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editorial

 Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του ανθρώπου ως νοήμον ον είναι η ικανότητά του να  
ονειρεύεται, να έχει μακρινά οράματα και να κάνει τολμηρά σχέδια για το μέλλον. Ο άνθρωπος, σε 
αντίθεση με τα ζώα, διαθέτει φαντασία και μια εσωτερική φωτιά, που του επιτρέπουν να προπορεύεται 
στο χρόνο, να μεταφέρεται στο μέλλον και να το οραματίζεται. 

Συνήθως, μια τέτοια ικανότητα χρησιμοποιείται για να ονειρευτούμε Συνήθως, μια τέτοια ικανότητα χρησιμοποιείται για να ονειρευτούμε 
κάτι καλύτερο. Όνειρα και σχέδια για ένα καλύτερο μέλλον, κάτι κάτι καλύτερο. Όνειρα και σχέδια για ένα καλύτερο μέλλον, κάτι 

το οποίο έχει άμεση σχέση με τα ιδανικά. Τα όνειρά μας το οποίο έχει άμεση σχέση με τα ιδανικά. Τα όνειρά μας 
είναι τα ιδανικά μας, αυτά δηλαδή που είμαστε ικανοί να είναι τα ιδανικά μας, αυτά δηλαδή που είμαστε ικανοί να 

φανταστούμε ως τα καλύτερα για την εξέλιξη, τη δική μας φανταστούμε ως τα καλύτερα για την εξέλιξη, τη δική μας 
και του κόσμου μας, και για την ευτυχία μας.και του κόσμου μας, και για την ευτυχία μας.

Όλοι οι φιλόσοφοι έχουν μιλήσει για την ευτυχία ως τον Όλοι οι φιλόσοφοι έχουν μιλήσει για την ευτυχία ως τον 
κύριο στόχο της εξέλιξης του ανθρώπου. Μπορεί ο καθένας κύριο στόχο της εξέλιξης του ανθρώπου. Μπορεί ο καθένας 

να έχει διαφορετικούς στόχους, διαφορετικές επιθυμίες, να έχει διαφορετικούς στόχους, διαφορετικές επιθυμίες, 
διαφορετικά όνειρα, αλλά όλοι τα θέλουμε αυτά για διαφορετικά όνειρα, αλλά όλοι τα θέλουμε αυτά για 

να είμαστε ευτυχισμένοι. Ποιος δεν θέλει να είναι να είμαστε ευτυχισμένοι. Ποιος δεν θέλει να είναι 
ευτυχισμένος; 

Το θέμα είναι τι θεωρείται ευτυχία για τον άν-
θρωπο ως νοήμον ον, πέρα από τις προσωπικές θρωπο ως νοήμον ον, πέρα από τις προσωπικές 

του προτιμήσεις; Η ευτυχία είναι καθαρά φιλοσοφική του προτιμήσεις; Η ευτυχία είναι καθαρά φιλοσοφική 
έννοια. Η ευτυχία είναι ένα διαχρονικό αίσθημα πληρότητας, έννοια. Η ευτυχία είναι ένα διαχρονικό αίσθημα πληρότητας, 

ένα αίσθημα που έρχεται όταν εκπληρώνονται τα υψηλότερα ιδανικά ένα αίσθημα που έρχεται όταν εκπληρώνονται τα υψηλότερα ιδανικά 
μας, οι υψηλότεροι στόχοι και οράματα και τότε αισθανόμαστε απόλυτα μας, οι υψηλότεροι στόχοι και οράματα και τότε αισθανόμαστε απόλυτα 

εντάξει με τον εαυτό μας. Τα υψηλότερα ιδανικά είναι πάντοτε πνευματικά, γιατί 
πνευματική είναι και η ανώτερη φύση του ανθρώπου, που τον ξεχωρίζει από τα ζώα.

Το να θέτουμε ως υψηλότερους τους επαγγελματικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, και άλλους πα-
ρόμοιους στόχους -για να μη μιλήσουμε για άλλους περισσότερο υλιστικούς και πεζούς- και να τους 
ικανοποιούμε, αυτό δεν θα μας κάνει πιο ευτυχισμένους, γιατί αμέσως μετά θα θέλουμε και άλλους, 
πιο υψηλούς. Τέτοιοι στόχοι ή οράματα κινούνται στο κατώτερο επίπεδο των ανθρώπινων προσδοκιών 
κι επομένως δεν οδηγούν στην αληθινή ευτυχία, την πνευματική, εκεί όπου βρίσκεται το ανώτερο όριο 
της ανθρώπινης υπόστασης.

Αυτοί οι μικροί στοχασμοί μάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η πνευματική αναζήτηση, εκείνη η οποία 
γίνεται με αληθινή αγάπη στη σοφία και στην ανώτερη γνώση και τα ευρήματα που αυτή η αναζήτηση 
συνεπάγεται, ώστε να μας οδηγήσει στη βαθιά γνώση του εαυτού μας και του κόσμου μας, είναι ο 
αληθινός δρόμος για την πλήρη ευτυχία που ταιριάζει στον άνθρωπο ως ανώτερο νοήμον ον. 

Η πνευματική ή φιλοσοφική αναζήτηση είναι λοιπόν η ουσία της ανθρώπινης Φύσης. Αν το καταλα-
βαίναμε αυτό καλύτερα, όλα τα προβλήματα θα μπορούσαν να λυθούν πολύ πιο εύκολα και σωστά. 
Η ιστορία της Φιλοσοφίας όλων των εποχών μάς το αποδεικνύει έμπρακτα… το θέμα είναι να το δοκι-
μάσεις κι εσύ. Και μην ξεχνάς ότι ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσεις μια όμορφη προσπάθεια.

           

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

Παιχνίδια στον καθρέφτη
Από το βιβλίο

φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου

Το Νερό
Είναι ένα στοιχείο τόσο βασικό για τον πλανήτη μας όσο και το στερεό μέρος που το ονομάζουμε γη. 

Αναλογικά, το υγρό στοιχείο υπερτερεί της στερεής ύλης στη γη και δεν υπάρχει στεριά που να μην έχει 
διαποτιστεί από το υγρό στοιχείο και γενικά που να μην έχει ανάγκη από αυτό. Το πρωτότυπο του υδάτινου 
είναι για μας η θάλασσα. Η θάλασσα αντιστοιχεί με το αίμα του πλανήτη. Είναι ζωτική, αλατώδης, γεμάτη 
ενέργεια και συγχρόνως δότρια ζωής. Στη θάλασσα συγκροτούνται όλες οι μορφές ζωής: το αλάτι που 
είναι συστατικό της, το γλυκό νερό των ποταμών που εκβάλλουν σ’ αυτήν και οι κατακόρυφες βροχές 
που γεννιούνται από την άνοδο των ατμών και την κάθοδο των υγρών σταγόνων. Γι’ αυτό οι αρχαίοι 
μιλούσαν για τη θάλασσα με τον ίδιο τρόπο όπως για το αίμα και γνώριζαν ότι η περιεκτικότητά της σε αλάτι 

δεν την καθιστά ένα 
αδρανές, βαρύ και 
σχεδόν πυκνό ον στο 
βάθος της κοίτης του. 
Εκείνοι γνώριζαν γι’ 
αυτό το ζωντανό 
αίμα, που μέσα του 
μετέφερε διάφορα 
ρεύματα, ψυχρά και 
θερμά, με αποτέλεσμα 
αυτή η τεράστια υγρή 
μάζα να μην βρίσκεται 
ποτέ σε ηρεμία και 
να διανέμει πάντα το 
πλούσιο δυναμικό της 
με τον ίδιο τρόπο που 
το αίμα κυκλοφορεί 
στο σώμα, μέσα από 
κανάλια, ενώ η κίνησή 
του εξαρτάται  σε 
μεγάλο βαθμό από τα 
ρεύματα θερμότητας.

Σ’ αυτήν την τεράστια πηγή υδάτινης ζωής που είναι η θάλασσα, εκβάλλουν οι 
φλέβες των ποταμών. Παίρνουν το υλικό τους ρέοντας στην ξηρά, μεταξύ λιμνών 
και άλλων ποταμών, μεταξύ δασών και ερήμων, και πάντα, μα πάντα, το ρεύμα 
τους καταλήγει στη θάλασσα.

Ποιο είναι το παράξενο παιχνίδι της Μάγια που κάνει τα ποτάμια να τερματίζουν 
πάντα τη ροή τους στη θάλασσα; Ποια είναι η δύναμη, η διάνοια που τους δίνει τη 
δυνατότητα να μη χάνουν ποτέ τη ροή τους;

Εδώ η Μάγια έχει διαμορφώσει έτσι τη δράση της, ώστε να μην υπάρχει υδάτινο 
αυλάκι σε καμία γωνιά του πλανήτη, που να μη φροντίζει να φτάνει πάντα σε μια 
μεγαλύτερη πηγή, που με τη σειρά της θα καταλήξει σε άλλη και σε άλλη, μέχρι να 
φτάσει τελικά στην απέραντη θάλασσα.

Είναι που τα νερά αναζητούν τα νερά από συνάφεια. Μέχρι εδώ είναι το παιχνίδι 
της Μάγια.

Όμως τα νερά έχουν επίσης το επίπεδο εξέλιξής τους και γνωρίζουν ότι και η 
πιο μικροσκοπική σταγόνα έχει την ίδια ουσία με το μεγαλύτερο ωκεανό. Έτσι, η πιο 
μικρή σταγόνα αναζητά το θεό της, το στόχο της τελειοποίησής της, και επιθυμεί 
ολόψυχα να φτάσει στον ωκεανό της. Η γλυκιά σταγόνα, που είναι κόρη της γης, 
έχει την ανάγκη να μετατραπεί επιτέλους στην αλατώδη σταγόνα, που είναι η κόρη 
του ουρανού. Όταν αυτή είναι μικρή και ξέχωρη, αξίζει λίγο.

 Όταν αναμειγνύεται με τη θάλασσα, χωρίς να χάσει την προσωπικότητά της ως 
μικρή σταγόνα, παίρνει επίσης τη μεγαλοσύνη του ωκεανού. Γι’ αυτό τα ποτάμια, 
οι πηγές, οι μικρές κλωστές του νερού, πάντα καταλήγουν να πεθάνουν -ή να 
ζήσουν;- στη θάλασσα. 

Τη Μάγια την ευχαριστεί να παίζει με τα νερά. Η Μάγια -κι αυτό είναι ένα μυστικό 
που η ίδια το λέει πολύ σπάνια- είναι επίσης η υδάτινη φύση. Η Μάγια παίζει με τα 
νερά, προσομοιώνοντάς τα με μπράτσα γεμάτα από ζωή. Διαμορφώνει με μαεστρία 
τις όχθες τους ή τις αφήνει στερεμένες και ισοπεδωμένες μέσα σε κάποια έρημο. 
Μερικές φορές οι όχθες συγχέονται ομαλά με τη γη, άλλες φορές ένα φαράγγι 
σηματοδοτεί τη διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου στοιχείου. Η Μάγια παίζει 
με τις βροχές. 

Έχετε δει πώς ο άνεμος κάνει τις σταγόνες ν’ αποκλίνουν από την πτώση τους; 
Έχετε προσέξει ότι μερικές φορές, αντίθετα, η κλωστή της βροχής είναι εντελώς ίσια και 
κατακόρυφη; Έχετε δει πώς αλλάζουν οι σταγόνες, μεγάλες και γεμάτες σε ορισμένες 
περιπτώσεις, λεπτές και απαλές σε άλλες; Όταν ο αέρας και ο άνεμος αλλάζουν την 
όψη της βροχής είναι γιατί η Μάγια ανακατεύεται με τον αέρα και τον άνεμο.

Η Μάγια παίζει με τη θάλασσα. Όταν η Μάγια είναι άνεμος, κυματίζει την αλατώδη 
επιφάνεια και ζωγραφίζει σ’ αυτήν παράξενες μορφές από λευκό αφρό. Από τον 
λευκό αφρό έκανε η Μάγια να γεννηθεί η Αφροδίτη... Όταν η Μάγια είναι Φεγγάρι, 
προσελκύει τα νερά προς αυτήν και η θάλασσα ανυψώνεται, αναζητώντας αυτόν 
τον καθρέφτη στον ουρανό, που τόσο της μοιάζει. Όταν η Μάγια είναι ουρανός, 
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Παιχνίδια στον καθρέφτη
Από το βιβλίο

φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου
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Είναι ένα στοιχείο τόσο βασικό για τον πλανήτη μας όσο και το στερεό μέρος που το ονομάζουμε γη. 

Αναλογικά, το υγρό στοιχείο υπερτερεί της στερεής ύλης στη γη και δεν υπάρχει στεριά που να μην έχει 
διαποτιστεί από το υγρό στοιχείο και γενικά που να μην έχει ανάγκη από αυτό. Το πρωτότυπο του υδάτινου 
είναι για μας η θάλασσα. Η θάλασσα αντιστοιχεί με το αίμα του πλανήτη. Είναι ζωτική, αλατώδης, γεμάτη 
ενέργεια και συγχρόνως δότρια ζωής. Στη θάλασσα συγκροτούνται όλες οι μορφές ζωής: το αλάτι που 
είναι συστατικό της, το γλυκό νερό των ποταμών που εκβάλλουν σ’ αυτήν και οι κατακόρυφες βροχές 
που γεννιούνται από την άνοδο των ατμών και την κάθοδο των υγρών σταγόνων. Γι’ αυτό οι αρχαίοι 
μιλούσαν για τη θάλασσα με τον ίδιο τρόπο όπως για το αίμα και γνώριζαν ότι η περιεκτικότητά της σε αλάτι 

δεν την καθιστά ένα 
αδρανές, βαρύ και 
σχεδόν πυκνό ον στο 
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ποτέ σε ηρεμία και 
να διανέμει πάντα το 
πλούσιο δυναμικό της 
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 Όταν αναμειγνύεται με τη θάλασσα, χωρίς να χάσει την προσωπικότητά της ως 
μικρή σταγόνα, παίρνει επίσης τη μεγαλοσύνη του ωκεανού. Γι’ αυτό τα ποτάμια, 
οι πηγές, οι μικρές κλωστές του νερού, πάντα καταλήγουν να πεθάνουν -ή να 
ζήσουν;- στη θάλασσα. 

Τη Μάγια την ευχαριστεί να παίζει με τα νερά. Η Μάγια -κι αυτό είναι ένα μυστικό 
που η ίδια το λέει πολύ σπάνια- είναι επίσης η υδάτινη φύση. Η Μάγια παίζει με τα 
νερά, προσομοιώνοντάς τα με μπράτσα γεμάτα από ζωή. Διαμορφώνει με μαεστρία 
τις όχθες τους ή τις αφήνει στερεμένες και ισοπεδωμένες μέσα σε κάποια έρημο. 
Μερικές φορές οι όχθες συγχέονται ομαλά με τη γη, άλλες φορές ένα φαράγγι 
σηματοδοτεί τη διαφορά μεταξύ του ενός και του άλλου στοιχείου. Η Μάγια παίζει 
με τις βροχές. 

Έχετε δει πώς ο άνεμος κάνει τις σταγόνες ν’ αποκλίνουν από την πτώση τους; 
Έχετε προσέξει ότι μερικές φορές, αντίθετα, η κλωστή της βροχής είναι εντελώς ίσια και 
κατακόρυφη; Έχετε δει πώς αλλάζουν οι σταγόνες, μεγάλες και γεμάτες σε ορισμένες 
περιπτώσεις, λεπτές και απαλές σε άλλες; Όταν ο αέρας και ο άνεμος αλλάζουν την 
όψη της βροχής είναι γιατί η Μάγια ανακατεύεται με τον αέρα και τον άνεμο.

Η Μάγια παίζει με τη θάλασσα. Όταν η Μάγια είναι άνεμος, κυματίζει την αλατώδη 
επιφάνεια και ζωγραφίζει σ’ αυτήν παράξενες μορφές από λευκό αφρό. Από τον 
λευκό αφρό έκανε η Μάγια να γεννηθεί η Αφροδίτη... Όταν η Μάγια είναι Φεγγάρι, 
προσελκύει τα νερά προς αυτήν και η θάλασσα ανυψώνεται, αναζητώντας αυτόν 
τον καθρέφτη στον ουρανό, που τόσο της μοιάζει. Όταν η Μάγια είναι ουρανός, 



9ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 20078 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

παίζει με τη θάλασσα και ζωγραφίζει σ’ αυτή 
με τα καλύτερά της χρώματα. Η θάλασσα 
είναι μερικές φορές γαλάζια, άλλοτε πράσινη, 
μερικά βράδια είναι γκρίζα, βιολετιά πριν από τις 
καταιγίδες, μαύρη τη νύχτα... 

Τα νερά είναι η ίδια η εικόνα της κίνησης. Τα 
σύννεφα δεν παύουν να σχηματίζονται ούτε 
να διαλύονται, όταν έχουν πια σχηματιστεί. Τα 
ποτάμια έχουν ένα σταθερό προορισμό και 
κανείς δεν τα αποτρέπει απ’ αυτόν το σκοπό. 
Η θάλασσα είναι μια μάζα που δεν βρίσκεται 
ποτέ σε ηρεμία, με ή χωρίς κύματα, όμως πάντα 
κατευθύνοντας τις ωθήσεις της προς το αντίθετό 
της, που είναι η ξηρά. Η θάλασσα έμαθε να 
παίζει με τη Μάγια και παίζει με τη γη για να 
φάει τις άκρες της. Βουλώνει και ξεβουλώνει τα 
περάσματα του νερού, καλύπτει κι αφήνει ξανά 
μόνες τις ακτές, ανεβαίνει και κατεβαίνει, έρχεται 
και πηγαίνει.

Αυτή η θάλασσα κι αυτή η ξηρά είναι σαν 
παιδιά που, αν και διαφέρουν στις όψεις τους, 
συμμετέχουν στην ίδια ουσία κι έχουν μάθει 
το ίδιο παιχνίδι, που είναι βασισμένο στην ίδια 
ψευδαίσθηση: “Πώς θα γίνω ένα μαζί σου;” αυτό 
λέει η θάλασσα στη γη κι αυτό λέει η άμμος στη 
θάλασσα. Φυσικά η στερεή γη φιλοξενεί άπειρες 
μορφές ζωής. Όμως, πόσες μορφές δεν ζουν 
στη γη; Οι πέτρες, τα φυτά και τα ζώα έχουν 
βρει τον τρόπο να προσαρμόζονται στο υγρό 
στοιχείο κι εκεί αναπτύσσουν διάφορες όψεις, 
ωραίες κι αρμονικές, όπως τα δάχτυλα της Μάγια 
που έχουν βάλει πάνω τους το χρώμα τους. 
Φύκια και κοράλλια, πέτρες και γιγάντιες φτέρες 
μοιράζουν την ύπαρξή τους με μια γκάμα ψαριών 
τόσο πλούσια και τόσο ιδιαίτερη, που μοιάζουν 

όλες αυτές οι μορφές ζωής να είναι έργο ενός πολύ 
συγκεκριμένου δάχτυλου από το χέρι του Θεού.

Το ίδιο στοιχείο της εξωτερικής φύσης υπάρχει και 
στον εσωτερικό κόσμο των νερών. Υπάρχει μια κάποια 
σκληρότητα -για το ανθρώπινο κριτήριο- που δεν είναι 
τίποτα άλλο από το νόμο της υλικής ζωής για το κριτήριο 
της Φύσης. 

Όλα αυτά μεταφρασμένα υποδηλώνουν την παροιμία 
που τόσες φορές επαναλαμβάνεται και που τόσο λίγο 
γίνεται κατανοητή: “το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό”. Η 
μικρή σταγόνα επιθυμεί έντονα να έχει το μέγεθος της 
θάλασσας. Το μικρό ψαράκι είναι τροφή για το μεγάλο 
ψάρι. Το έντομο που πετάει το καταπίνει ένα πουλί... 
Όλα τα μικρότερα κατευθύνονται, με ένα νόμο που 
μοιάζει μ’ αυτόν της βαρύτητας, προς τα μεγαλύτερα. 
Το μεγαλύτερο έλκει το μικρότερο, για να το φάει, για να 
το φροντίσει, για να το μεγαλώσει, για να το βάλει στο 
θρόνο δίπλα του...

Η θάλασσα, αυτό το παιδί που πριν είδαμε να παίζει με 
τη στεριά, μπορεί κάποιες στιγμές να πάρει μια τρομακτική 
όψη, να πάψει να είναι το αθώο νήπιο και να μετατραπεί 
σ’ ένα τέρας που τα καταπίνει και τα καταστρέφει όλα. 
Η ανταριασμένη θάλασσα είναι η αχαλίνωτη δύναμη 
της Ζωής, μπροστά στην οποία κανένας δεν μπορεί ν’ 
αντιταχτεί.

Σε περισσότερες από μια περιπτώσεις, η θάλασσα έριξε 
τα νύχια της πάνω στη γη, φιλώντας και φλερτάροντας 
φιλάρεσκα με τις ακτές και τις αμμουδιές, αλλά 
ταυτόχρονα καταπίνοντας ολόκληρες πόλεις με τους 
ανθρώπους και τις ελπίδες τους, με τις βεβαιότητές τους 
και τα σφάλματά τους. Και τώρα η θάλασσα φυλάει 
στο βυθό της κρυφά μυστήρια, που εμείς οι σημερινοί στο βυθό της κρυφά μυστήρια, που εμείς οι σημερινοί 
άνθρωποι δεν μπορούμε -και μερικές φορές δεν θέλουμε- 
να θυμόμαστε. 

Ερείπια από περασμένους κόσμους, ήπειροι που 
δεν υπάρχουν πια, δημοσιές απ’ όπου κανείς πια δεν 
κυκλοφορεί, βάρκες που δεν θα ξαναπλεύσουν ποτέ, 
σώματα που έχουν γίνει ένα με το αλάτι της θάλασσας... 
Είναι η ζωή αυτή που πάντα ενεργοποιεί τα νερά, που 
καταστρέφει τη ζωή που υπόκειται στους κύκλους της 
γης. Είναι η ζωή που τρώει τη ζωή, όπως το μεγάλο 
ψάρι τρώει το μικρό. Αν η στερεή γη είναι σύμβολο της 
σταθερής βάσης, το νερό -η θάλασσα- είναι σύμβολο 
της ζωτικότητας. Είναι η ζωή του σώματος και είναι 
επίσης το πρωτότυπο της πνευματικής γης. Όταν τα νερά 
τρέχουν οριζόντια, πάνω στη γη, παράλληλα με τη γη, 
είναι σωματική ζωή.

Όταν τα νερά πέφτουν κατακόρυφα όπως η βροχή, 
είναι το πνεύμα που κατεβαίνει και ζωογονεί το σωματικό 
κέλυφος. Γι’ αυτό η θάλασσα είναι Μάνα και είναι 
Πατέρας. Είναι η Μεγάλη Μητέρα που φυλάει μέσα της το 
σπέρμα όλων των γενεών, είναι η αρχή των πραγμάτων 
και ίσως το τέλος. Κι έχει από τον Πνευματικό Πατέρα 
τη δυνατότητα να εξυψωθεί ως απαλός ατμός, για ν’ 
αναζητήσει στον ουρανό την απαραίτητη ουσία που 
χρειάζεται η ζωή για να μετατραπεί σε Ζωή.

Ενεργητικό ρεύμα... Αίμα... Θάλασσα... 
Ζωή...

Κώστας Φραντζικινάκης

Μύθοι των αστερισμών

«Σβήνει τ’ αστέρι του βοριά
στην ανηφοριά
κι ένα ποτάμι φωτεινό
κυλά στον ουρανό»

Τραγούδι του Μ.Χατζιδάκι
σε στίχους του Νίκου Γκάτσου

Κλασική Μυθολογία

Η Μικρή Άρκτος ως αστερισμός δεν είναι τόσο 
αρχαία όσο η Μεγάλη. Φαίνεται πως οι Φοίνικες 
ήταν από τους πρώτους που την παρατήρησαν, 
πράγμα φυσικό για έναν κατεξοχήν ναυτικό λαό, 
αφού τη χρησιμοποίησαν για πολλές χιλιετηρίδες 
σαν ουράνιο σημάδι. Γρήγορα έγινε γνωστή και 
στους Έλληνες, που την ονόμαζαν Κυνόσουρα 
ή Φοινίκη. Στη Μυθολογία Κυνόσουρα ήταν η 
τροφός του Δία. Στους νεότερους χρόνους έτσι ονομάζεται συνήθως μόνο ο Πολικός Αστέρας, αλλά η 
ονομασία αυτή ήταν πάντα γνωστή και τη βρίσκουμε σε επιστημονικά συγγράμματα δύο και τριών αιώ-
νων. Επίσης ονομαζόταν Μικρή Άμαξα, ενώ στο Μεσαίωνα λεγόταν Τραμουντάνα, δηλαδή πέρα ή πάνω 
από το βουνό. Η τελευταία αυτή ονομασία δινόταν όχι μόνο σε ολόκληρο τον αστερισμό αλλά και στο πιο 
λαμπρό άστρο του, τον Πολικό Αστέρα. Αυτό το όνομα θυμίζει το γνωστό παγκόσμιο και πανάρχαιο μύθο 
του Κοσμικού Βουνού που αναφέρεται στον Πολικό Αστέρα.

Για πολλούς αιώνες ο Πολικός Αστέρας ήταν το αστέρι οδηγός για τους θαλασσοπόρους. Οι αγγλο-
σαξονικές φυλές, πριν χίλια και περισσότερα χρόνια, τον αποκαλούσαν Καράβι-Άστρο (Scip-Steorra). Οι 
Άραβες αστρονόμοι τον ήξεραν σαν Al Kaukab al Shamaliyy, το Αστέρι του Βορρά ή Al Kiblah, όσον αφο-
ρά τη χρησιμότητά του να προσδιορίζει την κατεύθυνση της Μέκκας. Η υποτιθέμενη ακινησία του Πολικού 
Αστέρα αναφέρεται από τον Κομφούκιο, τον 5ο αιώνα π.Χ.:

 «Αυτός που διοικεί με ηθική δύναμη είναι σαν τον Πολικό Αστέρα, που μένει ακλόνητος στη θέση του, 
ενώ τα μικρότερα άστρα αποτίουν φόρο τιμής σ’ αυτόν…» Για τους Ινδιάνους Pawnee της Νεμπράσκα, 
ο Πολικός Αστέρας είναι το άστρο που δεν περπατά.

Ασιατική  Μυθολογία

Σε μύθους που βρίσκονται σε όλη την Ασία, ο Πολικός Αστέρας θεωρείται ο πυραμίωνας ή η κορυφή 
του Κοσμικού Βουνού ή ο Άξονας του Σύμπαντος, το μυθικό όρος Meru ή Sumeru των Ινδουιστικών ή 
Βουδιστικών παραδόσεων. Στην κορυφή του Meru (403 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη), κατοικούν ο Ίντρα, 
ο Σούρια, ο Βισνού και άλλες θείες οντότητες. Πολλοί αρχαίοι ναοί της Ινδίας και της Άπω Ανατολής είναι 
συμβολικές αναπαραστάσεις του Κοσμικού Βουνού. Σε Ταοϊστικούς μύθους είναι το Shou-Shan, «Το Βουνό 
της Αθανασίας από νεφρίτη», ενώ εκείνοι οι σοφοί που έχουν κατακτήσει την υπέρτατη Γνώση κατοικούν 
στις ακτές της Πράσινης Λίμνης από νεφρίτη».

Ο νεφρίτης, που είχε αξία υψηλότερη από το χρυσό, ήταν σεβαστός για τη μοναδική του δύναμη να 
ενώνει τον άνθρωπο με τις κοσμικές δυνάμεις και για την ικανότητά του να “ανοίγει της πόρτες της Σοφίας” 
σε ανώτερα επίπεδα συνειδητότητας. Τα έργα τέχνης από νεφρίτη, γνωστά σαν hsun-chi, αποτελούμενα 
από έναν επίπεδο κυκλικό δίσκο, με κεντρική κυκλική οπή και διάφορες χαρακιές στο εξωτερικό χείλος, ίσως 
αποτελούσαν όργανα για τον εντοπισμό του πραγματικού Ουράνιου Πόλου.

Μικρή Άρκτος &
Πολικός Αστέρας
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παίζει με τη θάλασσα και ζωγραφίζει σ’ αυτή 
με τα καλύτερά της χρώματα. Η θάλασσα 
είναι μερικές φορές γαλάζια, άλλοτε πράσινη, 
μερικά βράδια είναι γκρίζα, βιολετιά πριν από τις 
καταιγίδες, μαύρη τη νύχτα... 

Τα νερά είναι η ίδια η εικόνα της κίνησης. Τα 
σύννεφα δεν παύουν να σχηματίζονται ούτε 
να διαλύονται, όταν έχουν πια σχηματιστεί. Τα 
ποτάμια έχουν ένα σταθερό προορισμό και 
κανείς δεν τα αποτρέπει απ’ αυτόν το σκοπό. 
Η θάλασσα είναι μια μάζα που δεν βρίσκεται 
ποτέ σε ηρεμία, με ή χωρίς κύματα, όμως πάντα 
κατευθύνοντας τις ωθήσεις της προς το αντίθετό 
της, που είναι η ξηρά. Η θάλασσα έμαθε να 
παίζει με τη Μάγια και παίζει με τη γη για να 
φάει τις άκρες της. Βουλώνει και ξεβουλώνει τα 
περάσματα του νερού, καλύπτει κι αφήνει ξανά 
μόνες τις ακτές, ανεβαίνει και κατεβαίνει, έρχεται 
και πηγαίνει.

Αυτή η θάλασσα κι αυτή η ξηρά είναι σαν 
παιδιά που, αν και διαφέρουν στις όψεις τους, 
συμμετέχουν στην ίδια ουσία κι έχουν μάθει 
το ίδιο παιχνίδι, που είναι βασισμένο στην ίδια 
ψευδαίσθηση: “Πώς θα γίνω ένα μαζί σου;” αυτό 
λέει η θάλασσα στη γη κι αυτό λέει η άμμος στη 
θάλασσα. Φυσικά η στερεή γη φιλοξενεί άπειρες 
μορφές ζωής. Όμως, πόσες μορφές δεν ζουν 
στη γη; Οι πέτρες, τα φυτά και τα ζώα έχουν 
βρει τον τρόπο να προσαρμόζονται στο υγρό 
στοιχείο κι εκεί αναπτύσσουν διάφορες όψεις, 
ωραίες κι αρμονικές, όπως τα δάχτυλα της Μάγια 
που έχουν βάλει πάνω τους το χρώμα τους. 
Φύκια και κοράλλια, πέτρες και γιγάντιες φτέρες 
μοιράζουν την ύπαρξή τους με μια γκάμα ψαριών 
τόσο πλούσια και τόσο ιδιαίτερη, που μοιάζουν 

όλες αυτές οι μορφές ζωής να είναι έργο ενός πολύ 
συγκεκριμένου δάχτυλου από το χέρι του Θεού.

Το ίδιο στοιχείο της εξωτερικής φύσης υπάρχει και 
στον εσωτερικό κόσμο των νερών. Υπάρχει μια κάποια 
σκληρότητα -για το ανθρώπινο κριτήριο- που δεν είναι 
τίποτα άλλο από το νόμο της υλικής ζωής για το κριτήριο 
της Φύσης. 

Όλα αυτά μεταφρασμένα υποδηλώνουν την παροιμία 
που τόσες φορές επαναλαμβάνεται και που τόσο λίγο 
γίνεται κατανοητή: “το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό”. Η 
μικρή σταγόνα επιθυμεί έντονα να έχει το μέγεθος της 
θάλασσας. Το μικρό ψαράκι είναι τροφή για το μεγάλο 
ψάρι. Το έντομο που πετάει το καταπίνει ένα πουλί... 
Όλα τα μικρότερα κατευθύνονται, με ένα νόμο που 
μοιάζει μ’ αυτόν της βαρύτητας, προς τα μεγαλύτερα. 
Το μεγαλύτερο έλκει το μικρότερο, για να το φάει, για να 
το φροντίσει, για να το μεγαλώσει, για να το βάλει στο 
θρόνο δίπλα του...

Η θάλασσα, αυτό το παιδί που πριν είδαμε να παίζει με 
τη στεριά, μπορεί κάποιες στιγμές να πάρει μια τρομακτική 
όψη, να πάψει να είναι το αθώο νήπιο και να μετατραπεί 
σ’ ένα τέρας που τα καταπίνει και τα καταστρέφει όλα. 
Η ανταριασμένη θάλασσα είναι η αχαλίνωτη δύναμη 
της Ζωής, μπροστά στην οποία κανένας δεν μπορεί ν’ 
αντιταχτεί.

Σε περισσότερες από μια περιπτώσεις, η θάλασσα έριξε 
τα νύχια της πάνω στη γη, φιλώντας και φλερτάροντας 
φιλάρεσκα με τις ακτές και τις αμμουδιές, αλλά 
ταυτόχρονα καταπίνοντας ολόκληρες πόλεις με τους 
ανθρώπους και τις ελπίδες τους, με τις βεβαιότητές τους 
και τα σφάλματά τους. Και τώρα η θάλασσα φυλάει 
στο βυθό της κρυφά μυστήρια, που εμείς οι σημερινοί στο βυθό της κρυφά μυστήρια, που εμείς οι σημερινοί 
άνθρωποι δεν μπορούμε -και μερικές φορές δεν θέλουμε- 
να θυμόμαστε. 

Ερείπια από περασμένους κόσμους, ήπειροι που 
δεν υπάρχουν πια, δημοσιές απ’ όπου κανείς πια δεν 
κυκλοφορεί, βάρκες που δεν θα ξαναπλεύσουν ποτέ, 
σώματα που έχουν γίνει ένα με το αλάτι της θάλασσας... 
Είναι η ζωή αυτή που πάντα ενεργοποιεί τα νερά, που 
καταστρέφει τη ζωή που υπόκειται στους κύκλους της 
γης. Είναι η ζωή που τρώει τη ζωή, όπως το μεγάλο 
ψάρι τρώει το μικρό. Αν η στερεή γη είναι σύμβολο της 
σταθερής βάσης, το νερό -η θάλασσα- είναι σύμβολο 
της ζωτικότητας. Είναι η ζωή του σώματος και είναι 
επίσης το πρωτότυπο της πνευματικής γης. Όταν τα νερά 
τρέχουν οριζόντια, πάνω στη γη, παράλληλα με τη γη, 
είναι σωματική ζωή.

Όταν τα νερά πέφτουν κατακόρυφα όπως η βροχή, 
είναι το πνεύμα που κατεβαίνει και ζωογονεί το σωματικό 
κέλυφος. Γι’ αυτό η θάλασσα είναι Μάνα και είναι 
Πατέρας. Είναι η Μεγάλη Μητέρα που φυλάει μέσα της το 
σπέρμα όλων των γενεών, είναι η αρχή των πραγμάτων 
και ίσως το τέλος. Κι έχει από τον Πνευματικό Πατέρα 
τη δυνατότητα να εξυψωθεί ως απαλός ατμός, για ν’ 
αναζητήσει στον ουρανό την απαραίτητη ουσία που 
χρειάζεται η ζωή για να μετατραπεί σε Ζωή.

Ενεργητικό ρεύμα... Αίμα... Θάλασσα... 
Ζωή...

Κώστας Φραντζικινάκης

Μύθοι των αστερισμών

«Σβήνει τ’ αστέρι του βοριά
στην ανηφοριά
κι ένα ποτάμι φωτεινό
κυλά στον ουρανό»

Τραγούδι του Μ.Χατζιδάκι
σε στίχους του Νίκου Γκάτσου

Κλασική Μυθολογία

Η Μικρή Άρκτος ως αστερισμός δεν είναι τόσο 
αρχαία όσο η Μεγάλη. Φαίνεται πως οι Φοίνικες 
ήταν από τους πρώτους που την παρατήρησαν, 
πράγμα φυσικό για έναν κατεξοχήν ναυτικό λαό, 
αφού τη χρησιμοποίησαν για πολλές χιλιετηρίδες 
σαν ουράνιο σημάδι. Γρήγορα έγινε γνωστή και 
στους Έλληνες, που την ονόμαζαν Κυνόσουρα 
ή Φοινίκη. Στη Μυθολογία Κυνόσουρα ήταν η 
τροφός του Δία. Στους νεότερους χρόνους έτσι ονομάζεται συνήθως μόνο ο Πολικός Αστέρας, αλλά η 
ονομασία αυτή ήταν πάντα γνωστή και τη βρίσκουμε σε επιστημονικά συγγράμματα δύο και τριών αιώ-
νων. Επίσης ονομαζόταν Μικρή Άμαξα, ενώ στο Μεσαίωνα λεγόταν Τραμουντάνα, δηλαδή πέρα ή πάνω 
από το βουνό. Η τελευταία αυτή ονομασία δινόταν όχι μόνο σε ολόκληρο τον αστερισμό αλλά και στο πιο 
λαμπρό άστρο του, τον Πολικό Αστέρα. Αυτό το όνομα θυμίζει το γνωστό παγκόσμιο και πανάρχαιο μύθο 
του Κοσμικού Βουνού που αναφέρεται στον Πολικό Αστέρα.

Για πολλούς αιώνες ο Πολικός Αστέρας ήταν το αστέρι οδηγός για τους θαλασσοπόρους. Οι αγγλο-
σαξονικές φυλές, πριν χίλια και περισσότερα χρόνια, τον αποκαλούσαν Καράβι-Άστρο (Scip-Steorra). Οι 
Άραβες αστρονόμοι τον ήξεραν σαν Al Kaukab al Shamaliyy, το Αστέρι του Βορρά ή Al Kiblah, όσον αφο-
ρά τη χρησιμότητά του να προσδιορίζει την κατεύθυνση της Μέκκας. Η υποτιθέμενη ακινησία του Πολικού 
Αστέρα αναφέρεται από τον Κομφούκιο, τον 5ο αιώνα π.Χ.:

 «Αυτός που διοικεί με ηθική δύναμη είναι σαν τον Πολικό Αστέρα, που μένει ακλόνητος στη θέση του, 
ενώ τα μικρότερα άστρα αποτίουν φόρο τιμής σ’ αυτόν…» Για τους Ινδιάνους Pawnee της Νεμπράσκα, 
ο Πολικός Αστέρας είναι το άστρο που δεν περπατά.

Ασιατική  Μυθολογία

Σε μύθους που βρίσκονται σε όλη την Ασία, ο Πολικός Αστέρας θεωρείται ο πυραμίωνας ή η κορυφή 
του Κοσμικού Βουνού ή ο Άξονας του Σύμπαντος, το μυθικό όρος Meru ή Sumeru των Ινδουιστικών ή 
Βουδιστικών παραδόσεων. Στην κορυφή του Meru (403 χιλιόμετρα πάνω από τη Γη), κατοικούν ο Ίντρα, 
ο Σούρια, ο Βισνού και άλλες θείες οντότητες. Πολλοί αρχαίοι ναοί της Ινδίας και της Άπω Ανατολής είναι 
συμβολικές αναπαραστάσεις του Κοσμικού Βουνού. Σε Ταοϊστικούς μύθους είναι το Shou-Shan, «Το Βουνό 
της Αθανασίας από νεφρίτη», ενώ εκείνοι οι σοφοί που έχουν κατακτήσει την υπέρτατη Γνώση κατοικούν 
στις ακτές της Πράσινης Λίμνης από νεφρίτη».

Ο νεφρίτης, που είχε αξία υψηλότερη από το χρυσό, ήταν σεβαστός για τη μοναδική του δύναμη να 
ενώνει τον άνθρωπο με τις κοσμικές δυνάμεις και για την ικανότητά του να “ανοίγει της πόρτες της Σοφίας” 
σε ανώτερα επίπεδα συνειδητότητας. Τα έργα τέχνης από νεφρίτη, γνωστά σαν hsun-chi, αποτελούμενα 
από έναν επίπεδο κυκλικό δίσκο, με κεντρική κυκλική οπή και διάφορες χαρακιές στο εξωτερικό χείλος, ίσως 
αποτελούσαν όργανα για τον εντοπισμό του πραγματικού Ουράνιου Πόλου.

Μικρή Άρκτος &
Πολικός Αστέρας
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Αγάπη Χατζημπαλάση

kινηματογράφος

ΑΚΗΡΥΧΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ντο-
κιμαντέρ που τιμήθηκε με Όσκαρ 
το 2003. Θέμα του είναι η βία των 
όπλων στην Αμερική. 

Στέκεται μπροστά σε τρομακτι-
κά γεγονότα, όπως στην περίπτω-
ση του Γυμνασίου του Κολόμπιαν, 
στο οποίο δύο οπλισμένοι μαθη-
τές σκότωσαν δώδεκα συμμαθη-
τές τους και μία καθηγήτρια, την 
περίπτωση ενός 6χρονου που 
παίρνει κρυφά το όπλο του θεί-
ου του και σκοτώνει ένα 4χρονο 
κορίτσι του νηπιαγωγείου και 
παρόμοια περιστατικά.

Παράλληλα προσπαθεί να μη 
σταθεί στα γεγονότα καθ’ αυτά, 
αλλά να βρει τις αιτίες που κρύβονται πίσω από τις τραγωδίες. 

Στην αναζήτηση αυτή παρουσιάζονται 3 αιτίες:
   1) Η βία ως στοιχείο της ίδιας της ιστορικής πραγματικότητας των Η.Π.Α. (βία με τους Ινδιάνους, τους 

μαύρους, τους Λατίνους και εμφύλιος). Άρα αυτά τα γεγονότα είναι απλά η συνέχειά τους.
   2) Το δικαίωμα της οπλοκατοχής στις περισσότερες πολιτείες (σαν εύκολη αφορμή για όποιον  θέλει να 

σκοτώσει).
   3) Τα Μ.Μ.Ε. που τρομάζουν τους Αμερικανούς και τους έχουν κάνει να πιστεύουν ότι απειλούνται από 

τα πάντα.
Στη συνέχεια φθάνει στα εξής συμπεράσματα: 
   α) Γεμάτη βία είναι και η ιστορία άλλων λαών, όπως π.χ. της Γερμανίας, της Αγγλίας ή της Ισπανίας. Όμως 

δεν βλέπουμε να αλληλοσκοτώνονται.

   β) Το δικαίωμα οπλοκατοχής υπάρχει και σε μια 
πόλη του  Καναδά, όμως ούτε εκεί υπάρχουν τέτοια 
φαινόμενα και πέρα από αυτό υπάρχει και το εξής 
περίεργο: οι άνθρωποι εκεί παρόλο που μπορούν 
να έχουν όπλο στο σπίτι τους, όχι μόνο δεν ενδια-
φέρονται να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, 
αλλά δεν κλειδώνουν καθόλου τα σπίτια τους!

   γ) Τα Μ.Μ.Ε. προβάλλουν σε υπερβολικό βαθ-
μό τη βία στις Η.Π.Α. ,τόσο, που πλέον υπάρχει η 
πεποίθηση ότι κάθε μαύρος είναι και κλέφτης, κάθε 
σκουρόχρωμος είναι και τρομοκράτης.

Τελικά αυτό που εξάγεται ως συμπέρασμα είναι 
ότι η βία είναι μια συνισταμένη πολλών  παραγό-
ντων. 

Υπάρχει μια τεράστια αίσθηση φόβου που έχει 
απλωθεί πάνω από τις πόλεις τους και έχει εγκλω-
βίσει τους ανθρώπους. Η σκιά του φόβου έχει γίνει 
το «τέρας» που τους τυραννά και τους κρατά φυ-
λακισμένους. Από δω ξεκινάνε ο φανατισμός και ο 
ρατσισμός. Από τη μια η αντιλαϊκή πολιτική με την 
έλλειψη προστασίας στους χαμηλόμισθους που 
αναγκάζει πολλούς να κάνουν δυο δουλειές για να 
επιβιώσουν και άλλους τους εξωθεί στη ζωή στους 
δρόμους. Από την άλλη η ιμπεριαλιστική πολιτική 
και οι βομβαρδισμοί πόλεων διαφόρων λαών έχουν 
κάνει τον κόσμο να πιστεύει πως καρμικά κάποια 
στιγμή  θα το πληρώσουν αυτό (ιδιαίτερα εμφανής 
αυτός ο φόβος είναι  μετά τις 11/9/2001).

Όλα τα παραπάνω διανθίζονται από την τρο-
μοκρατία  των Μ.Μ.Ε., που θέλει να βγάλει λεφτά 
εφευρίσκοντας τον «μπαμπούλα» και τη μεγάλη 
αμάθεια του λαού (π.χ. στην ταινία κάποιος δεν γνώ-
ριζε ποιος είναι ο Γκάντι, αφού η ιστορία που βασικά 
ενδιαφέρει τους Αμερικανούς είναι η δική τους και 
λίγο γνωρίζουν για τον υπόλοιπο κόσμο). 

Όλα αυτά λοιπόν δένονται με την ισχυρή κορδέ-
λα της οπλοκατοχής. Ξέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι 
να κρατά ένας άνθρωπος ένα όπλο, αλλά επίσης 
ξέρουμε πόσο πιο επικίνδυνο είναι να το κρατά ένας 
φοβισμένος άνθρωπος που πιστεύει ότι βρίσκεται 
σε άμυνα!

Το ενδιαφέρον σε αυτό το ντοκιμαντέρ δεν είναι 
να δούμε τη μεσαιωνική κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει η Αμερική (διότι αυτό που χαρακτηρίζει 
ένα μεσαίωνα είναι ο φόβος και η βία) και να ανα-
στενάζουμε με ανακούφιση που ζούμε στην μικρή 
μας (ακόμα) όαση.

Αυτό που πρέπει να αποκομίσουμε από αυτό 
είναι τα χαρακτηριστικά του μεσαίωνα κaι να παλέ-
ψουμε,  όσο μπορούμε, να τα αποφύγουμε (ακόμα 
και αν γνωρίζουμε τον νόμο των κύκλων).

Η προώθηση της αμάθειας, της χειραγώγησης, 
της τρομολαγνείας και του ρατσισμού μπορεί να 
επιφέρει προσωρινά κέρδη σε κάποιους, όμως 
σταδιακά δημιουργεί μια κοινωνία ανελεύθερων, 
στην οποία ο παραλογισμός και η αδικία γίνονται 
οι ηγέτες τους. Και σ’ αυτό ποτέ κανείς δεν μπορεί 
να είναι κερδισμένος…
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Ανδρεοπούλου Κοκώνη

Εποχή του Υδροχόου: Το 1937 ο μυστικιστής P.Cour αναφέρει για πρώτη φορά την έννοια της Υδρο-
χοϊκής εποχής. Ο όρος αυτός αναφέρεται σε μία αστρολογική αντίληψη κατά την οποία ο ήλιος αλλάζει 
ζώδιο κάθε 2.160 χρόνια. Η ημερομηνία έναρξης της Υδροχοϊκής εποχής κυμαίνεται κάπου ανάμεσα 
στα 1904 και 2160, γενικά όμως θεωρείται ως η εποχή στην οποία θα λάβουν χώρα σημαντικές αλλαγές 
στην κοινωνία και στους θεσμούς της. Ενώ η προηγούμενη εποχή του Ιχθύος ήταν αφιερωμένη στην 
ανάπτυξη του Χριστιανισμού, η νέα εποχή του Υδροχόου μας μεταφέρει σε μία αύξηση της πνευματι-ανάπτυξη του Χριστιανισμού, η νέα εποχή του Υδροχόου μας μεταφέρει σε μία αύξηση της πνευματι-
κότητας. Ο όρος «Εποχή του Υδροχόου» έχει πλέον αντικατασταθεί από τον όρο «Νέα Εποχή».

Ο λεγόμενος Ζωδιακός των Αστερισμών κα-
θορίζει το Μεγάλο Ζωδιακό Έτος, με μια διάρκεια 
25.920 χρόνων, κατά τον οποίο η γη περνάει από 
το κάθε Ζώδιο μέσα σε 2.160 χρόνια. Αυτές οι 
περίοδοι ή «αστρολογικοί μήνες» αποτελούν τις 
Αστρολογικές Εποχές.

Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι η 
γη μπήκε κάτω από την επίδραση του Υδροχόου 
από το 1950 και θα παραμείνει μέχρι το 4000 
– 4100. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες 
οι αστρικές επιδράσεις, πριν φτάσουν στη γη και 
στην ανθρωπότητα, θα περνούν από το Ζωδιακό 
Οίκο του Υδροχόου. 

Το πέρασμα από τη μια Εποχή στην άλλη δεν 
γίνεται απότομα, αλλά μεσολαβεί μια μεταβατική 
φάση και μια περίοδος αργής μετάλλαξης της 
ενέργειας. Ο Rudhyar υπολογίζει ότι αυτή η περί-
οδος διαρκεί το 1/10 της συνολικής διάρκειας της 
Εποχής, δηλαδή 216 χρόνια και τοποθετεί αυτό το 
πέρασμα από το 1846 έως το 2062, συμπεριλαμ-
βάνοντας έτσι τον τελευταίο αιώνα των Ιχθύων και 
τον πρώτο του Υδροχόου. Στο έργο του «Η Ιστορία 
στο ρυθμό του κόσμου», που εκδόθηκε το 1983, 
καθορίζει τις χρονολογίες αυτής της περιόδου: 

►Από το 1846 ως το 1918: Βρισκόμαστε στην 
αποκορύφωση του «Δυτικού κόσμου»: Η βιομη-
χανική επανάσταση, τα όνειρα για τη βελτίωση 
της κοινωνίας, η ανάπτυξη της επιστήμης και της 
τεχνολογίας. Η φάση αυτή τελειώνει με τον 1ο 
Παγκόσμιο Πόλεμο. 

►Από το 1918 ως το 1990: Είναι μια έντονη 
περίοδος για την ανθρωπότητα: Ανέρχονται στην 
εξουσία ολοκληρωτικά καθεστώτα, είναι εποχή 
συνεχόμενων κηρυγμένων και ψυχρών πολέμων. 
Χαρακτηρίζεται από τη νίκη του Κομμουνισμού, 
αν και η φάση τελειώνει με την πτώση του τείχους 
του Βερολίνου.

►Από το 1990 ως το 2062: Ακολουθεί μια 
φάση κοινωνικής διάλυσης και μεταναστεύσεων. 
Ο πλανήτης υφίσταται επίσης φυσικές καταστρο-
φές: σεισμούς, πλημμύρες, οικολογικές κατα-

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ
Τι πρόκειται να συμβεί 
στην ανθρωπότητα

στροφές. Είναι η περίοδος των μεγάλων αποφάσεων, 
ώστε να μπορούν να απορροφηθούν οι πνευματικές 
ενέργειες του Υδροχόου, που χρειάζεται να αναπτυχθεί 
η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα. 

      Μπορούμε να διαιρέσουμε κάθε Αστρολογική 
Εποχή σε δύο φάσεις:

▼Στο πρώτο μισό μοιάζει να υπάρχει μια οπισθο-
δρόμηση. Όλα τίθενται υπό αμφισβήτηση. Καταρρέουν 
τα αρχέτυπα του προηγούμενου πολιτισμού και διαφαί-
νονται νέες μορφές για την ανθρωπότητα.

▲Το δεύτερο μισό είναι η εξέλιξη των αρχετύπων 
της Εποχής. 

Πιο αναλυτικά, και ακολουθώντας τον καθ. Livraga, 
μπορούμε να διαιρέσουμε την Εποχή του Υδροχόου 
με τον εξής τρόπο, που ακολουθεί την παραδοσιακή 
αστρολογία:

Υπάρχουν συνολικά τέσσερις φάσεις: μία πρώτη 
μεταβατική φάση και άλλες τρεις που σχετίζονται 
συμβολικά με τις τρεις καταστάσεις του Νερού (Ζωή): 
τον πάγο, το υγρό και τον ατμό. Τα γενικά χαρακτηρι-
στικά των τριών φάσεων της εποχής του Υδροχόου, 
αν λάβουμε υπόψη μας τους ρυθμούς της Ιστορίας, 
των αστρολογικών επιδράσεων και της ανθρώπινης 
ψυχολογίας, είναι τα εξής:

1η φάση: Πάγου (1950-2700 μ.Χ.)

Κλιματολογικές αλλαγές με τάση πτώσης της θερμο-
κρασίας (ιδίως στο βόρειο ημισφαίριο) μέχρι το επίπεδο 
ενός μικροπαγετού. Ένας τέτοιος μικροπαγετός συ-
νόδεψε όλο τον ευρωπαϊκό Μεσαίωνα. Ο μεσαίωνας, 
σύμβολο της ακινησίας, του παγώματος των ερευνών 
και των ανθρώπινων σχέσεων, της εξαφάνισης των 
γνώσεων και των αρχετυπικών μορφών, βυθίστηκε 
σε μία όχι και τόσο παράδοξη περίοδο πάγου. Με την 
Αναγέννηση εμφανίζεται ένας καιρός πιο ήπιος και 
γλυκός. Φαίνεται ότι το ψυχολογικό ψύχος συνοδευό-
ταν από κλιματολογικό ψύχος. Έλλειψη τροφίμων και 
καυσίμων. Μεγάλοι σεισμοί και τυφώνες. Πόλεμοι και 
ανταρτοπόλεμοι. Εγκατάλειψη των μεγαλουπόλεων 
και φυγή σε μικρά αγροτικά κέντρα. Επανεμφάνιση 
του νομαδικού ανθρώπου, μεγάλες μεταναστεύσεις. 
Αύξηση ατομικισμού και ομαδικών υποσυνείδητων 
φόβων μετά την πτώση των υλιστικών συστημάτων. 
Το αμυντικό ένστικτο (τυπικό φαινόμενο στους μεσαί-
ωνες) θα ενισχυθεί από οργανωμένες συμμορίες από 
κακοποιά στοιχεία και κοινωνική αναρχία. Επιστροφή 
θρυλικών προσώπων και της εποποιίας. Εξαφάνιση 
πλουτοκρατικών και δημοκρατικών πολιτευμάτων, 
πολιτικά συστήματα βασισμένα στην ηγετική ικανότητα. 
Δεισιδαιμονίες… οι άνθρωποι θα γίνουν σκληροί.
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2η φάση: Υγρού (2700-3300 μ.Χ.)

Θα εξαφανιστεί ο δικός μας Δυτικός τρόπος ζωής. Οι άνθρωποι 
θα τείνουν να ξαναβρούν την επαφή μεταξύ τους, θα οικοδο-
μήσουν ξανά εγκαταλειμμένες πόλεις και θ’αποκατασταθούν 
ορισμένα είδη επικοινωνιών. Όλα αυτά θα διαρκέσουν για λίγο. 
Ο ανθρώπινος εγωισμός θα ματαιώσει πολλές ευκαιρίες… ο 
μεσαίωνας θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Θα εμφανιστούν 
νέες μεγάλες θρησκευτικές δυνάμεις στρατιωτικού τύπου.

3η φάση: Ατμού (3300-4000 μ.Χ.)
Θα υπάρχει μία τάση πνευματικής ανύψωσης, κάπως 

ακραία, με τις συνέπειες των καταδιώξεων και τελετουργικών 
θυσιών. Θ’αρχίσει να προετοιμάζεται μία αναγέννηση με βάση 
«κιβωτούς επιβίωσης» που θα έχουν αντέξει τις δυσκολίες ως 
τότε μέχρι το τέλος του μεσαίωνα. Η ανθρωπότητα  θα μπει 
σε μεταβατική φάση (3900-4100 μ.Χ ) δύσκολη ίσως, που θα 
οδηγήσει στην επόμενη εποχή του Αιγόκερου που θα κυβερ-
νάται από τους πλανήτες Ουρανό και Κρόνο. 

Όλες αυτές οι μετατροπές οδηγούν στην αρχή ενός νέου 
πολιτισμού, που θα εκφράζεται μέσα από συγκροτημένες νέες 
αξίες. Αυτή η νέα φάση ζωής γίνεται αισθητή μέσα από τα προ-
μηνύματα και τις προγεύσεις της εποχής του Υδροχόου, που 
αρχίζει να μας προκαλεί χωρίς προσχήματα. Ο Υδροχόος είναι 
ζώδιο αμερόληπτο και ψύχραιμο. Ο Ουρανός και ο Κρόνος 
,οι συγκυβερνήτες του, συνδυάζουν την επαναστατική τάση, 
την πρωτοπορία και την ανάπτυξη μέσα από υπευθυνότητα, 
οργάνωση και δέσμευση για μια υγιή κοινωνία. Τελικά, η εποχή 
του Υδροχόου είναι άραγε πολύ κοντά; Οι εκδοχές είναι πολλές. 
Επικρατούν όμως δύο:

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι χρονιές του 
1962 και το τέλος του 1999, επιταχύνουν 
το γκρέμισμα του παλιού πολιτισμού για 
το κτίσιμο ενός καινούριου. Η ισοτιμία, η 
δημοκρατία, η ελευθερία έκφρασης, οι και-
νοτομίες σε όλους τους τομείς γίνονται όλο 
και πιο έντονα μέσα μας στη νέα χιλιετία. Η 
δημιουργία συγκροτημένων νέων αξιών, 
η συλλογική διακυβέρνηση κι όχι η μια χα-
ρισματική προσωπικότητα, η γνώση και ο 
ανθρωπισμός μπαίνουν σε μια φάση επα-
ναστατικής και πρωτοποριακής αλλαγής με 
την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ο Άλαν Λέο (αστρολόγος και συγ-
γραφέας του 19ου αιώνα) γράφει για τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Υδροχόου 
που τα βλέπουμε συχνά στη συμπεριφορά 
των νέων: κλίνουν προς τον αντικομφορμι-
σμό, είναι μεταρρυθμιστές, φιλάνθρωποι, 
αγαπούν τις Καλές Τέχνες, τη λογοτεχνία, 
δείχνουν ζήλο για τις ανθρωπιστικές δρα-
στηριότητες. 

Το ενδιαφέρον για το περιβάλλον είναι 
ένα από τα έντονα χαρακτηριστικά του 
Υδροχόου. Το πολικό ζώδιο, ο Λέων, σε 
συνδυασμό με τον ανθρωπισμό του Υδρο-
χόου, μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο 
είδος παγκόσμιας συνεργασίας, απόλυτα 
αναγκαίας. Μία από τις επικίνδυνες περι-
όδους που θ’αντιμετωπιστούν στο πρώτο 
μισό του ερχόμενου αιώνα θα προκύψει 
από τη σύνοδο των πλανητών Ουρανού και 
Πλούτωνα, που σημειώθηκε στην Παρθένο 
μεταξύ 1963-1969. Τα παιδιά που γεννήθηκαν 
αυτά τα χρόνια και δέχτηκαν τις επιδράσεις 
αυτής της συνόδου, θα είναι η ελπίδα ή η 
συμφορά της εποχής τους, πράγμα που 
θα φανεί όταν θα γίνει αισθητή η παρουσία 
τους στην κοινωνία.

Η επιστήμη θα εξακολουθήσει να έχει το 
επίκεντρο της δραστηριότητας σ’αυτήν την 
εποχή, μόνο που θ’ασχολείται περισσότερο 
με τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, 
ενώ ο πολιτισμός δεν θα στηρίζεται μόνο 
στην ορθολογική επιστήμη και τεχνολογία.

Πέρα απ’αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά, 
ας δούμε κάποια ιδιαίτερα γεγονότα των 
τελευταίων δεκαετιών, που σηματοδοτούν 
την είσοδο στην εποχή του Υδροχόου:

Δεκαετία ’60:
Ξεκίνημα ιδεαλιστικών αγώνων και κινη-

μάτων για την ειρήνη, τα δικαιώματα του 
πολίτη, τις φυλετικές διακρίσεις, την καλυτέ-
ρευση των συνθηκών εργασίας. Ανάσταση 
κλασικών πνευματικών διδασκαλιών, πρώτοι 
αγώνες για την απελευθέρωση των γυναι-

Εποχή του  ΥδροχόουΗ πρώτη άποψη είναι ότι το 2027 μπαί-
νουμε καθοριστικά στη νέα εποχή. Τότε που 
το σημείο γ της εκλειπτικής αρχίζει να κινείται 
ανάδρομα και εγκαταλείπει τον αστερισμό 
των Ιχθύων και μπαίνει στον αστερισμό 
του Υδροχόου. 

Η δεύτερη άποψη είναι ότι μπαίνουμε 
στην εποχή του Υδροχόου το 2057 με την 
απόλυτη ευθυγράμμιση του άξονα της 
γης με το α της Μικρής Άρκτου, τον ονο-
μαζόμενο πολικό αστέρα, που γίνεται κάθε 
26.000 χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση όμως, διανύουμε 
την προέναρξη της υδροχοϊκής περιόδου 
με όλες τις συνέπειές της από το Φεβρου-
άριο του 1962. Τότε που οι επτά πλανήτες 
συμπορεύτηκαν στο ζώδιο του Υδροχόου. 
Κατά συνέπεια, η προέναρξη της νέας 
εποχής πυροδοτήθηκε και τα σημάδια της 
αλλαγής της νοοτροπίας, με την αντίσταση 
στα κοινωνικά δρώμενα, ήταν τα χαρα-
κτηριστικά της γενιάς του ’60. Οι χίπις (τα 
παιδιά των λουλουδιών), η επανάσταση 
των φοιτητών του Μάη του ’68 στη Γαλλία, 
ήταν ενδείξεις για μια ευρύτερη αποδέσμευ-
ση των κακώς κειμένων της τότε εποχής. 
Όμως το φιλελεύθερο ρεύμα της εποχής 
εκείνης δεν ήταν δυνατόν να καθιερώσει 
την εποχή του Υδροχόου, εφόσον η έναρξη 
της εποχής αυτής απείχε τουλάχιστον 80 
χρόνια ή και περισσότερο. Έτσι έσβησε, 
αφήνοντας μόνο κάποιες επιρροές στην 
Τέχνη και στη μόδα.

Τώρα, από τον Δεκέμβριο του 1999, 
διανύουμε μια δεύτερη 
πρώιμη έλευση των 
τάσεων του Υδροχό-
ου, με τη σύνθεση 
Άρη, Ουρανού, Πο-
σειδώνα να συμπο-
ρεύονται μέσα στο 
ζώδιο αυτό. Σε αυτήν 
την αστρολογική συ-
νάντηση των πλανη-
τών, ο Πλούτωνας 
από το ζώδιο του Το-
ξότη τονίζει την ανά-
γκη της ελευθερίας και 
της θρησκείας στο να 
αποκτήσουν ένα πιο 
βαθύ περιεχόμενο. 
Κατά συνέπεια, αυτή 
η συνδυασμένη αμφι-
σβήτηση των πλανη-
τών δίνει έμφαση και 
έναυσμα στην εποχή 
του Υδροχοϊσμού, που 
κρατάει δύο αιώνες.

κών, εξεγέρσεις φοιτητών, πολλές μάχες κοινωνικές.

Δεκαετία ’70: 
Άρχισε να προωθείται η έρευνα, τα πνευματικά μονοπάτια 

και οι νέες τεχνολογίες. Οι άνθρωποι διαλογίζονται, αγορά-
ζουν μηχανές δεδομένων και αρχίζουν να πηγαίνουν σε σεμι-
νάρια. Οι όροι που σφράγισαν αυτές τις δύο δεκαετίες ήταν: 
«συνείδηση» και «κίνημα». Ενδιαφέρον για την ψυχοθεραπεία 
και τη μεταφυσική.

Δεκαετία ’80: 
Ενεργά στελέχη της κοινωνίας ενδιαφέρονται περισσότε-

ρο για το εσωτερικό έργο. Οι πνευματικές ομάδες άρχισαν 
ν’ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα. 

Δεκαετία ’90: 
Συνειδητοποίηση της καταστροφικότητας του ανθρώπου. 

Η οικολογία και η στατιστική έδειξαν ότι οι πιθανότητες επιβίω-
σης που έχει η ανθρωπότητα χρόνο με το χρόνο γίνονται πιο 
ισχνές. Το 1991 (11/7) έγινε η πρώτη ολική έκλειψη της νέας 
δεκαετίας. Τότε άρχισαν να συμβαίνουν οι προβλεπόμενες 
αλλαγές στη Γη: ηφαιστειακές εκρήξεις, τυφώνες, ανύψωση 
της στάθμης των θαλασσών, ενώ οι λίμνες και τα ποτάμια 
άρχισαν να στερεύουν. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Η μεγάλη Αστρολογία -  Derek & Julia Parker
2.Το τρίτο κύμα  - Α. Tofler
3.Άρθρο: «Τι μας φέρνει η Υδροχοϊκή Εποχή», Περιοδικό Ανεξήγητο 
τεύχος 104
4.Προς ένα νέο Μεσαίωνα Javier Alvarado Planas, Εκδόσεις Ν.Α
5.Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού  Γ.Α.Πλάνας, Εκδόσεις ΝΑ
6.http:/www.myfriendsgr/cosmicdetail.php;id=1308
7. http://www.anelixis.com.gr/articles.asp?ar 
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2η φάση: Υγρού (2700-3300 μ.Χ.)

Θα εξαφανιστεί ο δικός μας Δυτικός τρόπος ζωής. Οι άνθρωποι 
θα τείνουν να ξαναβρούν την επαφή μεταξύ τους, θα οικοδο-
μήσουν ξανά εγκαταλειμμένες πόλεις και θ’αποκατασταθούν 
ορισμένα είδη επικοινωνιών. Όλα αυτά θα διαρκέσουν για λίγο. 
Ο ανθρώπινος εγωισμός θα ματαιώσει πολλές ευκαιρίες… ο 
μεσαίωνας θα εξακολουθήσει να υπάρχει. Θα εμφανιστούν 
νέες μεγάλες θρησκευτικές δυνάμεις στρατιωτικού τύπου.

3η φάση: Ατμού (3300-4000 μ.Χ.)
Θα υπάρχει μία τάση πνευματικής ανύψωσης, κάπως 

ακραία, με τις συνέπειες των καταδιώξεων και τελετουργικών 
θυσιών. Θ’αρχίσει να προετοιμάζεται μία αναγέννηση με βάση 
«κιβωτούς επιβίωσης» που θα έχουν αντέξει τις δυσκολίες ως 
τότε μέχρι το τέλος του μεσαίωνα. Η ανθρωπότητα  θα μπει 
σε μεταβατική φάση (3900-4100 μ.Χ ) δύσκολη ίσως, που θα 
οδηγήσει στην επόμενη εποχή του Αιγόκερου που θα κυβερ-
νάται από τους πλανήτες Ουρανό και Κρόνο. 

Όλες αυτές οι μετατροπές οδηγούν στην αρχή ενός νέου 
πολιτισμού, που θα εκφράζεται μέσα από συγκροτημένες νέες 
αξίες. Αυτή η νέα φάση ζωής γίνεται αισθητή μέσα από τα προ-
μηνύματα και τις προγεύσεις της εποχής του Υδροχόου, που 
αρχίζει να μας προκαλεί χωρίς προσχήματα. Ο Υδροχόος είναι 
ζώδιο αμερόληπτο και ψύχραιμο. Ο Ουρανός και ο Κρόνος 
,οι συγκυβερνήτες του, συνδυάζουν την επαναστατική τάση, 
την πρωτοπορία και την ανάπτυξη μέσα από υπευθυνότητα, 
οργάνωση και δέσμευση για μια υγιή κοινωνία. Τελικά, η εποχή 
του Υδροχόου είναι άραγε πολύ κοντά; Οι εκδοχές είναι πολλές. 
Επικρατούν όμως δύο:

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι χρονιές του 
1962 και το τέλος του 1999, επιταχύνουν 
το γκρέμισμα του παλιού πολιτισμού για 
το κτίσιμο ενός καινούριου. Η ισοτιμία, η 
δημοκρατία, η ελευθερία έκφρασης, οι και-
νοτομίες σε όλους τους τομείς γίνονται όλο 
και πιο έντονα μέσα μας στη νέα χιλιετία. Η 
δημιουργία συγκροτημένων νέων αξιών, 
η συλλογική διακυβέρνηση κι όχι η μια χα-
ρισματική προσωπικότητα, η γνώση και ο 
ανθρωπισμός μπαίνουν σε μια φάση επα-
ναστατικής και πρωτοποριακής αλλαγής με 
την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Ο Άλαν Λέο (αστρολόγος και συγ-
γραφέας του 19ου αιώνα) γράφει για τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Υδροχόου 
που τα βλέπουμε συχνά στη συμπεριφορά 
των νέων: κλίνουν προς τον αντικομφορμι-
σμό, είναι μεταρρυθμιστές, φιλάνθρωποι, 
αγαπούν τις Καλές Τέχνες, τη λογοτεχνία, 
δείχνουν ζήλο για τις ανθρωπιστικές δρα-
στηριότητες. 

Το ενδιαφέρον για το περιβάλλον είναι 
ένα από τα έντονα χαρακτηριστικά του 
Υδροχόου. Το πολικό ζώδιο, ο Λέων, σε 
συνδυασμό με τον ανθρωπισμό του Υδρο-
χόου, μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο 
είδος παγκόσμιας συνεργασίας, απόλυτα 
αναγκαίας. Μία από τις επικίνδυνες περι-
όδους που θ’αντιμετωπιστούν στο πρώτο 
μισό του ερχόμενου αιώνα θα προκύψει 
από τη σύνοδο των πλανητών Ουρανού και 
Πλούτωνα, που σημειώθηκε στην Παρθένο 
μεταξύ 1963-1969. Τα παιδιά που γεννήθηκαν 
αυτά τα χρόνια και δέχτηκαν τις επιδράσεις 
αυτής της συνόδου, θα είναι η ελπίδα ή η 
συμφορά της εποχής τους, πράγμα που 
θα φανεί όταν θα γίνει αισθητή η παρουσία 
τους στην κοινωνία.

Η επιστήμη θα εξακολουθήσει να έχει το 
επίκεντρο της δραστηριότητας σ’αυτήν την 
εποχή, μόνο που θ’ασχολείται περισσότερο 
με τις πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου, 
ενώ ο πολιτισμός δεν θα στηρίζεται μόνο 
στην ορθολογική επιστήμη και τεχνολογία.

Πέρα απ’αυτά τα γενικά χαρακτηριστικά, 
ας δούμε κάποια ιδιαίτερα γεγονότα των 
τελευταίων δεκαετιών, που σηματοδοτούν 
την είσοδο στην εποχή του Υδροχόου:

Δεκαετία ’60:
Ξεκίνημα ιδεαλιστικών αγώνων και κινη-

μάτων για την ειρήνη, τα δικαιώματα του 
πολίτη, τις φυλετικές διακρίσεις, την καλυτέ-
ρευση των συνθηκών εργασίας. Ανάσταση 
κλασικών πνευματικών διδασκαλιών, πρώτοι 
αγώνες για την απελευθέρωση των γυναι-

Εποχή του  ΥδροχόουΗ πρώτη άποψη είναι ότι το 2027 μπαί-
νουμε καθοριστικά στη νέα εποχή. Τότε που 
το σημείο γ της εκλειπτικής αρχίζει να κινείται 
ανάδρομα και εγκαταλείπει τον αστερισμό 
των Ιχθύων και μπαίνει στον αστερισμό 
του Υδροχόου. 

Η δεύτερη άποψη είναι ότι μπαίνουμε 
στην εποχή του Υδροχόου το 2057 με την 
απόλυτη ευθυγράμμιση του άξονα της 
γης με το α της Μικρής Άρκτου, τον ονο-
μαζόμενο πολικό αστέρα, που γίνεται κάθε 
26.000 χρόνια.

Σε κάθε περίπτωση όμως, διανύουμε 
την προέναρξη της υδροχοϊκής περιόδου 
με όλες τις συνέπειές της από το Φεβρου-
άριο του 1962. Τότε που οι επτά πλανήτες 
συμπορεύτηκαν στο ζώδιο του Υδροχόου. 
Κατά συνέπεια, η προέναρξη της νέας 
εποχής πυροδοτήθηκε και τα σημάδια της 
αλλαγής της νοοτροπίας, με την αντίσταση 
στα κοινωνικά δρώμενα, ήταν τα χαρα-
κτηριστικά της γενιάς του ’60. Οι χίπις (τα 
παιδιά των λουλουδιών), η επανάσταση 
των φοιτητών του Μάη του ’68 στη Γαλλία, 
ήταν ενδείξεις για μια ευρύτερη αποδέσμευ-
ση των κακώς κειμένων της τότε εποχής. 
Όμως το φιλελεύθερο ρεύμα της εποχής 
εκείνης δεν ήταν δυνατόν να καθιερώσει 
την εποχή του Υδροχόου, εφόσον η έναρξη 
της εποχής αυτής απείχε τουλάχιστον 80 
χρόνια ή και περισσότερο. Έτσι έσβησε, 
αφήνοντας μόνο κάποιες επιρροές στην 
Τέχνη και στη μόδα.

Τώρα, από τον Δεκέμβριο του 1999, 
διανύουμε μια δεύτερη 
πρώιμη έλευση των 
τάσεων του Υδροχό-
ου, με τη σύνθεση 
Άρη, Ουρανού, Πο-
σειδώνα να συμπο-
ρεύονται μέσα στο 
ζώδιο αυτό. Σε αυτήν 
την αστρολογική συ-
νάντηση των πλανη-
τών, ο Πλούτωνας 
από το ζώδιο του Το-
ξότη τονίζει την ανά-
γκη της ελευθερίας και 
της θρησκείας στο να 
αποκτήσουν ένα πιο 
βαθύ περιεχόμενο. 
Κατά συνέπεια, αυτή 
η συνδυασμένη αμφι-
σβήτηση των πλανη-
τών δίνει έμφαση και 
έναυσμα στην εποχή 
του Υδροχοϊσμού, που 
κρατάει δύο αιώνες.

κών, εξεγέρσεις φοιτητών, πολλές μάχες κοινωνικές.

Δεκαετία ’70: 
Άρχισε να προωθείται η έρευνα, τα πνευματικά μονοπάτια 

και οι νέες τεχνολογίες. Οι άνθρωποι διαλογίζονται, αγορά-
ζουν μηχανές δεδομένων και αρχίζουν να πηγαίνουν σε σεμι-
νάρια. Οι όροι που σφράγισαν αυτές τις δύο δεκαετίες ήταν: 
«συνείδηση» και «κίνημα». Ενδιαφέρον για την ψυχοθεραπεία 
και τη μεταφυσική.

Δεκαετία ’80: 
Ενεργά στελέχη της κοινωνίας ενδιαφέρονται περισσότε-

ρο για το εσωτερικό έργο. Οι πνευματικές ομάδες άρχισαν 
ν’ασχολούνται με κοινωνικά ζητήματα. 

Δεκαετία ’90: 
Συνειδητοποίηση της καταστροφικότητας του ανθρώπου. 

Η οικολογία και η στατιστική έδειξαν ότι οι πιθανότητες επιβίω-
σης που έχει η ανθρωπότητα χρόνο με το χρόνο γίνονται πιο 
ισχνές. Το 1991 (11/7) έγινε η πρώτη ολική έκλειψη της νέας 
δεκαετίας. Τότε άρχισαν να συμβαίνουν οι προβλεπόμενες 
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1.Η μεγάλη Αστρολογία -  Derek & Julia Parker
2.Το τρίτο κύμα  - Α. Tofler
3.Άρθρο: «Τι μας φέρνει η Υδροχοϊκή Εποχή», Περιοδικό Ανεξήγητο 
τεύχος 104
4.Προς ένα νέο Μεσαίωνα Javier Alvarado Planas, Εκδόσεις Ν.Α
5.Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού  Γ.Α.Πλάνας, Εκδόσεις ΝΑ
6.http:/www.myfriendsgr/cosmicdetail.php;id=1308
7. http://www.anelixis.com.gr/articles.asp?ar 
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Όπως λέει και ο Επίκτητος (στις Δια-
τριβές Α/59-60): 

«Τα ωραία λόγια άλλωστε δεν λεί-
πουν σήμερα.  Τα βιβλία των Στωικών 
είναι γεμάτα τέτοια. Τι λείπει λοιπόν;  
Αυτός που θα τα εφαρμόσει, με έμπρα-
κτη  μαρτυρία υπέρ των λόγων. …»  

Όταν αυτό δεν γίνεται έτσι, δεν ακο-
λουθεί δηλαδή η εφαρμογή των γνώσε-
ων, τότε με φυσικό τρόπο προκαλείται 
μια δυσαρμονία.  Άλλα σκέφτεται το 
μυαλό μας, άλλα κάνει το σώμα μας, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει σύγκρουση που 
μεταφράζεται σε άγχος. Οι άνθρωποι 
φαίνεται από πάντα να έχουν την τάση 
να πέσουν σ’ αυτήν τη νοητική απάτη.  
Ακόμη και στην αρχαία Ελλάδα, την 
πατρίδα της Φιλοσοφίας, στην οποία 
με τη λέξη Φιλοσοφία εννοούσαν πάντα 
Γνώση και Εφαρμογή αυτής στη ζωή, το 
θέμα αυτό ήταν επίκαιρο, όπως φαίνεται 
στο παρακάτω απόσπασμα:

«Κάποτε ο Ηγεσίας ζητούσε επίμονα 
από το Διογένη να του δανείσει μερι-
κά από τα συγγράμματα του, για να 
κατανοήσει καλύτερα ένα θέμα που 
τον απασχολούσε και να πλουτίσει 
τις γνώσεις του.  Ο Διογένης, γενικά, 
αντιστεκόταν με τον Άλφα ή Βήτα 
τρόπο.  Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να 
συζητήσουν το θέμα.  Τότε ο Διογένης 
είπε στο Ηγεσία αυτό ακριβώς που 
σκεφτόταν και ποια ήταν η αιτία που 
δεν του έδινε τα συγγράμματα. «Ανό-
ητος είσαι Ηγεσία, Τα ζωγραφισμένα 
σύκα δεν τα θέλεις, προτιμάς τα αλη-
θινά, την άσκηση όμως την αληθινή 
(την καθημερινότητα) την παραμελείς 
και στρέφεσαι σε αυτήν που είναι 
γραμμένη». 

Όλα όσα σκεφτόμαστε, κατανοού-
με και αποδεχόμαστε στο διανοητικό 
επίπεδο, χρειάζεται να τα θέσουμε αμέ-
σως σε εφαρμογή, ακόμη κι όταν αυτό 
απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Γιατί αυτή 
η προσπάθεια θα μας ελευθερώσει από 
το «κλουβί» της διανόησης και θα μας 
επιτρέψει να ξεπεράσουμε τα εμπόδια 
που φράζουν το δρόμο μας και μας 
εμποδίζουν να ενεργούμε σύμφωνα με 
τα ιδεώδη της ζωής μας. 

Σουάμι Βιβεκανάντα:

«Κάθε ψυχή είναι προορισμένη να αναδυθεί τέλεια, και κάθε πλάσμα στο τέλος θα φτάσει την κατά-
σταση τελειότητας.  Οτιδήποτε είμαστε τώρα, είναι το αποτέλεσμα των πράξεων και των σκέψεων του 
παρελθόντος και οτιδήποτε θα είμαστε στο μέλλον θα είναι το αποτέλεσμα  εκείνων που σκεφτόμαστε 
και πράττουμε σήμερα»

Σήμερα βρισκόμαστε σε μια εποχή στην οποία η γνώση δίνεται απλόχερα.  Ο καθένας μπορεί να έχει 
πρόσβαση σε οποιαδήποτε σχεδόν πληροφορία.  Η χρήση του Ίντερνετ  έχει εκτινάξει αυτήν τη δυνατότητα 
στα ύψη.  Αυτή η ευκολία να κατέχουμε τη γνώση, σε σχέση με τον βομβαρδισμό πληροφόρησης που δε-
χόμαστε, μας έχει φέρει σιγά- σιγά μπροστά σε μια ιεροποίηση της γνώσης (της διανόησης). Στον αρχαίο 
κόσμο, η θεωρία με την πράξη δεν νοούνταν σαν δύο διαφορετικά πράγματα. Η γνώση, ήταν ένα μέσο, ένα 
βασικό εργαλείο με το οποίο ο άνθρωπος μπορούσε να αγγίξει και να ανακαλύψει το «Γνώθι σ’ εαυτόν», την 
πληρότητα του Είναι του.   

Λέει ο Βιβεκανάντα:

«Μπορούμε να διαβάζουμε βιβλία όλη μας 
τη ζωή, μπορεί να γίνουμε πολύ διανοητικοί, 
αλλά στο τέλος να ανακαλύψουμε ότι δεν 
αναπτύξαμε καθόλου την πνευματικότητα 
μας.  Δεν είναι αλήθεια ότι ένας υψηλός βαθ-
μός διανοητικής ανάπτυξης, πάντα διαβαίνει 
χέρι με χέρι με μια αναλογική ανάπτυξη της 
πνευματικής πλευράς του ανθρώπου. Με το 
να μελετάμε βιβλία, καμιά φορά πλανιόμαστε 
και νομίζουμε ότι από εκεί βοηθιόμαστε πνευ-
ματικά.  Αλλά αν αναλύσουμε τα αποτελέσμα-
τα της μελέτης των βιβλίων πάνω στον εαυτό 
μας, θα δούμε ότι στο τέλος μόνο η διανόησή 
μας αντλεί  όφελος από τέτοιες μελέτες και όχι 
το εσωτερικό πνεύμα μας.  Η ανεπάρκεια αυτή 
των βιβλίων, σε ότι αφορά την επιτάχυνση της 
πνευματικής μας ανάπτυξης, είναι η αιτία, που 
αν και σχεδόν ο καθένας μας μπορεί να μιλάει 
περίφημα πάνω σε πνευματικά θέματα όταν 
έρχεται η ώρα της πράξης και του βιώματος 
μιας αληθινά πνευματικής ζωής, βρισκόμα-
στε τόσο φρικτά ανεπαρκείς». 

Η γνώση είναι απαραίτητο στοιχείο στην εξέλι-
ξη οποιουδήποτε πράγματος. Είναι  απαραίτητη 
όπως το νερό στον ανθρώπινο οργανισμό.  
Όπως το νερό για να μας βοηθήσει πρέπει 
να μπει στον οργανισμό, δηλαδή πρέπει να το 
πιούμε, έτσι και η γνώση για να μας βοηθήσει 
θα πρέπει να την εφαρμόσουμε.

Ντόρα Τύμη

ΠΠόσο σας αλλάζει η ΓΝΩΣΗ Υπάρχει μια παραβολή των Σούφι που αποτυπώνει πολύ 
καλά τα παραπάνω:

  Ρώτησαν τον Σιμπλί:  «Ποιος σε οδήγησε στην Οδό;» Και 
αυτός απάντησε: «Ένας σκύλος.  Μια μέρα τον είδα σχεδόν 
νεκρό από τη δίψα, να στέκεται δίπλα στο νερό.  Κάθε φορά 
που κοίταγε το είδωλο του στο νερό, τρόμαζε και τραβιόταν, 
γιατί νόμιζε πως ήταν ένα άλλο σκυλί. Τελικά ήταν τόση η 
ανάγκη της δίψας του, που έδιωξε το φόβο του και πήδησε 
στο νερό.  Τότε, ως εκ θαύματος για τα μάτια του σκύλου,  
το «άλλο σκυλί» χάθηκε. Ο 
σκύλος βρήκε ότι το εμπόδιο 
ήταν ο ίδιος, το χώρισμα από 
αυτό που αναζητούσε ξαφ-
νικά διαλύθηκε. Ήταν τόσο 
απλό.  Με τον ίδιο τρόπο το 
δικό μου εμπόδιο χάθηκε, 
όταν κατάλαβα πως ήταν 
αυτό που πίστευα, πως ήταν αυτό που πίστευα, πως ήταν 
ο εαυτός μου.  Έτσι η Οδός ο εαυτός μου.  Έτσι η Οδός 
μού πρώτο-φανερώθηκε μού πρώτο-φανερώθηκε 
από το φέρσιμο του από το φέρσιμο του 
σκύλου». 

Καλώς ή κακώς, υπάρχει μια ανάγκη στον άνθρωπο που τον 
ωθεί να ψάξει, δεν ξέρει ακριβώς τι, αλλά ξέρει με σαφήνεια ότι 
κάτι λείπει, κάτι χρειάζεται. Όλοι κινούμαστε κάτω από αυτό το 
πλαίσιο και τολμώ να πω ότι αυτό είναι και η κινητήρια δύναμη της 
ζωής μας. Είναι άσκοπο να είμαστε απλοί θεατές της ζωής μας, 
αυτό δεν μας δίνει τίποτε άλλο παρά ένα κενό. Για να καλύψουμε 
όμως αυτό το κενό -απ’ ό,τι μας λέει μια πολύ παλιά παραβολή- 
χρειάζεται να το θέλουμε πολύ, να πιστεύουμε ότι μπορούμε, και 
καθημερινά να εργαζόμαστε γι’ αυτόν το σκοπό. Η αλήθεια δεν 
μπορεί να έρθει με ημίμετρα.

«Ένας νέος πήγε κάποτε σε ένα σοφό και τον ρώτησε: 
Κύριε, τι να κάνω για να γίνω σοφός;»  Ο σοφός δεν απά-
ντησε.  Ο νέος επανέλαβε την ερώτηση και αφού μάταια πε-
ρίμενε απάντηση, έφυγε τελικά για να επιστρέψει την επόμενη 
ημέρα.  Ξανάκανε τότε την ίδια ερώτηση πολλές φορές, μα 
πάλι απάντηση δεν πήρε.  Το έκανε αυτό για τρίτη μέρα και 
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τότε ο σοφός τον οδήγησε σε ένα ποτάμι. Όταν 
έφτασαν σε κάποιο σημείο που είχε αρκετό βάθος, 
ο σοφός, έπιασε το νέο από τους ώμους και του 
βούτηξε το κεφάλι μέσα στο νερό. Κάποια στιγμή 
μετά από λίγη ώρα τον ελευθέρωσε κι αφού τον 
άφησε να πάρει μερικές ανάσες τον ρώτησε:  «Γιε 
μου, κάτω από το νερό τι ζητούσες περισσότε-
ρο»;   Ο νέος απάντησε «αέρα, αέρα ήθελα». «Δεν 
θα προτιμούσες πλούτη, απολαύσεις, δύναμη ή 
αγάπη γιε μου;»  «Όχι ήθελα αέρα και σκεφτόμουν 
μόνο αυτό», απάντησε ο νέος ξανά.  Τότε ο σοφός 
είπε: «Για να γίνεις σοφός, πρέπει να επιθυμείς τη 
σοφία με τόση ένταση, όση επιθυμούσες τον αέρα.  
Πρέπει να αγωνιστείς γι’ αυτήν, αποκλείοντας κάθε 
άλλο σκοπό».

 Σύμφωνα με την αρχαία εσωτερική διδασκαλία, 
τρεις είναι οι άξονες μέσα από τους οποίους θα πρέπει 
να λειτουργεί ένας άνθρωπος, για να καταφέρει να 
λειτουργήσει σαν «μαθητής της ζωής». 

ΑΦΟΣΙΩΣΗ:
Αρχικά θα πρέπει να είναι αφοσιωμένος στην 

πνευματική αναζήτηση, δηλαδή να ζήσει στοχεύοντας 
να βρει τον Εαυτό του.  

ΕΡΕΥΝΑ:
Αφού ορίσει το στόχο και αφοσιωθεί σε αυτόν, θα 

πρέπει να  ερευνήσει.  Να ψάξει μέσα στο παρελθόν και 
στο παρόν -χωρίς προκαταλήψεις- την αλήθεια για το 
σκοπό που έχει θέσει, με θάρρος και πολύ δουλειά.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Και τέλος, όλα αυτά που έμαθε και κατανόησε 

θα πρέπει τώρα να τα εφαρμόσει στην πράξη, και 
μάλιστα όχι με σκοπό να τα απολαύσει ο ίδιος, αλλά 
να προσφέρει τον καρπό της γνώσης του για το 
καλό της ανθρωπότητας. Να δώσει, δηλαδή, σε όλη 
την ύπαρξη του μια διάσταση ηθικής προόδου, που 
συνοψίζεται στις λέξεις: αλτρουισμός και υπηρεσία 
στην ανθρωπότητα. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Μπλαβάτσκυ 
στο Κλειδί της Θεοσοφίας,

  
 «...κάθε άνθρωπος, οφείλει  να αρχίζει την 

έρευνα του εαυτού του και να κάνει τον τίμιο ισολο-
γισμό των υποκειμενικών του αποκτημάτων.  Όσες 
κακίες κι αν βρει, όση φθορά και αν ανακαλύψει, 
η σωτηρία είναι πάντοτε δυνατή, φτάνει να το θέλει 
σοβαρά.  

Αρκετό καιρό οι άνθρωποι παρασύρθηκαν 
από ψευδαπάτες.  Ας γκρεμίσουν τώρα τα είδω-

Η γενιά Η γενιά 

Ίντιγκο
και τακαι τα κρυστάλλινα παιδιά 

Κ. Καλτσίδου

Είναι μια κοινή διαπίστωση ότι στην εποχή μας υπάρχει μια μεγάλη ποικιλομορφία τάσεων στη  νεολαία. 
Το ενδιαφέρον είναι  ότι ανάμεσα σε αυτές τις τάσεις  κυκλοφορούν  δυο ιδιαίτερα είδη ανθρώπων, το ένα 
απόρροια του άλλου, το ένα συνέχεια του άλλου. Είναι η γενιά indigo και τα κρυστάλλινα παιδιά. Πολλοί έχουν 
πει πως αυτοί οι ιδιαίτεροι άνθρωποι είναι το μέλλον της ανθρωπότητας, η ελπίδα της για έναν καινούριο, 
καλύτερο κόσμο.

Για το Δυτικό πολιτισμό η ύπαρξη αυτών των ανθρώπων είναι μια πραγματικότητα που υφίσταται και 
μελετάται από πολλές επιστήμες εδώ και πολλές δεκαετίες. Τα τελευταία νέα που μπορεί να δει κανείς, στα 2,5 
εκατομμύρια αγγλόφωνα sites που υπάρχουν γι’ αυτό το θέμα, είναι πως τώρα πια αρχίζουν να δημιουρ-
γούνται τα πρώτα σχολεία, φτιαγμένα για τις ανάγκες αυτών των παιδιών. Πολλά σεμινάρια και ημερίδες 
ενημερώνουν και εκπαιδεύουν ανθρώπους που πρόκειται  να διδάξουν ή ν’ αντιμετωπίσουν αυτά τα παιδιά 
σε διάφορες περιστάσεις. Με λίγα λόγια, έχουμε περάσει στην αντιμετώπιση ενός φαινόμενου που όλο κερ-
δίζει ποσοστά στην εμφάνισή του.

 Ας δούμε όμως την ιστορία αυτού του φαινόμενου, 
έτσι όπως έχει καταγραφεί.

Η γενιά indigo αρχίζει να εμφανίζεται πριν έναν αιώνα 
κι ο αριθμός της αυξάνεται συνεχώς κάθε δεκαετία. Οι 
άνθρωποι αυτοί αρχίζουν να αναγνωρίζονται και να 
αποτελούν αντικείμενο έρευνας, λόγω των ιδιαίτερων και 
πολύ συγκεκριμένων αναπτυγμένων χαρακτηριστικών 
τους, που τους διαφοροποιούν από τον  υπόλοιπο 
πληθυσμό. Μετά τον Β΄παγκόσμιο πόλεμο έχουμε μια 
ραγδαία αύξηση του αριθμού τους, όπως επίσης και 
στη δεκαετία του ́ 70, μέχρι που, περίπου το 2000, έχουμε 
την εμφάνιση μιας ακόμη πιο ιδιαίτερης γενιάς, αυτής 
των κρυστάλλινων παιδιών, με ακόμη πιο αναπτυγμένα 
χαρακτηριστικά.

Ποια είναι όμως αυτά τα χαρακτηριστικά που κάνουν 
αυτούς τους ανθρώπους τόσο ιδιαίτερους;

Θα προσπαθήσουμε να τα κατατάξουμε σε 3 τομείς: 
φυσικά, ψυχολογικά, νοητικά.

λα τους, ας ελευθερωθούν από τις πλάνες και 
ας εργαστούν για τον εαυτό τους. Ας μην σας 
ξεγελάσει η λέξη, με αυτό εννοούμε ότι όποιος 
φροντίζει τον εαυτό του και μόνο, καλύτερα να 
μην κάνει τίποτε.  Ας δουλέψει καλύτερα για τους 
άλλους, για όλους.  Σε κάθε άνθος αγάπης και 
ευσπλαχνίας που θα φυτεύει στον κήπο του συ-
νανθρώπου του, κάποιο ζιζάνιο θα ξεριζώνεται 
από το δικό του.  Με αυτόν τον τρόπο ο κήπος 
των θεών (η ανθρωπότητα) θα ανθίσει ολόκλη-
ρος, σαν το ρόδο.  Όλες οι ιερές γραφές, όλες 
οι θρησκείες διατυπώνουν με πολλή σαφήνεια 
αυτήν την άποψη».

Είναι σαφές λοιπόν, ότι ο στόχος μας να ανα-
καλύψουμε τον εαυτό μας προϋποθέτει γνώση 
αλλά και  πράξη διοχετευμένη μέσα από μια «Ηθική 
ζωή».    

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Το κλειδί της Θεοσοφίας, Ε.Π Μπλαβάτσκυ,  Εκδ. Θεο-
σοφικές
2.Γιόγκα,  Σουάμι Βιβεκανάντα,  Εκδ. Δίβρης
3.Μαθητεία στη Νέα εποχή, Αλίκη Μπέιλι,  Εκδ. Lucis Press 
Limited
4.Μαθητεία,  Βιβεκανάντα  (Ομιλία), Πηγή «Complete 
Works of Vivekananda»
5.O Δάσκαλος της Πνευματικότητας, Βιβεκανάντα  (Ομι-
λία), Πηγή «Complete Works of Vivekananda»
6.Η Ροδοσταυρική Κοσμοθεωρία, Max Heidel, Εκδ. 
Ιάμβλιχος
7.Διατριβή,  Επίκτητος,  Εκδ. Κάκτος
8.Οι μαθητευόμενοι Φιλόσοφοι,  Άρθρο από το Περιοδι-
κό «Νέα Ακρόπολη» Τεύχος 14
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Φυσικά: 
Tα φυσικά χαρακτηριστικά είναι τα πιο αναγνωρίσιμα και μετρήσιμα. Οι 

indigo  άνθρωποι βάφουν το χρώμα της αύρας τους με το χρώμα indigo, 
το λουλακί, που δημιουργείται από 2 μέρη μπλε και ένα μέρος κόκκινο 
(το χρώμα που έδωσε το όνομά του σε αυτήν τη γενιά). Το συγκεκριμένο 
χρώμα δεν είναι ίσως τυχαίο που συνδέεται με το χρώμα του τσάκρα του  
τρίτου ματιού.

Στα κρυστάλλινα παιδιά η αύρα  ιριδίζει και στα περισσότερα από αυτά 
(μόνο για παιδιά μπορούμε να μιλάμε σ’ αυτήν τη γενιά, αφού η ηλικία τους 
δεν ξεπερνάει τα  7 χρόνια) αυτή η λάμψη φαίνεται και στα μάτια τους.

Ένα άλλο φυσιογνωστικό χαρακτηριστικό είναι τα μεγάλα μάτια τους και 
η διαπεραστική ματιά που έχουν, χαρακτηριστικό που εμφανίζεται ακόμη 
πιο έντονο στα κρυστάλλινα παιδιά που μοιάζουν να σε μαγνητίζουν με 
το βλέμμα τους.

Κάποιοι από αυτούς καθυστερούν να μιλήσουν και τα καταφέρνουν 
μετά τα 3-4 χρόνια της ζωής τους, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί πρόβλημα 
στην επικοινωνία τους με τους άλλους, 
επειδή αναπτύσσουν άλλους κώδικες 
επικοινωνίας, μη λεκτικούς.

Η υπερκινητικότητα είνα ένα άλλο χα-
ρακτηριστικό τους, που κάποιες φορές δημιουργεί προβλήματα στον περί-
γυρό τους. Γι’ αυτούς υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα ενέργειας που χρειάζεται 
κανάλι διοχέτευσης. Όσο είναι μικροί, αυτό το χαρακτηριστικό τους ορίζεται 
ως προβληματική συμπεριφορά μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα που βρί-
σκονται και η ενέργειά τους σπαταλάται  σε άσκοπες δράσεις. Όταν όμως 
ενηλικιώνονται, χρειάζονται σκοπό και περιεχόμενο στη δράση τους.

Ψυχολογικά:  
Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά τους βασίζονται κυρίως 

στην εσωστρέφεια, που είναι έντονη ιδιαίτερα στην παιδική 
ηλικία. Όταν μεγαλώνουν, αυτή εκδηλώνεται σε περιβάλλοντα 
στα οποία είναι εμφανές ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους 
καταλαβαίνουν. Αυτό από μια άποψη μοιάζει με αντικοινωνική 
συμπεριφορά, όμως όταν  βρίσκουν ανθρώπους που τους 
αποδέχονται, δημιουργούν ομάδες, παρέες και εκεί δεν είναι 
καθόλου αντικοινωνικοί.

Τους διακρίνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία αλλά και πολλά ψυχι-
κά χαρίσματα. Τους πονάει το ψέμα και το εντοπίζουν με τρόπο 
διαισθητικό, όπως τα σκυλιά εντοπίζουν το 
φόβο. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν με κα-
μιά μορφή του, είτε αυτό λέγεται υποκρισία, 
δικαιολογία ή χειραγώγηση.

Η διαίσθησή τους είναι ένα σίγουρο γι’ 
αυτούς μέσο ανίχνευσης του περιβάλλοντός 
τους, του κόσμου και των συνανθρώπων 
τους. Κι επειδή εντοπίζουν εύκολα το υπο-
κριτικό περιβάλλον, αντιδρούν με αυθόρ-
μητο τρόπο έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται 
αγενείς, καθώς λένε τα σύκα-σύκα και τη 
σκάφη-σκάφη.

Το σύστημα που υπάρχει, είναι γι’ αυ-
τούς υποκριτικό  και αυτό είναι δεδομένο. 
Έτσι διοχετεύουν  την αγωνιστικότητά τους 
σ’ έναν πόλεμο για να συντρίψουν αυτό το 
σύστημα.

Γενικά δυσκολεύονται να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους με λόγια, ο μη λεκτικός 

τρόπος είναι πιο προσιτός τρόπος γι αυτούς, μια αγκαλιά,  
ή ένα βλέμμα με ξεκάθαρο μήνυμα προσφέρουν κανάλια 
έκφρασης.

Είναι ευαισθητοποιημένα άτομα απέναντι στα φυτά, στα 
ζώα, στους βράχους στα ορυκτά, στους κρυστάλλους και 
στους ηλικιωμένους ανθρώπους, δηλαδή σε όλα αυτά που 
είναι αδύναμα και έρμαια της ανθρώπινης εκμετάλλευσης.

Φαίνεται ακόμη να έχουν έλλειψη συγκέντρωσης και προ-
σοχής στη συμπεριφορά τους, αλλά αυτό αφορά πράγματα 
που δεν τους ενδιαφέρουν. Όμως έχουν μια απίθανη μνήμη 
που εντοπίζεται από πολύ μικρή ηλικία και μια  μεγάλη ικανό-
τητα φαντασίας και όλα αυτά σε συνδυασμό διαμορφώνουν 
μια υψηλή συνείδηση.

Νοητικά: 
Τα νοητικά χαρακτηριστικά τους  έχουν το χαρακτηριστι-

κό της απλότητας. Έχουν έναν απλό νου που καταλαβαίνει 
ξεκάθαρες και άμεσες ιδέες και λειτουργεί μέσα από το πα-
ράδειγμα, παρά μέσα από αφηρημένες θεωρίες. Συνέπεια 
αυτού του νου είναι ότι δεν έχουν πολλές γνώσεις, ξέρουν 
πολύ λίγα. Δεν τους χαρακτηρίζει η αναζήτηση της γνώσης 
σαν πληροφορία αλλά η αναζήτηση της ζωής.

Ένας indigo  άνθρωπος παρατηρεί και παραδειγματίζεται, 
αλλά αμφισβητεί και κρίνει με σκληρό τρόπο, αλίμονό σου αν 
δεν είσαι αυτός που λες ότι είσαι.

Θα μπορούσες να τους χαρακτηρίσεις βάρβαρους, μοιά-
ζουν με άγρια θηρία που όμως δέχονται να εξημερωθούν, 
όχι όμως να τυραννιούνται. Δέχονται να διδαχθούν και γι’ 
αυτό αναζητούν δασκάλους, πατέρες, αρχηγούς, αρκεί αυτοί 
να έχουν περάσει τη δοκιμασία του παραδείγματος και της 
εμπιστοσύνης.

Έχουν μια εσωτερική ευγένεια, που πληγώνεται πολλές 
φορές από τις πολλαπλές απογοητεύσεις. Αναζητούν ένα 
όραμα που θα δώσει νόημα στην ύπαρξή τους, γιατί δεν 
καταλαβαίνουν μια ζωή χωρίς νόημα. Η ζωή γι’ αυτούς δεν 
είναι κάτι τυχαίο, θέλουν να κάνουν κάτι μ’ αυτήν τη ζωή, να 
μη σπαταληθεί άσκοπα.

Είναι χαοτικοί, με κόπο προσπαθούν να οργανώσουν τη 
ζωή τους στα απλά πράγματα. Αυτό το χάος το ονομάζουν 
ελευθερία, αν και βαθιά μέσα τους ξέρουν ότι η ελευθερία 
είναι κάτι πολύ ανώτερο και την αναζητούν ως σημασία αλλά 
και ως τρόπο ζωής, κάνοντας συνεχώς πειράματα που τους 
αφήνουν ανικανοποίητους.

 Όλα αυτά τους οδηγούν σε μια περίεργη αυτογνωσία… 
ξέρουν ποιοι είναι και τι θέλουν, ξέρουν σε τι κόσμο έχουν 
έρθει, αν και καμιά φορά συμπεριφέρονται σαν να αρνούνται 
να το αντιληφθούν.

 Όσον αφορά τα κρυστάλλινα παιδιά αναφερόμαστε  σ’ 
ένα ακόμη πιο ανώτερο εξελικτικό στάδιο της ανθρωπότητας. 
Όλες οι ιδιότητες των indigo ανθρώπων εμφανίζεται σε αυτά 
τα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, πάνω από το μέσο όρο.

Από πολύ νωρίς αναπτύσσουν καινούριους κώδικες  
επικοινωνίας με τους άλλους και με το περιβάλλον τους  

Η γενιά  Ίντιγκο και τα Κρυστάλλινα παιδιά

και παρόλο που αναφερόμαστε σε μικρή 
ηλικία (έως 7 ετών), τα παιδιά αυτά είναι 
φιλοσοφημένα, με ιδιαίτερα πνευματικά χα-
ρίσματα, με ένα ώριμο ενδιαφέρον για τον 
κόσμο και γι αυτά που συμβαίνουν γύρω 
τους. Επειδή η διαίσθησή τους  είναι πολύ 
πιο ανεπτυγμένη από της προηγούμενης 
γενιάς, στις συζητήσεις που θα κάνεις μαζί 
τους θα σε προβληματίσει η ικανότητά τους 
να απαντούν στις ερωτήσεις που έχεις στο 
μυαλό σου, παρόλο που δεν τις εκφράζεις 
λεκτικά. Είναι σαν να διεισδύουν μέσα σου 
και επειδή οι τηλεπαθητικές τους ικανότητες 
είναι έντονες, πολλές φορές παρεξηγούνται. 
Αντικείμενο παρεξήγησης είναι ακόμη η ικα-
νότητά τους να αντιλαμβάνονται τους αό-
ρατους κόσμους, αγγέλους, ξωτικά και άλλα 
όντα που υπάρχουν στον αιθέρα. Όλα αυτά 
-αν δεν βρουν ένα πρόσφορο οικογενειακό 
τουλάχιστον πλαίσιο- λειτουργούν αρνητικά, 
δημιουργώντας μεγαλύτερη εσωστρέφεια 
από την ήδη υπάρχουσα. 

Δεν λειτουργούν με τη συνηθισμένη 
εγωιστική λογική αλλά για μια συλλογική 
συνείδηση, δείχνοντας αυξημένες ικανότη-
τες συμβίωσης και συνεργασίας μέσα σε 
μια ομάδα.

Τα κρυστάλλινα παιδιά  είναι ένα θαύμα 
που προαναγγέλλει έναν κόσμο καλύτερο 
και ασφαλέστερο, έναν κόσμο που στην 
επικοινωνία δεν θα έχει θέση το ψέμα, γιατί 
θα γίνεται από νου σε νου. 
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Φυσικά: 
Tα φυσικά χαρακτηριστικά είναι τα πιο αναγνωρίσιμα και μετρήσιμα. Οι 

indigo  άνθρωποι βάφουν το χρώμα της αύρας τους με το χρώμα indigo, 
το λουλακί, που δημιουργείται από 2 μέρη μπλε και ένα μέρος κόκκινο 
(το χρώμα που έδωσε το όνομά του σε αυτήν τη γενιά). Το συγκεκριμένο 
χρώμα δεν είναι ίσως τυχαίο που συνδέεται με το χρώμα του τσάκρα του  
τρίτου ματιού.

Στα κρυστάλλινα παιδιά η αύρα  ιριδίζει και στα περισσότερα από αυτά 
(μόνο για παιδιά μπορούμε να μιλάμε σ’ αυτήν τη γενιά, αφού η ηλικία τους 
δεν ξεπερνάει τα  7 χρόνια) αυτή η λάμψη φαίνεται και στα μάτια τους.

Ένα άλλο φυσιογνωστικό χαρακτηριστικό είναι τα μεγάλα μάτια τους και 
η διαπεραστική ματιά που έχουν, χαρακτηριστικό που εμφανίζεται ακόμη 
πιο έντονο στα κρυστάλλινα παιδιά που μοιάζουν να σε μαγνητίζουν με 
το βλέμμα τους.

Κάποιοι από αυτούς καθυστερούν να μιλήσουν και τα καταφέρνουν 
μετά τα 3-4 χρόνια της ζωής τους, χωρίς όμως αυτό να αποτελεί πρόβλημα 
στην επικοινωνία τους με τους άλλους, 
επειδή αναπτύσσουν άλλους κώδικες 
επικοινωνίας, μη λεκτικούς.

Η υπερκινητικότητα είνα ένα άλλο χα-
ρακτηριστικό τους, που κάποιες φορές δημιουργεί προβλήματα στον περί-
γυρό τους. Γι’ αυτούς υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα ενέργειας που χρειάζεται 
κανάλι διοχέτευσης. Όσο είναι μικροί, αυτό το χαρακτηριστικό τους ορίζεται 
ως προβληματική συμπεριφορά μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα που βρί-
σκονται και η ενέργειά τους σπαταλάται  σε άσκοπες δράσεις. Όταν όμως 
ενηλικιώνονται, χρειάζονται σκοπό και περιεχόμενο στη δράση τους.

Ψυχολογικά:  
Τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά τους βασίζονται κυρίως 

στην εσωστρέφεια, που είναι έντονη ιδιαίτερα στην παιδική 
ηλικία. Όταν μεγαλώνουν, αυτή εκδηλώνεται σε περιβάλλοντα 
στα οποία είναι εμφανές ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους 
καταλαβαίνουν. Αυτό από μια άποψη μοιάζει με αντικοινωνική 
συμπεριφορά, όμως όταν  βρίσκουν ανθρώπους που τους 
αποδέχονται, δημιουργούν ομάδες, παρέες και εκεί δεν είναι 
καθόλου αντικοινωνικοί.

Τους διακρίνει μια ιδιαίτερη ευαισθησία αλλά και πολλά ψυχι-
κά χαρίσματα. Τους πονάει το ψέμα και το εντοπίζουν με τρόπο 
διαισθητικό, όπως τα σκυλιά εντοπίζουν το 
φόβο. Δεν μπορούν να συμβιβαστούν με κα-
μιά μορφή του, είτε αυτό λέγεται υποκρισία, 
δικαιολογία ή χειραγώγηση.

Η διαίσθησή τους είναι ένα σίγουρο γι’ 
αυτούς μέσο ανίχνευσης του περιβάλλοντός 
τους, του κόσμου και των συνανθρώπων 
τους. Κι επειδή εντοπίζουν εύκολα το υπο-
κριτικό περιβάλλον, αντιδρούν με αυθόρ-
μητο τρόπο έτσι ώστε να χαρακτηρίζονται 
αγενείς, καθώς λένε τα σύκα-σύκα και τη 
σκάφη-σκάφη.

Το σύστημα που υπάρχει, είναι γι’ αυ-
τούς υποκριτικό  και αυτό είναι δεδομένο. 
Έτσι διοχετεύουν  την αγωνιστικότητά τους 
σ’ έναν πόλεμο για να συντρίψουν αυτό το 
σύστημα.

Γενικά δυσκολεύονται να εκφράσουν τα 
συναισθήματά τους με λόγια, ο μη λεκτικός 

τρόπος είναι πιο προσιτός τρόπος γι αυτούς, μια αγκαλιά,  
ή ένα βλέμμα με ξεκάθαρο μήνυμα προσφέρουν κανάλια 
έκφρασης.

Είναι ευαισθητοποιημένα άτομα απέναντι στα φυτά, στα 
ζώα, στους βράχους στα ορυκτά, στους κρυστάλλους και 
στους ηλικιωμένους ανθρώπους, δηλαδή σε όλα αυτά που 
είναι αδύναμα και έρμαια της ανθρώπινης εκμετάλλευσης.

Φαίνεται ακόμη να έχουν έλλειψη συγκέντρωσης και προ-
σοχής στη συμπεριφορά τους, αλλά αυτό αφορά πράγματα 
που δεν τους ενδιαφέρουν. Όμως έχουν μια απίθανη μνήμη 
που εντοπίζεται από πολύ μικρή ηλικία και μια  μεγάλη ικανό-
τητα φαντασίας και όλα αυτά σε συνδυασμό διαμορφώνουν 
μια υψηλή συνείδηση.

Νοητικά: 
Τα νοητικά χαρακτηριστικά τους  έχουν το χαρακτηριστι-

κό της απλότητας. Έχουν έναν απλό νου που καταλαβαίνει 
ξεκάθαρες και άμεσες ιδέες και λειτουργεί μέσα από το πα-
ράδειγμα, παρά μέσα από αφηρημένες θεωρίες. Συνέπεια 
αυτού του νου είναι ότι δεν έχουν πολλές γνώσεις, ξέρουν 
πολύ λίγα. Δεν τους χαρακτηρίζει η αναζήτηση της γνώσης 
σαν πληροφορία αλλά η αναζήτηση της ζωής.

Ένας indigo  άνθρωπος παρατηρεί και παραδειγματίζεται, 
αλλά αμφισβητεί και κρίνει με σκληρό τρόπο, αλίμονό σου αν 
δεν είσαι αυτός που λες ότι είσαι.

Θα μπορούσες να τους χαρακτηρίσεις βάρβαρους, μοιά-
ζουν με άγρια θηρία που όμως δέχονται να εξημερωθούν, 
όχι όμως να τυραννιούνται. Δέχονται να διδαχθούν και γι’ 
αυτό αναζητούν δασκάλους, πατέρες, αρχηγούς, αρκεί αυτοί 
να έχουν περάσει τη δοκιμασία του παραδείγματος και της 
εμπιστοσύνης.

Έχουν μια εσωτερική ευγένεια, που πληγώνεται πολλές 
φορές από τις πολλαπλές απογοητεύσεις. Αναζητούν ένα 
όραμα που θα δώσει νόημα στην ύπαρξή τους, γιατί δεν 
καταλαβαίνουν μια ζωή χωρίς νόημα. Η ζωή γι’ αυτούς δεν 
είναι κάτι τυχαίο, θέλουν να κάνουν κάτι μ’ αυτήν τη ζωή, να 
μη σπαταληθεί άσκοπα.

Είναι χαοτικοί, με κόπο προσπαθούν να οργανώσουν τη 
ζωή τους στα απλά πράγματα. Αυτό το χάος το ονομάζουν 
ελευθερία, αν και βαθιά μέσα τους ξέρουν ότι η ελευθερία 
είναι κάτι πολύ ανώτερο και την αναζητούν ως σημασία αλλά 
και ως τρόπο ζωής, κάνοντας συνεχώς πειράματα που τους 
αφήνουν ανικανοποίητους.

 Όλα αυτά τους οδηγούν σε μια περίεργη αυτογνωσία… 
ξέρουν ποιοι είναι και τι θέλουν, ξέρουν σε τι κόσμο έχουν 
έρθει, αν και καμιά φορά συμπεριφέρονται σαν να αρνούνται 
να το αντιληφθούν.

 Όσον αφορά τα κρυστάλλινα παιδιά αναφερόμαστε  σ’ 
ένα ακόμη πιο ανώτερο εξελικτικό στάδιο της ανθρωπότητας. 
Όλες οι ιδιότητες των indigo ανθρώπων εμφανίζεται σε αυτά 
τα παιδιά σε μεγάλο βαθμό, πάνω από το μέσο όρο.

Από πολύ νωρίς αναπτύσσουν καινούριους κώδικες  
επικοινωνίας με τους άλλους και με το περιβάλλον τους  

Η γενιά  Ίντιγκο και τα Κρυστάλλινα παιδιά

και παρόλο που αναφερόμαστε σε μικρή 
ηλικία (έως 7 ετών), τα παιδιά αυτά είναι 
φιλοσοφημένα, με ιδιαίτερα πνευματικά χα-
ρίσματα, με ένα ώριμο ενδιαφέρον για τον 
κόσμο και γι αυτά που συμβαίνουν γύρω 
τους. Επειδή η διαίσθησή τους  είναι πολύ 
πιο ανεπτυγμένη από της προηγούμενης 
γενιάς, στις συζητήσεις που θα κάνεις μαζί 
τους θα σε προβληματίσει η ικανότητά τους 
να απαντούν στις ερωτήσεις που έχεις στο 
μυαλό σου, παρόλο που δεν τις εκφράζεις 
λεκτικά. Είναι σαν να διεισδύουν μέσα σου 
και επειδή οι τηλεπαθητικές τους ικανότητες 
είναι έντονες, πολλές φορές παρεξηγούνται. 
Αντικείμενο παρεξήγησης είναι ακόμη η ικα-
νότητά τους να αντιλαμβάνονται τους αό-
ρατους κόσμους, αγγέλους, ξωτικά και άλλα 
όντα που υπάρχουν στον αιθέρα. Όλα αυτά 
-αν δεν βρουν ένα πρόσφορο οικογενειακό 
τουλάχιστον πλαίσιο- λειτουργούν αρνητικά, 
δημιουργώντας μεγαλύτερη εσωστρέφεια 
από την ήδη υπάρχουσα. 

Δεν λειτουργούν με τη συνηθισμένη 
εγωιστική λογική αλλά για μια συλλογική 
συνείδηση, δείχνοντας αυξημένες ικανότη-
τες συμβίωσης και συνεργασίας μέσα σε 
μια ομάδα.

Τα κρυστάλλινα παιδιά  είναι ένα θαύμα 
που προαναγγέλλει έναν κόσμο καλύτερο 
και ασφαλέστερο, έναν κόσμο που στην 
επικοινωνία δεν θα έχει θέση το ψέμα, γιατί 
θα γίνεται από νου σε νου. 
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Όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά  τα 
παιδιά -εκπαιδευτές, ψυχολόγοι, ερευνη-
τές, γονείς ή απλοί περίεργοι- αρχίζουν 
σιγά-σιγά να καταλαβαίνουν πως αυτά 
τα παιδιά, αυτοί οι άνθρωποι και των δυο 
γενεών, ήρθαν να αλλάξουν τον κόσμο, 
να μας παραδειγματίσουν στο πώς να 
ζούμε τη  ζωή.

Είναι  μια γέφυρα για το μέλλον…
Αλλά υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να 

γκρεμίσουμε αυτήν τη γέφυρα.
Έχουμε κάνει μεγάλη ζημιά ήδη με τους 

indigo ανθρώπους, γιατί χρησιμοποιήσαμε  
λάθος τρόπους προσέγγισης μέσα από 
ένα εκπαιδευτικό σύστημα  το οποίο τους 
παραγκώνισε. Προσπαθήσαμε να τους φέ-
ρουμε στα μέτρα μας, να μπουν μέσα στο 
δικό μας ορθολογισμό, δεν τους δώσαμε 
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www.indigochild.net/a_homeframe.htm 
www.karmastrology.com/qgen.shtml 
www.experiencefestival.com/a/Indigo_Childrenwww.experiencefestival.com/a/Indigo_Children
www.generationindigo.com/ 
www.okcupid.com
www.indigochild.co.za
www.thecrystalchildren.com/crystal.html -
www.indigonetwork.org/Resources.htm - 
www.amazon.com
www.indigomoms.com
www.bellaonline.com/articles



24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 25ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

Η πολιτιστική ατζέντα της 
Νέας Ακρόπολης

1.
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε.

ΑΘΗΝΑ 3.
2.

5.

ΛΑΡΙΣΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
4.

2.
Μια πολύ όμορφη «Παραμυθοβραδιά με ζωντανή μουσική επένδυση, πραγματοποιήθηκε 

στο Ηράκλειο.  Αναφέρθηκάν οι ήρωες των γνωστότερων παραμυθιών καθώς και ο αποσυμ-
βολισμός τους, ο ρόλος και η σημασία τους στο πέρασμα του χρόνου. Ήταν μια μαγική βραδιά 
που μας δόθηκε η ευκαιρία να ξανασυναντήσουμε τους ήρωες των παιδικών μας  χρόνων, μέσα 
από μια διαφορετική ματιά.

7ο Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού

Η Κοινωνική & Οικολογική Δράση Ελλάδας (Κ.Ο.Δ.Ε.), διοργάνωσε για 7η συνεχή χρονιά με μεγάλη επιτυχία, 
την Κυριακή 17/9, το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού στο κάστρο της πόλης.

Το παιχνίδι φέτος ήταν εμπνευσμένο από το βιβλίο «Κώδικας Da Vinci» του Dan Brown. Η συμμετοχή των 
διαγωνιζομένων υπήρξε πραγματικά πολύ μεγάλη. Η δραστηριότητά μας είχε στόχο την ευαισθητοποίηση των 
κατοίκων της πόλης μας σε οικολογικά και περιβαλλοντικά θέματα.

 Με την ευκαιρία ευχαριστούμε την ομάδα Εθελοντών Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, για τη 
στήριξή της στην υγειονομική κάλυψη της εκδήλωσης.

Τηλ. Επικοινωνίας με την Κ.Ο.Δ.Ε. 26510 83431
Για τον οικολογικό τομέα με τον κ. Δημήτρη Παπαλαζάρου κιν.: 6973 722583
και για τον κοινωνικό τομέα με την κ. Τριάδα Κλάγκου κιν.: 6972 718448

Τα μέλη του παραρτήματος της Λάρισας, μαζί με 
φίλους τους, έσπασαν τη ρουτίνα της καθημερινότη-
τας και ξέφυγαν από τους ασφυκτικούς ρυθμούς της 
πόλης, πραγματοποιώντας μια εκδρομή (όπως το 
συνηθίζουν άλλωστε) στο Χορτιάτη Θεσσαλονίκης. 
Πεζοπορία και παιχνίδια στο δάσος ήταν ορισμένες από 
τις δραστηριότητες που βοήθησαν στην επανένωση με 
τα φυσικά στοιχεία και στην κατανόηση ότι ο αυθεντικός 
άνθρωπος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της Φύσης.

1. Μεγάλη προσέλευση νέων στην 5η Γιορτή Εθελοντισμού στο Θησείο. 

Μεγάλη ήταν η προσέλευση του νεανικού κοινού στην 5η Γιορτή Εθελοντισμού, που διοργανώθηκε από 
την Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού, στις 30 Σεπτεμβρίου 2006, στον πεζόδρομο Αποστόλου Παύλου στο 
Θησείο, με σύνθημα «Δαγκωτό στον Εθελοντισμό!» και πλαισιώθηκε από συναυλία του συγκροτήματος 
«Υπόγεια Ρεύματα» (ευγενική προσφορά). Τη διοργάνωση της γιορτής είχαν οι φορείς: Αρκτούρος, «Νέα 
Ακρόπολη», AEGEE-Αθήνα, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., ΜΕΡΙΜΝΑ ΖΩΗΣ και PRAKSIS. Στην γιορτή συμμετείχαν περισσότεροι 
από 40 διεθνείς και εθνικοί οργανισμοί, ανάμεσα στους οποίους ήταν οι: Εθνικός Οργανισμός Μεταμο-
σχεύσεων, ACTION-AID, UNICEF, ΑΜΑΛΘΕΙΑ, Ερυθρός Σταυρός, «Κάνε-μια-Ευχή», Γιατροί του Κόσμου, 
Γιατροί χωρίς Σύνορα. Κατά τη διάρκεια της γιορτής χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. 
Θ. Μπεχράκης και ο πρόεδρος του Ο.Ν.Α., κ. Ν. Απέργης.

Χορηγοί επικοινωνίας της εκδήλωσης ήταν ο ραδιοφωνικός σταθμός ERA 2 103,7 FM και ο δικτυακός 
τόπος για ΜΚΟ Act Click , www.actclick.com .

Η 5η Γιορτή για τον Εθελοντισμό πραγματοποιήθηκε επιτυχώς υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων 
και με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλησης (Ο.Ν.Α.- Πρόγραμμα “Συμμετέχω”). 
Το κοινό πληροφορήθηκε για τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων οργανισμών με ενημερωτικό υλι-
κό και ενημερωτικές και καλλιτεχνικές παρουσιάσεις, ενώ οι μικροί επισκέπτες διασκέδασαν με παιδικές 
παραστάσεις, μαθήματα χειροτεχνίας, παιχνίδια με ξυλοπόδαρους κ.α.

Η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού (Κ.Φ.Ε.), www.simetexo.gr,  διοργανώνει με επιτυχία τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια ημερίδες για την προώθηση του εθελοντισμού, μέσα από τις οποίες προωθείται η ιδέα 
της ανιδιοτελούς προσφοράς και του Εθελοντισμού ως απαραίτητο στοιχείο για μια κοινωνία ζωντανή, 
υγιή και εξελισσόμενη. 

H Κ.Φ.Ε., παραμένει ανοιχτή στη συμμετοχή εθελοντικών φορέων από ποικίλους χώρους και με δια-
φορετικές δραστηριότητες, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να γνωρίσει και 
να εντάξει τον εθελοντισμό στη ζωή του. 

Πληροφορίες: κα Σέμη Γκούφα, , Τηλ. 6979-362-166,  κα Βιργινία Αληζιώτη  Τηλ.  6977-606-172
Fax  210-8847639, e-mail: info-na@hol.gr, ιστοσελίδα: www.simetexo.gr  

2. Επίσκεψη στο Νοσοκομείο Τζάννειο.

Στα μέσα Αυγούστου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα επίσκεψη 
στο Νοσοκομείο Τζάννειο, αφού η ομάδα εθελοντών της Νέας Ακρό-
πολης έχει ξεκινήσει μια δημιουργική συνεργασία με το διοικητικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Αυτήν τη φορά, μέλη της Νέας Ακρόπολης ανέλαβαν να διακο-
σμήσουν τους διαδρόμους και μέρος των θαλάμων που νοσηλεύο-
νται τα παιδία με χρόνιες παθήσεις. Στόχος μας ήταν να δώσουμε μια 
άλλη νότα ζωής και ελπίδας στα παιδιά αυτά, βάζοντας όμορφους 
διακοσμητικούς πίνακες στους χώρους του Νοσοκομείου. Αυτή την 
όμορφη προσπάθεια δέχτηκαν με πολύ χαρά στο Νοσοκομείο και 
μας έκαναν την πρόταση -την οποία και αποδεχτήκαμε- να συνεχί-
σουμε τη διακόσμηση  και στα υπόλοιπα μέρη του προαναφερό-
μενου χώρου. 

Όποιος θέλει να συμμετέχει ενεργά σ’ αυτήν την προσπάθεια αρ-
κεί να έρθει σε επαφή μαζί μας στο τηλ. 21008231301 και να ζητήσει 
την υπεύθυνη κα Γεωργία Κολιοπούλου.

Στα τέλη Αυγούστου έφθασε στη χώρα μας ο Michel Echenique, που 
είναι ο υπεύθυνος του Διεθνούς Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Πολεμικών 
Τεχνών «Μποντιντάρμα».

     Στην άφιξή του στο παράρτημα Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε μνημεία 
και τόπους δύναμης που είναι  ένα ταξίδι ζωής για πολλούς ανθρώπους 

που αγαπούν το πνεύμα του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. 
    Στη σύντομη αλλά  ουσιαστική παραμονή του, επισκέφθηκε 

μαζί με μέλη του παραρτήματος Θεσσαλονίκης και του Βαρδάρη, το 
αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας με τους 
επιβλητικούς Μακεδονικούς τάφους και τέλος τη Σαμοθράκη, το νησί των Καβείριων 
Μυστηρίων κι εκεί μας ανακοίνωσε ότι σύντομα θα εκδώσει και το νέο του βιβλίο, στην 
ισπανική γλώσσα, για την ιστορία του νησιού των Μεγάλων Θεών!

 Με την ευκαιρία της επίσκεψής του υπέγραψε και βιβλία του για φίλους και 
μέλη μας.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Με χαρά και αρκετό ενθουσιασμό διοργανώσαμε ένα πάρτυ στις 
αρχές του Σεπτέμβρη, με αφορμή την έναρξη των νέων μας δραστη-
ριοτήτων.

Μουσική, χορός και άφθονο κέφι μας κράτησαν συντροφιά μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες!

6.

ΒΑΡΔΑΡΗΣ
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πολης έχει ξεκινήσει μια δημιουργική συνεργασία με το διοικητικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου.

Αυτήν τη φορά, μέλη της Νέας Ακρόπολης ανέλαβαν να διακο-
σμήσουν τους διαδρόμους και μέρος των θαλάμων που νοσηλεύο-
νται τα παιδία με χρόνιες παθήσεις. Στόχος μας ήταν να δώσουμε μια 
άλλη νότα ζωής και ελπίδας στα παιδιά αυτά, βάζοντας όμορφους 
διακοσμητικούς πίνακες στους χώρους του Νοσοκομείου. Αυτή την 
όμορφη προσπάθεια δέχτηκαν με πολύ χαρά στο Νοσοκομείο και 
μας έκαναν την πρόταση -την οποία και αποδεχτήκαμε- να συνεχί-
σουμε τη διακόσμηση  και στα υπόλοιπα μέρη του προαναφερό-
μενου χώρου. 

Όποιος θέλει να συμμετέχει ενεργά σ’ αυτήν την προσπάθεια αρ-
κεί να έρθει σε επαφή μαζί μας στο τηλ. 21008231301 και να ζητήσει 
την υπεύθυνη κα Γεωργία Κολιοπούλου.

Στα τέλη Αυγούστου έφθασε στη χώρα μας ο Michel Echenique, που 
είναι ο υπεύθυνος του Διεθνούς Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Πολεμικών 
Τεχνών «Μποντιντάρμα».

     Στην άφιξή του στο παράρτημα Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε μνημεία 
και τόπους δύναμης που είναι  ένα ταξίδι ζωής για πολλούς ανθρώπους 

που αγαπούν το πνεύμα του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού. 
    Στη σύντομη αλλά  ουσιαστική παραμονή του, επισκέφθηκε 

μαζί με μέλη του παραρτήματος Θεσσαλονίκης και του Βαρδάρη, το 
αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, τον αρχαιολογικό χώρο της Βεργίνας με τους 
επιβλητικούς Μακεδονικούς τάφους και τέλος τη Σαμοθράκη, το νησί των Καβείριων 
Μυστηρίων κι εκεί μας ανακοίνωσε ότι σύντομα θα εκδώσει και το νέο του βιβλίο, στην 
ισπανική γλώσσα, για την ιστορία του νησιού των Μεγάλων Θεών!

 Με την ευκαιρία της επίσκεψής του υπέγραψε και βιβλία του για φίλους και 
μέλη μας.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Με χαρά και αρκετό ενθουσιασμό διοργανώσαμε ένα πάρτυ στις 
αρχές του Σεπτέμβρη, με αφορμή την έναρξη των νέων μας δραστη-
ριοτήτων.

Μουσική, χορός και άφθονο κέφι μας κράτησαν συντροφιά μέχρι 
τις πρώτες πρωινές ώρες!

6.

ΒΑΡΔΑΡΗΣ
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Από το βιβλίο

ΗΗ Μαχαμπαράτα
του Καθ. Γεώργιου Α. Πλάνα, Ιδρυτή και Διευθυντή της 
Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα    

Κατά τη γνώμη μερικών μελετητών τα ηρωικά γεγονότα 
που διαδραματίζονται σ’ αυτό το επικό έργο αναφέρονται 
στην πρώτη προσπάθεια των Αρίων να αφομοιώσουν 
τον τοπικό πολιτισμό των Δραβίδων, την 3η χιλιετία π.Χ. 
στο τέλος της Δυαπάρα Γιούγκα, της εποχής δηλαδή 
που προηγήθηκε της σημερινής Κάλι Γιούγκα. Μερικές 
όμως λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα, οι περιγραφές 
ορισμένων “μαγικών” όπλων που μοιάζουν βγαλμένα 
από σύγχρονα έργα επιστημονικής φαντασίας τύπου 
“πόλεμος των άστρων” με υπερσύγχρονη τεχνολογία, 

καθώς και οι περιγραφές στον ουρανό των άστρων ορισμένων αστερισμών σε θέσεις αρκετά διαφορετικές 
από τις σημερινές και από εκείνες που έπρεπε να είχαν πριν 5.000 χρόνια, μας οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι μέσα στην κύρια υπόθεση του όλου έργου έχουν κατά καιρούς παρεμβληθεί στοιχεία από πολύ αρχαι-
ότερες εποχές. Έτσι, υπολογίζοντας το πότε οι αστερισμοί που αναφέρονται στο έπος είχαν τις θέσεις που 
τους αποδίδονται εκεί, προκύπτει η ηλικία των 27.000 χρόνων περίπου, δηλαδή εποχής πολύ αρχαιότερης 
από τον τελευταίο μεγάλο κατακλυσμό που καταπόντισε το νησί της Ποσειδωνίας, το τελευταίο κατάλοιπο 
της Ατλαντίδας.  Επίσης η εσωτερική παράδοση, βασιζόμενη σε διάφορα αρχαία κείμενα και σε ορισμένες 
Πουράνας αναφέρει ότι στον αρχαίο πολιτισμό της Ατλαντίδας υπήρχε πολύ ανεπτυγμένη τεχνολογία, ικανή 
να κατασκευάζει “μαγικά” όπλα τεράστιας ισχύος, καθώς και αεροσκάφη πολεμικού και επιβατικού τύπου.

Οι αναφορές του μεγάλου σύγχρονου οραματιστή Ε. Κέυση ρίχνουν αρκετό φως πάνω σ’ αυτό το τόσο 
ενδιαφέρον θέμα.

 Συντάκτης της Μα-
χαμπάρατα υπήρξε ο 
θρυλικός Βυάσα ή Κρί-
σνα Δβαϊπαγιάνα, που 
συνέλεξε σκόρπια τμή-
ματα από τα τραγού-
δια και τις μπαλάντες 
που εξυμνούσαν τα 
ηρωικά κατορθώματα 
των πρωταγωνιστών 
του έργου και τέλος 
δημιούργησε ένα εκ-

πληκτικού μήκους έργο, που αριθμούσε γύρω στα 6 εκατομμύρια στίχους. 
Σήμερα σώζονται περίπου 200.000 στίχοι, αρκετοί για να κάνουν αυτό το έπος 
το μεγαλύτερο της ανθρώπινης ιστορίας, επτά φορές μεγαλύτερο από την 
Ιλιάδα και την Οδύσσεια μαζί.

«Εισαγωγή στη Σοφία της Αρχαίας Ανατολής»

Διεθνής μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός, Β.Δ. 3/12.941/S, αρ. πρωτ. 13381/90, Υπ. Δικαιοσύνης, Βέλγιο.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.nea-acropoli.gr

Aργεντινή
Αυστρία

Βέλγιο
Βενεζουέλα

Βραζιλία
Βολιβία
Γαλλίa

Γερμανία
Γουατεμάλα

Δανία
Ελβετία

       Ελλάδα        
Ηνωμένο Βασίλειο

Η.Π.Α
Ιαπωνία

Ινδία
Ιρλανδία
Ισπανία
Ισραήλ

Ιταλία
Ισημερινός

Καναδάς
Κολομβία

Κόστα Ρίκα
Κροατία

Μεξικό
Νικαράγουα

Ουγγαρία
Ουκρανία

Ουρουγουάη
Παναμάς

Παραγουάη
Περού

Πορτογαλλία
Σλοβενία
Τουρκία

Ρουμανία
Ρωσία

Σαλβαδόρ
Σουηδία

Τσεχία
Χιλή

Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2006Δραστηριότητες Οκτωβρίου - Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2006

Σάββατο 20/1/2007, 8:00 μ.μ.
Ομιλία με θέμα: «Παραψυχολογικά φαινόμενα».
Εισηγήτρια: κα Φανή Γκούφα.

ΑΘΗΝΑ : Αγ. Μελετίου 29, Τηλ: 210 - 8231301,
210 - 8817900, donahe@nea-acropoli.gr 210 - 8817900, donahe@nea-acropoli.gr 
http://www.nea-acropoli.gr http://www.nea-acropoli.gr 

ΒΑΡΔΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: Μοναστηρίου 13, : Μοναστηρίου 13, 

2ος όροφος, 
Τηλ: 2310 - 551476, vardaris@nea-acropoli.grΤηλ: 2310 - 551476, vardaris@nea-acropoli.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατίας 93, 
Τηλ: 2310 - 285020,  thessaloniki@nea-acropoli.grΤηλ: 2310 - 285020,  thessaloniki@nea-acropoli.gr
http://www.nea-acropoli-thes.grhttp://www.nea-acropoli-thes.gr

ΙΩΑΝΝΙΝΑ: Καλούδη 21,
Τηλ: 26510 83430-1,  ioannina@nea-acropoli.Τηλ: 26510 83430-1,  ioannina@nea-acropoli.
grhttp://www.nea-acropoli-ioannina.grgrhttp://www.nea-acropoli-ioannina.gr

ΛΑΡΙΣΑ: Πηνειού 5 
Τηλ: 2410 254694,  larisa@nea-acropoli.grΤηλ: 2410 254694,  larisa@nea-acropoli.gr
http://www.nea-acropoli-lar.blogspot.comhttp://www.nea-acropoli-lar.blogspot.com

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Τσικριτζή 5,
Τηλ: 2810 - 288479, Τηλ: 2810 - 288479, 2810 - 280430  iraklio@nea-
acropoli.gracropoli.gr

Δευτέρα 29/1/2007, 8:00 μ.μ. 
Σεμινάριο: Μεγάλοι Μύστες: Οι δραπέτες του Μάτριξ.

Δευτέρα 5/2/2007, 8.00 μ.μ.
Έναρξη σειράς μαθημάτων: Ο δρόμος της Δύναμης.
«May the FORCE be with you»

Πέμπτη 22/3/2007, 9.00 μ.μ.
Ανοικτή συζήτηση: Η χαμένη Ατλαντίδα: 
Μύθος ή Πραγματικότητα.

Τετάρτη 17/1/2007, 8.30 μ.μ. 
Η θεραπεία της Ψυχής μέσω των ονείρων.
Τετάρτη 14/3/2007, 9.00 μ.μ. 
Οι μυστικές δυνάμεις της φύσης.

Τρίτη 6/2/2007,  8.30 μ.μ. 
Ομιλία:  «What the f... we know?».

Παρασκευή 9/2/2007, 8.30 μ.μ. 
Happening: Η ζωή μετά...

Πέμπτη 15/2/2007, 9.30 μ.μ. 
Ομιλία - Συζήτηση:  Πρακτικές συμβουλές για αυτογνωσία.

ΡΕΘΥΜΝΟ: Λεωφ. Π. Κουντουριώτη 113, 
Τηλ: 28310 - 52884,  rethymno@nea-acropoli.grΤηλ: 28310 - 52884,  rethymno@nea-acropoli.gr
http://www.nea-acropoli-rethimno.blogspot.http://www.nea-acropoli-rethimno.blogspot.

ΧΑΝΙΑ: Υψηλαντών 33 (Κ. Σφακιανάκη γωνία),
Τηλ: 28210  23189,  hania@nea-acropoli.grΤηλ: 28210  23189,  hania@nea-acropoli.gr

Σάββατο 24/2/2007, 8:30 μ.μ.
Βραδιά με θέμα: «Οι 7 συνειδήσεις του ανθρώπου».
Η βραδιά πλαισιώνεται με dvd, powerpoint presentation.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΑΘΗΝΑ : Λ. Παπάγου 32, 1ος όροφος,
210 - 7794368, zografou@nea-acropoli.gr210 - 7794368, zografou@nea-acropoli.gr
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 Η Μαχαμπάρατα είναι η 
πραγματική εγκυκλοπαίδεια του 
Ινδουισμού, αλλά δεν προσφέρει Ινδουισμού, αλλά δεν προσφέρει 
μόνο θρησκευτικά σύμβολα και 
στοιχεία για την εξέλιξη των λατρει-
ών της Ινδίας. Συναντάμε σ’ αυτήν 

πολλές φιλοσοφικές συζητήσεις 
που έρχονται να συμπληρώσουν το που έρχονται να συμπληρώσουν το 

βαθύ εσωτερικό και συμβολικό νόημα βαθύ εσωτερικό και συμβολικό νόημα 
της όλης ηρωικής υπόθεσης. Αποκορύ-της όλης ηρωικής υπόθεσης. Αποκορύ-
φωμα της φιλοσοφικής υπέρβασης είναι φωμα της φιλοσοφικής υπέρβασης είναι 
το τμήμα της Μπαγκαβάτ Γκίτα, αυτοτελές 

μέρος του έπους, το βαθύτερο ίσως φιλοσοφικό κείμε-μέρος του έπους, το βαθύτερο ίσως φιλοσοφικό κείμε-
νο που γράφτηκε ποτέ και στο οποίο θ’ αναφερθούμε νο που γράφτηκε ποτέ και στο οποίο θ’ αναφερθούμε 
παρακάτω.  Η λέξη Μαχαμπάρατα σημαίνει “Μεγάλος παρακάτω.  Η λέξη Μαχαμπάρατα σημαίνει “Μεγάλος 
Πόλεμος” γιατί, όπως και στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου, Πόλεμος” γιατί, όπως και στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου, 
η εξελικτική πορεία του ανθρώπου αλλά και του κάθε η εξελικτική πορεία του ανθρώπου αλλά και του κάθε 
όντος στη γη, ολοκληρώνεται μέσω της σύγκρουσης, όντος στη γη, ολοκληρώνεται μέσω της σύγκρουσης, 
του πολέμου ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, τη γνώ-του πολέμου ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, τη γνώ-
ση και την άγνοια, την αρετή και την κακία, το φως και ση και την άγνοια, την αρετή και την κακία, το φως και 
το σκοτάδι. Μόνο όταν το ον ξεπεράσει την πολεμική το σκοτάδι. Μόνο όταν το ον ξεπεράσει την πολεμική 
αντιπαράθεση των δυϊκών αντιθέτων, μπορεί να φτάσει αντιπαράθεση των δυϊκών αντιθέτων, μπορεί να φτάσει 
στο Απόλυτο, τη Μακαριότητα, τη Μεγάλη Ειρήνη, την στο Απόλυτο, τη Μακαριότητα, τη Μεγάλη Ειρήνη, την 
έσχατη Σοφία.έσχατη Σοφία.

 Αυτός είναι και ο εσωτερικός συμβολισμός του  Αυτός είναι και ο εσωτερικός συμβολισμός του 
θρόνου της Χαστιναπούρα, της Ιερής πόλης των θρόνου της Χαστιναπούρα, της Ιερής πόλης των 
Ελεφάντων(*), για τον οποίο γίνεται ο πόλεμος που Ελεφάντων(*), για τον οποίο γίνεται ο πόλεμος που 
κορυφώνει το έπος.κορυφώνει το έπος.

 Το λύγισμα του τόξου ήταν μια τελετή πολύ διαδεδο-
μένη σε όλους τους λαούς άρειας προέλευσης και τη 
συναντάμε ακόμη και στην Ομηρική Οδύσσεια, όταν ο 
Οδυσσέας, μπροστά στους μνηστήρες της Πηνελόπης 
στην Ιθάκη, λυγίζει το βασιλικό τόξο και περνάει το βέλος 
του από τις οπές των πελέκεων. Αυτή η πράξη δεν συμ-
βολίζει τόσο έναν πολεμικό άθλο, αλλά, από εσωτερική 
άποψη, την τέλεια νοητική επιδεξιότητα που προετοιμάζει 
για την πευματική ανάβαση. Η εικόνα του τοξότη που 
λυγίζει και τεντώνει το τόξο χρησιμοποιείται πολύ συχνά 
με αυτήν την εσωτερική έννοια που αναφέραμε, σε 
βουδιστικές παραβολές, κυρίως τύπου Ζεν.

 Ο Αρζούνα, ο τρίτος των Παντάβα, κατορθώνει να 
λυγίσει το τόξο και να πετύχει το στόχο που απαιτούσε 
η δοκιμασία. Μετά από διάφορες περιπέτειες οι πέντε 
Παντάβα παντρεύονται από κοινού τη Δρωπάδι. Πέρα 
από την πιθανή ύπαρξη του θεσμού της πολυανδρίας 
εκείνη την εποχή, όπως υποθέτουν μερικοί ερευνητές, 
εδώ έχουμε ένα πολύ σπουδαίο εσωτερικό στοιχείο. Η 
Δρωπάδι συμβολίζει την κατακτημένη Συνείδηση, την 
Ψυχή, όπως κάθε θηλυκό ον στους αρχαίους ηρωικούς 
μύθους. Εδώ οι πέντε φορείς του Ανθρώπου, μέχρι το 
επίπεδο Μάνας, έχουν κατακτήσει την πνευματική συνεί-
δηση, ύστερα από τη μυητική δοκιμασία του λυγίσματος 
του τόξου. Γι’ αυτό την παντρεύονται από κοινού, μια και 
αποτελούν ουσιαστικά μια οντότητα με πέντε εκφράσεις, 
όπως είναι το χέρι με τα πέντε δάκτυλά του.

Η Μαχαμπαράτα
 Στην πλοκή του έπους διακρίνουμε διάφορα 

σημαντικά πρόσωπα, τα οποία πέρα από την πι-
θανή ιστορική τους σημασία και το ηθικό μήνυμα 
που μπορεί να αντιπροσωπεύουν, εκφράζουν που μπορεί να αντιπροσωπεύουν, εκφράζουν 
αναμφίβολα συγκεκριμένα συμβολικά εσωτερικά αναμφίβολα συγκεκριμένα συμβολικά εσωτερικά 
στοιχεία, η ερμηνεία των οποίων θα μας επιτρέψει στοιχεία, η ερμηνεία των οποίων θα μας επιτρέψει 
να δούμε το έργο από μια πιο βαθιά και φιλοσο-να δούμε το έργο από μια πιο βαθιά και φιλοσο-
φική σκοπιά και να το καταλάβουμε καλύτερα, φική σκοπιά και να το καταλάβουμε καλύτερα, 
πέρα από τα πυκνά φυλλώματα του μύθου που πέρα από τα πυκνά φυλλώματα του μύθου που 
σκεπάζουν τις αλήθειες.

Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για το μακροχρό-Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για το μακροχρό-
νιο αγώνα που έκαναν τα πέντε αδέρφια Παντάβα, νιο αγώνα που έκαναν τα πέντε αδέρφια Παντάβα, 
οι γιοί του βασιλιά Παντού, για να ανακτήσουν το οι γιοί του βασιλιά Παντού, για να ανακτήσουν το 
θρόνο του πατέρα τους, που τον είχε σφετεριστεί ο θρόνο του πατέρα τους, που τον είχε σφετεριστεί ο 
θείος τους Δριταράστρα. Αυτός είχε εκατό γιους. θείος τους Δριταράστρα. Αυτός είχε εκατό γιους. 
Ο πρωτότοκος, ο Δουρυοδάνα, που έτρεφε τρο-Ο πρωτότοκος, ο Δουρυοδάνα, που έτρεφε τρο-
μερό μίσος για τους νόμιμους διαδόχους, αποπει-μερό μίσος για τους νόμιμους διαδόχους, αποπει-
ράται να δολοφονήσει σε ενέδρα τους Παντάβα, ράται να δολοφονήσει σε ενέδρα τους Παντάβα, 
οι οποίοι αναγκάζονται να εκπατριστούν για να οι οποίοι αναγκάζονται να εκπατριστούν για να 
σωθούν και πηγαίνουν να ζήσουν, μεταμφιεσμέ-σωθούν και πηγαίνουν να ζήσουν, μεταμφιεσμέ-
νοι σε ιερείς, στα δάση.

 Οι πέντε Παντάβα συμβολίζουν τους πέντε  Οι πέντε Παντάβα συμβολίζουν τους πέντε 
φορείς συνείδησης του ανθρώπου, τα πέντε στοι-φορείς συνείδησης του ανθρώπου, τα πέντε στοι-
χεία της ανώτερης συνείδησής του. Ουσιαστικά χεία της ανώτερης συνείδησής του. Ουσιαστικά 
λοιπόν οι 5 Παντάβα συμβολίζουν τον ανώτερο λοιπόν οι 5 Παντάβα συμβολίζουν τον ανώτερο 
άνθρωπο σε οδοιπορία για την κατάκτηση της άνθρωπο σε οδοιπορία για την κατάκτηση της 
Σοφίας, την οποία χάνει όταν, εγκαταλείποντας Σοφίας, την οποία χάνει όταν, εγκαταλείποντας 
τις ουράνιες πνευματικές περιοχές από τις οποίες τις ουράνιες πνευματικές περιοχές από τις οποίες 
προήλθε, κατεβαίνει στον κόσμο της πολλαπλό-
τητας. Οι εκατό γιοι του σφετεριστή βασιλιά Δρι-
ταράστρα, οι λεγόμενοι Κουράβα, συμβολίζουν 
τα πολλά κατώτερα πάθη, ένστικτα, ελαττώματα 
κ.λ.π., που βασιλεύουν στον άνθρωπο όταν αυ-
τός εμφανίζεται στον κόσμο και πριν ν’ αρχίσει 
τον πνευματικό του αγώνα. Ο αριθμός 100 είναι 
καθαρά συμβολικός και σημαίνει “πολλά” (σημει-
ωτικός κώδικας που συναντάμε σε όλους σχεδόν 
τους αρχαίους πολιτισμούς). Ο μεγαλύτερος από 
τους εκατό γιους, ο Δουρυοδάνα, είναι το σύμ-
βολο του ανθρώπινου εγωισμού, του πονηρού, 
ύπουλου και ψεύτικου “εγώ” μας, που άδικα θέλει 
να πάρει τα ηνία της ζωής μας, εξοστρακίζοντας 
τις πνευματικές μας πεποιθήσεις, τις αρετές, τον 
πραγματικό μας Εαυτό. Ο Δουρυοδάνα είναι το 
σύμβολο της ανθρώπινης κακίας που κρύβεται, 
αλλά και εξουσιάζει συνήθως την ανθρώπινη 
καρδιά. Ο πατέρας του, ο βασιλιάς Δριταράστρα, 
είναι τυφλός, αλλά δεν είναι πραγματικά κακός. 
Είναι το εσωτερικό σύμβολο της βασιλείας που, 
τυφλή, δεν κυβερνάει σωστά αφού της λείπει το 
φως της αλήθειας, της σοφίας και του δικαίου.

 Άλλη μια σημαντική διδασκαλία, καλυμμένη 
κάτω από τον πέπλο του συμβόλου και της παρα-
βολής, είναι αυτή που αναφέρεται στην ιερογαμία 
των Παντάβα με την βασιλοπούλα Δρωπάδι. Ένας 
βασιλιάς, κοντά στον τόπο της εξορίας των Πα-
ντάβα, ζητάει γαμπρό για την κόρη του και θα την 
δώσει σ’ αυτόν που θα λυγίσει το τόξο του.

 Σε άλλο κλειδί ερμηνείας, η Δρωπάδι 
συμβολίζει το επίπεδο Βούδι της φωτισμένης 
νοητικής συνείδησης, ενώ ο Αρζούνα συμβολίζει 
την ανθρώπινη νοητική συνείδηση, Μάνας, που 
βρίσκεται ανάμεσα στην Τετράδα της Προσωπι-
κότητας και το Ανώτερο Εγώ, που κορυφώνεται 
με τον Κρίσνα, σύμβολο του Άτμα. Πράγματι, η 
παρουσία του Κρίσνα στο κεφάλαιο της Μπαγκα-
βάτ Γκίτα, συμβολίζει την ανώτερη συνείδηση, τον 
εσωτερικό Δάσκαλο που καθοδηγεί με σωστές 
πράξεις τη ζωή του ανθρώπου.

Ο Δουρυοδάνα παροτρύνει ξανά τον πατέρα 
του να εκστρατεύσουν εναντίον των Παντάβα, 
για να αρπάξει τη νύφη. Όμως ο βασιλιάς Δρι-
ταράστρα, ακούγοντας την προτροπή ενός 
σοφού συμβούλου, χαρίζει το μισό βασίλειο 
στους Παντάβα, ο πρεσβύτερος των οποίων, ο 
Γιουντιστίρα, αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση. Πα-
ρασυρμένος όμως από το πάθος του για τυχερά 
παιχνίδια ο Γιουντιστίρα, θα τα χάσει όλα στα 
ζάρια και την γυναίκα και τ’ αδέλφια του θα τα κερ-
δίσει ο εξάδελφός του, ο απαίσιος Δουρυοδάνα. 
Ο Γιουντιστίρα είναι το σύμβολο του Κάμα-Μάνας, 
του διαποτισμένου από το πάθος νου, ο οποίος 
αν και μπορεί να κυβερνήσει σωστά το βασίλειό 
του (συμβολικά τη ζωή του), εύκολα παρασύρεται 
προς το κακό και γίνεται έρμαιο των παθών που 
επωάζονται μέσα του, του “Κάμα”.

 Έτσι οι Παντάβα αναγκάζονται να φύγουν 
εξορία ξανά στην ερημιά για δώδεκα χρόνια. 
Αφού λήξει η τιμωρία τους, γυρίζουν πίσω και 
ζητούν να τους επιστραφεί το μισό βασίλειο που 
τους ανήκει. Ο Δουρυοδάνα όμως αρνείται, παρά 
τις συμβουλές του Κρίσνα, ο οποίος συμβουλεύει 
και τις δύο μεριές, και τους Παντάβα και τους 
Κουράβα, γιατί ως σύμβολο του ανώτερου Εγώ, 
του Άτμα, οφείλει να βρίσκεται “πέρα από το καλό 
και το κακό”.

 Η άρνηση αυτή του Δουρυοδάνα θα προκα-
λέσει τον τελικό πόλεμο και σε μια μεγάλη μάχη, 
γνωστή ως μάχη της Κουρουκτσέτρα, νικούν οι 
Παντάβα, που έχουν την βοήθεια του Κρίσνα, ο 
οποίος συμμετέχει άοπλος ως αρματηλάτης του 
Πρίγκιπα Αρζούνα, ενώ ο ισχυρός στρατός του 
βοηθά τους Κουράβα.

 Στο πιο φημισμένο κεφάλαιο της Μαχαμπά-
ρατα, την Μπαγκαβάτ Γκίτα ή “Θεϊκό Άσμα” πα-
ρουσιάζονται στην αρχή ο Κρίσνα και ο Αρζούνα 
πάνω στο πολεμικό άρμα, έτοιμοι να δώσουν το 
σύνθημα για την έναρξη της εμφύλιας σύγκρου-
σης. Από ένα λόφο ο Αρζούνα βλέπει το πεδίο 
της μάχης, όπου βρίσκονται αντιμέτωποι οι δύο 
εχθρικοί στρατοί. Στο σημείο αυτό έχουμε μια από 
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 Η Μαχαμπάρατα είναι η 
πραγματική εγκυκλοπαίδεια του 
Ινδουισμού, αλλά δεν προσφέρει Ινδουισμού, αλλά δεν προσφέρει 
μόνο θρησκευτικά σύμβολα και 
στοιχεία για την εξέλιξη των λατρει-
ών της Ινδίας. Συναντάμε σ’ αυτήν 

πολλές φιλοσοφικές συζητήσεις 
που έρχονται να συμπληρώσουν το που έρχονται να συμπληρώσουν το 

βαθύ εσωτερικό και συμβολικό νόημα βαθύ εσωτερικό και συμβολικό νόημα 
της όλης ηρωικής υπόθεσης. Αποκορύ-της όλης ηρωικής υπόθεσης. Αποκορύ-
φωμα της φιλοσοφικής υπέρβασης είναι φωμα της φιλοσοφικής υπέρβασης είναι 
το τμήμα της Μπαγκαβάτ Γκίτα, αυτοτελές 

μέρος του έπους, το βαθύτερο ίσως φιλοσοφικό κείμε-μέρος του έπους, το βαθύτερο ίσως φιλοσοφικό κείμε-
νο που γράφτηκε ποτέ και στο οποίο θ’ αναφερθούμε νο που γράφτηκε ποτέ και στο οποίο θ’ αναφερθούμε 
παρακάτω.  Η λέξη Μαχαμπάρατα σημαίνει “Μεγάλος παρακάτω.  Η λέξη Μαχαμπάρατα σημαίνει “Μεγάλος 
Πόλεμος” γιατί, όπως και στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου, Πόλεμος” γιατί, όπως και στη φιλοσοφία του Ηράκλειτου, 
η εξελικτική πορεία του ανθρώπου αλλά και του κάθε η εξελικτική πορεία του ανθρώπου αλλά και του κάθε 
όντος στη γη, ολοκληρώνεται μέσω της σύγκρουσης, όντος στη γη, ολοκληρώνεται μέσω της σύγκρουσης, 
του πολέμου ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, τη γνώ-του πολέμου ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, τη γνώ-
ση και την άγνοια, την αρετή και την κακία, το φως και ση και την άγνοια, την αρετή και την κακία, το φως και 
το σκοτάδι. Μόνο όταν το ον ξεπεράσει την πολεμική το σκοτάδι. Μόνο όταν το ον ξεπεράσει την πολεμική 
αντιπαράθεση των δυϊκών αντιθέτων, μπορεί να φτάσει αντιπαράθεση των δυϊκών αντιθέτων, μπορεί να φτάσει 
στο Απόλυτο, τη Μακαριότητα, τη Μεγάλη Ειρήνη, την στο Απόλυτο, τη Μακαριότητα, τη Μεγάλη Ειρήνη, την 
έσχατη Σοφία.έσχατη Σοφία.

 Αυτός είναι και ο εσωτερικός συμβολισμός του  Αυτός είναι και ο εσωτερικός συμβολισμός του 
θρόνου της Χαστιναπούρα, της Ιερής πόλης των θρόνου της Χαστιναπούρα, της Ιερής πόλης των 
Ελεφάντων(*), για τον οποίο γίνεται ο πόλεμος που Ελεφάντων(*), για τον οποίο γίνεται ο πόλεμος που 
κορυφώνει το έπος.κορυφώνει το έπος.

 Το λύγισμα του τόξου ήταν μια τελετή πολύ διαδεδο-
μένη σε όλους τους λαούς άρειας προέλευσης και τη 
συναντάμε ακόμη και στην Ομηρική Οδύσσεια, όταν ο 
Οδυσσέας, μπροστά στους μνηστήρες της Πηνελόπης 
στην Ιθάκη, λυγίζει το βασιλικό τόξο και περνάει το βέλος 
του από τις οπές των πελέκεων. Αυτή η πράξη δεν συμ-
βολίζει τόσο έναν πολεμικό άθλο, αλλά, από εσωτερική 
άποψη, την τέλεια νοητική επιδεξιότητα που προετοιμάζει 
για την πευματική ανάβαση. Η εικόνα του τοξότη που 
λυγίζει και τεντώνει το τόξο χρησιμοποιείται πολύ συχνά 
με αυτήν την εσωτερική έννοια που αναφέραμε, σε 
βουδιστικές παραβολές, κυρίως τύπου Ζεν.

 Ο Αρζούνα, ο τρίτος των Παντάβα, κατορθώνει να 
λυγίσει το τόξο και να πετύχει το στόχο που απαιτούσε 
η δοκιμασία. Μετά από διάφορες περιπέτειες οι πέντε 
Παντάβα παντρεύονται από κοινού τη Δρωπάδι. Πέρα 
από την πιθανή ύπαρξη του θεσμού της πολυανδρίας 
εκείνη την εποχή, όπως υποθέτουν μερικοί ερευνητές, 
εδώ έχουμε ένα πολύ σπουδαίο εσωτερικό στοιχείο. Η 
Δρωπάδι συμβολίζει την κατακτημένη Συνείδηση, την 
Ψυχή, όπως κάθε θηλυκό ον στους αρχαίους ηρωικούς 
μύθους. Εδώ οι πέντε φορείς του Ανθρώπου, μέχρι το 
επίπεδο Μάνας, έχουν κατακτήσει την πνευματική συνεί-
δηση, ύστερα από τη μυητική δοκιμασία του λυγίσματος 
του τόξου. Γι’ αυτό την παντρεύονται από κοινού, μια και 
αποτελούν ουσιαστικά μια οντότητα με πέντε εκφράσεις, 
όπως είναι το χέρι με τα πέντε δάκτυλά του.

Η Μαχαμπαράτα
 Στην πλοκή του έπους διακρίνουμε διάφορα 

σημαντικά πρόσωπα, τα οποία πέρα από την πι-
θανή ιστορική τους σημασία και το ηθικό μήνυμα 
που μπορεί να αντιπροσωπεύουν, εκφράζουν που μπορεί να αντιπροσωπεύουν, εκφράζουν 
αναμφίβολα συγκεκριμένα συμβολικά εσωτερικά αναμφίβολα συγκεκριμένα συμβολικά εσωτερικά 
στοιχεία, η ερμηνεία των οποίων θα μας επιτρέψει στοιχεία, η ερμηνεία των οποίων θα μας επιτρέψει 
να δούμε το έργο από μια πιο βαθιά και φιλοσο-να δούμε το έργο από μια πιο βαθιά και φιλοσο-
φική σκοπιά και να το καταλάβουμε καλύτερα, φική σκοπιά και να το καταλάβουμε καλύτερα, 
πέρα από τα πυκνά φυλλώματα του μύθου που πέρα από τα πυκνά φυλλώματα του μύθου που 
σκεπάζουν τις αλήθειες.

Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για το μακροχρό-Σε γενικές γραμμές, πρόκειται για το μακροχρό-
νιο αγώνα που έκαναν τα πέντε αδέρφια Παντάβα, νιο αγώνα που έκαναν τα πέντε αδέρφια Παντάβα, 
οι γιοί του βασιλιά Παντού, για να ανακτήσουν το οι γιοί του βασιλιά Παντού, για να ανακτήσουν το 
θρόνο του πατέρα τους, που τον είχε σφετεριστεί ο θρόνο του πατέρα τους, που τον είχε σφετεριστεί ο 
θείος τους Δριταράστρα. Αυτός είχε εκατό γιους. θείος τους Δριταράστρα. Αυτός είχε εκατό γιους. 
Ο πρωτότοκος, ο Δουρυοδάνα, που έτρεφε τρο-Ο πρωτότοκος, ο Δουρυοδάνα, που έτρεφε τρο-
μερό μίσος για τους νόμιμους διαδόχους, αποπει-μερό μίσος για τους νόμιμους διαδόχους, αποπει-
ράται να δολοφονήσει σε ενέδρα τους Παντάβα, ράται να δολοφονήσει σε ενέδρα τους Παντάβα, 
οι οποίοι αναγκάζονται να εκπατριστούν για να οι οποίοι αναγκάζονται να εκπατριστούν για να 
σωθούν και πηγαίνουν να ζήσουν, μεταμφιεσμέ-σωθούν και πηγαίνουν να ζήσουν, μεταμφιεσμέ-
νοι σε ιερείς, στα δάση.

 Οι πέντε Παντάβα συμβολίζουν τους πέντε  Οι πέντε Παντάβα συμβολίζουν τους πέντε 
φορείς συνείδησης του ανθρώπου, τα πέντε στοι-φορείς συνείδησης του ανθρώπου, τα πέντε στοι-
χεία της ανώτερης συνείδησής του. Ουσιαστικά χεία της ανώτερης συνείδησής του. Ουσιαστικά 
λοιπόν οι 5 Παντάβα συμβολίζουν τον ανώτερο λοιπόν οι 5 Παντάβα συμβολίζουν τον ανώτερο 
άνθρωπο σε οδοιπορία για την κατάκτηση της άνθρωπο σε οδοιπορία για την κατάκτηση της 
Σοφίας, την οποία χάνει όταν, εγκαταλείποντας Σοφίας, την οποία χάνει όταν, εγκαταλείποντας 
τις ουράνιες πνευματικές περιοχές από τις οποίες τις ουράνιες πνευματικές περιοχές από τις οποίες 
προήλθε, κατεβαίνει στον κόσμο της πολλαπλό-
τητας. Οι εκατό γιοι του σφετεριστή βασιλιά Δρι-
ταράστρα, οι λεγόμενοι Κουράβα, συμβολίζουν 
τα πολλά κατώτερα πάθη, ένστικτα, ελαττώματα 
κ.λ.π., που βασιλεύουν στον άνθρωπο όταν αυ-
τός εμφανίζεται στον κόσμο και πριν ν’ αρχίσει 
τον πνευματικό του αγώνα. Ο αριθμός 100 είναι 
καθαρά συμβολικός και σημαίνει “πολλά” (σημει-
ωτικός κώδικας που συναντάμε σε όλους σχεδόν 
τους αρχαίους πολιτισμούς). Ο μεγαλύτερος από 
τους εκατό γιους, ο Δουρυοδάνα, είναι το σύμ-
βολο του ανθρώπινου εγωισμού, του πονηρού, 
ύπουλου και ψεύτικου “εγώ” μας, που άδικα θέλει 
να πάρει τα ηνία της ζωής μας, εξοστρακίζοντας 
τις πνευματικές μας πεποιθήσεις, τις αρετές, τον 
πραγματικό μας Εαυτό. Ο Δουρυοδάνα είναι το 
σύμβολο της ανθρώπινης κακίας που κρύβεται, 
αλλά και εξουσιάζει συνήθως την ανθρώπινη 
καρδιά. Ο πατέρας του, ο βασιλιάς Δριταράστρα, 
είναι τυφλός, αλλά δεν είναι πραγματικά κακός. 
Είναι το εσωτερικό σύμβολο της βασιλείας που, 
τυφλή, δεν κυβερνάει σωστά αφού της λείπει το 
φως της αλήθειας, της σοφίας και του δικαίου.

 Άλλη μια σημαντική διδασκαλία, καλυμμένη 
κάτω από τον πέπλο του συμβόλου και της παρα-
βολής, είναι αυτή που αναφέρεται στην ιερογαμία 
των Παντάβα με την βασιλοπούλα Δρωπάδι. Ένας 
βασιλιάς, κοντά στον τόπο της εξορίας των Πα-
ντάβα, ζητάει γαμπρό για την κόρη του και θα την 
δώσει σ’ αυτόν που θα λυγίσει το τόξο του.

 Σε άλλο κλειδί ερμηνείας, η Δρωπάδι 
συμβολίζει το επίπεδο Βούδι της φωτισμένης 
νοητικής συνείδησης, ενώ ο Αρζούνα συμβολίζει 
την ανθρώπινη νοητική συνείδηση, Μάνας, που 
βρίσκεται ανάμεσα στην Τετράδα της Προσωπι-
κότητας και το Ανώτερο Εγώ, που κορυφώνεται 
με τον Κρίσνα, σύμβολο του Άτμα. Πράγματι, η 
παρουσία του Κρίσνα στο κεφάλαιο της Μπαγκα-
βάτ Γκίτα, συμβολίζει την ανώτερη συνείδηση, τον 
εσωτερικό Δάσκαλο που καθοδηγεί με σωστές 
πράξεις τη ζωή του ανθρώπου.

Ο Δουρυοδάνα παροτρύνει ξανά τον πατέρα 
του να εκστρατεύσουν εναντίον των Παντάβα, 
για να αρπάξει τη νύφη. Όμως ο βασιλιάς Δρι-
ταράστρα, ακούγοντας την προτροπή ενός 
σοφού συμβούλου, χαρίζει το μισό βασίλειο 
στους Παντάβα, ο πρεσβύτερος των οποίων, ο 
Γιουντιστίρα, αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση. Πα-
ρασυρμένος όμως από το πάθος του για τυχερά 
παιχνίδια ο Γιουντιστίρα, θα τα χάσει όλα στα 
ζάρια και την γυναίκα και τ’ αδέλφια του θα τα κερ-
δίσει ο εξάδελφός του, ο απαίσιος Δουρυοδάνα. 
Ο Γιουντιστίρα είναι το σύμβολο του Κάμα-Μάνας, 
του διαποτισμένου από το πάθος νου, ο οποίος 
αν και μπορεί να κυβερνήσει σωστά το βασίλειό 
του (συμβολικά τη ζωή του), εύκολα παρασύρεται 
προς το κακό και γίνεται έρμαιο των παθών που 
επωάζονται μέσα του, του “Κάμα”.

 Έτσι οι Παντάβα αναγκάζονται να φύγουν 
εξορία ξανά στην ερημιά για δώδεκα χρόνια. 
Αφού λήξει η τιμωρία τους, γυρίζουν πίσω και 
ζητούν να τους επιστραφεί το μισό βασίλειο που 
τους ανήκει. Ο Δουρυοδάνα όμως αρνείται, παρά 
τις συμβουλές του Κρίσνα, ο οποίος συμβουλεύει 
και τις δύο μεριές, και τους Παντάβα και τους 
Κουράβα, γιατί ως σύμβολο του ανώτερου Εγώ, 
του Άτμα, οφείλει να βρίσκεται “πέρα από το καλό 
και το κακό”.

 Η άρνηση αυτή του Δουρυοδάνα θα προκα-
λέσει τον τελικό πόλεμο και σε μια μεγάλη μάχη, 
γνωστή ως μάχη της Κουρουκτσέτρα, νικούν οι 
Παντάβα, που έχουν την βοήθεια του Κρίσνα, ο 
οποίος συμμετέχει άοπλος ως αρματηλάτης του 
Πρίγκιπα Αρζούνα, ενώ ο ισχυρός στρατός του 
βοηθά τους Κουράβα.

 Στο πιο φημισμένο κεφάλαιο της Μαχαμπά-
ρατα, την Μπαγκαβάτ Γκίτα ή “Θεϊκό Άσμα” πα-
ρουσιάζονται στην αρχή ο Κρίσνα και ο Αρζούνα 
πάνω στο πολεμικό άρμα, έτοιμοι να δώσουν το 
σύνθημα για την έναρξη της εμφύλιας σύγκρου-
σης. Από ένα λόφο ο Αρζούνα βλέπει το πεδίο 
της μάχης, όπου βρίσκονται αντιμέτωποι οι δύο 
εχθρικοί στρατοί. Στο σημείο αυτό έχουμε μια από 
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τις πιο συγκινητικές στιγμές του 
όλου έπους. Ο Αρζούνα διστάζει 
να δώσει το μοιραίο σύνθημα.να δώσει το μοιραίο σύνθημα.

Λυπάται τους συγγενείς-ξα-
δέλφια του που θα πεθάνουν, 
λυπάται τις δύο οικογένειες, 

φοβάται το θάνατο και αρνείται 
να πολεμήσει για να αποφύγει την να πολεμήσει για να αποφύγει την 

καταστροφή του γένους του. Τότε ο καταστροφή του γένους του. Τότε ο 
Κρίσνα αρχίζει να του λέει, με θαυμάσια Κρίσνα αρχίζει να του λέει, με θαυμάσια 
λογοτεχνική ομορφιά, εκείνες τις εξαι-λογοτεχνική ομορφιά, εκείνες τις εξαι-
ρετικά βαθιές διδασκαλίες -καρδιά της 

Εσωτερικής Φιλοσοφίας- που αποτελούν το όλο έργο Εσωτερικής Φιλοσοφίας- που αποτελούν το όλο έργο 
της Μπαγκαβάδ Γκίτα. Φωτισμένος από τις πνευμα-της Μπαγκαβάδ Γκίτα. Φωτισμένος από τις πνευμα-
τικές διδασκαλίες του Κρίσνα, ο Αρζούνα νικά τους τικές διδασκαλίες του Κρίσνα, ο Αρζούνα νικά τους 
δισταγμούς του, νικά τον κατώτερο εαυτό του και δίνει δισταγμούς του, νικά τον κατώτερο εαυτό του και δίνει 
το σύνθημα για τη μάχη, που θα τον οδηγήσει στην το σύνθημα για τη μάχη, που θα τον οδηγήσει στην 
τελική νίκη.τελική νίκη.

 Η ψυχολογική κατάσταση του δισταγμού και της  Η ψυχολογική κατάσταση του δισταγμού και της 
αμφιβολίας του Αρζούνα είναι ένα ζωντανό σύμβολο αμφιβολίας του Αρζούνα είναι ένα ζωντανό σύμβολο 
που επαναλαμβάνεται αδιάκοπα κάθε φορά που ένας που επαναλαμβάνεται αδιάκοπα κάθε φορά που ένας 
άνθρωπος, αναζητητής της εσωτερικής αλήθειας, άνθρωπος, αναζητητής της εσωτερικής αλήθειας, 
βρίσκεται στο σταυροδρόμι και πρόκειται να διαλέξει βρίσκεται στο σταυροδρόμι και πρόκειται να διαλέξει 
αν θα πολεμήσει ενάντια στα κατώτερα στοιχεία του αν θα πολεμήσει ενάντια στα κατώτερα στοιχεία του 
ή αν θα συμβιβαστεί μ’ αυτά. Είναι ένα πραγματικό, ή αν θα συμβιβαστεί μ’ αυτά. Είναι ένα πραγματικό, 
υπαρκτό, εσωτερικό σύμβολο παγκόσμιας εμβέλειας. υπαρκτό, εσωτερικό σύμβολο παγκόσμιας εμβέλειας. 
Μια διδασκαλία άμεσης πρακτικής εφαρμογής.Μια διδασκαλία άμεσης πρακτικής εφαρμογής.

 Μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου βρίσκεται  Μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου βρίσκεται 
ένας Αρζούνα. Οι συγγενείς Κουράβα συμβολίζουν 
όλα αυτά τα κατώτερα, εγωιστικά στοιχεία που υπάρ-
χουν μέσα μας. Αυτά είναι δικά μας, δημιουργήματά 
μας, οικογένειά μας και όμως κάποια στιγμή, αργά 
ή γρήγορα, μετά από μερικές ενσαρκώσεις ή και σ’ 
αυτήν ακόμη, θα πρέπει να αποφασίσουμε να τα εξο-
ντώσουμε, να τα δαμάσουμε, για να ακολουθήσουμε 
το φιλοσοφικό δρόμο της αναζήτησης της Σοφίας. 
Θα πρέπει κανείς να αποβάλλει τα περιττά βάρη, τις 
ανέσεις, τα ελαττώματα, τις προ-
σκολλήσεις, τα δεσμά των παθών 
του που τον κρατούν στον κόσμο 
της ύλης, της άγνοιας και του πό-
νου, αν θέλει να ανυψωθεί προς 
το φωτεινό κόσμο της Σοφίας, να 
κατακτήσει τη Χαστιναπούρα. Ως 
εκεί η οδοιπορεία μας είναι σκληρή 
και οι συμβιβασμοί του Εαυτού μας 
με την Προσωπικότητα, με τους 
Κουράβα, απλώς αναβάλλουν 
την μοιραία σύγκρουση και ίσως 
προετοιμάζουν την ήττα.

 Η Μπαγκαβάτ Γκίτα είναι ένα 
από τα πιο σημαντικά έργα της 
Φιλοσοφίας και ένα από τα αρι-
στουργήματα της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας. Είναι ένας ολόκληρος 
κόσμος εσωτερικών διδασκαλιών, 
ένα ανεξάντλητο πηγάδι σοφίας.

που θα μας επιτρέψει να ανασυντάξουμε τις αρχές 
του παγκόσμιου Εσωτερισμού, που αποτέλεσε, 
αποτελεί και θα αποτελεί τη φωτεινή ακτινοβολία 
της αιώνιας Σοφίας.

 Η Μπαγκαβάτ Γκίτα μπορεί, χωρίς αμφιβολία, 
να χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα και 
λαμπρότερα μνημεία της Διαχρονικής Ηθικής και 
της Εσωτερικής Φιλοσοφίας.

 Το κεντρικό σημείο της διδασκαλίας του Κρίσνα 
στον Αρζούνα, γύρω από το οποίο περιστρέφονται 
όλα τα άλλα ηθικά και φιλοσοφικά διδάγματα, είναι 
η αιτιολόγηση της δράσης, η ανάγκη της οποίας 
προκαλείται από τους δισταγμούς του ευρισκόμε-
νου πάνω στο πολεμικό άρμα, Αρζούνα, πριν την 
τελική μάχη.

Για τον Κρίσνα, η δράση ή Καρμάν στα σανσκρι-
τικά, πρέπει να είναι αυτοσκοπός, ώστε το κίνητρο 
της δράσης να μην αποβλέπει στους καρπούς ή 
στα αποτελέσματά της.

Έτσι ορίζεται η έννοια της Ορθής Δρά-
σης, εκείνης δηλαδή που όταν πραγμα-
τοποιείται, γίνεται χωρίς να περιμένουμε 
τους καρπούς της, ενεργώντας με ανιδι-
οτέλεια, από καθήκον, από Δάρμα, όπως 
θα έλεγαν οι Ινδοί φιλόσοφοι.

 Αυτή η αποκόλληση από τα αποτε-
λέσματα της δράσης αποτελεί την Οδό 
της Κάρμα Γιόγκα, την ενδιάμεση ανά-
μεσα στην Οδό της Γνώσης (Γνιάνα) και 
της Μυστικιστικής αφοσίωσης (Βάκτι), 
που είχαν θεσπιστεί στην προγενέστερη 
ινδική φιλοσοφική παράδοση και που η 
ίδια η Μπαγκαβάτ Γκίτα αποδέχεται και 
εναρμονίζει.

 Με την ίδια αυτήν τάση εναρμόνι-
σης το φιλοσοφικό αυτό Άσμα ήρθε να 
συμβιβάσει δύο σχολές που συγκρούο-
νταν την εποχή εκείνη: την Νιβρίττι, που 
υποστήριζε την απάρνηση κάθε δράσης 
λόγω του φόβου της παραμονής του 
ανθρώπου στον καρμικό κύκλο των 
επαναγεννήσεων και την Πραβρίτι, που 
προέτρεπε στην εκτέλεση όλων των κα-
θηκόντων, κοινωνικής και τελετουργικής 
δράσης, που επέβαλλε η Βεδική θρησκεία. 
Η αρμονική σύνθεση των δύο αυτών αντι-
θέτων τάσεων δίδεται στην Μπαγκαβάτ 
Γκίτα με την έννοια της Ορθής Δράσης, 
σύμφωνα με την οποία, ναι μεν πρέπει ο 
άνθρωπος να επιτελεί το καθήκον του, 
απελευθερώνεται όμως  και από τις καρ-
μικές συνέπειες και μπορεί να ξεφύγει από 
τον κύκλο των μετενσαρκώσεων.

Η ΜαχαμπαράταΗ ΜΠΑΓΚΑΒΑΤ ΓΚΙΤΑ: 
Στοιχεία Διαχρονικής Ηθικής.

 Το φιλοσοφικό αυτό ποίημα κατέχει μοναδική  Το φιλοσοφικό αυτό ποίημα κατέχει μοναδική 
θέση στην Ινδική μεταφυσική, στη θρησκεία και θέση στην Ινδική μεταφυσική, στη θρησκεία και 
στην ηθική. Σχετικά με το τελευταίο αυτό στοιχείο, στην ηθική. Σχετικά με το τελευταίο αυτό στοιχείο, 
της ηθικής, είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες της ηθικής, είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες 
χρήσιμες διευκρινίσεις:

Όταν μιλάμε για ηθική, αναμειγνύουμε συνήθως Όταν μιλάμε για ηθική, αναμειγνύουμε συνήθως 
δύο διαφορετικές έννοιες που θεωρώ σκόπιμο να δύο διαφορετικές έννοιες που θεωρώ σκόπιμο να 
ξεχωρίσουμε. Με την πιο συνηθισμένη έννοια, η ξεχωρίσουμε. Με την πιο συνηθισμένη έννοια, η 
λέξη αυτή συνδέεται με τα έθιμα, τα ήθη και τους λέξη αυτή συνδέεται με τα έθιμα, τα ήθη και τους 
κώδικες συμπεριφοράς και καλής διαγωγής που κώδικες συμπεριφοράς και καλής διαγωγής που 
διακρίνουν διαφορετικούς λαούς και που αλλάζουν διακρίνουν διαφορετικούς λαούς και που αλλάζουν 
στη διάρκεια των διαφόρων ιστορικών εποχών. Αυτή στη διάρκεια των διαφόρων ιστορικών εποχών. Αυτή 
είναι λοιπόν μια πεπερασμένη ηθική, περιορισμένη είναι λοιπόν μια πεπερασμένη ηθική, περιορισμένη 
στις κοινωνικές δομές και στους ανθρώπινους στις κοινωνικές δομές και στους ανθρώπινους 
χαρακτήρες και συνεπώς στερούμενη ουσιαστικού χαρακτήρες και συνεπώς στερούμενη ουσιαστικού 
φιλοσοφικού εσωτερικού νοήματος. Στο πλαίσιο φιλοσοφικού εσωτερικού νοήματος. Στο πλαίσιο 
αυτής της ηθικής έννοιας, ό,τι είναι ή θεωρείται αυτής της ηθικής έννοιας, ό,τι είναι ή θεωρείται 
καλό σε κάποια χώρα ή σε κάποια δεδομένη στιγμή καλό σε κάποια χώρα ή σε κάποια δεδομένη στιγμή 
της ιστορικής εξέλιξης, μπορεί σε κάποια άλλη να της ιστορικής εξέλιξης, μπορεί σε κάποια άλλη να 
θεωρηθεί κακό ή αδιάφορο και αντίθετα.

 Με την άλλη έννοια, την πιο μεταφυσική, η λέξη  Με την άλλη έννοια, την πιο μεταφυσική, η λέξη 
ηθική εννοεί εκείνες τις αρχές που χαρακτηρίζουν την ηθική εννοεί εκείνες τις αρχές που χαρακτηρίζουν την 
ανθρώπινη φύση και δεν αλλάζουν, ούτε φθείρονται ανθρώπινη φύση και δεν αλλάζουν, ούτε φθείρονται 
με την πάροδο του χρόνου. Είναι λοιπόν διαχρονική με την πάροδο του χρόνου. Είναι λοιπόν διαχρονική 
και ανήκει από κοινού σε όλους τους ανθρώπους, 
ανεξαρτήτως φύλου, φυλής, πιστεύω, κοινωνικής 
τάξης, χρώματος κ.λ.π., που αποτελούν επιφανεια-
κές και εξωτερικές διαφορές. Η ίδια η διαχρονική της 
υφή μας μιλάει για την πνευματική και φιλοσοφική 
φύση αυτής της υπερβατικής ηθικής έννοιας.

 Αν μελετήσουμε τα ίχνη της, συγκριτικά και ανα-
λυτικά, σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς, στα 
φιλοσοφικά ρεύματα και στις θρησκείες είναι αυτό 

 Άλλο ένα σημαντικό σημείο στη διδασκαλία της  Άλλο ένα σημαντικό σημείο στη διδασκαλία της 
είναι αυτό που αφορά στις επανόδους της θεότητας 
στη Γη, δηλαδή στην θεωρία των Αβατάρα. Η πίστη 
της καθόδου της θεότητας ανάμεσα στους ανθρώ-
πους υπήρχε από πολύ παλιά στην Ινδία, ήδη από την 
εποχή των αυτοχθόνων Δραβίδων, πρώτη φορά όμως 
διατυπώνεται τόσο όμορφα και φιλοσοφικά στην 
Μπαγκαβάτ Γκίτα. Ο ίδιος ο Κρίσνα, αφού εμφανίζεται 
στον Αρζούνα ως Δάσκαλος και πνευματικός Οδηγός 
του, θα του αποκαλύψει ότι είναι ένας Αβατάρα του 
θεού Βισνού, δηλαδή μια ενσάρκωση σε ανθρώπινο 
σώμα του 2ου Ηλιακού Λόγου, της Αγάπης και της 
Σοφίας, που κατέβηκε με σκοπό να επαναφέρει το 
Δάρμα, το Δίκαιο.

 Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Μπαγκαβάτ Γκί-
τα, κάθε φορά που το Δίκαιο και το Καλό χάνονται, 
εμφανίζεται η θεότητα ανάμεσα στους ανθρώπους 
με τη μορφή ενός Αβατάρα, λέξη που σημαίνει απε-
σταλμένος, αγγελιοφόρος.
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τις πιο συγκινητικές στιγμές του 
όλου έπους. Ο Αρζούνα διστάζει 
να δώσει το μοιραίο σύνθημα.να δώσει το μοιραίο σύνθημα.

Λυπάται τους συγγενείς-ξα-
δέλφια του που θα πεθάνουν, 
λυπάται τις δύο οικογένειες, 

φοβάται το θάνατο και αρνείται 
να πολεμήσει για να αποφύγει την να πολεμήσει για να αποφύγει την 

καταστροφή του γένους του. Τότε ο καταστροφή του γένους του. Τότε ο 
Κρίσνα αρχίζει να του λέει, με θαυμάσια Κρίσνα αρχίζει να του λέει, με θαυμάσια 
λογοτεχνική ομορφιά, εκείνες τις εξαι-λογοτεχνική ομορφιά, εκείνες τις εξαι-
ρετικά βαθιές διδασκαλίες -καρδιά της 

Εσωτερικής Φιλοσοφίας- που αποτελούν το όλο έργο Εσωτερικής Φιλοσοφίας- που αποτελούν το όλο έργο 
της Μπαγκαβάδ Γκίτα. Φωτισμένος από τις πνευμα-της Μπαγκαβάδ Γκίτα. Φωτισμένος από τις πνευμα-
τικές διδασκαλίες του Κρίσνα, ο Αρζούνα νικά τους τικές διδασκαλίες του Κρίσνα, ο Αρζούνα νικά τους 
δισταγμούς του, νικά τον κατώτερο εαυτό του και δίνει δισταγμούς του, νικά τον κατώτερο εαυτό του και δίνει 
το σύνθημα για τη μάχη, που θα τον οδηγήσει στην το σύνθημα για τη μάχη, που θα τον οδηγήσει στην 
τελική νίκη.τελική νίκη.

 Η ψυχολογική κατάσταση του δισταγμού και της  Η ψυχολογική κατάσταση του δισταγμού και της 
αμφιβολίας του Αρζούνα είναι ένα ζωντανό σύμβολο αμφιβολίας του Αρζούνα είναι ένα ζωντανό σύμβολο 
που επαναλαμβάνεται αδιάκοπα κάθε φορά που ένας που επαναλαμβάνεται αδιάκοπα κάθε φορά που ένας 
άνθρωπος, αναζητητής της εσωτερικής αλήθειας, άνθρωπος, αναζητητής της εσωτερικής αλήθειας, 
βρίσκεται στο σταυροδρόμι και πρόκειται να διαλέξει βρίσκεται στο σταυροδρόμι και πρόκειται να διαλέξει 
αν θα πολεμήσει ενάντια στα κατώτερα στοιχεία του αν θα πολεμήσει ενάντια στα κατώτερα στοιχεία του 
ή αν θα συμβιβαστεί μ’ αυτά. Είναι ένα πραγματικό, ή αν θα συμβιβαστεί μ’ αυτά. Είναι ένα πραγματικό, 
υπαρκτό, εσωτερικό σύμβολο παγκόσμιας εμβέλειας. υπαρκτό, εσωτερικό σύμβολο παγκόσμιας εμβέλειας. 
Μια διδασκαλία άμεσης πρακτικής εφαρμογής.Μια διδασκαλία άμεσης πρακτικής εφαρμογής.

 Μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου βρίσκεται  Μέσα στην καρδιά του κάθε ανθρώπου βρίσκεται 
ένας Αρζούνα. Οι συγγενείς Κουράβα συμβολίζουν 
όλα αυτά τα κατώτερα, εγωιστικά στοιχεία που υπάρ-
χουν μέσα μας. Αυτά είναι δικά μας, δημιουργήματά 
μας, οικογένειά μας και όμως κάποια στιγμή, αργά 
ή γρήγορα, μετά από μερικές ενσαρκώσεις ή και σ’ 
αυτήν ακόμη, θα πρέπει να αποφασίσουμε να τα εξο-
ντώσουμε, να τα δαμάσουμε, για να ακολουθήσουμε 
το φιλοσοφικό δρόμο της αναζήτησης της Σοφίας. 
Θα πρέπει κανείς να αποβάλλει τα περιττά βάρη, τις 
ανέσεις, τα ελαττώματα, τις προ-
σκολλήσεις, τα δεσμά των παθών 
του που τον κρατούν στον κόσμο 
της ύλης, της άγνοιας και του πό-
νου, αν θέλει να ανυψωθεί προς 
το φωτεινό κόσμο της Σοφίας, να 
κατακτήσει τη Χαστιναπούρα. Ως 
εκεί η οδοιπορεία μας είναι σκληρή 
και οι συμβιβασμοί του Εαυτού μας 
με την Προσωπικότητα, με τους 
Κουράβα, απλώς αναβάλλουν 
την μοιραία σύγκρουση και ίσως 
προετοιμάζουν την ήττα.

 Η Μπαγκαβάτ Γκίτα είναι ένα 
από τα πιο σημαντικά έργα της 
Φιλοσοφίας και ένα από τα αρι-
στουργήματα της παγκόσμιας 
λογοτεχνίας. Είναι ένας ολόκληρος 
κόσμος εσωτερικών διδασκαλιών, 
ένα ανεξάντλητο πηγάδι σοφίας.

που θα μας επιτρέψει να ανασυντάξουμε τις αρχές 
του παγκόσμιου Εσωτερισμού, που αποτέλεσε, 
αποτελεί και θα αποτελεί τη φωτεινή ακτινοβολία 
της αιώνιας Σοφίας.

 Η Μπαγκαβάτ Γκίτα μπορεί, χωρίς αμφιβολία, 
να χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα και 
λαμπρότερα μνημεία της Διαχρονικής Ηθικής και 
της Εσωτερικής Φιλοσοφίας.

 Το κεντρικό σημείο της διδασκαλίας του Κρίσνα 
στον Αρζούνα, γύρω από το οποίο περιστρέφονται 
όλα τα άλλα ηθικά και φιλοσοφικά διδάγματα, είναι 
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Έτσι ορίζεται η έννοια της Ορθής Δρά-
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τους καρπούς της, ενεργώντας με ανιδι-
οτέλεια, από καθήκον, από Δάρμα, όπως 
θα έλεγαν οι Ινδοί φιλόσοφοι.
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μεσα στην Οδό της Γνώσης (Γνιάνα) και 
της Μυστικιστικής αφοσίωσης (Βάκτι), 
που είχαν θεσπιστεί στην προγενέστερη 
ινδική φιλοσοφική παράδοση και που η 
ίδια η Μπαγκαβάτ Γκίτα αποδέχεται και 
εναρμονίζει.

 Με την ίδια αυτήν τάση εναρμόνι-
σης το φιλοσοφικό αυτό Άσμα ήρθε να 
συμβιβάσει δύο σχολές που συγκρούο-
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υποστήριζε την απάρνηση κάθε δράσης 
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θηκόντων, κοινωνικής και τελετουργικής 
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τον κύκλο των μετενσαρκώσεων.

Η ΜαχαμπαράταΗ ΜΠΑΓΚΑΒΑΤ ΓΚΙΤΑ: 
Στοιχεία Διαχρονικής Ηθικής.

 Το φιλοσοφικό αυτό ποίημα κατέχει μοναδική  Το φιλοσοφικό αυτό ποίημα κατέχει μοναδική 
θέση στην Ινδική μεταφυσική, στη θρησκεία και θέση στην Ινδική μεταφυσική, στη θρησκεία και 
στην ηθική. Σχετικά με το τελευταίο αυτό στοιχείο, στην ηθική. Σχετικά με το τελευταίο αυτό στοιχείο, 
της ηθικής, είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες της ηθικής, είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες 
χρήσιμες διευκρινίσεις:

Όταν μιλάμε για ηθική, αναμειγνύουμε συνήθως Όταν μιλάμε για ηθική, αναμειγνύουμε συνήθως 
δύο διαφορετικές έννοιες που θεωρώ σκόπιμο να δύο διαφορετικές έννοιες που θεωρώ σκόπιμο να 
ξεχωρίσουμε. Με την πιο συνηθισμένη έννοια, η ξεχωρίσουμε. Με την πιο συνηθισμένη έννοια, η 
λέξη αυτή συνδέεται με τα έθιμα, τα ήθη και τους λέξη αυτή συνδέεται με τα έθιμα, τα ήθη και τους 
κώδικες συμπεριφοράς και καλής διαγωγής που κώδικες συμπεριφοράς και καλής διαγωγής που 
διακρίνουν διαφορετικούς λαούς και που αλλάζουν διακρίνουν διαφορετικούς λαούς και που αλλάζουν 
στη διάρκεια των διαφόρων ιστορικών εποχών. Αυτή στη διάρκεια των διαφόρων ιστορικών εποχών. Αυτή 
είναι λοιπόν μια πεπερασμένη ηθική, περιορισμένη είναι λοιπόν μια πεπερασμένη ηθική, περιορισμένη 
στις κοινωνικές δομές και στους ανθρώπινους στις κοινωνικές δομές και στους ανθρώπινους 
χαρακτήρες και συνεπώς στερούμενη ουσιαστικού χαρακτήρες και συνεπώς στερούμενη ουσιαστικού 
φιλοσοφικού εσωτερικού νοήματος. Στο πλαίσιο φιλοσοφικού εσωτερικού νοήματος. Στο πλαίσιο 
αυτής της ηθικής έννοιας, ό,τι είναι ή θεωρείται αυτής της ηθικής έννοιας, ό,τι είναι ή θεωρείται 
καλό σε κάποια χώρα ή σε κάποια δεδομένη στιγμή καλό σε κάποια χώρα ή σε κάποια δεδομένη στιγμή 
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της καθόδου της θεότητας ανάμεσα στους ανθρώ-
πους υπήρχε από πολύ παλιά στην Ινδία, ήδη από την 
εποχή των αυτοχθόνων Δραβίδων, πρώτη φορά όμως 
διατυπώνεται τόσο όμορφα και φιλοσοφικά στην 
Μπαγκαβάτ Γκίτα. Ο ίδιος ο Κρίσνα, αφού εμφανίζεται 
στον Αρζούνα ως Δάσκαλος και πνευματικός Οδηγός 
του, θα του αποκαλύψει ότι είναι ένας Αβατάρα του 
θεού Βισνού, δηλαδή μια ενσάρκωση σε ανθρώπινο 
σώμα του 2ου Ηλιακού Λόγου, της Αγάπης και της 
Σοφίας, που κατέβηκε με σκοπό να επαναφέρει το 
Δάρμα, το Δίκαιο.

 Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Μπαγκαβάτ Γκί-
τα, κάθε φορά που το Δίκαιο και το Καλό χάνονται, 
εμφανίζεται η θεότητα ανάμεσα στους ανθρώπους 
με τη μορφή ενός Αβατάρα, λέξη που σημαίνει απε-
σταλμένος, αγγελιοφόρος.
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1 Αρχαία Mοu 
ή Λεμουρία 
Σύμφωνα με πολλές εσωτεριστικές πηγές, ο πρώτος 

πολιτισμός δημιουργήθηκε πριν από 78.000 χρόνια 
στη γιγαντιαία ήπειρο γνωστή ως Mου ή Λεμουρία και 
διήρκεσε  52.000 χρόνια. Λέγεται ότι καταστράφηκε από 
σεισμούς οι οποίοι προκλήθηκαν από μετατόπιση του 
πόλου που συνέβη 26.000 χρόνια πριν ή περίπου το 
24.000 π.Χ.

Υποτίθεται ότι η Mου δεν έφτασε σε τόσο υψηλή τε-
χνολογία όσο άλλοι μεταγενέστεροι πολιτισμοί, λέγεται 
παρόλα αυτά ότι έφτασε σε μια προοδευτική τεχνολογία, 
κυρίως στην οικοδόμηση μακροχρόνιων μεγαλιθικών 
κτιρίων με μεγάλη αντοχή στους σεισμούς. Παρόλα 
αυτά, το μεγαλύτερο κατόρθωμα των Mου θεωρείται 
πως ήταν η επιστήμη της διακυβέρνησης.

Υποθέτουμε ότι υπήρχε μια γλώσσα και μια κυβέρνηση. Η εκπαίδευση ήταν το κλειδί της επιτυχίας της 
Αυτοκρατορίας. Κάθε πολίτης γνώριζε τους νόμους του σύμπαντος και του δινόταν πλήρης εκπαίδευση 
σε ένα επάγγελμα ή μια τέχνη, γι’ αυτό υπήρξε εξαιρετική οικονομική ευημερία. Η εκπαίδευση ενός παιδιού 

ήταν υποχρεωτική μέχρι την ηλικία των 21 ετών, έτσι ώστε 
να έχει το δικαίωμα να παρακολουθήσει το σχολείο των 
πολιτικών δικαιωμάτων. Αυτή η περίοδος διαρκούσε επτά 
χρόνια. Έτσι, η μικρότερη ηλικία που κάποιος μπορούσε 
να γίνει πολίτης της αυτοκρατορίας ήταν τα 28.
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 Βέβαια η διδασκαλία 
αυτή έχει πολλές ακόμα 
λεπτομέρειες από φιλοσο-
φική άποψη και συνιστού-
με στον ενδιαφερόμενο 
αναγνώστη το βιβλίο  “Τα 

Τρία Κέντρα του Μυστηρίου” Τρία Κέντρα του Μυστηρίου” 
(*) για μεγαλύτερη εμβάθυνση.(*) για μεγαλύτερη εμβάθυνση.
 Στην Μπαγκιαβάτ Γκίτα η ατο- Στην Μπαγκιαβάτ Γκίτα η ατο-

μική ψυχή ονομάζεται Πουρού-μική ψυχή ονομάζεται Πουρού-
σα και πηγάζει από το Απόλυτο σα και πηγάζει από το Απόλυτο 
Πνεύμα. 

Το πεδίο δράσης της, η υπόσταση μέσα στην 
οποία ενεργεί το Πνεύμα, ονομάζεται Πρακρίτι. Η 
έννοια Πρακρίτι δεν αντιστοιχεί ακριβώς με την 
έννοια της ύλης στη Δύση. Πρακρίτι είναι κάτι 
πιο αιθέριο, είναι η υλική υπόσταση του κάθε 
κοσμικού επιπέδου εκδήλωσης. Για παράδειγμα, 
η νοητική ύλη είναι Πρακρίτι, αν και στη Δύση 
δύσκολα θα μπορούσε, καθαρά ορθολογιστικά, 
να μιλήσει κανείς για νοητική ύλη.

 Οι 3 ιδιότητες της Πρακρίτι είναι οι Γκούνας.
Η έννοια της “Σάττβα”, το αρμονικό, αγνό και 
ανώτερο στοιχείο ανάμεσα στην έλλειψη, στην 
“Τάμας”, και στην υπερβολή, τη “Ράτζας”, απο-
τελεί επίσης, όπως εξ άλλου και οι υπόλοιπες 
διδασκαλίες του φιλοσοφικού αυτού ποιήμα-
τος, σημαντική αρχή της διαχρονικής ηθικής 
αλήθειας.

 Η κατάσταση Σάττβα μοιάζει με την έννοια 
του “Μέσου Όρου” (CHUNG YUNG) στην Κινέ-
ζικη Φιλοσοφία, της “Μέσης Οδού” στον Βουδι-
σμό και τη συναντάμε στη Δύση στον Πλάτωνα 
και στον Αριστοτέλη (Ηθικά Νικομάχεια) και 
σε άλλους φιλοσόφους. Αποτελεί το “Χρυσό 
Κανόνα” της ανθρώπινης συμπεριφοράς: την 
αποφυγή των ακροτήτων, όχι για να επικρατήσει 
μια μετριότητα σχεδόν αδρανής, αλλά αντίθετα 
για να φτάσει κανείς σε μια υπερβατική δράση 
που φέρνει αρμονία και γαλήνη.

 Κατά τον A.Haxley, η Μπαγκαβάτ Γκίτα ανή-
κει στην “αιώνια φιλοσοφία”, γιατί πληρεί τους 
όρους της (όπως και της διαχρονικής Ηθικής):

1 Θεωρεί τον ορατό κόσμο ως έκφραση του 
Θεού, του Απόλυτου.

2 Δέχεται ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα 
να βιώσει το Θεό. 

3 Δέχεται τη διττή φύση του ανθρώπου, δη-
λαδή εμπειρική και πνευματική. 

4 Τονίζει ως σκοπό της ύπαρξης την ανα-
κάλυψη αυτής της ταυτότητας και μέσω αυτής 
του Θεού και 

5 Ικανοποιεί την ανάγκη που έχει ο άνθρω-
πος για ένα Σωτήρα, δηλαδή ένα μεσολαβητή 
μεταξύ ανθρώπων και Θεού. 

Η ανάπτυξη αυτών των στοιχείων στο έργο αποτελεί 
λοιπόν το αποκορύφωμα των φιλοσοφικών και μετα-
φυσικών διδασκαλιών της αρχαίας Ινδίας και εξέχουσα 
πηγή γνώσης, σε όλη την ιστορία της Ανθρωπότητας, 
όσον αφορά τις αρχές που διέπουν τη Διαχρονική Ηθική, 
τη μόνη ικανή να μας βοηθήσει, πέρα από χωροχρονικές 
σχετικότητες, να διαβούμε την πνευματική εξελικτική Ατρα-
πό προς το Απόλυτο.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

 (1) Στα σανσκριτικά ο ελέφας λέγεται Χάστιν και είναι σύμβολο 
του θεού της Σοφίας Γκανέσα, όπως η κουκουβάγια ήταν της 
Αθηνάς στην αρχαία Ελλάδα. Χαστιναπούρα είναι λοιπόν η 
Σοφία, το βασίλειο της Αλήθειας και της Μακαριότητας, που 
πρέπει να κατακτήσει κάθε άνθρωπος αφού νικήσει τους σφε-
τεριστές, δηλαδή τα κατώτερα πάθη του, που μεταμφιέζουν τη 
Σοφία σε εγωιστική και ωφελιμιστική στείρα γνώση.

* «Τα 3 Κέντρα του Μυστηρίου», Γ.Α. Πλάνας, εκδ. Νέα Ακρόπο-
λη, Ιανουάριος 2002.

ESOTERICA.gr - http://www.atlantisrising.com/issue1/ar1topten.html

Οι 10 κορυφαίοι 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
με προηγμένη τεχνολογία
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του “Μέσου Όρου” (CHUNG YUNG) στην Κινέ-
ζικη Φιλοσοφία, της “Μέσης Οδού” στον Βουδι-
σμό και τη συναντάμε στη Δύση στον Πλάτωνα 
και στον Αριστοτέλη (Ηθικά Νικομάχεια) και 
σε άλλους φιλοσόφους. Αποτελεί το “Χρυσό 
Κανόνα” της ανθρώπινης συμπεριφοράς: την 
αποφυγή των ακροτήτων, όχι για να επικρατήσει 
μια μετριότητα σχεδόν αδρανής, αλλά αντίθετα 
για να φτάσει κανείς σε μια υπερβατική δράση 
που φέρνει αρμονία και γαλήνη.

 Κατά τον A.Haxley, η Μπαγκαβάτ Γκίτα ανή-
κει στην “αιώνια φιλοσοφία”, γιατί πληρεί τους 
όρους της (όπως και της διαχρονικής Ηθικής):

1 Θεωρεί τον ορατό κόσμο ως έκφραση του 
Θεού, του Απόλυτου.

2 Δέχεται ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα 
να βιώσει το Θεό. 

3 Δέχεται τη διττή φύση του ανθρώπου, δη-
λαδή εμπειρική και πνευματική. 

4 Τονίζει ως σκοπό της ύπαρξης την ανα-
κάλυψη αυτής της ταυτότητας και μέσω αυτής 
του Θεού και 

5 Ικανοποιεί την ανάγκη που έχει ο άνθρω-
πος για ένα Σωτήρα, δηλαδή ένα μεσολαβητή 
μεταξύ ανθρώπων και Θεού. 

Η ανάπτυξη αυτών των στοιχείων στο έργο αποτελεί 
λοιπόν το αποκορύφωμα των φιλοσοφικών και μετα-
φυσικών διδασκαλιών της αρχαίας Ινδίας και εξέχουσα 
πηγή γνώσης, σε όλη την ιστορία της Ανθρωπότητας, 
όσον αφορά τις αρχές που διέπουν τη Διαχρονική Ηθική, 
τη μόνη ικανή να μας βοηθήσει, πέρα από χωροχρονικές 
σχετικότητες, να διαβούμε την πνευματική εξελικτική Ατρα-
πό προς το Απόλυτο.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ

 (1) Στα σανσκριτικά ο ελέφας λέγεται Χάστιν και είναι σύμβολο 
του θεού της Σοφίας Γκανέσα, όπως η κουκουβάγια ήταν της 
Αθηνάς στην αρχαία Ελλάδα. Χαστιναπούρα είναι λοιπόν η 
Σοφία, το βασίλειο της Αλήθειας και της Μακαριότητας, που 
πρέπει να κατακτήσει κάθε άνθρωπος αφού νικήσει τους σφε-
τεριστές, δηλαδή τα κατώτερα πάθη του, που μεταμφιέζουν τη 
Σοφία σε εγωιστική και ωφελιμιστική στείρα γνώση.

* «Τα 3 Κέντρα του Μυστηρίου», Γ.Α. Πλάνας, εκδ. Νέα Ακρόπο-
λη, Ιανουάριος 2002.

ESOTERICA.gr - http://www.atlantisrising.com/issue1/ar1topten.html

Οι 10 κορυφαίοι 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ
με προηγμένη τεχνολογία
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2 Αρχαία Ατλαντίδα 
Λέγεται ότι όταν η ήπειρος της Mου βυθίστηκε, η 

στάθμη των ωκεανών του κόσμου μειώθηκε δραστι-
κά, αφού το νερό ωθήθηκε προς τη νέα λεκάνη του 
Ατλαντικού. Τα μικρά νησιά που υπήρξαν στον Ατλα-
ντικό, κατά τη διάρκεια του πολιτισμού των Λεμούριων, 
ανυψώθηκαν και ξεράθηκαν εξαιτίας της υποχώρησης 
του ωκεανού. Η νέα περιοχή που αναδύθηκε ενώθηκε 
με το Αρχιπέλαγος Poseid του Ατλαντικού ωκεανού, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια μικρή ήπειρος. Αυτή 
η ήπειρος ονομάζεται σήμερα από τους ιστορικούς 
Ατλαντίδα, παρά το γεγονός ότι το πραγματικό της 
όνομα ήταν Ποσειδωνία.

Η τεχνολογία της Ατλαντίδας ανέβηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, πολύ περισσότερο από τα σημερινά. Στο 
βιβλίο A Dweller On two Planets (Ένας κάτοικος σε δύο πλανήτες), που πρώτη φορά υπαγορεύτηκε από τον 
Phylos το Θιβετανό σε ένα νέο καλιφορνέζο που λεγόταν Frederick Spencer Oliver, το 1884, όπως επίσης και 
σαν συνέχεια το 1940, An Earth Dweller Returns (Ένας γήινος επιστρέφει), αποτελούν μνεία για τέτοιες εφευρέσεις 
και συσκευές όπως τα κλιματιστικά που καταπολεμούν θανάσιμα και καταστρεπτικά αέρια (airless cylinder 
lamps), κρυστάλλινοι αγωγοί φωτισμένοι από τις σκοτεινές δυνάμεις, ηλεκτρονικοί στρατιώτες, όπλα που 
λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια σαν προωστική δύναμη(τα rail-gun είναι παρόμοια και πολύ νέα εφεύρεση), 
μονόδρομη μεταφορά, γεννήτριες νερού, ένα εργαλείο για τη συμπύκνωση του νερού από την ατμόσφαιρα 
και το Vailx, ένα εναέριο πλοίο που κυβερνιόταν από τις δυνάμεις της αιώρησης και της απώθησης.

Ο οραματιστής Edgar Cayce, σε ένα ανάγνωσμα, μίλησε για τη χρήση των αεροπλάνων και των κρυ-
στάλλων ή της πυρίτιδας που χρησιμοποιήθηκαν για ενέργεια και παρόμοιες εφαρμογές. Μιλάει επίσης για 
τη λανθασμένη διαχείριση της ενέργειας και για τις προειδοποιήσεις για τις καταστροφές που έρχονται.

3 Η αυτοκρατορία Ράμα στην Ινδία
Ευτυχώς, τα αρχαία βιβλία για την Αυτοκρατορία Ράμα της Ινδίας έχουν διασωθεί, αντίθετα με αυτά της 

Κίνας, της Αιγύπτου, της Κεντρικής Αμερικής και του Περού. Πολλά από αυτά τα αρχαία έθνη είναι τώρα είτε 
ερημωμένες περιοχές που έχουν πνιγεί από πυκνή βλάστηση 
είτε κυριολεκτικά βυθισμένες στον πυθμένα κάποιου ωκεα-
νού. Αλλά η Ινδία, παρά την καταστροφή από πολέμους 
και εισβολές, κατάφερε να διατηρήσει ένα μεγάλο τμήμα της 
αρχαίας της ιστορίας.

Για ένα μεγάλο διάστημα, ο Ινδικός πολιτισμός δεν χρο-
νολογείτο παλαιότερος από το 500 π.Χ., δηλαδή μόλις 200 
χρόνια πριν από την εισβολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
στην ήπειρο. Τον περασμένο αιώνα, ωστόσο, οι εξαιρετικά 
εξελιγμένες πόλεις Mohenjo Daro (Λόφος των Νεκρών) και 
Harappa ανακαλύφθηκαν στην κοιλάδα Indus που σήμερα 
είναι το Πακιστάν.

Η ανακάλυψη αυτών των πόλεων ανάγκασε τους αρχαι-
ολόγους να χρονολογήσουν την αρχή του Ινδικού πολιτι-
σμού χιλιάδες χρόνια πριν. Μια απορία για τους σημερινούς 
ερευνητές είναι ότι οι πόλεις ήταν πολύ εξελιγμένες κι αυτό 
έκανε τους πρωτοπόρους αρχαιολόγους να πιστεύουν ότι 
θεωρούνταν σαν όλο πριν οικοδομηθούν (ένα εξαιρετικό 
πρώιμο παράδειγμα σχεδιασμού πόλης.) Κάτι ακόμα πιο 
αξιόλογο είναι ότι το σύστημα των υδραυλικών σωληνώσεων 
των υπονόμων κατά μήκος της μεγάλης πόλης είναι ανώτε-
ρο από αυτό που υπάρχει στο Πακιστάν, στην Ινδία και στις 
περισσότερες Aσιατικές χώρες σήμερα.

4 Ο Οσιρικός πολιτισμός της Μεσογείου
Λέγεται, ότι την εποχή της Ατλαντίδας και  

Ράμα, η Μεσόγειος ήταν μια μεγάλη και εύ-
φορη κοιλάδα. Αυτός ο αρχαίος πολιτισμός, 
που χρονολογείται πριν τη δυναστική Αίγυ-
πτο, ήταν γνωστός ως Οσιρικός πολιτισμός. 
Ο ποταμός Νείλος έκβαλε από την Αφρική, 
όπως και σήμερα, και ονομαζόταν Ποταμός 
Stix. Ωστόσο, αντί να χύνεται στη Μεσόγειο 
στο Δέλτα του Νείλου στη Βόρεια Αίγυπτο, 
συνέχιζε στην κοιλάδα και μετά γυρνούσε 
προς τα δυτικά για να χυθεί στο πιο βαθύ 
τμήμα της Λεκάνης της Μεσογείου, όπου είχε 
δημιουργηθεί μια μεγάλη λίμνη και κατόπιν να 
συνεχίσει μεταξύ της Μάλτας και της Σικελίας, 
και νότια της Σαρδηνίας στον Ατλαντικό, στο 
Γιβραλτάρ (Ηράκλειες Στήλες). 

Όταν καταστράφηκε η Ατλαντίδα σε μια 
κατακλυσμική σύγχυση, αυτή η κατακλυσμική 
αλλαγή στον Ατλαντικό σιγά-σιγά γέμισε τη 

Λεκάνη της Μεσογείου, καταστρέφοντας τις μεγάλες Οσιρικές πόλεις και αναγκάζοντας τους κατοί-
κους να καταφύγουν σε υψηλότερες περιοχές. Αυτή η θεωρία βοηθάει να εξηγήσουμε τα παράξενα 
μεγαλιθικά μνημεία, που βρέθηκαν κατά μήκος της Μεσογείου.

Αποτελεί γεγονός στην αρχαιολογία ότι υπάρχουν πάνω από 200 γνωστές πόλεις βυθισμένες στη 
Μεσόγειο. Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός, μαζί με το Μινωικό και το Μυκηναϊκό στην Κρήτη και την Ελλάδα 
αποτελούν, στη θεωρία, κατάλοιπα αυτής της μεγάλης, αρχαίας κουλτούρας. Αυτός ο πολιτισμός 
οικοδόμησε τεράστιες μεγαλιθικές αντισεισμικές κατασκευές, γνώριζε την ηλεκτρική ενέργεια και είχε 
πολλές ευκολίες συνηθισμένες κατά τη διάρκεια της εποχής της Ατλαντίδας. 

Όπως στην Ατλαντίδα και τη Ράμα, είχαν αερόπλοια και άλλες μεθόδους μεταφοράς, συχνά ηλε-
κτρικές. Οι περίεργες πίστες Cart στη Μάλτα, που πηγαίνουν πάνω σε λόφους και κάτω από το νερό, 
μπορεί να είναι τμήμα κάποιας αρχαίας Οσιρικής γραμμής τραμ, που πιθανόν μετέφερε λατομημένες 
πέτρες σε πόλεις που τώρα είναι βυθισμένες.

Το καλύτερο παράδειγμα της υψηλής τεχνολογίας των Οσιριανών είναι η καταπληκτική platform 
(αποβάθρα) που βρέθηκε στο Ba’albek, στο Λίβανο. Η κύρια πλατφόρμα συγκροτείται από τους με-
γαλύτερους λαξευμένους βράχους στον κόσμο, τους γνωστούς τετραγωνισμένους λίθους (ashlars) 
του Ba’albek. Κάποιες από τις χαρακτηριστικές πέτρες έχουν 82 πόδια μήκος και 15 πόδια πάχος και 
έχει υπολογιστεί ότι ζυγίζουν 1.200 με 1.500 τόνους η καθεμία!

5 Ο πολιτισμός Uiger της ερήμου Γκόμπι 
Αναφέρεται ότι πολλές αρχαίες πόλεις του πολιτι-

σμού Uiger της ερήμου Γκόμπι υπήρχαν κατά την περίο-
δο της Ατλαντίδας και του Ράμα. Αν και η Γκόμπι σήμερα 
είναι μια καυτή έρημος, αυτές οι πόλεις ήταν λιμάνια 
ωκεανού. Ο Edgar Cayce είπε ότι οι ανελκυστήρες θα 
ανακαλυφθούν σε μια χαμένη πόλη στην έρημο Γκόμπι 
και παρότι αυτό δεν συνέβη ακόμη, δεν αποκλείεται να 
συμβεί στο μέλλον.

Οι Vimanas και άλλες προοδευτικές συσκευές, λέ-
γεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στην περιοχή Uiger και ο 
διάσημος Ρώσος εξερευνητής Nicholas Roerich ανέφερε 
ότι είδε ιπτάμενο δίσκο πάνω από το βόρειο Θιβέτ τη 
δεκαετία του ‘30. Ίσως το σκάφος να ήταν ένα αρχαίο 
Vimana που ήρθε από μια πόλη που εξακολουθεί να 



34 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 35ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ = ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

10
 ê

ï
ñ
õ
ö
á
ßï
é Á

ñ
÷
á
ßï
é Ð

ï
ë
éôéó

ì
ï
ß
ì
å ð

ñ
ï
ç
ãì

Ýí
ç
 ôå÷

í
ï
ë
ï
ãßá

2 Αρχαία Ατλαντίδα 
Λέγεται ότι όταν η ήπειρος της Mου βυθίστηκε, η 

στάθμη των ωκεανών του κόσμου μειώθηκε δραστι-
κά, αφού το νερό ωθήθηκε προς τη νέα λεκάνη του 
Ατλαντικού. Τα μικρά νησιά που υπήρξαν στον Ατλα-
ντικό, κατά τη διάρκεια του πολιτισμού των Λεμούριων, 
ανυψώθηκαν και ξεράθηκαν εξαιτίας της υποχώρησης 
του ωκεανού. Η νέα περιοχή που αναδύθηκε ενώθηκε 
με το Αρχιπέλαγος Poseid του Ατλαντικού ωκεανού, με 
αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια μικρή ήπειρος. Αυτή 
η ήπειρος ονομάζεται σήμερα από τους ιστορικούς 
Ατλαντίδα, παρά το γεγονός ότι το πραγματικό της 
όνομα ήταν Ποσειδωνία.

Η τεχνολογία της Ατλαντίδας ανέβηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα, πολύ περισσότερο από τα σημερινά. Στο 
βιβλίο A Dweller On two Planets (Ένας κάτοικος σε δύο πλανήτες), που πρώτη φορά υπαγορεύτηκε από τον 
Phylos το Θιβετανό σε ένα νέο καλιφορνέζο που λεγόταν Frederick Spencer Oliver, το 1884, όπως επίσης και 
σαν συνέχεια το 1940, An Earth Dweller Returns (Ένας γήινος επιστρέφει), αποτελούν μνεία για τέτοιες εφευρέσεις 
και συσκευές όπως τα κλιματιστικά που καταπολεμούν θανάσιμα και καταστρεπτικά αέρια (airless cylinder 
lamps), κρυστάλλινοι αγωγοί φωτισμένοι από τις σκοτεινές δυνάμεις, ηλεκτρονικοί στρατιώτες, όπλα που 
λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια σαν προωστική δύναμη(τα rail-gun είναι παρόμοια και πολύ νέα εφεύρεση), 
μονόδρομη μεταφορά, γεννήτριες νερού, ένα εργαλείο για τη συμπύκνωση του νερού από την ατμόσφαιρα 
και το Vailx, ένα εναέριο πλοίο που κυβερνιόταν από τις δυνάμεις της αιώρησης και της απώθησης.

Ο οραματιστής Edgar Cayce, σε ένα ανάγνωσμα, μίλησε για τη χρήση των αεροπλάνων και των κρυ-
στάλλων ή της πυρίτιδας που χρησιμοποιήθηκαν για ενέργεια και παρόμοιες εφαρμογές. Μιλάει επίσης για 
τη λανθασμένη διαχείριση της ενέργειας και για τις προειδοποιήσεις για τις καταστροφές που έρχονται.

3 Η αυτοκρατορία Ράμα στην Ινδία
Ευτυχώς, τα αρχαία βιβλία για την Αυτοκρατορία Ράμα της Ινδίας έχουν διασωθεί, αντίθετα με αυτά της 

Κίνας, της Αιγύπτου, της Κεντρικής Αμερικής και του Περού. Πολλά από αυτά τα αρχαία έθνη είναι τώρα είτε 
ερημωμένες περιοχές που έχουν πνιγεί από πυκνή βλάστηση 
είτε κυριολεκτικά βυθισμένες στον πυθμένα κάποιου ωκεα-
νού. Αλλά η Ινδία, παρά την καταστροφή από πολέμους 
και εισβολές, κατάφερε να διατηρήσει ένα μεγάλο τμήμα της 
αρχαίας της ιστορίας.

Για ένα μεγάλο διάστημα, ο Ινδικός πολιτισμός δεν χρο-
νολογείτο παλαιότερος από το 500 π.Χ., δηλαδή μόλις 200 
χρόνια πριν από την εισβολή του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
στην ήπειρο. Τον περασμένο αιώνα, ωστόσο, οι εξαιρετικά 
εξελιγμένες πόλεις Mohenjo Daro (Λόφος των Νεκρών) και 
Harappa ανακαλύφθηκαν στην κοιλάδα Indus που σήμερα 
είναι το Πακιστάν.

Η ανακάλυψη αυτών των πόλεων ανάγκασε τους αρχαι-
ολόγους να χρονολογήσουν την αρχή του Ινδικού πολιτι-
σμού χιλιάδες χρόνια πριν. Μια απορία για τους σημερινούς 
ερευνητές είναι ότι οι πόλεις ήταν πολύ εξελιγμένες κι αυτό 
έκανε τους πρωτοπόρους αρχαιολόγους να πιστεύουν ότι 
θεωρούνταν σαν όλο πριν οικοδομηθούν (ένα εξαιρετικό 
πρώιμο παράδειγμα σχεδιασμού πόλης.) Κάτι ακόμα πιο 
αξιόλογο είναι ότι το σύστημα των υδραυλικών σωληνώσεων 
των υπονόμων κατά μήκος της μεγάλης πόλης είναι ανώτε-
ρο από αυτό που υπάρχει στο Πακιστάν, στην Ινδία και στις 
περισσότερες Aσιατικές χώρες σήμερα.

4 Ο Οσιρικός πολιτισμός της Μεσογείου
Λέγεται, ότι την εποχή της Ατλαντίδας και  

Ράμα, η Μεσόγειος ήταν μια μεγάλη και εύ-
φορη κοιλάδα. Αυτός ο αρχαίος πολιτισμός, 
που χρονολογείται πριν τη δυναστική Αίγυ-
πτο, ήταν γνωστός ως Οσιρικός πολιτισμός. 
Ο ποταμός Νείλος έκβαλε από την Αφρική, 
όπως και σήμερα, και ονομαζόταν Ποταμός 
Stix. Ωστόσο, αντί να χύνεται στη Μεσόγειο 
στο Δέλτα του Νείλου στη Βόρεια Αίγυπτο, 
συνέχιζε στην κοιλάδα και μετά γυρνούσε 
προς τα δυτικά για να χυθεί στο πιο βαθύ 
τμήμα της Λεκάνης της Μεσογείου, όπου είχε 
δημιουργηθεί μια μεγάλη λίμνη και κατόπιν να 
συνεχίσει μεταξύ της Μάλτας και της Σικελίας, 
και νότια της Σαρδηνίας στον Ατλαντικό, στο 
Γιβραλτάρ (Ηράκλειες Στήλες). 

Όταν καταστράφηκε η Ατλαντίδα σε μια 
κατακλυσμική σύγχυση, αυτή η κατακλυσμική 
αλλαγή στον Ατλαντικό σιγά-σιγά γέμισε τη 

Λεκάνη της Μεσογείου, καταστρέφοντας τις μεγάλες Οσιρικές πόλεις και αναγκάζοντας τους κατοί-
κους να καταφύγουν σε υψηλότερες περιοχές. Αυτή η θεωρία βοηθάει να εξηγήσουμε τα παράξενα 
μεγαλιθικά μνημεία, που βρέθηκαν κατά μήκος της Μεσογείου.

Αποτελεί γεγονός στην αρχαιολογία ότι υπάρχουν πάνω από 200 γνωστές πόλεις βυθισμένες στη 
Μεσόγειο. Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός, μαζί με το Μινωικό και το Μυκηναϊκό στην Κρήτη και την Ελλάδα 
αποτελούν, στη θεωρία, κατάλοιπα αυτής της μεγάλης, αρχαίας κουλτούρας. Αυτός ο πολιτισμός 
οικοδόμησε τεράστιες μεγαλιθικές αντισεισμικές κατασκευές, γνώριζε την ηλεκτρική ενέργεια και είχε 
πολλές ευκολίες συνηθισμένες κατά τη διάρκεια της εποχής της Ατλαντίδας. 

Όπως στην Ατλαντίδα και τη Ράμα, είχαν αερόπλοια και άλλες μεθόδους μεταφοράς, συχνά ηλε-
κτρικές. Οι περίεργες πίστες Cart στη Μάλτα, που πηγαίνουν πάνω σε λόφους και κάτω από το νερό, 
μπορεί να είναι τμήμα κάποιας αρχαίας Οσιρικής γραμμής τραμ, που πιθανόν μετέφερε λατομημένες 
πέτρες σε πόλεις που τώρα είναι βυθισμένες.

Το καλύτερο παράδειγμα της υψηλής τεχνολογίας των Οσιριανών είναι η καταπληκτική platform 
(αποβάθρα) που βρέθηκε στο Ba’albek, στο Λίβανο. Η κύρια πλατφόρμα συγκροτείται από τους με-
γαλύτερους λαξευμένους βράχους στον κόσμο, τους γνωστούς τετραγωνισμένους λίθους (ashlars) 
του Ba’albek. Κάποιες από τις χαρακτηριστικές πέτρες έχουν 82 πόδια μήκος και 15 πόδια πάχος και 
έχει υπολογιστεί ότι ζυγίζουν 1.200 με 1.500 τόνους η καθεμία!

5 Ο πολιτισμός Uiger της ερήμου Γκόμπι 
Αναφέρεται ότι πολλές αρχαίες πόλεις του πολιτι-

σμού Uiger της ερήμου Γκόμπι υπήρχαν κατά την περίο-
δο της Ατλαντίδας και του Ράμα. Αν και η Γκόμπι σήμερα 
είναι μια καυτή έρημος, αυτές οι πόλεις ήταν λιμάνια 
ωκεανού. Ο Edgar Cayce είπε ότι οι ανελκυστήρες θα 
ανακαλυφθούν σε μια χαμένη πόλη στην έρημο Γκόμπι 
και παρότι αυτό δεν συνέβη ακόμη, δεν αποκλείεται να 
συμβεί στο μέλλον.

Οι Vimanas και άλλες προοδευτικές συσκευές, λέ-
γεται ότι χρησιμοποιήθηκαν στην περιοχή Uiger και ο 
διάσημος Ρώσος εξερευνητής Nicholas Roerich ανέφερε 
ότι είδε ιπτάμενο δίσκο πάνω από το βόρειο Θιβέτ τη 
δεκαετία του ‘30. Ίσως το σκάφος να ήταν ένα αρχαίο 
Vimana που ήρθε από μια πόλη που εξακολουθεί να 
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χρησιμοποιεί την τεχνολογία Uiger που υπάρχει στο Βόρειο Θιβέτ η στην έρημο Γκόμπι.
Υποστηρίζεται ότι οι Πρεσβύτεροι της Λεμουρίας, γνωστοί ως το 13ο Σχολείο, μετέφεραν το αρχηγείο 

τους πριν τον κατακλυσμό στο ακατοίκητο οροπέδιο της Κεντρικής Ασίας που τώρα ονομάζουμε Θιβέτ. 
Εδώ υποθετικά ίδρυσαν μια βιβλιοθήκη και ένα σχολείο γνωστό ως The Great White Brotherhood (Η Μεγάλη 
Λευκή Αδελφότητα).

Για παράδειγμα, ο μεγάλος κινέζος φιλόσοφος Lao Tzu, που γεννήθηκε το 604 π.Χ., μιλούσε συχνά για 
Αρχαίους Κυρίους (Ancient Masters) και τη βαθιά τους σοφία. 

Ο Λάο Τσε έγραψε το φημισμένο βιβλίο Τάο Τε Τσινγκ, πιθανόν το πιο δημοφιλές βιβλίο που έχει ποτέ 
γραφτεί στα Κινέζικα. Όταν τελικά έφυγε από την Κίνα, κοντά στο τέλος της πολύ μεγάλης του ζωής, ταξίδεψε 
προς τη Δύση, στη θρυλική γη του Hsi Wang Mu. Σύμφωνα με τα αρχαία Κινέζικα, αυτό ήταν το αρχηγείο 
των Αρχαίων Κυρίων (Ancient Ones). Θα μπορούσε αυτό να ήταν η Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα και το 13ο 
Σχολείο της Λεμουρίας;

6 TIAHUANACO 
Όπως στη Λεμουρία και την Ατλαντίδα, οι κατασκευές στη 

Νότια Αμερική είχαν μεγαλιθικές αναλογίες σχεδιασμένες με 
πολυγωνικές τεχνικές, έτσι ώστε να κάνουν τους ογκώδης 
τοίχους αντισεισμικούς. Η ανθεκτικότητα των τοίχων στους 
σεισμούς ήταν σημαντική σε όλο το Ring-of-Fire, αρχαία 
Λεμουρία.

Τα σπίτια και τα κοινοτικά κτίρια ήταν φτιαγμένα από 
μεγάλιθους. Εξαιτίας της υψηλής εκτίμησης που έδειχνε η 
κουλτούρα για την καλή διαβίωση των μελλοντικών γενεών 
και τη σημασία που έδωσαν πάνω στο gradual, διατή-
ρησαν την ανάπτυξη της κοινωνίας και δημιουργήθηκαν 
κατασκευές που κράτησαν για χιλιάδες χρόνια. Ένα σπίτι 
που θα κατασκευαστεί από τσιμέντο, ξύλο και γύψινους 

τοίχους θα διαρκέσει εκατό χρόνια ή κάπου εκεί, αν διατηρηθεί. Μάρτυρας είναι οι μεγαλιθικές κατασκευές 
της Αιγύπτου, της Μάλτας, του Περού. 

Τα κτίρια αυτά υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Το Κούζκο, η αρχαία πρωτεύουσα του Περού, που κατα-
σκευάστηκε πιθανόν πριν τους Ίνκας, κατοικείται ακόμη και σήμερα μετά από χιλιάδες χρόνια. Πράγματι, 
τα περισσότερα κτίρια στο κέντρο του Κούζκο σήμερα έχουν τοίχους που είναι εκατοντάδων ετών (ενώ πιο 
σύγχρονα κτίρια που κατασκευάστηκαν από τους Ισπανούς ήδη καταρρέουν).

Μόλις μερικά μίλια ανατολικά του Κούζκο υπάρχουν τα ερείπια του Puma Punku, ψηλά στο Altiplano της 
Βολιβίας. Τα ερείπια του Puma Punku, περίπου ένα μίλι από τα διάσημα ερείπια του Tiahuanaco, υπάρχουν 
ογκώδεις μεγαλιθικές κατασκευές που διαλύθηκαν σαν τουβλάκια από παιχνίδι. Τι κατακλυσμική αναταραχή 
μπορεί να έκανε τέτοιο πράγμα; Αυτό είναι το είδος της μεγαλιθικής κατασκευής που είχε προοπτική να διαρκέ-
σει για χιλιάδες χρόνια, αλλά οι λίθοι 100 τόνων διαλύθηκαν σε κομμάτια από ισχυρές γεωλογικές δυνάμεις. 

Φαίνεται ότι η ήπειρος της Νότιας Αμερικής ξαφνικά και βίαια ωθήθηκε προς τα πάνω, κατά τη διάρκεια 
κάποιου κατακλυσμού, κατά πάσα πιθανότητα εξ αιτίας της μετατόπισης του πόλου. Ένα προηγούμενο επί-
πεδο της θάλασσας μπορεί κανείς να δει σήμερα στα 13.000 πόδια στα όρη των Άνδεων. Πιθανή απόδειξη γι’ 
αυτό το σενάριο είναι ότι πολλά απολιθώματα του ωκεανού μπορεί να βρεθούν κοντά στη λίμνη Τιτικάκα.

7 Οι Μάγια 
Οι πυραμίδες των Μάγια εκτείνονται από την Κεντρική Αμερική έως 

και τα Ινδονησιακά νησιά της Ιάβας. Η πυραμίδα του Sukuh, στην 
πλαγιά του όρους Lawu, κοντά στη Sura-karta, στην κεντρική Ιάβα 
είναι ένας καταπληκτικός ναός με πέτρινη στήλη και μια πυραμίδα 
με διαβαθμίσεις που είναι εφάμιλλη με οποιαδήποτε από αυτές στη 
ζούγκλα της Κεντρικής Αμερικής. Η πυραμίδα ουσιαστικά είναι ίδια με 
τις πυραμίδες που βρέθηκαν στην περιοχή των αρχαίων Μάγια στο 
Uaxactun, κοντά στο Tikal.

Οι αρχαίοι Μάγια ήταν εξαιρετικοί αστρονόμοι και μαθηματικοί, ενώ οι αγροτικές πόλεις τους 
ζούσαν σε αρμονία με τη γη. Κατασκεύασαν κανάλια και υδροπονικές κηπουπόλεις σε όλη την 
αρχαία Yucatan Peninsula. 

Ο Edgar Cayce αναφέρει τους Μάγια και την προηγμένη τεχνολογία τους.
Πιστεύεται ότι κάπου στην περιοχή των Μάγια υπάρχει μια αρχαία «Αίθουσα Αρχείων», πιθανόν 

κάτω από ένα πυραμιδικό συγκρότημα, σε ένα υπόγειο τούνελ και σύστημα θαλάμων. Κάποιες πη-
γές λένε ότι αυτός ο θησαυρός αρχαίων γνώσεων έχει κρατηθεί σε κρυστάλλους χαλαζία που είναι 
εξαιρετικής ποιότητας και έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν μεγάλες ποσότητες πληροφορίας με 
παρόμοιο τρόπο όπως ένα σύγχρονο CD.

8 Αρχαία Κίνα 
Η αρχαία Κίνα, γνωστή ως Han China, λέγεται ότι προήλθε, όπως όλοι οι πολιτισμοί, από την 

τεράστια ήπειρο του Ειρηνικού, Λεμουρία. Οι αρχαίοι Κινέζοι είναι γνωστοί για τη γεωμαντεία και την 
κατασκευή νεφρίτη που μοιράζονταν με τους Μάγια. Πραγματικά, οι αρχαίες ιστορίες των Κινέζων 
και των Μάγια φαίνεται ότι συνδέονται.

Οι ανθρωπολόγοι δίνουν μεγάλη σημασία στην περίπτωση να έφτασε Ταοϊστική επίδραση στην 
Κεντρική Αμερική με την παρουσίαση συμβόλων και επαναλαμβανόμενων σχεδίων της δυναστείας 
Shang (Γιν-Γιανγκ είναι το πιο γνωστό, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα) και μετά συνδέοντάς τα με γνω-
στές τέχνες των Μάγια και τα ανάγλυφα. Ο νεφρίτης είχε μεγάλη σημασία για τους Κινέζους Shang. 
Μέχρι στιγμής, η πηγή του νεφρίτη στην Κίνα δεν έχει εξακριβωθεί. Κάποια ποσότητα μπορεί να έχει 
έρθει από την Κεντρική Αμερική. 

Ακόμη και η πηγή στην Κεντρική Αμερική αποτελεί ένα μυστήριο. Πολλά αρχαία μεταλλεία νεφρίτη 
πιστεύεται ότι δεν έχουν ανακαλυφθεί 
ακόμη. Οι ανθρωπολόγοι υποστηρίζουν 
ότι τα ταξίδια των Κινέζων, μεταξύ 500-300 
π.Χ., μπορεί να συνδυάστηκαν με την 
Ταοϊστική παράδοση για τα μαγικά μανι-
τάρια ή τα βότανα για τη μακροζωία.

Πολύ συχνά οι αρχαίοι Κινέζοι θε-
ωρούνται οι δημιουργοί κάθε ανακά-
λυψης από το χαρτί τουαλέτας, τον 
ανιχνευτή σεισμών, τα χάρτινα χρήματα, 
τα κανόνια, την τεχνολογία ρουκετών, 
τις μεθόδους εκτύπωσης και χιλιάδες 
άλλα έξυπνα και υψηλής τεχνολογίας 
πράγματα. Το 1959 αρχαιολόγοι στην 
Κίνα ανακάλυψαν αντικείμενα φτιαγμένα 
από αλουμίνιο χιλιάδες χρόνια πριν. Το 
αλουμίνιο γενικά κατασκευάζεται από 
βωξίτη με ηλεκτρική ενέργεια.

9 Αρχαία Αιθιοπία και Ισραήλ 
Από αρχαία κείμενα, όπως η Βίβλος και το ββλίο της Αιθιοπίας Kebra Negast, έχουμε ιστορίες 

για την υψηλή τεχνολογία της αρχαίας Αιθιοπίας και του Ισραήλ. Λέγεται ότι ο ναός της Ιερουσα-
λήμ χτίστηκε πάνω σε τρεις γιγαντιαίες τετράγωνες πέτρες, παρόμοιες μ’ αυτές στο Ba’al-bek, στο 
Λίβανο. 

Σήμερα, ο τιμώμενος Ναός του Σολομώντα και ο μουσουλμανικός ναός Μουσουλμανικός Τρού-
λος του Βράχου υπάρχουν σ’ αυτή τη θέση, των οποίων η ίδρυση φαίνεται ότι φτάνει πίσω στον 
Οσιριακό πολιτισμό. Όπως οι περισσότερες μετέπειτα Φοινικικές κατασκευές, το κτίριο στο Ναό για 
την Κιβωτό της Διαθήκης και οι ναοί στην Αιθιοπία είναι οι τελευταίες από τις μεγαλιθικές κατασκευές. 
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χρησιμοποιεί την τεχνολογία Uiger που υπάρχει στο Βόρειο Θιβέτ η στην έρημο Γκόμπι.
Υποστηρίζεται ότι οι Πρεσβύτεροι της Λεμουρίας, γνωστοί ως το 13ο Σχολείο, μετέφεραν το αρχηγείο 

τους πριν τον κατακλυσμό στο ακατοίκητο οροπέδιο της Κεντρικής Ασίας που τώρα ονομάζουμε Θιβέτ. 
Εδώ υποθετικά ίδρυσαν μια βιβλιοθήκη και ένα σχολείο γνωστό ως The Great White Brotherhood (Η Μεγάλη 
Λευκή Αδελφότητα).

Για παράδειγμα, ο μεγάλος κινέζος φιλόσοφος Lao Tzu, που γεννήθηκε το 604 π.Χ., μιλούσε συχνά για 
Αρχαίους Κυρίους (Ancient Masters) και τη βαθιά τους σοφία. 

Ο Λάο Τσε έγραψε το φημισμένο βιβλίο Τάο Τε Τσινγκ, πιθανόν το πιο δημοφιλές βιβλίο που έχει ποτέ 
γραφτεί στα Κινέζικα. Όταν τελικά έφυγε από την Κίνα, κοντά στο τέλος της πολύ μεγάλης του ζωής, ταξίδεψε 
προς τη Δύση, στη θρυλική γη του Hsi Wang Mu. Σύμφωνα με τα αρχαία Κινέζικα, αυτό ήταν το αρχηγείο 
των Αρχαίων Κυρίων (Ancient Ones). Θα μπορούσε αυτό να ήταν η Μεγάλη Λευκή Αδελφότητα και το 13ο 
Σχολείο της Λεμουρίας;

6 TIAHUANACO 
Όπως στη Λεμουρία και την Ατλαντίδα, οι κατασκευές στη 

Νότια Αμερική είχαν μεγαλιθικές αναλογίες σχεδιασμένες με 
πολυγωνικές τεχνικές, έτσι ώστε να κάνουν τους ογκώδης 
τοίχους αντισεισμικούς. Η ανθεκτικότητα των τοίχων στους 
σεισμούς ήταν σημαντική σε όλο το Ring-of-Fire, αρχαία 
Λεμουρία.

Τα σπίτια και τα κοινοτικά κτίρια ήταν φτιαγμένα από 
μεγάλιθους. Εξαιτίας της υψηλής εκτίμησης που έδειχνε η 
κουλτούρα για την καλή διαβίωση των μελλοντικών γενεών 
και τη σημασία που έδωσαν πάνω στο gradual, διατή-
ρησαν την ανάπτυξη της κοινωνίας και δημιουργήθηκαν 
κατασκευές που κράτησαν για χιλιάδες χρόνια. Ένα σπίτι 
που θα κατασκευαστεί από τσιμέντο, ξύλο και γύψινους 

τοίχους θα διαρκέσει εκατό χρόνια ή κάπου εκεί, αν διατηρηθεί. Μάρτυρας είναι οι μεγαλιθικές κατασκευές 
της Αιγύπτου, της Μάλτας, του Περού. 

Τα κτίρια αυτά υπάρχουν ακόμη και σήμερα. Το Κούζκο, η αρχαία πρωτεύουσα του Περού, που κατα-
σκευάστηκε πιθανόν πριν τους Ίνκας, κατοικείται ακόμη και σήμερα μετά από χιλιάδες χρόνια. Πράγματι, 
τα περισσότερα κτίρια στο κέντρο του Κούζκο σήμερα έχουν τοίχους που είναι εκατοντάδων ετών (ενώ πιο 
σύγχρονα κτίρια που κατασκευάστηκαν από τους Ισπανούς ήδη καταρρέουν).

Μόλις μερικά μίλια ανατολικά του Κούζκο υπάρχουν τα ερείπια του Puma Punku, ψηλά στο Altiplano της 
Βολιβίας. Τα ερείπια του Puma Punku, περίπου ένα μίλι από τα διάσημα ερείπια του Tiahuanaco, υπάρχουν 
ογκώδεις μεγαλιθικές κατασκευές που διαλύθηκαν σαν τουβλάκια από παιχνίδι. Τι κατακλυσμική αναταραχή 
μπορεί να έκανε τέτοιο πράγμα; Αυτό είναι το είδος της μεγαλιθικής κατασκευής που είχε προοπτική να διαρκέ-
σει για χιλιάδες χρόνια, αλλά οι λίθοι 100 τόνων διαλύθηκαν σε κομμάτια από ισχυρές γεωλογικές δυνάμεις. 

Φαίνεται ότι η ήπειρος της Νότιας Αμερικής ξαφνικά και βίαια ωθήθηκε προς τα πάνω, κατά τη διάρκεια 
κάποιου κατακλυσμού, κατά πάσα πιθανότητα εξ αιτίας της μετατόπισης του πόλου. Ένα προηγούμενο επί-
πεδο της θάλασσας μπορεί κανείς να δει σήμερα στα 13.000 πόδια στα όρη των Άνδεων. Πιθανή απόδειξη γι’ 
αυτό το σενάριο είναι ότι πολλά απολιθώματα του ωκεανού μπορεί να βρεθούν κοντά στη λίμνη Τιτικάκα.

7 Οι Μάγια 
Οι πυραμίδες των Μάγια εκτείνονται από την Κεντρική Αμερική έως 

και τα Ινδονησιακά νησιά της Ιάβας. Η πυραμίδα του Sukuh, στην 
πλαγιά του όρους Lawu, κοντά στη Sura-karta, στην κεντρική Ιάβα 
είναι ένας καταπληκτικός ναός με πέτρινη στήλη και μια πυραμίδα 
με διαβαθμίσεις που είναι εφάμιλλη με οποιαδήποτε από αυτές στη 
ζούγκλα της Κεντρικής Αμερικής. Η πυραμίδα ουσιαστικά είναι ίδια με 
τις πυραμίδες που βρέθηκαν στην περιοχή των αρχαίων Μάγια στο 
Uaxactun, κοντά στο Tikal.

Οι αρχαίοι Μάγια ήταν εξαιρετικοί αστρονόμοι και μαθηματικοί, ενώ οι αγροτικές πόλεις τους 
ζούσαν σε αρμονία με τη γη. Κατασκεύασαν κανάλια και υδροπονικές κηπουπόλεις σε όλη την 
αρχαία Yucatan Peninsula. 

Ο Edgar Cayce αναφέρει τους Μάγια και την προηγμένη τεχνολογία τους.
Πιστεύεται ότι κάπου στην περιοχή των Μάγια υπάρχει μια αρχαία «Αίθουσα Αρχείων», πιθανόν 

κάτω από ένα πυραμιδικό συγκρότημα, σε ένα υπόγειο τούνελ και σύστημα θαλάμων. Κάποιες πη-
γές λένε ότι αυτός ο θησαυρός αρχαίων γνώσεων έχει κρατηθεί σε κρυστάλλους χαλαζία που είναι 
εξαιρετικής ποιότητας και έχουν τη δυνατότητα να κρατήσουν μεγάλες ποσότητες πληροφορίας με 
παρόμοιο τρόπο όπως ένα σύγχρονο CD.

8 Αρχαία Κίνα 
Η αρχαία Κίνα, γνωστή ως Han China, λέγεται ότι προήλθε, όπως όλοι οι πολιτισμοί, από την 

τεράστια ήπειρο του Ειρηνικού, Λεμουρία. Οι αρχαίοι Κινέζοι είναι γνωστοί για τη γεωμαντεία και την 
κατασκευή νεφρίτη που μοιράζονταν με τους Μάγια. Πραγματικά, οι αρχαίες ιστορίες των Κινέζων 
και των Μάγια φαίνεται ότι συνδέονται.

Οι ανθρωπολόγοι δίνουν μεγάλη σημασία στην περίπτωση να έφτασε Ταοϊστική επίδραση στην 
Κεντρική Αμερική με την παρουσίαση συμβόλων και επαναλαμβανόμενων σχεδίων της δυναστείας 
Shang (Γιν-Γιανγκ είναι το πιο γνωστό, αλλά υπάρχουν πολλά άλλα) και μετά συνδέοντάς τα με γνω-
στές τέχνες των Μάγια και τα ανάγλυφα. Ο νεφρίτης είχε μεγάλη σημασία για τους Κινέζους Shang. 
Μέχρι στιγμής, η πηγή του νεφρίτη στην Κίνα δεν έχει εξακριβωθεί. Κάποια ποσότητα μπορεί να έχει 
έρθει από την Κεντρική Αμερική. 

Ακόμη και η πηγή στην Κεντρική Αμερική αποτελεί ένα μυστήριο. Πολλά αρχαία μεταλλεία νεφρίτη 
πιστεύεται ότι δεν έχουν ανακαλυφθεί 
ακόμη. Οι ανθρωπολόγοι υποστηρίζουν 
ότι τα ταξίδια των Κινέζων, μεταξύ 500-300 
π.Χ., μπορεί να συνδυάστηκαν με την 
Ταοϊστική παράδοση για τα μαγικά μανι-
τάρια ή τα βότανα για τη μακροζωία.

Πολύ συχνά οι αρχαίοι Κινέζοι θε-
ωρούνται οι δημιουργοί κάθε ανακά-
λυψης από το χαρτί τουαλέτας, τον 
ανιχνευτή σεισμών, τα χάρτινα χρήματα, 
τα κανόνια, την τεχνολογία ρουκετών, 
τις μεθόδους εκτύπωσης και χιλιάδες 
άλλα έξυπνα και υψηλής τεχνολογίας 
πράγματα. Το 1959 αρχαιολόγοι στην 
Κίνα ανακάλυψαν αντικείμενα φτιαγμένα 
από αλουμίνιο χιλιάδες χρόνια πριν. Το 
αλουμίνιο γενικά κατασκευάζεται από 
βωξίτη με ηλεκτρική ενέργεια.

9 Αρχαία Αιθιοπία και Ισραήλ 
Από αρχαία κείμενα, όπως η Βίβλος και το ββλίο της Αιθιοπίας Kebra Negast, έχουμε ιστορίες 

για την υψηλή τεχνολογία της αρχαίας Αιθιοπίας και του Ισραήλ. Λέγεται ότι ο ναός της Ιερουσα-
λήμ χτίστηκε πάνω σε τρεις γιγαντιαίες τετράγωνες πέτρες, παρόμοιες μ’ αυτές στο Ba’al-bek, στο 
Λίβανο. 

Σήμερα, ο τιμώμενος Ναός του Σολομώντα και ο μουσουλμανικός ναός Μουσουλμανικός Τρού-
λος του Βράχου υπάρχουν σ’ αυτή τη θέση, των οποίων η ίδρυση φαίνεται ότι φτάνει πίσω στον 
Οσιριακό πολιτισμό. Όπως οι περισσότερες μετέπειτα Φοινικικές κατασκευές, το κτίριο στο Ναό για 
την Κιβωτό της Διαθήκης και οι ναοί στην Αιθιοπία είναι οι τελευταίες από τις μεγαλιθικές κατασκευές. 
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Ο ναός που κατασκευάστηκε από το Βασιλιά 
Σολομώντα στα ερείπια ενός προηγούμενου 
μεγαλιθικού ναού, φτιάχτηκε για να αποθη-
κευτεί το αρχαίο ενθύμιο, γνωστό ως Κιβωτός 
της Διαθήκης.

Η Κιβωτός της Διαθήκης λέγεται, ότι ήταν 
ένα κουτί που ήταν ηλεκτρική γεννήτρια και 
περιείχε πολλά ιερά αντικείμενα, συμπεριλαμ-
βανομένου ενός συμπαγούς χρυσού αγάλ-
ματος από προηγούμενους πολιτισμούς που 
ονομάζεται το Άγιο των Αγίων. 

Αυτό το κουτί και το χρυσό άγαλμα θε-
ωρείται ότι μεταφέρθηκαν από το θάλαμο 
του Βασιλιά στη Μεγάλη Πυραμίδα, στην 
Αίγυπτο, από τον Μωυσή κατά την περίοδο 
της ομαδικής Εξόδου.

Πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι η Κιβωτός 
της Διαθήκης, όπως άλλα αρχαία τεχνουργή-
ματα, ήταν ουσιαστικά ηλεκτρικές συσκευές, 
κάποιες από τις οποίες λατρεύονταν στους 
ναούς ως μάντεις. Η Βίβλος διαβεβαιώνει 
πόσο βέβαιο είναι ότι αναρμόδια άτομα που 
θα ακουμπήσουν την κιβωτό θα πεθάνουν 
από ηλεκτροπληξία. 

10 Το Βασίλειο του Aroi Sun του Ειρηνικού 
Ο τελευταίος αρχαίος πολιτισμός στη λίστα μου είναι η σχεδόν άγνωστη αρχαία κουλτούρα του Βασιλείου 

του Aroi Sun του Ειρηνικού. Ενώ η ονομαζόμενη χαμένη ήπειρος της Λεμουρίας βυθίστηκε πριν από 24.000 
χρόνια σε μια μετατόπιση του πόλου, ο Ειρηνικός αργότερα επανακατοικήθηκε από μια φυλετική μίξη όλων 
των πολιτισμών, από τη Ράμα, την Κίνα, την Αφρική την Αμερική.

Ένα εξελιγμένο νησιώτικο έθνος, με μεγαλύτερες εκτάσεις γης απ’ ότι είναι συνήθως στον Ειρηνικό, μεγά-
λωσε γύρω από την Πολυνησία, τη Μελανησία και τη Μικρονησία. Αρχαίοι θρύλοι στην Πολυνησία αποδίδουν 
αυτόν τον εξαιρετικό πολιτισμό στο Βασίλειο του Αroi που υπήρξε πολλές χιλιάδες χρόνια πριν από την εκ 
νέου ανακάλυψη του Ειρηνικού από τους Ευρωπαίους. 

Οι Aroi δημιούργησαν πολλές από τις μεγαλιθικές πυραμίδες, 
τις πλατφόρμες, τόξα, δρόμους και αγάλματα σε κάθε σημείο του 
Κεντρικού Ειρηνικού. Όταν κάποιοι από τους πάνω από 400 λόφους 
από χαλίκι εκσκάφθηκαν στη Νέα Καληδονία στη δεκαετία του ‘60, 
βρέθηκε με τη βοήθεια του ισότοπου άνθρακα ότι στήλες από 
ασβέστη και κοχύλια χρονολογούνταν από το Γέιλ και το Μουσείο 
της Νέας Καληδονίας πριν το 5120 π.Χ. και το 10950 π.Χ. Αυτές τις 
παράξενες στήλες μπορεί να τις δει κανείς στο Νότιο τμήμα της 
Νέας Καληδονίας και στο Νησί των Πεύκων (Isle of Pines).

Σύμφωνα με τους νησιώτες της ανατολικής πλευράς, τα 
αγάλματα των νησιών περπατούσαν ή αιωρούνταν έτσι ώστε 
να μετακινούνται σπειροειδώς με την πορεία του ρολογιού γύρω 
από το νησί.

Οι πολυνήσιοι της Νέας Ζηλανδίας, του Νησιού του Πάσχα, της 
Χαβάης και της Ταϊτής πιστεύουν ότι οι πρόγονοι τους είχαν την 
ικανότητα να πετούν και ταξίδευαν μέσω του αέρα από νησί σε 
νησί. Ήταν αυτή η πτήση Air Atlantis που σταμάτησε στη Μάλτα, 
στο Ba’albek, και στη Ράμα και προκαθόρισε το απόμακρο αλλά 
διάσημο συνεδριακό κέντρο στο Νησί του Πάσχα;
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Η σελίδα της υγείαςΗ σελίδα της υγείας
         

ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΝΙΚΗ

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Τι είναι βότανο;

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το αγγλικό λεξικό 
της Οξφόρδης, «Βότανα είναι όλα τα χρήσιμα φυτά και 
αφορά τα φυτά των οποίων, οι ρίζες, τα άνθη χρησι-
μεύουν ως τροφή ή θεραπεία, χάρη στο άρωμά τους 
ή με κάποιον άλλο τρόπο…». 
Όπως αντιλαμβανόμαστε, ο παραπάνω ορισμός πε-
ριλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία φυτών με πολλαπλές 
χρήσεις που αφορούν τροφή, θεραπευτικά σκευά-
σματα, ποτά, τσάι, αρωματοποιία, καλλυντικά. Τους 
τελευταίους αιώνες η έννοια βότανο, περιορίστηκε 
στενά σε κάποια συγκεκριμένα φυτά, τα οποία χρησι-
μοποιήθηκαν είτε ως θεραπευτικά ροφήματα είτε ως 
καταπλάσματα είτε ως πρώτη ύλη για τη δημώδη ιατρι-
κή και τη σύγχρονη φαρμακολογία.

Τα βότανα ως θεραπευτική τροφή. 

Η σύγχρονη διάκριση των φυτών σε βότανα, λαχανικά, χόρτα Η σύγχρονη διάκριση των φυτών σε βότανα, λαχανικά, χόρτα 
και φρούτα είναι μια επινόηση των τελευταίων αιώνων. Για τους και φρούτα είναι μια επινόηση των τελευταίων αιώνων. Για τους 

αρχαίους Έλληνες, Ρωμαίους, Άραβες, Κινέζους, Ινδούς, ακόμα και αρχαίους Έλληνες, Ρωμαίους, Άραβες, Κινέζους, Ινδούς, ακόμα και 
για τον άνθρωπο του Μεσαίωνα, όλα τα παραπάνω επιδρούν θε-για τον άνθρωπο του Μεσαίωνα, όλα τα παραπάνω επιδρούν θε-
ραπευτικά ή εξισορροπητικά στον ανθρώπινο οργανισμό ακόμα ραπευτικά ή εξισορροπητικά στον ανθρώπινο οργανισμό ακόμα 
κι όταν καταναλώνονται καθημερινά ως τροφές. Άλλωστε η Κρη-

τική, κυρίως, διατροφή συμπεριλαμβάνει στο καθημερινό διαιτο-
λόγιό της μια σειρά τροφών τα οποία αντιμετωπίζει ως «βότανα 

της κουζίνας», αφού επιδρούν στον οργανισμό μέσω της καθημερινής διατροφής. 
Μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αρχαία ελληνικά κείμενα αποδεικνύουν ότι πολλά μαγει-
ρικά χόρτα, λαχανικά, φρούτα και βότανα είναι θεραπευτικές τροφές ευρείας δράσης. Όπως, η συμ-
βουλή του Ησίοδου προς τους Αθηναίους: «Να φας τσουκνίδα για να προστατευθείς από όλες τις 
ασθένειες του έτους». Αιώνες μετά ο J.Evelyn το 1699 έγραφε: «Είναι γνωστές οι αρετές της στο να 
αναζωογονεί τους υποχονδριακούς και να φτιάχνει τη διάθεση εκείνων που μελετούν σκληρά…» και 
αναφέρεται στην αποράντζα (borago) η οποία τρώγεται ωμή στις σαλάτες. Με επιστέγασμα τη λίστα 
του Καρλομάγνου (800 μ.Χ.), η οποία περιλαμβάνει σημαντικότατα αρωματικά φυτά τα οποία διέταξε 
να καλλιεργούνται στους βασιλικούς κήπους και τους έδωσε τον ορισμό «Ο φίλος του γιατρού και η 
δόξα του μάγειρα».

Βότανο, η φυσική επιλογή;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι περίπου 80% του παγκόσμιου πληθυσμού, γύρω 
στα τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το βότανο ως θεραπευτική αγωγή για διάφο-
ρες ασθένειες και παθήσεις. Η βοτανική ιατρική είναι το κύριο συστατικό σε όλες ανεξαίρετα τις τοπικές, 
παραδοσιακές ιατρικές μεθόδους και κοινό στοιχείο της ομοιοπαθητικής, της Ayurveda, της Ανατολί-
τικης ιατρικής και πολλών άλλων εναλλακτικών θεραπευτικών μεθόδων.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι από τα 119 φάρμακα που εξάγονται σήμερα από 
φυτά, το 74% από αυτά χρησιμοποιούνται από τη  μοντέρνα ιατρική με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο 
που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως βότανα. Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες βρίσκονται σε 

μια συνεχή αναζήτηση πιθανών φαρμακευτικών  ιδιοτήτων φυτών και 
βοτάνων από ολόκληρο τον κόσμο. 

Συλλογή βοτάνων.

Η συλλογή των βοτάνων είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία και επηρεά-
ζει άμεσα τη χημική σύστασή τους, άρα και τις θεραπευτικές ιδιότητές τους. 
Πάντοτε ο τρόπος συλλογής των βοτάνων εξαρτάται από το μέρος του φυ-
τού που επιθυμούμε να πάρουμε.
• Ποτέ μη συλλέγετε μεγαλύτερες ποσότητες απ’ αυτές που χρειάζεστε.
• Τα φύλλα συλλέγονται πριν το φυτό ανθίσει, γιατί διαφορετικά χάνουν μέρος 
από το άρωμά τους. Οι σπόροι και οι βλαστοί αφού ανθίσει το φυτό.
• Τα αρωματικά φυτά πρέπει να μαζεύονται κατά τη διάρκεια του πρωινού (νωρίς 
το πρωί, εφόσον δεν υπάρχει υγρασία). Δεν μαζεύουμε ποτέ τα βότανα όταν βρέχει. 
Διαλέξτε μια ξηρή ημέρα. 
• Μην ξεπατώνετε ποτέ τα βότανα. Μ’ ένα κοφτερό ψαλίδι κόψτε όσο σας χρει-
άζεται προσεκτικά έτσι ώστε να ξαναβλαστήσουν. Εκτός αν επιθυμείτε να συλ-
λέξετε τις ρίζες του φυτού. Οι ρίζες συλλέγονται το φθινόπωρο, όταν το φυτό 
έχει σταματήσει τη μεγάλη παραγωγή φύλλων και ανθών.

Αποξήρανση βοτάνων.

Ο πλέον συνηθισμένος τρόπος συντήρησης των βοτάνων είναι η απο-
ξήρανση. Μερικά από τα καταλληλότερα βότανα για να τα αποξηράνε-
τε είναι η μαντζουράνα, η ρίγανη, το φασκόμηλο, η μέντα, η δάφνη, το 
θυμάρι και το δεντρολίβανο. Τα φυλλώδη βότανα, όπως ο βασιλικός, 
δυστυχώς τείνουν να χάνουν πολύ από τη γεύση και το χρώμα τους 
με την αποξήρανση. Η πιο απλή μέθοδος αποξήρανσης είναι να φτιάξετε 
μικρά, χαλαρά μπουκετάκια με τα βότανα και να τα κρεμάσετε ανάποδα σε μέρος 
που αερίζεται. Τα μπουκετάκια πρέπει να είναι μικρά, διαφορετικά ο αέρας δεν κυκλοφορεί ανάμεσα 
στο φύλλωμα και δεν είναι αρκετός για να αποξηράνει το κέντρο τους. Σκεπάστε με τουλουπάνι ή ένα 
λεπτό πανί για να μην γεμίσουν σκόνη. Η ξήρανση στα βότανα πρέπει να γίνεται σ’ ένα μέρος όπου η 
θερμοκρασία παραμένει σταθερή, ξηρή, ζεστή και με τον αέρα να «κυκλοφορεί» ώστε να αποφευχθεί 
η συγκέντρωση υγρασίας. Όσο πιο σύντομα γίνεται η ξήρανση, το αποτέλεσμα θα είναι σαφώς κα-
λύτερο. Αποφύγετε τελείως την ξήρανση στον ήλιο, γιατί θα χάσουν το άρωμά και το χρώμα τους. Η 
θερμοκρασία στο δωμάτιο ξήρανσης πρέπει να είναι μεταξύ 20-31 Κελσίου.
Τα άνθη των φυτών αποξηραίνονται ολόκληρα. Ο χρόνος που θα χρειαστεί για να αποξηρανθούν 
εξαρτάται πάντα από το βότανο. Τα πιο λεπτεπίλεπτα βότανα χρειάζονται 3-4 ημέρες, ενώ τα πιο αν-
θεκτικά (σκληρά), όπως το θυμάρι, η ρίγανη και το δεντρολίβανο, μπορεί να χρειαστούν 6-8 ημέρες. 
Μόλις αποξηρανθούν, αφαιρέστε τα φύλλα από τα κοτσάνια και τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία. 
Πάντα να φυλάτε τα αποξηραμένα βότανα σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, καθώς η ζέστη και το φως 
εξαφανίζουν γρήγορα τα αρωματικά χαρακτηριστικά τους. Η καλύτερη εποχή για να χρησιμοποιήσετε 
τα αποξηραμένα βότανα είναι εντός 6 μηνών από την αποξήρανσή τους. Μετά από τους 12 μήνες, 
αρχίζουν να χάνουν τα αρώματά τους. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
•Βότανα \ Infomedia publications
•Βότανα – φρούτα \ Μυρσίνη Λαμπράκη
•Τα βότανα, καλλιέργεια και χρησιμοποίηση \ Ann Bonar- Daphne Mac Carthy,
  εκδόσεις Κουτσούμπος.
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Τι είναι βότανο;

Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει το αγγλικό λεξικό 
της Οξφόρδης, «Βότανα είναι όλα τα χρήσιμα φυτά και 
αφορά τα φυτά των οποίων, οι ρίζες, τα άνθη χρησι-
μεύουν ως τροφή ή θεραπεία, χάρη στο άρωμά τους 
ή με κάποιον άλλο τρόπο…». 
Όπως αντιλαμβανόμαστε, ο παραπάνω ορισμός πε-
ριλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία φυτών με πολλαπλές 
χρήσεις που αφορούν τροφή, θεραπευτικά σκευά-
σματα, ποτά, τσάι, αρωματοποιία, καλλυντικά. Τους 
τελευταίους αιώνες η έννοια βότανο, περιορίστηκε 
στενά σε κάποια συγκεκριμένα φυτά, τα οποία χρησι-
μοποιήθηκαν είτε ως θεραπευτικά ροφήματα είτε ως 
καταπλάσματα είτε ως πρώτη ύλη για τη δημώδη ιατρι-
κή και τη σύγχρονη φαρμακολογία.

Τα βότανα ως θεραπευτική τροφή. 

Η σύγχρονη διάκριση των φυτών σε βότανα, λαχανικά, χόρτα Η σύγχρονη διάκριση των φυτών σε βότανα, λαχανικά, χόρτα 
και φρούτα είναι μια επινόηση των τελευταίων αιώνων. Για τους και φρούτα είναι μια επινόηση των τελευταίων αιώνων. Για τους 

αρχαίους Έλληνες, Ρωμαίους, Άραβες, Κινέζους, Ινδούς, ακόμα και αρχαίους Έλληνες, Ρωμαίους, Άραβες, Κινέζους, Ινδούς, ακόμα και 
για τον άνθρωπο του Μεσαίωνα, όλα τα παραπάνω επιδρούν θε-για τον άνθρωπο του Μεσαίωνα, όλα τα παραπάνω επιδρούν θε-
ραπευτικά ή εξισορροπητικά στον ανθρώπινο οργανισμό ακόμα ραπευτικά ή εξισορροπητικά στον ανθρώπινο οργανισμό ακόμα 
κι όταν καταναλώνονται καθημερινά ως τροφές. Άλλωστε η Κρη-

τική, κυρίως, διατροφή συμπεριλαμβάνει στο καθημερινό διαιτο-
λόγιό της μια σειρά τροφών τα οποία αντιμετωπίζει ως «βότανα 

της κουζίνας», αφού επιδρούν στον οργανισμό μέσω της καθημερινής διατροφής. 
Μερικά χαρακτηριστικά αποσπάσματα από αρχαία ελληνικά κείμενα αποδεικνύουν ότι πολλά μαγει-
ρικά χόρτα, λαχανικά, φρούτα και βότανα είναι θεραπευτικές τροφές ευρείας δράσης. Όπως, η συμ-
βουλή του Ησίοδου προς τους Αθηναίους: «Να φας τσουκνίδα για να προστατευθείς από όλες τις 
ασθένειες του έτους». Αιώνες μετά ο J.Evelyn το 1699 έγραφε: «Είναι γνωστές οι αρετές της στο να 
αναζωογονεί τους υποχονδριακούς και να φτιάχνει τη διάθεση εκείνων που μελετούν σκληρά…» και 
αναφέρεται στην αποράντζα (borago) η οποία τρώγεται ωμή στις σαλάτες. Με επιστέγασμα τη λίστα 
του Καρλομάγνου (800 μ.Χ.), η οποία περιλαμβάνει σημαντικότατα αρωματικά φυτά τα οποία διέταξε 
να καλλιεργούνται στους βασιλικούς κήπους και τους έδωσε τον ορισμό «Ο φίλος του γιατρού και η 
δόξα του μάγειρα».

Βότανο, η φυσική επιλογή;

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας υπολογίζει ότι περίπου 80% του παγκόσμιου πληθυσμού, γύρω 
στα τέσσερα δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν το βότανο ως θεραπευτική αγωγή για διάφο-
ρες ασθένειες και παθήσεις. Η βοτανική ιατρική είναι το κύριο συστατικό σε όλες ανεξαίρετα τις τοπικές, 
παραδοσιακές ιατρικές μεθόδους και κοινό στοιχείο της ομοιοπαθητικής, της Ayurveda, της Ανατολί-
τικης ιατρικής και πολλών άλλων εναλλακτικών θεραπευτικών μεθόδων.
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας σημειώνει ότι από τα 119 φάρμακα που εξάγονται σήμερα από 
φυτά, το 74% από αυτά χρησιμοποιούνται από τη  μοντέρνα ιατρική με τον ίδιο ή παρόμοιο τρόπο 
που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν ως βότανα. Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες βρίσκονται σε 

μια συνεχή αναζήτηση πιθανών φαρμακευτικών  ιδιοτήτων φυτών και 
βοτάνων από ολόκληρο τον κόσμο. 

Συλλογή βοτάνων.

Η συλλογή των βοτάνων είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία και επηρεά-
ζει άμεσα τη χημική σύστασή τους, άρα και τις θεραπευτικές ιδιότητές τους. 
Πάντοτε ο τρόπος συλλογής των βοτάνων εξαρτάται από το μέρος του φυ-
τού που επιθυμούμε να πάρουμε.
• Ποτέ μη συλλέγετε μεγαλύτερες ποσότητες απ’ αυτές που χρειάζεστε.
• Τα φύλλα συλλέγονται πριν το φυτό ανθίσει, γιατί διαφορετικά χάνουν μέρος 
από το άρωμά τους. Οι σπόροι και οι βλαστοί αφού ανθίσει το φυτό.
• Τα αρωματικά φυτά πρέπει να μαζεύονται κατά τη διάρκεια του πρωινού (νωρίς 
το πρωί, εφόσον δεν υπάρχει υγρασία). Δεν μαζεύουμε ποτέ τα βότανα όταν βρέχει. 
Διαλέξτε μια ξηρή ημέρα. 
• Μην ξεπατώνετε ποτέ τα βότανα. Μ’ ένα κοφτερό ψαλίδι κόψτε όσο σας χρει-
άζεται προσεκτικά έτσι ώστε να ξαναβλαστήσουν. Εκτός αν επιθυμείτε να συλ-
λέξετε τις ρίζες του φυτού. Οι ρίζες συλλέγονται το φθινόπωρο, όταν το φυτό 
έχει σταματήσει τη μεγάλη παραγωγή φύλλων και ανθών.

Αποξήρανση βοτάνων.

Ο πλέον συνηθισμένος τρόπος συντήρησης των βοτάνων είναι η απο-
ξήρανση. Μερικά από τα καταλληλότερα βότανα για να τα αποξηράνε-
τε είναι η μαντζουράνα, η ρίγανη, το φασκόμηλο, η μέντα, η δάφνη, το 
θυμάρι και το δεντρολίβανο. Τα φυλλώδη βότανα, όπως ο βασιλικός, 
δυστυχώς τείνουν να χάνουν πολύ από τη γεύση και το χρώμα τους 
με την αποξήρανση. Η πιο απλή μέθοδος αποξήρανσης είναι να φτιάξετε 
μικρά, χαλαρά μπουκετάκια με τα βότανα και να τα κρεμάσετε ανάποδα σε μέρος 
που αερίζεται. Τα μπουκετάκια πρέπει να είναι μικρά, διαφορετικά ο αέρας δεν κυκλοφορεί ανάμεσα 
στο φύλλωμα και δεν είναι αρκετός για να αποξηράνει το κέντρο τους. Σκεπάστε με τουλουπάνι ή ένα 
λεπτό πανί για να μην γεμίσουν σκόνη. Η ξήρανση στα βότανα πρέπει να γίνεται σ’ ένα μέρος όπου η 
θερμοκρασία παραμένει σταθερή, ξηρή, ζεστή και με τον αέρα να «κυκλοφορεί» ώστε να αποφευχθεί 
η συγκέντρωση υγρασίας. Όσο πιο σύντομα γίνεται η ξήρανση, το αποτέλεσμα θα είναι σαφώς κα-
λύτερο. Αποφύγετε τελείως την ξήρανση στον ήλιο, γιατί θα χάσουν το άρωμά και το χρώμα τους. Η 
θερμοκρασία στο δωμάτιο ξήρανσης πρέπει να είναι μεταξύ 20-31 Κελσίου.
Τα άνθη των φυτών αποξηραίνονται ολόκληρα. Ο χρόνος που θα χρειαστεί για να αποξηρανθούν 
εξαρτάται πάντα από το βότανο. Τα πιο λεπτεπίλεπτα βότανα χρειάζονται 3-4 ημέρες, ενώ τα πιο αν-
θεκτικά (σκληρά), όπως το θυμάρι, η ρίγανη και το δεντρολίβανο, μπορεί να χρειαστούν 6-8 ημέρες. 
Μόλις αποξηρανθούν, αφαιρέστε τα φύλλα από τα κοτσάνια και τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία. 
Πάντα να φυλάτε τα αποξηραμένα βότανα σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, καθώς η ζέστη και το φως 
εξαφανίζουν γρήγορα τα αρωματικά χαρακτηριστικά τους. Η καλύτερη εποχή για να χρησιμοποιήσετε 
τα αποξηραμένα βότανα είναι εντός 6 μηνών από την αποξήρανσή τους. Μετά από τους 12 μήνες, 
αρχίζουν να χάνουν τα αρώματά τους. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 
•Βότανα \ Infomedia publications
•Βότανα – φρούτα \ Μυρσίνη Λαμπράκη
•Τα βότανα, καλλιέργεια και χρησιμοποίηση \ Ann Bonar- Daphne Mac Carthy,
  εκδόσεις Κουτσούμπος.
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Η σελίδα του

Bodhidharma

ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΤΟ CHI ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
  « Η κατοχή της ζωής από τον άνθρωπο, εξαρτάται ολοκληρωτικά από το chi ». -NEI CHING-

    Υπάρχει μια Ζωτική Ενέργεια που διαποτίζει ολόκληρο το Σύμπαν, όπως και όλα τα ́ Οντα που συνυπάρχουν 
μέσα σε αυτό.  Αυτή η Ζωτική Δύναμη παίρνει διαφορετικές ονομασίες, όπως ΤΣΙ στην Κίνα, ΚΙ στην Ιαπωνία και 
ΠΡΑΝΑ στην Ινδία.

Το ΤΣΙ είναι μια Εσωτερική Δύναμη, που μας 
επιτρέπει να κινούμαστε, να μιλάμε, να γελάμε, να 
εργαζόμαστε, να σκεπτόμαστε, να φιλοσοφούμε, 
να έχουμε όνειρα και να κάνουμε ό,τι είναι απαραί-
τητο για να μπορούμε να ζούμε.

Οι περισσότεροι άνθρωποι όμως, ζουν χωρίς να 
γνωρίζουν τίποτα για το κομμάτι του Σύμπαντος που 
φέρουν μέσα τους. Ο καθένας δηλαδή από εμάς, 
ακόμη και ο πιο αδύναμος, έχει μέσα του αυτήν την 
εσωτερική δύναμη του Τσι, που του δίνεται από τη 
γέννησή του. 

Αν και έχουν γίνει αρκετές έρευνες και παρα-
τηρήσεις σχετικά με την ενέργεια του Τσι, οι πιο 
πολλοί άνθρωποι σήμερα είναι δύσπιστοι, γιατί 
δεν μπορούν να δουν αυτήν την ενέργεια, όπως 
ακριβώς δεν μπορούν να δουν τις ακτίνες Χ ή τα 
ηχητικά κύματα, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν 
υπάρχουν.

Υπήρχαν όμως φαινόμενα που έχουν άμεση 
σχέση με το Τσι. Αυτά είναι κάποιες ψυχικές δραστη-
ριότητες, εξωσωματικές εμπειρίες, ψυχοκίνηση, διό-
ραση και άλλες τέτοιες δυνάμεις. Επίσης υπάρχουν 
αρκετές θεραπευτικές μέθοδοι που έχουν άμεση 
σχέση με αυτήν την Εσωτερική Ενέργεια.

Αυτή η ενέργεια του Τσι, διοχετεύεται στον 
άνθρωπο από την επίδραση του Ήλιου κι ακόμα 
μπορεί να τη συλλέξει από τις τροφές και κυρίως 
από τη σωστή λειτουργία της αναπνοής. Επομένως, 
όλα αυτά που θεωρούμε απλά και καθημερινά, είναι 
πιο ουσιώδη, γιατί τόσο η σωστή διατροφή όσο 
και η σωστή, ολοκληρωμένη αναπνοή αποτελούν 
σημαντικούς παράγοντες, για να αναπτύξουμε την 
Εσωτερική μας Ενέργεια. Ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής και γενικά αυτά που λανθασμένα μάθαμε 
από μικροί, δεν μας δίνουν τα περιθώρια να βρού-
με έναν πιο φυσικό τρόπο ζωής. Αυτό μας κάνει 

να αρρωσταίνουμε συχνά, 
τόσο στο φυσικό όσο και 
στο ψυχολογικό και στο 
νοητικό επίπεδο.

Ας αρχίσουμε, έστω και 
αν νομίζουμε πως είναι 
αργά, με το να εξασκούμα-
στε στη σωστή, ολοκληρω-
μένη αναπνοή, γιατί αυτό 
θα μας δώσει την ενέργεια 
που χρειαζόμαστε, ώστε να 
συνεχίσουμε, αν θέλουμε, 
σε πιο ανώτερα επίπεδα 
αυτογνωσίας.

Πρ ιν  λο ιπόν πούμε 
ότι ασχολούμαστε με τις 
Εσωτερικές Πολεμικές Τέ-
χνες, θα πρέπει να έχουμε 
διαβεί τα πρώτα βήματα 
της κάθαρσης, τόσο του 
φυσικού μας σώματος, 
από τις πολλές τοξίνες του 
σύγχρονου τρόπου ζωής, 
όσο και του ψυχολογικού 
–συναισθηματικού επιπέ-
δου, αντιστρέφοντας τα 
αρνητικά συναισθήματα σε 
θετικά και δημιουργικά.

Τότε μόνο μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στην αρχή της ανάπτυξης και κυκλοφορίας του Τσι, μέσα 
στις πολεμικές Τέχνες.

Το να μάθουμε να αναπνέουμε ζωτικά είναι ένα πρωταρχικό στάδιο, που με τη συνεχόμενη πρακτική θα γίνει 
τρόπος ζωής. Η βαθιά κοιλιακή αναπνοή είναι αυτή που θα μας συνδέσει άμεσα με την εσωτερική ενάργεια και 
θα μας κάνει να κατανοήσουμε πράγματα, τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τον κόσμο γύρω μας.

Από τη στιγμή που θα μπορούμε να αποθηκεύουμε την ενέργεια του Τσι, στο κέντρο Χάρα, όπως ονομάζεται, 
είμαστε στο επόμενο στάδιο, στο οποίο πρέπει να μπορέσουμε να τη διοχετεύσουμε.

Σ’ αυτό το στάδιο μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι η διοχέτευση 
γίνεται τόσο για να επιφέρει αποτελεσματικά πλήγματα στον αντίπαλο 
όσο και για να θεραπεύσει κάποιος τα πλήγματα αυτά. Αυτόματα ο 
Πολεμιστής γίνεται και θεραπευτής των δικών του τραυμάτων αλλά 
και των άλλων. 

Είναι γνωστό το γεγονός ότι αρκετοί από τους μεγάλους των Πολε-
μικών Τεχνών έφτασαν μέχρι τα βαθιά γεράματα, ασκώντας την Τέχνη 
τους με την ίδια δύναμη και αντοχή, λόγο της εξάσκησης του Τσι.

Μπορεί έτσι η ενέργεια αυτή του Τσι να γίνει προσιτή στον κάθε 
ασκούμενο στις Πολεμικές Τέχνες. Είναι όμως πολύ επικίνδυνη αυτή 
η ανάπτυξη αν κάποιος δεν έχει ένα Δάσκαλο και αν πρώτα δεν έχει 
ελέγξει  εγωισμούς και κατώτερες επιθυμίες, ώστε να είναι πρώτα ο 
κυρίαρχος του δικού του εαυτού και μετά αυτών των ενεργειών. Αν 
γίνει διαφορετικά, μπορεί ακόμη και να τρελαθεί από τη λανθασμένη 
χρήση αυτής της ενέργειας που δεν υπηρετεί κάποια  ανώτερη ιδέα ή 
την ίδια την  Ανθρωπότητα.

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

* Ο Εσωτερικός Δρόμος των Πολεμικών Τεχνών. Μ.Εchenigue.
            Eκδόσεις: Ν.Ακρόπολη.
•Το Πνεύμα του Αϊκίντο. Kissomaru Uesiba.
            Εκδόσεις : Αλντεμπαράν.
•Η Τέχνη του Τσι Γκονγκ. Ουόνγκ Κίου Κιτ.  

Το ενεργειακό πεδίο μίας ανθρώπινης παλάμης, φω-
τογραφημένο με την μέθοδο Κίρλιαν.

Λεπτομέρεια φωτογράφισης Κίρλιαν σε ανθρώπινο δάκτυλο.
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θα μας κάνει να κατανοήσουμε πράγματα, τόσο για τον εαυτό μας όσο και για τον κόσμο γύρω μας.
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 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

* Ο Εσωτερικός Δρόμος των Πολεμικών Τεχνών. Μ.Εchenigue.
            Eκδόσεις: Ν.Ακρόπολη.
•Το Πνεύμα του Αϊκίντο. Kissomaru Uesiba.
            Εκδόσεις : Αλντεμπαράν.
•Η Τέχνη του Τσι Γκονγκ. Ουόνγκ Κίου Κιτ.  

Το ενεργειακό πεδίο μίας ανθρώπινης παλάμης, φω-
τογραφημένο με την μέθοδο Κίρλιαν.

Λεπτομέρεια φωτογράφισης Κίρλιαν σε ανθρώπινο δάκτυλο.



44 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 45ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

βιβλίων
παρουσίαση

βιβλίων παρουσίαση

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ, MARTIN HEIDEGGER
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
Η μεταφυσική αποτελεί ένα ζήτημα που ανέκαθεν απασχολούσε τον άνθρωπο, 

καθώς του επιτρέπει να αντιληφθεί τον εαυτό του, τη ζωή, αλλά και τον κόσμο που τον 
περιβάλλει, με μια αντίληψη που τον τοποθετεί σε ένα πλαίσιο έξω και πέρα από αυτόν. 
Μέσα από αυτό το ξεχωριστό σύγγραμμα, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρο-
νους φιλόσοφους, ο Heidegger, αναλύει την έννοια της μεταφυσικής, διευρύνοντας 
τον παραδοσιακό της ορισμό. Παράλληλα, φροντίζει ώστε να σκιαγραφηθούν τα 
αδιέξοδα στα οποία μπορεί να βρεθεί ένας σύγχρονος φιλόσοφος, ο οποίος επιδιώκει 
να έρθει σε επαφή με ένα τόσο βαθύ και σημαντικό θέμα. 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ, NICOLAS GRIMALDI
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Ελάχιστοι είναι εκείνοι που έχουν περάσει στη συλλογική ανθρώπινη συνείδηση ως 
προδότες κι ένας από αυτούς είναι αναμφίβολα ο Ιούδας, ο οποίος έφτασε σχεδόν να 
ταυτιστεί με την ίδια την έννοια της προδοσίας. Ο Nicolas Grimaldi επιχειρεί μέσα από 
αυτό το βιβλίο να σκιαγραφήσει την προσωπικότητα του Ιούδα και να ερευνήσει τα αίτια 
που τον οδήγησαν στο να πάρει την απόφαση να προδώσει το Δάσκαλό του. Όπως 
αναφέρει ο συγγραφέας, δεν πρόκειται για μια συνηγορία ούτε και μια προσπάθεια απο-
κατάστασης του ονόματός του. Στόχος του είναι να ξετυλίξει την πορεία ζωής του Ιούδα, 
εντάσσοντας σε αυτήν τη δύναμη του πεπρωμένου. Πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον 
βιβλίο που θα έπρεπε να μας προβληματίσει σχετικά με τη δική μας στάση και να μας 
κάνει να σκεφτούμε πόσες φορές κι εμείς οι ίδιοι πέφτουμε στην παγίδα να προδώσουμε 
τις αξίες, τις αρχές αλλά και τον ίδιο μας τον εαυτό. 

ΤΑΪ ΤΖΙ ΤΣΟΥΑΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΝΤΑ ΛΙΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Το Τάι Τζι Τσουάν αποτελεί ένα σύστημα ασκήσεων που αναπτύχθηκε ως μια μορφή 

πειθαρχίας συμπληρωματική της άσκησης του διαλογισμού. Αν και δεν είναι ευρέως 
γνωστό, όταν επιτυγχάνεται αυτός ο συνδυασμός ανοίγουν τα ψυχικά κανάλια του 
ανθρώπου και επιτρέπεται η ροή της ενέργειας που ανανεώνει το σώμα, την ψυχή και 
το νου. Αυτό ακριβώς αποτελεί το θέμα της παρούσας μελέτης, η οποία επιχειρεί με την 
αναφορά της φιλοσοφίας των δύο τεχνικών, αλλά και με συγκεκριμένα παραδείγματα 
να μας μυήσει σ’ αυτό το σύστημα. Αυτό το εξαιρετικό βιβλίο είναι χρήσιμο τόσο για 
τους αρχάριους που επιθυμούν να ακολουθήσουν αυτό το σύστημα μεθόδων, όσο 
και εκείνους που ασχολούνται με μία από τις δύο τεχνικές. 

Κ.ΓΚ. ΓΙΟΥΝΓΚ, ANIELA JAFFE
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
Ο Carl Gustav Jung υπήρξε ένα πρωτοπόρο πνεύμα όχι μόνο στον τομέα της ψυχο-

λογίας αλλά και στην εμβάθυνση της ανθρώπινης εξελικτικής διαδικασίας. Όντας ένας 
επιστήμονας με μεταφυσικές ανησυχίες, πλησίασε το ανθρώπινο ον με έναν τρόπο που 
σηματοδότησε την απαρχή μιας νέας θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης. Μέσα από 
αυτό το αξιόλογο άλμπουμ που μας παρουσιάζουν οι Εκδόσεις Ιάμβλιχος, έχουμε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε καλύτερα τη ζωή και το έργο αυτού του μοναδικού ανθρώπου. 
Τα ταξίδια που έκανε κατά τη διάρκεια της περιπετειώδους ζωής του μπορούν μόνο να 
συγκριθούν με τα ταξίδια του στον κόσμο της ψυχής και των ιδεών. 

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΙΝΔΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΕΥΑ ΡΟΥΝΤΙ ΓΙΑΝΣΕΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Οι Εκδόσεις Κέδρος μας προσκαλούν σε μια γνωριμία με τον κόσμο της Ινδουιστικής 

θρησκείας και φιλοσοφίας. Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια επισκόπηση των σημαντικότε-
ρων θεών και συμβόλων, τα οποία παρουσιάζονται με τις ανάλογες απεικονίσεις και 
επεξηγήσεις. Πρόκειται για ένα πλούσια εικονογραφημένο και πρακτικό βιβλίο, που 
μπορεί να αποτελέσει έναν χρήσιμο οδηγό για τους μελετητές αυτής της χιλιόχρονης 
θρησκείας.

ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, PAUL RADIN
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
Μέσα από αυτήν την κλασική πραγματεία έχουμε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε 

στη φύση και την προέλευση της πρωτόγονης θρησκείας, έτσι όπως αυτή συναντάται 
στην Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία και την Αμερική. Τα θέματα που αναλύονται 
αφορούν στο σαμανισμό, τα στάδια της θρησκευτικής εξέλιξης, τη διαδικασία της μύη-
σης, τη θρησκευτική εμπειρία καθώς και το ρόλο του μάγου-γιατρού, τα οποία υπήρξαν 
ιδιαίτερα σημαντικά στις παραδοσιακές κοινωνίες. Πρόκειται για ένα βιβλίο, που μπορεί 
να αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο τόσο για τους απλούς αναγνώστες όσο και για 
τους επαγγελματίες που προέρχονται από τον χώρο της ιστορίας, της θρησκείας και 
της ψυχολογίας.

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΒΟΗΘΙΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
Το έργο αυτό έχει θεωρηθεί από πολλούς ειδικούς ως ένα «χρυσό βιβλίο», που με 

την πνευματικά και καλλιτεχνικά ώριμη μορφή του τιμά τόσο τη φιλολογία όσο και τη 
φιλοσοφία. Μέσα σε αυτό παρατίθεται η σκέψη του Βοήθιου, η οποία υπήρξε φανερά 
επηρεασμένη από τις φιλοσοφικές διδασκαλίες του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και των 
Νεοπλατωνικών φιλοσόφων. Ένας από τους στόχους του είναι να αποδείξει ότι τα αρχαία 
φιλοσοφικά κείμενα δεν έρχονται σε αντίθεση με τη χριστιανική θεώρηση του κόσμου, 
ένα πόνημα που τελικά κατέστησε το έργο αυτό ως ένα από τα περισσότερο μεταφρα-
σμένα αρχαία κείμενα. Η «Παραμυθία της Φιλοσοφίας» είναι ένα βιβλίο που εκδίδεται σε 
δύο μικρούς τόμους και που αξίζει να το έχει κάποιος στη βιβλιοθήκη του. 

Ε.Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πρόκειται για τη βιογραφία μιας εξαιρετικής φυσιογνωμίας, από αυτές που είναι 

προορισμένες να αλλάξουν τον κόσμο. Η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ είχε βαθύτατες γνώσεις, 
μια αδάμαστη προσωπικότητα, αλλά κι έναν βαθιά μυστικιστικό χαρακτήρα. Περιπλα-
νήθηκε σε τόπους μακρινούς και απροσπέλαστους, επιβίωσε από τις συκοφαντίες 
των εχθρών της και κατάφερε να βιώσει μια μεγάλη πνευματική Νίκη. Η αγάπη και το 
καθήκον της απέναντι στην ανθρωπότητα την οδήγησαν στο να μοιραστεί με τους 
μαθητές της αλλά και όλους εμάς τις πνευματικές της εμπειρίες και τις εσωτερικές της 
γνώσεις. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται στο βιβλίο αυτό, «ο 21ος αιώνας 
αποτίει φόρο τιμής στο μεγαλείο του Πνεύματός της».  

Η βιογραφία βασίζεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, στο έργο της συγγραφέως 
Mary Κ. Neff  με τον τίτλο “Personal Memoirs of H.P. Blavatsky”, 1937 – E.P. Dutton 
& Company – New York. Το βιβλίο αυτό είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην 
ελληνική γλώσσα με τον τίτλο «Ε. Π. Μπλαβάτσκυ, Απομνημονεύματα», από τις ΕΚ-
ΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ, το Μάρτιο του 2003. 
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ΠΡΩΤΟΓΟΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, PAUL RADIN
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
Μέσα από αυτήν την κλασική πραγματεία έχουμε τη δυνατότητα να εμβαθύνουμε 

στη φύση και την προέλευση της πρωτόγονης θρησκείας, έτσι όπως αυτή συναντάται 
στην Αφρική, την Αυστραλία, την Ασία και την Αμερική. Τα θέματα που αναλύονται 
αφορούν στο σαμανισμό, τα στάδια της θρησκευτικής εξέλιξης, τη διαδικασία της μύη-
σης, τη θρησκευτική εμπειρία καθώς και το ρόλο του μάγου-γιατρού, τα οποία υπήρξαν 
ιδιαίτερα σημαντικά στις παραδοσιακές κοινωνίες. Πρόκειται για ένα βιβλίο, που μπορεί 
να αποτελέσει ένα χρήσιμο εγχειρίδιο τόσο για τους απλούς αναγνώστες όσο και για 
τους επαγγελματίες που προέρχονται από τον χώρο της ιστορίας, της θρησκείας και 
της ψυχολογίας.

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΒΟΗΘΙΟΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ
Το έργο αυτό έχει θεωρηθεί από πολλούς ειδικούς ως ένα «χρυσό βιβλίο», που με 

την πνευματικά και καλλιτεχνικά ώριμη μορφή του τιμά τόσο τη φιλολογία όσο και τη 
φιλοσοφία. Μέσα σε αυτό παρατίθεται η σκέψη του Βοήθιου, η οποία υπήρξε φανερά 
επηρεασμένη από τις φιλοσοφικές διδασκαλίες του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη και των 
Νεοπλατωνικών φιλοσόφων. Ένας από τους στόχους του είναι να αποδείξει ότι τα αρχαία 
φιλοσοφικά κείμενα δεν έρχονται σε αντίθεση με τη χριστιανική θεώρηση του κόσμου, 
ένα πόνημα που τελικά κατέστησε το έργο αυτό ως ένα από τα περισσότερο μεταφρα-
σμένα αρχαία κείμενα. Η «Παραμυθία της Φιλοσοφίας» είναι ένα βιβλίο που εκδίδεται σε 
δύο μικρούς τόμους και που αξίζει να το έχει κάποιος στη βιβλιοθήκη του. 

Ε.Π. ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ: Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΗ, 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πρόκειται για τη βιογραφία μιας εξαιρετικής φυσιογνωμίας, από αυτές που είναι 

προορισμένες να αλλάξουν τον κόσμο. Η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ είχε βαθύτατες γνώσεις, 
μια αδάμαστη προσωπικότητα, αλλά κι έναν βαθιά μυστικιστικό χαρακτήρα. Περιπλα-
νήθηκε σε τόπους μακρινούς και απροσπέλαστους, επιβίωσε από τις συκοφαντίες 
των εχθρών της και κατάφερε να βιώσει μια μεγάλη πνευματική Νίκη. Η αγάπη και το 
καθήκον της απέναντι στην ανθρωπότητα την οδήγησαν στο να μοιραστεί με τους 
μαθητές της αλλά και όλους εμάς τις πνευματικές της εμπειρίες και τις εσωτερικές της 
γνώσεις. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται στο βιβλίο αυτό, «ο 21ος αιώνας 
αποτίει φόρο τιμής στο μεγαλείο του Πνεύματός της».  

Η βιογραφία βασίζεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, στο έργο της συγγραφέως 
Mary Κ. Neff  με τον τίτλο “Personal Memoirs of H.P. Blavatsky”, 1937 – E.P. Dutton 
& Company – New York. Το βιβλίο αυτό είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην 
ελληνική γλώσσα με τον τίτλο «Ε. Π. Μπλαβάτσκυ, Απομνημονεύματα», από τις ΕΚ-
ΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ, το Μάρτιο του 2003. 
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Επόμενο τεύχος
ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΤΕΧΝΗΣ, ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;

Για το σύγχρονο άνθρωπο ίσως μια τέτοια ένωση να αγγίζει τα όρια της φαντασίας. Όμως σ’ ένα ιδανικό 
κράτος, που βοηθά τους πολίτες του να εξελιχθούν σε ένα αρμονικό περιβάλλον, αυτό το όνειρο μπορεί να 
εκπληρωθεί.

Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Όλοι οι άνθρωπο, όπως τα πάντα μέσα στη φύση, ακολουθούν έναν κύκλο ζωής, θανάτου και επανα-
γέννησης, που διέπεται από το νόμο της αιτίας και του αποτελέσματος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, αλλά είμαστε 
εμείς υπεύθυνοι για τις πράξεις μας και τα αποτελέσματά τους.

ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η Ιδανική Πολιτεία, όπως την οραματίστηκε ο Πλάτωνας, είναι ο 
επίγειος παράδεισος, η εφαρμογή των κοσμικών νόμων, η αρμονία σε 
εκδήλωση, η κοιτίδα του κάθε μυητικού πολιτισμού που έδωσε ώθηση 
στην ανθρωπότητα, όποτε έγινε δυνατή η ύπαρξή του.
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