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editorial

Τον τελευταίο καιρό, με αφορμή κάποια γράμματα και σχόλια αναγνωστών, προσπαθούμε να 
«ελαφρύνουμε» το περιεχόμενο των άρθρων μας, για να κάνουμε το περιοδικό μας πιο προσιτό στις 
ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των σημερινών νέων. Έτσι επιχειρούμε να παρουσιάσουμε θέματα που, 

χωρίς να χάσουν την φιλοσοφική τους ουσία και εγκυρότητα, δεν 
θα κουράσουν τον αναγνώστη με πολλές σελίδες και με το κά-

πως  βαρύ ή πολύ ειδικευμένο περιεχόμενο τους.      

Από αυτό το τεύχος θα ξεκινήσουμε να δημοσιεύ-
ουμε μια σειρά άρθρων με πολύ πρακτικές συμ-
βουλές, για να κάνουμε την καθημερινή ζωή μας         

πιο ευχάριστη και αποδοτική. 

Για το τεύχος αυτό λοιπόν διαλέξαμε κάποια ενδιαφέ-
ροντα και χρήσιμα θέματα: «Χαλάρωση και διευθέτηση 

του άγχους», «Πρακτικές για καθημερινή ευτυχισμένη 
ζωή», «Το Φενγκ Σούι για ένα πιο υγιές περιβάλλον» 

και «Αποδοτική μελέτη». Θα ακολουθήσουν πολ-
λά άλλα. 

Θα τα παρουσιάσουμε ως μικρές, συνο-
πτικές, αλλά κατατοπιστικές αναφορές σε 
διάφορα πρακτικά θέματα, που θα μπο-
ρούν αργότερα να αναπτυχθούν στα διά-

φορα παραρτήματα της «Νέας Ακρόπολης» 
από τους ειδικούς μας σε ξεχωριστά τριήμερα σε-

μινάρια, με πρακτικές ασκήσεις και οπτικοακουστικό υλι-
κό, για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα. Όσοι 

αναγνώστες ενδιαφέρονται να μάθουν πότε και πού θα γίνουν για 
να τα παρακολουθήσουν, μπορούν να βρουν τις σχετικές πληροφορίες στο site μας: 
 www.nea-acropoli.gr 

Για τους πιο απαιτητικούς όμως, θα κρατήσουμε μερικές σελίδες του περιοδικού μας για πιο εμπερι-
στατωμένα άρθρα, από το πλούσιο ερευνητικό μας ρεπερτόριο που πάντα προσπαθεί να εμβαθύνει 
στις πιο βαθιές ρίζες της παγκόσμιας φιλοσοφικής και εσωτερικής παράδοσης.

Ζούμε σ’ έναν κόσμο με συνεχόμενες και γρήγορες αλλαγές που οδεύει σε μια «φυγή προς τα 
μπρος». Πρόκειται για νέα ψυχολογική στάση, που χαρακτηρίζει την εποχή μας. Ο κόσμος δεν είναι 
ικανοποιημένος με το παρόν, δεν νοιώθει αρκετά ασφαλής και θέλει να ξεφύγει, αλλά αυτή η φυγή τον 
σπρώχνει προς τα μπρος, προς κάθε νεωτερισμό, προς κάθε τι καινούριο. Αυτό φαίνεται πιο πολύ 
στην ξέφρενη άνοδο της τεχνολογίας, που επιδιώκει τη συνεχόμενη και γρήγορη βελτίωση των υπαρ-
χόντων συστημάτων, είτε λέγονται υπολογιστές, βίντεο, DVD player ή κινητά τηλέφωνα, σε σημείο που 
πολλές φορές το καινούριο ξεπερνά τις πραγματικές ανθρώπινες ανάγκες.

Μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση είναι σημαντικό να μπορούμε να κρατήσουμε το ουσιώδες, 
αυτό που ήταν αποτελεσματικό στο παρελθόν, κάνει στο παρόν και θα συνεχίζει να κάνει και στο 
μέλλον. Εδώ έγκειται η αξία της φιλοσοφικής αναζήτησης και του στοχασμού, που έχει αποδειχτεί αδι-
αμφισβήτητα σε όλη την ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού.   

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

Θέματα από το βιβλίο:
«Παιχνίδια στον Καθρέφτη»

ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΝΥΧΤΑ

Η ημέρα και η νύχτα είναι άλλη μια μορφή κύκλου, που επαναλαμβάνεται σε σύντομο χρονικό 
διάστημα, το οποίο εμείς οι άνθρωποι υπολογίζουμε σε 24 ώρες. Αυτός ο κύκλος προκαλεί πολύ λι-
γότερο φόβο απ’ ό,τι ο κύκλος των εποχών. Γίνεται αντιληπτός με μεγαλύτερη φυσικότητα και ακόμα 
κι αν έχουμε αδύνατη μνήμη, μπορούμε να θυμηθούμε τί μεσολαβεί από τη μια μέρα στην άλλη ή 
από τη μια νύχτα στην άλλη. Αυτή η δυνατότητα ανάμνησης διώχνει το φόβο. 

Η μέρα και η νύχτα συνδέονται με τη δραστηριότητα και την ανάπαυση των ζωντανών όντων. 
Αν και όλα τα όντα υποφέρουμε από την κούραση και πρέπει να συνδυάζουμε τη δουλειά με την 
ανάπαυση, είναι καλό το ότι η φύση μας το θυμίζει, παίρνοντας η ίδια εξωτερικές μορφές  που μας 
οδηγούν στη μία ή στην άλλη κατάσταση. 

Η μέρα αρχίζει όταν εμφανίζεται ο Ήλιος, κι αυτή είναι μια πρόσκληση για κάθε είδους εργασία. 
Η πέτρα διαστέλλεται. Το φυτό αρχίζει τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Τα ζώα εκπέμπουν τους 
ιδιαίτερους ήχους τους και βγαίνουν σε αναζήτηση της καθημερινής τροφής. Κι εμείς οι άνθρωποι... 
κάνουμε ό,τι μπορούμε, αν και το βασικό είναι η αίσθηση ότι πρέπει να κάνουμε κάτι όσο λάμπει ο 
Ήλιος.

Η νύχτα αρχίζει όταν ο ήλιος κρύβεται. Τότε συστέλλεται η πέτρα, διπλώνονται τα φύλλα, σωπαί-
νουν τα ζώα αναζητώντας καταφύγιο στις φωλιές τους, και οι άνθρωποι αισθάνονται νικημένοι από 
την ανάγκη για ξεκούραση και ύπνο.

Αυτό είναι άλλο ένα παιχνίδι της Μάγια. Πρόκειται για μια αγαθοεργή ψευδαίσθηση, καθώς η 
μέρα και η νύχτα μας δεν είναι απόλυτες αξίες. Όσο εγώ έχω φως, υπάρχουν γωνίες της γης που 
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βρίσκονται στο σκοτάδι. Όταν για μένα είναι νύχτα, λάμπει ο ήλιος σε άλλα μέρη. Όμως αυτή η ψευ-
δαίσθηση βοηθάει στο να διατηρούμε το ρυθμό της ζωής.

Από τον άνθρωπο λείπει η συγκρότηση σε τέτοιο βαθμό, που, χωρίς το διαχωρισμό μέρας-νύ-
χτας θα έπεφτε σ’ ένα από τα δύο άκρα: ή στην απόλυτη έλλειψη βούλησης ή στη φρενήρη ενεργητι-
κότητα. Στους ανθρώπους τους τυφλωμένους από τη Μάγια ο νόμος του πάθους νικάει το νόμο της 
δράσης: έτσι το πάθος οδηγεί στην υπερβολική δράση ή στη μη δράση, χωρίς να παίρνουμε υπόψη 
μας την ισορροπία της μέσης κατάστασης.

Όπως η φύση δε φτάνει πάντα να επηρεάσει το νου των ανθρώπων και να τους κάνει να κατα-
λάβουν το μυστηριώδη ρυθμό των εποχών, δεν έχει επίσης απόλυτη επιτυχία όταν προσπαθεί να 
επιβάλλει στον άνθρωπο το ρυθμό της δράσης και της ανάπαυσης.

Για τους ανθρώπους που διακατέχονται από αβουλία, η ζωή είναι μια ατέλειωτη “νύχτα”, κατά 
την οποία δεν υπάρχει βέβαια απόλυτη αδράνεια -κάτι τέτοιο είναι αδύνατο- αλλά λείπει η καλή δρα-
στηριότητα, αυτή που δημιουργεί και παράγει. Αντίθετα, η έλλειψη χρήσιμων ασχολιών επιτρέπει τη 
φρενήρη ανάπτυξη των ενστίκτων και των κατώτερων συγκινήσεων και τότε αναλώνονται όλες οι 
ώρες της μέρας με το να φανταζόμαστε νέες συγκινησιακές απολαύσεις, στο βαθμό που κάτι τέτοιο 
δεν απαιτεί υπερβολική προσπάθεια.

Αυτή η ψυχολογική “νύχτα” μοιάζει πολύ με το θάνατο. Η συνείδηση εξακολουθεί να είναι τόσο 
κοιμισμένη όσο εμείς δεν είχαμε ποτέ στη ζωή μας εμφανιστεί έτσι. Και τη Μάγια δεν την ενδιαφέρει το 
ότι εμείς οι άνθρωποι πεθαίνουμε υπερβολικά γρήγορα. Κάποια από τις βελόνες της θα έρθει για να 
τραυματίσει τους άβουλους και να τους βγάλει από το λήθαργό τους.

Για τους ανθρώπους που κυριαρχούνται από το πάθος της δράσης χωρίς ανάπαυλα, η υπερη-
φάνεια συμμαχεί με τη δράση, και θα το θεωρούσαν ως δειλία ή βλακεία το να σταματήσουν έστω 
και για μια στιγμή στο τρελό τρέξιμο της ζωής, αν και δεν ξέρουν πάντα τί ακριβώς κάνουν ούτε για 
ποιο σκοπό, ούτε το λόγο για τον οποίο το κάνουν. Αυτή η δράση χωρίς ανάπαυση, η δράση της 
ατέλειωτης “ημέρας” καταλήγει στην καταστροφή των φυσικών, ψυχολογικών και νοητικών δυνά-
μεων του ατόμου, που είναι ένας άλλος τρόπος να φτάσει κανείς στο θάνατο. Και τη Μάγια δεν την 
ενδιαφέρει το ότι εμείς οι άνθρωποι πεθαίνουμε νωρίς...

Ο κύκλος μέρα-νύχτα μετατρέπεται έτσι σε μια ενδεικτική ενέργεια που μας βάζει σε κίνηση και που 
σταματάει την κίνηση, σύμφωνα με το γενικό σχέδιο του κόσμου που μας περιβάλλει.

Η δύναμη του παραδείγματος είναι μεγάλη δασκάλα, η Μάγια εκμεταλλεύεται αυτή τη δύναμη. 
Αυτό που κάνει η Φύση το κάνουμε όλοι ή τουλάχιστον νιώθουμε μια μεγάλη ανάγκη για να το κά-
νουμε, και μια μεγάλη ανησυχία όταν δεν το κάνουμε.

Σύμφωνα με τις διαφοροποιημένες ανθρώπινες συνθήκες, μερικοί εκτιμούν περισσότερο τη μέρα 
κι άλλοι περισσότερο τη νύχτα.

Αυτοί που αγαπούν τη νύχτα και το φως του φεγγαριού, ευχαριστούν αυτό το κάλυμμα αγαθοερ-
γούς σκοτεινιάς που κάνει όμορφα όλα τα πράγματα και αυτό το πλατινένιο και απαλό φέγγος που 
δημιουργεί μυστηριώδεις σκιές και αξεδιάλυτους ψιθύρους που ακολουθούν τα βήματά μας. Αν και 
ο Ήλιος δε λάμπει φυσικά, βλέπουμε εν τούτοις τα άστρα να παραμένουν κρυφά στη διάρκεια της 
ημέρας.

Η μέρα και ο ήλιος είναι η εξιδανίκευση της έκδηλης ζωής, η λατρεία του μυστηρίου της δημιουργί-
ας, όπως αυτή εκφράζεται με τη μέγιστη ομορφιά της. Η νύχτα και τα άστρα είναι η αναπαράσταση 
ενός άλλου κοσμικού κι άπειρου μυστηρίου, που αντανακλάται σ’ έναν ουρανό που είναι γεμάτος 
με μακρινούς κόσμους που μας κάνουν να αισθανόμαστε μικροί μπροστά στην απεραντοσύνη. 
Στη διάρκεια της μέρας βλέπουμε καλύτερα τη γη και τους εαυτούς μας, κι αυτό είναι αναγκαίο. Στη 
διάρκεια της νύχτας οι σκιές μας εμποδίζουν να δούμε και στρεφόμαστε καλύτερα προς τον αστρικό 
χώρο, κάτι που επίσης είναι αναγκαίο.

Γι’ αυτό η Μάγια παίζει με τους κύκλους. Γι’ αυτό είναι δύσκολο να διαλέξουμε. Γι’ αυτό είναι τόσο 
δύσκολο να είμαστε κριτές και συμμέτοχοι, όταν πρόκειται να βυθιστούμε σ’ αυτόν τον τροχό που 
γυρίζει και μας καλεί να κοιμόμαστε διαδοχικά και να ξυπνάμε, σύμφωνα με τη σχετική θέση των 
ακτίνων του.

Αν διαπεράσουμε τα πέπλα και μάθουμε να βλέπουμε αυτόν το μικρό κύκλο του ύπνου και της 
εγρήγορσης, θα μπορέσουμε να κάνουμε το άλμα προς τη διάσταση του άλλου κύκλου, της ζωής 
και του θανάτου.
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Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση

Κινηματογράφος

ΝΕΟΣ ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ

Βρισκόμαστε σε ένα όχι και πολύ μακρινό μέλλον. Ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος έχει αφήσει μεγά-
λη καταστροφή πίσω του. Οι άνθρωποι όμως τελικά  κατάφεραν να  επιβιώσουν και προσπάθησαν να 
μάθουν πώς να αναγεννηθούν μέσα από μια νέα επιστήμη, η οποία τώρα ελέγχεται από μια παγκόσμια 
κυβέρνηση. 

Ο θεσμός της οικογένειας δεν υφίσταται πλέον. Όλοι πηγαίνουν με όλους. Ο Έρωτας  χλευάζεται και 
θεωρείται ξεπερασμένο εγωιστικό κίνητρο. Τα παιδιά γεννιούνται σε νοσοκομεία-εργοστάσια με τη μέθοδο 
του σωλήνα. 

Οι πολίτες είναι χωρισμένοι σε 4 κατηγορίες: Α, Β, Γ και Δ. Οι Άλφα είναι οι πιο εξελιγμένοι νοητικά και 
γίνονται δάσκαλοι και διοικητές της πολιτείας. Οι Βήτα είναι οι έξυπνοι και ασχολούνται με την τεχνολογία, 
οι Γάμα δουλεύουν σε εργοστάσια και οι Δέλτα είναι υπηρέτες. Το σύστημα φαίνεται να δουλεύει ρολόι και 
βασίζεται στην προσπάθεια να είναι ο καθένας ικανοποιημένος στη θέση του. 

Αυτή η προσπάθεια στηρίζεται από ένα είδος χαπιού που παίρνει κάθε πολίτης για να αποφεύγει δυσά-
ρεστες σκέψεις, τάσεις μελαγχολίας και εσωτερικής αναζήτησης, μια και αυτά είναι συναισθήματα πόνου. 

Οι άνθρωποι δεν διαβάζουν πια, όλες οι αναζητήσεις που εκφράζουν τα  βιβλία θεωρούνται πλέον ξεπε-
ρασμένες και οι άνθρωποι δεν μπορούν να ταυτιστούν με τους ήρωες. Είναι ένας πολιτισμός της εικόνας, 
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με όλη τη σημασία της λέξης, επειδή η εκπαίδευση 
των πολιτών γίνεται δια βίου μέσα από την προβο-
λή εικόνων και διαφημιστικών σποτ.

Αυτή η προβολή, πέρα από το ότι είναι συνεχό-
μενη, γίνεται παντού. Στο δρόμο, στο σπίτι, στην ερ-
γασία προβάλλονται συνεχώς διαφημιστικά σποτ 
που χαράζουν και την ηθική της κοινωνίας, όπως 
«Όλοι ανήκουν σε όλους», «Η ερωτική ασυδοσία εί-
ναι καθήκον του πολίτη», «Η θλίψη είναι ψευδαίσθη-
ση, η ευτυχία αληθινή», «Αυξήστε την κατανάλωση, 
διώξτε τη δυσαρέσκεια», «εργάσου, κατανάλωσε, 
απόλαυσε». 

Φαίνεται πως τίποτα δεν μπορεί να ενοχλήσει 
τη δομή αυτού του συστήματος. Ώσπου κάποια 
μέρα ένα ζευγάρι Άλφα, κατά την περιοδεία του με 
ένα ελικόπτερο, πέφτει στην περιοχή όπου ζουν οι 
«άγριοι».

Αυτοί είναι οι αντιφρονούντες του συστήματος. 
Άνθρωποι που θεώρησαν πως είναι πολύ πολύτι-
μη η ελευθερία τους για να τη χάσουν και να ενσω-
ματωθούν στο παγκόσμιο σύστημα. Γι’ αυτό και 
η παγκόσμια κυβέρνηση τους ανάγκασε να ζουν 
σε ένα είδος εξορίας δίχως να έχουν πρόσβαση σε 
κανένα τεχνολογικό μέσο που θα μπορούσε να δι-
ευκολύνει την επιβίωσή τους. 

Το ζευγάρι λοιπόν γνωρίζει έναν άγριο, ο οποίος 
τους σώζει τη ζωή, είναι ευγενικός, και απαγγέλλει 
Σαίξπηρ. Μαγεύονται από την ευγένεια του χαρα-
κτήρα του (κάτι που δεν περίμεναν από έναν άγριο) 
και τον παίρνουν μαζί τους στον πολιτισμό για να 
τον «εξερευνήσουν». 

Αρχικά ο ενθουσιασμός του είναι μεγάλος, και 
είναι φυσιολογικό αυτό  για έναν στερημένο άνθρω-
πο που έρχεται σε επαφή με τα προϊόντα ενός υλι-
στικού πολιτισμού. Σταδιακά όμως αρχίζει να ανα-
καλύπτει μια κενότητα που κρύβεται πίσω από όλα 

αυτά. Αρχίζει να καταλαβαίνει ότι το επίπεδο των 
ανθρώπων είναι ρηχό και επιφανειακό και η ευτυχία 
τους στηρίζεται σε ένα εξωτερικό στοιχείο που είναι 
το συγκεκριμένο ναρκωτικό. Τότε βάζει σαν στόχο 
να «ξυπνήσει» τους κοιμισμένους ανθρώπους. Φυ-
σικά το πλήθος δεν θα τον καταλάβει. Αρχικά θα 
τραβήξει λίγο το ενδιαφέρον τους η διαφορετικότη-
τά του και στη συνέχεια θα τον χλευάσουν και θα 
τον ειρωνευτούν. Μόνο κάποιες ξύπνιες συνειδή-
σεις θα αρχίσουν να αμφιβάλλουν… 

Θα ήταν επιπόλαιο να πει κανείς ότι ο δημιουρ-
γός της ταινίας έχει αρνητική άποψη απέναντι στην 
ύπαρξη μιας ιδανική πολιτείας, έτσι όπως για πα-
ράδειγμα την οραματίστηκε ο Πλάτωνας. Υπάρ-
χουν βέβαια ομοιότητες, όπως είναι ο διαχωρισμός 
των τάξεων, η έλλειψη του θεσμού της οικογένειας, 
αλλά υπάρχει και μια ιδιαίτερα σημαντική διαφορά. 
Ο Πλάτωνας βάσισε την ύπαρξη της πολιτείας του 
στην ηθική ανύψωση του ανθρώπου, στο πνευ-
ματικό επίπεδο και όχι στο υλικό. Δεν κατήργησε 
τον θεσμό της οικογένειας για όλους. Οι τάξεις 
των γεωργών και των εμπόρων θα συνέχιζαν να 
ζουν όπως ο σημερινός άνθρωπος. Μόνο οι δύο 
ανώτερες τάξεις θα εκπαιδεύονταν για να είναι οι 
φύλακες και οι άρχοντες της πολιτείας, κι αυτοί δεν 
θα είχαν κανενός είδους ιδιοκτησία, επειδή δεν θα 
είχαν την ανάγκη για αυτήν. Η ευτυχία μέσα στην 
πολιτεία που προτείνει ο Πλάτωνας δεν στηρίζεται 
σε κάποιο ναρκωτικό, αλλά στο ότι κάθε άτομο θα 
ήταν στην τάξη που του αρμόζει, για να μπορεί να 
είναι ευτυχισμένο. 

Δεν μπορεί να υπάρξει ευτυχία χωρίς να υπάρχει 
Ελεύθερη Βούληση. Στην ελευθερία της Βούλησης 
όμως ενυπάρχει και η δυνατότητα επιλογής μετα-
ξύ του καλού και του κακού. Ο πόνος υπάρχει για 
να καταφέρει ο άνθρωπος μέσα από αυτόν να 
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κατακτήσει τη σωστή διάκριση, να μπορεί να 
επιλέγει το καλό. Αυτή η δυνατότητα δεν υφί-
σταται σε αυτήν την πολιτεία. Οι άνθρωποι, 
αποφεύγοντας τον πόνο σε οποιαδήποτε 
τιμή, αποφεύγουν και την αλήθεια. Υπάρχει 
και ο χαρακτηριστικός διάλογος μέσα στην 
ταινία, την ώρα που ο «άγριος» ξεναγείται σε 
ένα εργοστάσιο παραγωγής μωρών. Φαίνε-
ται να σοκάρεται από αυτό που βλέπει και ο 
συνοδός του λέει:

- Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε τον 
πόνο.

- Μα ο πόνος είναι μέσα στη ζωή, έτσι 
αποφεύγετε τον εαυτό σας.

- Με τον πόνο το σώμα απλά λέει ότι κάτι 
δεν πάει καλά.

- Όχι πάντα, άλλοτε μας διδάσκει.
Σε έναν άλλο διάλογο γίνεται πάλι μια ανά-

λογη συζήτηση:
- Γιατί δεν διαβάζουν οι άνθρωποι πια;
- Όλοι έχουν το δικαίωμα, αλλά δεν θέλουν, 

γιατί δεν τους λέει κάτι. Η υψηλή τέχνη καλλιερ-
γεί πάθη, διαμάχες, αστάθειες. Δεν έχουμε πια 
τέτοια για να ταυτιστούν. 

- Ναι αλλά με τι κόστος;
- Με το κόστος της θρησκείας, της τέχνης, 

της αγάπης και της επιστήμης. Φαινομενικά 

βέβαια φαίνεται να έχουμε επιστήμη, αλλά εί-
ναι απλώς τεχνολογία του υπηρετεί την τάξη, 
όχι επιστήμη.

- Δηλαδή, θυσιάσατε την αλήθεια!
- Μιλάγαμε για αλήθεια κι ομορφιά πριν 

τον πόλεμο κι άλλοι έφτιαχναν νέα καταστρο-
φικά όπλα!

Βλέπουμε ότι όλο το σύστημα δεν στηρίζε-
ται σε μια κατακτημένη επιβεβαιωμένη γνώση 
για την ευτυχία του ανθρώπου, για το τι είναι 
δίκαιο και αληθινό, αλλά είναι απλά η άμεση 
αντίδραση μιας προηγούμενης κατάστασης. 
Στόχος δηλαδή είναι η αποφυγή του πόνου σε 
οποιαδήποτε τιμή. Μοιάζει, θα έλεγε κανείς, με 
το ιδεώδες του σύγχρονου ανθρώπου. Τείνει 
να είναι κι αυτός άνθρωπος της εικόνας. Η 
τηλεόραση του δημιουργεί τα πρότυπα ζωής, 
κι επιπλέον αρέσκεται να βλέπει τη ζωή παρά 
να τη ζει. Έμαθε να εργάζεται για να κατανα-
λώνει και συνδέει πολλές φορές αυτήν την κα-
τάσταση με την έννοια της ευτυχισμένη ζωής. 
Προτιμά να αναλύει και να εκφράζει τα πιο κα-
τώτερα του συναισθήματα, παρά να μπει σε 
διαδικασία να ανακαλύψει τα ανώτερα. Προ-
τιμά να υιοθετεί μια μαζική άποψη που του 
προσφέρεται από τα διάφορα Μ.Μ.Ε., παρά 
να προσπαθήσει να ερευνήσει για να έχει τη 
δική του άποψη. Άλλωστε, η έρευνα προϋπο-
θέτει κόπο, κάποιες φορές πρέπει να έρθει κα-
νείς αντιμέτωπος με τον ίδιο του τον εαυτό και 
αυτό είναι μια επίπονη εργασία.
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Κείνενο: Ανδρεοπούλου Κοκκώνη

«Ευτυχία είναι όταν αυτά που σκέφτεσαι, αυτά που λες 
και αυτά που πράττεις βρίσκονται σε αρμονία.»

Μαχάτμα Γκάντι

Tι είναι η ευτυχία; Πού ψάχνουμε να τη βρούμε; Γιατί, ενώ την κυνηγάμε, συνέχεια μας ξεφεύγει; 
Γιατί δεν μπορούμε να την προσεγγίσουμε; Πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας; Τα 
ερωτήματα αυτά απασχόλησαν τη φιλοσοφία, τη θεολογία, την ψυχολογία και την οικονομική 
επιστήμη. 

Η ετυμολογική σημασία της λέξης ευτυχία  αναφέρεται  στην καλή, ευνοϊκή τύχη (ευ+τύχη). Ο 
Πίνδαρος όμως μας λέει ότι η τύχη πηγαίνει με τους τολμηρούς, δίνοντας μια πιο ενεργητική χροιά. 
Η τύχη παρουσιάζεται μόνο σε ανθρώπους που διαθέτουν μεγάλη υπομονή και κάνουν αποτε-
λεσματικές δράσεις. Συμφωνά με το λεξικό της  φιλοσοφίας του Lalande (1995),  η ευτυχία είναι 
«η κατάσταση της πλήρους ικανοποίησης  που γεμίζει όλη τη συνείδηση». Σύμφωνα με τον Καντ 
είναι «η ικανοποίηση όλων των κλίσεών μας, τόσο σε έκταση, δηλαδή σε πολλαπλότητα, όσο και 
σε ένταση, δηλαδή σε διάρκεια». 

Υπάρχουν 4 βήματα – δράσεις που πρέπει να γίνονται ταυτόχρονα: 
1. Να μάθουμε να αποδεχόμαστε 
2. Να μάθουμε να δρούμε 
3. Να μάθουμε να ονειρευόμαστε, γιατί «κάθε άνθρωπος έχει το ύψος των ονείρων του»
    (J.A.Livraga) 
4. Να μάθουμε να δίνουμε, όχι όμως εγωιστικά. «Αν δεν προσδοκούμε τίποτε, τότε έχουμε τα  
πάντα»

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ
Διεθνής ομάδα ψυχολόγων μελέτησε επί τρία χρόνια τη σημασία της φράσης “είμαι πολύ 

ευτυχισμένος” και διαπίστωσε ότι ο καθένας από μας είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της ζωής 
του. Ευτυχισμένος γίνεσαι. Η αισιοδοξία, η αυτοεκτίμηση και η αγάπη για τον εαυτό μας αρκούν 
για να νιώσουμε καλύτερα....Η σκληρή δουλειά  και οι δυσκολίες φέρνουν την ευτυχία

Μία νέα μελέτη υποστηρίζει ότι η σκληρή δουλειά μπορεί να αποτελεί κλειδί για την ευτυχία -μαζί 
με τις καλές διαπροσωπικές σχέσεις. Συγκεκριμένα, η προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου 
στη δουλειά - και όχι η τελική επίτευξή του- μας χαρίζει μέγιστη ικανοποίηση, ενώ εξ ίσου σημαντικό 
είναι να έχει κάποιος καλές διαπροσωπικές σχέσεις.  

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΗ ΖΩΗ
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.Η καλή διάθεση και η θετική στάση απέναντι στη ζωή είναι το καλύτερο φάρμακο για να σταματήσου-
με το χρόνο 

Σε μια έρευνα που αφορούσε ανθρώπους απ’ όλο των κόσμο ηλικίας άνω των 100 ετών, εντοπίστηκαν 
τρία κοινά στοιχεία: α) Είχαν μια δύσκολη ζωή (υποχρεώσεις, πόλεμο, στερήσεις, δοκιμασίες) γεγονός που 
τους ανάγκασε να αποδώσουν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους, β) Είχαν χιούμορ και γ) Ήταν αισιόδοξοι, 
είχαν εσωτερική χαρά. .Ευτυχία και υγεία 

«Η μεγάλη πλάνη των γιατρών είναι ότι προσπαθούν να θεραπεύσουν το σώμα χωρίς να προσπαθούν 
να θεραπεύσουν συγχρόνως και το πνεύμα».  Πλάτων

Όλες οι επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει πια ότι οι σκέψεις σου επηρεάζουν το σώμα και την γενικό-
τερη οργανική σου υγεία. Επομένως, αν κάνεις θετικές σκέψεις χαράς, θα έχεις καλή υγεία. .Η κοινωνική αναγνώριση, η μακροζωία και η ευτυχία

Μελετώντας τη ζωή όσων πήραν βραβείο Νόμπελ και όσων προτάθηκαν, αλλά δεν το πήραν, διαπιστώ-
θηκε ότι οι βραβευμένοι έζησαν 7 χρόνια περισσότερο κατά μέσο όρο. Η θετική στάση από τους γύρω μας, 
καθώς και η αναγνώριση της προσφοράς μας έχει ορατά αποτελέσματα στη ζωή και την υγεία μας. .Η ευτυχία και η επιτυχία (ενσυναίσθηση, ρίσκο-καλή επικοινωνία)

Σε έρευνα που αφορούσε απόφοιτους με υποτροφία του πανεπιστημίου Κέιμπριτζ, διαπιστώθηκε ότι αρ-
κετά χρόνια μετά την αποφοίτηση τους (50 περίπου) αυτοί που πέτυχαν και είχαν μια ευτυχισμένη ζωή  ήταν 
οι μέτριοι μαθητές, που ρίσκαραν περισσότερο στη ζωή τους, που ενδιαφέρονταν για τους συνανθρώπους 
τους, που μπορούσαν να μεταβιβάσουν ευθύνες και να επικοινωνήσουν με τους συνεργάτες τους και όχι 
αυτοί που ήταν αριστούχοι. .Η πίστη σαν βασικό στοιχείο ευτυχίας

Η αναζήτηση της ευτυχίας απαιτεί μια πίστη σε κάτι πέρα από εμάς, δηλαδή στο ανώτερο κομμάτι του 
εαυτού μας, που θα κινήσει την βούλησή μας. Απαιτεί αγάπη, επειδή κάθε πίστη είναι μια μορφή αγάπης.

 «Η πίστη είναι μια από τις δυνάμεις με τις οποίες ζει ο άνθρωπος και η ολοσχερής  έλλειψή της σημαίνει 
κατάρρευση». Γουίλιαμ Τσέις

ΔΙΔΑΣΚΕΤΑΙ Η ΕΥΤΥΧΙΑ; 
Η ευτυχία βρίσκεται στην επίγεια ζωή μας, μαθαίνεται και καλλιεργείται. Σύμφωνα με τον Κεν Σέλντον, από 

το πανεπιστήμιο του Μισούρι, στην Κολούμπια, τα απαραίτητα εφόδια για την ευτυχία είναι η αυτονομία, οι 
ικανότητες, η αυτοεκτίμηση και οι ικανοποιητικές σχέσεις. Ο Ντίνερ προσθέτει και κάποιους άλλους παράγο-
ντες: την εξωστρέφεια, την καλά αμειβόμενη εργασία και τη δημιουργία νέων ερεθισμάτων. Με τη σειρά τους 
αυτοί οι παράγοντες προϋποθέτουν την αισιοδοξία και την αυτοεκτίμηση.

Η αυτοεκτίμηση βασίζεται σε τρία κύρια στοιχεία: την αγάπη για τον εαυτό μας, τη θετική εικόνα που σχη-
ματίζει ο καθένας από μας για το άτομό του και την εμπιστοσύνη που έχουμε στις δυνατότητές μας.

Τα 3 κλειδιά της Ευτυχίας: 1) Η εσωτερική γνώση 2) Η χαρά της Ζωής 3)Απόφαση και δράση. 

TA ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΤΥΧΙΑ
1. Επιλέξτε στόχους. Η ευτυχία κρύβεται στις νέες προκλήσεις. Για να την αγγίξει κάποιος πρέπει να θέτει 

στόχους και να τους επιτυγχάνει.
2. Κοντινοί στόχοι. Τη μεγαλύτερη ικανοποίηση εισπράττει κάποιος από την επίτευξη πολύ συγκεκριμένων 

στόχων, όπως το “να πάρω 16 στα μαθηματικά” ή να “κάνω μια ώρα τζόγκινγκ τη μέρα”. 
3. Αφοσιωθείτε σε ό,τι κάνετε. “Ευτυχισμένους μας κάνει ό,τι μας οδηγεί σε επαφή με το βαθύτερο εαυτό 

μας”, συμβουλεύει ο κ. Γιώργος Ρίζος, διδάκτωρ ψυχολογίας στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. 
4. Ικανοποιήστε τις επιθυμίες σας. Όσες περισσότερες επιθυμίες ικανοποιεί κάποιος, τόσο πιο ευτυχισμέ-

νος γίνεται. 
5. Βιώστε θετικά συναισθήματα. Ένας άλλος δρόμος προς την ευτυχία είναι η ανάπτυξη των θετικών συ-

ναισθημάτων. Να ποια είναι τα θετικά συναισθήματα που πρέπει να καλλιεργήσετε:
•Χιούμορ
•Ευγνωμοσύνη 
•Συγχώρεση
6. Μην ανασκαλεύετε τα γεγονότα που δεν πήγαν καλά. 
7. Ανοχή: Μην είστε απόλυτοι. Μη βλέπετε παντού άσπρο ή μαύρο, σωστό ή λάθος. Σας εμποδίζει να 

γεφυρώσετε τις διαφορές και αυξάνει τα δυσάρεστα συναισθήματα, όπως το άγχος και το θυμό.
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8. Μακριά από τη ζήλια. Ένας άλλος λανθασμένος 
συλλογισμός είναι να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους 
άλλους.

9. Η δυστυχία δεν διαρκεί. Τα αρνητικά συναισθήματα 
θα διαρκέσουν λιγότερο απ’ όσο φαντάζεστε. 

10. Μάθετε να είστε ευτυχισμένοι. Για να είστε ευτυχι-
σμένοι πρέπει να παραδεχτείτε ότι πράγματι το θέλετε. 
Πρέπει να μάθετε να εκτιμάτε τα θετικά, χωρίς να τα θεω-
ρείτε δεδομένα. 

Αυτή είναι η ευτυχία, το γεγονός πως ζούμε. Ουσια-
στικά και μόνο το γεγονός πως ζούμε θα έπρεπε να μας 
κάνει ευτυχισμένους. Είναι ένα προνόμιο που μας στηρί-
ζει ακόμα κι όταν όλα φαίνονται πως έχουν χαθεί. Αυτό 
απέδειξε ο Τζον Ντάιμοντ, δημοσιογράφος της αγγλικής 
ημερήσιας εφημερίδας The Observer, 47 χρονών, ο οποίος είχε όγκο στον εγκέφαλο σε τελικό στάδιο 
και του είχαν δώσει μόνο δύο μήνες ζωής. Τον Ιανουάριο του 2001 έγραψε: 

Όταν έχεις τόση λίγη ζωή μπροστά σου, τι είναι η ευτυχία; Να αγαπάς και να αγαπιέσαι, να κάνεις 
το σωστό και να σε θυμούνται με αγάπη όταν δε θα υπάρχεις. Ευτυχία είναι να διαβάζεις την εφη-
μερίδα σου το πρωί της Κυριακής, να θυμώνεις επειδή έχεις διαφορετικές απόψεις. Το κολατσιό που 
μόλις έφαγες και το βραδινό που περιμένεις να γευτείς. Είναι οι ευγενικές πράξεις που δέχεσαι τυχαία 
από τους άλλους, οι οποίες υπερνικούν τις κακές και αγενείς πράξεις μ’ έναν τρόπο μαγικό. Γιατί είμαι 
ευτυχισμένος; Γιατί είμαι ζωντανός. Εσείς δεν είστε ευτυχισμένοι; Φυσικά και είστε, αυτή είναι η ευτυχία, 
εδώ και τώρα. Χαρείτε την!”.

Κανόνες καθημερινής ευτυχίας
• Αποφασίστε ότι δεν θα θυμώνετε εύκολα
• Βάλτε χρώμα στη ζωή σας, τα χρώματα δίνουν χαρά 
• Κάντε παρέα με θετικούς ανθρώπους 
• Επιτρέψτε στον εαυτό σας να έχει περισσότερες θετικές στιγμές από αρνητικές 
• Να επαινείτε τον εαυτό σας 
• Να ξεκινάτε τη μέρα σας με χαρούμενες σκέψεις 
• Συνηθίστε να είστε καλοδιάθετος

Αντί να λέτε…                                                     Καλύτερα να λέτε…
Πρόβλημα                                                                   Ευκαιρία
Στρες                                                                            Ένταση
Πίεση                                                                            Υπευθυνότητα
Μίσος                                                                           Συγγνώμη
Αδιαφορία                                                                  Αγάπη
Ανία                                                                             Αφοσίωση  
Αναμονή                                                                     Πρωτοβουλία
Έγνοια                                                                         Ξεκαθάρισμα
Μουρμούρα                                                               Παραχώρηση
Πρέπει                                                                          Θέλω
Δυσκολίες                                                                   Πρόκληση
Κάποια στιγμή                                                            Τώρα 
Κάποιος                                                                      Εγώ
Κάποια μέρα                                                              Σήμερα
Που να πάρει                                                             Ευχαριστώ 

Οι Επτά Κανόνες της Ευτυχίας είναι: Η ψυχική υγεία, η προσωπική ταυτότητα, το συναίσθημα της 
αυτονομίας, η αφιέρωση σε κοινωνικές υποθέσεις, η αναγνώριση από τον ίδιο μας τον εαυτό και 
τους άλλους, η σεμνότητα και η δραστηριοποίηση.

sygerasmeno1-128.indd   13 27/2/2008   10:31:11 ìì



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 200814

Όλοι οι άνθρωποι γεννιόμαστε με έμφυτη την ικανότητα της ομιλίας, η οποία αρχίζει να εκδη-
λώνεται γύρω στο πρώτο έτος της ζωής μας. Στο δεύτερο έτος αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι 
οι άλλοι μπορεί να έχουν ανάγκες και συναισθήματα διαφορετικά από τα δικά μας. Σ’ αυτήν τη 
φάση ενεργοποιείται το ένστικτο της κτητικότητας και η αυτοσυνείδηση. Μαζί με την αυτοσυνεί-
δηση γεννιέται και η συναίσθηση καταστάσεων που συμβαίνουν γύρω μας. Τα παιδιά αυτής της 
ηλικίας πλησιάζουν ανθρώπους που είναι στεναχωρημένοι και προσπαθούν να τους παρηγορή-
σουν. Στον ενδιάμεσο χρόνο μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου έτους εμφανίζεται η μνήμη και 
στις αρχές του τρίτου η φαντασία. Είναι η στιγμή που μπορούν τα παιδιά να ακούνε παραμύθια 
και να πλάθουν εικόνες και όνειρα.  

Από τη στιγμή που ενεργοποιούνται οι κύριες λειτουργίες του νου, η προσοχή, η συγκέντρω-
ση, η μνήμη, και η φαντασία ο άνθρωπος αρχίζει να αναγνωρίζει το εξωτερικό περιβάλλον και να 
το συσχετίζει με το δικό του εσωτερικό περιβάλλον και αντίστροφα. Είναι η στιγμή που μπορεί να 
συσχετίσει τους ήχους των λέξεων με τα σύμβολα των γραμμάτων. Είναι η στιγμή που αρχίζει να 
κατανοεί και να διαβάζει. 

Όταν αρχίσαμε να διαβάζουμε πιθανότατα το κάναμε διαβάζοντας δυνατά. Προφέραμε τις λέ-
ξεις δυνατά μέχρι να τις μάθουμε. Έτσι δημιουργήσαμε μια συνήθεια και όταν το δυνατό διάβασμα 
έγινε δεύτερη φύση μας,  δηλαδή  εσωτερικοποιήθηκε,  ακούγαμε  μέσα μας αυτά που διαβάζαμε. 
Εδώ περίπου είναι που τελείωσε η τέχνη του διαβάσματος για τους περισσότερους από εμάς.

Όμως η ανάγνωση με την ταυτόχρονη προφορά των λέξεων χρειάζεται περισσότερο χρόνο 
από αυτόν που απαιτείται για να κατανοήσουμε τις λέξεις που διαβάζουμε.  Η αποδοτική μελέτη ξε-

κείμενο: Θοδωρής Τζουμάνης

Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
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κινά από αυτό το σημείο. Για να προχωρήσου-
με σ’ ένα νέο επίπεδο πρέπει να σταματήσουμε 
να ακούμε τις λέξεις στο μυαλό μας και να μην 
διαβάζουμε δυνατά. Αντίθετα, πρέπει να εκπαι-
δεύσουμε τον εαυτό μας να διαβάζει χωρίς να 
ακούμε τις λέξεις μέσα στο κεφάλι μας.

Πάνω σ’ αυτό αναπτύχθηκαν διάφορες τε-
χνικές. Η εξάσκηση του διαβάσματος δε σημαί-
νει διάβασμα. Η εξάσκηση του διαβάσματος 
σημαίνει να διαβάζουμε γρηγορότερα απ’ όσο 
πραγματικά μπορούμε. Το πιθανότερο είναι 
πως δε θα κατανοούμε τα περισσότερα από 
αυτά που θα διαβάζουμε γιατί το μυαλό μας 
έχει συνηθίσει να πηγαίνει πολύ πιο αργά και να 
διαβάζει δυνατά. Απλά χρειάζεται χρόνος μέχρι 
να αλλάξουμε αυτή την παιδική συνήθεια. Ο 
σκοπός είναι να κοιτάμε το κείμενο γρηγορότε-
ρα από όσο μπορούμε να το διαβάσουμε, έτσι 
ώστε να ξεφύγουμε από τη συνήθεια του να ακούμε τις λέξεις για να τις κατανοούμε. Μπορούμε 
να ξεκινήσουμε από ένα βιβλίο που δεν έχουμε ξαναδιαβάσει, για να είμαστε  σίγουροι πως το 
μυαλό μας εξασκείται και δε βασίζεται στη μνήμη. 

Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι στην παιδική ηλικία, όταν μαθαίναμε να διαβάζουμε, χρησιμο-
ποιούσαμε έναν οδηγό για να βλέπουμε ποια λέξη διαβάζαμε. Αυτός ο οδηγός συνήθως ήταν 
το δάκτυλό μας. Στην αποδοτική  μελέτη μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα μολύβι ή στυλό 
ή το ίδιο το δάκτυλο. Ο οδηγός θα πρέπει να ακολουθεί τη λέξη που διαβάζουμε κάθε στιγμή, 
να προχωράει αργά στην επόμενη λέξη και να κατεβαίνει στην επόμενη γραμμή. Μπορεί να μας 
φανεί περίεργο στην αρχή  και ίσως να ελαττώσει προσωρινά το ρυθμό διαβάσματος μέχρι να 
προσαρμοστούμε, αλλά η χρήση του δείκτη είναι τελικά ιδιαίτερα χρήσιμη στη βελτίωση της ταχύ-
τητάς της μελέτης. Η χρήση του δείκτη είναι επίσης σημαντική, αν θέλουμε να εξασκηθούμε στο 
διάβασμα. Μετακινώντας το δείκτη μας γρηγορότερα από όσο πραγματικά μπορούμε να διαβά-
σουμε, τα μάτια συνηθίζουν να κοιτούν ένα κείμενο ταχύτερα απ’ όσο χρειάζεται το μυαλό για να 
επεξεργαστεί αυτό που είναι γραμμένο. Αυτό θα βοηθήσει να ξεπεράσουμε την εξάρτησή μας να 
διαβάζουμε δυνατά και, με κάποια εξάσκηση, μπορεί εύκολα να μας επιτρέψει να διπλασιάσουμε 
την ταχύτητα του διαβάσματός μας.

Στη συνέχεια έρχεται η ανάπτυξη της μνήμης ως βασικό εργαλείο της αποδοτικής μελέτης . Η 
Μνήμη είναι η συγκράτηση και η αποθήκευση αυτών των γνώσεων. Στον άνθρωπο στον οποίο 
αυτές οι ικανότητες είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένες σχεδόν όλες οι συμπεριφορές περιλαμβάνουν 
κάποια μορφή μάθησης.  Η κεντρική ιδιότητα είναι ότι τα γεγονότα οργανώνονται σε κατηγορίες. 
Αυτό είναι ζωτικής σημασίας για τη μνημονική ανάκληση, καθώς η διεργασία της αναζήτησης 
μπορεί να περάσει μέσα από δενδροειδή διαγράμματα στην αποθήκη του νου, για να εντοπίσει 
την απαραίτητη πληροφορία. Αν η εννοιολογική μνήμη ήταν οργανωμένη με τον τρόπο που οι 
περισσότεροι άνθρωποι οργανώνουν τα πράγματα που έχουν στην αποθήκη του σπιτιού τους 
– σχετικά τυχαία – θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα να θυμηθούμε οτιδήποτε. Ευτυχώς ο εγκέφαλος 
τακτοποιεί την πληροφορία που κωδικοποιούμε σε κατηγορίες και μπορεί να μεγαλώσει το εύρος 
της κωδικοποίησης με την ανάλογη εκπαίδευση. 

Εκείνο όμως που θα μας κάνει να εμβαθύνουμε στην αποδοτική μελέτη  είναι το πραγματικό εν-
διαφέρον που δείχνουμε, επειδή κάνουμε κάτι το οποίο αγαπούμε. Όταν υπάρχει αυτό, μπορούμε 
να εφαρμόσουμε εύκολα τις σωστές τεχνικές και να διαβάσουμε αποτελεσματικά. Το γενικό κίνη-
τρο θα πρέπει να μας κάνει να θέλουμε να διαβάσουμε το βιβλίο. Αν δεν θέλουμε πραγματικά να 
διαβάσουμε ένα βιβλίο, ας προσπαθήσουμε να βρούμε άλλους λόγους για τους οποίους αυτό 
το βιβλίο συνδέεται με τα βαθύτερα ενδιαφέροντα μας. 

Μπορούμε να βρούμε ένα γενικό κίνητρο για να διαβάσουμε οποιοδήποτε βιβλίο, αν είμαστε 
αρκετά δημιουργικοί, και μη μου πείτε ότι εσείς δε μπορείτε να βρείτε ούτε ένα.
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Κείμενο: Τύμη Ντόρα

Σύμφωνα με αυτά που πίστευαν οι αρχαίοι Κινέζοι, όλες οι γεωγραφικές δομές παράγουν κάποια 
ενέργεια. Το Feng Shui (Φενγκ Σούι) είναι η επιστήμη που βοηθάει τη φυσική θετική ενέργεια η οποία 
προέρχεται από τις γεωγραφικές δομές, να απελευθερωθεί, με την σωστή τοποθέτηση των πραγμά-
των. Επιτρέπει στους ανθρώπους να συνυπάρχουν αρμονικά με τη γη. Ο στόχος του Feng Shui είναι 
να εξισορροπήσει την ενέργεια ή Τσι στους χώρους που ζούμε και εργαζόμαστε.

Σύμφωνα με το Feng Shui, η διαρρύθμιση των αντικειμένων που μας περιβάλλουν απελευθερώνει 
αυτή την ενέργεια και την αφήνει να απλωθεί. Αυτή, με την σειρά της, επηρεάζει έντονα το υποσυνείδη-
το μας με το πέρασμα του χρόνου. Για να έχουμε καλή υγεία, ψυχική γαλήνη, ηρεμία του πνεύματος, 
υλική ευημερία, γονιμότητα και τύχη, αυτή η ενέργεια πρέπει να κυκλοφορεί ανεμπόδιστη στο περιβάλ-
λον που ζει και κινείται ο άνθρωπος. Ακόμα οι αιχμηρές γωνίες, πόρτες και παράθυρα που δεν είναι 
τοποθετημένα στη σωστή θέση, η λανθασμένη διάταξη των επίπλων, μερικοί συνδυασμοί χρωμάτων 
και άλλοι παράγοντες μπορούν να εμποδίσουν την συνεχή ροή αυτής της συμπαντικής ενέργειας. 

Ως λογοτεχνικός όρος, Feng Shui σημαίνει «αέρας, νερό», λέξεις που οι αρχαίοι Κινέζοι χρησιμοποι-
ούσαν για να συμβολίσουν τις δύο μεγάλες δυνάμεις της φύσης. Πράγματι, πριν από 6.000 χρόνια, 
Feng Shui σήμαινε ανακάλυψη μια υπήνεμης τοποθεσίας που δεν την χτυπούσε ο άνεμος (Feng) και 
είχε άφθονο νερό (Shui). Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι στην πραγματικότητα δεν μιλάμε για μια 
απλή αρχιτεκτονική επιστήμη εσωτερικών και εξωτερικών χώρων αλλά για ένα φιλοσοφικό σύστημα.   

Όπως κάθε φιλοσοφικό σύστημα, έτσι κι αυτό διέπεται από κάποιους κανόνες που είναι: 
1. Όλα τα πράγματα πάνω στον πλανήτη είναι ζωντανά όντα, όπως και η Γη άλλωστε, και ως τέ-

τοια  πρέπει να τα σεβόμαστε.  
2. Υπάρχουν ορατές και αόρατες δυνάμεις, ενέργειες και όντα, που πρέπει να τα υπολογίζουμε για 

να ρέει σωστά το Τσι. 
3. Για να μάθουμε τη φύση και τους νόμους της και κατά συνέπεια την τέχνη του Feng Shui, πρέπει 

να μάθουμε ταυτόχρονα και τον εαυτό μας.  Αυτοί είναι δύο δρόμοι παράλληλοι και άρρηκτα δεμέ-
νοι. 

4. Ο κάθε άνθρωπος έχει την δική του εικόνα για την πραγματικότητα, το δικό του χρώμα, τη δική 
του μοναδικότητα και κατά συνέπεια ο ίδιος παίζει καταλυτικό ρόλο στη ρύθμιση και στη διαμόρφωση 

FENG SHUI
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της ενέργειας.  Η εσωτερική διάθεση του μπορεί να μετατρέψει τα πάντα. Ο κάτοικος του  σπιτιού παίζει 
ενεργό ρόλο στη ρύθμιση του Τσι. 

Για την εφαρμογή του Feng Shui μπορούμε να ξεχωρίσουμε στην Ιστορία δύο σχολές:
 Α) Η σχολή της μορφής: η οποία  χρησιμοποιεί την ανάλυση και την κοινή λογική,  αλλά προ-

σπαθεί να υιοθετήσει και τις γραμμές της φύσης. Χρησιμοποιήθηκε αρχικά  για τον προσανατολισμό 
των τάφων. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε και για τον προσανατολισμό των σπιτιών, σύμφωνα με τη 
μορφολογία της περιοχής, την παροχή νερού και τις κλιματολογικές συνθήκες. Γνωστή και ως Χσινγκ 
Φα, γεννήθηκε στην επαρχία Γιανγκ Ξι. Είναι το αρχαιότερο σύστημα Feng Shui και χρονολογείται πριν 
από τη δυναστεία Τσιν (300 μ.Χ.)  

Β) Η σχολή της πυξίδας: Χρησιμοποιεί την πυξίδα για να ορίσει προσανατολισμούς και εστιάζεται 
στις καλύτερες θέσεις και κατευθύνσεις σε σχέση με τον κάτοικο του σπιτιού. Αναπτύχθηκε στην επαρ-
χία Φουτζιγιάν και έχει τις ρίζες της στην άποψη ότι καθεμία από τις οκτώ απόλυτες κατευθύνσεις (Ν, 
ΝΔ, Δ, ΒΔ, Β, ΒΑ, Α, ΝΑ) εκπέμπει διαφορετική ενέργεια. Λέγεται και Λι Φα και είναι μια μαθηματική μέθο-
δος που χρησιμοποιεί τον προσανατολισμό, την αστρονομία, την αστρολογία και την αριθμολογία. 

ΤΕΣΤ: Πώς να βρείτε το προσωπικό σας τρίγραμμο
Ανατολικό – Δυτικό σύστημα: Πρόκειται για ένα σύστημα που καθορίζει σύμφωνα με το Πα Γκούα 

τις τέσσερις τυχερές και τις τέσσερις άτυχες κατευθύνσεις σας. Χρησιμοποιείται επίσης για να ανακα-
λύψετε με ποιόν ταιριάζετε και με ποιόν όχι. Κάντε τις απαραίτητες πράξεις για να βρείτε τον αριθμό 
σας. Δείτε σε πιο τρίγραμμο ανήκετε. Εάν είσαστε Τσεν, Σαν, Καν, ή Λι ανήκετε στην ανατολική ομάδα. 
Αν είσαστε Τσιεν, Σουν, Κεν ή Τούι, ανήκετε στη δυτική ομάδα. Αν είστε μέλος της ανατολικής ομάδας, 
αισθάνεστε άνετα με όλες τις ανατολικές κατευθύνσεις και με τα άλλα μέλη της ανατολικής ομάδας. Το 
αντίστοιχο ισχύει αν ανήκετε στη δυτική ομάδα. 

ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ: 
1. Προσθέστε τα ψηφία του έτους γέννησης σας (για παράδειγμα, το 1967 θα γίνει 1+9+6+7=  
    23).       
2. Διαιρέστε το άθροισμα με το 9 (για το έτος 1967 το 23 διαιρούμενο με το 9 θα είναι το 2 με υπό
    λοιπο το 5).
3. Προσθέστε το 4 στο υπόλοιπο της παραπάνω εξίσωσης (4+5=9).
4. Ο αριθμός που προκύπτει αντιπροσωπεύει το προσωπικό σας τρίγραμμο. Για να μάθετε πε
    ρισσότερα για αυτό, δείτε παρακάτω στα Οκτώ Διαγράμματα και ψάξτε το τρίγραμμο που ο  
    αριθμός του αντιστοιχεί στον αριθμό που έχετε υπολογίσει παραπάνω. 

ΓΙΑ ΑΝΤΡΕΣ:
1. Προσθέστε τα ψηφία του έτους γέννησης σας (για παράδειγμα, το 1967 θα γίνει 1+9+6+7= 
    23).        
2. Διαιρέστε το άθροισμα με το 9 (για το έτος 1967 το 23 διαιρούμενο με το 9 θα είναι το 2 με υπό
    λοιπο το 5).
3. Αφαιρέστε το υπόλοιπο της παραπάνω εξίσωσης από το 11 (11-5=6).
4. Ο αριθμός που προκύπτει αντιπροσωπεύει το προσωπικό σας τρίγραμμο. Για να μάθετε πε
    ρισσότερα για αυτό, δείτε παρακάτω στα Οκτώ Διαγράμματα και ψάξτε το τρίγραμμο που ο 
    αριθμός του αντιστοιχεί στον αριθμό που έχετε υπολογίσει παραπάνω. 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΦΥΛΑ: 
Αν βγει τελικά ο αριθμός 5 για άνδρες, τον αντικαθιστάται με τον αριθμό 2 και για γυναίκες με τον 

αριθμό 8. 

ΤΑ ΟΚΤΩ ΤΡΙΓΡΑΜΜΑ
Τα σύμβολα διαβάζονται από κάτω προς τα επάνω: η γραμμή στη βάση αντιπροσωπεύει τη γη, η 

μεσαία γραμμή συμβολίζει τον άνθρωπο και η επάνω γραμμή αντιπροσωπεύει τον ουρανό. Η κάτω 
σειρά από αυτά τα σχήματα καθορίζει αν το σύμβολο είναι γιν (διακεκομμένη γραμμή) ή γιανγκ (ολό-
κληρη γραμμή).
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Χαλάρωση  +
διευθέτηση του άγχους
Κείμενο: Παπαλαζάρου Δήμητρα

Το Άγχος και τα συμπτώματά του
Οι μέρες που ζούμε είναι δύσκολες, ο ρυθ-

μός πολύ γρήγορος και κατά συνέπεια είμαστε 
συνεχώς αγχωμένοι. Πολλές φορές αισθα-
νόμαστε ότι όλοι περιμένουν κάτι από μας… 
Τρέχουμε για να προφτάσουμε, η καρδιά μας 

χτυπά μονίμως γρηγορότερα, κοντανασαίνουμε, οι αντοχές και η υπομονή μας συχνά «χτυπούν 
κόκκινο» και το βράδυ δυσκολευόμαστε να κοιμηθούμε, με αποτέλεσμα να ξυπνάμε νευρικοί και οξύ-
θυμοι. Το στρες μας κυριεύει και γίνεται ανεξέλεγκτο προκαλώντας πολλά και σημαντικά σωματικά 
και ψυχολογικά προβλήματα.

 Το αίσθημα του άγχους δρα ύπουλα και προκαλεί στα νεύρα μας μεγαλύτερη ζημιά  απ’ όση 
νομίζουμε. Ένα άτομο με άγχος δεν μπορεί να απολαύσει τη ζωή του. Δυσχεραίνεται η λειτουργία 
του εγκεφάλου του, μπλοκάρεται το νευρικό του σύστημα και παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του 
αίματός του. Ποτέ δεν αφήνει τον εαυτό του «ελεύθερο».

Άγχος είναι η δυσάρεστη συναισθηματική κατάσταση που περιλαμβάνει αισθήματα φόβου ή και 
τρόμου, σαν αντίδραση σε κάποιο κίνδυνο του οποίου η πηγή είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστη ή μη 
αναγνωρίσιμη. Είναι μία κατάσταση που μπορεί να μας παραλύσει ή να μας κάνει να σπάσουμε τα 
προσωπικά μας ρεκόρ επιδόσεων. 

Το Άγχος δεν είναι καλό ή κακό από μόνο του, η δική μας αντιμετώπιση είναι που μπορεί να το 
κάνει υγιές ή προβληματικό.

Η κατάσταση έντασης που προκαλείται στον οργανισμό μας και την ονομάζουμε άγχος δεν 
υπάρχει μόνο στη σύγχρονη εποχή. Κάθε φορά που ο άνθρωπος αντιμετώπιζε μία απειλητική κα-
τάσταση, όπως την επίθεση ενός ζώου, ενεργοποιείτο ο μηχανισμός αυτός στον οργανισμό του, 
ώστε να τον κάνει ικανό να αντιμετωπίσει μία μάχη ή να τραπεί σε φυγή. Μόνο που τότε ο κίνδυνος 
ήταν πραγματικός και άμεσος. Στις μέρες μας τα πράγματα δεν είναι τόσο ξεκάθαρα και η εκτόνωση 
της έντασης δεν είναι άμεση.

Το άγχος είναι ένας μηχανισμός που έχει αναπτυχθεί στον ανθρώπινο οργανισμό εδώ και χιλιά-
δες χρόνια, ώστε να τον βοηθήσει να μπορεί να αντεπεξέρχεται επιτυχώς σε δύσκολες καταστάσεις. 
Βιολογικά λοιπόν, όταν ο άνθρωπος βιώνει μία τέτοια κατάσταση, τίθεται σε λειτουργία το Συμπαθη-
τικό μέρος του νευρικού συστήματος,  προκαλείται μία σειρά αντιδράσεων και εκκρίνονται συγκεκρι-
μένες ουσίες, κυρίως αδρεναλίνη και κορτιζόνη, ώστε το ανθρώπινο σώμα να έρθει σε κατάσταση 
έντονης εγρήγορσης. Με άλλα λόγια το σώμα τίθεται σε κατάσταση συναγερμού!

Το άγχος έχει άμεση επίδραση στο νευρικό μας σύστημα
Το νευρικό σύστημα έχει δύο παρακλάδια:
Α) Το παρασυμπαθητικό σύστημα, που είναι υπεύθυνο για τη χαλάρωση και συντελεί στην ανά-

παυση, την πέψη και την ανάρρωση.
Β) Το συμπαθητικό σύστημα, που είναι υπεύθυνο για την εγρήγορση και προετοιμάζει το σώμα 

για επίθεση ή φυγή.
Για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το άγχος, υπάρχουν τρία βασικά πράγματα που μπο-

ρούμε και είναι καλό είναι να κάνουμε:
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1. Να ασχοληθούμε με μία χειρωνακτική εργασία ή να γυμναστούμε, ώστε να εκτονώσουμε την 
κατάσταση αυτή της έντονης εγρήγορσης.

2. Να μάθουμε να χαλαρώνουμε. Υπάρχουν γι’ αυτό ειδικές ασκήσεις χαλάρωσης.
3. Να κάνουμε εσωτερική δουλειά με τον εαυτό μας. Είναι αυτό που θα φέρει τα πιο σταθερά 

αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Θα γνωρίσουμε τον εαυτό μας, τις φοβίες και τις αντιδράσεις 
του στα διάφορα ερεθίσματα και θα μας επιτρέψει να ελέγξουμε τις καταστάσεις άγχους και να τις 
εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας.

Αντιμετώπιση του άγχους
Για να αντιμετωπίσουμε το άγχος πρέπει να γνωρίσουμε και να ελέγξουμε την προσωπικότητά 

μας. Αρχικά πρέπει να μάθουμε να φροντίζουμε σωστά κάθε ένα από τα επίπεδά της:
• Να μάθουμε να περιποιούμαστε το σώμα μας, να έχουμε ισορροπημένη διατροφή και να το 

διατηρούμε σε καλή φυσική κατάσταση.
• Να βρούμε ένα ρυθμό στη ζωή μας και σε ό,τι κάνουμε, να μην αφήνουμε τα πάντα για την 

τελευταία στιγμή.
• Να μάθουμε να χαλαρώνουμε, να μην μας καταβάλουν τα συναισθήματά μας και να αποβά-

λουμε τις ενοχές μας.
• Να κάνουμε θετικές σκέψεις, να είμαστε αισιόδοξοι και να μην μπλέκουμε σε φαύλους κύκλους, 

που οδηγούν σε εμμονές και φοβίες.

Πρακτικές καθημερινές συμβουλές
1. Καλλιεργείστε τη θετική σκέψη, αποβάλετε αρνητικές και πικρόχολες σκέψεις.
2. Αντιμετωπίστε τις καταστάσεις και τους ανθρώπους που σας αγχώνουν με χιούμορ.
3. Βάζετε στόχους στη ζωή σας.
4. Φιλοσοφήστε, στοχαστείτε πάνω στην ζωή σας και στον εαυτό σας. Αναγνωρίστε τι είναι ση-

μαντικό και τι ασήμαντο και θέστε προτεραιότητες.
5. Δώστε στον εαυτό σας χρόνο, για να χαλαρώσει.
6. Να έχετε μετριοπάθεια στη διατροφή.
7. Αποφεύγετε την τελειομανία.
8. Κάντε κάθε βράδυ έναν απολογισμό της ημέρας που πέρασε.
9. Οργανώστε το χρόνο σας. Κάντε ημερήσιο και εβδομαδιαίο πλάνο.
10. Κάντε μία καλή σκέψη για τους άλλους.
11. Δεχτείτε τα λάθη και τις αδυναμίες σας.
12. Αξιοποιείστε τον ελεύθερο χρόνο σας.
Η σωστή αναπνοή  και η εφαρμογή πρακτικών χαλάρωσης είναι τα δύο βασικά πράγματα για 

να εκτονωθούμε άμεσα σε καταστάσεις έντασης.
Για να καταφέρουμε όμως να αλλάξουμε τη ζωή 

μας και τον τρόπο σκέψης μας, να έχουμε δηλαδή 
ένα μόνιμο αποτέλεσμα στην διαχείριση του άγχους, 
πρέπει να στραφούμε βαθιά μέσα στον εαυτό μας.

Η διαδικασία διερεύνησης του πραγματικού εαυ-
τού είναι αυτή που δίνει στον άνθρωπο τη δυνα-
τότητα να τον αγαπήσει, να ζει μέσα από τις δικές 
του επιλογές, χωρίς να γίνεται πιόνι στα χέρια των 
άλλων, αλλά και να μην παρασύρεται από την δική 
του θέληση να δείξει μία ιδανική, πλην όμως ψεύτι-
κη, εικόνα προς τα έξω.

Η θετική σκέψη, η φιλοσοφία και η αυτογνωσία 
είναι το κλειδί για μία πιο ποιοτική ζωή, απαλλαγμέ-
νη από άγχος, ανασφάλεια, φοβίες και καταθλιπτι-
κές τάσεις.
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Κείμενο: Κώστας Φραντζικινάκης

Μύθοι των αστερισμών

Ο ΚΡΙΟΣ
Ο Κριός είναι το πρώτο ζώδιο του ζωδιακού κύκλου. Πριν 3.000 χρόνια βρισκόταν στο εαρινό 

σημείο και όταν ο Ήλιος τον διέσχιζε, άρχιζε η Άνοιξη. Στη μυθολογία ο Κριός συμβολίζει τον Κριό 
των Αργοναυτών με το χρυσόμαλλο δέρας. 

Η ιστορία του κριού αυτού, συνοπτικά είναι η εξής: Ο Φρίξος και η Έλλη ήταν τα παιδιά του βα-
σιλικού ζευγαριού της Θεσσαλίας, Αθάμαντα και Νεφέλης. Ο Ερμής, θέλοντας να σώσει τα δύο 
παιδιά από τη μητριά τους την Ινώ, η οποία παρακίνησε τον πατέρα τους να τα σκοτώσει, έστειλε 
έναν κριό που δέχθηκε τα παιδιά στη ράχη του και πέταξε προς την Ανατολή. 

Ενώ όμως διερχόταν από τον πορθμό, που χωρίζει την Ευρώπη από την Ασία, η Έλλη φοβή-
θηκε, έχασε την ισορροπία της και έπεσε στη θάλασσα που από τότε ονομάστηκε Ελλήσποντος. 
Ο κριός όμως συνέχισε το δρόμο του και έφερε το Φρίξο στην Κολχίδα, στην ανατολική άκρη του 
Εύξεινου Πόντου. Σαν ευγνωμοσύνη για τη φιλοξενία που είχε εκεί, Ο Φρίξος θυσίασε τον κριό και 
πρόσφερε το χρυσόμαλλο δέρας στο βασιλιά της χώρας. Αυτός τοποθέτησε το δέρας στο ιερό 
σπήλαιο του Άρη, με έναν ακοίμητο δράκοντα να το φυλάει.
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Αυτό το δεύτερο μεγάλο ινδικό έπος είναι αρκετά μικρότερο από την Μαχαμπάρατα. Απαριθμεί 
μόνο γύρω στους 48.000 στίχους, είναι όμως και πάλι μεγαλύτερο από τα Ομηρικά έπη. Αν και η δι-
αδικασία του σχηματισμούτου έπους αυτού άρχισε τον 5ο π.Χ. αιώνα, ολοκληρώθηκε με την μορφή 
που έχει σήμερα τον 3ο μ.Χ. αιώνα.

 Αφηγείται τις περιπέτειες του Ράμα, ενός άλλου Αβατάρα του Θεού Βισνού, που μαζί με τον αδελ-
φό του Λακσμάνα σπεύδει για να απελευθερώσει την σύζυγό του Σίτα, την οποία είχε κλέψει ο Ραβά-
να, ο βασιλιάς-δαίμονας του νησιού Λάνκα, προσωποποίηση του κακού.

 Το όλο έπος θεωρείται, από εξωτερική άποψη, μια εξύμνηση της τιμής και της αλήθειας σαν του 
μόνου σωστού δρόμου που οδηγεί στο Θεό. Και τα ηρωϊκά αυτά γεγονότα υποτίθεται ότι έλαβαν 
χώρα την εποχή της κατάκτησης της Νοτίου Ινδίας από τους Άρειους εισβολείς. Από εσωτερική όμως 
άποψη, τα συμβολικά στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτό δείχνουν μια πολύ μεγαλύτερη αρχαιότητα. 
Η περιγραφή όπλων προηγμένης τεχνολογίας, αεροσκαφών ή “Βιμάνας”, καθώς και η αναφορά 
στην ύπαρξη μιας αρχέγονης φυλής ανθρώπων-πιθήκων με βασιλιά τον θεό Χανουμάν (παρόμοιο 
με το θεό Θωτ των Αιγυπτίων) αποτελούν ενδείξεις ότι, μαζί με τα ιστορικά γεγονότα, έχουν παρεμ-
βληθεί άλλα μυθικά στοιχεία από την εποχή της Ατλαντίδας, όταν έφτασε στην τεράστια τεχνολογική 
του ακμή ο πολιτισμός των Τολτέκα, της 3ης Υποφυλής της Άτλαντης Φυλής.

Η ΡΑΜΑΓΙΑΝΑ

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

sygerasmeno1-128.indd   21 27/2/2008   10:31:13 ìì



Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 200822

Σύμφωνα με μια εσωτερική ερμηνεία, το νησί Λάνκα (που σήμερα ταυτίζεται με την Κεϋλάνη) λέ-
γεται ότι ήταν στην πραγματικότητα ένα από τα νησιά στα οποία είχε διαμελιστεί, μετά τον δεύτερο 
μεγάλο κατακλυσμό πριν 250.000 χρόνια, η μεγάλη αρχική ήπειρος της Ατλαντίδας. Η γεωλογική 
επιφάνεια της γης εκείνη την εποχή ήταν πολύ διαφορετική από σήμερα. Συνεπώς και η επιφάνεια της 
Ινδίας και το νησί Λάνκα ήταν κορυφή βουνού, όπως αναφέρεται στην Μπαγκαβάτα Πουράνα. Ο γί-
γαντας Ραβάνα, ο βασιλιάς-δαίμονας ήταν ένας από τους μεγάλους μαύρους μάγους, ίσως ο ίδιος 
ο Ουδουάρπα, που κυβερνούσαν τότε την Ατλαντίδα και αναφέρονται στις εσωτερικές παραδόσεις 
πουμιλούν για την σύγκρουση των Αδελφών του Σκότους ή της Αριστεράς Χειρός με τους Αδελφούς 
του Φωτός ή της Δεξιάς Χειρός, όπως τους ονομάζει ο Ε. Κέυση.

 Μετά από διάφορες περιπέτειες ο Ράμα και ο Λακσμάνα εισβάλλουν στο νησί και νικούν τον Ρα-
βάνα, καταφέρνοντας να σώσουν την Σίτα από την αιχμαλωσία της. Αυτή όμως πρέπει να αποδείξει 
ότι διατηρούσε την τιμή της κατά τη διάρκεια της παραμονής της κοντά στον Ραβάνα. Γι’ αυτό θα 
υποστεί τη δοκιμασία της φωτιάς, από την οποία πρέπει να βγεί ζωντανή. Με τη βοήθεια του Θεού 
Βισνού το καταφέρνει.

 Η όλη αυτή διαδικασία κρύβει ένα βαθύ εσωτερικό συμβολισμό. Όπως και σε άλλους μύθους, η 
Σίτα συμβολίζει την Ψυχή του ανθρώπου, που πέφτει αιχμάλωτη των δυνάμεων του κακού, του σκό-
τους, των κατωτέρων παθών, της ύλης που συμβολίζονται από τον Ραβάνα, τον τυραννικό δαίμονα. 
Όταν η Ψυχή απελευθερώνεται από τα δεσμά της πρέπει ν’ αποδείξει ότι δεν μολύνθηκε, δεν επηρ-
ρεάστηκε από το κακό, και ότι παρόλους τους πειρασμούς, έμεινε αγνή και τίμια. Γι’ αυτό θα πρέπει 
να υποβληθεί συμβολικά σε κάθαρση με φωτιά που θα καταστρέψει κάθε σκιερή κηλίδα αφήνοντας 
άθικτη την πύρινη αγνότητα που χαρακτηρίζει την πνευματική φύση της. Όπως λέει ένα ανατολικό 
ρητό, για να δοκιμάσεις το αληθινό χρυσάφι πρέπει να το βάλεις στη φωτιά.

 Η ευτυχία του ζευγαριού όμως δεν διαρκεί πολύ, γιατί ο Ράμα κατηγορεί ξανά τη Σίτα για απιστία, 
οπότε αυτή τον εγκαταλείπει και αποσύρεται στο δάσος, όπου θα συναντήσει τον σοφό Βαλμίκι. 
Χάρη σ’ αυτή την μυσταγωγική συ-
νάντηση, ο Βαλμίκι θα συντάξει το 
έπος του Ραμαγιάνα.

 Στο τέλος, μετά από την τελευ-
ταία δοκιμασία στην οποία ο Ράμα 
θα υποβάλλει τη Σίτα, αυτή εξαφα-
νίζεται στα έγκατα της γης, καθώς 
το έδαφος ανοίγει κάτω από τα 
πόδια της. Αυτή η μυθική εικόνα 
θυμίζει πολύ την κάθοδο της Ευρυ-
δίκης στον Άδη, από όπου ο Ορ-
φέας δεν θα μπορέσει να την πάρει 
πίσω. Όμως, όπως και στα ορφι-
κά, ο Ράμα τελικά θα ανεβεί στον 
ουρανό όπου θα συναντήσει την 
Σίτα, που μυστηριωδώς έχει μετα-
βεί εκεί από τα βάθη της Γης. Έτσι 
κλείνει η συμβολική αυτή περιοδεία 
της Ψυχής, η οποία ύστερα από μια 
περιπετειώδη μυσταγωγική πορεία, 
ολοκληρώνει τον κύκλο των μυητι-
κών της δοκιμασιών επί της γης. Ο 
ενδιαφερόμενος αναγνώστης θα 
βρει περισσότερα στοιχεία, και συ-
γκεκριμένα σε σχέση με το αστρο-
λογικό κλειδί ερμηνείας αυτής της 
μυσταγωγικής διαδικασίας, στο βι-
βλίο μου “Ο Ζωδιακός κύκλος στην 
Παγκόσμια Μυθολογία”.
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε1.ΑΘΗΝΑ

2.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΓΝΑΤΙΑ

a. Τα μέλη – εθελοντές της «Νέας 
Ακρόπολης» επανέλαβαν ένα διήμερο 
σεμινάριο με θέμα: «η αντιμετώπιση του 
σεισμού», ως βασικό στοιχείο για την εκ-
παίδευσή τους. 

Η παρουσίαση έγινε από τα μέλη της 
Κοινωνικής Οικολογικής Δράσης Ελλά-
δας «Ζωντανές Δυνάμεις» (Κ.Ο.Δ.Ε.) της 
Νέας Ακρόπολης. Κατά τη διάρκεια του 
σεμιναρίου εφαρμόστηκαν ασκήσεις 
προσομοίωσης σε μια προσπάθεια να  
λειτουργήσουμε με όσο το δυνατό πιο 
σωστό τρόπο μπροστά σε ενδεχόμενο 
σεισμό.

β. Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον και επί-
καιρο σεμινάριο με θέμα την ανδρική και 
τη γυναικεία ψυχολογία πραγματοποιή-
θηκε στην Αθήνα, με μεγάλη ανταπό-
κριση του κοινού.

Οι άνδρες και οι γυναίκες είναι σί-
γουρα διαφορετικοί, αλλά και γι’ αυτό 
συμπληρωματικοί. Με την κατανόηση 
της διαφορετικότητας αυτής, που συνή-
θως εντοπίζεται στον τρόπο σκέψης και 
έκφρασης, μπορέσαμε να γνωρίσουμε 
καλύτερα το άλλο φύλο αλλά και τους 
εαυτούς μας,  για να πετύχουμε έτσι μια 
συμβίωση ουσίας, αλληλοκατανόησης 
και αλληλοσεβασμού.
  

Μέλη της Νέας Ακρόπολης του πα-
ραρτήματός μας στην Εγνατία, επισκέ-
φθηκαν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης και  διασκέδασαν παιδιά 
και μεγάλους με μια ενδιαφέρουσα πα-
ράσταση κουκλοθέατρου.  Επίσης, με 
την ευγενική χορηγία της ΔΕΛΤΑ,  μοίρα-
σαν δωράκια στα παιδιά που νοσηλεύο-
νταν στο Νοσοκομείο.
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5. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Υπάρχει μια τέχνη που οι περισσότεροι έχου-
με πειραματιστεί μαζί της. Ένα μέλος μας που 
έχει επαγγελματική εμπειρία στην τέχνη της μα-
γειρικής και ζαχαροπλαστικής μας αποκάλυψε 
πολλά μυστικά, κάποια από τα οποία προέρ-
χονται από την Αρχαία Ελλάδα. Μάθαμε πώς 
να αξιοποιούμε τα υλικά που έχουμε βάζοντας 
φαντασία και γνώση, και να έχουμε ένα νόστιμο 
και όμορφο αποτέλεσμα σε λίγο χρόνο. 

ΣΚΟΤΕΙΝΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ, ήταν το θέμα της ομιλία 
μας που αναφέρθηκε στο πώς θα μπορέσουμε 
να ξεχωρίσουμε τις πραγματικές μας αρετές σε 
σχέση με συμμάχους που μας κάνουν να λει-
τουργούμε για προσωπικό συμφέρον.

“Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΒΕΛΤΩΣΗΣ”

Πλήθος κόσμου ήρθε στην πρώτη ομιλία 
του 2008 που είχε θέμα τον τρόπο με τον οποίο 
θα μπορούσαμε  να βελτιώσουμε τη ζωή μας.

3. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΔΑΡΗΣ 

4. ΛΑΡΙΣΑ 

Στο πλαίσιο της εθελοντικής δράσης της 
Νέας Ακρόπολης Λάρισας το παράρτημα συμ-
μετείχε στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Ιδρύ-
ματος παιδιών με ειδικές ανάγκες ‘Αριστεύς’, 
στη Γιάννουλη Λάρισας και σε συνεργασία 
με τον φορέα ‘Άρσις’ (Υποστήριξη Νέων) στη 
γιορτή που διοργανώθηκε για τα παιδιά αθίγ-
γανων στο σύλλογο ‘ROM Ελπίδα’. Με πολύ 
καλή διάθεση και με σκοπό την προσφορά στο 
συνάνθρωπό μας, που μας χρειάζεται σήμερα 
όσο ποτέ άλλοτε, μοιράσαμε πολλά δώρα και 
γλυκά, και τραγουδήσαμε με την κιθάρα όλοι 
μαζί Χριστουγεννιάτικα τραγούδια που ξεσήκω-
σαν τον ενθουσιασμό των παιδιών.
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Κείμενο: Στάθης Σακκάς

 ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΙΓΥΠΤΙΩΝ

Η Αίγυπτος ήταν και είναι ένα ζωντανό μυστήριο για πολλούς επιστήμονες, αρχαιολόγους, ιστο-
ρικούς, μηχανικούς, αστροφυσικούς, γιατρούς, ανθρωπολόγους. Τα θαυμαστά της μνημεία ακό-
μη ερευνώνται και μας αποκαλύπτουν πως σήμερα με πολύ μεγάλη δυσκολία θα μπορούσαμε να 
κατασκευάσουμε κάτι ανάλογο.

Οι αρχαιολόγοι ήταν πεπεισμένοι πως  μέσα σε λίγους αιώνες οι Αιγύπτιοι πέρασαν από τη Νεο-
λιθική εποχή στην ανέγερση μνημείων υψηλής τεχνογνωσίας. Ήταν σίγουροι πως οι πυραμίδες ήταν 
αποκλειστικά ταφικοί χώροι, και πως η Μεγάλη πυραμίδα χτίστηκε την εποχή της  4ης δυναστείας, επί 
Χέοπα, και μάλιστα από σκλάβους. Ανασκαφές που ακολούθησαν τα κατέρριψαν όλα αυτά.

Το ανιστόρητο Χόλυγουντ συχνά μας προβάλει τους Αιγύπτιους σαν ένα δύστυχο λαό, καταπιε-
σμένο από τυραννικούς δυνάστες. Όμως στη μεγαλύτερη διάρκεια της ιστορίας τους (τουλάχιστον 
της γνωστής των 4.000 χρόνων), υπήρξε ένας ευτυχισμένος λαός. Ποιο ήταν το μυστικό τους;

Μελετώντας τη ζωή στην πόλη των Θηβών, για παράδειγμα, βλέπουμε  πώς οι πολίτες της ζού-
σαν αρμονικά, με τη συμβίωση και την ανεκτικότητα μιας  μεγάλης οικογένειας. Η μνησικακία, οι κα-
κές προθέσεις και τα ποινικά αδικήματα ήταν εξαιρέσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά τους ήταν  η χαρά, 
η μεταφυσική βαθύτητα και  η φυσική αντιμετώπιση του θανάτου. Οι σχέσεις των δύο  φύλων ήταν 
ισότιμες. Η θέση της γυναίκας ήταν ισχυρή, έφτανε ως και τα ανώτατα ιερατικά αξιώματα.
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Οι εργάτες και οι τεχνίτες ήταν αδελφότητες ή 
συντεχνίες με βαθιά γνώση της τέχνης, μυστικό-
τητα, και ξεκάθαρη ιεραρχία. Φημισμένοι ήταν 
οι λιθοξόοι, που λάξευαν τους βράχους της κοι-
λάδας των βασιλέων και τους ογκόλιθους των 
πυραμίδων. Μερικά από τα μυστικά τους δεν 
έχουν αποκαλυφθεί ακόμη.

Οι αγρότες βοηθούσαν στο έργο των συ-
ντεχνιών το διάστημα που ο Νείλος πλημμύριζε. 
Αυτό αποτελούσε γι’ αυτούς  θρησκευτική πρά-
ξη. Η ζωή τους κυλούσε σε αρμονία με τους 
ρυθμούς του Νείλου και της φύσης, που καθό-
ριζαν το περίπλοκο τριπλό ημερολόγιό τους. 

Οι γραφείς ήταν ανώτεροι διοικητικοί υπάλ-
ληλοι, μετά από μακρόχρονες σπουδές στους 
«Οίκους της Ζωής». Μέσα στα καθήκοντά τους 
ήταν οι απογραφές κάθε είδους, οι φόροι και 
η δίκαιη κατανομή του πλούτου, ο διορισμός 
υπαλλήλων, και γενικότερα η καλή λειτουργία 
του κράτους.

Οι ιερείς τελούσαν τα βασικά ιερατικά κα-
θήκοντα, σε κάθε πόλη και χωριό, βοηθώντας 
τους ανθρώπους. Επίσης, οι μυημένοι ονομά-
ζονταν «Υπηρέτες του Θεού», ήταν επιφορτισμέ-
νοι να διατηρούν ζωντανή τη σχέση με τους Θε-
ούς στα άδυτα των Ναών κι ήταν πνευματικοί 
οδηγοί των ανθρώπων.

Κάθε χρόνο διέσχιζαν το Νείλο και σταμα-
τούσαν σε όσα χωριά τους υποδείκνυαν οι 

οιωνοί. Εκεί διάλεγαν τουλάχιστον ένα από τα 
παιδιά που είχαν γεννηθεί εκείνο το έτος. Τα 
εκπαίδευαν σε μυητικά κέντρα και ανάλογα με 
την κλίση τους μπορούσαν να γίνουν γραφείς, 
γιατροί, στρατιωτικοί. Οι πιο ικανοί μπορούσαν 
να σπουδάσουν στη σχολή του Άμμωνα, απ’ 
όπου ελάχιστοι κατάφερναν να γίνουν ιερείς. 

Ο Βεζύρης ήταν επιφορτισμένος με την απο-
νομή της δικαιοσύνης και τον κυβερνητικό σχε-
διασμό κι εκτέλεση. Όφειλε να είναι άμεμπτος, 
ενάρετος, σοφός και δίκαιος. Στην επιτύμβια επι-
γραφή ενός δικαστή της Αρχαίας Αυτοκρατορί-
ας γράφει: «Ποτέ δεν επέτρεψα ένας άνθρωπος 
να κοιμηθεί δυσαρεστημένος. Εγώ φέρνω την 
ειρήνη.» 

Ο Φαραώ ήταν ο πραγματικός μεσολαβη-
τής μεταξύ Ουρανού και Γης, μεταξύ του πνευ-
ματικού και του υλικού κόσμου. Έπρεπε να είναι 
«γιος των Θεών», ένας μύστης υψηλού βαθμού. 
Ταξίδευε τακτικά σ’ όλη την Αίγυπτο και πολε-
μούσε για τη διατήρηση των συνόρων της. Η 
ζωή του όμως καθοριζόταν, από την ανατολή 
ως τη δύση του ήλιου,  από ένα πολύπλοκο τε-
λετουργικό τυπικό. Απ’ αυτόν εξαρτιόταν η ευ-
τυχία και η ευημερία των ανθρώπων.  Η δυστυ-
χία, η ξηρασία και η πείνα αποτελούσαν λόγο 
εξέγερσης ή καθαίρεσής του. 

Έκανε τις προσφορές του στο Θεό σε πολύ 
εσωτερικές συνθήκες, ώστε να διατηρεί την 
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ένωση με το Ιερό. Σε όποια δυναστεία κι αν 
ανήκαν, όποια μορφή του θεού κι αν υπηρε-
τούσαν, οι Φαραώ πάντα έκαναν καθημερινές 
προσφορές στη Μάατ. Ήταν η  κόρη του Ρα, 
του δημιουργού Ήλιου, πηγή της Αλήθειας, της 
Δικαιοσύνης και της Εμπιστοσύνης. Το φτερό 
της Μάατ ήταν το αντίβαρο της καρδιάς του νε-
κρού, στη ζυγαριά της Ψυχοστασίας. Ήταν θε-
μέλιο της αρμονίας μέσα στον άνθρωπο, στην 
πόλη και στη χώρα.

Πολλές συμβουλές έχουν δοθεί προς τους 
νέους Φαραώ για την αγάπη προς τους αν-
θρώπους, την αυστηρότητα προς τον εαυτό 
τους και τους άδικους ανθρώπους.

«Τίμα το λαό σου και κάνε τον να ευημερήσει, 
γιατί είναι καλό να ενεργείς για το μέλλον κάνο-
ντας το καλό. Μη χαλάσεις μια ζωή καμωμένη 
για επαγρύπνηση, μην αφεθείς στην ικανοποί-
ηση του εαυτού σου, γιατί θα γίνεις δυστυχής. 
Πόσο μέτριος είναι αυτός που συνδέει ολόκλη-
ρη τη χώρα με το πρόσωπό του, και ο άπλη-
στος άνθρωπος είναι άφρων, επειδή τα αγαθά 
υπάρχουν για όλους.» 

Γιατί ήταν τόσο φυσικά αυτά για τους Αιγυ-
πτίους;  

Πίστευαν πως το σύμπαν δεν ήταν μια τέ-
λεια καλοκουρδισμένη μηχανή. Κάθε μέρα το 
φως έπρεπε να νικήσει το σκοτάδι. Ο Ρα – Ήλιος 
έπρεπε κάθε μέρα να αναγεννιέται, να ξανα-
δημιουργείται. Διαφορετικά θα επικρατούσε η 
διάλυση, η Ισφέτ, όπως την αποκαλούσαν. Το 
ίδιο ίσχυε και για την κοινωνία. Δεν αρκούσε να 
υπάρχει ένα δίκαιο κράτος, μια καλή αρχή, αλλά 
κάθε στιγμή, κάθε μέρα χρειαζόταν να νικήσουν 
την άγνοια και τη βαρβαρότητα. Κάθε πράξη -η 
σπορά, η εργασία, η μελέτη- γινόταν μια ιερή 
προσφορά. Έτσι ο χρόνος δεν ήταν πλέον 
γραμμικός, αποκτούσε νόημα.  Η επανάληψη 
ιερών εσωτερικών πράξεων βοηθούσε στη βελ-
τίωση του χαρακτήρα των ανθρώπων.

Πρώτος απ’ όλους ο Φαραώ έπρεπε να 
μιμείται τον κύκλο του ήλιου που αναγεννιέται 
κάθε πρωί και να ανοίγει την καρδιά του κάθε 
βράδυ στη Μαάτ για τις πράξεις του. Έτσι ένωνε 
τον ορατό κόσμο με τον αόρατο.  Αυτό και όλες 
οι άλλες ιερές δράσεις του ήταν η ανταπόδοση 
όσων δεχόταν από το θείο κόσμο, μια πράξη 
αλληλεγγύης: «Δόξασα τη Μάατ που αυτός (ο 
Θεός) αγαπά, επειδή ξέρω ότι απ’ αυτήν ζει...»  

Κάθε Αιγύπτιος αισθανόταν αυτή την ένω-
ση με τον θείο κόσμο και με τον ίδιο το Φαραώ. 
Αυτή η «πράξη αφοσίωσης» προκαλούσε το 
σεβασμό κι όχι την τυφλή υπακοή όπως στις 

καταπιεστικές μοναρχίες.  Κάθε ένας που εφάρ-
μοζε τη Μαάτ (Αλήθεια -Δικαιοσύνη -Εμπιστο-
σύνη) στη δουλειά και τη ζωή του, συνδεόταν 
με το Φαραώ και τους άλλους. Με αυτόν τον 
τρόπο αναπτυσσόταν  αλληλεγγύη για τους 
συμπολίτες τους, που είναι το αντίθετο της χω-
ριστικότητας, του εγωισμού.  Αυτή η σύνδεση 
οδηγούσε στη συμμετοχή και τη συνυπευθυ-
νότητα στα κοινά ζητήματα της πόλης. Αυτά 
επέτρεπαν την κυκλοφορία της Ζωής και της 
πνευματικής δύναμης. Το άτομο συνδεόταν με 
το Όλο και το Όλο με το άτομο.

Επίσης, ο Φαραώ είχε συνείδηση πως «οφεί-
λει να σώζει το δυστυχή, και να καταπολεμά το 
νόμο του ισχυροτέρου» εφαρμόζοντας καθη-
μερινά τα παραπάνω. Αν δε μπορούσε να δια-
τηρήσει τη Μάατ μέσα στην πόλη, και τους δε-
σμούς  μεταξύ ουρανού και γης,  επικρατούσε 
η Ισφέτ  και οι ατέλειές της: η αδικία, η βία, η μη 
επικοινωνία, ο νόμος του ισχυροτέρου, η ατα-
ξία, ο πόλεμος, η ανταρσία, η έχθρα, η κλοπή, 
ο πόνος, η αρρώστια και ο θάνατος.

Οι Αιγύπτιοι, μελετώντας σε βάθος την ψυχή 
του ανθρώπου, ανακάλυψαν τρεις αιτίες εκδίω-
ξης της Μάατ:                             
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1) Την Οκνηρία, που είναι η αδράνεια, η τε-
μπελιά που εμποδίζει τον άνθρωπο να δρα, να 
προσφέρει. 

2) Τη νοητική κωφότητα, δηλαδή  την ανικα-
νότητα του ανθρώπου να μείνει γαλήνιος  να έχει 
την ευαισθησία, το άνοιγμα της συνείδησης που 
του επιτρέπει να ακούει πραγματικά και να κατα-
νοεί τους άλλους, τον εαυτό του, τους θεούς.

«Όσο για τον ανόητο που δεν ακούει, δεν 
υπάρχει κανείς που να δράσει γι’ αυτόν. Θεωρεί 
τη γνώση σαν άγνοια και το ωφέλιμο σαν βλα-
βερό. Ο κακός του χαρακτήρας είναι γνωστός 
στους μεγάλους. Ζει την κάθε μέρα σα νεκρός»  
Πταχοτέπ

3) Την απληστία,  συσχετισμένη με τον εγω-
ισμό, το σοβαρότερο ίσως από όλα τα ελατ-
τώματα. Την προσκόλληση στις επιθυμίες και 
τ’ αποκτήματα. Ο άπληστος ταυτίζει τον εαυτό 
του με αυτά που έχει κι όχι με αυτό που είναι, την 
καρδιά του.

«Αν θέλεις να είναι τέλεια η συμπεριφορά 
σου, κρατήσου μακριά από κάθε κακό. Φυλά-
ξου απ’ την απληστία, επειδή είναι μια βαριά κι 
αθεράπευτη αρρώστια…»

Για να νικηθεί η απληστία χρειάζεται αλτρου-
ισμός, αλληλεγγύη, γενναιοδωρία, αγάπη για 
τους άλλους και αφοσίωση, που επιτρέπει στον 
άνθρωπο να έρθει ξανά σε επαφή με το Ιερό 
και με την καρδιά του, τον πυρήνα του.

Για τη νίκη πάνω στην νοητική κωφότητα, 
χρειάζεται το εσωτερικό άκουσμα κι ο στοχα-
σμός, η ικανότητα να ανακαλύψουμε τα μυστι-
κά της Ζωής, την Αλήθεια πίσω από τα πέπλα 
των φαινομένων. Αυτά συνοψίζονται στην αρε-
τή της Έρευνας.

Η οκνηρία καταργείται με την ορθή δράση, 
τη δράση με νόημα, που είναι αφιερωμένη σε 
κάτι που μας ξεπερνάει. Οι Αιγύπτιοι την ονόμα-
ζαν Υπηρεσία. Επιτρέπει στον άνθρωπο να βγει 
απ’ την κινούμενη άμμο της οκνηρίας και να 
εξαγνιστεί, καθώς δεν προσδοκά ανταμοιβές.

Ζώντας με τις αρετές αυτές οι Αιγύπτιοι κατά-
φεραν να φτάσουν τον πολιτισμό τους στα επί-
πεδα που ξέρουμε, εγκαθιδρύοντας τη Μάατ:

«Χαίρε, όλη η γη!
Ήρθε η καλή εποχή
Ο κύριος εμφανίσθηκε σ’ ολόκληρη 
τη χώρα        
Η Μάατ ξαναγύρισε στη θέση της
Όλοι οι δίκαιοι, ελάτε και δείτε
Η Μάατ νίκησε την Ισφέτ,
Οι κακοί έπεσαν κάτω
Οι άπληστοι περιφρονήθηκαν»
                                                            Μερεφθά

Ας ρίξουμε μια ματιά στο σήμερα:  

Ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου το πρότυπο του 
επιτυχημένου και ισχυρού ανθρώπου είναι αυ-
τού που έχει χρήματα, περιουσία και εξουσία. 
Οι άνθρωποι δέχονται μια αφόρητη πλύση 
εγκεφάλου αποκτώντας τεχνητές ανάγκες και 
μια μεθοδευμένη οικονομική αφαίμαξη. Έτσι ο 
άνθρωπος  προσκολλάται στο ένστικτο επιβί-
ωσης, είναι φοβισμένος, ανασφαλής… γίνεται 
άπληστος. 

Γίνεται αναίσθητος στις ανάγκες των άλλων, 
στις δυσκολίες και τα προβλήματά τους. Ο εγω-
ιστής ενδιαφέρεται μόνο για το δικό του συμφέ-
ρον, χάνει την ικανότητα να μπαίνει στη θέση 
του άλλου, να αντιλαμβάνεται και να φαντάζε-
ται οτιδήποτε άλλο εκτός από τα «δικά του», χά-
νει την ικανότητα να ακούει.

Αν δε μπορεί να αισθανθεί βασικά πράγ-
ματα που τον περιβάλλουν,  τότε δύσκολα θα 
αντιληφθεί κάτι βαθύτερο. Οι πράξεις του θα 
είναι μηχανοποιημένες, θα δρα απλώς για να 
ικανοποιεί τις ανάγκες του, χωρίς νόημα. Σα 
να δημιουργήθηκε μόνος του, χωρίς γονείς, 
δασκάλους, χωρίς τους άλλους, χωρίς γη και 
ουρανό. Ξεχνάει όσα του έχουν προσφέρει και 
δεν θέλει να ανταποδώσει και να προσφέρει σε 
κανένα. Φαίνεται δραστήριος, αλλά στην πραγ-
ματικότητα είναι οκνηρός.

Εδώ και 5.000 χρόνια τουλάχιστον, οι Αιγύ-
πτιοι μας μίλησαν γι’ αυτά τα ελαττώματα και τ’ 
αποτελέσματά τους. Τα προέβλεψαν και τα έζη-
σαν κι αυτοί στους μεσαίωνές τους. Τα ζούμε κι 
εμείς σήμερα. Όμως οι αρχές και οι αρετές της 
Μάατ είναι διαχρονικές και παγκόσμιες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Θήβες, J.A.Livraga, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη
2. Αίγυπτος - Η Γη των Θεών, το Δώρο του Νείλου, 
Fernand Scwarz, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη 
3. Η Αρχαία Αίγυπτος, Jean Vercouter, Εκδόσεις Μ. 
Καρδαμίτσα.
4. Η καθημερινή ζωή στην Αρχαία Αίγυπτο, Pier 
Monte, Εκδόσεις Ωκεανίς
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βιβλίων
παρουσίαση
βιβλίων
παρουσίαση

ΜΙΑ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗ ΓΗ
ΤΕΡΟΥΟ ΧΙΓΚΑ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Σε μια εποχή στην οποία οι ραγδαίες περιβαλ-
λοντικές αλλαγές απειλούν το μέλλον της Γης, κα-
λούμαστε να ανακαλύψουμε νέους τρόπους που 
θα σώσουν τον πλανήτη μας. Σύμφωνα με τον δια-
κεκριμένο Ιάπωνα επιστήμονα Τερούο Χίγκα, η επα-
ναστατική τεχνολογία των Ενεργών Μικροοργανι-
σμών δύναται να έχει εφαρμογή σε διάφορα πεδία 
της ανθρώπινης δράσης και ζωής, επιφέροντας 
έτσι την επίλυση των προβλημάτων της παγκόσμι-
ας ρύπανσης, της περιβαλλοντικής μόλυνσης, της 
έλλειψης τροφής και της μελλοντικής εξάντλησης 
των ενεργειακών πόρων. Πρόκειται για ένα ενδιαφέ-
ρον βιβλίο που προτείνει λύσεις σε ένα άκρως επί-
καιρο πρόβλημα.

NUAD THAI: ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΤΑΪΛΑΝΔΕΖΙΚΟ ΜΑΣΑΖ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Η συγγραφέας του βιβλίου και ειδική στο Thai 
Massage, μας καλεί σε μια γνωριμία με αυτή την 
πανάρχαιη τεχνική μάλαξης της Ταϋλάνδης, η 
οποία εκφράζει μια παραδοσιακή ταϋλανδέζικη κο-
σμοθεωρία. Ο πρακτικός αυτός οδηγός παραθέ-
τει την ιστορία και φιλοσοφία του συστήματος και 
παρουσιάζει αναλυτικές περιγραφές των μεθόδων 
εφαρμογής του μέσα από αναλυτικές επεξηγήσεις, 
κατατοπιστικά σχεδιαγράμματα και πλούσια εικονο-
γράφηση.
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ΤΟ ΕΚΚΡΕΜΕΣ
ΚΛΑΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Το βιβλίο αυτό είναι ένας πρακτικός οδηγός 
στην τέχνη της ραδιαισθησίας. Στην αρχαιότητα 
η ραβδοσκοπία ήταν μια ιερή τέχνη, ενώ σήμερα 
αποτελεί μια πρωτοποριακή μέθοδο αναζήτη-
σης και εντοπισμού αντικειμένων, προσώπων, 
υλικών, κλπ. Μέσα από λεπτομερείς οδηγίες, 
ασκήσεις και διαγράμματα έχουμε τη δυνατό-
τητα να εξασκηθούμε στη ραδιαισθησία, ανα-
πτύσσοντας τις διαισθητικές μας ικανότητες με 
έναν ψυχαγωγικό τρόπο. Η έκδοση περιλαμβά-
νει κι ένα μπρούτζινο εκκρεμές.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΡΑΞΙΑΣ
ΤΖΟΝ ΝΤΑΪΝΤΟ ΛΟΟΡΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Στο παρόν βιβλίο παρουσιάζεται, μέσα από 
μια συλλογή σημαντικών σχετικών κειμένων, το 
σικαντάζα, μια διαλογιστική μέθοδος στην πα-
ράδοση του Ζεν. Πρόκειται για το διαλογισμό 
χωρίς συγκεκριμένο αντικείμενο, καθώς αφορά 
στη χωρίς διάκριση εστίαση σε όλα τα εμφα-
νιζόμενα φαινόμενα της τωρινής εμπειρίας. Τα 
κείμενα αυτά είναι εξαιρετικά χρήσιμα, όχι μόνο 
για τους ειδικούς του είδους αλλά και για όσους 
ενδιαφέρονται να γνωρίσουν την παράδοση 
του Ζεν από την εποχή του ιδρυτή του, του Μπο-
ντιντάρμα, έως σήμερα. 

ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΤΖΙΝΤΟΥ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Ο Τζίντου Κρισναμούρτι θεωρείται διδάσκα-
λος και μεγάλος ουμανιστής φιλόσοφος, που 
επηρέασε καθοριστικά τη σύγχρονη σκέψη. Στο 
βιβλίο αυτό παραθέτονται συζητήσεις και ομι-
λίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ελβετία και 
την Αγγλία. Ανάμεσα στα θέματα που πραγ-
ματεύεται είναι: Η αγάπη, η  αλήθεια και η τάξη, 
Η ικανότητα του νου να βλέπει, Η μοναξιά, Οι 
σχέσεις και η καθημερινή ζωή, και άλλα ενδια-
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ΖΕΝ, Η ΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΟΑΝ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Μπορεί το βιβλίο αυτό να είναι μικρό σε μέ-
γεθος, έχει όμως πλούσια εικονογράφηση και 
περιέχει φράσεις της αρχαίας φιλοσοφίας Ζεν 
που εμπνέουν και καθοδηγούν το σύγχρονο 
αναζητητή. Πρόκειται για μια διαχρονική φιλο-
σοφία που αγγίζει με ένα μοναδικό τρόπο ζητή-
ματα που αφορούν τον άνθρωπο, τη ζωή και 
το σύμπαν.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ
DION FORTUNE & GARETH NIGHT
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Το εξαιρετικό αυτό βιβλίο περιλαμβάνει 
μια σειρά κειμένων, γραμμένα από την Dion 
Fortune και συμπληρωμένα από τα σχόλια του 
Gareth Night. Μέσα από αυτά ερχόμαστε σε 
επαφή με τη χρήση της τελετουργίας, τις ψυχι-
κές δυνάμεις που αναπτύσσονται σε αυτήν, τη 
σχέση της με τη μύηση, καθώς και τις μαγικές 
της εφαρμογές. Είναι μια πραγματικά χρήσιμη 
εισαγωγή στην τελετουργική μαγεία της δυτικής 
παράδοσης.

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ISRAEL REGARDIE
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ

Η έννοια της μαγείας περιλαμβάνεται μέσα 
στη δυτική εσωτερική παράδοση, αναμειγνύο-
ντας την αρχαία σοφία με τη μαγική εμπειρία. 
Οι θεωρητικές αλλά και πρακτικές όψεις του 
μαγικού έργου αναλύονται με ακρίβεια στο 
ενδιαφέρον αυτό βιβλίο, το οποίο έρχεται να 
επεξηγήσει θεμελιώδεις διδασκαλίες, γριμόρια, 
μαγικά τυπικά και φυσικές λατρείες.
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html

H αστρονομία της αστρολογίας

Τα ιστορικά ίχνη της αστρολογίας εντοπίζονται στην αρχαία Βαβυλωνία και δείχνουν ότι αρχικά 
ήταν ενιαία με την αστρονομία. Για να μπορούν οι Βαβυλώνιοι αστρολόγοι να εξασκήσουν την τέχνη 
τους, κατασκευάστηκαν χάρτες και πίνακες, που έδειχναν την ανατολή και τη δύση των αστέρων. Βα-
σισμένοι στις παρατηρήσεις τους, αντιλήφθηκαν ότι κάποιοι αστέρες δεν κινούνταν με τον ίδιο τρόπο 
όπως οι άλλοι. Αργότερα, οι αρχαίοι Έλληνες θα μας έδιναν τη λέξη, την οποία χρησιμοποιούμε για 
αυτά τα αντικείμενα σήμερα, «πλανήτες» που σημαίνει περιπλανώμενα αστέρια. 

Η αστρολογία στηριζόταν στη λήψη προσεκτικών μετρήσεων των θέσεων των αστέρων και των 
πλανητών και στην προσπάθεια να συνδυαστούν οι θέσεις τους με μεγάλης κλίμακας συμβάντα στη 
γη, όπως θρησκευτικά κινήματα, πόλεμοι και σεισμοί. Η πρόγνωση του μέλλοντος ενός ατόμου ήταν 
άγνωστη, εκτός αν αυτό το άτομο ήταν τόσο ισχυρό, ώστε η παρουσία του να έχει τεράστια επίδρα-
ση στον κόσμο γύρω του. Πλούσια άτομα παρείχαν μεγάλα ποσά χρημάτων στην αστρολογία, βο-
ηθώντας να κατασκευαστούν μεγαλύτερα τηλεσκόπια για την παρατήρηση των άστρων, ελπίζοντας 
έτσι να αποκτήσουν μια πιο ξεκάθαρη πρόβλεψη για το μέλλον τους. Έτσι αρχικά η αστρολογία επι-
δότησε την αστρονομία και αποτέλεσε μια χρήσιμη πηγή εργασίας για πολλούς από τους μεγάλους 
αστρονόμους, όπως ο Κέπλερ και ο Γαλιλαίος.

Οι δύο τύποι της αστρολογίας

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατευθύνσεις αστρολογίας, όπως την γνωρίζουμε Δυτική και Ινδική. Και οι 
δύο τύποι διαιρούν το ελλειπτικό επίπεδο, (την πορεία, που ο ήλιος, η σελήνη και οι πλανήτες περίπου 
ακολουθούν δια μέσου του ουρανού) σε δώδεκα τμήματα, κάθε ένα από τα οποία αντιστοιχεί στον 
αστερισμό που φαινόταν στο νυχτερινό ουρανό, όταν ο ζωδιακός χωρίστηκε αρχικά. Η αστρολογία 
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Η αστρονομία της αστρολογίας 

επικεντρώνεται γύρω από τις θέσεις του ήλιου, 
της σελήνης και των πλανητών στο ζωδιακό, 
για ένα συγκεκριμένο γεγονός, θεωρώντας ότι 
η θέση κάθε πλανήτη επηρεάζει τη ζωή μας στη 
γη. Ένα κοινό χαρακτηριστικό και στους δύο τύ-
πους αστρολογίας είναι η σημαντικότητα του 
ζωδίου που ανατέλλει εξαιτίας της περιστροφής 
της γης στον ανατολικό ορίζοντα, τη στιγμή της 
γέννησης του ατόμου. Η μεγάλη διαφορά μετα-
ξύ των δύο τύπων είναι ότι η Ινδική αστρολογία 
χρησιμοποιεί αστρικό ζωδιακό, ο οποίος αντι-
στοιχεί στους όποιους αστερισμούς βρίσκονται 
στον ουρανό, ενώ η Δυτική αστρολογία χρησι-
μοποιεί τον τροπικό ζωδιακό, ο οποίος βασίζε-
ται σε ημερομηνίες, και κατέληξε προοδευτικά 
σε 12 ζωδιακούς μήνες που αντιστοιχούν σε 
ισάριθμους αστερισμούς και που συγχρονίζο-
νται με την απειροελάχιστη μεταβολή των ισημε-
ριών, καθώς η γη ταλαντεύεται στον άξονά της 
όπως ένα περιστρεφόμενο γυροσκόπιο. Αν και 
η κίνηση αυτή είναι πολύ αργή με ρυθμό μιας 
μοίρας κάθε 70 χρόνια, αυτή η μεταβολή σημαί-
νει ότι ο αστερισμός των Ιχθύων σήμερα λάμπει 
στον ουρανό κατά τη διάρκεια του δυτικού ζω-
δίου του Κριού.

Οι αστερισμοί

Αν και με γυμνό μάτι κάθε σημείο φωτός 
μοιάζει περίπου όμοιο με το διπλανό του, μπο-
ρούμε σήμερα να δούμε βαθύτερα στο διάστη-
μα και να ανακαλύψουμε ότι κάποια από αυτά 
τα σημεία φωτός δεν είναι καθόλου αστέρες, 
αλλά ολόκληροι γαλαξίες τόσο απομακρυσμέ-
νοι, που μοιάζουν να έχουν το ίδιο μέγεθος με 
τα κοσμικά ξαδέλφια τους, που όλα μαζί σχη-
ματίζουν τους αστερισμούς τους οποίους χρη-
σιμοποιεί σήμερα η αστρολογία. Ακόμη συνει-
δητοποιούμε ότι οι ίδιοι οι αστερισμοί αλλάζουν 
και διαστρέφονται. Τα άστρα που φάνταζαν 
ακίνητα στους αρχαίους αστρονόμους, γνωρί-
ζουμε σήμερα ότι κινούνται μεταξύ τους. Αν και 
τα πάντα στο σύμπαν κινούνται, κάποιες φορές 
με τεράστιες ταχύτητες, το ίδιο το σύμπαν είναι 
τεράστιο και η φαινομενική κίνηση των αστέρων 
για την ανθρώπινη κλίμακα είναι πολύ μικρή. Για 
να παρατηρηθεί η κίνηση των περισσότερων 
αστέρων, θα έπρεπε να ληφθούν φωτογραφίες 
τους, που να απέχουν εκατοντάδες, αν όχι χι-
λιάδες χρόνια μεταξύ τους. Ο μοναδικός άλλος 

τρόπος να παρατηρηθεί η κίνηση και να απο-
καλυφθεί η πραγματική τους θέση στο ανθρώ-
πινο μάτι θα ήταν εφικτός, αν οι άνθρωποι μπο-
ρούσαν να αφήσουν τη γη και να ταξιδέψουν 
στο διάστημα σε μακρινούς αστέρες. Αυτοί οι 
διαστρικοί ταξιδιώτες θα παρατηρούσαν ότι οι 
αστέρες των ζωδιακών αστερισμών, οι οποίοι 
από τη γη μοιάζουν επίπεδοι και στερεωμένοι 
στον ουρανό, βρίσκονται στην πραγματικότη-
τα σε πολλές, διαφορετικές μεταξύ τους, απο-
στάσεις από τη γη, κάποιες κοντινότερες και 
κάποιες πολύ μακρύτερες.

Οι πλανήτες

Η σύγχρονη αστρολογία εστιάζεται στα ου-
ράνια σώματα μέσα στο ηλιακό μας σύστη-
μα, θεωρώντας ότι κάθε πλανήτης επηρεάζει 
τη ζωή στη γη με διαφορετικό τρόπο. Παλαι-
ότερα, οι αστρολόγοι ήξεραν και χρησιμοποι-
ούσαν μόνο τους πέντε πλανήτες, οι οποίοι 
μπορούν να γίνουν αντιληπτοί με γυμνό μάτι: 
Ερμή, Αφροδίτη, Άρη, Δία και Κρόνο. Αργότερα 
προσέθεσαν τη Σελήνη και τον Ήλιο σε ετούτη 
τη λίστα των περιπλανώμενων σωμάτων. Πολύ 
αργότερα, μετά την εφεύρεση του τηλεσκοπίου, 
ανακαλύφθηκε ο Ουρανός το 1781, ο Ποσειδώ-
νας το 1846 και ο μικρός, μακρινός Πλούτων το 
1930. Ο Γαλιλαίος, στον οποίο οφείλεται η ανα-
κάλυψη των τεσσάρων φεγγαριών του Δία και 
η εισαγωγή των πρώιμων μεθόδων για τα σύγ-
χρονα επιστημονικά πειράματα, πίστευε επίσης 
στις αστρολογικές ιδιότητες των πλανητών.

Στο βιβλίο του Γαλιλαίου «Ο αστρικός αγγελι-
οφόρος», το οποίο ήταν κατά ένα μέρος υπεύ-
θυνο για τα προβλήματά του με την Καθολική 
εκκλησία, ο Γαλιλαίος γράφει σχετικά με τις πα-
ραδοσιακές ποιότητες, που συνδέονται με τον 
πλανήτη Δία:

«Λοιπόν, ποιος δε γνωρίζει ότι η επιείκεια, η 
καλοσύνη της καρδιάς, η ευγένεια των τρόπων, 
η λαμπρότητα του βασιλικού αίματος, η μεγα-
λοπρέπεια στις κοινωνικές λειτουργίες, η ευρεία 
έκταση της επιρροής και της δύναμης πάνω σε 
άλλους, όλα αυτά τα οποία παγιοποίησαν τη 
διαμονή και θέση τους στην υψηλότητά σας 
ποιος, λέγω, δε γνωρίζει ότι αυτές οι ποιότητες, 
σύμφωνα με τη Θεία πρόνοια, από την οποία 
προέρχονται όλα τα καλά, πηγάζουν από τον 
πλέον ευγενικό αστέρα, τον Δία;»
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Μπορεί να αναρωτιέται κανείς αν ο Πλού-
των ακόμη υπολογίζεται ως ένας αστρολογι-
κός «πλανήτης», τώρα που αποταξινομήθηκε 
ως τέτοιος από τους αστρονόμους, αλλά οι 
αστρολόγοι ακόμη τον χρησιμοποιούν για να 
κάνουν τις προβλέψεις τους. Κάποιοι αστρο-
λόγοι περιλαμβάνουν έναν αριθμό και άλλων 
παγωμένων βράχων πέρα από την τροχιά του 
Πλούτωνα.

Πώς θα μπορούσαν να μας επηρεάζουν οι 
πλανήτες;

Μέσα στις δεσμεύσεις της ισχύουσας επι-
στημονικής γνώσης μας, η επιρροή μπορεί να 
αναζητηθεί στις δύο θεμελιώδεις δυνάμεις, οι 
οποίες επιδρούν μέσω αρκετά μεγάλης από-
στασης: της βαρύτητας και του ηλεκτρομαγνη-
τισμού. Η βαρύτητα θα φαινόταν ενδεχομένως 
ως ένας καλός υποψήφιος, αφού εντέλει δρα 
μέσω άπειρης απόστασης. Ωστόσο η δράση 
της ελαττώνεται ταχύτατα, καθώς η απόσταση 
αυξάνεται από την πηγή της μάζας. Ο Ισαάκ 
Νεύτων περιέγραψε τη βαρύτητα το 1687 στο 
έργο του «Principia Mathematica», περιλαμ-
βάνοντας τις εξισώσεις, που ελέγχουν τη συ-
μπεριφορά της, τον «συμπαντικό τετραγωνικό 
νόμο». Αν και μπορεί να φαίνεται περίπλοκο σε 
κάποιον άπειρο στα μαθηματικά, αυτή η αρχή 
είναι σχετικά απλή: έστω ότι ένα αντικείμενο βρί-
σκεται σε τροχιά γύρω από έναν πλανήτη και 
επιχειρεί να απομακρυνθεί από αυτόν, όταν βρί-
σκεται σε διπλάσια απόσταση από τον πλανή-
τη, από το σημείο που ξεκίνησε, η βαρύτητα θα 
είναι τέσσερις φορές πιο ασθενής, αν βρίσκεται 
σε τριπλάσια απόσταση, η βαρύτητα θα είναι 
εννέα φορές ασθενέστερη και ούτω καθ’ εξής. 
Ως εκ τούτου προκύπτει ότι αν και κάποιοι από 
τους πλανήτες είναι γιγάντιοι, η απόστασή τους 
από τη γη καθιστά την βαρυτική τους επιρροή 
αμελητέα, σε σχέση με τη μικροσκοπική, αλλά 
γειτονική μας Σελήνη.

Ο ηλεκτρομαγνητισμός είναι η άλλη δύναμη, 
που μπορεί να δράσει σε μεγάλη απόσταση. 
Και πάλι, αυτή η δύναμη ελαττώνεται ταχύτατα 
με την απόσταση και εξαρτάται από το θετικό ή 
αρνητικό φορτίο του ίδιου του αντικειμένου. Κα-
νένας από τους πλανήτες δε μπορεί να έχει θε-
τικό ή αρνητικό φορτίο, λόγω του ότι σε μεγάλα 
αντικείμενα τα δύο μπορούν να βρεθούν μόνο 
μαζί, το ένα ακυρώνοντας το άλλο, ώστε να επι-
τευχθεί στο σύνολο η ουδετερότητα. Η οποια-
δήποτε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που θα 
εξέπεμπε κάποιος πλανήτης θα επισκιαζόταν 
από την Ηλιακή ακτινοβολία. Ο Ήλιος ακόμη θα 

υπερκάλυπτε κάθε αμελητέα μαγνητική επιρροή 
από τους λίγους πλανήτες που έχουν μαγνητικό 
πεδίο. Κατά κάποιον τρόπο, ο Ήλιος και η Σελή-
νη είναι τα μόνα ουράνια σώματα, που επηρεά-
ζουν εμφανώς τη ζωή στη γη, για παράδειγμα, 
προκαλώντας καιρικά φαινόμενα και κύκλους 
παλίρροιας. Εκρήξεις μαγνητικής ενέργειας, 
που απελευθερώνεται από την κορώνα του 
Ήλιου σε μια ηλιακή αναλαμπή προκαλούν ακτι-
νοβολία σε όλα τα μήκη κύματος κατά μήκος 
του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Οι ακτίνες Χ 
και η υπεριώδης ακτινοβολία, που εκπέμπονται 
από μεγάλες ηλιακές φωτοβολίδες μπορούν να 
διαλύσουν τις επικοινωνίες εδώ στη γη, επηρεά-
ζοντάς μας άμεσα.

Αν και έχουμε πλουτίσει πολύ τις γνώσεις 
μας σχετικά με τη γη, το ηλιακό σύστημα και το 
σύμπαν, υπάρχουν ακόμα πράγματα που δεν 
έχουμε ερευνήσει και δεν έχουμε καταφέρει να 
πάρουμε τα μυστικά τους. Ο ηλεκτρομαγνητι-
σμός αποτελεί ένα πεδίο γεμάτο αναπάντητα 
ερωτήματα, το ίδιο και η βαρύτητα, ενώ σε μι-
κροσκοπικό επίπεδο φαίνεται πως όλα λειτουρ-
γούν εντελώς διαφορετικά από ότι μπορούν να 
δουν τα μάτια μας και να χωρέσει η αντίληψή 
μας. Βρίσκεται σε κάποιο από αυτά τα ερευνητι-
κά πεδία η λύση του αινίγματος για την αστρο-
λογία; Μπορούμε με τις υπάρχουσες γνώσεις 
μας να δεχτούμε την ισχύ της αστρολογίας ή 
να την απορρίψουμε εντελώς; Ακόμα κι αν δεν 
έχουμε βρει απαντήσεις για τον τρόπο που λει-
τουργεί, δεν μπορούμε απλά να την παραμερί-
σουμε. Άλλωστε, αποτελεί μία αρχαία επιστήμη, 
μία κληρονομιά της ανθρωπότητας που πα-
ραπέμπει σε μία εντελώς διαφορετική αντίληψη 
του σύμπαντος, από αυτή που σήμερα έχουμε 
συνηθίσει.
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Η σελίδα της υγείας
Κείμενο: Κωνσταντίνα Μπούλια

Η θεραπεία της ψυχής 
μέσα από τα όνειρα

 
Τα όνειρα ανέκαθεν κατείχαν κεντρικό ρόλο στη ζωή 
των ανθρώπων. Στην αρχαιότητα αντιμετωπίζονταν ως 
πρωταρχική δραστηριότητα της ψυχής και το περιεχό-
μενό τους θεωρείτο μια πραγματικότητα που ζούσε η 
ψυχή σε μια άλλη διάσταση.
Μια από τις πιο σημαντικές εφαρμογές των ονείρων 
ήταν η χρήση τους ως θεραπεία τελετουργικής μορφής. 
Άνθρωποι που υπέφεραν από σωματικές, ψυχολογικές 
ή πνευματικές ασθένειες, μπορούσαν να επισκέπτονται 
θεραπευτικά κέντρα. Εκεί ιερείς-θεραπευτές ακολουθού-
σαν ένα συνδυασμό εφαρμοσμένης ιατρικής και πνευ-
ματικής καθοδήγησης, που βοηθούσε στην προετοιμα-
σία του ασθενούς να δεχτεί την επίσκεψη του Ασκληπιού, 
του θεού της θεραπευτικής, κατά την εγκοίμησή του.
Η σύγχρονη ιατρική και ψυχοθεραπεία αποτελούν άμε-
ση προέκταση της αρχαίας αυτής πρακτικής. Τα όνειρα 
θεωρούνται μορφές πραγματικών ψυχικών εμπειριών, 
που διαδραματίζονται στον εσωτερικό κόσμο και που 

αποκαλύπτουν τις πραγματικές διαστάσεις του αρχέτυπου 
κόσμου που υπάρχει αιώνια και πέρα από εμάς. Εφόσον τα 

όνειρα γεννιούνται στα αρχέγονα βάθη της ψυχής, εκεί όπου 
όλα είναι μυθικά, μπορούν να αποκαλύψουν, να ανακατατάξουν, 

να επηρεάσουν ή να μεταλλάξουν τις ίδιες τις διεργασίες της φαντα-
σίας που συντελούνται εκεί. Μπορούν, μέσα από αυτό το εσωτε-

ρικό ταξίδι της ψυχής, να διαμορφώσουν την κατάσταση του 
νου μας. Προσφέρουν θεραπεία μέσω της αφύπνισης και 
της αναδιοργάνωσης των ψυχικών ενεργειών και δομών. 

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να βιώσουμε άμεσα εμπειρίες που θα αλλάξουν τις εικόνες στο υποσυνεί-
δητό μας και σαν συνέπεια τη ροή ενέργειας στο σώμα και στην ψυχή.

Πρακτικά έχουμε περισσότερο όφελος αν το πρωί ρωτήσουμε τον εαυτό μας: «Τι έκανα στα όνειρά 
μου χθες βράδυ;», παρά: «Πώς να ερμηνεύσω το όνειρο αυτό;». Η ανάλυση θα πρέπει να υποστηρίζει 
και να καθοδηγεί την εμπειρία του ονείρου, όχι να την υποκαθιστά. Χρησιμοποιώντας τους θησαυ-
ρούς που έχουμε συγκεντρώσει από την παράδοση του Ασκληπιού, μπορούμε να αναζητήσουμε την 
προσωπική μας θεραπεία.

Για να προκαλέσουμε μια ασκληπίεια θεραπεία για τον εαυτό μας, μπορούμε να ακολουθήσουμε 
τέσσερα βασικά στάδια θεραπείας, όπως προτείνει ένας πρωτοποριακός ψυχίατρος, ο Μάικλ Μέρφι, 
με τρόπους αποδεκτούς και ταιριαστούς σ’ εμάς.

Αυτά τα στάδια είναι:
Α) Αναζήτηση. Το πρώτο βήμα γι’ αυτήν είναι η αποδοχή ότι χρειαζόμαστε θεραπεία, ο εντοπισμός 

νοσογόνων παραγόντων και η αναγνώριση ότι η ασθένεια είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ισορρο-
πίας στην ψυχή. Δε θα πρέπει να πιστεύουμε ότι η θεραπεία μέσω ονείρων είναι υποκατάστατο της 
συμβατικής ιατρικής. Αντίθετα, λειτουργεί πολύ καλύτερα ως συμπλήρωμα και υποστήριξή της, ως 
μέθοδος που στοχεύει κυρίως στα ψυχοσωματικά αίτια και στις κρυφές αιτίες των ασθενειών.
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Αναζήτηση σημαίνει να αφήσουμε το γνώρι-
μο περιβάλλον πίσω μας και να ταξιδέψουμε σε 
άγνωστες περιοχές. Τέτοιες μπορεί να είναι ένα 
παραδοσιακό Ασκληπιείο, αλλά και μια εξόρ-
μηση στη θάλασσα, στο βουνό, στην ερημιά ή 
ακόμα και σε μια γωνιά του σπιτιού μας, οπου-
δήποτε μπορεί κανείς να αποτραβηχτεί από τις 
καθημερινές πιέσεις της ζωής. Αυτό το «ταξίδι» 
θα είναι μια θεραπευτική αναζήτηση. Σπάζοντας 
την καθημερινή ρουτίνα και βρίσκοντας χρόνο 
για να ηρεμήσουμε και να αφουγκραστούμε, 
αναζητάμε θεϊκή υποστήριξη και απαντήσεις.

Β) Σύντροφοι προσκυνητές. Το να προχω-
ρήσουμε στην αναζήτηση μαζί με άλλους, μας 
βοηθά στην προσωπική διαδικασία της ίασης 
και μας συνδέει με μια κοινότητα ανθρώπων 
που συμμερίζονται τις σκέψεις και τις ανησυχίες 
μας, μας βγάζει από την αίσθηση της απομό-
νωσης ή και της απελπισίας ακόμα. 

Μπορούμε να εμπιστευτούμε την ανάγκη 
μας για θεραπεία σε φίλους ή συγγενείς, να 
βρούμε ομάδες υποστήριξης από άτομα με πα-
ρόμοιες ανάγκες, να απευθυνθούμε σε ψυχοθε-
ραπευτή ή ακόμα και να διαβάσουμε έργα για 
αναζητήσεις και προσκυνήματα. Όταν δούμε 
τον εαυτό μας να έχει ξεκινήσει ένα ταξίδι ανα-
ζήτησης, θεραπείας και πνευματικής αναγέννη-
σης, τότε παύουμε να είμαστε συμβιβασμένοι 
με την πραγματικότητα και περνάμε στη συνεχή 
αναζήτηση μεταμόρφωσης.

Γ) Προετοιμασία. Η ενασχόληση με συγκε-
κριμένες ενέργειες, όπως η κάθαρση, η παρα-
κολούθηση μουσικών και θεατρικών παραστά-
σεων, οι κατάλληλες σωματικές ασκήσεις, η 
αποτοξινωτική διατροφή και η αναζήτηση κα-
θοδήγησης, μας βοηθά να αφήσουμε τον κα-
θημερινό κόσμο πίσω μας, αυτά που μας ενο-
χλούν, μας καταπιέζουν ή μας αρρωσταίνουν.

Η προετοιμασία είναι σχεδιασμένη για να 
μας βοηθήσει να μπούμε σε μια διαφοροποι-
ημένη και υγιέστερη πραγματικότητα. Όσο πιο 
γεμάτος και συνειδητός είναι ο χρόνος προε-
τοιμασίας, τόσο περισσότερο συντονίζονται το 
σώμα και η ψυχή, ώστε να προσεγγίσουν την 
ισορροπία που είναι απαραίτητη για τη θερα-
πεία. Όταν νιώσουμε ότι έχει έρθει η ώρα να 
αναζητήσουμε το όνειρο, ας μπούμε σε κάποιο 
είδος αβάτου. Ο Τζόζεφ Κάμπελ συνιστά την 
καθημερινή ολιγόωρη απομάκρυνση από τον 
κόσμο για να τραφεί η ψυχή με τέχνη, μουσική, 
διάβασμα, γράψιμο, σιωπή, διαλογισμό ή οτι-
δήποτε μπορεί να την ευφράνει. Κατά άλλους 
το ίδιο χρήσιμη είναι και η εβδομαδιαία αργία.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει 
ως «θάλαμος εγκοίμησης», όπως επίσης η επί-
σκεψη σε ένα μουσείο τέχνης, το να περπατάμε 
ή να ξαπλώνουμε στην ύπαιθρο. Όταν συνειδη-
τοποιήσουμε ότι το άβατο βρίσκεται μέσα μας 
και μάθουμε πώς να εισερχόμαστε σ’ αυτόν τον 
ιερό εσωτερικό χώρο, τότε όλος ο πλανήτης γί-
νεται «Ασκληπιείο», θεραπευτήριο για μας.

Δ) Το όνειρο. Η είσοδος σε κάποιο είδος 
αβάτου, η εγκοίμηση σ’ αυτό, ο διαλογισμός 
ή άλλη παρόμοια τεχνική, οδηγούν σε όνειρα ή 
οραματισμούς που θα μας θεραπεύσουν ή θα 
μας δείξουν πώς να θεραπευτούμε.

Τα θεραπευτικά όνειρα μπορούν να παρου-
σιαστούν με διάφορους τρόπους. Μπορεί να 
βιώσουμε ένα «μεγάλο όνειρο» γεμάτο σύμβο-
λα, που η σημασία τους να είναι ξεκάθαρη και 
ικανή να μας αλλάξει τη ζωή. Υπάρχει πάντα η 
πιθανότητα να μην αναγνωρίσουμε ή να μην 
κατανοήσουμε το μήνυμα του ονείρου. Είναι 
σημαντικό να καταγράφουμε όσες περισσότε-
ρες εικόνες μπορούμε από τα όνειρά μας, να 
τις επεξεργαζόμαστε, να αναλογιζόμαστε τί ση-
μαίνουν, να τις συγκρίνουμε μεταξύ τους, βρί-
σκοντας τα κοινά τους στοιχεία. Είναι κεφάλαια 
της «θεραπευτικής μας Οδύσσειας». 

Ας αντιμετωπίζουμε τα όνειρά μας ως πύλες 
μεταξύ της καθημερινής πραγματικότητας και 
ενός άλλου κόσμου, στον οποίο η ψυχή ταξι-
δεύει ή «ζει πραγματικά» όσο εμείς κοιμόμαστε. 
Ας δεχτούμε τη σοφία και την καθοδήγηση που 
προσφέρουν.

Η κάθαρση και τα θεραπευτικά όνειρα είναι 
δυο από τις απαραίτητες εμπειρίες που χρεια-
ζόμαστε όλοι εμείς οι σύγχρονοι άνθρωποι, για 
να μπορέσουμε να επουλώσουμε τις ηθικές και 
πνευματικές πληγές που ταλανίζουν την ύπαρ-
ξή μας και το σύγχρονο πολιτισμό.

Βιβλιογραφία
«Η θεραπεία της ψυχής μέσα από τα όνειρα», Edward 
Tick, εκδ. ΕΝΑΛΙΟΣ
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Κείμενο:  Νίκος Τοπαλίδης

Η σελίδα του

Bodhidharma

Κείμενο:  Νίκος Τοπαλίδης

ΤΣAΝΓΚ  ΣΑΝ  ΦΕΝΓΚ  
  Ο Τσανγκ Σαν Φενγκ θεωρείται από πολ-

λούς ότι είχε επιτύχει την αθανασία. Κάποιοι 
λένε ότι έζησε κατά τη δυναστεία των Song, άλ-
λοι υποστηρίζουν ότι έζησε κατά τη δυναστεία 
των Yuan και κάποιοι κατά τη δυναστεία των 
Ming. Το όνομά του θεωρείται ότι ήταν Zhang-
Jun-Bao πριν γίνει ταοϊστης. Ο Τσανγκ Σαν 
Φενγκ ήταν ένας θρυλικός και μυθικός ήρω-
ας και θεωρείται από πολλούς θεραπευτές ότι 
από αυτόν ξεκίνησε το neijia. Το neijia είναι ένα 
στυλ πολεμικών τεχνών που θεωρείται ότι ανή-
κει στις εσωτερικές πολεμικές τέχνες και μέσα 
σε αυτή ανήκει και το Τάι-τσι-σουάν. Αυτές οι 
εσωτερικές πολεμικές τέχνες διακρίνονται από 
τις εξωτερικές πολεμικές τέχνες με βάση τρία χα-
ρακτηριστικά:

1) Η έμφαση που δίνεται στη χρήση του 
νου, να συντονίζει την ισχύ του χαλαρωμένου 
σώματος, σε αντίθεση με τη χρήση της βίαιης 
κίνησης.

2) Η εσωτερική ανάπτυξη, η κυκλοφορία της 
ενέργειας και η έκφραση της ενέργειας του  ki. 

3) Η εφαρμογή των αρχών του ταοϊσμού 
του Daoyin, Ki –kong, και Nei-kong στην εξω-
τερική κίνηση. 

Το neijia θεωρείται ότι το δημιούργησε ο  
Τσανγκ Σαν Φενγκ ως ένα αποτέλεσμα νεο-
κομφουκιανικού συγκρητισμού των πολεμικών 
τεχνών του Ζεν –Βουδισμού και των πολεμικών 
τεχνών των Σαολίν μοναχών με την κυριαρχία 
των ταοϊστικών στοιχείων του Nei-kong. Μέσα 
στους διάφορους θρύλους συσχετίζεται με τα 
ταοϊστικά μοναστήρια στα βούνα wu-yang 
στην επαρχία Ηubei. Ιστορίες από το 17ο αιώ-
να τον συσχετίζουν με τις εσωτερικές πολεμικές 
τέχνες και του 19ου αιώνα τον πιστώνουν με 

την πατρότητα του Τάι –τσι –σουάν. Ο  Τσανγκ 
Σαν Φενγκ θεωρείται επίσης ειδικός στις πολε-
μικές τέχνες του White-Crane (λευκού γερα-
νού) και του στυλ του snake (φιδιού), καθώς 
και στη χρήση του κινέζικου ίσιου ξίφους. Άλλα 
κείμενα που ανακαλύφθηκαν τον 17ο αιώνα 
τον θεωρούν ως δάσκαλο με αρχικό όνομα 
Xu-Χouan-Ping, έναν ερημίτη ποιητή και ειδικό 
στην τέχνη του Tao- gin, που έζησε στη δυνα-
στεία των Tang. Oι σχολές του Τάι-τσι-σουάν  
τον θεωρούν ως ιδρυτή του Τάι-τσι-σουαν και 
γιορτάζουν τα γενέθλιά του την ένατη μέρα του 
τρίτου σεληνιακού κινέζικου μήνα. Πολλά από 

sygerasmeno1-128.indd   40 27/2/2008   10:31:43 ìì



41

αυτά που έχουν γραφτεί για αυτόν είναι μυθικά,  
αντιφατικά ή και φανταστικά π.χ. αναφέρθηκε 
από διάφορους ανθρώπους ότι γεννήθηκε το 
960 ενώ από άλλους το 1247 ή το 1279. Κατά 
καιρούς έχει περιγραφεί ως ένας πανύψηλος 
γίγαντας με κόκαλα γερανού και πελώριος σαν 
ένα μεγάλο πεύκο. Αναφέρουν ότι είχε μουστά-
κια σαν ακόντια και ότι ήταν ικανός να καλύπτει 
600 χιλιόμετρα την ημέρα περπατώντας. Άλλοι 
πάλι αναφέρουν ότι φορούσε ένα αχυρένιο κα-
πέλο, το οποίο ήταν στην πραγματικότητα ένα 
κύμβαλο, το οποίο άφηνε πίσω του έτσι ώστε 
οι χωρικοί να το ηχούν, για να τον καλούν να 
τους συναντήσει. Τουλάχιστον δύο Κινέζοι αυ-
τοκράτορες έστειλαν απεσταλμένους του για 
να ζητήσουν τις συμβουλές του. Αν και καμιά 
αποστολή δεν έχει αναφερθεί να τον έχει συνα-
ντήσει. Λόγω των θρύλων αυτών αποτελεί μια 
γνωστή φιγούρα σε κινέζικα βιβλία και φιλμ, ως 
ένας κύριος δάσκαλος των πολεμικών τεχνών 
και πνευματικός διδάσκαλος. Λέγεται ακόμη ότι 
ήταν κυβερνητικός αξιωματούχος στα νιάτα 
του και έμαθε πολεμικές τέχνες από τους Σαολίν 
στο βουνό Pao-Gi κοντά στην περιοχή “τρεις 
κορυφές”, που στα κινέζικα λέγονταν San-Feg 
έτσι λοιπόν τον αναφέρουν ως ο Zhang των 
τριών κορυφών. Έζησε πάρα πολλά χρόνια ως 
ένας κινέζος ταοϊστης δάσκαλος στα βουνά 
και αναφέρεται ότι πέθανε σε ηλικία διακοσίων 
ετών 1247-1447, όμως η μέρα του θανάτου του 

θεωρείται αβέβαιη. Άλλη παράδοση ισχυρίζεται 
ότι υπήρχαν δύο δάσκαλοι με αυτό το όνομα 
και ότι και οι δύο ήταν ταοϊστές ιερείς. Ο ένας 
γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας 
Sung και έζησε μεταξύ του 960 και 1279 στα 
βουνά  Wu-dang όπου και συνέθεσε τις δεκα-
τρείς στάσεις –φόρμες συνδυασμένες με άλλες 
ταοϊστικές τεχνικές και τέχνες δημιουργώντας 
έτσι ένα στυλ εσωτερικών πολεμικών τεχνικών. 
Ο δεύτερος δάσκαλος με το ίδιο όνομα γεννή-
θηκε το 1279 και πέθανε το 1368.  Έζησε και αυ-
τός στα βουνά Wu-dang και ήταν ένας πολύ 
σημαντικός ταοϊστης δάσκαλος θεραπευτής 
με εκπληκτικές μαγικές και θεραπευτικές δυνά-
μεις. Το 1459 ο  Τσανγκ Σαν Φενγκ θεωρήθηκε 
ως ένας αθάνατος και πέρασε στη χώρα του 
θρύλου. Το 1670 ο Xang Ζong Χi έγραψε ένα βι-
βλίο στο οποίο ο Τσανγκ Σαν Φενγκ ονομάστη-
κε ιδρυτής των εσωτερικών πολεμικών τεχνών. 
Το 1870 μια ομάδα σχολών Τάι-τσι-σουαν ισχυ-
ρίστηκαν ότι ο δάσκαλος ήταν ο ιδρυτής του 
συστήματος αν και πολλοί σύγχρονοι ιστορι-
κοί διαφώνησαν με τους ισχυρισμούς αυτούς 
και θεωρούν ότι οι δάσκαλοι του συστήματος 
εφηύραν τη σχέση αυτή για να δώσουν βαθιές 
ρίζες στο σύστημά τους.    

Βιβλιογραφία - πηγές Internet:
1. http://www.el.wikipedia.org/wiki/Neijia
2. http://www.el.wikipedia.org/wiki/Neigong 
3. http://www.el.wikipedia.org/wiki/Taoyin
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Αριστοτέλης VS Πλάτωνα 
 Οι διαφορές των δύο γιγάντων 

Μελετώντας την πορεία της Φιλοσοφίας στον Ελληνικό κόσμο συναντάμε μεγάλες μορφές 
ανθρώπων που με τη σκέψη και το έργο τους χάραξαν βαθιά την Ιστορία του Πολιτισμού και επέδρα-
σαν στη διαμόρφωσή του πολλές χιλιάδες χρόνια μετά την εποχή τους.

Ανάμεσα σ’ αυτούς συγκαταλέγονται ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, δύο πραγματικοί γίγαντες 
της διανόησης και του πνεύματος που συνδέθηκαν στενά μεταξύ τους, δίδαξαν μεγάλες αλήθειες, 
αναγνωρίστηκαν και τιμήθηκαν από τις μεταγενέστερες γενιές μέχρι και σήμερα για την προσφορά 
τους. Στα έργα τους συναντάμε πολλά κοινά σημεία στις απόψεις τους για τη ζωή, τον άνθρωπο, την 
ηθική, κάτι που άλλωστε είναι φυσικό εφόσον συνδέθηκαν μεταξύ τους ως Δάσκαλος και Μαθητής.  
Συναντάμε όμως και κάποιες διαφορές στις αντιλήψεις τους για τον Κόσμο, την πολιτική και τη θέση 
της γυναίκας σε μία κοινωνία που θα εξετάσουμε αναλυτικά στη συνέχεια αυτού του άρθρου. 

Οι διαφορές μεταξύ των δύο φιλοσόφων
Ο Πλάτωνας γεννήθηκε το 428 π. Χ. στην Αθήνα. Οι 

γονείς του κατάγονταν από αριστοκρατική γενιά. Έτσι η 
μόρφωσή του ήταν προσεγμένη και πλούσια. Το ενδια-
φέρον του για την πολιτική και τα όσα συνέβαιναν στην 
Αθήνα εκδηλώθηκε από τα νεανικά του χρόνια. Όταν 
ήταν 20 ετών γνώρισε το δάσκαλό του Σωκράτη, κοντά 
στον οποίο έμεινε για 8 χρόνια, μέχρι και το θάνατό του. 
Με τον Σωκράτη ανέπτυξε μία ιδιαίτερη σχέση ως μαθη-
τής του και η διδασκαλία του επηρέασε με αποφασιστι-
κό τρόπο τη διαμόρφωση του εσωτερικού του κόσμου.

Ο Πλάτωνας φρόντισε μετά το θάνατο του δασκά-
λου του να διασώσει και να μεταδώσει τις διδασκαλίες 
και τη μεγαλειώδη μορφή του γράφοντας τους γνω-
στούς σωκρατικούς διαλόγους.

Όταν επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από πολλά τα-
ξίδια, ίδρυσε το 387 π. Χ στην Αθήνα μία φιλοσοφική 

Κείμενο: Αθηνά Ράσιου
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Σχολή κοινοβιακού χαρακτήρα που την ονόμασε Ακαδη-
μία προς τιμή του ήρωα Ακάδημου. Εκεί δίδαξε για 40 ολό-
κληρα χρόνια, ως το θάνατό του, σύμφωνα με τα ιδανικά 
του και με το σωκρατικό πνεύμα.

Η Ακαδημία αναδείχθηκε στον ελλαδικό χώρο σε έναν 
καταλυτικό φορέα γνώσης και διαμόρφωσης σημαντικών 
προσωπικοτήτων της εποχής και ανέδειξε πολλά μεγάλα 
ονόματα στον τομέα της φιλοσοφίας και επιστήμης. Ένα 
από αυτά ήταν του Αριστοτέλη.

Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγειρα της Χαλκιδικής 
το 384 π.Χ. Ο πατέρας του ήταν φημισμένος γιατρός, γε-
γονός που πιθανόν επηρέασε το ενδιαφέρον του ίδιου για 
τη βιολογία και τη φυσική.

Στην Ακαδημία του Πλάτωνα μπήκε στην ηλικία των 18 
και έμεινε σ’ αυτήν 19 χρόνια μέχρι το θάνατο του δασκά-

λου του. Ανέπτυξε μαζί του στενή σχέση και σεβασμό προς το πρόσωπό του, αλλά διαφώνησε και 
διαφοροποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό πάνω σε ορισμένες ιδέες και θέσεις του. Γι’ αυτό και λέγεται ότι ο 
Πλάτωνας τον αποκαλούσε “πόλο”, δηλαδή πουλάρι που κλωτσάει τη μητέρα του στην κοιλιά μόλις 
γεννηθεί.

Οι διαφωνίες των δύο μεγάλων φιλοσόφων είναι ένα θέμα που αξίζει να μελετήσει κανείς. Ας δού-
με όμως πιο συγκεκριμένα τα σημεία στα οποία είχαν διαφορετική θεώρηση.

Σημείο πρώτο : Η Θεωρία των Ιδεών
Το πρώτο κύριο και βασικό σημείο διαφωνίας τους ήταν η αντίληψή τους για τον Κόσμο. Ο Πλά-

τωνας πίστευε ότι πίσω από “τον κόσμο των αισθήσεων” και της Ύλης υπήρχε μία άλλη πραγματικό-
τητα, την οποία ονόμαζε “Κόσμο των Ιδεών”. Σ’ αυτόν τον κόσμο υπάρχουν και βρίσκονται τα καλού-
πια, οι μορφές, τα πρότυπα όλων των πραγμάτων και φαινομένων που αντιλαμβανόμαστε μέσω των 
αισθήσεων γύρω μας. Όλα είναι φτιαγμένα με βάση μία διαχρονική μορφή που παραμένει αιώνια και 
σταθερή παρά τις μεταβολές που ο χρόνος επιφέρει 
στα πάντα. Αυτές οι διαχρονικές μορφές μοιάζουν 
να είναι τα πρωταρχικά στοιχεία της φύσης, κάτι 
σαν διανοητικά και αφηρημένα σχήματα που 
διαμορφώνουν τα φυσικά φαινόμενα και 
που ο αριθμός τους είναι συγκεκριμένος. 
Έτσι πίσω από τον άνθρωπο υπάρχει η 
“ιδέα-άνθρωπος”, πίσω από το άλογο, 
υπάρχει η “ιδέα- άλογο”, κ.ο.κ. 

Ο Αριστοτέλης από τη μεριά του 
είχε εντελώς αντίθετη άποψη. Γι’ αυτόν 
ο Πλάτωνας είχε αναποδογυρίσει την 
πραγματικότητα. Συμφωνούσε στο ότι 
ο φυσικός κόσμος διέπεται από μετα-
βλητότητα, παροδικότητα και φθορά. 
Αλλά οι «ιδέες» του Πλάτωνα γι’ αυτόν 
δεν είναι οι αρχικές μορφές των πραγμά-
των, αλλά είναι ένα κατασκεύασμα της λο-
γικής του ανθρώπου που δημιουργείται μέσα 
από την εμπειρία. Δηλ. η ιδέα μας για το άλογο 
σχηματίζεται από τη λογική μας, αφού έχουμε δει 
και συγκρίνει μέσα στη φύση 
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ένα μεγάλο αριθμό αλόγων και έχουμε καταλή-
ξει σ’ εκείνα τα χαρακτηριστικά που είναι κοινά 
σε όλα, πέρα από τις διαφορές τους. Αυτό το 
σύνολο κοινών χαρακτηριστικών είναι η ιδέα ή 
«μορφή», όπως την αποκαλούσε ο Αριστοτέ-
λης, η οποία δεν προϋπάρχει σε κάποιον ειδικό 
κόσμο, αλλά συναντάται μέσα στο καθετί. 

Για τον Πλάτωνα η ύψιστη πραγματικότητα 
βρίσκεται στον Κόσμο των Ιδεών και των Αρχε-
τύπων. Για τον Αριστοτέλη η ύψιστη πραγματι-
κότητα βρίσκεται σ’ αυτό που αντιλαμβανόμα-
στε με τις αισθήσεις μας. Για τον Πλάτωνα όλα 
όσα βλέπουμε γύρω μας είναι αντανακλάσεις 
άλλων πραγμάτων, που υπάρχουν στον Κόσμο 
των Ιδεών κι επομένως και μέσα στην ψυχή του 
ανθρώπου. Για τον Αριστοτέλη όσα υπάρχουν 
μέσα στην ψυχή του ανθρώπου είναι αντανα-
κλάσεις των πραγμάτων και των αντικειμένων 
του φυσικού κόσμου.

Σημείο δεύτερο : Η Πολιτική

Ένα άλλο σημαντικό σημείο διαφωνίας με-
ταξύ των δύο φιλοσόφων είναι η θεώρησή τους 
για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος (πολί-
τευμα)  διακυβέρνησης ενός κράτους. Στο έργο 
του Αριστοτέλη «Πολιτικά» και στο έργο του Πλά-
τωνα «Πολιτεία» εκφράζονται οι πολιτικές τους 
θέσεις με αρκετές κοινές, αλλά και διαφορετικές 
αντιλήψεις. Ο Πλάτωνας μιλάει για την ιδανική 
Πολιτεία, που είναι ιδανική επειδή κυβερνάται με 
το πολίτευμα της «αριστοκρατίας», δηλαδή κυ-
βερνάται από ένα σύνολο ανθρώπων που ξε-
χωρίζουν για τη σοφία, τη γνώση, την αρετή, 
τη δικαιοσύνη και την ικανότητα διακυβέρνησης 
των πολιτών. 

Ο κάθε πολίτης μέσα σ’ αυτήν έχει μία ση-
μαντική θέση, που είναι σύμφωνη με τη φύση, 
τις ικανότητες και το έργο που έχει αναλάβει να 
προσφέρει ανάλογα με τις κλίσεις του. Έτσι μπο-
ρεί να ανήκει στην τάξη των αρχόντων (κυβερ-
νήτες), στην τάξη των φυλάκων – πολεμιστών 
(υπερασπιστές της ασφάλειας της πόλης από 
επιθέσεις) και στην τάξη των γεωργών, εμπό-
ρων, τεχνιτών (αυτοί που διασφαλίζουν τα μέσα 
που χρειάζεται η πόλη για να διατηρηθεί ζωντα-
νή και να επιβιώσει). Οι τάξεις αυτές είναι συμ-
βολικές περισσότερο παρά πραγματικές, και 
δεν σχηματίζονται με βάση κοινωνικο/οικονομι-
κά ή επαγγελματικά κριτήρια. Σχετίζονται με τα 
τέσσερα στοιχεία της Φύσης (γη, νερό, αέρας, 
φωτιά), που αντιστοιχούν σε χαρακτηριστικά 
της ανθρώπινης φύσης. Οπότε ο κάθε πολίτης 
ανήκε σε μία από αυτές τις τάξεις σύμφωνα με 

τα ιδιαίτερα γνωρίσματά του και ανάλογα με την 
εκπαίδευση που χρειαζόταν να πάρει προκειμέ-
νου να καλλιεργήσει τον χαρακτήρα, το πνεύμα 
και γενικά τον εσωτερικό του κόσμο.

Κατά τον Αριστοτέλη, οι πολίτες χωρίζονται 
σε τάξεις με βάση οικονομικά κριτήρια σε γεωρ-
γούς, τεχνίτες και εμπόρους, ενώ κοινωνικά, χω-
ρίζονται σε φτωχούς, πλούσιους και μεσαίους. 
Από τη σχέση που έχουν μεταξύ τους οι φτωχοί 
και οι πλούσιοι θα διαμορφωθεί η μορφή του 
πολιτεύματος. Οι φτωχοί συνήθως είναι περισ-
σότεροι από τους πλούσιους. Ανάλογα με το 
πώς είναι μοιρασμένη η δύναμη και με το πού 
αυτή συγκεντρώνεται καθορίζεται και το είδος 
του πολιτεύματος, που μπορεί να έχει τρεις μορ-
φές: της μοναρχίας ή βασιλείας (ένας κυβερ-
νά), της αριστοκρατίας (λίγοι κυβερνούν) ή της 
δημοκρατίας (πολλοί κυβερνούν). Για να μην 
ξεπέσουν και αλλοιωθούν αυτές οι πολιτειακές 
μορφές σε τυραννία, ολιγαρχία και οχλοκρατία 
αντίστοιχα, θα πρέπει σκοπός των αρχόμενων 
να είναι το κοινό καλό και όχι το συμφέρον του 
ενός ή των λίγων. 

Η προτίμηση του Αριστοτέλη στρέφεται στη 
«Μέση Πολιτεία», δηλαδή σ’ αυτό που σήμερα 
κατανοούμε ως δημοκρατικό πολίτευμα, όπου 
η μεσαία τάξη εξασφαλίζει την ισορροπία ανά-
μεσα στους φτωχούς και τους πλούσιους και 
κρατά το κέντρο βάρους στη μέση στις μεταξύ 
τους συγκρούσεις.

Πλάτων
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Σημείο τρίτο : Η εικόνα της γυναίκας
Ένα άλλο σημείο διαφοροποίησης των δύο 

γιγάντων είναι οι απόψεις τους για τη γυναίκα. Η 
θέση που ο Πλάτωνας δίνει σ’ αυτήν μέσα στην 
Πολιτεία του είναι ισάξια με αυτήν του άντρα. Πί-
στευε ότι οι γυναίκες μπορούν να κυβερνήσουν 
εξίσου καλά με τους άντρες, επειδή η σωφροσύ-
νη, η λογική, η ανδρεία, η αρετή δεν είναι θέμα 
φύλου, αλλά ψυχής, εκπαίδευσης και μόρφω-
σης. Τόνιζε ότι μία πολιτεία που δεν δίνει παιδεία 
στις γυναίκες της, «μοιάζει με τον άνθρωπο που 
δεν εξασκεί και δε γυμνάζει παρά μονάχα το δεξί 
του χέρι» (Ο Κόσμος της Σοφίας, J. Gaarder).

Αντίθετα ο Αριστοτέλης θεωρεί τη γυναίκα 
υποδεέστερη του άντρα, καθώς πιστεύει ότι σε 
σχέση μ’ αυτόν κάτι της λείπει και ότι είναι ένας 
«ατελής άντρας». Κατά τη διαδικασία της ανα-
παραγωγής, επειδή η γυναίκα έχει έναν παθητι-
κό ρόλο (δέχεται) και ο άντρας έναν ενεργητικό 
(δίνει), το παιδί κληρονομεί μόνο τις ιδιότητες 
του άντρα (κάτι που όπως γνωρίζουμε σήμερα 
δεν ισχύει). 

Η εικόνα και θεώρηση του Αριστοτέλη για τις 
γυναίκες, υιοθετήθηκε στον Μεσαίωνα, όπου η 
γυναίκα υποβαθμίστηκε, θεωρήθηκε πηγή του 
κακού και του πονηρού και περιορίστηκε στον 
αναπαραγωγικό της ρόλο μόνο. Παρά τις δια-
φωνίες που υπάρχουν ανάμεσα στον Πλάτωνα 
και τον Αριστοτέλη, είναι σημαντικό να τονιστεί 
ότι συναντάμε και «συμφωνίες», δηλαδή κοινά 
σημεία. Και οι δύο μιλούν για την ψυχή και τη 
σημασία της για τον άνθρωπο, και οι δύο τονί-
ζουν πως η ευτυχία είναι συνώνυμο της αρετής 
και των υψηλών αξιών και ιδανικών, και οι δύο 
μας υπενθυμίζουν ότι σκοπός ενός Κράτους θα 
πρέπει να είναι το καλό  και η καλλιέργεια όλων 
των πολιτών του.Σίγουρα όμως διαπιστώνουμε 
ότι τόσο ο σοφός Πλάτων όσο και ο λογικός 
Αριστοτέλης δίνουν πολλές χρήσιμες και σημα-
ντικές απαντήσεις σε ερωτήματα και προβλη-
ματισμούς της σημερινής εποχής, γι’ αυτό και 
μπορούν να είναι ταυτόχρονα σύγχρονοι αλλά 
και διαχρονικοί.
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Επόμενο τεύχος

Η εσωτερική ερμηνεία του ημερολογίου

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του Κό-
σμου μας και φαινόμενο ακατανόητο είναι ο 
Χρόνος. Το απλούστερο που μπορούμε να 
καταλάβουμε γι’ αυτόν το θεμελιώδη παράγο-
ντα της Φύσης εμείς οι άνθρωποι είναι ότι μας 
διοικεί, μας ωθεί και μας οδηγεί. Πόσες φορές 
και με πόση ένταση ο σημερινός άνθρωπος 
παραπονιέται για το «χρόνο που τρέχει, αλλάζει 
τα πάντα γύρω του και δεν τον προλαβαίνει» ή 
σε μια ολοφάνερη αντίφαση «για την πεζή και 
επαναλαμβανόμενη καθημερινότητα που κατα-
ντά μια ανιαρή ρουτίνα» και τον κάνει να βλέπει 
γύρω του στασιμότητα και στείρα επανάληψη. 
Μήπως η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση;

Η τελική απελευθέρωση του ανθρώπου 
κατά την Ινδική Φιλοσοφία

Οι αρχαίοι Ινδοί πίστευαν ότι τα πάντα 
έχουν μια αιτία και πως κάθε δράση δημιουρ-
γεί ένα αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο νόμος του 
Κάρμα που διέπει τα πάντα. Μόνο με την Ορθή 
Δράση γίνεται να μη δημιουργεί κάποιος Κάρ-
μα. Ορθή Δράση σημαίνει να δρας χωρίς να 
περιμένεις τους καρπούς των δράσεων σου. 
Μόνο αυτή μπορεί να οδηγήσει στην έσχατη 
απελευθέρωση.

Το θέατρο στην ζωή μας

 Όλες οι μορφές τέχνης εκφράζουν εκείνα 
που δεν μπορούν να «ειπωθούν»  με άλλο τρό-
πο. Το θέατρο είναι μια πολύ ιδιαίτερη μορφή τέ-
χνης που συμπεριλαμβάνει άλλες. Η ίδια η λέξη 
εννοεί το χώρο, τους ανθρώπους τη δράση, 
την προετοιμασία, την  τεχνική...
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