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Τι είναι το

Philosophorum

Lapis

Είναι η λατινική ονομασία της φιλοσοφικής λίθου, που σύμφωνα με την Αλχημεία μπορεί να μεταμορφώσει οτιδήποτε ευτελές και φτηνό σε ευγενές και χρυσό. Είναι εκείνο το πολύτιμο κόσμημα που ακτινοβολεί στην καρδιά κάθε ανθρώπου που βαδίζει συνειδητά στα μονοπάτια της πνευματικής επίτευξης.

Γιατί το
Lapis Philosophorum
Το Lapis Philosophorum

είναι μια

από τις προσπάθειές μας να καταφέρουμε
editorial.

όσα

Ένα

διαβάζεις

στο

free- press έντυπο

που θα έχει πετύχει το σκοπό του
αν βάλει ένα σπόρο αναζήτησης
στην καρδιά σου, αν σου δημιουργήσει την ελπίδα ότι υπάρχουν και
άλλοι σαν εσένα που αναζητούν
μια άλλη ποιότητα ζωής.
Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση, ένα
γράμμα αναζήτησης για άλλους
-σαν

εμάς-

«επιζήσαντες

ναυα-

γούς» που πραγματικά θέλουν να
μεταλλάξουν τον εαυτό τους και
τον κόσμο τους.
Δεν περιοριζόμαστε σε αυτό:
Το έντυπο αυτό αποτελεί μέρος
ενός τριμηνιαίου περιοδικού με το
όνομα «ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ» που
εκδίδει η ερευνητική ομάδα του πολιτιστικού φορέα «Νέα Ακρόπολη».

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ 29,
ΑΘΗΝΑ 11361
Τηλ. 210 8810830
e-mail:books@nea-acropoli.gr
Πληροφορίες:
www.nea-acropoli.gr
Εκδότης - Ιδιοκτήτης
Γ.Α. Πλάνας

ISSN 2241-4762

Ποιοί είμαστε
Αναζητούμε αυτό το μυστικό κέντρο
της ύπαρξής μας που θα μας κάνει πιο
επιβεβαιωμένους και πιο σοφούς.
Δοκιμάζουμε να μεταλλάξουμε τους εαυτούς
μας και τον κόσμο χρησιμοποιώντας τη
φιλοσοφία -την αγάπη για τη Σοφία- ως νέα
«φιλοσοφική λίθο».
Πιστεύουμε ότι το σκοτάδι δεν νικιέται με
χτυπήματα, αλλά με Φως.

Η

ίδια η λέξη Αλχημεία γοητεύει και εξεγείρει καθέναν που έχει ακούσει ή διαβάσει κάτι γι αυτήν.
Όλες οι αναφορές για την αλχημεία συμφωνούν ότι πρόκειται για την

τέχνη της βαθιάς αλλαγής, της μετάλλαξης.

Λένε για μια αλλαγή προς το περισσότερο χρήσιμο, άξιο, ευγενές και πολύτιμο. Μι-

λούν για την εξέλιξη και την πορεία προς το καλύτερο και ανώτερο. Μιλούν για την νιότη,
την υγεία και την μακροζωία. Μιλούν για το έργο όπου ο “αγενής” μόλυβδος μετατρέπεται
σε λαμπερό χρυσάφι.
Λένε για μια πορεία όπου ο μικρόκοσμος και ο μακρόκοσμος, το εσωτερικό και το εξωτερικό, το υποκειμενικό και αντικειμενικό, όλα πρέπει να συντονιστούν και να συνεργαστούν ώστε να πετύχει το αλχημικό ΕΡΓΟ. Κι επιπλέον λένε για μια ειδική ύλη, μια
πέτρα, την “φιλοσοφική λίθο”, που είναι το μέσον για να πετύχει κανείς κάθε αλχημικό
έργο, είτε πρόκειται για παραγωγή χρυσού, είτε για αιώνια νιότη, είτε για οποιαδήποτε
μετάλλαξη.
Είναι λοιπόν η αλχημεία ένα γοητευτικό παραμύθι? Ή κάτι αληθινό και πρακτικό?

Μετά από 37

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι το αποδεικνύουν με τις γνώσεις τους σε πολύτιμα μέταλλα αλλά
και σε θεολογικά σύμβολα όπως αυτό της Μάατ.
Οι αρχαίοι Έλληνες το αναφέρουν σε ερμητικά και νεοπλατωνικά κείμενα.
Οι Ινδοί από πανάρχαια χρόνια και οι Άραβες που έφτασαν στην Ισπανία επίσης το ισχυρίζονται.
Η χριστιανική εκκλησία επί 2000 χρόνια πιστεύει ακράδαντα ότι κάθε Κυριακή μετατρέπει το ψωμί και το κρασί σε σώμα και αίμα του Χριστού.
Ο Νικολά Φλαμέλ παρασκευάζε χρυσάφι τον 14ο αι., λίγο αργότερο ο Παράκελσος κά-

συνεχόμενα χρόνια

editorial

Οι Ταοϊστές της Κίνας το πιστεύουν με την σιγουριά των μαθητών του Λάο Τσε.

έκδοσης του περιοδικού Νέα Ακρόπολη συνεχίζουμε
να αναζητούμε τη
φιλοσοφική λίθο…

νει τις μεγαλύτερες θεραπείες της εποχής του και ο Νεύτων δίνει την ισχυρότερη επιστημο-

Όλα τα παραπάνω

νική ώθηση: Όλοι τους ερεύνησαν και άφησαν μνημεία για την αλχημεία.

δεν αποτελούν

Ο Κάρλ Γιούνγκ έγραψε τα βιβλία του «Psychology and Alchemy» (Ψυχολογία και Αλχημεία)
και «Psychology and Religion» (Ψυχολογία και Θρησκεία) μιλώντας για την Αγάπη σαν την αλχημική λίθο της ψυχολογίας.
Ο Ernest Raderford (1919) μεταστοιχείωσε (δηλαδή μετάλλαξε) το στοιχείο Άζωτο (Ν) σε

πλέον για μας διανοητικές αλήθειες,
αλλά έναν τρόπο

Οξυγόνο (Ο) ανοίγοντας την πόρτα στη σύγχρονη πυρηνική φυσική που τώρα ξέρει να παρασκευ-

ζωής, που βελτιώ-

άζει τεχνητό χρυσάφι στα - πανάκριβα όμως – εργαστήριά της.

νει καθημερινά τον

Επίσης, κάθε Δάσκαλος ξέρει ότι με υπομονή, μέθοδο, θάρρος και αγάπη θα καταφέρει να μετατρέψει τον εγωισμό του μαθητή του σε χρυσό αλτρουισμό και νεανική γενναιοδωρία.
Και κάθε φιλόσοφος βιώνει ότι το ιδεώδες του είναι η φιλοσοφική λίθος που τον επιταχύνει στο
δρόμο του για το καλό, το δίκαιο το αληθινό και το όμορφο.

εαυτό μας και τον
κόσμο.
Το αλχημικό έργο
βρίσκεται σε εξέλιξη…

επιστημονικά

νέα

και άλλα...
Εκεί που η
επιστήμη
συναντάει
την εσωτερική
φιλοσοφία

Σύγχρονη αλχημεία:
Ρώσοι επιστήμονες
ανακάλυψαν πώς να
εξάγουν χρυσό από
τον άνθρακα

σιο σύστημα καθαρισμού. Το υπόλειμμα στη συνέχεια ξεπλένεται μέσω ενός φίλτρου νερού, οδηγώντας στην παραγωγή μίας
μικρής ποσότητας χρυσού, ο οποίος αργότερα μέσω της διαδικασίας της εκχύλισης παράγει το πολύτιμο μέταλλο.
ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr

Ερευνητές από τη Ρωσική
Ακαδημία Επιστημών λένε ότι
χτίζουν τις εγκαταστάσεις, στις

οποίες θα μετατρέπουν τον άνθρακα σε χρυσό, σύμφωνα με το
Russian Today.
Μέχρι στιγμής τα έσοδα από την εν λόγω διαδικασία εκτιμώνται περίπου στα 1.500 ρούβλια ανά καύση 1 τόνου.

Χειρόγραφο του Ισαάκ Νεύτωνα
αποκαλύπτει τη συνταγή για τη μυθική
«φιλοσοφική λίθο»
Ένα χειρόγραφο σχεδόν 400 ετών αποκαλύπτει μια γεύση
από τη συνταγή για τη μυθική Φιλοσοφική Λίθο.

Μπορεί να μην πρόκειται για «αγνή αλχημεία», αλλά έπει-

Το έγγραφο του 17ου αιώνα γράφτηκε από τον Ισαάκ Νεύ-

τα από δεκαπέντε έτη μελετών πάνω σε άνθρακα από διαφο-

τωνα και είναι ένα αντίγραφο κειμένου του γνωστού αλχημι-

ρετικές περιοχές του ποταμού Αμούρ, η ομάδα διαπίστωσε

στή George Starkey.

πως κάθε τόνος στερεού καυσίμου από τη λεκάνη Ερκοβέτσκι

Μετά από δεκαετίες σε μια ιδιωτική συλλογή, το κείμενο

(Erkovetskiy) περιέχει ένα γραμμάριο του πολύτιμου μετάλ-

αγοράστηκε από το Ίδρυμα Χημικής Κληρονομιάς στις ΗΠΑ,

λου.

το οποίο αποκαλύπτει τα πρώτα βήματα σε μια διαδικασία,

Για να δημιουργηθεί ο χρυσός, ο καπνός που παράγεται
από τη καύση του άνθρακα περνά μέσα από ένα εκατονταπλά-

κατά την οποία οι αλχημιστές πίστευαν ότι θα μπορούσαν να
μετατρέψουν τον μόλυβδο σε χρυσό.

Στο κείμενο ο αλχημιστής περιγράφει τη διαδικασία για την κατασκευή
της «φιλοσοφικής λίθου» σύμφωνα με
τη Χημεία.
Ο υδράργυρος πιστεύεται ότι είναι
μια βασική ουσία για τη δημιουργία της
πέτρας του φιλοσόφου, λένε οι ερευνητές, και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για να σπάσει τα μέταλλα στα συστατικά μέρη τους.
Αν και οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι αν ποτέ ο Ισαάκ Νεύτων προσπάθησε πραγματικά να φτιάξει την ουσία ή,
πιθανότατα, το κείμενο χρησιμοποιήθηκε ως απλή αναφορά.
Η μετατροπή των μετάλλων σε χρυσό ήταν ένας από τους στόχους μιας
πρώιμης μορφής επιστήμης που ονομαζόταν αλχημεία.
Σήμερα δεν θα χαρακτηρίζαμε επιστήμη την αλχημεία, καθώς σε κάποιες
περιπτώσεις συνδεόταν με σκοτεινές μεθόδους, με μαγικές ή και θρησκευτικές
πεποιθήσεις.
Ωστόσο στο παρελθόν αποτελούσε
μια εντελώς αξιοσέβαστη δραστηριότητα, με την οποία ασχολήθηκε και ο Ισαάκ Νεύτων!
Η αλχημεία έχει μακρά ιστορία, η
οποία φτάνει μέχρι την αρχαία Αίγυπτο,
την Κίνα και την Περσία.

Οι

αλχημιστές

πειραματίζονταν

λυψαν βακτήρια που μπορούν υπό προ-

αναμιγνύοντας ή θερμαίνοντας δύο ή

ϋποθέσεις να δημιουργήσουν... φυσικό

περισσότερες ουσίες, για να δουν τι θα

χρυσάφι.

συμβεί. Τους άρεσε να εργάζονται με

Η πρωτοποριακή μελέτη, που οι

στοιχεία που προκαλούσαν βίαιες αντι-

ίδιοι οι ερευνητές αποκαλούν «Μικροβι-

δράσεις, όπως είναι ο φωσφόρος και ο

ακή Αλχημεία», βασίζεται σε ένα είδος

υδράργυρος.

βακτηρίων με το επιστημονικό όνομα:

Η διαδικασία θα μπορούσε να απο-

Cupriavidus metallidurans. Τα βακτήρια

δειχθεί επικίνδυνη, αλλά άξιζε την προ-

αυτά έχουν την ιδιότητα να είναι ιδιαίτε-

σπάθεια, μπροστά στην ανταμοιβή που

ρα ανθεκτικά στα βαριά, τοξικά μέταλ-

θα λάμβανες εάν κατάφερνες να βρεις

λα και έως 25 φορές ισχυρότερα από τα

επακριβώς τον σωστό συνδυασμό συ-

κοινά βακτήρια.

στατικών από τον οποίο θα προέκυπτε
η Φιλοσοφική Λίθος.

χρυσό, αλλά και η άσκηση εξουσίας
πάνω στη φύση, δηλαδή η ικανότητα
να ελέγχουν τα πράγματα που μας περιβάλλουν.

γκεκριμένα βακτήρια, σύμφωνα πάντα

Αυτή η «λίθος» θα μπορούσε στη

με τους ερευνητές, έχουν την ακόμα πιο

συνέχεια να μετατρέψει τον μόλυβδο ή

απρόσμενη ιδιότητα να μετατρέπουν το

τον κασσίτερο σε χρυσό ή να χαρίσει αι-

χλωρίδιο του χρυσού (ένα τοξικό υγρό

ώνια ζωή!

που υπάρχει στη φύση) σε χρυσό. Η δι-

ΠΗΓΗ: http://apocalypsejohn.com

Στόχος των αλχημιστών δεν ήταν
μόνο η μετατροπή των μετάλλων σε

Το ενδιαφέρον είναι όμως ότι τα συ-

Βακτήρια-αλχημιστές
παράγουν χρυσάφι 24
καρατίων από φυσικό
υγρό

Η αλχημεία περιλάμβανε αρκετές

Την ώρα που η τιμή του χρυσού

φορές τη χρήση μαγείας: έπρεπε να πεις

σπάει κάθε ρεκόρ καθημερινά λόγω της

διάφορα ξόρκια ή να φροντίσεις να κά-

κρίσης, οι ερευνητές του Πανεπιστημί-

νεις τα πράγματα με τη σωστή σειρά.

ου του Μίσιγκαν δηλώνουν ότι ανακά-

αδικασία μετατροπής του υγρού χλωριδίου σε χρυσό κρατά μια εβδομάδα περίπου, κατά τη διάρκεια της οποίας τα
βακτήρια αναπαράγονται. Στο τέλος το
χλωρίδιο έχει γίνει στερεός χρυσός 24
καρατίων.
Αξίζει να σημειωθεί πως τα βακτήρια-Μίδες εκτίθενται σε μια έκθεση που
κάνει το γύρο του κόσμου, με τίτλο «The
Great Work of the Metal Lover».
ΠΗΓΗ: iefimerida.gr
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Η

Αλχημεία

πάντοτε

ύλης του σύμπαντος, δείχνει ότι είστε

πραγματοποιούνται στο εργαστήρι,

αποτελούσε ένα ισχυ-

ένας αλχημιστής με εσωτερική αφύπνι-

ξετυλίγονται μέσα στο σώμα και τη συ-

ρό εργαλείο στα «χέ-

ση. Ο κανόνας είναι, σύμφωνα με τον

νείδηση του ασκούμενου. Η Αλχημεία

ρια» της μαχόμενης

Jean Dubois, ιδρυτή και πρώτο πρόεδρο

γίνεται τότε δρόμος για τον εξαγνισμό,

Ψυχής που παλεύει αέναα να ελευθερω-

της γαλλικής αλχημιστικής οργάνωσης

την τελειοποίηση και τη θέωση του αν-

θεί από την πλάνη της ύλης και να βιώ-

«Φιλόσοφοι της Φύσης», ότι :

θρώπου ή τη δημιουργία του «Σώματος

σει την πνευματική ελευθερία με πλήρη
ένταση.
Είναι η διάσταση του εσωτερικού
στοιχείου και του νοήματος υπό τη βα-

«Δεν θα μεταστοιχειώσεις τίποτα,
αν πρώτα δεν έχεις μεταστοιχειώσει τον
εαυτό σου».
Στην Εσωτερική Αλχημεία τα μέ-

της Δόξας».
Ο αλχημιστής γνωρίζει, ότι υπάρχει
ένας πανίσχυρος δεσμός ανάμεσα στην
ύλη, τη ζωή και τη συνείδηση. Η αλ-

θύτερη έννοια: του νοήματος της ζωής,

ταλλα ταυτίζονται με τους πλανή-

χημεία είναι η τέχνη του χειρισμού της

του νοήματος της δικής μου ζωής, των

τες και τα διάφορα μέρη του σώ-

ζωής και της συνείδησης της ύλης που

ερωτημάτων της σχέσης ανάμεσα στο

ματος και οι διαδικασίες, αντί να

τη βοηθάει να εξελιχθεί ή να λύσει τα

πνεύμα και την ύλη, του σκοπού και της

προβλήματα της εσωτερικής δυσαρμο-

αξίας των πράξεών μου, των ερωτημά-

νίας.

των από πού έρχομαι; γιατί βρίσκομαι εδώ; ποιος είμαι;
Η αλχημεία είναι
ένα μυητικό σύστημα, στο οποίο δεν
χωρούν αυτα-

Η Φιλοσοφική Λίθος δεν βρίσκεται στην ιδέα της κατασκευής χρυσού, αλλά
στη διαμόρφωση μιας
συνείδησης που να
περιέχει εναρμο-

πάτες. Είναι το

νισμένα και ενο-

μόνο μυητικό

ποιημένα όλα τα

μονοπάτι στο

αντίθετα τμήμα-

οποίο υπάρχει

τα της ατομικής

αντικειμενι-

ψυχής. Το απο-

κός έλεγχος

τέλεσμα είναι η

στο εργαστή-

πεμπτουσία της

ριο. Έτσι αν το

ενοποιημένης

πείραμά σας

συνείδησης, η

δείξει ότι ξε-

ίδια η Φιλοσοφι-

περάσατε τους

κή Λίθος.

νόμους της

Η καρδιά

Γ

– Τότε γιατί πρέπει ν’ ακούω την

β λές

καρδιά μου;

ιατί πρέπει ν’ ακούμε την

– Γιατί ποτέ δε θα καταφέρεις να

καρδιά; ρώτησε το αγόρι

την κάνεις να βουβαθεί. Ακόμη κι αν

εκείνη τη μέρα, καθώς έστη-

προσποιηθείς ότι δεν ακούς τι σου

ναν τη σκηνή.

λέει, αυτή θα είναι μέσα στο στήθος

– Γιατί όπου είναι η καρδιά σου,

ΠΑΡΑγια να
μαθαίνει κανείς με
την καρδιά και όχι
με το νου

σου, επαναλαμβάνοντας πάντα αυτό

εκεί είναι και ο θησαυρός σου.
– Η καρδιά μου είναι ταραγμένη,
είπε το αγόρι. Βλέπει όνειρα, συγκινείται, είναι ερωτευμένη με μια γυναίκα
της ερήμου. Μου ζητά πράγματα και,
πολλές νύχτες, όταν τη σκέφτομαι, δε

οι καρδιές των ανθρώπων είναι έτσι.

μ’ αφήνει να κοιμηθώ.
– Αυτό είναι καλό. Η καρδιά σου

Φοβούνται να πραγματοποιήσουν τα

είναι ζωντανή. Συνέχιζε ν’ ακούς αυτά

μεγαλύτερα τους όνειρα, επειδή νομί-

που έχει να σου πει.

ζουν ότι δεν το αξίζουν η ότι δε θα τα
καταφέρουν. Εμείς οι καρδιές πεθαί-

Τις επόμενες τρεις μέρες συνάντησαν πολλούς πολεμιστές και διέκριναν

που σκέφτεται για τη ζωή και τον κό-

νουμε από το φόβο, μόνο και μόνο που

άλλους στον ορίζοντα. Η καρδιά του

σμο.

σκεφτόμαστε αγάπες που έφυγαν για

αγοριού άρχισε να μιλάει για το φόβο.

– Ακόμη κι αν με προδώσει;

πάντα, στιγμές που θα μπορούσαν να

Διηγιόταν στο αγόρι ιστορίες που είχε

– Προδοσία είναι το απροσδόκητο

είναι καλές και δεν ήταν, θησαυρούς

ακούσει από την ψυχή του Κόσμου,

χτύπημα. Αν γνωρίζεις καλά την καρ-

που θα μπορούσαν να είχαν ανακαλυ-

ιστορίες ανθρώπων που είχαν ξεκινή-

διά σου, δε θα σε αιφνιδιάσει ποτέ.

φθεί και όμως έμειναν για πάντα θαμ-

σει μάταια σε αναζήτηση θησαυρών.

Γιατί θα γνωρίζεις τα όνειρα και τις

μένοι στην άμμο. Γιατί όταν κάτι τέ-

Μερικές φορές τρόμαζε το αγόρι με τη

επιθυμίες σου και θα ξέρεις πώς ν’ αντι-

τοιο συμβαίνει, στο τέλος υποφέρουμε

σκέψη ότι δε θα κατάφερνε να βρει το

δράσεις. Κανείς δεν μπορεί ν’ αγνοήσει

πολύ.”

θησαυρό ή ότι θα πέθαινε στην έρημο.

την καρδιά του. Επομένως, είναι καλύ-

– Η καρδιά μου φοβάται τον πόνο,

Άλλες φορές έλεγε στο αγόρι ότι αι-

τερα ν’ ακούς τι σου λέει. Για να μην

είπε το αγόρι στον αλχημιστή μια νύ-

σθανόταν ήδη ικανοποιημένη, αφού

καταφέρει ποτέ να σε αιφνιδιάσει.

χτα που κοιτούσαν τον αφέγγαρο ου-

είχε βρει κιόλας μια αγάπη και πολλά

Το αγόρι εξακολουθούσε ν’ ακού-

ρανό.

ει την καρδιά του ενώ προχωρούσαν

– Πες της ότι ο φόβος του πόνου

– Η καρδιά μου με προδίδει, είπε

στην έρημο. Σιγά σιγά έμαθε τις πονη-

είναι χειρότερος και από τον ίδιο τον

το αγόρι στον αλχημιστή, όταν έκαναν

ριές και τα κόλπα της, έμαθε να τη δέ-

πόνο. Και ότι καμία καρδιά δεν υπέφε-

στάση για να ξεκουραστούν τα άλογα.

χεται όπως ήταν. Τότε το αγόρι έπαψε

ρε ποτέ όταν ξεκίνησε να αναζητήσει

Δε θέλει να συνεχίσω.

να φοβάται κι έπαψε και η επιθυμία του

τα όνειρα της, γιατί κάθε στιγμή ανα-

– Αυτό είναι καλό. Αποδεικνύει

να γυρίσει πίσω, γιατί κάποιο απόγευ-

ζήτησης είναι μια στιγμή συνάντησης

ότι η καρδιά σου είναι ζωντανή. Είναι

μα η καρδιά του του είπε ότι ήταν ευ-

με το Θεό και την αιωνιότητα.»

φυσικό να φοβάσαι να ανταλλάξεις μ’

χαριστημένη. “Μπορεί να διαμαρτύρο-

ένα όνειρο όσα έχεις καταφέρει μέχρι

μαι μερικές φορές”, έλεγε η καρδιά του,

τώρα.

“επειδή είμαι μια καρδιά ανθρώπου και

χρυσά νομίσματα.

ΠΗΓΗ
Ο Αλχημιστής, Paulo Coehlo, Εκδόσεις ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ-Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ

Η 7η ΤΕΧΝΗ
Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος, dgakilazos@filosofikilithos.website

Η

αλχημική εικονογραφία και οι συμβολισμοί της έχουν αποτελέσει πηγή έμπνευσης για πολλούς κινηματογραφιστές. Μπορεί να πρόκειται απλά για μερικές “πινελιές” εδώ κι εκεί για να τονιστεί η ατμόσφαιρα. Μπορεί ολόκληρη η ταινία να είναι φτιαγμένη σύμφωνα με την φιλοσοφία αυτή, ειδικά στον χώρο του πειραματικού κινηματογράφου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το «Holy Mountain» του Alejandro Jodorowski, το οποίο βρίθει αλχημικών (και όχι

μόνο) συμβολισμών. Σαν ταινία, βέβαια, δεν είναι για όλους, καθότι άκρως σουρεαλιστική, γεγονός καθόλου περίεργο, αφού ο
σκηνοθέτης εκμεταλλεύτηκε τις πολύτιμες υπηρεσίες ενός βοηθού ονόματι LSD.
Μια ταινία που τείνει να «παραβλέπεται» σε σχέση με το θέμα μας, αποτελεί το ολλανδικό αριστούργημα Spoorloos (στα ελληνικά κυκλοφόρησε ως «Χωρίς Ίχνος» ή Η «Εξαφάνιση»). Με αφορμή την εξαφάνιση μιας κοπέλας και την μανιώδη αναζήτηση
του φίλου της να μάθει τι απέγινε, το έργο έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές ως μία μελέτη πάνω στην κοινοτοπία του κακού και
τα άκρα που μπορεί να φτάσει κάποιος για να ανακαλύψει την αλήθεια. Κατά τη διάρκεια ενός flashback στην παιδική ηλικία του
απαγωγέα, τον βλέπουμε να διαβάζει και να εμπνέεται από το Mutus Liber, αλχημικό έργο του 17ου αιώνα που έχει ερμηνευτεί
από κάποιους ως το «εγχειρίδιο κατασκευής»» της Φιλοσοφικής Λίθου. Αποτελεί επίσης ένα από τα βιβλία που μελέτησε ο Carl
Jung, διατυπώνοντας τη θεωρία ότι η αλχημεία αποτελεί ένα συμβολικό σύστημα ψυχολογικού επαναπροσδιορισμού. Ουσιαστικά
ο απαγωγέας ακολουθεί μια σκοτεινή αντανάκλαση του Μεγάλου Έργου.
Το «As Above, So Below» μας δείχνει την αναζήτηση μιας αρχαιολόγου για τη φιλοσοφική λίθο στις κατακόμβες του Παρισιού.
Αν και στην αρχή μοιάζει να είναι ένα ακόμα θρίλερ τύπου found footage, με όλα τα αρνητικά του είδους, η ταινία μας ανταμείβει
με ένα ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό και συμβολικό ταξίδι, εμπνευσμένο από το πρώτο μέρος της Θείας Κωμωδίας (Κόλαση), η οποία
-παραδόξως- παραλληλίζεται με τα τρία έργα της αλχημείας (παραδόξως, καθώς είναι γνωστό ότι ο Δάντης δεν είχε καμία εκτίμηση για αυτή).
Τέλος, το «Revolver» του Guy Ritchie από τη μία αποτελεί ένα καλοφτιαγμένο, αν και κάπως περίεργο, γκανγκστερικό θρίλερ.
Από την άλλη, μας παρουσιάζει μια διαδικασία μετάλλαξης και υπέρβασης του εγωισμού, μέσα από σύμβολα, αναφορές και διδασκαλίες της καββαλιστικής παράδοσης.

Η εσωτερική μεταστοιχείωση
Κείμενο: Βιργινία Γεωργιοπούλου, vgeorgiopoulou@filosofikilithos.website νο: Βιργινία Γεωργιοπούλου, vgeorgilithos.website

Έ

να μαγικό συστατικό που

Η Επιστήμη της Αλχημείας φαίνεται

μέσω της οποίας επιχειρείται ο εξευγε-

μπορεί να μεταστοιχειώσει

να είχε ως αντικειμενικό στόχο τη μετα-

νισμός της ύλης και του περιεχομένου

τoν μόλυβδο σε χρυσό, να

στοιχείωση βασικών μετάλλων -συνή-

αυτής, ακολουθώντας μια διαδρομή από

εξευγενίσει την ύλη και να

θως μόλυβδο- σε χρυσό ή άργυρο. Σύμ-

το χονδροειδές στο λεπτοφυές.

φυτέψει μέσα της τη λάμψη του πνεύμα-

φωνα με τη θεωρία των αλχημιστών, η

τος, να μεταλλάξει τον εγωπαθή ανθρω-

ύλη μπορεί να αναχθεί σε τέσσερα βασι-

Η εσωτερική διάσταση της
Αλχημείας

πάκο σε μεγαλειώδη Άνθρωπο με θεϊκή

κά στοιχεία: γη, νερό, αέρας και φωτιά,

Ο ερευνητής Πήτερ Φρεντς στο

ακτινοβολία! Το μυστικό που αναζήτη-

τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να

έργο του John Dee -βιογραφία του ομώ-

σαν εκατοντάδες Αλχημιστές κατά τον

αναχθούν στη πρωταρχική ύλη, που δεν

νυμου μεγάλου μυστικιστή φιλοσόφου-

Μεσαίωνα και όχι μόνο. Άραγε το βρή-

είναι άλλη από το χρυσάφι. Επομένως

αναφέρει πως η βασικότερη αρχή της

καν;

θα λέγαμε πως η αλχημεία είναι η τέχνη

Αλχημείας είναι, ότι ο άνθρωπος πρέπει

να γνωρίσει τον εαυτό του και να ανα-

οι αρχαίοι Έλληνες αποκαλούσαν Ύλη.

της έχουν αποδοθεί. Μπορεί να μην

καλύψει πάλι τη θεϊκή του ουσία, ξανα-

Το Αλχημικό Έργο λοιπόν απασχολεί-

ήταν καν πέτρα αλλά ένα είδος σκόνης

σμίγοντας με το ιερό. Πράγματι πολλές

ται με τη μεταστοιχείωση του μολύβδου,

ή άλλο υλικό. Ονομάστηκε συχνά «το

σημαντικές πηγές αναφέρουν, αλλά και

της καθημερινής υλικής και χονδροει-

βάμμα», «η σκόνη» ή «materia prima»

μέσω της ενδελεχούς έρευνας αρχίζουμε

δούς εμπειρίας, στο «χρυσάφι» της συ-

και φυσικά με τη λατινική της ονομα-

να διαπιστώνουμε, πως υπάρχουν δύο

νείδησης.

σία «lapis philosophorum». Οι Αλχημι-

είδη Αλχημείας: η πρακτική, κοινή Αλ-

Οι ίδιοι οι Αλχημιστές υποστήρι-

στές απέδιδαν σε αυτήν την ουσία τη

χημεία, που ασχολείται με τις εξωτερι-

ζαν πως προκειμένου να δημιουργή-

δύναμη να λειτουργεί ως ακατανίκητος

κές μεταμορφώσεις των μετάλλων και

σεις χρυσό, θα πρέπει προηγουμένως

καταλύτης που μεταστοιχειώνει τα βα-

έχει ως στόχο τον πλούτο και την αιώνια

να έχεις εσύ ο ίδιος μια μικρή ποσότητα

σικά μέταλλα -όπως ο υδράργυρος και

νεότητα (το πάρεργο), και η Εσωτερι-

για να αρχίσεις, δηλαδή, ότι θα έπρεπε

ο μόλυβδος- σε χρυσό ή άργυρο. Επί-

κή, Μυστική Αλχημεία που αφορά στην

να ξεκινήσει κανείς με το ακατέργαστο

σης, το ονόμαζαν και ελιξίριο της ζωής,

εσωτερική τελείωση του Ανθρώπου σε

υλικό της προσωπικής του εμπειρίας

επειδή χάριζε την αναζωογόνηση αλλά

πνεύμα, την ανεύρεση της πεμπτουσί-

(μόλυβδος) και χρησιμοποιώντας την

και την αθανασία. Κοντά σε αυτήν την

ας και την αναζήτηση του πνευματικού

ιδιότητα της προσοχής του, μέσω της δι-

εξωτερική δύναμη της λίθου, όμως αρ-

χρυσού (το κυρίως Έργο).

αδικασίας της παρατήρησης του εαυτού,

κετά ενισχυμένη, είναι και η πεποίθηση

Πώς λειτουργεί το Αλχημικό
Έργο;

να αυξήσει τη συνειδητότητά του (χρυ-

ότι αυτή συντελεί ως μαγικός καταλύ-

σός). Η διαδικασία του Μεγάλου Έργου

της και στη μυστική τελείωση του αν-

Οι θεμελιώδεις αρχές του ερμητι-

(Opus Magnum) στην πραγματικότητα

θρώπου, δηλαδή ολοκληρώνει επιτυ-

σμού είναι το sol και το luna. Το sol συμ-

είναι διπλή: ό,τι συμβαίνει στο μέταλλο

χώς τη μεταστοιχείωση της κατώτερης,

βολίζει τον Ήλιο, τον χρυσό, τον ουρα-

στη διάρκεια της μεταστοιχείωσής του,

ζωώδους φύσης του, στην ανώτερη θε-

νό, το φως, ενώ το luna συμβολίζει τη

συμβαίνει και μέσα στην ψυχή του Αλ-

ϊκή. Δεν προκαλεί επομένως έκπληξη η

Σελήνη, το ασήμι, το νερό, την πέτρα,

χημιστή, ο οποίος μετά το πέρας αυτής

φρενίτιδα που συνεπήρε Αλχημιστές και

τη νύχτα, τον ωκεανό. Ο Ιταλός μελετη-

είναι μεταστοιχειωμένος, μεταμορφω-

ψευτοαλχημιστές της εποχής, οι οποίοι

τής Τζούλιους Έβολα γράφει για αυτές

μένος, πιο εξευγενισμένος, πιο φωτει-

έθεσαν ως σκοπό ζωής την παρασκευή

τις αρχές: «…μπορούμε να πούμε γενικά

νός, «φωτισμένος».

αυτής της μεγαλειώδους τέλειας ουσίας,

πως ο ήλιος είναι η μορφή και η δύναμη

την επίτευξη του Μεγάλου Έργου (Opus

της εξατομίκευσης, ενώ η Σελήνη -που

Η Φιλοσοφική Λίθος: μύθος ή
πραγματικότητα;

αντιπροσωπεύει τα σύμβολα της αρχέ-

Προκειμένου να επιτευχθεί η δια-

γονης Μητέρας και Γυναίκας- εκφράζει

δικασία του Μεγάλου Έργου, λέγεται

την ύλη και την οικουμενικότητα, την

ότι χρησιμοποιούσαν κάποιο υλικό το

Η παρασκευή της Φιλοσοφικής Λί-

αόρατη ζωτικότητα, το κοσμικό πνεύμα

οποίο αυτόματα ολοκλήρωνε με επιτυ-

θου περιλαμβάνει 7 στάδια (εξωτερι-

ή την αιθερική λάμψη που αντιστοιχεί

χία όλες τις μεταστοιχειώσεις. Ο Ζώ-

κά και εσωτερικά): πυράκτωση, σήψη ή

στο θήλυ.»

σιμος Πανοπολίτης, στα τέλη του 3ου

ζύμωση, διάλυση, απόσταξη, συναίρε-

Πιο συγκεκριμένα το sol, ο Ήλιος,

αιώνα, αναφέρει πως είναι δυνατόν να

ση ή πέψη, εξάχνωση και συμπύκνωση.

και ο χρυσός αντιπροσωπεύει την αρχή

υπάρχει ένα τέτοιο υλικό, το οποίο ονό-

Συνοπτικά χωρίζεται σε 3 φάσεις: Με-

της συνείδησης, αυτό που έχει την ικα-

μασε «ενεργή ουσία» ή «σκόνη».

λάνωση, Λεύκανση (Λευκό Ελιξίριο-

Magnum).

Η εσωτερική μετάλλαξη του
Αλχημιστή

νότητα να αποκτάει την εμπειρία αυτού

Μεγάλο μυστήριο καλύπτει την

που βιώνουμε, δηλαδή το Εγώ. Το luna

ύπαρξη ή μη αυτής της ουσίας που ονο-

είναι το όνομα που δίνεται κάθε φορά

μάστηκε Φιλοσοφική Λίθος, αν και πολ-

Ας δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει

στις εμπειρίες αυτές καθαυτές, αυτό που

λές και διάφορες είναι οι ονομασίες που

εσωτερικά, στο επίπεδο της μεταστοι-

Μικρή Λίθος), Ερύθρωση (Ερυθρό Ελιξίριο-Μεγάλη Λίθος).

χείωσης της ανθρώπινης ψυχής, κατά τη
διάρκεια των 3 φάσεων:
Η Μελάνωση συνδέεται με την
Αφροδίτη (επιθυμία), το σκοτάδι. Το
Εγώ (sol) αρχίζει να έχει επίγνωση των
επιθυμιών του και του πόσο προσκολλημένο είναι σε αυτές. Η επιθυμία, όπως
ακριβώς και η Αφροδίτη, έχει δύο όψεις:
από τη μία είναι δημιουργική και ζωογόνα, ενώ από την άλλη υποτάσσει τον άνθρωπο στις ορέξεις της, προκαλώντας
φθορά, ακόμη και θάνατο.
Η Λεύκανση σχετίζεται με την αγνότητα, την απελευθέρωση και την αποκόλληση από ορέξεις (επιθυμίες), είτε
μέσω του ασκητισμού (Άρης, σίδηρος,
πειθαρχία, μάχη, υπερνίκηση της επιθυμίας) είτε μέσω του «εναγκαλισμού»
της επιθυμίας και της μεταστοιχείωσής
της. Αποτέλεσμα αυτής της φάσης, αν
είναι νικηφόρα, είναι ο Λευκός Χρυσός
ή Λευκό Θειάφι.
Η Ερύθρωση είναι η ζέστη, η φλόγα,

Ο σχεδιασμός της Φιλοσοφικής Λίθου. Ο άνδρας και η γυναίκα συμβολίζουν
το θείο και τον υδράργυρο, το τετράγωνο τα τέσσερα στοιχεία, το τρίγωνο το
σώμα, την ψυχή και το πνεύμα. Ο διαβήτης όχι μόνο χαράσσει, αλλά και μετρά τις ισορροπίες, ώστε να επιτευχθεί ο τέλειος ερμητικός κύκλος. (Atalanta
fugiens, 1618)

το πάθος (του πνεύματος). Το Εγώ έχοντας εξαγνιστεί και αποταυτιστεί από το

μιστή δεν βρίσκεται στην παραγόμενη

αυτόφωτο, φωτοβόλο, ένας γενναιόδω-

περιεχόμενο της εμπειρίας, πρέπει να

ποσότητα χρυσού, αλλά στην ίδια τη δι-

ρος Χρυσός Ήλιος.

«ξαναγυρίσει στη γη», στη δράση της

αδικασία, στη διαδρομή, στο ταξίδι.

Κι έτσι ο πιο πλούσιος δεν είναι εκεί-

καθημερινότητας, στη ζωή, για να προ-

Σε αυτό το ταξίδι, το μέταλλο υπήρ-

νος που θα αποκτήσει το πιο πολύ χρυ-

σφέρει τη ζεστασιά και τη λάμψη του και

ξε φίλος και σύντροφός του, μαζί πέρα-

σάφι, αλλά εκείνος που θα μεταλλάξει

να αποβεί χρήσιμο στη μεταβίβαση αυ-

σαν τις δοκιμασίες των υψηλών πιέσεων

τον εαυτό του και θα γίνει ο ίδιος αιώνι-

τής της πνευματικής εμπειρίας.

και θερμοκρασιών, μαζί συνέθλιψαν ό,τι

ος, φωτεινός, χρυσός.

Αν ο Αλχημιστής καταφέρει να πε-

φθαρτό και ζημιογόνο ενυπήρχε μέσα

ράσει με επιτυχία και τις τρεις αυτές

τους και μαζί πήραν την απόφαση να

φάσεις, τότε έχει ολοκληρώσει την

εγκαταλείψουν το θλιβερό κουφάρι της

πνευματική του τελείωση και έχει γίνει

θνητότητας και να ντυθούν το χρυσό

άνθρωπος-Χρυσός. Ένα από τα εξωτερι-

της Αθανασίας. Και σε όλη την πορεία η

κά αποτελέσματα της εσωτερικής αυτής

λίθος, Μεγάλος Δάσκαλος και Οδηγός,

διεργασίας, είναι και η μεταστοιχείωση

ακτινοβολούσε αδιάκοπα με γενναιο-

του μετάλλου σε ευγενές, αλλά αυτό

δωρία όλο το φως της, μέχρι που μπόρε-

δεν είναι αυτοσκοπός για τον Αλχημι-

σε η ίδια η ψυχή και το ίδιο το μέταλλο,

στή-Εσωτεριστή. Το μυστικό του Αλχη-

να γεννήσει το δικό του φως και να γίνει

ΠΗΓΕΣ
• http://fma.wikia.com/wiki/Philosopher%27s_Stone
• http://www.crystalinks.com/philosopherstone.html
• https://www.britannica.com/topic/philosophersstone
• http://www.history.com/news/ask-history/whatwas-the-philosophers-stone
• http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/
PhilosophersStone
• -https://el.wikipedia.org/wiki/
• Αλχημεία, Εκδόσεις Αρχέτυπο, Συλλογικό Έργο

ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Οι πραγματικοί αλχημιστές δεν
αλλάζουν το μολύβι σε χρυσό. Αλλάζουν τον κόσμο σε λέξεις.
William H. Gass

Η αλχημεία είναι η τέχνη του κοντινού και του μακρινού και πιστεύω ότι η ποίηση με αυτή την έννοια είναι
αλχημεία. Είναι υπέροχο να παραμορφώνεις τα μεγέθη,
να βλέπεις κάτι μικροσκοπικό σαν να ήταν τεράστιο.
Robert Morgan

Μεγάλο μέρος της μαγείας στη δυτική εσωτερική
παράδοση είναι η αναζήτηση του Εαυτού. Αυτό είναι
το Μεγάλο Έργο, ο χρυσός των αλχημιστών, η Βούληση, η Ψυχή, αυτό που έχουμε μέσα μας πίσω από
τη νόηση, το σώμα, τα όνειρα. Ο εσωτερικός μας
κινητήρας, αν θέλετε.
						
Alan Moore

Ανακάλυψα, από την αρχή της έρευνάς μου, ότι οι
διδασκαλίες [των αλχημιστών] δεν ήταν απλή φαντασία, αλλά μια φιλοσοφία που εφάρμοζαν στον
κόσμο, στα στοιχεία και στον ίδιο τον άνθρωπο.
William Butler Yeats

Η αλχημεία είναι ένα είδος φιλοσοφίας: ένας τρόπος σκέψης που οδηγεί
σε έναν τρόπο κατανόησης.
Marcel Duchamp

Μόλις βρήκα όλες τις απαντήσεις,
αμέσως άλλαξαν όλες οι ερωτήσεις...
Paulo Coelho

Η αλχημική παράδοση
θεωρεί ότι κάθε τέχνη κι
επιστήμη είναι ένα σώμα
γνώσης που υπάρχει
μόνο επειδή εμψυχώνεται
από αόρατες δυνάμεις
και διαδικασίες.
Manly Palmer Hall

Η ΑΛΧΗΜΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ

Ο

Νεύτωνας αποτελεί τον τελευταίο φανερό συνεχιστή μιας αλχημικής παράδοσης αιώνων, κατά τη ροή της οποίας πάμπολλα κείμενα
και κρυπτογραφήματα, που αφορούσαν στις μεθοδολογίες και τις
γνώσεις παραγωγής πολύτιμων μετάλλων και δη χρυσού και αργύ-

ρου, συγκεντρώθηκαν από τον ίδιο. Άφησε άλλωστε, ένα τεράστιο επιστημονικό
έργο πίσω του, για ένα αρκετά εκτεταμένο σύνολο γνωστικών πεδίων, όπως τα Μαθηματικά και η Φυσική. Όμως 6.500.000 λέξεις από αυτό το έργο αφορούσαν στην
αλχημεία, την οποία υπηρέτησε και μελέτησε για πάνω από 40 χρόνια!

ήξερες
ότι...

Ο βοηθός του, στα γράμματα που έστελνε μετά τον θάνατο του Νεύτωνα στον
κληρονόμο J. Conduitt, έγραφε: «Συχνά καθόταν μέχρι τα ξημερώματα και επαναλάμβανε πολλές φορές τα αλχημικά πειράματα, μέχρι που ή θα έπαιρνε το αποτέλεσμα που περίμενε ή θα ξαναχανόταν μέσα
στα ατελείωτα βιβλία της αλχημείας και των απόκρυφων γνώσεων, για πολλές ημέρες, μέχρι να καταλάβει τους μηχανισμούς.
Ειδικά για έξι εβδομάδες την άνοιξη και έξι το φθινόπωρο, δεν έβγαινε καθόλου από το εργαστήριο, διότι οι εβδομάδες αυτές
ήταν οι καταλληλότερες για την εκτέλεση των πιο απόκρυφων πειραμάτων.»

Τ

ο 1926 ο Γιουνγκ είδε ένα πολύ σημαντικό όνειρο. Αισθάνθηκε να μεταφέρεται πίσω στον χρόνο, στον 17ο αιώνα,
και είδε τον εαυτό του ως αλχημιστή αφιερωμένο στο Μεγάλο Έργο. Δυο χρόνια μετά, το 1928, ο διαπρεπής Γερμανός σινολόγος Ρίχαρντ Βίλχελμ, ο οποίος είχε επιστρέψει στην Ευρώπη μετά από πολύμηνη διαμονή στην Κίνα,
έστειλε στον Γιουνγκ τη μετάφραση μιας ταοϊστικής αλχημικής εργασίας και του ζήτησε να κάνει κάποια ψυχαναλυ-

τικά σχόλια πάνω στο κείμενο. Το έργο αυτό, που έγινε γνωστό με τον τίτλο «Το Μυστικό του Χρυσού Λουλουδιού», έγινε η αιτία
να βυθιστεί ο Γιουνγκ στην καρδιά των αλχημικών ζητημάτων. Η εργασία αυτή του αποκάλυψε τη βαθιά σχέση μεταξύ Δυτικής
και Ανατολικής αλχημείας, που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τον συμβολικό μετασχηματισμό της ανθρώπινης ψυχής. Το Χρυσό Λουλούδι της Αθανασίας των Ταοϊστών δεν διαφέρει και πολύ από την αναζήτηση της Φιλοσοφικής Λίθου, που αποτελεί το
βασικότερο από τα ζητήματα της Δυτικής αλχημείας.

Τ
Τ

α ομοιοπαθητικά φάρμακα, που διατίθενται στα περισσότερα φαρμακεία, βασίζονται στις αλχημικές πρακτικές του
Ελβετού αλχημιστή του 16ου αιώνα, του Παράκελσου, αν και ιδρυτής της ομοιοπαθητικής δεν ήταν ο ίδιος. Εκείνος
,απλώς διατύπωσε τη θεωρία, ότι σε μία θεραπεία οι μικρότερες δόσεις φαρμάκων μπορούν να θεραπεύσουν γρηγορότερα και ευκολότερα από τις μεγαλύτερες δόσεις. Τα αλχημικά βάμματα, όπως είναι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα,

δημιουργούνται από φυτά, ορυκτά και μέταλλα. Η ομοιοπαθητική θεραπεία διατυπώθηκε το 1796 και έγινε γνωστή στις ΗΠΑ
το 1825.

α τελευταία χρόνια οι αλχημικές έρευνες έχουν στόχο την παροχή φτηνής ενέργειας και την πιθανή δημιουργία
υπερμετάλλων. Στο συνέδριο της Παλλαδίου Ακαδημίας, τον Ιανουάριο του 1997, κοντά στη Vichenze της Ιταλίας, ο καθηγητής Christopher McIntosh, συγγραφέας του βιβλίου «The Rosicrucians», (εκδόσεις Samuel Weiser)
και μέλος του Εκπαιδευτικού Γραφείου της UNESCO στο Αμβούργο της Γερμανίας, ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη

χρηματοδότησαν πρόσφατα τη διεξαγωγή ενός συνεδρίου, στο οποίο η αλχημεία θεωρήθηκε ένα ενδεχόμενο εργαλείο για τη δημιουργία νέων κραμάτων.

Η Νέα Ακρόπολη πραγματοποιεί δράσεις για τη Φιλοσοφία, τον Πολιτισμό και τον Εθελοντισμό, προσφέροντας ουσιαστικές επιλογές και καλύπτοντας όλους όσοι επιθυμούν να
φέρουν στη ζωή τους μια εσωτερική αναγέννηση.

		

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εισαγωγικό σεμινάριο Εσωτερικής Φιλοσοφίας και Εσωτερικής Ψυχολογίας • Ανοιχτές συ-

ζητήσεις για τη Φιλοσοφία • Διαλέξεις, σε συνεργασία με χώρους πολιτισμού, για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας της UNESCO

		

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Θεατρικά δρώμενα • Μουσικές θεματι-

κές βραδιές • Δημιουργικά εργαστήρια: αρχαιολογικών αντιγράφων, πυρογραφίας, ζωγρα-

φικής • Εκδοτική δραστηριότητα βιβλίων εσωτερισμού και φιλοσοφίας • Αθλητική δραστη-

ριότητα: αθλητικοί αγώνες, τουρνουά, φιλοσοφικές πολεμικές τέχνες • Ομάδες ανάγνωσης και
ανταλλαγής βιβλίων (Booksharing – Booklab)

		

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Οικολογικές πρωτοβουλίες για τη φροντίδα πάρκων, δασών, παραλιών • Κοινωνικές πρωτοβουλίες στήριξης ευπαθών ομάδων και προσφοράς • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και φυσικών καταστροφών • Σεμινάρια για την ανάπτυξη της εθελοντικής συνείδησης •
Δίκτυο ανταλλακτικής και εναλλακτικής οικονομίας • Ετήσια
Πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού, με συμμετοχή τοπικών και
διεθνών εθελοντικών οργανισμών (Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού)
Αθήνα, 210 88 10 830
Ιλίσια, 210 7794368, 6987124197
Περιστέρι, 2130282657
Αιγάλεω, 698 185 8033
Νέα Σμύρνη, ......................................69 87 43 73 87
Θεσσαλονίκη (κέντρο), ...................................2310-285020
Λάρισα, 2410 254694
Ηράκλειο, 6981888493
Ρέθυμνο, 28310 52884
Χανιά, 2821023189
Ιωάννινα, 2651071780
Κέρκυρα, 6978457900
Πάτρα 2610006923 & What’s up 6980500044

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΨΥΧΗ
Όλα τα φιλοσοφικά συστήματα
προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις
στα μεγάλα ερωτήματα τα οποία απασχολούν τον κάθε άνθρωπο. Ένα από
αυτά είναι και το θέμα της ύπαρξης
της Ψυχής.
Σε όλα τα μήκη και πλάτη της
Γης συναντάμε σχετικούς μύθους.
Στην Αρχαία Ελλάδα έχουμε τον
μύθο του Ορφέα, αλλά και ήρωες
όπως ο Ηρακλής, ο Θησέας και
ο Οδυσσέας. Στη Μεσοποταμία
έχουμε τους μύθους της Ινάννα
και του Γκιλγκαμές.
Φιλόσοφοι Ανατολής και
Δύσης καταπιάνονται με το
θέμα αυτό. Ο Πλάτωνας,
για παράδειγμα, ασχολείται με το θέμα της Ψυχής
σε πολλούς από τους περίφημους διαλόγους του,
στην Πολιτεία, τον Τίμαιο, τους Νόμους, τον
Φαίδρο, τον Φαίδωνα
και άλλους.
Υπάρχει

λοιπόν

ψυχή; Μπορούμε να
την ορίσουμε, να την
αντιληφθούμε, να την περιγράψουμε;
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ΑΤΤΙΚΗ: Αθήνα • Ιλίσια • Ν. Σμύρνη • Περιστέρι • Αιγάλεω
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Θεσ/νίκη Κέντρο • Πάτρα • Λάρισα • Ιωάννινα
Κέρκυρα • Ηράκλειο • Χανιά • Ρέθυμνο

