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Μυστήρια

Το Αεροδρόµιο «Stampleton» ήταν ένα από τα πλέον σύγχρονα και λειτουργικά 
αεροδρόµια του κόσµου, αποτελώντας το βασικό αερολιµένα του 

Ντένβερ στις ΗΠΑ. Οµως από το 1995 λειτουργεί ο σύγχρονος αντικαταστάτης του, δηλαδή ένα νέο αεροδρόµιο -το µεγαλύτερο στις 
ΗΠΑ- που περιλαµβάνει ένα περίεργο σε διάταξη και διακόσµηση συγκρότηµα βασικών και βοηθητικών κτιριακών εγκαταστάσεων 
µε σαφώς λιγότερους χώρους από το προηγούµενο. Πολύ νωρίς περίεργοι θάνατοι πέριξ του αεροδροµίου δηµιούργησαν ποικίλες 
συζητήσεις στους κύκλους των συνωµοσιολόγων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το νέο αεροδρόµιο του Ντένβερ δεν χτίστηκε τυχαία κι 
ότι αποτελεί ένα κεκαλυµµένο σχέδιο της Νέας Τάξης Πραγµάτων. Οι λάτρεις των θεωριών συνωµοσίας ισχυρίζονται επίσης ότι το 
αεροδρόµιο είναι κατασκευασµένο επάνω σε έναν αρχιτεκτονικό κώδικα, εφόσον από ψηλά τα βασικά κτίρια φαίνεται να σχηµατίζουν 
µια τέλεια ναζιστική σβάστικα.

Οµως και οι εσωτερικοί χώροι είναι απωθητικοί, καθώς αναπαριστούν εικόνες ολέθρου, βίας και θανάτου, ενώ η ατµόσφαιρα στις 
αίθουσες αναµονής και στους διαδρόµους επιβίβασης είναι αποπνικτική. Ο περισσότερος κόσµος αναφέρεται στις φρικιαστικές έγχρωµες 
τοιχογραφίες τις οποίες οι επιβάτες αναγκαστικά αντικρίζουν πριν από την επιβίβασή τους στο αεροπλάνο. Και χαρακτηρίζουν αυτή την 
επιλογή αρκετά σαδιστική, καθώς τα µηνύµατα που εκπέµπουν οι συγκεκριµένες εικόνες µόνο καλό δεν κάνουν στην ψυχολογία των 
περισσότερων επιβατών, κυρίως εκείνων που έχουν προβλήµατα ανασφάλειας µε τις εναέριες πτήσεις.

Αρκετοί αποκαλούν τις τοιχογραφίες δηµιουργήµατα ενός στρεβλού µυαλού, µιας διαταραγµένης προσωπικότητας, ενώ κάποιοι 
επιµένουν ότι τα άγρια µηνύµατα των παραστάσεων αποτελούν µέρος των σχεδίων της Νέας Τάξης Πραγµάτων. Ο καλλιτέχνης είναι 
ο Leo Tanguma, ο οποίος επίσηµα δεν έχει δώσει καµία συνέντευξη στην οποία να εξηγεί την πραγµατική έννοια των τοιχογραφιών, 
εξηγώντας ότι αυτές δεν αποτελούν µέρος κάποιου σχεδίου. Γι’ αυτό ενδεχοµένως κάποιοι τον χαρακτηρίζουν «αµοραλιστή καλλιτέχνη». 
Το παράδοξο είναι πως αρκετές από τις σελίδες του ∆ιαδικτύου που αναφέρονται στο όνοµά του, σε σχέση µε το αεροδρόµιο του Ντένβερ, 
έχουν… καταργηθεί. Εκτός από τις τοιχογραφίες, υπάρχει µια ακόµη ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική πινελιά στο αινιγµατικό αεροδρόµιο. 
Είναι τα gargoyles που εξέχουν µέσα από βαλίτσες. Πρόκειται για γλυπτές αναπαραστάσεις ανθρωπόµορφων όντων και ανοικτών 
βαλιτσών που µοιάζουν περισσότερο µε τροµακτικά όντα ταινιών επιστηµονικής φαντασίας απ’ ό,τι µε πλάσµατα που σχετίζονται µε 
κάποια µυθολογική έστω πραγµατικότητα. Μια µαρµάρινη πινακίδα υποδέχεται τους επισκέπτες και µάλλον ταιριάζει απόλυτα µε την 
υπόλοιπη κατασκευαστική φιλοσοφία. Η θεµέλιος αυτή πλάκα έχει στο κέντρο της ένα εµφανές τεκτονικό σύµβολο, αυτό του Γνώµονα 
και του ∆ιαβήτη, µε ένα κεφαλαίο G στο κέντρο του σχήµατος.

Πριν από αυτό υπάρχει µία εγχάρακτη διευκρίνιση ότι αυτός ο θεµέλιος λίθος είναι µια «χρονοκάψουλα» που περιέχει αναµνηστικά και 
µηνύµατα προς τους κατοίκους του Κολοράντο του επόµενου αιώνα, δηλαδή τους πολίτες του έτους 2094. Κάτω από το σχέδιο υπάρχει 
άλλη µία αλληγορική διευκρίνιση: «∆ιεθνές Αεροδρόµιο της Επιτροπής...». Κι ακολουθούν ονόµατα συντελεστών της κατασκευής του. 
Το µυστήριο περιπλέκεται µε ένα χρυσό σχέδιο καροτσιού που φέρει τα αρχικά του χρυσού και του αργύρου (Au - Ag) και υπάρχει σε 
αρκετά σηµεία του αεροδροµίου. Θεωρείται ότι πρόκειται για µια φθίνουσα υπόδειξη -από το χρυσό προς τον άργυρο- που αρκετοί 
σχετίζουν µε σχέδια µείωσης του παγκόσµιου πληθυσµού. Επίλογος του αινιγµατικού αεροδροµίου είναι ένα µυστηριώδες τεράστιο 
υπόγειο δίκτυο σηράγγων και κτιρίων µε εγκατεστηµένα συστήµατα καταιονισµού. Πέρα από την όποια θεωρία συνωµοσίας, η περίπτωση 
του Ντένβερ αναµφισβήτητα εξάπτει, αν µη τι άλλο, τη φαντασία και µας προκαλεί… να την εξερευνήσουµε.  

EDITO

Του Απόστολου Χρ. Αντωνάκη | aantonakis@e-typos.com

Ο κόσµος γύρω µας φαίνεται καθηµερινά τυπικός, συνηθισµένος και γίνεται συνεπώς αποδεκτός από τον 
καθένα, χωρίς ιδιαίτερες αντιδράσεις. Και πώς είναι δυνατόν να εκφράσεις αρνητικές απόψεις και να 
διαµαρτυρηθείς για πράγµατα που σε έµαθαν να τα αποδέχεσαι ως «συνηθισµένα», τα οποία στη συνέχεια 
προσπερνάς αδιάφορα, σκεπτόµενος ότι όλα αυτά δεν είναι τίποτα περισσότερο από απλές ψηφίδες του 
µωσαϊκού που συγκροτεί τη βαρετή καθηµερινότητά σου; Ισως, βέβαια, πίσω από αυτήν τη φυσιολογική δοµή 
των πραγµάτων κάποια από αυτά να µην είναι τόσο απλά όσο ο νους µας θέλει να τα ερµηνεύει…

«Παρατηρήσατε πόσο 
αβέβαιο από τη φύση 

του είναι καθετί που 
δεν έχει γίνει σύµφωνα 

µε το δίκαιο;»

∆ηµοσθένης 

ενα αινιγµατικο αεροδροµιο
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Σκωτσέζος γιατρός 
και συγγραφέας, ο 
Αρθουρ Κόναν Ντόιλ 
έγινε δηµοφιλής 
από την παρουσίαση 
των καινοτόµων 
και ευρηµατικών, 
µέχρι και τις µέρες 
µας, περιπετειών 
του ντετέκτιβ Σέρλοκ 
Χολµς. Παράλληλα, 
όµως, υπήρξε 
ικανότατος στη 
συγγραφή ιστοριών 
επιστηµονικής 
φαντασίας 
και ιστορικών 
µυθιστορηµάτων. 
Αυτό που οι 
περισσότεροι δεν 
γνωρίζουν είναι ότι 
ο Ντόιλ αποτέλεσε 
στην εποχή του 
έναν από τους 
σηµαντικότερους 
εκπροσώπους του 
πνευµατιστικού 
κινήµατος, 
µεταφέροντας τις 
ιδιαίτερες ανησυχίες 
του για την ύπαρξη 
του Αλλόκοσµου σε 
συλλογές µικρών 
συγγραφικών 
ιστοριών.

Arthur Conan Doyle
(1859-1930)
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Χαρίτα Μήνη, Σάσσα Τσέιτοου, Χρήστος Πανόπουλος  
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Σαν Σήµερα (17/8 – 23/8)

ΑNCIENT ALIENS: Oι επισκεπτες 
A’ µέρος - Mε το κύρος του History Channel

Γνωρίζατε ότι… 
�  Στις 22 Αυγούστου του 1485 
λήγει στην Αγγλία ο περίφηµος 
«Πόλεµος των Ρόδων»; Η τελι-
κή µάχη διεξάγεται στο Μπό-
σγουορθ µεταξύ των Οίκων του 
Γιορκ και του Λάνκαστερ.
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17/8/1807: Το πρώτο πλοίο που κι-
νείται µε ατµό και κατασκευάστηκε από 
τον Ρόµπερτ Φούλτον παίρνει την ονο-
µασία «Κλέρµον» και κάνει το παρθενικό 
του ταξίδι στον ποταµό Χάτσον.

17/8/1896: Η ανακάλυψη χρυσού 
στην Αλάσκα προκαλεί κοσµοσυρροή 
από χρυσοθήρες.

17/8/1957: Αρχίζει να λειτουργεί η 
ηλεκτρική σιδηροδροµική γραµµή Αθή-
να - Κηφισιά.

18/8/1961: Ολοκληρώνεται η κατα-
σκευή του Τείχους του Βερολίνου.

19/8/1692: Πέντε γυναίκες κι ένας 
ιερέας εκτελούνται στο Σάλεµ. Κατηγο-
ρήθηκαν ότι εξασκούσαν µαγεία.

19/8/1923: Η αγγλική κυβέρνηση 
απορρίπτει το αίτηµα της Συνέλευσης 
των Κυπρίων για Ενωση µε την Ελ-
λάδα.

20/8/1741: Ο ∆ανός εξερευνητής 
Bίτους Μπέρινγκ αποτελεί τον πρώτο 
Ευρωπαίο που φτάνει στην Αλάσκα. Γι’ 
αυτό και η θαλάσσια περιοχή µεταξύ της 
Σιβηρίας και της Αλάσκας ονοµάστηκε 
Βερίγγειος Πορθµός.
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εναλλακτική µατιά στην επικαιρότητα

Από τoν Μηνά N. Παπαγεωργίου
mpapageorgiou@e-typos.com

Η γλώσσα των βιβλίων
«∆εν έχουν όλα τα βιβλία στον κόσµο την ίδια µορφή, 
έχουν όµως την ίδια πολύτιµη αξία», αναφέρει ένα σοφό ρητό, 
µε το οποίο ουδείς θα µπορούσε να διαφωνήσει. Οµως εκτός 
από φορέας έκφρασης συναισθηµάτων, εµπειριών και γνώσε-
ων, τα αγαπηµένα µας βιβλία έχουν να προσφέρουν πολύτιµες 
πληροφορίες για το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο 
οποίο γράφονται. Τα συγγραφικά έργα της κάθε εποχής µοιάζει 
να δηµιουργούν ένα αόρατο αποτύπωµα, µια φωτογραφία που 
αντανακλά το ευρύτερο πνεύµα της χρονικής περιόδου κατά 
την οποία εκδόθηκαν. 

Ερευνητές από το περίφηµο UCLA (το Πανεπιστήµιο της 
Καλιφόρνιας) παρουσίασαν πρό-
σφατα µια πολύ ενδιαφέρουσα 
σχετική έρευνα που δηµοσιεύτηκε 
στο επιστηµονικό περιοδικό ψυχο-
λογίας «Psychological Science». 
Συγκεκριµένα, προσπάθησαν να 
αναλύσουν το είδος της γλώσσας 
που χρησιµοποιήθηκε σε πάνω 
από 1,5 εκατοµµύριο αγγλόφω-
να συγγραφικά πονήµατα όλων 
των ειδών τους τελευταίους δύο 
αιώνες. Ως κύριο εργαλείο χρη-
σιµοποίησαν ένα πρόγραµµα της 
Google ονόµατι «Ngram Viewer», 
που εντοπίζει ταχύτατα τη συχνό-
τητα εµφάνισης συγκεκριµένων λέξεων σε µεγάλο όγκο δεδο-
µένων (κειµένων). Τα συµπεράσµατά τους ιδιαιτέρως αξιοπρό-
σεκτα: Οσο πλησιάζουµε στην εποχή µας, η χρήση των λέξεων 
που παραπέµπουν σε έννοιες όπως ο υλισµός, ο ατοµισµός 
και η κτητικότητα αυξάνεται διαρκώς, ενώ αντίθετα λέξεις 
που παραπέµπουν σε ηθικές αξίες και άλλου είδους αρετές 
συνεχώς µειώνονται σε αριθµό. «Η νέα έρευνα αποκαλύπτει 
πως έχει υπάρξει µια µακρά, διάρκειας δύο αιώνων, ιστορική 
µετάβαση προς µια ατοµικιστική ψυχολογική λειτουργία. Η 
τρέχουσα άνοδος του ατοµισµού δεν είναι κάτι πρόσφατο, 

αλλά λαµβάνει χώρα εδώ και αιώνες, καθώς ξεφύγαµε από 
µια πρωταρχικά αγροτική χαµηλής τεχνολογίας κοινωνία, κα-
τευθυνόµενοι προς µια πρωτίστως αστική υψηλής τεχνολογίας 
κοινωνία», σηµειώνει η επικεφαλής της έρευνας και καθηγή-
τρια Ψυχολογίας στο Πανεπιστήµιο, Πατρίτσια Γκρίνφιλντ.

Πράγµατι, η αναβάθµιση της ποιότητας της ανθρώπινης 
ζωής στα αστικά κέντρα του δυτικού -κυρίως- πολιτισµού, 
αλλά και η µετέπειτα τροµακτική διείσδυση της τεχνολογίας 
στις ζωές των πολιτών, έχει επιφέρει µια σειρά από αλλαγές 
στην ψυχοσύνθεσή τους, ένα γεγονός που καθρεπτίζεται µε 
εντυπωσιακό τρόπο στα βιβλία. Πιο συγκεκριµένα, οι όροι 

«παίρνω» και «επιλέγω» «αντικαθι-
στούν» σιγά σιγά (παρουσιάζονται 
δηλαδή µε µεγαλύτερη συχνότητα) 
τις λέξεις «δίνω» και «υποχρεώνο-
µαι», δίνοντας προτεραιότητα στο 
«εγώ» σε σχέση µε το «εµείς». Η 
έρευνα ανέδειξε και ορισµένες 
ακόµη εξίσου ενδιαφέρουσες λε-
πτοµέρειες, όπως για παράδειγµα 
τη µείωση των λέξεων που αφο-
ρούν στην υποταγή σε οποιασδή-
ποτε µορφής εξουσία (π.χ. ανή-
κω, υπακοή και προσευχή), ενώ 
παράλληλα παρατηρείται αύξηση 
των όρων που σχετίζονται µε την 

έκφραση συναισθηµάτων, ένα γεγονός που δίχως αµφιβολία 
έχει να κάνει µε την καλυτέρευση των συνθηκών γύρω από 
το ζήτηµα της ελευθερίας της έκφρασης κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες. 

Η Γκρίνφιλντ σκοπεύει στο µέλλον να πειραµατιστεί µε 
το πρόγραµµά της και σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγµα 
στην Κίνα, στη Ρωσία, στη Γαλλία και τον ισπανόφωνο κόσµο, 
στην προσπάθειά της να «επεκτείνει» τα συµπεράσµατά της 
σε πλανητικό επίπεδο. 

Οσο πλησιάζουµε στην εποχή 
µας, η χρήση των λέξεων που 
παραπέµπουν σε έννοιες όπως 
ο υλισµός, ο ατοµισµός και η 
κτητικότητα αυξάνεται διαρκώς, 
ενώ, αντίθετα, λέξεις που πα-
ραπέµπουν σε ηθικές αξίες και 
άλλου είδους αρετές συνεχώς 
µειώνονται σε αριθµό
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Επιµέλεια: Θεανώ Καρούτα

Απρόβλεπτο 
εύρηµα στο µετρό 
Εναν πολύ παράξενο «λαθρεπιβά-
τη» εντόπισαν οι επιβαίνοντες σε βα-
γόνι του µετρό στο Κουίνς των ΗΠΑ. 
Η έντονη µυρωδιά ψαριού ήταν αυτό 
που πρώτα κίνησε τις υποψίες τους. Το 
γεγονός αυτό τους οδήγησε αργότερα 
στον εντοπισµό ενός καρχαρία µήκους 
1,5 µέτρου κάτω από µια σειρά καθι-
σµάτων! Ο οδηγός του συρµού ειδο-
ποίησε τις αρχές για το αλλόκοτο πε-
ριστατικό, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν 
και ο συρµός αποσύρθηκε προκειµένου 
να αποµακρυνθεί το νεκρό πλέον ψάρι. 
Ο τρόπος και ο λόγος που βρέθηκε ο 
καρχαρίας στο κέντρο της πόλης και 
δη µέσα σε ένα βαγόνι δεν έχουν ακό-
µα διαλευκανθεί, ενώ το περιστατικό 
επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ είναι η χώρα 
όπου όντως τα πιο τρελά πράγµατα 
µπορούν να συµβούν. 

Απροσδιόριστη και φαινοµενικά 
αναίτια χαρακτηρίζουν οι ζωολόγοι 
του ολλανδικού πάρκου, «Emmen 
Dierenpark», την αλλοπρόσαλλη συ-
µπεριφορά όχι ενός ούτε δύο, αλλά 
112 µπαµπουίνων, οι οποίοι εδώ και 
µερικές ηµέρες έχουν σταµατήσει να 
κινούνται και να τρώνε, γυρνώντας 
παράλληλα τις πλάτες τους στους επισκέπτες. Ενας από τους ζωολόγους του κήπου, 
ο Wijbren Landman, δήλωσε πως τα ζώα µοιάζουν να έχουν υποστεί κάποιου είδους 
ψυχολογικό τραύµα. «Κάτι τους προκάλεσε πανικό, ο οποίος όµως αντί να τους δηµι-
ουργήσει υστερικές συµπεριφορές, όπως συµβαίνει συνήθως, τους έχει “παραλύσει”», 
είπε ο Landman. Οι υπεύθυνοι του πάρκου λένε πως πρόκειται για ένα γεγονός που έχει 
παρατηρηθεί άλλες τρεις φορές τα τελευταία 20 χρόνια, ποτέ όµως δεν έχουν προσδιο-
ριστεί τα ακριβή αίτια της τόσο παράξενης αυτής συµπεριφοράς. «Τα ζώα είναι οργανικά 
εντελώς υγιή», είπε ο Landman και συνέχισε λέγοντας πως οι πιθανότερες αιτίες για την 
κατάστασή τους είναι είτε να ένιωσαν απειλή από κάποιον κίνδυνο είτε να διαισθάνθηκαν 
κάποια φυσική καταστροφή. Παρ’ όλα αυτά, µε τις µέρες να περνούν και να µην έχει 
συµβεί τίποτα καταστροφικό, δεν είναι λίγοι αυτοί που κάνουν λόγο, τόσο εντός όσο και 
εκτός του πάρκου, για επίσκεψη εξωγήινων πλασµάτων, τα οποία προκάλεσαν στα ζώα 
αυτή τη συµπεριφορά! 

Μούτρα λόγω… 
εξωγήινων! 

παράξενο «λαθρεπιβά-
Απροσδιόριστη και 
αναίτια χαρακτηρίζουν οι ζωολόγοι 

Μούτρα λόγω… 
εξωγήινων! 
Απροσδιόριστη και 
αναίτια χαρακτηρίζουν οι ζωολόγοι 

Μούτρα λόγω… 
εξωγήινων! 
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∆εν είναι λίγοι οι λάτρεις των πολυτελών αυτοκινήτων 
που θαυµάζουν τα λεγόµενα supercars από… µακριά εξαιτίας 
των απρόσιτων τιµών τους. Ανάµεσά τους και ο Νεοζηλανδός 
Ivan Sentch, που είχε ως στόχο ζωής να αποκτήσει µια Aston 
Martin DB4 του 1961. Αδυνατώντας να πραγµατοποιήσει το 
όνειρό του, αποφάσισε να… φτιάξει µία και πιο συγκεκριµένα 
να την εκτυπώσει! Ο Sentch χρησιµοποίησε για το δηµιούρ-
γηµά του εκτυπωτή τριών διαστάσεων και έφτιαξε µια πιστή 
ρέπλικα της πολυτελούς αντίκας. Χρησιµοποιώντας ξύλο για 
το σασί και υαλόνηµα για το περίβληµα -το οποίο έβαψε και 
γυάλισε στα πρότυπα του αυθεντικού µοντέλου- ο Νεοζηλαν-

δός λάτρης της DB4 κατάφερε να κάνει, σχεδόν, το όνειρό του 
πραγµατικότητα. Αισθητικά τουλάχιστον, αφού στην πράξη 
το εκτυπωµένο όχηµα θα κινείται µε τη µηχανή ενός Nissan 
Skyline GTS του 1993. Εκτυπώνοντας το αυτοκίνητο κοµµάτι 
κοµµάτι, καθώς οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές δεν τυπώνουν 
υαλόνηµα, ο Sentch έχει ήδη έτοιµο το 72% της κατασκευής 
και ευελπιστεί πως το πολύ σε 4 χρόνια θα είναι σε θέση να το 
κυκλοφορήσει στους δρόµους. Μπορεί να µην απολαύσει την 
οδηγική εµπειρία µιας πρωτότυπης DB4, όµως αν µη τι άλλο 
απολαµβάνει τη δηµιουργία της και γλιτώνει τον εαυτό του 
από το κόστος της που αγγίζει το 1 εκατοµµύριο δολάρια! 

Μουσείο φρικιαστικών 
εγκληµάτων 

Επιµέλεια: Θεανώ Καρούτα

Μια εναλλακτική τουριστική ατραξιόν θα µπορούσε να 
αποτελεί η συλλογή των στοιχείων από τα πιο αποτρόπαια 
εγκλήµατα του τελευταίου ενάµιση αιώνα. Κι όµως αυτή είναι 
µια δουλειά που έχει ήδη αναλάβει να φέρει εις πέρας η ίδια 
η Scotland Yard. Μέσα σε προθήκες και βάζα µε φορµόλη, σε 
έναν κλειδωµένο τοµέα της υπηρεσίας, διατηρούνται αντικεί-
µενα όπως οι γλάστρες του περιβόητου δολοφόνου Dennis 
Nilsen, που έχουν ακόµα πάνω τους τη σάρκα και το αίµα των 
θυµάτων του, διαµελισµένα διατηρηµένα πτώµατα-θύµατα 
κατά συρροή εγκληµατιών που τροµοκρατούσαν την αγγλική 
κοινωνία, αλλά και άλλα στοιχεία, λιγότερο… αιµατοβαµµένα, 
όπως µια επιστολή υπογεγραµµένη από το διάσηµο Τζακ τον 
Αντεροβγάλτη, σε ύφος χλευαστικό για τους επιθεωρητές που 
τον καταζητούσαν! Οπως λένε οι επικεφαλής της υπηρεσίας, 
τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους θα µπορούσαν να 
αποτελούν τα εκθέµατα ενός «Μαύρου Μουσείου», που ακόµα 

και µε το ελάχιστο εισιτήριο των 15 λιρών θα διασφάλιζαν 
κέρδος 4,5 εκατοµµυρίων λιρών το χρόνο, ένα ποσό που θα 
κάλυπτε τη συντήρηση και µισθοδοσία τουλάχιστον 100 αξι-
ωµατικών της υπηρεσίας!

Εκτυπωµένη DB4 πατάει γκάζι 



        

  

φαινοµενα

10
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Κλέφτες - 
φαντάσµατα 
Η φράση συνήθως χρησιµοποιεί-
ται για να περιγράψει εγκληµατίες 
φαντοµάδες, τους οποίους η αστυ-
νοµία δυσκολεύεται να συλλάβει. 
Σε αυτή την περίπτωση, όµως, οι 
αρχές στη Σουηδία τη χρησιµο-
ποιούν µε την κυριολεκτική της 
έννοια, καθώς το τελευταίο διά-
στηµα άνθρωποι ληστεύονται από 
µια συµµορία, τα µέλη της οποίας 
ντύνονται φαντάσµατα! Οι κλέφτες 
αποσυντονίζουν και τροµάζουν 
µε τις στολές τους Σουηδούς και 
τουρίστες και στη συνέχεια τους 
κλέβουν τα πορτοφόλια και άλλα 
τιµαλφή. Ο αστυνοµικός από τη 
Στοκχόλµη, Gunnar Thun, δήλωσε 
πως οι κλέφτες εκπλήσσουν πολ-
λές φορές µε την ευρηµατικότητά 
τους, ενώ µε κάθε ευκαιρία υπεν-
θυµίζει πως όσο δεν έχει γίνει κα-
µία σύλληψη οι πολίτες καλό είναι 
να κρατούν αποστάσεις ασφαλείας 
από τα φαντάσµατα. 

Η τεχνολογία παρέχει έχει εδώ και χρόνια τη δυνα-
τότητα να «λαµβάνουµε» χρήµατα από τους τραπεζικούς 
µας λογαριασµούς, ακόµα και όταν οι τράπεζες είναι 
κλειστές, µέσω των µηχανηµάτων ανάληψης ΑΤΜ. Γιατί 
λοιπόν να µην µπορούµε να κάνουµε κάτι αντίστοιχο 
όταν µας πιάνει µια λιγούρα τις ώρες που τα ζαχαρο-
πλαστεία έχουν κατεβάσει ρολά; Κάπως έτσι πρέπει 
να σκέφτηκε η Candace Nelson, ιδρύτρια της εταιρίας 
Sprinkles Cupcakes που φηµίζεται για τα µικροσκοπικά 
κεκάκια της. Η Nelson αποφάσισε να τοποθετήσει έξω 
από κατάστηµα στο Ντάλας των ΗΠΑ ένα ροζ µηχάνηµα 
αναλήψεων, έτοιµο να τροφοδοτήσει τους ανυπόµονους 
και µε βραδινές λιγούρες πελάτες. Οπως λέει η ίδια, η 
ιδέα είχε µπει στο µυαλό της αρκετά χρόνια πριν, όταν 
κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης της επιθυµούσε γλυ-
κά σε στιγµές εκτός ωραρίου καταστηµάτων. Η ιδέα της όµως τότε δεν ήταν υλοποιήσιµη. 
Από εδώ και στο εξής, µόλις µε 4 δολάρια και πληρωµή µέσω πιστωτικής κάρτας, µπορεί ο 
οποιοσδήποτε και οποιαδήποτε ώρα της ηµέρας και της νύχτας να επισκεφτεί το ροζ ΑΤΜ 
και να κάνει την πιο γλυκιά του… ανάληψη! 

Αµεση ανάληψη… γλυκών
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Μετά από 11 χρόνια, αναµένεται σε περίπου 3 µε 4 
µήνες από σήµερα η αντιστροφή των πόλων του Ηλι-
ου. Αστροφυσικοί από όλο τον κόσµο περιµένουν το 
φαινόµενο µε ανυποµονησία. Το κεντρικό µας αστέρι 
αναµένεται σε 4 περίπου µήνες από σήµερα να φτάσει 
στο ηλιακό του µέγιστο, το αποκορύφωµα δηλαδή του 
11ετούς κύκλου της ηλιακής δραστηριότητας και το µα-
γνητικό του πεδίο θα αναποδογυρίσει µε το νότιο και το 
βόρειο πόλο του να αλλάζουν θέσεις. Κατά τη διάρκεια 

του ηλιακού µέγιστου οι κίνδυνοι για την εκδήλωση γε-
ωµαγνητικών καταιγίδων αυξάνονται σηµαντικά, όµως 
οι επιστήµονες εκτιµούν πως το φετινό µέγιστο θα είναι 
ασυνήθιστα ασθενές, ίσως το πιο ήσυχο του τελευταίου 
αιώνα. Οπως εξηγεί ο αστροφυσικός Phil Scherrer, από 
το ηλιακό παρατηρητήριο του Stanford, «…το µαγνητικό 
πεδίο των πόλων του Ηλιου γίνεται αρχικά αδύναµο, στη 
συνέχεια εκµηδενίζεται εντελώς και µετά δηµιουργείται 
ξανά µε ανάποδη πολικότητα». 

Το απολίθωµα ενός άγνωστου µέχρι σήµερα θηλαστι-
κού ανακάλυψαν παλαιοντολόγοι. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις 
τους, το ζώο έζησε πριν από 165 εκατοµµύρια χρόνια, την 
εποχή δηλαδή των δεινοσαύρων. Ο επικεφαλής της οµάδας 
των ερευνητών, Zhe-Xi Luo, καθηγητής Οργανικής Βιολογί-
ας και Ανατοµίας στο Πανεπιστήµιο του Σικάγο, δήλωσε πως 
το θηλαστικό µε την επιστηµονική ονοµασία Megaconus 
mammaliaformis συµπληρώνει τον κρίκο που έλειπε από την 
αλυσίδα της εξέλιξης των σύγχρονων θηλαστικών. Το ζώο 
προσοµοίαζε στην όψη µε τους σηµερινούς σκίουρους, µόνο 
που ήταν µεγαλύτερο, είχε βάρος 250 γραµµαρίων και µήκος 
25 εκατοστών. Το απολίθωµα ανακαλύφθηκε στην Κινεζική 
Μογγολία και η µελέτη του αποκάλυψε πως λίγα έχουν αλ-
λάξει σε ό,τι αφορά τη γούνα και το τρίχωµα των σύγχρονων 
θηλαστικών. Τα δόντια του καταδεικνύουν πως το ζώο ήταν 

παµφάγο, ενώ το συγκεκριµένο που βρέθηκε µάλλον ήταν 
αρσενικό. Η οµάδα των επιστηµόνων δηµοσίευσε την έκθεσή 
της στο περιοδικό «Nature», ενώ όπως δηλώνει ο Luo «δεν 
µπορούµε να πούµε ότι ο Megaconus είναι ένας άµεσος πρό-
γονός µας, όµως µπορούµε να τον χαρακτηρίσουµε σαν έναν 
µακρινό µας θείο». 

11 χρόνια, αναµένεται σε περίπου 3 µε 4 του ηλιακού µέγιστου οι κίνδυνοι για την εκδήλωση γε-του ηλιακού µέγιστου οι κίνδυνοι για την εκδήλωση γε-

Αντιστροφή των πόλων του Ηλιου

Θηλαστικό από την εποχή 
των δεινοσαύρων 
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Η αρχαία Περραιβική Τρίπολις 
βρισκόταν σε στρατηγικό σηµείο 
και συνέδεε τη Μακεδονία µε 

τη Θεσσαλία, όπως ο σηµερινός δρόµος 
Ελασσόνος-Κοζάνης. Γι’ αυτό και την αρ-
χαία ∆ολίχη φύλαγαν τρεις (τουλάχιστον) 
ακροπόλεις: 

� Το Καστρί (Παλαιόκαστρο), αρχαίο κά-
στρο-ακρόπολις, µόλις 4,6 χλµ. από την 
κεντρική πλατεία του χωριού.

� Η δεύτερη βρισκόταν στο λόφο του 
Αη-Λια, µε τείχος που στεφανώνει το 
λόφο και που γι’ αυτό οι εντόπιοι το 
λένε Στεφάνι.

� Αλλες σχετικές αρχαίες ακροπόλεις βρί-
σκονται στον Σαραντάπορο, για το στρατη-
γικό έλεγχο και εκείνου του περάσµατος.

Για την ετυµολογία της ∆ολίχης υπερτε-
ρούν δυο απόψεις: Είτε ότι ήταν µια επιµή-
κης (µακρόστενη) πολιτεία είτε ότι ιδρύθη-
κε από τον ∆όλιχο (υιό του Τριπτόλεµου, 
γιού του βασιλιά της Ελευσίνος Κελεού), 
που σαν τον πατέρα του ανέλαβε να δι-
δάξει τη γεωργία στους ανθρώπους. Μια 
ακόµα άποψη τη φέρει να έχει ιδρυθεί από 
τον ηγεµόνα της Ελευσίνος, ∆όλιχο, στον 
οποίο η ∆ήµητρα δίδαξε τη λατρεία της. 
Και όντως, λατρεία της ∆ήµητρος πιστο-
ποιείται στη ∆ολίχη από ευρεθέν λατρευ-

τικό άγαλµα, η τύχη του οποίου... αγνοεί-
ται (βρέθηκε από αγρότη στη ∆ολίχη. Το 
άγαλµα «φυγαδεύθηκε» για το Μουσείο 
του Βόλου ή της Λαρίσης και έκτοτε αγνο-
είται η τύχη του)!

Ευρήµατα (κινητά και ακίνητα) πιστο-
ποιούν ότι το νυν χωριό ∆ολίχη κείται επί 
της αρχαίας πόλεως της ∆ολίχης, στις όχθες 
του Ευρώτα (ή Εύρωπου - µετέπειτα Τιτα-
ρήσιου ποταµού), ιστορικού παραποτάµου 
του Πηνειού. Εως και πριν από λίγα χρόνια, 
ο ποταµός είχε νερό και ψάρια ολοχρονίς. 
∆ιάβαινε και στην πορεία του χανόταν υπο-
γείως, όπως λέει και το αρχαίο όνοµά του 
σε ευρείες οπές και ξανααναδυόταν κάπου 
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Στην όµορφη όσο και ιστορική ∆ολίχη (Ελασσόνος Λαρίσης), 
κάτω από το όρος Αίµων ή Τιτάριον/Τίταρον και τον Ολυµπο, 
σε µία από τις τρεις πόλεις της Περραιβικής Τριπολίτιδος, 
σε µία από τις πρώτες Αµφικτυονίες του ελλαδικού χώρου, 
τα ευρήµατα είναι τόσα πολλά, που είναι αδύνατον πλέον να 
αποσιωπηθούν, όπως για χρόνια επιχειρείτο.

Του Γιώργου Λεκάκη, info@lekakis.com
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µεταξύ Αργυροπουλίου και Τυρνάβου... Τα 
τελευταία χρόνια, ο Τιταρήσιος στερεύει το 
καλοκαίρι. Η κρατική αδιαφορία έχει αφήσει 
το Καστρί απρόσιτο από επισκέπτες, διότι 
τα αγριόχορτα έχουν µεγαλώσει τόσο πολύ 

που θα το... «πνίξουν» - προς µεγάλη χαρά 
κάποιων, που δεν θέλουν να αναδειχθούν 
ο πολιτισµός και η Ιστορία της ∆ολίχης, 
εξυπηρετώντας συµφέροντα (;) άλλων µε-
γαλύτερων πόλεων της περιοχής...

Στο µύθο
και την Ιστορία

Ο συγκεκριµένος τόπος ανέδειξε κατά 
το παρελθόν σηµαντικούς άνδρες: Στην 
Αργοναυτική Εκστρατεία το µάντη Μόψο. 
Στα Τρωικά, επικεφαλής των Αινιήνων Αι-
τωλών και των «ατροµήτων» Περραιβών, 
πέµπεται ο ηγεµών Γουνεύς, από την Κύφο, 
µε 22 µαύρα καράβια! Τέλος, εντοπίζουµε 
και τον Ιανίσκο, υιό του Ασκληπιού. Για όλα 
αυτά διασώζονται σχετικές επιγραφές. Τις 
περισσότερες µελέτησε και έφερε στο φως 
ο αρχαιολόγος Α. Αρβανιτόπουλος -παπ-
πούς του νυν υπουργού- που µελέτησε 
όσο κανείς άλλος την περιοχή Περραιβίας 
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Κάποια ανθρώπινα δόντια που βρέθηκαν σε αυτούς 
τους τάφους ήταν µεγάλα και χονδρά «σαν δάκτυλα», 

µαρτυρούν οι ντόπιοι. Επίσης, µας λένε πως 
παντού στην περιοχή τους τα τρακτέρ «εξέβραζαν» 

ανθρώπινα κόκαλα, µεγάλες κνήµες, που τις 
αποκαλούσαν «αρίδες»...
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στις αρχές του 20ού αιώνα. Οµως 
πλέον οι επιγραφές αυτές αγνοού-
νται και ο νυν υπουργός αδιαφορεί 
για την τύχη αυτών που έφερε στο 
φως ο πρόγονός του. Τα αντικεί-
µενα αυτά «φυγαδεύθηκαν» για το 
Μουσείο του Βόλου ή της Λαρίσης 
και έκτοτε αγνοείται η τύχη τους... 
Οπως αγνοείται η τύχη και άλλων 
ευρηµάτων της ∆ολίχης. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε την περίπτωση ακόµα 
µιας επιγραφής, µε τρεις όψεις, µά-
λιστα, που όριζε τα όρια της αρχαίας 
πόλεως, µεταξύ Περραιβών (Θεσσα-
λών) και Ελεµειωτών (Μακεδόνων), 
η οποία είχε βρεθεί να... στυλώνει 
την Αγία Τράπεζα του ξωκλησιού 
του Αγ. Νικολάου στη συνοικία Με-
τόχι του χωριού. ∆ίπλα σε αυτό το 

εκκλησάκι έχουν ευρεθεί 

αρχαίοι τάφοι, µάλλον µυκηναϊκής 
περιόδου, στο έλεος του Θεού κι 
αυτοί… Αφρόντιστοι, χωρίς κανείς 
να νοιαστεί, χάσκουν, αλλά κάποτε 
θα πάρουν εκδίκηση... Οσες φορές 
κι αν προσπάθησαν οι ντόπιοι να ει-
δοποιήσουν τους «αρµοδίους», αυτοί 
εκώφευσαν...

Η ευρύτερη περιοχή Πηνειού είναι 
µία από τις κοιτίδες του ανθρωπί-
νου γένους. Εχει δώσει ανθρώπινα 
εργαλεία 100.000 χρόνων! Η ∆ο-
λίχη Περραιβίας κατοικείται από 
την παλαιολιθική εποχή. Στις θέσεις 
Γερανός, Λούκια και Αγ. Γεώργιος 
έχουν βρεθεί πλείστα παλαιολιθικά 
ευρήµατα. Η πόλις ίσως να διοργά-
νωνε και αθλητικούς αγώνες (ίσως 
και να προηγείτο των Ολυµπίων/
Ολυµπιακών Αγώνων της Ηλείας). 
Στην Τροία αναφέρεται ο Περραι-
βός ικανότατος δισκοβόλος Πολυ-
ποίτης. Κατά τον Παυσανία, «αυτοί 
οι οποίοι οµιλούν για τα παλαιά 
λένε πως πρώτος εξουσιαστής 
του σύµπαντος ήταν ο Ουρανός, 
ο οποίος µε τη Μητέρα Γη έκαµαν 
πολλά παιδιά, µε όψι φοβερή και 

δύναµη ακατανίκητη. Και γι’ αυτό, 
ο Ουρανός δεν τα άφηνε να βγουν 

Η κοιτίδα 
των µαγισσών 
Η νεολιθική εποχή αποτελεί για την Περ-
ραιβική Θεσσαλία µια σηµαντική χρονική πε-
ρίοδο. Στην περιοχή της Ελασσόνος ευρέθη 
λίθινος πέλεκυς (µήκους 6,3 εκατ.) από τη 
νεολιθική εποχή, που φέρει τη -µάλλον µετα-
γενέστερη ή µήπως όχι;- εγχάρακτη επιγραφή 
«ΑΒΡΑCAΞ». Το... παράδοξο είναι ότι η επίκλη-
σις «ΑΒΡΑΚΑΞ»/«ΑΜΠΡΑΞΑΣ» -σχετιζόµενη 
µε τη ρωµαϊκή ιαµατική επωδό ΑΜΠΡΑΚΑΤΑ-
ΜΠΡΑ- αφορούσε τις µάγισσες της ∆ύσεως 
κατά τον Μεσαίωνα. Αλλωστε οι Θεσσαλές 
έχαιραν φήµης ιδιαιτέρων µαγισσών. Τόσο, 
που λεγόταν πως µπορούσαν να σταµατή-
σουν την πορεία του φεγγαριού µε µια µατιά 
τους! Είναι γνωστό, επίσης, πως οι κάτοικοι 
της κλασικής και ελληνιστικής Ελλαδος θε-
ωρούσαν ότι οι νεολιθικοί πελέκεις έπεσαν 
στη Γη εξ ουρανού, µαζί µε τους κεραυνούς. 
Τους ονόµαζαν κεραύνιους λίθους και επί το 
λαϊκότερον αστροπελέκια. Τους χρησιµοποιού-
σαν σαν φυλακτά -και δη από τους κεραυνούς 
διά της οµοιοπαθητικής αντιλήψεως- καθώς 
επίσης και στις µαγικές τελετές.

Ανεπτυγµένη ιδιαιτέρως ήταν και η 
γλυπτική τέχνη. Εχουν βρεθεί είδωλα πτη-
νόµορφων γυναικών, µε µακριούς λαιµούς, 
που προτάσσουν τα στήθη τους. Στη µέση 
νεολιθική εποχή (3000-2000 π.Χ.), οι οικίες 
στη Θεσσαλία φέρουν άνοιγµα στη σκεπή - 
κεντρικός αεραγωγός για να φεύγει ο καπνός 
της εστίας. Οι άκρες των δοκών εντοπίζονται 
στις άκρες της στέγης. 

Οµως και η ζωγραφική τέχνη ήταν ιδιαίτερα 
αγαπητή και αναπτυγµένη, αφού η οικία χρω-
µατιζόταν και εξωτερικά, διαθέτοντας 
µάλιστα ανοίγµατα στις τέσσερις 
πλευρές, όπως παρατηρείται µέχρι 
σήµερα στα αρχοντικά του Πηλί-
ου! Επίσης ζωγραφίζονταν και τα 
κύπελλα καθηµερινής χρήσεως, 
µε σχέδια τα οποία απαντούµε 
ακόµη και σήµερα στα υφαντά 
των γυναικών της Θεσσαλίας. 
Μια ακατάρριπτη απόδειξις πως 
µιλάµε για τον ίδιο λαό, από τότε 
έως σήµερα!

Το µικρό αλλά όµορφο Λαογραφικό Μουσείο της ∆ολίχης, που αναµένει τα χαµέ-
να ευρήµατα της περιοχής του για να γίνει και Αρχαιολογικό. Υπάρχει ένας πολύ 
δραστήριος τοπικός σύλλογος που µάχεται γι’ αυτό και διεκδικεί την Ιστορία του.

τόχι του χωριού. ∆ίπλα σε αυτό το 
εκκλησάκι έχουν ευρεθεί 

νωνε και αθλητικούς αγώνες (ίσως 
και να προηγείτο των Ολυµπίων/
Ολυµπιακών Αγώνων της Ηλείας). 
Στην Τροία αναφέρεται ο Περραι-
βός ικανότατος δισκοβόλος Πολυ-
ποίτης. Κατά τον Παυσανία, «αυτοί 
οι οποίοι οµιλούν για τα παλαιά 
λένε πως πρώτος εξουσιαστής 
του σύµπαντος ήταν ο Ουρανός, 
ο οποίος µε τη Μητέρα Γη έκαµαν 
πολλά παιδιά, µε όψι φοβερή και 

δύναµη ακατανίκητη. Και γι’ αυτό, 
ο Ουρανός δεν τα άφηνε να βγουν 

αγαπητή και αναπτυγµένη, αφού η οικία χρω-
µατιζόταν και εξωτερικά, διαθέτοντας 
µάλιστα ανοίγµατα στις τέσσερις 
πλευρές, όπως παρατηρείται µέχρι 
σήµερα στα αρχοντικά του Πηλί-
ου! Επίσης ζωγραφίζονταν και τα 
κύπελλα καθηµερινής χρήσεως, 
µε σχέδια τα οποία απαντούµε 
ακόµη και σήµερα στα υφαντά 
των γυναικών της Θεσσαλίας. 
Μια ακατάρριπτη απόδειξις πως 
µιλάµε για τον ίδιο λαό, από τότε 

Πέλεκυς (αστροπελέκι) νεολιθικής εποχής, µήκους 
6,3 εκατ., από κεραύνιο λίθο. Βρέθηκε στην 

περιοχή της Ελασσόνος και φέρει εγχάρακτη τη 
µαγική λέξη ABRACAΞ (Αρχ. Μουσείο Βόλου).
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στο Φως, ώσπου τη θεϊκή εξουσία επήρε 
ο Κρόνος, ο πιο φοβερός απ’ τους υιούς 
της Γης και τ’ Ουρανού. Και τότε οι άν-
θρωποι έστησαν ναό για τον Κρόνο στην 
ολυµπία χώρα…». Αλλά ποια είναι αυτή η 
παλαιά ολυµπία χώρα; Ισως να µην είναι 
η γνωστή σήµερα Ολυµπία της Ηλείας, 
αλλά η περιοχή γύρω από τον Ολυµπο! 
Ισως και ο δύσκολος δρόµος, ο δόλιχος, 
αγώνισµα των Ολυµπίων, να έλκει την 
ονοµασία του εκ της ∆ολίχης. Ολα τα 
ευρήµατα, υπαρκτά και αποσιωπηθέντα, 
φιλολογικά, λαογραφικά και σκαπτικά, 
αποδεικνύουν πως εδώ βρισκόταν η αρ-
χαία ∆ολίχη της Περραιβικής Τριπολίτι-
δος, η Πετραία ∆ολίχη.

Οι Περραιβοί είχαν την προνοµιούχο 
θέση να έχουν την ευκολότερη πρόσβα-
ση απ’ όλους τους άλλους Ελληνες στον 
Μύτικα του Ολύµπου, την έδρα των θεών. 
Ακόµη και σήµερα, διαµέσου ∆ολίχης-
Πυθίου-Καλυβίων, µπορεί κανείς άνετα 
µε ένα εκτός δρόµου όχηµα να φθάσει 
έως το ύψος των 2.200 µ. σε καταφύγιο 
του Ολύµπου, απ’ όπου η πεζοπορία έως 
την κορυφή του θεϊκού βουνού απέχει 
µόνον µία ώρα... Αλλά και από το ορο-
πέδιο της Λεφτοκαρυάς Σαρανταπόρου 
νοµίζεις πως θα απλώσεις το χέρι σου 
και θα πιάσεις τον Μύτικα. Από εκεί 
έχεις απευθείας... οπτική σύνδεση µε τα 
τεκταινόµενα στα θεϊκά συµβούλια στον 
Ολυµπο...

Η εξάπλωση 
των Περραιβών

Ο επώνυµος των Περραιβών ήταν ο 
υιός του Ιλλυριού Περραιβός, εγγονός 
του Κάδµου και της Αρµονίας. Αρα οι 
Περραιβοί έχουν απώτατη αργο-θηβαϊκή 
καταγωγή.

Οι Περραιβοί Θεσσαλοί ίδρυσαν µα-
ντείο-µουσείο στην πόλη τους, τη ∆ωδώ-
νη, υπέρ του Πελασγικού ∆ιός. Προ του 
κατακλυσµού, οι ιερείς του, ερµηνεύοντας 
τα σηµάδια, πήραν το αρχείο του και διέ-
φυγαν για να σωθούν κατά την Αίγυπτο, 
όπου ίδρυσαν νέο µαντείο, στη χώρα του 
Αίµωνος/Αµµωνος ∆ιός. Ο κατακλυσµός 

πράγµατι ήρθε και αφάνισε την περιοχή, 
που πριν ήταν θάλασσα («θέσις αλός» > 
Θεσσαλία) και το µαντείο της θεσσαλικής 
∆ωδώνης φυσικά, µαζί και το αρχαίο της 
θέατρο. 

Αργότερα, οι πληγέντες Περραιβοί της 
Θεσσαλίας εκτοπίστηκαν από τα πατρο-
γονικά τους εδάφη, από τους Λαπίθες, 
κατοίκους του Πηνειού, ένα µαχιµότατο 
θεσσαλικό έθνος που µε τον Ηρακλή νί-
κησαν και τους κενταύρους. Ετσι, άλλοι 
Περραιβοί πήγαν στην Ηπειρο, στην πε-
ριοχή των (νυν) Ιωαννίνων, όπου ίδρυ-
σαν και πάλι το µαντείο τους. Αλλωστε το 
Πύθιο πλησίον της ∆ολίχης ονοµαζόταν 
Σελούς, όπως Σελλοί ελέγοντο οι υποφή-
τες (ιερείς) του µαντείου της ∆ωδώνης. 
Αλλοι, πάλι, πήγαν στον Αχελώο, όπου 
έκτισαν την πόλη Αινία (και έµειναν γνω-
στοί ως Αινιάνες). Συνέχισαν στην Κεφαλ-
λονιά, όπου ονοµατίζουν Αίνο το βουνό 
της νήσου. Τους βρίσκουµε στην Οσσα 
και τη χώρα των Οζολών Λοκρών (όπου 
ίδρυσαν πόλη µε το όνοµα Αίνος), στο 
όρος Κορσέα ή Οθρυ ή Ορθή (όπου ιδρύ-
ουν φερώνυµη κώµη), στην Οίτη, αλλά 
και στο ∆ώτιον Πεδίον (νυν Αγυιόκαµπος 
Λαρίσης), όπου ιδρύουν τις πόλεις Γόννοι, 
Ολοσσών (νυν Ελασσόνα), Πρας, ίσως 
και τη Γυρτώνη. Η κάθοδος των Περραι-

΄

Τα διακοσµητικά µοτίβα 
αποτελούν ένα ακόµη 
σηµαντικό κεφάλαιο 
στην αγιογράφηση του 
ναού, καθώς συµπλέ-
κονται βυζαντινά µε 
αρχαιοελληνικά στοι-
χεία, µε κορυφαία τη 
ζωγραφική απεικόνιση 
της δρυός - ιερού 
δένδρου του ∆ιός! 
Φαίνεται ότι οι 
αγιογράφοι ήταν και 
ιστορικά καταρτισµένοι, 
αφού συνδύασαν κάτω 
από τον Ολυµπο τον 
Χριστιανισµό µε 
τη µυθική παράδοση 
του τόπου

Κάτω από τα... χορτάρια 
κείτονται τρεις εν σειρά 

αρχαίοι ναοί: του Πατρώου 
Ποσειδώνα, του Πυθίου 

Απόλλωνος και της Αρτέµιδος!
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βών στην Πελοπόννησο μαρτυράται από 
διάφορα σχετικά τοπωνύμια. Συνεχίζουν 
έως και την Κρήτη και την Αίγυπτο και 
εξαπλώνονται σε Ευρώπη (στις Ραιτικές 
Αλπεις) και την Ασία (στην Υπεριορδανία, 
επί της οδού Βόστρας-Δαμασκού)... Ολα 
αυτά έκαμαν τους αρχαίους συγγραφείς 
να μιλούν για τους «μετανάστες» Περ-
ραιβούς...

 

Κατοικία γιγάντων;

Ομως το σημαντικότερο ιστορικό κτί-
σμα που μπορεί να συναντήσει κανείς σή-
μερα στο χωριό Δολίχη είναι ο Ι.Ν. Μετα-
μορφώσεως του Σωτήρος στην κεντρική 
πλατεία του. Είναι κτισμένος επί αρχαίου 
χώρου, όπου έκειτο κοιμητήριο, από το 
οποίο εξήχθησαν οστά μεγαλοστέινων 
σκελετών (αυτών που η Μυθολογία μας 
αποκαλεί «γίγαντες»). Κάποια ανθρώπι-
να δόντια που βρέθηκαν σε αυτούς τους 
τάφους ήταν μεγάλα και χονδρά «σαν 
δάκτυλα», μαρτυρούν οι ντόπιοι. Επίσης, 
μας λένε πως παντού στην περιοχή τους 
τα τρακτέρ «εξέβραζαν» ανθρώπινα κό-
καλα, μεγάλες κνήμες, που τις αποκα-
λούσαν «αρίδες»... Αυτά τα ευρήματα 
«φυγαδεύονταν» αμέσως προς Βόλο ή 
Λάρισα και η τύχη τους αγνοείται… Στα 
υστερορωμαϊκά χρόνια, στην περιοχή του 
κοιμητηρίου, εκτίσθη δημόσιο λουτρό.

Ενας ναός που έγινε
φυλακή γυναικών!

Ο αρχικός ναός (του 8ου αιώνα) ήταν 
τρίκλιτος - πιθανότατα περίστωος, όπως 
αποδεικνύουν και οι τοίχοι που συνεχί-
ζουν προς τη βόρεια και νότια πλευρά 
του.

Η σημερινή του μορφή είναι αποτέλε-
σμα ανακαινίσεως, η οποία έγινε το 1512 
(βάσει σωζόμενης επιγραφής στην οποία 
μνημονεύονται και οι δωρητές). Αποτε-
λείται από μια μονόχωρη βασιλική και 
δύο νάρθηκες, εκ των οποίων ο πρώτος 
φέρει τρούλο. Στη μικρή βασιλική διασώ-
ζονται στη βόρεια πλευρά τα ανοίγματα 

που οδηγούσαν στο αντίστοιχο κλίτος. 
Η τοιχοποιία διατηρεί μέχρι σήμερα εμ-
φανείς τις διαδοχικές φάσεις ανοικοδο-
μήσεως. Το κεραμικό δάπεδο, το οποίο 
αντικατέστησε το προϋ-
πάρχον αρχαίο λίθινο, εί-
ναι αντίγραφο των τριών 
αρχικών δαπέδων, που 
βρέθηκαν στην ανακαίνι-
ση του 2002. Σημαντική 
είναι η χημική σύσταση 
των παλαιών δαπέδων, 
από τα οποία απουσιά-
ζουν τα ασβεστολιθικά 
στοιχεία που πλεονάζουν 
στην περιοχή. Ολη η πρώ-
τη ύλη είναι φερτή από τη 
θηραϊκή γη. Το σημερινό 
χρώμα είναι πιο ανοιχτό 
πορτοκαλί σε σχέση με το 
παλαιό, το οποίο επηρέ-
ασε άμεσα και την αγιο-
γράφησή του.

Ο αγιογραφικός κύ-
κλος παρουσιάζει ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον, καθώς 
ο ναός αγιογραφείται στο μεταίχμιο της 
μεταβάσεως από τη μακεδονική στην 
κρητική Σχολή, διασώζοντας εμφανή 
υπολείμματα της προηγουμένης αγιογρα-
φήσεώς του. Υπάρχει ένας έντονος επη-
ρεασμός από την ησυχαστική κίνηση, με 
ήρεμες μορφές και κορύφωση την αγιο-
γράφηση του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά 
σε αψίδα του τρούλου, ως μοναχού με 
ειλητάριο. Εχει παραστάσεις που θυμί-
ζουν σε θεματολογία και τεχνική τον Ι.Ν. 
Αγ. Νικολάου Ορφανού Θεσσαλονίκης 
και τις μονές των Μετεώρων. 

Τα χρώματα είναι γήινα: καφέ, πορ-
τοκαλί και ώχρα. Απουσιάζουν τα έντο-
να πορφυρά και χρυσά, ίσως επειδή το 
χρώμα του δαπέδου ήταν απαγορευτικό 
τέτοιων έντονων χρωματισμών. Ο αγι-
ολογικός κύκλος είναι έντονα στρατιω-
τικός και μαρτυρικός στη βασιλική, θυ-
μίζοντας βυζαντινά πρότυπα, αλλά και 
απηχώντας την παραδοσιακή παρουσία 
στρατευμάτων στην περιοχή από τα αρ-
χαία χρόνια. Η αμφίεση είναι αυτοκρατο-

ρική σε πολλές μορφές. Τα διακοσμητικά 
μοτίβα αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό 
κεφάλαιο στην αγιογράφηση του ναού, 
καθώς συμπλέκονται βυζαντινά με αρ-
χαιοελληνικά στοιχεία, με κορυφαία τη 
ζωγραφική απεικόνιση της δρυός - ιερού 
δένδρου του Διός! Φαίνεται ότι οι αγιο-
γράφοι ήταν και ιστορικά καταρτισμένοι, 
αφού συνδύασαν κάτω από τον Ολυμπο 
τον Χριστιανισμό με τη μυθική παράδοση 
του τόπου, αλλά και αγιολογικά, καθώς 
αγιογραφούν σχετικά άγνωστους στην 
περιοχή αγίους, όπως π.χ. ο Αγιος Επι-
φάνειος Κύπρου. Προβληματίζει ωστόσο 
η απουσία τοπικών αγίων, όπως λ.χ. του 
Αγίου Αχίλλειου!

Ο τρούλος του ναού θυμίζει έντονα 

΄

Η επίκλησις 
«ΑΒΡΑΚΑΞ»/«ΑΜΠΡΑΞΑΣ» 

-σχετιζόμενη με τη 
ρωμαϊκή ιαματική επω-

δό ΑΜΠΡΑΚΑΤΑΜΠΡΑ- 
αναφερόταν σε 

μάγισσες της Δύσεως 
κατά τον Μεσαίωνα. 

Αλλωστε οι Θεσσαλές 
έχαιραν φήμης 

ιδιαιτέρων μαγισσών. 
Τόσο, που λεγόταν πως 

μπορούσαν να 
σταματήσουν την 

πορεία του φεγγαριού 
με μια ματιά τους!
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αντίστοιχους αγιορείτικους. Σώζονται 
διακοσµητικά πιάτα στο εξωτερικό του - 
στοιχείο κυρίως δωδεκανησιακό, που ίσως 
να προέρχεται από ταξίδια των εντοπίων 
αφιερωτών σε Ικαρία, Ρόδο, Κύπρο! Στο 
εσωτερικό του, ο Παντοκράτωρ βρίσκεται 
µέσα σε γαλάζιο φόντο και φέρει άνοιγ-
µα στο φωτοστέφανο. Παραδίδεται ότι 
κάποιος Τούρκος θύµωσε µε το γαλήνιο 
πρόσωπο του Χριστού και θέλησε µε το 
τουφέκι του να του χαλάσει το µάτι!

Ο ναός ανακαινίστηκε το 2002 υπό την 
επίβλεψη της 7ης Εφορείας Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων. Πανηγυρίζει στις 5 και 6 
Αυγούστου, ενώ παλαιότερη παράδοση 
παραδίδει ότι εόρταζε και στην Απόδοση 
της Λαµπρής. Μέχρι και τη δεκαετία του 

1940 ο χώρος εχρησιµοποιείτο και σαν 
σχολείο, το οποίο στεγαζόταν στον πρό-
σθετο εξωνάρθηκα - ο οποίος δεν υπάρχει 
σήµερα! Αργότερα, στην Κατοχή, χρησιµο-
ποιήθηκε και σαν φυλακή γυναικών! Από 
τη δεκαετία του 1950 και έπειτα σχεδόν 
εγκαταλείφθηκε. Το 1970 η 7η ΕΒΑ συ-
ντήρησε το ετοιµόρροπο µνηµείο και έκα-
νε υποθεµελίωση.

Η αρχική κτίση του µνηµείου δεν µπορεί 
να προσδιορισθεί µε ακρίβεια. Κι όµως, εί-
ναι ένα από τα αρχαιότερα όρθια µνηµεία 
της περιοχής. Είναι από τους ελάχιστους 
ναούς που σώζουν σε τέτοιο βαθµό τις 
απαρχές της υστεροβυζαντινής τέχνης, 
δεδοµένου δεν έχουν περάσει ούτε καν 
100 χρόνια από την Αλωση, και η ανακαί-
νισή του συµπίπτει µε την παρουσία ενός 
σπουδαίου ιεράρχου στην περιοχή, του 
(µετέπειτα αγίου) Αρχιεπισκόπου Λαρίσης 
Βησσαρίωνος. Η απουσία αναφοράς του 
στην κτητορική επιγραφή -σύµφωνα µε τη 
συνήθεια- αποκαλύπτει την τότε εκκλησι-
αστική κατάσταση.

Τέλος, ο ναός εκηρύχθη ως «ιστο-
ρικό διατηρητέο µνηµείο, επειδή κο-
σµείται µε αξιόλογες τοιχογραφίες του 
πρώιµου 16ου αιώνα» (ΥΑ ΥΠΠΕ/Β1/
Φ32/42987/949/18-9-1985, ΦΕΚ 
647/Β/29-10-1985). Απ’ όλα όµως τα 
παραπάνω, το υπ. Πολιτισµού της Ελ-

λάδος, στο ηλεκτρονικό πρόγραµµά του 
«Ο∆ΥΣΣΕΥΣ», δεν αναφέρει τίποτε για τη 
∆ολίχη… Ντροπή! 

Σηµείωση 
Περισσότερα µπορεί να βρει κανείς στην 
ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Συλλόγου ∆ολί-
χης www.dolihi.gr, ο οποίος δηµιούργησε ένα 
πανέµορφο µικρό Λαογραφικό Μουσείο που 
ζητάει πίσω τον πολιτισµό του και τα κλεµµέ-
να και αφαιρεµένα πολιτιστικά στοιχεία της 
πόλεως. Ο Σύλλογος διοργανώνει κάθε κα-
λοκαίρι το Φεστιβάλ «Περραιβική Τρίπολις» 
και αναβιώνει τον ∆όλιχο ∆ρόµο.

Bιβλιογραφία:
� Λιόλιου Θ. Ν., «Περραιβία (∆ολίχη, Αζω-
ρος, Πύθιο, ∆ωδώνη)», εκδ. «Ολυµπος», 
Κατερίνη 2010.
� Μπούµπα Σπ. Αντ., «Η ∆ολίχη στην 
Περραιβική Τριπολίτιδα», εκδ. Πολ. Σύλλ. 
∆ολίχης, Αθήναι, 2009.

Who is who
Ο Γιώργος Λεκάκης είναι συγγραφέας (πε-
ρισσότερων από 40 βιβλίων) και δηµοσιο-
γράφος. Είναι µέλος του ∆.Σ. της Εταιρείας 
Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας 
(ΕΜΑΕΜ) και του ∆.Σ. της Επιτροπής 
Ενηµερώσεως επί των Εθνικών Θεµάτων. 
Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για 
τη δράση και το έργο του µέσα από την προ-
σωπική του ιστοσελίδα www.lekakis.com.

Ο σηµαντικός Ι.Ν. Μεταµόρφωσης 
του Σωτήρος στη ∆ολίχη, µαζί 

µε τα αρχαία µέλη, που ήταν πά-
ντα εκεί, καθώς έχει κτισθεί 

επί αρχαίου χώρου.
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eλευθεροσ tυποσ

Η αρειανή Νάσκα!
Η εντυπωσιακή αυτή φωτογραφία της 
επιφάνειας του Αρη προέρχεται από το 
σκάφος «Mars Orbiter» που βρίσκεται 
σε διαστημική… περιπολία από το 1998. 
Μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα το ίχνος 
της βόλτας του ρομποτικού οχήματος 
«Curiosity» (διακρίνεται σαν λαμπερή 
κουκκίδα κάτω και δεξιά της εικόνας), 
που πρόσφατα συμπλήρωσε ένα χρόνο 
διαμονής στον «κόκκινο πλανήτη» 
προσφέροντας πλείστα χρήσιμα στοιχεία 
στους επιστήμονες της NASA.
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Είναι δυνατόν η στιγµή της γέννησης ενός ατόµου να προδιαγράφει τη µελλοντική του πορεία; 
Είναι πιθανό oι ζωές των «χρονο-διδύµων» να οµοιάζουν σε εκπληκτικό βαθµό; Είναι φυσικώς 
εξηγήσιµη η πιθανολογούµενη πλανητική επίδραση επί της Γης; Είναι, τελικά, δόκιµο να 
αναζητούµε µελλοντικές προβλέψεις σε έναν αρχαίο ουρανό; 

Της Μαριλένας Αβραάµ-Ρέπα, marilena_arp@hotmail.com

AAAστρολογίαAAστρολογίαστρολογίαAστρολογίαA
επιστήµη ή απάτη;
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Ευρέως αποδεκτή ως αρχαία πρα-
κτική, η αστρολογία συχνά τοποθετείται 
πίσω στον πολιτισµό των Χαλδαίων, Αι-
γυπτίων ή Βαβυλωνίων (Watson, 1971), 
µε την ανάδυσή της να χρονολογείται 
γύρω στο 700 π.Χ. (Thagard, 1978). 
Εκτοτε, και για µεγάλο χρονικό διάστη-
µα, η αστρολογία φαίνεται να «µεσου-
ρανεί» µέχρι και το 18ο αιώνα, οπότε και 
απορρίπτεται στο πλαίσιο του ∆ιαφω-
τισµού, ενώ επανέρχεται δυναµικά στο 
προσκήνιο στις αρχές του 20ού αιώνα 
µε τα αµφιλεγόµενα και πολυσυζητη-
µένα ευρήµατα του Michel Gauquelin 
(Ertel, 1992· Thagard, 1978). 

Τα πράγµατα όµως δεν φαίνεται να 
τελειώνουν εκεί, καθώς το 1975 οι Bok, 
Jerome και Κurtz υποστηρίζουν πως η 
αστρολογία αποτελεί «ψευδοεπιστήµη» 
εφόσον δεν εκφράζει τίποτε πέρα από 
µια αδαή και αβάσιµη «µαγική κοσµο-
θεωρία», που µοναδικό στόχο έχει να 
ανακουφίσει τους φόβους των απλών 
ανθρώπων (Thagard, 1978). Μέχρι 
σήµερα, τα αξιώµατα και οι πρακτικές 
της αµφιλεγόµενης αυτής «επιστήµης» 
φαίνεται να απασχολούν τον επιστηµο-
νικό κόσµο, δίνοντας έναυσµα για την 
υλοποίηση τουλάχιστον 500 σχετικών 
ερευνών, οι οποίες όµως παραµένουν 
στην πλειοψηφία τους άγνωστες και µε 
ευρήµατα όχι και τόσο επιβεβαιωτικά 
ως προς το κύρος της (Dean & Kelly, 
2003). 

Τι είναι όµως αυτό που πρεσβεύει η 
αστρολογία και τι είναι τελικώς αυτό 
που την καθιστά τόσο ευάλωτη στις 
επιστηµονικές επικρίσεις;

Τα αξιώµατα

Στην πράξη, η βασική αστρολογική 
υπόθεση εργασίας πρεσβεύει µια άµε-
ση συνάφεια ανάµεσα στην ουράνια και 
τη γήινη σφαίρα (Dean & Kelly, 2003). 
Στο πλαίσιο αυτό, στηριζόµενη στην 
αρχή της «ανταπόκρισης ή αντιστοιχίας» 
(Principle of Correspondence), (Dean 
& Kelly, 2003), η αστρολογία υποθέτει 
πως η φαινόµενη ταύτιση ορισµένων 

πραγµάτων ως προς ορισµένες ιδιότη-
τες υποδηλώνει ταυτόχρονα µια ευρύ-
τερη, γενικεύσιµη ταύτισή τους και ως 
προς τις υπόλοιπες ιδιότητες (Dean & 
Kelly, 2003). Ετσι, για παράδειγµα, για 
τους µελετητές της αστρολογίας η µε-
ταβλητότητα του Φεγγαριού υπονοεί 
επίσης έναν ευµετάβλητο ανθρώπινο 
χαρακτήρα, ενώ το κόκκινο χρώµα του 
πλανήτη Αρη φαίνεται να συσχετίζεται 
«συνειρµικά» µε το αίµα, άρα µε τη σύ-
γκρουση, µε τον πόλεµο κ.τ.λ. (Colman, 
Blackmore, Morris, Wiseman & French, 
1996 · Dean & Kelly, 2003).

Φυσικά, σύµφωνα µε τη σύγχρονη 
ψυχολογική θεώρηση, όλες αυτές οι 
πεποιθήσεις θεωρούνται αβάσιµες και 
πιθανώς οφειλόµενες σε γνωσιακές 
στρεβλώσεις και λανθασµένες συσχε-
τίσεις διαισθητικών, υπερφυσικών και 
επιστηµονικών αντιλήψεων (Lindeman 
& Aarnio, 2007). Από την άλλη πλευ-
ρά, όµως, οι µελετητές της αστρολογίας 
φαίνεται να αρνούνται κατηγορηµατικά 
µια τέτοια τάση «ψυχολογιοποίησης», 
υποστηρίζοντας πως η αστρολογία 
αποτελεί µια επιστήµη στηριζόµενη σε 
υπαρκτά δεδοµένα. 

Οι Dean και Κelly 
προτείνουν έναν 
παραλληλισµό της 
αστρολογίας µε το 
σαµανισµό. Στις 
σαµανικές κοινω-
νίες, ο µάγος-γιατρός 
θεωρείται πως έχει 
πρόσβαση στο χώρο 
των πνευµάτων, 
αποκτώντας σταδια-
κά µια δυνατότητα 
συµβολικής/προφητι-
κής νοηµατοδότησης 
των εικόνων. Κατά 
την ίδια έννοια, ένας 
έµπειρος αστρολόγος 
ίσως τελικά να µπο-
ρεί να αντλεί νοήµα-
τα βάσει ενός αβάσι-
µου αστρολογικού 
χάρτη! 
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Πιο συγκεκριµένα, η πρακτική της 
αστρολογίας τείνει να χωρίζει τον ουρανό 
σε 12 περιοχές εκπροσωπούµενες από τα 
αντίστοιχα ζώδια. Ο διαχωρισµός αυτός, 
φυσικά, είναι αρκετά αυθαίρετος, εντού-
τοις µοιάζει να διευκολύνει τους υπολογι-
σµούς (Watson, 1971). Στο πλαίσιο αυτό, 
το ατοµικό ζώδιο καθορίζεται σε σχέση 
µε τη θέση του Ηλιου κατά την ηµέρα 
γεννήσεως του ατόµου (Thagard, 1978). 
Ο ωροσκόπος, από την άλλη, ένα αστρο-
λογικό «αποτύπωµα» εξίσου σηµαντικό 
(Watson, 1971), καθορίζεται από το κοµ-
µάτι εκείνο του ουρανού που ανέρχεται 
στον ανατολικό ορίζοντα τη στιγµή της 
γέννησης, ενώ για τον προσδιορισµό του 
απαιτείται γνώση του τόπου και χρόνου 
γεννήσεως (Thagard, 1978). Τέλος, οι δι-
άφοροι πλανήτες και ο τρόπος που αυτοί 
συνδυάζονται θεωρούνται πως ασκούν 
µια ιδιαίτερη επίδραση στην ατοµική ζωή 
(Watson, 1971). Για παράδειγµα, ο Αρης 
θεωρείται «δείκτης» της ορµής, της τόλ-
µης και του σθένους, η Αφροδίτη της αγά-
πης και της καλλιτεχνικής προδιάθεσης, 
ενώ ο Κρόνος της επιστηµονικής σκέψης 
(Colman, Blackmore, Morris, Wiseman & 
French, 1996). 

Τελικώς, η διαφορετική αυτή -εξατο-
µικευµένη- διασύνδεση των διαφορετι-

κών πλανητικών συνδυασµών, όπως εκ-
φράζεται µέσα από έναν ολοκληρωµένο 
αστρολογικό χάρτη, µπορεί να θεωρηθεί 
-εν µέρει τουλάχιστον- ως υπεύθυνη για 
την προσωπικότητα, εξέλιξη και µοίρα 
του ατόµου (Thagard, 1978). Στο σηµείο 
αυτό, οφείλουµε να τονίσουµε πως συ-
χνά επισηµαίνεται ότι είναι λανθασµένη 
η απλή εξίσωση της αστρολογίας µε τις 
καθηµερινές ζωδιακές προβλέψεις εµπο-
ρικού τύπου (Watson, 1971), καθώς αυ-
τές εστιάζουν µονάχα στην επίδραση του 
Ηλίου, ενώ ένας πλήρης αστρολογικός 
χάρτης λαµβάνει υπ’ όψιν του και την επί-
δραση του Φεγγαριού και των λοιπών 
πλανητών (Thagard, 1978). 

Ο αντίλογος
Τι συµβαίνει όµως µε τον αντίλογο 
σε όλες αυτές τις απόψεις; Και πόσο 
εύκολα αποδεκτή µπορεί να γίνει µια 
τέτοια «υπερφυσική» θεώρηση του κό-
σµου; Αναµενόµενα η αντίδραση στα πα-
ραπάνω υπήρξε και παραµένει έντονη. Οι 
Dean και Kelly (2003), για παράδειγµα, 
τονίζουν πως οι περισσότερες σύγχρο-
νες αστρολογικές µελέτες είναι γεµάτες 
στατιστικά λάθη, ενώ παρατηρούν µια 
ταυτόχρονη τάση απόκρυψης των µελε-
τών που δεν ενισχύουν τις αστρολογικές 

Υπάρχει κάποια δόση αλήθειας 
µέσα σε όλη αυτή την… αστερόσκο-
νη; Με το ερώτηµα αυτό κατά νου, ο 

Michel Gauquelin έθεσε το 1955 τις πρώτες 
ερευνητικές βάσεις στη µελέτη της αστρολο-
γίας, εξετάζοντας το φαινόµενο που έγινε 
ευρύτερα γνωστό ως «επίδραση του Αρη» 
(Μars Effect) (Ertel, 1992). Πιο συγκεκριµέ-
να, ο Γάλλος ψυχολόγος, έχοντας επιδείξει 
µεγάλο ενδιαφέρον για την αστρολογία ήδη 
από πολύ µικρή ηλικία, αποφάσισε να µε-
λετήσει συστηµατικά την πιθανολογούµενη 
σχέση ανάµεσα στον Ηλιο και τη Σελήνη, τη 
στιγµή της γέννησης, και το µελλοντικό επάγ-
γελµα του ατόµου (Ertel, 1992). 

Στην πραγµατικότητα, και προς µεγά-
λη χαρά των επικριτών του, κατόπιν µελέτης 
25.000 περίπου περιπτώσεων, ο Gauquelin 
δεν κατάφερε τελικώς να ανιχνεύσει κάποιον 
αντίστοιχο συσχετισµό. Εντούτοις, προς ανα-
κούφιση των υποστηρικτών της αστρολογίας, 
βρέθηκε αντιµέτωπος µε ορισµένους άλλους 
απρόσµενους συσχετισµούς, υποστηρίζοντας 
τελικά την ισχυρή επίδραση του Αρη στην 
εκλογή ενός αθλητικού επαγγέλµατος, του 
Κρόνου στην εκλογή ενός επιστηµονικού 
επαγγέλµατος κ.ά. (Ertel, 1992· Thagard, 
1978). Στο πλαίσιο αυτό, ο Gauquelin οδηγή-
θηκε τελικώς στα παρακάτω συµπεράσµατα 
(Ertel, 1992):

1) Η επιλογή του επαγγέλµατος σχετίζεται 
µε τη θέση διαφορετικών πλανητών κατά τη 
στιγµή της γέννησης του ατόµου.

2) Η συσχέτιση αυτή προϋποθέτει φυσική 
γέννα και όχι καισαρική. 

Εκτοτε, ορµώµενοι 
από τα παραπάνω, πολλοί 
οπαδοί της αστρολογίας 
υποστήριξαν πως τα 
έµβρυα αντιδρούν στη 
συµπαντική ηλεκτροµα-

γνητική ενέργεια προκα-
λώντας τα ίδια τη γέν-

νησή τους, και κατά 
συνέπεια πως υπάρχει 
επικοινωνία ανάµεσα 
στο Σύµπαν, στους 
πλανήτες και την 
ατοµική «ψυχή» 
(Ertel, 1992).
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θέσεις (Publication Bias). Από την άλλη, 
ένα ισχυρό διαψευστικό επιχείρηµα αφο-
ρά στην ίδια τη θέση των πλανητών. Πιο 
συγκεκριµένα, η πρακτική της αστρολογί-
ας, όπως εφαρµόζεται µέχρι και σήµερα, 
µπορεί να θεωρηθεί εξαρχής εσφαλµένη, 
εάν αναλογιστούµε πως η θέση της Γης 
σε σχέση µε τους υπόλοιπους πλανήτες 
έχει αλλάξει από την εποχή των Βαβυλω-
νίων. Στο πλαίσιο αυτό, για παράδειγµα, 
σύµφωνα µε την αστρολογική θεώρηση, 
ο Ηλιος κατά την εαρινή ισηµερία υποτί-
θεται πως βρίσκεται στον Αρη, ενώ στην 
πραγµατικότητα βρίσκεται στους Ιχθείς! 
(Colman, Blackmore, Morris, Wiseman & 
French, 1996). Επιπλέον, οι ίδιοι οι οπαδοί 
της αστρολογίας φαίνεται να διχάζονται 
ως προς τη λειτουργία και τη σηµασία 
ορισµένων πλανητών όπως ο Ποσειδώ-
νας, ο Ουρανός και ο Πλούτωνας, ενώ 
δυσκολεύονται να εξηγήσουν πώς άτο-
µα µε τελείως διαφορετικό «αστρολογικό 
αποτύπωµα» µπορεί να πέσουν ταυτόχρο-

να θύµατα της ίδιας φυσικής καταστρο-
φής (Thagard, 1978). 

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να τονί-
σουµε πως ο ευρύτερος επιστηµονικός 
κόσµος δεν αµφισβητεί την πλανητική 
επίδραση επί της Γης καθαυτή, παρά 
µόνο τη συµβολική νοηµατοδότησή της 
(Watson, 1971). Γνωρίζουµε πλέον, για 
παράδειγµα, την άµεση σχέση της Σε-
λήνης µε τις επίγειες παλίρροιες, χωρίς 
όµως αυτό να σηµαίνει πως µπορούµε 
να αποδεχτούµε µε την ίδια ευκολία την 
επίδραση του Ερµή στην ευστροφία και 
την κριτική σκέψη ενός νεογέννητου παι-
διού! (Watson, 1971).

Στο σηµείο αυτό, λοιπόν, ένα ζήτηµα 
που ανακύπτει αφορά στην ίδια τη φύση 
της αστρολογικής ερµηνείας· το κατά πό-
σον, δηλαδή, ένας αστρολογικός χάρτης 
είναι αναγνωριστικός από µόνος του ή 
απαιτεί µια -ζωτικής σηµασίας - διαισθη-

Προς ανακούφιση 
των υποστηρικτών 
της αστρολογίας, ο 
Gauquelin βρέθηκε 
αντιµέτωπος µε ορι-
σµένους απρόσµε-
νους συσχετισµούς, 
υποστηρίζοντας τελι-
κά την ισχυρή επίδρα-
ση του Αρη στην εκλο-
γή ενός αθλητικού 
επαγγέλµατος, του 
Κρόνου στην εκλογή 
ενός επιστηµονικού 
επαγγέλµατος κ.ά.
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τική ερμηνεία και νο-
ηματοδότηση από ένα 
«μάντη»-αστρολόγο. Εί-
ναι, με λίγα λόγια, η μοίρα 
ενός ατόμου γραμμένη στα 
άστρα ή είναι η διαίσθηση των 
αστρολόγων τόσο ισχυρή ώστε να 
μπορεί να προφητεύει μελλοντικά γε-
γονότα τα οποία όμως ουδεμία σχέση 
έχουν με το γενέθλιο ατομικό χάρτη;

Αστρολογία 
ή διαίσθηση; 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Dean και Κelly 
(2003) προτείνουν έναν παραλληλισμό 
της αστρολογίας με το σαμανισμό. Πιο 
συγκεκριμένα, στις σαμανικές κοινωνί-
ες, ο μάγος-γιατρός θεωρείται πως έχει 
πρόσβαση στο χώρο τον πνευμάτων, 
αποκτώντας σταδιακά μια δυνατότητα 
συμβολικής/προφητικής νοηματοδότη-
σης των εικόνων. Κατά την ίδια έννοια, 
ένας έμπειρος αστρολόγος ίσως τελικά 
να μπορεί να αντλεί νοήματα βάσει ενός 
αβάσιμου αστρολογικού χάρτη! 

Σε συμφωνία με τα παραπάνω, ο δι-
άσημος Βρετανός αστρολόγος Rose 
Elliot (1974) παρατηρεί:

«Καταρχήν προσπαθώ να κατα-
νοήσω το διάγραμμα πλήρως, όχι να το 
αναλύσω, αλλά να αφήσω τα διάφορα 
μέρη του να βυθιστούν στο υποσυνεί-
δητό μου. Οταν έρχεται η ώρα να το 
ερμηνεύσω, εστιάζω στο κέντρο του 
διαγράμματος το οποίο μοιάζει με μια 
χρυσή σφαίρα. [...] Κάποτε η σφαίρα 
αυτή ξετυλίγεται και αισθάνομαι σαν 
να είμαι στη μέση ενός διαδρόμου. Ο 

διάδρομος αυτός αναπαριστά το χρό-
νο. Μπορώ να πάω πίσω ή μπρος, στο 
μέλλον (pp. 12-13).

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, οι 
ερευνητές θεωρούν πως η περιγραφή 
αυτή παραπέμπει στη γνωστή «σαμανι-
κή έκσταση». Επιπλέον, μια προσεκτική 
μελέτη του έργου 250 αστρολόγων υπέ-
δειξε πως οι περισσότεροι από αυτούς 
ισχυρίζονταν ότι διαθέτουν μεταφυσικές 
ικανότητες. Στο πλαίσιο αυτό, ένα άλλο 
εντυπωσιακό γεγονός μοιάζει να συναι-
νεί. Πιο συγκεκριμένα, πολλές φορές 
αστρολόγοι φαίνεται να κάνουν σωστές 
προβλέψεις για τους πελάτες τους, αντι-
λαμβανόμενοι πολύ αργότερα ότι διά-
βαζαν ένα… λανθασμένο αστρολογικό 
διάγραμμα (Dean & Kelly, 2003)! 

Τι συμβαίνει λοιπόν; Αστρα με νόη-
μα, αστρολόγοι με διαίσθηση ή ανθρώ-
πινη παρανόηση; Ισως τίποτε από τα 
παραπάνω, ίσως και όλα μαζί. Στο ίδιο 
πνεύμα ο Martin (1994), σχολιάζοντας 
το αβάσιμο υπόβαθρο στο οποίο στηρί-
ζονται οι -κατά τα άλλα -αποτελεσμα-
τικές θεραπείες του βελονισμού και της 
ομοιοπαθητικής, καταλήγει πως «ακόμα 
και αν κάτι στηρίζεται σε λανθασμένες 

θεωρίες, μπορεί εντού-
τοις να έχει θεραπευ-
τική επίδραση! Το ίδιο 
πιθανώς να ισχύει και 
με τις υπερφυσικές 
αντιλήψεις!». 
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Who is who
Η Μαριλένα Αβραάμ-Ρέπα είναι ψυχο-
λόγος (Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
με μεταπτυχιακό στην «Υπερπροσωπική 
Ψυχολογία και Σπουδές Συνειδη-
τότητας» από το Πανεπιστήμιο του 
Northampton στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Ο κλάδος της ειδικεύεται σε επιστημο-
νικά, και συχνά περιθωριοποιημένα, 
ζητήματα, όπως η παραψυχολογία 
και η πνευματικότητα, αλλά και σε 
πιο συμβατικά, όπως οι σύγχρονες 
νευροψυχολογικές προσεγγίσεις και η 
φιλοσοφία του νου.

Γνωρίζουμε, πλέον, την άμεση 
σχέση της σελήνης με τις επίγει-
ες παλίρροιες, χωρίς όμως αυτό 
να σημαίνει πως μπορούμε να 
αποδεχτούμε με την ίδια ευκο-
λία την επίδραση του Ερμή στην 

ευστροφία και την κριτική σκέ-
ψη ενός νεογέννητου παιδιού!

΄
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Κάτι πολύ παράξενο συνέβη στο 
νυχτερινό ουρανό της Φιλαδέλ-
φεια των ΗΠΑ τον Νοέµβριο του 

1842. Αυτή την εβδοµάδα η «Μηχανή του 
Χρόνου» φέρνει στην επιφάνεια ένα γεγο-
νός που παρουσιάστηκε στην εφηµερίδα 
«Philadelphia Daily Chronicle and General 
Advertizer» στις 19 του µήνα. Εννέα ηµέ-
ρες πριν, στις 2 τα ξηµερώµατα, µάρτυρες 
ανέφεραν πως άκουσαν από τον ουρανό 
έναν εκκωφαντικό θόρυβο που θύµιζε κα-
νόνι. Στρέφοντας τα κεφάλια τους ψηλά 
αντίκρισαν ένα φαντασµαγορικό θέαµα. 
∆εκάδες πύρινες φλόγες κινούνταν προς 
διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ παράλλη-
λα το φεγγάρι πήρε το µαύρο χρώµα του 
µελανιού! Το φαινόµενο διήρκεσε µερικά 
λεπτά και στη συνέχεια όλα επανήλθαν 
στην αρχική κατάσταση. Είναι χαρακτη-
ριστικό το γεγονός ότι ο συντάκτης του 
κειµένου ζητά τη γνώµη ειδικών αστρο-
λόγων(!) για όσα συνέβησαν.  

ΚΚ
1842. Αυτή την εβδοµάδα η «Μηχανή του 
Χρόνου» φέρνει στην επιφάνεια ένα γεγο-
νός που παρουσιάστηκε στην εφηµερίδα 
«Philadelphia Daily Chronicle and General 
Advertizer» στις 19 του µήνα. Εννέα ηµέ-
ρες πριν, στις 2 τα ξηµερώµατα, µάρτυρες 
ανέφεραν πως άκουσαν από τον ουρανό 
έναν εκκωφαντικό θόρυβο που θύµιζε κα-
νόνι. Στρέφοντας τα κεφάλια τους ψηλά 
αντίκρισαν ένα φαντασµαγορικό θέαµα. 
∆εκάδες πύρινες φλόγες κινούνταν προς 
διαφορετικές κατευθύνσεις, ενώ παράλλη-
λα το φεγγάρι πήρε το µαύρο χρώµα του 
µελανιού! Το φαινόµενο διήρκεσε µερικά 
λεπτά και στη συνέχεια όλα επανήλθαν 
στην αρχική κατάσταση. Είναι χαρακτη-
ριστικό το γεγονός ότι ο συντάκτης του 
κειµένου ζητά τη γνώµη ειδικών αστρο-
λόγων(!) για όσα συνέβησαν.  

 ΜΗΧΑΝΗ 
ΚΚ
1842. Αυτή την εβδοµάδα η «Μηχανή του 
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Κάθε µετάβαση 
στη ζωή µας από 
µια κατάσταση σε 

µια άλλη αποτελεί 
ένα τελετουργικό 

µετάβασης (ή απο-
χωρισµού). Από τα 

αρχαία τελετουργικά 
µύησης µέχρι το πιο 

κοινό γεγονός στις 
µέρες µας, όπως π.χ. 
η στρατιωτική θητεία 

ή ο γάµος, τα τελε-
τουργικά µετάβασης 

καταλαµβάνουν κάθε 
κίνηση στη ζωή µας 
και τις περισσότερες 

φορές τελούνται 
µηχανικά από εµάς 

τους ίδιους.

Της Ευλαµπίας 
Τσιρέλη,

 evlabia_tsireli
@yahoo.gr

«Rites of Passage» 
Τελετουργικά 

µετάβασης, 
µια διαχρονική 

τελετουργία

Passage»
Τελετουργικά 

µετάβασης, 
Τελετουργικά 

µετάβασης, 
Τελετουργικά 
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Τα τελετουργικά µετάβασης, 
όρος που εισήγαγε πρώτος ο 
Γάλλος εθνογράφος και λαογρά-

φος Arnold van Gennep στο βιβλίο του 
«Les Rites de Passage» το 1909, είναι 
κάποιες ιεροτελεστίες που τελούνται για 
τη µετάβαση ενός ατόµου από µια κα-
τάσταση σε µια άλλη. Τέτοιες τελετουρ-
γίες σηµατοδοτούν για παράδειγµα τη 
µετάβαση από την παιδική ηλικία στην 
εφηβεία, από την εφηβεία στον ανδρι-
σµό ή στη θηλυκότητα, από την αγαµία 
στο γάµο και την οικογένεια, ακόµη και 
τη µετάβαση από την παρούσα ζωή στην 
επόµενη. 

Η µύηση της ζωής
Το πρώτο τέτοιο τελετουργικό που βι-
ώνεται είναι η γέννηση. Το έµβρυο αφή-
νει το οικείο περιβάλλον της µήτρας και 
µεταβαίνει, περνώντας στο δεύτερο στά-
διο, στο ξένο και αφιλόξενο περιβάλλον 
εκτός µήτρας. Το ίδιο θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι συµβαίνει και µε το θάνατο, 
αν δεχτούµε πρώτα φυσικά ότι υπάρ-

χει και κάτι πέρα από τον κόσµο που 
γνωρίζουµε. Ο αποθνήσκων αφήνει το 
περιβάλλον της ζωής του και µεταβαί-
νει στο άγνωστο του «άλλου» κόσµου, 
όπου φυσικά, σύµφωνα µε τις δοξασίες 
και τις µυριάδες θεωρίες περί τούτου, 
προσπαθεί να προσαρµοστεί, επανεξε-
τάζει τα λάθη της επίγειας ζωής του και 
αποπειράται να κερδίσει µια θέση στον 
Παράδεισο. Στο δεύτερο και ενδιάµε-
σο στάδιο της µετάβασης ή µύησης, το 
άτοµο, ευρισκόµενο ανάµεσα σε δύο 
εαυτούς, σε δύο ζωές, σε δύο πραγµα-
τικότητες, συνήθως δεν έχει ταυτότητα 
και διανύει µια περίοδο αναµονής για τη 
νέα του ζωή. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
φάσης, το βρέφος µαθαίνει να τρώει, να 
µιλάει, να περπατάει και να αλληλεπιδρά 
µε το περιβάλλον του, ώστε σταδιακά να 
µπορέσει να ενταχθεί στην «κοινωνία» 
των ανθρώπων.

Τα τελετουργικά µετάβασης συνή-
θως χαρακτηρίζονται από τρεις φάσεις: 
α) τον αποχωρισµό, β) το µεταβατικό 
στάδιο ή στάδιο της µύησης και γ) την 
επανένταξη στην κοινωνία µε ένα νέο 
πια πρόσωπο και ρόλο σε αυτήν. Κατά το 

Τα τελετουργικά µετά-
βασης είναι τροφή για 
την ψυχή του ανθρώ-
που. Τον βοηθούν να 
προχωράει στη ζωή 
και να αφήνει πίσω 
του παλιές καταστά-
σεις. Τα γραφεία των 
ψυχολόγων και των 
ψυχιάτρων ουσιαστικά 
έχουν γεµίσει από αν-
θρώπους που ζητούν 
βοήθεια για να µετα-
βούν. Να µεταβούν 
από µια παλιά δυσάρε-
στη κατάσταση σε µια 
νέα που θα τους κάνει 
να γυρίσουν σελίδα
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πρώτο στάδιο τα άτοµα συνήθως αποµα-
κρύνονται από την κοινότητα και αποµο-
νώνονται (αν όχι κάπου µακριά, τότε µέσα 
στο σπίτι τους) και ακολουθούν κάποια 
«τελετουργικά αποχωρισµού», όπως το 
κόψιµο των µαλλιών, κάποιες δοκιµασίες 
αντοχής στον πόνο για τα αγόρια, δερµα-
τοστιξία σε όλο το σώµα και γενικά πρά-
ξεις που αποκόπτουν το άτοµο από τις 
συνήθειες του «προηγούµενου» εαυτού 
του. Αυτές οι πρακτικές συνήθως έχουν 
σκοπό τη µύηση και την εκπαίδευση. 

Η επιβίωση 
πανάρχαιων τελετών

Κατά την ένταξή του στη νέα πραγ-
µατικότητα, το άτοµο γίνεται δεκτό µε 
εορτασµούς και τιµές, αφού ακολούθη-
σε τα έθιµα και κέρδισε το ρόλο που του 
αρµόζει. Τέτοια παραδείγµατα έχουµε 
σε φυλές της Αφρικής, όπου οι νεαροί 
έφηβοι, κορίτσια και αγόρια, ορισµένες 
φορές υφίστανται τροµερές και επίπονες 
διαδικασίες προκειµένου να ενταχθούν 
στην κοινωνία των ενηλίκων και να δηµι-
ουργήσουν τη δική τους οικογένεια. 

Τα τελετουργικά µετάβασης τελού-
νταν καθ’ όλη τη διάρκεια της αρχαιότη-
τας. Οι µεταβάσεις και οι αλλαγές στη ζωή 
ήταν πάντα κάτι πολύ σηµαντικό. Μερικά 
παραδείγµατα αποτελούν η περιτοµή που 
γίνεται στα µικρά Εβραιόπουλα, το Bar/
Bat Mitzvah όταν τα Εβραιόπουλα γίνο-
νται 13-14 ετών, η νεκρώσιµη ακολουθία 
των Ιουδαίων, το Genpuku, τελετή ενηλι-
κίωσης των Samurai, τα 16 Samskaras 
του Ινδουισµού, η αναζήτηση οράµατος 
στους Ινδιάνους της Αµερικής και άλλα 
πολλά τελετουργικά ανά τον κόσµο. 

Στις κοινωνίες των φυλών, το τι είναι 
ένας άντρας ή µια γυναίκα δεν καθορί-
ζεται από τη γέννησή του, αλλά από τα 
αποτελέσµατα διαφόρων τελετουργικών, 
όπως οι τελετές γονιµότητας για τα κορί-
τσια ή η δερµατοστιξία για τα αγόρια κατά 
την ενηλικίωσή τους.

Συγχρονα Τελετουργικά 
µετάβασης των 
Ιουδαίων 
Περιτοµή: Το τελετουργικό µύη-
σης του αρσενικού παιδιού στη συνθήκη 
της περιτοµής ονοµάζεται από τους Ιου-
δαίους «berit milah». Περιλαµβάνει την 
αφαίρεση διά χειρουργικής επέµβασης 
της ακροβυστίας του ανδρικού γεννητι-
κού οργάνου και την απαγγελία προσευ-
χών που καλωσορίζουν το βρέφος στην 
κοινωνία των Εβραίων µυώντας το στη 
διαθήκη του Αβραάµ. 

Λαµβάνει χώρα την όγδοη ηµέρα 
της ζωής ενός βρέφους, µετρώντας ως 

Βλέπουµε ότι τα τελετουργικά ταφής των Εβραίων 
δεν παρουσιάζουν πολλές διαφορές µε τις δικές 
µας τελετές ταφής. Αυτές οι παραδόσεις διαδίδονται 
από λαό σε λαό και έχουν τόσο µεγάλη δύναµη 
που µένουν σχεδόν αναλλοίωτες στο πέρασµα 
των αιώνων 
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πρώτη την ηµέρα της γέννησής του. Η 
πνευµατική µητέρα παραδίδει το παιδί 
στον πνευµατικό του πατέρα κι εκείνος µε 
τη σειρά του στον mohel. Καλωσορίζεται 
από τους παρευρισκόµενους µε µια ευχή 
στα εβραϊκά: «Ευλογηµένος να είναι αυ-
τός που έρχεται». Ο πατέρας στη συνέχεια 
δηλώνει δηµόσια και επίσηµα το θέληµά 
του να περιτµηθεί ο υιός του σύµφωνα 
µε τις θεϊκές εντολές. Ο mohel παίρνει 
το παιδί και το τοποθετεί στην αγκαλιά 
του sandaq (ο κρατών). Η χειρουργική 
διαδικασία περιλαµβάνει 3 στάδια: 1) το 
milah, αφαίρεση της ακροβυστίας, 2) το 
peri’ah, την αποκόλληση και αναδίπλωση 
του βλεννογόνου υµένα ώστε να εκτεθεί 
η βάλανος, 3) το metsitsah, τον καθα-

Οι «µεταβάσεις» στις µεγαλουπόλεις

Βέβαια οι περιπτώσεις τελετουργικών µετάβασης δεν σταµατούν εδώ. Τελούνται από 
κάθε άνθρωπο πάνω στη Γη, είτε το αντιλαµβάνεται είτε όχι. Αποτελούν έναν τρόπο 
να θυµίζουν σε κάθε ανθρώπινο ον, οποιασδήποτε φυλής ή κοινωνίας, ότι χρειάζεται 
να ανήκει κάπου. Στην ουσία οι τελετές αποτελούν µια έκφραση κοινωνικότητας αλλά 
και θρησκευτικότητας. Μια έκφραση απόδειξης του τι µπορεί να κάνει κάποιος για την 
πίστη του. Κι όσο περισσότερα είναι διατεθειµένος να κάνει τόσο ψηλότερα ανεβαίνει 
στην πυραµίδα της ιεραρχίας των πιστών. Εισπράττει το σεβασµό και το θαυµασµό των 
µη µυηµένων και την αποδοχή των ήδη µυηµένων. 

Μερικά καθηµερινά παραδείγµατα µετάβασης είναι η βάπτιση, ο αρραβώνας, 
ο γάµος, η κηδεία, η αναχώρηση του νέου για να εκτίσει τη στρατιωτική του θητεία, η 
φυλακή, το διαζύγιο, η αποφοίτηση από το σχολείο και η φοίτηση στο πανεπιστήµιο, ο 
θάνατος και η νεκρώσιµη ακολουθία, το στάδιο απεξάρτησης από κάθε είδους ουσία που 
θέλουµε να βγάλουµε από τη ζωή µας, η στιγµή που πέφτουµε για ύπνο, το ξύπνηµα και 
το ξεκίνηµα της νέας ηµέρας, η παύση της εργασίας κατά τις διακοπές του καλοκαιριού, 
των Χριστουγέννων και του Πάσχα, οι ετοιµασίες για µια βραδινή έξοδο, η στιγµή της 
προσευχής και τόσα άλλα παραδείγµατα που µας δείχνουν ότι τελούµε τελετουργικά 
µετάβασης καθηµερινά και µάλιστα τριµερή, ακολουθώντας πιστά τα τρία στάδια, εντε-
λώς µηχανικά, χωρίς να αντιλαµβανόµαστε την τέλεση του τελετουργικού.

Τα τελετουργικά µετάβασης είναι τροφή για την ψυχή του ανθρώπου. Τον βοηθούν 
να προχωράει στη ζωή και να αφήνει πίσω του παλιές καταστάσεις. Τα γραφεία των ψυ-
χολόγων και ψυχιάτρων ουσιαστικά έχουν γεµίσει από ανθρώπους που ζητούν βοήθεια 
για να µεταβούν. Να µεταβούν από µια παλιά δυσάρεστη κατάσταση σε µια νέα που θα 
τους κάνει να γυρίσουν σελίδα. Ολα αυτά χρειάζονται κάποιες διαδικασίες αποχωρι-
σµού, µύησης/µετάβασης και επανένταξης και ο ψυχολόγος στην ουσία τελεί καθήκοντα 
ενός σύγχρονου µορφωµένου τελετάρχη, ενός σαµάνου, ενός πνευµατικού. 
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ρισμό του αίματος από την πληγή (διά 
στόματος παλαιότερα και σήμερα με μια 
απορροφητική αντλία). Καθ’ όλη αυτή τη 
διαδικασία, ο sandaq κρατά ακίνητα τα 
πόδια του βρέφους. Επειτα ο πατέρας του 
παιδιού αποδίδει ευχές και τιμές και στη 
συνέχεια ευλογείται το κρασί. Δίδεται στο 
βρέφος λίγο και επονομάζεται τυπικά. Το 
κρασί έπειτα δίδεται στους γονείς και έτσι 
η τελετή ολοκληρώνεται και ακολουθείται 
από μια μεγάλη εορτή.

Κηδεία: Στον Ιουδαϊσμό, ο ρόλος 
των πενθούντων και των τελετουργικών 
πένθους είναι σαφώς καθορισμένος. Οι 
πενθούντες είναι εκείνοι που έχουν την 
υποχρέωση να διατηρούν το τελετουρ-
γικό του πένθους και απαρτίζονται από 
το στενότερο συγγενικό περιβάλλον του 
αποθανόντα, δηλαδή τον πατέρα, τη μη-
τέρα, την αδερφή, τον αδερφό, την κόρη, 
το γιο και τους συντρόφους αυτών. Το 
πένθος αυτό καθ’ αυτό είναι καθορισμέ-
νο σε τρεις φάσεις: 1) στο aninut, από 
το θάνατο στην ταφή, 2) στο shiv’ah, τις 
επτά ημέρες μετά την ταφή και 3) στο 
sheloshim, στο πέρας των επτά ημερών 
έως τη 13η ημέρα μετά την ταφή. Καθε-
μία από αυτές τις φάσεις έχει τις δικές 
της πρακτικές και τους ανάλογους περιο-
ρισμούς. Από το θάνατο έως την ταφή, οι 
πενθούντες απέχουν από κάθε ευχάριστη 
θρησκευτική εκδήλωση, όπως η πρωινή 
δοξολογία. Επίσης απαγορεύεται να τρώ-
νε κρέας, να πίνουν κρασί, να διασκεδά-
ζουν ή να έχουν σεξουαλικές επαφές. 

Το σώμα του αποθανόντα ετοιμάζε-
ται για την ταφή μέσω μιας διαδικασίας 
πλυσίματος (tahorah, κάθαρση). Μετά 
την πλύση, ο αποθανών ντύνεται με λινό 
σάβανο, που είναι γνωστό και ως σάκος 
(takhrikhim). Αυτή η πρακτική εφαρμό-

ζεται για να υπάρχει ισότητα φτωχών 
και πλουσίων, ώστε να μην προσβάλ-
λουν τους ίδιους τους φτωχούς νεκρούς 
ή τους συγγενείς τους. Το σώμα έπειτα 
τοποθετείται σε ξύλινο φέρετρο. Μέρος 
του τελετουργικού πένθους είναι και η δι-
ανομή των ρούχων του νεκρού (qeriy’ah) 
σε φίλους και συγγενείς. Σε μερικές περι-
πτώσεις, όταν δεν διανέμονται τα ρούχα, 
μοιράζονται ειδικές μαύρες ταινίες που 
τοποθετούνται πάνω από τα ρούχα των 
πενθούντων. Την ταινία αυτή φορούν όλοι 
με τη σειρά και συγχρόνως απαγγέλλεται 
στον καθένα από τους υπόλοιπους η ευ-
λογία: «Ευλογημένος να είσαι, ω Κύριε 
και Θεέ μας, Κυβερνήτη του Σύμπαντος, 
Κριτή της Αλήθειας». 

Επειτα, ο νεκρός μεταφέρεται στο νε-
κροταφείο. Το φέρετρο οδηγείται στον 
τάφο (keber) από τους νεκροπομπούς, 
που κάνουν επτά στάσεις στη διαδρομή, 
ψάλλοντας τον ψαλμό 91. Τοποθετούν 
στο έδαφος το φέρετρο και το καλύπτουν 
με χώμα. Μετά την ταφή (keburah), οι 
παρευρισκόμενοι σχηματίζουν δύο σει-
ρές, ανάμεσα από τις οποίες περνούν οι 
πενθούντες. Καθώς περνούν, οι υπόλοι-
ποι τους εύχονται: «Είθε ο Θεός να σας 
παρηγορήσει μαζί με όλους τους υπόλοι-
πους πενθούντες της Σιών και της Ιερου-
σαλήμ». 

Το πέρας της ταφής σηματοδοτεί το τέ-
λος της πρώτης φάσης της πένθιμης περι-
όδου (aninut) και την αρχή της δεύτερης 

Τα τελετουργικά μετάβα-
σης τελούνταν καθ’ όλη 
τη διάρκεια της 
αρχαιότητας. Μερικά 
παραδείγματα αποτε-
λούν η περιτομή που 
γίνεται στα μικρά 
εβραιόπουλα, η νεκρώσι-
μη ακολουθία των 
Ιουδαίων, το Genpuku, 
τελετή ενηλικίωσης των 
Samurai, τα 16 Samskaras 
του Ινδουισμού, η ανα-
ζήτηση οράματος στους 
Ινδιάνους της Αμερικής 
και άλλα πολλά 
τελετουργικά ανά 
τον κόσμο 
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(shiv’ah). Κατά την επιστροφή στο σπίτι 
(συνήθως στο σπίτι του αποθανόντα), οι 
πενθούντες ανάβουν ένα κερί, που συνεχί-
ζει να καίει όλες τις επτά ηµέρες µετά την 
ταφή. Η φλόγα συµβολίζει την ανθρώπινη 
ψυχή. Επειτα οι πενθούντες σερβίρουν το 
γεύµα της παρηγορίας (se’udat havra’ah), 
το οποίο προετοιµάζεται από φίλους και 
συγγενείς. Συνήθως περιλαµβάνει στρογ-
γυλές τροφές, όπως αυγά, σύµβολο ζωής 
και ελπίδας. Κατά τη διάρκεια του shiv’ 
ah οι πενθούντες παραµένουν στο σπίτι 
και δεν ασχολούνται µε δουλειές ή άλλες 
δραστηριότητες. Παραδοσιακά, κάθονται 
σε ειδικά χαµηλά καθίσµατα, δεν ξυρίζο-
νται, δεν κουρεύονται, δεν κάνουν µπά-
νιο και δεν ασχολούνται µε οποιαδήποτε 
ευχάριστη για τον εαυτό τους διαδικασία 
(εκτός κι αν συντρέχουν λόγοι υγιεινής). 
∆εν φορούν δερµάτινα παπούτσια και 

δεν έχουν καµία σεξουαλική επαφή. 
Οταν τελειώνει το shiv’ah και κατά τη 
διάρκεια της τρίτης φάσης πένθους, του 
sheloshim, οι πενθούντες επιστρέφουν 
στις δουλειές τους αλλά συνεχίζουν να 
αποφεύγουν κοινωνικές συγκεντρώσεις 
έως και τη 13η µέρα µετά την ταφή. 

Βλέπουµε ότι δεν είναι πολλές οι δια-
φορές µε τις δικές µας τελετές ταφής. Τα 
τελετουργικά αυτά διαδίδονται από λαό 
σε λαό και έχουν τόσο µεγάλη δύναµη, 
που µένουν σχεδόν αναλλοίωτα στο πέ-
ρασµα των αιώνων. 
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Who is who
Η Ευλαµπία Τσιρέλη γεννήθηκε και 
µεγάλωσε στα Γιαννιτσά. Επειτα µετέβη 
στη Θεσσαλονίκη για σπουδές όπου 
και κατοικεί. Εχει σπουδάσει Θεολογία 
στο ΑΠΘ, µε µεταπτυχιακές σπουδές 
στην Παλαιά ∆ιαθήκη στο ίδιο ίδρυµα 
και ένα εξάµηνο στο New College του 
Εδιµβούργου. Ειδικεύεται στη µελέτη του 
δέντρου ως συµβόλου στις θρησκείες και 
µυθολογίες του κόσµου και µελετά τις 
προϊστορικές θρησκείες. Είναι συγγρα-
φέας, στιχουργός, ποιήτρια και αρθρο-
γράφος. Αγαπά τα δέντρα, τα βιβλία και 
τα παλιά αντικείµενα. Επισκεφθείτε το 
προσωπικό της blog πληκτρολογώντας 
http://lifesciencefi ction.blogspot.gr/.

Τα τελετουργικά µετάβασης 
συνήθως χαρακτηρίζονται 
από τρεις φάσεις: 
α) τον αποχωρισµό, 
β) το µεταβατικό στάδιο ή 
στάδιο της µύησης και 
γ) την επανένταξη στην 
κοινωνία µε ένα νέο πια 
πρόσωπο και ρόλο σε αυτήν

΄
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H εµπειρια

Μια µηλόπιτα για εκείνον 

Είχα µια ερωτική σχέση µε ένα άτοµο, την οποία χάλασα εγώ - αν και ήµουν πολύ ερωτευµένη 
µαζί του, όπως εξακολουθώ να είµαι και σήµερα. Ονειρεύτηκα ότι έµενα στο απέναντι σπίτι και 
τον έβλεπα καθηµερινά. Eβλεπα το εσωτερικό του σπιτιού του, διακοσµηµένο µε πολύ ζεστά 

χρώµατα, κόκκινο και κίτρινο στα χαλιά, γλυκό καφέ στα ξύλα των τοίχων και του πατώµατος 
και µε έκανε να νιώθω πολύ όµορφα. Τα παραθυρόφυλλα ήταν ανοιχτά και, παρότι επιθυµούσα, 
δεν έκανα ποτέ κάτι για να επικοινωνήσω µαζί του. Μια µέρα τα παραθυρόφυλλα έκλεισαν και 
εγώ πανικοβλήθηκα. Στενοχωρήθηκα που τόσο καιρό δεν είχαµε µιλήσει. Σκέφτηκα όµως ότι 
θα µπορούσα να χτυπήσω την πόρτα και να ανοίξει. Eφτιαξα λοιπόν µια πολύ όµορφη µηλόπιτα 
και κοιµήθηκα ευτυχισµένη γιατί το πρωί µε την πρόφαση της µηλόπιτας θα τον προσκαλούσα 
για καφέ και θα είχαµε την ευκαιρία να ξεκινήσουµε µια σχέση.

Ισιδώρα

H αναλυση
Ψάχνεις για µια αφορµή να βρεθείτε και πάλι, να ξαναβρείτε ίσως αυτό που µε δικιά σου υπαι-
τιότητα χάσατε. ∆εν βρίσκεις όµως το θάρρος στην πραγµατική ζωή να το κάνεις, πιθανόν γιατί 
και εσύ η ίδια δεν µπορείς να εξηγήσεις στον εαυτό σου τι είναι αυτό που σε έκανε να διώξεις την 
ευτυχία από κοντά σου. O,τι δεν µπορούµε να κάνουµε στην εγρήγορση το κάνουµε στα όνειρά 
µας. Το όνειρο δείχνει ότι µέσα σου υπάρχει µια µισοτελειωµένη υπόθεση, ότι ψάχνεσαι να βρεις 
γιατί λειτούργησες έτσι στη συγκεκριµένη περίπτωση, ότι θα ήθελες µια επανασύνδεση αλλά δεν 
τολµάς να πάρεις την πρωτοβουλία. Σου θέτει αµείλικτα ερωτήµατα και οι απαντήσεις σε αυτά είναι 
απαραίτητες για την εσωτερική σου εξέλιξη: Τι είναι αυτό που σε κάνει από τη µια µεριά να θέλεις 
την ευτυχία, από την άλλη όµως να καταστρέφεις τις συνθήκες που µπορεί να σε οδηγήσουν εκεί; 
Από πού πηγάζει αυτή η τάση να χύνεις την καρδάρα µε το γάλα; Το όνειρο σε καλεί να βρεις το 
θάρρος να αντιµετωπίσεις την ατολµία σου και, σε τελική ανάλυση, τον ίδιο σου τον εαυτό. 



ΝΑΡΝΑΡ
Aναλύοντας παράξενες εµπειρίες και αλλόκοτα όνειρα

ΟΙ ∆ΙΚΕΣ 
ΣΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Εάν έχετε και εσείς εµπειρίες που 

αφορούν σε παράξενα ή προφητι-

κά όνειρα, επικοινωνίες µε άλλες 

διαστάσεις, επικοινωνία µε τους 

νεκρούς, στείλτε µας ένα κείµενο 

στο fenomena@e-typos.com από 

150 έως 250 λέξεις εξηγώντας τι 

ακριβώς βιώσατε. Σύντοµα ο ειδικός 

συνεργάτης µας θα σας απαντήσει 

αναλυτικά µέσα από τις σελίδες του 

περιοδικού!

Επιµέλεια: Αγγελος Βιαννίτης 

∆ύο αρχαία κιούπια 

Είµαι Ελληνοαµερικανίδα και βρίσκοµαι εδώ για να κάνω µια 
έρευνα σε ένα βιβλίο για το κρασί. Είδα στο όνειρό µου ότι φίλος µου 
-που ήταν παντρεµένος µε άλλη- έψαχνε να ανοίξει κάποιο δωµάτιο µε 
κάτι κλειδιά που είχε για να πάµε εκεί και να κάνουµε έρωτα. Εγώ προ-
χώρησα λίγο και βρήκα δυο παλιά, ίσως αρχαία, κιούπια. Τα είχα φαίνεται 
από καιρό και τώρα τα ξαναπρόσεξα. Το ένα είχε ένα τσαµπί από σταφύλι 
ζωγραφισµένο επάνω. Το άλλο είχε σπασµένο το πιατάκι που βρίσκεται 
από κάτω του. Μια κοπέλα µού είπε να της φέρω µια κόλλα για να το 
κολλήσει… 

Λίντα

H αναλυση
Το όνειρο σχετίζεται µε δύο υποθέσεις που σε απασχολούσαν εκείνο 
τον καιρό που το είδες. Τη σχέση σου µε το φίλο σου και την έρευνα για 
το βιβλίο για το κρασί. Ο φίλος σου ψάχνει για δωµάτιο να βρεθείτε µόνοι, 
κάτι που δείχνει ότι οι συνθήκες για τη σχέση σας δεν θα πρέπει να ήταν 
ιδανικές, µιας και έπρεπε να βρει τρόπους -το ψάξιµο των κλειδιών- για 
να είσαστε µαζί. Είναι µια πολύ εύστοχη περιγραφή τού ότι εκείνος είναι 
δεσµευµένος µε άλλη γυναίκα. Τα δύο κιούπια σχετίζονται µε την έρευ-
νά σου. Περιέχουν κρασί, όπως δείχνει το ζωγραφισµένο σταφύλι. Είναι 
στην κατοχή σου και καλείσαι να επιδιορθώσεις το σπασµένο πιατάκι. 
Eτσι και το βιβλίο. Κατέχεις τη γνώση για το κρασί, αλλά καλείσαι να 
την ανακαλύψεις, να την οργανώσεις και να τη φέρεις στην επιφάνεια 
γράφοντας το βιβλίο. 

Who is who
Ο Dr. Aγγελος Βιαννίτης είναι ψυχολόγος Ph.D, 
ψυχολόγος και κλινικός υπνοθεραπευτής. Σπού-
δασε στο East Anglia University στην Αγγλία, 
ενώ ειδικεύτηκε στη µελέτη ∆ιαφοροποιηµένων 
Καταστάσεων Συνείδησης, ιδιαίτερα στην Υπνωση 
και το Ονείρεµα. Κατά την παραµονή του σε θιβε-
τιανό µοναστήρι ειδικεύτηκε στην Ονειρική Γιόγκα 
Mi-Lam. Είναι συνεργάτης διεθνών οργανισµών 
-Assosiation for the Study of Dreams- και ινστι-
τούτων -Lucidity Institute- λαµβάνοντας µέρος 
σε συνέδρια και ηµερίδες, κυρίως µε θέµα τις 
θεραπευτικές εφαρµογές της ονειρικής δραστηρι-
ότητας. Εχει πάρει µέρος σε ερευνητικά προγράµ-
µατα σε Αγγλία και Αµερική για την ανάπτυξη του 
Συνειδητού Ονειρέµατος. Από το 1998, έχοντας 
ιδρύσει το Ονειρικό Εργαστήρι και παράλληλα 
µε την ερευνητική και θεραπευτική του δραστη-
ριότητα, ασχολείται µε διαλέξεις, συντονισµό 
οµάδων για Ανάλυση Ονείρων και Dream Work 
εφαρµογών, βιωµατικά σεµινάρια κ.ά. Μάθετε πε-
ρισσότερα για τη δράση του στο http://aviannitis.
blogspot.gr.
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Το θησαυροφυλάκιο των Βούδων
Ονοµάζεται Παγόδα Shwedagon ή αλλιώς Χρυσή Παγόδα και 

βρίσκεται στην Yangon, πρωτεύουσα της Μιανµάρ. Το ύψους 99 
µέτρων θρησκευτικό µνηµείο αποτελεί το σήµα κατατεθέν της πόλης 

και θεωρείται η πιο ιερή βουδιστική παγόδα σε αυτή τη χώρα της 
Νοτιοανατολικής Ασίας, αφού εκεί φυλάσσονται αντικείµενα που 

ανήκαν στους τέσσερις τελευταίους ενσαρκωθέντες Βούδες!
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Υπόθεση 
«Climategate»: 
Το σκάνδαλο των ‘00s
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Οι παλαιότεροι θα θυ-
µούνται πως, κατά τη δι-
άρκεια της δεκαετίας του 

‘80, µερικοί «γραφικοί» -σύµφωνα µε τη 
µεγαλύτερη µερίδα της κοινής γνώµης-, 
«περίεργοι» και «παρακµιακοί» άνθρωποι 
δένονταν πάνω σε δέντρα για να απο-
τρέψουν την αποψίλωση δασών. Ηταν 
η εποχή κατά την οποία οι ίδιοι άνθρω-
ποι διοργάνωναν διαµαρτυρίες, πάντα 
ευφάνταστες αλλά κατά την κραταιά 
άποψη εξίσου ενοχλητικές, προσπαθώ-
ντας να γλιτώσουν ποτάµια και λίµνες 
από τους ρύπους, ψάρια από την αλιεία, 
βουνά από το να γίνουν νταµάρια. Μοί-
ραζαν φυλλάδια, καλώντας τους πολίτες 
να συµµετάσχουν σε µαζικά εµπάργκο 
προϊόντων πολυεθνικών εταιριών, των 
οποίων ο τρόπος παραγωγής επιβάρυνε 
το περιβάλλον και παρέµεναν επί µέρες 
έξω από εργοστάσια και µονάδες πα-
ραγωγής, επειδή τα απόβλητα και τα 
καυσαέριά τους ήταν περισσότερα απ’ 
όσα άντεχε το περιβάλλον. 

Αν τα θυµάστε όλα αυτά, τότε θα έχε-
τε συγκρατήσει στη µνήµη σας πως οι 
συγκεντρώσεις αυτές δεν αριθµούσαν 
σχεδόν ποτέ περισσότερα από 100-200 
άτοµα. Για το λόγο αυτό άλλωστε χα-
ρακτηρίζονταν και γραφικοί, ενώ κανείς 
δεν έµοιαζε να παίρνει στα σοβαρά τη 

φωνή και τις ανησυχίες τους. Το προει-
δοποιητικό καµπανάκι των ακτιβιστών 
της οικολογίας είχε µπει στη σίγαση, 
τόσο για την κοινωνία όσο και για την 
πολιτική ηγεσία. Οι µόνοι που ασχο-
λούνταν ενίοτε µε τα κινήµατα αυτά 
ήταν αυτοί που ευθύνονταν για τη… 
δηµιουργία τους: Ο εκάστοτε βιοµή-
χανος και γενικότερα επιχειρηµατίας, 
όταν άρχιζε να… ενοχλείται από την πα-
ρουσία τους, επιστράτευε τις δυνάµεις 

καταστολής προκειµένου να προστα-
τεύσει τη γραµµή παραγωγής του, µιας 
και, όσο αυτή καθυστερούσε, εκείνος 
έχανε τεράστια χρηµατικά ποσά. Οι αρ-
χές πάντα έσπευδαν να ικανοποιήσουν 
το αίτηµα του εκάστοτε ισχυρού προ-
σώπου και έτσι οι όποιες αντιδράσεις 
έπαυαν άµεσα και οι ακτιβιστές απο-
χωρούσαν ανικανοποίητοι. 

Ολα αυτά, βέβαια, µοιάζουν σήµερα 
µε… αρχαία ιστορία αφού η οικολογία 
από κίνηµα των ολίγων έχει µεταλλα-
χθεί σε ένα είδος παγκόσµιας θρησκεί-
ας, στο όνοµα της οποίας ορκίζονται 
κυβερνήσεις, πολυεθνικές, µη κυβερ-
νητικές οργανώσεις και φορείς. Η… 
επιφοίτηση ήρθε ξαφνικά κάπου στις 
αρχές της δεκαετίας του 2000 και απο-
κάλυψε την απόλυτη αλήθεια σε όλους 
όσοι πριν αρνούνταν να «δουν»: Οτι 
δηλαδή ο πλανήτης µας δεν αντέχει 
άλλο, οι πρώτες ύλες εξαντλούνται, 
οι φυσικοί πόροι εξαφανίζονται, οι 
επιχειρήσεις αποφάσισαν να βάλουν 
φρένο στα επικίνδυνα απόβλητά τους, 
νόµοι θεσπίστηκαν για την προστασία 
του περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα 
επικράτησε φρενίτιδα µε τις ανανεώ-
σιµες πηγές ενέργειας και τα περίφηµα 
βιοκαύσιµα. 

Ενα κίνηµα που στο ξεκίνηµά του υποστηρίχθηκε από ελάχιστους, 
«παρακµιακούς» ακτιβιστές, επισύροντας την οργή και την αγα-
νάκτηση των βιοµηχάνων του πλανήτη, πλασαρίστηκε στη συνέ-
χεια ως αναγκαιότητα και πήρε παγκόσµιες διαστάσεις. Αργότερα 
έδωσε πνοή σε επιχειρήσεις, καταφέρνοντας να αποτελέσει βασικό 
σηµείο κάθε πολιτικής agenda που ρίχνεται µε αξιώσεις στον πολι-
τικό στίβο. Εν τέλει πέτυχε να αποκτήσει δογµατικά χαρακτηρι-
στικά και να επιβληθεί. Ο λόγος για την οικολογία και το ερώτηµα 
που γεννάται είναι ένα: Τι άλλαξε από τις απαρχές του κινήµατος 
αναγκάζοντας αρκετούς να υποστηρίξουν πως στις µέρες µας, 
σε αρκετές περιπτώσεις, φαίνεται πως βιώνουµε µια «πράσινη» 
δικτατορία; 

Της Θεανώς Καρούτα, tkarouta@e-typos.com
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Τι ήταν όμως εκείνο που προκάλεσε 
αυτή την παγκόσμια μεταστροφή; Πώς 
έγινε και η ευαισθητοποίηση για το περι-
βάλλον απέκτησε διαστάσεις επιδημίας; 
Πώς ξαφνικά όλος ο δυτικός κόσμος απέ-
κτησε… «πράσινες» ανησυχίες; Τέτοιου τύ-
που ερωτήματα έχουν απασχολήσει πολ-
λούς τα τελευταία χρόνια. Το βασικότερο 
ερώτημα όμως, που οι πιο «καχύποπτοι» 
δεν μπορούν να αγνοήσουν, είναι το εξής: 
Τι κρύβεται πίσω από το φερετζέ της οι-
κολογικής ευαισθησίας και ποια συμφέ-
ροντα χρησιμοποιούν ένα υπαρκτό καθ’ 
όλα πρόβλημα για να εξυπηρετηθούν; 

Χάκερς με οικο… 
λογική συνείδηση 
Με το ρεύμα της οικολογίας να παίρνει 
συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις και να 
αποκτά όλο και περισσότερους υποστη-
ρικτές σε όλο τον κόσμο, κάποιες ισχνές 
φωνές άρχισαν να κάνουν τη δική τους… 
αντιπολίτευση. Η άποψη ότι η κατάσταση 
δεν είναι ακριβώς όπως μας την παρουσι-
άζουν και τα στοιχεία που δημοσιεύονταν 
αναφορικά με την περίφημη κλιματική 
αλλαγή σηκώνουν αμφισβητήσεις άρχι-
σε να κυκλοφορεί αρχικά στο Διαδίκτυο 
και μετέπειτα, πιο επώνυμα, πιο επίσημα, 
σε εργασίες, μελέτες, βιβλία και διεθνή 
φόρα για το κλίμα. Η «πράσινη» θρησκεία, 
όμως, που με τόση ευκολία ασπάστηκαν 
αρκετοί πολίτες του δυτικού κόσμου, νιώ-
θοντας ότι βάζουν το λιθαράκι τους στη 
σωτηρία του πλανήτη, δεν άφηνε περιθώ-
ρια πως τέτοιου είδους απόψεις μπορούν 
να ληφθούν σοβαρά. 

Το πρώτο και μεγάλο «μπαμ» δεν έμελ-
λε να γίνει ούτε από επιστήμονες ούτε 
από σκεπτικιστές και συνωμοσιολόγους. 
Λίγο πριν από τη συνδιάσκεψη της Κοπεγ-
χάγης για το Κλίμα, το 2009, χάκερ κα-
τάφεραν να υποκλέψουν αρχεία της ηλε-
κτρονικής αλληλογραφίας της Μονάδας 
Κλιματικών Ερευνών (Climate Research 
Unit) του Πανεπιστημίου East Anglia, τα 
οποία στην συνέχεια διοχέτευσαν στο Δι-
αδίκτυο. Το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο 
έχει μακρά παράδοση στην κλιματολογική 

έρευνα και το επιστημονικό του προσω-
πικό αποτελείται από αυθεντίες στον το-
μέα του περιβάλλοντος και της κλιματικής 
αλλαγής, καθιστώντας το CRU τη Μέκκα 
του οικολογικού δόγματος. 

Τα όσα προέκυπταν από τα αρχεία που 
διέρρευσαν έπεσαν σαν κεραυνός εν αι-

θρία. Για παράδειγμα, αποκαλύφθηκε ότι 
ο διευθυντής του CRU, καθηγητής Phil 
Jones, και οι συνεργάτες του αλλοίωναν 
για χρόνια τα αποτελέσματα των ερευνών 
και παραποιούσαν τα στοιχεία που αφο-
ρούσαν το κλίμα, παρουσιάζοντας στην 
κοινή γνώμη μια επίπλαστη πραγματι-
κότητα. Πιο συγκεκριμένα, αποδείχτηκε 
πως οι ισχυρισμοί που αφορούν τη διαρκή 
αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη 
μας ήταν ψευδείς, αφού οι έρευνες κα-
τεδείκνυαν το ακριβώς αντίθετο. Αξίζει 
να αναφερθεί πως το πανεπιστήμιο ήταν 
υπεύθυνο να τροφοδοτεί με στοιχεία τη 
Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή 
του Κλίματος (Intergovernmental Panel 
on Climate Change - IPCC)! Σε δεύτερο 
επίπεδο, αυτό που αποκάλυψαν οι χάκερ 
ήταν το πώς οι καθηγητές του συγκεκρι-
μένου πανεπιστημιακού τμήματος χρησι-
μοποιούσαν το κύρος τους για να εμπο-
δίζουν τη δημοσίευση εργασιών άλλων 
συναδέλφων τους, όταν αυτές κατέληγαν 
σε διαφορετικά από αυτούς συμπεράσμα-

Ο Allègre δεν 
διστάζει να εκτοξεύει 
βαρύτατες κατηγορίες 
εναντίον των 
ηγεμονικών μορφών 
της οικολογίας, ενώ 
κάνει λόγο για 
καταστροφολογία 
που στόχο έχει την 
καλλιέργεια φόβου 
για τη συγκέντρωση 
πλούτου από μερί-
δα συναδέλφων του, 
που καρπώθηκαν 
μέσα σε μια δεκαετία 
20 δισ. δολάρια για την 
«εκπόνηση» ερευνών
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τα. Με αυτόν τον αναµφισβήτητα αντιδε-
οντολογικό και αντιεπιστηµονικό τρόπο, ο 
Jones και οι συνεργάτες του διατηρούσαν 
το µονοπώλιο στην επιστηµονική έρευνα 
για το κλίµα, απορροφώντας φυσικά για 
το λόγο αυτό και τα αντίστοιχα κρατικά 
κονδύλια και επιχειρηµατικά «δώρα».

Αυτός ο ιδιότυπος ακτιβισµός του ∆ια-
δικτύου, λοιπόν, άνοιξε τον ασκό του Αι-
όλου για το κύµα αµφισβήτησης σχετικά 
µε τις κατεστηµένες πεποιθήσεις για την 
κλιµατική αλλαγή, προκάλεσε σάλο τόσο 
στην επιστηµονική κοινότητα όσο και στην 
κοινή γνώµη, σε παγκόσµιο επίπεδο, και 
έδωσε βήµα στις αδύναµες αρχικά φωνές 
να δυναµώσουν και να πληθύνουν. 

Το τέλος της σιωπής 
Μετά την απρόσµενη εξέλιξη του 2009 
και µε τη συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης 
να θεωρείται από πολλούς ένα µεγάλο 
φιάσκο, το θέµα της κλιµατικής αλλαγής 

Ενα καίριο πλήγµα 
Με τις έγκυρες µελέτες για την αντίκρουση της υποτι-
θέµενης επερχόµενης κλιµατικής καταστροφής να δηµο-
σιεύονται η µία µετά την άλλη, το δογµατικό «πράσινο» 
οικοδόµηµα άρχισε να παρουσιάζει τριγµούς. Ενα γεγο-
νός-σταθµό αποτελεί δίχως αµφιβολία η πρόσφατη… µε-
ταστροφή του µέχρι πρότινος πρωτοστάτη του οικολογικού 
κινήµατος και γεωχηµικού, βασικού στελέχους µάλιστα του 
Ινστιτούτου Γεωφυσικής του Παρισιού και πολιτικού, Claude 
Allègre, σε έναν από τους βασικότερους πολέµιους του οικολογι-
κού κινήµατος. Ο Allègre δεν διστάζει να εκτοξεύει βαρύτατες κατηγορίες εναντίον των 
ηγεµονικών µορφών της οικολογίας, ενώ κάνει λόγο για καταστροφολογία που στόχο 
έχει την καλλιέργεια φόβου για τη συγκέντρωση πλούτου από µερίδα συναδέλφων του, 
που καρπώθηκαν µέσα σε µία δεκαετία 20 δισ. δολάρια για την «εκπόνηση» ερευνών. Αυ-
τός ήταν επίσης που έδωσε στην κατ’ όνοµα οικολογία το χαρακτηρισµό «Climategate», 
προφανώς για να υποδηλώσει την ύπαρξη ενός γιγαντιαίου σκανδάλου. 

άρχισε να αναµοχλεύεται από ανθρώπους 
που δεν αποδέχονταν πια τη µονοπωλιακή 
γνώση. Ετσι, τα κρούσµατα αντίδρασης 
και αµφισβήτησης των υπαρχόντων στοι-
χείων ξεκίνησαν να πολλαπλασιάζονται 
µέσα στον πολιτικό, δηµοσιογραφικό, 
αλλά και επιστηµονικό κόσµο.

Από τις πρώτες δράσεις αµφισβήτησης 
-πριν από τη διαρροή του CRU- ήταν η 
κίνηση 60 επιστηµόνων, οι οποίοι συνυ-
πέγραψαν το 2006 µια επιστολή προς τον 
Καναδό πρωθυπουργό. Σε αυτήν έθιγαν 
το θέµα της επιστηµονικής εγκυρότητας 
των στοιχείων που υποστήριζαν την υπό-
θεση της κλιµατικής αλλαγής, χαρακτηρί-
ζοντας τις επιστηµονικές µεθόδους που εί-
χαν χρησιµοποιηθεί «χαµηλής ποιότητας». 
Στο κείµενό τους έθιγαν επιπρόσθετα το 
θέµα του φαινοµένου του θερµοκηπίου 
και τις αλλαγές που έχουν επέλθει από το 
Πρωτόκολλο του Κιότο, που υπογράφηκε 
το 1997, ενώ παράλληλα αναφέρθηκαν 
για πρώτη φορά σε «προαποφασισµένες 
πολιτικές ατζέντες» που δεν συµφωνούν 
µε τα επιστηµονικά στοιχεία και συνεπώς 
προχωρούν στην αποσιώπησή τους. 

Στο ίδιο µοτίβο κινήθηκε και ένα άρθρο 
του καθηγητή Γεωλογίας του Πανεπιστη-
µίου της Ιντιάνα, Simon Brassell, που φι-
λοξενήθηκε στην εφηµερίδα «Washington 
Post» και έφερε τον τίτλο «Η κλιµατική 

αλλαγή δεν είναι κάτι καινούργιο». Σε 
αυτό ο καθηγητής εξηγούσε πως κλιµα-
τικές αλλαγές συνέβαιναν και την εποχή 
των δεινοσαύρων, γεγονός που καταδει-
κνύει πως δεν είναι ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής που δηµιουργεί τις αλλαγές στο 
κλίµα, ενώ παράλληλα τόνισε πως η πρό-
βλεψη του κλιµατικού µέλλοντος της Γης 
είναι µια δύσκολη υπόθεση, καθώς, όπως 
αποδεικνύουν παλαιοκλιµατολογικές µε-
λέτες, οι έντονες κλιµατικές διακυµάνσεις 
αποτελούν έµφυτο χαρακτηριστικό του 
πλανητικού συστήµατος. 

Ενας κυκλώνας αντιδράσεων είχε 
πια ξεσπάσει και ήταν πλέον αργά για να 
ανακοπεί η πορεία του. Το «Τµήµα ∆ια-
στηµικών Ερευνών» της Ρωσικής Ακα-
δηµίας Επιστηµών πραγµατοποίησε και 
δηµοσίευσε µια µελέτη, σύµφωνα µε την 
οποία η αύξηση της θερµοκρασίας της 
Γης όχι µόνο δεν υφίσταται, αλλά, αντί-
θετα, τα τελευταία χρόνια σηµειώνεται 
µείωση. Το έγκριτο επιστηµονικό περι-
οδικό «Geophysical Research Letters» 
δηµοσίευσε ακόµα µια µελέτη, σύµφωνα 
µε την οποία το κλίµα στην Ανταρκτική 
γίνεται όλο και πιο ψυχρό, κόντρα στην 
επικρατούσα άποψη. Σε συνέχεια των 
προηγούµενων, ο Robert Merlin Carter, 
παλαιοντολόγος µε ειδίκευση στο κλίµα, 
δηµοσίευσε µια µελέτη στην οποία ισχυρί-
ζεται πως η αύξηση της θερµοκρασίας της 
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Γης δεν έχει παρουσιάσει καμία μετα-
βολή από το 1998 μέχρι το 2005, υπό-
θεση που έρχεται μέχρι κάποιο σημείο 
να στηρίξει και η NASA, της οποίας οι 
δορυφόροι δεν έχουν καταγράψει κα-
μία θερμοκρασιακή μεταβολή στο νότιο 
ημισφαίριο της Γης τα τελευταία 30 πε-
ρίπου χρόνια. 

Ανθρακες 
ο θησαυρός;

Φαίνεται πως ο παράγοντας που 
ευθύνεται για την πυροδότηση αυτής 
της ξαφνικής και μαζικής οικολογικής 
ευαισθησίας δεν είναι άλλος από το… 
κάρβουνο! Οπως υποστηρίζει ο Allègre, 
«…αν πέσουν οι εκπομπές ρύπων, θα πέ-
σει και η τιμή του άνθρακα, συνεπώς οι 
πωλητές δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων 
θα έχουν στη διάθεσή τους λιγότερα 
χρήματα για να στηρίξουν τις “πράσινες 
πολιτικές” και οι αγοραστές θα έχουν 
περισσότερα κίνητρα να συνεχίζουν να 
ρυπαίνουν»!

Τα ηθικά κίνητρα που υποτίθεται 
ότι βρίσκονται πίσω από τις πολιτικές 

της ευαισθησίας και της οικολογικής 
συνείδησης δεν είναι λοιπόν παρά το 
κάλυμμα πίσω από το οποίο κρύβονται 
οικονομικά συμφέροντα γιγαντιαίων τζί-
ρων αλλά και πολιτικά, καθώς πρόκειται 
για έναν έξυπνο τρόπο να τεθεί υπό τον 
έλεγχο των ΗΠΑ η συνεχώς αναπτυσσό-
μενη βιομηχανικά Κίνα, προτού εξελιχθεί 
σε παγκόσμιο ρυθμιστή του οικονομικού 
γίγνεσθαι. 

Η «πράσινη ανάπτυξη», όπως την 
έχουν αποκαλέσει πολιτικοί ηγέτες σε 
όλο τον πλανήτη, έχει ανοίξει ένα ευρύ 

πεδίο επενδύσεων. Βιοκαύσιμα, εναλλα-
κτικές πηγές ενέργειας και κάθε είδους 
«πράσινες» πολιτικές έχουν παρουσι-
αστεί σαν η μόνη ελπίδα του πλανήτη 
μας, τη στιγμή που όλοι συνεχίζουν να 
αποσιωπούν τα τεράστια οφέλη που κά-
ποιοι αποκομίζουν από αυτές, αποδει-
κνύοντας ακόμα μια φορά ατράνταχτα 
πόσο παγερά αδιάφορους μπορεί να κά-
νει τους ανθρώπους το κέρδος, ακόμα 
και όταν αυτό στο οποίο έχουν ποντάρει 
τα ρέστα τους είναι μια πραγματική οι-
κολογική καταστροφή! 

Σημείωση: 
Η δημοσίευση αυτού του άρθρου δεν θα 
πρέπει επ’ ουδενί να κατατάξει το περιοδι-
κό «Φαινόμενα» και τους συντελεστές του 
στο «στρατόπεδο» του αντι-οικολογικού 
κινήματος και των οργανώσεων που 
προτάσσουν την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος… Σεβόμαστε τη μητέρα 
Φύση και είμαστε απέναντι σε οποιονδή-
ποτε ορέγεται την καταστροφή της. Στο 
συγκεκριμένο άρθρο αποπειραθήκαμε να 
αναδείξουμε μια εναλλακτική και… σκο-
τεινή όψη του οικολογικού ρεύματος που 
στηρίζεται στις μέρες μας από μεγάλες 
πολυεθνικές και κυβερνήσεις.

Το «Τμήμα Διαστημι-
κών Ερευνών» της 
Ρωσικής Ακαδημίας 
Επιστημών πραγμα-
τοποίησε και δημο-
σίευσε μια μελέτη, 
σύμφωνα με την 
οποία η αύξηση της 
θερμοκρασίας της Γης 
όχι μόνο δεν υφίστα-
ται, αλλά, αντίθετα, 
τα τελευταία χρόνια 
σημειώνεται μείωση

Προπαγανδιστική 
αφίσα ενάντια 

στην «αλήθεια» του 
Διεθνούς Πάνελ 

για την Κλιματική 
Αλλαγή (IPCC).
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Παραξενος ΤαξιδιώΤης

Η πρωτεύουσα του Νομού Ημαθίας 
μπορεί να είναι γνωστή σήμερα μόνο για τα 
εξαίσια γλυκά της, καιρός όμως είναι να τη 
δείτε και με ένα πιο… παράξενο μάτι. Πέρα 
από τα παλιά αρχοντικά και τα καλντερίμια 
που συνδυάζονται αλλόκοτα με τα σύγχρο-
να κτίριά της, υπάρχουν περισσότερες από 
100 βρύσες κατά μήκος της πόλης, αλλά 
και περισσότερες από 70 εκκλησίες, με τη 
δική τους ξεχωριστή μοναδική ιστορία. 
Κάπως έτσι, πλήθος ξένων συγγραφέων 
και ταξιδιωτικών οδηγών δεν δίστασε να 
την αποκαλέσει (εύστοχα είναι η αλήθεια) 
«μικρή Ιερουσαλήμ της Ελλάδας»!

Γιατί τόσες εκκλησίες όμως; Ο λόγος 
είναι απλός: οι περισσότερες ήταν ναοί 
ιδιωτικής χρήσης που χτίστηκαν και χρη-
σιμοποιούνταν επί αιώνες από οικογένει-
ες ντόπιων αξιωματούχων, οι περισσότε-
ροι από τους οποίους ήταν συγγενείς τής 
εκάστοτε αυτοκρατορικής οικογένειας της 
Κωνσταντινούπολης. 

Για να δείτε από κοντά την ελληνική 
«Ιερουσαλήμ», δεν έχετε παρά να κατευ-
θυνθείτε στη Βέροια (πάνω στην Εγνα-
τία οδό Θεσσαλονίκης-Ιωαννίνων), όπου 
περπατώντας θα μπορέσετε να θαυμά-
σετε 48 από τους 72 βυζαντινούς ναούς 
που υπήρχαν, αρκετοί εκ των οποίων 
διατηρούν τη γοητεία των αιώνων που 
εσωκλείουν, αν και έχουν ανακαινιστεί 
χάνοντας την αρχική τους μορφή. Μην 
αμελήσετε να αναζητήσετε και μία λάρ-
νακα στον αριθμό 1 της οδού Μαυρομι-
χάλη, από όπου, σύμφωνα με ντόπιους, 
ο Απόστολος Παύλος πραγματοποιούσε 
τα κηρύγματά του!  

Who is who
Ο Νικόλαος Κουμαρτζής είναι συντονιστικό 
μέλος της Ελληνικής Κοινότητας του Με-
ταφυσικού, συγγραφέας αρκετών βιβλίων 
και υποψήφιος διδάκτορας στο τμήμα 
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ. Είναι 
ο εμπνευστής της ιδέας του «Παράξενου 
Ταξιδιώτη» και κύριος μοχλός εξέλιξής του.

Tαξίδι αυστηρώς ακατάλληλο για τουρίστες!
Επιμέλεια: Νικόλαος Κουμαρτζής

Θέλω να Γίνω 
Παράξενος Ταξιδιώτης! 
Ο οδηγός «Αγνωστη Πελοπόννησος» 
(εκδόσεις «Οξύ») είναι το πρώτο βιβλίο 
της ταξιδιωτικής σειράς «Παράξενος 
Ταξιδιώτης». Στόχος 
είναι να προτείνουμε 
στον Ελληνα ταξιδιώτη 
έναν εναλλακτικό τρόπο 
ταξιδιού, πιο ουσιαστικό, 
που κρύβει πολύ πιο 
έντονες συγκινήσεις. 
Παράξενα φυσικά 
μνημεία, βυθισμένες πο-
λιτείες και μυστηριώδεις 
ναοί, κάστρα και μεγαλιθικά οικοδομήματα, 
παλάτια μυθικών ηρώων, κατακόμβες και 
νεκροπόλεις. Ολα είναι εκεί και σας περιμέ-
νουν να τα ανακαλύψετε. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη 
ιστοσελίδα του Παράξενου Ταξιδιώτη στο 
www.strangler.gr.

Στη «μικρή Ιερουσαλήμ της Ελλάδας»!            Βέροια
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Η CIA αναλαµβάνει 
το HAARP;
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φαινοµενα

θεωριες συνωµοσιας

Με το πρόγραµµα HAARP έχουµε ασχοληθεί στο παρελθόν, αλλά σύµ-
φωνα µε τις τελευταίες εξελίξεις δεν θα έχει νόηµα να το κάνουµε και 
στο µέλλον, καθώς εδώ και µερικές εβδοµάδες φέρεται να έχει σταµα-
τήσει τη λειτουργία του! Τουλάχιστον αυτό διατείνονται οι αµερικανικές 
αρχές, αποκρούοντας τις θεωρίες περί µιας εντελώς µυστικής πλέον 
λειτουργίας του συγκεκριµένου προγράµµατος. Τι ακριβώς συµβαίνει;

Του Στέλιου Φωκά, sfokas@e-typos.com

Στις αρχές της δεκαετίας του 
‘90, ο αµερικανικός στρατός 
(συγκεκριµένα η αεροπορία 
και το ναυτικό) χρηµατοδότη-

σε και δροµολόγησε την υλοποίηση του 
πειραµατικού προγράµµατος HAARP 
(High frequency Active Auroral Research 
Project, ελληνιστί Πρόγραµµα Ενεργητι-
κής Ερευνας της Ιονόσφαιρας µε Υψηλές 
Συχνότητες). Ο επίσηµος στόχος του προ-
γράµµατος αυτού ήταν η µελέτη της ιονό-
σφαιρας, η διέγερση και η χρήση της ως 
κεραίας ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων και 
η βελτίωση των επικοινωνιών (στρατιωτι-
κών και µη). Ουσιαστικά, δηλαδή, στόχος 
του ήταν η ανάλυση της ιονόσφαιρας και 
η έρευνα για τη δυνατότητα ανάπτυξης 
ιονοσφαιρικής τεχνολογίας για λόγους 
επικοινωνίας και επιτήρησης.

Ολα αυτά µέχρι πρότινος, καθώς, όπως 
δήλωσε πρόσφατα σε αµερικανικά ΜΜΕ 
ο διευθυντής του προγράµµατος HAARP, 
δρ Τζέιµς Κίνεϊ, η τεράστια εγκατάσταση 
των 35 στρεµµάτων για την έρευνα της 
ιονόσφαιρας στην αποµακρυσµένη Γκα-
κόνα της Αλάσκας έχει σταµατήσει κάθε 
λειτουργία από τις αρχές του Μαΐου.

Οπως δήλωσε χαρακτηριστικά, οι συ-
γκεκριµένες εγκαταστάσεις έχουν εγκα-
ταλειφθεί λόγω έλλειψης κονδυλίων. 
Πλέον κανείς δεν έχει πρόσβαση εκεί, οι 
δρόµοι που οδηγούν στο εσωτερικό της 
βάσης έχουν αποκλειστεί για τους πάντες 
και όλα τα µηχανήµατα έχουν περάσει σε 
λειτουργία safe mode.

Οπως ανέφερε ο Κίνεϊ, το HAARP 
είχε προειδοποιήσει εδώ και καιρό για 
την επερχόµενη παύση λειτουργίας του. 

Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και δεν υπο-
βλήθηκε νέο αίτηµα χρηµατοδότησής του 
από τον κρατικό προϋπολογισµό όπως 
γινόταν κάθε χρόνο. Αφησε όµως ανοιχτό 
το ενδεχόµενο επαναλειτουργίας του σε 
περίπτωση που βρεθεί κάποια υπηρεσία 
που θα χρηµατοδοτήσει και θα αναλάβει 
τη συνέχιση της λειτουργίας του προ-
γράµµατος.

Η επικρατέστερη µέχρι στιγµής για 
να το κάνει αυτό είναι η DAPRA (Defense 
Advanced Research Projects Agency), 
που υπάγεται στο υπουργείο Αµυνας 
των ΗΠΑ. Αξίζει να σηµειωθεί πως η 
συγκεκριµένη υπηρεσία λαµβάνει υψηλή 
χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋ-
πολογισµό, ενώ µεταξύ άλλων έχει στη 
διάθεσή της σχεδόν 8.800.000 δολάρια 
για την έρευνα «φυσικών πτυχών των 
φυσικών φαινοµένων, όπως µαγνητικές 
καταιγίδες, πυρκαγιές, κεραυνοί και γε-
ωφυσικά φαινόµενα».

Και όµως, 
πήρε κονδύλια

Οπως προαναφέραµε, σύµφωνα 
πάντα µε τα λεγόµενα του Κίνεϊ, η βασική 
αιτία της αναστολής της λειτουργίας του 

∆ιάφορα αµερικανι-
κά ΜΜΕ κάνουν λόγο 

για εµπλοκή της CIA 
σε έρευνες για το πώς 

µπορεί να ελεγχθεί 
ο καιρός και κατ’ επέ-

κταση η κλιµατική 
αλλαγή. Σύµφωνα µε 

δηµοσίευµα του περι-
οδικού «Mother Jones», 

η CIA χρηµατοδοτεί 
την έρευνα της Εθνικής 

Ακαδηµίας Επιστηµών 
(NAS) η οποία έχει στό-

χο να διαπιστώσει το 
κατά πόσο είναι εφι-

κτός ο έλεγχος των και-
ρικών φαινοµένων

Η λειτουργία του ΗΑARP  
συνδέθηκε γρήγορα µε 

πειράµατα ελέγχου του καιρού.

΄
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HAARP ήταν η έλλειψη κονδυλίων, ενώ 
δευτερεύων παράγοντας ήταν το γεγο-
νός πως οι γεννήτριες ντίζελ της εγκα-
τάστασης δεν είναι πλέον σύμφωνες με 
τον νόμο Clean Air Act. Με απλά λόγια, 
η λειτουργία του HAARP επιβάρυνε το 
τοπικό περιβάλλον.

Στο οικονομικό μέρος, τώρα, οι 
τροποποιήσεις για να ανταποκριθεί η 
βάση στα πρότυπα του νόμου θα στοιχί-
σουν 800.000 δολάρια, ενώ η λειτουρ-
γία της εγκατάστασης στοιχίζει 300.000 
δολάρια το μήνα, κόστος που ανεβαίνει 
στις 800.000 δολάρια αν η βάση είναι σε 
πλήρη δυναμικότητα.

Φυσικά τα ποσά αυτά για τις ΗΠΑ είναι 
τουλάχιστον αστεία, γεγονός που έδωσε 
τροφή σε διάφορες θεωρίες που θέλουν 
το HAARP όχι μόνο να μη σταματά τη λει-
τουργία του, αλλά να συνεχίζει δριμύτερο 
τη δράση του. Ακριβώς για αυτόν το λόγο 
έπρεπε να κρατηθεί απολύτως μυστική η 
νέα λειτουργία του καθώς, σύμφωνα πάντα 
με τις θεωρίες, τα όσα θα κάνει από εδώ 
και πέρα θα ξεπεράσουν κάθε… όριο.

Ενα ακόμα γεγονός που εντείνει τη δι-
άδοση των συγκεκριμένων θεωριών είναι 
πως, ενώ επισήμως υπάρχουν προβλήμα-

Οπως δήλωσε ο Κίνεϊ, 
οι συγκεκριμένες εγκα-
ταστάσεις έχουν εγκα-
ταλειφθεί λόγω έλλει-
ψης κονδυλίων. Πλέον 
κανείς δεν έχει πρόσβα-
ση εκεί, οι δρόμοι που 
οδηγούν στο εσωτερικό 
της βάσης έχουν απο-
κλειστεί για τους πάντες 
και όλα τα μηχανήματα 
έχουν περάσει σε λει-
τουργία safe mode

Τι κάνει το HAARP;
Σύμφωνα με όσα του προσάπτονται, το HAARP υποτίθεται πως με τις 360 κεραίες 
του και τα υπόλοιπα όργανά του έχει τη δυνατότητα, μέσω εσκεμμένης διέγερσης της 
ιονόσφαιρας, να κάνει μεταξύ άλλων και τα εξής:

▶ Να παρέμβει στη διαδικασία εκδήλωσης ακραίων καιρικών φαινομένων και να τα 
εκτονώσει ή να τα εντείνει κατά το δοκούν, δημιουργώντας από βροχή μέχρι τυφώνα 
και τσουνάμι. Ακόμα, θερμαίνοντας συγκεκριμένα τμήματα του φλοιού της Γης, μπορεί 
να προκαλέσει σεισμό σε οποιαδήποτε περιοχή. 

▶ Να υπερφορτώσει τα ενεργειακά δίκτυα και να προκαλέσει μπλακάουτ. 

▶ Να δημιουργήσει τεχνηέντως όζον -σε περιοχές π.χ. όπου η τρύπα του όζοντος έχει 
μεγεθυνθεί επικίνδυνα- ή λειτουργώντας αντίστροφα να το καταστρέφει αφήνοντας 
την περιοχή του αντιπάλου εντελώς εκτεθειμένη στην υπεριώδη ακτινοβολία, με απο-
τέλεσμα να εξοντώνεται το ανθρώπινο δυναμικό αλλά να παραμένουν ανέπαφες οι 
υποδομές. 

▶ Να ελέγξει τη συμπεριφορά του πληθυσμού μιας συγκεκριμένης περιοχής μέσω της 
εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας σε συγκεκριμένες συχνότητες, με αποτέ-
λεσμα να τον διεγείρει ή να τον οδηγεί σε κατατονία.

Επισήμως, όμως, οι λειτουργίες του HAARP είναι εντελώς διαφορετικές. Για πα-
ράδειγμα, παρέχει τη δυνατότητα εκμετάλλευσης του φαινομένου του ηλεκτρομα-
γνητικού παλμού (EMP), μέσω του οποίου μπορεί να καταστρέψει κάθε ηλεκτρικό και 
ηλεκτρονικό σύστημα στην ατμόσφαιρα, που μέχρι πρόσφατα μπορούσε να παραχθεί 
μόνο με πυρηνική έκρηξη. Ακόμα, διευκολύνει την επικοινωνία των υποβρυχίων με 
τις βάσεις τους ακόμα και όταν αυτά βρίσκονται σε κατάδυση, ενώ μπορεί να παρα-
κωλύσει ή να καταστρέψει τα εχθρικά συστήματα τηλεπικοινωνιών σε μεγάλη ακτίνα, 
αφήνοντας ανέπαφα τα φίλια συστήματα. Παράλληλα, καθιστά εφικτή την τομογραφία 
της Γης, παρέχοντας στρατηγικής σημασίας πληροφορίες για την ύπαρξη υπόγειων 
εγκαταστάσεων (πυρηνικά εργαστήρια, αποθήκες πυρηνικών όπλων κ.λπ.), κοιτασμάτων 
πετρελαίου, φυσικού αερίου, μετάλλων κ.λπ. στην υπό εξέταση περιοχή. Τέλος, μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και για την ανίχνευση αεροσκαφών και πυραύλων που πετούν σε 
χαμηλό ύψος και δεν εντοπίζονται από τα συμβατικά ραντάρ και να εξακριβώσει το 
είδος τους μέσω ηλεκτρομαγνητικής φασματικής ανίχνευσης.
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θεωριες συνωµοσιας

τα χρηµατοδότησης προς το HAARP, στον 
προϋπολογισµό που ψηφίστηκε στο τέλος 
του 2012 υπάρχει πρόβλεψη για παροχή 
11 εκατοµµυρίων δολαρίων προς αυτό. 
Αν υποθέσουµε πως όντως η λειτουργία 
της βάσης του προγράµµατος στοιχίζει 
800.000 το µήνα, στο χρόνο αυτό µάς 
κάνει 9.600.000 δολάρια. Περισσεύουν 
δηλαδή και 1.400.000 δολάρια. Συνεπώς 
το πρόγραµµα θα µπορούσε, τουλάχιστον 
για το 2013, να συνεχίσει κανονικά τη 
λειτουργία του χωρίς κανένα πρόβληµα.

Ο Κίνεϊ πάντως επιµένει να απαντά σε 
όλα αυτά πως το HAARP κλείνει λόγω 
προβληµατικής χρηµατοδότησης. Επι-
πλέον, θέλοντας να απαντήσει και στις 
θεωρίες συνωµοσίας, είπε και το εξής: 
«Αν πράγµατι µπορούσε να επηρεάσει τον 
καιρό και να κάνει όλα αυτά που λέγο-
νται, να είστε σίγουροι πως εγώ ο ίδιος 
δεν θα επέτρεπα ποτέ να κλείσει».

Η CIA αναλαµβάνει
το HAARP;

Την ίδια ώρα διάφορα αµερικανικά 
ΜΜΕ κάνουν λόγο για εµπλοκή της CIA 
σε έρευνες για το πώς µπορεί να ελεγχθεί 
ο καιρός και κατ’ επέκταση η κλιµατική 
αλλαγή. Σύµφωνα µε δηµοσίευµα του 

περιοδικού «Mother Jones» (µπορείτε 
να το διαβάσετε στο www.motherjones.
com/environment/2011/08/cia-climate-
change-national-security), η CIA χρηµα-
τοδοτεί την έρευνα της Εθνικής Ακαδηµί-
ας Επιστηµών (NAS) η οποία έχει στόχο 

να διαπιστώσει το κατά πόσο είναι εφι-
κτός ο έλεγχος των καιρικών φαινοµένων, 
προκειµένου να ελεγχθεί η κλιµατική αλ-
λαγή. Την έρευνα χρηµατοδοτούν επίσης 
η NASA και η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών 
και Ατµόσφαιρας. 

Στο άκουσµα των τριών υπηρεσιών 
που χρηµατοδοτούν την έρευνα µπορεί 
να φανταστεί κανείς τι θα επακολουθή-
σει µελλοντικά στο πεδίο των θεωριών 
συνωµοσίας, τα σενάρια των οποίων θα 
προσπαθήσουν να εντοπίσουν τους απώ-
τερους στόχους των τριών κορυφαίων 
υπηρεσιών των ΗΠΑ. 

Ας εξαιρέσουµε όµως τη NASA και 
την Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατµό-
σφαιρας, δυο υπηρεσίες οι οποίες πιθανό-
τατα έχουν ειλικρινές επιστηµονικό ενδια-
φέρον για το θέµα πλην όλων των άλλων. 
Γιατί η CIA, µια αµιγώς µυστική υπηρεσία, 
να εµπλακεί στο πεδίο της έρευνας για 
τον έλεγχο του καιρού; Μήπως για να 
χρησιµοποιήσει τα όποια επιτεύγµατα για 
στρατιωτικούς σκοπούς; 

Ο προϋπολογισµός 
του προγράµµα-
τος στον οποίο 
φαίνεται ξεκάθαρα 
η πρόβλεψη για τη 
χρηµατοδότηση µε 
11 εκατοµµύρια 
δολάρια.
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Αρχαία ίχνη στον Βορρά
Το Argyll, στη δυτική Σκωτία, αποτελεί µια από τις πιο ενδιαφέρουσες 
αρχαιολογικά περιοχές της χώρας. Εκεί βρίσκεται και το Kilmartin Glen, 
ένας χώρος στον οποίο έχουν εντοπιστεί πλείστα προϊστορικά ευρήµατα από 
τη Νεολιθική Περίοδο και την Εποχή του Χαλκού, οικισµοί, νεκροταφεία και 
ταφικά µνηµεία, µενίρ, ντολµέν κ.ά., τα οποία µαρτυρούν µια διαχρονική 
παραµονή γηγενών πληθυσµών στον τόπο εδώ και 5.000 χρόνια. 
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Υ Ενας αστρολάβος του 

ουρανού και της ζωής
Συγγραφέας: Γιώργος       
Γραµµατικάκης

■ Εκδόσεις: Παν. εκδόσεις 
Κρήτης
■ Τιµή: 10 €

Σε άλλους καιρούς, ο αστρολά-
βος καθοδηγούσε τους ναυτικούς 

στα ταξίδια τους και αποκάλυπτε στους ανθρώπους τις 
κινήσεις των άστρων και τις φωτεινές αναλαµπές τους. 
Ο σύγχρονος αστρολάβος, που κρατά στα χέρια του ο 
αναγνώστης, δεν έχει διαφορετική φιλοδοξία. Το ταξίδι 
όµως που υπόσχεται κρύβει µεγαλύτερες εκπλήξεις και 
αναπάντεχες διαδροµές. Θα ξεκινήσει από τα θαυµαστά 
του Σύµπαντος, τους µακρινούς γαλαξίες και τους κοµήτες, 
την αντιύλη και τις υπέρλαµπρες εκρήξεις αστεριών. Στη 
συνέχεια, θα αναζητήσει τις απαντήσεις που δίδει η σηµε-
ρινή επιστήµη στα προαιώνια ερωτήµατα του ανθρώπου: 
για την έννοια του χρόνου αλλά και την ύπαρξη εξωγήινης 
ζωής, για το µεγάλο πείραµα του CERN αλλά και την ανί-
χνευση του φαντασµατικού νετρίνου στα θαλάσσια βάθη 
της Πύλου.

Το σκοτεινό θέατρο
Συγγραφέας: Συλλογικό έργο

■ Εκδόσεις: Αρχέτυπο
■ Τιµή: 9 €

Τι σηµαίνουν οι µεγάλες αλλαγές 
που ζούµε σήµερα στην οικονοµία 
και την κοινωνία; Πού οδηγούν 
όλες αυτές οι ανατροπές; Οι συγ-
γραφείς του βιβλίου, ύστερα από 

συστηµατική έρευνα, παρουσιάζουν τα µέρη ενός φοβερού 
παζλ που αποτυπώνει την εικόνα ενός Νέου Εφιαλτικού 
Κόσµου, ξεκινώντας από το πώς κυριάρχησε ο Καπιταλι-
σµός, ποιο ήταν το απόκρυφο παρασκήνιο της ίδρυσης 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, πώς επικράτησε η Φαυλοκρατία 
στην Ελλάδα, µέχρι το ρόλο των Οίκων Αξιολόγησης, τη 
συστηµατική Υποδούλωση των Μαζών και την Ανατολή 
της Νέας Φασιστικής Ευρώπης. Αντίδοτο; Μια Μεταφυσική 
Επανάσταση! 

Το βιβλίο αφορά µια εις βάθος 
µελέτη έξι παραµυθιών από όλο τον κόσµο, µε συγκρι-
τικές αναφορές σε παράλληλα θέµατα από πολλά άλλα 
παραµύθια και µύθους της παγκόσµιας κληρονοµιάς. Ακο-
λουθώντας τη συµβολική, ψυχολογική και µη γραµµική 
προσέγγιση, για την οποία η Von Franz ήταν διάσηµη, το 
βιβλίο προσφέρει µοναδική εµβάθυνση σε θέµατα που 
απαντώνται σε όλους τους πολιτισµούς και παράλληλα 
αποτελεί ανεκτίµητο εργαλείο και οδηγό κατανόησης των 
ονειρικών εικόνων της ανθρώπινης ψυχής. 

■ Εκδόσεις: Isis   ■ Τιµή: 40 € 

Αρχετυπικά 
θέµατα στα 
παραµύθια
Συγγραφέας: Marie - Louise 
Von Franz

φαινοµενα
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∆ελφοί: Η φωνή 
από το ιερό κέντρο
Συγγραφέας: David Fideler

■ Εκδόσεις: Ανοιχτή Πόλη
■ Τιµή: 4 €

Σε αυτό το µικρό βιβλίο, ο φιλόσοφος D. 
Fideler έρχεται να πραγµατευθεί την ουσία 
της δελφικής λατρείας του θεού Απόλλω-
νος, επεκτείνοντάς την στην πολική της, 
εκείνη δηλαδή του θεού ∆ιονύσου, σε 
µια προσπάθεια να αποκωδικοποιηθεί η 
συγκεκριµένη πτυχή της θεολογίας των 
Ελλήνων για την ανθρώπινη υπόσταση 
και εκδήλωση. Η αποκωδικοποίηση αυτή 
εστιάζεται στην ερµηνεία του µυστικού 
συµβολισµού του Οµφαλού, ο οποίος κατά 
το συγγραφέα ορίζει το «ιερό κέντρο» της 
εκδηλωθείσης ζωής. 

Η τέχνη της κινέζικης 
φυσιογνωµικής
Συγγραφέας: Γεωργία Κιάφη

■ Εκδόσεις: Κέδρος
■ Τιµή: 10,20 €

Σ’ αυτό τον εύχρηστο και κατατοπιστικό 
εικονογραφηµένο οδηγό η Γεωργία Κιά-
φη, επαγγελµατίας σύµβουλος Φενγκ 
Σούι και εκπρόσωπος του Master Ρέ-
ιµοντ Λο στην Ευρώπη, σας µυεί στα 
µυστικά της κινεζικής φυσιογνωµικής. 
Αν θέλετε να ανακαλύψετε τι σας επιφυ-
λάσσει το µέλλον, µάθετε για την κινεζική
φυσιογνωµική, µία από τις πέντε κινεζικές 
µεταφυσικές τέχνες -µαζί µε τους Τέσσε-
ρις Πυλώνες της Μοίρας, το Φενγκ Σούι, 
το Ι Τσινγκ και την Αστρολογία Κόκκινων 
Αστρων- µε µακραίωνη παράδοση. 

Τα µυστήρια των αριθµών
Συγγραφέας: Marcus du Sautoy

■ Εκδόσεις: Τραυλός
■ Τιµή: 17,80 €

Τα µαθηµατικά µπορεί να µη δίνουν, πάντα, 
απαντήσεις στα ίδια τους τα προβλήµατα, 
ωστόσο δίνουν λύσεις σε πρακτικά ζητήµα-
τα µε τα οποία, φαινοµενικά, δεν έχουν την 
παραµικρή σχέση! Ο Marcus du Sautoy, 
ο πιο «επικοινωνιακός» µαθηµατικός της 
εποχής µας, παρουσιάζει ένα «ολοζώντα-
νο», διαδραστικό βιβλίο για τα πέντε ανί-
κητα µαθηµατικά προβλήµατα -που έκαναν 
αβίωτη τη ζωή ιδιοφυών επιστηµόνων- και 
για τις πανταχού παρούσες µαθηµατικές 
επινοήσεις που, καθώς εφαρµόζονται, δί-
νουν λύσεις ακόµη και στα πιο σύνθετα 
προβλήµατα της καθηµερινής ζωής µας.

HAARP: The Ultimate Weapon of the Conspiracy 
Συγγραφέας: Jerry E. Smith

■ Εκδόσεις: Adventures Unlimited Pr  ■ Τιµή: 10,30 $ * 

*Η τιµή είναι ενδεικτική από το amazon.com

Εκλεισε για να… ξανανοίξει; Ο,τι κι αν συµβαί-
νει µε το πρόγραµµα HAARP µέσα στην τρέ-
χουσα χρονιά, γεγονός είναι ότι εξακολουθεί 
να ελκύει τα φώτα της συνωµοσιολογικής δη-
µοσιότητας, εµπνέοντας πλείστα σενάρια που 
αφορούν από τον έλεγχο του καιρού µέχρι τη 

δηµιουργία τεχνητών σεισµών και τσουνάµι 
σε ολόκληρο τον κόσµο. Σε αυτό το βιβλίο θα 
βρείτε όλες τις υπάρχουσες θεωρίες για τις αµ-
φιλεγόµενες αυτές εγκαταστάσεις της Αλάσκα, 
που καθιστούν το HAARP «το απόλυτο όπλο 
των συνωµοσιών»! 
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΟ



Αξιότιµη οµάδα του 
περιοδικού «Φαινόµενα»,

Ξεκινώντας θα ήθελα να πω συγχαρητήρια για τη δουλειά 
που κάνετε. Κάθε φορά που διαβάζω κάποιο τεύχος σας 
είναι σαν να βουτάω στα άδυτα ενός νέου µυστηρίου. Ετσι, 
λοιπόν, διαβάζοντας και σήµερα (10-8-2013) το περιοδι-
κό, µε συγκλόνισε η ιστορία που είχε το editorial του κ. 
Αντωνάκη. Η αλήθεια είναι πως έκλαψα. Το ελάχιστο που 
έχω να πω για αυτόν το σπουδαίο ΑΝΘΡΩΠΟ είναι: Καλό 
ταξίδι, Γιώργο. Και ελπίζω εκεί που θα πας να περάσεις 
καλύτερα...

Ολγα Π.

Αγαπητή φίλη Ολγα,

Αφού σε ευχαριστήσουµε για τα καλά 
σου λόγια, εκφράζουµε -για ακόµα µια 
φορά- τη λύπη µας για την απώλεια 
του Γεωργίου Καραχάλιου. Γι’ αυτό 
και πέρα από το editorial του διευ-
θυντή των «Φαινοµένων», Απόστολου 
Αντωνάκη, αποφασίσαµε να αναδηµο-
σιεύσουµε ένα παλαιότερο άρθρο του 
καλού µας συνεργάτη που αφορούσε τον 
ελευθεροτεκτονισµό. Ηταν το λιγότερο 
που θα µπορούσαµε να κάνουµε ώστε να 
τιµήσουµε τη µνήµη του.

Με εκτίµηση,
Περιοδικό «Φαινόµενα» 

επειδη καθε προσωπικη εµπειρια ειναι µοναδικη και πολυτιµη

επικοινωνια

Eάν δεν βρίσκετε τον Ελεύθερο Τύπο µε το περιοδικό «Φαινόµενα» στην περιοχή σας, 
παρακαλούµε ενηµερώστε µας στα τηλέφωνα: 210 8113000 & 210 8113238 
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Θέλoυµε να τα λέµε...
Τα «Φαινόµενα» επιθυµούν να αναπτύξουν και αυτή τη φορά µια αµφίδροµη επαφή µε τους αναγνώστες τους. Η 
γνώµη σας, οι συµβουλές σας, αλλά και οι πληροφορίες σας είναι όχι µόνο ευπρόσδεκτες, αλλά µπορούν να απο-
τελέσουν και αφορµή για την πραγµατοποίηση και την παρουσίαση σχετικών ερευνών µέσα από τις σελίδες του 
περιοδικού. 

Γι’ αυτό και σας καλούµε να µας στείλετε εµπειρίες,
φωτογραφίες και τυχόν απορίες σας στο fenomena@e-typos.com.

Eάν δεν βρίσκετε τον Ελεύθερο Τύπο µε το περιοδικό «Φαινόµενα» στην περιοχή σας, 
παρακαλούµε ενηµερώστε µας στα τηλέφωνα: 210 8113000 & 210 8113238 

Ολγα Π.






