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Μ όλις πέρασαν οι γιορτές των Χριστουγέννων, με την ανταλλαγή ευ-

χών και δώρων για την νέα χρονιά, το 2012. Ίσως η οικονομική κρίση 

δεν μας επέτρεψε να αγοράσουμε όσα δώρα θα θέλαμε για όλα τα 

αγαπημένα μας πρόσωπα, αλλά ένα δώρο είναι μια προσφορά που γίνεται 

με την καρδιά και όχι απαραίτητα με το πορτοφόλι. 

Και έτσι έχουμε και εμείς ένα δώρο για τους αγαπημένους μας ανα-

γνώστες. Ένα δώρο που μπορεί να ομορφύνει την χρονιά μας… και των 

άλλων, αν καταφέρουμε να το εφαρμόσουμε στην καθημερινότητα. 

Πρόκειται για το λεγόμενο «τεστ του Σωκράτη». 

Μια μέρα, εκεί που ο μεγάλος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης 

έκανε τη βόλτα του στην Αγορά, συνάντησε κάποιον γνωστό του, ο οποίος του 

ανακοίνωσε ότι έχει να του πει κάτι πολύ σημαντικό που άκουσε για κάποιον 

από τους μαθητές του.

Ο Σωκράτης του είπε ότι θα ήθελε, πριν του πει τι είχε ακούσει, να κάνουν 

το τεστ της “τριπλής διύλισης”.

-  «Τριπλή διύλιση;» ρώτησε με απορία ο γνωστός του.

- Ναι, πριν μου πεις τι άκουσες για το μαθητή μου θα ήθελα να κάτσουμε 

για ένα λεπτό να φιλτράρουμε αυτό που θέλεις να μου πεις.

- Το πρώτο φίλτρο είναι αυτό της αλήθειας.

Είσαι λοιπόν εντελώς σίγουρος ότι αυτό που πρόκειται να μου πεις είναι 

αλήθεια;

- Ε… όχι ακριβώς, απλά το άκουσα όμως και…

-Μάλιστα, άρα δεν έχεις ιδέα αν αυτό που θέλεις να μου πεις είναι αλήθεια ή ψέματα.

- Ας δοκιμάσουμε τώρα το δεύτερο φίλτρο, αυτό της καλοσύνης.

Αυτό που πρόκειται να μου πεις για τον μαθητή μου είναι κάτι καλό;

- Καλό; Όχι το αντίθετο μάλλον…

- Άρα, συνέχισε ο Σωκράτης, θέλεις να πεις κάτι κακό για τον μαθητή μου αν και δεν είσαι καθόλου σίγουρος ότι είναι αλή-

θεια.

Ο γνωστός του έσκυψε το κεφάλι από ντροπή και αμηχανία.

- Παρόλα αυτά, συνέχισε ο Σωκράτης, μπορείς ακόμα να περάσεις το τεστ γιατί υπάρχει και το τρίτο φίλτρο.

Το τρίτο φίλτρο της χρησιμότητας.

Αυτό που θέλεις να μου πεις για τον μαθητή μου μπορεί να μου φανεί χρήσιμο σε κάτι;

- Όχι δεν νομίζω…

- Άρα λοιπόν αφού αυτό που θα μου πεις δεν είναι ούτε αλήθεια, ούτε καλό, ούτε χρήσιμο, γιατί θα πρέπει να το ακούσω;

Μήπως ο κυνηγημένος φιλόσοφος είχε περισσότερη αγάπη προς τους ανθρώπους μέσα στην καρδιά του, απ’ ό,τι εκείνοι που 

τον κατηγόρησαν και τον οδήγησαν στο θάνατο;

Μήπως είναι καιρός να παύσουμε να ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι άλλοι και να βελτιώσουμε τις δικές μας προθέσεις;

Μήπως αν εφαρμόζουμε και εμείς τις ιδέες του στη ζωή μας, θα μπορέσουμε να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι;

… Ήταν ένα μικρό δώρο για να ομορφύνουμε τη δύσκολη χρονιά που ξεκινάει. 

          Ο Εκδότης
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Για περισσότερα από εκατό χρόνια ο κινηματογράφος αποτελεί ένα από τα πλέον διαδεδομένα μέσα ψυχαγωγίας. 

Σημαντικός αριθμός ταινιών κυκλοφορούν κάθε χρόνο. Οι περισσότερες προσφέρουν απλή διασκέδαση, μια μικρή 

ανάπαυλα μέσα στο ρυθμό της καθημερινότητας. Κάποιες άλλες προχωρούν ένα βήμα παραπέρα προσφέροντας τροφή 

για σκέψη, μέσα από τα θέματα που θίγουν ή που αφήνουν να εννοηθούν. Αυτή η στήλη φιλοξενεί ταινίες, που ανήκουν 

στη δεύτερη κατηγορία.

Στο πνεύμα αυτής της αντίληψης έχουν παρουσιαστεί και συστήνονται στον αναγνώστη οι εξής ταινίες:

► Ήρωας ► Τα Τέσσερα Φτερά ► Χαμένος Ορίζοντας ► Μετά την Επόμενη Ημέρα ► Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, 

Χειμώνας και πάλι Άνοιξη ► Οιωνός ► Το Φαινόμενο της Πεταλούδας ► Ανθρώπινο Μίσος ► Ο Τελευταίος Σαμουράι ► 

Dark City ► Ακήρυχτος Πόλεμος ► Ένας Υπέροχος Άνθρωπος ► Οι Άλλοι ► The Matrix ► The Matrix Reloaded ► Νέος 

Θαυμαστός Κόσμος ► Μονομάχος ► Τίγρης Και Δράκος ► Ο Λαβύρινθος Του Πάνα ► Ο Χρησμός Της Πεταλούδας ► 

Σαμσάρα ► Minority Report ► Χωρίς Αντάλλαγμα ► Agora ► Twilight ► Avatar ► Το 13ο Πάτωμα ► Inception ► The 

Truman Show ► The Eye
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«Δεν είναι οι ικανότητές μας που δεί-
χνουν ποιοι είμαστε πραγματικά.  Είναι 
οι επιλογές μας».

Κείμενο: Παύλος Μυστακίδης

Ο μαγικός κόσμος του 

HARRY POTTER
Σκηνοθεσία: Chris Columbus(1,2), Alfonso 

Cuarón(3), Mike Newell(4), David Yates(5-8)

Παραγωγή: David Heyman(1-8), 

David Barron(5-8), J. K. Rowling (7,8)

Σενάριο: Steve Kloves(1-4,6-8), 

Michael Goldenberg (5), βασισμένα στη 

σειρά βιβλίων της J. K. Rowling

Παίζουν: Daniel Radcliffe, Rupert Grint, 

Emma Watson, Robbie Coltrane, Richard 

Harris, Michael Gambon, Maggie Smith, Alan 

Rickman, 

Matthew Lewis, Tom Felton, E

vanna Lynch, Bonnie Wright, 

Gary Oldman, David Thewlis, 

Brendan Gleeson, Ralph Fiennes, Helena 

Bonham Carter, Jason Isaacs, Timothy Spall

Ό λες οι μορφές που εμφανίζο-

νται στο έργο της Τζ. Κ. Ρό-

ουλινγκ με πρωταγωνιστές 

το Χάρι Πότερ, τους φίλους του Ερμιόνη, 

Ρον, Τζίνι, Ντόμπι και πολλούς άλλους, 

τους δασκάλους του Ντάμπλντορ, Χά-

γκριντ, Μακ Γκόναγκαλ, Σνέϊπ, τους αντι-

πάλους του, όπως η οικογένεια Μαλφόι 

και ο μεγάλος εχθρός του, ο Βόλντεμορτ, 

είναι όλοι τους περισσότερο ή λιγότερο 

μάγοι. Οι περιπέτειές τους εκτυλίσσονται 

σε μια άλλη διάσταση, σε έναν κόσμο 

παράλληλο με την πραγματικότητα των 

απλών ανθρώπων: τον κόσμο της μα-

γείας.

Αλήθεια και Μαγεία

Υπάρχει πραγματικά μαγεία; Ποια εί-

ναι η πραγματικότητα του κόσμου;

Η εσωτερική φιλοσοφία μας λέει ότι η 

δημιουργία εκδηλώνεται στο σύνολό της 

σε τρία επίπεδα ή κόσμους, του νου, της 

ψυχής και της ύλης .

Όλα άρχισαν από τη σκέψη του Δη-

μιουργού, ενώ ο ψυχικός και ο υλικός 

κόσμος είναι οι προβολές της θεϊκής 

σκέψης. Έτσι ο υλικός κόσμος δεν είναι 

παρά μια σκιά της σκιάς. Στη σανσκρι-

τική γλώσσα η λέξη Maya σημαίνει πλά-

νη. Επίσης η λέξη Mags έγινε στα ελλη-

νικά μάγκας, μάγος, μεγάλος, μαέστρος 

και κατ’ επέκταση σοφός. Αυτός δηλαδή 

που κατέχει τη μεγάλη τέχνη-επιστήμη, τη 

Μαγεία, η οποία του επιτρέπει να απο-

καλύπτει τα πέπλα της Μάγια-Πλάνης, 

ώστε να γνωρίσει την εσωτερική Αλήθεια 

του κόσμου. Αυτή η αλήθεια λέει ότι πίσω 

και πέρα από την άπειρη πολλαπλότητα 

κρύβεται η ενότητα του κόσμου, καθώς 

«εν το παν», δηλαδή τα πάντα είναι ένα.

Ένα πρώτο σημαντικό στοιχείο λοι-

πόν είναι ότι αυτός ο μαγικός κόσμος 

δεν γίνεται αντιληπτός από τους απλούς 

ανθρώπους που ονομάζονται μαγκλς 

(muggles). Αυτοί δεν έχουν μαγικές ικα-

νότητες, αλλά μπορούν να γεννήσουν 

παιδιά μάγους. Δεν βλέπουν τη μαγική 

διάσταση και φοβούνται τους μάγους. 

Η ουσία της ζωής για τους μαγκλς βρί-

σκεται στην απόκτηση και κατανάλωση 

υλικών αγαθών. «Δεν βλέπεις σωστά 

παρά μόνο με την καρδιά, την ουσία δεν 

τη βλέπουν τα μάτια» λέει η αλεπού στο 

Μικρό Πρίγκιπα …

Η μαγεία είναι μια πνευματική όραση 

που δεν κληροδοτείται, αλλά αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό γνώρισμα των ικα-

νών και χαρισματικών ψυχών, των αφυ-

πνισμένων.

Σε ένα συμβολικό κλειδί ερμηνείας ο 

κόσμος των μαγκλς είναι ο υλικός κό-

σμος, ο κόσμος των ψευδαισθήσεων, 

όπως παρουσιάζεται με τους δεσμώτες 
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στο μύθο της σπηλιάς του Πλάτωνα. 

Εκείνοι οι άνθρωποι-δεσμώτες, παρα-

πλανημένοι από τις σκιές, βρίσκονται 

αιχμάλωτοι της άγνοιας και του φόβου 

τους. Αυτή η άγνοια παρουσιάζεται στο 

έργο του Χάρι Πότερ με τον τοίχο της 

αποβάθρας 9 ¾ του σταθμού «King’s 

Cross» του Λονδίνου, από όπου ξεκινά-

ει το τρένο για το Χόγκουαρτς. Για τους 

μαγκλς δεν υπάρχει κάποια αποβάθρα 

στο συγκεκριμένο σημείο αλλά μόνο 

ένας τοίχος. Αντίστοιχα, στο ψυχολογικό 

κλειδί ερμηνείας κάθε τοίχος που υψώ-

νεται μπροστά στο βλέμμα μας δεν είναι 

παρά μια προβολή των φόβων και των 

περιορισμών μας. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι 

για να φιλοσοφήσει κανείς στη ζωή, για 

να μπει δηλαδή στον κόσμο της γνώσης, 

χρειάζεται μια καλή δόση θάρρους και 

ανδρείας. Για να εισέλθει κανείς λοιπόν 

στον κόσμο της μαγείας και να φτάσει 

στο Χόγκουαρτς, στη Σχολή Μαγείας 

όπου οι νεαροί μάγοι εκπαιδεύονται 

στην τέχνη της ζωής, χρειάζεται τόλμη 

και ρίσκο, ώστε να διαπεράσει τους τοί-

χους της σκέψης του. Οι ψυχολόγοι απο-

καλούν τη συγκεκριμένη δύναμη θετική 

σκέψη και για χάρη αυτού του άρθρου 

εμείς θα ονομάσουμε αυτήν την ικανότη-

τα του ανθρώπου μαγεία, ικανότητα δη-

λαδή να βλέπει κανείς την ενότητα πέρα 

από το δυισμό και να εργάζεται με τέτοιο 

τρόπο, ώστε αυτή η ενότητα να διατηρεί-

ται.

Ο Δυισμός

Από την αρχή των χρόνων οι δυο 

δυνάμεις της ζωής, του φωτός και του 

σκοταδιού, του καλού και του κακού, μά-

χονται.

Αυτή η αιώνια μάχη επαναλαμβά-

νεται και τώρα με το Χάρι Πότερ και το 

Βόλντεμορτ.

Ο Βόλντεμορτ (Voldemort), όπως 

δηλώνουν και τα συνθετικά του ονόμα-

τός του, σημαίνει ιπτάμενος θάνατος ή 

θάνατος κλέφτης. Σε μια πρώτη ερμη-

νεία συμβολίζει το κακό και την άρνηση 

της πνευματικής ζωής. Σε ένα βαθύτερο 

επίπεδο, όπως αποκαλύπτεται στον Ημί-

αιμο Πρίγκιπα, ο Βόλντεμορτ συμβολίζει 

τον πεσμένο άγγελο, τη σκέδαση του 

πνεύματος στον κόσμο των επτά δια-
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στάσεων. Διέσπασε τον εαυτό του σε 

επτά μέρη και κρύφτηκε μέσα στους Πε-

μπτουσιωτές.

Στην αρχαία Ελλάδα αυτό παρου-

σιάζεται μέσα από το μύθο του Διονύ-

σου Ζαγρέα ή του Όσιρι στην αρχαία 

Αίγυπτο, που και οι δυο κομματιάζονται 

από τους εχθρούς τους σε επτά ή δεκα-

τέσσερα κομμάτια, τα οποία αυτοί μετά 

σκορπίζουν. Η Αγάπη, ως  δύναμη της 

ενότητας της ζωής, συγκεντρώνει τα 

κομμάτια, ώστε να ξαναγίνουν ΕΝΑ φυ-

σώντας μέσα τους τη ζωή (ανάσταση), 

και ο θάνατος νικιέται πλέον ολοκληρω-

τικά.

Το όνομα του Χάρι Πότερ, το οποίο 

στα αγγλικά γράφεται με δύο r, έχει εν-

νοιολογική σημασία καθώς η λέξη μετα-

φράζεται μεταξύ άλλων και ως ο βασανι-

σμένος. Στην ιστορία του συγκεκριμένου 

ήρωα, όταν αυτός ήταν βρέφος ακόμα, 

δέχθηκε τη φονική κατάρα Αβάντα Κε-

ντάμπρα, που εξαπέστειλε ο Βόλντεμορτ. 

Η αγάπη της μητέρας του τον προστά-

τεψε και εξοστράκισε την κατάρα στον 

ίδιο το Βόλντεμορτ. Η φονική απόπειρα 

άφησε όμως τη σφραγίδα της σε σχήμα 

κεραυνού στο μέτωπο του Harry, του βα-

σανισμένου Πότερ.

Η αγάπη, η αληθινή γνώση που ανα-

φέραμε και στην εισαγωγή, είναι η πνευ-

ματική όραση αλλά και η ασπίδα, όπως 

της Αθηνάς, της αρχαίας θεάς της σοφί-

ας, που υπό την αιγίδα της η αλήθεια μέ-

νει αθάνατη. Ο κεραυνός είναι σύμβολο 

της βούλησης του πνεύματος και όπως 

ο Ηρακλής (το κλέος της Ήρας) ως βρέ-

φος αντιμετωπίζει το δυισμό πνίγοντας 

τα δυο φίδια, έτσι και ο Χάρι Πότερ πα-

ραμένει απρόσβλητος από την υλική και 

διττή δύναμη της ζωής. Έχει το χάρισμα, 

είναι ο εκλεκτός, ο ΕΝΑΣ... Αυτός που η 

μοίρα έχει επιλέξει για να αντιμετωπίσει το 

Βόλντεμορτ, το θάνατο.

Η αρχαία προφητεία που αποκαλύ-

πτει ο Ντάμπλντορ στο Χάρι, στο Τάγμα 

του Φοίνικα, λέει ότι μονάχα ένας από 

τους δυο θα επιζήσει... Και οι δυο μαζί 

δεν γίνεται.

Κάθε ένα από τα επτά βιβλία του συ-

νολικού έργου είναι και μια τάξη μαθη-

τείας στην επιστήμη της Μαγείας για το 

Χάρι Πότερ. Ένα άλλο πολύ συμβολικό 

στοιχείο αποτελούν οι δυο φίλοι πρω-

ταγωνιστές, χωρίς τους οποίους ο Χάρι 

δεν θα κατάφερνε να ολοκληρώσει την 

αποστολή του. Οι τρεις μαζί, σαν τους 

τρεις σωματοφύλακες, είναι οι τρεις ζω-

ντανές δυνάμεις της φύσης: θέληση, 

γνώση και δράση. Όλοι μαζί αποτελούν 

το μαγικό ραβδί, ώστε να διακομιστεί κα-

νείς από τον ανούσιο και βαρετό κόσμο 

των μαγκλς στον περιπετειώδη κόσμο 

της μαγείας, όπου το απρόβλεπτο είναι 

το μόνιμο και όπου όλα είναι εφικτά. 



Η ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ: 
ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΣΚΕΨΗΣ 

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

Από το βιβλίο «Τα τρία κέντρα του Μυστηρίου»
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Η  α ρ μ ο ν ί α  τ ο υ  σ ύ μ π α ν τ ο ς

Η γνώση της ουσίας του Θεού 

επιτυγχάνεται μόνο όταν το αν-

θρώπινο Είναι ταυτίζεται, βυθί-

ζεται στο θείο Είναι. Μια τέτοια κατάστα-

ση δεν είναι απλώς μια Θεοφάνεια, ούτε 

μια πνευματική έκσταση, αλλά κάτι πολύ 

ανώτερο, που μόνο οι Ράτζα Γιόγκι, οι 

Μύστες Ασέκα, μπορούν να κατορθώ-

σουν πραγματικά. Ωστόσο, ο συνηθι-

σμένος άνθρωπος μπορεί να γνωρίσει 

το Θεό, αν όχι άμεσα, τουλάχιστον έμμε-

σα, αντιλαμβανόμενος την Αρμονία του 

Έργου Του, της Δημιουργίας.

 Όλο το Σύμπαν εκδηλώνει αυτή τη 

θεία αρμονία, αποτέλεσμα της θείας σκέ-

ψης, της Ιδέας του Θεού. Γνωρίζοντας τη 

Δημιουργία γνωρίζουμε το Δημιουργό, 

τουλάχιστον εν μέρει, δηλαδή την «εν 

ενεργεία» όψη Του. Αρκεί βέβαια να έχου-

με μάτια για να βλέπουμε, αυτιά για να 

ακούμε και νου για να σκεφτόμαστε. Το 

Σύμπαν είναι το σώμα της Θεότητας, η 

γλώσσα της Θεότητας που μας μιλά και 

απαντά σε κάθε ερώτησή μας, κάθε μυ-

στήριο, κάθε στιγμή που επικοινωνούμε 

μαζί της και την επικαλούμαστε. Ο Θεός 

είναι το Παν αλλά είναι και κάτι παραπά-

νω από το Παν. Μέσα από τη γνώση, τη 

Θεία Σοφία, μπορούμε να γνωρίσουμε 

το Παν, γιατί το όργανο της γνώσης, ο 

νους του ανθρώπου, είναι «κατ’ εικόνα 

και ομοίωσιν» του θείου Νου που έφτιαξε 

τα πάντα. Αλλά δεν μπορούμε να γνωρί-

σουμε αυτό το κάτι άλλο του Θεού πέρα 

από το Νου Του, πέρα από τα Πάντα που 

αυτός έπλασε. Αυτό επιτυγχάνεται μόνο 

μέσω του Εσωτερικού μας Θεού, της Θεί-

ας Μονάδας, που βρίσκεται μέσα στον 

άνθρωπο. Αυτή είναι η Οδός του Μυστι-

κισμού και όχι της γνώσης. 

Όταν η ψυχή είναι ξύπνια, αισθά-

νεται το Θεό παντού, μέσα στα πάντα. 

Βλέπει τη Θεία Σκέψη στην αρμονία των 

γεωμετρικών δομών των κρυστάλλων, 

των νιφάδων του χιονιού, των αλυσίδων 

του DNA. Νιώθει την παρουσία του Θεού 

μέσα στα μαθηματικώς δομημένα πέτα-

λα του λουλουδιού, στις σπείρες των 

κοχυλιών, στο ρυθμό των κυμάτων της 

θάλασσας, στην αρμονία των πλανη-

τικών αποστάσεων. Η ίδια η ζωή και οι 

χιλιάδες μορφές της είναι γεμάτες από 

θεία πνοή. Όταν ο άνθρωπος αντιλαμ-

βάνεται αυτά και πολλά άλλα, τότε πώς 

μπορεί να μην αισθάνεται το Θεό και να 

μην Τον γνωρίζει; Εκτός βέβαια από εκεί-

νον του οποίου τα μάτια του νου και της 

ψυχής είναι κλειστά, ναρκωμένα από το 

βάρος της ύλης και του πόνου. Χρειάζε-

ται εξαγνισμός και εσωτερική ανάπτυξη, 

για να μπορεί ο άνθρωπος να νιώσει το 

Θεό μέσα του, μέσα στα πάντα και όλα 

μέσα στο Θεό, να είναι δηλαδή εν-θ(ε)

ουσιασμένος, φωτισμένος. 

Δεν έχει τόση σημασία το πώς ντύ-

νουμε και το πώς ονομάζουμε το Θεό, 

αν τον ονομάζουμε άνθρωπο ή άστέ-

ρι ή μαθηματικό τύπο. Σημασία έχει να 

αισθάνεται κανείς αυτή τη δύναμη του 

Θείου Έρωτα που ενώνει τα πάντα και 

τα κρατά ενωμένα, αυτή τη δύναμη που 

στάζει Αρμονία, Δίκη, Αγάπη, Ομορφιά 

και Καλοσύνη.

 Όποιος μιλά για την ομορφιά ενός 

λουλουδιού, την καλοσύνη ενός ανθρώ-

που ή το δίκαιο μιας υπόθεσης, κάνει λά-

θος. Κανένα από αυτά δεν κατέχει τίπο-

τα. Ο Θεός δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. 

Δεν είναι το λουλούδι που έχει ομορφιά, 

αλλά αντίθετα η  Ομορφιά, σαν όψη του 

Θεού, είναι μέσα στο λουλούδι, εκείνη 

κατέχει το λουλούδι. Δεν είναι σωστό να 

λέει κανείς «έχω ένα θείο Πνεύμα μέσα 

μου», αλλά «είμαι ένα θείο Πνεύμα που 

έχει ένα σώμα». Πρέπει να ταυτιζόμαστε 

με το πνεύμα μας και όχι με το σώμα μας 

γιατί, όπως λέει μια αρχαία φιλοσοφική 

παροιμία, «καθετί διαρκεί τόσο, όσο εκεί-

νο με το οποίο ταυτίζεται». Το μυστικό της 

αιωνιότητας λοιπόν βρίσκεται σε αυτήν 

τη μεταφυσική ταύτιση της ανθρώπινης 

ψυχής με το Θεό, το Πραγματικό, το Αι-

ώνιο.

 Η σταδιακή αυτή ανύψωση προς 

το Αιώνιο είναι η πνευματική εξέλιξη, όχι 

μόνο του ανθρώπινου όντος, αλλά όλων 

των πλασμάτων. Είναι η επιστροφή των 

Πάντων προς το ΕΝΑ, η βαθμιαία κατά-

κτηση των διαφόρων κλιμακώσεων του 

θείου, από τα ορυκτά μέχρι τους θεούς. 
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Ο ΝΙΚΟΛΑ ΤΕΣΛΑ 
ΚΑΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΟΞΑΣΙΑ
Κείμενο: Χοσέ Κάρλος Φερνάντεζ                                                                   Μετάφραση: Στέλλα Κουντουρά

«Αν υπάρχει κάτι στη Γη που να μοιά-

ζει με πρόοδο, η επιστήμη θα πρέπει να 

απαρνηθεί κάποια μέρα, εκών άκων, 

ιδέες τόσο τερατώδεις, όπως αυτές που 

υποστηρίζουν ότι οι φυσικοί της νόμοι 

διέπονται από τους ίδιους, κενοί από 

ψυχή και πνεύμα, και θα πρέπει να στρα-

φεί προς τη Μυστική Διδασκαλία» 1

Ε. Π. Μπλαβάτσκυ

«Τι επιφυλάσσει το μέλλον σε αυτό το 

παράξενο ον, τον άνθρωπο, που γεννή-

θηκε από μια πνοή, που είναι φθαρτός 

αν και αθάνατος, με τις τρομερές και θε-

ϊκές δυνάμεις του; Ποια μαγεία θα δημι-

ουργήσει στο τέλος; Ποιο θα είναι το με-

γαλύτερό του κατόρθωμα, το επίτευγμα 

που θα στέψει τις προσπάθειές του;»

Ν. Τέσλα, στο άρθρο του 
«Το μεγαλύτερο επίτευγμα του 

ανθρώπου»
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Ένας από τους βιογράφους του 

έχει περιγράψει το Νίκολα Τέσλα 

ως «τον άνθρωπο που εφηύ-

ρε τον 20ο αιώνα». Και πράγματι έτσι 

είναι. Δεν πρόκειται μόνο για το μεγα-

λύτερο επιστήμονα και εφευρέτη όλων 

των εποχών (ο Αϊνστάιν, ο Μάξγουελ, ο 

Μαρκόνι είναι νάνοι σε σύγκριση με το 

μέγεθος του έργου του Τέσλα), καθώς 

όπου και να ρίξουμε τη ματιά μας συνα-

ντάμε εφευρέσεις που ο ίδιος ανέπτυξε ή 

λέγεται ότι πραγματοποίησε, και έχουμε 

αρκετούς λόγους για να το πιστέψουμε. 

Κινητά, ραδιοτηλεσκόπια, ηλεκτρονικό 

μικροσκόπιο, ακτίνες Χ, εναλλασσόμενο 

ηλεκτρικό ρεύμα, επαγωγικός κινητήρας, 

δυναμό, κομπρεσέρ, μεγάφωνα, σωλή-

νες ανίχνευσης ηλεκτρονίων, υπεριώδεις 

ακτίνες, μαύρο φως, ρομποτική, θερα-

πείες μέσω μαγνητικών πεδίων, ιονιστές, 

λαμπτήρες φθορισμού, το ραδιόφωνο, 

ραντάρ, έρευνα για εξωγήινη νοημοσύνη 

(πρόγραμμα SETI)2, ασύρματη μετάδοση 

ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνητή ραδιενέρ-

γεια, ελεγχόμενη παραγωγή σφαιρικών 

ακτίνων και στατικών κυμάτων που συ-

ντονίζονται με αυτά της Γης, λαμπτήρας 

πυρηνικού βομβαρδισμού (που προη-

γήθηκε του κύκλοτρου), μέθοδοι για την 

ανεύρεση κοιτασμάτων χρυσού και άλ-

λων μετάλλων μέσω των στατικών κυμά-

των, χρήση της ιονόσφαιρας για τη με-

τάδοση ηλεκτρικών παλμών από τη μία 

πλευρά του πλανήτη στην άλλη, ακτίνα 

λέιζερ, το μέιζερ κ.λπ.

Αυτές είναι οι εφευρέσεις που ανα-

γνωρίζονται σήμερα. Άλλες θα γίνουν 

αποδεκτές, όταν αποχαρακτηριστούν 

όλα τα έγγραφα που η ΣΙΑ διατηρεί ως 

απόρρητα στην υπηρεσία σκοτεινών 

συμφερόντων (και που τολμούμε να θε-

ωρήσουμε ως μεγάλη απάτη εις βάρος 

της ανθρωπότητας): αεροσκάφη χωρίς 

την  ανάγκη καυσίμων και με καταπληκτι-

κές ταχύτητες (η τόση μυθολογία που έχει 

αναπτυχθεί για τα UFO είναι πιθανόν να 

οφείλεται σε στρατιωτικές μηχανές που 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία Τέσλα), 

ηλεκτρικές γεννήτριες αέναης διάρκειας3, 

αυτοκίνητα που δεν χρειάζονται καύσι-

μα, ηλεκτρική ενέργεια ή συντήρηση4, 

αποσαθρωτές, η περίφημη Ακτίνα Θα-

νάτου, καθώς και πολλές άλλες εφευρέ-

σεις που αγνοούμε, αλλά για τις οποίες 

ο επιστήμονας αυτός είχε μιλήσει κατά τη 

διάρκεια της ζωής του.

Ωστόσο, και σε αντίθεση με τον Έντι-

σον, ο Τέσλα είναι ελάχιστα γνωστός και 

μέχρι πριν από πολύ λίγα χρόνια λίγοι, 

με εξαίρεση στην πατρίδα του την Κροα-

τία, είχαν στήσει άγαλμα προς τιμήν του. 

Υπάρχει μια πληθώρα ενδείξεων για το 

πώς η C.I.A. οργάνωσε, ήδη πριν από το 

θάνατό του, μια εκστρατεία δυσφήμισης 

εναντίον του επιστήμονα, πώς έκλεψε τα 

έγγραφά του (λίγα, αφού διατηρούσε 
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όλα τα πρωτότυπά του στην εκπληκτική 

μνήμη του[5]) και πώς μετά το θάνατό 

του προσπάθησε να οδηγήσει την επι-

στήμη του στη λήθη και να ανακόψει 

όλους τους τομείς έρευνας και πειρα-

ματισμού που είχε ανοίξει. Είναι επίσης 

πιθανό, και αυτό υπαινίσσονται ορισμέ-

νοι επιστημονικοί ερευνητές, η C.I.A. να 

χειραγώγησε ή ακόμη και να απέκρυψε 

τη σημασία ορισμένων επιστημονικών 

πειραμάτων, προκειμένου να υποβαθ-

μίσει τη φιλοσοφία και την επιστήμη του 

Τέσλα.

Όλη η επιστημονική φιλοσοφία του 

Τέσλα στηρίζεται στην ύπαρξη του αι-

θέρα ως αγώγιμου μέσου όλων των 

ηλεκτρικών, θερμικών, φωτεινών κ.λπ. 

ενεργειών. Ολόκληρη η Θεωρία της Σχε-

τικότητας του Αϊνστάιν στηρίζεται με τη 

σειρά της στη μη ύπαρξη αυτού του αι-

θέρα και στο ότι η ταχύτητα του φωτός 

παραμένει σταθερή σε κάθε περίσταση. 

Από τα τέλη του 19ου αιώνα και κατά 

τη διάρκεια των πρώτων δεκαετιών του 

20ου αιώνα πραγματοποιήθηκαν δια-

φορετικές μετρήσεις της ταχύτητας του 

φωτός στις διάφορες κατευθύνσεις του 

χώρου. Το πείραμα-κλειδί για τη μέτρηση 

της ταχύτητας του φωτός σε οποιαδή-

ποτε κατεύθυνση είναι το interferometro 

(συμβολόμετρο) των Michelson-Morley. 

Μια φωτεινή ακτίνα περνά μέσα από 

έναν ημιδιαφανή κρύσταλλο και χωρίζε-

ται στα δύο. Ένα σύστημα με κάτοπτρα 

κατευθύνει τη μία από τις δύο παραχθεί-

σες ακτίνες προς μια κατεύθυνση του χώ-

ρου και την άλλη σε κατεύθυνση κάθετη 

προς την πρώτη. Στη συνέχεια οι ακτίνες 

ενώνονται και έτσι μπορούμε να παρα-

τηρήσουμε το φαινόμενο της συμβολής 

(δεδομένου ότι το φως είναι κύμα). Σύμ-

φωνα με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε 

να διαπιστώσουμε εάν η ταχύτητα είναι 

μεγαλύτερη, μικρότερη ή ίση. Εάν η Γη 

κινούταν σύμφωνα με αυτόν τον υποθε-

τικό (ή μη) αιθέρα, η τελική ταχύτητα του 

φωτός -σύμφωνα  με τους επικριτές της 

υπόθεσης του αιθέρα- θα είναι η αρχική 

Ο Τέσλα στο εργαστήριό του στο Κολοράντο Σπρινγκς
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ταχύτητα συν αυτή που έχει η Γη κατά τη 

μετατόπισή της στο διάστημα (αιθέρας).

Μετά από πολλά πειράματα, τα τε-

λευταία από τα οποία πραγματοποιήθη-

καν με λέιζερ, το αποτέλεσμα ήταν πάντα 

το ίδιο: η ταχύτητα του φωτός είναι ίδια 

είτε αυτό πηγαίνει σύμφωνα με την κίνη-

ση της Γης είτε αντίθετα 6. Αυτό οδήγησε 

τον Αϊνστάιν να απορρίψει την ιδέα του 

αιθέρα, στον οποίο αποδίδονται τόσο 

αντιφατικές ιδιότητες, όπως απαιτείται 

από αυτόν. Ωστόσο η απόρριψη της ιδέ-

ας του αιθέρα δεν είναι με κανένα τρόπο 

ένα άμεσο συμπέρασμα του πειράματος 

των Michelson-Morley. Η μετάδοση του 

κύματος εξαρτάται πάντα από τη φύση 

του μέσου και όχι από την ταχύτητά του. 

Το ηχητικό φαινόμενο Doppler (όπως ο 

φωτεινός Doppler-Fizeau) δεν αυξάνει 

ούτε μειώνει την ταχύτητα μετάδοσης του 

κύματος παρά μόνο τη συχνότητά του. 

Εάν αυτό ισχύει για τον ήχο, γιατί να μην 

ισχύει το ίδιο και για το φως; (Το πρό-

βλημα το συναντάμε μόνο αν λάβουμε 

υπόψη τη σωματιδιακή φύση του φω-

τός). Έτσι αν ήταν σταθερός ο αιθέρας 

και η Γη μετατοπίζεται σαν ένα γιγάντιο 

πλοίο στους κόλπους του, άρα ο αιθέ-

ρας  ακολουθούσε τη Γη σαν ένα αόρα-

το κάλυμμα, με την ταχύτητα του φωτός 

να μένει σταθερή. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν, 

στο τέλος της ζωής του, στράφηκε στην 

ιδέα του αιθέρα. Είναι εντελώς παράλο-

γο, σύμφωνα και με την πιο απλή λογική, 

να πούμε ότι το φως είναι ένα ηλεκτρο-

μαγνητικό κύμα και ότι δεν έχει ένα μέσο 

που να μεταφέρει τους κυματισμούς ή 

ένα στήριγμα για τη δόνηση. Γνωρίζουμε 

την απάντηση της επιστήμης: η ηλεκτρι-

κή μεταβολή ή ο ηλεκτρικός κυματισμός 

παράγει τη μαγνητική και η μαγνητική 

με τη σειρά της την ηλεκτρική, αλλά εάν 

δονείται ή προχωρά με κύματα, τότε μας 

είναι απαραίτητη η ιδέα ενός μέσου. Εκ 

των πραγμάτων, η Φυσική και η Κοσμο-

γονία της σύγχρονης εποχής προικίζουν 

το κενό διάστημα με μια σειρά από ιδιό-

τητες που μας κάνουν να σκεφτούμε τον 

αιθέρα των Προσωκρατικών: διηλεκτρική 

σταθερά, συμβατική μονάδα ελαστικότη-

τας, ηλεκτρική αγωγιμότητα και μαγνητι-

Ο  Ν ί κ ο λ α  Τ έ σ λ α  κ α ι  η  Μ υ σ τ ι κ ή  Δ ο ξ α σ ί α

Ηλεκτρικός κινητήρας - πατέντα του Ν. Τέσλα
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Ο Μαρκ Τουέιν στο εργαστήριο του Τέσλα

κή ευαισθησία/ευπάθεια, αγωγιμότητα, 

αντίσταση στη διέλευση ηλεκτρομαγνη-

τικών κυμάτων και πολλά άλλα.

Ας μην ξεχνάμε ότι οι αντιλήψεις για 

τη σκοτεινή ύλη, τη σκοτεινή ενέργεια ή 

την επιταχυνόμενη επέκταση δεν προέ-

κυψαν ως φυσικά πρακτικά συμπερά-

σματα αλλά σχεδόν ως μαθηματικά τε-

χνάσματα, προκειμένου να εξηγηθούν 

τα τόσο αντιφατικά και ανεξήγητα δεδο-

μένα, που οι αστροφυσικοί συναντούν 

σε σχέση με τις βαρυτικές ανωμαλίες. 

Μήπως αυτό που είναι λανθασμένο να 

είναι η ίδια η Θεωρία της Βαρύτητας, την 

οποία οι νέες γενιές των φυσικών θέτουν 

υπό αμφισβήτηση;

Οι τελευταίες μετρήσεις που πραγμα-

τοποιήθηκαν με τη λεγόμενη ακτινοβολία 

βάθους (η οποία παρουσιάζει βεβαίως 

μια δομή όμοια με άμορφης μάζας) 

μπερδεύουν τις ελπίδες και τις ψευδαι-

σθήσεις πολλών οπαδών της επιστη-

μονικής φαντασίας. Οι μεταβολές στη 

θερμοκρασία μιας τέτοιας ακτινοβολίας 

βάθους δείχνουν ότι το σύμπαν δεν είναι 

ούτε κλειστό (δηλαδή δεν γεννήθηκε από 

μια μεγάλη έκρηξη, το Big Bang, ούτε θα 

καταλήξει τελικά σε μια μεγάλη σύνθλιψη, 

το Big Crunch) ούτε ανοιχτό (δηλαδή σε 

κατάσταση εξάπλωσης, που σύμφωνα 

με το νόμο της εντροπίας θα ωθήσει το 

σύμπαν σε ένα παγερό θάνατο εξαιτίας 

της απομάκρυνσης επ’ άπειρον όλων 

των άστρων και τελικά των ατόμων του 

σύμπαντος), αλλά το σύμπαν παρουσι-

άζεται άπειρο (δηλαδή χωρίς τη δυνατό-

τητα να μετρηθεί, αν και σύμφωνα με την 

κοσμογονία του Αϊνστάιν, είναι πεπερα-

σμένο αλλά απεριόριστο στις τέσσερις 

διαστάσεις) και αμετακίνητο – κάτι που 

υποστήριζαν με θέρμη ο Τζιορντάνο 

Μπρούνο 7 πριν από τετρακόσια χρόνια 

και η Έ. Π. Μπλαβάτσκυ κάτι περισσότε-

ρο από έναν αιώνα πριν. Αυτό το αμε-

τακίνητο διάστημα είναι που περιγράφει 

και ο Τέσλα.

Δεν γνωρίζουμε καμία αναφορά 

που να υποστηρίζει ότι αυτός ο ιδιοφυής 

Σέρβος γνώριζε το μνημειώδες έργο της 

Έ. Π. Μπλαβάτσκυ, τη Μυστική Δοξασία, 

ωστόσο κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ πι-

θανό. Ο Τέσλα εργαζόταν επί σειρά ετών 

στη Νέα Υόρκη, όπου μεταξύ των καλλιερ-

γημένων ανθρώπων ήταν συνηθισμένο 

να μιλούν για τις θεοσοφικές διδασκαλί-

ες 8, ενώ μεταξύ των λιγότερο μορφωμέ-

νων να μιλούν για τις περιπέτειες και τις 

δυνάμεις της κυρίας Μπλαβάτσκυ. Φτά-

νοντας στην πόλη, ο Τέσλα εργάστηκε 

(όπως μόνο αυτός μπορούσε να το κά-

νει αναπτύσσοντας ένα ρυθμό άνω των 

δεκαοχτώ ωρών τη μέρα) με τον Έντισον. 

Αυτός δεν ήταν μόνο θεόσοφος, αλλά 

είχε γνωρίσει την Έ. Π. Μπλαβάτσκυ και 

υπήρξε μαθητής της. Είναι ιδιαίτερα απί-

θανο να μην είχε αναφέρει στον Τέσλα 

τις βαθειά φιλοσοφικές, πνευματικές και 

επιστημονικές διδασκαλίες που αποτε-

λούσαν τη θεοσοφική ύλη, κυρίως την 

Αποκαλυμμένη Ίσιδα (που γράφτηκε το 

1877) και τη Μυστική Δοξασία (το 1888). 

Η ακατάπαυστη αναζήτηση του Τέσλα 

για γνώση έκανε τα υπόλοιπα, αλλά 

προκάλεσε και την έχθρα που γεννήθηκε 

μεταξύ του Σέρβου επιστήμονα και του 

Έντισον. Το θέμα ανέκυψε όταν ο Swami 

Vivekananda, ο μεγάλος Ινδός γιόγκι και 

σοφός, ταξίδεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες 

για να διαδώσει τη φιλοσοφία της αρχαί-

ας Αρυαβάρτα (η Ινδία) και δίδαξε στον 

Τέσλα τις φιλοσοφικές απόψεις της Σχο-

λής Samkhya: το Ακάσα ως μητρική ου-

σία ή πρωταρχική ύλη που θρέφει όλο το 
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σύμπαν, το Βραχμάν ως αδιαφοροποί-

ητη αιτία, ως το Απόλυτο, τη Μαχάτ ως 

δημιουργική ενέργεια σε αγνή κατάστα-

ση, απελευθερωμένη από τα δεσμά της 

ύλης και τις τρεις ιδιότητές της ή αλλιώς 

γκούνας (υπερβολή, έλλειψη και ισορ-

ροπία), το Πράνα ως την ενέργεια που 

πηγάζει από το Δέντρο της Ζωής κ.λπ. 

Ο Τέσλα εντυπωσιάστηκε πολύ, γεγονός 

που αποδεικνύει ότι δεν είχε διαβάσει ούτε 

την Αποκαλυμμένη Ίσιδα ούτε τη Μυστι-

κή Δοξασία (τουλάχιστον μέχρι το 1896) 

καθώς αυτοί οι όροι αφθονούσαν σε λε-

πτομερείς εξηγήσεις και συσχετισμούς με 

την επιστήμη.

Ο Τέσλα δεν πρέπει να ήταν θεόσο-

φος αφού δεν πίστευε στη μετενσάρκω-

ση ούτε στη μεταθανάτια ζωή. Ίσως μετά 

από τη γνωριμία του με τον Vivekananda 

και τη φιλοσοφία του, και καθώς κα-

ταβρόχθισε βιβλία όπως «Οι Μεγάλοι 

Μύστες» του Edward Schuré (που ήταν 

θεόσοφος) ή «Το Ευαγγέλιο του Βούδα», 

να άλλαξε αντιλήψεις. Ωστόσο δεν είναι 

αυτό που συμπεραίνουμε από τη βιο-

γραφία του Τέσλα που έγραψε ο O’Neill.

Το γεγονός ότι δεν υπήρξε θεόσο-

φος καθιστά πιο ενδιαφέρουσες τις συ-

μπτώσεις που συναντάμε ανάμεσα στις 

επιστημονικές ιδέες του, οι οποίες είναι 

γνήσια δικές του και προέκυψαν ύστερα 

από πειραματισμούς και χάρη σε ένα 

διαισθητικό φως, διαπεραστικό όπως 

το λέιζερ, και τις διδασκαλίες της Μυστι-

κής Δοξασίας της Έ. Π. Μπλαβάτσκυ, οι 

οποίες αποτελούν μνημείο της αρχαίας 

μυητικής φιλοσοφίας.

Είναι προφανές ότι ο Τέσλα υπήρξε 

μια ιστορική ενσάρκωση, αφού -όπως 

και ο Έντισον- άλλαξε εντελώς τη μορ-

φή του αιώνα στον οποίο έζησε. Εάν πι-

στέψουμε τις εσωτερικές παραδόσεις, ο 

Τέσλα μας παρουσιάζεται ως ένα πνεύ-

μα ικανό να ενεργοποιήσει το ατλάντειο 

κάρμα τόσο για καλό όσο και για κακό.

Για καλό, χάρη στις φανερά γενναιό-

δωρες και πάντα ευγενείς προθέσεις του 

απέναντι στο σύνολο της ανθρωπότη-

τας. Όλες του οι προσπάθειες εστίαζαν 

στη βελτίωση των ανθρώπινων συνθη-

κών και δεν αποδεχόταν κάποια άλλη 

Ο  Ν ί κ ο λ α  Τ έ σ λ α  κ α ι  η  Μ υ σ τ ι κ ή  Δ ο ξ α σ ί α
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ετυμηγορία πέρα από αυτήν της ιστο-

ρίας: λησμονούσε τα οικονομικά οφέλη 

από τις πατέντες του και ούτε τον ένοιαζε 

που κάποιοι άλλοι έδρεπαν τις δάφνες 

των δικών του εφευρέσεων. Θα μπορού-

σε, μόνο και μόνο χάρη στην είσπραξη 

των συγγραφικών δικαιωμάτων του, να 

είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος στον 

πλανήτη, ωστόσο πέθανε σε απόλυτη 

φτώχεια, συντηρούμενος ευλαβικά από 

μια σύνταξη που του χορηγούσε η γη 

που τον είδε να γεννιέται.

Και για κακό, επειδή παρά την εξαιρε-

τική του σύνεση, οι έρευνες που πραγ-

ματοποίησε -οι γνωστές και οι άγνω-

στες- οδήγησαν στη δημιουργία όπλων 

μαζικής καταστροφής που δεν μπορού-

με καν να φανταστούμε και σε μια σχε-

δόν απεριόριστη δύναμη απογύμνωσης 

και μόλυνσης του περιβάλλοντος. Δεν 

ήταν αυτός ο κόσμος που ονειρεύτη-

κε.9 Αντίθετα αυτός είχε ονειρευτεί έναν 

κόσμο γαλήνιο, ήρεμο, χωρίς δυσκο-

λίες και εγωισμούς που θα προέκυπτε 

με φυσικό τρόπο από την επιστήμη του 

και τις εφευρέσεις του. Ωστόσο, από τα 

επιστημονικά του παραληρήματα μπο-

ρούμε να αντιληφθούμε τον κίνδυνο που 

ελλοχεύει σε μια υπέρμετρη γνώση που 

αγνοεί ποια είναι τα όρια που δεν πρέπει 

να ξεπερνάμε μέσα στη θρασύτητά μας. 

Εμείς οι ίδιοι είμαστε ζωντανά όντα σε 

ένα ζωντανό οργανισμό, τη Γη, η οποία 

με τη σειρά της ωθείται από τη ζωή που 

ακτινοβολεί από τον ήλιο, ζωή που σύμ-

φωνα με τον Τέσλα είναι αυτή που διατη-

ρεί τους πλανήτες σε κίνηση.

Ο Τέσλα υποστήριζε ότι μπορούσε 

όχι μόνο να εξάγει από τη γη μια σχεδόν 

ανεξάντλητη ενέργεια μέσω ενός γιγα-

ντιαίου αρμονικού ταλαντωτή (τίποτα το 

κακό δεν υπάρχει σε αυτό), αλλά και να 

αλλάξει τη φυσική τροχιά της ίδιας της 

Γης προκειμένου να την οδηγήσει μέσα 

στο διάστημα. Έλεγε ότι μπορούσε να 

τροποποιήσει τη διάρκεια της ημέρας 

και της νύχτας (δηλαδή να επηρεάσει 

την περιστροφή της Γης), να μεταβάλ-

λει το κλίμα, να φωτίσει τους ωκεανούς 

κάνοντας να εισρεύσουν τεράστια ηλε-

κτρικά ρεύματα μέσω της ατμόσφαιρας 

(που σε χαμηλές πιέσεις μετατρέπεται σε 

έναν υπεραγωγό). Αυτό δεν είναι δίκαιο, 

αφού σπάει την ισορροπία με την οποία 

εξελίσσεται ένας άπειρος αριθμός ζωών: 

τα διάφορα οικοσυστήματα θα κατέλη-

γαν αναπόφευκτα σε καταστροφή. Αυτό 

είναι το σημείο στο οποίο αναφερόμα-

στε ως ατλάντειο κάρμα. Σύμφωνα με τα 

όσα αφηγούνται ορισμένα απόκρυφα 

χρονικά και επαναλαμβάνουν με αλλη-

γορικό τρόπο οι διάφορες μυθολογίες, 

η Ατλαντίδα εξαφανίστηκε εξαιτίας των 

αδικιών που διαπράχθηκαν, όταν οι επι-

στήμονές της ανάγκασαν τους νόμους 

της φύσης να υπηρετούν, πέρα από 

κάθε μέτρο, τον ανθρώπινο εγωισμό. 

Τα χρονικά αυτά λένε ότι οι Άτλαντες 

μάγοι 10 κατόρθωσαν να αλλάξουν την 

κλίση του ίδιου του άξονα της Γης και 

να προσαρμόσουν το κλίμα έτσι ώστε 

τα εδάφη τους να επωφελούνται από 

μια αιώνια άνοιξη. Και φυσικά, η Γη είναι 

ένας οργανισμός ζωντανός που τελικά 

αντέδρασε.

Σύμφωνα με τις εσωτερικές διδασκα-

λίες δεκάδων χιλιάδων χρόνων ή ίσως 

και περισσότερων, η φαντασία του Τέ-

σλα είναι αναμφίβολα αυτή της νέας αν-

θρωπότητας, την οποία η Έ. Π. Μπλαβά-

τσκυ αναφέρει ως Έκτη Ανθρωπότητα. 

Μας διδάσκει ότι αυτή η φαντασία και 
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μια έκτη αίσθηση, που θα μας επιτρέπει 

να βλέπουμε από απόσταση και να δι-

εισδύουμε στην ψυχή της φύσης (ακόμη 

και στους απόκρυφους νόμους της), θα 

αποτελούν τα εργαλεία και την κύρια μέ-

θοδο γνώσης. Υπό αυτήν την έννοια ο 

Τέσλα είναι ένας πρόδρομος αυτού του 

νέου ανθρώπου, της νέας ανθρωπότη-

τας της διαίσθησης, για την οποία μίλη-

σε ο Τζιναρατζαντάσα.

Σε αυτό οφείλουμε να προσθέσουμε 

την αποτελεσματικότητά του στην εργα-

σία και το πόσο μακριά βρισκόταν από 

όλα τα παιχνίδια της πλάνης του κόσμου: 

χρήματα, δόξα, αποδοχή ή μη από τους 

άλλους, ανάγκη για μια συναισθηματι-

κή ζωή ή οποιαδήποτε άλλη απόλαυση 

αναζητούμε. Ήταν απόλυτα αφοσιω-

μένος στο να ανακαλύψει μέσα από το 

πείραμα και τη σκέψη νέους νόμους της 

φύσης και οι υπάλληλοί του έλεγαν ότι 

πολλές φορές στεκόταν τελείως ακίνη-

τος για ώρες ολόκληρες όρθιος, όταν 

εργαζόταν, με το βλέμμα χαμένο σε 

βαθειά έκσταση. Άλλοτε έχανε τη συνεί-

δηση του εαυτού του ξεχνώντας ποιος 

ήταν, το όνομά του κ.λπ. βυθισμένος σε 

μια θάλασσα από όνειρα και δημιουρ-

γικά έργα: ο εαυτός του υποτασσόταν 

μπροστά στα κύματα της προσπάθειας 

και της φαντασίας.

Ο ρυθμός που ακολουθούσε όταν 

εργαζόταν ήταν, όπως προαναφέραμε, 

μεγαλύτερος των δεκαοχτώ ωρών ημε-

ρησίως, κάθε μέρα της βδομάδας και 

επέτρεπε στον εαυτό του πέντε ώρες, 

το πολύ, για ξεκούραση που περιελάμ-

βαναν διάφορες αναγνώσεις και δύο 

ώρες για ύπνο. Όσοι εργάζονταν μαζί 

του έλεγαν ότι σε δύσκολες περιστάσεις 

τον έβλεπαν να εργάζεται ακατάπαυστα 

για τέσσερις συνεχόμενες μέρες χωρίς 

την παραμικρή ξεκούραση και χωρίς το 

παραμικρό ίχνος εξάντλησης. Είχε πραγ-

ματοποιήσει αυτό που μόνο οι μεγάλοι 

γιόγκι κατορθώνουν: να καθυποτάξει εξ 

ολοκλήρου την κατώτερη φύση του, η 

οποία ανταποκρινόταν στις εντολές της 

βούλησής του σαν ρομπότ.

Παρόλα αυτά, είναι λυπηρό το γεγο-

νός ότι η ισχυρή του διαίσθηση και ευ-

φυΐα προκάλεσαν το ενδιαφέρον μόνο 

της σκοτεινής σπηλιάς του υλισμού του. 

Αυτός ήταν εσωτερικά ένας μυστικιστής 

της επιστήμης, ένας αληθινός τιτάνας 

αλυσοδεμένος σε αυτήν τη ζωή, προκει-

μένου να πραγματοποιήσει ένα σημα-

ντικό έργο κατά τη διάρκειά της. Όμως 

εστίασε όλη την προσοχή του στις υλικές 

αιτίες της φύσης. Διείσδυσε στους άσπι-

λους κόλπους της με το δαυλό της ακα-

ταπόνητης αναζήτησης της αλήθειας 

και έφτασε έως τις πιο πνευματικές θεμε-

λιώδεις αρχές της ύλης και της ενέργει-

ας: τον ηλεκτρισμό, το φως, τον αιθέρα. 

Αλλά ο υλισμός του αιώνα του και ίσως 

και κάποιες άλλες άγνωστες αιτίες που 

επηρεάζουν τις ιστορικές ενσαρκώσεις 

να τον υποχρέωσαν να μην διαχωρίσει 

την εσωτερική του ματιά από αυτό το 

πρώτο επίπεδο, που είναι το πιο υλικό 

της φύσης, η οποία είναι επταπλή σε 

δυνάμεις και επίπεδα συνείδησης και να 

εξάγει από τις ηλεκτρικές της κοιλότητες 

όλα τα μυστικά που ο χρόνος κρατούσε 

για έναν άνθρωπο που γεννήθηκε από 

γυναίκα και όχι για ένα μύστη των πιο 

απόκρυφων μυστηρίων.

Και όμως μια θεϊκή φωτιά ακτινοβο-

λούσε μέσα του, η φωτιά του Προμηθέα, 

η ικανότητα να δημιουργεί αληθινά και 

να μην ακολουθεί με δουλοπρέπεια τα 

βήματα κανενός. Παρέμενε ελεύθερος,   

ώστε να διεισδύσει στο Άγνωστο και 

να ανασύρει από εκεί θησαυρούς που 

πρόσφερε με τα χέρια γεμάτα στην αν-

θρωπότητα. Ο ίδιος είχε κάποτε δηλώσει 

ότι «για να πραγματοποιήσεις ένα δημι-

ουργικό έργο, πρέπει να είσαι απολύτως 

ελεύθερος. Όταν είμαι έτσι, οι ιδέες και οι 

ανακαλύψεις κατακλύζουν το νου μου 

όπως οι καταρράκτες του Νιαγάρα».

Πώς φλέγεται η ψυχή του και πόσο 

βαθειά φιλοσοφία περικλείεται στο κείμε-

νο που έγραψε και φέρει τον τίτλο «Τα με-

γαλύτερα επιτεύγματα του ανθρώπου»! 

Ανακαλύπτουμε σε αυτό το πλή-

ρως εξελιγμένο ον, τον άνθρωπο, μια 

επιθυμία μυστηριώδη, ανεξιχνίαστη και 

ακαταμάχητη: να μιμείται τη φύση, να 

δημιουργεί, να επεξεργάζεται ο ίδιος τα 

θαυμαστά πράγματα που αντιλαμβάνε-

ται. Εμπνεόμενος από αυτήν την εργα-

σία, ψάχνει, ανακαλύπτει και εφευρίσκει 

σχέδια και δομές και καλύπτει με μνημεία 

κάλλους, μεγαλείου και σεβασμού τα 

αστέρι της καταγωγής του. Κατέρχεται 

στα βάθη της υδρογείου για να ανα-

σύρει τους κρυφούς της θησαυρούς 

και να απελευθερώσει τις απέραντες και 

φυλακισμένες ενέργειές της, για δική του 

χρήση. Εισέρχεται στα σκοτεινά βάθη 

των ωκεανών και στα γαλάζια ύψη του 

ουρανού. Μοχθεί για να δει τους εσώτε-

ρους πυρήνες και τα κενά της μοριακής 

δομής και αποκαλύπτει με το βλέμμα του 

κόσμους άπειρα απομακρυσμένους. 

Υποτάσσει και θέτει υπό την υπηρεσία 

του τη Δύναμη, την καταστροφική σπί-

θα του Προμηθέα, τις τιτάνιες δυνάμεις 

των καταρρακτών, του ανέμου και των 

παλιρροιών. Τιθασεύει τον θυελλώδη 

κεραυνό του Δία και συντρίβει το χώρο 

και το χρόνο. Μετατρέπει τον μέγα Ήλιο 

σε υπάκουο και δραστήριο σκλάβο του, 

τόση είναι η δύναμή του και μπορεί να 

κάνει τα ουράνια να αντηχήσουν και 

ολόκληρη η Γη τρέμει μπροστά στον ήχο 

και μόνο της φωνής του.

Τι επιφυλάσσει το μέλλον σε αυτό το 

παράξενο ον, τον άνθρωπο, που γεννή-

θηκε από μια πνοή,  που είναι φθαρτός 
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αν και αθάνατος, με τις τρομερές και θε-

ϊκές δυνάμεις του; Ποια μαγεία θα σφυ-

ρηλατήσει τελικά; Ποιο θα είναι το μεγα-

λύτερό του κατόρθωμα, το επίτευγμα 

που θα στέψει τις προσπάθειές του; Εδώ 

και καιρό έχω καταλάβει ότι κάθε αντιλη-

πτή ύλη προέρχεται από μια πρωταρχική 

ουσία ή από μια σύλληψη που βρίσκεται 

πέρα από κάθε αδυναμία και που γεμίζει 

το χώρο, το ακάσα ή το λαμπερό αιθέ-

ρα που ενεργοποιείται από το πράνα, 

το δότη της ζωής ή δημιουργική δύναμη 

που φέρει στην αέναη κυκλική ύπαρξη 

όλα τα πράγματα και τα φαινόμενα. Η 

πρωταρχική ουσία, που εκτοξεύεται σε 

απειροελάχιστους κύκλους καταπληκτι-

κής ταχύτητας, μετατρέπεται σε πυκνή 

ύλη. Η δύναμη εξασθενεί, η κίνηση παύει 

και η ύλη σβήνει, καθώς επιστρέφει σε 

αυτήν την πρωταρχική ουσία.

Μπορεί ο άνθρωπος να ελέγξει αυ-

τήν την κολοσσιαία πορεία της φύσης, 

που εμπνέει τον μεγαλύτερο τρόμο ανά-

μεσα σε όλα; Μπορεί να οδηγήσει τις 

ανεξάντλητες ενέργειές της, ώστε να εκ-

φράσουν όλες τις δυνατότητές τους και 

να τις υποχρεώσει να λειτουργούν  μόνο 

με τη δύναμη της βούλησής του;

Εάν μπορέσει να το κατορθώσει 

αυτό, θα καταφέρει να αποκτήσει σχε-

δόν απεριόριστες και υπερφυσικές δυνά-

μεις. Κυριαρχώντας αυτήν τη δύναμη  ο 

άνθρωπος θα μπορεί με μια απλή  προ-

σπάθεια εκ μέρους του να προκαλεί  το 

χαμό γερασμένων κόσμων και τη γέννη-

ση νέων, σχεδιασμένων από τον ίδιο. Θα 

μπορεί να καθορίζει, να σταθεροποιεί  

και να διατηρεί τα αιθερικά περιγράμμα-

τα της φαντασίας του, τα εφήμερα ορά-

ματα των ονείρων του και να εκφράζει 

έτσι όλες τις δημιουργίες του νου του σε 

οποιαδήποτε κλίμακα με συγκεκριμένες 

και αιώνιες μορφές. Θα μπορεί να ελέγ-

χει τις εποχές, να αλλάζει το μέγεθος αυ-

τού του πλανήτη, να τον οδηγεί σε όποιο 

μονοπάτι και αν επιλέγει μέσα στα βάθη 

του σύμπαντος. Θα μπορεί να αναγκάζει 

τους πλανήτες να συγκρούονται μεταξύ 

τους και έτσι να γεννούν τους ήλιους και 

τα αστέρια τους, το φως και τη θέρμη. 

Αυτός θα μπορεί να δημιουργεί και να ξε-

τυλίγει τη ζωή στις άπειρες μορφές της.

Η ύψιστη εκδήλωση της δύναμης του 

ανθρώπινου νου θα είναι το να δημιουρ-

γεί και να καταστρέφει την υλική ουσία 

και να την υποχρεώνει σε μορφές σύμ-

φωνες με τις επιθυμίες του. Ο πλήρης 

θρίαμβός του πάνω στον υλικό κόσμο, 

το επίτευγμα που θα στέψει τις προσπά-

θειές του. Θα μπορέσει έτσι να σταθεί 

δίπλα στο Δημιουργό του και να εκπλη-

ρώσει το ύστατο πεπρωμένο του.11

Το πιο τρομερό είναι ότι όλα όσα λέει, 

βρίσκονταν στη διάθεσή του για να τα 

πραγματοποιήσει. Εδώ αντιλαμβανόμα-

στε επίσης και το δράμα της ανθρώπι-

νης ψυχής και τις δυνάμεις ενός παρελ-

θόντος που επανέρχεται, το ατλάντειο 

κάρμα που ήρθε ήδη να μας συναντήσει 

από τον 20ο αιώνα.

Για να μελετήσουμε σε βάθος τη 

σχέση μεταξύ της Μυστικής Δοξασίας 

της Έ. Π. Μπλαβάτσκυ και της επιστήμης 

του Τέσλα, πρέπει να κατέχουμε τη μυη-

τική σοφία της πρώτης ή τη γνώση και 

τη διαίσθηση του δευτέρου. Χωρίς να το 

επιδιώκουμε αυτό, μπορούμε ωστόσο 

να βρούμε ξεκάθαρες ομοιότητες στα 

ακόλουθα θέματα:

1. ΑΚΑΣΑ ή ΑΙΘΕΡΑΣ ως βάση όλων 

των φυσικών και χημικών φαινομένων 

της φύσης

2. Η φύση και οι ιδιότητες του φωτός 

και ο αέναος κυματισμός του μέσα στον 

αιθέρα

3. Η ουσία της ύλης που γεννιέται 

από τους αιθερικούς στροβίλους, οι 

οποίοι δημιουργούνται από τις Δυνάμεις 

και καταστρέφονται, όταν παύουν αυ-

τές οι δυνάμεις (Φοχάτ είναι ο όρος που 

χρησιμοποιείται για αυτές στη Μυστική 

Δοξασία). Η φύση αυτών των δυνάμε-

ων.

4. Η αιώνια φύση κάθε κίνησης

5. Η βαρύτητα ως συνέπεια του πα-

γκόσμιου μαγνητισμού που ο Τέσλα 

αποκάλεσε Δυναμική Θεωρία της Βαρύ-

τητας

6. Η Ηλιακή Δύναμη ως πρωταρχική 

αιτία κάθε ζωής και ενεργητικής διαδικα-

σίας πάνω στη Γη και ως πηγή αρμονί-

ας στη φύση που διατηρεί τη μουσική 

των σφαιρών, την οποία παράγουν τα 

άστρα καθώς κινούνται.

7. Η ακτινοβολία του Σημείου Μηδέν 

(Κέντρο Λάγια σύμφωνα με τον ανατολι-

κό αποκρυφισμό) ως ανεξάντλητη πηγή 

της δύναμης στη φύση και ως κλειδί για 

την κατασκευή μηχανών αέναης κίνησης 

(κάτι που δεν είναι καθόλου παράλογο, 

αφού η εν λόγω κίνηση αποτελεί τη βα-

σική και εσώτερη προϋπόθεση της ίδιας 

της ύπαρξης. Η Μυστική Δοξασία ανα-

φέρεται στην Άγνωστη Θεότητα ως «Με-

γάλη Πνοή» ή «Κίνηση»).

8. O συντονισμός, η αρμονική δό-

νηση ή η συμπαθητική δύναμη ως το 

μεγάλο μυστικό, η αρχή της μελλοντικής 

δύναμης μιας Νέας Ανθρωπότητας. 

Μια δύναμη οικολογική, ανεξάντλητη και 

αγνή.

Τελικά, οι εφευρέσεις και η φιλοσο-

φία του Τέσλα αποτελούν μια ακόμη 

επιβεβαίωση της εγκυρότητας των δι-

δασκαλιών της Μυστικής Δοξασίας. Η 

δική του Δυναμική Θεωρία της Βαρύτη-

τας δεν έχει γίνει ακόμη αποδεκτή, αλλά 

ο λαβύρινθος μέσα στον οποίο κινείται 

η σύγχρονη κοσμογονία μας κάνει κάθε 

φορά να στρέφουμε τα μάτια προς αυ-

τήν την προσωπικότητα, η οποία, αν 

σκορπίσουμε τις τεχνητές ομίχλες που 
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δημιουργήθηκαν, παίρνει τη μορφή ενός 

γίγαντα. Πίσω από αυτόν διαγράφεται 

το φως ενός άστρου, αυτού της αιώνι-

ας σοφίας, που ενέπνευσε τις αρχαϊκές 

διδασκαλίες και το έργο της Έλενας Πέ-

τροβνα Μπλαβάτσκυ.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ

1. Μυστική Δοξασία, V. II, σελ. 207, εκ. Kier

2. To πρόγραμμα SETI (Search for Extra-Terrestrial 

Intelligence) αναφέρεται στις επιστημονικές έρευ-

νες που πραγματοποιούνται για την Αναζήτηση 

Έξω-Γήινης Νοημοσύνης (Σ.τ.Μ.).

3.  Βλ. τη μηχανή Gray, που αποτελεί αντίγραφο 

μιας όχι απόλυτα σαφούς πατέντας του Τέσλα 

-ή τη μηχανή Baumann, τη λεγόμενη μηχανή 

Testatika, που λειτουργεί στην ελβετική χριστιανική 

κοινότητα της Metternita.

4. Σύμφωνα με αφήγηση του ανιψιού του Τέσλα 

σε αποχαρακτηρισμένο έγγραφο της C.I.A.

5. Γιατί η CIA απέκρυψε την επιστήμη του Τέσλα; 

Είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς ότι αυτό έγινε λόγω 

της στρατιωτικής δύναμης που κατέχει, δύναμη 

που η CIA μπορούσε να μονοπωλεί και για να 

μην καταστραφεί το status quo και η ισορροπία 

των δυνάμεων εκείνων που, με τρόπο ολέθριο 

κυβερνούν την ανθρωπότητα, κατάσταση που η 

ανάπτυξη της τεχνολογίας του Τέσλα θα μπορού-

σε να εξαφανίσει από προσώπου γης. 

6. Οι μοναδικές ημερομηνίες που δεν συμπίπτουν 

είναι αυτές των δοκιμών που πραγματοποίησε ο 

Dayton Miller σε διάρκεια είκοσι ετών, οι οποίες 

ποίκιλαν και εξαρτιόνταν από τις σχετικές θέσεις 

του ήλιου και της σελήνης. Ψεύδονται οι μεταγενέ-

στερες ημερομηνίες; Γιατί υπάρχει αυτή η απόκλι-

ση; Ο ίδιος ο Αϊνστάιν στάθηκε αμήχανος μπρο-

στά στις ημερομηνίες του Miller. Θα μπορούσε 

μήπως η πολιτική πίεση να καθορίσει τα νέα απο-

τελέσματα; Αυτό παραπέμπει στη συνομοσιολο-

γία που είναι τόσο εχθρός της αλήθειας όσο και 

ο ωμός σκεπτικισμός, αλλά επίσης γνωρίζουμε 

καλά ότι όλο και περισσότερο τα αποτελέσματα 

πολλών πειραμάτων εξαρτώνται από το ποιος 

πληρώνει για αυτά και τι συμφέροντα υπάρχουν.

7. Ιταλός φιλόσοφος που δίδασκε μεταξύ άλλων 

ότι υπάρχει ζωή και σε άλλους πλανήτες πέρα 

από τη Γη και κάηκε στην πυρά της Ιεράς Εξέτα-

σης το 1600. (Σ.τ.Μ.)

8. Στις 17 Φεβρουαρίου 1875, και συγκεκριμένα 

στη Νέα Υόρκη, ιδρύθηκε η Θεοσοφική Εταιρία.

9. Υπάρχουν άφθονες περιγραφές για τον κόσμο 

που ονειρεύτηκε, περιγραφές που θα μπορούσαν 

να αποδεικνύονταν αν ο ανθρώπινος εγωισμός 

δεν είχε δηλητηριάσει το μέλλον.

10. Αυτό που θεωρείται μαγεία δεν είναι τίποτα 

άλλο από την πρακτική γνώση των απόκρυφων 

νόμων που κυβερνούν τη φύση. Οποιοδήποτε 

από τα κατορθώματα του Τέσλα θεωρούνταν 

μαγεία μισό αιώνα πριν αλλά και τώρα που βρί-

σκονται στο χρόνο τους. Κάποια, όπως πτητικές 

μηχανές χωρίς αδράνεια ή η αλχημική απόστα-

ξη του φωτός των άστρων για την παρασκευή 

μετάλλων ή οι μηχανές αέναης κίνησης σήμερα 

θεωρούνται θαύματα και μια τεχνητή μαγεία κό-

ντρα στους νόμους της φύσης. Πολλοί θεωρούν 

ότι είναι καλύτερο να μη βλέπουν παρά να πρέπει 

να αλλάξουν αυτά που πιστεύουν. 

11. Αυτή η ύστατη δύναμη στην οποία αναφέρε-

ται είναι η δύναμη κριγιασάκτι των Ινδών, η ικα-

νότητα κρυσταλλοποίησης των σκεπτομορφών, 

σύμφωνα με τις διδασκαλίες της μυστικής φιλο-

σοφίας. Είναι το αληθινό δώρο του Προμηθέα 

που δίνει μορφή στα όνειρά μας, η δυνατότητα 

να δημιουργούμε όχι πια με τα χέρια αλλά με τη 

Βούληση και τη Διάνοια, όπως δείχνει πολύ καλά 

η ταινία Η Σφαίρα.
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Το Ινστιτούτο «Ερμής», ή αλλιώς «Ινστιτούτο των 

Επιστημών του Ανθρώπου», ιδρύθηκε με σκοπό να 

προάγει την έρευνα των νόμων που κυβερνούν και 

απαρτίζουν τον άνθρωπο ως ενεργό μικρόκοσμο 

και τη σχέση του με τους νόμους του μακρόκοσμου 

και επιπλέον με τις αρχές της παγκόσμιας επικοινω-

νίας.

Η δράση του Ινστιτούτου εμπνέεται από τις ιδιό-

τητες του Ερμή ως αγγελιοφόρου των θεών και ως 

του μεσολαβητή που διασχίζει τα σύνορα επικοινω-

νίας των όντων, τα σύνορα μεταξύ των κόσμων και 

των διαφορών που τους χωρίζουν, ώστε να ενώνει 

αρμονικά τα αντίθετα.

Η πρόκληση στις αρχές του 21ου αιώνα, που 

είναι πέρασμα ανάμεσα στους αρχαίους χρόνους 

και τους νέους χρόνους, όπου το νέο συναντάται 

με το αρχαϊκό, ή μάλλον το αρχαϊκό γίνεται σύγχρο-

νο, είναι να ξαναβρούμε το ρόλο του Ερμή ως διά-

μεσου προς τη σοφία, ως μύστη. 

Βρισκόμαστε σε μια εποχή στην οποία ο αρι-

στοτελικός φιλοσοφικός τρόπος σκέψης, κληρονο-

μιά του κλασικού κόσμου και της ορθολογιστικής 

επιστήμης, έχει ξεπεραστεί. Φαίνεται αναγκαία μια 

νέα «επιστροφή του Ερμή», που θα είναι η επιστρο-

φή της αιώνιας αρχαϊκής πνευματικότητας, γονιμο-

ποιημένης από το νέο πνεύμα της επιστήμης, που 

πρέπει να γίνει πιο ολιστικό και χωρίς δυισμούς. 

Αυτό προϋποθέτει να μάθουμε να ερευνούμε 

σε βάθος και όχι απλά να κάνουμε συλλογή γνώ-

σεων. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας παρου-

σιάζονται σε αυτή τη σελίδα νέα και ανακαλύψεις 

από όλους σχεδόν τους τομείς της ανθρώπινης 

γνώσης.

http://hermeticnews.blogspot.com

ΣΕΛΙΔΕΣ 
ΤΟΥ ΕΡΜΗ
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Επιστήμονες ανακάλυψαν ότι οι δί-

δυμες λίμνες κοντά στον Αλμυρό 

-που μέχρι πρότινος πιστευόταν 

ότι προήλθαν από ηφαιστειακή έκρη-

ξη- αποτελούν τελικά τα ίχνη που άφησε 

ένας μετεωρίτης προσκρούοντας στην 

ελληνική γη πριν από περίπου10.000 

χρόνια.

Στο εντυπωσιακό εύρημα ότι η ελλη-

νική γη φιλοξενεί εμφανή ίχνη από μετε-

ωρίτη που προσέκρουσε στο έδαφός 

της πριν από περίπου 10.000 χρόνια, 

οδηγήθηκαν οι επιστήμονες. Πρόκειται 

για δίδυμους κρατήρες, δύο λίμνες της 

Θεσσαλίας, οι οποίες μέχρι πρότινος 

θεωρούνταν ότι προέκυψαν από ηφαι-

στειακή έκρηξη. Το λιωμένο ζιρκόνιο που 

βρέθηκε στην περιοχή ήταν το κλειδί για 

την αποκάλυψη, αφού το εν λόγω μέταλ-

λο τήκεται σε θερμοκρασίες πολύ υψη-

Αλμυρός

Θέσεις λιμνών
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λότερες από αυτές που αναπτύσσονται 

στο ηφαιστειακό μάγμα.

Είναι η πρώτη φορά που στην Ελ-

λάδα εντοπίζονται κρατήρες που σχη-

ματίστηκαν από την πρόσπτωση με-

τεωριτών, ενώ, όπως υπολογίζεται, οι 

συγκεκριμένοι είχαν μέγεθος μέχρι και 30 

μέτρα. Όπως εκτιμούν οι ειδικοί, πρόκει-

ται για μια σπουδαία ανακάλυψη, δεδο-

μένου ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη οι 

αντίστοιχες θέσεις δεν φτάνουν τις 40 σε 

αριθμό.

Οι ερευνητές Ευάγγελος Λάγιος -κα-

θηγητής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλο-

ντος στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών- και Dietrich Volker -καθηγητής 

στο Ινστιτούτο Ορυκτολογίας και Πετρο-

γραφίας του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης- 

είναι οι άνθρωποι που ξετύλιξαν το νήμα 

της σαγηνευτικής αυτής ιστορίας.

Όπως εξηγούν στο «Έθνος», παλαι-

ότερα κυριαρχούσε η αντίληψη ότι οι 

λίμνες αυτές ήταν ηφαιστειογενούς προ-

έλευσης.

‘Επειτα από μια πιο εμπεριστατωμέ-

νη μελέτη, που περιελάμβανε γεωφυσι-

κές έρευνες και εργαστηριακή ανάλυση 

δειγμάτων, προέκυψε ότι οι εν λόγω λί-

μνες δεν προέρχονται από την έκρηξη 

ηφαιστείου, αλλά είναι κρατήρες που 

δημιουργήθηκαν από την πρόσκρουση 

μετεωρίτη στη Γη.

Η πρόσκρουση αποδίδεται χρονολο-

γικά στην εποχή του Ολόκαινου και συ-

γκεκριμένα εκτιμάται ότι έλαβε χώρα πριν 

από 12.500 έως 8.000 χρόνια.
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Οι λίμνες βρίσκονται σε μια αγροτι-

κή περιοχή νοτιοδυτικά του Αλμυρού και 

έχουν κυκλικό σχήμα.

Η μικρότερη έχει διάμετρο 150 μέτρων 

και βάθος 6 μέτρων, ενώ η μεγαλύτερη 

έχει διάμετρο 250 μέτρων και βάθος πε-

ρίπου 8 μ.

Απέχουν περίπου 250 μέτρα η μία 

από την άλλη, σε μια περιοχή που φιλο-

ξενούσε τον προϊστορικό οικισμό Μα-

γούλα - Ζερέλια, που κατοικούνταν από 

τη Μέση Νεολιθική Περίοδο μέχρι την 

Εποχή του Χαλκού. Από τις διαστάσεις 

των κρατήρων εκτιμάται ότι το μέγεθος 

των μετεωριτικών θραυσμάτων θα πρέ-

πει να κυμαινόταν από 10 έως 30 μέτρα.

Το μυστικό αποκαλύφθηκε, όπως 

εξηγεί ο κ. Λάγιος, από την εργαστηρι-

ακή μαρτυρία εύρεσης μερικώς τετηγμέ-

νου ζιρκονίου στα συλλεχθέντα πετρο-

λογικά δείγματα.

«Για την τήξη του ζιρκονίου απαιτού-

νται θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 400- 

1.800 °C, οι οποίες όμως δεν απαντώνται 

σε διαδικασίες μαγματισμού και φαινό-

μενα μεταμόρφωσης στον γήινο φλοιό 

και τον ανώτερο μανδύα». «Λεπτομερει-

ακές πετρολογικές και ορυκτολογικές 

εργαστηριακές έρευνες ικανού αριθμού 

δειγμάτων διαφορετικών διαστάσεων και 

άλλων πετρωμάτων ενίσχυσαν την υπό-

θεση.

Μετά την ορυκτολογική έρευνα οι γε-

ωφυσικές διασκοπήσεις επιβεβαίωσαν 

ότι η εικόνα του εδάφους είναι απολύ-

τως συμβατή με την άποψη περί πρό-

σκρουσης μετεωριτικών θραυσμάτων», 

προσθέτει.

Το επόμενο στάδιο της έρευνας, σύμ-

φωνα με τον κ.Λάγιο, περιλαμβάνει τη 

λήψη δειγμάτων από το εσωτερικό των 

λιμνών, με σκοπό την ανεύρεση υπο-

λειμμάτων από τον μετεωρίτη που έπεσε 

στη γη της Μαγνησίας πριν από χιλιάδες 

χρόνια...

ΠΗΓΗ: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=1

1386&subid=2&pubid=63015029#
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Για 10η συνεχή χρονιά συμμε-

τείχαμε  ως συνδιοργανωτές στη 

γιορτή εθελοντισμού που έγινε στον 

πεζόδρομο του Θησείου. Με την 

παρουσία πενήντα Μη Κυβερνητι-

κών Οργανισμών (ή εθελοντικών 

φορέων) ενημερώσαμε χιλιάδες αν-

θρώπους για τη δράση και το έργο 

μας. Μαζί τους παρακολουθήσαμε 

χορευτικά, μουσικά και θεατρικά 

δρώμενα, χορό με μεταφορά στί-

χων στη νοηματική και συμμετείχαμε στο mp3 experiment με τίτλο «V Super Εθελοντής. Η γιορτή ολο-

κληρώθηκε με συναυλία του μουσικού συγκροτήματος «ΤΡΙΦΩΝΟ».

Όλα αυτά, γιατί σε μια εποχή πολιτισμικής και οικονομικής κρίσης ο εθελοντισμός είναι ακόμα πιο 

επίκαιρος και αναγκαίος. Ανεξάρτητα από χρώμα, εθνικότητα και κοινωνική προέλευση, είναι τώρα η 

καλύτερη στιγμή για να δώσουμε από καρδιάς ό,τι καλύτερο έχουμε στο διπλανό μας. Και όπως είχε πει 

ένας σοφός: «Ένας δαυλός φωτίζει λίγο, αλλά στο σκοτάδι φαίνεται από πολύ μακριά».

1Όλος ο κόσμος μια 

Αγκαλιά!

εκδρομές

ομιλίες

διαλέξεις

αρχαιολογική έρευνα

οικολογική δράση

επιστημονική έρευνα

φιλανθρωπική δράση

εκπαιδευτικά σεμινάρια

εκδόσεις βιβλίων

φιλοσοφικά σεμινάρια

δημοσιεύσεις

φιλοσοφικές συναντήσεις

πολιτιστικές ημερίδες

κινηματογραφικά αφιερώματα

μουσικά αφιερώματα

καλλιτεχνικές εκθέσεις

εθελοντισμός

γιατί

η  φιλοσοφία είναι τρόπος 

ζωής... 

και εμείς...

δεν καθόμαστε στα αυγά μας

έρευνα, δράση + δραστηριότητες
του τριμήνου που πέρασε
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3 μαθήματα πηλού

δράση + δραστηριότητες
του τριμήνου που πέρασε

Στο παράρτημα Bαρδάρη Θεσσαλονίκης πραγματοποιήθηκαν μαθήματα πηλού από το 

ατελιέ μας. Νέες τεχνικές και μέθοδοι, οι οποίες θα εφαρμοστούν εμπλουτίζοντας ακόμη περισ-

σότερο τις γνώσεις μας. Τα μαθήματα συνεχίζονται και είναι ανοιχτά για το κοινό.

Ο πηλός πάντοτε, από τις βιβλικές ακόμη εποχές, είχε άμεση σχέση με τον άνθρωπο. ¨Ήταν 

αυτό το στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε από το Θεό για να τον πλάσει. Από μια μικρή μπάλα, 

από μια ακατέργαστη πρώτη ύλη μπορεί να δημιουργηθεί ένα αριστούργημα. Πλάθοντας τον 

πηλό δημιουργούμε, ονειρευόμαστε και φτιάχνουμε μορφές. Αυτές που φτάνουν στο αρχέτυπο 

της ομορφιάς, αρκεί να υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία και η αγάπη για τη μάθηση. Άραγε 

είναι τυχαία η σχέση του με τον άνθρωπο;

Εκδρομή στις Θερμοπύλες

Μέλη και φίλοι του πολιτιστικού μας κέντρου στου Ζωγράφου πραγ-

ματοποίησαν στις αρχές Σεπτεμβρίου εκδρομή στις Θερμοπύλες. Εκεί 

έγινε μικρή ξενάγηση στον τόπο της ιστορικής μάχης. Η εκδρομή συνεχί-

στηκε με εκδρομή στο πανέμορφο φαράγγι της Ευρυτανίας, το «Παντα-

βρέχει». Μπάνιο στο ποτάμι και ντους στους όμορφους καταρράκτες, 

όπου πάντα βρέχει μας αποζημίωσαν για τη δύσκολη πρόσβαση σε 

αυτόν τον τόπο άγριας ομορφιάς.

5

Η Κ.Ο.Δ.Ε. πραγματοποίησε για 12η συνεχή χρονιά το «Κυνήγι Κρυμμένου Θησαυ-

ρού» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου. Περισσότερα από 350 άτομα έλαβαν 

μέρος στο παιχνίδι και ήρθαν αντιμέτωπα με γρίφους, δοκιμασίες και τον πειρατή... Τζάκ 

Σπάροου! Όλοι διασκεδάσαμε με την ψυχή μας, μεταδώσαμε ένα οικολογικό μήνυμα 

και οι συμμετέχοντες κέρδισαν πλούσια δώρα, προσφορά των χορηγών της πόλης.

4 κυνήγι χαμένου θησαυρού στα Ιωάννινα

Για ακόμα μία χρονιά ήμασταν, όλο το καλοκαίρι, παρόντες εθελοντικά στο 

περιαστικό δάσος της πόλης με τα μέλη της Νέας Ακρόπολης και της Κ.Ο.Δ.Ε.  

Συμμετείχαμε με υπευθυνότητες περιφρούρησης και πυρασφάλειας σε προγραμ-

ματισμένα Σαββατοκύριακα στον Κέδρινο Λόφο, στο πλαίσιο της πολύχρονης 

συνεργασίας μας με το Δήμο Θεσσαλονίκης. Νιώσαμε όλοι μας τη χαρά που 

μας προσέφερε η ευθύνη, να προστατεύσουμε αυτόν τον πολύτιμο «πνεύμονα» 

της πόλης μας.

2Δασοφύλαξη στη Θεσσαλονίκη
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8

9

αιμοδοσία στη Λάρισα

Στο παράρτημα της Λάρισας, για άλλη μια φορά, η προσφορά στον 

άνθρωπο ήταν το κίνητρο, για να διοργανώσουμε εθελοντική αιμοδοσία, 

με τη βοήθεια της κινητής μονάδας αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου 

Λάρισας και με σκοπό την ενίσχυση της τράπεζας του συλλόγου. 

Επειδή πρέπει να νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους γύρω μας και 

να απλώνουμε ένα χέρι βοήθειας σε ό,τι χρειαστούν! Επειδή η προσφορά 

στον συνάνθρωπό μας είναι πολύ σημαντική! Επειδή  δίνοντας λίγο από 

το αίμα σου, σώζεις μια ζωή!

ομιλία στο Βόλο: γλώσσα του σώματος

Η γλώσσα του σώματος αποκαλύπτει συχνά ό,τι η γλώσσα της ομι-

λίας αποσιωπά. Παρατηρώντας την στον εαυτό μας και στους άλλους 

ανθρώπους μπορούμε να καταλάβουμε πολλά για το πώς νιώθουμε και 

σκεφτόμαστε, για τη στάση μας απέναντι στη ζωή και τις προκλήσεις της. 

Με αυτό τον τρόπο γινόμαστε ικανοί να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τον 

εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας και να είμαστε σε θέση να προ-

σφέρουμε αυτό που πραγματικά χρειάζονται από εμάς, όπως αναφέρ-

θηκε και στην ομιλία, την οποία παρακολούθησε το κοινό της πόλης με 

πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Ο Νίκολα Τέσλα υπήρξε μια ιδιοφυία του επιστημονικού χώρου. Χα-

ρακτηρίστηκε «σύγχρονος Προμηθέας» εξαιτίας των πρωτοπόρων εφευ-

ρέσεών του, που άγγιξαν ακόμα και το χώρο του μεταφυσικού. Βαθιά 

ανθρωπιστής, αφιέρωσε τη ζωή και το έργο του στην υπηρεσία της αν-

θρωπότητας. Στη σχετική ομιλία γνωρίσαμε άγνωστες πτυχές της δρά-

σης του και κατόπιν ακολούθησε συζήτηση με την ενεργή συμμετοχή του 

κοινού.

εκδρομή στη Λαμία7
Η επαφή με τη φύση μας φέρνει πιο κοντά σε αυτό που είναι ο άν-

θρωπος. Όπως λέει ο Μάρκος Αυρήλιος «η Φιλοσοφία, δεν ζητάει τίποτα 

περισσότερο από αυτό που ζητάει η φύση μας». Έτσι κι εμείς προσπαθή-

σαμε να βιώσουμε αυτή τη διδασκαλία επισκεπτόμενοι έναν παλιό νερό-

μυλο, που βρίσκεται βαθιά μέσα στην καρδιά του δάσους της περιοχής 

«Ταράτσα» στη Λαμία. Με συντροφιά τους ήχους του ποταμού και το 

θρόισμα των φύλλων του δάσους εξερευνήσαμε τη φύση, πήραμε από 

αυτήν   μαθήματα και επιστρέψαμε ανανεωμένοι στην πόλη μας.

6 ομιλία στο Ηράκλειο: Nikola Tesla
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Ο  Σ υ μ β ο λ ι σ μ ό ς  τ ο υ  Δ έ ν τ ρ ο υ

Το δέντρο συνδέεται με ιδιαίτερους 

συμβολισμούς ως πηγή ζωής, 

έμπνευσης και δημιουργίας. Λα-

τρεύτηκε μέσα από τις πολυποίκιλες εκ-

φράσεις του ως ένα ορατό σημείο κα-

θετότητας, ένα σημείο αναφοράς στο 

χώρο, δηλώνοντας είτε το κέντρο είτε μια 

αρχή ως σύνορο.

Αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμε-

σα σε τρεις κόσμους, τον κόσμο κάτω 

από τη γη1, αυτόν που βρίσκεται στην 

επιφάνεια της γης και αυτόν στον ουρα-

νό, όπως επίσης και σε δύο διαφορετι-

κά πεδία δημιουργίας, στο ορατό και το 

αόρατο.

Σε ένα κλειδί ερμηνείας, και πέρα από 

την εκδήλωσή του στις τρεις σφαίρες 

του κόσμου στο χώρο, αντιλαμβανό-

μαστε ότι συσχετίζεται άμεσα και με την 

παρουσία του στους τρεις ρυθμούς του 

χρόνου, καθώς το δέντρο έχει κάποιες 

ιδιαίτερες ομοιότητες με την ανθρώπινη 

φύση.

Οι ρίζες του είναι οι εμπειρίες του πα-

ρελθόντος, τα ακλόνητα θεμέλια που το 

κρατούν ζωντανό και όρθιο στη μάχη 

της επιβίωσης. Κι έτσι μέρα με τη μέρα, 

χρόνο με το χρόνο οι ρίζες προχωράνε 

σε μεγαλύτερο βάθος, για να μπορέ-

σουν να θρέψουν τους καρπούς της 

ζωής στο παρόν μεγαλώνοντας το ανά-

στημά του. Οι χυμοί επίσης που ρέουν 

στον κορμό και στα κλαδιά είναι απα-

ραίτητοι, όπως το αίμα που ρέει στον 

άνθρωπο, για να δημιουργηθούν και 

να αναπτυχθούν στο μέλλον οι νέοι του 

βλαστοί. Τα φύλλα του, διαμέσου του 

αέρα, παράγουν θροΐσματα παράξενα, 

ήχους ιδιόμορφους, σαν να θέλουν να 

μας μιλήσουν.

Είναι ένα θαύμα της φύσης αυτός ο 

αέναος κύκλος δημιουργίας, που ξεκινά 

μέσα από τα σπλάχνα της γης μέχρι τη 

στιγμή που πάνω στα κλωνάρια θα εν-

σαρκωθεί ο καρπός της ζωής. Έτσι το 

δέντρο μετέχει στο μυστήριο της ζωής 

και του θανάτου, σε αυτήν τη διαρκή ροή 

της εναλλαγής μεταξύ της αναγέννησης 

και της φθοράς.

Ο άνθρωπος ανά τους αιώνες επη-

ρεασμένος και άμεσα εξαρτώμενος από 

τον περιοδικό κύκλο της βλάστησης, 

τίμησε το δέντρο με ποικίλους τρόπους 

μέσα από τα έθιμα και τις παραδόσεις 

του. Η κάθετη ανάπτυξη του δέντρου και 

η ταύτισή του αρκετές φορές με το θείο 

έδωσαν μια άλλη όψη στην ανθρώπινη 

σκέψη και το συναίσθημα. Για παρά-

δειγμα, ο άνθρωπος, μιλώντας για την 

καταγωγή και την ιστορία του, χρησιμο-

ποιεί λέξεις που περιέχουν στοιχεία του 

δέντρου για να εκφραστεί, όπως «το γε-

νεαλογικό μου δέντρο, οι ρίζες μου, είναι 

παιδιά από τον καρπό ενός γάμου... »

Αν και υπάρχει μια μεγάλη ποικιλο-

μορφία ειδών και διαφορετικών ονομά-

των, το δέντρο είναι ένα ως «Δέντρο του 

Ουρανού», «Δέντρο της Αθανασίας», 

«Δέντρο των θεών», «Δέντρο της Ζωής» 

κ.λπ. και η ουσία του συμβολισμού του 

παραμένει ίδια κι αναλλοίωτη.

Όπως προαναφέραμε, σε μια πα-

ράδοση χιλιάδων χρόνων συναντάμε 

την άρρηκτη σχέση του ανθρώπου με 

τα ιερά δέντρα των ναών, των μονα-

στηριών, των καθαγιασμένων τόπων. Η 

σχέση του δέντρου με το θείο και με το 

ιερό φανερώνεται με λατρευτικές πρακτι-

κές όπως είναι η ανάρτηση ταμάτων και 

αφιερωμάτων στα κλαδιά2, η αποκοπή 

κλαδιών και φυλλωμάτων για τη δημι-

ουργία ιαματικών παρασκευασμάτων 

καθώς και περιάπτων, οι εγκοιμήσεις και 

οι προσευχές κάτω από το ιερό δέντρο 

για ιάσεις και θεραπείες από διάφορα 

νοσήματα, τα θυμιάματα κάτω από τα 

φυλλώματα κ.λπ.

Σε όλους τους παραδοσιακούς πο-

λιτισμούς η ταύτισή του με το ιερό και 

με την παρουσία κάποιας θεότητας ή 

ο συμβολισμός της θεότητας με ένα δέ-

ντρο είναι δεδομένες πρακτικές που κατέ-

χουν ιδιαίτερες τιμές.

Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε 

τα εξής: στη βόρεια Ευρώπη οι Βίκινγκς 
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χρησιμοποιούσαν το δέντρο στις γιορ-

τές τους ως σύμβολο αναγέννησης που 

σηματοδοτούσε τον ερχομό της άνοιξης 

και την αναγέννηση της φύσης.

Λίγο χαμηλότερα, στην αρχαία Ευ-

ρώπη, οι δρυίδες στόλιζαν με φρούτα 

και κεριά βελανιδιές προς τιμήν των θεών 

τους. Σύμφωνα με την κέλτικη μυθολογία 

η λειτουργία των δέντρων στην κοινω-

νία τους ήταν σημαντική και σπουδαία, 

διότι οι δρυίδες θεωρούσαν ότι ο ήλιος 

τα προίκισε με πνευματικές ιδιότητες. Άλ-

λωστε η λέξη druid (δρυίδης-δρυς) προ-

έρχεται από τη λέξη Duir, που σημαίνει 

βελανιδιά, και υποδεικνύει εκείνον που 

κατέχει τη γνώση της βελανιδιάς.

Έχουμε επίσης πληροφορίες από την 

αμερικανική ήπειρο, όπου κάθε καλοκαί-

ρι στα βόρεια υψίπεδά της διάφορες φυ-

λές αυτοχθόνων συγκεντρώνονταν, για 

να γιορτάσουν, να προσευχηθούν και 

να χορέψουν γύρω από ένα ιερό δέντρο 

σχηματίζοντας έναν ιερό κύκλο. Ο σκο-

πός αυτών των ηλιακών χορών γύρω 

από το δέντρο ήταν να μεταβιβάσουν κι 

αυτοί με τη σειρά τους αυτήν την πνευ-

ματική ανανέωση στον κύκλο της κοινό-

τητάς τους.

Επίσης για αρκετούς αιώνες οι αρ-

χαίοι Ευρωπαίοι χόρευαν αυτό το μοτίβο 

κύκλος-δέντρο σε θρησκευτικές συγκε-

ντρώσεις που σχετίζονταν με την εναλ-

λαγή εποχής, αν και ο χρόνος τέλεσης 

των γιορτών ήταν διαφορετικός σύμφω-

να με το γεωγραφικό πλάτος της κάθε 

περιοχής.

Στην παγκόσμια μυθολογία υπάρ-

χουν ακόμα πολλοί μύθοι που συνδέουν 

τα δέντρα με τους ανθρώπους, όπως 

το «δέντρο πατέρας» ή το «δέντρο μητέ-

ρα». Σύμφωνα επίσης με λαϊκές δοξασίες 

υπάρχει το έθιμο να φυτεύουν ένα δέ-

ντρο κατά τη γέννηση ενός παιδιού, φα-

νερώνοντας άμεσα το συσχετισμό της 

ανθρώπινης ζωής και μακροζωίας με 

τη δύναμη και την αντοχή των δέντρων, 

κάτι που φαίνεται άλλωστε και σε ένα 

ρητό που αποδίδεται στον Τζέγκις Χαν 

«Όποιος φυτεύει πολλά δέντρα, θα ζήσει 

πολλά χρόνια».

Όμως η πιο διαδεδομένη του έννοια 

βρίσκεται στη λατρεία του ως κοσμικό δέ-

ντρο (Arbor Mundi) ή ως κοσμικού άξο-

να (Axis Mundi), κατά την οποία το σύ-

μπαν είναι το πελώριο δέντρο από όπου 

εκπορεύονται οι μορφές της ζωής.3

Ως κοσμικός άξονας συνδέεται με το 

βουνό, τον κίονα κι όλα όσα είναι αξονι-

κά. Συγγενικά στοιχεία ως προς το συμ-

βολισμό του είναι επίσης το κοντάρι και 

ο στύλος.

Πέρα από την ιερότητα του δέντρου 

στις θρησκείες, ένα ακόμα ενδεικτικό 

στοιχείο του φαίνεται στις αναγεννητικές 

του δυνάμεις. Αν παρατηρήσουμε αρ-

κετές από τις αρχαίες παραστάσεις (σε 

περίαπτα, σε αγγεία) που περιλαμβά-

νουν το δέντρο, βλέπουμε να συνοδεύε-

ται πολλές φορές από ένα φίδι-φύλακα, 

έναν ενδιαφέρον συμβολισμό όπου και 

τα δύο τονίζουν την ανανέωση της ζω-

ής4.

Πολύ γνωστά κι ενδιαφέροντα στοι-

χεία για ιδιαίτερα δέντρα αναφέρονται 

στη δάφνη των Δελφών και τη δρυ, 

την ιερή βελανιδιά του Δία, στη Δω-

δώνη όπου δίνονταν οι χρησμοί με το 

θρόισμα των φύλλων της. Άλλωστε το 

ιερό δέντρο, ως δέντρο της ζωής, είναι 

επίσης και μαντικό, άρα και δέντρο της 

γνώσης.

Τα δέντρα επίσης που φέρουν τροφή 

είναι πάντα ιερά, όπως το αμπέλι, η μου-

ριά, η ελιά, η αμυγδαλιά κ.λπ.5

Πολλές φορές λατρευτικές εκφρά-

σεις που χρησιμοποιούσαν οι άνθρω-

ποι για να προσφωνήσουν τους θεούς 

του αρχαίου κόσμου καταδεικνύουν τη 

σημασία που έδιναν οι πιστοί σε συγκε-

κριμένα δέντρα. Ενδεικτικά παραδείγμα-

τα από την αρχαία Ελλάδα έχουμε με το 

Διόνυσο να συμβολίζεται με τον κισσό 

και το κλήμα, μέσω των αναρριχήσεών 

τους, και να αποκαλείται Δενδρίτης6, ο 

Ερμής Κεδρίτης, η Άρτεμης να συνδέεται 

με τη μυρτιά, ο Απόλλων Στυρακίτης και 

Κυπαρισσίτης κ.λπ.

Όπως αναφέρει σε ένα από τα έργα 

του ο F. Schwarz7: «Το ιερό δέντρο δεν εί-

ναι σεβαστό, επειδή έχει καλό ξύλο ή γιατί 

δίνει πολύ καλή σκιά ή γιατί τα φύλλα του 

έχουν ένα ειδικό πράσινο. Η αντικειμενική 

και υλική λειτουργία του δεν είναι το αντι-

κείμενο του σεβασμού προς αυτό.

Είναι ιερό, γιατί εμπνέει τη δικαιοσύνη, 

είναι ιερό, γιατί συμβάλει, μιλάει στον άν-

θρωπο σοφίας. Δεν έχει να κάνει με την 

υλική του λειτουργία, δηλαδή ένα φυσικό 

δέντρο δεν δίνει δικαιοσύνη, ένα φυσικό 

δέντρο δεν ενώνει τον ουρανό με τη γη, 

ένα συνηθισμένο δέντρο δεν το κάνει 

αυτό. Και γι’ αυτό είναι ένα σύμβολο. 

Ένα σύμβολο είναι ένα αντικείμενο 

ικανό να δίνει μια σημασία (ένα νόημα) 

διαφορετική από την υλική λειτουργικό-

τητα αυτού που αυτό εμφανώς αντιπρο-

σωπεύει…»

Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι υπάρχει 
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μια τεράστια βιβλιογραφία γύρω από το 

δέντρο, το ρόλο, τις λειτουργίες και τις ιδι-

ότητές του. Θα μπορούσαμε, άλλωστε, 

να αναφέρουμε πολλά περισσότερα 

παραδείγματα μέσα από τις χιλιόχρονες 

ιστορίες και παραδόσεις που εκτυλίσσο-

νται γύρω από τις πολυποίκιλες μορφές 

του8.

Όμως το παρόν άρθρο δεν γράφτη-

κε για να καλύψει αυτό το σημαντικό και 

συνάμα ευρύ φάσμα των ιδιαίτερων και 

αξιομνημόνευτων συμβολισμών του δέ-

ντρου, αλλά για να παρουσιάσει, μέσα 

από ένα μικρό αριθμό παραδειγμάτων 

και χωρίς κάποια χρονολογική κατα-

νομή, κάποια σημαντικά στοιχεία του. 

Έτσι θα μπορούσε να αποτελέσει ένα 

ερέθισμα για όσους ενδιαφέρονται να 

ερευνήσουν και να μελετήσουν εκείνες 

τις πηγές που προσφέρουν αξιόλογα κι 

επιμέρους στοιχεία για τους ιδιαίτερους 

συμβολισμούς του.

Άλλωστε, μέσα από αυτά τα μονο-

πάτια παρατηρούμε την υλική υπόσταση 

αυτού του στοιχείου που καλείται δέντρο, 

ανεξαρτήτως ιστορίας και πολιτισμού, να 

μεταλλάσσεται σε κάτι που ξεφεύγει από 

τα όρια του εφήμερου και του προσωρι-

νού περνώντας στη διαχρονικότητα της 

ανθρώπινης κουλτούρας και ιστορίας.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ:

1. Υπάρχουν αναφορές από αρχαίες δοξασίες 

λαών πως σε ορισμένα δέντρα κατοικούν οι ψυ-

χές των νεκρών ή πως είναι ο πρώτος σταθμός 

των ψυχών πριν αναχωρήσουν για τον άλλο κό-

σμο.

2.  Π.χ η Αγία Μυρτιά στο μοναστήρι της Παναγί-

ας Παλιανής στο νομό Ηρακλείου, όπου οι πιστοί 

κρεμούν στο δέντρο αφιερώματα.

3. (Για περισσότερες πληροφορίες βλ. Σκανδιναβι-

κή Μυθολογία, αρχαία Έντα, δέντρο Yggdrassill). 

Το Δέντρο της Ζωής είναι το έλατο του Βόντεν, 

το οποίο αργότερα έγινε το χριστουγεννιάτικο 

δέντρο. Στην αρχαία Σουμερία και τη Βαβυλωνία 

συμβόλιζε την κοσμική ανανέωση με επτά κλα-

διά, όπως υπάρχουν οι επτά πλανήτες και οι επτά 

ουρανοί. Δέντρα επίσης με πλεγμένους κλώνους 

φανερώνουν τα ζεύγη αντιθέτων, το γιν και γιανγκ 

στην ενότητα του ΤΑΟ.

4. Το φίδι αλλάζει το δέρμα του, το δέντρο αν είναι 

αειθαλές κρατά τα φύλλα (ικμάδα) αντιπροσω-

πεύοντας την αιώνια ζωή και το αθάνατο πνεύ-

μα. Όταν είναι φυλλοβόλο βγάζοντας νέα φύλλα 

δηλώνει την αναγέννηση και την ανανέωση. Δεν 

είναι τυχαίο που κλαδιά και φύλλα χρησιμοποιού-

νταν σε μυητικές τελετές, για να συμβολίσουν τη 

μυητική αναγέννηση του μύστη.

5. Το «Σόμα» στην αρχαία Ινδία και αντίστοιχα το 

«Χαόμα» στο αρχαίο Ιράν ήταν η ιερή τροφή των 

θεών και των μυημένων θνητών.

6. Είναι θεός της αμπέλου, θεός της συκιάς, Συκί-

της. Είναι θεός του κισσού, είναι Άνθιος, θεός των 

ανθισμένων φυτών, είναι Φυτάλμιος, θεός της 

ανάπτυξης. Ο Διόνυσος είναι ο θεός όλων των 

αναπτυσσόμενων πραγμάτων, κάθε δένδρου και 

φυτού και φυσικού προϊόντος. Αργότερα γίνεται 

αποκλειστικά θεός της αμπέλου. Αντίστοιχα στην 

αρχαία Λακωνία μια μυρτιά λατρευόταν ως Άρ-

τεμη Σώτειρα.

7. Fernand Schwarz: Διακεκριμένος Ανθρωπο-

λόγος, Ιδρυτής και Διευθυντής του Δ.Ο.Ν.Α στη 

Γαλλία.

8. Η λατρεία της Μεγάλης θεάς στους αρχαίους 

πολιτισμούς κυρίως της Λεκάνης της Μεσογείου 

συνδέεται κατά κανόνα με το ιερό της δέντρο. Άλ-

λες παραδοσιακές και θρησκευτικές εκφράσεις 

του περιλαμβάνουν το χριστιανικό δέντρο του 

Σταυρού, την καταγωγή του Χριστού από τη βα-

σιλική γενιά του Δαβίδ, που από το πλαγιασμένο 

σώμα του γενάρχη Ιεσσαί φύεται ένα δέντρο, το 

σκανδιναβικό Υγκντραζίλ, το καββαλιστικό Δέντρο 

της Ζωής, το δέντρο της σαμανικής έκστασης της 

ανόδου και της καθόδου, το Δέντρο «Μπο», όπου 

κάτω από αυτό ο Βούδας πέτυχε τη φώτισή του 

και είναι ένα ιερό κέντρο, σύμβολο της μεγάλης 

αφύπνισης, κ.λπ.
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WILLIAM BLAKE
 Ο ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ

Κείμενο: Χριστίνα Λάσκη
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«Το μεγαλειώδες είναι αναγκαστικά 

σκοτεινό για τους αδύναμους»

Ο William Blake, Βρετανός ποιη-

τής, χαράκτης και ζωγράφος 

(1757-1827) είναι ένας από 

τους δεκάδες οραματιστές περασμένων 

αιώνων που αν η προφητική, επαναστα-

τική τους τέχνη χλευάστηκε και πολεμή-

θηκε στην εποχή τους, αναγνωρίστηκε 

στον 20ο αιώνα ως μεγαλοφυής. 

Ανένταχτος από μικρός, o Blake, 

αποσπάστηκε νωρίς από τη σχολική εκ-

παίδευσή του, καθώς υποστήριζε πως 

έβλεπε οράματα αγγέλων, αγίων και 

δαιμόνων, κάτι αρκετά σκανδαλιστικό 

για την πουριτανική εποχή του. Τα ορά-

ματα αυτά ο Blake ισχυριζόταν πως τον 

συντρόφευαν καθ’ όλη την πορεία του 

και ήταν τα ίδια που αποτύπωσε αρ-

γότερα στην ποίηση και τη ζωγραφική 

του. Στα δεκατέσσερά του χρόνια του 

μαθήτευσε στην τέχνη του χαράκτη, που 

αργότερα θα κάλυπτε τις βιοποριστικές 

και καλλιτεχνικές του ανάγκες και θα τον 

βοηθούσε να παράγει και να εκδώσει ο 

ίδιος τα έργα του στο δικό του τυπογρα-

φείο. Παράλληλα διάβαζε άπληστα τους 

κλασικούς, τη σύγχρονη λογοτεχνία και 

φιλοσοφία, καθώς και τη Βίβλο και άλλα 

θρησκευτικά μυστικά κείμενα. 

Από τα είκοσι και πλέον γνωστά 

λογοτεχνικά έργα του ας αναφέρουμε 

ενδεικτικά τα εξής: «Δεν Υπάρχει Φυσι-

κή Θρησκεία», «Όλες οι Θρησκείες είναι 

Μία», «Τα Τραγούδια της Αθωότητας», 

«Τα Τραγούδια της Εμπειρίας», «Οι Γάμοι 

του Ουρανού και της Κόλασης», «Οι τέσ-

σερεις Ζόας», «Μίλτων και Ιερουσαλήμ». 

Γνωστό έργο του είναι επίσης και η εικο-

νογράφηση της «Θείας Κωμωδίας» του 

Δάντη και του «Βιβλίου του Ιώβ».

 Στο άρθρο αυτό θα εστιάσουμε σε 

βασικές αρχές και σύμβολα της ποίησης 

του Blake, κυρίως όσα τον φέρνουν κο-

ντά στην αρχαία παράδοση και στη σύγ-

χρονή του πνευματική κίνηση.

Η Έλξη και η Άπωση -

Οι αόρατοι κινητήρες του Κόσμου

«Χωρίς αντίθετα δεν υπάρχει εξέλιξη. 

Έλξη και άπωση, λογική και ενέργεια, 

αγάπη και μίσος, όλα είναι απαραίτη-

τα στην ανθρώπινη ύπαρξη. Από αυτά 

πηγάζουν εκείνα που οι θρήσκοι ονο-

μάζουν καλό και κακό. Καλό είναι το πα-

θητικό που υπακούει στη λογική. Κακό 

είναι το ενεργητικό που πηγάζει από την 

ενέργεια. Καλό είναι ο Ουρανός. Κακό, η 

Κόλαση». 

Οι Γάμοι του Ουρανού και της Κόλασης

H ερμητική αντίληψη πως η αλληλεπί-

δραση των αντιθέτων είναι ο κινητήρας 

της Δημιουργίας απαντάται σε αρχαιότα-

Ο Ελοχίμ δημιουργεί τον Αδάμ
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τες παραδόσεις ανά τον κόσμο, καθώς 

και στη σύγχρονη φιλοσοφία (Boheme, 

αργότερα Nietzsche). Όπως είναι πάνω 

έτσι είναι και κάτω, το φως και το σκό-

τος είναι αμφότερα αναγκαία. Σύμφωνα 

με τον τελευταίο, η προσκόλληση στη 

φωτεινή, θετική, πνευματική πλευρά του 

ανθρώπου από τον τελευταίο Μεσαίω-

να και εξής είναι η αιτία της πολιτιστικής 

στειρότητας του σύγχρονου κόσμου. Η 

συνειδητοποίηση αυτού πιθανόν οδή-

γησε τον Βlake και άλλους σύγχρονούς 

του να ταχθούν στην υπεράσπιση της 

λεγόμενης «άλλης πλευράς». Μέσα από 

τη βαθιά βιωμένη ανάγκη του για μια 

πνευματική εξέγερση, o Blake, στα έργα 

του εναντιώνεται με ευφυΐα και χιούμορ 

στους περιοριστικούς, συμβατικούς νό-

μους της ηθικής, στην τυπολατρία, στο 

σχολαστικό ορθολογισμό. Ως υπέρ-

μαχος του αδέσμευτου πνεύματος και 

της προφητικής ενόρασης, καταγγέλλει 

ό,τι καταπιέζει τα φυσικά πάθη και τις 

παρορμήσεις του υποσυνειδήτου, που 

αποτελούν για αυτόν μια ακόμα αγνή 

μα παρεξηγημένη στέρνα δημιουργίας. 

Αποκαλύπτει την ύπαρξη μιας συμπλη-

ρωματικής «Σοφίας της Κόλασης» και 

καταφέρεται προκλητικά ενάντια στην 

τυπολατρική Εκκλησία και το δυνάστη 

κλήρο που σφετερίστηκαν κι αλλοίωσαν 

τη μυστικιστική αλήθεια πως «Όλες οι θε-

ότητες εδρεύουν μες στου ανθρώπου το 

στήθος». 

Η Σοφία της Τέχνης

Η υψηλή αντίληψη του Blake για την 

Τέχνη φαίνεται από τον συσχετισμό της 

με την θρησκεία και ειδικά με τη δύναμη 

της προφητείας αλλά και της μαγείας, 

για αυτό εξάλλου και όλα τα θρησκευτικά 

κείμενα είναι γραμμένα σε ποιητική μορ-

φή. Για τον Blake ο καλλιτέχνης, έχοντας 

συλλάβει κι αποτυπώσει την ομορφιά, 

ανεβαίνοντας πιο ψηλά στην πυραμίδα 

του πολιτισμού θα αγγίξει περιοχές της 

θρησκείας κι ίσως θα γράψει την «πιο 

θεία ποίηση». (βλ. Λαοκόων: «Οι Γραφές 

είναι ο Μέγας Κώδικας της Τέχνης»). Για 

τη δύναμη της φαντασίας γράφει: «Η 

Φαντασία δεν είναι μια κατάσταση. Είναι 

η ανθρώπινη ύπαρξη καθαυτή». Η χα-

ρακτική και η ζωγραφική του, αλλά και 

η ίδια του η ζωή, δείχνουν το πώς ο ίδιος 

βίωνε τον κόσμο γεμάτο από πνεύματα, 

αγγελικά και δαιμονικά ζώντας με το ένα 

πόδι στον αόρατο κόσμο και αποτυπώ-

νοντας τις εμπειρίες του από αυτόν σαν 

ένα κενό καλάμι, γεμάτο μόνο με το δέος 

και την τόλμη να τις κάνει ορατές. 

Ο Blake και η αρχαία παράδοση

Είναι γνωστή η βαθιά σύνδεση του 

Blake με την εβραϊκή Καμπάλα, τον ερ-

μητισμό την ανατολική φιλοσοφία, την 

κελτική παράδοση του τόπου του αλλά 

και την ελληνική τέχνη και φιλοσοφία .

Κάποια παραδείγματα είναι η καβα-

λιστική αντίληψή του πως ο κόσμος είναι 

φτιαγμένος από ιερογλυφικά σύμβολα 

και γράμματα, που κωδικοποιούν το 

θείο Λόγο -Δημιουργό του κόσμου. Το 

όνειρο του Blake είναι να σταθεί ισότιμος 

ανάμεσα στους αρχαίους ενορατικούς 

λογοτέχνες των ιερών κειμένων, τους 

κοινωνούς της αλήθειας, που «διάβαζαν 

τα κενά ανάμεσα στα αστέρια».

Ο Μέγας Κόκκινος Δράκος και η 
Γυναίκα ντυμένη με τον Ήλιο
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Συναντά τον Πλατωνικό Ιδεαλισμό 

στις φράσεις: «Ο κόσμος της φαντασί-

ας είναι ο κόσμος της αιωνιότητας. Εκεί 

υπάρχουν σε έναν αέναο κόσμο οι στα-

θερές πραγματικότητες των πάντων που 

τις βλέπουμε αντανακλώμενες σε αυτό 

το φυτικό γυαλί της φύσης».

  Η σύγκρουση με συμβατικούς ηθι-

κούς και νοητικούς κώδικες και η κρυ-

πτική γραφή του Blake προσιδιάζει σε 

ανατολικές διδασκαλίες και κυρίως σε 

αυτή του Βουδισμού Ζεν. Παρόμοια με 

το Ζεν είναι και η αξίωση για την αγνή, 

χωρίς την προκατάληψη του νου, αντι-

μετώπιση της πραγματικότητας, σαν με 

τα μάτια ενός παιδιού. (βλ. Τα Τραγούδια 

της Αθωότητας μα και Τα Οράματα των 

Θυγατέρων του Αλβιόνα): 

«Σηκωθείτε, μικρά αστραφτερά φτε-

ρά, και υμνείστε τη βρεφική χαρά σας! 

Σηκωθείτε … γιατί καθετί που ζει είναι 

ιερό!».

Ο Επαναστάτης 

Ήταν θερμός υποστηρικτής των 

δύο μεγαλύτερων επαναστάσεων της 

εποχής του, της Γαλλικής και της Αμε-

ρικανικής και προσωπικός φίλος του 

Thomas Paine. Αλλά και στην ίδια την 

πατρίδα του, την Αγγλία, ο Blake έβλεπε 

την αυγή της βιομηχανικής εποχής σαν 

μια εποχή αυτοεπιβεβλημένης σκλαβιάς 

της Ανθρωπότητας. Περιέγραφε το όνει-

ρό του για μια αναγέννηση πνευματική, 

βασισμένη στο μυθικό παρελθόν, της 

«γηραιάς Αλβιόνος», της δικής του Ατλα-

ντίδας, ενός απολεσθέντος παραδείσου 

κυβερνημένου από τους κλειδοκράτο-

ρες της μυστικής αλήθειας, τους Κέλτες 

Δρυίδες. Φημολογείται μάλιστα και η 

δική του σχέση με επαναστατικά τάγματα 

της εποχής, όπως η επαφή του με τους 

Ελευθεροτέκτονες και η αναγόρευση 

του σε Μέγα Διδάσκαλο του Τάγματος 

των Δρυίδων το 1799. Στο θρησκευτικό 

πεδίο ο Blake υπήρξε θιασώτης του χρι-

στιανικού μυστικιστικού ρεύματος του 

Emmanuel Swedenborg.

Οι 4 Μεγάλες Δυνάμεις του 

Ανθρώπου

Αξιοσημείωτη είναι στο έργο Οι τέσ-

σερεις Ζόας η συμβολική απόδοση των 

αντιμαχόμενων στον άνθρωπο ψυχο-

λογικών λειτουργιών, γνώσεων από 

την αρχαία παράδοση που πρόσφατα 

επικύρωσε η σύγχρονη επιστήμη (π.χ. 

Jung). «Τέσσερεις Δυνατοί υπάρχουν 

μέσα σε κάθε Άνθρωπο. Ενότητα τέλεια 

δεν μπορεί να υπάρξει παρά μέσα στην 

οικουμενική Αδελφοσύνη της Εδέμ. Τον 

οικουμενικό Άνθρωπο, που ας είναι ευ-

λογημένος στον Αιώνα, Αμήν».

Οι τέσσερεις Ζόας είναι ο Urizen (Δι-

άνοια), ο Los (Ενόραση - Φαντασία), ο 

Orc (Αισθήματα) κι ο Tharmas (Αισθή-

σεις) και γεννούν αντίστοιχα την Αιώνια 

Απόλαυση, την Πνευματική Ομορφιά, 

την Ορατή Ομορφιά και το Γενετήσιο Έν-

στικτο. Ο Urizen έχει οριστεί ως Διάνοια, 

καθώς εμπεριέχει και τον καθαρό νου και 

την αναλυτική λογική. Οι κύριοι ανταγω-

νιστές εξάλλου είναι η λογική και η ενό-

ραση μα ως συμφιλιωτής των δύο αντι-

θέτων μεσολαβεί ο «ισόρροπος Ιησούς», 

Η σκάλα του Ιακώβ
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που τον μάχονται προσωποποιημένες η 

ψεύτικη εκκλησία (Rahab) και η πλάνη 

(Satan). 

Η αθάνατη ανθρώπινη Ψυχή, η πηγή 

κάθε Δημιουργίας

Στο έργο του «Δεν υπάρχει Φυσική 

Θρησκεία» καταρρίπτει το στείρο εμπειρι-

σμό, το βασισμένο στα λογικά επεξεργα-

σμένα δεδομένα των αισθήσεων, προα-

σπιζόμενος την ενορατική γνώση αυτού 

«που βλέπει το Άπειρο σε όλα τα πράγ-

ματα». Στο «Όλες οι Θρησκείες είναι Μία» 

αποκαλεί «Ποιητικό Πνεύμα» αυτό, που οι 

Αρχαίοι ονόμαζαν Άγγελος και Ψυχή και 

Δαίμων, την πνευματική φύση του αν-

θρώπου, βάση κάθε μυητικής θρησκεί-

ας, που είναι η θεία ουσία που ενυπάρχει 

παρόμοια σε όλους τους ανθρώπους. 

Αυτοί όμως έχοντας εκπέσει στην πλάνη 

της αισθητικής λογικής αντίληψης , αδυ-

νατούν να τη συλλάβουν.

Πρόκειται για μια απτή αναφορά, 

παρμένη από τις αρχαίες πηγές, στο 

πέπλο του υλικού κόσμου που κρύβει, 

«σκοτώνει» το αληθινό. «Κάνε ό,τι θέλεις. 

Ο Κόσμος αυτός είναι φανταστικός κι 

έχει φτιαχτεί από αντιφάσεις». Ο άνθρω-

πος όμως που ταυτίζεται με το ποιητικό 

πνεύμα του γνωρίζει την αλήθεια και γί-

νεται ο «ποιητής», δημιουργός υψηλών 

επιτευγμάτων στη φιλοσοφία, την τέχνη 

και τη θρησκεία.

Τελειώνοντας είναι απαραίτητη μια 

αναφορά στη στερεή πίστη του Blake 

για την αθανασία της ψυχής και στην 

ιδέα πως η ψυχή όταν ενσαρκώνεται, 

ουσιαστικά κοιμάται … «γιατί όταν μπήκε 

μέσα στη Σκιά του ο ίδιος, το πραγματι-

κό κι αθάνατο Εγώ του, ήταν σαν ένας 

κοιμώμενος πάνω σε κλίνη χρυσή…». Η 

γη λοιπόν είναι πλάνη, ένα αποκρυσταλ-

λωμένο είδωλο της φύσης, η σκιά αυτού 

που αποκαλεί Κοσμικό Κέλυφος. Όμως, 

«ο άνθρωπος πρέπει να ζήσει πάνω 

στη γη μέχρι το χρόνο της αφύπνισής 

του…».

Ο Blake πέθανε στα 1827 χωρίς να 

αναγνωριστεί εν ζωή το έργο του αλλά 

νιώθοντας εκπληρωμένος, όπως και ο 

ίδιος είχε πει: «Θα λυπόμουν αν είχα μια 

γήινη φήμη, γιατί αυτό αποσπά τον άν-

θρωπο από την πνευματική δόξα. Δεν 

θέλω να κάνω τίποτα για το κέρδος. 

Θέλω να ζήσω για την τέχνη. Είμαι ευτυχι-

σμένος». Έτσι παραμένει ο William Blake 

μέσα στις τάξεις των μεγάλων του κό-

σμου, στέλνοντας αδιάκοπα σε όσους 

μπορούν να τα νιώσουν, τη μαρμαρυγή 

και τον απόηχο της τέχνης του:

«Να δεις τον Κόσμο σε έναν κόκκο άμμου,

και τον Ουρανό σ’ ένα αγριολούλουδο,

να κρατήσεις το Άπειρο στην παλάμη σου

και την Αιωνιότητα σε μια ώρα».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Words of Eternity, Vincent De Luca

• Blake’s visionary Universe, John Beer

• W. Blake’s Prophetic writings, ed. By D.J. Sloss 

and J.P.R. Wallιs

• Blake and the The assimilation of Chaos, 

Gallant

• Most Holy Forms of Thought, R.F. Gleckner.

• http://www.gailgastfield.com/Blake.html

• http://www.philipcoppens.com/blake.html

Ο Σατανάς προκαλεί πληγές στον 
Ιώβ
Απέναντι: Η Τίγρη
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Κείμενο: Καίτη Δαϊκίδου

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
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«Βοήθεια … βοήθεια! »

Είναι νύχτα, στο δάσος μια ομάδα 

νέων κάνει βόλτα και ξαφνικά βλέπει μια 

φωτιά, ευτυχώς μικρή, είναι  στην αρχή 

της…

«Βοήθεια… βοήθεια!

Δεν υπάρχει κανείς;»

Ακούγεται μόνο ο αέρας και το τρι-

ζοβόλημα της φωτιάς. Οι άνθρωποι πά-

γωσαν, η φωτιά όμως… δυνάμωσε…

«Δεν υπάρχει κανείς; Κανείς που να 

μπορεί να βοηθήσει;»

Στον κόσμο μας, υπάρχουν πολλοί 

άνθρωποι που θα μπορούσαν σε 

μια δύσκολη στιγμή σαν αυτή να 

φωνάξουν «είμαι εδώ, είμαι παρών» αλλά 

ενώ θέλουν, θέλουν να βοηθήσουν, θέ-

λουν να συμμετέχουν, δεν μπορούν.

Δεν μπορούν, γιατί όσο και αν τους 

δυσκολεύει να το πουν ακόμα και στον 

εαυτό τους, φοβούνται. Γιατί στις δύ-

σκολες αιφνίδιες καταστάσεις παγώ-

νουν, κοκαλώνουν και δεν μπορούν να 

αντιδράσουν. Θα ήθελαν πολύ να είναι 

πρωταγωνιστές σε πολλές κρίσιμες κα-

ταστάσεις, αλλά δεν ξέρουν πώς να το 

κάνουν αυτό.

Και δεν έχουν άδικο. Το να γίνεις 

εθελοντής δεν είναι κάτι που μαθαίνεται 

παρακολουθώντας τηλεόραση, ούτε 

διαβάζοντας βιβλία που μιλούν για τον 

εθελοντισμό. Ο εθελοντής γεννιέται αλλά 

κυρίως γίνεται, εκπαιδεύεται, διαμορφώ-

νεται.

Ίσως το πιο σημαντικό στοιχείο που 

μας κάνει εθελοντές είναι η «ψυχή», η 

καρδιά, που μπορεί να μεγαλώσει τόσο, 

ώστε να αγκαλιάσει τον κόσμο και τα 

προβλήματά του. Όμως δεν αρκεί η καρ-

διά. Η καρδιά ωθεί, εμπνέει, αγαπάει, μάς 

δίνει τη δυνατότητα του «θέλω να κάνω», 

αλλά δεν γνωρίζει το πώς.

Η γνώση είναι το δεύτερο απαραίτη-

το στοιχείο. Η γνώση έχει πολλά πρόσω-

πα και επίπεδα. Μπορεί να έχεις αρκετή 

γνώση ώστε να μπορέσεις, θεωρητικά, 

να κάνεις πυρόσβεση ή πυρασφάλεια ή 

δεντροφύτευση ή κάποιο άλλο κοινωνι-

κό έργο ή … αλλά, ξέρεις πώς πραγμα-

τικά θα αντιδράσεις όταν βρεθείς αντι-

μέτωπος με τη φωτιά, την πλημμύρα ή 

τα δακρυσμένα μάτια ενός άρρωστου 

παιδιού;

Αυτή η γνώση, η  γνώση του εαυτού 

σου, των συναισθημάτων σου και των 

σκέψεών σου, ίσως είναι πιο απαραίτητη 

από την οποιαδήποτε τεχνική γνώση.

Ο εθελοντής πρέπει να είναι «ετοιμο-

πόλεμος», θαρραλέος, δυνατός αλλά 

κυρίως ψύχραιμος και αυτοκυριαρχού-

μενος, για να μπορεί να είναι σωστός.

Πρέπει να είναι πρώτα κύριος του 

εαυτού του, για να μπορεί να γίνει  κύρι-

ος της οποιαδήποτε κατάστασης.

Για να φτάσει ο εθελοντής στο «ξέρω 

να κάνω», χρειάζεται να περάσει από το 

στενό εσωτερικό μονοπάτι, που θα τον 

οδηγήσει στην κατανόηση και αργότερα 

τη γνώση του δικού του ψυχισμού και 

των συναισθημάτων.

Όταν θα γίνει, έστω σχετικά, γνώστης 

της δικής του ψυχολογικής κατάστασης, 

τότε θα μπορέσει να μπει και στη θέση 

του άλλου, του συνανθρώπου του που 

υποφέρει, φοβάται και χρειάζεται βοή-

θεια. 

Τότε θα μπορεί να προσφέρει. 

Γιατί θα ξέρει πώς να το κάνει αυτό. 

Ο εθελοντής λοιπόν, για να μπορεί 

πραγματικά να είναι τέτοιος, χρειάζεται 

να γνωρίσει τον εαυτό του, να τον αγα-

πήσει και να θελήσει να τον κάνει καλύ-

τερο. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Ο 

δεύτερος στόχος είναι να γνωρίσει και 

να αγαπήσει τον κόσμο γύρω του και 

να θελήσει να τον κάνει και εκείνον κα-

λύτερο. Με αυτούς τους δύο στόχους 

ο άνθρωπος μπορεί να κάνει θαύματα. 

Γιατί θα ξέρει ποιος είναι και τι σκοπεύει 

να κάνει στη ζωή του. Έτσι ο εθελοντι-

σμός του δεν θα είναι αποτέλεσμα της 

καλής του διάθεσης, που κάποιες φορές 

υπάρχει και κάποιες άλλες όχι. Θα είναι 

μια συνεχής, σταθερή στάση, θα είναι 

ένας τρόπος ζωής.

Αλήθεια, φαντάζεσθε ένα κόσμο 

όπου οι άνθρωποι θα γνώριζαν και θα 

αγαπούσαν τον εαυτό τους, τους συ-

νανθρώπους και το περιβάλλον τους; 

Ένα κόσμο που ο καθένας θα είχε μια 

καλή κουβέντα να πει, ένα χέρι βοήθειας 

να προσφέρει; 

Είναι ουτοπικό άραγε να ονειρευό-

μαστε ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον 

που να μας αξίζει;  

Αν πιστεύουμε ή ελπίζουμε σε ένα 

καλύτερο μέλλον, αξίζει τον κόπο να 

προσπαθήσουμε να γίνουμε πραγματι-

κοί εθελοντές, να μπορούμε να πούμε: 

Θέλω, Ξέρω και Μπορώ να συμμετέχω.
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Ο Bodhidharma ήταν ένας μεγάλος Δάσκα-

λος Πολεμικών Τεχνών της Ανατολής  και από 

πολλούς θεωρείται ο γενάρχης τους. Παράλληλα 

είναι ο ιδρυτής της Φιλοσοφίας Ζεν. 

Το Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Πολεμικών Τεχνών 

Bodhidharma προωθεί τη φιλοσοφική μελέτη πα-

ράλληλα με την εξάσκηση στις Πολεμικές Τέχνες.

Η εμπορευματοποίηση έχει οδηγήσει σήμερα 

σε μια επιφανειακή ενασχόληση με τις Πολεμικές 

Τέχνες. Όμως δεν μπορεί να υπάρχει το πνεύμα 

του πολεμιστή, αν δεν καλλιεργείται παράλλη-

λα με αυτό και το πνεύμα του φιλοσόφου. Έτσι, 

κάτω από αυτό το πρίσμα  παραδίδονται θεω-

ρητικά μαθήματα Ιστορίας και Φιλοσοφίας των 

Πολεμικών Τεχνών σε όλους τους ασκούμενους 

του Ινστιτούτου, ώστε να εμβαθύνουν στο νόημα 

των Πολεμικών Τεχνών ανεξάρτητα από το στυλ 

στο οποίο ασκείται ο καθένας. 

Μέσα από το πρόγραμμα των μαθημάτων 

προωθείται ο έλεγχος του φόβου, του άγχους 

και της βίας. Στόχος είναι η διαμόρφωση του χα-

ρακτήρα μέσα από την πρακτική και θεωρητική 

εκπαίδευση, όπως την είχαν καθιερώσει αρχικά 

όλοι οι μεγάλοι Δάσκαλοι. 

Επίσης αυτό το σύστημα άσκησης δυναμώ-

νει και προστατεύει την υγεία των ασκούμενων. 

Τελικός στόχος του Ινστιτούτου είναι ο εσω-

τερικός φιλοσοφικός Δρόμος των Πολεμικών Τε-

χνών και η ανακάλυψη του βαθύτερου νοήματος 

που βρίσκεται σε αυτόν.

Σε αυτές τις σελίδες παρουσιάζονται μικρά 

άρθρα, με θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των 

Πολεμικών Τεχνών, γραμμένα από τα μέλη του 

Ινστιτούτου.

ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 

BODHIDHARMA
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Σ ε λ ί δ ε ς  τ ο υ  B o d h i d h a r m a :  E d  P a r k e r

Ο EDMOND KEALOHA PARKER, 

ή για τους πολλούς ED 

PARKER, είναι ο άνθρωπος 

που έμεινε γνωστός στο χώρο των πολε-

μικών τεχνών ως ο «ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΑΜΕ-

ΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΑΡΑΤΕ». Γεννημένος στη 

Honolulu της Hawaii, στις 18 Μαρτίου του 

1931, ασχολήθηκε από πολύ νωρίς με τις 

πολεμικές τέχνες. Αρχικά ο πατέρας του 

τον ώθησε και ασχολήθηκε με το Judo 

από την ηλικία των 12 ετών. Λίγο αργό-

τερα ασχολήθηκε και με το Boxing, ενώ 

απέκτησε το πρώτο του Dan στο Judo 

το 1949 στην ηλικία των 18 ετών. Ωστόσο 

το σύστημα που επηρέασε περισσότερο 

τον ED PARKER ήταν το Chinese Kenpo, 

στο οποίο μαθήτευσε κάτω από την κα-

θοδήγηση του William Kwai Sun Chow.

Από μικρός ήταν ανήσυχο πνεύμα 

και αρκετά δυναμικό παιδί. Λέγεται πως 

έμπλεκε συχνά σε φασαρίες και ήταν 

σχετικά ευέξαπτος. Ένας λόγος που ο 

πατέρας του θέλησε να ακολουθήσει το 

δρόμο των πολεμικών τεχνών ήταν ακρι-

βώς για να χαλιναγωγηθεί η ευέξαπτη 

συμπεριφορά του. Πράγματι μέσα από 

αυτό το μονοπάτι βρήκε, από τα νεανικά 

του χρόνια, ακριβώς αυτό που αγάπησε 

όσο οτιδήποτε άλλο στη ζωή του, αλλά 

και τον βοήθησε να αφήσει ένα δυνατό 

χνάρι στον κόσμο των σύγχρονων πο-

λεμικών τεχνών.

Από τη φοιτητική του ζωή, και πριν 

ακόμα πάρει το πρώτο του πτυχίο, είχε 

ήδη ανοίξει την πρώτη του σχολή πολεμι-

κών τεχνών -υπό μορφή ιδιωτικού κλαμπ- 

το 1954 στο πανεπιστήμιο Brigham 

Young, όπου και σπούδαζε. Πριν περά-

σουν δύο χρόνια άνοιξε τη δεύτερη σχο-

λή του στην Pasadena της California, η 

οποία ήταν ανοικτή και για το κοινό. Ο 

βαθύς προβληματισμός του σε σχέση με 

την αποτελεσματικότητα των πολεμικών 

τεχνών, όσον αφορά στην πρωταρχική 

τους σκοπιμότητα εννοώντας τον τομέα 

της αυτοάμυνας, τον οδήγησε στη στα-

διακή δημιουργία του δικού του συστή-

ματος, γνωστού σε όλους ως American 

Kenpo Karate.

O E.Ρ. από τη στιγμή που αφοσιώ-

θηκε στο δρόμο των πολεμικών τεχνών, 

όπως αυτός τον προσέγγισε, εργαζό-

ταν ακούραστα και ασταμάτητα με όλο 

του το είναι στη συνεχόμενη εξέλιξη του 

American Kenpo Karate. Από πολύ 

νωρίς μπόρεσε να δώσει τη δική του 

διάσταση στη τέχνη του παντρεύοντας 

αρμονικά παραδοσιακές μεθόδους δι-

δασκαλίας με σύγχρονες επιστημονικές 

προσεγγίσεις. Οι γνώσεις του σε ψυχο-

λογία, κινησιολογία, μαθηματικά, φυσική 

και άλλες επιστήμες, τον βοήθησαν στην 

επιστημονικότερη και πιο «δυτικοποιημέ-

νη» προσέγγιση των πολεμικών τεχνών. 

Όμως η πίστη του στην εγκυρότητα της 

εκπαίδευσης των παραδοσιακών συστη-

μάτων, διατήρησε την «ανατολική» χροιά  

στο δικό του σύστημα.

Ποτέ δεν σταμάτησε, μέχρι το τέλος 

της ζωής του, να τροποποιεί, να εξυ-

γιαίνει και να εμπλουτίζει το American 

Kenpo Karate. Πάντα επιδίωκε την επα-

φή με άλλα συστήματα, καθώς και με 

σύγχρονους ή παραδοσιακότερους εκ-

παιδευτές, προσπαθώντας να αντλήσει 

ολοένα και περισσότερες γνώσεις, έτοι-

μος να τις επεξεργαστεί και να τις εντάξει 

στο δικό του δρόμο-Dο. O ίδιος συνήθιζε 

να λέει: «Όταν θα έχω φύγει, ελπίζω ότι 

οι άνθρωποι δεν θα προσπαθήσουν να 

μετατρέψουν σε παραδοσιακή την τέ-

χνη μου. Θέλω να θυμάστε πάντα πως 

το Kenpo θα είναι για πάντα η τέχνη της 

ακατάπαυστης αλλαγής. Εάν εσείς το 

θυμάστε αυτό, τότε η τέχνη δεν πρόκειται 

ποτέ να μετατραπεί σε κάτι απαρχαιωμέ-

νο, χωρίς χρησιμότητα, επειδή θα εξελίσ-

σεται όπως οι καιροί. Ένας πραγματικός 

αθλητής πολεμικών τεχνών δεν είναι 

κάποιος ο οποίος φοβάται την αλλαγή, 

ED PARKER: 
Μία αινιγματική προσωπικότητα 
του χώρου των Πολεμικών Τεχνών
Κείμενο: Γιάννης Τάσσης
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αλλά κάποιος που την προκαλεί. Το να 

ζεις είναι να αλλάζεις και το να κατακτάς 

την τελειότητα είναι να αλλάζεις συχνά. 

Ο ταπεινός άνθρωπος κάνει χώρο για 

πρόοδο, ο υπερήφανος άνθρωπος πι-

στεύει πως την έχει ήδη επιτύχει». Η συ-

νεχόμενη ανανεωμένη του ματιά για τα 

πράγματα, αυτή που πολλές φορές δη-

μιούργησε προβλήματα σε παλιότερους 

μη προσαρμόσιμους μαθητές αλλά και 

στον αρτηριοσκληρωτικό του περίγυρο, 

φαίνεται ολοκάθαρα και μέσα από τις 

5 φάσεις που πέρασε το σύστημά του, 

μέχρι να καταλήξει στη σημερινή γνωστή 

του μορφή ως American Kenpo Karate.

• Πρώτη Γενιά 1954-1961 (Original 

Kenpo - «Αληθινό» Kenpo)

• Δεύτερη Γενιά 1961-1963 (Παρα-

δοσιακό Kenpo - Αφαίρεση του Juijitsu, 

Εισαγωγή φορμών)

• Τρίτη Γενιά 1963-1969 (Chinese 

Kenpo)

• Τέταρτη Γενιά 1970-1981 (Ed 

Parker’s Kenpo)

• Πέμπτη Γενιά 1982-1990 (American 

Kenpo)

Πολλές αντιφάσεις φαίνονται να χα-

ρακτηρίζουν τον «Πατέρα του αμερικάνι-

κου Καράτε» αν και στα μάτια των πολύ 

κοντινών του ανθρώπων και μαθητών τί-

ποτα δεν ήταν παράδοξο από όσα έκανε 

ή έλεγε.

Έτσι ενώ από τη μια ήταν ένας από 

τους ανθρώπους που βοήθησαν πολ-

λά ονόματα στο χώρο να αναδειχθούν 

-μεταξύ των οποίων και τον μετέπειτα 

διάσημο Bruce Lee- αλλά και μαθητές 

του να ανοίξουν τις δικές τους σχολές, 

ωστόσο ενοχλούνταν αφάνταστα όταν 

διαπίστωνε ότι είχε εξαπατηθεί σε εμπορι-

κές συμφωνίες, αφού φαίνεται πως απε-

χθανόταν την αχαριστία.

Ο ίδιος, αλλά και οι εκπαιδευτές του, 

καλούνταν να είναι άρτια ενημερωμένοι, 

παιδαγωγικοί και επεξηγηματικοί κατά τη 

διδασκαλία, όσον αφορά στη θεωρία 

του συστήματος (κάτι που δύσκολα θα 

φαινόταν έκδηλο σε μία σχολή παρα-

δοσιακού χαρακτήρα). Ωστόσο σε κά-

ποιες περιπτώσεις φαίνονταν έντονα τα 

παραδοσιακά στοιχεία που διατηρούσε 

ο διάσημος master. Π.χ., στην περίοδο 

εξετάσεων, οι οποίες διαρκούσαν τόσες 

ώρες για τους εξεταζόμενους, μέχρι που 

έφταναν στα όρια της εξάντλησης. Λίγα 

παραδοσιακά συστήματα διατηρού-

σαν τέτοιες τακτικές στις μέρες του. Χα-

ρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός 

εξεταζόμενου (και μετέπειτα γνωστού 

εκπαιδευτή του συστήματος), ο οποίος 

κατά τη διάρκεια μιας προχωρημένης 

του εξέτασης στο σύστημα, παρουσία 

του Ε.Ρ., έσπασε το ένα του χέρι. Χωρίς 

άλλη σκέψη συνέχισε την εξέτασή του κα-

νονικά γνωρίζοντας πως αν εγκατέλειπε 

σε εξέταση, αυτόματα αποκλειόταν από 

όλες τις σχολές του American Kenpo 

Karate στον κόσμο, αφού έτσι ήταν ο 

κανονισμός του συστήματος. Κάτι άλλο 

που ίσχυε στο σύστημα επί Ε.Ρ. ήταν 

η αποδοχή των μαύρων ζωνών των 

υπόλοιπων συστημάτων (παραδοσια-

κών και μη) μέσα στο American Kenpo 

Karate ως ίσες ιεραρχικά με τις μαύρες 

ζώνες του συστήματος, αναγνωρίζο-

ντας έτσι και την αξία των υπολοίπων 

συστημάτων αλλά και των υπόλοιπων 

εκπαιδευτών.

Αν και ο ίδιος ήταν αρκετά δημοφι-

λής στο χώρο των Stars του κινηματο-

γράφου και των τεχνών, αν και συμμετεί-

χε σε κινηματογραφικές ταινίες και έκανε 

πολλές δημόσιες εμφανίσεις και επιδεί-

ξεις με ή χωρίς μαθητές του, ωστόσο δεν 

θέλησε να κινηματογραφήσει επίσημα 

την τέχνη του και τον εαυτό του να εκτε-

λεί «σωστά» τεχνικές (κάτι που αργότερα 

δεν συνέβη από πολλούς διαδόχους του 

στο σύστημα), ακριβώς γιατί δεν ήθελε 

να δημιουργηθεί η οποιαδήποτε εντύπω-

ση «καλουπώματος» του συστήματος. 

Ο Ε.Ρ. επέμενε με όλο του το είναι πως: 

«Στο Kenpo μαθαίνεις πώς να σκέπτεσαι 

και όχι τι να σκέπτεσαι», έτσι ήθελε να πει 

πως ο τρόπος του Ε.Ρ. είναι η προσαρ-

μογή του American Kenpo Karate στα 

μέτρα του Ε.Ρ. και αντίστοιχα ο καθένας 

καλούνταν να κάνει τη δική του προσαρ-

μογή.

Ο ίδιος απαιτούσε από τους μαθητές 

του ευγένεια και σωστή κοινωνική συμπε-

ριφορά. Αν κάποιος ήθελε να καταφέρει 

να είναι μια από τις μαύρες ζώνες του 

συστήματος, έπρεπε να μπορεί να υπε-

ρασπιστεί επάξια των εαυτό του και τους 

άλλους, γι’ αυτό και μια από τις δοκιμα-

σίες του συστήματος για την κτήση της 

μαύρης ζώνης αναφέρεται πως ήταν το 

να εργαστεί ο υποψήφιος για ένα μικρό 

διάστημα κάποιων μηνών, στην είσοδο 

κάποιου κακόφημου μπαρ... Έτσι ανα-

γκαζόταν να χρησιμοποιεί την τέχνη σχε-

δόν καθημερινά, για την επιβίωσή του 

τουλάχιστον.

Τη μεγάλη του αφοσίωση και μελέτη 

την αποδεικνύει και το μεγάλο του συγ-

γραφικό έργο . Έτσι πέρα από την πρα-

κτική κληρονομιά που άφησε, παρέδωσε 

και μια μεγάλη συγγραφική κληρονο-

μιά με μια σειρά από έργα χρήσιμα για 

τον κάθε ασκούμενο στις πολεμικές τέ-

χνες και όχι μόνο στο American Kenpo 

Karate. Δεν ήταν δηλαδή κάποιος που 

όλη μέρα βρισκόταν σε ένα γυμναστή-

ριο κάνοντας ολοένα και περισσότερες 

και πολυπλοκότερες τεχνικές που δεν 

έχουν να ωφελήσουν κανένα.

Από την άλλη αν κάποιος θα περί-

μενε να διαβάσει στα έργα του Ε.Ρ. μόνο 

το πώς εκτελείται μια σωστή τεχνική ή τι 

είδους νόμοι και κανόνες διέπουν τη σω-

στή κινησιολογία ενός λακτίσματος, τότε 
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κάνει λάθος. Μέσα στο συγγραφικό του 

έργο θα δει ιστορία των πολεμικών τε-

χνών, στοιχεία από διάφορα συστήματα 

πολεμικών τεχνών, κ.ά., όλα απόρροια 

της μεγάλης και ακούραστης μελέτης 

του στο χώρο. Ίσως ένα από τα πιο ση-

μαντικά του έργα να είναι και αυτό τού 

«The Zen of Kenpo», μέσα από το οποίο 

ίσως να ήθελε να δώσει ο μεγάλος 

master λίγο πιο έκδηλα εκείνο το κομμά-

τι της τέχνης του το οποίο δεν έμελλε να 

αναπτύξει κανείς στο μέλλον.

Για πολλούς μπορεί να ήταν ένας αρ-

κετά έξυπνος και εμπορικός άνθρωπος, 

ενώ για άλλους ο άνθρωπος που άλλα-

ξε τη ματιά που είχε μέχρι τότε ο κόσμος 

για τις πολεμικές τέχνες, σαν «κλειστά 

κουτιά» που έπρεπε κανείς να ακολουθεί 

τυφλά και κατά γράμμα. Ωστόσο κανείς 

δεν μπορεί να αμφισβητήσει το πόσο 

εργατικός και αστείρευτος ήταν σε ιδέες. 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που λένε πως όταν 

δεν βρισκόταν στο Dojo για εξάσκηση, 

βρισκόταν μπροστά στη γραφομηχανή 

του γράφοντας και ξαναγράφοντας τις 

σημειώσεις του. Ένα συμβάν γνωστό 

σε λίγους αναφέρθηκε από ένα γνωστό 

εκπρόσωπο του συστήματος στην Ελλά-

δα κατά την τελευταία επίσκεψη του Ε.Ρ. 

(λίγους μήνες πριν το θάνατό του όταν 

η υγεία του ήταν ήδη κλονισμένη). Όταν 

κατά την επίσκεψή τους στον ιερό βράχο 

της Ακρόπολης έφτασαν στην είσοδο 

του αρχαίου χώρου ο Ε.Ρ. ζήτησε στους 

υπόλοιπους της ομάδας να συνεχίσουν 

την επίσκεψή τους ενώ ο ίδιος έμεινε στην 

είσοδο και ακούμπησε την πλάτη του στο 

βράχο, όπου και θέλησε να ξεκουραστεί. 

Στην επιστροφή τους, προς έκπληξή 

τους, τον βρήκαν στη ίδια θέση σχεδόν 

κοιμώμενο και όρθιο. Όταν του μίλησαν, 

επανερχόμενος στο παρόν, το πρώτο 

πράγμα που ανέφερε -σαν να ήταν όλη 

την ώρα μαζί τους- ήταν πως είχε κατα-

φέρει να λύσει ένα πρόβλημα που τον 

απασχολούσε σε σχέση με ένα τεχνικό 

θέμα γύρω από τα μαχαίρια. Έμοιαζε λες 

και εργαζόταν ακατάπαυστα ακόμη και 

στον ύπνο του.

Ο Ε.Ρ. έφυγε από τη ζωή στις 15 Δε-

κεμβρίου του 1990 (σε ηλικία 59 ετών) 

από ανακοπή. Το σίγουρο είναι πως 

κανείς, μάλλον ούτε και ο ίδιος, περίμε-

νε να χαθεί τόσο γρήγορα. Πολλά από 

αυτά που πρέσβευε υιοθετήθηκαν από 

αρκετούς εκπαιδευτές στο χώρο του 

American Kenpo Karate αλλά και άλ-

λων συστημάτων. Πολλά αμφισβητήθη-

καν ή κρίθηκαν αυστηρά. Πολλά, τέλος, 

είναι αυτά που προβλημάτισαν ως προς 

το «πώς» και το «γιατί» άλλους. Ο ίδιος ο 

Bruce Lee φαίνεται να επηρεάστηκε από 

τον Ε.Ρ. όταν και ο ίδιος προσπαθούσε 

να δομήσει το σύστημά του (Jeet Kune 

Do) με βάση την προσωπική ιδιοσυ-

γκρασία του κάθε ανθρώπου.

Το σημαντικό είναι κανείς να διαγνώ-

σει το όνειρο του μεγάλου master για 

αποκόλληση του ασκούμενου από κα-

λούπια, για εμβάθυνση στον εσωτερικό 

του εαυτό, για αφοσίωση και εργατικό-

τητα σε σχέση με τα όνειρά του.

Ας μείνει λοιπόν για στοχασμό η 

φράση: «Ένας πραγματικός αθλητής 

πολεμικών τεχνών δεν είναι κάποιος ο 

οποίος φοβάται την αλλαγή, αλλά κά-

ποιος που την προκαλεί. Το να ζεις και 

το να κατακτάς την τελειότητα είναι να 

αλλάζεις συχνά. Ο ταπεινός άνθρωπος 

κάνει χώρο για πρόοδο, ο υπερήφανος 

άνθρωπος πιστεύει πως την έχει ήδη επι-

τύχει». 
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από το βιβλίο “Παιχνίδια στον Καθρέφτη”
φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου
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45

Π α ι χ ν ί δ ι α  σ τ ο ν  Κ α θ ρ έ φ τ η :  Η  Ε π ι σ τ ή μ η

Πρόκειται για μια μορφή οργα-

νωμένης κι αποτελεσματικής 

γνώσης, που λειτουργεί σαν 

σημείο αιχμής, για να διαρρηχτούν τα 

πέπλα, με τα οποία η Μάγια συγκαλύ-

πτει το παιχνίδι της. Η επιστήμη είναι ένας 

από τους δρόμους που, μέσω της Μά-

για, μας επιτρέπει να καταλάβουμε την 

αλήθεια.

Όμως τη Μάγια δεν την εξυπηρετεί 

καθόλου το να υπάρχει μια αληθινή επι-

στήμη, καθώς αυτό θα ισοδυναμούσε 

με το να απολέσει το κρυφό της μυστι-

κό. Γι’ αυτό διασκεδάζει με το να πλέκει 

σε δίχτυα τα νήματα της γνώσης και να 

δίνει ένα παιχνίδι στους ανθρώπους, το 

οποίο εξυπηρετεί ως υποκατάστατο της 

επιστήμης.

 Ένα μεγάλο μέρος της επιστήμης 

δουλεύει με αριθμούς, οι οποίοι είναι 

αφαιρέσεις που ποτέ δεν κατορθώνουμε 

να καταλάβουμε. Μεταξύ ενός αριθμού 

κι ενός άλλου κρύβεται ένα άπειρο που 

ποτέ δεν μπορεί να  γεμίσει κι έστω και 

αόριστα διαισθανόμαστε ότι οι λεγόμενοι 

αριθμοί-ψηφία δεν προκύπτουν απλά και 

μόνο από τη συσσώρευση ή την άθροι-

ση μονάδων. Το να αθροίζουμε δύο 

πράγματα με την ίδια φύση είναι απλό, 

όμως το να αθροίζουμε δύο συγκεκρι-

μένες μονάδες τι βγάζει; Και τι σημαίνει 

να αθροίζουμε πράγματα διαφορετικής 

ουσίας; Επίσης η επιστήμη χαρακτηρί-

ζεται από το να επιβάλλει στο γνωστικό 

της πεδίο το στίγμα της ακρίβειας. Στην 

επιστήμη δεν υπάρχουν σχετικότητες, 

δεν υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις... 

Όμως αν η επιστήμη εφαρμόζεται στον 

κόσμο μας, αυτός ο κόσμος είναι γεμά-

τος από σχετικότητες. Και πώς μπορού-

με να τον μετασχηματίσουμε με ακρίβεια 

μετρώντας τον μόνο με αριθμούς και τί-

ποτα περισσότερο; Υπάρχει κάτι σε όλη 

αυτήν τη διαδικασία, που μας προξενεί 

την αίσθηση ότι προσπαθού-

με να βάλουμε ένα μεγάλο 

πόδι σε ένα μικρό παπούτσι.

Θα ήταν καλό να μιλάμε 

με ακρίβεια όταν αναφερόμα-

στε στους μεγάλους Νόμους 

της φύσης. Όμως αυτούς 

τους Νόμους δύσκολα τους 

δέχεται η σημερινή επιστήμη. 

Αυτοί οι Νόμοι κυβερνούν ζω-

ντανά όντα παρουσιάζοντας 

κατά καιρούς παράξενες με-

ταβολές, που ανταποκρίνο-

νται σε ωθήσεις και ανάγκες 

της ζωής. Δεν έχει μεταβάλει η 

Γη την ταχύτητα περιστροφής 

γύρω από τον ήλιο, για να 

αποφύγει τη σύγκρουση με 

κάποιον κομήτη; Και τι ονομά-

ζουμε ακρίβεια σε αυτήν την 

περίπτωση; Το να έχει αποκλί-

νει από τη συνήθη ταχύτητα ή το ότι έχει 

αποφύγει τη σύγκρουση;

Κι όποιος μιλάει για ακρίβεια, αν μη 

τι άλλο, δεν μπορεί να μη θυμηθεί ένα 

άλλο παιχνίδι της Μάγια που τόσο τη χα-

ρακτηρίζει: η επίφαση του αλάθητου. Η 

επιστήμη δεν κάνει ποτέ λάθος. Με δεδο-

μένες κάποιες υποθέσεις και αποδεικνύ-

οντας τις προτάσεις που διατυπώνονται 

-με μεγαλύτερη ή μικρότερη επιδεξιότητα- 

κανένας δεν μπορεί να εναντιωθεί σε αυ-

τές, γιατί σε αυτές βρίσκεται η μοναδική 

αλήθεια.

Όμως δεν θυμούνται αυτοί οι θερά-

ποντες του αλάθητου ότι η κάθε γενιά 

πίστεψε το ίδιο ως προς τα πράγματα 

που είχε κατορθώσει να ανακαλύψει; Δεν 

είναι άραγε ανοησία και άγνοια να απο-

δίδουμε ολοκληρωτική βεβαιότητα στα 

πράγματα που δεν γνωρίζουμε σχεδόν 

καθόλου; Για την επιστήμη της Μάγια 

ό,τι δεν είναι γνωστό δεν υπάρχει. Μπο-

ρούν να υπάρχουν χιλιάδες ανεξήγητες 

περιπτώσεις και καταστάσεις που ζη-

τούν κραυγαλέα ένα γιατί, όμως αν αυτή 

η επιστήμη δεν έχει ασχοληθεί ακόμη με 

τέτοιες υποθέσεις, αυτές δεν υπάρχουν. 

Κάποια μέρα θα «ανακαλύψει» κά-

ποιος ένα «γιατί» μεταξύ των άπειρων 

πέπλων της Μάγια και τότε εκείνο που 

δεν υπήρχε ούτε είχε καμιά αξία θα εμ-

φανιστεί απότομα στη ζωή. Είναι σαν να 

λέμε ότι ο ηλεκτρισμός δεν υπήρξε, μέχρι 

που κάποιος μπόρεσε να διατυπώσει με-

ρικούς νόμους σχετικά με τη λειτουργία 

του ή σαν να αρνούμαστε εντελώς την 

ταχύτητα του ήχου όσο αυτή δεν είχε με-

τρηθεί.

Η επιστήμη της Μάγια έχει ξεχάσει να 

αναγνωρίζει αυτό που δεν το ξέρουμε, 

ώστε να το πάρει ως σημείο εκκίνησης 

στην έρευνα και να μπορέσει να γνωρί-

σει περισσότερα πράγματα από αυτά 

που κατέχουμε σήμερα.

Αυτή η συστηματική άρνηση του 

άγνωστου οδηγεί σε πολλές περιπτώ-
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σεις σε λαθεμένες έρευνες, όπου το 

αποτέλεσμα είναι γνωστό πριν αρχίσει η 

έρευνα. Το ζητούμενο είναι να αποδειχτεί 

ότι αυτό, για το οποίο ειπώθηκε ότι δεν 

υπάρχει, όντως δεν υπάρχει. Για το σκο-

πό αυτό κάθε διαστρέβλωση είναι απο-

δεκτή, όπως και κάθε απάτη, κάθε αυ-

τοπαγίδευση, αρκεί να μην πούμε ποτέ 

«δεν ξέρω». Αντί για έρευνες μπορούμε 

να μιλήσουμε, σε αυτές τις περιπτώσεις, 

για αλλοτριώσεις, για ικανοποίηση της 

ματαιοδοξίας, ποτέ όμως για υγιή «φιλο-

σοφία», αγάπη προς τη σοφία.

Ένα άλλο μυστήριο που περιβάλλει τη 

μεταμφιεσμένη επιστήμη του απατηλού 

μας κόσμου είναι το να πιστεύουμε ότι 

αυτή ανεβαίνει με ό,τι έχει να κάνει με τέ-

χνη και ομορφιά, με την ποίηση και τη φα-

ντασία. 

Η 

επισ τήμη, 

για να είναι τέ-

τοια, θα πρέπει να 

είναι ψυχρή και σκληρή, 

στερούμενη αρμονίας. Οι έννοι-

ες της θα πρέπει να διατυπώνονται ξερά, 

γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ασκείται κριτι-

κή στους αρχαίους πολιτισμούς για την 

ικανότητά τους να ενώνουν το ωραίο με 

το χρήσιμο.

Με αυτόν τον τρόπο ο επιστήμονας 

είναι καταδικασμένος να μην καταλα-

βαίνει τίποτα από τέχνη κι αν συγκινηθεί 

μπροστά στην ομορφιά, θα πρέπει να 

αναθεωρήσει σοβαρά τις αντιλήψεις 

του, γιατί ίσως να μην έχει γεννηθεί για 

να ερευνά και να γνωρίζει την αλήθεια...

Για να μη μιλήσουμε για τον καλλιτέχνη, 

που υποτιμά την τάξη και τη μέθοδο και 

που πιστεύει ότι ένας αριθμός ή ένας τύ-

πος χαλούν το έργο για πάντα. Ω Μάγια, 

πώς παίζεις μαζί μας όταν δεν θέλεις 

να γνωρίζουμε την πραγματικό-

τητά σου...

Ας προσπαθήσου-

με να διαχωρίσου-

με τη Μεγάλη 

Ε π ι σ τ ή μ η 

από τη 

μικρή επιστήμη, με 

την οποία η Μάγια μας κρατάει δέσμιους 

συνεχώς.

Η Μεγάλη Επιστήμη είναι αυτή για 

την οποία μίλησε ο Σωκράτης: «Εν οίδα 

ότι ουδέν οίδα». Από κει είναι δυνατόν να 

αρχίσουμε να περπατάμε, καθώς αυτή 

η κατάφαση-άρνηση περιέχει μια αρχή 

αλήθειας. Με αυτή την αρχή αλήθειας 

ξεπλέκουμε το κουβάρι και οδηγούμαστε 

στην άκρη του νήματος. Από εδώ είναι 

δυνατόν να φτάσουμε στο Όλο, στην 

ενότητα, σε μια θεώρηση 

του συνόλου του σύ-

μπαντος που είναι 

γ ν ω σ τ ή 

ως Κοσμοθεώ-

ρηση.

Η μικρή επιστήμη εί-

ναι αυτή που θέλει να γνω-

ρίζει όλο και περισσότερο τα 

μικρά και πιο περιορισμένα πράγ-

ματα. Βασίζεται στην ψευδαίσθηση του 

να διαιρούμε, για να γνωρίζουμε καλύτε-

ρα. Όμως σε αυτήν την περίπτωση δεν 

υπάρχει μια ακολουθία διαιρέσεων -από 

το Όλο στο σωματίδιο- αλλά μια αντιπα-

ράθεση μεταξύ των κομματιών γνώσης 

που, στο μέτρο που διαχωρίζονται, αντι-

μάχονται μεταξύ τους.

Αυτή η διαίρεση δεν χειραγωγείται 

από τη Μάγια, δεν μας εμποδίζει στο να 

ενοποιήσουμε ξανά τα πράγματα. Κι ενώ 

εμείς οι άνθρωποι αναλωνόμαστε στο 

να ερευνούμε τα μικροσωματίδια του 

σύμπαντος, η Μάγια εξακολουθεί να δι-

ατηρεί το αναγκαίο γι’ αυτήν βασίλειο.

Ενόσω δεν υπάρχει κοσμοθεώρηση, 

δεν υπάρχει Μεγάλη Επιστήμη, δεν υπάρ-

χει σοφία. Ακόμα κι όταν η Μάγια το κρύ-

βει, εκδηλώνει με τα έργα της ότι η γνώση 

είναι δύναμη. Και το να γνωρίζουμε καλά 

σημαίνει να εξουσιάζουμε καλά.
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Η σελίδα της υγείας

βιβλίων
παρουσίαση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ, Dion Fortune, Gareth Night

Η θεωρία και η πρακτική της τελετουργικής μαγείας παρουσιάζονται από μια 

ειδήμονα σε αυτόν τον τομέα, η οποία θεωρείται πως έχει επηρεάσει σημαντικά 

τη Δυτική εσωτερική παράδοση. Μέσα από μια σειρά κειμένων, τα οποία είχαν 

πρωτοδημοσιευτεί ως άρθρα, δίνεται μια σαφής εικόνα αυτού που αποκαλείται τε-

λετουργικό έργο. Ξεκινώντας από τη λειτουργία και την εκπαίδευση του νου, περνά 

στη χρήση της τελετουργίας, στις ψυχικές δυνάμεις που αναπτύσσονται και στην 

τελετουργική μύηση, για να καταλήξει στις μαγικές εφαρμογές της τελετουργίας.

Εκδόσεις: ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ, Βαλτετσίου 41, 10681 Αθήνα,Τηλ. 210 3807180

ΑΡΩΜΑ ΚΑΙ ΑΛΧΗΜΕΙΑ, Mandy Aftel

Επί αιώνες οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα αρώματα για θεραπευτικούς ή 

λατρευτικούς σκοπούς αλλά και ως αφροδισιακά. Παρ’ όλα αυτά, από πολλές 

απόψεις, η αυθεντική αρωματοποιία είναι σήμερα μια ξεχασμένη τέχνη και οι δη-

μιουργικές πλευρές της έχουν επισκιαστεί από την κυριαρχία των συνθετικών πα-

ρασκευασμάτων. Στο βιβλίο αυτό, που τιμήθηκε με το Βραβείο Richard B. Solomon 

του Ινστιτούτου Sense of Smell, η συγγραφέας εξερευνά ένα χαμένο κόσμο, στον 

οποίο το άρωμα εξυμνήθηκε από τους ποιητές, μελετήθηκε από τους φιλοσό-

φους, συνδέθηκε με την αρχαία τέχνη της αλχημείας και λατρεύτηκε παγκοσμίως 

για την ευεργετική επίδρασή του στο σώμα και στην ψυχή. Ένα ταξίδι στη γοητεία 

της αρωματοποιίας και στην ευχαρίστηση που αντλεί ο άνθρωπος όταν καταπιά-

νεται με τις φυσικές ουσίες. 

Εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ, Γ. Γενναδίου 3, 106 78 Αθήνα, Τηλ. 210 3809712

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΣΜΥΡΝΗ - Η θάλασσά μας, Ευάγγελος Μαυρουδής

Σμύρνη τέλη του 19ου αιώνα. Η οδύσσεια δύο οικογενειών μέσα στο χρόνο. 

Τούρκοι και Έλληνες σε μια διαδρομή με αναπάντητα ερωτηματικά και μοιραίες 

αποκαλύψεις. Καθώς εκτυλίσσεται η ιστορία, συμπαρασύρει στη δράση προσω-

πικότητες όπως ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Δημήτριος Γούναρης, ο βασιλιάς Γε-

ώργιος, ο Παύλος Μελάς, ο Μανόλης Καλομοίρης κ.ά. Το βιβλίο αυτό αποτελεί το 

πρώτο μέρος της τριλογίας μιας μυθιστορηματικής εποποιΐας, όπου το κουβάρι 

τη μνήμης ξετυλίγεται αποκαλύπτοντας αλήθειες και μύθους, μίση και πάθη, πολι-

τικές διαμάχες και ίντριγκες μέσα στο ταραγμένο παρελθόν δύο λαών.

Εκδόσεις: ΚΕΔΡΟΣ, Γ. Γενναδίου 3, 106 78 Αθήνα, Τηλ. 210 3809712
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ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:

ΣΙΑΤΣΟΥ
Κείμενο: Κωνσταντίνα Μπούλια 

Τι είναι

Είναι μια παλιά πρακτική πρόληψης και θεραπείας δυσαρμονιών 

του σώματος, που μας έρχεται από την Ανατολή. Στο δυτικό κόσμο 

είναι μια εναλλακτική μορφή ιατρικής που κερδίζει συνεχώς έδαφος και 

δίνει νέα προοπτική στην αντίληψη για τον άνθρωπο.

Η φιλοσοφία του

Πρόκειται για ολόκληρη κοσμοθεωρία, κατά την οποία ο άνθρω-

πος θεωρείται ως ένα κομμάτι του σύμπαντος αλλά ταυτόχρονα και ο 

ίδιος είναι ένα σύμπαν που μέσα του υπάρχουν διάφορα συστήματα. 

Δέχεται ουράνιες και γήινες ενέργειες και επιδράσεις, που πρέπει να 

μεταλλάξει και να προσαρμόσει σε ένα αρμονικό σύνολο.

Σκοπός του σιάτσου

Είναι η εξισορρόπηση των ενεργειών γιν και γιαγκ μέσα στο σώμα 

μας, που έχουν διαταραχθεί προκαλώντας ένταση, πόνο ή λειτουρ-

γική ανωμαλία.

 Τι σημαίνει

Στα ιαπωνικά Shi σημαίνει δάκτυλο και atsu σημαίνει πίεση. Δηλαδή 

σιάτσου σημαίνει πίεση με τα δάχτυλα σε ειδικά σημεία του σώματος.

Τα 365 σημεία πίεσης του σιάτσου είναι σημεία βελονισμού, ειδικά 

σημεία μυών, νεύρων, οστών, αιμοφόρων και λεμφικών αγγείων και 

ενδοκρινών αδένων. Είναι σημεία όπου συσσωρεύεται ένταση όταν 

ένα από τα όργανα του σώματος δεν λειτουργεί καλά, οπότε χαλάει η 

ισορροπία του οργανισμού και η ενεργειακή ροή γίνεται ακανόνιστη. 

Οι πιέσεις

Ακολουθούν σπειροειδή κίνηση, με σταθερό ρυθμό, προκαλώντας ένα αί-

σθημα μεταξύ πόνου και ευχαρίστησης.

Πότε εφαρμόζεται σε απόλυτα υγιή άτομα μπορεί να βοηθήσει προληπτικά 

στην κυκλοφορία της ενέργειας που υπάρχει στους μεσημβρινούς του σώματός 

μας.

Έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε περιπτώσεις στρες, μυοσκελετικών πόνων και μυϊκών συσπάσεων. Μπορεί ακόμη να εφαρμο-

στεί με καλά αποτελέσματα σε όλες τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται ο βελονισμός (π.χ. πονοκεφάλους, νευραλγίες) αλλά και σε 

άλλα προβλήματα όπως απλά ψυχολογικά προβλήματα, άγχος, κόπωση, δυσπεψία, δυσκοιλιότητα.
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Πώς γίνεται η θεραπεία

Μια αποτελεσματική θεραπεία σιά-

τσου πρέπει να αρχίζει με την εφαρμο-

γή πίεσης σε όλα τα πρόσθια σημεία. 

Ενώ όταν θεραπεύεται μια συγκεκριμένη 

ασθένεια, η προσοχή πρέπει να συγκε-

ντρωθεί στα σημεία που είναι πιο κοντά 

στο μέρος που πονά.

Προϋποθέσεις για την επιτυχία είναι η 

επιθυμία να βοηθήσουμε, η συνειδητή δι-

οχέτευση της ενέργειας, ο ήρεμος νους, 

η συγκέντρωση κατά την εφαρμογή των 

πιέσεων και μια ευαισθησία στα χέρια. 

Ο κατάλληλος χώρος έχει απαλό 

φωτισμό, ήρεμη μουσική, ελαφριά αρώ-

ματα, θερμοκρασία γύρω στους 22 

βαθμούς Κελσίου και χωρίς μεταλλικά 

αντικείμενα. 

Ο θεραπευτής πρέπει να συντονιστεί 

ψυχικά με τον θεραπευόμενο. Έρχεται σε 

επαφή με τον ασθενή βάζοντας το χέρι 

του στο κατάλληλο αντανακλαστικό ση-

μείο και προσπαθεί να του διοχετεύσει 

την ενέργειά του. Ανάλογα με το από-

θεμα ενέργειας που υπάρχει σε αυτόν ή 

το μετασχηματισμό από μέρους του της 

ενέργειας του περιβάλλοντος και τη συ-

νειδητή διοχέτευσή της έχουμε και το ανά-

λογο αποτέλεσμα στο θεραπευόμενο.

Πιο συγκεκριμένα και σταδιακά πρέ-

πει κάποιος να εξασκηθεί να αναγνω-

ρίζει τα ειδικά σημεία και να μάθει τις 

τεχνικές για το λαιμό, για το κεφάλι, για 

τα πόδια και τα πέλματα, για τα χέρια και 

το στήθος αλλά και γενικό σιάτσου και 

θεραπεία κοινών αδιαθεσιών.

     
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Σιάτσου, ιαπωνική μέθοδος θεραπείας με δα-

κτυλική πίεση, Tokujiro Namikoshi, εκδ. Δίδυμοι

•  Κάντε μόνοι σας σιάτσου, Wataru Ohashi, εκδ. 

Δίδυμοι

• Περιοδικά ΝΑ, τεύχη 47, 74
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΤΕΥΧΟΣ

ΣΑΠΦΩ

Χαρακτηρίστηκε «δέκατη Μούσα», δεμένη με την 

Αφροδίτη, γέφυρα με τον έρωτα, πηγή έμπνευσης 

πολλών καλλιτεχνών και σοφών εκείνης της εποχής 

αλλά και μεταγενέστερα. Θεωρείται η μεγαλύτερη μορ-

φή της αιολικής ποίησης. Αρκετοί ήταν εκείνοι που 

περιέβαλαν με μεγάλο θαυμασμό το έργο της, ενώ 

απεικονίστηκε σε πολυάριθμα έργα τέχνης.

Η ΝΕΑ ΣΚΛΑΒΙΑ

Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι σκλάβοι στον κό-

σμο από ό,τι την εποχή του εμπορίου σκλάβων από 

την Αφρική, όπου αιχμαλωτίζονταν άνθρωποι και με-

ταφέρονταν στην νέα ήπειρο με πλοία. Οι ειδικοί μιλούν 

σήμερα για είκοσι επτά εκατομμύρια σκλάβους σε όλο 

τον κόσμο. Οι ακτιβιστές για πάνω από διακόσια εκα-

τομμύρια. Υπάρχουν μια σειρά από οργανώσεις, που 

δημιουργήθηκαν με σκοπό να βοηθήσουν στην αντι-

μετώπιση αυτής της κατάστασης. Η εμπειρία τους σή-

μερα συνοψίζεται στα εξής λόγια: «Είναι πιο εύκολο να 

απελευθερώσεις ένα κορμί παρά ένα πνεύμα».

Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

Η στιλπνή τους επιφάνεια και η δυνατότητά τους να 

αντανακλούν το «είδωλο» μορφών και αντικειμένων, 

έχουν προσδώσει στους καθρέφτες έναν πανάρχαιο 

μυστηριακό ρόλο. Πίσω από τους αντικατοπτρισμούς 

τους κυριαρχεί μια αντίθετη πολικότητα, που μπορεί 

να οδηγήσει σε αόρατους κόσμους, που δεν διέπο-

νται από τους νόμους της ύλης και μόνο «ενεργειακά» 

μπορούν να γνωρίσουν οι ανθρώπινες αισθήσεις. 

Σύμβολο πρακτικής μαντείας και ταυτόχρονα πολυ-

συζητημένη «πύλη» σε άλλες διαστάσεις, οι καθρέφτες 

διαιωνίζουν τη «μαγεία» τους ως τις μέρες μας. 






