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editorial

Σ’ αυτό το τεύχος ο αναγνώστης θα συναντήσει πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, μικρά αλλά περιεκτικά, που 
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Από τη συναισθηματική αρμονία στις ανθρώπινες σχέσεις μέχρι τις 
πυραμίδες στην Ελλάδα, περνώντας από την εσωτερική διάσταση της μουσικής, τη μνημοτεχνική, την πηγή 
του πόνου κατά το Βούδα, και άλλα. 

Έτσι όπως διαμορφώνεται ο κόσμος που ζούμε, όλο και πιο υλι-
στικός και στείρος από πνευματικές αναζητήσεις, γίνεται όλο και 

πιο επιτακτική η ανάγκη να καλλιεργήσουμε τη φιλοσοφική 
στάση. Μια στάση που να αναζητά τις βαθύτερες 
ουσίες και αιτίες των πραγμάτων, των φαινόμενων 
και των γεγονότων που διαδραματίζονται μπροστά 

στα μάτια μας. Μια στάση που να συμφιλιώνεται με 
τη Φύση και να τη σέβεται όπως της αρμόζει. Μια στάση 

αρμονική, αντικειμενική και απομακρυσμένη από ακρότη-
τες και φανατισμούς.

Για παράδειγμα, το φαινόμενο της παγκοσμιοποί-
ησης μπορεί να έχει φέρει κάποιες εμπορικές διευ-

κολύνσεις στις ανθρώπινες συναλλαγές, αλλά 
έχει οξύνει κατά πολύ τις κοινωνικές διαφο-
ρές, το φανατισμό και το ρατσισμό όλων 
των χρωμάτων. Μαζί με την παγκοσμιοποί-
ηση των αγαθών, παγκοσμιοποιήθηκε και ο 

ανθρώπινος εγωισμός, καθώς και ολόκληρο το 
φάσμα των δεινών που μάστιζαν την ανθρωπότητα 

τον προηγούμενο αιώνα, ειδικά η φτώχια, η εκμετάλλευση, 
η διαφθορά, η αλαζονεία, ο ρατσισμός, η σκληρότητα, ο φανα-

τισμός στις ανθρώπινες σχέσεις και πολλά άλλα.

Η έννοια της σημερινής παγκοσμιοποίησης είναι κάτι πολύ διαφορετικό από την έννοια της παγκόσμιας 
συναδελφοσύνης που πρεσβεύει η Νέα Ακρόπολη, βασισμένη σε μια πανάρχαια φιλοσοφική παράδοση, 
η οποία τονίζει την ουσιαστικά κοινή ανθρώπινη υπόσταση.  

Η σημερινή παγκοσμιοποίηση βασίζεται αποκλειστικά στο εμπόριο και το χρήμα, ως εργαλεία πολιτικής 
υπεροχής. Αντίθετα, η παγκόσμια συναδελφοσύνη βασίζεται στην πνευματική διάσταση του ανθρώπου, 
ως εργαλείο του ανθρώπινου πολιτισμού, που μπορεί να βρει τη συναδελφική ενότητα πέρα από τις εθνο-
λογικές και άλλες διαφορές. Στην πρώτη παγκοσμιοποιείται το υλικό συμφέρον, ενώ στην άλλη παγκοσμι-
οποιείται η αγάπη για τη Σοφία, για τον συν-αδελφό, δηλαδή η ανθρωπιά και ο πολιτισμός σε όλες του τις 
παραδοσιακές χροιές και εκδοχές, ως αγαθό ανταλλαγής.

Και είναι ο φιλοσοφικός δρόμος, η φιλοσοφική στάση, αυτά που μπορούν να «κάνουν τη διαφορά» και 
να μας κάνουν να ελπίζουμε ακόμα για έναν καλύτερο κόσμο, παρά τις δυσκολίες και τις διάφορες παγίδες 
που έχει στήσει η σημερινή παγκοσμιοποίηση. 

        Η Διεύθυνση 
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Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση

Κινηματογράφος

 Αυτή η ταινία μας δίνει, μέσα σ’ ένα δίωρο, μια γεύση από το μυστηριακό βάθος του Κινέζικου 
πολιτισμού. Δεν έχει καμία σχέση με τις ταινίες των «πολεμικών τεχνών» που έχουμε συνηθίσει μέχρι 
τώρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας μικρός μύθος, αφού κρύβει μέσα του αρχετυπικά 
σύμβολα. 

Ας ξεκινήσουμε από τον τίτλο της ταινίας. 
Ο τίγρης και ο δράκος είναι δύο σημαντικά σύμβολα της Κίνας. Όταν συναντώνται έχουν έναν 

πολύ συγκεκριμένο συμβολισμό. Ο δράκος είναι το πιο ιερό σύμβολο. Είναι ένα είδος φτερωτού φι-
διού, που βγάζει φωτιά από το στόμα. Μ’ αυτήν την παράσταση οι Κινέζοι συμβόλιζαν το πνευματικό 
στοιχείο. Είναι ένα ηλιακό σύμβολο, μια ευεργετική δύναμη. Επίσης συμβολίζει την κρυμμένη γνώση, 
δηλαδή τη σοφία. Αυτή είναι η πραγματική του δύναμη. Ο τίγρης βρίσκεται ακριβώς στην αντίθετη 
πλευρά από το δράκο. Συμβολίζει τη δύναμη της ύλης, είναι χθόνιος, σεληνιακό σύμβολο. Είναι αυτός 
που μπορεί να βλέπει στο σκοτάδι.

Αυτά τα δύο σύμβολα παρουσιάζονται και σαν έκφραση του αρχέγονου συμβόλου της Κίνας, 
που είναι το Γιν-Γιάνγκ. Ο κύκλος με τη μαύρη και την άσπρη πλευρά, μέσα σε κάθε μια από τις οποίες 
υπάρχει και λίγο από το αντίθετό της. Μέσα από αυτήν τη σύγκρουση συνεχίζει ο αέναος κύκλος της 
δημιουργίας. Η αρσενική και θηλυκή αρχή. Η γέννηση και η καταστροφή. Ο πόλεμος και η ειρήνη. 

Οι Κινέζοι πίστευαν ότι αυτή η σύγκρουση υπάρχει και μέσα σε κάθε άνθρωπο. Κάθε άνθρωπος 
καλείται να εναρμονίσει αυτά τα δύο στοιχεία του, ακολουθώντας τη δική του εσωτερική μάχη. Οι 
πολεμικές τέχνες ήταν μια μέθοδος γι’ αυτήν την προσπάθεια. Από αυτήν τη μέθοδο οι Δυτικοί κατά-
λαβαν μόνο την εξωτερική μορφή (με λίγες εξαιρέσεις). Όμως για τους Κινέζους ισχύει η διδασκαλία 
του Βουδισμού, που λέει ότι αν κάποιος σκοτώσει χίλιους εχθρούς στη μάχη, αλλά δεν έχει νικήσει τον 
εαυτό του, τότε δεν αξίζει τίποτα. Αυτό το βλέπουμε και στην ταινία. Η προσπάθεια τελειοποίησης της 

ΤΙΓΡΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΣ
Σκηνοθέτης: Ang Lee
Πρωταγωνιστούν: Chang Zheng, Chow Yun-fat, Zheng 
Pei-Pei
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εσωτερικής υπόστασης δεν έχει να κάνει με τις 
κινήσεις, οι οποίες μπορεί να φαίνονται τέλειες. 
Βλέπουμε ότι το κακό μπορεί να χρησιμοποιεί 
και αυτό την τεχνική, ποτέ όμως δεν θα κατα-
φέρει να φτάσει στην ουσία. Και ο λόγος που 
δεν θα τα καταφέρει είναι γιατί ο δρόμος για 
την ουσία περνά μέσα από την Αρετή. Αυτός ο 
δρόμος δεν είναι εύκολος. Όποιος τον βαδίζει, 
αφήνει πίσω του τις «μικρές απολαύσεις» του 
«μικρού Ανθρώπου». Είναι ένας δρόμος μοναχι-
κός. Ηρωικός αλλά δύσκολος. Αυτόν το δρόμο 
διάλεξαν, πριν πολλά χρόνια, οι δύο πρωταγω-
νιστές της ταινίας. Γι’ αυτό τους αξίζει να έχουν 
ένα δάσκαλο και να φέρουν ένα σπαθί. Το σπα-
θί συμβόλιζε πάντα το πνευματικό στοιχείο. Μά-
λιστα βλέπουμε τον πρωταγωνιστή στην αρχή 
της ταινίας, να θέλει να παραδώσει το σπαθί 
του. Νοιώθει κουρασμένος από την αναζήτη-
ση και νομίζει  ότι έτσι θα βρει λίγη γαλήνη. Τότε 
όμως ξεκινούν όλα τα προβλήματα. Η κίνηση 
αυτή φέρνει μια αλυσιδωτή αντίδραση, αφού 
όπως ακούγεται στην ταινία «… χωρίς το σπαθί 
Πράσινο Πεπρωμένο, ο Μουμπάι δεν είναι τίπο-
τα…». Δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί το Δάρμα 
του, δηλαδή δεν μπορεί να βγει από το Δρόμο 
αφού τον έχει πάρει, ακόμη κι αν τον αφιερώσει 
(όπως έκανε ο Μουμπάι) στο δάσκαλό του. Αν 
το κάνει, θα πληρώσει ένα πολύ μεγάλο τίμη-
μα. 

Είναι πολλές οι διδασκαλίες που δίνονται σ’ 
αυτήν την ταινία. Κάποια στιγμή ακούγονται τα 
εξής λόγια. «… Τα πράγματα που αγγίζουμε δεν 
έχουν διάρκεια, τίποτα δεν μπορούμε να κρα-
τήσουμε σ’ αυτόν τον κόσμο. Μόνο όταν τα 
απαρνηθούμε, αποκτούμε ό,τι είναι αληθινό». 
Αυτή είναι η διδασκαλία της μη προσκόλλησης. 
Είναι μια βασική διδασκαλία της Ανατολικής 
φιλοσοφίας και θρησκείας. Ό,τι αντιλαμβανό-
μαστε με τις αισθήσεις μας είναι ψευδαίσθηση. 
Εμείς πονάμε επειδή πιστεύουμε για αληθινό και 

αιώνιο αυτό που είναι προσωρινό, αφού ό,τι 
γεννήθηκε κάποια στιγμή, θα πεθάνει. Ο Μαθη-
τής πρέπει να αναζητήσει αυτό που βρίσκεται 
πέρα από τις μορφές. Για να το καταφέρει αυτό, 
πρέπει να έχει σ’ αυτήν την αναζήτηση ένα Δά-
σκαλο. 

Άλλωστε, για την Ανατολική φιλοσοφία οι 
Αρετές που φτιάχνουν το δρόμο της Μαθητείας 
είναι τρεις: 

α) Η Αφοσίωση (στο δάσκαλο και στην 
αναζήτηση) 

β) Η έρευνα (εσωτερική και εξωτερική της 
αλήθειας) και 

γ) Η υπηρεσία (δηλαδή η προσφορά όλων 
αυτών που έκανε κτήμα του). 

Επίσης, σημαντικό είναι να δούμε ότι η Ψυχή 
δεν έχει φύλο, και οι πολεμιστές  -τόσο οι κακοί 
όσο και οι καλοί- ανήκουν και στα δύο φύλα. Η 
Ψυχή είναι αυτή που έχει σημασία. 

Καλό είναι να κρατήσουμε από την ταινία μια 
από τις τελευταίες φράσεις της: «Η Πιστή καρδιά 
κάνει τις ευχές να βγουν αληθινές». Η προσήλω-
ση στο σκοπό είναι αυτή που κάνει τον πολεμι-
στή Ήρωα. 

Κι ας μην ξεχνάμε ότι ένας μακρύς δρόμος 
ξεκινά κάτω από τα πόδια μας, αρκεί να θέλου-
με να τον βαδίσουμε. Η θέληση αυτή βρίσκεται 
κρυμμένη μες στην καρδιά, όπως συνέβαινε με 
την καρδιά της μικρής πρωταγωνίστριας, που 
δεν ήθελε τη μοίρα που της προετοίμαζαν, αλλά 
ονειρευόταν κάτι πιο σημαντικό από την απλή 
ζωή της προσωπικότητας. Ήθελε να ζήσει τη 
μαγεία της αναζήτησης, μόνο που κάποια στιγ-
μή η δύναμη που απέκτησε την έκανε εγωίστρια. 
Έτσι όμως η ισορροπία ανατράπηκε. Ο Μύθος 
υπαγόρευε λοιπόν ότι  αν δεν πρόσφερε θυσία 
τον εαυτό της, θα κατέληγε με την πλευρά του 
κακού. 

Προτίμησε το πρώτο κι αυτό… της έδωσε 
φτερά.
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Κείμενο: Delia Steinberg Guzmάn,  
Συνδιευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη 
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα

ΤΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

Όταν η σφαίρα του Αέρα εκδηλώνεται στους 
ανθρώπους -όπως και στα ζώα- εμφανίζεται 
στο προσκήνιο η ψυχή με τη χαρακτηριστική 
της έκφραση: τα συναισθήματα. Πρόκειται για 
έναν κόσμο με ευρύ φάσμα, όπου η Μάγια 
αρέσκεται να εμφανίζεται περισσότερο από 
οπουδήποτε αλλού.

Ο άνθρωπος δεν είναι ποτέ τόσο ευαίσθη-
τος, ούτε ρέπει τόσο εύκολα προς το λάθος, δεν 
είναι ποτέ τόσο αδύναμος ούτε τόσο δυνατός, 
ποτέ δεν είναι τόσο μεγάλος ούτε τόσο μικρός, 
ποτέ δεν είναι τόσο ευκολόπιστος, όσο όταν 
βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι των αισθήσεων.

Εδώ όλα είναι Αέρας. Απουσιάζει εντελώς 
η στερεά υφή της Γης, όπου μπορεί κανείς να 
στηριχθεί, και η ρασιοναλιστική βαθύτητα της 
Φωτιάς του νου, όπου μπορεί κανείς να δικαι-
ωθεί. Τα συναισθήματα κινούνται αέρινα, ταλα-
ντευόμενα γενικά μεταξύ των δύο επικίνδυνων 

άκρων: της ευχαρίστησης και του πόνου, της 
ευαρέσκειας και της δυσαρέσκειας.

Και με τη δύναμη του εκκρεμούς, ο άνθρω-
πος συνειδητοποιεί τον πόνο: όταν ζει την ευχα-
ρίστηση, φοβάται μήπως τη χάσει και υποφέρει, 
όταν ζει τον πόνο, δεν έχει τίποτε άλλο, οπότε 
νιώθει αδύναμος σ’ αυτήν τη συναισθηματική 
σφαίρα, γιατί όποια κι αν είναι η συναισθημα-
τική απόχρωση που μας ορίζει, πάντα τείνουμε 
προς τον πόνο.

Χρειάζεται, χωρίς αμφιβολία, να βρούμε 
το ιδεώδες συναίσθημα του ανώτερου μέσου 
όρου: εκείνο το συναίσθημα που ξεπερνά το 
δυϊσμό του παιχνιδιού, που δεν ταλαντεύεται 
προς την ευχαρίστηση ή τον πόνο, αλλά βρί-
σκεται στο σημείο ανάρτησης του εκκρεμούς, 
ώστε να παρατηρεί το παιχνίδι της Μάγια χωρίς 
να παρεμβαίνει σ’ αυτό, παρά μόνο για να το 
καταλάβει.
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Αν και όλα χωρούν στον ίδιο κόσμο, μπο-
ρούμε να διακρίνουμε διαφορετικές ποιότητες 
συναισθημάτων. Υπάρχουν κάποια περισσό-
τερο τελειοποιημένα και άλλα πιο χονδροειδή. 
Η Μάγια μας έχει διδάξει, στο βαθμό που παί-
ζουμε, ότι τα καλύτερα πράγματα είναι εκείνα 
που κατορθώνουν να διαρκέσουν περισσότε-
ρο χρόνο. Σύμφωνα μ’ αυτήν τη διδασκαλία, 
θ’ αναγνωρίσουμε τα καλύτερα συναισθήματα 
από τη δυνατότητά τους για μεγαλύτερη  δι-
άρκεια και θα βρεθούμε μπροστά σε χαμηλά 
συναισθήματα, που είναι σαν τις σπίθες που 
ανάβουν και σβήνουν με την ίδια ταχύτητα. 
Ό,τι διαρκεί τείνει να ξεφύγει από το παιχνίδι της 
Μάγια, όλα τα μεταβλητά συνεχίζουν το παιχνί-
δι της εκδηλωμένης ζωής αναζητώντας νέες 
εμπειρίες.

Πώς γεννιούνται τα συναισθήματα; Γεννιού-
νται κατά κύριο λόγο επειδή υπάρχει ένας υπο-
δοχέας, που είναι ο ψυχικός μας κόσμος, ικα-
νός να τους δώσει σώμα και μορφή. Αυτός ο 
κόσμος της ψυχής αντιδρά δημιουργώντας συ-
ναισθήματα, κάθε φορά που ένας δραστικός 
παράγοντας τον θέτει σε λειτουργία. Κάθε αι-
σθητικό στοιχείο της Φύσης συμμετέχει σ’αυτό 
το παιχνίδι, κι όταν η Μάγια ντύνεται με τα πιο 
ωραία στολίδια της ή όταν προσπαθεί να μας 
τρομάξει εκθέτοντας την αρχέγονή της δύναμη, 
σε κάθε ευκαιρία, τα συναισθήματα ανοίγονται 
σ’ αυτήν.

Τα πράγματα μάς έλκουν και μάς απωθούν. 
Όλα διεισδύουν στην ψυχή μας περνώντας από 
κάποια απ’ τις δυο πόρτες, της ευχαρίστησης ή 
της δυσφορίας, κι έτσι αισθανόμαστε ότι μας 
έχουν απορρίψει ορισμένα όντα, ενώ άλλα μας 
έλκουν. Ζούμε τη ζωή «με το να την αισθανό-
μαστε» μ’ αυτήν την απλή μορφή, μέχρις ότου 
είμαστε σε θέση να ξυπνήσουμε σε νέα και κα-
λύτερα ζωτικά συστήματα.

Από πού προέρχονται τα συναισθήματα; 
Από άλλα συναισθήματα. Όταν η Φύση δονεί-
ται, η Μάγια μπαίνει σε δράση. Η Μάγια παίζει 
με τα αισθητά αντικείμενα. Από την ευαισθησία 
της Μάγια προέρχονται τα δικά μας συναισθή-
ματα.

Πώς μεγαλώνουν, πώς διατηρούνται τα συ-
ναισθήματα; Βυθισμένοι στα δίχτυα της Μάγια, 
θα μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι οι συγκινή-
σεις, θετικές ή αρνητικές, είναι καρπός του τυ-
χαίου και γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν χω-
ρίς ν’ ακολουθούν κάποιο νόμο ούτε κάποια 
κατεστημένη τάξη. Έτσι, έχουμε συνηθίσει να τις 
δεχόμαστε όπως αυτός που βλέπει τη βροχή να 

πέφτει, και να αισθανόμαστε μια αόριστη νο-
σταλγία, όταν τις βλέπουμε να εξαφανίζονται, 
χωρίς να ξέρουμε τι να κάνουμε για να τις ξα-
ναποκτήσουμε ή να τις παρατείνουμε. Κάθε νο-
ητική μορφή είναι επομένως άχρηστη, καθώς 
δεν μπορεί ένα άδειο κέλυφος να καλύψει ένα 
συναίσθημα που δεν υπάρχει πια.

Ωστόσο, τα συναισθήματα δεν είναι καρπός 
του τυχαίου. Με τον ίδιο τρόπο που γεννιούνται 
ακολουθώντας κάποιους κανόνες, ζουν και δι-
ατηρούνται σύμφωνα με κάποιες νόρμες που 
είναι καλό να τις γνωρίζουμε. Το να γνωρίζουμε 
αυτές τις νόρμες σημαίνει ότι ανασηκώνουμε 
λίγο το πέπλο της Μάγια και διαχωριζόμαστε 
από το παιχνίδι της, που μας θέλει εύθραυ-
στους και αβέβαιους να αλλάζουμε και να υπο-
φέρουμε, για να δεχτούμε μ’ αυτόν τον τρόπο 
όλα όσα εκείνη θέλει να μας επιβάλλει.

Αν έχουμε μάθει στο φυσικό επίπεδο ότι όλα 
τα αντικείμενα απαιτούν μια συντήρηση για να 
παραμείνουν στη ζωή, πώς είναι δυνατό να μη 
χρειάζονται συντήρηση τα συναισθήματα για 
να διαρκέσουν; Αν λαδώνεται μια μηχανή, αν 
λιπαίνεται ένα αυτοκίνητο, αν καθαρίζονται τα 
έπιπλα και τα ρούχα, δε θα πρέπει να καθαρίζο-
νται ή να “λαδώνονται” και τα συναισθήματα; 
Αν τρέφεται το σώμα για να μην καταρρεύσει 
και αρρωστήσει, πώς θα πρέπει να τρέφονται 
και τα αισθήματα;

Ένα αίσθημα μεγαλώνει και διατηρείται με με-
γάλη υπομονή και προσπάθεια. Είναι σαν ένα 
μικρό φυτό που θα πρέπει να φροντίζουμε τις 
ρίζες του. Ποια είναι η ρίζα του συναισθήματος 
που βιώνουμε; Αν το έχουμε αναγνωρίσει, αν 
ξέρουμε πώς γεννήθηκε, πρέπει να ποτίζουμε 
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καθημερινά αυτή τη ρίζα προέλευσης, ώστε 
ζώντας αυτή να ζήσει όλο το φυτό. Όμως, επι-
μένουμε, χρειάζεται πολύ μεγάλη σταθερότητα:
δε μπορούμε να ισχυριζόμαστε ότι ένα συναί-
σθημα ζει έτσι, γιατί αυτό θα ήταν σαν να ανα-
γνωρίζουμε ότι τα όντα ζουν και πεθαίνουν έτσι, 
χωρίς λόγο, κι ότι κυβερνούνται μόνο από τον 
παραλογισμό του τυχαίου.

Ποια είναι η καλύτερη τροφή για ένα καλό 
συναίσθημα; Απλώς μερικές σταγόνες ανο-
χής... Να ξέρουμε ότι τα πράγματα που αγαπά-
με δεν είναι τέλεια, όπως άλλωστε δεν είμαστε 
ούτε  εμείς. Να δεχόμαστε αυτές τις ατέλειες, χω-
ρίς να τις επιτρέπουμε να καταρρακώνουν τα 
αισθήματά μας. Χρειάζεται όμως να λειαίνουμε 
σιγά-σιγά αυτές τις ατέλειες, αρχίζοντας από 
τον εαυτό μας και συνεχίζοντας με τα πράγμα-
τα που αγαπάμε.

Τα συναισθήματα διατηρούνται αγνά όταν 
δε δεχόμαστε προσμείξεις σ’ αυτά. Όπως κα-
νείς δε θα έριχνε ένα καθαρό διαμάντι μέσα στη 
λάσπη, έτσι δε μπορούμε να επιτρέψουμε στον 
εαυτό μας την πολυτέλεια να χαλάσουμε τα 
ανώτερα και τα περισσότερο ή λιγότερο ανθε-
κτικά στο χρόνο αισθήματά μας, ρυπαίνοντάς 
τα με την αμφιβολία, τη μνησικακία, την ασχή-
μια, την παραφορά, την αμέλεια...

Ο καλός κηπουρός βγάζει προσεκτικά τα 
ζιζάνια που προσβάλλουν τα φυτά του κι ο 
άνθρωπος που είναι συναισθηματικός σε υγιή 
βάση φροντίζει τα κοσμήματα των συγκινήσε-
ών του σαν το καλύτερο από τα στολίδια του.

Η ευγένεια των αισθημάτων είναι ζήτημα 
ύψους: όσο περισσότερο πλησιάζουμε την 
Κορώνα της Μάγια τόσο πιο άξιο είναι το συ-
ναίσθημά μας. Η ευγένεια χάνεται στις πτώσεις, 
όταν τα μάτια κατεβαίνουν προς τα πόδια της 
Μάγια, όταν αντί για ουρανό τρεφόμαστε με τη 
γη. Και το συναίσθημα -όπως είπαμε- είναι αέρι-
νο: του πηγαίνουν καλύτερα τα σύννεφα παρά 
η λάσπη...

Όταν τα αισθήματα παρεκκλίνουν -όταν 
αναμειγνύονται, πέφτουν, εξευτελίζονται, ατρο-

φούν ή γιγαντώνονται όπως ένας καρκίνος- 
βρισκόμαστε μπροστά σε επικίνδυνες διαδικασί-
ες απομάκρυνσης από τη Φύση. Τότε η Μάγια 
δεν παίζει πια μ’ εμάς. Ακόμα κι αυτή αποσύρε-
ται με φρίκη μπροστά στην τρομακτική επιμονή 
των κυκλοθυμικών παθών και της σταδιακής 
τρέλας. Η Μάγια είναι ικανή να παίξει ακόμα και 
με τα πέπλα του μίσους, όμως δε βρίσκει τόπο 
για τις παρεκκλίσεις. 

Πολλές φορές, αυτό που ονομάζουμε “τρέ-
λα” δεν είναι τίποτα άλλο από μια ολοκληρωτι-
κή ασυμφωνία με την πλουσιότατη Φύση, στην 
οποία όλα χωρούν όσο εμείς δεν ξεφεύγουμε 
από τους νόμους της.

Εδώ δεν μπορούμε πια ν’ αναφερθούμε σε 
συναισθήματα: αυτό που ήταν λεπτό λουλού-
δι στα χέρια του προσεκτικού κηπουρού, είναι 
τώρα ένα ξερό κλαδί με αγκάθια, που βλάπτει 
όποιον το αγγίζει, είναι ένα σαρκοφάγο φυτό, 
που καταβροχθίζει όποιον το πλησιάσει... Είναι 
ανεξέλεγκτο πάθος, είναι νοσηρός πόθος, εί-
ναι έμμονη ιδέα χωρίς μέτρο, είναι ανεξέλεγκτη 
περιφορά που δε βρίσκει το κέντρο του κύκλου 
της...

Πεθαίνουν τα αισθήματα; Βεβαίως, όπως 
όλα τα ζωντανά πράγματα, όμως από μας 
εξαρτάται η διάρκειά τους. Αν πάψουμε να επα-
γρυπνούμε για το φυτό μας, που είναι σαν ένα 
στολίδι, αυτό θ’ αρχίσει να μαραζώνει πριν την 
ώρα του. 

Αν δεχτούμε τους εαυτούς μας όπως είναι, 
απαιτώντας όμως από τους άλλους -κι απ’ 
όλα τα πράγματα γενικά- μια απόλυτη τελειότη-
τα, έχουμε κηρύξει το θάνατο των αισθημάτων 
μας. Αν οι άλλοι οφείλουν να μας καταλάβουν, 
όμως όχι εμείς αυτούς, τότε είμαστε ανίκανοι να 
αισθανθούμε. Αν ξέρουμε μόνο να χάνουμε, 
αλλά δεν έχουμε μάθει να δίνουμε, δεν μπορεί 
να υπάρξει συναίσθημα.

Η Μάγια τότε θα περιμαζέψει με ευσπλαχνία 
τα κομμάτια εκείνου που κάποτε υπήρξε και θα 
τα αποθέσει σε σίγουρο τόπο, μέχρις ότου μετά 
από αναγκαίες μεταλλαγές ξαναγεννηθούν, για 
να συμμετέχουν πάλι στο ενεργό παιχνίδι.

Πέθανε κάποιο συναίσθημά σου; Μη φοβά-
σαι. Τίποτα δεν πεθαίνει. Όλα μετασχηματίζονται. 
Ακόμα και η ίδια σου η ψυχή. Από τη φαινομενι-
κή σου απάθεια, από την ξερή σου χειμωνιάτικη 
γη, θα εμφανιστεί ένας νέος βλαστός αγάπης 
ή μίσους και θα ξαναπαίξεις με τα πολύτιμα 
πετράδια των συναισθημάτων σου, αν και δεν 
ξέρεις να τα αναγνωρίζεις ως τέτοια... κι αυτό 
επίσης είναι μέρος του παιχνιδιού της Μάγια...
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ΜΝΗΜΟΝΙΚΗ 
 

Η ΧΑΜΕΝΗ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Κείμενο: Πέτρος Παπαδημητρίου

Ο έλεγχος και ανάπτυξη της μνήμης αποτέ-
λεσε, εδώ και χιλιάδες χρόνια, μια ιδιαίτερη πρό-
κληση για τον άνθρωπο. Από πολύ νωρίς ο 
άνθρωπος κατάλαβε ότι ο δρόμος της εξέλιξης 
περνά αναγκαστικά από τη βελτίωση της μνή-
μης. Ας μην ξεχνάμε ότι ο μεγάλος φιλόσοφος 
Πλάτωνας δίδασκε ότι η ρίζα της φιλοσοφίας 
είναι η ανάμνηση. Το πρόβλημα της χαμηλής 
πνευματικότητας του ανθρώπου, σύμφωνα 
μ’ αυτόν, εστιάζεται στην έλλειψη εξασκημένης 
μνήμης. Όλοι οι άνθρωποι κατέχουν, έλεγε, 
μέσα τους τη Γνώση, απλά την έχουν ξεχάσει.

Το να αναπτύξουμε τη μνήμη μας, ουσιαστι-
κά σημαίνει να μπορούμε να χρησιμοποιούμε 
και να εκμεταλλευόμαστε τις εμπειρίες της ζωής, 
ώστε να διδασκόμαστε απ’ αυτήν τα μαθήματα 
που χρειαζόμαστε κάθε φορά. Ο μη συνειδητο-
ποιημένος άνθρωπος είναι αυτός που εξαιτίας 
της έλλειψης μνήμης δεν μπορεί να προσδιορί-
σει μια εσωτερική ταυτότητα, έναν άξονα ζωής 
πάνω στον οποίο θα βαδίσει. Όταν κάποιος 
δεν έχει καλή μνήμη, δεν μπορεί να συνδέσει 

τον εαυτό του με το παρελθόν και επομένως 
με το μέλλον. Άρα δεν μπορεί να ζήσει ούτε το 
παρόν, που μετατρέπεται σε θολό τοπίο χωρίς 
προοπτική και όνειρα.

 Πώς αναπτύσσουμε τη μνήμη 
Η συνείδηση του ανθρώπου έχει τέσσερα 

βασικά εργαλεία, με τα οποία εργάζεται προκει-
μένου να συλλέξει εμπειρίες, να τις επεξεργαστεί 
και να διευρύνει την εμβέλειά της. Αυτές οι ιδιό-
τητες-εργαλεία είναι: Η προσοχή, η συγκέντρω-
ση, η μνήμη και η φαντασία. 

Κάποιοι σύντομοι ορισμοί για τις ιδιότητες 
αυτές είναι οι παρακάτω:

Προσοχή: είναι η εστίαση, η κατεύθυνση και 
διοχέτευση του νου πάνω σ’ ένα ή περισσότερα 
αντικείμενα, με τρόπο ώστε να αντιλαμβάνεται, 
στο μικρότερο δυνατό χρόνο, το μεγαλύτερο 
δυνατό χώρο.

Συγκέντρωση: είναι η συμπύκνωση όσων 
αποκτήσαμε με την προσοχή. Δηλαδή, η εστί-
αση του νου στο μικρότερο δυνατό χώρο, για 
όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρόνο.
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Συγκέντρωση Προσοχή

Μνήμη: είναι η ψυχολογική ικανότητα της συ-
νείδησης που μας επιτρέπει να ανακαλέσουμε 
προηγούμενες ψυχικές καταστάσεις ή αντικείμε-
να, να τις αναγνωρίσουμε ως δικές μας και να 
τις τοποθετήσουμε σε μια ορισμένη χωροχρο-
νική στιγμή του παρελθόντος. Είναι η αποθήκη 
των μέσων μας (γνώσεων, εμπειριών κλπ.)

Δημιουργική φαντασία: είναι η ικανότητα 
αντίληψης ιδεών που προέρχονται από ανώτε-
ρα επίπεδα και η πρακτική εφαρμογή τους. Εί-
ναι η ικανότητα ανασύνθεσης των εικόνων που 
υπάρχουν ήδη στη μνήμη μας, προκειμένου να 
δημιουργήσουμε αυτό που θέλουμε να πετύ-
χουμε ή να φτάσουμε.

Από τις ιδιότητες αυτές οι δύο πρώτες (Προ-
σοχή και Συγκέντρωση) μας χρησιμεύουν στην 
πρόσληψη πληροφοριών. Όσο πιο ανεπτυγμέ-
νες και εξασκημένες είναι, τόσο περισσότερα 
μπορούμε να θυμόμαστε. Γι’ αυτό, η εξάσκηση 
και η ανάπτυξή τους αποτελούν το θεμέλιο της 
ανάπτυξης της μνήμης. 

Η εξάσκηση της προσοχής μπορεί να γίνει 
με πολλές μικρές ασκήσεις, αρκεί να είναι σε 
καθημερινή βάση. Συνηθίστε τον εαυτό σας να 
παρατηρεί και να «καταγράφει» κάποια χαρα-
κτηριστικά την ώρα που δεν κάνετε κάτι άλλο, 
όπως, για παράδειγμα, καθώς πηγαίνετε στη 
δουλειά σας να καταγράψετε πόσα άσπρα 
αυτοκίνητα συναντήσατε ή πόσοι άνθρωποι 

φορούσαν μαύρο παντελόνι κλπ. Επίσης είναι 
πολύ χρήσιμο, κάθε φορά που μπαίνετε σε ένα 
χώρο, να παρατηρείτε τα χαρακτηριστικά του, 
π.χ. το χρώμα των τοίχων, τον αριθμό των αν-
θρώπων κλπ. 

Η συγκέντρωση επίσης θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό με μια απλή 
άσκηση εστίασης του βλέμματος σε κάποιο μι-
κρό φωτεινό σημείο για λίγα λεπτά την ημέρα. Η 
αξία των ασκήσεων αυτών βασίζεται στην επα-
νάληψη, αφού μόνο έτσι μπορούμε να ελπίζου-
με σε κάτι πραγματικά αποτελεσματικό. 

Η μνήμη, ως τρίτη κατά σειρά ιδιότητα, εργά-
ζεται και χρησιμοποιεί εικόνες. Επομένως, όσο 
πιο καθαρή και δυνατή είναι μια εικόνα που δη-
μιουργούμε τόσο ευκολότερα μπορούμε να την 
ανασύρουμε από την αποθήκη της μνήμης. 

Ένα από τα σημαντικά μυστικά της καλής 
μνήμης είναι να προσπαθούμε σε κάθε εμπει-
ρία που λαμβάνουμε να χρησιμοποιούμε όλες 
τις αισθήσεις. Για παράδειγμα, είναι πολύ δια-
φορετικό να παρατηρήσουμε από μακριά ένα 
τριαντάφυλλο, από το να το πλησιάσουμε, να 
το μυρίσουμε και να το αγγίξουμε. Αν χρησιμο-
ποιήσουμε 3 αισθήσεις και όχι μία, θα το θυμό-
μαστε πολύ περισσότερο. 

Δημιουργία και συσχετισμός των εικόνων
Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι αδυ-

νατούν να θυμηθούν κάτι που έχουν ακούσει, 



13

ΦαντασίαΜνήμη

επειδή δεν το μετέτρεψαν σε εικόνα. Γεμίζουν το 
μυαλό τους με πολλές πληροφορίες, οι οποίες 
όμως ξεχνιούνται λίγη ώρα μετά. Είναι πρωταρ-
χικής σημασίας η μετατροπή των πληροφορι-
ών που δεχόμαστε σε εικόνες. Οι εικόνες αυτές 
δεν χρειάζεται να είναι πάντα «λογικές». 

Μπορούμε να μετατρέψουμε σε εικόνα οτιδή-
ποτε, ακόμα και μια χρονολογία του παρελθό-
ντος. Για παράδειγμα, ένας μαθητής χρειάζεται 
να μάθει πότε έγινε η μάχη των Θερμοπυλών. 
Είναι πολύ πιο εύκολο να δημιουργήσει με την 
φαντασία του μια εικόνα με μεγάλα ανάγλυφα 
γράμματα σε χρώμα κόκκινο, που θα γράφουν 
380 π.Χ. ή να δημιουργήσει στο νου του μια φω-
τεινή πινακίδα όπου θα αναβοσβήνει συνεχώς 
τον αριθμό 380! Αν το κάνει αυτό, πολύ δύσκο-
λα θα το ξεχάσει πια! 

Το επόμενο στάδιο, αφού δημιουργηθούν 
οι εικόνες, είναι να συσχετισθούν. Μπορείτε και 
πάλι να ακολουθήσετε λογικούς ή μη λογικούς 
συσχετισμούς. Οι μη λογικοί συσχετισμοί είναι 
πολύ χρήσιμοι, γιατί εμπεριέχουν το στοιχείο της 
έκπληξης, και αυτό ακριβώς το στοιχείο είναι 
που εντυπώνεται καλύτερα στη μνήμη μας.

Εν τέλει, για να θυμηθούμε μια σειρά πραγ-
μάτων, μπορούμε να επινοήσουμε μια ιστορία 
με εικόνες και κίνηση. Με την ίδια τεχνική των 
εικόνων μπορούμε να θυμηθούμε αριθμούς, 
ημερομηνίες, ραντεβού, ακόμη και δύσκολα κεί-

μενα που χρειάζεται να απομνημονεύσουμε για 
να δώσουμε εξετάσεις. 

Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις δυ-
νατότητες της μνήμης μας. Οι δυνατότητες που 
έχουμε στο να θυμόμαστε πράγματα είναι πρα-
κτικά απεριόριστες, και αυτό έχει αποδειχθεί από 
πολλούς απλούς ανθρώπους που μπορούσαν 
να θυμούνται τεράστια κείμενα, χιλιάδες τηλέ-
φωνα και πληροφορίες.

Αυτό που χρειάζεται είναι απλά καλή και συ-
χνή εξάσκηση. Δυστυχώς, στη σημερινή εποχή, 
ο βαθμός ελέγχου της μνήμης βρίσκεται σε πολύ 
χαμηλό επίπεδο κι αυτό μας κάνει όχι μόνο ανα-
ποτελεσματικούς, αλλά και αδύναμους να βαδί-
σουμε γρήγορα τα σκαλοπάτια της εξέλιξης.

Σημείωση: Το Πολιτιστικό Κέντρο «Νέα Ακρό-
πολη» διοργανώνει και διεξάγει ειδικά σεμινάρια 
Μνημοτεχνικής. Για περισσότερες πληροφορίες 
απευθυνθείτε στα κατά τόπους παραρτήματα 
της Ν.Α. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βελτιώστε τη μνήμη σας, Jonathan Hancock, 
εκδ. «Σαββάλας»
Σημειώσεις Ψυχολογίας της Νέας Ακρόπολης
Η μέθοδος Σίλβα, Jose Silva, εκδ. «Κριτονού»
Βελτιώστε τη μνήμη σας, Λαπ Ντάνιελ, εκδ. «Δί-
οδος»
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Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση

Ο Επιθετικός, αντίθετα, θέλει κατά κάποιο 
τρόπο να υποτάξει και να λυγίσει τους άλλους, 
ακόμα κι αν αυτό είναι σε βάρος του. Μιλάει δυ-
νατά, διακόπτει, έχει ειρωνικό χαμόγελο, θεωρεί 
την επίθεση ως την καλύτερη άμυνα. 

Ο Χειραγωγός θεωρεί τον εαυτό του επιδέξιο 
και μακιαβελικό. Κρατάει απόσταση στις συζη-

Γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην επικοινωνία; 
Οι φόβοι και οι ανασφάλειες οδηγούν τον 

άνθρωπο στο να υιοθετήσει τρεις συνηθισμέ-
νες μάσκες για να μπορεί να οχυρωθεί πίσω 
από αυτές. Είναι η μάσκα του παθητικού, του 
επιθετικού και του χειραγωγού.

Παθητικός είναι ο άνθρωπος που αποφεύ-
γει να συγκρουστεί, δεν θέλει να «χαλάσει χα-
τίρι» στους άλλους, προτιμά να τον «πατούν» 
από το να τσακωθεί ή να διεκδικήσει κάτι, ακόμα 
κι αν έχει δίκιο. Επίσης, δεν αντέχει πολλές συ-
ναισθηματικές διακυμάνσεις, ούτε και θέλει να 
αναταράζει τα λιμνασμένα νερά του ήσυχου 
ποταμού του βολέματός του. Αυτού του είδους 
η συμπεριφορά έχει πολλές φορές ως αποτέλε-
σμα απότομα ξεσπάσματα «από το πουθενά», 
λόγω συσσώρευσης απωθημένων (βλ. εγκλη-
ματικές ενέργειες από ήσυχα άτομα ή φιλήσυ-
χους οικογενειάρχες κλπ).

Η  τέχνη της επικοινωνίας στη ζωή
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τήσεις και χρησιμοποιεί τα κενά και τις παύσεις 
για να δράσει. Παρουσιάζει τον εαυτό του σαν 
εκπρόσωπο και απαραίτητο ενδιάμεσο. Ποτέ 
δεν είναι πραγματικά υπεύθυνος. Παίρνει θεα-
τρικές στάσεις, δεν ξέρεις πότε λέει αλήθεια και 
πότε ψέματα, ενώ συχνά λέει: «ας μιλήσουμε ει-
λικρινά…», «λέγεται πως...». 

Όλες αυτές λοιπόν είναι μάσκες που μπο-
ρεί κανείς να χρησιμοποιεί σε διάφορες φάσεις 
της ζωής του. Το σημαντικό είναι να μάθουμε 
να λειτουργούμε πέρα από εγωισμούς και ανα-
σφάλειες. Τότε μόνο θα λειτουργούμε επιβεβαι-
ωμένα. Επιβεβαιωμένος είναι κανείς όταν είναι ο 
Εαυτός του με δημιουργικό τρόπο.

Όταν υπερασπίζεται τα δικαιώματά του χω-
ρίς να μπαίνει στο χώρο του άλλου. Όταν δεν 
φοβάται να ζητήσει κάτι δύσκολο ή έξω από 
το συνηθισμένο. Όταν χρειαστεί να μπορεί να 
πει ΟΧΙ με το ρίσκο να μη γίνει αρεστός. Όταν 
δηλαδή μπορεί να περάσει τη δική του βούλη-
ση, προκαλώντας όμως όσο γίνεται λιγότερο 
πόνο. 

Στην επικοινωνία μεταξύ ατόμων διαφορε-
τικού φύλου υπάρχει επίσης μια δυσκολία, η 
οποία ξεπερνιέται μόνο όταν ο άντρας και η γυ-
ναίκα είναι επιβεβαιωμένα άτομα κι έτσι σταδια-
κά επιβεβαιώνουν και τη μεταξύ τους σχέση. 

Μεταξύ γυναίκας και άνδρα υπάρχουν δια-
φορές. Πολλές φορές θεωρούμε ότι το αντίθετο 
φύλο είναι ίδιο με εμάς. Πιστεύουμε πως θέλει 
ό,τι θέλουμε κι εμείς και ότι αισθάνεται όπως αι-
σθανόμαστε κι εμείς. Αυτό όμως είναι κάτι που 
δημιουργεί τα περισσότερα προβλήματα στις 
σχέσεις των ζευγαριών. 

Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε 
να δίνουμε στο σύντροφό μας αυτό που μας 
περισσεύει ή μας αρέσει, αλλά αυτό που ο σύ-
ντροφός μας χρειάζεται.  

Οι άνδρες χρειάζονται μια μορφή αγάπης 
που να εμπνέει εμπιστοσύνη, αποδοχή και εκτί-
μηση. Οι γυναίκες χρειάζονται περισσότερο μία 
μορφή αγάπης που να εμπνέει φροντίδα, κατα-
νόηση και σεβασμό. 

Οι άνδρες δραστηριοποιούνται και νιώθουν 
δυνατοί σε μια σχέση όταν τους ενθαρρύνουν 
κι όταν αισθάνονται ότι τους εμπιστεύονται και 
τους χρειάζονται, ενώ οι γυναίκες όταν αισθά-
νονται ότι τις αγαπούν. 

Μόνο όταν ο άνδρας και η γυναίκα μάθουν 
να σέβονται ο ένας τη διαφορετικότητα του 
άλλου και να δέχονται τις διαφορές τους, θα 
μπορέσει να ανθίσει η αληθινή αγάπη. Η αγά-
πη είναι κάτι μαγικό και πρέπει να θυμόμαστε 

ότι μπορεί να διαρκέσει αν δεν ξεχνάμε τις δια-
φορές μας. Μια επιβεβαιωμένη σχέση βασίζεται 
και στην επιβεβαίωση των ίδιων των ατόμων. 
Μια σχέση, για να είναι σταθερή, χρειάζεται να 
έχει ο καθένας την εσωτερική του ταυτότητα και 
ανεξαρτησία. Χωρίς αυτήν υπάρχει κίνδυνος να 
χάσουν οι άνθρωποι τον εαυτό τους από υπερ-
βολική οικειότητα και αυτό επιφέρει δυστυχία και 
μαρασμό. Ακριβώς όπως οι άνδρες πρέπει να 
μάθουν την τέχνη του να ακούν, για να ικανο-
ποιήσουν τις βασικές ανάγκες μιας γυναίκας 
για αγάπη, έτσι κι εκείνες πρέπει να μάθουν την 
τέχνη του να δίνουν δύναμη σ’ έναν άνδρα, την 
τέχνη του να μπορούν να τον εμπνέουν. 

Βαθιά μέσα σε κάθε άνδρα υπάρχει ένας 
ήρωας, ένας ιππότης με αστραφτερή πανο-
πλία. Περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ο ήρω-
ας αυτός θέλει να προστατεύσει τη γυναίκα 
που αγαπά. Όμως αυτό γίνεται μόνο όταν εκεί-
νος αισθάνεται ότι η σύντροφος του τον εμπι-
στεύεται. Το μυστικό για να γίνει δυνατός ένας 
άνδρας είναι να μην προσπαθήσει ποτέ μια 
γυναίκα να τον αλλάξει και να του κάνει παρα-
τηρήσεις για τη συμπεριφορά του. Όταν ένας 
άνδρας αισθάνεται ότι έχει την εμπιστοσύνη και 
την αποδοχή που χρειάζεται σε μια σχέση, τότε 
αλλάζει από μόνος του. Όταν οι γυναίκες κά-
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νουν παρατηρήσεις σ’ έναν άνδρα, είναι σαν 
να του αφαιρούν μέρος της δύναμης του.

Οι γυναίκες περισσότερο χρειάζεται να μά-
θουν να συγχωρούν και να κάνουν πράγματα 
για τον εαυτό τους, έτσι ώστε να μην εξαρτάται 
η ευτυχία τους από τον άνδρα. Τότε θα ωριμά-
σουν κι εκείνες.     

Πώς να έχουμε αρμονικές σχέσεις 
Ένα από τα πράγματα που όλοι ονειρευό-

μαστε είναι η τέχνη της επιτυχίας που βασίζεται 
πάντα στις ανθρώπινες σχέσεις. Πάντα χρεια-
ζόμαστε μία επιτυχία, ακόμα και μικρή, που να 
μας αφήσει έστω και μια μικρή δόση ικανοποίη-
σης και γαλήνης.

Υπάρχουν κάποια απλά κλειδιά για να το 
κατορθώσει κανείς αυτό, γιατί δεν αρκεί να το 
ονειρεύεται για να γίνει ένας επιτυχημένος άν-
θρωπος. Χρειάζεται να δράσει, να ξέρει πώς να 
αναπτύξει μια υγιή δραστηριότητα, θεμελιωμένη 
στη θέλησή του. Ας θυμηθούμε εκείνη την παλιά 
συμβουλή του να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. 

• Να κάνουμε καλά όλες τις εργασίες που 
αναλαμβάνουμε, όχι μόνο για την ανταμοιβή 
που τυχόν θα πάρουμε αλλά και για την ικα-
νοποίηση του να επαληθεύσουμε τη δική μας 
αποτελεσματικότητα.

• Να μην αφήνουμε να μας ισοπεδώσουν τα 
προβλήματα, όσο δύσκολα και να μας φαίνο-
νται. Αντίθετα, να ενεργοποιήσουμε τη φαντα-
σία μας για να ψάξουμε λύσεις και διεξόδους. 

• Να αντιληφθούμε τις δυσκολίες σαν δοκι-
μασίες για τη διάνοια και τη βούλησή μας. 

• Να ξέρουμε να εκμεταλλευόμαστε τις ευ-
καιρίες. Η ζωή είναι γεμάτη ευκαιρίες, αλλά αν 
προχωράμε με κλειστά μάτια, δεν θα μπορούμε 
να τις ανακαλύψουμε. 

• Να εξασκούμαστε συνέχεια στην αγάπη, 
που είναι ο καλύτερος τρόπος για να καταλά-
βουμε τους άλλους. Να βοηθάμε χαρούμενα 
και γενναιόδωρα τους άλλους, που είναι ο κα-
λύτερος τρόπος να αισθανόμαστε καλά με τον 
εαυτό μας.

• Να βελτιώνουμε καθημερινά όλα όσα κά-
νουμε. Να βελτιώνουμε συνεχώς όλα όσα μας 
περιβάλλουν.

Όποιος κατορθώσει να εφαρμόσει αυτά τα 
λίγα κλειδιά, θα είναι ένας άνθρωπος σίγουρος 
για τον εαυτό του, ένας άνθρωπος ικανοποιη-
μένος. 

Ακόμη, χρειάζεται ο άνθρωπος να αποκτή-
σει ανεξάρτητη, αυτόνομη σκέψη. Κάποιοι νομί-
ζουν ότι δείχνουν δημιουργικότητα, ενώ δεν κά-
νουν τίποτε άλλο από το να επαναλαμβάνουν 
τις ιδέες που τους έχουν εμφυτευτεί τόσα χρόνια, 
είτε από την εκπαίδευση είτε από το περιβάλλον 
στο οποίο ζουν, μπλοκάροντας έτσι την ορθή 
αντίληψη της πραγματικότητας μιας συγκεκρι-
μένης κατάστασης ή προβλήματος. 

Για να έχει λοιπόν κάποιος τις δικές του ιδέες, 
τη δική του φαντασία, χρειάζεται να έχει ένα νο-
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ητικό σώμα ελεύθερο, που να έχει σπάσει τη συ-
νήθεια να στηρίζεται στις γνώμες των άλλων, 
ακολουθώντας λίγο-πολύ τη μόδα. 

Η δημιουργική σκέψη χρειάζεται ένα πνεύμα 
ανοικτό προς μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων. Ο 
άνθρωπος πρέπει να αναρωτιέται για τον άν-
θρωπο, την πόλη, τον κόσμο, την ιστορία, την 
επιστήμη, την τέχνη, τα σύγχρονα προβλήματα. 
Πρέπει να τείνουμε προς πιο ολιστικές γνώσεις 
που να διευκολύνουν μια συναισθηματική ισορ-
ροπία.

Για να αναπτύξει κανείς τη δημιουργικότη-
τά του, χρειάζεται να μάθει να κυριαρχεί πάνω 
στην προσωπικότητά του. Να μάθει δηλαδή να 
χειρίζεται με τέτοιο τρόπο τα διάφορά επίπεδά 
της (το φυσικό, το ενεργειακό, το συναισθημα-
τικό και το νοητικό επίπεδο) ώστε να του επιτρέ-
πει να προβάλει σωστά και αποτελεσματικά τη 
συμπεριφορά του στον κόσμο, με αρμονικές 
και θετικές πράξεις. 

Επίσης η επιτυχία της επικοινωνίας βασίζεται 
στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε. Το να μιλάμε 
είναι ένας από τους πιο όμορφους τρόπους για 
να επικοινωνούμε, για να κάνουμε τις σκέψεις 
και τα συναισθήματα να ρέουν από εμάς προς 
τους άλλους. Όμως είναι πολύ δύσκολο να μι-
λήσει κανείς έτσι ώστε να μπορεί να κρατήσει 
μια ωφέλιμη συζήτηση. Ας δούμε το γιατί. 

Για να συζητήσουμε χωρίς να γεμίσουμε με 
ανοησίες το χρόνο, χρειάζεται να έχουμε να 
πούμε κάτι σοβαρό, σημαντικό. Χρειάζεται να 
έχει κανείς την ψυχή γεμάτη και την προσοχή ξύ-
πνια, ώστε να βγάλει από μέσα του εκείνα που 
αποτελούν μέρος του εσωτερικού του κόσμου.

Για να συζητήσουμε δεν πρέπει να φοβόμα-
στε τις δικές μας ιδέες ούτε τις ιδέες των άλλων. 
Ακριβώς η συζήτηση επιτρέπει αυτήν την υγιή 
ανταλλαγή μεταξύ εκείνων που ξέρουν πώς να 
υποστηρίξουν τις απόψεις τους, χωρίς να πά-
ψουν να ακούνε τα λόγια του συνομιλητή τους. 
Για να συζητήσουμε, χρειάζεται πρώτα να ξέ-
ρουμε να ακούμε.

Αυτό απαιτεί να δίνουμε προσοχή, να εκτι-
μάμε αυτά που μας λένε οι άλλοι, να καταλα-
βαίνουμε γιατί μας λένε όσα μας λένε, να διαβά-
ζουμε τα μάτια εκείνου που μιλάει όσο ακούμε 
τα λόγια του, να συνεργαζόμαστε σιωπηλά με 
χειρονομίες που να δείχνουν την ενεργή μας 
συμμετοχή στο διάλογο.

Να ακούμε, σημαίνει να ξέρουμε να επεμβαί-
νουμε την κατάλληλη στιγμή, χωρίς να διακό-
πτουμε απότομα και χωρίς να παραβλέπουμε 
αυτά που ο άλλος λέει. Είναι να απαντούμε ξε-
κινώντας από εκείνα που μας έχουν πει και να 
σχηματίζουμε μια έξυπνη κλωστή, για να μπορεί 
η συζήτηση να έχει μια κατεύθυνση κι ένα νόη-
μα, δηλαδή μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος.

Αυτός που είναι ικανός να συζητάει εναλ-
λάσσοντας έξυπνα τις επεμβάσεις του με αυ-
τές των άλλων, αυτός που ακούει τους άλλους 
τουλάχιστον όσο τον εαυτό του, αυτός ξέρει να 
συλλέγει θησαυρούς από όλες τις γωνίες και 
κάθε λεπτό της ζωής του. Αναπτύσσει την πα-
ρατηρητικότητα, την υπομονή, το σεβασμό και 
την ικανότητα του στοχασμού.

Το να ξέρουμε να ακούμε είναι ο καλύτερος 
τρόπος να μάθουμε να μιλάμε και να επικοινω-
νούμε. 
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Οι ήχοι, ή καλύτερα οι  μουσικοί 
φθόγγοι, αποτελούν το βασικό 
στοιχείο με το οποίο εκφράζεται η 

μουσική. Χωρίς αυτούς η μουσική δεν θα μπο-
ρούσε να δημιουργηθεί. 

Η μουσική έχει ονομαστεί και «γλώσσα της 
ψυχής». Όμως η ίδια η ουσία της δεν περικλείε-
ται ούτε και περιορίζεται από το υλικό που χρη-
σιμοποιεί για την έκφρασή της, γιατί η ίδια είναι 
άχρονη και άπειρη, όπως η ίδια η φύση του σύ-
μπαντος και του χρόνου. Οι ήχοι αποτελούν το 
μέσο, τη γλώσσα μέσω της οποίας εκφράζεται 
μία μουσική ιδέα και αποτελούν την  προσωπι-
κότητα της μουσικής.Πώς όμως να καταλάβει 
κανείς αυτήν τη μεταφυσική όψη της, χωρίς να 
έχει γνωρίσει την υλική της έκφραση και υπό-
σταση;

Το μεγαλείο της μουσικής βρίσκεται πίσω και 
πέρα από τους ήχους, στη Σιωπή. Μόνο αυτός 
που έχει μάθει την τέχνη της Σιωπής μπορεί ν’ 
αφουγκραστεί τους ψιθύρους του αόρατου κό-

σμου και ν’ ακούσει τον άηχο ήχο, τη Φωνή της 
Σιγής. 

Ο Δάσκαλος της Σιωπής, και σύμφωνα με 
έναν τίτλο βιβλίου «ο γιός της Σιωπής»,  ο Πυθα-
γόρας, είχε φτάσει σ’ αυτό το επίπεδο «ευαισθη-
σίας», ώστε ν’ ακούει (όχι βέβαια με τα φυσικά 
αυτιά) τη συμφωνία  του ουρανού, τη μουσική 
των ουράνιων σφαιρών. Για τον Πυθαγόρα 
και τους μαθητές του, η αρμονία ξεκινά μέσα 
στον ίδιο τον άνθρωπο, στην ψυχή του. Η τέχνη 
λοιπόν του Δασκάλου ως μουσικού συνέβαλε 
προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 Η αρμονία της ψυχής προκύπτει από τη 
συνισταμένη των μερών που την απαρτίζουν 
(Σώμα, Ψυχή, Νους). Κάθε δυσαρμονία της ψυ-
χής προέρχεται από τους θορύβους της επα-
φής της με το σώμα (ασυνείδητο) και για κάθε 
δυσαρμονία καθοριζόταν ανάλογη μελωδία 
και ρυθμός, προκειμένου να την θεραπεύσουν. 
Η παράδοση αναφέρει ότι ο Πυθαγόρας θε-
ράπευσε ένα μεθυσμένο αλλάζοντας το είδος 
μουσικής που παιζόταν εκείνη τη στιγμή. 

Η εσωτερική διάσταση της Μουσικής

Κείμενο: Παύλος Μυστακίδης
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Καθώς το άτομο είναι μία μικρογραφία της 
κοινωνίας και του σύμπαντος, ο Πλάτωνας 
δίνει εξαιρετική σημασία στη μουσική διαμόρ-
φωση των νέων, καθώς ο ρυθμός και η αρ-
μονία εισχωρούν στο εσωτερικό της ψυχής και 
μπορούν να επιφέρουν θετικά ή καταστροφικά 
αποτελέσματα στο χαρακτήρα τους. Πρότεινε 
να εκπαιδεύονται οι νέοι με γυμναστική και μου-
σική. Γυμναστική για το σώμα και μουσική για 
την ψυχή. Με τον όρο μουσική οι αρχαίοι Έλ-
ληνες εννοούσαν τις επιστήμες των Μουσών, 
δηλαδή, την αστρονομία, την αριθμητική, τη γε-
ωμετρία και την αρμονία. 

Η δωρική αρμονία ήταν εκείνη που πρόσφε-
ρε το θάρρος και την εγρήγορση σε περίοδο 
πολέμου, ενώ η φρυγική έδινε τη σωφροσύνη 
και τον αυτοέλεγχο σε περίοδο ειρήνης. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των παραδόσε-
ων όλων των αρχαίων λαών είναι ότι η μουσική, 
ως τέχνη και επιστήμη, δεν εφευρέθηκε από τον 
άνθρωπο, αλλά του δόθηκε από τους θεούς.

Η Τέχνη λοιπόν είναι ο δρόμος εκείνος που 
έχει ως απώτερο σκοπό να μας οδηγήσει στην 
κρυμμένη ενότητα του κόσμου, στη σύνδεση 
που υπάρχει στα επιμέρους με το όλο. Δίχως 
Τέχνη δεν υπάρχει πολιτισμός, καθώς ο ρόλος 
της Τέχνης είναι συνυφασμένος και συσχετισμέ-
νος με άρρηκτους δεσμούς με τις άλλες τρεις 
κοινωνικές λειτουργίες που όλες μαζί θεμελιώ-
νουν την πυραμίδα του Πολιτισμού.  

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγ-
χρονη κοινωνία στο σύνολό της, αλλά και κάθε 
άνθρωπος ατομικά, οφείλονται στην έλλειψη 
αρμονίας. Αυτή δεν είναι μία νέα θεώρηση, 
αλλά μια θεμελιώδης ιδέα του κάθε αρχαίου πο-
λιτισμού. 

Κάτι τέτοιο είναι άμεσα συνυφασμένο με τις 
αλλαγές και καινοτομίες που έκαναν οι σύγχρο-
νες βιομηχανίες της «τέχνης».

Ξένα -ως προς την αρχαία εσωτερική μουσι-
κή παράδοση των λαών- στοιχεία αλλοίωσαν 
τη μουσική δημιουργία και έκφραση. Υπάρχει 
μία τάση φυγής προς τα εμπρός, μία μανία 
προς κάθε τι το νέο, υποτιμώντας κάθε τι το πα-
ραδοσιακό, καθώς θεωρείται «φορεμένο» και 
ξεπερασμένο. Κατά τη διάρκεια των αιώνων συ-
ντελέστηκε μία σταδιακή απώλεια συμφωνίας 
μεταξύ αριθμών και μουσικών αξιών.

Η αλλαγή των μουσικών κλιμάκων με τις 
αντίστοιχες δονήσεις των ήχων, μελωδιών και 
ρυθμών ξεχάστηκαν ή προσπεράστηκαν για 
χάρη της μόδας. Προς χάρη αυτής της μόδας, 
στην οποία κυριαρχεί ο εγωισμός και η αυτο-

προβολή, ο άνθρωπος θυσίασε την εσωτερική 
του ισορροπία, τη σύνδεσή του με το συνάν-
θρωπο και την επαφή του με τα άλλα βασίλεια 
της φύσης. 

Οι σημερινές πόλεις πάλλονται σε ξέφρε-
νους ρυθμούς και οι θόρυβοι που εκπέμπουν 
«βρίζουν τ’ αυτιά μας» όπως έλεγε χαρακτηρι-
στικά ο ινδιάνος αρχηγός στην απάντησή του 
στον πρόεδρο της Ουάσιγκτον.

Προτείνουμε λοιπόν μία νέα Τέχνη που θα 
συλλέξει τα καλύτερα στοιχεία από τις παραδό-
σεις και τους κλασικούς, συνδυάζοντάς τα με 
τα σύγχρονα. Μία Τέχνη με μεταφυσικό μήνυμα 
και ταυτόχρονα με μια ομορφιά ικανή να μαλα-
κώσει και τις πιο σκληρές καρδιές, κάνοντάς τις 
προσιτές στη συναδελφοσύνη. 

Την αληθινή ομορφιά την αισθάνεται κανείς 
με την ψυχή πριν την καταλάβει με το μυαλό.
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Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας  Ιδρυτής και Διευθυντής της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα

ΠΥΡΑΜΙΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
«Υπάρχουν πυραμίδες στην Ελλάδα;»
Μερικοί αναγνώστες, σοβαροί μελετητές της φιλοσοφίας και της ιστορίας του πολιτισμού 

μπορεί ίσως να εκπλαγούν ακούγοντας αυτήν την ερώτηση. Και όμως, η απάντηση είναι: «ναι». Η 
ύπαρξη πυραμίδων στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αργολίδα, αποτελεί ένα ακόμα αίνιγμα των 
άγνωστων μεγαλουργημάτων στον ελληνικό χώρο, όπως και η ύπαρξη δολμενικών μεγαλιθικών 
κατασκευών στο νησί της Σαμοθράκης. 

Πυραμιδικές κατασκευές βρίσκονται όχι μόνο στον αρχαίο πολιτισμό της Αιγύπτου αλλά και στις 
περιοχές της Μικράς Ασίας και Μέσης Ανατολής, της Ινδίας και της Κίνας, της Αμερικής, στον πολι-
τισμό των Μάγια και των Ναουάτλ, των Ατζέκα και των Τολτέκα και ακόμα στην αρχαία Ελλάδα. Στα 
μάτια του κατάπληκτου ερευνητή εμφανίζεται ένα διεθνές ιερό στοιχείο που συνδέει και συσχετίζει τους 
αρχαίους πολιτισμούς εμφανίζοντας ένα κοινό δεσμό τους: την πυραμιδική δομή. 

Η εσωτερική παράδοση του ανατολικού και δυτικού εσωτερισμού, που υποστηρίζει και ο Πλάτω-
νας, αναφέρει ότι τα πυραμιδικά κτίσματα προέρχονται από τον καταποντισμένο πολιτισμό της θρυ-
λικής Ατλαντίδας, από την οποία κάποια μεταναστευτικά ρεύματα, πριν τον παγκόσμιο κατακλυσμό, 
πήγαν προς Ανατολή και Δύση για να διαδώσουν την αρχαία σοφία και να ιδρύσουν νέους πολιτι-
σμούς. Πρόσφατα, ρώσικες υποβρύχιες έρευνες κατέγραψαν την ύπαρξη πυραμιδικών κατασκευών 
στο βυθό του ατλαντικού στην περιοχή του Μπιμίνι κοντά στις Βερμούδες. 

Αλλά σ’ αυτό το ενδιαφέρον και πλατύ θέμα θα αναφερθούμε άλλη φορά. Ας έρθουμε λοιπόν 
στην πυραμίδα του Άργους. 
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Το πολιτιστικό κέντρο Νέα Ακρόπολη διοργά-
νωσε το Νοέμβριο του έτους 1984 μια εκδρομή 
στο Ηραίον, τις Μυκήνες και την πυραμίδα του 
Άργους. Καθώς πηγαίναμε προς την τοποθε-
σία της πυραμίδας το ενδιαφέρον και η αναμο-
νή των πενήντα και πλέον ατόμων, που συμ-
μετείχαν στην εκδρομή, ολοένα και μεγάλωνε.

Περιγραφή
Έξω από το Άργος, στο δρόμο προς την Επί-

δαυρο, υψώνονται σε μια στροφή του δρόμου 
τα ερείπια της πυραμίδας. Μόνη της, μισογκρε-
μισμένη στο άνω μέρος, όμως μονομαχεί ακό-
μα με το χρόνο, που η έναρξη του χάνεται στην 
ομίχλη ενός μυθικού παρελθόντος. Μαρτυρεί, 
όρθια ακόμη, την ύπαρξη ενός ξεχασμένου δε-
σμού, αινιγματικού και άγνωστου σχεδόν για 
όλους μας, με τους αρχέγονους απογόνους 
του «πολιτισμού των πυραμίδων». 

Όταν φτάσαμε και κατεβήκαμε από το πούλ-
μαν, τρέξαμε αμέσως να τη δούμε από κοντά, 
σκαρφαλώνοντας στο λόφο όπου υψώνεται. 
Πήγαμε προετοιμασμένοι, αφού μερικοί από 
εμάς είχαμε ξαναπάει, όταν ακούσαμε, σαν να 
επρόκειτο για έναν θρύλο, για την ύπαρξη της. 
Αρχίσαμε τις μετρήσεις και τις φωτογραφίες 

απ’ όλες τις δυνατές όψεις. Οι ογκόλιθοι δεν εί-
ναι υπερβολικά μεγάλοι ούτε τόσο καλά πελε-
κημένοι και γυαλισμένοι, όπως θα φανταζόταν 
κανείς έχοντας υπόψη του τις πυραμίδες της 
Αιγύπτου. Η πέτρινη δομή αυτής της ελληνικής 
πυραμίδας έμοιαζε πολύ μ’ εκείνες που συνα-
ντήσαμε στις Μυκήνες και περισσότερο στην 
Τίρυνθα. Η συναρμολόγηση των πετρών μετα-
ξύ τους, είναι «αντισεισμικού τύπου», δηλαδή με 
πολλές και ακανόνιστες γωνίες επαφής. 

Το ασυνήθιστο που παρουσιάζει η πυρα-
μίδα αυτή είναι ότι έχει μια πόρτα εισόδου, μα-
κρόστενη και κορυφωμένη με τριγωνικό τόξο 
«ανακούφισης», όπως στην Μυκηναϊκή αρχιτε-
κτονική, που οδηγεί σ’ ένα στενό διάδρομο, ο 
οποίος καταλήγει δεξιά στο εσωτερικό της πυ-
ραμίδας. Εκεί υπάρχει μια τετράγωνη αίθουσα 
με πλευρά περίπου 7 μέτρων, γεμάτη χώματα 
και φυτά όπου δεν φαίνεται πέτρινο δάπεδο. 

Στα σχέδια που συνοδεύουν το άρθρο η 
δομή και τα μέτρα της φαίνονται καλύτερα, αν 
και βέβαια οι μετρήσεις έγιναν κατά προσέγγι-
ση, δεδομένης της κατάστασης μερικών εδρών 
και γωνιών της πυραμίδας, που ήταν ερείπια. Γι’ 
αυτήν τη δουλειά, καθώς και για τους υπολογι-
σμούς του ύψους και τα σχέδια αναπαράστα-

Η πυραμίδα του Ελληνικού στο Άργος
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σης της κατασκευής, ευχαριστώ τη συνεργασία 
μερικών επιστημόνων, μελών του σωματείου 
μας, που βοήθησαν με μεγάλο ενθουσιασμό. 

Η όλη πυραμιδική δομή, στηρίζεται σ’ ένα τε-
τράγωνο βάθρο, ίδιας πέτρινης κατασκευής. 

Μέσα στο τοίχωμα της εσωτερικής αίθου-
σας, σε ύψος που υπολογίζεται στα 3 με 3,5 
μέτρα, υπάρχουν εγκοπές, πιθανόν για ξύλινα 
καδρόνια που θα στήριζαν μια οροφή. Από τα 
άλλα τοιχώματα λείπουν οι πέτρες στις οποί-
ες θα υπήρχαν και άλλες συμπληρωματικές 
εγκοπές. Από αυτό το ύψος και πέρα λείπει το 
υπόλοιπο της κατασκευής, της οποίας οι πέ-
τρες βρίσκονται πεσμένες και διασκορπισμένες 
γύρω από την πυραμίδα, και ίσως σε μερικά 
μοντέρνα σπίτια κοντά στην περιοχή!

Υπάρχει η εκδοχή ότι η πυραμιδική αυτή κα-
τασκευή χρησίμευσε σαν οχυρό για τον έλεγχο 
της περιοχής, αλλά αυτή η άποψη δεν στέκει ούτε 
από τη μελέτη του οικοδομήματος ούτε από τις 
αναφορές που μας δίνουν οι αρχαίοι ιστορικοί, 

όπως ο Παυσανίας, που είναι σαφείς ως προς 
την κατασκευή πυραμίδων στην αρχαία Ελλά-
δα. Από το αρχιτεκτονικό στυλ και τον τρόπο 
οικοδόμησης και πελέκημα των ογκόλιθων, συ-
μπεραίνεται ότι η πυραμίδα μπορεί να χρονολο-
γηθεί στο πλαίσιο του Μυκηναϊκού πολιτισμού, 
ακόμα και πριν την ίδρυση των Μυκηνών. Έτσι 
η εποχή της κατασκευής της ανάγεται στον κό-
σμο των θρύλων της αρχαίας Ελλάδας. 

Άλλες πυραμίδες παρόμοιας κατασκευής, 
αν και περισσότερο ερειπωμένες και γκρεμισμέ-
νες, υπάρχουν στην περιοχή της Αργολίδας, 
καθώς και άλλες δυο στην πόλη της Μεθώνης 
(και ένας θεός ξέρει που αλλού, αφού ακόμα 
δεν έχουν εντοπιστεί), που ίσως αποτελούσαν 
ένα λατρευτικό σύμπλεγμα, παρόμοιο με της 
Γκίζας της Αιγύπτου αλλά μικρότερης κλίμακας, 
που τα ίχνη τους σβήστηκαν πια από τη μνήμη 
των ανθρώπων, ακόμα και των αρχαίων ιστο-
ριογράφων της ιστορικής περιόδου του Ελληνι-
κού πολιτισμού. 
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Προέλευση και αναφορές
Ο Παυσανίας (2,16,2) αναφέρει μια ιστο-

ρία, σύμφωνα με την οποία η πυραμίδα που 
βρίσκεται στο δρόμο από το Άργος προς την 
Επίδαυρο ήταν το μνημείο του ξακουστού πολέ-
μου μεταξύ των δυο δίδυμων αδελφών-εχθρών, 
του Προίτου και του Ακρίσιου, εγγονών του βα-
σιλιά του Άργους Λυρκέως και της Δαναΐδος 
Υπερμνήστρας, που αναφέρεται και από τον 
μυθογράφο Απολλόδωρο (2,2,1). Έπρεπε και οι 
δυο από κοινού να κυβερνούν στο Άργος. Σύμ-
φωνα με μια παράδοση, η μάχη που έγινε εκεί 
δεν είχε κάποια έκβαση. Το βασίλειο μοιράστηκε, 
μετά από αυτό, σε δυο μέρη. Ο μεν Ακρίσιος, 
μελλοντικός πατέρας της Δανάης, της μητέρας 
του Περσέα που ίδρυσε αργότερα τις Μυκήνες, 
θα κυβερνούσε στο Άργος, ο δε Προίτος στην 
Τίρυνθα, στην γειτονική ακρόπολη, την οχυρω-
μένη από τους κύκλωπες. Ως μάρτυρα αυτής 
της άκριτης μάχης ύψωσαν την πυραμίδα, σαν 
τύμβο ενός πελώριου τάφου για τους σκοτωμέ-
νους στη μάχη πολεμιστές. Την πυραμίδα κάλυ-
ψαν με ασπίδες, και εκεί, όπως λέει ο Παυσανίας 
(2,25,7) για πρώτη φορά εμφανίστηκαν και χρη-
σιμοποιήθηκαν στρογγυλές ασπίδες. 

Σύμφωνα λοιπόν με την ιστορική αυτή ανα-
φορά το χτίσιμο της πυραμίδας τοποθετείται 
σε μια θρυλική εποχή, πριν τον Περσέα και την 
ίδρυση των Μυκηνών αλλά μετά την ίδρυση 
της Τίρυνθας. Και το ερώτημα γίνεται όλο και 
μεγαλύτερο. Για ποιο λόγο σε τόσο μακρινές 
εποχές, πολιτισμοί φαινομενικά ανεξάρτητοι με-
ταξύ τους και τόσο απομακρυσμένοι, όπως της 
Ελλάδος και των Μάγια, για παράδειγμα, διάλε-
ξαν πυραμιδικές δομές για τις ιερές τους κατα-
σκευές; Υπάρχει μια κοινή προέλευση, μια κοινή 
πηγή γνώσης, στην οποία οφείλεται η έντονη 
προτίμηση τους για τις πυραμίδες; Μήπως 
αυτή η κοινή πηγή ή αρχή ήταν η καταποντι-
σμένη Ατλαντίδα; Ή μήπως υπήρξε επικοινωνία 
και σύνδεση μεταξύ αυτών των οικουμενικά δι-
ασπαρμένων πολιτισμών; Ίσως η έρευνα μπο-
ρέσει στο μέλλον να δώσει ικανοποιητικές και 
τεκμηριωμένες απαντήσεις. 

Το «γιατί» των πυραμίδων 
Μπροστά σε όλα αυτά, ο ερευνητής δε μπο-

ρεί παρά να αναρωτηθεί: γιατί υπάρχουν πυρα-
μιδικές κατασκευές παντού και γιατί οι περισσό-
τεροι αρχαίοι πολιτισμοί διάλεξαν την πυραμίδα 
και όχι κάποια άλλη γεωμετρική δομή, για να 
οικοδομήσουν τους ναούς τους και για να έρ-

θουν σ’ επαφή με το μυστήριο του θανάτου και 
του θείου; 

Από τη μελέτη της συγκριτικής συμβολολογί-
ας των αρχαίων πολιτισμών συμπεραίνεται ότι 
η πυραμιδική δομή εκφράζει το σύμπαν και τον 
άνθρωπο σε αναλογία, και γεφυρώνει το μα-
κρόκοσμο με τον μικρόκοσμο. Τα τέσσερα πα-
ραδοσιακά στοιχεία των αλχημιστών, αστρολό-
γων και καβαλιστών: γη, νερό, αέρας και φωτιά, 
βρίσκονται ως σύμβολα στην πυραμίδα. Αλλά 
γι’ αυτά δεν θα πούμε περισσότερα τώρα, εφό-
σον εξετάζονται σε άλλα άρθρα αυτού αλλά 
και προηγούμενων τευχών του περιοδικού «Νέα 
Ακρόπολη».

Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι, εκτός 
από τα παραπάνω συνοπτικά αναφερόμενα 
στοιχεία, η πυραμίδα παρουσιάζει παράξενα 
βιοενεργειακά χαρακτηριστικά, που από την δε-
καετία του ’70 μελετούνται από τους έκπληκτους 
ερευνητές. Η πυραμίδα είναι ένας βιοπλασματι-
κός ή βιοτρονικός συσσωρευτής. Διοχετεύει τη 
βιοενέργεια από το χώρο στο εσωτερικό της, 
και την εκτοξεύει από την κορυφή της. Τα πει-
ράματα με φυτά, θεραπευτικό νερό, όπως και 
για τη θεραπεία πληγών και ασθενειών, απο-
δείχτηκαν εντυπωσιακά. Μέσα στην πυραμίδα 
ρέουν ενέργειες που διαστέλλουν το χρόνο. 
Επιταχύνονται οι βιολογικές διαδικασίες. Φυτά 
μέσα σε πυραμίδες αναπτύσσονται με διπλά-
σια ταχύτητα. Πληγές σε χέρια ή πόδια κλείνουν 
με αστραπιαία ταχύτητα, αν μείνουν λίγες ώρες 
κάτω από χάρτινες ή γυάλινες πυραμίδες. Επι-
στήμονες ερευνητές σε όλο τον κόσμο, όπως ο 

Παυσανίας 
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Συμπέρασμα
Μήπως οι αρχαίοι σοφοί μύστες ήταν γνώ-

στες της τρομερής βιοενεργειακής ικανότητας 
των πυραμιδικών κατασκευών; Με μεγάλο βαθ-
μό ασφάλειας μπορούμε να απαντήσουμε θε-
τικά σ’ αυτό το ερώτημα κι έτσι μπορεί να εξη-
γηθεί γιατί έδιναν τόση σημασία στις πυραμίδες 
και γιατί τις προτιμούσαν ιδιαίτερα αντί για κά-
ποιο άλλο είδος γεωμετρικής κατασκευής. 

Οι πυραμίδες ήταν συσσωρευτές-ναοί ή 
τάφοι-θάλαμοι μύησης. Η έννοια της μύησης 
ως «κάθοδος» στον κάτω κόσμο (θάνατος) και 
«επιστροφή» του μύστη νικητή από εκεί (ανά-
σταση) συσχετίζει το θάλαμο της μύησης με 
τον τάφο. Αλλά ποτέ οι πυραμίδες δεν υπήρξαν 
τάφοι με τη σημερινή έννοια. 

Δεν ξέρουμε με βεβαιότητα ποια χρήση είχαν 
οι πυραμίδες στην Ελλάδα. Πάντως δεν έγιναν 
τυχαία, ούτε απλώς για κοινωνικούς σκοπούς. 
Η εμφάνιση της πυραμιδικής κατασκευής δείχνει 
πάντα κάποιο αίνιγμα, εφ’ όσον δεν έχει μεγάλη 
«χρησιμότητα» στην καθημερινή ζωή. Ο σκο-
πός τους ήταν ιερός και αυτό είναι σίγουρο, 
αλλά ποιος ήταν; Ήταν κέντρο μύησης; Συσσω-
ρευτής ενεργειών για τις ψυχές των τιμημένων 
νεκρών πολεμιστών, που όμως δεν βρέθηκαν 
ίχνη τους ως τώρα; Ή ναός για τελετουργικούς 
σκοπούς;

Μόνο από τη συγκριτική μελέτη με άλλους 
«πολιτισμούς πυραμίδων» κι από την εμβάθυν-
ση στις γνώσεις για τις πυραμίδες, τη σχέση 
τους με τις αναλογίες του μακρόκοσμου-μικρό-
κοσμου και τη βιοενέργεια που δίνει ζωή σε κάθε 
μόριο του σύμπαντος, μπορεί να βγει κάποιο 
θετικό συμπέρασμα.

Κάτοψη και τομή της πυραμίδας από αμερικανούς
αρχαιολόγους

Φλάναγαν, ο Σε Κίνγκ, ο Σουλ και ο Πετί, ο Νόρ-
μαν Σταρκ, ο Τοτ και ο Νίλσεν, ο Σάλας και ο 
Κάνο, πειραματίστηκαν επί χρόνια και σήμερα 
το αίνιγμα της πυραμίδας έχει σχεδόν αποκα-
λυφθεί.  

Μελετήθηκε επίσης η φορά της ροής των 
πεδίων ενέργειας με ραβδοσκοπικό εκκρεμές. Η 
φορά αλλάζει σε κάθε ανάλογη προέκταση του 
ύψους της πυραμίδας. Η ενέργεια μπαίνει από 
τις έδρες κοντά στη βάση και εκτοξεύεται από 
την κορυφή. 
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε1.ΑΘΗΝΑ

2.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΓΝΑΤΙΑ

Μέλη και φίλοι του παραρτήματος της 
Εγνατίας της Νέας Ακρόπολης συμμετέ-
χουν στον καλλωπισμό και την καθαρι-
ότητα του πάρκου που βρίσκεται  στην 
περιοχή της Αγ. Σοφίας, στα πλαίσια της 
συνεργασίας μας με την Αντιδημαρχία 
Πρασίνου  του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

«Ο Κόσμος έγινε καλύτερος!»

Ο κόσμος έγινε οπωσδήποτε καλύτερος, το Σάββατο 17/05, από τους πολύμορφους και πολύ-
χρωμους εθελοντές των 53 μη-κυβερνητικών οργανώσεων, στην 7η Γιορτή Εθελοντισμού στο Θησείο, 
που διοργάνωσε η Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού και η Νέα Ακρόπολη ως βασικός διοργανωτής. 

Ο πεζόδρομος Αποστόλου Παύλου γέμισε εθελοντές και πλήθος πολιτών, που γνώρισαν το έργο 
των 53 εθελοντικών οργανώσεων και διασκέδασαν με το ζωντανό πρόγραμμα του KOSMOS 93,6 
FM.

Το κλείσιμο της γιορτής ομόρφυνε, με την ιδιαίτερα μελωδική φωνή του και τη μοναδική παρουσία 
του, ο Βασίλης Λέκκας, με μια συναυλία γεμάτη γνωστά και αγαπημένα τραγούδια, στην οποία συμ-
μετείχε σύσσωμο το κοινό που παρακολουθούσε (ευγενική προσφορά του καλλιτέχνη στη γιορτή 
εθελοντισμού). 

Την 7η Γιορτή Εθελοντισμού διοργάνωσαν οι φορείς «Νέα Ακρόπολη», «Μέριμνα Ζωής κατά 
της Εξάρτησης», PRAKSIS, Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Αθηναίων (Ο.Ν.Α.), 
ANTHROPOS.gr, AIESEC, AEGEE, Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. και στήριξε η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
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3. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΔΑΡΗΣ 

4. ΛΑΡΙΣΑ 

β. Μέλη του παραρτήματος του Βαρδάρη 
επισκέφτηκαν τα παιδιά που νοσηλεύονταν 
στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, γεμίζοντας τα χαρά με 
ασκήσεις και παιχνίδια.

Το παράρτημα της Λάρισας διοργάνωσε 
σεμινάριο, με θέμα τον Εσωτερισμό στο χορό. 
Η καθηγήτρια φυσικής αγωγής, Αναστασία Κο-
ντονή, που εισηγήθηκε του θέματος, μας δίδαξε 
τη σημασία του χορού, όπως εκφράστηκε και 
συνεχίζεται να εκφράζεται σε όλους τους πολιτι-
σμούς, μέχρι σήμερα, και εμείς με τη σειρά μας 
προσπαθήσαμε να τη βιώσουμε μέσα από το 
πρακτικό μέρος του σεμιναρίου, που ακολού-
θησε.

5. ΡΕΘΥΜΝΟ 

Θέλοντας να γνωρίσουμε καλλίτερα την ιστορία του τόπου 
μας, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
του Ρεθύμνου, καθώς και στο Υστερομινωικό Νεκροταφείο που 
βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, όπου είχαμε την ευ-
καιρία να θαυμάσουμε τους εντυπωσιακούς θολωτούς και λα-
ξευτούς τάφους της εποχής εκείνης.  Ήταν ένα όμορφο ταξίδι στο 
παρελθόν, που μας έδωσε την ώθηση να ανανεώσουμε το ραντε-
βού μας για μία επόμενη εκδρομή και σε κάποιον άλλο από τους 
πολλούς και σημαντικούς αρχαιολογικούς τόπους της Κρήτης.

α. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο παιχνίδι 
«Το κυνήγι της χαμένης Γνώσης», το οποίο διήρ-
κησε 10 ημέρες. Υπήρχαν 7 ομάδες η κάθε μία 
από τις οποίες έπρεπε να λύσει 7 γρίφους ψά-
χνοντας σε βιβλία της βιβλιοθήκης του παραρ-
τήματος.
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Κείμενο: Κώστας Φραντζικινάκης

Μύθοι των αστερισμών

Η Αργώ ναυπηγήθηκε για τον Ιάσονα, τον 
αρχηγό της Αργοναυτικής εκστρατείας και ταξί-
δεψε από την Ελλάδα στην Κολχίδα, για να βρει 
το χρυσόμαλλο δέρας. Η θεά Αθηνά συμμετεί-
χε στην ναυπήγηση του πλοίου βάζοντας στην 
πλώρη του ένα κομμάτι ξύλου από την ομιλού-
σα δρυ της Δωδώνης, το οποίο οδηγούσε και 
έδινε συμβουλές στους τολμηρούς αρχηγούς 
του πληρώματος. Ένα από τα δυσκολότερα ση-
μεία του ταξιδιού ήταν το πέρασμα από τις Συ-
μπληγάδες Πέτρες. Αυτές φύλαγαν την είσοδο 
του Εύξεινου Πόντου και συγκρούονταν μεταξύ 
τους καταστρέφοντας όποιο πλοίο δοκίμαζε να 
περάσει ανάμεσά τους. Μετά από συμβουλή 
του Φινέα, οι Αργοναύτες έστειλαν ένα περιστέ-
ρι να πετάξει ανάμεσα τους, το οποίο πέρασε τα 
στενά χάνοντας μόνο λίγα φτερά από την ουρά 
του. Επωφελούμενοι από αυτήν την ανακάλυ-
ψη οι Αργοναύτες, ότι δηλαδή θα μπορούσαν 
να διασχίσουν τις Συμπληγάδες Πέτρες με ταχύ 
και συντονισμένο ρυθμό, όπως το πέταγμα 
του περιστεριού, κάνοντας μια υπεράνθρωπη 
προσπάθεια τα κατάφεραν. Όμως ένα κομμά-
τι της πρύμνης της Αργούς καταστράφηκε, και 
γι’ αυτό απεικονίζεται έτσι ο αστερισμός στους 
ουράνιους χάρτες. Μετά από την επιτυχία του 
ταξιδιού της, η Αργώ τοποθετήθηκε στους ου-
ρανούς από την Αθηνά.

Ο Κάνωβος, το λαμπρότερο αστέρι του αστε-
ρισμού αυτού, δεν ανεβαίνει πάνω από τον ορί-
ζοντα της Ελλάδας, και είναι, μετά τον Σείριο, το 
λαμπρότερο αστέρι στο ουράνιο στερέωμα. Ο 
Κάνωβος ήταν ο κύριος κυβερνήτης του στόλου 
του Μενέλαου. Κατά την επιστροφή του από την 
Τροία, αποβιβάστηκε στην Αίγυπτο, όπου έζησε 
και πέθανε. Το όνομά του δόθηκε στην πόλη που 
χτίστηκε στο σημείο εκείνο αλλά και στο άστρο 
που ανατέλλει ακριβώς πάνω από τον ορίζοντα 
της πόλης. Αυτή είναι τουλάχιστον η εξήγηση της 
ονομασίας της πόλης από τον Πλούταρχο. Όμως 
πολύ πριν από το πέρασμα των Ελλήνων από τις 
ακτές της Αιγύπτου, το άστρο αυτό ήταν γνωστό και ιερό για τους Αιγυπτίους. Ο Lockyer αναφέρει 
ότι πολλοί ναοί της Άνω Αιγύπτου, πριν 8.000 χρόνια περίπου, δεν ήταν τυχαία στραμμένοι στο ση-
μείο που έδυε ο Κάνωβος, επειδή από τότε οι Αιγύπτιοι γνώριζαν την ύπαρξή του.

Η Θεά Αθηνά βοηθά στην κατασκευή της Αργούς

ΚΑΝΩΒΟΣ

Η ΑΡΓΩ

Το άστρο Κάνωβος
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 Πίσω από τις περισσότερες αρχαίες Αυτοκρατορίες, υπήρξε ένα μοναδικό πνευματικό υπόβα-
θρο, τα Μεγάλα Μυστήρια, το ιδρυτικό κέντρο των οποίων βρισκόταν σε κάποια από τις λεγόμενες 
«Στήλες Φωτός» της Γης.

Όλες οι παραδοσιακές κοινωνίες, πόσο μάλλον οι εξελιγμένες, θεμελιώνονται στο τρίπτυχο Μύ-
θος, Τελετή, Μύηση. Ο θεσμός της Βασιλείας είναι γι’ αυτές η ίδια η βάση του πολιτισμού, καθώς 
ο Βασιλιάς-Ιερέας είναι ο μεσολαβητής ανάμεσα στο Ιερό και το Βέβηλο, ανάμεσα στους τρεις κό-
σμους των Θεών, των ανθρώπων και των προγόνων. Έχει μια πνευματική εξουσία ικανή να συνδέ-
σει τη Φύση, τους Θεούς και τους ανθρώπους.

Η προέλευση των ανθρώπινων κοινωνιών μας είναι άγνωστη. Σε διάφορες εποχές της ανθρώ-
πινης ύπαρξης, υπήρξαν κοινωνίες που ασχολήθηκαν με το κυνήγι, τη συγκομιδή, την κτηνοτροφία 
κλπ. Οι πρόσφατες έρευνες και η αναμφίβολα πανάρχαια ηλικία του ανθρώπου ως ανθρώπου, δεί-
χνουν ότι περίπλοκοι κύκλοι έχουν μεταλλάξει χιλιάδες φορές αυτά τα απλοϊκά σχήματα και τώρα πια 
είναι πολύ δύσκολο να επιβεβαιώσει κανείς κάτι με σιγουριά για την προέλευση της κοινωνίας.

Κατά κοινή ομολογία, η κοινωνία είναι ένα έμφυτο χαρακτηριστικό της ανθρωπότητας και επο-
μένως πρέπει να είναι κάτι αναγκαίο, φυσικό και δίκαιο. Ο σχηματισμός της κοινωνίας περνάει από 
δυο διαφορετικά στάδια. Σ’ ένα πρώτο και αρχικό στάδιο, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται απλώς για 
να ικανοποιήσουν τις βιοτικές, ζωικές ανάγκες τους, δηλαδή με σκοπό την επιβίωση και την άμυνα 
απέναντι στο άγριο περιβάλλον (φυσικά φαινόμενα, θηρία, εχθροί). Η ένωση και συνεργασία τους 
γίνεται λοιπόν σε ένα γήινο οριζόντιο επίπεδο, που αφορά στη συντήρηση των σωμάτων τους.

Μια δεύτερη φάση δημιουργείται στην κοινωνία, όταν εμφανίζεται ο καταμερισμός της εργασίας 
και συνεπώς η έννοια του επαγγέλματος. Ως τότε ο καθένας ικανοποιούσε, όπως μπορούσε καλύ-
τερα, τις ανάγκες του και η μόνη κοινή συνεργασία γινόταν στο γενικό βιοτικό και αμυντικό επίπεδο. 
Τώρα ο καθένας φτιάχνει ή κάνει αυτά που ξέρει καλύτερα, ώστε εξιδανικεύεται ή ανυψώνεται η ποσό-
τητα και η ποιότητα των κατασκευών και των υπηρεσιών. Η κοινωνία είναι πια αυτάρκης, αλλά εξα-
κολουθεί να κινείται σ’ ένα οριζόντιο επίπεδο, στο επίπεδο των υλικών και βιοτικών αναγκών (τώρα 
έχουμε οργάνωση εργασίας, ενώ πριν απλή άμυνα-επιβίωση).

Τέλος, όταν αρχίζουν να επιλύονται διαφωνίες και συγκρούσεις ανάμεσα στα μέλη της κοινωνίας, 
όταν εμφανίζεται η ανάγκη για Δικαιοσύνη, τότε δε μιλάμε πια για κοινωνία αλλά για Κράτος. Δηλαδή 
για μια κοινωνία που εκπληρώνει και ικανοποιεί τις ανώτερες και πνευματικές ανάγκες του ανθρώ-

Κείμενο: Μπούλια Κωσνσταντίνα

ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
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που, όπως είναι η ανάγκη για δικαιοσύνη, η 
ανάγκη για πνευματική καλλιέργεια και Παιδεία, 
η ανάγκη ανύψωσης προς το Υπερβατικό και 
προς τη Θεότητα, η ανάγκη να μάθει κανείς τα 
μυστήρια της Ζωής και του Θανάτου, του Εαυ-
τού του και του Σύμπαντος. Μ’ άλλα λόγια, μια 
κοινωνία που ασχολείται με τις τέσσερις πλευ-
ρές της Πυραμίδας του πολιτισμού, δηλαδή την 
Επιστήμη, τη Θρησκεία, την Τέχνη και την Πολιτι-
κή, εναρμονισμένες από τη Φιλοσοφία.

Ο Πλάτωνας κάνει έναν παραλληλισμό ανά-
μεσα στα τρία μέρη της ανθρώπινης ψυχής και 
στα τρία τμήματα που αποτελούν την κοινωνία. 
Η δομή της Κοινωνίας είναι ίδια μ’ αυτήν του αν-
θρώπου αλλά σε μικρογραφία. 

Έτσι το αισθητηριακό μέρος αντιστοιχεί με το 
τμήμα της Πολιτείας στο οποίο κατατάσσονται 
οι γεωργοί, οι τεχνίτες και οι έμποροι, που πρέπει 
να αναπτύξουν την αρετή της Σωφροσύνης. Το 
συγκινησιακό μέρος αντιστοιχεί με τους Φύλα-
κες ή Πολεμιστές, που αναπτύσσουν την αρετή 
της Ανδρείας. Η εκπαίδευσή τους είναι μυητικού 
τύπου και στόχος τους είναι η κυριαρχία πάνω 
στα κατώτερα στοιχεία της προσωπικότητας. 
Τέλος, η Φρόνηση είναι η αρετή που χαρακτηρί-
ζει τους Άρχοντες, το τρίτο τμήμα της Πολιτείας, 
που σχετίζεται με το λογικό.

Η αρχή της Δικαιοσύνης, που εναρμονίζει τα 
άλλα μέρη, ασκείται από τον Άριστο Κυβερνήτη, 

ο οποίος εκλέγεται ανάμεσα στους Άρχοντες, 
που με τη σειρά τους αναδεικνύονται από την 
τάξη των Πολεμιστών.

Έτσι, στην Άριστη Πόλη, κάθε τμήμα της κοι-
νωνίας λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση για 
να αναπτύξει τις αρετές και τις αξίες που του 
αντιστοιχούν, σύμφωνα με την εσωτερική του 
φύση και τις ανάγκες του. Ο καθένας εκπαιδεύ-
εται σύμφωνα με αυτά που χρειάζεται και που 
του αντιστοιχούν, για να μπορέσει σιγά σιγά να 
ανέβει σε ανώτερα επίπεδα. Αυτή είναι η αληθι-
νή έννοια της Δικαιοσύνης.

Τέτοια πολιτική δομή και αντίληψη συναντά-
με σε όλους τους αρχαίους εξελιγμένους μυητι-
κούς Πολιτισμούς.

Για την επίτευξη της καλλιέργειας των Αρε-
τών και την απόκτηση της Ευδαιμονίας, η πο-
λιτική είναι το κύριο μέσο. Είναι η Τέχνη για τη 
διαμόρφωση των Αρίστων. Μια αληθινά Αλχη-
μική Τέχνη για τη μετάλλαξη του ανθρώπου από 
δέσμιο των κατώτερων παθών σε αληθινά ελεύ-
θερο πολίτη και κύριο του Εαυτού του. Διδασκό-
ταν στα Μυστήρια, απ’ όπου διαμορφώνονταν 
οι Άρχοντες.

Παραδείγματα τέτοιων εξελιγμένων κοινωνι-
ών έχουμε στην Αρχαία Αίγυπτο, στη Μυκηνα-
ϊκή εποχή, πριν από τον Τρωικό πόλεμο, στην 
Ινκαϊκή Αυτοκρατορία του Περού, στους Μάγια 
και στους Αζτέκα του Αρχαίου Μεξικού, στο 
Χρυσό αιώνα του Περικλή με τα Ελευσίνια Μυ-
στήρια και στα Μυητικά κολλέγια των Ρωμαίων 
Πατρικίων, πριν από την αυτοκρατορική εποχή. 
Επίσης, στην Κομφουκιανική Κίνα, στη Βεδική Ιν-
δία και στην Ιαπωνία των Σαμουράι.

Πίσω από τις περισσότερες αρχαίες Αυτο-
κρατορίες υπήρξε ένα μοναδικό πνευματικό 
υπόβαθρο, τα Μεγάλα Μυστήρια, το ιδρυτικό Πλάτων 
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κέντρο των οποίων ήταν σε κάποια από τις 
λεγόμενες «Στήλες Φωτός» της Γης. (Σύμφωνα 
με την Ανατολική Εσωτερική Παράδοση, οι Στή-
λες Φωτός είναι κέντρα ενέργειας του πλανήτη, 
όπου ενώνονται οι ουράνιες με τις γήινες Δυνά-
μεις, είναι ο Ομφαλός του Κόσμου. Υπάρχουν 
10 «Στήλες» από τις οποίες σήμερα μόνο 5 βρί-
σκονται ακόμα σε ενέργεια: στην Αίγυπτο, την 
Ελλάδα, την Ινδία, τη Ρώμη και την Κίνα).

 Όλες οι παραδοσιακές κοινωνίες, πόσο 
μάλλον οι εξελιγμένες, θεμελιώνονται στο τρί-
πτυχο του θεσμού των Μυστηρίων, δηλαδή 
στην ύπαρξη Μύθων, Τελετών και Μυήσεων 
και γι’ αυτό η έννοια της Βασιλείας αποτελεί τη 
βάση του Πολιτισμού. 

Ο Βασιλιάς είναι ο Άριστος Άρχοντας, που, 
στην κορυφή του Ιερού Ναού της Ακρόπολης, 
γεφυρώνει τους ανθρώπους με τον Ουρανό, 
με τη Θεότητα. Είναι η «Βάση του λαού», δηλα-
δή δεν είναι ο βασιλιάς που στηρίζεται στο λαό, 
αλλά ο λαός πάνω στο βασιλιά. Ο Βασιλιάς 
«κρέμεται» από τον Ουρανό, από τη θεία Δύνα-
μη και με τη σειρά του στηρίζει πνευματικά το 
λαό του. 

Διατηρεί και ανασκευάζει την Κοσμική Τάξη 
και τη σωστή λειτουργία των Νόμων τόσο της 
Φύσης όσο και του Ανθρώπου. Σαν εικόνα του 
Άξονα του Κόσμου, γίνεται Άρχοντας του Χρό-
νου και του Ιερού Ημερολογίου, όπως και Άρ-
χοντας του Χώρου, της Ιερής Γεωγραφίας.

Η πηγή της εξουσίας είναι το Ιερό: χάρη στο 
Ιερό, το βέβηλο γίνεται κοσμικό. Αποστολή του 
Βασιλιά–Ιερέα είναι επομένως να διατηρεί τους 
κανόνες του Ιερού και να του επιτρέπεται να εμ-
ψυχώνει και να ανανεώνει την κοινωνία μέσω 
της τελετουργικής οδού.

Χωρίς να πέσουμε στην παγίδα της εξιδα-
νίκευσης των παραδοσιακών κοινωνιών και 
χωρίς να θέλουμε να αρνηθούμε τα καλά των 
σύγχρονων, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι 
ο άνθρωπος των παραδοσιακών κοινωνιών 
παρέμενε πιο κοντά στο περιβάλλον και στον 
εαυτό του από το σύγχρονο.

Ένα από τα σημαντικότερα μαθήματα που 
μπορούμε να εξάγουμε από το παρελθόν είναι 
η επείγουσα ανάγκη να ξαναμάθουμε να συν-
δέουμε τη Λογική με το Φανταστικό, το ιερό με 
το βέβηλο, το σφαιρικό με το επιμέρους,

 Αντί να θεωρεί ο άνθρωπος τον εαυτό του 
κέντρο του Σύμπαντος και να αναγάγει τα πά-
ντα στην προσωπικότητά του ή στο μικρό του 
εαυτό, οφείλει με ταπεινοφροσύνη να αναπτύξει 
τη συνείδηση ενός Εαυτού, δηλαδή να αισθά-
νεται ότι συμμετέχει περισσότερο στην κοσμική 
διάσταση.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Παιχνίδια στον Καθρέπτη, Δέλια Γκουθμάν, εκδόσεις 
Νέα Ακρόπολη
Τα 3 Κέντρα του Μυστηρίου, Γ. Α. Πλάνας, εκδόσεις 
Νέα Ακρόπολη
Η νέα Ανθρωπολογία, Φερνάντο Σβάρτς, εκδόσεις 
Νέα Ακρόπολη Ο Φαραώ ως Βασιλιάς- Ιερέας

Ο Ομφαλός του κόσμου στους Δελφούς
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Κείμενο: Σέμη Γκούφα

Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΒΟΥΔΑ

Όπως το γιασεμί μεγαλώνει όμορφα και με γλυκό 
άρωμα
πάνω σ’ ένα σωρό από σκουπίδια πεταμένα στην 
άκρη του δρόμου,
έτσι, έστω και μέσα σε εκείνους που δεν είναι τίποτε 
άλλο από σκουπίδια
ο πιστός στο Τέλειο Ξύπνημα λάμπει με τη Σοφία του 
ανάμεσα στους τυφλούς του κόσμου»

Βούδας

Όταν ο Χριστιανισμός άρχισε να κινείται προς 
τη Δύση, ταυτόχρονα ο Βουδισμός ξεκίνησε να εξα-
πλώνεται στην Ανατολή. Ο Βουδισμός, με πρωτο-
πόρο τον Ασόκα Τσαντραγκούπτα, έφθασε στην 
Κίνα, όπου συνυπήρξε με τον Κουμφουκιανισμό. 
Έτσι, μπορεί σήμερα ο Βουδισμός να είναι μία από 
τις μεγαλύτερες θρησκείες στον κόσμο, ξεκίνησε 
όμως ως φιλοσοφικό σύστημα.

Η φιλοσοφία του Βούδα (Σιντάρτα Γκωτάμα) εμ-
φανίστηκε σε μια εποχή, στην οποία είχε ξεπέσει και 
εκφυλιστεί η μεταφυσική και η τελετουργική επίσημη 
βραχμανική θρησκεία των Βεδών. Η λέξη «Βούδας» 
σημαίνει φωτισμένος. Τον τίτλο του Βούδα τον απέ-
κτησε ο Σιντάρτα Γκωτάμα σε προχωρημένη ηλικία, 
ύστερα από μακρόχρονη φιλοσοφική αναζήτηση 
κοντά στους σοφούς της Ινδίας εκείνης της εποχής. 

Γεννήθηκε το 563 π.Χ. στο βασίλειο του Καπιλαβάστου. Πατέρας του ήταν ο βασιλιάς Σουδοδάνα και 
μητέρα του η Μάγια, η οποία συνέλαβε με μυστικιστικό τρόπο, όπως αναφέρουν οι παραδόσεις ότι 
γίνεται η σύλληψη και γέννηση των περισσοτέρων Αβατάρα.

Η ζωή του Σιντάρτα ήταν σύντομη στο παλάτι, γιατί από εκεί έφυγε σε νεαρή ηλικία για να απαντήσει 
στα μεγάλα φιλοσοφικά του ερωτήματα. Ως τότε ζούσε στο παλάτι του πατέρα του έχοντας όλες τις 
ανέσεις που του πρόσφερε ο βασιλιάς. Όμως παρά την ειδυλλιακή ατμόσφαιρα που του είχαν φτιάξει 
στο παλάτι οι γονείς του, αποφάσισε να βγει έξω και να επισκεφτεί ο ίδιος το βασίλειό του. Τότε, δια-
δοχικά, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, αντιμετώπισε την ανθρώπινη δυστυχία υπό τη μορφή ενός 
γέρου, σκυφτού από το βάρος των χρόνων, ενός αρρώστου, καταβεβλημένου από τον πόνο, και ενός 
νεκρού. Μπροστά στην ανθρώπινη δυστυχία που φέρνουν τα γηρατειά, η ασθένεια και ο θάνατος, η 
ψυχή του Πρίγκιπα ξύπνησε για τη φιλοσοφία και κατάλαβε τη ματαιότητα του κόσμου.

Αποφάσισε τότε να φύγει και να αναζητήσει την αιτία του πόνου, μέσα στη φτώχεια της ασκητικής 
ζωής, μακριά από τα εγκόσμια και τις ανέσεις. Μετά από μεγάλη περιπλάνηση βρήκε τη φώτιση μόνος 
του, αφού καμία από τις διδασκαλίες που διδάχθηκε δεν τον ικανοποιούσαν. Η παράδοση αναφέρει ότι 
φωτίστηκε, ότι βρήκε την υπέρτατη αλήθεια κάτω από το δέντρο Μπόντι. Έτσι διατύπωσε τη διδασκαλία 
της Μέσης Οδού, δηλαδή του σωστού αρμονικού μέτρου ανάμεσα στον ακραίο ασκητισμό και τη μαλ-
θακή πολυτέλεια. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε το κήρυγμά του.

Η καρδιά της διδασκαλίας του πρώτου κηρύγματος του Βούδα στην πόλη του Μπεναρές είναι οι 
λεγόμενες τέσσερις Μεγάλες Αλήθειες:

1. Η ύπαρξη του πόνου (Duhka). Ο πόνος δεν περιορίζεται στα ανθρώπινα πλάσματα, αλλά αγγίζει, 
γενικώς, όλες τις έμψυχες υπάρξεις που έχουν εμπλακεί στη σαμσάρα, στον τροχό των ενσαρκώσεων
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Είναι φανερό ότι παντού υπάρχει πόνος, και όταν 
γεννιούνται και όταν πεθαίνουν τα όντα. Για να 
ζήσουν μερικοί, πρέπει άλλοι να πεθάνουν. Όταν 
αποκτούμε αγαθά, γεννιέται ο φόβος ότι μπορεί 
να τα χάσουμε, και ο πόνος φωλιάζει όταν τα χά-
νουμε. Ο πόνος είναι ο νόμος της εξέλιξης.

2. Ο πόνος οφείλεται σε ορισμένες αιτίες, που 
συνοψίζονται στη δίψα, την επιθυμία για ζωή.

3. Η επιθυμία που προξενεί τον πόνο μπορεί 
να εξαλειφθεί.

4. Υπάρχει ένας δρόμος για την εξάλειψη του 
πόνου και για την άρση των αιτιών των επιθυμι-
ών και αυτός είναι η Ευγενής Οκταπλή Ατραπός, 
την οποία αποτελούν τα εξής εσωτερικά σκαλο-
πάτια:

Ορθή ομιλία, Ορθή Διάθεση, Ορθή πράξη, 
Ορθά μέσα ζωής, Ορθή προσπάθεια, Ορθή 
συμπεριφορά, Ορθή σκέψη και Ορθός Διαλογι-
σμός. 

Με την άσκηση αυτών των αρετών μπορεί ο 
άνθρωπος ν’ απελευθερωθεί από τον πόνο και 
να φτάσει «εν ζωή» στη Νιρβάνα, δηλαδή στην 
πλήρη Απελευθέρωση, να αυτοβυθιστεί στο 
Απόλυτο.

Η θρησκευτική φιλοσοφία που άφησε ο Βού-
δας, παρήγαγε για πολλά χρόνια γενιές αγαθών 
και ανιδιοτελών ανθρώπων. Ο βουδισμός είναι 
μια αναίμακτη θρησκεία, ανεκτική και φιλελεύ-
θερη, που διδάσκει την παγκόσμια ευσπλαχνία 
και αγαθοεργία, την αγάπη και την αυτοθυσία, 
την πενία και την ικανοποίηση του καθενός με τη 
μοίρα του, όπου κι αν είναι. Ούτε διώξεις, ούτε 

επιβολές στις πίστεις δια πυρός και σιδήρου την 
αμαύρωσαν. 

Ο Βούδας ποτέ δεν έγραψε, ούτε συγκέντρω-
σε τις διδασκαλίες του σε κάποιο έργο. Αυτό το 
έκαναν οι μαθητές του 400 χρόνια μετά το θά-
νατό του (543 π.Χ.). Οι πιο καθαρές διδασκαλίες 
του περιέχονται στο έργο «Κανών Πάλι», που έχει 
το παράξενο όνομα Τριπιτάκα (Οι Τρεις Κάλαθοι) 
το οποίο περιλαμβάνει: 
Σούτα Πιτάκα: τα βιβλία της Διδασκαλίας 
Βινάγια Πιτάκα: τα βιβλία των Ηθικών Διδαγμά-
των 
Αβιδάμμα Πιτάκα: τα βιβλία της ψυχολογίας και 
της Φιλοσοφίας.

Το Δαμμαπάντα ανήκει στο Σούτα Πιτάκα και 
αποτελείται από μια σειρά 423 κεφαλαίων. Μέσα 
από αυτές τις ηθικές διδασκαλίες και διδάγματα ο 
Βούδας μας μιλάει για την ύπαρξη δέκα δεσμών 
που δένουν τον άνθρωπο μ’ αυτόν τον κόσμο.

Αυτά τα δέκα δεσμά είναι τα εξής:
1. Η πίστη στην ύπαρξη ενός ατομικού Εγώ ή 

Αίρεση της Ατομικότητας. Ο άνθρωπος «ανα-
γκάζεται» να είναι δέσμιος αυτού του κόσμου 
και του τροχού της Σαμσάρας, επειδή οι φορείς 
της προσωπικότητάς του τον εμποδίζουν να 
αντιληφθεί την ατομικότητά του, με αποτέλεσμα 
αυτή να διασπάται. Έτσι, ο άνθρωπος δεν μπο-
ρεί να αναγνωρίσει την πραγματική του φύση.

2. Η Απορία ή αναποφασιστικότητα. Καταλα-
βαίνουμε καλά αυτό το χαρακτηριστικό του μη 
επιβεβαιωμένου ανθρώπου, που τον κάνει να 
χάνει πολλές ευκαιρίες στη ζωή του, και πολλές 
φορές τον οδηγεί στην τεμπελιά και τη μαλθακό-
τητα. Επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια λάθη, δε 
ρισκάρει, δε μαθαίνει, δεν παίρνει πρωτοβουλίες, 
γίνεται ένα άβουλο ον. Αυτός είναι ένας ακόμη 
ανασταλτικός παράγοντας που τον εμποδίζει να 
φτάσει στην απελευθέρωση.

3. Η πίστη στην αποτελεσματικότητα των 
εξωτερικών τελετών και ιεροτελετουργιών. Αυ-
τός είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για τον κάθε άν-
θρωπο που προσκολλάται στη μορφή και χάνει 
τη βαθιά ουσία. Η προσκόλληση στη μορφή και 
στην επιφανειακή ενασχόληση με το ιερό κάνει 
τον άνθρωπο φανατικό λάτρη του τυπικού χω-
ρίς καμία εσωτερική αξία και δύναμη.

4. Η επιθυμία ύπαρξης στους κόσμους της 
Μορφής. Αυτή η επιθυμία γεννιέται από το έν-
στικτο της συντήρησης της ζωής. Να θέλουμε 
δηλαδή με οποιοδήποτε τίμημα να υπάρχουμε 
στον αισθητό κόσμο. Αυτό μας δίνει μια ψεύτικη 
σιγουριά ότι δεν θα χαθούμε ποτέ. Αυτή η επιθυ-
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μία οφείλεται και στο φόβο που έχουμε για το θά-
νατο.

5. Η επιθυμία ύπαρξης στους κόσμους της 
Μη–Μορφής.

6. Η ανησυχία. Ο Νους είναι ένα μεγάλο εργα-
λείο που διαθέτει ο άνθρωπος, και σ’ αυτό το επί-
πεδο θα δημιουργηθεί η γέφυρα προς το ανώτε-
ρο εγώ μας. Όμως ο νους της προσωπικότητας, 
λόγω του ότι έχει μέσα του την επιθυμία (κάμα), 
τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, με αποτέλεσμα να 
γίνεται ανήσυχος, ενώ δεν θα έπρεπε. Χάνοντας 
τη γαλήνη και την εσωτερική του ηρεμία, ο άν-
θρωπος γίνεται δέσμιος της μικρής φωνής του 
νοητικού του επιπέδου.

7. Η κακοήθεια. Η ηθική ζωή στο βουδισμό 
είναι άμεσα συνδεμένη με την εσωτερική ζωή και 
τη βαθιά γνώση του εαυτού. Βασίζεται επίσης 
στον Παγκόσμιο Νόμο της Δικαιοσύνης, αυτόν 
της Δράσης και της Αντίδρασης, της Αιτίας και 
του Αποτελέσματος, το λεγόμενο Κάρμα. Έτσι 
το κακό ήθος στον άνθρωπο παράγει αποτε-
λέσματα που θα τον κάνουν δέσμιο αυτού του 
κόσμου, και θα τον οδηγούν ξανά και ξανά στον 
τροχό της Σαμσάρα.

8. Η υπερηφάνεια. Ο άνθρωπος συχνά έχει 
την τάση να κάνει ότι γνωρίζει, ενώ δεν γνωρίζει 
τίποτα. Να θέλει να φαίνεται καλός και έξυπνος 
προβάλλοντας διάφορες ψεύτικες μάσκες. Με 
βάση το Νόμο που αναλύσαμε, αυτή η στάση 
θα έχει κάποια αποτελέσματα σ’ αυτήν ή στην 
άλλη ζωή, μέχρι να μάθει ο καθένας από μας 
πώς πρέπει να συμπεριφέρεται.

9. Ο αισθησιασμός. Η επιθυμία και η ηδονή, 
τα κατώτερα πάθη και συναισθήματα εμποδί-
ζουν τον άνθρωπο να έρθει σ’ επαφή με το ιερό 
και να έχει εσωτερική ζωή. Είναι ένα βασικός δε-
σμός που έλκει τον άνθρωπο προς την ύλη.

10. Η άγνοια. Ένας από τους μεγαλύτερους 
εχθρούς του ανθρώπου, για όλες τις φιλοσοφίες 
και για όλες τις θρησκείες είναι η άγνοια. Διότι 
η σύνδεσή μας με το ανώτερο μέρος του εαυ-
τού μας βασίζεται στη γνώση του εαυτού μας, 
στην αυτοπαρατήρηση, στην παρατήρηση των 
πραγμάτων και των γεγονότων που συμβαίνουν 
γύρω μας, μέσα μας και έξω από εμάς.

Μετά από αυτά που αναφέραμε για το Βου-
δισμό και τη ζωή του Βούδα, θα ήταν χρήσιμο 
να μελετήσουμε και να εμβαθύνουμε σ’ αυτήν τη 
θρησκεία (ή φιλοσοφικό ρεύμα) με το εξαιρετικό 
βάθος και περιεχόμενο.
«Και να, ω Μπίκου, η Ευγενής Αλήθεια για τον 
πόνο:
η γέννηση είναι πόνος, τα γηρατειά είναι
οδυνηρά
η αρρώστια είναι οδυνηρή, ο θάνατος είναι
οδυνηρός,
το άγχος, η στεναχώρια είναι οδυνηρά.
Η ένωση με το δυσάρεστο είναι οδυνηρή, 
ο αποχωρισμός από αυτά που αγαπάμε είναι 
οδυνηρός. 
Οδυνηρό είναι να μην αποκτούμε αυτά που
επιθυμούμε.» 

Από το κήρυγμα του Μπεναρές, του Βούδα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
«Βίβλος του Αποκρυφισμού», Ε. Π. Μπλαβάτσκυ, 
εκδόσεις Κέδρος
«Εισαγωγή στη Σοφία της Ανατολής», Γ. Α. Πλάνας, 
εκδόσεις Νέα Ακρόπολη
«Το λεξικό της Φιλοσοφίας», Θ. Πελεγρίνης, εκδόσεις 
ελληνικά γράμματα
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Αναζητώντας πηγές για την εσωτερική σύν-
θεση του ανθρώπου, ανακαλύπτουμε πως 
οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι είχαν βαθιές 
γνώσεις, τόσο για τη σχέση μεταξύ του Νου, 
της Ψυχής και του Σώματός μας όσο και για 
τη σχέση του ανθρώπου με τα κοσμικά επίπε-
δα από τα οποία προέρχονται οι φορείς του. 
Εκτός από φιλόσοφοι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν 
και πολύ καλοί ψυχολόγοι.  Η σύνδεση του 
Μακρόκοσμου με το Μικρόκοσμο–άνθρωπο 
ανήκει στις δικές τους ανακαλύψεις κι αυτή η 
γνώση προηγείται από τη γνώση των σύγχρο-
νων επιστημόνων.

Φαντάσου πως βρίσκεσαι καθισμένος στον αναπαυτικό καναπέ σου, μετά από μια εξοντωτική 
μέρα δουλειάς με πολλά απρόοπτα και δυσκολίες. Θέλεις, όσο τίποτε  άλλο, να ξεκουραστείς. Χτυπά-
ει το τηλέφωνο και η γυναίκα ή ο άντρας που ονειρευόσουν χωρίς ελπίδα, σου ζητάει να βγείτε έξω. 
Για λίγο ξεχνάς ότι είσαι κουρασμένος και βρίσκεσαι σε μια συναισθηματική δίνη, θυμάσαι πως είσαι 
ερωτευμένος και μόνο αυτό έχει σημασία. Μέχρι να έρθει η στιγμή να σηκωθείς από τον καναπέ. Τότε 
επιστρέφει η κούραση, δεν είναι όμως το μόνο που σε επηρεάζει. Από τη μία αυτό, από την άλλη τα 
συναισθήματα. Έστω για μια στιγμή, δεν είσαι ταυτισμένος με κανένα από τα συναισθήματά σου, 
αλλά μετέωρος, αναποφάσιστος, και λες «εγώ, προτιμώ το ένα ή το άλλο».

Φαντάσου έπειτα ένα άλλο υποθετικό γεγονός: ενώ μελετάς για κάποιες εξετάσεις ή ετοιμάζεις κάτι 
σημαντικό για σένα, που θέλει πολλή σκέψη και συγκέντρωση, έρχεται το «μοιραίο» τηλεφώνημα, μια 
ευχάριστη πρόσκληση από μια καλή παρέα. Πάλι, ενώ ήσουν απορροφημένος από τις σκέψεις σου 
αυτή τη φορά, μια συναισθηματική κατάσταση σε «πηγαίνει» κάπου αλλού, ή το αντίστροφο, ενώ 
ζεις μια συναισθηματική κατάσταση, κάτι σε οδηγεί σε σκέψεις, σε προβληματισμούς. Ίσως ξαναβρε-
θείς μετέωρος, κάπου ανάμεσα στα δυο, για να παρατηρήσεις και ν’ αποφασίσεις.

Τώρα προσπάθησε να φανταστείς, ίσως και να θυμηθείς, μια διαφορετική στιγμή: έχεις φτάσει 
σε μια ωριμότητα και η πείρα των όσων έχεις ζήσει σου έχει δώσει μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποιος 
είσαι και τι θέλεις να κάνεις. Είσαι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Ξαφνικά συμβαίνει κάτι αναπάντεχο. 
Χάνεις όλα όσα έχεις ή γνωρίζεις ανθρώπους που ζουν πόνους, ευτυχία ή εμπειρίες που δεν μπο-
ρούσες να φανταστείς. Ή συμβαίνει κάτι άλλο που γκρεμίζει το γνώριμο «κόσμο σου». Για μια στιγμή 
ξεχνάς την ξεχωριστή σου προσωπικότητα κι ανακαλύπτεις πως υπάρχει μια φυσική ένωση και αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και όλων των όντων. Οι αποστάσεις  είναι φαινομενικές, όπως 
κι ο χρόνος. Είσαι μετέωρος μεταξύ της ξεχωριστής σου ύπαρξης και του Όλου. Κι αυτό διαρκεί ίσως 
τόσο όσο η λάμψη της αστραπής.

Και στις τρεις περιπτώσεις που αναφέραμε υπάρχουν κάποιες στιγμές που δεν είσαι ταυτισμένος 
με το σώμα, τα συναισθήματα, ή τις σκέψεις σου. Η σύγκρουση, η «τριβή» μεταξύ αυτών, παράγει 
μια σπίθα, που μας κάνει να είμαστε περισσότερο «παρόντες», πιο συνειδητοί και να λέμε «εγώ».  Εί-

Κείμενο: Στάθης Σακκάς

ΤΑ 7 ΣΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΚΑΙ ΟΙ 
3 ΚΟΣΜΟΙ
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Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η 
επταπλή σύνθεση του ανθρώπου είναι μια αρ-
χαία γνώση που λέει το εξής: «Ποιος είμαι; Το 
σώμα μου, η ενέργειά μου, τα συναισθήματά 
μου ή οι σκέψεις μου; Μα όλα αυτά μπορώ να 
τα παρατηρήσω, να συμβιώσω μαζί τους, να 
τα βελτιώσω. Τότε ποιος είμαι; Αν προχωρήσω 
βαθύτερα σε δικά μου βιώματα ή σε εξαιρετικών 
ανθρώπων, ανακαλύπτω και τρία ακόμη χαρα-
κτηριστικά:

1. Τη Διάνοια, δηλαδή τις ανώτερες σκέψεις, 
φιλοσοφικές, επιστημονικές, καλλιτεχνικές κλπ. 
που ξεπερνούν τις προσωπικές ανάγκες και τη 
συγκεκριμένη εποχή.

2. Τη Διαίσθηση και την Αγάπη χωρίς περιο-
ρισμούς. Και τέλος, 

3. Tη Βούληση, που δεν σταματάει μπροστά 
σε κανένα εμπόδιο, προκειμένου να εκπληρώ-
σει ένα όνειρο ή έναν ανώτερο σκοπό. Έτσι η 
επταπλή μας σύνθεση είναι: Βούληση, Διαίσθη-
ση, Διάνοια, Νους Επιθυμιών, Συναισθηματι-
κός φορέας, Ενεργειακός φορέας και Φυσικό 
σώμα. Κι η «Χιονάτη–Συνείδηση» προσπαθεί να 
γνωρίσει τους «Επτά νάνους», από τον πιο ιδιό-
τροπο μέχρι τον πιο σοφό.

Αυτήν την επταπλή σύνθεση μπορούμε να 
τα αναπαραστήσουμε με σφαίρες (ή κύκλους) 
που τέμνονται.

Ο Φυσικός και ο Ενεργειακός φορέας ανή-
κουν στη σφαίρα του Σώματος, ο Συναισθημα-
τικός φορέας και ο Νους Επιθυμιών στη σφαί-
ρα της Ψυχής, η Διάνοια και η Διαίσθηση στη 
σφαίρα του Νου και η Βούληση ή Ατομικότητα 
στη σφαίρα του Πνεύματος. Στα σημεία ανάμι-
ξης, ένωσης ή σύγκρουσης-τριβής αυτών των 
σφαιρών γεννιέται η συνείδηση–φως, αυτή που 
μας επιτρέπει να λέμε «εγώ».

Σώμα – Ψυχή – Νους: Αυτά τα πεδία ύπαρ-
ξης του ανθρώπου, εδώ και χιλιάδες χρόνια 
αλλά και τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν μελετη-
θεί ως προς την λεπτότερη, αόρατη φύση τους. 
Τα αποτελέσματα των ερευνών του Βίλχελμ Ράιχ 
για τη Βιοενέργεια, του ζεύγους Κίρλιαν για τη 
φωτογράφηση της αύρας, και τόσων άλλων 
ερευνητών είναι εκπληκτικά. Το ίδιο τα χιλιάδες 
στατιστικά πειράματα του τομέα της παραψυ-
χολογίας που περιγράφουν πλέον πολύ συ-
γκεκριμένα τον αόρατο κόσμο της ενέργειας, 
των συναισθημάτων και των σκέψεων. Επίσης 
δείχνουν την επικοινωνία μεταξύ γεγονότων και 
ανθρώπων μέσω αόρατων «νημάτων» ή κυμά-
των. Αν δεχτούμε σαν δεδομένο την ύπαρξη του 
αόρατου ανθρώπου, τότε ποιο είναι το μέσο, ο 
χώρος μέσω του οποίου επικοινωνούν οι αόρα-
τοι άνθρωποι; Φυσικά είναι η αντίστοιχη «ύλη» ή 
συχνότητα–κραδασμός. Ας φανταστούμε επί-
σης πως, ενώ χρειαζόμαστε ένα οικοσύστημα 
για να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε ως 
ανθρώπινο είδος, ξαφνικά μεταφερόμαστε  από 
τη Γη σε έναν σιδερένιο πλανήτη. Σίγουρα δεν 
θα μπορούσαμε να ζήσουμε εκεί. Το ίδιο συμ-
βαίνει και με τους λεπτότερους φορείς μας. Δεν 
θα μπορούσαν να επιβιώσουν, αν δε ζούσαν 
σε ένα κατάλληλο γι’ αυτούς οικοσύστημα.

Ήδη από τη δεκαετία του 1980, ο βιολόγος R. 
Sheldrake, μετά από χιλιάδες πειράματα σε αν-
θρώπους και ζώα, 
εισήγαγε τη θεω-
ρία των Μορφο-
γενετικών Πεδίων.   
Πεδίων, δηλαδή, 
νοητικών που φυ-
λάσσουν τις εμπει-
ρίες ενός είδους και 
τις μεταβιβάζουν 
σε άτομα του ίδιου 
είδους ή τις συλ-
λαμβάνουν και τις 
αξιοποιούν άτομα 
του είδους χωρίς 
να μεταβιβάζονται  Ρούπερτ Σελντρέικ

Σώμα

Ψυχή 

Νους 

ναι π.χ. διαφορετικό να είμαι ταυτισμένος με την 
πείνα μου και άλλο να γνωρίζω πως το σώμα 
μου πεινάει.
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απαραίτητα μέσω του DNA. Ο κορυφαίος ψυ-
χολόγος Κάρλ Γιούνγκ, λίγες δεκαετίες πριν, με-
λετώντας τα βιώματα, συνειδητά και ονειρικά, 
ανθρώπων από όλες τις ηπείρους, κατέληξε 
στη βεβαιότητα του «Συλλογικού Ασυνείδητου». 
Ενός κοινού τόπου, όπου οι βαθύτερες και πιο 
πνευματικές ιδιότητες του είδους μας περιμέ-
νουν να αναδυθούν, και ενίοτε αναδύονται. Σ’ 
αυτή τη θέση τον οδήγησε και η μελέτη του συμ-
βολισμού των ονείρων. Πολλοί ανθρωπολόγοι, 
όπως ο Μιρσέα Ελιάντ, ο Τζόζεφ Κάμπελ και άλ-
λοι μέσα από τα σύμβολα και τους μύθους των 
λαών, έφτασαν σ’ αυτόν τον κοινό τόπο.

Η γνώση των αόρατων κόσμων υπήρχε σε 
πολλούς αρχαίους λαούς. Οι αρχαίοι Έλληνες 
φιλόσοφοι μίλησαν ξεκάθαρα για την ύπαρξη 
τριών κόσμων στο εκδηλωμένο σύμπαν: ο κό-
σμος του Σώματος, της Ψυχής και του Νου. 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα:
• Ο Νους ή το Πνεύμα του Κόσμου είναι ο 

δημιουργός-θεός, συνεχιστής στη δημιουργία 
του άχρονου Όντος-Θεού, πρωταρχικού δημι-
ουργού. 

• Η Ψυχή του κόσμου γεννιέται από την ανά-
μιξη του πρωταρχικού Όντος, της Πρωταρχικής 
Ουσίας και του Νου. Μετέχει δηλαδή στην ου-
σία τους κι αναλαμβάνει να αποτυπώνει αυτά 
τα επίπεδα στο:

• Σώμα, η Ύλη του κόσμου, που δομείται σε 
διάφορα επίπεδα.

Διαβάζουμε στον Τίμαιο: 
Ο Δημιουργός «...κατασκεύασε το σύμπαν, 

αφού έβαλε νουν εις την ψυχή και την ψυχή εις 
το σώμα».

 «Δεν είναι δυνατόν να συναρμολογηθούν 
καλά δύο πράγματα, χωρίς να χρησιμοποιηθεί 
κάποιο άλλο, διότι αυτό το τρίτο πρέπει να χρη-
σιμέψει ως σύνδεσμος μεταξύ των δύο».

Είναι ενδιαφέρον το σημείο όπου αναφέ-
ρει πως η Ψυχή έχει το ίδιο κέντρο με το Σώμα, 
όμως δημιουργήθηκε ώστε να το περικλείει και 
να το υπερκαλύπτει. Και συνεχίζει λέγοντας πως 
«το σώμα του ουρανού κατέστη ορατό ενώ η 
ψυχή παρέμεινε αόρατη». Βλέπουμε μια αναφο-
ρά στην αύρα του Κόσμου.  

Ανάλογες διδασκαλίες βρίσκουμε στους 
Στωικούς και τους Νεοπλατωνικούς φιλόσο-
φους. Όμως και αυτοί και ο Πλάτωνας ισχυρί-
ζονται πως ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος 
ανάλογα με τον Κόσμο:

«Όποιος εργάζεται πάρα πολύ διανοητικώς, 
να δίνει και εις το σώμα την κίνηση που χρειά-
ζεται. Εκείνος πάλι που με επιμέλεια διαπλάθει 
το σώμα του, πρέπει να ανταποδίδει και εις την 
ψυχή τις αναγκαίες κινήσεις, χρησιμοποιώντας 
τη μουσική και κάθε είδος φιλοσοφίας, αν πρό-
κειται να λέγεται δικαιολογημένα ωραίος και 
αγαθός ταυτοχρόνως. Κατά τον ίδιο ακριβώςΠλάτων
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τρόπον πρέπει να περιποιούμαστε και τα διαφο-
ρετικά μέρη του σώματος και της ψυχής μιμού-
μενοι τη μορφή του σύμπαντος».

Στην Πλατωνική Φιλοσοφία συναντάμε επί-
σης τα 3 μέρη της ανθρώπινης ψυχής: 

Α. Το επιθυμητικό, που ταυτίζεται με το κατώ-
τερο «εγώ» του ανθρώπου, αυτό που μπορού-
με να ονομάσουμε «ζωικό» ή «μικρό εγώ». Είναι 
ο τόπος όπου ξυπνάνε οι επιθυμίες, τα ένστικτα, 
τα ευχάριστα (που συνήθως θεωρούμε καλά) 
και τα δυσάρεστα ή δύσκολα που δεν προτιμά-
με. Είναι κυρίως μηχανικό, δένεται με συνήθειες. 
Μέσω της επιβολής του μαζάνθρωπου–κατα-
ναλωτικού ζώου ως πρότυπου, η συνείδησή 
μας παραμένει εδώ στη μεγαλύτερη διάρκεια 
της ζωής μας.

Β. Το θυμοειδές, που έχει να κάνει κυρίως με 
τα καθαυτά συναισθήματα, πιο ξεκάθαρα και 
διαρκή. 

Γ. Το λογικό, που ταυτίζεται με το «εγώ» που 
θα ονομάσουμε «ανθρώπινο». Μπορεί να συν-
δεθεί με τις ανώτερες ιδέες, είναι δημιουργικό, 
παίρνει αποφάσεις. Παρόλο που έχει προτι-
μήσεις, αντιλαμβάνεται την έννοια του καθή-
κοντος, της αυτοβελτίωσης και της ζωής σαν 
ένα δρόμο όπου μαθητεύουμε για να γίνουμε 
καλύτεροι. Είναι η περιοχή όπου κάποια στιγμή 

ο άνθρωπος «ξυπνάει, αφυπνίζεται πραγματικά 
ως τέτοιος.

Κάθε «εγώ» διεκδικεί για τον εαυτό του περισ-
σότερη παραμονή της «συνείδησης» στο δικό 
του χώρο. Όποιο «εγώ–χώρο» τρέφουμε πιο 
συχνά αυτό  ενεργοποιούμε και δυναμώνουμε. 
Η μάχη είναι, σε γενικές γραμμές, μεταξύ του 
μέρους του ανθρώπου που βυθίζεται στις συ-
νήθειες κι αυτού που κινείται με πρωτοβουλία, 
ζητώντας υψηλότερα επίπεδα επίγνωσης.

Η ψυχή του ανθρώπου, ως μεσολαβητής με-
ταξύ νου και σώματος, παίζει σημαντικό ρόλο 
στο να κατακτήσουμε το «ανθρώπινο εγώ». 
Δεν είναι τυχαίο που σύμβολο της ψυχής είναι 
η μέλισσα, η οποία μεταστοιχειώνει το νέκταρ 
(παράγωγο του λουλουδιού–άξονα μεταξύ ου-
ρανού και γης) ή η πεταλούδα, που αφού ανα-
γεννηθεί από τη νύμφη και βγάλει φτερά, πίνει 
το νέκταρ και πετάει προς το φως.

Χρειάζεται μια γύμναση και ενδυνάμωση της 
ψυχής, ώστε να βρει το κέντρο της και να ευθυ-
γραμμίσει τους δύο κόσμους που συνδέει. 

Τέλος, το «Θείο εγώ» είναι η πιο υψηλή κατά-
σταση συνείδησης, που μας επιτρέπει να βιώ-
σουμε όχι μόνο την ατομικότητά μας αλλά και 
τη σύνδεσή και την ένωσή μας με το Όλο, το 
Ον,  το Θεό.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Συνειδητό και Ασυνείδητο, Καρλ Γιούγκ, Εκδόσεις    
Αναγνωστίδη
Τίμαιος, Πλάτων, Εκδόσεις Ι. Ζαχαρόπουλος
Οι Εννεάδες, Πλωτίνος, εκδόσεις Πάπυρος
Διατριβή Δ΄ - Εγχειρίδιο, Επίκτητος, εκδόσεις Ζήτρος
Τα 3 Κέντρα του Μυστηρίου, Γ. Α. Πλάνας, Εκδόσεις 
Νέα Ακρόπολη
Η Μυστική Διδασκαλία του Πλάτωνα, Σάββας Πατ-
τακός, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη

Η πεταλούδα ως σύμβολο της ψυχής

Ο Έρωτας και η Ψυχή
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Όσο εξερευνούμε το διάστημα, όσο προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς δημιουργήθηκε το σύ-
μπαν και η ζωή, τόσο βρισκόμαστε απέναντι σε αινίγματα που μας προκαλούν για περισσότερη 
έρευνα. Με κάθε νέα ανακάλυψη συνειδητοποιούμε πως όσα περισσότερα μαθαίνει κανείς, τόσο πιο 
πολύ καταλαβαίνει πόσα λίγα τελικά είναι αυτά που ξέρει... 

Κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου
Γνωστή και ως CMB (cosmic microwave background), αυτή η ακτινοβολία είναι ένα πρωτογε-

νές απομεινάρι από το Big Bang που έδωσε γέννηση στο σύμπαν. Εντοπίστηκε για πρώτη φορά 
στη δεκαετία του 1960, σαν ένας ήχος ραδιοκυμάτων που έμοιαζε να εκπέμπεται από παντού στο 
διάστημα. Η CMB θεωρείται ως το καλύτερο αποδεικτικό στοιχείο για τη στήριξη της θεωρίας του Big 
Bang. Πρόσφατες ακριβείς μετρήσεις τοποθετούν τη θερμοκρασία της CMB στα -455 Φαρενάιτ (-270 
βαθμοί Κελσίου).

Σκοτεινή ύλη
Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι συμπληρώνει τη μάζα της ύλης του σύμπαντος, αλλά είναι αόρατη 

και δεν μπορεί να ανιχνευθεί άμεσα με τη χρήση της υπάρχουσας τεχνολογίας. Τα υποψήφια συστα-
τικά της ποικίλλουν από τα πολύ ελαφρά νετρίνα, μέχρι τις αόρατες μαύρες τρύπες. Κάποιοι επιστή-

Τα 10 πιο παράξενα πράγματα στο Διάστημα
Κείμενο: http://www.space.com/bestimg/index.php?guid=4499b3474b769&cat=strangest
πηγή: www.esoterica.gr, στα πλαίσια της συνεργασίας με το περιοδικό μας



 esoterica.gr 
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Τα 10 πιο παράξενα πράγματα στο Διάσημα 

μονες αναρωτιούνται αν η ύπαρξη της σκοτει-
νής ύλης ισχύει, και προτείνουν ότι άν λυθεί το 
μυστήριο που την αφορά, θα μπορέσουμε να 
έχουμε μεγαλύτερη κατανόηση για τη βαρύτη-
τα.

Εξω-πλανήτες
Μέχρι περίπου τις αρχές του 1990, οι μόνοι 

γνωστοί πλανήτες στο σύμπαν ήταν οι οικείοι 
μας πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. 
Από τότε έχουν ανακαλυφθεί περισσότεροι 
από 190 πλανήτες εκτός του συστήματός μας. 
Ποικίλλουν από γιγάντιους αέριους κόσμους με 
μάζα που θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει 
και ως αστέρια, μέχρι μικρούς βραχώδεις κόκκι-
νους νάνους σε σκιώδεις περιστροφές.

Οι έρευνες για μια δεύτερη γη έχουν αποβεί 
ωστόσο μέχρι στιγμής άκαρπες. Οι αστρονόμοι 
γενικώς πιστεύουν πως με μία καλύτερη τεχνο-
λογία θα είναι πιο πιθανό να ανακαλυφθούν 
κόσμοι παρόμοιοι με το δικό μας.

Βαρυτικά κύματα
Τα βαρυτικά κύματα είναι διαταραχές του 

χωροχρόνου και είχαν προβλεφτεί από τη Γε-
νική θεωρία της Σχετικότητας του Αϊνστάιν. Τα 
κύματα ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός, 
αλλά είναι τόσο ασθενή, ώστε οι επιστήμονες 
περιμένουν να ανιχνεύσουν μόνο όσα έχουν 
δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια κολοσσιαίων 
κοσμικών γεγονότων, όπως τη συγχώνευση 
μαύρων οπών. Ο LIGO και η LISA είναι δύο ανι-
χνευτές που έχουν σχεδιαστεί για να ανιχνεύουν 
τα άπιαστα αυτά κύματα.

Όπως γίνεται και με τη ζωή στη Γη, οι γαλα-
ξίες μπορούν να «φάνε» ο ένας τον άλλο και 
να αναπτυχθούν στο πέρασμα των χρόνων. Η 
γαλαξιακή μας γειτόνισσα Ανδρομέδα «δειπνεί» 
για την ώρα με έναν δορυφόρο της. Περισσότε-
ρο από μια ντουζίνα αστρικών συμπλεγμάτων 
έχουν διασκορπιστεί σε κάθε σημείο της Ανδρο-
μέδας, αποτελώντας τα κοσμικά απομεινάρια 
παρελθόντων γευμάτων. (Η εικόνα δείχνει μια 
προσομοίωση της σύγκρουσης της Ανδρομέ-
δας με την δικό μας γαλαξία, ένα γεγονός που 
θα συμβεί σε περίπου 3 δισεκατομμύρια χρό-
νια).

Νετρίνα
Τα νετρίνα είναι ηλεκτρικά ουδέτερα σωματί-

δια με μηδαμινή μάζα, που μπορούν να περά-
σουν μέσα από μάζες με πάχος πολλών μιλίων.  
Κάποια από αυτά περνούν ακόμα και μέσα από 
το σώμα μας, την ώρα που διαβάζουμε αυτές 
τις γραμμές. Αυτά τα σωματίδια-φαντάσματα 
δημιουργούνται στο εσωτερικό φλεγόμενων υ-

Κοσμική ακτινοβολία υποβάθρου Ανιχνευτής νετρίνων

Γαλαξιακός κανιβαλισμός
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γιών άστρων, όπως επίσης και στις σούπερ-
νόβα που δημιουργούνται από αστέρια που 
πεθαίνουν. Στο πλαίσιο προγράμματος για την 
ανίχνευσή τους, έχουν τοποθετηθεί ανιχνευτέ 
κάτω από το έδαφος, βαθιά μέσα στη θάλασ-
σα, ή ακόμα και μέσα σε τεράστια κομμάτια πά-
γου.

Κβάζαρ
Σαν ολόφωτοι φάροι ακτινοβολούν μέχρι 

εμάς από τις άκρες του ορατού σύμπαντος 
και αποτελούν ενθύμιο για τους επιστήμονες, 
παραπέμποντας στην χαοτική νηπιακή ηλικία 
του σύμπαντος. Τα Κβάζαρ απελευθερώνουν 
περισσότερη ενέργεια από όση θα απελευθέ-
ρωναν εκατοντάδες γαλαξίες μαζί. Κατά γενική 
ομολογία, αποτελούν γιγάντιες μαύρες οπές 
στις καρδιές μακρινών γαλαξιών.

Ενέργεια κενού
Σύμφωνα με την κβαντική φυσική, αντίθετα 

με το τι φαίνεται, ο κενός χώρος είναι ένας ζω-
ηρός «χυλός» από υποατομικά σωματίδια, τα 
οποία διαρκώς και κάθε στιγμή δημιουργούνται 
και καταστρέφονται. Τα προσωρινά αυτά σω-
ματίδια προσδίδουν σε κάθε κυβικό εκατοστό 
του διαστήματος μία ιδιαίτερη ενέργεια, που 
σύμφωνα με τη Γενική Σχετικότητα προκαλούν 
τη δημιουργία μίας αντι-βαρυτικής δύναμης, 
που διαστέλλει το χώρο. Κανείς ωστόσο δεν ξέ-
ρει στην ουσία τι είναι αυτό που προκαλεί την 
επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος.

Αντιύλη
Όπως ο θρυλικός Bizzaro, το alter-ego του 

Superman, τα σωματίδια που απαρτίζουν τη 
γνωστή ύλη έχουν επίσης αντίθετες εκδόσεις 
του εαυτού τους. Το ηλεκτρόνιο έχει αρνητικό 
φορτίο για παράδειγμα, αλλά το αντίστοιχό του 

στην αντιύλη, το ποζιτρόνιο, είναι θετικό. Η ύλη 
και η αντιύλη εξαφανίζουν η μία την άλλη όταν 
έρχονται σε επαφή και η μάζα τους μετασχη-
ματίζεται σε καθαρή ενέργεια σύμφωνα με την 
εξίσωση του Αϊνστάιν E=mc2. Κάποια φουτου-
ριστικά σχέδια διαστημοπλοίων συμπεριλαμβά-
νουν μηχανές που θα χρησιμοποιούν αντιύλη.

Μίνι Μαύρες τρύπες
Εάν ισχύει μία νέα ριζοσπαστική θεωρία για 

τη βαρύτητα, τότε σε ολόκληρο το ηλιακό μας 
σύστημα βρίσκονται διασκορπισμένες χιλιάδες 
μικροσκοπικές μαύρες τρύπες, κάθε μία σε μέ-
γεθος περίπου ενός ατομικού πυρήνα. Σε αντί-
θεση με τα μεγαλύτερα αδέλφια τους, αυτές οι 
μικρές μαύρες τρύπες αποτελούν αρχέγονα 
απομεινάρια της Μεγάλης Έκρηξης και επηρε-
άζουν το χωρο-χρόνο με έναν ιδιαίτερο τρόπο, 
εξαιτίας της στενής σχέσης τους με μία πέμπτη 
διάσταση.

Ενέργεια κενού

Απεικόνιση μαύρης τρύπας

Κβάζαρ 
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Η σελίδα της υγείας

“Αυτοί από τους οποίους οι άνθρωποι ζητούν θε-
ραπεία των σωματικών ασθενειών, και που γι’ αυτό - 
περισσότερο από όλους- θα έπρεπε να καταλαβαίνουν 
την αληθινή υπόσταση του ανθρώπου, πειραματίζονται 
ακόμα στη σωματική μορφή για να βρουν την αιτία της 
αρρώστιας, αγνοώντας το γεγονός ότι η μορφή είναι 
μία έκφραση της ζωής, το προϊόν της ψυχής και ότι τα 
εξωτερικά συμπτώματα δεν μπορούν να αλλάξουν απο-
τελεσματικά, αν δεν αλλάξουν οι εσωτερικές τους αιτίες. 

Πολλοί από αυτούς, αρνούμενοι να πιστέψουν στην 
ψυχή, αναζητούν τα αίτια της αρρώστιας στην εξωτερι-
κή της έκφραση, όπου κυριολεκτικά δεν υπάρχουν. Οι 
ασθένειες είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της ανυ-
πακοής στους νόμους της Φύσεως, είναι οι συνέπειες 
αμαρτιών που δεν συγχωρούνται, αλλά θα εξιλεωθούν 
μόνο με την υπακοή πάλι στους φυσικούς νόμους. Μά-
ταια θα ζητά ο αδαής από τους φρουρούς της υγείας 
να τον βοηθήσουν και να απομακρύνουν τη Φύση 
από τα καθήκοντά της.Οι φυσικοί μπορεί να αποκατα-
στήσουν την υγεία αποκαθιστώντας την κυριότητα του 
νόμου, αλλά, ενόσω ξέρουν ένα απειροελάχιστο μόνο 
μέρος του, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να 
θεραπεύσουν ένα απειροελάχιστο μέρος των ασθενει-
ών που μαστίζουν την ανθρωπότητα.

Μερικές φορές δε, καταπιέζουν τις λειτουργίες μιας 
αρρώστιας προκαλώντας μια άλλη πιο σοβαρή. Μά-

ταια τέτοιου είδους ερευνητές αναζητούν την αιτία των 
ε π ι δ η μ ι κ ώ ν 

ασθενειών, σε 
μέρη όπου έχουν δι-
αδοθεί αλλά όχι και 

δημιουργηθεί. 
Η ψυχή του 

α ν θ ρ ώ -
που, όπου κατοικούν τα αίτια, δεν είναι ορατή με το 
μικροσκόπιο, γίνεται όμως ορατή μόνο απ’ αυτόν 
που είναι ικανός να αντιληφθεί την αλήθεια.

Ο ιδανικός γιατρός του μέλλοντος είναι αυτός 
που ξέρει την αληθινή σύσταση του ανθρώπου και 
που δεν οδηγείται από απατηλά εξωτερικά φαινόμε-
να, αλλά έχει την ικανότητα να εξετάσει τις κρυφές αι-
τίες όλων των εξωτερικών συμπτωμάτων. Γι’ αυτόν, 
τα επιτεύγματα της εξωτερικής επιστήμης δεν είναι οι 
οδηγητές, αλλά μόνο οι βοηθοί. Οδηγός του θα εί-
ναι μόνο η δική του γνώση και όχι καμιά θεωρία, και 
αυτή η γνώση του θα τον εφοδιάσει με δύναμη”. 

(Φραντς Χάρτμαν, Μαγεία Λευκή και Μαύρη)

Για το γιατρό που γνωρίζει την πραγματική 
φύση του ανθρώπου
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Η σελίδα της υγείας

“Η υψηλότερη και μόνη αποστολή του 
γιατρού είναι να αποκαταστήσει την υγεία 
στον άρρωστο”.

Σαμουήλ Χάνεμαν, σύγχρονος
εμπνευστής  της Ομοιοπαθητικής

“Η Ιατρική, για να προαγάγει την υγεία, 
πρέπει να ερευνήσει την αρρώστια, όπως 
η μουσική, για να δημιουργήσει την αρ-
μονία, πρέπει να εξετάσει τη δυσαρμο-
νία.”

Πλούταρχος

“Όταν εμείς οι ίδιοι έχουμε καλή υγεία, 
μπορούμε να δώσουμε συμβουλές 
στους αρρώστους” 

Μένανδρος

“Δεν ταιριάζει στον καλό γιατρό να 
φωνάζει σε βοήθεια μαγικές δυνάμεις, 
όταν χρειάζεται να γίνει χειρουργική επέμ-
βαση για να απαλλαγεί από το κακό ο 
άρρωστος.”

Σοφοκλής 

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΔΙΑΣΗΜΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ
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Η σελίδα του

Bodhidharma

O Yueh Fei (Γιάο Φέι) ήταν 
ένας από τους μεγαλύτερους 
στρατηγούς της δυναστείας 
των Sung και αναγνωρίζεται 
ως μια ηρωική και στρατιω-
τική φυσιογνωμία της κινέ-
ζικης ιστορίας. Ήταν αυτός 
που δημιούργησε τη μακριά 
φόρμα του Τάι-τσι (Tai Chi 
Cheung Kuen). Επίσης ανα-
φέρεται και ως ο δημιουργός 
της φόρμας του βαμβακιού 
(Mien Kuen). 

Έγινε μεγάλος λαϊκός 
ήρωας χάρη στις ικανότη-
τές του στο χειρισμό του 
σπαθιού και του κονταριού, 
καθώς και στις φοβερές τε-
χνικές του σε άοπλη μάχη. 
Ήταν μάλιστα τόσο μεγάλη η 
φιλοπατρία της οικογένειάς του, ώστε, όταν θα πήγαινε για πρώτη φορά στον πόλεμο, η μητέρα του 
έγραψε πάνω στην πλάτη του «να είσαι πιστός και να προστατεύσεις με κάθε τίμημα τη χώρα σου».

Για τους περισσότερους κινέζους ενσάρκωνε όλο το πατριωτικό, ηρωικό και πολεμικό πνεύμα 
ενός πατριώτη και εθνικού ήρωα. Μέσα στους κύκλους των πολεμικών τεχνών, του αποδόθηκε η 
ίδρυση πολλών και διαφορετικών στυλ πολεμικών τεχνών, συμπεριλαμβάνοντας «Το (γαμψό) Νύχι 
του Αετού» και την άσκηση υγείας γνωστή σαν «Οκτώ κομμάτια από μπροκάρ (ύφασμα)». 

Του δόθηκε συχνά αναγνώριση εξαιτίας των επιτευγμάτων του και του κριτικού του ρόλου, μέσα 
στην κινέζικη ιστορία. Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι σε μεγάλο βαθμό γνώσεις του στην τέχνη του πο-
λέμου και η σκληρή εξάσκηση στις πολεμικές τέχνες, καθώς και η συνεχόμενη εξάσκηση των στρατι-
ωτών του οδηγούσαν αυτόν και το στρατό του σε μεγάλες στρατιωτικές επιτυχίες. Γνωστά συγγράμ-
ματα αναφέρουν ότι ο Yueh Fei δίδασκε «Yin Yi Liu He Quang» (Καρδιά, μυαλό και οι έξι αρμονίες 
στη μάχη) στο στρατό και συνεισέφερε με πολλά συγγράμματα σχετικά με το Xingyi. Ωστόσο οι 
περισσότεροι μαθητές συμφωνούν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις  ότι ο στρατηγός Yueh 
Fei πραγματικά ανακάλυψε την τέχνη του Xingyi. Οι έξι αρμονίες αναφέρονται στις τρεις εσωτερικές 
αρμονίες (η καρδιά ή ο πόθος συντονίζονται με την  προσήλωση. Η προσήλωση συντονίζει το ki ή 
ζωτική ενέργεια. Το ki συντονίζεται με τη δύναμη. Στις τρεις εξωτερικές αρμονίες οι ώμοι συντονίζονται 
με τους γοφούς, οι αγκώνες με τα γόνατα και τα χέρια με τα πόδια. 

YUEH FEI
ΕΝΑΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ ΤΗΣ  ΔΥΝΑΣΤΕΙΑΣ ΤΩΝ SUNG
Κείμενο: Νίκος Τοπαλίδης
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Μια από τις πιο πρόσφατες αναφορές στο 
Yueh Fei βρίσκεται στα μαθήματα παραδοσια-
κών πολεμικών τεχνών «Preface to six Harmor 
Boxing» γραμμένο το 1750 από τον Liuhequan 
Xu.

Η ιστορία για το πρόσωπό του είναι λίγο 
πολύ ανακατεμένη με το μύθο και το θρύλο. Λέ-
γεται ότι κατά τη γέννησή του ένα μεγάλο πουλί 
πέταξε από πάνω του και τίναξε τα φτερά του, 
που ήταν γεμάτα χιόνι, πάνω στο νεογέννητο 
Φέι. Την ίδια χρονιά πλημμύρισε ο Κίτρινος Πο-
ταμός και η μητέρα του τον έσωσε ανεβάζοντάς 
τον σ’ ένα ψηλό δέντρο. 

Από μικρός είχε την ικανότητα να μελετά και  
να μαθαίνει πολύ γρήγορα τους κυριότερους 
αρχαίους συγγραφείς και κλασικούς ποιητές. 
Ήταν τόσο ικανός στην τοξοβολία, που μπο-
ρούσε να ρίχνει και με τα δύο χέρια εξίσου καλά. 
Ο Chow Tung ήταν δάσκαλός του και του χά-
ρισε το αγαπημένο του τόξο όταν ο Yueh Fei 
κατάφερε να τον νικήσει στην τοξοβολία καρ-
φώνοντας τα τρία του βέλη πάνω σε αυτά του 
δασκάλου του. Ο ίδιος δάσκαλος τον δίδαξε επί-
σης και την τέχνη του κονταριού, του ακοντίου, 
του δόρατος, του σπαθιού και του μαστιγίου. 

Είχε αποκτήσει μεγάλες γνώσεις πάνω στη 
γνώση του πολέμου και χρησιμοποιούσε με 
μεγάλη επιτυχία στρατηγικές και τεχνικές αιφνι-
διασμού και ανταρτοπόλεμου. Είχε την ικανότη-
τα να επιβάλει την πειθαρχία και την αυστηρή 
εκπαίδευση στο στρατό του, καταφέρνοντας 
πάντα να κερδίζει την εκτίμηση και το σεβασμό 
του. Ήταν παράτολμος και διακρινόταν κυρίως 
για την εξυπνάδα, την πονηριά και τον ηρω-
ισμό του. Στην εκπαίδευση των ανδρών του 
ήταν πολύ σκληρός και απαιτούσε να εξασκού-
νται φορώντας ολόκληρη την πανοπλία, όπως 
έκανε και ο ίδιος. Όποτε ένιωθε βαριεστημένος, 
διέταζε τους άντρες του να πηδούν ψηλούς 

τοίχους, βράχους και μεγάλα χαντάκια, σπάζο-
ντας έτσι τη μονοτονία. Μια φορά, ο υιοθετημέ-
νος του γιος έπεσε κάτω στην προσπάθειά του 
να πηδήξει ένα βράχο. Ο Yueh Fei διέταξε να τον 
μαστιγώσουν αλύπητα, δείχνοντας έτσι ότι δεν 
χαρίζεται ούτε καν στο γιο του, ενώ παράλληλα 
του έδινε να καταλάβει ότι από αυτόν περίμενε 
περισσότερα. 

Η σχέση του με τον αυτοκράτορα  Κάο ήταν 
πολύ κοντινή και αυτό αποδεικνύεται από τα έγ-
γραφα τιμών που του απονεμήθηκαν σε πολύ 
νεαρή ηλικία  αλλά και μέχρι το θάνατό του. 
Πήρε τον τίτλο του αρχιστράτηγου σε πολύ μι-
κρή ηλικία, αλλά δεν μπορούσε να πάρει μεγα-
λύτερο βαθμό λόγω ηλικίας. Λίγα χρόνια μετά, 
και αφού κέρδισε σε πολλές μάχες, του δόθηκε 
ο τίτλος του γενικού αρχιστράτηγου. Αφού νίκη-
σε όλους τους μεγάλους αντίπαλους στρατη-
γούς της εποχής του και επέβαλε την τάξη στις 
επαρχίες όπου δρούσε, ο αυτοκράτορας Κάο 
τον διόρισε διοικητή των επαρχιών Tao και Tai σε 
ένδειξη εμπιστοσύνης. Η διοίκηση ήταν η πλέον 
σπουδαία για την αυτοκρατορία και ο Yueh Fei 
ικανότατος αρχηγός. 

Σε ηλικία 39 ετών ο μεγάλος αυτός στρατη-
γός δολοφονήθηκε ενώ κοιμόταν, κατά τη διάρ-
κεια ενός πραξικοπήματος. Δύο μέρες μετά, το 
πραξικόπημα καταστάληκε και οι πέντε χιλιάδες 
αξιωματικοί που συμμετείχαν σ’ αυτό σφαγιά-
σθηκαν. Μαζί με τους στασιαστές εκτελέστηκαν  
και οι δολοφόνοι του Yueh Fei μπροστά στο λεί-
ψανό του.

Ο Yueh Fei θεωρείται ο μεγαλύτερος στρατι-
ωτικός ήρωας της αρχαίας Κίνας και προπάτο-
ρας πολλών τεχνικών του παραδοσιακού  Kung 
Fu.
ΠΗΓΕΣ
Περιοδικό WU SHU SWAN  (τεύχος Ιανουαρίου 1979)
http://wikipedia
http://www.geocities.com/ottawakungfu

Ο Ναός το Γιάο Φέι
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βιβλίων
παρουσίαση

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΙ
Οι πολεμικές Τέχνες και Δρόμοι της Ιαπωνίας 
Τρίτος τόμος
ΝΤΟΝ Φ. ΝΤΡΕΓΚΕΡ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ

Συμπληρώθηκε  η έκδοση της τριλογίας του Ντον Φ. Ντρέ-
γκερ σχετικά με τις Πολεμικές τέχνες της Ιαπωνίας. Σ’ αυτόν 
τον τόμο ο συγγραφέας αναφέρει πολλά στοιχεία για το πέ-
ρασμα από τις παραδοσιακές πολεμικές τέχνες της Ιαπωνίας 
στα σύγχρονα Μπούντο (πολεμικούς δρόμους).

Σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τις προελεύσεις των 
διάφορων συστημάτων και τις σχέσεις τους με τα παλιότερα 
το βιβλίο αυτό προσφέρει αρκετά στοιχεία. Ο συγγραφέας 
διαλύει αρκετούς μύθους των σύγχρονων Μπούντο και κατα-
κρίνει το χάσμα που συχνά χωρίζει τα συστήματα αυτά από 
την παραδοσιακή τους ουσία, αυτήν των συστημάτων πνευ-
ματικής ανάπτυξης.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΑΣΤΡΑΠΗ
ΝΤΕΙΒ ΛΟΟΥΡΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΛΚΙΜΑΧΟΝ

Το βιβλίο αυτό είναι η ιστορία μιας ζωής ισορροπημένης 
ανάμεσα σε δύο πολιτισμούς, η ιστορία ενός αγοριού που 
προσάρμοσε όλες τις διαστάσεις της ζωής του στον δεμέ-
νο με την παράδοση δρόμο του ξίφους, ενός αγοριού που 
τελικά έγινε δεξιοτέχνης ξιφομάχος. Πρόκειται για μια συναρ-
παστική, ιδιαίτερη αυτοβιογραφία, στις σελίδες της οποίας ο 
Λόουρι συλλαμβάνει την αίσθηση του θαυμασμού και του 
μυστηρίου, που κάνουν τις πολεμικές τέχνες ελκυστικές σε 
εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.
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ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΣΟΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ
IAN GITTINS
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Η μασονία έχει αποτελέσει το θέμα αμέτρητων βιβλίων και άρ-
θρων που επιχειρούν να ρίξουν φως στα μυστικά της οργάνω-
σης. Πού βρίσκεται όμως η αλήθεια; Ο συγγραφέας του παρό-
ντος βιβλίου εξετάζει εις βάθος τις ιστορικές ρίζες της μασονίας, 
διαχωρίζει τα γεγονότα από τις μυθώδεις αναφορές και αναλύει 
το φιλοσοφικό της σύστημα. Ένα κατατοπιστικό έργο για ανα-
γνώστες που ενδιαφέρονται για τα γεγονότα που βρίσκονται 
πίσω από τις φήμες.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΟΥ JOHN PREVAS
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ

Οι Εκδόσεις Κέδρος μας παρουσιάζουν μια υπέροχη ιστορική τριλογία, η οποία σκιαγραφεί τρεις 
από τις πιο εντυπωσιακές περιπέτειες του αρχαίου κόσμου. Αποτελεί το πόνημα ενός μελετητή, του 
John Prevas, ο οποίος ακολούθησε την πορεία των ηρώων του, έτσι ώστε να μεταφέρει πιο πιστά 
την εικόνα των περιπετειών τους. Η τριλογία αυτή αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση, καθώς διαβάζεται 
εξίσου σαν ιστορικό μυθιστόρημα και σαν ταξιδιωτικό οδοιπορικό.

Ο ΑΝΝΙΒΑΣ 
ΔΙΑΣΧΙΖΕΙ ΤΙΣ  ΑΛΠΕΙΣ

Στο βιβλίο αυτό ακολου-
θούμε τον Αννίβα και τον 
Καρχηδονιακό στρατό μέσα 
από τα επικίνδυνα περά-
σματα των Άλπεων, για να 
φτάσουμε στην τελική τους 
πολεμική αναμέτρηση με τη 
Ρωμαϊκή Δημοκρατία.

Η ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΜΥΡΙΩΝ
Εδώ περιγράφεται η πο-

ρεία των Ελλήνων μισθοφό-
ρων, οι οποίοι πολέμησαν 
στο πλευρό του Κύρου για 
την ανάληψη του θρόνου 
της Περσίας. Η επιστροφή 
τους στην Ελλάδα υπό την 
αρχηγία του Ξενοφώντα εί-
ναι μια διαδρομή χρόνων, 
γεμάτη δοκιμασίες και κιν-
δύνους.

Ο ΦΘΟΝΟΣ ΤΩΝ ΘΕΩΝ
Σ’ αυτό το βιβλίο παρακο-

λουθούμε τη ζωή και τα επι-
τεύγματα του Μεγάλου Αλε-
ξάνδρου. Από μια διαφορετική 
οπτική γωνία προσεγγίζουμε 
την άνοδο αλλά και την πτώση 
αυτού του μεγάλου κατακτητή 
που έφτασε ως τα βάθη της 
Ασίας ενσαρκώνοντας έναν 
από τους σημαντικότερους 
ήρωες του δυτικού κόσμου.
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Επόμενο τεύχος

ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ
Η αρχαία συμβουλή «Γνώρισε τον εαυτό 

σου» είναι και σήμερα επίκαιρη. Δεν μπορούμε 
να επιτύχουμε μια εργασία, αν δεν ξέρουμε ποιοι 
είμαστε, ποιες είναι οι ικανότητες και οι δυνάμεις 
μας, αν δεν ελέγξουμε τα συναισθήματά μας. 
Και αφού τα γνωρίσουμε όλα αυτά, πρέπει να 
τα εξασκήσουμε, ώστε να παράγουμε κάποιο 
έργο χρήσιμο σ’ εμάς και στους άλλους, δηλα-
δή να αυτοβελτιωθούμε.

ΓYNAIKEIA ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ποιητές, συγγραφείς, επιστήμονες, λογοτέ-

χνες, φιλόσοφοι και άνθρωποι του πνεύματος 
έχουν ασχοληθεί με το «ερμηνεύσουν» τη γυ-
ναικεία φύση. Γνωστή είναι σε όλους η φράση 
«Άβυσσος η ψυχή της γυναίκας», που αντιπρο-
σωπεύει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, κυρίως 
ανδρών, οι οποίοι δυσκολεύονται να καταλά-
βουν τον τρόπο που οι γυναίκες αισθάνονται, 
αλλά κυρίως τον τρόπο που αυτές σκέφτονται.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ “ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΥ”
      Υπάρχουν κίνδυνοι στον «εσωτερισμό»;

Ναι, αλλά σαν τους κινδύνους που ελλοχεύ-
ουν σ’ ένα αμάξι που δεν ξέρεις να το οδηγείς, 
σε μια Βίβλο που δεν ξέρεις να τη διαβάζεις, σε 
μια Μπαγκαβάτ Γκίτα που δεν ερμηνεύεις σω-
στά, σε ένα όπλο στα χέρια ενός παιδιού ή σε 
ένα φάρμακο που δεν χρησιμοποιείται σωστά.

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή μας, 
αλλά πνίγει και σκοτώνει αυτόν που βουτάει 
μέσα του και το ρουφάει από τη μύτη. 

Όμως, ο αληθινός εσωτερισμός υπάρχει, 
υπήρξε και θα υπάρχει. Είναι η αναζήτηση της 
ουσίας, του αγνού, του υψηλού, του αθάνατου, 
του ανθρώπου και του θεού.
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