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editorial

Ζούμε σε μια εποχή, στην οποία η απογοήτευση για την αποτελεσματικότητα των συστημάτων -πο-
λιτικών, κοινωνικών, θρησκευτικών και οικονομικών- η σύγχυση αξιών και οι ρηχές ανθρώπινες σχέσεις 
βασιλεύουν όλο και περισσότερο.

Αυτά και πολλά άλλα, που έχουν ήδη αναλυθεί από πολλούς ερευνητές, δείχνουν καθαρά ότι οδηγούμα-
στε προς την κατάρρευση του πολιτισμού μας. Ακόμα και οι αστρολο-

γικές προβλέψεις, με την είσοδο του πλανήτη Πλούτωνα στο ζώδιο 
του Αιγόκερου (από το 2008 ως το 2020), μιλούν για έντονες 

διαταραχές σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και για πε-
ριβαλλοντικές καταστροφές, που θα πολλαπλασιά-
σουν τη φτώχια, τις ασθένειες και την ανθρώπινη εξα-
θλίωση σε πολλά μέρη του πλανήτη.  

Παρόλα αυτά, και παρά το γεγονός ότι το σήμα κινδύ-
νου χτύπησε πριν από πολλές δεκαετίες, η αλήθεια είναι 

ότι πολύ λίγες είναι οι προσπάθειες που έχουν γίνει, ώστε 
να μπορεί να αντιμετωπιστεί η κατάσταση κάπως απο-

τελεσματικά. Οι προύχοντες του κόσμου κάνουν 
τους κουφούς και αφήνουν τα πράγματα τα 

επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο… σαν να 
μην υπάρχει βούληση αλλαγής πορείας.

Ακριβώς γι’ αυτούς και για τόσους άλ-
λους λόγους, οι άνθρωποι χρειάζονται ένα 

νέο όραμα, ένα ιδεώδες που θα τους εμπνεύσει, 
θα τους αναπτερώσει την ψυχή, θα τους ενθουσιάσει 

και θα τους δώσει δύναμη και κουράγιο, για να συνεχίσουν 
να πιστεύουν με ελπίδα στην ανθρωπότητα και στο μέλλον του πο-

λιτισμού, ενός νέου και καλύτερου πολιτισμού.   

Θα έρθουν σύντομα οι καιροί που ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις και τα προβλήματα 
ενός κόσμου που βουλιάζει, θα είναι ο άνθρωπος να βγάλει μια εσωτερική δύναμη, να δράσει με ισχυρές 
αρετές, με μυστικισμό, με ανιδιοτέλεια και γενναιοδωρία, με υπευθυνότητα, ευγένεια και σεβασμό στον πλη-
σίον και στο περιβάλλον. Εν ολίγοις, να ακολουθήσει τα πρότυπα και τα ιδανικά των παλιών εκείνων αν-
δρειωμένων Ιπποτών και Νταμών, που επιβίωσαν φωτίζοντας τους σκοτεινούς Μεσαίωνες της ιστορίας του 
κάθε πολιτισμού και προετοίμασαν μια Αναγέννηση, μια νέα κλασική χρυσή Εποχή.     

Εμείς πιστεύουμε σε αυτό το όραμα και θέλουμε να το πραγματώσουμε, ξεκινώντας από τώρα με τις τα-
πεινές μας δυνάμεις και γνώσεις, αλλά με προσοχή, με επιμονή και υπομονή, χωρίς βιασύνη, γιατί, όπως λέει 
το παλιό ρητό, «οι επαναστάσεις μιας ώρας διαρκούν λίγα χρόνια, ενώ οι επαναστάσεις αιώνων διαρκούν 
χιλιετίες». Για να το κατορθώσουμε, τα εργαλεία μας είναι η Φιλοσοφική διαμόρφωση σε μια Σχολή Φιλοσο-
φίας στον κλασικό τρόπο, όπως είναι η Νέα Ακρόπολη.

Και από αυτές τις σελίδες, αναγνώστη, σε καλούμε και σε καλωσορίζουμε από τώρα  στο χώρο μας, 
όπου υπάρχουν αναζητητές και ιδεαλιστές σαν εσένα, που σε περιμένουν για να σφυρηλατήσουμε μαζί τη 
νέα Ιστορία.

        Η Διεύθυνση
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Κινηματογράφος

Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση

Ο ΧΡΗΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ
Τhe Mothman prophecies
Σκηνοθέτης Mark pellington
Πρωταγωνιστές Richard Gere, Laura Linney

Μια ταινία θρίλερ, που θέμα της είναι το μεταφυσικό και η αγωνία των ανθρώπων που έρχο-
νται σε επαφή με πράγματα ακατανόητα για το νου. 

Ένας δημοσιογράφος πραγματοποιεί μαζί με τη γυναίκα του ένα όνειρο ζωής, την αγορά του 
σπιτιού τους. Ξαφνικά, παθαίνουν ένα ατύχημα, καθώς η γυναίκα του που οδηγεί, αναγκάζεται να 
φρενάρει απότομα λόγω μιας ξαφνικής σκιάς και μιας απότομης ριπής ανέμου. Λίγες μέρες μετά, η 
γυναίκα πεθαίνει και καθώς ο δημοσιογράφος μαζεύει τα πράγματά της από την κλινική, ανακαλύπτει 
ένα μπλοκ της με ζωγραφιές, οι οποίες παριστάνουν αλλόκοτες σκουρόχρωμες φιγούρες. Μήπως 
ήταν μια προειδοποίηση του θανάτου της;  

Δυο χρόνια μετά, κι αφού ο άντρας δείχνει να έχει ξεπεράσει το γεγονός, θα βρεθεί ξαφνικά σε μια 
μικρή επαρχιακή πόλη, η οποία ζει κάτω από τη σκιά ενός περίεργου φόβου. Πολλοί άνθρωποι είχαν 
γίνει μάρτυρες μιας περίεργης φιγούρας, που κυκλοφορεί τη νύχτα. Την περιγράφουν ως μια σκου-
ρόχρωμη  ανθρώπινη μορφή με κόκκινα μάτια και φτερά στην πλάτη…

Θα ήταν ίσως μια συνηθισμένη ταινία μυστηρίου ή επιστημονικής φαντασίας, αν η πραγματικότη-
τα  δεν ερχόταν να επιβεβαιώσει αυτό το περίεργο σενάριο. 
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Η ταινία βασίζεται σε αληθινές περιγραφές 
ανθρώπων, που έζησαν τη δεκαετία του ‘60 
στην περιοχή της Βιρτζίνια και συγκεκριμένα 
στην πόλη Port-Pleasant. 

Το 1966, ένα περίεργο πλάσμα σκόρπισε 
κυριολεκτικά τον τρόμο στους κατοίκους. Οι 
περιγραφές τους στο γραφείο του σερίφη ανα-
φέρουν ότι το πλάσμα είχε κόκκινα μάτια, ήταν 
ψηλότερο από άνθρωπο, με μεγάλα φτερά σαν 
της πεταλούδας, ενώ έμοιαζε εκπληκτικά με κου-
κουβάγια. Μια νύχτα, κοντά σε ένα εγκαταλειμ-
μένο εργοστάσιο με ΤΝΤ, το είδε πρώτα ένα ζευ-
γάρι, οι Scarberry και Mallette. Μόλις το είδαν, 
εκείνο κινήθηκε προς την πόρτα του εργοστασί-
ου. Το ζευγάρι έτρεξε πανικόβλητο στο αυτοκίνη-
τό του για να σωθεί. Το πλάσμα αυτό άρχισε να 
τρέχει πίσω από το αυτοκίνητο. «Είχε ανθρώπινη 
μορφή, γκρίζο χρώμα, φτερά νυχτερίδας, με ένα 
άνοιγμα τριών μέτρων και κόκκινα λαμπερά μά-
τια στο ύψος της πλάτης». Τους ακολουθούσε 
για αρκετή ώρα, ενώ ο άντρας προσπαθούσε 
να το αποφύγει οδηγώντας με ταχύτητα πάνω 
από 160 χιλιόμετρα την ώρα. 

Όμως, αυτή δεν είναι η μοναδική περιγραφή 
μαρτύρων. Για έναν ολόκληρο χρόνο, η αστυ-
νομία λάμβανε συνεχώς κλήσεις για παρόμοια 
περιστατικά παραμένοντας σε κατάσταση ετοι-
μότητας.

Ένα άλλο περίεργο περιστατικό, που σχετίζε-
ται με αυτό το πλάσμα, είναι η κατάρρευση μιας 
μεγάλης γέφυρας στην ίδια περιοχή, τα Χρι-
στούγεννα του ‘67, όταν σκοτώθηκαν δεκάδες 
άνθρωποι. Και αυτό το τραγικό γεγονός συνδέ-
θηκε με την εμφάνιση ενός τέτοιου πλάσματος 
ως οιωνού – ψυχοπομπού. 

Το θέμα του Mothman (άνθρωπος-σκώρος) 
έχει συζητηθεί πάρα πολύ στα ΜΜΕ της Αμερι-
κής. Εκείνη τη δεκαετία, υπήρξαν πάρα πολλές 
μαρτυρίες για εμφάνιση περίεργων πλασμά-
των. Στην περιοχή κατέφθασε και ο John Keel, 
δημοσιογράφος και ερευνητής αυτών των περί-
εργων φαινομένων, που κάποιοι θέλησαν να τα 
συνδυάσουν με τη θεωρία των UFO. 

Εξέτασε πολύ μεγάλο αριθμό μαρτύρων. Τε-
λικά, κατέγραψε τις αναφορές αυτές σ’ ένα βι-
βλίο, στο οποίο και στηρίχτηκε το σενάριο της 
ταινίας. Ο ίδιος πιστεύει πως το Port Pleasant 
είναι ένα παράθυρο στο μεταφυσικό. Δηλαδή, 
ένα σημείο στο οποίο υπάρχει μια ενεργειακή 
είσοδος για τα πλάσματα ενός άλλου κόσμου, 
που δεν συνηθίζουμε να τα βλέπουμε με τα φυ-
σικά μας μάτια. 

Φυσικά, είναι αδύνατο να μπορέσουμε να 
δώσουμε μια λογική εξήγηση σε κάτι τέτοιο. 
Αλλά το να θεωρούμε όλους αυτούς τους αν-
θρώπους τρελούς είναι κάπως αλαζονικό. Το 
να θεωρούμε επίσης ότι πρόκειται (όπως ειπώ-
θηκε σοβαρά) για ένα πουλί (!) είναι ακόμη πιο 
ανόητο. 

Η ιστορία της ανθρωπότητας βρίθει από την 
εμφάνιση παράξενων πλασμάτων. Ανάλογα με 
την ψυχολογική οπτική κάθε εποχής, τα φαινό-
μενα αυτά αποκτούν διαφορετική ερμηνεία κάθε 
φορά. Αν σήμερα δούμε μια περίεργη λάμψη 
στον ουρανό, το πρώτο που θα περάσει από το 
μυαλό μας είναι η θεωρία των UFO. Αν κάποιος 
κάτοικος της Ευρώπης του Μεσαίωνα έβλεπε 
μια φωτεινή λάμψη στον ουρανό, θα ήταν αδύ-
νατον να την περιγράψει ως ιπτάμενο δίσκο. Πε-
ρισσότερο θα συμφωνούσε με την άποψη ότι 
επρόκειτο για άγγελο ή άγιο που εμφανίστηκε 
μπροστά του. 

Ίσως κι εμείς με τη σειρά μας δεν έχουμε 
αναπτύξει ακόμη εκείνα τα αισθητήρια όργανα, 
που θα μας βοηθούσαν να αντικρύσουμε έναν 
κόσμο που προέρχεται από άλλο επίπεδο. Αυ-
τόν που στις παραδόσεις είναι κλεισμένος μέσα 
στους μύθους και μας περιγράφει τα πιο περί-
εργα πλάσματα, με τα οποία έρχονται μερικές 
φορές αντιμέτωποι οι μεγάλοι ήρωες ή τα οποία 
γίνονται σύμμαχοί τους στις μάχες…. 
Πηγές:
• www.esoterica.gr
• www.supernatural.gr
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Μύθοι των αστερισμών
Κείμενο: Κώστας Φραντζικινάκης

Ο  Κάστορας και ο Πολυδεύκης, οι δίδυμοι Διόσκουροι, θεοί του φωτός, ήταν γιοι του Δία και 
της Λήδας και αδερφοί της Ελένης. Ακολούθησαν τους Αργοναύτες και όταν κατά την επιστροφή η 
Αργώ κινδύνεψε να καταστραφεί, ο Ορφέας έκρουσε τη λύρα του και παρακάλεσε τον Απόλλωνα να 
τους σώσει. Τότε εμφανίστηκαν δύο αστέρια πάνω από τα κεφάλια των Διόσκουρων και η τρικυμία 
έπαψε. Από τότε, ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης θεωρούνται θεοί-προστάτες των ναυτικών και οι Ρω-
μαίοι συνήθιζαν να τοποθετούν ομοιώματά τους στις πλώρες των πλοίων τους. Το πλοίο που έφερε 
τον Απόστολο Παύλο και τους συντρόφους του στην Ιταλία είχε σήμα τους Διόσκουρους.

Σε τρικυμιώδη και βροχερό καιρό, εμφανίζονται στις άκρες των ιστών των πλοίων φώτα, τα λεγό-
μενα «τελώνια». Στην αρχαιότητα ονομάζονταν Διόσκουροι, γιατί πιστεύονταν ότι εκπροσωπούσαν 
τους θεούς. Ο Οράτιος ονομάζει τα τελώνια «αδερφούς της Ελένης, αστεροειδή φώτα». Αν εμφανιζό-
ταν μόνο ένα φως, αυτό παρίστανε την Ελένη και ήταν κακός οιωνός. Τώρα τα φαινόμενα αυτά, που 
οφείλονται στον ατμοσφαιρικό ηλεκτρισμό ονομάζονται από τους ναυτικούς τελώνια ή Φώτα της 
Αγίας Ελένης, αφού στη λαϊκή παράδοση η Αγία Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αντικα-
τέστησε την Ωραία Ελένη, την αδερφή των Διόσκουρων.

Ο Κάστορας ήταν ξακουστός ιππέας και ο Πολυδεύκης τρομερός παλαιστής. Και οι δυο ήταν 
εξαίσιοι πολεμιστές, και γι’ αυτό ήταν πολύ δημοφιλείς στους πολέμους. Σύμφωνα με το μύθο, σε 
συμπλοκή με τους πρωτοξαδέρφους τους, Αφαρείδες, σκοτώθηκε ο θνητός Κάστορας, καθώς και 
οι Αφαρείδες. Ο θάνατος αυτός συγκλόνισε τον Πολυδεύκη, που ζήτησε από το Δία να πεθάνει και 
αυτός. Ο Δίας, σαν ανταμοιβή για τη μεγάλη αδερφική αγάπη, τους έδωσε το προνόμιο να ζει μια 
μέρα ο ένας και μια ο άλλος. Τους τοποθέτησε και στον ουρανό για να τους βλέπουν οι άνθρωποι 
και να παραδειγματίζονται.

ΔΙΔΥΜΟΙ
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Η αρχιτεκτονική ως τέχνη και εκφραστι-
κό μέσο του ανθρώπου δεν εξυπηρετεί μόνο 
την αισθητική αλλά περισσότερο, σε όλους 
τους πολιτισμούς, τη θρησκεία, τη μαγεία, την 
πολιτική, κάποιο ιδεώδες ή απλά τους προσω-
πικούς πόθους του καλλιτέχνη. Στην αρχιτεκτονι-
κή, εκτός της προθέσεως του κατασκευαστή, η 
γεωγραφία ως χώρος, η μορφή, το μέγεθος, το 
υλικό, ο προσανατολισμός, η διακόσμηση, όλα 
έχουν τη σημασία τους. Πέραν της απλής οικο-
δομικής ανάγκης, η αρχιτεκτονική είχε σκοπό να 
ενσωματώσει στα μνημεία, στους ναούς ή στα 
κτίρια κάποιους ιδεατούς παράγοντες. Κάθε 
ιερό οικοδόμημα αναπαριστά τις δομές του κό-
σμου, στις οποίες ο Θεός εκδηλώνει ορατά την 
αόρατη φύση του. Κάθε κατασκευή ενός ιερού 
κτιρίου είναι μια κοσμογονία, μίμηση του θεού 
δημιουργούντος. Πάνω στα ερείπια των από 
χιλιετιών αρχαίων μνημείων στην Ασσυρία, στη 
Βαβυλώνα και στην Αίγυπτο, όπως και στα οι-

κοδομήματα των τελευταίων αιώνων, ανακαλύ-
πτουμε ανάλογες συμβολικές αναπαραστάσεις 
των κοσμικών δομών, της γης και του ουρανού, 
όπου οι ναοί και οι πόλεις τους μας μαρτυρούν 
ότι μιμούνταν τα ουράνια αρχέτυπα και καθρέ-
πτιζαν με αυτόν τον τρόπο την κοσμογονική 
αντίληψη κάθε πολιτισμού. 

Ο σταυρός (κέντρο), το τετράγωνο (βάση – 
γη) και ο κύκλος (σφαίρα – αψίδα – θόλος – ου-
ρανός) είναι τα θεμελιώδη σύμβολα της αρχιτε-
κτονικής των ναών σε όλους τους πολιτισμούς. 
Ο σταυρός και το τετράγωνο εμφανίζονται στις 
κατόψεις των ναών. Τα τέσσερα άκρα του σταυ-
ρού συμβολίζουν τις τέσσερις κατευθύνσεις, 
τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Ο κύκλος ως 
σχήμα εμφανίζεται στις καμάρες των εισόδων 
και στη βυζαντινή αρχιτεκτονική στον τρούλο 
των εκκλησιών, σύμβολο του ουράνιου θόλου. 
Η σφαίρα είναι ένα σύμβολο της τελειότητας κι 
έτσι γίνεται ο θόλος του ουρανού. Ο τετραγω-
νισμός του κύκλου είναι η μεταμόρφωση της 
σφαιρικής μορφής του ουρανού και του παρα-

Κείμενο: Χάρης Τζούρας, πολιτικός μηχανικός 

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ 

ΑΨΙΔΕΣ & ΚΟΛΩΝΕΣ
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δείσου στην ορθογώνια μορφή της γης σε ένα 
ιερό κτίριο, ναό ή εκκλησία. 

Η στήλη ως κατακόρυφος άξονας αναπα-
ριστά τον άξονα του κόσμου, ο οποίος κρατάει 
σε απόσταση αλλά και συνδέει τον Ουρανό με 
τη Γη, τους χωρίζει αλλά και τους ενώνει. Είναι 
ένα τελετουργικό κέντρο, ένας ομφαλός. Δύο 
στήλες συμβολίζουν την καθολική διπολικότητα, 
τα συμπληρωματικά αντίθετα, αρσενικό – θηλυ-
κό, πνευματική και κοσμική δύναμη. Ακόμα, οι 
δυο στήλες αντιπροσωπεύουν τη στήριξη του 
Ουρανού. Γι’ αυτό το λόγο, σχηματίζουν την 
Πύλη του Ουρανού, το δρόμο, για να εισέλθει 
ο πιστός σε ένα Ναό, που είναι το συμβολικό 
πέρασμα στην αιωνιότητα. Αυτόν το βαθύ εσω-
τερικό συμβολισμό τον συναντάμε ήδη στους 
μεγαλιθικούς πολιτισμούς, όπου έστηναν τα πε-
ρίφημα πέτρινα μενίρ σαν σημεία συνάντησης 
των δυνάμεων της γης και του ουρανού. 

Οι οβελίσκοι επίσης είχαν το συμβολισμό 
του άξονα του κόσμου, axis mundi. Στην Αίγυ-
πτο, ανεγείρονταν, για να τιμήσουν ένα σημα-
ντικό γεγονός ή μια νίκη σε μια μάχη ή για να 
εορταστεί κάποιο μεγάλο δώρο – προσφορά 
στους θεούς. Η θέση τους ήταν κοντά και πριν 

την είσοδο του ναού, ενώ το ύψος τους ήταν 
μεγαλύτερο από το ύψος του ναού. Έτσι, ήταν 
τα πρώτα και τα τελευταία στοιχεία στα οποία 
έπεφτε το φως του ηλίου κατά την ανατολή και 
τη δύση. Στην Ινδία επίσης, συναντάμε πολλούς 
μονολιθικούς λεπτούς κίονες, μνημεία με καλ-
λιτεχνική και πολιτική σημασία, όπου κατέγρα-
φαν τις κατακτήσεις των ηγεμόνων αλλά και με 
θρησκευτική σημασία ως σύμβολα του άξονα 
του σύμπαντος. Οι προκολομβιανοί πολιτισμοί 
της Αμερικής χρησιμοποιούσαν τους μονόλι-
θους πιθανόν για αστρονομικές παρατηρήσεις, 
όπως αυτούς που συναντάμε στο Μάτσου Πί-
τσου, ενώ συνήθιζαν να αναπαριστάνουν τους 
θεούς και τα φυσικά στοιχεία με έναν ογκόλιθο. 

Στην Αίγυπτο, όπου το κάθε τι έχει ένα νόη-
μα και όλα συνδέονται αρμονικά με το σύνολο, 
«ένας ναός είναι ένα σύμπαν σε μικρογραφία, 
οι πυλώνες είναι τα βουνά που κλείνουν τον 
ορίζοντα» (Paul Tieche). Οι πυλώνες, τεράστιοι 
τραπεζοειδείς τοίχοι ανάμεσα στους οποίους 
υπάρχει μια μικρή πόρτα, είναι τα βουνά ανάμε-
σα από τα οποία ανεβαίνει ο Φτερωτός Ήλιος, 
ο Άμμων Ρα, όταν λάμψει το μεσημέρι. Αυτοί οι 
πυλώνες είναι η είσοδος για ένα προπύλαιο, το 

Στο Πάνθεον της Ρώμης (117-138 μ. Χ.), από 
τον κόσμο της γωνιακής φόρμας της κλασι-
κής εποχής μεταφέρεται κανείς στον κόσμο 
της σφαιρικής απεραντοσύνης, της αίσθη-
σης του απείρου, που εκπορεύεται από τη 
φωτεινή δέσμη του κυκλικού οφθαλμού του 
τρούλου. 
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οποίο περικλείεται από κολώνες. Προχωρώντας 
στο ναό, στην υπόστηλη αίθουσα, το δάσος 
από κολώνες, πέτρινα αντίγραφα της μορφής 
των φυτών, αντιστοιχούσε στο κόσμο των ιδε-
ών που ανθίζουν. Το δάπεδο του ναού είναι η 
γη της Αιγύπτου, στην οποία φυτρώνουν οι 
κολώνες διακοσμημένες έτσι, ώστε να μιμού-
νται δέσμες βλαστών παπύρου ή λωτών, ενώ η 
οροφή είναι ο ουράνιος θόλος. Οι κολώνες ως 
κάθετο στοιχείο συμβόλιζαν αυτήν τη δύναμη 
που ανυψώνεται από το οριζόντιο επίπεδο της 
γης, την ύλη, προς τον ουρανό, το πνεύμα. Το 
είδος κάθε μιας υποδηλωνόταν από τη θέση της 
μέσα στο ναό. Στον εξωτερικό περίγυρο, τοπο-
θετούνταν οι κολώνες με κλειστά μπουμπούκια 
ενώ στον κεντρικό άξονα του εσωτερικού ναού 
η κατάληξή της στην κορυφή ήταν ένα ανοιχτό 
άνθος, αντίστοιχη της εσωτερικής πορείας του 
ανθρώπου από την άγνοια προς τη σοφία και 
τη μυητική γνώση.

Η αψίδα ως αρχιτεκτονικό στοιχείο αποτελεί-
ται από δυο βάσεις ή κολώνες που ενώνονται 
με τρόπο τοξοειδή. Η αψίδα ή θόλος στην ιερή 
αρχιτεκτονική ήταν ένα σύμβολο του ουράνιου 
στερεώματος. Οι θολωτές οροφές που συνηθί-
ζονται στα θρησκευτικά ή βασιλικά οικοδομήμα-
τα, αντιστοιχούν στο ημισφαίριο του στερεώμα-
τος, όπως δείχνει συχνά και η διακόσμηση τους. 
Επίσης, το πέρασμα μέσα από την αψίδα σε 
μυητικές τελετές σημαίνει αναγέννηση αφήνο-
ντας πίσω την παλιά φύση. Διαβαίνει κάποιος 
μια πύλη ή μια γέφυρα, για να βρεθεί σε ένα νέο 
τόπο οριοθετημένο τεχνητά ή φυσικά αλλάζο-
ντας επίπεδο συνείδησης. 

Η αψίδα ως εκκλησιαστικός όρος είναι το 
μέρος όπου τοποθετείται το ιερό ή εκεί που κα-
θόταν ο κλήρος. Επίσης, ως όρος αναφέρεται 
στο θόλο πάνω από το ιερό, στον τρούλο, στην 
αψιδωτή οροφή ενός δωματίου, στο κάθισμα 
του Επισκόπου στις παλιές εκκλησίες, στη λει-
ψανοθήκη, στο σηκό, όπου αυτό ήταν ένα εσω-
τερικό κοίλωμα σε τοίχο ημικυκλικού σχεδίου. Σε 
όλους τους μεγάλους πολιτισμούς, Αίγυπτο, Ελ-
λάδα, Ινδία, Κίνα, αφθονούν οι ουράνιοι θόλοι 
στους ναούς και οι ουράνιες παραστάσεις στις 
οροφές των τάφων. Ο χριστιανισμός, ο οποίος 
οικειοποιήθηκε το συμβολισμό αυτό, μας έδωσε 
παραδείγματα εξαιρετικά καθαρά. 

Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν κυκλικές κα-
τασκευές από τη μινωική περίοδο αλλά σχεδόν 
αποκλειστικά για κατασκευές εντός της γης, 
χθόνιες, π.χ. οι θολωτοί τάφοι της μυκηναϊκής 
περιόδου με λαμπρότερο αυτών το μυκηναϊκό 

Το δάσος από κολώνες, στους αιγυπτιακούς 
ναούς, αντιστοιχούσε στον κόσμο των ιδεών 
που ανθίζουν. Οι κολώνες ως κάθετο στοιχείο 
συμβόλιζαν αυτήν τη δύναμη που ανυψώνεται 
από το οριζόντιο επίπεδο της γης, την ύλη, προς 
τον ουρανό, το πνεύμα. 

Αψίδες και κολώνες, ο συμβολισμός ουρανού και γης
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Θησαυρό του Ατρέα. Οι τάφοι αυτής της περι-
όδου ήταν ακριβέστεροι αυτών της μινωικής ή 
αυτών που κατασκευάζονταν ήδη από την 5η 
χιλιετία π.Χ. στη βόρεια Ευρώπη. Επίσης, συ-
ναντάμε τους θόλους των Δελφών,  της 
Επιδαύρου, της Σαμοθράκης κ.ά. με 

εσωτερική διακόσμηση ανάλογη του ουράνι-
ου θόλου. Η πιθανή χρήση τους ήταν είτε για 
τη λατρεία χθόνιων θεοτήτων, είτε για προσφο-
ρά θυσιών, είτε για συνάντηση πρυτάνεων ενώ 
ανεγείρονταν και υπέρ ηρώων. 

Στην Ινδία, από την εποχή του Ασόκα, του 
1ου, μεγάλου βουδιστή ηγεμόνα, τον 3ο αιώνα 
π. Χ., εμφανίστηκαν οι στούπες, τεχνητοί τύμβοι, 
όπου φιλοξενούνταν τα λείψανα του Βούδα. 
Εκτός από την άμεση και ορατή υπενθύμιση 
της ύπαρξης και της ζωής του Βούδα, η στού-
πα αποτελεί κι ένα συμβολικό αρχιτεκτονικό δι-
άγραμμα του σύμπαντος προσανατολισμένο 
και σχεδιασμένο σύμφωνα με ένα περίπλοκο 
σύστημα αναλογιών. Πρόκειται για ένα συμπα-
γές ημισφαίριο, που παραπέμπει στον ουράνιο 
θόλο. Στο πάνω μέρος της οροφής, υπάρχει 
μια τετράγωνη κατασκευή με έναν ιστό στο κέ-
ντρο, που αναπαριστά τον κοσμικό άξονα και 
η σειρά των δακτυλίων γύρω του υποδηλώνει, 
μεταξύ άλλων, κόσμους, που αιωρούνται πάνω 
από τον κόσμο.  

Στην Κίνα, η παγόδα ήταν το κύριο θρησκευ-
τικό οικοδόμημα. Πρόκειται για μια κλιμακωτή 
πυργωτή ξύλινη κατασκευή, στην οποία δινόταν 
ιδιαίτερη έμφαση στη στέγη. Σύμφωνα με το σύ-
στημα Feng – Sui, οι Κινέζοι απέφευγαν τις αιχ-
μηρές γωνίες χρησιμοποιώντας πολύ τον κύκλο 
και τις καμπύλες δημιουργώντας κοίλες ορο-
φές. Στο Αυ- τοκρατορικό Ανάκτορο του
Πεκίνου, ο συμπαντικός συμβολισμός 
έχει αυ- στηρή εφαρμογή σε ευ-
ρε ία κλίμακα. Ο αυτοκράτο-

ρας ως εντολοδόχος 
του ουρανού έβλε-

πε από το θρό-
νο του, στην 

Αίθουσα της 
Υπέρτατης 

Η Αλάμπρα, ίσως το κορυφαίο μνημείο της 
ισπανο-μαυριτανικής τέχνης, συμπυκνώνει 
την ικανότητα της ισλαμικής αρχιτεκτονικής να 
απευθύνεται ταυτόχρονα στις αισθήσεις και 
στο νου, καθώς και την τάση της να μετουσι-
ώνει στοιχεία από άλλες παραδόσεις σε μου-
σουλμανικές φόρμες. 
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Αρμονίας, τον κόσμο, όπως θα έβλεπε κάποιος 
τη γη από τον Πολικό Αστέρα. Στη γύρω περιο-
χή, γνωστή ως Ναός του Ουρανού, βρίσκονταν 
ο ομώνυμος ναός, όπου ο Αυτοκράτορας θυ-
σίαζε και επικοινωνούσε με το θείο με σκοπό να 
εξασφαλίσει στη γη ανάλογη αρμονία με το σύ-
μπαν, ο Αυτοκρατορικός Ουράνιος Θόλος και 
η Αίθουσα των Ετήσιων Προσευχών χτισμένη σε 
κυκλική κάτοψη με συμπαντική σημασία. 

Οι Ρωμαίοι με την εισαγωγή του σκυροδέ-
ματος ως οικοδομικού υλικού ανέπτυξαν και 
διέδωσαν την αρχιτεκτονική του τόξου και μπό-
ρεσαν να καλύψουν μεγαλύτερους και ποικι-
λόμορφους χώρους κατασκευάζοντας υδρα-
γωγεία, γέφυρες κ.ά. Οι αψίδες θριάμβου, που 
αποτέλεσαν ένα σύμβολο ισχύος της αυτοκρα-
τορίας, ήταν έντονα διακοσμημένες και συνή-
θως δέσποζαν σε ένα σταυροδρόμι ή σε μια 
είσοδο πόλης, όπως αυτές του Τίτου (81 μ. Χ.) ή 
του Τραϊανού (114-7 μ. Χ.) ή της λεγόμενης Κα-
μάρας (Αψίδα του Γαλερίου) στη Θεσσαλονίκη, 
οι οποίες κατασκευάστηκαν από τους Ρωμαί-
ους αυτοκράτορες, για να τιμήσουν μεγάλους 
στρατιωτικούς θριάμβους. Σύμφωνα με αυτό το 
πνεύμα, στήθηκαν και μεταγενέστερες, όπως η 
μεγάλη αψίδα του Παρισιού από το Ναπολέο-
ντα (1806-1836) και ακόμα η Washington Square 
Arch στις Η.Π.Α. 

Στην Αίγυπτο ένας ναός είναι ένα σύμπαν σε 
μικρογραφία. Οι πυλώνες, τεράστιοι τραπεζο-
ειδείς τοίχοι ανάμεσα στους οποίους υπάρχει 
μια μικρή πόρτα, είναι τα βουνά ανάμεσα από 
τα οποία ανεβαίνει ο Φτερωτός Ήλιος, ο Άμμων 
Ρα, όταν λάμψει το μεσημέρι. Είναι τα βουνά που 
κλείνουν τον ορίζοντα.

Αψίδες και κολώνες, ο συμβολισμός ουρανού και γης
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Στο Πάνθεον της Ρώμης (117-138 μ. Χ.), από 
τον κόσμο της γωνιακής φόρμας της κλασι-
κής εποχής, μεταφέρεται κανείς στον κόσμο 
της σφαιρικής απεραντοσύνης, της αίσθησης 
του απείρου, που εκπορεύεται από τη φωτεινή 
δέσμη του κυκλικού οφθαλμού του τρούλου. 
Πουθενά αλλού αυτή η ιδέα δεν εκφράστηκε 
τόσο αποτελεσματικά και πουθενά δεν άσκησε 
μεγαλύτερη επιρροή στη μετέπειτα θρησκευτική 
αρχιτεκτονική της Δύσης. Το Πάνθεον είναι πο-
λυεπίπεδο σε νοήματα. «Μια θολωτή ροτόντα 
είναι το μέρος όπου κάποιος μπορεί να συμμε-
τάσχει συμβολικά στους αμετάβλητους νόμους 
και στην πολυπόθητη γαλήνη του Σύμπαντος 
… είναι ένα μέρος του ανθρώπου και της φύ-
σης, του ανθρώπου και των δυνάμεων, που οι 
αρχαίοι καλούσαν θεούς» (W. L. MacDonald, 
Pantheon, p.132).

Ο όρος αψίδα πρωτοχρησιμοποιήθηκε σε 
σχέση με τη ρωμαϊκή βασιλική, της οποίας ήταν 
χαρακτηριστικό γνώρισμα. Η βασιλική ήταν ένα 
δημόσιο κτίριο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με 
διοικητική και εμπορική χρήση. Χαρακτηριστικό 
της γνώρισμα ήταν η αψίδα, που χρησιμοποι-
ήθηκε στο μέρος όπου βρισκόταν το κάθισμα 

Ο τρούλος του Brunelleschi - Duomo
Στη χριστιανική Ευρώπη «κάθε μεσαιωνικό μνη-
μείο επεδίωκε να μεταβιβάσει ένα νόημα, που 
υπερέβαινε την ορατή μορφή της κατασκευής 
του»
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του διοικητή. Οι πρώτες χριστιανικές κοινότητες 
με την πρόθεση του αυτοκράτορα Κωνσταντί-
νου απέρριψαν το ελληνο-ρωμαϊκό πρότυπο 
του ναού και υιοθέτησαν τη ρωμαϊκή βασιλική 
ως πρότυπο για τους χώρους συνάθροισης 
των πιστών, μια πράξη που σύνδεσε τη νέα θρη-
σκεία με την αυτοκρατορική παράδοση. Από τις 
αρχές του 5ου αιώνα μ. Χ., άρχισε να υιοθετεί-
ται ένα βασικό στυλ, το οποίο θα κυριαρχήσει 
στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Είναι η κάτοψη του 
εγγεγραμμένου σε τετράγωνο σταυρού και ο 
τρούλος ως επιστέγασμα του κεντρικού χώρου. 

Στη χριστιανική Ευρώπη «κάθε μεσαιωνικό 
μνημείο επεδίωκε να μεταβιβάσει ένα νόημα, που 
υπερέβαινε την ορατή μορφή της κατασκευής 
του» (R. Krautheimer). Ο στόχος της χρήσης 
του τρούλου είναι η διάσπαση του όγκου και η 
προσπάθεια προσέγγισης του ανθρώπου με το 
θείο μέσω της εξαΰλωσης του χώρου που προ-
σφέρει η θολωτή στέγαση του ναού. Ο τρούλος 
στην κοσμολογική ερμηνεία του συμβολίζει την 
ουράνια κατοικία του Θεού ενώ ο υπόλοιπος 
ναός τη γη και μια μικρογραφία του επουρά-
νιου ανακτόρου του Θεού. Ο τρούλος θα χρη-
σιμοποιηθεί ως σύμβολο του σύμπαντος, του 
ουρανού, του θανάτου και της ανάστασης. Τα 
τόξα που τον στηρίζουν, συμβολίζουν τα τέσσε-
ρα άκρα του κόσμου. Η διακόσμηση του ναού 
συνοψίζει τη θεανθρώπινη ενότητα της Εκκλησί-
ας: στο κέντρο του τρούλου ο Παντοκράτορας, 
πηγή της ουράνιας δόξας που κατεβαίνει, για να 
περιβάλλει, να καθαγιάσει και να μεταμορφώσει 
τα πάντα, περιτριγυρισμένος από Προφήτες 
και Αποστόλους. Στις τέσσερις γωνίες του δω-
ματίου που στηρίζουν τον τρούλο, οι τέσσερις 
Ευαγγελιστές. Στις κολώνες, οι άνθρωποι-κο-
λώνες: μάρτυρες και άγιοι επίσκοποι, οι οποίοι 
είναι οι πλησίον των εγκόσμιων και του απλού 
πιστού. 

Η ρομανική μεσαιωνική αρχιτεκτονική διατή-
ρησε τους κίονες, τις αψιδοστοιχίες και τους θό-
λους πριν την εμφάνιση του γοτθικού ρυθμού 
με τα χαρακτηριστικά οξυκόρυφα τόξα. Επίσης, 
διαφοροποιήθηκε και το κιονόκρανο από τα 
ρωμαϊκά πρότυπα και κυρίαρχο στοιχείο ήταν 
πια η ποικιλία και πολυμορφία με μια αίσθηση 
ανάλαφρου «κεντήματος». 

Τα τεμένη του Ισλάμ έχουν μια οριζόντια ανά-
πτυξη, ενώ το μόνο κάθετο στοιχείο είναι ο μι-
ναρές. Η βασική μορφή ήταν τετράγωνη με πε-
ριαύλιο χώρο από αψιδοστοιχίες προσδίδοντας 
επιβλητικότητα ανάλογη των ρωμαϊκών κτιρί-
ων ενώ συχνά οι μιναρέδες επιστεγάζονταν με 

τρούλο. Η Αλάμπρα, ίσως το κορυφαίο μνημείο 
της ισπανο-μαυριτανικής τέχνης, συμπυκνώνει 
την ικανότητα της ισλαμικής αρχιτεκτονικής να 
απευθύνεται ταυτόχρονα στις αισθήσεις και στο 
νου, καθώς και την τάση της να μετουσιώνει 
στοιχεία από άλλες παραδόσεις σε μουσουλμα-
νικές φόρμες. Πρόκειται για ένα σύνολο με ένα 
ιδεώδες περιβάλλον και διακόσμηση, στο οποίο 
υπάρχουν αίθουσες με τρούλους με ανάλογο 
συμβολισμό εκείνου της Χρυσής Οικίας του Νέ-
ρωνα. Σε μια από αυτές υπάρχει ρητή μνεία σε 
έμμετρη επιγραφή για το συμπαντικό συμβολι-
σμό του τρούλου της. 

Ο μυκηναϊκός Θησαυρός του Ατρέα

Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν κυκλικές 
κατασκευές από τη μινωική περίοδο αλλά 
σχεδόν αποκλειστικά για κατασκευές 
εντός της γης, χθόνιες.

Αψίδες και κολώνες, ο συμβολισμός ουρανού και γης
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Όπως ο Θεός, ο Μεγάλος Αρχιτέκτων, έκτι-
σε το Σύμπαν, όμοια η ιερή αρχιτεκτονική των 
ανθρώπων εκφράζει την προσπάθειά τους να 
αντικατοπτρίσουν την θεία αρμονία και τάξη στη 
γη. Η αρχιτεκτονική είναι μια ιδέα και η μορφή 
της κατασκευής είναι η γλωσσική της έκφραση. 
Είναι μια επιστήμη, η οποία συγκαταλεγόταν κά-
ποτε ανάμεσα στις ιερές και όσοι την εξασκού-
σαν κατείχαν μυητικές γνώσεις. Είναι μια τεχνική, 
όπου οι μορφές περικλείονται σε κύκλους εντάσ-
σοντας έτσι την εγκόσμια ζωή στην καθαρή και 
αιώνια γεωμετρία της σφαίρας. Μια τεχνική που 
καλούμαστε να ξανά - ανακαλύψουμε, για να 
φτιάξουμε μια Νέα Επιστήμη και μια Νέα Αρχιτε-
κτονική προσαρμοσμένη στις πνευματικές ανά-
γκες του σύγχρονου ανθρώπου. 
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17

Κείμενο: Ματίνα Καραστατήρα

Μάντρα ή μάντραμ είναι μικρές σύντομες λεκτικές φράσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται για 
διάφορους σκοπούς. Η προέλευσή τους είναι πολύ παλιά και θεωρείται ότι προέρχονται κυρίως από 
τη σανσκριτική γλώσσα. Μπορούμε να διακρίνουμε δύο είδη μάντρα, τα μονοσύλλαβα και τα πολυ-
σύλλαβα. Για να μπορέσουν όμως να βοηθήσουν τους ανθρώπους, θα πρέπει να απαγγέλλονται με 
το σωστό ρυθμό και τη σωστή αρμονία. Χρησιμοποιούνται κυρίως στον Ινδουισμό και στο Βουδισμό 
και θεωρούνται ότι μπορεί να φέρουν την αρμονία και την ισορροπία στους ανθρώπους, τόσο σε 
ένα σωματικό όσο και σε ένα ψυχικό επίπεδο. 

Σε πρώτο επίπεδο, κάθε σύντομη λεκτική φράση, όταν επαναλαμβάνεται αδιάλειπτα μεταβάλλεται 
σε μάντρα, το οποίο, μέσω της επανάληψης, εισχωρεί στο ασυνείδητό μας και επηρεάζει τις σκέψεις, 
την αντίληψη και τις πράξεις μας. Τα μάντρα φυτεύονται, όπως οι σπόροι στο συνειδητό μας και 
μέσω της επανάληψης και της αποδοχής απλώνουν τις ρίζες τους στο ασυνείδητο. Όταν «ριζώσουν», 
αρχίζουν να ασκούν την επίδρασή τους επάνω μας, ώσπου να αντικατασταθούν από κάποιο άλλο 
μάντρα. Όταν ένα μάντρα ριζώσει γερά στο ασυνείδητο, μπορεί να μας επηρεάζει ακόμα και χωρίς 
να το συνειδητοποιούμε.

Ορισμός
Η λέξη Μάντρα είναι σανσκριτική και προέρχεται από δύο συλλαβές: τη συλλαβή man ή μάνας, 

που σημαίνει το μυαλό, το νου, και τη συλλαβή tra ή τράγια, που ερμηνεύεται ως απελευθέρωση. Άρα 
το μάντρα είναι μια αγνή ηχητική δόνηση που προκαλεί την απελευθέρωση του ακάθαρτου νου από 
τις υλιστικές του ροπές. 

Μάντρα
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Απόσπασμα από τη Ριγκ Βέδα στα σανσκριτικά

Προέλευση
Η προέλευση των μάντρα  εντοπίζεται στις 

αρχές που διατυπώνονται στη Ριγκ Βέδα και την 
Ουπανισάδα των Ινδουιστών. Η Ριγκ Βέδα και 
η Ουπανισάδα,οι οποίες εκτιμάται πως έχουν 
ηλικία χιλιάδων χρόνων, είναι τα δύο θεμελιώ-
δη πνευματικά κείμενα, τα οποία αποτελούν τη 
φιλοσοφική βάση της ινδουιστικής και βουδιστι-
κής σκέψης. 

Τα μάντρα σχηματίζονται με βάση την έννοια 
του Νάντα (νοητός ήχος), ο οποίος στα κείμε-
να της ταντρικής γιόγκα ονομάζεται και σαμπντ. 
Το Νάντα είναι ο αρχέτυπος ή εσωτερικός ήχος, 
η ουσία και η πηγή κάθε υλικού ή άυλου δημι-
ουργήματος. Έχει δύο μορφές: αχάτα ή «ένηχος 
ήχος», δηλαδή ήχος που μπορούμε ν’ ακούσου-
με και «χαρίζει απόλαυση, και αναχάτα ή «άηχος 
ήχος», που μπορούν να ακούσουν μόνο οι γιό-
γκι, των οποίων οι αισθήσεις έχουν αποτραβη-
χτεί από τον εξωτερικό κόσμο. Το αναχάτα οδη-
γεί στην απελευθέρωση. Το αχάτα, ο «ένηχος 
ήχος», γεννιέται από την ένωση της αναπνοής 
με τη φωτιά και είναι αντικατοπτρισμός του ανα-
χάτα.

Από το νάντα σχηματίζεται ένα σύστημα 
από πενήντα διαφορετικές μητέρες-δονήσεις 
(ματρίκα), δηλαδή οι φθόγγοι που απαρτίζουν 
τη γλώσσα του «υλικού ματρίκα», τη σανσκρι-
τική. Το σανσκριτικό αλφάβητο αποτελείται από 
πενήντα γράμματα που ονομάζονται βάρνα, 
λέξη που σημαίνει «χρώμα». Κάθε βάρνα συν-
δέεται με ένα συγκεκριμένο χρώμα και όλα μαζί 
αποτελούν τη βάση της αέναα μεταβαλλόμενης 
πραγματικότητας, δηλαδή της συνείδησης. Έτσι, 
η συνείδηση, ο «άηχος ήχος», ο «ένηχος ήχος», 
η μορφή, το χρώμα και τα στοιχεία της φωτιάς, 
του νερού, της γης, του αέρα και του αιθέρα αλ-
ληλοσχετίζονται.

Κάθε ένα από τα πενήντα ματρίκα εκφράζει 
μια ενέργεια (σάκτι), η οποία απελευθερώνεται 
μέσω δονήσεων, οι οποίες χωρίζονται σε τρεις 
κατηγορίες:
• Πραναγιάμα – έλεγχος αναπνοής
• Μάντρα – ήχος
• Αλχημεία – τα πέντε στοιχεία

Τα μάντρα, τα οποία κατά παράδοση είναι 
στη σανσκριτική γλώσσα, σχηματίζονται από 
αυτά τα πενήντα ματρίκα, που ονομάζονται και 
μπίτζα ματρίκα (σπόρος ή σπέρμα-μητέρα). Ο 
τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται υπακούει 
στις φυσικές τους σχέσεις. Τα μάντρα που σχη-
ματίζονται μ’ αυτόν τον τρόπο, είναι διανοητικοί 

ήχοι που εκπέμπονται ή λαμβάνονται για ειδικό 
σκοπό. 

Η επανάληψη ενός μάντρα ονομάζεται τζά-
πα και διαιρείται σε τρία είδη: επαναλήψεις με 
δυνατή φωνή, χαμηλόφωνες και σιωπηρές επα-
ναλήψεις με το μυαλό. Ο ασκούμενος χρησιμο-
ποιεί το πρώτο είδος μέχρι το σώμα του να ηρε-
μήσει και η ατμόσφαιρα που τον περιβάλλει να 
γίνει ήρεμη και ευχάριστη για διαλογισμό. 

 Στη συνέχεια, ακολουθεί η χαμηλόφωνη 
απαγγελία, όπου το πράνα, η ζωτικότητα του 
σώματος εξισορροπείται και εναρμονίζεται 
προετοιμάζοντας έτσι το δρόμο για μια πιο ου-
σιαστική κατάσταση ηρεμίας και αρμονίας του 
μυαλού και των συναισθημάτων. Το τρίτο είδος 
θεωρείται και πιο αποτελεσματικό. Τα μάντρα σε 
βοηθούν να ελευθερώσεις τις σκέψεις σου και 
να ξεδιαλύνεις τους αντιπερισπασμούς, γιατί το 
μάντρα ψέλνεται στο ίδιο σημείο του μυαλού 
που συμβαίνει ο αντιπερισπασμός. 

Όταν τα μάντρα συνδυάζονται με μια συ-
γκεκριμένη τεχνική ελέγχου της αναπνοής, οι 
δονήσεις των αναπνοών και των μάντρα ενώ-
νονται επιφέροντας τη σταδιακή μεταμόρφωση 
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Γκοβίντα Ο Αδένας της επίφυσης

της συνείδησης. Άρα, τα μάντρα είναι «συντα-
γές» ήχου, που σχηματίζονται με τον προσεκτικό 
συνδυασμό των μπίτζα-ματρίκα. 

Ο Govinda αναφέρει πως:
«…πιστεύεται πως όλα τα μάντρα αποτελούν 

παραλλαγές της αρχέτυπης βασικής δόνησης 
στην οποία βασίζεται το ενεργειακό πρότυπο 
του κόσμου και αποτελεί μια ακόμα μορφή στην 
οποία μπορεί ν’ αναγνωρίσει κανείς την Πρώτη 
Αρχή… η ενέργεια που συγκεντρώνουν τα μά-
ντρα μπορούν να κατευθυνθούν σε συγκεκρι-
μένους μαγικούς σκοπούς συμπεριλαμβανόμε-
νης και της θεραπείας».

Σύμφωνα με τον Pandit Usharbudh Arya, δά-
σκαλο των μάντρα και του διαλογισμού, αυτοί 
που πρώτοι ανέπτυξαν τα μάντρα, «πειραμα-
τίστηκαν με ολόκληρη τη γκάμα των ποικίλων 
ηχητικών μοτίβων και κατέγραψαν προσεκτικά 
την επίδραση που είχε η άσκηση αυτού του εί-
δους διαλογιστικής σκέψης στα βαθύτερα επί-

πεδα του νου τους». Ο ψαλμός των μάντρα θε-
ωρείται πως έχει δύο θετικά αποτελέσματα στο 
νου:

1. Τον απομακρύνει από ανεπιθύμητες ροπές 
2. Καλλιεργεί τις επιθυμητές

Ψαλμωδία των μάντρα
Η διαδικασία της επανάληψης ενός μάντρα 

ονομάζεται ψαλμωδία. Η ψαλμωδία των μάντρα 
λέγεται πως απελευθερώνει μια υγρή ουσία - 
ένα «νέκταρ»- από την επίφυση (τον αδένα που 
βρίσκεται στο κέντρο του εγκεφάλου και απο-
καλείται «έδρα της ψυχής»), το οποίο επηρεάζει 
τη συνείδηση. Σύμφωνα με τον γιόγκι Bhajan, 
δάσκαλο της κουνταλίνι γιόγκα, τα στοιχεία 
των μάντρα είναι οργανωμένα με τέτοιο τρόπο, 
ώστε η γλώσσα να χτυπά τον ουρανίσκο με 
έναν συγκεκριμένο ρυθμό απελευθερώνοντας 
το νέκταρ. Γι’ αυτό, ο σωστός ρυθμός απαγ-
γελίας είναι ύψιστης σημασίας. Φαίνεται πως 
τα μάντρα ενεργούν συσσωρευτικά ασκώντας 
ψυχολογική επίδραση στο νου, σε συνειδητό και 
ασυνείδητο επίπεδο με αποτέλεσμα τη θεραπεία 
και τη μεταμόρφωση του ατόμου.

Η ψαλμωδία των μάντρα είναι γενικά μονό-
τονη και συλλαβική. Ο ρυθμός σε γενικές γραμ-
μές υπαγορεύεται από το ρυθμό των λέξεων. Η 
μελωδική ανάπτυξη είναι ελάχιστη, γιατί τα μά-
ντρα δρουν μέσω της συνεχούς επανάληψης, 
και μάλιστα ορισμένες παραδόσεις συνιστούν 
το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό επαναλήψεων 
στο λιγότερο δυνατό χρόνο. Γενικά, δεν χρησι-
μοποιούνται περισσότερες από τρεις τονικότη-
τες: η κύρια τονικότητα (τονική) της ψαλμωδίας, 
η αμέσως χαμηλότερη και η αμέσως υψηλότε-

Μάντρα
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Ο γιόγκι Bhajan

Το μάντρα ΟΜ

ρη. Οι βοηθητικοί αυτοί τόνοι χρησιμοποιούνται 
για τις αλλοιώσεις και το σχηματισμό της μουσι-
κής φράσης. Οι ψαλμοί μάντρα δεν επιδιώκουν 
να συγκινήσουν ή να προκαλέσουν αισθητική 
απόλαυση. Ο σκοπός τους δεν είναι να παρά-
γουν μελωδίες με τη συνήθη έννοια του όρου. 
Με άλλα λόγια, τα μάντρα δεν θα πρέπει να θε-
ωρούνται τρόπος μουσικής έκφρασης, και πρέ-
πει να παραμένουν μελωδικά απλές.  

Είδη Μάντρα
Υπάρχουν δύο τύποι μάντρα: 
1) Τα μονοσύλλαβα μάντρα – σπόροι, που 

δρουν στα πιο λεπτά επίπεδα δόνησης και δεν 
διαθέτουν λεκτικό περιεχόμενο και

2) Τα πολυσύλλαβα λεκτικά μάντρα, που δι-
αθέτουν τη δύναμη της υποβολής. 

Τα μονοσύλλαβα μάντρα δημιουργούν πρό-
τυπα ηχητικών δονήσεων μέσα στο χώρο, οι 
οποίες κινητοποιούν «τις αντίστοιχες ψυχικές δυ-
νάμεις ή τσάκρα και απελευθερώνουν (το άτο-
μο) από τις αναστολές που το περιορίζουν χα-
λαρώνοντας τα δεσμά που το κρατούν δεμένο. 
Η ψαλμωδία μονοσύλλαβων μάντρα, λοιπόν, 
είναι «επανάληψη ήχων, των οποίων η δύναμη 
οφείλεται ακριβώς στις ηχητικές τους δονήσεις. 

Τα πολυσύλλαβα μάντρα συχνά συνδέονται 
με ορισμένες θεότητες, δηλαδή πρόκειται για 

προσευχές που επικαλούνται τη βοήθειά τους. 
Η δύναμη αυτού του τύπου μάντρα συνήθως 
εξαρτάται από το πολιτισμικό ή θρησκευτικό 
υπόβαθρο του ατόμου.

Παραδείγματα Μάντρα
1) Μονοσύλλαβα μάντρα
Το ΟΜ: το πνεύμα, η λέξη του Κυρίου.
Το ΡΑ: αυξάνει την ενέργεια, χαρίζει δύναμη κι 

ενέργεια σε καταστάσεις ανάγκης.
Το ΑΝΙ-ΧΙΟΥ: βοηθά τη συναισθηματική ταύ-

τιση με τους άλλους.
Το ΧΟΥ: ενισχύει τη συγκέντρωση.
Το ΧΙΟΥ: επίκληση στην αγνότητα, προσφέ-

ρει ενέργεια.
Το ΣΟ-ΧΩΝΓΚ: εξισορροπεί τη διανοητική και 

τη συναισθηματική ενέργεια.
Το ΘΟ: επηρεάζει τα ενεργειακά πρότυπα 

γύρω από το σώμα και διαθέτει θεραπευτικές 
ιδιότητες.

2) Πολυσύλλαβα μάντρα. Παραδείγματα:
Το Μάχα Μάντρα = το «μεγάλο μάντρα» 
«Χάρε Κρίσνα, Χάρε Κρίσνα, Κρίσνα Κρίσνα, 

Χάρε Χάρε, Χάρε Ράμα, Χάρε Ράμα, Ράμα Ράμα, 
Χάρε Χάρε»: έχει τη δύναμη όχι μόνο να ελευθε-
ρώνει τα ζωντανά όντα από τις υλιστικές τους 
ροπές αλλά και να τους επιτρέπει να δοκιμάζουν 
μέσα τους την έκσταση της πνευματικής ζωής.

Το μάντρα Gayatri 
«OM OM OM, Bhud Bhuvah Svah, Tat 

Savituh Varenyam, Bharag Devasya Dhimahi, 
Dhiyah Yah Nah Drachodayat» (= Ομ, Ύψιστε 
Θεέ, Εσύ είσαι ο δημιουργός του σύμπαντος, 
της γης, του διαστήματος και του ουρανού. Σε 
λατρεύουμε, γεννήτορα. Την ακτινοβόλα λάμψη 
σου, την αγνή μορφή σου-πηγή της δημιουργί-



21

Ο Βούδας 

ας. Διαλογιζόμαστε τη Θεία σου Ακτινοβολία. Σε 
σένα προσβλέπουμε. Έμπνευσε τις σκέψεις μας. 
Καθοδήγησε την ψυχή μας, άνοιξε το εσωτερικό 
μας μάτι, το μάτι της Σοφίας).  

Συμπεράσματα
Το μάντρα έχει σαν σκοπό: να βοηθήσει το 

μυαλό να συγκεντρωθεί, όταν είναι διασκορπι-
σμένο. Η ψαλμωδία των μάντρα επηρεάζει και 
το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του σώματος, γιατί 
παράγει μια έντονη δόνηση, που επιδρά, τόσο 
σε συγκεκριμένες ενεργειακές συχνότητες όσο 
και στο συνειδητό. 

Στη δυτική θρησκευτική παράδοση η χρήση 
των ψαλμωδιών τύπου μάντρα είναι περιορι-
σμένη και δεν υπάρχει μια σαφώς διατυπωμέ-
νη θεωρία, όπως συμβαίνει με τις βεδικές και 
ταντρικές ψαλμωδίες. Ωστόσο, είναι δυνατό να 
επινοηθούν σύντομες φράσεις αυτού του τύπου 
για θεραπευτικούς σκοπούς, στο γλωσσικό ιδί-
ωμα του καθενός, οι οποίες θα μπορούσαν να 
επιφέρουν θετικά αποτελέσματα επηρεάζοντας 
τη συνείδηση ή μεταβάλλοντας τη σχέση μας με 
κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις. 

Αν δεχτούμε την ταντρική φιλοσοφική αρχή 
ότι ο ήχος δημιουργεί τη μορφή, οδηγούμαστε 
στο συμπέρασμα πως η δύναμη των μάντρα 
βρίσκεται στην ικανότητά τους να δημιουργούν 
νέα πρότυπα δόνησης, τα οποία μέσω του συ-
ντονισμού μπορούν να σταθεροποιήσουν τη 
διανοητική μας συμπεριφορά και τη σωματική 
μας ενέργεια. 

Με την επανάληψη των μάντρα (μορφών 
σκέψης) και το τζάπα (ρυθμική συγκέντρωση σε 

αυτές), μπορεί κανείς να αναμορφώσει πλήρως 
τη σωματική, διανοητική και ψυχική του φύση. 

Παρόλα τα ευεργετικά αποτελέσματα που 
μπορεί να έχει ένα μάντρα, ο Βούδας λέει ότι κα-
μία επανάληψη γραφών, κανένα βασανιστήριο 
του εαυτού σου ή ο ύπνος στο έδαφος, ούτε 
οι επαναλήψεις προσευχών, εκκλησιαστικών 
κανόνων, ύμνων, εγκολπίων, μάντρα, επικλή-
σεων, δεν μπορούν να φέρουν την πραγματική 
ευτυχία της Νιρβάνα. Αντίθετα, ο Βούδας έδωσε 
έμφαση στην ατομική προσπάθεια του καθε-
νός, προκειμένου να επιτύχει τους πνευματικούς 
του στόχους.
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Κείμενο: Ρίτσα Πατελή

Στις παραδόσεις όλων των λαών, από την πιο μακρινή αρχαιότητα, συναντάμε αναφορές σε  
φαντάσματα, πράγμα που αποδεικνύει ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτές, γιατί κανέ-
να ψέμα δεν μπορεί να διαρκεί και να διαδίδεται παντού για χιλιετίες. Από καταβολής της ανθρώπινης 
ιστορίας, υπήρχαν πάντα μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συνάντησαν φαντάσματα, οπτασίες ή 
στοιχειά (η πρώτη γραπτή αναφορά για φάντασμα προέρχεται από το «Έπος του Gilgamesh»).

Το ερώτημα για την ύπαρξη ή μη φαντασμάτων αναπόφευκτα μας βάζει μπροστά σε ένα από τα 
μεγαλύτερα αινίγματα, το οποίο αποτελεί τη βάση πολλών θρησκευτικών, επιστημονικών και μεταφυ-
σικών θεωριών: την επιβίωση της ψυχής. Αυτό που κάνει ένα σώμα να κινείται, να σκέφτεται, να δρα, 
είναι αυτή η μορφή ενέργειας που ονομάζουμε «ψυχή». Ο διαχωρισμός της από το σώμα, ο οποίος 
επέρχεται με το θάνατο, επιφέρει την αποσύνθεση των κυττάρων, που απαρτίζουν το σώμα. Όμως, 
άραγε με το θάνατο η εσώτερη ύπαρξη του ανθρώπου, η ψυχή, πεθαίνει μαζί με το σώμα; Η μήπως 
η ψυχή συνεχίζει να υπάρχει και βρίσκει τρόπους επικοινωνίας με τους ζωντανούς; Σύμφωνα με το 
νόμο του Λαβουαζιέ, κανενός είδους ενέργεια δεν χάνεται αλλά συνεχίζει να υπάρχει. Η ύπαρξη  μιας 
άλλης πνευματικής ζωής μετά το θάνατο του φυσικού σώματος  είναι μια πραγματικότητα, την οποία 
ασπάζονται όλες οι θρησκείες. Ακόμα και η επιστήμη στις μέρες μας ψάχνει και ερευνά αυτήν την 

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ;
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πιθανότητα. Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισ-
σότεροι ερευνητές διατυπώνουν την άποψη ότι 
μάλλον το δεύτερο συμβαίνει.

Η πορεία της ψυχής μετά το θάνατο είναι 
προδιαγεγραμμένη. Οι 40 ημέρες για τις οποί-
ες μιλά η εκκλησία, είναι  ένα μεταβατικό στάδιο 
αυτής της πορείας. Έχει παρατηρηθεί ότι στο δι-
άστημα αυτό είναι δυνατή η παρουσία ψυχών 
στο χώρο που έζησαν, πέθαναν ή αγάπησαν, 
κοντά στα αγαπημένα τους πρόσωπα, καθώς 
και η προσπάθειά τους να κάνουν αισθητή την 
παρουσία τους και να επικοινωνήσουν μαζί 
τους. Η παρουσία αυτή γίνεται αισθητή ευκο-
λότερα τις πρώτες ημέρες μετά το θάνατο. Σε 
κάποιες περιπτώσεις, η ανθρώπινη ψυχή, επειδή 
είναι ακόμη συνδεδεμένη μ’ αυτούς που άφησε 
σ’ αυτόν τον κόσμο, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
ξανά τα υπολείμματα των κατώτερων φορέων 
της και το ψυχομαγνητικό φορτίο των παρευρι-
σκομένων, για να εκδηλωθεί. Στην περίπτωση 
που αναφερόμαστε, εκφράζεται η αγωνία των 
«ψυχών» να εγκαταλείψουν τη διάσταση την 
οποία βίωναν πριν τον θάνατό τους. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, για άγνωστους σε 
μάς λόγους, οι ψυχές παγιδεύονται σε μια ενδι-
άμεση κατάσταση, η οποία αποτελεί μια μορφή 
καταδίκης γι’ αυτές. Γιατί, από τη μια αδυνατούν 
να επανέλθουν στη ζωή και από την άλλη δεν 
μπορούν να ολοκληρώσουν την πορεία τους 
προς την πλήρη αποκοπή και να μπουν σε μια 
νέα διάσταση στο χωρόχρονο. Οι περιπτώσεις 
αυτές δημιουργούν το μεγάλο κεφάλαιο των 
«φαντασμάτων». Η ύπαρξη των φαντασμάτων 
φαίνεται να συνδέεται με μια αδικία που τα θύ-
ματά της αδυνατούν να αποδεχτούν. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η αίσθηση της αδικίας που αυτοί 
προκάλεσαν σε κάποιον δεν αφήνει τις ψυχές να 
ησυχάσουν, προτού καταφέρουν να επανορ-
θώσουν ή να πάρουν συγχώρηση γι’ αυτήν. 
Ίσως, η εκδήλωση με διάφορους τρόπους της 
παρουσίας τους με τη μορφή που αναφερόμα-
στε, αποσκοπεί σε μια αποκατάσταση της δι-
καιοσύνης, η οποία θα αποτελέσει τη λύση των 
δεσμών τους και τη λύτρωση των ψυχών τους. 
Μια τέτοια αδικία είναι το να μην αποδοθούν 
στο θανόντα οι κατάλληλες νεκρικές τιμές.

Αυτό που είναι σημαντικό, είναι ότι πρέπει 
να αντιμετωπίζουμε το φαινόμενο σαν ένα με-
ταβατικό στάδιο της μεταθανάτιας πορείας του 
ανθρώπου, η οποία δεν ολοκληρώθηκε, με 
αποτέλεσμα η οντότητα να μένει εγκλωβισμένη 
ανάμεσα στο δικό μας φυσικό κόσμο και στον 
πνευματικό – αιθερικό στις συνιστώσες των δια-

στάσεων του χώρου και του χρόνου. Η οντότη-
τα αυτή υπάρχει με τη μορφή ενσυνείδητης και 
νοήμονος πνευματικής ενέργειας, η οποία σύμ-
φωνα με πολλούς, μπορεί να αλληλεπιδράσει 
με τις μορφές ενέργειας του κόσμου αυτού. 

Η πρώτη συστηματική προσπάθεια έρευνας 
και ερμηνείας των φαντασμάτων, ξεκίνησε το 
1882 με την ίδρυση της Ένωσης Ψυχικών Ερευ-
νών, που είχε στόχο την έρευνα περιπτώσεων 
κατά τις οποίες είχαν αναφερθεί εμφανίσεις φα-
ντασμάτων, καθώς και άλλες περιπτώσεις στοι-
χειώματος. Οι περισσότεροι από τους ερευνητές 
ήταν ακαδημαϊκοί σε διάφορους τομείς. Ξεκίνη-
σαν συγκεντρώνοντας αναφορές εκατοντάδων 
ατόμων που είχαν μία τέτοιου είδους εμπειρία. 
Ένα από τα βασικά ερωτήματα που τέθηκαν 
από την αρχή, ήταν αν τα φαντάσματα υπάρ-
χουν ανεξάρτητα από το αν τα αντιλαμβάνεται 
κανείς ή αποτελούν κάποιου είδους επικοινωνία 
ανάμεσα σε ένα πομπό, ο οποίος χρειάζεται ένα 
δέκτη (τηλεπαθητική προβολή). Ως απάντηση 
στο ερώτημα αναπτύχθηκαν θεωρίες και προς 
τις δύο κατευθύνσεις. 

Στο βιβλίο του «Φαντάσματα» στο οποίο 
πραγματευόταν όλες τις περιπτώσεις που εξέτα-
σε η Ένωση Ψυχικών Ερευνών, ο Μ. Τίλερ (που 
έγινε πρόεδρός της το 1945 και είχε μια πολύ 
γερή υποδομή στις θετικές επιστήμες), διέκρινε 
τέσσερις μεγάλες κατηγορίες, που μέχρι σήμερα 
θεωρούνται κοινά αποδεκτές - αν και οι γραμ-

Υπάρχουν φαντάσματα?
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μές που διαχωρίζουν τις διάφορες κατηγορίες 
φαντασμάτων και πνευμάτων, είναι συχνά δυσ-
διάκριτες: τα φαντάσματα ζωντανών, τα φαντά-
σματα «κρίσεων», τα μεταθανάτια φαντάσματα 
και εκείνα που έχουν μια διαρκή παρουσία ή με-
γάλη συχνότητα εμφανίσεων.

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι έρευνες 
πάνω στο φαινόμενο παίρνουν νέες κατευθύν-
σεις. Το 1953, ο Δρ. Χόρνελ Χαρτ, καθηγητής 
Κοινωνιολογίας στο πανεπιστήμιο Ντιουκ και 
μέλος της Αμερικάνικης Ένωσης Ψυχικών Ερευ-
νών, έχοντας αναλάβει να κάνει μια επανεκτί-
μηση όλων των θεωριών για τα φαντάσματα, 
οι οποίες είχαν αναπτυχθεί ως τότε, απέρριψε 
τις προηγούμενες θέσεις περί τηλεπαθητικής 
προβολής και υποστήριξε ότι τα φαντάσματα 
διαθέτουν ανεξάρτητη συνείδηση. Μετά από 
πολλά χρόνια ερευνών, ο Χαρτ κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι τα φαντάσματα αντιπροσω-
πεύουν «υπερφυσικούς φορείς», που ονόμασε 
«σώματα της ψυχής», τα οποία είναι δυνατό να 
απελευθερωθούν από το σώμα του ανθρώπου 
κατά το θάνατο ή ακόμη και κατά τη διάρκεια 
της ζωής. Ο Δρ Κάρλις Όσις αρχίζοντας από 
τη δεκαετία του 1960 την επιστημονική έρευνα 
γύρω από τις επιθανάτιες εμπειρίες, έφτασε στο 
συμπέρασμα ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες στην 
πλειοψηφία τους έχουν πραγματικά να κάνουν 

με εμφανίσεις φαντασμάτων κι όχι με εγκεφα-
λικές «παραλειτουργίες», οι οποίες απορρέουν 
από τη διαδικασία θανάτου, όπως υποστήριζαν 
κάποιοι.

Σύμφωνα με τη Μεταψυχική, το φάντασμα εί-
ναι η απελευθερωμένη από το σώμα ψυχή του 
θανόντος, που δημιουργεί ορατή παρουσία πυ-
κνώνοντας την αιθερική ύλη μέρους ή ολόκλη-
ρου του λεπτού σώματός της, ώστε να γίνεται 
αντιληπτή στις αισθήσεις μας. Είναι δηλαδή το 
αιθερικό ή το αστρικό σώμα του πεθαμένου, τα 
οποία υλοποιούνται ελκύοντας ενέργεια από 
τους ζωντανούς και μπορούν να γίνονται αι-
σθητά για χρονικό διάστημα που ποικίλλει από 
μια στιγμή μέχρι 2 ,5 ώρες και να συμπεριφέρο-
νται, όπως ένας ζωντανός άνθρωπος.

Αν και τα φαντάσματα είναι κατά κύριο λόγο 
πνευματική ενέργεια, λέγεται ότι μπορούν μέσω 
του «εκτοπλάσματος» (μια «ρευστή» κατάστα-
ση ανάμεσα στην πνευματική ενέργεια και την 
ύλη) να πάρουν οποιαδήποτε μορφή θέλουν 
να αποκτήσουν, συνήθως τη μορφή του σώ-
ματος του θανόντος ή τη μορφή φωτεινής 
ομίχλης ή φωτεινής σκιάς κ.ά. Λόγω της σύν-
θεσης του εκτοπλάσματος, η μορφή τους είναι 
ημιδιάφανης. Η παρουσία ενός φαντάσματος 
μπορεί να είναι παντού. Η παρουσία αυτή εκδη-
λώνεται συχνά με την οπτική εμφάνισή της στο 
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χώρο ή σε έναν καθρέφτη, τη μετακίνηση αντικει-
μένων που συνδέονται με το θανόντα, με κάποια 
χαρακτηριστική μυρωδιά που συνδεόταν με το 
νεκρό, κάποιους θορύβους, κοφτούς επαναλαμ-
βανόμενους ήχους, ψιθύρους, φωνές από το 
υπερπέραν, κλάματα, ανοιγόκλεισμα ηλεκτρικών 
συσκευών, ρεύμα αέρα στο χώρο, μία αίσθη-
ση ψύχους στον αυχένα, μικρά τσιμπήματα στο 
σώμα. Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις αμφίδρο-
μης και μη επικοινωνίας, καθώς και μαρτυρίες, 
όπου μπροστά στα μάτια κάποιου ξετυλίγεται μια 
ολόκληρη ιστορία, στην οποία ο «δέκτης» δεν έχει 
καμία δυνατότητα αλληλεπίδρασης. 

Τα φαντάσματα ως «κατάλοιπα» της ύπαρξης 
ενός ανθρώπου χαρακτηρίζονται από το ήθος 
αυτού.

 Υπάρχουν φαντάσματα που προσπαθούν 
να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους, για να 
τους βοηθήσουν, και άλλα που αποσκοπούν να 
ικανοποιήσουν το δικό τους συμφέρον χωρίς 
κανέναν ενδοιασμό. (Τα poltergeists θεωρούνται 
κακόβουλα πνεύματα, που τρομοκρατούν τους 
ζωντανούς).

Η μεταψυχική αποδεικνύει και πειραματικά την 
πραγματικότητα των φαντασμάτων μέσω πολυ-
άριθμων παρατηρήσεων, οι οποίες έχουν γίνει 
από διάφορους ερευνητές και επιβεβαιώνονται 
με τη φωτογράφιση και τα αποτυπώματα και οι 
οποίες στο σύνολό τους αποκτούν μεγάλη στε-
ρεότητα μέσω του συσχετισμού και της συμφω-
νίας που παρουσιάζουν. 

Κατά τον ίδιο τρόπο που υλοποιείται το αστρι-
κό των θανόντων, μπορεί να υλοποιηθεί και το 
αστρικό σώμα των ζωντανών ανθρώπων. Φα-
ντάσματα  ζωντανών σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
μπορούν να σχηματιστούν και σε φυσιολογική 
κατάσταση, ηθελημένα ή μη. Η κατηγορία των 
«φαντασμάτων κρίσεων» αφορά περιπτώσεις 
εμφάνισης φαντασμάτων σε αγαπημένα τους 
πρόσωπα τη στιγμή του θανάτου τους ή λίγο 
πριν απ’ αυτήν, ή σε κρίσιμες στιγμές, γιατί τότε 
το συναίσθημα και η σκέψη του πομπού απο-
κτούν τη μεγαλύτερη ένταση. Κατά την παρά-
δοση, η εμφάνιση της οπτασίας-φαντάσματος 
ενός ζωντανού σημαίνει ότι η ψυχή του έχει ήδη 
φύγει από το σώμα του κι ότι επίκειται ο θάνατός 
του. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εμφανίσεις φα-
ντασμάτων ζωντανών δεν έχουν καμιά σχέση με 
θανάτους ή κρίσιμα γεγονότα. Πρόκειται για τον 
προσωρινό αποχωρισμό του αιθερικού ή του 
αστρικού από το φυσικό σώμα, το οποίο στην 
κατάσταση ύπνου ή  έκστασης, μεταβαίνει ακαρι-
αία εκεί όπου επιθυμεί έντονα (αστρική προβολή). 

Εκεί, παίρνοντας οργανική ύλη υλοποιείται ως 
φάντασμα. Ο Φρόυντ το ονομάζει «σωσία-πνεύ-
μα». Τέτοια είναι η περίπτωση των «φαρντάγκρ» 
στη Φινλανδία, που εμφανίζονται ως προπομποί 
στον τόπο προορισμού κάποιου, προτού αυτός 
ξεκινήσει καν το ταξίδι του.

Τα φαντάσματα πολλές φορές μένουν σε συ-
γκεκριμένα  μέρη, τα οποία και στοιχειώνουν για 
διάφορους λόγους (για να μεταφέρουν κάποια 
μηνύματα, πριν φύγουν για τον άλλο κόσμο, ή για 
να δώσουν στοιχεία σχετικά με τις συνθήκες θα-
νάτου τους, κλπ). Στην περίπτωση των στοιχειών 
το χαρακτηριστικό είναι η επανάληψη στην εμφά-
νιση. Αν ο βίαιος θάνατος μπορεί να οδηγήσει 
ένα πνεύμα στο να στοιχειώσει και να περιπλα-
νιέται ανήσυχο στη γη, τα πεδία μάχης θα πρέπει 
να είναι από τα πιο στοιχειωμένα μέρη. Και πράγ-
ματι, έχουμε πολλές αναφορές για φαντάσματα 
στρατιωτών και για στρατούς ολόκληρους φα-
ντασμάτων σε πολλά μέρη του κόσμου. Στα γρα-
πτά των αρχαίων Ελλήνων βρίσκουμε αναφορές 
για μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι έλεγαν ότι 
για πολλά χρόνια μετά την τρομερή μάχη του 
Μαραθώνα (490 π.Χ.), οι άνθρωποι που έτυχε να 
περνούν από το πεδίο μάχης, έλεγαν ότι άκουγαν 
τα ακόντια στον αέρα, καθώς και τις οιμωγές των 
ετοιμοθάνατων ενώ άλλοι έβλεπαν τους Αθη-
ναίους στρατιώτες να μάχονται ενάντια στους 
Πέρσες. Στη βρετανική ιστορία, τέτοιες μαρτυρίες 
αφθονούν κι όσο για τη σύγχρονη εποχή, οι δύο 
παγκόσμιοι πόλεμοι λέγεται ότι έχουν αφήσει τα 
στοιχειωμένα ίχνη τους.

Ο χώρος του υπερφυσικού στο θέμα των 
φαντασμάτων προσφέρει ένα ατελείωτο πεδίο 

Υπάρχουν φαντάσματα?
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για δραστηριοποίηση χιλιάδων ανθρώπων. 
Από όλους αυτούς, κάποιοι προσεγγίζοντας το 
θέμα με την απαιτούμενη υπευθυνότητα έχουν 
επιδοθεί σε συστηματικές και συχνά χρονοβό-
ρες έρευνες του φαινομένου. Έχοντας στη διά-
θεσή τους από απλά έως πολύπλοκα ηλεκτρο-
νικά μηχανήματα και συσκευές ερευνούν τις 
αναφορές που έρχονται σ’ αυτούς μέσα από 
διαδόσεις, αναθέσεις έρευνας και διαλεύκανσης 
των φαινομένων, αλλά και σε μεγάλο βαθμό 
στο πλαίσιο επιστημονικών δραστηριοτήτων. 
Έτσι λοιπόν, κατάφεραν να βιντεοσκοπήσουν -
έστω και αμυδρά- παρουσίες φαντασμάτων, να 
αποτυπώσουν αυτές σε κινηματογραφικό και 
φωτογραφικό φιλμ. Επίσης, να καταγράψουν 
ηχητικά ντοκουμέντα, ήχους, φωνές, κραυγές 
πόνου και αγωνίας. Είναι χαρακτηριστικό το 
βίντεο που τραβήχτηκε στο υπόγειο σπιτιού βι-
κτωριανής εποχής, στο σύγχρονο Λονδίνο. 
Προγραμματισμένη βιντεοκάμερα κινηματογρα-
φούσε επί τρεις ημέρες τους χώρους του υπο-
γείου. Κατάφερε να καταγράψει την παρουσία 
φαντάσματος με τη μορφή ενός αμυδρά σχη-
ματισμένου αλλά έντονα φωτισμένου ανθρώ-
πινου σώματος να περιφέρεται στους χώρους 
του υπογείου. Παράλληλα, τα μηχανήματα ήχου 
κατέγραψαν ήχους και αλλόκοτες φράσεις και 
κραυγές. Το συγκεκριμένο φιλμ εξετάσθηκε και 
πιστοποιήθηκε η αυθεντικότητά του. Και φυσικά 
δεν είναι το μόνο. Πολλές ηθελημένες έρευνες 
έδωσαν τέτοια αποτελέσματα. Υπάρχουν επί-
σης περιπτώσεις κατά τις οποίες η καταγρα-
φή σε μια φωτογραφία ή σε ένα βίντεο έγινε εν 
αγνοία αυτών που χειρίζονταν τις συσκευές. Άλ-
λωστε, έχει διαπιστωθεί ότι το φωτογραφικό και 
κινηματογραφικό φιλμ έχουν την δυνατότητα να 
αποτυπώνουν «πράγματα» μη αντιληπτά στο 
ανθρώπινο μάτι.

Κάποιες θεωρίες υποστηρίζουν ότι τα φα-
ντάσματα αποτελούνται από ηλεκτρομαγνητική 
ενέργεια και έχουν κάποια συγκεκριμένη συχνό-
τητα. Η εμφάνισή τους μπορεί να καταγραφεί 
από συσκευές που μπορούν να μετρούν αλ-
λαγές στο μαγνητικό πεδίο σε μια συγκεκριμένη 
περιοχή.

Οι αναφορές για φαντάσματα αμφισβητού-
νται σε πολλές περιπτώσεις. Αρκετοί ειρωνεύο-
νται καθετί σχετικό με το θέμα. Έτσι, περιστατικά 
μεγάλης σημασίας για τους ερευνητές τέτοιων 
φαινομένων αποσιωπούνται στερώντας την ευ-
καιρία για μελέτη και αποκρυπτογράφηση των 
μυστικών τους. Ο εγωισμός του ανθρώπου 
μπροστά στην αδυναμία ερμηνείας αυτών των 

φαινομένων είναι η αιτία της αμφισβήτησης και 
του χλευασμού. Πρόσφατες έρευνες σε διάφο-
ρα μέρη δείχνουν ότι οι άνθρωποι που πιστεύ-
ουν σ’ αυτά τα φαινόμενα και αναφέρουν ότι 
έχουν τέτοιες εμπειρίες, είναι στην πλειοψηφία 
τους νέοι και μορφωμένοι κι όχι ηλικιωμένοι και 
λιγότερο μορφωμένοι, πράγμα δηλαδή που 
θα μπορούσε να τους κάνει πιο επιρρεπείς σε 
προκαταλήψεις. Σε πολλές από τις περιπτώσεις, 
η επίδραση των φαινομένων στους αποδέκτες 
ήταν τέτοια, που τους οδήγησε να αλλάξουν ρι-
ζικά τη στάση τους απέναντι στο ζήτημα του θα-
νάτου θεωρώντας τον όχι πια σαν ένα φοβερό 
τέλος αλλά σαν μια νέα αρχή. 

Φαίνεται λοιπόν ότι τα φαντάσματα δεν είναι 
πλάσματα της φαντασίας αλλά μια πραγματι-
κότητα, που τη σφραγίζουν χιλιάδες γεγονότα 
με πρωταγωνιστές τους ανά τον κόσμο συναν-
θρώπους μας, ίσως και κάποιους από εμάς. 
Γεγονότα που μας έρχονται, τόσο από το πρό-
σφατο όσο και από το πιο μακρινό παρελθόν. 
Οποιοσδήποτε εξετάσει τα πειστήρια δεν μπορεί, 
παρά να καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα: αντί 
ν’ αμφισβητούμε τα γεγονότα, πρέπει να προ-
σπαθήσουμε να τα ερευνήσουμε χωρίς προκα-
ταλήψεις. Το υλικό σχετικά με το θέμα, που είναι 
εντυπωσιακό ως προς τον όγκο και τη σημα-
σία του, γεννά πολλά ερωτήματα και αποτελεί 
απόδειξη -για τους ανθρώπους που ψάχνουν 
να βρουν τα πραγματικά όρια της ανθρώπινης 
συνείδησης- ότι υπάρχει κάτι που μας είναι εντε-
λώς άγνωστο.
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε

3. ΧΑΝΙΑ

1.ΑΘΗΝΑ

Ο Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανι-
σμός Νέα Ακρόπολη συμμετείχε στο “ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ 2008-2009” 
που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθελο-
ντισμού στο πλαίσιο εορτασμού της παγκόσμι-
ας Ημέρας Εθελοντισμού, την 5η Δεκεμβρίου, 
θεσπισμένη από τα Ηνωμένα Έθνη. 

Στη φωτογραφία απεικονίζονται οι εθελοντές 
της Ν.Α. με τον Προϊστάμενο του τμήματος Εθε-
λοντισμού του Δήμου Αθηναίων και την υπεύθυ-
νη Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αθηναίων.

2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΔΑΡΗΣ
Πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στο Λευκό 

Πύργο, ο οποίος άνοιξε ξανά τις πύλες του για 
να μας παρουσιάσει το παρελθόν της Θεσσα-
λονίκης μέσα από μια νέα έκθεση. Η ιστορία ξε-
κινάει στο ισόγειο και εκτυλίσσεται ανεβαίνοντας 
κυκλικά στους πέντε ορόφους. Αναφέρεται σε 
σημαντικές στιγμές της ιστορίας της πόλης, που 
αποτέλεσε σημαντικό εμπορικό σταυροδρόμι. 
Μάθαμε για την πνευματική και πολιτιστική ζωή 
της μέσα από βίντεο και οθόνες αφής, που συν-
δυάζονται αρμονικά με κάποια αρχαία αντικείμε-
να. Από τον εξώστη του Λευκού Πύργου είδαμε 
όλη την πόλη και πληροφορηθήκαμε από κά-
ποιους πίνακες για το τι ακριβώς βλέπουμε σή-
μερα, αλλά και τι θα βλέπαμε απ΄ το ίδιο σημείο 
στο παρελθόν.

Σε γνωστό καφέ της πόλης, τα μέλη του πα-
ραρτήματος Χανίων διοργάνωσαν ένα δρώ-
μενο με θέμα: «Οι 7 μάσκες του ανθρώπου». 
Προσπαθήσαμε να σατιρίσουμε τον άνθρωπο 
μέσα στην καθημερινότητά του με ένα θεατρικό 
σκετς. Μετά το θεατρικό, δόθηκε η ευκαιρία να 
συμμετέχουν όλοι όσοι παραβρέθηκαν εκεί, σε 
ένα παιχνίδι και να εκφράσουν με θεατρικό τρό-
πο και τη δική τους άποψη. 

Η βραδιά είχε κέφι και χιούμορ και όλοι μαζί 
μάθαμε ότι μπορούμε στην καθημερινότητά μας 
να είμαστε πιο χαρούμενοι, πιο δημιουργικοί και 
να βγάζουμε τον καλύτερό μας εαυτό. 
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4.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΓΝΑΤΙΑ Το παράρτημα της Εγνατίας στη Θεσσαλο-
νίκη διοργάνωσε μια όμορφη βραδιά μ’ έναν 
πρωτότυπο συνδυασμό Γνωσιολογίας και Γευ-
σιγνωσίας.

Στην αρχή κάναμε ένα ταξίδι στο χρόνο πα-
ρουσιάζοντας τους κυριότερους αρχαίους πο-
λιτισμούς της Eγγύς Ανατολής και στη συνέχεια 
απολαύσαμε παραδοσιακές γεύσεις από αυτές 
τις περιοχές. Μας δόθηκε η ευκαιρία  συζητή-
σουμε πάνω στην ιστορία των πολιτισμών και 
να γνωρίσουν καλύτερα τα μέλη και οι επισκέ-
πτες μας τα εκθέματα του μουσείου μας.

Το παράρτημα Ιωαννίνων πραγματοποίησε 
αφιέρωμα στον Σαίξπηρ στο καφέ “Στοά Λού-
λη” και προκάλεσε σε όσους παρευρέθηκαν 
πολλές από τις ακόλουθες σκέψεις: “Σαίξπηρ! Ο 
Ιανός των ποιητών. Φοράει σχεδόν πάντα δυο 
πρόσωπα. Και μόλις αρχίζεις να θαυμάζεις το 
ένα, περιφρονείς το άλλο. Τα έργα του διαπνέ-
ονται από μία βαθιά κατανόηση της ανθρώπι-
νης φύσης και παραμένουν επίκαιρα. Η γνώση 
του για την ανθρώπινη ψυχολογία μας βάζει να 
αναγνωρίζουμε κομμάτια του εαυτού μας σε 
κάθε ήρωα, σε κάθε στίχο”.

5. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

6. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
Το παράρτημα Ηρακλείου διοργάνωσε μία  

ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία με θέμα το ρόλο 
των δύο φύλων και το πώς μπορεί να βελτιωθεί 
η σχέση μεταξύ τους. Ένα επίκαιρο θέμα που 
απασχολεί τόσο τους άνδρες όσο και τις γυναί-
κες, σε μία εποχή στην οποία υπάρχει αρκετή 
σύγχυση και αποπροσανατολισμός, τόσο με 
τον εαυτό μας όσο και με το περιβάλλον γύρω 
μας. Υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον από το κοινό 
που παρακολούθησε την ομιλία, ενώ αργότερα 
ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση.

7. ΡΕΘΥΜΝΟ 

Με πολύ κέφι, χαρά, διάθεση για εξερεύνη-
ση και μάθηση επισκεφθήκαμε το γνωστό σπή-
λαιο των Ζωνιανών. Οι κάτοικοι της περιοχής το 
ονομάζουν και “Τρύπα του Σφεντόνη”. Είναι ένα 
σπήλαιο γεμάτο μύθους και ιστορίες από το πα-
ρελθόν...
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Όπως είπαμε στο πρώτο μέρος του 
άρθρου, υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ του νε-
ρού, ως το αίμα του πλανήτη, και του ζωικού 
αίματος, άρα και του ανθρώπινου. 

Από τα αρχαία χρόνια, η ανθρωπότητα έδινε 
μεγάλη σημασία στο κόκκινο αυτό αινιγματικό 
υγρό. Του απέδιδε μαγικές ιδιότητες και το χρησι-
μοποιούσε με ευμενή ή δυσμενή αποτελέσματα 
σε θυσίες, συνθήκες, ιεροτελεστίες κ.τ.λ. Τόσο 
στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στα ιερά βιβλία 
άλλων θρησκειών και μυθολογιών, ο ρόλος 
του αίματος ανάμεσα στους θεούς και τους αν-
θρώπους υπήρξε σημαντικός. 

Στην εποχή μας, η επιστήμη έχει αντικαταστή-
σει τη μυστικιστική και μαγική διαίσθηση και έχει 
αναλάβει μια ψυχολογική μελέτη του αιματικού 
υγρού ξεπερνώντας πλέον την απλή ανατομι-
κή-φυσιολογική ανάλυση, που άρχισε πριν από 

δύο αιώνες. Η έρευνα αυτή δεν έχει ακόμα επα-
ληθεύσει τη μυστικιστική διαίσθηση των αρχαίων 
και των σημερινών θρησκευτικών  αντιλήψεων 
σε μερικά θέματα ταμπού, τα οποία καθιερώθη-
καν με την πάροδο των αιώνων, αλλά συμφω-
νεί απόλυτα σε κάτι θεμελιώδες: τη σημασία του 
αίματος ως υπόβαθρο των φυσικών αλλά και 
ψυχικών δράσεών μας. Το αίμα είναι καθαρά 
ατομικό. Δεν υπάρχουν δυο είδη αίματος εντε-
λώς ίδια, όπως και δεν υπάρχουν δυο άτομα 
εντελώς όμοια. Όμως, μέχρι τις αρχές του αιώ-
να μας, παρά την ύπαρξη ορισμένων μεταφυ-
σικών μύθων, ο κόσμος πίστευε ότι δεν υπήρχε 
παρά μόνο ένα και μοναδικό είδος ανθρώπινου 
αίματος, διαφορετικό από των ζώων αλλά πα-
ρόμοιο σ’ όλο το ανθρώπινο γένος. Οι πρώτοι 
πειραματισμοί μετάγγισης του ανθρώπινου αί-
ματος, εκ των οποίων μερικές έγιναν επιτυχώς 
(τυχαία) ενώ πολλές άλλες είχαν θανατηφόρα 

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

ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΜΑ: 
ΔΥΟ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΑ ΥΓΡΑ 

Β΄ ΜΕΡΟΣ:   ΤΟ ΑΙΜΑ
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αποτελέσματα, οδήγησαν τον Δρ. LANSTEINER 
στην ανακάλυψη της ύπαρξης ασυμβίβαστων 
μεταξύ τους αιματικών τύπων. Κάποιοι τύποι, 
όταν αναμειγνύονταν, γίνονταν θρόμβοι ενώ 
άλλοι  μπορούσαν να αναμειχθούν ακίνδυνα. 
Ο Αυστριακός επιστήμονας κατέληξε να διακρί-
νει τέσσερις μεγάλες ομάδες, μέσα στις οποίες 
περιλαμβάνονται όλοι οι ανθρώπινοι τύποι αί-
ματος: Α, Β, Ο, και ΑΒ. 

Παρόλο που αργότερα ανακαλύφθηκαν 
πολλές υποομάδες που συνεχίζουν επ’ άπειρον 
την ταξινόμηση, οι Α, Β, Ο και ΑΒ εξακολουθούν 
να είναι οι τέσσερις κύριες ομάδες. 

Σιγά-σιγά, πολυάριθμοι ερευνητές απ’ όλον 
τον κόσμο παρατήρησαν μαζί με τις βιοχημικές 
διαφορές που χαρακτηρίζουν τις ομάδες αυτές 
και τις φυσιολογικές και ψυχολογικές συμπερι-
φορές, οι οποίες διαφοροποιούνταν από τη μια 
ομάδα στην άλλη. 

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

Τo 1942, δημοσιεύτηκε ένας στατιστικός συ-
σχετισμός μεταξύ χαρακτηριστικών, όπως η 
ικανότητα προσαρμογής του οργανισμού στο 

εξωτερικό περιβάλλον και η ομάδα αίματος από 
την οποία εξαρτάται η ατομικότητα του ιστού 
κάθε οργανισμού και η οποία (ομάδα αίματος) 
είναι κληρονομική. 

Στις τέσσερις ομάδες, Α, Β, Ο, και ΑΒ, αντι-
στοιχούν τέσσερις χαρακτήρες – τρόποι προ-
σαρμογής – εντελώς διαφοροποιημένοι. Ο άν-
θρωπος με ομάδα αίματος  Α δείχνει να είναι 

O Δρ. LANSTEINER 
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ταυτόχρονα ο πιο ευαίσθητος και ο πιο εκλεκτι-
κός. Είναι ένας αρμονικός, ανοιχτός στις συναι-
σθήσεις χαρακτήρας στον οποίο κυριαρχεί η 
συναισθηματικότητα. 

Ο άνθρωπος με ομάδα αίματος Ο προσαρ-
μόζεται σε κάθε αλλαγή πολύ εύκολα και αυ-
θόρμητα. Είναι ο πιο έτοιμος να συμφωνήσει με 
το περιβάλλον και ορίζει ένα χαρακτήρα –πρό-
τυπο, ο οποίος δίνει προτεραιότητα στις ανταλ-
λαγές, ισορροπώντας τη συναισθηματικότητα 
με τη δράση. 

Το άτομο της ομάδας αίματος Β είναι το πιο 
αυθεντικό σ’ όποιο περιβάλλον κι αν βρεθεί, το 
πιο ανεπηρέαστο από τις εξωτερικές επιδρά-
σεις. Παρουσιάζει ένα ρυθμικό χαρακτήρα, που 
δίνει προτεραιότητα στον προσωπικό «ρυθμό» 
και στη δράση. 

Ο άνθρωπος με ομάδα αίματος ΑΒ είναι ο 
πιο πλούσιος, αφού συνδυάζει τα χαρακτηρι-
στικά της ομάδας Α και Β, αλλά και ο πιο αστα-
θής και αντιφατικός. Εμφανίζει έναν περίπλοκο 
χαρακτήρα, που περνάει απότομα από το ορ-
θολογιστικό επίπεδο στο συναισθηματικό και 
αντίθετα. Φαίνεται αρκετά συγκεχυμένος και 
ακατανόητος σε όσους τον γνωρίζουν. 

Έτσι, φαινόμαστε κληρονομικά εξαρτημένοι 
από την ομάδα αίματός μας, όπως επίσης π.χ. 
από τα σεξουαλικά μας γονίδια. Δεν εξαρτάται 
από εμάς τους ίδιους να ανήκουμε στην ομάδα 
Α ή Ο, όπως δεν εξαρτάται από εμάς το να εί-
μαστε άνδρας ή γυναίκα (εδώ υπεισέρχονται οι 
καρμικές προϋποθέσεις). Αλλά το γεγονός ότι 
κάποιος ανήκει στην Α ή Β ομάδα αίματος ή εί-
ναι άνδρας ή γυναίκα δεν περιορίζει την ελευθε-
ρία του. Στο κοινό ανθρώπινο υπόβαθρο είναι 
πολλές οι διαφορές που αποκαλύπτει η εργα-
στηριακή ανάλυση. Έτσι, αποδεικνύεται ότι δεν 
υπάρχουν δύο ίδιες ομάδες αίματος, όπως δεν 
υπάρχουν δυο ίδια δακτυλικά αποτυπώματα. 
Η ελευθερία μας ριζώνει στο να συνειδητοποι-
ήσουμε τις αρετές μας και να τις ενισχύσουμε 
ενεργοποιώντας τες. 

Η ψυχολογία διδάσκει ότι στο ψυχολογικό 
επίπεδο, όπως και στο φυσιολογικό, οι άνθρω-
ποι δε μοιάζουν μεταξύ τους, δεν είναι όμοιοι: 
επομένως δεν είναι ανταγωνιστικές αλλά συ-
μπληρωματικές οντότητες. Είναι φτιαγμένοι έτσι, 
ώστε μερικοί να βρίσκουν την πλήρη έκφρασή 
τους σε δραστηριότητες που δεν ταιριάζουν κα-
θόλου σε άλλους, και αντίθετα. Η αρμονία της 
ανθρωπότητας βρίσκεται ακριβώς σ’ αυτήν τη 
θαυμάσια διαφοροποίηση και ανισότητα. Το 
ίδιο συμβαίνει και σε μεγαλύτερη κλίμακα με τους 

λαούς: ο καταμερισμός των τεσσάρων ομάδων 
αίματος αλλάζει σύμφωνα με τις εθνολογικές 
ομάδες. Η συμπεριφορά, η ιστορία, η πολιτική 
κ.λ.π. των εθνών αποκτούν νέα προοπτική στο 
φως της ψυχοβιολογίας. 

Από τις χαρακτηριστικές διαφοροποιήσεις, 
τις συσχετισμένες με τις τέσσερις ομάδες αίμα-
τος, απορρέουν πολλές προεκτεινόμενες συνέ-
πειες. Επιτυγχάνοντας μια πιο αντικειμενική γνώ-
ση των ατόμων και των κοινωνικών ομάδων, η 
αντιμετώπιση αυτή ανοίγει νέους ορίζοντες στις 
μεθόδους εκπαίδευσης, το σχολικό και επαγγελ-
ματικό προσανατολισμό, την οργάνωση της 
εργασίας καθώς και τη συνεργασία και τις σχέ-
σεις μεταξύ των λαών.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Χάρη στις διεθνείς στατιστικές μελέτες που 
έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες με στόχο τις με-
ταγγίσεις αίματος, είναι γνωστός σήμερα ο κα-
ταμερισμός των τεσσάρων ομάδων αίματος 
στον κόσμο. Οι λαοί του πλανήτη μπορούν έτσι 
να ταξινομηθούν σε τέσσερις μεγάλες ομάδες. 

1η. Οι λαοί στους οποίους υπάρχει σχετική 
κυριαρχία της ομάδας αίματος Α, είναι ευαίσθη-
τοι και δημιουργικοί. Όταν η ομάδα Α κυριαρχεί 
πολύ καθαρά (ιθαγενείς τις κεντρικής Αυστρα-
λίας, Πολυνήσιοι της Χαβάης), τείνουν να είναι 
αυτάρκεις και έχουν την τάση να ζουν σε κλειστή 
κοινωνία. Αν μαζί με την ομάδα αίματος Α είναι 
υψηλή η σχετική αναλογία της ομάδας Ο, τότε 
έχουν ακτινοβολία, είναι κοινωνικοί, δεκτικοί στις 
ανταλλαγές, ικανοί να καταλαβαίνουν αμέσως 
τους άλλους και να προσαρμόζονται. Αγαπούν 
την ελευθερία και θέλουν δημοκρατικές κυβερ-

Το νερό και το αίμα: Δύο μυστηριακά υγρά
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νήσεις (Γάλλοι, Άγγλοι, Βέλγοι, Γερμανοί της Ρη-
νανίας, λευκοί των ΗΠΑ).

Αλλά αν η σχετική αναλογία της ομάδας Ο 
ελαττώνεται, ενώ της Β αυξάνεται, τότε ανακα-
λύπτουμε λαούς που δυσκολεύονται περισσό-
τερο να προσαρμοστούν και παραμένουν πιο 
απόμακροι (Γερμανοί του Βερολίνου, Ισπανοί, 
Άραβες της Αλγερίας). 

2η. Οι λαοί με σχετική κυριαρχία της ομάδας 
αίματος Ο είναι κοινωνικοί, έμποροι και διπλω-
ματικοί. Συνεταιρίζονται εύκολα λόγω των αντι-
λήψεών τους γι’ ανταλλαγή. Αλλά αν η ομάδα 
Ο κυριαρχεί υπερβολικά, χωρίς να έχει αρκετή 
αναλογία της Α, για ανανέωση, ούτε αρκετή της 
Β, για την αυστηρή διατήρηση των παραδόσε-
ων, είναι προορισμένοι να εξαφανιστούν μετά 
την επαφή τους με άλλους πιο οργανωμένους 
λαούς, λόγω της ευκολίας τους για προσαρμο-
γή. Μπορεί ακόμα να φαίνονται λαοί επιπόλαιοι, 
ξέρουν όμως να χειριστούν πονηρά τις διαμά-
χες με λαούς δυνατής και σταθερής προσωπι-
κότητας, οι οποίοι θέλουν να ασκήσουν πάνω 
τους τις ανάλογες επιδράσεις (Εβραίοι της Υεμέ-
νης, μαύροι της Νέας Γουινέας, Βερεμπέροι της 
Τυνησίας, λαοί Τσο–ο της Φορμόζα). 

3η. Οι λαοί με σχετική κυριαρχία της ομάδας 
αίματος Β είναι παραδοσιακοί. Τους αρέσουν οι 

επίμονες δραστηριότητες. Όσο πιο πολύ κυρι-
αρχεί η ομάδα Β μόνη της, τόσο περισσότερο 
αυστηροί και αμείλικτοι είναι στις αποφάσεις 
τους (Κινέζοι του Καντόν, Μάντσου, Τάρταροι). 
Όσο περισσότερο αυξάνεται η ποσότητα της 
ομάδας αίματος Ο, τόσο πιο πρακτικοί είναι 
(Ρώσοι, Χιλιανοί). Ενώ αν οι ομάδες που ξεπερ-
νούν την Ο, είναι οι Α και ΑΒ, έχουμε λαούς πιο 
εσωστρεφείς αλλά κυβερνήσεις λιγότερο δικτα-
τορικές (Εσθονοί, Λιθουανοί). 

4η. Τέλος, οι λαοί με σχετική κυριαρχία της 
ομάδας αίματος ΑΒ έχουν πολυπλοκότερη ευ-
αισθησία. Όσο πιο μεγάλη είναι η σχετική τους 
αναλογία στην ΑΒ, τόσο πιο βασανισμένοι, υπε-
ρευαίσθητοι αλλά και ποιητικοί είναι (Βαλκανικοί 
λαοί και λαοί της Εγγύς Ανατολής). Όσο μεγα-
λύτερη είναι η σχετική αναλογία της ομάδας Β, 
τόσο πιο πολύ αντιδρούν καταφεύγοντας στις 
παραδόσεις τους θωρακίζοντάς τες με στέρεο 
τρόπο, για να διατηρήσουν τη σταθερότητά 
τους (Ιάπωνες, Πολωνοί). 

Μέσα σε κάθε χώρα, στις ομοιογενείς εθνο-
λογικές ομάδες υπάρχουν αλλαγές μικρής ση-
μασίας. Όμως, είναι πολύ έντονες σε γεωγραφι-
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κές περιοχές, όπου συγκατοικούν διαφορετικοί 
πληθυσμοί, οι οποίοι δεν έχουν αναμειχθεί ποτέ 
μεταξύ τους, ακόμα και όταν η παρουσία τους 
στο ίδιο έδαφος ανάγεται σε αιώνες. Αυτή είναι 
η περίπτωση κυρίως της βόρειας Αφρικής. 

Πρέπει λοιπόν να συμπεράνουμε από τις 
αναλύσεις αυτές ότι θα ήταν ωφέλιμο να απα-
γορευτούν οι αναμίξεις λαών; Υπάρχουν όμως, 
αντίθετα και ευεργετικές αναμίξεις.

Είναι αυτές που οι πληθυσμοί ομάδας αίμα-
τος Ο θα προκαλούσαν στους λαούς με σχε-
τική κυριαρχία της ομάδας ΑΒ, κι έτσι θα ανα-
διοργάνωναν τα γονίδια ξεχωρίζοντας τους Α 
από τους Β. Είναι επίσης ευεργετικές οι αναμίξεις 
μεταξύ πληθυσμών με όμοιους ή πολύ εγγύς 
ψυχοβιολογικούς τύπους. Αλλά, θα έπρεπε να 

αποφεύγονται μεταξύ λαών με σχετική κυριαρ-
χία αίματος ομάδας Α από τη μια και Β από την 
άλλη. Αλλιώς, η κατάσταση θα οδηγούσε σε 
μια βιολογική «Βαλκανικοποίηση» του πλανήτη, 
που θα προκαλούσε συνεχείς επαναστάσεις, 
ώσπου οι άνθρωποι να λάβουν μια επαρκή 
ψυχοβιολογική εκπαίδευση, η οποία να τους 
επιτρέψει να οδηγήσουν καλύτερα τα πεπρωμέ-
να τους. Παρόλο που αυτό συμβαίνει ήδη στην 
εποχή μας, είναι όμως εκ φύσεως δύσκολο να 
γίνονται τέτοιες αναμίξεις, λόγω της ίδιας της 
φύσης των λαών αυτών, που είναι αντίθετη. Γι’ 
αυτό άλλωστε δεν μπορεί άνθρωπος της ομά-
δας Α να είναι αιμοδότης της Β και αντίθετα, 
εφόσον προκαλείται πήξη του αίματος με μοι-
ραίες συνέπειες. 

Το νερό και το αίμα: Δύο μυστηριακά υγρά
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ΤΟ ΑΙΜΑ, ΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο Αμερικανός Joseph Whinteneg έλεγε: 
«Αυτό που ονομάζεται πρόβλημα της Ανατολής 
είναι απλώς η ζύμωση δυσανάλογων τύπων». 
Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί η Εγγύς 
Ανατολή είναι η κατ’ εξοχήν περιοχή των εθνών 
ομάδας αίματος ΑΒ. Παντού, όπου υπάρχουν 
σε ικανό αριθμό λαοί της Α και Β ομά-
δας, αμέσως θα δημιουργηθούν συ-
γκρούσεις. Πρόκειται για δύο τρό-
πους ζωής, δύο διαφορετικούς 
ψυχοβιολογικούς ρυθμούς, 
δύο διαφορετικές μετα-
φυσικές αντιλήψεις 
και δύο συστή-
ματα διακυ-
βέρνησης 
π ο υ 

αντιμετωπίζονται ανταγωνιστικά σε κάθε περί-
πτωση. Αυτή η συνεχής σύγκρουση ανάμεσα 
σ’ αυτές τις δύο αντίθετες τάσεις έχει ως αποτέ-
λεσμα οι λαοί της ομάδας ΑΒ να είναι σε συνεχή 
κατάσταση επανάστασης. Φέρνουν τον πόλεμο 
μέσα τους, χωρίς να είναι ανάγκη να πολεμούν 
με άλλους. Οι ραδιουργίες οδηγούν την εξουσία 
από έναν ήπιο σ’ ένα σκληρό δικτάτορα μέσα 

από εναλλασσόμενα ρεύματα. Η πολι-
τική δολοφονία είναι ένα κανονικό, 

συνηθισμένο φαινόμενο και οι 
άνθρωποι αναζητούν τυ-

φλά μια βαλβίδα διαφυ-
γής από το ψυχολο-

γικό τους άγχος 
(Βαλκανικοί 

λ α ο ί , 
λαοί 

Σχηματική αναπαράστα-
ση της κυκλοφορίας του 
αίματος στο ανθρώπινο 
σώμα
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της Κεντρικής Αμερικής και της βόρειας περιο-
χής της Νοτιοαμερικής). 

Ο Γιουγκοσλάβος ανθρωπολόγος Jovan 
Civic είχε χαράξει πριν από τον Π. Πόλεμο, ένα 
σύνορο αίματος χωρίζοντας την Ευρώπη πε-
ρίπου στο ύψος του σημερινού σιδηρούν πα-
ραπετάσματος. Είχε προσέξει ότι πέρα από κά-
ποιο ποσό αίματος ομάδας Β προκαλούνταν 
μια απότομη κρυσταλλοποίηση στο αίμα της 
ομάδας Α, που συνεπαγόταν πολλή ρυθμική 
αντίδραση (της Β), η οποία αντιστεκόταν στους 
ξένους χαρακτήρες. Όλοι οι πόλεμοι, που συ-
νήθως θεωρούνται οικονομικοί ή πολιτικοί, θα 
ήταν πριν απ’ όλα ψυχοβιολογικοί. Θα ήταν 
τότε τα αρμονικά στοιχεία (της ομάδας) των δύο 
μπλοκ και τα αρμονικά στοιχεία των ουδέτερων 
χωρών αυτά που θα μπορούσαν να μετατρέ-
ψουν κάποιες όψεις αυτών των συγκρούσεων 
σε οικονομικές. 

Αλλά ουσιαστικά θα ήταν πόλεμοι διαφο-
ρετικών ιδιοσυγκρασιών που ήρθαν σε επαφή 
και προσπαθούσε η μια να κυριαρχήσει πάνω 
στην άλλη. Για τους λαούς με επικράτηση της 
ομάδας αίματος Α ο πόλεμος είναι πάντα μια 
αντίδραση, όχι κάτι αυθόρμητο. Το κάνουν για 
αυτοάμυνα του συναισθηματικού εσωτερικού 
τους κόσμου, για να διασώσουν το ιδεώδες ή 
την πίστη τους (Ιπποτικοί πόλεμοι της Δύσης, 
αρχαίες και μοντέρνες σταυροφορίες, θρησκευ-
τικοί πόλεμοι), για να διατηρήσουν τη γη των 
προγόνων τους και το πνεύμα της κουλτούρας 
τους, ώστε να θριαμβεύσει το έργο τέχνης πάνω 
στην καιροσκοπία και το κέρδος (εξήγηση της 
σωτηρίας του Παρισιού το 1944 από τον Von 
Choltitz). Τέλος, ο πόλεμος των αρμονικών της 
ομάδας αίματος Α μπορεί επίσης να είναι ένας 
πόλεμος εκδίκησης, για να αντισταθούν ενάντια 
σ’ αυτό που θεωρούν αδικία.

Για τους μελωδικούς λαούς στους οποίους 
κυριαρχεί η ομάδα αίματος Ο, ο πόλεμος είναι 
ένα φαινόμενο που προσπαθούν να αποφύ-
γουν, γιατί δεν είναι πολεμοχαρείς. Προτιμούν 
τις συμβιβαστικές λύσεις και χρησιμοποιούν τη 
διπλωματία πριν τη μάχη. Όταν μπαίνουν σε πό-
λεμο, συνήθως παρασυρόμενοι από άλλους, το 
κάνουν περισσότερο για οικονομικούς λόγους 
παρά για ιδεολογικούς. Είναι ευαίσθητοι στην 
εμφανή δύναμη περισσότερο από την ουσια-
στική, δεν υπολογίζουν ποιος θα είναι ο δυνατό-
τερος, αλλά επηρεάζονται από τα πρόσκαιρα. 
Η Ιταλία έμπαινε σε πόλεμο κάθε φορά που ένας 
λαός φαινόταν ότι κυριαρχούσε και την έκανε 
να πιστέψει ότι αυτό τη συνέφερε, και έμπαινε σ’ 

αυτόν, όταν πλέον είχε περάσει η σκληρότερη 
φάση και δεν επρόκειτο παρά μόνο να διοργα-
νώσει τα επινίκια. Αυτοί οι μουσικοί λαοί, που 
θα μπορούσαν να παίζουν ένα ρόλο υπέρ της 
ειρήνης, αν διατηρούσαν το νόημα της απο-
στολής τους, υποκύπτουν στον καιροσκοπισμό 
και γι’ αυτό μακροπρόθεσμα καταστρέφουν τις 
πολιτικές τους γραμμές. 

Οι λαοί με σχετική κυριαρχία της ομάδας αί-
ματος Β είναι από τη φύση τους πιο αυθόρμητοι 
πολεμικά. Αναζητώντας τη δράση για τη δράση 
καθαυτή, ο πόλεμος είναι γι’ αυτούς μια φυσι-
κή λειτουργία, σχεδόν μια ηδονή. Για το λόγο 
αυτό, παράλληλα σκοπεύουν την ενοποίηση 
του εξωτερικού περιβάλλοντος. Αν τους εμπο-
δίζουν οι περιπλοκότητες και οι αντιπολιτεύσεις, 
δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη, 
για να τις υποτάξουν. Αρκεί να νιώθουν αρκε-
τά δυνατοί  γι’ αυτό. Όλες οι μεγάλες εισβολές, 
εδώ και χιλιετηρίδες, ξεκινούν πάντα από τις πιο 
ρυθμικές περιοχές (δηλαδή με κυριαρχούσα τη 
Β ομάδα αίματος) της Ασίας. Και η ιστορία της 
Κίνας δεν είναι παρά μια διαδοχή πολέμων μετα-
ξύ δικτατόρων διαφόρων φυλών για την κατά-
κτηση της εξουσίας. Όμως, η ιστορία της Ινδίας 
αποδεικνύει ότι στους ρυθμικούς λαούς μπορεί 
επίσης να υπάρξουν μακριές περίοδοι ειρήνης, 
αν δίνουν κυριαρχούσα σημασία σ’ αυτά που 
αποτελούν τις  κυριότερες ανθρώπινες αξίες: 
την παράδοση και την υπηρεσία σ’ ένα όλο και 
υψηλότερο ιδεώδες, το οποίο τους απελευθε-
ρώνει από στείρους εγωκεντρισμούς και τους 
μετατρέπει σε εξυπηρετητές μεγαλοπρεπέστε-
ρων ιδανικών.

Το νερό και το αίμα: Δύο μυστηριακά υγρά
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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

από το βιβλίο “Παιχνίδια στον Καθρέφτη”
φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου

ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ

Διαίσθηση είναι να 
βλέπουμε με τα μάτια 
της ψυχής, αλλά και 
να πράττουμε με τα 
χέρια του σώματος. 
Είναι το να μπορού-
με να συλλαμβάνου-
με τη ζωή πέρα από 
την επιφάνεια με την 
οποία αυτή μας πα-
ρουσιάζεται. 
Είναι το να αναγνω-

ρίζουμε τα γεγο-
νότα και να 

διακρίνουμε 
τι υπάρχει 

κάτω απ’ 
αυτά. 



39

Εκτός από τη λογική σκέψη που διεισδύει 
στην αλήθεια με τη βοήθεια των ιδεών και δια-
μορφώνει το Νου, υπάρχει στον άνθρωπο και 
άλλη μία μορφή σκέψης, πιο λεπτή, που είναι 
η διαίσθηση. Η πρώτη μορφή σκέψης απλώνει 
κλωστές, για να αποκτήσουμε τη γνώση: είναι 
ο συλλογισμός. Η δεύτερη μορφή συλλαμβάνει 
τη γνώση άμεσα: είναι η διαίσθηση. Αυτήν τη 
δεύτερη δυνατότητα γνώσης τη συσχετίζουμε με 
την ευφυία. 

Η Μάγια, για άλλη μια φορά, έχει μπερδέψει 
τις κλωστές στο παιχνίδι της και μας κάνει να 
πιστέψουμε ότι η ευφυία είναι μια ικανότητα και 
δεξιότητα, η οποία κατευθύνεται από το φυσικό 
προς το πνευματικό. Το να είμαστε «ευφυείς» 
σημαίνει σήμερα να είμαστε σε «εγρήγορση», 
οξυδερκείς, έτοιμοι ν’ αντιδράσουμε. Κι έτσι, οι 
άνθρωποι κοπιάζουν ν’ αναπτύξουν την ευφυία 
τους σαν να επρόκειτο για ένα νοητικό αθλητικό 
ανταγωνισμό.

Ωστόσο, η ευφυία είναι ένα χάρισμα βαθιάς 
διείσδυσης στα πράγματα. Είναι κάτι παραπά-
νω από τη σκέψη και το συλλογισμό. Είναι κάτι 
πολύ περισσότερο από το ν’ ανταποκρινόμαστε 
γρήγορα στα ερεθίσματα. Είναι το να μπορούμε 
να συλλαμβάνουμε τη ζωή πέρα από την επι-
φάνεια με την οποία αυτή μας παρουσιάζεται. 
Είναι το να αναγνωρίζουμε τα γεγονότα και να 
διακρίνουμε τι υπάρχει κάτω απ’ αυτά. Ευφυία 
είναι να ξέρουμε να διαλέγουμε και κάτι ακόμα 
πιο σημαντικό: να διαλέγουμε μεταξύ πολλών 
ευκαιριών, να χωρίζουμε το καλό απ’ το κακό, 
το χρήσιμο από το άχρηστο. Όλα αυτά είναι ευ-
φυία, είναι το να δουλεύουμε με τη διαίσθηση.

Το να διαισθανόμαστε είναι να κερδίζουμε μια 
αναμέτρηση με το χρόνο. Ο γερο-Κρόνος μας 
εξουσιάζει εδώ και αιώνες και πάντα επέβαλλε 
τους όρους του. Εμείς οι άνθρωποι οφείλουμε 
ν’ αναπτυχθούμε στο πεδίο του, δεδομένου ότι 
όλα όσα είναι να κάνουμε θα πρέπει να μας 
κοστίζουν... χρόνο. Η διαίσθηση είναι η άμεση 
νοητική σύλληψη, που εμπεριέχει συγχρόνως 
την ικανότητα επιλογής και λήψης αποφάσεων. 
Αυτό που συλλαμβάνουμε είναι θετικό ή αρνητι-
κό; Θα παραμείνουμε ή όχι με αυτό που έχουμε 
συλλάβει; Και στην περίπτωση που παραμείνου-
με μ’ αυτό, πώς θα δράσουμε μαζί του; Τι επιλέ-
γουμε να κάνουμε και τι κάνουμε;

Ποιος μπορεί να διαισθανθεί τι είναι αυτό 
που έχει, τι αξία έχει αυτό που απέκτησε, τις δυ-
νατότητες εφαρμογής που προϋποθέτει, καθώς 

ΔΙΑΙΣΘΗΣΗ και την άμεση εφαρμογή τους στο παιχνίδι; Στη 
διαίσθηση δεν υπάρχουν αμφιβολίες, δεν υπάρ-
χουν περιττά στριφογυρίσματα: είναι μια ανα-
μέτρηση που κερδήθηκε από τον Κρόνο, πέρα 
από τα πέπλα με τα οποία η Μάγια προσπάθη-
σε να καλύψει αυτήν την πραγματικότητα.

Αυτός που δεν έχει κερδίσει ποτέ αυτήν την 
αναμέτρηση με το νου του λόγου, μπορεί να 
πιστέψει ότι η διαίσθηση είναι κάτι παρόμοιο με 
τη φαντασία. Μπορεί να πιστέψει ότι εκείνο που 

Φιλοσοφικά δοκίμια για την απατητλότητα του κόσμου: Η διαίσθηση

“Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τα πράγ-
ματα στο περιβάλλον μας και τη συμπερι-
φορά που παρουσιάζουν αυτά τα πράγμα-
τα, μια λεπτή καθαρότητα θ’ ανοίξει δρόμο 
μέσα στη σύγχυσή μας και θα καταλάβου-
με αμέσως χίλια γιατί, τα οποία η απλή λο-
γική δεν μπορεί να εκφράσει.”
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«συλλαμβάνεται», στην πραγματικότητα είναι 
«προϊόν της φαντασίας». Όμως, καθώς πρόκει-
ται για ανώτερο νου, αν προχωρήσουμε σε μια 
πιο λεπτή ανάλυση, θα μπορέσουμε να δούμε 
ότι η διαίσθηση δεν είναι το να συλλαμβάνου-
με αυτό που θέλουμε ή αυτό που πιστεύουμε ή 
αυτό που πιστεύουμε πως συλλαμβάνουμε. Εί-
ναι το να συλλαμβάνουμε αυτό που Είναι.

Είναι σίγουρο ότι η φαντασία προϋποθέτει 
πράγματα που δεν υπάρχουν, εκστασιάζεται 
σε παράλογα παιχνίδια, που ούτε καν η Μάγια 
θα μπορούσε ν’ απολαύσει. Όμως, η φαντασία 
διαφοροποιείται ολοκληρωτικά από τη διαίσθη-
ση, στο βαθμό που γίνεται στείρα στις εικόνες 
της, χάνοντας έτσι όλη τη δύναμη για δράση.

Από την πλευρά της, η διαίσθηση συλλαμ-
βάνει πραγματικότητες, τις λίγες πραγματικότη-
τες που μας αφήνει το παιχνίδι της Μάγια να δι-
ακρίνουμε, τις φυλάει σαν ένα πολύτιμο αγαθό 
και μετά τις μετατρέπει σε διαδοχικές καθόδους 
που αγγίζουν όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης 
έκφρασης. Μια διαίσθηση μπορεί να φτάσει 
στο νου με τη μορφή μιας ιδέας, η οποία πλή-
ρης αισθημάτων και κατάλληλα ενεργοποιημέ-
νη, μετατρέπεται σε δράση. Η διαίσθηση πάντα 
καταλήγει σε σχετική δράση.

Διαίσθηση είναι να βλέπουμε με τα μάτια της 
ψυχής, αλλά και να πράττουμε με τα χέρια του 
σώματος. Γι’ αυτό μιλάμε για ευφυία: είναι το 
να ξέρουμε να βλέπουμε και το να ξέρουμε να 
πράττουμε. Αν επρόκειτο να βλέπουμε μόνο με 
τα μάτια του σώματος, αυτά δε θα πήγαιναν πιο 
μακριά από εκείνο που μπορούν να πραγματο-
ποιήσουν τα χέρια μας. Γι’ αυτό, στην περίπτω-
ση αυτή μιλάμε για ικανότητα κι επιδεξιότητα, όχι 
όμως για ευφυία.

Ο σημερινός νους κατορθώνει περιορισμέ-
νες και μερικές συλλήψεις, οι οποίες είναι προ-
σαρμοσμένες σε χίλιες και μια διαιρέσεις, εξαιτίας 
των μέσων που διαθέτει η Μάγια. Κι ενώ ο νους 
μπορεί να δουλέψει έξυπνα με τα μικρά μέρη 
στα οποία αυτή τεμαχίζει την πραγματικότητα, 
η διαίσθηση επιτρέπει λιγότερο κατακερματισμέ-
νες ματιές. Με τη διαίσθηση είναι δυνατόν να 
προσεγγίσουμε λίγο περισσότερο τη σκοτεινή 
πραγματικότητα, την τρομακτική Ενότητα που 
κρύβεται πίσω από τα πέπλα της Μάγια. Τώρα 
πια δεν συμβιβαζόμαστε με τα σύντομα κομμά-
τια που μπορεί ν’ αφομοιώσει η συνηθισμένη 
σκέψη, αλλά δρούμε μέσω ενός οργάνου που 
μπορεί να απορροφά περισσότερο την αίσθη-
ση ενός συνόλου. Είναι ένα βήμα προς την ενο-
ποίηση των μορφών της ζωής, που δικαιώνει το 
να μιλάμε τόσο για διαίσθηση όσο και για ευ-
φυία. Η Μάγια προτιμά να σκεφτόμαστε, να ξο-
δεύουμε το χρόνο μας στριφογυρίζοντας με τις 
ιδέες μας, ενόσω παίζουμε το παιχνίδι της ζωής. 
Η Μάγια δεν θέλει να ανακαλύψουμε το μυστικό 
της, την παγίδα με την οποία μας υποχρεώνει να 
παραμείνουμε στον κόσμο της. Γι’ αυτό, Εκείνη 
παίζει και μας τραβάει κι εμάς στο παιχνίδι της, 
ενώ συγχρόνως μας απομακρύνει αργά-αργά 
από τη δυνατότητα να διαισθανθούμε, να συλ-
λάβουμε την αλήθεια της.

Ωστόσο, κοιτάζοντας τη Μάγια να παίζει, 
αν απομακρύνουμε την εικόνα μας από τους 
εαυτούς μας και παρατηρήσουμε την ασυνεί-
δητη συμμετοχή μας σ’ αυτό το σκάκι, ξυπνά-
ει μια ακτίνα διαίσθησης. Αν παρατηρήσουμε 
προσεκτικά τα πράγματα στο περιβάλλον μας 
και τη συμπεριφορά που παρουσιάζουν αυτά 
τα πράγματα, μια λεπτή καθαρότητα θ’ ανοίξει 
δρόμο μέσα στη σύγχυσή μας και θα καταλά-
βουμε αμέσως χίλια γιατί, τα οποία η απλή λογι-
κή δεν μπορεί να εκφράσει.

Μέσα από τα παιχνίδια μας διαισθανόμαστε 
την παρουσία της Μάγια.
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Πηγή: www.esoterica.gr, στα πλαίσια της συνεργασίας με το περιοδικό μας

Οι 10  πιο τρελοί επιστήμονες, 
που άλλαξαν το πώς βλέπουμε τον κόσμο

Η μεγαλοφυία έχει πολλές όψεις 

Ελαφρώς εκκεντρικοί ή θεοπάλαβοι; Αυτοί οι δέκα χαρακτήρες με την εξέχουσα νοημοσύνη δεν χάρα-
ξαν μόνο τη δική τους πορεία στο χώρο της επιστήμης αλλά κατάφεραν να αλλάξουν τον τρόπο με 
τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο. 

1. Johann Konrad Dippel
Γεννημένος και μεγαλωμένος στο γερμανικό κάστρο 
του Frankenstein, ο αλχημιστής αυτός του 17ου αι-
ώνα είναι γνωστός για την εφεύρεση του σκούρου 
μπλε χρώματος, μιας από τις πρώτες συνθετικές 
βαφές, αλλά είναι ακόμα περισσότερο γνωστός 
για την ατέρμονη αναζήτησή του για το ελιξίριο της 
μακροζωίας. Οι φήμες σχετικά με τα πειράματά του 
σε ανθρώπινα πτώματα πιθανότατα ενέπνευσαν τη 
συγγραφέα Mary Shelley να επινοήσει τον τρομακτι-
κό χαρακτήρα του μυθιστορήματός της, χαρακτήρα 
που έφερε το όνομα του κάστρου Frankenstein.

2. Wernher von Braun
Στην ηλικία των 12, ο ατρόμητος Wernher von Braun φόρτωσε ένα βαγόνι-παιχνίδι με κρο-
τίδες και το έστειλε στην κατεύθυνση ενός πολυσύχναστου γερμανικού δρόμου. Ο εγκέφα-
λος που βρισκόταν πίσω από το πρόγραμμα του Χίτλερ με τις ρουκέτες V-2 έφτασε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες ως κρατούμενος πολέμου και κατέληξε να γίνει ένας πρωταθλητής 
στον αγώνα για το διάστημα και την εξερεύνηση της Σελήνης. Τον καιρό που έστελνε αν-
θρώπους στη Σελήνη, ο ίδιος ασχολούνταν με καταδύσεις και φιλοσοφία.
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3. Robert Oppenheimer
Ο «πατέρας της ατομικής βόμβας» ήταν 
ένας Αμερικανός θεωρητικός φυσικός 
και καθηγητής φυσικής στο πανεπιστήμιο 
του Berkeley. Ως επιστημονικός διευθυ-
ντής του Σχεδίου Μανχάταν (Manhattan 
Project) αποτέλεσε το σημαντικότερο 
άνθρωπο που συνέβαλλε στην ανάπτυ-
ξη των πυρηνικών όπλων για το 2ο Πα-
γκόσμιο Πόλεμο στο μυστικό εθνικό ερ-
γαστήριο του Los Alamos (Νέο Μεξικό). 
Λίγοι θα τον θυμούνται για τη συμπάθειά 
του στο σοσιαλισμό και για τις εσωτερι-
κές συγκρούσεις που του δημιούργησαν 
οι ρίψεις των ατομικών βομβών και τελικά τον απάλλαξαν από την επιστημονική και πολιτική του δύ-
ναμη. Οι φοιτητές του τον φώναζαν «Oppie» και ήταν ένας άνθρωπος που είχε μάθει ολλανδικά και 
σανσκριτικά, απλά γιατί έτσι του άρεσε. Στην πρώτη δοκιμή της ατομικής βόμβας στο εργαστήριο του 
Los Alamos ο Oppenheimer πρόφερε κάποιες φράσεις από τη Μπαγκαβάτ Γκίτα ενώ πίστευε πως η 
πυρηνική τεχνολογία θα μπορούσε να είχε υπάρξει στην αρχαία Ινδία.

4. Freeman Dyson
Καταξιωμένος πυρηνικός φυσικός και παραγωγικότα-
τος συγγραφέας. Το 1960, διαλαλούσε την ιδέα ότι στο 
μέλλον οι άνθρωποι πιθανόν να χρειαστεί να κατασκευ-
άσουν έναν τεχνητό κέλυφος, που σήμερα ονομάζεται 
«Σφαίρα Dyson», μια κατασκευή που θα περικύκλωνε 
ολόκληρο το ηλιακό σύστημα και θα αξιοποιούσε στο 
μέγιστο την ηλιακή ενέργεια. Ο Dyson πιστεύει ολόψυχα 
στην εξωγήινη ζωή και σκέφτεται ότι θα κάνουμε μια τέ-
τοια επαφή μέσα στις ερχόμενες δεκαετίες. Επίσης, πρό-
τεινε την κατασκευή του «Δέντρου Dyson», ένα φυτό κα-
τασκευασμένο με γενετική μηχανική που θα μπορούσε 
να μεγαλώσει σε έναν κομήτη. Πίστευε ότι οι κομήτες θα 
μπορούσαν να διαμορφωθούν έτσι, ώστε να έχουν κοι-
λότητες γεμάτες με ατμόσφαιρα και έτσι να προσφέρουν 
φιλοξενία για τον άνθρωπο σε ταξίδια στο εξωτερικό δι-
άστημα.
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5. Richard Feynman
Μέλος του προγράμματος Μανχάταν, το οποίο αποτελού-
νταν από ιδιοφυίες, που ανέπτυξαν την ατομική βόμβα, ο 
φυσικός Richard Feynman έγινε ένας από τους σημαντικότε-
ρους επιστήμονες του τέλους του 20ου αιώνα. Δεν ήταν ένας 
συνηθισμένος και ανιαρός καθηγητής αλλά ένα ελεύθερο 
πνεύμα, που εξερευνούσε τη μουσική και τη φύση, αποκρυ-
πτογραφούσε ιερογλυφικά των Μάγια και διαρρήγνυε κλει-
δαριές στις ελεύθερές του ώρες.

Οι δέκα πιο τρελοί επιστήμονες, που άλλαξαν το πώς βλέπουμε τον κόσμο

6. Jack Parsons
Όταν ο Jack Parsons δεν ήταν απασχολημένος με την ίδρυση 
του εργαστηρίου προώθησης Τζετ (Jet Propulsion Laboratory 
- JPL), έκανε μαγικά κόλπα, ασχολούνταν με τον αποκρυφι-
σμό, ακολουθούσε τον Aleister Crowley και αυτοαποκαλού-
νταν «Αντίχριστος». Ήταν οπαδός της θρησκευτικής κίνησης 
«Θέλημα» (Thelema), που ιδρύθηκε από τον Crowley, και είχε 
ως βασικό νόμο τη φράση «Κάνε ό,τι θέλεις». Δεν έβλεπε κά-
ποια αντίφαση μεταξύ των επιστημονικών και μαγικών του 
ασχολιών και πριν από κάθε δοκιμαστική εκτόξευση ρουκέτας 
επικαλούνταν το θεό Πάνα. Το μυστηριώδες «κακό παιδί» του 
διαστημικού προγράμματος δεν είχε τυπική εκπαίδευση, όμως 
κατάφερε να αναπτύξει ένα καύσιμο ρουκέτας, που θα οδη-
γούσε τις Ηνωμένες Πολιτείες από το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο 
στο διάστημα. Πέθανε τραγικά το 1952, όταν ανατινάχτηκε 
κατά τη διάρκεια ενός εργαστηριακού πειράματος στο σπίτι 
του.

7. James Lovelock
Ο Δρ. James Ephraim Lovelock γεννήθηκε στις 
26 Ιουλίου του 1919 και είναι ένας ανεξάρτητος 
επιστήμονας, συγγραφέας, ερευνητής, περιβαλ-
λοντολόγος και μελλοντολόγος. Είναι γνωστός 
για την πρόταση της υπόθεσης της Γαίας (Gaia 
Hypothesis) σύμφωνα με την οποία η γη λειτουρ-
γεί σαν ένας σούπερ οργανισμός. Εδώ και δε-
καετίες έχει εκφράσει εξαιρετικά δυσοίωνες προ-
βλέψεις για την αλλαγή του κλίματος και για την 
κατάληξη του κόσμου μας, πολλές από τις οποί-
ες έχουν ήδη βγει αληθινές. Δεν διστάζει να κάνει 
και την πιο φρικιαστική πρόβλεψη: δεδομένης της 
υπάρχουσας οικολογικής κρίσης, πιστεύει ότι ο 
μαζικός θάνατος του 80% της ανθρωπότητας εί-
ναι αναπόφευκτος.
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8. Leonardo da Vinci
Ενώ ζωγράφιζε τα πιο αξιοθαύμαστα 
αριστουργήματα της αναγεννησια-
κής τέχνης, ο Leonardo da Vinci έβρι-
σκε με ένα μαγικό τρόπο το χρόνο να 
ακολουθήσει τις πιο βαθιές εκκεντρι-
κές του ιδέες. Ήταν ένας πολυμαθής 
Ιταλός επιστήμονας, συγγραφέας 
και καλλιτέχνης, ο οποίος ασχολή-
θηκε με τα μαθηματικά, τη μηχανική, 
τις εφευρέσεις, την ανατομία, τη ζω-
γραφική και τη γλυπτική, τη βοτανική 
και τη μουσική. Έχει συχνά περιγρα-
φεί ως ο αρχετυπικός χαρακτήρας 
του ανθρώπου της Αναγέννησης, 
ενός ανθρώπου που η φαινομενικά 
αστείρευτη περιέργειά του μπορούσε 
να ισοσταθμιστεί μόνο με τη δύναμή 
του στο να εφευρίσκει. Θεωρείται πι-
θανότατα το πιο ταλαντούχο άτομο 
που υπήρξε ποτέ και πολλά από τα 
σχέδια των εφευρέσεών του δεν μπό-
ρεσαν ποτέ να κατασκευαστούν, ενώ 
κάποια άλλα έγιναν πραγματικότητα 
αιώνες αργότερα.
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10. Albert Einstein
Για πολλούς θεωρείται ο επιστήμονας 
που έφερε τα πάνω κάτω στη φυσική επι-
στήμη. Ένας από τους πιο σημαντικούς 
επιστήμονες της ανθρώπινης ιστορίας, 
ο Einstein μελετούσε τη φυσική μέσα στο 
μυαλό του. Η συνεισφορά του στη θε-
ωρία για τη βαρύτητα και στην κβαντική 
φυσική είναι αξιοσημείωτη. Το περιοδικό 
Time, το 1999, τον ονόμασε «Ο άνθρω-
πος του Αιώνα» και στην ευρύτερη κουλ-
τούρα το όνομα Einstein έγινε συνώνυμο 
της λέξης μεγαλοφυία. Στα πρώτα του 
χρόνια, είχε προβλήματα ομιλίας και ως 
μαθητής ήταν ιδιαίτερα αντιδραστικός. 
Πολλά χρόνια αργότερα, του άρεσε να 
βγάζει έξω το ιστιοφόρο του τις ημέρες 
που δεν είχε άνεμο, μονάχα για την πρό-
κληση του εγχειρήματος.

ESOTERICA.gr, Μετάφραση/Απόδοση/
Σχολιασμός από: 
http://www.livescience.com/history/
top-10-mad-scientists.html

Στο πλαίσιο της Συνεργασίας του Περιοδικού με την Ιστοσελίδα ESOTERICA.gr

9. Nikola Tesla
Είναι ο τύπος που απεικονίζεται να κα-
τεβάζει ένα γιγάντιο ηλεκτρικό διακόπτη 
κάτω από ένα ντους ηλεκτρικών σπινθή-
ρων. Ο Tesla, που είναι ο εφευρέτης του 
ασύρματου ραδιοφώνου και της γεννή-
τριας εναλλασσόμενου ρεύματος, έδωσε μια γερή σπρωξιά στην εποχή του ηλεκτρισμού, πριν αυτή 
καν καλά καλά αρχίσει. Γεννήθηκε το 1856 κατά τη διάρκεια μιας έντονης καταιγίδας με αστραπές. 
Ήταν γνωστός και σαν μανιακή ιδιοφυία, που κοιμόταν ελάχιστα και του άρεσε πολύ η επίδειξη. Πολ-
λές φορές χρησιμοποιούσε το ίδιο του το σώμα ως αγωγό σε διάφορες δημόσιες παραστάσεις των 
επιτευγμάτων του.

Οι δέκα πιο τρελοί επιστήμονες, 
                που άλλαξαν το πώς βλέπουμε τον κόσμο
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βιβλίων
παρουσίαση

Οι εκδόσεις Αλκίμαχον έχουν εκδόσει ένα σημαντικό 
αριθμό βιβλίων σχετικά με τις Πολεμικές Τέχνες.   Ξε-
χωρίσαμε να σας παρουσιάσουμε σε αυτό το τεύχος 
δύο  βιβλία τα οποία ήδη έχουν κυκλοφορήσει.

Η ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΑΟΛΙΝ
Ένα καλά επιμελημένο βιβλίο για την προπόνηση των 
Σαολίν, έτσι όπως την διδάσκει ο Σαολίν μοναχός – Σι-
φού (Δάσκαλος) Σι Γιαν Μινκ, ο οποίος πριν αρκετά 
χρόνια κατέφυγε στην Αμερική. 
Η Προπόνηση των Σαολίν περιλαμβάνει 28 μαθήματα 
που διδάσκουν διατάσεις, στάσεις, γροθιές και λακτί-
σματα του αυθεντικού Κούγκ Φού, καθώς και καθη-
μερινούς διαλογισμούς για την ενδυνάμωση του νου, 
του σώματος  και του πνεύματος…
Ένα πρόγραμμα το οποίο όλοι μπορούν να ακολου-
θήσουν, ανεξάρτητα από τη δουλειά, την ηλικία και τη 
φυσική τους κατάσταση, σημειώνουν μεταξύ άλλων 
οι Εκδόσεις Αλκίμαχον.  

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΙ ΤΣΙ
Το βιβλίο αυτό είναι ένας γενικός οδηγός για την 
πολύτιμη αυτή κινέζικη τέχνη, η οποία προλαμβάνει 
και θεραπεύει τις ασθένειες, προάγει τη μακροζωία 
αλλά και διδάσκει την αυτοάμυνα με φιλικό προς τον 
ασκούμενο τρόπο. Απευθύνεται όχι μόνο προς τους 
αρχάριους αλλά και στους προχωρημένους ασκού-
μενους, οι οποίοι θα ανακαλύψουν σε αυτό σημα-
ντικές γνώσεις, που θα τους βοηθήσουν να εμβαθύ-
νουν περισσότερο στην εξάσκησή τους. 
Ένα ακόμη βιβλίο για το Τάι Τσι, για το ενδιαφέρον 
αλλά και  δημοφιλές στη Δύση κινεζικό σύστημα εξά-
σκησης.

Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Αλκίμαχον 
Πολυτεχνείου 12Α     
Νέο Ηράκλειο 
Τηλ./fax +00302102840588



ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ LEADER BOOKS
Το βιβλίο αυτό μας παροτρύνει να γνωρίσουμε και να 
αγαπήσουμε τον εαυτό μας μέσα από μια ουσιαστι-
κή προσπάθεια αυτοβελτίωσης. Θέτοντας μικρούς 
αλλά καθημερινούς στόχους, έχουμε την ευκαιρία να 
αξιοποιήσουμε τις δυνατότητές μας, να ομορφύνου-
με την προσωπικότητά μας και να αλλάξουμε ολό-
κληρη τη ζωή μας.

Η ΤΡΙΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΤΖΟΝ ΜΠΑΝΒΙΛ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Μια μυθιστορηματική βιογραφική τριλογία για τρεις 
κορυφαίους επιστήμονες: τον Κοπέρνικο, τον Κέπλερ 
και τον Νεύτωνα. Οι βιογραφίες των ανδρών αυτών 
ξεδιπλώνονται σε εποχές ταραγμένες, στις οποίες ο 
καθένας έπαιξε το δικό του ρόλο στην πρόοδο του 
πνεύματος. Ο συγγραφέας δεν εστιάζει μόνο στις 
επιστημονικές ιδέες, αλλά περισσότερο στην ανθρώ-
πινη πλευρά εκείνων που με τη δράση τους κατάφε-
ραν να σπάσουν τα όρια του κατεστημένου και να 
γράψουν τη δική τους ιστορία…

ΤΟ ΜΥΘΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ
ΛΙΖ ΓΚΡΙΝ, ΤΖΟΥΛΙΕΤ ΣΑΡΜΑΝ-ΜΠΕΡΚ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Οι μύθοι μπορούν να θεραπεύσουν και να διδάξουν, 
λειτουργώντας σαν οδηγός των ανθρωπίνων σχέ-
σεων. Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει μύθους από διά-
φορους πολιτισμούς και στη συνέχεια αναλύει τα ψυ-
χολογικά τους μοτίβα, διατηρώντας μια ισορροπία 
ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, το μύθο και 
την πραγματικότητα.

Ο ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
ΚΑΡΙΝ ΝΑΟΥΡΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Πρόκειται για ένα όμορφο αλληγορικό παραμύθι που 
διαδραματίζεται στη μακρινή Κίνα. Ένας αυτοκράτο-
ρας φοβάται τόσο το θάνατο, ώστε ζει στερημένος 
από οποιοδήποτε ρίσκο και οποιαδήποτε χαρά. Ένας 
ταξιδιώτης του μιλάει για μια αιώνια πόλη, κρυμμένη 
ανάμεσα στα σύννεφα, που γνωρίζει το μυστικό της 
αθανασίας. Ο επικεφαλής της φρουράς και δάσκα-
λος του σπαθιού έχει στη διάθεσή του χίλιες μέρες για 
να την ανακαλύψει. Έτσι, ξεκινάει το δικό του ταξίδι 
μύησης ακολουθώντας τους οιωνούς που θα τον 
οδηγήσουν στην αιώνια πόλη, αλλά και τον βαθύτε-
ρο εαυτό του.
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Κείμενο: Μπούλια Κωνσταντίνα

Ιστορικά στοιχεία

 Η σχεδόν μυστηριώδης θεραπευτική δύναμη των βο-
τάνων και η ικανότητά τους να καταπραΰνουν τον πόνο 
είναι γνωστή πριν από την ανακάλυψη της γραφής. Ο 
άνθρωπος ανακάλυψε, με τη διαδικασία της «δοκιμής 
και του λάθους», ποια από τα τοπικά φυτά ήταν απο-
τελεσματικά στη θεραπεία των ασθενειών και η γνώση 
αυτή μεταδόθηκε από γενιά σε γενιά τόσο προφορικά 
όσο και με πρακτική διδαχή. 

Τεχνουργήματα από διάφορους πολιτισμούς, όπως 
τοιχογραφίες από τάφους, ανάγλυφα, πινακίδες με 
σφηνοειδή γραφή, μαρτυρούν τη σπουδαιότητα που 
είχαν τα βότανα για τους αρχαίους λαούς.

Ιστορικές πηγές αποδεικνύουν πως πρώτοι βοτα-
νοθεραπευτές υπήρξαν οι Κινέζοι (υπάρχουν από το 
3.000 π.Χ. χειρόγραφο του αυτοκράτορα της Κίνας Σεν 
Νουνγκ).

Άλλοι λαοί, γνώστες των βοτάνων, υπήρξαν οι Ινδοί, 
οι Αιγύπτιοι, οι Κέλτες, οι αρχαίοι Έλληνες, οι Ρωμαίοι και 

οι Άραβες.
Οι κλασικοί Έλληνες συγγραφείς και γιατροί της αρχαιό-

τητας, όπως ο Ιπποκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Διοσκουρίδης, ο 
Γαληνός κ.ά., έγραψαν διάφορα συγγράμματα για τις θεραπευ-

τικές ιδιότητες και τον τρόπο χρήσης των φυτών, βασισμένοι στις 
λαϊκές παραδόσεις της εποχής τους.

Κατά το Μεσαίωνα, οι γνώσεις αυτές διαδόθηκαν μέσω 
των μοναστηριών, που ήταν κέντρα βοτανοθεραπείας. 
Ιδρύθηκαν νοσοκομεία που είχαν ειδικούς κήπους για την 

καλλιέργεια διάφορων φυτών, από τα οποία οι μοναχοί έφτιαχναν τα φαρμακευτικά ποτά, τα έλαια 
και τις αλοιφές που χρειάζονταν για τη θεραπεία των ασθενών. Επιπλέον, τα δάση και οι αγροί προ-
μήθευαν τους χωρικούς με ό,τι χρειάζονταν για να θεραπευτούν. 

Κατά τον 16ο και 17ο αιώνα δημοσιεύτηκαν πολλά βοτανολόγια, που στόχευαν να βοηθήσουν 
όσους ασχολούνταν με τη βοτανοθεραπεία στον προσδιορισμό και στη χρήση των φυτών.

Την ίδια εποχή (Τουρκοκρατία) στη χώρα μας, η χρήση των βοτάνων ήταν επίσης πολύ διαδεδομέ-
νη. Τα φαρμακευτικά φυτά χρησιμοποιούνταν σύμφωνα με διάφορες οικογενειακές παραδόσεις ή τις 
οδηγίες των πρακτικών γιατρών (λαϊκοί γιατροί με το όνομα Κομπογιαννίτες ή Βικογιατροί).

Από τις αρχές του αιώνα μας, άρχισε να εγκαταλείπεται η βοτανοθεραπεία και τα φυτά αντικατα-
στάθηκαν από διάφορα χημικά παρασκευάσματα (αποτέλεσμα της ανάπτυξης της χημικής-φαρ-
μακευτικής βιομηχανίας, ιδίως μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο). Όσο αυξάνονταν όμως τα φάρμακα, 
τόσο αυξάνονταν και οι αρρώστιες.

ΒΟΤΑΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
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Έτσι η ανάγκη επιστροφής στη φύση έγινε 
σιγά σιγά μεγαλύτερη και στην εποχή μας έχει 
πια πολλούς οπαδούς. Τα βότανα, που εδώ και 
δεκαετίες είχαν εξαφανιστεί από την αγορά και 
την κουζίνα μας, ξαναπαίρνουν πάλι τη θέση 
που τους ανήκε.

Όπως απέδειξε η πείρα αιώνων, πολλά φυτά, 
ρίζες, φύλλα και σπόροι διαθέτουν πιο δραστι-
κές θεραπευτικές ιδιότητες από φάρμακα. Στις 
μέρες μας μάλιστα πολλοί είναι αυτοί που εμπι-
στεύονται τα βότανα και για να αποφύγουν τις 
παρενέργειες των φαρμάκων.

Θεραπευτικά- μαγικά βότανα

Τα περισσότερα βότανα περιέχουν ουσίες 
που επιδρούν σ’ όλο τον ανθρώπινο οργανι-
σμό. Δε δρουν όμως άμεσα, όπως κάνουν τα 
φάρμακα. Ελάχιστα έχουν αποτέλεσμα από την 
πρώτη φορά που θα τα πάρουμε, ενώ σχεδόν 
όλα είναι αποτελεσματικά μόνο όταν τα παίρ-
νουμε καθημερινά και για αρκετές εβδομάδες. 
Όσο αργά όμως κι αν δρουν, η δράση τους 
είναι λιγότερο βίαιη από τα φάρμακα και έχει μο-
νιμότερα αποτελέσματα. Άλλωστε, το σπουδαι-
ότερο που προσφέρουν, είναι ότι βοηθούν το 
σώμα μας να θεραπευτεί μόνο του.

Για τους παραδοσιακούς λαούς, πολλά βό-
τανα εκτός από θεραπευτικές είχαν και μαγικές 
ιδιότητες. Έφτιαχναν αλοιφές, που θεωρούσαν 
ότι θεράπευαν κάθε αρρώστια και πληγή. Κά-
ποιοι τα έβραζαν για να φτιάξουν μαγικά προ-
στατευτικά φίλτρα, που τα έπιναν. Άλλοι τα χρη-
σιμοποιούσαν σαν φυλαχτά που φορούσαν 
πάνω τους ή τα τοποθετούσαν στην πόρτα, 
στο παράθυρο ή στο κρεβάτι για να τους προ-
στατεύουν από μάγια, δαίμονες, εφιάλτες και 
αρρώστιες.

Συλλογή βοτάνων

Σύμφωνα με την παράδοση, τα βό-
τανα είναι πιο δραστικά αν φυτεύονται 
κατά το πρώτο ή το δεύτερο τέταρτο 
της σελήνης.

Η συλλογή τους δεν γίνεται μια μόνο 
συγκεκριμένη εποχή. Εξαρτάται από τα 
μέρη του φυτού που θέλουμε να συλλέξουμε, 
την περιοχή που φυτρώνει και τη φύση του. 

Σπόροι: η συλλογή τους γίνεται την εποχή που 
έχουν ωριμάσει, κάτι που φαίνεται από τη σκλη-
ρότητά τους.

Ξύλο: θα πρέπει να είναι ώριμο, οπότε είναι κα-
λύτερα το χειμώνα.
Καρποί: την εποχή της ωρίμανσής τους.
Βλαστοί: μαζεύονται την άνοιξη
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Φλούδα: συλλέγεται από νέα κλαδιά άνοιξη ή 
φθινόπωρο.
Άνθη: συλλέγονται τις πρώτες πρωινές ώρες 
μετά τη δροσιά, όταν υπάρχει πλήρης άνθιση, 
δηλαδή άνοιξη ή φθινόπωρο.
Φύλλα: κυρίως τις απογευματινές ώρες, την 
εποχή που το φυτό ανθίζει.
Ρίζες: μαζεύονται τότε που το φυτό έχει αποθη-
κεύσει εκεί όλες τις ουσίες, δηλαδή στο τέλος του 
καλοκαιριού και προς το φθινόπωρο.
Ολόκληρα φυτά: η συλλογή τους γίνεται προς 
το τέλος της άνοιξης.

Πλήθος παράδοξων εθίμων συνοδεύουν τη 
συλλογή βοτάνων. Οι Δρυίδες τα μάζευαν ξυ-
πόλυτοι, ντυμένοι με μακρύ λινό ένδυμα κι έκο-
βαν τα πολύτιμα φυτά με χρυσό δρεπάνι, καθώς 
ορισμένα δεν έπρεπε να κόβονται με σιδερένιο 
εργαλείο.

Εμπειρικοί γιατροί και μάγοι έκοβαν τα βότα-
να με το αριστερό χέρι, χωρίς ποτέ να κοιτούν 
προς την πλευρά απ’ όπου φύσαγε ο άνεμος ή 

να στρέφουν το πρόσωπό τους προς τα πίσω. 
Μιλούσαν στα φυτά που μάζευαν και ποτέ δε 
σήκωναν όποιο έπεφτε στο έδαφος, καθώς η 
ευεργετική του δύναμη είχε πια επιστρέψει στη 
γη.

Αποξήρανση- διατήρηση

Η αποξήρανση των φαρμακευτικών φυτών 
πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή, έτσι ώστε 
να μη χάσουν τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες. 
Για το λόγο αυτό, αμέσως μετά το μάζεμα, τα 
φυτά πρέπει να εκτίθενται σε χώρο που αερί-
ζεται καλά, κάτω από σκιά, χωρίς υγρασία, να 
υπάρχει ζέστη και να τα βοηθάμε γυρίζοντάς τα 
τακτικά.

Αμέσως μετά την αποξήρανση, αφαιρούμε 
οποιαδήποτε ξένη ουσία βρίσκεται πάνω στο 
φυτό και το τοποθετούμε σε δοχείο που κλείνει 
καλά και στο οποίο γράφουμε σε ετικέτα την 
ημερομηνία αποξήρανσης και τα στοιχεία του 
φυτού. 
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Η θερμοκρασία διατήρησης πρέπει να είναι 
κανονική και να μην υπάρχει υγρασία ή φως.

Επειδή με τον καιρό τα φυτά χάνουν τις ιδιό-
τητές τους, καλό είναι να τα ανανεώνουμε μια 
φορά το χρόνο.

Χρήση

Αυτός που χρησιμοποιεί τα βότανα θα πρέ-
πει  να γνωρίζει ορισμένους κανόνες για τη 
χρήση τους. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην 
προμήθεια του κάθε βοτάνου, διότι από απρο-
σεξία ή από άγνοια μπορεί να γίνει προμήθεια 
κάποιου άσχετου με τη συγκεκριμένη ασθένεια 
του ενδιαφερόμενου. 

Καλό θα ήταν να εφαρμόζουμε τη θεραπεία 
με βότανα μόνο για ελαφριές παθήσεις. 

Επίσης θα ήταν καλή μια δοκιμή στη χρήση 
του φυτού πριν την κανονική θεραπεία, για την 
περίπτωση αλλεργίας στη συγκεκριμένη ουσία.

Υπάρχει περίπτωση σε κάθε ασθένεια να συ-
στηθεί ένας συνδυασμός βοτάνων, γι’ αυτό θα 
πρέπει να ερωτηθεί ειδικός.

Συνιστάται μεγάλη προσοχή στη χρήση των 
βοτάνων, γιατί ορισμένα από αυτά είναι εξαιρε-
τικά επικίνδυνα. εξαιτίας των δηλητηριωδών ου-
σιών που πιθανόν να περιέχουν.

Κυριότερα παρασκευάσματα των 
φυτών

Αφέψημα: Παρασκευάζεται από τα σκληρά 
μέρη του φυτού (ρίζες, σπόροι, φλούδες, κο-
τσάνια). Βράζουμε το βότανο σε σιγανή φωτιά 
για 10 λεπτά περίπου. Το στραγγίζουμε πιέζο-
ντας να βγουν όλοι οι χυμοί του και χρησιμοποι-
ούμε ανάλογα με την περίπτωση.

Έγχυμα: Είναι η καλύτερη μέθοδος για να  πά-
ρουμε τις θεραπευτικές ιδιότητες των ευαίσθη-
των μερών των φυτών, των λουλουδιών και 
των φύλλων τους. Γίνεται ρίχνοντας σε βραστό 
νερό, αφού το κατεβάσουμε από τη φωτιά, το 
θεραπευτικό μέρος του φυτού (νωπό ή αποξη-
ραμένο) για 10 λεπτά περίπου. Το σουρώνουμε 
και το χρησιμοποιούμε.

Κομπρέσες: Βυθίζουμε ένα πανί σ’ ένα έγχυμα 
βοτάνων και μετά το τοποθετούμε στην προσβε-
βλημένη περιοχή. Οι κομπρέσες μπορεί να είναι 
ζεστές ή κρύες, ανάλογα με την περίπτωση.

Κατάπλασμα: Τοποθετούμε νωπά βότανα σ’ 
ένα πανί, το βυθίζουμε για λίγο σε βραστό νερό, 
το στραγγίζουμε και το βάζουμε στην προσβε-
βλημένη περιοχή. Διατηρούμε το κατάπλασμα 
υγρό, βυθίζοντάς το περιοδικά στο ζεστό νερό.

Βάμμα: Παίρνουμε το φυτό και το ρίχνουμε σε 
οινόπνευμα, όπου παραμένει για αρκετό χρόνο. 
Το υγρό που προκύπτει λέγεται βάμμα (μόνο για 
εξωτερική χρήση).

Εκχύλισμα: Γίνεται όταν βράσουμε το υγρό που 
περιέχει το φυτό τόσο πολύ, ώστε να εξατμιστεί 
ένα μέρος του.

Μπορεί η επιστήμη μέσα σε μερικές δεκαετίες 
να ώθησε την Ιατρική σε θαυμαστά επιτεύγμα-
τα, όμως η θεραπευτική δεν είναι υπόθεση μόνο 
του 20ου αιώνα. Τίποτε δεν πρέπει να παραμε-
λείται. Γνώσεις και παλιές τεχνικές θεραπείας εί-
ναι πάντα πολύτιμες.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

• «Μαγικά  Βότανα: ιστορία, θεραπεία, λαϊκή παράδο-
ση»,  M. Picton, Εκδ. Κοχλίας
• «Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά του εθνικού 
δρυμού Βίκου- Αώου», Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης Κόνιτσας.
• «Τα φαρμακευτικά φυτά του τόπου μας» Πρόγραμμα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πιερίας.
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Η σελίδα του

Bodhidharma

Κείμενο: Σάββας Παττακός

Η Εσωτερική μάχη στις Πολεμικές Τέχνες

Τα τελευταία χρόνια διαβάζουμε και ακούμε πολλά για την ενασχόληση με τις Πολεμικές Τέχνες. 
Σε αυτήν τη σελίδα θα επισημάνουμε ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία, το οποίο ενυπάρχει σε αυτήν 
την ενασχόληση, αλλά περνά απαρατήρητο. Πρόκειται για την εσωτερική μάχη.

Η εξωτερική μάχη είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των Πολεμικών Τεχνών, έτσι όπως δι-
δάσκονται σήμερα. Όλος ο κόσμος προσπαθεί να πετύχει στην εξωτερική μορφή μάχης π.χ. μάχη 
με συνασκούμενους (το γνωστό σε όλους Κούμιτε), μάχη στο δρόμο, μάχη στο έδαφος, μάχη στα 
κλουβιά (!) και τόσα άλλα. Βέβαια, αυτά τα είδη «μάχης» δεν είναι τίποτα περισσότερο από άοπλες συ-
μπλοκές που καταλήγουν στην επικράτηση και τη νίκη του ενός ή του άλλου αντιπάλου.  Άλλωστε, ο 
στόχος τους είναι μόνο η νίκη, γιατί αυτό είναι που ζητά ο κάθε ασκούμενος και αυτό του μαθαίνουν. 
Και πολλές φορές το μέσο γι’ αυτήν την επικράτηση είναι η βία, έστω και αν εμφανίζεται σε ελεγχόμενη 
μορφή. Είναι όμως πραγματικά ο κύριος στόχος των Πολεμικών τεχνών η εξωτερική μάχη κάθε μορ-
φής, καθώς και η νίκη σε αυτήν; 

Κατ’ αρχάς πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η έννοια της μάχης δεν ταυτίζεται εννοιολογικά με αυτό 
το οποίο εννοούν όσοι αναφέρουν τον όρο. Οι μάχες αποτελούν μέρος του πολέμου. Όμως η εποχή 
των μεσαιωνικών πολέμων στις χώρες της Ανατολής, από τις οποίες ήλθαν στη Δύση τα τελευταία 
χρόνια οι Πολεμικές Τέχνες, πέρασε. Παρέμεινε όμως ο όρος «μάχη» και χρησιμοποιείται στο χώρο. 
Μήπως όμως οι «μάχες» στις οποίες αναφέρονται όλοι δεν είναι μάχες αλλά απλοί καυγάδες, οι οποί-
οι υποβιβάζουν όσους συμπλέκονται σε αυτούς; 
Άλλο πράγμα είναι η μάχη ως μέρος ενός δίκαιου 
πολέμου, όπου ο πολεμιστής συμμετέχει από καθή-
κον και άλλο οι καυγάδες- σαν μέρος της σύγκρου-
σης όλων εναντίον όλων- οι οποίοι διαδραματίζονται 
στους δρόμους των σύγχρονων μεγαλουπόλεων ή 
οπουδήποτε αλλού. «Η δίκαιη ιπποτική μάχη ανυψώ-
νει τον πολεμιστή, ο καυγάς τον εξευτελίζει» αναφέ-
ρει ο Michel Echenique, συγγραφέας του βιβλίου Ο 
Εσωτερικός Δρόμος των Πολεμικών Τεχνών (εκδ. Νέα 
Ακρόπολη). 

Οι μεγάλοι Δάσκαλοι οι οποίοι δημιούργησαν τα 
πιο σημαντικά συστήματα Πολεμικών Τεχνών, που 
έφθασαν στη Δύση από την Ανατολή τα νεότερα 
χρόνια, έκαναν το πέρασμα από το Ζούτσου (την κα-
θαρά πολεμική δράση) στο Ντο, το Δρόμο. Τι σημαί-
νει αυτός ο Δρόμος; Πρόκειται για ένα Δρόμο-μέσο 
αυτοβελτίωσης μέσα από την εξάσκηση στις Πολεμι-
κές Τέχνες. Οι Δάσκαλοι θεώρησαν -και ήξεραν- ότι η 
εξάσκηση στις πολεμικές τέχνες έχει χαρακτηριστικά 

Michel Echenique
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τα οποία βοηθούν στην ανάπτυξη του χαρακτή-
ρα του ατόμου. Και ότι ο ασκούμενος έπρεπε να  
αναζητήσει  τις αρετές που χρειάζονται  για να  
ασχοληθεί, αλλά και που αναπτύσσονται μέσα 
από αυτήν την ενασχόληση. Αυτό σημαίνει ότι ο 
άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τις Πολεμικές 
Τέχνες πρέπει πάνω απ’ όλα ν’ ασχοληθεί με τη 
βελτίωση του εαυτού του. 

Σύμφωνα με τις αρχές των  Φιλοσοφικών  
Πολεμικών  Τεχνών -και οι Πολεμικές Τέχνες 
πάνω απ’ όλα οφείλουν να είναι φιλοσοφικές- 
για ν’ ασχοληθεί κανείς με αυτές, πρέπει να έχει 
ερευνητικό πνεύμα, υπομονή, επιμονή, σταθε-
ρότητα, αντοχή, ταπεινοφροσύνη, συνέπεια, 
ανδρεία και εργατικότητα. Σιγά-σιγά όλα αυτά 
θα αναπτυχθούν καλύτερα και θα σταθερο-
ποιηθούν. Θα εμφανιστούν ο σεβασμός στον 
αντίπαλο, η ευγένεια, η έρευνα, η προσοχή και η 
συγκέντρωση, η κατανόηση,  η συνεργασία και 
τόσα άλλα. 

«Στόχος των Πολεμικών Τεχνών δεν είναι η 
νίκη ή η ήττα, αλλά η διαμόρφωση του χαρα-
κτήρα του ασκούμενου» έλεγε ο μεγάλος Δά-
σκαλος και ιδρυτής του Σότοκαν καράτε Γκισίν 
Φουνακόσι. Παρόμοιες αρχές υποστήριζαν 
και ο Μοριχέϊ Ουεσίμπα (ιδρυτής του Αϊκίντο), 
ο  Ζιγκόρο Κάνο (ιδρυτής του Τζούντο) και τό-
σοι άλλοι. Αρχικά οι Δάσκαλοι δε δίδασκαν 
οποιονδήποτε πήγαινε σε αυτούς. Εξέταζαν το 
χαρακτήρα του υποψήφιου μαθητή κυρίως από 
ηθική άποψη και καταλάβαιναν αν μπορούν να 
τον δεχτούν. Η σχέση δασκάλου-μαθητή ήταν 
συνεχής και ζωντανή. Με μικρές δοκιμασίες εξέ-
ταζαν συνεχώς την ακεραιότητα και τη βελτίωση 
του ασκούμενου. Σήμερα όμως, οποιοσδήπο-
τε θέλει, μπορεί να ασχοληθεί με τις Πολεμικές 
τέχνες αρκεί να... πληρώσει. Γιατί όπως έχουμε 
αναφέρει σε παλιότερο άρθρο μας, οι Πολεμικές 
Τέχνες έχουν μεταβληθεί σε επάγγελμα και μέσο 
βιοπορισμού.  Έτσι ο καθένας μπορεί, πληρώ-
νοντας, να μάθει Πολεμικές Τέχνες και μετά μπο-
ρεί να χρησιμοποιήσει πρακτικά αυτά που έμαθε 
όπως νομίζει. Πάντα βέβαια υπάρχουν κάποιες 
εξαιρέσεις δασκάλων και ασκούμενων. Όμως η 
πλειοψηφία χωρίς να έχει αυτοέλεγχο, στρέφεται 
κυρίως  προς τη βία.

«Η μεγαλύτερη νίκη του ανθρώπου είναι αυτή 
πάνω στον εαυτό του» έγραφε ο μεγάλος φιλό-
σοφος Πλάτωνας. Αυτή η νίκη επιτυγχάνεται, αν 
εξωτερικά ασκείται, αλλά και αν εσωτερικά νικά 
σιγά-σιγά το δισταγμό, το φόβο, τις αρνητικές 
αντιδράσεις, τη μνησικακία, την απροσεξία και 
την αδράνεια. Όταν ένας ασκούμενος βρεθεί 

μπροστά σε έναν αντίπαλο, ίσως και να ηττηθεί 
σε ένα Κούμιτε. Αλλά αν εντοπίσει τις ελλείψεις  
και κατανοήσει τα λάθη του, αν δείξει επιμονή 
και φαντασία, τότε ίσως και να ευχαριστήσει τον 
αντίπαλο που τον νίκησε και τον ανάγκασε να 
καταλάβει καλύτερα τον εαυτό του. Τότε εξωτε-
ρικά μεν μπορεί να νικήθηκε, αλλά εσωτερικά 
πραγματοποίησε μια νίκη απέναντι στον εαυτό 
του. Γιατί ο εχθρός δεν βρίσκεται απέναντί του 
αλλά μέσα του. 

Η εσωτερική μάχη λοιπόν είναι αυτή που έχει 
τη μεγαλύτερη σημασία, όταν οι Πολεμικές Τέ-
χνες προσεγγίζονται με φιλοσοφικό τρόπο, ως 
μέσο αναζήτησης της αυτοπραγμάτωσης του 
ανθρώπου και βελτίωσης του χαρακτήρα του. 
Η εκγύμναση, οι τεχνικές, η νίκη και η επικρά-
τηση πάνω στον αντίπαλο είναι δευτερεύοντα 
στοιχεία. Όταν ο ασκούμενος νικά σε ένα Κού-
μιτε και αυτό τον γεμίζει με εγωισμό και υπερο-
ψία, τότε έχει κερδίσει εξωτερικά, αλλά έχει χάσει 
εσωτερικά. Ενώ όταν χάσει, αλλά καταλάβει τις 
ελλείψεις του, μειώσει τον εγωισμό του, αναγνω-
ρίσει τον αντίπαλό του και τον χαιρετήσει ιππο-
τικά στο τέλος, τότε έχασε μεν εξωτερικά, αλλά 
κέρδισε εσωτερικά. Έκανε ένα μικρό βήμα προς 
τη βελτίωση του εαυτού του. Αν αυτό θέλαμε να 
το εκφράσουμε με μια φράση Ζεν –η οποία εί-
ναι η κατ’ εξοχήν φιλοσοφία των Πολεμικών τε-
χνών- θα λέγαμε: «Νικάς ενώ χάνεις, χάνεις ενώ 
νικάς».

«Μεγαλύτερος από εκείνον που νικάει χίλιους 
άνδρες στη μάχη είναι εκείνος που νίκησε τον 
ίδιο τον εαυτό του» λέγεται ότι δίδαξε ο Βούδας.   

Βέβαια τα παραπάνω δεν εξαντλούν αυτό το 
ενδιαφέρον θέμα στο οποίο και θα επανέλθου-
με.

Μοριχέϊ Ουεσίμπα 
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Επόμενο τεύχος

ΑΣΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

Η αστρική προβολή αποτελεί μία από τις δυ-
νατότητες της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι μαρτυ-
ρίες ανθρώπων που είχαν μια ακούσια ή εκού-
σια αστρική προβολή είναι αναρίθμητες, ακόμα 
και στις μέρες μας. Καθώς όμως η ορθολογιστι-
κή θεώρηση του κόσμου κρατάει γερά τα ηνία 
της ζωής μας, και σπάνια δίνουμε χώρο για να 
εκδηλωθεί το άγνωστο, λίγοι είναι εκείνοι που 
γνωρίζουν τι ακριβώς τους συνέβη όταν ξαφ-
νικά εγκατέλειψαν το σώμα τους και βρέθηκαν 
να κάνουν ένα συναρπαστικό αστρικό ταξίδι. Κι 
όμως… μια ματιά στις αρχαίες παραδόσεις θα 
μας φανερώσει ότι αυτό το ταξίδι είναι όχι μόνο 
εφικτό αλλά και φυσικό.

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ο Πλάτωνας τόνιζε ότι ένα καλογυμνασμένο 
σώμα βοηθά την ψυχή να ανταποκριθεί καλύτε-
ρα και στα δικά της σημαντικότερα καθήκοντα, 
καθώς και να αποκτήσει φρόνηση και εγκρά-
τεια, που είναι απαραίτητα στοιχεία ώστε να μην 
ξεφεύγει ο πολίτης από το μέτρο. Ανέφερε ακό-
μη στα έργα του ότι, αυτός που μπορούσε να 
αντεπεξέλθει σε επίπονες σωματικές δοκιμασίες, 
θα είχε το απαιτούμενο θάρρος, για να κάνει το 
ίδιο και στις πνευματικές δοκιμασίες.

Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η γυμναστική 
είναι αναγκαία γιατί πέραν της ανάπτυξης της 
υγείας, προάγει την αρετή του θάρρους, καθώς 
και την ηθική δύναμη του ατόμου. Η σωστή εκ-
γύμναση και η προετοιμασία ενός σθεναρού 
σώματος, ετοιμάζουν το νέο για τα μελλοντικά 
του καθήκοντα προστασίας της πολιτείας. 

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΙΣΜΕΝΟΥ 
ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΑΤΛ

Ο πόλεμος ήταν μια από τις σημαντικότερες 
εκφράσεις των Αζτέκων, αφού ήταν ιδιαίτερα 
γενναίοι πολεμιστές και κάποιοι μελετητές τους 
συγκρίνουν με τους αρχαίους Σπαρτιάτες.
 Όμως υπάρχει ένα ιδιαίτερο στοιχείο σ’ αυτό 
το λαό, αφού βλέπουν και αντιλαμβάνονται δύο 
μορφές του πολέμου. Τον εξωτερικό, κατακτητι-
κό πολλές φορές, αφού πολέμησαν με πολλούς 
γειτονικούς λαούς τους και δημιούργησαν  μια 
αυτοκρατορία και τον εσωτερικό-τελετουργικό 
που ονόμαζαν «ανθισμένο πόλεμο». Σ΄ αυτόν 
ο πολεμιστής έμπαινε σε μια πολύ εσωτερική 
διαδικασία έτσι ώστε να κάνει τη ψυχή του ν’ αν-
θίσει και να κατακτήσει ένα κομμάτι του εαυτού 
του πιο πνευματικό και αληθινό. Τρόπαιο δηλα-
δή αυτής της μάχης ήταν η ίδια η ψυχή του.
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