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editorial
Το θέμα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης απασχολεί και προβληματίζει όλο και περισσότερο την κοινή 

γνώμη, αλλά και τους ειδικούς, εδώ και μήνες. Το πρόβλημα όμως δεν είναι καινούριο, είναι κάτι για το οποίο 
κάναμε λόγο εδώ και χρόνια και εντάσσεται σαφώς μέσα στο γενικότερο πλαίσιο μιας πολιτισμικής κρίσης και 
του ερχομού ενός νέου μεσαίωνα. 

Είναι κάτι το οποίο φαινόταν ότι θα γινόταν, αργά ή γρήγορα. Η πορεία του πολιτισμού αυτού έδειχνε από 
δεκαετίες πριν. Κι έτσι φτάσαμε στη σημερινή κρίσιμη κατάσταση, που εν συντομία συνοψίζεται στο  γεγονός 
ότι σχεδόν το 25% του παγκόσμιου χρήματος βρίσκεται στα χέρια του 1% του πληθυσμού. Κατάσταση ανάλο-

γη μ’ εκείνην που προκάλεσε την προηγούμενη παγκόσμια οικονομική 
κρίση με το «μεγάλο κραχ» της Wall Street το 1929. 

Από την άλλη μεριά, η Κίνα και η Εγγύς Ανατολή έχουν  
χρηματοδοτήσει το 86% του χρέους των βιομηχανικών 
χωρών, οι οποίες είναι πλέον έρμαιο των Ανατολικών 
κέντρων αποφάσεων, που, αργά ή γρήγορα, θα επι-

βάλουν τη δική τους πολιτική παγκόσμιας κυριαρχίας. Το 
καπιταλιστικό μοντέλο που επέβαλαν οι Η.Π.Α. προς όφελος 

των πλούσιων χωρών, έχει πεθάνει. 

Και ξανά το ίδιο φαινόμενο. Πρόκειται για τη συσσώ-
ρευση του μεγαλύτερου ποσοστού του πλούτου στα 

χέρια των πολύ λίγων. Με την επακόλουθη δέσμευ-
ση και υποταγή στη φτώχια και την εξαθλιωτική 

εργασία των πολλών. Συν που τα ταμεία όλων 
των κρατών του κόσμου είναι χρεωμένα για 3 
ως 5 μελλοντικές γενεές, συν που οι φυσικοί 
πόροι έχουν εξαντληθεί σχεδόν και οι ανάγκες  

της συνεχόμενης υπερπαραγωγής μολύνουν και 
εξαντλούν κι άλλο το φυσικό περιβάλλον.

Αν σε όλα αυτά και στις άμεσες συνέπειές τους προσθέσου-
με την αγανάκτηση του κόσμου, την απογοήτευση και το θυμό του 

που σιγοβράζει, για ένα μέλλον χωρίς όνειρα και ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο, για υποσχέσεις ευημερίας 
που διαψεύστηκαν και εξανεμίστηκαν σαν κάστρα στην άμμο, θα καταλάβουμε εύκολα ότι τα ξεσπάσματα 
συλλογικής βίας θα είναι οι φυσικοί οδοί διαφυγής εντάσεων στο άμεσο μέλλον. Η ανασφάλεια θα οδηγεί όλο 
και περισσότερο στην αύξηση της εγκληματικότητας, η απελπισία θα οδηγεί στο καταφύγιο των ψευτοπαρα-
δείσων των ναρκωτικών και σε κάθε είδους διαστροφές. Η Δύση κάθεται πάνω σε μια χρονοκαθυστερημένη 
βόμβα.

Αλλά οι αιτίες του όλου προβλήματος είναι πολύ βαθιές και ουσιαστικά αφορούν μια κρίση αξιών, μια 
πνευματική και ηθική κρίση. Όλα τα άλλα είναι απλώς κορυφές του παγόβουνου. Αρκεί να αναρωτηθούμε: 
αν οι φτωχοί μπορούσαν να είχαν ξαφνικά πολλά χρήματα, μήπως δεν θα έκαναν τα ίδια με τους τωρινούς 
πλούσιους; Ασφαλώς ναι. Άρα το πρόβλημα εστιάζεται στον άνθρωπο και την ηθική και ανθρωπιστική του 
διαμόρφωση κι όχι στην ύπαρξη ή όχι του πλούτου. 

Η ανθρώπινη απληστία και ο εγωισμός είναι ο κοινός παρονομαστής που ευθύνεται, κατά κύριο λόγο, 
για τη σημερινή κρίση και γενικώς για κάθε κρίση. Επείγει λοιπόν, ως αξιόλογη λύση διαρκείας, να σχεδιαστεί 
μια καλύτερη ηθική και πνευματική διαμόρφωση του ανθρώπου, βασισμένη στη διαχρονική φιλοσοφία και 
τις πνευματικές διδασκαλίες, που σαν λαμπεροί φάροι ενέπνευσαν τις καλύτερες εποχές στην ιστορία των 
πολιτισμών. Όπως έλεγε ο σοφός Πλάτωνας, η σωστή εκπαίδευση είναι το κλειδί της κάθε ευημερίας και ανά-
πτυξης.

        Ο εκδότης
       Γ. Α. Πλάνας,  Ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα
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Κινηματογράφος

Κείμενο: Αγάπη Χατζημπαλάση

«Τι είναι πιο σημαντικό: να ικανοποιήσεις 1.000 
επιθυμίες ή να ελέγξεις έστω και μία»; 

“Samsara” είναι για τους βουδιστές ο τροχός των 
γεννήσεων. Πιο συγκεκριμένα, σημαίνει την περιστροφή και 
την εναλλαγή. Η περιστροφή σχηματίζεται από τη δύναμη 
μιας πρωταρχικής αιτίας, που θέτει σε συνεχή κίνηση τον 
τροχό εναλλασσόμενων αιτιών και αποτελεσμάτων -γνω-
στό ως νόμο του κάρμα- και οδηγεί τη Μονάδα, το πνεύμα, 
στον ωκεανό των γεννήσεων και των θανάτων. Στόχος εί-
ναι να καταφέρει να μη δημιουργεί πλέον κάρμα κι έτσι να 
απελευθερωθεί από τα δεσμά αυτού του τροχού και να μη 
χρειάζεται να ξαναγεννηθεί. Έως τότε όμως, κάθε ψυχή είναι 
αναγκασμένη από αυτόν το νόμο να μπαίνει μέσα στην ύλη, 
για να παίρνει τις εμπειρίες που χρειάζεται, ώστε να συνειδη-

SAMSARA
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τοποιήσει τη θεία της προέλευση, να κατακτήσει 
τη φώτιση και τότε δεν θα χρειαστεί να ξαναμπεί 
στην ύλη.

Ο Βούδας είναι το πρότυπο του ενσαρκω-
μένου που έγινε θεός, αφού γλίτωσε από τα 
δεσμά της Samsara. Για να το καταφέρει αυτό, 
εγκατέλειψε πρώτα τα πλούτη και τη δόξα (μια 
και ήταν πρίγκηπας ενός μικρού κρατιδίου), 
εγκατέλειψε τη γυναίκα του και το παιδί του και 
ξεκίνησε την αναζήτηση του Δάρμα. Έθεσε το 
σώμα του σε τρομερές στερήσεις και κακουχί-
ες αλλά δεν έβρισκε τη γαλήνη που ποθούσε η 
ψυχή του. Ώσπου μια μέρα, καθισμένος κάτω 
από το δέντρο bodhi (το δέντρο της Σοφίας) 
άκουσε μια κοπέλα - η οποία τον έσωσε, όταν 
του πρόσφερε ένα ταπεινό φαγητό - να τρα-
γουδά: «…όταν το βίνα είναι πολύ τεντωμένο, το 
βίνα σπάει. Όταν το βίνα είναι πολύ χαλαρό, το 
βίνα δεν μπορεί να παίξει…».

 Αμέσως, φωτίστηκε και ανακάλυψε τις 4 με-
γάλες αλήθειες, οι οποίες οδηγούν στην Ατρα-
πό του Μέσου, η οποία είναι σύμφωνη με την 
Ατραπό του Νόμου, του Δαρμάν. 

• Η πρώτη αναφέρεται στον πόνο. Όλα τα 
εκδηλωμένα όντα επηρεάζονται από τον πόνο.

 • Η δεύτερη αναφέρεται στην αιτία του πό-
νου, που είναι η Μάγια αυτού του κόσμου. Είναι 
το να πιστεύει κανείς γι’ αληθινό και αιώνιο ό,τι 
είναι πρόσκαιρο και απατηλό.

 • Η τρίτη αφορά την εξάλειψη του πόνου, η 
οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν η δίψα για 
ζωή διοχετεύεται προς το Ανώτερο Εγώ.

 • Στην τέταρτη αλήθεια μιλά για την Ατρα-
πό μέσω της οποίας μπορεί να το επιτύχει αυτό. 
Είναι η Ευγενής Οκταπλή Ατραπός, που οδηγεί 
στην εξάλειψη του πόνου και περιέχει τα εξής 
σκαλοπάτια: Ορθές Αντιλήψεις, Ορθές Αποφά-
σεις, Ορθές Ομιλίες, Ορθή Συμπεριφορά, Ορθά 
Μέσα Ζωής, Ορθή Προσπάθεια, Ορθή Σκέψη 
και Ορθή Συγκέντρωση. 

Κινηματογράφος
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Η ταινία πραγματεύεται το θέμα 
του πόνου και της ηδονής. Ο 
έρωτας κινείται ανάμεσα σ’ αυτές 
τις δύο καταστάσεις. Άλλωστε, 
εξαιτίας του έρωτα έλκεται μια 
ψυχή από τον ουρανό για να 
κατέβει στη γη, στον κόσμο της 
Μάγια. Πόνος και ηδονή είναι 
πολλές φορές σαν ένα νόμισμα 
με δύο όψεις. Μπορεί να υπάρξει 
το ένα χωρίς το άλλο;

Ο πρωταγωνιστής είναι ένας μοναχός, ο 
οποίος μπαίνει στο μοναστήρι από τα 5 του 
χρόνια και καταφέρνει να απομονωθεί σ’ ένα 
κελί για 3 χρόνια, 3 μήνες, 3 εβδομάδες και 3 
μέρες!. Το 3 στο βουδισμό είναι ένας ιερός 
αριθμός. Αποτελεί την ουσία του υψηλότερου 
Πνευματικού Όντος, του Τριπλού Ηλιακού Λό-
γου. Τριπλή είναι και η έκφραση της Μονάδας 
ως βούληση, αγάπη και διάνοια. Μετά λοιπόν 
από 3 χρόνια, έρχονται ο δάσκαλός του κι άλ-
λοι μοναχοί του μοναστηριού, για να τον βο-
ηθήσουν να επιστρέψει. Τον βρίσκουν σε μια 
αποστεωμένη και άθλια σωματική κατάσταση. 
Έχει κυριαρχήσει πάνω στο σώμα του και του 
έχει επιβάλλει να μην τον ενοχλεί στην εξάσκηση 
του διαλογισμού του. Οι λειτουργίες όμως του 
σώματος συνέχιζαν να υφίστανται και χωρίς 

την παρουσία της συνείδησης. Έτσι τα μαλλιά 
του με τον καιρό είχαν μεγαλώσει και λαδώσει 
και τα νύχια του είχαν γίνει τεράστια και γαμψά. 
Οι υπόλοιποι ιερείς καλούνται να καθαρίσουν 
αυτό το ακάθαρτο σώμα, ώστε να μπορέσει να 
επιστρέψει σ’ αυτό το πνεύμα από τις σφαίρες 
αναζήτησης και γαλήνης. Οι υπόλοιποι μονα-
χοί τον τιμούν για την προσπάθειά του και τον 
σέβονται.

Όμως ξαφνικά, όλα αυτά παύουν να έχουν 
σημασία για το μοναχό, όταν αντικρύζει το γυ-
ναικείο στήθος μιας μητέρας, που θηλάζει το 
μωρό της. Μέσα του ο πόθος αρχίζει να ξεχει-
λίζει κι όσο και να θέλει να τον πνίξει, εκείνος 
εμφανίζεται στα όνειρά του και σιγά σιγά του 
γεννά αμφιβολίες.
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Για τους βουδιστές, το σώμα που εμποδίζει 
την εκδήλωση του πνεύματος, δεν αποτελείται 
μόνο από το φυσικό φορέα. Υπάρχει το αστρι-
κό σώμα των συναισθημάτων (λίγκα ζαρίρα) 
αλλά και το νοητικό σώμα, ο νους των επιθυμι-
ών (κάμα μάνας). Ο μοναχός μπορεί να κατά-
φερε να τιθασεύσει για λίγο τις λειτουργίες του 
πιο υλικού του σώματος, αλλά αυτό δεν σημαί-
νει ότι νίκησε την ύλη, γιατί υπάρχουν πιο λεπτές 
μορφές της, οι οποίες συνεχίζουν να εγκλωβί-
ζουν το πνεύμα. Νοιώθει τις επιθυμίες και τις 
ανάγκες που του δημιουργούν αυτοί οι φορείς 
τόσο έντονες, ώστε να μην μπορεί να τις παλέ-
ψει. «… Ακόμη κι εκείνος έζησε ως τα 29 του σαν 
άνθρωπος! Πώς ξέρουμε ότι η φώτισή του δεν 
ήταν αποτέλεσμα της γήινής του ύπαρξης;» λέει 
για το Βούδα στο δάσκαλό του. «…Πού είναι η 
ελευθερία που μου υποσχέθηκες μετά από αυ-
στηρή πειθαρχία; Πού είναι η ικανοποίηση από 
τον όρκο αγαμίας»; Μιλά η εγκλωβισμένη ψυχή 
γεμάτη από 1000 ακατανίκητες επιθυμίες. Θέλει 
να ζήσει, να αισθανθεί, να ερωτευτεί, ακόμη και 
να πονέσει. Θυμάται τα λόγια του Βούδα «…Δεν 
πρέπει να δεχτείτε τη διδασκαλία μου, μέχρι να 
την καταλάβετε από τη δική σας σκοπιά…». 

Αποφασίζει να αφήσει τη μοναστική ζωή 
λέγοντας «… υπάρχουν κάποια πράγματα που 
πρέπει να ξεχάσουμε, ώστε να μάθουμε και 
υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να κα-
τέχουμε, για να τα αποκηρύξουμε». 

 Σ’ αυτήν την πρόταση πιθανά να κρύβεται 
όλο το νόημα της εξέλιξης έτσι όπως την κατα-
λαβαίνει ο βουδισμός. Η ψυχή ξεχνάει τη θεία 
της προέλευση, για να μάθει, να πάρει εμπειρί-
ες. Όταν βουτηχτεί στην ύλη κι αποκτήσει αγαθά 
που θα γίνουν τα δεσμά της, θα πρέπει να τα 
αποκηρύξει, για να ελευθερωθεί, όμως τότε πια 
ξέρει. Αναγνωρίζει τη θεία της προέλευση συνει-
δητά. Έχει κατακτήσει το στόχο της. 

Έτσι λοιπόν, ο πρωταγωνιστής εγκαταλείπει 
το μοναστήρι νύχτα και φεύγει σαν τον κλέφτη, 
όπως κάποτε έκανε κι ο Βούδας εγκαταλείπο-
ντας το παλάτι του. Όχι όμως, για να σώσει την 
ψυχή του, αλλά για να τη γνωρίσει. Παντρεύεται, 
κάνει παιδί, γίνεται γεωργός, παλεύει για το βιός 
του, αντιμετωπίζει εκμεταλλευτές που θέλουν 
να τον κοροϊδέψουν, βιώνει κάθε καλή και κακή 
στιγμή στη ζωή ενός συνηθισμένου ανθρώπου. 
Και πέφτει στην πιο κοινή «αμαρτία», τη μοιχεία. 
Αυτή η πράξη τον οδηγεί στη δεύτερη κρίση. 
Απογοητεύεται με τον εαυτό του, με τις επιλογές 

του. Αισθάνεται ότι δεν προχωρά, ότι έχει ξεχά-
σει την πάλη με τις αισθήσεις και ότι αυτό είναι 
λάθος. Και τότε αποφασίζει πάλι να φύγει. Εγκα-
ταλείπει νύχτα γυναίκα και παιδί και φεύγει σαν 
τον κλέφτη, για να ξαναγυρίσει στο μοναστήρι, 
στη γαλήνη του νου, κάτω από την προστασία 
των πνευμάτων και την καθοδήγηση του δασκά-
λου. Έχει πάρει πια εμπειρίες, τώρα πλέον ξέρει… 
Στη στροφή όμως του δρόμου τον περιμένει η 
γυναίκα του. Έχει δημιουργήσει κάρμα, έχει δη-
μιουργήσει δεσμά κι αυτά δεν κόβονται μες στη 
νύχτα τόσο απλά…

«… Γιοσάνταρα, ξέρεις αυτό το όνομα; Είχε 
παντρευτεί το Βούδα, τον αγαπούσε πολύ. Μια 
νύχτα ο Σιντάρτα την άφησε με το γιο της, για 
να αναζητήσει τη φώτιση και να γίνει Βούδας. 
Η Γιοσάνταρα είχε δείξει συμπόνια στους αρ-
ρώστους και στους πάσχοντες πολύ πριν ο Σι-
ντάρτα καταλάβει τι θα πει δυστυχία. Όμως πώς 
μπορεί μια μητέρα να αφήσει το παιδί της μες 
στη νύχτα; Ποιος μπορεί να πει ότι εκείνη δεν του 
χάρισε τη φώτιση»; Τα λόγια αυτά ξεσκίζουν την 
ψυχή του, κάνουν την επιλογή του ακόμη πιο 
δύσκολη. Το κάρμα που δημιούργησε, δεν το 
ξεχρέωσε και τον καλεί πίσω. Αυτός μετανιώνει, 
καταλαβαίνει το χρέος του. Η γυναίκα του όμως 
τον απαλλάσσει από αυτό το χρέος. Φεύγοντας 
του λέει μια μεγάλη αλήθεια. «Αν σκεφτόσουν 
το Ντάρμα με την ίδια ένταση αγάπης και πά-
θους που έχεις δείξει σε μένα, θα γινόσουν ένας 
Βούδας μέσα σ’ αυτό το σώμα και σ’ αυτήν τη 
ζωή». 

Δεν είναι πια η γυναίκα του, είναι το σύμβολο 
της σοφίας της ίδιας μας της ψυχής. Από αυτήν 
δεν μπορεί να κρύψει κανείς τίποτα. Και ποια εί-
ναι τελικά η μια επιθυμία που πρέπει να ελέγξει 
κανείς; Ίσως η ικανοποίηση των 1000 επιθυμι-
ών… Η ταινία τελειώνει, αλλά η πραγματική ανα-
ζήτηση του πρωταγωνιστή μόλις αρχίζει.
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Μύθοι των αστερισμών

Κείμενο: Κώστας Φραντζικινάκης

ΩΡΙΩΝΑΣ

Ο Ωρίωνας σίγουρα είναι από τους πιο εντυπωσιακούς αστερισμούς. Περιλαμβάνει δυο 
πολύ λαμπερά άστρα, το Ριγκέλ και τον Μπετελγκέζ και το σχήμα του είναι απ’ αυτά που δύσκολα 
ξεχνιούνται. Σαν οδηγός στον ουρανό είναι καλύτερος απ’ τη Μεγάλη Άρκτο, αλλά έχει το μειονέκτημα 
ότι δεν βρίσκεται πάντα πάνω απ’ τον ορίζοντα. Από την Ελλάδα δεν φαίνεται το καλοκαίρι, επειδή 
ανατέλλει τα χαράματα, αλλά το χειμώνα κυριαρχεί στο νυχτερινό ουρανό.
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Το Τύμπανο του Χειμώνα 
(Γιαπωνέζικος Μύθος)

Οι μύθοι της Ανατολής για τον Ωρίωνα δι-
αφέρουν απ’ αυτούς της Δύσης, που τον πα-
ριστάνουν οι περισσότερες σαν κυνηγό. Εδώ, 
θ’ ασχοληθούμε με τον πλούτο των παραδό-
σεων που υπάρχει στην Ιαπωνία και σχετίζονται 
με διάφορες ομάδες αστεριών του Ωρίωνα. Οι 
περισσότερες απ’ αυτές προέρχονται από την 
Κίνα και χρονολογούνται πριν το 10ο αιώνα π.Χ. 
Τα περισσότερα παιδιά γνωρίζουν τον αστερι-
σμό αυτό σαν «Tzuzumi Boshi», δηλαδή σαν ένα 
γιαπωνέζικο τύμπανο του 17ου-18ου αιώνα. 
Έχει «κεφάλια» και στις δύο του άκρες και παίζε-
ται με τις άκρες των δακτύλων. Οι κεφαλές του 
τυμπάνου δένονται με χορδές και του δίνουν 
ένα σχήμα παρόμοιο της κλεψύδρας. Τα άστρα 
Μπετελγκέζ και Γάμα του Ωρίωνα βρίσκονται 
στη μια άκρη του τυμπάνου ενώ ο Ριγκέλ και το 
Κάπα του Ωρίωνα στην άλλη. Τα τρία άστρα 
της Ζώνης του Ωρίωνα αντιστοιχούν στο σχοινί 
που σφίγγει τις χορδές στη μέση του οργάνου. 
Σύμφωνα με άλλες παραδόσεις, τα τέσσερα πα-
ραπάνω άστρα, όταν μεσουρανούν, το τραπέ-
ζιο που σχηματίζουν αποκαλείται «Μανίκια του 
Κιμονό». Τα μανίκια ενός κιμονό είναι μακριά 
και πέφτουν σχεδόν μέχρι το πάτωμα. Έτσι τα 
άστρα του Ωρίωνα φαίνονται σαν μια γυναίκα 
με υψωμένα τα χέρια και τα μανίκια του κιμονό 
της να απλώνονται προς το νότιο ουρανό.

Όπως και στη Δύση, ο Μπετελγκέζ και ο Ριγκέλ 
έχουν ξεχωριστή σημασία σε ορισμένα μέρη της 
Ιαπωνίας. Ο Ριγκέλ καλείται «Genji Boshi», ενώ 
ο Μπετελγκέζ «Heike Boshi». Τα ονόματα αυτά 
αναφέρονται σε μια σπουδαία περίοδο στην 
ιστορία της Ιαπωνίας που πρωτεύοντα ρόλο 
παίζουν τα χρώματα των δύο άστρων: το λευ-
κό και το κόκκινο. Ένας από τους πιο γνωστούς 
πολέμους στην ιστορία της χώρας ήταν αυτός 
ανάμεσα στις οικογένειες των Taira (Heike) και 
των Minamoto (Genji). Τα χρώματα των Taira 
ήταν κόκκινα και των Minamoto λευκά. Τα δύο 
αυτά χρώματα, ακόμη και σήμερα, χαίρουν με-
γάλης εκτίμησης στην Ιαπωνία και συμβολίζουν 
το καθήκον, τη θυσία και την πίστη. Έτσι η πα-
ραδοσιακή αντιπαράθεση των δύο μεγάλων οι-
κογενειών φαίνεται πως έχει «μεταφερθεί» στον 
ουρανό μεταξύ του Μπετελγκέζ και του Ριγκέλ.

Σε αρχαίες εποχές, τα τρία άστρα της Ζώνης 
του Ωρίωνα, που είναι σχεδόν ίσα σε λαμπρό-
τητα, συσχετίζονταν με Τριάδες Θεών και Αν-

θρώπων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι σε πολύ παλιές 
εποχές οι Δημιουργοί Θεοί (πριν από τους οποί-
ους δεν υπήρχε τίποτα), που αναφέρονται στο 
Kojiki (Αρχεία των Αρχαίων Πραγμάτων), συν-
δέονταν με τα τρία αυτά λαμπρά άστρα. Έτσι, 
αναφέρονται ως τα «Τα Τρία Φώτα» και «H Βασι-
λική Τριάδα». Σε κατοπινές εποχές οι Γιαπωνέζοι 
τα ονόμαζαν «Oι Τρεις Μεγάλοι Διδάσκαλοι του 
Χειμώνα» και γιόρταζαν τους τρεις μεγάλους 
Δασκάλους του Βουδισμού: τον Tendai Daishi, 
το Saichon και τον Kobodaishi (ιδρυτή 88 ναών 
στον 9ο αιώνα).

Πολλοί μύθοι επίσης αναφέρονται σε αν-
θρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με δρά-
κους και μετά από κυνηγητό βρίσκουν μια θέση 
στον ουρανό. Σ’ έναν απ’ αυτούς τους μύθους 
κάποια αδέρφια γίνονται τ’ άστρα της ουράς 
του Σκορπιού και σ’ έναν άλλον τα 7 αδέρφια γί-
νονται τα 7 άστρα της Μεγάλης Άρκτου. Οι Μύ-
θοι που αναφέρονται στη Ζώνη και στο Μεγάλο 
Νεφέλωμα του Ωρίωνα (το Μ42), σχετίζονται με 
δύο αδερφές. Κάποια μέρα, καθώς περπατού-
σαν, με τη νεότερη να βαδίζει πίσω από τη μεγα-
λύτερη κουβαλώντας κουβάδες με νερό στους 
ώμους της, συνάντησαν ένα δράκο. Αφού τις 
κυνήγησε, βρήκαν ένα σχοινί που οδηγούσε 
στον ουρανό κι άρχισαν να το ανεβαίνουν. Τε-
λικά γλύτωσαν απ’ το δράκο, ο οποίος όμως 
δάγκωσε τη μικρότερη αδερφή στο πόδι. Έτσι 
βλέπουμε στον ουρανό τον πάσσαλο (τα τρία 
άστρα της Ζώνης) με τον οποίο συνεχίζει να 
κουβαλάει η μικρή στους ώμους της το νερό, 
καθώς ακολουθεί την αδερφή της (το Φεγγάρι) 
στον ουρανό. Το πληγωμένο πόδι της (το Μεγά-
λο Νεφέλωμα) εξέχει απ’ το κιμονό της. 
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Κείμενο: Ρώμη Αλεξανδράκη - Ψυχολόγος

ΑΣΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

Η αστρική προβολή αποτελεί μια από 
τις δυνατότητες της ανθρώπινης ύπαρξης. Οι 
μαρτυρίες ανθρώπων, που είχαν μια ακούσια 
ή εκούσια αστρική προβολή, είναι αναρίθμητες 
ακόμα και στις μέρες μας. Καθώς όμως η ορθο-
λογιστική 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 για τον άνθρωπο αλλά και φυσικό.

Το αστρικό σώμα
Ανατρέχοντας στις εσωτερικές παραδόσεις 

όλων των πολιτισμών, βλέπουμε ότι ο άνθρω-
πος διαθέτει ένα σώμα, το οποίο στη Δυτική 
παράδοση ονομάστηκε «αστρικό» και αποτελεί 
το φορέα των συναισθημάτων, των παθών και 
των συγκινήσεών του. Ο φορέας αυτός ονομά-
ζεται επίσης «διπλό ομοίωμα», καθώς αποτελεί 
ένα ακριβές αντίγραφο του φυσικού σώματος 
αλλά με λεπτότερες αισθήσεις. Χάρη σ’ αυτό, 
υπάρχουν και εκδηλώνονται οι ανθρώπινες 
συγκινήσεις επιτρέποντας μια συναισθηματική 
ζωή, καθώς και μια επικοινωνία με τον περιβάλ-
λοντα κόσμο μέσω των αισθήσεων, που αποτε-
λούν προεκτάσεις αυτού του ομοιώματος. 
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Κάνοντας ένα σύντομο ταξίδι στους αρχαί-
ους πολιτισμούς, διαπιστώνουμε ότι ο καθένας 
απ’ αυτούς είχε ένα όνομα για το αστρικό σώμα. 
Έτσι οι Αιγύπτιοι μιλούσαν για το Κα, οι Ινδοί το 
ονόμαζαν Λίνγκα Σαρίρα και οι Χίντου το περι-
λάμβαναν στο Πραναμάγια Κόσα. Οι βουδιστές 
μιλούσαν για τις δυνατότητες του Ρούπα, όπως 
άλλωστε και οι Κινέζοι, οι οποίοι το ονόμαζαν 
Θάνκχι. Στις σκανδιναβικές χώρες αναφέρονταν 
στο Τζύντελ, ενώ οι Κέλτες το ονόμαζαν Φετς, 
Γουάφτ ή Φάϋη. Επίσης, στην Ελλάδα ήταν 
γνωστό σαν Είδωλο και στη Ρώμη σαν Λάρβα. 

Η αστρική προβολή
Μια από τις ιδιότητες του αστρικού σώμα-

τος είναι και η δυνατότητα προβολής του στον 
αστρικό κόσμο ή σε άλλες περιοχές του χώρου 
και του χρόνου. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 
αστρική προβολή. Σύμφωνα λοιπόν με μελέτες, 
υπάρχουν τέσσερα είδη αστρικής προβολής: 

1. Ακούσια χωρίς συνείδηση, η οποία βιώνε-
ται σαν έντονο όνειρο. Κατά το ξύπνημα αισθα-
νόμαστε πολύ κουρασμένοι και με την αίσθηση 
ότι κατά τη διάρκεια του ύπνου βρισκόμασταν 
σε έντονη δραστηριότητα. 

O άνθρωπος διαθέτει ένα σώμα, 
το οποίο στη δυτική παράδοση 
ονομάστηκε «αστρικό» και αποτελεί 
το φορέα των συναισθημάτων, των 
παθών και των συγκινήσεών του. Ο 
φορέας αυτός ονομάζεται επίσης «διπλό 
ομοίωμα», καθώς αποτελεί ένα ακριβές 
αντίγραφο του φυσικού σώματος αλλά 
με λεπτότερες αισθήσεις. 

ΑΣΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 

Αστρική προβολή
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2. Ακούσια με συνείδηση, κατά την οποία 
προβάλλεται το αστρικό μας σώμα ως αποτέ-
λεσμα καταστάσεων σφοδρής επιθυμίας, έντα-
σης, φόβου, ανησυχίας ή έντονου πόνου. Σε 
αυτό το είδος εντάσσονται τα παραδείγματα αν-
θρώπων που αιωρήθηκαν αστρικά πάνω από 
το φυσικό τους σώμα κατά τη διάρκεια μιας 
εγχείρισης ή που βρέθηκαν κοντά σε μακρινά 
αγαπημένα πρόσωπα. 

3. Εκούσια χωρίς συνείδηση, η οποία επι-
τυγχάνεται μέσω τεχνικής, αλλά δεν διατηρούμε 
πλήρη συνείδηση αυτού του ταξιδιού. Παρόλα 
αυτά είμαστε έπειτα σε θέση να ανακαλέσουμε 
μέρη αυτής της εμπειρίας. 

4. Εκούσια με συνείδηση, κατά την οποία 
βιώνουμε την προβολή από την αρχή μέχρι 
το τέλος και είμαστε σε θέση να επιστρέψουμε 
κατά βούληση στο φυσικό μας σώμα. Γνωστό 
είναι το παράδειγμα ανθρώπων που ταξίδεψαν 
αστρικά με σκοπό να ειδοποιήσουν αγαπημένα 
πρόσωπα για σημαντικά γεγονότα. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι 
η εκούσια αστρική προβολή είναι μια πρακτική 
που εγκυμονεί κινδύνους. Ο κίνδυνος έγκειται 
στο να μην καταφέρει το υποκείμενο να επανα-
φέρει το αστρικό του σώμα στο φυσικό, οπότε 
προκαλείται θάνατος ή να αφήσει αφύλακτο το 
φυσικό σώμα κατά την απουσία του αστρικού, 
με αποτέλεσμα αυτό να μείνει εκτεθειμένο σε ξέ-
νες επιδράσεις. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαραί-
τητη η σωστή προετοιμασία, η εξάσκηση αλλά 
και η εσωτερική καλλιέργεια του ανθρώπου έτσι 
ώστε να είναι κατάλληλα προστατευμένος.

Κατά τη διάρκεια της αστρικής προβολής, 
το αστρικό σώμα παραμένει ενωμένο με το 
φυσικό μέσω μιας χορδής γκρι ή ασημένιου 
χρώματος, η οποία και επιτρέπει την επιστροφή 
του αστρικού. Μόνο κατά το θάνατο υπάρχει 
πλήρης αποσύνδεση. Αυτή η συνδετική χορδή 
αναφέρεται επίσης σαν σκοινί ή κλωστή. Σε με-
ρικές φυλές της Αμερικής παρομοιάζεται με φίδι 
ή δέντρο. Οι Ασιάτες τη βλέπουν σαν ουράνιο 
τόξο και οι ιθαγενείς του Βόρνεο σαν σκάλα. Στη 
Βίβλο, τη συναντάμε σαν «ασημένια κλωστή» 
αλλά και σαν σκάλα του Ιακώβ. Όλες αυτές οι 
φανερώσεις αντανακλούν τον αρχέγονο μύθο 
της ανύψωσης του ανθρώπου προς τον ουρα-
νό και τους θεούς, όπως εκφράζεται μέσα από 
τις παραδόσεις και τις τελετές των λαών. 

Σύντομη ιστορική και πολιτισμική 
αναδρομή 

Η αστρική προβολή αποτελεί μέρος της πα-
ράδοσης και της μύησης όλων των παραδοσι-
ακών κοινωνιών του πλανήτη μας. Σύμφωνα με 
ανθρωπολογικές μελέτες, οι Σαμάνοι αυτών των 
κοινωνιών πραγματοποιούσαν αστρικά ταξίδια 
κατά βούληση έχοντας πρώτα προετοιμάσει κα-
τάλληλα το σώμα και την ψυχή τους. Στην Ανα-
τολική Σιβηρία, η προετοιμασία περιελάμβανε 
μια περίοδο νηστείας, σωματικού εξαγνισμού 
και διαλογισμού. Στη συνέχεια, συμμετείχαν σε 
μια ειδική τελετή κατά την οποία χτυπούσαν 
ρυθμικά ένα τύμπανο αυτοσχεδιάζοντας ψαλ-
μούς, που βοηθούσαν στο διαχωρισμό του 
αστρικού από το φυσικό σώμα. Οι Σαμάνοι της 
Νότιας Αμερικής χρησιμοποιούσαν επίσης ένα 
παραισθησιογόνο φυτικό ποτό, το οποίο τους 
επέτρεπε μια αίσθηση ανύψωσης, πριν ξεκινή-
σουν το ταξίδι τους. Παραισθησιογόνες ουσίες 
χρησιμοποιούσαν και φυλές του Περού, που 
ολόκληρες ομάδες ταξίδευαν μαζί σε μακρινές 
περιοχές. Ακόμα είναι καταγεγραμμένη η ικανό-
τητα των Αφρικανών, των Αμερικανών Ινδιάνων 
και των αυτοχθόνων Αυστραλών μάγων-θερα-
πευτών να προβάλλονται αστρικά με σκοπό να 
θεραπεύσουν ασθένειες αλλά και να συλλέξουν 
χρήσιμες πληροφορίες για την προστασία των 
φυλών τους από εισβολείς. 

Προχωρώντας στο Δυτικό κόσμο, εντοπί-
ζουμε μαρτυρίες αυτής της εμπειρίας σε έργα 
του Ηρόδοτου, του Πλάτωνα, του Πλούταρχου, 
του Πλίνιου και του Σουετόνιου. Η Εκκλησία έχει 
επίσης καταγράψει παρόμοιες εξωσωματικές 
εμπειρίες με τον Απόστολο Παύλο να τις περι-
γράφει αναλυτικά στις Επιστολές του και τον 
Άγιο Αυγουστίνο να παραθέτει ενδιαφέρου-
σες ιστορίες στα δικά του έργα. Γνωστές είναι 
ακόμα οι θεάσεις των ειδώλων διαφόρων αγί-
ων της χριστιανικής παράδοσης, όπως αυτές 
του Αντώνιου της Πάδοβας και του Αλφόνσο 
Λιγκουόρι. Ενδεικτική είναι τέλος η ιστορία του 
Ναπολέοντα, που τον θέλει να ταξίδεψε πριν το 
θάνατό του από την Αγία Ελένη στη Ρώμη, για 
να πει στη μητέρα του ότι πέθαινε. 

Αστρική προβολή και έρευνα
Η επιστημονική μελέτη της αστρικής προβο-

λής ξεκίνησε με την ίδρυση της Βρετανικής Εται-
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γίας για την οποία, κατά το φροϋδικό πρότυπο, 
ο ονειρικός κόσμος θεωρείται μια φανταστική 
σκηνή στην οποία συγκρούονται τα πάθη του 
ονειρευόμενου με τις απαγορεύσεις του ασυνεί-
δητου. Εξαίρεση αποτελεί ο γνωστός ψυχίατρος 
Κ. Γκ. Γιούνγκ, ο οποίος όχι μόνο ερεύνησε το 
φαινόμενο αλλά είχε κι ο ίδιος τέτοιες αστρικές 
εμπειρίες. 

Η επιστήμη θεωρεί «πραγματικό» μόνο ό,τι 
είναι ορατό με τα μάτια του φυσικού μας σώ-
ματος και είναι δυνατό να αποδειχθεί σε αυστη-
ρές συνθήκες εργαστηρίου. Ίσως είναι οι ταχείς 
ρυθμοί της ζωής μας, ίσως οι μικροαστικές μας 
τάσεις, ίσως κάποιες ελεγχόμενες πιέσεις, ίσως 
ακόμη και κάποιοι ενδόμυχοι φόβοι μας, που 
μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος είναι 
μόνο ό,τι φαίνεται και όχι ό,τι είναι. Οι πρόγονοί 
μας σίγουρα θα γελούσαν με τα «πειράματά» 
μας, γιατί γνώριζαν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει 
«ειδικός» που να μπορεί να βάλει καλώδια στην 
ψυχή ή να ζυγίσει τη ζωή. Γι’ αυτό ακριβώς ήταν 
σε θέση να ταξιδεύουν έτσι όπως λίγοι σύγχρο-
νοι άνθρωποι μπορούν.

Σήμερα διαφαίνεται έντονα η ανάγκη της επι-
στροφής σε μια ολιστική θεώρηση της ανθρώ-
πινης ύπαρξης. Τα κάστρα της συντηρητικής 
επιστήμης παύουν σιγά-σιγά να είναι απόρθη-
τα, καθώς νέοι ερευνητές αναζητούν την αλή-
θεια στην αρχαία σοφία και τολμούν να βαδί-
σουν ξεχασμένα μονοπάτια. Αρχίζουμε και πάλι 
να συνειδητοποιούμε ότι ο άνθρωπος αποτελεί 
μέρος της φύσης και ακολουθεί το ρυθμό του 
σύμπαντος. Ζει στη γη αλλά μπορεί να ανυψώ-
νεται στους ουρανούς, για να μετέχει στο θείο 
μυστήριο που μας περιβάλλει. Ας προσπαθή-
σουμε λοιπόν ν’ ανακαλύψουμε την εσωτερική 
μας φύση όντας ανοιχτοί στα υπέροχα ταξίδια 
της ψυχής μας…
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Κατά τη διάρκεια της αστρικής προβολής, 
το αστρικό σώμα παραμένει ενωμένο 
με το φυσικό μέσω μιας χορδής γκρι ή 
ασημένιου χρώματος, η οποία και επιτρέπει 
την επιστροφή του αστρικού. Μόνο κατά 
το θάνατο υπάρχει πλήρης αποσύνδεση. 
Αυτή η συνδετική χορδή αναφέρεται επίσης 
σαν σκοινί ή κλωστή. 

ρείας Ψυχικών Ερευνών το 1882, όταν ερευνητές 
διαφόρων κλάδων συγκέντρωσαν μαρτυρίες 
συνανθρώπων τους, τις συνέκριναν μεταξύ 
τους κι έπειτα κατάφεραν να τις παρατηρήσουν 
χρησιμοποιώντας ψυχικά διάμεσα σε ελεγχόμε-
νες συνθήκες. Ακολούθησαν παρόμοια πειρά-
ματα Γάλλων και Αμερικανών ερευνητών του 
20ου αιώνα, οι οποίοι και κατέγραψαν αλλαγές 
στα κύματα που εκπέμπει ο εγκέφαλος κατά τη 
διάρκεια των εξωσωματικών εμπειριών. 

Σήμερα υπάρχουν ανά τον κόσμο διάφορα 
ιδρύματα και ινστιτούτα, τα οποία ασχολού-
νται με τη μελέτη των παραψυχολογικών φαι-
νομένων. Αν και οι μαρτυρίες ανθρώπων που 
έκαναν ακούσια ή εκούσια αστρική προβολή 
πληθαίνουν, η σύγχρονη «επίσημη» επιστήμη 
αρνείται να παραδεχθεί αυτό το φαινόμενο. Το 
ίδιο συμβαίνει και με την επιστήμη της ψυχολο-

Αστρική προβολή
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Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
ΚΑΙ 

Ο ΝΑΟΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ

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

Αποσπάσματα από το βιβλίο: «Τα τρία κέντρα του Μυστηρίου»
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«Δεν ξέρετε ότι είστε ναός του Θεού 
και το Πνεύμα του Θεού 
κατοικεί μέσα σας;» 

(Απ. Παύλος, Προς Κορινθίους Α΄, 3, 16) 

Ο άνθρωπος είναι συσσωρευτής 
των συμπαντικών δυνάμεων και καθρέ-
φτης στον οποίο αντανακλάται η εικόνα 
του μακρόκοσμου. Όσο πιο καθαρός και 
γυαλισμένος είναι ο καθρέφτης, όσο δη-
λαδή πιο εξελιγμένος και καλλιεργημένος 
πνευματικά είναι ο άνθρωπος, τόσο ακρι-
βέστερα θα παρουσιάζεται η εικόνα του 
σύμπαντος. Και το σύμπαν είναι το κοσμι-
κό σώμα του Θεού. 

Η ανέγερση ενός ναού, ενός οίκου για 
τη Θεότητα, σημαίνει λοιπόν τη δημιουρ-
γία ενός δεσμού ένωσης ανάμεσα στον 
άνθρωπο και τη Θεότητα, που συνδυάζει 
και τα δύο. Ο ναός, συνεπώς, είναι ταυ-
τόχρονα εικόνα του σύμπαντος και του 
ανθρώπου. 

Παρά τις διαφορές που συναντάμε, 
αρχιτεκτονικές, καλλιτεχνικές, μορφικές 
κ.λ.π., στους ναούς διάφορων πολιτι-
σμών, η ουσιαστική δομή τους παραμένει 
η ίδια, αφού εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό. 
Τόσο ο άνθρωπος όσο και το σύμπαν 
παραμένουν σταθεροί και αναλλοίωτοι 
σε κάθε εποχή και σε κάθε χώρα. Έτσι οι 
ναοί είναι συσσωρευτές κοσμικών δυνά-
μεων, που βοηθούν τον άνθρωπο στην 
πνευματική του οδοιπορία προς τη Θεότη-
τα. Ο λειτουργικός συντονισμός ανάμεσα 
στον άνθρωπο και το ναό δημιουργεί μια 
αλχημική δράση για τη μετάλλαξη της συ-
νείδησης. 

Πέρα λοιπόν από τις εξωτερικές μορ-
φές και τις διαφορετικές τεχνοτροπίες στην 
κατασκευή των αρχαίων ναών (στη ση-
μερινή εποχή αυτή η εσωτερική επιστήμη 
έχει ξεχαστεί σε μεγάλο βαθμό), μπορούμε 
να διακρίνουμε σε όλους τους ιερούς χώ-
ρους την ίδια επταπλή δομή σε αντιστοιχία 
με τα 7 κοσμικά επίπεδα και τους 7 φορείς 
της ανθρώπινης συνείδησης. 

Η ανέγερση ενός ναού, ενός οίκου για τη Θεότητα, 
σημαίνει λοιπόν τη δημιουργία ενός δεσμού ένωσης 
ανάμεσα στον άνθρωπο και τη Θεότητα, που 
συνδυάζει και τα δύο.
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1

5. Ο χώρος του βωμού, το απομονωμέ-
νο μέρος του ιερού, κρυμμένο από τους 
βέβηλους, όπου μόνο το ιερατείο μπαί-
νει, συμβολίζει το Μάνας ή Αγνό Νου, το 
στοιχείο που γεφυρώνει το ανθρώπινο 
με το Θείο. 

1. Η λεωφόρος που οδηγεί στο ναό, με τα 
πέτρινα αγάλματα που τη διακοσμούν, κα-
θώς και το τετράγωνο τείχος που περιβάλλει 
το ιερό συγκρότημα, σχετίζεται συμβολικά 
με το αιθεροφυσικό επίπεδο ή σώμα. 

2

2. Οι οβελίσκοι, οι μιναρέδες, τα μενίρ, οι 
γοτθικές βελόνες, οι στήλες ή οι πυλώ-
νες των προπυλαίων λειτουργούν σαν 
κεραίες που συγκεντρώνουν την κοσμι-
κή ενέργεια και τη διοχετεύουν στον ιερό 
χώρο παίζοντας το ρόλο του πρανικού 
σώματος, δηλαδή του ζωτικού ή ενεργει-
ακού. 

3

3. Η ανοιχτή αυλή ανάμεσα στα προπύλαια 
και τον καθαυτό ναό, εκεί όπου συγκεντρώ-
νεται ο λαός και μιλάει για τη ζωή του, με 
σεβασμό για τα θεία, αλλά χωρίς να έχει 
αποκολληθεί από τα εγκόσμια, συμβολίζει 
τον αστρικό κόσμο, τη χώρα των ψυχικών 
αλλαγών. 

4

4. Η υπόστηλη αίθουσα ή ο κεντρικός χώρος με τα 
παρεκκλήσια γύρω-γύρω, ενδιάμεσο στοιχείο ανάμε-
σα στο ιερό και τον εξωτερικό κόσμο, συμβολίζει το 
νοητικό κόσμο του Κάμα-Μάνας, δηλαδή το νου των 
επιθυμιών, το δάσος με τις κολόνες. Εκεί, τη νύχτα, τα 
πράγματα παίρνουν απατηλές μορφές, προβολές των 
δικών μας φόβων και επιθυμιών. 

5

6

7

7. Τα ανοίγματα της οροφής, ψηλά, απ’ όπου μπαίνει το φως του ηλίου 
και των άστρων τη νύχτα, συμβολίζουν το Άτμα, το θεϊκό μέρος, το μη 
ανθρώπινο μέσα στον άνθρωπο.

6. Το Ιερό των Ιερών, ο 
ναΐσκος όπου βρίσκεται 
η παρουσία του Θεού 
μέσα στο ναό, είναι 
το Βούδι, το θείο Φως 
μέσα στην ανθρώπινη 
καρδιά. 

Σχηματική αναπαράσταση ενός Αιγυπτιακού Ναού και οι αντιστοιχίες των μερών του με την εσωτερική 
ανθρώπινη δομή
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Αυτή η επταπλή ιερή δομή εφαρμόζεται 
σε κάθε τύπο ναού, σταθερά, άσχετα από 
τις εξωτερικές διαφορές τεχνοτροπίας και 
εμφάνισης. Οι ναοί της αρχαίας Αιγύπτου 
(1), της Ινδίας, του μωαμεθανικού κόσμου, 
της αρχαίας Ελλάδας, του Βυζαντίου, της 
Ρώμης, του Δυτικού κόσμου με τους καθε-
δρικούς του ναούς κ.λ.π. εκφράζουν την 
ίδια αυτή δομή, σε αντιστοιχία με το σύ-
μπαν και τον άνθρωπο, το μακρόκοσμο 
και το μικρόκοσμο. 

Εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά, ο 
πρότυπος ναός κατορθώνει την εναρμόνι-
ση των τριών Κόσμων, που συμβολίζονται 
με τις γεωμετρικές μορφές του κύκλου, του 
τετραγώνου και του τριγώνου, τις λεγόμε-
νες «τρεις τράπεζες του ναού», ώστε να 
σχηματιστεί το Ιερό Βουνό, με την Ακρό-
πολη και το Ιερό πάνω, για το οποίο μας 
μιλούν όλες οι κοσμογονίες (2).

Είτε ο ναός αποκτά εξωτερικά το σχήμα 
του σταυρού είτε είναι κυκλικός, πυραμιδι-
κός ή τετράγωνος, η εσωτερική δομή πα-
ραμένει η ίδια μαζί με τη νοερή παρουσία 
των τριών Τραπεζών, των τριών κόσμων 
που μεσολαβούν, ενώνοντας τον άνθρω-
πο με το Θεό: του αστρικού κόσμου ή του 
ωκεανού ζωής (κύκλος), του γήινου στερε-
ού κόσμου (τετράγωνο) και του πύρινου 
πνευματικού κόσμου (τρίγωνο, πυραμίδα). 
Οι μαθηματικές και γεωμετρικές αναλογί-
ες στην αρχιτεκτονική των ναών σχηματί-
ζουν μια αρμονία, μια μουσική συμφωνία 
που συντονίζεται αφ’ ενός με την ουράνια 
αρμονία των σφαιρών, για την οποία μι-
λούσαν οι Πυθαγόρειοι και αφ’ ετέρου με 
τις αρμονικές αναλογίες του ανθρώπινου 
σώματος. Γι’ αυτό ο Απόστολος Παύλος 
είπε ότι το σώμα είναι ο ναός του Πνεύμα-
τος. 

Δεν είναι τυχαίο το ότι η κλίση του άξο-
να της ανθρώπινης καρδιάς πάνω στο 
επίπεδο του διαφράγματος είναι ίδια με την 
κλίση του άξονα της γης πάνω στο επίπε-
δο της εκλειπτικής, δηλ. 23ο27’.

Υπάρχουν θαυμάσιοι συντονισμοί ανά-
μεσα στο μακρόκοσμο και το μικρόκοσμο, 
που εκφράστηκαν κωδικοποιημένοι, σαν 
μυστική γλώσσα, στις πέτρες των αρχαίων 
ναών, μάρτυρες του συντονισμού ή της 
συμφωνίας μεταξύ του Ανθρώπου και του 

Είτε ο ναός αποκτά εξωτερικά το σχήμα του 
σταυρού είτε είναι κυκλικός, πυραμιδικός ή 
τετράγωνος, η εσωτερική δομή παραμένει η ίδια 
μαζί με τη νοερή παρουσία των τριών Τραπεζών, 
των τριών κόσμων που μεσολαβούν, ενώνοντας 
τον άνθρωπο με το Θεό: του αστρικού κόσμου ή 
του ωκεανού ζωής (κύκλος), του γήινου στερεού 
κόσμου (τετράγωνο) και του πύρινου πνευματικού 
κόσμου (τρίγωνο, πυραμίδα). 
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Ουρανού. Ούτε είναι τυχαίο το ότι η διάρκεια του «Μεγάλου Έτους» (3) των 25.920 χρόνων συμπίπτει 
περίπου με το μέσο όρο διάρκειας της ανθρώπινης ζωής (70-72 χρόνια) εκφρασμένης σε μέρες, 
χωρίς να λογαριάσουμε την παιδική θνησιμότητα. Δηλαδή η ζωή μας, από κοσμική άποψη, δεν 
διαρκεί παρά μόνο μια ημέρα. Με το Μεγάλο Έτος συντονίζεται και η αναπνοή μας, που επαναλαμ-
βάνεται 18 φορές το λεπτό, δηλαδή σε όλο το 24ωρο κάνουμε 25.920 αναπνοές. 

Ο ανθρώπινος μικρόκοσμος είναι φτιαγμένος κατ’ εικόνα του μακρόκοσμου. «Όπως είναι πάνω, 
έτσι είναι και κάτω και αντίστροφα» λέει το εσωτερικό ρητό. Αυτή η αρχή της αναλογίας ή της αντι-
στοιχίας είναι ένα από τα σημαντικότερα κλειδιά που διαθέτει ο άνθρωπος για να διαβεί την ατραπό 
που θα οδηγήσει τη συνείδησή του προς την ολοκλήρωση, προς την ταύτισή του με το Παν. 

Αυτή η εσωτερική ατραπός της πνευματικής εξέλιξης έχει σπειροειδή μορφή, που σε κάνει να 
πλησιάζεις όλο και περισσότερο προς το Κέντρο, προς το Φως της Αλήθειας, προς τη Θεότητα, 
Αρχή και Τέλος των Πάντων. Αυτός είναι ο συμβολισμός των λαβυρίνθων που υπήρχαν στους 
αρχαίους ναούς. Ο λαβύρινθος είναι η ατραπός που φτιάχνει ο άνθρωπος με το λάβρυ της βού-
λησής του, σκάβοντας και πελεκώντας το σκοτάδι της άγνοιας, ώσπου κάποια μέρα, αφού φτάσει 
στο κέντρο, το όπλο του κι ο ίδιος θα μετατραπούν σε φως, σε δαυλό, στο ίδιο το κέντρο, που η 
περιφέρειά του είναι παντού, σε κάθε στροφή της κινητής σπείρας. Οι τελετουργικοί χοροί που γί-
νονταν στην αρχαιότητα μέσα στους ναούς και στους ιερούς χώρους ακολουθώντας σπειροειδείς 
γραμμές, συμβόλιζαν τη μακρόχρονη αυτή διαδικασία της πνευματικής εξέλιξης της ανθρώπινης 
συνείδησης προς το Θεό, προς το Κέντρο, σε αντιστοιχία με το χορό των πλανητών γύρω από τον 
ήλιο.

Υπάρχουν θαυμάσιοι συντονισμοί ανάμεσα στο μακρόκοσμο και το μικρόκοσμο, που 
εκφράστηκαν κωδικοποιημένοι, σαν μυστική γλώσσα, στις πέτρες των αρχαίων ναών, 
μάρτυρες του συντονισμού ή της συμφωνίας μεταξύ του Ανθρώπου και του Ουρανού. 
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Σχηματική αναπαράσταση του άξονα 
περιστροφής της Γης

Υπερηχογράφημα της ανθρώπινης καρδιάς. 
Ως dLV σημειώνεται ο μεγάλος άξονας 
της κλίσης της καρδιάς σε σχέση με τον 
οριζόντιο.

Ο ανθρώπινος μικρόκοσμος είναι φτιαγμένος 
κατ’ εικόνα του μακρόκοσμου. «Όπως είναι 
πάνω, έτσι είναι και κάτω και αντίστροφα» 
λέει το εσωτερικό ρητό. Δεν είναι τυχαίο το ότι 
η κλίση του άξονα της ανθρώπινης καρδιάς 
πάνω στο επίπεδο του διαφράγματος είναι 
ίδια με την κλίση του άξονα της γης πάνω στο 
επίπεδο της εκλειπτικής, δηλ. 23ο27’

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Βλ. “Η Μυστηριακή Αίγυπτος” Β’ έκδο-
ση Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 1999, κεφ.3. Για το 
συμβολισμό της δομής των Ναών στους αρ-
χαίους πολιτισμούς συστήνουμε το “LE LIEU DU 
TEMPLE”, QUESTION DE/ALBIN MICHEL, 73, PARIS 
1988. 

(2) “ElL Testamento de  Noe του  Paul 
Poesson, Plaza Y Janes. Barcelona 1977, “Le 
Bercau Des Cathedrales, του M.Guinguand, 
Maison Mame, Paris 1973, “El Numero De Oro: 
Los Ritmos” Matila Ghyka. Poseidon, Barcelona 
1978. 

(3) Μεγάλο Έτος λέγεται το χρονικό διάστημα 
που χρειάζεται το σημείο “γ” της εαρινής ισημε-
ρίας για να ολοκληρώσει έναν κύκλο περνώ-
ντας από το Ζωδιακό. 

Η εσωτερική ατραπός της πνευματικής εξέλιξης 
έχει σπειροειδή μορφή, που σε κάνει να 
πλησιάζεις όλο και περισσότερο προς το Κέντρο, 
προς το Φως της Αλήθειας, προς τη Θεότητα, 
Αρχή και Τέλος των Πάντων. Αυτός είναι ο 
συμβολισμός των λαβυρίνθων που υπήρχαν 
στους αρχαίους ναούς. Ο λαβύρινθος είναι η 
ατραπός που φτιάχνει ο άνθρωπος με το λάβρυ 
της βούλησής του, σκάβοντας και πελεκώντας 
το σκοτάδι της άγνοιας, ώσπου κάποια μέρα, 
αφού φτάσει στο κέντρο, το όπλο του κι ο ίδιος 
θα μετατραπούν σε φως.
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ΤΑ ΕΠΤΑ ΠΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ

Ο αστερισμός της Παρθένου εμφανίζεται στο Β. ημισφαίριο στις αρχές του Φθινοπώρου, 
την πιο πλούσια εποχή του χρόνου, τη «βελούδινη εποχή» όπως λέγεται, και φεύγει τη φθινοπωρινή 
ισημερία. 

Αυτήν την εποχή ο έναστρος ουρανός πλησιάζει τόσο αισθητά σαν να λέει: «Κάνε μια ευχή» και 
σαν απάντηση στο ανήσυχο ανθρώπινο πνεύμα αρχίζουν να πέφτουν αστέρια.

Η σοδιά έχει ήδη μαζευτεί, στους κήπους τα κλαδιά των δέντρων σπάνε κάτω από το βάρος ώρι-
μων καρπών και φρούτων. Για τους αγρότες είναι η εποχή των γιορτών, των γάμων και των πανηγυ-

Στο ζώδιο της Παρθένου, το στοιχείο της γόνιμης γης συμβολίζει την αναζήτηση των ανθρώπων για 
τη γη της επαγγελίας.

Κείμενο: Όλγα Τιουλπάκοβα - Περιοδικό Ν.Α. Ρωσίας, τεύχος 13                Απόδοση στα ελληνικά: Τσαχιρίδου Ελένη
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ριών. Είναι ο κατάλληλος καιρός για την πραγ-
ματοποίηση των ιδεών, για την ανάλυσή τους 
και για τη γέννηση καινούριων.

Πώς όμως χωράει σ’ αυτήν την όμορφη εικό-
να η επτάδα των πολύτιμων πετραδιών: σμαρά-
γδι, χρυσόλιθος, χρυσοπράσιος, χρυσαφένιο 
τοπάζι, μάτι τίγρης, ηλιοτρόπιο και αστροφιλί-
της, που απ’ τα αρχαία χρόνια σχετίζονται με το 
ζώδιο της Παρθένου;

Το ζώδιο της Παρθένου, όπως και του Αιγό-
κερω και του Ταύρου, για τους αρχαίους Έλλη-
νες ανήκουν στο στοιχείο της γης.

 Για τον Αιγόκερω αυτό το στοιχείο συμβολί-
ζει την πρωταρχική ύλη, το σκληρό κομμάτι που 
ακόμα δεν είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί για τη 
ζωή. Είναι ο βράχος που η κορυφή του χάνεται 
στον ουρανό και η βάση του είναι βαθιά μέσα 
στον ωκεανό.

Για τον Ταύρο είναι η γόνιμη γη.

Για το ζώδιο της Παρθένου, αυτό το στοιχείο 
συμβολίζει την αναζήτηση των ανθρώπων για 
τη γη της επαγγελίας.

Ο κυβερνήτης του ζωδίου της Παρθένου εί-
ναι ο Ερμής, ο θεός των επικοινωνιών και των 
ταξιδιών, ο οποίος ταυτίζεται με τον αιγυπτιακό 
θεό των γραμμάτων και της μαγείας Θωτ και 
τον αρχαιορωμαϊκό Μερκούριο. Είναι γνωστός 
σαν ο πλανήτης που είναι ο πιο δύσκολος στο 
να παρατηρηθεί, λόγω της γρήγορης κίνησής 
του, καθώς επίσης και λόγω της κοντινής του 
απόστασης από τον Ήλιο.

 ΑΣΤΡΟΦΙΛΙΤΗΣ
 Παρατηρώντας αυτό το πετράδι, θα δεις 

ασημόχρυσα λουλούδια με μορφή χρυσάνθε-
μου να λαμπυρίζουν πάνω στο ανοιχτόχρωμο 
φόντο. Οι γεωλόγοι βλέπουν στην ονομασία 
αυτού του ορυκτού ένα συσχετισμό με τη δομή 
των κρυστάλλων του, που θυμίζουν φύλλα σε 
σχήμα αστεριού. Η μετάφραση από τα αρχαία 
ελληνικά είναι «το αγαπημένο πετράδι των αστε-
ριών» ή «το πετράδι που αγαπάει τ’ αστέρια». Στο 
Βατικανό απ’ αυτό κατασκευάζονται οι κορνίζες 
των εικόνων και θεωρείται ότι είναι ευλογημένο 
απ’ τον ουρανό.

Επίσης το λουλούδι με την ονομασία Αστήρ, 
θεωρείται από την εποχή του Μεσαίωνα το σύμ-
βολο του καλοκαιριού που φεύγει. Ο Αστήρ της 
Κίνας ή χρυσάνθεμο στην Ανατολή εμφανίζεται 

σαν έμβλημα του φθινοπώρου, της επικοινωνί-
ας, της ήρεμης και εξασφαλισμένης ζωής, της 
απελευθερωμένης από κάθε άγχος. Μάλλον 
δεν είναι τυχαίες οι ονομασίες των λουλουδιών 
και των πετραδιών της Παρθένου. 

ΧΡΥΣΟΛΙΘΟΣ
Ο χρυσόλιθος εμφανίζεται με διαφορετικές 

αποχρώσεις του πράσινου και γι’ αυτό συχνά 
μπέρδευε τους ανθρώπους και για αρκετούς αι-
ώνες έπαιρνε διάφορα ονόματα όπως: «το σμα-
ράγδι του Νέρωνα». Αυτό το πετράδι που προ-
στάτευε κι έφερνε καλοτυχία στον κάτοχό του, 
δεν άφησε αδιάφορους τους Γάλλους που έλε-
γαν ότι: «Όποιος έχει δύο χρυσολίθους, τότε έχει 
πάρα πολλούς». Στην Ανατολή του προσδίδανε 
την ιδιότητα της επικοινωνίας, διότι θεωρούσαν 

Χρυσόλιθος
Το πετράδι που προστάτευε κι έφερνε καλοτυχία 
στον κάτοχό του

Τα 7 πετράδια της Παρθένου
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ότι χαρίζει εύκολη επικοινωνία ανάμεσα στους 
ανθρώπους κι ακόμα βοηθάει στην κατανόηση 
της γλώσσας των ζώων και των πουλιών.

ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΟ
Το χρυσοπράσιο, ενώ είναι ένα είδος χαλ-

κηδόνιου, πάντα ήταν πολύ ακριβό. Έγινε πολύ 
γνωστό τον 18ο αιώνα, όταν ο βασιλιάς της 
Πρωσίας, ο Φρειδερίκος ο Μέγας διακόσμησε 
το στέμμα του μ’ αυτό το πετράδι επικυρώνο-
ντάς το ως σύμβολο μεγαλείου και επιτυχίας. Το 
χρυσοπράσιο είναι επίσης το σύμβολο της ευ-
γλωττίας και συγκρίνεται μ’ ένα άλλο σύμβολο 

της Παρθένου, το τριζόνι, το οποίο μοιάζει σαν 
να έχει «λαξευτεί» απ’ αυτήν την πέτρα. Επίσης 
το τριζόνι είναι άπιαστο και θαυμάζει με δυνατή 
φωνή τη γενναιοδωρία του κόσμου.

ΤΟ ΣΜΑΡΑΓΔΙ
Το σμαράγδι είναι ο πρίγκιπας στην υπέροχη 

επτάδα των πετραδιών της Παρθένου. Είναι το 
πράσινο είδος του βηρυλλίου, το οποίο είχε με-
γάλη πέραση από τ’ αρχαία χρόνια κι απ’ όλους 
τους πολιτισμούς, αφήνοντας το ίχνος του στην 
Ιστορία. Στους αρχαίους Αιγυπτίους, στους αρ-
χαίους Έλληνες και στους Αλχημιστές του Με-
σαίωνα θεωρήθηκε ως το πετράδι της Σοφίας, 

Η πιο γνωστή ιστορία κυπέλλου ήταν αυτή 
του Αγίου Γκράαλ, που ήταν φτιαγμένο από 
σμαράγδι, το οποίο είχε πέσει από το κεφάλι 
του Λούσιφερ.

Σμαράγδι: το πετράδι της Σοφίας 

Χρυσοπράσιο: σύμβολο της ευγλωττίας
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Το σμαράγδι σχετίζεται με το συμβολισμό 
του Κυπέλλου, την εικόνα του οποίου 
οι αρχαίοι αστρολόγοι συσχετίζανε με 
το ζώδιο της Παρθένου. Από τη μια το 
Κύπελλο προσωποποιούσε τη Γη, από την 
άλλη τη σταθερότητα της Αρετής. 

το οποίο ήταν το κλειδί που άνοιγε τις πόρτες 
των μυστηρίων. Το σμαράγδι, επίσης, σχετίζε-
ται με το συμβολισμό του Κυπέλλου, την εικόνα 
του οποίου οι αρχαίοι αστρολόγοι συσχετίζανε 
με το ζώδιο της Παρθένου. Από τη μια το Κύ-
πελλο προσωποποιούσε τη Γη, από την άλλη 
τη σταθερότητα της Αρετής. Στον συμβολισμό 
των Τεκτόνων ήταν ένα κατεργασμένο πετράδι, 
που μπορούσε να θεωρηθεί θεμέλιο για να εί-
ναι κάποιος ανθρώπινος. 

Η πιο γνωστή ιστορία κυπέλλου ήταν αυτή 
του Αγίου Γκράαλ, που ήταν φτιαγμένο από 
σμαράγδι, το οποίο είχε πέσει από το κεφάλι 
του Λούσιφερ. Αυτό το Κύπελλο έδινε δύναμη 
και γνώση στους δίκαιους και κατέστρεφε τους 
ανάξιους που το πλησίαζαν.

Την εικόνα του κυπέλλου με το ζωοδόχο 
νερό τη βρίσκουμε και στη σφραγίδα του Σολό-
μωντα, που συμβολίζει τη συνύπαρξη δύο αντί-
θετων στοιχείων, της φωτιάς και του νερού, της 
ύλης και του πνεύματος. Είναι το σύμβολο της 
Ψυχής, με το οποίο συχνά απεικονίζεται το ζώ-
διο της Παρθένου. Τα δύο φίδια στο κηρύκειο 
του Ερμή συμβολίζουν σχεδόν το ίδιο πράγμα. 
Και τα δύο στοιχεία συμβολίζανε τη μοναδικότη-
τα της δύναμης και του αυτοελέγχου. Απεικονι-
σμένα πάνω σε πέτρα θεωρούνταν σπουδαία 
φυλαχτά, που δίνανε στον κάτοχό τους την 
εξουσία πάνω στη δύναμη της φύσης και των 
ανθρώπων. Η σοφία του Σολομώντα στην επι-
κοινωνία και τη διακυβέρνηση της χώρας του, 
που προκαλεί θαυμασμό στους σύγχρονους, 
έκανε πιο πλούσιο και πιο δυνατό το λαό του 
Ισραήλ και στα 40 χρόνια που διακυβέρνησε 
δεν χρειάστηκε ποτέ στρατό.

Ένα αίνιγμα ήταν το μαγικό χρώμα του σμα-
ραγδιού. Ο βήρυλλος που είναι βασικό στοιχείο 
των όξινων ειδών και το χρώμιο που δίνει στο 
βηρύλλιο το πράσινο χρώμα του είναι κι αυτό 
ένα στοιχείο βασικών ειδών. Αυτό το ξεκαθάρι-
σε ο γεωλόγος Α.Ε. Φέρσμαν βλέποντας στον 
πολύτιμο λίθο ότι ήταν αποτέλεσμα μεταμόρ-
φωσης, με κάποια διαδικασία που είχε ως βάση 
το γρανάτη. Η λύση του μυστηρίου του χρώ-
ματος του σμαραγδιού χρησιμοποιήθηκε σαν 
κλειδί για τους θησαυρούς της Ινδίας και της 
Ζιμπάμπουε.

Τα 7 πετράδια της Παρθένου
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ΤΟΠΑΖΙ
Οι άνθρωποι πίστευαν ότι το χρυσαφένιο 

τοπάζι, σε σχήμα εξάκτινου αστεριού, θα τους 
προστάτευε από ψυχολογικές εκρήξεις, θα τους 
έδινε δύναμη και υγεία. Το μυστικό της επιλογής 
αυτής της πέτρας για να φτιαχτεί ένα τάλισμαν, 
κρύβεται στην ονομασία του. Το «ταπάς» μετα-
φρασμένο απ’ τα σανσκριτικά σημαίνει φωτιά.

ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ
Η σκουροπράσινη πέτρα με τις κόκκινες βού-

λες, που μοιάζουν με ζουμερούς καρπούς που 
είναι μέσα σε πρασινάδα, θυμίζει το τέλος του 
καλοκαιριού, την κορύφωση της διαδικασίας 
της εξέλιξης και της ωρίμανσης. Αυτό είναι ένα 
είδος χαλκηδόνιου και ονομάζεται ηλιοτρόπιο. 
Οι χριστιανοί βλέπανε σ’ αυτήν την πέτρα την 
εικόνα του αίματος του Χριστού στο χορτάρι 
κάτω απ’ το σταυρό. Σ’ όλους τους συμβολι-
σμούς υπάρχει η ιδέα της μεταμόρφωσης και 
της μετατροπής. Πολύ πιθανό είναι το πιο ταιρια-
στό τάλισμαν για τους πολιτικούς και για τους 
διπλωμάτες. Στην αρχαία Αίγυπτο το ηλιοτρόπιο 
θεωρήθηκε ως πέτρα της μαγείας και του λό-
γου, το οποίο είχε ιδιαίτερη δύναμη αν πάνω του 
ήταν χαραγμένο το όνομα του κατόχου. Παρό-
λα αυτά οι σκέψεις του κατόχου θα πρέπει να 
είναι καθαρές, αλλιώς ο άνθρωπος θα χαθεί και 
θα πνιγεί στις ίδιες του τις φράσεις. 

ΜΑΤΙ ΤΗΣ ΤΙΓΡΗΣ
Για τους ινδουιστές, η δύναμη του στοιχείου 

της γης και της μεταμόρφωσης ενσαρκώνεται 
στο πετράδι με την ονομασία «το μάτι της τί-
γρης», το αγαπημένο του Θεού Σίβα. Το περιδέ-
ραιο του Σίβα από μάτι τίγρης διασώζεται μέχρι 
σήμερα στο ναό του Σίβα. Όπως όλες οι πέτρες 
αυτού του τύπου, το μάτι τίγρης χρησιμοποιείται 
για την προστασία απ’ το κακό μάτι.

Η Φύση μας μαθαίνει και μας ωθεί σε συνε-
χόμενη έρευνα και αναζήτηση, χωρίς να βάζει 
διακρίσεις ανάμεσα στον πνευματικό και τον υλι-
κό κόσμο. Με την αρχή του φθινοπώρου έρχε-
ται ο καιρός της Παρθένου, όταν τα αποθέματα 
της ύλης θα χρησιμοποιηθούν για τη διεύρυνση 
του πνεύματος.

Τοπάζι, η πέτρα της φωτιάς

Ηλιοτρόπιο:
Η σκουροπράσινη πέτρα με τις κόκκινες βούλες, 

που μοιάζουν με ζουμερούς καρπούς που είναι 
μέσα σε πρασινάδα.

Κάτω: σε λεπτομέρεια οι κηλίδες της

Μάτι της Τίγρης: 
Χρησιμοποιείται για την προστασία απ’ το 

κακό μάτι.
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε

4. ΧΑΝΙΑ

1.ΑΘΗΝΑ
Μια επίσκεψη σ’ έναν αρχαιολογικό χώρο, σε 

οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, είναι κάτι παραπάνω 
από έναν απλό περίπατο ή από μια απλή περιήγηση. 
Είναι μια επιστροφή στο παρελθόν, το οποίο μπορεί 
να μετατραπεί σε μέντορα και κινητήρια δύναμη για το 
μέλλον. Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, η Νέα Ακρόπολη 
διοργάνωσε το Μάρτιο μια εκδρομή στις Μυκήνες, με 
σκοπό να ξαναέρθει σ’ επαφή με τα στοιχεία εκείνα που 
οδήγησαν τους ανθρώπους της περιοχής να υψώ-
σουν μνημεία και να δημιουργήσουν έναν ξακουστό 
πολιτισμό.

2. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΑΡΔΑΡΗΣ  Μέσα στο Μάρτιο πραγματοποιήσαμε μια Βρα-
διά Παραμυθιού. Κάναμε μαγικά ταξίδια στο χρόνο και 
συμμετείχαμε όλοι στην πλοκή ενός παραμυθιού εν-
σαρκώνοντας αρχετυπικούς ρόλους που όλοι έχουμε 
μέσα μας, αλλά δεν μπορούμε εύκολα να εκδηλώσουμε 
στην καθημερινότητα. Η μουσική μας ομάδα δημιουρ-
γώντας ήχους της φύσης μας βοήθησε να βιώσουμε 
μαζί με τον ήρωα του παραμυθιού τις περιπέτειες που 
περνούσε.

Βραδιά παραμυθιού «Κάποτε στην Ανατολή…»

Η θεατρική ομάδα Άνιμα μας παρουσίασε μια βρα-
διά παραμυθιού εμπνευσμένο από τις «Χίλιες και μία 
νύχτες».

Ζήσαμε μαζί στον υπέροχο κόσμο των παραμυθι-
ών της Ανατολής, φτιάξαμε το παραμύθι της ομάδας 
με δημιουργική φαντασία. Δραπετεύσαμε για λίγο σ’ 
έναν κόσμο μαγείας…

3.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΓΝΑΤΙΑ 

Τον Απρίλιο  πραγματοποιήθηκε στη Νέα Ακρόπο-
λη Εγνατίας ένα ενδιαφέρον σεμινάριο για τη Γλώσσα 
του Σώματος με μεγάλη προσέλευση κόσμου. Έγιναν 
τεστ, πρακτική εξάσκηση και δόθηκε ευκαιρία να γνωρί-
σουμε καλύτερα την ανθρώπινη ψυχολογία.
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Η Κοινωνική και Οικολογική Δράση Ελλάδας της 
Νέας Ακρόπολης αυτό το τρίμηνο διοργάνωσε ποικί-
λες δραστηριότητες. 
Έχοντας χρόνια συνεργασία με το τμήμα του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού τους προσκαλέσαμε στο χώρο μας 
για ένα σεμινάριο Α΄ Βοηθειών. Είχε μεγάλη απήχηση 
στους νέους της πόλης μας, που έμαθαν να λειτουρ-
γούν σε επείγουσες καταστάσεις. Ευχαριστούμε θερμά 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό για τις χρήσιμες συμβου-
λές, που, όπως αποδείχθηκε λίγο μετά, τις χρειαστήκα-
με στη συνδιοργάνωση του 1ου Τουρνουά Paintball 
στα Ιωάννινα, όπου αρκετοί νέοι προσπάθησαν να 
βγάλουν τον πολεμιστή που κρύβουν μέσα τους. Στο 
τέλος, όλες οι ομάδες πήραν δώρα. 
Δωράκια όμως πήραν και οι μικροί μας φίλοι της Παιδι-
ατρικής Κλινικής των δύο Νοσοκομείων της πόλης μας. 
Με αφορμή τον εορτασμό του Πάσχα διακοσμήσαμε 
το χώρο τους με πασχαλινές κατασκευές, παίξαμε παι-
χνίδια και διαβάσαμε παραμύθια προσφέροντας το 
χαμόγελο στα παιδιά. 

5. ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

6. ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Τροχός των Αρετών
Το Ηράκλειο διοργάνωσε μια βραδιά σε κεντρική 

πλατεία της πόλης, αφιερωμένη στον «Τροχό των Αρε-
τών» και στα παλιά ατομικά και ομαδικά παιχνίδια. Γυρ-
νώντας τον Τροχό μπορούσες ν’ ανακαλύψεις την δική 
σου Αρετή και να συνεχίσεις δοκιμάζοντας τις δυνατό-
τητες σου μέσα από γρίφους, έξυπνα τεστ και παιχνίδια 
συναρμολόγησης. 

Game & the City
Στο  «Game & the City», μια βραδιά αφιερωμένη 

στα παλιά ατομικά και ομαδικά παιχνίδια, δόθηκε η 
ευκαιρία στους επισκέπτες ν’ ανακαλύψουν τις δυνα-
τότητες τους μέσα από γρίφους, παιχνίδια δεξιοτήτων, 
μνήμης, φαντασίας, προσοχής και συγκέντρωσης.

7. ΛΑΡΙΣΑ 
Στο παράρτημα της Νέας Ακρόπολης Λάρισας δι-

οργανώσαμε μια πολύ όμορφη μουσική βραδιά με τίτ-
λο «Ο συμβολισμός στο ελληνικό τραγούδι». Το ελληνι-
κό τραγούδι αποτελεί στην Τέχνη έναν τρόπο έκφρασης 
που είναι και ο πιο εξωτερικευμένος. Με την συνοδεία 
ζωντανής μουσικής και την συμμετοχή πολλών φίλων 
και μελών του συλλόγου, θυμηθήκαμε τραγούδια που 
όλοι αγαπάμε και ανακαλύψαμε για άλλη μια φορά το 
κρυμμένο νόημά τους.
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ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Ο Πλάτωνας γεννήθηκε στην Αθήνα από αριστο-
κρατική οικογένεια, το δε πραγματικό του όνομα ήταν Αρι-
στοκλής. Στα νεανικά του χρόνια υπήρξε μαθητής του Κρα-
τύλου. Μετά τη γνωριμία του με το Σωκράτη έγινε μαθητής 
του και παρέμεινε δίπλα του μέχρι το θάνατο του δασκάλου 
του. Οι θέσεις του για τη φυσική αγωγή και το ρόλο της 
στην κοινωνία της εποχής του είναι τόσο σημαντικές, που 
ακόμη και σήμερα μπορούν να μας προσφέρουν πολύτι-
μη βοήθεια, ώστε να αντιληφθούμε τη σχέση μεταξύ του 
σώματος και του πνεύματος, καθώς και τη μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση.

Ο Πλάτωνας -όπως και οι Πυθαγόρειοι- πίστευε ότι η 
ψυχή-πνεύμα του ανθρώπου ανήκει στο θείο και αιώνιο 
κόσμο, απ’ όπου και προήλθε, σε αντίθεση με το φυσικό 
σώμα, που ανήκει στη φθαρτή γη. Έτσι ο Πλάτωνας κάνει 
τον ουσιαστικό διαχωρισμό μεταξύ πνεύματος και ύλης, 
χωρίς όμως να απαξιώνει το σώμα στο οποίο δίνει μεγάλη σημασία και πιστεύει ότι από μικρή ηλικία 
θα πρέπει να καλλιεργείται και να συμβαδίζει με την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού. Κατ’ αυτόν είναι 
σημαντικό να συμβαδίζει η πνευματική με τη σωματική ωριμότητα και μέσα απ’ τη σωστή διαπαιδαγώ-
γηση και των δύο επιπέδων να φτάνει ο πολίτης στην κατάκτηση του καλού και αγαθού. Ο ανώτατος 
όμως σκοπός της παιδείας είναι να καταστήσει τον άνθρωπο έτοιμο να συμμετέχει στα κοινά και να 
μπορεί να εξουσιάζει τον εαυτό του και τους άλλους, πάντοτε με άξονα τη δικαιοσύνη.

Κείμενο: Τοπαλίδης Νίκος - Γυμναστής

Η ΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΣΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ 

ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ο Πλάτωνας
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Δύο είναι οι τρόποι για την επίτευξη της γε-
νικότερης αγωγής: η καλλιέργεια του σώματος 
μέσω της γυμναστικής και η καλλιέργεια της ψυ-
χής μέσω της μουσικής. Με τον όρο μουσική ο 
Πλάτωνας δεν εννοεί απλά την εκμάθηση κά-
ποιου οργάνου αλλά τη γενικότερη καλλιέργεια 
της ψυχής. Ως γυμναστική εννοεί την αρμονική 
ανάπτυξη του σώματος, καθώς και της κινητι-
κής πείρας, οι οποίες είναι απαραίτητες, για να 
μπορεί ο πολίτης να αντεπεξέλθει στις προκλή-
σεις και τις αντιξοότητες της ζωής. 

Στη μουσική δίνει μια προτεραιότητα, εφόσον 
ασχολείται με τα ανώτερα στοιχεία του ανθρώ-
που. Η φυσική αγωγή είναι απαραίτητη για τη 
βελτίωση της υγείας και την επίτευξη της φυσικής 

αρμονίας, που με τη σειρά τους βοηθούν στην 
υγεία της ψυχής. Σε καμία περίπτωση ο Πλάτω-
νας δεν υποστήριξε την περιφρόνηση προς το 
σώμα ούτε την ασκητική φυγή από τον κόσμο 
στον οποίο έδινε μεγάλη αξία ως ομοίωμα του 
αθάνατου, αρχετυπικού και ιδεατού κόσμου. 

Η καλλιέργεια και η υγεία του πνεύματος θα 
έπρεπε να είναι ο κύριος στόχος κάθε πολίτη. 
Πώς όμως θα μπορούσε να κατοικεί ένα υγιές 
και δυνατό πνεύμα μέσα σ’ ένα άρρωστο και 
αδύναμο σώμα; Απαραίτ-ητη λοιπόν ήταν η 
άσκηση και η γύμναση του σώματος, ώστε να 
επιτευχθεί ένας ιδανικός φορέας, για να φιλο-
ξενήσει ένα ανάλογα δυνατό πνεύμα, το οποίο 
και θεωρούσε μεταφορικά ότι βρισκόταν φυ-
λακισμένο μέσα στο σώμα. Καθήκον λοιπόν 
κάθε ηγέτη και κάθε κοινωνίας είναι να μεριμνά 
-θεσπίζοντας ακόμη και νόμους- για τη σωστή 
αγωγή και μέσα απ’ αυτό τη φυσική αγωγή των 
νέων. 

Ξεκινώντας από τις έγκυες γυναίκες συνι-
στούσε και σ’ αυτές την άσκηση, το χορό και 
το τραγούδι έτσι ώστε να φέρουν στον κόσμο 
δυνατά και υγιή παιδιά. Από τη βρεφική ηλικία, 
αγόρια και κορίτσια θα έπρεπε να μάθουν να 
χορεύουν, να τραγουδούν και να γυμνάζονται 
αναπτύσσοντας τις φυσικές τους ικανότητες και 
δεξιότητες κι ακόμη περισσότερο χρησιμοποιώ-
ντας με την ίδια δεξιότητα αμφίπλευρα χέρια και 
πόδια. Μεγαλώνοντας τα παιδιά θα έπρεπε να 
παίρνουν μια πιο σφαιρική παιδεία δίπλα σε εξει-
δικευμένους δασκάλους χωρίς διακρίσεις φύ-
λου κι έχοντας ως γνώμονα τη σταδιακή και με 
μέθοδο επιβάρυνση, ανάλογα με τις ανατομικές 
και φυσιολογικές ανάγκες τους αποφεύγοντας 
τη μονομερή επιβάρυνση του σώματος, καθώς 
και κάθε πιθανή υπερβολή.

Ο Πλάτωνας έβλεπε με μεγάλη ανησυχία 
τους συμπολίτες του να παραμελούν την άσκη-
ση του σώματός τους, καθώς και κάθε είδους 
φυσική αγωγή καθιστώντας τα σώματά τους 
δύσμορφα και δύσχρηστα. Έτσι υποστήριζε ότι 
«κανένας πολίτης δεν είχε δικαίωμα να παραμε-
λεί τη φυσική του αγωγή, ενώ ήταν καθήκον του 
να βρίσκεται πάντα σε άριστη φυσική κατάστα-
ση, έτοιμος να υπερασπιστεί την πατρίδα του, 
αν αυτό χρειαστεί». 

Έλεγε επίσης ότι είναι ντροπή και άδικο για 
τον ίδιο τον πολίτη να γεράσει, χωρίς ποτέ να 
κατορθώσει να δει την ομορφιά και τη δύναμη 
του σώματός του. Τόνιζε ακόμη ότι ένα καλογυ-

Πολύ σημαντική είναι η θέση του Πλάτωνα 
για το γυναικείο αθλητισμό, καθώς και 
για τη θέση της γυναίκας στην εποχή του. 
Πιστεύει ότι η γυναίκα μπορεί και πρέπει 
να ασχολείται με τη φυσική αγωγή, όπως 
και με τα κοινά, καθώς και με την ίδια τη 
διοίκηση της πόλης.
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μνασμένο σώμα βοηθά την ψυχή να ανταπο-
κριθεί καλύτερα και στα δικά της σημαντικότερα 
καθήκοντα, καθώς και να αποκτήσει φρόνηση 
και εγκράτεια, που είναι απαραίτητα στοιχεία, 
ώστε να μην ξεφεύγει ο πολίτης από το μέτρο. 
Ανέφερε ακόμη στα έργα του ότι αυτός που 
μπορούσε να αντεπεξέλθει σε επίπονες σωματι-
κές δοκιμασίες, θα είχε το απαιτούμενο θάρρος, 
για να κάνει το ίδιο και στις πνευματικές δοκιμα-
σίες.

Ο παιδοτρίβης ή γυμναστής πρέπει να έχει 
ως κύριο μέλημα και καθήκον του τη δημιουργία 
ωραίων και υγιών σωμάτων. Γι’ αυτό κι έπρεπε 
να έχει τις ανάλογες επιστημονικές γνώσεις για 
την εποχή του, καθώς και να συνεργάζεται με 
τους γιατρούς για την επίλυση και θεραπεία 
διαφόρων ασθενειών. Ένα παραμελημένο και 
αγύμναστο σώμα μπορεί να παρουσιάσει δύο 
ανεπιθύμητες παρενέργειες: τη δυσμορφία ή 
ασχήμια και την αρρώστια. Η πρώτη θεραπεύε-
ται με την άσκηση ενώ η δεύτερη με τη γυμναστι-
κή. Ακόμη κάνει διάκριση ανάμεσα στην υπερ-
βολική και ασύμμετρη άσκηση, η οποία γίνεται 
αυτοσκοπός και στόχος του ανθρώπου και δεν 
τον βοηθά ούτε σωματικά αλλά ούτε και πνευ-
ματικά. Σωματικά, η υπερβολική άσκηση κάνει 
το άτομο νυσταλέο και χωρίς ενδιαφέροντα για 
τα κοινά, αφού δίνει το μεγαλύτερο μέρος της 
ενέργειάς του στη γυμναστική στερώντας τον 
εαυτό του από τις υπόλοιπες δραστηριότητες.

Ο Πλάτωνας ήταν ενάντιος στον επαγγελμα-
τικό αθλητισμό. Υποστήριζε ότι οι επαγγελματίες 
αθλητές δεν μπορούν να είναι ουσιαστικά χρή-
σιμοι σε μια μάχη ούτε κατ’ επέκταση στην πόλη, 
λόγω του είδους της ζωής που έκαναν και του 
δύστροπου χαρακτήρα που ανέπτυσσαν εξαι-
τίας της μονόπλευρης δραστηριότητάς τους. Η 
πρόοδος και η σωτηρία της πόλης μπορούν να 
προέλθουν μόνο από αυτούς οι οποίοι έχουν 
εκπαιδευθεί στη μουσική και στη γυμναστική σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε να πραγματώνουν την αρ-
μονική ανάπτυξη και την καλλιέργεια της ψυχής 
και του σώματος. 

Ο ίδιος ο φιλόσοφος συνιστά όλα τα αγωνί-
σματα, ενώ από τα λεγόμενα βαριά προτιμούσε 
περισσότερο την πάλη. Ο ίδιος είχε λάβει μέρος 
στα Ίσθμια ως αθλητής. Συνιστούσε την απο-
φυγή των αγωνισμάτων που προκαλούσαν 
τραυματισμούς ενώ παράλληλα πρότεινε και 
αλλαγές στους κανονισμούς διεξαγωγής των 
αγώνων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σωματι-
κή ακεραιότητα των αθλητών. Δεν είναι καθό-

λου τυχαίο ότι έχτισε τη φιλοσοφική του σχολή 
δίπλα στις εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου 
Ακαδημία.

Μεγάλη σημασία δίνει ο Πλάτωνας και στους 
χορούς, τους οποίους χωρίζει σε πολεμικούς 
και ειρηνικούς. Από τους ειρηνικούς προτρέπει 
να ασχοληθούν οι νέοι με τους σοβαρούς, οι 
οποίοι μπορούν να αποτελούν μέρος των εορ-
ταστικών εκδηλώσεων προς τιμήν των θεών και 
να τελούνται με σεβασμό, κομψότητα και χάρη. 
Θεωρεί όμως ότι πρέπει να υφίστανται και οι χο-
ροί αμφίβολης σπουδαιότητας, ώστε οι πολίτες 
να μπορούν να ξεχωρίζουν και να επιλέγουν 
ανάμεσα στο σοβαρό και στο γελοίο. Καθήκον 
των πολιτών είναι να ασχολούνται με σοβαρά 
πράγματα και σοβαρές ασχολίες. 

Ο Πλάτωνας είναι υπέρ του αθλητικού συνα-
γωνισμού, όταν αυτός συμβαδίζει με τη σωμα-
τική και πνευματική ωριμότητα. Αντιτίθεται στον 
υπερβολικό ανταγωνισμό, ο οποίος δεν προά-
γει ούτε την υγεία ούτε το πνεύμα του αθλητή, 
αφού ο αυτοσκοπός είναι η νίκη και όχι η αγω-
γή.

Πολύ σημαντική είναι εξάλλου και η θέση του 
για το γυναικείο αθλητισμό, καθώς και για τη 
θέση της γυναίκας στην εποχή του. Πιστεύει ότι 
η γυναίκα μπορεί και πρέπει να ασχολείται με τη 

Μεγάλη σημασία δίνει ο Πλάτωνας και 
στους χορούς, τους οποίους χωρίζει σε 
πολεμικούς και ειρηνικούς. 

Η θέση της φυσικής αγωγής στη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη
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φυσική αγωγή, όπως και με τα κοινά, καθώς και 
με την ίδια τη διοίκηση της πόλης. Άνδρες και 
γυναίκες είναι ισάξιοι και ως τέτοιοι έχουν τα ίδια 
δικαιώματα στη γνώση, στην άθληση, στη φύ-
λαξη και στη διοίκηση της πόλης. Μέσα απ’ τη 
διαδικασία της άθλησης ο Πλάτωνας απελευθε-
ρώνει το σώμα της γυναίκας και την εξισώνει με 
τον άνδρα, αφού δέχεται να μπορούν να αγω-
νίζονται γυμνές. 

Ο φιλόσοφος προχωράει ακόμη πιο πέρα 
λέγοντας ότι οι γυναίκες που θα αθλούνται  μαζί 
με τους άνδρες, θα εκπαιδεύονται ως αυριανοί 
φύλακες και θα μπορούν να επιλέγουν τους 
συντρόφους τους ως ίσες οδηγούμενες μέσα 
απ’ τον αθλητισμό στην ολοκληρωτική απελευ-
θέρωσή τους. Ας μην ξεχνάμε ποια ήταν η θέση 
της γυναίκας εκείνη την εποχή και ποιες οι αντι-
λήψεις των αρχαίων Ελλήνων, όταν στους Ολυ-
μπιακούς Αγώνες, οι γυναίκες δεν μπορούσαν 
να παρευρίσκονται ούτε καν ως θεατές. 

Για την εποχή του ο Πλάτωνας ήταν τόσο 
ανατρεπτικός και επαναστάτης όσο και για μας 
σήμερα. Πίστευε πως θα έπρεπε να ανατραπεί η 
υφιστάμενη κατάσταση, η οποία καθιστούσε τις 
γυναίκες ανενεργές και διακοσμητικές, να ελευ-
θερωθούν οι αγώνες και να κυριαρχεί η άμιλλα, 
η νίκη, η δράση και η τάξη μέσα στα στάδια, τις 
παλαίστρες και τα γυμνάσια.

Ως τελικό συμπέρασμα λοιπόν ο Πλάτων 
μας υποδεικνύει το πάντρεμα της μουσικής με 
τη γυμναστική, την οποία ως φυσική αγωγή τη 
θεωρεί πολύ σημαντική και απαραίτητη για τη 
σωστή και αρμονική ανάπτυξη των νέων, κα-
θώς και για την πνευματική και εσωτερική τους 
ολοκλήρωση. 

ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 

Ο Αριστοτέλης ήταν μαθητής του Πλάτωνα 
και σαφώς επηρεασμένος από το δάσκαλό 
του, ο οποίος τον αποκαλούσε «νουν και ανα-
γνώστην». Ίδρυσε τη φιλοσοφική σχολή του κο-
ντά στο γυμναστήριο Λύκειο και το ίδιο όνομα 
έδωσε και στη δική του σχολή. Οι μαθητές του 
ονομάζονταν Περιπατητικοί, διότι ο Αριστοτέλης 
συνήθιζε να διδάσκει περπατώντας, συνήθως 
κάτω από ένα σκεπαστό δρόμο ανάμεσα στα 
κτήρια της σχολής του. 

Στη σχολή του διδάσκονταν, εκτός από τη 
φιλοσοφία, και μια σειρά από άλλες επιστήμες, 
όπως φυσιολογία, ανατομία, μουσική, φυσική, 
ψυχολογία, μαθηματικά, ιατρική, θεολογία, ρη-
τορική και πολιτική επιστήμη. Η σημαντικότερη 

αρετή κατά τον Αριστοτέλη ήταν η κατάκτηση 
του μέσου, η οδός η απαλλαγμένη από κάθε 
έλλειψη ή υπερβολή. Η χρυσή τομή βοηθάει τον 
άνθρωπο να εναρμονίσει την ψυχή με το σώμα. 
Αναφέρει τα τρία μέρη της ψυχής ταυτίζοντας 
το φυσικό μέρος με την έλλειψη, το ζωικό με την 
υπερβολή και το λογιστικό με το μέσον που μπο-
ρεί και εξισορροπεί τα δύο άκρα. 

Όσον αφορά τη φυσική αγωγή, όχι μόνο δεν 
αμφισβητεί τη χρησιμότητα και την αναγκαιότη-
τά της αλλά θεωρεί παράλληλα ότι αποτελεί από 
μόνη της μια ολόκληρη επιστήμη, η οποία κατ’ 
αυτόν έχει μελετηθεί αρκετά. Κατά τον Αριστοτέ-
λη η χρονική εμφάνιση του φυσικού σώματος 
προηγείται της εμφάνισης της ψυχής, όπως και 
το μη λογικό μέρος του λογικού. Έτσι λοιπόν τα 
χαμηλότερα συναισθήματα και συγκινήσεις, 
εμφανίζονται στο παιδί νωρίτερα από τη λογι-
κή και ώριμη σκέψη. Κατά συνέπεια τα σώματα 
των παιδιών έχουν προτεραιότητα και πρέπει να 
προσεχθούν πριν από τις ψυχές τους. 

Δεν ασχολήθηκε όμως μόνο με τη γυμναστική 
και τη χρησιμότητά της αλλά κατέγραψε και την 
ιστορία των αρχαίων μεγάλων αγώνων, καθώς 
και των μεγάλων αθλητών που διακρίθηκαν σε 
αυτούς. Ως αναγνώριση της προσφοράς και 
του μεγάλου του έργου οι Ηλείοι έστησαν τον 
ανδριάντα του στο ιερό της Ολυμπίας.

Ο Αριστοτέλης
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Ο Αριστοτέλης αναφέρει τέσσερις τομείς 
πάνω στους οποίους θα πρέπει να βασίζεται 
η αγωγή των νέων σε μια πολιτεία: ανάγνωση, 
γραφή, γυμναστική και μουσική. Η γυμναστική 
είναι αναγκαία, γιατί πέραν της ανάπτυξης της 
υγείας, προάγει την αρετή του θάρρους και την 
ηθική δύναμη του ατόμου. Η σωστή εκγύμναση 
και η προετοιμασία ενός σθεναρού σώματος 
ετοιμάζουν το νέο για τα μελλοντικά του καθή-
κοντα προστασίας της πολιτείας. Πρέπει δε να 
γίνεται με τους κατάλληλους δασκάλους και 
να μην υποπίπτει στην υπερβολική άσκηση, η 
οποία έρχεται σε αντίθεση με την αρμονική ανά-
πτυξη του σώματος. 

Πίστευε στην αρμονική και μεθοδική επιβά-
ρυνση, κυρίως στους νεαρούς αθλητές, ανα-
φέροντας ότι η υπερβολική άσκηση είναι αντί-
θετη μα την αρμονική ανάπτυξη του σώματος. 
Θεωρούσε ακόμη ότι οι νέοι δεν θα έπρεπε να 
επιδίδονται παράλληλα σε σκληρή πνευματική 
και σωματική άσκηση. 

Όπως και ο Πλάτων, θεωρούσε ότι η μονό-
πλευρη άσκηση και η υπερβολή στη διατροφή 
δεν έκαναν καλό ούτε στην υγεία ούτε στην 
πνευματικότητα του νέου, ο οποίος γινόταν μο-
νομερής και αλαζών. Υποστήριζε ακόμη ότι για 
την κατάκτηση μεγάλων επιδόσεων, σημαντικό 
ρόλο έπαιζε και η κληρονομικότητα. Πίστευε ότι 
δεν μπορεί κανείς να αποκτήσει ένα όμορφο 
και δυνατό σώμα μόνο με τη γυμναστική. Αν 
κάποιος δεν έχει από τη φύση του ένα όμορφο 
και αναλογικό σώμα, με την εξάσκηση μπορεί 
απλά να το βελτιώσει, αλλά ποτέ δεν θα καταφέ-
ρει να φτάσει αυτόν ο οποίος και γυμνάζεται και 
η φύση του έχει χαρίσει σωματικά προσόντα. 

Πρότεινε τη χρήση αλτήρων ως μέσο προ-
πόνησης αλλά και για την επίτευξη καλύτερων 
επιδόσεων στο άλμα εις μήκος. Θεωρούσε ότι 
το πένταθλο ήταν το άθλημα που γύμναζε και 
τελειοποιούσε όλα τα μέρη του σώματος, γι’ 
αυτό και οι πενταθλητές είχαν κατ’ αυτόν το 
τελειότερο σώμα. Όπως ήταν αντίθετος με την 
υπερβολική άσκηση, έτσι καυτηρίαζε και την 
έλλειψή της, γι’ αυτό και κατέκρινε τη σωματική 
ασχήμια που οφειλόταν απλά και μόνο σε αμέ-
λεια και έλλειψη εξάσκησης. 

Στις έγκυες γυναίκες συνιστούσε την άσκηση 
ως ωφέλιμη για την υγεία των ιδίων αλλά και των 
παιδιών που θα έφερναν στον κόσμο. Ακόμη 
πίστευε ότι με τη μαζική εξάσκηση αυξάνονταν η 
δύναμη, η υγεία, η ομορφιά του σώματος και η 

αγωνιστική επιδεξιότητα και όλα μαζί έθεταν τις 
βάσεις για τη βελτίωση της ανθρώπινης φυλής.

Διακρίνει την αγωγή των νέων σε τρεις φά-
σεις, των επτά ετών η κάθε μία. Η αγωγή θα 
πρέπει να δίνεται εξίσου σε όλους τους νέους 
και αυτό το σύστημα αγωγής θα πρέπει να κα-
θοριστεί από τους άρχοντες της πόλης με νό-
μους. Η μουσική και η γυμναστική μπορούν να 
φέρουν την αρμονία μέσα στην πόλη. Στα έργα 
του καθορίζει το είδος της αγωγής, ακόμη και 
το είδος της μουσικής, καθώς και τα χρονικά 
διαστήματα που θα πρέπει να εκπαιδεύονται οι 
νέοι. Το σημαντικότερο λοιπόν καθήκον για την 
πολιτεία είναι ο καθορισμός της αγωγής μέσα 
από ένα πρόγραμμα και μία μέθοδο.

Πιστεύει επίσης ότι αυτοί που πρέπει να επι-
λέγουν είναι οι παιδαγωγοί, τους οποίους καθο-
ρίζει εξαρχής η πολιτεία και όχι οι γονείς. Πολύ 
σημαντική ήταν και η θέση του σχετικά με τα ορ-
φανά, τα οποία θα πρέπει να απολαμβάνουν 
την ίδια εκπαίδευση με τα παιδιά που έχουν και 
τους δύο γονείς, με μέριμνα της πολιτείας.

Σύμφωνα με το φιλόσοφο, ο γυμναστής 
πρέπει να έχει ουσιαστικές, επιστημονικές κα-
θώς και ιατρικές γνώσεις και να είναι σε θέση 
όχι μόνο να διδάσκει θεωρητικά, αλλά να εκτε-
λεί και ο ίδιος τις ασκήσεις που διδάσκει. Θα 
πρέπει να συνεργάζεται με τους γιατρούς, για 
να προλαμβάνει και να θεραπεύει τις διάφορες 
παθήσεις των αθλητών. Ακόμη θα πρέπει να 
έχει γνώσεις για το ανθρώπινο σώμα και τις κι-
νήσεις που αυτό εκτελεί έτσι ώστε να μπορεί να 
κάνει χρήση των κατάλληλων ασκήσεων. Τέλος 
ο ίδιος να είναι πρότυπο ηθικής και σταθερότη-
τας του χαρακτήρα, για να μπορεί να αποτελεί 
παράδειγμα προς μίμηση για τους μαθητές και 
αθλητές του. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• «Προλεγόμενα Θεωρίας - Φιλοσοφίας Αθλητισμού», 
Γεώργιος Δ. Φαράντος, Εκδόσεις «Τελέθριο», ΑΘΗΝΑ 
1996

• «Θέματα Φιλοσοφίας Φυσικής Αγωγής, Εισαγωγή 
στη Φιλοσοφία», Ιωάννης Μουρατίδης, Εκδόσεις 
«Κ.Χριστοδουλίδη», Θεσ/νίκη

• «Οι αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνω για τον αθλη-
τισμό», Κωσταντίνα Γογγάκη, Εκδόσεις «Γιώργος 
Δαρδάνος»

• Πλάτων, «Πολιτεία», «Πολιτικός», «Φαίδων», «Νόμοι», 
«Κρίτων», Εκδόσεις «Ζήτρος», Αρχαίοι συγγραφείς, 
Εγκυκλοπαίδια Πάπυρος Λαρούς 

Η θέση της φυσικής αγωγής στη φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη
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Με την ονομασία Ναουάτλ αναφερό-
μαστε στους λαούς που αναπτύχθηκαν στη Με-
σοαμερική. Οι σημαντικότεροι από αυτούς ήταν 
οι Tepanecos, οι Chinampanaces, οι Chalcas, 
οι Tlatepotzcas και κυρίως οι Aztecas.

Οι τελευταίοι, όταν έφτασαν στην κοιλάδα 
του Μεξικού στις αρχές του 14ου αιώνα, δεν 
ήταν παρά ένας νομαδικός λαός, ο οποίος 
πολύ σύντομα έγινε μια ισχυρή αυτοκρατορία. 
Ο πολιτισμός τους είναι μια σύνθεση από στοι-
χεία των άλλων λαών που αναπτύχθηκαν στην 
αμερικανική ήπειρο, γι’ αυτό και πολλοί μελετη-
τές τους ονόμασαν «Ρωμαίους της Μεσοαμερι-
κής».

Πολύ γρήγορα οι Αζτέκοι ανέπτυξαν τομείς, 
όπως οι τέχνες και οι επιστήμες, και γνώσεις 
αστρονομίας και ιατρικής. Έκτισαν μεγάλες πό-

λεις, με κυριότερη την Τενοτστιτλάν, που ήταν 
το κέντρο της αυτοκρατορίας τους. Η ίδρυση 
αυτής της πόλης γίνεται μετά από μια μεγάλη 
οδοιπορία που έκαναν, σε αναζήτηση του τό-
που τον οποίον οι προφητείες και οι μύθοι τους 
είχαν ορίσει. 

Οργανώθηκαν οι κοινωνικές τάξεις και διοι-
κούνταν από το βασιλιά κι ένα συμβούλιο στο 
οποίο συμμετείχαν ευγενείς πολιτικοί, πολεμι-
στές και ιερείς. Άλλες τάξεις που αποτελούσαν 
το κοινωνικό ιστό ήταν οι έμποροι, οι τεχνίτες και 
οι γεωργοί.

Έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην εκπαίδευση 
των παιδιών. Υπήρχαν δύο Οίκοι, όπου τα παι-
διά ανέπτυσσαν τη φύση τους και μαθήτευαν: 
το Τελποτσκάλι, όπου η εκπαίδευση είχε ως στό-
χο να γίνουν χρήσιμοι πολίτες στο κράτος και το 

Κείμενο: Νύκταρη Όλγα

Ο ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ 
ΤΟΥ “ΑΝΘΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ” 
ΣΤΟΥΣ ΝΑΟΥΑΤΛ
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Ο πόλεμος ήταν μια από τις σημαντικότερες εκφράσεις των Αζτέκων, αφού ήταν ιδιαίτερα γενναίοι 
πολεμιστές και κάποιοι μελετητές τους συγκρίνουν με τους αρχαίους Σπαρτιάτες.

Ο συμβολισμός του ανθισμένου πολέμου στους Ναουάτλ
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Καλμεκάκ «Ο οίκος που το σώμα αναπτύσσεται 
και ανθίζει». Εκεί, εκπαιδεύονταν οι μελλοντικοί 
πολεμιστές, αρχηγοί και ιερείς.

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’ αυ-
τόν το λαό, ο οποίος βλέπει και αντιλαμβάνεται 
δύο μορφές του πολέμου. Τον εξωτερικό-κατα-
κτητικό, αφού πολεμούσαν με πολλούς γειτονι-
κούς λαούς και δημιούργησαν μια αυτοκρατο-
ρία, και τον εσωτερικό-τελετουργικό, τον οποίο 
ονόμαζαν «ανθισμένο πόλεμο». Σ΄ αυτόν ο πο-
λεμιστής έμπαινε σε μια πολύ εσωτερική διαδικα-
σία έτσι ώστε να κάνει την ψυχή του να ανθίσει 
και να κατακτήσει ένα κομμάτι του εαυτού του, 
το πιο πνευματικό και αληθινό. Τρόπαιο δηλαδή 
αυτής της μάχης ήταν η ίδια η ψυχή του.

Για να μπορέσει ο πολεμιστής να φτάσει σ’ 
αυτήν την εσωτερική κατάσταση και κατάκτηση, 
χρειαζόταν την κατάλληλη προετοιμασία και εκ-
παίδευση. Αυτό γινόταν στο Καλμεκάκ, όπου οι 
νέοι άνδρες περνούσαν μια μυητική εκπαίδευση 
μέσω δοκιμασιών, έτσι ώστε να ξεπεράσουν το 
φόβο του θανάτου. Διδάσκονταν ότι η ζωή εδώ 
στη γη δεν ήταν παρά ένα σύντομο πέρασμα 
προς την πραγματική πνευματική τους κατοι-

κία μετά το θάνατο. Διδάσκονταν επίσης να 
αντέχουν σε διάφορες κακουχίες, πείνα, δίψα, 
κούραση, κρύο έτσι ώστε να αναπτύσσουν τη 
βούληση με την οποία μπορούσαν να κυριαρ-
χήσουν στο σώμα τους. 

Υπήρχαν δύο τάγματα: των Ιπποτών Αετών 
και των Ιπποτών Τίγρεων, που πήραν τα ονόμα-
τά τους από τον ιδιαίτερο συμβολισμό των δύο 
αυτών ζώων στην αζτέκικη θρησκεία. Ο αετός 
συμβολίζει τον «Πέμπτο Ήλιο» της Δημιουργίας, 
τον πνευματικό εσωτερικό Ήλιο και το θεό του 
πολέμου Χουιτζιλοπότστλι. Η τίγρις σχετίζεται με 
το θεό Ξολότλ και το ταξίδι του Ήλιου, όταν αυ-
τός είναι κρυμμένος, όταν δεν είναι ορατός. 

Σ’ αυτά τα τάγματα οι νεαροί προετοιμάζο-
νταν για την άσκηση του «Ανθισμένου Πολέ-
μου», του πολέμου με τον ίδιο τους τον εαυτό. 
Μάθαιναν την έννοια της θυσίας, αφού και οι 
ίδιοι οι θεοί τους είχαν θυσιαστεί, για να μπο-
ρέσει ο Ήλιος να παραμείνει στον ουρανό, για 
να μπορεί να υπάρχει η ανθρωπότητα. Μέσω 
της θυσίας λοιπόν ο άνθρωπος εξαγνίζεται, η 
καρδιά του ανοίγει και ανθίζει. Γι’ αυτό και δεν 
υπήρχε μεγαλύτερη τιμή για έναν πολεμιστή από 
το να χάσει τη ζωή του στη μάχη. Πίστευαν ότι 
οι ψυχές αυτών των πολεμιστών ενώνονταν με 
τον Ήλιο, γίνονταν ακόλουθοι και υπηρέτες του, 
ενώ όσοι πέθαιναν με φυσικό τρόπο έπρεπε να 
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διασχίσουν τα μονοπάτια του Κάτω Κόσμου, για 
να μπορέσουν κάποια άλλη στιγμή να ενωθούν 
με τον Ήλιο. 

Πολλές φορές, οι υποψήφιοι ιππότες προ-
καλούσαν πόνο στο σώμα τους καρφώνοντας 
αγκάθια, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τη 
γέννηση αυτού του εσωτερικού εαυτού και γε-
νικότερα προετοιμάζονταν για τη στιγμή που το 
σώμα τους θα προσφερόταν σ’ έναν ανώτερο 
σκοπό. 

Υπήρχε επίσης μια διαδικασία τελετουργικής 
αναπαράστασης του πολέμου, στην οποία ο 
υποψήφιος έπρεπε να νικήσει τέσσερις πολε-
μιστές μεταμφιεσμένους σε ιαγουάρους, που 
συμβόλιζαν τις τέσσερις κατευθύνσεις και τα 
τέσσερα στοιχεία. Νικώντας τους ο πολεμιστής 
έπαιρνε τη δύναμη αυτών των στοιχείων κι έτσι 
είχε μια πλήρη κυριαρχία του εαυτού του και του 
κόσμου.

Όταν ο πολιτισμός των Αζτέκων βρισκόταν 
στην ακμή του, ο θεσμός του «Ανθισμένου Πο-
λέμου» και της θυσίας γενικότερα, κατευθυνό-
ταν προς αυτήν την εσωτερική αναζήτηση και 
ανάπτυξη. Η ανθρωποθυσία δεν υπήρχε ως 
θεσμός αλλά κάποιος με τη δική του ελεύθε-
ρη βούληση επέλεγε να θυσιαστεί για το κοινό 
καλό. Στους τελευταίους χρόνους, κι όταν άρχι-
σαν να εμφανίζονται σημάδια παρακμής, αυτό 
άλλαξε και πολλοί άνθρωποι, κυρίως από τους 
κατακτημένους λαούς, οδηγούνταν στην αν-
θρωποθυσία σαν μια προσφορά στους θεούς 
και στη δυνατότητα ο κόσμος να εξακολουθεί 
να υπάρχει και ο Ήλιος να παραμένει στερεωμέ-
νος στον ουρανό. Γι’ αυτόν το λόγο έπρεπε να 
προσφερθεί το αίμα και η καρδιά του θυσιαζό-

μενου. Το σώμα του προσφερόταν στη γη απ’ 
όπου και προήλθε.

Αυτή όμως ήταν μια εξωτερική προσέγγιση 
και παρερμηνεία μια αντίληψης και μιας νοο-
τροπίας που οδήγησε το λαό των Αζτέκων στην 
αποδυνάμωση και τέλος στην παράδοσή του 
στους Ευρωπαίους κατακτητές.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Μύθοι και παραδόσεις της Αρχαίας Αμερικής, 
Fernand Scharz, εκδόσεις ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

• Πολιτισμοί του Μεξικού, Μαρία Χιμένεθ, εκδόσεις 
ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

• Ο εσωτερικός δρόμος των πολεμικών τεχνών, Μι-
τσέλ Ετσενίκε, εκδόσεις ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

• www.wikipedia.org

• www.answers.com

Μέσω της θυσίας λοιπόν ο άνθρωπος 
εξαγνίζεται, η καρδιά του ανοίγει και ανθίζει. 
Γι’ αυτό και δεν υπήρχε μεγαλύτερη τιμή για 
έναν πολεμιστή από το να χάσει τη ζωή του 
στη μάχη.

Ο συμβολισμός του ανθισμένου πολέμου στους Ναουάτλ
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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

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ανατρέξαμε σ’ εκείνον τον παλιό όρο, 
που δείχνει ότι “διαπαιδαγωγώ” σημαίνει “εκ-
παιδεύω” (σ.μ. εδώ η συγγραφέας χρησιμοποιεί 
τους ισπανικούς όρους «educar» και «meducir» 
αντίστοιχα), δηλαδή εξάγω μέσα απ’ τον άν-
θρωπο το πλούσιο υλικό που συσσωρεύτηκε 
απ’ την εμπειρία του στο πέρασμα του χρόνου κι 
αυτό που έχω εξάγει το θέτω σε πρακτική εφαρ-
μογή για να ζήσω καλύτερα. Όλοι θέλουμε να 
ζήσουμε, όμως θα πρέπει να ξέρουμε και πώς 

να το κάνουμε. Ένας μορφωμένος άνθρωπος 
-καλά διαπαιδαγωγημένος- ζει στην πληρότη-
τά του, στον κατώτερό πόλο της ύλης και στον 
ανώτερο πόλο του πνεύματος. Ένας άνθρωπος 
λιγοστά εκπαιδευμένος, που δεν έχει τίποτα να 
βγάλει από μέσα του, ζει κάπου στη μέση, κατά 
προτίμηση εκεί όπου το βάρος τον υποχρεώνει 
να πέσει, δηλαδή στο φυσικό κόσμο.

Η Μάγια έχει μια πολύ ιδιαίτερη αντίληψη για 
τη Ζωή. Γνωρίζει ότι η ζωή βρίσκεται σε όλα τα 
πράγματα κι ότι υπάρχουν λεπτά επίπεδα, όπου 
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Φιλοσοφικά δοκίμια για την απατητλότητα του κόσμου: Η εκπαίδευση

τα σώματα δεν είναι αναγκαία... Όμως αυτή έχει 
αναλάβει να καλύπτει με πέπλα τα σώματα, τον 
υλικό κόσμο, κι αυτό το κάνει με μεγάλη επιμέ-
λεια. Έτσι έχει κάνει τους ανθρώπους να είναι 
συνηθισμένοι στο να μην κοιτάζουν πέρα από 
τη ζωή της πυκνής ύλης και να εκπαιδεύουν, 
κατά συνέπεια, αυτήν την ύλη.

Ας ξεφύγουμε για μια στιγμή από το παιχνί-
δι της Μάγια κι ας δούμε πώς διαπαιδαγωγείται 
ένα παιδί. Δίνεται μεγάλη σημασία στο να μάθει 
να τρώει, να ντύνεται, να πλένεται, να χειρίζεται 
τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του. Αποδί-
δεται μεγάλη φροντίδα στο μεγάλωμά του, την 
υγεία του, την ομορφιά του, τα πράγματα που 
μπορούν να το ευχαριστήσουν... όμως πάντοτε 
απ’ έξω, πάντα με κατεύθυνση την ικανοποίηση 
του σώματος. Για το υπόλοιπο του ανθρώπου 
δεν γνωρίζουμε τίποτα κι αν διαισθανόμαστε 
κάτι, θα το αγνοήσουμε σαν να μην υπήρχε.

Και υπάρχει κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Υπάρ-
χουν γονείς που ενσωματωμένοι σ’ αυτό το 
παιχνίδι και ξέροντας ότι θα μπορούσαν να εκ-
παιδεύσουν τα παιδιά τους προχωρώντας λίγο 
πιο πέρα από την επιφάνεια, δεν το κάνουν από 
φόβο. Φοβούνται ότι τα παιδιά τους θα γίνουν 
«διαφορετικά», ότι αν ζουν για τον εσωτερικό 
τους κόσμο, θα φτάσουν να υποφέρουν μπρο-
στά στην αδιαφορία ή την έλλειψη κατανόησης 
από τους άλλους. Και στερούν τα παιδιά τους 
από έναν ανεκτίμητο θησαυρό, που ασφαλώς 
θα μπορούσε να τους κάνει διαφορετικούς 
αλλά και καλύτερους.

Αν το να διαπαιδαγωγούμε σημαίνει να εκ-
παιδεύουμε και το να «εκ-παιδεύουμε» σημαίνει 
να αφήνουμε να βγαίνει αυτό που βρίσκεται στο 
βάθος, είναι προφανές ότι, για να μπορέσουμε 
να διαπαιδαγωγήσουμε, θα πρέπει να δεχτούμε 
ότι μέσα στον άνθρωπο υπάρχει κάτι περισσό-
τερο από τα ζωτικά του όργανα σε λειτουργία. 
Αυτό το «κάτι» είναι όπως το μεδούλι που ορί-
ζει το ανθρώπινο ον. Είναι το παλιό Εγώ, εκείνο 
που έρχεται σύροντας κόσμους και ήχους από 
το πέρασμα του χρόνου, εκείνο που -αν και χω-
ρίς εμφανή μνήμη- έχει μαζέψει καρπούς από 
όλους τους δρόμους της Γης. Κι αυτό το εσώτε-
ρο «κάτι» γνωρίζει, γιατί είναι παλιό, γιατί έχει ζή-
σει πολύ και γιατί έχει συσσωρεύσει πολλά στο 
χρόνο που έζησε. Αυτό είναι που εκδηλώνεται 
κατά την εκπαίδευση.

Για να μπορέσουμε να εκπαιδεύσουμε, υπάρ-
χουν μέθοδοι. Θα πρέπει να γνωρίζουμε μυστι-

κά, όπως αυτός που ξέρει πώς να σπάσει ένα 
καρύδι για να βγάλει την ψίχα του ή όπως αυτός 
που ξεφλουδίζει μια πατάτα για να φάει το εσω-
τερικό της ή όπως αυτός που βγάζει το τσόφλι 
ενός αυγού για να απολαύσει αυτό που υπάρχει 
μέσα. Αν κι έχουμε μάθει να καθαρίζουμε πατά-
τες κι αυγά ή να σπάμε καρύδια, δεν κατέχουμε 
ωστόσο τις μεθόδους για να συλλέξουμε τον 
εσωτερικό καρπό του ανθρώπου. Δουλεύουμε 
με τα ανθρώπινα όντα σαν να γυαλίζουμε τις 
επιφάνειες των καρυδιών, των πατατών ή των 
αυγών, αγνοώντας πλήρως αυτό που κρύβεται 
κάτω απ’ το κάλυμμα. Ωστόσο η καρδιά ξέρει 
περισσότερα από το δέρμα κι η ψυχή ξέρει πε-
ρισσότερα από το σώμα...

Γιατί στερούμαστε των μεθόδων εκπαίδευ-
σης; Επειδή τυφλωμένοι από το παιχνίδι της Μά-
για, πετάξαμε καταγής το καλύτερο μέρος του 

Ο άνθρωπος που δουλεύει το ξύλο κάνει 
κάθε μέρα μια προσεκτική επισκόπηση των 
επιτυχιών του και φροντίζει να μην μπαίνει 
σε λάθος δρόμο. Γνωρίζει τα καλά κομμάτια 
της ύλης με τα οποία δουλεύει κι αν είχε ένα 
μαθητευόμενο στο πλάι του, θα μπορούσε 
να του διδάξει όλα όσα αποκόμισε από τη 
συνεχή εμπειρία του. 
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ανθρώπου. Επειδή κανένας δεν ασχολείται με 
την ίδια την ψυχή του ούτε με το νου του ούτε με 
το πνεύμα του κι έτσι είναι δύσκολο ν’ αποκομί-
σει εμπειρίες αυτού του είδους, εμπειρίες που θα 
ήταν δυνατό να μεταδοθούν στους άλλους.

Ο άνθρωπος που δουλεύει το ξύλο κάνει 
κάθε μέρα μια προσεκτική επισκόπηση των επι-
τυχιών του και φροντίζει να μην μπαίνει σε λά-
θος δρόμο. Γνωρίζει τα καλά κομμάτια της ύλης 
με τα οποία δουλεύει κι αν είχε ένα μαθητευόμενο 

στο πλάι του, θα μπορούσε να του διδάξει όλα 
όσα αποκόμισε από τη συνεχή εμπειρία του. 
Όμως, αν ο άνθρωπος δεν δουλεύει το εσωτερι-
κό του ξύλο, τι μπορεί να παρατηρήσει, τι μπορεί 
ν’ αποκομίσει, τι μπορεί να μεταδώσει;

Κι όταν ο άνθρωπος δεν δουλεύει το εσωτε-
ρικό του ξύλο, αν δεν γνωρίζει αυτήν τη ζώνη 
τού Είναι του, τότε ακόμα κι αν ερχόταν ο μεγα-
λύτερος Δάσκαλος να του εξηγήσει τα μυστή-
ρια της μόρφωσης, δεν θα μπορούσε να τα 
εφαρμόσει, δεν θα καταλάβαινε τίποτα, δεν θα 
πίστευε σε τίποτα απ’ όσα θα άκουγε...

Εκεί που δεν υπάρχουν άνθρωποι με εσω-
τερική ζωή, δεν μπορεί να υπάρξει εκπαίδευση 
που θα ξυπνήσει την εσωτερική ζωή στους άλ-
λους.

Σήμερα οι γονείς μπορούν να δώσουν φυ-
σική ζωή, όμως σπάνια μπορούν να συντελέ-
σουν στη γέννηση του εσωτερικού όντος. Σή-
μερα οι δάσκαλοι μπορούν να δασκαλέψουν, 
να διδάξουν πώς να εκτελούνται αποτελεσμα-
τικά ορισμένα καθήκοντα, όμως δεν μπορούν 
να διαπαιδαγωγήσουν. Αναμφίβολα η Μάγια 
προτιμά τους απαίδευτους ανθρώπους, προτι-
μά αυτά τα απλά ζωάκια, που ξέρουν μόνο να 
επιβιώνουν και να δουλεύουν, για να λατρεύουν 
το θεό που εξυπηρετεί τη Μάγια: την ύλη. Η Μά-
για παίζει με τους δασκαλεμένους ανθρώπους 
όπως σ’ ένα τσίρκο. Χρειάζεται εκείνους που χει-
ρίζονται τέλεια τα σώματά τους αλλά που δεν 
θέλουν να ξέρουν γιατί τα χειρίζονται, έχουν τα 
μάτια τους δεμένα σαν σύμβολο για το ότι όσο 
λιγότερο βλέπουν, τόσο λιγότερο διακινδυνεύ-
ουν τις φυσικές τους δομές, οπότε άγονται και 
φέρονται από έναν αρχέγονο αυτοματισμό που 
κινεί τα πράγματα χωρίς να γνωρίζει τι είναι η 
κίνηση.

Θα υπάρξει κάποια στιγμή ένας Προμηθέας, 
που θα λυπηθεί για την ανθρώπινη μιζέρια και 
θα φέρει το φως σ’ αυτόν τον κόσμο; Θα πά-
ρει η ίδια η Μάγια κάποια στιγμή έναν πυρσό 
στα χέρια της και θ’ αφήσει τους ανθρώπους 
να δουν επιτέλους το νόημα του ρυθμικού τους 
χορού; 

Αν ήταν έτσι τα πράγματα, αν κάποια φορά 
αποκαλυπτόταν ένα μέρος από το πέπλο, θα 
βρισκόταν κάποιος μορφωμένος άνθρωπος 
και μ’ αυτόν θ’ ανοιγόταν μια νέα αλυσίδα, που 
οι κρίκοι της δεν θα ξέφευγαν απ’ το παιχνίδι, 
αλλά θα μάθαιναν να βλέπουν τα παιχνίδια 
τους από μέσα.

Το να «εκ-παιδεύουμε» σημαίνει να αφήνουμε 
να βγαίνει αυτό που βρίσκεται στο βάθος, 
Αυτό είναι όπως το μεδούλι που ορίζει το 
ανθρώπινο ον. Είναι το παλιό Εγώ, εκείνο που 
έρχεται σύροντας κόσμους και ήχους από 
το πέρασμα του χρόνου, εκείνο που -αν και 
χωρίς εμφανή μνήμη- έχει μαζέψει καρπούς 
από όλους τους δρόμους της Γης.
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Η επιστήμη έχει πολλές δυνατότητες, αλλά δεν μπορεί να εξηγήσει τα πάντα. Κάποια 
φαινόμενα, ακόμα κι αν θεωρηθούν ότι ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας ή αποτελούν 
ενδείξεις της άγνοιας που έχουμε για ένα μεγάλο σύνολο πραγμάτων που θα μπορούσαν να 
εξηγηθούν με φυσικό τρόπο, επιδεικνύουν μια επίμονη τάση να παραμένουν ανεξήγητα. Ας 
δούμε τα πιο γνωστά απ’ αυτά, παρακάτω. 

1. Η σύνδεση σώματος και ψυχής
Οι βιολογικές επιστήμες μόλις αρχίζουν να καταλαβαίνουν τους τρόπους με τους οποίους ο νους 

επηρεάζει το σώμα. Το φαινόμενο placebo, για παράδειγμα, επιδεικνύει ότι οι άνθρωποι μπορούν 
πολλές φορές να προκαλέσουν μόνοι τους την εξασθένιση παθολογικών συμπτωμάτων, εάν πιστεύ-
ουν ότι μια θεραπεία που δέχονται είναι αποτελεσματική, αν και δεν τους δίνεται καμιά θεραπεία αλλά 
νομίζουν ότι τη λαμβάνουν (placebo). Με τη χρήση διαδικασιών που η κατανόησή τους είναι πολύ 
φτωχή, η ικανότητα του σώματος να θεραπεύσει τον εαυτό 
του είναι πολύ πιο εντυπωσιακή από οποιαδήποτε θεραπευτι-
κή προσπάθεια της σύγχρονης ιατρικής. 

2. Ψυχικές δυνάμεις και ESP
Οι ψυχικές δυνάμεις και η εξωαισθητήρια αντίληψη (ESP 

Extra-sensory perception) συγκαταλέγονται στην παρουσίαση 
αυτή, αν όχι για οποιονδήποτε άλλο λόγο, τουλάχιστον διότι η 
πεποίθηση ότι συμβαίνουν παρουσιάζει μια μεγάλου εύρους 
κοινή αποδοχή. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η διαίσθηση 
είναι ένα είδος ψυχικής δύναμης, ένας τρόπος για να υπάρχει 
πρόσβαση σε κρυφή ή ειδική γνώση σχετικά με τον κόσμο ή το 
μέλλον. Ερευνητές έχουν κάνει δοκιμασίες σε ανθρώπους που 
ισχυρίζονται ότι έχουν ψυχικές δυνάμεις, αν και τα αποτελέσμα-
τα των δοκιμασιών που έχουν γίνει κάτω από αυστηρά ελεγχό-
μενες επιστημονικές συνθήκες έχουν αποδειχθεί μέχρι στιγμής 
αρνητικά ή διφορούμενα. Κάποιοι έχουν ισχυριστεί ότι οι ψυχι-
κές δυνάμεις δεν μπορούν να ελεγχθούν και να μετρηθούν ή 
για κάποιο λόγο ελαχιστοποιούνται στην παρουσία σκεπτικι-
στών ή επιστημόνων. Εάν αυτό είναι αλήθεια, η επιστήμη ίσως 
να μη μπορέσει ποτέ να αποδείξει ή να αποκλείσει την ύπαρξη 
των ψυχικών δυνάμεων. 

3. UFO (ATIA)
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι φαινόμενα θέασης ΑΤΙΑ (Αγνώστου Ταυτότητας Ιπτάμενα Αντικείμενα) 

υπάρχουν. Πολλοί άνθρωποι βλέπουμε πράγματα στον ουρανό που δεν μπορούμε να αναγνωρί-
σουμε, τα οποία κυμαίνονται από αεροσκάφη μέχρι μετέωρα. Το εάν αυτά τα αντικείμενα ή τα φώτα 
είναι ή δεν είναι εξωγήινα σκάφη, αποτελεί τελείως διαφορετικό θέμα. Δεδομένων των αφάνταστων 
αποστάσεων και προσπαθειών που εμπλέκονται για να διανυθούν διαπλανητικές, διαστρικές και 
ακόμα διαγαλαξιακές αποστάσεις, ένα τέτοιο σενάριο φαίνεται εκ πρώτης όψεως κάπως απίθανο. 
Παρολαυτά, ενώ οι προσεκτικές έρευνες έχουν αποκαλύψει γνωστές αιτίες για τις περισσότερες περι-
πτώσεις θεάσεων, κάποιες περιπτώσεις ΑΤΙΑ θα παραμείνουν πιθανότατα ανεξήγητες. 

Πηγή: www.esoterica.gr, στο πλαίσιο της συνεργασίας με το περιοδικό μας

Φωτογραφία από πείραμα 
τηλεκίνησης
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4. Επιθανάτιες εμπειρίες και ζωή 
    μετά το θάνατο
Άνθρωποι που κάποτε είχαν φτάσει κοντά στο 

θάνατο, έχουν κάποιες φορές αναφέρει ποικίλες 
υπερφυσικές εμπειρίες (όπως το ότι βρίσκονται 
σ’ ένα τούνελ και πλησιάζουν σε μια αλλόκο-
σμη πηγή φωτός, ξανασυναντούν ανθρώπους 
τους αγαπημένους, έχουν μια αίσθηση απέρα-
ντης γαλήνης κ.λπ.) κάτι που θα μπορούσε να 
υποδηλώνει ότι υπάρχουμε μετά το θάνατο. Ενώ 
τέτοιες εμπειρίες βιώνονται με μεγάλη ένταση και 
συχνότητα, κανείς δεν έχει γυρίσει με αποδείξεις 
ή με επαληθεύσιμες πληροφορίες σχετικά με το 
τι πραγματικά γίνεται μετά το θάνατό μας. Οι 
σκεπτικιστές προτείνουν ότι οι εμπειρίες αυτές 
εξηγούνται με φυσικό τρόπο και αποτελούν προ-
βλεπόμενες ψευδαισθήσεις ενός εγκεφάλου που 
βρίσκεται σε συγκεκριμένη τραυματική κατάστα-
ση, αλλά δεν υπάρχει ωστόσο τρόπος να γνω-
ρίσουμε με βεβαιότητα τι είναι αυτό που προκαλεί 
τις επιθανάτιες εμπειρίες ή αν είναι όντως οράμα-
τα της «άλλης πλευράς». 

5. Ντεζαβού (Deja vu)
Το Deja vu είναι μια γαλλική φράση που ση-

μαίνει «το έχω ξαναδεί» και αναφέρεται στο ευ-
διάκριτο, αινιγματικό και μυστηριώδες αίσθημα 
ότι έχουμε ξαναζήσει ένα συγκεκριμένο σύνολο 
περιστάσεων στο παρελθόν. Μια γυναίκα μπορεί 
να μπαίνει σ’ ένα κτίριο σε μια ξένη χώρα που δεν 
είχε ποτέ πριν επισκεφτεί και να νιώθει ότι το όλο 
σκηνικό της είναι παράξενα και αναμφισβήτητα 

Φωτογραφία από εμφάνιση ΑΤΙΑ στον ουρανό 
του Σέφιλντ της Αγγλίας, στις 4 - 4 -1962

Στην φωτογραφία απεικονίζεται ο περíφημος 
εξωγήινος του Roswell. Σύμφωνα με διάφορα 
σενάρια, διασώθηκε ζωντανός κατόπιν 
συντριβής, σε έδαφος των Η.Π.Α., του σκάφους 
στο οποίο επέβαινε και μεταφέρθηκε με άκρα 
μυστικότητα στην ομώνυμη στρατιωτική βάση, 
όπου και υπήρξε αντικείμενο επιστημονικών 
πειραμάτων.

γνώριμο. Κάποιοι αποδίδουν το deja vu σε ψυ-
χικές εμπειρίες ή σε αυθόρμητες εκλάμψεις από 
προηγούμενες ζωές. Όπως και με τη διαίσθηση, 
η έρευνα στην ανθρώπινη ψυχολογία μπορεί να 
προσφέρει πιο φυσιολογικές ερμηνείες, αλλά σε 
τελευταία ανάλυση η αιτία και η φύση του ίδιου 
του φαινομένου παραμένει ένα μυστήριο. 

6. Φαντάσματα
Από το έργο του Shakespeare «Μάκβεθ» μέχρι 

τα τηλεοπτικά σόου με τα μέντιουμ, τα πνεύματα 
των νεκρών κάνουν εδώ και πολλά χρόνια την εμ-
φάνισή τους στον πολιτισμό μας και στις λαϊκές 
παραδόσεις. Πολλοί άνθρωποι έχουν αναφέρει 
ότι είδαν παρουσίες από σκιώδεις αγνώστους 
ή από εκλιπόντες αγαπημένους τους. Αν και μια 
οριστική απόδειξη για την ύπαρξη των φαντα-
σμάτων παραμένει άπιαστη, ειλικρινείς αυτόπτες 
μάρτυρες συνεχίζουν να αναφέρουν θεάσεις, 
φωτογραφήσεις ή ακόμα και επικοινωνίες με φα-

ντάσματα. Οι ερευνητές φαντασμάτων ελπίζουν 
ότι κάποια μέρα θα αποδειχθεί ότι οι πεθαμένοι 
μπορούν να έρθουν σ’ επαφή με τους ζωντα-
νούς, παρέχοντας μια τελική απάντηση στο μυ-
στήριο. 

7. Μυστηριώδεις εξαφανίσεις
Οι άνθρωποι εξαφανίζονται για ποικίλους λό-

γους. Οι περισσότερες περιπτώσεις αφορούν σε 
εθελούσιες φυγές, κάποιες σε εμπλοκή σε ατυχή-
ματα, κάποιοι έχουν πέσει θύματα απαγωγής ή 
δολοφονίας, αλλά στις περισσότερες περιπτώ-
σεις οι εξαφανισμένοι τελικά, με τον έναν ή με 
τον άλλον τρόπο, βρίσκονται. Αυτό δεν συμβαί-
νει με τις πραγματικά μυστηριώδεις εξαφανίσεις. 
Από το πλήρωμα του Marie Celeste μέχρι τον 
Jimmy Hoffa, την Amelia Earhart και την Natalee 
Holloway, κάποιοι άνθρωποι φαίνεται ότι έχουν 
εξαφανιστεί χωρίς να έχουν αφήσει απολύτως 
κανένα ίχνος. Όταν βρίσκονται άνθρωποι που 
θεωρείται ότι εξαφανίστηκαν, αυτό γίνεται πά-
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ντα μέσα από αστυνομικές έρευνες, μαρτυρίες 
ή ακόμα κι από τύχη, όχι όμως από «ψυχικούς 
ντετέκτιβ». Αλλά όταν λείπουν στοιχεία και τα ίχνη 
έχουν χαθεί, ακόμα και η αστυνομία ή η επιστή-
μη, δεν μπορούν πάντα να λύσουν το μυστήριο. 

8. Διαίσθηση
Όπως και να το αποκαλέσει κανείς, προαί-

σθημα, «έκτη αίσθηση» ή οτιδήποτε άλλο, όλοι 
έχουμε βιώσει τη διαίσθηση κάποια στιγμή στη 
ζωή μας. Βέβαια, τα προαισθήματα συχνά προ-
κύπτουν λανθασμένα (πόσες φορές κατά τη δι-
άρκεια αναταράξεων στο αεροπλάνο ήμασταν 
σίγουροι ότι το αεροπλάνο θα πέσει;) αλλά πολ-
λές φορές επίσης επιβεβαιώνονται. Οι ψυχολό-
γοι σημειώνουν ότι οι άνθρωποι υποσυνείδητα 
λαμβάνουμε πληροφορίες από τον κόσμο που 
μας περιβάλλει οδηγώντας μας στο να νιώθου-
με ή ακόμα και να γνωρίζουμε πράγματα, χωρίς 
να ξέρουμε πώς και γιατί τα ξέρουμε. Αλλά οι 
περιπτώσεις των διαισθήσεων είναι δύσκολο να 
αποδειχθούν ή να μελετηθούν και οι ψυχολόγοι 
μπορούν να δώσουν μόνο μερική απάντηση στο 
ζήτημα. 

9. Ο Μεγαλοπόδαρος
Για δεκαετίες μεγάλα, μαλλιαρά και ανθρω-

πόμορφα πλάσματα που αποκαλούνται «Μεγα-
λοπόδαροι» έχουν κατά καιρούς αναφερθεί από 
αυτόπτες μάρτυρες στην Αμερική. Παρόλες τις 
εκατοντάδες αναφορές ποτέ δεν έχει βρεθεί ούτε 
ένα σώμα από το πλάσμα αυτό. Κανένα δεν έχει 
ποτέ σκοτωθεί από κάποιον κυνηγό, δεν έχει χτυ-
πηθεί από κάποιο διερχόμενο αμάξι ή ακόμα δεν 
έχει βρεθεί νεκρό από φυσικά αίτια. Στην απουσία 
ισχυρών στοιχείων, όπως δόντια ή οστά, η υπό-
θεση στηρίζεται στις μαρτυρίες όσων τα έχουν 
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Φωτογραφία φαντάσματος  στην Πίζα 

δει και σε αμφιλεγόμενες φωτογραφίες και βί-
ντεο. Εφόσον είναι λογικά αδύνατο να αποδειχθεί 
καθολικά η άρνηση μιας υπόθεσης (πάντα θα 
υπάρχει η πιθανότητα να βρεθεί το στοιχείο που 
την επιβεβαιώνει), η επιστήμη δεν θα μπορέσει να 
αποδείξει ότι πλάσματα σαν τον Μεγαλοπόδαρο 
και το Τέρας του Λοχ Νες δεν υπάρχουν. 

10. Ο βόμβος του Taos
Κάποιοι κάτοικοι και επισκέπτες της μικρής 

πόλης Taos του Νέου Μεξικού για πολλά χρόνια 
αναφέρουν πως ενοχλούνται και προβληματί-
ζονται από ένα μυστηριώδη και αμυδρό βόμβο 
χαμηλής συχνότητας στον αέρα της ερήμου. Για 
περίεργο λόγο μόνο περίπου το 2% των κατοίκων 
του Taos αναφέρουν ότι ακούν τον ήχο αυτό. Κά-
ποιοι πιστεύουν ότι αποτελεί απλά ένα ασυνήθι-
στο ακουστικό φαινόμενο, άλλοι υποψιάζονται 
μαζική υστερία ή ακόμα εμπλέκουν απειλητικές 
συνομωσιολογικές ιστορίες. Είτε είναι όντως κά-
ποιος υπαρκτός βόμβος, είτε αποτελεί κάποιο 
ψυχολογικό, φυσικό ή υπερφυσικό φαινόμενο, 
κανένας μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να εντο-
πίσει την προέλευσή του.

ESOTERICA.gr, Σύνθεση/Μετάφραση/Απόδοση/
Σχολιασμός από: 
http://www.qsl.net/w5www/taoshum.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Marie_Celeste
http://en.wikipedia.org/wiki/Jimmy_Hoffa

http://www.crimelibrary.com/notorious_murders/
famous/jimmy_hoffa/1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Amelia_Earhart
http://en.wikipedia.org/wiki/Natalee_Holloway
http://www.livescience.com/strangenews/top10_
unexplained_phenomena.html
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βιβλίων
παρουσίαση

ΝΙΟΒΗ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΑΣ
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΓΚΡΟΣΑΚ ΚΑΙ ΑΛΙΣ ΑΝΤΕΡΓΟΥΝΤ 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Κάποτε, στα αρχαία χρόνια, μια πριγκίπισσα ξεκινάει με τον αδερφό της Πέλοπα 
ένα ταξίδι, που θα την οδηγήσει στη γη των Ελλήνων. Είναι η Νιόβη, προικισμέ-
νη με αρετές αλλά και στιγματισμένη από ένα δυσοίωνο χρησμό. Η μοίρα την 
οδηγεί μακριά από την πατρίδα της, όμως ελπίζει πως οι θεοί θα ευλογήσουν 
την αυτοκρατορία που ονειρεύεται να ιδρύσει… Ένα όμορφο μυθιστόρημα, 
που διηγείται μια εκδοχή του μύθου της Νιόβης και του Πέλοπα, παιδιών του 
Ταντάλου.

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ 2012
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Καθώς το 2012 βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής, τα σενάρια σχετικά με το 
μέλλον του πλανήτη και της ανθρωπότητας πληθαίνουν. Είναι αληθινά τα όσα 
προφητεύει το ημερολόγιο των Μάγια; Πρόκειται να φτάσουμε στο τέλος ενός 
κοσμικού κύκλου ή μήπως ετοιμαζόμαστε για ένα νέο εξελικτικό βήμα; Σ’ αυτό 
το βιβλίο ερευνητές κι επιστήμονες επιχειρούν να περιγράψουν την πλανητική 
αλλαγή που θα ακολουθήσει, σε συνδυασμό με τις δυνατότητες που αυτή θα 
μας προσφέρει σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο. 

ΓΟΗΤΕΙΑ: ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΑΛΙΚΗ Α. ΜΠΕΪΛΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
Με την καθοδήγηση της Αλίκης Μπέιλι, συγγραφέα του βιβλίου αυτού και δα-
σκάλας του εσωτερισμού, έχουμε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε ένα από τα 
προβλήματα της εποχής μας: τη γοητεία. Προς αποφυγή παρερμηνειών, η 
συγγραφέας ορίζει αρχικά τη γοητεία και περιγράφει τη φύση της, ώστε να 
αναλύσει στη συνέχεια τα αίτια που την προκαλούν, καθώς και τις τεχνικές αντι-
μετώπισής της. Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο έργο, το οποίο απευθύνεται 
κυρίως σε όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στις αρχές της εσωτερικής φιλο-
σοφίας. 

ΑΡΧΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΉΣ
DION FORTUNE
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
Το παρόν βιβλίο προσφέρει μια διαφορετική και άκρως χρήσιμη προσέγγιση 
στο θέμα της υγείας και της θεραπείας. Σύμφωνα με τις αρχές της εσωτερι-
κής θεραπευτικής, οι ασθένειες προκαλούνται εξαιτίας της έλλειψης αρμονίας 
ανάμεσα στο σώμα, τον ψυχισμό και το πνεύμα αλλά και στον κόσμο γενικό-
τερα. Έτσι εστιάζοντας στα αίτια που την προκαλούν κι όχι στα συμπτώματα 
που εμφανίζονται, μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη χαμένη αρμονία και να 
επιτύχουμε τόσο την πρόληψη όσο και τη θεραπεία των ασθενειών. Πρόκειται 
για ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο συνδυάζει τη θεραπευτική με τη συνειδητή 
πνευματική ανάπτυξη.
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Ενδιαφέροντα βιβλία απο τις ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ:

ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ
Sir EDWIN ARNOLD
Το «Φως της Ασίας» είναι ένα υπέροχο ποίημα που περιγράφει τη ζωή και τη 
διδασκαλία του ιδρυτή του Βουδισμού Γκαουτάμα Βούδα με τρόπο καλλιτεχνι-
κό, με θαυμάσιες εικόνες και παρομοιώσεις και με ιδέες που μπαίνουν στην 
ψυχή προτού περάσουν στο κόσκινο του νου. Ο Ήρωάς του είναι ο πρίγκηπας 
Σιντάρτα που συγκινημένος βαθιά από τον πόνο και τον αγώνα όλων των ζω-
ντανών πλασμάτων εγκατέλειψε τιμές και δόξες βασιλικές, νιάτα (ήταν 29 ετών), 
υγεία, δύναμη και έρωτα κι έφυγε ντυμένος με το κίτρινο ένδυμα του ασκητή, 
αποφασισμένος να βρει την αιτία του κακού και τη θεραπεία του για τη σωτηρία 
των όντων.

ΑΟΡΑΤΟΙ ΒΟΗΘΟΙ
C. W. LEADBEATER
Ποιοι είναι οι αόρατοι βοηθοί;
Σε ποιο κοσμικό πεδίο ανήκουν αυτά τα όντα που βοηθούν ζωνατανούς και 
νεκρούς;
Πώς ερμηνεύονται οι ανεξήγητες επεμβάσεις αόρατων δυνάμεων σε ώρες κιν-
δύνου;
Πώς ερμηνεύεται το φαινόμενο των εμφανίσεων προσφιλών νεκρών που προ-
ειδοποιούν και σώζουν ορισμένους ανθρώπους από βέβαιη καταστροφή;
Σ’ όλες αυτές τις ερωτήσεις απαντά το παραπάνω βιβλίου του ενορατικού C. 
W. LEADBEATER

ΟΙ ΕΠΤΑ ΚΟΣΜΙΚΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
ERNEST WOOD
Στο βιβλίο του αυτό, ο καθηγητής Ernest Wood, εξαίρετος θεόσοφος συγγραφέ-
ας του 20ου αιώνα, διακεκριμένος επιστήμονας και ακαδημαϊκός εκπαιδευτής, 
δίνει απαντήσεις στο βαθύ μυστήριο της διαφορετικότητας των πραγμάτων, 
καθώς και στο μυστήριο της μεταξύ τους βαθύτερης συγγένειας συνδυάζο-
ντας τη θεοσοφική διδασκαλία έτσι όπως την παρέδωσε η ιδρύτρια της Θεο-
σοφικής Εταιρείας Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ με ορισμένες διδασκαλίες της 
Ινδουιστικής παράδοσης.

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΝΑ ΠΕΤΡΟΒΝΑ ΜΠΛΑΒΑΤΣΚΥ
Επιλογή κειμένων της Ε.Π.ΜΠ. 
Τα κείμενα που έχουν επιλεχθεί και μεταφραστεί απαρτίζοντας αυτό το βιβλίο 
είναι κυρίως άρθρα και επιστολές της  Έλενας Π. Μπλαβάτσκυ, που είχαν δημο-
σιευθεί στα θεοσοφικά περιοδικά The Path, Τhe Theosofist, Lusifer, καθώς και σε
άλλα έντυπα της εποχής της. Σκιαγραφούν την πορεία της έρευνας του από-
κρυφου, της μελέτης και της άσκησης της Γιόγκα, καθώς και τους κινδύνους 
που συχνά κρύβονται  σε κάθε καμπή της διαδρομής της. Ωστόσο, επειδή δεν 
υπάρχει έρευνα χωρίς δυσκολίες, κινδύνους και αντιξοότητες, στα κείμενά της η 
Ε.Π.Μπλαβάτσκυ προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σε όσους επιθυμούν να 
εισέλθουν με ασφάλεια στην Ατραπό της Αναζήτησης, διευκρινίζει ερωτήματα 
που απασχολούν κάθε ερευνητικό νου και πραγματεύεται θέματα διαχρονικού 
ενδιαφέροντος. 

Κυκλοφορούν από τις Θεοσοφικές Εκδόσεις Βουκουρεστίου 25 Αθήνα 
10671 τηλ. 210-3620702, 210-3610901. 
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Η σελίδα της υγείας

Κείμενο: Γεωργία Κ. Κολιοπούλου 

ΠΛΩΤΙΝΟΣ:
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
(Περί του τίνα και πόθεν τα κακά) 

Η φιλοσοφία για τον Πλωτίνο δεν είναι συστη-
ματική μελέτη εννοιών και θεωρημάτων αλλά τρόπος 
ζωής. Είναι ανεπτυγμένη σε αυτόν η εσωτερική ψυχική 
εμπειρία. Την οντολογική του θεωρία την επαληθεύει 
όχι μόνο μέσω του συλλογισμού αλλά και μέσω της 
αναλύσεως ψυχικών γεγονότων τα οποία διαδραμα-
τίζονται στον εσωτερικό του κόσμο, στο homo interior 
κατά τον Αυγουστίνο (εσωτερικό άνθρωπο), και ανευ-
ρίσκει τις βαθμίδες της οντολογικής ιεραρχίας. Με την 
εσωτερική αυτή αναδίπλωση -Reflexio- η ανθρώπινη
ψυχή έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει και να αναχθεί 
στη θεώρηση του Νου και να διεισδύσει στο αντίκρυ-
σμα του Ενός, τη μυστική θέα της θεότητος με τη δύνα-
μη του θείου Έρωτα.

 Ο Πλωτίνος διαμορφώνει το μυστικισμό στη Δύση, 
τη μορφή θρησκευτικής συνείδησης, η οποία επιθυμεί 

και επιτυγχάνει την άρση της απόστασης μεταξύ της ψυχής 
και της υπέρ λόγου θεότητας. Η ύψιστη ιδέα της μεταφυσικής 

του θεώρησης είναι ο Θεός ως πηγή πάσης ζωής εκ του οποίου 
προήλθαν τα πάντα και στον οποίο επιστρέφουν τα πάντα. Είναι το 

Εν, επέκεινα του κόσμου. Θεώμεθα το θείο Εν, την αρχή και πηγή 
του Είναι και της Ζωής, την αιτία και το λόγο του κάλλους και της 

αγάπης, την έκχυση του Φωτός του στο κοσμικό Πνεύμα και 
αυτού πάλι στην κοσμική Ψυχή, η οποία μορφοποιεί την ύλη 
του αισθητού κόσμου.

 Η ανθρώπινη ψυχή είναι συγχρόνως θεία και χοϊκή, υπάρχει σε αυτήν κάτι το καθαρό και θείο 
(υπεραισθητό) και κάτι το αντίθετο σε αυτό (αισθητό), ξένο προς το θείο. Ο προορισμός της συνίστα-
ται στην υπερνίκηση της αντιθέσεως εξυψούμενη πέραν του αισθητού, προς τον υπεραισθητό, νοητό 
κόσμο από τον οποίο κατάγεται. Η ψυχή μας τελεί σε κατάσταση αποξένωσης, λησμονώντας τη θεία 
της αποστολή και την καταγωγή της από την ψυχή του παντός, έχασε την ικανότητά της να θεάται το 
μεγαλείο και τη δόξα της Θεότητος. Όταν ανακτήσει την ικανότητα αυτή, μπορεί να απαλλαγεί από τα 
δεσμά της ύλης και να υψωθεί στον νοητό κόσμο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της Αγάπης, της 
Τέχνης και της Φιλοσοφίας. 

 Στην πρώτη Εννεάδα (8,14) θεωρεί ως αίτιο της πτώσης της ψυχής μια ασθένειά της, προερχό-
μενη εκ της αναμίξεώς της με την ύλη. Η ύλη εγείρει αξιώσεις, καταλαμβάνει τόπο ο οποίος ανήκει 
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στην ψυχή και την εξαναγκάζει να συσπειρωθεί, 
κλέβει το χάρισμα της και το κάνει κακό, μέχρι η 
ψυχή να αναζητήσει την προς τα άνω οδό. Στην 
πέμπτη Εννεάδα αποδίδει την πτώση της στην 
ενυπάρχουσα ροπή της προς διάσπαση και 
επιθυμία ανεξέλεγκτης ελευθερίας και αυτεξου-
σιότητας. 

 Η ασθένεια της ψυχής δεν είναι όπως του 
σώματος, αλλά όπως στην ασθένεια του σώ-
ματος υπάρχει ανικανότητα να ενεργεί και πα-
θητικότητα. Η ψυχή που ασθενεί, είναι η κατά-
μεστος παθών ψυχή, η παρασυρόμενη από 
κακία σε κακία, η αυθόρμητη, όσον αφορά τις 
επιθυμίες, η επιρρεπής στην οργή, η υπέρμετρα 
πρόθυμη στο να κρίνει, που υποχωρεί εύκολα 
σε παραστάσεις φανταστικές, η ψυχή που είναι 
όπως τα εύθραυστα προϊόντα της τέχνης ή της 
φύσης, τα οποία μια πνοή ή ένας άνεμος αρκεί 
να τα καταστρέψει.

 Οι σφοδρότερες των επιθυμιών και ο τρό-
πος της ύπαρξής τους εξαρτώνται από τη σω-
ματική ιδιοσυγκρασία και δεν τις εξουσιάζει κα-
νείς, εφόσον συνδέεται με την ιδιοσυγκρασία 
αυτή, είναι ελαττώματα των οργάνων μας, ελατ-
τώματα τα οποία αμβλύνουν τη σκέψη μας και 
αφαιρούν τη θέρμη και την ενεργητικότητά μας. 
Η έλλειψη του αγαθού είναι η αιτία για την οποία 
η ψυχή βλέπει το σκοτάδι και ζει σε αυτό. Το κακό 
υπάρχει σε αυτήν την έλλειψη, αλλά συνίσταται 
όχι στη μερική αλλά στην ολική έλλειψη του αγα-
θού. Το ον που στερείται μόνο εν μέρει του αγα-
θού, δεν είναι κακό και μπορεί να είναι και τέλειο, 
τουλάχιστον όσον αφορά τη φύση του. Όταν 
όμως λείπει τελείως το αγαθό, όπως συμβαίνει 
στην ύλη, τότε έχουμε το πραγματικό κακό, δη-
λαδή το στερούμενο παντός αγαθού.

 Η ύλη εκθέτουσα τον εαυτό της στο φως 
φωτίζεται μεν, αλλά αδυνατεί να δεχθεί τις ακτί-
νες του όντος, το οποίο εκπέμπει προς αυτήν 
τη λάμψη του. Η ακτινοβολία και το φως αυτό 
σκοτεινιάζουν συμμειγνυόμενα με την ύλη, με 
αποτέλεσμα την εξασθένιση της ψυχής, γιατί 
δεν βρίσκονται πλέον σε αυτήν όλες οι δυνάμεις 
της, αφού η ύλη εμποδίζει τη δράση τους. Η ύλη 
υποκλέπτει το φως το οποίο έλαβε, και το καθι-
στά κακό, έως ότου το φως αυτό μπορέσει να 
επανέλθει στην πηγή του. Η ασθένεια όμως για 
την ψυχή δεν είναι η αφαίρεση κάποιου πράγ-
ματος το οποίο κατέχει, αλλά η προσθήκη ενός 
ξένου πράγματος όπως το φλέγμα και η χολή 
στο σώμα. Αντιλαμβανόμενοι σαφέστερα την 

αιτία πτώσης της ψυχής μπορούμε να κατανο-
ήσουμε και το ζήτημα που αφορά την ασθένειά 
της.

 Στην ψυχή υπάρχει, για παράδειγμα, κάποια 
μορφή κακού ή κακίας και τα είδη της προέρ-
χονται είτε από την ύλη που την περιβάλλει είτε 
από τα διάφορα μέρη της ψυχής στα οποία ει-
σχωρεί η κακία, δεδομένου ότι ένα από τα μέρη 
της είναι θεώρηση και το άλλο ορμή ή πάθος. 
Όσον αφορά τα εξωτερικά κακά, νόσος είναι η 
έλλειψη ή η υπερβολή που βρίσκονται στα υλικά 
σώματα, τα οποία δεν διατηρούν την τάξη και το 
μέτρο τους, ασχήμια η ύλη μη κυριαρχούμενη 
από τη μορφή και πενία η στέρηση των πραγ-
μάτων που μας είναι αναγκαία λόγω της ένω-
σής μας με την ύλη.

Ο Πλωτίνος διαμορφώνει το μυστικισμό 
στη Δύση, τη μορφή θρησκευτικής 
συνείδησης, η οποία επιθυμεί και 
επιτυγχάνει την άρση της απόστασης 
μεταξύ της ψυχής και της υπέρ λόγου 
θεότητας.
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 Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, τα κακά δεν θα 
εκλείψουν και υφίστανται εξ ανάγκης, δεν υπάρ-
χουν στους θεούς και κυκλοφορούν γύρω από 
τη φύση των θνητών και του τόπου όπου αυ-
τοί βρίσκονται. Οφείλουμε να αποφεύγουμε την 
κακία και ό,τι προέρχεται εξ αυτής, πρέπει να 
φεύγουμε από αυτήν την κατάσταση, όχι εγκα-
ταλείποντας τη γη αλλά ζώντας με δικαιοσύνη, 
ευσέβεια και φρόνηση... «όχι αλλάζοντας τόπο 
αλλά αποκτώντας την αρετή και χωριζόμενοι 
από το σώμα». 

 Όταν η ψυχή δεν βρίσκεται σε επαφή με μια 
πραγματικότητα κατώτερή της, τότε δεν θα υφί-
σταται πλέον ούτε επιθυμία ούτε λύπη ούτε οργή 
ούτε φόβοι, γιατί αυτό που φοβόμαστε περισσό-
τερο είναι η διάλυση του όντος που συνίσταται 
από σώμα και ψυχή. Αυτή η διάλυση συνεπά-
γεται λύπη και πόνο και οι επιθυμίες συνοδεύο-
νται σε αυτό το σύνθετο όν από μια κατάσταση 

ταραχής και σύγκρουση του 
αλόγου μέρους της ψυχής εξω-
τερικά προερχόμενης. Η ψυχή 
υφίσταται σύγκρουση για το 
ότι δεν είναι αδιαίρετος ενώ οι 
εσφαλμένες δοξασίες οφείλο-
νται στο ότι η ψυχή απομακρύ-
νεται από την αλήθεια, διότι δεν 
είναι καθαρή.

 Η επιθυμία που οδηγεί στο 
νου, είναι κάτι τελείως διαφορετι-
κό. Η ψυχή συνενούται αποκλει-
στικά με το νου, προσυψούται 
προς αυτόν και δεν έχει πλέον 
ροπή προς κατώτερα όντα. 
Χάρη στη δύναμη και τη φύση 
του αγαθού, το κακό δεν υφί-
σταται μεμονωμένο, εμπλέκεται 
αναγκαστικά στα δεσμά του 
ωραίου, όπως ένας δεσμώτης 
σε χρυσές αλυσίδες. Τα δεσμά 
αυτά τα αποκρύπτουν, ώστε 
να μην είναι πάντοτε ενώπιον 
των οφθαλμών των ανθρώ-
πων, ακόμη και όταν το περι-
εργάζονται, χάρη στις εικόνες 
οι οποίες το συγκαλύπτουν, 
υπενθυμίζουν την ωραιότητα 
και συνενώνονται με αυτήν.

 Ο Πλωτίνος θέτει ως ηθικό 
σκοπό του βίου την «ομοίωση 
θεώ», την αναδρομή της εκπε-

σούσης ψυχής στην αρχική της πηγή. Εκφράζο-
ντας έτσι την αντίληψη την οποία είχε εκφράσει ο 
Πλάτων στο «Θεαίτητον» θεωρεί ότι η φυγή από 
τον κόσμο επιτυγχάνεται δια της κάθαρσης της 
ψυχής από την αδικία και την αμαρτία. «Τις ουν 
φύγει; θεώ φύσιν ομοιωθήναι. Τούτο δε, ει δίκαι-
οι και όσιοι και μετά φρονήσεως γενοίμεθα και 
όλως εν αρετή ».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• «Εννεάδες» Πλωτίνου, μετάφραση Α. Δαλέζιου

• «Εννεάδων βιβλία» 30-33, (Το μεγάλο βιβλίο), Πλωτί-
νος, μετάφραση Γ. Τζαβάρα 

• Νεότερο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό «ΗΛΙΟΥ», Το Αρχαίο 
Ελληνικό Πνεύμα

• Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάνικα 

Η ύλη εκθέτουσα τον εαυτό της στο φως φωτίζεται μεν, αλλά 
αδυνατεί να δεχθεί τις ακτίνες του όντος, το οποίο εκπέμπει 
προς αυτήν τη λάμψη του. Η ακτινοβολία και το φως αυτό 
σκοτεινιάζουν συμμειγνυόμενα με την ύλη, με αποτέλεσμα την 
εξασθένιση της ψυχής, γιατί δεν βρίσκονται πλέον σε αυτήν 
όλες οι δυνάμεις της, αφού η ύλη εμποδίζει τη δράση τους.
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Η σελίδα του

Bodhidharma

Κείμενο: Μωρόπουλος Γιάννης

Στις Πολεμικές Τέχνες με τον όρο Φόρμες 
(Κάτας στο Καράτε, Poomse στο Tae kwon Do) 
εννοούμε μια σειρά από αμυντικές και επιθετι-
κές κινήσεις πραγματοποιημένες εναντίον φα-
νταστικών αντιπάλων σ’ ένα προκαθορισμένο 
πλαίσιο. Είναι αντίστοιχο μ’ αυτό που ο Πλάτω-
νας ονόμαζε σκιαμαχία (ο πολεμιστής που πο-
λεμά με την «σκιά»του). 

Βέβαια οι δάσκαλοι των Ανατολικών Πολεμι-
κών Τεχνών επηρεασμένοι από τη ΖΕΝ φιλοσο-
φία, δεν έδιναν πολλές εξηγήσεις στους μαθη-
τές, αλλά γνώριζαν πολύ καλά πόσο ευεργετικό 
ήταν για την εξέλιξή τους αυτό που ένας Δυτικός 
θα το έβλεπε σαν απλή επανάληψη κάποιων κι-
νήσεων χωρίς ιδιαίτερο νόημα σε κάποιο άλλο 
επίπεδο.

Εδώ, σ’ αυτήν τη σύντομη αναφορά, εκτός 
από την όψη των τεχνικών, τις οποίες ο καθέ-
νας μπορεί να βρει σε μια καλή σχολή, θα προ-
σπαθήσουμε να δείξουμε και τη νοητική στάση 
που πρέπει να κρατά ο μαθητής των Πολεμικών 
Τεχνών κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των Φορ-
μών. Θα εστιαστούμε λοιπόν στο στυλ του Tae 
Kwon Do, στο οποίο οι φόρμες ονομάζονται 
Poomse και οι 8 πρώτες έχουν μια ξεκάθαρη 
αναλογία με τα 8 Τρίγραμμα που βρίσκουμε στο 
πολύ εσωτερικό κείμενο, το «I Ching», όπως θα 
δούμε παρακάτω.

Μέσω της εξάσκησης των Poomse οι μα-
θητές καταφέρνουν να μάθουν τη χρησιμό-
τητα διαφόρων τεχνικών του T.K.D. Οι φόρμες 
υπηρετούν έναν πολυδιάστατο ρόλο, βοηθώ-
ντας στην ανάπτυξη και την τελειοποίηση του 
συντονισμού, της ισορροπίας, του συγχρονι-

σμού, τον έλεγχο της αναπνοής και το ρυθμό, 
τα οποία όλα είναι απαραίτητα προσόντα σ’ 
ένα μαθητή του T.K.D. Ένα χαρακτηριστικό που 
βλέπουμε σε όλα τα Poomse είναι ότι ξεκινούν 
από ένα σημείο και καταλήγουν στο ίδιο ακρι-
βώς, δείχνοντας ότι ο πολεμιστής ό,τι κι αν κάνει 
πρέπει πάντα να γνωρίζει πού είναι το Κέντρο 
του και να καταλήγει πάντα σ’ αυτό. Κινείται 
προς τις τέσσερις κατευθύνσεις του χώρου και 
ξαναγυρίζει στο Κέντρο. Δεν πρέπει να χάνει το 
δρόμο του ή το Δάρμα του, όπως το ονομάζει η 
Ανατολική φιλοσοφία. 

Βέβαια τα Poomses πρέπει να εκτελούνται με 
μια νοητική στάση, η οποία γίνεται φανερή στο 
μαθητή από το συσχετισμό του καθενός από τα 
8 πρώτα Poomse μ’ ένα απ’ τα τρίγραμμα του 
«I Ching». 

Ο ΣΩΣΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΟΣ POOMSE ΣΤΟ TAE KWON DO
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Poomse
Όπως αναφέραμε παραπάνω, το Tae Kwon Do χρησιμοποιεί τα Poomse ως μέσο εξάσκησης. Τα 

Poomse προέρχονται από το «I Ching», ένα Κινέζικο βιβλίο με σοφά αποφθέγματα. Το «I Ching» έχει 64 
εξάγραμμα, ένα συνδυασμό από δύο σετ τριών γραμμών ανοιχτών ή κλειστών (ολόκληρων ή κομμέ-
νων στη μέση). Το σετ των τριών γραμμών ονομάζεται τρίγραμμο. Οι κλειστές γραμμές συμβολίζουν 
το Γιάνγκ ενώ οι ανοιχτές το Γιν. Στην Κινέζικη γλώσσα η ένωση του Γιν και του Γιάνγκ ονομάζεται Τάι 
Τσι. Στην Κορεάτικη γλώσσα η ένωση αυτή ονομάζεται Tae-guk. Τα 8 τρίγραμμα μαζί ονομάζονται 
Pal-gwe. Αυτό εξηγεί τον όρο Poomse Taeguk Palgwe. 

Ας τα δούμε με τη σειρά:

Poomse Taeguk/Palgwe Il Jang - Παράδεισος
(Νότος, Πατέρας). Το πρώτο Taeguk είναι το ξεκίνημα όλων των Poomse. 

Το τρίγραμμο που σχετίζεται μ’ αυτό αναπαριστά το Γιάνγκ (παράδεισος, 
Φως), γι’ αυτόν το λόγο αυτό το Poomse πρέπει να εκτελείται αποδίδοντας 
τη μεγαλοπρέπεια του Παραδείσου. 

 Poomse Taeguk/Palgwe Ee Jang - Λίμνη 
(Νοτιοανατολικά, Νεώτερη κόρη). Στο βάθος της Λίμνης υπάρχουν θη-

σαυροί και μυστήρια. Οι κινήσεις αυτού του Taeguk πρέπει να εκτελούνται 
γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος έχει περιορισμούς τους οποίους μπορεί να 
ξεπεράσει. Αυτό πρέπει να μας οδηγεί σ’ ένα αίσθημα χαράς, ξέροντας ότι 
μπορούμε να ελέγχουμε το μέλλον μας. 

Poomse Taeguk/Palgwe Sam Jang - Φωτιά 
(Ανατολή, Δεύτερη κόρη). Η Φωτιά περικλείει μεγάλα ποσά ενέργειας. Η 

Φωτιά βοήθησε τον άνθρωπο να επιβιώσει, αλλά από την άλλη έχει και κά-
ποια καταστροφικά απολέσματα. Αυτή η φόρμα πρέπει να εκτελείται ρυθμι-
κά, με κάποια ξεσπάσματα ενέργειας.

Poomse Taeguk/Palgwe Sa Jang - Κεραυνός
(Βορειοανατολικά, Γηραιότερος γιός). Ο Κεραυνός έρχεται από τον ου-

ρανό και απορροφάται από τη γη. Ο κεραυνός είναι μια από τις πιο ισχυρές 
δυνάμεις της Φύσης, η οποία συνεχώς ανακυκλώνεται. Αυτό το Taeguk πρέ-
πει να εκτελείται έχοντας αυτά στο μυαλό μας. 

Poomse Taeguk/Palgwe Oh Jang - Άνεμος 
(Νοτιοδυτικά, Γηραιότερη κόρη). Ο άνεμος είναι μια ευγενική δύναμη, 

αλλά μερικές φορές μπορεί να γίνει μανιώδης, καταστρέφοντας τα πάντα 
στο πέρασμά του. Το Oh Jang πρέπει να εκτελείται σαν τον άνεμο: ευγενικά, 
ήρεμα, αλλά γνωρίζοντας τη δυνατότητα μαζικής καταστροφής που μπορεί 
να προκαλέσει μια και μόνο κίνηση. 

Poomse Taeguk/Palgwe Yook Jang - Νερό
(Δύση, Δεύτερος γιός). Το νερό μπορεί να κινήσει ακόμη κι ένα βουνό. Οι 

κινήσεις από αυτό το Poomse πρέπει να εκτελούνται όπως του νερού. Μερι-
κές φορές στατικά, όπως το νερό σε μια λίμνη και άλλες ορμητικά όπως στα 
ποτάμια.
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Poomse Taeguk/Palgwe Chil Jang - Βουνό 
(Βορειοδυτικά, Νεότερος γιός). Τα βουνά φαίνονται πάντα μεγαλόπρε-

πα ανεξάρτητα απ’ το μέγεθός τους. Αυτό το Poomse θα πρέπει να εκτελεί-
ται με το αίσθημα ότι όλες οι κινήσεις είναι τόσο μεγαλόπρεπες, που πρέπει 
να επαινεθούν.

Poomse Taeguk/Palgwe Pal Jang - Γη
 (Βόρεια, Μητέρα). Το τρίγραμμο που σχετίζεται μ’ αυτό το Poomse είναι 

το Γιν. Το τέλος της αρχής, το κακό κομμάτι μέσα σ’ όλα όσα είναι καλά. 
Ακόμα όμως και μέσα σ’ αυτό το σκοτάδι υπάρχει λίγο φως. Εκτελώντας 
αυτό το Taeguk πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι το τελευταίο που θα μά-
θουμε, είναι το κλείσιμο ενός κύκλου γι’ αυτό είναι επίσης το πρώτο, το 
δεύτερο, το τρίτο κλπ.

Ο ασκούμενος εκτελεί τεχνικές. Όμως πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη του και όλα όσα αναφέρθηκαν 
πολύ περιληπτικά εδώ (και είναι πολύ περισσότερα αν εμβαθύνει) τα οποία δίνουν μια φιλοσοφική 
διάσταση στην εξάσκηση του Tae Kwon Do και στις Πολεμικές Τέχνες γενικότερα.

 Όλα τα παραπάνω ήταν μια γενική προσέγγιση για το τι είναι και πώς εκτελούνται οι φόρμες στο 
Tae Kwon Do αλλά και για όλα τα στυλ Πολεμικών Τεχνών, αφού όλα τα στυλ κρύβουν μέσα τους 
την ίδια αλήθεια. Όμως το «ταξίδι» αρχίζει πραγματικά, όταν αρχίσεις να «εκτελείς» τις φόρμες και να 
ανακαλύπτεις, επανάληψη με την επανάληψη, αυτήν την Αλήθεια.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

• Taekwondo’s Taeguk by Gwill Pull

• www.barel, Net

• Ο Εσωτερικός Δρόμος των Πολεμικών Τεχνών, Εκδ. Νέα Ακρόπολη

Σχηματική αναπαράσταση του Poomse Teguk Yuk Jang

Η σελίδα του bodhidharma
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ:

ΤΗΝ  ΕΠΟΧΗ  ΤΩΝ  ΜΕΓΑΛΙΘΩΝ:  ΚΑΡΝΑΚ

Το μεγαλιθικό φαινόμενο εμφανίστηκε ξαφνικά στη 
γη κατά την 4η χιλιετία και για μερικούς αιώνες ανε-
γέρθηκαν χιλιάδες μεγαλιθικά μνημεία σε διαφορετικά 
μέρη της υδρογείου, πάντα κοντά σε ακτές.

Η κατασκευή τους ήταν βασισμένη στην ιερή γε-
ωγραφία, στο μυστήριο των αριθμών και σε βαθιά 
αστρονομική γνώση.

Σε τι χρησίμευαν; Ποιοι τα έκτισαν;

Το γεγονός ότι είναι εκεί, αποδεικνύει την ύπαρξη 
ενός μυστηρίου και την ιδέα ενός «μεγαλιθικού πολιτι-
σμού» με την έννοια της κουλτούρας περισσό-
τερο παρά του λαού ή του έθνους.

ΤΑ ΑΚΑΣΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ:                            

«Ψυχή του Κόσμου» είναι το όνομα που ο Πλάτωνας 
και ο Πλωτίνος δίνουν σ’ αυτό που ο Ανατολικός εσω-
τερισμός ονόμασε Ακάσα.

Αποτελεί το πλαίσιο και την υπόσταση μέσα στα 
οποία ξετυλίγεται όλη η δημιουργία.

Σ’ αυτήν την Ψυχή ή Μητέρα του Κόσμου είναι γραμ-
μένα όλα όσα υπήρξαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΤΡΟΥΣΚΟΥΣ

Ποιοι ήταν οι Ετρούσκοι; Ποια ήταν η καταγωγή αυ-
τού του μέχρι σήμερα μυστηριώδους πολιτισμού, που 
κυριάρχησε στην Ιταλική χερσόνησο επί μία χιλιετία;

Τρεις διαφορετικές απόψεις απαντούν σ’ αυτά τα 
ερωτήματα. Ταυτόχρονα η ανακάλυψη ενός ετρουσκι-
κού τάφου στη θαμμένη πόλη Veio αποκαλύπτει ένα 
από τα αρχαιότερα δείγματα ζωγραφικής του Δυτικού 
πολιτισμού. 
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