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editorial

Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που ιδρύθηκε η Νέα Ακρόπολη στην Ελλάδα. Ήταν τριάντα χρόνια 

ανιδιοτελούς προσφοράς στο φιλοσοφικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας, με χιλιάδες διαλέξεις, 

σεμινάρια, μαθήματα, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, κοινωνικές και οικολογικές δράσεις σε πολλές πόλεις 

και παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, καθώς και με εκδόσεις πολλών βιβλίων και βέβαια του τριμηνιαίου 

αυτού περιοδικού, χωρίς διακοπή.

Και σε μερικούς μήνες το περιοδικό μας θα γιορτάζει τα 30 του χρόνια συνεχούς έκδοσης. Αν κοιτάξει κανείς τα 

πρώτα τεύχη από το 1981, θα δει μια σταθερή βελτίωση τόσο στην 

ποιότητα της αρθρογραφικής ύλης όσο και στην τυπογραφική 

εκτύπωση, τη γραφιστική του προσέγγιση και το 

design του.

Δεν ήταν βέβαια εύκολο να διατηρούμε αυτήν την 

προσπάθεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά τα χρό-

νια το περιοδικό έβγαινε με την εθελοντική εργασία και την 

προσωπική χρηματοδότηση των συνεργατών μας, χωρίς 

να στηριχτεί σε διαφημίσεις ή άλλες πηγές, που θα 

μπορούσαν να χρωματίσουν -ακόμα και να δεσμεύ-

σουν- την αντικειμενικότητα των απόψεων και 

των φιλοσοφικών μας ερευνών, τις οποίες 

και μπορούμε έτσι να εκφράσουμε με πλήρη 

ελευθερία σκέψης.    

Μπορούμε λοιπόν να πούμε, χωρίς αμφιβο-

λία, ότι το περιοδικό μας έχει γράψει τη δική του μικρή ή 

μεγάλη ιστορία, όλα αυτά τα χρόνια, προσφέροντας μια πολύ 

σημαντική συμβολή στο χώρο του Εσωτερισμού, της φιλοσοφικής 

έρευνας και της πολιτιστικής αναζήτησης, με χιλιάδες αναγνώστες σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, ακόμα και 

στους Έλληνες του εξωτερικού.

Ο κύκλος των 30 χρόνων ήταν πολύ σημαντικός και συμβολικός σε μεγάλους πολιτισμούς όπως της Αιγύπτου, 

της Ελλάδας ή αυτών της Εγγύς Ανατολής, που χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη Σοφία τους. Ήταν ένα Ιωβηλαίο, 

που σημαίνει χαρά, αυτή τη χαρά που νοιώθουμε, καθώς η Νέα Ακρόπολη έκλεισε τα πρώτα 30 χρόνια προσφο-

ράς και δράσης της στην Ελλάδα και σε λίγους μήνες θα το κάνει και το περιοδικό μας. Αυτή τη χαρά που νοιώθου-

με εγκαινιάζοντας ένα επόμενο και νέο χρονικό κύκλο, στο οποίο θα συνεχίζουμε με ανανεωμένο ενθουσιασμό να 

προσφέρουμε στο ελληνικό κοινό.

Είναι σίγουρο ότι θα συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την ποιότητα του περιοδικού, τόσο στα περιεχόμενα όσο και 

στην παρουσίασή του, γιατί καθώς περνούν τα χρόνια, γίνεται όλο και πιο φανερό ότι ο χώρος του εσωτερισμού, 

της φιλοσοφίας και του πολιτισμού εν γένει, καθώς και το ελληνικό αναγνωστικό κοινό, έχουν ανάγκη από τα 

θέματα, τις έρευνες και τις αναζητήσεις που παρουσιάζουμε αδιάκοπα σ’ αυτές τις σελίδες. Και γι’ αυτό θέλουμε να 

ευχαριστήσουμε όλους τους αναγνώστες μας, που μας υποστήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

      Ο εκδότης

Γ. Α. Πλάνας,  Ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα
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Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος

Κινηματογράφος:

ΑΓΟΡΑ

Πέντε χρόνια μετά το βραβευμένο με Όσκαρ «Η θάλασσα μέσα μου», ο Αλεχάντρο Αμε-
νάμπαρ επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την πέμπτη κατά σειρά ταινία του «Αγορά». Η 
ταινία πραγματεύεται τη ζωή της αλεξανδρινής φιλοσόφου, μαθηματικού και αστρονό-
μου Υπατίας. 

Βρισκόμαστε στην Αλεξάνδρεια του 391 μ.Χ. Ταραχές ξεσπούν στην αγορά της πόλης (εξ ου και 
ο τίτλος ης ταινίας) μεταξύ των πολυθεϊστών και των χριστιανών, οι οποίοι μόλις πρόσφατα έχουν 
νομιμοποιηθεί ως θρησκεία. Την ίδια περίοδο η Υπατία διδάσκει φιλοσοφία στη βιβλιοθήκη της Αλε-
ξάνδρειας και επιδίδεται σε επιστημονικά πειράματα προσπαθώντας να ξεκλειδώσει κάποια από τα 
μυστικά του κόσμου. 

Η τοπική εξουσία, στην προσπάθειά της να καταπνίξει μία εξέγερση των οπαδών της νέας θρη-
σκείας, προκαλεί μαζική αντίδραση των πιστών, οι οποίοι αντεπιτίθενται. Το αποτέλεσμα για τους 
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Κινηματογράφος

πρώτους είναι να αναγκαστούν να οχυρωθούν 
στη βιβλιοθήκη. Λίγες μέρες μετά φτάνει το αυ-
τοκρατορικό διάταγμα σύμφωνα με το οποίο, η 
βιβλιοθήκη και οι ναοί πρέπει να παραδοθούν 
στους χριστιανούς, οι οποίοι προχωρούν στην 
καταστροφή τους. Μέσα στον πανικό που επι-
κρατεί, η Υπατία καταφέρνει να ξεφύγει σώζο-
ντας μερικούς πάπυρους.

Μερικά χρόνια αργότερα βλέπουμε την κα-
τάσταση να έχει αντιστραφεί. Η πολιτική εξου-
σία ανήκει στους χριστιανούς, ενώ διώκονται 
οι «παγανιστές». Η Υπατία απτόητη συνεχίζει 
τις έρευνές της. Τα πράγματα όμως παίρνουν 
άσχημη τροπή με την άνοδο του Κύριλλου στην 
εξουσία και τις μεταρρυθμίσεις που θα φέρει. Εί-
ναι η αρχή του μεσαίωνα.

Γυρισμένη στη Μάλτα, η ταινία έχει σκηνικά 
που μαγεύουν το θεατή. Στην κατασκευή τους 
δόθηκε σημασία στο να αναδειχτεί η πολυεθνι-
κότητα της πόλης, με ένα συνδυασμό ελληνο-
ρωμαϊκών και αιγυπτιακών στοιχείων, καθώς 
επίσης και μια αίσθηση παρακμής, μέσα από τα 
ξεθωριασμένα χρώματα και τις φθαρμένες πέ-
τρες των κτιρίων. Επίσης μεγάλη προσοχή δό-
θηκε και στα κοστούμια, τόσο σχεδιαστικά, όσο 
και χρωματικά. Στην αρχή της ταινίας, η Υπατία, 
καθώς και όλοι οι παγανιστές φορούν ανοιχτό-
χρωμα ρούχα. Οι χριστιανοί ξεχωρίζουν με τα 
γκρίζα χρώματα. Μετά την καταστροφή της βι-
βλιοθήκης, η Υπατία φοράει σκουρόχρωμη πε-
ριβολή, ενώ στο τέλος έναν κόκκινο μανδύα, εν 
μέσω του κατάμαυρου των φανατικών.

Η αλεξανδρινή φιλόσοφος ενσαρκώνεται 
στην οθόνη από την Βρετανή ηθοποιό Ρέιτσελ 
Βάις, την οποία και είχε εξαρχής στο νου του ο 
Αμενάμπαρ όταν έγραφε το σενάριο. Η ηθοποι-
ός καταφέρνει να μεταδώσει το πάθος της φιλο-
σόφου για την έρευνα και την ανακάλυψη χωρίς 
να πέφτει σε υπερβολές. Οι σκηνές στις οποίες 
την βλέπουμε να εξετάζει αν ισχύει η γεωκεντρική 
θεωρία (έμπνευση του σκηνοθέτη, καθώς δεν 
έχει διασωθεί το ακριβές περιεχόμενο των έργων 
της) είναι από τις πιο αξιομνημόνευτες στιγμές 
της ταινίας. Αξιοπρεπείς ερμηνείες έχουμε και 
από το υπόλοιπο καστ. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
τον Μαξ Μινγκέλα στο ρόλο του Ντάβους, δού-
λου της Υπατίας (χαρακτήρας που δημιουργή-
θηκε για την ταινία), Όσκαρ Άιζακ στο ρόλο του 
Ορέστη, έπαρχου της Αλεξάνδρειας και μαθητή 
της φιλοσόφου, Σάμι Σαμίρ, στο ρόλο του αρχι-
επίσκοπου Κύριλλου.

Κατά τη διάρκεια της ταινίας, σε κάποιες σκη-
νές βλέπουμε την κάμερα να ανυψώνεται σταδι-
ακά, δείχνοντάς μας μια πανοραμική άποψη της 
πόλης, της ευρύτερης περιοχής και, τελικά, του 
πλανήτη. Ο σκηνοθέτης εξήγησε αυτήν του την 
επιλογή λέγοντας: «Η Αγορά είναι η ιστορία μιας 
γυναίκας, μιας πόλης, ενός πολιτισμού και ενός 
πλανήτη. Η αγορά είναι ο πλανήτης πάνω στον 
οποίο πρέπει να ζήσουμε όλοι μαζί. Προσπαθή-
σαμε να δείξουμε την ανθρώπινη πραγματικό-
τητα μέσα στο σύνολο της Γης  και τη Γη μέσα 
στο σύνολο του Σύμπαντος βλέποντας τους 
ανθρώπους σαν μυρμήγκια και τη Γη σαν μια 
μικρή σφαίρα ανάμεσα σε πολλά άλλα άστρα. 
Γι’ αυτό παίξαμε με την αλλαγή προοπτικής». 

Πολλοί, όντας προκατειλημμένοι, έχουν κα-
τηγορήσει το σκηνοθέτη ότι μέσα από την ταινία 
αυτή, προσπαθεί να στηλιτεύσει τη χριστιανική 
εκκλησία. Κάθε άλλο όμως. Στην αρχή βλέπου-
με τους χριστιανούς να διώκονται εν ονόματι 
των παλιών θεών. Στη συνέχεια, τους βλέπου-
με να διώκουν κάθε μη χριστιανό (παγανιστές, 
εβραίους κ.τ.λ). Στην πραγματικότητα, το κατη-
γορώ της ταινίας απευθύνεται στο φανατισμό, 
είτε αυτός είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, είτε 
οποιασδήποτε άλλης μορφής. 

«Διαπιστώσαμε πως εκείνη η περίοδος της 
αρχαιότητας έχει πολλά κοινά με το σήμερα. 
Τότε τα πράγματα έγιναν πολύ ενδιαφέροντα, 
καθώς καταλάβαμε πως είχαμε τη δυνατότητα 
να γυρίσουμε μια ταινία για το παρελθόν, ενώ 
στην πραγματικότητα γυρίζαμε μια ταινία για το 
παρόν».
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Κείμενο: Δήμητρα Δήμου
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θέατρο ΝΟ

ΘΕΑΤΡΟ ΝΟ

Το θέατρο No είναι το κλασικό ιαπωνικό θέ-
ατρο, το οποίο συνδυάζει στοιχεία χορού, 
δράματος, μουσικής και ποίησης με μία 
υψηλή αισθητική. Έχει μία ιστορία πολλών 

αιώνων και έχει διαδοθεί από το Τόκιο (Tokyo), 
την ΄Οσακα (Osaka) και το Κιότο (Kyoto). Το 
κλασικό θέατρο της Ιαπωνίας περιλαμβάνει δύο 
βασικές μορφές: το δραματικό Νο και το σατυρι-
κό Κυoγκέν. Συγκεκριμένα το Νo είναι περισσότε-
ρο μουσικο-χορευτικό ενώ το Κυoγκέν βασίζεται 
σε διαλόγους. Το Νo άνθισε το 14ο και 15ο αι., 
οπότε και γνώρισε τη χρυσή εποχή του.

Το θέατρο στην Ιαπωνία είχε αρχικά θρη-
σκευτικό χαρακτήρα και τα στοιχεία που το απο-
τελούσαν ήταν χορός με συνοδεία χορωδίας. 
Παρουσιαζόταν σε τελετές εορτής ορισμένων 
θεοτήτων και ο πρωταγωνιστής φόραγε μάσκα 
που παρίστανε τον αντίστοιχο θεό. Τις περισσό-
τερες φορές ο χορός εκτελούνταν από ιερείς, 
ήταν δηλαδή μέρος της τελετουργίας. 

Σε αυτό το σκηνικό αργότερα μπήκε και ο 
διάλογος, αρχικά δραματικός κι αργότερα κω-
μικός. Έτσι γεννήθηκε το θέατρο Νο και το κωμι-
κό-σατυρικό Κυoγκέν. Οι διάλογοι επεκτείνονταν 
όλο και περισσότερο, μέχρι που αποτέλεσαν το 
κύριο μέρος του έργου. Το θέατρο Νο ήταν μο-
νόπρακτα και παίζονταν 4 ή 5, τα οποία εναλ-
λάσσονταν με το κωμικό Κυoγκέν, σαν διάλλει-
μα. 

Τα κείμενα του θεάτρου Νο ήταν γραμμένα 
στην αρχαία ιαπωνική  των ιερών βιβλίων, ενώ 
το κωμικό Κυoγκέν ήταν γραμμένο στη δημο-
τική και αντίθετα από το Νο, στο Κυoγκέν δεν 
φορούσαν προσωπεία. Κατά το 17ο αιώνα άρ-
χισαν να γράφονται δράματα με θέματα από 
την καθημερινή ζωή και όχι από τον κόσμο των 
θεών και των ηρώων, όπως γινόταν αρχικά. 
Αυτά τα δράματα δεν ήταν μονόπρακτα. Ανα-
πτύσσονταν σε ένα επεισόδιο, αλλά ήταν πλή-
ρη, όπως νοείται σήμερα το θεατρικό έργο με 
τρεις ή και περισσότερες πράξεις. Το νεότερο 
δράμα έφτασε στην ύψιστη εξέλιξή του με τον 
Τσικαμάτσου Μονζαγέμου(1653-1734), το οποίο 
εξελίχθηκε στη σύγχρονη μορφή. Αρχικά οι καλ-
λιτέχνες ήταν κυρίως άνδρες και ήταν μία τέχνη 
που μεταβιβαζόταν από γενιά σε γενιά. Πολύ 
αργότερα βέβαια βλέπουμε να συμμετέχουν και 
γυναίκες. 

Υπάρχουν πέντε κατηγορίες θεατρικών έρ-
γων Νο: αυτά που εκθειάζουν τους θεούς, αυτά 
που εκθειάζουν τους πολεμιστές, ερωτικές ιστο-

ρίες, ποικίλα σημαντικά γεγονότα του παρελθό-
ντος και έργα τα οποία αφορούν υπερφυσικά 
όντα. 

Όσον αφορά τους ρόλους αυτοί είναι συ-
γκεκριμένοι. Ο κεντρικός ρόλος είναι αυτός που 
ονομάζεται shite, ο οποίος εμφανίζεται μαζί με 
άλλους χαρακτήρες - συντρόφους, οι οποίοι 
ονομάζονται tsure. Ο shite εμφανίζεται με κα-
νονική μορφή στην αρχή του έργου κι έπειτα, 
στο υπόλοιπο κομμάτι, εμφανίζεται ως αόρα-
το ον. Ο δεύτερος ρόλος ονομάζεται waki και 
συνήθως είναι ένας περιπλανώμενος ιερέας, ο 
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οποίος εμφανίζεται με ένα σύντροφο-συνοδοι-
πόρο, ο οποίος ονομάζεται waki-tsure. Ακόμη 
βλέπουμε μέσα σε κάθε έργο κι έναν άλλο χαρα-
κτήρα, ο οποίος ονομάζεται ai ή ai-kyogen και 
είναι ένας ντόπιος που βοηθά τους θεατές αλλά 
και τον ήρωα, ώστε να αντιληφθούν σε βάθος 
την κατάστασή του. Υπάρχει επίσης μία χορω-
δία περίπου 8 ατόμων, η οποία ονομάζεται jiutai 
και είναι αυτή που διηγείται την ιστορία, αλλά 
και που συστήνει στο κοινό τα πρόσωπα που 
εμφανίζονται στο έργο, καθώς και τη σύνδεση 
μεταξύ τους. 

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο θέ-
ατρο Νο δεν είναι τυχαία η συγκεκριμένη σύν-
θεση. Αν μελετήσουμε, θα δούμε ότι υπάρχουν 
ρόλοι, οι οποίοι αφηγούνται την ιστορία στο κοι-
νό, αυτοί που επεξηγούν την κατάσταση στον 
ήρωα και τέλος το κεντρικό πρόσωπο, το οποίο 
μέσα από μία σειρά δοκιμασιών, μέσα από το 
δράμα, προσπαθεί να καταλάβει το λόγο και το 
σκοπό του. Βλέπουμε δηλαδή, όπως και στους 
τρεις κόσμους κατά τον Πλάτωνα, να μπλέκο-
νται αυτές οι τρεις καταστάσεις και να παίζουν 
αυτόν το ρόλο, αφού δημιουργούνται σύνδε-
σμοι με το κοινό, με την ψυχολογική κατάσταση 
του ήρωα αλλά και με τη λύτρωσή του. Ακόμη 
παρατηρούμε την κυκλική διαδοχή του χρόνου, 
αφού παρόν, παρελθόν και μέλλον μπλέκονται 
και καταφέρνουν να επαναφέρουν έναν πρω-
ταρχικό μύθο στο παρόν. Είναι η λειτουργία της 
ιεροποίησης του βέβηλου χρόνου.

Βέβαια δεν θα πρέπει να παραλείψουμε το 
γεγονός ότι το θέατρο Νο αποτέλεσε ένα μέσο, 
ώστε να διασωθεί η παράδοση και ξεκίνησε να 
παρουσιάζεται σε εξωτερικές συγκεντρώσεις και 
κοινωνικές γιορτές. Ήταν ένας τρόπος να θυ-
μούνται οι μεγάλοι και να μαθαίνουν οι νεώτεροι 
την ιστορία του λαού, αλλά και να μη χάνουν 
την επαφή με τη φύση και τους θεούς. 

Ένα από τα βασικά εργαλεία στο θέατρο Νο 
είναι οι  μάσκες, κάτι που το βλέπουμε και στο 
αρχαίο ελληνικό θέατρο και ο χειρισμός τους εί-
ναι αρκετά δύσκολος, τόσο στο  λόγο όσο και 
στις κινήσεις. Μάλιστα έχουν μία ιδιαίτερη τεχνι-
κή, η οποία χρονολογείται από πολύ παλιά. Η 
δημιουργία της μάσκας στο θέατρο Νο είναι 
από μόνη της μία ξεχωριστή τέχνη. Είναι σημα-
ντικό να αναφέρουμε ότι κάθε ρόλος έχει τη δική 
του μορφή στη μάσκα και επειδή ακριβώς είναι 
πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιος να 
λειτουργήσει φορώντας αυτές τις μάσκες, να 
στρέψει το κεφάλι, να μιλήσει, κ.τ.λ., θα πρέπει 
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όχι απλά να τη φοράει, αλλά να ταυτιστεί μαζί 
της. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι στόχος ενός 
ηθοποιού είναι να ζωντανέψει τη μάσκα του. 
Αυτή τη λειτουργία της μάσκας τη βλέπουμε και 
στο αρχαίο μυστηριακό θέατρο, όπου οι ήρω-
ες φορώντας την μπαίνουν σ’ ένα ρόλο, χωρίς 
όμως να ξεχνάνε, ποιος είναι η μάσκα και ποιος 
αυτός πίσω απ’ αυτήν. Επειδή ακριβώς το θέα-
τρο Νο είναι πάρα πολύ παλιό, δεν έχουμε ξεκά-
θαρα στοιχεία για τη μυστηριακή του όψη, αλλά 
υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες ότι ήταν κι αυτό 
ένα μέσο για τα μυστήρια.

Οι μάσκες καλύπτονται από ξύλο, συνήθως 
κέδρο, και βάφονται με πολύ μεγάλη προσοχή. 
Η δημιουργία τους περιλαμβάνει πολύ μεγάλη 
μαεστρία στη γλυπτική, ώστε να φαίνονται ζω-
ντανές. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακή μία 
μάσκα Νο, γιατί καμία δεν μοιάζει με την άλλη, 
αφού κάθε ήρωας έχει τη δική του μορφή. 

Επίσης πάρα πολύ σημαντική στο θέατρο 
Νο είναι η μουσική. Αυτό το οποίο δίνει το ιδιαί-
τερο χαρακτηριστικό είναι οι παύσεις της μου-
σικής, που θυμίζουν τις σταγόνες της βροχής 
επιτρέποντας στο θεατή την ταύτισή του με τον 
ηθοποιό και του δίνουν το χρόνο της αφομοίω-
σης του δράματός του. 

Οι παραστάσεις τελούνται πάντα σε εξωτερι-
κούς χώρους και συγκεκριμένα σε εξέδρες που 
στηρίζονταν σε 4 κίονες. Μάλιστα η σκηνή είναι 
ανοιχτή από τις 3 πλευρές της ενώ η τέταρτη εί-
ναι ζωγραφισμένη συνήθως με ένα φυσικό το-
πίο.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το θέα-
τρο Νο είναι ιδιαίτερα συμβολικό και αφαιρετικό, 
όσον αφορά τα μέσα που χρησιμοποιεί. Δεν 
χρειάζεται εντυπωσιακή σκηνή ούτε αντικείμενα, 
για να ορίσει μία κατάσταση, αλλά χρησιμοποιεί 
την εικόνα, τις μάσκες, την ποίηση και τη μουσι-
κή, ώστε να μεταφέρει στο κοινό την αίσθηση 
του έργου. 

Αν προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε το 
κλασικό ιαπωνικό θέατρο μέσα από μία κοινή 
λογική, θα ήταν αποτυχία. Η μοναδική προσέγ-
γιση που μπορούμε να κάνουμε, είναι με τη βο-
ήθεια της ανώτερης αισθητικής και διαίσθησης. 
Μας μιλά με ένα φυσικό τρόπο για τα στοιχεία 
της φύσης, δίνει στον αόρατο κόσμο μορφή, 
την οποία μπορεί κάθε θεατής να αντικρύσει και 
να έρθει σε επαφή.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Νεώτερο εγκυκλοπαιδικό λεξικό «Ήλιος».
- Παγκόσμια ιστορία του θεάτρου. Συγγραφέας: 
Αλλαρντάυς Νικόλ
- Μυστηριακό θέατρο. Εκδόσεις Ν.Α. Συγγραφέας: καθ 
Χ.Α.Λιβράγκα
- Άρθρα από internet:
- www.gr.emb-japan.go.jp/portal/gr/culture/culture
- wwwta-nea.dolnet.gr/print_article
- www.neo.gr/website/ergasiamathiti
- www .agenda.pathfinder.gr/event/theater
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ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΓΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Κείμενο:  Π. Χριστοφοράκη

«…και οι Βασιλείς γνώριζαν πότε θα γινόταν πόλεμος και όλα ήταν ξεκάθαρα μπροστά στα 
μάτια τους. Διέκριναν αν υπήρχε θάνατος, πείνα ή διαμάχη…

…μπορούσαν σε μια στιγμή να δουν μακριά και κατάφερναν να γνωρίζουν όλα όσα υπήρ-
χαν στον κόσμο. Όταν κοιτούσαν, έβλεπαν αμέσως τα πάντα γύρω τους και έτσι τη μια στιγμή 
παρατηρούσαν την αψίδα του Ουρανού και την άλλη το στρογγυλό πρόσωπο της Γης. Όλα 
όσα ήταν κρυμμένα τα έβλεπαν, χωρίς να χρειαστεί να κινηθούν. Έβλεπαν όλο τον κόσμο με 
μιας…

…μεγάλη ήταν η σοφία τους».

Απόσπασμα από το Πόπολ-Βου1
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Οι προφητείες των Μάγια για το τέλος του κόσμου

Ορισμένοι μελετητές έχοντας ως βάση 
την αποκωδικοποίηση των απόκρυ-
φων γνώσεων των Μάγια, προσ-
διορίζουν το τέλος το κόσμου στις 

22 Δεκεμβρίου (ή με άλλες εκδοχές 21 Δεκ) του 
2012, μέσα από έναν παγκόσμιο κατακλυσμό!

Γνωστοί επιστήμονες όπως ο Gilbert και ο 
Cotterell2 έγραψαν μάλιστα κι ένα βιβλίο βασι-
σμένο στην αποκρυπτογράφηση των μυστικών 
αυτού του αινιγματικού πολιτισμού. Στα στοιχεία 
αυτής της αποκρυπτογράφησης στηρίζουν και 
την θεώρησή τους, που έχει αρχίσει να διαδίδε-
ται πολύ, και ιδιαίτερα μέσω του ηλεκτρονικού 
διαδικτύου, και να σπέρνει διάφορα ερωτηματι-
κά μαζί με φόβο και ανασφάλεια, ειδικά στους 
πιο αδαείς. 

Αντίθετη άποψη για το τέλος έχει ο κος 
Barrios3, ο οποίος μετά από έρευνες γύρω από 
τον πολιτισμό των Μάγια, με τους οποίους μά-

λιστα έζησε 25 χρόνια, χαρακτηριστικά αναφέ-
ρει: «Οι ανθρωπολόγοι ερμηνεύουν με το δικό 
τους τρόπο τους μυστικούς κώδικες των Μάγια 
και φτιάχνουν τις δικές τους ιστορίες, επειδή δεν 
μπορούν να τους αποσυμβολίσουν ορθά. Είναι 
προϊόν της φαντασίας τους το ότι κόσμος θα 
τελειώσει το 2012. Οι αυτόχθονες Μάγια θυμώ-
νουν με αυτό. Ο κόσμος δεν θα τελειώσει. Θα 
αναπροσαρμοστεί. Αυτοί έχουν τα ημερολόγια 
και είναι οι μόνοι που γνωρίζουν να τα ερμηνεύ-
ουν σωστά, όχι άλλοι».

Σ’ αυτό το άρθρο θα προσπαθήσουμε να 
ρίξουμε φως γύρω από αυτήν την αντίληψη, 
αρχικά προσεγγίζοντας αυτόν το γεμάτο μυστή-
ριο πολιτισμό και κατόπιν κάνοντας συγκριτική 
μελέτη γύρω από τη σημασία της προφητείας 
στους διάφορους λαούς, βασιζόμενοι σε αρκε-
τούς αναζητητές της Αλήθειας. 

Η πυραμίδα της CHICHEN ITZA
Διακρίνεται το σώμα του φιδιού, το οποίο σχηματίζεται 
από τις σκιές των κλιμακωτών επιπέδων της 
πυραμίδας και μοιάζει να κατεβαίνει από το ναό που 
βρίσκεται στην κορυφή της.
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Ο πολιτισμός των Μάγια

Όλα όσα γνωρίζουμε γι’ αυτόν τον ιδιαίτερο 
πολιτισμό προέρχονται, εκτός από τα αρχαιολο-
γικά ευρήματα, από αρχαία κείμενα των Μάγια 
που σώθηκαν, τα οποία είναι: Ο Κώδικας της 
Δρέσδης (δοκίμιο μαντικής και αστρονομίας), ο 
Κώδικας των Παρισίων (θεότητες και αστρονο-
μικά θέματα), ο Κώδικας της Μαδρίτης (θέματα 
γεωργίας, κυνηγιού και μελισσοκομίας, ημερο-
λόγιο τελετών και μαντείων) και από κάποια χει-
ρόγραφα της εποχής της αποικιοκρατίας. Κά-
ποια από αυτά είναι το Πόπολ Βου (δημιουργία 

του κόσμου και του ανθρώπου) και τα βιβλία 
του Τσιλάμ Μπαλάμ (ιστορία των Μάγια, προ-
φητείες).

Ο πολιτισμός των Μάγια είναι από τους 
σημαντικότερους της Κεντρικής Αμερικής και 
απλώθηκε σε όλο το Γιουκατάν και στο μεγαλύ-
τερο μέρος της Ονδούρας. Έφτασε στο απόγειο 
μεταξύ του 300 και 900 μ.Χ. με πλήρη ανάπτυ-
ξη γύρω από την πολιτική δομή, τις τέχνες, την 
κουλτούρα, τα μαθηματικά, την αστρονομία 
και το ημερολόγιο. Οι Μάγια είναι οι πρώτοι οι 

Ο πολιτισμός των Μάγια είναι από τους σημαντικότερους της Κεντρικής Αμερικής και απλώθηκε σε 
όλο το Γιουκατάν και στο μεγαλύτερο μέρος της Ονδούρας. Έφτασε στο απόγειο μεταξύ του 300 και 
900 μ.Χ. με πλήρη ανάπτυξη γύρω από την πολιτική δομή, τις τέχνες, την κουλτούρα, τα μαθηματικά, 
την αστρονομία και το ημερολόγιο.
Επάνω: Η πυραμίδα της CHICHEN ITZA
Απέναντι σελίδα: Θρόνος στο εσωτερικό της πυραμίδας
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οποίοι χρησιμοποίησαν την έννοια του αριθμού 
«0» και εφάρμοζαν πολύπλοκους μαθηματικούς 
και ημερολογιακούς υπολογισμούς. Και όλες 
αυτές οι γνώσεις είχαν ως βάση τη μεταφυσική. 
Κάθε αριθμός, ημέρα και έτος αντιπροσώπευε 
μια πνευματική δύναμη και με αυτόν τον τρόπο 
μπορούσαν να κατανοούν τους ιστορικούς κύ-
κλους και τους νόμους της φύσης και επομένως 
να μπορούν να κάνουν προφητείες.

Αστρονομία - Ημερολόγιο

Σε αρκετές πόλεις των Μάγια υπάρχουν κτί-
ρια που θεωρούνται αστεροσκοπεία, όπως στο 
Παλένκε και στο Κοπάν.

Είχαν υπολογίσει με ακρίβεια τους κύκλους 
του Ήλιου, της Σελήνης, της Αφροδίτης και άλ-
λων πλανητών. 

Το ημερολόγιο των Μάγια θεωρείται το ακρι-
βέστερο ημερολόγιο στην ανθρώπινη ιστορία. 
Στο ημερολόγιό τους καμία ημέρα δεν έμοιαζε 
με την άλλη. Αντιλαμβάνονταν το χρόνο σαν 
συναρμοσμένους τροχούς, όπου θεϊκές, αν-
θρώπινες και φυσικές δυνάμεις εμπλέκονταν σε 
μια αδιάρρηκτη συμφωνία. Είχαν διάφορα είδη 
ημερολογίων, ένα εκ των οποίων το Tzolkin, το 
οποίο αποτελούνταν από 260 ημέρες και δεν 
ήταν χωρισμένο σε μήνες αλλά σε μια συνεχό-
μενη ακολουθία ημερών. Αυτό ήταν το μυστηρι-
ακό (ιερό) ημερολόγιο, το οποίο χρησιμοποιού-
σαν οι ιερείς, για να καθορίζουν τις θρησκευτικές 
τελετές και να κάνουν προφητείες. 

Ξεκίνησαν τη χρονολόγησή τους από το 4 
Ahua 8 Cumku, που αντιστοιχεί στο 3114 π.Χ., 
στιγμή που θεωρείται η τελευταία δημιουργία του 
Κόσμου (του 4ου ). Με βάση τη «Μακρά τους 
Μέτρηση» προσδιορίζουν το τέλος αυτού του 
κύκλου (της εποχής ή κόσμου) σε 13 Baktum, 
που αντιστοιχεί με το 2012 μ.Χ. Τότε αναμένεται 
μια «καταστροφή του κόσμου» ή αλλιώς μια 
ανανέωση, αναγέννηση που δίνει πέρασμα σε 
μια Νέα Εποχή.    

Θρησκεία - Μυθολογία

Χαρακτηρίζονται από βαθιά θρησκευτικό-
τητα, η οποία διαπότιζε όλες τις εκφράσεις της 
ζωής τους, καθώς επίσης και από έντονο μετα-
φυσικό στοιχείο, που καθοδηγούσε την καθημε-
ρινότητά τους. Για τους Μάγια οι κόσμοι ήταν 
ενωμένοι, γη και ουρανός βρίσκονταν σε άμεση 

σύνδεση και επιρροή. Έτσι το φυσικό και το με-
ταφυσικό στοιχείο ήταν ένα. Ο ανώτερος ιερέας 
τους ονομαζόταν Άχουα Καν και ήταν υπεύθυ-
νος να διδάσκει τη γραφή και να φροντίζει τους 
πολύπλοκους ημερολογιακούς υπολογισμούς 
,που χρησιμοποιούσαν στις προφητείες και στα 
μαντεία.

Σύμφωνα με τα κείμενα του Πόπολ Βου και 
του Τσιλάμ Μπαλάμ, καθώς επίσης και με την 
τελευταία σελίδα του κώδικα της Δρέσδης, οι 
Μάγια πίστευαν ότι πριν τη δημιουργία του σύγ-
χρονου κόσμου, υπήρξαν άλλοι 3 κόσμοι ή επο-
χές, που καταστράφηκαν από κατακλυσμούς. 
Σήμερα βρισκόμαστε στον 4ο κόσμο.

Οι προφητείες των Μάγια για το τέλος του κόσμου
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Η έννοια της προφητείας

Το προφητικό στοιχείο είναι κάτι που συνα-
ντάμε σε όλες τις φάσεις της ιστορίας. Είτε σαν 
ένα κοινωνικό-θρησκευτικό φαινόμενο: Στις αρ-
χαίες θρησκείες, μέσα από τα επίσημα μαντεία, 
τους προφήτες και μάντεις, καθώς και μέσα 
από τα ιερά τους κείμενα, όπως την Εβραϊκή 
Βίβλο, την Παλαιά Διαθήκη, τα βεδικά κείμενα, 
τις Πουράνες της Ινδίας, τα αρχαία αιγυπτιακά 
κείμενα, στα οποία υπάρχουν προφητείες που 
αφορούν την εποχή μας αλλά και μελλοντικές 
εποχές. Είτε ατομικά: με παραδείγματα όπως 

του Νοστράδαμου, του Ε. Καίησυ, των Τζην Ντί-
ξον και του Falb, ενός επιστήμονα του 19ου αι., 
που έκανε διάφορες προβλέψεις βασισμένος σε 
αστρονομικές γνώσεις, οι οποίες επιβεβαιώθη-
καν με γεγονότα.

 Απ’ όποια πλευρά και να το εξετάσουμε, οι 
προφητείες συγκλίνουν και προφητεύουν ότι 
στο κοντινό μας μέλλον, εκτός του ότι θα γκρε-
μιστούν τα οικονομικά, κοινωνικοπολιτικά και 
ηθικοθρησκευτικά θεμέλια του πολιτισμού μας, 
θα συμβούν μεγάλες γεωλογικές διαταραχές, 
όπως κατακλυσμοί, σεισμοί κ.λ.π. Κάποιες, κυ-

Επάνω: Συγκρότημα πυραμίδων στο Palenque
Δεξιά σελίδα, επάνω: Αναπαράσταση πολεμιστή στην Kabah
Δεξιά σελίδα, κάτω: Η πυραμίδα της Uxmal
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ρίως Δυτικής προέλευσης προφητείες, τοποθε-
τούσαν αυτήν την εποχή κρίσης γύρω στο 2000 
μ.Χ. 

Η Ε. Π. Μπλαβάτσκυ4, αναφέρει ότι η προφη-
τεία είναι μια φυσική ικανότητα βασισμένη στην 
παρατήρηση του Νόμου των Κύκλων (η Αρχή 
του Ρυθμού, σύμφωνα με το ερμητικό κείμενο 
Κυμβάλειο) σε συνδυασμό με μαθηματικούς, 
ιστορικούς και αστρονομικούς υπολογισμούς. 
Τονίζει επίσης ότι οι μάντεις και οι οιωνοσκό-
ποι είχαν στους παλιούς πολιτισμούς την ίδια 
ακριβώς θέση που έχουν τώρα οι ιστορικοί, οι 
αστρονόμοι και οι μετεωρολόγοι. Και εξηγεί ότι 
δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ ενός 
αρχαίου προφήτη που προέβλεπε την πτώση 
μιας αυτοκρατορίας ή το χάσιμο μιας μάχης κι 
ενός σύγχρονου επιστήμονα, που προβλέπει 
την επιστροφή ενός κομήτη, την αλλαγή θερ-
μοκρασίας ή την τελική κατάκτηση του Αφγανι-
στάν, γιατί και οι δύο βασίζονται στις ίδιες πα-
ρατηρήσεις.

Ο καθ. Jorge Angel Livraga5  αναφέρει στο 
έργο του ‘‘Φιλοσοφικοί Διάλογοι’’: «Ο λεγόμε-
νος Δυτικός πολιτισμός, έτσι όπως τον εννο-
ούμε στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αι., είναι 
καταδικασμένος να εξαφανιστεί ή να υποστεί 
πολύ βαθιές και ριζικές αλλαγές. Μπαίνει σιγά-
σιγά μέσα σ’ ένα καινούργιο Μεσαίωνα και οι 
αξίες του σε μεγάλο βαθμό γίνονται στείρες και 
εύθραυστες. Δεν πιστεύουμε σε καταστροφές…
σε σκληρές δοκιμασίες, ναι...” “Πολλά πράγμα-
τα φαινομενικά παρηκμασμένα θα επιστρέψουν 
με ανυποψίαστες δυνάμεις και αυτά που σήμε-
ρα καταδικάζονται θα ισχύουν ξανά εν μέρει, 
αν και σε μικρότερη κλίμακα. Πόλεμοι, λοιμοί 
και γεωλογικές καταστροφές είναι μέσα στους 
υπολογισμούς του Παραδοσιακού Εσωτερι-
σμού. Θ’ αλλάξουν πολλά πράγματα, η αλλαγή 
αυτή δεν θα είναι αναγκαστικά βίαιη ή γρήγορη. 
Αλλά ούτε και αργή. Σε δύο ή τρεις αιώνες ο κό-
σμος θα είναι πολύ διαφορετικός απ’ ό,τι είναι 
σήμερα. Η δυνατότητα να επιστρέψουμε σε μια 
εποχή των σπηλαίων δεν είναι πιθανή, αν και βέ-
βαια δεν αποκλείεται, εφόσον συνέβη και άλλες 
φορές. Η ανθρωπότητα είναι πολύ νέα για να 
πεθάνει και η ελπίδα ζωής και εξέλιξής της προ-
βάλλεται σε εκατοντάδες εκατομμυρίων χρόνων 
στο μέλλον».

Ο  Rudhyar6  στο έργο του « Η Ιστορία στο 
ρυθμό του κόσμου», που εκδόθηκε το 1983, 
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αναφερόμενος στην εποχή του Υδροχόου υπο-
στηρίζει ότι από το 1990 έως 2062 θα ακολου-
θήσει μια φάση κοινωνικής διάλυσης και μετα-
ναστεύσεων. Ο πλανήτης θα υποστεί φυσικές 
καταστροφές. Σεισμούς, πλημμύρες, οικολογι-
κές καταστροφές. 

Συμπεραίνουμε λοιπόν, ενεργώντας φιλοσο-
φικά και ορθολογιστικά, ότι δεν θα ήταν ίσως 
πρέπον να δώσουμε απόλυτη πίστη στις χρο-
νολογικές οριοθετήσεις ούτε και στις αντιλήψεις 

του οριστικού τέλους (που στο παρελθόν απο-
δίδονταν για το έτος 1000 μ.Χ.). 

Το ότι όλοι σχεδόν οι ερευνητές συμφωνούν 
μεταξύ τους στον προσδιορισμό των γεγονό-
των αυτών, καθώς και το ότι συμπίπτουν με 
προφητείες βιβλικών και άλλων κειμένων, μας 
αφήνει ένα περιθώριο πιθανότητας, ότι μάλλον 
έτσι θα συμβεί. Εξάλλου οι αναλύσεις με Η/Υ βά-
σει δεδομένων και έρευνες σύγχρονων επιστη-
μόνων τείνουν και αυτές προς προβλέψεις ενός 
τέτοιου μέλλοντος. Έτσι δεν χρειάζεται να είναι 
κανείς προφήτης για να καταλάβει, με βάση τα 
σημερινά δεδομένα, ότι σε μια ή δυο δεκαετίες 
θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ενέργειας και 
καυσίμων. Μπορεί να το προβλέψει εύκολα.

Η γη έχει πληγωθεί από τον άνθρωπο και 
είναι φυσικό να αντιδράσει εν καιρώ με τους 
τρόπους που αυτή ξέρει, δηλαδή με σεισμούς, 
πλημμύρες, κατακλυσμούς, ηφαιστειακές εκρή-
ξεις και άλλες βιολογικές διαταραχές, που θα 
εξαγνίσουν τον πλανήτη και μάλλον θα επα-
ναφέρουν τη χαμένη οικολογική ισορροπία. 
Έτσι το μέλλον επιφυλάσσει στην ανθρωπότητα 
τους καρπούς των ανεύθυνων πράξεών  της. Τί-
ποτε περισσότερο από μια πράξη δικαιοσύνης. 
Συνεπώς, δεν είναι δύσκολη η πρόβλεψη των 
δυσάρεστων αποτελεσμάτων. Το πότε θα τα ει-
σπράξουμε το μέλλον θα το πει. Οι προφητείες 
απλώς μας προειδοποιούν και μας προετοιμά-
ζουν, ίσως για να μην εκπλαγούμε υπερβολικά 
οδυνηρά για τη δύσκολη εποχή που διανύουμε, 
το Νέο Μεσαίωνα, με σκληρά χαρακτηριστικά 
και δοκιμασίες αλλά και με την ελπίδα για μια 
νέα αρχή, μια νέα εποχή Αναγέννησης. Αυτό 
μας επιβεβαιώνει άλλωστε και η φύση με τους 
νόμους της. Ο χειμώνας είναι πάντοτε ο αγγε-
λιοφόρος της άνοιξης και κάθε φορά μετά από 
το βαθύ σκοτάδι της νύχτας έρχεται το φως.

«Το Παν ρέει μέσα και έξω. Κάθε πράγμα έχει 
τη διάρκειά του. Κάθε πράγμα εξελίσσεται και 
κατόπιν εκφυλίζεται. Η ταλάντωση του εκκρε-
μούς εκδηλώνεται σε όλα. Ο χρόνος της αιώ-
ρησής του προς τα δεξιά είναι ίσος με το χρόνο 
της αιώρησής του προς τ’ αριστερά. Ο ρυθμός 
είναι σταθερός».

Απόσπασμα από το Ερμητικό κείμενο 
Κυμβάλειο, 5η Αρχή, η Αρχή του Ρυθμού

������� ����� �������� �� ������ �������� �� ������ ���

1 Kin 1 ����

2 Uinal 20 ����� 1 �����

3 Tun 360 ����� 1 ������

4 Katun 7.200 ����� 20 ������

5 Baktum 144.000 ����� 394 ������

6 Pictum 2.880.000 ����� 7.890 ������

7 Calabtun 57.600.000 ����� 157.808 ������

8 Kinchiltun 1.152.000.000 ����� 3.156.164 ������

9 Alautun 23.040.000.000 ����� 63.123.287 ������

�������� ��������� ��������� ��������� ��� �����

1 ����� 365,2422 ����� 365,2420 �����

2 ������ 29,53059 ����� 29,53086 �����

3 �������� 583,92 ����� 584 �����

Αστρονομικό παρατηρητήριο στον 
αρχαιολογικό χώρο της CHICHEN ITZA

Ô-136.indd   18 23/3/2010   10:43:58 ìì



19

Οι προφητείες των Μάγια για το τέλος του κόσμου

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Πόπολ Βου: Χειρόγραφο από την εποχή της αποικιοκρατίας. Θεωρείται το καλύτερο λογοτεχνικό έργο της 
αρχαίας Αμερικής, στο οποίο συγκεντρώνεται η προφορική παράδοση των Μάγια Κιτσέ σχετικά με τη δημιουργία 
του κόσμου και του ανθρώπου..
2. Andrian G. Gilbert, Maurice M. Cotterell, συγγραφείς του βιβλίου «Οι Προφητείες των Μάγια», εκδ. Έσοπτρον
3. Carlos Barrios: Σύγχρονος ιστορικός, ανθρωπολόγος και ερευνητής και συγγραφέας του βιβλίου «El libro de 
Destino».
4. Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ (1831-1891), θεωρείται η μεγαλύτερη εσωτερίστρια του 19ου αι. Συνιδρυτής της 
Θεοσοφικής Εταιρίας.
5. J. A.Livraga (1930-1991), Δόκτορας σε φιλοσοφία, Ιστορία και Αρχαιολογία και δημοσιογράφος. Ιδρυτής του 
Διεθνούς Φιλοσοφικού και Πολιτιστικού Οργανισμού «Νέα Ακρόπολη».
6. Dane Rudhyar, Αμερικανός αστρολόγος.

������� ����� �������� �� ������ �������� �� ������ ���

1 Kin 1 ����

2 Uinal 20 ����� 1 �����

3 Tun 360 ����� 1 ������

4 Katun 7.200 ����� 20 ������

5 Baktum 144.000 ����� 394 ������

6 Pictum 2.880.000 ����� 7.890 ������

7 Calabtun 57.600.000 ����� 157.808 ������

8 Kinchiltun 1.152.000.000 ����� 3.156.164 ������

9 Alautun 23.040.000.000 ����� 63.123.287 ������

�������� ��������� ��������� ��������� ��� �����

1 ����� 365,2422 ����� 365,2420 �����

2 ������ 29,53059 ����� 29,53086 �����

3 �������� 583,92 ����� 584 �����

ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ
Οι χρονικοί κύκλοι που είχαν με βάση το ημερολόγιό τους ήταν:

Συγκριτικός πίνακας με τους κύκλους των πλανητών
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�������
������

���������
����� ��������� ��������

1 ���� �����������
���������� �� �� ��� ��� ����. ���������� ��� ������ ���� ��� ����, ���
������ ������. �� ����������� ��� ������� ��� ���������, ������� ���
�������-���.

2 �� ������ ����� � ���� Cuculcan. To ����������� ��� ����� ��� �, ������������
����� ��� ������� ��� ������. �������� �� ���� ����, ��� �����.

3 ����L ����� ���������� �� ��� ����� ��� ���, ��� ��� ����, ��� ����������� �������.
����� � ���������� �������, �� ������� ��� � ������.

4 ��� ����� ���������� �� �� ��� ��� �����. � ����� ��� ��������� �� "����� ���
�����������" ��� ���������� �� �� ������� ����� ��� ������ �����������

5 CHICCAN ���� ���������� �� �� ��� ��� ���.

6 CIMI �������
���������� �� ��� Ah Puch, ��� ��� �������. ����� ������� �������
����������� �� �� ��� ��� ������� ��� ��� ������. ��������� ��� ����� �
������ ��� � �����������, ������ ����� ��� �������.

7 MANIC ������� ���������� �� �� ��� ��� ������.

8 LAMAT �����

9 MUZUC ����
����� � ����� ��� ����� �������� ��� ����� ��� �����. ���������
���������� �� ������� ��� ��� ������������� ��� ��� �� �����������
����.

10 OC ������ ���������� �� ��� ����� ��� ������.

11 CHUEN ������� ���������� �� �� ��� ��� ����������, ��� ���������� ��� ��� �����.

12 �� ����� ���������� �� �� ��� ��� �������, ��� ����� ������. ���������� �� ���
����� ��� ����� ��� ������������� �� �� ������ ���� �����.

13 ��� ����� ���������� �� �� ��� ��� �������.

14 �� ��������� ���������� �� �� ����� ��� ���, ������� ��� ���� ��� ��� �������.

15 ��� ����� ���������� �� ��� �����, ���� ����� �� �� ������� ��� ����� ��� ��� ���� ��
������� ��� �����.

16 CIB �����

17 CABAN ������
���������� �� �� ��� ��� �������. ����� � ������ � ������ ��� ����������
���� �� ������� ���, �������� ��� ����������� ��� �������������� ���
��������� ��� ����.

18 ����� ������� ���
������ ���������� �� �� ������� ��� ������� ��� �� �����.

19 CAUAC ����� ��� ������ ��� ����� ���� � ���� ���������� �� �� ������ ���
������������� �� �����.

20 �HAU �����
���������� �� ��� Itzamna, ���������� ��� ������� ��� �����. ����
��������� ��� �������, ��� ������ ��� ��� ������. ���� � ����� ���
���� ����� ���� � ������������ ��� ���� ��� ������ ��� ����.

Χαάμπ: Το Ηλιακό ημερολόγιο των Μάγια.  Αποτελούνταν από 365 ημέρες, 18 μήνες 20 ημερών και 5 ημέρες λευκές 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- «Οι προφητείες των Μάγια», Andian G. Gilbert & Maurice M. Cotterell, εκδ. Έσοπτρον
- «Αρχαίο Μεξικό», Βασιλική Ζαβάκου, έκδοση του περιοδικού Corpus – σειρά «Ιστορία των πολιτισμών», εκδ. 
Περισκόπιο.
- «Το Κυμβάλειον», η ερμητική επιστήμη,  εκδ. Νεα Ακρόπολη
- «Μάγια και Αζτέκοι, ιστορία και πολιτισμός των Λαών του Αρχαίου Μεξικού», εκδ. Καρακώτσογλου
- «Φιλοσοφικοί Διάλογοι», Jorhe. A. Livraga, εκδ. Νέα Ακρόπολη
- «Ο προφήτης Νοστράδαμος», εκδ. Ωρόρα
- «Επιλογή γραπτών 2» της Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, εκδ. Νέα Ακρόπολη
- «Χαμένοι πολιτισμοί», Κουρτ Μπένες, εκδ. Νότος
- «Μύθοι και Παραδόσεις της Αρχαίας Αμερικής», Fernand Schwarz, εκδ. Νέα Ακρόπολη
- «Επιλογή ομιλιών στη Νέα Ακρόπολη», Γ.Α. Πλάνας, εκδ. Νέα Ακρόπολη
- «Πολιτισμοί του Μεξικού», Μαρία Χιμένεθ Πλάνα, εκδ. Νέα Ακρόπολη
- «Η εποχή του Υδροχόου», άρθρο από το περιοδικό Ν.Α. Τεύχος 101, σελ 19
- www.focus.gr
- www.nea-acropoli.gr
- www.e-telescope.gr
- www.manataka.org/page183.html
- www.myhoroscope.gr
- www.tovima.dolnet.gr/print_article?e=B&f=14226&H04&aa=1
- www.greatdreams.com/2012.htm
- www.diagnosis2012.co.uk
- www.esoterica.gr

Οι προφητείες των Μάγια για το τέλος του κόσμου
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“Η τέχνη είναι η Χρυσή Γέφυρα μεταξύ των
Αρχετύπων της ομορφιάς και της ανθρώπινης

φτώχειας, που ξαφνικά χρυσώνεται 
από το φως των Μουσών”

“Τέχνη είναι η Σοφία που έγινε Ομορφιά”

Μinibook “Σπόροι φωτός για την Κοινωνία” 

 Εκδ. Νέα Ακρόπολη

“Είναι ανόητο μιλώντας για τη ζωή 
να την ταυτίζουμε με το σώμα.

Δεν είναι το σώμα που έχει μία ψυχή...
αλλά η ψυχή που έχει ένα σώμα”.

Μinibook “Σπόροι φωτός για τον Κόσμο” 

 Εκδ. Νέα Ακρόπολη

“Αληθινός ιδεαλιστής είναι εκείνος 
που το ύψος του δεν του το δίνει 

το ανάστημα του φυσικού σώματος
αλλά των ονείρων του.

Και τον ορίζοντά του δεν τον ορίζουν τα βουνά,
αλλά η πίστη στον εαυτό του”.

Μinibook “Σπόροι φωτός για τον Άνθρωπο”

 Εκδ. Νέα Ακρόπολη

Σπόροι φωτός...

Σκέψεις που έχουν συλλεχθεί από 
φιλοσοφικά βιβλία, άρθρα και διαλέξεις 

του Jorge Angel Livraga, 
ιδρυτή του διεθνούς φιλοσοφικού 

Οργανισμού Νέα Ακρόπολη.

Αφιερωμένα στους τολμηρούς του 
πνεύματος, 

στους ερωτευμένοuς με την αλήθεια, 
τη ζωή, τη σοφία και το αιώνιο.
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε

1.ΛΑΡΙΣΑ

Στο πλαίσιο του πνεύματος του εθε-
λοντισμού το παράρτημα Λάρισας, 
στα τέλη  Νοεμβρίου, συμμετείχε στη 
δενδροφύτευση, που διοργάνωσε η Νο-
μαρχία Λάρισας στον Όλυμπο και στον 
Κίσσαβο. Τα μέλη και οι φίλοι της Νέας 
Ακρόπολης ανταποκρίθηκαν σ’ αυτό το 
κάλεσμα και  με πραγματική γενναιοδω-
ρία και αγάπη για το περιβάλλον, προσέ-
φεραν τον καλύτερό τους εαυτό σε μια 
δραστηριότητα που είχε προστατευτικό 
και αισθητικό χαρακτήρα.

Το Νοέμβριο, οι κοπέλες του παραρτήματος μας, επισκέφτηκαν τα παιδιά που νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο 
Νοσοκομείο, με σκοπό να τους προσφέρουν λίγη χαρά μέσα από τα διάφορα μουσικοκινητικά παιχνίδια που είχαν 
ετοιμάσει. Επίσης προσφέρανε στα παιδιά  πολλά χρήσιμα δώρα. 

2.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -
ΒΑΡΔΑΡΗΣ
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3.ΑΘΗΝΑ
Στις 16 Δεκεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παρουσίαση του 

βιβλίου <<οι Πολιτισμοί των Πυραμίδων>>, των εκδόσεων “Νέα Ακρόπολη”.
Η συγγραφική ομάδα του βιβλίου, με κύρια εισηγήτρια την επικεφαλής,
καθ. Μαρία Χιμένεθ, παρουσίασε το συμβολισμό της πυραμίδας στη 

ροή των πολιτισμών και του χρόνου. Μίλησαν για τις πυραμίδες στους αρ-
χαίους πολιτισμούς ως ένδειξη της ικανότητας του ανθρώπου να νικάει τις 
δυσκολίες και να πλάθει την ύλη, να αναπαράγει τη δημιουργία του σύμπα-
ντος και να υψώνει τη συνείδησή του προς τον ουρανό. O συμβολισμός της 
πυραμίδας είναι πάντα η ανύψωση...

4.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΓΝΑΤΙΑ 
Ο Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Σύλλογος Νέα Ακρόπολη Εγνατίας διοργάνωσε  στις 2 Δεκεμβρίου  μια ενδια-

φέρουσα εκδήλωση με τίτλο: «Η σπηλιά του Πλάτωνα: μήπως ζούμε μέσα της;» με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα 
κατάργησης  της δουλείας.  

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του συλλόγου,  συμμετείχαν και παρουσίασαν τις απόψεις και 
τις θέσεις τους οι προσκεκλημένοι καθηγητές του Α.Π.Θ κ. Π. Παπαδόπουλος και H. Badawy καθώς και οι εκπρόσω-
ποι των Μ.Κ.Ο  «Άρσις» και «Praksis»   

Αναπτύχθηκαν ενδιαφέροντα  θέματα για το φαινόμενο της δουλείας τόσο από τη φιλοσοφική όσο και από την 
πρακτική του διάσταση στην κοινωνία μας.

Οι παρουσιάσεις των εισηγητών ήταν ενδιαφέρουσες και αυτό φάνηκε από την ιδιαίτερη ανταπόκριση και την 
ενεργή συμμετοχή του κόσμου.

5. ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Η Νέα Ακρόπολη ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της UNESCO να γιορ-

τάζεται την Τρίτη Πέμπτη του Νοεμβρίου η Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας, 
διοργάνωσε  μια εβδομάδα αφιερωμένη στη φιλοσοφία για πρώτη φορά στα 
Ιωάννινα. Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για κοινό στοχασμό πάνω στα σύγ-
χρονα προβλήματα που απασχολούν την ανθρωπότητα, γιορτάσαμε  την 
Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας.

Η ποικιλία των πάνω από 150 δραστηριοτήτων, που πραγματοποιούνται 
σε περισσότερες από 50 χώρες, αποδεικνύει ότι η φιλοσοφία μπορεί να είναι 
τρόπος ζωής και να εμπλουτίσει την καθημερινότητά μας.  

Η εκδήλωση περιελάμβανε έκθεση φωτογραφιών και βιβλίων, επιλεγμένα 
ντοκυμαντέρ, βοηθητικό οπτικοακουστικό υλικό και διαλέξεις πάνω σε φιλο-
σοφικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν σε Ελλάδα, Ινδία και Κίνα. Οι συμμετέχο-
ντες  μπορούσαν να μελετήσουν, να ερευνήσουν και να συζητήσουν πάνω 
σε ιδέες και τις εφαρμογές, που οι μεγάλοι σοφοί της ανθρωπότητας βρήκαν 
για τις αναζητήσεις του ανθρώπου, σε κάθε εποχή. Στο τέλος της εβδομάδας 
μοιράστηκαν αναμνηστικά δώρα.

«Φιλοσοφία είναι βίωμα, είναι δράση». Aυτό ήταν το πνεύμα της δραστη-
ριότητας. 

6.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Το Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε παρουσίαση με θέμα: «ο δρόμος της επιτυχίας». Έτσι είχαμε την ευκαιρία να 
δούμε τη ζωή από τη θετική της πλευρά, τον τρόπο για να θέσουμε στόχους και το πώς να τους υλοποιήσουμε.

Ô-136.indd   25 23/3/2010   10:44:06 ìì



27

Οι αρχαίες Αιγύπτιες χρησιμοποιούσαν εντυ-
πωσιακά μακιγιάζ στο πρόσωπο, ιδίως γύρω 
από τα μάτια, και η διάσημη προτομή της πα-
νέμορφης Κλεοπάτρας αποτελεί κλασικό παρά-
δειγμα. Τώρα, μια ομάδα Γάλλων επιστημόνων 
ανακάλυψε ότι το μέικ-απ δεν είχε μόνο νόημα 
ως καλλωπιστικό στοιχείο ή ως «φυλαχτό» από 
το «κακό μάτι» των άλλων (κυρίως γυναικών που 
ζήλευαν την ομορφιά της γειτόνισσας), αλλά επί-
σης οι γυναίκες το φορούσαν για να προστατευ-
θούν από ασθένειες των ματιών.

Οι Αρχαίοι Αιγύπτιοι, πριν περίπου 4.000 χρό-
νια, παρήγαγαν μακιγιάζ, που χρησιμοποιούσαν, 
για να τονίζουν και να διακοσμούν τα μάτια τους. 
Οι ουσίες παράγονταν από μόλυβδο και μίγματα 
από άλατα μολύβδου κυρίως και χρειάζονταν μέ-
χρι και ένα μήνα για να παρασκευασθούν.

«Γνωρίζουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες και Ρω-
μαίοι επίσης είχαν προσέξει ότι το μακιγιάζ είχε 
ιατρικές ιδιότητες και ήθελαν να καταλάβουν πώς 
ακριβώς αυτό συνέβαινε», δήλωσε ο Φιλίπ Ουαλ-
τέρ, επικεφαλής των ερευνητών του μουσείου του 
Λούβρου και του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικής 
Έρευνας (CNRS), που δημοσίευσαν τη σχετική ερ-
γασία στο περιοδικό «Analytical Chemistry» (Ανα-
λυτική Χημεία) της Αμερικανικής Χημικής Εταιρίας, 
σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αντίθετα με την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη 
ότι ο μόλυβδος (μολύβι) είναι επιβλαβής, οι Γάλ-
λοι ερευνητές, κάνοντας χημικά πειράματα, με 
τη βοήθεια ενός μικροσκοπικού ηλεκτροδίου με 
μέγεθος το ένα δέκατο της ανθρώπινης τρίχας, 
διαπίστωσαν ότι σε πολύ χαμηλές δόσεις η συ-
γκεκριμένη ουσία δεν σκοτώνει τα κύτταρα. Αντί-
θετα, επιβεβαίωσαν (και έτσι δικαίωσαν τους αρ-
χαίους) ότι, σε χαμηλή δοσολογία, ο μόλυβδος 
παράγει ένα μόριο (μονοξείδιο του αζώτου) που 
ενεργοποιεί τις άμυνες του ανοσοποιητικού συ-
στήματος και καταπολεμά τα βακτήρια σε περί-
πτωση μόλυνσης του ματιού, κάτι που θα πρέπει 
να συνέβαινε συχνά στην αρχαιότητα.

ΠΗΓΗ: http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathciv_1_08/01/2010_317347

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...
Το μακιγιάζ της Κλεοπάτρας είχε εκτός από αισθητική και ιατρική αξία.

http://hermeticnews.blogspot.com
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ΕΓΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ
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Εγχειρήσεις με τα χέρια

Αν κάποιος αναζητήσει πληροφορί-
ες στο διαδίκτυο για τις εναλλακτικές 
μεθόδους θεραπείας, θα μείνει έκ-
πληκτος (και μάλλον συγχυσμένος) 

μπροστά στην πληθώρα των διαθέσιμων άρ-
θρων.

Ο σύγχρονος άνθρωπος απογοητευμένος 
από τη συμβατική ιατρική και την αδυναμία 
της να λύσει χρόνια και συνεχώς αυξανόμενα 
προβλήματα, έχει στραφεί στις εναλλακτικές με-
θόδους θεραπείας, ελπίζοντας στο θαύμα. Δι-
αστατικοί χειρουργοί, ψυχική χειρουργική, έννοι-
ες σχετικές καινούργιες για την κουλτούρα του 
ανθρώπου της Δύσης, που παρόλα αυτά στη-
ρίζονται σε γνώσεις χιλιάδων ετών. Πού όμως 
σταματά η αλήθεια και αρχίζει το ψέμα; 

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΦΥΣΗ

Είναι σημαντικό, για όποιον ενδιαφέρεται να 
εξετάσει το θέμα της ψυχικής χειρουργικής και 
των επεμβάσεων με τα χέρια, να γνωρίζει τον 
τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου όντος. 

Όλα τα οργανωτικά συστήματα της φύ-
σης λειτουργούν με βάση μια επταπλή δομή. 
Παραδείγματα αποτελούν οι 7 πλανήτες, τα 7 
χρώματα της Ίριδας, οι 7 μουσικές νότες, οι 7 
οικογένειες του Περιοδικού Συστήματος των χη-
μικών στοιχείων, οι 7 στιβάδες του ατόμου κ.λ.π. 
Ο άνθρωπος ως μέρος της Φύσης, εκφράζεται 
μέσα από 7 διαφορετικά επίπεδα.

Το Σύμπαν, και κατ’ επέκταση ο άνθρωπος, 
δεν είναι μόνο αυτό που εμείς αντιλαμβανόμα-
στε με τις αισθήσεις μας. Η ίδια η σύγχρονη επι-
στήμη μάς οδήγησε στην αντίληψη της ύπαρξης 
αόρατων επιπέδων στο Σύμπαν με υπόσταση 
και ενεργειακά πεδία. Ο άνθρωπος, λοιπόν, δια-
θέτει 7 φύσεις ή φορείς, που του επιτρέπουν να 
δρα σ’ αυτά τα Κοσμικά επίπεδα. 

Τα επίπεδα αυτά ονομάζονται: αιθεροφυ-
σικό, ενεργειακό, συναισθηματικό, νοητικό, 
ανώτερο νοητικό, διαισθητικό, βουλητικό. Στην 
προκειμένη περίπτωση θα μας απασχολήσει 
περισσότερο το αιθεροφυσικό επίπεδο, αν και 
στο γεγονός ότι ένα μέρος του σώματός μας 
νοσεί, συμμετέχουν περισσότερα του ενός επί-
πεδα, με εξαίρεση τα ατυχήματα. 

ΤΟ ΑΙΘΕΡΟΦΥΣΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Πρόκειται για το τραχύτερο, το πιο υλικό 
μέσο έκφρασης του ανθρώπου, που είναι το 
σώμα του. Ονομάζεται αιθερο – φυσικό, για-

τί τα συστατικά που το αποτελούν είναι δύο: η 
ύλη και η μορφή. Όταν η ενέργεια, που χαρίζει 
στην ύλη τη μορφή που έχει, παύει να υφίσταται, 
τότε η ύλη χάνει τη δομή και την οργάνωσή της, 
καταρρέει και αποσυντίθεται. Η ενέργεια αυτή 
ονομάζεται αιθερική. Πρόκειται για ένα είδος 
ηλεκτρομαγνητικής δύναμης και όλα τα αντικεί-
μενα, εφόσον έχουν μορφή, διαθέτουν και αυ-
τήν την ενέργεια. 

Η αιθερική ενέργεια για τους περισσότερους 
ανθρώπους δεν είναι ορατή με γυμνό μάτι. Εμ-
φανίζεται σαν ένα λαμπερό φωτοστέφανο, ένα 
λαμπερό περίγραμμα γύρω από τα αντικείμε-
να. 

Η σύγχρονη επιστήμη όμως, με τη φωτο-
γραφική μηχανή Κίρλιαν μπορεί να φωτογρα-
φίσει την αιθερική ενέργεια που περιβάλλει και 
συγκροτεί το ανθρώπινο σώμα. Η αιθερική 
ενέργεια διοχετεύεται στο σώμα ακολουθώντας 
γραμμές δύναμης, που σχηματίζουν ένα περί-
πλοκο δίχτυ καλωδιώσεων. 

Ένας τύπος αυτής της ενέργειας, σύμφωνα 
με τον εσωτερισμό, είναι ο 2ος αιθέρας ή διπλό 
αιθερικό. Ονομάζεται έτσι, γιατί έχει τη μορφή 
του φυσικού σώματος, αλλά με λίγο μεγαλύτε-
ρο μέγεθος και γι’ αυτόν το λόγο εξέχει μερικά 
χιλιοστά από το φυσικό σώμα. Ο ρόλος του δεν 
είναι να σκεπάσει το σώμα σαν ένας μανδύας, 
αλλά ουσιαστικά το διαπερνά και λειτουργώντας 
σαν ένα ηλεκτρομαγνητικό δίχτυ, οργανώνει το 
πολύπλοκο κυτταρικό σύνολο. Αν αυτός ο αιθέ-
ρας πληγωθεί, τα ζωτικά δεσμά διαλύονται. Έτσι 
σε περιπτώσεις τραυματισμού όπως δημιουρ-
γείται στο φυσικό σώμα μία πληγή, ταυτόχρονα 
σχίζεται και ο αιθέρας, γιατί αυτά δεν λειτουρ-
γούν ξεχωριστά αλλά ως σύνολο - δομή. 

Οι περισσότερες ασθένειες οφείλονται σε 
πρόβλημα, καταστροφή ή κατάρρευση κά-
ποιου τμήματος αυτού του ενεργειακού δικτύου, 
που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία κάποιου 
οργανικού συστήματος. Λέγεται ότι σε περιπτώ-
σεις όγκων έχουν παρατηρηθεί πραγματικά 
“σπασίματα” του αιθέρα. 

Ο ρόλος, λοιπόν, ενός θεραπευτή είναι να 
επέμβει στο ενεργειακό δίκτυο και να αποκατα-
στήσει τις ζημιές. Ο βελονισμός για παράδειγμα 
ενεργεί πάνω στις γραμμές δύναμης του ενερ-
γειακού δικτύου, που ονομάζονται μεσημβρινοί 
κι έτσι χαρίζει στον οργανισμό τη χαμένη του 
ισορροπία και υγεία. 
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ΟΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΝΩΝ

Τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν ιδιαίτερα γνω-
στοί οι χειρουργοί των Φιλιππίνων για τις εγχει-
ρήσεις - θαύματα. Οι άνθρωποι άρχισαν να 
συρρέουν κατά χιλιάδες στις Φιλιππίνες ανα-
ζητώντας την πολυπόθητη ίαση, κυρίως όσον 
αφορά στον καρκίνο. 

Στις εγχειρήσεις αυτές υπνωτίζουν τον ασθε-
νή, αντί να χρησιμοποιήσουν το αναισθητικό 
της κλασικής ιατρικής, και ψηλαφούν με τα χέρια 
τους όλο το σώμα. Όταν εντοπίσουν το μέρος 
του σώματος που νοσεί, το χέρι τους εισχωρεί 
μέσα στο ανθρώπινο σώμα δημιουργώντας 
μία μικρή τομή και αφαιρεί το άρρωστο κομμά-
τι, με πολύ μικρή απώλεια αίματος. Στη συνέχεια 
μέσω της αναπνοής ή ψηλαφώντας την τομή, 
αυτή κλείνει, χωρίς να αφήσει κανένα σημάδι. Η 
διάρκεια της επέμβασης είναι πολύ μικρή και ο 
ασθενής, αμέσως μετά, μπορεί να φύγει και να 
συνεχίσει φυσιολογικά τις δραστηριότητές του. 

Ο θεραπευτής για να φέρει σε πέρας αυτού 
του είδους τις επεμβάσεις χρησιμοποιεί την Κο-
σμική - Συμπαντική ενέργεια. Λειτουργεί, δηλαδή, 
σαν ένα κανάλι μέσω του οποίου διοχετεύεται η 
Συμπαντική ενέργεια και θεραπεύει τον ανθρώ-
πινο οργανισμό. 

Το ερώτημα που τίθεται στην προκειμένη πε-
ρίπτωση, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι ο θερα-
πευτής έχει το Σύμπαν με το μέρος του, είναι το 
εξής: γιατί ενώ ο θεραπευτής λαμβάνει την αρ-
χική ώθηση από το λεπτότερο, ενεργειακό επί-
πεδο στη συνέχεια επεμβαίνει στο φυσικό σώμα 
και δεν διορθώνει τη βλάβη στο ενεργειακό επί-
πεδο, ώστε να πετύχει τη θεραπεία;

Αυτό θα μπορούσε ίσως να είναι το βασικό 
ερώτημα, ακολουθούν όμως και άλλα ερωτή-
ματα που σχετίζονται με την ηθική υπόσταση 
του θεραπευτή, την ειλικρίνεια και την αυταπάρ-
νηση, χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει και 
που συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία των 
ενεργειακών θεραπειών, την εκπαίδευσή του με 
ενεργειακές ασκήσεις και την παρατήρηση της 
ενέργειας, τη φύση της Κοσμικής ενέργειας που 
χρησιμοποιεί για να θεραπεύσει κ.ά. 

Το παγκόσμιο ενδιαφέρον που προκάλε-
σαν αυτού του είδους οι “εγχειρήσεις” κινητο-
ποίησαν πριν από δύο περίπου δεκαετίες τις 
αρχές και κάποιοι από τους διάσημους αυτούς 
χειρουργούς συνελήφθησαν για απάτη. Απο-
δείχθηκε ότι κάτω από το τραπέζι του χειρουρ-

γείου έκρυβαν ένα δοχείο με όργανα ζώων, τα 
οποία εμφάνιζαν με ταχύτατες κινήσεις κατά τη 
διάρκεια της επέμβασης, έτσι ώστε το κοινό που 
παρακολουθούσε να πιστέψει ότι πραγματικά 
έχουν αφαιρέσει κάποιον όγκο ή ένα μέρος του 
οργάνου που νοσούσε. 

Παρ’ όλα αυτά το ενδιαφέρον για τις επεμ-
βάσεις αυτού του τύπου εξακολούθησε να 
υπάρχει. Και η αλήθεια είναι ότι όσο υπάρχει ο 
ανθρώπινος πόνος, πάντα οι άνθρωποι θα κα-
ταφεύγουν σε ακραίες λύσεις(;) και πάντα θα 
υπάρχουν εκείνοι, που θα προσπαθήσουν να 
εκμεταλλευτούν τις καταστάσεις.
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Εγχειρήσεις με τα χέρια

ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Πέρα απ’ αυτά όμως, οι ενεργειακές θερα-
πείες υπάρχουν και δεν πρόκειται για “θαύμα-
τα” αλλά για φυσικά φαινόμενα. Είναι αποτελε-
σματικές γιατί αντιμετωπίζουν τον άνθρωπο ως 
σύνολο και δεν προσπαθούν να θεραπεύσουν 
μόνο το φυσικό του σώμα αγνοώντας την αιτία 
που προκάλεσε την ασθένεια. Επίσης μέσω της 
ενεργειακής θεραπείας ο ίδιος ο οργανισμός 
ωθείται στο να εισέλθει στη διαδικασία της αυ-
τοθεραπείας. 

Τέλος, σημαντικό ρόλο στις θεραπείες αυ-
τές παίζει η ηθική ποιότητα του θεραπευτή και η 
σχέση που θα αναπτυχθεί μεταξύ θεραπευτή και 
ασθενή. Ο θεραπευτής πρέπει να κερδίσει την 
εμπιστοσύνη του ασθενή και ο ασθενής πρέπει 
να είναι ανοικτός, δεκτικός, να έχει θετικές σκέ-
ψεις και συναισθήματα και πάνω απ’ όλα να 
πιστεύει στη θεραπεία του.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Giorgio A. Livraga, Εισαγωγή στη Μυστική          
Διδασκαλία, Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη
- Γ. Α. Πλάνας, Τα 3 Κέντρα Του Μυστηρίου, 
Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη
- www.omplace.com
- www.esoterica.gr
- www.friendsofthecasa.org
- www.omakoio.gr
- www.supernatural.gr
- www.anthropologymatters.com
- www.innerlighttherapies.co.uk
- www.newlifemanagementclinic.com
- www.drbrucegoldberg.com
- www.theangeliclighthouse.org/modalities.html
- www.metamind.net/enigmaipsysur.html
- www.metamind.net/enigmaipsysur.html
- www.anubuddha.com/surgery.html
- www.lifepositive.com/pranic-healing.html
- www.holistic-centre.com/therapy/psychic_surgery.
htm
- www.askclaudia.com/psychicsurgery.htm
- www.therapies.com/surgery/williamuk.htm
- www.internationalholistictherapiesdirectories.com/
whatispsychicsurgery.htm
- http://en.wikipedia.org/wiki/Psychic_surgery
- www.bccancer.bc.ca/PPI/
UnconventionalTherapies/PsychicSurgery.htm
- http://skepdic.com/psurgery.html
- www.imachination.com/healer/
- www.crystalinks.com/psychic_surgery.html
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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

Η ΕΝΟΤΗΤΑ
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Φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου: Η ενότητα

Ένα από τα σπουδαιότερα όπλα, με τα 
οποία παίζει η Μάγια, είναι οι καθρέφτες 
της, που τους τοποθετεί στη μέση του 
δρόμου μεταξύ του ανώτερου κόσμου 

του πνεύματος και του πυκνού κόσμου της 
ύλης.

Αυτοί οι καθρέφτες έχουν την ιδιαιτερότητα 
να πολλαπλασιάζουν την πνευματική Ενότητα 
με τρόπο ώστε, όταν οι εικόνες φτάνουν κάτω, 
αυτό που ήταν στην αρχή ένα μόνο πράγμα έχει 
μετασχηματιστεί σε μια άπειρη πολλαπλότητα, 
σε χιλιάδες ελκυστικά στοιχεία, που είναι ικανά 
να  παγιδεύσουν τους ανθρώπους.

Όμως πίσω από τους καθρέφτες, πίσω από 
το παιχνίδι των φώτων, υπάρχει πάντα η Ενό-
τητα. Ενόσω η ύλη διαιρεί, το πνεύμα ενώνει. Η 
Μάγια, που δρα πάνω στην ύλη, είναι η διαιρε-
μένη αντανάκλαση της πνευματικής Ενότητας. 
Μόνο η ανθρώπινη συνείδηση είναι ικανή να 
πραγματοποιήσει το ταξίδι μέσα στα πολλαπλά 
πράγματα και στην Ενότητα. Αυτή ανεβαίνει και 
κατεβαίνει, κατεβαίνει και ανεβαίνει, αποκαθι-
στώντας την επαφή με το ένα και το άλλο άκρο 
της εκδήλωσης. Όταν κατεβαίνει, συναντάει τη 
Μάγια και το βασίλειό της με τις αντανακλάσεις, 
που είναι αποτέλεσμα της διαίρεσης του φωτός. 
Τότε διαιρείται και η συνείδηση παίζοντας πως 
τάχα αναγνωρίζει τα διάφορα αντικείμενα, προ-
σπαθώντας να σκεφτεί πάνω σ’ αυτά και να τα 
συσχετίσει μεταξύ τους αναζητώντας τον τρόπο 
με τον οποίο θα εξυπηρετηθεί απ’ αυτά και θα 
βρει σ’ αυτά ένα νόημα με σύστημα αναφοράς 
το ίδιο το πρόσωπο. Όμως όταν η συνείδηση 
ανεβαίνει, τότε συναντάει το θαύμα της Μάγια 
που έχει αφομοιώσει, όπως κι Αυτή, στην ίδια 
Ενότητα που μας ορίζει όλους μας, εκεί όπου η 
εμπειρία έχει πια συμπληρωθεί, εκεί όπου η Μο-
ναδική Ουσία είναι η μόνη πραγματικότητα. Η 
ανώτερη συνείδηση, αυτή που ανεβαίνει, είναι 
αυτή που επιτρέπει την Κοσμοθεώρηση. 

Όλα τα πράγματα ολοκληρώνουν ένα σύ-
νολο, μια Ενότητα. Όλα τα πράγματα χάνουν 
τη μικρή ιδιαίτερη αξία τους, για να μεγαλώσουν 
παίρνοντας τη γενική αξία αυτής της κοσμικής 
Ενότητας. Από την άλλη πλευρά, και σε αντίθεση 
μ’ αυτήν τη συνείδηση, η άλλη που πέφτει στην 
ύλη ενδίδει στη χωριστικότητα κι αυτό είναι ένα 
επικίνδυνο κακό, που επιδρά σε όλες τις εκφρά-
σεις. Χωρίζονται οι άνθρωποι μεταξύ τους, αντι-
παρατίθενται, παλεύουν. Αλλοιώνονται όλες οι 

ενώσεις κι έτσι  αντιπαρατίθενται οι διαφορετικές 
θρησκείες, οι διαφορετικοί λαοί. Δημιουργού-
νται πολιτικά κόμματα, σωματεία και σύνδεσμοι, 
που έχουν ως βασικό σκοπό να πολεμήσουν 
τους άλλους του ίδιου είδους. Και στο αποκορύ-
φωμα της χωριστικότητας φτάνουμε στην αντι-
παράθεση που εκδηλώνεται μέσα στον ίδιο τον 
άνθρωπο όταν τα δύο του εγώ, το ανώτερο και 
το κατώτερο, χάνουν κάθε ικανότητα συνύπαρ-
ξης και μπαίνουν σε πόλεμο. 

Η χωριστικότητα λοιπόν είναι κακό που προ-
έρχεται από την ύλη. Αν ενδώσουμε και πέσει η 
συνείδησή μας μπροστά σ’ αυτήν, όλα τα ζω-
ντανά όντα θα παραμείνουν διαζευγμένα μπρο-

...Πρόκειται για την αποκατάσταση ενός ισχυρού 
ιμάντα στο σημείο Ενότητάς μας, ενός Φωτός 
που να περιέχει όλες τις ακτίνες ενός κέντρου, 
στο οποίο συγκλίνουν όλες οι κατευθύνσεις. 
Θα πρέπει να σταθεροποιηθούμε εκεί με μια 
νέα δύναμη βαρύτητας προς τα πάνω -αυτήν 
του πνεύματος- μια δύναμη μεγαλύτερη από τη 
δύναμη που ασκεί η Μάγια πάνω στον κόσμο. 
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στά στα μάτια μας και δεν θα βρίσκουμε καμιά 
σχέση που να μπορεί να τους παράσχει μια ου-
σιώδη σύνδεση. Η Ενότητα είναι χαρακτηριστικό 
του πνεύματος. Αν η συνείδηση ανυψωθεί μέχρι 
αυτό το επίπεδο, ο άνθρωπος θα συναντήσει τη 
ρίζα του, το λόγο του Είναι του κι έτσι θ’ ανακα-
λύψει αμέσως την ίδια ρίζα σε όλα τα πράγματα 
και θα του εμφανιστούν καθαρά οι ουσιώδεις 
σχέσεις μεταξύ των μεν και των δε. Όλα εξαρτώ-
νται λοιπόν από τη συνείδησή μας και από το 
πώς τοποθετείται σε σχέση με τους πολλαπλα-
σιαστικούς καθρέφτες. 

Όμως η Μάγια παίζει επίσης με τη συνείδηση 
και την υποχρεώνει να ταλαντεύεται μεταξύ των 
πάνω και των κάτω. Και σ’ αυτήν την περίπτω-
ση δεν εξυπηρετεί να ξεχάσουμε ότι είναι πάντα 
πιο εύκολο να κατέβουμε από το ν’ ανέβουμε. Γι’ 
αυτό ζούμε μέσα στην πολλαπλότητα, γιατί σχε-
δόν πάντα βρίσκεται η συνείδησή μας πεσμένη 
κάτω, μαζί με τη Μάγια και τα παιχνίδια της. Οι 
στιγμές της συνειδητοποίησης της ενότητας με 
το πνεύμα είναι σποραδικές. Θα χρησιμοποιή-
σουμε το παράδειγμα του σφαιρικού σώματος 
,που πέφτει σε μια χαράδρα: η ταχύτητα πτώ-
σης προς το βάθος συντελεί ώστε, όταν το 
σώμα φτάσει κάτω, να έχει κάποια ώθηση με 
την οποία τείνει να ανέβει. 

Όμως η συνείδηση δεν έχει στοιχεία για να 
“σταθεροποιηθεί” κατά την άνοδό της κι έτσι 
η Μάγια την τραβάει προς τα κάτω. Το καθή-
κον μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε μια 
ανώτερη εστία για τη συνείδηση, μια θέση στο 
υψηλότερο σημείο των δυνατοτήτων της, για να 
μην ξαναπέσει τόσο εύκολα. Πρόκειται για την 
αποκατάσταση ενός ισχυρού ιμάντα στο ση-
μείο Ενότητάς μας, ενός Φωτός που να περιέχει 
όλες τις ακτίνες ενός κέντρου, στο οποίο συγκλί-
νουν όλες οι κατευθύνσεις. Θα πρέπει να στα-
θεροποιηθούμε εκεί με μια νέα δύναμη βαρύτη-
τας προς τα πάνω -αυτήν του πνεύματος- μια 
δύναμη μεγαλύτερη από τη δύναμη που ασκεί 
η Μάγια πάνω στον κόσμο. Αν μαθαίνουμε 
να παίζουμε κάτω, αν ακολουθούμε κάποιους 
κανόνες και μια τάξη για να εξελιχθούμε μεταξύ 
των πολλών πραγμάτων, γιατί να μην προσπα-
θήσουμε να φτάσουμε σ’ ένα νέο στάδιο, όπου 
τα επιμέρους συμφέροντα θα συγχωνεύονται 
σ’ ένα ανώτερο παιχνίδι, που θα ενώνει ξανά 
όλα τα πράγματα με την ίδια σημασία; Επίσης 
η Μάγια, αν και δεν μας το λέει, έχει κι αυτή το 
ίδιο καθήκον, γιατί το τέλος της είναι το σημείο 
ένωσής της μ’ εμάς.
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βιβλίων
παρουσίαση

“Σ’ εκείνους που πενθούν”  του C.W. Leasdbeater
To μικρό αλλά πολύτιμο αυτό βιβλίο είναι γραμμένο στις αρχές του 20ου αιώνα με 
μορφή επιστολής. Ολόκληρο το κείμενο δίνει όχι μόνο παρηγοριά αλλά και γνώση 
σε κάθε άνθρωπο που υποφέρει από την απώλεια αγαπημένου του προσώπου. Οι 
διδασκαλίες του είναι χρήσιμες σε όλους όσους ερευνούν και αναζητούν την αλήθεια 
που κρύβεται πίσω από το φαινόμενο του θανάτου, καθώς επίσης και τον τρόπο με 
τον οποίο εμείς που μένουμε πίσω μπορούμε να βοηθήσουμε τους αγαπημένους  
μας  να πορευτούν με γαλήνη στον άλλο, τον αόρατο για εμάς κόσμο.

“Η Εξέλιξις της Ζωής και της Μορφής” της Dr Annie Besant
Το βιβλίο αυτό αποτελείται από 4 ομιλίες της Annie Besant, που έγιναν στο Άντυαρ της 
Ινδίας. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στις μεθόδους 
έρευνας της Αρχαίας Σοφίας και της σύγχρονης Επιστήμης. Στο δεύτερο αναφέρεται 
διεξοδικά στο έργο των υψηλών εκείνων πνευματικών Οντοτήτων που στις αρχαίες 
θρησκευτικές παραδόσεις ονομάζονται θεοί, ντέβας, ή άγγελοι. Το 3ο και το 4ο κεφά-
λαιο πραγματεύονται την παράλληλη εξέλιξη της Ζωής και της Μορφής.

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

“Το Μονοπάτι του Νίντζα, Μυστικές Τεχνικές, του Μασαάκι Χατσούμι” 
Σήμερα ο Δρ Μασαάκι Χατσούμι είναι ο γνωστότερος Μεγάλος Δάσκαλος του Νι-
ντζούτσου. Έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες μαθητές σε διάφορες χώρες και έχει τιμηθεί με 
πλήθος διακρίσεων. Σε  αυτό το βιβλίο αναλύει τις αρχές και τη σοφία του Νινζούτσου, 
μιας πολεμικής τέχνης που εμπεριέχει χιλιάδες τεχνικές και αμέτρητες παραλλαγές. Σαν 
γνήσιος Νίντζα ο συγγραφέας γράφει με τη μέθοδο της «ομίχλης» και ο αναγνώστης 
πρέπει να διαισθανθεί τις βαθύτερες έννοιες των λέξεων. Ο Δάσκαλος ζητά από τους 
μαθητές του να διαβάζουν τις έννοιες που κρύβονται πίσω από τα τυπωμένα γράμ-
ματα, να αντιληφθούν τις κρυμμένες αλήθειες ( Χίντεν) πίσω από τις σελίδες και πάνω 
απ’ όλα να συνειδητοποιούν ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.

“Μπουμπίσι, Το Κλασικό Εγχειρίδιο Μάχης”
Το Μπουμπίσι είναι ένα κλασικό έργο, που οι κορυφαίοι Δάσκαλοι του Καράτε 
θεωρούσαν επί αιώνες θησαυρό. Ο διάσημος Δάσκαλος Τσογιούν Μιγιάγκι 
το αποκαλούσε «Η βίβλος του Καράτε». Περιέχει στοιχεία για τη φιλοσοφία, τη 
στρατηγική, τη θεραπευτική και την τεχνική και τη σχέση τους με τις πολεμικές 
τέχνες. Το θεωρούσαν μυστικό και περνούσε από δάσκαλο σε μαθητή τόσο 
στην Κίνα όσο και αργότερα στην Οκινάουα. Όλοι οι θρυλικοί Δάσκαλοι του 
Καράτε το έχουν μελετήσει, έχουν εφαρμόσει τις διδασκαλίες του ή έχουν αντι-
γράψει αποσπάσματά του. Πρόκειται για το απόλυτο σημείο αναφοράς για 
την καταγωγή και το πνεύμα των κλασικών πολεμικών τεχνών της Οκινάουα, 
σημειώνουν οι εκδόσεις Αλκίμαχον και μας υπόσχονται νέα ενδιαφέροντα βι-
βλία για το 2010.

Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις  Αλκίμαχον, Πολυτεχνείου 12Α-141 22 Ν. Ηράκλειο. Τηλ-Fax 
2102840588. www.alkimachon.gr
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Η σελίδα της υγείας
Η μαντική 
ως μέσο διαγνωστικής προσέγγισης

Κείμενο: Γεωργία Κ. Κολιοπούλου, Ιατρός

Η διαγνωστική προσέγγιση ενός ασθενούς, 
πέρα από το πλήθος των γνώσεων και των 
επιστημονικών πληροφοριών, απαιτεί και πα-
ρατήρηση λεπτών αντιδράσεων του ασθενούς 

από εμφανή σημεία, όπως η χροιά του δέρματος, η θερ-
μοκρασία του σώματος και άλλων, όπως το βλέμμα ή 
η έκφραση του προσώπου. Επίσης από τη στάση και 
θέση του σώματος και το βασικότερο από το σφυγμό.

Μέσα από τη βιοενεργειακή θεραπεία γίνεται αντιλη-
πτό πως θεραπευτής και θεραπευόμενος δρουν σαν 
συγκοινωνούντα δοχεία, ιδιαίτερα όταν έχουν καλή ενερ-
γειακή επικοινωνία και είναι και οι δυο συγκεντρωμένοι 
σε αυτό με καθαρό νου, φωτεινές σκέψεις και ένωση με 
το Σύμπαν. Σε κάποιον βιοθεραπευτή γίνεται αντιληπτό 
ότι κάποτε τα χέρια του καθοδηγούνται διαισθητικά σε 
ορισμένα σημεία, όπου μπορεί να υπάρχει κάποια ευ-
αισθησία, χωρίς να έχει εκδηλωθεί ακόμα ως νόσος ή 
ένας ξεχασμένος από τον ασθενή τραυματισμός, που ο 
ίδιος δεν γνώριζε. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στο βιοε-

νεργειακό μασάζ σιάτσου και στη ρεφλεξολογία. 

Σε κάθε περίπτωση ο θεραπευτής πριν από τη θεραπευτική 
συνεδρία εισέρχεται σε μια ιδιαίτερη κατάσταση συνείδησης απο-

μακρύνοντας κάθε τι σκοτεινό και περιττό, ώστε να μπορέσει να γίνει 
ανοικτό κανάλι, το εργαλείο μέσα από το οποίο θα κατευθυνθεί το 

θεραπευτικό Φως της Αγάπης του Σύμπαντος. Όμοια σχεδόν ο 
Σαμάνος εισδύει σε μια κατάσταση συνειδητότητας και θεϊ-

κής μανίας, ώστε να δράσει καλύτερα διαγνωστικά και θε-
ραπευτικά και το πετυχαίνει με την έκσταση και το χορό μέσα από τυμπανοκρουσίες, με ανάλογο των 
περιστάσεων ρυθμό, αντιγράφοντας το χτύπο της καρδιάς και φυσικά το σαμανικό του τραγούδι.

Ο Σωκράτης, αν και δεν είχε μυηθεί στα μυστήρια, πίστευε ότι οι θεοί φανερώνουν στους ανθρώ-
πους τη θέλησή τους και διά αοράτων σημείων επιδρούν στην ψυχή του ανθρώπου και καθοδηγούν 
τις πράξεις του, όπως το δικό του δαιμόνιο για το οποίο αναφέρει ο Κικέρων, ότι δεν τον παρωθούσε 
αλλά συχνά τον απέτρεπε. Ο Πλάτων στον Τίμαιο συσχετίζει τη μαντική με το ήπαρ, το οποίο θεωρεί ότι 
ευθύνεται για το πλήθος θλιβερών ή χαρούμενων ονείρων, αλλά θεωρεί επίσης ότι σημαντικό ρόλο 
στη μαντική παίζει και η ακοή. Ο Πορφύριος στη βιογραφία του Πλωτίνου αναφέρει ότι η επικοινωνία 
του Σωκράτη με το δαιμόνιο ήταν περισσότερο ακουστική παρά οπτική. 

Στη Σύγχρονη Διαγνωστική και Θεραπευτική μπορεί να αναγνωρίσει κανείς μόνο ίχνη της Αρχαίας 
Γνώσης. Πολύ περισσότερο παρατηρείται στις Εναλλακτικές Διαγνωστικές μεθόδους όπως η ιριδο-
λογία, η φωτογράφιση της αύρας με τη μέθοδο Κirlian, ο διαγνωστικός έλεγχος του βιοενεργειακού 
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πεδίου, ακόμα και αστρολογικά η ευπάθεια που 
μπορεί να έχει κάποιος σε ορισμένα νοσήματα 
και η μεγαλύτερη ή μικρότερη ευαισθησία σε κά-
ποιο όργανο.

Η Μέθοδος Silva παρουσιάζει μια τεχνική ανά-
πτυξης της διαίσθησης, φαντασίας και οραμα-
τισμού, καθώς συνδυάζει τη βαθιά χαλάρωση 
με κατευθυνόμενη θεραπευτική σκέψη, κάτι που 
μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε το επιθυμήσει 
αληθινά και συνειδητά, τόσο στον εαυτό του 
όσο και στους άλλους. Σταδιακά, με εξάσκηση, 
αποκτά κανείς όλο και καλύτερα αποτελέσματα 
διαγνωστικά και θεραπευτικά, καθώς μπορεί να 
αντιληφθεί τα σημεία στα οποία πάσχει ο ασθε-
νής ή έχει μια εντονότερη ευαισθησία.

Μέσα στα όνειρα ή σε υπνωτική κατάσταση 
μπορεί κάποιος να αντιληφθεί περισσότερα, 
τόσο για τη δική του κατάσταση υγείας όσο και 
κάποιου άλλου. Αυτή είναι μια λαϊκή γνώση που 
εφαρμοζόταν από τα «Ανακλιντήρια» Ασκλη-
πιεία, Ιατρεία Ναών και Ιερά Θεραπευτήρια και 
μέχρι σήμερα σε Ναούς αφιερωμένους κυρίως 
στην Θεοτόκο, όπως Τήνου, Λούρδης, Santa 
Maria Maggiore. 

Η ερμηνεία ονείρων για τη Σχολή της Ζυρίχης, 
αποτελεί τη Via Regia για τη γνώση του ασυ-
νείδητου. Σύμφωνα με τον Freud, όταν σε έναν 
άρρωστο ξεκινάμε από το τελευταίο πράγμα 
που θυμάται ακόμα, για να βρούμε ένα απωθη-
μένο «σύμπλεγμα», έχουμε κάθε προοπτική να 
το μαντέψουμε, αρκεί ο άρρωστος να θέσει στη 
διάθεσή μας έναν ικανοποιητικό αριθμό ελεύ-
θερων συνειρμών. Επίσης, ο ίδιος αναφέρει ότι 
η διαστρέβλωση του ονείρου είναι η  ίδια εκείνη 
διεργασία, που δείχνει ότι η ίδια διαμάχη ανάμε-
σα σε αντιτιθέμενες ψυχικές δυνάμεις συμμετέχει 
στο σχηματισμό τόσο των ονείρων όσο και των 
συμπτωμάτων.

Ο Σωκράτης πρέσβευε ότι η μαντική δεν ήταν 
προνόμιο ορισμένων μόνο προσώπων, αλλά 
ότι κάθε άνθρωπος διά της αυτογνωσίας και 
βαθυτέρας κατανήσεως του «γνώθι σ’ αυτόν» 
μπορούσε να γίνει μάντης του εαυτού του και 
δια της ενασκήσεως της Αρετής και του Δικαί-
ου να αποβεί άξιος της θείας επιδράσεως, της 
αποκαλύψεως του δαιμονίου. Με αυτήν την 
προτροπή, για να γνωρίσουμε καλύτερα τον 
Εσωτερικό Εαυτό και να αναζητήσουμε τις αιτίες 
για τα όποια προβλήματα μας, πριν καταφύ-
γουμε σε κάποιον ειδικό, φτάνει στο τέρμα του 

αυτό το ταξίδι στον κόσμο της Μαντικής ενώ 
ανοίγει μια νέα πορεία στα όνειρά σας στον κό-
σμο της Διαγνωστικής και Θεραπευτικής πρά-
ξης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Τα Μυστικά & η Εφαρμογή της Μαντικής εις την   
  Αρχαίαν Ελλάδα, Χ.Κ.Μαυρουδή
- Μασάζ &Πνευματική Θεραπεία, R.Νajemy
- Μέθοδος Silva, J.Silva
- Όλο & καλύτερα, B.Goldman
- Τέλεια Υγεία, D.Chopra
- Μελέτες για την Ψυχανάλυση, S.Freud
- Σαμανισμός, M.Eliade
- Η Πέτρα του Φωτός, C.Jacque
- Τίμαιος Πλάτωνος
- Περί του Πλωτίνου βίου και της τάξεως των βιβλίων 
  αυτού,  Πορφύριος

Φωτογραφία του ηλεκτρομαγνητικού 
παδίου μίας ανθρώπινης παλάμης με τη 
μέθοδο Kirlian
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Κείμενο: Γ.Α.Πλάνας, Ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα

Από το βιβλίο: «Τα τρία κέντρα του Μυστηρίου»

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΗ
Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Ο άνθρωπος και η πόλη

Ο μεγάλος μύστης της Ελλάδας Πλάτωνας κάνει 
ένα θαυμάσιο παραλληλισμό ανάμεσα στα 
τρία μέρη της ανθρώπινης ψυχής και στα τρία 
τμήματα που αποτελούν την κοινωνία. Η δομή 
της κοινωνίας, το ον-πόλη, είναι ίδια μ’ αυτήν 
του ανθρώπου αλλά σε μεγέθυνση.

Η Ευδαιμονία είναι το κύριο αγαθό 
που επιζητεί ν’ αποκτήσει ο Άνθρω-
πος. Κι η κατάκτηση της Ευδαιμονί-
ας γίνεται με αδιάκοπη πνευματική 

ανάπτυξη. Ευδαιμονία είναι η πλήρης ταύτιση 
της συνείδησης του ανθρώπου με το Παν-Ένα. 
Η εκπαίδευση που απαιτείται για μια τέτοια εξέλι-
ξη και για την καλλιέργεια των αρετών, κατορ-
θώνεται μονάχα μέσα από τη συγκρότηση ενός 
μοντέλου ιδανικής πόλης, μέσα στην οποία θα 
μπορεί ο άνθρωπος να ολοκληρώνεται ως τέ-
λειο άτομο, ως υπεύθυνος πολίτης. 

Ο λόγος για την ανάγκη ύπαρξης της πολι-
τείας είναι ότι ο άνθρωπος δεν είναι αυτάρκης, 
αλλά έχει πολλαπλές ανάγκες (“Πολιτεία”, 369 
Β’ βλ. 369 C). Η κατάκτηση της αυτάρκειας, για 
την εσωτερική φιλοσοφία, είναι ένας από τους 
κύριους στόχους του πνευματικού ανθρώπου. 
Ώσπου να την κατακτήσει όμως ο άνθρωπος, 
έχει ανάγκη από την παιδεία και την πόλη. Ύστε-
ρα, όταν έχει ολοκληρωθεί ως άτομο, όταν έχει 
γίνει “σφαιρικός”, τότε και μόνο τότε, μπορεί να 
σταθεί μοναχός μπροστά στο Θεό, γιατί έχει 
ταυτιστεί με το Φως, με τη Σοφία, με την Αρχή 
και τον Υπέρτατο Νόμο. Δεν χρειάζεται νόμους,  
γιατί ο ίδιος έχει γίνει κανάλι του Συμπαντικού Νό-
μου. Εκεί φτάνουμε στη θεία αναρχία του τέλειου 
ανθρώπου, για την οποία μας μιλάει ο Πλάτω-
νας. Μια κοινωνία φτιαγμένη από τέλειους σο-
φούς... ένα πολύ μακρινό ιδανικό για τη σημερι-
νή ανθρωπότητα.

Ο μεγάλος μύστης της Ελλάδας Πλάτωνας 
(1) κάνει ένα θαυμάσιο παραλληλισμό ανάμε-
σα στα τρία μέρη της ανθρώπινης ψυχής και 
στα τρία τμήματα που αποτελούν την κοινωνία. 
Η δομή της κοινωνίας, το ον-πόλη, είναι ίδια μ’ 
αυτήν του ανθρώπου αλλά σε μεγέθυνση. Έτσι 
το αισθητηριακό μέρος αντιστοιχεί με το τμήμα 
εκείνο της πολιτείας όπου κατατάσσονται οι γε-
ωργοί, οι τεχνίτες και οι έμποροι, που πρέπει ν’ 
αναπτύξουν την αρετή της σωφροσύνης. Το 
συγκινησιακό μέρος αντιστοιχεί με τους “φύλα-
κες” ή πολεμιστές (2), που αναπτύσσουν την 
αρετή της ανδρείας. Η εκπαίδευσή τους είναι 
μυητικού τύπου και στόχος της είναι η κυριαρ-
χία πάνω στα κατώτερα στοιχεία της Προσωπι-
κότητας. Τέλος, η φρόνηση είναι η αρετή που 
χαρακτηρίζει τους άρχοντες, το τρίτο τμήμα της 
πολιτείας, που συσχετίζεται με το λογικό μέρος 
στον άνθρωπο. Η αρχή της δικαιοσύνης, που 
εναρμονίζει τα άλλα τμήματα και μέρη, ασκείται 
από τον “Άριστο” κυβερνήτη, ο οποίος εκλέγε-

ται ανάμεσα στους άρχοντες που, με τη σειρά 
τους, αναδεικνύονται από την τάξη των πολεμι-
στών (3).

 Έτσι στην “Άριστη Πόλη” κάθε τμήμα της κοι-
νωνίας λαμβάνει την κατάλληλη εκπαίδευση για 
ν’ αναπτύξει τις αρετές και τις αξίες που του αντι-
στοιχούν, σύμφωνα με την εσωτερική του φύση 
και τις ανάγκες του. Η εξέλιξη γίνεται σταδιακά, 
σκαλί-σκαλί. Ο καθένας εκπαιδεύεται σύμφωνα 
με αυτά που χρειάζεται και που του αντιστοι-
χούν, για να μπορέσει σιγά-σιγά ν’ ανέβει σε 
ανώτερα επίπεδα. Αυτή είναι η αληθινή έννοια 
της δικαιοσύνης. Η εκπαίδευση είναι προσαρμο-
σμένη στο εξελικτικό επίπεδο του κάθε τμήματος 
ή τάξης της πολιτείας. Κανένας δεν μπορεί να 
δεχθεί περισσότερα απ’ αυτά που είναι ικανός 
να αφομοιώσει και να καταλάβει.

Τέτοια πολιτική δομή και αντίληψη συναντά-
με σε όλους τους αρχαίους μυητικούς πολιτι-
σμούς, αν και η καθαρότερη φιλοσοφική τους 
έκθεση βρίσκεται στην πλατωνική διδασκαλία. 
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Στην ιδανική πολιτεία, η αρχή της δικαιοσύνης, που εναρμονίζει τα άλλα τμήματα και μέρη, ασκείται 
από τον “Άριστο” κυβερνήτη. Αυτός εκλέγεται ανάμεσα στους άρχοντες που, με τη σειρά τους, 
αναδεικνύονται από την τάξη των πολεμιστών. 

Λέγεται ότι ο Πλάτωνας τα διδάχθηκε στην Αίγυ-
πτο από τους Μύστες Ιερείς, όπως εξάλλου είχε 
γίνει με το Σόλωνα, τον Πυθαγόρα και τόσους 
άλλους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους, που εί-
χαν ταξιδέψει στη χώρα των πυραμίδων. 

Βλέπουμε λοιπόν ότι η έννοια της πολιτικής 
στην εσωτερική φιλοσοφία είναι η ορθή διακυ-
βέρνηση της πόλης και αποτελεί ταυτόχρονα 
Επιστήμη και Τέχνη. “Τα της Πόλης”, με την πλα-
τύτερη έννοια, είναι η πολιτική, εκείνα δηλαδή 
που επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία της κοι-
νωνίας, της παιδείας, των διαφόρων τμημάτων 
της και του ανθρώπου ως υπεύθυνου πολίτη. 
Για την επίτευξη της καλλιέργειας των Αρετών 
και την απόκτηση της ευδαιμονίας, η πολιτική, 
φιλοσοφικά θεωρούμενη, είναι το κύριο Μέσο. 

Όμως η πολιτική δεν εφαρμόζεται μόνο στο 
πλαίσιο της πόλης-κράτους αλλά και στον άν-
θρωπο. Ο Πλάτωνας συσχετίζει την πολιτική με 
την ιατρική, τη θεία τέχνη - επιστήμη του Ασκλη-

πιού, γιου του Ηλίου-Απόλλωνα. Και οι δύο είναι 
λοιπόν ηλιακές τέχνες. Η μεν πρώτη δίνει ζωή, 
δικαιοσύνη και αρμονία στην πόλη, η δε δεύτερη 
στον άνθρωπο, στα διάφορα οργανικά συστή-
ματά του (και όχι μόνο στο αιθεροφυσικό). Η 
ιατρική, στο έσχατό της νόημα, είναι η απόδοση 
της δικαιοσύνης μέσα στον άνθρωπο, η εναρ-
μόνιση των διάφορων φορέων του, ώστε να 
γίνει ένα τέλειο διαφανές κρύσταλλο στην υπη-
ρεσία του φωτός του ανώτερου πνεύματος. 

Γι’ αυτόν το λόγο στην αρχαιότητα η ιατρική 
κατείχε μια εξέχουσα θέση ανάμεσα στις άλλες 
μυητικές γνώσεις. Ήταν η γνώση για τα μυστή-
ρια της ζωής και του θανάτου. Ο πολιτικός, ο 
φωτισμένος δηλαδή πνευματικά άρχοντας και 
ο μύστης-γιατρός (σωμάτων και ψυχών), είναι 
δυο όψεις της ίδιας πραγματικότητας: του επι-
τεύγματος της εναρμόνισης των πολλαπλών 
αντιθέτων, για να κατορθωθεί η ένωση, το δια-
φοροποιημένο Παν στο Ένα.
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Αντίθετα με τη σημερινή εποχή, 
όπου η πολιτική έχει καταλήξει μια 
δημαγωγική τέχνη αποπροσανατολι-
σμού και πλάνης, στην οποία εξυπη-
ρετείται το συμφέρον του ισχυρότερου 
σε βάρος των υπόλοιπων πολιτών, 
που σκοπίμως κρατούνται ναρκωμέ-
νοι σ’ έναν ψεύτικο παράδεισο άνεσης 
και τεχνολογικής “προόδου”, στην 
αρχαιότητα η πολιτική ήταν Μυητική 
Γνώση. Διδασκόταν στα Μυστήρια, 
απ’ όπου περνούσαν και όπου δια-
μορφώνονταν οι άρχοντες. 

Θαυμάσια παραδείγματα έχουμε 
στην αρχαία Αίγυπτο, στη μυκηναϊκή 
εποχή πριν από τον Τρωικό πόλεμο, 
στην Ινκαϊκή αυτοκρατορία στο Πε-
ρού, στους Μάγια και στους Αζτέκα 
του αρχαίου Μεξικού (4), στο Χρυσό 
Αιώνα του Περικλή με τα Ελευσίνια ή 
στα Μυητικά κολλέγια των Ρωμαίων 
Πατρικίων πριν από την αυτοκρατο-
ρική εποχή. Άλλα παραδείγματα πολύ 
αξιόλογα βρίσκουμε επίσης στην κομ-
φουκιανή Κίνα, καθώς και στη βεδική 
Ινδία και την Ιαπωνία των Νταϊμύο και 
των Σαμουράι.

Η Πολιτική ήταν η Τέχνη για τη δια-
μόρφωση των αρίστων. Μια αληθινά 
αλχημική τέχνη για τη μετάλλαξη του 
ανθρώπου από δέσμιο των κατώτε-
ρων παθών του σε αληθινά ελεύθερο 
πολίτη και κύριο του Εαυτού του. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ

 Η έλλειψη αυτάρκειας στο ανθρώ-
πινο ον, το οδηγεί στο σχηματισμό 
κοινοτήτων, οι οποίες ικανοποιούν 
σε επαρκή βαθμό τις ατομικές του 
ανάγκες. Από τη φύση του λοιπόν ο 
άνθρωπος είναι κοινωνικό ον και οι 
σχέσεις επικοινωνίας του με το περι-
βάλλον και τους άλλους τείνουν προς 
την εκπλήρωση και ικανοποίηση αυ-
τής της κοινωνικής του φύσης. 

Για τον Πλάτωνα, ο σχηματισμός 
της ανθρώπινης κοινωνίας περνάει 
από δύο διαφορετικά στάδια. Σ’ ένα 
πρώτο και αρχικό στάδιο οι άνθρωποι 
συγκεντρώνονται απλώς για να ικα-
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νοποιήσουν τις βιοτικές, ζωικές ανάγκες τους, 
δηλαδή με σκοπό την επιβίωση και την άμυνα 
απέναντι στο άγριο περιβάλλον (φυσικά φαι-
νόμενα, θηρία, εχθρούς). Η ένωση και συνερ-
γασία τους γίνεται λοιπόν σ’ ένα γήινο οριζό-
ντιο επίπεδο που αφορά στη συντήρηση των 
σωμάτων τους. Αυτήν την πρώτη φάση της 
κοινωνίας μπορούμε να την παραλληλίσουμε 
στο γεωμετρικό συμβολισμό με το σχηματισμό 
μιας ευθείας γραμμής, που αποτελείται από ένα 
σύνολο σημείων-ατόμων, ευθυγραμμισμένων 
προς μια κατεύθυνση, την κατεύθυνση της φυ-
σικής επιβίωσης. 

Μια δεύτερη φάση δημιουργείται στην κοινω-
νία, καθώς λέει στην “Πολιτεία” του ο Έλληνας 
Μύστης, όταν εμφανίζεται ο καταμερισμός της 
εργασίας και συνεπώς η έννοια του επαγγέλ-
ματος. Ως τότε ο καθένας ικανοποιούσε όπως 
μπορούσε καλύτερα τις ανάγκες του και η μόνη 
κοινή συνεργασία γινόταν στο γενικό βιοτικό και 
αμυντικό επίπεδο. Τώρα ο καθένας φτιάχνει ή 
κάνει αυτά που ξέρει καλύτερα να κάνει, ώστε 
εξειδικεύεται ή ανυψώνεται η ποσότητα και η 
ποιότητα των κατασκευών και των υπηρεσιών. 
Καθιερώνεται ένα σύστημα ανταλλαγής μεταξύ 
τους κι έτσι όλοι αποκτούν όσα τους χρειάζονται 
σ’ ένα πολύ ικανοποιητικό ποιοτικά επίπεδο. Για 
παράδειγμα, όποιος ξέρει να φτιάχνει καλύτερα 
τα όπλα, φτιάχνει όπλα για όλους, όποιος ξέρει 
να κατασκευάζει καλύτερα τις βάρκες, το κάνει 
για όλους, ο ψαράς ψαρεύει για όλους κ.τ.λ. κι 
ύστερα ανταλλάσσουν τα προϊόντα τους σύμ-
φωνα με τις ανάγκες τους και με κοινή συμφω-
νία. 

Σ’ αυτό το στάδιο η κοινωνία έχει ολοκληρω-
θεί, είναι αυτάρκης πλέον και πλήρως λειτουρ-
γική, για τη φυσική ικανοποίηση όλων των με-
λών της. Όμως εξακολουθεί να κινείται σ’ ένα 
οριζόντιο επίπεδο, στο επίπεδο των υλικών και 
βιοτικών αναγκών. Μπορούμε να συγκρίνουμε 
αυτήν τη φάση με το σχηματισμό ενός επιπέδου 
που δημιουργείται από το άθροισμα πολλών 
γραμμών προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, 
διαφορετική από αυτήν των γραμμών (κατεύ-
θυνση της οργάνωσης της εργασίας σε αντι-
παράθεση με την προηγούμενη της απλής άμυ-
νας-επιβίωσης) αλλά στο ίδιο υλικό οριζόντιο 
επίπεδο ακόμα. 

Όταν όμως δημιουργηθούν διαφωνίες ανά-
μεσα στα μέλη της κοινωνίας σχετικά με τα 
συστήματα ανταλλαγών ή άλλα, θα χρειαστεί 

η απονομή δικαιοσύνης, θα γίνει αναγκαία η 
ύπαρξη της έννοιας του δικαστή. Κι αυτός θα 
είναι, ανάμεσα σε όλους, εκείνος που θα ξέρει 
να το κάνει καλύτερα, εκείνος που θα είναι ο πιο 
σώφρων, ο πιο δίκαιος και ο πιο ενάρετος. Ο 
Άριστος, δηλαδή που μπορεί να κρατήσει τα 
ηνία της πόλης, να εναρμονίζει και να λύνει δια-
φωνίες, να οδηγεί όλους τους άλλους προς την 
ευδαιμονία. Η ανάγκη δικαιοσύνης είναι λοιπόν 
μια ακόμα ανάγκη της κοινωνίας, όπως είναι η 
ανάγκη του φαγητού ή της ένδυσης. Όταν αυτή 
η ανάγκη εκπληρώνεται και υπάρχει δικαιοσύ-
νη, τότε δεν μιλάμε πλέον για κοινωνία αλλά για 
κράτος. Για μια κοινωνία, που εκπληρώνει και 
ικανοποιεί τις ανώτερες και πνευματικές ανάγκες 
του ανθρώπου, όπως είναι η ανάγκη για δικαι-
οσύνη, η ανάγκη για πνευματική καλλιέργεια και 
παιδεία, η ανάγκη ανύψωσης προς το υπερβα-
τικό και προς τη Θεότητα, η ανάγκη να μάθει κα-
νείς τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου, του 
εαυτού του και του σύμπαντος. 

Αυτή η νέα κάθετη διάσταση προς τα ανώ-
τερα, η αναζήτηση της δικαιοσύνης και της 
αλήθειας είναι που ξεχωρίζει πραγματικά τον 
άνθρωπο από τα υπόλοιπα πλάσματα και τον 
κάνει αληθινό Άνθρωπο, δηλαδή θρησκευτικό 
ον (5). Στο γεωμετρικό συμβολισμό παραλληλί-
ζεται με την κάθετη τρίτη διάσταση του ύψους, 
που κινεί το επίπεδο προς τα πάνω δημιουργώ-
ντας τον όγκο. Είναι η διάσταση της φωτιάς, 
που πάντα πηγαίνει προς τα πάνω, σε όποια 
θέση και να την τοποθετήσει κανείς. 

Με την εμφάνιση του στοιχείου της φωτιάς 
γίνεται δυνατή η ύπαρξη της ανώτερης πνευ-
ματικής παιδείας, δηλαδή των Μυστηρίων, που 
αποβλέπουν στην εσωτερική ανάπτυξη του αν-
θρώπινου πνεύματος. Γίνεται δυνατή η ύπαρξη 
ναών, για την τέλεση ανώτερων τελετουργιών 
μύησης. Δηλαδή, γίνεται δυνατή η ύπαρξη του 
θεσμού του Μαθητή-Δασκάλου, που διαιωνίζει 
τη μνήμη της αλήθειας, τη μεταβίβαση των δι-
δασκαλιών, την παράδοση της σοφίας, για τη 
δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για το 
ανθρώπινο γένος.

Αυτή όμως η έννοια του κράτους, σύμφω-
να με την πλατωνική άποψη, περιορίζεται στην 
εφαρμογή της σε μια μικρή πόλη (με λίγο περισ-
σότερους από 5.000 κατοίκους) και σε μια συ-
γκεκριμένη χώρα. Δεν μπορεί αυτή η έννοια του 
κράτους να θεωρηθεί αυτάρκης και καθολική, 
εφόσον δεν αποβλέπει σε μια παγκόσμια, πλα-

Ô-136.indd   42 23/3/2010   10:44:21 ìì



43

Ο άνθρωπος και η πόλη

νητική δικαιοσύνη, που να είναι πέρα από κάθε 
μορφική διαφοροποίηση.

Όταν η πλατωνική έννοια του κράτους εφαρ-
μοστεί σε πλανητικό επίπεδο, καθολικότητας και 
ισχύος για όλους τους ανθρώπους, πέρα από 
διακρίσεις εθνικότητας, γλώσσας, θρησκείας, 
φυλής, εθίμων κ.τ.λ., τότε δημιουργείται η ιδέα 
της αυτοκρατορίας. Στη φιλοσοφική (και όχι 
την παρεξηγημένη) έννοια της αυτοκρατορίας 
υπάρχει η τόσο επιδιωκόμενη αυτάρκεια. Η αυ-
τοκρατορία είναι ένα συγκρότημα εναρμονισμέ-
νων από ανώτερη δικαιοσύνη κρατών. Είναι μια 
συνομοσπονδία κρατών με ενιαία πνευματική 
αρχή καθολικής εξουσίας. Έτσι η αυτοκρατορι-
κή αντίληψη ανταποκρίνεται σε μια μονάδα στο 
συμπαντικό πεπρωμένο. 

Πίσω από τις περισσότερες αρχαίες αυτο-
κρατορίες υπήρξε ένα μοναδικό πνευματικό 
υπόβαθρο, που ένωνε σ’ ένα αυτάρκες μοναδι-
κό σώμα πολυάριθμα κράτη. Αυτό ήταν τα Με-
γάλα Μυστήρια, το ιδρυτικό κέντρο των οποίων 
ήταν σε κάποια απ’ τις λεγόμενες “Στήλες Φω-
τός” της Γης (6). Σ’ αυτά συντέλεσε η ύπαρξη 
μιας Παγκόσμιας Αδελφότητας Μυστών, η λε-
γόμενη επίσης “Λευκή Ιεραρχία”, που ανέλαβε, 
σε κάθε ιστορικό κύκλο της ανθρωπότητας, το 
μεγαλειώδες έργο του πνευματικού εκπολιτισμού 
της ανθρωπότητας.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(1) Ο Δάσκαλος του Αριστοτέλη μυήθηκε στα 
αιγυπτιακά Μεγάλα Μυστήρια στην Ηλιούπολη, 
ακολουθώντας τα βήματα του προπάππου του 
Σόλωνα και έφθασε στο βαθμό του Αρχιεροφάντη στα 
Ελευσίνια Μυστήρια.
(2) Η έννοια του πολεμιστή στον Πλάτωνα είναι ο 
φύλακας της τάξης και της εσωτερικής συνοχής 
των αξιών της πόλης. Είναι οι υπερασπιστές της 
δικαιοσύνης, του λαού και το κράτους.
(3) Η έννοια της τάξης, στην κλασική φιλοσοφία, 
δεν είναι ίδια με αυτήν που επικρατεί σήμερα, από τη 
μαρξιστική θεωρία, γιατί δεν βασίζεται σε εξωτερικές 
επίκτητες διαφορές αλλά στην εσωτερική εξέλιξη και 
πνευματική διαμόρφωση των ανθρώπων. Αντιστοιχεί 
περισσότερο στην έννοια των καστών της αρχαίας 
Ινδίας ή των γενών σύμφωνα με τα 4 μέταλλα του 
Ησιόδου (Έργα και Ημέρες). 
(4) “Καλμεκάκ” λεγόταν η Μυητική Σχολή που 
εκπαιδεύονταν οι νέοι Αζτέκα, για να αποκτήσουν τις 
αρετές, τις γνώσεις και τα προσόντα αυταπάρνησης 
και φιλαλήθειας που χαρακτήριζαν τους άρχοντες. 
(5) Φιλολογικά και οι δύο λέξεις έχουν την ίδια ρίζα, 
το ρήμα θρώσκω, δηλαδή ανυψώνομαι, κοιτάζω ή 
αντιλαμβάνομαι τα άνω. 
(6) Σύμφωνα με την Ανατολική Εσωτερική Παράδοση, 
υπάρχουν στον πλανήτη γη δέκα “Στήλες Φωτός”, 
από τις οποίες σήμερα μόνο πέντε βρίσκονται ακόμα 
σε ενέργεια: στην Αίγυπτο, την Ελλάδα, την Ινδία, 
τη Ρώμη και την Κίνα. Οι Στήλες Φωτός είναι κέντρα 
ενέργειας του πλανήτη όπου ενώνονται οι ουράνιες με 
τις γήινες δυνάμεις. Είναι ο Ομφαλός του Κόσμου των 
διαφόρων αρχαίων παραδόσεων. Μετατοπίζονται με 
την πάροδο χιλιάδων ετών. 
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Η σελίδα του

Bodhidharma

Κείμενο: Γιάννης Τάσσης

Η άσκηση της Αρετής της Επιμονής 
μέσα από την εξάσκηση των Πολεμικών Τεχνών 

Όπως ισχύει για όλα τα πράγματα 
στη ζωή έτσι και στις πολεμικές τέ-
χνες μέσα από τη σκληρή δουλειά 
έρχονται και τα αποτελέσματα.

Είναι σημαντικό για τον κάθε άνθρωπο να 
έχει ξεκάθαρους στόχους στη ζωή του αλλά και 
ισχυρή θέληση, ώστε να μπορεί να πετύχει αυτά 
που επιθυμεί. Συχνό όμως είναι το φαινόμενο 
της έλλειψης ουσιαστικής και πειθαρχημένης 
προσπάθειας από τη μεγαλύτερη μερίδα του 
κόσμου, με αποτέλεσμα τη μη εκπλήρωση των 
στόχων τους κι ας είναι ξεκάθαροι και πολύ επι-
θυμητοί. 

Ο λόγος γι’ αυτό είναι η έλλειψη Επιμονής. 
Συμβαίνει συχνότατα δηλαδή κάποιος να εγκα-
ταλείπει τις προσπάθειές του με τις πρώτες δυ-
σκολίες ή αν έχει λίγη  αντοχή παραπάνω να 
εγκαταλείπει τον αγώνα, όταν τα πράγματα 
δυσκολέψουν πραγματικά. Οι περισσότεροι 
περιμένουν να δουν πολύ γρήγορα και άμεσα 
αποτελέσματα (κάτι που είναι ακόμα πιο έντονο 
στην εποχή μας, η οποία είναι μία εποχή «ταχύ-
τητας» όπου όλα αλλάζουν από μέρα σε μέρα), 
οπότε όταν κάτι αργεί να αποδώσει καρπούς 
θεωρείται μάταιο ή αποτυχημένο.

Όταν όμως κάποιος ασκείται συστηματι-
κά στις πολεμικές τέχνες, έχει την ευχέρεια μίας 
άμεσης και στοχευόμενης βελτίωσης σε συγκε-
κριμένες επιδιώξεις. Αυτό αποτελεί ένα είδος εξά-
σκησης στη θέαση της νίκης μέσα από την κα-
τάκτηση μικρών επιμέρους νικών. Βέβαια ίσως 
κάποιος να πει πως κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται γε-
νικά μέσω της εξάσκησης και φυσικά αυτό δεν 

είναι καθόλου λάθος. Οτιδήποτε απαιτεί συνε-
χόμενη επανάληψη και εξάσκηση είναι ακόλου-
θο αυτού του κανόνα. Έτσι αυτός που ασκείται 
στη μουσική, πετυχαίνει το επιθυμητό αποτέλε-
σμα, παρόμοια ένας αθλητής, ένας ζωγράφος 
κ.ο.κ. 

Σε όλους τους παραπάνω υπήρχε ο ίδιος 
κοινός παρανομαστής: η συνεχόμενη με Συνεί-
δηση προσπάθεια και επιθυμία τελειοποίησης, 
δηλαδή η προσπάθεια με Επιμονή. Αν προσέ-
ξει κανείς λίγο περισσότερο την προηγούμενη 
φράση, θα διακρίνει διάφορες λέξεις και επιμέ-
ρους φράσεις κλειδιά όπως: «προσπάθεια», 
«συνεχόμενη», «με Συνείδηση», «επιθυμία τελειο-
ποίησης». Η καθεμία από τις προηγούμενες λέ-
ξεις ή φράσεις έχει να κάνει και με ξεκάθαρους 
στόχους αλλά και με πραγματική θέληση πραγ-
μάτωσής τους. 

Παρόλα αυτά υπάρχει μία ιδιομορφία στην 
εξάσκηση των πολεμικών τεχνών και αυτή είναι 
πως ο ασκούμενος καλείται στη συνεχόμενη, 
επίπονη, κουραστική, φαινομενικά μονότονη 
και μακρόχρονη επανάληψη διδασκαλιών. Αυτό 
δεν το κάνει απλά για να αφομοιώσει μία κίνηση 
ή γενικότερα μία διδαχή, αλλά για να επιτύχει να 
γίνει τελικά «ένα» με αυτήν. Μόνο τότε θα είναι 
πραγματικά κατακτημένη και ο μαθητής θα έχει 
ουσιαστικά μεταλλαχτεί σ’ ένα νέο διαφορετικό 
και τελικά καλύτερο άνθρωπο.

Αυτό ένας συνειδητά ασκούμενος στις πο-
λεμικές τέχνες το γνωρίζει πολύ καλά, γι’ αυτό 
και «υποτάσσεται» στις απαιτήσεις της σκληρής 
άσκησης, επειδή ακριβώς επιθυμεί το καλύτερο 
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για την Ψυχή του. Πολύτιμος σύμμαχος σ’ αυτήν 
την προσπάθειά του είναι η Αρετή της Επιμονής. 
Αυτή τον κάνει να προσπαθεί όταν πονάει, τον 
κάνει να συνεχίζει όταν λυγίζει από την κούρα-
ση, τον κάνει να ορθώνει το ανάστημά του ξανά 
και ξανά όσες φορές κι αν γονατίζει και να ξα-
ναρχίζει τον αγώνα του με υπερηφάνεια και νέο 
σθένος.

Όμως η Αρετή της Επιμονής εκτός από το 
να στηρίζει τον ασκούμενο-μαθητή ταυτόχρονα 
στηρίζεται κι από αυτόν. Όσο κάποιος τη χρη-
σιμοποιεί σαν «εργαλείο» τόσο αυτή σαν ένα 
μαχαίρι που συνεχώς ακονίζεται, γίνεται πιο «κο-
φτερή», γίνεται πιο λειτουργική.

Και ας μην ξεχνάμε ότι ένας πραγματικός 
μαθητής των εσωτερικών πολεμικών τεχνών 
με Δάσκαλο-Οδηγό αλλά και ακολουθώντας 
μία «χιλιόχρονη» Παράδοση, δεν ασκείται μόνο 
σ’ ένα σωρό από τεχνικές μάχης και κινήσεις 
εξουδετέρωσης του αντιπάλου. Η πιο σημαντική 
είναι η εξάσκησή του στην «Εσωτερική Μάχη», 
τη μεγαλύτερη, αυτήν με το «μικρό» και συνάμα 
πανίσχυρο εαυτό του. Αυτή είναι η μάχη που τό-
σοι μεγάλοι Δάσκαλοι εξύμνησαν ως τη δυσκο-
λότερη που έχει να δώσει κανείς. Όπως έλεγε 
και ο  Βούδας: «Καλύτερος είναι αυτός που νι-
κάει τον εαυτό του από αυτόν που νικάει χίλιους 
εχθρούς».

Έτσι ο μαθητής ασκείται και μάχεται καθημε-
ρινά, ώστε να μπορεί να κυριαρχεί στα πάθη, τις 
μικρότητες και τα ελαττώματά του και να κερδί-
ζει ολοένα και περισσότερες νίκες σ’ αυτόν τον 
τόσο δύσκολο πόλεμο.

Η ζωή ενός τέτοιου μαθητή είναι γεμάτη με 
αρκετά διαφορετικά στοιχεία, πέρα από την 
πρακτική άσκηση πολεμικών τακτικών. Περιλαμ-
βάνει:

* Μελέτη διαφόρων κειμένων, κυρίως κλασι-
κών συγγραμμάτων

* Ενασχόληση με τη φύση και τα φαινόμενά 
της

* Ενασχόληση με τους ανθρώπους μελετώ-
ντας την κοινωνία και τα κοινωνικά φαινόμενα 

* Μελέτη του κόσμου και της αλληλουχίας 
των γεγονότων, καθώς και γιατί συμβαίνουν 
αυτά. 

* Βαθύ συλλογισμό σε ό,τι αφορά τη φύση 
των πραγμάτων.

* Μελέτη της ίδιας του της ύπαρξης και των 
ερωτημάτων: «Ποιος είμαι; Από πού έρχομαι; και 
πού πηγαίνω;». 

Αυτός που εξελίσσεται πραγματικά μέσα 
από το δρόμο των πολεμικών τεχνών και προ-
σπαθεί να επιτύχει όλα όσα προαναφέρθηκαν, 
ασκεί την Αρετή της Επιμονής και στην υπόλοιπη 
ζωή του. Έχοντας δει ορατά αποτελέσματα των 
προσπαθειών του, μέσα από την ακατάπαυστη 
συνεχόμενη προσπάθεια με Επιμονή, δεν μπο-
ρεί παρά να μαθαίνει τελικά πως μ’ αυτόν τον 
τρόπο όλα τα κατορθώματα που επιθυμεί στη 
πορεία του μέσα στο χρόνο μπορούν να γίνουν 
πραγματικότητα. 

Έτσι λοιπόν, όταν με αληθινό αλτρουισμό 
προσπαθεί να βοηθήσει ένα συνάνθρωπό του 
κι αυτός τον κοροϊδεύει, θα πρέπει με επιμονή 
και αγάπη να συνεχίζει να προσπαθεί. Όταν 
αναλογίζεται τα λάθη του σε σχέση με τη δρά-
ση του, θα πρέπει να επιμένει μέχρι να διακρίνει 
και την τελευταία σημαντική λεπτομέρεια. Όταν 
παρατηρεί τη φύση, τα πράγματα, τα γεγονότα, 
να το κάνει μ’ ένα επίμονο ερευνητικό και διορα-
τικό βλέμμα, που δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. 
Όταν αγωνίζεται για ένα ευγενικό σκοπό, να τον 
πιστεύει με όλη του την καρδιά. Να τον επιδιώ-
κει με ακατάπαυστο πάθος. Να τον υπηρετεί με 
επίμονη και ασταμάτητη δράση. Να  βαδίζει με 
συνεχόμενα, σταθερά και σίγουρα βήματα, που 
οδηγούν το ένα μετά το άλλο όλο και πιο κοντά 
σ’ αυτόν.

Τελικά η επιμονή είναι για κάποιον που θέλει 
και ταυτόχρονα τολμά και αντέχει να συνεχίζει. 
Τότε και μόνο τότε και η ίδια αυτή  η αρετή πολ-
λαπλασιάζεται και στηρίζει  τον άνθρωπο που 
την ασκεί.  

Στην επιμονή αναφέρονται και οι παρακάτω 
χαρακτηριστικές φράσεις:

«Όπου αποτύχεις γύρισε κι όπου πετύχεις 
φύγε». 

Ν. Καζαντζάκης

«Το «ευ γίγνεσθαι» επιτυγχάνεται λίγο-λίγο, 
δεν είναι όμως λίγο». 

Ζήνων ο Στωικός από το Κίτιο της Κύπρου 

«Η σταγόνα τρυπώνει στην πέτρα, όχι με τη 
δύναμή της, αλλά με αλλεπάλληλες πτώσεις». 

Οβίδιος 
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ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ
ΑΚΜΠΑΡ Ο ΜΕΓΑΣ 

Όταν ξεκίνησαν οι  ωδίνες του τοκετού της μητέρας 
του, η εμφάνιση μιας άσχημης μαμής δημιούργησε 
τόσο τρόμο στην ετοιμόγεννη, που παραλίγο να στα-
ματήσουν οι ωδίνες. Όμως παρόλα αυτά ο Άκμπαρ δεν 
έχασε το ραντεβού του με την ιστορία και δεκατεσσάρων 
μόλις ετών παίρνει το αξίωμα του Μεγάλου Μογγόλου. 
Η λαμπρή βασιλεία του κράτησε 49 ολόκληρα χρόνια.

ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ

Καθώς είμαστε βυθισμένοι στα θέλγητρα των παιχνιδιών της Μάγια, το πεπρωμένο μάς προστάζει 
σαν ένα είδος παρτίδας ζαριών, ένα είδος ρουλέτας όπου το φαινομενικά τυχαίο είναι στην ουσία μια 
αξιοσημείωτη αιτιότητα, μια τάξη, ένας νόμος που καθορίζει όλα τα γεγονότα.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ανθρωπότητα καλείται να απαντήσει  σε βασικά ερωτήματα σε 
σχέση με τις ενεργειακές της ανάγκες, οι οποίες συνεχώς μεγαλώνουν, αφού ο πληθυσμός της γης 
αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς και οι δραστηριότητές του πολλαπλασιάζονται απαιτώντας μεγαλύ-
τερη κατανάλωση ενέργειας. Είναι αρκετές όμως οι διαθέσιμες πηγές ενέργειας; Υπάρχουν κάποιες 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας;
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