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Ο λαβύρινθος

Λαβύρινθος, ένα διαχρονικό κι επίκαιρο 
σύμβολο. Πριν όμως αναλύσουμε τι είναι 
ο λαβύρινθος ας κάνουμε μια μικρή από-

πειρα να ερμηνεύσουμε τι είναι ένα  σύμβολο.

Η λέξη σύμβολο προέρχεται από το ρήμα 
«συμβάλλω» που σημαίνει φέρνω μαζί μου, 
μέσα μου «αυτό που παρέχει κάτι περισσότερο». 
Έχει το ρόλο  του αγγελιοφόρου, του μεσολα-
βητικού στοιχείου μεταξύ των επιπέδων της συ-
νείδησής μας. Το σύμβολο, αν και περιέχει διά-
φορες έννοιες, οδηγεί άμεσα στην ουσία, χωρίς 
να μεσολαβήσει η λογική, διότι είναι η έκφραση 
ενός αρχετύπου. 

Ο Μιρσέα Ελιάντ, σ’ ένα από τα πολύ αξι-
όλογα βιβλία του, έδωσε αρκετές ερμηνείες για 
την έννοια του συμβόλου κι εξηγεί ποιες είναι οι 
αρχέτυπες παραστάσεις που έχει συλλάβει ο αν-
θρώπινος νους από τα βάθη των αιώνων. (1)  

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την προσπά-
θεια να προσεγγίσουμε και να ερμηνεύσουμε 
ένα από τα αρχαιότερα και διαχρονικά σύμβολα 
που συναντάμε σε αρκετούς παραδοσιακούς 
πολιτισμούς. Μέσα στο πλαίσιο της έρευνας 
βλέπουμε  ότι το σχήμα και η μορφή του αλλά-
ζουν ανάλογα με την εποχή και τον πολιτισμό 
όμως η ουσία και ο συμβολισμός του παραμέ-
νουν ίδιοι κι αναλλοίωτοι.        

Γιατί άραγε ο λαβύρινθος έχει χαραχτεί στη 
συνείδηση των ανθρώπων ανεξαρτήτως γεω-
γραφικού τόπου και χρόνου; Τι αντιλαμβάνεται 
και τι συνειδητοποιεί ο άνθρωπος παρακολου-
θώντας την πορεία της φύσης, τον κόσμο αλλά 
και τον ίδιο του τον εαυτό;

Στο επίπεδο των μορφών ο λαβύρινθος μπο-
ρεί να είναι ένα μονοπάτι, ένας δρόμος, ακόμα κι 
ένας χορός. Μπορεί να είναι επίσης μια σπηλιά, 
ένα υπόγειο ή μια κρύπτη εκεί που όλα είναι σκο-
τεινά και υπόγεια. Η λέξη λαβύρινθος σημαίνει 
κάτι το πολύπλοκο, το δύσβατο το πολυδαίδαλο 
και ως λέξη που προέρχεται μάλλον από τη Λυ-
δία, ταυτίζεται με την έννοια του αδιέξοδου. 

Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι χρησιμο-
ποιούσαν τη συγκεκριμένη λέξη, για να απο-
τυπώσουν τα περίπλοκα δρομάκια που συχνά 
κατέληγαν σε αδιέξοδο. Δήλωναν μ’ αυτόν τον 
τρόπο τα διάφορα κτήρια με υπόγειους ή εν μέ-
ρει υπόγειους χώρους, που αποτελούνταν από 
πολλούς διαδρόμους και πολλές αίθουσες, που 
δυσκόλευαν όσους αναζητούσαν την έξοδο 
απ’ αυτούς.

Ακόμα, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές 
που έχουμε από τον Ηρόδοτο, λαβύρινθοι 
υπήρχαν και στην αρχαία Αίγυπτο (Φαγιούμ Αι-
γύπτου, Αμενεχμές Γ’ 12η δυναστεία), στην Ιτα-
λία, στη Λήμνο και στη Σάμο . 

Κατά το Φρύνιχο, λαβύρινθος σημαίνει κάτι 
αχανές ενώ κατά τον Παυσανία, λαβύρινθος 
ήταν τα ανάκτορα της Κνωσού και κατά τον 
Hock το Ιδαίον άντρο, διότι εκεί βρίσκονταν 
τόπος λατρείας χθόνιας θεότητας. Ο Άρθουρ 
Έβανς, πολύ αργότερα το 1901, υποστηρίζει 
πως λαβύρινθος είναι το ανάκτορο της Κνω-
σού, γιατί υπάρχουν σ’ αυτό πολλά αδιέξοδα, 
ασκέπαστες καταπακτές και πολλοί διπλοί πελέ-
κεις. 

Ως σύμβολο το συναντάμε επίσης σε νομί-
σματα πόλεων της Κρήτης, σε δαχτυλίδια, σε 
αγγεία, σε ψηφιδωτά σε τοίχους οικιών όπως 
στην αρχαία Πομπηία και μεταγενέστερα  σε 
καθεδρικούς ναούς όπως στο φημισμένο ναό 
Σαρτρ της Γαλλίας.

Γνωρίζουμε ακόμα την ύπαρξη ενός λαβυ-
ρινθικού χορού, ο οποίος ήταν άρρηκτα συνδε-
δεμένος με την περιπέτεια του Θησέα, που είναι 
και το σημείο αναφοράς στην πιο φημισμένη 
πορεία του συμβόλου μέσα στους αιώνες.

Ο συγκεκριμένος μύθος, δίχως να είναι απα-
ραίτητα και ο παλαιότερος, μας ταξιδεύει στη μι-
νωική Κρήτη στα ανάκτορα του Μίνωα. 

Σύμφωνα με το μύθο, που τον πληροφο-
ρούμαστε και από τον Πλούταρχο, ο Θησέας 
όταν έφυγε νικητής από την Κρήτη έκανε μια 
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στάση στο ιερό νησί της Δήλου. Εκεί οι νέες και 
οι  νέοι που έσωσε, τον ρώτησαν πώς κατάφε-
ρε να βγει έξω από το λαβύρινθο. Σύμφωνα με 
την παράδοση αντί να τους αφηγηθεί την πε-
ριπέτειά του τους χόρεψε έναν χορό, που ήταν 
η απομίμηση των ελιγμών και των βηματισμών 
που έκανε στους δαιδαλώδεις διαδρόμους του 
λαβύρινθου με τη βοήθεια του «μίτου», για να 
βγει έξω στο φως, νικητής του σκοταδιού.

Το συγκεκριμένο χορό τον χορεύουν ακόμα 
και σήμερα με διάφορες παραλλαγές ονομά-
των (Γέρανος, Σιγανός, Τσακώνικος, ο χορός 
του Θησέα κ.α ) αλλά και βημάτων όπως δια-
σώθηκε μέσα από την χιλιόχρονη παράδοση. 

Το λαβύρινθο τον συναντάμε επίσης και σε 
προγενέστερους πολιτισμούς, όπου θεωρήθη-
κε ως αρχετυπικό σύμβολο στο ουράνιο στε-
ρέωμα. Γνωρίζουμε, μέσω των αρχαιολογικών 
ανακαλύψεων, ότι ο λαβύρινθος ήταν διαδεδο-
μένος ευρέως κατά τη νεολιθική εποχή. Μορφές 

του αποτυπώνονται και στα μεγαλιθικά μνημεία 
καταγράφοντας την πορεία του Ήλιου αλλά 
και των άλλων πλανητών δίνοντας ερμηνείες 
αστρονομικές, θρησκευτικές και συνάμα μετα-
φυσικές.   

 Έτσι λοιπόν ανακαλύπτουμε ακόμα έναν αρ-
χαίο «χορό», έναν κοσμικό χορό στο  μακρόκο-
σμο  των ουράνιων σωμάτων, που βρίσκονται  
μέσα στην ελικοειδή μορφή του γαλαξία αλλά 
και στα σκοτεινά κι άγνωστα μέρη  του σύμπα-
ντος.

 Όπως στη γη έτσι και στον ουρανό ένας 
δαιδαλώδης και μυστηριώδης κόσμος βρίσκε-
ται εκεί ψηλά για τον άνθρωπο, που σηκώνει το 
κεφάλι του από τις απαρχές της δικής του ιστο-
ρίας προσπαθώντας να τον αντιληφθεί και να 
τον ερμηνεύσει. 

«Αυτό που βρίσκεται κάτω, είναι όμοιο με το 
επάνω και αυτό που βρίσκεται επάνω είναι όμοιο 
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με το κάτω…» μας λέει μια από τις επτά αρχές ή 
τους συμπαντικούς νόμους που περιγράφονται 
στο Κυμβάλειο. (2)     

Γνωρίζουμε ότι ο Λαβύρινθος ήταν η φυλα-
κή του φοβερού Μινώταυρου  δηλώνοντας με 
αλληγορικό τρόπο, σ’ ένα κλειδί ερμηνείας, τα 
ζωώδη ένστικτα που παραμονεύουν μέσα στην 
προσωπικότητα. Διότι ο λαβύρινθος είναι το 
ταξίδι στο κέντρο του εαυτού μας, μια δύσκολη 
πορεία αυτογνωσίας. Ο άνθρωπος που θέλει 
να γνωρίσει τον εαυτό του, που θέλει να δοκι-
μάσει και να δοκιμαστεί, θα βιώσει έντονα τη 
δαιδαλώδη πορεία στο λαβύρινθο της δικής του 
ύπαρξης.      

Εκεί θα συναντήσει τις άγνωστες και σκο-
τεινές πτυχές της προσωπικότητας που κατά 
καιρούς και σε διαφορετικές παραδόσεις έχει 
κι άλλα ονόματα εκτός του γνωστού Μινώταυ-
ρου. Θα πρέπει να δώσει τη μάχη με το «δαίμο-
να» των ενστίκτων του ή το «δράκο» των καθη-
μερινών παρορμήσεών του .

Το συμβολισμό αυτής της μάχης τον συνα-
ντάμε και στους μύθους της Ανατολής και πιο 
συγκεκριμένα σ’ ένα από τα διάσημα βιβλία, την 

Μπαγκαβάτ Γκίτα, όταν ο Αρτζούνα αποφασίζει 
να δώσει το δικό του αγώνα με τους Παντάβας 
ενάντια στους Κουράβας που είναι οι σκοτεινές 
δυνάμεις και συνάμα  συγγενείς του, δηλαδή οι 
συνήθειες και οι αδυναμίες του, οι φόβοι και τα 
κατώτερα ένστικτα που οδηγούν τον άνθρωπο 
σε τέλμα, σε έλλειψη δράσης και ψυχολογικά 
αδιέξοδα για τη ζωή, για τον ίδιο,  για την κοι-
νωνία.

Ο κάθε ήρωας που αλλάζει πρόσωπα ανά-
λογα με τον τόπο και το χρόνο, πρέπει να πατά-
ξει το φόβο με τα όπλα των αρετών του και να 
κάνει την υπέρβαση, τιθασεύοντας τις ζωώδεις 
συμπεριφορές που του «τρώνε» το χρόνο και 
μολύνουν τις σκέψεις και τη συμπεριφορά του. 

Η κάθοδος του Θησέα μέσα στο λαβύρινθο 
είναι λυτρωτική κι εξαγνιστική. Τα μυθικά πρό-
σωπα που συμμετέχουν στην κορύφωση του 
μύθου, μας δίνουν πολύ χαρακτηριστικά στο 
ψυχολογικό κλειδί ερμηνείας την ανθρώπινη πο-
ρεία και την αναζήτηση της  πνευματικής εξέλι-
ξης.

Ο Θησέας στο μύθο είναι ενωμένος με την 
αγνότητα και την καθαρότητα της ψυχής του 
κρατώντας το μίτο της Αριάδνης. (3) 
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Ο μίτος μπορεί κάλλιστα να είναι η αντακα-
ράνα, (4) ο αέναος δρόμος της ψυχής και  αυτό 
το νήμα τον οδηγεί μέσα από τους ελιγμούς 
ξανά στο φως, περισσότερο επιβεβαιωμένο και 
δυνατό.

 Γίνεται κατανοητό ότι ο λαβύρινθος ως σύμ-
βολο είναι ο δρόμος  προς το κέντρο και η πο-
ρεία μέσα στο λαβύρινθο είναι μια αρχετυπική 
πράξη. Μια πράξη που καλείται ο καθένας μας 
να βιώσει και να συνειδητοποιήσει βαδίζοντας 
στο μονοπάτι όπως ο ήρωας, διότι δεν υπάρ-
χει πιο μεγάλο και πιο δημιουργικό ταξίδι από το 
να πορευτούμε προς το κέντρο της δικής μας 
ύπαρξης, ανακαλύπτοντας τον αληθινό μας 
εαυτό...     

 παραπΟμπΕΣ:
(1) Ο Mircea Eliade, (Ανθρωπολόγος - 
Θρησκειολόγος του 20ου αιώνα) αναφέρει: «το 
σύμβολο αποκαλύπτει πάντα, (όποιο κι αν είναι το 
περιεχόμενό του), τη βασική ενότητα πολλών τομέων 
της ύπαρξης». 

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σύμβολο εξακολουθεί να 
παίζει σημαντικό ρόλο σε όλες τις κοινωνίες. Η 
αποστολή του παραμένει αναλλοίωτη: να μετατρέπει 
ένα αντικείμενο ή μια πράξη σε κάτι διαφορετικό 
από αυτό που φαίνεται να είναι. Είναι αυτό μέσω 
του οποίου γίνονται κατανοητά τα αρχέτυπα στον 
άνθρωπο. 
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Βλ. «Εικόνες και Σύμβολα», Μιρσέα Ελιάντ, Εκδόσεις: 
Αρσενίδης  

(2)  Βλ. περισσότερα για τις επτά αρχές της αλήθειας 
«Το Κυμβάλειο - Η ερμητική επιστήμη», Εκδόσεις: Νέα 
Ακρόπολη

(3) Λαβύρινθος στα λατομεία της Γόρτυνας, 
W.Lithgow “The Totall Discourse” στη Ρώμη.

(4) Σύμφωνα με την Ανατολική παράδοση, 
«αντακαράνα» είναι η  ασημένια κλωστή ανάμεσα 
στο ορατό και το αόρατο, που συνδέει την 
προσωπικότητα με το ανώτερο εγώ μας.

βΙβλΙΟγραΦΙα:
- Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάννικα  
Τόμος 37ος,  Λήμμα λαβύρινθος
- «Ο Ήρωας με τα χίλια πρόσωπα. – Ο ρόλος 
του ήρωα στην Παγκόσμια Μυθολογία»  Joseph 
Campbell Εκδόσεις Ιάμβλιχος Αθήνα 2001 
Μετάφραση Θεόδωρος Σιαφαρίκας
- «Εικόνες και Σύμβολα» , Μιρσέα Ελιάντ Εκδόσεις 
Αρσενίδης  Αθήνα 1994 Μετάφραση Άγγελος Νίκας 

- «Κνωσός»  Σειρά Ξεναγήσεις Τεύχος 3ο Άννα 
Μιχαηλίδου επανέκδοση της Εκδοτικής Αθηνών 
copyright Εκδόσεις ΔΟΛ, από ΤΑ ΝΕΑ Αθήνα 2009
- Λεξικό Συμβόλων Τζ. Κούπερ Πύρινος Κόσμος Αθήνα 
1992 Μετάφραση Ανδρέας Τσάκαλης 
- «Ο Συμβολισμός στην Ελληνική Μυθολογία» Paul Diel  
Εκδόσεις Χατζηνικολή, Μετάφραση Ιουλιέττα Ράλλη, 
Καίτη Χατζηδήμου 
- «Ο Χορός στην αρχαία Ελλάδα»   Lillian Lawler 
Εκδόσεις Εκπολιτιστικό Σωματείο Ελληνικών Χορών 
Αθήνα 1984 Μετάφραση Μίρκα Δημητριάδη – 
Ψαροπούλου.

ΔΙαΔΙΚΤΥΟ
-  http://www.kairatos.com.gr/afieromata/
lavirintoskritis.htm
- http://www.sigmalive.com/simerini/
paraksena/181403
- http://www.egolpio.com/HISTORY/xoroi_tupou_
lavirin8ou.htm
- http://malathiros-kritis.pblogs.gr/2008/05/483146.
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

ΤΟ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟ
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Καθώς είμαστε βυθισμένοι στα θέλγητρα 
των παιχνιδιών της Μάγια, το πεπρωμένο 
μάς προστάζει σαν ένα είδος παρτίδας 

ζαριών, ένα είδος ρουλέτας ή λοταρίας, όπου 
το τυχαίο είναι αυτό που επιβάλλει μια μεγαλύτε-
ρη ή μικρότερη καλοτυχία στους ανθρώπους.

Όμως αν, όπως κάνουμε μέχρι τώρα, προ-
σπαθήσουμε να απομακρύνουμε με επιδεξιό-
τητα τα πέπλα της Μάγια, για να καταλάβουμε 
το νόημα του παιχνιδιού της, θα δούμε ότι δεν 
υπάρχει τέτοιο τυχαίο αλλά αντίθετα μια αξιο-
σημείωτη αιτιότητα, μια τάξη, ένας νόμος που 
καθορίζει όλα τα γεγονότα.

Το τυχαίο δεν υπάρχει, αν και η Μάγια φρο-
ντίζει να φαίνεται το αντίθετο, υπάρχει μόνο 
η άγνοια της αιτιότητας. Το γεγονός ότι εμείς 
σαν άνθρωποι δεν φτάνουμε να καταλάβουμε 
το σκοπό του παιχνιδιού της Μάγια, το ότι δεν 
καταλαβαίνουμε γιατί κάνουμε αυτό που κάνει 
και γιατί μας κατευθύνει εκεί που μας κατευθύνει, 
δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι η Μάγια κυβερνιέ-
ται από το τυχαίο. Το να αρνούμαστε το πεπρω-
μένο και να εντάσσουμε όλο τον κόσμο στο 
τυχαίο είναι το χειρότερο σύμπτωμα άγνοιας, 
έλλειψης συνειδητής παρατήρησης της φύσης 
και σ’ αυτά θα μπορούσαμε ακόμα να προσθέ-
σουμε μια συνειδητή και ασυνείδητη φυγοπονία, 
ώστε να δουλέψουμε για να μην κατανοήσουμε 
κανένα από τα μυστήρια που μας απασχολούν. 
Υπάρχουν μυστήρια; Λοιπόν ναι, εξακολουθούν 
να υπάρχουν. Με το να τα αρνείται ο φυγόπο-
νος λύνει τάχα το πρόβλημα.

Το πεπρωμένο είναι ο δρόμος που δείχνει 
ο νόμος της εξέλιξης. Είναι ένας ανηφορικός 
δρόμος προσπάθειας, όπου κάθε βήμα προ-
ϋποθέτει μια υπέρβαση. Όμως έτσι όπως είναι 
τα πράγματα, σκληρά και ψυχρά, κανένας δεν 
θα ήθελε να διαβεί αυτόν το δρόμο, κανείς δεν 
θα διοχέτευε τη δύναμη που χρειάζεται για να το 
κάνει.

Εδώ είναι που παρεμβαίνει η Μάγια και κο-
σμεί το δρόμο με κάθε είδους φτιασίδια, με χίλια 
στολίδια, που εξυπηρετούν στο παιχνίδι κι ακόμα 
στο να πιστεύουμε ότι μπορούμε να δημιουργή-
σουμε καταμεσής στο μονοπάτι. Έτσι επίσης 
κανένας δεν προσέχει ότι ο δρόμος είναι στέρεα 
εντοιχισμένος στα πλάγια του με παχείς  ελαστι-
κούς τοίχους, που επαναφέρουν στο κέντρο του 
δρόμου κάθε τι, που εξ αιτίας της μη συνειδητό-
τητάς του πλησιάζει επικίνδυνα τα άκρα. Κάθε 

προσπάθεια να ξεφύγουμε από τη χαραγμένη 
γραμμή είναι μια ανάκρουση πάνω στα ελαστι-
κά τοιχώματα, για να μας δείξει ότι υπάρχει μια 
μόνο δυνατότητα διάβασης.

Μπορούμε να περπατήσουμε πιο αργά ή πιο 
γρήγορα, μπορούμε να σταθούμε σε κάποια 
στροφή του δρόμου, μπορούμε να προσπαθή-
σουμε να πλησιάσουμε προς τις εντοιχισμένες 
του άκρες, μπορούμε να περπατήσουμε με τα 
πόδια ή με ρόδες, κλαίγοντας ή γελώντας όμως 
δεν μπορούμε να αποφύγουμε το πεπρωμένο 
των ανθρώπων, αν και η Μάγια προσπαθεί να 
μας κάνει τη διαδρομή όσο το δυνατόν πιο ευ-
χάριστη.

Προς τα πού οδηγεί τελικά αυτό το πεπρω-
μένο; Ποιος είναι ο τελικός σκοπός αυτού του 
παιχνιδιού; Αν κι έχουμε αόριστα συναισθήματα 
πάνω σ’ αυτό, στην πραγματικότητα δεν ξέρου-
με τίποτα. Κι αν το ξέρουμε, με την αδύνατη βού-
ληση που έχουμε, είναι πολύ δυνατό να θέλουμε 
να εγκαταλείψουμε τη διαδρομή, χάνοντας έτσι 
την ευκαιρία να γίνουμε άνθρωποι, να εκπλη-
ρώσουμε το πεπρωμένο.

Πιστεύω πως όλοι θα δεχόμαστε την έννοια 
του πεπρωμένου με μεγάλη ευπείθεια, αν δεν 
παρουσίαζε τόσο σοβαρά προβλήματα, όπως 
το συνηθίζει.

Κατά πρώτο λόγο δεν ξέρουμε από πού ξε-
κίνησε αυτός ο δρόμος, δεν ξέρουμε από πού 
ερχόμαστε. Ούτε ξέρουμε προς τα πού κατευθύ-
νεται ο δρόμος. Δεν ξέρουμε προς τα πού πη-
γαίνουμε. Προαισθανόμαστε μια μακρινή ανά-
μνηση από το παρελθόν με αόριστες εμπειρίες, 
που ξαφνικά ταράσσουν την ψυχή μας. Προ-
αισθανόμαστε επίσης ένα απεριόριστο μέλλον 
γεμάτο από ευκαιρίες... Όμως εμείς βρισκόμα-
στε εδώ στη μέση, χωρίς καμιά καθαρή εικόνα, 
χωρίς να φτάσει ο νους μας να προσδιορίσει 
τίποτα απ’ αυτά που μας συμβαίνουν, ούτε καν 
την παρούσα στιγμή που ζούμε. Δηλαδή δεν ξέ-
ρουμε ούτε ποιοι είμαστε ούτε γιατί είμαστε εδώ.

Αυτό είναι σημάδι για το ότι περπατάμε κοι-
μισμένοι κι ότι είναι μια ευλογία το ότι ο δρόμος 
περιβάλλεται από τοιχώματα, για να μην ξεφύ-
γουμε απ’ αυτόν. Η ζωή μας είναι ένας εφιάλτης 
μη συνειδητότητας, όπου αθροίζονται τα τεχνη-
τά πέπλα και φώτα της Μάγια, η οποία επίσης 
προσπαθεί με όλα τα μέσα να μας κρατήσει στο 
δρόμο, τουλάχιστον στο μέρος που βρίσκεται 
υπό τη δική της καθοδήγηση.

Φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου: Το πεπρωμένο
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Αν κατορθώναμε να ξυπνήσουμε, θα περ-
πατούσαμε με μεγαλύτερη σιγουριά, ακόμα κι 
αν δεν μπορούσαμε να διακρίναμε τον απόλυ-
το προορισμό του μονοπατιού. Το παιχνίδι θα 
είχε τώρα άλλα χαρακτηριστικά. Θα επρόκειτο 
για το φτάσιμο στο επόμενο κομμάτι της δια-

δρομής, σαν να ήταν αυτό το τέλος. Μόλις θα 
φτάναμε εκεί, θα βλέπαμε μπροστά μας άλλο 
κομμάτι του δρόμου κι έτσι θα προχωρούσαμε 
διαδοχικά μέχρι να συμπληρώσουμε το σύνολο, 
οδηγημένοι από σταθμούς όχι οριστικούς αλλά 
τουλάχιστον χρήσιμους.

Αν ξέρουμε ότι είμαστε κοιμισμένοι, αν ξέρου-
με ότι η Μάγια παίζει μαζί μας ενώ διαβαίνουμε 
το δρόμο του πεπρωμένου, πώς να ξέρουμε να 
διαβαίνουμε καλά αν δεν αποκλίνουμε πολλές 
φορές, αν εκπληρώνουμε εκείνο που έχουμε να 
κάνουμε;

Υπάρχει ένα αλάνθαστο σημάδι που μας δεί-
χνει κάτι τέτοιο: ο πόνος.

Υπάρχουν μόνο δύο τύποι όντων που δεν αι-
σθάνονται πόνο: αυτά που δεν έχουν συνείδη-
ση κι αυτά που έχουν απελευθερωθεί από το λά-
θος. Προϋποθέτοντας ότι έχουμε αφήσει πίσω 
μας το στάδιο της καθολικής ασυνειδητότητας 
και γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος κάνει ακόμα 
λάθη, είναι αδύνατο να αποφύγουμε τον πόνο.

Όμως αντί να τον κακολογούμε, θα έπρεπε 
να τον δεχτούμε σαν ένα φάρο στο δρόμο, σαν 
φως ενδεικτικό των πλανών μας, σαν το χτύπη-
μα που μας οδηγεί στο να αποτιμούμε τις πρά-
ξεις μας και να διορθώνουμε τα λάθη μας.

Λίγος πόνος; Καλή εκπλήρωση του πεπρω-
μένου. Πολύ πόνος; Δεν ανοίξαμε ακόμα τα 
μάτια μας, για να δούμε με ευκρίνεια πού μας 
πηγαίνουν τα βήματά μας.

Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι το πεπρωμέ-
νο είναι ένας σκληρός αφέντης που δίνει λίγες 
ελευθερίες -για να μην πούμε μία μόνο- στους 
φτωχούς και τυφλούς ανθρώπους που κυκλο-
φορούν γύρω του. Αντίθετα, υπάρχουν πολ-
λές, χιλιάδες ευκαιρίες για να εκπληρώσουμε το 
πεπρωμένο μας, για να διορθώσουμε τα λάθη 
μας αποκαθαίροντάς τα με τον πόνο που διδά-
σκει και με τη συσσωρευμένη εμπειρία.

Τι είναι μια ζωή στο μακρύ δρόμο της εξέλι-
ξης του ανθρώπου; Τίποτα, μόλις μια μέρα, το 
χρονικό διάστημα που χωράει μεταξύ του ήλιου 
που ανατέλλει και του ήλιου που κρύβεται κατά 
το σούρουπο... 

Οι πολλές ζωές, σαν σκαλοπάτια στο μα-
κρύ εξελικτικό ανήφορο, είναι αυτές που θα μας 
οδηγήσουν στη συμπλήρωση της Μοναδικής 
Ζωής, αθροίζοντας τις θετικές δράσεις κάθε 
ζωής. 

Υπάρχουν μόνο δύο τύποι όντων που δεν 
αισθάνονται πόνο: αυτά που δεν έχουν συνείδηση 
κι αυτά που έχουν απελευθερωθεί από το λάθος. 
προϋποθέτοντας ότι έχουμε αφήσει πίσω μας 
το στάδιο της καθολικής ασυνειδητότητας και 
γνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος κάνει ακόμα λάθη, 
είναι αδύνατο να αποφύγουμε τον πόνο.
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βιβλίων
παρουσίαση

Ο ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΥμβΟλΙΣμΟΣ ΚαΙ Ο μΥΣΤΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΔρΟμΟΣ
A.H. WARD – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΑΜΒΛΙΧΟΣ
Τα μυστηριακά σύμβολα της ελευθεροτεκτονικής στοάς έχουν απασχολήσει 
κατά καιρούς αρκετούς μελετητές και έχουν γίνει σημαντικές απόπειρες απο-
κωδικοποίησης και αποσυμβολισμού τους. Τα εργαλεία των τριών βαθμών 
και οι αντίστοιχοι πίνακες χάραξης αποτελούν το κέντρο βάρους του παρό-
ντος εγχειριδίου, στο οποίο δίνεται μια μυστικιστική διάσταση επιτρέποντας 
στο συγγραφέα να εισχωρήσει στις ουσιώδεις αξίες και ιδανικά, που οφείλει 
να δομήσει εκείνος που ακολουθεί την ελευθεροτεκτονική παράδοση. Με θε-
μέλιο την άσκηση του διαλογισμού επιχειρείται να παρουσιαστεί ένας δρόμος 
πνευματικής ανάπτυξης, που βασίζεται στην οικοδόμηση ενός εσωτερικού 
ιερού σε κάθε ανθρώπινη ύπαρξη.

ΤρΙα ΧρΥΣα μαργαρΙΤαρΙα ΣΕ μΙα ΧΟρΔΗ
ΤΟΜΑΣ Μ. ΓΟΥΑΪΤ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ – ΣΕΙΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Το συγκεκριμένο έργο αναφέρεται στις εσωτερικές διδασκαλίες του karate-
do και στο μυστικό ταξίδι ενός πολεμιστή-ιερέα. Το Ταό δεν είναι διδασκαλία. 
Κατανοούμε τη φύση του μόνο με την πρακτική γνώση και οι δάσκαλοι δεν 
είναι παρά ένα μαργαριτάρι πάνω σε μια ιερή χορδή. Πρέπει να προσφέρουν 
όχι για τον εαυτό τους αλλά από τον εαυτό τους.

πραγμαΤΕΙα ΕπΙ ΤΗΣ λΕΥΚΗΣ μαγΕΙαΣ –Τόμος α΄
ΑΛΙΚΗ Α. ΜΠΕΪΛΗ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ
«Τα βιβλία που έγραψα αποστέλλονται στον κόσμο δίχως καμιά αξίωση για 
την αποδοχή τους» επισημαίνει η ίδια η συγγραφέας, που σε αυτό το βιβλίο 
παραθέτει εννέα κανόνες της λευκής μαγείας σε σχέση με τον εξελικτικό δρό-
μο του ανθρώπου. Η πορεία και τα εμπόδια που παρουσιάζονται κατά τη 
διάρκειά της φωτίζονται με έναν τέτοιο ιδιαίτερο τρόπο, που κάνουν τη μελέτη 
του βιβλίου έντονα ενδιαφέρουσα και συναρπαστική.

πΥρΙΝΗ ΥγΕΙα
ΑΠΟ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ AGNI YOGA- ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΕΔΡΟΣ – ΣΕΙΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Η καθημερινή προσπάθεια διατήρησης του φυσικού μας φορέα στην καλύ-
τερη δυνατή κατάσταση είναι υποχρέωση όλων των ανθρώπων. Αυτό που 
χρειάζεται είναι να γίνει το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση του μονοπα-
τιού που οδηγεί στη φωτεινή ατραπό, για να ενεργοποιήσουμε τη δύναμη 
που θα μας προστατεύει θωρακίζοντάς μας, ώστε να είμαστε υγιείς τόσο 
εξωτερικά όσο και εσωτερικά. Το τρίτο βιβλίο της σειράς ΠΥΡΙΝΗ ΥΓΕΙΑ περι-
έχει αποσπάσματα από τέσσερα βιβλία της σειράς AGNI με αντικείμενο την 
υγεία των φορέων μας, ώστε να συγκεντρωθούν σε ένα ακόμη βιβλίο όλες 
οι συμβουλές που μας έχουν δοθεί από τους ανώτερους κόσμους σχετικά με 
την όσο το δυνατό πιο υγιή διαβίωση τόσο στον υλικό όσο και στον πνευ-
ματικό κόσμο.
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Η σελίδα της υγείας

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ 
ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Κείμενο: Βαγγελιώ Κουρμούλη

Από τα πρώτα πολιτιστικά βήματα του ο άνθρω-
πος ενδιαφέρθηκε για την υγεία του και επομέ-
νως άρχισε από τότε η ανάπτυξη της υγιεινής. 

Γνώσεις υγιεινής συναντούμε στους αρχαίους Έλληνες 
και στους άλλους ιστορικούς λαούς. 

 Σκοπός της κατοικίας σήμερα, και από την εμφάνι-
ση του ανθρώπου στη γη, παραμένει η προστασία του 
ανθρώπου από τις δυσμενείς συνθήκες του περιβάλλο-
ντος. 

Η κατοικία είναι το μικροκλίμα μέσα στο οποίο ο 
άνθρωπος διαμορφώνει την προσωπικότητά του, την 
ανάπτυξή του και γενικότερα το επίπεδο της σωματικής, 
ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας του. Είναι από τα απα-
ραίτητα αγαθά της ζωής και διαμορφώνεται ανάλογα 
με τις οικονομικές δυνατότητες του ατόμου αλλά και τις 
εξωτερικές συνθήκες. Οι όροι που πρέπει να ικανοποιεί 
η κατοικία για την προαγωγή της υγείας σχετίζονται με 
την κατασκευή, την ασφάλεια και την ποιότητα του εσω-
τερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ειδικότερα οι 
γενικές αρχές της υγιεινής κατοικίας είναι:

1. Προστασία από τους εξωτερικούς θορύβους (δρόμοι, αυτοκίνητα, διπλανές κατοικίες).

2. Επαρκής φυσικός και τεχνητός φωτισμός.

3. Περιοδική ανανέωση του ατμοσφαιρικού αέρα.

4. Διατήρηση κατάλληλης υγρασίας και θερμοκρασίας.

5. Δωμάτια ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων και επαρκείς κατάλληλοι βοηθητικοί χώροι.

6. Αυστηρός έλεγχος της ποιότητας των υλικών, για να μην επιδρούν αρνητικά στην υγεία των 
ανθρώπων.

7. Κατάλληλο υδραυλικό και αποχετευτικό σύστημα, για να μην παρουσιάζονται διαρροές και 
αποφράξεις.

8. Κατασκευή της κατοικίας με κατάλληλα υλικά, που να μπορούν να αντέχουν στις καιρικές αλλά 
και στις απρόβλεπτες συνθήκες του περιβάλλοντος (σεισμοί). 
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Η ΔΙαμΟρΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩρΩΝ ΤΗΣ ΚαΤΟΙΚΙαΣ

Η εσωτερική διαρρύθμιση της κατοικίας υλο-
ποιείται με βάση κάποιο σχέδιο που σχετίζεται 
με τον αριθμό των μελών της οικογένειας και το 
εμβαδόν της κατοικίας. Τα δωμάτια στα οποία 
μένουν οι άνθρωποι πρέπει να έχουν εμβαδόν 

Εσωτερικές απόψεις της Villa Savoye του Le Corbusier

16-24 τ.μ. για κάθε άτομο, να φωτίζονται και να 
αερίζονται επαρκώς. 

Το άνοιγμα των παραθύρων θα πρέπει να 
αντιστοιχεί στο 1/5 του εμβαδού του δαπέδου 
κάθε δωματίου. Απαραίτητη θεωρείται η ύπαρ-
ξη του καθιστικού, της κουζίνας και των υπόλοι-
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πων βοηθητικών χώρων. Οι χώροι υποδοχής, 
ένα μεγάλο καθιστικό για την οικογένεια και 
τους φίλους, πρέπει να είναι κοντά στην είσοδο 
και μακριά από τα υπνοδωμάτια. 

Τα υπνοδωμάτια πρέπει να έχουν σωστό 
προσανατολισμό, ανατολικό ή ανατολικο-
μεσημβρινό, να είναι κοντά στο λουτρό και μα-
κριά από την κουζίνα, όπου γίνεται θόρυβος. Η 
κουζίνα, επίσης, καλό είναι να βρίσκεται κοντά 
στην τραπεζαρία και να είναι ευρύχωρη, για να 
μπορεί να γευματίζει η οικογένεια άνετα.

Τέλος, θεωρείται αναγκαίος ένας χώρος 
στην είσοδο όπου θα κρέμονται τα παλτά και τα 
ενδύματα των επισκεπτών. Το σπίτι με δύο του-
αλέτες (μία για τους ξένους) είναι πάρα πολύ 
χρήσιμο και υγιεινό.

Ο αΕρΙΣμΟΣ ΤΗΣ ΚαΤΟΙΚΙαΣ

Ο αέρας σε κάθε κλειστό χώρο στον οποίο 
υπάρχουν ένα ή περισσότερα άτομα, όπως οι 
κατοικίες, τα καταστήματα, τα γραφεία όταν δεν 
ανανεώνεται, με την πάροδο του χρόνου γίνεται 

ακατάλληλος. Βρέθηκε ότι στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση των χώρων της κατοικίας και επομέ-
νως στην ακαταλληλότητα του αέρα συμβάλ-
λουν οι εξής παράγοντες:

α. Το εξωτερικό περιβάλλον 

Οι κυριότεροι ρύποι του εξωτερικού περιβάλ-
λοντος είναι:

Διάφορες χημικές ουσίες που προέρχονται 
από αυτοκίνητα, βιομηχανίες και φωτοχημικές 
αντιδράσεις, η σκόνη και η γύρη που δημιουρ-
γούνται από τα άνθη, τα δέντρα και τους δρό-
μους, το μονοξείδιο του άνθρακα που προέρ-
χεται από την ανάφλεξη των καυσίμων και το 
διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται από τις με-
ταβολικές δραστηριότητες και τις καύσεις.

β. Το εσωτερικό περιβάλλον

Μέσα στους χώρους της κατοικίας παρά-
γονται ρύποι που προέρχονται από τα διάφο-
ρα οικοδομικά υλικά, τις δραστηριότητες του 
ανθρώπου, το μαγείρεμα, τη θέρμανση και το 
κάπνισμα.

ποιες είναι οι επιδράσεις στην υγεία μας;

Η ατμοσφαιρική ρύπανση στο εσωτερικό της 
κατοικίας έχει αρνητικές επιδράσεις στην υγεία 
των ευαίσθητων ατόμων που παραμένουν πε-
ρισσότερο χρόνο μέσα σ’ αυτήν, όπως τα μι-
κρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς. Απ’ 
όλες τις μορφές των ρύπων που αναφέραμε, το 
κάπνισμα με τη μορφή της παθητικής εισπνοής 
του καπνού από τους μη καπνιστές, φαίνεται 
ότι αποτελεί τον πιο επικίνδυνο ρύπο. Η συχνή 
χρησιμοποίηση συσκευών μαγειρέματος με αέ-
ριο, όταν δεν λειτουργούν καλά, δημιουργούν 
προβλήματα υγείας. Από μελέτες βρέθηκε ότι 
σε σπίτια που χρησιμοποιούν τέτοιες συσκευ-
ές, τα παιδιά εμφανίζουν αυξημένη συχνότητα 
προβλημάτων από το κατώτερο αναπνευστικό 
σύστημα.

Τρόποι αερισμού

Ο κατάλληλος αερισμός της κατοικίας έχει 
σκοπό να εξασφαλίζει την αλλαγή του αέρα, να 
προστατεύει από τα προϊόντα των καύσεων και 
να συμβάλλει στη διατήρηση άνετης θερμοκρα-
σίας και υγρασίας. Ο αερισμός της κατοικίας 
διακρίνεται σε φυσικό και τεχνητό.

Φυσικός Αερισμός:

Ο φυσικός αερισμός επιτυγχάνεται με φυ-
σικά μέσα όπως είναι τα διάφορα ανοίγματα, 

Τυπική κάτοψη του χώρου υπνοδωματίων μίας 
κατοικίας. 
Οι κατόψεις είναι τα κυριότερα σχέδια βάση 
των οποίων υλοποιούνται οι διαρρυθμίσεις των 
κατοικιών.
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οι πόρτες και τα παράθυρα. Στον αερισμό της 
κατοικίας συμβάλλουν, όταν υπάρχουν, και οι 
καπνοδόχοι. Ο ρυθμός ανανέωσης του αέρα 
στους χώρους της κατοικίας εξαρτάται από τη 
διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και 
εξωτερικού αέρα, τη διάχυση των αερίων και την 
κίνηση του εξωτερικού αέρα.

Το τακτικό άνοιγμα των παραθύρων είναι 
ο καλύτερος τρόπος αερισμού, αρκεί η ατμό-
σφαιρα του εξωτερικού χώρου να είναι λιγότερο 
ρυπαρή από εκείνη του εσωτερικού. Το καλοκαί-
ρι θα πρέπει η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ 
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου να είναι 5-7οC 
και μπορεί να συμβεί με τη θερμομόνωση της 
κατοικίας, με τον κατάλληλο προσανατολισμό 
και την τοποθέτηση τεντών.

Τεχνητός Αερισμός:

Οι εξαεριστήρες, οι ειδικές κλιματιστικές 
συσκευές (air conditioning) επιτυγχάνουν τη 
θέρμανση ή ψύξη του αέρα, τη ρύθμιση της 

σχετικής υγρασίας, την αναρρόφηση  και την 
κατακράτηση των σωματιδίων ή του κονιορτού. 
Οι κλιματιστικές συσκευές πρέπει να συντηρού-
νται σε τακτικά χρονικά διαστήματα και να κα-
θαρίζονται πολύ καλά τα φίλτρα. Οι θερμοκρα-
σία πρέπει να κυμαίνεται γύρω στους 18 – 22οC 
το χειμώνα και 22 – 26οC το καλοκαίρι. 

Ο ΦΩΤΙΣμΟΣ ΤΗΣ ΚαΤΟΙΚΙαΣ

Ο φωτισμός είναι ένας από τους φυσικούς 
παράγοντες που επηρεάζει την φυσική και ψυχι-
κή υγεία του ανθρώπου. Γι’ αυτό η υγιεινή κατοι-
κία πρέπει να έχει ποσοτικά και ποιοτικά άριστο 
φωτισμό. Ο φωτισμός διακρίνεται σε φυσικό και 
τεχνητό.

α. Φυσικός φωτισμός:

Προέρχεται από το ηλιακό φως. Ο ηλιασμός 
θεωρείται επαρκής όταν διαρκεί 2-3 ώρες την 
ημέρα κάτι που εξαρτάται από την εποχή και το 
γεωγραφικό πλάτος. Ο ηλιασμός εξασφαλίζει 

Διάγραμμα κίνησης του αέρα μέσα από τα ανοίγματα της κατοικίας.
Το τακτικό άνοιγμα των παραθύρων είναι ο καλύτερος τρόπος αερισμού, αρκεί η ατμόσφαιρα του 
εξωτερικού χώρου να είναι λιγότερο ρυπαρή από εκείνη του εσωτερικού. 

Η υγειινή της αστικής κατοικίας
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τη θέρμανση μέσα στο σπίτι και την είσοδο στις 
υπεριώδεις ακτίνες.

β. Τεχνητός φωτισμός:

Πρέπει να έχει επαρκή ένταση και να μοιά-
ζει με το φυσικό. Επιτυγχάνεται με λαμπτήρες 
πυρακτώσεως, λαμπτήρες αερίου, λαμπτήρες 
φθορισμού κ.α. Σε κοινούς χώρους προτείνεται 
ένταση φωτισμού 250 - 500 Lux. Στα γραφεία, 
αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια επίπλων 
500 -1000 Lux. Όσον αφορά την πορεία των 
φωτεινών ακτίνων, ορθός είναι ο πλάγιος φωτι-
σμός και ιδιαίτερα ο διάχυτος από αριστερά και 
άνω.

Θέρμανση της κατοικίας
Επάνω: μία παλιά ξυλόσομπα
Κάτω δεξιά: Κύκλωμα κεντρικής θέρμανσης (καλοριφέρ). Είναι οικονομική, παρέχει ομοιόμορφη 
θέρμανση σε όλους τους χώρους,  και δεν αλλοιώνει τον ατμοσφαιρικό αέρα από προϊόντα καύσης 
και μυρωδιές
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Η ΘΕρμαΝΣΗ ΤΗΣ ΚαΤΟΙΚΙαΣ

Διακρίνεται σε τοπική και κεντρική.

α. Τοπική θέρμανση:

Είναι η εστία και οι διάφορες θερμάστρες. Οι 
θερμάστρες εμφανίστηκαν περίπου το 600 π.Χ. 
και διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανά-
λογα με τα υλικά που χρησιμοποιούν σαν καύ-
σιμα. Όπως είναι οι θερμάστρες στερεών καυσί-
μων, υγρών καυσίμων, ηλεκτρικές κ.α.

β. Κεντρική θέρμανση:

Η κεντρική θέρμανση, αν και θεωρείται επι-
νόηση της σύγχρονης εποχής, έχει εν τούτοις 
παλαιοτάτη ιστορία. 

Σήμερα η θέρμανση γίνεται με τα συστήματα 
κεντρικής θέρμανσης (καλοριφέρ). Είναι οικονο-
μική, παρέχει ομοιόμορφη θέρμανση σε όλους 
τους χώρους, δεν αλλοιώνεται ο ατμοσφαιρι-
κός αέρας από προϊόντα καύσης και μυρωδιές, 
δεν ρυπαίνονται τα δωμάτια, δεν δημιουργείται 

κίνδυνος δηλητηριάσεων από τοξικά αέρια, δεν 
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς κ.α.

Η φροντίδα της υγιεινής της κατοικίας μας, 
δείχνει πολιτιστικό επίπεδο, δείχνει ενδιαφέρον 
για την υγεία μας αλλά και για την υγεία των δι-
κών μας ανθρώπων. Σήμερα σε μια εποχή που 
τα πάντα μολύνονται, το να φροντίζουμε την 
υγιεινή του σπιτιού μας, συμβάλλει στην προ-
σωπική μας υγεία και υγιεινή που συνεχώς απει-
λείται. Θα πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι αυτήν 
την απειλή εναντίον μας, την έχουμε εκτοξεύσει 
εμείς οι ίδιοι, συνεπώς είναι στο δικό μας χέρι να 
αλλάξουμε τα πράγματα, ώστε να μπορούμε 
να επιφέρουμε την απαιτούμενη ισορροπία και 
υγεία, που η φύση τόσο απλόχερα μας προ-
σφέρει. 

βΙβλΙΟγραΦΙα:  
Υγιεινή για τις Μ.Τ.Ε.Ν.Σ., Μπαρλάς Κων/νος- 
Κασσιώτη Ειρήνη, Αθήνα 1996
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Η σελίδα του

Bodhidharma

Κείμενο: Γιώργος Κολιάτσος

ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΠΛΑ ΣΤΟ ΑΪΚΙΝΤΟ 

Το να διδαχτεί κάποιος παραδοσιακές πο-
λεμικές τέχνες στις χώρες από όπου αυτές 
κατάγονται, όπως: Κίνα, Οκινάβα, Ιαπωνία, 

αρχικά  ήταν δύσκολη υπόθεση. Συνήθως οι 
δάσκαλοι είχαν λίγους μαθητές που τους δίδα-
σκαν αργά, όχι συστηματικά και τις περισσό-
τερες φορές μυστικά. Η εκπαίδευση συνήθως 
περιλάμβανε και ενασχόληση με τη φιλοσοφία, 
την ιατρική και τη χρήση όπλων.

Κατά τη διάρκεια των πολέμων, όπως επίσης 
και στις μεγάλες περιόδους κοινωνικής αναστά-
τωσης,  γινόταν εκτεταμένη χρήση των όπλων.

Ο Κομφούκιος παρακινούσε τους νέους να 
ασχολούνται με την τοξοβολία, αφού τη θεω-
ρούσε πειθαρχημένη άσκηση, που ωφελούσε 
στη συμπεριφορά και την ηθική.

Ήταν απαραίτητο για τους περισσότερους 
δασκάλους των Πολεμικών Τεχνών να  γνωρί-
ζουν τη χρήση αποτελεσματικών όπλων, αφού 
θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν στρατιώτες, ένο-
πλους ληστές, πειρατές, ακόμη και άγρια θη-
ρία.

Στην εποχή των Tang, στην Κίνα, αφθονού-
σαν οι δάσκαλοι στα διάφορα όπλα που εκπαί-
δευαν τους εφήβους και ορισμένες φορές γυ-
ναίκες.

Τα παραδοσιακά όπλα, των οποίων τη χρή-
ση έπρεπε να γνωρίζουν ήταν κυρίως 18. Με το 
πέρασμα των χρόνων νέα όπλα προστέθηκαν 
και κάποια από τα παλιά έπεσαν σε αχρηστία.

Τα πιο διαδεδομένα όπλα ήταν: το σπαθί, το 
ξίφος , το στιλέτο, το ακόντιο, το δόρυ, το τόξο, 

το ραβδί, το ρόπαλο, το τσεκούρι, η αξίνα, η τρί-
αινα.

Στη γειτονική Ιαπωνία συναντάμε κάποια συ-
στήματα πολεμικών τεχνών, που επίσης χρησι-
μοποιούν μια ποικιλία  όπλων. Θεωρείται ότι αρ-
κετά από αυτά είναι δανεισμένα από την Κίνα.

Αξίζει να σταθούμε λίγο στον τρόπο με τον 
οποίο επινοήθηκαν όλα αυτά τα όπλα.

Είναι γνωστό ότι αρκετά από αυτά προέρ-
χονται από διάφορα αγροτικά εργαλεία, που με 
τον καιρό βελτιώθηκαν και εξελίχτηκαν αποτελε-
σματικά ανάλογα με τη χρήση. 

Το Ιαπωνικό σύστημα του Αϊκίντο χρησιμο-
ποιεί κυρίως άοπλες τεχνικές, αφοπλισμού και 
εξουδετέρωσης του αντιπάλου. Αυτές όμως οι 
τεχνικές προέρχονται και από τη χρήση παρα-
δοσιακών όπλων. Έτσι ο ασκούμενος πρέπει να 
γνωρίζει τη χρήση τους κι ας μην χρησιμοποι-
ήσει ποτέ όπλα, παρά μόνο σε περίπτωση με-
γάλης ανάγκης. Στο Αϊκίντο το πρώτο βήμα το 
κάνει πάντα ο αντίπαλος. Έτσι η ίδια η ενέργεια 
του αντιπάλου θα στραφεί εναντίον του και θα 
τον εξουδετερώσει.

Πιο ειδικά στην πολεμική τέχνη του Αϊκίντο, 
που είναι σχετικά νέα και ιδρύθηκε από τον με-
γάλο δάσκαλο Μοριχέϊ Ουεσίμπα, βρίσκουμε τις 
παρακάτω πολεμικές τεχνικές:

• Τάι - ζίτσου (τεχνικές άοπλης μάχης).

• Μποκέν - ζίτσου (τεχνικές με ξύλινο σπαθί)

• Τζο - ζίτσου (τεχνικές με τη ράβδο).

• Τάντο - ζίτσου, (τεχνικές με ξύλινο μαχαίρι).
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• Τεχνικές αφοπλισμού σπαθιού, ραβδιού 
και μαχαιριού.

Το Μποκέν κατασκευάζεται από πολύ ανθε-
κτικό ξύλο, ιαπωνική δρυ, λευκοκαρυά και άλλα 
ξύλα. Έχει το μέγεθος και το σχήμα του σπαθιού 
Κατάνα των σαμουράϊ. Έτσι το κάθε τμήμα του 
έχει και τη δική του ονομασία. Πρέπει να είναι 
καλά ζυγισμένο και μπορεί να αντέξει τα χτυπή-
ματα μιας πραγματικής μονομαχίας. Υπάρχουν 
ιστορικές διηγήσεις για μεγάλους ξιφομάχους 
που κέρδισαν σε μονομαχίες χρησιμοποιώντας 
μόνο Μποκέν ή τη θήκη του ξίφους. Οι πιο ση-
μαντικές τεχνικές με Μποκέν είναι αυτές της εξά-
σκησης στον αφοπλισμό του αντιπάλου. Να 
σημειώσουμε εδώ ότι τα πολύ παλιά χρόνια ένα 
καλό ατσάλινο σπαθί κόστιζε μια ολόκληρη πε-
ριουσία. Λίγοι είχαν την οικονομική δυνατότητα 
να το αποκτήσουν. Επίσης η κατασκευή τους 
ήταν μια χρονοβόρα τεχνική και τελετουργική δι-
αδικασία από ειδικούς οπλουργούς. 

Ήταν όμως τόσο τέλεια κατασκευασμένα 
χωρίς την ανάγκη να ακονιστούν για 1000 χρό-
νια. Αυτά προορίζονταν για τους πιο μεγάλους 
πολεμιστές, οι οποίοι έφταναν να επικοινωνούν 
με το ίδιο το πνεύμα του ξίφους ή την ψυχή του, 
όπως έλεγαν.

 Έτσι ήταν αναγκαίο να  δοθεί σε ευρεία χρή-
ση το πιο φτηνό, το ξίφος από ξύλο μπαμπού.

Το Τζο είναι επίσης σημαντικό ξύλινο όπλο 
που και αυτό κατασκευάζεται από πολύ ανθεκτι-
κά είδη ξύλου. Πρέπει επίσης να κατασκευάζεται 
στο σωστό μήκος και να είναι ζυγισμένο. Είναι 
το ραβδί των μοναχών και των ταξιδευτών.  Ένα 

αθώο ξύλινο μπαστούνι, που στα χέρια ενός 
γνώστη των πολεμικών τεχνών μπορούσε να γί-
νει το ισχυρότερο όπλο. Φυσικά πάντα η χρήση 
του ήταν αμυντική απέναντι σε πολλούς ληστές 
και κακοποιούς που συναντούσαν στα ταξίδια 
που έκαναν και σε άγριες και απομονωμένες πε-
ριοχές. Ο ιδρυτής του Αϊκίντο Μοριχέι Ουεσίμπα, 
το χρησιμοποιούσε πολύ για την εκπαίδευση 
των μαθητών του.

Και τέλος το Τάντο. Είναι ξύλινο μαχαίρι και 
αυτό αντίγραφο του ατσάλινου μαχαιριού. Η 
κόψη του είναι από την μια πλευρά και αυτό 
χρησιμοποιείται επίσης σε πρακτικές αφοπλι-
σμού (τάντο-ντόρι). Επίσης οι τεχνικές αυτές 
αποτελούν αντικείμενο αγώνων των ασκούμε-
νων μαθητών στο Αϊκίντο. Είναι πολύ πρακτική 
και χρήσιμη η γνώση του αφοπλισμού Τάντο, 
γιατί μπορεί να φανεί χρήσιμο στην αυτοάμυνα, 
αν και είναι αρκετά δύσκολο και επικίνδυνο για 
αυτούς που δεν είναι σίγουροι για τις ικανότητές 
τους σε αυτό το είδος αφοπλισμού.

Σίγουρα η εκπαίδευση στα όπλα είναι κάτι  
ιδιαίτερο και δεν ταιριάζει σε όλους τους μαθη-
τές. Ουσιαστικά είναι μια αίσθηση ταύτισης του 
ασκούμενου με το όπλο, η οποία επιτυγχάνεται 
με τη θέληση, την αυτοσυγκέντρωση και την συ-
νεχή προπόνηση.

Η χρήση των διάφορων όπλων στο Αϊκί-
ντο δημιουργεί ένα συνδυασμό σωματικής 
και πνευματικής άσκησης. Έτσι ο ασκούμενος 
μαθητής γίνεται πιο αποτελεσματικός, πιο ολο-
κληρωμένος, αλλά και πιο φιλοσοφημένος αν 
ο ίδιος εμβαθύνει περισσότερο στην ουσία των 
Πολεμικών Τεχνών.
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• αρχαιολογικά αντίγραφα

μνήμες από χαμένους πολιτισμούς ζωντανεύουν μέσα 
από αντικείμενα - σπόρους της παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς

• είδη 
 γραφείου
• διακοσμητικά 
 τοίχου
• ενθύμια 
 γάμου -
 βάπτισης
• κοσμήματα
• ημερολόγια
• σημειωματάρια
• ξύλινα 
 διακοσμητικά κουτιά
• καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις 
 σε παλαιωμένα ξύλα

το καλλιτεχνικό εργαστήρι Απελλής δημιουργεί με 
αφοσίωση στην τέχνη, ως έκφραση της σοφίας 
που γίνεται ομορφιά.

Τα κομμάτια διατίθενται σε χονδρική και λιανική 
πώληση.
Έδρα: αγ. μελετίου 29, αθήνα.
πληροφορίες - παραγγελίες στο τηλέφωνο:
αθήνα: 2108231301

καλλιτεχνικό εργαστήρι απελλής

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

μΥΣΤΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΣΤΗΝ αρΧαΙΟΤΗΤα

Η κρυπτογραφία είναι μια ασφαλής μέθο-
δος μετάδοσης μηνυμάτων, η οποία χρησι-
μοποιείται από την αρχαιότητα. Για χιλιάδες 
χρόνια βασιλείς, ηγεμόνες και στρατηγοί 
στηρίζονταν στην αποτελεσματική μετάδοση 
μηνυμάτων, προκειμένου να κυβερνούν χώ-
ρες ή στρατούς και ταυτόχρονα να προφυ-
λάσσουν μυστικά υψίστης σημασίας για την 
προστασία των συνόρων τους.

ΤΟ ΔαΙμΟΝΙΟ ΤΟΥ ΣΩΚραΤΗ

Τι ήταν στ’ αλήθεια το περίφημο δαιμόνιο 
του Σωκράτη; Πώς μπορούμε να το προσεγ-
γίσουμε; Και πώς συμβιβαζόταν η επίδρασή 
του στο Σωκράτη, ο οποίος ως δάσκαλος 
της διαλεκτικής έψαχνε την αλήθεια με ορθή 
λογική;
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Πρόκειται για ένα από τα σημαντικό-

τερα βιβλία του εσωτερισμού, που περιέχει 

θεμελιώδεις διδασκαλίες του Ερμητισμού. 

Οι διδασκαλίες αυτές αποδίδονται στο μυ-

θικό Ερμή Τρισμέγιστο, τον πανάρχαιο μύ-

στη και Δάσκαλο της αρχαίας Αιγύπτου. 

Διασώθηκαν μέσα από τους αιώνες και 

σχολιάστηκαν από διάφορους σοφούς 

και φιλοσόφους. Όλα τα έργα τέτοιου χα-

ρακτήρα αποτελούν το λεγόμενο Corpus 

Hermeticum, δηλαδή Ερμητικό Σώμα. Σ’ 

αυτήν την κατηγορία ανήκει και το Κυμβά-

λειον, το οποίο είδε το φως στη Δύση τον 

19ο αιώνα, από την προσπάθεια μερικών 

εσωτεριστών ερευνητών της Θείας 

Σοφίας. 

Mέσα στο βιβλίο εκτός των άλλων αναπτύσσονται οι επτά ερμητικές αρχές. Πάνω σ’ αυτές βασίζεται ολόκληρη η 

ερμητική φιλοσοφία:

• Η αρχή της νοητικότητας • Η αρχή της αντιστοιχίας • Η αρχή της δόνησης • Η αρχή της πολικότητας • Η αρχή 

του ρυθμού • Η αρχή της αιτίας και του αποτελέσματος • Η αρχή του γένους

Κάθε κεφάλαιο του βιβλίου αναλύει μία από τις αρχές αυτές, που μαζί με τα επιπλέον σχόλια αποτελούν μια σημα-

ντική πηγή για την επαφή με τις Ερμητικές Διδασκαλίες. 

Το Κυμβάλειον, η Ερμητική Επιστήμη

Εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αγίου Μελετίου 29, 11361 Αθήνα

Τηλ. 210.8231301, e-mail: books@nea-acropoli.gr- web: www.nea-acropoli.gr 

μόλις 
κυκλοφόρησε
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