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   Åêäüôç
Ïé Ïëõìðéáêïß Áãþíåò åßíáé ßóùò ï ìüíïò áñ÷áßïò èåóìüò ðïõ Ý÷åé åðéâéþóåé ìÝ÷ñé óÞìåñá óå ðáãêü- 

 óìéá êëßìáêá. Ç ôÝëåóç ôïõò áðïôåëåß ôï ìåãáëýôåñï áèëçôéêü ãåãïíüò ïëüêëçñïõ ôïõ êüóìïõ. ÁèëçôÝò 

áðü üëá ôá ìÝñç ôçò Ãçò óõãêåíôñþíïíôáé êÜèå ôÝóóåñá ÷ñüíéá ãéá íá óõíáãùíéóôïýí êáé íá åðé÷åéñÞ-

óïõí íá âåëôéþóïõí ôéò åðéäüóåéò ôïõò óå ðïëëÜ áèëÞìáôá.

Áðü ôçí åðï÷Þ ôçò áñ÷áßáò Ïëõìðßáò ìÝ÷ñé óÞìåñá ï áñéèìüò ôùí áèëçìÜôùí Ý÷åé áõîçèåß åíôõðùóéá- 

 êÜ, ãåãïíüò ðïõ äåß÷íåé, êáôÜ êÜðïéï ôñüðï, ôçí åîÝëéîç êáé ôïí åìðëïõôéóìü ôïõ ðïëéôéóìïý ìáò. Êáé ïé åðé-

äüóåéò ôùí áèëçôþí Ý÷ïõí âåëôéùèåß óå óçìåßï ðïõ íá öáßíïíôáé êáôïñèþìáôá Üîéá õðåñÜíèñùðùí.

ÂÝâáéá, ïé óçìåñéíïß Ïëõìðéáêïß Áãþíåò äåí áðïôåëïýí ìüíï Ýíá ðáãêüóìéï áèëçôéêü ãåãïíüò. Å- 

 ìðëÝêïíôáé ôåñÜóôéá ïéêïíïìéêÜ óõìöÝñïíôá êáé ãßíïíôáé áöïñìÞ ãéá ôçí ðñïâïëÞ äéÜöïñùí ðïëéôéêþí, 

èñçóêåõôéêþí, êïéíùíéêþí, åèíéêþí, éäåïëïãéêþí  êáé Üëëùí óêïðéìïôÞôùí, ðïõ óõíÞèùò åîõðçñåôïýí 

ìüíï ôïí åãùéóìü êáé ôçí õðÝñôáôç éäéïôÝëåéá ôùí áíèñþðùí.

Å äþ âñßóêåôáé ç ìåãÜëç äéáöïñÜ ìå ôïõò áñ÷áßïõò Áãþíåò: åêåßíïé Þôáí äéáðïôéóìÝíïé áðü Ýíá áßóèç- 

 ìá ôïõ «éåñïý», ðïõ óÞìåñá ëåßðåé åíôåëþò. Óôïõò áñ÷áßïõò Ïëõìðéáêïýò Áãþíåò üëá Þôáí Üññçêôá 

óõíäåìÝíá ìå ôçí Ýííïéá ôïõ «éåñïý», ôïõ óåâáóìïý óôéò çèéêÝò áîßåò êáé ôéò áíþôåñåò äõíÜìåéò ðïõ ôéò 

ïíüìáæáí èåïýò, îåêéíþíôáò áðü ôçí ßäéá ôçí áéôßá ôïõò, ôçí «ÉåñÞ Åêå÷åéñßá» ôçí óõíäåäåìÝíç ìå ôï 

ìõçôéêü Éåñü ôùí Äåëöþí, ìÝ÷ñé ôçí äéáêüóìçóç óôïõò äñüìïõò êáé ôá áöéåñþìáôá êáé ôÜìáôá ôùí 

áèëçôþí óôïõò èåïýò.

 

ÓÞìåñá, áí ãßíåé êÜðïéá ðñïóðÜèåéá óõó÷åôéóìïý ìå ôïõò áñ÷áßïõò áãþíåò, ãßíåôáé áðëþò ùò ìéá  

 ðáñùäßá, ìéá èåáôñéêÞ ðáñÜóôáóç, ìéá êïýöéá áðïìßìçóç áñ÷áßïõ ôåëåôïõñãéêïý. Óßãïõñá äåí õðÜñ-

÷åé ðëÝïí ç áñ÷áßá åëëçíéêÞ èñçóêåßá ðïõ Ýìðíåõóå ôïõò Áãþíåò, áëëÜ åêåßíç Þôáí ìéá ìïñöÞ ðïõ åß÷å 

Ýíá ðåñéå÷üìåíï, ìéá ïõóßá, áõôü ðïõ ëÝãåôáé «Ýííïéá Þ áßóèçìá ôïõ éåñïý», êÜôé ôï ïðïßï åßíáé åíôåëþò 

áíåîÜñôçôï áðü êÜèå èñçóêåõôéêÞ ìïñöÞ, áí êáé åßíáé êáôåîï÷Þí áíèñþðéíï. 

Ìðïñåß íá ìçí õðÜñ÷åé ðéá åêåßíç ç ðáëéÜ èñçóêåõôéêÞ ìïñöÞ, áëëÜ ôï áßóèçìá ôïõ éåñïý, ðïõ åßíáé  

 ç ïõóßá ôçò ìïñöÞò, èá ìðïñïýóå êáé èá Ýðñåðå íá õðÜñ÷åé óÞìåñá, åìðíÝïíôáò, üðùò êáé ôüôå, ôïõò 

óýã÷ñïíïõò Áãþíåò. Êé üìùò äåí õðÜñ÷åé, åíþ ïé óýã÷ñïíåò èñçóêåõôéêÝò ìïñöÝò äåí öáßíåôáé íá Ý÷ïõí 

êáôáöÝñåé íá ôï êáëëéåñãÞóïõí. ÌÜëëïí áäéáöïñïýí, áí äåí åíáíôéþíïíôáé áíïéêôÜ, ìå ôçí ðñüöáóç 

üôé äÞèåí ðñüêåéôáé ãéá áíáâßùóç áñ÷áßùí «ðáãáíéóôéêþí» åèßìùí.  

ÓÞìåñá ïé Ïëõìðéáêïß Áãþíåò áðÝ÷ïõí ðïëý áðü åêåßíç ôçí éåñüôçôá êáé ôï èåúêü äÝïò ðïõ ÷áñáêôÞ- 

 ñéæå ôïõò áñ÷áßïõò Áãþíåò. Åßíáé áðëþò ìéá áãïñÜ óõìöåñüíôùí, Ýíá show business, ßóùò ìÜëéóôá ôï 

ìåãáëýôåñï ðïõ õðÜñ÷åé óôïí êüóìï. Åßíáé ìéá êïýöéá öëïýäá Üäåéá áðü åêåßíï ôï ìåãÜëï ðíåýìá ðïõ 

ôïõò äçìéïýñãçóå ðñéí ó÷åäüí ôñéÜíôá áéþíåò. 

Óßãïõñá èá õðÜñ÷ïõí åîáéñÝóåéò, Üíèñùðïé êáé áèëçôÝò ðïõ óõììåôÝ÷ïõí êáé åíåñãïýí óôïõò Áãþíåò  

 ìå ðéï õøçëïýò óêïðïýò êáé éäáíéêÜ… áëëÜ åßíáé ìÜëëïí ïé ëßãåò åîáéñÝóåéò ðïõ åðéâåâáéþíïõí ôïí êá-

íüíá, üðùò ëÝåé ç ëáúêÞ ðáñïéìßá. Ôï üôé õðÜñ÷ïõí üìùò, Ýóôù êé áõôÝò, áðïôåëåß ìéá óçìáíôéêÞ åëðßäá 

ãéá ôï ìÝëëïí.

        Ç Äéåýèõíóç
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Delia Steinberg Guzman,  
Ðñüåäñïò ôïõ Äéåèíïýò Ïñãáíéóìïý ÍÝá Áêñüðïëç, 
Óôáõñüò ôùí Ðáñéóßùí ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ ôçò 
Óïñâüíçò   

6

Ç ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ 
Å õ ç ì å ñ ß á ò

Æïýìå ó’ Ýíáí êüóìï üðïõ ç åõçìåñßá Ý÷åé ãßíåé ôï ðñþôï ðñïú-

üí ðñïò êáôáíÜëùóç. 

¸ôóé óõìâáßíåé ôïõëÜ÷éóôïí óôéò ëåãüìåíåò áíáðôõãìÝíåò ÷þ-

ñåò. Ç äéáöÞìéóç ìáò êáôáäéþêåé áðü üëåò ôéò ãùíéÝò ðñïóöÝñï-

íôÜò ìáò êáëýôåñåò äõíáôüôçôåò æùÞò óå üëåò ôéò üøåéò: 

ôç öõóéêÞ, ôç óõãêéíçóéáêÞ êáé ôç íïçôéêÞ.
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7

Επίσης προκαλεί τους ανθρώπους να ψά- 
 ξουν σ’ αυτήν την ευηµερία την πηγή  
 κάθε ευτυχίας.

Δεν είναι καθόλου παράξενο αυτή η αναζήτηση 
να γίνει για πολλούς ο κύριος λόγος της ύπαρξής 
τους. Η γενική ευηµερία είναι αυτή που αποτρέπει 
όλα τα προβλήµατα και αποµακρύνει όλους τους 
πόνους.

Όµως η καθηµερινή και  πραγµατική ζωή µάς δεί-
χνει ένα πολύ διαφορετικό πανόραµα. Η αναζήτηση 
της ευηµερίας είναι µια δίχως τέλος κούρσα, επειδή 
όταν νοµίζει κανείς ότι βρήκε κάτι, εµφανίζονται 
νέες και επιτακτικές απαιτήσεις που υποχρεώνουν 
προς όλο και περισσότερα. Αποµακρύνεται µε αυτόν 
τον τρόπο η ευηµερία και γίνεται ένας ανεπίτευκτος 
στόχος, αν και επιθυµητός.

Το να αποκτηθούν οφέλη και περιουσίες 
στο υλικό επίπεδο είναι σαν να πίνει κανείς 
από ένα νερό που, αντί να σβήσει τη δίψα, 
τη µεγαλώνει. Κανείς δεν αισθάνεται ικανοποιη-
µένος µ’ όσα έχει, επειδή όλο το προπαγανδιστικό 
σύστηµα είναι µε τέτοιο τρόπο στηµένο, ώστε να 
αναγκάζεται ο άνθρωπος να αυξάνει τα αγαθά του 
για να νιώσει καλύτερα. Οι ψεύτικες ανάγκες µάς 
παίρνουν όλη την ενέργεια, ενώ ο κόσµος ονειρεύε-
ται τη στιγµή που θα έχει επιτέλους ό,τι ελπίζει.

Στο ψυχολογικό επίπεδο η επιθυµία της ευ-
ηµερίας εκδηλώνεται συνήθως ως  αποφυγή 
κάθε ανησυχίας, κάθε δέσµευσης. Επιδιώκεται 
µια ησυχία που αργεί να εµφανιστεί επειδή η ζωή 
είναι γεµάτη από αυτές τις φαινοµενικές ανησυχίες 
που δεν είναι άλλο από δοκιµασίες για να εκπαιδευ-
τούµε στην Τέχνη της Ζωής. Όσο περισσότερο 
θέλει κανείς να µην υποφέρει, τόσο περισσότερο 
υποφέρει.

 Όσο περισσότερο προσπαθεί να αποµακρυνθεί 
από τις συγκινησιακές ανησυχίες, αυτές καταδιώκουν 
περισσότερο τον απρόσεκτο που τις απωθεί. Κανείς 
δεν θέλει να µάθει πως να κυριαρχεί πάνω σ’ αυτές 
τις ανησυχίες. Αναζητά µόνο να βρει ένα δρόµο για 
να είναι ελεύθερος απ’ αυτές. 

Σαν να επιθυµεί ένα ποτάµι δίχως ρεύµα, µια 
θάλασσα δίχως κύµατα, µια βουνοκορφή δίχως 
ανέµους. Και δεν είναι το θέµα να σταµατήσουν 
τα κύµατα ή οι άνεµοι, αλλά να µάθουµε να ζούµε 
µ’ αυτά, να χρησιµοποιήσουµε εξυπνάδα για να 
µοιραστούµε την ύπαρξή µας µ’ εκείνα τα φυσικά 
φαινόµενα απ’ τα οποία µπορούµε, µε επιδεξιότητα, 
να προστατευτούµε χωρίς να δραπετεύσουµε, δηλ. 
να τα εκµεταλλευτούµε χωρίς φυγή.

Στο νοητικό επίπεδο η ευηµερία δεν είναι 
η µη άνεση. Οι ιδέες ενοχλούν επειδή έρχο-
νται φορτωµένες από ερωτήσεις. Κι όταν οι 
ερωτήσεις µένουν αναπάντητες έρχεται η 
απελπισία.

Έτσι, καλύτερα να σκεφτούν οι άλλοι αντί για 
µας, εµείς απλώς να αφεθούµε παρασυρµένοι από 
προκατασκευασµένα σχέδια, από τα ρεύµατα της 
γνώµης, που συνήθως είναι αρκετά πιο επικίνδυνα 
από τα ρεύµατα των ποταµών, από τα κύµατα κι 
από τους ανέµους.

Συνοψίζοντας, η σηµερινή έννοια της ευ-
ηµερίας έχει γίνει συνώνυµο της µαλθακότη-
τας, µιας οκνηρίας που κερδίζει ολοκληρωτι-
κά τον άνθρωπο σ’ όλες του τις όψεις και τον 
καταντάει άχρηστο και ανίκανο να ζει χωρίς τα 
όλο και πιο πολυάριθµα δεκανίκια.

Γιατί η επιθυµία άνεσης είναι δείγµα έλλει-
ψης; Καταρχάς επειδή κάθε επιθυµία δείχνει 
αυτό που δεν έχουµε. Ποτέ δεν επιθυµούµε 
αυτό που είναι ήδη δικό µας, δηλαδή, δεν 
έχουµε ευηµερία. Κι όπως είδαµε πριν, την 
αναζητούµε συνήθως σε λάθος δρόµους, αλλά 
το βέβαιο είναι ότι δεν την έχουµε.

Γιατί είναι σηµάδι αδυναµίας; Επειδή λείπει 
η αυτοπεποίθηση, επειδή χρειάζονται εξωτερι-
κά προς την προσωπικότητα στηρίγµατα για 
να νιώσει κανείς σταθερός. Επειδή σήµερα δεν 
υπάρχει συνήθως η ανδρεία για να βρεθεί κα-
νείς αντιµέτωπος µε τον εαυτό του, που αντί 
να τον ανακαλύψει, ευνοείται το εσωτερικό 
κενό. Γιατί δίχως  αυτό το κενό και δίχως τα 
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τεχνητά στηρίγµατα δεν έχει δυνατότητα να 
διατρέχει την περίπλοκη αλλά ενδιαφέρουσα 
Ατραπό της Ζωής.

Όποιος αναζητήσει µε πάθος, απελπισµέ-
να, την ευηµερία έξω από τον εαυτό του, θα 
µπει σ’ ένα λαβύρινθο µε δύσκολη έξοδο.

Τόσο πολύ, που µπορεί να περάσει ολόκλη-
ρη την ύπαρξή του διασχίζοντας λανθασµένες 
οδούς που οδηγούν σε άλλες ακόµα πιο λαν-
θασµένες. Αυτός που βρίσκεται σ’ αυτή την 
κατάσταση θα ζει πάντα εξαρτώµενος από τους 
ανθρώπους και τις περιστάσεις. Θα είναι τόσο 
ευτυχισµένος όσο θα του επιτρέπουν οι άνθρω-
ποι µε τους οποίους συµβιώνει και το µέγεθος 
της ικανοποίησής του θα το υπαγορεύουν οι 

περιστάσεις.

Η βάση κάθε 
ευηµερίας ξεκινά-
ει από την Ψυχή 
που, σύµ φωνα 
µε τον Καθηγητή 
Λιβράγκα, “δεν 
επιθυµεί ευηµε-
ρία επειδή είνα 
µακάρια”. Αυτό 
δεν σηµαίνει ότι το 
σώµα δεν θα χρειά-
ζεται κάποιο επίπεδο 
υγείας, ανάπαυσης 
και τροφής ή ότι ο 

ψυχισµός δε θα απαιτεί ηρεµία για να έχει κανείς 
πρόσβαση σε ανώτερα συναισθήµατα. Ούτε ότι 
ο νους δεν θα πρέπει να ξεπεράσει τις αµφιβολίες 
και το κενό του προσκοµίζοντας βεβαιότητες. Αλλά 
τίποτε από αυτά δεν κατορθώνεται αν δεν ξεκινήσει 
κανείς από µέσα προς τα έξω. “Προς τα µέσα” είναι 
η Ψυχή -όπου για την ώρα ριζώνει, στην καλύτερη 
περίπτωση, η συνείδησή µας- και η Ψυχή ξέρει τι 
χρειάζεται, αν δεν είναι παραµεληµένη και πνιγµένη 
από τις απαιτήσεις της ύλης. Πρέπει να ψάξουµε  σ’ 
αυτήν το µέτρο της ευηµερίας µας, επειδή η Ψυχή, 
σε φυσική κατάσταση, είναι η πηγή κάθε ευηµερίας. 
Και ως “φυσική” εννοώ την πρωτογενή κατάσταση, 
η οποία έχει χαθεί, αλλά έχει επανακτηθεί συνειδητά 
µέσα από µια εξελικτική προσπάθεια.

Η φυσικότητα σήµερα είναι ο καρπός της 
ανθρώπινης κατάκτησης στην επιστροφή προς 
τις πνευµατικές του πηγές.

Αφού ξέρουµε πού να βρούµε την ευηµερία, 
πρέπει να ξέρουµε επίσης να την ψάξουµε. Και να 
έχουµε υπόψη ότι κάθε αναζήτηση συνεπάγεται 
δουλειά. Να µην µπορεί κανείς να πει για µας ότι 
δεν ξέραµε ή δεν θελήσαµε να εργαστούµε για την 
Ψυχή µας.

Ξέρουµε πού κατοικεί. Η εργασία για να τη βρού-
µε σηµαίνει να ανοίξουµε πέρασµα ανάµεσα στις 
ψεύτικες υποσχέσεις ευηµερίας και άνεσης που πα-
ραλύουν για να φτάσουµε στο σηµείο να δώσουµε 
στην Ψυχή τη θέση που της αντιστοιχεί. Μέχρι να 
είναι Αυτή που εκφράζεται µέσα µας, αντί για τις 
απλές ζωικές ωθήσεις.

Και να θυµηθούµε επιτέλους ότι µια ζωή αφιερω-
µένη σε ευγενείς σκοπούς, οι οποίοι δεν στερούνται 
δυσκολιών, µπορεί να µας παρέχει την αληθινή Ευ-
τυχία, χωρίς εντάσεις και άγχος. 

Αυτή η Ευτυχία είναι το αποτέλεσµα ενός 
δίκαιου σκοπού. 
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ôïõ ê. Ãéþñãïõ Á. ÐëÜíá 
Êáè. Öéëïóïößáò, ÐñïÝäñïõ ôïõ Äéåèíïýò 

Ðïëéôéóôéêïý êáé Öéëïóïöéêïý Ïñãáíéóìïý  
«ÍÝá Áêñüðïëç» óôçí ÅëëÜäá. 

Ç Öéëïóïößá
ÆÅÍ

Οταν εισήλθε στην Κίνα αυτή η µη ορ- 
 θόδοξη (γιατί δεν δίνει σηµασία στην  

 µελέτη των ιερών κειµένων) βουδιστική Σχολή 
ο όρος αποδόθηκε σαν Τζαν. Σύµφωνα µε την 
παράδοση, ο ιδρυτής της Σχολής Τζαν ήταν ο 

Ινδός πατριάρχης του Βουδισµού, ο Μποντι-
ντάρµα, που µετέφερε την έδρα της βουδιστι-

κής πατριαρχίας στην Κίνα τον 6ο αι. µ.Χ. Τότε 
ίδρυσε εκεί  ένα µοναστήρι, που κατά µερικούς 

µελετητές ήταν το Σάο Λιν, και δίδαξε στους 
µοναχούς µυστικές µεθόδους προσέγγισης της 
βουδιστικής αλήθειας, ανάµεσα στις οποίες εί-

ναι και αυτή του Ζεν. 
Αυτές οι µέθοδοι, που συνδυάστηκαν µε 

ψυχοσωµατικές ασκήσεις και γυµναστική, θα 
αποτελέσουν τον αρχικό πυρήνα των κινέζικων 

πολεµικών Τεχνών ή Κουνγκ Φου (1). Κατά την 
παράδοση ο ίδιος ο Μποντιντάρµα έλεγε ότι 

αυτή η µυστική διδασκαλία του Τζαν ή Ζεν είχε 
µεταδοθεί από τον ίδιο τον Βούδα στον µαθητή 

του Κασιάπα και από αυτόν στους µεταγενέστε-
ρους πατριάρχες του Βουδισµού µέχρι αυτόν.

~Ετσι πρώτος πατριάρχης του Βουδισµού Ζεν 
θεωρείται ο µεγάλος Μύστης Μποντιντάρµα, αν και 
τα απόλυτα τεκµηριωµένα ιστορικά στοιχεία για 
την αρχή του Ζενισµού ξεκινούν από τον Χούι Νεγκ 
(638-713) και τον Σεν Σίου (609-706), που έδρα-
σαν αντίστοιχα στη Νότια και τη Βόρεια Κίνα.

Παρόλα αυτά οι ιδέες του Ζεν υπήρχαν ήδη 
στην Κίνα στην ουσιαστική τους µορφή, σχεδόν δύο 
αιώνες πριν από την άφιξη του Μποντιντάρµα, στη 
φιλοσοφία του Σενγκ Τσάο και του Τάο Σεγκ, που 
έζησαν µεταξύ του 4ου και του 5ου αιώνα µ.Χ. Ο 
πρώτος υποστήριζε ότι η συγχώνευσή µας µε το Κε-
νό ή Μη Ον για να είναι πραγµατική πρέπει να είναι 
ολοκληρωτική. Ο δεύτερος δίδαξε ότι η βουδιστική 

Ç ëÝîç Æåí åßíáé ç ìåôáôñïðÞ 

óôç ÃéáðùíÝæéêç ãëþóóá ôïõ 

Éíäéêïý üñïõ DHYANA, ðïõ óç-

ìáßíåé äéáëïãéóìüò Þ äéáñêÞò 

óôï÷áóìüò óå ìéá éäÝá. 

óôçí Êßíá & óôçí Éáðùíßá
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φώτιση επιτυγχάνεται ακαριαία. Και οι δύο αυτές 
αντιλήψεις αποτελούν τις κεντρικές ιδέες που θα 
χαρακτηρίσουν τον µεταγενέστερο βουδισµό Ζεν, 
τόσο στην Κίνα όσο και αργότερα στην Ιαπωνία.

Στην Ιαπωνία ο βουδισµός Ζεν άρχισε να ανα-
πτύσσεται από τον 12ο αιώνα, αφού ο ορθόδοξος 
βουδισµός είχε πλέον στη χώρα αυτή µια παράδοση 
περίπου 6 αιώνων, µια που εισήχθηκε λίγο αργότε-
ρα από την εγκατάσταση του Μποντιντάρµα στην 

Κίνα, τον 6ο αι. µ.Χ.

Πραγµατικά η λέξη Ζεν είναι γιαπωνέζικη, όπως 
είδαµε, και είναι σύντµηση της λέξης Ζέννο που 
σηµαίνει διαλογισµός.

Ο Βουδισµός επικράτησε σχετικά εύκολα στην 
Ιαπωνία, αν και όχι τόσο στη φιλοσοφική του µορ-
φή όσο στη θρησκευτική. Αναµείχθηκε γρήγορα µε 
τα στοιχεία της ντόπιας παραδοσιακής θρησκείας, 
του Σιντοϊσµού, κι έτσι δηµιουργήθηκε µια εντελώς 
διαφορετική µορφή του Βουδισµού, αυτή του γιαπω-
νέζικου Βουδισµού. Η ανάπτυξη όµως των φιλοσοφι-
κών στοιχείων έγινε αργότερα, µε την εισαγωγή των 
αντιλήψεων Ζεν του Κινέζικου Βουδισµού.

Πραγµατικά η Γιαπωνέζικη 
φιλοσοφία, µε την ανάπτυξη 
του Βουδισµού Ζεν, παίρνει 
αξιόλογες διαστάσεις.

Η µεταβίβαση της διδα-
σκαλίας στο Ζεν γίνεται µέσω 
του λεγόµενου Κοάν. Δεν 
πρόκειται για µια θεωρητι-
κή διδασκαλία αλλά για µια 
µορφή συµβολικής επικοινω-
νίας δασκάλου-µαθητή, που 

αποσκοπεί στη βιωµατική απόκτηση της ακαριαίας 
φώτισης από τον µαθητή. Για να επιτευχθεί αυτό 
το Κοάν χρησιµοποιεί διάφορους τρόπους, όπως για 
παράδειγµα το διάλογο, την παραβολή, τη σιωπή, 
ακόµη και το χτύπηµα στον µαθητή. Οι τρόποι αυτοί 
δεν είναι αντιφατικοί µεταξύ τους γιατί κάθε τρόπος 
µπορεί να γίνει Κοάν. Εξ άλλου στο Ζεν δεν υπάρχει 
η δυνατότητα αντίφασης, γιατί λειτουργεί πέρα από 
το δυϊκό τρόπο σκέψης του νου µας, ο οποίος είναι 
η αιτία της δηµιουργίας των αντιφάσεων ανάµεσα 
στα πράγµατα ή τις καταστάσεις.

Η διδασκαλία του Ζεν προσπαθεί να βοηθήσει 
τον µαθητή να υπερβεί τον λογικό νου και να αντι-
ληφθεί την πραγµατικότητα µ’ ένα ανώτερο όργανο 
αντίληψης, την διαίσθηση, το στοιχείο Βούδι, που 
ξεπερνάει την δυϊκή θεώρηση του κόσµου. Η καλλιέρ-
γεια του “βουδικού” στοιχείου µέσα στον µαθητή 
είναι αυτό που θα του επιτρέψει την φώτιση και 
την υπέρβαση των ορίων του νου Κάµα-Μάνας, της 
συµβατικής ανθρώπινης λογικής.

~Ετσι το Ζεν λειτουργεί µε το υποσυνείδητο και 
προσπαθεί να διευρύνει το συνειδητό µας µέρος πέρα 
από τα στενά του όρια. Γι’ αυτό µερικοί Δάσκαλοι του 
Ζεν λένε ότι ο µαθητής 
δεν πρέπει να σκέπτεται 
µε το µυαλό του αν θέ-
λει να καταλάβει το Ζεν. 
Πρέπει να “σκέπτεται” 
µε την κοιλιά, µε το υπο-
γάστριο, δηλ. πρέπει να 
νιώθει την αλήθεια και 
όχι να προσπαθεί να την 
κατανοήσει.

Πρέπει να είναι αυθόρ-
µητος, για να µπορεί να µπαίνει στην “φυσική ροή” 
του Πραγµατικού, του Ενός-Παντός. Αυτός είναι ίσως 
ένας από τους λόγους που κάνουν τον βουδισµό Ζεν 
τόσο δυσνόητο και απρόσιτο στο δυτικό µελετητή, 
ο οποίος είναι συνηθισµένος σ’ έναν οριζόντιο και 
πεζό ορθολογιστικό τρόπο σκέψης. Η µεθοδολογία 
του Ζεν, περιπλοκότατη µέσα στη φαινοµενική της 
απλότητα, επιτρέπει τη βίωση της Αλήθειας και της 
Ζωής και όχι την κατανόησή της.

Ας παραθέσουµε όµως καλύτερα δύο παραδείγ-
µατα Κοάν του Γιαπωνέζικου Ζεν.

“Ο Γιοσού ρώτησε τον Δάσκαλο Νάνσεν:

- Ποια είναι η Οδός;

Ο Νάνσεν είπε:

 - Η καθηµερινή ζωή είναι η Οδός.

Ο Γιοσού ξαναρώτησε:
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ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

(1) “Η Φιλοσοφία των Πολεµικών Τεχνών” του 
Μιτσέλ Ετσενίκε, Εκδ. Νέα Ακρόπολη, Θεσ/νίκη 
1990.

- Μπορεί να µελετηθεί;

Ο Νάνσεν είπε:

- Αν προσπαθήσεις να τη µελετήσεις θα βρεθείς 
πολύ µακριά της.

Και ο Γιοσού ρώτησε:

- Αν δεν την µελετήσω πώς θα καταλάβω ότι 
είναι η Οδός;

Ο Νάνσεν είπε:

- Η Οδός δεν ανήκει στον κόσµο της αντίληψης 
ούτε κι ανήκει στον κόσµο της µη αντίληψης. Η νοη-
τικότητα είναι αυταπάτη και η µη νοητικότητα είναι 
χωρίς νόηµα. Αν θέλεις να φθάσεις την πραγµατική 
οδό πέρα από κάθε αµφιβολία, βάλε τον εαυτό σου 
στην ίδια ελευθερία µε τον Ουρανό. Μην τον ονο-
µάζεις ούτε καλό ούτε όχι καλό.

Με αυτά τα λόγια ο Γιοσού φωτίστηκε.”

Το δεύτερο µας µιλάει για µια ιστορία του δα-
σκάλου Ζεν Ίγκιου.

“Λίγο πριν πεθάνει ο Νινακάβα τον επισκέφθηκε 
ο Ίγκιου, ο οποίος τον ρώτησε:

- Να σε οδηγήσω παρά πέρα;

Ο Νινακάβα αποκρίθηκε:

- Ήρθα εδώ µόνος και θα φύγω από εδώ µόνος. 
Τι βοήθεια µπορείς να µου δώσεις εσύ;

Ο Ίγκιου απάντησε:

- Αν νοµίζεις ότι πραγµατικά έρχεσαι και πηγαίνεις, 
αυτή είναι η αυταπάτη σου. Ας σου δείξω την Οδό 
όπου δεν υπάρχει ερχοµός και πηγαιµός.

Με τα λόγια αυτά ο Ίγκιου είχε αποκαλύψει την 
Οδό τόσο καθαρά, που ο Νινακάβα χαµογέλασε και 
πέθανε.”

Σήµερα ο Βουδισµός Ζεν συνεχίζει να υπάρχει 
στην Ιαπωνία και µάλιστα τις τελευταίες δεκαετίες 
έχει διεισδύσει στη Δύση, επηρεάζοντας βαθιά τον 
σύγχρονο ψυχαναλυτικό τρόπο σκέψης και αποτε-
λώντας µια σηµαντική µέθοδο προσέγγισης του 
Αληθινού, προσφέροντας έτσι στον στεγνό δυτικό 
ορθολογισµό µια διέξοδο για την αποκατάσταση της 
ψυχοσωµατικής του ισορροπίας.
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ÁãÜðç ×áôæçìðáëÜóç
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Ο Ήρωας αυτής της ταινίας είναι ένα   
 σύµβολο, µια κινητήρια δύναµη που  
 δίνει ώθηση στην εξέλιξη. Θυσιάζει τον ίδιο 

του τον εαυτό για να µεταλλάξει το περιβάλλον του 
και την ύπαρξή του σε κάτι διαφορετικό και ποιοτικά 
ανώτερο. Όµως δεν είναι µόνο ο ήρωας ένα σύµβο-
λο σε αυτή την ταινία, όλη η ταινία θα µπορούσε 
να χαρακτηριστεί ένα ποίηµα σε δράση. 

Παρακολουθώντας την ο θεατής, θα νοιώσει να 
συµµετέχουν όλες οι αισθήσεις του, για να καταφέ-
ρει να αντιληφθεί αυτό που νοιώθει η ψυχή και που 
ο νους είναι ανίκανος να το χωρέσει. 

Για να υπάρχει ένας Ήρωας πρέπει λοιπόν να 
υπάρχει µια µάχη.  Όµως  η µάχη εδώ µοιάζει να 
είναι πέρα από τη µάχη του καλού µε το κακό. Είναι 
πέρα από την προσπάθεια να θριαµβεύσει το καλό! 
Μέσα από τη δράση προκύπτει η ερώτηση: «ποιος 
και τι καθορίζει αυτό το καλό και τελικά µήπως η 
κάθε µάχη καλού-κακού, είναι ένα σφιχταγκάλιασµα 
δύο στοιχείων, που αποτελούν µια ενότητα και που 
γεννούν κάτι καινούριο;»

Εδώ ας θυµηθούµε το βασικότερο σύµβολο 
της κινέζικης φιλοσοφίας που είναι το Yin Yang. 
Μέσα στην κάθε πλευρά του υπάρχει µια σταγόνα 
του  αντίθετου χρώµατος, που γίνεται η αιτία να 
υπάρξει στροβιλισµός, άρα και εξέλιξη. Η εξέλιξη 
είναι  σπειροειδής, κυκλική. Αυτή η κυκλική κίνηση 
φαίνεται συνεχώς στην ταινία. Στο ρυθµό της µάχης 
των σπαθιών, όπου οι κινήσεις των πολεµιστών είναι 

κυκλικές, στα υφάσµατα που αποτελούν τα ρούχα 
των πολεµιστών και στροβιλίζονται συνεχώς και 
ιδιαίτερα στη  σκηνή µε τα πεσµένα φθινοπωρινά 
φύλλα, τα οποία ξεσηκώνονται µε τον άνεµο σ’ έναν 
τρελό χορό µιας κυκλικής θύελλας, που είναι πολύ 
δύσκολο να περιγραφεί µε λόγια. 

Σηµαντικό ρόλο επίσης παίζουν τα χρώµατα. 
Αρχικά το «κόκκινο». Στην εξωτερική όψη είναι 
το πάθος του ήρωα που τον κινεί να δράσει, ενώ 
στην πιο εσωτερική µπορούµε να µιλήσουµε για 
τη Βούληση.

Υπάρχει το «µπλε» που µέσα από τη δράση 
αφοσίωσης και αυτοθυσίας των πρωταγωνιστών πα-
ρουσιάζει την αρετή της Αγάπης και ακόµη υπάρχει 
το «λευκό» που συµβολίζει την αγνότητα, την αφοσί-
ωση, την ένωση. (Χαρακτηριστική είναι η σκηνή του 
θανάτου των πρωταγωνιστών καθώς τους διαπερνά 
µαζί το ίδιο ξίφος σαν να είναι ένα σώµα ).

 Όσον αφορά τώρα τα πρόσωπα της ταινίας, έχου-
µε τον κεντρικό ήρωα που προσπαθεί να πολεµήσει 
τον Μεγάλο Άρχοντα. Για να το καταφέρει αυτό, θα 
παρουσιαστεί ως φίλος του, αφού του ανακοινώσει 
ότι έχει ήδη σκοτώσει τους τρεις εχθρούς του Με-

γάλου Άρχοντα και τώρα πλέον, εξαιτίας αυτής της 
νίκης του, αξιώνει να µπορεί να έρθει κοντά του.  

(Απαγορευόταν σ’οποιονδήποτε  να  πλησιάσει τον 
Μεγάλο Άρχοντα). 
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Πάλι έχουµε τα σύµβολα της άχρονης ανατολι-
κής  διδασκαλίας, όπου το να σκοτώσεις, εσωτερικά 
σηµαίνει να ελέγξεις, να κυριαρχήσεις. Η µάχη όπως 
είπαµε είναι µια εσωτερική µάχη και ο πολεµιστής 
είναι η συνείδηση, η οποία πρέπει να παλέψει µε τα 
κατώτερα  επίπεδα και να τα ελέγξει, να τα θέσει υπό 
την κυριαρχία της, για να µπορέσει ο άνθρωπος να 
έρθει σε επαφή µε τον ανώτερο εαυτό του. 

Για να κάνει αυτήν τη µάχη, θα πρέπει πρώτα να 
πατήσει στο σκαλοπάτι της δράσης προκειµένου να 
αναπτύξει µια εσωτερική όραση και πειθαρχία (στοι-
χεία που στην ταινία παρουσιάζονται στην πρώτη 
µάχη), µετά να αναπτύξει τη συµπόνια, κυριαρχώ-

ντας στις δικές του επιθυµίες και παρορµήσεις, και 
να φτάσει στην Αγάπη-Σοφία. (Βλέπουµε στη 2η  

µάχη να συνεργάζονται αρµονικά οι δύο 
πλευρές, έχοντας καταστρώσει ένα 
σοφό σχέδιο που στο τέλος του 
συµπληρώνεται µε τη θυσία 
από αγάπη).

 Η τελική δοκιµασία 
ακολουθεί. Τώρα πια, του 
επιτρέπεται να έρθει αντι-
µέτωπος µε τον Μεγάλο 
Άρχοντα (που κατά κάποιο 
τρόπο είναι πάλι αυτός ο 
ίδιος, όπως και οι άλλοι σύ-

ντροφοι και πολεµιστές του 
ήταν µέρη του εαυτού του). 

Ο θάνατός του φέρνει µια αλλα-

γή. Αυτός και ο Μεγάλος Άρχοντας 

είναι ένας, έχει µεταλλαχθεί σε σοφό βασιλιά. Ο κύ-

κλος έχει κλείσει. Ο εχθρός, που παρουσιάστηκε ως 
φίλος, έχει γίνει φίλος αφού θυσιάστηκε στο βωµό 
της αιώνιας εξέλιξης. Δεν υπάρχει πλέον ανώτερος 
και κατώτερος εαυτός, µόνο µια αγνή Βούληση.

  Άλλωστε, όπως λέει ο Λάο Τσε στο Τάο Τε Κίν-

γκ, «η φύση χρησιµοποιεί τις µορφές και ύστερα τις 
απορρίπτει. Είναι λοιπόν άστοργη;
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Ξέρετε ότι η Ατλαντίδα κάλυπτε τον Α - 
 τλαντικό ωκεανό και εδάφη της Αµερι - 
 κής και της Ευρώπης; Πριν 800.000 χρόνια 

βυθίστηκαν κάποια µέρη της και απέµειναν µόνο 
δέκα µεγάλα νησιά που αποτελούσαν µια θαλάσσια 
οµοσπονδία. Πριν 200.000 χρόνια, στο δεύτερο 
κατακλυσµό, βυθίστηκαν κι άλλα εδάφη κι απέµειναν 
µόνο δύο µεγάλα νησιά, η Ρούτα (βόρειο ηµισφαί-
ρειo), η Δάιντα (νότιο ηµισφαίριο) ή αλλιώς  Θούλη 
και η Θωλλάν ή Βαλλάν και Άβαλον αντίστοιχα. Πριν 
80.000 χρόνια, στον τρίτο κατακλυσµό, απέµεινε 
ένα µεγάλο νησί που οι Έλληνες ονόµασαν ‘’Ποσει-
δωνία” και πριν 12.000 χρόνια περίπου βυθίστηκε 
κι αυτό το τελευταίο αποµεινάρι της Ατλαντίδας, 
παίρνοντας µαζί του στα βάθη του Ατλαντικού όλα 
τα µυστικά των Ατλάντων. 

Ξέρετε ότι αυτοί οι κατακλυσµοί δεν είναι µια 
φανταστική ιστορία αλλά συµπίπτουν χρονικά µε 
το τέλος των τεσσάρων ευρωπαϊκών παγετώνων, 
αφού µε τον σταδιακό καταποντισµό της ηπείρου, 
το θερµό ρεύµα του κόλπου του Μεξικού βρίσκοντας 
διέξοδο προς τις Βόρειες ακτές της Ευρώπης, άρχισε 
να τις ζεσταίνει και να λιώνει τους πάγους που την 
κάλυπταν; Βλέπετε, καθώς ο Ατλάντιος πολιτισµός 
πέθαινε, ξυπνούσε τα ευρωπαϊκά εδάφη για να φι-
λοξενήσουν τους επόµενους πολιτισµούς. Έτσι είναι 
πάντα. Μετά το θάνατο έρχεται η ζωή. 

Ξέρετε ότι οι Άτλαντες ήταν γίγαντες µε ύψος 
από 2,5 έως και 6 µέτρα; Αυτό αποδεικνύεται από 
πολλά ευρήµατα γιγαντιαίων σκελετών που έχουν 
βρεθεί στο Μεξικό από τον µοναχό Φερνάντο Ντυάζ 
ντε Καστίλλιο. Επίσης στην Αρκαδία της Πελοποννή-
σου, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος, στην Καλιφόρνια 

το 1833, στη Σάντα Μαρία στην ακτή του Λος Άντζε-
λες, στα βουνά Στρήνγκ Βάλλεϋ κοντά στη Νεβάδα 
και αλλού και ότι µερικά από αυτά χρονολογούνται 
12.000 χρόνια πριν, δηλαδή στον τελευταίο κατα-
κλυσµό της Ατλαντίδος;

Ξέρετε ότι στην Ατλαντίδα λάτρευαν τον ταύρο; 

Μεγαλιθικές κατασκευές από το Νησί του Πάσχα
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Ότι ο βασιλιάς της Ατλαντίδας αντιµετώπιζε µόνος 
του ένα ταύρο κάθε 10 χρόνια και ότι το αποτέλε-
σµα αυτής της συνάντησης έδειχνε αν η βασιλεία 
του ήταν δίκαιη ή όχι. Ότι αργότερα αυτό έγινε Ιερό 
Άθληµα στο οποίο γίνονταν άλµατα πάνω από τον 
ταύρο. Οι ταυροµαχίες στην Ισπανία, τα ταυροκα-
θάψια στην Κρήτη, η λατρεία του ταύρου στην 
Αίγυπτο είναι κατάλοιπα των αρχαίων λατρειών των 
Ατλάντων, µιας και οι περιοχές αυτές ήταν επίσηµες 
αποικίες της θρυλικής ηπείρου;

Μυστήριο καλύπτει τα παγωµένα µαµούθ της 
Σιβηρίας που πάγωσαν και πέθαναν ξαφνικά έχοντας 
χόρτα στο στόµα τους και αίµα τους πόρους του 
δέρµατός τους, γεγονός που δείχνει ότι πέθαναν 
ακαριαία από ασφυξία που προήλθε από νερό ή 
καπνό. 

Μυστήριο καλύπτει το περίεργο ταξίδι χελιών 
που ξεκινούν από τα ποτάµια της Ευρώπης και πά-
νε στη θάλασσα των Σαργασσών, γεννούν τα αυγά 
τους και επιστρέφουν. Ακολουθώντας ενστικτωδώς 
τη ροή ενός παλιού ποταµού κολυµπούν τώρα σε 
θαλάσσιο νερό και κατευθύνονται στις κοίτες ενός 
ποταµού που δεν υπάρχει πια. 

Μυστήριο καλύπτει την οµαδική ‘’αυτοκτονία” 
τρωκτικών που πηδούν στη θάλασσα από τις ακτές 
της Βόρειας Ευρώπης και κολυµπούν προς ένα νησί 
που θα έπρεπε να βρίσκεται µίλια µακριά. Το νησί 
µάλλον έχει βυθιστεί και αυτά εξαντληµένα από το 
κολύµπι πεθαίνουν κατά εκατοµµύρια.

Μυστήριο καλύπτει την οµαδική αποδηµία 
πουλιών που από την Ευρώπη πετούν προς τον 
Ατλαντικό ωκεανό. Τα ραντάρ τα εντοπίζουν στη 
θάλασσα των Σαργασσών να κάνουν κύκλους και 
να προσπαθούν να προσγειωθούν αλλά απογοητευ-
µένα και κουρασµένα συνεχίζουν το ταξίδι τους 
προς την Αµερική.

Μυστήριο καλύπτει την κρυσταλλοποιηµένη 
λάβα που βρέθηκε στα βάθη του Ατλαντικού ωκε-
ανού. Απόδειξη ότι κάποτε υπήρχε εκεί ένα νησί 
ή µια ήπειρος που βυθίστηκε, αφού η λάβα κρυ-
σταλλοποιείται µόνο όταν έρθει σε επαφή µε τον 
ατµοσφαιρικό αέρα. 

Σκεφτήκατε ποτέ ότι οι µύθοι είναι η ταυτότητα 
ενός λαού, το πώς αντιλαµβάνεται ο λαός αυτός την 
αλήθεια, τη µοίρα του και τον κόσµο;

Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί σε όλους τους αρχαί-
ους πολιτισµούς υπάρχουν µύθοι για ένα παγκόσµιο 
κατακλυσµό; 

Αναρωτηθήκατε ποτέ τι σχέση έχουν αυτοί οι 
µύθοι µε τον κατακλυσµό της Ατλαντίδος;

Γνωρίζετε ότι µυστηριωδώς ο Νώε, ο Δευκαλίω-
νας και η Πύρα, ο Κοξ Κοξ, ο Ουτναπιστίµ, ο Καράν, 
ο Μανού, ο Νάµα και η γυναίκα του συµβολίζουν 

όλοι το ίδιο πρόσωπο του πιο αγνού, του εκλεκτού 
του Θεού, που έχει διαφορετικό όνοµα σε κάθε πολιτι-
σµό, αλλά που πάντα φτιάχνει µια κιβωτό επιβίωσης 
για να συνεχιστεί η ζωή µετά από µια καταστροφή 
που συνήθως οφείλεται στον ανθρώπινο εγωισµό;

Γνωρίζετε ότι σε µια µέρα και µια νύχτα στην 
Ατλαντίδα έγινε µια απότοµη µεταστροφή του άξο-
να της γης ή µια απότοµη αλλαγή στην κλίση του και 

Μεγαλιθικές κατασκευές από το Νησί του Πάσχα
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ότι αυτό προκάλεσε τον τρίτο κατακλυσµό στην 
µυστηριώδη ήπειρο;

 
Η Ατλαντίδα είναι ένα µυστήριο που σαγηνεύ-
ει, όπως όλα τα µυστήρια.  Άπειρες αποδείξεις 
µιλούν για αυτήν, κρυµµένες στα βάθη της 
θάλασσας και του χρόνου. Η ύπαρξη της και η 
καταστροφή της είναι µια πρόκληση για µας και 
θέλει κάτι να µας διδάξει. Κάτι για την ανθρώπινη 
εξέλιξη και τον ανθρώπινο εγωισµό που έχει την 
τάση να µολύνει και να καταστρέφει ό,τι αγγίξει. 
Τον εγωισµό που λέγεται ότι κατέστρεψε τον 
πολιτισµό της Ατλαντίδας.

Η Ατλαντίδα είναι σήµερα επίκαιρη επειδή 
και σήµερα είµαστε τροµερά εγωιστές. Επειδή 
και σήµερα καταστρέφουµε τον πλανήτη που µας 

φιλοξενεί επιδρώντας 
στις λεπτές ισορροπίες 
του.

Το µυστήριο κρύβει 
πάντα µια γνώση για να 
ανακαλύψουµε. Το ίδιο 
και η Ατλαντίδα.

 
 

ÅÓÙÔÅÑÉÓÌÏÓ



20ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ

ΙΚΑΡΟΣ Ìé÷Üëçò Êáôßíáò

“Ο θρήνος για τον Ίκαρο”. Herbert Draper(1863-1920)

Óôá ìïíïðÜôéá ôïõ Ìýèïõ
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Ο Ίκαρος ήταν γιος του Δαίδαλου και  
 της Ναυ κρά της , µ ιας σκλά βας του  
 Μίνωα. Πιστεύεται ότι ο Ίκαρος είναι ο πρώ-

τος που κατεργάστηκε το ξύλο. Σύµφωνα µε τον 
επικρατέστερο µύθο, αφού ο Δαίδαλος και ο Ίκαρος 
βοήθησαν το Θησέα να βγει από το λαβύρινθο, ο Μί-
νωας, για να τους τιµωρήσει, τους φυλάκισε µέσα 
σ΄αυτόν. Προκειµένου να σωθούν, ο Δαίδαλος, που 
όπως είναι γνωστό, ήταν µεγάλος εφευρέτης και 
τεχνίτης, έφτιαξε φτερά για τον ίδιο και για το γιο 
του. Αυτά τα φτερά τα προσάρµοσε στους ώµους 
τους µε λιωµένο κερί. 

Σύµφωνα µε άλλη εκδοχή του µύθου, ο Δαίδα-
λος και ο Ίκαρος δεν φυλακίστηκαν από τον Μίνωα 
στο λαβύρινθο, αλλά διέφυγαν και προσπάθησαν να 
βρουν έναν τρόπο για να φύγουν από την Κρήτη ενώ 
ο Μίνωας τους έψαχνε παντού, αποκλείοντας όλα 
τα λιµάνια.  Ο Δαίδαλος, µέσα από την παρατήρηση 
των πουλιών, και αφού δεν µπορούσε να φύγει ούτε 
από τη στεριά ούτε από τη θάλασσα, σκέφτηκε ότι 
πιθανά θα µπορούσε κι εκείνος να πετάξει. Έτσι, µά-

ζεψε φτερά από διάφορα πουλιά, τα ένωσε µε κερί 

και τα προσάρµοσε στους ώµους τους.

Σε οποιαδήποτε εκδοχή, η συνέχεια του µύθου 
είναι η ίδια. Ο Δαίδαλος είχε συµβουλεύσει τον 
Ίκαρο να κρατάει ένα µέσο ύψος, να µην πηγαίνει 
δηλαδή ούτε πολύ ψηλά ούτε πολύ χαµηλά. Ο Ίκα-

ρος όµως, που ήταν νέος και γοητεύτηκε από το 
πέταγµα, αψηφώντας τις συµβουλές του πατέρα 
του, πήγε πολύ κοντά στον ήλιο, µε αποτέλεσµα 
να λιώσει το κερί και να φύγουν τα φτερά από τους 
ώµους του. Έτσι έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. 

Από τότε η θάλασσα αυτή ονοµάστηκε Ικάριο πέλα-

γος και το νησί που βρισκόταν εκεί κοντά Ικαρία.

Άλλος µύθος µας λέει ότι ο Δαίδαλος και ο Ίκα-

ρος έφυγαν από την Κρήτη µε καράβι. Λέγεται ότι 
τότε ο µεγάλος τεχνίτης εφηύρε το ιστίο. Καθώς 
οι Κρήτες, που τους καταδίωκαν κωπηλατώντας, 
έβλεπαν το πλοίο τους να αποµακρύνεται γρήγορα 
και σιγά σιγά στον ορίζοντα διέκριναν µόνο το πανί, 
νόµισαν ότι οι δυο άντρες πετούσαν. Στο ταξίδι, εξαι-
τίας κάποιου αδέξιου χειρισµού του Ίκαρου, αυτός 
έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Άλλος µύθος θέλει 

“Η πτώση του Ίκαρου”, Albrecht Dϋrer, 1504
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τον νεαρό να πνίγεται καθώς έβγαινε από τη βάρκα 
στη στεριά. 

Σε µια άλλη παραλλαγή αναφέρεται ότι ο Ίκαρος, 

µετά το φόνο του Τάλου από τον πατέρα του, εξορί-
στηκε και ο ίδιος από την Αθήνα και έφυγε για την 

Πίνακας του Fredrick Leighton 
(1830-1896), “Δαίδαλος και Ίκαρος”
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Κρήτη προκειµένου να αναζητήσει τον Δαίδαλο. Στο 
ταξίδι του όµως ναυάγησε στη Σάµο. Η θάλασσα 
ξέβρασε το νεκρό σώµα του Ίκαρου στην Ικαρία. 

Εκεί το βρήκε ο Ηρακλής και το ενταφίασε. 

Ο µύθος του Ίκαρου που πλησιάζει πολύ κοντά 
στον ήλιο και πέφτει, µας θυµίζει το µύθο του Φα-

έθοντα. Ο συµβολισµός φαίνεται ότι είναι κοινός. 

Και στις δύο περιπτώσεις οι ήρωες είναι πολύ νέοι, 
γοητεύονται από την πτήση και περιφρονούν τις 
συµβουλές του πατέρα. Η αλαζονεία και η ανυπακοή 
είναι κοινά χαρακτηριστικά τους, τα οποία επίσης συ-

ναντάµε στο πρόσωπο του Εωσφόρου, που ήθελε 
να γίνει Θεός. Κοινό στοιχείο και των τριών είναι ότι 
ήθελαν να κατακτήσουν τη θεία κατάσταση, για την 
οποία όµως δεν ήταν ακόµη έτοιµοι. Η µαταιοδοξία 
και η αλαζονεία τούς οδήγησαν στην πτώση.  

Λέγεται ότι ο Ίκαρος ήταν παλιός Ηλιακός θεός, 

που µετά την πτώση του έγινε ένας απλός ήρωας. 

Από τον κόσµο των θεών, από τον ουρανό, πέφτει 
στη θάλασσα, στο στοιχείο του νερού που συµβο-

λίζει την ύλη. 

Σύµφωνα µε το Γράβιγγερ, οι χριστιανοί συγγρα-

φείς των πρώτων αιώνων διέκριναν στο ατύχηµα 
του Ίκαρου την εικόνα της ψυχής που θέλει να ανέ-

βει στον ουρανό µε τα φτερά ενός ψεύτικου έρωτα, 

ενώ µόνο τα φτερά του θείου έρωτα µπορούν να 
συµβάλλουν στην ανύψωση. 

Η άποψη αυτή µας θυµίζει τη θεωρία του Πλά-

τωνα για την ψυχή που χάνει τα φτερά της όταν 
πέφτει στον κόσµο της ύλης. Στόχος της είναι µέσα 
από την αυτογνωσία να ξαναβρεί τα χαµένα φτερά 
της και να πετάξει ξανά στον ουρανό.

Η ανεύρεση του πτώµατος του Ίκαρου και ο εντα-

φιασµός του από τον Ηρακλή, πιθανότατα συµβολίζει 
την αντικατάσταση του παλιού  Ηλιακού θεού από 
ένα νέο Ηλιακό ήρωα. 

Τέλος, ο Ίκαρος θα µπορούσε να είναι η εικόνα 
του σηµερινού ανθρώπου, ο οποίος έχει µεγάλη 
εµπιστοσύνη στον εαυτό του και θέλει να γνωρίσει 
την αλήθεια, κινούµενος όµως από εγωισµούς και 
µαταιοδοξίες. 

Θέλει να γνωρίσει την αλήθεια χωρίς να λαµ-

βάνει υπόψη του την παράδοση (τον πατέρα, τον 
Δαίδαλο) και όταν φτάνει να ανακαλύψει κάτι από 

αυτή, έχει την εντύπωση ότι είναι παντοδύναµος, 

ότι µπορεί να κάνει τα πάντα, παραβιάζοντας ακόµη 
και την ίδια τη φύση, µε αποτέλεσµα να οδηγείται 
µόνος του στην καταστροφή. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτική Αθηνών.

2. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια Χάρη Πάτση

3. Εγκυκλοπαίδεια Εσωτερισµού και Αποκρύφου 
Γνώσεως, Πέτρου Γράββιγγερ
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Ç Ñ Á Ê Ë Å É Ï

ÅÊÄÑÏÌÇ ÓÔÏÍ ÏËÕÌÐÏ

Η επαφή µε τη φύση είναι πάντα µια ευκαιρία 
για ανανέωση. Η άνοιξη είναι από τις οµορφότερες 
εποχές του χρόνου. Μ’ αυτές τις σκέψεις και µε 
πολύ µεράκι ξεκινήσαµε για τον Όλυµπο. Περίπα-
τος στα  καταπράσινα µονοπάτια, συζητήσεις στο 
τζάκι και οµαδικά παιχνίδια ήταν στιγµές χαράς 
που µας γέµισαν ενέργεια και ζωγράφισαν ένα χα-
µόγελο στα πρόσωπα µας. Σίγουρα θέλουµε να το 
επαναλάβουµε!

ÅÐÉÓÊÅØÇ ÓÔÇ VILLA BIANCA

Είµαστε έξω από ένα νεοκλασικό κτίριο έτοι-
µοι να ξεκινήσουµε ένα ταξίδι στο χρόνο. Με ποιο 
τρόπο; Με µια επίσκεψη στη Villa Bianca, για να 
θαυµάσουµε µια έκθεση για την αρχαία  Μακεδο-
νική τέχνη και τεχνική. Τα πολύτιµα εκθέµατα, τα 
γεγονότα που τα περιβάλλουν και ο χρόνος που 
τα διαπερνά ήταν το ερέθισµα. Η ιστορία και ο πο-
λιτισµός µας σίγουρα µπορούν να µας διηγηθούν 
το παρελθόν  που µεταφέρουµε, αλλά  επίσης 
έχουν να µας µάθουν πολλά για το παρόν και το 
µέλλον µας. 

Το διάστηµα που πέρασε γέµισε µε αρκετές πολιτιστικές, κοινωνικές και οικολογικές δραστη 
 ριότητες από τα µέλη του Ηρακλείου. Μια απ’ αυτές ήταν και η συµµετοχή µας στο Ρεθυµνιώτικο 

Καρναβάλι. Κάθε χρόνο αποχαιρετούµε το Χειµώνα και καλωσορίζουµε την Άνοιξη µε το ξεφάντωµα της 
Αποκριάς!

Φέτος ξεχυθήκαµε σαν “Ολυµπιακές Φλόγες” στους δρόµους της πόλης και αναψάµε… φωτιές παρα-
σύροντας µικρούς και µεγάλους 
στο κέφι και το χορό!!! 

Ζήσαµε έτσι για λίγο την 
οµόνοια και την ενότητα που συµ-
βόλιζε πάντα η φωτιά των Ολυ-
µπιακών Αγώνων και ήρθαµε πιο 
κοντά µεταξύ µας αλλά και στον 
παιδικό και ευχάριστο εαυτό που 
όλοι κρύβουµε µέσα µας!
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Á È Ç Í Á

ÂÑÁÄÉÁ ÁÖÉÅÑÙÌÅÍÇ 
ÓÔÏÍ ÔÏËÊÉÍ

Τρία Δαχτυλίδια έχουνε οι Ξωτικοί οι 
Βασιλιάδες
στο θόλο τ’ ουρανού από κάτω,

Εφτά οι Νάνοι Άρχοντες παλάτια που 
‘χουνε µες στα πετράδια,

Εννιά οι Άνθρωποι οι  Θνητοί που 
‘χουν τη µοίρα του θανάτου,

Ένα ο Μαύρος Άρχοντας , που 
βασιλεύει στα σκοτάδια,

Έτσι, τον  Μάρτιο η Θεατρική 
οµάδα “Άνιµα” µας παρουσίασε  µια 
βραδιά αφιερωµένη στην Τριλογία 
του Τόλκιν. Σ’ αυτόν το φανταστικό 
κόσµο, συναντήσαµε Ξωτικά, Νά-
νους, Χόµπιτ, Μάγους, Βασιλιάδες 
και γενναίους πολεµιστές  που δεν 

δίσταζαν να δώσουν τη ζωή τους για το κοινό καλό. Σ’ έναν κόσµο που υπήρχε ανδρεία, τόλµη, συµβίω-
ση µεταξύ  ορατών και αόρατων κόσµων . 

× Á Í É Á

Το τρίµηνο που πέρασε επισκεφθήκαµε 
τον ξενώνα των Γιατρών του Κόσµου. Τα 
περισσότερα παιδιά που ήταν φιλοξενούµενα 
εκείνη την εποχή είχαν έρθει για ιατρικές εξε-
τάσεις αλλά ανάµεσά τους υπήρχαν και παιδιά 
τραυµατίες πολέµου.

Ετοιµάσαµε µια γιορτή για τους µικρούς 
µας φίλους, παίξαµε µαζί τους θεατρικό παι-
χνίδι, φάγαµε, χορέψαµε και τους µοιράσαµε 
δώρα. 

Πώς συνεννοηθήκαµε µαζί τους; Με τη 
αλάνθαστη γλώσσα της καρδιάς και των 
µατιών. 

Ξέρουµε πως κάτι, 
έστω µικρό, καταφέραµε 
να δώσουµε σ’ αυτές τις 
ψυχούλες, µας το είπαν 
τα µάτια τους, αλλά ξέ-
ρουµε επίσης πως και 
εµείς πήραµε κάτι πάρα 
πολύ σηµαντικό από αυ-
τήν τη µικρή γιορτή. 

Πήραµε τη δύναµη 
να συνεχίσουµε την προ-
σπάθειά µας, γιατί όσο 

υπάρχει πόνος στον  κό-
σµο, όσο υπάρχουν παιδά-
κια θλιµένα, η προσπάθεια 
των εθελοντών πρέπει να 
µπορεί να συνεχίζεται.

Καλή συνέχεια!
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Äéïíõóßá Êüêëá

ÄÏÌÇÍÉÊÏÓ ÈÅÏÔÏÊÏÐÏÕËÏÓ

Στην Κρήτη έλαβε τα πρώτα µαθήµατα  
 ζωγραφικής και δέχτηκε τις επιδράσεις  
 των Κρητών ζωγράφων και της βυζαντινής 

τέχνης.
Το 1566 πηγαίνει στη Βενετία και µαθητεύει 

στο εργαστήριο του Τιτσιάνο απ’ όπου αφοµοιώνει 
τη δυτική τάση στη ζωγραφική. Αργότερα στη Ρώµη 
και τελικά στο Τολέδο της Ισπανίας το 1577. Εκεί 
πήρε και το όνοµα «Εl Greco».

Τα έργα του Δοµίνικου Θεοτοκόπουλου περιέ-
χουν κάτι το ασυνήθιστο, κάτι που δεν είναι εύκολο 
να ερµηνευτεί.

Η αισθητική στην οποία στηρίζονται είναι ιδιόµορ-
φη, οι προθέσεις του φαίνονται ανεξιχνίαστες.

Αλλά και ο ίδιος ο δηµιουργός τους περικλείει 
γύρω του ένα µυστήριο το οποίο αντιστέκεται στις 
εύκολες ερµηνείες.

Ο Φραντσίσκο Πατσέκο γράφει στο Arte de 
la Pintura το 1649: « Ήταν ένας µεγάλος φιλό-
σοφος, εύστοχος στις παρατηρήσεις του και είχε 
γράψει για τη ζωγραφική, τη γλυπτική και την αρ-
χιτεκτονική».

Οι πραγµατείες του για τη φιλοσοφία, τη θεολο-
γία, τη λειτουργική, την αγιολογία, τη λογοτεχνία και 
την ιστορία έχουν χαθεί. Ωστόσο το ενδιαφέρον τού 
Δοµήνικου Θεοτοκόπουλου για όλα αυτά φαίνεται 
τόσο στον κατάλογο των έργων της βιβλιοθήκης του, 
όσο και στις συναναστροφές του µε φιλοσοφικούς 
κύκλους στην Ισπανία. Από τα βιβλία του φαίνεται 
το ενδιαφέρον του για τους αρχαίους κλασικούς, 
αλλά και για την Πλατωνική και Νεοπλατωνική φι-
λοσοφία.

 Για να µπορέσουµε να κατανοήσουµε την τέ-

χνη του Δοµήνικου Θεοτοκόπουλου, θα πρέπει να 
εµβαθύνουµε στις φιλοσοφικές και θρησκευτικές 
του αντιλήψεις, οι οποίες αντανακλώνται στα έργα 
του µε βαθιά εσωτερικότητα και έντονο το συµβο-
λικό στοιχείο.

Είναι γνωστές οι εξαϋλωµένες, πέρα απ’ το 
συνηθισµένο, µορφές του. Η πνευµατικότητα που 

El Greco

Ôï 1541, óôï ÇñÜêëåéï ôçò 

åíåôïêñáôïýìåíçò ÊñÞôçò, 

ãåííÞèçêå Ýíá áãüñé ðïõ áñ-

ãüôåñá èá ÷áñáêôçñéæüôáí ùò 

Ýíáò áð’ ôïõò ðéï áíÞóõ÷ïõò 

êáé áéíéãìáôéêïýò æùãñÜöïõò 

üëùí ôùí åðï÷þí. Ï ÄïìÞíé-

êïò Èåïôïêüðïõëïò.

Αυτοπροσωπογραφία, 1604. The Metropolitan 
Museum of Art at New York
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περιέχουν στην έκφραση. Σ’ όλο το θρησκευτικό 
έργο του Δοµήνικου Θεοτοκόπουλου µπορούµε να 
διακρίνουµε το διαχωρισµό του υλικού απ’ τον ουρά-
νιο κόσµο, αλλά και την προσπάθειά του να ενώσει 
σταδιακά, µέσα απ’ το χρώµα και το φως, το γήινο 
µε το υπερβατικό.

Στο διάσηµο έργο του «Η Ταφή του Κόµητος 
Οργάθ», το οποίο εξιστορεί το θρύλο της τα-
φής του αφέντη του Οργάθ, ενός ευεργέτη 
της εκκλησίας, τη στιγµή που οι Άγιοι Αυγου-
στίνος και Στέφανος εµφανίστηκαν, κατά 
θαυµαστό τρόπο, και απέθεσαν τον νεκρό 
στον τάφο του, διαφαίνεται έντονα αυτός ο 
Δυϊσµός. 

Η ατµόσφαιρα του θαύµατος δηµιουργεί-
ται µ’ έναν εκπληκτικό χειρισµό φωτός και 
χρώµατος. Οι εκφράσεις στα πρόσωπα των 
παρευρισκοµένων είναι εκστατικές και τα σώ-
µατά τους φαίνονται να αιωρούνται ανάµεσα 
στον γήινο και τον ουράνιο κόσµο, όχι µόνο 
σαν απλοί µάρτυρες, αλλά και κοινωνοί.

Ο άγγελος, ο οποίος ενώνει τη γη µε τον 
ουρανό, βρίσκεται στον κεντρικό άξονα της 
σύνθεσης και ανεβαίνει στριφογυρίζοντας 
προς τον ουρανό, για να µεταφέρει την ψυχή 

του κόµη, η οποία έχει  τη µορφή παιδιού.

Το ουράνιο πλήθος το οποίο υπάρχει δίπλα 
απ’ τον Χριστό, είναι µορφές έντονα επιµή-
κεις και το φως που υπάρχει γύρω του γίνεται 
υπερβολικά λαµπερό, µέχρι που καταλήγει σε 
µια ακτίνα φωτός. 

Αυτή η ιεράρχηση του χρώµατος και του 
φωτός, αλλά και των µορφών από το γήινο 
προς το ουράνιο, το οποίο υπάρχει και σ’ άλ-
λους πίνακές του, όπως στην Ανάσταση, στη 
Σταύρωση, στον Ευαγγελισµό κ.ά., η ύπαρ-
ξη του µεσολαβητή Αγγέλου, η ψυχή που 
αποδεσµεύεται και επιστρέφει εκεί από όπου 
προήλθε, µας παραπέµπουν στην Πλατωνική 
και Νεοπλατωνική δοµή σκέψης. Την ύπαρξη 
των δύο κόσµων, του αισθητού και του ιδεα-
τού και την επιστροφή της ψυχής µετά τον 
θάνατο στον κόσµο των ιδεών.

Τα υπερφυσικά µεγέθη του Χριστού, της 
Παναγίας και των Αγγέλων σε σχέση µε τα 
άλλα πρόσωπα που υπάρχουν στους πίνακές 
του, δείχνουν την ουράνια ιεραρχία, κάτι που 
υποστήριξε ο Διονύσιος ο αρεοπαγίτης, βιβλία 
του οποίου βρέθηκαν στη βιβλιοθήκη του Δο-
µήνικου Θεοτοκόπουλου. Είναι γνωστό όµως 
ότι και ο Πλωτίνος µίλησε για το ιεραρχηµένο 
Σύµπαν. Αυτή η ιεράρχηση φαίνεται καθαρά 

Η Ταφή του Κόµητος Οργάθ

“Ο Άγιος Δοµήνικος”
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στο έργο του «Η Βάπτιση του Χριστού».

Η στενόµακρη φόρµα που συναντάται σε πολ-
λούς πίνακές του, µε θρησκευτικό περιεχόµενο, είναι 
χαρακτηριστική. Μ’ αυτόν τον τρόπο υπερβαίνει τη 
φυσική πραγµατικότητα και δηµιουργεί µια ψευδαί-
σθηση µορφών που αιωρούνται. 

αριστοτελική άποψη ότι η µορφή και η ύλη είναι 
αναπόσπαστα ενωµένες.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό σύµβολο που παρα-
τηρούµε, είναι το χέρι του Χριστού που ακουµπάει 
στο στήθος µε τα δάχτυλα ανοιχτά, ενώ ο µέσος 
και ο παράµεσος είναι ενωµένοι. Αυτό φαίνεται σε 
αρκετούς πίνακες όπως: «Ο Διαµερισµός των 
Ιµατίων», «Ο Άγιος Φραγκίσκος» κ.ά.

Ο τελετουργικός χαρακτήρας των παραστάσεών 
του, η έννοια της ιεραρχίας, το µεταφυσικό φως, 
η εξαΰλωση των µορφών, η συµβολική χρήση των 
χρωµάτων, η ανύψωση προς το πνευµατικό στοι-
χείο, συνθέτουν το συνολικό έργο του µεγάλου 
ζωγράφου ο οποίος πέθανε το 1614.

Μετά το θάνατό του κάποιοι τον χαρακτήρισαν 
τρελό και δυσνόητο. 

Ο El Greco όµως υπήρξε παράδειγµα πνευµα-
τικού ατόµου και µεγάλου καλλιτέχνη που κατόρ-
θωσε να µεταφέρει τον πλούσιο εσωτερικό του 
κόσµο στους θαυµάσιους πίνακές του, µοναδικούς 
στο είδος τους.

Πολλές φορές βλέπουµε µια παρα-
µόρφωση στο χρώµα και τη φόρµα, 
έντονη επιµήκυνση των µορφών, µε 
κεφάλια πολύ µικρά σε σχέση µε το σώ-
µα, έτσι που στο τέλος οι µορφές να 
φαίνονται σαν να είναι σε µια διάχυτη 
κατάσταση. Όταν ενώνονται δε µε το 
έντονο φως, µοιάζουν µε φλόγες.

Αυτή η έντονη απεικόνιση του 
φωτός, παραπέµπει στη πνευµατική 
φώτιση, όπως ο ίδιος αναφέρει για 
τον πίνακά του «Άποψη και Χάρτης 
του Τολέδο».

Η απογύµνωση της µορφής από 
την ύλη και η σύλληψη µέσω του νου 
µιας ανώτερης πραγµατικότητας, κα-
ταργούν τον τόπο και το χρόνο στους θρησκευτικούς 
του πίνακες και ο ίδιος έρχεται σε αντίθεση µε την 

Η Βάπτιση του 
Χριστού   
(1597-1600, 
350 x 144 
cm) Museo del 
Prado, Madrid
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Άποψη του Τολέδο, 1597, λάδι σε µουσαµά, Metropolitan 
Museum of Art, New York. 
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Το όραµα του Αγίου Φραγκίσκου  
(1597-1607, 203 x 125 cm)  Hospital de 
Nuestra Senora del Carmen de Cadiz

Ο ΄Αγιος Ιάκωβος ο πρεσβύτερος 
(1600,70 x 53 cm) San Feliz collection 
formerly Oviedo

Ο ΄Αγιος Δοµήνικος προσευχόµενος  
(1600-1610, 
75 x 58 cm) Accademia Carrara, 
Bergamo, Italy 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

ΔΟΜΗΝΙΚΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΚΡΗΣ 
ΕΚΔ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

ÔÅ×ÍÇ - ÌÅÔÁÖÕÓÉÊÇ
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Äåí óõíçèßæåôáé íá óõó÷åôßæåôáé ç éäÝá ôçò ìåôåíóÜñêùóçò ìå 

ôç öéëïóïößá ôçò ÁíáãÝííçóçò. Ùóôüóï åßíáé ãíùóôü üôé ç Áíá-

ãÝííçóç, êõñßùò óôçí Éôáëßá, ïéêåéïðïéÞèçêå ôéò áíôéëÞøåéò ôçò 

áñ÷áßáò öéëïóïößáò ôïõ Æùñïáóôñéóìïý, ôïõ Åñìçôéóìïý, ôïõ 

Ïñöéóìïý, ôïõ Ðõèáãïñéóìïý, ôïõ Ðëáôùíéóìïý êáé Íåïðëáôù-

íéóìïý êáé Üëëùí. 

Ç ÉÄÅÁ ÔÇÓ ÌÅÔÅÍÓÁÑÊÙÓÇÓ ÓÔÇÍ ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ

ÉSÁÂÅLÅ ÏÇÌÁÍÍ
ÌåôÜöñáóç: ÉùÜííá Ì. Ìïýóôñç

Áðü ôïí ÐëÞèùíá Ãåìéóôü óôïí 
ÔæïñíôÜíï Ìðñïýíï.

ÖÉËÏÓÏÖÉÁ
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Σ΄ αυτές τις διαφορετικές διδασκαλίες, ε 
 ξέχουσα θέση κατέχει η αντίληψη για  
 την αθανασία της ψυχής και για τα βήµατά 

της µέσα από διαφορετικές µορφές ζωής. Αυτό που 
ονοµάζεται µετανάστευση των ψυχών και µερικές 
φορές παλιγγενεσία ή µετεµψύχωση.(1) 

Αυτή η ιδέα γοήτευσε την Αναγέννηση κι αυτό 
εκφράστηκε µε τρόπο περισσότερο ή λιγότερο 
ξεκάθαρο από τους διάφορους εκπροσώπους της. 
Θεωρήσαµε ενδιαφέρον να µελετήσουµε την έκ-
φραση αυτής της αντίληψης σε τρεις διαφορετικές 
στιγµές της Αναγέννησης: αρχικά, στις διδασκαλίες 
του Πλήθωνα Γεµιστού στο Μυστρά, στη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία (είναι γνωστό ότι αυτός έδωσε την 
πρώτη ώθηση για την ίδρυση της Νέας Πλατωνικής 
Ακαδηµίας στη Φλωρεντία, γεγονός που έλαβε χώρα 
κατά την συνάντησή του µε τον Κόζιµο των Μεδί-
κων στη διάρκεια της Συνόδου για την Ένωση των 
Εκκλησιών το 1439). Στη συνέχεια η ύπαρξη αυτής 
της ίδιας διδασκαλίας απαντάται µέσα στην Πλατωνι-
κή Ακαδηµία της Φλωρεντίας, µε τη χαρακτηριστική 
περίπτωση του Μαρσίλιο Φιτσίνο. Και τελευταία, 
στο τέλος της Αναγέννησης, στις διδασκαλίες του 
Τζορντάνο Μπρούνο. 

ÐëÞèùí Ãåìéóôüò êáé ìåôåíóÜñêùóç
Με την ευκαιρία του θανάτου του πατέρα τους, 

οι γιοι του πήραν από τον καρδινάλιο Βησσαρίωνα 
ένα εξαίρετο γράµµα αφιερωµένο «στον κοινό πα-
τέρα και δάσκαλό µας»:

«Πληροφορήθηκα ότι ο κοινός πατέρας και δά-
σκαλός µας άφησε κάθε γήινο στοιχείο και πήγε 
στον ουρανό, καθαρή διαµονή, για να χορέψει ο 
µυστικός Ίακχος µε τους Ολύµπιους θεούς. Γι΄ 
αυτό, από πλευράς µου, χαίροµαι που υπήρξα µα-
θητής ενός τέτοιου ανθρώπου. Από την εποχή των 
διάσηµων εκείνων ανθρώπων των πρώτων καιρών, 
η Ελλάδα δεν έδωσε φως σε άλλον που να µοιάζει 
περισσότερο στον Πλάτωνα, τόσο στη γνώση όσο 
και σε οποιαδήποτε άλλη αρετή, µε τέτοιο τρόπο 
ώστε, αν αποδέχοµαι τη διδασκαλία του Πυθαγόρα 
και του Πλάτωνα για τη ρυθµική περιοδικότητα της 
ανόδου και της καθόδου των ψυχών, δεν θα αρνιό-
µουν να προσθέσω ότι η ίδια η ψυχή του Πλάτωνα, 
υποχρεωµένη από τις αθεράπευτες προσταγές του 
Αδαστρέου για να υπηρετήσει και να πραγµατοποι-
ήσει την απαραίτητη επιστροφή της, στάλθηκε στη 
γη για να πάρει το σώµα του Πλήθωνα Γεµιστού και 
ζωή µαζί του».(2) 

Όπως οι Πυθαγόρειοι και οι Πλατωνικοί, για να 
µη µιλήσουµε για τον ίδιο τον Πλάτωνα τον οποίο 
επικαλείτο, ο Πλήθων δίδασκε το δόγµα της µετα-
νάστευσης των ψυχών. 

Στα σχόλιά του πάνω στους Χαλδαιϊκούς Χρη-

σµούς (3), ασχολείται µε την περιοδική επιστροφή 
της ψυχής στη γήινη ζωή, σύµφωνα µε τις διδασκα-
λίες του Πορφύριου και του Ιάµβλιχου. Γράφει στο 
σχόλιό του πάνω στο 12ο  χρησµό: «Τότε η ψυχή 
κατέχει, λόγω ασφαλώς της ίδιας της της αιωνιότη-
τας, πολλά από αυτά που βρίσκονται στις πτυχές του 
κόσµου, δηλ. στα διάφορα µέρη του κόσµου. Τα 
αποκτά, κάθε φορά, σύµφωνα µε αυτά που βίωσε 
σ΄ αυτόν τον κατώτερο κόσµο».(4) 

Στην Πραγµατεία των Νόµων, αναφέρεται επί-
σης στη µετανάστευση των ψυχών. Αν κι αυτό το 
έργο καταστράφηκε στο µεγαλύτερο µέρος του από 
τον Σχολάριο, Πατριάρχη της Κωνσταντινούπολης 
εκείνη την εποχή, µετά τον θάνατο του Πλήθωνα, 
λέγεται ότι ο Πλήθων µιλούσε για την αθανασία των 
ψυχών και προσπαθούσε να αποδείξει την επιστροφή 
των ψυχών στα σώµατα και στη ζωή στη διάρκεια 
καθορισµένων χρονικών περιόδων, γεγονός που 
ονοµαζόταν µετεµψύχωση.(5) 

Ο Πλήθων, στην εισαγωγή που µας άφησε σ΄ 
αυτό το έργο, λέει ότι η ψυχή µας είναι αθάνατη, 
ότι είναι ίδια στο είδος µε τους θεούς και ότι αυτοί 
τη στέλνουν σ΄ αυτόν τον κατώτερο κόσµο για να 
ενωθεί µε ένα θνητό, διαφορετικό σώµα κάθε φορά 
ανάλογα µε τις περιστάσεις.«Σ΄ ό,τι µας αφορά, η 
ψυχή µας όντας παρόµοια µε τους θεούς, εξακο-
λουθεί να είναι αθάνατη και αιώνια µέσα στα όρια 
που περιορίζουν τον δικό µας κόσµο. Περιοριζόµενη 
πάντα σ΄ ένα θνητό περίβληµα, στέλνεται από τους 
θεούς κάποιες φορές σε ένα σώµα, άλλες φορές σε 
άλλο, σε σχέση µε την παγκόσµια αρµονία».(6) 
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Τέλος, στην περίφηµη διένεξη που τον έφερε 
αντιµέτωπο στη διάρκεια της ζωής του µε τον Σχο-
λάριο για τις διαφορές ανάµεσα στη φιλοσοφία του 
Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, έγραφε: «Ωστόσο, δεν 
θα µε εξέπληττε σ΄ ό,τι τον αφορά, αν, από νοητική 
οκνηρία δεν έχει ήδη καταλάβει ότι όποιος υποθέτει 
ταυτόχρονα την αιωνιότητα του κόσµου και την αθα-
νασία της ανθρώπινης ψυχής, θα έπρεπε αναγκαστικά 
όχι µόνο να αποδέχεται ότι αυτή δεν γεννιέται στο 
χρόνο, αλλά να αποδέχεται επίσης ότι η ψυχή κάνει 
πολλές καθόδους σε θνητά σώµατα, που συµφωνούν 
ή όχι µε τον λόγο».(7) 

Ç ÐëáôùíéêÞ Áêáäçìßá ôçò  
Öëùñåíôßáò

Περισσότερο υποκείµενοι στην επιρροή της 
Εκκλησίας από τον Πλήθωνα Γεµιστό, παρά τις δια-
φορές του µε τον Σχολάριο, οι φιλόσοφοι της Πλατω-
νικής Ακαδηµίας, που πολλές φορές κατηγορήθηκαν 
για αίρεση, ήταν, χωρίς αµφιβολία από ανάγκη, πιο 
προσεκτικοί στις αναφορές τους για  τη διδασκαλία 
της µετανάστευσης των ψυχών. 

Άλλωστε, ο Πίκο ντελλα Μιράντολα έγραψε ξεκά-
θαρα στο Heptaplus του ότι οι αρχαίοι σοφοί συνή-
θιζαν «να µη γράφουν για τα θεϊκά πράγµατα παρά 
µόνο µε τρόπο συγκαλυµµένο. Εκεί οφείλονται και 
τα πολλά τους µυστήρια». Αναρωτιέται επίσης στο 
“Για την αξιοπρέπεια του ανθρώπου” «αν επιτρέπεται 
να παρουσιάζεται στο κοινό, έστω και σαν αίνιγµα, 
κάποιο από τα πολύ κρυφά µυστήρια». Αυτό δεν τον 
εµπόδισε να αναφέρει στις 900 Θέσεις του «όλους 
τους Ινδούς, Πέρσες, Αιγύπτιους και Χαλδαίους σο-
φούς που πίστευαν στη µετανάστευση των ψυχών 
σε σώµατα».(8) 

Αυτό το µυστήριο διατηρήθηκε τόσο σοφά 
που κατάφερε να παραπλανήσει τους σύγχρονους 
ερευνητές µας. Έτσι, ορισµένοι συγγραφείς, όπως 
ο Thierry Gontier και ο Thierry Bernard (10) 
δεν διστάζουν να διαβεβαιώσουν ότι ο Φιτσίνο δεν 
πίστεψε ποτέ στη µετενσάρκωση. Γι΄ αυτό, κάποιοι 
συγγραφείς θεωρούν ότι έχουν το δικαίωµα να συ-
µπεράνουν ότι η διδασκαλία της µετενσάρκωσης 
δεν υπήρχε στην φλωρεντινή Αναγέννηση. 

Πέρα από αυτό που µπορεί να µας αποκαλύψει 
η προσεκτική ανάγνωση των γραπτών του ίδιου του 
Φιτσίνο και του Πίκο ντελλα Μιράντολα, θα ήταν 
χρήσιµο να αναφέρουµε εκ των προτέρων ότι η 
ιδέα της µετενσάρκωσης δεν ήταν ξένη στις µεγάλες 
προσωπικότητες της εποχής τους. 

Ας θυµηθούµε ότι ένα από τα συνθήµατα του 
Λορέντζο του Μεγαλοπρεπούς ήταν «ο χρόνος επι-
στρέφει» σαν αντήχηση του redeunt Saturna 
regna (επιστρέφει η βασιλεία του Κρόνου … µια 
χρυσή φυλή υψώνεται πάνω από τον κόσµο») του 
Βιργίλιου (4η  Εκλογή) και είχε ζωγραφισµένο ένα 

ξαναγεννηµένο δένδρο. Το φρέσκο βλαστάρι ενός 
ξερού δένδρου ήταν ένας συνηθισµένος τρόπος για 
να αναφερθεί κανείς στην Αναγέννηση. 

Επίσης στην Αυλή του Λορέντζο του Μεγαλοπρε-
πούς, ο ποιητής Νάλντι παρουσίαζε, σε ένα σύντοµο 
ποίηµα, πώς, µε µια διαδοχή µεταµορφώσεων, η ψυ-
χή του Ορφέα πέρασε διαδοχικά µέσα από τον Όµη-
ρο, τον Πυθαγόρα, τον Έννιο και τον Φιτσίνο.(11) 

Ο Ρενέ ντ΄ Ανζού είχε το ίδιο έµβληµα µε τον 
Λορέντζο των Μεδίκων, σε σχέση µε το όνοµά του, 
Renatus, που σήµαινε «Ξανα-γεννηµένος» δηλ. 
«γεννηµένος µιαν άλλη φορά». 

Ï Ìáñóßëéï Öéôóßíï êáé ç äéäáóêáëßá 
ôçò ìåôåíóÜñêùóçò

Υπέρ αυτών που βλέπουν στο Φιτσίνο έναν «αντί-
θετο στην µετενσάρκωση», συναντάµε στην Πλα-
τωνική Θεολογία για τις ψυχές (ΠΘΨ) XVI, 5 (12) 
αυτή τη σηµείωση: «Γιατί ένας γέρος στρατιώτης, 
µετά τη συµπλήρωση του χρόνου υπηρεσίας του, θα 
επέστρεφε στη µάχη;». Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν 
µια φλόγα ανάψει στον αέρα, κατόπιν επιστρέφει 
στη σφαίρα της φωτιάς, «δεν ζητάµε µια κάθοδο 
πιο συχνή από αυτή τη φλόγα». 

Στην ΠΘΨ  XVII,3, Ο Φιτσίνο θίγει το θέµα των 
µεταναστεύσεων και της παλιγγενεσίας που αναφέ-
ρουν ο Πλάτων, ο Ζωροάστρης και άλλοι αρχαίοι 
καθώς και διάσηµοι ποιητές. Αλλά η διατύπωση 
είναι αρκετά διφορούµενη για να επιτρέπει πλατειά 
συµπεράσµατα. 

Εναντίον αυτής της θέσης, υπογραµµίζουµε 
διάφορα σηµεία:

• Πέρα από τον ανεπιφύλακτο θαυµασµό του για 
τις διδασκαλίες της «αρχαίας φιλοσοφίας», ο Φιτσίνο 
ήταν ένθερµος υποστηρικτής των θέσεων του Πλή-
θωνα Γεµιστού, όπως απέδειξε η Brigitte Tamb-
run-Krasker. (13) Υπήρξε επίσης ένθερµος οπαδός 
του µαθητή του, του καρδινάλιου Βησσαρίωνα, του 
οποίου είδαµε προηγουµένως το γράµµα, όπως το 
µαρτυρεί αυτό το απόσπασµα: «Ήρθε ο Βησσαρίων, 
το πνεύµα του Πλάτωνα µπορεί να χαίρεται και εµείς, 
τα µέλη της οικογένειάς του, ας δείξουµε απέραντα 
ικανοποιηµένοι γι΄ αυτό».(14) 

• Η ιδέα της κυκλικότητας των πραγµάτων επι-
στρέφει συνεχώς στα γραπτά του φιλοσόφου.(15) 
Ο Φιτσίνο µιλάει ανοιχτά για τις ιστορικές περιόδους 
που υποδηλώνουν εκ των πραγµάτων την αντίληψή 
του για την κυκλική φιλοσοφία της ιστορίας: «Αυτό 
που έχουν πει οι ποιητές για τις τέσσερις εποχές, 
του µολύβδου, του σιδήρου, του αργύρου και του 
χρυσού … αν µπορούµε να µιλάµε για µια εποχή του 
χρυσού, είναι σίγουρα αυτή που δηµιουργεί πνεύµα-
τα από χρυσό …».(16) Πράγµα που επιβεβαιώνεται 
από την ακόλουθη σκέψη: «Η αντίληψή σας για το 
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χρόνο είναι πολλαπλή και ευµετάβλητη: αντιλαµβά-
νεται τα συµβάντα που περνούν και, µ΄ ένα είδος 
περιστροφής, ενώνει την αρχή µε το τέλος. Παράγει 
απεριόριστο αριθµό πραγµάτων και τα καταστρέφει 
διαδοχικά. Οι Αιγύπτιοι περιελάµβαναν όλο αυτό το 
γίγνεσθαι σε µια µόνο εικόνα, που απεικόνιζε ένα φτε-
ρωτό φίδι που δαγκώνει την ουρά του».(17) 

• Άλλωστε ο Φιτσίνο µεταφράζει τον Ποιµάνδρη 
το 1463, κείµενο που αναφέρει τη διδασκαλία της 
µετανάστευσης των ψυχών στο βιβλίο ΙΙΙ, µε τίτλο 
«Η Κόρη του Κόσµου» µέσα από τα λόγια του Ώρου: 
«Δεν είναι από σύµπτωση που ρύθµισα το πεπρωµέ-
νο σας: θα είναι χειρότερο αν  ενεργήσετε άσχηµα, 
θα είναι καλύτερο αν οι πράξεις σας είναι άξιες της 
γέννησής σας… Να αναγνωρίσετε ότι είναι από δικά 
σας προηγούµενα λάθη που είσαστε τιµωρηµένοι και 
εγκλωβισµένοι σε σώµατα. Η αναγέννηση θα είναι 
διαφορετική για σας, όπως σας το είπα, σε διαφορε-
τικά σώµατα» (18). Δεν είναι ανάγκη να θυµίσουµε 
το κύρος του Ερµή, που θεωρήθηκε ο πατέρας της 
φιλοσοφίας στην Αναγέννηση, αρχίζοντας από τον 
ίδιο το Φιτσίνο που ήταν ο πιο ένθερµος υποστηρι-
κτής του.

• Ο Φιτσίνο δεν είναι υπέρ της θέσης µιας κόλα-
σης µετά το θάνατο. Στο 10ο  κεφάλαιο του 18ο υ  
βιβλίου της ΠΘΨ, δείχνει ότι ο Τάρταρος του Πλάτω-
να δεν είναι γι’ αυτόν ένας πραγµατικός τόπος όπου 
η ψυχή τιµωρείται µετά το θάνατο, αλλά µάλλον 
ένας εφιάλτης που ζει η ψυχή όταν η δύναµη της 
φαντασίας της δεν συγκρατείται πια από τη ζωή 
των αισθήσεων. 

• Ο Φιτσίνο θέτει ένα ερώτηµα για το θάνατο 
στο τέλος της ΠΘΨ µε τρόπο φανερά αθώο. Αν σκο-
πός της ψυχής είναι η επανένωσή της µε το Θεό, πώς 
να γίνει τότε αντιληπτό το πεπρωµένο δύο τύπων 
ψυχών: πρώτον  των ψυχών των παιδιών που πεθαί-
νουν πριν από την ηλικία της λογικής, και δεύτερον, 
των ψυχών εκείνων που γεννιούνται ανόητοι. Εδώ 
έχουµε δύο περιπτώσεις πλήρους αθωότητας, ψυ-
χών πέρα από το Καλό και το Κακό. Αυτές οι ψυχές 
θα γνωρίσουν µετά το θάνατο την επανένταξη στο 
θείο; Δεν µπορούν να το κάνουν πραγµατικά, αφού 
δεν έχουν αντιµετωπίσει τα συνηθισµένα βάσανα 
της ανθρώπινης ύπαρξης, δεν έχουν ενεργήσει πραγ-
µατικά ως ψυχές. Αλλά ούτε µπορούν να στερού-
νται το Θεό. Θα ήταν αδικία. Ο Φιτσίνο αφήνει την 
ερώτηση να αιωρείται, αποφεύγοντας προσεκτικά 
να δώσει τη µόνη λογική απάντηση. Αυτή η τυπικά 
σωκρατική απορία καταδικάζει στην πραγµατικότητα 
το όριο της θεολογικής αντίληψης. 

•  Ο Φιτσίνο στο 4ο  κεφάλαιο του 13ο υ  βιβλίου 
της ΠΘΨ εξηγεί ότι η ψυχή υπάρχει πριν από την 
ενσάρκωση. Στο 5ο  κεφάλαιο του 9ο υ  βιβλίου της 
ΠΘΨ, λέει ότι, όπως γίνεται µε τη φωτιά, κάτω από 

τις στάχτες µένει η θράκα της ψυχής και δεν σβήνει 
ποτέ, ακόµη κι όταν εγκαταλείπει το γήινο σώµα τη 
στιγµή του θανάτου. 

• Τέλος στο 7ο  κεφάλαιο του 16ο υ  βιβλίου της 
ΠΘΨ, ο Φιτσίνο πραγµατεύεται το θέµα της παλιγ-
γενεσίας µε τρόπο αρκετά ασαφή για να µπορεί να 
διαβαστεί το βάθος της σκέψης του ανάµεσα στις 
γραµµές. Από τη µια µεριά, η ψυχή µπορεί πάντοτε, 
στοχαζόµενη πάνω στον εαυτό της, να αναπτύξει 
ακόµη περισσότερο τους δικούς της έµφυτους σπό-
ρους της αλήθειας, να δηµιουργήσει νέους ορίζοντες 
αναζήτησης, εν συντοµία, να προοδεύσει. Λέει ότι 
δεν είναι ανάγκη η ψυχή βγαίνοντας από τον άνθρω-
πο, να αλλάξει σώµα για να κατοικήσει διαδοχικά σε 
κατώτερα ή ανώτερα όντα, στο σώµα των άστρων 
και των ζώων, ούτε να κάνει, γράφει ο Φιτσίνο, 
«ακατάπαυστα µεταβάσεις και επιστροφές ανάµεσα 
στο πάνω και το κάτω», δηλ. πέρα από την ίδια την 
ανθρώπινη διάσταση. Γράφει επίσης «Συµφωνού-
µε ότι η ψυχή είναι γεµάτη µε σπόρους όλων των 
πραγµάτων και ότι µπορεί, συνεπώς, να επιτύχει την 
εξέλιξή της, αφού αυτοί οι σπόροι βρίσκονται στην 
ίδια την ψυχή, σύµφωνα µε τον τρόπο της ψυχής 
και του ανθρώπινου γένους (secundum humanae 
animae specieique modum) και δίνουν φως στις 
αντίστοιχες επιθυµίες και συνήθειες σε όλα τα άλλα 
είδη χωρίς ποτέ να γίνεται µια πραγµατική µετανά-
στευση από το ένα είδος στο άλλο».(19) 

Εδώ µπορούµε να συναντήσουµε µε µεγάλη λε-
πτοµέρεια µια θεωρία που αποµακρύνει τις λαϊκές 
πεποιθήσεις της Αναγέννησης για τον άνθρωπο µε 
ζωική µορφή και, µε τρόπο γενικότερο, κάθε αλλα-
γή είδους. Άλλωστε, στην ΠΘΨ 15, 3, δηλώνει σε 
σχέση µε τους υπέρµαχους της µετεµψύχωσης: «αν 
θεωρείται παράλογο ότι η ψυχή µεταµορφώνεται σε 
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τόσο διαφορετικά είδη, καλούµαστε να λάβουµε υπ’ 
όψιν την ποικιλία των καταστάσεων και συµπεριφο-

ρών που αυτή επιτρέπει συχνά στο δικό µας µόνο 
σώµα, και στον ίδιο άνθρωπο, που κυµαίνονται από 
το ουράνιο στο κτηνώδες, από τον άνθρωπο στον 
άγγελο». 

Ο Φιτσίνο υπογραµµίζει, πάντα στα γραπτά του, 

την ορθόδοξη θέση του σε σχέση µε τη χριστιανική 
πίστη. Το κάνει όταν µιλάει για τη µαγεία και την 
αστρολογία, στις οποίες λέει ότι αναφέρεται χωρίς 
να τις πιστεύει. Πρέπει να θυµόµαστε ότι ο Φιτσί-
νο έπρεπε να υπερασπίζει τον εαυτό του απέναντι 
στις εκκλησιαστικές αρχές από την κατηγορία της 
µαγείας. 

Για να κάνει αποδεκτή αυτή τη διδασκαλία, ήταν 
απαραίτητο να βρει αποδεικτικά στοιχεία στα Ιερά 
Κείµενα. Αυτά αναφέρουν ρητά τη δεύτερη έλευση 
του Χριστού. Από αυτή την άποψη, η εσωτερική 
πίστη για τις περιοδικές επιστροφές ή αποκαταστά-

σεις δεν θα ήταν αναγκαστικά ετερόδοξη, παρόλο 
που, σύµφωνα µε τον Wind, «ήταν µια εν δυνάµει 
απειλή για τις αρχές».(20)

ÔæïñíôÜíï Ìðñïýíï

Γνωρίζουµε, από τις µελέτες της Frances Yates, 

ότι ο Μπρούνο εµπνεύστηκε πολύ για την κοσµολο-

γία του, από το βιβλίο του Corpus Hermeticum, 

Kore Kosmou (Κόρη του Κόσµου) που αναφέρ-

θηκε προηγουµένως για τον Φιτσίνο και το οποίο 
ρητά περιέχει τη διδασκαλία της µετανάστευσης 
των ψυχών. 

Ο Μπρούνο προσεγγίζει το θέµα της ζωής µετά 
το θάνατο µε τη µορφή ενός βασικού θέµατος: 

“Όλες οι ψυχές προορίζονται να εκτελέσουν µέχρι 
το τέλος τη µεγάλη περιστροφή που θα τις κάνει να 
επιστρέψουν στην πρώτη τους κατάσταση”. Τονίζει 
τη διαφορά ανάµεσα στους θεολόγους και τους φι-
λοσόφους. Σύµφωνα µε τους πρώτους, η µεγάλη 
περιστροφή της ψυχής, στο τέλος του γύρου της, δεν 
µπορεί να αφορά όλα τα όντα. Αντίθετα, σύµφωνα 
µε τους φιλοσόφους, δεν υπάρχει εξαίρεση για το πα-

γκόσµιο πεπρωµένο των ψυχών. Αν αναζητάµε την 
αλήθεια, πρέπει να δεχτούµε ότι η κυκλική κίνηση 
της περιστροφής περιλαµβάνει όλες τις ψυχές και ότι 
οι τιµωρίες στις οποίες ενδεχοµένως υποβάλλονται, 
δεν είναι παρά πρόσκαιρες καθάρσεις. 

Η πορεία της ψυχής δεν µπορεί να τηρηθεί µε 

τρόπο ακριβή. Πρέπει να έχει µεγάλη διάρκεια και 
µια διαδοχή διαφόρων καταστάσεων. 

Ο Μπρούνο πραγµατεύεται αυτό το θέµα της 
µετανάστευσης των ψυχών στο «Η καβάλλα του 
αλόγου Πήγασου» και στο «Περί του ηρωικού εν-

θουσιασµού». 

Στο “Περί του ηρωικού ενθουσιασµού”, 1, 4, ο 
Μπρούνο διαβεβαιώνει ότι η ψυχή παίρνει διάφορες 
υποστάσεις µέσα από διαδοχικά σώµατα. Το πνεύµα 
υπόκειται στη µετανάστευση από σώµα σε σώµα. 

Μιλάει για «τις διάφορες ζωές που παίρνει η ψυχή σε 
διάφορα σώµατα όπως το απαιτούν ρητά οι Πυθα-

γόρειοι, οι Σαδουκαίοι και άλλοι, και συγκαλυµµένα 
ο Πλάτων».(22) 

Ο Μπρούνο δεν δέχεται τη µετεµψύχωση: µια 
ανθρώπινη ψυχή πάντα ξαναενώνεται µε ένα αν-

θρώπινο σώµα και όχι µε σώµα ζώου, «επειδή δεν 
µπορεί η ανθρώπινη ψυχή να είναι ψυχή κτήνους, 

όπως δικαίως υποστήριζαν ο Πλωτίνος και άλλοι 
Πλατωνικοί».(23) 

Η µετανάστευση των ψυχών έχει την έννοια της 
προόδου και του δρόµου προς το θείο. Η κίνηση 
προς το Ένα συνίσταται στην τελειοποίηση της ψυ-

χής, στην προοδευτική της φώτιση. Η σπουδαιότητα 
του δρόµου που έχουµε να διασχίσουµε εκφράζεται 
στην ανάγκη ενός επαναλαµβανόµενου περάσµατος 
από τη Γη. Η πορεία της ψυχής καλύπτει εποµένως 
αναγκαστικά διάφορες υπάρξεις. 

Συνεχίζοντας την επιχειρηµατολογία που είχαµε 
αφήσει για το Φιτσίνο, το πεπρωµένο των αθώων ψυ-

χών γίνεται τώρα κατανοητό, επειδή είναι ατελείωτο. 

Όπως και οι άλλες, έτσι και αυτές οι ψυχές πρέπει να 
επιστρέψουν στη γη για να βελτιωθούν οι ίδιες.

ÓÕÌÐÅÑÁÓÌÁ
Η Αναγέννηση δεν πρόσφερε ένα ευνοϊκό περι-

βάλλον για τη διάδοση µιας θέσης όπως είναι αυτή 
της µετανάστευσης των ψυχών. Τόσο η Ορθόδοξη 
Εκκλησία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας όσο και  η 
λατινική Εκκλησία της Δύσης τη θεωρούσαν αιρετική 
διδασκαλία. Πρέπει να θυµήσουµε ότι η πίστη στην 
µετανάστευση των ψυχών µέτρησε ως στοιχείο κατη-

γορίας στη διάρκεια της δίκης του Μπρούνο. 

Πιο συνετοί από τον Πλήθωνα και τον Μπρού-

νο, τα έργα των οποίων, τελικά, µπήκαν στο Index 

από τις αντίστοιχες εκκλησίες τους, οι φιλόσοφοι της 
Φλωρεντίας διατήρησαν τη στρατηγική της συγκάλυ-

ÖÉËÏÓÏÖÉÁ
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ψης, την οποία ο Stephane Toussaint ονοµάζει 
«στρατηγική του ψέµµατος», που συνίσταται στο 
να καλύπτει από τα µάτια του βέβηλου αυτό που η 
διδασκαλία τους είχε εξ αρχής.

Σε κάθε περίπτωση, υπήρχε εκ των πραγµάτων 
ένας εσωτερισµός, που πολλές φορές αποκαλύφθηκε 
σ΄ έναν κύκλο εσωτερικών διδασκαλιών (στο Μυ-

στρά, το Καρρέτζι και γύρω από τον ίδιο τον Μπρού-

νο) που προστάτευε την ιδέα της µετανάστευσης 
των ψυχών, από τις επιθέσεις των αντιπάλων της. 
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ΣΟΥΜΕΡΙΟΙ

... Ένας Σουµέριος κατακτητής, ακόµη 
και αν κατέστρεφε ένα ναό στην έξαψη 
µιας µάχης, αργότερα θα έκανε το παν για 
να τον ξανακτίσει προς τιµήν του θεού; 
 
 Διαβάστε το άρθρο 
http://www.nea-acropoli.gr/civili-
zations/asia/sasia/soumeria/filoso-
fy_soumeria.htm
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 Ρώµη - Φιλοσοφία

... Ο Σκεπτικισµός εκπροσωπεί τη 
συστηµατική εργασία στη φιλοσοφία 
και εισάγει την αµφιβολία ως φιλοσοφι-
κό εργαλείο;

 Διαβάστε το άρθρο  
http://www.nea-acropoli.gr/civi-
lizations/europe/roma/filosofy_
romahtm

ΑΖΤΕΚΟΙ- Φιλοσοφία
... Στους Αζτέκους ο γάµος γινόταν 
σε νεαρή ηλικία και ήταν οι γονείς 
που κανόνιζαν το γάµο, πάντα µε τη 
συγκατάθεση του ζευγαριού; Και ότι, 
πριν παντρευτούν, συµβουλεύονταν 
έναν ιερέα που εξέταζε τα ιερά βιβλία 
και τα αστρικά σηµάδια της γέννησης 
του ζευγαριού; 
 
Διαβάστε το άρθρο 
http://www.nea-acropoli.gr/civili-
zations/america/camerica/aztec/
K_aztec.htm

... ανοίξτε την πύλη στη γνώση!

ãíùñßæåôå üôé ...
ÃÍÙÑÉÆÅÔÅ ÏÔÉ ...

 ΕΛΛΑΔΑ - Φιλοσοφία
... Ο Αναξιµένης θεωρεί ως 

πρώτη αρχή τον Αέρα, µια έννοια 
παρόµοια µε τον Αιθέρα των ασιατών 
φιλοσόφων, την Κοσµική Ψυχή ή 
Anima Mundi;

 
Διαβάστε το άρθρο  

http://www.nea-acropoli.
gr/civilizations/europe/hel-
las/filosofy_hellas.htm

Ο Αναξίµανδρος λέει ότι η πρώτη 
αρχή είναι το Άπειρο, το οποίο είναι 
οµοιογενές, άφθαρτο, αιώνιο, αµε-
τάβλητο και βρίσκεται διάχυτο σε 

ολόκληρο το Σύµπαν;
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ÃÍÙÑÉÆÅÔÅ ÏÔÉ ...

Ένα από τα φαινόµενα των καιρών µας, που δυστυχώς όλο και αυξάνεται, είναι  
 αυτό της βίας. Είτε µε τη µορφή των πολέµων και «µικρο-συρράξεων» είτε µε  
 τη µορφή της τροµοκρατίας είτε ακόµη κι ως εγκληµατικότητα, η βία έχει 

µπει για τα καλά και µάλιστα σταθερά στη ζωή µας.
 

Στη Φύση δεν υπάρχει βία. 
Όταν τα ζώα πιάνουν το 
θήραµά τους, το κάνουν 
για να καλύψουν τις ανά-
γκες επιβίωσής τους. Δεν 
το βασανίζουν και κάνουν 
αυτό που η φύση τους 
επιβάλλει όσο γίνεται πιο 
γρήγορα και ανώδυνα. Με 
τους ανθρώπους όµως δεν 
συµβαίνει το ίδιο. Οι µηχα-
νισµοί της βίας αποκτούν 
εδώ ψυχολογικές ρίζες. Γι’ 
αυτό πιο µεγάλος κίνδυνος 
από τη φυσική βία είναι η 
ψυχολογική, αυτή που κα-
θοδηγείται από τα πάθη, 
τους εγωισµούς, τις µνη-
σικακίες και τα προσωπικά 
συµφέροντα. Είναι αυτή 
η βία που ασκείται από άν-
θρωπο σε συνάνθρωπο.

 
Αιτία αυτής της βίας είναι, κατά τη γνώµη µας, η ΑΓΝΟΙΑ.

 
• Άγνοια για το ότι έχουµε πραγµατικά µια ψυχή 
• Άγνοια για το ότι αυτή η ψυχή δεν διαφέρει ουσιαστικά από των άλλων ανθρώ-
πων 
• Άγνοια για τον εαυτό µας 
• Άγνοια για τους νόµους που διέπουν τη µοίρα και την ιστορία

Η λύση για την ανθρώπινη βία δεν φαίνεται εύκολη υπόθεση. Προϋποθέτει ιστο-
ρική µνήµη και σωστή παιδεία. Για εµάς η λύση βρίσκεται στη ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ, που δεν 
είναι µόνο θεωρίες, αλλά πάνω από όλα γίνεται πράξη. Αυτή µόνο µπορεί να είναι το καλύτερο 
φάρµακο για τη βία που χαρακτηρίζει τους καιρούς µας.

Η σκέψη του µήνα...
... ΒΙΑ=ΑΓΝΟΙΑ
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Ãåùñãßá Ê. Êïëéïðïýëïõ

ΥΠΝΩΣΗ ΚΑΙ 
ΥΠΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ç óåëßäá ôçò Õãåßáò

¾ðíùóç åßíáé ç êáôÜóôáóç êáôÜ ôçí ïðïßá ìåéþíïíôáé ôá åðßðå-

äá óõíåéäçôüôçôáò êáé åðéôñÝðåôáé íá áñèåß ôï áóõíåßäçôï óôçí 

åðéöÜíåéá ìÝóá áðü öáíôáóôéêÝò ðåñéãñáöÝò, üðùò óå êáôÜóôá-

óç ïíåßñïõ.

Ç ÓÅËÉÄÁ ÔÇÓ ÕÃÅÉÁÓ
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ç óåëéäá ôçò õãåéáó

Τότε αποκαλύπτονται σηµαντικές αλή - 
 θειες, εκφραζόµενες συχνά µε αρχετυ - 
 πικά σύµβολα ή κάποτε µε την περιγραφή 

πραγµατικών γεγονότων που διαδραµατίστηκαν στο 
εγγύς ή απώτερο παρελθόν τού υποβαλλόµενου σε 
ύπνωση. Έχουν καταγραφεί περιγραφές των πρώτων 
εµπειριών και αναµνήσεων ακόµη και υπό µορφή 
οπτικών ή ηχητικών εντυπώσεων της νεογνικής ηλι-
κίας ή σε βαθύτερες αναδροµές, περιγραφές από 
µια προηγούµενη ενσάρκωση, που σε ορισµένες 
περιπτώσεις κατέστη δυνατή η επαλήθευση των περι-
πτώσεων. Αυτό δεν καθίσταται πάντοτε δυνατό, είτε 
λόγω ασαφούς περιγραφής και έλλειψης στοιχείων 
για τεκµηρίωση, είτε κάποτε λόγω µιας οµαδικής 
τάσης επιθυµίας για την αναζήτηση του µυστηρίου, 
όπου η έντονη συγκινησιακή κατάσταση στην οποία 
οδηγείται ο υποβαλλόµενος τον  οδηγεί σε µέρη που 
είναι µονάχα αποκυήµατα της φαντασίας του.

Η διαφορά της κατάστασης ύπνωσης από την 
κατάσταση ύπνου έγκειται στο γεγονός ότι κατά 
τον ύπνο περνάµε από 4 στάδια σε διαδοχικούς 
κύκλους 90‘ . Η ύπνωση σχετίζεται περισσότερο 
µε την RΕΜ φάση του ύπνου (rapid eye moment 
ή ταχεία οφθαλµική κίνηση), που εµφανίζεται µετά 
το πρώτο στάδιο κάθε κύκλου, κατά την οποία βλέ-
πουµε όνειρα και διαρκεί µόλις κάποια λεπτά (max 
30’) σε αντίθεση µε την αίσθηση ότι ονειρευόµα-
σταν για ώρες.

Κάποιος που έχει υποβληθεί σε ύπνωση µπορεί 
να χάσει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου και 
να ταξιδέψει πολύ µακριά στο παρελθόν ή και στο 
µέλλον του, ν’ αλλάξει ηλικία και µορφή, φύλο, φυ-
λή και προσωπικότητα, αλλά να έχει την εσωτερική 
γνώση και βεβαιότητα ότι είναι ο ίδιος, να γνωρίζει 
ότι η Ατοµικότητα είναι η ίδια.

Ο Πλάτων στον Τίµαιο συσχετίζει τη µαντική 
µε το ήπαρ, το οποίο ευθύνεται για το πλήθος των 
θλιβερών ή χαρούµενων ονείρων... Η ορµή των σκέ-
ψεων που έρχονται από το νου φέρεται επάνω στο 
ήπαρ όπως επάνω σ’ ένα κάτοπτρο το οποίο δέχεται 
ακτίνες  και παρουσιάζει εικόνες. Με το µέσο αυτό 
η νόηση τροµάζει το ήπαρ. Κατά τη νύκτα το ήπαρ  
καθησυχάζει το µέρος αυτό και το κάνει ικανό, να 
χρησιµοποιεί µαντεία στον ύπνο του, διότι δεν µετέ-
χει ούτε των συλλογισµών ούτε της σκέψεως.

Η ύπνωση µπορεί κάποτε να ερµηνευτεί σαν ένα 
καθοδηγούµενο αστρικό ταξίδι ή µια βαθιά χαλάρω-
ση. Πρέπει να τονίσουµε ότι όπως το χρησιµότατο 
αυτό εργαλείο στα χέρια ενός ειδικού µε αγνές προ-
θέσεις µπορεί να παίξει το ρόλο αποστειρωµένου νυ-
στεριού που θα διανοίξει ένα απόστηµα, οδηγώντας 
στην συντοµότατη και σχεδόν άµεση θεραπεία του, 
στα χέρια του αδαούς ή, ακόµη χειρότερα, κάποιου 

µε σκοτεινούς σκοπούς µπορεί να γίνει ένα σκουρια-
σµένο, µολυσµένο εργαλείο, που θα επιβαρύνει σε 
πολύ µεγάλο βαθµό την κατάσταση του ασθενούς 
ή του ανώφελα υποβαλλόµενου σε µία τέτοια κατά-
σταση χωρίς συνείδηση του τι ποιεί. 

Ως προς την υποβολή σε µια τέτοια διαδικασία 
υπάρχουν ορισµένοι µύθοι, όπως ότι η κατευθυνό-
µενη δράση κάποιου σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
υπνωτιστή ή καλύτερα του υπνοθεραπευτή, µπορεί 
να επιτευχθεί εάν και εφ’ όσον ο υποβαλλόµενος  
το επιθυµεί πραγµατικά και υπάρχει εµπιστοσύνη 
και καλή σχέση θεραπευτή-θεραπευόµενου. Στην 
πραγµατικότητα πρόκειται περισσότερο για αυθυπο-
βολή παρά υποβολή. Επί σκηνής, παρουσία κοινού, 

ένας υπνωτιστής µπορεί να παίξει πιο θεαµατικά τον 
δραµατουργικό ρόλο του, γιατί το κοινό έχει ήδη 
υποβληθεί από τη µουσική, το σκοτάδι και τα οπτι-
κά εφέ που πιθανώς να είναι πράγµατι εντυπωσιακά 
προκαλούν όµως βλάβες σε άλλα επίπεδα που δεν  
είναι αρχικά εµφανή.

Είναι γνωστό ότι κάποτε το ρόλο του θεραπευτή, 
Ιατρού, Μάγου και Ιερέα τον έπαιζε το ίδιο άτοµο, 
σε συνεργασία µε την οµάδα των µυηµένων σε 
αυτή την τέχνη, που δεν θεράπευαν µόνο, αλλά 
Ιερουργούσαν. Κάτι παρόµοιο παρουσιάζεται µε 
πολύ γλαφυρό τρόπο στο µυθιστόρηµα “Η πέτρα 
του φωτός” που διαδραµατίζεται στην Αίγυπτο και 
η προθιέρεια µιας αδελφότητας, είναι η πνευµατική 
µητέρα και θεραπεύτρια όλων των µελών της µικρής 
αυτής κοινωνίας.

Η µέθοδος αυτή δεν ξεθάφτηκε από σκοτεινές 
Μεσαιωνικές εποχές. Αντίθετα οι ρίζες της φθάνουν 
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πίσω στις εποχές των Σαµάνων Μάγων που επιδί-
ωκαν και επιτύγχαναν την θεραπεία µέσα από ένα 
συνδυασµό ηχητικών (κρουστά τύµπανα) και φω-
νητικών δονήσεων, µελωδικών η άπλά ρυθµικών, 
που σε συνδυασµό µε χορό και κίνηση έφταναν στο 
επιδιωκόµενο αποτέλεσµα, καθώς ο Σαµάνος εκστα-
σιαζόταν και µπορούσε να αντιληφθεί διαγνωστικά 
περισσότερα στοιχεία για τον ασθενούντα κατά το 
σώµα και την ψυχή και επίσης να δράσει σε διάφορα 
θεραπευτικά επίπεδα.

Υπάρχουν καταγραφές για ήθη και παραδόσεις σε 
Ινδιάνικες κοινωνίες που επιτύγχαναν θεραπευτικά 
αποτελέσµατα µε το να βάλουν σε ένα συγκεκριµένο 
χώρο κάποια άτοµα να κοιµούνται µαζί. Αυτό από 
µόνο του είχε θεραπευτική δράση που µε την ερµη-
νεία των ονείρων που ακολουθούσε ολοκληρωνόταν. 
Η ερµηνευτική των ονείρων είναι ένας άλλος κλάδος 
που έχει µια µικρή συνάφεια µε την υπνωτική κατά-
σταση και την υπνοθεραπεία. Υπάρχουν ορισµένες 
φορές κοινές αρχετυπικές ερµηνείες συµβόλων, που 
µπορεί να εµφανιστούν παίρνοντας τη µορφή µιας 
ιστορίας, ή άλλοτε να πρόκειται για την πραγµατικό-
τητα µιας άλλης εποχής.

Στα Ασκληπιεία (Ιατρεία ναών ή Ιερά θεραπευτή-
ρια, όπως τα ονόµαζαν και υπήρχαν στην Επίδαυρο, 
Αθήνα, Κω, Κάλυµνο, Καρχηδόνα, Κυλλήνη και το 
διασηµότερο όλων  στην Πέργαµο της Μ. Ασίας) 
όλες οι εφαρµοζόµενες θεραπευτικές µέθοδοι ήταν 
συνδυασµός φαρµάκων, εγχειρήσεων, υποβολής, αυ-
θυποβολής. Όλες τις θεραπευτικές αυτές µεθόδους 
κάλυπτε ένα πέπλο υπερφυσικότητας και µυστηρίου. 

Στα Ασκληπιεία “Ανακλιντήρια” υπήρχε και ιδιαίτερο 
“εγκοιµητήριο” όπου εφαρµοζόταν η τότε γνωστή 
ψυχοθεραπεία. Παρείχαν στους προσερχόµενους 
ειδική για κάθε νόσο θεραπεία, όλα τα µέσα ψυχα-
γωγίας, ευζωίας, σωµατικών ασκήσεων, περιπάτων, 
µουσικής, εκλεκτής τροφής & συνδυάζονταν µε 
“Ιncubatio”: κατάκλιση και εγκοίµηση.

Κατά την Υπνοθεραπεία ο Θεραπευτής χειρίζεται 
κάθε περίπτωση διαφορετικά, ανάλογα µε τις ανά-
γκες του ατόµου και µε γνώµονα την αγνή πρόθε-
ση και αγάπη προς τον συνάνθρωπο, ώστε να γίνει 
ανοικτό κανάλι που µπορεί να εισέλθει και να λάµψει 
µέσα τού το Φως της Αγάπης του Σύµπαντος, προ-
σφέροντας ό,τι πιο αγνό από τον εαυτό του. Ακόµα 
ο θεραπευτής µπορεί µε τις απαραίτητες γνώσεις να 
οδηγήσει τον ασθενή σε ένα νέο δρόµο επίγνωσης 
και υγείας.

Bιβλιογραφία 
-Εµείς & τα όνειρα   J&D 
PARKER
-Τα Μυστικά & η Εφαρµογή 
της Μαντικής εις την Αρχαίαν 
Ελλάδα
Χ.Κ.ΜΑΥΡΟΥΔΗ
-ΜΕΘΟΔΟΣ SILVA       
J.SILVA
-Oλο & καλύτερα      
B.GOLDMAN
-Μελέτες για την Ψυχανάλυση   
S.FREUD
-Σαµανισµός   M.ELIADE
-Η ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ   
C.JACS
-ΤΙΜΑΙΟΣ ΠΛΑΤΩΝΟΣ
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Ç óåëßäá ôïõ Bodhidharma

O Bodhidharma

¼
πως πολλές άλλες ανθρώπινες δρα - 
 στηριότητες, έτσι και οι Πολεµικές Τέ- 
 χνες δεν έµειναν ανεπηρέαστες  από το 

χάσιµο των παραδόσεων και από την επιφανειακή 
και εµπορευµατική προσέγγιση κάθε ανθρώπινης 
έκφρασης που χαρακτηρίζει τον σύγχρονο κόσµο. 

Αυτές οι δύο µορφές προσέγγισης: α) Η επι-
φανειακή, δηλαδή το να µην ερευνά και να µην 
ασχολείται κάποιος  βαθιά µε τα πράγµατα που σκέ-

φτεται και κάνει και β) η  εµπορευµατική, δηλαδή 
το να ασχολείται κάποιος µε κάτι έχοντας στόχο το  
οικονοµικό  ή κάποιας  άλλης κατώτερης µορφής 
κέρδος ( π.χ προβολή, ικανοποίηση επιθετικότητας, 

ψυχολογικών απωθηµένων κτλ), οδηγούν σε ση-

µαντικά λάθη, στην προσέγγιση και θεώρηση των 
Πολεµικών Τεχνών.

Ας αναφέρουµε κάποια από αυτά τα λάθη -όχι για 
να θίξουµε τα κακώς κείµενα- γιατί αυτό το ρόλο ήδη 
τον έχουν αναλάβει αρκετοί στο χώρο των πολεµι-
κών Τεχνών, αλλά µε στόχο σε µελλοντικές σελίδες 
µας, να αναζητήσουµε και να βρούµε λύσεις.

1) Το πρώτο από τα λάθη είναι το να νοµίζου-

µε ότι η δύναµη των Πολεµικών Τεχνών βρίσκεται 
στον τεχνικό παράγοντα, χωρίς να γίνει διάκριση 
µεταξύ των πολεµιστών, δηλαδή των ανθρώπων οι 
οποίοι  κατέχουν πολεµικό πνεύµα, και των κοινών 
µικροαστών.

Αποτέλεσµα αυτού του λάθους είναι να νοµίζει 
κανείς ότι αν πάρει µια µαύρη ζώνη µετά από κά-

ποια χρόνια τεχνικής κατάρτισης, είναι πλέον ένας 
πολεµιστής  µε δύναµη ζωής ή θανάτου. Ή ότι 
µια άκακη νοικοκυρά  µπορεί να µεταβληθεί σε 
έναν πολεµιστή(!) τύπου «Ρόκυ», µόνο και µόνο, 

Για περισσότερες πληροφορίες γράψτε στο
e-mail: Savvas_pattakos@yahoo.gr

ÁðëÜ ëÜèç óôç óýã÷ñïíç 
åíáó÷üëçóç ìå ôéò ÐïëåìéêÝò 

ÔÝ÷íåò

επειδή  έµαθε κάποιες τεχνικές πολεµικών τεχνών 
στο γυµναστήριο. Αυτό δεν είναι µόνο λάθος αλλά 
και γελοίο. 

Θα έλεγα µάλιστα ότι συναγωνίζεται σε γελοιότη-

τα τους  χάρτινους «πολεµικούς» ήρωες διάφορων   
κινηµατογραφικών ταινιών.

Άλλο αποτέλεσµα αυτού του λάθους, είναι το 
να πιστέψουν κάποιοι  µικροαστοί νεαροί ότι, επει-
δή γνωρίζουν και χρησιµοποιούν τις τεχνικές των 
πολεµικών τεχνών, µπορούν να αντιµετωπίσουν 
έναν  αντίπαλο µε πολεµική νοοτροπία. Και όµως 
αυτό δεν ισχύει. Πολλοί κάτοχοι µαύρης ζώνης  που 
πλησιάζουν τις πολεµικές τέχνες µε µικροαστική  
νοοτροπία, όταν χρειαστεί να αντιµετωπίσουν έναν 
αντίπαλο µε πολεµική νοοτροπία ή όταν βρεθούν σε 
δύσκολες πραγµατικά συνθήκες εκτός γυµναστηρίου 
είναι εντελώς αναποτελεσµατικοί.

Στις επόµενες σελίδες µας θα συνεχίσουµε  αυτήν 
την αναζήτηση των λαθών, γιατί  το να αναγνωρίσει 
κανείς τα λάθη του, είναι το πρώτο βήµα για να τα 
διορθώσει . Και  γιατί «δεν υπάρχει χειρότερος τυ-

φλός από αυτόν που δεν θέλει να δει». 



44ÉÏÕËÉÏÓ - ÁÕÃÏÕÓÔÏÓ - ÓÅÐÔÅÌÂÑÉÏÓ

âéâëéïðáñïõóéáóç

ΒΟΥΔΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΘΙΒΕΤΑΝΙΚΑ 
ΤΑΝΓΚΑ
ΜΠΕΝ ΜΟΪΛΕΝΜΠΕΛΝΤ
Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ

Το δέκατο αιώνα ξεκίνησε από το Δυτικό Θιβέτ η 
επονοµαζόµενη «Δεύτερη Έλευση του Βουδισµού» 
και εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. Εκείνο τον καιρό, 
στην Ινδία και το Νεπάλ χρησιµοποιούσαν ζωγρα-
φιές που περιείχαν σύµβολα και απεικόνιζαν θεότη-
τες και αγίους, γνωστές ως πάτα και πάουµπα, για 
να οπτικοποιήσουν τη δύσκολη θεωρία. 

Αυτή η θεωρία του «δείχνω και λέω» είναι η βάση 
του τάνγκα, το οποίο προήλθε από το πάτα και το 
πάουµπα. Το τάνγκα είναι µια ζωγραφιά που τυλίγε-
ται σε ρολό όπως µαρτυρεί η ίδια η λέξη στη θιβε-
τανική γλώσσα. Το τάνγκα παίζει πολύ σηµαντικό 
ρόλο ως θρησκευτικό στοιχείο σε ιεροτελεστίες, ως 
οδηγός και βοήθηµα στο διαλογισµό, αλλά και ως 
«φυλαχτό» µε θετική ενέργεια.

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΑΘΑ ΓΙΟΓΚΑ
ΓΙΟΓΚΙΡΑΤΖ ΣΡΙ ΣΒΑΜΙ ΣΑΤΣΙΝΤΑΝΑΝΤΑ
Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ

Η Χάθα Γιόγκα είναι η γιόγκα των ενεργειών του φυσι-
κού σώµατος. Οι στάσεις του σώµατος (ασάνα), η βαθιά 
χαλάρωση, ο έλεγχος της αναπνοής (πραναγιάµα), οι τε-
χνικές καθαρισµού (κρίγια) και η συγκέντρωση του νου 
αναπτύσσουν ένα ευλύγιστο και ευέλικτο σώµα, αυξάνουν 
τη ζωτικότητα, εξασφαλίζουν τέλεια υγεία και βοηθούν 
στη θεραπεία πολλών ασθενειών. Με τον σωµατικό και 
ψυχικό εξαγνισµό και την κυριαρχία του, ο ασκούµενος 
µπορεί τελικά να πετύχει τον ανώτερο στόχο της γιόγκα, 
την αυτοεπίγνωση. 
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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ANNIE BESANT
Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ

Κάθε θρησκεία κρύβει βαθιές παγκόσµιες 
αλήθειες. Αυτό δεν µπορούσε να µην ισχύει 
και για τον Χριστιανισµό, µόνο που οι αλή-
θειες αυτές δεν έχουν τύχει της ανάλογης 
προσοχής και συχνά αµφισβητούνται. 

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να αποκαταστήσει 
την αλήθεια, ανυψώνοντας τον Χριστιανισµό 
στη θέση που του αρµόζει, δηλαδή µιας εξε-
λιγµένης θρησκείας ικανής να καλύψει κάθε 
άνθρωπο σε όποιο πνευµατικό επίπεδο κι αν 
βρίσκεται. Οι αναφορές στα ιερά χριστιανικά 
κείµενα και οι ερµηνείες των συµβόλων φέρ-
νουν και πάλι στην επιφάνεια την από καιρό 
ξεχασµένη για τους περισσότερους εσωτερι-
κή γνώση. 

ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ
ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΗ
ΤΖΙΝΤΟΥ ΚΡΙΣΝΑΜΟΥΡΤΙ
Εκδ. ΚΕΔΡΟΣ

Το «Ξύπνηµα της νοηµοσύνης» είναι το 
µεγαλύτερο σε όγκο βιβλίο του Κρισναµούρτι 
και το σηµαντικότερο από την άποψη της πλη-
ρέστερης παρουσίασης του συνόλου της φιλο-
σοφίας του. Στα ελληνικά θα κυκλοφορήσει σε 
τρεις τόµους. Ο πρώτος τόµος περιλαµβάνει 
δύο συζητήσεις του Κρισναµούρτι µε τον Τζέ-
ικοµπ Νίντελµαν, καθηγητή φιλοσοφίας στο 
Κολέγιο του Σαν Φραντσίσκο και συγγραφέα 
του βιβλίου Καινούργιες Θρησκείες, γύρω 
από το ρόλο του Δασκάλου και το χώρο που 
υπάρχει µέσα µας, καθώς και την παράδοση 
και την εξάρτηση.
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Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
ΤΟ «ΚΛΕΙΔΙ» ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Δρ ΘΕΡΟΝ ΝΤΥΜΟΝ
Εκδ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ 

Η εκπαίδευση της µνήµης είναι η καλλιέργεια 
και η εκπαίδευση του ίδιου του µυαλού. Χωρίς τη 
µνήµη δεν θα µπορούσε να υπάρξει ούτε σκέψη, 
ούτε γνώση, ούτε καν ζωή. 

Με τα µαθήµατα του συγγραφέα, λαµβάνουµε 
µέρος σε ασκήσεις, οι οποίες εξασκούν τους µυς 
της µνήµης, ώστε προοδευτικά να καταστούν ικα-
νοί να «σηκώνουν» πολύ µεγαλύτερο βάρος χωρίς 
ιδιαίτερη προσπάθεια.

ΑΡΧΑΙΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ
ΣΟΦΙΑ Α. ΣΟΥΛΗ
Εκδ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ

Από το βιβλίο αυτό παρελαύνουν οι σεµνές, στεφα-
νωµένες µορφές που ανέβηκαν στο βάθρο της Αρχαίας 
Ολυµπίας. Η έρευνα σε κείµενα και µνηµεία συγκέντρω-
σε ονόµατα και στοιχεία αυτών που έκαναν τρόπο ζωής 
την Ολυµπιακή Ιδέα. 

Το πρώτο µέρος του βιβλίου τοποθετείται στο χώρο 
και στο χρόνο των αρχαίων Ολυµπιακών Αγώνων και 
δίνει τα στοιχεία της τέλεσης των αγωνισµάτων. Το 
δεύτερο και κύριο µέρος περιλαµβάνει τους αρχαίους 
Ολυµπιονίκες µε πληροφορίες γι΄ αυτούς, σε µια εντε-
λώς πρωτότυπη παρουσίαση και ακολουθεί στο τρίτο 
µέρος η γνωριµία µε τους καλλιτέχνες της Ολυµπίας, 
εκείνους που µε την τέχνη τους χάρισαν στους αθλητές 

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΒΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΑΣ
Ο ΜΥΘΟΣ ΜΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ
ROLF BEYER
Εκδ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ

Η αινιγµατική βασίλισσα του Σαβά, από το µυθικό 
κράτος των Σαβαίων, είναι ένα από τα σηµαντικότερα 
πρόσωπα της παγκόσµιας ιστορίας, παρόλο που κανείς 
δεν γνωρίζει ποια είναι στ΄ αλήθεια. Ζει σχεδόν 3000 
χρόνια µέσα στους διάφορους πολιτισµούς: στους 
ιουδαϊκούς θρύλους, στη µυθολογία του Ισλάµ, στα 
ταλµουδικά οράµατα, στον µυστικιστικό Χριστιανισµό 
και σε κάθε περίπτωση εµφανίζεται µε διαφορετική 
µορφή. 
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óðïñïé óïöéáó

Óðüñïé
Óïößáò

Delia S. Guzman 
Ðñüåäñïò ôïõ Äéåèíïýò Ïñãáíéóìïý  

ÍÝá Áêñüðïëç, 

Ç åðéôõ÷ßá åßíáé Ýíá áíôéêåéìåíéêü ãåãïíüò.

Ç Íßêç åßíáé ìéá êáôÜóôáóç ôçò Øõ÷Þò. 
Åßíáé ç åóùôåñéêÞ ÷áñÜ ðïõ áíáâëýæåé ìðñïóôÜ óôçí åðéôõ÷ßá üôáí Ý÷ïõìå 

äéáèÝóåé üëåò ìáò ôéò äõíÜìåéò.

Ç óêÝôç åðéôõ÷ßá ìðïñåß íá éêáíïðïéÞóåé ôç ìáôáéïäïîßá.  
Ôï áßóèçìá ôçò Íßêçò åîåõãåíßæåé ôçí Øõ÷Þ.

Ïé åðéôõ÷ßåò ìðïñåß íá Ý÷ïõí äéÜöïñåò óêïðéìüôçôåò, ôéò ðåñéóóüôåñåò öï-
ñÝò ó÷åôéêÝò êáé ðáñïäéêÝò.

Ç Íßêç ðñïóöÝñåé óôáèåñÝò êáé äéáñêåßò êáôáêôÞóåéò óôïí åóùôåñéêü Üí-
èñùðï, ìå ôñüðï þóôå ìðïñåß íá óõíå÷ßæåé íá ðñï÷ùñÜåé óôï äñüìï íÝùí 

êáôáêôÞóåùí.
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ÁÑ×ÁÚÊÏ 
ÇÑÁÊËÇÓ ÊÁÉ 

Ç ìõóôéêÞ Ôïîïâïëßá, ïé «åñ÷üìåíïé Þ áðåñ÷üìåíïé» êáé ïé 

«áöáíéóìÝíïé», ôï ôüîï ôïõ ÏäõóóÝá, ï âáóéëéÜò ôïõ ÊÜôù 

Êüóìïõ êáé ç áíáãùãÞ óôï «¢óôñïí Ôüîïí».

Ôο πανάρχαιο έπος «Οιχαλίας Άλωσις» ή  
 «Ηράκλεια» του Σάµιου ποιητή Κρεω 
 φύλου, του 10ο υ  π.Χ. αιώνα, αναφέρεται στην 

κατάκτηση της θρυλικής Οιχαλίας από τον Ηρακλή 
και στον αγώνα τοξοβολίας του ήρωα µε τον βασι-
λιά Εύρυτο. 

Πόλεις µε το όνοµα Οιχαλία αναφέρονται σε 
πολλές φιλολογικές πηγές, καµιάς όµως η θέση δεν 
είναι µε βεβαιότητα γνωστή σήµερα, αλλά ούτε και 
στην αρχαιότητα ήταν γνωστή στα ιστορικά χρόνια. 

Ο Στράβων, για παράδειγµα, αναφέρει την Ευβοϊκή 
Οιχαλία καταγράφοντάς της ως οµώνυµη µε µια 
άλλη που βρισκόταν στην Τραχίνα, µια άλλη στην 
περιοχή της θεσσαλικής Τρίκκης, µια άλλη που την 
λέει «αρκαδική» αλλά την ταυτίζει µε την µεσσηνια-

κή Ανδανία, καθώς και µια ακόµα, την «εν Αιτωλία 
περί τους Ευρυτάνας». Το αναφερόµενο ιερό της 
ακαρνανικής Οιχαλίας, ήταν ιερό του Ευρύτου που, 

όπως µαρτυρεί και το όνοµά του, ίσως ήταν ο επώ-

νυµος ήρωας των Ευρυτάνων.

Ο ίδιος, σε άλλο σηµείο του έργου του, ανα-

φέρεται ξανά την Οιχαλία, που πάλι την ονοµάζει 
«πολίχνιον αρκαδικόν», προσθέτοντας ότι επί των 
ηµερών του λεγόταν Ανδανία και ήταν η γνωστή από 
την παράδοση πόλη του βασιλιά Ευρύτου, δηλαδή η 
Οιχαλία που την είχε καταστρέψει ο Ηρακλής, ο οποί-

ος σκότωσε τον Εύρυτο και νυµφεύτηκε την κόρη 
του Ιόλη. Στην «Ιλιάδα» επίσης, η «πόλις Ευρύτου» 

Οιχαλίη, αναφέρεται µια φορά ως µεσσηνιακή και 
µια ως θεσσαλική µαζί µε την Τρίκκη. 

Σύµφωνα µε την παράδοση, ο γιος του Απόλ-

λωνα και πατέρας του Ευρύτου Μέλας ή Μελανεύς, 

φηµισµένος τοξότης,  είναι ό πρώτος που εγκατα-

στάθηκε στο µεσσηνιακό Καρνάσιο, ονοµάζοντάς 
το Οιχαλία προς τιµή της οµώνυµης συζύγου του. 

Κατά τον Παυσανία, η µεσσηνιακή Οιχαλία βρισκό-

ταν στην περιοχή της Ανδανίας στό άλσος Καρνάσιο, 

εκεί όπου γίνονταν και οι µυστικές τελετές και όπου 
φυλάσσονταν τα οστά του Ευρύτου. 

Ωστόσο το έπος «Οιχαλίας Άλωσις» που είχε 
και τον τίτλο «Ηράκλεια» συνέδεε το κατόρθωµα 
του Ηρακλή µε την Τραχίνα της Οιταίας, η οποία 
στα ιστορικά χρόνια είχε το όνοµα Ηράκλεια, γιατί 
βρισκόταν στην περιοχή της «πυράς» του Ηρακλή 
και του τάφου της συζύγου του Δηιάνειρας. Στην 
περιοχή αυτή, υπήρχε τάφος του Ευρύτου, ηρώο, 

γνωστό ως «Ευρύτειο», µεταξύ Λαµίας και Υπάτης, 

ρητά αναφερόµενο σε λατινική επιγραφή σχετική 
µε συνοριακές διαφορές της Υπάτης ως «monu-

mentum Euryti» (*). * Βλέπε IG ΙΧ, 2, στην αρχή 
των επιγραφών της Λαµίας.

Κατά την παράδοση, ο Εύρυτος είχε αναγγείλει 
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ότι θα έδινε την κόρη του Ιόλη (µε το λουλουδένιο 
όνοµα που σήµαινε την παλιά µορφή του τη Βιόλα, 

δηλαδή τη βιολέτα) σε κείνο τον άνδρα που θα κα-

τόρθωνε να τον νικήσει στην ιδιαίτερη επιδεξιότητά 
του την τοξοβολία.

Λεπτοµέρειες για τον αγώνα αυτόν µας δίνουν 
κυρίως οι αγγειογράφοι κι αυτοί όµως όχι πολύ κα-

θαρά. Βλέπει κάποτε κανένας, ότι υπάρχουν µπηγ-

µένα στο στόχο τέσσερα βέλη. Ο Ηρακλής όµως, 

που σύµφωνα µε τις διηγήσεις κέρδισε τον αγώνα, 

σκότωσε και δυο γιους του Ευρύτου µεταξύ των 
οποίων ήταν και ο Ίφιτος. Στην αγγειογραφία φαίνε-

ται να στρέφει το τόξο του και κατά της Ιόλης, σαν 
να ήθελε να στείλει στον κάτω κόσµο και το βρα-

βείο ακόµα του αγώνα. Ο Εύρυτος κι ένας αδελφός 
του κοριτσιού προσπαθούν να συγκρατήσουν τον 
ήρωα. Σύµφωνα µε όλες τις πηγές, αν και νίκησε, 

αρνήθηκαν να του δώσουν το έπαθλο του αγώνα. 

Κατά τον αγγειογράφο όµως του τη δίνουν. Στην 
πίσω πλευρά του αγγείου ο Ηρακλής παριστάνεται 
ξαπλωµένος. Ο Διόνυσος µπαίνει στο σπίτι και η νύφη 
στεφανώνει τον νικητή. 

Σε µια παλιότερη αγγειογραφία η Ιόλη στέκεται 
ανάµεσα στους ξαπλωµένους άνδρες. Τον Ηρακλή 
από τη µια µεριά και τα αδέλφια και τον πατέρα της 
από την άλλη. Ωστόσο, άλλοι αγγειογράφοι παρου-

σιάζουν µια επίθεση των γιων του Ευρύτου κατά 
του Ηρακλή, που του είχαν πάρει στο συµπόσιο το 
ρόπαλο και το τόξο. 

Στην πλοκή του µύθου η ατυχία έφερε τον Ίφι-
το, τον µεγαλύτερο γιο του Ευρύτου, στα χέρια του 
Ηρακλή. Ο Ίφιτος, αναζητώντας δώδεκα φοράδες 
που θήλαζαν ακόµα τα µικρά τους, έφτασε στην Τί-
ρυνθα, την περιοχή του Ηρακλή. Αυτός φιλοξένησε  
τον Ίφιτο, προσκαλώντας τον σαν να µην είχε συµ-

βεί τίποτα, αλλά παραβαίνοντας τους νόµους της 
φιλοξενίας τον δολοφόνησε µετά το γεύµα.  

Το όνοµα Εύρυτος σήµαινε τον άριστο τοξότη, 

που πετυχαίνει πάντα το στόχο του, όπως και ο θεός 
του Τόξου Απόλλων. Σύµφωνα µε την παράδοση ο 
Απόλλωνας του χάρισε το τόξο και τον έµαθε να το-

ξεύει. Αναφέρεται ότι είχε προκαλέσει το θεό σε αγώ-

να τοξοβολίας και πως θανατώθηκε από αυτόν. 

Σε άλλη παράδοση ο Εύρυτος άφησε σαν κληρο-

νοµιά το όπλο αυτό στο γιο του Ίφιτο, ο οποίος µε 
τη σειρά του το χάρισε στον Οδυσσέα, όταν συνα-

ντήθηκε µαζί του στη Μεσσηνία όπου αναζητούσε 
τις φοράδες του πατέρα του. Όπως ξέρουµε από την 
«Οδύσσεια» οι µνηστήρες της Πηνελόπης βρήκαν το 
θάνατο από το τόξο αυτό του Απόλλωνα.

Η ιερή τοξοβολία διαφαίνεται στις σχέσεις του 
τοξότη Μελανέα µε τον Απόλλωνα, του αγώνα τοξο-

βολίας του Ηρακλή µε τον  Εύρυτο, τον θάνατο του 
τελευταίου από το τόξο του Απόλλωνα, τη χρήση του 
τόξου του Ευρύτου από τον Οδυσσέα, τις τοξεύσεις 
του Ηρακλή κατά του Κενταύρου Νέσσου και της Ατα-

λάντης κατά του καλυδώνιου κάπρου, αλλά και τις 
τοξεύσεις του Απόλλωνα και της Άρτεµης κατά των 
παιδιών της Νιόβης, της Άρτεµης κατά των σκυλιών 
του Ακταίωνα. Ολες αυτές οι σχέσεις αναφέρονται 
στον ιερό γάµο κι αυτό το υποδηλώνουν γυναίκες, 

όπως η κόρη του Ευρύτου Ιόλη, η Πηνελόπη, η Δη-

ιάνειρα, η Αταλάντη, η Νιόβη και άλλες.

Επειδή όλες οι Οιχαλίες ήταν έρηµες στα ιστορικά 
χρόνια, οι σχολιαστές του Παυσανία, αναφέρουν ότι 
δεν πρόκειται για όνοµα µιας συγκεκριµένης πόλης, 

αλλά για προσηγορικό που σήµαινε την «ερηµούπο-

λη» ή το «ερηµόκαστρο». Αναφέρεται επίσης πως 
«Οιχαλίες» ονοµάζονταν µερικά ιερά, αφιερωµένα 
στους «οιχοµένους», δηλαδή στους νεκρούς και 
στο βασιλιά του κάτω κόσµου Εύρυτο. Ο Εύρυτος, 

αναγνωριζόταν από πολλούς τόπους γνωστός και ως 
θεός του Κάτω Κόσµου. Άλλη εκδοχή αναφέρει ότι 
στο όνοµα Οιχαλία είχαν κρυπτογραφηθεί οι «οιχό-

µενοι», οι «ερχόµενοι ή απερχόµενοι» ή ακόµα και 
εκείνοι που έχουν «αφανιστεί ή καταστραφεί».

Γι αυτό και θεωρούν το έπος «Οιχαλίας Άλωσις», 

ως µια µορφή του από πολλούς τόπους γνωστού µύ-

θου της νικηφόρας καθόδου του Ηρακλή στον κάτω 
κόσµο, της επικράτησής του στον αγώνα εναντίον 
του εκεί βασιλιά και της αναγωγής του τερατώδους 
φρουρού του Κερβέρου.

Φαίνεται πως η νικηφόρα κάθοδος στον Κάτω Κό-

σµο, η διαχείριση των ψυχών από τον Εύρυτο (που 
αλληγορεί τον Απόλλωνα-Όσιρη), η αναγωγή (των 
χριστιανικών και ιουδαϊκών  µυστικών κειµένων) της 
αποθήκης των ψυχών στο Σείριο, όπως αναφέρεται 
και στη µυθολογία των Ντόγκον, αλλά και η ονοµα-

σία του Σείριου ως «Άστρον Τόξον», όχι και τόσο 
άσχετο µε το βιβλικό τόξο της διαθήκης αποτελούν 
κοµµάτια µιας απίθανης ιστορίας που έχει να κάνει 
µε το µυστικό της δηµιουργίας του κόσµου. 

ÁÑ×ÁÚÊÏ 
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“Ïé Åóùôåñéêïß êéíçôÞñåò ôçò Éóôïñßáò” 
¼ëïé ãíùñßæïõìå, Ýóôù êáé ëßãï, ôçí ðïñåßá ôçò Éóôïñßáò ìáò ùò 

Áíèñùðüôçôá. Ãíùñßæïõìå üìùò áëÞèåéá ðïéïß åßíáé ïé åóùôåñéêïß 

êéíçôÞñåò ðïõ Ýäùóáí þèçóç óôïí ôñï÷ü ôçò éóôïñßáò êáé âïÞèçóáí 

óôçí åîÝëéîÞ ìáò;

“Ïé ÌáãéêÝò Ðüëåéò” 
Ôé åßíáé áõôü ðïõ ÷áñáêôçñßæåé ìéá ðüëç êáé ôçí êÜíåé “ìáãéêÞ”;  

Ç ôïðïèåóßá ôçò, ôá êôßñéá ðïõ Ý÷åé, ïé Üíèñùðïé ðïõ Ýæçóáí ó´áõôÞí, ç 

éóôïñßá ôçò Þ ìÞðùò åßíáé êÜôé Üëëï;

“Ïé ìõóôéêÝò Ãíþóåéò ôïõ ÈéâÝô” 
 ÈéâÝô, Ýíá ìÝñïò ìïíáäéêü, ïíåéñéêü, ìõóôçñéþäåò, óêáñöáëùìÝíï ðÜíù 

óå ðáíýøçëåò êïñöÝò, áðÜôçôï ó÷åäüí.  

¸íáò ôüðïò ðïõ ðÜíôá êáôåß÷å ôá ÊëåéäéÜ ôçò Ãíþóçò. 

                          

... êáé Üëëá èÝìáôá åóùôåñéóìïý êáé öéëïóïößáò.
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