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α. μόνιμες στήλες

β. άρθρα

editorial
Το έτος που πέρασε το αποχαιρετήσαμε με νωπό ακόμα τον απόηχο από τις κραυγές πόνου των πληγέντων 

από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές που έπληξαν το Πακιστάν, το Μεξικό και την Κεντρική Αμερική. ‘Όπως 
δείχνουν μάλιστα τα τελευταία χρόνια, κάθε προηγούμενο έτος έχει να μας δώσει έναν τέτοιο δυστυχή απολογι-
σμό. Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και μέχρι πότε; Γιατί συμβαίνει, τι έχει αλλάξει σε σχέση με παλαιότερα;

Δεν είναι εύκολο να απαντηθούν αυτές οι ερωτήσεις. Το σίγουρο είναι ότι ζούμε σε μια δύσκολη εποχή, πολύ 
διαταραγμένη από φυσική και κλιματολογική άποψη. Ίσως πρόκειται για μια διαταραγμένη από φυσική και κλιματολογική άποψη. Ίσως πρόκειται για μια 
ακόμα ένδειξη ότι ο πλανήτης μας υποφέρει και αντιδρά όπως μπορεί στη ακόμα ένδειξη ότι ο πλανήτης μας υποφέρει και αντιδρά όπως μπορεί στη 

βάναυση οικολογική καταστροφή που έχει υποστεί κατά τις τελευταίες βάναυση οικολογική καταστροφή που έχει υποστεί κατά τις τελευταίες 
δεκαετίες από την αλόγιστη βιομηχανική εκμετάλλευση που δεκαετίες από την αλόγιστη βιομηχανική εκμετάλλευση που 
έκαναν οι άνθρωποι. έκαναν οι άνθρωποι. 

Για τους αρχαίους σοφούς αλλά και για πολλούς κορυφαίους Για τους αρχαίους σοφούς αλλά και για πολλούς κορυφαίους 
σύγχρονους επιστήμονες, ο πλανήτης Γη είναι ένας μεγάλος ζωντα-σύγχρονους επιστήμονες, ο πλανήτης Γη είναι ένας μεγάλος ζωντα-
νός οργανισμός, ένα Μακρόβιο Ον, όπως τον έλεγε η  Πλατωνική νός οργανισμός, ένα Μακρόβιο Ον, όπως τον έλεγε η  Πλατωνική 

φιλοσοφία. Επομένως ζει, εξελίσσεται, μεγαλώνει, γερνάει και φιλοσοφία. Επομένως ζει, εξελίσσεται, μεγαλώνει, γερνάει και 
αρρωσταίνει, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός. Και μπροστά αρρωσταίνει, όπως κάθε ζωντανός οργανισμός. Και μπροστά 

στην αρρώστια, την οποία προκαλούν οι άνθρωποι με την στην αρρώστια, την οποία προκαλούν οι άνθρωποι με την 
οικολογική καταστροφή, η Γη αντιδρά. Το ίδιο κάνουμε οικολογική καταστροφή, η Γη αντιδρά. Το ίδιο κάνουμε 

και εμείς όταν αναπτύσσουμε πυρετό και αντισώματα 
μπροστά στην εισβολή εχθρικών μικροβίων.     μπροστά στην εισβολή εχθρικών μικροβίων.     
Δράση και αντίδραση. Η ανθρωπότητα αποφάσισε τις Δράση και αντίδραση. Η ανθρωπότητα αποφάσισε τις 

τελευταίες δεκαετίες να εκμεταλλευτεί βάναυσα τους φυσικούς τελευταίες δεκαετίες να εκμεταλλευτεί βάναυσα τους φυσικούς 
πόρους της Γης, χωρίς να υπολογίσει τις οικολογικές συνέπειες, και πόρους της Γης, χωρίς να υπολογίσει τις οικολογικές συνέπειες, και 

τώρα αρχίζουν να εκδηλώνονται οι πρώτες αντιδράσεις της, με τις τεράστιες τώρα αρχίζουν να εκδηλώνονται οι πρώτες αντιδράσεις της, με τις τεράστιες 
φυσικές καταστροφές και τις μεγάλες κλιματολογικές αλλαγές. Αυτό λέγεται ΚΑΡΜΑ 

στην πανάρχαια Ινδική Φιλοσοφία: δράση και αντίδραση, αιτία και αποτέλεσμα. 
Αλλά ποιος ευθύνεται για όλα αυτά; Σίγουρα όχι η ίδια η Γη. Μάλλον εμείς οι άνθρωποι που την επηρεά-

σαμε, εδώ και πολλά χρόνια, μολύνοντας τα νερά της, βιάζοντας τα χωράφια της για υπέρμετρη παραγωγή 
καλλιεργειών με τεχνητά λιπάσματα, αποψιλώνοντας τα δάση της για να φτιάξουμε πολτό για χαρτί, που ύστερα 
πετιέται αλόγιστα… εμείς ευθυνόμαστε λοιπόν… και ας μη το έχουμε συνειδητοποιήσει.

Πριν μερικά χρόνια έγινε γνωστή η έκφραση «Φαινόμενο της πεταλούδας». Είχε σχέση με τις νέες επιστήμες 
του Χάους και των μη γραμμικών εξισώσεων, που μια τους εφαρμογή αφορά στην πρόβλεψη του καιρού. 
Συνοπτικά, έλεγε ότι το πέταγμα μιας πεταλούδας στην Κίνα θα μπορούσε να επηρεάσει τους ανέμους και τις 
βροχές στην Αμερική. Φαίνεται όντως κάπως υπερβολικό… αλλά οι αλόγιστες ενέργειες της ανθρωπότητας 
ενάντια στη Φύση είναι σίγουρα πολύ πιο ισχυρές από το πέταγμα μιας πεταλούδας.    

Τα παράπονα της Γης, οι γεωλογικές και κλιματολογικές της αντιδράσεις στις οικολογικές καταστροφές που 
της έχουμε δημιουργήσει, δεν φαίνεται να κοπάζουν. Απεναντίας, κάθε χρόνο επιδεινώνονται περισσότερο. 
Ας ευχηθούμε μόνο να μην είναι ήδη πολύ αργά για να σταματήσει αυτή η αδυσώπητη οικολογική φθορά. Η 
φωνή της φιλοσοφίας που πρεσβεύει η Νέα Ακρόπολη υψώνεται, μαζί με τόσες άλλες σε όλο τον κόσμο, για 
να προσπαθήσει να αλλάξει την ανθρώπινη συνείδηση ώστε να μάθει να σέβεται τη Φύση και να συμμαχεί μ’ 
αυτήν, για να προχωρήσουμε προς το όραμα ενός νέου και καλύτερου κόσμου για όλους.

           Γ. Α. Πλάνας  



6

Delia Steinberg Guzmάn, 
Συν-διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη,Συν-διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη,
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης  Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης  
σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα.

Παιχνίδια στον καθρέφτη
Από το βιβλίο

Είναι η αρμονική αναπαράσταση, με την οποία η Μάγια σφραγίζει τις Μορφές της Φύσης. 
Για μια ακόμα φορά βρισκόμαστε μπροστά στο παρουσιαστικό που παίρνουν τα πράγματα, 
προκειμένου να τα συλλάβουμε με τις αισθήσεις μας. Και η όλη η παρουσία μάς οδηγεί στο ν’ 
αναζητήσουμε την ουσία που υπάρχει πίσω από αυτήν. 

Πίσω από την εμφάνιση της Ομορφιάς υπάρχει μια εσώτερη ουσία που, σύμφωνα με τον 
Πλάτωνα, μπορούμε να την ονομάσουμε «Το Ωραίο». Αυτή η ουσία διεισδύει στην ύλη, σε 
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, επηρεάζοντάς την και παράγοντας μορφές περισσότερο ή 
λιγότερο αρμονικές. Σε μερικές περιπτώσεις μιλάμε για ωραίες μορφές και σε άλλες για άσχη-
μες ή δυσάρεστες μορφές.

Π Η ΟΜΟΡΦΙΑ

Ç ÏÌÏÑÖÉÁÇ ÏÌÏÑÖÉÁ

φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου



H Ομορφιά είναι επομένως αποτέλεσμα του αγγίγματος της ύλης 
από το Ωραίο. Αν η ύλη αφήνεται να διαπεραστεί απ’ αυτήν τη λεπτή, 
την ανώτερη ουσία, τότε παίρνει μια αρμονική μορφή και φωτίζεται με 
μια γοητεία, παρά το ότι είναι ακόμα ύλη, κι αυτό είναι η Ομορφιά. Αν 
η ουσία του Ωραίου αγγίξει λίγο ή καθόλου την ύλη, τότε κυριαρχεί η 
βαρύτητα του πυκνού κόσμου, λείπει η αέρινη και αρμονική λεπτομέ-
ρεια. Σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχει έλλειψη Ομορφιάς και μιλάμε 
για ασχήμια.

Ο κόσμος της Μάγια είναι γεμάτος από Ομορφιά. Παρά το ότι 
δουλεύει με ψευδαισθήσεις, τις χρησιμοποιεί ωραία. Όλα τα στοιχεία 
της διακατέχονται από αρμονία κι όλα τα πεπραγμένα της υπακούν σε 
μια λογική αλυσίδα.

Η Ομορφιά είναι ένα από τα ανώτερα όπλα, με τα οποία η Μάγια 
μάχεται στον κόσμο της ψευδαίσθησης. Και είναι ένα θετικό όπλο, γιατί μ’ 
αυτό έχει κερδίσει τις μεγαλύτερες μάχες. Εκεί όπου οι άνθρωποι αντιστέ-
κονται στη δύναμη, είναι πολύ δύσκολο ν’ αντισταθούν στην Ομορφιά. 
Αυτοί οι άνθρωποι που δεν βρίσκουν λόγο για να κινητοποιηθούν σε 
αναζήτηση της εσωτερικής τους απελευθέρωσης, απεναντίας τρέχουν γοητευμένοι πίσω από τις διάχυτες αλλά 
έκδηλες γραμμές, πίσω από απαλά αρώματα, λεπτές μυρωδιές και ονειρεμένα  χρώματα.

Γιατί τρέχουμε μ’ αυτόν τον τρόπο πίσω απ’ τη Μάγια, όταν Αυτή εξαπολύει την Ομορφιά της; Μας ξυπνάει 
για άλλη μια φορά τον έρωτα, την ανάγκη για κάτι που αισθανόμαστε πως είναι χαμένο και που τη στιγμή αυτή 
εμφανίζεται ως Ομορφιά. Η Μάγια έχει αυτό που λείπει από εμάς. Εμείς, που σχεδόν πάντα ζούμε κοιμισμένοι 
και κρατάμε τα μάτια κλειστά, υποπτευόμαστε, ωστόσο, ότι δεν μας αρκεί το να διατηρήσουμε κάποια σώματα 
με καθορισμένες γραμμές κι ότι στερούμαστε μιας πιο βαθιάς Ομορφιάς, αυτής που ζωγραφίζει με αρμονία 
κάθε μια χειρονομία και δράση μας, κάθε λέξη, κάθε αίσθημα, κάθε ιδέα. 

Μέχρι πότε θα επιμένουμε να διατηρούμε τα σώματά μας όμορφα, μέχρι πότε θα παλεύουμε με το χρόνο 
για να μη σβήσουν οι μορφές μας, μέχρι πότε θα ξεστομίζουμε την ίδια απελπισμένη κραυγή, που αποβλέπει 
στο να παγιδεύσουμε την ουσία του Ωραίου, προκειμένου να τη σταθεροποιήσουμε μέσα σ’ εκείνη την πιο 
πυκνή και σίγουρη οντότητα που εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να συλλάβουμε:την ύλη;

Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων που βγαίνουν από το παιχνίδι της Μάγια και δεν πλανιούνται πια από τα 
ελκυστικά πέπλα της ομορφιάς της: αυτοί που έχουν απελευθερωθεί και βλέπουν τις ουσίες πέρα από τις μορφές 
κι αυτοί που ακόμα δεν είναι σε θέση ούτε καν να μπουν στο παιχνίδι. Αν αγνοήσουμε το γεγονός ότι η μεγάλη 
πλειοψηφία των ανθρώπων παίζει με τη Μάγια, θα αγνοήσουμε επίσης και το μικρό αριθμό αυτών που έχουν 
απελευθερωθεί. Αντίθετα θα θελήσουμε να στρέψουμε αποκλειστικά την προσοχή μας προς το εντεινόμενο 
φαινόμενο αυτών που, καθώς είναι ανίκανοι να παίξουν με την Ομορφιά, τη δυσφημίζουν, τη βρωμίζουν και 
χαλούν τις μορφές της Φύσης. 

Αυτοί είναι οι θεράποντες της ασχήμιας. Καθώς φοβούνται τη Μάγια, μπροστά στην προοπτική ν’ ακο-
λουθήσουν τους νόμους της, προτιμούν να τους γελοιοποιούν και για να το κάνουν αυτό, τιμωρούν την ύλη, 
που τόσο αγαπάει Αυτή, ασχημαίνουν τα σώματα και εκθειάζουν κάθε τι το γελοίο και χονδροειδές. Προτιμούν 
τη χοντροκομμένη πέτρα που στερείται καθοδήγησης και νόησης, από το θαύμα ενός ολοκληρωμένου και 
αρωματικού λουλουδιού. Κι αν δεν βρουν τίποτα που να είναι τόσο άσχημο, ώστε να καταπραΰνει τη δίψα τους 
για καταστροφή, παραμορφώνουν ό,τι συναντούν, το μετατρέπουν σε βρώμικο κι άσχημο και το κάνουν μίζερα 
κομμάτια, που δε φτάνουν ούτε καν στο επίπεδο της απατηλής πραγματικότητας της Μάγια. 

Παιχνίδια τον καθρέφτη, Η ΟΜΟΡΦΙΑ
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Για να συναντήσουμε τη Μάγια και την 
Ομορφιά της, θα πρέπει να σηκωθούμε 
από το βυθό της λάσπης του δρόμου και 
να μάθουμε να πετάμε με τα φτερά της 
ψευδαίσθησης. Το βαρύ, το άσχημο, πέ-
φτει κάτω στο έδαφος και σπάει. Το Ωραίο 
φτάνει στα ύψη της αιωνιότητας.

Η λατρεία της ασχήμιας εισχωρεί στα σώ-
ματα, στα ρούχα, στο φαγητό που τρώμε, στις 
χειρονομίες, στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, 
στις ανθρώπινες σχέσεις, σε ό,τι φέρεται να 
είναι τέχνη. Πάνω απ’ όλα διεισδύει στο βλέμμα, 
στα μάτια, που βλέποντάς τα κανείς φτάνει ν’ 
αναρωτιέται για το αν στ’ αλήθεια έχει να κάνει 
με ανθρώπινα όντα. 

Πόσο ευκολότερο θα ήταν ν’ ακολουθή-
σουμε το παιχνίδι της Μάγια, να αφεθούμε, 
έστω και χωρίς συνείδηση, στα χέρια της και 
να συλλάβουμε τουλάχιστον αυτήν την πηγή 
Ομορφιάς που την εμψυχώνει. Φτωχά παιδιά, 
απροστάτευτα, που παίζουν κρυφτό χωρίς 

να βγάλουν το μαντήλι από τα μάτια τους για ν’ αναζητήσουν αυτό που θέλουν. Μόνο που δεν 
τους ακούμε να λένε πως ό,τι δεν βλέπουν δεν υπάρχει, και πιστεύοντας αυτό κρατούν δεμένο το 
μαντήλι μπροστά στα μάτια τους... Φτωχά παιδιά της ανθρωπότητας που, καθώς δεν βλέπουν, 
δεν περπατούν: μόνο έρπουν και καθώς αγγίζουν το έδαφος μαζεύουν όλα εκείνα τα σκουπίδια 
που έχουν πετάξει πίσω τους εδώ και καιρό αυτοί που περπατούν μπροστά.

Όμως θα έρθει κάποια στιγμή που η Μάγια, παίζοντας όπως πάντα, θα βγάλει το μαντήλι 
και θα τοποθετήσει το πέπλο της ψευδαίσθησης, που είναι η Ομορφιά της Ζωής. 
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Ο αστερισμός του Αιγόκερω, αν και είναι ένας από τους αμυδρότερους αστερισμούς, αποτελεί 
τον πιο αρχαίο αστερισμό που έχει επιζήσει μέχρι σήμερα με την ίδια μορφή. Η μορφή του ανάγεται 
στους πρώτους χρόνους της Ιστορίας. Και υπάρχει κάποιος λόγος γι’αυτήν την παρομοίωση.  
      Ο Αιγόκερως έχει επιζήσει από εκείνη τη μυθική ατμόσφαιρα της ίδιας απόμακρης εποχής, 
που σημειώνεται με την αυγή του πολιτισμού. Ο θρύλος συνδέεται επίσης κατά περίεργο τρόπο 
με το βιβλικό κατακλυσμό και την Εδέμ.

Ο Άρατος ονόμασε τον αστερισμό Αιγόκερω, για να τον ξεχωρίσει από την Αίγα του Ηνίοχου 
και το ίδιο έκανε και ο Πτολεμαίος, αλλά οι Ίωνες συγγραφείς τον ονόμαζαν Αιγοκερέα.

 Ο Ερατοσθένης ταύτιζε τον αστερισμό με τον Πάνα, ο οποίος έβγαλε ψαρίσια ουρά όταν έπεσε 
στα νερά του Νείλου, για να ξεφύγει από τον Τυφώνα, κι από εκεί βγήκε η λέξη πανικός, αλλά  η 
ίδια ιστορία λέγεται και για τον Βάκχο.

 Μερικοί συνέδεσαν τον Αιγόκερω με την Αμάλθεια, την κατσίκα που γαλουχούσε τον Δία, ο 
οποίος λέγεται ότι έσπασε το κέρατό της και το μεταμόρφωσε στο Κέρας της Αμάλθειας από το 
οποίο εκπορεύονται όλα τα αγαθά. Αλλά η Αμάλθεια και το Κέρας της ταυτίζονται περισσότερο 
με τον αστερισμό της Αίγας. 

 Οι Πλατωνιστές πίστευαν ότι οι ψυχές όταν λυτρώνονται από το σώμα, ανέρχονται στον ου-
ρανό μέσω των άστρων του Αιγόκερω, γι’ αυτό και ονομαζόταν Πύλη των Θεών. 

Κώστας Φρατζικινάκης

Μύθοι των αστερισμών

Αιγόκερως
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Αγάπη Χατζημπαλάση

Κινηματογράφος

Ο τίτλος της ταινίας προέρχεται από 
τη γνωστή θεώρηση της επιστήμης του 
Χάους, που αναφέρει ότι το χτύπημα των 
φτερών μιας πεταλούδας στη Βραζιλία 
μπορεί να προκαλέσει, μετά από κάποιο 
χρονικό διάστημα, μια μεγάλη καταιγίδα 
στην άλλη άκρη της Γης. 

Aυτό σημαίνει ότι μια ασήμαντη αιτία 
μπορεί να προκαλέσει τεράστια αποτε-
λέσματα.

Αυτό ήταν μια ανακάλυψη του μετεωρολόγου Edward Lorenz 
που αναζητούσε το 1963 ένα μαθηματικό μοντέλο μακροχρόνιων 
προβλέψεων των καιρικών φαινομένων. Κάτι που τελικά απο-
δείχτηκε αδύνατο, επειδή ο καιρός ως σύνολο είναι ένα χαοτικό 
σύστημα. 

Σ’ αυτήν την αναζήτηση οδήγησαν την επιστήμη δύο πράγμα-
τα: α) η περιέργεια του ανθρώπου για το άγνωστο και β) η ανάγκη 
του να ελέγξει το περιβάλλον και το μέλλον του. Να κυριαρχήσει 
δηλαδή στο απρόβλεπτο. 

Το φαινόμενο της Πεταλούδας 

Παίζουν: 
Άστον Κέτσερ

Άμι Σμάρτ
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Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και ο πρωταγωνιστής 
της ταινίας, έχοντας ανακαλύψει τη δυνατότητα επι-
στροφής στο παρελθόν, προσπαθεί να επιδράσει 
σ’ αυτό για να διορθώσει τα λάθη που είχαν γίνει. 
Όμως στην προσπάθειά του αυτή ανακαλύπτει ότι 
αλλάζοντας κάτι στο αρχικό μοντέλο, αυτό λειτουργεί 
ως χιονοστιβάδα και αλλάζει οτιδήποτε υπήρχε γύρω 
απ’ αυτό. Δηλαδή η οποιαδήποτε μικρή αλλαγή που 
κάνει στον εαυτό του επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό 
τους γύρω του. Όμως όσο κι αν προσπαθεί δεν 
καταφέρνει ποτέ να αγγίξει το τέλειο. Πάντα κάτι θα 
πάει στραβά, σαν να πρέπει κάποιος να πληρώνει 
ένα τίμημα. 

Στο τέλος θα κατανοήσει, μέσα απ’ τον πόνο, 
ότι η γνώση απαιτεί θυσία. Αν θέλει πραγματικά να 
γνωρίζει και να ελέγχει την ύπαρξη σαν να ήταν ένας 
μικρός θεός, τότε θα πρέπει να θυσιάσει κάτι, ίσως 
ακόμα και την ίδια του την ύπαρξη…

Από καλλιτεχνικής άποψης δεν πρόκειται για ένα 
αριστούργημα, όμως η ψυχολογική προέκταση 
αυτών που πραγματεύεται είναι πολύ ενδιαφέρουσα.  
Όλοι θα θέλαμε να είχαμε τη δυνατότητα ν’ αλλάξουμε 
το παρελθόν, να διορθώσουμε  ένα λάθος, να αλλά-
ξουμε μια απόφαση, να αποφύγουμε μια ήττα. Μόνο 
που η ίδια η ζωή είναι τόσο χαοτική, που αδυνατούμε 
ν’ αντιληφθούμε πού θα μας οδηγούσε μια διαφο-
ρετική επιλογή. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος χάνει το 
λεωφορείο και μαζί ένα πολύ σημαντικό ραντεβού για 
τη δουλειά του και απολύεται, ίσως όμως να μη μάθει 
ποτέ πως αν έμπαινε σ’ κείνο το λεωφορείο πιθανά να 
πάθαινε ένα ατύχημα. Ή περπατά κάποιος στο δρόμο, 
βλέπει ότι του λύθηκε το κορδόνι απ’ το παπούτσι 
και σκύβει εκνευρισμένος για την καθυστέρηση να 
το δέσει. Λίγο πιο πέρα πέφτει μια γλάστρα από ένα 
μπαλκόνι στο σημείο από όπου θα πέρναγε αν δεν 
υπήρχε η καθυστέρηση…

Ποιος ή τι καθορίζει το τυχαίο; Ανάμεσα στη μοίρα 
και την ελεύθερη βούληση πού ακριβώς χωρά το τυ-
χαίο; Η ίδια η ζωή λοιπόν είναι χαοτική και ο άνθρωπος 
ταυτιζόμενος με τα φαινόμενα θεωρεί ως πραγματικό 
το απατηλό, τη Μάγια. 

Οι φιλόσοφοι συνηθίζουν  να λένε ότι η ζωή 
έχει χιούμορ. Πόσες άραγε από τις βεβαιότητες και 
πεποιθήσεις μας είναι πραγματικά δικές μας; Πόσα, 
για παράδειγμα, από αυτά που πιστεύει ένας λευκός, 
συντηρητικός στις πεποιθήσεις,  χριστιανός στο 
θρήσκευμα, κάτοικος μιας  πόλης της Αμερικής, θα 
πίστευε αν είχε γεννηθεί σε μια φτωχογειτονιά της 
Βομβάης;

 Το να μπορούμε να προβλέψουμε κάποια λάθη 
μας ίσως τελικά να μην είναι τόσο σημαντικό, όσο το 
να μπορούμε να μάθουμε από αυτά. Άλλωστε, είμα-
στε εμείς οι ίδιοι αυτό που εξάγεται από τη διαδικασία 
που ονομάζουμε ζωή. Είμαστε το αποτέλεσμα που 
δημιουργούν οι ήττες και οι νίκες μας. Κι αν, όπως 
λέγεται, η ζωή είναι ένας συνεχόμενος αγώνας, τότε, 
όσο κι αν το θέλουμε, δεν πρόκειται να αποφύγουμε 
τη μάχη. Αυτό ίσως που είναι στο χέρι μας να κάνουμε, 
είναι να γίνουμε καλοί στρατηγοί!

Kινηματογράφος
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Τι είναι ο Μύθος
Ένας μύθος είναι μία αλληγορική διήγηση που αφορά πρόσωπα, καταστάσεις, πράξεις που συνέβησαν 

κάπου, κάποτε. Ο χώρος και ο χρόνος είναι αρκετά απροσδιόριστοι. Θυμίζουν τον τρόπο που όλα τα πα-
ραμύθια ξεκινάνε «μια φορά κι έναν καιρό, σε έναν τόπο μακρινό…». Είναι διδακτικές διηγήσεις, που κρύβουν 
και εμπεριέχουν πολλά από τα μυστικά, νόμους, μυστήρια του Σύμπαντος, του ανθρώπου και της ψυχής.  

«Ένας Μύθος είναι μία μάσκα του Θεού, μία μεταφορά για ό,τι υπάρχει πίσω από την ορατή πλευρά του 
κόσμου» 

«…οι μύθοι είναι ενδείξεις των βαθύτερων πνευματικών μας δυνατοτήτων, ικανές να μας οδηγήσουν 
στην ευχαρίστηση, τη φώτιση, ακόμη και στην έκσταση…»

(Τζ. Κάμπελ, «Η δύναμη του μύθου»)

«Οι μύθοι διεισδύουν βαθιά στην ανθρώπινη 
ψυχή και σιγοψυθιρίζουν σε κάθε ευαίσθητο αυτί 
αιώνιες αλήθειες και ανώτερα ιδανικά». 

«…είναι ζωντανά σπέρματα αλήθειας, που 
μπορούν να γονιμοποιήσουν κάθε κατάλληλα 
προετοιμασμένο ανθρώπινο νου και εκεί να καρ-
ποφορήσουν με καρπούς αφάνταστα πλούσιους». 
«Έχουν μία διεισδυτική ικανότητα και μπορούν να 
οδηγήσουν στη συνειδητοποίηση μεγάλων αλη-
θειών, καθώς επίσης και στη συνειδητοποίηση του 
ίδιου μας του εαυτού».  

«…είναι φορείς υψηλών αληθειών…Είναι σοφά 
πλασμένοι και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα 
αρχέτυπα με τους ανάλογους συμβολισμούς τους, 
οδηγούν σε ανώτερες συνειδησιακές καταστά-
σεις».

Φιλοσοφικός Σύλλογος Ιάμβλιχος, «Συμβολισμός και 
Αναζήτηση»

«...μύθος είναι προσέγγιση μιας πνευματικής ή 
ψυχολογικής ανθρώπινης πραγματικότητας…Ο 
Μύθος είναι μία αληθινή, Ιερή Ιστορία, μια πραγμα-
τικότητα που συνέβη στην αρχή των χρόνων, στη 
διάσταση των πρωταρχικών προελεύσεων ενός 
κόσμου, μιας φυλής, μιας κατάστασης, ενός όντος, 
είτε είναι άνθρωπος είτε ζώο είτε φυτό». 

Τι είναι η Μυθολογία;

Οι Κώδικες Μυθολογίας

Ράσσιου Αθηνά

Οι Μυστικοί Κώδικες της

Μυθολογίας
Η Μυθολογία έχει κάποια 

σχέση με την Ιστορία;
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Τι είναι ο Μύθος

«Ο Μύθος βρίσκεται σε μία διάσταση πιο πέρα 
από τον ανθρώπινο και γήινο χρόνο. Αυτός ρυθμί-
ζει τον κόσμο του «Υπάρχειν». Ο Μύθος βρίσκεται 
στον κόσμο του «Είναι», πέρα από κάθε συγκεκριμέ-
νη ύπαρξη και υλοποίηση στις ορατές και ιστορικές 
διαστάσεις της καθημερινής ανθρώπινης ζωής».

Γ. Α. Πλάνας, «Επιλογή ομιλιών στη Νέα Ακρόπολη»

 «Ο Μύθος αποτελεί ένα πρότυπο της πραγμα-
τικότητας. Ένα Ιδανικό Πρότυπο ή μοντέλο θείας 
προέλευσης, που εξηγεί μία ιερή, ανώτερη πραγμα-
τικότητα, τη δομή της και το πώς και το γιατί ήρθε 
σε ύπαρξη».

Σ. Παττακός, «Η Μυστική διδασκαλία του Πλάτωνα»

Τι είναι η Μυθολογία;
Η Μυθολογία είναι ένα σύστημα από μύθους, οι 

οποίοι συνδέονται μεταξύ τους, εξηγούν τα μυστήρια 
του Σύμπαντος, των θεών και των ανθρώπων και 
αντικατοπτρίζουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε λαού, 
αφού οι μυθολογίες των πολιτισμών διαφέρουν 
μεταξύ τους. Όμως δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε 
μία πολύ σημαντική αλήθεια που μας υπογραμμίζει 
η συγκριτική μελέτη των μύθων, ότι υπάρχουν κοινά 
μυθικά μοτίβα, που συναντώνται σε όλες τις μυθολο-
γίες, αν και κάτω από διαφορετικές μορφές. Αυτά τα 
κοινά μοτίβα μας θυμίζουν τις «Ιδέες» του Πλάτωνα 
και τα «Αρχέτυπα του Συλλογικού ασυνειδήτου της 
Ανθρωπότητας», όπως ο Γιούνγκ τα ονόμαζε.

Οι μύθοι συνδέονταν άμεσα με τις μυητικές δια-
δικασίες στην αρχαιότητα.

«Οι λεγόμενες μυήσεις στα Αρχαία Μυστήρια 
περιείχαν ανθρωπομορφικές αναπαραστάσεις 
της λειτουργίας του πνευματικού κόσμου και των 
νόμων του. Συνέπαιρναν τη φαντασία του εκστασια-
σμένου μυούμενου και τον βοηθούσαν να απαλλα-
γεί από τις ατέλειες και τις δυσαρμονίες του γήινου 
εαυτού του. Κάτω από το φως της πανσελήνου 
και το χαιρετισμό των σπινθηροβόλων αστεριών, 
ο μυούμενος έβλεπε να ζωντανεύουν μέσα του ο 
Όσιρις, ο Ορφέας ή ο Οντίν. Η θυσία του Ορφέα 
αποκτούσε τότε άλλο νόημα γι αυτόν και αναγνώρι-
ζε στο πρόσωπο του ήρωα λειτουργίες του ίδιου του 
του εαυτού. Γινόταν γνώστης και κυβερνήτης της 
ύπαρξης του κι όταν ξαναγύριζε στον καθημερινό 
κόσμο, είχε μία αίσθηση ευθύνης και μία φλόγα 
δημιουργικότητας». 

Φιλοσοφικός Σύλλογος Ιάμβλιχος, «Συμβολισμός και 
Αναζήτηση»

Οι μυστικοί Κώδικες της ΜυθολογίαςΟι Μυστικοί Κώδικες της
Άλλο πράγμα είναι ο Μύθος και άλλο η Άλλο πράγμα είναι ο Μύθος και άλλο η 

Μυθολογία. Ο Μύθος είναι το Φως που κινείται 
από ένα χέρι (Αρχέτυπος). Η σκιά του πάνω 
στον τοίχο (Ιστορία) αποτελεί τη Μυθολογία. 
Πολλές φορές ένας Μύθος επαληθεύεται και 
ιστορικά (π.χ. η ανακάλυψη της Τροίας από 
τον Σλήμαν χάρη στους υπαινιγμούς του 
Ομήρου).

Η Μυθολογία έχει κάποια 
σχέση με την Ιστορία;

Αυτό είναι ένα ερώτημα που απασχόλησε 
πολλούς μελετητές.  Κατά πόσο δηλαδή οι μύθοι 
αναφέρονται και περιγράφουν γεγονότα μόνο 
συμβολικά, τα οποία συνέβησαν κάπου κάποτε 
ή ουσιαστικά μεταφέρουν τη μνήμη πραγματι-
κά ιστορικών γεγονότων, που συνέβησαν σε 
συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, που όμως είναι 
τόσο μακριά χρονικά από τη δική μας, ώστε 
μόνο μέσα από μύθους και προφορικές παρα-
δόσεις θα μπορούσαν να επιβιώσουν σαν μια 
ανάμνηση στη μνήμη μας ως ανθρωπότητα.

Αν προσπαθήσουμε να ορίσουμε την ιστο-
ρία και τη μυθολογία και να τις διαχωρίσουμε, 
θα πούμε ότι στην πρώτη ανήκουν τα αντικει-
μενικά γεγονότα στη μεγαλύτερη τους ακρίβεια, 
ενώ στη δεύτερη ανήκουν οι ψυχολογικές και 
συμβολικές αντιλήψεις, οι οποίες ενυπάρχουν 
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σ’ αυτά τα γεγονότα. Η Ιστορία είναι αυστηρά χρονολογική 
ενώ η Μυθολογία όχι. Επίσης, η Ιστορία είναι η πορεία προς 
τα Αρχέτυπα, ενώ η Μυθολογία είναι αυτή που εμπεριέχει και 
ενσαρκώνει τα Αρχέτυπα. Στην πραγματικότητα και οι δυο 
συσχετίζονται μεταξύ τους και υποστηρίζονται αμοιβαία. Μία 
μυθολογική έννοια κρατά την ίδια συμβολική πραγματικότητα, 
ακόμη κι αν ενυπάρχει σε εκατό διαφορετικά ιστορικά γεγονότα. 
Έτσι π.χ. ο παγκόσμιος κατακλυσμός είναι ένας Μύθος που 
εκδηλώθηκε σε διαφορετικές εποχές και τόπους ως γεγονός, 
όπως πλημμύρες ή θαλάσσιοι σεισμοί.

Οι Μύθοι λοιπόν είναι ψυχολογικές και συμβολικές Αλή-
θειες και επιπλέον ιστορικές. Αυτές οι αλήθειες δονούν σε 
διαφορετικά επίπεδα συνείδησης κι έτσι οι Μύθοι εκφράζουν 
και ανταποκρίνονται σε πνευματικές, διανοητικές, ψυχολογικές 
και ιστορικές πραγματικότητες. Δεν είναι ιστορικό ένα γεγονός 
το οποίο μετά μυθοποιούμε. Πρώτα είναι ο Μύθος, ο οποίος 
μπορεί να ενσαρκωθεί και ιστορικά.

«…ο μύθος είναι ένα μοντέλο πάνω στο οποίο μπορούν να 
προσαρμοστούν, να μοιάσουν ή και να το ενσαρκώσουν πολ-
λά γεγονότα σε διάφορες εποχές, γιατί δεν είναι η ιστορία που 
επαναλαμβάνεται, αλλά ο Μύθος που επανεμφανίζεται».

Σ. Παττακός, «Η Μυστική διδασκαλία του Πλάτωνα»

Τα κλειδιά ερμηνείας είναι τα εξής: 

Οι Κώδικες Μυθολογίας

Οι μυστικοί κώδικες 
των Μύθων

Επειδή ακριβώς, όπως τονίσαμε και 
παραπάνω, οι μύθοι εμπεριέχουν πολλές 
αλήθειες κρυμμένες κάτω από σύμβολα, 
αλληγορίες, μεταφορές, εμφανίζεται 
η ανάγκη της αποκρυπτογράφησής 
τους, έτσι ώστε να γίνει κατανοητό το 
νόημά τους. Σαν πόρτες κλειδωμένες, 
οι μύθοι, για να ανοίξουν, χρειάζονται 
ειδικά κλειδιά-κώδικες. Ποιοι μπορεί να 
είναι  οι κώδικες αποκρυπτογράφησης 
των μύθων; 

«Σύμφωνα με τις διδασκαλίες της 
Εσωτερικής Γνώσης, οι Αλήθειες που 
έχουν κωδικοποιηθεί μέσα στους Μύ-
θους είναι δυνατό να αποσυμβολιστούν 
μέσω των λεγόμενων Κλειδιών Ερμη-
νείας. Αυτά, σύμφωνα με την Ερμητική 
Παράδοση, είναι επτά. Επιτρέπουν την 
αποκρυπτογράφηση των Μύθων, χωρίς 
βέβαια αυτό να σημαίνει ότι είναι εύκολη 
η πραγμάτωση του έργου αυτού. Άλλο 
πράγμα είναι η γνώση της ύπαρξης των 
Κλειδιών Ερμηνείας και άλλο η κατοχή 
και η σωστή χρήση τους. 
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Τα κλειδιά ερμηνείας είναι τα εξής: 

1. Μεταφυσικό (χαρακτήρες του Όντος)
2. Αριθμητικό (εξέλιξη των Ιδεών-Αριθμών)
3. Γεωμετρικό (οργάνωση των Μορφών)
4. Αστρολογικό (αλληλεπιδράσεις Μακρόκοσμου-Μικρόκοσμου)
5. Αλχημικό (σχέσεις της επιθυμίας των Στοιχείων για ένωση)
6. Βιολογικό (κλιμακώσεις της Ζωής)
7. Φιλολογικό (σημειωτικές και συμβολικές μορφές των Ιδεών κλπ)

Συνήθως ένας μύθος περιέχει αλήθειες που συσχετίζονται με ένα ή περισσότερα κλειδιά. Γι’ αυτό μπορεί 
να εμφανιστούν διάφορες ερμηνείες, οι οποίες δεν είναι αντίθετες μεταξύ τους, αλλά απλά χρησιμοποιούν 
διαφορετικό κλειδί ερμηνείας σαν τρόπο προσέγγισης του Μύθου. Και βέβαια, το όλο νόημα του Μύθου 
συσχετίζεται με τη σύνθεση των ερμηνειών, που προέρχονται από τα επιμέρους κλειδιά. 

Οι Μύθοι λοιπόν περιέχουν αλήθειες, όπως και οι παραβολές των Ευαγγελίων. Περιέχουν κωδικοποιη-
μένες γνώσεις, διδασκαλίες και μηνύματα»

Σ. Παττακός, Η μυστική Διδασκαλία του Πλάτωνα

Ας ανοίξουμε λοιπόν την ψυχή μας στη δύναμη των Μύθων. Ας ξανατραφού-
με από αυτούς και ας οδηγηθούμε στην ανακάλυψη του πραγματικού εαυτού 
μας μέσα από το δρόμο που αυτοί υποδεικνύουν και χαράζουν. Ίσως το ταξίδι 
στη διάσταση του Μυθικού να είναι συγχρόνως ένα ταξίδι στη διάσταση του 
πραγματικού και Αληθινού.

Οι μυστικοί Κώδικες της Μυθολογίας

Οι μυστικοί κώδικες 
των Μύθων

ΒιβλιογραφίαΒιβλιογραφία

1. Σ. Παττακός, «Η Μυστική Διδασκαλία του Πλάτωνα», εκδ. Νέα Ακρόπολη
2. Στρ. Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, «Τα άστρα και οι Μύθοι τους», εκδ. Δίαυλος2. Στρ. Θεοδοσίου - Μάνος Δανέζης, «Τα άστρα και οι Μύθοι τους», εκδ. Δίαυλος
3. J. Campbell,  «Η δύναμη του Μύθου», εκδ. Ιάμβλιχος
4. J. Campbell,  «Μύθοι και Παραδόσεις», εκδ. Ιάμβλιχος
5. J. Gaarder, «Ο Κόσμος της Σοφίας», εκδ. Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη
6. Φιλοσοφικός Σύλλογος Ιάμβλιχος, «Συμβολισμός και Αναζήτηση», εκδ. Ιάμβλιχος6. Φιλοσοφικός Σύλλογος Ιάμβλιχος, «Συμβολισμός και Αναζήτηση», εκδ. Ιάμβλιχος
7. Γ.Α. Πλάνας, «Επιλογή Ομιλιών στη Νέα Ακρόπολη», εκδ. Νέα Ακρόπολη
8. Ν. Κανακάρης, «Μύθοι της Δημιουργίας», εκδ. Αρχέτυπο
9. J. Campbell,  «Οι Μάσκες του Θεού», εκδ. Ιάμβλιχος
10. J. Campbell,  «Ο ήρωας με τα Χίλια Πρόσωπα», εκδ. Ιάμβλιχος
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Φιλοσοφία (από τη λέξη φιλο-
σοφία, αγάπη στη σοφία) είναι η 
αναζήτηση που κατανοεί τη βαθύ-
τερη έννοια των πραγμάτων, όπως: 
τα μυστήρια της Φύσης και του Σύ-
μπαντος, την ιστορία και τα ανθρώ-
πινα κίνητρα που υπογραμμίζουν 
κάθε γεγονός του παρελθόντος, 
του παρόντος και του μέλλοντος. 
Και, ίσως το πιο σημαντικό, τον εαυ-
τό μας, την αληθινή μας ταυτότητα 
και δύναμη.

Η φιλοσοφία συνεπάγεται εσω-
τερική ανάπτυξη. Όταν μέσω της 
αναζήτησης καταλαβαίνουμε κάτι 
καλύτερα, αυτό μας επιτρέπει να 
δράσουμε με περισσότερη ευφυΐα. 
Επίσης αυτό διευρύνει το πεδίο των 
γνώσεών μας, επιτρέποντάς μας 
να προχωρήσουμε ακόμα πιο πέρα 
την αναζήτησή μας. Θα μπορούσε 
να υποστηρίξει κάποιος ότι είναι η 
πιο σημαντική δραστηριότητα που 
έχουμε να κάνουμε. 

Ο Φιλοσοφίας

Alexander M. Warren 

ΟΡΟΛΟΣ ΤΗΣΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ.

- Πες μου πώς πέθανε; 
- Θα σου πω πώς έζησε.
(Διάλογος που αναφέρεται στο Σαμουράι αρχηγό Κατσουμότο, στην κινηματογραφική ταινία      

      «Ο Τελευταίος Σαμουράι»)
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Με μια ευρύτερη έννοια, αυτή η αναζήτηση 
κατανόησης είναι αυτή που έχει ωθήσει τα μεγάλα 
κατορθώματα της ανθρωπότητας, επιστημονικά, 
καλλιτεχνικά, θρησκευτικά ή οργανωτικά. Είναι αυτή 
που ωθεί εμάς τους ανθρώπους να φιλοδοξούμε 
να βελτιωθούμε. Πολλά παραδείγματα ζωντανεύ-
ουν τις σελίδες της ιστορίας. Τι ώθησε το Χέντελ και 
το Βιβάλντι να γράψουν τις μελοποιήσεις του Dixit 
Dominus; Τι ώθησε το Ζοζέρ και τον Ιμχοτέπ να χτί-
σουν το θαυμάσιο και πολύπλοκο λατρευτικό Ναό 
της Σακκάρα; Τι ώθησε τον Τζορντάνο Μπρούνο 
και άλλους να διακινδυνεύσουν το διωγμό και το 
θάνατο, για να διδάξουν επιστήμες σε μια ιστορική 
στιγμή που ήταν εχθρική στην έρευνα και στον 

ελεύθερο λόγο; Τι ώθησε 
την Έλενα Π. Μπλαβάτσκυ 
να ταξιδεύει ακούραστα σε 
μακρινά μέρη του κόσμου 
για να κάνει την έρευνά της, 
όταν κάτι τέτοιο φαινόταν 
«αρρωστημένη συμπεριφο-
ρά» για μια γυναίκα μόνη 
της και τι την ώθησε στη 
συνέχεια να προωθήσει μια 
διεθνή και πολυπολιτισμική 
φιλοσοφία ακόμα και όταν 
της επιτέθηκε ένα αντιδρα-
στικό «status quo»; Και τι θα 
λέγατε για την ανδρεία του 
Ιουλιανού, της Υπατίας, του 
Σωκράτη, για όλους εκείνους 
που προώθησαν τη σοφία κι 
εργάστηκαν για να φέρουν 
τους ανθρώπους κοντά και 
για ν’ αποκαταστήσουν την 
κατανόηση και την αρμονία; 
Τι θα λέγατε γι’ αυτούς που 
ήρθαν, σχεδίασαν κι έχτισαν 

Ο ρόλος της Φιλοσοφίας στην Ανθρώπινη ΕξέλιξηΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 
Σ Α Ε

δομές, οι οποίες θα ενέπνεαν αμέτρητες ψυχές 
για αιώνες και χιλιετίες, όπως είναι το αρχαίο 
Περού, η Ελλάδα, η Κίνα, η Ρώμη, η Μεσοποτα-
μία, η Αίγυπτος, η Ιαπωνία και άλλοι πολιτισμοί, 
μερικοί από τους οποίους είναι γνωστοί και 
άλλοι άγνωστοι; Αυτές οι δομές έγιναν από 
λίθο, πολύτιμα ξύλα και μέταλλα. Τι θα λέγατε 
για εκείνα τα αριστουργήματα της υψηλής 
λογοτεχνίας του κόσμου, τα οποία έγιναν από 
ιδέες και αφηρημένες έννοιες;

Αυτά τα φωτεινά αστέρια που έλαμψαν τέ-
λεια σ’ αυτόν τον αστερισμό που ονομάζουμε 
ανθρωπότητα, τι αντιπροσωπεύουν; Ήταν 
ατυχήματα, συμπτώσεις, χτυπήματα της τύχης, 
παρεκκλίσεις; Ή αποτέλεσαν σκαλοπάτια για 
την εξελικτική ανάβαση προς την πολιτιστική, 
διανοητική και πνευματική ανάπτυξη; Πολλά 
περισσότερα επιτεύγματα και κατορθώματα 
θα μπορούσαν να αναφερθούν. Πολλοί τόμοι 
έχουν γραφτεί προκειμένου να τα εξηγήσουν 
και να τα ερμηνεύσουν. Με λίγα λόγια, αυτά 
τα επιτεύγματα ήταν σημαντικές πρόοδοι, που 
έγιναν από άνδρες και γυναίκες, οι οποίοι είναι 
οι ήρωες και αρχηγοί μας.

Αυτά τα υψηλά σημεία αντιπροσωπεύουν 
και δείχνουν την εξέλιξη. Η εξέλιξη είναι κάτι 
περισσότερο από ανάπτυξη περίπλοκων οργα-
νισμών από απλά κύτταρα. Δεν είναι γραμμική 
αλλά μάλλον κυκλική και σπειροειδής, που 
φαινομενικά παλινδρομεί κατά καιρούς αλλά 
από μια πιο ευρεία οπτική γωνία και πάντοτε 
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ανεβαίνει. Μπορεί να λάβει 
μέρος σε αόρατα πεδία (όπως 
η ανθρώπινη ψυχή) όπως ακρι-
βώς γίνεται και με την κοινώς 
ονομαζόμενη φυσική εξέλιξη.

Για τους κλασικούς πολιτι-
σμούς όλα είχαν σχέση μεταξύ 
τους, από το μικρότερο έντομο 
μέχρι το φωτεινότερο αστέρι. 
Η σχέση βασίζεται στην κοινή 
ατραπό της ανάβασης. Κι εμείς 
οι άνθρωποι βρισκόμαστε στην 
ίδια ατραπό. Στην Ανατολή αυτή 
η ατραπός ονομάζεται Δάρμα. 
Στη σύγχρονη αντίληψη για την 
εξέλιξη πολύ λίγα πράγματα 
μπορούμε να διακρίνουμε γι’ 
αυτήν την ατραπό. 

Η  Έλενα Μπλαβάτσκυ ισχυ-
ριζόταν ότι …..

…η ανθρώπινη καρδιά δεν 
έχει ακόμα διερευνηθεί πλήρως 
και γι αυτό το λόγο ποτέ μέχρι 
τώρα δεν κατορθώσαμε να 
αντιληφθούμε, ούτε καν να 
κατανοήσουμε, το εύρος των 
δυνάμεών της. Είναι υπερβολι-

κό να πιστεύει κανείς ότι ο άνθρωπος θα έπρεπε να ανα-
πτύσσει νέου τύπου διαισθήσεις και στενότερες σχέσεις με 
τη φύση; Η λογική της εξέλιξης θα πρέπει να μας διδάσκει 
τόσα πολλά, εάν η λογική αυτή βασίζεται στα θεμιτά συ-
μπεράσματά της. Αν κάπου στην εξελικτική πορεία από το 
φυτό μέχρι τον πλέον εξελιγμένο άνθρωπο έχει εμπλακεί 
κάποια ψυχή, προικισμένη με πνευματικά προσόντα, δεν 
είναι παράλογο να συμπεράνουμε και να πιστέψουμε ότι 
μια αντιληπτική ικανότητα εξελίσσεται παράλληλα με τον 
άνθρωπο αλλά και μέσα σ’ αυτόν, δίνοντάς του την ικανό-
τητα διάκρισης όσον αφορά γεγονότα και αλήθειες, ακόμα 

κι εκείνες που υπερβαί-
νουν το συνήθη βαθμό 
αντίληψής μας.

Τους Σαμουράι , 
τους Ρωμαίους και τους 
Σπαρτιάτες στρατιώτες, 
τους Προ-κολομβια-
νούς και τους Νορβη-
γούς τους τιμούσαν 
και η απόδοση αυτής 
της τιμής ήταν γι’ αυ-
τούς πιο σημαντική 
από τον ίδιο τους τον 
εαυτό.  Ο Βούδας και 
ο Ιησούς εξέφρασαν 

ιδανικά συμπάθειας και κατανόησης, τα 
οποία παραμένουν δυνατά μελλοντικά 
κατορθώματα για όλους μας.

Η λέξη εξελίσσομαι σημαίνει «ξεδιπλώ-
νω, ανοίγω». Αυτό θα μπορούσε να ση-
μαίνει ότι έχουμε μέσα μας ένα σπόρο που 
εμπεριέχει  δώρα πέρα από κάθε φαντασία. 
Να είναι άραγε το πυρ, το οποίο ο έλληνας 
Τιτάνας  Προμηθέας κληροδότησε σε μας 
στο φημισμένο μύθο.

Όταν μας συναρπάζει κάποιος αγώ-
νας της παλαίστρας ή το άρωμα κάποιου 
πευκοδάσους ή όταν κάποιος αστερισμός 
πολύ παλιός φθάνει στα μάτια μας και μας 
κάνει να ξεχάσουμε τα ασήμαντα προβλή-
ματά μας, μπαίνουμε στον πειρασμό να 
ασκηθούμε στη φιλοσοφία, μπαίνουμε 
στον πειρασμό να «ερωτευτούμε» τη σοφία 
και ψάχνουμε να γνωρίσουμε το άγνωστο, 
μπαίνουμε στον πειρασμό να ερευνή-
σουμε, να μάθουμε, να εξερευνήσουμε, 
να γράψουμε, να τραγουδήσουμε, να 
μοιράσουμε, να αναπτυχθούμε πέρα από 
τον εαυτό μας. Αυτό είναι το κάλεσμα της 
φιλοσοφίας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
Έλενα Μπλαβάτσκυ  «Αποκαλυμμένη 

Ίσις»,1875.
«Ο Τελευταίος Σαμουράι», 2004.
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Ó� αυτό το άρθρο θα ασχοληθούμε με τη γιαπωνέζικη τέχνη της ενατένισης των πετρών δύναμης, των 
λεγόμενων Σουισέκι στα γιαπωνέζικα. Μια τέχνη πανάρχαια και συμπληρωματική της τέχνης των Μπονσάι 
(δένδρα σε σμίκρυνση). 

Ðρόκειται για πέτρες σχετικά μικρού μεγέθους, σχηματισμένες με φυσικό τρόπο και χωρίς καμία 
ανθρώπινη τεχνητή επέμβαση, οι οποίες χαρακτηρίζονται για την ομορφιά τους, αλλά και για τη δύναμή 
τους να φέρνουν στο νου μας μια φυσική σκηνή ή ένα αντικείμενο στενά συνδεμένο με τη φύση, όπως για 
παράδειγμα, ένα βουνό, ένα νησί, έναν καταρράκτη ή κάποιο ζώο.    

Ç λέξη Σουισέκι, σημαίνει κατά γράμμα «πέτρα του νερού», από το «σούι», που στα γιαπωνέζικα σημαί-
νει νερό, και το «σέκι» που σημαίνει πέτρα ή πέτρες. Προέρχεται από την πανάρχαια γιαπωνέζικη συνήθεια 
να τοποθετηθούν ειδικές πέτρες -τοπία σε μικρογραφία- σε δίσκους γεμάτους νερό, καθώς και από το 
συσχετισμό ανάμεσα στο Σουισέκι και τις ανατολικές κλασικές ζωγραφιές με τοπία, όπου εμφανίζονται 
βουνά, ποτάμια και λίμνες. 

Οι πέτρες ΔΥΝΑΜΗΣ
 
Ç ãéáðùíÝæéêç ÔÝ÷íç ôïõ ÓïõéóÝêé.

του Καθ. Γεώργιου Α. Πλάνα, Ιδρυτή και 
Διευθυντή της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα    
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Ç τέχνη του Σουισέκι φαί-
νεται ότι αρχικά έκανε την εμ-
φάνισή της στην Κίνα, πριν 
εικοσιένα αιώνες, στην αυλή 
του πρώτου κινέζου αυτοκρά-
τορα Χουάν Τι, όταν διέταξε να 
δημιουργηθεί ένας τεράστιος 
κήπος-μικρογραφία της κινέζι-
κης επικράτειάς του. 

Áργότερα οι πέτρες δύνα-
μης συνδέθηκαν με ταοϊστικές, 
σιντοϊστικές και βουδιστικές 
δοξασίες, που τις εκτιμούσαν 
τόσο για την φυσική τους 
ομορφιά και δύναμη ενορατι-
σμού, όσο και για τη συμβολική 
και θρησκευτική σημασία τους. Για τους βουδιστές 
η πέτρα δύναμης συμβολίζει το κέντρο του κόσμου, 
για τους ταοϊστές συμβολίζει τον παράδεισο. Για τον 
ιάπωνα σιντοϊστή οι πέτρες δύναμης είναι η κατοικία 
ισχυρών αόρατων πνευματικών δυνάμεων και όντων, 
των λεγόμενων «κάμι».

Åπίσης αποτελούν συμβολική σύνθεση της πα-
νάρχαιας διδασκαλίας του Γιν-Γιάνγκ: η πέτρα αντι-

                   Η Σουισέκι

προσωπεύει τα χαρακτηριστικά του Γιάνγκ: σκληρή, 
στέρεα, ανθεκτική, δυνατή, στεγνή, θερμή, λαμπερή, 
τραχιά και διεισδυτική. Το νερό αντιπροσωπεύει τα 
χαρακτηριστικά του Γιν: μαλακό, κενό, υγρό, κρύο, 
σκοτεινό, αδύναμο, παθητικό, δεκτικό, ευαίσθητο 
και μυστηριώδες. 

Ðρος το τέλος της κινέζικης δυναστείας Τανγκ, 
τον 6ο αι. μ.Χ., πολλές πέτρες δύναμης και τοπία 
Μπονσάι  σε μικρογραφία, στάλθηκαν ως αυτο-
κρατορικά δώρα στην γιαπωνέζικη Αυλή. Από τότε 
η τέχνη του Σουικέκι ρίζωσε και αναπτύχθηκε στην 
Ιαπωνία, όπου μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να 
είναι πολύ δημοφιλής. 

1. Ç Äýíáìç õðïâïëÞò



21ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ  2006

Åξαιρετική ακμή είχε κατά τη διάρκεια της περιό-
δου Καμακούρα (1183-1333), τότε που την εξουσία 
ασκούσε η κάστα των Σαμουράι. Σ’ αυτήν την περίο-
δο της γιαπωνέζικης ιστορίας, το Σουισέκι, όπως και 
η Ικεμπάνα (τέχνη της διακόσμησης με λουλούδια), 
το Μπονσάϊ (τέχνη της καλλιέργειας των δένδρων σε 
μικρογραφία), η τελετή του τσαγιού, η καλλιγραφία, 
η ζωγραφική, η ποίηση, η λογοτεχνία, η μουσική και 
η αρχιτεκτονική έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα 
επεξεργασίας και τελειότητας. Ήταν φημισμένες οι 
συνεστιάσεις διακεκριμένων Σαμουράι στις οποίες, 
ανάμεσα σε άλλα, ανταγωνίζονταν να φτιάξουν τα 
καλύτερα ποιήματα που τους ενέπνεαν οι πέτρες 
Σουισέκι που εκτίθονταν.   

Ãια τους μοναχούς του βουδισμού Ζεν, και 
άλλους, οι πέτρες δύναμης χρησιμεύουν  σχεδόν 
ως ιερά αντικείμενα διαλογισμού και ενατένισης. 
Διαλογιζόμενος κανείς πάνω σ’ ένα Σουϊσέκι, μπο-
ρεί να κατανοήσει την ουσία, το είναι της πέτρας, 
την ουσία του βουνού ή του ζώου ή οτιδήποτε 
υπαινίσσεται, αλλά και την ουσία του υπόλοιπου 
σύμπαντος. Το να νιώθει κανείς αυτήν την ουσία, 
το να γίνει ένα με το εσωτερικό είναι της πέτρας, 
αυτό σημαίνει «φώτιση». Με αυτόν τον τρόπο, είναι 
δυνατόν να πάρει από την πέτρα τη δύναμη που 
κρύβει, μια ομορφιά και μια σοφία συσσωρευμένες 
επί εκατομμύρια χρόνια.    

ÁÉÓÈÇÔÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 
ÊÁÉ ÉÄÉÏÔÇÔÅÓ

Ôο μέγεθος ενός Σουισέκι ορίζεται πολύ απλά: η 
πέτρα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ένα κρεμαστό 
κόσμημα, αλλά όχι τόσο βαριά που να μην μπορεί 
να τη σηκώσει ένας άνθρωπος με κανονική δύναμη. 
Αν είναι μεγαλύτερη, τότε θεωρείται πέτρα κήπου.

Åκτός από τις αισθητικές ιδιότητες, σημαντικό 
θετικό χαρακτηριστικό είναι η σκληρότητα της πέ-
τρας. Οι μαλακές και ελαφριές πέτρες, ηφαιστειακής 
ή ιζηματογενούς προέλευσης, δεν χρησιμοποιούνται 
συνήθως, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.

Ðότε μια πέτρα κάνει για Σουισέκι; Μια απλή 
απάντηση μας λέει: όταν έχει κάποια δύναμη. Βέβαια 
αυτό, δεν μας λέει πολλά, γιατί πώς εκφράζεται η 
δύναμη σε μια πέτρα;

Ðαραδοσιακά, και πέρα από την προσωπι-
κή εκτίμηση και βίωμα του καθενός που βρίσκει 

                   Η γιαπωνέζικη τέχνη του  Σουισέκι
και διαλέγει μια και διαλέγει μια 
πέτρα, γίνεται 
λόγος για 7 κύ-
ριες αισθητικές 
ιδιότητες. Τρεις, 
ας πούμε, αντι-
κειμενικές και 
άλλες τέσσερις 
υποκειμενικές, 
οι εξής: δύναμη 
υποβολής, απα-
λά χρώματα και 
ισορροπία, είναι 
οι τρεις πρώτες 
και wabi, sabi, 
shibui και yugen 
οι υπόλοιπες, 
οι οποίες είναι 
γ ιαπωνέζ ικες 
έννοιες που δεν 
έχουν αντίστοι-
χες λέξεις για 

μετάφραση στις δυτικές γλώσσες και δεν μπορούν 
να οριστούν με ακρίβεια. Θα τις επεξηγήσουμε όμως 
εν συνεχεία.

Óτην πράξη, και αφού έχουμε βρει μια υποψήφια 
πέτρα με το κατάλληλο μέγεθος και σκληρότητα, αυτό 
που θα μας απασχολήσει τώρα είναι οι αισθητικές 
ιδιότητες που προσδιορίζουν τη δύναμή της, κι έτσι 
μπορούμε να αναρωτηθούμε: έχει η πέτρα κάποια 
ενδιαφέρουσα πατίνα, επιφάνεια, σχέδια ή χρώμα; Το 
σχήμα είναι ισορροπημένο και αρμονικό; Μας υπο-
βάλλει το σχήμα ενός βουνού, ενός νησιού, ενός ζώου 
ή ενός αντικειμένου που συσχετίζεται με τη Φύση; Έχει 
φανερά ελαττώματα ή ρωγμές στη δομή της; Τι συναι-
σθήματα ξυπνάει; Μας υποβάλλει αισθήματα γαλήνης 
και ηρεμίας ή αντίθετα, ανησυχίας και φόβου;.

Ç  απάντηση σ’ αυτές και άλλες παρόμοιες 
ερωτήσεις μπορούν να δώσουν τις κατάλληλες πλη-
ροφορίες για να βρούμε αν το υποψήφιο Σουισέκι 
διαθέτει τις απαραίτητες αισθητικές ιδιότητες που μόλις 
αναφέραμε. Ας τις δούμε πιο αναλυτικά. 

1. Ç Äýíáìç õðïâïëÞò

Η ομορφιά και η δύναμη ενός Σουισέκι προέρ-
χονται, εν μέρει, από τη δυνατότητα που έχει να μας 
φέρει στο νου μια φυσική σκηνή, τοπίο ή αντικείμενο, 
να ερεθίζει τη φαντασία μας και να ενεργοποιεί συ-
ναισθήματα. 



22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ  2006

Ο ι  δ υ ν α τ ό -
τητες υποβολής 
ενός καλού Σουι-
σέκι είναι σχεδόν 
απεριόριστες. Η 
πέτρα μπορεί να 
μεταφέρει αυτόν 
που την παρατη-
ρεί σε μια μοναχι-
κή καλύβα δίπλα 
στη θάλασσα, σ’ 
ένα βουνό σκε-
π α σ μ έ ν ο  α π ό 
χιόνια, σε τραχείς 
γκρεμούς σαρω-
μένους από τους 

ανέμους, σε έρημα νησιά… ή να δει ένα λουλούδι 
αιώνια παγωμένο στην πέτρα. Πολλές φορές τα Σου-
ισέκι έχουν ονόματα που εκφράζουν τις ιδιότητες που 
η πέτρα μας υποβάλλει.

Συχνά, και παραδόξως, όσο πιο απλή είναι η πέτρα 
τόσο μεγαλύτερος είναι ο πλούτος των εκφραστικών 
της δυνατοτήτων. Οι καλύτερες πέτρες δύναμης συλ-
λαμβάνουν την ουσία ενός φυσικού αντικειμένου ή 
τοπίου με πολύ απλά και ελάχιστα χαρακτηριστικά. 
Εκφράζοντας πολλά με λίγα, ενεργοποιούν τη φα-
ντασία και γονιμοποιούν τη σκέψη.   

2. Ôá áðáëÜ ÷ñþìáôá

Το χρώμα είναι ένα ζωτικό στοιχείο στη δύναμη 
μιας πέτρας. Μπορεί να θυμίζει την πρώτη πρασινάδα 
των τρυφερών βλαστών της άνοιξης, το κρυστάλλινο 
γαλάζιο ενός ανοιχτού ουρανού, τις ερυθρές και κι-
τρινωπές αποχρώσεις των φύλλων του φθινοπώρου, 
το απαλό γκρι ενός ομιχλώδους βουνού, τη ρόδινη 
χροιά μιας δύσης του ήλιου πάνω σ’ έναν παγετώνα 
ή το πιτσιλωτό δέρμα ενός ζώου.

Τα πιο παραδοσιακά χρώματα των Σουισέκι είναι 

απαλά και σκιερά. Οι πέτρες με βαθιά, αν και απαλά 
χρώματα, ειδικά το μαύρο, το πράσινο, την ώχρα, 
το μπλε και το κόκκινο προτιμούνται σε σχέση με 
τα ανοιχτά χρώματα. Τα κρύσταλλα και οι εντελώς 
λευκές πέτρες θεωρούνται ότι έχουν μόνο μια επιφα-
νειακή γοητεία, χωρίς χαρακτήρα και βάθος.

Τα ισχυρότερα Σουισέκι είναι εκείνα που έχουν 
ένα λεπτό μείγμα χρωμάτων, το ένα πάνω στο 
άλλο, σαν να αναδύονται από τα βάθη της πέτρας, 
φωτισμένα από κάποια κρυφή φωτεινή πηγή. Για να 
τονίζονται, είναι καλό να ποτίζονται συχνά, ακόμα 
και να τα χαϊδεύουμε, να τα τρίβουμε με τα χέρια, 
σαν το λυχνάρι του Αλαντίν, μεταβιβάζοντας έτσι 
το λίπος και την ενέργεια της επιδερμίδας στην επι-
φάνεια της πέτρας.     

3. Ç Éóïññïðßá

Είναι κι αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το 
αισθητικό ενδιαφέρον, την ομορφιά και τη δύναμη 
μιας πέτρας. Όταν κρίνουμε μια πέτρα, πρέπει 
να την κοιτάξουμε καλά από τις έξι κύριες οπτικές 
γωνίες της: από μπροστά (έχει μεγάλη σημασία 
να καθορίσουμε σωστά το μέτωπο παρατήρησης, 
που θα είναι το πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό μέρος 
της πέτρας), από πίσω, από δεξιά, από αριστερά, 
από πάνω και τέλος από κάτω, αναζητώντας μη 
συμμετρικά στοιχεία, ακανόνιστα, μη επαναλαμβα-
νόμενα και σε έντονο κοντράστ, αλλά σε αρμονική 
ισορροπία. 

Η ισορροπία επιτυγχάνεται με τη δυναμική ισο-
στάθμιση και αλληλένδετη σχέση μεταξύ διαφόρων 
αντίθετων αλλά και συμπληρωματικών χαρακτηρι-
στικών της πέτρας, όπως για παράδειγμα: 

-Ευθύτητα / καμπυλότητα    
-σκληρότητα / απαλότητα 
-Καθετότητα / οριζοντίωση     
-μεγάλο / μικρό
-Σκοτεινότητα /φωτεινότητα     

     -κίνηση / στατικότητα 
-Κυρτότητα / κοιλότητα    
-μακρύ / κοντό 
-Τραχύτητα / απαλότητα      

Η ποιότητα ενός Σουισέκι προσδιορίζεται, εν μέ-
ρει τουλάχιστον, από τις απαντήσεις σε ερωτήσεις 
όπως: 

-Συνδυάζονται τα στοιχεία ώστε να σχημα-
τίζουν μια στέρεα και καλά θεμελιωμένη πέτρα; 
Συνδυάζονται αρμονικά τα διάφορα μέρη της; 

---Συνεχίζεται στη σελίδα 24
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-Υπάρχει κάποιο τριγωνικό ακανόνιστο σχήμα; (δίδε-
ται σημασία στις ακανόνιστες τριγωνικές μορφές).

-Υπάρχει ποικιλία στην υφή της πέτρας και στο μέγε-
θος και σχήμα των «βουνοκορφών» της; (προτιμούνται 
σε μόνο αριθμό αν υπάρχουν πάνω από δύο).

-Υπάρχει ευχάριστη ισορροπία ανάμεσα στις κάθετες 
και τις οριζόντιες μορφές;

Αν η πέτρα δεν είναι ισορροπημένη, τα διάφορα αυτά 
στοιχεία θα συγκρούονται μεταξύ τους δημιουργώντας ένα 
αίσθημα αταξίας και αστάθειας. Μια αληθινή πέτρα δύνα-
μης συνδυάζει τις διάφορες αντιθέσεις και ασυμμετρίες με 
τρόπο ώστε να αποτελεί ένα αρμονικό, ολοκληρωμένο και 
σταθερό σύνολο. 

4. Wabi
Η κάθε μια από αυτές της λέξεις εμπεριέχει γιαπωνέζικες 

αισθητικές έννοιες πολύ περίπλοκες και αφηρημένες. Αντι-
προσωπεύουν μια ειδική, αν και αόριστη, ψυχολογική και 
πνευματική κατάσταση, την οποία νιώθει ο θεατής καθώς 
βρίσκεται μπροστά και παρατηρεί ένα Σουισέκι. 

Wabi μπορεί να σημαίνει μελαγχολικό, μοναχικό, απομο-
νωμένο, ήρεμο, ταπεινό, ερημωμένο, φτωχό, γαλήνιο… Είναι 
ένα υποκειμενικό συναίσθημα που μεταφορικά συνδέεται, 
ας πούμε, με την εικόνα μιας φτωχής καλύβας ψαρά εγκα-
ταλειμμένη σε μια ακρογιαλιά, σαρωμένη από την αύρα σε 
μια γκρίζα και ανεμοδαρμένη μέρα.  

5. Sabi
Αυτή η έννοια μπορεί να σημαίνει παλιό, γερασμένο, 

αρχαίο, απαλό, ήρεμο, ώριμο και εποχιακό, καθώς και μο-
ναχικό, μελαγχολικό ή έρημο και απομονωμένο. Η πατίνα, η 
υφή και άλλα σημάδια ηλικίας δείχνουν την παρουσία του. 

6. Shibui

7. Yugen

Πέτρα Βουνό, τοποθετημένη σε δίσκο γεμάτο άμμο. Η 
άμμος παριστάνει το χιόνι που έπεσε και ενισχύει τη δύναμη 
υποβολής της πέτρας, θυμίζοντας φυσικό τοπίο.

Πέτρα κοντινό βουνό. Πλάτος  14,5 εκ. Προέλευση Ταϊ-
λάνδη.

Πέτρα μακρινό βουνό, ύψος 11 εκ., πλάτος 26 εκ. Προ-
έλευση Ανατολικά Πυρηναία.

Πέτρα κοντινό βουνό με έναν καταρράκτη. Ύψος 15 εκ. 
Προέλευση Ιαπωνία.

Πέτρα με καταρράκτες, ύψος 8 εκ. Προέλευση Ιαπωνία.

Όψη ενός βουνού των Άλπεων, σκεπασμένο με χιόνι.
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4. Wabi

5. Sabi

6. Shibui
Μπορεί να σημαίνει κομψό, ευγενικό, ήρεμο, ασήμαντο, 

εσωστρεφές, λεπτεπίλεπτο, περιποιημένο. Η πιο κατάλληλη 
εικόνα που δείχνει αυτήν την έννοια είναι η γαλήνια και ταπει-
νόφρων τελετή του τσαγιού.

7. Yugen
Μπορεί να σημαίνει σκοτεινό, σκούρο, μυστηριώδες, βαθύ, 
7. Yugen
Μπορεί να σημαίνει σκοτεινό, σκούρο, μυστηριώδες, βαθύ, 
7. Yugen

αβέβαιο, αινιγματικό και λεπτό. Η κλασική εικόνα που μεταφέρει 
αυτήν την έννοια είναι της σελήνης που λάμπει πίσω από τα 
σύννεφα ή η πρωινή ομίχλη που μισοσκεπάζει ένα βουνίσιο 
τοπίο. 

Για πολλούς ειδικούς, ο καλύτερος τρόπος να περιγραφούν 
αυτές οι έννοιες είναι μέσα από την ποίηση τύπου Ζεν, και πιο 
συγκεκριμένα τα ποιήματα Haiku, όπως το παρακάτω. 

ÊåëáçäÜ Ýíá ðïõëß
Ç çñåìßá ôïõ âïõíïý ãßíåôáé ðéï âáèéÜ
¸íáò ðÝëåêõò ôéôéâßæåé
Ç çñåìßá ôïõ âïõíïý ìåãáëþíåé.

- Ανώνυμο, παλιό κινέζικο ποίημα Ζεν -

---Συνεχίζεται στη σελίδα 27

Τα σουισέκι αυτής της σελίδας ανήκουν στη συλλογή του 
συγγραφέα.
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                   Η γιαπωνέζικη τέχνη του  Σουισέκι
Ïι ιδιότητες των Wabi, Sabi, Shibui kai Yugen εκδηλώνονται πιο ξεκάθαρα σε πέτρες που έχουν αντέξει αι-ι ιδιότητες των Wabi, Sabi, Shibui kai Yugen εκδηλώνονται πιο ξεκάθαρα σε πέτρες που έχουν αντέξει αι-

ώνες εκτεθειμένες στα στοιχεία της φύσης, τη διάβρωση, τις θερμικές αντιδιαστολές, το δάρσιμο των ανέμων, 
της άμμου, του πάγου, του νερού…

Ðαρόλα αυτά, η ομορφιά και η δύναμη ενός Σουισέκι συνήθως κρύβονται ταπεινά κάτω από την επιφά-
νεια και περιμένουν υπομονετικά να τις ανακαλύψει ένα ευαίσθητο και έμπειρο μάτι. Είναι μια ολόκληρη τέχνη 
το να ξέρει κανείς να παρατηρεί τις πέτρες και ακόμα πιο δύσκολο να ανακαλύψει τη δύναμη και την ομορφιά 
που κρύβουν.

Ãια να τελειώσουμε, πρέπει να αναφέρουμε ότι οι συλλέκτες των Σουισέκι έχουν καθιερώσει μερικά συ-
στήματα ταξινόμησής τους. Περιλαμβάνουν ομαδοποιήσεις με βάση το σχήμα, το χρώμα ή τα επιφανειακά 
σχέδια τους. 

¸τσι για παράδειγμα, η ταξινόμηση με βάση το σχήμα περιλαμβάνει, ανάμεσα σε άλλες, τις εξής υποομάδες: 
τις πέτρες-βουνό, τις πέτρες-νησί, τις πέτρες με καταρράκτη, τις πέτρες-οροπέδιο, τις πέτρες-ακτή, τις πέτρες-
λίμνη, τις πέτρες σε σχήμα γέφυρας, πέτρες-σπήλαιο, τις πέτρες σε σχήματα μυθικών ζώων, δράκων, κλπ., τις 
πέτρες σε σχήμα σπιτιού, τις πέτρες με ανθρώπινα σχήματα, ανθρώπινα όργανα ή μέρη του σώματος, κλπ. 

Ç ταξινόμηση με βάση τα χρώματα διακρίνει μαύρες, κόκκινες, γαλάζιες ή μπλε, πορφυρές, κίτρινες και  
πεντάχρωμες πέτρες, που παραδοσιακά αποτελούνται από ένα βασικό μείγμα από κόκκινο, κίτρινο και πρά-
σινο, αλλά και με λίγο γκρι, γαλάζιο, μαύρο, πορφυρό ή άσπρο.

Ôέλος, τα Σουισέκι μπορούν επίσης να ταξινομούνται με βάση τα σχέδια που έχουν στην επιφάνειά τους. 
Παραδοσιακά, προτιμούνται σχέδια που έχουν στενή σχέση με τη φύση. Βέβαια, ένα ελκυστικό επιφανειακό 
σχέδιο, όπως και το χρώμα, δεν αποτελεί από μόνο του ένα Σουισέκι. Η πέτρα δύναμης πρέπει να είναι υπο-
βλητική και να πληρεί και άλλες αισθητικές απαιτήσεις που ήδη αναφέραμε.

Ïι πιο σημαντικές κατηγορίες των πετρών με σχέδια είναι: οι πέτρες 
με σχέδια λουλουδιών, οι πέτρες με σχέδια καρπών, οι πέτρες με σχέδια 
φύλλων, με σχέδια της σελήνης ή του Ήλιου ή με σχέδια αστεριών, οι 
πέτρες με μετεωρολογικά σχέδια (βροχής, χιονιού, κεραυνού, κλπ.), με 
σχέδια γραμμών τίγρης, με σχέδια φιδιού, με σχέδια διχτυού, κ.λ.π.  

Óημαντικότατος είναι και ο τρόπος με τον οποίο εκτίθεται ένα 
Σουισέκι. Τόσο ως προς το βάθρο ή τη βάση που θα το στηρίζει, 
όσο και ως προς το χώρο ή το περιβάλλον στο οποίο θα εκτίθεται. Ο 
καλύτερος συνδυασμός είναι σε μια ξύλινη βάση μαζί μ’ ένα δένδρο 
Μπονσάι σε χαμηλά ξύλινα τραπεζάκια, σε διαφορετικό ύψος, κάτω 
από έναν πίνακα ζωγραφικής (Τοκονάμα). 

Áς μην ξεχνάμε ότι μια πέτρα δύναμης είναι η κατοικία, ο φορέ-
ας κάποιας χιλιόχρονης ενέργειας, είναι, κατά κάποιο τρόπο, μια 
«ζωντανή» πέτρα που, αφού την πήραμε από το φυσικό και οικείο 
περιβάλλον της, οφείλουμε να της προσφέρουμε έναν εξίσου ικα-
νοποιητικό ή και καλύτερο ακόμα νέο τόπο διαμονής. Μόνο έτσι θα 
μπορούμε να ωφεληθούμε, αισθητικά και πνευματικά, από τη θέα 
της και τη συντροφιά της.

Τοκονάμα  που αποτελείται από πέτρα με σχέδιο χρυσάνθεμου και ζωγραφι-
σμένο ρολλό στο επάνω μέρος. Η πέτρα δεν υποβάλλει κανένα σχεδόν αίσθημα 
οριζόντιας κίνησης, γι’ αυτό τοποθετείται στο κέντρο του χώρου έκθεσης. Το 
σουϊσέκι και το θέμα της ζωγραφικής στο ρολλό, ένα μικρό σπίτι  στην όχθη 
μιας ορεινής λίμνης, συμπληρώνουν το ένα το άλλο όμορφα. 
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Η πολιτιστική ατζέντα της Νέας Ακρόπολης

Mέσα στον Οκτώβριο πραγ-
ματοποιήθηκε σεμινάριο Πρώτων 
Βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό 
Σταυρό και συγκεκριμένα από το 
Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών για 
μέλη και φίλους του Σωματείου 
μας. Μάλιστα, ήταν τόσο μεγάλη 
η προσέλευση, ώστε το σεμινάριο 
επαναλήφθηκε γι’ αυτούς που δεν 
μπόρεσαν να το παρακολουθή-
σουν την πρώτη φορά.

Μάθαμε βασικές αρχές των 
Πρώτων Βοηθειών, οι οποίες σίγου-
ρα θα αποδειχτούν πολύ χρήσιμες 
στα μέλη μας που ασχολούνται 
με την κοινωνική και οικολογική 
δράση.

Δυστυχώς, οι καιροί είναι δύσκο-
λοι και γίνονται όλο και δυσκολότε-
ροι. ΄Ετσι, τέτοιου είδους γνώσεις 
και πρακτικά μαθήματα είναι πολύ 
χρήσιμα για όλους.

1.
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε.

2.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ 
ΣΤΑΥΡΟ                                    

Λάρισα

Το παράρτημα της Νέας Ακρόπολης στη Λάρισα, κατανοώντας την 
ανάγκη των ανθρώπων της πόλης για ενασχόληση με την εσωτερική 
φιλοσοφία, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα «Αύρα» με ευκαιρία την 
έναρξη των δραστηριοτήτων του. Η ομιλία που πραγματοποιήθηκε με 
επιτυχία κι αγκαλιάστηκε από το ενδιαφέρον του κοινού, περιείχε, εκτός 
των άλλων, προβολή slides και powerpoint, ενώ έδωσε στο ακροατήριο 
μια σαφή εικόνα για το τι πραγματικά είναι ο άνθρωπος και τα αόρατα 
σώματα του. 

Αθήνα

ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΥΡΑ                                    ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΥΡΑ                                    

4.

3.

5.
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1.

2.
6ο ΚΥΝΗΓΙ ΤΟΥ ΚΡΥΜΜΕΝΟΥ ΘΗΣΑΥ-

ΡΟΥ

Την Κυριακή 16/10 το πρωί η Κ.Ο.Δ.Ε. 
(Κοινωνική και Οικολογική Δράση Ελλάδας) 
-  Ζωντανές Δυνάμεις, μέσα στα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων της, διοργάνωσε με 
επιτυχία για 6η φορά, το κυνήγι του κρυμ-
μένου θησαυρού, το οποίο για φέτος ήταν 
βασισμένο στον «Κώδικα Da Vinci». 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 
κάστρο και στη λίμνη Παμβώτιδα, στην 
οποία τα τελευταία 2 χρόνια η Κ.Ο.Δ.Ε. κάνει 
βάρδιες φύλαξης και προστασίας.

Οι συμμετέχοντες έτρεξαν, έπαιξαν, γέ-
λασαν και τελικά κατάφεραν να λύσουν το 
μυστήριο και να πάρουν πλούσια δώρα.

4.

3. Θεσσαλονίκη

Ιωάννινα

Οι εθελοντές και οι φίλοι του πολιτιστικού 
οργανισμού Νέα Ακρόπολη με τις τακτικές 
μηνιαίες επισκέψεις τους στην Παιδιατρική 
Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, χαρίζουν 
το γέλιο και την ψυχαγωγία στα νοσηλευόμε-
να μικρά παιδιά, παρουσιάζοντας θεατρικό 
παιχνίδι, παραμύθια και κουκλοθέατρο και 
προσφέροντας, μέσω των ευγενών χορη-
γών τους, παιχνίδια, δώρα και χυμούς.

Έπειτα από ένα όμορφο καλοκαίρι, στο παράρτημα του 
Ηρακλείου ξεκινήσαμε με ανανεωμένη διάθεση τις δραστηρι-
ότητές μας.

Η πρώτη ομιλία γι’ αυτήν τη σεζόν ήταν: «Η φιλοσοφία των 
Πολεμικών Τεχνών» με ομιλητή τον κ. Σάββα Παττακό. Αρκετοί 
συμπολίτες μας συμμετείχαν σ’ αυτήν τη βραδιά και άκουσαν 
με ενδιαφέρον πώς η φιλοσοφία και ο πόλεμος μπορούν να 
συνυπάρχουν αρμονικά όταν διαποτίζονται από κώδικες τιμής 
ξεχασμένους στο σημερινό μας πολιτισμό.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ                                   

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ

Ηράκλειο

5.
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Το Τάο είναι μια έννοια που συναντάται στον κινέζικο πολιτισμό. Η πραγματική σημασία της 
λέξης είναι: δρόμος, πορεία και πολλές φορές μεταφράζεται ως: χαράσσω ένα δρόμο, οδηγώ, 
θέτω σε επικοινωνία ή παίρνει την έννοια του λέγειν και υπονοεί το λόγο που πληροφορεί ή διδά-
σκει. Ως μεταφυσικός όρος περιέχεται συνάμα στο θρησκευτικό, φιλοσοφικό αλλά και μεταφυσικό 
τμήμα αυτού του πανάρχαιου πολιτισμού. Αποτελεί μια αρκετά αφηρημένη έννοια που προκαλεί σε 
όσους τη συναντούν μεγάλη δυσκολία στην πλήρη και σαφή κατανόησή της και κυρίως αν αυτοί 
προέρχονται από έναν ορθολογιστικό και «τετράγωνο» πολιτισμό, όπως αυτός που κυριαρχεί στο 

σύγχρονο κόσμο. 
Προέρχεται και επιβεβαιώνει τον καθαρά διαισθητικό τρόπο με τον οποίο σκέφτονταν, ζούσαν και αντιλαμβά-

νονταν οι Κινέζοι τον κόσμο. Και το νόημα του Τάο είναι τόσο ολιστικό, πλήρες και υπερβατικό, όσο η σκέψη και η 
«ματιά» αυτού του πολιτισμού ως προς τη Ζωή, το Πνεύμα, τη Φύση και την Αλήθεια.

Στη πιο συγκεκριμένη χρήση της σημαίνει το δρόμο που κάποιος πρέπει να ακολουθήσει για να φτάσει στο Θεό, 
στο Πνεύμα. Υποδηλώνει την ατραπό που ενώνει τη Γη με τον Ουρανό, την ηθική πορεία προς το Θεό και όλους 
εκείνους που ως οδηγοί σ’ αυτό το δρόμο, μπορούν να ενσαρκώσουν τη Θεία Τάξη μες στους ανθρώπους και 
τη φύση.

Στην πιο αφηρημένη του σημασία συνδέεται με την έννοια του Θεού, του Απόλυτου, Μοναδικού Θεού που 
ποτέ  κανένα θρησκευτικό, φιλοσοφικό και μεταφυσικό σύστημα δεν μπόρεσε να ορίσει με ένα όνομα. Ο μικρός 
ανθρώπινος νους αδυνατεί να συλλάβει το πραγματικό του νόημα, γιατί ακριβώς υπερβαίνει το δυϊκό τρόπο με τον 
οποίο λειτουργεί. Όλα για το μυαλό του ανθρώπου είναι σχετικά, ορίζονται και χαρακτηρίζονται πάντα σχετιζόμενα 
με κάτι. Καταλαβαίνουμε τη μέρα, γιατί ξέρουμε τη νύχτα και το άσπρο σε σχέση με το μαύρο. Το  Τάο όμως είναι 
Απόλυτο, είναι η πηγή όλων των σχετικών και όλων των σχετικοτήτων, άρα είναι μάταιο για μας να προσπαθούμε 
να το καταλάβουμε νοητικά.

Το Τάο καθώς είναι Απόλυτο είναι μέσα στο καθετί και καθετί αποτελείται και είναι μέσα σ’ Αυτό. Κάθε ον, 
κάθε ύπαρξη και κάθε αντικείμενο σ’ αυτό τον κόσμο είναι τμήμα του Τάο και σ’ Αυτό οφείλει την ύπαρξη και την 
υπόστασή του. Ο άνθρωπος στο  Τάο πρέπει να αναζητήσει την ουσία, την πηγή και το νόημα του, γιατί μέσα Του 
κρύβεται η Ουσία όλων. Είναι ταυτόχρονα το Απόλυτο αλλά και η Πηγή του Απόλυτου.

Είναι το μη-Ον, υπερβατικό του Χρόνου και του Χώρου. Αυτό που Είναι και κρύβεται πίσω από καθετί. Επειδή 
στερείται κάθε προσδιορισμού αποκαλείται και «Μυστήριο», το «Μυστήριο των Μυστηρίων». Για 
να υπάρξει, να εκφραστεί και να εκδηλωθεί στον αντικειμενικό κόσμο χρειάζεται την Τε, την ενέργεια 
εκείνη που δίνει ζωή και μορφή σε όλα τα εκδηλωμένα. 

Το Τάο είναι η Αρχή της Φυσικής Τάξης. Αυτή η τάξη εκδηλώνεται στον υπαρκτό κόσμο μέσα 

Ο Τ  Τ«Υπάρχουν πολλοί δρόμοι,
Τι είναι όμως το Τάο;
Υπάρχουν πολλά ονόματα,
ποιο είναι όμως το όνομά Του;
Ανώνυμο είναι και απ’ αυτό Ανώνυμο είναι και απ’ αυτό 
ξεπήδησαν όλα.
………………………………………………………………………………………………
Από πού προέρχεται, δεν ξέρω.Από πού προέρχεται, δεν ξέρω.
Σαν μια πύλη είναι προς το Υπέρτατο.»Σαν μια πύλη είναι προς το Υπέρτατο.»

Ï
ÄÑÏÌÏÓÄÑÏÌÏÓ
ÔÏÕ

Κοκολάκη Χρυσούλα

ΤΑΟ
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από τις αντίθετες και συμπληρωματικές Αρχές του Γιν-Γιαγκ. Όλα εμπεριέχουν μέσα τους αυτές τις από τις αντίθετες και συμπληρωματικές Αρχές του Γιν-Γιαγκ. Όλα εμπεριέχουν μέσα τους αυτές τις 
αρχές που μάχονται διαρκώς ποια θα κυριαρχήσει πάνω στην άλλη. Η ασταμάτητη αυτή εναλλα-αρχές που μάχονται διαρκώς ποια θα κυριαρχήσει πάνω στην άλλη. Η ασταμάτητη αυτή εναλλα-
γή κάνει τον κόσμο να αλλάζει, να μην είναι ποτέ στάσιμος ούτε σταθερός. Αυτή είναι η Τάξη της γή κάνει τον κόσμο να αλλάζει, να μην είναι ποτέ στάσιμος ούτε σταθερός. Αυτή είναι η Τάξη της 
Φύσης.

Ο άνθρωπος για να μπορεί να βαδίσει στη θεία Ατραπό, στο  Τάο, και να γίνει ένα μ’ Αυτό, , και να γίνει ένα μ’ Αυτό, 
χρειάζεται να ανακαλύψει μέσα του τη Τε, την ενέργεια εκείνη που θα τον κάνει ηθικό και ενάρετο, χρειάζεται να ανακαλύψει μέσα του τη Τε, την ενέργεια εκείνη που θα τον κάνει ηθικό και ενάρετο, 

σύμφωνο με το θεϊκό του κομμάτι. Θα είναι τότε ικανός να εκφράσει τη Θεία Τάξη. σύμφωνο με το θεϊκό του κομμάτι. Θα είναι τότε ικανός να εκφράσει τη Θεία Τάξη. 
Ο τρόπος που θα το κατορθώσει αυτό είναι μέσα από τη Wu Wei. Αυτή εκφράζει την πηγαία δράση της Φύσης Ο τρόπος που θα το κατορθώσει αυτό είναι μέσα από τη Wu Wei. Αυτή εκφράζει την πηγαία δράση της Φύσης 

και θα επιτρέψει στον άνθρωπο να γίνει Φυσικός, δηλαδή θεϊκός, σύμφωνος με τοκαι θα επιτρέψει στον άνθρωπο να γίνει Φυσικός, δηλαδή θεϊκός, σύμφωνος με το  Τάο. Wu Wei σημαίνει «χωρίς . Wu Wei σημαίνει «χωρίς 
δράση», «απουσία δράσης», «μη δράση». Σε πρακτικό επίπεδο διδάσκει τη στάση της μη-αντίστασης: ο Ταοϊστής δράση», «απουσία δράσης», «μη δράση». Σε πρακτικό επίπεδο διδάσκει τη στάση της μη-αντίστασης: ο Ταοϊστής 
αποφεύγει να παρεμβαίνει στη ροή των πραγμάτων αφήνοντας σε κάθε ον τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σύμφωνα αποφεύγει να παρεμβαίνει στη ροή των πραγμάτων αφήνοντας σε κάθε ον τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σύμφωνα 
με την ίδια του τη φύση. Κάθε παρέμβαση μέσα στην πορεία των πραγμάτων επιφέρει, αργά ή γρήγορα, κινδύνους, με την ίδια του τη φύση. Κάθε παρέμβαση μέσα στην πορεία των πραγμάτων επιφέρει, αργά ή γρήγορα, κινδύνους, 
όπως κάθε δράση φέρνει και μια αντίδραση. Η Φυσική Τάξη και ισορροπία θα φροντίσουν για την ομαλή και ορθή όπως κάθε δράση φέρνει και μια αντίδραση. Η Φυσική Τάξη και ισορροπία θα φροντίσουν για την ομαλή και ορθή 
πορεία τους με μια σοφία ανώτερη και αλάνθαστη. πορεία τους με μια σοφία ανώτερη και αλάνθαστη. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται στις διδασκαλίες του Ταοϊσμού ότι: επειδή υπάρχουν οι νόμοι υπάρχουν και αυτοί Χαρακτηριστικά αναφέρεται στις διδασκαλίες του Ταοϊσμού ότι: επειδή υπάρχουν οι νόμοι υπάρχουν και αυτοί 
που τους παραβαίνουν και ότι η μη δράση είναι κάτι που πολύ δύσκολα μπορεί να κατορθωθεί, αλλά αν αυτό που τους παραβαίνουν και ότι η μη δράση είναι κάτι που πολύ δύσκολα μπορεί να κατορθωθεί, αλλά αν αυτό 
γίνει, εκείνος που την υιοθετεί θα γίνει αδύναμος και ευκίνητος σαν το νερό, που είναι το πιο παθητικό και θηλυκό γίνει, εκείνος που την υιοθετεί θα γίνει αδύναμος και ευκίνητος σαν το νερό, που είναι το πιο παθητικό και θηλυκό 
πράγμα, αλλά μπορεί να νικήσει και τον πιο σκληρό βράχο.πράγμα, αλλά μπορεί να νικήσει και τον πιο σκληρό βράχο.

Επίσης απαραίτητη είναι για τον Ταοϊστή η επίτευξη του κενού. Το κενό ορίζεται ως ο εξαγνισμός από το εσωτε-Επίσης απαραίτητη είναι για τον Ταοϊστή η επίτευξη του κενού. Το κενό ορίζεται ως ο εξαγνισμός από το εσωτε-
ρικό του ανθρώπου, την ψυχολογία και το νου του, από τα πάθη και τις επιθυμίες. Όταν δεν έχει γεμίσει τον εαυτό ρικό του ανθρώπου, την ψυχολογία και το νου του, από τα πάθη και τις επιθυμίες. Όταν δεν έχει γεμίσει τον εαυτό 
του από αυτά, το του από αυτά, το  Τάο θα βρει το χώρο να εισέλθει μέσα του. Όταν ο άνθρωπος θα είναι ικανός να απαρνηθεί τις  θα βρει το χώρο να εισέλθει μέσα του. Όταν ο άνθρωπος θα είναι ικανός να απαρνηθεί τις 
απολαύσεις και να εξαγνίσει τον εαυτό του, οι ουράνιες πνευματικές δυνάμεις θα μπορούν να ενοικούν σ’ αυτόν απολαύσεις και να εξαγνίσει τον εαυτό του, οι ουράνιες πνευματικές δυνάμεις θα μπορούν να ενοικούν σ’ αυτόν 
ειρηνικά. 

Για τη γνώση του Για τη γνώση του Τάο απαραίτητη είναι η κάθαρση της διάνοιας από τις επιστημονικές γνώσεις, τη λογική  απαραίτητη είναι η κάθαρση της διάνοιας από τις επιστημονικές γνώσεις, τη λογική 
σκέψη αλλά και τις αισθήσεις. Κατά κάποιο τρόπο διδάσκει έναν ασκητισμό, όχι τόσο στην πλήρη εγκατάλειψη σκέψη αλλά και τις αισθήσεις. Κατά κάποιο τρόπο διδάσκει έναν ασκητισμό, όχι τόσο στην πλήρη εγκατάλειψη 
των αισθήσεων, αλλά στην ορθή χρήση τους και στην αποφυγή των βλαβερών τους αποτελεσμάτων καθώς των αισθήσεων, αλλά στην ορθή χρήση τους και στην αποφυγή των βλαβερών τους αποτελεσμάτων καθώς 
αποτελούν πύλες στον ανθρώπινο οργανισμό επικίνδυνες για απώλεια ζωτικότητας, που είναι επίσης και απώλεια αποτελούν πύλες στον ανθρώπινο οργανισμό επικίνδυνες για απώλεια ζωτικότητας, που είναι επίσης και απώλεια 
ψυχής. Οι ψευτογνώσεις, από την άλλη, μπερδεύουν τη διάνοια και την αποπροσανατολίζουν προς τη γνώση ψυχής. Οι ψευτογνώσεις, από την άλλη, μπερδεύουν τη διάνοια και την αποπροσανατολίζουν προς τη γνώση 

των εξωτερικών πραγμάτων, ενώ η Αληθινή Γνώση, ως Σοφία, κρύβεται στη γνώση των εξωτερικών πραγμάτων, ενώ η Αληθινή Γνώση, ως Σοφία, κρύβεται στη γνώση 
του ίδιου μας του εαυτού.

Τελικά, η Ζωή περιγράφεται σαν ένα ταξίδι που με τη γέννηση απομακρύνει τα όντα Τελικά, η Ζωή περιγράφεται σαν ένα ταξίδι που με τη γέννηση απομακρύνει τα όντα 
από το  Τάο, σαν τα παιδιά του και με το θάνατο τα επαναφέρει στην Ουσία του, μέσα , σαν τα παιδιά του και με το θάνατο τα επαναφέρει στην Ουσία του, μέσα 
στην αγκαλιά του. Το ζωντανά όντα παρασυρμένα από τον κοσμικό ρυθμό γεννιούνται στην αγκαλιά του. Το ζωντανά όντα παρασυρμένα από τον κοσμικό ρυθμό γεννιούνται 
μες στον κόσμο των αισθήσεων για να επιστρέψουν ξανά κάποια στιγμή στο χώρο του μες στον κόσμο των αισθήσεων για να επιστρέψουν ξανά κάποια στιγμή στο χώρο του 
Αόρατου και της Πηγής. Ο αληθινός Ταοϊστής δεν αρκεί να γνωρίζει νοητικά αυτόν τον Αόρατου και της Πηγής. Ο αληθινός Ταοϊστής δεν αρκεί να γνωρίζει νοητικά αυτόν τον 
παγκόσμιο Νόμο, αλλά των βιώνει με σθένος κάνοντας ο ίδιος τη δική του επιστροφή στο παγκόσμιο Νόμο, αλλά των βιώνει με σθένος κάνοντας ο ίδιος τη δική του επιστροφή στο 
Τάο, πραγματοποιώντας μέσα του την Ενότητα, την Απλότητα, την Κενότητά Του., πραγματοποιώντας μέσα του την Ενότητα, την Απλότητα, την Κενότητά Του.

Η Ατραπός προς το Τάο είναι δύσκολο εγχείρημα για να το κατακτήσει κανείς.  είναι δύσκολο εγχείρημα για να το κατακτήσει κανείς. 
Γι’ αυτό μες στην ιστορία πολύ λίγοι υπήρξαν πραγματικοί Ταοϊστές που έζησαν και Γι’ αυτό μες στην ιστορία πολύ λίγοι υπήρξαν πραγματικοί Ταοϊστές που έζησαν και 
δίδαξαν έμπρακτα το Δρόμο Του. Στην υψηλότερή του έκφραση το φιλοσοφικό ρεύμα δίδαξαν έμπρακτα το Δρόμο Του. Στην υψηλότερή του έκφραση το φιλοσοφικό ρεύμα 
του Ταοϊσμού έφτασε από  το μεγάλο Κινέζο σοφό Λάο Τσε. Σ’ αυτόν αποδίδεται και του Ταοϊσμού έφτασε από  το μεγάλο Κινέζο σοφό Λάο Τσε. Σ’ αυτόν αποδίδεται και 
το πιο φημισμένο ίσως κινέζικο σύγγραμμα, το Ταοϊκό « Τάο Τε Τζιγκ». Αποτελεί ένα  Τε Τζιγκ». Αποτελεί ένα 
θησαυρό υπερβατικής Σοφίας, θαυμάσιο εγχειρίδιο για το δρόμο της πνευματικής θησαυρό υπερβατικής Σοφίας, θαυμάσιο εγχειρίδιο για το δρόμο της πνευματικής 
ανάβασης και τελειοποίησης.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
-«Εισαγωγή στη Σοφία της Ανατολής», Γ.Α. Πλάνας, εκδ. ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
-«Τάο Τε Τζιγκ», Λάου Τζε, εκδ. ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
-«Ο Λάο Τσε και ο Ταοϊσμός», Μαξ Κάλτενμαρκ, εκδ. ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
-«Το Τάο και η Φυσική», Fritjof Carpa, εκδ. ΩΡΟΡΑ

Ο ΔΡΟΜΟΣ  ΤΟΥ ΤΑΟ
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 Η Ζωή και ο  θάνατος είναι οι δυο όψεις-πόλοι 
του ίδιου νομίσματος, της ΜΙΑΣ ΖΩΗΣ, όπως έλεγαν 
οι αρχαίοι σοφοί. Εμείς, σαν εραστές της σοφίας, 
αρκεί να δεχτούμε τις απόψεις τους για να συνειδη-
τοποιήσουμε την ίδια την πορεία της εξέλιξης. 

Τι είναι όμως ο θάνατος; Ακολουθεί κάτι μετά το 
τέλος της γήινης ζωής; Για ποιο λόγο γεννιόμαστε; 
Ποιοι είμαστε; Από πού ερχόμαστε και προς τα πού 
πηγαίνουμε; 

Σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα καλούνται η 
φιλοσοφία, οι θρησκείες στην ουσία τους, αλλά 
και η ίδια η  επιστήμη της ψυχολογίας να δώσουν 
απάντηση.

 Ας προσπαθήσουμε να ξετυλίξουμε το κουβάρι. 
Ας πάρουμε τα πράγματα με μια σειρά. 

«Ο θάνατος, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τίποτα 
άλλο παρά ο χωρισμός δύο πραγμάτων, τα οποία 
πριν ήταν ενωμένα. Της ψυχής και του σώματος» 
έλεγε ο θείος Πλάτων. 

Όλοι οι αρχαίοι λαοί, οι Σουμέριοι, οι Ινδιάνοι της 
Αμερικής, οι Αιγύπτιοι, οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Ιάπω-
νες και οι  Έλληνες πίστευαν στη μετενσάρκωση. 
Μεγάλες προσωπικότητες, όπως ο Πυθαγόρας, 
ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Κομφούκιος ο Λάο 
Τσε, ο Βούδας  αλλά και πιο σύγχρονοι, όπως ο Νί-
τσε, ο Σοπενχάουερ και άλλοι επιβεβαίωσαν αυτήν 
την παλιά θεωρία. 

Ïé íüìïé ôçò

«Ερχόμαστε από μια σκοτεινή άβυσσο, καταλήγουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο: το 
μεταξύ φωτεινό διάστημα το λέμε Ζωή. Ευθύς ως γεννηθούμε αρχίζει η επιστροφή. 
Ταυτόχρονα το ξεκίνημα κι ο γυρισμός. Κάθε στιγμή πεθαίνουμε. Γι’ αυτό πολλοί δι-
αλάλησαν: Σκοπός της ζωής είναι ο θάνατος. Μα ευθύς ως γεννηθούμε αρχίζει κι η 
προσπάθεια να δημιουργήσουμε, να συνθέσουμε,  να κάμουμε την ύλη ζωή. Κάθε 
στιγμή γεννιόμαστε. Γι αυτό πολλοί διαλάλησαν: Σκοπός της εφήμερης ζωής είναι η 
αθανασία» 

Ασκητική Ν. Καζαντζάκης

νόμοι Μ

ÌÅÔÅÍÓÁÑÊÙÓÇÓÌÅÔÅÍÓÁÑÊÙÓÇÓ
Πόπη Λουμπάκη
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Η μετενσάρκωση, λοιπόν, είναι μια παμπάλαια διδα-
σκαλία, η οποία μας παρουσιάζει την αλληλοδιαδοχή 
της ζωής και του θανάτου στην ανθρώπινη ύπαρξη.  
Πριν προχωρήσουμε, ας διαλογιστούμε παρατηρώντας 
την ίδια τη φύση, η οποία μας διδάσκει την ύπαρξη κύ-
κλων… Κάθε νέα άνοιξη διαδέχεται το χειμώνα…κάθε νέα 
μέρα την νύχτα… Ο άνθρωπος, ως ένα αναπόσπαστο 
κομμάτι της φύσης, συμμετέχει στους ρυθμούς της και, 
ακολουθώντας αυτούς τους ρυθμούς, ζει, πεθαίνει και 
ξαναζεί σ’ αυτόν τον κόσμο. 

Η μετενσάρκωση  μας  διδάσκει ότι η ανθρώπινη 
ψυχή, ή αλλιώς η πνευματική ενέργεια, αλλάζει φο-
ρέα. Αλλάζει υλική παρουσία  κάθε φορά κι έτσι ζει 
διάφορες ζωές μέσα στη  ροή της εξέλιξης. Εξάλλου ο 
ίδιος ο σκοπός του Νόμου της Μετενσάρκωσης είναι 
η τελειοποίηση του όντος. Μέσα από τις διαδοχικές 
μετενσαρκώσεις το ανθρώπινο πνεύμα τελειοποιείται, 
αποκτώντας αναγκαίες εμπειρίες και γνώσεις, κι έτσι 
ανυψώνεται  όλο και περισσότερο προς την πηγή του 
πνευματικού φωτός από όπου προήλθε.

Τι είναι όμως αυτό που είναι αμετάβλητο, που μετεν-
σαρκώνεται και τι είναι εκείνο το οποίο αλλάζει με κάθε 
ζωή; Ξανά θα στραφούμε στα βάθη της αρχαιότητας, 
συλλέγοντας όλα αυτά τα στοιχεία που η ανθρωπότητα 
έχει κληρονομήσει. Μεταδίδουν λοιπόν οι εσωτερικές πα-
ραδόσεις ότι ο άνθρωπος, ως ένα εξελίξιμο ον, έχει ένα 
Αιώνιο και άφθαρτο μέρος Ουράνιας καταγωγής, το 
Πνεύμα, ή αλλιώς το Εγώ, και ένα άλλο φθαρτό, μορφικό 
και γήινο μέρος, που υπόκειται στις αλλαγές τις ζωής. 
Αυτό το δεύτερο  μέρος το ονομάζουμε προσωπικότητα 
(αλήθεια η λέξη   «προσωπίς» δεν υποδηλώνει  τη μάσκα 

Ïé íüìïé ôçò Οι νόμοι της Μετενσάρκωσης

των αρχαίων ελλήνων; Θυμηθείτε των αρχαίων ελλήνων; Θυμηθείτε 
τις μάσκες που ο Χαλίλ Γκιμπράν 
αναφέρει στο έργο του «ο τρε-
λός»). Έλεγαν λοιπόν οι αρχαίοι  
σοφοί ότι ο άνθρωπος αποτελείται 
από μια φθαρτή προσωπικότητα, 
η οποία είναι τετραπλή, με τέσσερις 
«προσωπίδες» υλικής υπόστασης 
κι από ένα αθάνατο πνεύμα, το 
οποίο δεν φθείρεται εφόσον δεν 
έχει υλική υπόσταση. Το Εγώ ή 
αλλιώς ο Εαυτός των αρχαίων ελ-
λήνων (ας θυμηθείτε ξανά  το δελ-
φικό ρητό «γνώθι σ’ αυτόν» που 
μας παραπέμπει να γνωρίσουμε 
τον αληθινό μας Εαυτό πέρα από 
τις «μάσκες»). 

Λέγαμε λοιπόν ότι αυτό που 
οι παραδόσεις αναφέρουν ότι 
μετενσαρκώνεται, είναι το Πνεύμα, 
το οποίο κάθε φορά αποκτά μια 

καινούρια προσωπικότητα  (ή αλλιώς, αλλάζει τα 
ρούχα τα φθαρμένα, όπως ο Κρίσνα αναφέρει 
στον Αρζούνα στη Μπαγκαβάτ Γκίτα, ένα έργο 
εξέχουσας σημασίας για τους Ινδούς) που θα του 
επιτρέψει μέσα απ’ την ίδια τη ζωή να αποκτήσει 
καινούργιες εμπειρίες, γνώσεις και βιώματα, τα 
οποία θα εμπλουτίσουν και θα βοηθήσουν να 
εξελιχτεί η συνείδηση του ατομικού εγώ.

 Κάθε προσωπικότητα (η οποία ας σημειώ-
σουμε ότι περιλαμβάνει το φυσικό μας σώμα, 
την ζωτική ενέργεια, τα συναισθήματα μας και 
τον υποκειμενικό νου) σε κάθε ζωή έχει μια συ-
γκεκριμένη διάρκεια. Κάποια στιγμή γεννιέται και 
κάποια στιγμή πεθαίνει. Έτσι  η ψυχή «ανεβαίνει» 
σ’ έναν άλλο κόσμο, σε μια άλλη διάσταση. Στην 
ανατολή η διάσταση αυτή ονομάζεται Δεβαχάν 
και μπορεί να παραλληλιστεί με τον Παράδεισο, τα 
Ηλύσια Πεδία των Αρχαίων Ελλήνων, τη Βαλχάλα 
των Σκανδιναβών, το Αμέντι των Αιγυπτίων… Εκεί 
η ανθρώπινη οντότητα περνάει ένα ορισμένο 
χρονικό διάστημα  ανάπαυσης  και επεξεργασίας 
όλων όσων έμαθε από «το σχολείο της ζωής» 
μέχρι να αναγκαστεί να «ξανακατέβει» (το ανεβαί-
νω και το κατεβαίνω είναι σχετικό, πάντα όμως 
χρησιμοποιήθηκαν οι έννοιες αυτές, οι οποίες 
υποδηλώνουν το πέρασμα από μια διάσταση  σε 
άλλη) στη γη, στον υλικό κόσμο, με σκοπό βέβαια 
να αποκτήσει και άλλες εμπειρίες, βιώματα που θα 
τελειοποιήσουν ακόμα πιο πολύ την πνευματική 
συνείδησή της. 
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Σε γενικές γραμμές μ’ αυτόν τον τρόπο περιγράφεται  η 
διαδικασία της μετενσάρκωσης. Το αν υπάρχουν διάφορα 
«επίπεδα» στα οποία οι ψυχές στέλνονται ή αλλιώς πηγαί-
νουν (ο Δάντης  περιέγραψε τους χώρους αυτούς σαν 
πολυώροφα σύμπαντα) είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα.

Εξάλλου : 

«Η γέννηση είναι ύπνος, λησμονιά 
και η ψυχή που μέσα μας γεννιέται, 
το άστρο της ζωής μα το λαμπρό,
 αλλού έχει πάει για να δύσει,
κι η ανατολή του είναι αλλού. 
Ούτε απόλυτα γυμνοί, 
Ούτε εντελώς στη λήθη βουτηγμένοι, 
γεννιόμαστε σε τούτη τη ζωή, 
 αλλά σαν σύννεφα ανεμοτάξιδα, 
σταλμένοι απ’ το Θεό, την πρώτη μας πηγή». 
«Αισθήματα Αθανασίας Μέσα από τις 
Θύμισες  της Παιδικής Ηλικίας»

                         Γουίλιαμ Γορντσγουόρθ 

Ακολουθώντας εκείνους που συνειδητοποίησαν όλα 
τα  παραπάνω  καταλαβαίνουμε: 

«Ένα παιδιά μου ο θάνατος κι η γέννα, 
ένα ο πόνος της καρδιάς κι η γλύκα, 
ένα το φεύγω αλάργα κι έρχομαι, 
ένα το έχε γεια και το καλώς σε βρήκα».

«Αναφορά στο Γκρέκο» Ν. Καζαντζάκης. 

ΙΣΑΑΚ ΝΕΥΤΩΝ: Ο ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
•ΚΑΡΜΑ, ANNIE BESANT, ΘΕΟΣΟΦΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
•ΑΣΚΗΤΙΚΗ,  Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ε. ΚΑΖΑ-
ΝΤΖΑΚΗ 
•ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΓΚΡΕΚΟ, Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, ΕΚΔΟ-
ΣΕΙΣ Ε. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 
•Η ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ, IRVING S. COOPER, ΘΕΟΣΟΦΙ-
ΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
•ΕΠΙΛΟΓΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ,  Γ. Α. 
ΠΛΑΝΑΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
•ΤΑ 3 ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΜΥΣΤΗΡΙΟΥ, Γ. Α. ΠΛΑΝΑΣ, ΕΚ-
ΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
•ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΖΩΗ, CAROL NEIMAN & EMILY  
GOLDMAN, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΟΠΤΡΟΝ 
•Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ, ΣΑΒΒΑΣ 
ΠΑΤΤΑΚΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
•Η ΖΩΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ, LIVRAGA,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ 
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ΙΣΑΑΚ ΝΕΥΤΩΝ: Ο ΑΛΧΗΜΙΣΤΗΣ
Όταν ο Νεύτωνας πέθανε, η ανιψιά του Κατρίν Μπάρτον βρήκε 

ένα σεντούκι, το οποίο που περιείχε ένα τεράστιο υλικό σημειώσεων 
του μεγάλου φυσικού. Κάποιες από αυτές αναφέρονταν στη Φυσική 
και τα Μαθηματικά αλλά οι περισσότερες, κατά παράδοξο τρόπο, 
στην Αλχημεία και τη Θεολογία. Αμέτρητες σελίδες αφιερωμένες στη 
μεταστοιχείωση, τη φιλοσοφική λίθο, το ελιξίριο της μακροζωίας, αλλά 
και αιρετικές θεολογικές απόψεις που εκτείνονταν από την απόρριψη 
του τριαδικού δόγματος μέχρι την ταύτιση της καθολικής εκκλησίας με 
το θηρίο της αποκάλυψης και του Πάπα με τον Αντίχριστο.

Το σεντούκι αυτό, εξαιτίας του περιεχομένου του, κλείστηκε και θά-
φτηκε στον πύργο του Υποκόμη του Λίμιγκτον και όταν ο Αιδεσιμότατος 
Σάμιουελ Χάρσλει, που επιμελήθηκε τα άπαντα του Νεύτωνα, άνοιξε το 
σεντούκι και διάβασε το περιεχόμενο του, τρομοκρατημένος το έκλεισε 
χωρίς να πει λέξη σε κανένα.

Το 1872 οι μετέπειτα κληρονόμοι έστειλαν τα χαρτιά στο Πανεπιστή-
μιο του Κέμπριτζ όπου, αφού επέλεξαν αυτά που είχαν επιστημονικό 
ενδιαφέρον, επέστρεψαν τα υπόλοιπα. Αυτά άλλαξαν πολλά χέρια και 
όταν προσφέρθηκαν στα αμερικάνικα Πανεπιστήμια του Χάρβαρντ, 
Πρίνστον και Γέιλ, και τα τρία αρνήθηκαν την προσφορά. Μόλις το 
1969 η βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου της Ιερουσαλήμ τα δέχτηκε, αλλά 
κανείς δεν μπήκε στον κόπο να τα μελετήσει.

Πόσο σημαντικές ήταν όμως αυτές οι σημειώσεις;
Αποδεικνύουν ότι ο «πραγματικός» Νεύτωνας ήταν Αλχημιστής και 

Θεολόγος και ότι ο λογικός πυρήνας της νευτώνειας επιστημονικής 
μεθόδου είχε αρχικά το ρόλο να ερμηνεύσει τη γλώσσα των γραφών 
και ιδιαίτερα της Αποκάλυψης. Αργότερα ήταν που τον χρησιμοποίησε 

στη Φυσική. Έφτασε λοιπόν να γράψει τα Principia, ένα μεγαλειώδες επιστημονικό έργο για την εποχή του, αφού 
ασχολήθηκε χρόνια με την Αλχημεία, τη μαγεία, και τη θεολογία. 

 Ε
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ΚΕΠΛΕΡ, Ο ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ
Σε περίπτωση που του ζητούσαν να εξηγήσει αν είχε 

φτάσει διά της επαγωγικής ή της παραγωγικής οδού στους 
νόμους του η απάντηση θα ήταν:

“Δεν ξέρω τίποτα για οδούς. Εγώ γνωρίζω μόνο τη 
δομή του Σύμπαντος. Νάτη. Τη συνέλαβα με το μυαλό 
μου χρησιμοποιώντας τη διαίσθηση και μόνο.”

Edgar Alan Poe για τον Κepler
Αν και θεωρείται ο πατέρας της αστρονομίας, ωστόσο 

οι απόψεις του έγιναν αποδεκτές από την επίσημη επιστήμη 
μισό αιώνα αργότερα. Το απίστευτο στην περίπτωση του 
Κέπλερ ήταν ότι μπόρεσε να διατυπώσει τους τρεις νόμους 
του για την κίνηση των ουρανίων σωμάτων ενώ ήταν 
αδύνατον γι αυτόν να κοιτάξει από το τηλεσκόπιο. Ήταν 
βλέπετε μύωπας και δεν διέθετε όργανα παρατήρησης για 
να επιβεβαιώνει τις υποθέσεις του. 

Στάθηκε βέβαια τυχερός γιατί εργάστηκε επί δέκα οχτώ 
μήνες με τον Τύχο Μπράχε τον μεγαλύτερο και πιο οξυδερκή 
παρατηρητή που γέννησε ποτέ η αστρονομία. Ο τρόπος 
όμως που επεξεργάστηκε τα στοιχεία θύμιζε περισσότερο 
Καββαλιστή παρά Επιστήμονα με τη σημερινή έννοια.

Οι γενικές του αρχές ήταν βασισμένες στον αρχαίο Πυθαγορισμό και 
γι αυτό βάλθηκε να αποδείξει τη Θεία αρμονία του Σύμπαντος.

Το 1596 ξεκίνησε να αποδείξει πως ο Θεός δημιουργώντας το Σύμπαν 
είχε κατά νου τα 5 Πλατωνικά στερεά. Αργότερα ήθελε να επιβεβαιώσει 
επιστημονικά τις αντιλήψεις του Πυθαγόρα για τη Μουσική των σφαιρών. 
Στο έργο του Harmonices Mundi σχεδίασε την παρτιτούρα πάνω στην 
οποία εκτελούσαν οι Πλανήτες τη Συμπαντική τους συναυλία. Ήταν ένα 
βιβλίο ουράνιας μουσικής παρά αστρονομίας και στο 8ο κεφάλαιο του 
5ου βιβλίου αναγράφει:

“Ο Κρόνος και ο Δίας τραγουδούν ως μπάσο, Ο Άρης ως τενόρος, 
η Αφροδίτη και η Γη ως κοντράλτο και ο Ερμής ως Σοπράνο.”

Ο Ρόμπερντ Φλόυντ και ο Αθ. Κίρχερ πίστευαν επίσης στην αρμονία 
των σφαιρών, αλλά μόνο ο Κέπλερ κατάφερε να διατυπώσει από τη 
θεωρία αυτή επιστημονικά εγκυρότατους αστρονομικούς νόμους.

ΠΙΚΑΡΝΤΙ: Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ 
ΥΠΟΠΤΕΥΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟ

Ο Πικάρντι διετέλεσε καθηγητής φυσικοχημείας στο Πανεπιστήμιο 
της Φλωρεντίας ως το 1972 και αν οι ιδέες του είχαν γίνει αποδεκτές θα 
τον θεωρούσαμε σήμερα πρωτοπόρο της πειραματικής μελέτης των 

φαινομένων της πολυπλοκότητας και της Θεωρίας του Χάους καθώς και τον πρώτο σοβαρό ερευνητή των μη 
αναπαραγώγιμων φαινομένων.

Μελετώντας το ενεργοποιημένο ύδωρ (νερό που διαταράσσεται σε γυάλινη σφαίρα, η οποία περιέχει μια σταγόνα 
υδραργύρου σε περιβάλλον του στοιχείου ΝΕΟΝ υπό χαμηλή πίεση) παρατήρησε ότι η συμπεριφορά του είναι μη 
προβλέψιμη ή αναπαραγώγιμη με σταθερό τρόπο. Όπως στο “Φαινόμενο της πεταλούδας” υπήρχαν παράγοντες 
που επηρέαζαν την έκβαση του φαινομένου έστω κι αν αυτοί ήταν ελάχιστης ενέργειας. Οι κυριότεροι εξωτερικοί 
παράγοντες κατά τον Πικάρντι ήταν η δραστηριότητα του ήλιου (ηλιακές κηλίδες ή ηλιακοί άνεμοι), η θέση και η 
ταχύτητα της γης κατά την ελλειπτική της κίνηση σε σχέση με τον γαλαξία και οι σεληνιακές φάσεις.

Οι αστρολόγοι της εποχής δέχτηκαν πολύ θετικά τις έρευνες του Πικάρντι και ειδικότερα το ζεύγος Γκόκελιν, που 
μαχόταν για μια επιστημονική αναθεμελίωση της Αστρολογίας.

Ήταν αυτός ο λόγος που η επίσημη επιστήμη δεν δέχτηκε ποτέ να εξετάσει σοβαρά τις μελέτες του Πικάρντι. 
Όπως γράφει ένας μαθητής του:
Οι άλλοι καθηγητές μη μπορώντας να τον αμφισβητήσουν -επειδή ήταν πανεπιστημιακός, μιλούσε και έγραφε 

τέλεια γαλλικά, γερμανικά και αγγλικά σε μια περίοδο που τα προσόντα αυτά ήταν σπάνια και έκανε μελέτες που 
δεν θα μπορούσαν ούτε να τις φανταστούν- υιοθέτησαν απέναντί του μια διπρόσωπη συμπεριφορά.

ΟΥΙΛΙΑΜ ΚΡΟΥΚΣ: Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΗΣ

ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΙΝ: ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΝΕΥΜΑ 
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ΚΕΠΛΕΡ, Ο ΜΥΣΤΙΚΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΠΙΚΑΡΝΤΙ: Ο ΧΗΜΙΚΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ 
ΥΠΟΠΤΕΥΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟ

Όμως το Εθνικό κέντρο ερευνών αρνιόταν συστηματικά να χρηματοδοτήσει τις έρευνές του και μετά το θάνατό 
του θα είχαν χαθεί ακόμα και οι σημειώσεις του αν δεν τις συγκέντρωνε η γυναίκα του στο Μουσείο Ιστορίας της 
επιστήμης της Φλωρεντίας.

Η μοίρα του ωστόσο ήταν λιγότερο σκληρή από αυτήν του συναδέλφου του Αλεξάντερ Tσιγέφσκι πρωτοπόρου 
της Ηλιοβιολογίας, που εξορίστηκε για δέκα χρόνια στο Καζακστάν επειδή τον υποπτεύθηκαν για αστρολόγο. Η 
Σοβιετική Ακαδημία τον αποκατέστησε μετά τον θάνατό του, την εποχή του Μπρέζνιεφ.

ΟΥΙΛΙΑΜ ΚΡΟΥΚΣ: Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΤΗΣ
Στο μουσείο επιστημών του Λονδίνου, στην κύρια είσοδο, υπάρχει μια προθήκη με 

το γνωστό σωλήνα που εφηύρε ο μεγάλος χημικός και στα σχόλια κάτω απ’ αυτόν 
τονίζεται ότι ο επιστήμονας στα τελευταία χρόνια της ζωής του παρανόησε... και άρχισε 
να ασχολείται με περίεργα αντιεπιστημονικά φαινόμενα.

Ποια όμως πρέπει να είναι η στάση ενός επιστήμονα με τα ανεξήγητα φαινόμενα 
όπως ο Πνευματισμός; Αρνείται, όπως οι κατήγοροι του Γαλιλαίου, να κοιτάξει από το 
“τηλεσκόπιο” χαρακτηρίζοντάς το όργανο του Σατανά η επιδίδεται στην προσπάθεια 
να το ερμηνεύσει;

Μια από τις σημαντικότερες ανακαλύψεις της σύγχρονης φυσικής, αυτή των κα-
θοδικών ακτίνων οφείλεται σ’ αυτόν (1878). Ο Crooks έχοντας τη στήριξη του φυσικού 
C.Varley υποστήριξε ότι πρόκειται για την τέταρτη κατάσταση της ύλης. Πίστευε ότι είχε 
ανακαλύψει μια μέση οδό μεταξύ ύλης και ενέργειας. Έγραφε:

Έχουμε πραγματικά φτάσει στο όριο πάνω από το οποίο η ύλη και η δύναμη μοιάζουν 
να συγχωνεύονται, στο χώρο μεταξύ γνωστού και άγνωστου, που πάντα με γοήτευε.

Πίστευε ότι είχε βρει την επίσημη εξήγηση των πνευματιστικών φαινομένων. Η βα-
σιλική ακαδημία απέρριψε την ανακάλυψή του υποστηρίζοντας τις απόψεις του ως 
αιρετικές. 

ΑΛΜΠΕΡΤ ΑΪΝΣΤΑΙΝ: ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΝΕΥΜΑ 
Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα του επιστήμονα με ανοικτό πνεύμα, ο οποίος 

ήταν διατεθειμένος να ερευνήσει το παράδοξο, υπήρξε και ο μεγάλος Α. Αϊνστάιν. 
Όταν πέθανε στις 18 Απριλίου, στο κομοδίνο, πλάι στο κρεβάτι του στο σπίτι της 
Μerser street, είχε αφήσει ανοικτό ένα βιβλίο που κανείς δεν περίμενε ότι θα τον 
ενδιέφερε. Ήταν το “Κόσμοι σε σύγκρουση” του Βελικόφσκι, ενός Ρώσου γιατρού 
εβραϊκής καταγωγής, που αποτελούσε εκείνη την εποχή το μαύρο πρόβατο των 
αμερικάνων επιστημόνων. 

Το βιβλίο αυτό, σε μια άλλη εποχή, θα είχε καεί στην πυρά εξαιτίας των αιρετικών 
απόψεών του για μια επιστημονική εξήγηση των γεγονότων της Βίβλου. Την εποχή 
εκείνη όμως το Πανεπιστημιακό κατεστημένο προτίμησε να εκβιάσει τον εκδοτικό 
οίκο που το εξέδιδε πως δεν θα συνέχιζε να εκδίδει τα επιστημονικά συγγράμματα 
αν δεν απέσυρε όλα τα βιβλία του συγγραφέα.

Στο έργο αυτό ο Βελικόφσκι είχε προσπαθήσει να συνδέσει δύο πολύ 
διαφορετικούς χώρους: Τις βιβλικές μελέτες (που τον είχαν οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι οι αναφορές τους συσχετίζονται με την ιστορία του ηλια-
κού συστήματος και μια σειρά καταστροφών σε αυτό) και την ενοποιημένη 
θεωρία που ο Αϊνστάιν άρχισε να σχεδιάζει το 1920. Γι αυτό μετακόμισε το 
1978 στο Prinston λίγα τετράγωνα από το σπίτι του μεγάλου φυσικού. 

Άρχισαν να κάνουν πα-
ρέα και να συζητούν με τις 
ώρες για τη θεωρία της 
ενοποίησης. Παρ’ ότι δεν 
συμφώνησαν ποτέ ο Αϊν-
στάιν ένοιωθε μια φυσική 

συμπάθεια για όσους συγκρούονταν με το κατεστημένο, αλλά και 
για ένα λόγο παραπάνω: Τον έτρωγε πάντα η αμφιβολία μήπως ο 
παράξενος γείτονάς του είχε δίκιο!

Η βασική ιδέα του Βελικόφσκι πως οι αρχαίοι δεν διηγούνταν μυ-
θεύματα, αλλά περιέγραφαν με ένα είδος κωδικού μυστικιστικού και 
μεταφορικού λόγου πραγματικά γεγονότα, ήταν για τον Αϊνστάιν μια 
ενδιαφέρουσα λογική. Σε μια συνέντευξη του στο Scientific American, 
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όταν ζητήθηκε η γνώμη του για το βιβλίο, ο Αϊνστάιν δήλωσε ότι τον εντυπωσιάζει η συγκριτική ανάλυση μυθολογίας 
και επιστήμης και πως δεν είναι κακό βιβλίο αλλά απλώς τρελό!

Στην ερώτηση αν μπορούν οι σύγχρονοι ενός επιστήμονα να αποφασίζουν αν αυτός είναι τρελός ή ιδιοφυής, 
όταν τα μοναδικά στοιχεία που διαθέτουν είναι οι αποκλίσεις του από την ορθόδοξη επιστήμη, αυτός απάντησε:

“Όχι, δεν υπάρχει κανένα αντικειμενικό κριτήριο για να κρίνεις έναν πρωτοπόρο”

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ...

-Ο RUTHRFORD, πατέρας του πλανητικού μοντέλου για την δομή του 
ατόμου, και ο πρώτος που κατάφερε την μεταστοιχείωση του αζώτου σε οξυ-
γόνο, συστηνόταν ως Lord Rutherford ο Αλχημιστής και έδωσε σ’ ένα από τα 
κυριότερα βιβλία του τον τίτλο: The newer Alchemy! 

Στο γραφείο του είχε μια ξυλογραφία, η οποία απεικόνιζε ένα αλχημικό εργα-
στήρι και πάνω από αυτό ένα βασικό σύμβολο της Αλχημείας, το δράκο. Ένας 
από τους πιο κοντινούς μαθητές του, ο P.Kapitza, σε πολλές επιστολές αποκαλεί 
τον δάσκαλό του κροκόδειλο, εφ΄ όσον κατά το μεσαίωνα το ζώο αυτό επιλέχτηκε 
ως σύμβολο της αλχημείας.

-Ο NEILS BOHR επέλεξε ως σύμβολο στην προσωπική του σφραγίδα το 
Γιν-Γιάνγκ ενώ ο Μ.GΕLL-MANN, που τιμήθηκε το 1969 με το βραβείο Νόμπελ, 
βάφτισε τη θεωρία του για τα στοιχειώδη σωμάτια ΟΚΤΑΠΛΟ ΕΥΓΕΝΗ ΔΡΟΜΟ 
από εκτίμηση προς το Βούδα και την φιλοσοφία του.

-Η Βρετανική εταιρία Ψυχικών ερευνών, η οποία ιδρύθηκε για 
τη μελέτη παραψυχολογικών και πνευματιστικών φαινομένων στο Λονδίνο, είχε 
ως προέδρους μεγάλα ονόματα της επιστήμης, πολλοί από τους οποίους είχαν 
τιμηθεί με βραβείο Νόμπελ!

Αυτοί ήταν:

1896-1897 Sir William Crooks, καθηγητής Φυσικής στο Δουβλίνο. 
Ανακάλυψε  το στοιχείο Θάλλιον, εφηύρε το ραδιόμετρο κ.λ.π.

1905 Charles Richet, Καθηγητής Ιατρικής. Ανακάλυψε την οροθεραπεία. 
Βραβείο Νόμπελ το 1913

1913 Ηenry Bergson, Kαθηγητής Φιλοσοφίας στη Σορβόννη. Βραβείο Νόμπελ 1927

1919 Lord Rayleigh, Καθηγητής πειραματικής φυσικής στο Καίμπριτζ. Ανακάλυψε το Αργόν. 
Βραβείο Νόμπελ 1904

1923 Camille Flammarion, Γάλλος αστρονόμος.

1945 G.Tyrell, Φυσικός και μαθηματικός. Συνεργάστηκε με το Μαρκόνι για την ανάπτυξη της ραδιοφωνίας.

Αυτή η λίστα θα γινόταν πιο αποκαλυπτική αν περιελάμβανε και τους ανώτερους αξιωματούχους της εταιρίας 
(Όπως π.χ. ο J.J.Thomson, που ανακάλυψε το ηλεκτρόνιο) και θα ήταν ικανή να πείσει και τον πλέον επιφυλακτικό, 
ότι η μελέτη της ESP δεν είναι για αφελείς ούτε ευκολόπιστους.

Βιβλιογραφία.
1.Oι Ρίζες της Σύμπτωσης, Α.Καίσλερ, Εκδ. Χατζηνικολή
2.Αλλοπαρμένες Μεγαλοφυΐες, F.Di Trohio, Εκδ.Τραυλός
3.Οι Μάγοι του Μεσαίωνα, Α.Πελεγγρίνι, Εκδ. Λιβάνη 

πηγή: www.esoterica.gr , στα πλαίσια της συνεργασίας με το περιοδικό μας  
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Το φυσικό μας σώμα περιβάλλεται από άλλα λεπτότερα 

σώματα, τα οποία δεν γίνονται αντιληπτά με τις αισθήσεις 
μας. Πρόκειται για το αιθερικό, ένα ηλεκτρομαγνητικό σώμα 
που ξεπερνά σε μέγεθος το φυσικό, το ενεργειακό ή πρανικό 
σώμα, που λαμβάνει και αποβάλει ενέργεια, το συγκινησιακό 
ή αστρικό σώμα, που είναι φορέας θετικών και αρνητικών 
συναισθημάτων και τον υποκειμενικό νου ή Κάμα Μάνας 
(σανσκριτικά). Τα τρία ανώτερα σώματα (ανώτερο νοητικό 
ή Μάνας, διαισθητικό ή Βούδι και Αγνή βούληση ή Άτμα) 
δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα στον άνθρωπο. 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή ιατρική, οι ασθένειες 
προδιαγράφονται σ’ στα λεπτότερα σώματα πριν εκδηλω-
θούν στο φυσικό. Επομένως η θεραπεία της ασθένειας σ’ 
αυτά τα επίπεδα, κραδασμικά ή ενεργειακά, προλαμβάνει 
την εμφάνισή της στο φυσικό επίπεδο. 

Αυτά τα λεπτότερα σώματα επηρεάζονται από τις δονήσεις και Αυτά τα λεπτότερα σώματα επηρεάζονται από τις δονήσεις και 
την ενέργεια που εκπέμπουν κάποια υλικά όπως τα πετρώματα, τα χρώ-την ενέργεια που εκπέμπουν κάποια υλικά όπως τα πετρώματα, τα χρώ-
ματα και τα αρώματα, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ευεργετικά 
στις διαταράξεις που προκαλούνται σ’ αυτά τα επίπεδα. 

Κάθε χρώμα μπορεί να λειτουργήσει διεγερτικά ή καταπραϋντικά 
για ένα σύστημα ή όργανο του ανθρώπινου οργανισμού. Η σωστή 

χρήση των χρωμάτων μπορεί να αποκαταστήσει τη διαταραγμένη ισορροπία των σωμάτων.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

     Το κόκκινο είναι το χρώμα της ζωτικότητας και τροφοδοτεί το φυσικό σώμα με ενέργεια. 
Η κόκκινες ακτίνες τονώνουν την κυκλοφορία του αίματος και συμβάλλουν στην θερμότητα 
του σώματος.

     Το πορτοκαλί βοηθά στη ροή της ενέργειας στο σώμα. Θεωρείται συχνά ακτίνα της σο-
φίας, καθώς βρίσκεται ανάμεσα στο κόκκινο (φυσικό σώμα) και στο κίτρινο (νόηση). Σχετίζεται 
με τον σπλήνα και τη λειτουργία του νεφρού.

       Το κίτρινο εκπέμπει φως. Επίσης είναι πλησιέστερο στο λευκό. Βρίσκεται στο ηλιακό πλέγ-
μα, το οποίο σχετίζεται με το νευρικό σύστημα και τη λειτουργία της χώνευσης. Είναι το χρώμα 
της νόησης και έχει ευεργετικά αποτελέσματα στις νοητικές λειτουργίες. 

       Το πράσινο χρώμα είναι το χρώμα της φύσης, της ισορροπίας, της γαλήνης και της 
αρμονίας. Το ένστικτό μας συχνά μας οδηγεί στο πράσινο όταν αποζητούμε ηρεμία και γαλή-

Η σελίδα της υγείας
  Χριστίνα Γιάγκα

Χρώματα & Υγεία
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νη. Επηρεάζει την καρδιά και την πίεση του αίματος, ηρεμεί το 
νευρικό σύστημα και βοηθά στην ανανέωση των κυττάρων. 
Μια από τις αιτίες για τις διαταραχές της υγείας στα σύγχρονα 
αστικά κέντρα είναι η έλλειψη του πράσινου. 

       Το μπλε είναι το χρώμα  που περιορίζει. Έχει καταπραϋ-
ντική δράση, αντισηπτικές ιδιότητες και βοηθά στην πτώση του 
πυρετού. Ανακουφίζει σε περιπτώσεις φλεγμονών, πυρετού και 
δρα ευεργετικά στην εμφάνιση σπασμών.

      Το ίντιγκο (λουλακί) βοηθά στην ανάπτυξη και την απελευθέρωση του νου από φόβους και αναστο-
λές. Σχετίζεται με το «τρίτο μάτι». Επηρεάζει την επίφυση που συνδέεται με τα νεύρα, τη φυσική και πνευματική 
ανάπτυξη του ανθρώπου. Τα όργανα ακοής και όρασης βρίσκονται κάτω από την επίδρασή του. Επίσης 
θεωρείται ότι έχει αναισθητική δράση.

      Το μωβ (βιολετί) είναι το τελευταίο χρώμα του ηλιακού φάσματος και έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα, 
δηλαδή την πιο λεπτή και ανώτερη ενέργεια.  Για το λόγο αυτό συχνά συσχετίζεται με κοσμικές ενεργειακές 
ακτίνες. Σχετίζεται με τον αδένα της υπόφυσης που είναι κέντρο διαίσθησης. Επενεργεί με χαλαρωτικό τρόπο 
στο ταραγμένο νευρικό σύστημα και χρησιμοποιείται σε πνευματικές και νευρικές ασθένειες και γενικά σε 
παθήσεις του εγκεφάλου.

ΕΠΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΤΑ ΤΣΑΚΡΑΣ.

Στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν επτά σημεία που λει-
τουργούν ως  πομποί και δέκτες ενέργειας. Τα σημεία αυτά 
ονομάζονται ενεργειακά κέντρα ή τσάκρας, που στα σαν-
σκριτικά σημαίνει ρόδα. Η λειτουργία τους μας είναι γνωστή 
ακόμα και αν δεν το συνειδητοποιούμε. Όταν συγκεντρωνό-
μαστε ακουμπάμε το χέρι στον κρόταφο, όταν έχουμε άγχος 
ή αγωνία πιάνουμε το στομάχι μας κι όταν είμαστε λυπημένοι 
αγγίζουμε το μέρος της καρδιάς. Αυτές οι ενστικτώδεις κινή-
σεις δηλώνουν τη βαθύτερη σχέση αυτών των σημείων με 
το σώμα μας. 

Τα επτά ενεργειακά κέντρα μοιάζουν με επτά κλειδαριές που 
περιμένουν το κατάλληλο κλειδί για να ανοίξουν. Οι ακτίνες 
των επτά χρωμάτων του φάσματος μπορούν να ξεκλειδώ-
σουν αυτά τα κέντρα. 

 Πρώτο κέντρο: Είναι το κατώτερο τσάκρα και βρίσκεται στη 
βάση της σπονδυλικής στήλης.  Ονομάζεται Μουλαντάρα. 
Απ’ αυτό το σημείο ξεκινά η ζωογόνος δύναμη κάθε δρα-
στηριότητας, η οποία ονομάζεται Κουνταλίνι. Ενεργοποιείται 
με το κόκκινο χρώμα.

Δεύτερο κέντρο: Βρίσκεται ένα εκατοστό κάτω από τον 
ομφαλό και ονομάζεται Σβαντιστάνα. Είναι το κέντρο του 
ασυνείδητου, του υποσυνείδητου και των πέντε αισθήσεων. 
Ενεργοποιείται με το πορτοκάλί χρώμα.

Τρίτο κέντρο: Βρίσκεται στο ηλιακό πλέγμα (ανάμεσα σε 
κοιλιά και θώρακα) και ονομάζεται Μανιπούρα. Ελέγχει τη 

Η σελίδα της υγείας
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λειτουργία του νευρικού συστήματος, της σκέψης και της κρίσης. Ενεργοποιείται με το κίτρινο χρώμα.

Τέταρτο κέντρο: Βρίσκεται στο θώρακα, στην περιοχή της καρδιάς και ονομάζεται Αναχάτα. Σ’ αυτό το 
σημείο γεννιούνται τα συναισθήματα. Επηρεάζει τη λειτουργία της καρδιάς και ενεργοποιείται με το πράσινο 
χρώμα.

Πέμπτο κέντρο: Βρίσκεται στη βάση του λαιμού και ονομάζεται Βισούδι. Είναι το κέντρο του λόγου και 
της επικοινωνίας. Ενεργοποιείται με το μπλε χρώμα.

Έκτο κέντρο: Βρίσκεται ανάμεσα στα φρύδια, στο σημείο που ονομάζεται «τρίτο μάτι». Λέγεται Άγνα. 
Είναι το κέντρο της διαίσθησης, της διορατικότητας, της εξωαισθητικής πραγματικότητας. Ενεργοποιείται 
με το χρώμα ίντιγκο (λουλακί).

 Έβδομο κέντρο: Βρίσκεται στην κορυφή του κεφαλιού και σχετίζεται με τον αδένα της υπόφυσης. Ονο-
μάζεται Σαχασράρα. Είναι το κέντρο της συνειδητής σχέσης του ατομικού με το συμπαντικό. Ενεργοποιείται 
με το βιολέ χρώμα.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

         
 Το κόκκινο χρώμα προσδίδει αυτοπεποίθηση, πρωτοβουλία, εγρήγορση και αύξηση του θάρρους.

 Το πορτοκαλί χρώμα είναι ευεργετικό για την εξάλειψη ψυχολογικών ανωμαλιών και αναστολών, 
βοηθά στη διεύρυνση της αντίληψης  και στη βελτίωση της νόησης, με αποτέλεσμα την κατανόηση και 
την ανεκτικότητα. 

 Το κίτρινο χρώμα εναρμονίζει τη στάση του ανθρώπου στη ζωή, του δίνει ισορροπία και αισιοδοξία. 
 Το πράσινο χρώμα δημιουργεί αίσθηση ανανέωσης και φρεσκάδας, όπως ο ερχομός της άνοιξης. 

Καταπολεμά το άγχος, τους φόβους την αίσθηση πίεσης, που μπορούν να οδηγήσουν σε καρδιακά 
προβλήματα.

 Το μπλε χρώμα βοηθά σε περιπτώσεις εκνευρισμού, ακόμη και υστερίας, καθώς βοηθά στη χαλά-
ρωση.

 Το χρώμα ίντιγκο (λουλακί) κρατά την ισορροπία και απομακρύνει φόβους και καταπίεση που 
προκύπτουν από διανοητικές διαταραχές.

 Το βιολέ χρώμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη πνευματικών και διαισθητικών ικανοτή-
των. 

 Η θεραπεία με χρώματα έχει διάφορες μορφές. Μπορεί να εστιαστεί μία ακτίνα χρώματος ή και περισ-
σότερες σ’ ένα σημείο του σώματος ή σε ολόκληρο το σώμα. Είναι επίσης δυνατή η χρήση ακτίνων λέιζερ.  
Ένας άλλος τρόπος για να μεταφερθεί η ενέργεια του χρώματος στον οργανισμό είναι ο ασθενής να πιει 
χρωματισμένο νερό, το οποίο έχει μείνει στον ήλιο για κάποιο χρόνο και έχει πάρει την ενέργεια του χρώ-
ματος. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρόκειται για ένα σύστημα που 
αντιμετωπίζει κάθε άνθρωπο χωριστά, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές 
του. Θεραπεύει ασθενείς και όχι ασθένειες. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
•  «Οι μυστικές δυνάμεις των πολύτιμων και των ημιπολύτιμων 

λίθων», Θωμάς Π. Μαστακούρης, Εκδόσεις ΙΩΛΚΟΣ.
• «Xρωματοθεραπεία», άρθρο του Σ. Λαδά στο περιοδικό Νέα 

Ακρόπολη.
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Η σελίδα του

ΚΩΔΙΚΑΣ BUSHIDO

Bodhidharma

ΣΤΑΘΗΣ ΣΑΚΚΑΣ

Υπάρχουν πολλές διηγήσεις για τα κατορθώματα των Σαμουράι, αυτών των θρυλικών Ιπποτών-πολεμιστών της 
Ιαπωνίας. Για παράδειγμα ένας μαθητής του Τακουάν, ο Γιανκίου Ταγίμα Νο Κάμι, ενώ καθόταν ήσυχα στον κήπο του, 
ένιωσε τον κίνδυνο ή «σάκι», από τη σκέψη και μόνο του ακόλουθού του, για το πώς θα μπορούσε να τον αιφνιδιά-
σει. Άλλο κατόρθωμα του Γιανκίου ήταν η εξουδετέρωση πολλών αντιπάλων, καθώς ο Σαμουράι βρισκόταν σ’ αυτό 
που ονόμαζαν «Κενό». Επίσης, όταν ο ίδιος είχε γίνει πλέον δάσκαλος ξιφασκίας, αναγνώρισε στο πρόσωπο ενός 
σωματοφύλακα το δάσκαλο της τέχνης της ξιφασκίας, παρόλο που αυτός δεν είχε εξασκηθεί στο ξίφος. Κι αυτό, γιατί 
φαινόταν πως είχε ξεπεράσει το φόβο του θανάτου και ζούσε την κάθε στιγμή σαν να ήταν η τελευταία, περιφρονώντας 
το θάνατο.

Πώς μπόρεσαν όμως να φτάσουν σε τόσο υψηλά επίπεδα; Είχαν ένα σύνολο Πώς μπόρεσαν όμως να φτάσουν σε τόσο υψηλά επίπεδα; Είχαν ένα σύνολο 
από υψηλούς Ιπποτικούς κανόνες (ανάλογους με αυτούς των ιπποτών της Δύσης) από υψηλούς Ιπποτικούς κανόνες (ανάλογους με αυτούς των ιπποτών της Δύσης) 
και εκπαιδεύονταν από μικρή ηλικία και σ’ όλη τους τη ζωή, προκειμένου να τους και εκπαιδεύονταν από μικρή ηλικία και σ’ όλη τους τη ζωή, προκειμένου να τους 
τηρούν. Χωρίς να είναι γραμμένοι σ’ ένα συγκεκριμένο βιβλίο, μεταβιβάστηκαν προ-τηρούν. Χωρίς να είναι γραμμένοι σ’ ένα συγκεκριμένο βιβλίο, μεταβιβάστηκαν προ-
φορικά κι εμπειρικά από γενιά σε γενιά. Είναι ο Κώδικας BU-SHI-DO, που κυριολεκτικά φορικά κι εμπειρικά από γενιά σε γενιά. Είναι ο Κώδικας BU-SHI-DO, που κυριολεκτικά 
σημαίνει Στρατιωτικός-Ιπποτικός-Δρόμος. Ως εμάς έφτασαν φράσεις του μέσα από σημαίνει Στρατιωτικός-Ιπποτικός-Δρόμος. Ως εμάς έφτασαν φράσεις του μέσα από 
τους σημαντικούς και σοφούς Σαμουράι.

• Δεν έχω γονείς. Ο Ουρανός και η Γη είναι οι γονείς μου.
• Δεν έχω δύναμη. Η τιμή είναι η δύναμή μου.
• Δεν έχω μέσα. Η Πειθαρχία είναι οι τρόποι μου.
• Δεν έχω μαγική δύναμη. Η Εσωτερική Δύναμη είναι η μαγεία μου.
• Δεν έχω ζωή ούτε θάνατο. Το Αιώνιο είναι η ζωή κι ο θάνατός μου.
• Δεν έχω σώμα. Η Ανδρεία είναι το σώμα μου.
• Δεν έχω μάτια. Η Αστραπή είναι τα μάτια μου. 
• Δεν έχω αυτιά. Η Ευαισθησία είναι τ’ αυτιά μου.
• Δεν έχω μέλη. Η Ταχύτητα είναι τα άκρα μου.
• Δεν έχω σκοπούς. Το Δάρμα είναι οι σκοποί μου.
• Δεν έχω θαύματα. Το Κάρμα είναι το θαύμα μου.
• Δεν έχω αρχές. Οι αρχές μου είναι η προσαρμοστικότητα σ’ όλες τις καταστάσεις.
• Δεν έχω φίλους. Ο νους είναι οι φίλοι μου.
• Δεν έχω πανοπλία. Η Βούληση και η Δικαιοσύνη είναι η πανοπλία μου.
• Δεν έχω κάστρα. Το ατάραχο Πνεύμα είναι το κάστρο μου.
• Δεν έχω σπαθί. Το όνειρο του Πνεύματός μου είναι το σπαθί μου.

Πηγή έμπνευσης του bushido ήταν φιλοσοφικά, ηθικά και θρησκευτικά ρεύματα. Ο βουδισμός συνέβαλε με τη γαλή-
νη, την αποκόλληση από τα γήινα, το ξεπέρασμα του φόβου του θανάτου. Ο Βουδισμός-Ζεν, μέσω του διαλογισμού, 
οδηγούσε τον πολεμιστή πάνω από τη σύγχυση της καθημερινής σκέψης στην άμεση σύλληψη των πραγμάτων. Ο 
Κουμφουκιανισμός προσέφερε την πρακτική ηθική του κι ο Σιντοϊσμός την ανάπτυξη αρετών, όπως η πίστη στους 
προγόνους, στην οικογένεια και στον Αυτοκράτορα, καλοσύνη και αγνότητα στην καρδιά.

Το τρίπτυχο των υψηλών αρετών του bushido ήταν: Τσι-Σοφία, Γιν-Αγαθότητα, Γιου-Ανδρεία. Με αυτές τις αρετές 
έφτανε στο ύψος της εσωτερικής αξιοπρέπειας και αυτοελέγχου, μακριά από ψευτο-υπερηφάνειες. Με το υψηλό πνεύμα 
του καθήκοντος «Μιμπούν», από μικρή ηλικία μάθαιναν να περιφρονούν τα υλικά αγαθά και να ασκούνται στη ξιφασκία, 
τοξοβολία, πάλη, ιππασία, τακτική, καλλιγραφία, ηθική, λογοτεχνία, φιλοσοφία…

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

Συνεχίζεται η «Αλκίμαχη παρουσία» στις εκδόσεις  βιβλίων  για τις Πολεμικές Τέχνες!

Ο ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - K. Tσοπάνης

Ο Μυστικισμός αποτελεί μια  βασική παράμετρο των θρησκειών όλου του κόσμου. Είναι ουτοπιστική 
η προσπάθεια του ανθρώπου να έλθει σε επαφή με το θείο και να γνωρίσει το επέκεινα… Ωστόσο , ο 
προσδιορισμός της έννοιας μυστικισμός δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, καθώς η έννοιά του μετεξελίσ-
σεται στο πέρασμα των αιώνων, όπως μετεξελίσσεται και η σχέση του ανθρώπου με τη θρησκεία.

Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη αναγνώρισης και ερμηνείας του φαινομένου, μιας μελέτης για την εκδή-
λωσή του στον ευρύτερο χώρο των θρησκειών. Ο αναγνώστης μπορεί να περιηγηθεί μέσα από τις 
σελίδες του βιβλίου στα διάφορα μυστικιστικά ρεύματα, από τον Ζωροαστρισμό έως τις χριστιανικές 
εμπειρίες των Νηπτικών Πατέρων της Εκκλησίας και να του δοθεί απρόσκοπτα η δυνατότητα να αποκρυ-
σταλλώσει προσωπική γνώμη για την πειστικότητα και το αληθές των περιγραφόμενων εμπειριών.

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ιάμβλιχος, Βαλτετσίου 41. Τηλ. 2103807180, 210 3807828.

ΤΟ ΑΙΤΙΑΤΟ ΣΩΜΑ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ - Αρθουρ Ε. Πάουελ

Το Αιτιατό Σώμα είναι το τελευταίο βιβλίο της σειράς που εξετάζει τα λεπτότερα σώματα η οχήματα 
του ανθρώπου, τα οποία είναι: Αιθερικό, Αστρικό, Νοητικό, Αιτιατό.

Υπάρχει όμως μία βασική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα, η οποία συνίσταται στο ότι ενώ 
τα προηγούμενα βιβλία εξετάζουν τα θνητά σώματα της ανθρώπινης εσωτερικής υπόστασης, δηλαδή 
εκείνα που διαρκούν για μία μόνο ενσάρκωση, αυτό εξετάζει το σώμα που διατηρείται για μεγάλο μέρος 
της κανονικής εξέλιξης του ανθρώπου.     

Το σώμα αυτό ξεπερνά τα όρια της προσωπικότητας, η οποία χρησιμοποιεί σαν εργαλεία τα κατώτερα 
σώματα (Νοητικό, Αστρικό, Αιθερικό, Φυσικό) και αποτελεί μέρος του αληθινού ανθρώπου.

Επίσης η  ανάγκη για πληρέστερη κατανόηση ωθεί τον συγγραφέα να εξετάσει ακόμα υψηλότερα 
κέντρα συνείδησης, όπως εκείνο της Μονάδας, με αποτέλεσμα το πεδίο στο οποίο κινείται το παρόν 
βιβλίο να είναι εξαιρετικά ευρύ, αλλά και σημαντική η προσπάθεια του συγγραφέα να φωτίζει πτυχές της 
εξέλιξης που βρίσκονται πολύ πέρα από την καθημερινή συνειδητότητα του ανθρώπου.

Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο αυτό το βιβλίο αποτελεί απαραίτητο ανάγνωσμα για 
τον μελετητή που, ακολουθώντας την εσωτερική φωνή του, αναζητά τη γνώση για την «αληθινή ζωή».

Η ΤΑΝΤΡΙΚΗ ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΕΣ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ - Ντέιβιντ Φρόουλι

Το Τάντρα αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές όψεις της  Ανατολικής Πνευματικότητας. Είναι ένα πο-
λύπλοκο αλλά ολοκληρωμένο σύστημα, το οποίο, υπό την κατάλληλη καθοδήγηση, μπορεί να γίνει ένα 
ισχυρό εργαλείο για τη μεταμόρφωση του εαυτού. Ωστόσο, το Τάντρα παραμένει μία από τις Γιογκικές 
διδασκαλίες για τις οποίες γνωρίζουμε ελάχιστα. Ο Ντέιβιντ Φρόουλι, ένας από τους λίγους δυτικούς που 
έχουν εμβαθύνει σε θέματα ινδουιστικής παράδοσης, επιχειρεί να παρουσιάσει την ιστορία, τη θεωρία και 
την πρακτική εφαρμογή της Ταντρικής Γιόγκα. Στον πυρήνα του βιβλίου βρίσκεται μία  από τις κεντρικές, 
αν και ελάχιστα γνωστή, διδασκαλίες του Τάντρα, αυτή των Ντάσα Μαχαβίντια ή Δέκα Μορφών Σοφίας 
της Θεάς. Αυτές οι Θεές είναι προσωποποιήσεις της θηλυκής όψης του Θείου. 

Αυτός που εξασκεί το Τάντρα τις  προσεγγίζει και επιζητά τη λήψη της χάρης τους μέσω τελετουργικής 
λατρείας και διαλογισμού. Επίσης ο Φρόουλι εξετάζει Ταντρικές Γιογκικές πρακτικές, ιδίως σε σχέση με 
την Αγιουρβέδα, την παραδοσιακή ιατρική της Ινδίας, ενώ παράλληλα δίνει λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με τη διαδικασία ανάπτυξης της συνείδησης και τις πρακτικές που τη διευκολύνουν.

Βασικός του στόχος είναι να  θέσει τα θεμέλια για μια ολοκληρωμένη κατανόηση του Τάντρα, μετα-
δίδοντας σε όσο το δυνατόν περισσότερους αναγνώστες τις βαθιές αλήθειες του Ταντρισμού.

Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Κέδρος 



45ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ  2006

βιβλίων
παρουσίαση

βιβλίων παρουσίαση

Κιούντο: η Ουσία και η Πρακτική της Ιαπωνικής Τοξοβολίας - Χιντεχάρου Ονούμα

Αρκετά χρόνια πριν κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις «Πύρινος Κόσμος» το διάσημο, 
στη Δύση, βιβλίο του Ευγένιου Χέριγγελ: Το Ζέν και η Τέχνη της τοξοβολίας. Τώρα έρχεται ένα δεύτερο 
αρκετά ενδιαφέρον βιβλίο πάνω στο θέμα.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο έργο πάνω στο Κιούντο την Ιαπωνική Τοξοβολία. Στις σελίδες 
του βιβλίου ο δάσκαλος τοξοβολίας Χιντεχάρου Ονούμα, αλλά και οι Αμερικανοί μαθητές του Νταν 
και Τζάκι Ντε Πρόσπερο, εξηγούν λεπτομερώς τόσο τις πνευματικές, όσο και τις πρακτικές διαστάσεις 
του Κιούντο. Το βιβλίο παρουσιάζει το θέμα του σε μια απλή και κατανοητή γλώσσα. Περιέχει πάρα 
πολλές εικόνες (σκίτσα και φωτογραφίες). Επίσης κεφάλαια για τον εξοπλισμό του Κιούντο και τις 
οδηγίες για τη δημιουργία ενός χώρου εξάσκησης (Κιουντότζο) και ειδικές ενότητες για την επίλυση 
προβλημάτων με τα σίτσου  (λάθη). Έτσι μετατρέπεται και σε μικρό πρακτικό εγχειρίδιο. Ιδιαίτερα 
όμως σημαντικό είναι το τελευταίο μέρος με το διάλογο δασκάλου και μαθητή. 

- Σενσέϊ (δηλαδή Δάσκαλε) ποιος θα πρέπει να είναι ο υπέρτατος στόχος μας όταν μελετάμε 
Κιούντο;

- Να τελειοποιήσουμε τον εαυτό μας…

Πολεμικές Τέχνες και δρόμοι της Ιαπωνίας - Δεύτερος Τόμος - Ντον Φ. Ντρέγκερ

Όπως περίμεναν οι  αναγνώστες κυκλοφόρησε το δεύτερο μέρος της Τριλογίας του Ντον Φ. 
Ντρέγκερ  για τους κλασικούς πολεμικούς δρόμους της Ιαπωνίας. Σ’ αυτό ο συγγραφέας περιγράφει 
λεπτομερώς την ιστορία, τη φιλοσοφία και τις μεθόδους διαφόρων τέτοιων «πολεμικών δρόμων», 
κάποιων ένοπλων και κάποιων άλλων άοπλων. Αυτά τα κλασικά «Μπούντο», όπως αποκαλούνται 
ιαπωνικά, δεν είναι συστήματα μάχης όπως οι προκάτοχοί τους τα μπουζούτσου, οι «Πολεμικές Τέ-
χνες»,* ούτε αθλήματα όπως τα σύγχρονα Τζούντο, Κέντο και Καράτε. Είναι κατ’ αρχάς συστήματα 
πνευματικής πειθαρχίας, με βασικό τους στόχο την αυτοσυνείδηση. Αυτή επιτυγχάνεται μέσα από 
μια σκληρή πνευματική και σωματική εξάσκηση. 

( Παρεπιπτόντως  να σημειώσουμε ότι πολύ πετυχημένα είναι τα σκίτσα στα περιθώρια των 
σελίδων του βιβλίου)

• Ας θυμηθούμε εδώ το ενδιαφέρον βιβλίο των ίδιων εκδόσεων με τον τίτλο «Από το Ζούτσου 
στο Ντο».

Ο μύθος του Σοφού Πολεμιστή - Έλλις Άμντουρ

Σ’ αυτό το βιβλίο ο Έλλις Άμντουρ μια από τις πιο γνωστές φυσιογνωμίες των σύγχρονων (αλλά 
και των κλασσικών) Ιαπωνικών Πολεμικών τεχνών, εξερευνά τις διάφορες διαστάσεις των πολεμικών 
τεχνών, τις φιλοσοφίες και τα διλήμματα που θέτουν, τις σημαντικές τους ωφέλειες  και ναι, ακόμα 
και την παθολογία τους. Το κάνει με τόσο χιούμορ, συναρπαστική δημιουργικότητα και διεισδυτική 
ματιά, που το βιβλίο γίνεται μια πραγματική απόλαυση. 

Συνεχίζεται η «Αλκίμαχη παρουσία» στις εκδόσεις  βιβλίων  για τις Πολεμικές Τέχνες!

Κινέζικες Πολεμικές Τέχνες - Δάσκαλοι και Τεχνοτροπίες - Ρόμπερτ Σμίθ

Ό,τι ο Ντον Φ. Ντρέγκερ έκανε με τις Ιαπωνικές πολεμικές τέχνες, ο Ρόμπερτ Σμίθ το έκανε με τις 
Κινέζικες. Έζησε πολλά χρόνια στην Ταϊβάν και ταξίδεψε σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ασία όπου 
αφοσιώθηκε στη μελέτη των Κινέζικων Πολεμικών Τεχνών. Δεν αρκέστηκε μόνο στην πρακτική εξάσκη-
ση με διάφορους δασκάλους αλλά και με συλλογή κειμένων, φωτογραφιών, φιλμ κ.τ.λ. Επέστρεψε 
στην Αμερική με ένα απέραντο υλικό το οποίο άρχισε να ταξινομεί και να επεξεργάζεται.        

Σ’ αυτό το βιβλίο, το οποίο ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα γύρω από την πολεμική τέχνη που 
είναι γνωστή στη Δύση ως Κουγκ Φου, ο Ρόμπερτ Σμίθ σκιαγραφεί τις Κινέζικες Πολεμικές Τέχνες 
(Τσ’ουάν Σου) ως μία τέχνη η οποία «συνδυάζει τη σκληρότητα ενός τοίχου και την απαλότητα 
των φτερών μιας πεταλούδας». Οι γλαφυρές, προσγειωμένες περιγραφές του μας μεταφέρουν 
τόσο την πειθαρχία όσο και τη βαθύτερη γνώση που απέκτησε μετά από δέκα χρόνια ταξιδιών και 
μελέτης στην Ασία. Έζησε κοντά σε αρκετούς δασκάλους, γνώρισε πολλούς άλλους, καθώς και 
διάφορους μαχητές των διάφορων Συστημάτων. Έτσι με την διαφωτιστική προσωπική του αφήγηση 
μας μεταφέρει ένα μεγάλο πλούτο πληροφοριών για τις κινέζικες πολεμικές τέχνες με τις οποίες ήρθε 
σε επαφή στα μέρη που πήγε.

Ένα βιβλίο χρήσιμο για όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη και την φιλοσοφία του απέραντου 
κόσμου των Κινέζικων Πολεμικών Τεχνών.
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Επόμενο τεύχοςπόμενο τεύχος

ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ

Οι μύθοι του σύγχρονου Δυτικού πολιτισμού καταρρέουν ο 
ένας μετά τον άλλον. Η εποχή μας είναι μεταβατική. Είναι πια δε-
δομένο ότι χρειάζεται ένα νέο πρότυπο που μπορεί να χτίσει ένα 
ελπιδοφόρο μέλλον.

ΠΥΘΑΓΟΡΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η Πυθαγορική διδασκαλία είναι, κατά κάποιο τρόπο, η «φόρ-
μουλα» που μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στο να κατανο-
ήσει τους νόμους της Φύσης, να βελτιώσει και να αναπτύξει τις 
ικανότητές του.

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑΜΥΣΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Μέσα στο έργο του Πλάτωνα κρύβονται πολύ βαθιές εσωτε-Μέσα στο έργο του Πλάτωνα κρύβονται πολύ βαθιές εσωτε-
ρικές γνώσεις που δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά. Εμβαθύνο-
ντας, καταλαβαίνουμε ότι ο Εσωτερισμός είναι κυρίαρχο στοιχείο 
στο έργο του μεγάλου φιλοσόφου, ο οποίος 
είχε έρθει σε επαφή με όλα τα σημαντικά κέντρα γνώσης της 
εποχής του, μέσα και έξω από τον Ελλαδικό χώρο.
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