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α. μόνιμες στήλες
editorial

Καθώς περνούν τα χρόνια γίνεται όλο και πιο εμφανές το γεγονός ότι ο πολιτισμός μας περνάει 
μια ισχυρή κρίση. Δεν είναι μόνο τα περιβαλλοντικά και οικολογικά προβλήματα που γίνονται όλο και 
οξύτερα ή τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αφορούν όλους τους τομείς της κοινωνίας, 
αλλά κυρίως είναι πρόβλημα έλλειψης ηθικών αξιών και οραμάτων. 

Τα πρώτα μπορούν να αντιμετωπιστούν και να λυθούν, αν υπάρχει Τα πρώτα μπορούν να αντιμετωπιστούν και να λυθούν, αν υπάρχει 
συντονισμένη βούληση και προσπάθεια εκ μέρους των κυβερνήσε-συντονισμένη βούληση και προσπάθεια εκ μέρους των κυβερνήσε-

ων, γιατί είναι υλικά προβλήματα. Τα δεύτερα είναι σαφώς ων, γιατί είναι υλικά προβλήματα. Τα δεύτερα είναι σαφώς 
πιο δύσκολα, γιατί αφορούν την ίδια την εσωτερική και πιο δύσκολα, γιατί αφορούν την ίδια την εσωτερική και 

πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Και οι κοσμικές πνευματική υπόσταση του ανθρώπου. Και οι κοσμικές 
εξουσίες είναι ανήμπορες μπροστά σ’ αυτό. Οι αξίες και τα εξουσίες είναι ανήμπορες μπροστά σ’ αυτό. Οι αξίες και τα 

οράματα δεν αγοράζονται και δεν πωλούνται. Και ο κόσμος οράματα δεν αγοράζονται και δεν πωλούνται. Και ο κόσμος 
μας είναι ορφανός από αυτά. μας είναι ορφανός από αυτά. 

Ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό Ίσως αυτό να είναι το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό 
της μεσαιωνικής εποχής που αρχίζουμε πλέον να δια-της μεσαιωνικής εποχής που αρχίζουμε πλέον να δια-

νύουμε ξεκάθαρα. Οι μεγάλες μετακινήσεις ξένων νύουμε ξεκάθαρα. Οι μεγάλες μετακινήσεις ξένων 
πληθυσμών που κατέκλυσαν τη Ρωμαϊκή αυτο-
κρατορία, πριν σχεδόν είκοσι αιώνες, έφεραν μια 

τεχνητή ευημερία αλλά και σύγχυση συνάμα, μαζί 
με την είσοδο στη μεσαιωνική εποχή που γνωρίζουμε με την είσοδο στη μεσαιωνική εποχή που γνωρίζουμε 

ιστορικά. Σήμερα η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται, ιστορικά. Σήμερα η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται, 
αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.αλλά σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.

Πέρα από το αναπόφευκτο αυτής της κατάστασης, αυτό που πρέ-Πέρα από το αναπόφευκτο αυτής της κατάστασης, αυτό που πρέ-
πει να σκεφτόμαστε περισσότερο είναι ότι μετά από κάθε μεσαίωνα έρχεται 

πάντα μια νέα αναγέννηση. Οι νόμοι των ιστορικών κύκλων, σε όλους τους πολιτισμούς και σε όλες 
τις εποχές, έτσι μας το δείχνουν. 

Το σημαντικό είναι να μπορούν να διασωθούν αξίες και οράματα, έστω σε μικρούς αλλά ισχυρούς 
πυρήνες ανθρώπων, για να μπορούν να αντέξουν τους δύσκολους καιρούς και να περάσουν ακέ-
ραια στον επόμενο κύκλο, τη νέα Αναγέννηση. Όπως ο σπόρος που αντέχει καλά θαμμένος στη γη 
το δύσκολο και κρύο χειμώνα, για να μπορεί με την επόμενη άνοιξη να ζωντανέψει και να βλαστήσει. 
Είναι και αυτός άλλος ένας νόμος της Φύσης, που εφαρμόζεται και στον ανθρώπινο πολιτισμό.

Η Νέα Ακρόπολη θέλει να συμβάλλει σ’ αυτήν τη διαδικασία, κι έτσι η δράση της στοχεύει στη διάσω-
ση και διάδοση των καλύτερων σπόρων του ανθρώπινου πολιτισμού, ώστε σαν μια νέα κιβωτός του 
Νώε, μια κιβωτός πνευματικής επιβίωσης, να διαπεράσει τα σκοτεινά νερά του μεσαίωνα, αρμενίζοντας 
προς μια νέα Αναγέννηση του πολιτισμού, προς ένα νέο και καλύτερο κόσμο. 

Για εμάς οι σπόροι αυτοί είναι οι αξίες και οι φιλοσοφικές ιδέες όλων των πολιτισμών, τις οποίες 
μελετάμε σε βάθος και με σεβασμό σε όλα τα σεμινάρια και τις έρευνες που πραγματοποιούνται από 
τους ερευνητές μας σε περισσότερες από 50 χώρες σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλά άξια και ενδι-
αφέροντα πράγματα που μπορείς κι εσύ να μάθεις, να τα εφαρμόσεις στην πράξη και να συμμετέχεις 
σε αυτήν την όμορφη και ελπιδοφόρα πνευματική περιπέτεια που στοχεύει σ’ ένα καλύτερο μέλλον.

                                              
             

           Γ. Α. Πλάνας 
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Delia Steinberg Guzmάn, 
Συνδιευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Νέα Ακρόπολη,
Σταυρός των Παρισίων του Πανεπιστημίου της Σορβόνης  
σε Επιστήμες, Τέχνες και Γράμματα.

Παιχνίδια στον καθρέφτη
Από το βιβλίο

Π η Γη

φιλοσοφικά δοκίμια για την απατηλότητα του κόσμου

η Γη

Η γη είναι ένα ζωντανό ον, αν και τα παιχνίδια της Μάγια συντελούν ώστε για μας τους ανθρώπους 
να μην είναι τίποτε παραπάνω από ένας χώρος υποδοχής ή διαμονής, όπου περνάει τον καιρό της η 
ύπαρξή μας. 

Έτσι, η γη δεν αποκτά μεγαλύτερη σημασία από όση μπορεί να έχει ένα συγκρότημα τούβλων καλά 
ενωμένων μεταξύ τους, ενώ δεν λείπουν και οι άνθρωποι οι τυφλωμένοι ολοκληρωτικά από την ψευδαί-
σθηση, οι οποίοι δεν μπορούν να φανταστούν πώς είναι δυνατό να μην είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που 
κατασκεύασαν κάτι τόσο “απλό” όπως η Γη.

Ωστόσο η γη ζει, και μεταξύ των πολλών της μυστηρίων περικλείει και αυτό της παροχής στέγης πάνω 
στην επιφάνειά της, αντέχοντας -δεν χωράνε άλλες εκφράσεις γι’ αυτό- τη χρήση και την κατάχρηση 
που κάνουμε, εκμεταλλευόμενοι αυτήν και τις ιδιότητές της.

Όπως το ανθρώπινο σώμα είναι φορέας μυριάδων απειροελάχιστων ζωών, την ύπαρξη των οποί-
ων ούτε καν συνειδητοποιούμε, έτσι και η γη μάς φέρει πάνω της και το γεγονός ότι οι φερόμενοι είναι 
ζωντανοί δε σημαίνει ότι ο φορέας δεν είναι κι αυτός ζωντανός. 

Όπως όλα τα έμβια όντα, η γη έχει ψυχή και σώμα. Λίγα πράγματα μπορούμε να πούμε για την ψυχή 
της γιατί, καθώς ελάχιστα γνωρίζουμε τη δική μας, κι έτσι είναι δύσκολο να ξέρουμε κάτι για τις άλλες. 
Κρίνοντας όμως απ’ αυτό που δίδασκε ο Πλάτων, μπορούμε να συμπεράνουμε κάτι για την ψυχή της 
γης, από τη στιγμή που αυτή εκδηλώνεται σ’ ένα σχεδόν αστρικό σώμα. Ο Πλάτων έλεγε ότι η σφαίρα 
είναι το πιο τέλειο από τα γεωμετρικά σώματα κι ότι οι ζωντανές μορφές τείνουν προς τη σφαίρα στο 
βαθμό που τελειοποιούνται. 

Μπορούμε όμως να μιλήσουμε για το σώμα της γης, καθώς είναι πολλά τα πράγματα που μας 
αφήνει η Μάγια να διακρίνουμε μέσα από τα πέπλα της. Το μεγάλο σώμα της -σε σύγκριση με το δικό 
μας- έχει στη διάστασή του τα ίδια χαρακτηριστικά με τα ανθρώπινα: γεννιέται, μεγαλώνει και πεθαίνει. 
Στο διάστημα της ζωής της μπορεί να αρρωστήσει, ν’ αλλάξει θέση, να αισθανθεί καλά στην υγεία της, 
να κοιμάται ή να είναι σε εγρήγορση. 

Έτσι μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα πολλά φαινόμενα που, αν εξηγηθούν κάτω από το επιστη-
μονικό και μόνο πρίσμα, καταντούν ψυχρά κι ακατανόητα. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα να δώσουμε μια 
λογική διέξοδο στις πολλές παραδόσεις που επικρατούν και που μιλούν για μεγάλους κατακλυσμούς, 
τρομακτικούς παγετώνες, νοσήματα πόλεων σε ασύλληπτη κλίμακα...
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Παιχνίδια στον καθρέφτη, η Γη

Ας υποθέσου-
με ότι η γη αρ-με ότι η γη αρ-
ρωσταίνει  και ρωσταίνει  και 
για να καταπρα-για να καταπρα-
ΰνει τον πυρετό 
της καλύπτε-
ται από πάγο 
προκειμένου 
να δροσιστεί. 

Κο ιμάτα ι  κα ι 
ξ ε κ ο υ ρ ά ζ ε τ α ι ξ ε κ ο υ ρ ά ζ ε τ α ι 

πάνω στο κρύο πάνω στο κρύο 
στρώμα, που η στρώμα, που η 

ίδια δημιουργεί με ίδια δημιουργεί με 
τη δύναμη της θέλησής τη δύναμη της θέλησής 

της, μέχρι να περάσει το 
κακό. Τότε αρχίζει το λιώσιμο των πάγων, κι επέρχονται οι 
κατακλυσμοί. Τα ανθρώπινα όντα, ξένα προς τις διαδικασίες 
του πλανήτη, ζουν μόνο τα δράματα αυτών των μεγάλων 
κατακλυσμών και τους καταγράφουν μέσω των μύθων, που 
διαρκούν στο χρόνο και που περιέχουν βαθιά νοήματα. 

Ας υποθέσουμε ότι, όπως όλα τα ζωντανά όντα, η γη 
έχει ανάγκη ν’ αλλάξει θέση κάποιες στιγμές. Αν και η κίνηση 
αυτών των μεγάλων σωμάτων είναι πιο πειθαρχημένη απ’ 
ό,τι στους ανθρώπους, όσο μικρή κι αν είναι, έχει μεγάλη 
επίδραση στα άλλα ζωντανά όντα που στηρίζονται πάνω 
τους. Κι έτσι, εξηγούνται εκείνες οι παραδόσεις που μνη-
μονεύουν τη μεταβολή που υπέστη ο άξονας της γης, σε 

διάφορες περιπτώσεις, επειδή περνούσε διάφορες περιπτώσεις, επειδή περνούσε 
από μια κατακόρυφη θέση σε άλλη με 
κλίση, όπως αυτή που παρατηρούμε στη 
σημερινή εποχή.

 Ας υποθέσουμε ότι η γη έχει ηλικία. 
Ως νέα, η θερμοκρασία της ήταν ήπια 
και ζεστή, όμως στο βαθμό που γερνάει 

ψύχεται αργά-αργά, σαν να αποχωρίζεται ψύχεται αργά-αργά, σαν να αποχωρίζεται 
τη ζωή. Αυτό θα μας έκανε να καταλάβουμε τη ζωή. Αυτό θα μας έκανε να καταλάβουμε 

κάτι για τις μεταβολές στη θερμοκρασία που κάτι για τις μεταβολές στη θερμοκρασία που 
έχουν αρχίσει να καταγράφουν οι επιστή-έχουν αρχίσει να καταγράφουν οι επιστή-

μονες ή τους μικρούς και περιορισμένης 
έκτασης παγετούς που συμβαίνουν, 
σαν να παίρνει η γη έναν υπνάκο πότε-
πότε, κρατώντας έτσι τη ζωτική γι’ αυτήν 
θερμότητα. 

Στη γη υπάρχει ζωή, γιατί η ζωή γεν-
νάται στους ίδιους τους κόλπους της. Η νάται στους ίδιους τους κόλπους της. Η 

γη είναι καλή για τους ανθρώπους, για τα γη είναι καλή για τους ανθρώπους, για τα 
ζώα, για τα φυτά. Στα έγκατά της γεννάει τις ζώα, για τα φυτά. Στα έγκατά της γεννάει τις 

πιο διαφορετικές και θαυμαστές πολύτιμες πιο διαφορετικές και θαυμαστές πολύτιμες 
πέτρες και παράγει στο κρυφό της εσω-
τερικό εκπληκτικές γεωλογικές μεταβολές, 
που μεταφράζονται σε άνθρακες ή σε 
διαμάντια, σε υπολείμματα πεθαμένων 

οργανισμών ή σε πετρέλαιο. Ποιος μπόρεσε 
μέχρι τώρα να εξηγήσει το θαύμα του σπόρου 
που βλασταίνει στη γη; Ποιος μπόρεσε να 
εξηγήσει το θαύμα των συστατικών της γης, 
που ταιριάζουν τέλεια με το σκοπό τους και 
μετασχηματίζονται μέχρι να οικοδομήσουν το 
φυσικό σώμα των ζώων και των ανθρώπων; 
Αν πιστεύουμε ότι το σώμα μας είναι ζωντα-
νό, θα πρέπει στον ίδιο βαθμό να δεχτούμε 
ότι και η γη είναι ζωντανή, καθώς δεν υπάρχει 
τίποτα στα σώματά μας που να μην προ-
έρχεται απ’ αυτήν. Μπορεί κάτι το αδρανές 
να διαμορφώσει κάτι το ζωντανό; Μερικές 
φορές, το πέπλο της Μάγια δυσκολεύει την 
όραση και δεν είναι απλό να επισημάνουμε 
τις ομοιότητες μεταξύ της ζωής της γης και 
της ζωής των ανθρώπων. Ωστόσο, “όπως 
είναι επάνω είναι και κάτω”, όπως λέει το 
παλιό ερμητικό γνωμικό. Η γη έχει επίσης ένα 
σύστημα άρδευσης και αναπνοής. Για εμάς 
εξακολουθούν να είναι ένα μυστήριο οι θά-
λασσές της, το νόημα των ποταμών της, τα 
ρεύματα αέρα που κυκλοφορούν στο εσωτε-
ρικό του πλανήτη ως φυσικά αέρια, τα οποία 
σε ορισμένες περιπτώσεις αναδύονται από τα 
στόμια των ηφαιστείων. Για εμάς εξακολουθεί 
να είναι ένα μυστήριο η ακούραστη ψυχή του 
πλανήτη, που ποτέ δεν την εγκαταλείπουν οι 
δυνάμεις της και συνεχίζει να εκπληρώνει με 
αυστηρή συνέπεια τις υποχρεώσεις της.
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 Αχ, και να μπορούσαμε να επιτύχουμε αυτήν τη συνέ-
πεια, αυτό το βαθύ αίσθημα του καθήκοντος, χωρίς να κου-
ραζόμαστε ποτέ, χωρίς να λυγίζουμε μετά από έναν ενθου-
σιασμό που εξανεμίζεται... Για εμάς εξακολουθεί να είναι ένα 
μυστήριο η διάνοια της γης, που σε διάφορες περιπτώσεις έχει μυστήριο η διάνοια της γης, που σε διάφορες περιπτώσεις έχει 
διαψεύσει τους νόμους των επιστημόνων, τροποποιώντας διαψεύσει τους νόμους των επιστημόνων, τροποποιώντας 
ρυθμούς, επιταχύνοντας ή επιβραδύνοντας διαδικασίες κι 
ακόμα αλλάζοντας την τροχιά της για να μην “πέσει” πάνω 
σε κάποιον κομήτη. Από όλα τα μυστήριά της, η γη μας προ-
σφέρει την ελάχιστη γνώση της επιφάνειάς της. Η γνώση μας 
για το εσωτερικό της είναι μηδαμινή έως ελάχιστη. Μπορούμε για το εσωτερικό της είναι μηδαμινή έως ελάχιστη. Μπορούμε 
να ονειρευτούμε, μπορούμε να κάνουμε ένα “ταξίδι στο κέντρο να ονειρευτούμε, μπορούμε να κάνουμε ένα “ταξίδι στο κέντρο 
της γης”, όμως στην πραγματικότητα η Μάγια μας κάνει να της γης”, όμως στην πραγματικότητα η Μάγια μας κάνει να 
γνωρίζουμε μόνο το έδαφος που πατάμε. Πάντα αντιμετωπί-

ζουμε τον πλανήτη όχι στο σύνολό του αλλά στο μέρος του συνόλου που εμείς χρησιμοποιούμε. 
Το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη συνίσταται από νερό. Η στέρεη γη είναι το μικρότερο μέρος, 
όμως είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, γιατί στα νερά δεν μπορούμε να στηριχτούμε. Κυκλοφορούμε 
στις θάλασσες, όμως ζούμε στη στέρεη γη. Στήριγμα, πάτημα, σίγουρη βάση: αυτό είναι το σύμ-
βολο της γης ως προς το χώμα που έχει. Αυτό είναι το σύμβολο της ύλης που μας στηρίζει. Όταν οι βολο της γης ως προς το χώμα που έχει. Αυτό είναι το σύμβολο της ύλης που μας στηρίζει. Όταν οι 
παλιοί αλχημιστές σύγκριναν τη γη με την ύλη, δεν το έκαναν με τη μειονεκτική έννοια εκείνου που παλιοί αλχημιστές σύγκριναν τη γη με την ύλη, δεν το έκαναν με τη μειονεκτική έννοια εκείνου που 
είναι χονδροειδές και απλοϊκό. Η ύλη είναι η στέγη στήριξης, αυτό που μπορεί ν’ αντέξει και να είναι 
φορέας άλλων, περισσότερο λεπτών αρχών. Έτσι, η γη μάς στηρίζει κι εμείς ξέρουμε ότι πάνω 
της μπορούμε να αισθανόμαστε σταθεροί. Είναι ύλη, είναι η δική μας ύλη, αυτή που μας πλάθει, 
μας μορφοποιεί και μας στηρίζει. Είναι δέρμα και σκελετός. Είναι βάση για πάτημα, είναι βάση για 
μυστήρια. Σ’ αυτήν μπορούμε να βυθίσουμε τα χέρια -τα χέρια μας τα φτιαγμένα από τη γη- και 
σ’ αυτήν βυθίζονται οι ρίζες των δέντρων. Απ’ αυτήν εκδηλώνονται επιφανειακά παράξενα μέταλλα 
και λαμπερές πέτρες, και σε χαμένες σπηλιές κρύβονται τα νερά και οι άνεμοι των παλαιών εργασιών που 
πραγματοποίησαν τα μικρά πνεύματα σε κάποιες χρονικές στιγμές. Η Γη είναι ωραία. Υπάρχει σ’ αυτήν μια 
αρχή αρμονίας που χαρακτηρίζει εξίσου όλα τα ζωντανά όντα, ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Υπάρχει σ’ 
αυτήν μια ισορροπία που μας μιλάει για το χέρι του Θεού ή για τα “ψηφία του Θεού”, όπως έλεγαν οι αρχαίοι 

κλασικοί. Τα χρώματά της αναμιγνύονται 
με θαυμαστό τρόπο, δημιουργώντας 
έτσι μια συμφωνία αποχρώσεων, σαν 
πρόκληση προς τη φαντασία του πιο έν-
θερμου καλλιτέχνη. Υπάρχει σ’ αυτήν ένα 
ντελίριο μορφών, που ξεπερνάει κάθε 
ανθρώπινη ικανότητα για δημιουργία. 
Οι πέτρες αποκτούν παράξενα περι-
γράμματα, τα πετράδια οργανώνονται 
σύμφωνα με τα γεωμετρικά σχήματα 
και μερικές φορές ανοίγεται μια σπηλιά 
μπροστά στην ανθρώπινη περιέργεια, 
δείχνοντας ότι ακόμα και στο εσωτερικό 
του σώματός της τα δάχτυλα του Θεού 
έθεσαν την ομορφιά στη γη. Και η Μάγια 
έντυσε με κλωστές ψευδαίσθησης αυτήν 
τη σφαίρα που περιφέρεται ρυθμικά στο 
χώρο, παγιδεύοντας όλους μας -τη Γη 
κι εμάς- σ’αυτό το μεγάλο παιχνίδι της 
ζωής.



9ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2006

Κώστας Φρατζικινάκης

Μύθοι των αστερισμών

ΖΥΓΟΣ
Είναι δύσκολο να πούμε ποιος ονόμασε 

πρώτος αυτό το τμήμα του ουρανού Ζυγό. Μια 
υπόθεση είναι ότι προέρχεται από τους Σουμέρι-
ους, οι οποίοι το 2000 π.Χ. τον ανέφεραν σαν την 
ισορροπία των ουρανών. Στους κλασικούς χρό-
νους ο Ζυγός σηματοδοτούσε την φθινοπωρινή 
ισημερία, ενώ σήμερα αυτόν το ρόλο κατέχει η 
Παρθένος. Σε ολόκληρο το Ζωδιακό κύκλο μόνο 
αυτός έχει όνομα που δεν ανήκει σε ζώο και κά-
ποιοι υποστηρίζουν ότι το όνομά του δεν είναι 
πολύ αρχαίο. Οι Έλληνες συνέδεαν τα άστρα του 
Ζυγού με αυτά που βρίσκονται στις δαγκάνες του 
Σκορπιού (είναι οι λεγόμενες «χείλαι Σκορπιού») 
που τον ακολουθούν από την ανατολή. Κάποιοι 

υποστηρίζουν ότι ο Σκορπιός είναι διπλό ζώδιο κι έτσι συμπληρώνονται οι δώδεκα αστερισμοί του ζωδιακού. 

Οι Ρωμαίοι, παρόλα αυτά, χρησιμοποιούσαν πολύ συχνά το όνομα Ζυγός. Ο Βιργίλιος, στον Πρώτο Γεωρ-
γικό, κολακεύοντας τον Αύγουστο, παριστάνει το Σκορπιό να παραμερίζει τις δαγκάνες του, για να μπορέσει 
η ψυχή του Αυτοκράτορα να αναπαυθεί μετά το θάνατό του στο ζώδιο που βρισκόταν ο ήλιος κατά τη γέν-

νησή του. Ο Ζυγός 
σ’ αυτήν την περί-
πτωση θα μπορού-
σε να θεωρηθεί σαν 
το πιο κατάλληλο 
σύμβολο γι’ αυτόν 
που αποδίδει δικαι-
οσύνη στον κόσμο. 
Ο αστερισμός είναι 
κάπως δυσδιάκρι-
τος αλλά βρίσκεται 
εύκολα, αφού είναι 
κοντά στον πολύ λα-
μπρό Σκορπιό. Τα 
λαμπρότερα άστρα 
του Ζυγού θυμίζουν 
το παρελθόν του 
αστερισμού. Τα αστέ-
ρια, που το καθένα 
βρίσκεται σε κάθε δί-
σκο, είναι αντίστοιχα 
η νότια και η βόρεια 
δαγκάνα.
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Αγάπη Χατζημπαλάση

kινηματογράφος

DARK CITY

Σκηνοθέτης: 
Άλεξ Πρόγιας

Πρωταγωνιστούν:
Κίφερ Σάδερλαντ, 
Ρούφους Σούελ, 
Ουίλιαμ Χάρτ.

Το Dark City είναι μία από τις σημαντικές ται-
νίες επιστημονικής φαντασίας. Ο κύριος άξονάς 
της περιστρέφεται γύρω από το ερώτημα «τι είναι 
η ψυχή του ανθρώπου». 

Ακριβώς αυτό το μυστήριο προσπαθούν να 
λύσουν κάποια όντα που αναφέρονται ως «Ξέ-
νοι». Δεν είναι άνθρωποι. Η φυλή τους είναι στα 
πρόθυρα της εξαφάνισης και πιστεύουν πως 
αν κατανοήσουν τη λειτουργία της ανθρώπινης 
ψυχής, θα μπορέσουν να ενσωματωθούν με τους 
ανθρώπους και να επιβιώσουν. Έτσι, κάνουν 
ένα πείραμα, έχοντας για βοηθό έναν άνθρωπο 
επιστήμονα να τους βοηθά. 

«….Τους αποκαλώ Ξένους. Μας απήγαγαν και μας έφεραν εδώ. Αυτή η πόλη και όλοι μέσα σε 
αυτήν είναι το πείραμά τους. Ανακατεύουν τις αναμνήσεις μας, για να βρουν τι μας κάνει μοναδικούς. 
Κάποιος είναι επιθεωρητής τη μια μέρα, κάτι άλλο την άλλη. Όταν θέλουν να μελετήσουν ένα δολοφόνο 
διοχετεύουν σ’ έναν πολίτη μια νέα προσωπικότητα και μαζί με αυτήν, οικογένεια, φίλους και ολόκληρη 
ιστορία. Παρατηρούν τα αποτελέσματα. Κάποιος που δέχεται την ιστορία ενός δολοφόνου θα συνεχίσει 
έτσι; Ή είμαστε κάτι παραπάνω από ένα σύνολο αναμνήσεων; Η ατομικότητά μας, η ψυχή μας, μας 
διαφοροποιεί από αυτούς. Νομίζουν ότι θα βρουν την ψυχή μας, αν καταλάβουν πώς λειτουργούν 
οι αναμνήσεις….»

Έτσι λοιπόν, όταν το ρολόι χτυπά μεσάνυχτα, αποκοιμίζουν τους ανθρώπους και αλλάζουν το 
σκηνικό.

 Κάποιος όμως ξυπνά κατά τη διάρκεια της διοχέτευσης αναμνήσεων, καταφέρνει να πιστέψει 
στις δυνάμεις του, να συντονιστεί με τις δυνάμεις των ξένων και να καταστρέψει, στο τέλος, αυτό το 
ανούσιο πείραμα.
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 Όλα διαδραματίζονται στο σκοτάδι, διότι αυτά τα πλάσματα δεν 
αντέχουν το φως του ήλιου. Αυτό το μοτίβο, πέρα από το ότι είναι 
κλασικό σ’ αυτού του είδους τις ταινίες, φιλοσοφικά παραπέμπει 
και στη σπηλιά που αναφέρει ο Πλάτωνας στην «Πολιτεία». 

Οι άνθρωποι ζουν αλυσοδεμένοι μέσα στο σκοτάδι της σπη-
λιάς, χωρίς να έχουν συνείδηση των αλυσίδων τους. Ο ήλιος της 
αλήθειας λάμπει έξω από τη σπηλιά. Τα «αφεντικά» της σπηλιάς 
(εδώ οι Ξένοι) αποπροσανατολίζουν τους ανθρώπους δημιουρ-
γώντας σκιές (αναμνήσεις) με τις οποίες απασχολούνται. Πάντα 
υπάρχει όμως εκείνος που διαφέρει και αντιστέκεται στο σύστημα, 
σπάει τις αλυσίδες του και αναζητά τον ήλιο. 

«…..Εσύ διαφέρεις! Αντιστάθηκες στη διοχέτευση και απέκτησες 
την ικανότητά τους για συντονισμό».

 Οι αλλαγές των αναμνήσεων, σε συνδυασμό με την ολική αλ-
λαγή του περιβάλλοντος και την ανικανότητα των ανθρώπων να 
θυμηθούν οτιδήποτε προϋπήρξε, καθώς και η τέλεια ταύτισή τους 
με τις καινούργιες αναμνήσεις, θυμίζει την Ανατολικής προέλευσης 
θεώρηση της μετενσάρκωσης.  Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία η 
ψυχή που είναι αθάνατη υποδύεται σε κάθε ζωή διαφορετικούς 
ρόλους, για να πάρει εμπειρίες με τελικό σκοπό την τελειοποίησή 
της. Ο απλός άνθρωπος δεν έχει συνείδηση σε βαθμό που να 
μπορεί να θυμηθεί το παρελθόν, επειδή ίσως δεν έχει ακόμη τη 
δύναμη να αντέξει μια τέτοια  αλήθεια. Σύμφωνα με αυτήν την 
παράδοση, μόνο μερικές μεγάλες μορφές μυστών κατάφεραν να 
έχουν καθαρές αναμνήσεις. 

Επίσης, μοιάζει η ταινία να ειρωνεύεται την ορθολογιστική 
αντίληψη, που ταυτίζει την ύπαρξη με τη σκέψη, «σκέφτομαι άρα 
υπάρχω», καθώς επίσης και τις ακραίες ψυχιατρικές απόψεις, ότι 
όλα είναι θέμα αναμνήσεων. 

Υπάρχει ένα στοιχείο μέσα στον άνθρωπο το οποίο μπορεί να 
εδρεύει στο νου αλλά δεν είναι ο νους. Γι’ αυτό και κάθε άνθρωπος 
είναι υπέροχα διαφορετικός και δεν μπορεί να κλειστεί μέσα σε κα-
λούπια, όσο κι αν το προσπαθεί ο σύγχρονος πολιτισμός. Ακόμη 
κι αν τοποθετήσουν στο ίδιο ακριβώς περιβάλλον δύο ανθρώπους 
που γεννήθηκαν την ίδια μέρα, γνωρίζουμε πλέον ότι οι επιλογές 
τους, κατά κανόνα, δεν πρόκειται να είναι οι ίδιες. Εκεί κρύβεται 
η έννοια της ελεύθερης Βούλησης, και  ακριβώς αυτό αποτελεί 

τη μεγάλη σπαζοκεφαλιά των 
σύγχρονων επιστημόνων.

        
  Ίσως τελικά την απάντηση 

στο ερώτημα της ψυχής να 
μας τη δίνει ο πρωταγωνιστής 
στο τέλος ταινίας.

«….θέλεις να μας μάθεις 
τί είναι αυτό που μας κάνει 
ανθρώπους. Δεν θα το βρεις 
ποτέ εδώ μέσα (δείχνει το μέ-
τωπό του). 

Ψάχνετε σε λάθος μέ-
ρος…».
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Σύμφωνα με την επιστήμη της Ψυχολογίας, ο άνθρωπος διαθέτει τέσσερα βασικά ένστικτα: το ένστικτο 
επιβίωσης, το ένστικτο αναπαραγωγής, το ένστικτο εξουσίας και το ένστικτο αιωνιότητας. Ο εσωτερι-
σμός αναφέρει πως μέσα στο ένστικτο αιωνιότητας υπάρχει αυτό που ονομάζουμε «Το εσωτερικό ον» του 
ανθρώπου, το βαθύτερο και υψηλότερο μέρος που διαθέτει ο άνθρωπος. Αυτό που βρίσκεται πάνω και 
πρώτα από την ιδιότητά του ως λογικό ον. Οι αρχαίες εσωτερικές διδασκαλίες θεωρούν τον άνθρωπο 
πρώτα εσωτερικό και έπειτα διανοητικό ή λογικό ον. Η λέξη «άνθρωπος» προέρχεται από το «άνω» και το 
ρήμα «θρώσκω» που σημαίνει, αυτός που κοιτάζει προς τα πάνω ή προχωράει προς τα πάνω. Έτσι, και 
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο άνθρωπος είναι ένα ον που πρώτα από όλα είναι εσωτερικό, δηλαδή 
πορεύεται σε μια ανοδική πορεία εξέλιξης, οδεύει σε αυτό που ονομάζουμε «Ανώτερο», «Ιερό» και έπειτα 
έρχεται η λογική, το συναίσθημα και όσα άλλα εκδηλωμένα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες διαθέτει, για να 
συμπληρώσουν αυτήν την πορεία. 

                               

Η μυστική γλώσσα των

ÌÕÈÙÍ
Η Μύθων

Λίνα Νικολαΐδου
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Θα λέγαμε ότι μιλάμε για έναν πιο εσωτερικό δρόμο που διανύει η ανθρώπινη 
ύπαρξη, για μια πορεία εσωτερικοποίησης και ανύψωσης, που συμπληρώνεται 
από αυτό που ονομάζουμε πορεία προς τα έξω, έκφραση, δράση μέσα στην 
πολλαπλότητα, με σκοπό να εφαρμόσουμε αυτά που συνειδητοποιήσαμε από 
την εσωτερική μας πορεία, να σκορπίσουμε το φως που «μαζέψαμε» από μέσα. 
Μπορούμε να πούμε, κάπως παραβολικά, ότι οι δυο αυτές δράσεις του ανθρώ-
που μοιάζουν με τις δυο τάσεις που έχει η ίδια η Ζωή, που θεωρείται μια Μεγάλη 
Πνοή, μια Αναπνοή. Η αναπνοή αποτελείται από αυτό που ονομάζουμε εισπνοή, 
δηλαδή μια κεντρομόλο δύναμη που ωθεί προς τα μέσα, προς το εσωτερικό μας 
κέντρο και την εκπνοή, μια φυγόκεντρο δύναμη που μας σκορπίζει προς τα έξω, 
στη δημιουργία. Έτσι, και σύμφωνα με τις εσωτερικές διδασκαλίες των χιλιόχρονων 
πολιτισμών, με αυτές τις δυο συμπληρωματικές πορείες ο άνθρωπος μπορεί να 
«Ιεροποιήσει», να λειτουργήσει έτσι ώστε οι καθημερινές πράξεις της «βέβηλης» 
ζωής του να συμμετέχουν στη διάσταση του ιερού. 

Η έκφραση-εκδήλωση του ιερού μέσα το βέβηλο γίνεται μέσα από αυτό που 
ονομάζουμε Ιεροφάνεια: τη φανέρωση του ιερού. Υπάρχουν πέντε βασικές όψεις 
της Ιεροφάνειας: η Θεοφάνεια, το Σύμβολο, ο Μύθος, η Τελετή και η Μύηση.

Ο Μύθος είναι η προσέγγιση μιας ψυχολογικής ή πνευματικής πραγματικότη-
τας. Αποτελεί μια πραγματικότητα που συνέβη και θεμελιώνει τη μελλοντική εξέλιξη 
ενός λαού ή μιας κατάστασης. Είναι, θα λέγαμε, μια ιερή ιστορία. Οι αρχαίοι μύθοι 
αποτελούν έναν πραγματικό θησαυρό σοφίας. Σε αυτούς φυλάσσεται όλη η 
σοφία της παράδοσης. «…Οι παραδοσιακές κοινωνίες ήταν συνδεδεμένες με 
την άχρονη παράδοση, είχαν μύθους, μυήσεις και τυπικές ιεροτελετουργίες…». 
(Επιλογή ομιλιών στη Νέα Ακρόπολη, Γ.Α. Πλάνας, σελ. 218).

Οι μύθοι αποτελούν την ιστορία των πράξεων των Υπερφυσικών οντοτήτων 
ή των Θεών. Είναι απόλυτα αληθινοί και ιεροί γιατί περιγράφουν το έργο των 
θεών.

Ιστορούν μια «δημιουργία» και έτσι θεμελιώνονται σαν πρότυπα μοντέλα 
συμπεριφοράς προς μίμηση. Οι παραδοσιακές κοινωνίες είχαν κύριο μέλημά 
τους να μπορούν να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά τους στο πρότυπο του 
μύθου, πρότυπο που αποτελούσε γι’ αυτούς την πράξη του θεού ή του ήρωα. 
Θεωρούσαν τους μύθους εκφραστές της αλήθειας, που μπορούσαν να τους 
δώσουν τη λύση σε κάθε σημαντικό πρόβλημα της ίδιας τους της ύπαρξης. 

 Μέσα από τη μελέτη του μύθου γνωρίζουμε την αρχή των πραγμάτων και 
πώς να τα χειριζόμαστε με τη δική μας βούληση.

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του μύθου είναι ότι χρησιμοποιεί τη συμ-
βολική γλώσσα, τη γλώσσα των συμβόλων. Ακόμα, είναι πολυδιάστατος, έχει 
δηλαδή, πολλές χροιές ερμηνείας και διάφορες διδασκαλίες που κρύβει μέσα του. 
Είναι σαν το Θεό, που…. «θα πει μια λέξη και θα πάρει το σχήμα κάθε πράγματος 
που βαδίζει στη γη, κολυμπάει στο νερό ή καίει σαν τη φωτιά» (Ο Ήρωας με τα 
χίλια πρόσωπα, Joseph Cambell, εκδόσεις Ιάμβλιχος, Αθήνα 1990, σελ 457).

Τα σύμβολα, που αποτελούν τη γλώσσα έκφρασης των μύθων, είναι μορφές 
που μεταφέρουν ουσίες, μορφές μέσα στις οποίες ενσαρκώνονται Αρχέτυπα. Η 
λέξη «Σύμβολο» προέρχεται από το ρήμα «συμβάλλω», που σημαίνει φέρνω μαζί 
μου, μέσα μου. Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι το σύμβολο είναι ένας φάκελος (μορφή), 
που κρύβει μέσα του ένα γράμμα (ουσία). Είναι αυτό που ενώνει το επάνω με το 
κάτω ή το μέσα (ιερό) με το έξω (βέβηλο). Τα σύμβολα δεν είναι δημιουργήματα 
του ανθρώπου, διότι τότε πρόκειται για σήματα, αλλά μορφές που η ίδια η φύση 
μάς προσφέρει, γι’ αυτό και αναγνωρίζονται από όλους τους ανθρώπους, 
ανεξάρτητα βέβαια από το γεγονός ότι αυτό τα κάνει πολυδιάστατα, επειδή ο 
καθένας έχει τη δική του πλευρά ερμηνείας, όντας ο καθένας μας διαφορετικό 
και μοναδικό ον. Ή αν θέλαμε να το εκφράσουμε σωστότερα, θα λέγαμε ότι το 
σύμβολο «μιλά στον καθένα στη δική του γλώσσα», ανάλογα με το επίπεδο της 
συνείδησής του.

Η μυστική γλώσσα των  Μύθων

Μύθοι και Αστερισμοί
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Ο μύθος πρέπει να γίνεται βίωμα και αφού γίνει αυτό, τότε ενεργο-
ποιούνται όλα τα γεγονότα που περιγράφει. Αυτό ονομάζεται Μύηση. 
Μύηση δηλαδή είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη βίωση του 
μύθου, δηλαδή το ανέβασμα της συνείδησης σε ένα υψηλότερο σκα-
λοπάτι. Είναι μια αλλαγή στη διάσταση της συνείδησης που επιτρέπει 
την κατανόηση των ανώτερων αληθειών που αφηγείται ο μύθος. Η 
μύηση αποτελεί μια διαδικασία εσωτερικής ανανέωσης και προϋπο-
θέτει το «θάνατο» του παλιού, για να γεννηθεί κάτι νέο και καλύτερο, 
υψηλότερο. Ο Πλάτωνας έλεγε: «Το να πεθάνει κανείς, σημαίνει να 
μυηθεί ». Η Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ, έγραψε: «Κανένας δεν μπορεί 
να φτάσει στις ύψιστες περιοχές όπου κατοικούν οι Δάσκαλοι, χωρίς 
να έχει περάσει από τη στενή πύλη της Μύησης, την Πύλη που οδηγεί 
στην Αιώνια Ζωή».

Η ΜύθωνΚατά τη διάρκεια της βίωσης ενός 
μύθου, δηλαδή κατά τη διάρκεια μιας 
Τελετής, ένα βασικό χαρακτηριστικό 
είναι ότι παύει να υπάρχει η έννοια 
του χρόνου όπως καθημερινά τη 
βιώνουμε και την αντιλαμβανόμαστε. 
Ο άνθρωπος έχει για κάποιες στιγ-
μές τη συνείδηση της αιωνιότητας, 
βιώνοντας κάτι από αυτό που ονο-
μάζουμε Μυθικό Χρόνο, το χρόνο 
της αιωνιότητας (εδώ εντάσσεται  το 
ένστικτο αιωνιότητας που αναφέρα-
με παραπάνω). Έτσι, θα λέγαμε ότι 
«Ο Μύθος βρίσκεται σε μια διάσταση 
πιο πάνω από το γήινο και ανθρώπι-
νο χρόνο» (Επιλογή ομιλιών στη Νέα 
Ακρόπολη, Γ.Α.Πλάνας, σελ. 221). 
Η προβολή του μύθου μετατρέπει 
το χρόνο σε μυθικό, σε ένα αιώνιο 
παρόν. «Έτσι, αυτός που μιμείται ένα 
μυθικό πρότυπο ή απλά ακούει τελε-
τουργικά την αφήγηση ενός μύθου 
αποσπάται από το θνητό γίγνεσθαι 
και ξαναβρίσκει το Μεγάλο Χρόνο» 
(Mircea Eliade, Πραγματεία πάνω 
στην Ιστορία των Θρησκειών, εκδό-
σεις Χατζηνικολή, σελ. 399).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα 
λέγαμε ότι ο Μύθος «Είναι» πάντα και 
παραμένει σταθερός, δεν φθείρεται, 
δεν πεθαίνει και δεν εξελίσσεται. Οι 
άνθρωποι μπορεί να τον ξεχάσουν 
για ένα συγκεκριμένο χρονικό διά-
στημα, αλλά ο μύθος δεν πεθαίνει, 
απλά «κρύβεται».

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 
η βίωση, η αναπαράσταση του 
μύθου ονομάζεται Τελετή. Οι Τελετές 
αποτελούν τα μέσα για να μπορεί να 
γίνει αντιληπτή η αλήθεια που εκφρά-
ζει ένας μύθος. Είναι η επανάληψη 
στον ιστορικό ανθρώπινο χρόνο 
των γεγονότων του Μεγάλου Θείου 
Χρόνου που αναφέρει ο Μύθος. Αν 
δίναμε έναν ορισμό για τη λέξη Τελετή, 
θα λέγαμε ότι είναι κάθε πράξη που 
γίνεται με Συνείδηση και Σκοπιμότητα. 
Και έτσι το αποτέλεσμα είναι η μύηση, 
η μετάλλαξη, η βαθιά συνειδητοποίη-
ση της αλήθειας που κρύβει ο μύθος 
και το ανέβασμα της συνείδησης σε 
μια υψηλότερη κατάσταση. Φυσικά 
υπάρχουν επίπεδα μύησης, επειδή 
η μετάλλαξη δεν μπορεί να είναι ίδια 
σε όλους τους ανθρώπους κι έτσι οι 
παραδοσιακές κοινωνίες μιλούσαν 
για βαθμούς μύησης.
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Με βάση όλα τα παραπάνω, γίνεται εμφανές ότι 
για να μπορεί μια κοινωνία να ονομαστεί παραδο-
σιακή, θα πρέπει να διαθέτει μύθους τους οποίους 
να εφαρμόζει μέσω των τελετών, ώστε να επέρχεται 
η μύηση στους ανθρώπους της κοινωνίας. Και 
αυτό κάνει να επικοινωνεί η Γη με τον Ουρανό.

«Και αυτός είναι ο δρόμος που όλοι οι άνθρω-
ποι είμαστε προορισμένοι να βαδίσουμε: από την 
άγνοια θα ανέβουμε ως τη θεία σοφία, ως το 
τελευταίο σκαλοπάτι της ουράνιας σκάλας που 
οδηγεί στην Αλήθεια, στην καρδιά του Μύθου, 
στο Έργο των Θεών» (Επιλογή ομιλιών στη Νέα 
Ακρόπολη, Γ.Α. Πλάνας, σελ 230).

«….ο μύθος εκτελεί μια απαραίτητη λειτουργία: 
εκφράζει, αναβιώνει και κωδικοποιεί τις γνώσεις, 

τις διδασκαλίες και την πίστη, προφυλάσσει και 
επιβάλλει τις ηθικές αρχές, εγγυάται την αποτελε-

σματικότητα των τυπικών και των τελετών και προσφέρει πρακτικούς κανόνες διαγωγής προς χρήση του 
ανθρώπου στην καθημερινή «βέβηλη» και στην ιερή ζωή του. Είναι, λοιπόν, ένα ουσιαστικό και σημαντικό 
στοιχείο του ανθρώπινου πολιτισμού… είναι μια ζωντανή πραγματικότητα, βαθιά χαραγμένη στην προϊστορική 
μνήμη του ανθρώπινου γένους» (Ο Ζωδιακός κύκλος στην Παγκόσμια Μυθολογία, Γ.Α. Πλάνας, εκδόσεις 
Νέα Ακρόπολη, σελ 25).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
1.Πραγματεία πάνω στην ιστορία των Θρησκειών, Mircea Eliade, εκδόσεις Χατζηνικολή, Αθήνα
2.Συνειδητό και Ασυνείδητο, Κάρλ Γιούνγκ
3.Επιλογή ομιλιών στη Νέα Ακρόπολη, Γ.Α.Πλάνας, εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα
4.Ο Ήρωας με τα χίλια πρόσωπα, Joseph Cambell, εκδόσεις Ιάμβλιχος, Αθήνα 1990
5.Ο Ζωδιακός κύκλος στην παγκόσμια μυθολογία. Γ.Α.Πλάνας, εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα 1985
6.Μύθοι και παραδόσεις, μια βαθύτερη προσέγγιση, Joseph Cambell, εκδόσεις Ιάμβλιχος, Αθήνα 1990
7.Τα Τρία κέντρα του Μυστηρίου, Γ.Α.Πλάνας, εκδόσεις Νέα Ακρόπολη, Αθήνα

Η μυστική γλώσσα των  Μύθων

Το δικαστήριο του Όσιρι - αρχαία Αίγυπτος

Ο πλούσιος σε μύθους αρχαίος πολιτισμός των Μάγιας
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Δημιουργικότητα είναι η δρα-
στηριότητα η οποία γεννά κάτι το 
ποιοτικά νέο, που δεν υπήρξε ποτέ 
στο παρελθόν. Μπορεί να προσεγ-
γιστεί από την άποψη της ψυχολο-
γίας αλλά και της φιλοσοφίας.

Η ψυχολογία της δημιουργικό-
τητας μελετά τη διαδικασία, τον 
«ψυχολογικό μηχανισμό», απ’ 
όπου πηγάζει η πράξη της δημι-
ουργικότητας.

Ένα μοντέλο που χρησιμοπο-
είται, για να περιγράψει φαινο-
μενολογικά την πορεία της δημι-
ουργικής σκέψης, είναι αυτό του 
Ουάλας, ο οποίος το διατύπωσε  
στηριζόμενος σε μαρτυρίες επιφα-
νών ατόμων, όπως του μαθηματι-
κού Poincare. 

Διακρίνει τέσσερα στάδια: 

1 Την προετοιμασία (δηλα-
δή τη βαθιά γνώση του θέματος 
και την έντονη ενασχόληση με το 
συγκεκριμένο πρόβλημα). 

2 Την εκκόλαψη (σαν ένα διάλειμμα στις προσπάθειες επίλυσης). 

3 Το φωτισμό (λύση του προβλήματος ξαφνικά, 
ενορατικά).

4 Την επαλήθευση 
(τεκμηρίωση της ορθό-
τητας της λύσης).

Κωνσταντίνα Μπούλια

ΑΝΑΠΤΥΞΤΕ ΤΗ
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Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ορίσει κανείς τη δημιουργική 
σκέψη:

α) Είναι εκείνο το είδος σκέψης που οδηγεί σε δημιουργικά 
προϊόντα, που μπορεί να είναι νέα, πρωτότυπα, μοναδικά ή 
ασυνήθιστα, που είναι όμως χρήσιμα για το άτομο ή την κοι-
νωνία στην οποία ζει. Τέτοια είναι οι εφευρέσεις, οι θεωρίες, τα 
καλλιτεχνικά έργα, οι τεχνολογικές κατασκευές, οι νόμοι, οι ιατρικές 
ανακαλύψεις. Ακόμα και η αλλαγή στη διακόσμηση ή στον τρόπο 
ζωής είναι δημιουργικό προϊόν.

β) Με βάση τις γνωστικές διεργασίες, ως δημιουργική σκέψη 
ορίζεται η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων για τα οποία δεν 
υπάρχει μόνο μια λύση, αλλά πολλές. Γι’ αυτό ονομάζεται και 
παραγωγική, αποκλίνουσα, αλλά και πλάγια σκέψη, με την έννοια 
ότι επιδιώκει έμμεσες λύσεις, αξιοποιώντας τα στοιχεία γύρω από 
το πρόβλημα κι όχι μόνο τα δεδομένα του προβλήματος, όπως 
κάνει η κάθετη σκέψη.

Το χιούμορ, για παράδειγμα, πολλές φορές είναι μια δημιουρ-
γική απάντηση σε μια συμβατική περίσταση.

γ) Η δημιουργική σκέψη, ως ικανότητα, ορίζεται με βάση 
την επίδοση σε έργα που επιζητούν πρωτοτυπία, απόμακρους 
συνειρμούς και ασυνήθιστες ιδέες. Χαρακτηριστικά ενός αν-
θρώπου με δημιουργική φαντασία είναι τα ακόλουθα:

► Ευκολία έκφρασης. 
► Ευκαμψία. Το άτομο είναι ικανό να εξετάσει μια μεγάλη 

γκάμα προσεγγίσεων για κάποιο πρόβλημα, χωρίς να χάσει 
από μπροστά του τους κύριους στόχους του.

► Ευαισθησία στα προβλήματα. Ασχολείται με το να 
ανακαλύπτει, όχι μόνο να λύνει προβλήματα, εκεί που οι άλλοι 
δεν αντιλαμβάνονται τίποτε το αξιοπερίεργο.

► Πρωτοτυπία. Αυτή τρέφεται με την έκπληξη, την αλλαγή 
(ταξίδια, αλλαγή δραστηριότητας, βουτιά στο απροσδόκητο), 
έχει ανάγκη να ανανεώνει την εμπειρία.

► Περιέργεια. Είναι η ικανότητα, εκτός των άλλων, τού να 
θαυμάζει κανείς. Η ανάγκη είναι η μητέρα όλων των εφευρέσεων, 
αλλά ο πατέρας είναι η περιέργεια.

► Άνοιγμα στις συγκινήσεις και στο ασυνείδητο. Χρειάζεται 
να έχει κανείς περισσότερη ενέργεια, περισσότερη ορμητικότητα 
και ν’ ανταποκρίνεται στις συγκινήσεις και στα συναισθήματα 
καλύτερα από τους άλλους.

► Έχει κίνητρα. Έχει μια δυνατή επιθυμία να δημιουργήσει, 
μια βαθιά αίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντος, καθώς και 
του σκοπού. Ζει το παρόν.

► Επιμονή και συγκέντρωση. Ένα άθροισμα αποτυχημέ-
νων προσπαθειών ερεθίζει τη δημιουργικότητα, ενεργοποιεί την 
ασυνείδητη διαδικασία διαλογισμού και επώασης ιδεών. Χωρίς 
προκαταρκτική εργασία, το ασυνείδητο διατηρεί τη στειρότητά 
του.

►  Ικανότητα να 
σκέπτεται με εικόνες. 
Χρειάζεται να αντιλη-
φθεί κανείς τις νοητικές 
εικόνες πριν περάσει 
στο στάδιο του λεκτικού 
σχηματισμού των εννοι-
ών που βρήκε, γιατί αλ-
λιώς μπορεί να οδηγηθεί 
στην αλλοίωσή τους.

► Ικανότητα να «παίξει» με τις ιδέες, σαν 
ένα είδος ψυχολογικού στρέτσιγκ. Βοηθά το 
άτομο να βρίσκει «κατά τύχη» καταπληκτικές 
λύσεις σε χρόνια προβλήματα.

► Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης. Η 
ανάλυση είναι ο τεμαχισμός των στοιχείων, ενώ 
η δημιουργική σύνθεση είναι η αναδιοργάνωση 
των διάφορων στοιχείων, με τρόπο ώστε να 
προκύπτει ένα νέο στοιχείο, αποτέλεσμα ολιστικής 
θεώρησης.

► Ανοχή στα διφορούμενα. Δε φοβάται την 
αοριστία. Είναι συνειδητός και πεπεισμένος για τα 
πολύπλοκα, παράδοξα, χαοτικά χαρακτηριστικά 
των περισσότερων καταστάσεων.

► Διάκριση και επιλεκτικότητα. Ικανότητα 
να ξεχωρίσει κανείς τα ουσιαστικά από τα μη.

► Ικανότητα ανοχής στην απομόνωση, για 
να είναι ικανός να δημιουργήσει.

► Δημιουργική μνήμη, η οποία έχει ανάγκη 
από ρευστότητα και δυναμική στα συστατικά 
της στοιχεία.

Η πιο δημοφιλής μέ-
θοδος καλλιέργειας της 
ομαδικής κυρίως δημι-
ουργίας είναι η μέθοδος 
brainstorming (έφοδος στον 
εγκέφαλο), ο κατάλογος 
των δημιουργικών ιδεών, 
το απάνθισμα (συλλογή 
ιδεών άλλων), οι αναλογίες 
και μεταφορές, η συνεκτική 
(να δούμε το γνωστό μέσα 
από περίεργα, νέα πλαίσια 
αναφοράς).

Γενικά η δημιουργικό-
τητα είναι δυνατόν να διευκολυνθεί όταν υπάρχει 
ένα περιβάλλον που επιτρέπει τους νεωτερισμούς 
και τους ενισχύει.

Η φιλοσοφία από την άλλη μεριά, εξετάζει 
το θέμα της ουσίας της δημιουργικότητας, το 
οποίο τοποθετείται διαφορετικά στις διάφορες 
ιστορικές εποχές. Κοινή πάντως θέση, από τα 
αρχαία χρόνια (Πλάτωνας) ως τα σύγχρονα 
(Σέλλινγκ και ρομαντικοί της Ιένας), είναι ότι η 
δημιουργικότητα, και κυρίως η δημιουργικότητα 
του καλλιτέχνη και του φιλοσόφου, είναι ανώτερη 
μορφή της ανθρώπινης δραστηριότητας: εδώ ο 
άνθρωπος επικοινωνεί  με το απόλυτο.

Ο Πλάτωνας έλεγε ότι τα πράγματα σ’ αυτόν 
τον κόσμο είναι απλώς σκιές των ιδεών που 
εδρεύουν στο Νοητό κόσμο. Αλλά επειδή ο αν-
θρώπινος νους σκέπτεται με εικόνες και δεν φτάνει 
στις καθαρές, αφηρημένες ιδέες, χρειάζεται την 
επέμβαση της Φαντασίας, της δημιουργικής φα-
ντασίας, ως ανώτερης ιδιότητας του κόσμου της 
Ψυχής. Αυτή χειρίζεται εικόνες, είδωλα, οι οποίες 
είναι τα «ρούχα» των αφηρημένων ιδεών του 
Νοητού Κόσμου. Είναι το όργανο της Ψυχής, το 
όργανο της Μεταμόρφωσης, της Ανανέωσης.
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Συνεπώς ο μόνος τρό-
πος για να έχει ο άνθρωπος 
πρόσβαση στον Ανώτερο 
Πνευματικό Κόσμο είναι 
δια μέσου της χρήσης, της 
ανάπτυξης και του ελέγχου 
της Δημιουργικής Φαντασί-
ας. Μόνο έτσι θα γεννηθεί 
μέσα μας ο αληθινός μας 
εαυτός, το λεγόμενο Δημι-
ουργικό Εγώ. Αν ο άνθρω-
πος τη χειριστεί καλά και 
δεν παγιδευτεί στο επίπεδο 
της φαντασίωσης και της 
φαντασιοπληξίας, μπορεί 
να τον φέρει σε επαφή με 
το αόρατο και το μεταφυ-
σικό.

Η Δημιουργική Φαντα-
σία δεν παράγει νέα στοι-
χεία (και γι’ αυτό δεν πρόκει-

ται για αληθινή δημιουργία) αλλά επεξεργάζεται, συνδυάζει, συνθέτει 
ή απλοποιεί τα ήδη γνωστά με τρόπο αναπαραγωγικό, παραγωγικό, 
υποκειμενικό ή αντικειμενικό. Γεννάει, πλάθει ή ενσαρκώνει τις ιδέες.

Συσχετίζεται από την ίδια τη φύση της με τις ανώτερες συγκινήσεις 
και η δημιουργία είναι μια συγκινησιακή και πνευματική «κάθαρση», 
που ομορφαίνει και ντύνει τα πάντα. Τότε μιλάμε για καλλιτεχνία.

Η ικανότητα αυτή της δημιουργικής φαντασίας εξαρτάται από τη 
συνειδητή εξέλιξη που έχει κατακτήσει κάθε άνθρωπος. Όλα τα όντα 
δεν μπορούν να «δημιουργήσουν» το ίδιο. Αλλά όλοι οι μεγάλοι δη-
μιουργοί έχουν γνωρίσει το θαύμα της ελεγχόμενης και οδηγούμενης 
από τη Βούληση, Φαντασίας-Δημιουργίας.

Πιο πρακτικά, για να αναπτύξει κανείς τη δημιουργική φαντασία 
χρειάζεται να μάθει να μην αλλοιώνει τις μορφές ή τις εικόνες και να 
τις κρατά στο μυαλό του για μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή να 
αποκτήσει ένα πολύ καθαρό πνεύμα. Αυτό σημαίνει παράλληλα:

♦ Ανάπτυξη της Προσοχής.
♦ Ανάπτυξη της Μνήμης.
♦ Γαλήνεμα και έλεγχο των παθών που ταράζουν τον Ψυχισμό.

Αυτός ο έλεγχος, το δάμασμα των παθών, πρέπει να γίνει από 
το φυσικό ως το νοητικό μας επίπεδο, τουλάχιστον στον τομέα της 
γνώσης, όπου επιχειρείται η δημιουργία ή η έμπνευση, δηλαδή εκεί 
που θέλει κανείς να διοχετεύσει τη Δημιουργική Φαντασία.

Ακόμη, ο άνθρωπος χρειάζεται να αποκτήσει ανεξάρτητη, αυτό-
νομη σκέψη. Κάποιοι νομίζουν ότι δείχνουν δημιουργικότητα, ενώ δεν 
κάνουν τίποτε άλλο από το να επαναλαμβάνουν τις ιδέες που τους 
έχουν εμφυτευτεί σε τόσα χρόνια, είτε από την εκπαίδευση είτε από 
το περιβάλλον που ζουν, μπλοκάροντας έτσι την ορθή αντίληψη 
της πραγματικότητας μιας συγκεκριμένης κατάστασης ή προβλή-
ματος. 

Για να έχει λοιπόν κάποιος τις δικές του ιδέες, τη δική του φαντασία, 
χρειάζεται να έχει ένα νοητικό σώμα ελεύθερο, που να έχει σπάσει 
τη συνήθεια να στηρίζεται στις γνώμες των άλλων, ακολουθώντας 
λίγο-πολύ τις διάφορες μόδες.

Η δημιουργική σκέψη χρειάζεται ένα πνεύμα ανοικτό προς μια με-
γάλη ποικιλία θεμάτων. Ο άνθρωπος πρέπει να αναρωτιέται για τον 
άνθρωπο, την πόλη, τον κόσμο, την ιστορία, την επιστήμη, την τέχνη, 
τα σύγχρονα προβλήματα. Πρέπει να τείνουμε προς πιο ολιστικές 
γνώσεις, οι οποίες διευκολύνουν τη συναισθηματική ισορροπία.

Για να αναπτύξει κανείς τη δημιουργικότη-
τά του χρειάζεται να μάθει να κυριαρχεί πάνω 
στην προσωπικότητά του. Να μάθει δηλαδή 
να χειρίζεται με τέτοιο τρόπο τα διάφορά 
επίπεδά της  (το φυσικό, το ενεργειακό, το συ-
ναισθηματικό και το νοητικό) ώστε να μπορεί 
να προβάλλει σωστά και αποτελεσματικά τη 
συμπεριφορά του στον κόσμο, με αρμονικές 
και θετικές πράξεις. 

Το βέβαιο είναι ότι οι ιδέες, οι εικόνες, οι 
σκεπτομορφές, όπως λέγονται,  χρειάζονται 
να πλαστούν.  Αν μένουν άπρακτες, στάσιμες 
και εγκαταλειμμένες στους λεπτούς κόσμους 
του νοητικού επιπέδου θα καταλήξουν να 
σαπίσουν, όπως συμβαίνει με τα στάσιμα 
νερά. 

Φαντασία και Πραγματοποίηση δίνουν τα 
χέρια : Ορθή Σκέψη και Ορθή Πράξη οδηγούν 
στην Ορθή Δράση.

Έτσι, χρειάζεται να «φανταστούμε» τη 
Μελλοντική Ιστορία με πιο αισιόδοξες προ- 
οπτικές, αφού από τις παρούσες εικόνες μας 
θα προέλθει ο κόσμος του μέλλοντος. Το 
σήμερα είναι το αποτέλεσμα του χτες. Όλα, 
όσα υπάρχουν άρχισαν με μια εικόνα. Γι’ 
αυτό αν αποφύγουμε τις φαντασιοπληξίες 
και τα παραληρήματα θα κατακτήσουμε το 
βαθύτερο Εαυτό μας, που είναι η πηγή της 
αληθινής δημιουργικότητας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Εγχειρίδιο Δημιουργικής Φαντασίας, Εκδ. ΕΝΑ
2.Δημιουργική: θεωρία & τεχνική για την ανά-
πτυξη της δημιουργικότητας, Κ. Μαγνήσαλη, 
εκδ. INTERBOOKS
3.Παιδαγωγική Ψυχολογική Εγκυκλοπαίδεια, 
Λεξικό τόμ.3
4.Φιλοσοφικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό, τόμ.2 , 
εκδ. Καπόπουλος
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Η προσωπικότητα του Κουγκ Φου Τσε, ή Κομφούκιου στη λατινική του μεταγλώττιση, είναι μια 
από τις σημαντικότερες στην ιστορία της Κινέζικης Φιλοσοφίας και ακόμα και σήμερα οι ιδέες και οι 
συμβουλές του εμπνέουν τη συμπεριφορά και τη φιλοσοφική διαμόρφωση εκατομμυρίων νέων στην 
Κίνα αλλά και πολλών ειλικρινών ερευνητών της αλήθειας και του “ορθού τρόπου του ζην” σε όλο 
τον κόσμο. Μερικές από τις ιδέες που θεμελιώνει, κυρίως στην κοινωνικοπολιτική κατεύθυνση, δεν 
μπόρεσαν ακόμα να εφαρμοστούν, αλλά εξακολουθούν να είναι “κατευθυντήριο φως” για τις γενιές 
του σήμερα και του μέλλοντος, όχι μόνο της Ανατολής μα και του υπόλοιπου κόσμου γενικότερα.

του Καθ. Γεώργιου Α. Πλάνα, Ιδρυτή και του Καθ. Γεώργιου Α. Πλάνα, Ιδρυτή και 
Διευθυντή της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα    Διευθυντή της Νέας Ακρόπολης στην Ελλάδα    

Η ΚΟΜΦΟΥΚΙΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
Προς το Ιδεώδες μιας Υπερβατικής Ηθικής
Απόσπασμα από το βιβλίο: «Εισαγωγή στη ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ»
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Με τον Κομφούκιο η φιλοσοφία ανεξαρτητοποιείται πλήρως 
από τη γραφειοκρατία της Αυλής, γιατί ως εκείνη την εποχή οι 
φιλόσοφοι, όπως και οι λόγιοι και οι καλλιτέχνες, ήταν μορ-
φωμένοι αριστοκράτες της Αυλής, εκείνοι δηλαδή που είχαν 
πρόσβαση στα αρχεία και τις βιβλιοθήκες των Ανακτόρων. 
Την εποχή του Κομφούκιου, λόγω κάποιων συγκεκριμένων 
παραγόντων, οι λόγιοι αριστοκράτες αναγκάστηκαν να φύ-
γουν από τα παλάτια και να ανοίξουν ιδιωτικές σχολές για να 
αποκτήσουν τα προς το ζειν. Αυτοί οι παράγοντες ήταν κυρίως 
η προοδευτική παρακμή της βασιλικής εξουσίας και η ανάπτυξη 
ανεξάρτητων φεουδαρχικών κρατών, που είχε σαν συνέπεια 
τη μείωση των αυλικών αξιωμάτων και της γραφειοκρατίας 
καθώς και την κατάργηση του κληρονομικού δικαιώματος 
των κρατικών αξιωμάτων. Με την απομάκρυνσή τους από την 
αποπνικτική ατμόσφαιρα των ανακτόρων και την ίδρυση δικών 
τους σχολών, οι λόγιοι και οι φιλόσοφοι αισθάνθηκαν πλέον 
ελεύθεροι ν’ αναπτύξουν τις ιδέες τους όπως έκριναν οι ίδιοι, 
χωρίς να περιορίζονται από τις κρίσεις και τα συμφέροντα του 
βασιλιά και των ανωτέρων αξιωματούχων της αυλής. Ένας από 
αυτούς τους αριστοκράτες φιλοσόφους ήταν ο Κομφούκιος, 
που υπήρξε ο πρώτος μη γραφειοκράτης-αυλικός δάσκαλος 
στη χώρα του.

Πηγές για τη ζωή και τα έργα του Κομφούκιου είναι το δικό 
του βιβλίο “Ανάλεκτα” αλλά και το τεράστιο εγκυκλοπαιδικό 
έργο “Τα Ιστορικά Χρονικά” του Σου Μα Τσιεν, που έζησε γύρω 
στον 2ο αιώνα π.Χ. Επίσης σημαντικά στοιχεία για 
τον μεγάλο φιλόσοφο βρίσκουμε και στα έργα των 
οπαδών της Σχολής του, όπως είναι ο Μέγκιος και 
ο Χσουν Τσε, αλλά και των αντιπάλων της, όπως 
είναι ο Μο Τσε (479-381 π.Χ.) και ο Χαν Φέι Τσε του 
3ου αι. π.Χ. ή ακόμα και στο έργο του Ταοϊστή 
φιλοσόφου Τσουάνγκ Τσε. 

Ο Κομφούκιος, σύμφωνα με την αποδεκτή 
παράδοση, γεννήθηκε το 551 π.Χ. στο χωριό Τσου 
του κρατιδίου Λου όταν η δυναστεία των Τσόου 
βρισκόταν προς το τέλος της. Η οικογένειά του 
καταγόταν από τον υποκόμη Βέι που ήταν ο μικρό-
τερος γιός του τελευταίου βασιλιά Σανγκ, ο οποίος 
είχε παραδώσει την εξουσία στον πρώτο βασιλιά 
της δυναστείας Τσόου, τον Βου (1122-1116 π.Χ.) 
και στο θείο του, τον Δούκα του Τσόου, που όπως 
είδαμε επεξεργάστηκε τα εξάγραμμα του Ι-Τσινγκ 
και τον οποίο τόσο εκτιμούσε ο Κομφούκιος. Σύμ-
φωνα με μια εσωτερική παράδοση, ο Κομφούκιος 
ήταν η μετενσάρκωση του Δούκα του Τσόου έξι 
αιώνες αργότερα.

Από μικρό παιδί ο Κομφούκιος έδειχνε μεγάλο 
ενδιαφέρον για τα παλιά έθιμα και τις αρχαίες 
ιεροτελεστίες της Κίνας, τις οποίες και τελούσε 
ο ίδιος -μιμούμενος τους ιερείς - καθώς έπαιζε 
μικρός. Σε νεαρή ηλικία ασχολήθηκε πολύ έντονα 
με τη μελέτη της αρχαιότητας, των παλιών συγ-
γραμμάτων της ιστορίας και της φιλοσοφίας και 
η φήμη του ως μεγάλου διδασκάλου διαδόθηκε 
γρήγορα, όχι μόνο στο κρατίδιο του Λου αλλά και 
σε ολόκληρη την Κίνα. Σκοπός του, με την ίδρυση 
της Σχολής του, δεν ήταν μόνο να διαμορφώσει 
τους νέους που έρχονταν κοντά του από τις διά-

                   Η Φιλοσοφία
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φορες περιοχές της Κίνας, αλλά και να προκαλέσει 
το ενδιαφέρον των Αρχόντων για τις φιλοσοφικές 
του θεωρίες σχετικά με την ιδανική διακυβέρνηση 
του κράτους, με σκοπό να μπει στην υπηρεσία 
ενός από τους βασιλιάδες και να μπορέσει έτσι να 
τις θέσει σε εφαρμογή, όπως θα επιχειρήσει έναν 
αιώνα αργότερα στην Ελλάδα ο Πλάτωνας. Όμως 
η υπερβολική του ευσυνειδησία δεν του το επέτρεψε 
και τα κρατικά αξιώματα που ανέλαβε ήταν σχετικά 
ασήμαντα για την επίτευξη ενός τέτοιου ονείρου. 
Ο ίδιος έλεγε με πίκρα: “Αχ, δεν βρήκα κανέναν 
ακόμη που ν’ αγαπά την αλήθεια τόσο όσο αγαπά 
τις ωραίες γυναίκες!”, εννοώντας την έκλυση των 
ηθών των Κινέζων ηγεμόνων. Χρόνια όμως μετά το 
θάνατό του μερικοί μαθητές του έγιναν σύμβουλοι 
βασιλέων και κατάφεραν να εφαρμόσουν εν μέρει 
τις φιλοσοφικές, πολιτικές του ιδέες.

Μετά από διάφορες προσπάθειες για την εφαρ-
μογή των ιδεών του στην πράξη, τις οποίες έκανε 
ταξιδεύοντας στην Κίνα και ερχόμενος σε επαφή με 
διάφορους άρχοντες, επέστρεψε απογοητευμένος 
στην πατρίδα του και περιορίστηκε στη μετάδοση 
των ιδεών του μέσω της διδασκαλίας. 

Ο Κομφούκιος ασχολήθηκε και με την επανέκ-
δοση των αρχαίων ιερών κειμένων, μερικά από τα 
οποία έφθασαν μέχρι την εποχή μας χάρη στην 
προσπάθειά του. Στα τελευταία χρόνια της ζωής 
του ασχολήθηκε πολύ με το Ι Τσινγκ και σχετικά μ’ 
αυτό λέει ο ίδιος στα «Ανάλεκτά» του: “Αν μου δίνο-
νταν μερικά ακόμα χρόνια ζωής, θα τα αφιέρωνα 
στη μελέτη του Ι-Τσινγκ με την ελπίδα ότι έτσι θα 
απέφευγα να περιπέσω σε μεγάλα σφάλματα”.

Για την προσωπικότητά του προκύπτουν μερικά 
στοιχεία από τα «Ανάλεκτα», όπου περιγράφει ο 
ίδιος τον εαυτό του: “...απλός και συμπαθής στις 
ελεύθερες ώρες του...” και “...καλοκάγαθος και 
σταθερός, επιβλητικός, όχι όμως και αυστηρός, 
αξιοπρεπής και ευχάριστος. Ανέμενε τον δέοντα 
σεβασμό από τους άλλους και πίστευε ότι έπρεπε 
να συμπεριφέρεται με αξιοπρέπεια ανάλογη με 
τη θέση του”. Ήταν ισορροπημένος χαρακτήρας 
και καθόλου δογματικός. Λέγεται ότι το ανάστημά 
του ήταν ασυνήθιστο για τους Κινέζους και οι 
ερευνητές το υπολογίζουν σε 1,92 μέτρα. Μετά το 
θάνατό του τού έκτισαν ναό και καθιερώθηκαν 
επίσημα λατρευτικές θυσίες προς τιμήν του τρεις 
φορές το χρόνο. Η φήμη του διαδόθηκε γρήγο-
ρα και αργότερα θεοποιήθηκε και καθιερώθηκε 
η λατρεία του σε όλες τις επαρχίες της Κίνας με 
αυτοκρατορικό διάταγμα του 555 μ.Χ. Ακόμα και 
μέχρι το 1906, πριν από την πτώση του αυτοκρα-
τορικού θεσμού, λατρευόταν ως θεός, ισάξιος με 
τον Ουρανό και τη Γη.

Η Φιλοσοφία του
 Ο Κομφούκιος είχε μεγάλο Ηθικό υπόβαθρο και 

αυτό το στοιχείο χαρακτηρίζει όλη του τη φιλοσοφία. 
Υπήρξε αφοσιωμένος στο ιδανικό μιας κοινωνίας 
βασισμένης στην Ηθική και στους πανάρχαιους τελε-
τουργικούς κανόνες, όπου όλοι θα συνεργάζονταν 
οικειοθελώς και όχι με εξαναγκασμό. Στην όλη ιδιο-
συγκρασία του και στις ιδέες του βρίσκεται έντονα και 
καθαρά το στοιχείο της 7ης Ακτίνας, της Τελετουργικής 
Μαγείας (την οποία εξηγήσαμε στο βιβλίο “Τα Τρία 
Κέντρα του Μυστηρίου”, εκδ. Νέα Ακρόπολη), κύριο 
εκπρόσωπο της οποίας μπορούμε να θεωρήσουμε, 
στο μακρινό παρελθόν, αυτόν το φιλόσοφο.

Τα Ηθικά Ανάλεκτα, του Κομφούκιου

Μια από τις κύριες φιλοσοφικές ιδέες του Κομφου-
κιανισμού είναι η έννοια της Ανθρωπιάς ή Τζεν (JEN), 
που πρέπει να διαποτίζει όλες τις ανθρώπινες πράξεις 
για να μπορεί να λειτουργεί σωστά κάθε κοινωνική 
σχέση. Η έννοια της ανθρωπιάς στον Κομφούκιο 
αντικαθιστά κατά κάποιο τρόπο την αναγκαιότητα 
του εξωτερικού νόμου. Όταν υπάρχει ανθρωπιά δεν 
χρειάζεται να επιβληθεί ο νόμος, γιατί οι κοινωνικές και 
οι ανθρώπινες σχέσεις δεν βασίζονται πια σε “αμοιβές 
και τιμωρίες” αλλά στην καλή θέληση και την αγάπη. 
Έτσι η ανθρωπιά οδηγεί στην άλλη μεγάλη αρετή, 
που για τον Κομφούκιο είναι η Σου, η αμοιβαιότητα. 
Όταν μια φορά του ζήτησαν να συνοψίσει τον ηθικό 
του κώδικα σε μια λέξη, αυτός είπε τη λέξη “Σου”, που 
σημαίνει όχι μόνο αμοιβαιότητα αλλά και μεγαλοψυχία, 
δηλαδή ότι πρέπει ο καθένας ν’ ακολουθήσει ελεύθερα 
την ανώτερη φύση του.

                   Η ΚΟΜΦΟΥΚΙΑΝΙΚΗ  Φιλοσοφία
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Πέντε είναι ακόμη οι αρετές που χαρακτηρίζουν τον ηθικό Κώδικα του Κομ-
φούκιου: η καλοσύνη, η ευθύτητα, η ευπρέπεια, η φρόνηση και η ειλικρίνεια. 
Και ο ηγεμόνας πρέπει να είναι για το λαό του παράδειγμα αυτών των αρετών. 
Από την αρετή του ηγεμόνα θα εξαρτηθεί η ευημερία της χώρας του και του 
λαού του. Και με το παράδειγμά του ο κάθε πολίτης θα τείνει να γίνει και ο 
ίδιος ενάρετος. Για την Κομφουκιανική φιλοσοφία ο πιο ταιριαστός χρυσός 
κανόνας είναι αυτός που λέει: “Κάθε βελτίωση της κοινωνίας αρχίζει μ’ αυτήν 
του ανθρώπου”.

Η φιλοσοφία του Κομφούκιου, έντονα διαποτισμένη από κοινωνικοπολιτικό 
ενδιαφέρον και ηθική θεώρηση, αποτελεί σημαντικό σταθμό για τη διαμόρφωση 
του ορθού ανθρώπου που επιχειρεί πρόσβαση στον πνευματικό κόσμο του 
Εσωτερισμού και στη διάσταση της Υπερβατικής Ηθικής, της αδέσμευτης από 
μεταβλητούς και παροδικούς νόμους, που ο Κομφούκιος μάς προσδιορίζει με 
την έννοια της Τζεν και κυρίως της Σου.

Ε π ι δ ι ώ κ ο ν τ α ς  τ η ν 
άσκηση αυτής της πρακτι-
κής και ηθικής άποψης του 
φιλοσοφικού στοχασμού, 
ο Κομφούκιος απέφευγε 

γενικά ν’ ασχοληθεί στις διδασκαλίες του με υψηλές 
μεταφυσικές έννοιες και όταν το έκανε, αναγκασμένος 
από τους μαθητές του, ήταν πάντα λακωνικός και από-
κρυφος. Ωστόσο, από τη φιλοσοφία του συμπεραίνουμε 
ότι πίστευε στη μεταθανάτια ζωή της ανθρώπινης ψυχής 
-και γι’ αυτό δικαιολογούσε την προσφορά θυσιών στους 
νεκρούς- καθώς και στην ύπαρξη ενός υπέρτατου Όντος, 
που το ταύτιζε με την Δύναμη του Ουρανού και εκφραζό-
ταν με την έννοια του Ταό. Ποτέ δεν έδωσε ο Κομφούκιος 
σαφή ορισμό για το τι εννοούσε με τη λέξη Ταό, αλλά συ-
μπεραίνουμε ότι γι’ αυτόν ήταν ο Δρόμος του Ουρανού, 
ένα είδος “ηθικής προσταγής” που ακολουθεί πάντα ο 
Ανώτερος άνθρωπος.

Ανώτερος Άνθρω-
πος είναι αυτός που, 
κατά τον Κομφούκιο, 
έχει μέσα του κυρίως 
τις αρετές της Ορθό-
τητας, της Aνθρωπιάς 
και της Eυπρέπειας.  
Στα «Ανάλεκτα» του 
Κομφούκιου υπάρ-
χουν πολλές αναφο-
ρές για τον Ανώτερο 
Άνθρωπο που κα-
θορίζουν ακριβώς 
τα χαρακτηριστικά 
του. Όμως θα μπο-
ρούσαμε όλες να τις 
συνοψίσουμε σ’ αυ-
τήν τη φράση του: “Ο 
Ανώτερος Άνθρωπος 
σέβεται την Εντολή 
του Ουρανού” δηλα-
δή το Ταό.
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Η πολιτιστική ατζέντα της 
Νέας Ακρόπολης

1.
Δραστηριότητες του τριμήνου που πέρασε.

ΑΘΗΝΑ

2.

4.

ΛΑΡΙΣΑ

ΒΑΡΔΑΡΗΣ

Στο πλαίσιο της γνωριμίας με τους διάφορους 
πολιτισμούς, που επιχειρούμε για να ενισχύσουμε 
το αίσθημα της ανθρώπινης αλληλεγγύης πέρα 
από τις διαφορές, πραγματοποιήσαμε αφιέρωμα 
στον πολιτισμό της Ιαπωνίας που είχε διάρκεια 

τριών ημερών. Τα εγκαίνια πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Νέας 
Ακρόπολης στην Ελλάδα κ. Πλάνας και η πρόεδρος του Ελληνοια-
πωνικού Επιμελητηρίου κ. Κατώπη. 

Τη δεύτερη μέρα πραγματοποιήθηκε σεμινάριο Σιάτσου από 
τον κ. Παπαλέξη και την τελευταία ημέρα σεμινάριο Οριγκάμι από 
την κ. Χριστοδούλου. Ήρθαν πολλοί επισκέπτες και αρκετοί απ’ 
αυτούς για πρώτη φορά.

Η Ιαπωνική Πρεσβεία μας χορήγησε έντυπο και οπτικοακουστικό 
υλικό που αφορούσε την Ιαπωνία, ενώ το cetering «Haponica» 
μας έφερε σε επαφή με την Γιαπωνέζικη γαστρονομία. 

Τον Απρίλιο, στο παράρτημα της Νέας 
Ακρόπολης στο Βαρδάρη, πραγματοποιή-
θηκε ομιλία από τον κ. Γ. Σανοζίδη με θέμα 
«Η Έννοια του Ήρωα».

Τα μέλη του παραρτήμα-
τος της Λάρισας συμμετείχαν 
σε μια εξόρμηση σ’ ένα 
από τα βουνά  του νομού 

Θεσσαλονίκης, στον 
πανέμορφο Χορτιάτη. 
Η εκδρομή αυτή ήταν 

μια ακόμη αφορμή για να ξεφύγουμε 
από τους ασφυκτικούς ρυθμούς της 
πόλης, να παίξουμε, να εξερευνήσουμε 
και να έρθουμε σε επαφή με το φυσικό 
περιβάλλον. 

Η μελωδία της κιθάρας γύρω από 
τη βραδινή φωτιά, οι μυρωδιές των 
λουλουδιών και η καλή φιλοσοφική 
παρέα ένωσαν τις καρδιές των ανθρώ-
πων, τους βοήθησαν να καταλάβουν 
την αξία της συντροφικότητας και να 
εκτιμήσουν τις μοναδικές στιγμές ευτυ-
χίας που η φύση μπορεί να χαρίσει. 

Τον Απρίλη πραγματοποι-
ήθηκε εκδρομή στον αρχαιο-
λογικό χώρο της Ελεύθερνας. 
Ξεναγηθήκαμε στην Ακρό-
πολη, την αρχαία πόλη και 
τις  λεγόμενες «Δεξαμενές» τις 
τεράστιες υπόγειες σπηλιές 
που θεωρούνται πολύ πιο 
αρχαίες από το υπόλοιπο συ-
γκρότημα. Ήταν μια εκδρομή 
πραγματικά  πολύ ενδιαφέ-
ρουσα.  

ΡΕΘΥΜΝΟ

3.
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Η Πολιτιστική Ομάδα «ΑΝΙΜΑ» διοργάνωσε στα Χανιά μια βρα-
διά με θεατρικά σκετσάκια εμπνευσμένα από το κόμικ του Αρκά, 
«Η ζωή μετά». Τα θεατρικά χάρισαν το γέλιο σε πολλά άτομα που 
παραβρέθηκαν ενώ στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση πάνω 
στη ζωή και στη μετά-ζωή.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ5.

ΧΑΝΙΑ

γ. Επίσκεψη στο παιδιατρικό τμήμα του ΑΧΕΠΑ.
Την Τετάρτη 31/5/2006, η γυναικεία ομάδα της Νέας Ακρόπο-

λης στη Θεσσαλονίκη μαζί με άλλους εθελοντές και την ευγενική 
χορηγία της ΔΕΛΤΑ, για άλλη μια φορά πρόσφεραν τη χαρά και 
το γέλιο στα παιδιά που νοσηλεύονταν στην παιδιατρική πτέρυγα 
του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. 

 Το θεατρικό παιχνίδι και τα δώρα που μοιράστηκαν στους 
μικρούς μας ασθενείς έκαναν την παραμονή τους εκεί λιγότερο 
επώδυνη και στενάχωρη. 

β. Εκδρομή στο Χορτιάτη.
Το Σαββατοκύριακο 20-21 Μαΐου, τα μέλη και οι φίλοι της Νέας 

Ακρόπολης στη Θεσσαλονίκη αποφασίσαμε να βγούμε εκτός των 
τειχών της πανέμορφης αλλά ήδη καυτής πόλης μας.  

Τι καλύτερο από ένα διήμερο στο πιο κοντινό καταφύγιο στο 
βουνό.

Εκεί σ’ ένα πανέμορφο τοπίο μέσα στα δέντρα και τη φύση 
παίξαμε παιχνίδια, ανταλλάξαμε εμπειρίες, κάναμε περίπατο στο 
δάσος. Το βράδυ είχαμε την ευκαιρία να ετοιμάσουμε μόνοι μας 
το φαγητό μας. Ψήσαμε έξω στην αυλή, σε χώρο που μας πα-
ραχώρησαν οι υπεύθυνοι του καταφυγίου. Μετά το φαγητό «το 
ξενυχτήσαμε» με κιθάρες και τραγούδια. 

Ήταν ένα όμορφο διήμερο μακριά από την πόλη, που ξεκουρα-
στήκαμε, διασκεδάσαμε, γνωριστήκαμε μεταξύ μας και φεύγοντας, 
δώσαμε ραντεβού για άλλες περιπέτειες.

α. Μουσική βραδιά με το  Δημήτρη Υφαντή.
Τον Ιούνιο στo πλαίσιο των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων, με 

ελεύθερη είσοδο για το κοινό, είχαμε την ευκαιρία να απολαύσουμε 
μια unplugged μουσική βραδιά από το Δημήτρη Υφαντή. 

Ήταν μια ψυχαγωγική βραδιά με μουσική και διαχρονικά τραγού-
δια που άγγιξαν τις καρδιές μας, εφόσον ο καλλιτέχνης με τον δικό 
του ξεχωριστό τρόπο παρουσίασης μας ώθησε να  χορέψουμε και 
να τα τραγουδήσουμε μαζί του. 

6.
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Από τη μακρινή αρχαιότητα, σε όλους 
του παραδοσιακούς πολιτισμούς  οι 
άνθρωποι συνήθιζαν να χρησιμοποιούν 
διάφορες χειρονομίες και χαιρετισμούς, 
τόσο ως συμβολική ένδειξη αναγνώ-
ρισης μεταξύ τους, όσο και ως έναν 
τρόπο  ένωσης με το Θεό. Κάθε λαός 
είχε καθιερώσει στις παραδόσεις του 
συγκεκριμένες μορφές χαιρετισμών και 
συμβολικών χειρονομιών-κινήσεων με 
τις οποίες μπορούσε να συνδέεται με τον 
Ουράνιο κόσμο. 

Είναι ο λεγόμενος σωματικός ιερατι-
σμός, μια τέχνη ιερή που γεννήθηκε μέσα 
από τα μυστήρια και ασκήθηκε αρχικά 
από τους ιερείς-μυημένους, τους Γιόγκι 
και τους ιερούς χορευτές.

Κάθε θρησκευτικό σύστημα έχει το 
δικό του τύπο «μαγικών-τελετουργικών 
επικλήσεων» και τους δικούς του κώδι-
κες επικοινωνίας με το ιερό. Η μελέτη της 
παράδοσης των διαφόρων πολιτισμών, 
μας φέρνει σ’ επαφή με διάφορες απει-
κονίσεις πάνω σε γλυπτά, αγάλματα, 
παραστάσεις. Έτσι βλέπουμε ιερατικές 
στάσεις, χειρονομίες και χαιρετισμούς 
στις τοιχογραφίες και τα αγάλματα των 
Αιγυπτίων, των λαών της Μεσοποταμίας, 
των Μινωιτών και Μυκηναίων, των Μά-
για, των Ελλήνων, των Ρωμαίων ακόμα 
και στο χριστιανισμό.

Αργότερα αυτή η ιερή γλώσσα μετα-
βιβάστηκε σε όλους τους ανθρώπους 
παίζοντας πάντα σπουδαίο ρόλο σε όλες 
τις θρησκευτικές τελετουργίες, τη μαγεία, 
τα τελετουργικά τυπικά αλλά και στην ίδια 
την καθημερινή ζωή.

Η λατρεία της Η λατρεία της 

Θεάς Μητέρας 
στη Μινωϊκή Κρήτηστη Μινωϊκή Κρήτη

 Η λατρεία της Θ
εάς Μ

ητέρας στη Μ
ινω

ϊκή Κρήτη

Όλγα Νύκταρη
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Αυτές οι ιερές χειρονομίες ή μούντρας βασί-
ζονταν πάνω στη γνώση της ύπαρξης κοσμικών 
ενεργειών που διαποτίζουν το σύμπαν και τον 
άνθρωπο και μπορούν να διοχετευτούν με την 
κατάλληλη σωματική, ενεργειακή, συναισθηματική 
και νοητική στάση. Δεν αρκεί δηλαδή να υπάρχει 
η κατάλληλη στάση του σώματος, χρειάζεται να 
μπορεί κανείς να είναι συνειδητός και στ’ άλλα 
επίπεδα για να μπορεί να συμβεί η ένωση με το 
ιερό.

Σημαντικό ρόλο για να συμβεί αυτή η ένωση 
είχαν οι ηλιακοί χαιρετισμοί σε όλους τους πολιτι-
σμούς που είχαν έναν κοινό σκοπό: τη διοχέτευση 
της θετικότερης ενέργειας που διαθέτει ο άνθρω-
πος, της προσφοράς του ίδιου του εαυτού του 
στην ανώτερη θεότητα.

Στη Μινωική Κρήτη ο σωματικός ιερατισμός 
μας γίνεται γνωστός μέσα από ειδώλια και τοι-
χογραφίες με αναπαραστάσεις είτε της Θεάς-
Μητέρας, είτε ιερέων και ιερειών σε τελετουργικές 
στάσεις λατρείας.

Σ’ αυτόν το πολιτισμό η παρουσία και ο ρόλος 
της Θεάς-Μητέρας έχει ιδιαίτερη θέση. Αυτή  εξου-
σίαζε όλες τις μορφές ζωής και θανάτου. Σαν θεά 
της γονιμότητας είχε για σύμβολο της τον ταύρο. 
Σαν Πόντια των Θηρών, την απεικόνιζαν περιβαλ-
λόμενη από δυο λιοντάρια και ιστάμενη πάνω σ’ 
ένα υψηλό σημείο. Ήταν ακόμη η θεά των φυτών 
και των δέντρων, η προστάτιδα του γάμου, και, 
σαν θεά των φιδιών, ήταν η προστάτιδα της οι-
κογενειακής εστίας. Τη θεά τη λάτρευαν αρχικά σε 
σπήλαια και στις κορυφές των βουνών. Αργότε-
ρα και σε ιερά. Στη λατρεία της ο φυσικός βράχος 
έπαιξε μεγάλο ρόλο, τονίζοντας τη χθόνια όψη 
της. Ο Εξαγνιστήριος Νιπτήρας στο παλάτι της 
Κνωσού ήταν αφιερωμένος στη θεά. Εκτός από 
τους ταύρους, σύμβολά της ήταν το δέντρο της 
ζωής, το φίδι, το άστρο, η κολώνα, το περιστέρι, 
το λιοντάρι, ο γρύπας, ο διπλός πέλεκυς, η τρί-
αινα, απεικονίσεις από τους κοίλους ή κυρτούς 
βωμούς της, κ.ά. 

Στην Κρήτη ο ταύρος ταυτίζεται με τον ου-
ρανό και τον ήλιο, που γονιμοποιούν τη γη με 
τη ζέστη και τις βροχές, ενώ το θηλυκό στοιχείο, 
η θεϊκή αγελάδα, συσχετίζεται με τη Σελήνη, που 
το σχήμα της θυμίζει τα κέρατα. Έτσι ο γάμος 
του ταύρου με την αγελάδα είναι μαζί γάμος 
του ήλιου και του φεγγαριού. Αργότερα τα πρό-
σωπα του ιερού αυτού γάμου τα υποδύεται ο 
βασιλιάς και η βασίλισσα της Κνωσού, που το 
όνομα της, Πασιφάη, δηλαδή ολόφωτη, δείχνει 
ακριβώς τη σχέση της βασίλισσας - Θεάς με τη 
Σελήνη. Ο γιος της ο Μινώταυρος, άνθρωπος 
με κεφάλι ταύρου, λέγεται και Αστερίων, γιατί και 
αυτός όπως και ο πατέρας του, ταυτίζεται με τον 
έναστρο ουρανό.

 Η εμφάνιση νεολιθικών ειδωλίων που απεικονίζουν 
παχύσαρκες γυμνές γυναικείες μορφές μας κάνει να 
συμπεράνουμε ότι ήδη από εκείνα τα χρόνια λατρεύε-
ται στην Κρήτη μια μεγάλη γυναικεία θεότητα. Αυτές οι 
αρχικές απεικονίσεις με το πέρασμα των χρόνων εξελί-
χθηκαν, παριστάνοντας τη Θεά είτε ντυμένη με περίτεχνα 
ενδύματα και διάφορα σύμβολα (Θεά των όφεων) είτε 
σε μεγαλύτερο μέγεθος φορώντας κυλινδρικά ενδύματα 
και με τα χέρια υψωμένα σε διάφορες στάσεις. Στάσεις 
ευλογίας, δέησης ή χαιρετισμού; 

Αυτός ο τύπος απεικόνισης της «Θεάς με τα υψω-
μένα χέρια» έχει βασική σημασία για την μελέτη της μι-
νωικής θρησκείας. Οι μελέτες και οι εργασίες που έχουν 
γίνει μέχρι σήμερα πάνω στο θέμα δεν έχουν καταλήξει 
σε οριστικά συμπεράσματα σε σχέση με το χρόνο εμ-
φάνισης αυτής της αναπαράστασης, τη σημασία της 
και την προέλευσή της. 

Η πιο επικρατούσα άποψη σε σχέση με την κατα-
γωγή αυτών των στάσεων είναι ότι προέρχεται από την 
Ανατολή, μιας κι έχουμε παρόμοιες αναπαραστάσεις 
θηλυκών θεοτήτων στη Μεσοποταμία, Βαβυλωνία, 
Αίγυπτο και Κύπρο. 

Έτσι βρίσκουμε σφραγιδόλιθους στη Μεσοποταμία 
από την εποχή των δυναστειών της Ούρ (3η χιλιετία π.Χ) 
με αναπαράσταση της θεάς με υψωμένα τα χέρια στο 
ύψος και το άνοιγμα των ώμων, το ίδιο και στη Βαβυ-
λώνα και Κύπρο. Στην Αίγυπτο επίσης βλέπουμε την ίδια 
στάση των θεαινών Ίσιδας και Νέφτιδας. 

Στην Κρήτη έχουν βρεθεί ειδώλια και αναπαραστάσεις 
σε πολλές τοποθεσίες. 
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Από τα γνωστότερα είναι τα ειδώλια του 
Ιερού των Διπλών Πελέκεων της Κνωσού, με 
τη χειρονομία των υψωμένων σε σχήμα ορθής 
γωνίας χεριών. Το ιδεολογικό περιεχόμενο και 
ο συμβολισμός επιβάλλουν τους τρόπους 
μορφοποίησης: οι πήχεις μεγεθύνονται για 
να εξαρθεί το νόημα της χειρονομίας, το ίδιο 
και οι παλάμες, ο λαιμός επιμηκύνεται ώστε το 
πρόσωπο να φτάσει στο ύψος των παλαμών. 
Τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, κυρίως τα 
μάτια, τονίζονται ιδιαίτερα. Αντίθετα το σώμα 
συρρικνώνεται και η φούστα λειτουργεί πλέον 
ως κύλινδρος-βάση του κορμού.

Παρόμοια ειδώλια αλλά με κάποιες παραλ-
λαγές στη θέση των χεριών έχουν βρεθεί στη 
θέση Πρινιά κοντά στην αρχαία πόλη Ριζηνία, 
(περιόδου ΥΜ ΙΙΙ). Στον Γουρνιά έχουν βρεθεί 5 
ειδώλια με ύψος που ποικίλλει από 20-35 εκα-
τοστά. Σ’ ένα από αυτά η δεξιά παλάμη είναι 
στραμμένη προς τα έξω και η αριστερή είναι 
παράλληλη με τον κρόταφο. 

Η παλιότερη παράσταση της θεάς βρί-
σκεται σ’ ένα σφραγιδόλιθο που βρέθηκε 
στα Μάλια και είναι της 
Παλαιοανακτορικής περιό-
δου (ΜΜ Ιβ) όπου τα χέρια 
είναι υψωμένα παράλληλα 
με το σώμα και το κάτω 
μέρος του σώματος είναι 
τριγωνικό. 

Παρόμοιος σφραγιδό-
λιθος Παλαιοανακτορικής 
περιόδου (ΜΜ ΙΙ)  βρέθηκε 
στην Φαιστό. Στη νεκρόπο-
λη της Φαιστού βρέθηκε 
επίσης χρυσό δαχτυλίδι 
που παριστάνει τη θεά κα-
θισμένη σε θρόνο με υψω-
μένα τα χέρια και μπροστά 
της σε λατρευτική στάση 
εικονίζονται μια ιέρεια κι 
ένας κυνοκέφαλος. 

Όλες οι παραπάνω 
αναπαραστάσεις ανή-
κουν στην κατηγορία των 
χειρονομιών τύπου Ψ που 
σχετίζεται με τη θέση των 
χεριών σε σχέση με το 
σώμα. Τα χέρια σ’ αυτή 
τη θέση σχηματίζουν τα 
κέρατα, ιερό σύμβολο για 
τους Μινωίτες και βασικός 
συμβολισμός της Θεάς-
Μητέρας ως Κοσμικής 
Αγελάδας (Ίσις-Αθώρ).

 Η λατρεία της Θ
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Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, τα ειδώλια με χειρονομία 
των χεριών προς την κοιλιά που αποτελούν πρότυπο για τα 
μεταγενέστερα μυκηναϊκά ειδώλια ονομαζόμενα τύπου Φ. 

Μια από τις πιο συνηθισμένες χειρονομίες των μινωικών 
ειδωλίων σε όλες τις εποχές είναι αυτή των χεριών πάνω στο 
στήθος. Σε μια παραλλαγή τα χέρια διαγράφουν καμπύλη.

Ο αρχαιολόγος-ερευνητής Σπ. Μαρινάτος έχει καταγρά-
ψει τους διάφορους τύπους-στάσεις των ειδωλίων σε σχέση 
με τη θέση των χεριών, διατυπώνοντας την άποψη ότι έχουν 
συγκεκριμένη συμβολική σημασία είτε ως ένδειξη ευλογίας 
όταν το ειδώλιο είναι αναπαράσταση της Θεάς, είτε ως έν-
δειξη λατρείας όταν εκτελείται από ιέρειες ή πιστούς. 

Οι στάσεις αυτές ξεκινούν με τα χέρια σε οριζόντια θέση 
(τύπος Ψ) και σταδιακά ανυψώνονται σχηματίζοντας τρίγω-
να πάνω από την κεφαλή.

Τέλος υπάρχουν ειδώλια που εκτελούν μια χειρονομία «κλεισί-
ματος» όπου το δεξιό χέρι  ακουμπάει στον αριστερό ώμο και το αριστερό χέρι τοποθετείται στην κοιλιακή 
χώρα.



31ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2006

Παρατηρώντας αυτές τις στάσεις και συσχετίζοντάς τις με τους ηλιακούς χαιρετισμούς στους πα-
ραδοσιακούς πολιτισμούς (Αίγυπτο, Ελλάδα, Ινδία) μπορούμε να βρούμε μια λογική σειρά μεταξύ τους 
και να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι αποτελούν μέρη ενός τελετουργικού χαιρετισμού.

Ξεκινώντας από τη στάση όπου τα χέρια ακουμπούν στο στήθος-ηλιακό πλέγμα (τσάκρα Αναχάτα), 
τα χέρια ανοίγουν στην οριζόντια θέση (Ψ) προσφέροντας την ενέργεια της καρδιάς, υψώνονται σε 
τρίγωνο προς το κεφάλι ως ένδειξη επαφής με το Ιερό (τσάκρα Άχνα) και κλείνουν επιστρέφοντας στο 
σώμα.  Έτσι ολοκληρώνεται ένας κύκλος προσφοράς και διοχέτευσης των ενεργειών του Ουρανού και 
της Γης, δύο δυνάμεων αντίθετων και συμπληρωματικών που όταν ενωθούν δημιουργούν τη Ζωή.

Αυτή είναι μια προσέγγιση που μπορεί να γίνει κατανοητή όχι από τη σύγχρονη επιστήμη της αρ-
χαιολογίας και τους ερευνητές της αλλά από ανθρώπους που μπορούν να προσεγγίσουν την έννοια 
του Ιερού και των δυνάμεων που διαποτίζουν το σύμπαν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
- Μινωικά πήλινα ειδώλια, Γ.Ρεθεμιωτάκη, Βιβλιοθήκη Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 218
- Μινωικός Πολιτισμός, Στ. Αλεξίου, Εκδ. Αλεξίου
- Η επιστροφή της Μεγάλης Θεάς, Marjia Gimbutas, εκδ. Αρχέτυπο.
- Μουσείο Ηρακλείου, Ι.Α. Σακελλαράκης, εκδ. Μουσείο Ηρακλείου
- Πρώτη γνωριμία με την Κρήτη του Μίνωα, Λ.Κροντηρά, Εκδοτική Αθηνών
- Η μινωική θεά μεθ’ υψωμένων χειρών, Στ. Αλεξίου, Κρητικά Χρονικά

 Η λατρεία της Θ
εάς Μ
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ινω

ϊκή Κρήτη



32 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2006

Ισμήνη Αληζιώτη

Χώρα του θρύλου και του μυστηρίου, 
σ’ αυτή βρήκαν καταφύγιο οι Μυητικές 
Γνώσεις μετά την πτώση της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Σ’ αυτά τα μέρη βασίλεψε 
κάποτε η Θρησκεία της Σοφίας, η οποία 
με την πάροδο του χρόνου κρύφτηκε όλο 
και περισσότερο μέχρι που απέμεινε η 
εξωτερική φλούδα, για να έρθει η Μεγάλη 
Δασκάλα,  Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ, 
και να μας φωτίσει με  τις κρυμμένες ως 
τότε διδασκαλίες. Οι Θιβετανοί δεν στο-
χάζονται τις αλήθειες: τις βιώνουν. Δε 
μιλούν για θεούς προσπαθώντας να τους 
κατεβάσουν στη γη: επιχειρούν οι ίδιοι ν’ 
ανυψωθούν στον ουρανό.

ΘΙΒΕΤ: ένας τόπος γεμάτος μυστήριο, 
μακρινός και απρόσιτος για το δυτικό άνθρωπο, που ακούγοντας το όνομά του, αφήνει ελεύθερη τη φαντασία 
του και ονειρεύεται λευκά όρη, σιωπηλούς μοναχούς, γιόγκι με ιδιαίτερες ικανότητες, μυστηριακά μοναστήρια. Δεν 
είναι λίγοι αυτοί που ονειρεύονται ένα ταξίδι σ΄αυτή τη μυστηριακή χώρα, νομίζοντας ότι και μόνο η παραμονή 
τους εκεί είναι αρκετή να τους μυήσει στις κρυμμένες αλήθειες του εσωτερισμού.

  Η σκέψη και η νοοτροπία του θιβετανικού λαού επηρεάστηκε από έναν πολύ σημαντικό παράγοντα: το 
γεωγραφικό, δηλαδή τα βουνά των Ιμαλαΐων. Αυτό το φυσικό σύνορο κράτησε τους Θιβετανούς χωρισμένους 
από τον υπόλοιπο κόσμο για ολόκληρους αιώνες. Η πρόσβαση εκεί ήταν πολύ δύσκολη, σ’ ένα χώρο τόσο άγριο 
και με ένα κλίμα ξηρό και κρύο, που λίγοι θα μπορούσαν ν’ αντέξουν. Στη φυσική απομόνωση προστέθηκε και η 
νοοτροπία ότι λίγα καλά είχαν να περιμένουν από τους γύρω λαούς. Έτσι, με μόνη εξαίρεση το Βουδισμό, καμιά 
ξένη επίδραση δεν εισχώρησε, επι αιώνες, σ’ αυτό το ακριτικό, πνευματικό κάστρο. 

Ακόμη και σήμερα το Θιβέτ παραμένει τυλιγμένο σε μια ισχυρή αύρα μυστηρίου. Κάποιοι σοφοί ισχυρίζονταν 
ότι μέχρι πρόσφατα βρισκόταν εκεί ο «Ομφαλός του Κόσμου», το πνευματικό κέντρο από το οποίο προέρχεται ο 
άνθρωπος. 

 Κι όμως το Θιβέτ είναι περισσότερο μια κατάσταση συνείδησης, μια προσπάθεια ανύψωσης του πνεύματος 
μέσα από τη γνώση αυτής της παλιάς Θρησκείας της Σοφίας, μέρος της οποίας 
κατάφερε να μεταβιβάσει σ’ εμάς η Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ, η μεγαλύτερη 
αυθεντία των τελευταίων χρόνων στο χώρο του Εσωτερισμού. Στο διάστημα με-
ταξύ 1856-1870, η Μπλαβάτσκυ επισκέφτηκε το Θιβέτ τρεις φορές και κατάφερε 
να απομνημονεύσει μέρη, ίσως από το πιο αρχαίο βιβλίο, έναν καλά κρυμμένο 
θησαυρό. Στη «Μυστική Δοξασία» της, αναφέρει:

«Αυτό το βιβλίο είναι η πρώτη πηγή, το αυθεντικό πρωτότυπο...
γραμμένο σε Σενζάρ, τη μυστική, μυητική γλώσσα. Οι θεϊκές υπάρξεις το 
υπαγόρευσαν στους Γιους του Φωτός, στην κεντρική Ασία, κατά την αρχή 
της δικής μας πέμπτης φυλής.»  

 Η ίδια κατάφερε να απομνημονεύσει δύο βιβλία από το αρχαίο αυτό 
κείμενο που ονομάζεται «Στάντζα των Ντζυάν» (Στάντζα = Λόγοι, Ντζυάν = από 
τη σανσκριτική λέξη Ντιάνα που σημαίνει Στοχασμός). Αργότερα κατέγραψε αυτά 
τα βιβλία που αποτελούν τον κορμό του τεράστιου έργου της με τίτλο «Μυστική 
Δοξασία» το οποίο εμπεριέχει πολύ σημαντικές εσωτερικές διδασκαλίες Ανθρω-
πογένεσης και Κοσμογένεσης, οι οποίες φωτίζουν κρυφές και σκοτεινές γωνίες 
που ούτε η σύγχρονη επιστήμη δεν έχει ανακαλύψει ακόμη.

Ισμήνη Αληζιώτη

ÅóùôåñéêÝò äéäáóêáëßåò ôïõ ÅóùôåñéêÝò äéäáóêáëßåò ôïõ 
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κάποτε η Θρησκεία της Σοφίας, η οποία 
με την πάροδο του χρόνου κρύφτηκε όλο 
και περισσότερο μέχρι που απέμεινε η 
εξωτερική φλούδα, για να έρθει η Μεγάλη 
Δασκάλα,  Έλενα Πέτροβνα Μπλαβάτσκυ, 
και να μας φωτίσει με  τις κρυμμένες ως 
τότε διδασκαλίες. Οι Θιβετανοί δεν στο-
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Κοσμογένεση: Η πρώτη Στάντζα περιγράφει τη 
διαδικασία εκδήλωσης της πανταχού παρούσας, αιώνιας, 
απεριόριστης και αμετάβλητης Αρχής, Πνεύμα (ΜΑΧΑΠΟΥ-
ΡΟΥΣΑ=ΠΑΤΕΡΑΣ) που εισχωρεί στην απόλυτη υπόσταση 
(ΜΟΥΛΑΠΡΑΚΡΙΤΙ=ΜΗΤΕΡΑ), Ύλη. Από την ένωση αυτή γενιέται 
το Σύμπαν.

Ανθρωπογένεση: ο άνθρωπος πρώτα είναι πνεύ-
μα και μετά ύλη. Αποτελείται από επτά φορείς, επτά σώματα. Τα 
τρία ανώτερα αποτελούν τον ανώτερο μέρος του, το πνεύμα 
ή ανώτερο Εγώ το οποίο περνά από διαδοχικές ενσαρκώσεις 
με σκοπό την ατομικοποίηση της ανθρώπινης ψυχής και επο-
μένως την απελευθέρωσή της από το Κάρμα. 

Επίσης ο άνθρωπος, όσον αφορά στην εμφάνιση του στον 
πλανήτη, είναι προγενέστερος από κάθε άλλο θηλαστικό (σ’ 
αυτό συμφωνούν οι πρόσφατες μετρήσεις χρονολόγησης 
του ανθρώπινου DNA που δηλώνουν ότι είναι προγενέστερο 
από αυτό των πιθήκων).

Ακόμη ότι οι πρώτοι Οδηγοί-βασιλιάδες των ανθρώπων 
ήταν ενσαρκωμένοι Θεοί.

Θα δούμε τώρα ένα άλλο πολύ σημαντικό κείμενο που 
η Μπλαβάτσκυ μετέφερε στη Δύση από το Θιβέτ και είναι 
γνωστό με το παράδοξο όνομα «Φωνή της Σιγής». Αποτελεί 
απόσπασμα από το «Βιβλίο των Χρυσών Παραγγελμάτων», τα 
πρωτότυπα του οποίου είναι χαραγμένα πάνω σε ορθογώνιες 
πλάκες που φυλάσσονται μέσα σε ναούς. Η Μπλαβάτσκυ μας 
λέει ότι αυτά τα Χρυσά παραγγέλματα έχουν ίδια προέλευση 
με το μεγάλο μυστικιστικό έργο Paramartha. Λίγοι από αυτούς 
τους κανόνες-παραγγέλματα χρονολογούνται πριν την εποχή 
του γνωστού μας Βούδα και οι περισσότεροι μετά από αυτόν. 
Στο σύνολο τους είναι 90 μικρές πραγματείες από τις οποίες η 
Μπλβάτσκυ απομνημόνευσε τις 39.

 Στη «Φωνή της Σιγής» δίνονται πολύ σημαντικές οδηγίες για 
να μπορέσει ο άνθρωπος να έρθει σε επαφή με το ανώτερο 
Εγώ του, το υψηλότερο μέρος του εαυτού του, το πνευματικό 
κομμάτι μέσα του. Στο κείμενο,αυτό το μέρος ονομάζεται 
«Άφωνος Ομιλητής». Είναι το εσωτερικό ον του καθενός, το 
κομμάτι του θεού μέσα μας. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να 
επικοινωνήσει με το Ον, να το συνειδητοποιήσει και να ακούσει 
αυτή τη θεία φωνή, τη «Φωνή της Σιγής», πρέπει να ακολου-
θήσει την Ατραπό της Μαθητείας. 

«Προτού η ψυχή  μπορέσει να νιώσει και να θυμηθεί 
πρέπει να έχει ενωθεί με τον Άφωνο Ομιλητή, όπως ακρι-
βώς η μορφή που πλάστηκε από πηλό έχει πρώτα συνδεθεί 
με τη διάνοια του αγγειοπλάστη». Για να ενωθεί ο άνθρωπος 
μ’αυτόν τον Άφωνο Ομιλητή, τον Εσωτερικό εαυτό του, χρει-
άζεται να μπει στην Ατραπό της αναζήτησης, της Σοφίας, της 
αυτογνωσίας, της ουσίας του εαυτού του και των όντων. 

Σ’ αυτή την πορεία όμως καιροφυλακτούν κάποιοι κίνδυ-
νοι που ο μαθητής οφείλει να γνωρίζει και να προσέχει. Τρεις 
είναι οι αίθουσες από τις οποίες θα περάσει ο μαθητής για να 
φτάσει στη Σοφία. 

Η πρώτη ονομάζεται Αβίντυα, Άγνοια. Είναι ο εφήμερος 
κόσμος της πλάνης, των φαινομένων, των απατηλών γνώ-
σεων, όπου όλοι είμαστε χαμένοι.    

Δεύτερη είναι η αίθουσα της Μαθητείας, όπου ο μαθητής 
αναζητά το σωστό δρόμο αλλά μπορεί και να παρεκκλίνει, 
να ξεφύγει από αυτόν νομίζοντας ότι πια γνωρίζει, ότι είναι 
σοφός. 

Όμως η πορεία είναι μακριά και δύσκολη μέχρι 
την τρίτη αίθουσα, την αίθουσα της Σοφίας, Βίντυα. 
Εκεί πια ο μαθητής έχει φτάσει στη γνώση, είναι Σο-
φός. «Νά ‘σαι καρτερικός, ω υποψήφιε, σαν κάποιος 
που διαρκεί αιώνια. Οι ίσκιοι ζουν και αφανίζονται. 
Αυτό που μέσα σου είναι, θα ζει παντοτινά. Αυτό που 
μέσα σου είναι, γνωρίζει γιατί είναι η ίδια η Γνώση».

Σ’ αυτή τη δύσκολη πορεία ο μαθητής πρέπει να 
έχει υπομονή, επιμονή αλλά και να μη σταματά ποτέ 
παρά τις δυσκολίες και τον πόνο που θα αντιμετωπί-
σει. Το Θιβέτ, αυτο το μυστηριακό, πνευματικό κέντρο 
του κόσμου, με τα ψηλά και δύσβατα βουνά του, θυ-
μίζει τη δύσκολη πορεία του ανθρώπου-αναζητητή, 
που πάντα θα αναρωτιέται, θα ψάχνει, θα πορεύεται 
προς την αλήθεια, προσπαθώντας να ανυψωθεί 
εκείνος προς το θεό, αντί να τον κατεβάζει στη γη. 

«Κάρφωσε το βλέμμα της ψυχής σου πάνω 
στο αστέρι που είσαι η αχτίδα του, το φεγγοβό-
λο αστέρι, που λάμπει μέσα στα σκοτάδια της 
αιώνιας ύπαρξης, μέσα στις ασύνορες πεδιάδες 
του αγνώστου».

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. «Η Φωνή της Σιγής», Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, Εκδ. Θεοσο-
φικής Εταιρείας
2. «Στάντζα των Ντζυάν», Ε.Π. Μπλαβάτσκυ, εκδ. Ερμη-
τική Βιβλιοθήκη
3. «Θιβέτ», H. Uhlig, εκδ. Κονιδάρη
4. «Ε.Π.Μπλαβάτσκυ, Απομνημονεύματα», Mary K. 
Neff, εκδ. Νέα Ακρόπολη
5. «Η Μύηση στο Θιβέτ», Αλεξάνδρα Ντάβιντ Νελ, εκδ. 
Πύρινος Κόσμος
6. «Τα τρία κέντρα του μυστηρίου», Γ.Α. Πλάνας, εκδ. 
Νέα Ακρόπολη
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Η πλειοψηφία των επονομαζόμενων «φυσικών νόμων» είναι περισσότερο συνήθειες. Δεν υπάρχει 
λόγος να υποθέτουμε ότι όλοι οι φυσικοί νόμοι σχηματίστηκαν πλήρως τη στιγμή της μεγάλης 
έκρηξης, σαν ένα είδος Κοσμικού Ναπολεόντειου Κώδικα, ή ότι υπάρχουν σε ένα πεδίο μεταφυ-
σικής πέρα από το χρόνο και το χώρο.

Πριν τη γενική αποδοχή της θεωρίας της μεγάλης έκρηξης στη δεκαετία του ’60, οι αιώνιοι νόμοι 
φαινόταν να έχουν κάποιο νόημα. Το ίδιο το σύμπαν θεωρείτο αιώνιο και η έννοια της εξέλιξης 
περιοριζόταν στο βιολογικό πεδίο. Αλλά τώρα ζούμε σε ένα ριζοσπαστικά εξελικτικό σύμπαν.

Αν θέλαμε να περιοριστούμε στην ιδέα των φυσικών νόμων, θα μπορούσαμε να πούμε ότι όπως 
η ίδια η φύση εξελίσσεται, έτσι κάνουν και οι φυσικοί νόμοι, όπως ακριβώς και οι ανθρώπινοι 
νόμοι εξελίσσονται στο χρόνο. Αλλά έτσι, πώς θα μπορούσαν οι νόμοι της φύσης να παραμένουν 
στη μνήμη της φύσης ή να ενισχύονται; Ο όρος «νόμος» είναι ενοχλητικά ανθρωποκεντρικός. Ο 
όρος «συνήθεια» είναι λιγότερο. Πολλοί οργανισμοί έχουν συνήθειες, αλλά μόνο οι άνθρωποι 
έχουν νόμους.

Οι συνήθειες υπόκεινται στη φυσική επιλογή και όσο πιο συχνά επαναλαμβάνονται, τόσο πιο 
πιθανές γίνονται. Τα ζώα κληρονομούν τις επιτυχημένες συνήθειες των ειδών τους ως ένστικτα. 
Εμείς κληρονομούμε σωματικές, συναισθηματικές, νοητικές και πολιτιστικές συνήθειες, καθώς 
και τις συνήθειες των γλωσσών μας. Οι συνήθειες της φύσης εξαρτώνται από μη τοπικές ενι-
σχύσεις ομοιότητας.

RUPERT
SHELDRAKE:
Η μνήμη είναι 
έμφυτη στη 

φύση;

“Αυτά που πιστεύω 
αληθεύουν, αν και δεν 
μπορώ να τ’ αποδείξω” 
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Με κάποιο είδος συντονισμού ή αντήχησης, τα 
μοντέλα δραστηριότητας σε αυτο-οργανωμέ-
να συστήματα επηρεάζονται από παρόμοια 
μοντέλα από το παρελθόν, προσδίδοντας σε 
κάθε είδος και κάθε αυτοοργανωμένο σύστη-
μα συλλογική μνήμη. Μοιάζει αυτό ίσως με μια 
αόριστη φιλοσοφική ιδέα; Πιστεύω ότι μπορεί 
να διαμορφωθεί ως μια ελέγξιμη επιστημονική 
υπόθεση.

Το ενδιαφέρον μου για τις εξελικτικές συνήθει-
ες ξεκίνησε καθώς ερευνούσα στο πεδίο της 
αναπτυξιακής βιολογίας και ενισχύθηκε από 
την ανάγνωση του Δαρβίνου, για τον οποίο 
οι συνήθειες των οργανισμών ήταν σημαντι-
κές. Όπως τόνισε ο Francis Huxley, το γνωστό 
βιβλίο του Δαρβίνου θα μπορούσε καλύτερα 
να έχει τον τίτλο «Η καταγωγή των Συνηθειών». 
Μέσα από 15 χρόνια έρευνας στην ανάπτυξη 
των φυτών, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι 
για να κατανοηθεί η ανάπτυξη των φυτών, 
δεν αρκούν η μορφογένεση, τα γονίδια και τα 
γονιδιακά προϊόντα.

Η μορφογένεση επίσης εξαρτάται από πεδία 
οργάνωσης. Το ίδιο επιχείρημα ισχύει και για 
την ανάπτυξη των ζώων. Από το 1920 πολ-
λοί αναπτυξιακοί βιολόγοι πρότειναν τη θεωρία της 
εξάρτισης της βιολογικής οργάνωσης, που μπορούν 
να ονομαστούν βιολογικά, αναπτυξιακά ή μορφογε-
νετικά. Τα κύτταρα προέρχονται από άλλα κύτταρα και 
όλα κληρονομούν πεδία οργάνωσης. Τα γονίδια είναι 
μέρος αυτής της οργάνωσης και παίζουν ένα σημα-
ντικό ρόλο, αλλά δεν εξηγούν την ίδια την οργάνωση. 

Γιατί όχι;Γιατί όχι;

Με τη βοήθεια της μοριακής βιολογίας 
γνωρίζουμε σήμερα τι κάνουν τα γο-

νίδια. Βοηθούν τους οργανισμούς 
να σχηματίσουν πρωτεΐνες. Άλ-

λα γονίδια σχετίζονται με τον 
έλεγχο της πρωτεϊνικής σύν-

θεσης. Αναγνωρίσιμα 
γονίδια ενεργοποιού-

νται και συγκεκρι-
μένες πρωτεΐνες 

παράγονται 

RUPERT
SHELDRAKE:

στην αρχή των νέων αναπτυξιακών δια-
δικασιών. Κάποια από αυτά τα γονίδια, 
όπως το γονίδιο του Χοξ στις μύγες των 
φρούτων, σκουλήκια, ψάρια και θηλαστικά 
είναι παρόμοια.
Με όρους εξελικτικής, είναι γονίδια υψη-
λής συντήρησης. Αλλά η ενεργοποίηση 
τέτοιων γονιδίων δεν μπορεί από μόνη της 
να προσδιορίσει τη μορφή, με άλλα λόγια 
οι μύγες των φρούτων δε θα διέφεραν 
μορφικά από εμάς.

Πολλοί οργανισμοί ζουν όπως τα ελεύθερα 
κύτταρα, συμπεριλαμβανομένων πολλών 
ειδών μαγιάς, βακτηρίων και αμοιβάδας. 
Κάποια σχηματίζουν πολύπλοκους ο-
ρυκτούς σκελετούς, όπως στα διάτομα 
και τα πρωτόζωα, που ερευνήθηκαν και 
παρουσιάστηκαν τον 19ο αιώνα από τον 
Ernst Haeckel.

Η θεωρία της δημιουργίας των κατάλλη-
λων πρωτεϊνών την κατάλληλη στιγμή δεν 
μπορεί να εξηγήσει τέτοιες δομές, χωρίς 
τη συμμετοχή πολλών άλλων δυνάμεων, 
συμπεριλαμβανομένης της οργανωτικής 
δραστηριότητας της κυτταρικής μεμβρά-
νης και των μικροσωληνίσκων πρωτο-
πλάσματος.
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Πολλοί αναπτυξιακοί βιολόγοι δέχονται την 
ανάγκη για μια ολιστική και ενοποιητική σύλ-
ληψη του ζωντανού οργανισμού. Αλλιώς η 
βιολογία θα συνεχίσει να σπαρταρά, ακόμη 
και να πνίγεται σε ωκεανούς από δεδομένα, 
καθώς περισσότερα γονιδιώματα εμφανίζο-
νται, γονίδια κλωνοποιούνται και πρωτεΐνες 
χαρακτηρίζονται. Υποπτεύομαι ότι τα μορφο-
γενετικά πεδία λειτουργούν επιβάλλοντας ειδικά 
μοντέλα στα αλλιώς τυχαία ή αόριστα μοντέλα 
δραστηριότητας.

Για παράδειγμα, προκαλούν την κρυστάλλωση 
των μικροσωληνίσκων περισσότερο σε κάποιο 
συγκεκριμένο τμήμα του κυττάρου, ακόμη και 
αν οι υπομονάδες από τις οποίες αυτά δημι-
ουργούνται υπάρχουν σε όλο το κύτταρο.

Τα μορφογενετικά πεδία δεν είναι αμετάβλητα, 
αλλά εξελίσσονται. Τα μορφογενετικά πεδία 
των αφγανών κυνηγετικών σκυλιών έχουν 
διαφοροποιηθεί από τα αντίστοιχα πεδία των 
προγόνων τους, των λύκων.

Πώς κληρονομήθηκαν αυτά τα πεδία; Πιστεύω, 
αλλά δεν μπορώ να αποδείξω, ότι αυτά μετα-
δόθηκαν μέσω κάποιου είδους μη τοπικού συ-
ντονισμού ή αντήχησης και πρότεινα τον όρο 
«μορφική αντήχηση» για αυτήν τη διαδικασία. 
Τα πεδία που οργανώνουν τη δραστηριότητα 
του νευρικού συστήματος έχουν ομοιοτρόπως 
κληρονομηθεί μέσω μορφικής αντήχησης, με-
ταβιβάζοντας συλλογική, ενστικτώδη μνήμη. Η 
αντήχηση ενός εγκεφάλου με μια παρελθοντική 
κατάστασή του βοηθά να κατανοηθεί η μνήμη 
των ζώων και των ανθρώπων.

Οι κοινωνικές ομάδες παρομοίως οργανώνο-
νται από μορφογενετικά πεδία. Οι ανθρώπινες 
κοινωνίες έχουν μνήμες, οι οποίες μεταδίδονται 
μέσω της ομαδικής κουλτούρας και είναι ρητώς 
μεταδιδόμενες μέσω των τελετουργικών νόμων, 
της ίδρυσης και του μύθου, όπως στο Εβραϊκό 
Πάσχα ή στη Χριστιανική Θεία Κοινωνία και το 
Αμερικάνικο Ευχαριστήριο Δείπνο, μέσω των 
οποίων το παρελθόν γίνεται παρόν, λόγω α-
ντήχησης, με αυτούς που εκτελούσαν τις ίδιες 
τελετουργίες στο παρελθόν.

Άλλοι μπορεί να προτιμούν να απαλλάσσονται 
από την ιδέα των πεδίων και να ερμηνεύουν 
την εξέλιξη των οργανισμών με κάποιον άλλο 
τρόπο, ίσως χρησιμοποιώντας πιο γενικούς 
όρους, όπως «ιδιότητες εμφανιζόμενων συ-

                                                              πηγή: www.esoterica.gr , στα πλαίσια της συνεργασίας με το περιοδικό μας  

στημάτων». Αλλά, ανεξάρτητα από τις λεπτομέρειες 
των μοντέλων, πιστεύω ότι η φυσική εξέλιξη των 
συνηθειών θα παίξει έναν ουσιαστικό ρόλο σε κάθε 
ενοποιημένη θεωρία εξέλιξης, όχι μόνο βιολογικής 
αλλά και φυσικής, χημικής, κοσμικής, κοινωνικής, 
πνευματικής και πολιτιστικής.
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ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΛΙΝΑ.

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΠΟΝΟ. 
Β΄ ΜΕΡΟΣ

ΔΡΟΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ.

Ο Βούδας μας μίλησε για την «Ευγενή Οκταπλή 
Ατραπό», για το δρόμο εκείνο που θα μας οδηγή-
σει στο κέντρο, στην πηγή  του εαυτού μας, πέρα 
από το χρόνο: στην Αθανασία. Σύμφωνα με αυ-
τήν, ο πόνος σε όλα τα επίπεδα εξαλείφεται με: 

ΟΡΘΕΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ: 

«Οι αντιλήψεις ή απόψεις μας θα είναι όλο και πιο 
ορθές, στο μέτρο που θα απομακρυνόμαστε από 
την υποκειμενικότητα, από τη ματαιοδοξία των πι-
στεύω μας που τα θεωρούμε ανώτερα από άλλα, 
από την επιθυμία να έχουμε πάντα δίκιο» (Delia S. 
Guzman, «Ο Πόνος», άρθρο).

Ορθές αντιλήψεις, είναι οι διδασκαλίες των σο-
φών.φών.

«Οι διδασκαλίες πρέπει να ενταχθούν στο σύνολο της «Οι διδασκαλίες πρέπει να ενταχθούν στο σύνολο της 
προσωπικότητας και όχι μόνο στο επίπεδο του ορθολογι-προσωπικότητας και όχι μόνο στο επίπεδο του ορθολογι-

σμού (Κάμα Μάνας). Με μια προσωπικότητα ελεύθερη από σμού (Κάμα Μάνας). Με μια προσωπικότητα ελεύθερη από 
άχρηστα «μπάζα» και με μια βούληση εξασκημένη στα μεγά-άχρηστα «μπάζα» και με μια βούληση εξασκημένη στα μεγά-
λα και στα μικρά πράγματα, θα είναι πιο εύκολο να καταλά-λα και στα μικρά πράγματα, θα είναι πιο εύκολο να καταλά-
βουμε τις διδασκαλίες, να τις κάνουμε κτήμα μας και να τις 
διοχετεύσουμε σε πράξεις που θα καθρεφτίζουν όλη τους 
τη δύναμη και μεγαλοπρέπεια» (Delia S. Guzman, «Οι διδα-

σκαλίες και η εφαρμογή τους», άρθρο).

ΟΡΘΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ:

«Οι ορθές προθέσεις ξεκινούν από το Ιδεώδες Ζωής μας, από τις αρχές που μας διοικούν και 
καθορίζουν τους στόχους μας. Αν έχουμε ένα φιλοσοφικό Ιδεώδες ως πηγή διαμόρφωσης, 
τότε έχουμε τη δυνατότητα να διοχετεύσουμε ορθά τις προθέσεις μας» (Delia S. Guzman, «Ο 
Πόνος», άρθρο). 
Ορθές προθέσεις είναι οι γενναιόδωρες και αγνές προθέσεις. Αυτός που ξέρει να δίνει καταπο-
λεμάει την αδυναμία. Για να δίνει κανείς, χρειάζεται να είναι δυνατός, ανδρείος και χαρούμενος. 
«Ας συνηθίσουμε να δίνουμε αντί να ζητάμε».
 «Χωρίς αγνή καρδιά, δεν μπορούμε να φτάσουμε πουθενά… ούτε στον εαυτό μας. Και αυτή η 
αγνή καρδιά, πρέπει να καθρεφτίζεται σε αγνές πράξεις. Πράξεις που να μην εξαπατούν, ούτε 
να οδηγούν σε δυστυχία κανένα ον, ούτε κανένα πράγμα». (Jorge A. Livraga)
ΟΡΘΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: 
Είναι η συνέπεια των ορθών αντιλήψεων και των ορθών προθέσεων. Χρειάζεται να έχουμε 
Βούληση για δράση.
Επίσης χρειάζεται ένα πνεύμα ρίσκου και νίκης στις πράξεις μας. Χωρίς πνεύμα ρίσκου δεν θα 
υπάρχει δικαιοσύνη, ώστε να αναλάβουμε τα λάθη μας.
Δρώντας, και αντιμετωπίζοντας τις προβληματικές καταστάσεις, αναπτύσσεται η βούληση, η 
πειθαρχία δράσης, η εσωτερική σιγουριά και η αυτοπεποίθηση.
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Αυτός που δρα και το κάνει διορθώνοντας συνέχεια την κατεύθυνση της πορείας του δεν δίνει χρόνο 
στις αδυναμίες.
Ο Νίκος Καζαντζάκης λέει: «Η προσευχή σήμερα, λέγεται πράξη. Να ασκητεύεις σήμερα, θα πει να ζεις 
με τους ανθρώπους, να παλεύεις με τους ανθρώπους…» (Αδερφοφάδες, σελ.22).
Όμως, «Όσο σημαντική και αν είναι η ορθή δράση, πρέπει να ακολουθείται από την ορθή σκέψη, επει-
δή χωρίς τη σκέψη η δράση δεν είναι συνειδητή» (Μπαγκαβάτ Γκίτα, 2ο Κεφάλαιο).
«Οφείλουμε να δομήσουμε τις πράξεις μας, δίνοντας προτεραιότητα στις ανώτερες αρχές. Να κάνουμε 
να πάρει η δράση μορφή διάνοιας. Να σκεπτόμαστε τις πράξεις μας. Να μάθουμε να δρούμε». (Delia 
S. Guzman)

ΟΡΘΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ:

Να σκεπτόμαστε πριν μιλήσουμε. Να μιλάμε και αυτό να έχει σαν αποτέλεσμα την επικοινωνία.
Η ομιλία είναι η σωστή έκφραση. 
Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε και για να γίνει αυτό πρέπει να μάθουμε να νιώθουμε και να σκεφτόμα-
στε.
Για να μιλήσουμε σωστά πρέπει να μάθουμε να ακούμε και να κάνουμε διάλογο.
«Το να ξέρεις να ακούς είναι να συλλογιστείς το ρυθμό του άλλου, να μπεις στην κίνηση του νου του 
και της καρδιάς του.
 «Το να ακούμε είναι μια τέχνη: απαιτεί να δώσουμε προσοχή, να εκτιμήσουμε αυτά που μας λένε οι 
άλλοι, να καταλάβουμε γιατί μας λένε αυτά που μας λένε, να διαβάσουμε στα μάτια εκείνου που μιλάει 
τόσο όσο ακούμε και τα λόγια του, να συνεργαζόμαστε σιωπηλά με χειρονομίες που να δείχνουν την 
ενεργή μας συμμετοχή στο διάλογο. Να ακούμε, είναι να κατανοήσουμε και να κατανοηθούμε ακόμα 
και σ΄ αυτόν τον κόσμο, που είναι τόσο ελλιπής από αυτές τις αρετές. Μπορούμε και πρέπει, ως φιλό-
σοφοι, να ανακτήσουμε αυτήν την τόσο πολύτιμη στάση, η οποία ευεργετεί το μαθητή». 
«Το να μιλάμε είναι να χρησιμοποιούμε την προφορική γλώσσα, για να γίνουμε κατανοητοί στους 
άλλους. Είναι να εκφραζόμαστε με τα σωστά λόγια, χωρίς υπερβολές, ούτε ελλείψεις και με επαρκή 
καθαρότητα».
«Το να μιλάμε είναι ένας από τους πιο όμορφους τρόπους που έχουμε για να επικοινωνούμε, για να 
αλληλομεταβιβάζουμε ζωντανά στοιχεία, για να κάνουμε τις σκέψεις και τα συναισθήματα να ρέουν 
από τον έναν στον άλλον». (Delia S. Guzman)
«Στην ευγένειά μας, επιβάλλεται μια μορφή ομιλίας πολύ πιο φυσική, χωρίς αισχρότητες, χωρίς βαριά 
λόγια και βρισιές άχρηστες, αποφεύγοντας τη βλασφημία και όλα αυτά που μπορούν να πληγώσουν 
τη δική μας και την ξένη ευαισθησία. 
Οι ομιλίες μας πρέπει να έχουν μορφή. Κάθε τι εκδηλωμένο έχει κάποια μορφή και αυτή πρέπει να είναι 
όσο πιο όμορφη και αποτελεσματική γίνεται». (Jorge A. Livraga)
 «Προσπάθησε να σκέπτεσαι και να μιλάς για ανώτερα θέματα ή τουλάχιστον για θέματα που να μην 
είναι λερωμένα από τη λάσπη του κόσμου. Προσπάθησε να είσαι αγνός, αν θέλεις να είσαι συνειδητά 
αθάνατος. Μονάχα τα αγνά στοιχεία δεν φθείρονται, ούτε γνωρίζουν το θάνατο». (Jorge A. Livraga)

«Για να μιλήσουμε χρειάζεται να έχουμε κάτι να πούμε. Κάτι σοβαρό, σημαντικό. Χρειάζεται να έχει 
κανείς την ψυχή γεμάτη και την προσοχή ξύπνια, ώστε να βγάζει από μέσα του εκείνα που αποτελούν 
μέρος του εσωτερικού του κόσμου.
Αυτός που είναι ικανός να συζητάει, εναλλάσσοντας έξυπνα τις επεμβάσεις του μ’ αυτές των άλλων, 
αυτός που ακούει τους άλλους το ίδιο ή και περισσότερο από τον εαυτό του, ξέρει να συλλέγει θησαυ-
ρούς σε όλες τις γωνιές και σε όλα τα λεπτά της ζωής του. Αναπτύσσει την παρατηρητικότητα, την 
υπομονή, το σεβασμό και την ικανότητα στοχασμού».
«Ο Διάλογος είναι το ίδιο με τη Συμβίωση, σχετικά με το απλό γεγονός του να ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ 
ΝΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΖΟΥΝ». (Delia S. Guzman)

 ΟΡΘΑ ΜΕΣΑ ΖΩΗΣ: 

«Τα ορθά μέσα ζωής προϋποθέτουν μια ηθική συμπεριφορά. Όλοι πρέπει να εργαζόμαστε για να ζού-
με. Όσο και αν κάποιοι ισχυρίζονται το αντίθετο, αυτός είναι ένας θαυμάσιος νόμος της ύπαρξης, που 
μας κρατάει ενεργούς και μας αναπτύσσει εσωτερικά και εξωτερικά. Αλλά δεν είναι κάθε εργασία στο 
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ύψος της φιλοσοφικής αξιοπρέπειας. Δεν αναφερόμαστε στις ταπεινές εργασίες, αλλά σε εκείνες 
που προσβάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κάτω από τις χίλιες δυο μάσκες της διαφθοράς. 
Να έχουμε μέσα που να μην γίνονται σκοποί και μας αναλώνουν και τα μέσα μας να συνοδεύονται 
από μια ηθική συμπεριφορά». (Delia S. Guzman)

ΟΡΘΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ: 

Να χρησιμοποιούμε σωστά την ενέργειά μας, χωρίς σπατάλη, αλλά ούτε και τσιγγουνιά.
«Η Προσπάθεια είναι ορθή όταν κατευθύνεται στους στόχους που επιλέξαμε ως καλύτερους και όταν 
δεν περιορίζεται στην ελάχιστη προσπάθεια, αλλά στη μέγιστη προσφορά». 
Ορθή Προσπάθεια, είναι να ενεργούμε με σωφροσύνη και εξυπνάδα, χωρίς να υποτιμούμε το ρίσκο, 
αλλά και χωρίς να πέφτουμε παράλογα σε αυτό.
Στα πιο λεπτά επίπεδα, η προσπάθεια συσχετίζεται με την καλή διάθεση, αυτό που ονομάζουμε υψη-
λό ηθικό. Ψυχολογικά, είναι η ενέργεια που μας επιτρέπει να κρατάμε την ψυχή γαλήνια, σταθερή, χα-
ρούμενη, απομακρυσμένη από αρνητικές και φαύλες συγκινήσεις. Χρειάζεται να προσπαθήσουμε, 
χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε πολλή ενέργεια για να καταφέρουμε αυτήν την τόσο ειδική ψυχική 
διάθεση.
Νοητικά, η προσπάθεια είναι η ενέργεια που καταβάλουμε για να ξεκαθαρίσουμε όλες τις ιδέες που 
σιγά-σιγά αποκτάμε, είναι η ενέργεια με την οποία οργανώνουμε όλες μας τις ιδέες.
Η προσπάθεια έχει σχέση με την υπηρεσία και στέκεται δίπλα στην αγωνιστικότητα. Η αγωνιστικότητα 
είναι ενέργεια, προσπάθεια και υπερπροσπάθεια.
Η προσπάθεια είναι η συνέχεια και η επιμονή που δεν γνωρίζει απογοητεύσεις. Είναι η δύναμη που 
οδηγεί στο στόχο.
«Η ορθή προσπάθεια κάνει τα κόκαλα να τρίξουν, αλλά φωτίζει το πρόσωπο». (Jorge A. Livraga)

ΟΡΘΗ ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Προσοχή είναι η δύναμη της Συνείδησης, είναι σαν φακός που φωτίζει.
Προσοχή είναι να βάζουμε μια ειδική φροντίδα στα πράγματα, είναι να είμαστε σε επαγρύπνηση για 
να φυλάμε τα άξια πράγματα, τα πνευματικά. 
«Η προσοχή είναι ένα δείγμα ευγένειας και σεβασμού. Η συνεχόμενη προσοχή γύρω μας είναι Γενναι-
οδωρία». (Delia S. Guzman)

«Αν η Συνείδηση είναι η κατοχή του εαυτού μας, τότε η Προσοχή είναι το ψυχολογικό εργαλείο που 
μας επιτρέπει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, για να τον κατέχουμε. 
Η Συνείδηση καθεαυτή είναι γεμάτη δυνατότητες, αλλά για να κάνουμε από αυτές τις δυνατότητες, 
χρήσιμες και αποτελεσματικές πράξεις, χρειάζεται να μπούμε στη Συνείδηση, με το φως της Προσο-
χής». (Delia S. Guzman)

«Η Προσοχή τονίζει τα ουσιαστικά και μισοσβήνει τα περιττά, στερεώνει τις ιδέες, δίνει διάρκεια στα 
συναισθήματα και βοηθάει να αναγνωρίσουμε τους φίλους και τους εχθρούς της ψυχής και του 
σώματος. Μια δυνατή Συνείδηση, μια Συνείδηση με Προσοχή, είναι η Συνείδηση του αφυπνισμένου 
Μαθητή, που διατρέχει την Ατραπό με σταθερά και ασφαλή βήματα».
«Η Προσοχή είναι ένας μυστικιστικός τρόπος για να επιμηκύνουμε τη ζωή, ώστε οι δράσεις να έχουν 
καλή θέληση (προσοχή) και αποτελεσματικότητα (στόχος). Όσο μεγαλύτερη προσοχή έχουμε, όσο 
περισσότερες άξιες δράσεις -δηλαδή μυστικιστικές- κάνουμε, τόσο επιμηκύνεται η ζωή μέσα στις ίδιες 
προθεσμίες χρόνου, γιατί κάθε στιγμή αποκτά μια ξεχωριστή διάσταση.
Η Προσοχή είναι μια μικρή φλόγα που καίει στο λυχνάρι του κάθε μαθητή που ξεκινάει το δρόμο του 
και είναι μια προσφορά προσοχής γι’ αυτούς που πάντα άγρυπνοι κυβερνούν με Αγάπη και Σοφία 
τη μοίρα της ανθρωπότητας». (Delia S. Guzman)

ΟΡΘΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ: 

Να είμαστε το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας στον άξονά μας και να εξαλείφουμε τις διακυμάνσεις. 
Ο άξονας πρέπει να είναι το κέντρο μας και «…για να φτάσει κανείς στο κέντρο, πρέπει να ακολου-
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Η σελίδα της υγείας

θήσει μια ευθεία πορεία, δηλαδή μια πορεία δικαιοσύνης και ορθότητας. Κάθε άχρηστη στροφή, κάθε 
σταμάτημα και απροσεξία, μας απομακρύνουν από την αποστολή. Χρειάζεται να καταφέρουμε την 
ευθύτητα του βέλους που ρίχνεται αποφασιστικά προς το κέντρο».
«Το Κέντρο μας βρίσκεται στα ψηλά, που χωρίς να είναι το πιο υψηλό σημείο της ανθρώπινης εξέλιξης, 
είναι όμως το πιο εξαίσιο που έχουμε αυτή τη στιγμή».

Η Συγκέντρωση είναι αυτή που μας επιτρέπει να κατευθύνουμε το φως.
Η Συγκέντρωση είναι η ικανότητα δράσης, έχοντας ως στόχο ή τέρμα το κέντρο της Συνείδησης.
Είναι η κεντρομόλος δύναμη που μας οδηγεί προς το κέντρο και είναι καρπός της Πειθαρχίας. Ο στό-
χος προς τον οποίον πρέπει να κατευθυνθούμε είναι η Ατραπός της Μαθητείας.

«Ο πόνος σας είναι η θραύση του κελύφους που περιβάλλει την κατανόησή σας.
Όπως πρέπει να σπάσει ο πυρήνας του καρπού, ώστε να φωτιστεί η καρδιά του από το φως του 
ήλιου, έτσι πρέπει να γνωρίσετε και εσείς τον πόνο.
Και αν μπορούσατε να κάνετε την καρδιά σας να συνεχίσει να αισθάνεται δέος από τα καθημερινά 
θαύματα της ζωής σας, ο πόνος δεν θα σας φαινόταν λιγότερο θαυμαστός από την αγαλλίασή 
σας.
Και θα αποδεχόσαστε τις εποχές της καρδιάς σας, όπως αποδεχόσαστε πάντοτε τις εποχές που δια-
σχίζουν τους αγρούς σας.
Και θα παρατηρούσατε γαλήνιοι τους χειμώνες της θλίψης σας.
Διότι δική σας επιλογή είναι μεγάλο μέρος του πόνου σας. 
Είναι το πικρό ποτό με το οποίο θεραπεύει ο γιατρός τον άρρωστο εαυτό σας.
Εμπιστευτείτε, λοιπόν, το γιατρό, πίνοντας βουβά και ήρεμα το φάρμακό του.
Διότι το χέρι του παρότι βαρύ και σκληρό, οδηγείται από το τρυφερό χέρι του Αόρατου και το κύπελλο 
που σας δίνει, παρότι κατακαίει τα χείλη σας, είναι καμωμένο από πηλό που ύγρανε ο Πλάστης με τα 
ίδια τα άγια δάκρυά του».
Χαλίλ Γκιμπράν.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

J.A. Livraga: Άρθρα
D.S. Guzman: Άρθρα
J.A. Livraga, «Σπόροι Φωτός», εκδ. Νέα Ακρό-
πολη, 2006
D.S. Guzman, «Πρακτικές συμβουλές για την 
Αυτογνωσία», εκδ. Νέα Ακρόπολη
Λεξικό Ψυχολογίας. Παπαδόπουλος
«Ο προφήτης και ο κήπος του προφήτη», Χα-
λίλ Γκιμπράν, εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα 1997.
Λεξικό της Ψυχολογίας, Ν. Παπαδόπουλος, 
Αθήνα 1994.
Σοβιετική Ιατρική Εγκυκλοπαίδεια, εκδόσεις: Κ. 
Καπόπουλος, Τόμος 4.
Υγεία-Οδηγός Υγιεινής, εκδόσεις Δομική, Τόμος 
10.



42 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ - ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2006

Η σελίδα του

Bodhidharma

ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Oι πολεμικές τέχνες πρωτοεμφανίστηκαν στην πρώιμη, 
γνωστή αρχαιότητα, κυρίως, στην Ανατολή. Από την ανάγκη 
στο επίπεδο της φυσικής μάχης κατέληξαν τρόπος ζωής σε 
καιρούς ειρήνης. Κατά τον εικοστό αιώνα, ιδίως μετά το Β΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, ήρθαν στη Δύση, όπου έγιναν δεκτές 
με μεγάλη εκτίμηση κι ενθουσιασμό. Όλοι τις θεώρησαν ως 
έναν διαφορετικό τρόπο γυμναστικής και άθλησης που θα 
ανανέωνε και θα δυνάμωνε τον καθένα στο δικό του επίπεδο 
συνείδησης. Τα γυμναστήρια ξεφύτρωναν σαν τα μανιτάρια κι 
οι ταινίες «αλά Μπρους Λη» παράγονταν η μία μετά την άλλη. 
Φυσικά δεν υπήρχε χρόνος ούτε και διάθεση, οι νεόφερτες και, 
κυρίως, εντυπωσιακές πολεμικές τέχνες να «φιλτραριστούν», 
να καλλιεργηθούν εσωτερικά και να τους αποδοθεί ένας φι-
λοσοφικός λόγος γνώσης κι εξάσκησης.

Έτσι, φθάσαμε στις τελευταίες δεκαετίες στις οποίες οι πο-
λεμικές τέχνες θεωρούνται πλέον ένα είδος μαγικής, υπερφυ-
σικής δύναμης και σήμα κατατεθέν δέους και φόβου, άρα και 
ανάλογης αποδοχής, εκτίμησης και θαυμασμού ή ένα είδος 
βίας και βαρβαρισμού, χωρίς νόημα και σκοπό, μόνο και μόνο 
προς εκτόνωση πρωτόγονων ενστίκτων ή, στην καλύτερη 
περίπτωση, προς επίδειξη ισχύος.

Και στις δύο περιπτώσεις θεώρησης των πολεμικών τεχνών έχει μείνει μόνο το εξωτερικό περίβλημά 
τους. Οι εντυπωσιακές στολές και τα διακριτικά βαθμού, οι δύσκολες και δυναμικές κινήσεις, οι φοβερές 
κραυγές, η υπεροχή, η κυριαρχία του ενός αθλητή πάνω στον άλλον. Κι ας μη διανοηθούμε να αδική-
σουμε αυτόν τον άνθρωπο τόσο μέσα όσο κι έξω από το τερέν.

Είναι λοιπόν πραγματικότητα όλα αυτά και δικαιολογημένα, εφόσον έτσι έχει εξελιχθεί κι όλος ο κό-
σμος. Τίποτα πλέον δεν εξαιρείται από το νέο Μεσαίωνα στον οποίο έχουμε μπει εδώ και πολύ καιρό. Σ’ 
αυτό το πλαίσιο έχουμε μάθει στην ευκολία του να κοιτάμε μόνο τα φαινόμενα, να τα θεοποιούμε ως 
αναπόσπαστα μέρη της ευτυχίας κι επιτυχίας του εαυτού μας και να ξεχνάμε τον εφήμερο και θνητό 
χαρακτήρα του κάθε πράγματος. Παράλληλα έχουμε «ξεντύσει» κάθε έννοια, κάθε κατάσταση και κάθε 
δράση από νόημα εσωτερικό και συμβολικό, που θα χρησίμευε ως παιδαγωγική αξία κι οδηγός ζωής. 
Δε θέτουμε πλέον σκοπούς, αξίες, λόγους εξέλιξης και αυτοπραγμάτωσης.

ΣΚΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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Πώς θα μπορούσαν άραγε οι πολεμικές τέχνες να θεωρηθούν έτσι, ώστε να γίνουν βίωμα μιας 
νέας αξίας, ένας αξιόλογος τρόπος ζωής; 

Αυτό που μπορούμε σίγουρα ν’ απαντήσουμε είναι πως οι παραδοσιακές, φιλοσοφικές πολεμικές 
τέχνες παρέχουν ένα ολόκληρο σύστημα μαθητείας, όχι μόνο στον αθλητή αλλά και στον ενδιαφερό-
μενο-υποψήφιο Μαθητή τους. Όταν ο υποψήφιος μυηθεί στη μαθητεία και τη σοφία των πολεμικών 
τεχνών αναπτύσσει παράλληλα με τις ικανότητες και δεξιότητες που το σώμα του μπορεί ν’ αποκτήσει 
και διάφορες λεπτότερες, ανώτερες, ψυχικές και νοητικές αρετές. Μαθαίνει ποιος είναι ο πραγματικός, 
Εσωτερικός Πολεμιστής. Εφαρμόζει όσα μαθαίνει. Τα κάνει βίωμά του στον τρόπο σκέψης, συμπε-
ριφοράς και δράσης του. Μαθαίνει να διατηρεί και να εξελίσσει ένα πολεμικό, φιλοσοφικό Πνεύμα 
απέναντι στις δυσκολίες της ζωής. Πραγματικός αντίπαλος σ’ αυτήν τη μάχη, ο ίδιος του ο εαυτός. Ο 
μικρός, δειλός κι εγωιστής εαυτός του. Αυτόν πρέπει να εντοπίσει, να συνειδητοποιήσει, να αποδεχτεί, 
να μάθει να τον ορίζει και να τον ελέγχει κατά βούληση και με διάκριση. Ο υποψήφιος «μαχητής» βιώνει 
το γεγονός ότι η νίκη στον παλιό, κατώτερο και άσχημο εαυτό μας είναι δυσκολότερη, ωραιότερη και 
γι’ αυτό σπουδαιότερη, απ’ ότι η νίκη σε χίλιους εχθρούς. Κατόπιν, ως Μαθητής πια, αρχίζει να συ-
νειδητοποιεί την ενότητα των πάντων μέσω της κοινής τους ουσίας. Της κοινής τους προέλευσης και 
του κοινού προορισμού τους, που είναι η Τελείωση μέσα από την Εξέλιξη. Εκεί είναι που θα καταλάβει 
τη βαθύτερη, Εσωτερική του φύση, που είναι ίδια μ’ αυτήν του Θεού. Αυτή η ουσιαστική Γνώση είναι 
που θα προάγει τον απλό αθλητή σε Πολεμιστή και στη συνέχεια σε Φιλόσοφο.

Αυτή, συνοπτικά, είναι η μαθητεία που πρέπει κανονικά κάθε σύστημα πολεμικής τέχνης να προσφέ-
ρει στον υποψήφιό του, αν θέλει να είναι φιλοσοφικό. Η κάθε πολεμική τέχνη οφείλει να χρησιμεύει ως 
εργαλείο κι όχι ως αυτοσκοπός, μαθαίνοντας στον αθλητή μια σειρά ποικίλων και αποτελεσματικών 
στοιχείων τεχνικής και τακτικής. Παράλληλα όμως πρέπει να τον ετοιμάζει και να τον διαμορφώνει ως 
Άνθρωπο κι ως Φιλόσοφο.
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βιβλίων
παρουσίαση

«Λαβύρινθος»
Κέιτ Μος
Εκδόσεις Κέδρος

Ένα πέτρινο δαχτυλίδι που φέρει το σύμβολο του Λα-
βύρινθου, τρία χαμένα βιβλία και δύο θαρραλέες γυναίκες 
από διαφορετικές εποχές μας παρασύρουν στην αναζή-
τηση του μυστικού του Άγιου Δισκοπότηρου. Το βιβλίο 
αυτό μας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, όταν σε μια περιοχή 
της Γαλλίας οι Σταυροφόροι ετοιμάζονται να αφανίσουν 
τους Καθαρούς. Μια γυναίκα αναλαμβάνει να διαφυλάξει 
ένα επικίνδυνο μυστικό με οδηγό ένα δαχτυλίδι. Οχτακόσια 
χρόνια αργότερα μια άλλη γυναίκα ανακαλύπτει το δαχτυ-
λίδι και ξεκινάει τη δική της περιπέτεια και αναζήτηση. Ένα 
συναρπαστικό μυθιστόρημα που διαφωτίζει παράλληλα τα 
θρησκευτικά και οικονομικά κίνητρα των Σταυροφοριών, 
που οδήγησαν σε έναν επεκτατικό πόλεμο και σήμαναν το 
τέλος της ανεξαρτησίας της Νότιας Γαλλίας. 

«Πεντέλη, το ιερό όρος της Αθηνάς»
Τάσος Πετούρης
Εκδόσεις Κέδρος

Πεντέλη! Ένα βουνό της Αττικής με ανυπέρβλητη 
ομορφιά, ένας αρχαίος τόπος λατρείας και μια περιοχή 
γεμάτη φυσικούς και παλαιοντολογικούς θησαυρούς. Η 
μακραίωνη ιστορία της Πεντέλης και οι άγνωστες πτυχές 
της ξετυλίγονται μέσα από τις σελίδες αυτού του υπέροχου 
βιβλίου. Μέσα από μια ιστορική αναδρομή, έχουμε την 
ευκαιρία να γνωρίσουμε τους μύθους που γεννήθηκαν σε 
αυτό το όρος, να ανακαλύψουμε το ρόλο που έπαιξε σε 
σημαντικά γεγονότα, να σκαρφαλώσουμε στις κορυφές 
του, αλλά και να βρεθούμε στο εσωτερικό των ιερών του 
σπηλαίων. Πρόκειται για ένα πλούσια εικονογραφημένο 
βιβλίο που στοχεύει παράλληλα στην αύξηση της οικο-
λογικής μας συνείδησης, ενώ μπορεί να χρησιμεύσει και 
σαν ένα πολύτιμο εγχειρίδιο για όσους επιθυμούν να 
εξερευνήσουν αυτό το ιερό όρος. 
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βιβλίων παρουσίαση

Το Βιβλίο του Ντο Ιν.
Ασκήσεις για Σωματική και Πνευματική Ανάπτυξη.

Επειδή έχουμε κάνει τη ζωή μας… δύσκολη …
Το βιβλίο του Ντο Ιν,  αποτελεί βασικό εγχειρίδιο για τον ανα-

γνώστη που επιθυμεί μια πρώτη γνωριμία με τις μακροβιοτικές 
αρχές διατροφής, άσκησης και διαβίωσης, τις οποίες προτείνει  
ο Μίτσιο Κούσι, μεγάλος δάσκαλος και πατέρας της μακροβιο-
τικής στο σύγχρονο κόσμο. Αποτελεί όμως και τον κύριο οδηγό 
για όσους αναζητούν μια απλή και ευεργετική μορφή άσκησης, 
η οποία να βασίζεται σ’ ένα πανάρχαιο σύστημα κινήσεων και 
τεχνικών, που έχουν ως στόχο τους την ενδυνάμωση και τη 
βελτίωση της σωματικής και πνευματικής υγείας. 

Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρονται στο σημείωμα του εκδότη 
σχετικά με το βιβλίο του Ντο Ιν. 

 Είναι πολύ  ενδιαφέρον ότι ο Μίτσιο Κούσι, ο οποίος θεωρεί-
ται πατέρας της σύγχρονης μακροβιοτικής, έχει χρησιμοποιήσει 
στοιχεία και γνώσεις από διάφορα φιλοσοφικά συστήματα και 
πρακτικές της Ανατολής μέσα στο βιβλίο αυτό, κάνοντας ένα 
είδος  θεωρητικής σύνθεσης, προσφέροντας  ένα εγχειρίδιο  
με πρακτική χρησιμότητα.

Πα Κουά Τσαγκ

Το Πα Κουά Τσαγκ είναι μια από τις πιο φημισμένες Κινέζικες 
Πολεμικές Τέχνες, με μοναδικές μεθόδους εξάσκησης και ξεχω-
ριστά χαρακτηριστικά. Πα Κουά σημαίνει «Οκτώ Τρίγραμμα» και 
Τσαγκ σημαίνει  «Παλάμη». Πρόκειται λοιπόν για την  «Παλάμη 
των Οκτώ Τριγράμμων ». Η πολεμική αυτή τέχνη στηρίζεται  
σε  μοναδικές μεθόδους εξάσκησης, με τις διαρκώς εναλλασ-
σόμενες  παλάμες, το περπάτημα με εξάσκηση σε κύκλο και 
πολλά άλλα. Οι αρχές της βασίζονται στο πανάρχαιο βιβλίο 
του «Ι-Τσίγκ» ή «Βιβλίο των Αλλαγών», στη μελέτη του οποίου 
αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του ο Κομφούκιος. Σε αυτό 
αναπτύσσεται η αιώνια κίνηση και εναλλαγή των πάντων με 
βάση τις αρχές του παγκόσμιου  δυϊσμού (Γιν-Γιάγκ)  και των 
Οκτώ Τριγράμμων, τα οποία τον εκφράζουν σε μια συνεχόμενη 
ροή, τη ροή της φύσης.  Άλλωστε η συνεχόμενη κίνηση και 
αλλαγή είναι επίσης χαρακτηριστικά της τέχνης του Πα Κουά 
Τσαγκ.

Κατά κάποιο τρόπο και η πολεμική αυτή τέχνη εφαρμόζει 
και εκφράζει αυτή τη φιλοσοφία η οποία μας θυμίζει και τη 
φράση « Τα πάντα ρει», του μεγάλου προσωκρατικού φιλό-
σοφου Ηράκλειτου.

Το βιβλίο είναι γραμμένο από τον  Τάγκ Τούγκ Γουίγκ, μεγάλο 
γνώστη και  Δάσκαλο των Κινέζικων Πολεμικών Τεχνών, ο οποί-
ος έμεινε πολλά χρόνια  στην Ελλάδα. Η μεγάλη του εμπειρία 
αποτυπώνεται και στην έκδοση αυτού του βιβλίου. 

Κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Αλκίμαχον.
Πολυτεχνείου  12Α – 141 22 Ν. Ηράκλειο.
Τηλ.- Fax: 210 2840588
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Επόμενο τεύχος

ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΥΔΡΟΧΟΟΥ
ΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ

Από το 1950 περίπου η γη έχει μπει κάτω από την επίδρα-
ση του Υδροχόου. Μια αστρολογική Εποχή που σηματοδο-
τεί αλλαγές στην κοινωνία και στους θεσμούς της.

ΠΟΣΟ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΓΝΩΣΗ

Κάποτε η γνώση ήταν το βασικό εργαλείο 
με το οποίο ο άνθρωπος μπορούσε ν’ αγγίξει 
και να ανακαλύψει τον εαυτό του. Σήμερα με 
τα τεχνολογικά μέσα να μας την προσφέρουν 
τόσο απλόχερα, είμαστε εμείς διατεθειμένοι 
να τη βιώσουμε;

Η ΜΑΧΑΜΠΑΡΑΤΑ

Το μεγάλο ινδικό έπος «Μαχαμπαράτα» 
αποτελεί την εγκυκλοπαίδεια του Ινδουισμού. 
Πέρα από την ιστορική και θρησκευτική της 
αξία, περιέχει μεγάλα φιλοσοφικά και εσωτε-
ρικά στοιχεία, που παραμένουν διαχρονικά 
διδάγματα ηθικής.
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