Μύζνη ηνπ Αλέκνπ
ηελ αξρή δελ ππήξραλ άλεκνη. Τπήξραλ απαιέο αύξεο πνπ έξρνληαλ από ηε
ζάιαζζα θαη δξόζηδαλ ηα δεηιηλά ηνπ θαινθαηξηνύ, ππήξραλ παγεξέο
ρηνλνζύειιεο πνπ κειάληαδαλ ηα άθξα, ππήξραλ θαηαηγίδεο πνπ ζάξσλαλ ηα
πάληα ζην πέξαζκά ηνπο, ππήξραλ ακκνζηξόβηινη πνπ πιεζίαδαλ ηνπο
αλζξώπνπο εμαπνιύνληαο απεηιέο. Γελ ππήξρε ιόγνο λα ζπλδεζνύλ όια
απηά ηα πξάγκαηα ζε έλα εληαίν ζύλνιν θαη λα εξκελεπηνύλ ζαλ
επηθαηλόκελα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ θηλνύκελνπ αέξα.
Μόλν θαηά ηνλ δέθαην έβδνκν αηώλα, κεηά ηελ επηλόεζε ηνπ βαξόκεηξνπ,
άξρηζε λα πξνβάιιεη ε αλάγθε γηα κηα εληαία ζεσξία πεξί αέξα θαη αλέκσλ.
Ωζηόζν, ήδε από ηελ αξρή ππήξρε θάηη ζρεηηθά κε ηνπο αλέκνπο πνπ έθαλε
ηα ζηνραζηηθά κπαιά λ' αλαδεηνύλ έλα θνηλό αίηην.
Ζ πιεηνςεθία ησλ αξραηόηεξσλ κύζσλ γηα ηνπο αλέκνπο απνδίδεη ηελ
θαηαγσγή ηνπο, θαηά εθπιεθηηθά παλνκνηόηππν ηξόπν, ζε θάπνηα ηξύπα ζην
έδαθνο.
ηελ Μπαθηηάξα ηεο Οπγθάληα ζεσξνύζαλ ηνλ ηεξό ιόθν Καρόια ζαλ ηελ
θαηνηθία ησλ αλέκσλ θαη δείρλνπλ ηέζζεξηο ηξύπεο από όπνπ βγαίλνπλ νη
ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί άλεκνη. Οη παιηνί βξνρνπνηνί, κόιηο έβιεπαλ έλα
ζύλλεθν λα ζηέθεηαη πάλσ από ηνλ Καρόια, έηξεραλ ακέζσο θαη βνύισλαλ
ηηο ηξύπεο ησλ αλέκσλ κε παληά από θινύδεο δέληξσλ, γηα λα κε θπζήμνπλ
θαη δηώμνπλ ην ζύλλεθν.
Οη Ηξνθνπά πίζηεπαλ όηη ν Γθαόρ, ην πλεύκα όισλ ησλ αλέκσλ, ηνπο
θξαηνύζε δέζκηνπο ζ' έλα βνπλό << ηελ θαηνηθία ησλ αλέκσλ >>. Οη
Αιγθνλθίλ πίζηεπαλ ην ίδην πξάγκα θαη απαξηζκνύζαλ ηνπο δέζκηνπο κε ηα
εμήο νλόκαηα: Bακπάλ ν αλαηνιηθόο, Κακπεγηάλ ν δπηηθόο, Κηκπηκπνλόθν ν
βόξεηνο θαη αβνληάζε ν λόηηνο.
Οη Μπάηεθ ηεο Μαιαηζίαο πίζηεπαλ όηη νη άλεκνη θπιάγνληαλ ζηελ θνξπθή
ηνπ βνπλνύ Μπαηνύ Μπαιόθ, κέζα ζε ζπειηέο, θαη όηη κε ηε βνήζεηα ζθνηληώλ
ηνπο θαζνδεγνύζε ν Γθνκπάξ, ην αλώηαην νλ. Οη Μαόξη ηεο Νέαο Εειαλδίαο
έρνπλ έλα πιήζνο ηζηνξίεο γηα ηνλ ήξσα Μανύη, πνπ ζπλέιαβε όινπο ηνπο
αλέκνπο θαη ηνπο έθιεηζε κέζα ζε ζπειηέο, εθηόο από ηνλ δπηηθό, πνπ
ζπλερίδεη αθόκε θαη ζήκεξα λα ηνπ μεθεύγεη κε θάζε ινγήο ηερλάζκαηα.
ηελ Πνιπλεζία ζε πνιινύο ηόπνπο νη θάηνηθνη ιέλε όηη ππάξρνπλ κεγάιεο
θαη κηθξέο ηξύπεο ζηελ άθξε ηνπ ίδηνπ ηνπ νξίδνληα θαη όηη από εθεί θπζά ν
Ράθα, ν Θεόο ησλ αλέκσλ θαη ηα παηδηά ηνπ. Οη θάηνηθνη ρξεζηκνπνηνύλ
αθόκε ηε θξάζε << ξνπακαηάλγθη >>(αλεκόηξππα) όηαλ κηινύλ γηα ηελ
πξνέιεπζε ησλ αλέκσλ.
Αιιά θαη ζηηο Διβεηηθέο Άιπεηο νη ιατθέο παξαδόζεηο κηινύλ γηα ηηο <<
βέηεξινρ >> (ηξύπεο ηνπ θαηξνύ) απ' όπνπ έξρνληαη νη άλεκνη πνπ θέξλνπλ

ηηο βξνρέο.
Σν ζύλνιν ηεο αξρατθήο κπζνινγίαο γύξσ από ηνπο αλέκνπο θαηαγξάθεθε κε
κηα ζαπκάζηα πινθή ζηελ Οδύζζεηα ηνπ Οκήξνπ, όπνπ ν Θεόο ησλ Αλέκσλ,
ν Αίνινο, γηνο ηνπ Πνζεηδώλα, ράξηζε ζηνλ Οδπζζέα ηνπο αλέκνπο, πνπ ηνλ
ηαιαηπσξνύζαλ ζηηο πεξηπιαλήζεηο ηνπ, θιεηζκέλνπο κέζα ζε αζθνύο,
αθήλνληαο ειεύζεξν κόλν ηνλ άλεκν πνπ ζα ηνλ έθεξλε πίζσ ζηνλ λεζί ηνπ.
Αιιά ηελ ώξα πνπ θνηκόηαλ ν Οδπζζέαο, νη λαύηεο ηνπ πηζηεύνληαο όηη ζα
έβξηζθαλ θάπνηνλ ζεζαπξό, άλνημαλ ηνπο αζθνύο. Ξέζπαζε κηα θνβεξή
ζύειια. Σειηθά όινη νη λαύηεο πλίγεθαλ θαη κόλν ν Οδπζζέαο θαηάθεξε λα
επηζηξέςεη ζηελ Ηζάθε.
Ο κύζνο απηόο δελ είλαη άγλσζηνο νύηε γηα ηνπο Μάγηαο, νύηε γηα ηνπο Μαόξη,
κόλν ηα νλόκαηα αιιάδνπλ. Όια ηα άιια ζηνηρεία είλαη ίδηα. ηελ Κίλα ν
Αίνινο ιεγόηαλ Φελθ Πν θαη ηνλ παξνπζίαδαλ ζαλ έλα γέξν κε άζπξα γέληα
θαη γαιάδηα θάπα. Κξαηνύζε ζην ρέξη ηνπ έλα θίηξηλν ζάθν, πνπ ιεγόηαλ <<
κήηξα ησλ αλέκσλ >> θαη έζηξεθε ην άλνηγκά ηνπ πξνο όπνηα θαηεύζπλζε
ήζειε.
ηελ Ηαπσλία ν Θεόο ησλ αλέκσλ ιέγεηαη Φνπ Σδηλ, είλαη επίζεο ληπκέλνο κε
γαιάδηα ξνύρα θαη θξαηάεη έλα κεγάιν ζάθν γεκάην από ηνπο αλέκνπο.
' όινπο απηνύο ηνπο κύζνπο ππάξρεη θάηη παξαπάλσ από ζύκπησζε
νκνηόηεηαο ή πνιηηηζηηθή ζύλδεζε. Δίλαη εθπιεθηηθό ην γεγνλόο όηη ιανί από
ηόζν δηαθνξεηηθνύο ηόπνπο αλέπηπμαλ κύζνπο ηόζν όκνηνπο κεηαμύ ηνπο
ζρεηηθά κε κηα ηόζν άπηαζηε έλλνηα όπσο ν άλεκνο. Καη νη κύζνη απηνί δελ
εξκελεύνπλ βέβαηα ηε θύζε ηνπ αλέκνπ, αιιά ζηε δηαηύπσζή ηνπο
δηαθξίλνπκε δηάθνξα επίπεδα γλώζεο θαη ιατθήο ζνθίαο.
Κάζε κύζνο αληαπνθξίλεηαη ζε δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο. ύκθσλα κε ηελ
πξώηε επηδηώθεη λα δώζεη απάληεζε ζε ζεκειηώδε εξσηήκαηα κ' έλα ηξόπν
ζεηηθό θαη γξαθηθό. ύκθσλα κε ηε δεύηεξε απνβιέπεη ζηε δηθαίσζε ηνπ
ππάξρνληνο θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο αληιώληαο επηρεηξήκαηα γηα ηελ
θαζηέξσζε ηεο άξρνπζαο ηάμεο από ηηο ιατθέο παξαδόζεηο. Τπάξρεη όκσο θαη
κηα ηξίηε ιεηηνπξγία ηνπ κύζνπ.
Όηαλ ν αλζξώπηλνο λνπο θαηαπηάλεηαη κε πξάγκαηα πνπ μεθεύγνπλ από ηηο
δηαλνεηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο, ηόηε θαηαθεύγεη ζηα ζύκβνια. Καη ηα ζύκβνια
είλαη κνξθέο, ζρήκαηα, ρξώκαηα θαη αξηζκνί πνπ αλαιακβάλνπλ λα
ζεθώζνπλ θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν από ην ζπλεζηζκέλν ηνπο λνεκαηηθό
θνξηίν.
ηε ρξήζε ηνπ ην ζύκβνιν αλνίγεη λένπο δηαλνεηηθνύο δξόκνπο πξνο ηηο ηδέεο
πνπ βξίζθνληαη πέξα από ηα όξηα ηεο ζπκβαηηθήο ινγηθήο. Όινη νη κύζνη
ζρεηηθά κε ηνλ άλεκν θηλνύληαη θαη ζηα ηξία απηά επίπεδα.
Οη ζπειηέο, νη ηξύπεο, νη ζάθνη, νη αζθνί θαη όια ηα παξόκνηα αληηθείκελα είλαη
ζύκβνια ηεο κήηξαο απ' όπνπ εμαπνιύνληαη νη άλεκνη. Ζ ζπζηεκαηηθή κειέηε

ησλ δηαθόξσλ ηεξώλ όπνπ ιαηξεύνληαλ νη άλεκνη νδεγεί θαηεπζείαλ ζηελ
αληίιεςε όηη νη πξσηόγνλνη άλζξσπνη ηνπο ζεσξνύζαλ γελλήκαηα ηεο
Μεηέξαο Γεο. Βέβαηα δελ πξόθεηηαη γηα ζπλεζηζκέλα παηδηά, αιιά γηα
θνβεξνύο δαίκνλεο κε αλεμέιεγθηε ζρεδόλ δύλακε.
ε όινπο ηνπο κύζνπο πεξί αλέκσλ, ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ πεγή ηνπο, ζηε
κήηξα ηεο αηώληαο Μεηέξαο Γεο. Οη άλεκνη δελ ζεσξνύληαη ζαλ ζενί, νύηε ζαλ
παηδηά ζεώλ, παξόιν πνπ ζπρλά ηνπο βξίζθνπκε ππνηαγκέλνπο ζηελ εμνπζία
ηνπ ελόο ή ηνπ άιινπ ηνπηθνύ ήξσα ή ζενύ. Τπάξρεη θάηη ην θνβεξό ζηε
δύλακή ηνπο θαη γη' απηό όινη νη κύζνη ηνπο ζέινπλ θπιαθηζκέλνπο,
αιπζνδεκέλνπο, γηα ην δηθό ηνπο θαιό θαη ην θαιό ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο.
ηεο δσήο, είλαη ε ίδηα Γε, ε αηώληα γπλαίθα. Αιιά γηα λα γελλήζεη ρξεηάδεηαη
πάληα έλα ζπέξκα θη απηό ηεο ην πξνζθέξεη ν άλεκνο.
Έλα ηππηθό ζύκβνιν ηνπ αλέκνπ πνπ ην ζπλαληάκε ζε πνιιέο κπζνινγίεο θαη
θαηά θύξην ιόγν ζηελ ηλδηθή θαη ηελ αηγππηηαθή είλαη ην πνπιί. Ο θόζκνο, ιέλε
νη Μειαλήζηνη, άξρηζε κε ην ράνο. Καη ζα έκελε ράνο αλ έλα κεγάιν πνπιί, ην
Σακπνπεξίθ, δελ ρηύπαγε ηα θηεξά ηνπ γηα λα δώζεη ζηνλ θόζκν ππόζηαζε
θαη αξκνλία. ε πνιιέο αξρατθέο παξαζηάζεηο βξίζθνπκε ηνπο αλέκνπο κε
αλζξώπηλα πξόζσπα θαη ζώκαηα πνπιηώλ.
ηελ αξραία Αίγππην ην πνπιί ήηαλ ην ζύκβνιν ηεο ςπρήο, αληίιεςε πνπ
πέξαζε ζηε ζπλέρεηα θαη ζηνλ ρξηζηηαληζκό, όπνπ βιέπνπκε ην Άγην Πλεύκα
λα παίξλεη ηε κνξθή πεξηζηεξηνύ. Σα θηεξά πνπ θνξνύλ ζηνπο ζθνύθνπο
ηνπο νξηζκέλα ηάγκαηα από θαζνιηθέο θαιόγξηεο είλαη ζύκβνια ηεο έλσζήο
ηνπο κε ην Άγην Πλεύκα.
Ο άλεκνο ελλνηνινγηθά έρεη κηα δηπιή ιεηηνπξγία. Μεηαθέξεη αιινύ αιιά θαη
παξαζύξεη. ε νξηζκέλεο γιώζζεο ησλ Δζθηκώσλ ε θαηνηθία ησλ λεθξώλ
ιέγεηαη << ηιιάκ Ατπαβέ >> πνπ ζεκαίλεη << πίηη ησλ Αλέκσλ >>.
Οη Μπόληα ζηελ θεληξηθή Ηλδία ιέλε όηη ν άλεκνο είλαη γεκάηνο από ηα
θαληάζκαηα ησλ αλζξώπσλ πνπ αξξώζηεζαλ από μαθληθό ππξεηό θαη
πέζαλαλ κέζα ζε κηα κέξα. Αξθεηέο θπιέο ηλδηάλσλ ηεο βόξεηαο Ακεξηθήο
πηζηεύνπλ όηη νη ζύειιεο είλαη κάρεο αλάκεζα ζε δαίκνλεο θαη ηα θαληάζκαηα
ησλ ζπγγελώλ ηνπο πνπ πέζαλαλ πξόζθαηα. Αλ ληθήζνπλ νη ζπγγελείο ηνπο,
ηόηε αθήλνπλ γηα ζεκάδη ζηνλ νπξαλό ην νπξάλην ηόμν.
ηνπο θπξίαξρνπο αλέκνπο ησλ δηάθνξσλ πεξηνρώλ, νη αξραίνη ζπλήζηδαλ λα
δίλνπλ νλόκαηα. Από ηε ζηηγκή πνπ έλα πλεύκα, κηα άπιε ππόζηαζε απνθηά
όλνκα δηαζέηεη θαη πξνζσπηθόηεηα. Σν καγηθό όλνκα επηηξέπεη ζηνλ
άλζξσπν λα έξζεη ζε επαθή θαη ζπλαιιαγή κε ηελ άπιε νληόηεηα. Ο
άλζξσπνο κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ άλεκν, λα ηνλ θαηαξαζηεί, λα ηνλ
επηθαιεζηεί, λα ηνλ βξίζεη.

Έηζη δελ είλαη ηπραίν όηη ζεκαληηθνί άλεκνη όπσο ν Μηζηξάι, ν ηξόθν ή ην
Φελ δηαζέηνπλ πνιιέο δεθάδεο ηνπηθά νλόκαηα. Με ην όλνκα απνδίδνληαη νη
ηδηόηεηεο θαη νη γλώζεηο γύξσ από ηνλ ζπγθεθξηκέλν άλεκν θαη ηηο επηδξάζεηο
ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρώξν.
Απ' όινπο ηνπο ιανύο ηνπ θόζκνπ, κνλό νη Άγγινη δελ δηαζέηνπλ πινύζηα
επίζεηα γηα ηνπο αλέκνπο. Οπζηαζηηθά ππάξρεη κόλν έλα όλνκα << Υιέκ >>,
πνπ απνδίδεηαη ζ' έλαλ άλεκν πνπ αλήθεη ζηηο αξραίεο αγγιηθέο παξαδόζεηο
θαη πνπ ζύκθσλα κε ηνλ ζξύιν είλαη ηόζν δπλαηόο ώζηε μεξηδώλεη αθόκε θαη
δέληξα. Κακία ζρέζε κε ηνλ πινύην ησλ νλνκάησλ πνπ βξίζθνπκε ζηελ άιιε
πιεπξά ηεο Μάγρεο, ζηε Γαιιία.
ηηο ΖΠΑ, αλ θαη κηιάλε αγγιηθά, ηα πξάγκαηα είλαη θαιύηεξα ράξε ζηηο
ηλδηάληθεο παξαδόζεηο πνπ έδσζαλ πάξα πνιιά νλόκαηα ζηνπο δηάθνξνπο
ηνπηθνύο αλέκνπο, όπσο ν Σζηλνύθ. Ζ ηδηνζπγθξαζία ησλ ιαώλ
απνθαιύπηεηαη ηππηθά ζηελ ελαιιαγή ηνπ νλόκαηνο ηνπ ίδηνπ αλέκνπ, θαζώο
θαηεβαίλεη από ηνλ Βόξεην Πόιν θαη θαηαιήγεη ζηελ θεληξηθή Ακεξηθή. Οη
αγγιόθσλνη Σεμαλνί ηνλ νλνκάδνπλ ρσξίο θακία θαληαζία << βόξεην >>, νη
Μεμηθάλνη κε ηελ έκθπηε πνηεηηθόηεηά ηνπο ηνλ ιέλε Σερνπαληεπεζέξ θαη
ζεσξνύλ επλντθή ηελ επίδξαζή ηνπ, ελώ πην λόηηα, ζηελ Κόζηα Ρίθα, ν ίδηνο
άλεκνο απνθηά ην ππέξνρν όλνκα Παπαγθάγηνο.
Σα νλόκαηα πνπ πξνέξρνληαη από μέλεο γιώζζεο κνηάδνπλ εμσηηθά, ελώ
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα δελ είλαη. Ο πεξίθεκνο Υακπνύκπ ζηα αξαβηθά
ζεκαίλεη << θύζεκα >>, ελώ ν γεκάηνο άκκν Καξακπνπξάλ, πνπ ζαξώλεη
ζπρλά ηελ έξεκν Γθόκπη, ζεκαίλεη πνιύ απιά << Μαύξνο Άλεκνο >>.
Οη Έιιελεο είραλ πξνζσπνπνηήζεη ηνπο αλέκνπο από πνιύ παιηά θαη ζηελ
επνρή ηνπ Αξηζηνηέιε θαη ηνπ Θεόθξαζηνπ ε θαηεύζπλζή ηνπο νξηδόηαλ
θάπσο απζαίξεηα, αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθή πξνέιεπζε θαη ζηηο κεηαβνιέο
ηεο πνξείαο ηνπ ήιηνπ ζηνλ νξίδνληα ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ. Αιιά όηαλ ηνλ
πξώην αηώλα π.ρ., ν Αλδξόληθνο θαηαζθεύαζε ζηελ Αζήλα ην πεξίθεκν
κλεκείν ησλ Αλέκσλ, πνπ ζώδεηαη αθόκε ζήκεξα κε ηελ νλνκαζία <<
Αέξεδεο >>, ε ζέζε ηνπο είρε πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ππμίδαο. Καη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ κλεκείνπ βξίζθεηαη ζην γεγνλόο όηη όιεο νη ζρεηηθέο
παξαζηάζεηο αθνινπζνύλ θνξά αληίζεηε κε εθείλε ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ,
όπσο αθξηβώο θαη νη θπθιώλεο πνπ δηαζρίδνπλ ηε Μεζόγεην.
Οη Έιιελεο ρξεζηκνπνηνύζαλ έλα αλεκνιόγην από νθηώ αλέκνπο Οη
Πνιπλήζηνη ζηα λεζηά Σνθειάνπ έλα ηειεηόηεξν αλεκνιόγην από δώδεθα
αλέκνπο. Βξέζεθε όκσο θαη αλεκνιόγην από ην λεζί Πνπθαπνύθα κε δεθαέμη
αλέκνπο, θαη ζηα λεζηά Κνπθ, θαηά ηνλ πξνεγνύκελν αηώλα, αλαθαιύθζεθε
έλα ηέιεην αλεκνιόγην κε ηξηαληαδύν αλέκνπο νιόηδην κε απηό πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ ζήκεξα νη λαπηηθνί.
Γελ ππάξρεη ππνρξεσηηθόο γεσγξαθηθόο ιόγνο πνπ λα επηβάιιεη ζηνπο

αλέκνπο λα θπζνύλ από 4, 8, 16, ή 32 δηαθνξεηηθέο θαηεπζύλζεηο. Αληίζεηα
κάιηζηα ε γεσγξαθηθή πξαγκαηηθόηεηα επηβάιιεη κηα δηάηαμε ηνπ ηύπνπ 3, 5,
11, 17. Αιιά ε δηάηαμε ηνπ 4 θαη ησλ πνιιαπιαζίσλ ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ
ηάζε ηνπ αλζξώπηλνπ κπαινύ λα δηαηξεί δηαξθώο ηα πξάγκαηα δηα δύν θαη γηα
ηελ εμππεξέηεζε απηήο ηεο ηάζεο ν αξηζκόο 4 είλαη πνιύ βνιηθόο.
Ζ επηινγή ηνπ αξηζκνύ 4 δελ ζπλδέεηαη κόλν κε ηνπο αλέκνπο αιιά θαη κε έλα
πιήζνο από άιιεο ζξεζθεπηηθέο θαη θηινζνθηθέο έλλνηεο. Σέζζεξηο νη
Δπαγγειηζηέο θαη ηα Δπαγγέιηα ηνπ ρξηζηηαληζκνύ, ηέζζεξα ηα κεγάια βηβιία
ηνπ Βνπδηζκνύ, ηέζζεξηο νη ηππόηεο ηεο Απνθάιπςεο, ηέζζεξα ηα ζεκεία ηνπ
νξίδνληα ζηελ ππμίδα, ηέζζεξηο νη άθξεο ηνπ θόζκνπ, ηέζζεξα ηα ζηνηρεία ηεο
θύζεο, ηέζζεξηο νη επνρέο, θιπ. Καη ζαλ ζύκβνιν πιεξόηεηαο δελ ππάξρεη
ηδαληθόηεξν γεσκεηξηθό ζρήκα από ην ηεηξάγσλν.
Αθόκε θαη ην ζεκείν ηνπ ζύγρξνλνπ αξηζκνύ 4 θαηάγεηαη από ηνλ ηζόπιεπξν
ζηαπξό, πνπ νη Έιιελεο ηνλ ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα λα ππνδείμνπλ ηα ηέζζεξα
ζηνηρεία ηεο θύζεο, ζύκβνιν πνπ ην μαλαβξίζθνπκε θαη ζηα αζζπξηαθά θαη
πεξζηθά κλεκεία. Όζν γηα ηελ πιάγηα γξακκή απηή ζίγνπξα είλαη ππόινηπν
από ηηο ηέζζεξηο γξακκέο πνπ αθνινπζνύζαλ ζε παιαηόηεξε επνρή ηνλ
ηζόπιεπξν ζηαπξό ζρεκαηίδνληαο κε ηνπο άμνλεο ηνπ νξζέο γσλίεο, ζην
ζύκβνιν ηεο ηλδηθήο ζβάζηηθαο.
Ζ ιέμε ζβάζηηθα ζηα ζαλζθξηηηθά ζεκαίλεη << θαιόηπρν >> θαη ην ζύκβνιν
είρε αλέθαζελ θαιή έλλνηα ηόζν ζηελ αξραία Ηλδία όζν θαη ζηελ αξραία
Διιάδα, θαζώο θαη ζηελ Κίλα θαη ηελ Ηαπσλία. πλδεόηαλ θηινζνθηθά ηόζν κε
ηνπο αλέκνπο, όζν θαη κε ηα ζηνηρεία ηεο θύζεο. Γπζηπρώο ην ίδην ζύκβνιν
ζηνλ αηώλα καο ζπλδέζεθε απζαίξεηα κε ηε κάζηηγα ηνπ Ναδηζκνύ θαη
θαηάληεζε απνθξνπζηηθό.
πκπεξαζκαηηθά ε νκνηόηεηα ησλ κύζσλ θαη ησλ ζπκβόισλ ζρεηηθά κε ηνλ
αέξα δελ ππαγνξεύεη αλαγθαζηηθά ηελ παξαδνρή κηαο παλάξραηεο
πνιηηηζηηθήο θνηλήο θαηαγσγήο. Ζ νκνηόηεηα ζεκαίλεη πάλσ απ' όια όηη ν
άλζξσπνο όπνπ θη αλ θαηνίθεζε είρε ηελ ίδηα βηνινγηθή ζρέζε κε ηνπο
αλέκνπο θαη ηηο ίδηεο εκπεηξίεο κε ηελ έλλνηα ηνπ αέξα.
Ζ κπζνινγία δελ είλαη παξά ε απόδεημε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ αλζξώπνπ λα
θαηαλνήζεη ηελ εκπεηξία ηνπ αλέκνπ.
Έλα κήλπκα δσήο, από ηε δσή, γηα ηνλ εαπηό ηνπ.

