
Άρης Καπετανάκης 

Ο Άρης είναι ο ιδρυτής και βασικός δάσκαλος του Astanga Yoga Athens. Ως καί ο 
ίδιος αφοσιωμένος ασκούμενος της Αshtanga yoga έχει μαθητεύσει δίπλα σε 
σημαντικούς δασκάλους της μεθόδου Ashtanga yoga όπως αυτή έχει διδαχθεί από 
τον  Shri K. Pattabhi Jois. 

Τα τελευταία χρόνια ο Άρης έχει προσκαλέσει και οργανώσει workshops με τους 
Nancy Gillgoff,Tim Miller,David Garriques καθώς και άλλους. Αυτοί οι δάσκαλοι 
αποτελούν μέρος της διαδοχής της  μεθόδου της Ashtanga όπως αυτή διδάχθηκε 
από τον Shri K. Pattabhi Jois. 

Είναι εξουσιοδοτημένος δάσκαλος της Αshtanga (Level 2) καθώς και της Nadi 
Shodana Pranayama από τον Manju P. Jois. O Άρης ανήκει στην σειρά διαδοχής των 
δασκάλων του Shri K. Pattabhi Jois. 

Ακολουθώντας την διδαχή αυτών, πιστεύει και διδάσκει την παραδοσιακή μέθοδο 
όπου όπως κάθε μαθητής έχει ξεχωριστές δυνατότητες και προσωπικότητα έτσι και 
η διδασκαλία οφείλει να είναι προσωπική . Η γιόγκα είναι μία ολιστική μέθοδος και 
δέν μπορεί να υπάρχει μια συνταγή για όλους. 

Όντας πιστός στην παράδοση της Αshtanga  και τα οχτώ σκέλη, δίνει έμφαση στην 
εσωτερική πλευρά της πρακτικής που ξεκινά με το σκέλος της pranayama. Διδάσκει 
την παραδοσιακή Pranayama της Ashtanga και την εντάσει στην καθημερινή 
πρακτική. 

Θεωρεί σημαντική την άσκηση στον διαλογισμό - ασκώντας και ο ίδιος πολλά 
χρόνια την πρακτική του zazen - και αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της 
διδασκαλίας του. 

Είναι ο πρώτος δάσκαλος στην Ελλάδα που σύστησε την πρακτική του διαλογισμού 
Zazen ως μέρος της πρακτικής σε Ashtanga yoga shala. Έχει παρακολουθήσει πολλά 
sesshin (πολυήμερα εντατικά σεμινάρια διαλογισμού), όπως επίσης έχει 
διοργανώσει sesshins στο Ashtanga Yoga Athens υπό την καθοδήγηση του Zen 
Master Shokan. 

O Άρης ανήκει σε μία ξεχωριστή οικογένεια - με πολύ λίγα μέλη ανα την υφήλιο 
-  που εξασκεί και καθοδηγεί την πρακτική του Misogi Harai “κάθαρση μέσω της 
αναπνοής”  

Κατέχει το 2ο βαθμό στο Reiki. 

Ασκεί την πρακτική του Aikido για πάνω από 15 έτη. Έχει υπάρξει εσωτερικός 
μαθητής στο San Diego Aikido Dojo υπό την καθοδήγηση του T.K. Chiba Sensei. 



Από το 2012 διοργανώνει και καθοδηγεί retreats, εργαστήρια, σεμινάρια και 
Εκπαιδευτικά Δασκάλων στην Ελλάδα, Γερμανία, Φινλανδιά, Βρυξέλλες και 
Βουδαπέστη, μοιράζοντας την εμπειρία και γνώση του. 


