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Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Ε
δώ θα αναφερθούμε στη διδασκαλία του μαθητή, όχι όπως περιγράφεται στο τέ-

λος του επίσημου τυπικού της Τεκτονικής τελετουργίας–μυήσεως, αλλά τροποποι-

ημένη και εμπλουτισμένη σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής.

Αρχικά οι διδασκαλίες αυτές των τυπικών συντάχθηκαν από τον πρώην Σεβά-

σμιο της στοάς Αntiquity (Αρχαιότητος) William Preston (1742-1818 +), και 

τροποποιήθηκαν μερικώς μετά το 1812. Ο Πρέστον εξέδωσε το 1788 το γνωστό 

βιβλίο – Ιllustrations of Masonry – (εικόνες του Τεκτονισμού).

(ΕΡ: = Ερώτηση, AΠ: = Aπάντηση)

ΕΡ: Τι κοινό υπάρχει μεταξύ μας; 

AΠ: Μία υπέρτατη Αλήθεια! 

ΕΡ: Ποια είναι η αλήθεια αυτή;

AΠ: Η ύπαρξη μιας Μοναδικής και ενιαίας ΑΡΧΗΣ (ο Θεός) την οποίαν αποκαλούμε 
Μ*Α*Τ*Σ*. Η Αρχή αυτή μέσω των εκφράσεων της δημιούργησε το Σύμπαν, το 
συντηρεί, το εξελίσσει και συνεχώς το μεταμορφώνει, οδηγώντας το από το πρωταρχικό 
Χάος στην Τάξη, (Ordo ab chao). Την Αρχή αυτή οι Τέκτονες τη χαρακτηρίζουν σαν το 
Αιώνιο «Φως» προς το οποίον το παν τεινει��.

ΕΡ: Τι άλλο μπορείτε να μου πείτε για τον σκοπό της Φύσεως και για το Φως που υπάρχει σε 
αυτήν. 

AΠ: Σκοπός της φύσεως είναι η εμφάνιση από την ουσία της των συνειδητών νοητικών υπάρ-
ξεων, καθώς και η απελευθέρωσή τους από τούς κόσμους κατωτέρας ενέργειας (υλικούς) 
και η είσοδός τους σε κόσμους πιό Θείας ενέργειας (πνευματικούς), οι οποίοι εξασφαλί-
ζουν την ελεύθερή τους ενέργεια και ανέλιξη των δυνάμεων τους.

ΕΡ: Έχει καμία σχέση ο Τεκτονισμός με τον σκοπό αυτό και πως μπορεί να επιτευχθεί; 
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AΠ: Σκοπός τού κάθε τι, που γίνεται στη Δημιουργία, είναι να γίνει όργανο εκδηλώσεως δυ-
νάμεων του πνεύματος μέσω των μορφικών πλασμάτων. Αυτά πάλι, ανάλογα με τη σύ-
στασή τους και τις δυνατοτήτές τους, παρουσιάζουν διάφορες ικανότητες εκδηλώσεως 
πνευματικών δυνάμεων (όπως βαθμούς συνειδήσεως κ.λ.π.). Η μεταφορά από τον κόσμο 
μας των πνευματικών υπάρξεων σε άλλους πιο Θείους κόσμους εξαρτάται από την Ηθι-
κή και Πνευματική εξέλιξη τους. Ειδικότερα: 

α) Από την ανάπτυξη ή και αφύπνιση των Ενεργητικών τους δυνάμεων (υλικών – ψυχι-

κών – νοητικών) κατά την τάξη τρία (3) –πέντε (5) –επτά (7), (πορεία προς το Φως��).

β)  Από τον βαθμό της ελευθερίας της σκέψης και της συνειδήσής τους.

γ)  Από την ανάπτυξη ισχυρής θελήσεως, η οποία μπορεί να τις απαλλάσσει από επιδρά-

σεις τού κόσμου μέσα στον οποίο ενεργούν και να τις φέρει σε επαφή με επιδράσεις 

ανωτέρων πνευματικών κόσμων σε σχέση με τον ανθρώπινο.

δ)  Από την απαλλαγή τους από τα ανθρώπινα πάθη, τα οποία δημιουργούνται από την 

επενέργεια τού περιβάλλοντος ατελούς σχετικά Κόσμου, τα οποία εξουδετερώνουν 

τις φυσικές τους ενεργητικότητες και δεν αφήνουν την εκδήλωση νέων ενεργητικών 

νόμων (ψυχονοητικών δυνάμεων). 

ε) Από τη γνώση των νόμων της Φύσεως του περιβάλλοντός τους, και κατ’ επέκταση 

του κύκλου δυνατοτήτων και πιθανοτήτων μέσα στούς οποίους μπορούν να δρά-

σουν.

ΕΡ: Ποια είναι η πρωταρχική σύνθεση του Θεού, της μοναδικής και ενιαίας Αρχής; 

AΠ: Συμβολίζεται με τις δύο στήλες του Ναού γνωστές σαν Ιαχείν (J*) και Μποάζ (B*).

ΕΡ: Mπορείτε να μου το διευκρινίσετε αυτό, ώστε να γίνει καλύτερα κατανοητό;

AΠ: Η προαιώνιος Μονάς – Αρχή, βρισκόταν εν ισχύει (in Potentia) προ πάντων των αιώνων, 
και δρούσε στον εαυτό της διά των ιδίων της αρετών οι οποίες αποτελούσαν ένα με αυτήν. 
Σαν συνέπεια δε ενός γεγονότος του οποίου τα αίτια δεν είναι δυνατόν να κατανοηθούν 
από τούς ανθρώπους, η προαιώνιος Μονάς Θέλησε (Θεία ευαρέσκεια) να ανακλάσει τον 
εαυτό της, δηλαδή να εκφράσει τις αρετές της. 

α) H στήλη Ιαχείν είναι η 1η απόρροια του ΘΕΟΥ και αποτελεί την 1η σύνθεση της Δημι-
ουργίας. Χαρακτηρίζεται ως το επίπεδο τού ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ, ή της ΟΥΣΙΑΣ.

β) H στήλη Μποάζ είναι η 2η απόρροια του ΘΕΟΥ και αποτελεί τη 2η σύνθεση της Δημι-
ουργίας. Χαρακτηρίζεται ως το επίπεδο της ΥΛΗΣ, ή της ΥΠΟΣΤΑΣΕΩΣ. 

 ΕΡ: Γιατί χρησιμοποιούμε για τις Θείες απόρροιες, τους όρους Ουσία και Υπόσταση;

AΠ: Ουσία (πνεύμα) σημαίνει το Είναι, την πραγματική φύση ενός πράγματος. 
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Υπόσταση (ύλη) σημαίνει βάσις – θεμέλιο, έννοια που προέρχεται από το ρήμα υφίστα-

μαι. Η Ύλη υφίσταται μορφοποίηση λόγω της καθόδου – διεισδύσεως του Πνεύματος 

ή της Ουσίας σε αυτήν.

ΕΡ: Πως έχετε καταλήξει στην εξαγωγή των συμπερασμάτων αυτών;

AΠ: Η λέξη Στοά, στη διεθνή ορολογία Lodge, προέρχεται από τη σανσκριτική λέξη Loga 
που σημαίνει Κόσμος. O Τεκτ*ναός είναι η εικόνα του Δημιουργημένου Σύμπαντος��. 
Οι δύο στήλες του Ναού J*& B*βρίσκονται μπροστά από τον Ναό, στον Πρόναο, δη-
λαδή εκτός του δημιουργημένου Σύμπαντος. Πριν από την έναρξη των εργασιών φω-
τίζονται – ενεργοποιούνται διότι πρόκειται να φωτίσουν τη στοά, κατά το μέλλομε να 
ανοίξωμεν τας εργασίας, δηλαδή να δημιουργήσουν τον Κόσμο. Η μία είναι ενεργητική 
και η άλλη παθητική, η μία είναι Λευκή και η άλλη Μαύρη..Συμβολίζουν τον νόμο της 
Δυάδος, επάνω στον οποίο βασίζεται όλη η Δημιουργία. 

ΕΡ: Έχετε να προσθέσετε τίποτε άλλο επικουρικό το οποίο να συνηγορεί επάνω σε αυτό;

AΠ:  Στο βιβλίο της γένεσης το θείο σχέδιο φαίνεται να περιέχει την υλική δημιουργία εν δυ-
νάμει, τη ΓΗ, η οποία χαρακτηρίζεται ως ΑΟΡΑΤΟΣ και ΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΣ.

Το ΠΝΕΥΜΑ του ΘΕΟΥ επεφέρετο της Χαοτικής Ύλης –Υποστάσεως (τα Ύδατα) και η 

κατάσταση αυτή προ της Δημιουργίας χαρακτηρίζεται από το Σκότος και την ανυπαρξία. 

Το Πνεύμα του Θεού συμβολίζεται στον Τεκτονικό Ναό από το μεσαίο κερί  του τρι-
κήρου, τον Αστέρα, το οποίο είναι αναμμένο πριν απο την έναρξη των εργασιών, όπου 

επικρατεί πλήρες σκοτάδι προς αναπαράσταση της αρχικής καταστάσεως πριν απο την 

Κοσμογονία. Στη συνέχεια από το Φως αυτό φωτίζεται όλη η στοά.

ΕΡ: Έχουμε άλλα Τεκτονικά σύμβολα που να μας υποδηλώνουν τις ανωτέρω αλήθειες;

AΠ: Βεβαίως! Αυτά είναι ο Γνώμων και ο Διαβήτης. Πρόκειται για μια εμπνευσμένη αναπαρά-
σταση των δύο αρχών, του Πνεύματος και της Ύλης, υπό τον μανδύα του οικοδομικού 
συμβολισμού. Ο Διαβήτης (= Πνεύμα) είναι εργαλείο σχεδιασμού και όχι του εργοταξί-
ου. Αποτελείται από δύο σκέλη και ένα κομβικό σημείο ρυθμίσεως του ανοίγματος. Παρι-
στάνει την τριαδική σύσταση του Θείου Πνεύματος, σαν Συνειδήσεως, η οποία εκφράζε-
ται από τα δυο σκέλη του ως Πανσοφία και Παναγαθότης.

Το ένα σκέλος παριστάνει τη διεισδυτική αρετή του Πνεύματος (τη Σοφία) ενώ το άλλο 

σκέλος περιστρεφόμενο περί την ακίδα παριστάνει την περικαλυπτική ιδιότητα του 

Πνεύματος (την Αγάπη). Ο συνδυασμός των δύο αρετών καθώς και η δυνατότης χαράξε-

ως απείρων κύκλων χάρις εις τον δεσμό της κορυφής, μας παριστάνει την Παντοδυναμία 

του Θεού να προΐσταται των πάντων, σαν Πανσυμπαντική Συνείδηση.
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Ο Γνώμων (= Ύλη) είναι εργαλείο του εργοταξίου. Αποτελείται και αυτός από δύο σκέλη, 

αλλά είναι άκαμπτος και εκφράζει πολύ καλά τις δύο ιδιότητες της Ύλης, οι οποίες είναι 

η αντίσταση και η συμπίεση. Η χρήση του σαν εργαλείο εφαρμογής των συλλήψεων και 

σχεδίων του Πνεύματος (υλοποίηση των έργων) εκφράζει την τρίτη ιδιότητα της Ύλης, 

την ικανότητα της να ενδύεται τις μορφές (μορφοποίησις). 

ΕΡ: Πως ξεκίνησε μέσα στο πρωταρχικό Χάος ο πρώτος σπινθήρας της Δημιουργίας;

AΠ: Κατά το μέλλομεν να ανοίξωμεν τας εργασίας της Στοάς (Κόσμος) το πρώτο που λαμ-
βάνει χώραν είναι η ενεργοποίηση των τριών Θειων κατηγορημάτων – ανάβει το Ιερόν 
Δέλτα�0. Από την κατάσταση της Θείας Αυτάρκειας περνάμε στην κατάσταση της Θείας 
Ευαρέσκειας (εκφράσεως) διά συγκροτήσεως της τριαδικής “μορφής” του εκφρασθέντος 
Θεού, του Μ*Α*Τ*Σ*, ως: Παντοδυναμία – Υπερσυνείδηση (Πατήρ), με εκφρά-
σεις την Πανσοφία (Άγιο Πνεύμα), και την Παναγάπη (Υιός).

ΙΕΡΟ ΔΕΛΤΑ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΝ

Μέσα από το Ιερό Δέλτα αναδύεται το Τετραγράμματο ή ανέκφραστο Όνομα του Θεού 

που αναφέρεται στα τέσσερα στοιχεία από τα οποία συνίσταται η Δημιουργία.

ΕΡ: Πως μπορούμε να αντιληφθούμε τις Θείες αυτές Αρετές – Εκφράσεις;

AΠ: Οι αρετές της Πανσοφίας και της Παναγάπης μπορούν κατά το μάλλον ή ήττον να γίνουν 
στοιχειωδώς αντιληπτές από τούς ανθρώπους, στο επίπεδο που ζούμε, με τη λεκτική 
τους απόδοση: η πρώτη σαν Σοφία, θεωρούμενη ως αποτέλεσμα των διεργασιών της 
νοήσεως, και η δεύτερη σαν Αγάπη, κάτι που συνήθως εκφράζεται στον άνθρωπο ατε-
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λώς με το συναίσθημα. Η πρώτη αρετή, η Παντοδυναμία, εκφράζεται και αυτή στον άν-
θρωπο με την ικανότητα της Συνειδήσεως και Αυτοεπιγνώσεως.
 Όταν λέμε ότι ο ΘΕΟΣ εκφράσθηκε διά των αρετών του, που είναι η Παναγάπη (Υιός) και 

η Πανσοφία (Άγιον Πνεύμα), πρέπει να εννοούμε την έκφραση αυτή ως μία απέραντη 

και ασύλληπτη «ακτινοβολία».

ΕΡ: Είναι δυνατόν να προσεγγίσουμε την πηγή αυτής ακτινοβολίας, κατά τις υποδείξεις του 
τυπικού μας, της αναζητήσεως του αιωνίου Φωτός προς το οποίον το παν τείνει; 

AΠ: Η ακτινοβόλος αυτή κατάσταση, η ασυλλήπτου Δυνάμεως και Φύσεως, δεν θα ήταν 
δυνατον να γίνει νοητή και υπαρκτή αν δεν υπήρχε κάποιο αντιστάθμισμα ισοδυνάμου 
αξίας, εντελώς αντιθέτου φύσεως προς την ακτινοβολία, επί του οποίου να δράση αυτή 
και να προσλάβει έτσι αξία η εκδήλωσή της. Και μία τέτοια κατάσταση θα ήταν μόνο η 
κατάσταση του Σκοταδιού ή του Χάους, μέσα στο οποίο να «εισδύσει» η απέραντη αυτή 
ακτινοβολία. Έτσι πρωτοεμφανίστηκε ο δυϊσμός στη δημιουργία.

«Πάντα δισσά, εν κατέναντι του ενός» – όλα τα πράγματα είναι διπλά, το ένα εναντίον 

του άλλου (εκκλησιαστής–σοφία Σειράχ 42,24–ύμνος προς τον Δημιουργό).

ΕΡ: Έχει κάποια σχέση η Ιουδαιο–Χριστιανική παράδοση περί Εωσφόρου και χωρισμού του 
(αποστασίας ή συμβολικής πτώσεως) από τη μονάδα με τα όσα λέχθηκαν; 

AΠ: Χωρίς την κατάσταση του Σκότους και του Χάους δεν θα μπορούσαμε ποτέ, όχι να μιλού-
με για ακτινοβολία αλλά ούτε την έννοια αυτής να αντιληφθούμε. Στο λεπτό αυτό σημείο, 
το οποίο η διάνοιά μας δύσκολα συλλαμβάνει, βρίσκεται και κρύβεται το μυστήριο της 
αντιθέσεως του Εωσφόρου. Χάρις εις τον Εωσφόρο, (= o φέρων το Φως!), έγινε δυνατή 
και συνεχιζεται η συνειδητοποίηση αυτή.

Και έγινε εσπέρα και εγένετο πρωί, ημέρα μία… (Γένεσις κεφ. 1ον, παρ. 5). 

ΕΡ: Ποιές είναι οι παραπέρα συνέπειες της εμφανίσεως της Εωσφορικής αντιθέσεως.

AΠ: Η αντίθεση αυτή όπως ήταν φυσικό είχε σαν συνέπεια την εμφάνιση στο κοσμικό επίπεδο 
των αρνητικών όψεων της Αγάπης και της Σοφίας, και στη συνεχεία όλων των αρνητικών 
όψεων των αρετών που απορρέουν από αυτές (Demon est Deus inversus = ο Δαίμονας 

είναι το αντίστροφο του Θεού). Είχε δηλαδή σαν συνέπεια και επακόλουθο την εμφάνιση 

του στοιχείου του κακού.

ΕΡ: Έχει καμία συμβολική αξία ο ρόλος του Τελετάρχη με τις κοσμογονικές αλήθειες που πε-
ρικλείονται στο άνοιγμα των εργασιών, ή στη δημιουργία των Κόσμων;

AΠ: Είναι προφανής ο συμβολισμός που αφορά τον ιδιαίτερο ρόλο του Τελετάρχη. Παρά ταύ-

τα μπορούμε να κάνουμε κάποιες διαπιστώσεις επισημαίνοντας τα εξής:

1. Η θέση του βρίσκεται στη Δύση δίπλα στη στήλη Β*, δηλαδή σχετίζεται με την Ύλη 
– Ουσία, έναντι του πνευματικού επιπέδου το οποίο βρίσκεται στην Ανατολή.
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2. Ο Τελετάρχης είναι συλλειτουργός (συνδημιουργός), και ο Κομιστής του Φωτός.

3. Είναι ο μόνος πού μπορεί να κινείται γενικώς ελεύθερα μέσα στη Στοά (Σύμπαν). Πριν 

από την έναρξη των εργασιών αρχικώς συμπληρώνει τον Φωτισμό του τρικήρου 

και στη συνέχεια μεταφέρει το Φως από τον Αστέρα στούς δύο Eπόπτες. 

4. Μετά τις περιοδείες της μυήσεως αποκαλύπτει εις τον υπό μύησιν το Φως.

5. Οδηγεί μετά τη μύηση τον δόκιμο στην Ανατολή όπου λαμβάνει την αύξηση Φωτός, 

(δηλ. αύξηση της συνειδητότητας).

6. Διδάσκει κατ’ εντολή του Πνεύματος (Σεβ*) τη γνώση τού Καλού και τού Κακού 

και των συνεπειών πού υφίσταται ο άνθρωπος αναλόγως των επιλογών του, διά της 

χρήσεως εναλλάξ γλυκού και πικρού ύδατος το οποίο χορηγεί στον υπό μύηση.

7. Κατά το άναμμα των αστέρων των τριών στηλών και την τοποθέτηση του τάπητος, 

προηγείται τού Σεβασμίου μεταφέροντας πάλι το Φως, με το οποίο ενεργοποιού-

νται οι τρεις στήλες, και παρουσιάζεται ο διάκοσμος της Στοάς δηλαδή το Σύμπαν.

ΕΡ: Δια ποιο λόγο ο Τελετάρχης φέρει ράβδο με σφαιρικό εξόγκωμα εις την κεφαλή; 

AΠ: Λέγεται ότι η ράβδος συμβολίζει τον Θύρσο (= σκήπτρο τού Διόνυσου) τον οποίον ο 
Ιεροφάντης των Ελευσίνιων μυστηρίων μεταχειριζόταν κατά τις μυητικές τελετές. Ο Θύρ-
σος, καθώς και το κηρύκειο του Ερμού, φαίνεται ότι είναι σύμβολο του “δένδρου της 
ζωής” μετά του καρπού του, «κώνου πίτυος (πεύκης)», δηλαδή η σπονδυλική στήλη με 
τον εγκέφαλο, με κεντρικό σημείο την επίφυσι ή κωνάριο.

ΕΡ: Μπορείτε να μού εξηγήσετε καλύτερα τον παραπάνω συμβολισμό;

AΠ: Ο Θύρσος, όπως και το κηρύκειο, παριστάνουν συμβολικά το νευρικό σύστημα του αν-
θρώπου, η προσεκτική κατανόηση του οποίου αφυπνίζει τις στον άνθρωπο λανθάνου-
σες δυνάμεις και ικανότητες, με την αφύπνιση του ιερού πυρός. Η ενέργεια αυτή εδρεύει 

λανθάνουσα στη βάση της σπονδυλικής στήλης κοντά στο ιερόν οστούν. Πρέπει να έχε-

τε πάντα υπ’ όψιν σας τη ρύσι των Αλχημιστών και Ροδόσταυρων: I.N.R.I. = Igne natura 

renovatur integra – Η φύσις όλη αναγεννάται διά του Πυρός.

ΣΟΦΙΑ ΙΣΧΥΣ ΚΑΛΛΟΣ
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ΕΡ: Πως μπορούμε να αντιληφθούμε τον συμβολισμό των τριών στηλών, γνωστών σε όλους 
μας με τα διακριτικά ονόματα της Σοφίας της Ισχύος και του Κάλλους; 

AΠ: Το Δημιουργημένο Σύμπαν συνίσταται εκ τριών κύκλων. Αυτοί είναι οι εξής:

1. Ο Θείος κύκλος, ή Πνευματικό επίπεδο, το οποίο κατέχει συμβολικά τον χώρο της 

Ανατολής της στοάς. Το επίπεδο αυτό είναι τριαδικό με σύμβολό του το ιερό Δέλτα.

2. Ο Ουράνιος κύκλος, ή παγκόσμιο Ψυχικό επίπεδο το οποίο έχει σαν σύμβολο τον 

ουράνιο θόλο της Στοάς (μέσον Δώμα), και περιβάλλεται από τον ζωδιακό με τον θυ-

σανωτό κόρυμβο να τον διατρέχει κατά μήκος στις παρυφές των ζωδίων. Στη γένεση 

κατά τον διαχωρισμό αναφέρεται ως τα ύδατα υπεράνω του στερεώματος.

3. Ο Κοσμικός κύκλος, ή Παγκόσμιο Υλικό επίπεδο, το οποίο έχει σαν σύμβολο το 

δάπεδο της Στοάς. Κατά το μυητικό αξίωμα των αναλογιών «όπως είναι τα άνω, έτσι 

είναι και τα κάτω» είναι και αυτός τριαδικός όπως ο Θείος κύκλος, και αντανάκλα-

ση αυτού. Αποτελείται από το κοσμικό Νοητικό επίπεδο (στήλη της σοφίας), το 

κοσμικό Ψυχικό επίπεδο (στήλη της ισχύος), και το κοσμικό Ενεργειακό–υλικό 
επίπεδο, ή επίπεδο των μορφών και υλικών πραγμάτων (στήλη του κάλλους).

Οι τρείς στήλες εδράζονται επάνω στο κέντρο τού μωσαϊκού δαπέδου. Στο βιβλίο της 

γένεσης αναφέρονται ως, τα ύδατα υποκάτω του στερεώματος.

ΕΡ: Υπάρχει κάποια σχέση του κοσμικού κύκλου ή παγκοσμίου υλικού επιπέδου με τις αρχές 
από τις οποίες συνίσταται ο άνθρωπος;

AΠ: Το ανθρώπινο ον δανείζεται τα υλικά που το συνθέτουν από τα τρία επίπεδα της αποθή-
κης του παγκοσμίου υλικού επιπέδου. Έτσι το ανθρώπινο ον συνίσταται από τρεις αρχές 
γνωστές συνήθως κάτω από τις ονομασίες ΠΝΕΥΜΑ – ΨΥΧΗ και ΣΩΜΑ.

ΕΡ: Έχει κάποια σχέση το περίζωμα της εργασίας με τις τρεις αυτές συστατικές αρχές;

AΠ: Το περίζωμα του μαθητού είναι από δέρμα, το οποίο συμβολίζει την περιβολή του αν-
θρώπου με δερμάτινο χιτώνα, δηλαδή με υλικό σώμα, για να μπορέσει να εργασθεί στο 
κοσμικό επίπεδο (Γένεσις κεφ. 3–7: εποίησαν αυτοίς περιζώματα). Αλλά περιέχει και 

όλους τους άλλους συμβολισμούς. Το τριγωνικό επικάλυμμα συμβολίζει το πνεύμα. Το 

τετράγωνο σχήμα συμβολίζει το υλικό επίπεδο με τα τέσσερα στοιχεία, ενώ η ταινία με 

την οποία συνδέεται με το σώμα, την ενδιάμεσο αρχή, την ψυχή (3+4= 7). 

ΕΡ: Υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος που οι τρεις στήλες τοποθετούνται στο μωσαϊκό δάπε-
δο;
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AΠ: Το Μωσαϊκό δάπεδο είναι συμβολική παράσταση της δομής του κοσμικού επιπέδου 
όπου τα πάντα είναι μείξη πνεύματος και ύλης, λευκών και μελανών τετραγώνων.

Η Ουσία – Ύλη από την οποία αποτελούνται τα τρία κοσμικά επίπεδα είναι σύνθεση των 

τεσσάρων στοιχείων που επάξια κατέχουν τις τέσσερις κορυφές του μωσαϊκού δαπέδου. 

Η σύνθεσή τους υπό το σύμβολο του οδοντωτού κορύμβου ή πεμπτουσίας δίνει την 

εικόνα της πρωταρχικής Ουσίας – Ενέργειας (του στερεώματος – Σαμαΐμ) διά της συμπυ-

κνώσεως «στερεώσεως» της οποίας τα πάντα προήλθαν (γένεση Κ1).

Περιβάλλει το μωσαϊκό δάπεδο και είναι η σύνθεση των τεσσάρων στοιχείων (θύσσανοι 

στις τέσσερις γωνίες). Αποτελείται δε από λευκά και μαύρα εναλλάξ παρατιθέμενα τρί-
γωνα, μείξη δηλαδή Πνεύματος και Ύλης (κάθε ένα είναι τριαδικό).

ΕΡ: Γιατί τίθεται ο Τάπης μεταξύ των στήλων της Σοφίας της Ισχύος και του Κάλλους;

AΠ: Αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά, θα διαπιστώσει ότι στον τάπητα περιλαμβάνεται ολόκλη-
ρος ο διάκοσμος του Τεκτονικού Ναού. Είναι το σύμβολο της Μνήμης της φύσεως όπου 
περιλαμβάνεται το Θείο σχέδιο της Κοσμογονίας. Αλλά είναι και σύμβολο του υποσυνεί-
δητου του ανθρώπου, του μικρόκοσμου, στο οποίο ενυπάρχουν εν δυνάμει (in Potentia) 
όλοι οι νόμοι και δυνάμεις που υφίστανται στη δημιουργία.

ΕΡ: Τι συμβολίζει η περιφορά (περιοδεία) του ιερού Τάπητος;

AΠ: Την ενεργοποίηση των τεσσάρων στοιχείων από τα οποία θα συντεθεί ο Κόσμος, γνωστή 
από τις διδασκαλίες του Αριστοτέλη σαν η “περιστροφή των στοιχείων”.

ΕΡ: Μπορείτε να αναφέρετε κάτι περισσότερο από τις διδασκαλίες του Αριστοτέλη;

AΠ: Ο Αριστοτέλης λέει: «είναι φανερό ότι η γέννησις των στοιχείων θα είναι κυκλική, και 
αυτός ο τύπος της αλλαγής είναι πολύ εύκολος διότι υπάρχουν αντίστοιχες ποιότητες 
στα παρακείμενα στοιχεία». Οι ποιότητες Θέρμο και Ψυχρό είναι ενεργητικές, ενώ οι 

ποιότητες Ξηρό και Υγρό είναι παθητικές. Η περιστροφή οφείλεται στις ποιότητες που 

γειτονεύουν, οι οποίες σε συνδυασμό προκαλούν ταλάντωση σε κάθε ζεύγος αντιθέτων 

και ενάντιων στοιχείων. Αυτή η διαμάχη μεταξύ των αντιθέτων στοιχείων είναι η κινητή-
ρια δύναμη της περιστροφής.

1787
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Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Deus enim et circulus est (Φερεκύδης)

ΜΩΣΑΪΚΟ ΔΑΠΕΔΟ
(Διάταξη των τριών στηλών σύμφωνα με το πρόσφατο τυπικό)

ΟΔΟΝΤΩΤΟΣ ΚΟΡΥΜΒΟΣ - ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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ΕΡ: Ποιά είναι η φύση των τριών Αρχών από τις οποίες συνιστάται το ανθρώπινο Ον;

AΠ: Οι δύο πρώτες αρχές, Ουσία και Υπόσταση, δεν είναι δυνατόν να γίνουν αντιληπτές από 
τις αισθήσεις. Σήμερα όλο το δημιουργημένο Σύμπαν είναι μείξη των δύο αυτών αρχών, 
και μόνο αποκεκαλυμμένες διδασκαλίες, μυητικές παραδόσεις καθώς και η φιλοσοφική 
διανόηση και τα φαινόμενα γύρω μας επιμαρτυρούν για αυτές, καθ’ότι τα πάντα μας πα-
ρουσιάζονται στη φύση υπό την ενοποιημένη των μορφή.

Κατά τον ίδιο τρόπο οι αρχές του ανθρώπου ΠΝΕΥΜΑ – ΨΥΧΗ και ΣΩΜΑ δεν είναι δυνα-

τόν να είναι αντικείμενο άμεσης παρατηρήσεως των αισθητηρίων ή πειραματικής μεθό-

δου. Γίνονται αντιληπτές εκ των φαινομένων και αποτελεσμάτων που παράγουν.

Το πνεύμα είναι η διανοητική αρχή. Σκέπτεται, συλλογίζεται, συλλαμβάνει, διευθύνει 

τον άνθρωπο και διά του νευρικού συστήματος, «δένδρου της ζωής», το οποίο το αντι-

προσωπεύει, διά μέσου της ψυχής κάμνει το σώμα να εκτελεί τις διαταγές του.

Η ψυχή είναι η αιθέρια αρχή. Δέχεται τα συναισθήματα, μεταβιβάζει τις διαταγές του 

Πνεύματος προς το σώμα, το οποίο τις εκτελεί, και δίδει σε αυτό συνείδηση της υπάρξεώς 

του διά των εντυπώσεων τις οποίες το σώμα υφίσταται, και τις οποίες η Ψυχή μεταβιβά-

ζει. Παράγων ζωής διακεχυμένος σε όλο το σώμα διά του αίματος.

Το σώμα είναι η υλική αρχή. Δρα και εκτελεί. Είναι το όργανο των εκδηλώσεων.

Το μορφικό σκήνωμα που καλούμε υλικό σώμα είναι συμπύκνωση ενέργειας και χαρα-

κτηρίζεται από το στοιχείο της «Γης», (αδράνεια – αντίσταση – σταθερότης).

Ο Σεβ*και οι δύο Επ*είναι τα σύμβολα των τριών αυτών αρχών του ανθρώπου.

ΕΡ: Έχουν κάποια σχέση οι τρεις αυτές αρχές του ανθρώπου με τις καθάρσεις διά των αρχέ-
γονων στοιχείων κατά τις περιοδείες της μυήσεως του βαθμού του μαθητή;

AΠ: Από την αλληλοεπίδραση των τριών αρχών του ανθρώπινου όντος προκύπτουν τέσσερις 
συνθετικές και λειτουργικές καταστάσεις, τις οποίες βιώνει και σχετικά εύκολα διαπιστώ-
νει ο κάθε ένας από εμάς μέσα του (3 + 4 = 7 επταδική σύνθεση). 

1.  Μέσα και γύρω από το Σώμα η αιθερική ή νευρική κατάσταση. Είναι η ενέργεια η 

οποία ζωοποιεί συντηρεί και διατηρεί τον οργανισμό σε ένα ενιαίο σύνολο και διά 

της οποίας αντιλαμβανόμαστε τις διάφορες δονήσεις (ηχητικές, θερμικές, φωτεινές, 

μαγνητικές, κ.λ.π.). Το κύριο δομικό της συστατικό είναι το στοιχείο του «Αέρος». Η 

ενέργεια αυτή αποσύρεται με τον θάνατο και τη διάλυση του φυσικού σώματος.

2.  Μεταξύ της ψυχής και του Σώματος η Αισθητική κατάσταση. Οφείλεται στην αλ-

ληλοεπίδραση ψυχής και Σώματος. Είναι η δονητική εκείνη κατάσταση, ιδιότης της 

οποίας η είναι να δημιουργεί και να καταγράφει τις συγκινήσεις, τις επιθυμίες ή απο-

στροφές σε όλους τους βαθμούς των συναισθημάτων. Εδρεύει στο υποσυνείδητο 

του ανθρώπου. Το κύριο δομικό της συστατικό είναι το στοιχείο του «Ύδατος».



346

Ιόλαος

3.  Μεταξύ της ψυχής και του Πνεύματος η Νοητική κατάσταση. Οφείλεται στην αλ-

ληλοεπίδραση ψυχής και Πνεύματος. Είναι η δονητική εκείνη κατάσταση η οποία 

είναι ευαίσθητη ιδίως προς τις αφηρημένες έννοιες και σε όλα όσα αναφέρονται στη 

σκέψη και τις νοητικές μας δυνάμεις και ιδιότητες. Εδρεύει ομοίως στο υποσυνείδη-
το του ανθρώπου. Κύριο δομικό της συστατικό είναι το στοιχείο του «Πυρός».

4. Πιό πέρα από το Πνεύμα η κατάσταση του ΕΓΩ αυτήν που αποκαλούμε Συνείδηση. 

Ενώ οι πρώτες καταστάσεις είναι φθαρτές και διαλύονται μετά τον φυσικό θάνατο, με 

τον λεγόμενο «δεύτερο θάνατο», η τετάρτη κατάσταση μπορεί να καταστεί Αθάνα-
τη κατά την αλληγορία στον βαθμό του διδασκάλου. Και σύμφωνα με τον απόστολο 

Παύλο «το φθαρτό ενδύεται την Αφθαρσία και το θνητό την Αθανασία».

 Οι περιοδείες λοιπόν της μύησης έχουν σαν σκοπό την κάθαρση και ορθή λειτουρ-

γία των καταστάσεων αυτών της ανθρώπινης οντότητας οι οποίες συμβολίζονται διά 

των στοιχείων, του αέρος, ύδατος και πυρός, και εδρεύουν στον υποσυνείδητο Νου 

μας.

ΕΡ: Για ποιό λόγο ο Σεβάσμιος και οι δύο Επόπτες φέρουν ανηρτημένα στο στήθος τα σύμ-
βολα του γνώμωνος, της στάθμης και του νήματος της στάθμης;

AΠ: Ο γνώμων είναι σύμβολο της πρωταρχικής Ύλης της οποίας ιδιότης είναι να μορφοποιεί-
ται. Κατ’ επέκταση, είναι σύμβολο, της διάνοιας της οποίας η λειτουργία είναι να δημιουρ-
γεί νοητικές εικόνες η διαδοχή των οποίων χαρακτηρίζεται σαν σκέψη.

Η στάθμη είναι όργανο ισορροπίας, που ταιριάζει στην ενδιάμεση αρχή, την Ψυχή. Ο 

ρόλος της είναι εξισορροπητικός και ενδιάμεσος μεταξύ πνεύματος και σώματος. Η μετα-

κίνηση της φυσαλίδας ποτέ προς τη μία και ποτέ προς την άλλη κατεύθυνση, υποδεικνύει 

την ιδιότητα της ψυχής να δέχεται και να μεταβιβάζει, ταλαντούμενη από την πλευρά του 

πνεύματος προς την πλευρά του σώματος και τανάπαλιν.

Το ύδωρ (της υδροστάθμης) επιβεβαιώνει την παρουσία του ψυχικού στοιχείου. Το νήμα 
της στάθμης, με την κατακορυφότητά του λόγω της βαρύτητος, συμβολίζει το υλικό 

σώμα το οποίο όπως κάθε υλικό σώμα είναι υποκείμενο στη δύναμη της..

ΕΡ: Για ποιό λόγο συμβολίζεται η κατάσταση του ΕΓΩ (η Συνείδηση) με τον Ήλιο, και το 
υποσυνείδητο με τη Σελήνη;

AΠ: Η Σελήνη είναι ετερόφωτη. Φωτίζεται από τον Ήλιο. Διέρχεται από τέσσερις φάσεις φωτι-
σμού: 1/4 –1/2– 3/4 και πανσέληνος που είναι η κατάσταση πλήρους φωτισμού. (1/4 = 
μαθητής–1/2 = εταίρος{ BJ } – 3/4 = διδάσκαλος–Πανσέληνος = Ημίθεος)

ΕΡ: Ποιός ο ρόλος των θυρών που συναντούμε σε κάθε μια από τις περιοδείες της μυήσης;
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AΠ: Οι τρείς θύρες είναι πύλες εισόδου μέσω των οποίων, εφόσον οι καθάρσεις διά των στοι-
χείων μέσω των τριών περιοδειών της μυήσεως αποβούν επιτυχείς, επιτυγχάνεται η πρό-
σβαση στις καταστάσεις του υποσυνείδητου που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

«Τας θύρας, τας θύρας. Ἐν σοφίᾳ πρόσχωμεν» (Κυριακάτικη λειτουργία)

ΕΡ: Γιά ποιό λόγο στο τέλος κάθε περιοδείας ζητείται παρά του αντιστοίχου Αξιωματικού 
άδεια διελεύσεως διά της αντιστοίχου θύρας, με την τριπλή κρούση της σφύρας στον 
ώμο του νεοφύτου, ύστερα από την πιστοποίηση της ελευθερίας και χρηστοήθειας αυ-
τού;

AΠ: Κάθε άνθρωπος διαθέτει ορισμένες ιδιότητες, ή δυνάμεις, ή μέσα για τη δημιουργία και 
εξέλιξη της προσωπικότητος του. Δεν αποτελούν αποκτήματα του ανθρώπου αλλά είναι 
προίκα με την οποία έρχεται στη Γη. Επειδή ο άνθρωπος είναι τριαδικός έχουμε αντιστοί-
χως και τριών ειδών τέτοιων Ενεργητικών ιδιοτήτων – δυνάμεων.

1. Φυσικές ενεργητικές ιδιότητες

Είναι αυτές που έχουν σχέση με το φυσικό σώμα και σε αυτές μπορούμε να καταταξουμε 

την Ομιλία τις πέντε Αισθήσεις και την Κίνηση.

2. Ψυχικές ενεργητικές ιδιότητες

Σε αυτές περιλαμβάνονται τα Αισθήματα, η Αισθητικότης και κάποιο Ενεργειακό Ρευ-
στό που χρησιμοποιεί η ατομικότητά μας για τις διάφορες λειτουργίες της.

3. Πνευματικές ενεργητικές ιδιότητες 

Σαν τέτοιες θεωρούμε τη Φαντασία, τη Βούληση και την Πίστη.

Η τριπλή κρούσης της σφύρας Τ, συμβόλου της δρώσης θελήσεως, στον ώμο του νεο-
φύτου, συμβολίζει την άδεια εισόδου, ύστερα από την κάθαρση των ιδιοτήτων αυτών, 

οι οποίες στον κοινό άνθρωπο είναι παραμορφωμένες και δρούν ελαττωματικά.

Ο Σεβάσμιος και οι Επόπτες αναπαριστούν αυτό που στη μυητική ορολογία αναφέρεται 

ως Φύλαξ του κατωφλίου (Gardien du Seuil), ή με άλλα λόγια το ίδιο το κατώτερο εγώ 

του νεοφύτου το οποίο δρα αντιδραστικώς λόγω της επενεργείας του ανακλαστικού του 

όντος (υποσυνειδήτου ή ενστικτώδους άμυνας της προσωπικότητας).

Μακροκοσμικά οδηγούν στα εσωτερικά κοσμικά επίπεδα, υλικό – ψυχικό – νοητικό.

Το ενδιάμεσο ψυχικό επίπεδο είναι γνωστό με ιδιαίτερη ονομασία, σαν Μέσο Δώμα.

ΕΡ: Έχετε κάποια εξήγηση σχετική με τον προοδευτικό φωτισμό της Στοάς, αναφορικά με 
την ενσάρκωση του Εγώ – Πνεύματος στα διάφορα περιβλήματα ή σώματα του;

AΠ: Η στοά φωτίζεται προοδευτικά και σύμφωνα με τη δόμηση των τριών σωμάτων, του 
Πνεύματος (στήλη της Σοφίας) της Ψυχής (στήλη της Ισχύος) και του Σώματος, της Μορ-
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φής (στήλη του Κάλλους). Πλήρης φωτισμός. Από τον κόσμο του Είναι, τον κόσμο της 
εννότητος, της άμορφης Θείας Ουσίας, μεταβαίνουμε στον κόσμο του Υπάρχω, στον 

κόσμο της εκδηλώσεως (Μωσαϊκό δάπεδο), όπου επικρατεί η διττότης. Τοποθετείται ο 

τάπητας που συμβολίζει το υποσυνείδητο μέρος (μνήμη) του εαυτού μας. Χωρίς αυτόν 

καμία εργασία δεν δυναταί να πραγματοποιηθεί. Ανοίγουν οι εργασίες, (δηλαδή ενσαρ-

κώνεται η ανθρώπινη οντότης). Οι κρούσεις των σφυρών γίνονται (9) εννέα��. Τρεις για 

τον Σεβάσμιο και τρεις για τον καθένα από τους δύο Επόπτες. Εκδηλώνονται οι ενεργητι-

κές δυνάμεις του Όντος, όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ή ΔΥΝΑΜΕΙΣ
 ΠΝΕΥΜΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΒΟΥΛΗΣΗ ΠΙΣΤΙΣ
 ΨΥΧΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΤΗΣ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
 ΣΩΜΑ ΟΜΙΛΙΑ ΠΕΝΤΕ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗ

Ακολουθεί η μύηση, δηλαδή η εξέλιξη της προσωπικότητος κατά τη διάρκεια της ζωής 

μας. Το κλείσιμο των εργασιών συμβολίζει τον θάνατο της παρούσης προσωπικότητος. 

Τα αντίστοιχα σώματα διαλύονται, σβήνονται οι αστέρες – κεριά, και αποσύρεται ο τάπη-

τας (με αποτέλεσμα τη λήθη). Επέρχεται ο φυσικός θάνατος.

Ο Αστέρας (κερί) όμως της Ανατολής παραμένει αναμμένος, και θα τον ξα-

ναβρούμε αναμμένο πριν από την ενάρξη των επόμενών μας εργασιών, 

δηλαδή της μελλοντικής μας ενσαρκώσεως. Είναι ο συμβολισμός της Αθά-

νατης ΨΥΧΗΣ – Αυτοεπιγνώσεως, η οποία στην επόμενη έναρξη των ερ-

γασιών θα ενδυθεί και πάλι τα περιβλήματα της, για να συνεχίσει την πο-

ρεία της προς το αιώνιο Φως.

Πριν όμως τον θάνατο της τωρινής προσωπικότητας μπορούμε να συνεχίσουμε την 

εξέλιξη μας προς την αθανασία ανοίγοντας σταδιακά εργασίες σε βαθμό Εταίρου και σε 

βαθμό Διδασκάλου. Αν το στάδιο της εξελίξεως μας δεν επιτρέπει τη δημιουργία μιας 

Αθάνατης προσωπικότητας, κατά αντίστροφο πορεία κλείνουν οι εργασίες του μέσου 

δώματος, κλείνουν οι εργασίες σε βαθμό εταίρου και συνεχίζουμε σε βαθμό μαθητού, για 

να κλείσουν οριστικά οι εργασίες με τον φυσικό θάνατο, όπως προαναφέρθηκε.

21	 	[Τ]	Η	σφύρα	ήταν	σύμβολο	της	σωτηρίας	και	της	αιωνίας	ζωής	στους	Ναΐτες
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ΕΡ: Έχετε κάποια παραστατικό παράδειγμα (νόμος αναλογικός ή αντιστοιχίας) σχετικό με την 
ενσάρκωση του Εγώ – στα διαφορά περιβλήματα ή σώματα του;

AΠ: Ένα προσφιλές παράδειγμα που χρησιμοποιείται συνήθως σε κείμενα εσωτερισμού είναι 
η σύγκριση ανάμεσα στον αμαξά, στα άλογα και στο αμάξι. Ένα μόνιππο σε κίνηση χω-
ρίζεται σε τρία βασικά μέρη: τον αμαξά τα δύο άλογα και το αμάξι. (Πλάτωνος Φαίδρος 
–264 Α και εφεξής, το άρμα της ψυχής)

Η άμαξα παριστάνει το φυσικό σώμα, τα άλογα την ψυχή και ο αμαξηλάτης το πνεύμα. Το 

Πνεύμα – αμαξάς δεν είναι ενωμένο με την άμαξα, αλλά απλώς κάθεται επάνω σε αυτή! 

Η άμαξα είναι καθ’ εαυτή τελείως αδρανής και αντιστοιχεί προς το φυσικό σώμα. Ο αμα-

ξάς συνδέεται με τα άλογα μέσω των ηνίων (1η κατάσταση – νοητική) και επιβάλλει την 

ακολουθητέα διεύθυνση, χωρίς να συμμετέχει στην άμεση έλξη, αυτό δε είναι ακριβώς 

το έργο του Πνεύματος στον άνθρωπο. Όμως ο αμαξάς που κατευθύνει τα ηνία είναι πιο 

δυνατός από τα άλογα; Όχι βέβαια! Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε ένα άλογο έχει σωματι-

κά πολύ περισσότερη δύναμη από τον αμαξά, αλλά είναι ταυτόχρονα και πολύ λιγότερο 

έξυπνο από αυτόν.

Για τον λόγο αυτόν δώσαμε στη μεσαία στήλη (την ψυχή=άλογα) την ονομασία της Ισχύ-

ος, ενώ δώσαμε στην πρώτη στήλη (το Πνεύμα=αμαξάς) τον χαρακτηρισμό της Σοφίας. 

Στη δε τρίτη στήλη, το σώμα –Ναό του Θεού, το πιο θαυμαστό έμβιο Ον της δημιουργίας 

από πλευράς λειτουργιών, που και σήμερα εξακολουθεί να καταπλήσσει την επιστήμη, 

δώσαμε τον χαρακτηρισμό του κάλλους, όπως η ωραία μας άμαξα.

Τα άλογα είναι ενωμένα με τα λουριά με την άμαξα (2η κατάσταση – αισθητική) και κινούν 

το όλο σύστημα χωρίς να ασχολούνται για τη διεύθυνση. Τέλος οι τροχοί και τα διάφορα 

μέρη που κινούν την άμαξα (υλικό σώμα) παριστάνουν την 3η κατάσταση την αιθερική. 

Ο αμαξάς με την τριπλή του σύνθεση (κεφαλή–στήθος +άνω άκρα – κοιλιά + κάτω άκρα) 

εκφράζει τις τρεις αρετές του πνεύματος (Φαντασία – θέληση – Ισχύ).
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Το Εγώ, το οποίο εκφράζεται μέσω του Πνεύματος έχει θέση πάνω από τη διάταξη αυτή.

Έτσι έχουμε συμβολικά αναπαράσταση της επταδικής σύστασης του ανθρώπου.

1. ΕΓΩ
2. ΠΝΕΥΜΑ – Ηνίοχος (αμαξάς)

3. Νοητική κατάσταση – Ηνία

4. ΨΥΧΗ – Οι δύο Ίπποι (συμβολίζουν τη διφυή φύση της ψυχής. Καλό – κακό)

5. Αισθητική κατάσταση – Λουριά σύνδεσης

6. ΣΩΜΑ – Κυρίως τμήμα της Άμαξας

7. Αιθερική κατάσταση – τροχοί & κινούμενα μέρη της άμαξας

Έτσι διαπιστώνουμε ότι η ψυχή (Ίπποι) συνδέει διά διπλής πολώσεως το φυσικό σώμα 

(άμαξα) με το πνεύμα (ηνίοχο), και είναι ο κρυφός εργάτης, ο οποίος εκτελεί τις λειτουρ-

γίες της φυτικής ζωής, δέχεται τις εντολές του Πνεύματος και τις μεταβιβάζει στο Σώμα 

το οποίο και κατευθύνει. Αλλά και κάθε ανωμαλία της οδού που επιδρά στην άμαξα, επη-

ρεάζει τα άλογα και διά αυτών τον αμαξά ο οποίος με τα ηνία διορθώνει και επαναφέρει 

στη σωστή πορεία. Αν δεν γίνει αυτό, ακολουθούν οι συνέπειες, οι οποίες μπορεί να είναι 

μοιραίες μέχρι της αποκοπής των συνδετικών λουριών οπότε επέρχεται ο φυσικός θά-

νατος.

ΕΡ: Έχει κάποια σχέση το Τετραγράμματο όνομα της Θεότητας (Ιοντ–Χε–Βάου–Χε)�� που 
γράφεται μέσα στο Ιερό Δέλτα με τα τέσσερα στοιχεία της Κοσμογονίας; 

AΠ: Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται περί ενός ονόματος ή μιας λέξεως, αλλά περί μιάς 
διαδικασίας πραγματώσεως η οποία έχει σχέση με τα τέσσερα στοιχεία. 

Είναι ένας νόμος – κλειδί που περικλείει ένα σχέδιο 
εργασίας παγκοσμίου εφαρμογής. Είναι ο Νόμος 

όλων των νόμων σημαίνει ο Νόμος των τεσσάρων 

στοιχείων. Δεν υπάρχει τίποτε στο δημιουργημένο Σύ-

μπαν που να μην υπόκειται στον παραπάνω νόμο.

ΕΡ: Μπορείτε να γίνετε πιο σαφής για τη φύση και τη λειτουργία αυτού του Νόμου;

AΠ: Μέσα σε κάθε δημιουργία θεία ή ανθρώπινη συναντούμε τέσσερις παράγοντες.

1 ον. Τον Δημιουργό (Θεός και άνθρωπος).

2ον. Tην ιδέα ή την πνευματική εικόνα του αντικειμένου που πρόκειται υλοποιηθεί.

3ον. Ένα ενδιάμεσο παράγοντα που αφορά τα υλικά και ενέργεια που απαιτούνται.

4 ον. Tην ίδια την υλοποίηση του αντικειμένου σύμφωνα με την αρχική εικόνα. 

22	 Τυπικόν	του	Μαθητού.	
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Το πρώτο γράμμα του Εβραϊκού αλφαβήτου είναι το Ιοντ. Όλα τα υπόλοιπα γράμματα 

είναι αποτέλεσμα επαναλήψεως και διαφόρων συνδυασμών του Ιοντ. Το Ιοντ σημαίνει 

χέρι (). Το γράμμα Χε έχει σχήμα ανοίγματος. Σημαίνει παράθυρο .

Το 3ο γράμμα Βαου σημαίνει άγκιστρο–σύνδεσμο–μέσον. Το 2ο Χε είναι το ίδιο με το 1ο 

Χε με τη διαφορά ότι από κάτω έχει μια τελεία που συνήθως παραλείπεται.

Αυτή η τελεία δηλώνει ότι το δεύτερο Χε είναι το «στερεοποιημένο ή πραγματικό αντι-
κείμενο», ενώ το πρώτο Χε ήταν μια «νοητική ή ιδεατή απεικόνισή του».

1.  Το Ιοντ, χέρι (), δείχνει τα πράγματα που ο Θεός επιθυμεί να κατασκευάσει. Έχει το 

σχήμα μιας φλόγας . Πρόκειται για το στοιχείο του Πυρός του οποίου η χαρακτηρι-

στική ιδιότης είναι η επέκταση με σκοπό τη δημιουργία. Το Ιοντ έχει αριθμητική άξια 

10 που απεικονίζει το Παν = 1, συνδεόμενο με την ανυπαρξία, το τίποτε = 0, αντιστοι-

χει με την κατ’ εξοχήν ενεργητική αρχή του παντός τη μονάδα.

2.  Το Χε που σημαίνει άνοιγμα–παράθυρο , είναι μια σύνθεση εκ τριών Ιοντ �� Η 

μονάς τριαδοποίειται. Πρόκειται για το κοσμικό Πνευματικό επίπεδο (Σοφία).

Εδώ έχουμε το δεύτερο στοιχείο του, Αέρος, χαρακτηριστική ιδιότης του οποίου είναι η 

κινητικότητα. Μέσα από ένα άνοιγμα ο αέρας μπορεί να περάσει ελεύθερα.

Επίσης το φως μπορεί να περάσει από ένα άνοιγμα και να δει κανείς μια εικόνα – μια 

γήινη εικόνα. Στην περίπτωση μας μια νοητική εικόνα από υλικά αντικείμενα. To Χε επί-

σης εκφράζει την αναπνοή, την ανάσα. Με την αναπνοή συντηρείται και δημιουργείται 

συνεχώς η ζωή. Από αυτό πηγάζει η ιδέα ότι το Χε εκφράζει ιερογλυφικά “το κάθε τι πού 

δίνει ζωή ” («και εφύσησεν εις τους ρώθωνας του πνοή ζωής» - Γέν. κεφ.2). 

3. Βάου σημαίνει άγκιστρο και αντιστοιχεί στο τρίτο στοιχείο του Ύδατος. Συνδέει τους 

ανταγωνιστές σε ολόκληρη τη φύση. Είναι το κοσμικό Ψυχικό επίπεδο, ενδιάμεσο 

(Ισχύς) μεταξύ πνευματικού και υλικού επιπέδου. Επειδή χαρακτηριστική ιδιότης του 

στοιχείου του ύδατος είναι η συμπύκνωση, βρισκόμαστε ένα βήμα προς την υλοποί-
ηση της νοητικής εικόνας ώστε να γίνει πραγματικό παχυλό αντικείμενο.

4.  Το τελευταίο Χε με την τελεία από κάτω είναι το στοιχείο της Γης. Χαρακτηριστική ιδι-

ότης του στοιχείου της γης είναι η αδράνεια–σταθερότης. Είναι το τελικό αποτέλεσμα 

που αποκαλούμε (Κάλλος). Είναι προϊόν της ιδέας που επελέγη από το χέρι του Θεού 

(Ιοντ  – Θεία Βούληση – Ευαρέσκεια) σαν νοητική εικόνα (το 1ο Χε) από τη νοητή 
οθόνη που είναι καταχωρημένο το Θείο Σχέδιο περικλειόμενο στον συμβολισμό του 

Ιερού Τάπητος. Στη συνεχεία δε συμπυκνώθηκε (στερεώθηκε) μέσω του καλουμέ-

23	 	Τρείς	στιγμές	που	πραγματώνουν	το	νοηματικό	υπόλοιπο	των	συντετμημένων	τεκτονικών	λέξεων
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νου παγκοσμίου Παράγοντος (Βάου = Ενεργειακού επιπέδου) ώστε να αποκτήσει 

Υλική αντικειμενική υπόσταση (το 2ο Χε με τελεία από κάτω). 

ΕΡ:  Έχει κάποια σχέση η τέταρτη αυτή κατάσταση με το ορθογώνιο σχήμα του Ναού;

AΠ: Η τέταρτη αυτή κατάσταση της σταθερότητας αντικατοπτρίζεται στο ορθογώνιο�� σχή-
μα του Ναού ο οποίος αποτελείται από δύο συνεχόμενα τετράγωνα, δηλαδή σχηματίζει 
το σύμβολο του πλάγιου οκτώ ή του άπειρου στα μαθηματικά. H αριθμητική αξία του 
ανέκφραστου ονόματος του Μ*Α*Τ*Σ* είναι 26 (2+6 =8). (Ιοντ = 10, Χε = 5, Βάου = 
6, Χε = 5 – αριθμητική αξία = 10 + 5 + 6 + 5 = 26).

Το οκτώ είναι η ισορροπία των μορφών, δηλαδή η επανάληψη δύο τετραγώνων (4+4). 

Και έτσι αποδίδεται άριστα η έννοια της υλικής πραγματώσεως στο δάπεδο του ναού που 

έχει μήκος διπλάσιο του πλάτους ή αποτελείται από δύο συνεχόμενα τετράγωνα.

ΣΗΜΕΙΟΝ 
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ 

ΤΑΞΕΩΣ

ΣΗΜΕΙΟΝ 
ΨΥΧΙΚΗΣ
 ΤΑΞΕΩΣ

ΣΗΜΕΙΟΝ 
ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

 ΤΑΞΕΩΣ

ΔΙΑΝΟΙΑ ΨΥΧΗ ΣΩΜΑ

ΓΝΩΜΩΝ ΣΤΑΘΜΗ
ΝΗΜΑ ΤΗΣ 
ΣΤΑΘΜΗΣ

1
2
3
4

2�	 	Τυπικό	του	Μαθητού
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Χε Βάου Χε Ιόντ

.ה ו ה י
   

ΕΡ: Μπορείτε να μου δώσετε πιό πολλές και όσο το δυνατόν πιό αναλυτικές εξηγήσεις για το 
τρίτο ή συνδετικό γράμμα Βάου, το οποίο συμβολίζει το παγκόσμιο ενδιάμεσο επίπεδο 
για το οποίο χρησιμοποιούμε συνήθως τον επιφανειακά παράξενο όρο «αστρικό επίπε-
δο»; 

AΠ: Ας πάρουμε για παράδειγμα έναν καλλιτέχνη (ο Θεός), που έχει την ιδέα (το 1ο Χε ) να 
φτιάξει ένα αγαλματάκι - ένα φυσικό αντικείμενο (το 2ο Χε με την τελεία από κάτω). 
Τι του χρειάζεται για να πραγματοποιήσει αυτή την ιδέα; Τα υλικά, δηλαδή το χώμα ή άρ-

γιλος, το νερό, η φωτιά και φυσικά το περιβάλλον, ο αέρας (δηλ. τα τέσσερα στοιχεία). 

Η επιθυμία του καλλιτέχνη δεν είναι να κατασκευάσει εφ’ άπαξ το αγαλματάκι αυτό, αλλά 

να μπορεί να επαναλαμβάνεται όποτε απαιτείται η ακριβής αναπαραγωγή του. Με άλλα 

λόγια η αρχική ιδέα του να παραμείνει ανεξίτηλα αποτυπωμένη κάπου ώστε να υλοποι-

είται κατά περίπτωση. Για να μπορέσει λοιπόν η ιδέα του καλλιτέχνη να φανερώνεται 

εξακολουθητικά μέσα στην ύλη, είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός ενδιαμέσου μεταξύ της 

ιδέας και της ύλης. Απαιτείται λοιπόν ένα καλούπι! Τι είναι γενικά αυτό το αγαλματάκι; 

Είναι μια φυσική εικόνα της ιδέας που ο καλλιτέχνης είχε μέσα στο μυαλό του. Το χέρι 

του (Ιόντ), έχει εκτελέσει αρχικά το έργο ενός καλουπιού μέσα στο οποίο το υλικό τρο-

ποποιήθηκε. Με το καλούπι πετυχαίνουμε ένα αρνητικό του αντικειμένου προς αναπα-

ραγωγή, έτσι ώστε το υλικό που θα βγεί από το καλούπι θα φανερώνει την πρωταρχική 
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μορφη, χωρίς πια ο καλλιτέχνης να παρεμβαίνει καθόλου. Αρκεί λοιπόν να υπάρχει ένα 

μόνο αρνητικό της πρωταρχικής ιδέας, για να γεννηθούν πλήθος θετικές εικόνες αυτής 

της ιδέας, εικόνες πάντα ταυτόσημες η μια με την άλλη, μέσα από τη δράση αυτού του 

αρνητικού επάνω στην ύλη. Έτσι λοιπόν κάθε οργανική ή ανόργανη μορφη που εκδηλώ-

νεται στις αισθήσεις μας (και όχι μόνον) είναι ένα αγαλματάκι ενός μεγάλου καλλιτέχνη, 

του Μ*Α*Τ*Σ*, που τον αποκαλούμε Δημιουργό-Θείο επίπεδο (ή Ατζιλούθ κατά 

την Καββαλά), ή μάλλον που προέρχεται από ένα ανώτερο επίπεδο που αποκαλούμε 

επίπεδο της δημιουργίας (ή Μπριά κατά την Καββαλά). Στο επίπεδο αυτό της πρωταρ-

χικής δημιουργίας δεν υπάρχουν παρά ιδέες, όπως μέσα στη φαντασία του καλλιτέχνη. 

Ανάμεσα σε αυτό το ανώτερο επίπεδο και στον φυσικό μας ορατό κόσμο υπάρχει ένα 

ενδιάμεσο επίπεδο επιφορτισμένο να δέχεται τις εντυπώσεις του ανωτέρου επιπέδου και 

να τις υλοποιεί επιδρόντας επάνω στην ύλη (μέσον Δώμα ή Γετζιρά κατά την Καββαλά), 

κατά τον ίδιο τρόπο που ο καλλιτέχνης επιφορτίζεται να δέχεται τις εντυπώσεις του εγκε-

φάλου του και να τις αποτυπώνει επάνω στη ύλη. Αυτό το ενδιάμεσο επίπεδο (συνδετικός 

κρίκος-άγκιστρο) μεταξύ της αρχής των πραγμάτων και των ίδιων των πραγμάτων είναι 

εκείνο που αποκαλούμε «αστρικό επίπεδο» .

Η ανθρώπινη συνείδηση μετά το πέρας των ενασχολήσεων της ημέρας αποσύρεται κατά 

τη διάρκεια του ύπνου στο λεγόμενο αστρικό επίπεδο, χώρο των ονείρων του καθενός 

(σύμφωνα με το τυπικό του Διδάσκαλου ο αρχιτέκτων και διδάσκαλος Χιραμ κατά το 

πέρας των εργασιών έκαστης εσπέρας μετέβαινε στο μέσο Δώμα! ) 

Δεύτερη ιδιότητα του αστρικού επιπέδου ή μέσου Δώματος είναι η δημιουργία των μορ-

φών. Το κάθε τι έχει αρχικά δημιουργηθεί μέσα στον Θείο κόσμο σαν αρχή, δηλαδή εν δυ-
νάμει πλάσμα, ανάλογο με την ιδέα στο μυαλό του ανθρώπου. Αυτή η αρχή περνά στη 

συνέχεια στο αστρικό επίπεδο και εκεί εκδηλώνεται σαν αρνητικό (καλούπι). Δηλαδή δεν 

είναι η ακριβής εικόνα της αρχής που εκδηλώνεται, είναι το καλούπι αυτής της εικόνας 

(όπως ακριβώς συμβαίνει με το αρνητικό ενός φωτογραφικού φιλμ). Από τη στιγμή που 

θα επιτευχθεί το καλούπι αυτής της εικόνας, η δημιουργία σε «αστρικό» έχει ολοκληρω-

θεί και τότε αρχίζει η δημιουργία στο φυσικό επίπεδο, μέσα στον ορατό κόσμο (ή Ασσιά 

κατά την Καββαλά). Η αστρική μορφή επιδρώντας πάνω στην ύλη δίνει τη γέννηση στη 

φυσική μορφή, όπως το καλούπι δίνει γέννηση στα αγαλματάκια. Το αστρικό δεν μπορεί 

να αλλάξει τους τύπους στους οποίους δίνει γέννηση, όπως το καλούπι δεν αλλάζει την 

εικόνα που αναπαραγάγει. Για να τροποποιήσουμε τη μορφή πρέπει να δημιουργήσουμε 

ένα νέο καλούπι, πράγμα, που μπορούν να κάνουν άμεσα ο Θεός και έμμεσα ο άνθρωπος 

(βλέπε αλυσίδα). 
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ΕΡ: Μπορείτε να μού συνοψίσετε όλα τα ανωτέρω, ώστε να γίνουν πλήρως κατανοητά; 

AΠ: Αν αναφερθούμε στις διάφορες λειτουργίες της φωτογραφικής ή καλύτερα της κινημα-
τογραφικής μηχανής όπου έχουμε και την κίνηση, θα έχουμε μια πολύ πίστη εικόνα. 

Πράγματι, το τοπίο για αναπαραγωγή είναι η εικόνα της Αρχής της δημιουργίας, του Θεί-

ου Κόσμου. Αυτό το τοπίο που φωτογραφίσαμε, αφού έχει διασχίσει τον σκοτεινό θάλα-

μο, γίνεται ένα αρνητικό, μια αρνητική εικόνα της πραγματικότητας, εικόνα μέσα στην 

οποία τα λευκά είναι μαύρα και τα μαύρα λευκά. Αλλά μια σειρά χειρισμών θα επιτρέψει 

αυτόν που εμφανίζει το φιλμ να βγάλει από αυτήν την αρνητική εικόνα (με χρήση διαφό-

ρων ρευστών-αστρικά ρευστά ή οντότητες) μια σειρά θετικών φωτογραφικών αντιτύπων 

ή σειράς σκηνών που αναπαραγάγουν επακριβώς το αρχικό αντικείμενο ή σκηνικό που 

τράβηξε η μηχανή. 

ΤΑΠΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ
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Έτσι μέσα στην αρχική εικόνα έχουμε τον τύπο του Θείου 
κόσμου, μέσα στην αρνητική εικόνα τον τύπο του Αστρι-
κού ή ενδιαμέσου κόσμου, και μέσα στο θετικό φωτο-

γραφικό αντίτυπο, τον τύπο του Φυσικού κόσμου. Η ίδια 

αντιμετάθεση πρέπει να συναντιέται στον διάκοσμο της 

στοάς και στα σχήματα του τάπητα, ο οποίος ως σύμβολο 

της μνήμης είναι το αρνητικό κλισέ της δημιουργίας. Έτσι 

ενώ στην Ανατολή της στοάς ο Ήλιος βρίσκεται δεξιά του 

καθήμενου και η Σελήνη αριστερά, η σωστή θέση τους 

στον τάπητα καθως και τα σύμβολα των εποπτών (στάθμη & νήμα της στάθμης), είναι η 

αντίστροφη, όπως φαίνεται στο παράπλευρο σχήμα του τάπητα του 1776 (κάτι που συ-

νήθως δεν τηρείται λόγω αγνοίας του υποκρυπτόμενου συμβολισμού) 

ΕΡ: Σε ποιά θέση τοποθετούνται οι τρεις στήλες γύρω από τον Ιερό τάπητα;

AΠ: Σε παλαιοτέρα τυπικά η διάταξη των τριών στηλών γινόταν σε σχήμα ισοπλεύρου τριγώ-
νου για να τονίσει την ορθή λειτουργία του ανθρώπου διά της εναρμονίσεως των τριών 
συστατικών του αρχών (Πνεύματος – ψυχής – σώματος) μέσω των αντιστοίχων κατα-
στάσεων του όντος. Σε πρόσφατα τυπικά, λόγω επιδράσεως της οικοδομικής τέχνης διά 
της γεωμετρίας και του Πυθαγορείου θεωρήματος, η διάταξη των τριών στήλων γίνεται 
συνήθως σε σχήμα ορθογωνίου τρίγωνου. Εδώ δεν υπάρχει ισοπλεύρωση του τρίγωνου, 
διότι η στήλη της Ισχύος (ψυχικό σώμα) τοποθετείται στην κορυφή της ορθής γωνίας.

Υπονοείται όμως διά της εν λόγω διατάξεως η ορθολογική σχέση – χρήση του ψυχι-

κού σώματος ως ενδιάμεσης αρχής, αφενός μεν όσον αφορά το Πνεύμα διά μέσου της 

νοητικής καταστάσεως, αφετέρου δε όσον αφορά το Σώμα διά μέσου της αισθητικής 

καταστάσεως. 
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ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
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ΚΑΛΛΟΣ  -  ΣΟΦΙΑ  -  ΙΣΧΥΣ

Σε παλαιά διδασκαλία του 18ου αιώνος οι τρεις στήλες αναφέρονται ως εξής:

- Τι στηρίζει την Στοά σας; 

- Τρείς μεγάλαι στήλαι

- Πως λέγονται; 

- Σοφία, Ισχύς, Κάλλος

- Τις αντιπροσωπεύει τηνστήλη της Σοφίας; 

 - Ο Σεβ* εις την Ανατολήν

- Τις αντιπροσωπεύει την στήλη της Ισχύος; 

- Ο Α’ Επ* εις την Δύσιν

- Τις αντιπροσωπεύει την στήλη της Κάλλους;

- Ο Β’ Επ* εις τον Νότον

Η παραπάνω διάταξη των στηλών είναι σύμφωνα με το τυπικό του 1948, και με την τεκτο-

νική εγκυκλοπαίδεια του Νέστορα Λάσκαρη του 1934, στο λήμμα στηρίγματα της Στοάς. 

Στις αγγλοσαξονικές στοές παριστάνονται δια τριών μικροσκοπικών στηλών οι οποίες 

τοποθετούνται στις έδρες των τριών πρώτων αξιωματικών. 


