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Κανείσ άνκρωποσ ςε οποιαδιποτε κατθγορία και αν ανικει, είτε είναι τεχνίτθσ, είτε 
καλλιτζχνθσ είτε επιςτιμονασ, δεν αρχίηει ποτζ ζνα ζργο χωρίσ να ζχει κακορίςει 
προθγουμζνωσ ςε τι ςυνίςταται αυτό, ποιό ςκοπό πρόκειται να εξυπθρετιςει και 
πωσ κα το πραγματοποιιςει. Αν όμωσ γιά τθν εκτζλεςθ ενόσ μικρισ διαρκείασ ζργου 
του ο άνκρωποσ είναι ανάγκθ να προςδιορίςει και να κακορίςει εκ τϊν πρότερων το 
περιεχόμενο και τον ςκοπό του, πόςον μάλλον όταν πρόκειται γιά το ςυνολικό ζργο 
τισ ηωισ του το οποίο και κα αποτελζςει τον ςκοπό τισ υπάρξεωσ του. Όλοι οι 
ςοφοί, από αρχαιότατων ακόμθ χρόνων, υπζδειξαν ςαν πρϊτον κακικον τοφ ανκ-
ρϊπου ( προσ τον εαυτό του ) τθν Γνϊςθ τοφ Εαυτοφ του. Ποιά όμωσ είναι θ ςθμα-
ςία τοφ Δελφικοφ αυτοφ ρθτοφ, το οποίο τόςο ςυχνά ακοφγεται να προφζρουν με 
τόςθ ευκολία τα χείλθ τϊν ανκρϊπων ;  
Θ πρόταςθ αυτι γιά αυτογνωςία περικλείει μιά προτροπι θ οποία όμωσ, όπωσ είναι 
φανερό, δεν αναφζρεται ςτο να αξιολογιςουμε τον εαυτό μασ από πλευράσ προτε-
ρθμάτων ἢ ελαττωμάτων, αλλά ςε μιά άλλθ βακφτερθ και πιό εςωτερικι γνϊςθ θ 
οποία αφορά αυτιν τθν ίδια τθν ςφςταςθ και λειτουργία τοφ ανκρωπίνου ςυγκρο-
τιματοσ, θ οποία κα τον βοθκιςει ςτο να ανακαλφψει τον ςκοπό τον οποίο θ ςυγκ-
ρότθςθ αυτι καλείται να εξυπθρετιςει, δθλαδι : 
1ον Τθν ςφςταςθ τισ ανκρϊπινθσ οντότθτασ ( κατά βάςθ ςε πνεφμα, ψυχι κ ςϊμα ). 
2ον Τον ρόλο τισ κάκε μίασ από τισ τρείσ αρχζσ (πνεφμα-ψυχι-ςϊμα) από τισ οποίεσ 
το ανκρϊπινο όν ςυνίςταται. 
3ον Το πωσ κα αποδϊςει ςε κάκε μία από τισ αρχζσ αυτζσ το ό,τι τισ ανικει. 
4ον Το πωσ κα ςυντονίςει τισ λειτουργίεσ τουσ ϊςτε να μθν απορροφάται θ μιά από 
τθν άλλθ ( να λειτουργεί θ μιά ςε βάροσ τισ άλλθσ ) ζτςι ϊςτε να αποτελζςουν ζνα 
αρμονικό ςφνολο. 
5ον Το πωσ κα αναπτφξει τισ ψυχικζσ και πνευματικζσ του ιδιότθτεσ ϊςτε να αποδϊ-
ςουν πλιρωσ τισ δυνατότθτεσ τουσ, ςε ςυνδυαςμό πάντοτε με μία υγιεινι φυςικι 
αγωγι. 
6ον Το πωσ κα γνωρίςει τισ διάφορεσ διαβακμίςεισ ἢ επίπεδα τθσ Συνειδιςεωσ. 



7ον Το πωσ κα αποκτιςει κυριαρχία τοφ εαυτοφ του με τθν επιβολι ζλεγχου τισ 
Συνειδθτισ του κατάςταςθσ πάνω ςτισ δφο άλλεσ κατϊτερεσ, τθν υποςυνείδθτθ και 
τθν αςυνείδθτθ. 
8ον Τα αποτελζςματα και οι μελλοντικζσ ςυνζπειεσ μίασ τζτοιασ εργαςίασ (εξζλιξθ ). 
9ον Περαιτζρω δε τθν ςχζςθ που υφίςταται μεταξφ τοφ ανκρϊπου και τισ Δθμιου-
ργίασ ποφ τον περιβάλλει και τελικά τον ςκοπό και το ζργο τοφ ανκρϊπου μζςα ςε 
αυτιν.  

Felix qui potuit rerum cognoscere causas 
( Ευτυχισ εκείνοσ ο οποίοσ γνωρίηει τισ αιτίεσ τϊν πραγμάτων ) 

 
Είναι γεγονόσ ότι τα αγωνιϊδθ αυτά ερωτιματα, απαςχόλθςαν και απαςχολοφν τθν 
ςκζψθ όλων τϊν ανκρϊπων, ςε οποιαςδιποτε ςτάδιο πνευματικισ αναπτφξεωσ και 
αν είναι αυτοί. Από τον μεγαλφτερο Σοφό μζχρι τον πιό απλοϊκό άνκρωπο, όλοι 
ζχουν απευκφνει προσ τον εαυτό τουσ, ζςτω και μία φορά κατά τθν διάρκεια τισ 
ηωισ τουσ, τα ερωτιματα αυτά. Είναι ερωτιματα γιά τα οποία ο Νοφσ τϊν ανκρϊ-
πων ταράςςεται και νοιϊκει ίλιγγο γιατί αντιλαμβάνεται ότι κάποιο μεγάλο ανεξι-
χνίαςτο μυςτιριο κρφβεται πίςω από αυτά. Τα ερωτιματα αυτά δεν αποτελοφν 
παρά μιά κακαρι πνευματικι εκδιλωςθ τοφ ανκρϊπου. Εάν δε επεκτείνουμε τον 
προβλθματιςμό μασ κα διαπιςτϊςουμε ότι όλεσ οι ςκζψεισ τϊν ανκρϊπων ςτθν 
ηωι, από τότε που εμφανίςκθκε ςτθν Γθ δεν είναι παρά κυρίωσ εκδθλϊςεισ Πνευ-
ματικισ φφςεωσ. Όλεσ δθλαδι οι προςπάκειεσ του και οι ςυνεχείσ κατακτιςεισ του 
ςτθν ηωι φανερϊνουν τθν πνευματικι του υπόςταςθ, παρόλο που αποδίδονται ςτο 
υλικό επίπεδο, διότι όλεσ είναι πνευματικισ φφςεωσ, ανεξαρτιτωσ του ότι οι περις-
ςότερεσ φαινομενικά δεν είναι ανϊτερεσ. Βζβαια, πολλά από τα αποτελζςματα τϊν 
πράξεων του είναι φφςεωσ υλικισ. Αλλά και αυτά ζχουν ςαν πθγι τουσ τθν Πνευ-
ματικι δραςτθριότθτα τοφ ανκρϊπου. Σαν μιά πρϊτθ απόδειξθ ζχουμε το γεγονόσ 
ότι όταν ο άνκρωποσ κοιμάται δεν προβαίνει ςε καμιά πράξθ διότι το Πνεφμα του 
δεν δρα, όπωσ τουλάχιςτον εκ πρϊτθσ όψεωσ φαίνεται ! Από τα ανωτζρω μποροφμε 
να ςυμπεράνουμε ότι ο άνκρωποσ είναι πνεφμα και μόνο πνεφμα το δε ςϊμα του 
είναι το πρόςκαιρο όργανο το οποίο εξυπθρετεί τθν πνευματικι του υπόςταςθ. 
Παραδεχόμαςτε λοιπόν ότι το πνεφμα τοφ ανκρϊπου είναι το κυρίωσ ανκρϊπινο 
Ον, το οποίο δεν προιλκε από τθν εξζλιξθ τοφ πρωτοηωϊκοφ κυττάρου τισ φλθσ, 
αλλά ωσ Πνεφμα εκπορεφτθκε από μία Πνευματικι Πθγι από τθν οποία “ κατζρ-
χεται ” γιά να ενςαρκωκεί ςε ζνα υλικό ςϊμα, το οποίο θ δυάσ άνδρασ– γυναίκα 
τοφ προετοιμάηει ςτο υλικό επίπεδο. Υπάρχουν διάφορα εμπόδια ποφ παρεμ-
βαίνουν, εμποδίηουν ἢ ςταματοφν τθν εξζλιξθ αυτι. Πρόκειται γιά παραμορφϊςεισ 
τισ προςωπικότθτασ τοφ ανκρϊπου, που οφείλονται τόςον ςε ατομικά εςωτερικά 
κίνθτρα, όςον και ςε επιδράςεισ τισ κοινωνικισ ςυμβίωςθσ και τοφ Βαςικοφ Νόμου 
τισ Ηωισ, τον οποίον κα αναλφςουμε παρακάτω, με τελικό αποτζλεςμα τον κάνατο 
τισ εφιμερθσ προςωπικότθτασ ἢ όπωσ λζμε ςυμβολικά τθν καταςτροφι τοφ πρϊτου 
Ναοφ τοφ Σολομϊντοσ τον οποίον αποτυγχάνουμε να ανεγείρουμε μζςα μασ. Οι 
τεράςτιεσ κατακτιςεισ τισ επιςτιμθσ κατά τον 20ο αιϊνα πάνω ςτοφσ νόμουσ τισ 
φλθσ και τθσ ενεργείασ, μασ κατζςτθςαν κυρίαρχουσ δυνάμεων ανυπολογίςτου 
δραςτικότθτασ. Αποτζλεςμα και καρπόσ τϊν μόχκων τοφ ανκρϊπου, των ερευνϊν 
του, των πειραματιςμϊν του γιά ολόκλθρεσ χιλιετθρίδεσ, είναι ο Πολιτιςμόσ, το 
καφμα αυτό ποφ ζχει να παρουςιάςει ο άνκρωποσ. Όμωσ ειδικότερα, ςφμφωνα με 
το ωσ άνω τυπικό, ο Πολιτιςμόσ διαιρείται ςε Υλικό και  ςε Πνευματικό πολιτιςμό, θ 



δε ανκρωπότθσ υφίςταται και τελειοποιείται μόνο με τθν εργαςία. Άρα, ο υλικόσ 
πολιτιςμόσ είναι το ςφνολο τϊν προςπακειϊν και επιτεφξεων τοφ ανκρϊπου, διά 
των οποίων αυτόσ υποτάςςει τισ υλικζσ φυςικζσ δυνάμεισ, χρθςιμοποιϊντασ αυτζσ 
γιά τθν εξυπθρζτθςθ τϊν υλικϊν αναγκϊν του και ζτςι επιτυγχάνει να ηεί άνετα, 
χωρίσ κινδφνουσ και μεταπτϊςεισ. Δυςτυχϊσ όμωσ, κατά τισ ςφγχρονεσ απόψεισ, θ 
Φφςθ κάτω από το ςτενό αυτό πρίςμα είναι ζνα είδοσ κατοικίδιου ηϊου, το οποίο, 
αφοφ τικαςευτεί, χρθςιμοποιείται αδιάκοπα, κάποτε μάλιςτα και βάναυςα, γιά να 
εξαςφαλίςει τισ δίκαιεσ ἢ άδικεσ, θκικζσ ἢ ανικικεσ, ςυντελεςτικζσ προόδου ἢ μθ 
επικυμίεσ και επιδιϊξεισ τοφ ανκρϊπου. Θ αλθκινι πρόοδοσ τοφ άνκρωπου, ςχε-
τίηεται με τθν πραγματικι εξζλιξθ τϊν πνευματικϊν αξιϊν, με τθν επζκταςθ τισ 
ελευκερίασ του και όχι με τθν τελειοποίθςθ ἢ πολλαπλαςιαςμό τϊν εργαλείων του 
και τθν ακρόα εκμετάλλευςθ τϊν πόρων τισ Φφςεωσ γιά εγωιςτικοφσ ςκοποφσ και 
τθν αφξθςθ τισ υλικισ του ευμάρειασ. Θ καλοπζραςθ, θ εφκολθ ηωι και θ ευμάρεια 
δεν φαίνεται να ςυντελοφν και τόςο ςτθν πνευματικι εξζλιξθ. Το ίδιο δε, μποροφμε 
δυςτυχϊσ να ποφμε γιά τθν υπερβολικι δυςπραγία και γιά τθν ςτζρθςθ τϊν μζςων 
διαβίωςθσ. Οφτε θ αφκονία, άλλα οφτε και θ ςτζρθςθ αφινουν τον άνκρωπο απερί-
ςπαςτο γιά να ακολουκιςει τον δρόμο του και να επιτφχει τον ςκοπό του επί τισ 
Γισ ο οποίοσ είναι θ ανάκτθςθ τισ Ελευκερίασ του, που ιςοδυναμεί με τθν Γνϊςθ, 
τθν Λςχφ και τθν Θκικι τελειοποίθςθ. Ο πραγματικά ελεφκεροσ άνκρωποσ δεν είναι 
οφτε δοφλοσ τισ Φφςεωσ και των δυνάμεων τθσ, οφτε το αδφναμο εκείνο παιχνίδι 
τϊν νόμων τοφ μοιραίου, ακόμθ όμωσ λιγότερο τϊν δικϊν του πακϊν, ελαττωμά-
των και ατελειϊν.  
Κατά τθν διάρκεια τισ κοςμικισ περιόδου θ οποία προθγικθκε από τθν εμφάνιςθ 
τισ ςυνειδιςεωσ, το ηϊο, ταπεινόσ κρίκοσ τισ αλυςίδασ τισ εξελίξεωσ, ακόμθ δε και 
εκείνο το ον το οποίο παρουςιάςτθκε επάνω ςτθν Γθ ςαν εκπρόςωποσ τοφ πρϊτου 
ςταδίου τισ ανκρϊπινθσ βακμίδοσ, ο πρωτόγονοσ άνκρωποσ ( ο αρχάνκρωποσ τϊν 
ςπθλαίων ) - είχε ωσ μοναδικι του επιδίωξθ τον κορεςμό τϊν φυςιολογικϊν του 
ορζξεων και αναγκϊν. Ζφ' όςον ςτεροφνταν μιάσ ανϊτερθσ πνευματικότθτασ, θ 
μόνθ δραςτθριότθτα του εκτεινόταν ςτον ςτενό ορίηοντα που τοφ προδιζγραφαν οι 
φυςιολογικζσ του λειτουργίεσ και οι εκκρίςεισ τϊν αδζνων του.  
Το ηϊο δεν μπορεί να ενεργιςει αντίκετα προσ τοφσ νόμουσ τισ εξελίξεωσ, δεν 
μπορεί να βλάψει ςκόπιμα, οφτε να διαπράξει το « κακό » γιά τον απλοφςτατο λόγο 
ότι δεν Γνωρίηει.  
Κακϊσ οδθγείται από το ζνςτικτο, ενεργεί ςτα πλαίςια τϊν γενικϊν νόμων τοφ 
είδουσ του και ότι κάμνει το κάμνει αςυνείδθτα. Κακϊσ ςτερείται επίςθσ ςυνειδι-
ςεωσ και ανϊτερθσ πνευματικότθτασ, δοφλο τϊν ορζξεων του, το ηϊο δεν ζχει το 
δικαίωμα τισ επιλογισ και ενεργεί με χαρακτθριςτικι ομοιομορφία. Θ κζλθςθ του 
είναι υποτυπϊδθσ, ςυγκεντρϊνεται γφρω από το ζνςτικτο τισ αυτοςυντιρθςθσ και 
διαιϊνιςθσ τοφ είδουσ, εκτόσ από ςπάνιεσ περιπτϊςεισ αυτοκυςίασ, όπωσ τοφ 
ςκφλου, όπου θ αφοςίωςθ προσ τον κφριο του, τον ανεβάηει μερικζσ φορζσ ςτο 
ανκρϊπινο επίπεδο. Με τθν εμφάνιςθ όμωσ τισ Συνειδιςεωσ, το ανκρϊπινο ον 
μπροςτά ςε μια πράξθ, αιςκάνεται τθν ανάγκθ να ςκεφκεί γιά τθν αξία τισ πράξεωσ 
αυτισ. Οφείλει να επιλζξει και επιλζγει ελεφκερα εάν θ πράξθ αυτι είναι καλι ἢ 
κακι. Από τθν ςτιγμι αυτι παφει ο αυτοματιςμόσ και θ θγεμονία τοφ ενςτίκτου και 
ανατζλλει το ςτάδιο τισ βουλιςεωσ και τισ ελευκερίασ. Θ πνευματικότθτα ανα-
φαίνεται και προαγγζλει τθν θκικι. Μαηί λοιπόν με τθν εκδιλωςθ τισ Συνειδιςεωσ 
εμφανίηεται το κριτιριο τισ ελευκερίασ και τισ ανκρϊπινθσ αξιοπρζπειασ.       



Ο άνκρωποσ αρχίηει να ςζβεται τον εαυτό του, ο ςεβαςμόσ αυτόσ επεκτείνεται προσ 
οριςμζνα άτομα τα οποία κατ' εξοχιν ςζβεται και λαμβάνει αυτά ωσ υπόδειγμα 
ςοφίασ και θκικισ, τζλοσ δε καταλιγει ςτθν αναγκαία παραδοχι, τθσ υπάρξεωσ 
μιάσ υπζρτερθσ Οντότθτοσ τθν οποία αποκαλεί Κεό. Εκείνο όμωσ το οποίο 
ςυνάγεται από τισ παραπάνω ςκζψεισ, είναι ότι ο άνκρωποσ αποτελεί ζνα ιδιάηοντα 
κρίκο μζςα ςτθν Δθμιουργία, που είναι προικιςμζνοσ με οριςμζνεσ ικανότθτεσ 
ψυχικζσ και πνευματικζσ, οι οποίεσ τον ξεχωρίηουν από τα άλλα όντα. Αυτό όμωσ 
δεν πρζπει να δϊςει λαβι ςτο να κεωριςουμε τον άνκρωπο ωσ ζνα εξαιρετικό Ον 
καί ςαν Βαςιλιά τισ Δθμιουργίασ. Θ ιδζα αυτι, προϊόν τοφ τελευταίου αιϊνα, είναι 
εξίςου παράλογθ προσ τθν άλλθ θ οποία κυριαρχοφςε κατά τον Μεςαίωνα, όπου ο 
άνκρωποσ εκεωρείτο ςαν ζνα ον ανάξιο, ατελζσ, πλιρεσ ελαττωμάτων καί αμαρ-
τιϊν. Θ πρϊτθ εκδοχι είναι ουτοπία καί οφκαλμαπάτθ, οφείλεται δε ςτον υπζρμε-
τρο εγωιςμό που καλλιεργικθκε από τθν ακατάςχετθ επικράτθςθ τοφ υλικοφ πολι-
τιςμοφ. Θ δεφτερθ εκδοχι, θ τισ κεϊρθςθσ τοφ ανκρϊπου ωσ άςθμου μικροβίου, 
που υποκφπτει υπό το βάροσ τϊν ανομιϊν και ζρπει ςτθν Γθ λόγω τϊν αμαρτθ-
μάτων του, προςβάλλει τθν αξιοπρζπεια τοφ ανκρϊπου και αναιρεί τθν δυνατότθτα 
του να δράςει, ζςτω και αν πρόκειται να πλανθκεί και να πζςει. Διότι ακόμθ και 
τότε ο άνκρωποσ μπορεί νά ςθκωκεί ξανά και να ςυνεχίςει το δρόμο τισ ανόδου.  
Ζνα λοιπόν από τα μεγαλφτερα αινίγματα, το οποίο τζκθκε ποτζ μπροςτά μασ, ιταν 
και παραμζνει πάντοτε ο άνκρωποσ. Διότι παρ' όλεσ τισ προόδουσ τοφ ανκρωπίνου 
γζνουσ ςε όλα τα ςτάδια τισ ηωισ, παρ’ όλεσ τισ μθχανικζσ τελειοποιιςεισ που 
ςυντελζςκθκαν, παρ’ όλον τοφ ότι ο άνκρωποσ δάμαςε πάρα πολλά ςτοιχεία τισ 
Φφςεωσ και πραγματοποίθςε τόςεσ πολλζσ υλικζσ κατακτιςεισ, εν τοφτοισ πολφ 
λίγα γνωρίηει γιά τον Εαυτό του… 
Αν λοιπόν τον ρωτιςουμε : γιατί αγαπά, γιατί είναι αιςιόδοξοσ ἢ απαιςιόδοξοσ, 
γιατί δείχνει ςυμπάκεια ςε κάποιο άτομο μόλισ το αντικρίςει ἢ το αντιπακεί, γιατί 
ελπίηει, γιατί επικυμεί και ποιά θ πθγι τϊν επικυμιϊν του, γιατί ςκζπτεται και τι 
είναι αυτό ποφ παράγει τθν άχλθ ςκζψθ ςτθν υλικι ουςία τοφ εγκεφάλου, γιατί 
ονειρεφεται και πϊσ βλζπει όταν ονειρεφεται, τζλοσ γιατί επικυμεί να κάνει τόςεσ 
κατακτιςεισ, ενϊ γνωρίηει ότι φςτερα από λίγον καιρό δεν κα βρίςκεται ςτθν ηωι ( 
ςτθν οποία οφτε ξζρει γιατί ιρκε, οφτε και γιατί φεφγει τόςο πρόωρα ), κα διαπι-
ςτϊςoυμε ότι αδυνατεί να μασ απαντιςει. Οφτε φυςικά γνωρίηει να μασ πλθρο-
φοριςει ποία είναι θ κζςθ του ςτο Σφμπαν και ποιόσ είναι τελικά ο προοριςμόσ του. 
Βλζπουμε λοιπόν ότι ο άνκρωποσ γνωρίηει καλφτερα και με πάρα πολλζσ λεπτο-
μζρειεσ τον εξωτερικό κόςμο, ενϊ αγνοεί τον εαυτό του. Αντί δε να αρχίςει κάκε 
μελζτθ από τον εαυτό του, δθλαδι από τθν Επιςτιμθ τοφ ανκρϊπου και να τθν 
καταςτιςει κζντρο τϊν μελετϊν του, αςχολείται και μακαίνει κάκε τι που άφορα 
τον υλικό, τον ζξω κόςμο, παραμελϊντασ τθν γνωριμία τοφ εςωτερικοφ κόςμου και 
αυτό διότι νομίηει ότι αρκεί θ υλικι του πρόοδοσ, γιά να τον λυτρϊςει από τα δεινά 
ποφ τον περιςτοιχίηουν. Και όμωσ, θ γνϊςθ τϊν εξωτερικϊν πραγμάτων και θ γνϊςθ 
τϊν άψυχων μθχανϊν δεν μπορεί να μασ δϊςει τθν θκικι ανωτερότθτα ἢ τθν πνευ-
ματικι υπεροχι ζναντι τϊν άλλων ανκρϊπων, οφτε καν να αυξιςει ςτο ελάχιςτο 
τθν ευτυχία μασ. Κα προςζξετε ότι γφρω ςασ ςτθν κοινωνία οι ςυνάνκρωποι μασ 
βρίςκονται μζςα ςε μια φοβερι ςφγχυςθ. Ο άνκρωποσ ζκανε όχι μόνο τον τόπο που 
κατοικοφμε αλλά και ολόκλθρο τον πλανιτθ μια κόλαςθ. Τα ίδια προβλιματα 
βαςανίηουν όλουσ τοφσ λαοφσ και όλουσ τοφσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Ζχουμε τισ αςκζ-
νειεσ τοφ παχυλοφ υλικοφ ςϊματοσ, αλλά και αςκζνειεσ που κα τισ ποφμε ψυχικζσ ἢ 



ψυχονοθτικζσ που βαςανίηουν τοφσ ςυνανκρϊπουσ μασ. Ζτςι, όχι μόνον τα νοςο-
κομεία είναι γεμάτα, αλλά και τα άςυλα φρενοβλαβϊν είναι γεμάτα. Και κα δοφμε 
ςιμερα τον άνκρωπο μζςα ςε οποιαδιποτε κοινωνία, ςε οποιοδιποτε κράτοσ, ςε 
οποιοδιποτε μζροσ τοφ πλανιτθ μασ να αντιμετωπίηει τα ίδια προβλιματα… που 
φυςικά αιτία όλων αυτϊν είναι ο ίδιοσ. Μπορεί να τοφσ δοφμε να είναι πτωχοί, 
πάμπτωχοι ἢ να είναι πολφ πλοφςιοι, αλλά κα τοφσ βροφμε όμωσ και ςτθν αςκζνεια 
τοφ παχυλοφ υλικοφ ςϊματοσ και ςτισ λεγόμενεσ ψυχονοθτικζσ αςκζνειεσ και ςτθν 
ίδια πάντοτε ςφγχυςθ. Γιατί άραγε ; Ποιά είναι θ αιτία τισ ςφγχυςθσ αυτισ ;  
Μποροφμε να βροφμε μζςα ςτθν φτϊχια ανκρϊπουσ δυςτυχιςμζνουσ που είναι 
ζτοιμοι να ερευνιςουν ἢ να δεχκοφν μια αλικεια και μποροφμε να βροφμε και 
μζςα ςτα πλοφτθ ζναν πανζτοιμο να τινάξει τα μυαλά του ςτον αζρα, γιατί είναι ςε 
μεγαλφτερθ ςφγχυςθ, διότι δεν βρικε. Και αν τον ρωτιςουμε για αυτό που ζψαχνε, 
οφτε και ο ίδιοσ ξζρει να μασ απαντιςει για το τι ικελε ἢ ζψαχνε να βρεί και δεν το 
βρικε ! Γιά τον λόγο αυτόν, το κυριότερο μζλθμα τϊν ανκρϊπων ςτθν αρχαιότθτα 
ιταν θ Αυτογνωςία. Το « Γνϊκι Σ’ Αυτόν » βριςκόταν ςτθν προμετωπίδα ενόσ από 
τοφσ ςπουδαιότερουσ ναοφσ τισ αρχαιότθτασ, τοφ Απόλλωνα, κεοφ τοφ Φωτόσ και 
τθσ Γνϊςεωσ. Με το να γνωρίςει κανείσ τον Εαυτό του ἢ μάλλον να λάβει ςυνείδθςθ 
τοφ πραγματικοφ του Εαυτοφ - τισ Κείασ Δυνάμεωσ μζςα του, γνωρίηει τθν αιτία και 
τον ςκοπό κάκε πράγματοσ και μυείται ςτα Μυςτιρια τοφ Σφμπαντοσ. Ενϊ, αντί-
κετα, θ άγνοια τοφ εαυτοφ καταλιγει να είναι θ αιτία πάρα πολλϊν δεινϊν, ςωμα-
τικϊν ἢ θκικϊν, θ αρχικι αφορμι για όλα τα ςφάλματά του και ο λόγοσ τισ δυςτυ-
χίασ, τθσ μιηζριασ και τθσ κακίασ του. Διότι ο άνκρωποσ δεν είναι κακόσ παρά μόνο 
εξ αιτίασ τισ αμάκειασ και τθσ άγνοιασ. Αν εξαλειφκεί θ πθγι αυτι τθσ κακίασ κα 
γίνει όχι μόνο καλφτεροσ αλλά και πιό ευτυχισ.  
Ασ επανζρκουμε λοιπόν ςτθν Αρχαία Σοφία και ασ εξετάςουμε τα Σοφά τθσ διδάγ-
ματα.  
Ασ επιδοκοφμε με άλλα λόγια ςτθν μελζτθ τοφ ανκρϊπου εξετάηοντασ και ερευνϊν-
τασ το τι αυτόσ είναι και ποιά θ ςφςταςθ του.  
Εκεί οδθγοφν όλα τα τεκταινόμενα ςτα αρχαία Μυςτιρια και εν μζρει ςτον Τεκτο-
νιςμό.  
Διότι στις Μυήσεις τών διαφόρων βαθμών : 
οι μφκοι, οι αλλθγορίεσ και τα πρόςωπα που διαδραματίηουν κάποιο ρόλο ςε αυτζσ 
παριςτάνουν και ςθματοδοτοφν εςωτερικζσ καταςτάςεισ τοφ ανκρϊπου, πνευμα-
τικζσ αρετζσ, ψυχικζσ ιδιότθτεσ και επίπεδα Συνειδιςεωσ !  
Αλλά ασ αςχολθκοφμε επ’ ολίγον με τον Βαςικό νόμο τισ Ηωισ που ιδθ προανα-
φζραμε.  
Ο άνκρωποσ φαίνεται ότι υπάρχει γιά να εξυπθρετεί δφο κυρίωσ λόγουσ : 
1ον Εξυπθρετεί τοφσ ςκοποφσ τοφ Παγκόςμιου Οργανιςμοφ, ςαν επί μζρουσ 
ςτοιχείο αυτοφ. 
2ον Ωσ μεμονωμζνο άτομο μπορεί να επιδιϊξει τοφσ δικοφσ του ςκοποφσ ( το κακ’ 
ομοίωςθ ). Γιά να κατανοθκεί καλφτερα το γιατί καί το πϊσ είναι ςυνδεδεμζνοι οι 
δφο αυτοί ςτόχοι, ασ πάρουμε ζνα αναλογικό παράδειγμα ( Ut Supra sic Infra ).  
Κάκε κφτταρο αποτελεί μζροσ ενόσ οργάνου το οποίο με τθν ςειρά του, ςαν 
ςτοιχείο μιάσ ομάδασ οργάνων, εξαςφαλίηει τθν καλι πορεία κάποιασ λειτουργίασ 
τοφ οργανιςμοφ.  
Ασ εξετάςουμε, από τθν άποψθ αυτιν, τθν μοίρα ενόσ ςωματικοφ μασ κυττάρου.  



Υπόκειται ςε δφο κατθγορίεσ νόμων ἢ πιό απλά, ασ ποφμε ότι κυριαρχείται από δφο 
νόμουσ.  
Ο πρϊτοσ ςυγκρατεί το κφτταρο ςτθν κζςθ του καί ονομάηεται ςτθν επιςτιμθ τοφ 
Εςωτεριςμοφ Βασικός Νόμος τής Ζωής.  
Ο δεφτεροσ νόμοσ, ο οποίοσ επιτρζπει ςτο κφτταρο κάποια ςχετικι ελευκερία 
δράςθσ, ονομάηεται Νόμος τής Διελεφσεως ( Πεςάχ - ςτα εβραϊκά ςθμαίνει διζλευ-
ςθ – πζραςμα, εξ οφ και ο εορταςμόσ τοφ Πάςχα ).  
Ο πρϊτοσ νόμοσ, ςυντθρθτικόσ, φροντίηει ϊςτε το όργανο, ςτο οποίο ανικει το 
κφτταρο να λειτουργεί ανεμπόδιςτα. Γιά να επιτφχει ο ςκοπόσ αυτόσ πρζπει πρϊτα 
τα κφτταρα του οριςμζνου οργάνου να εκπλθρϊνουν ςτο ςϊμα, όςο ηοφν, τον ρόλο 
ποφ τοφσ ζχει ανατεκεί. Τα κφτταρα τα οποία ακολουκοφν τον Βαςικό νόμο τισ 
ηωισ υφίςτανται τισ δεςμεφςεισ τϊν διαδικαςιϊν τισ γεννιςεωσ, τισ ηωισ, τισ 
αναπαραγωγισ και τοφ κανάτου. Ο Βαςικόσ λοιπόν νόμοσ τισ Ηωισ υποχρεϊνει τα 
κφτταρα να παραμζνουν ςτισ κζςεισ τουσ, να ολοκλθρϊνουν τθν εργαςία τουσ και 
να τισ αφιερϊνουν τθν ίδια τουσ τθν ηωι. Είναι φανερόν ότι, αν αυτόσ ο νόμοσ δεν 
ςυγκρατοφςε τα κφτταρα τοφ ςϊματοσ μζςα ςτα όρια τοφ κάκε οργάνου, αν δεν τα 
ανάγκαηε να ςυμβάλουν ςτθν λειτουργία του, τα όργανα τοφ ςϊματοσ μασ δεν κα 
ιταν δυνατόν να υπάρξουν. Ζτςι, ο νόμοσ αυτόσ είναι ωφζλιμοσ γιατί, εξαςφαλί-
ηοντασ τθν φπαρξθ τϊν οργάνων, επιτρζπει τθν διατιρθςθ τοφ ςϊματοσ. Αλλά το 
ανκρϊπινο ςϊμα ςυνεχίηει να ηεί και μετά από ολικι αφαίρεςθ οριςμζνων οργάνων 
και ςιμερα γνωρίηουμε ότι, όταν πρόκειται γιά οριςμζνα όργανα, θ αφαίρεςθ αυτι 
δεν φζρνει και μεγάλεσ ανωμαλίεσ ςτθν λειτουργία τοφ οργανιςμοφ. Μάλιςτα δε, ο 
οργανιςμόσ ανζχεται τθν τμθματικι αποκοπι οργάνων χωρίσ θ γενικι οικονομία 
του να κινδυνεφει. Αυτό μαρτυρεί ότι θ εξαφάνιςθ οριςμζνων κυττάρων ποφ αντι-
προςωπεφουν ζνα ελάχιςτο μζροσ ενόσ οργάνου, περνάει απαρατιρθτθ γιατί θ 
λειτουργία δεν κίγεται. Και κακϊσ ο ουςιαςτικόσ ρόλοσ τοφ Βαςικοφ νόμου τισ 
Ηωισ είναι να επαγρυπνά γιά τθν ςυνζχεια τισ λειτουργίασ, δεν « αντιλαμβάνεται » 
τθν εξαφάνιςθ αυτιν αφοφ δεν τοφ φζρνει προςκόμματα. Συμβολικά, κα μποροφ-
ςαμε να ποφμε ότι τα κφτταρα, όταν ξεφφγουν από τον νόμο αυτόν, υπάγονται ςτον 
δεφτερο νόμο και ςτθν ειδικι κατάςταςθ τισ Ακαναςίασ ποφ ςυμβολίηει. Θ από-
δραςθ μερικϊν κυττάρων είναι, ζξ άλλου, ζνα φαινόμενο ποφ παράγεται ςυνεχϊσ. 
Με πολλοφσ καί διαφόρουσ ρυκμοφσ, τα κφτταρα μασ, από το επιδερμικό ζωσ το 
νευρικό, ανανεϊνονται αςταμάτθτα. Παράλλθλα όμωσ με τθν εςωτερικι ανανζωςθ, 
παρατθροφνται εξαφανίςεισ κυττάρων ποφ αντικακίςτανται ἢ όχι από καινοφργιεσ 
κυτταρικζσ ενότθτεσ. Ωσ εδϊ, θ αναλογία με τθν μοίρα τοφ ανκρϊπου απζναντι 
ςτον Βαςικό νόμο τισ Ηωισ και ςτον νόμο τισ Διελεφςεωσ μπορεί να κεωρθκεί 
πλιρθσ. Σταματά όμωσ εδϊ, τουλάχιςτον ςφμφωνα με τα όςα γνωρίηουμε μζχρι 
ςιμερα. Πράγματι, ςτθν κίνθςθ αυτιν τισ ηωισ τϊν μετακινιςεων και τοφ κανάτου 
τϊν κυττάρων δεν υπάρχουν ενδείξεισ γιά να ςκεφκεί κανείσ ότι το πζραςμα από 
τον Βαςικό νόμο τισ ηωισ ςτον νόμο τισ Διελεφςεωσ γίνεται με ςυνειδθτι ἢ 
αυτόβουλθ ενζργεια τϊν κυττάρων. Γιά τον άνκρωπο όμωσ τα πράγματα είναι ίςωσ 
κάπωσ διαφορετικά. Ο άνκρωποσ, ςαν κφτταρο τισ ανκρωπότθτασ, αποτελεί τμιμα 
τισ οργανικισ ηωισ επάνω ςτθν Γθ. Θ Ηωι, ςτο ςφνολο τθσ, είναι ζνα πολφ 
ευαίςκθτο όργανο τοφ πλανιτθ μασ. Σαν κφτταρο τοφ οργάνου αυτοφ, ο άνκρωποσ 
υπάγεται ςτον Βαςικό νόμο τισ Ηωισ ποφ τον ςυγκρατεί ςτθν κζςθ του. Βζβαια, ο 
νόμοσ τοφ αφινει κάποιο περικϊριο, κάποια ελευκερία βουλιςεωσ, ανζχεται 
οριςμζνεσ ελεφκερεσ κινιςεισ μζςα ςτα όρια ποφ ζχει προκακορίςει.       



Μζςα ςτα όρια αυτά, ποφ αντικειμενικά είναι πολφ περιοριςμζνα αλλά υπο-
κειμενικά φαίνονται ευρφτατα, ο άνκρωποσ μπορεί να αφιςει ελεφκερεσ τισ 
επικυμίεσ καί τισ φιλοδοξίεσ του. Χωρίσ να επεκτακοφμε ςτον προςδιοριςμό τϊν 
ορίων και ςτθν λεπτομερι περιγραφι τϊν ςυνκετικϊν ςτοιχείων τοφ Βαςικοφ 
νόμου τισ Ηωισ μποροφμε να δϊςουμε ζνα παράδειγμα. Θ πείνα και θ δουλεία τισ 
εργαςίασ γιά τθν εξαςφάλιςθ τισ επιβιϊςθσ είναι από τοφσ φορείσ τοφ νόμου 
αυτοφ. Ζνασ άλλοσ φορζασ είναι θ αλυςιδωτι ςχζςθ : ερωτικό ζνςτικτο – αναπα-
ραγωγι - φροντίδα τϊν γονζων γιά τα παιδιά τουσ. Θ εςωτερικι αρχι ποφ εφαρ-
μόηεται ςε αυτιν τθν όψθ τισ ηωισ είναι ότι, ο ςαρκικόσ ζρωτασ είναι αναγκαίοσ γιά 
το γενικό καλό. Τζλοσ ο φόβοσ καί οι ςυνζπειεσ του, είναι θ τρίτθ ομάδα φορζων 
τοφ Βαςικοφ νόμου τισ Ηωισ. Γενικά, το περικϊριο ποφ ο Βαςικόσ νόμοσ τισ Ηωισ 
ζχει παραχωριςει ςτισ ελεφκερεσ κινιςεισ, φκάνει μζχρι το όριο που, με μία λζξθ - 
οπωςδιποτε όχι πολφ επιςτθμονικι αλλά παραςτατικι - μποροφμε να ονομάςουμε 
: αςτικι ευτυχία, ςταδιοδρομία ςε οποιονδιποτε κλάδο τισ ανκρϊπινθσ δραςτθριό-
τθτοσ : περιουςία, οικογζνεια, ζρωτεσ, απολαφςεισ, τιμζσ, δόξα κ.λ.π. Όλα αυτά 
όμωσ με τθν απαραίτθτθ προχπόκεςθ τισ παραδοχισ - ζςτω και υποςυνείδθτθσ 
αλλά ανεπιφφλακτθσ - τοφ αναπόφευκτου κανάτου. Όςο ο άνκρωποσ δζχεται, χωρίσ 
πάλθ, τθν αρχι τοφ τελικοφ αφανιςμοφ τισ προςωπικότθτάσ του, μπορεί να ενεργεί 
ςτθν ηωι χωρίσ να προςελκφει εναντίον του τθν ζντονθ πίεςθ τοφ Βαςικοφ νόμου 
τισ Ηωισ. Θ κατάςταςθ όμωσ είναι τελείωσ διαφορετικι αν αρχίςει τθν μάχθ γιά να 
ξεπεράςει τα όρια τοφ Βαςικοφ νόμου τισ Ηωισ. Προςκροφει τότε ςε μιά δράςθ ποφ 
κατευκφνεται εναντίον του από τον Βαςικό νόμο και τα παράγωγα του, ο οποίοσ 
δρά ςυγχρόνωσ ςε πολλά επίπεδα, όπωσ : ςτο φυςικό, ςτο ψυχικό και ςτο κατϊτερο 
νοθτικό. Θ δράςθ του, ςτο ψυχικό ( θκικό ) πεδίο, ζχει γίνει αντιλθπτι από τον άνκ-
ρωπο, από πάρα πολφ παλιά χρόνια, με τθν προςωποποιθμζνθ μορφι τοφ Εως-
φόρου και τοφ Διαβόλου. « Αυτόσ γάρ ό ςατανάσ μεταςχθματίηεται είσ άγγελον 
φωτόσ » ( Παφλου Β' Επιςτολι προσ Κορινκίουσ κεφ. 11:14 ). Πρζπει να αντι-
λθφκοφμε ότι ο άνκρωποσ, παίρνοντασ κζςθ κάτω από τθν αιγίδα τοφ νόμου τισ 
Διελεφςεωσ εναντιϊνεται ςτον Βαςικό νόμο τισ Ηωισ. Μάλιςτα ζχει κλθκεί να τον 
ανατρζψει ἢ υπερβεί, ςε ατομικι εννοείται κλίμακα. Δεν πρζπει να ξεχνά, αλλιϊσ 
κα υποςτεί αιφνιδιαςτικι επίκεςθ, ότι θ ςωτθρία εξαρτάται από τθν νίκθ του 
εναντίον τοφ Διαβόλου, τισ προςωποποιθμζνθσ όπωσ είπαμε μορφισ, ςτο θκικό 
πεδίο, τοφ Βαςικοφ νόμου τισ Ηωισ. Και αυτό, παρά το γεγονόσ ότι ο νόμοσ αυτόσ, 
ςαν κοςμικόσ, είναι φυςικά ζνασ Κείοσ νόμοσ. Δεν πρζπει όμωσ να κορυβθκοφμε 
γιατί ο νόμοσ τισ Διελεφςεωσ είναι επίςθσ Κείοσ νόμοσ. Τουλάχιςτον όμωσ ασ 
επιςθμάνουμε τθν ζμμεςθ μορφι τισ λεγομζνθσ διαβολικισ δράςεωσ. Αν ο ερευ-
νθτισ, προχωρϊντασ ίςια προσ τον ςκοπό - δθλαδι τθν απελευκζρωςθ και τθν 
ςωτθρία - υπερπθδιςει τα διαδοχικά εμπόδια και αποδείξει ζτςι ότι ζχει τθν δφνα-
μθ να αψθφιςει τθν επιρροι τοφ Βαςικοφ νόμου τισ Ηωισ, ο ίδιοσ ο νόμοσ αρχίηει 
να ενεργεί ζμμεςα εναντίον τοφ ερευνθτι, ςυνικωσ μζςα από τοφσ ανκρϊπουσ τοφ 
ςτενοφ του περιβάλλοντοσ, ιδίωσ όταν δεν ακολουκοφν και εκείνοι τον ίδιο εξελι-
κτικό δρόμο με εκείνον. Θ δράςθ αυτι τοφ Βαςικοφ νόμου, ςτο θκικό πεδίο, παίρνει 
ςυχνά ςυγκινθςιακζσ μορφζσ επικαλοφμενθ τα ευγενικά, γενναιόδωρα και αφιλο-
κερδι αιςκιματα του, τθν φιλανκρωπία, τισ οικογενειακζσ και κοινωνικζσ υποχρεϊ-
ςεισ ἢ τον οίκτο του. Και όλα αυτά γιά να τον οδθγιςει ςε ζνα αδιζξοδο, υποδθλϊ-
νοντασ του ότι ζτςι επιςτρζφει ςτο « κακικον » του, ςτον λεγόμενο ίςιο δρόμο, 
κ.ο.κ. Επαναλαμβάνουμε, γιατί είναι ςθμαντικό, ότι θ Εςωτερικι εργαςία είναι από 



τθν φφςθ τθσ, μία εργαςία επαναςτατικι, διότι ο ερευνθτισ ελπίηει να αλλάξει το 
κατεςτθμζνο, να νικιςει τον κάνατο και να φκάςει ςτθν ςωτθρία. Ζτςι από τθν 
πρϊτθ ςτιγμι ο υποψιφιοσ, πριν καν ακολουκιςει τθν μυθτικι του πορεία, ςυν-
τάςςει τθν Κοινωνικι του διακικθ, όπου αν κοιτάξουμε προςεκτικά φαίνεται να 
ανοίγονται μπροςτά του δφο διαφορετικζσ ἢ ενδεχομζνωσ και παράλλθλεσ ατραποί 
που πρζπει να ακολουκιςει. Αφενόσ τα « υποτικζμενα » κακικοντα προσ τον Κεόν, 
τον πλθςίον, τθν Πατρίδα και τθν οικογζνεια - ο Βαςικόσ Νόμοσ τισ Ηωισ - και αφ-
ετζρου τα κακικοντα προσ τον Εαυτό του. Βζβαια και τα κακικοντα προσ τον Κεό, 
προσ τον πλθςίον, προσ τθν Πατρίδα και τθν οικογζνεια ζχουν ςτθν ηωι τθν κζςθ, 
τθν αξία και τθν αναγκαιότθτα τουσ, αλλά όχι με τον ςυνικθ τρόπο που ο άνκρωποσ 
τα αντιλαμβάνεται και τα εκτελεί επθρεαςμζνοσ από τισ κοινωνικζσ ςυνκικεσ 
κακϊσ και τισ κρθςκευτικζσ πεποικιςεισ και αντιλιψεισ τισ εκάςτοτε εποχισ.  
Ο άνκρωποσ ποφ ηεί πακθτικά - ζςτω και ςαν εξαιρετικόσ πολίτθσ - κάτω από τθν 
αιγίδα τοφ Βαςκοφ νόμου τισ Ηωισ, ανεπαίςκθτα και χωρίσ να το αντιλαμβάνεται, 
ακολουκεί : « τθν ευρφχωρον οδόν τθν απάγουςαν εισ τθν απϊλειαν ». Εκείνοσ 
όμωσ ποφ διαλζγει τον νόμο τισ Διελεφςεωσ, τϊν Κείων ευκαιριϊν, βαδίηει : « τθν 
τεκλιμμζνθ οδό τθν απάγουςαν εισ τθν Ηωιν » ( Ματκαίοσ κεφ. η’, 13 ).  
Όλεσ λοιπόν οι μυιςεισ, οι οποίεσ χαρακτθρίηονται ςαν διελεφςεισ ἢ ςαν αυξιςεισ 
μιςκοδοςίασ ( δθλαδι ςυνειδθςιακά ςτάδια ), ζχουν ωσ ςτόχο τουσ τθν ςταδιακι 
αποςταςιοποίθςθ από τισ επιδράςεισ τοφ Βαςικοφ νόμου τισ Ηωισ και τϊν παρα-
γϊγων του. Ώςτε ο άνκρωποσ, ακολουκϊντασ τθν οδό τϊν Κείων ευκαιριϊν, να 
κερδίςει ςε ζνα άλλο επίπεδο ( Ουράνιο ) μιά βακμίδα ςχετικισ ακαναςίασ που 
αναφζρεται και αλλθγορείται ςτο κοςμικό επίπεδο ςτουσ μφκουσ τοφ Οςίριδοσ, του 
Αδϊνιδοσ, του Προμθκζωσ και όλων των κοςμικϊν Θρϊων. Φυςικά πρόκειται όχι 
γιά τθν ακαναςία τϊν υλικϊν περιβλθμάτων ( περιηωμάτων ) αλλά γιά διατιρθςθ 
τισ Συνειδιςεωσ, θ οποία αλλιϊσ χάνεται με τον λεγόμενο δεφτερο θάνατο.     
Ο Τριςμζγιςτοσ Ερμισ λζγει τα εξισ για τθν επικράτθςθ επί τοφ Βαςικοφ νόμου τισ 
ηωισ : « Ο άνκρωποσ, όςτισ κριαμβεφει επί τϊν πακϊν, μεγεκφνει τισ Πνευματικζσ 
του Λδιότθτεσ. Ο Κεόσ τϊ μετρά το φϊσ αναλόγωσ τϊν αρετϊν του καί επιτρζπει να 
ειςδφςει άπ' αυτισ τισ παροφςθσ ηωισ προοδευτικϊσ ςτα βακφτερα μυςτιρια τισ 
φφςεωσ. Όςτισ τουναντίον υποκφπτει ςτουσ πειραςμοφσ τισ ςαρκόσ, πίπτει ολίγον 
κατ' ολίγον υπό τθν επίδραςθ τϊν μοιραίων νόμων, οίτινεσ διζπουν τα ςτοιχεία και 
κακιςτάμενοσ λεία αυτϊν, παραδίδεται εισ τθν διαρκι αμάκεια, ιτισ είναι ο 
κάνατοσ τοφ πνεφματοσ.  
Μακάριοσ ο υιόσ τισ Γισ, όςτισ διατιρθςε αγνι τθν εικόνα τισ υπζρτατθσ τελειό-
τθτοσ και όςτισ δεν τθν ςυςκότιςε με τον πζπλο τϊν χαμερπϊν απολαφςεων.  
Όταν ζρχεται δια αυτόν θ ϊρα να εγκαταλείψει τον κόςμο τοφτο, το ςϊμα του 
αποδίδεται εισ το κράτοσ τισ φλθσ. Αλλά το Πνεφμα του απεκδυόμενο τοφ φλοιοφ 
τοφτου, παλαιωκζντοσ υπό τοφ χρόνου, ανυψϊνεται προσ τισ επτά ςυγκεντρικζσ 
ςφαίρεσ, οι οποίεσ περιβάλλουν το γιινο ςφςτθμα ».  
 
ΑΙ ΣΡΟΠΑΙ ΣΟΤ ΗΛΙΟΤ  
 
Ο Ιλιοσ κατά τθν φαινόμενθ του κίνθςθ ( γεωκεντρικό ςφςτθμα αναφοράσ ), δια-
γράφει μια τροχιά ςτθν ουράνιο ςφαίρα που καλοφμε εκλειπτικι. Θ τροχιά αυτι 
που ακολουκεί ο Ιλιοσ και οι πλανιτεσ ςθμειϊνεται ςτθν ουράνιο ςφαίρα από 
ομάδεσ απλανϊν αςτζρων που ονομάηονται ηωδιακοί αςτεριςμοί.  



Ο ςυμβολιςμόσ τουσ, πλθν των άλλων, είναι ο του κακοριςμοφ των ορίων του δθμι-
ουργθμζνου ςφμπαντοσ το οποίο και περικλείουν. Ο ουράνιοσ Λςθμερινόσ τζμνει τον 
ηωδιακό κφκλο ςε δυο ςθμεία που τα ονομάηουμε ιςθμερίεσ ( ίςθ διάρκεια θμζρασ 
και νφκτασ ). Αντιςτοίχωσ επί τθσ εκλειπτικισ, θ μακρφτερθ και πλθςιζςτερθ κζςθ 
τθσ Γθσ ςε ςχζςθ με τον Ιλιο, ονομάηονται θλιοςτάςια. Κατά το χειμερινό θλιο-
ςτάςιο ζχουμε τθν μεγαλφτερθ διάρκεια νυκτόσ, ενϊ κατά το κερινό θλιοςτάςιο 
ζχουμε τθν μεγαλφτερθ διάρκεια θμζρασ. Μιλοφμε βεβαία πάντοτε για τισ περιοχζσ 
τθσ Γθσ που ευρίςκονται ςτο βόρειο θμιςφαίριο. Ο Ιλιοσ χρειάηεται ζνα μινα για να 
διατρζξει κάκε ζνα από τουσ δϊδεκα αςτεριςμοφσ τοφ ηωδιακοφ, αυτι δε είναι και 
θ πρϊτθ μεγάλθ διαίρεςθ του χρόνου που ειςιχκθκε ςε όλεσ τισ αςτρονομικζσ 
μελζτεσ.  
Τζςςερα από αυτά, τοποκετθμζνα ςε ςταυρό, ζπαιξαν ςτθν παράδοςθ βαςικό 
μυςτθριακό ρόλο, τόςο από κοςμογονικισ, όςο και από ανκρωπολογικισ - ανελικτι-
κισ πλευράσ.  
Αυτά είναι : 
1.Ο Αιγόκερωσ προσ τον Νότο 
2.Ο Κριόσ προσ τθν Ανατολι 
3.Ο Καρκίνοσ προσ τον Βορρά  
4.Ο Ηυγόσ προσ τθν Δφςθ 
 

 
Ο Αιγόκερωσ και ο Καρκίνοσ είναι τα τροπικά ςθμεία ι των θλιοςταςίων, τθσ χειμε-
ρινισ και κερινισ τροπισ. Τα δυο θλιοςτάςια κεωροφνται από πολφ παλιά με ιδιαί-
τερθ ςθμαςία. Τα ςυναντοφμε ςτο Όμθρο ( Οδφςςεια, άντρο τϊν νυμφϊν ), όςο και 
ςτθν Λνδικι παράδοςθ. Για να κατανοιςουμε το κζμα από πλευράσ Μυςτθριοςο-
φίασ, πρζπει να αναφερκοφμε ςτθν Ελλθνικι παράδοςθ ςτο ηιτθμα των « πυλϊν », 
όπωσ αναφαίνεται ςτα υπό του Ομιρου κεολογοφμενα, ςτθν περικοπι τισ Οδφς-
ςειασ, θ οποία περιγράφει το περίφθμο εν Λκάκθ « Άντρο τών Νυμφών ».  



       Σο άντρο τής Οδφσσειας, όπωσ ο Πορφφριοσ αναγνωρίηει, είναι θ εικόνα τοφ 
Κόςμου, είναι ο ναόσ ςτον οποίο τελοφνται τα Μυςτιρια, με άλλεσ λζξεισ ο τόποσ 
τισ εκδθλϊςεωσ τϊν Κείων πραγματϊςεων, δθλαδι των δθμιουργθμζνων όντων. 
Όταν επιτευχτεί θ τάδε κατάςταςθ τοφ όντοσ, το ον τοφτο, αναλόγωσ τισ πνευμα-
τικισ βακμίδοσ ςτθν όποια ζφταςε, κζλει εξζλκει από τθν μια ι τθν άλλθ πφλθ. Στθν 
μια περίπτωςθ, εκ τθσ πφλθσ των κνθτϊν, ( κερινό θλιοςτάςιο ), πρζπει να επαν-
ζλκει ςε κάποια άλλθ κατάςταςθ εκδθλϊςεωσ, το οποίο κα παραςτακεί φυςικά δια 
μιασ νζασ ειςόδου εντόσ τοφ « Κοςμικοφ άντρου ». Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, τθσ 
εξόδου εκ των πυλϊν των ακανάτων, δεν πρόκειται πλζον να επανζλκει το ον ςτον 
εκδθλωμζνο κόςμο, ( μφκοσ τοφ Οςίριδοσ, του Χιράμ κλπ - Ακαναςία ).  
Ζτςι θ μια των πυλϊν ( του Καρκίνου - PITRI YANA ) αποτελεί ταυτοχρόνωσ είςοδο 
και ζξοδο, ενϊ θ άλλθ ( του Αιγόκερω - DEVA YANA ) αντιπροςωπεφει τθν τελεςί-
δικο και οριςτικι ζξοδο. Από μυθτικισ πλευράσ θ οριςτικι αυτι ζξοδοσ, είναι ο 
τελικόσ ςκοπόσ, ϊςτε το ον, που ειςιρκε δια τθσ πφλθσ τϊν κνθτϊν ( ενςάρκωςθ ) , 
εάν οδθγικθκε μζχρι το τζρμα νικθφόροσ ( Χιράμ ), να εξζλκει δια παντόσ δια τθσ 
πφλθσ των Ακανάτων και να μθν επανζλκει πλζον εισ τον εκδθλωμζνο κόςμο. Ο 
Όμθροσ, περιγράφοντασ ςτθν οδφςςεια το περίφθμο άντρο των Νυμφϊν ςτθν Λκάκθ 
παρζχει νφξεισ οι οποίεσ οδιγθςαν τον Πορφφριο ςτο να ςυντάξει ολόκλθρο ζργο 
και να παράςχει πολφτιμεσ ερμθνείεσ περί του ςυμβολιςμοφ του απζδειξε ότι τα 
αναφερόμενα από τον όμθρο, ζχουν ςχζςθ με τθν τφχθ των ψυχϊν τόςο κατά τθν 
ενςάρκωςθ, όςο και μετά τα πεπρωμζνα αυτϊν μετά το φαινόμενο τοφ κανάτου. 
Περί του ςυμβολιςμοφ του άντρου τϊν Νυμφϊν κατά τον Πορφφριο και περί των 
δυο θλιοςταςιακϊν πυλϊν ( καρκίνου – Αιγόκερου ) ζγραψε οι Πζτροσ Γράβιγγερ 
ςτα ζργα του ( Εγκυκλοπαίδεια Εςωτεριςμοφ – Οικοδομικόσ και Τεκτονικόσ ςυμβο-
λιςμόσ - βιβλιοκικθ Σφιγγόσ 1968 ). Τοφτου προθγθκικαν 6 βαρυςιμαντεσ μελζτεσ 
τοφ Rene Guenon περί ςπθλαίου, λαβυρίνκου, όρουσ, άντρου, των αμζςωσ ςυν-
υφαςμζνων με τα πεπρωμζνα των ανκρωπίνων ψυχϊν. Οι ςυγγραφείσ που μνθμο-
νεφςαμε ςυμφωνοφν ςτο ότι τα δυο τροπικά ςθμεία του ηωδιακοφ , το χειμερινό 
του αιγόκερου και το κερινό του καρκίνου, είναι οι δυο κοςμικζσ πφλεσ δια των 
οποίων οι ψυχζσ τϊν ανκρϊπων εξζρχονται ι ειςζρχονται εντόσ του κφκλου τθσ 
ενςάρκωςθσ. Δια τθσ πφλθσ του καρκίνου καλοφμενθσ « πφλθσ τϊν κνθτϊν » επι-
τελείται θ κάκαρςθσ τϊν ψυχϊν επί τθσ γθσ, δια τθσ πφλθσ του Αιγόκερου καλου-
μζνθσ « πφλθσ των ακανάτων » τελείτε θ επάνοδοσ τϊν τελειωκειςϊν ψυχϊν ςτον 
κείο αικζρα. Λόγω τισ απατθλισ ζλξεωσ τθσ ψυχισ από τθν φλθ, καταλαμβάνεται 
αυτι υπό ιλίγγου και χάνει τα πτερά τθσ που τθν ςυγκρατοφν ςτισ ουράνιεσ περι-
οχζσ. Διαςχίηει τον ηωδιακό κφκλο ςτο ςθμείο του καρκίνου που κατά πρϊτον πίνει 
το κφπελλο τισ λικθσ ι του Βάκχου που τθν κάνει να λθςμονιςει τθν κεία κατα-
γωγι τθσ και να μεκφςει από τον αιςκθτϊν διάκοςμο.  
Καταλαμβανόμενθ από τθν ζμφυτθ αταξία τθσ φλθσ κυμαίνεται ςτθν περιοχι του 
μεταβλθτοφ και τθσ ετερότθτασ, χάνει τθν ςφαιρικι τθσ μορφι, που χαρακτθρίηει τα 
κεία όντα, και εξομοιϊνεται προσ κϊνο πίπτοντασ εισ τον κόςμο των αιςκιςεων. 
Τότε αρχίηει ο περίπλουσ δια των πλανθτικϊν ςφαιρϊν. Βζβαια θ ζννοια των πλανθ-
τϊν είναι ςυμβολικι και αναφζρεται ςε επίπεδα θ ουρανοφσ του Δθμιουργθμζνου 
Συμπαντοσ. Εισ εκάςτθν πλανθτικιν τροχιάν περιβάλλεται διά ενόσ αικζριου χιτϊνα 
και με τθν αντίςτοιχο εισ ζκαςτον πλανιτθ ιδιότθτα : από τον Κρόνο, δζχεται τθν 
διαλεκτικι διάνοια, από τον Δία τθν ενεργό κζλθςθ, από τον Άρθ τθν μαχθτικότθτα 
και τθν ορμι, από τον Ιλιο τθν δθμιουργικι φανταςία και τασ υψιπετείσ τάςεισ τθσ 



λογικισ, από τθν Αφροδίτθ τισ παρορμιςεισ τϊν επικυμιϊν, από τον Ερμι το δϊρο 
τθσ ευγλωττίασ, ςτθν ςελινθ που είναι το καταςτάλαγμα τθσ ουράνιασ ουςίασ, τθν 
αρχι που κα επιτρζψει ςτο όχθμα τθσ, το ιδθ πεπυκνωμζνο, να ςυνδεκεί με ζνα 
ςαρκικό ςϊμα. Καταδικαςμζνθ τοιουτοτρόπωσ ςε μακροχρόνια υποταγι και δυο-
λεία ςτθν φλθ, πζπρωται να περιζρχεται από ςϊμα ςε ςϊμα εντόσ του μορφικοφ 
κφκλου τϊν πλανθτϊν αποτιμοφςα κατά τουσ μεν τα ςφάλματα των προθγοφμενων 
υπάρξεων και βελτιοφμενθ κατά τουσ δε, αποκτϊςα εμπειρία και δράςθ, μζχρισ 
ότου εξυψωκεί ςτθν κατάςταςθ των ποιθτϊν, των καλλιτεχνϊν ι των φιλοςόφων, 
κατορκϊςει τότε να κακαρκεί και τελικϊσ να απολυτρωκεί του κφκλου των αναγεν-
νιςεων δθλαδι να αποςταςιοποιθκεί από τον Βαςικό νόμο τισ Ηωισ.  
Κακαρκείςα υπό του ατμοςφαιρικοφ πυρόσ αρχίηει τότε τθν αντιςτροφι ανοδικι 
πορεία δια των πλανθτϊν : Στθν ςελινθ αποδφεται το κεκακαρμζνο ςϊμα τθσ, ςτθν, 
ςυνζχεια επιςτρζφει ςε κάκε επόμενο πλανιτθ τθσ αςτρικζσ του ιδιότθτεσ τισ 
οποίεσ περιβλθκεί κατά τθν κάκοδο και δια τθσ πφλθσ του Αιγόκερου ειςζρχεται 
λευκι, ςφαιρικι και γυμνι από υλικά ψεγάδια, εισ τθν « ογδοατικιν ςφαίραν » των 
απλανϊν, όπου μετζχει των αγγελικϊν χορϊν των δυνάμεων και παφει να ενςαρ-
κϊνεται ςτο μορφικό περιβάλλον.  
Ζχει αποκτιςει το δϊρο τθσ ακαναςίασ και αποβλζπει ςτθν ζνωςθ μετά του Κείου 
διακόςμου και τθν τελικι λφτρωςθ. Αυτι εν ςφνοψθ είναι θ ςυμβολικι περιφορά 
τισ ψυχισ μζςα ςτον κφκλο τισ γενζςεωσ και θ οριςτικι ζξοδοσ εξ αυτοφ.  
Οι μνθμονευκζντεσ ςυγγραφείσ δίνουν βεβαίωσ περιςςότερεσ και ςυμπλθρωματι-
κζσ λεπτομζρειεσ, τισ οποίεσ είναι αδφνατον εδϊ να επαναλάβουμε.  
 
ΠΟΡΦΤΡΙΟΤ ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΕΡΙ ΣΩΝ ΔΤΟ ΣΡΟΠΙΚΩΝ ΠΤΛΩΝ  
 
Του δε άντρου εικόνα και ςφμβολον φθςί τοφ κόςμου φζροντοσ Νοφμθνιοσ και 
τοφτου εταίροσ Κρόνιοσ δυο είναι εν ουρανϊ άκρα, ων οφτε νοτιότερων εςτί του 
χειμερινοφ τροπικοφ, οφτε βορειότερο τοφ κερινοφ. Εςτί δε ο κερινόσ κατά καρκίνο, 
ο δε χειμερινόσ κατά αιγόκερων … Δυο οφν ταφτασ ζκεντο πφλασ καρκίνο και αιγό-
κερων οι κεολόγοι, Πλάτων δε ςτόμια Ζφθ. τοφτων μεν καρκίνο δι’ ου κατιάςιν αι 
ψυχαί, αιγόκερων δε δι’ ου ανιάςιν.  
Αλλά καρκίνοσ μεν βόρειοσ και καταβατικόσ, αιγόκερωσ δε νότιοσ και αναβατικόσ.  
Εςτί δε τα μεν βόρεια ψυχϊν εισ γζνεςιν κατιουςϊν, και ορκϊσ του άντρου αι προσ 
βορράν πφλαι καταβαταί ανκρϊποισ, τα δε νότια ου κεων, αλλά των εισ κεοφσ 
ανιουςϊν, δια τθν αυτιν αιτίαν οφ κεϊν Ζφθ οδόσ, αλλά ακανάτων …”  
 
ΠΡΟΚΛΟΤ ΠΕΡΙ ΣΩΝ ΔΤΟ ΣΡΟΠΙΚΩΝ ΠΤΛΩΝ  
( Απόςπαςμα εκ του εισ τθν Πολιτείαν Πλάτωνοσ ) 
 
“ Μαρτυροφμενοσ των δυο χαςμάτων και τθν Ομιρου ποιθςιν ου μόνον λζγουςαν 
τασ μεν προσ Βορζα καταιβατάσ ανκρϊποιςιν οδοφσ, επείπερ ο καρκίνοσ εισ αιγόκε-
ρων προςελκϊν αποτελεί. τασ δε προσ νοτον δι’ ων ουκ εςτίν ανδράςιν ειςελκείν, 
ακανάτων δε μόνον οδοφσ αυτασ υπάρχειν. ο γαρ Αιγόκερωσ ανάγων τασ ψυχάσ 
λφει μεν αυτϊν τθν εν ανδράςιν ηωιν, μόνθν δεν τθν ακάνατον ειςδζχεται και κείαν 
…”  
Οι δυο ιςθμερίεσ και οι δυο τροπζσ τοφ Θλίου εορτάηονταν και από τουσ μφςτεσ τϊν 
αρχαίων Ελλθνικϊν Μυςτθρίων.  



Αυτό δε, διότι ςτισ τζςςερισ εποχζσ τοφ ζτουσ και ςε κάκε μια από αυτζσ, διαφο-
ρετικά φυςικά φαινόμενα ςυμβαίνουν ςτθν Γθ, λόγω τθσ διαφορετικισ κζςεωσ του 
Θλίου επί τθσ τροχιάσ του ηωδιακοφ. Εάν τα φαινόμενα τθσ φφςεωσ δεν τα μελετι-
ςουμε ςοβαρά, και δεν κατανοιςουμε τουσ αιωνίουσ και αςάλευτουσ νομοφσ τθσ, θ 
απόκτθςθ των άλλων ποικίλων γνϊςεων, μόνο απλι εμπειρία του νοθτικοφ κα απο-
τελζςει, χωρίσ να προςκζςει βιϊματα και εφόδια για τθν ανφψωςθ μασ, ζτςι ϊςτε 
να κατανοιςουμε τισ εςωτερικζσ αλικειεσ τθσ φφςεωσ και του εν αυτι οικοφντοσ 
Πνεφματοσ του Κεοφ. Πρζπει ςυνεπϊσ να κατανοιςει κανείσ τον ςυνκετικό νόμο 
που είναι κρυμμζνοσ πίςω από τθν γνϊςθ που αποτελοφςε τθν βάςθ όλων των 
διδαςκαλιϊν που δινόταν μζςα ςτουσ ναοφσ, κάτω από το όνομα τϊν Μυςτθρίων, 
και ο γνωςτισ ζπαιρνε τον τίτλο του Λερζα ι του Μφςτθ.  

I†S 

 
ΣΟ ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΑΙΟ ► ( Vivaldi four seasons ) 

 
ΣΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΑΙΟ ► ( Vivaldi four seasons )  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g65oWFMSoK0
https://www.youtube.com/watch?v=Yu6Hr9kd-U0
https://www.youtube.com/watch?v=g65oWFMSoK0
https://www.youtube.com/watch?v=Yu6Hr9kd-U0

