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Γξακκαηηθψο νη ιέμεηο Ζζηθή, ήζνο, ήζε, πξνέξρνληαη απφ ηελ ιέμε έζνο, πνπ  

ζεκαίλεη έζηκν, ζπλήζεηα. 

Μπνξνχκε ινηπφλ λα δψζνπκε θαη’ αξρήλ, ηνλ εμήο νξηζκφ :    

           « Ηζηθή είλαη έλα ζύλνιν από αξρέο ἢ δηάθνξνπο θαλόλεο, νη νπνίνη  

                δηέπνπλ θαη δηαθαλνλίδνπλ ηηο κεηαμύ ηώλ αλζξώπσλ ζρέζεηο »  

Όπσο δηαβιέπνπκε απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ε έλλνηα ηεο Ζζηθήο έρεη ραξα-

θηήξα θπγφθεληξν, δειαδή ραξαθηεξίδεη ηηο εθδειψζεηο ηνχ αλζξψπνπ πξνο 

ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. 

     Οη θαλφλεο απηνί φπσο φινη γλσξίδνπκε απφ ηελ Ηζηνξία είλαη δηαθνξεηηθνί 

θαηά ρψξεο θαί επνρέο. 

 Τελ Ζζηθή ινηπφλ, δειαδή ηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο κεηαμχ ηψλ αλζξψπσλ, 

απνηεινχλ ζπλήζεηεο θαί έζηκα ηψλ δηαθφξσλ ιαψλ ζε δηάθνξεο επνρέο. 

Αη εθάζηνηε επηθξαηνχζεο εζηθέο αξρέο αηηηνινγνχληαη πάλσ ζε Φηινζνθηθέο ἢ  

ζπλήζσο ζε αληίζηνηρεο ζξεζθεπηηθέο αξρέο ἢ δφγκαηα, ηξνπνπνηνχληαη δε αλά-

ινγα κε ηηο παξαδφζεηο θάζε ιανχ, θαί απνθξπζηαιιψλνληαη ηειηθά δηα ηεο 

ηξηβήο ηνχ ρξφλνπ ζε νξηζκέλνπο θαλφλεο ἢ αξρέο. 

Οη δηάθνξεο επνκέλσο εζηθέο αξρέο είλαη πξντφλ ππνθεηκεληθήο αληηιήςεσο ηψλ 

αλζξψπσλ θαί ζε απηφ αθξηβψο νθείιεηαη ην κε απφιπην απηψλ, αθνχ ε ππν-

θεηκεληθή αληίιεςε ζηνπο δηάθνξνπο αλζξψπνπο είλαη δηαθνξεηηθή θαί αλάιν-

γε κε ηελ δηαλνεηηθή ηνπο θαηάζηαζε, φπσο αλαθέξεη ην ηππηθφ ηνχ 1
νπ

  βαζκνχ. 
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  Δπίζεο εθείλν πνπ καο είλαη γλσζηφ, ην νπνίν παξαηεξνχκε, θαί κέζα απφ ηελ 

πείξα καο αληηιακβαλφκαζηε είλαη φηη θαί κέζα ζε θάζε θνηλσλία θάζε άηνκν 

έρεη σο επί ην πιείζηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο άιινπο, θάπνηα  

πξνζσπηθή δειαδή Ζζηθή. 

    Με άιια ιφγηα νη εθδειψζεηο ηνπ πξνο ηνπο άιινπο κπνξεί λα ζπκθσλνχλ ελ 

φιν ε ελ κέξεη πξνο ηελ θξαηνχζα ζπκβαηηθή Ζζηθή ἢ θαί λα είλαη αληίζεηνη 

πξνο απηήλ, φπνηε ην άηνκν ραξαθηεξίδεηαη ζαλ αλήζηθν. 

   Δθείλν πνπ δηακνξθψλεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαί επνκέλσο ηηο εθδειψζεηο 

θάζε αλζξψπνπ πξνο ηνπο άιινπο έρεη ζρέζε θπξίσο πξνο ηηο επηδξάζεηο ηνχ 

πεξηβάιινληνο φπνπ κεγάισζε, θαί θπξίσο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ηνπ 

ειηθίαο, δειαδή απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ, ηελ θνηλσληθή ηνπ ηάμε, ηελ θπιή ηνπ, 

ηελ ζξεζθεία θαί ηνλ εζληθφ ηνπ ζεζκφ. 

 Με αιιά ιφγηα απφ ηελ θξαηνχζα ζπκβαηηθή εζηθή, θαζψο θαί απφ θιεξνλν-

κηθνχο παξάγνληεο θαί απφ ηνλ βαζκφ ηεο ςπρηθήο θαί πλεπκαηηθήο ηνπ σξηκφ-

ηεηαο.. 

Πιήξεο ινηπφλ ππνθεηκεληθφηεο πθίζηαηαη ζηελ έλλνηα ηήο εζηθήο, γεληθψο κελ 

σο πξνο ηα ήζε θαί έζηκα θάζε ρψξαο θαί επνρήο, εηδηθψο δε σο πξνο ηελ αηνκη-

θή ζπκπεξηθνξά ηνπ θαζ ελφο ζχκθσλα κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ή ηνλ ραξαθηε-

ξα ηνπ φπσο ιέκε. 

Μφλν ινηπφλ ππνθεηκεληθή είλαη ε Ζζηθή ; 

Γελ ππάξρεη Ζζηθή απφιπηνο, αλεμάξηεηε ηήο αλζξψπηλεο ππνθεηκεληθφηεηαο ; 

Ζζηθή ε νπνία ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ηελ βάζε ηήο ζπκπεξηθνξάο φισλ 

ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο, αιιά θαί ηελ βάζε νξγαλψζεσο ηψλ θνηλσληψλ ; 

 Τέηνηεο βάζεηο εζηθήο ζηαζεξέο θαί αιεζείο, αλεμάξηεηεο ηεο ππνθεηκεληθήο 

αληηιήςεσο ησλ αλζξψπσλ, δελ έρνπλ ηεζεί πνηέ θαί πνπζελά ζηηο αλζξψπηλεο 

θνηλσλίεο κε απνηέιεζκα λα κελ έρεη εκθαληζζεί ε Απόλσηος Ηθική. 

   Τν δήηεκα απηφ είλαη έλα απφ ηα ζνβαξφηεξα ζέκαηα ηεο Μπζηαγσγίαο, θαη 

πξέπεη λα ηχρε επηζηακέλεο δηεξεπλήζεσο. 

      Τν ηππηθφ ηνχ βαζκνχ ηνχ καζεηνχ καο δίδεη ηνλ παξαθάησ νξηζκφ: 

   « Ζζηθή είλαη επηζηήκε βαζηδφκελε επί ηεο αλζξψπηλεο δηαλνήζεσο.  Δίλαη ν 

θπζηθφο, ν παγθφζκηνο ν αλαιινίσηνο, ν δηέπσλ πάληα ηα ινγηθά  θαί  ειεπζέξα 

φληα Νφκνο.  
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Δίλαη ε επηζηεκνληθή απφδεημε ηήο ζπλεηδήζεσο.… ε ζαπκάζηα δε απηή επηζ-

ηήκε δηδάζθεη ηα θαζήθνληα θαί ηελ αηηηνινγεκέλε ρξήζηλ ηψλ δηθαησκάησλ 

εκψλ θαί εηζδχεη εηο ηα ελδφκπρα ζπλαηζζήκαηα ηεο θαξδηάο, ίλα εμαζθάιηζε 

ηνλ ζξίακβν ηνχ ιφγνπ θαί ηεο Αξεηήο » 

Σχκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, βάζε ζηαζεξή θαί αιεζήο, εθ ηεο νπνίαο ζα 

ήηαλ δπλαηφλ λα αηηηνινγεζεί εζηθή ακεηάβιεηνο θαί απφιπηνο είλαη ε γλψζε 

ηνπ Φπζηθνχ Νφκνπ, ε γλψζε ηήο πξαγκαηηθφηεηαο, δειαδή ε γλψζε ηψλ ιεηη-

νπξγηψλ ηήο Φχζεσο.  

Ζ γλψζεο απηή θαί αιεζήο είλαη θαί ζηαζεξή, δηφηη απνξξέεη απφ ηελ κειέηε 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία πάληνηε θαί παληνχ είλαη ε απηή. 

Ο φξνο Αξεηή πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαπάλσ νξηζκφ εηπκνινγηθψο πξνέξ-

ρεηαη απφ ην ξήκα « άρω » πνπ είλαη ξίδα ηνπ ξήκαηνο « αραρίζκω » δειαδή 

αξκφδσ. 

Αξεηή ζπλεπψο είλαη ην αξκφδνλ θαί θαη’ επέθηαζε ε δχλακεο ηνπ λα πξάηηεη 

θαλείο ην αξκφδνλ ε ην θαιφλ απνιχησο θαηά ην ηππηθφ ηνχ καζεηνχ. 

Όπσο ινηπφλ γηα ηελ Αξεηή ζα κπνξνχζακε λα δψζνπκε ηνλ νξηζκφ: 

                                       « ηο ακόλοσθον ηη θύζει ενεργείν »   

έηζη θαί γηα ηελ απφιπην Ζζηθή ζα ιέγακε : 

                                « ηο ακόλοσθον ηη θύζει ζσμπεριθέρεζηε » 

 Όπσο φκσο είλαη θαλεξφ εθ ησλ απνηειεζκάησλ, δελ έγηλε εθηθηφ ε εζηθή απηή 

λα ξχζκηζε ηηο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ ζρέζεηο δηφηη ε ακάζεηα, ηα πάζε, νη πξν-

ιήςεηο ε θαθία ην αηνκηθφ ζπκθέξνλ ε άγλνηα ηήο αιήζεηαο γηα ηελ θχζε ηήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαί θπξίσο ν Δγσηζκφο, εκπφδηζαλ θαί εκπνδίδνπλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή. 

  Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ε  κέγηζηε πιεηνλφηεο ηψλ αλζξψπσλ ζπλερίδεη 

λα δηαθαλνλίδεη ηηο ζρέζεηο ηεο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε αληηιήςεηο.  

 Ζ Γλψζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηήο Φχζεσο ππήξμε πάληνηε αληηθείκελν ησλ δηάθν-

ξσλ Μπζηήξησλ πνπ έδξαζαλ θαηά ην παξειζφλ θαζψο θαί ηεο Μπζηαγσγίαο. 

Υπήξμαλ αλέθαζελ θαί ππάξρνπλ θαί ζήκεξα νη Μπεκέλνη, αλ θαί ιηγνζηνί. 

Ζ Μπζηαγσγία ζε αληίζεζε πξνο ηελ εμσηεξηθή Φηινζνθία, εκθαλίδεηαη παλ-

ηνχ θαί πάληνηε η ίδια εηο oιεο ηηο νξγαλψζεηο πνπ ιεηηνχξγεζαλ ππφ ην φλνκα 

Μπζηήξηα. 



4 
 

Βάζηο ηήο εζηθήο, ηεο απφιπηνπ Ζζηθήο ηψλ Μπζηεξίσλ ππήξμε ε γλψζε ηψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηήο Φχζεσο. 

Φαξαθηεξίζζεθε δε απηή θαί σο : 

            « λφκνο Φπζηθφο δηέπσλ πάληα ηα ινγηθά θαί ειεπζέξα φληα ». 

Καί απηφ δηφηη ε εζηθή είλαη ζπκθπήο κε ηελ λφεζε θαί ηελ ζπλείδεζε πνπ είλαη 

ηδηφηεηεο ηψλ πλεπκαηηθψλ φλησλ, φπσο ν άλζξσπνο. 

    Δθείλνο πνπ κειεηά ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο Φχζεσο θαί ελαξκνλίδεηαη πξνο απηέο 

εθδειψλεη πξάγκαηη ηελ εζηθή απηήλ σο Φπζηθφ Νφκν. 

Καί δελ κπνξεί λα πξάμε πιένλ δηαθνξεηηθά δηφηη ε εμέιημε ηνλ νδεγεί ψζηε νη 

λφκνη απηνί λα γίλνπλ ε θχζε ηνπ ( ηνλ δεζκεχνπλ ζπλεηδεζηαθά ).  

Δθείλνο φκσο πνπ δελ ζπληνλίδεηαη κε ηνλ ξπζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ηήο Φχζεσο 

εκπνδίδεηαη γηα θάζε παξαπέξα εξγαζία. 

Ζ Ζζηθνπνίεζε ινηπφλ ηνπ εηζεξρφκελνπ ζηα Μπζηήξηα απνηειεί ηελ αλαγθαία 

πξνυπφζεζε γηα λα κπφξεζε λα εξεπλήζεη θαί λα γλσξίζεη ηελ αιήζεηα. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ν πξνο εηζδνρήλ ακχεηνο θξνχεη ηελ ζχξα ηνπ Νανχ 

θαί δηέξρεηαη ηηο δνθηκαζίεο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη είλαη άλζξσπνο ρξεζηψλ 

εζψλ. 

Ζ πξνυπφζεζε απηή καδί κε ηελ άιιε πξνυπφζεζε ηεο ηνπ ειεπζέξνπ, δειαδή 

ηνπ απαιιαγκέλνπ πξνιήςεσλ, πξνθαηαιήςεσλ θαί δεηζηδαηκνληψλ, απνηεινχλ 

ην κέζνλ δηα λα κπφξεζεη λα επηηέιεζε ηνπο ζθνπνχο ηνπ σο άλζξσπνο θαί σο 

Μχζηεο. 

Γειαδή λα θαηαλφεζε ηελ θχζε ηνπ ζαλ αλζξψπνπ, ηνλ πξννξηζκφ ηνπ, ηηο 

θξπκκέλεο ηνπ δπλάκεηο, ηηο δπλαηφηεηεο ηήο κειινληηθήο ηνπ εμέιημεο, ηφζν ελ 

δσή φζν θαί κεηά ζάλαηνλ, σο θαί ηελ ζρέζε ηνπ κε ηνλ Θεφ ηελ Φχζε θαί ηνπο 

φκνηνπο ηνπ. 

Υπάξρεη γεληθψο ζχγρπζε ζε φηη αθνξά ην λφεκα ηψλ φξσλ Μπεκέλνο θαί 

Μχζηεο. 

Μπεκέλνο είλαη απηφο πνπ έρεη ππνζηεί ηηο ζεσξεηηθέο δνθηκαζίεο κηαο ζεσξε-

ηηθήο Μπζηαγσγίαο, απηφο πνπ εηζήιζε ζε έλα ζεσξεηηθφ Μπεηηθφ Τάγκα ( 

Τεθηνληζκφο ) θαί δηδάρζεθε ηηο δηδαζθαιίεο ηνπ, ρσξίο φκσο λα πξαγκάησζε 

πξαθηηθψο ηελ κχεζε. 
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Απηφο πνπ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ πξαγκάησζε θαί έρεη επηηχρεη απνηειέζκαηα, 

θαιείηαη Μχζηεο. 

   Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηα Μπζηήξηα ζίγεζαλ νη « δηδαζθαιίεο » ηνπο, έγηλε 

δπλαηφλ λα δηαδνζνχλ κέζσ « εζωηερικών » νξγαλψζεσλ φπσο ν Τεθηνληζκφο, 

πξνζηηψλ γηα κεγάιν πιήζνο ακχεησλ, αιιά κε πεξηνξηζηηθνχο φξνπο θαί πξν-

υπνζέζεηο εηζδνρήο.. 

Οη πξνυπνζέζεηο φκσο απηέο κε ηελ ζεκεξηλή δηάξζξσζε  ζίγνπξα δελ εμαζθα-

ιίδνπλ ηα ερέγγπα γηα κηα αλνηθηή δηδαζθαιία ηψλ αξρψλ θαί θξπθψλ λνκψλ 

ηεο θχζεσο, ( κε γλσζηψλ ζηελ Δπηζηήκε ) σο θαί ησλ απφθξπθσλ (ελ δπλάκεη) 

δπλαηνηήησλ ηνπ . 

  Γηφηη θάιιηζηα κπνξεί λα γίλεη ππφ ησλ αλήζηθσλ ρξήζε πξνο ίδηνλ φθεινο θαη 

φρη γηα ηελ βνήζεηα ηψλ παζρφλησλ ζπλάλζξσπσλ καο θαί ηεο θνηλσλίαο. 

Οη πξαθηηθέο ηνπο εθαξκνγέο απεθξχβεζαλ, νη δε δηδαζθαιίεο παξνπζηάζηεθαλ 

ζηα λέα κεηαγελέζηεξα εζσηεξηθά Μπζηαγσγηθά ζπζηήκαηα, ππφ ηνλ καλδχα 

ζπκβνιηθψλ κπήζεσλ θαί αιιεγνξηψλ. 

   Μαο είλαη γλσζηφ ην « Οσ ηα πάνηα ηοις πάζιν ρηηά » ησλ Ππζαγφξεησλ. 

Σε Μχζηεο αλψηεξσλ βαζκίδσλ επεηξάπε κφλν ε εθαξκνγή ηεο γλψζεσο θάπ-

νησλ πξαθηηθψλ γηα ζεξαπείεο πξνο αλαθνχθηζε ηψλ παζρφλησλ ζπλαλζξψπσλ. 

  Τεξψληαο φκσο ζηγή πάλσ ζηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο ( πξαθηηθέο ). 

  Απηή ηελ ππφζρεζε δίλνπκε θαη εκείο θαηά ην θιείζηκν ηψλ εξγαζηψλ, θάηη 

πνπ ζηα Μπζηήξηα απνηεινχζε φρη ηππηθή δέζκεπζε, αιιά φπσο ιέγεηαη, ε κε 

ηήξεζε ηεο, ήηαλ ιφγνο επηβνιήο ηήο έζραηεο ηψλ πνηλψλ. Άιιεο βέβαηα επνρέο. 

Ο ηειεπηαίνο θαηαζηαηηθφο Φάξηεο ηνχ Τεθηνληζκνχ, αλαθέξεη :  

   « Πίζηε εηο ηνλ Θεφλ,…..., θαί εηο ηελ απνθεθαιπκκέλελ ζέιεζηλ Απηνχ » 

   « ε Βίβινο ηνχ Νφκνπ ζπκβνιίδεη ηελ άλσζελ απνθάιπςε θαί είλαη δεζκεπ - 

     ηηθή ηήο ζπλεηδήζεσο ηνπ Τέθηνλα, ην κέγηζην δε ησλ ηξηψλ Φψησλ  είλαη ε  

     Βίβινο ηνχ Νφκνπ » 

   « ζπλερόκελνη εξγάδνληαη πξνο βειηίσζηλ απηώλ δηα θαηαλνήζεσο θαί εθαξκν- 

    γήο ησλ Τεθηνληθσλ Αξρώλ, σλ ε εζσηεξηθή θαί βαζύηεξα έλλνηα, δηα ζπκβό- 

    ισλ εηθνληδόκελε θαί δηα αιιεγνξηώλ εθηηζέκελε, απνθαιύπηεηαη  απηνίο βαζ- 

    κεδόλ δηα πξννδεπηηθήο εηο νξηζκέλνπο ηεξαξρηθνύο Τεθηνληθνύο βαζκνύο κπ- 

    ήζεσο » ( αο πξνζέμνπκε φηη, δελ δηδάζθεηαη αιιά απνθαιχπηεηαη !!! ). 



6 
 

   Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ είλαη δπλαηφλ λα θάλνπκε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο : 

   1.Ο Καηαζηαηηθφο καο Φάξηεο δελ δέρεηαη φηη ε « Βίβινο ηνχ Νφκνπ »  

      εθθξάδεη, αιιά φηη ζπκβνιίδεη ηελ άλσζελ απνθάιπςε. 

   2.Αθνχ ε Βίβινο ηνπ Νφκνπ ζπκβνιίδεη ηελ άλσζελ απνθάιπςε, δελ κπνξεί  

   λα ιεθζεί ε εξκελεπζεί ζε φιε ηεο ηελ έθηαζε θαηά θπξηνιεμία.., αιιηψο ε 1
ε
  

      ζεκειηψδεο αξρή πνπ θέξεη ηνλ Τεθηνληζκφ σο Σπκβνιηθφ παχεη λα ηζρχεη,  

    θαί ν Τεθηνληζκφο κεηαηξέπεηαη ζε Γφγκα,ε Ζζηθή ηεο Βίβινπ γίλεηαη αλα- 

    πφζπαζην ηκήκα ηήο Ζζηθήο ηνχ Τεθηνληζκνχ, γίλεηαη δε αληηθαηηθή ε παξά- 

    γξαθνο ΗΗ ηνπ άξζξνπ 2 ζχκθσλα κε ηελ νπνία : « σο ύπαην αγαζό ν Τέθησλ    

    ζεσξεί ηελ Ειεπζεξία ηήο  ζθέςεσο θαί ηεο ζπλεηδήζεσο ».  

   3. Λακβαλφκελεο ηεο Βίβινπ ηνπ σο κέγηζηνπ ησλ ηξηψλ Φψησλ, κπνξνχκε 

ζπκβνιηθά λα πνχκε φηη είλαη δπλαηφλ, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα θσηίζεη ελ κέξεη 

ηελ ζπλείδεζε ηνχ αλζξψπνπ. 

   Δθ’ φζνλ βέβαηα αλάινγα κε ηελ σξηκφηεηα ηνπ, εμ’ νπ θαη νη δηαδνρηθέο 

κπήζεηο, θαη ππφ ηνλ φξν φηη απηέο ζα απνβνχλ νπζηαζηηθέο θαί φρη ηππηθέο, 

θαηαθέξεη λα απνθξππηνγξαθήζεη ηνλ θψδηθα ηήο άλσζελ Απνθαιχςεσο ζηελ 

Βίβιν.   

  Θα πείηε βέβαηα, αλ ζεσξήζνπκε φηη ε Βίβινο δελ ζπκβνιίδεη κφλνλ αιιά θαί  

πεξηέρεη ελ κέξεη ηελ άλσζελ απνθάιπςε θαί Θεηα βνχιεζε, γηαηί νη ζπληάθηεο 

ηεο (ζείνη απεζηαικέλνη θαη πξνθήηεο ) αιιά θαί ν ίδηνο ν Ηεζνχο λα κε καο ηελ 

έρνπλ παξνπζηάζεη μεθάζαξα θαί θπξηνιεθηηθά, ψζηε λα ηελ αληηιακβάλεηαη 

πιήξσο ν θαζέλαο καο ; 

Γηα πνιινχο ιφγνπο, ηα βαζχηεξα κπζηηθά ηήο δσήο, δελ δφζεθαλ πνηέ αλνηθηά 

ζηηο κάδεο. Τν Φσο ηεο θαζαξήο Αιήζεηαο είλαη πνιχ ηζρπξφ γηα λα ηδσζεί απφ 

απξνεηνίκαζηνπο αλζξψπηλνπο νθζαικνχο. 

Ζ δηδαζθαιηα ηνπ Βαζκνχ αλαθέξεη : 

« είδνλ άπαληαο ηνπο αδ.. σπιηζκέλνπο δηα μηθώλ ησλ νπνίσλ αη αηρκαί δηεπζύ-

λνλην θαη’ εκνύ .... Ηλλόεζα έθηνηε όηη ηα μίθε εθείλα εζπκβόιηδνλ ηαο αθηίλαο  

ηνπ θσηόο ηήο αιεζείαο, αίηηλεο εθ πξώηεο όςεσο πιήηηνπλ ηελ δηαλνεηηθήλ 

όξαζηλ εθείλνπ, όζηηο δελ είλαη πξνπαξαζθεπαζκέλνο δη’ εκκόλνπ δηδαζθαιίαο » 

   -  Eλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα καο, φηαλ αζρνινχκεζα κε ηηο κειέηεο 

απηέο, είλαη φηη αγλννχκε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηήο Βίβινπ.  
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  Δίλαη δε ζίγνπξν φηη πνιχ ειάρηζηνη έρνπλ εκβαζχλεη ζην πεξηερφκελν ηεο, 

αιιά θαί φηη νη γλψζεηο ησλ πεξηζζνηέξσλ είλαη επηθαλεηαθέο θαί απνζπαζκαηη-

θέο. 

  Δίλαη επθαηξία ινηπφλ λα δνχκε ην πεξηερφκελν κεξηθψλ απφ ηα εδάθηα ηεο. 

  Σην θαηά Μαηζαίνλ Δπαγγέιην θεθ δ’ παξ.6,  βιέπνπκε κηα αλάινγε κε ηνπο  

Ππζαγφξεηνπο πξνηξνπή ηνχ Ηεζνχ : 

         « Με δφηε ην άγηνλ ηνίο θνηζί κεδέ βάιεηε ηνπο καξγαξίηαο πκψλ  

           έκπξνζζελ ησλ ρνίξσλ, κήπνηε θαηαπαηήζσζηλ απηνχο ελ ηνίο πνζίλ 

           απηψλ θαί ζηξαθέληεο ξήμσζηλ πκάο »  

           Ο δε Μάξθνο ζην Δπαγγέιην ηνπ  θεθ.δ’,11-12 θαη δ’-34 αλαθέξεη: 

         « Καί φηαλ έκεηλε κφλνο ,ηνλ ξσηνχζαλ εθείλνη πνπ ήηαλ καδί ηνπ, 

           θαί νη δψδεθα, ζρεηηθά κε ηελ παξαβνιή . Καί ηνπο έιεγε :  

          Σε ζαο έρεη δνζεί ην λα γλσξίζεηε ηα Μπζηήξηα ηεο Βαζηιείαο ηνπ  

          Θενχ, ζ’ εθείλνπο δε πνπ είλαη απέμσ ηα πάληα κε παξαβνιέο δίδνληαη.  

          δηα λα βιέπσζη βιέπνληεο θαί κε ίδσζη, θαί λα αθνχσζηλ αθνχνληεο,  

          θαί κε λνήζσζη » 

         « Καί κε ηέηνηεο πνιιέο παξαβνιέο ηνπο εθήξπηηε ηνλ ιφγν, αλάινγα  

           κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ είραλ λα ελλννχλ. Φσξίο δε παξαβνιή δελ  

           κηινχζε ζε απηνχο. Αιιά φηαλ ήηαλ κφλνο ηα εμεγνχζε φια ηδηαηηέ- 

           ξσο ζηνπο καζεηέο ηνπ »  

           Αο ζεκεηψζνπκε απφ απηά ηηο πνιχ ζεκαληηθέο  εθθξάζεηο : 

                   « φηαλ ήηαλ κφλνο », « εθείλνη πνπ είλαη απ’ έμσ », 

                   « αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα πνπ είραλ λα ελλννχλ » 

                            « ηα Μπζηήξηα ηήο Βαζηιείαο ηνχ Θενχ » 

                   « ηα εμεγνχζε φια ηδηαηηέξσο ζηνπο καζεηέο ηνπ » 

Δηδηθά δε ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, πνιιά ηεκάρηα κπνξνχλ λα εξκελεπζνχλ κφλν 

κέζσ ηήο απνθξχθνπ παξαδφζεσο ηψλ Ηνπδατθψλ Μπζηεξίσλ, ηεο Κακπαιά, 

ηα νπνία είλαη ηα ππφ ηνπ Μσπζέσο ηξνπνπνηεκέλα Αηγππηηαθά Μπζηήξηα. 

Αλ δε θαλείο κειεηήζεη, ην Κακπαιηζηηθφ δέλδξν ηήο δσήο, θαζψο θαί ην αληί-

ζηνηρν Φξηζηηαληθφ ζχκβνιν ηήο δσήο ζα δηαπηζηψζεη ηηο ζρεδφλ πιήξεηο αληη-

ζηνηρίεο ηνχ δηαθφζκνπ ηνχ Τεθηνληθνχ Νανχ θαί ηνπ ζρεδίνπ ηψλ δηαδνρηθψλ 

Τεθηνληθψλ  κπήζεσλ.  
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Πάλσ ζε απηφ βαζίδνληαη ηα κείδνλα Μπζηήξηα, έιθεη δε ηελ θαηαγσγή  ηνπ 

απφ ηελ Αξραία Αίγππην, ην γλψξηδαλ νη Δζζαίνη απφ ηνπο νπνίνπο ην πήξαλ 

θαηφπηλ νη Ιωαννίηαι, Iππφηαη ηνχ Αγίνπ Ησάλλνπ, θαί έθζαζε κέρξη ηηο εκέξεο 

καο δηα ηεο κπεηηθήο νδνχ κεζψ ηήο Παξαδφζεσο. 

Αο πξνζέμνπκε φηη νη Τέθηνλεο έρνπλ ζαλ πξνζηάηε ηνλ Άγην Ησάλλε Βαπηη-

ζηή, ηνλ νπνίνλ ενξηάδνπλ θαηά ην ζεξηλφ ειηνζηάζην, ε δε πξψηε  Μεγάιε 

Σηνά ηεο Αγγιίαο ηδξχζεθε ηελ 24-6-1717 ηελ εκέξα ηήο ενξηήο ηνχ Άγηνπ 

Ησάλλε. 

Όηαλ έρνπκε επηζθέπηεο ζηελ Σηνά θαί εξσηψληαη απφ πνπ έξρνληαη, ε απάλ-

ηεζε πνπ δίδεηαη ( απφ ην Τππηθφ ) είλαη :  

                                « εθ ηεο Σηνάο ηνπ Άγηνπ Ησάλλνπ ».  

Αλ είλαη ηπραία φια απηά, θαί άλεπ λνήκαηνο, ηνηε νη ζπκπηψζεηο είλαη πνιχ 

κεγάιεο.  

-  Σηελ εγθπθινπαίδεηα ηεο Διεπζέξαο Τεθηνληθήο ηνχ Νέζηνξα Λάζθαξε, δηα-

βάδνπκε ζρεηηθά ηηο απφςεηο ηνχ δηάζεκνπ ηέθηνλνο Αrthur Δdward Waite 33
ν
 . 

    « Δελ είλαη νξζόλ ην ζπρλά ιεγόκελν όηη ν Τεθηνληζκόο είλαη ζύζηεκα εζηθήο   

θαιππηόκελν δη’ αιιεγνξηώλ θαη εηθνληδόκελν δηα ζπκβόισλ. 

Η Ηζηθή απνηειεί θώδηθα επξηζθόκελν ήδε εηο όισλ ηαο ρείξαο θαη είλαη γξακ-

κέλε εηο ην πλεύκα θαη ηαο θαξδίαο κπξηάδσλ αλζξώπσλ πάζεο θπιήο θαη γιώζ-

ζεο. Καη είλαη ηόζν απιή ώζηε δελ είλαη δηόινπ δύζθνιν λα δηδαρζεί απεπζείαο 

ρσξίο ηελ αλάγθε αιιεγνξηθνύ ε ζπκβνιηθνύ ζπζηήκαηνο. 

 Εηο επίκεηξνλ νπδεκία κπζηηθόηεο επηηξέπεηαη πξνθεηκέλνπ πεξί ησλ βάζεσλ ηήο 

αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο δηαγσγήο. 

Η ηεξήζεηο ηνύ εζηθνύ λόκνπ δελ έρεη θακκίαλ ζρέζηλ κε ην αιιεγνξηθό θαη ζπκ-

βνιηθό ζύζηεκα ην νπνίν αθνινπζεί ν Τεθηνληζκόο σο Μπζηεξηαθόο ζεζκόο. 

Τνύην απνβιέπεη εηο άιινπο ζθνπνύο, ην δε Κεληξηθό ησλ Τεθηνληθώλ κπζηεξίσλ 

δξάκα ζπλδέεη απηόλ κε ηα Αξραία Μπζηήξηα εηο ηα νπνία επίζεο ην κέγα Μπζηη-

θό δελ εδηδάζθεην εληόο ησλ Αδύησλ, αιιά απεηέιεη αληηθείκελν εξεπλεο θαη αλα-

θαιύςεσο ππ’ απηνύ ηνύηνπ ηνύ κπνπκέλνπ.  

Καη δηα ηνύην αλεμαξηήησο ηήο απνλνκήο βαζκώλ, νιίγνη είλαη νη πξαγκαηηθνί 

δηδάζθαινη, ελώ πιείζηνη παξακέλνπλ εζαεί εηο ηελ ηαμηλ ηνπ καζεηνύ. 
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Ο εζηθόο λόκνο ινηπόλ δελ πξέπεη λα λνκίδεηαη όηη απνηειεί ην άπαλ ηήο Τεθη.. 

ηδενινγίαο. Καη ζα ήην νξζώηεξνλ λα ηνλίδεηαη όηη γηα λα γίλεη θαλείο Τεθησλ 

πξέπεη εθ ησλ πξνηέξσλ λα είλαη εζηθόο. 

 Τόηε κόλν ζα θαηαλνήζεη ην Μπζηηθόλ θαη ζα δπλεζεί αθηλδύλσο λα εκβαζύλεη 

εηο ηελ αιήζεηα ήηηο θξύπηεηαη όπηζζελ αιιεγνξηώλ θαη ζπκβόισλ...» 

Αλ αλαηξέμνπκε ζηα Τππηθά καο, θαί ηα εξεπλήζνπκε πξνζεθηηθά, ζα δηαπηζηψ-

ζνπκε κε έθπιεμε νηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πεξηιακβάλνπλ θακία ηδηαίηεξε 

( πξσηφηππε ) εζηθή δηδαζθαιία θαί φηη αί πεξηερφκελαη εζηθαί πξνηξνπαί δελ 

θαηαιακβάλνπλ ζπλνιηθά νχηε ην ελ ηξίην κηαο ζειίδαο. 

 Απνηεινχληαη δε απφ ζηνηρεηψδε θαί ζπλνπηηθή παξνπζίαζε θάπνησλ αξρψλ 

ηήο θξαηνχζεο Κνηλσληθήο εζηθήο θαί ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, σο θαί 

απφ ειάρηζην ηκήκα δαλεηζκέλν απφ ηελ Φξηζηηαληθή Γηδαζθαιία θαί εζηθή.  

    Γηα παξάδεηγκα ε ιέμε Αγάπε θαί Αγαπψ εκθαλίδεηαη ζε 300 πεξίπνπ εδάθηα 

ηεο Καηλήο Γηαζήθεο, ελψ ζηα Τεθηνληθά ηππηθά κφλν 5 θνξέο, είλαη δε γλσζηφ 

φηη ν Τεθηνληζκφο ηδξχζεθε 1717 ρξφληα κεηά ηελ εκθάληζε ηνχ Φξηζηνχ. 

     Αο θάλνπκε κηα κηθξή παξάζεζε ηψλ αξρψλ απηψλ: 

 1
oλ

 : Πξνηξνπέο πεξί Αγαζνεξγίαο 

 α. Να πεξηζάιπνπκε ηνπο αλζξψπνπο εηο ηαο αηπρίαο ησλ  

 β. Να ηνπο ρεηξαγσγνχκε δηα ησλ ζπκβνπιψλ ησλ θψησλ θαί ηεο επηξξνήο καο. 

 2
νλ

 : Πξνηξνπέο πεξί  θαζήθνληνο  

 α. Σεβαζκφο ζηα δηθαηψκαηα ηνχ αηφκνπ θαί ηεο Κνηλσλίαο 

 β. Να ζεβφκεζα ηελ ηδηνθηεζία ηνχ άιινπ, σζαχησο λα πξνζηαηεχνπκε θαί λα 

     ππεξεηνχκε ηνπο νκνίνπο καο  ζηα πιαίζηα ηήο Αιιειεγγχεο. 

  γ. Σέβαο πξνο ηνλ Θεφ, Αγάπε πξνο ηελ Παηξίδα θαί ηνλ πιεζίνλ, θαί ηξπθεξά 

      αθνζίσζεο εηο ηελ νηθνγέλεηα. 

  δ. Καηαλίθεζηο ηψλ παζψλ εαπηνχ σο θαί ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

  ε. Ζ πξνο ηνλ πιεζίνλ Αγάπε 

  δ.  Πξάηηε εηο ηνπο άιινπο , παλ φ,ηη θαιφλ επηζπκείο θαί απηνί λα πξάηηνπλ εηο  

      ζε ε κε άιια ιφγηα « Ο ζπ κηζείο εηέξσ κε πνηήζεηο » . 

   ε. Γηθαηνζχλε θαί Ηζφηεο δηθαησκάησλ. 

3
νλ

 : Δμεηδηθεπκέλνη θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο κεηαμπ αδειθσλ, φπσο αλαθέξνληαη 

ζηνλ Καηαζηαηηθφ Φάξηε θαη Γελ. Καλνληζκφ ηεο Μεγάιεο Σηνάο ηεο Διιάδνο. 
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  Σηα ηππηθά ηήο πξψηεο Σηνάο πνπ ιεηηνχξγεζε ζηελ Διιάδα, κε ην φλνκα 

Φνίλημ Αλαηνιήο Κεξθχξαο ηνπ 1863, ζρεδφλ θαλέλα απφ ηα αλσηέξσ εδάθηα 

δελ πεξηιακβάλεηαη.  

Όπσο θαίλεηαη, φια είλαη θαηά θαηξνχο πξνζζήθεο θαί δηαλζίζκαηα ησλ ηππηθ-

ψλ απφ κεηαγελέζηεξνπο Τέθηνλεο. Όρη βέβαηα φηη δελ είλαη ζσζηά θαη επνηθν-

δνκεηηθά ηα φζα ζπλεπιεξψζεζαλ κεηαγελέζηεξα. 

Δθείλα φκσο πνπ παξέκεηλαλ θαί παξακέλνπλ αλαιινίσηα θαί νπζηψδε είλαη ην 

πεξηερφκελν ηψλ κπήζεσλ ησλ δηαθφξσλ βαζκψλ, κέζσ ζπκβφισλ, αιιεγνξη-

ψλ θαί κχζσλ.  

Ο δε ν κχζνο ηνπ Φηξάκ, ην Κεληξηθό ησλ Τεθηνληθσλ Μπζηεξίσλ δξάκα ζηνλ 

βαζκφ ησλ δηδαζθάισλ είλαη έλα Landmark  ( Αξραίν νξφζεκν). 

Ο κχζνο, σο γλσζηφλ, είλαη κηα « Αιιεγνξηθή θαη ζπκβνιηθή αθήγεζηο πξννξηδό-

κελε λα παξαζηήζεη δη’ πιηθώλ εηθόλσλ κηαλ αιήζεηα πλεπκαηηθήο ηάμεσο ». 

Τψξα εκείο, παξφιν πνπ δηαηεηλφκεζα φηη εξγαδφκαζηε κε βάζε ηνλ « Ορθό 

Λόγο », δειαδή θαηά κηα άπνςε ηελ « μεθοδική νόηζη », είλαη άμηνλ απνξίαο 

φηη, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηψλ αδειθψλ πηζηεχεη φηη ηα ηππηθά πεξηέρνπλ έλα 

επξείαο εθηάζεσο ζχζηεκα εζηθήο δηδαζθαιίαο, θαί απνπξνζαλαηνιηδφκελνη, 

απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ βαζηθφ ζθνπφ ηήο Μπζηαγσγίαο. 

 Ψο εθ ηνχηνπ αζρνινχληαη θαί επηθεληξψλνληαη θπξίσο  κφλν ζε εθπφλεζε Τε-

θηνληθσλ ηεκαρίσλ εζηθνπιαζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ἢ ηεκαρίσλ πνπ θαη’ νπζίαλ 

έρνπλ κηθξή ζρέζε κε ηνλ Τεθηνληζκφ, αλ θαί ζέινπλ λα παξνπζηάδνληαη έηζη. 

Γελ είλαη ινγηθφ ελψ έρνπκε δηδαρζεί φιεο ηηο παξαπάλσ εζηθέο αξρέο, θαί πνι-

ιέο άιιεο πεξηζζφηεξεο, κέζα απφ ηελ παηδεία θαί ηνλ ζξεζθεπηηθφ καο πξνζα-

λαηνιηζκφ, επί 21ηνπιάρηζηνλ έηε κέρξη λα κπεζνχκε ζηνλ Τεθηνληζκφ, λα λν-

κίδνπκε φηη ζα δηδαρζνχκε ηελ εζηθή κέζσ ζπκβφισλ, κχζσλ θαί αιιεγνξηψλ. 

Τέινο κεηαμχ νιίγσλ αδειθψλ, θαίλεηαη λα επηθξαηεί κηα άπνςε, φηη φιε ε 

Mπζηαγσγηθή ηειεηνπξγία θαί νη κπήζεηο δελ είλαη παξά ην κέζνλ γηα ηελ  

σξαηνπνίεζε ηήο αηκφζθαηξαο εξγαζίαο καο, ρσξίο θακία άιιε νπζία. 

Θεσξνχλ φηη είλαη κηα κέζνδνο γηα λα βηψλνπκε ηελ ηάμε θαί λα αηζζαλφκαζηε 

κηα αλάηαζε, καθξηά απφ ηελ αηαμία πνπ επηθξαηεί ζηελ  βέβειν  θνηλσλία... 
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Ζ ζηνηρεηψδεο εζηθή δηδαζθαιία πνπ πεξηέρνπλ ηα ηππηθά, έζησ θαί ζαλ πξνζ-

ζήθεο, δελ ζπλεπάγεηαη δηφινπ φηη ηα Τεθηνληθψο δξψκελα δελ ζηνρεχνπλ ζηελ 

Ζζηθή θαί θαηφπηλ ζηελ Πλεπκαηηθή βειηίσζε ηνχ αλζξψπνπ.(1) 

Όρη φκσο ππφ κνξθή πξνηξνπψλ θαί παξαηλέζεσλ ε εζηθψλ επηηαγψλ, αιιά 

κέζσ Αρτών αλσηέξαο ηάμεσο, πνπ δελ επηβάιινληαη αιιά Καηανοούνηαι,    

θαί εθεμήο απνηεινχλ γηα ηνπο κπεκέλνπο Εζωηερική  Φσζική Νομοηέλεια. 

Ζ Ννκνηέιεηα απηή, απνηέιεζκα ηήο θαηαλνήζεσο ηήο απνθεθαιπκκέλεο Βνπ-

ιήζεσο ηνπ Μ..Α..Τ..Σ.. ( = Μεγάινπ Αξρηηέθηνλνο ηνχ Σχκπαληνο ), είλαη πνπ 

δεζκεχεη ην πεξηερφκελν ηήο ζπλεηδήζεσο, θαί φρη ε Γνγκαηηθή δηδαζθαιία. 

-  Δίλαη φκσο επθαηξία λα ηνλίζνπκε θαί θάηη άιιν. 

 Όηη, ππάξρεη πέξαλ ηνπ πιηθνχ ζχκπαληνο θαη ζχκπαλ Χπρηθφ, ( ηνπ νπνίνπ ηα 

θαηψηεξα επίπεδα αλαθέξνληαη ζαλ θνιάζεηο ή ζαλ θαζαξηήξην ). 

Υπάξρεη επίζεο θαί Σχκπαλ Πλεπκαηηθφ, ( θφζκνο ηψλ αηηηψλ ), θάηη πνπ είλαη 

γεληθά παξαδεθηφ απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζξεζθείεο θαη Φηινζνθηθά ζπζηήκαηα. 

Ζ Δπηζηήκε παξαδέρεηαη κφλν φηη είλαη πξντφλ ησλ αηζζήζεσλ θαί ηνπ πεηξάκ-

αηνο, θαί παξφιν πνπ δελ κπνξεί λα εξκελεχζεη ηα μεηα-ηα-θσζικά θαηλφκελα 

επηκέλεη ηα αγλνεί. Τψξα ηειεπηαία ίζσο απηφ λα κελ είλαη θαί ηφζνλ απφιπην. 

Ζ Μπζηαγσγία παξαδέρεηαη ηελ χπαξμε ελφο πλεπκαηηθνχ ζχκπαληνο, αιιά θαη 

ελφο ελδηάκεζνπ ζχκπαληνο, κεηαμχ πιηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ, πνπ είλαη ν ζπλ-

ηεξεηηθφο θαί δηακνξθσηηθφο παξάγσλ ηψλ πιηθψλ κνξθψλ θαί αληηθεηκέλσλ. 

Ο ρψξνο απηφο θαιείηαη Οπξαλφο, Αζηξηθφ ή Χπρηθφ πεδίν, Παγθφζκηα Χπρή, 

 ζηνλ Τεθηνληζκφ « Μέζον Δώμα » θ.ι.π.  

Ο Μχζηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ηδηφηεηεο θαί ηνπο Νφκνπο ηνχ Μέζνπ Γψκαηνο 

κπνξεί λα επηηειέζεη, φπσο ν Φηξακ, πνιιά ζαπκάζηα πξάγκαηα, φρη ζαχκαηα, 

πνπ εθθεχγνπλ ηψλ δπλαηνηήησλ ηνχ γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ θαί ηνπ πεηξακα- 

ηηθνχ έιεγρνπ απφ ηελ Οξζφδνμν επηζηήκε θαί ε νπνία ηα αληηπαξέξρεηαη σο 

αλεμήγεηα θαηλφκελα. 

Τέηνηα θαηλφκελα, θαί κε κφλε βνήζεηα ηηο ςπρνλνεηηθέο δπλάκεηο ηνχ αλζξψ-

πνπ  φπσο ε  Γεκηνπξγηθή Σθέςε,  ε Βνχιεζε θαη ε Πλεπκαηηθή Ηζρχο είλαη: 

        1. Θεξαπείεο πάζεο θχζεσο εθ ηνπ ζχλεγγπο ή απφ καθξπά. 

        2. Πξνέθηαζε ηήο ζπλεηδήζεσο  (2) 

        3 . Γηφξαζε, σο θαί έιεγρνο θαη έξεπλα ηνχ ππνζπλεηδήηνπ 
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θαί πνιιά άιια ζαπκάζηα πξάγκαηα πνπ φπσο είπακε δελ είλαη ζαχκαηα, αιιά 

γλψζε θαί ρεηξηζκφο ηψλ λφκσλ ηνχ εηξεκέλνπ πεδίνπ . 

 Ο Μσπζήο πνπ ήηαλ Ηεξνθάληεο ηψλ Αηγππηηαθψλ κπζηεξίσλ έθαλε θαηάρξε-

ζε κεξηθψλ ηέηνησλ δπλάκεσλ θαί έθαλε θάπνηα θαηλφκελα πνπ ηα βιέπνπκε λα 

πεξηγξάθνληαη ζηελ Βηβιν θαί πνπ γεληθψο ζήκεξα ηα ζεσξνχκε σο κπζεχκαηα. 

Αλαθέξσ κφλν θάηη ζρεηηθφ, πνπ αθνξά ηελ δηνρέηεπζε ζηνλ αζζελή ηήο ιεγν-

κέλεο δσηθφηεηνο-αηζεξηθφηεηνο (ελεξγείαο) κε ζθνπφ ηελ ζεξαπεία αζζελεηψλ. 

Ο Ηεζνχο πέξαλ ηψλ δψδεθα καζεηψλ, σο γλσζηφλ, εθπαίδεπζε θαί άιινπο 70.  

Τνπο δίδεη ηελ εληνιή, πέξαλ ηψλ άιισλ, λα κεηαβαίλνπλ ζε θάζε πφιε απφ 

νηθίαο εηο νηθία θαί λα ζεξαπεχνπλ ηνπο εθεί αζζελείο. ( θαηά Λνχθαλ , θεθ Η ). 

Σηνλ άλζξσπν ην ειηαθφ πιέγκα είλαη ην θεληξηθφ ζεκείν ζπζζσξεχζεσο, δηα-

λνκήο θαί έιεγρνπ ηήο δσηηθήο δηαδηθαζίαο ηνχ ζψκαηνο, φπσο αθξηβψο ν 

Ήιηνο ειέγρεη θαί ζπληεξεί ηελ δσή φινπ ηνχ πιαλεηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. 

Πεξηγξάθεηαη ζην θαηά Ησάλλε Δπαγγέιην σο εμήο : « ν πηζηεύσλ εηο εκέ, θαζ-

ώο είπελ ε Γξαθή, πνηακνί εθ ηεο θνηιίαο απηνύ ξεύζνπζη ύδαηνο δώληνο » 

Οη λφκνη απηνί, φπσο είπακε, δελ είλαη αθφκε γλσζηνί ζηελ ζπλήζε επηζηήκε. 

Ο θνηλφο άλζξσπνο δελ είλαη αθφκε ζε ζηάδην εμειίμεσο ψζηε λα ηνπ δνζεί 

άδεηα γηα ρεηξηζκφ ηέηνησλ δπλάκεσλ. Γηφηη ε ρξήζε ηνπο απφ αθαηάιιεια 

ρέξηα είλαη δπλαηφλ λα θαληαζζνχκε ηη θαθφ ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη. 

 Καη φηαλ επηζηξέθνπλ, αθνχ μεπιήξσζαλ επηηπρψο ην έξγν ηνπο, εζηξάθε 

πξνο ηνπο καζεηέο απηνχο, θαί ηνπο είπε ηδηαηηέξσο : « καθάξηνη νί νθζαικνί νί 

βιέπνληεο α βιέπεηε. Λέγσ γαξ πκίλ όηη πνιινί πξνθήηαη θαί βαζηιείο εζέιεζαλ 

ηδείλ α’ πκείο βιέπεηε, θαί νπθ είδνλ, θαη αθνύ ζαη α αθνύεηε, θαη νπθ ήθνπζαλ ».  

Τη ήηαλ απηά ηα ηδηαίηεξα πνπ έβιεπαλ θαί άθνπαλ, θαί ηα εθήξκνδαλ θαί νη  

ίδηνη, ζεξαπεχνληαο αζζελείο ;  

   Βεβαίσο, ζηφρνο ηνχ Τεθηνληζκνχ δελ είλαη λα δηδάμεη ζηα κέιε ηνπ ηέηνηεο 

πξαθηηθέο, φπσο ζαθέζηαηα θαζνξίδεη ν ζθνπφο ηνπ ζηνλ Καηαζηαηηθφ Φάξηε. 

Μπνξνχκε λα ηνλ θαηαηάμνπκε κε βάζε ηελ αξραία δηαβάζκηζε ζηα Διάζζνλα 

Μπζηήξηα ἢ Βαζηιηθή Τέρλε.  

 Πεξηέρεη ηηο γλψζεηο, έζησ θαη ζπκβνιηθά, ( Μχεζε - κπεκέλνο ), ζαλ κηα πξν-

παξαζθεπή γηα απηνχο πνπ αλ ην ζειήζνπλ εηιηθξηλά, θαί κε γλψκνλα πάληα ην 
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θαιφ ηήο αλζξσπφηεηαο, ζα κπνξέζνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζην επφκελν κπεηηθφ 

ζηάδην, πνπ είλαη ηα κείδνλα Μπζηήξηα ε Ηεξαηηθή Τέρλε.(3) 

  Ζ Μπζηαγσγηθή Φηινζνθία έρεη ζαλ αμίσκα, φηη ηα πάληα  δνπλ. 

            Τίπνηε δελ ππήξμε ε κπνξεί λα χπαξμε ρσξίο λα έρεη κηα θάπνηα κνξθή, είηε 

ηελ βιέπνπκε είηε φρη. Καί απηφ δηφηη ηα πάληα πξνέξρνληαη απφ ηελ ζε δηάθν-

ξνπο βαζκνχο ζπκπχθλσζε ηήο πξσηαξρηθήο Θείαο Οπζίαο - Δθπφξεπζεο, πνπ 

ζηελ Γέλεζε ραξαθηεξίδεηαη σο « Φσο ». Ζ Εσή ζαλ νπζία είλαη ν ίδηνο ν Θεφο. 

Ζ Εσή, ζαλ εθδήισζε, είλαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ θίλεζε, είηε ηελ αληηιακβα-

λφκαζηε είηε φρη. 

Έλαο ζπλνπηηθφο αιιά δηαθσηηζηηθφο νξηζκφο είλαη φηη ε Εσή ζαλ θαηλφκελν : 

 « είλαη ζπζηήκαηα θξαδαζκψλ ( δνλήζεσλ ), πνπ ζπλππάξρνπλ αξκνληθά, 

   κε ζθνπφ λα θξαηήζνπλ έλα ζχλνιν ( κέξνο ηήο Θεηαο νπζίαο ) ζε χπαξμε. »  

 Τα ζπλαηζζήκαηα θαί νη ζθέςεηο ηψλ αλζξψπσλ είλαη νληφηεηεο, κε δηθή ηνπο 

αλεμάξηεηε δσή θαί θίλεζε, θαί έρνπλ κηα κνξθή παξφιν πνπ ην πιηθφ απφ ην 

νπνίν απνηεινχληαη είλαη ηφζν ιεπηνθπέο, ελεξγεηαθήο θχζεσο, ψζηε δελ γίλε-

ηαη αληηιεπηφ ζηελ φξαζε θαί ζηελ θνηλή αληίιεςε ηψλ αλζξψπσλ. 

  Γελλψληαη, δνχλ ιίγν ή πνιχ ρξφλν, αλάινγα κε ηελ έληαζε ηήο ελεξγεηαθήο 

θφξηηζεο εθείλνπ πνπ ηα δεκηνχξγεζε, θαί αδξαλνπνηνχληαη ( απνθνξηίδνληαη- 

ζλήζθνπλ ζα ιέγακε ) φηαλ εθπιεξψζνπλ ηνλ πξννξηζκφ ηνπο. 

Απνζεθεχνληαη ηφηε ζην ιεγφκελν ππνζπλείδεην ηνχ αλζξψπνπ, κέξνο ηνπ 

νπνίνπ είλαη απηφ πνπ ζπλήζσο απνθαινχκε « κλήκε », θαζψο θαί ζηελ « Παγ-

θφζκηα Μλήκε ». Αλ δελ δηαηεξνχζαλ ηελ κνξθή ηνπο δελ ζα κπνξνχζακε λα 

έρνπκε ηελ αλάκλεζε. Σηελ νπζία φιε καο ε χπαξμε είλαη βαζηζκέλε ζε απηφ 

πνπ νλνκάδνπκε κλήκε θαη Υπνζπλείδεην ή ππνζπλείδεην Ννπ. 

Όπσο ν Λφγνο κεηαδίδεηαη ζην πιηθφ επίπεδν κέζσ δνλήζεσλ δηα κέζνπ ηνχ 

αέξα, έηζη θαί νη ςπρνλνεηηθέο νληφηεηεο πνπ απνθαινχκε ζθέςεηο θαί ζπλαηζ- 

ζήκαηα κεηαδίδνληαη κέζσ αλάινγσλ δνλήζεσλ.  

Όρη φκσο δηα ηνπ αέξνο αιιά κέζσ ελφο άιινπ ρσξν-ρξνληθνχ επηπέδνπ, πνπ 

ζηνλ Τεθηνληζκφ εμεηδηθεπκέλα απνθαιέζακε « Μέζον Δώμα ». 

Απηά πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί απφ άθξαηεο επηζπκίεο θαί ζηεξνχληαη ινγηθήο, 

αλαθέξνληαη ζηα Δπαγγέιηα ζαλ « πνεύμαηα άλαλα και κωθά ►» ( Μάξθνο ). 

https://eca8e3ca-d726-4f59-801a-06de7ea57666.filesusr.com/ugd/a5361d_49d18c1a60db433eacf3f879026d5152.pdf
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Μπνξνχλ λα θάλνπλ θαηάιεςε ζηνλ άλζξσπν, ζαλ έκκνλεο ηδέεο ε λα πξνθα-

ιέζνπλ ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο ζηελ πην ήπηα ηνπο κνξθή, θαί ζε εληνλφηεξν 

βαζκφ κέρξη θαί παξαθξνζχλε ( θαηάιεςε απφ δαηκφληα -αλζξσπνδαηκνλεο ) (4). 

Αληηζέησο νη Αγαζέο θαη Γεκηνπξγηθέο ζθέςεηο πξνμελνχλ αλάινγα, επεξγεηηθά 

φκσο απνηειέζκαηα ( πξνζηαηεπηηθά - εληζρπηηθά - ζεξαπεπηηθά θ.ι.π ). 

  Αλαθέξσ έλα ραξαθηεξηζηηθφ εδάθην ηνχ Τππηθνχ ηήο Μχεζεο, αλ θαί ππάξ-

ρνπλ θαί πνιιά άιια, ηα νπνία είλαη πξφθιεζε γηα ηελ λννηξνπία  ηψλ ζεκεξη-

λψλ ζθεπηφκελσλ επηζηεκφλσλ : « Είζε αί αγαζαί θαί πιήξεηο αγάπεο πξνο ηνλ 

λεόθπηνλ ζθέςεηο απάλησλ εκώλ λα επελεξγήζνπλ επεξγεηηθώο επ’ απηνύ, ίλα ε 

κύεζηο ηνπ απνβεί πξαγκαηηθή θαί απνδώζεη ην πξνζδνθώκελν έξγνλ ». 

Βέβαηα εδψ δελ θάλνπκε αλάιπζε ηψλ Τππηθψλ, νχηε ζξεζθεηνινγία, θαζψο 

δελ επηηξέπνληαη νη ζπδεηήζεηο ζε ζέκαηα ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Παξά ηαχηα νη παξαπάλσ αλαθνξέο αο απνηειέζνπλ κειινληηθφ πξνβιεκαηηζ-

κφ φισλ καο, θαζψο θαί ν ιφγνο πνπ νη αιήζεηεο απηέο δφζεθαλ κε παξαβνιέο. 

Σχκθσλα ινηπφλ κε φια φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί, αιιά θαί ιφγσ ηψλ πεξηνξηζ-

κέλσλ δπλαηφηεησλ ηνχ έλαξζξνπ θαί γξαπηνχ ιφγνπ, νη λφκνη ηψλ  ςπρνλνεηη-

θψλ θαηαζηάζεσλ, ησλ νπξαλψλ, θαζψο θαί αη θνζκνγνληθαί αιήζεηαη δελ ήηαλ 

θαί δελ είλαη  δπλαηφλ λα απνδνζνχλ κε φξνπο ηήο θνηλήο ἢ ηεο Δπηζηεκνληθήο 

γιψζζαο. Απνηεινχλ πξαγκαηηθφηεηεο άιιεο θχζεσο, πξαγκαηηθφηεηεο ηνχ 

ανξάηνπ θφζκνπ, θαη είλαη επηδεθηηθέο πξνζεγγίζεσο θαί απφθηεζεο  εκπεηξίαο, 

( φρη κέζσ ηψλ 5 αηζζήζεσλ ), κε εζσηεξηθή πξνζπάζεηα θαί γλψζε εθ κέξνπο 

ηνπ Μπεκέλνπ. 

Άιισο ηε αο κε καο δηαθεχγεη ε θαηά ηελ κχεζε ηνχ Δηαίξνπ αλαθνξά φηη :  

         « ε Ψπρή δελ έρεη νξηζκέλν αξηζκό αηζζήζεσλ, πνηείηαη δε ρξήζε  

             ηώλ πέληε αηζζήζεσλ γηα λα γλσξίζεη ηνλ εμσηεξηθό θόζκν ». 

Πξέπεη λα παξαδερζνχκε φηη, πηζαλφλ φια ηα παξαπάλσ λα καο μελίδνπλ, δελ 

είλαη επθφισο κεηαβηβάζηκα, δχζθνια θαηαλννχληαη, θαί εχθνια παξεμεγνχλ-

ηαη ή θαη παξεξκελεχνληαη αλ δελ ηχρνπλ επηζηακέλεο κειέηεο.. 

   Kαλείο δελ ζέιεη αιιά θαί δελ επηηξέπεηαη λα επηβάιεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηηο        

« πραγμαηικόηηηες » απηέο, αλ βεβαίσο ηηο απνδερζνχκε ζαλ ηέηνηεο. 

Να ιάβνπκε φκσο ππ’ φςηλ φηη έρνπκε ρξένο ζαλ Γηδ.. Τεθη.., λα κεηαβηβάδνπκε 

ζηα πιαίζηα ηεο Πλεπκαηηθήο Αιιειεγγχεο ( Ζζηθφο Τεθηνληθφο θαλφλαο ), ζην 
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ρψξν απηφ φπνπ ππνηίζεηαη φηη δελ ππάξρεη φξην ζηελ αλαδήηεζε ηεο αιήζεηαο, 

φρη δνγκαηηθά αιιά θαινπξναίξεηα, ηηο εκπεηξίεο θαί ηα ζπκπεξάζκαηα ηψλ 

κειεηψλ θαη εξεπλψλ καο. 

  Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο καο βαζηδφκελα ζηνλ ιεγφκελν « Ορθό Λόγο », 

νθείινπλ λα είλαη πξντφληα ηεο πείξαο καο θαί ηεο κειέηεο ηφζνλ ηεο Φχζεσο 

φζνλ θαί θαη’ ειάρηζηνλ ηψλ Μπήζεσλ ηνχ Τεθηνληζκνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ππάξρνπζεο αληηζηνηρίεο ηνπ κε ηα Αξραία Μπζηήξηα. 

Τφηε κφλνλ, αλ είκαζηε εηιηθξηλείο κε ηνλ εαπηφ καο, ζα κπνξνχκε ζηα ζνβαξά 

λα ηζρπξηδφκαζηε φηη αλήθνπκε ζηηο ηάμεηο ηνπ. 

                                                                             Θεζζαινλίθε Ηνχιηνο 2014  

                                                                                            Ηφιανο  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 (1) Οη πξνο Κνξηλζίνπο επηζηνιέο ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ ζην δέθαην πέκπην θαί  

       δσδέθαην θεθάιαην αληηζηνίρσο, είλαη ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Δθεί αλαθέξεηαη: 

      « ζπείξεηαη ζψκα ςπρηθφλ, εγείξεηαη ζψκα πλεπκαηηθφλ, εζηί ζψκα ςπρηθφλ, 

       θαί εζηί ζψκα πλεπκαηηθφλ. Αιιά νπ πξψην ην πλεπκαηηθφλ, αιιά ην ςπρηθφλ, 

       έπεηηα ην πλεπκαηηθφν.» 

       ( Παξαηεξνχκε εδψ κηα ηεξαξρεκέλε εμειηθηηθή δηαδηθαζία )  

 (2) θαί: «νίδα άλζξσπνλ ελ Φξηζηψ θαί πξν εηψλ δεθαηεζζάξσλ είηε ελ ζψκαηη νπθ 

     νίδα, είηε εθηφο ηνπ ζψκαηνο νπθ νίδα, ν Θεφο νίδελ.. αξπαγέληα ηνλ ηνηνχηνλ έσο 

     ηξίηνπ νπξαλνχ.» (Δδψ νκηιεί γηα εληφο θαη εθηφο ηνπ ζψκαηνο, θαη γηα νπξαλνχο). 

 (3)  ( Όπσο  αλαθέξεη ν Απφζηνινο Παχινο ζηελ πξνο Δβξαίνπο επηζηνιή ηνπ,  

         ν Ηεζνχο είλαη  « αξρηεξεχο εηο ηνλ αηψλα θαηά ηελ ηαμηλ Μειρηζεδεθ » ) 

 (4) Κάηη αλάινγν ζπλαληνχκε ζηελ Καηλή Γηαζήθε ( θαηά Ησάλλε θεθ ΗΒ’παξ.43-45 ) 

    « Όηαλ δε ην αθάζαξηνλ Πλεχκα εμειζε απφ ηνπ αλζξψπνπ, δηέξρεηαη δη’ αλχδξσλ 

    ηφπσλ δεηνχλ αλάπαπζηλ, θαί νπρ επξίζθεη. Τφηε ιέγεη. εηο ηνλ νίθνλ κνπ επηζηξέςσ 

    φζελ εμήιζνλ. θαί ειζφλ επξίζθεη ζρνιάδνληα θαί ζεζαξσκέλνλ θαί θεθνζκεκέλνλ. 

    Τφηε πνξεχεηαη θαί παξαιακβάλεη κεζ’ εαπηνχ επηά έηεξα πλεχκαηα πνλεξφηεξα 

    εαπηνχ θαί εηζειζφληα θαηνηθεί εθεί, θαί γίλνληαη ηα έζραηα ηνπ αλζξψπνπ εθείλνπ 

    Φείξσλα ηψλ πξψησλ..» 

    ( είλαη ζε φινπο γλσζηή κηα επί κέξνπο εθαξκνγή, ε βαζθαλία ή ην « θαθφ κάηη » ) 


