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                       ΚΕΨΕΙ  - ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟΙ  ΚΑΙ  ΔΙΑΠΙΣΩΕΙ  

                       ΕΠΙ  ΣΗ  ΗΜΑΙΑ   ΣΩΝ  ΒΑΘΜΩΝ ΣΟΤ ΑΑΣ  

« πάζα γλώκε ηνύ αλζξώπνπ είλαη ζρεηηθή θαη ν Τεθηνληζκόο νπδεκίαλ δέρεηαη σο νξηζηηθήλ » 

Ο Σεθηνληζκφο αλακθηζβήηεηα είλαη Φηινζνθηθφο, κε ηελ επξχηεξε δπλαηή έλλνηα ηνχ φξνπ. 

Γξά επίζεο θαη ζηελ θνηλσλία σο θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα, αιιά ζε έθηαζε πνιχ πεξηνξηζκέλε.  

Σα ηππηθά ηνπ, ρσξίο λα ζπληζηνχλ εγρεηξίδηα εζηθήο, ζίγνπξα πεξηέρνπλ ζπνξαδηθά κεξηθέο 

εζηθέο αμίεο σο θαη πξνηξνπέο θαη θαλφλεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζεκαληηθφηεξε ηψλ νπνίσλ, 

θαηά ην ηππηθφ κχεζεο ηνχ καζεηή, είλαη « ὃ κηζεῖο κεδελὶ πνηήζῃο » ( Π.Γ. Σσβίη θεθ.4-15 ).    

Πέξαλ φκσο φισλ απηψλ, ν Σεθηνληζκφο είλαη αλακθίβνια θαηά βάζηλ Μπζηαγσγηθφο.                   

Τπφ ηνλ φξνλ  Μςζηαγυγία ελλννχκε ηελ κέζνδν  θαη ηελ πξαθηηθή ε νπνία, ελ αληηζέζεη κε 

ηηο ζπλήζεηο κνξθέο ηήο  Φηινζνθίαο,  απνθαιχπηεη βαζκηαία κέζα απφ κπεηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη θαηά θαλφλα κε ζχκβνια, αιιεγνξίεο θαη κχζνπο, ηνλ ηξφπν ηήο εζηθήο δηαπαηδαγψγεζεο  

θαη θαζάξζεσο ηνχ αλζξψπνπ σο απαξαηηήηνπ πξνυπνζέζεσο γηά ηελ θαηαλφεζε ηήο εζσηε-

ξηθήο ἢ θεθξπκκέλεο γλψζεσο ηψλ αιεζεηψλ ηήο Φχζεσο  θαη ηνχ Πλεχκαηνο.                                                                                                            

Ζ Δγθπθινπαίδεηα ηνχ Νέζηνξα Λάζθαξη αλαθέξεη δηεπθξηληζηηθά ηα εμήο : « Ο Τεθηοληζκός 

είλαη ν ζεκαηνθύιαθαο (  πξναζπίδεηαη ηελ ύπαξμε θαη ζπλέρεηα ) ηήο Αρταίας Σοθίας  όπσο    

απηή καο παξεδόζε δηά ηώλ Αηγσπηηαθώλ θαί Ειιεληθώλ Μσζηερίφλ, δηά ηνύ Μεζαησληθνύ    

Δξκεηηζκνύ θαί δηαθόξσλ άιισλ κπζηηθώλ ζσκαηείσλ. Γελ απεηέιεζε πνηέ θαζαξώο επαγγει- 

καηηθό ζσκαηείν νύηε απιώο εζηθνπιαζηηθή νξγάλσζε, όπσο ζέινπλ κεξηθνί λα ηζρπξηζζνύλ... 

Οιόθιεξε ε ζεηξά ηώλ βαζκώλ απνδεηθλύεη όηη πξόθεηηαη πεξί ζεζκνύ θαζαξώο Αποθρσθηζηη-

θού θαί Μσζηερηαθού, ζηα ζύκβοια ηού οποίοσ απεηθολίδεηαη οιόθιερος ε αποθάισυε ηού 

ΛΟΓΟΥ… νη αλώηεξνη βαζκνί είλαη αλακθηβόισο δεκηνπξγήκαηα κσζηαγφγεκέλφλ αλδρώλ.  

Οη ηξείο ζπκβνιηθνί βαζκνί ( Μαζεηήο – Δηαίξνο – Γηδάζθαινο ) δελ είλαη αξθεηνί γηά λα κνξ-  

 θώζνπλ Φηινζνθηθά ηνύο Τέθηνλεο, νη νπνίνη ηόηε  κάηαηα  ζα πξνζπαζνύζαλ λα εξκελεύζνπλ  

 ηα ζύκβνια ηα νπνία θνζκνύλ ηνύο λανύο ησλ. 

 Με ηνλ ζεκεξηλό βαζκό αλαπηύμεσο θαη επεθηάζεσο ηήο αλζξώπηλεο ζθέςεσο, ν πεξηνξηζκόο  

 ηήο Βαζηιηθήο Τέρλεο ζηα όξηα ηώλ Ησαλλίηηθσλ βαζκώλ ζα ηελ απεγύκλσλε ηειείσο ηήο εζσ- 

 ηεξηθήο κπζηεξηαθήο ηεο κνξθήο γηά λα ηελ θαηαληήζεη έλα απινύλ θηιαλζξσπηθό ζσκαηείν.    

 Ο Διεπζεξνηεθηνληζκόο δελ απνβιέπεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηνύ αηζζήκαηνο ηήο θηιαιιειίαο κεηα-  

 μύ ηώλ κειώλ ηνπ. Ο Σθνπόο ηνπ δελ είλαη απηόο. Σθοπός ηοσ είλαη ε παρά ηώ αλζρώπφ θαι-

ιηέργεηα, ούηφς εηπείλ, ηώλ σποζσλεηδήηφλ εθείλφλ ηδηοηήηφλ οίηηλες αποηειούλ ηελ πραγ-

καηηθήλ, αιιά θαηαπληγείζαλ σπό ηολ Ψεσδοποιηηηζκόλ, σπόζηαζηλ ηοσ.    
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  Όηαλ δε ν Τέθησλ, ούηφ πφς κσζηαγφγούκελος, θαηαλνήζεη ηελ ζεκαζίαλ ηνύ Γειθηθνύ 

Γλώζη Σ’ Ασηόλ ηόηε αζθαιώο θαη θηιαιιειία ζα αζθεί θαη ελ αξεηή ζα δεί ».  

Καη θαηαιήγεη ζε έλα απαηζηφδνμν θαη φρη θαη ηφζνλ ελζαξξπληηθφ γηά εκάο ζπκπέξαζκα :     

              « Πόζνη όκσο έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα αλαγλώζνπλ ηα ζύκβνια ηαύηα ; »           

 Σν ηππηθφ ηνχ Γηδαζθάινπ επηβεβαηψλεη ηα πεξηνξηζκέλα φξηα ηψλ Ησαλλίηηθσλ βαζκψλ :  

« ηα Τππηθά εκώλ δελ δύλαληαη λα πεξηιακβάλνπλ καθξάο αλαπηύμεηο αιιά ππνδεηθλύνπλ εηο  

   ηνλ κπνύκελν ηελ νδόλ, ηελ νπνίαλ νύηνο νθείιεη λα δηαλύζεη κεηά ζάρροσς θαη θαρηερίας ». 

Γελ πξνζδηνξίδεη φκσο ζαθψο ηελ νδφλ απηήλ, ε θχζηο ηήο νπνίαο παξακέλεη λεθειψδεο !  

Οη ηζηνξηθέο καο παξαθαηαζήθεο κπνξνχλ λα καο δηδάμνπλ πάξα πνιιά, γηά ηελ αλαγθαηφηε-

ηα θαη εμαηξεηηθή ρξεζηκφηεηα ηψλ βαζκψλ ηνχ ΑΑΣ ηνλ νπνίνλ φινη καο δηαθνλνχκε.   

Αλαθέξσ ελδεηθηηθά δχν θαηά ηελ γλψκε κνπ εμαηξεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο πεξηθνπέο απφ ην 

ρεηξφγξαθν ηνχ Φξάλθελ θαη απφ ηππηθφ ηνχ 1804, ηνχ 1
νπ

 Τπάηνπ πκβνπιίνπ ηψλ Ζ.Π.Α. :    

[ 14
νο

 ] : « νη Μεγάινη εθιεθηνί Υπέξηαηνη θαη Τέιεηνη Τέθηνλεο δελ ζηάζεθαλ ζε θακία δπζθνιία 

πνπ ζα ηνπο εκπόδηδε λα επηιέμνπλ ππνςεθίνπο ( ηέθηνλεο ), αιιά κε ηελ πξνθύιαμε λα κπνύλ-

ηαη κόλνλ άλδξεο πνπ ήηαλ ειεύζεξνη θαη ελόο δηαπξεπνύο βαζκνύ.       

Οη ηέθηνλεο όκσο ηώλ ρακεινηέξσλ βαζκώλ, πνπ δελ πεξηιακβαλόηαλ ζηηο ηδηαίηεξεο απηέο πξν-

θπιάμεηο, πνιιαπιαζηάζηεθαλ ζε όιε ηελ έθηαζε ηήο γεο, νη αξηζκνί ηνπο απμήζεθαλ πέξαλ από 

ην κέηξν, ώζηε ηα κσζηηθά ηνπο απνθαιύθζεθαλ θαη ε γλώζε ηνπο έγηλε θνηλή.     

Έηζη ώζηε δελ θξαηήζεθαλ ζε θακία εθηίκεζε θαη κόλνλ νη Μεγάινη Δθιεθηνί Υπέξηαηνη θαη 

Τέιεηνη Τέθηνλεο είραλ πνιύ κεγάιε πξνζνρή ζην λα θξύςνπλ ηα συειόηερα Μσζηήρηα ηής   

Τεθηοληθής Τέτλες  θαη απνθάζηζαλ λα θξαηήζνπλ ην αδηαπέραζηο κσζηηθό κεηαμύ ηνπο.     

Ζ Βαζηιηθή Τέρλε εθθπιίζηεθε ζε κηα θαηάζηαζε τφρίς γλώζε δηόηη νη εηζδνρέο γηλόηαλ πάξα 

πνιύ εύθνια, νη βαζκνί απνλεκόληνπζαλ ρσξίο ηα απαηηνύκελα πξνζόληα, ηα δηαζηήκαηα από-

θηεζεο ηνύ θάζε βαζκνύ πεξηνξίζηεθαλ θαη απνλεκόληνπζαλ πάξα πνιύ βηαζηηθά θαη κε πνιύ 

ιίγν ρξνληθό δηάζηεκα λα ηνπο ρσξίδεη κεηαμύ ηνπο. Απηέο νη δηαθνξέο δεκηνύξγεζαλ ηηο δηαθσ-

λίεο, αληηπαξαζέζεηο θαη ζηελνρώξηεο νη νπνίεο ζην ηέινο εμαηηίαο ησλ ν Τεθηνληζκόο έρεη απσ-

ιέζεη ηνύο ηξείο πξώηνπο βαζκνύο. Δπηπρώο  όκσο πνπ εκείο έρνπκε ζαλ παξεγνξηά ηελ γλώζε 

ηώλ κσζηηθώλ ηνύ Μεγάινπ Δθιεθηνύ Υπέξηαηνπ θαη Τειείνπ Τέθηνλνο, γηά ηα νπνία εθείλνη νη 

άιινη είλαη πιήξσο αλίδενη... Αο δσληαλέςνπκε  κε  δήιν ηελ πξνζπάζεηα γηά λα επηηύρνπκε ηελ 

Αρταία Τειεηοποίεζε.  Αο εξγαζηνύκε  γηά λα κάζοσκε ηελ επηζηήκε ηοσς, λα κηκεζνύκε ηελ 

δηαθξηηηθόηεηά ηνπο θαη  λα θιεξνλνκήζνπκε θάζε ηκήκα ηνύ επγελνύο επαγγέικαηόο ηνπο ».    
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 [ 21
νο 

Νσαρίηεο ἢ Πξψζνο Ηππφηεο ] : « όιεο νη επηγξαθέο πνπ βξεζήθαλ ζηνλ ηάθν ηνύ Φαιέγθ, 

αξρηηέθηνλα ηνύ πύξγνπ ηήο βαβέι, ήηαλ ηδηαίηεξα κπζηεξηώδεηο θαη κπνξνύλ λα ηηο θαηαιάβνπλ 

κόλνλ όζνη από θαηξνύ εηο θαηξόλ έρνπλ επηδείμεη ηελ κεγαιύηεξε ζύλεζε θαη έρνπλ κπεζεί ζηελ 

πηό πςειή θαη ππέξηαηε γλώζε ηώλ Μσζηερίφλ κας ...                                                                

Αιιά πξέπεη πξώηα λα ζπληξίςνπκε νινθιεξσηηθά ην θίδη ηήο άγλνηαο, θαη ησλ πξνιήςεσλ ζε 

ζέκαηα ζξεζθείαο, κε ηελ ειπίδα θαη πξνζδνθία ηήο Αησλίαο Μαθαξηόηεηαο ». 

Σα αλσηέξσ απνζπάζκαηα, αιιά θαη πιείζηα φζα άιια, κηινχλ γηα Απσαία Τελειοποίηζη 

γηά Υτηλόηεπα Μςζηήπια θαη αδηαπέξαζηα Μςζηικά ηήο Σεθηνληθήο Σέρλεο, θαζψο θαη κηα 

ζρεηηδφκελε κε απηά Δπηζηήκε, ηελ νπνίαλ ηδηαηηέξσο ν 18
νο

 βαζκφο ραξαθηεξίδεη σο Αληθή. 

Ο αείκλεζηνο Αιβέξηνο Πάτθ ζπλεγνξψληαο ππέξ ηψλ αλσηέξσ, ζηελ πεξηγξαθή ηνχ 30
νπ

 

βαζκνχ ζην βηβιίν ηνπ Γφγκα θαη Ζζηθή, εμεγεί κε ηξφπν πνπ φλησο ζνθάξεη ην πψο ε αιεζη-

λή θχζε ηνχ Σεθηνληζκνχ θξαηηέηαη κπζηηθή απφ ηνχο Σέθηνλεο ηψλ ρακεινηέξσλ βαζκψλ : 

 « Οη Κπαλνί βαζκνί είλαη κόλν ε εμσηεξηθή απιή ἢ ζθεπαζηή είζνδνο ηήο πξόζνςεο ηνύ λανύ. 

Μέξνο ηώλ ζπκβόισλ επηδεηθλύεηαη εθεί ζην κεκπεκέλν, αιιά παξαπιαληέηαη ζθόπηκα από ηηο  

ςεύηηθεο εξκελείεο. Ζ πξόζεζε δελ είλαη λα γίλνπλ θαηαλνεηνί από απηόλ, αιιά όηη ζα θαληαζ-

ηεί όηη ηνπο θαηαιαβαίλεη. Ζ αιεζηλή εξκελεία ηνπο είλαη δηαηεξεκέλε  γηα ηνπο ηθαλνύο, ηνπο 

πξίγθηπεο ηνύ Τεθηνληζκνύ ( Adepts ).   Οιόθιεξν ην ζώκα ηήο Βαζηιηθήο θαη Ηεξαηηθήο Τέρλεο 

ήηαλ θξπκκέλν, ηόζν πξνζεθηηθά γηα αηώλεο ζηνπο Υςεινύο Βαζκνύο, πνπ είλαη αθόκα θαη έσο 

ζήκεξα αδύλαην λα ιπζνύλ πνιιά από ηα αηλίγκαηα πνπ πεξηέρνπλ.  

Δίλαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθό γηα ηελ κάδα εθείλσλ πνπ απνθαινύληαη Τέθηνλεο, λα θαληάδνληαη 

όηη όια πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θπαλνύο βαζκνύο. Καη ηνύ θαζελόο νη πξνζπάζεηεο ζην λα απν-

θαιύςεη ηελ Αιήζεηα κέζα από απηνύο ζα είλαη κάηαηα εξγαζία θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε αιεζηλή 

αληακνηβή …. Ο Τεθηνληζκόο είλαη ζηελ θπξηνιεμία κηα Σθίγγα, ζακκέλε κέρξη ην θεθάιη ζηελ 

άκκν πνπ ζπζζσξεύηεθε  γύξσ ηεο από ηνπο αηώλεο ».  

Αλ πξνζέμνπκε ιίγν ζα δηαπηζηψζνπκε φηη  θάηη παξφκνην πξνζπαζεί λα καο ππνδείμεη θαη ην 

ηππηθφ ηνχ Μπζηηθνχ Γηδαζθάινπ ζην νπνίν ηνλίδνληαη κε εμαηξεηηθή ζαθήλεηα ηα εμήο :            

« Σην Δξγαζηήξην απηό είκαζηε δεθηνί σο καζεηέο εθ λένπ, όπσο ππήξμακε θαη ζηελ ζηνά ηνύ  

 πξώηνπ ζπκβνιηθνύ βαζκνύ. Δλ ηνύηνηο δελ ζεσξνύκεζα ηειείσο ακύεηνη, πνπ αγλννύκε ην    

 Τεθηνληθό θώο, όπσο είλαη νη ππνςήθηνη πξνο κύεζε εηο ηνλ πξώηνλ Σπκβνιηθό βαζκό.     

 Γλσξίδνπκε, όηη όηαλ κπεζήθακε ζηνύο βαζκνύο ηνύ Δηαίξνπ θαί ηνύ Γηδαζθάινπ, απνθηήζακε  

 δύν βαζκνύο πεξαηηέξσ ηεθηνληθήο κνξθώζεσο. Ζ κόξθσζε όκσο απηή δελ είλαη πιήξεο όπσο  
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 αθξηβώο δελ είλαη πιήξεο ην θώο ην νπνίν πξνζπίπηεη ζηνύο νθζαικνύο καο δηά κέζνπ ηνύ ζπκ- 

 βνιηθνύ πέπινπ, πνπ ηνπνζεηήζεθε επί ηνύ κεηώπνπ καο, σο ππνςεθίσλ, θαη θάιπςε απηνύο… 

Ο ηέηαξηνο βαζκόο πεξηιακβάλεη αμίαο ιόγνπ δηδαζθαιίαο, ώλ ε κειέηε παξέρεη επξύ ζηάδην είο 

ηνλ Γηδάζθαινλ, όπσο θαηαξηηδόκελνο Τεθηνληθώο, όρη κόλνλ θαηαλνήζεη ηνύο αλώηεξνπο βαζ-

κνύο, αιιά θαη εξκελεύζεη ηαο εθάζηνηε απαληώζαο αιιεγνξίαο θαη δπζεμήγεηνπο ελλνίαο ».    

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ σο άλσ πεξηθνπή, πξφθεηηαη γηά ηελ καζεηεία ελφο λένπ μεθηλήκαηνο, 

ππφ πξνυπφζεζεηο φκσο, θαζ’ φηη ππνηίζεηαη φηη ζηνλ Κπαλφ Σεθηνληζκφ (  ηππηθφ 4
νπ

 ) : 

« απνθηήζακε  νξηζκέλεο γλώζεηο, γλσξίζακε ηνύο ζπκβνιηζκνύο, ηνύο νπνίνπο καο εξκήλεπζαλ 
 

θαί θαηνξζώζακε λα εκβαζύλνπκε ζε απηνύο νιίγνλ θαη’  νιίγνλ θαη ε ελδειερήο κειέηε απηώλ 

καο αμίσζε, όρη κόλνλ λα ζπκπιεξώζνπκε ηελ ζηνηρεηώδε Τεθηνληθή κόξθσζε καο, αιιά θαη λα 

θαηαζηνύκε ηθαλνί λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα ηθαλνπνηεηηθά γηά ηνύο πςεινύο ζθνπνύο καο ». 

Όκσο ζηελ πξάμε νη εθπνλνχκελεο νκηιίεο θαη ζπδεηήζεηο κεηαμχ αδειθψλ δείρλνπλ φηη θαηά 

θαλφλα δελ θαηαθέξακε λα θαηαλνήζνπκε ηνύο αλώηεξνπο βαζκνύο πέξαλ ηήο φπνηαο εζηθήο 

ρξνηάο ησλ, ε θαηαλφεζε ηήο νπνίαο αλακθίβνια νπδφισο  ρξήδεη ζπκβφισλ θαη αιιεγνξηψλ.    

Αλαθέξακε φηη, θαηά ηνλ Νέζηνξα Λάζθαξη αιιά θαη πιείζηνπο άιινπο εξεπλεηέο, « ζηα ζύ-

κβνια ηνύ Τεθηνληζκνύ απεηθνλίδεηαη νιόθιεξνο ε Απνθάιπςε ηνύ Λόγοσ…». Δπεηδή φκσο νη 

βαζκνί πξέπεη λα κειεηψληαη ζε ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ησλ, πξαγκαηνπνηνχκε κηαλ ππέξβαζε. 

Γηαβάδνπκε ζηνλ 13
ν
 βαζκφ Ηπ. ηήο Βαζ. Αςίδνο « ελ ζηόκαηη Λέοληος ο Λόγος εσρίζθεηαη ».  

ηνλ 18
ν
 βαζκφ νη ππνςήθηνη δειψλνπλ φηη αλήθνπλ ζηελ θπιήλ ηνχ Ηνχδα, πηνχ ηνχ Ηαθψβ, 

πνπ ζεσξείην Βαζηιηθή θπιή κε έκβιεκα ηνλ Λέονηα, απφγνλνο ηήο νπνίαο είλαη ν Μεζζίαο !  

Ο Ενπξνβάβει πνπ αλέγεηξε ηνλ 2
ν
 λαφ, 15

νο
-16

νο
 βαζκφο, είλαη αξρεγφο ηήο θπιήο ηνχ Ηνχδα. 

Αλ επνκέλσο ν ελζαξθσζείο Λόγορ έιεγε ζηνχο καζεηέο ηνπ, ηνχο ζενζεβείο εθείλνπο ελαξέ-

ηνπο αλζξψπνπο, έηη πνιιά έρσ πκίλ ιέγεηλ, αιι’ νύ δύλαζζε βαζηάδεηλ άξηη, θαη πξνθαλψο δελ 

αλαθεξφηαλ ζε εζηθέο παξαηλέζεηο, αληηιακβαλφκαζηε πφζνλ απξνεηνίκαζηνη είκαζηε, λα κε 

πνχκε ειαρηζηφηαηνη, λα θαηαλνήζνπκε, έζησ θαη πνιχ αηειψο, ηελ απνθάιπςε ηνχ Λόγος, 

αλ φλησο αιεζεχεη φηη απηή απεηθνλίδεηαη ζηα ζχκβνια θαη ζηηο κπήζεηο ηνχ Σεθηνληζκνχ. 

Άμηνλ κεγίζηεο πξνζνρήο θαη κειέηεο, ηπγράλεη ην αθφινπζν εδάθην απφ ηελ δηδαζθαιία ηνχ 

καζεηή : « Εσεξέο αθηίλεο πξνζέβαιαλ ηνύο νθζαικνύο κνπ θαη είδα όινπο ηνύο αδειθνύο κνπ  

νπιηζκέλνπο δηά μηθώλ, σλ αη αηρκέο δηεπζύλνλην θαη’ εκνύ. Ζλόεζα έθηνηε όηη ηα μίθε εθείλα 

ζπκβόιηδαλ ηαο αθηίλαο ηνύ Φσηόο ηήο Αιεζείαο αίηηλεο εθ πξώηεο όςεσο πιήηηνπλ ηελ δηαλν- 

εηηθήλ όξαζηλ εθείλνπ όζηηο δελ είλαη πξνπαξαζθεπαζκέλνο δη’ εκκόλοσ Δηδαζθαιίας ».     
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ηελ απηνγλσζηαθή ηνπ πνξεία ν θάζε Σέθηνλαο, θαη ζην βαζκφ πνπ αλαγλσξίδεη θάηη ηέηνην, 

έρεη σο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο θαη βνεζήκαηα ηνπ ηα ηππηθά ηψλ αληίζηνηρσλ βαζκψλ πνπ 

ζπκκεηέρεη. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ, θαζψο δελ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε γξαπηή δηδαζθαιία 

ἢ θάπνηα απζεληία, νχηε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, έγθεηηαη ζηα ςπρνινγηθά απνηειέζ-

καηα πνπ έρεη επάλσ ηνπ ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο ηεθηνληθέο εξγαζίεο θαη ζηελ αηνκηθή κειέηε 

ηψλ ηππηθψλ, ηψλ λνεκάησλ πνπ απηά θξχβνπλ, θαη ησλ ζπκβφισλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ ζηνά. 

Ζ δηαδηθαζία απηή αλαγθαζηηθά ζπλδέεηαη κε κηα ανώηεπη Γνώζη, ε νπνία δηαηξέρεη ηελ 

αλζξψπηλε ηζηνξία απφ ηηο απαξρέο ηνχ Κφζκνπ.  

Σν πξφβιεκα πάληα ζε ζρέζε κε απηήλ ηελ αλψηεξε Γλψζε είλαη φηη δελ είλαη εχθνιν λα κε-

ηαδνζεί κε ηελ ζπλεζηζκέλε ζθέςε. Τπήξρε πάληνηε ν θφβνο, φρη βέβαηα πξνεξρφκελνο απφ 

θάπνην θπλήγη καγηζζψλ, γηα ην αλππέξβιεην εκπφδην ηήο γιψζζαο θαη ηνχ θηλδχλνπ ηήο δηα-

ζηξέβισζεο ηψλ πςειψλ ελλνηψλ. Οη πξνπάηνξεο καο, πνπ θαηείραλ ηελ αλψηεξε Γλψζε, 

βιέπνληαο ηελ αηέιεηα θαη ηελ αδπλακία ηήο ζπλεζηζκέλεο γιψζζαο πξνζπάζεζαλ λα ηελ εθ-

θξάζνπλ κε κχζνπο, ζχκβνια, αιιεγνξίεο, παξαβνιέο θαη κε ηδηαίηεξνπο ιεθηηθνχο ηχπνπο.   

Έηζη, ρσξίο ηνλ θίλδπλν ηήο αιινίσζεο ηνχ λνήκαηνο, ε αλψηεξε Γλψζε κεηαθέξζεθε απφ 

ηελ κία Μπζηεξηνζνθηθή ρνιή ζηελ άιιε θαη απφ ηελ κία επνρή ζηελ άιιε, κέρξη ζήκεξα. 

Όιεο νη Ηεξέο Γξαθέο, θαζψο θαη νη κπήζεηο ηνχ Σεθηνληζκνχ, έρνπλ σο ζθνπφ ηνπο λα καο 

κεηαδψζνπλ έλα λφεκα πςειφηεξν απφ απηφ πνπ πεξηέρεηαη ζηηο ζπλήζεηο ιέμεηο.    

Γειαδή, απηφ ην αλψηεξν, θξπκκέλν εζσηεξηθφ λφεκα, δνζκέλν κε ιέμεηο θαη εηθφλεο ηήο 

θαζεκεξηλήο ρξήζεο, κπνξεί λα ην ζπιιάβεη θαλείο εζσηεξηθά κφλνλ κε ηελ Καηανόηζη.  

                         Εζυηεπική Εξέλιξη ζεκαίλεη Ανάπηςξη ηήρ Καηανόηζηρ.   

Οη κπήζεηο κε ηα ζχκβνια θαη ηηο αιιεγνξίεο είλαη ηα θιεηδηά ηα νπνία πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ 

θαηαλφεζε επηδξψληαο ζε φηη νλνκάδνπκε Τπνζπλείδεην καο ἢ Τπνζπλείδεηνλ Ννχλ.    

Ο ζθνπφο ινηπφλ ηψλ κχζσλ θαη ηψλ ζπκβφισλ είλαη λα πξνζεγγίζνπλ ηα αλψηεξα ζπλεηδεζη-

αθά θέληξα ηνχ αλζξψπνπ θαη λα ηνχ κεηαβηβάζνπλ ηδέεο απξφζηηεο ζηελ δηαλφεζε ηνπ , θαη 

κάιηζηα λα ηηο κεηαβηβάζνπλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απνθιείεηαη ν θίλδπλνο παξεξκελείαο.     

Θα έρνπκε ζπλεπψο, φπσο  είλαη θπζηθφ, κεγάιεο παξαλνήζεηο φηαλ είκαζηε πξνζθνιιεκέλνη 

ζην γξάκκα ηψλ κπήζεσλ θαη φρη ζην πλεχκα, δειαδή ζην εζψηεξν θεθξπκκέλν λφεκα ηνπο ! 

Οη κχζνη πξννξίδνληαη λα επηδξάζνπλ ζπλεηδεζηαθά ζην αλψηεξν πλαηζζεκαηηθφ θέληξν θαη 

ηα ζχκβνια ζην αλψηεξν Γηαλνεηηθφ θέληξν ηνχ ακπήηνπ. Πσο φκσο κπνξεί λα γίλεη απηφ ; 

Ζ πξνεηνηκαζία, γηα λα δερηεί θαλείο ηδέεο πνπ αλήθνπλ ζηελ αλψηεξε Γλψζε, μεθηλάεη πάληα 
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απφ ηνλ ζπλεζηζκέλν καο θνηλφ λνχ, γηαηί κφλνλ έλαο λνχο θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλνο είλαη 

δπλαηφλ λα κεηαβηβάζεη ηέηνηεο  ηδέεο ζηα αλψηεξα θέληξα, ρσξίο λα εηζάγεη μέλα ζηνηρεία.         

    Μέζσ ινηπφλ ηψλ ζπκβφισλ, ν Σέθηνλαο, εθ’ φζνλ βέβαηα πξνεηνηκαζηεί θαηαιιήισο θαη 

αζθεζεί πξαθηηθά ζε απηφ, έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζεη κε ηελ βαζχηεξε θχζε ηνπ. 

Σν δπζηχρεκα φκσο είλαη φηη νη κέζνδνη πξνεηνηκαζίαο δελ ππάξρνπλ πιένλ, ηα θιεηδηά έρνπλ 

ραζεί θαη δελ ππάξρεη ρξφλνο θαη ηξφπνο, ηνπιάρηζηνλ δηαζέζηκνο ζηνλ ζχγρξνλν Σεθηνληζκφ, 

ψζηε λα πξνρσξήζεη θαλείο ζπζηεκαηηθά θαη νξγαλσκέλα ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία.                                    

Οη δηάθνξεο πιεξνθνξηαθέο εμεγήζεηο πνπ δίλνληαη ζρεηηθά κε ηα ζχκβνια ζηηο ζηνέο παξα-

κέλνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνχ δεηήκαηνο κελ κπνξψληαο λα ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζην δχζ-

θνιν έξγν ηήο αλαδήηεζεο ηνχ Φσηφο, κέζσ ηήο θαζφδνπ ζην βάζνο ηήο ζπλεηδήζεσο θαη ηήο 

ελαξκφληζεο  κε ηνλ Παγθφζκην Ρπζκφ. 

Έηζη, αλ θαη ν Σεθηνληζκφο πεξηέρεη ζηα ηππηθά ηνπ έλαλ πινχην Γλψζεσο εληνχηνηο νη γέθπ-

ξεο πξνο απηήλ έρνπλ ραζεί. Διάρηζηνη, κε αγλά θίλεηξα, αγσλίδνληαη δηαθξηηηθά λα βξνχλ ηξ-

φπνπο , ψζηε λα γίλεη θάηη πνπ ζα αθππλίζεη θαη θάπνηνπο άιινπο πξνο ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ 

χπαξμεο ηνχ Σάγκαηνο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ  " αλνηθνδφκεζε ηνχ Νένπ Αλζξψπνπ ".                          

Οη ελδείμεηο γηά ην πφζνλ είλαη εθηθηή  κηα ηέηνηα αθχπληζε δελ είλαη θαζφινπ ελζαξξπληηθέο.  

Σν κφλν ηζρπξφ πνπ κέλεη ζηνλ ζχγρξνλν Σεθηνληζκφ είλαη αλακθηζβήηεηα ε δχλακε ηψλ ηπ-

πηθψλ ηνπ θαη νη ζπλαηζζεκαηηθέο αιιαγέο πνπ κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζε φπνηνλ ζπκκεηέρεη, 

κε ηελ πξνυπφζεζε θαη πάιη φηη ε Σειεηνπξγία γίλεηαη ρσξίο εθπηψζεηο θαη γλσξίδεη πσο λα 

ζπκκεηέρεη, κε άιια ιφγηα πσο λα θέξεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε κία θαηάζηαζε δεθηηθφηεηαο θαη      

" αλνίγκαηνο ", δηαθνξεηηθή απφ φηη είλαη ζπλήζσο ζηηο αζρνιίεο ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

Παξά ηαχηα είκαζηε εμαηξεηηθά επλνεκέλνη απφ ηνλ ΜΑΣ πνπ έηπρε λα εηζέξζνπκε ζην 

Σάγκα θαη επεηδή έρνπκε ηελ αλάγθε λα ελλνήζνπκε ν βαζκφο επηζεκαίλεη φηη ν Σεθηνληζ-

κφο επηβάιιεη ην θαζήθνλ ηήο αλαδεηήζεσο ηήο αιεζείαο άλεπ εμαηξέζεσο, άλεπ ζπκβηβαζκνύ.      

ηνχο βαζκνχο ηήο ηνάο Σειεηνπνηήζεσο ε απψιεηα ἢ απφθξπςε ηνχ Λόγοσ εκθαλίδεηαη κε 

ηελ αιιεγνξία ηνχ ζαλάηνπ ηνχ Υηξάκ θαη ηελ θαηά ην δπλαηφλ απνθαηάζηαζε κε ηελ αλ- 

εχξεζε θαη ηηκσξία ηψλ δνινθφλσλ, κε ηελ δπλαηφηεηα επηζθέςεσο ηνχ Ηεξνβνάκ θαη έμε 

επηιεγκέλσλ δηδαζθάισλ ζηνλ Σάθν ηνχ Υηξάκ κέζα απφ έλα δξχθαθην, κε ηελ επηζηξνθή  

ηνχ Ενπξνβάβει απφ ηελ Βαβπιψλα ηήο αηρκαισζίαο ζηελ Γε ηήο Δπαγγειίαο θαη απνπεξά- 

ησζε ηνχ λανχ, κε ηελ αλεχξεζε ηνχ Άθαηνπ Ολφκαηνο ηήο Θεφηεηαο πνπ απσιέζηεθε κεηά 

απφ ηνλ θαηαθιπζκφ ηνχ Νψε ζηελ θξχπηε πνπ θαηαζθεχαζε κέζα ζην έδαθνο ν Δλψρ θ.ι.π.  
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Οη πξνπάηνξεο καο ηδξπηέο ηνχ Σεθηνληζκνχ, πνπ ήηαλ ρξηζηηαλνί νηθνδφκνη ηψλ Καζεδξηθψλ 

λαψλ θαζψο θαη νη κεηέπεηηα ζπκπξάμαληεο  Απνδεδεγκέλνη Σέθηνλεο, είραλ αλακθίβνια πξν 

νθζαικψλ ηνλ αξηηφηεξν θψδηθα Ζζηθήο πνπ πεξηθιείεηαη ζηα Δπαγγέιηα θαη δελ είραλ ρξείαλ 

νπδεκηάο ζπκβνιηθήο εζηθήο, ππφ ηνλ καλδχα πεξηπιφθσλ κπήζεσλ θαη αιιεγνξηψλ. 

Έηζη ν εζσηεξηζηήο θαη θηιφζνθνο Martin Erler δηθαίσο αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ  ν ζύγρξνλνο 

άλζξσπνο  θαί ην Τππηθό ην απηνλφεην :  όηη πξέπεη λα έρεη θαλείο κεγάιε δόζηλ παηδαξησδίαο  

γηά λα ηνλ πείζνπκε όηη ρξεηάδεηαη κηά θαιά νξγαλσκέλε αδειθόηεηα κε εληππσζηαθό ηππηθό, 

γηά λα ηνλ δηδάμνπκε, κεκνλνκέλσο θαί θάησ από ηελ απζηεξόηεξε ερεκύζεηα ηηο δέθα εληνιέο ἢ 

κία παξαιιαγή απηώλ, πξάγκα πνπ έγηλε ήδε από ηηο πξώηεο ηάμεηο ηνύ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ !    

Αλ δε εξεπλήζνπκε ιίγν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηήλ, ζα δηαπηζηψζνπκε γηά παξάδεηγκα φηη ε 

ιέμε αγάπε πεξηέρεηαη ζην ηππηθφ ηνχ καζεηή ηξείο ἢ ηέζζεξηο θνξέο κφλνλ, ελψ ηα Δπαγγέ-

ιηα πεξηέρνπλ ηελ ιέμε αγάπε ἢ ζρεηηθέο πεξί απηήλ παξαηλέζεηο πεξηζζφηεξν απφ 330 θνξέο.  

ε φινπο δε ηνχο ππνινίπνπο βαζκνχο δελ ζπλαληάηαη πνπζελά ε ιέμε αγάπε, πιελ ηνχ 18
νπ

. 

Καη εδψ αθφκε ε αληίζηνηρε ιέμε ζηα παιαηφηεξα μέλα ηππηθά ήηαλ Charity πνπ ζηα Αγγιν-

ειιεληθά ιεμηθά δελ ζεκαίλεη αγάπε αιιά επηείθεηα, ειεεκνζχλε, επζπιαρλία, θηιαλζξσπία. 

Αληηζέησο ζε πνιινχο βαζκνχο επηθξαηεί ε έλλνηα ηνχ θανάηος, ηήο εκδικήζευρ ἢ ηήο ηιμυ-

πίαρ ηψλ ππαηηίσλ δνινθφλσλ θαη θπζηθά έληνλα αλαδχεηαη έλαο αλάινγνο πξνβιεκαηηζκφο. 

  Όκσο, ζηελ πξνζπάζεηα καο λα ηνλίζνπκε φηη έρεη αηνλήζεη ε ελαζρφιεζε καο κε ην εμίζνπ 

ζεκαληηθφ κείδνλ ηκήκα, ην πεξηθιεηφκελν ζηνλ φξν Φιλοζοθικόρ Τεκηονιζμόρ, έρεη παξεμ-

εγεζεί ε ζέζε καο λα κελ επηθεληξσλφκαζηε μόνον ζηηο εζηθέο αμίεο, αιιά λα πξνζπαζνχκε 

λα πξνζεγγίζνπκε ην βαζχηεξν λφεκα ηψλ βαζκψλ θαη ηψλ ζηφρσλ πνπ απηνί εμππεξεηνχλ.  

Ο φξνο Φηινζνθία ρξεζηκνπνηήζεθε γηά πξψηε θνξά γηά λα δεισζεί ε έξεπλα επάλσ ζηηο Γε-

ληθέο Αξρέο. Όκσο θαλέλαο νξηζκφο δελ κπνξεί λα εμαληιήζεη ην λφεκα ηεο, γη’απηφ θαλέλαο 

δελ απνδεηθλχεηαη κνλαδηθφο. Μαο ιέλε νη αθαδεκατθνί καο δηδάζθαινη ζηα παλεπηζηήκηα φηη 

θηινζνθία είλαη ε νληνινγία, ε αηζζεηηθή, ε γλσζηνινγία, ε εζηθή, ε κεηαθπζηθή, θ.ν.θ.                           

Καηά ηελ άπνςε κνπ, Όσι !  Όια απηά είλαη απφ ην πεξηζψξην. Έλα πξάγκα είλαη θηινζνθία. 

Φηινζνθία είλαη ν ζηνραζκφο επάλσ ζην θαηλφκελν ηνχ ζαλάηνπ. Έηζη φξηζε ηελ θηινζνθία ν 

Πιάησλ, έλαο απφ ηνχο κέγηζηνπο Έιιελεο θηινζφθνπο. ην δηάινγφ ηνπ Φαίδφλ, ζηνλ νξηζ-

πνπ δίλεη, κάο ιέεη φηη ε θηινζνθία είλαη ε κειέηε ηνχ ζαλάηνπ : « ην νπδέλ άιιν εζηίλ ε νξζώο 

θηινζνθνύζα θαη ηώ όληη ηεζλάλαη κειεηώζα ξαδίσο ». Παξάινγνο νξηζκφο ; Αο κελ ζπεχζνπ-

κε φκσο λα θξίλνπκε ! Ζ θηινζνθία φκσο είλαη απιφ πξάγκα. Ο θαζέλαο απφ εκάο θηινζνθεί. 
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Φηινζνθία ζεκαίλεη φηη ζθέπηνκαη, ζηνράδνκαη θαη πξνζπαζψ λα βξσ ηνλ θαιχηεξν ηξφπν, 

γηά λα δήζσ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ δσή κνπ θαη λα πξνζεγγίζσ ην επέθηεηλα. 

Έηζη νη Σέθηνλεο είλαη θίινη ηήο νθίαο ( θηινζνθνχλ ), δηφηη φπσο καο ιέεη ν σθξάηεο :   

         « Σνθία είλαη λα ληθήζνπκε ηνλ εαπηό καο, ελώ άγλνηα λα ληθεζνύκε από απηόλ ».   

ηελ ζπλέρεηα, ν Πιάησλ ζα καο πεί φηη : « Καη ην ηεζλάλαη απηνίο ήθηζηα θνβεξόλ ». 

Καη φηαλ έξζεη ε ψξα λα πεζάλνπλ, ιέεη, δελ θνβνχληαη ηνλ ζάλαην, δηφηη ήηαλ ζσζηή ε πνξ-

εία ηνπο ζε φιε ηνπο ηελ δσή θαη ε ζρέζε ηνπο κε ην θαηλφκελν ηνχ ζαλάηνπ. Πξνζζέηεη ν 

28
νο

 : « νπσζδήπνηε θαη αλ έρεη ην αίληγκα ηνύ ζαλάηνπ, ν δίθαηνο κπνξεί λα πεζάλεη εηξεληθά ».           

Λέγεηαη φηη ν κχζνο ηνχ Υηξάκ είλαη έλα Οξφζεκν - Landmark θαη ην ηππηθφ ηνχ Γηδαζθάινπ 

κάο ππνδεηθλχεη φηη ζηελ αξραία Αίγππην ν Γ΄ βαζκφο νλνκαδφηαλ « Θύπα ηνχ Θανάηος ».  

Υξεηάδεηαη θακία θαιχηεξε δήισζε γηά λα απνδεηρηεί ε θάπνηα, έζησ θαη καθξηλή ζρέζε, κε 

ηα Αηγππηηαθά Μπζηήξηα ; Μήπσο εδψ θξχβεηαη ε βαζχηεξε « θηινζνθία » ηνχ Σεθηνληζκνχ ;   

Λέεη ν Σξηο Ηζρπξφο Γηδάζθαινο  : « Καιύςακε ηνύο νθζαικνύο ζαο δηά πέπινπ δηαθαλνύο… 

δηόηη όπσο δελ βιέπεηε θαιώο δηα ηώλ θπζηθώλ νθζαικώλ έηζη θαη δελ αληηιακβάλεζζε θαιώο ».  

Γηαηί φκσο δελ αληηιακβαλφκαζηε θαιψο , θαη ηη είλαη πνπ ιαλζάλεη απφ ηελ αληίιεςή καο ;   

Θα έπξεπε ζπλεπψο λα καο πξνβιεκαηίδεη ε δηαπίζησζε ηνχ ηππηθνχ πεξί ηθαλφηεηνο αληηιή-

ςεσο, δηφηη φπσο ήδε ηνλίζακε νη εζηθέο έλλνηεο θαη αμίεο, νπδεκίαλ ρξείαλ έρνπλ ζπκβφισλ, 

αιιεγνξηψλ ἢ πνιππιφθσλ κπήζεσλ γηά λα γίλνπλ θαηαλνεηέο αθφκε θαη ζηα κηθξά παηδηά.     

Καη φηαλ αθαηξείηαη ην θάιπκκα ηψλ νθζαικψλ έρνπκε άξαγε δηεξσηεζεί ηη είλαη φλησο απηφ 

πνπ θαη’ νπζίαλ πξνζηέζεθε ζηελ αληίιεςε καο πνπ πξφηεξνλ είρακε θαηαλνήζεη αηειψο ; 

Έθξηλα ζθφπηκε ηελ παξαηήξεζε απηή δηφηη κε ηελ κειέηε ηνχ Διεπζεξνηεθηνληζκνχ θαη ηψλ 

κπήζεσλ εηζρσξνχκε φιν θαη πηφ πνιχ ζε έλα ηνκέα λέσλ αιιά θαη εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ.             

Αιιά ην γεγνλφο, φηη νη γλψζεηο πνχ απνθηήζακε ἢ ζπιιάβακε είλαη λέεο, απαηηεί κηα ζπλεη-

δεηή πξνζπάζεηα ηνχ αλζξψπνπ, απφ κηα νξηζκέλε άπνςε, αο ηελ νλνκάζνπκε Γεκηνπξγηθή.     

 Όκσο, ε ζπλήζσο κεραληθή αληίδξαζε ηνχ αλζξψπνπ, πξνβάιιεη πάληα αληίζηαζε θαη εκπφ-

δηα ζε κηα ηέηνηα πξνζπάζεηα πξνο επίηεπμε ηήο Καηαλφεζεο.  

Σν 1
ν
 εκπφδην είλαη ε δηαλνεηηθή θφπσζε, απνηέιεζκα ηήο εμαληιήζεσο ηψλ απνζεκάησλ 

ελεξγείαο πνχ είλαη απαξαίηεηεο γηά ηελ επηδησθφκελε ζπγθέληξσζε θαη παξαηεξεηηθφηεηα.  

Σν απφζεκα απηφ, ζηνλ ζπλήζε άλζξσπν, είλαη ειάρηζην γηαηί ζπλήζσο ην απνζεθεχεη νξηαθά 

θαζψο ε απνξξφθεζε ηήο ελέξγεηαο εμνπδεηεξψλεηαη ζρεδφλ ακέζσο κε αλάινγε θαηαζπαηά- 

ιεζε πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηα ςπρνθζφξα πξνβιήκαηα ηήο θαζεκεξηλφηεηαο  θαη ζηα πάζε.  
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Έηζη σζείηαη ν άλζξσπνο λα εγθαηαιείςεη ηνλ δξφκν πξνο ηελ έξεπλα, πξνο ην λέν, επνκέλσο 

πξνο ην άγλσζην, γηά λα αθήζεη ηελ ζθέςε λα θπιήζεη ζε δξφκνπο ήδε ραξαγκέλνπο, ζχκ-

θσλα κε κηα δηαδηθαζία πνχ δελ απαηηεί νχηε ζπλεηδεηέο πξνζπάζεηεο, νχηε ζπγθέληξσζε.  

Σν 2
ν
 εκπφδην πξνέξρεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ αδξάλεηα ηήο θχζεσο ηήο χιεο, ζηελ νπνίαλ ν άλζ-

ξσπνο δεί, πνπ ζε θάζε πεξίζηαζε ηνλ παξαζχξεη ζηελ εγθαηάιεηςε ηψλ αλαδεηήζεσλ ηνχ 

λένπ θαη ηνχ αγλψζηνπ πνχ απαηηνχλ, σο είπακε, ζπλεηδεηέο θαη δεκηνπξγηθέο πξνζπάζεηεο.   

Αζθαιψο,ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηήο θηινζνθηθήο ζθέςεο είλαη ε αλαδήηεζε ηήο αιήζεηαο 

θαη φρη ε θαηνρή ηεο, γηαηί θαηά ηνλ Πιάησλα , « ε νθία είλαη ραξαθηεξηζηηθφ ηψλ Θεψλ ».  

Όκσο ζην επίπεδν πνπ πξνζσξηλά δηαβηνχκε κφλνλ κεξηθή γλψζε ηήο Αιεζείαο είλαη εθηθηή. 

Να ηη αλαθέξεη πεξί απηνχ ν 18
νο

  ΡΡΡ   +  θαη ηειεπηαίνο βαζκφο ηνχ Τπεξηάηνπ Πεξηζηπιίνπ : 

« Σάο αλαγγείιακε όηη επαλεύξεηε ηόλ απνιεζζέληα Λόγνλ. Δληνύηνηο κε πηζηεύεηε όηη ν Τεθηνλη-

ζκόο ζάο ιέγεη όηη ε Αιήζεηα αλεπξέζε. Τνύην ζα ήην αληίζεην πξνο ηελ Τεθηνληθήλ Γηδαζθαιία.   

Αιι' εάλ δελ αλεύξσκελ ηελ αησλίαλ Αιήζεηαλ, εύξνκελ ελ ηνύηνηο ηήλ νδόλ ε νπνία καο νδεγεί 

λα πιεζηάζνπκε πξνο απηήλ, ηόζνλ πιεζίνλ, όζνλ επηηξέπεη ηνύην ε αλζξσπίλε δηάλνηα ». 

Ζ γλψζε ηήο Αιεζείαο απνηειεί δηά εκάο ππέξηαην αγαζφ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ Απνθάιπςε 

ηνχ ΛΟΓΟΤ ζην Κνζκηθφ επίπεδν. χκθσλα κε ην ιεμηθφ ηψλ Liddell - Scott ε ιέμε Αιήζεηα 

πξνέξρεηαη απφ ην ιήζσ = ιαλζάλσ, δειαδή κνχ δηαθεχγεη, θαη ην ζηεξεηηθφ " α ". Δθείλν πνπ 

κάο δηαθεχγεη είλαη ε επίγλσζε ηήο Θείαο καο πξνέιεπζεο θαη ηνχ ηειηθνχ ζθνπνχ καο, πνπ 

είλαη ε επάλνδνο καο ζηελ Θετθή Μνλάδα κέζσ ηήο επίηεπμεο ηήο Αξεηήο θαη ηήο νθίαο.  

πλεπψο ζηελ έξεπλα ηήο Αιεζείαο δελ πξέπεη θαηά θαλφλα, σο αλ είκαζηαλ έλα θνηλφ ζσκα-

ηείν, λα εηζάγνπκε ηελ ζπλήζε λννηξνπία, ηηο ζπλήζεηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη ηηο πάζεο 

θχζεσο επηθξαηνχζεο πξνιήςεηο, πξνθαηαιήςεηο θαη νκαδηθέο αιήζεηεο ηψλ θνηλσληψλ. 

Αιιά λα επηθεληξψλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο  καο ζην λα εξεπλήζνπκε θαη λα θαηαλνήζνπκε ηηο 

Απσέρ ηνχ Σεθηνληζκνχ φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ δηά ηήο απφ αηψλσλ Παξαδφζεσο …  

Όπσο νξζά ηνλίδεη o πνιπγξαθφηαηνο  Α. Πάτθ : ε αιεζήο θηινζνθία, ε νπνία ήηαλ γλσζηή εηο 

ηνλ Σνινκώληα θαη αζθήζεθε από απηόλ, είλαη ε βάζε ζηελ νπνίαλ ν Τεθηνληζκόο ζεκειηώζεθε.        

Οθείινπκε αδηαιείπησο λα επαλεξρφκαζηε ζηηο πίζερ ηήο Παπαδόζευρ θαη ηψλ ηςπικών καο, 

επί ηψλ νπνίσλ βαζίδεηαη ην ςπρνινγηθφ θαη πλεπκαηηθφ λφεκα ηψλ κπήζεσλ, βαζηθφο ζηφρνο 

ηψλ νπνίσλ είλαη ε θαηαλφεζε ηνχ πςεινχ πξννξηζκνχ καο θαη ε πλεηδεζηαθή καο αλέιημε, 

κε ηελ θαηάδεημε ηήο νδνχ πξνο επίηεπμε ηνχ Γειθηθνχ παξαγγέικαηνο  Γνώθι Σ’ Αςηόν.    

                                                                                                                     Αλαηνιή Θεζζαινλίθεο 7 - 4 - 2014 
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