
Από τον μυητικό Λαβύρινθο στον Κοσμικό Ναό και το Ερεδώμ 

Ο Τεκτονισμός έχει έναν παλαιό ορισμό. Είναι ένα, Ιδιότυπο σύστημα ηθικής, που 
καλύπτεται με αλληγορίες και επεξηγείται με σύμβολα. 

Μα, η αλληγορία, η αφήγηση, η με ορισμένο τρόπο κίνηση όλα τελικά είναι 
συμβολικά. 
Τι πρόβλημα υπάρχει με το σύμβολο; Πως εξελισσόμενο μέσα στους αιώνες και τις 
διαφορετικές κοινωνίες αποκτά ορισμένες φορές διαφορετικές από τις πρώτες του 
ερμηνείες. Διαφορετικά καλύματα, διαφορετικά πέπλα. Έτσι αν με την νέα ερμηνεία 
προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε παλαιούς συμβολισμούς μπορεί να οδηγηθούμε σε 
απολύτως λανθασμένα συμπεράσματα. 
Ένα μικρό παράδειγμα. Το αρχαιότερο τεκτονικό κείμενο είναι ένα μεσαιωνικό 
ποίημα του 14ου αιώνα, το regius poem, που μας αφορά απόλυτα γιατί ξεκινά 
αναφέροντας τον Ευκλείδη ως δημιουργό του τεκτονισμού. Πριν 18 χρόνια είχα 
κυκλοφορήσει μια μετάφραση του στα ελληνικά. Κάποιος καλόπιστος  τέκτονας που 
τον ενοχλούσε αυτή η προσέγγιση πήρε το πρωτότυπο κείμενο και αποκάλυψε 
αμέσως την πλαστότητα του. Ενώ όλοι ξέρουμε ότι ο Ευκλείδης ήταν μαθηματικός το 
κείμενο τον αναφέρει ως ... συμβολαιογράφο!!! Άρα οφθαλμοφανέστατα ήταν 
πλαστό. 
Όπως κάθε φανατικός ο φίλος μας έμεινε πιστός στις εμμονές του και δεν έδωσε 
σημασία σε λεπτομέρειες. 
Πριν μερικά χρόνια είχα βάλει ως προμετωπίδα σε ένα βιβλίο μου αυτή τη φράση του 
διάσημου αλχημιστή του 16ου αιώνα Χάινριχ Κούνρατ:
 “Σε τι ωφελούν οι δάδες, το φως, τα ματογυάλια αφού οι άνθρωποι δεν θέλουν να δουν;”

Λοιπόν, την εποχή του μεσαίωνα η λέξη clerk δηλώνει αυτόν που ξέρει ανάγνωση και 
γραφή, που βοηθά στην εκκλησία και συντάσσει επιστολές για όποιον έχει ανάγκη. 



Τον σεβαστό εγγράμματο της εποχής δηλαδή. Καμία σχέση με την σημερινή έννοια 
συμβολαιογράφου και υπαλλήλου γραφείων. Τι συνέβη δηλαδή; Ο φίλος μας 
προσπάθησε  να ερμηνεύσει ένα σύμβολο, τη λέξη, με την σύγχρονη έννοια της και 
οδηγήθηκε σε εντελώς λανθασμένο συμπέρασμα. Και αυτό για να ήμαστε έντιμοι 
πρέπει να πούμε πως μπορεί να συμβεί εύκολα και στον καθένα.

Έτσι απόψε θέλω να σας μιλήσω για ορισμένα σύμβολα που συνδέονται στην 
ιστορική τους εξέλιξη όχι μόνο την τεκτονική μυθολογία και το αφήγημα της αλλά,
 μερικώς και στο αφήγημα και την αλληγορία της ζωής όλων μας.

Ξεκινάμε λοιπόν με το πρωτόγονο πλάσμα που τιθασεύοντας τη φωτιά μεταβλήθηκε 
στον σοφό άνθρωπο Homo sapiens. Τότε αντιμετώπισε το εχθρικό περιβάλλον και σιγά 
σιγά ξεκίνησε να γνωρίζει και να κατακτά το άγνωστο.

Η φωτιά σχετίστηκε και με ορισμένα δέντρα όπως για παράδειγμα την Δρυ. Γιατί; 
Γιατί όταν την χτυπά κεραυνός – η εκ θεού φωτιά- το ξύλο της έχει την ιδιαιτερότητα 
να συντηρεί τη φλόγα για πολλές ώρες και έτσι να την παίρνει ο άνθρωπος πότε;  
όταν ακόμα δεν κατείχε απόλυτα την τέχνη να ανάβει μόνος του αυτό το θαύμα.,
Έτσι φωτιά και δέντρο μοιράστηκαν το μυστήριο και την ιερότητα.
Η εστία ο τόπος που ανάβει η απαραίτητη για τη ζωή φωτιά έγινε ο βωμός γύρω από 
τον οποίο  συγκροτήθηκε η ανθρώπινη κοινότητα. 
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 Σε εκείνη τη μακρινή αρχαιότητα ο άνθρωπος δεν υφίσταται μόνος του. Είναι κατ΄ 
αρχάς αναπόσπαστο μέρος μιας ομάδας ανθρώπων, της φυλής του. Μακριά από αυτή
δεν υπάρχει. Για αυτό και η σκληρότερη ποινή που επιβάλλεται σε κάποιον είναι η 
εξορία  ・ η βίαιη αποκοπή και οριστική απομάκρυνσή του από το σύνολο των 
ανθρώπων με τους οποίους συναποτελεί μια οντότητα.

Για αυτούς τους ανθρώπους η δημιουργία ενός οικισμού συμβολίζει την κοσμογονία
και την δημιουργία του κόσμου. Μέσα από την τελετουργία της αναπαράστασης και
αναβίωσης του κοσμογονικού μύθου δομείται χώρος, χρόνος, αλλά και, κοινωνική
ομάδα. Ο χώρος γίνεται τόπος , φύση- γη- μητέρα, ενωμένα όλα αναπόσπαστα με την 
ομάδα και ο χρόνος  που μετρά από τη δημιουργία τους δεν σχετίζεται με τον κοσμικό 
χρόνο, τον βέβηλο χρόνο των άλλων οικισμών, των άλλων ανθρώπων. 

Σύμφωνα με τον Μιρτσέα Ελιάντε, ο αρχαϊκός άνθρωπος δεν αντιλαμβάνεται την 
ιστορία ως επαλληλία συνεχόμενων γεγονότων με αυτοτελή και μοναδική ύπαρξη 
εξελισσόμενη μέσα σε ένα ποιοτικά ομοιόμορφο χρόνο, αλλά ζει σύμφωνα με 
υπερφυσικά πρότυπα που δόθηκαν στις απαρχές του χρόνου. Τα πρότυπα βρίσκονται 
στο μυθολογικό σύστημα της κάθε ομάδας. 
Η αναπαράσταση του μύθου μέσω των τελετουργιών αποτελεί προβολή των 
απαρχών στο σήμερα, προβολή που προκαλεί ρήξη στον βέβηλο χρόνο και 
συνεπάγεται ταύτιση με τον πρωταρχικό χρόνο οδηγώντας στην ανανέωση της 
κοινωνίας και του κόσμου.
Πως δομείται αυτή η πρωτόγονη πόλη; Με μια τελετουργική κίνηση γύρω από το 
κέντρο , γύρω από τον βωμό της εστίας. Έναν κυκλικό χορό που αναπαριστά τη 
δημιουργία του σύμπαντος.



Αυτός ο μαγικός τελετουργικός χορός για του προγόνους μας κατά μια εκδοχή ήταν 
ήταν ο Λαβύρινθος.

Ο Πλούταρχος στο έργο του Βίοι Παράλληλοι αναφέρεται στον Θησέα που χόρεψε για
πρώτη φορά στη Δήλο μαζί με τους επτά νέους και τις επτά νέες που έσωσε από τον 
Μινώταυρο στην Κρήτη γύρω από τον Δήλιο βωμό, μιμούμενοι τις περιοδείες και την 
έξοδο από το Λαβύρινθο. Ο χορός ονομαζόταν Γέρανος και μια μορφή του υπάρχει 
ακόμα στην Τσακωνιά και τις Κυκλάδες.

«ἐχόρευσε μετὰ τῶν ἠϊθέων χορείαν ἣν ἔτι νῦν ἐπιτελεῖν Δηλίους λέγουσι, μίμημα 
τῶν ἐν τῷ Λαβυρίνθῳ περιόδων καὶ διεξόδων, καλεῖται δὲ τὸ γένος τοῦτο τῆς χορείας 
ὑπὸ Δηλίων γέρανος…»
 

Με κυκλικό χορό χτίστηκαν οι μυθικές πόλεις όπως το τείχος της Θήβας, της Τροίας 
από τον Απόλλωνα και των Μεγάρων από τον Ερμή, μεταξύ άλλων.

Η μυθική γεωγραφία, δηλαδή η συμβολική σύλληψη του χώρου, απλώνεται 
ισοδύναμα γύρω από το κέντρο  προσλαμβάνοντας τη μορφή ομόκεντρων κύκλων ή 
λαβύρινθου.
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 Το κέντρο της πόλης κι του δικού τοςυ Σύμπαντος κόσμου είναι ο ομφαλός της πόλης 
όπου υπάρχει  η εστία, το ιερό αρχέγονο πυρ και από εκεί διέρχεται  ο κοσμικός 
άξονας, το  axis mundi,  η κολόνα του σύμπαντος, το σημείο σύνδεσης  που 
αποκαθιστά και επιτρέπει την επικοινωνία των κοσμικών επιπέδων και των κόσμων.

 

Δείτε αυτή την ποιητική εικόνα. Ο άξονας με τη μορφή του Κοσμικού δέντρου ενώνει 
τα επίπεδα. Στο κέντρο ο κύκλος του παρατηρητή ορίζεται από έναν ουροβόρο.

Στο γεωκεντρικό  σύστημα της αρχαιότητας , αυτός είναι ο άξονας περιστροφής της 
ουράνιας σφαίρας. Κατά συνέπεια, στην αρχαία ελληνορωμαϊκή αστρονομία, ο axis 
mundi είναι ο άξονας περιστροφής των πλανητικών σφαιρών του κλασικού 
γεωκεντρικού μοντέλου του κόσμου. Δηλαδή το παν περιστρέφεται γύρω από αυτόν 
και αυτός ενώνει όλα τα κοσμικά επίπεδα. 
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Το κέντρο του κύκλου του παρόντος είναι το σημείο της Τάξης στο υπάρχον Χάος. 
Είναι το σημείο που αν το κατακτήσει ο παρατηρητής  δεν θα μπορεί πλέον να 
σφάλλει.  Και προσέξτε, δεν είναι η εκδοχή ενός πάνω και κάτω κόσμου. Το σημείο 
κλειδί που το κάνει τόσο σύγχρονο είναι ο παρατηρητής στο κέντρο, η συνείδηση αν 
θέλετε που εχει την δυνατότητα να γίνει ο  παρατηρητής  από το κέντρο του κύκλου.

 Η εστία, το κέντρο του άξονα αντιστοιχεί στον παρόντα χρόνο της πόλης  και με τον 
ομφαλό του σύμπαντος. Ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια ότι ο ομφαλός αναλογεί με τον 
ομφαλό της ασπίδας του βασιλιά άνακτα και θεού της πόλης. Ρίχτε μια ματιά στον 
Όμηρο και την λεπτομερή περιγραφή της ασπίδας του Αχιλλέα που αποτελεί έναν 
ακόμα Λαβύρινθο και απεικονίζει έναν κόσμο. 
Μέχρι την ιστορική εποχή στις νομαδικές φυλές θεωρούσαν ότι το κέντρο του κόσμου 
ήταν εκεί που βρισκόταν η σκηνή και η ασπίδα του βασιλιά.
Και όπως μας λέει ο Ελιάντε, το κέντρο του κόσμου, δεν είναι ποσοτική έννοια ώστε 
να είναι μοναδικό μέσα στον χώρο αλλά ποιοτική, ώστε να δύνανται να συνυπάρχουν
μέσα στο χώρο πολλά κέντρα το καθένα υπό την εξουσία του δικού του βασιλιά.
Να θυμίσω ότι στην αρχαία φυλή ο βασιλιάς είναι ιερός, ενσωματώνοντας την γήινη 
και ουράνια εξουσία. 



Έτσι λοιπόν σε αυτή την πρώτη εποχή το ιερό συμβολίζεται με την εστία πάνω στην 
κολώνα του βωμού, ένα δέντρο ή μια κολώνα, και θα προστεθεί ως σύμβολο και το 
μαγικό βουνό, το κοσμικό βουνό. 

 Όλα εκφράζουν τον άξονα του κόσμου, το κέντρο του σύμπαντος και μέσα τους 
ενώνονται τα τρία επίπεδα, τα θεμέλια του Κάτω κόσμου του πρωταρχικού χάους, ο 
γνωστός μας κόσμος  και ο ουρανός.

Θέλω να προσθέσω ότι  η κιβωτός του Νώε που διασώζει την αρχαία ύπαρξη στην 



κορυφή ενός βουνού,  ο πύργος της Βαβέλ, μια τεράστια στήλη που δημιουργούν οι 
άνθρωπο για να κατακτήσουν τους ουρανούς και αποτυγχάνουν, αλλά και μια 
θαυμαστή σκάλα που τελικά γεφυρώνει τους κόσμους είναι σύμβολα που σχετίζονται
αλλά δεν τα συζητάμε άλλο γιατί θα πλατειάσουμε και θα χαθούμε.
 

Όταν αναπτύσσονται οι πρώτες αυτοκρατορίες Ασυροβαβυλώνιοι και Αίγυπτος 
συστηματοποιούν την εξουσία τους  και αποκτούν πλήρη ιερατεία. Τότε 
αναπτύσσεται και το κτίριο Ναός. 
 Ο Ναός περικλείει τον βωμό στο ιερότερο σημείο του , στο Άδυτο, στα Άγια των 
Αγίων και αυτό γίνεται το κέντρο του κόσμου και ο τόπος της επικοινωνίας.

 Παράδειγμα και πρότυπο στη Δυτική Παράδοση ο Ναός του Σολομώντος. 
Γιατί αυτός ο συγκεκριμένος; Γιατί είναι ο πρώτος μονοθεϊστικός ναός που 
αναγνωρίζουν οι τρεις μεγάλες θρησκείες που υπάρχουν σήμερα και τον 
αναγνωρίζουν ως διαχρονικό σύμβολο , Εβραϊσμός, Χριστιανισμός, Μωαμεθανισμός.

Όμως! Ακόμα και τότε σε περίοδο κρίσης ο έν εκστασει βρισκόμενος επικοινωνεί με το
θείο στην κορυφή ενός βουνού. Τι σημαίνει?  Ότι η προσωπική επικοινωνία του μύστη 



είναι πάντα δυνατή σε περίοδο κρίσης, χωρίς την ανάγκη διαμεσολαβητών, 
επιστρέφοντας στον τρόπο του “προκατακλυσμιαίου” παρελθόντος. 

Στον Ναό του Σολομώντα η Κιβωτός της Διαθήκης είναι το ορατό υλικό σύμβολο της 
επικοινωνίας γης και ουρανού. Αποκαλύφθηκε στον Μωυσή και είναι εκεί να 
επικοινωνεί και να κατευθύνει. Μετά την καταστροφή του Ναού από τους 
Βαβυλωνίους και την ανέγερση του δεύτερου Ναού από τον Ζοροβάβελ η Κιβωτός δεν 
υπάρχει. Η έλλειψη δεν σημαίνει οριστική απώλεια. Αντίθετα η έλλειψη γίνεται ένα 
σύμβολο της αιώνιας δυνατότητας. Ο κενός χώρος είναι ο τόπος των άπειρων 
δυνατοτήτων, το πλήρες δυνατοτήτων κενό. Και αυτό συσχετίζεται με την αρχαιότερη
παράδοση (προερχόμενη από την Αίγυπτο και τον μύθο του Όσιρη) του απολεσθέντος
λόγου. Και προσφέρουν μια βάση όχι μόνο θεολογικής προσέγγισης αλλά βαθύτατα 
φιλοσοφικής.
Η οποία θα αρχίσει να σχηματίζει την σύγχρονη μορφή της μετά την καταστροφή του
δεύτερου Ναού από τους Ρωμαίους και την απώλεια της γης Ισραήλ. Αυτό  
μετατρέπει:

α- τον Ναό σε ουτοπία. Η προσδοκία του επόμενου ναού είναι η ουράνια Ιερουσαλήμ 
που δεν είναι του κόσμου τούτου. 
β- Ο τόπος δεν είναι πια υλικός, το βιβλίο, η Βίβλος και οι λέξεις που περιέχει είναι η 
πατρίδα των εξορισμένων. Την ουτοπία, το όνειρο και την αφήγηση δεν μπορεί να 
τους τα στερήσει κανείς.
Εφ όσον ζούνε και διατηρούν την μνήμη του παρελθώντος τότε εν δυνάμει έχουν όλες
τις δυνατότητες του μέλλοντος. 

Αυτή η συμβολική με την νεοπλατωνική και τη γνωστική συμβολή θα αποτελέσει τη 
βάση της Δυτικής Εσωτερικής Παράδοσης.
Tην αλεξανδρινή περίοδο θα ενωθούν όλες οι διαφορετικές εσωτερικές παραδόσεις 
από τη Συρία, την Αίγυπτο, τη Ρώμη, των Εβραίων, των Ελλήνων και από αυτό τον 
μεγάλο συγκρητισμό θα περάσει η συμβολική στην Ευρώπη.  Και εδώ θα διαμορφωθεί
ένα ακόμα σημαντικό σύμβολο. 
Διαχωρίζουν το Έν που είναι εκτός των αριθμών από τη δημιουργία, το ένα , δυο τρία. 



Το νεοπλατωνικό Εν είναι ανάλογο με αυτό που οι εβραίοι ονόμασαν Αγιν ή τίποτα. 
Τίποτα, γιατί δεν μπορεί να αντιστοιχηθεί με κάτι που υπάρχει εντός της δημιουργίας 
έτσι ώστε να μπει στον κόσμο της εμπειρίας μας. Γιατί αν μπορεί να συσχετισθεί με 
“κάτι” που υπάρχει τότε θα είναι εντός της δημιουργίας. Και δεν είναι. Διαχωρίζουν 
το Έν από τι; 

 Από την στιγμή που η πρώτη τετράδα αποκαλύπτει την Δεκάδα στην Πυθαγόρεια 
Τετρακτίδα. Το θυμάστε; 3 Η Γένεση, 4 η πλήρης δημιουργία που ξεδιπλώνεται στην 
δεκάδα. Η ίδια στιγμή αποτυπώθηκε στο πρώτο Σεφιρωθικό δέντρο , την αντίστοιχη 
δεκάδα που πάνω τους προβλήθηκε μια ανθρώπινη μορφή. 

Τον είπαν Αδάμ Κάδμο, μια μορφή που εκείνη τη μοναδική στιγμή που υπήρξε 
περιέκλεισε όλες τις πιθανότητες, όλο τον χώρο και τον χρόνο που υπήρξε , όλες τις 
διαστάσεις, κάθε τι που υπήρξε,  υπάρχει και θα υπάρχει. Ποια είναι αυτή η στιγμή;

Η στιγμή που ο Χοκινς περιέγραψε ως,  όλο το Σύμπαν σε ένα καρυδότσουφλο. Το 
σημείο μηδέν που ακολούθησε η Μεγάλη Έκρηξη, το Big bang. Στην Εβραϊκή 



Καμπαλά αυτή η στιγμή ονομάστηκε η θραύση των αγγείων. 
Αν κρατήσω κάτι από αυτό,  είναι η μορφή που εκτείνεται από το Ζενίθ μέχρι το 
Ναδίρ, από την Ανατολή Μέχρι την Δύση και από τον Βορρά μέχρι τον Νότο 
περικλείοντας όλο τον σύμπαντα κόσμο των πιθανοτήτων .

Και φτάνουμε στον μεσαίωνα . Εμφανίζονται οι συντεχνίες, δεν είναι της παρούσης 
να συζητήσουμε αν όντως τους βρήκαν οι Ναίτες κάποιους ιδιοφυείς τεχνίτες 
ρημαγμένους στην καθ ημάς Ανατολή  και τους μετέφεραν στη Δύση. Τότε τον 
μεσαίωνα ξεκινούν την οικοδόμηση των μεγάλων καθεδρικών Ναών.

Francesco di Giorgio Martini (1439–1501)

Ο καθεδρικός είναι εικόνα του κόσμου, του πλήρους σύμπαντος κόσμου και εντός του 
σε συνέχεια του προηγούμενου συμβολισμού είναι εγγεγραμμένος ένας άνθρωπος 
εικόνα και πρότυπο του σύμπαντος. Ιησούς ή Νώε. Δεν έχει και μεγάλη σημασία.



Οι μεσαιωνικές συντεχνίες με  το έργο τους προσφέρουν  τον βασικό συμβολισμό του 
-συγγνώμη για την επανάληψη-  συμβολικού τεκτονισμού.

Mariano di Jacopo (1382 – c. 1453), called Taccola

Και εκεί τελειώνουν όλα; Όχι βέβαια. Όταν πάψουν να υπάρχουν οι ισχυρές 
συντεχνίες εμφανίζονται οι αλχημιστές, οι ροδόσταυροι και τον 17ο αιώνα οι 
πρωτοτέκτονες. Οι τέκτονες δηλαδή που υπάρχουν πριν τη δημιουργία της πρώτης 
Μεγάλης Στοάς. Δεν είναι πολλοί αλλά όλοι έχουν ταυτόχρονα τουλάχιστον τις δυο 
από τις τρεις παραπάνω ιδιότητες.

Αυτοί επαναφέρουν τον αρχαιότερο συμβολισμό του ιερού βουνού, του κοσμικού ή 
μαγικού βουνού. Ο προκατακλυσμιαίος τρόπος, εκεί που παραμένει πάντα η 
δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας του μύστη με τα διαφορετικά κοσμικά επίπεδα.



Πως προκύπτει ο μύθος; Περνώντας μερικές αρχαιότερες παραδόσεις φτάνουμε πάλι 
στην Αλεξανδρινή περίοδο.  Ο Φλάβιος Ιωσήφ ή Ιώσιππος (1ος αιώνας μ.Χ.),  στο 
βιβλίο του Ιουδαϊκές Αρχαιότητες  συνθέτει για πρώτη φορά τον μύθο που θέλει  τον 
Σεθ, τον γιο του Αδάμ, να φτιάχνει δυο στήλες από πέτρα και τούβλο αντίστοιχα που 
τις τοποθετεί στην κορυφή ενός λόφου για να διασώσει τη αρχαία γνώση του Αδάμ 
από την επερχόμενη καταστροφή. Οι στήλες υποδεικνύουν ένα ιερό χώρο που μέσα 
του κρύβει και  συντηρεί κάτι το πολύτιμο.

Οι δυο στήλες ως σύμβολο  μας πάνε ακόμα παλαιότερα, στην Μινωική Κρήτη 
(εικόνα) και στα Ελευσίνια όπου όπως αναφέρει ο Παυσανίας στις Περιηγήσεις του 
(VIII, 15, 1-4): Παρά δε της Ελευσινίας το ιερόν πεποίηται Πέτρωμα καλούμενον, λίθοι 
δυο ηρμοσμένοι προς αλλήλους μεγάλοι [...] και ομνύουσι υπέρ μεγίστων τω 
Πετρώματι. Μεταξύ των δυο αυτών στηλών/λίθων στεκόταν ο ιερέας για να ξεκινήσει
την τέλεση της λεγόμενης «μεγαλύτερης τελετής».



Βρίσκουμε τις δυο στήλες στον Μελικέρτη Ηρακλή που λατρεύτηκε τόσο στην 
Φοινικική Τύρο – την πατρίδα των Χιράμ δηλαδή- απ όπου και τα νομίσματα που σας 
δείχνω μέχρι την σημερινή Ισπανία όπου οι δυο στήλες ταυτίστηκαν με το Γιβραλτάρ 
και στολίζουν μέχρι σήμερα τον βασιλικό θυρεό. Ο δε Ηρόδοτος (2.44) αναφέρει τις 
δυο στήλες του Ηρακλή από δυο διαφορετικά υλικά και αυτές όπως του Ιώσιππου 
αλλά στην περίπτωση του εξαιρετικά πολύτιμα. Η μία από χρυσό και η άλλη από 
σμαράγδι, Ο Στράβωνας τέλος  περιγράφει τον ναό του Ηρακλή στα Γάδειρα (Κάδις), 
όπου υπήρχαν δυο μεγάλες ορειχάλκινες στήλες. Αυτό μας κάνει πιο οικείο, νομίζω.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι δυο παράλληλες στήλες ορίζουν και σηματοδοτούν έναν 
ιερό τόπο  όπου φυλασεται κάτι ιερό και πολύτιμο.

Τον 4ου αιώνα ο Ιάμβλιχος, αφηγείται επίσης στο έργο του Περί των Αιγυπτίων 
Μυστηρίων (De Mysteriis) πως η αρχαία γνώση διατηρήθηκε χαραγμένη  πάνω σε 
στήλες. Και από αυτές τις στήλες  διδάχθηκαν ο Πυθαγόρας και ο Πλάτωνας και στη 
συνέχεια διατύπωσαν τις δικές τους φιλοσοφικές απόψεις

Τον 5ο αιώνα ο αιρετικός Άρειος Φιλοστόργιος δημοσιεύει την  Επίτομον 
Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν.
Σε αυτήν αναφέρει μια ιδιαίτερη ιστορία που πολλοί αν και δεν έχουν ακούσει ποτέ 
τον Φιλοστόργιο θα την βρουν πολύ οικεία. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός ο Παραβάτης 
θέλησε να ανοικοδομήσει τον Ναό του Σολομώντα. Καθώς οι εργασίες καθαρισμού 
ολοκληρώνονταν, ένας εργάτης παρατήρησε ότι στο βαθύτερο σημείο των αρχαίων 
θεμελίων υπήρχε μια πέτρα επίτηδες τοποθετημένη για να κρύβει  την είσοδο μιας 
υπόγειας σπηλιάς. Τετράγωνη πέτρα με έναν χαλκά! Αφού άνοιξαν την είσοδο, ο 
γενναίος εργάτης θέλησε να την εξερευνήσει. Οι σύντροφοί του τον έδεσαν με σκοινί 
και τον κατέβασαν μέσα στο σπήλαιο που είχε σκαφτεί απόλυτα τετραγωνισμένο 
στον βράχο. 



Εκεί βρήκε μια στήλη και πάνω της, τυλιγμένο σε λεπτό πανί, ένα βιβλίο που δεν το 
είχε πειράξει ο χρόνος και η υγρασία. Με το σκοινί έδωσε εντολή στους συντρόφους 
του να τον ανεβάσουν στην επιφάνεια. Άνοιξαν το βιβλίο και με έκπληξη διάβασαν 
στα ελληνικά τη φράση.
“Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος”.
Η αποκάλυψη της υπόγειας κρύπτης, φραγμένη με τετράγωνη πέτρα, ο εργάτης που 
δένεται με σκοινί στη μέση, η στήλη με το ιερό κείμενο, το βιβλίο ή πάπυρος με τις 
πρώτες γραμμές του Ευαγγελίου του Ιωάννη, μέχρι και η εντολή που δίνει με το σκοινί
για να τον ανασύρουν είναι προτάσεις γνώριμες.
Το αρχαίο μυητικό σπήλαιο, η μήτρα όπου συντελείται ταυτόχρονα θάνατος και 
αναγέννηση, ο ασφαλής εκτός χρόνου και ύλης τόπος, όπου το ιερό διατηρείται 
περιμένοντας την ώρα που ο χρόνος και η συγκυρία θα το επανεμφανίσουν σε 
εκείνον που θα μπορεί ή θα είναι άξιος να το αντικρίσει, γίνονται μέρη του 
συμβολικού πάζλ της Δυτικής Παράδοσης.

Το 1600 δημοσιεύονται τα Ροδοσταυρικά Μανιφέστα και αποκαλύπτεται η ιστορία του
Χριστιανού Ροδόσταυρου. 
Και εδώ μια τετράγωνη πέτρα με έναν χαλκά- αν θυμάμαι καλά- θα αφαιρεθεί και θα
αποκαλύψει τυχαία τον υπόγειο τάφο του. Φτιαγμένος με έναν  ερμητικό γεωμετρικό 



σχεδιασμό, φωτίζεται με ένα μυστηριώδες φως, «έναν άλλο ήλιο» και στο μέσο ο 
βωμός που καλύπτει το σώμα του Χ.Ρ. και πάνω του ορειχάλκινη πλάκα και ο 
απαραίτητος μυστηριώδης πάπυρος.

Το σπήλαιο στα βάθη ενός λόφου ή παλαιού οικήματος (θυμάστε την αναλογία 
βωμός, δέντρο, στήλη, ναός ,λόφος;) όπου διασώζεται η αρχαία μνήμη 
επαναλαμβάνονται πολλές φορές στα αλχημικά κείμενα αυτών των αιώνων.

Και ένα τελευταίο παράδειγμα από το  Lumen de Lumine του Τόμας Βόγκαν

 (Thomas Vaughan), που το έγραψε το 1651. Είναι το πρώτο κείμενο στο οποίο που 
βρίσκουμε  περιγραφή μυητικής πράξης και το συνοδεύει αυτή η αποκαλυπτική 
εικόνα:  το αόρατο βουνό των μάγων, δεξιά και αριστερά του ο Ήλιος και η Σελήνη 
και στο κέντρο, στην κορυφή του, η άμπελος, ο Βότρυς, το ιερό φυτό των αρχαίων 
μυστηρίων.
Τριγύρω του είναι η περιοχή που κυριαρχεί το φαντασιακό. Μέσα του στον υπόγειο 
θολωτό χώρο το αληθινό φως της φύσης, ο μαγικός θησαυρός. Ακόμα πιο βαθιά στον 
κύκλο του Ουροβόρου κανείς δεν μπορεί να εισέλθει παρά μόνο αν είναι αθώος ως 
παιδί.

Όταν πρώτη φορά καταγράφονται τα Τυπικά του Τύπου της Τελειοποιήσεως στα 
Francken Manuscript κάπου στα 1780 παρουσιάζουν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή. 
Σαν να ενώνονται οι αρχαίες διηγήσεις που ανέφερα σε μία,  ο Σολομώντας βρίσκει 
τα ερείπια του προκατακλυσμιαίου Ενώχ και ονομάζει την υπόγεια θολωτή κρύπτη 
Ιερό Δόμο, Ιεροδομ ή Ερεδώμ. Όπως αναγράφει, “Τώρα ονομάζεται ιερός δόμος, 
δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος των θησαυρών φυλάσσεται εκεί”.



Εδώ βλέπετε δίπλωμα Μεγάλου Γενικού Επιθεωρητού, αυτό που λέτε 33ου τέλη του 
19ου αιώνα, φαίνεται καθαρά η φράση “From the Grand Orient of ΙΕΡΟΔΟΜ, 
γραμμένο στα Ελληνικά.

Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ και συνοψίζω όσο μου επιτρέπεται.

- Λαβύρινθος, χορός αρχαίας αδελφότητας. Απο το τελετουργικό της αρχαίας 
αδελφότητας, του μυητικού θιάσου, όταν δημοσιοποιηθεί  από τον Θεσπι τον 6ο πΧ 
αιώνα θα δημιουργηθεί το θέατρο και η τραγωδία.  Αποκαλύτποντας ότι η 
τελετουργική κίνηση και η θεατρική πράξη προυπάρχουν εντός της μυητικής 
αδελφότητας.
Η κυκλική κίνηση γύρω από τον τόπο των πιθανοτήτων, του μωσαικού δαπέδου της 
κοσμικής σκακιέρας δημιουργεί  τον συμβολικό τεκτονικό χρόνο και  τόπο μακράν της
εκκοσμικευμένης καθημερινότητας.  

- Άξονας του Κόσμου, axis mundi, ο κοσμικός άξονας γύρω απο τον οποίον 
περιστρέφεται το παν.  Συμβολίστικε ως κολόνα του σύμπαντος, κοσμικό δέντρο, 
βωμός, ναός, μαγικό βουννο, όρθιος άνθρωπος, σε καθε περίπτωση δηλώνει το σημείο
σύνδεσης  που αποκαθιστά και επιτρέπει την επικοινωνία των κοσμικών επιπέδων 
και των κόσμων.

- Ο συντεχνιακός μύθος της οικοδόμησης του Ναού θεμελιώνει το παρόν και 
υποδεικνύει την ουτοπία της ουράνιας Ιερουσαλήμ. Για να ολοκληρωθεί όμως, ο 
αναζητητής  οφείλει να γνωρίσει και το παρελθόν που περνά στις ρίζες της ύπαρξης, 
συμβολικά πριν τον κατακλυσμό και για να το βρέι πρέπει να κατέβει βαθιά μέσα 
στον λόφο και τα ερείπια του Ερεδώμ. Πως επιτυγχάνεται; Προσωπικά και 
αποκλειστικά βιώνεται από τον καθένα όταν εγερθεί ως στήλη κατά τον άξονα του 



κόσμου ενώνοντας παρελθόν, παρόν και μέλλον υπό το Ζενίθ της (Βασιλικής;) Αψίδας
στην κορυφή του θόλου. 

Σε ένα μυητικό δρώμενο,  που έχει ξεκινήσει στην αυγή της ανθρωπότητας και 
συνεχίζεται.

Επιτρέψτε μου να τελειώσω με μερικούς στίχους του  WHITMAN που ίσως με πέντε 
φράσεις καταφέρνει να εκφράσει καλύτερα ότι προσπάθησα να σας πω μέχρι τώρα: 

“Αυτός ο αστρικός θόλος  που εξαπλώνεται πάνω από το κεφάλι, 
απορροφάται απαλά μέσα μου, 
εγείρεται τόσο ελεύθερα στη χωρίς όρια κορύφωση,
εκτείνεται ανατολικά, δυτικά, βόρεια, νότια
 - και εγώ, 
ένα μόνο σημείο στο κέντρο εδώ κάτω, 
ενσωματώνοντας το παν. " 

—WALT WHITMAN. Hours for the Soul 

Όλα αυτά σύμφωνα και μόνο  κατά την άκρως προσωπική μυθοπλασία που μόλις σας
διηγήθηκα.

Ιορδάνης Πουλκούρας 
30/9/2020
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