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Τι είναι το Φωσ; Φωσ ςτο ςκοτάδι τθσ ηωισ -θ ηωοποιόσ δφναμθ του Ιλιου -αλλά και 
ςυνάμα θ αβεβαιότθτα τθσ ηωισ, κακϊσ το φωσ δφναται να ςβιςει: θ ματαιότθτα. 
Πςοι κοιτάμε κατάματα το φωσ που αναδφεται από τθν φλόγα ενόσ κεριοφ, 
νιϊκουμε μία εςωτερικι καλπωρι, μια γαλινια «ηεςταςιά» ςτθν ψυχι και ςτθν 
καρδιά μασ. Είναι βάλςαμο ψυχισ, όταν βλζπουμε τθν εκπλθκτικι φφςθ του μικροφ 
αυτοφ φωτόσ τθσ φλόγασ με πόςθ δφναμθ ςκορπά τα ςκοτάδια τθσ ψυχικισ Νυκτόσ! 
Επίςθσ, όταν ανατζλλει ο Ιλιοσ το πρωινό, νιϊκουμε αγαλλίαςθ με το καρποφόρο 
φωσ του-όταν τοφτο πλθμμυρίηει τθν πλάςθ και κάποιεσ φορζσ, νιϊκουμε ζνα μφχιο 
βάροσ ςτθ καρδιά, όταν τον βλζπουμε να δφει με όλα εκείνα τα εκκαμβωτικά 
χρϊματά ςτον ουρανό. Ζνα θλιακό Φωσ, με μια πολλαπλι δφναμθ -μοναδικι και 
απαράμιλλθ, που μεταμορφϊνει τον Κόςμο. Ζτςι, δεν είναι τυχαίο που το Φωσ μιασ 
λάμπασ - αλλά και ενόσ Ιλιου-ςυμβολίηει τθν εκδιλωςθ τθσ Κεότθτασ ς όλουσ τουσ 
Αρχαίουσ πολιτιςμοφσ ( ακόμα και ςιμερα ) και ς όλεσ τισ πνευματικζσ και κρθςκευ-
τικζσ παραδόςεισ. Στισ χϊρεσ τθσ λεκάνθσ τθσ Μεςογείου, το Φωσ ςυνιςτά τθν 
ουςία τισ Κοςμικισ Δθμιουργίασ. Τον Λόγο του Κεοφ, όταν Αυτόσ πλάκει με τθν 
πλζρια Σοφία του το Σφμπαν και τουσ πνευματικοφσ Κόςμουσ. Το Φωσ είναι το 
Ρρϊτο Ρράγμα που δθμιουργικθκε, γι' αυτό και κατζχει τθ μοναδικι ιερι δφναμθ 
να εκδιϊχνει το Κακό από τθ πλάςθ. 
Θ Φϊτιςθ παρζχει κείεσ και πνευματικζσ δυνάμεισ. δίνοντασ ςτθ ηωι του φωτις-
μζνου ανκρϊπου μια νζα και μοναδικι υπόςταςθ. Συνεπϊσ, το Φωσ είναι θ Ρρϊτθ 
Δφναμθ ςτον Κόςμο, θ πρϊτθ Δφναμθ που αντικρίηει, εκτιμά και χειρίηεται ο τζλειοσ 
μυθμζνοσ /Μφςτθσ. Σε όλεσ τισ κρθςκείεσ, λοιπόν, από τθν απϊτατθ αρχαιότθτα 
ζωσ τα ςιμερα, θ χριςθ τθσ φωτεινισ λάμπασ, τθσ λαμπάδασ, των κεριϊν, κτλ, ιταν 
ευρεία και διαδεδομζνθ: λαμπάδεσ που ανάβονται ςτο ςκοτάδι ( όπωσ ςτα κακ' 
θμάσ, το Χριςτιανικό Ράςχα ) και αντιπροςωπεφουν ςυνικωσ το φωσ του άλλου, 
καινοφργιου κόςμου, ςυμβολίηοντασ μια νζα ηωι, ςε μια « νζα βαςίλεια των 
Ουρανϊν ». 
Αςφαλϊσ και πρόκειται για ζνα ιδιαίτερο οικείο χαρακτθριςτικό των επικιδειων 
τελετϊν τόςο τθσ Κακολικισ Χριςτιανικισ όςο και τθσ Ανατολικισ Ορκόδοξου 
Εκκλθςίασ.  



Πμωσ, θ χριςθ των, απαντάται και ςε άλλεσ μυςτθριακζσ/πνευματικζσ και κρθςκευ-
τικζσ παραδόςεισ: ςτουσ αρχαίουσ κελτικοφσ/παγανιςτικοφσ πολιτιςμοφσ, ςτα Αρ-
χαία Ελλθνικά και Αιγυπτιακά Μυςτιρια, ςτον Ηωροαςτριςμό, ςτθ Μικραϊκι Μυςτ-
αγωγία, κτλ. 
Από τθν Αρχαία Μεςοποταμία, όπου θ επιςτιμθ τθσ Αςτρολογίασ και τθσ Αςτρο-
νομίασ υπιρξε ιδιαίτερα αναπτυγμζνθ, το ςφμβολο τθσ Επτάφωτθσ Λυχνίασ -που 
ςυμβόλιηε τουσ επτά (7) γνωςτοφσ πλανιτεσ τθσ αρχαιότθτασ- πζραςε ςτθν εβραϊκι 
μυςτικιςτικι παράδοςθ, τροποποιθμζνθ ελαφρϊσ και ενταγμζνθ ςτθν ιουδαϊκι 
Μονοκεϊςτικι Κρθςκεία, με γνωςτι πλζον μορφι τθσ Μενόραχ. Οι επτά λυχνίεσ 
ςυμβολίηουν και ςτθν εβραϊκι παράδοςθ ομοίωσ, τον ιλιο, τθ ςελινθ και τουσ 
κφριουσ πλανιτεσ, λάμποντασ ςτο Σκότοσ του Απφκμενου Χάουσ και τθσ Ματαιό-
τθτασ τθσ Υλικισ Ηωισ. Το φωσ τθσ ςυνδζεται επίςθσ με τθν «κεία βροχι» ςτον 
εςωτερικό ςυμβολιςμό τθσ κακόδου των ουράνιων και ευεργετικϊν επιρροϊν. 
Ξεκινϊντασ από κει, τον ςχετικό αποςυμβολιςμό τθσ Μενόραχ, δια μζςου τθσ ιουδ-
αϊκισ παράδοςθσ, διαπιςτϊνουμε πωσ αναπαριςτά τθν κεία Ραρουςία του ΓΛΑΧΒΕ, 
με τον ςτφλο που ςτθρίηει τισ επτά λυχνίεσ να αντιςτοιχεί ςτο Κοςμικό Δζντρο, όπωσ 
επιπλζον και ςτον axis mundi ( Άξονα του Κόςμου ). 
Θ «χρυςι επτάδα» λοιπόν, εκείνθ ιταν κάποτε τοποκετθμζνθ ςτον Ναό του 
Σολομϊντα ςτθν Λερουςαλιμ. Ζνα χρυςό κθροπιγιο, το οποίο αποτελείται από 7 
βραχίονεσ, όπου ο κακζνασ τουσ είχε 3 κφπελα και κατζλθγε ςε ζνα άνκοσ που 
ςτιριηε μια λυχνία. Κάκε λυχνία και κάκε άνκοσ αποτελοφςε τθν εικόνα τθσ Επτά-
δασ, επειδι κάκε κφπελλο, διαπεραςμζνο με μίςχο, αποτελοφςε μια δυαδικότθτα. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ο μίςχοσ ιταν το Γιοντ, μονό και τριπλό, ενϊ τα κφπελλα το Χε, που αυτοανα-
παράγεται από «κόςμο» ςε «κόςμο». Συνολικά, υπιρχαν 21 κφπελλα, που είναι ο 
αρικμόσ των ιερϊν γραμμάτων εκτόσ από το Σιν, το οποίο ςυμβολιηόταν από 
ολόκλθρθ τθν επτάφωτθ λυχνία τρεισ φορζσ. 
Συνεπϊσ, αυτό μασ οδθγεί ςτα απόκρυφα μονοπάτια τθσ Καμπάλα, και αυτό διότι, 
όπωσ είδαμε, ολόκλθρθ θ Μενόραχ αντιςτοιχεί ςτθν κεία ιερότθτα των γραμμάτων 
τθσ εβραϊκισ αλφαβιτου. Ασ τονίςουμε εδϊ πωσ κάκε ζνα από τα ιερά γράμματα 
είχε τθν δικι του κζςθ και αντιςτοιχοφςε με τα άλλα, ςφμφωνα με τθν τάξθ τθσ 
τριάδασ. Αυτό γίνεται εφκολα κατανοθτό, διότι από άνκθ ςε άνκθ και από κφπελλα 
ςε κφπελλα, μποροφν να ςχθματιςτοφν επαναλαμβανόμενα τρίγωνα. 
Στθν Καμπάλα, θ λυχνία ςτθν κορυφι αντιςτοιχοφςε με το Κζτερ και οι επόμενεσ τισ 
κάκε πλευράσ αντιςτοιχοφςαν κατά ςειρά με τθν Χόχμα και τθ Μπίνα, Γκεβοφρα και 
Γκεντοφλα, Νετηά και Χοντ. Ο κεντρικόσ μίςχοσ ιταν τα Τιφαρζτ και Γεςοφντ, και 
ςυμβόλιηε τουσ 3 κόςμουσ τθσ Καμπάλα: το Άςια, το Γετηίρα και το Μπρία.  
Συνεπϊσ, θ επτάφωτθ λυχνία κακαυτι αναπαριςτά το μεγαλόπρεπο όςο και εςω-
τεριςτικό Δζντρο τθσ Ηωισ, αντιπροςωπεφοντασ τον κφριο κορμό ολόκλθρων των 
αρικμϊν τθσ « ςεφιροκικισ επιςτιμθσ ». 
Δυςτυχϊσ, θ Λςτορία μασ λζγει πωσ όταν ο Ναβουχοδονόςωρ κατζλαβε τθν Λερου-
ςαλιμ, μπικε ςτον Ναό, πιρε το χρυςό αυτό Κθροπιγιο και το ζλιωςε. Μετά τθν 
επιςτροφι από τθν Μεγάλθ Αιχμαλωςία, καταςκευάςτθκε καινοφργιο, το οποίο 
όμωσ δεν διζκετε τθν εςωτερικι μεγαλοπρζπεια του προθγοφμενου, εάν κρίνουμε 
από αυτό που απεικονίηεται ςτθν γνωςτι Αψίδα του Τίτου ( όπου κατά πάςα 
πικανότθτα αναπαριςτά το ανάγλυφο αντίγραφο του αυκεντικοφ )... 
Στθν ιερι επιςτιμθ τθσ Αρικμοςοφίασ, θ Μενόραχ ταυτιηόταν με τον ιερό αρικμό 7 
ι επτάδα. Με το 1 ςυν 6 ζχουμε τον αρικμό 7 του Μεγάλου Ζργου. Για τοφτο δια-
βεβαιϊνει το ςυμβολικό ςχιμα του Σταυροφ (4) ςτθν βάςθ ενόσ αντιςτραμμζνου 
τρίγωνου (3), ςυνεπϊσ 3+4=7. 
Ρολλοί ιςτορικοί ιςχυρίηονται πωσ θ ονομαςία τθσ Μενόραχ είναι ςυνθχθτικά όμοια 
τθσ λατινικισ λζξεωσ Μινζρβα (Minerva), κακϊσ αυτι θ λζξθ είχε ιδιαίτερθ ςθμαςία 
ςτα γραπτά του Νικόμαχου: ςιμαινε «αγνότθτα» και «παρκενία», μθ γεννθμζνθ 
από μθτζρα, δθλαδι ηυγό αρικμό, οφτε από πατζρα, δθλαδι μονό αρικμό. 
Εκπορευόμενθ από τθν κορυφι Του Ρατρόσ όλων των ηϊντων και μθ πραγμάτων -
αφοφ ςαν Μινζρβα/ Ραλλάσ Ακθνά ξεπιδθςε πάνοπλθ από το Μζτωπο του Jupiter 
ι Δία. 
Συνεπϊσ, θ λζξθ αυτι μασ οδθγεί ςτθ πυκαγόρεια αντίλθψθ τθσ επτάδασ, που 
επιςθμάνει το γεγονόσ πωσ θ Επτάδα προζρχεται από το ελλθνικό ριμα «ςζβω» ι 
ςζβομαι ( και από τθν εβραϊκι ShBO, εφτά, ι ικανοποιθμζνοσ, άφκονοσ ) όντασ 
ςεπτι, αγνι και παρκζνα. Θ ιερι Επτάδα ονομαηόταν και « Αγζλεια », από το 
«Αγζλαι», δθλαδι κοπάδια, όπωσ ονόμαηαν τισ ομάδεσ αςτζρων οι Βαβυλϊνιοι 
Μφςτεσ : τισ αγζλεσ αυτζσ οδθγοφςαν 7 Άγγελοι. 
Θ ουράνια λοιπόν επτάδα, ιταν επίςθσ οικεία ςαν Φυλακικόσ, δθλαδι «φρουρόσ», 
διότι οι Επτά (7) Ρλανιτεσ κατευκφνουν και οδθγοφν το Σφμπαν μασ. Εκτόσ από 
τουσ 7 γνωςτοφσ πλανιτεσ τθσ αρχαιότθτασ, οι 7φωτθ Λυχνία αντιςτοιχεί ςυμβο-
λικϊσ και ςτισ επτά μζρεσ τθσ εβδομάδασ, τα επτά μεγάλα Άςτρα τθσ Μεγάλθσ 
Άρκτου, τα Επτά Τςάκρασ του Ανκρϊπινου Σϊματοσ, όπωσ και τουσ επτά Κφκλουσ 
τθσ Κείασ Δφναμθσ ςτον Κόςμο.  



Σφμφωνα με τον Φίλωνα, θ Μενόραχ αντιπροςωπεφει τθν λειτουργία τθσ χάρθσ για 
όλα τα ουράνια πράγματα όπωσ και ςτθν ανκρϊπινθ ηωι ( γζννθςθ, ανάπτυξθ, 
γιρασ, κάνατοσ ). Μια αντίλθψθ που δεν ενςτερνίηονταν μόνοι οι νεοπυκαγόριοι 
αλλά και πρωτφτερα ο Ακθναίοσ νομοκζτθσ Σόλωνασ και ο γιατρόσ τθσ αρχαιότθτασ 
Λπποκράτθσ. Εδϊ δεν πρζπει να λθςμονιςουμε πωσ, για τουσ Αρχαίουσ Μφςτεσ, ο 
άνκρωποσ είναι το μικροκοςμικό αντίςτοιχο του Σφμπαντοσ ( μακρόκοςμοσ ). 
Επομζνωσ, θ 7αδα ιταν το ενοποιό ςτοιχείο των μικροκοςμικϊν και μακροκοςμικϊν 
επιπζδων. 
Οι Ρλειάδεσ, μια ομάδα αςτζρων ςτον αςτεριςμό του Ταφρου, κεωροφνταν ςαν 
μεγάλθ δφναμθ πάνω ςτο γθΐνο πεπρωμζνο του Ανκρϊπου. Υπάρχουν επτά Ρλειά-
δεσ και επτά Υάδεσ, κόρεσ του Άτλαντα, και επτά αςτζρια που οδθγοφςαν τουσ 
ναυτικοφσ. Θ Μεγάλθ Άρκτοσ, που οι Λνδοί ςυςχετίηουν με τουσ Σάπτα ίςι, τουσ 
εφτά Σοφοφσ τθσ Αρχζγονθσ Σοφίασ, είναι ομάδα αςτεριϊν μεγάλθσ ςπουδαιότθτασ 
ςτουσ πολιτιςμοφσ του Αρχαίου Κόςμου. Ραρουςιάηονται επίςθσ 7 ςτάδια τθσ ηωισ, 
ςυνδεόμενα με τουσ 7 πλανιτεσ : Βρεφικι Θλικία - Σελινθ Ραιδικι Θλικία - Ερμισ       
( Γνϊςθ ) Νεότθτα - Αφροδίτθ ( Ζρωτασ ) Ενθλικίωςθ - Ιλιοσ Ρλιρθσ Λςχφσ - Άρθσ 
Ωριμότθτα Κρίςθσ - Ηευσ Γθρατειά - Κρόνοσ 
Λζγεται πωσ θ Ψυχι του Ανκρϊπου ζχει 7 εςτίεσ ςτο υλικό ςϊμα, δθλαδι τισ 5 
αιςκιςεισ, τθν φωνι και τθν Αναπαραγωγικι δφναμθ. Αναλόγωσ, ςτο ανκρϊπινο 
ςϊμα μποροφν να εντοπιςτοφν αντιςτοιχίεσ με τθν ιερι Επτάδα. 
Οι Αρχαίοι Σοφοί ιταν, ςτθν πλειονότθτα τουσ, μυθμζνοι ςτα Μυςτιρια και για 
τοφτο δεν πρζπει να αποροφμε εδϊ για τθν ςθμαντικι κζςθ τθσ Μενόραχ ςτον 
Ελευκεροτεκτονιςμό, κακότι ο τελευταίοσ αποτελεί γνιςιοσ ςυνεχιςτισ των Αρχαί-
ων Μυςτθρίων αυτϊν. Πχι μόνο των ιουδαϊκϊν, αλλά και των αιγυπτιακϊν, 
ελλθνικϊν, βαβυλωνιακϊν και άλλων Μυςτθρίων. 
Τα τότε « Μεγάλα Μυςτιρια » των Ελευςίνιων άρχιηαν τθ 15θ θμζρα του μθνόσ 
«Βοθδρομιϊνοσ» ( δθλαδι τισ αρχζσ Φκινοπϊρου ). Άρχιηαν με διάφορεσ τελετζσ 
που διαρκοφςαν 9 μζρεσ. Εδϊ λοιπόν, κα αναφερκοφμε ειδικά τθν τζταρτθ (4) 
Θμζρα, όπου οι ιερείσ προςζφεραν Κυςία, ςτθν οποία απαγορευόταν να κίξουν τα 
γεννθτικά όργανα του ηϊου. Γφρω από το κυςιαηόμενο ηϊο ςτεκόντουςαν 7 ιερείσ 
κρατϊντασ 7 λαμπάδεσ. Κατόπιν εκτελοφςαν Λεροφσ Χοροφσ, που απεικόνιηαν τθν 
περιςτροφι των πλανθτϊν πζριξ του Θλίου. Σε ςυνζχεια τθσ υπενκφμιςθσ των 
πλανθτικϊν επιρροϊν ςτθ ηωι των μυθμζνων, τθν επόμενθ (5θ ) μζρα γιορτάηονταν 
θ τελετι των «Λαμπαδθφοριϊν» οποφ οι φζροντεσ δαυλό αναπαρίςταναν τον αντί-
ςτοιχο Κεό /Ρλανιτθ. Οι υποψιφιοι διερχόντουςαν ςε πομπι ανά δφο, κρατοφςαν 
πυρςοφσ και επικεφαλισ τθσ πομπισ ιταν ο «Δαδοφχοσ». Στθν διάρκεια τθσ πορείασ 
τθσ πομπισ επικρατοφςε απόλυτθ ςιγι. 
Οι ςχετικζσ λοιπόν παραδόςεισ περί τθσ ιερισ Επτάδασ, των Ρλανθτϊν και του ιεροφ 
ςυμβολιςμοφ τισ Μενόραχ, ζχουν περάςει ςτουσ κατοπινοφσ αιϊνεσ ςτισ ιδιαίτερεσ 
παραδόςεισ τϊν ερμθτιςτϊν, των νεοπλατωνικϊν και των αλχθμιςτϊν-ροδόςταυ-
ρων. Ράντοτε ςτισ μεταγενζςτερεσ αυτζσ παραδόςεισ, οι πλανιτεσ ςυμμετζχουν ςε 
οριςμζνεσ κείεσ αρχζσ και οι ιδιότθτεσ που ενςαρκϊνουν βρίςκονται ςε κάκε 
επίπεδο ςτθν ιεραρχικά κακοδικι πορεία. Ζτςι, υπό το ιερό Φωσ τθσ 7αδασ, ο 
άνκρωποσ, τα ηϊα, τα πουλιά, όλεσ οι μορφζσ ηωισ, τα φυτά και τα ορυκτά, όλα 
ςυνδζονται με μια αδιάςπαςτθ αλυςίδα δθμιουργίασ και κάκε δθμιοφργθμα, λόγω 
τθσ ιδιότθτάσ του, είναι το διαβατιριο «για τα ανϊτερα πνευματικά/ψυχικά 
επίπεδα», ακολουκϊντασ φυςικά τθν γραμμι τθσ εκπόρευςθσ πίςω ςτθν κεία πθγι. 



Εξζχουςα ςθμαςία δίπλα ςτθν επτάφωτθ λυχνία κατζχει θ τρίφωτθ λυχνία τθσ 
Ορκόδοξθσ Εκκλθςίασ ( και όχι μόνο ), κακότι 3 κεριά ενωμζνα ςυμβολίηου τθν Άγια 
Τριάδα. Ακριβϊσ όπωσ 2 ενωμζνεσ ςυμβολίηουν τθν δυαδικι φφςθ του Χριςτοφ. 
Αλλά οφτε και θ τρίφωτθ λυχνία αποτελεί εξαίρεςθ ςτουσ αντίςτοιχουσ πλανθτικοφσ 
ςυμβολιςμοφσ. Ειδικά για τθν τρίφωτθ λυχνία, υφίςταται ο αντίςτοιχοσ ςυμβολι-
ςμόσ των 3 Δακτφλων του Κόςμου: Τρεισ Δάκτυλοι διαςταυρωμζνοι, που περιβάλ-
λουν ο ζνασ τον άλλο προκαλϊντασ τθν δθμιουργία μιασ ξεχωριςτισ μορφισ, παρι-
ςτοφν τουσ Δακτφλουσ του Κόςμου.  
Κάκε δάκτυλοσ διακζτει από 2 αςτρικά/ πνευματικά ςϊματα ( με το 1 τζτοιο ςϊμα 
ςε μια κατάςταςθ « αφανοφσ » ) που εκπορεφονται από τον κείο Λόγο. Τοφτο 
ακριβϊσ το ςφμβολο, ζχει ςθμαντικι ζμμεςθ αναφορά ςτισ ςυμβολικζσ ιδιότθτεσ 
τθσ Επτάφωτθσ Λυχνίασ. Στο κζντρο των «Δακτφλων του Κόςμου», όπου εφάπτονται 
κάκε ζνα από τα 3 κεντρικά ςθμεία των 3 κφκλων, είναι ζνασ «Ιλιοσ». Δεν είναι 
άλλοσ παρά ο Λόγοσ Του Κεοφ, που εμπνζει τον Άνκρωπο αλλά και ζχει τθν 
μοναδικι ικανότθτα να δθμιουργεί τθν πλάςθ. 
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