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Θα μποροφςε να προςδιορίςει κανείσ, τυπικά, τθν αρχι του ανκρωπίνου πολιτι-
ςμοφ γφρω ςτο 18.000 π.Χ. τθν ςτιγμι δθλαδι του ξυπνιματοσ τθσ ανκρϊπινθσ 
ςυνειδιςεωσ. Είναι θ ςτιγμι τθσ γνϊςεωσ, του καλοφ και του κακοφ και άρα θ ςτιγ-
μι τθσ ευκφνθσ, των προςωπικϊν αποφάςεων, με τισ οποίεσ ο άνκρωποσ παίρνει 
τθν τφχθ του από τον αυτοματιςμό των ενςτίκτων ςτα χζρια τθσ ςυνειδιςεϊσ του. 
Είναι λοιπόν θ ςτιγμι τθσ απϊλειασ του παραδείςου, τθσ απϊλειασ τθσ ακωότθτοσ 
και τθσ ανεμελιάσ, θ ςτιγμι τθσ ευκφνθσ και τθσ γνϊςεωσ, θ ςτιγμι που ο άνκρωποσ 
αφινει πίςω του το ηϊο και ειςζρχεται ςτον πολιτιςμό. 
Πϊσ όμωσ πραγματοποιικθκε το ξφπνθμα αυτό; Η αυγι του πολιτιςμοφ ςυνζπεςε 
με κάποια πραγματικι αυγι κατά τθν οποία ο άνκρωποσ παρατθρϊντασ ζνα ςυν-
θκιςμζνο, κοινότυπο, κακθμερινό φαινόμενο, τθν ανατολι του θλίου, διερωτικθκε 
για πρϊτθ φορά και εντυπωςιάςκθκε για πρϊτθ φορά απ’ αυτό που ζβλεπε κι απ’ 
αυτά που ςυνειδθτοποιοφςε να ςυμβαίνουν μζςα του. Τι είναι αυτό το τεράςτιο 
ςϊμα που ορκϊνεται, εγείρεται, όρνυςιν, από το βουνό, διερωτικθκε ζκπλθκτοσ. 
Ποιά είναι αυτι θ τεράςτια δφναμθ που μετατρζπει τθν νφχτα ςε μζρα, που διαλφει 
τα ςφννεφα, μασ κερμαίνει, είναι ηωοδότθσ γιατί τίποτα δεν ηει αν δεν το αγκα-
λιάςει το φωσ του, είναι ηωογόνοσ, κυριαρχεί και διευκφνει τθν ηωι μασ ςε όλεσ τισ 
εκφάνςεισ τθσ; Ταυτόχρονα θ ψυχι του πλθμμφριςε από πρωτόγνωρα ςυναιςκι-
ματα. Περιζργεια, καυμαςμόσ, δζοσ, ζκπλθξθ. Ζμεινε άναυδοσ μπροσ ςτο μζγεκοσ 
τθσ μεγαλοπρζπειασ, τθσ δφναμθσ, τθσ λαμπρότθτασ, με τα οποία ερχόταν ςε επαφι 
για πρϊτθ φορά, μζςω του ςυγκλονιςτικοφ φαινομζνου τθσ ανατολισ και τθσ μυςτι-
κιςτικισ θρεμίασ, του μεταφυςικοφ βάκουσ και τθσ αιςκθτικισ ζπαρςθσ τθσ δφςεωσ 
του Ηλίου. Νζα άγνωςτα βιϊματα και ιδζεσ ςυνειδθτοποιοφςε ότι ξυπνοφςαν μζςα 
του, βιϊματα που αργότερα κα τα αναγνϊριηε ωσ ευγνωμοςφνθ, λατρεία, δικαιο-
ςφνθ, γνϊςθ, αφοςίωςθ, νομοτζλεια, μεγαλείο, εξουςία πεικαρχία. Δεν υπάρχει 
ζννοια που να ανικει ςτον πολιτιςμό και να μθν ζχει το ςπζρμα τθσ ς’ αυτι τθν 
πρωτόγονθ και πρωτόγνωρθ εμπειρία. Όταν οι άνκρωποι ςυνιλκαν απ’ αυτι τθν 
ζκπλθξθ, ζδωςαν ς’ αυτό το μεγαλειϊδεσ και καυμαςτό αντικείμενο το όνομα 
«Θεόσ» και αποφάςιςαν να μαηευτοφν τθν επομζνθ μζρα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο 
μζροσ να παρατθριςουν πάλι, το υπζροχο φαινόμενο τθσ ανατολισ να το ξαναηι-
ςουν, να απολαφςουν τον πλοφτο των ςυναιςκθμάτων που αυτό προκαλοφςε. Ζτςι 
γεννικθκε το «πρωτόγονον ωόν του πολιτιςμοφ», θ Θρθςκεία και ο πρϊτοσ Θεόσ, ο 
Ήλιοσ, ο οποίοσ ξυπνϊντασ τθν ανκρϊπινθ ςυνείδθςθ δθμιοφργθςε μζςω αυτισ όλα 
τα όντα, και ζγινε ο δθμιουργόσ του κόςμου και του πολιτιςμοφ. Τότε, ς’ εκείνεσ τισ 
πρϊτεσ ςυνακροίςεισ, ςτθν πρϊτθ εκκλθςία, οι άνκρωποι ςυνεπαρμζνοι από τθν 
ςυγκίνθςθ που δθμιουργοφςε μζςα ςτθν ψυχι και τον νου των θ κζαςθ του 
μεγαλείου του ανατζλλοντοσ Ηλίου άρχιςαν να τθν εκφράηουν ςυνκζτοντασ φμνουσ, 
απαγγζλλοντασ ποιιματα και αινϊντασ τον Θεό που ορκϊνονταν ςτον ουρανό ωσ 
απόλυτοσ άρχων με υπερκόςμια δφναμθ θρεμία και γαλινθ. Αυτι θ πρϊτθ 
εκκλθςία είναι θ μιτρα που γζννθςε τον πολιτιςμό, τον πολιτιςμζνο άνκρωπο και 
κάκε μορφι τζχνθσ και επιςτιμθσ. Εκεί δθμιουργικθκε θ μουςικι, θ ποίθςθ, το 
κζατρο, θ αςτρονομία τα μακθματικά και όλεσ οι ζννοιεσ που τισ ςυνοδεφουν. Αυτι 
θ πρωτόγονθ κρθςκεία «το πρωτόγονο ωόν του πολιτιςμοφ» άφθςε τα ίχνθ τθσ ςε 
κάκε κρθςκευτικό ι πολιτιςμικό ρεφμα που ακολοφκθςε. Αν και ο Θεόσ μετα-
ςχθματίςτθκε από αντικειμενικι πραγματικότθτα, που ιταν ςτθν αρχι, ςε μια 



λογικι, θκικι, ι φυςικι αναγκαιότθτα ι εξανκρωπίςτθκε ι κακιερϊκθκε ωσ 
ςφμβολο πολιτιςμοφ, κοινωνικισ ςυνοχισ, εξουςίασ, ςωτθρίασ και άλλων άκρωσ 
ςθμαντικϊν εννοιϊν και ιδεϊν, απολφτωσ απαραίτθτων για τθν ανκρϊπινθ και 
κοινωνικι φπαρξθ, δεν ζχαςε ποτζ τθν λαμπρότθτά του, τθν ςυγκίνθςθ, το δζοσ, τον 
καυμαςμό, τθν ζκπλθξθ, τθν απορία και τθν ζκςταςθ τθν οποία προκαλοφςε ςτουσ 
ανκρϊπουσ, ςτουσ «πιςτοφσ» του, ςε ςθμείο που όλα αυτά τα χαρακτθριςτικά να 
ταυτοποιοφν και να ορίηουν το κείον. Όλεσ οι απεικονίςεισ και τα λειτουργικά 
ςτοιχεία ζχουν τισ ρίηεσ των ςτθν πανάρχαια εκείνθ πρϊτθ εκκλθςία. Το φωτο-
ςτζφανο των ιερϊν μορφϊν δεν ςυμβολίηει παρά τθν ταφτιςθ του προςϊπου με τον 
Ήλιο και τθν ακτινοβολία που εκπζμπει, οι εκκλθςίεσ και οι νεκροί μασ είναι 
ςτραμζνοι προσ ανατολάσ γιατί από εκεί αναμζνεται να προβάλει ο Ήλιοσ, ο πρϊτοσ 
Θεόσ. Η κεία λειτουργία και ο ςυμβολιςμόσ τθσ παραμζνει ςε γενικζσ γραμμζσ ο 
ίδιοσ με μικρζσ παραλλαγζσ. O Θεόσ είναι ςτον ουρανό όπωσ ο Ήλιοσ, είναι 
πανταχοφ παρϊν όπωσ το φωσ, το οποίο ςυμβολίηει το καλό, ενϊ το ςκότοσ το κακό. 
Ακόμα θ ιερι ακολουκία του Όρκρου ( από το ριμα όρνυμι= κινϊ, εγείρομαι ) είναι 
θ ανάμνθςθ εκείνθσ τθσ πρϊτθσ πανάρχαιασ λειτουργίασ. Είναι δοξολογία ςτο 
Χριςτό, που Εκείνοσ πια είναι το Φωσ του κόςμου και ο Ήλιοσ τθσ Δικαιοςφνθσ και 
είναι επίςθσ παράκλθςθ ςτον Κφριο του Σφμπαντοσ με τθν ανατολι τθσ καινοφργιασ 
θμζρασ. Αλλά ο ςυμβολιςμόσ ςυνεχίηεται, μόνο που για να γίνει αντιλθπτόσ 
απαιτοφνται μερικζσ γνϊςεισ ςτοιχειϊδουσ αςτρονομίασ. Η γθ είναι μια ςβοφρα θ 
οποία κάνει μια ςτροφι γφρω από τον εαυτό τθσ ςε μια μζρα. Επίςθσ κάνει και μια 
περιφορά γφρω από τον Ήλιο ςε ζνα ζτοσ πάνω ςε μια τροχιά που λζγεται 
εκλειπτικι. Η τροχιά αυτι ζχει χωριςκεί ςε δϊδεκα τμιματα, τα γνωςτά μασ ηϊδια, 
ζτςι ϊςτε κάκε μινα θ Γθ να διατρζχει ζνα ηϊδιο. Τον Μάρτιο διατρζχει τουσ Ιχκείσ, 
τον Ιοφνιο που ςυμβαίνει το κερινό Ηλιοςτάςιο ο Ήλιοσ βρίςκεται ςτουσ Διδφμουσ, 
ςτθν Φκινοπωρινι ιςθμερία ο Ήλιοσ είναι ςτον Λζοντα και τζλοσ το Χειμερινό 
θλιοςτάςιο ςτον Τοξότθ. Ο άξονασ όμωσ τθσ ςβοφρασ-Γθσ δεν παραμζνει ςτακερόσ 
ςτον χϊρο. Εκτελεί μία κίνθςθ που λζγεται μετάπτωςθ θ οποία ζχει ςαν ςυνζπεια 
τθν μετακίνθςθ των ηωδίων πάνω ςτθν εκλειπτικι κατά τθν ορκι φορά κατά μία 
κζςθ, κάκε 2.000 περίπου χρόνια. Ζτςι, γφρω ςτο 18.000 π.Χ. το χειμερινό 
θλιοςτάςιο ελάμβανε χϊρα όταν ο Ήλιοσ ευρίςκετο ςτον αςτεριςμό τθσ Παρκζνου. 
Φανταςτείτε τϊρα μια κοινωνία, θ οποία ηει βόρεια του Καυκάςου, και θ οποία ζχει 
δθμιουργιςει τον πρϊτο ανκρϊπινο πολιτιςμό που ζχει ωσ βάςθ του τθν λατρεία 
του Θεοφ Ήλιου. Πιςτεφω ότι εκεί δθμιουργικθκε αυτόσ ο πρϊτοσ πολιτιςμόσ, ο 
οποίοσ καταςτράφθκε με «τον κατακλυςμό», που αναφζρεται ςτισ «αναμνιςεισ» 
των λαϊν είτε ωσ κατακλυςμόσ του Νϊε είτε ωσ κατακλυςμόσ του Δευκαλίωνα, 
κατά τον οποίον με αφορμι κάποιο γεωλογικό φαινόμενο πλθμμφριςε ο Εφξεινοσ 
Πόντοσ από τα νερά τθσ Μεςογείου. Τθν επαφι μ’ αυτόν τον τεράςτιο πολιτιςμό 
που αναφζρεται ςτθν μυκολογία ωσ «χρυςόμαλλο δζρασ», αναηθτεί ο Ιάςων και οι 
άλλοι αργοναφτεσ ςτο ταξίδι των για τθν Κολχίδα. Στθν καταςτροφι αυτοφ του 
πολιτιςμοφ παραπζμπει και το γεγονόσ ότι θ « κιβωτόσ του Νϊε » άραξε ςτο όροσ 
Αραράτ, δθλαδι εκεί κοντά. Προσ το νότο αυτισ τθσ χϊρασ του πρϊτου πολιτιςμοφ 
βρίςκεται ο Καφκαςοσ ο οποίοσ εμποδίηει εντελϊσ τον Ήλιο να ςθκωκεί πάνω από 
τον ορίηοντα, δθλαδι να ανατείλει όταν αυτόσ βρίςκεται ςτο χειμερινό θλιοςτάςιο, 
δθλαδι ςτθν χαμθλότερθ τροχιά προσ Νότον ωσ προσ τον ορίηοντα. Το φαινόμενο 
αυτό όμωσ δεν διαρκεί παρά μια θμζρα, τθν 22α Δεκεμβρίου. Από τθν επομζνθ 
μζρα, θ απόκλιςθ του Ηλίου αρχίηει να αυξάνεται πάλι και ο ιλιοσ εμφανίηεται πάλι 



πάνω από το βουνό που ορίηει τον ορίηοντα του τόπου. Οι ιερείσ τθσ εποχισ που 
ςιμερα τουσ αποκαλοφμε μάγουσ και δεν ιταν παρά οι πρϊτοι επιςτιμονεσ 
αςτρονόμοι, αςτρολόγουσ τουσ αποκαλοφςαν λίγο μετά, ζβλεπαν, λίγο μετά τθν 
22α Δεκεμβρίου, γφρω ςτθν 25θ Δεκεμβρίου να ανατζλλει πρϊτα ο αςτεριςμόσ τθσ 
Παρκζνου μετά ο αςτζρασ α-της Παρθένου, δθλαδι ο πίκα και ακριβϊσ λίγο μετά 
ςτο ίδιο ςθμείο του ορίηοντοσ που ανζτειλε ο Σπίκα, ανζτειλε ο Ήλιοσ. Βριςκόμαςτε 
ςε μια εποχι κατά τθν οποία θ ερμθνεία του κόςμου είναι ανκρωποκεντρικι, 
βουλθτικι. Ερμθνεφω ζνα φαινόμενο ςθμαίνει το παρομοιάηω με ζνα άλλο που 
κεωρείται κατανοθτό. Το περιγράφω με λζξεισ που τισ δανείηομαι από ζνα άλλο 
παρόμοιο φαινόμενο μζςω του οποίου και ορίηονται. Για να μιλιςουμε με όρουσ 
ςφγχρονθσ φυςικισ, ερμθνεφω ςθμαίνει αποκαλφπτω μια ςυμμετρία. Ωσ αίτιο δε 
των φαινομζνων υποκζτω πάντα μια ςυγκροτθμζνθ βοφλθςθ. Εκείνθ τθν εποχι ο 
κόςμοσ περιγραφόταν με λζξεισ, ζννοιεσ, καταςτάςεισ δανειςμζνεσ από τθν ανκρϊ-
πινθ ηωι. Αντίκετα ςιμερα, ςυμβαίνει ακριβϊσ το αντίκετο. Γίνεται προςπάκεια 
όλα τα ανκρϊπινα φαινόμενα να περιγραφοφν να εξθγθκοφν με λεξιλόγιο δανει-
ςμζνο από τθν φυςικι πραγματικότθτα. Δεν πιςτεφω όμωσ ότι αυτό είναι απολφτωσ 
κατορκωτό. Δεν πιςτεφω ότι είναι δυνατόν να εξθγθκεί το Σφμπαν χωρίσ τθν 
αναγκαία παρουςία του ανκρϊπου, χωρίσ το βαςικό λεξιλόγιο να είναι δανειςμζνο 
από τθν «φφςθ» του. Δεν πιςτεφω ότι μπορεί να νοθκεί το Σφμπαν χωρίσ τον 
άνκρωπο, πιςτεφω αντίκετα ότι ο άνκρωποσ βρίςκεται ςτο «κζντρο» του Σφμπαν-
τοσ, και τίποτα δεν μπορεί να τον διϊξει από εκεί. Στθν γλϊςςα λοιπόν εκείνου του 
πολιτιςμοφ, θ παρκζνοσ ξαπλωμζνθ πάνω ςτθν εκλειπτικι, λίγο μετά το χειμερινό 
θλιοςτάςιο, γεννοφςε τον Θεό - Ήλιο, ς’ εκείνο το ςθμείο του ορίηοντα που κατα-
δείκνυε ο αςτζρασ Σπίκα λίγο πριν, οι δε μάγοι, οι ιερείσ του Θεοφ-Ήλιου βλζποντασ 
τον Σπίκα προϊδεάηονταν και ανζμεναν τθν γζννθςθ του Θεοφ και ζςπευδαν με 
δϊρα να υποδεχτοφν, να καλωςορίςουν και να προςκυνιςουν τον νεογεννθκζντα 
Θεό. Ο δε Θεόσ γεννιόταν ςε ζνα βουκολικό τοπίο όπωσ ιταν ο περίγυροσ εκείνθσ 
τθν εποχισ. 
O Spica ( τάχυς ) είναι ο Αςτζρασ Α του αςτεριςμοφ τθσ Παρκζνου. Πρόκειται για 
τον φωτεινότερο του αςτεριςμοφ και ενόσ από τουσ πιο φωτεινοφσ τθσ ουράνιασ 
ςφαίρασ. Ονομάςτθκε ζτςι γιατί φαίνεται ςαν να κρατά θ Παρκζνοσ ζναν ςτάχυ ςτο 
χζρι τθσ, γι’ αυτό και τον βλζπουμε και ωσ « ο τάχυς της Παναγίας ». Το άςτρο 
λοιπόν τθσ Βθκλεζμ δεν είναι παρά ο Σπίκα, ο α τθσ Παρκζνου, ο οποίοσ κατα-
δεικνφει ςτουσ Μάγουσ το μζροσ του ορίηοντοσ, ςτο οποίο κα γεννθκεί ο Θεόσ, κα 
εμφανιςκεί ο Ήλιοσ. Αυτι θ πανάρχαια ανάμνθςθ τθσ Παρκζνου που γεννάει τον 
Θεό, εμπότιςε και ενςωματϊκθκε ςτθν Χριςτιανικι Θρθςκεία, αλλά και ςε άλλεσ, 
όπωσ ο Μικραϊςμόσ, δθμιουργϊντασ τθν πανζμορφθ παράδοςθ του Άςτρου τθσ 
Βθκλεζμ. 

 
  

  
 


