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     Από τα βάθη της Συνείδησης - Εσωτερικό Άγγελμα: 6ο      
 
     Ο Ιππότης 
 
     Ο Χρισμένος «Ήρωας» ξεκινάει το ταξίδι του, αναλαμβάνοντας την Αποστολή του, έχοντας ως 
στόχο να βοηθήσει τους συνανθρώπους του, να ελευθερωθούν από την άγνοια τους, να γλυτώσουν 
από την δουλεία και την τυραννία, να γαληνέψουν την ψυχή τους, και να ευημερήσουν.   
 
     Περνώντας από χωριά και πόλεις, γίνεται μάρτυρας μιας μεγάλης τραγωδίας.  Πλήθος 
ανθρώπων, να τυραννούνε τον εαυτό τους και τους συνανθρώπους τους, δειλοί και τυφλοί, να 
καταστρέφουν και να καταστρέφονται, ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα, να απολαμβάνουν το ύψιστο 
δώρο που λέγεται ΖΩΗ, ως Συνδημιουργοί του Παντός. 
 
     Ήρωας: Οδηγέ μου, πονάω για αυτούς τους ανθρώπους.  Τι μπορώ να κάνω; Πως μπορώ εγώ, 
να τους βοηθήσω; 
 
     Οδηγός: Αδελφέ μου, οι συνάνθρωποί σου, αδύναμοι και τυφλοί, προσεύχονται μέρα νύχτα, να 
βρεθεί ένας «Ήρωας», ένας «Χριστός», να τους γλυτώσει.  ‘Όμως για να οδηγήσουμε τους 
συνανθρώπους μας, να βγουν νικητές, χρειάζεται να ολοκληρώσουμε την πνευματική μας 
εκπαίδευση. 
 
     Ήρωας: Οδηγέ μου, ακολουθώντας το Φως στο Τούνελ, έχοντας ως Όραμα έναν Επίγειο 
Παράδεισο, ταξίδεψα στην Έσω Χώρα, βίωσα το Μυστήριο της Αδελφοσύνης, εκπαιδεύτηκα ως 
Δημιουργός, μεταστοιχειώθηκα μέσω του Μυστηρίου της Σταύρωσης, τι άλλο μου μένει να κάνω; 
 
     Οδηγός: Αδελφέ μου, ο δρόμος του ‘Ηρώα, αποτελείται από 12 άθλους. Ο τελευταίος άθλος, 
του πρώτου κύκλου, είναι να αντιμετωπίσεις τον Δράκο, που καίει σοδιές και ανθρώπους, και να 
σώσεις την Πριγκίπισσα.   
 
     Ήρωας: Οδηγέ μου, είμαι έτοιμος να αναλάβω τα καθήκοντά μου, υπερασπίζοντας τους 
αδικημένους και ελευθερώνοντας τους σκλάβους.  Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τον Δράκο της 
Κοινωνίας μας, και να σώσω την Ζωή της. 
  
     Οδηγός: Αδελφέ μου, χρίζεσαι «Ιππότης», ως λειτουργός της Δικαιοσύνης και πολέμιος του 
Άδικου και της Απάτης. Φόρα την πανοπλία με τον Ρόδινο Σταυρό για προστασία και έμπνευση, 
ανέβα στο Άλογο και κάλπασε με δύναμη, και κρατώντας ψηλά το Σπαθί άνοιξε δρόμο1.  
 
 
 
 
                                                
1 Ρόδινος Σταυρός  (Πνευματικός Κόσμος- Έμπνευση), Σπαθί (Νοητικός Κόσμος – Διάνοια), Άλογο (Αστρικός Κόσμος 
– Ψυχική Δύναμη), Πανοπλία (Υλικός Κόσμος – Προστασία) 
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       Ιδού, έφτασε η ώρα να εφαρμοστεί η Δικαιοσύνη στις Κοινωνίες των Ανθρώπων, δια της 
Διανοίας και της Ψυχικής Δύναμης των Ιπποτών, της Στρογγυλής Τραπέζης, ανοίγοντας τον δρόμο 
για την εκπλήρωση του Κοσμικού Σχεδίου, έναν Παράδεισο στην Γη.  Γένοιτο! 
 
    Αδελφές και αδελφοί μου, 
 
    Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
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     Εργασία: 6η – Ιπποτισμός 
 
     Στο βασίλειο του Κηφέα, στην σκοτεινή και μυστηριακή Αιθιοπία, στα χρόνια του μύθου και 
του θρύλου, την εποχή που η τεράστια δύναμη παρείχε την ασφάλεια και ο υπέρμετρος πλούτος 
την ευημερία στο λαό του και στο βασιλικό ζεύγος, τότε η αλαζονεία της Κασσιόπης, της 
πανέμορφης και παντοδύναμης βασίλισσας την ώθησε να καυχάται φιλάρεσκα και να προσβάλλει 
τις θαλάσσιες νύμφες του Ωκεανού, τις Νηρηίδες. 
 
     Η αλαζονεία όμως, όπως προειδοποιούσαν οι σοφοί στην αρχαιότητα, επισύρει μοιραία την 
Νέμεση. Ο κυρίαρχος του βαθυγάλαζου ωκεανού, ο φοβερός Ποσειδώνας, νοιώθοντας το θυμό και 
εισακούγοντας τα παράπονα των Νηρηίδων, χτύπησε την υπέρμετρη αλαζονεία με ένα τεράστιο 
κύμα, προξενώντας πλημμύρες και καταστροφές. Όμως η θεία δίκη δεν εξάντλησε τη δράση της 
γιατί η συνέχεια ήταν πολύ πιο οικτρή, καθώς ξύπνησε ο αιώνια κοιμώμενος στα απύθμενα ερέβη 
του ωκεανού, ο φοβερός Δράκοντας. Λιμός και λοιμός απλώθηκαν σε ολάκερο το βασίλειο. Ο 
φόβος και ο τρόμος κυριαρχούσε και τυραννούσε τον ήσυχο και ειρηνικό λαό του Κηφέα και της 
Κασσιόπης.  
 
     Τα γεγονότα συντάραξαν τους βασιλείς και η αλαζονεία γρήγορα εκδιώχθηκε και παραχώρησε 
τη θέση της στην μεταμέλεια. Τα ειλικρινή αιτήματα συγχώρεσης και οι προσφορές στον 
Ποσειδώνα εξευμένισαν την Νέμεση, με αποτέλεσμα το μαντείο του Άμμωνα να δώσει τη λύση με 
έναν χρησμό.  
 
     Οι λιμοί και οι καταστροφές θα σταματούσαν, ο Δράκοντας θα αποσύρονταν από το πολύπαθο 
βασίλειο, εφόσον όμως το βασιλικό ζεύγος θυσίαζε ότι πολυτιμότερο είχε. Την μονάκριβη κόρη 
τους Ανδρομέδα.  
 
     Ο μύθος μας λέγει ότι το βασιλικό ζεύγος της Κασσιόπης και του Κηφέα, για τη σωτηρία, την 
εξιλέωση και το καλό του λαού, αναγκάστηκε να αποδεχθεί το σκληρό πεπρωμένο. Η πεντάμορφη 
βασιλοπούλα αλυσοδέθηκε πάνω σε έναν βράχο στην άκρη του ωκεανού, θυσία στον φοβερό 
θαλάσσιο Δράκοντα. Οι θεομηνίες τότε κόπασαν, οι αρρώστιες ιάθηκαν, η ειρήνη και η ευημερία 
ξαναγύρισε στον λαό της Αιθιοπίας.  
 
     Σαν τελευταία πράξη του δράματος, ο Δράκοντας ξαναβγήκε για τελευταία φορά για να 
ολοκληρώσει την τραγωδία, να κατασπαράξει την αλυσοδεμένη και ανήμπορη να αποφύγει την 
μοίρα της Ανδρομέδα.  
 
     Την ύστατη στιγμή που η βρωμερή ανάσα του τέρατος ρουθούνιζε σχεδόν πάνω στην 
μισολιπόθυμη Ανδρομέδα, ξάφνου εμφανίστηκε αρματωμένος σαν ιππότης ο ήρωας Περσέας, ο 
γιος της Δανάης και του Δία. Μόλις είχε επιστρέψει στο όμορφο νησί του Αιγαίου πελάγους, τη 
Σέριφο, μετά τον σκληρό αλλά νικηφόρο άθλο που επιτέλεσε αποκεφαλίζοντας την Μέδουσα και 
πριν προλάβει να ξαποστάσει, ακολουθώντας τον γαλαξιακό δρόμο, πετώντας με τον Πήγασο και 
φέροντας μαζί του το βαρύτιμο τρόπαιο, το κεφάλι της Μέδουσας, κατέφθασε την κρίσιμη στιγμή 
και στάθηκε ανάμεσα στον Δράκοντα και την Ανδρομέδα. Ο Δράκοντας βρυχήθηκε και επιτέθηκε, 
ο Περσέας τράβηξε το σπαθί του με σθένος και ένας πολύωρος  αγώνας, μια ηρωική μονομαχία 
θανάτου άρχισε να εκτελείται μπροστά στα σαστισμένα μάτια της κακόμοιρης Ανδρομέδας. Ο 
αγώνας έδειχνε αμφίρροπος ώσπου κάποια στιγμή ο Περσέας κατάφερε να φέρει μπροστά στο 
πρόσωπο του Δράκοντα το πολύτιμο τρόπαιό του, το κεφάλι της Μέδουσας. Ακαριαία ο Δράκοντας 
μεταβλήθηκε σε απολίθωμα και εξολοθρεύτηκε κι έτσι η πανέμορφη βασιλοπούλα, η Ανδρομέδα, 
σώθηκε από τον σίγουρο και βίαιο χαμό της.  
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     Η παράσταση αυτή του ατρόμητου Ιππότη, ο οποίος με υπέρμετρο θάρρος αλλά και αυτοθυσία 
έρχεται να αντιμετωπίσει τον δράκοντα σώζοντας την βασιλοπούλα, θα γίνει για τους επόμενους 
αιώνες η αγαπημένη σκηνή όλων των ηρωικών άθλων των παραμυθιών, παράλληλα όμως θα 
αποτελέσει –σχεδόν μέχρι σήμερα – και την κρυφή ελπίδα για κάθε έφηβο που ωριμάζει και τον 
κρυφό πόθο κάθε γυναίκας που εγκαταλείπει την αθωότητα της παιδικής ηλικίας. Η σκηνή του 
Ιππότη που σκοτώνει τον δράκο, την οποία συναντάμε σε μεγάλο πλήθος κύρια των Σκανδιναβικών 
μύθων, δεν λείπει μήτε από την ιουδαιοχριστιανική αγιογραφία, όπου αναπαρίσταται ο Ιππότης ως 
άγιος Γεώργιος δρακοφόνος, φανερό κατάλοιπο της ισχυρής επιρροής της αρχετυπικής αυτής 
σκηνής της Πανθεϊστικής μυθολογίας. 
 
     Προσπερνώντας την ψυχολογική ερμηνεία της γερασμένης βασιλείας, της φθοράς και της 
ανάγκης ανανέωσης που επιτελείται από τον Ιππότη, εστιάζουμε στην σωτηριολογική του δράση 
και ειδικότερα στην αρωγή και προστασία που προσφέρει σε έναν ανήμπορο και αδύναμο 
άνθρωπο. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία διαχρονικά θα συνοδεύουν και θα ορίζουν την έννοια 
του Ιππότη, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον ήρωα που μάχεται για το δίκαιο του αδικούμενου, για την 
προστασία του αδυνάτου και το πλέον αξιομνημόνευτο, για την στάση σεβασμού και 
ευγνωμοσύνης απέναντι στην θηλυκή φύση. Στάση ευγνωμοσύνης για την θηλυκή φύση που είχε 
λησμονηθεί από την Πανθεϊστική και μετά εποχή, στάση σεβασμού απέναντι στην μητέρα, στην 
ερωμένη, στην θυγατέρα, που τόσο παράλογα υποβάθμισε και απαξίωσε η πατριαρχική δομή της 
κοινωνίας, η οποία βρήκε την πλέον ανισόρροπη και παράλογα απάνθρωπη έκφρασή της στην 
ιουδαιοχριστιανική αντίληψη.  
 
     Η έννοια του Ιππότη ερμηνεύεται αξιόπιστα μέσα από το απόσπασμα του κώδικα τιμής των 
Ναϊτών Ιπποτών: «Να είστε πάντα έτοιμοι, να φοράτε πάντα την πανοπλία σας. Να υπερασπίζεστε 
τους φτωχούς και να βοηθάτε αυτούς που δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Μην 
κάνετε τίποτα που μπορεί να πειράξει ή να προσβάλλει. Για ότι κάνετε προσπαθήστε να κερδίσετε 
τιμή και καλή φήμη. Μην αθετείτε την υπόσχεσή σας. Υπερασπιστείτε την τιμή της πατρίδας σας. 
Καλύτερα να πεθάνετε τίμιοι, παρά να ζείτε ντροπιασμένοι». 
 
     Κατά τα μέσα του 12ου αιώνα της κοινής χρονολόγησης είναι που αρχίζει να ανθίζει η ιδέα του 
Ιπποτισμού. Για τον δυτικό άνθρωπο, η εμφάνιση του Ιπποτισμού ταυτίζεται με την ίδρυση του 
μοναστικού τάγματος των Ιπποτών του Ναού ή του πιο γνωστού όρου, των Ναϊτών Ιπποτών. 
Συμπτωματικά αλλά καθόλου τυχαία, ακριβώς την ίδια εποχή εμφανίζονται στην άλλη άκρη του 
κόσμου οι Ιππότες της Ανατολής, οι Σαμουράι της Ιαπωνίας. Ο όρος Σαμουράι ερμηνεύεται ως 
φύλακας και πολεμιστής, αλλά αν θέλουμε να ακριβολογήσουμε, οφείλουμε να το αποδώσουμε με 
την έννοια του Ιππότη. Πράγματι ο Σαμουράι ταυτίζεται με τον γνωστό μας Ιππότη, καθώς 
ακολουθεί παράλληλη ιστορία ίδρυσης, αρχών και εκπαίδευσης, όπως και ο πρωτοεμφανιζόμενος 
στην Δύση Ιππότης, που δεν είναι βέβαια άλλος από τον Ναΐτη Ιππότη. 
 
     Σαμουράι. Ο άνθρωπος που ποτέ δεν τραβούσε το σπαθί από τη θήκη χωρίς λόγο και ποτέ δεν 
το επέστρεφε σ' αυτήν χωρίς τιμή. Ο Ιππότης πολεμιστής που μαχόταν μέχρι θανάτου, είτε για τον 
άρχοντά του, είτε ως «Ρονίν» (Σαμουράι χωρίς άρχοντα) περιπλανώμενος στη χώρα, πολεμώντας 
διαρκώς για το αγαθό και το δίκαιο. Έχοντας ως μοναδική αρχή έναν κώδικα, τον κώδικα Busido, 
που ενώ από την μια δεν του έδινε απολύτως τίποτα, από την άλλη του ζητούσε να προσφέρει 
διαρκώς τα πάντα, ωθώντας τον να κάνει τρόπο ζωής την αφιερωμένη δράση και να αδιαφορεί 
παντελώς για το θάνατο, τον μόνιμο και μοναδικό σύντροφο που τον ακολουθούσε παντού και 
πάντα. 
 
     Είναι χρήσιμο, προτού αναφερθούμε στον κώδικα Busido, να σταθούμε λίγο στο «sido», το 
δεύτερο συνθετικό του όρου Busido, όπου «sido» ο γνωστός μας «Σιντοϊσμός» που απαρτίζει στην 
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ουσία το θεϊκό μονοπάτι που ενέπνεε και συνεχίζει να εμπνέει ακόμα και σήμερα τον άνθρωπο της 
Ιαπωνίας. «Sido» είναι η θρησκευτική παράδοση των αρχαίων Αϊνού, των παλαιότερων κατοίκων 
των Νησιών, που έστω και σε μικρό πληθυσμό επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Ο όρος "Σιντοϊσμός" 
είναι εισαγόμενος, προερχόμενος από τα Κινέζικα (Shen Tao). Στα Γιαπωνέζικα, αυτή η αρχαία 
θρησκευτική παράδοση ονομάζεται «Kami-no-mitsi», που κυριολεκτικά σημαίνει «Το μονοπάτι 
των θεών (πνευμάτων)», θεωρούμενη ως μια ανιμιστική θρησκεία με έντονη τη λατρεία της φύσης.    
 
     Για να ακριβολογούμε όμως, μπορούμε καλύτερα να πούμε ότι πρόκειται μάλλον για έναν 
"πανθεϊσμό", που αντιλαμβάνεται όλη τη φύση ως έκφραση του ενός και μοναδικού πνεύματος, 
όπου το "Κami" όντας το ανώτερο πνευματικό στοιχείο που βρίσκεται σε όλα τα πράγματα, 
εκφράζεται μέσα από ένα αρχικό ζευγάρι θεάς και θεού – Ιζανάκι και Ιζανάμι, οι οποίοι αποτελούν 
και τους γεννήτορες των νησιών της Ιαπωνίας, των λοιπών θεών – πνευμάτων και της Φύσης στο 
σύνολό της. Το «sido» δεν αντιστοιχεί επακριβώς με τον δυτικό όρο «θρησκεία» καθώς δεν είναι 
ένα θρησκευτικό δόγμα, αλλά είναι η «θεϊκή ατραπός» την οποία δύναται να ακολουθεί 
οποιοσδήποτε το επιθυμεί, ανεξαρτήτως θρησκεύματος.  
 
     Είναι αξιοσημείωτο πάντως το γεγονός ότι η κυρίαρχη μορφή του Σιντοϊσμού είναι η θηλυκή 
θεότητα «amaterasou», θεότητα του ήλιου, φιλεύσπλαχνη μητέρα που χαρακτηρίζεται από την 
ζεστασιά και την ζωτικότητα που χαρίζει σε όλα τα όντα. Το πρώτο συνθετικό του όρου Busido, το 
«bu» των Ιαπώνων, αποδίδεται σε μας ως «πολεμική τέχνη» και ενιαίο «Busido», σημαίνει 
κυριολεκτικά τον «πολεμιστή της θεϊκής ατραπού». Την θεϊκή ατραπό καλούνταν να βαδίσει ο 
κάθε Σαμουράι, έχοντας ως οδηγό έναν πολεμικό κώδικα δικαιοσύνης, γενναιοδωρίας, αταραξίας 
και ευγένειας. Τον Κώδικα Busido. 
 
     Ο κώδικας Busido, ανάλογος με τους κώδικες αρχών και συμπεριφοράς των δυτικών πολεμικών 
ταγμάτων όπως οι Ναΐτες, απαιτεί από τον Σαμουράι αφοσίωση στην ατραπό, αποφασιστικότητα 
και δράση. Ό αφοσιωμένος στο Busido δίδει τέσσερις όρκους: 1)Να είναι πάντα σε εγρήγορση 
στην ατραπό, 2) να σέβεται τους γονείς, 3) να υπερνικά την χαρά και 4) να κατανικά ολοκληρωτικά 
την θλίψη. Μερικοί από τους κανόνες παρατίθενται στην συνέχεια, δείχνοντας την σκληρή 
πειθαρχία και αποφασιστικότητα του Σαμουράι – Ιππότη, την ολοκληρωτική αφοσίωση στην 
υπηρεσία του καθήκοντος και την διαρκή αναζήτηση της αρετής. 
 

Δεν έχω γονείς. Ο Ουρανός και η Γη είναι οι γονείς μου. 
 

Δεν έχω Θεία δύναμη. Η υπακοή είναι τα μέσα μου. 
 

Δεν έχω μαγική δύναμη. Η εσωτερική δύναμη είναι η μαγεία μου. 
 

Δεν έχω ζωή ούτε θάνατο. Το αιώνιο είναι η ζωή και ο θάνατός μου. 
 

Δεν έχω φίλους. Ο Νους είναι ο φίλος μου. 
 

Δεν έχω εχθρούς. Η αφροσύνη είναι ο εχθρός μου. 
 

Δεν έχω πανοπλία. Η βούληση και η δικαιοσύνη είναι η πανοπλία μου. 
 

Δεν έχω κάστρα. Το ατάραχο πνεύμα είναι το κάστρο μου. 
 

Δεν έχω σπαθί. Το όνειρο του πνεύματος είναι το σπαθί μου. 
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     Χαρακτηριστικό είναι το συμβάν που σημειώνεται στο βιβλίο Χα Γκακούρε: Οταν ένας 
Σαμουράι πλησίασε τον δάσκαλο του Σογκούν Γιάκγιο Τατζίμα Νο Κάμι και  του ζήτησε να του 
διδάξει την τέχνη του σπαθιού, αυτός απάντησε ότι ο Σαμουράι ήταν ήδη δάσκαλος μια και είχε 
απελευθερωθεί από την ιδέα του θανάτου. Γιατί όλα αυτά; Διότι με τη συνεχή εντρύφηση στο 
θάνατο καθημερινά, αρχίζει να υπερβαίνει το φθαρτό μέρος του και να κατανοεί τη σχετικότητα 
των πραγμάτων. Προσεγγίζει σταδιακά την αιώνια ουσία του.  
 
     Ο Σαμουράι είναι ο άνθρωπος της δράσης. Γι' αυτόν έχει μεγάλη σημασία το πώς θα κλείσει τη 
ζωή του. Μπορεί να μην προκαθορίζει ο ίδιος το πότε θα πεθάνει, σίγουρα όμως μπορούσε να 
καθορίσει το πώς θα πεθάνει. Έτσι βάζει ο ίδιος το τελικό σημάδι που θα κλείσει τον κύκλο. Για 
τον Σαμουράι, το αληθινό θάρρος έγκειται στο να ζει κανείς όταν είναι σωστό να ζήσει και να 
πεθαίνει όταν είναι σωστό να πεθάνει. Η αφοσίωση, το πνεύμα του δικαίου και η γενναιότητα, είναι 
οι τρεις φυσικές αρετές του Σαμουράι και φυσικά ένας άνθρωπος δίχως αρετή δεν μπορεί να είναι 
Σαμουράι.  
 
     Αυτός είναι ο Σαμουράι, αυτός είναι ο Ιππότης της χώρας του ανατέλλοντος ηλίου. 
Αφοσιωμένος στον θεϊκό δρόμο του πολεμιστή, συνεχώς ευρισκόμενος σε εγρήγορση, έτοιμος 
οποιαδήποτε στιγμή να αγωνιστεί για το δίκαιο και να καταδιώξει την αδικία, έχοντας 
καταπολεμήσει τον φόβο του θανάτου, ρίχνεται με αυτοθυσία στην μάχη πιστός στην εκτέλεση του 
καθήκοντος, επιλέγοντας να ζει και να πεθαίνει με τιμή διάγοντας βίο ενάρετο, ασκούμενος 
καθημερινά για βελτίωση.  
 
     Όμως ο Σαμουράι που έχει ως μοναδικό χαρακτηριστικό του την δύναμη, δεν είναι παραδεκτός. 
Ένας Σαμουράι οφείλει να χρησιμοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του ώστε να κατανοήσει την τελετή 
του τσαγιού, οφείλει να εντρυφήσει και να ασκηθεί στην ποίηση, οφείλει ακόμα να ενασχοληθεί με 
την γνώση και με την εκμάθηση των επιστημών. Ένας Σαμουράι οφείλει να ασκεί και να 
σκληραγωγεί και το σώμα του και το πνεύμα του, γεγονός που μας θυμίζει τους Φύλακες της 
Πλατωνικής Πολιτείας, οι οποίοι χρειάζεται να ασκούνται καθημερινά στην γυμναστική και στην 
μουσική, ούτως ώστε να αναπτύξουν τις ίδιες αρετές που πολύ αργότερα θα απαιτήσει και το 
Busido: Φρόνηση, Σωφροσύνη, Ανδρεία, Δικαιοσύνη. Αρετές οι οποίες θα τους καταστήσουν 
αφοσιωμένους στο καθήκον, θα τους έχουν σε συνεχή εγρήγορση και ετοιμότητα, θα τους 
αναπτύξουν ανδρειοσύνη, λεπτή αίσθηση και ευγένεια, αναπτύσσοντάς τους παράλληλα την 
φιλοσοφική τους φύση, καθιστώντας τους αδάμαστους στις προκλήσεις των επιθυμιών.  
 
     Το Ιπποτικό ιδεώδες τονίζεται στους Φύλακες, βρισκόμενο πάντα μπροστά σε κάθε ηρωισμό και 
ηρωικό κατόρθωμα, όντας διαχρονικό και αξεπέραστο το ξανασυναντάμε σε όλο του το μεγαλείο 
στα Ιπποτικά Τάγματα της Δύσης και στους Σαμουράι της Ανατολής, όπως βέβαια και σε κάθε 
πολεμιστή που έχει αφοσιωθεί στην επιτέλεση του καθήκοντος επιλέγοντας τον δύσκολο δρόμο του 
δίκαιου αγώνα. Η αφοσίωση στην υπεράσπιση των αδυνάτων και των αδικούμενων, κατέστησε 
πολύ δημοφιλείς και αγαπητούς στον λαό τους Ιππότες, σε Ανατολή και Δύση, γεγονός όμως που 
γέννησε τον φθόνο και το μίσος των δυναστών εναντίον τους. Στις απαρχές του 12ου αιώνα της 
κοινής χρονολόγησης, έλαβε χώρα η ίδρυση του Ναϊτικού Τάγματος στην νότια Γαλλία των 
Αλβιγηνών ή Γνωστικών Καθαρών, με την κάλυψη του δήθεν μοναστικού Τάγματος.  
 
     Εξωτερικά φαινόταν ως μοναστικό Τάγμα που έδινε λόγο μόνον στον πάπα, με κυρίαρχο σκοπό 
την προστασία των προσκυνητών που κατευθύνονταν στην Ιερουσαλήμ, στην πράξη ήταν ένα 
γνήσιο Ιπποτικό Τάγμα αφοσιωμένων και αφιερωμένων πολεμιστών στο μονοπάτι του δικαίου και 
γενικά της αρετής, και εσωτερικά υπερέβαινε ακόμα και αυτόν τον ενάρετο πολεμιστή του δικαίου, 
φτάνοντας να σημαίνει ταυτόχρονα και το πνευματικό αγωνιστή, τον αγωνιστή που συγχρόνως 
αναλάμβανε και τον εσωτερικό αγώνα, τον πολεμιστή του Φωτός. 
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     Ο Ιππότης της δύσης, ερχόμενος σε επαφή με τις γνωστικιστικές αντιλήψεις των Καθαρών της 
αυτόνομης νότιας Γαλλίας, μυούνταν στις νεοπλατωνικές δοξασίες, εμβαπτιζόμενος έτσι στα 
νάματα του κλασσικού Ελληνισμού, στην φυσιολατρική και ανθρωπιστική κοσμοαντίληψη του 
Πανθεϊσμού. Οι φαινομενικά δούλοι του ιουδαιοχριστιανικού θεού, απαρνούμενοι κατά την 
εισδοχή τους στο Τάγμα το απάνθρωπο δόγμα του μεροληπτικού εγωιστή και ζηλόφθονα Γιαχβέ, 
επανέρχονταν στην αγκάλη της γλυκύτατης Μητέρας Φύσης και ως ενήλικα ορφανά τέκνα της 
χήρας Μητέρας, αναλάμβαναν το ιερό καθήκον να συμπαρασταθούν και να προστατέψουν όλα τα 
αδέρφια τους, όλα τα τέκνα της παναγίας Μητέρας, όλα τα έμβια όντα της Φύσης. Ο πατέρας θεός 
είχε διαμελιστεί από τις Τιτάνιες δυνάμεις του Νείκους, αλλά αθάνατος ων βίωνε μέσα από την ζωή 
των παιδιών του, μέσα από τις ψυχές των ανθρώπων, τις οποίες φρόντιζε και ανέτρεφε η Μητέρα 
Φύση.  
 
     Αυτή η γλυκύτατη σχέση του ζώντος ανθρώπου με την Φύση, ήταν διαμετρικά αντίθετη με το 
ιουδαιοχριστιανικό δόγμα του ενός αγαπητού υιού του πατρός από την μια και της πληθώρας των 
ποταπών και ανάξιων αμαρτωλών από την άλλη, οι οποίοι εκλιπαρούν για χάρη και έλεος, με 
προϋπόθεση να τύχουν πιθανής χάρης μόνον εάν απαρνούνταν ολοκληρωτικά την Μητέρα Φύση, 
θεωρώντας την αποτρόπαια και δαιμονική.  
 
     Στα κρυφά υπόγεια των Ναϊτικών άντρων αποκαλύπτονταν η πλέον απόρρητη αλήθεια, η 
απόρρητη γνώση ότι η ανθρωπότητα ήταν ο υιός του θεού πατρός και της θεάς Μητέρας Φύσης και 
ως εκ τούτου ο άνθρωπος ήταν θεός. Αλήθεια τρομακτική, αλήθεια απόκρυφη και απόρρητη, 
αλήθεια που ψιθυρίζονταν τον παλαιό καιρό από τους Ορφικούς ιεροφάντες στους μυημένους: «Ο 
κάθε άνθρωπος είναι παιδί του Ουρανού και της Γης. Μπορεί να ζει στην Γη, αλλά η καταγωγή του 
είναι Ουράνια, γιατί γεννήθηκε και είναι μέρος από το διαμελισμένο σώμα του Πρωτογέννητου 
Φάνητα Διόνυσου». Στα Ελευσίνια μυστήρια στον μυούμενο υπενθύμιζαν ότι όλοι είμαστε παιδιά 
της Μητέρας Φύση και ως εκ τούτου όλοι είμαστε αδέλφια μεταξύ μας, δίνοντας έτσι το ξεκίνημα 
να ονομάζονται αδελφότητες οι μυητικές ομάδες και να αποκαλούνται αδελφοί όλοι οι μυημένοι 
μεταξύ των.  
 
     Αυτές τις αλήθειες ανακάλυπτε και αναλάμβανε να υπηρετήσει ο Ιππότης, με πρώτη εμφάνιση 
στην δύση ως Ναΐτης Ιππότης. Ως τέκνο της Μητέρας Φύσης υπόσχονταν απέραντο σεβασμό στην 
Μητέρα και αναλάμβανε να προστατεύσει κάθε αδελφή και αδελφό, κάθε άνθρωπο, προσπαθώντας 
να τον στηρίξει στην ανάγκη του, να τον συνδράμει στην αδυναμία του, να τον συμπαρασταθεί 
στην ασθένειά του, να τον προστατεύει από τους αδικούντες του και να αγωνίζεται συνεχώς για την 
ευημερία και την ελευθερία του.  
 
     Έτσι για πρώτη φορά η θήλυς αρχή και κατ΄ επέκταση η κάθε γυναίκα αποκαθίσταντο στην 
ισότιμη θέση που άξιζε να βρίσκεται και τύγχανε σεβασμού και ειδικής προστασίας από τους υιούς 
και αδελφούς της, την ώρα που οι καρδινάλιοι συνέχιζαν να αρνούνται ότι έχει ψυχή και να την 
καταριούνται ως όργανο του Σατανά και υπαίτια της υποτιθέμενης εξαπάτησης και πτώσης του 
άντρα. Ο Ναΐτης Ιππότης για πρώτη φορά απέδιδε τις ίδιες τιμές στον άρχοντα και στην 
πυργοδέσποινα, για πρώτη φορά έβλεπε και στον άνδρα και στην γυναίκα τον άνθρωπο αδελφό, για 
πρώτη φορά μετά από αιώνες η θηλυκή αρχή απολάμβανε τον σεβασμό που της στέρησε ο 
δογματικός σκοταδισμός. Αλλά προπάντων, ο Ιππότης της δύσης, ο αληθινός Ιππότης ήταν ένας 
ελεύθερος άνθρωπος, για αυτό και πρώτιστα αγωνίζονταν ώστε να είναι ελεύθερος και ο κάθε 
αδελφός του.  
 
     Ο κώδικας των Ιπποτών απαιτούσε απόλυτη αφοσίωση στην ατραπό που αποδέχονταν να 
πορευθεί ο μελλοντικός Ιππότης κι αν ο κώδικας που θέσπισε για λογαριασμό του Τάγματος των 



ΑΜΡΑ - Διδασκαλίες Δοκίμου                                                                                 Έτος:  1ο , Διδασκαλία:  6η 
 

 
 
8 

Ναϊτών Ιπποτών ο Μπερνάρ ντε Φοντέν ήταν εξόχως αυστηρός, υπήρχαν και επιπλέον βαρείς 
όρκοι που αναλάμβανε το καθήκον να τηρήσει κατά την μύησή του στον εσώτερο κύκλο των 
ταγμένων Ιπποτών. Τέτοιοι φοβεροί όρκοι διασώζονται ακόμα σε Ιπποτική μύηση – όχι βέβαια στις 
αυτοπροβαλλόμενες ως Ναϊτικά Τάγματα σύγχρονες λέσχες – όπου ο μυούμενος καλείται να δώσει 
τους ίδιους όρκους του αυθεντικού Ιππότη. Μεταξύ πολλών άλλων όρκων: 
 
     Ορκίζονταν να είναι εγκρατής σε όλα, δεσπόζων των παθών του και κατανικώντας τις κακές του 
κλίσεις και συνήθειες. 
 
     Ορκίζονταν να είναι χρηστός και πιστός μέχρι θανάτου στο Τάγμα και στους αδελφούς του, 
προστατεύοντας αυτούς και αποκρύπτοντας από όλους τα μυστικά και τα μυστήρια της 
αδελφότητας. 
 
     Ορκίζονταν να αφιερωθεί με ψυχή και σώμα στο να προστατεύει την αθωότητα, να απαιτεί τα 
δικαιώματα, να ταπεινώνει όσους προκαλούν θλίψη και απόγνωση σε συνανθρώπους τους, να 
τιμωρεί τους παραβάτες του νόμου, της ευσπλαχνίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. 
 
     Ορκίζονταν ότι δεν θα συνθηκολογούσε ποτέ για να σώσει την ζωή του και ούτε θα 
υποτάσσονταν ποτέ σε οποιονδήποτε υλικό δεσποτισμό, ο οποίος καταχράται την εξουσία για να 
εκμεταλλεύεται και να υποδουλώνει τους ανθρώπους. 
 
     Ορκίζονταν ότι ποτέ δεν θα συναλλάσσονταν για να σώσει την ζωή του και ούτε θα 
υποτάσσονταν σε οποιονδήποτε δογματικό δεσποτισμό, ο οποίος χειραγωγεί τις συνειδήσεις και 
βάζει δεσμά στην ελεύθερη σκέψη. 
 
     Ορκίζονταν ότι ως μελλοντικός Ιππότης θα αφοσιώνονταν μέχρι θανάτου για την διάδοση και 
εξάπλωση της αλήθειας και για την προστασία των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων. 
 
     Ορκίζονταν ότι η ελεύθερη βούλησή του τον δέσμευε πλέον να προστατεύει και να υποστηρίζει 
κάθε αθώο, να συμπαραστέκεται σε κάθε ασθενή, σε κάθε θλιβόμενο και σε κάθε θύμα 
οποιασδήποτε αδικίας, σε κάθε καιρό και τόπο και με όλες του τις δυνάμεις. 
 
     Ορκίζονταν ότι θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια και θα μεταχειριστεί κάθε μέσο για την τιμωρία 
καθενός τυράννου και καθενός σφετεριστή της εξουσίας. 
 
     Ορκίζονταν να μάχεται για το δίκαιο και να τιμωρεί την αδικία, υπερασπιζόμενος πάντα την 
αλήθεια, στην ανάγκη ακόμα και με τα όπλα. 
 
     Ορκίζονταν να αγωνίζεται με όλες του τις δυνάμεις και με όλα τα μέσα για την εξάπλωση και 
διάδοση όλων των ελεύθερων ιδεών. 
 
     Ορκίζονταν να προσπαθεί ακατάπαυστα να εξασφαλίσει σε όλους τους ανθρώπους το δικαίωμα 
να συμμετέχουν στην άσκηση της νόμιμης κυριαρχίας  του λαού. 
 
     Ορκίζονταν να αγωνίζεται αδιάλειπτα για το καλό και την τιμή της πατρίδος, με κάθε τίμημα και 
κόστος για την προσωπική του φήμη και για το ατομικό του συμφέρον. 
 
     Ορκίζονταν να βοηθά με όλα τα μέσα, ακόμα και με τίμημα την ζωή του, κάθε άνθρωπο ο 
οποίος διώκονταν για τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, για τις πολιτικές του θέσεις και για τον 
αγώνα του για την προαγωγή της αλήθειας. 
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     Ορκίζονταν να αντιμάχεται τις διεφθαρμένες βασιλικές τυραννίες και τις απάνθρωπες 
σκοταδιστικές δογματικές επιβολές, ποδοπατώντας τα σύμβολα της διαφθοράς και της εξαπάτησης 
τα οποία υποδουλώνουν τον άνθρωπο με τον φόβο και τον αποκτηνώνουν με τις δεισιδαιμονίες, να 
αντιμάχεται αυτές τις εξουσίες που κρατούν τους λαούς στο σκοτάδι της αμάθειας και υπηρετούν 
τον δεσποτισμό. 
 
     Με αυτούς τους όρκους ως καθήκον, απαλλαγμένος από υλικές αξίες και βάρη κι έχοντας 
απαλλαγεί από τον φόβο του θανάτου, ονομάζονταν Ιππότης. Ξεκινώντας την θεϊκή ατραπό του 
πολεμιστή, αναλάμβανε τον ιερό αγώνα της καταπολέμησης της αδικίας, της κατάργησης της 
εκμετάλλευσης και της απάλειψης της σωματικής και πνευματικής καταδυνάστευσης, 
αγωνιζόμενος παράλληλα για τα δικαιώματα του ανθρώπου, για την αφύπνισή του, για την 
ελευθερία του. Στις περιοχές της νότιας Γαλλίας όπου κυριαρχούσαν οι Ναΐτες, η γνώση ήταν 
πλέον προσιτή σε όλους, ο σεβασμός στον άνθρωπο ξαναγύριζε και η ευγνωμοσύνη στο θήλυ 
αποκαθίσταντο. 
 
      Ήδη στις πόλεις των Καθαρών ο λαός άρχισε να έχει λόγο στην διακυβέρνησή του και ένας 
αέρας δημοκρατίας και ελευθερίας άρχισε να πνέει τους σκοτεινούς εκείνους αιώνες του μεσαίωνα 
και η ελπίδα για το επερχόμενο ξημέρωμα δυνάμωσε. Εκτός όμως από την νότια Γαλλία και σε 
πολλές άλλες περιοχές της Ευρώπης, ο Ιπποτισμός έγινε καταλύτης για να προαχθούν οι ελευθερίες 
και τα δικαιώματα των καταδυναστευομένων. Ως παράδειγμα, ο Aymeric de St. Maur τοπικός 
αρχηγός των Ναϊτών στην Αγγλία, πίεσε και σχεδόν εξανάγκασε τον βασιλιά της Ιωάννη τον 
Ακτήμονα να υπογράψει την Magna Carta το 1215, το θεωρούμενο πρώτο Σύνταγμα στην Ευρώπη, 
εξασφαλίζοντας και διασφαλίζοντας για πρώτη φορά δικαιώματα για τους υπηκόους.  
 
     Άνθρωποι ταγμένοι στην υπηρεσία της αρετής και της αλήθειας οι Ιππότες, επέλεξαν ως 
σύμβολό τους τον ισοσκελή, παγκοσμίως καλούμενο Ελληνικό σταυρό σε χρώμα κόκκινο. Ο 
ισοσκελής σταυρός είναι το σύμβολο του τετραδιάστατου δημιουργημένου κόσμου, ενώ το κόκκινο 
είναι το βαθύ σύμβολο της ίδιας της ζωής και το σύμπλεγμά τους αναπαριστά την ζώσα 
δημιουργία, τον ζώντα κόσμο, την ζωντανή Μητέρα Φύση. Κόκκινος σταυρός. Στα Γαλλικά Rouge 
Cross που ακούγεται ως «Ροζ Κρος» και έτσι δεν άργησε να φτιαχτεί το ομόηχο λογοπαίγνιο Rose 
Cross (Ρόδο + Σταυρός), το οποίο όμως συμβολικά αναπαριστά την ίδια την Μητέρα Φύση ως 
συμβολισμός της Αφροδίτης. 
 
     Ο ανθρωπισμός άρχισε να εξαπλώνεται από τους Ιππότες με τον κόκκινο σταυρό και η κοινωνία 
άρχισε να εξανθρωπίζεται και να απελευθερώνεται. Όμως οι δυνάμεις της αντίδρασης 
καραδοκούσαν. Ο τυραννικός υλικός δεσποτισμός των δυναστών και ο σκοταδιστικός πνευματικός 
δεσποτισμός της εκκλησίας, μπροστά στον φόβο της αφύπνισης των λαών, έδρασαν ακαριαία 
αρχίζοντας τις διώξεις των Ιπποτών και στην συνέχεια με το πιο απάνθρωπο όργανο που 
ανακάλυψε ποτέ ο άνθρωπος, με την ιερά εξέταση, με βάρβαρα βασανιστήρια, με φοβερές διώξεις, 
με καύσεις στην πυρά Ιπποτών και αναζητητών της γνώσης, εξαπλώνοντας τον τρόμο και τον 
όλεθρο, κατάφεραν να επιβληθούν στον ταλαίπωρο λαό, κάνοντας ακόμα πιο πηχτό το σκοτάδι του 
μισάνθρωπου μεσαίωνα. Το πιο πηχτό σκοτάδι όμως, είναι λίγο πριν το ξημέρωμα.  
 
     Οι Ιππότες του κόκκινου σταυρού μπορεί να διαλύθηκαν, όμως δεν εξολοθρεύτηκαν και έτσι, οι 
μαθητές και διάδοχοί των με το ανάλογο αλλά μεταλλαγμένο σύμβολο, με το ρόδο και τον σταυρό, 
αναδιοργανώνονταν και ανελάμβαναν να συνεχίσουν το έργο των Ιπποτών, ορκίζονταν πλέον οι 
ίδιοι να αγωνιστούν ως αληθινοί Ιππότες, για την μετάδοση της γνώσης, την αναζήτηση της 
αλήθειας, την κατάλυση του σωματικού και πνευματικού δεσποτισμού, την αναγέννηση του 
ανθρωπισμού και την εφαρμογή της ελευθερίας σε ολάκερο τον κόσμο.  
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     Ο ανθρωπισμός έγινε ο κεντρικός πυρήνας για το κίνημα του Διαφωτισμού και τα μεγάλα 
κινήματα που προετοιμάστηκαν και προήχθησαν από τους αυθεντικούς μυημένους του κόκκινου 
σταυρού ή του ρόδου και του σταυρού, έφεραν την ποθούμενη ελευθερία στην ανθρωπότητα. 
Τελευταίο συμβολικό επίτευγμα του πνεύματος των Ιπποτών, η συγκινητική ανθρωπιστική δράση 
περίθαλψης των πληγωμένων και εγκαταλελειμμένων στο πεδίο της μάχης από τον Ερρίκο Ντυνάν, 
ο οποίος επανακαθιέρωσε τον κόκκινο σταυρό ως το υπέρτατο σύμβολο του ανθρωπισμού, 
αναβιώνοντας ουσιαστικά το αυθεντικό Ιπποτικό πνεύμα. Σήμερα οι ήρωες, γνωρίζουν ποιο 
μονοπάτι να ακολουθήσουν. Το θεϊκό μονοπάτι του πολεμιστή, χριζόμενοι Ιππότες, γενόμενοι 
πολεμιστές του Φωτός. 
 
     Αδελφές και αδελφοί μου,  
 
     Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
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     Εσωτερική Διδασκαλία: 6η – Ο Πολεμιστής του Φωτός 
 
     «….Δεν χρειάζεται καν να πάρουμε μόνοι το ρίσκο της περιπέτειας, καθώς οι Ιππότες όλων των 
εποχών έχουν προηγηθεί. Ο Λαβύρινθος είναι ολότελα γνωστός. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε 
είναι να ακολουθήσουμε το νήμα του μονοπατιού του Ιππότη και εκεί που νομίζαμε ότι θα 
βρίσκαμε κάτι βδελυρό, θα βρούμε έναν θεό. Κι εκεί που νομίζαμε ότι θα σκοτώσουμε κάποιον 
άλλον, τον μόνο που θα σκοτώσουμε είναι τον εαυτό μας. Εκεί που πιστεύαμε ότι θα ταξιδέψουμε 
προς τα έξω, θα φθάσουμε στο κέντρο της ύπαρξής μας. Και εκεί που πιστεύαμε ότι θα είμαστε 
μόνοι, θα βρεθούμε μαζί με ολάκερη την οικουμένη….»2 

 

     Παρότι είναι καθησυχαστικά τα λόγια που ακούσαμε, παρότι μάλιστα είναι και γεμάτα 
υποσχέσεις, κι όμως, ελάχιστοι θα τολμήσουν να ξεκινήσουν το ταξίδι, και ακόμα λιγότεροι θα 
είναι αυτοί που θα επιμείνουν μέχρι το τέλος. Οι πολλοί ψάχνουν μια γωνιά να κουρνιάσουν 
αναζητώντας την ασφάλεια, περιμένοντας με προσμονή κάποιος να τους νοιαστεί. Αλίμονο, η ζωή 
είναι αρκετά σκληρή και μας πετάει έξω από την ασφαλή φωλιά μας, προτού ακόμα μάθουμε να 
πετάμε κι έτσι, βρισκόμαστε πεσμένοι και τρομαγμένοι στην αρένα της ζωής και ελάχιστοι από 
εμάς ξαναδοκιμάζουμε πάλι να πετάξουμε. Όποιος όμως πέφτει από ένα άλογο και δεν 
ξανανεβαίνει αμέσως, δεν θα βρει ποτέ του πλέον το κουράγιο να ξαναϊππεύσει.  
 
     Είναι καλό πάντως να θυμόμαστε ότι, δεν μας πνίγει το πέσιμο στην θάλασσα, αλλά η παραμονή 
μας μέσα σε αυτήν. Ακόμα όμως και οι λίγοι που αρνούνται να αποδεχθούν την νέα κατάσταση και 
ετοιμάζονται να ξεφύγουν από αυτήν, καθώς αντιμετωπίζονται με ειρωνείες του τύπου, «μη μας 
παριστάνεις τον Ιππότη» ή με νουθεσίες που δήθεν προσπαθούν να συνετίσουν για να τους 
αποτρέψουν από παράτολμες δράσεις, νουθεσίες οι οποίες προέρχονται από αυτούς που κρύβονται 
μέσα στην δειλία τους αποζητώντας παρέα, ακόμα και αυτοί οι λίγοι λιγοψυχούν και 
συμμορφώνονται με το σύστημα. Ως εξαίρεση μάλλον, κάποιο ανθρώπινο ον θα τολμήσει να μπει 
στην ατραπό του πολεμιστή καθιστάμενο Ιππότης, υπέρμαχος όχι των πραγμάτων που συμβαίνουν 
αλλά αυτών που μέλλουν να συμβούν, αγωνιζόμενος ενάντια στο τέρας της καθεστηκυίας τάξης, 
αναλαμβάνοντας το ιερό καθήκον να φέρει νέα ζωή σε έναν κόσμο που νοσεί βαρύτατα. 
 
     Ο δρόμος του Ιππότη, πολεμιστή του Φωτός, είναι ένας δρόμος εύκολος αλλά ταυτόχρονα και 
δύσκολος στο ξεκίνημά του, γιατί σου ζητά να αποποιηθείς τα άχρηστα και περιττά πράγματα και 
να αποκολληθείς από ανούσιες σχέσεις, αιτήματα που δύσκολα και μετά από μεγάλο διάστημα 
συνήθως ικανοποιούνται. Κι όταν όμως αποφασίσεις να ακολουθήσεις την ατραπό, μια δεύτερη και 
δυσκολότερη δοκιμασία καλείσαι να αντιμετωπίσεις. Καλείσαι να κοιτάξεις την Ψυχή σου, μέσα 
σου, όπου θα αντικρίσεις τα όνειρα, τις ενδόμυχες ανάγκες και τις μύχιες επιδιώξεις να σε 
συντροφεύουν, μαζί όμως θα φανερωθούν – και χρειάζεται να τα δεις – οι εφιάλτες και οι πληγές 
του παρελθόντος που σε καταδιώκουν. Μήτε τώρα όμως τελείωσαν οι δοκιμασίες, αφού η Τρίτη 
και η στερνή δοκιμασία, πιο δύσκολη κι από τις δύο, ζητά να ελευθερώσεις την ψυχή σου κι ακόμα, 
ελεύθερα να αποδεχθείς τον προορισμό της και σαν καθήκον να δεχθείς να εκπληρώσεις.  
 
     Αφού με επιτυχία περάσεις και τις τρεις δοκιμασίες, χρίζεσαι αυτοδίκαια Ιππότης και αμέσως 
αρχίζει η προετοιμασία για την αποστολή σου. Λαμβάνεις για αυτό τον λόγο την πρώτη διδασκαλία 
της ατραπού του πολεμιστή του Φωτός που λέει: Χρειάζεται να σβήσεις από το τετράδιο της ζωής 
σου τις λέξεις, «ανησυχία, ανασφάλεια και φόβο» και να τις αντικαταστήσεις με την λέξη 
«θάρρος». Ξεκινώντας το ταξίδι σου με την λέξη αυτήν και με πίστη στα όνειρά σου, είσαι έτοιμος 

                                                
2  Joseph Cambell, “The Power of Myth” 
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να πορευτείς για εκεί που έχεις ανάγκη να φτάσεις και πάντα να θυμάσαι ότι, ένας πολεμιστής του 
Φωτός δεν ξοδεύει τον χρόνο του για να παίξει τον ρόλο που διάλεξαν για αυτόν οι άλλοι. 
 
     Ο δρόμος του πολεμιστή του Φωτός είναι αυτός του αληθινού πολεμιστή, του πολεμιστή που 
εμμένει στον τίμιο αγώνα κι είναι ανάγκη να επισημαίνεται γιατί βρίσκονται στην κοινωνία μας 
σήμερα πολλοί ψευδο – πολεμιστές, οι οποίοι με μεγάλη ευκολία προάγουν και υπηρετούνε την 
απάτη. Τέτοιοι είναι οι άντρες που πασχίζουν να βρουν την προσωπική τους αξία, επιβεβαιώνοντας 
την ανωτερότητά τους πάνω στους αδύναμους, πάνω σε γυναίκες ή πάνω σε κατώτερους ιεραρχικά, 
ταξικά, επαγγελματικά και φυλετικά. Δυστυχώς είναι σχεδόν γενική η απαράδεκτη στάση των 
ατόμων της λευκής φυλής απέναντι σε σκουρόχρωμους, ειδικά μάλιστα όταν οι δεύτεροι τυγχάνει 
να είναι και μετανάστες. Τότε η υψηλή δέσμευση του πολεμιστή του Φωτός προς την αρχή του 
δικαίου, αντικαθίσταται με του ψευδοπολεμιστή την ζωώδη αρχή του ισχυρότερου. 
 
     Στην γνήσια και φυσική της εκδήλωση η υψηλή αρχή του δικαίου, κοσμεί την γενιά των εφήβων 
και εκφράζεται μέσα από τις εκδηλώσεις των αγοριών και των κοριτσιών. Αν όμως εμποδιστεί η 
ελεύθερη αγνή έκφραση, τότε η ενέργεια του πολεμιστή εκτονώνεται μέσα από αντιδραστικές και 
αντικοινωνικές συμπεριφορές. Τα φυσικά Αρχέτυπα όπως το Αρχέτυπο του Πολεμιστή, είναι 
ισχυρότατες ενεργειακές πηγές και η φυσιολογική ροή των ενεργειών χαρακτηρίζει τον καλό 
αγώνα. Η λανθασμένη όμως προσέγγιση και αφομοίωση του αρχετύπου, ενέχει τον μεγάλο κίνδυνο 
της κατάληψης από αυτό, με επιπτώσεις πολύ δυσάρεστες. Η βεβιασμένη προσέγγιση του 
αρχετύπου και η κατά συνέπεια κατάληψη από αυτό, ενώ για βραχύ χρονικό διάστημα δημιουργεί 
προνομιούχους, το κόστος πληρώνεται πολύ συχνά με την ίδια την ζωή, αν και σπάνια αποδίδονται 
οι συχνοί πρόωροι θάνατοι πετυχημένων στελεχών, από καρδιακά επεισόδια ως συνέπεια 
κατάληψης από το Αρχέτυπο του Πολεμιστή, ωθώντας το άτυχο θύμα στα όρια της αντοχής του. 
 
     Στην σύγχρονη κοινωνία, άνδρες και γυναίκες πολεμιστές αγωνίζονται για να φέρουν τα μεγάλα 
επιτεύγματα και τις μεγάλες αλλαγές. Όμως οι επιτυχίες δεν φέρνουν την ευτυχία, με αποτέλεσμα ο 
κατειλημμένος από το Αρχέτυπο του πολεμιστή, να καταδιώκει ουτοπικά πάντα τον επόμενο στόχο 
του προσωπικού οφέλους, εμπλεκόμενος σε μια αέναη διαδικασία η οποία τον φθείρει σταδιακά. 
Μόνον όταν το θάρρος και η εστίαση στον στόχο χρησιμοποιείται για το ευρύτερο καλό, μόνον 
τότε αποτελεί ηρωικό Αρχέτυπο, χαρακτηρίζοντας τον πολεμιστή του Φωτός.  
 
     Ο αληθινός πολεμιστής, ο αυθεντικός Ιππότης, ο πολεμιστής του Φωτός, έχει καταφέρει στην 
ατραπό την εξισορρόπηση, εντασσόμενος σε μια αρμονική συνείδηση που έχει να κάνει ελάχιστα 
με την πλεονεξία και την ιδιοτέλεια, αλλά πολύ περισσότερο με την αφοσίωση και την απέραντη 
ανιδιοτελή ανθρωπιστική διάθεση. Η επίτευξη της εξισορρόπησης είναι το αποτέλεσμα της 
διαδρομής στην ατραπό, μέσα στην οποία ήρθε σε επαφή και αφομοίωσε και τα άλλα Αρχέτυπα. Οι 
Ιππότες με ήδη ανεπτυγμένο τον ήρωα μέσα τους, αναδεικνύονται αλτρουιστές και αγωνίζονται για 
τους άλλους. Έχοντας αφυπνίσει και αφομοιώσει τα αρχέτυπα του Αθώου στον βαθμό του 
Αδελφού και του Μάγου, όλοι οι αγώνες του διαπνέονται και χαρακτηρίζονται από 
πνευματικότητα.  
 
     Αλίμονο όμως… Αν ο πολεμιστής δεν έχει ανακαλύψει, δεν έχει αφυπνίσει και δεν έχει 
αφομοιώσει μέσα του τα προηγούμενα στην ατραπό αρχέτυπα ή μονομερώς και όχι ολοκληρωτικά 
έχουν προσεγγισθεί μερικά, η ανισορροπία μεταξύ των μπορεί να καταστήσει τον πολεμιστή 
αδίστακτο, απολυταρχικό, ασυνείδητο, απάνθρωπο. Γνωρίζουμε ότι ο πολεμιστής του Φωτός 
καταφέρνει πάντοτε να εξισορροπεί την αυστηρότητα και την ευσπλαχνία, εκφράζοντας πάντα 
συνδυασμένα την πειθαρχία με την συμπόνια. 
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     Ο πολεμιστής του Φωτός, είτε κυριολεκτικά μάχεται ως στρατιώτης για την προστασία των 
αγαπημένων του προσώπων και γενικά της πατρίδος, είτε αναλογικά αγωνίζεται για την προάσπιση 
των πιστεύω και των ιδεών για έναν καλύτερο κόσμο, στην ουσία η μαχητικότητά του και η 
ανθρώπινη γενναιότητά του, οφείλεται στην απόλυτη άρνησή του να εγκαταλείψει αυτό που 
προστατεύει. Με μια πιο επιθετική μορφή αγώνα, είναι ο πολιτικοποιημένος και 
δραστηριοποιημένος στα κοινά, είναι ο κοινωνικός ακτιβιστής και ο κάθε εθελοντής που 
αγωνίζεται να βελτιώσει την ανθρώπινη ζωή γύρω του.  
 
     Σήμερα η κοινωνίες μας έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από αυτούς τους πολεμιστές του Φωτός, 
γιατί είναι αυτοί που θα απαιτήσουν επιτακτικά μέτρα για δράσεις περιβαλλοντικές, είναι αυτοί που 
θα πιέσουν για διεύρυνση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, είναι αυτοί που θα τραβήξουν ένα βήμα 
μπροστά ολάκερη την κοινωνία, βρίσκοντας μάλιστα μιμητές που συνεχίζουν το καλό έργο, 
αφήνοντας μεγάλες ελπίδες για τις κοινωνίες του μέλλοντος. Ίσως πολλοί αγώνες μοιάζουν 
ουτοπικοί, ακόμα και μάταιοι με αποτέλεσμα πολλοί στην διαδρομή να απογοητεύονται. Αυτοί 
όμως είναι οι πολεμιστές που έχουν αναλάβει έναν αγώνα που δεν είναι ο δικός τους αγώνας. Ο 
πολεμιστής του Φωτός οφείλει να εμπιστεύεται τις δικές του αλήθειες και να τις υπερασπίζεται με 
απόλυτη πίστη μπροστά σε οποιονδήποτε κίνδυνο. Οφείλει να αφοσιωθεί στον δικό του αγώνα και 
να μην ξεχνά ποτέ τον στόχο του, ακόμα και αν χρειάζεται στην διαδρομή να αλλάξει κατεύθυνση 
και πορεία. Το νερό ενός ποταμού προσαρμόζεται στην πιθανή διαδρομή του, χωρίς ποτέ να ξεχνά 
τον στόχο του που είναι η θάλασσα. 
 
     Για να χαρακτηριστεί όμως κάποιος πολεμιστής του Φωτός, χρειάζεται να πει, «είμαι υπεύθυνος 
για ότι συμβαίνει εδώ» και ακόμα, «οφείλω να κάνω ότι μπορώ για να γίνει ο κόσμος καλύτερος. 
Να μην διστάζει να διεκδικήσει την αυθεντία, γιατί ο πολεμιστής του Φωτός μαθαίνει να 
εμπιστεύεται την δική του κρίση, μαθαίνει να στηρίζεται στην δική του δύναμη, μαθαίνει να 
αναλαμβάνει κάθε ρίσκο με θάρρος και είναι έτοιμος να υποστεί κάθε απώλεια, να χάσει μια φιλία, 
την δουλεία του, έναν έρωτα, την κοινωνική του υπόληψη ή ακόμα και αυτήν την ίδια την ζωή του. 
Ο πολεμιστής του Φωτός δεν χρειάζεται επιβεβαίωση για τον αγώνα του. Έχει αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίμηση για τον εαυτό του, επειδή γνωρίζει ότι ο καλύτερος δρόμος για την υψηλή 
αυτοεκτίμηση, είναι να δεσμευτεί ότι θα κάνει με τον καλύτερο τρόπο ότι και αν κάνει.  
 
     Πολλοί πολεμιστές εξαντλούνται επειδή ζουν την ζωή τους σαν αγώνα ενάντια στους άλλους 
και κατ’ επέκταση, σαν αγώνα ενάντια στα κομμάτια του εαυτού τους που θεωρούν ανάξια. Ο 
αγώνας για επικράτηση, ο αγώνας για υπεροχή και υπερίσχυση, είναι αγώνας που σιγά σιγά φθείρει 
την ψυχή, νεκρώνει την καρδιά και σκοτώνει το σώμα. Ο πολεμιστής του Φωτός μάχεται τον καλό 
αγώνα, γνωρίζοντας ότι είναι απλά ένα όργανο του Φωτός, σκεφτόμενος ταυτόχρονα και τον 
πόλεμο και την ειρήνη, μαθαίνοντας να δρα ανάλογα με την περίσταση. Αγωνίζεται χωρίς να 
καυχιέται, χωρίς να νοιώθει άγχος, χωρίς έπαρση ή ενοχές για τις πράξεις του. Αγωνίζεται, και 
απλά, χαίρεται…. 
 
     Αδελφές και αδελφοί μου,  
 
     Φως και Ζωή είθε να πλημμυρίζει την ύπαρξή μας. 
 
 
 


