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Α. ΓΕΝΙΚΟΣΗΣΕ 
Κάκε φορά που κάτι καινοφριο μασ αποκαλφπτεται και μια νζα γνϊςθ κατακτιζται, 
είναι ζνα είδοσ μφθςθσ. Θ μφθςθ ςθμαίνει τθν κατάκτθςθ μιασ καινοφργιασ γνϊςθσ, 
το πζραςμα ςε μια νζα αποκαλυπτόμενθ κατάςταςθ. Θ μφθςθ μπορεί να ςθμαίνει 
τθν κάκε αποκάλυψθ για οτιδιποτε δεν γνωρίηαμε μζχρι εκείνθ τθν ςτιγμι και 
αφορά αυτι θ αποκάλυψθ κάκε τομζα τισ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ.  
Πιό ςυγκεκριμζνα όμωσ, ο όροσ μφθςθ ςιμερα ςθμαίνει τθν αποκάλυψθ κρυμμζ-
νων μυςτικϊν τα οποία αφοροφν τθν ψυχοπνευματικι εξζλιξθ τοφ ανκρϊπου και 
τθν εκκόλαψθ τϊν ψυχικϊν του δυνάμεων. 
Θ λζξθ Μφθςθ προζρχεται ετυμολογικά από το ριμα μφω, που ςθμαίνει κλείνω τα 
μάτια ι το ςτόμα και κατ’ επζκταςθ αςφαλίηω τα ανοίγματα τϊν αιςκιςεων. 
Και αυτό γιατί οι διαδικαςίεσ τθσ ιταν απαγορευμζνο να λζγονται ςε άλλουσ, πζραν 
από τουσ μυθμζνουσ, οι οποίοι ςτο τζλοσ ιταν υποχρεωμζνοι να δϊςουν " όρκο 
ςιωπισ ". 
τθν αρχαιότθτα θ μφθςθ αφοροφςε, ζκρυβε και απεκάλυπτε μυςτικά για όλουσ 
τουσ τομείσ τισ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. Αποκαλφψεισ γίνονταν και κατευκφν-
ςεισ δίνονταν για τθν καλλιζργεια και ςπορά τισ γθσ, για πρακτικζσ τζχνεσ, για τθν 
αντιμετϊπιςθ τϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν, για τθν πρόλθψθ τϊν επιδθμειϊν και των 
αςκενειϊν, για τθν κακθμερινι διατροφι, για τθν κακαριότθτα και περιποίθςθ τοφ 
ςϊματοσ. Σο ιερατείο αρχικά ζπαιηε τον ρόλο τοφ εκπαιδευτικοφ, τοφ επιςτιμονα 
και τϊν μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ. 
Όμωσ παράλλθλα με τθν κακοδιγθςθ για ζνα ςωςτό τρόπο αντιμετϊπιςθσ τϊν 
ςυνκθκϊν τισ ηωισ, θ ομάδα τϊν μυςτϊν απεκάλυπτε ςτουσ κατάλλθλα προετοι-
μαςμζνουσ τα μυςτιρια τοφ ςφμπαντοσ, τα μυςτικά τισ ανκρϊπινθσ ψυχισ, τουσ 
νόμουσ τισ κεραπευτικισ, τουσ φυςικοφσ νόμουσ, τα μυςτιρια τισ ηωισ και τοφ 
κανάτου, τθν κεογονία, τθν κοςμογονία. 



Θ τελετουργικι διαδικαςία ονομαηόταν Μυςτιριο. 
Σα Μυςτιρια αποτζλεςαν για χιλιετθρίδεσ τθν ςπονδυλικι ςτιλθ που ςτιριξε τουσ 
μεγάλουσ μυθτικοφσ πολιτιςμοφσ. 
Είναι αναγνωριςμζνο ςιμερα και τονίςτθκε και από ςθμαντικά πρόςωπα τισ 
ΕλλθνοΡωμαϊκισ αρχαιότθτασ ότι πολιτιςμοί όπωσ ο Αιγυπτιακόσ, ο Αρχαιοελλθ-
νικόσ, ο Λνδικόσ, οι μεγάλοι Νοτιοαμερικανικοί πολιτιςμοί ςτθρίηονταν ςτα κζντρα 
τϊν Μυςτθρίων, τα οποία ιταν πραγματικοί ναοί τισ Γνϊςεωσ και τθσ Μεταλλάξε-
ωσ τοφ απλοφ Μακθτι ςε Μφςτθ. 
Εκεί διδάςκονταν οι Λερζσ Επιςτιμεσ και γνϊςεισ. Ακόμθ και ςιμερα πολλζσ από 
αυτζσ είναι άγνωςτεσ ςτον δικό μασ πολιτιςμό. Όμωσ δεν δίνονταν εγκυκλοπαιδικζσ 
γνϊςεισ, όπωσ αυτζσ που αποκτά ςιμερα ο φοιτθτισ ςτα Πανεπιςτιμια, αλλά βιω-
ματικζσ, τισ οποίεσ για να τισ κάνει κτιμα του ο υποψιφιοσ ζπρεπε να περάςει τισ 
ςυμβολικζσ δοκιμαςίεσ τισ Μφθςθσ. Επρόκειτο για ςυνκετικζσ γνϊςεισ που επζ-
τρεπαν μζςω μιασ μεκόδου, μζςα από ζνα ςφνολο βαςικϊν αρχϊν, ςυμβόλων και 
εμβλθμάτων, να μπορεί να ςυνδυάςει τισ γνϊςεισ πολλϊν επιςτθμϊν ταυτόχρονα. 
Για αυτό ςτα ζργα πολλϊν μυθμζνων τισ αρχαιότθτασ βρίςκουμε τθν ςφνκεςθ 
πολλϊν κλάδων γνϊςεωσ, όπωσ π.χ ςτον Όμθρο, ςτα ζπθ τοφ οποίου βρίςκουμε 
μζςω ςυμβολιςμοφ και εςωτερικισ ζρευνασ, ςτοιχεία για τθν εξζλιξθ τοφ ανκρϊ-
που, απόκρυφθ γεωγραφία, γνϊςθ τϊν αόρατων κόςμων, αςτρονομικζσ και αςτρο-
λογικζσ γνϊςεισ, θκικζσ και φιλοςοφικζσ αξίεσ, εςωτερικά μακθματικά, λεξαρικμθ-
τικά (αρικμοςοφία ) και γλωςςολικά ςτοιχεία, ψυχολογία και αναρίκμθτουσ άλλουσ 
κλάδουσ γνϊςεωσ, που μασ κάνουν να αναρωτιόμαςτε πραγματικά πϊσ είναι 
δυνατόν ζνασ άνκρωποσ να μπορεί να ςυνδυάηει ζνα τόςο πολυδιάςτατο πλζγμα 
γνϊςεωσ και μάλιςτα να το δίνει ςτον πολφ κόςμο με μία ποιθτικι γλϊςςα, κατα-
νοθτι και ευχάριςτθ από όλουσ. 
Άλλο παράδειγμα μυθτικισ γνϊςεωσ είναι οι βαςικζσ Αρχζσ τοφ φμπαντοσ και τα 
Κλειδιά Ερμθνείασ, που ανικουν ςτθν Ερμθτικι οφία και διδάςκονταν ςτα 
Αιγυπτιακά Μυςτιρια. 
Σο τρίπτυχο ςτο οποίο ςτθρίηονταν τα αρχαία Μυςτιρια ιταν : 
ο Μφκοσ, θ Σελετι και θ Μφθςθ 
Οι χϊροι ιταν μακριά από τισ πόλεισ και ονομάηονταν άντρα οργίων ι τόποι 
Μυςτθρίων. Θ λζξθ όργιο δεν είχε βζβαια τθν ζννοια τισ ανθκικότθτασ που τισ 
αποδίδουμε ςιμερα.  
Όργιο ςτθν αρχαιότθτα ιταν θ τελετουργία θ οποία δθμιουργϊντασ τθν κατάλλθλθ 
ψυχικι ςυγκίνθςθ ςτο μυοφμενο τοφ επζτρεπε να βιϊςει τθν εκςταςιακι εμπειρία. 
Σο όργιο είναι θ ψυχικι ιεροτελεςτία θ οποία μασ αποκαλφπτει τον εςωτερικό μασ 
Εαυτό. Προςφζρει τθν ανϊτερθ πνευματικι χαρά που πθγάηει από τθν ζνωςθ τϊν 
δφο αντίκετων πόλων, τισ φλθσ και τοφ πνεφματοσ, και πραγματϊνεται διαμζςου 
μιασ ςυνδετικισ ενζργειασ θ οποία ονομάηεται μυςτικι ζλξθ. 
τα " Πολιτικά " ( VII 1331α ) ο Αριςτοτζλθσ αναφζρει : « Οι οίκοι δε οι κακιερωμε-
νοι δια τθν λατρείαν τϊν Κεϊν, δζον όπωσ ευρίςκονται όχι μόνον εισ τθν κατάλ-
λθλον κζςιν, αλλά και εισ τθν ιδίαν, εκτόσ εκείνων τϊν οποίων τθν κζςιν ορίηει ο 
Νόμοσ χωριςτά ι κάποιο μαντείον πυκόχρθςτον.  
Ακόμθ δε τα ιερά τϊν αγροτικϊν περιοχϊν πρζπει να ευρίςκονται ςυμμζτρωσ κατα-
νεμθμζνα, άλλα μεν αφιερωμζνα εισ τουσ Κεοφσ, άλλα δε είσ ιρωασ ». 
Από πλθροφορίεσ που ζχουμε από αρχαιολογικά ευριματα μασ πείκουν ότι οι 
χϊροι τϊν μυςτθρίων τϊν Μάγια, τϊν Αιγυπτίων, τϊν Περςϊν και των αρχαίων 



Ελλινων ζχουν τθν ίδια δαιδαλϊδθ καταςκευι και τθν ίδια υπόγεια καταςκευι, 
ϊςτε να υποβάλλουν το δζοσ και τθν ςυγκίνθςθ ςτουσ υποψιφιουσ μυθμζνουσ. 
Οι εποχζσ που διεξαγόντουςαν τα μυςτιρια ιταν κοινζσ για όλουσ τουσ αρχαίουσ 
λαοφσ και ςυνζπιπταν με τα θλιοςτάςια και τισ ιςθμερίεσ. 
Σα μικρά Μυςτιρια τισ Ελευςίνοσ ελάμβαναν χϊραν τον Μάρτιο και τα Μεγάλα τον 
επτζμβριο. 
Σα Καβείρια μυςτιρια τον Μάρτιο, τα Οςιριακά το φκινόπωρο και τισ Μςιδασ το 
Μάρτιο. Σα Διονυςιακά ξεκινοφςαν με τθν γζννθςθ τοφ Διονφςου ςτο Χειμερινό 
θλιοςτάςιο για να ολοκλθρωκοφν τον Φεβρουάριο.  
Σα Μικραϊκά μυςτιρια άρχιηαν με το Χειμερινό θλιοςτάςιο τον Δεκζμβριο με τθν 
γζννθςθ τοφ Μίκρα για να ολοκλθρωκοφν ςτθν εαρινι ιςθμερία με τθν ανάςταςθ 
τοφ Μίκρα. 
Σα Ιραια μυςτιρια λάβαιναν χϊρα τθν άνοιξθ προσ τιμιν τισ Κιλειασ Αρχισ. 
φμφωνα με τθν Εςωτερικι παράδοςθ τισ μζρεσ τϊν θλιοςταςίων και των ιςθμερι-
ϊν ςυμβαίνει να δθμιουργοφνται κάποια ανοίγματα ςτο μαγνθτικό δακτφλιο τοφ 
πλανιτθ, τα οποία μεταφζροντασ καταιγιςμοφσ από μαγνθτικζσ ακτινοβολίεσ πυρο-
δοτοφν τισ ψυχικζσ ςυγκινιςεισ και τισ πνευματικζσ ανατάςεισ. Σότε θ μαγνθτικι 
ατμόςφαιρα τισ γθσ είναι κατάλλθλθ για ψυχικι ανάταςθ και οι άνκρωποι απο-
κτοφν τθν ανάλογθ ευαιςκθςία για να δεχτοφν κάποια αλικεια που τουσ βοθκά να 
γίνουν καλφτεροι. 
Θ γζννθςθ τοφ Χριςτοφ γιορτάηεται ςτο Χειμερινό θλιοςτάςιο, εποχι που οι 
μαγνθτιςμοί κυοφοροφν τθν νζα γζννθςθ τισ φφςθσ. Ο κάνατοσ και θ ανάςταςθ τοφ 
Χριςτοφ γιορτάηεται ςτθν εαρινι ιςθμερία για να κλείςει ο κφκλοσ τισ γζννθςθσ, του 
κανάτου και τθσ ανάςταςθσ ςτο κερινό θλιοςτάςιο με τθν γιορτι τισ Πεντθκοςτισ, 
που ςυμβολίηει τθν αποπνευμάτωςθ και τθν ανάλθψθ ςτουσ πνευματικοφσ κός-
μουσ. 
Β. ΣΑ ΑΙΓΤΠΣΙΑΚΑ ΜΤΣΗΡΙΑ 
Ασ εξειδικεφςουμε τϊρα τθν μελζτθ μασ ςε ότι αφορά τα Αιγυπτιακά Μυςτιρια. 
Ελάχιςτα προβλιματα ζχουν απαςχολιςει τόςο πολφ τθν Εςωτερικι Επιςτιμθ και 
Παράδοςθ όςο το πρόβλθμα τϊν Αιγυπτιακϊν Μυςτθρίων τισ Μςιδασ και τοφ Οςίρι-
δοσ και οι μυιςεισ που πραγματοποιοφντο ςτοφσ Ναοφσ ι εντόσ τϊν Πυραμίδων. 
Και αυτό διότι ενϊ όλα τα εςωτερικά ρεφματα τισ ςφγχρονθσ εποχισ τουσ προς-
δίδουν μζγιςτθ ςθμαςία, οι πλθροφορίεσ που ζχουμε για τα τελοφμενα ςε αυτά 
είναι πολφ πενιχρζσ. 
Σο γεγονόσ αυτό οφείλεται ςτθν μυςτικότθτα που περιζβαλλε τα αρχαία Μυςτιρια 
γενικά, όπου οι μυθμζνοι ζπαιρναν όρκο να μθν αποκαλφψουν ποτζ ςτουσ βζβθ-
λουσ όςα είχαν μάκει μζςα ςτα Μυςτιρια ι ςτισ τελετουργίεσ που ςυνόδευαν τα 
Μυςτιρια αυτά. 
Όμωσ παρόλθν τθν δυςκολία που παρουςιάηει το κζμα, κάποιοι μυθμζνοι ανά τουσ 
αιϊνεσ, προςπάκθςαν να αποκαλφψουν με διάφορεσ αλλθγορίεσ ι με ςυμβολικζσ 
ιςτορίεσ τον χαρακτιρα τϊν Μυςτθρίων. Κάποιοι δε μίλθςαν κατά το μάλλον ι 
ιττον πιό ξεκάκαρα. 
Οι κυριότερεσ πθγζσ που κα κίξουμε και που εν γζνει υπάρχουν γφρω από το κζμα 
μασ είναι : 
1. Σο ζργο τοφ Λοφκιου Απουλιϊου, ( ζηθςε περί το 125 ~ 175 μ. Χ. ) Asinus Aureus 
( ο Χρυςόσ Όνοσ ι Μεταμορφϊςεισ, βιβλίο ΧΛ ). 
2. Σα ζργα τοφ Λάμβλιχου και ιδιαίτερα το « Περί τϊν Αιγυπτιακϊν Μυςτθρίων ». 



3. Σα ζργα τοφ Πλοφταρχου και ιδιαίτερα το « Περί Μςιδοσ και Οςίριδοσ ». 
4. Θ Αιγυπτιακι Βίβλοσ τϊν Νεκρϊν ι θ Βίβλοσ τισ ανάδυςθσ ςτο Φωσ τισ Θμζρασ. 
5. Θ Μαγεία ςτθν Αρχαία Αίγυπτο – μελζτθ τοφ Δθμθτρίου εμελά δθμοςιευκείςα 
το 1921 ςτο Ακθναϊκό περιοδικό μυθτικοφ περιεχομζνου ΕΩΝ. 
6. Οι Διδαςκαλιεσ τοφ Κφπριου Μφςτθ τυλιανοφ Αττεςλι που δόκθκαν ςτουσ 
μυθτικοφσ κφκλουσ ¨ Ερεφνθσ τισ Αλθκείασ ¨ και αφοροφν το Αιγυπτιακό φμβολο 
τισ Ηωισ. 
 
Γ. Ο ΛΟΤΚΙΟ ΑΠΟΤΛΗΪΟ 
Διαβάηοντασ το δεφτερο βιβλίο για τισ " Μεταμορφϊςεισ τοφ Απουλιϊου ", μία από 
τισ καλφτερεσ πθγζσ για τθν φιλοςοφία και τθν πρακτικι τϊν Μυςτθριακϊν Κρθς-
κειϊν, μποροφμε να εμβακφνουμε αρκετά ς' αυτό το ηιτθμα και ν' αποςπάςουμε 
ςτοιχεία μελζτθσ πολφ ενδιαφζροντα, προπάντων αν τα ςυνδυάςουμε με τισ διδα-
ςκαλίεσ τισ Εςωτερικισ παράδοςθσ. Ο Λοφκιοσ Απουλιϊοσ τισ Μαδοφρασ ιταν ζνασ 
μυθμζνοσ ςτα Μυςτιρια τισ Μςιδασ και πικανά και ςε κάποιεσ άλλεσ Μυςτθ-ριακζσ 
λατρείεσ. φμφωνα με μία παράδοςθ, τθν οποία ακολοφκθςαν πολλοί, μεταξφ τϊν 
οποίων και οι Ροδόςταυροι τοφ 17ου αιϊνα, ζγραψε πολφ ςοφά πράγματα, καλυμ-
μζνα όμωσ με το προςωπείο μιασ ςκωπτικισ διάκεςθσ. Αυτό που ςε ζνα επίπεδο 
αποτελεί ςυλλογι αςτείων και μερικζσ φορζσ κακόγουςτων ι και χυδαίων ακόμα 
ιςτοριϊν, ςτθν πραγματικότθτα είναι μια πραγματεία που αφορά τθν μφθςθ ςτα 
ανϊτερα πνευματικά Μυςτιρια. Σαυτόχρονα, κεωρείται ζργο πολφ αποκαλυπτικό 
για τα είδθ τϊν κρθςκειϊν και τισ μαγικζσ πεποικιςεισ που επικρατοφςαν εκείνθ 
τθν εποχι ( αν και τα κείμενά του τοποκετοφνται χρονικά γφρω ςτον 3ο μ.Χ αιϊνα, θ 
γενικι εικόνα που μασ δίνει ιςχφει και για μερικοφσ αιϊνεσ πριν ). 
Θ ιςτορία τϊν « Μεταμορφϊςεων » αφθγείται το πϊσ μεταμορφϊκθκε ςε γάϊδαρο 
και τισ περιπζτειεσ που είχε μζχρι να ξαναποκτιςει τθν ανκρϊπινθ του μορφι. Θ 
αρχικι του μεταμόρφωςθ ιταν αποτζλεςμα τθσ αςυγκράτθτθσ επικυμίασ του για τα 
εγκόςμια και τθσ περιζργειάσ του. Δθμιουργεί ζναν παράνομο δεςμό με μια 
υπθρζτρια, που του αποκαλφπτει ότι θ κυρά τθσ είναι μυθμζνθ ςτθν φυςικι μαγεία. 
Ζνα βράδυ αργά, τθν παρακολουκοφν κρυφά να αλείφεται με μία παράξενθ αλοιφι 
και να μεταμορφϊνεται ςε κουκουβάγια. Ο Λοφκιοσ δοκιμάηει και αυτόσ τθν 
αλοιφι, αλλά, δυςτυχϊσ γι' αυτόν, κάνει λάκοσ ςτο βαηάκι και μεταμορφϊνεται ςε 
γάϊδαρο. Σο αντίδοτο για να ξαναπάρει τθν ανκρϊπινθ του μορφι είναι να φάει 
μερικά τριαντάφυλλα. Αλλά πριν προλάβει και, ζχοντασ ακόμα μορφι γαϊδάρου, 
ειςβάλλουν κλζφτεσ και τον παίρνουν, για να τουσ βοθκιςει να μεταφζρουν τθν 
λεία τουσ. Αν και πζραςε από πολλά βάςανα και δοκιμαςίεσ, ςυνζχεια ανζβαλε τθν 
βρϊςθ τϊν τριαντάφυλλων γιατί πάντα τον παρακολουκοφςαν άλλοι, και κα μπο-
ροφςε να κατθγορθκεί για μαγεία αν τον ζβλεπαν να μεταμορφϊνεται μπροςτά ςτα 
μάτια τουσ. Σελικά προςεφχεται ςτθν Λςιδα, και μζςα από ζνα όραμα κατευκφνεται 
ςε μία περιοχι με πολλά τριαντάφυλλα, που κα τον βοθκοφςαν να αποκτιςει τθν 
προθγοφμενθ μορφι του. Εκεί γίνεται μια κρθςκευτικι τελετι προσ τιμι τισ Λςιδοσ, 
όπου ζνα κρθςκευτικό πλοίο πρόκειται να κακελκυςτεί ςτθν κάλαςςα γεμάτο με 
ανακιματα. Ζνασ από τουσ ανϊτερουσ ιερείσ κρατάει ζνα ςτεφάνι από τριαντά-
φυλλα και ο Λοφκιοσ καταφζρνει να το φάει. Μετά, από ευγνωμοςφνθ, αφιερϊνε-
ται ςτα Μυςτιρια και γίνεται μζλοσ τοφ ιερατείου τισ Μςιδασ. 
ε ότι αφορά ςτθν μφθςι του, λζει ότι δεν επιτρζπεται ςε κανζνα να αποκαλφψει 
αυτά που ςυμβαίνουν μζςα ςτα άγια τϊν αγίων : 



« Και εςφ φιλομακι αναγνϊςτθ, ίςωσ να απαιτείσ να μάκεισ τι λζχκθκε και γίνθκε 
εκεί μζςα : μα τθν αλικεια, κα ςοφ ζλεγα αν δε γινόμουν παραβάτθσ, κα μάκαινεσ 
αν ςωςτό για ςζνα ιταν να ακοφςεισ: αλλά, αμζςωσ και τα αυτιά ςου και θ γλϊςςα 
ςου κα υπζφεραν από τον πόνο τισ παράτολμθσ περιζργειασ. Αλλά δε κα βαςανίςω 
για πολφ το μυαλό ςου, που ίςωσ πιςτεφει ςε κάποια κρθςκεία και είναι δοςμζνο 
ςε κάποια λατρεία. άκου, λοιπόν, και πίςτεψε πωσ είναι αλικεια. Πρζπει να κατα-
λάβεισ πωσ ζφταςα κοντά ςτον κάτω κόςμο, ςτισ ίδιεσ τισ πφλεσ τισ Περςεφόνθσ κι 
αφοφ από εκεί αρπάχτθκα και πζραςα μζςα από όλα τα ςτοιχεία, μετά επζςτρεψα 
ςτθν κζςθ μου : εκεί γφρω ςτα μεςάνυχτα είδα τον ιλιο να λάμπει εκτυφλωτικά, 
είδα και τουσ κεοφσ, ουράνιουσ και υποχκόνιουσ μπροςτά τουσ παρουςιάςτθκα και 
τουσ λάτρεψα ( κάτι αντίςτοιχο αναφζρει ο Δθμ. εμελάσ όπωσ κα δοφμε πιό κάτω ). 
Αυτά μπορϊ να ςου αναφζρω και αυτά που άκουςεσ δεν είναι αναγκαίο να τα 
κατανοιςεισ ». 
Ο Λοφκιοσ, επειδι είχε ορκιςτεί να τθρεί μυςτικότθτα, κρφβει τθν αλικεια μζςα ςτα 
διπλά ι και πολλαπλά νοιματα, παρουςιάηοντασ το ςοβαρό ςαν αςτείο, αυτό 
άλλωςτε το ςυναντάμε ςε πολλά τζτοιου είδουσ κείμενα. τθν πραγματικότθτα, μασ 
αποκαλφπτει τα πάντα μζςα από τισ «γελοίεσ» ιςτορίεσ τοφ βιβλίου, ηθτϊντασ μασ 
μάλιςτα ςυγνϊμθ γιατί χρθςιμοποίθςε αιγυπτιακό χαρτί και πζνα από τισ καλαμιζσ 
τοφ Νείλου ( μάλλον πρόκειται για μια ζμμεςθ υπόδειξθ ςτουσ ςοφοφσ να ψάξουν 
για τισ ρίηεσ τϊν αρχαίων Μυςτιριων ςτθν ςυςςωρευμζνθ γνϊςθ και ςτισ παραδό-
ςεισ τισ αρχαίασ Αιγφπτου ). 
Ο Λοφκιοσ αργότερα μυείται ςτα Μυςτιρια τοφ Όςιρι, τον οποίο χαρακτθρίηει ςαν « 
τον πιο ιςχυρό από όλουσ τουσ κεοφσ, τον φψιςτο από τουσ μεγάλουσ, το 
μεγαλφτερο από τουσ φψιςτουσ και τον κυβερνιτθ τϊν μεγάλων ... » με άλλα λόγια, 
« Σριςμζγιςτο ». 
Είναι ενδιαφζρον να ςθμειϊςουμε το ρόλο που παίηουν τα τριαντάφυλλα ςτθν 
ιςτορία τοφ Λοφκιου, ςαν φορζασ τισ λφτρωςθσ του. Είναι ζνα ςφμβολο που το 
ςυναντάμε διαρκϊσ ςτθν ιςτορία τισ μαγείασ. Είναι τα Rosa Mystica τισ Κείασ 
κωμωδίασ τοφ Δάντθ και αποτελοφν ζνα πρότυπο τοφ ίδιου τοφ ουρανοφ. Είναι το 
κεντρικό ςθμείο τϊν Μυςτιριων τοφ Ρόδου και του ταυροφ, που ςυναντάμε ςτο 
Ροδοςταυριςμό τοφ 17ου αιϊνα και ςυμβολίηουν το πνεφμα που κυριαρχεί ςτα 
τζςςερα ςτοιχεία. 
Δ. Ο ΠΛΟΤΣΑΡΧΟ 
Ο Πλοφταρχοσ είναι αυτόσ που μασ ζδωςε τισ πιό βακφτερεσ πλθροφορίεσ επάνω 
ςτα μυςτιρια τισ Μςιδασ. Αν ο Απουλιϊοσ μασ αποκαλφπτει όλθ τθν εξωτερικι 
πλευρά τϊν Μυςτθρίων, τθρϊντασ τον όρκο του και μθ λζγοντασ τίποτα για τα 
εςωτερικά Μυςτιρια, 
ο Πλοφταρχοσ υπιρξε πιό λεπτομερειακόσ και επεξθγθματικόσ ςχετικά με το κζμα 
μασ και είναι πολφ μεγάλθ θ ευγνωμοςφνθ μασ για όλα αυτά που μασ αποκάλυψε. 
τθν διατριβι του για τθν Μςιδα και τον Όςιρθ, μασ λζει : 
" Θ Μςισ μεταδίδει τθν ιερι κεωρία τθσ ς' αυτοφσ που, με τθν επιμονι τουσ ςε μια 
ςυνετι ηωι, ςυγκροτθμζνθ και απομακρυςμζνθ από τθν θδονι τϊν αιςκιςεων, 
αποβλζπουν ςε μια ςυμμετοχι με τθν κεία φφςθ• ς' αυτοφσ που αςκοφνται 
επίμονα μζςα ςτουσ ναοφσ, ς' αυτζσ τισ αυςτθρζσ πρακτικζσ, ς' αυτζσ τισ ςκλθρζσ 
αποχζσ, των οποίων το τζλοσ είναι θ γνϊςθ τοφ πρϊτου θγεμόνα Διδαςκάλου, που 
το πνεφμα μπορεί μόνο να κατανοιςει και που θ κεά μασ καλεί ν' αναηθτιςουμε 
μζςα ς' αυτι τθν ίδια, όπωσ και μζςα ςτο ιερό όπου εκείνοσ εξάρχει". 



το βιβλίο του " Μελζτθ επάνω ςτθν ακαναςία τισ ψυχισ ", μασ λζει ακόμθ : 
" Σότε, ο άνκρωποσ, από τθν ςτιγμι αυτι τζλειοσ και μυθμζνοσ, γίνεται ελεφκεροσ 
και κυκλοφορεί χωρίσ εμπόδια, δοξάηοντασ τα μυςτιρια με ζνα ςτεφάνι ςτο κεφάλι. 
Ηει με τουσ αγνοφσ ανκρϊπουσ και τουσ αγίουσ, βλζπει επάνω ςτθν γθ το πλικοσ 
όλων εκείνων που δεν είναι μυθμζνοι και εξαγνιςμζνοι να βυκίηονται και να ςυν-
τρίβονται μζςα ςτο βόρβορο και ςτα ςκότθ και από φόβο για το κάνατο, να παρα-
μζνουν δυςτυχιςμζνοι και ςτα βάςανα επειδι δυςπιςτοφν τθν πζρα από δω 
ευτυχία ". 
Ε. Ο ΜΤΘΟ ΣΟΤ ΟΙΡΙΔΟ 
Ειςαγωγι : θ εςωτερικι και μυςτθριακι ζννοια τοφ μφκου 
Θ ζννοια τοφ Μφκου ςτα αρχαία Μυςτιρια ιταν εντελϊσ διαφορετικι. Αν για τον 
φιλόλογο ο Μφκοσ ςθμαίνει λόγοσ, τότε ςτα Μυςτιρια μφκοσ ςιμαινε ο Ορκόσ 
Λόγοσ και ζτςι ζπρεπε να κατανοθκεί. Μεταδιδόταν από ςτόμα ςε ςτόμα και είναι θ 
ζκφραςθ τοφ Δθμιουργικοφ Λόγου. Μια ιερι ιςτορία που μετζφερε ςτουσ ανκρϊ-
πουσ αρχετυπικζσ αλικειεσ, μία διιγθςθ τϊν αρχϊν τοφ κόςμου, των περιπετειϊν 
τϊν κεϊν και των θρϊων που προθγικθκαν. 
Θ χαμζνθ οριςτικά, ακόμθ και ςτουσ αρχαίουσ χρόνουσ, επιςτιμθ τισ Μυκοπλαςίασ 
ιταν αυτι που επζτρεπε να ςυνενωκοφν πολλά επίπεδα γνϊςεων ςε ζνα οργανικό 
ςφνολο, που αποτελοφςε τον μφκο. Αποδιδόταν μάλιςτα με μια ποιθτικι γλϊςςα, 
προςιτι ςτον κακζνα. 
Εφαρμόηονταν μνθμοτεχνικά ςυςτιματα και ζτςι πολφ εφκολα μποροφςε ο κακζνασ 
να γνωρίηει από μνιμθσ πάρα πολλοφσ και φαινομενικά περίπλοκουσ μφκουσ. 
Ο μφκοσ απευκυνόταν ςε όλουσ, μιλοφςε ςτον κακζνα ςτθν γλϊςςα του. Σο τελευ-
ταίο που μποροφςε να πάρει ιταν θ κυριολεκτικι ςθμαςία, θ κατά γράμμα κα 
λζγαμε, όπωσ γίνεται κατά κανόνα ςιμερα από τθν πλειονότθτα τϊν πιςτϊν με τισ 
παραβολζσ τϊν Ευαγγελίων. 
Όμωσ πριν απ' αυτιν υπιρχαν πόλλζσ άλλεσ, που γίνονταν αντιλθπτζσ μόνον από 
τουσ μυθμζνουσ γνϊςτεσ τϊν κλειδιϊν ερμθνείασ. 
Ο Πλάτωνασ είναι ζνα παράδειγμα τζτοιου Μφςτθ που παρουςίαςε Μφκουσ αυκεν-
τικοφσ και ιςάξιουσ με τουσ αρχαίουσ μφκουσ. Από οριςμζνα αποςπάςματά των 
ζργων του μποροφμε ν' αντιλθφκοφμε ότι ιταν κάτοχοσ τισ Επιςτιμθσ τισ Μυκο-
πλαςίασ, γιατί μόνον ζτςι κα μποροφςε να παρουςιάςει μφκουσ όπωσ τον Μφκο 
τοφ πθλαίου ι τοφ Θρόσ ςτθν Πολιτεία του, για να μθν αναφζρουμε και τουσ υπό-
λοιπουσ που περιζχονται ςε άλλουσ διαλόγουσ του. 
Ο Μυςτθριακόσ Μφκοσ λοιπόν αποτελεί ζνα πρότυπο τισ πραγματικότθτασ.  
Ζνα ιδανικό πρότυπο ι μοντζλο κείασ προζλευςθσ, που εξθγεί μια ιερι, ανϊτερθ 
πραγματικότθτα, τθν δομι τθσ και το πϊσ και το γιατί ιρκε ςε φπαρξθ.  
Χρθςιμοποιεί όμωσ μία ςυμβολικι γλϊςςα, αλλθγορικι, που απαιτεί αποκρυπτο-
γράφθςθ. Για τον αμφθτο, που δεν ζχει τα κλειδιά τθσ αποκωδικοποίθςθσ, ο Μφκοσ 
δεν είναι παρά ζνα παραμφκι, μία ψεφτικθ ιςτορία. Για τον μυθμζνο γνϊςτθ τοφ 
κλειδιοφ ερμθνείασ, ο Μφκοσ αποκαλφπτει μια αλθκινι πραγματικότθτα, μία ανϊ-
τερθ γνϊςθ, μια ιερι ιςτορία. 
Ο Μφκοσ είναι ζνα μινυμα από το κείο μζςα ςε μια κλειςτι κικθ. Αποτελείται από 
αλλθγορίεσ, οι αλλθγορίεσ από εμβλιματα, τα εμβλιματα από ςφμβολα, όλα ςε 
κίνθςθ, τα οποία διθγοφνται ζνα Μυςτιριο, μια οφία, ζνα Μινυμα… που όλοι 
μποροφν ν' ακοφςουν, αλλά πολφ λίγοι μποροφν να καταλάβουν πραγματικά. 



Ζνασ τζτοιοσ μφκοσ για τον Ελευκεροτεκτονιςμό είναι ο μφκοσ τοφ Χιράμ ςτθν μφθ-
ςθ τοφ Γ’ βακμοφ, ο οποίοσ είναι ζνα Landmark ► ( αρχαίο ορόςθμο ), και, όπωσ 
αναφζρει το τυπικό τισ αντίςτοιχθσ μυιςεωσ τοφ τρίτου βακμοφ τοφ Διδαςκάλου, 
ςτθν αρχαία Αίγυπτο ο τρίτοσ βακμόσ ονομαηόταν « Κφρα τοφ Κανάτου » και είναι 
θ αείποτε αλλθγορία τοφ μφκου τοφ Οςίριδοσ, τοφ Προμθκζωσ, τοφ Αδϊνιδοσ και 
όλων τϊν Κοςμικϊν Θρϊων. 
Οι περιςςότεροι μφκοι παραπζμπουν ςε ζνα Πρωταρχικό ΧΡΟΝΟ ( όπωσ ςτθν αρχι 
τισ Δθμιουργίασ ), ςτον οποίον αναφζρονται αςταμάτθτα ςαν να είναι θ μιτρα τϊν 
τωρινϊν χρόνων. Σα ονόματα τϊν κεϊν ζχουν εκεί τθν κζςθ τϊν ιδεϊν ι κατ' άλλθ 
ζκφραςθ τα ονόματα τϊν κζων αντιςτοιχοφν ςε ζννοιεσ, οι περιπζτειζσ τουσ είναι 
τφποι πρότυπα ςυμπεριφοράσ, γεγονότων, κλπ, όπωσ κα δοφμε ςτθν ςυνζχεια τοφ 
ερμθνείασ τοφ μφκου. 
Ο ρόλοσ τοφ μφκου είναι να αφυπνίηει τον άνκρωπο, να ςπάει τθν κροφςτα που 
εμποδίηει τθν εςωτερικι του όραςθ και να τον κάνει να βλζπει τα πράγματα ζτςι 
όπωσ είναι... 
Παρζχει ςτθν ανκρϊπινθ πράξθ τθν εμπειρία τοφ Λεροφ, μία λειτουργία αφφπνιςθσ 
και διατιρθςθσ τισ ςυνείδθςθσ ενόσ άλλου κόςμου, τοφ Κεϊκοφ κόςμου. 
Εάν ο άνκρωποσ γνωρίηει τον μφκο ξαναγίνεται ςφγχρονοσ τοφ πρωταρχικοφ γεγο-
νότοσ, τϊν Αρχϊν, και γι' αυτόν ο κόςμοσ γίνεται διάφανοσ. 
Σα χαρακτθριςτικά τοφ μφκου λοιπόν είναι τόςο πολλά, που όπωσ ιδθ ζχουμε 
αναφζρει πιό πριν, ακόμθ κι αν ενϊςουμε όλεσ τισ ςχολζσ προςζγγιςθσ τοφ Μφκου, 
πάλι κα υπάρχει ζνα πεδίο ζρευνασ και εμβάκυνςθσ για το μεγαλφτερο μζροσ του. 
Σο παράδοξο είναι ότι θ βακφτερθ ζρευνα κ' αφιςει ζνα δυςαναπλιρωτο κενό, 
γιατί για να καταλάβει κανείσ το Μφκο πρζπει να τον ΗΘΕΛ, εφόςον πρόκειται για 
μία ολοκλθρωτικι εμπειρία που αγγίηει όλα τα ςτοιχεία τισ φπαρξθσ. Και εδϊ 
υπειςζρχονται οι τελετζσ τισ μφθςθσ τϊν Μυςτθρίων. 
Ο μφκοσ λοιπόν δεν είναι αντικείμενο μελζτθσ διανοθτικοφ τφπου. 
Τπάρχουν τρόποι ο άνκρωποσ να μπορεί να ςυμμετάςχει ςτθν Δφναμθ-Ενζργεια τοφ 
Μφκου. τα Αρχαία Μυςτιρια αυτό γινόταν μζςω τισ Σελετισ. 
Θ Σελετι ζδινε ςτον Μυοφμενο τθν δυνατότθτα να χρθςιμοποιιςει τθν μυκικι 
ενζργεια και να δθμιουργιςει " ξανά ", να επαναλάβει αυτό που ζγινε κάποτε ςτον 
χρόνο τοφ Μφκου. 
Γιατί ο Μφκοσ ςαν μοναδικό και διαχρονικό πρότυπο, ζχει τθν τάςθ να ενςαρκϊ-
νεται ςτο βζβθλο κόςμο. Σο ιερό τείνει να κατακτιςει το βζβθλο, όπωσ ακριβϊσ το 
Φωσ το ςκοτάδι. 
Θ δυνατότθτα τισ επανάλθψθσ τοφ Μφκου ςε χρονικζσ ι τοπικζσ ςυντεταγμζνεσ και 
θ επαναφορά ςε ζνα "εδϊ" και ζνα " τϊρα " τϊν μυκικϊν πρωταρχικϊν γεγονότων, 
αποτελεί το τυπικό, τθν ΣΕΛΕΣΘ. Θ Σελετουργία όμωσ δεν αποςκοπεί μονάχα ςτθν 
απομίμθςθ τοφ μυκικοφ πρότυπου γεγονότοσ, αλλά και ςτθν αναβίωςι του. 
Θ ςυνειδθτι αναβίωςθ τοφ Μφκου μζςω τισ Σελετισ ( τοφ τυπικοφ ) είναι θ ΜΤΘΘ. 
τθν Μφθςθ ο υποψιφιοσ αντιλαμβάνεται τθν ουςία τοφ Μφκου βιϊνοντάσ τον, γιά 
αυτό θ βίωςθ τισ Διδαςκαλίασ ςυνεπάγεται Μφθςθ, ςφραγίδα τισ οποίασ είναι θ 
Σελετι Μφθςθσ. 
Θ Λεροτελεςτία μιμείται με τισ ιερζσ τθσ χειρονομίεσ και πρακτικζσ το Λερό χζδιο. 
Κάκε χειρονομία ζχει ςθμαςία. Θ Λεροτελεςτία είναι μια ςυνταγι που φζρει μζςα 
τθσ τισ μυκικζσ ζννοιεσ και είναι χάρθ ςε Αυτιν που οι ςυμβολικζσ διαδικαςίεσ 

https://eca8e3ca-d726-4f59-801a-06de7ea57666.filesusr.com/ugd/a5361d_f7386e3c90c44a2487c5ec3dfeac6492.pdf


γίνονται λειτουργίεσ, πράξεισ, και επομζνωσ αποτελεςματικζσ ςτον φυςικό και ςτον 
ψυχο-νοθτικό κόςμο. 
Θ Λεροτελεςτία είναι λοιπόν ο ενδιάμεςοσ κρίκοσ ανάμεςα ςτο Μφκο και ςτθν 
Σελετι. Αναπαριςτάνει μζςω ιερϊν χειρονομιϊν και πρακτικϊν ( Κείου Δράματοσ ) 
τον Μφκο και ζτςι μζςω τισ Λεροτελεςτίασ πραγματοποιείται θ Μφθςθ. 
τα Λατινικά θ λζξθ μφθςθ ςυςχετίηεται με το ριμα initiare, που ςθμαίνει " αρχίηω, 
ειςζρχομαι ". Θ μφθςθ λοιπόν είναι μια τελετι περάςματοσ, που μιμείται τισ δοκι-
μαςίεσ που ςθμαδεφουν τθν πορεία τισ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ, εκτελϊντασ τισ εκ 
των προτζρων. 
Είναι μία διαδικαςία προοριςμζνθ να πραγματοποιιςει ψυχολογικά το πζραςμα 
από μία κεωροφμενθ κατϊτερθ κατάςταςθ φπαρξθσ ςε μία κατάςταςθ ανϊτερθ. 
Επιτρζπει λοιπόν τθν εκ νζου ανάβαςθ τισ ψυχισ ςτθν πρωταρχικι τθσ πθγι. 
Επιτρζπει ακόμθ τθν επιτάχυνςθ μιασ αυςτθρισ διαδικαςίασ, αυτιν τθν ανοδικισ 
κίνθςθσ τισ ψυχισ, μετά τθν " πτϊςθ τθσ μζςα ςτθν φλθ ". Επιτρζπει κατά κάποιο 
τρόπο τθν επιςτροφι και τθν εκ νζου ολοκλιρωςθ ςτο μθτρικό κόςμο. 
Είναι θ επιςτροφι ςτον καιρό πριν από τθν Δθμιουργία, ςε αυτόν τισ ηϊςασ και 
ιερισ ολότθτασ, γιατί μζςα ςτισ αρχζσ, πριν από τθν Δθμιουργία είναι που 
μποροφμε να επιχειριςουμε αλλαγζσ ςτο ον που ξαναγεννιζται καινοφριιο και εν 
τοφτοισ αιϊνια ίδιο. 
Θ Μφθςθ δεν είναι μία διανοθτικι εκπαίδευςθ, αλλά μία πορεία εςωτερικισ ανανζ-
ωςθσ που παρζχει - ανάμεςα ςτα άλλα - μια ςφαιρικι άποψθ τοφ κόςμου.  
Κάκε μφθςθ ςθμαίνει " κάνατο " τισ παλιάσ προςωπικότθτασ και υιοκζτθςθ μιασ 
καινοφριασ, πιό αρμονικισ. 
Γιά αυτό ο Πλάτων ζλεγε : " Ο κάνατοσ είναι μφθςθ ". 
Με τθν ευκαιρία κάκε κακοριςτικισ κρίςθσ και κάκε Σελετισ περάςματοσ ο άνκρω-
ποσ αναλαμβάνει το δράμα τοφ κόςμου. H διαδικαςία πραγματοποιείται ςε δφο 
χρόνουσ: θ επιςτροφι ςτθν κεία ολότθτα, τθν ςυγκεχυμζνθ και πρωταρχικι, και θ 
επανάλθψθ τισ κοςμογονίασ, δθλαδι τισ πρωταρχικισ διάςπαςθσ τισ αρχζγονθσ 
ενότθτασ. Θ Μφθςθ είναι λοιπον μια « Γνϊςθ » μθ αναςτρζψιμθ. 
Κάκε Μφθςθ περιλαμβάνει το ςχζδιο : " Ηωι – Κάνατοσ - Αναγζννθςθ ". 
Ασ δοφμε όμωσ ειδικότερα τον μφκο τοφ Οςίριδοσ που αφορά τα Αιγυπτιακά 
Μυςτιρια. 
Ο ΜΤΘΟ 
Ο πρϊτοσ Κεόσ τϊν Αιγυπτίων ιταν ο Δθμιουργόσ Φκα. Είναι ο δθμιουργόσ τοφ 
φμπαντοσ, το Δθμιουργικό Πυρ. Ιταν κατά τθν παράδοςθ ζμπειροσ “ εργάτθσ ” τϊν 
μζταλλων, ο χφτθσ και ο γλφπτθσ τϊν κεϊν που επεξεργάςτθκε όλεσ τισ λεπτο-
μζρειεσ τοφ ςχεδίου τοφ Κόςμου. Αντιςτοιχεί προσ τον κεό Ιφαιςτο τισ Ελλθνικισ 
παράδοςθσ και τον βιβλικό Σουμπαλκάϊν. 
Μετά τθν περαίωςθ τοφ ζργου του παρεχϊρθςε τον κρόνο του ςτον Ιλιο Άμμωνα - 
Ρα, τον μζγα κεό τισ Θλιοφπολθσ και όλων ςχεδόν τϊν άλλων πόλεων τισ Αιγφπτου. 
υμβολιηόταν με ζνα Οφκαλμό και κιπτρο * 28ο βακμόσ Λππότθσ τοφ Θλίου ΑΑΣ +.  
Όλεσ οι άλλεσ κεότθτεσ ςυνακροίηονται ςε αυτιν τθν θλιακι αρχι, τον « κεκρυμζνο 
Ιλιο » που δεν υποπίπτει οφτε ςτθν διάνοια τϊν κοινϊν ανκρϊπων. 
Αυτόσ ιταν ο υπζρτατοσ κεόσ από τον οποίον εξαρτάται ο Κόςμοσ. Σον Ρα δια-
δζχτθκε, πριν αναλθφκεί ςτον ουρανό όπου εγκαταςτάκθκε οριςτικά ςαν Κεόσ - 
Ιλιοσ, ο υιόσ του οφ, θ ατμόςφαιρα που ςυγκρατεί τον ουρανό και ςτθν ςυνεχεία ο 
εγγονόσ τοφ Ρα, ο κεόσ Κεμπ. 



Ο Όςιρισ ιταν ο πρωτότοκοσ υιόσ τοφ κεοφ Κζμπ (Γθ) και τισ κεάσ Νοφτ ( Ουρανόσ ). 
Ο Όςιρισ, γεννικθκε ςτισ Κιβεσ τισ Άνω Αιγφπτου, εκεί όπου γεννικθκαν και τα 
άλλα τρία αδζλφια του, Μςισ, θκ και Νζφκυσ και ωσ Φαραϊ ζφερε ςτθν Αίγυπτο τον 
πολιτιςμό. 
Μετζτρεψε τον νομαδικό βίο ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, εκπαίδευςε τοφσ υπθκόουσ 
του ςτθν τζχνθ τισ καταςκευισ γεωργικϊν εργαλείων για τθν καλλιζργεια τισ γθσ, 
τθν παραγωγι ςιταριοφ και ςταφυλιϊν, με ςκοπό να τοφσ εξοικειϊςει ςτθν κατα-
ςκευι τϊν απαραιτιτων για τθν διατροφι τουσ, όπωσ ο άρτοσ και ο οίνοσ. 
Ειςιγαγε τθν λατρεία των Κεϊν, ςμίλεψε τισ πρϊτεσ εικόνεσ, ίδρυςε πόλεισ και 
νομοκζτθςε δίκαιουσ νόμουσ γιά τοφσ πολίτεσ. Για αυτό, γιά όλεσ αυτζσ τισ πράξεισ 
του ζλαβε τθν επωνυμία Ουνεφζρ ( Αγακόσ ). Όλα αυτά βζβαια μασ παραπζμπουν 
ςε λειτουργίεσ τοφ Πνεφματοσ. 
Πραγματοποιϊντασ όλα αυτά τα ςχζδια ςτθν Αίγυπτο, αποφάςιςε να μεταδϊςει τον 
πολιτιςμό και ςτον υπόλοιπο κόςμο. Αφοφ μετζδωςε τον πολιτιςμό ςε κάκε ςθμείο 
τισ γθσ από το οποίο πζραςε, γφριςε πίςω ςτθν Αίγυπτο. τθν ςειρά αυτι τϊν 
απογόνων τοφ πρωταρχικοφ κεοφ Φκα, κα αναγνωρίςουν εκείνοι που αςχολοφνται 
με τθν μυκολογία τϊν διαφόρων λαϊν, τισ διαδοχικζσ ενςαρκϊςεισ τοφ Λόγου, ο 
οποίοσ επανζρχεται ςτθν Γθ για να ιδρφςει κεςμοφσ όλο και περιςςότερο πιό 
ανκρωπιςτικοφσ που αποςκοποφν ςτθν εξζλιξθ τισ ανκρωπότθτασ. 
Κατά τθν επιςτροφι του ο αδελφόσ του θκ - Συφϊν, ο οποίοσ ςυμβολίηει τα ακρι-
βϊσ αντίκετα από τον Όςιρι, δθλαδι τθν κακία, τθν βαρβαρότθτα και τον πόλεμο, 
οργάνωςε ςτθν Μζμφιδα ζνα ςυμπόςιο με απϊτερο ςκοπό να τον ςκοτϊςει και να 
πάρει τον κρόνο του. Ζχοντασ οργανϊςει το ςχζδιο με 72 ακόμθ ςυνωμότεσ ( θ αντί 
- ιεραρχία τϊν πεπτοκότων αγγζλων τοφ “ Αςτρικοφ επιπζδου ” ), κατά τθν διάρκεια 
τοφ ςυμποςίου διζταξε να φζρουν ζνα πανζμορφα κατεργαςμζνο κιβϊτιο, , , το 
οποίο κα ανικε ςε αυτόν που κα χωροφςε ακριβϊσ μζςα του. Ο Όςιρισ μθν μπορϊ-
ντασ να υποψιαςτεί τθν ςυνομωςία τοφ αδελφοφ του μπικε ςτο κιβϊτιο. Σότε οι 
ςυνωμότεσ ζκλειςαν και κάρφωςαν το καπάκι τοφ κιβωτίου και το ζριξαν ςτο Νείλο. 
Σο ρεφμα τοφ ποταμοφ, κινοφμενο προσ τα Ανατολικά, το ζφερε προσ τισ ακτζσ τισ 
Φοινίκθσ ςτθν ρίηα μιασ μυρίκθσ ( φυτό που ακμάηει ωσ κάμνοσ και ωσ δζντρο ςε 
ελϊδεισ τόπουσ ), θ οποία μεγάλωςε γριγορα και το ζκρυψε ςτον κορμό τθσ. 
Όταν ο Βαςιλιάσ τισ περιοχισ, Μάλκανδροσ, ζριξε το δζντρο για να το χρθςιμο-
ποιιςει ςαν ςτιριγμα για τα ανάκτορά του, άρχιςε να αναδφεται ζνα υπζροχο 
άρωμα, ςτοιχείο το οποίο ζκανε τθν Μςιδα να καταλάβει πωσ εκεί βριςκόταν καμ-
μζνοσ ο Όςιρισ. 
Σον μετζφερε πίςω ςτθν Αίγυπτο και τον ζκρυψε από τθν δολοφονικι μανία τοφ 
θκ, αλλά τα πάκθ τοφ Οςίρι δεν είχαν ακόμθ περατωκεί διότι επρόκειτο να 
υποςτεί ζναν 2ο κάνατο ! 
Ο μφκοσ κζλει τον θκ, κυνθγϊντασ μια νφκτα υπό το Φωσ τισ ελινθσ, να βρίςκει 
τυχαία το φζρετρο τοφ Όςιρι και για να απαλλαγεί μια και καλι από αυτόν, να τον 
διαμελίηει ςε 7 ἢ 14 κομμάτια και να τα ςκορπά ςτοφσ τζςςερισ ανζμουσ, δθλαδι 
ςτα τζςςερα ςθμεία τοφ ορίηοντα : 
 « ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐποίθςαν τέςςαρα μέρθ » ( Λωάννθσ κεφ. 19 : 23 ). 
Θ Μςισ κάνοντασ ζρευνεσ βρικε τα κομμάτια του εκτόσ από τον φαλλό, τον οποίο 
κατά τον μφκο τον ζφαγε το ψάρι οξφρρυγχοσ.  
Yπιρχε και ομϊνυμθ πόλθ ςτθν αρχαία Αίγυπτο. 



ε ανάμνθςθ τοφ περιςτατικοφ καταςκευάηει ομοίωμα τοφ οξυρρφγχου, ο οποίοσ 
ταιριάηει με τθν μορφι τοφ θκ ( βλζπε ςχιματα ), και οργανϊνει τθν γιορτι τϊν 
φαλλοφορίων. 
Θ αναπαραςτάςεισ τοφ ανδρικοφ γεννθτικοφ οργάνου βρίςκονται ςτο κζντρο αναρί-
κμθτων τυπολογικϊν τελετουργίων που είναι αφιερωμζνεσ ςτθν γονιμότθτα, τθν 
αναπαραγωγι και τθν αζναο ανανζωςθ τισ Φφςεωσ. ε όρκια όψθ ςυμβολίηει το 
Δζνδρο τισ Ηωισ. 
Είναι περαιτζρω ο Δθμιουργόσ, ο πρωταρχικόσ Άνκρωποσ ςτθν δθμιουργικι λειτου-
ργία του. τοφσ μφκουσ με φαλλικό χαρακτιρα, ο διαμελιςμόσ τοφ Κεοφ αντιςτοιχεί 
με τθν μετάβαςθ από το ακακόριςτο ςτο κακοριςμζνο. 
ε πολλοφσ μφκουσ ( όπωσ τοφ Οςίριδοσ ) ο Κεόσ που ανίςταται ( θ επάνοδοσ τοφ 
πρωταρχικοφ Χάουσ ςτθν Σάξθ ) ζχει χάςει το μόριο του, διότι αυτό ζχει διαμοι-
ραςτεί ςτο ανκρϊπινο γζνοσ τισ Γθσ με τθν λειτουργία τοφ Λεροφ πυρόσ που εξας-
φαλίηει και ςυντθρεί τθν Ηωι. 
Ζτςι ο φαλλόσ, με τθν δθμιουργικι βζβαια ζννοια τοφ ιεροφ πυρόσ, κζλει παρα-
μείνει ςε αδράνεια για τοφσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ μζχρι τοφ τζλουσ τϊν 
καιρϊν, εφόςον ο άνκρωποσ κα υπόκειται ςτισ επιταγζσ τισ γζννθςθσ και τοφ 
κανάτου ςπαταλϊντασ τθν Δθμιουργικι ενζργεια μόνο για προςωπικι ικανοποίθςθ 
ἢ γιά αναπαραγωγι ! 
Κατά κάποιον τρόπο θ αποκατάςταςθ τοφ ανδρικοφ μορίου τοφ Όςιρι από τθν Μςιδα 
είναι ζνασ ςυμβολιςμόσ τισ αποκατάςταςθσ τισ Κείασ φωτεινισ Ουςίασ παραπλα-
νθκείςθσ από τθν επικυμία ( θκ - Εωςφόροσ ) ςτον κατϊτερο κόςμο-επίπεδο ςτον 
οποίο ηοφμε. 
Μζχρι τϊρα επιτελζςτθκαν τα δφο πρϊτα μυςτιρια : ο κάνατοσ και θ αποςφνκεςισ 
τοφ Κείου ονόματοσ. Τπολειπόταν το τρίτο και ςπουδαιότερο : θ εμψφχωςθ και 
ανάςταςθ τοφ περιςυλλεγζντοσ Κεοφ. 
Με τθν βοικεια τισ αδελφισ τθσ Νζφκυσ, τοφ Άνουβι, τοφ Κωκ και τοφ υιοφ τθσ 
Ϊρου και χρθςιμοποιϊντασ για άλλθ μια φορά τθν κεουργία, προςάρμοςε τα μζλθ 
τοφ Όςιρι και τον επανζφερε ςτθν ηωι κάνοντασ τον ακάνατο. Αναςτθμζνοσ πλζον 
και ενϊ κα μποροφςε να επανακτιςει τον κρόνο του ςτθν Αίγυπτο, αποςφρκθκε 
ςτα Θλφςια Πεδία, όπου υποδεχόταν τισ ψυχζσ τϊν δικαίων και βαςίλευε επί τϊν 
νεκρϊν.  
Ο υιόσ τοφ Όςιρι Ϊροσ ἢ Αρποκράτθσ ἢ Απόλλων ςτουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ, όταν 
ζφταςε ςε θλικία που μποροφςε να πολεμιςει, προετοιμάςτθκε για τον πόλεμο 
εναντίον τοφ θκ. 
Ο Ϊροσ είναι Θλιακόσ κεόσ που ςυμβολίηει το Πνεφμα. Σο μάτι τοφ Ϊρου ( Udjat ), 
είναι ο μυςτικόσ οφκαλμόσ ἢ ο Παντεπότθσ οφκαλμόσ, ο οποίοσ είναι ανοιγμζνοσ 
προσ όλουσ τοφσ κόςμουσ και προβλζπει τθν ζλευςθ τϊν κακϊν πνευμάτων ( ειδϊ-
λων - ςτοιχειακϊν ). 
Είναι ςφμβολο τισ εποπτείασ, τθσ υπερβατικισ οράςεωσ και τοφ φωτόσ ( Ιλιοσ ). 
Χρθςιμοποιοφςαν το Οφηατ ςτθν καταςκευι περιάπτων ( φυλακτθρίων ) κακϊσ και 
ςτθν ςαρκοφάγο τισ μοφμιασ, με τθν ζννοια τισ δυνατότθτοσ να ξαναδεί το Εγϊ τοφ 
ςϊματοσ που περιζχει. Ο πόλεμοσ κράτθςε χρόνια μζχρι που επενζβθ ο Κωκ, 
βαςιλιάσ τισ οφίασ και τισ μαγικισ τζχνθσ. Ο Κωκ χϊριςε τθν Αίγυπτο ςε δφο 
κομμάτια και ζδωςε τθν Κάτω Αίγυπτο ( γόνιμο ζδαφοσ ) ςτον Ϊρο και τθν Άνω 
Αίγυπτο ( ζρθμο ) ςτον θκ. 



Ο μφκοσ τοφ Οςίριδοσ, όπωσ και κάκε μφκοσ, είναι μια αλλθγορικι διιγθςθ με 
ςτόχο τθν διδαςκαλία. Μζςα από αυτόν ξεπετάγονται τα ςτοιχεία τοφ καλοφ και 
τοφ κακοφ, τισ ανάςταςθσ, τισ ακαναςίασ, τισ μετενςάρκωςθσ. Ο Όςιρισ είναι το 
Φωσ και ο θκ το ςκοτάδι. 
Θ αιϊνια πάλθ καλοφ και κακοφ και οι δυνάμεισ οι οποίεσ τα υπθρετοφν αντίςτοιχα. 
Οι δυνάμεισ που υπθρετοφν το ςκότοσ ( το κακό = θκ ) δεν αναφζρονται ξεχωριςτά 
ςτον ςυγκεκριμζνο μφκο. Οι δυνάμεισ τοφ φωτόσ ( καλό = Όςιρισ ) εμφανίηονται 
αυτόνομεσ ςαν πρόςωπα, δθλαδι : Μςισ, Ϊροσ και Νζφκυσ. Με τον ςυνδυαςμό 
αυτϊν τϊν δυνάμεων, υπό τθν επιρεια τισ κεουργίασ, αυτζσ γίνονται ικανζσ να 
αναςυνκζςουν τισ ιδιότθτεσ- μζλθ τοφ διαμελιςμζνου Οςίριδοσ, να τον αναςτιςουν 
και να τον καταςτιςουν ακάνατο. 
Αντίςτοιχοσ μφκοσ είναι ο αρχαιοελλθνικόσ μφκοσ τοφ Διονφςου ο οποίοσ κοιμάται ( 
πεκαίνει ) το φκινόπωρο και εγείρεται ( αναςταίνεται ) τθν άνοιξθ κακϊσ και ο 
μφκοσ τισ Περςεφόνθσ που μιςό χρόνο μζνει ςτον κάτω κόςμο και μιςό χρόνο 
επιςτρζφει ςτον άνω κόςμο. 
Παρά το γεγονόσ ότι ο θκ και οι δυνάμεισ του κακοποίθςαν ( ζβλαψαν ) τον Όςιρθ, 
τελικά δεν αδικοφνται από τον Κωκ, αλλά τοφσ παραδίδεται το ιμιςυ τοφ 
Βαςιλείου, ίςθ δθλαδι περιοχι όςθ και το κάτω βαςίλειο το οποίο δίδεται ςτον Ϊρο 
( εναρμόνιςθ τϊν αντικζτων ). 
Ζτςι αντιλαμβανόμαςτε ότι το λευκό και το μαφρο ( τα εναλλάξ τετράγωνα τοφ 
δαπζδου τοφ Σεκτονικοφ Εργαςτθρίου ) δεν είναι αντίπαλα χρϊματα, αλλά αναγ-
καίο ςυμπλιρωμα το ζνα τοφ άλλου. Ζνα απλό παράδειγμα είναι θ πορεία τοφ 
ςπόρου τοφ ςιταριοφ. 
Πρζπει να ταφεί ςτο χϊρο τοφ ςκότουσ ( κάτω από τθν γθ – ο νεόφυτοσ ςτο Διαςκε-
πτιριο ςτον Σεκτονιςμό ) να διαμελιςτεί και αλλοιωκεί ϊςτε αναγεννϊμενο υπό το 
φωσ ςαν βλαςτόσ ( θ ειςιτιριοσ λζξθ τοφ εταίρου είναι ιμπολζκ – Εβρ. : που 
ςθμαινει ςίτοσ שבלת ) να ζρκει ςε καρποφορία που είναι και το ηθτοφμενο τοφ κάκε 
αναηθτθτι - μυθμζνου. 
Ο διαμελιςμόσ τοφ Οςίριδοσ γίνεται ςε 7 ἢ 14 κομμάτια ςυμβολίηοντασ με τον 
τρόπο αυτό τθν πολλαπλότθτα από τθν Ενότθτα. 
Όποια από τισ δφο εκδοχζσ και αν λάβουμε υπόψθ μασ καταλιγουμε ςτον ιερό 
αρικμό 7, ο οποίοσ ςυμβολίηει τθν τελειότθτα και τθν ολοκλιρωςθ. 
Ζτςι ζχουμε τα 7 ιερά κζντρα ( ιεροί τροχοί - δίςκοι ), τουσ 7 Γίγαντεσ τισ Δθμιου-
ργίασ, οι οποίοι ςυμβολίηουν τθν κάκοδο τοφ Λόγου ςτθν φλθ, ςτθν Αποκάλυψθ τοφ 
Λωάννθ … ( 7 Αγγζλουσ, 7 ςφραγίδεσ, 7 ιππείσ, 7 ςθμάδια, 7 ςάλπιγγεσ ) κ.ο.κ. 
Ο διαμελιςμόσ αυτόσ ςυμβολίηει τθν εξάπλωςθ τισ Πνευματικισ Ουςίασ τοφ Κεοφ. 
Παρόμοιο ςυμβολιςμό ςυναντάμε ςτο Μυςτιριο τισ Κείασ Κοινωνίασ, όπου μοιρά-
ηεται ςτοφσ πιςτοφσ ο οίνοσ και ο άρτοσ ωσ το αίμα και ςϊμα τοφ Κεοφ - * 18οσ 
βακμόσ ΑΑΣ +. 
Και μετά τον κάνατο θ ελπίδα γιά μια μετακανάτια ηωι και για μια αναγζννθςθ ( θ 
ακακία ), αλλά και γενικότερα να τονιςκεί θ δφναμθ τισ κυκλικισ φάςθσ τισ ηωισ, θ 
επανενςάρκωςθ. 
φμφωνα με τον Θρόδοτο οι Αρχαίοι Αιγφπτιοι ιταν ο πρϊτοσ λαόσ που υποςτιριξε 
ότι θ ψυχι είναι ακάνατθ και ότι μετά τον κάνατο τοφ ανκρϊπινου ςϊματοσ θ ψυχι 
ξαναγυρίηει τελικά ςε ανκρϊπινο ςϊμα ( επενενςάρκωςθ ). 
Σζλοσ θ απόςυρςθ τοφ Οςίριδοσ ςτα Θλφςια Πεδία ςυμβολίηει τθν απόςυρςθ τοφ 
Πνεφματοσ τοφ ανκρϊπου κακϊσ ζχει τελειϊςει τισ δοκιμαςίεσ του και πλζον κα 



ςυνεχίςει ςε άλλα επίπεδα τισ Δθμιουργίασ ( Φυςιϊςα Φφςθ ι Πνευματικι Δθμι-
ουργία ) ! 
Με μια λζξθ, όλα αυτά είναι θ Λςτορία τισ Ψυχισ και όχι ςυγκεκριμζνα μιασ κακ-
οριςμζνθσ Ψυχισ, διότι πραγματεφονται τοφσ άκλουσ όχι ενόσ ιςτορικοφ ατόμου, 
αλλά τοφ ανκρϊπου ςτον κφκλο τισ εξζλιξθσ του. 
Ζτςι οι περιπζτειεσ τοφ Όςιρι είναι κοινζσ γιά τοφσ ανκρϊπουσ και γιά τοφσ κεοφσ. 
Θ ανάςταςθ Εκείνου, αλλθγορεί τθν επιτζλεςθ τοφ ςκοποφ τισ ανκρωπότθτασ, 
δθλαδι τθν αποκζωςθ τισ ανκρϊπινθσ Ψυχισ.  
Ο άνκρωποσ είναι εκ φφςεωσ Κείασ καταγωγισ, αλλιϊσ δεν κα μποροφςε να ανζρ-
χεται προσ τα ανωτζρα πεδία, αναηθτϊντασ τθν φφςθ τισ Κείασ Ουςίασ. 
Ο θκ - Συφϊν όμωσ, δθλαδι οι χαμθλζσ ζλξεισ τοφ μεταβαλλόμενου και ςυνεχϊσ 
ρζοντοσ Αςτρικοφ Πεδίου, κατορκϊνει να περιορίςει τθν ανκρϊπινθ ψυχι - τον 
Όςιρι - μζςα ςτα ςτενά όρια τοφ γιινου περιβλιματοσ, τοφ πολυτελοφσ κιβωτίου, 
και τον ρίχνει εντόσ τοφ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενου φδατοσ τϊν ενςαρκϊςεων και 
επανενςαρκϊςεων τισ εκδθλωμζνθσ Φφςθσ. Σο ακατάςχετο όμωσ ρεφμα τισ εξζ-
λιξθσ, φζρει αυτόν προσ το φωσ, προσ Ανατολάσ. Κατόπιν πολλαπλϊν ενςαρκϊςεων 
καί αποςαρκϊςεων, θ Ψυχι με τθν βοικεια τισ Αγάπθσ ( Μςισ ), τισ οφίασ ( Κωκ ) 
και τοφ Πνεφματοσ ( Ϊροσ ), κατορκϊνει να ανυψωκεί μζχρι τισ πθγισ τθσ, να 
αναςτθκεί ςτθν Ουράνια ηωι τοφ Φωτόσ. 
Ο Ιλιοσ, μετά τθν πάλθ για τθν “ φπαρξθ ” και μετά τθν ανάπτυξθ τισ δυνάμεωσ του 
κατά το πρϊτο μζροσ τοφ ζτουσ ( τρεισ μινεσ τοφ χειμϊνα – οι τρεισ αχρείοι εταίροι, 
δολοφόνοι τοφ Χιράμ ςτθν μφθςθ τοφ Γ’ βακμοφ ςτον Σεκτονιςμό ), φκάνει τελικά 
ςτο κορφφωμα τοφ κριάμβου του, παρζχοντασ τθν ηωι ςε όλα τα πλάςματα. 
Ωριμάηει το ςιτάρι και τα ςταφφλια, για να υποχωριςει για μία ακόμθ φορά 
μπροςτά ςτον χειμϊνα ( θκ ). 
Με όμοιο τρόπο και το μικρό ςπζρμα, βλαςτάνει και δίδει τον καρπό που απο-
κθκεφεται και κυςιάηεται για τθν διατροφι τοφ ανκρϊπου και τϊν άλλων ηωικϊν 
μορφϊν. 
Θ ιςτορία τοφ μικροφ ςπόρου είναι ανάλογθ προσ τθν ιςτορία τοφ ανκρϊπου ο 
οποίοσ αναπτφςςεται, μζςα από τον κφκλο τϊν μεταμορφϊςεων του, χωρίσ να 
αποφεφγει και αυτόσ τον νόμο τισ κυςίασ υπαγόμενοσ ςτον Βαςικό Νόμο τισ Ηωισ 
και αναγεννϊμενοσ πολλζσ φορζσ κακίςταται με τθν ςειρά του ςτον κφκλο τϊν 
ενςαρκϊςεων του, ο πατζρασ και διδάςκαλοσ άλλων ψυχϊν που ποκοφν και αυτζσ 
το φωσ τισ τελείωςθσ. 
 
υμπεράςματα 
υμπεραςματικά λοιπόν, ο τεμαχιςμόσ τοφ Όςιρι ἢ ο κάνατοσ τοφ Χιράμ ςτον 
Σεκτονιςμό :  
α. Μακροκοςμικά αλλθγορεί τθν μεγάλθ αλικεια τοφ Μυςτθρίου τισ κακόδου τοφ 
Λόγου ςτθν Υλθ και τον τρόπο τισ εκδθλϊςεωσ Σου ςτα κατϊτερα πεδία μετά τθν 
απϊλεια του. 
β. Μικροκοςμικά τθν επιςτροφι τοφ Εγϊ από τθν κατάςταςθ τισ πολλαπλότθτασ ( θ 
προςωπικότθτα τοφ ανκρωπου ) ςτθν Ενότθτα. 
Ζτςι ο Όςιρισ ( Χιράμ ) παρουςιάηεται, για τουσ μεμυθμζνουσ, ςαν υπόδειγμα τοφ 
τρόπου, ( το φψιςτο κακικον ), τισ μελλοντικισ τουσ απελευκζρωςθσ από τα δεςμά 
τισ ςάρκασ και ίςωσ και τϊν διαδοχικϊν ενςαρκϊςεων τουσ ! 



« Ομολογείν άρα θμίν και ταφτθ τοφσ ηϊντασ εκ των τεκνεϊτων γεγονζναι ουδζν 
ιττον ἢ τοφσ τεκνεϊτασ εκ των ηϊντων » ( ςυμφωνοφμε λοιπόν, ότι και κατά τοφτο 
τον τρόπο, ότι οι ηϊντεσ εκ των τεκνεϊτων ζχουν προζλκει, όπωσ οι τεκνεϊτεσ εκ 
τϊν ηϊντων » ( Πλάτωνοσ Φαίδων ). 
Ασ δοφμε όμωσ ςε τι ςυνίςτατο θ μφθςθ που αποδίδεται ςτισ Αιγυπτιακζσ χολζσ. 
 
Η. ΣΑ ΕΛΑΟΝΑ ΜΤΣΗΡΙΑ 
Όλεσ οι παραδόςεισ διαιροφν το φμπαν ςε τρία διακεκριμζνα πεδία. 
α. Σο Φυςικό ι Τλικό πεδίο 
β. το Ψυχικό ι Αςτρικό πεδίο και 
γ. το Πνευματικό ι Νοθτικό πεδίο. 
Ανζκακεν θ δφναμισ και θ Γνϊςισ τϊν ανκρϊπων τείνουν ςτθν κατάκτθςθ, τθν 
κατανόθςθ και επίδραςθ επί τϊν τριϊν αυτϊν πεδίων. 
α. Θ κυριαρχία επί τοφ Φυςικοφ πεδίου ονομαηόταν Μαγεία. 
β. Θ κυριαρχία επί τοφ Ψυχικοφ πεδίου ονομαηόταν Ψυχουργία. 
γ. Θ κυριαρχία επί τοφ Νοθτικοφ πεδίου ονομαηόταν Κεουργία. 
Σο ζργο τοφτο και τον ίδιο ςκοπό επεδίωκαν και τα Αιγυπτιακά Μυςτιρια. Αυτά 
είχαν ιδρυκεί, κατά μία εκδοχι, περί το 2600 π. Χ. από τουσ αιγυπτίουσ Λερείσ. Οι 
ςθμαντικϊτερεσ ςχολζσ μυιςεωσ ιςαν δφο : θ χολι τοφ Βορρά ι τισ Μζμφιδοσ και 
θ χολι τοφ Νότου ι τϊν Κθβϊν και τισ Αβφδου. Εκτόσ από αυτζσ ικμαηαν και 
άλλεσ πολλζσ ςχολζσ ζκ τϊν οποίων ξακουςτζσ υπιρξαν οι ςχολζσ τισ Θλιουπόλεωσ, 
τισ αΐδοσ, κ. ά. Θ αΐσ (ι Sa el-Hagar ιταν πόλθ τθσ αρχαίασ Αιγφπτου ςτο δυτικό 
Δζλτα τοφ Νείλου ). 
Ο Θρόδοτοσ ( Βιβλίο 2 - Ευτζρπθ ) ζγραψε ότι ςτθν άϊδα ( το αρχαίο Αιγυπτιακό 
όνομα τθσ ιταν Zau ) βριςκόταν ο τάφοσ τοφ Όςιρι, και ότι γινόταν αναπαράςταςθ 
τϊν πακϊν τοφ κεοφ ςε κοντινι λίμνθ, ςε μυςτθριακζσ τελετζσ. Διαβάηουμε ςτουσ 
ςτίχουσ 170 και 171 : 
170. *1+ εἰςὶ δὲ καὶ αἱ ταφαὶ τοῦ οὐκ ὅςιον ποιεῦμαι ἐπὶ τοιούτῳ πρήγματι ἐξα-
γορεύειν τὸ οὔνομα ἐν άι, ἐν τῷ ἱρῷ τῆσ Ἀκθναίθσ, ὄπιςκε τοῦ νθοῦ, παντὸσ τοῦ 
τῆσ Ἀκθναίθσ ἐχόμεναι τοίχου. *2+ καὶ ἐν τῷ τεμένεϊ ὀβελοὶ ἑςτᾶςι μεγάλοι λίκινοι, 
λίμνθ τε ἐςτὶ ἐχομένθ λικίνῃ κρθπῖδι κεκοςμθμένθ καὶ ἐργαςμένθ εὖ κύκλῳ καὶ 
μέγακοσ, ὡσ ἐμοὶ ἐδόκεε, ὅςθ περ ἡ ἐν Δήλῳ ἡ τροχοειδὴσ καλεομένθ.  
171. *1+ ἐν δὲ τῇ λίμνῃ ταύτῃ τὰ δείκθλα τῶν πακέων αὐτοῦ νυκτὸσ ποιεῦςι, τὰ 
καλέουςι μυςτήρια Αἰγύπτιοι. περὶ μέν νυν τούτων εἰδότι μοι ἐπὶ πλέον ὡσ ἕκαςτα 
αὐτῶν ἔχει, εὔςτομα κείςκω. *2+ καὶ τῆσ Δήμθτροσ τελετῆσ πέρι, τὴν οἱ Ἕλλθνεσ 
κεςμοφόρια καλέουςι, καὶ ταύτθσ μοι πέρι εὔςτομα κείςκω, πλὴν ὅςον αὐτῆσ ὁςίθ 
ἐςτὶ λέγειν· *3+ αἱ Δαναοῦ κυγατέρεσ ἦςαν αἱ τὴν τελετὴν ταύτθν ἐξ Αἰγύπτου 
ἐξαγαγοῦςαι καὶ διδάξαςαι τὰσ Πελαςγιώτιδασ γυναῖκασ· μετὰ δὲ ἐξαναςτάςθσ 
πάςθσ Πελοποννήςου ὑπὸ Δωριέων ἐξαπώλετο ἡ τελετή, οἱ δὲ ὑπολειφκέντεσ 
Πελοποννθςίων καὶ οὐκ ἐξαναςτάντεσ Ἀρκάδεσ διέςωηον αὐτὴν μοῦνοι.  
Όταν το πνεφμα ενόσ άνκρωπου διακαιόταν από αλθκι δίψα προσ τθν αλικεια, και 
θ ψυχι του είχε το αδιάςειςτο κάρροσ να κατανίκθςει κινδφνουσ και ταλαιπωρίεσ 
αφάνταςτεσ, επιδίωκε να ενταχκεί ςε μία εκ τϊν χολϊν αυτϊν όπου ιταν βζβαιοσ 
ότι μποροφςε να αποκτιςει κάκε τι ποφ το πνεφμα του ποκοφςε. 
Θ φπαρξθ άλλωςτε τϊν Μυςτθρίων ιταν γνωςτι ςε όλουσ, κατά γενικό δε κανόνα ο 
κακζνασ γνϊριηε ότι ωσ επί το πλείςτον, είχαν ςχζςθ με τθν μετά κάνατον ηωι και 
με τθν προετοιμαςία τοφ ανκρϊπου όπωσ τθν αντιμετωπίςει. 



Και εκπλιρωναν άριςτα τον προοριςμό των, διότι αυτόσ που διζνυε τθν ςειρά τϊν 
βακμϊν των ( πράγμα το οποίο απαιτοφςε ςυνικωσ πολλά ζτθ ) γινόταν ότι ςιμερα 
αποκαλοφμε άρτια πεπαιδευμζνο άνκρωπο ( μορφωμζνο και όχι εξειδικευμζνο 
επιςτθμονικά ), αλλά επί πλζον τισ γνϊςεωσ τοφ παρόντοσ κόςμου αποκτοφςε καί 
πείρα τισ μετά κάνατον ηωισ, τισ κζςεωσ τοφ άνκρϊπου ςτο ςχζδιο τϊν πάντων 
και ςυνεπϊσ ιταν κάτοχοσ τοφ κάκε τι που πρζπει να μάκει και να εφαρμόηει ςτθν 
ηωι του όχι απλά ωσ άνκρωποσ αλλά ωσ μφςτθσ. 
Οι τελετζσ είχαν επίςθσ ςκοπό να απεικονίςουν τθν επζκεινα εξζλιξθ τοφ άνκρϊ-
που, τθν επιςτροφι του ςτθν κεία πθγι, από όπου προιλκε, πράγμα το οποίο δεν 
είναι απλι ςυνζπεια εφαρμογισ τοφ διαλογιςμοφ και τϊν τελετουργιϊν, αλλά 
εξαρτάται κυρίωσ από τθν βιωτικι εφαρμογι τϊν διδαςκομζνων θκικϊν παραγ-
γελμάτων και αφφπνιςθ εν δυνάμει αρετϊν και δυνατοτιτων τοφ ανκρϊπου ( όπωσ 
εξωςωμάτωςισ, προζκταςθ τισ αιςκθτικότθτοσ κλπ ). 
Όπωσ όλα τά Μυςτιρια, ζτςι και τα Αιγυπτιακά, διεροφντο εισ Μικρά ι Ελάςςονα 
και εισ Μεγάλα ι Μείηονα Μυςτιρια. 
τα Ελάςςονα Μυςτιρια ανικαν τα λεγόμενα Μυςτιρια τισ Μςιδοσ και ελάμβανΑν 
χϊρα κατά τθν Εαρινι Λςθμερία. 
τα Μείηονα Μυςτιρια κατελζγοντο άφ' ενόσ τα Μυςτιρια τοφ εράπιδοσ που ελά-
μβαναν χϊρα κατά το Κερινό Θλιοςτάςιο και άφζτερου τα Μυςτιρια τοφ Οςίριδοσ, 
που ελάμβαναν χϊρα κατά τθν Φκινοπωρινι Λςθμερία. 
Ανάλογθ κατανομι απζδειξε και διά τα Ελευςίνια Μυςτιρια ο πολφσ Paul Foucart ο 
οποίοσ βαςιηόμενοσ επί κακαρϊσ επιςτθμονικϊν δεδομζνων, βεβαίωςε ότι τα 
Ελάςςονα Μυςτιρια αποδίδοντο ςτθν κεά Διμθτρα ( Μςιδα ) τα δε Μείηονα ςτον 
κεό Διόνυςο ( Όςιρι ). 
Οι τρεισ ανωτζρω κατθγορίεσ τϊν Αίγυπτιακϊν Μυςτθρίων είναι κατά πάςαν πικα-
νότθτα πολφ περιλειπτικζσ και δεν αντιπροςωπεφουν τον αρικμόν τϊν « βακμϊν » 
τισ Αιγυπτιακισ Μυςταγωγίασ. Οί πλείςτοι τϊν νεωτζρων ερευνθτϊν ομολογοφν 
ομόφωνα ότι κα ζπρεπε να υπάρχουν είτε πολυπλθκζςτερεσ βακμίδεσ μυιςεωσ ( 
Jean Ragon) είτε εςϊτερεσ βακμίδεσ τϊν ανωτζρω κεμελιωδϊν τριϊν ( Charles 
Leadbeater ) κάτι ποφ είναι και το πικανότερο. 
Ο πρϊτοσ ζκ τϊν ςυγγραφζων αυτϊν, ο πολφσ Ragon, ςτο τζλοσ τοφ τεκτονικοφ 
τυπικοφ του επί τοφ τρίτου Σεκτονικοφ βακμοφ τισ ςυμβολικισ τοάσ, αναφζρεται 
ςε ζνα χειρόγραφο καλοφμενο Krata Repoa ι " θ Μφθςθ ςτθν αρχαία κοινωνία τϊν 
αιγυπτιακϊν ιερζων " που δθμοςίευςε ςτα γερμανικά 1770 ο Von Koppen. 
Σο χειρόγραφο αυτό είναι ςυλλογι εκ μζρουσ Γερμανϊν λογίων τϊν ςχετικϊν με τα 
Αιγυπτιακά Μυςτιρια περικοπϊν και αρχαίων ςυγγραφζων και αρμολόγθςισ αυτϊν 
ςε ζνα όλον κατά το μάλλον ι ιτον ςυμπλθςιάηον προσ το πνεφμα τισ Σεκτονικισ 
Μυςταγωγίασ. 
Θ Κράτα Ρεπόα λοιπόν, διαιρεί τθν όλθ μφθςθ τϊν Αιγυπτιακϊν χολϊν ςε επτά 
βακμοφσ τοφσ οποίουσ απαρικμοφμε : 
α) Παςτοφόροσ 
β) Νεωκόροσ 
γ) Μελανθφόροσ ι θ Κφρα τοφ Κανάτου 
δ) Κιςτοφόροσ ι Χριςτόφοροσ ι θ Μάχθ κατά τϊν κιϊν 
ε) Βαλαχάτα 
ςτ) Αςτρονόμοσ 
η) Προφιτθσ ι Παμυλά ( εφενάκ – Πανκά ).  



Εξ άλλου ο κεόςοφοσ και τζκτονασ Κάρολοσ Λεντμπιτερ παραδζχεται ςειρά 
βακμϊν φιλοςοφικϊν, Καμπαλιςτικϊν, Ερμθτικϊν, ιτοι κυανοφν, ερυκρόν, μζλανα 
και λευκόν Αιγυπτιακόν Σεκτονιςμόν. 
Κατά πόςον οι βεβαιϊςεισ αυτζσ ανταποκρίνονται προσ τιν αλικεια και τθν 
Αιγυπτιακι παράδοςθ δεν είμεκα δυςτυχϊσ ςε κζςθ να ελζγξουμε ελλείψει 
επαρκϊν Λςτορικϊν ι αρχαιολογικϊν ενδείξεων τόςον περί τοφ αρικμοφ όςον και 
περί τοφ κζματοσ τϊν βακμϊν εκείνων. 
Κα αρκεςκοφμε ςυνεπϊσ να εξετάςουμε ςυνοπτικά τίσ τρείσ κφριεσ διαβακμίςεισ 
τϊν Αιγυπτιακϊν Μυςτθρίων, ακολουκϊντασ κατά το εφικτόν τισ διαςωκείςεσ 
πθγζσ. 
Σα Μυςτιρια τισ Μςιδοσ αποτελοφςαν τον πρϊτο βακμό τισ μυιςεωσ καί εν ςυνόλω 
τα Ελάςςονα Μυςτιρια. Θ ειςδοχι ςε αυτά εξαρτιόταν από τθν αγνότθτα τισ ψυχισ 
τοφ δοκίμου, τθν χρθςτοικεια και από το ακατάβλθτο κάρροσ τισ ψυχισ του. 
Σόςον τα τελοφμενα όςον και τα διδαςκόμενα ςτισ ςεπτζσ εκείνεσ ιερουργίεσ, 
κρατικθςαν επαρκϊσ εκ μζρουσ τϊν μυθκζντων απόρρθτα, είσ τρόπον ϊςτε να μθ 
δυνάμεκα ςιμερα, παρ’ όλεσ τισ προςπάκειεσ και προόδουσ τισ επιςτιμθσ, να 
ανοικοδομιςουμε με αςφάλεια το τυπικό τισ μυιςεωσ. 
Διά τϊν δοκιμαςιϊν αυτϊν φαίνεται ότι διιλκε κατά τον ΛΛον π. Χ. αιϊνα και ο 
Απουλιιοσ, ο οποίοσ ςτο ΧΛ βιβλίο τϊν « Μεταμορφϊςεων » του ( Χρυςοφσ όνοσ ) 
δίδει ςυγκεκαλυμζνθ περιγραφι τϊν Μυςτθρίων τισ Μςιδοσ εισ τα οποία μυείται ο 
ιρωασ του Λοφκιοσ : 
« Ό Λερεφσ, αφοφ απεμάκρυνε τοφσ βζβθλουσ, λαβϊν με από τισ χειρόσ, με ζφερεν 
είσ τα ενδότερα τοφ ιεροφ και με περιζβαλε με καινουργζσ λινόν ζνδυμα. Μςωσ, 
περίεργε αναγνϊςτα, αιςκάνεςαι αγωνίαν να μάκθσ τί ελζχκθ και επράχκθ ακο-
λοφκωσ. Κα ςοφ το ζλεγον, εάν τοφτο μοφ επετρζπετο. Κα το εγνϊριηεσ εάν ςοφ ιτο 
δυνατόν να το ακοφςθσ. Αλλά τόςον τα ϊτα τα οποία κα ικουον τα πράγματα αυτά, 
όςον και θ γλϊςςα ιτισ κα τα ζλεγε, κα ζδρεπον τα κακά τισ αφροςφνθσ των. Δεν 
κά ςε βαςανίςω εν τοφτοισ περιςςότερον είσ τθν εκκρεμότθτα είσ τθν οποίαν ευρίς-
κεςαι εν κρθςκευτικι αναμονι. "Ακουςον λοιπόν, αλλά πίςτευςε ότι είναι αλθκζσ. 
Ιλκον πλθςίον τοφ Άδου, ζωσ είσ αυτάσ τάσ πφλασ τισ Περςεφόνθσ και ζπειτα 
επανιλκον αφοφ διιλκον δια όλων τϊν ςτοιχείων, είσ τθν προτζραν μου κζςιν. Ζν 
ϊρα μεςονυκτίου είδον τον ιλιον να λάμπθ μζ όλον του το φζγγοσ. Είδον ακόμθ 
τοφσ ουράνιουσ και καταχκόνιουσ κεοφσ, πρό τϊν οποίων παρουςιάςκθν και τοφσ 
οποίουσ προςεκίνθςα … Όταν ανζτειλεν θ πρωία και ζλθξαν αί επίςθμοι τελετου-
ργείαι, παρουςιάςκθν εξθγνιςμζνοσ με δϊδεκα εςκιτασ και ζνδυμα ιερατικόν... 
Σο ζνδυμα μου τοφτο ιτο από λεπτοΰφαντον λινόν, τό όποιον εκάλυπτον κεντθμζνα 
άνκθ. Είχον εισ τοφσ ϊμουσ μου πολφτιμον κάλυμμα, τό όποιον εκρζματο οπίςω 
μου μζχρι του δαπζδου καί επι τοφ οποίου παριςτάνωντο με διάφορα χρϊματα 
Λνδικοί δράκοντεσ και υπερβόρειοι γρφπεσ ». 
ε μία ςτιγμι, κατά τθν διάρκεια τισ μυιςεωσ, εμφανιηόταν πρό τϊν οφκαλμϊν τοφ 
δοκίμου θ κεά Μςισ θ οποία του ζλεγε : « Μδζ, Λοφκιε, παρακινοφμενθ άπό τάσ 
παρακλιςεισ ςου, εγϊ, θ οποία είμαι θ Φφςισ, θ αρχικι πθγι όλων τϊν πραγμάτων, 
θ βαςίλιςςα όλων τϊν αιϊνων, ι κυρίαρχοσ τϊν πνευμάτων τϊν νεκρϊν, θ πρϊτθ 
τϊν ουρανίων υπάρξεων, θ παγκόςμιοσ Υλθ, θ ενιαία καί εν τοφτοισ πολυειδισ 
μορφι τισ αδθμιοφργθτου υπάρξεωσ. 
Κυβερνϊ με το βλζμμα μου τασ φωτεινάσ κορυφάσ τϊν ορζων, τοφσ άνεμουσ τϊν 
καλαςςϊν, τθν θρεμίαν τοφ κάτω βαςιλείου.  



Όλθ θ γιινοσ ςφαίρα λατρεφει τθν κεότθτα μου κατά ποικίλουσ τρόπουσ, με διά-
φορα δόγματα και υπό παντοία ονόματα. Οί Φρφγεσ με αποκαλοφν Πεςινουντίκα 
μθτζρα τϊν Κεϊν, οί ικαγενείσ τισ Αττικισ Κεκρϊπειον Ακθνάν. 
Οί Κφπριοι Ακθνάν τισ Πάφου, οί βζλθ φζροντεσ Κριτθσ Άρτεμιν Δίκτυναν, οί 
τρίγλωςςοι ικελιανοί ςτυγίαν Περςεφόνθν Οί Ελευςίνιοι αρχαίαν κεάν Διμθτραν. 
Άλλοι ακόμθ με ονομάηουν Ιραν ι κεάν τοφ πολζμου 'Ενυϊ ι Ζκάτθν ι Ραμνου-
ςίαν. 
Οί Αικίοπεσ, Άρειοι καί Αιγφπτιοι, οί οποίοι είναι ειδιμονεσ τισ αρχαίασ ςοφίασ, 
απονζμουν είσ εμζ το αλθκζσ μου όνομα, 'Λςισ βαςίλιςςα » ( Απουλθΐου, αυτόκι ). 
Σο τι ακριβϊσ εδιδάςκετο ςτον πρϊτο αυτό βακμό, μάσ είναι επίςθσ πολφ δφςκολο 
να ςυμπεράνουμε κατά τρόπο κακολικά αποδεκτό. 
Κατά τον Δθμιτριο Πλάτωνα εμελά ο οποίοσ διζτριψε ςτθν απόκρυφο διδαςκαλία 
τισ Αιγφπτου ( διατριβι ςτο περιοδικό Ζων ), θ μφθςθ ςτον πρϊτο βακμό αποςκο-
ποφςε να δϊςει τθν κυριαρχία τισ δράςεωσ ςτο Φυςικό Πεδίο. 
« Ό μεμυθμζνοσ είσ τα μυςτιρια τισ Μςιδοσ, εμάνκανε να γνωρίηθ κατά πρϊτον 
λεπτομερϊσ τθν οργανικιν ςφςταςιν τισ ανκρωπινισ υπάρξεωσ. Όλα τα μυςτικά 
τισ Ανατομίασ, ιςαν τότε λίαν γνωςτά, ϊσ επίςθσ και θ λειτουργία τϊν διαφόρων 
οργάνων καί ςυςτθμάτων τοφ οργανιςμοφ μασ. Σό ςφςτθμα τισ κυκλοφορίασ, το 
μυικόν, το νευρικόν, ιςαν εξίςου καί καλλίτερον γνωςτά από ςιμερον. Μετά τό 
ςτάδιον τοφτο τϊν μελετϊν, θ προςοχι τοφ υποψθφίου επεςφρετο επί τϊν λειτουρ-
γιϊν καί ιδιοτιτων τοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ. 
Σότε δευτζρασ ςειράσ μελζται, περιςςότερον προχωρθμζνοι, ιρχιηαν δια αυτόν καί 
ςυνίςταντο είσ τθν μυςτθριϊδθ ενζργειαν τοφ νευρικοφ ρευςτοφ και τϊν 
αιςκιςεων επι τισ Φυςικισ Καταςτάςεωσ. 
Οί ιεροφάνται τισ αρχαίασ Αίγφπτου, διά ςπουδαίων πειραμάτων απεδείκνυον είσ 
τοφσ μακθτάσ των τθν πραγματικιν παρουςίαν τοφ ρευςτοφ τοφτου τθν πόλωςιν 
αυτοφ και προ πάντων τα αποτελζςματα του επί των όντων και αντικειμζνων τα 
οποία μάσ περιβάλλουν ». 
Κατά τον Κάρολο Λεντμπιτερ είσ τα Mυςτιρια τισ Μςιδοσ « ζδίδοντο αί πρακτικαί 
ζκείναι όδθγίαι τισ απόκρυφου επιςτιμθσ, αί οποίαι κακιςτοφν τον μακθτι ικανόν 
να αφφπνιςθ και εκγφμναςθ τισ εςωτερικζσ του ικανότθτεσ είσ τρόπον ϊςτε να 
δφναται να μελετά άπ' ευκείασ και ατομικϊσ τισ ςυνκικεσ τοφ Αςτρικοφ κόςμου. 
Διά των μακθμάτων τοφτων, οι μφςται κακίςταντο τελείωσ κάτοχοι τϊν απορριτων 
τοφ Αςτρικοφ κόςμου και θδφναντο να χειρίηονται ελευκζρωσ τισ δυνάμεισ του μετά 
ςυνειδιςεωσ και εν εγρθγόρςει ». 
Μετά τθν ςυμπλιρωςθ τοφ κφκλου αυτοφ τϊν μακθμάτων, και αφοφ ο μφςτθσ 
απεδείκνυε εμπράκτωσ τθν ικανότθτα προαγωγισ του είσ ανϊτερο βακμό μυιςεωσ, 
προτείνετο εισ τα Μυςτιρια τοφ εράπιδοσ τα οποία ιταν ο δεφτεροσ βακμόσ. 

Θ. ΣΑ ΜΕΙΖΟΝΑ ΜΤΣΗΡΙΑ 
Και περί τοφ βακμοφ αυτοφ οι ςωηϊμενεσ πλθροφορεσ είναι πολφ περιοριςμζνεσ, 
ελάχιςτα δε μποροφμε να ςυναγάγουμε εκ τϊν επιςιμων κειμζνων. Όταν ο Κεοδό-
ςιοσ κατεκριμνιςε τον εράπειο, ανεκαλφφκθςαν κάτω από τθν γι διάδρομοι και 
διάφορεσ καταςκεφεσ, όπου οί ιερείσ φαίνεται να τελοφςαν τισ δοκιμαςίεσ τϊν 
μυουμζνων και να απζνειμαν τθν μφθςθ. 
Τπαινιγμοί περί τϊν μυςτθρίων τοφ εράπιδοσ βρίςκονται τόςον ςτον Πορφφριο 
όςον και ςτον Απουλιϊο. Ό τελευταίοσ αποκαλεί αυτά « τα νυκτερινά όργια τοφ 
εράπιδοσ, κεοφ εκ τϊν πρϊτων » αναφζρει όμωσ απλϊσ ότι ζποντο τϊν Λςιακϊν 



και προπαραςκεφαηαν διά τθν τελικι και μεγίςτθ μφθςθ. Κατά τθν γνϊμθ πολλϊν 
κατά τα Μυςτιρια τοφ εράπιδοσ ανεπαρίςτατο ενδεχομζνωσ ο κάνατοσ τοφ 
Όςίριδοσ, υποδυόμενου τοφ εκάςτοτε υποψθφίου προσ μφθςθ τον κεό, αφινονταν 
δε γιά τον τρίτο καί τελευταίο κεμελιϊδθ βακμό το μυςτιριο τισ αναςτάςεωσ τοφ 
κεοφ - υποψθφίου. 
Κα αναφζρω μερικζσ περικοπζσ από τθν προαναφερκείςα μελζτθ τοφ Δθμθτρίου 
εμελά, ςτισ οποίεσ ζχουμε λόγουσ να αποδίδουμε μεγαλφτερθ εμπιςτοςφνθ. 
Γιά το ζργο και τισ διδαςκαλίεσ τοφ Δθμθτρίου εμελά ζχω άμεςθ πλθροφόρθςθ 
κακ’ ότι τυγχάνω Ανϊτεροσ Σαξιάρχθσ τοφ Σάγματοσ τοφ Κρίνου και τοφ Αετοφ ► 
τοφ οποίου ο εμελάσ υπιρξε ςυνιδρυτισ. 
Όποιοσ ευτφχθςε να γνωρίςει τισ διδαςκαλίεσ του διαπιςτϊνει ότι πρόκειται για 
κάτοχο τισ ιερογλυφικισ, βακφ ςπουδαςτι εκ τοφ ςφνεγγυσ αλλά και δι' άλλων 
μζςων, πζραν τϊν φυςικϊν, τϊν αρχαίων αιγυπτιακϊν ναϊν και βακφ μφςτθ τϊν 
αποκρφφων επιςτθμϊν. 
Να τι μάσ αποκαλφπτει ο Δθμιτριοσ εμελάσ εν προκειμζνω : 
« Ό υποψιφιοσ είσ τον δεφτερον βακμόν, κφριοσ ιδθ τοφ φυςικοφ πεδίου, 
διζρχεται ζκ τοφ Χάτ-Χά είσ το Χάτ-Μπιοφ, ιτοι οίκον τϊν ψυχϊν. 
Είσ το ςχολείον τισ Μζμφιδοσ το Χάτ-Μπιοφ εκείτο είσ το κζντρον ακριβϊσ τοφ 
εξωτερικοφ ναοφ τισ πυραμίδοσ τοφ Κχεφρζν, ονόματοσ ςθμαίνοντοσ ανζρχεται ο 
Ρά ι ο Ιλιοσ. 
Σα ερείπεια τοφ ναοφ τοφτου μασ επιτρζπουν να λάβουμε ικανι ίδζα τοφ ιεροφ 
τοφτου τόπου εντόσ τοφ οποίου εξετελοφντο τα Μεγάλα ζργα τϊν Μάγων. 
Θ αςτρολογία ιτο θ βάςισ τισ προκαταρκτικισ διδαςκαλίασ τοφ βακμοφ τοφτου. 
Ζκεί εμάνκανεν ο μακθτισ όχι μόνον τασ πολυπλοκοφσ και αρμονικάσ κινιςεισ τϊν 
κόςμων, όχι μόνον τασ ςυγγενείασ τοφ πλανθτικοφ μασ ςυςτιματοσ, άλλ' εμάνκανεν 
ακόμθ τθν φφςιν τϊν διαφόρων ψυχικϊν ι αςτρικϊν δυνάμεων αίτινεσ εκπορεφο-
νται ζξ όλων τοφτων τϊν αςτζρων ενεργοφνται δζ επί τθσ ςφαίρασ μασ και επ' 
εκείνων οίτινεσ ευρίςκονται ζπ' αυιισ. Επροςδιϊριηον τα διάφορα ταφτα είδθ τϊν 
εκπορεφςεων δια του ονόματοσ Μπιοφ ι αςτρικαί ψυχαί, τασ οποίασ εχϊριηον είσ 
δφο κατθγορίασ, είσ αςτρικάσ κινθτάσ ψυχάσ, ονομαηόμενασ Μπιοφ αχεμοφ και 
αςτρικάσ ψυχάσ ακίνθτουσ, Μπιοφ Αχενοφ. 
Αι πρϊται δια τοφσ πλανιτασ και αί δεφτεραι διά τουσ ηωδιακοφσ αςτεριςμοφσ και 
απλανείσ. 
Όταν ο μακθτισ ετελείωνε τθν εκπαίδευςίν του είσ τθν αςτρολογικιν επιςτιμθν, 
του απεκαλφπτετο τότε ότι θ φφςισ τϊν ψυχικϊν δυνάμεων, τασ οποίασ κατείχεν 
ιδθ από τθν μφθςιν τοφ πρϊτου βακμοφ, ιτο τοιαφτθ ϊςτε να θδφνατο διά τϊν 
ιδίων αυτοφ δυνάμεων, να ενεργιςθ και επιβάλλει τθν κζλθςίν του επί ιςχυρϊν 
όντων, άτινα ζηων είσ άλλο επίπεδον πλθν τοφ φυςικοφ. 
Ο μφςτθσ, που επικυμοφςε να αποκτιςει τθν νζα αυτιν ικανότθτα, διιρχετο από 
τθσ Ψυχουργίασ, ςτισ Μαγικζσ μελζτεσ. 
Οι Μαγικζσ μελζτεσ ςκόπευαν να καταςτιςουν γνωςτόν ςτον μφςτθ, πρϊτον το αίς-
κθμα τοφ Όςίριδοσ, να τον καταςτιςουν οικείον προσ όλουσ τοφσ κεοφσ, πνεφματα 
και υποςτθρικτάσ τοφ ψυχικοφ πεδίου. 
Θ μελζτθ αυτι και απόκτθςισ τϊν γνϊςεων ιςαν δφςκολοι και ςκλθραί. Μετά το 
πζρασ τισ εκπαιδεφςεωσ ταφτθσ, ο υποψιφιοσ διιρχετο εκ τθσ πρϊτθσ αικοφςθσ 
διδαςκαλίασ εισ τθν εςωτερικιν και μυςτικιν τοιαφτθν, ιτισ ωνομάηετο αίκουςα 
τϊν Μεγάλων Μυςτθρίων ι ακόμθ Αίκουςα τισ ιωπισ.  
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Εκεί, ο μφςτθσ παρουςιάηετο προ τοφ κεοφ Όςίριδοσ, και τθσ προϊςταμζνθσ τοφ 
Ναοφ κεάσ Μςιδοσ, τθσ φεροφςθσ τον τίτλον « τισ Μεγάλθσ Μαγίςθσ ». 
Ο μεμυθμζνοσ ϊφειλε διά τϊν υποδείξεων τϊν Μάγων, να τεκεί είσ επαφιν μετά 
τοφ Οςίριδοσ, Μςιδοσ και τϊν ςυμμάχων αυτϊν, κεϊν πνευμάτων, και ψυχϊν, δι' 
εξακολουκθτικϊν εφαρμογϊν και ιδιαιτζρων αςκιςεων. Ϊφειλε επι πλζον να 
προκαλζςθ τθν φιλίαν και ςυμπάκειάν των. 
Είσ το τζλοσ τϊν εφαρμογϊν και είσ περίπτωςιν κετικϊν αποτελεςμάτων, ελάμβανε 
τον τίτλον ζμεσ Νοτηεροφ, ςφντροφοσ τϊν κεϊν ι ζμεσ Οςίρ, ςφντροφοσ τοφ 
Όςίριδοσ. 
Ο ςκοπόσ τισ μυιςεωσ ταφτθσ, τθν οποίαν ονόμαηαν Μαγείαν, ςυνζκειτο είσ το να 
κατορκϊςθ ο μφςτθσ να εξωτερικεφςθ το αςτρικό ι ψυχικό ρεφμα είσ τo πεδίον τοφ 
αυτοφ επιπζδου και διά τοφτου να επιβάλθ τιν κζλθςίν του και υποτάξθ τοφσ 
εχκροφσ τοφ Οςίριδοσ, και τοφσ υποχρζωςθ να ςυνεργαςκϊςι διά τιν εκπλιρωςιν 
τϊν ανωτζρων ζργων. 
Ζκ τϊν ανωτζρω ςυνάγεται ότι θ Μαγεία ςυνίςτατο είσ τθν δράςιν τοφ ψυχικοφ 
ρευςτοφ τοφ ηϊντοσ όντοσ είσ το φυςικόν πεδίον, επί τϊν άλλων όντων τϊν ηϊντων 
είσ το αςτρικόν ι ψυχικόν πεδίον ».- 
χετικϊσ προσ τόν βακμό αυτόν ενδιαφζρει να αναφζρουμε ότι ςτον ναό τϊν Φιλϊν 
( θ νιςοσ Φίλαι βριςκόταν ςτο Δζλτα τοφ Νείλου ), το ςϊμα τοφ Οςίριδοσ περι-
βάλλετο με ςτάχεισ ΛΣΟΤ, οι οποίοι φαίνονται να βλαςτάνουν από τό ςϊμα του και 
τοφσ οποίουσ ζνασ ιερζασ ποτίηει από δοχείο το οποίο κρατεί ςτα χζρια του. 
Μετά τθν αποπεράτωςθ τϊν ςπουδϊν αυτϊν, οι οποίεσ διαρκοφςαν πολλά ζτθ, 
όςοι εκ τϊν υποψθφίων απεδεικνφοντο ικανοί δια ανωτζραν μφθςθ, προιγοντο είσ 
τον τρίτο βακμό, διά τα Μυςτιρια τοφ Οςίριδοσ. 
Είσ τον τρίτο τοφτο βακμόν, κφριο ρόλο ζπαιηε ι περί τϊν πακϊν τοφ Όςίριδοσ 
παράδοςισ, τον οποίον αντικακιςτοφςε ο ίδιοσ ο δόκιμοσ, τα δε άλλα πρόςωπα τοφ 
δράματοσ ιερείσ καί ιζρειαι τϊν ναϊν ςκθνοκετοφςαν κατά πάςαν πικανότθτα το 
δράμα τοφ κανάτου, τοφ τεμαχιςμοφ και τθσ εν τζλει αναςτάςεωσ τοφ κεοφ, θ όλθ 
δε μφθςθ ςυνίςτατο ςτθν μετζπειτα ερμθνεία τοφ μφκου από πολλαπλισ απόψεωσ 
( φυςικισ - θκικισ - πνευματικισ). 
Ο Θρόδοτοσ, τοφ οποίου το δεφτερο βιβλίο τϊν μουςϊν είναι καυμάςια εξιςτόρθςθ 
τϊν κατά τθν Αίγυπτον, εκφράηεται ϊσ εξισ περί τϊν τελουμζνων Μυςτθρίων ςτθν 
άϊδα : 
« Είναι δε εκεί και ο τάφοσ Εκείνου τοφ οποίου δζν είναι όςιον να προφζρω το 
όνομα. "Οπιςκεν δζ τοφ ίεροφ ευρίςκεται λίμνθ « εν ι τά δείκθλα τϊν πακζων 
αυτϊν ποιεφςι νυκτόσ, τά καλζουςι μυςτιρια Αιγφπτιοι ». πεφδει δε να προςκζςει 
«περι μεν νφν τοφτων, ειδότι μοί επι πλζον ζκαςτα αυτϊν ζχει, εφςτομα κείςκω ». 
Περί τϊν μυςτθρίων δθλαδι τοφτων, τα οποία με το περιπλζον είδον, πϊσ εκτε-
λοφνται, το ςτόμα μου ασ τθρεί κρθςκευτικι ςιγι. 
Πρϊτθ ςκθνι τοφ δράμττοσ ιτο ό κάνατοσ τοφ κεοφ, άλλθγοροφμενοσ υπό τοφ 
βαςιλζωσ-ιεροφάντου δι' αποκοπισ με τθν βοικεια δρζπανου ενόσ ςτάχυοσ και τθσ 
κυςίασ λευκοφ ταφρου, αφιερωμζνου ςτθν κεά τισ γονιμόιθτοσ Μπαςτ. 
Δευτζρα ςκθνι ιταν ο ενταφιαςμόσ τοφ κεοφ. Λάμβανε μζροσ ςε αυτόν ολόκλθρθ θ 
οςιριακι οικογζνεια. Ο οφ, ο Κζμπτ ( πατιρ τοφ Όςίριδοσ ), ο Ϊροσ ( ο υιόσ του ), ο 
Άνουβισ, ο Κϊκ, τα τζκνα του Ϊρου, οι κεζσ Λςισ και Νζφκυσ ( ςφηυγοσ και αδελφι 
αυτοφ ) ϊσ και άλλεσ κεζσ οί οποίεσ ζπαιηαν τον ρόλο μοιρολογθτριϊν. 



Εκτόσ τϊν ιερζων τοφτων, οί οποίοι χρθςίμευαν ςτθν παράςταςθ τοφ δράματοσ, 
παρίςταντο καί άλλοι τϊν οποίων ζργο ιταν θ ανάγνωςθ τϊν ςχετικϊν κειμζνων και 
προςευχϊν. 
Μεταξφ αυτϊν ςυνκατελζγοντο : 
α) o Λερζασ ο αναγιγνϊςκων τα ιερά κείμενα 
β) ο τελετουργόσ, ο οποίοσ εκτελοφςε τα ιερά ζργα τοφ τυπικοφ, όπωσ κυμιάςεισ, 
προςφορζσ, και χειριηόταν τα μαγικά όργανα, 
γ) ο προφιτθσ ο οποίοσ λάμβανε μζροσ ςτισ ςπονδζσ, και 
δ) o Μζγασ οραματικόσ προοριςμζνοσ να τεκεί ςε επαφι μετά τϊν ανωτζρων 
δυνάμεων και αυτοφ τοφ ιδίου τοφ Οςίριδοσ ( Moret : Mysteres Egyptiens και Rois 
et dieux d’ Egypte ). 
Ο Ϊροσ ετοίμαηε λζμβο από ξφλο ςυκομουριάσ και ακακίασ, χρυςοςτόλιςτο. 
Μζςα ςτθν λζμβο ειςερχόταν ο μυοφμενοσ - Όςιρισ ςτολιςμζνοσ επίςθσ βαςιλικά. 
Θ λζμβοσ ξεκινοφςε κανευκυνομζνθ προσ τθν Άβυδο, όπου επρόκειτο να τελεςκοφν 
τά « κρυπτά », περί των οποίων τόςο μυςτθριωδϊσ μιλά ο Iάμβλιχοσ, ζν κλειςτϊ και 
παραβφςτω πλζον χϊρο. 
Σο τρίτο μζροσ τοφ δράματοσ άρχιηε διά τισ μιμιςεωσ τοφ δράματοσ τοφ τεμαχις-
μοφ τοφ ςϊματοσ τοφ κεοφ και διαςποράσ τϊν μελϊν του, κατόπιν δε επθκολου-
κοφςε θ ανεφρεςθ και περιςυλλογι αυτϊν υπό τισ Μςιδοσ, και θ τελικι ανάςταςισ 
αυτοφ. 
Θ τελευταία αυτι πράξισ ζχει εξαιρετικι ςθμαςία. 
Ο Διόδωροσ ο ικελιϊτθσ μάσ αναφζρει ότι « θ Μςισ, περιετφλιγεν, ζκαςτον τεμάχιον 
εντόσ ομοιϊματοσ εκ κθροφ αρωματιςμζνου, μεγζκουσ ίςου προσ το ανάςτθμα τοφ 
Όςίριδοσ ». 
Αναγνωρίηει κανείσ εφκολα τθν κλαςικι μζκοδο τισ μαγείασ, προσ ςυμπακθτικι 
μετάδοςθ τισ ηωτικισ δυνάμεωσ εκ τοφ μζρουσ ςτο όλον δια ειδικϊν ουςιϊν και 
ιδιαίτερα τοφ κεριοφ. 
Ιταν καιρόσ να επιτελεςκεί θ τελικι ανάςταςισ τοφ υποκρινομζνου τον Όςιρθ 
μφςτου. 
Ο Ϊροσ καταςκεφαηε μζγα άγαλμα από τα ευρεκζντα μζλθ τοφ κεοφ, επί τοφ 
οποίου ζμελλε να επιτελεςκεί το Μζγα εκείνο Μυςτιριο. 
Ζντυναν το άγαλμα με λινό ςάβανο, το τοποκετοφςαν επάνω ςε ζνα κρεβάτι, τρι-
γφρω δε οι κεοί και οι κεζσ κτυποφςαν το ςτικοσ και το κεφάλι και επικαλοφντο με 
κατάνυξθ τον Όςιρθ να επανζλκει για να ενοικιςει το αναςυντεκειμζνο ςϊμα του. 
Κατόπιν πολλϊν τζτοιων δειςεων και ςυνεχοφσ διοχετεφςεωσ κακαγιαςτικϊν δυνά-
μεων επί τοφ ςϊματοσ τοφ κεοφ - μφςτου, επιτυγχανόταν θ τελικι ανάςταςθ τοφ 
Οςίριδοσ κατά τθν Μεςθμβρία. 
Σζτοια ιταν θ αναπαράςταςθ τϊν πακϊν τοφ Οςίριδοσ, ςτθν οποία λάμβανε ενεργό 
μζροσ ο δόκιμοσ ςτον τρίτο βακμό τϊν Αιγυπτιακϊν Μυςτθρίων. 
Θ ερμθνεία τοφ μφκου θ οποία επακολουκοφςε, ςυμπλιρωνε τθν μφθςθ. 
Κατά τον Δθμιτριο εμελά, θ ςτον τρίτο βακμό μφθςθ είχε ςκοπό να δϊςει ςτον 
μυοφμενο τθν γνϊςθ τισ δράςεωσ είσ το Πνευματικό ι Νοθτικό πεδίο ( ΚΕΟΤΡΓΛΑ ) : 
« ο υποψιφιοσ κφριοσ τοφ Φυςικοφ πεδίου ( ψυχουργόσ ) και τοφ Αςτρικοφ πεδίου ( 
Μάγοσ ) εξερχόμενοσ τισ αίκουςθσ τϊν μυςτθρίων, γινόταν δεκτόσ ςτθν μεγάλθ 
υπόγειο αίκουςα τισ μεγαλφτερθσ εκ τϊν τριϊν πυραμίδων, τθν πυραμίδα τοφ 
Χζοποσ. Θ αίκουςα αυτι καλείτο Χάτ- Μμεν, « οίκοσ ζν ω κρφπτεται ο Κεόσ » ι Οίκοσ 
τοφ κείου Μυςτικοφ. Εκεί μάκαινε τα μεγάλα κεολογικά και κεοςοφικά Mυςτιρια. 



τισ Κιβεσ επικρατοφςε θ κεωρία τοφ Πάουντ-Μτ, δθλαδι το μυςτιριον τισ κείασ 
Εννεάδοσ, ενϊ ςτθν Μζμφιδα επικρατοφςε θ κεωρία τοφ Άηαρ - Άηίτ - Ϊρ, δθλαδι 
το μυςτιριον τισ κείασ Σριάδοσ, ονομαηόμενθσ Πτάχ - όκαρισ. 
Μετά τθν εξζλιξθ τοφ μφςτου ςτο κεοςοφικό πεδίο, τοφ ενεπιςτεφοντο τα Μεγάλα 
Μυςτικά, διά τθσ χριςεωσ τϊν οποίων μποροφςε όχι μόνον δι' ζξωτερικεφςεωσ τοφ 
ρευςτοφ του, αλλά τοφ ιδίου αυτοφ ΕΝΤΝΕΛΔΘΣΟΤ ΕΓΩ, ςε πεδίο ανϊτερο τοφ 
αςτρικοφ, ςτο Πνευματικό ι Διανοθτικό επίπεδο, να “ δεί ” τοφσ κεοφσ, να ομιλιςθ 
προσ αυτοφσ κατά πρόςωπον, να τοφσ αποδϊςθ ςεβαςμό και λατρεία.  
Ο μφςτθσ πραγματοποιιςασ εμπράκτωσ τον τελευταίο τοφτο ςκοπό, ωνομάηετο 
ΜΕΓΑ ΜΑΓΟ ΛΕΡΟΦΑΝΣΘ.» 
Ψιγματα τισ διδαςκαλίασ τϊν Αιγυπτιακϊν Μυςτθρίων και ςχετικϊν γυμναςμάτων 
κα βρεί κανείσ ςτθν ιςτοςελίδα τοφ παρόντοσ Λςτοτόπου με τίτλο « Θ Ζρευνα τισ 
Αλθκείασ ». 
Οι κφκλοι Ερεφνθσ τισ Αλθκείασ ιδρφκθκαν ςτθν Κφπρο από τον Χριςτιανό Μφςτθ 
και κεραπευτι τυλιανό Αττεςλι με προϊςταμζνθ/εποπτεφουςα Αρχι τον Ευαγγε-
λιςτι Λωάννθ. 
Θ Μυθτικι Διδαςκαλία περιλαμβάνει τρείσ κφκλουσ κατά τα πρότυπα τϊν Μυςτθ-
ρίων : 
α. Σον Εξωτερικό, που αφορά κατά το μάλλον ι ιττον το ευρφ κοινό. 
β. Σον Εςϊτερο, για οριςμζνο αρικμό ικανϊν να δεχκοφν τθν μφθςθ ζωσ κάποιο 
βακμό. 
γ. Σον Εςϊτατο, για πολφ ολίγουσ, με περαιτζρω ςτάδια μφθςθσ και ανάλογα 
ψυχονοθτικά γυμνάςματα που αφοροφν κυρίωσ το Αιγυπτιακό φμβολο τισ Ηωισ. 
Σο Αιγυπτιακό ςφμβολο τισ Ηωισ, όπωσ το χρθςιμοποιοφςαν οι Αιγφπτιοι ιερο-
φάντεσ περί το 1400 π.Χ. επί τθσ εποχισ τοφ Φαεαϊ Ανκζνατον και εν ςυνεχεία 
τροποποίθςε ο Ωριγζνθσ περί το 200 μ.Χ., το ζφεραν οι Λωαννίτεσ ( Λππότεσ τοφ 
Αγίου Λωάννθ ) ςτθν Κφπρο και ςτθν ςυνζχεια ιρκε ςτθν Δφςθ μζςω τϊν Ναϊτϊν 
κλπ και αποτελεί τον Χριςτιανικό Μυςτικιςμό. 

Ιόλαος 


