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Ή  εθνική ζωή συνεκεντροϋτο, κ ατ’ άρχάς, έν τή "Ανω Αίγύπτω, 

περί τήν ίεράν πόλιν τών Θηβών. Ό  πληθυσμός, έν δσω ηύξανε, έξη -  
πλοϋτο πρός τήν Μέσην Αίγυπτον, φθάς μέχρι τοϋ Δέλτα, οτε έπέ- 

τρεπε τό τοιοϋτον ή άνύψωσις τοϋ έδάφουί διά τής παρά τοϋ Νείλου 

έπισωρευομένης ίλύος.
Ή  είς τρεις τάξεις : τών ιερέων, τών στρατιωτικών καί τοϋ λαού 

πολιτική διαίρεσις είνε άρχαιοτάτη. Οί στρατιωτικοί, τζξις μεσαία, 
παρά τών δύο ετέρων συντηρουμένη πρός κοινήν ύπεράσπισιν, εζων εν 

οκνηρά ύψηλοφροσύνγ).Έβαρύνθησαν νά ύπακούωσιν είς τον κλτ,ρον και 

ίπανέστησαν ύπό τόν Μήνα, άντικαταστήσαντες άνευ δυσκολίας την 

χρυσήν τιάραν διά τοϋ σιδηρού στέμματος στρατιώτου βασιλέως. 

Ά λ λ ’ ή βασιλική άρχή δέν ήδύνατο νά ή άπόλυτος, ελλείψει τής 

επιστήμης, ήτις δέν άποκτάται διά τής έπαναστάσεως. Το ιερατεΐον 

έπαυσε μέν κατέ^ον τήν εκτελεστικήν δύναμιν, διετήρησεν όμως την 
έπιρροήν έπί τού θρήσκου λαοϋ, τού είς αύτό οφείλοντος τας πρωτας 

θεσμοθεσίας, τήν ήθικήν, τάς τέχνας, κλπ. Αί Θήβαι δέν άπεστερή- 
ρησαν τοϋ γοήτρου αύτών, ό δέ βασιλεύς Μήνας ήναγκάσθη νά ίδρύ- 
ση ίδίαν πρωτεύουσαν τήν Μέμφιδα, έν τι ώχυρώθη στρατιωτικώς, 

άποδεικνύων ούτως οτι έσφετερίσθη τήν άρχήν διά τής ύλικής δυνά

μεως. Ή  Μέμφις έξηφανίσθη όλοτελώς, ένώ ή θέα τών ερειπίων τών 
Θηβών διατηρεί καί εμποιεί κάτι τι ύψίστης μεγαλοπρεπείας, έξ όσων 

πο*έ έφάνησαν έν τή ίστορίeje.
Τό άπέναντι δέ τοϋ Κάιρου όροπέδιον τοϋ Γιζέχ, τό, εν ειδει πτερ-  

νιστήρος, άπό τής λιβυκής σειράς άποσπώμενον, διατηρεί εισέτι, επι 
τής άριστεράς όχθης τού Νείλου, τρία μνημΛα άντιστάντα είς την 
έπήρειαν τοϋ τε χρόνου καί τών άνθρώπων : ταύτα είνε αι Πυρα

μίδες. Οί τρεις ούτοι πελώριοι σωροί, μετά βάσεων τετραγωνικών, 

ολίγον άνισοι κατά τό μέγεθος, σχηματίζουσι διά τής θέσεώς των 

τρίγωνον, ούτινος ή μία πλευρά εκτείνεται προς Βορράν, ή ετερα πρός 

Δυσμάς καί ή τρίτη πρός Άνατολάς. Ή  μεγαλειτέρα, κειμένη είς 
τήν γωνίαν τής "Άρκτου καί πρός το Δέλτα, είκονίζει συμβολικώς 
τήν δύναμιν τής Φύσεως· ή δευτέρα κειμένη νοτιοδυτικώς και είς άπό- 

σταβιν βολής βέλους άπό τής πρώτης, είνε το σύμβολον τής Κινησεως 
ή δε τρίτη, κειμένη νοτιανατολικώς ταύτης καί εις άπόστασιν βολής 

λιθαριού, παρίστησι συμβολικώς τόν Χρόνον. Εις τό μεσημβρινόν μέ

ρος τής τελευταίας, έν μικροί άποστάσει, καί έπί τής γραμμής τής

ά π ’ άνατολών πρός δυσμάς εκτεινόμενης, ιστανται τρεις έ'τεραι μικρό— 
τεραι πυραμίδες, πλησίον δ ’ αύτών σωρός άπειραρίθμων κολοσσιαίων 

πετρών, άς δυνάμεθα νά ύποθέσωαεν ώς έρείπια έβδομης τίνος πυρα- 
μίδος. Ίσω ς οί Αιγύπτιοι ήθέλησαν νά παραστήσωσι διά τών έπτά  
πυραμίδων, τούς έπτά πλανήτας, ών τά δαιμόνια, κατά τον Έ ρ — 

μήν, έπενεργούσιν έπί τής σφαίρας μας.
Ή  χρονολογία τών κτιρίων τούτων διατελεΐ άγνωστος. Ή  μεγάλη  

πυραμίς έκτίσθη, κατά τόν Ηρόδοτον, ύπό τοϋ βασιλέως Χέοπος, 

κ α τά  τόν Διόδωρον ύπό τοϋ Χέμμη, κατά τόν Γ .  Σύγγελον ύπο τοϋ 

Σουφή, κατ’ άλλους ύπό τοϋ Άθωτέους, θ ώ π  ή Έρμοϋ. Τό αύτο σκό

τος περικαλύπτει τήν άρχήν καί τών άλλων πυραμίδων. Ό  ’Ιουδαίος 
ιστορικός Φλ. Ίώσηπος λέγει ότι αί πυραμίδες είνε έργα τών Εβραίων,  
κατά τό διάστημα τής αιχμαλωσίας τ ω ν  λέγεται δέ οτι 3 6 5 , 0 0 0  

έργάται είργάσθησαν πρός τούτο έπί 7 8  ε”τη.
Ό  βράχος έφ’ ού βασίζονται αί Πυραμίδες έχει επιφάνειαν όλο-  

τελώς αύχμώδη, καί ύπέρ τούς εκατόν πόδας ύψουμένην ύπέρ τά ύ- 

ψηλότερα τών ύδάτων τού Νείλ,ου" σχηματίζει γρανιτικόν όγκον, 

ούτινος δέν ήδυνήθησαν νά εύρωσι τήν βάσιν, βολιδοσκοπήσαντες 

μέχρι διακοσίων ποδών βάθους έν τφ φρέατι τφ εύρεθέντι έντός τού 

σημαντικωτέρου αύτών τών κτιρίων. Ή  βάσις τής μεγαλειτέρας πυρα- 
μίδος εχει ε”κτασιν κατά μήκος 7 2 0  ποδών έκ τούτου έξάγεται ότι 

ή πυραμίς αύτη έχει όγκον 7 5 , 0 0 0 , 0 0 0  κυβ. ποδών, δηλ. λίθους 

άρκοϋντας νά οίκοδομήσωσι τείχος 6 ποδών ύψους καί χιλίων λευγών 
μ-ήκους, όπερ τείχος νά δύναται νά περιτριγυρίσει τήν Γαλλίαν. Ά 

νωθεν τής πρώτης στιβάδος, περικρασπεδωμένης ύπό τίνος τάφρου, 
κανονικώτατα λελαξευμένης έν τφ βράχω, άριθμοϋνται έ'τεραι 2 0 2 ,  
τεθειμέναι άλληλοδιαδόχως καί έν βαθμιαί<χ μειώσει τοϋ εξωτερικού 

πάχους, είς τρόπον ώστε νά σχηματίζωσι βαθμίδας. Ή  κάθετος αύ

τών τών βαθμιδών έ'χει ύψος 4 2 8  ποδών ύπολογίζοντες δέ καί το 
ύψος τών δύο βαθμίδων, αϊτινες ύποτίθενται OTt κατεστράφησαν εκ 
τής κορυφής, τό άρχικόν ύψος άνέρχεται είς 4 5 0  πόδας.

Ή  πυραμίς αύτη «ίνε διευθετημένη μετά θαυμαστής εύρυθμίας' έ- 
κάστη γωνία βλέπει πρός εν τών τεσσάρων άκρων τού κόσμου. Έ κ  

τής τοιαύτης εντελούς διευθετήσεως έξήγαγον τό σπουδαιότατον δια 

τήν φυσικήν ιστορίαν τής σφαίρας μας πόρισμα, ότι, άπό πολλών χ ι 

λιάδων έτών, ή θέσις τού γήινου άξονος δέν παρήλλαξεν έπαισθητώς.



Ή  μεγάλη λοιπον πυραμίς τυγχάνει τό μόνον κτίριον, όπερ, ώς έκ 

τής αρχαιότητάς του, δύναται νά παρασχη, την περιστασιν της τοι

αύτης παρατηρήσεως.
Έ ν  τη  Βορειονατολικη πλευρά, είς τ η ν ]5 Τιν κρηπίδα, κειμένην 4 5  

πόδας άνωθεν της βάσεως εΰρηται είσοδός τις. Ή  είσοδος αΰτη ήτο 

άλλοτε κεκαλυμμένη ύπό τίνος λίθινης πλακός, ην μηχανισμός τις 

έκίνει έκ δεξιών πρός τά αριστερά, ώόηγει δε προς έτέραν είσοδον, 

πρός σύριγγα έπικλινή, είς τό άκρον της οποίας ευρίσκετο μεσανά-  

βαθρόν τι, παρελαϋνον τήν οπήν τοϋ φρέατος, περί οΰ ανωτέρω ώμι- 

λήσαμεν, καί όπερ συνεκοινώνει μετά τών υπογείων, έντός τών όποιων 

ό άναπνεύσιμος άήρ έκυκλοφόρει δι άεριστηριων σοφώς παρεσκευα— 

σμένων. Έ κ  τοϋ μεσαναβάθρου άνήρχοντο δι άλλης τινός διόδου εις 

δύο έπιτυμβίους θαλάμους, ενέχοντας (δτε άνεκαλύφθησαν) άνά ενα 

σαρκοφάγον έκ γρανίτου, άνευ ούδεμιάς επιγραφής.. Άφού δέ όλοι οί 

οβελίσκοι, δλα τά  ερείπια τών ναών, ολοι οί τάφοι περικαλύπτονται 

ύπό ιερογλυφικών, ή ελλ.ειψις τοιούτων έν τη μεγάλη πυραμιδι ύπο- 

δεικνύει τήν άρχαίαν χρονολογίαν τής οικοδομής ταύτης, την μ ε γ ά 

λην αύτής άρχαιότητα.
Δυσεπίλυτον πρόβλημα πρόκειται και σήμερον ετι, μεθ όλας τάς 

έπιστημονικάς προόδους, πώς δηλ . οί άρχαΐοι τών Αιγυπτίων άρχι- 

τέκτονες ήδυνήθησαν νά κατασκευάσωσιν έν ουτωσι πελωρκρ κτιοιφ 

έσωτερίΛας παρόδους καί θαλάμους, οϊτινες, καίτοι έφ έαυτών εχον

τες βάρος εκατομμυρίων οκάδων, ηδυνηθησαν νά διατηρήσωσι μ ετά  
εξήκοντα καί επέκεινα αιώνας, άπασαν την αρχικήν κανονικότητα, 

χωρίς νά ύποκλίνωσι τό παράπαν κ α τ ’ ούδέν σηο-εΐον.

Ή  Σφίγξ, έν ολίγη άποστάσει άπό τής μεγάλης πυραμίδος, ένο- 
κλάζουσα καί έν τώ γρανίτη τού οροπεδίου λελαξευμέν,η, προσπέφυκε 

τώ έδάφει. Τό ΰψος αύτής ( 7 5  περίπου ποδών) υποδεικνύει τήν άπε-  

:αντον έργασίαν ήν έδέησε νά καταβάλωσιν οπως σχηματίσωσι το 

πέριξ αύτής κενόν καί ίσοπεδώσωσι τήν επιφάνειαν έφ ης '.σταται. 

Τό μήκος αύτής εινε 1 2 0  ποδών τό άπό τής γαστρός μέχρι τού π ώ -  

γωνος ΰψος εΐνε 5 0  ποδών, τό δέ άπό τού πώγωνος μέχρι τής κορυ

φής 2 5  ποδών ή περιφέρεια τής κεφαλής κατά τό μέτωπον 8 0  πο

δών. Αί στιβάδες τού γρανίτου, έξ ού άπεχωρίσθη, ποικίλλουσι περι
έργως τό πρόσωπον δ ι ’ όριζοντίων ζωνών. Τό στόμα έσχεδιάσθη έκ 

τοιαύτης τινός γραμμής, διαχωριζούσης τά στρώματα τοϋ γρανίτου.

ϊ  παρχει κοίλωμά τι,  έπί τής κορυφής τής κεφαλής, οπερ θά έχρ η -  

σίμευεν είς συμβολικούς στολισμούς, διά τιάραν 'ίσως θρησκευτικήν ή 

στέμμα βασιλικόν. Αύτός ό μονολιθος, χρώματος ύπερύθρου, έπί τής  

άμμου όρθούμενος, παράγει είς τήν φαντασίαν άποτέλεσμα τεράστιον. 

Εινε φασμα λιθινον, φαινόμενον οίονεί προσέχον νομίζει τις δτι τό φά

σμα τούτο παρατηρεί, ακούει- τό μέγα ούς φαίνεται άντιλαμβανόμε-  
νον του θορυβου του παρελθόντος· τά πρό; Ά νατολάς έστραμμένα όμ- 

μ ατα  φαίνονται έπισκοπούντα τό μ έλλ ο ν  τό βλέμμα ένέχει κάτι τι 

άτενές, μαγεύον τόν θεατήν. Έ π ί  τής είκόνος ταύτης, κατά τό ήμι-  

συ μέν άγαλμα, κατά τό ήμισυ δε βουνόν, ανακαλύπτει τις ίδιάζου-  

σάν ,ινα μεγαλοπρέπειαν, μεγάλην τινά γαλήνην καί άρκετήν μ ά
λισ τα  δόσιν γλυκύτητος.

Η έλληνικη μυθολογία έμπνεομένη παρά τών μύθων τών περιη
γητών,^ οσοι παρετήρησαν αύτό τό μνημεΐον μακρόθεν ε’λεγεν οτι ή 

Σφιγζ ητο θοριον κατά το ήμισυ ζώον καί κατά τό ήμισυ άνθρωπος, 

και ότι, έν ιδιοτροπίοί, υπέβαλλεν εις τούς διαβάτας τό ύπό τού Οί- 

δίποδος έπιλυθέν αίνιγμα. Ό  μύθος αύτός δ'.αστρέφει τόν μεγαλοπρεπή 

αιγυπτιακόν συμβολισμόν, δν ή ελληνική φιλοσοφία διέγνω δτε ό Π λ ά 
των έμυήθη παρά τών Μάγων τής Μέμφιδος είς τά Μυστήρια τού 

Ερμου-Θώθ. Ή  Σφίγξ, ής ό αρχαϊκός τύπος ϊσταται έμπροσθεν τής 

μεγάλης πυραμίδος, άναπαρίστατο είς τήν είσοδον δλων τών ναών. 
Είνε τωόντι αίνιγμα λιθινον, πρόλογος σιωπηλός, κλείς μυστηριώδης 
τής αποκρύφου επιστήμης.

Η Σφίγς ης ή ετυμολογία (σφίγγω) ε’κφράζει τήν ιδέαν τοϋ περι- 
βάλλειν, συνδέειν, συνίσταται εκ τίνος συνθέτου τετραμόρφου. Ή  ένό- 

της αύτής λαμβάνει τά στοιχεία έκ τεσσάρων συμβόλων. Έ χ ε ι  κε

φαλήν Γνναι,χός, σώμα Ταύρον, όνυχας Αεοντος, πτέρυγας ’Α ε
τ ο ύ ^ ) .  Τό σύνολον παρίστησι φυσιογνωμίαν φανταστικήν· άλλά  παν 

ίχνος .ερατωδίας εζαφανιζεται, άμα ώς το πνεύμα τών συμβόλων έ- 
πελθόν παράσχη, οΰτως είπεϊν, τήν ζωήν.

Η  κεφαλή τής γνναικός  προσωποποιεί τήν άνθοωπίνην διάνοιαν, 
ητις,πριν η είσέλθη διά τής δράσεως είς τό στάδιον τού μέλλοντος οφεί
λει νά σπουδάση τόν τοϋ βίου σκοπόν, τόν προορισμόν,τά μέσα δι ων

(1) Σ. Μ. Ταυτα ταϋτα εινε και τα τών τεσσάρων Ευαγγελιστών σύμβολα.



θά δυνηθή νά;επιτύχα τοϋ σκοπού, τάς δυσκολίας άς δέον ν’ ά π ο -  
>- φύγΊτι, τούς σκοπέλους ους μέλλει νά ύπερβ?;.

Το ταΰρειον  βτή&ος δηλοΐ δτι ό διά τής επιστήμης ώπλισμένος 

οφείλει ύπό τού κέντρου τής επιμόνου βουλήσεως ώθούυ,ενος, καί έν 
άπαθείί* καί ύπομονή διατελών, νά διορύσση βήμα πρός βήμα τήν  

προς τήν επιτυχίαν ή τήν πτώσιν αύτού άγουσαν.

Οί ’όνυχες τοϋ λέοντος δηλούσιν δτι, δπως έπιτύχη ό άνθρωπος 
τού παρά τού νοός ορισθέντος σκοπού, δέν άοκεΐ αΰτφ τό βούλεβ&αι 
μόνον, αλλά δέον αυτφ καί τό το λ μ ά ν : δέν αρκεί τό έργάζεσθαι, 

αλλά δεον διαμάχεσθαι έσθ’ ότε καί διανοίνειν τήν οδόν διά τής

βίας. («)
Αί πτέρυγες τοϋ άετοϋ, συμπτυσσόμεναι έπί τού Ισχυρού όγκου 

τής Σφιγγός, δηλούσιν, έπί τέλους, δτι δέον νά περικαλύπτωμεν διά  

πυκνού πέπλου τούς σκοπούς μας, μέχρι τής στιγμής τής δράσεως 

μετά τοιαύτης άποφάσεως, ώστε, έν άνάγκτ), νά ΐπταται αΰτη είς 
τά ΰψη τοϋ θράσους.

Ό  'Ιεροφάντης έλεγεν είς τόν μύστην : «"Ισθι παρατηρεΐν μετ’ α
κρίβειας και βουλεσθαι μετά δικαιοσύνης· γνώθι τολμάν πάν δ,τι ή 

συνείδησις επιτρέπει· γνώθι σιγάν έπί τοΐς σκοποΐς σου- άν δέ, παρά
' » » * <  , 7 , _ , ,

την καρτερίαν σου, η επαύριον φαίνεται ουσα συνεχεία των αγώνων 

τής προτεραίας, πρόβαινε . . . πρόβαινε άείποτε πρός τόν σκοπόν σου. 

Τά έπτά Δαιμόνια τοϋ 'Ροδοσταυρίτου, οί φύλακες τής ίεράξ κλειδός 
τής κλειούσης μέν τό παρελθόν, διανοιγ.ούσης δέ τό μέλλον, θά θέ
σουν επι τού μετώπου σου το στέμμα τών Δεσποτών τού Χρόνου !. . .»

Η  Σφιξ λοιπον δεν ήτο ειδωλον, ούδέ αίμοβόρον θηριον, κατά  

τούς ελληνικούς μυθους, αλλά  το σύμβολον τής άκαταλογίστου δυ

νάμεως, ήν δύναται νά κατάσχη ή άνθρωπίνη βούλησις διευθυνομένη 
παρ’ εκλεκτής νοημοσύνης. Είνε τό "Αλφα ταί τό ’Ωμέγα, ή πρώτη 
καί ή τελευταία λέξις τής υψηλής μυσταγωγίας·.

Ή  μυσταγωγία, μεγαλεΐον τής σοφίας, δέν μετεδίδετο άδιαφόρως 
ουδ εις αυτά τά μέλη τού αιγυπτιακού κλήρου. Υ π ή ρ ξ ε  καί μεταξύ  

τών ιερέων ιεραρχία ευφυΐας, προτερημάτων καί λειτουργιών, κλίμαξ 

τις επιστημονικών βαθμών, έκαστος τών οποίων έπεβαρύνετο μέ μίνα

(2) Σ. Μ. Μήτοι το τοιοΰτο σχετίζεται πρός τό τοϋ Ευαγγελίου : κ 'Η  βασι
λεία τοΰ Θεοϋ βιάζεται»;

δοκιμασίαν. Έ κ ά σ τ η  δοκιμασία άπεδείκνυε τόν βαθμόν τής νοημοσύ
νης καί τής Ισχύος τοϋ μύστου. Είς τόν έν μΐ£ τών δοκιμασιών σφαλ - 

λόμενον δέν έπετρέπετο νά ύποστή αΰτήν δευτέραν φοράν. ’Ά ν  αύτός 

ήτο υιός Μάγου, διέμενεν είς τό αύτό σημεΐον δ δέν ήδυνήθη νά ύκερ- 

βή' τώ ένεπιστεύοντο, έν τοΐς ναοΐς, εργον τι σύμφωνον πρός τάς φυ- 
σικάς του δυνάμεις- τφ ήτο άπηγορευμένον ν’ άνέλθγ, είς άνώτερα 

αξιώματα.
’Ά ν  δέ ό υποψήφιος ήτο ξένος τις, ώφειλεν ούτος νά ύποβληθή πρό- 

τερον είς αύστηράν έξέτασιν ώ; πρός τόν παρελθόντα βίον του· άν 
ή έξέτασις άπέβαινεν ευνοϊκή, τό συνέδριον άπεφάσιζε διά μυστικής 

ψηφοφορίας περί τής ύποβολής είς τάς δοκιμασίας. Ή  πρώτη δοκι

μασία ήτο αρκούντως τρομερά, ώστε νά τόν ήνάγκαζεν (άν δέν ένυ- 
πήρχεν αύτώ ψυ^ή σθεναρά) νά όπισθοχωρήση- ήτο δ' έλεύθερος νά 

άπο/ωρήση τότε. Ά λ λ ’ αν ή πρώτη δοκιμασία ύπερενικάτο καί τά  

πρώτα σύμβολα της άποκρύφου επιστήμης είχον ήδη άποκαλυφθή 

καί έξηγηθή είς τόν ύποψήφιον, άπετύγχανε δ’ ούτος είς τάς επίλοι

πους δοκιμασίας, τότε τρομερός νόμος, νόμος άμετάκλητο; τόν κατε- 
δίκαζε νά έξαφανισθή έν τφ μυστηριώδει περιβόλω : δέν έπανέβλεπε 

πλέον τό φώς τού ούρανοΰ.
Ό  Πυθαγόρας, ο Θαλής, δ ΓΙλάτων, ό Εΰδοξος διήλθον μετά π λ ή 

ρους έπιτυχίας δλας τάς φάσεις τής μυσταγωγίας. Ό  Πυθαγόρας έσχε 

διδάσκαλον τόν άρχιπροφήτην Σόνχιν. Ό  Πλάτων έδιδάχθη έπί δ εκα 

τρία έτη παρά τών Μάγων Παθενεϊτο, Ό χόαπς, Σέχτνουφιν, "Ε θω -  

μον έκ Σεβεννιθίς. Οΰτως ή διάσημος έκείνη διδασκαλία ή δ ια τ η -  
ρήσασα τό όνομα πλατωνική, ή τόσω πολύ έπιδράσασα έπί τής φι

λοσοφικής άναπτύξεως τών χριστιανικών ιδεών, προήλθεν έκ τών αδύ

των τής Μέμφιδος καί Ηλιουπόλεως.
’Ιδού αί πρώτισται τών δοκιμασιών τής μυσταγωγίας κατά τον 

’Ιάμβλιχον (Περί μυστηρίων λόγος).
Ή  Σφίγξ έχρησίμευεν ώς είσοδος είς τά ιερά ύπόγεια, έν ο!ς διε- 

νηργούντο αί δοκιμασίαι τής Μαγικής Σοφίας. Ή  είσοδος αΰτη,άπο-  
πεφραγμίνη νϋν ύπό τής άμμου καί τών ερειπίων, διαφαίνεται είσέτι 

μεταξύ τών έμπροσθίων κνημών τού όκλάζοντος κολοσσού. Το πάλαι  
έκλείετο δι’ όρειχαλκίνης θύρας, ής δ μυστικός μηχανισμός ήτο γνω

στός παρά τοΐς Μάγοις μόνον ώς φύλακα είχε τόν τού δημοσίου σ ε 

βασμόν- είδος τι θρησκευτικού τρόμου διεφύλαττε κάλλ'ον το άπαρα-



βιαστον παρά ωπλισμενη τις y.λ\η προστασία. Έ ν  τ?, γαστρί της 

Σφιγγός ύπάρχουσιν ώρυγμένα στενά, συγκοινωνούντα μετά τών ύπο- 

γείων της μεγάλης πυραμίδος. Οί διάδρομοι οΰτοι άλληλοδιεχωρί-  

ζοντο μετά τοιαύτης τέχνη?, καθ δλον το μήκος τοϋ διαστήματος  

τής διόδου, τής διαχωριζούσης τά δύο μνημεία, ώστε άν τις είσήο- 

χετο τυχαιως και ανευ οδηγού εις το αδιεξίτητον αύτών σύμπλεγμα,  
ήναγκάζετο νά έπανέρχηται άπαύστως είς τό αύτό μέρος, έξ ού άνε- 

* ώΡ“ ·
Εδεησε τεραστια ισχύς εργασίας ΐνα διανοιχθή έν τώ γρανιτικώ 

ό'γκω αύτός ό μυστηριώδης λαβύρινθος, Τό έργον δέ τοϋτο άποδει-  

κνυει οτι οί μηχανικοί τής αρχαίας Αίγυπτου ούδόλως ΰστέρουν 

τών σοφών μηχανικών οϊτινες όιορυσσουσι σήμερον τάς σιδηροδρομι- 
κάς σύριγγας.

Οι δύο πρώτοι μϋσται, λόγω ήλικίας, περιβεβλημένοι διά τοϋ βαθ-  

μοϋ τοϋ Θεσμοθέτου και τών καθηκόντων τής ιεροτελεστίας, Ιώδή- 
γουν την νύκτα τον ςένον δόκιμον, δστις ώφειλε νά ΰπείκγι είς τήν 

διάκρισιν τών δδηγών του, θεωρών τάς γνώμας των ώσεί διαταγάς  
καί εις οΰδεμίαν έρώτησιν δικαιούμενος. Ά π ό  τής έκ τής Μέμφ·.δος 
εξόδου του έπέδενον τούς οφθαλμούς του ϊνα μή δυνηθή νά γνωρίσγι 
το όπερ ήθελε διατρέξτρ διάστημα οΰδέ τό άπόκρυφον μέρος είς τό 
όποιον ήθελεν όδηγηθή.

Πειραθώμεν ήδη ν’ άφηγηθώμεν πώς έξετυλίσσετο τό δραμα ιών 
έν λόγ<ι> υπογείων δοκιμασιών:

Ό  δόκιμος δδηγεΐται ένώπιον τής Σφιγγός. Ή  όρειχάλκινος θύρα 
ανοίγει και επανακλειει άθορυβως ύπο τήν ώθησιν τοϋ μυστηριώδους 

έσωτερικοϋ μηχανισμούς b είς τών Θεσμοθετών#λαμβάνει λύχνον ίκ 

τού τοίχου καί προηγείται φωτίζων τήν όδόν· b δεύτερος οδηγεί τόν 

δόκιμον κρατών αύτόν έκ τής χειρός, δπως κατέλθγι κλίμακα έλικοει- 

δή έξ 2 2  βαθμιδωννεπι τής τελευταίας βαθμιδος άνοιγοκλείεται έτέρα 

όρειχάλκινος θύρα δι’ ή ;  εισέρχονται είς αίθουσαν κυκλοειδή. Τό εσω
τερικόν μέρος τής θύρας εΐνε κεκαλυμμένον έξ έπιχρίσματος γρανιτι- 

κοϋ, δμοίου χρώματος τών πλευρών τής αιθούσης, είς τρόπον ώστε νά 
μη διακρίνηται το διαχώρισμα τής θύρας. Έ δ ώ  άρχεται ή δοκιμα

σία. Οί δυο Θεσμοθέται σταματώσι βιαίως τόν δόκιμον προσπαθοϋν- 

τες νά τον πείσωσιν δτι εύρίσκεται είς τήν άκραν αβύσσου είς ήν εν 

βήμα περιπλέον θά τόν κατεκρήμνιζε. « Ή  άβυσσος αΰτη, τώ λίγουσι,

ι

περικυκλοΐ τόν ναόν τών Μυστηρίων, προφυλάττουσα αύτον άπο τής 
αύθάδους περιεργείας τών βεβήλων; άφίχθημεν ένωρίτερον; οί άδελ-  

φοί μας δέν κατεβίβασαν είσέτι την αίωρητήν γέφυραν δι’ ής οί μύ-  

σται μεταβαίνουσιν είς τήν ίεράν γήν. Ά ς  άναμείνωμεν τήν άριξιν 

α ύτώ ν  ά λ λ ’ αν άγαπ^ς τήν ζωήν σου μή κινηθής τό παράπαν, σταύ- 

ρωσον τάς χεΐρας έπί τοϋ στήθους, μή καταβιβάσ·<)ς τόν έπίδεσμον 
τών οφθαλμών μέχρις οΰ σοι δοθή τό σημεΐον νά προχωρήσγις».

Ό  δόκιμος γινώσκει δτι άπό τής στιγμής ταύτης δέν είνε πλέον 

κύριος έαυτοΰ καί δτι διά παθητικής ύπακοής οφείλει νά διέλθγι τούς 

κινδύνους δι’ ών θά δοκιμασθή τό τε ψυχικόν αύτού σθένος ώς καί 

ή ισχύς αύτού έπί τοϋ ίδιου έαυτού του. ,Υ π εβ λ ή θη  έκουσίως καί 

έκ τού προτέρου εις αύτόν τόν δρρν τής ύπακοής. Έ χ ε ι  πεποίθησιν είς 
τήν νοημοσύνην του, τήν βούλησίν του- φλέγεται δ' ύπό τής έπιθυ-  
μίας νά γνωρίσω τά  μυστήρια, ών τήν κλείδα θά δυνηθή νά έπιτύχη  

διά τής ύπακοής καί τής έγκαοτερήσεως· ά λ λ ’ δσω ισχυρόν καν νο- 

μίζν) έαυτόν, εγει έν τούτοις αισθήσεις, αί δέ αισθήσεις ριγοϋσιν έν τώ 

ούδφ τών άγνώστων πραγμάτων.
Έ ν  δσω ό δόκιμος περιστέλλεται έν έαυτφ πειρώμενος νά συλλέςη  

δυνάμεις κατά τής πρώτης ταύτης συγκινήσεως, οί Θεσμοθέται λα μ -  

βάνβυσιν ε'κ τίνος βωμού δύο έσθήτας λινάς καί λεύκάς, δύο ζώνας, 
τήν μίαν χρυσήν τήν δ ’ έτέραν άργυράν, καί δύο προσωπίδας, τήν 
μέν είκονίζουσαν κεφαλήν λέοντος, τήν δέ, κεφαλήν ταύρου. Ή  λευκή 

έσθής εΐνε τό σύμβολον τής μαγικής άγνότητος· ό χρυσός τό σύμβο- 

λον τοϋ Ή λιου, b άργυρος τής Σελήνης· ή κεφαλή τού Λ έοντος , 

είνε τό συμβολικόν τσύ ζωδιακού σημείου δπερ ή άστρολογική γλώσσα  

καθιεροΐ ώς θρόνον τοϋ 'Η λιακόν  Δαιμονίου' ή κεφαλή τού Τ αύρον  
συμβολίζει τό ζωδιακόν σημεΐον έφ’ οΰ ή Σελήνη  έπιδρ^ είς τόν 

ύπέρτατον βαθμόν. Οί Θεσμοθέται περιΰεβλημένοι διά τών μυστη

ριωδών τούτων ιδιοτήτων είκονίζουσι λοιπόν τ ά  δύο αιγυπτιακά  

Δαιμόνια Π ι-Ρ ε  καί Π ι- Γοχ άτινα διέπουσι τάς κινήσεις τοϋ Ή λιου  
καί τής Σελήνης, τών δύο τούτων άστέρων είς ούς ή Μαγεία άπ έ-  

διδε τήν μεγαλειτέραν έπενέργειαν έπί τών γήινων οντων. Ό  συμβό 

λισμός οΰτος ύπεδήλου άφ’ έτέρου δτι ή σπουδή τών νόμων τής box- 
τής φύσεως είνε 6 πρώτος βαθμός τής άνυψώσεως πρός τόν ύψηλότερον 

καταυγασμόν τοϋ πνεύματος. Ά λ λ ’ ή έννοια τών ολικών σημείων 

άπεκαλύπτετο είς τόν δόκιμον μετά τό πέρας μόνον τών δοκιμασιών



Ά μ α  ώ; οί Θεσμοθέται περιβληθώσι τάς προσωπίδας, ετοιμάζεται 

έν τώ έδάαει καί έν μεγίστφ θορύβφ καταπακτή τις, έ π ’ αύτής δε 

φαίνεται φάσμα μηχανικόν έξερχόμενον κατά τό ήμισυ έ ,  τοϋ κοιλώ

ματος καί πάλλον δρέπανον, συγχρόνως δέ φωνή τις πενθηρης ακού

εται κάτωθεν τής γης λέγουσα : «Ούαί τώ βεβήλφ τφ διαταράσ-  
σοντι τήν ησυχίαν τών τεθνεώτων ! . . .»  Τότε δέ, άποσυρομενου 
παρ’ ένό; τών Θεσμοθετών τοϋ επιδέσμου τοϋ δοκίμου, εΰρίσκεταί 

ούτος ένώπιον τών τριών τερατωδών μορφών, αϊτινες πειρώνται ν*  

τώ προκαλέσωσι τήν πρώτην λιποψυχίαν. Ά ν  ομως b δόκιμος δ ια -  

τηρήσ·/) τό άρκοϋν σθένος άπέναντι τοϋ δρέπανου δπερ έπτακΐς όια 

διαδρομικης κινήσεως έπιψαύει τό σώμά του, τότε τό φ ά σ μ α έξα φ α -  
νίζεται, ή καταρρακτή έπανακλείεται, οί δέ Θεσμοθέται εκκαλυ 
πτάμενοι συγ/αίρουσιν αύτφ διά τό έπιδειχθέν θάρρος του : «ΉσΟαν- 
θης, τώ λ έγ ο υ σ ι, τήν ψυχρότητα τοϋ θανατηφόρου σιδήρου καί όμως 

δέν ώπισθοχώρησες- παρετήρησες έκ τοϋ σύνεγγυς τόν τρόμον καί 
περιφρόνησες αυτόν εχει καλώς· έν τΫ) πατρίδι σου δύνασαι να κα

ταστείς ήρως καί νά θαυμασθϊις ώς τοιοϋτος' άλλά, παρ' ήμιν, υπάρ

χει έτέρα άρετή ύψηλοτέρα τής άνδρικής γενναιότητος, δηλ. ή έκου- 

οίκ ταπείνωσις, ή θριαμβεύουσα τής ματαιοφροσύνης. Έ χ ε ι ς  το 

σθίνος πρό; τοιαύτην νίκην τού έαυτου σου ;»
Ό  δόκιμος, ένθαρρυνθείς ούτως ύπό τής εύμενείας τ ώ ν  οδηγών του, 

νομίζει περατωθείσαν τήν φυσικήν δοκιμασίαν καί προσφέρεται θαρρα- 

λέως καί είς τάς ήθικάς δοκιμασίας. «Κ α λά  λοιπον, τφ  λέγουν, 
ανάγκη τώρα νά έρπγ,ς κατά γής μέχρις ού άφιχθή,ς είς το μέσον του 

ιερού ενθα οί άδελφοί σέ άναμένουσιν ΐνα σοι παράσχωσι την επι

στήμην καί τήν δύναμιν πρό; άνταλλαγμα τής^ταπεινότητός σου;θέ- 

λεις νά ύποβληθή,ς εί; αύτό τό κοπιώδες ταξείδιον;» Ό  δόκιμός δ έ
ε τ α ι .  «Λάβε λοιπόν αύτόν τόν λύχνον  τούτο είκονίζει το βλέμμα  

τού Θεού, τό παρακολουθούν ημάς 0τε βαδίζομεν κεκρυμμένοι άπό 
τών ανθρωπίνων βλεμμάτων. Ά π α γ ε  θαρραλέως; δέν ίχεις να φοβο- 

θής η σέ αύτόν έν τή) δοκιμασία τής -άβομονώσεως».
' Έ ν ώ  δέ ό δόκιμος λαμβάνει τόν λύχνον παρά τοϋ ένός τών Θεσμό- 

θετών, b έτερος Θεσμοθέτης άπτεται μηχανισμού τίνος, κεκρυμμενου 

έν τφ τοίχω καί ούτως ανοίγεται πάροδος άψιδοειδή;, τόσφ στενή 

καί χ α μ η λ ή ,  ώστε δέν δύναται τις νά τήν διέλΟη ίι έρπων έπί τών 
γονάτων καί τών χειρών. « Ή  ί>δός αΰτη ε'σται οιά σέ, τώ λ εγου σιν

οΐ Θεσμοθέται, ή είκών τού μνήματος έν φ πας τις θά κατακλιθή  

τήν έσπέραν τής γήινου ζωής, ΐνα άφυπνισθ?), ελεύθερος τής σκοταίας 
ΰλης, είς τήν αιώνιον αυγήν τής ζωής τών Πνευμάτων. Ένίκησες τό 
φάσμα τού Θανάτου·, ύπαγε νά θριαμβεύσης τών καταπλήξεων τού 

τάφου».

Ά ν  ό δόκιμος έφαίνετο διστάζων νά είσέλθη εις αύτήν τήν οπήν, 

οί Θεσμοθέται άπεΐχον νά τον κατηγορήσωσιν έπί άδυναμίιφ η νά 
τον ένθαρρύνωσιν είς τήν έξακολούθησιν τής δοκιμασίας. Άνέμενον  

έν σιγϊ) έπί τινα λεπτά· άν δέ καί μετά τήν παρέλευσιν τούτων δέν 

άπεφάσιζεν ό δόκιμος, τότε έπέδενον καί πάλιν δι’ επιδέσμου τό 
πρόσωπον του καί τόν ώδήγουν έκτός τού ιερού τόπου. Δέν έπετρέπετο 

δέ νά έπαναληφθί) άργότερον ή δοκιμασία· άμέσως έξεδίδετο ή άπό- 

φασις τής άνικανότητος. Ά ν  ευχαρίστως άνεδέχετο ό δόκιμος, τότε 

οί Θεσμοθέται τόν , άπεχαιρέτων ευχόμενοι αύτφ εύόδιον. Ά μ α  ώς 

τό σώμα τού δοκίμου έχάνετο έν τώ γρανιτικφ σωλήνι, ή όρειχάλ- 

κινος πλά ξ έπανέπιπτεν όπισθεν μετά μεταλλικού δούπου, ®ωνή δέ 
τις μακρόθεν ήκούετο λέγουσα : « Ε ν τα ύ θ α  άπόλλυνται οί μωροί οί 
όρεγόμενοι τής Ε π ισ τή μ η ς  καί τής ’Ισχύος! . .»

Ό  θρηνώδης ούτος λόγος, έπτάκις επαναλαμβανόμενος δι’ ακου

στικού μηχανισμού,θλιβερώς ήχεΐ έν τγ  διανοίιφ τού δοκίμ-ου. Έγένετο  

άρά γε θϋμα τής άπερισκέπτου εμπιστοσύνης του ; Μήπως οί Μάγοι 
καταδικάζουσιν είς θάνατον πάντα ξένον έφιέμενον νά είσδύσ/) είς τά  

μυστήριά των ; Ά λ λ ά  τότε διατί δέν τόν έφόνευον διά τού δρεπά- 

νου ; Διατί νά τόν ένταφιάσωσι ζώντα ; Διατί νά τφ δώσωσι λύχνον ; 

Ή  άμφιβολία μεμιγμένη μετά τού τρόμου προύκάλει πλείονα αγω
νίαν. Έ ν  τούτοι; έρπει ολίγον ετι πρός τά πρόσω καί παρατηρεί μ ετ ’ 
αύξούσης πάντοτε ταραχής δτι ή διεύθυνσις τού σωλήνος είνε έπικλι- 
νής καί δτι βύθιζε ται ούτος έ'τι μάλλον είς τά βάθη τής γής. Μέχρι 
τίνος προχωρεί άρα γε ή κατωφέρεια αΰτη ; Καί άν δ μικρός λύχνος 
σβεσθή| ; τί μέλλει γενέσθαι ; Έ ρ π ει . . . έρπει άκόμη. Αίφνης παρα

τηρεί δτι ο μέν σ ω λ ή ν  ήρξατο διαστελλόμενος^ δ δέ θόλος άνυψού- 
μενος, ά λ λά  τό ε“δαφος έξακολουθεϊ καί πάλιν, κατωφερές· άφικνεΐται, 

έν τέλει, είς τό χείλος εύρέος κρατήρος, έν σχήματι άνεστραμμένου 

κώνου, ούτινος οί τοίχοι επικαλύπτονται έ'κ τίνος επιχρίσματος τόσφ 

έστιλβωμένου, ώστε κατά τάς τρεμούσας άναλαμπάς τού λύχνου φαί
νονται ώσεί έκ χάλυβος, Κλίμαξ σιδηρά διαδέχεται τόν σωλήνα καί



έμβυθίζ εται εί; σκότος ανυπολόγιστον. Έμπροσθεν . . . τό άγνωστον, 

πλήρες κινδύνων- όπισθεν . . . όπισθοχώρησις άπηγορευμένη· μεταξύ  

δ ' αΰτών τών δύο απειλών, άδράνειά τις, έν άθυμίί»: καί μ ετά  τοϋ 

θανάτου έν σκιαγραφώ, δύναται ν’ άποτρελλάνγ) καί τόν στωϊκώ-  

τερον τών φιλοσόφων. Τό λογικόν έν τούτοι; δίδει τελευταίαν τινά 

συμβουλήν· δέον νά προχωρήση βήμα πρός βήμα μέχρι τών όρίων 
τοϋ δυνατοϋ.

Ή  σιδηρά κλίμαζ αριθμεί 7 8  στηρίγματα, οίονεί βαθμίδας· φθάς 

ό δόκιμο; είς τό κατώτερον, άναγνωρίζει μετά νέας φρίκης οτι ό κώ
νος καταλήγει είς βάραθρον χαϊνον, δπερ τόν προσελκύει ώ; τό τελευ-  

ταΐον μυστήριον τ η ;  αδυσώπητου μοίρα;. 'Ριγών έξ ύπερτάτου τρό

μου, ά λ λ ’ επικαλούμενος πρός άντίληψιν την έσχάτην δύναμιν της 
άπελπισίας, άναβαίνει έρπων άναβαθμίδας τινά; καί περισκοπεί μετά  

τρόμου τό παρά τοϋ άμυδροϋ φωτό; τοϋ λύχνου φωτιζόμενον μικρόν 

διάστημα.Διαβλέπει τότε άριστερ^ σχισμάδα τινά, ην δέν είχε παρα

τηρήσει κατά τήν κατάβασίν του. Διά τ ή ;  ρωγάδο; ταύτης δύναται 

νά διέλθγι εί; άνθρωπο;. Έ ν ώ  διά τ ή ;  μια ; χειρό; άναρταται έκ τ ή ;  
κλίμακο;,  φέρει διά τ ή ;  έτέρα; τόν λύχνον πρό; τά  έμπρό; καί άνακα-  

λύπτει βάθρα τινά· θά εινε βέβαια κάποια όδός* ά λ λά  ποϋ νά ά γ η !

. . . όπωσδήποτε άπομακρύνεται άπό τοϋ βαράθρου- έπί ματαίιρ δέν 
θά έτέθησαν έκεΐ τά  βάθρα τα ϋτα . Έ π ί  τοϋ πρώτου λοιπόν έξ αύτών 

σπεύδει ν’ άναπαυθ7( έπ’ ολίγον ό δόκιμο; καί οΰτω τώ έπανέρχονται 

ή έλπϊ; καί ή εμπιστοσύνη. Εννοεί ένστίκτω;, καίτοι μή βλέπων τόν 

τρόπον, δτι προσεγγίζει εί; τό τέρμα, τ ή ;  δοκιμασία;· μέμφεται έαυ-  
τοϋ έπί ττ; ένδομύχω; άπευύυνθείσγι κατηγορία κατά τών Μάγων καί 

άναμιμνήσκεται τ ή ;  προειδοποιήσει!);  των : νπαγε άφόβιας' ούδένα  
εχεις νά φοβήβαι ?) ΰεαντον έν tfj δοκ ιμ αβ ία  τής μοναξίας.

Μετά τινων στιγμών σκέψιν, έπενεγκοϋσαν τήν γαλήνην εί; τήν 
διάνοιάν του άνίπταται καί εισέρχεται εί; τήν δωγμήν, βαδίζων μετά  

προσοχή; έπί τών στενών βαθμιδών. Ή  όδό; αΰτη στρέφεται έλικο- 
ειδώ ; καί διέρχεται τόν βράχον ώσεί τρΰπανον. Ε ί ;  τό 22ον βάθρον 

ί’δρυται όρίιχάλκινον δρύφρακτον, δι’ οΰ ό δόκιμο; διακρίνει έκτενή 
παστάδα ύποβασταζομένην ύπό καρυατιδών τετορνευμένων καί εί- 
κονιζουσών 2 4  σφίγγα;, δώδεκα δεξιφ καί δώδεκα αριστερή. Έ ν  έκα

στο) δ ιαστήμα τι,  διαχωρίζοντι δύο σφίγγα;, ό τοίχο; είνε κεκαλυμ- 
μένος έκ τοιχογραφημάτων παριστανόντων πρόσωπα καί σύμβολα

μυστηριώδη. Αυτοί οί 2 2  πίνακε; τεθειμένοι άνά δύο κατά πρόσω-  

πον φωτίζονται ύπό 11 τριπόδων όρειχαλκίνων, τοποθετημένων έντό; 

γο «μμ ή; διαχωριζούση; κατά μήκο; τό μέσον τ ή ;  παστάδος.' Έ 
καστο; τρίπους φέρει άνά μίαν σφίγγα κρυσταλλίνην, έν ή καίει 

θρυαλλί; έξ άμιάντου έπί τ ή ;  έπιφανείας ελαίου άρωματισμένου.

Ε ί ;  Μάγος, φέρων έπί τγ  περιστάσει ταύτη  τό δνομα Π αθτοφ όρος  
(φΰλαξ τών ιερών συμβόλων), προσέρχεται ν’ άνοιξη τό δρύφρακτον 

καί λέγει πρό; τόν δόκιμον ύπομειδιών : «Τίέ τ ή ;  Γής, ώ; ευ παρέ-  

σ τ η ; .  Διέφυγε; τ ή ;  παγίδο; τ ή ;  αβύσσου, άνεκάλυψε; τήν όδόν τών 

σοφών. ’Ολίγοι πριν σοϋ ύπερενίκησαν αΰτήν τήν δοκιμασίαν οι έτ ε 
ροι άπώλοντο. ’Επειδή ή μεγάλη Ί σ ι ;  σέ προστατεύει, θά σε ο δ ή 

γηση, ώς ελπίζω, ύγιά καί σώον μέχρι τοϋ άδύτου, ένθα ή άρετή  

στεφανοϋται. Όφείλων νά σοι είπω δτι καί άλλοι κίνδυνοι σέ άναμέ- 
νουσι, μοί έπιτρέπεται νά σε ένθαρρύνω, έξηγών σοι ένταϋθα σύμβολά 

τινα ών ή κατανόησις δημιουργεί περί τήν καρδίαν τοϋ άνθρώπου 

οπλισμόν τινα άτρωτον. Έ λ θ έ  νά ίδ η ;  μ ετ ’ έμοϋ αύτά; τ ά ;  ιερά; 
εικόνα;· άκουσον τών λόγων μου μετά συννοίας- γνόντο; σού νά δια-  

κρατήσης αύτού; έν τη μνήμη, οί βασιλεΐ; τοϋ κόσμου, δταν έπανα- 
βή; έπί τ ή ;  γ ή ; ,  θά ώσιν ήττον σοϋ Ισχυροί.»

Επισκοπών άλληλοδιαδόχω ; ό δόκιμο; τά  2 2  σχεδιογραφήμοοτα 

τ ή ;  π α σ τά δ ο ; ήκουε μετά προσοχής τήν περί αύτών έπομένην διδα
σκαλίαν τοϋ Παστοφόρου.

•k 
* *

Ή  έπιστήμη τ ή ;  Βοΰλήσεω;, άρχή πάσης Σοφίας καί πηγή πάση;  

Δυνάμεω;, περιλαμβάνεται έν είκοσι καί δύο Μ νβτηρίοις  ("*) ή ιερο
γλυφικοί; συμβολισμοί;, ών έκάστη ίδιότη; καλύπτει μίαν έννοιαν, 
καί ών το σύνολον συνίστησι μίαν Λ ιδαβκαλίαν  απόλυτον , έντυπου- 
μένην έν τη μνήμη διά τ ή ;  άνταποκρίσεω; αΰτών πρό; Γράμματα  

τ ή ;  Ιερά; Γλώσση; καί πρό; τού; ’Αριθμού; οΐτινε; συνενοϋνται πρό; 
αύτά τά  Γράμματα. Έ κ α σ το ν  Γράμ μ α  καί έκαστο; ’Α ριθμός, όπό

ταν τό βλέμμα τού; παρχτηρη ή ό λόγο; τού; προφέρη, έκφράζει

(1 ) Σ . Μ. A rcan p  (έχ τοϋ a p x a ,  κιβω τίου). “Εχφρασις συμβολική άποχρύ- 
πτουτα απο τά {ιμματα τών βεβήλων μυστήιιόν τι τοϋ έσωτερισμοΰ.



μίαν πραγματικότητα τοϋ &είου Κόσμον, τοϋ νοερον Κ όσμον  καί 

τοϋ φνβιχον Κόσμον. "Εκαστον μνστηρίώ δες σύμβολον, δρατόν καθι- 
στάμενον καί άπτόν διά τίνος έξ αΰτών τών εικόνων, είνε δ τύπος 
ένος νόμου τίνος τής άνθρωπίνη; δράσε&ις έν τί) σχίσει αΰτής προς 
τάς πνευματικά; καί ύλικά'. δυνάμεις ών δ συνδυασμός παράγει τά  

φαινόμενα τής ζωής.

Μ Υ Σ Τ Η Ρ ΙΟ Ν  I .— ΓΡΑΜ Μ Α Αθωίμ (Α ).  -  ΑΡΙΘΜΟΣ 1.

A — 1 έκφράζει έν τώ Θείω Κόσμω  τό Ό ν  τό άπόλυτον, τό περι- 

λαμβάνον καί έξ ού άπορρέουσιν άπαντα τά  δυνατά γενέσθαι.— Έ ν  τώ 

Κόσμω τωνοερω  τήν Μονάδα, τό στοιχεΐον καί τήν σύνθεσιν τών άριθ- 

μ ώ ν τή ν  Βούλησιν,άρχικόν στοιχεΐον τών πράξεων.— Έ ν  τώ Κόσμω τώ 
φνσιχώ  (Ί )  τόν Άνθρωπον, τόν ύπεράνω τών άλλων σχετικών δντων 
τεθειμενον, τόν κεκλημένον ν’ άνυψωθτ) είς τάς δμοκέντρους σφαίρας 

τού απολύτου, διά τίνος ·άεννάου άναπτύξεως τών δυνάμεών του.

(1 ) Ό  φυσικός κόσμος σύγκειται έκ τών βασιλείων τή ς ΰλης, τοϋ όρυκτοϋ, 
τοϋ φυτικοΰ, τοϋ ζωίκοΰ, τοΰ ρευστοειδοΰς (flu id ig u e )- έκ τής διακεκριμένης 

ύπαρξεώς των, εκ τών συναφειών καί τών αντιθέσεων τ ω ν  έκ τοϋ συγχράμα- 
τος αΰτών και τών αεννάων μεταμορφώσεων τω ν, καί έκ τών οργανικών νόμων 
τών διακρατούντων την ουσιώδη μονάδα τής ουσίας, έν τή  άπείρω μεταβολή 
τών προϊόντων αύτής.

Ό  νοερος κόσμος έκδηλοϋται έντδς τοΰ φυσικοΰ κόσμου, διά τοΰ ανθρωπίνου 

πνεύματος. Αί έμφυτοι ήμών δυνάμεις αναπτύσσονται καί έπεκτείνονται διά τής 
αίσθήσεως, τής γνώσεως, τή ς κρίσεως, τή ς β ο υ λ ή σ εις .— Ή  αΐσθησις βέβαιοί 

την ζωήν· ή γνώσις διακρίνει τάς μορφάς αΰτής τή ς ζω ής' ή κρίσις τ ά ; συμπα - 
ραβάλλει· ή βούλησις έπενεργεϊ έπ ’ αύτών καί ΰφίσταται ή  καταδαμάζει τάς 
αντιδράσεις των.

Ό  θείος κόσμος, περιλαιιβάνων τούς δύο ετέρους, είνε ή άένναος πηγή έξ ής 
αναβλύζει πασα ζω ή , εν τε τ ή  φυσική τά ξει καί τή  διανοητική, διεπομένα'.ς 
παρα τής ύπερτάτης διανοίας καί παρά τής απολύτου σοφίας.

Οί Μάγοι απεϊχον τής ερμηνείας τοΰ Θεοϋ. Τον ώνόμαζον "Λ φ αζον  και ένέ- 
γλυψαν επί τής προμετωπίδος τών ναών των τήν έξής διασωθεισαν έπιγραφήν : 

«Ε ιμ ί δ ών, δ προών, δ επόμενος- οΰδείς δύναται ν' άνασύρη τδν πέπλον μου.» 

Προσεπαθουν εν τούτοις νά γνωρίσωσι τοΓς άλλοις τήν θείαν παρουσίαν λέγον- 
τες δτι δ Θεος συγκοινωνοΓ μεθ' ήμών διά τής κατανοήσεως τή ς αλήθειας, διά 
τή ς γνώσεως τοΰ αγαθοΰ, διά τής δημιουργοΰ ρουλήσεως, κλπ.

Το μυστηριώδες σύμβολον 1 είκονίζεται έκ τοϋ Μάγου (παρίστησι 
δηλ. Μάγον), τύπον τοϋ τελείου άνθρώπου, κεκτημένου δ η λ . τάς 

φυσικάς καί ήθικάς δυνάμεις του. Είκονίζεται ορθός : τούτο δηλοΐ 

τήν στάσιν τής βουλήσεως προβαινούσης πρός τό δράν. Ή  έσθής του 

είνε λευκή, είκών τής αρχικής ή άνακτηθείσης άγνότητος. Όφις  

οΰροβόρος χρησιμεύει αύτφ ώς ζώνη : τούτο είνε τό σύμβολον τής  

αιωνιότητας. Τό μέτωπόν του στέφεται διά κύκλου χρυσού : δ χρυσός 

δηλοΐ φώς' δ κύκλος έκφράζει τήν παγκόσμιον περιφέρειαν έντός τής 
όποιας περιφέρονται τά κτίσματα. Ή  δεξιά τού Μάγου κρατεί σκήπ-  

τρον χρυσούν : έμβλημα εξουσίας, καί ύψοϋται πρός τόν οΰρανόν, είς 
σημεΐον εφέσεως καί άνυψώσεως πρός τήν επιστήμην, τήν σοφίαν, τήν 
ίσχυν. Ή  αριστερά εκτείνει τόν λιχανόν πρός τήν γήν, ίνα σημάνη  

δτι ή αποστολή τοϋ τελείου άνθρώπου είνε τό βασιλεύειν έπί τοϋ 

ύλικοΰ κόσμου. Ή  διπλή αΰτη χειρονομία έκφράζει έπίσης δτι ή 

άνθρωπίνη βούλησις οφείλει ν’ άντανακλ^ί έδώ κάτω τήν θείαν βού— 

λησιν, πρός παραγωγήν τού άγαθού καί παρεμπόδισιν τοϋ κακοϋ. 

"Εμπροσθεν τού Μάγου, έπί τίνος κυβικής πέτρας, κεΐνται ποτήοιον, 

ρομφαία καί σίγλος, νόμισμα χρυσούν έν τφ  μέσφ τοΰ δποίου είνε γε-  
γλυμμένος σταυρός. Τό ποτήριον σημαίνει τήν άνάμιξιν τών παθών 
τών συντεινόντων πρός εύδαιμονίαν η κακοδαιμονίαν, άναλόγως τής  

πρός αύτά θέσεως ήμών ώς κυρίων αΰτών ή ώς δούλων. Ή  ρομφαία 

είκονίζει συμβολικώς τήν έργασίαν, τήν τά προσκόμματα διασχίζουσαν 

πάλην, καί τάς δοκιμασίας τής οδύνης. Ό  σίγλος, σημεΐον (ορισμέ

νης άζίας, παρίστησι τούς πραγματοποιηθέντας πόθους, τά  συμπεπλη- 

ρωμένα έργα, τό πο?όν τής διά τής έγκαρτερήσεως κτηθίίσης ισχύος 

καί τήν δραστικότητα τής βουλήσεως. Ό  σταυρός, σφραγίς τοϋ απεί

ρου, ούτινος δ σίγλος φέρει τό σημεΐον, αναγγέλλει τήν μέλλουσαν 
άνύψωσιν αύτής τής ισχύος είς τάς σφαίρας τοΰ μέλλοντος.

Μέμνησο, υιέ τής Γής, δτι δ άνθρωπος οφείλει, ώς δ Θεός, νά δρα 
άεννάως. Μηδέν βούλεσθαι, μηδέν πράττειν είνε έπίσης όλέθριον ώς 

το βούλεσθαι ή πράττειν τό κακόν. "Αν δ Μ άγος έμφανισθή) μεταξύ  

τών μαντικών σημείων τοϋ ' ίΐροσχ οπ ίον  σου, τούτο αναγγέλλει δτι 
σταθερά βούλησις καί έμπιστοσύνη είς σέ αύτόν, διευΒυνόμεναι παρά 

τοϋ λογικού καί τής αγάπης τής δικαιοσύνης, θά σέ δδηγήσωσιν είς 

τόν έπιδιωκόμενον σκοπόν καί θά σέ προφυλάξωσιν άπό τούς κινδύ

νους τής πορείας.



Μ Υ Σ Τ Η Ρ Ι Ω Δ Ε Σ  Σ Γ Μ Β Ο Λ Ο Ν  II. —  ΓΡΑ Μ Μ Α Βύνθιν ( Β ) .  —

ΑΡΙΘ Μ ΟΣ 2

Β = 2  ύποδηλοΐ, έν τφ Q-είω Κόβμφ, τήν έπίγνωσιν τοΰ απολύτου  

“Οντος, τοΰ περιλαμβάνοντος τούς τρεις δρου; πάσης έκδηλώσεως : 
το παρελθόν, το ένεστως, τό μέλλον. ■—  Έ ν  τω νοερώ Κόβμφ, την 

Δυάδα, ανταύγειαν της Μονάδος- την Ε π ιστήμη ν, κατανόησιν τών 

όρατών καί αοράτων.— Έ ν  τώ φνβιχω Κόβμω, τήν γυναίκα, τύπον 
τοΰ Άνθρώπου, και συνενουμένην αύτώ πρός έχ.πλήρωσιν όμοιου βίου.

To II μυστηριώδες σύμβολον είκονίζεται διά γυναικός καθημένης 

είς τόν ουδόν τοΰ ναοΰ της "Ισιδος, μεταξύ δύο κιόνων. Ό  πρό; δεξιά 

κίων εΐνε ερυθρός· τό χρώμα τοΰτο δηλοΐ τό καθαρόν πνεΰμα καί 
τήν φωτεινήν άνύψωσιν του ύπέρ τήν ύλην. Ό  άριστερός κίων εΐνε 

μέλας, είκονίζει δέ τήν νύκτα τοΰ χά ο ;ς ,  τήν κάθειρξιν τοΰ άκαθάρ- 
του πνεύματος έντός τών δεσμών τής ύλης. Ή  γυνή στέφεται διά τ ιά 

ρας φερούσης ημισέληνον καί περικαλύπτεται ύπό πέπλου, ούτινος αί 

πτυχαί πίπτουσιν έπί τοΰ προσώπου της. Φέρει ε*πί τοΰ στήθους τόν 

ηλιακόν σταυρόν, επί δέ τών γονάτων βιβλίον ανοικτόν οπερ ήμικα- 

λύπτει διά τοΰ μανδύου. Αύτό τό συμβολικόν σύνολον προσωποποιεί 

την άπόκρυφον ’Επιστήμην τήν άναμένουσαν τόν μύστην είς τόν ου

δόν τοΰ άδυτου τής "Ισιδος, ϊνα τώ διακοινώσ·/) τά  μυστήρια τής 

παγκοσμίου Φύσεως. Ό  ηλιακός σταυρός (άνάλογο; πρό; τό ινδικόν 
L in g a m '1) σημαίνει τήν γονιμοποίησιν τ ή ;  ΰλη; διά τοΰ πνεύματος· 

σημαίνει ώσαύτως, ώ; σφραγί; τοΰ άπειρου, δτι ή έπιστήμη προέρχε
ται παρά τοΰ Θεοΰ, καί οτι αΰτη εΐνε άνευ όρίων ώ; ή πηγή τ η ; .  

Ό  πέπλο; περικαλύπτων τήν τιάραν καί μεταπίπτων έπί τοΰ προσώ
που, ύποδηλοΐ δτι ή άλήθεια άποκρύπτεται άπό τών βλεμμάτων  
της βεβήλου περιεργείας, Τό ήμικεκρυμμένον βιβλίον δηλοΐ δτι τά

( Έ π ε τ α ι  συνέχεια).

1) Tb L ingam  ήτο τό μεταφορικόν σημεΐον τοϋ γάμου. Ή  ιερατική άρχαιό- 

τη ς δεν άπέδιδεν «ίσχυντηλήν ιδέαν ε ί ; τήν θέαν τών παραγωγών οργάνων. Ή  
διαφθορά τών ήθών περιώρισε μετά ταΰτα αύτά τά σύμβολα εί; τούς μυστικούς 

νχού; τής μυήσεως, αλλα τα ήθη δεν έγένοντο διζ τοΰτο καλλίτερα.


