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(Ο Φύλακας βάζει μουσική και καλεί τα μέλη να προσέλθουν κατανυκτικώς για την τέλεση της 
τελετουργίας και  καθοδηγεί τα μέλη να καθίσουν.  Μετέπειτα εισέρχεται η Κύπριδα και ο Κήρυκας, 
χαιρετάνε προς την Ανατολή, και λαμβάνουν τις θέσεις τους. Ο φύλακας χαμηλώνει σιγά σιγά την 
μουσική και προχωράει στην σφράγιση της Σύγκλησης. 
 
Προχωρώντας προς την Ανατολή, και κάνοντας το σύμβολο της Πεντάλφας, σύμβολο της 
πεμπτουσίας, και του αιθερικού, λέει:) 
 
Φύλακας: Πνεύμα της Φωτιάς, σε επικαλούμαστε, έτσι ώστε να διαφυλάξεις την πύλη της 
Ανατολής. 
 
(Προχωρώντας προς την Δύση, και κάνοντας το σύμβολο της Πεντάλφας, σύμβολο της 
πεμπτουσίας, και του αιθερικού, λέει:) 
 
Φύλακας: Πνεύμα του Αέρα, σε επικαλούμαστε, έτσι ώστε να διαφυλάξεις την πύλη της Δύσης. 
 
(Προχωρώντας προς τον Νότο, και κάνοντας το σύμβολο της Πεντάλφας, σύμβολο της 
πεμπτουσίας, και του αιθερικού, λέει:) 
 
Φύλακας: Πνεύμα του Νερού, σε επικαλούμαστε, έτσι ώστε να διαφυλάξεις την πύλη του Νότου. 
 
(ροχωρώντας προς τον Βορά, και κάνοντας το σύμβολο της Πεντάλφας, σύμβολο της 
πεμπτουσίας, και του αιθερικού, λέει:) 
 
Φύλακας: Πνεύμα της Γης, σε επικαλούμαστε, έτσι ώστε να διαφυλάξεις την πύλη του Βορά. 
 
(Ο φύλακας μεταβαίνει  στην είσοδο του Ναού, και λέει:) 
 
Φύλακας: Παρακαλώ εγερθείτε, καθώς εισέρχεται το Φως στον Ναό μας. 
 
(Από την είσοδο του ναού εισέρχεται η Ιέρεια θυμιατίζοντας, θυμίαμα ρόδου, και κρατώντας ένα 
σβησμένο κερί, και ακολουθεί ο Ιεροφάντης κρατώντας ένα αναμμένο κερί. Προχωρώντας 
λαμβάνουν θέσεις Αριστερά (Ιέρεια) και Δεξιά (Ιεροφάντης) από τον βωμό. Ο φύλακας κλείνει την 
πόρτα του Ναού, και κάθεται όρθιος στην θέση του. 
 
Ο Ιεροφάντης υψώνοντας το φως, αναγιγνώσκει μεγαλόπρεπα την παρακάτω μυστική υμνωδία. Η 
ιέρεια θυμιατίζει τρεις έμπροσθεν του ιεροφάντη. Ο Φύλακας βάζει μουσική υμνωδία - 
Γκρεγκόριαν) 
 
Ιεροφάντης: Δυνάμεις εσωτερικές, υμνείτε το Εν και το Παν. Υμνείστε με το θέλημά μου όλες οι 
δυνάμεις μου. Γνώση Αγία, φωτισθείς από Σέ, με Σένα χαίρεται ο νους υμνώντας το νοητό φως.  
Όλες οι δυνάμεις μου υμνήστε μαζί μου. Εγκράτεια και συ Δικαιοσύνη, υμνήστε μεθ’ εμού για το 
αγαθό και το δίκαιο.  Ημετέρα Ελεημοσύνη, ύμνησε μαζί μου το Παν. Άδατε, αλήθεια την αλήθεια, 
αγαθό το αγαθό. Ζωή και φώς, από εσάς προς εσάς απευθύνεται η ευλογία. Ευχαριστώ το Παν, 
την ενέργεια των δυνάμεων, ευχαριστώ το Ον, την δύναμη των ενεργειών. 
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(Ο Φύλακας τερματίζει την μουσική υμνωδία). 
 
Κήρυκας: Τα Πάντα είναι ΕΝΑ, και στο ΕΝΑ υπάρχουν τα Πάντα. ‘Εν Αρχή είναι το Παν(οο) και η 
Άβυσσος(0), και το Παν γονιμοποίησε την Άβυσσο, 
 
(Ο Ιεροφάντης ανάβει το κερί της Ιέρειας).  
 
Κήρυκας:…και γεννήθηκε το ΟΝ (1), 
 
(Η Ιέρεια ανάβει την Κεντρική Εστία στον Βωμό).  
 
Κήρυκας: …το Κοσμικό Αυγό, η Πρωταρχική ΙΔΕΑ, όπως μία λαμπερή Πανσέληνος την Νύχτα. 
Και το ΟΝ διασπάστηκε και πολλαπλασιάστηκε, και γονιμοποίησε την Νύχτα. Και από το σώμα του 
Όντος γεννήθηκε η Δημιουργία, και από το Πνεύμα του Όντος γεννήθηκαν οι Ανθρώπινες Ψυχές, 
όπως ο Έναστρος Ουρανός. Και ο Άνθρωπος περικλείει μέσα του, το Παν, την Άβυσσο, και το Ον. 
 
Κύπρις: Τυφλές οι Ψυχές των Ανθρώπων ψάχνουν μέσα στην Νύχτα τα υπόλοιπα κομμάτια του 
Όντος. Τυφλές ψάχνουν μέσα στις ψυχές των αδελφών τους, καθώς συγκλίνουν προς τα μέσα, να 
ξανασυνθέσουν το ΟΝ μέσα τους, και να βιώσουν το Παν, κυριαρχώντας στην Άβυσσο. 
 
(Πλησιάζουν ο Κήρυκας και η Κύπρις τον βωμό, από βορά και νότο, ο Ιεροφάντης με την Ιέρεια 
στην Ανατολή, και ο Φύλακας στην Δύση. 
 
O Ιεροφάντης παίρνει ένα σβησμένο κερί από τον βωμό και το ανάβει από την Κεντρική Εστία. 
Στην συνέχεια ανάβει το δικό του φως στο βωμό, λέγοντας:) 
 
Ιεροφάντης:  Είθε το στοιχείο της Φωτιάς να μας μεταστοιχειώνει και να μας αναγεννά. 
 
(Ο Ιεροφάντης δίνει το κερί στον Κήρυκα. Στην συνέχεια ο Κήρυκας ανάβει το δικό του φως στο 
βωμό, λέγοντας:) 
 
Κήρυκας: Είθε το στοιχείο του Αέρα να ενδυναμώνει τις ενάρετες σκέψεις και ιδέες μας. 
 
(Ο Κήρυκας δίνει το κερί στην Κύπριδα. Στην συνέχεια η Κύπρις ανάβει το δικό της φως στο βωμό, 
λέγοντας:) 
 
Κύπρις: Είθε το στοιχείο του Νερού να αναζωογονεί τα συναισθήματά μας. 
 
(Η Κύπρις δίνει το κερί στον Φύλακα. Στην συνέχεια ο Φύλακας ανάβει το δικό του φως στο βωμό, 
λέγοντας:) 
 
Φύλακας: Είθε το στοιχείο της Γης να διαφυλάσσει τις πράξεις μας να είναι αγνές και ενάρετες. 
 
(Οι τελετουργοί αναλαμβάνουν τις θέσεις τους. Ο Ιεροφάντης απευθύνεται προς όλους και λέει:) 
 
Ιεροφάντης: Είναι τιμή μου να σας υπηρετήσω σήμερα, αλλά και μεγάλη είναι η ευθύνη μου, γιατί 
εγγυώμαι για την αξία και την εντιμότητά σας. Με όλη μου την ψυχή εύχομαι, να είστε πάντα πιστοί 
στις δεσμεύσεις που αναλάβατε, έχοντας σαν σύμβολο των ανώτερων ιδανικών σας την Συνείδησή 
σας. 
 
Ιέρεια: Αιώνιο Πνεύμα, Ουράνιο, είθε να μας εμπνέεις και να μας καθοδηγείς, έτσι ώστε να 
εξελισσόμαστε εν ειρήνη, και να συνειδητοποιούμε ολοένα και περισσότερο τους Κοσμικούς Νόμους 
που μας συνδέουν μαζί Σου. Είθε όλοι οι άνθρωποι να μάθουμε να αγαπούμε και να βοηθάμε ο 
ένας τον άλλον, έτσι ώστε να ζούμε σύμφωνα με το θέλημα και τους νόμους Σου. Γένοιτο! 
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Όλοι μαζί εκφωνούν: Γένοιτο! 
 
Ιεροφάντης: Αδελφές και αδελφοί μου, ας αναλάβουμε τις θέσεις μας και ας εναρμονιστούμε 
έσωθεν με το είναι μας και έξωθεν μεταξύ μας, με την βοήθεια του πρωτογενούς φωτός και της 
κοσμικής αρμονίας. 
 
(Ο Φύλακας βάζει μουσική διαλογισμού για 5’ τουλάχιστον λεπτά. Παράλληλα η Ιέρεια εκφωνεί με 
αργή και χαμηλή φωνή, αμέσως με την έναρξη της μουσικής). 
 
Ιέρεια: Αδελφοί και αδελφές μου,  
 
(Ακολουθεί κατευθυνόμενος οραματισμός). 
 
(Στη συνέχεια ακολουθεί η εκτέλεση του προεπιλεγμένου ύμνου. Με το πέρας του ύμνου, 
συνεχίζεται σε χαμηλή ένταση απαλή μουσική). 
 
Ιεροφάντης: Πριν ακόμα από την ανατολή του χρόνου, όταν το ερεβώδες χάος της αβύσσου 
κυριαρχούσε παντού και δεν υπήρχε τίποτα δημιουργημένο, αργύρειο ωόν εγκυμονούσε η 
αρχέγονη νύχτα. Ξάφνου, διερράγησαν οι υμένες του ερέβους, τα πέπλα της σκοτεινής αβύσσου 
αναρίγησαν και υπέρλαμπρος ανέστη ο πολυποίκιλος  Πρωτογέννητος, ο Ηρικεπαίος Φάνης.  
 
Ιεροφάντης:  Και εγένετο Φως. 
 
(Ανάβει το φως της έδρας του Ιεροφάντη). 
 
Κήρυκας: Το πρωτογενές Φως, ως υπέρλαμπρη αστραπή ζώσας φωτιάς μέσα στο ερεβώδες 
σκότος, με ανείπωτο ορυμαγδό έσκισε τα σκοτεινά πέπλα του απύθμενου κοσμικού ωκεανού, 
προκαλώντας ασύγκριτη κοσμική θύελλα. Ο χρόνος και ο χώρος εγέρθησαν, η πρωτόγονη φωτιά 
ψυχόμενη έγινε Αύρα και η Αύρα ως συμπαντική θύελλα γέννησε την κίνηση.  
 
Κήρυκας:  Και έπνευσε Πνεύμα Ζων. 
 
(Ανάβει το φως της έδρας του Κήρυκα). 
 
Κύπρις: Οι κοσμικοί άνεμοι άρχισαν να ηρεμούν. Η πνέουσα θυελλώδης κοσμική Αύρα, σιγά σιγά 
καταλάγιασε. Η ορμή καταπραΰνθηκε, η ηρεμία αποκαταστάθηκε. 
 
Η πνοή ψυχράνθηκε και ζωογόνος υγρασία καταστάλαζε. Το ζων ύδωρ πλήρωσε τις χωρικές 
κοιλότητες και η μήτρα του κόσμου ετοιμάσθηκε να κυοφορήσει το Ον για μια νέα επαναγέννηση. 
Το πνεύμα ριπίδωσε τα ύδατα και ρεύματα ανεφάνησαν.  
 
Κύπρις:  Και έρρευσε Ζων Ύδωρ. 
 
(Ανάβει το φως της έδρας της Κύπριδας). 
 
Ιέρεια: Η ροή επιταχύνθηκε και τα κοσμικά ύδατα διακλαδίστηκαν. Η Ουράνια θάλασσα 
διαχωρίστηκε από τον Ωκεανό απ’ όπου αναδύθηκε η Πανγαία. Μητέρα των μακαρίων πνευμάτων 
και των θνητών όντων, αναφάνηκε.  Πάνσεπτη έδρα του αθανάτου κόσμου, πανδότειρα, το κέντρο 
του πολυδαίδαλου σύμπαντος, η φιλόξενη τροφός και κοινωνός της ευτυχούς μοίρας.  
 
(Ανάβει το φως της έδρας της Ιέρειας και του Φύλακα). 
 
Ιέρεια: Αγνή Γη στερεώθηκε. 
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Ιεροφάντης: Αδελφές και αδελφοί μου, ο σταυρός των στοιχείων της πρωτογενούς ουσίας 
στερεώθηκε. Ο πανδαμάτωρ και πυρίπνους αιθήρ, το έναυσμα κάθε ζωής, το άριστο στοιχείο, το 
ακτινοβόλο ρόδο, βλάστημα σελασφόρον και αστροφεγγές, εδραιώθηκε πριν και εν μέσω των 
στοιχείων ως σεπτή πεμπτουσία. Αρχή και ολοκλήρωση της δημιουργίας, είθε να μας εμποτίζεις 
και να αυξάνεις την δεκτικότητά μας, για την ορθή κατανόηση και δόξα της αλήθειας.  
 
(Μικρή παύση). 
 
Ιέρεια: Αδελφοί και αδελφές μου, ήλθε η στιγμή να ενθυμηθούμε τα εμπνευσμένα λόγια των 
διδασκάλων της ανθρωπότητας, τις σοφίες των φιλοσόφων της Ελληνικής αρχαιότητας, των 
πρωτοπόρων της γνώσης, της επιστήμης, της διερεύνησης της αλήθειας. Ας ευχηθούμε να είμαστε 
δεκτικοί και να εμπνευστούμε από αυτά και ας ευγνωμονούμε τους γεννήτορες των λόγων αυτών. 
Ας ευγνωμονούμε και τους μεταλαμπαδευτές της αρχαίας σοφίας, αυτούς που ξύπνησαν την 
υπνώσασα ανθρωπότητα κατά τους θλιβερούς χρόνους του σκοταδιού του μεσαίωνα και 
αναγέννησαν την Ελληνική σοφία, αυτούς που επανεδραίωσαν τις ανθρωπιστικές αξίες και τα 
ιδεώδη, αυτούς που με κίνδυνο της ζωής των εξέθρεψαν τον Διαφωτισμό. Τους άξιους 
αναγεννητές, δασκάλους και συνεχιστές των αξιών και ιδανικών της  ανεκτίμητης αρχαιοελληνικής 
κληρονομιάς, τους αληθείς Ροδόσταυρους. 
 
(Αναγιγνώσκονται τυχόν υπάρχουσες ανακοινώσεις, αλληλογραφία κλπ, τέλος αυτών άρχεται η 
ανάγνωση  της εργασίας της ημέρας. 
 
Με το πέρας της ανάγνωσης της εργασίας της ημέρας, ακολουθεί μικρή παύση. Ο Φύλακας βάζει 
χαμηλή μουσική χαλάρωσης.) 
 
Ιεροφάντης: Αδελφές και αδελφοί μου, ας συλλογισθούμε για λίγο το περιεχόμενο των 
αναγνωσθέντων και ας συγκροτήσουμε και καταθέσουμε τις σκέψεις και ιδέες μας, ως ευγενές 
συμπλήρωμα και καλλωπισμό της αναγνωσθείσης εργασίας. 
 
(Η μουσική αυξάνει σε ένταση για τα επόμενα τρία (3) λεπτά. Με την παύση της μουσικής, η Ιέρεια 
κάνει μια σύντομη περίληψη των αναγνωσθέντων. Κατόπιν δίδεται ο λόγος, πρώτον στους 
τελετουργούς πλήν Ιεροφάντη και στη συνέχεια σε όλους τους συμμετέχοντες. Εφόσον έχουν 
εκφέρει άποψη όσοι το επιθυμούν, δύναται να ζητήσει ο καθείς, συμπεριλαμβανομένων και των 
τελετουργών, δευτερολογία και τριτολογία, μέχρις εξαντλήσεως του θέματος, κατά την κρίση του 
Ιεροφάντη. Η Ιέρεια επισφραγίζει με συνοπτικά συμπεράσματα τις καταθέσεις και κλείνει την 
παράθεση των απόψεων με μικρό λόγο ο Ιεροφάντης).  
 
Ιέρεια: Ας είμαστε ευγνώμονες στους διδασκάλους που συντήρησαν και διεύρυναν την γνώση, ας 
είμαστε ευτυχείς γιατί λαμπρό φως εξέλαμψε, φως γαλήνιο και χαρούμενο και αρχίζει να φωτίζει το 
πηχτό σκοτάδι της άγνοιας.  
 
(Μικρή παύση). 
 
Ιέρεια: Η Γαία συσκοτίσθηκε όταν τα πέπλα της άγνοιας κάλυψαν το πρόσωπό της.  
 
(Σβήνει το φως της έδρας της Ιέρειας και του Φύλακα). 
 
Κύπρις: Το σκοτάδι ήταν φοβερό και τρομερό και ανελισσόταν στριφογυρίζοντας σαν σπείρα που 
ομοίαζε με όφι. Ύστερα το σκοτάδι έγινε σαν κάτι υγρό, ανείπωτα ταραγμένο.  
 
(Σβήνει το φως της έδρας της Κύπριδας). 
 
Κήρυκας: Ανέδυε καπνό με έναν απερίγραπτα θρηνητικό ήχο, σαν από κοχλάζον υγρό που 
ανέρχεται βίαια σαν πνεύμα οργισμένο. 
 
(Σβήνει το φως της έδρας του Κήρυκα). 
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Ιεροφάντης: Βοή ασυνάρτητη ακούστηκε, σαν βρυχώμενη πυρκαγιά. 
 
(Σβήνει το φως της έδρας του Ιεροφάντη). 
 
Ιέρεια: Όταν έσβησε κι η φωτιά, από το στερνό φως, λόγος άγιος γέμισε τον κόσμο κι ολοκάθαρη 
νέα φωτιά ξεπήδησε από τους ατμούς που ανέδυε η υγρή φύση. Κι ήταν ανάλαφρη και μαζί 
δραστική κι ο αέρας που ακολούθησε το πνεύμα που ανέβαινε από το νερό κι από την Γη ως την 
φωτιά, ήταν ανάλαφρο και έμοιαζε να κρέμεται από την φωτιά. Η Γη και το νερό είχαν αναμιχθεί 
τόσο πολύ που δεν ξεχώριζαν πλέον. Μα δονούνταν και ελίσσονταν για να κάνουν να ακουστεί ο 
πνευματικός λόγος. 
 
Ιεροφάντης: Το φως εκείνο είναι ο υπέρτατος Νους, εκείνος που προϋπήρχε πριν από την υγρή 
φύση και το σκοτάδι και ο φωτεινός λόγος που εκπορεύεται από αυτόν, είναι Υιός Θεού. Κι ο 
υπέρτατος Νους και ο Λόγος, είναι Ένα και δεν χωρίζεται το ένα από το άλλο. Η ένωσή τους είναι η 
ζωή. Όποιος κατανοεί το φως, μαθαίνει να το αναγνωρίζει. 
 
Ιέρεια: Αντικρίζοντας νοερά το φως, βλέπουμε αυτό να αποτελείται από αναρίθμητες δυνάμεις. 
Ένας άπειρος κόσμος με αναρίθμητες σπίθες να στροβιλίζονται, ένας χορός στοιχείων όπου 
υπερισχύει η ζωντανή φωτιά με απροσδιόριστη δύναμη. 
 
Ιεροφάντης: Αυτή είναι η αρχετυπική μορφή της απέραντης αρχής πριν την αρχή. Το νοερό 
όραμα της ενότητας του Παντός, η φαντασμαγορία του Φάνητα, το πρωταρχικό κοσμικό αυγό στην 
αρχή της δημιουργίας, ο ζωντανός Έρως που συνέχει τα πάντα, η τέλεια όψη του πριν τον 
διαμελισμό, η πολλαπλότητα του Ενός στην ενότητα του Παντός. «Εν το Παν και εν τω Παντί το 
Εν». 
 
Κύπρις: Η Πρόνοια μέσω της Ειμαρμένης και της Αρμονίας έκανε τις μίξεις και επιτεύχθηκαν οι 
γεννήσεις. Και πλήθυνε η ζωή. Εκείνος που αναγνωρίζει τον εαυτό του  φθάνει στο περιούσιο 
αγαθό. Εκείνος που προσηλώνεται έξωθεν αυτού, μένει στο σκότος και πλανημένος από τις 
αισθήσεις του υποφέρει τα του θανάτου. 
 
Κήρυκας: Τόσο τρομερά αμαρτάνουν όσοι βρίσκονται σε άγνοια, ώστε να στερούνται της 
αθανασίας. Είναι άξιοι  θανάτου εκείνοι που ζουν στο θάνατο. Η πηγή των σωμάτων είναι το βαθύ 
σκοτάδι, η υγρή φύση από την οποία διαμορφώνεται το σώμα στον αισθητό κόσμο. Σ’ αυτόν τον 
κόσμο πίνει νερό και ο θάνατος. 
 
Κύπρις: Αυτός που έχει εννοήσει τον εαυτό του στον εαυτό του, προχωρεί και ανελίσσεται. Από 
φως και ζωή είναι ο Λόγος, ο γεννήτορας θεών και ανθρώπων και όλων των όντων. Ο κατανοών 
τον πρωταρχικό Φάνητα ως φως και ζωή, πορεύεται στην ζωή και υπερισχύει του θανάτου. 
Πορεύεται δια του Νου, μέσω του Νου, γιατί όποιος έχει Νου θα αναγνωρίσει τον εαυτό του. 
 
Κήρυκας: Ο Νους παραστέκεται στους όσιους, στους αγαθούς, στους καθαρούς, στους ελεήμονες 
και ευσεβείς και η παρουσία του γίνεται αρωγή.  Τότε όλα καθίστανται κατανοητά και οδεύουν 
ερωτικά προς την ενότητα.  
 
Κύπρις: Το Νείκος, η Έριδα και η διάσπαση υποχωρούν. Η νέα σύνθεση ευαγγελίζεται την 
αρμονία. Αδελφοί και αδελφές μου, με την αγάπη της ζωής και με την βοήθεια του Λόγου, του 
πρωταρχικού και αληθινού φωτός, ας ενωθούμε σε ζωντανή αδελφότητα.  
 
(Γύρω από τον βωμό άπαντες ενώνονται σε μια ζωντανή άλυσο). 
 
Ιέρεια:  Πλήρεις από όσα προσμέναμε, απείρως ευφραινόμενοι στην αληθή ενότητα, ας 
ευχαριστούμε τον υπέρτατο Νού και ας ευχηθούμε νοερά. Ο ύπνος του σώματος γίνεται 
εγρήγορση της ψυχής, το κλείσιμο των ματιών αληθινή όραση, η ευσεβής σιγή εγκυμοσύνη του 
αγαθού και του Λόγου, η ταπεινή έκφραση αγαθά έργα. Γενόμενοι θεοφόροι της αλήθειας, 
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ευχαριστώντας την μητέρα φύση για το υπέρτατο δώρο της ζωής και τον υπέρτατο Νου, Πατέρα 
και δωρητή του αληθούς φωτός, ας επανέλθουμε στους στίβους της κοσμικής δράσης και 
ευγνωμονούντες ας συνδράμουμε ενεργά για την αρμονία, την ειρήνη και την ευημερία της 
ανθρωπότητας, για την αποκατάσταση της γνώσης και την δόξα της αληθείας. 
 
(Αφήνονται τα μέλη από την άλυσο και οι τελετουργοί σβήνουν τα κεριά του βωμού. Ο Φύλακας 
βάζει εορταστική μουσική και στέκεται δίπλα στην έξοδο). 
 
Ιεροφάντης: Αδελφές και αδελφοί μου, ας πορευθούμε με ειρήνη και όντες υποχρεωμένοι ας 
ανταποδώσουμε την χάρη στους έξωθεν αδελφούς μας. Είθε η αληθής γνώση να εξαπλωθεί επί 
της Γης. Γένοιτο! 
 
Όλοι μαζί: Γένοιτο! 


