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ΟΜΛΛΛΑ Ε ΑΝΟΛΚΣΘ ΣΕΚΣΟΝΛΚΘ ΕΚΔΘΛΩΘ 16-1-2016 

Ο προφθτικόσ και αποκαλυπτικόσ λόγοσ δεν αποτελεί φυςικά ςφγχρονθ επινόθςθ 
αλλά ανκρϊπινθ αςχολία παλαιότατθ και ζχει ςχζςθ με τθν εγγενι τάςθ του 
ανκρϊπου να αναηθτεί. 
Όλθ θ ανκρωπότθτα πριν τθν ζλευςθ του Χριςτοφ ανζμενε το ερχομό ενόσ ωτιρα 
που κα τθν λφτρωνε από τον κάνατο.  
Ο αρχαίοσ κόςμοσ προφιτευςε με διαφόρουσ τρόπουσ το χαρμόςυνο γεγονόσ. Ασ 
αναφερκοφμε ςε μερικζσ από αυτζσ που ζχουν καταγραφεί ςτθν αρχαιότθτα. 
Ο Βιργίλιοσ ςτο ζργο του Μοφςεσ τθσ ικελίασ γράφει: «Εκείνοσ (ο αναμενόμενοσ) 
κα γίνει κοινωνόσ τθσ ηωισ των κεϊν, και κα τον δουν και εκείνοι, και κα κυβερ-
νιςει τθν οικουμζνθ θ οποία κα ειρθνεφςει δια των αρετϊν του πατρόσ.  
Αγαλλιά το ςφμπαν για τον αιϊνα που πλθςιάηει. Είκε, ϊ παί, να διατθριςω τόςο 
μζροσ από τθν προχωρθμζνθ μου ηωι και τόςο πνεφμα, που να είναι αρκετό για να 
υμνιςω τα κατορκϊματά ςου. 
Ο ωκράτθσ ςτθν απολογία του ζλεγε: Ώ Ακθναίοι, ς’ όλθ ςασ τθ ηωι κα κοιμάςτε. 
Με καταδικάηετε ςε κάνατο εμζνα που κατάφερνα να ςασ ξυπνϊ από τον φπνο του 
ςκοταδιοφ. Κα κοιμάςτε μζχρι που να ςασ λυπθκεί ο Κεόσ και να ςτείλει ς’ εςάσ 
εκείνον, που κα ςασ ξυπνιςει πραγματικά.».  
Ο Πλάτων είχε γράψει ςτο βιβλίο του Νόμοσ και Επινομείσ «Ο δίκαιοσ χωρίσ να ζχει 
αδικιςει κα μαςτιγωκεί, κα δαρεί και τζλοσ κα ςταυρωκεί.»  
Ο όλων γράφει. « Όποτεδιποτε εισ τθν διθρθμζνθν ανκρωπότθτα θ άςαρκοσ Κεό-
τθσ κα λάβει ςάρκα. Αυτι θ Κεότθσ κα φζρει τθν απαλλαγι από τα πάκθ.  
Ο άςαρκοσ αυτόσ Κεόσ κα κρεμαςκεί υπό αγνϊμονοσ λαοφ και όλα τα πάκθ κελθ-
ματικά κα υποςτεί.» 
Από τουσ πλζον παλαιοφσ κεςμοφσ τθσ αρχαίασ ελλθνικισ κοινωνίασ - αν και αμφι-
λεγόμενοσ - ιταν ο κεςμόσ τθσ ίβυλλασ. τθν αρχαιότθτα με τθν λζξθ αυτι χαρα-
κτθριηόταν θ οποιαδιποτε γυναίκα με μαντικι ικανότθτα που προφιτευε αυκόρ-
μθτα, χωρίσ να ερωτθκεί, όταν περιερχόταν ςε ζκςταςθ, μελλοντικά ςυμβάντα είτε 
καλα, είτε κακά. Αυτό ςυνζβαινε, όπωσ πίςτευαν οι αρχαίοι Ζλλθνεσ, γιατί δεχόταν 
τθν επίςκεψθ ενόσ κεϊκοφ πνεφματοσ. Οι ίβυλλεσ δεν είχαν ςχζςθ εργαςίασ με 
κάποιο μαντείο ι ιερατείο, οφτε ιταν ιζρειεσ κάποιου ναοφ. 
 



ε αυτό το ςθμείο ζχει ενδιαφζρον να δοφμε τοιχογραφίεσ ςε ορκόδοξουσ χριςτια-
νικοφσ ναοφσ όπου απεικονίηεται θ ίβυλλα μόνθ τθσ και ςε άλλεσ δφο μαηί με 
διάφορουσ Αρχαίουσ Ζλλθνεσ. 
Θ ετυμολογία τθσ λζξθσ «ίβυλλα» δεν είναι γνωςτι με βεβαιότθτα. τθν αρχαιό-
τθτα πίςτευαν, όπωσ μασ πλθροφορεί ο Λατίνοσ ςυγγραφζασ Λακτάντιοσ (4οσ αιϊν 
μ.Χ.), ότι θ λζξθ ιταν ςφνκετθ, από τον δωρικό τφπο του ουςιαςτικοφ «ςιόσ» που 
ςθμαίνει Κεόσ και τον αιολικό τφπο του ουςιαςτικοφ «βόλλα» που ςθμαίνει βουλι, 
κζλθςθ. ίβυλλα, ςφμφωνα με αυτι τθν εκδοχι, ςιμαινε επομζνωσ εκείνθ που 
αποκαλφπτει τθ κζλθςθ του Κεοφ. 
Οι ίβυλλεσ λοιπόν ιταν μάντιςςεσ τθσ αρχαιότθτασ που είχαν τθν ιδιότθτα να 
προφθτεφουν το μζλλον, πζφτοντασ ςε ζκςταςθ όπωσ οι Πυκίεσ. Θ πρϊτθ ίβυλλα 
ονομάηεται ίβυλλα θ Δελφίσ και είναι θ Άρτεμισ, θ αδερφι του Απόλλωνοσ, όπωσ 
γνωςτοποιείται ςτα χόλια εισ τασ «Όρνικασ» του Αριςτοφάνουσ και επιβεβαιϊ-
νεται από τον Κλιμθ τον Αλεξανδρζα, ο οποίοσ μασ διαςϊηει ζνα μικρό τμιμα μιασ 
ποιθτικισ τθσ ψαλμωδίασ. Θ ίβυλλα Άρτεμισ, οφςα Ολφμπια, δεν είναι απλά 
πανάρχαιθ αλλά και άχρονθ αφοφ θ αγγελικι υπόςταςθ τθσ προχπάρχει τθσ 
δθμιουργίασ του ανκρωπίνου γζνουσ. Ιταν δε αρχιζρεια του ιερατικοφ αξιϊματοσ 
τϊν ιβφλλων. Όλεσ οι ίβυλλεσ, ςφμφωνα με άλλεσ πθγζσ, ανεξαρτιτωσ του τόπου 
δράςθσ τουσ, ιταν ιζρειεσ του Απόλλωνα. 
Γι αυτζσ κάνει λόγο ο ωκράτθσ ςτο ζργο «Φαίδροσ» του Πλάτωνα. 
Θ ίβυλλα τθσ Λιβφθσ προφθτεφει ςτο ζργο αυτό. «Αυτόσ πραγματοποιϊντασ τα 
πάντα με τον λόγο κα κεραπεφει κάκε άνκρωπο, κα καταπαφςει τουσ ανζμουσ με 
τον λόγο του και κα κακθςυχάςει τθν κάλαςςα τθν φουρτουνιαςμζνθ, αφοφ τθν 
πατιςει με πόδια ειρινθσ και με πίςτθ. ε εμπτφςματα προςβλθτικά τισ παρειζσ του 
κα προςφζρει και τθν πλάτθ του τθν αγνι ςε μαςτιγϊςεισ κα ςτρζψει. Ενϊ τον 
ραπίηουν, κα ςιωπά, για να μθ καταλάβει κανείσ ποιοσ είναι, τίνοσ (υιόσ) είναι, από 
ποφ ιλκε, για να μιλιςει ςτουσ νεκροφσ. Και κα φορζςει ςτεφάνι ακάνκινο και κα 
του τρυπιςουν με καλάμι τθν πλευρά κατά τθν ςυνικειά τουσ.» 
Θ ίβυλλα θ Δελφικι επίςθσ ςτο ίδιο ζργο προφθτεφει «Σου Ακανάτου (Κεοφ) τον 
μζγα υιό, πολυφμνθτε, φανερϊσ εξυμνϊ. τον οποίο ο φψιςτοσ γονεφσ κρόνο 
παρζδωςε για να τον λάβει εκείνοσ, που δεν γεννικθκε, ωσ διςυπόςτατοσ που ιταν 
λόγω τθσ ςαρκόσ, εμφανίςκθκε, και λοφςκθκε ςτα ρεφματα του ποταμοφ Λορδάνθ, 
τα οποία οδθγεί ςζρνοντασ με απαςτράπτοντα πόδια τα κφματα.» 
Σθν πιο ςθμαντικι κζςθ μεταξφ των ιβυλλϊν κατζχει θ ίβυλλα θ Ερυκραία, θ 
οποία ςφμφωνα με τθν επικρατζςτερθ εκδοχι ιταν κόρθ του Απόλλωνοσ και τθσ 
Λάμιασ. Ο Παυςανίασ ςτα « Φωκικά » του μασ πλθροφορεί ότι ζηθςε προ του 
Σρωϊκοφ Πολζμου, γεγονόσ που εναρμονίηεται και με τθ μαρτυρία του Μεγάλου 
Ακαναςίου, ο οποίοσ για να φανερϊςει ςτον Άρειο το Λόγο τθσ Αλικειασ, μεταξφ 
των επιχειρθμάτων που χρθςιμοποίθςε ιταν και οι χρθςμοί τισ ίβυλλασ τισ 
Ερυκραίασ, τθν παρουςία τθσ οποίασ, τθν τοποκετεί χρονικά τρεισ χιλιάδεσ χρόνια 
πριν τθν εποχι του, δθλαδι γφρω ςτο 2700 π.Χ. 
Ο χρθςμόσ τθσ ίβυλλασ τθσ Ερυκραίασ διαςϊηεται ςτο ζργο του Ευςεβίου «Εισ τον 
βίον Κωνςταντίνου» όπωσ επίςθσ και ςε πολλζσ ςυλλογζσ υβιλλικϊν Χρθςμϊν και 
ςε πολλά χειρόγραφα που βρίςκονται διάςπαρτα τόςο ςτο Άγιο Όροσ όςο και ςτισ 
μεγάλεσ βιβλιοκικεσ τθσ Δφςθσ. τθ ςυγκεκριμζνθ διαφάνεια βλζπουμε ζνα 
απόςπαςμα από ζνα μακροςκελζσ προφθτικό κείμενο ςτο οποίο προφθτεφεται θ 
γζννθςθ του Λθςοφ από τθν παρκζνο Μαρία, το καφμα του πολλαπλαςιαςμοφ των 



πζντε άρτων, το μαρτφριο τισ ταυρϊςεωσ, τα μαςτιγϊματα και τα ραπίςματα, το 
ακάνκινο ςτεφάνι, αλλά και ο Ευαγγελιςμόσ τισ Παναγίασ. Αγνοιςτε το πυκνογραμ-
μζνο λόγο απλϊσ παρατθρείςτε ότι τα αρχικά γράμματα των προτάςεων ςχθμα-
τίηουν τθν ακροςτιχίδα ΛΘΟΤ ΧΡΛΣΟ ΚΕΟΤ ΤΛΟ ΩΣΘΡ ΣΑΤΡΟ.  
Μεταγενζςτερα ο Απόςτολοσ Παφλοσ ςφμφωνα με τον Κλιμεντα τον Αλεξανδρζα 
ςυμβοφλευε τουσ τότε χριςτιανοφσ να μελετοφν τα αρχαία ελλθνικά κείμενα και 
μάλιςτα τουσ ςιβυλλικοφσ χρθςμοφσ. 
«Λάβετε και τασ ελλθνικάσ βίβλουσ. Επίγνωτε ίβυλλαν, ωσ δθλοί ζνα Κεόν και τα 
μζλλοντα ζςεςκαι...» δθλαδι «λάβετε και τισ Ελλθνικζσ βίβλουσ, αναγνωρίςτε τθν 
ίβυλλα, θ οποία αποκαλφπτει τον ζνα Κεό και αυτά που κα γίνουν ςτο μζλλον» 
Αλλά ιταν μόνο οι αρχαίοι ζλλθνεσ που ανζμεναν τον ερχομό κάποιου ςωτιρα. Να 
τουσ ςϊςει από τι και από ποιοφσ; 
Ζνασ ατελείωτοσ κατάλογοσ ονομάτων, εκνϊν και δοξαςιϊν ανοίγεται μπροςτά ςτα 
μάτια του καλοπροαίρετου ερευνθτι. Σου ερευνθτι που ηθτά να φτάςει ςτθν πθγι 
τθσ γνϊςθσ και όχι να βρει καμιά ψθφίδα απόρριψθσ και αμφιςβιτθςθσ. 
Ρωμαίοι, όπωσ ο Σάκιτοσ, ο Αφγουςτοσ, ο ουετϊνιοσ, ο Ουϊργίλιοσ, οι Άραβεσ 
ςφμφωνα με το βίο του Μωάμεκ, οι Λάπωνεσ, οι αρχαίοι κάτοικοι τθσ Αμερικισ και 
του Μεξικοφ, οι Πζρςεσ όπωσ ο Ηωροάςτρθσ 5000 χρόνια πριν από τον Σρωϊκό 
πόλεμο και ο οποίοσ εκεωρείτο κεοπομπόσ, οι Λνδοί, οι ιναίτεσ, οι Κινζηοι, οι 
αμαρείτεσ και φυςικά οι Αιγφπτιοι.. 
Σο αξιοκαφμαςτο για κάκε ερευνθτι είναι θ ομοιότθτα ςε γεγονότα και μυκολογίεσ 
άλλων πολιτιςμϊν. 
Πολφ ςφντομα ςασ παρακζτω μερικά παραδείγματα. 
τθν Περςία ο Ηαρατοφςτρα ι Ηωροάςτρθσ γεννικθκε από τθν παρκζνο Ντουκχάβα 
ςε μια ςπθλιά. Όταν ιταν 30 ετϊν βαπτίςτθκε ςε ποταμό. Ζκανε Καφματα όπωσ θ 
κεραπεία τυφλϊν και ςτθν διδαςκαλία του μιλοφςε για ζναν και μοναδικό Κεό με 
το όνομα Άχουρα Μάςδα. Επίςθσ διζδιδε τθν ανάςταςθ των νεκρϊν και τον Κρία-
μβο του Καλοφ επί του Κακοφ. Για να το πετφχει αυτό, ζπρεπε να ζρκει αντιμζτω-
ποσ με το μζχρι τότε κρθςκευτικό κατεςτθμζνο, γεγονόσ που ζπραξε, με αποτζλε-
ςμα να προκαλζςει και κερμι αφοςίωςθ ςτο πρόςωπό του αλλά και βίαιθ αντί-
δραςθ. 
ε άλλο παράδειγμα ο Μίκρασ γεννικθκε ςτισ 25 Δεκεμβρίου, ωσ απόγονοσ του 
Ιλιου, μζςα ςε μια ςπθλιά. 
τισ κατακόμβεσ τθσ Ρϊμθσ ζχει διατθρθκεί ζνα κατάλοιπο τθσ παλιάσ Μικραϊκισ 
λατρείασ. Είναι μια εικόνα του Μίκρα που είναι βρζφοσ ςτθν αγκαλιά τθσ Μθτζρασ 
του, και ςτα γόνατά τουσ προςφζρονται δϊρα από Πζρςεσ Μάγουσ. 
Ο Μίκρασ άρχιςε να διδάςκει ςε θλικία 30 ετϊν και αποκαλείτο ωσ «ο καλόσ 
ποιμιν», «θ οδόσ τθσ αλικειασ» και «το φωσ το αλθκινό», επίςθσ αναφζρεται ωσ, ο 
Λυτρωτισ, ο ωτιρασ, ο Μεςςίασ και ιταν αυτόσ που ταυτίςτθκε τόςο πολφ με το 
λιοντάρι και το αρνί. 
Ετάφθ ςε ζναν τάφο και μετά από τρεισ μζρεσ αναςτικθκε. Θ ανάςταςι του 
γιορταηόταν κάκε χρόνο. 
Θ κρθςκεία του Μίκρα προθγικθκε του Χριςτιανιςμοφ κατά περίπου εξακόςια 
χρόνια. Θ Μικραϊκι λατρεία κάλυπτε ζνα μεγάλο μζροσ του αρχαίου κόςμου. 
Ο Κρίςνα, κεόσ που κατζχει εξζχουςα κζςθ μζςα ςτο ινδικό πάνκεον, παρουςιάηει 
πολλζσ ομοιότθτεσ με τον Λθςοφ τθσ καινισ διακικθσ. Ο Κρίςνα ζκανε τθν εμφάνιςι  
του πολλζσ εκατοντάδεσ χρόνια πριν το Χριςτό κατά προςζγγιςθ το 1400 π.Χ.  



φμφωνα με κάποιουσ ερευνθτζσ τα ονόματα «Κρίςνα»-«Χριςτόσ» ζχουν κοινι ρίηα. 
Γεννικθκε από τθν παρκζνα Ντεβάκι, που είχε προθγουμζνωσ γονιμοποιθκεί με 
καυματουργικό τρόπο από το κεό Βίςνου, ο οποίοσ ςθμειωτζον είναι το δεφτερο 
μζλοσ τθσ ινδουιςτικισ αγίασ τριάδασ ( Μπράχμα, Βίςνου, ίβα ). O Κρίςνα δζχτθκε 
ωσ δϊρα ςμφρνα, χρυςάφι και λιβάνι από τρεισ ςοφοφσ. φντομα μετά τθ γζννθςι 
του, ζνασ άγγελοσ προειδοποίθςε τθν μθτζρα και τον πατριό του οτι ο δικτάτορασ 
τθσ περιοχισ ςκοπεφει να τον εξοντϊςει, από φόβο μιπωσ του πάρει το κρόνο ςτο 
μζλλον. Πράγματι, ο βαςιλιάσ Κάμςα, όπωσ ονομαηόταν, διζταξε τθν ςφαγι όλων 
των αρρζνων παιδιϊν που γεννικθκαν τθν ίδια νφχτα... 
τθν ενιλικι του ηωι ο Κρίςνα βαπτίςτθκε ςτον ποταμό Γάγγθ, ςυνικεια που 
ακολουκείται και ςιμερα από τουσ πιςτοφσ του, για να εξαγνίςουν το ςϊμα και το 
πνεφμα τουσ. Περιόδευε ςτισ πόλεισ και τα χωριά, ακολουκοφμενοσ από μακθτζσ, 
διδάςκοντασ και κάνοντασ καφματα, όπωσ θ κεραπεία λεπρϊν και τυφλϊν, ο 
εξορκιςμόσ δαιμόνων, θ ανάςταςθ νεκρϊν. υναναςτρεφόταν με φτωχοφσ και 
αμαρτωλοφσ, ταπείνωςε τον εαυτό του πλζνοντασ τα πόδια των άλλων, ενϊ ακόμα 
«μεταμορφϊκθκε» μπροςτά ςτουσ μακθτζσ του. Ιταν πράοσ και ελειμων, δίδαςκε 
οτι πρζπει να ςυγχωρεί κάποιοσ τουσ εχκροφσ του. Πριν πεκάνει οργάνωςε ζναν 
τελευταίο «μυςτικό δείπνο» με τουσ μακθτζσ του. Δολοφονικθκε όταν ιταν 30 
χρονϊν, από το βζλοσ κάποιου κυνθγοφ που τον βρικε ςτθν φτζρνα (εδϊ κυμίηει 
τον ομθρικό Αχιλλζα). Σθ ςτιγμι του κανάτου του ο ουρανόσ ςκοτείνιαςε, ο Κρίςνα 
κατζβθκε ςτον κάτω κόςμο, ενϊ τθν τρίτθ μζρα αναςτικθκε και αναλιφκθκε ςτουσ 
ουρανοφσ. Πιςτεφεται ότι κα επιςτρζψει κάποτε ςτον κόςμο ωσ κριτισ, μετά από 
ανάςταςθ όλων των νεκρϊν, τιμωρϊντασ τουσ άδικουσ και επιβραβεφοντασ τουσ 
δίκαιουσ. Οριςμζνα ονόματα με τα οποία αποκαλείται είναι «ποιμζνασ», «απελευ-
κερωτισ», «λυτρωτισ», «θ αρχι και το τζλοσ», «ο λόγοσ». 
τθν Αίγυπτο ο Ώροσ γεννικθκε ςφμφωνα με αςτρονομικζσ μελζτεσ 3000 χρόνια π. 
Χ. από τθν παρκζνα Μςιδα, ςε ςπθλιά που ξεχειμϊνιαηαν ηϊα και λατρευόταν ωσ 
ανζςπερο Φωσ (Ιλιοσ) ςτισ 25 Δεκεμβρίου με μικρι απόκλιςθ 2 ι 3 θμερϊν. Οι 
αρχαίεσ αιγυπτιακζσ παραδόςεισ, ςφμφωνα με ςτοιχεία παπφρων τθσ Μεγάλθσ 
Πυραμίδοσ ςτθν βιβλιοκικθ τισ Αλεξάνδρειασ, αναφζρουν τθν εμφάνιςθ ενόσ 
λαμπροφ ουρανίου ςϊματοσ ενϊ τρεισ δθμοφιλείσ μάγοι τισ περιοχισ τοφ ζδωςαν 
δϊρα.  
ε τοιχογραφίεσ του 1500 π. Χ. ςτθν αρχαία Κιβα (Λοφξορ) αναπαριςτάται θ παρ-
ουςία του Κωκ, που ενθμερϊνει τθν Μςιδα ότι κα γεννιςει τον υιό του Θλιου. Ο 
Ώροσ βαπτίηεται 30 ετϊν από τον Άνουπ τον οποίο αποκεφαλίηει ο δυνάςτθσ τθσ 
περιοχισ. 
Σζλοσ υπάρχουν αναπαραςτάςεισ του 'Ωρου όπου απεικονίηεται να παραδίδει 
διδαςκαλία ςε μικρό αρικμό ατόμων ςε ζνα βουνό, κυμθκείτε εδϊ τθν επί του 
όρουσ ομιλία. 
Κα μποροφςαμε να ςασ παρακζςουμε ζναν ατελείωτο κατάλογο από αυτζσ τισ 
προφθτείεσ αλλά δεν κα είχε κανζνα νόθμα γιατί θ αμφιςβιτθςθ περί τθσ ελεφςεωσ 
τθσ κεότθτασ του Λθςοφ εξυπθρετεί ςυγκεκριμζνουσ χϊρουσ προςβλζποντασ ςε 
ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ. Εμείσ δεν αναηθτοφμε τθ αλικεια κεωρϊντασ πωσ ότι 
γνωρίηουμε είναι ψζμα. Δεν αναφερόμαςτε ςε όλα αυτά για να ταυτίςουμε τον 
Λθςοφ με όλουσ τουσ άλλουσ που ζχουν αναγνωριςτεί από τθν ανκρωπότθτα ωσ 
Διδάςκαλοι και τυγχάνουν τον ςεβαςμό και τθσ λατρείασ των πιςτϊν και οπαδϊν 
τουσ. 



Εμείσ αντίκετα κζλουμε να αναδείξουμε ότι θ αναμονι του ερχομοφ του Λθςοφ ωσ 
Μεςςία, του λυτρωτι ψυχϊν και ςωμάτων ιταν προδιαγεγραμμζνθ ςε γθ αλλά και 
ουρανό. 
Ζνα από τα πολλά που κατθγοροφν τον τεκτονιςμό είναι και οι μυιςεισ όπου 
κεωροφν ότι επθρεάηουν ι τρομάηουν τουσ μυοφμενουσ. 
Ο φιλόςοφοσ Πλάτων ζλεγε για τα μυςτιρια ςτο ζργο του «Φαίδων»: "φαίνεται ότι 
αυτοί που κζςπιςαν τισ τελετζσ τθσ μφθςισ μασ ςτα μυςτιρια δεν ιταν κουτοί, γιατί 
υπάρχει ζνα κρυφό νόθμα ςτισ διδαςκαλίεσ τουσ, ςφμφωνα με το οποίο οποιο-
ςδιποτε φτάςει αμφθτοσ ςτον Άδθ κα βρίςκεται αιωνίωσ ςτθν λάςπθ, ενϊ οι 
εξαγνιςμζνοι και οι μυθμζνοι κα ηουν με τουσ κεοφσ". Πολφ παρόμοια διδαςκαλία 
με τθν αντίςτοιχθ χριςτιανικι για τθν τφχθ τϊν αβάπτιςτων... 
Φυςικά οι τεκτονικζσ μυιςεισ δεν ζχουν καμιά ςχζςθ με το μυςτιριο τισ βαπτί-
ςεωσ, αυτό είναι κακικον και χρζοσ τισ εκκλθςίασ γιατί μόνον αυτι μπορεί να επι-
καλεςτεί τθν Κεία Χάρθ και ζχει εξουςιοδότθςθ για αυτό, ενϊ οι μυιςεισ ζχουν 
ςυμβολικό και ςθμειολογικό χαρακτιρα, τθρουμζνων τϊν παραδόςεων και δοξα-
ςιϊν μασ. 

Γ. Λ. 
 

 
 


