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Ο

σημαντικός Άγγλος μυθιστοριογράφος Ρόμπερτ Γκρέηβς, στο έργο του
Λευκή Θεά κάνει την διάκριση ανάμεσα σε αυτό που αποκαλεί «ηλιακή
γνώση» και σε αυτό που αποκαλεί «σεληνιακή γνώση». Ο σύγχρονος
και γνωστός σε μας τύπος γνώσης – η λογική γνώση- είναι ηλιακή. Λει-

τουργεί βάση λέξεων και ορισμών των εννοιών και κομματιάζει το αντικείμενο της γνώσης, αναλύοντάς το. Ο Γκρέηβς ισχυρίζεται ότι το σύστημα γνώσης των αρχαίων πολιτισμών βασίζεται πάνω στη διαίσθηση, με την οποία μπορούμε να συλλάβουμε τα γεγονότα
ως ενιαίο σύνολο.
Υπάρχουν αρκετές καταγεγραμμένες περιπτώσεις από παιδιά, που μόλις αντίκριζαν
ένα πολύπλοκο μαθηματικό πρόβλημα, μπορούσαν να πουν τη λύση μέσα σε δευτερόλεπτα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πρόκειται για παιδιά-θαύματα με μυαλό υπολογιστή. Όμως αυτή η εξήγηση δεν επαρκεί. Από επιστημονικής άποψης-δηλαδή σύμφωνα με το σύστημα της λογικής, «ηλιακής γνώσης» μας- κάτι τέτοιο είναι αδύνατον, όμως
πουλί πάνω από το πεδίο των αριθμών και «βλέπει» την απάντηση.
Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι, μολονότι το σημερινό σύστημα γνώσης μοιάζει κατανοητό και επαρκές, πρέπει να υπάρχει κάποια άλλη μέθοδος απόκτησης γνώσης που φέρνει αποτελέσματα με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Η ιδέα αυτή μπορεί να φαίνεται
περίεργη. Είναι σα να προσπαθεί κάποιος να φανταστεί μια άλλη διάσταση εκτός από το
μήκος, το πλάτος και το ύψος. Γνωρίζουμε ότι η σύγχρονη φυσική αξιώνει την ύπαρξη
άλλων διαστάσεων, όμως ο νους μας είναι ανίκανος να τις συλλάβει. Ωστόσο μπορούμε να φανταστούμε ένα μικροσκοπικό, τυφλό σκουλήκι, που είναι πεπεισμένο ότι ο κόσμος αποτελείται από επιφάνειες και δε μπορεί καν να φανταστεί τι εννοούμε με τη λέξη

Μετά από 38
συνεχόμενα χρόνια

editorial

είναι κάτι που το κάνουν οι μαθηματικές ιδιοφυΐες. Είναι λες και ο νους τους αιωρείται σαν

έκδοσης του περιοδικού Νέα Ακρόπολη συνεχίζουμε
να αναζητούμε τη
φιλοσοφική λίθο…
Όλα τα παραπάνω

ύψος. Όσο προσβλητικό μπορεί να θεωρηθεί αυτό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, πρέπει

δεν αποτελούν

να αναγνωρίσουμε ότι, όσον αφορά τη γνώση, δεν είμαστε παρά μικρά τυφλά σκουλή-

πλέον για μας δια-

κια. Ίσως εξαιτίας της μεγάλης τεχνολογικής εξέλιξης και των υπόλοιπων συστατικών της

νοητικές αλήθειες,

«ηλιακής γνώσης», χάσαμε ορισμένες ικανότητες που οι μακρινοί μας πρόγονοι θεωρούσαν δεδομένες.
Οι εσωτερικές παραδόσεις όλων των πολιτισμών μιλάνε για έναν θεσμό, αυτό των

αλλά έναν τρόπο
ζωής, που βελτιώνει καθημερινά τον

μυστηρίων, που ίσως εκεί δίνονταν ένας τύπος γνώσης πιο διαισθητικός. Τα μυστήρια

εαυτό μας και τον

για τον μη-μυημένο σίγουρα θα αποτελούν αινιγματικούς προβληματισμούς και ομιχλώ-

κόσμο.

δη πράγματα. Για τον μύστη όμως, η αντίφαση λύνεται γιατί το Μυστήριο παύει να είναι
τέτοιο και καταλήγει σε Γνώση. Ίσως σε αυτόν του τύπου της «μυητικής γνώσης», που

Το αλχημικό έργο

παρουσιάζεται στα άρθρα του παρόντος τεύχους του περιοδικού μας, να βρίσκεται όχι

βρίσκεται σε εξέλι-

μόνο το παρελθόν αλλά και οι λύσεις για τα σημερινά προβλήματα και γιατί όχι και για το
μέλλον της ανθρώπινης εξέλιξης.

ξη…
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επιστημονικά

νέα

και άλλα...
Εκεί που η
επιστήμη
συναντάει
την εσωτερική
φιλοσοφία

Τα μυστήρια της Αιγύπτου
Εμπνευση στους δημιουργούς κι-

«μπουκέτο» των μεγάλων πρωταγωνιστών) ενώ η «Μούμια 2»
είναι η πιο πρόσφατη ταινία με τον Τομ Κρουζ.

νηματογραφικών ταινιών θα δώσει η

Επίσης κόμικ και video game και όλες οι εκδοχές της σύγ-

υπόθεση της εξέτασης μούμιας 4.000

χρονης βιομηχανίας παραμυθιών που έκαναν τα μυστήρια της

ετών από το FBI

Αιγύπτου ιδιαιτέρως ευπώλητα. Βοηθούν σε αυτό και οι αντι-

Η υπόθεση αυτή θα μπορούσε,
στο περιθώριο του επιστημονικού επιτεύγματος σχετικά

κρουόμενες θεωρίες των αιγυπτιολόγων για το πώς χτίστηκαν
οι πυραμίδες, αλλά και τα περίφημα hoax περί εξωγήινων.

με το αρχαίο DNA, να γίνει ο θεματικός άξονας μίας

Οι αρχαιολόγοι μπορεί να διαφωνούν γι’ αυτήν την εκλαΐ-

επιτυχημένης σειράς στο Netflix. Το FBI («πρωταγωνιστής» σε

κευση της επιστήμης, και έχουν τα δίκια τους. Είναι όμως ένας

μυθιστορήματα, ταινίες, κόμικς και σίριαλ από την ίδρυσή του

τρόπος να γίνει πιο προσιτή στο ευρύ κοινό. Δεν είναι τυχαίο

το 1908), ένα μεγάλο μουσείο (με τον «Κώδικα Ντα Βίντσι»

άλλωστε ότι η Λάρα Κροφτ είναι αρχαιολόγος.

έγινε δημοφιλές σκηνικό ιστορικού σασπένς), γενετιστές σε
ρόλο «ντέτεκτιβ της Ιστορίας» και μια μούμια με ζωγραφιστά
φρύδια που ψάχνουν να βρουν αν πρόκειται για άνδρα ή
γυναίκα.

ΠΗΓΗ: in.gr

Τα 7 αρχαιολογικά μυστήρια που αναμένεται να
λυθούν αυτόν τον αιώνα

Κάτι μου λέει, ότι η ιστορία αυτή θα δώσει έμπνευση σε αρ-

Τα μυστήρια της αρχαιότητας ανέκαθεν συνάρπαζαν το

κετούς σεναριογράφους ,που θα περιτυλίξουν τα επιστημονικά

κοινό. Τα μυστικά των πολιτισμών που κυριάρχησαν στη Γη

στοιχεία στη συσκευασία ενός «παραμυθιού», από εκείνα που

πριν από χιλιάδες χρόνια πάντα ασκούσαν μια ιδιαίτερη γοη-

αρέσουν στους μεγάλους. Αλλωστε, η Αίγυπτος, οι πυραμίδες

τεία, σε μεγάλο βαθμό λόγω των μύθων και θρύλων που έφτα-

και οι μούμιες (οι πιο «ζωντανές» παρουσίες των αρχαίων χρό-

σαν μέχρι τη σύγχρονη εποχή, αναγόμενοι πιθανώς σε πραγμα-

νων στη σύγχρονη εποχή) τροφοδοτούν συστηματικά τη φα-

τικά γεγονότα και προσωπικότητες.

ντασία των σύγχρονων παραμυθάδων για ενηλίκους.

Ο Φρέντρικ Χίμπερτ, αρχαιολόγος του National Geographic

Πριν από σχεδόν δύο αιώνες, το 1827, η Τζέιν Λούντον,

και μέλος της National Geographic Society, χαρακτηρίζει τον

συγγραφέας επιστημονικής φαντασίας, έγραψε τη «Μούμια,

21ο αιώνα τη «νέα εποχή της εξερεύνησης» και προβαίνει σε

ένα παραμύθι του 22ου αιώνα» όπου περιγράφει πώς, σε αυτήν

επτά προβλέψεις όσον αφορά στο ποια θα είναι τα επτά αρχαι-

τη μακρινή τότε και κοντινή τώρα εποχή, η μούμια του Χέοπα

ολογικά μυστήρια τα οποία αναμένεται να λυθούν μέσα στον

θα σώσει την ανθρωπότητα από την ανηθικότητα. Ακολούθη-

21ο αιώνα.

σαν πολλά ανάλογα μυθιστορήματα και, κυρίως, κινηματογρα-

1: Ανακάλυψη άγνωστων πόλεων ή και πολιτισμών στην

φικές παραγωγές με θέμα την αρχαία Αίγυπτο και τις πυραμί-

Κεντρική και Νότια Αμερική. Οι αρχαιολόγοι χρησιμοποιούν

δες (ή έστω ως σκηνικό όπως το «Εγκλημα στο Νείλο» με το

τεχνολογία LIDAR (light detection and ranging) για να «δουν»
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κάτω από την πυκνή βλάστηση σε μέρη

ανοίξουν. Μέσω τεχνολογίας GPR και

συμφωνεί με τον ανθρωπολόγο Τζόνας

όπως η Ονδούρα και το Μπελίζ, για να

μαγνητομέτρων μπορεί να χαρτογραφη-

Ράινχαρντ, που εκτιμά ότι δεν υπάρ-

εντοπίσουν οικισμούς των οποίων η

θεί το εσωτερικό, και μικροσκοπικά ρο-

χει κάποια μεμονωμένη ερμηνεία/ θεω-

ύπαρξη ήταν άγνωστη.

μπότ μπορούν να μπουν μέσα και να τον

ρία που να μπορεί να θεωρηθεί σωστή.

εξερευνήσουν με ελάχιστο κίνδυνο πρό-

Εδώ εισέρχεται η ανάλυση μέσω υπολο-

κλησης ζημιών.

γιστών τεράστιων όγκων γεωγραφικών

2: Ανακάλυψη του τάφου του Μεγάλου Αλεξάνδρου ή του Τζένγκις Χαν:

και αρχαιολογικών δεδομένων.

Τεχνολογίες όπως το GPR (Ground

4: Αποκρυπτογράφηση της μυστηρι-

Penetrating Radar) επιτρέπουν τη εξε-

ώδους γλώσσας των αρχαίων Μινωιτών

6: Εύρεση ενός ολοκληρωμένου και

ρεύνηση σημείων ενδιαφέροντος κάτω

(Γραμμικής Α): Ο μινωικός πολιτισμός,

καλά διατηρημένου πτώματος Νεάντερ-

από την επιφάνεια της γης χωρίς σκάψι-

που άλλοτε διαφέντευε μεγάλο κομμά-

ταλ: Καθώς η αύξηση της θερμοκρα-

μο. Στο πλαίσιο του Valley of the Khans

τι της Μεσογείου, αποκαλύφθηκε τον

σίας παγκοσμίως επιφέρει υποχώρηση

Project του National Geographic η ομά-

προηγούμενο αιώνα, αλλά η γλώσσα

των παγετώνων, θεωρείται πολύ πιθα-

δα του Χίμπερτ χρησιμοποίησε δορυ-

τους δεν έχει αποκωδικοποιηθεί/ «μετα-

νό ότι, αργά ή γρήγορα, κάποια στιγμή

φορικές εικόνες για τον εντοπισμό πι-

φραστεί» ακόμα, και ως εκ τούτου απο-

θα εμφανιστεί ένας καλά διατηρημένος

θανών σημείων, και μετά προέβη σε

τελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια

άνθρωπος Νεάντερταλ- όπως βρέθηκε

έρευνα με GPR. «Όσο μεγαλύτερη πε-

της σύγχρονης αρχαιολογίας. Για την

αντίστοιχα μωρό μαμούθ ηλικίας 40.000

ριοχή ερευνάς, τόσο πιθανότερο είναι

επίλυση του συγκεκριμένου μυστηρίου

ετών στη Σιβηρία.

να βρεις κάτι. Γιατί όχι τον τάφο του

μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σύγχρονη

7: Επιβεβαίωση της παρουσίας Βί-

Τζένγκις Χαν; Ή του Μεγάλου Αλεξάν-

τεχνολογία Big Data, και μοντέρνοι και

κινγκ στη Βόρεια Αμερική σε μεγάλη

δρου;»

πανίσχυροι υπερυπολογιστές.

κλίμακα: Με την αύξηση της θερμοκρα-

3: Είσοδος στον τάφο του πρώτου

5: Κατανόηση των λόγων πίσω από

σίας να φέρνει αποκαλύψεις μυστικών

αυτοκράτορα της Κίνας: Οι αρχαιολόγοι

τη δημιουργία των Γραμμών της Νά-

που κρύβονται στους παγετώνες, θε-

γνωρίζουν που ετάφη ο Κιν Σι Χουάνγκ

σκα: Οι ερευνητές ακόμα προσπαθούν

ωρείται ότι στον Καναδά θα βρεθεί πι-

Ντι, περιτριγυρισμένος από τον διάση-

να καταλάβουν τι κρύβεται πίσω από

θανώς δίκτυο οικισμών Βίκινγκ, που θα

μο στρατό πολεμιστών από τερακότα.

τα αρχαία γεωγλυφικά στο Περού, που

έχει ως αποτέλεσμα να γραφτεί ξανά η

Ωστόσο, ο κίνδυνος πρόκλησης ζημιών

είναι ορατά από μεγάλα ύψη. Κάποιες

ιστορία της «ανακάλυψης» της Αμερι-

σε αντικείμενα που έχουν διατηρηθεί

εξηγήσεις είναι ότι απεικονίζουν αστε-

κής, προβλέπει ο Χίμπερτ.

εδώ και πάνω από 2.000 χρόνια κάνει

ρισμούς ή ότι σχετίζονται με τον υδρο-

τους αρχαιολόγους διστακτικούς να τον

φόρο ορίζοντα της περιοχής. Ο Χίμπερτ

ΠΗΓΗ: huffingtonpost.gr
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Χάρυ Πότερ: Ο Θεός-Ήλιος, νικητής του
σκοταδιού.

Τ

ο

επίθετο

(Potter),

του
δηλώνει

Harry

Harry Potter, εξιστορεί τις μεταφυσικές

κύριο λόγο στην ινδική χερσόνησο.

τον

παραδοσιακές διδασκαλίες από μια

Ο Θεός-Ήλιος, σύμφωνα με τις Βέδες,

μεγάλη ποικιλία πηγών .

είναι

πολυδιάστατο χαρακτήρα

μια

άμεση

ενσάρκωση

του

της ιστορίας, καθώς ο

Η ιστορία του Harry Potter είναι

Ύψιστου Κύριου Βισνού με τη μορφή

τίτλος Pater (Πατήρ) ή Πατέρας, ήταν

ένα θεολογικό δράμα που αναπαριστά

του Σαρύα - Ναραγιάνα και είναι η

ο έβδομος και υψηλότερος βαθμός

με απλό και συμβολικό τρόπο μια μετα-

κυρίαρχη

μύησης

θρησκεία

φυσική κατανόηση η οποία όμως είναι

στα

του Μίθρα που ασκήθηκε πλατιά στη

ακριβής και αναφέρεται σε ενός είδους

εξαγνισμού των αμαρτιών. Ο Ήλιος

Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αυτή η θέση

μυητικής διδασκαλίας, όπως αυτή εξα-

καταλαμβάνει μια ιδιαίτερη θέση, επειδή

μέσα στη θρησκεία, έγινε αργότερα η

σκούνταν στις αρχαίες Σχολές Μυστη-

ενώ οι άλλοι κύριοι πλανήτες είναι

θέση του Πάπα στη Ρωμαιοκαθολική

ρίων της Μέσης Ανατολής (Αίγυπτος,

αντικείμενα λατρείας και σεβασμού, οι

εκκλησία, με τον ανώτατο Ποντίφικα

Βαβυλώνα, Ρώμη κ.λπ.). Αυτή η μορφή

κυρίαρχες θεότητές τους ανήκουν στην

να υιοθετεί τα μιθραϊκά διακριτικά

λατρείας ήταν ένας τρόπος θυσίας και

τάξη των Ντέβας (Devas) ή «ημίθεων»,

σύμβολα του βαθμού του «Πατήρ»,

προσφοράς στον Ήλιο, μέσω της συμ-

φανταστικών

συμπληρωμένα με το κόκκινο καπέλο,

μετοχής και τον διαλογισμό πάνω στο

όντων που κυβερνούν διάφορες όψεις

την ποιμενική ράβδο και το δακτυλίδι

συμβολικό ταξίδι του ήλιου προς το

της υλικής δημιουργίας.

που φοριόνταν απ’ όσους έφταναν

θάνατο και την αναγέννησή του. Αυτό

Αυτά τα όντα, αν και εξυμνούνται,

το επίπεδο αυτό στην ιεραρχία. Η

περιέχει τη διπλή άποψη, του να δείξει

είναι δεκτικά στις επιρροές της υλικής

οντότητα που λάτρευαν ήταν φυσικά

τη θεολογική αρχή του διαχωρισμού

φύσης

ο Θεός - Ήλιος που αναφέρονταν σαν

της ψυχής από τον Θεό και την μετέ-

στη διαδικασία του θανάτου και της

Μίθρας, μια σανσκριτική λέξη για την

πειτα απελευθέρωσή της απ’ τα δεσμά

μετενσάρκωσης, είτε αφού παρέλθει η

ίδια θεότητα. Η περσική Zend-Avesta, η

της ύλης, καθώς και την παραδοχή της

διάρκεια ζωής τους ή εξαιτίας κάποιας

ιερή Γραφή του Ζωροαστρισμού, δείχνει

ενσάρκωσης της Απόλυτης Αρχής στον

αποσύνθεσης του υλικού σύμπαντος,

ξανά την ίδια θεολογική αντίληψη που

υλικό κόσμο με τη μορφή του Ήλιου, ο

όταν τα συστατικά στοιχεία της ύλης

έρχεται απ’ τις Βέδες, καθώς εκεί ο

οποίος δίνει φως και ζωή σε όλα τα ζω-

συγχωνεύονται ξανά στο σώμα του

Μίθρας αναφέρεται σαν ξεχωριστός απ’

ντανά όντα.

Κυρίου.

στην

περσική

θεότητα

καθημερινές

τελετουργίες

πανίσχυρων

ουράνιων

υποτάσσονται

είναι

μοιραία

τις υλικές σχέσεις. Θεωρείται σαν

αντίληψη απορρέει από τη Βεδική

πραγματικότητα ο «Hari Pater» ή

προέκταση της Απόλυτης Θεότητας.

διδασκαλία που ασκούνταν στον αρχαίο

ο «Πατέρας - Θεός» και πολεμάει

κόσμο και τώρα συναντάται κατά

εναντίον των δυνάμεων του Σκότους
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Potter

του

Αυτή η συγκεκριμένη θεολογική
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Harry

λατρεύεται

τις υπόλοιπες θεότητες που ελέγχουν

Η λίστα των σχέσεων μέσα στον

Ο

και

που

στην

που συμβολίζονται από τον Voldemort,

αρχαίο Βεδικό Ντάρμα (Dharma). Είναι

Ο Harry πέφτει στα χέρια των

ή αλλιώς τον «Baal de Mort», τον Κύριο

σημαδεμένος στο μέτωπο από παιδί, όχι

muggles, γνωστών και σαν sudras,

του Θανάτου. Κάνει ό,τι και ο Parsival,

απλά με τη μορφή ενός tilaka ή ενός ση-

των βέβηλων ή αμύητων και στέλνεται

ο «ηλίθιος» της τράπουλας Ταρώτ,

μαδιού μύησης στα μυστήρια του Θεού,

στο ashrama του μάγου ή πνευματι-

μέσω της αθωότητάς του. Δεν επιθυμεί

αλλά μ’ ένα σύμβολο του Θεού - Ήλιου,

κού δασκάλου, όπου διδάσκεται μαγεία

εγωιστικά τη Φιλοσοφική Λίθο, που

με το σημάδι της αστραπής, γνωστό και

για την οποία δείχνει μια φυσική κλί-

είναι επίσης γνωστή σαν το Ιερό

σαν ρούνος Sig (Sig Rune), που συμβο-

ση. Οι Σχολές με τους διάφορους μα-

Δισκοπότηρο (Holy Graal).

λίζει τον Ήλιο στο αρχαίο σύστημα ρού-

θητές: Gryfindorf (Λιοντάρι), Slytherin

Αυτή ακριβώς η επιθυμία είναι η βα-

νων Futhark και που εμφανίζεται στην

(Φίδι), Hufenpuf (Δράκος), Ravenclaw

σική αιτία της δέσμευσής μας, η ανάρ-

πρόσφατη ιστορία μας στην ηλιακή λα-

(Αετός) - συμβολίζουν τα τέσσερα στοι-

μοστη επιθυμία που συνίσταται στην

τρεία της ομάδας που κατέλαβε την κυ-

χεία της φύσης ή των κινητήριων δυνά-

παραπλάνηση της αιώνιας ψυχής από τα

βέρνηση της Γερμανίας, έχοντας σαν

μεων (αέρας, γη, φωτιά και νερό), με την

κοσμικά υλικά στοιχεία και την επακό-

σύμβολο των πιο φοβερών ομάδων της

εξαίρεση του πέμπτου, του αιθέρα, που

λουθη έλξη ή αποστροφή για τα παρά-

το διπλό Sig των SS που κραδαίνοντας

δρα απλά σαν το ενοποιητικό διάμεσο

γωγα της υλικής φύσης. Παρόλα αυτά,

την σβάστικα, το αρχαίο σύμβολο της

της δράσης των υπόλοιπων.

ο Harry, είναι σύμβολο της αγνότητας,

Καλής Τύχης (το οποίο διαστρεβλώθηκε

Αυτά τα πολλαπλά επίπεδα συμβο-

ο ίδιος ο Υπέρτατος Θεός - Ήλιος και

από τις πρόσφατες εμπειρίες), έψαλαν

λισμού είναι συνήθη σ’ αυτό το είδος

κρατάει στα χέρια του αυτό που όλοι οι

«Sieg Heil», ή «Χαίρε Ήλιε».

λογοτεχνίας και σχεδιάζονται ώστε να

άνθρωποι εποφθαλμιούν, το Graal, σύμ-

δείξουν πολλές διαφορετικές ταυτό-

βολο της αιώνιας ζωής ενσαρκωμένης

χρονες όψεις της πραγματικότητας, έτσι

σε υλική μορφή, που μπορεί να παρέ-

ώστε μια ιστορία που έχει την πηγή της

χει όλες τις επιθυμίες του ατόμου
που το κατέχει, αλλά δεν έχει
καμία έλξη για την αληθινή

στην κίνηση των ουρανίων σωμάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για να περιγράψει συγκεκριμένα υλικά γεγονότα, ενώ

σοφία.
Αυτή η λίθος συμ-

την ίδια στιγμή οδηγεί αυ-

βολίζει την πρωταρ-

τόν που μυείται στις πιο

χική πνευματική τε-

προφανής πνευματικές

λειότητα μέσα και
από τον εαυτό του,
αλλά
ται

αναφέρεεπίσης

αλήθειες.
MARK ROMAN

σε

ένα φαινομενικά

πραγματι-

κό αντικείμενο
για το οποίο ο
Harry περνάει
από μια διαδικασία

μύησης

που έχει επίσης
τις ρίζες της στο

7

Η 7η ΤΕΧΝΗ
Κείμενο: Δημήτρης Γακηλάζος, dgakilazos@filosofikilithos.website

Θ

α μπορούσε να ειπωθεί ότι τα Μυστήρια κρύβονται σε κάθε ταινία που βλέπουμε. Μπορεί αυτή η άποψη να
φαίνεται περίεργη, ειδικά μέσα στο πλήθος κακών ταινιών που βγαίνουν κάθε χρόνο, αλλά ας το σκεφτούμε λίγο:
Ο κινηματογράφος αποτελεί, σε μεγάλο βαθμό, μετεξέλιξη του θεάτρου. Το θέατρο, με τη σειρά του, ξεπήδησε από
τις τελετουργικές αναπαραστάσεις των Μυστηρίων της αρχαιότητας. Μια ταινία που μπορεί και “δονεί” μέσα μας,

μπορεί να μας φέρει σε μια κατάσταση κάθαρσης, αντίστοιχα με τις αρχαίες τραγωδίες. Και μπορεί να πει κανείς ότι αυτό συμβαίνει
μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αλλά η αλήθεια είναι, όσο κι αν μας αρέσει να εξιδανικεύουμε κάποια πράγματα, ότι το ίδιο ίσχυε
και στην αρχαιότητα.
Όλως περιέργως (ή, κατά άλλη άποψη, πολύ ταιριαστά), δεν βρίσκουμε πολλές ταινίες που να έχουν σαν θέμα τους τα ίδια τα
Μυστήρια. Πιο συχνά βλέπουμε κάποια μπασταρδεμένη μορφή σε κάποια ταινία τρόμου, που μόνο σκοπό έχει να προσδώσει μια
αίσθηση δέους και φόβου (το πόσο καλά το καταφέρνει είναι άλλο θέμα). Ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε με το πολύ εμβληματικό
για να μην αναφερθεί The Wicker Man (1973). Ένας συντηρητικός και θρησκόληπτος αστυνομικός καταφθάνει σε ένα νησί στα
παράλια της Σκωτίας, για να ερευνήσει την εξαφάνιση ενός νεαρού κοριτσιού. Σύντομα ανακαλύπτει ότι τα πράγματα δεν θα είναι
εύκολα μιας και κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει την κοπέλα. Ο αστυνομικός δεν πείθεται, ειδικά όταν γίνεται μάρτυρας των νεοπαγανιστικών θρησκευτικών πεποιθήσεων και πρακτικών που επικρατούν στο νησί. Μια πιο θετική πλευρά (και πολύ πιο κοντά
σε πραγματικές παραδόσεις) βλέπουμε στο The Mists of Avalon (2001), όπου βλέπουμε την ιστορία του Βασιλιά Αρθούρου, μέσα
από τα μάτια της Μοργκάνα ΛεΦέι, η οποία παρουσιάζεται σαν μια ιέρεια της αρχαίας Κελτικής θρησκείας που βλέπει τον κόσμο
της να καταρρέει λόγω της επικράτησης του χριστιανισμού στα βρετανικά νησιά.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού βρίσκουμε το Dreamkeeper (2003), με έναν γέρο ινδιάνο και τον εγγονό του να ταξιδεύουν για το Πανεθνικό Powwow. Ο νεαρός, αποκομμένος από τις ινδιάνικες ρίζες του, δεν ενδιαφέρεται για το ταξίδι και ο μόνος
λόγος που συμφώνησε να συνοδεύσει τον παππού του είναι για να ξεφύγει από τα προβλήματα που έχει με μια τοπική συμμορία.
Στον δρόμο, ο γέρος διηγείται ιστορίες και θρύλους, κάθε μια από τις οποίες έχουν να διδάξουν κάτι στο νεαρό.
Για να κλείσουμε, στρέφουμε το βλέμμα μας σε μια κάπως άγνωστη περιοχή με το The Last Wave (1977). Μία θυελλώδη νύχτα στο Σίδνεϊ, ένας νεαρός Αβορίγινας δολοφονείται κατά τη διάρκεια ενός καυγά. Πέντε άλλοι Αβοριγίνες κατηγορούνται για
το φόνο και ο δικηγόρος που αναλαμβάνει την υπεράσπισή τους υποπτεύεται πως ο φόνος σχετίζεται με κάποια τελετουργική
τιμωρία του νεκρού από τους ομόφυλούς του. Όλοι φαίνεται να διαφωνούν, καθώς οι ιθαγενείς της πόλης δεν ανήκουν σε φυλές,
ενώ ακόμη και οι κατηγορούμενοι το αρνούνται. Ο δικηγόρος, όμως, νιώθει πως βρίσκεται κοντά στη λύση του μυστηρίου, μια
αίσθηση που ενισχύεται από περίεργα όνειρα που υποδηλώνουν έναν συσχετισμό μεταξύ των καιρικών συνθηκών και του φόνου.

Τα Μυστήρια στην
Αρχαία Ελλάδα
Κείμενο: Χάρης Κληματσίδας

Η

Μυστήριο

πρώτα κανείς να μυηθεί, κοινώς να

θάνατον, το νόμο και την ενότητα, που

στην αρχαία Ελλάδα

εισαχθεί. Αυτός που περνούσε αυτή την

συνδέουν όλα τα όντα. Επίσης ήταν τε-

σήμαινε το μυστικό,

κατάσταση

λετουργίες για την ευκαρπία και τη γο-

το άρρητο μέρος μιας

το πρόσωπο που τον εισήγαγε σ’ αυτή

τελετής ή λατρείας, που δεν γινόταν

Μυσταγωγός. Στην εσωτερική έννοιά

Στα Μυστήρια όλων των εποχών και

φανερή σε άτομα που δεν είχαν μυηθεί.

τους παρουσίαζαν τις αιώνιες αλήθειες,

όλων των θρησκειών οι άνθρωποι επιδί-

Όπως φαίνεται και ετυμολογικά, η λέξη

είτε ήταν φυσικές είτε ήταν πνευματικές,

ωκαν τη βοήθεια του θεού ή των θεών.

παράγεται από το ρήμα μυείν, δηλαδή

που

Τα Μυστήρια εμφανίζονται σε ένα αρκε-

κλείνω και αναφέρεται κυρίως στα

χιλιάδων ετών.

λέξη

πνευματικές

στην αρχαία Ελλάδα,

στο

πέρασμα

τά αναπτυγμένο πολιτιστικό στάδιο του
ανθρώπου . Η σύλληψη της έννοιας των

αυτά, φαίνεται ότι παρουσίαζαν αλλη-

θεών, των πνευμάτων και ενός υπερβα-

κληρονομιές

γορικές αναπαραστάσεις που συμβο-

τικού κόσμου, που υπάρχει πέρα από τις

όπου έπρεπε

λίζουν τα πεπρωμένα των ψυχών μετά

αισθητές δυνατότητες του ανθρώπου,

Τα αρχαία Μυστήρια ήταν μία
τις

διατηρήθηκαν

νιμότητα της γης.

Από τα λίγα που γνωρίζουμε για

μάτια και στα χείλη.
από

ονομαζόταν Μύστης και
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γυπτιακά ιερά όπως ο Κάδμος , ο Ορφέας, ο Φερεκύδης, ο Επιμενίδης , ο Πυθαγόρας.

ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ
«… Η κόρη έπαιζε ασταμάτητα στα
λιβάδια που τόσο πολύ αγαπούσε. Ήταν
η εποχή που η ζωή εκδηλωνόταν στη γη
με πολλά χρώματα. Μέσα στο παιχνίδι
η κόρη είδε ένα θεσπέσιο λουλούδι, ένα
Νάρκισσο κι έτρεξε να τον πάρει. Εκεί
κοντά έβοσκε τους χοίρους του ο Ευουλέας και μόλις η κόρη άγγιξε το Νάρκισσο ο Πλούτωνας βρήκε την ευκαιρία να
την πάρει κοντά του, ανοίγοντας ένα χάσμα όπου μαζί με την Περσεφόνη έπεσαν
και οι χοίροι του Ευουλέα. Η μητέρα της
έτρεξε να τη βρει δίχως αποτέλεσμα και
καθώς η λύπη της Θεάς συνεχιζόταν , ο
Δίας θέλοντας να τη βοηθήσει έκανε μία
συμφωνία με τον Πλούτωνα. Το 1/3 του
χρόνου να είναι βασίλισσα του κάτω κόσμου και τα 2/3 να είναι επάνω στη γη με
την μητέρα της…»
Οι θεοί αυτών των μυστηρίων είναι
αποτελούσαν την αναγκαία προϋπό-

να κατακτήσει ο μυημένος με την ψυχή

δύο ζεύγη , η Μητέρα - Κόρη και ο Θεός

θεση για την ύπαρξη των Μυστηρίων.

του την αγάπη και την πνευματική ελευ-

- Θεά .

Αυτές οι μυστηριακές τελετές είχαν ως

θερία.

Ο μύθος της Δήμητρας και της

σκοπό να αφυπνίσουν τη συνείδηση των

Στον ευρύτερο χώρο του Αιγαίου και

Περσεφόνης αποτελεί το κέντρο της

ανθρώπων και τους πνευματικούς ορί-

της Ελλάδας γενικότερα τα Μυστήρια

λατρείας των Ελευσινίων. Υπάρχουν

ζοντές τους αφήνοντας στην άκρη την

γίνονταν δύο φορές το χρόνο, το φθινό-

ενδείξεις ότι τα Ελευσίνια Μυστήρια

ροή τον βέβηλο ρυθμό της καθημερινής

πωρο με τη σπορά και την άνοιξη όταν

ιδρύθηκαν από τον Εύμολπο το 1.400

ζωής. Εκεί μπορούσαν να λάβουν μέρος

τα σπαρτά θέλουν βροχή, αλλά σε κάθε

π.Χ κι ότι άρχισαν να λειτουργούν

μόνο όσοι πετύχαιναν μετά από προε-

περιοχή τα μυστήρια τελούνταν ανάλο-

επίσημα τον 8ο αιώνα π.Χ Υπήρχαν τα

τοιμασίες δοκιμασιών και υποσχέσεων

γα με το κλίμα.

μικρά (Ελάσσονα) τα εν Άγραις και τα

(π.χ περί εχεμύθειας) και μόνο τότε γί-

Κάποια από τα Μυστήρια είχαν απο-

μεγάλα (Μείζονα) Μυστήρια. Σύμφωνα

νονταν δεκτοί στο χώρο των μυημένων.

κτήσει πανελλήνια εμβέλεια όπως τα

με ορισμένους μελετητές, δεν πρέπει

Στους χώρους εκείνους ιδιαίτερη έμ-

Ελευσίνια, τα Ορφικά, τα Καβείρια. Με

να ταυτίζονται τα μικρά (Ελευσίνια)

φαση δινόταν στην ψυχική ανύψωση

επιδράσεις κυρίως από τα Μυστήρια της

με τα Ελευσίνια Μυστήρια. Υπήρχε

του ανθρώπου προς την πνευματική του

Αρχαίας Αιγύπτου, αναδιοργανώθηκαν

σαφής διάκριση μεταξύ των Ελευσινίων

ολοκλήρωση και τελειοποίηση, μέσω

με την παρέμβαση μεγάλων μυστών και

και των Μυστηρίων, διότι για την τιμή

του καθαρμού και του εξαγνισμού, για

ιεροφαντών, που θήτευσαν πριν στα Αι-

της Δήμητρας και της Κόρης γίνονταν
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πολλές γιορτές και οι πιο επίσημες

την τελική Ιεροφάνεια και τη Θεαματική

πρώτης μύησης.

επιφάνεια

της

Θεάς

Περσεφόνης

ήταν όπως αναφέραμε τα Ελευσίνια, τα

Από τις δεκαπέντε έως τις είκοσι

Θεσμοφόρια , τα Αλώα και τα Θαλύσια.

δύο του μήνα Βοηδρομιώνα τελούνταν

που ανερχόταν από τον Άδη. Επίσης

Κατά τη διάρκεια του Ανθεστηρίωνα

ανά πενταετία στην Ελευσίνα τα

τα σύμβολα που αναφέρονται ότι

(Β΄ 15ήμερο Φεβρουαρίου και Α΄

Μεγάλα Μυστήρια, που κατέληγαν

χρησιμοποιούσαν στα μυστήρια αυτά

15ήμερο Μαρτίου) την εποχή της

σε επιφάνεια της Θεάς Περσεφόνης

είναι τα εξής: Η σφαίρα, το στάχυ και

Άνοιξης, τελούνταν τα Ελευσίνια ή

και μύηση των μυστών στο «υπέρτατο

η χλόη, η άκανθος, ο υάκινθος, το

τα «Εν Αστει» ενώ τα «Μυστήρια εν

μυστικό της ζωής». Η πρώτη ημέρα της

σπειρωτό φίδι, το κουκουνάρι, το αυγό

Ελευσίνι» τα ονομαζόμενα μεγάλα

μύησης λεγόταν «Αγυρμός», δηλαδή

και Κλάδος Πίτυος .

τελούνταν

Βοηδρομιώνα

συγκέντρωση και περνούσε με την

Ο Ισοκράτης εύστοχα αναφέρει: Η

(Β΄15ήμερο Σεπτεμβρίου και Α΄15ήμερο

προσέλευση των υποψηφίων μυστών

θεά Δήμητρα δύο πράγματα έδωσε στην

Οκτωβρίου).

στο Ιερό της Ελευσίνας. Η δεύτερη

Ελευσίνα:

το

μήνα

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή

ημέρα λεγόταν «΄Αλαδαι Μύσται» και

α) τον καρπό των αγρών και τη

και οι δύο γιορτές τελούνταν στην

περνούσε με πομπή προς τη θάλασσα

μετάβαση του ανθρώπου σε ανθρώπινες

Ελευσίνα, αλλά τα μεν Μυστήρια ήταν

και καθαρμούς στα νερά της. Την τρίτη

κοινωνίες, αφήνοντας πίσω τη ζωώδη

η καθαρά θρησκευτική τελετή στην

ημέρα καθιερωνόταν απόλυτη νηστεία

του κατάσταση. β) Τις τελετές για να

οποία έπαιρναν μέρος μόνο οι μύστες,

κι άρχιζε η χορήγηση του περίφημου

συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος και να

ενώ τα δε Ελευσίνια ήταν αγώνες προς

ποτού «Κυκεών». Η νηστεία σταματούσε

βιώσει με ελπίδα το δώρο της ζωής

τιμήν της Δήμητρας κι ονομάστηκαν

το ίδιο βράδυ με λίγα «ιερά τρόφιμα»

Στα

Ελευσίνια

έτσι επειδή τελούνταν στην Ελευσίνα.

που δίνονταν στους μυούμενους μέσα

συμμετείχαν

όσοι

Άλλοι

από μια «Μυστική Κύστη». Την τέταρτη

ελληνική γλώσσα και

ότι και στα μικρά τελούνταν Ιερές

ημέρα

δεκτοί

μυητικές τελετουργίες προς τιμή της

θεότητες της Ελευσίνας και χορεύονταν

μάγοι και άθεοι.

Θεάς Περσεφόνης (Κόρης) και ήταν

ιερατικοί κυκλικοί χοροί. Την πέμπτη

TA ΟΡΦΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

εισαγωγικές και προπαρασκευαστικές

ημέρα «Λαμπαδηφορία» οι μυούμενοι

Ο Ορφέας ήταν το έμψυχο πνεύμα

για τα Μεγάλα Μυστήρια.

με πυρσό στο χέρι σχημάτιζαν ανά δύο

της ιερής Ελλάδας, αυτός που αφύπνι-

Οι μυούμενοι θυσίαζαν δέλφακα

σιωπηλή πομπή με επικεφαλής τον

σε τη θεία ψυχή. Η επτάχορδη λύρα του

(χοιρίδιο) και με τα νερά του ποταμού

«Δαδούχο» ιερέα κι έμπαιναν στο Ναό

αγκαλιάζει τον κόσμο. Κάθε χορδή της

(Ιλισσός)

τα

της Θεάς Δήμητρας. Η έκτη ημέρα

αντιστοιχεί σ’ ένα ρυθμό της ανθρώπι-

μιάσματα με τη βοήθεια ειδικού ιερέα

λεγόταν «΄Ιακχος» και ήταν αφιερωμένη

νης ψυχής, που περιέχει το νόμο μιας

που λεγόταν «Υδρανός». Ακολουθούσε

σε λατρευτικές πράξεις προς τιμή

επιστήμης και μιας τέχνης. Η θεουργική

μέγας όρκος τους μπροστά στον όσιο

του θεοπαίδα Ιάκχου με περιφορά

και διονυσιακή ώθηση, που κατόρθωσε

Ευμολπίδη «Ιεροφάντη» της Ελευσινίας

του αγάλματός του (στεφανωμένου

να μεταδώσει στην Ελλάδα ο Ορφέας,

Δήμητρος και κατήχησή τους από

με

μεταφέρθηκε μέσα απ’ αυτήν σε όλη την

τον τελευταίο, αναγκαία για την

και

προπαρασκευή των μυστών για τα μετά

(Λικμός,Κάλαθος,Φαλλός)

τον

Εμφανίστηκε στη Θράκη, ήταν βα-

από πέντε ενιαυτούς λεγόμενα Μεγάλα

Κεραμεικό στην Ελευσίνα μέσω της

σιλικής καταγωγής και με τη μελωδι-

Ελευσίνια (Εποπτεία). Στο τέλος, οι

«Ιεράς Οδού». Η νύχτα προς την

κή φωνή του ασκούσε παράδοξη έλξη.

μυούμενοι ενθρονίζονταν και οι ιερείς

έβδομη ημέρα λεγόταν «Ιερά Νύξ» και

Ξαφνικά ο νέος αυτός εξαφανίστηκε.

χόρευαν τελετουργικά γύρω απ’ αυτούς

εγκαινίαζε τη Μεγάλη Μύηση, η οπία

Έλεγαν ότι πέθανε, ότι κατέβηκε στον

ως σημείο αποδοχής στον κύκλο της

ολοκληρωνόταν την ένατη ημέρα με

Άδη. Είχε φύγει για την Αίγυπτο όπου

μελετητές

υποστηρίζουν

καθαρίζονταν

από

προσφέρονταν

μυρσίνη
των

σε

ιερών

θυσίες

ένδειξη
του

στις

πένθους)

αντικειμένων
από

Μυστήρια
μιλούσαν

την

δεν γίνονταν

ανθρωποκτόνοι,

ιερόσυλοι,

Ευρώπη.
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ρα που έγινε ζηλωτής του τρόπου έκφρασης του Ορφέα. Στα χρόνια δε του
Πεισίστρατου ήταν πολύ δύσκολο να
ξεχωρίσουν τα γνήσια Ορφικά από τα
Πυθαγόρεια. Όσοι μυούνταν στα Ορφικά Μυστήρια τηρούσαν με θρησκευτική
ευλάβεια μυστικές διατάξεις , οι οποίες είχαν μεγάλης ομοιότητα με τις Πυθαγορικές αρχές. (Αποτελούνταν από 9
βαθμούς και διαιρούνταν σε 3 κατηγορίες.
Σε

αυτά

που

αφορούσαν

τη

διαμόρφωση του ανθρώπου κι έδειχναν
την προέλευσή του. σε αυτά που
δίδασκαν τις δυνάμεις της φύσης, τις
ποικιλίες των οργάνων των διαφόρων
μορφών. Και στα μεγάλα και ιερά, στα
οποία δεν έπρεπε να αναφέρουν ούτε
λέξη για την ύπαρξή τους.
Στην πρώτη ομάδα μυούνταν άντρες
και γυναίκες και υποβάλλονταν σε
μυήθηκε και ξαναγύρισε μετά από πολ-

έφθανε ως τον λαό κάπως μετριασμένο,

πενταετή σιγή. Στη δεύτερη μυούνταν

λά χρόνια με ένα όνομα μύησης που

όχι όμως και λιγότερο ευεργετικό, κάτω

μόνο εξαγνισμένοι στο σώμα και στο

πήρε από τους δασκάλους του. Τώρα

από το πέπλο της ποίησης και των μα-

νου και καθαροί από ανομήματα. Στην

ονομαζόταν Ορφέας ή Άρφα που σημαί-

γευτικών γιορτών. Κατ’ αυτό τον τρόπο

τρίτη μυούνταν μόνο φωτισμένοι και

νει «Εκείνος που γιατρεύει με το φως».

έγινε ο αρχιερέας της Θράκης, μέγας ιε-

εμπνευσμένοι ανεξαρτήτου ηλικίας.

Οι ιερείς της Ροδόπης υποδέχτηκαν τον

ρέας του Ολυμπίου Δία, και για τους μύ-

Τρεις είναι οι μυθικές ιστορίες που

μύστη της Αιγύπτου ως σωτήρα. Σε λίγο

στες αυτός που αποκάλυπτε τον Ουρά-

έχουν σημαντικά χαρακτηριστικά για

η επίδρασή του θα εισχωρήσει σε όλα

νιο Διόνυσο.

τον ιδρυτή αυτών των Μυστηρίων:

τα ιερά της Ελλάδας. Αυτός καθιέρωσε

Ο μύθος της Ευριδίκης έχει μεγάλο

α) ο θρύλος για τη γέννησή του, β)

τη βασιλεία του Δία στη Θράκη και του

ενδιαφέρον και όχι μόνο ως μία ιστορία

η αναζήτηση της γυναίκας του, της

Απόλλωνα στους Δελφούς, που έβαλε

αγάπης. Είναι ένα θεολογικό κομμάτι το

Ευρυδίκης, γ) ο μύθος του θανάτου του

τις βάσεις του Αμφικτιονικού Συνεδρί-

οποίο οικειοποιήθηκε στην αρχή ο Διό-

από τις Μαινάδες.

ου, το οποίο υπήρξε η κοινοτική ενότη-

νυσος.

Η ταχεία εξάπλωση των Ορφικών

τα της Ελλάδας. Στην κορυφή της μύ-

Χθόνιες τελετές συχνά επικαλού-

Μυστηρίων έρχεται σε αντίθεση με

ησης συγχώνευσε τη θρησκεία του Δία

νταν εμπεριέχοντας την ιδέα «να μην

τα αντίστοιχα της Ελευσίνας και των

με τη θρησκεία του Διονύσου σε μια πα-

στραφεί κάποιος πίσω». Στα Ορφικά

Καβείρων.

γκόσμια σκέψη.

Μυστήρια υπήρχαν διάφορες τελετουρ-

Είναι γεγονός πως τα Ορφικά δεν

Οι μύστες ασπάζονταν από τα δι-

γίες εξαγνισμού, οι διάφορες αποχές

συνδέονται όπως τα άλλα με καμία

δάγματά του το αγνό φως των υπέρ-

όπως η απαγόρευση της κρεοφαγίας. Ο

συγκεκριμένη τοποθεσία, εφόσον δεν

τατων αληθειών. Κι αυτό το ίδιο φως

Ορφισμός επηρέασε και τον Πυθαγό-

χρειάζονταν ναούς, αλλά πραγματοποι-
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ούνταν σε οικήματα. Όταν σε μια ιστο-

σης ένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό, αυτό

προέρχονταν από το βουνό Κάβειρο της

ρική περίοδο γράφτηκαν σε μια σταθερή

της μετενσάρκωσης.

Φρυγίας όπου επίσης υπάρχει και πόλη

Η πίστη των μυημένων στη δίκαιη

Καβειρία και Κάβειρα στον Πόντο. Επί-

ανταπόδοση, στον εξαγνισμό και την

σης άλλοι υποστηρίζουν ότι οι δαίμονες

Οι Ορφικοί Ύμνοι, αν και είναι

εξιλέωση, οι συγκεκριμένες απαγορεύ-

αυτοί ήρθαν από την Φοινίκη (απ’ όπου

γραμμένοι σε διαφορετικές εποχές από

σεις σε καθημερινές συνήθειες τούς

είχε έρθει κατά μία εκδοχή ο Κάδμος).

διαφορετικούς συγγραφείς, εκφράζουν

ώθησε να βλέπουν τη ζωή με μια διαφο-

Τέλος άλλοι λένε ότι οι Κάβειροι είναι

θέματα ως ρεύμα ελληνικής προέλευσης

ρετική οπτική και να θεωρείται ο Ορφέ-

θεότητες που έρχονται από την Αίγυπτο

με επιδράσεις εκτός ελλαδικού χώρου,

ας πατέρας του μυστικισμού…

με τον Κάδμο, που έζησε στη Μέμφιδα

όπως η αντίληψη της Ορφικής Κοσμο-

ΤΑ ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

κι ύστερα στην Τύρο της Φοινίκης.

μορφή σε 24 βιβλία οι ιεροί λόγοι, απέκτησαν μεγάλο κύρος.

γονίας με το Κοσμικό Αυγό, η αθανασία

Αρκετοί ερευνητές ισχυρίζονται πως

Κατά τον Ηρόδοτο, ο οποίος επισκέ-

της Ψυχής με την αντίληψη του Ορφι-

τα Καβείρια Μυστήρια πιθανόν να ήταν

φθηκε την Αίγυπτο, ο μεγάλος θεός της

κού Τροχού ή του Κύκλου του ακατά-

Πελασγικής, Φρυγικής ή Φοινικικής

Μέμφιδας ήταν ο Φθα. Στην ελληνική

παυστου εξαγνισμού.

προέλευσης. Αν και η λατρεία τους ήταν

μυθολογία οι Κάβειροι αλλά και οι θη-

Ο Ορφικός μύθος της γένεσης του

σχεδόν εξαπλωμένη σε όλη την Ελλάδα

λυκές Καβειρίδες είναι παιδιά του Ηφαί-

Κόσμου, των Θεών και του ανθρώπου

όπως και στην Μικρά Ασία έχουμε τα λι-

στου και της Καβειρώς. Σε μία άλλη πα-

έχει εξαιρετικά θεολογικά στοιχεία για

γότερα στοιχεία γι’ αυτά.

ραλλαγή του μύθου ο Ήφαιστος και η

την αιωνιότητα της ψυχής, της ζωής που

Κατά τον Ηρόδοτο οι Πελασγοί

Καβειρώ απέκτησαν τον Κάδμιλο και

αναβλύζει από το πνεύμα του Διονύσου

ίδρυσαν τα Καβείρια.Ο Στησίμβροτος

παιδιά του είναι οι Κάβειροι και οι Κα-

, τη λύτρωση και την επιστροφή της ψυ-

από τη Θάσο, τον οποίο αναφέρει και

βειρίδες.

χής στη θεϊκή της κατοικία, καθώς επί-

ο Στράβων υποστήριζε, ότι οι Κάβειροι

Οι Κάβειροι είναι στην ουσία δαί-
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μονες της γονιμικής μαγείας, κάτι που

μύησης και διαιρούνταν σε Μικρά και

Οι δύο πρώτες θεότητες είχαν κυρί-

προσδιορίζεται με τα όρθια αιδοία που

Μεγάλα Μυστήρια. Έχουμε κι εδώ τη

ως χθόνιο και υπόγειο χαρακτήρα . Η

αναπαριστάνονται. Τον ίδιο ρόλο άλλω-

λατρεία της Μεγάλης Θεάς, που συσχε-

μία είναι ο θεός του κάτω κόσμου και

στε έχουν οι Σάτυροι και οι Σιληνοί στα

τιζόταν με ιερούς βράχους πάνω στους

η άλλη η σύζυγός του, την οποία οι Έλ-

Διονυσιακά Μυστήρια.

οποίους γίνονταν προσφορές ή θυσίες.

ληνες αργότερα ταύτισαν με τον Άδη

Αναφορές του Ομήρου, τόσο στην

Το όνομα της μεγάλης θεάς ήταν Αξίε-

και την Περσεφόνη. Στην προελληνική

Ιλιάδα όσο και στην Οδύσσεια μας δεί-

ρος. Αργότερα οι Έλληνες την ταύτισαν

γλώσσα λέγονται Αξιόκερσος και Αξιό-

χνουν ότι ο Αγαμέμνονας και ο Οδυσ-

με τη Δήμητρα. Την έλεγαν επίσης Ηλέ-

κερσα. Οι χαρακτήρες όμως των Καβεί-

σέας, ανήκαν στον κύκλο των μυημένων

κτρα ή Αλέκτρα , Οδηγήτρια (Αλέκ ση-

ρων, αλλά και ο αριθμός τους είναι δια-

αυτών των μυστηρίων.

μαίνει προστάτης και στη δωρική διάλε-

φορετικοί από τόπο σε τόπο.( Π.χ στη

Ο Φίλιππος ο Β΄ γνώρισε την μελ-

κτο έχει σχέση με το φως, όπως την ίδια

Λήμνο και στη Μακεδονία λατρευόταν

λοντική του γυναίκα την Ολυμπιάδα

ρίζα έχει και το όνομα του Αλέξανδρου).

μία τριάδα , ενώ στη Θήβα ένα ζευγάρι

(μητέρα του Αλέξανδρου), ενώ ήταν

Ο αντίστοιχος αρσενικός θεός ήταν

αρσενικών θεών, ο Κάβειρος κι ο Παις ).

ιέρεια στα Μυστήρια της Σαμοθράκης,

ο Κάδμιλος, ο οποίος αργότερα κι αυ-

Τα ονόματά τους όμως οι πιστοί δεν

όταν αυτός πήγε να μυηθεί.

τός ταυτίστηκε με τον Ερμή. Ο Κάδμι-

τα πρόφεραν, αλλά απλώς τους ονόμα-

Η διαφορά από τα άλλα μεγάλα το-

λος σε μία στήλη κρατά το κηρύκειο,

ζαν «Άνακτες», όπως στην Ελευσίνα οι

πικά κέντρα Μυστηρίων της Ελλάδος

όπου μέσα υπάρχουν δύο μεγάλα φίδια,

«Θεοί» . Το δε πρόθεμα «άξιος» σήμαινε

ήταν η μεγάλη εμβέλεια που είχαν, αλλά

τα οποία συμβόλιζαν τα δύο κοσμικά

«άγιος».

και το ότι σ’ αυτά μπορούσαν να συμμε-

πνεύματα, τους Καβείρους, τους οποί-

Η μεγαλύτερη εξάπλωση αυτών των

τάσχουν άνθρωποι χωρίς διάκριση φυ-

ους αναπαριστούσαν σαν δύο δίδυμους

Μυστηρίων άρχισε τον 3ο π.Χ αι. όπου

λής, κοινωνικής τάξης και φύλου.

αδελφούς , ιθυφαλλικούς και γυμνούς .

ευνοήθηκαν από την Μακεδονική πολι-

Όπως και τα προηγούμενα προα-

Οι Έλληνες τους ταύτισαν με τους Διό-

τική. Στην Όλυνθο της Χαλκιδικής βρέ-

ναφερθέντα Μυστήρια έτσι και αυτά,

σκουρους, τους Δίδυμους γιους του Δία

θηκε επιγραφή, που συντελεί στο γεγο-

αποτελούνταν από διάφορους βαθμούς

τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη.

νός ότι εκεί υπήρχε ναός των Καβείρων.
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Τα Μ υ σ τ ή ρ ι α σ τ η ν Α ρ χ α ί α Ε λ λ ά δ α

είτε μεγάλα) της αρχαίας Ελλάδας.

Επίσης νομίσματα της Θεσσαλονίκης

γίνονταν σε ορισμένη εποχή του χρόνου

έφεραν την επιγραφή ΚΑΒΕΙΡΟΣ, ενώ

και διαρκούσαν 9 ημέρες. Σ’ αυτή τη

άλλα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ ΚΑΒΕΙΡΟΙ.

χρονική διάρκεια έσβηναν όλα τα φώτα

Είναι φανερό πως τα Μυστήρια

Επίσης στη Θεσσαλονίκη γίνονταν

στο νησί και πένθος απλωνόταν σε

συνεχίζουν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον

γιορτές και αγώνες με τα ονόματα Κα-

όλο το νησί. Νηστεία και θρήνος ήταν

των ερευνητών

βείρια Πύθια και Καβείρια επινίκια.

οι εκδηλώσεις του πένθους μέχρι να

θεωρίες και αντιφατικές προσεγγίσεις.

Η συμμετοχή στα μυστήρια δεν

έρθει το καινούριο φως από το ιερό

Σήμερα δεν είναι δυνατό να έχουμε

ήταν αναγκαστική για όσους πήγαιναν

νησί της Δήλου. Το φως το έφερναν με

βιώματα αντίστοιχα με εκείνα που είχαν

στο ιερό των Μεγάλων Θεών, όπως

πλοίο. Αν το πλοίο έρχονταν νωρίτερα,

οι αρχαίοι μύστες.

συνέβαινε στην Ελευσίνα. Το ιερό ήταν

περιφερόταν ανοιχτά του νησιού. Όταν

Μπορούμε όμως να πούμε πως ο

ανοιχτό στον καθένα για τη λατρεία των

έφτανε η στιγμή το πλοίο έμπαινε στο

συμβολισμός των Μυστηρίων γενικό-

θεών σε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις.

λιμάνι και οι άνθρωποι έπαιρναν το φως

τερα απεικονίζει την προσπάθεια του

Ο Θέων ο Σμυρναίος συγγραφέας

πιστεύοντας, ότι έτσι καθαρμένοι από

ανθρώπου για μια πλήρη και εποικοδο-

του 2ου μ.Χ αι. υποστηρίζει πως η

κάθε κακό έμπαιναν σε καινούρια ζωή,

μητική ζωή, η οποία ήταν ικανή να τον

μύηση στα Καβείρια αποτελούνταν

αναγεννιούνταν κάνοντας μια νέα αρχή.

οδηγήσει στην ουσία της εξέλιξης, και

πολλές φορές με

των

δίχως άλλο τα Μυστήρια αυτά ήταν

Παράδοση της τελετής, 3) Εποπτεία, 4)

μυστηρίων έχουμε την θυσία και

σπόροι φωτός για την αέναη πορεία της

Ανάδεση στεφάνων 5) Τελειοποίηση και

ανάσταση του Καδμίλου, ο οποίος

ανθρώπινης εξέλιξης…

ευδαιμονία.

αργότερα νυμφεύεται τη χαμένη Κόρη.

από

πέντε

μέρη:1)

Καθαρμός,

2)

Στη

συμβολική

τέλεση

Η λειτουργία των Καβειρίων άρχιζε

Αναστημένος πια ο Καδμίλος τελεί

με την δοκιμασία της προηγούμενης

τον ιερό γάμο, που είναι και το μεγάλο

διαγωγής τους. Η εξομολόγηση ήταν

μυστήριο. Σε ετρουσκικά αγγεία τη

υποχρεωτική καθαρίζοντας ψυχικά τους

θυσία του Καδμίλου την κάνουν αδέλφια

υποψήφιους.

του οι Κάβειροι και στην ανάσταση που

Κατά

τη

μύηση

έβαζαν

τον

υποψήφιο πάνω σε θρόνο γι’ αυτό και
η μύηση ονομαζόταν θρονισμός. Στο

την κάνει ο Ερμής παρευρίσκονται μόνο
τα αδέλφια του.
Γενικώς τα Καβείρια Μυστήρια

κεφάλι του μυούμενου έβαζαν στεφάνι

στην

ελιάς και γύρω από την κοιλιά μία

θεμελιώδη σκοπό στο να επιδιώκουν

κόκκινη λωρίδα που θα τον προφύλαγε

την ηθικοποίηση των ανθρώπων, όπως

από κάθε κίνδυνο. Μετά ακολουθούσε ο

το αναφέρει και ο Διόδωρος Σικελιώτης

ιερός χορός, όπου οι μυημένοι χόρευαν

λέγοντας: «..οι μυούμενοι γίνονταν

γύρω του.

ευσεβέστεροι, δικαιότεροι και κατά

Στο

ιερατείο

των

Καβειρίων

υπήρχαν οι εξής: Ο Κόης ή Κοίης

λειτουργία

τους

είχαν

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάννικα
• Στα Άδυτα των Μυστηρίων Ξενάκης Αχιλλέας
Εκδόσεις Όμβρος 1992
• Ορφική Φιλοσοφία Jane Ellen Harrison Μτφ Ε.
Παπαδοπούλου Εκδόσεις Ιάμβλιχος 1995
• Η Οδύσσεια των Ημερολογίων Α΄ Τόμος (Στ. Θεοδοσίου – Μ.Δανέζης) Εκδόσεις Δίαυλος 1995
• Ελληνικά Μυστήρια (Ελευσίνια, Καβείρια, Ορφικά)
– Kerenyi, Otto, Wili, Smidt) Μτφ Α. Κοντός)
Εκδόσεις Ιάμβλιχος 2005
• Ελευσίς (Μυστήρια και Λατρεία) C. Kerenyi Μτφ Ε.
Παπαδοπούλου Εκδόσεις Ιάμβλιχος 2001

τον

πάντον καλλίτεροι».
Επίσης

σε

αυτά

γίνονταν

και

που ήταν ο εξομολογητής ιερέας, οι

διδασκαλίες για τη γέννηση του κόσμου

Ανακτοτελεστές που αποφάσιζαν ποιοι

και του ανθρώπου. Δηλαδή – πέρα από

απ’ αυτούς που προσέρχονταν ήταν

τη λατρεία τους και τη θρησκευτική τους

άξιοι να μυηθούν, και η Λουτροφόρος

υπόσταση – είχαν και τον χαρακτήρα της

που ήταν ιέρεια και υπεύθυνη για τους

κοινωνικής αρετής, όπως άλλωστε όλα

καθαρμούς των υποψηφίων. Οι μυήσεις

τα μυστήρια (είτε ήταν μικρά, τοπικά
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Π

ολλά

είναι

αυτά

που μπορούμε να
βρούμε στο έργο
του Πλάτωνα σχε

τικά με τα Μυστήρια. Ο Πλάτωνας
ήταν και ο ίδιος μυημένος. Αρκετές
μαρτυρίες των αρχαίων συγγραφέ
ων που συνηγορούν σ’ αυτό, αλλά
και νεότερων συγγραφέων εσωτε
ρισμού, όπως η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ
και η Αλίκη Μπέυλη. Μάλιστα, σ’
ένα σπάνιο κείμενο, που βρίσκεται
στο Βρετανικό Μουσείο, σημειώνε
ται ότι ο μεγάλος Φιλόσοφος έγινε
δεκτός στις αιγυπτιακές μυστηρια
κές τελετές του Όσιρι και της Ίσιδας,
όταν ήταν 47 χρόνων. Τι ήταν όμως
τα Μυστήρια;
“Εξωτερικά ήταν μία Σχολή όπου
διδάσκονταν οι επιστήμες, οι τέ
χνες, η ηθική, η νομοθεσία, η φιλαν
θρωπία, η λατρεία της αληθινής και
πραγματικής φύσης των κοσμικών
φαινομένων. Εσωτερικά, κατά τη
διάρκεια των Μυστηρίων, δίνονταν
πρακτικές αποδείξεις για τη φύση
των κοσμικών φαινομένων.”*1
Τα Μυστήρια στην Αρχαιότητα
χωρίζονταν στα Μικρά και τα Με
γάλα Μυστήρια. Τα Μικρά Μυστή

το καλύτερο. Όσοι ενδιαφέρονταν πραγματικά, διάλεγαν να

ρια ήταν προκαταρκτική φάση για τη συμμετοχή στα Μεγάλα.

ασχοληθούν αφοσιωμένοι στη μέθοδο και ακολουθώντας πι

Η Κάθαρση και ο εξαγνισμός ήταν το πρώτο βήμα. Η μυστικό

στά τη σχέση δασκάλου-μαθητή.

τητα στα Μυστήρια ήταν κάτι που επιβαλλόταν από την ίδια

Η ζωή τους έπρεπε να υπακούει σε αυστηρούς κανόνες

τη φύση των εμπειριών. Ό,τι και να έλεγε ο μυημένος θα ήταν

εγκράτειας και ελέγχου των ανεξέλεγκτων σκέψεων και συ

άχρηστο για τον αμύητο και με “πρόσθετο τον κίνδυνο της πα

ναισθημάτων. Όσοι δεν μπορούσαν να το κάνουν αυτό, απο

ρερμηνείας”.*2

μακρύνονταν μόνοι τους αρκούμενοι στις γενικές γνώσεις που

Αν θέλουμε τώρα να συνοψίσουμε τη διαδικασία με βάση

άκουσαν.

τα παραπάνω, βλέπουμε τα εξής: Αρχικά υπάρχει μία δοκιμα

Ο μαθητής έφθανε στο σημείο του ξυπνήματος της διαί

στική περίοδος, όπου παρουσιάζονταν οι πραγματικές δυσκο

σθησης (ανάπτει φως εις την ψυχήν κατά τον Πλάτωνα) και

λίες που επιφυλάσσει η ενασχόληση με βαθιά φιλοσοφικά θέ

άρχιζε να στηρίζεται στα δικά του πόδια. Όταν θα ήθελε να

ματα, τα οποία έχουν στόχο τη μετάλλαξη του ανθρώπου προς

εκθέσει κάτι από αυτά, θ’ ακολουθούσε το παράδειγμα του δα
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σκάλου του και θα τα παρουσίαζε προ

βρίσκουμε την περίφημη έκφραση: “Τε

λείωσης. Τα οραματικά (εποπτικά) συ

φορικά.

λέους αεί τελετάς τελούμενος, τέλεος

σχετίζονται με το βαθμό της εποπτείας,

Έτσι ο Πλάτωνας χρησιμοποίησε τα

όντως μόνος γίγνεται” δηλ. “μυούμενος

όταν δηλ. ο μυούμενος γινόταν επόπτης

συστήματα των Μυστηρίων στη Φιλο

(κάποιος) ολοένα εις τα μυστήρια της

και ατένιζε τα Ιερά αντικείμενα των Μυ

σοφική Σχολή του για την εισδοχή των

Τελειότητος, μόνος αυτός αληθώς γίνε

στηρίων. Πρέπει δε να έχουμε υπόψη ότι

μαθητών και για τη διδασκαλία που

ται τέλειος.”*4

στα Μυστήρια υπήρχαν τα “δρώμενα”

τους προετοίμαζε για τη Μύηση*3, δί

Τέλειοι ονομάζονταν οι Μυημένοι

νοντάς τους τις δυνατότητες ανάπτυ

στα Μυστήρια και στους Εσσαίους. Κατ’

και τα “δεικνύμενα”.
Στον Φαίδρο, ο φιλόσοφος ανα
φέρεται στο χάσιμο των πνευματικών

“Φαίνεται ότι εκείνοι οι οποίοι ίδρυσαν τα μυστήρια δεν
είναι τυχαίοι, αλλά πράγματι από παλαιούς χρόνους
συμβολικώς υποδηλούν ότι, όποιος ακατήχητος και μη
μεμυημένος έρχεται εις τον Άδη, θα κείται εις τον βόρβορον,
ο δε κεκαθαρμένος και μεμυημένος, όταν μεταβεί εκεί, θα
κατοικεί μετά των θεών.”
-ΦΑΙΔΩΝ 69 c

φτερών του ανθρώπου και στη λανθά
νουσα, τώρα πιά, μέσα στην ανθρώπινη
ψυχή δύναμη για ανάπτυξη και πνευμα
τικό πέταγμα. Όμως, τα μυστήρια δόθη
καν στους ανθρώπους ακριβώς για να
μπορέσουν ν’ ανυψωθούν ξανά.
Στο Συμπόσιο τονίζει ότι ο άνθρω
πος πρέπει ν’ ακολουθήσει μία κλιμακω
τή διαδικασία, για να φθάσει στη θέαση
της αληθινής ομορφιάς. Έτσι, γράφει για

ξης των αρετών. Σίγουρα στην Ακαδη

αυτόν τον τρόπο, ο πυρήνας τον Μυη

την Πάνδημη και την Ουράνια Αφροδί

μία πρέπει να γίνονταν και μυστηριακές

μένων ήταν η “μαγιά” και η κινητήρια

τη. Η μία έχει σχέση με την καθημερινό

τελετές μέσα σε στενό κύκλο μαθητών.

δύναμη των αρχαίων πολιτισμών, στους

τητα και τα φυσικά σώματα, η άλλη έχει

Υπάρχουν σημεία των Πλατωνικών

οποίους λειτουργούσαν Μυστήρια. Η

σχέση με τις ψυχές και την αιωνιότητα.

Διαλόγων σχετικά με τα Μυστήρια, που

λέξη “τέλεια” (τέλεα) συσχετίζεται με

Η συνειδητοποίηση της αθανασί

χρειάζεται ν’ αναφέρουμε. Στον Φαίδρο,

την τελετή και το σκοπό (τέλος) της τε

ας, αρχικά, και η κατάκτησή της, τελι
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κά, ήταν ο στόχος των
αρχαίων μυστηρίων, για
τα οποία μιλά συνεχώς
-χωρίς να φαίνεται- ο
μεγάλος Έλληνας φιλό
σοφος.
Στον Θεαίτητο βρίσκουμε τη φράση: “πρό
σεχε μήπως σε ακούει
κανείς εκ των αμυήτων”
που, όπως σημειώνουμε,
ήταν χαρακτηριστική σε
μία φάση των αρχαίων
Μυστηρίων. Ένας άλλος
τρόπος της έκθεσής της
ήταν: “ Θύραις τοις ωσίν
επίθεσθε βέβηλοι”, που
και αυτήν τη συναντού
με σε άλλο διάλογο.
Ό
μως, το πο
λύ ση
μαντικό που διδασκό
ταν στα μυστήρια -και ο
Πλάτωνας το τονίζει σε
κά
θε γραμ
μή των Δια

θορύβους και άλλους, οι ιερείς προσπα

λόγων του- είναι ο τελικός σκοπός του

θούσαν ν’ αποθαρρύνουν τον υποψήφιο

ανθρώπου: Η Επιστροφή στην Ουράνια

στο ξεκίνημα*9. Μάλιστα, γι’ αυτόν το

πατρίδα του. Το νικηφόρο τέλος της “χι

σκοπό χρησιμοποιούσαν τον ήχο και τη

λιόχρονης πορείας”, την οποία αναφέρει

μουσική.
Αναρίθμητα είναι τα σημεία όπου

στο τέλος της Πολιτείας*5.
Άλλο στοιχείο είναι ότι βάζει κά

αναφέρονται καθαρά τα Μυστήρια από

ποιον άλ
λον να μι
λά και κυ
ρί
ως το

τον Πλάτωνα και αναρίθμητες οι φορές

Σωκράτη, το Δάσκαλο. Αυτό το κάνει

που μπορούμε, πίσω από τις φράσεις

επειδή η προφορική παράδοση ήταν ο

του, να διακρίνουμε τις απόκρυφες, μυ

τρόπος μετάδοσης της γνώσης*6.

στηριακές διδασκαλίες.

Ο Πλάτωνας είχε περάσει μέσα

Μέσα στα υψηλά μεταφυσικά του

από το Λαβύρινθο των Αιγυπτιακών

πετάγματα -κύριο χαρακτηριστικό των

Μυστηρίων. Μάλιστα, δεν είχε φοβη

κειμένων του- οι διδασκαλίες των μυ

θεί, ούτε διστάσει μπροστά στους “Ιε

στηρίων καλύπτονται και αποκαλύπτο

ρούς Τρόμους” *7, ώστε να φύγει “προ

νται με αριστοτεχνικό και ποιητικό τρό

των Μυστηρίων” *8. Γιατί φαίνεται ότι
με διάφορους τρόπους, όπως φάσματα,

πο.

σεις Νέα Ακρόπολη- στο οποίο μπορεί να ανατρέξει ο
αναγνώστης.)
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
*1- Βλ. Ε.Π. Μπλαβάτσκυ “Αρχαία Μυστήρια”, σελ.
29, εκδ. Ιάμβλιχος, Αθήνα 1989.
*2- Για τη μυστικότητα στα Μυστήρια βλ. “Θεμε
λιώσεις του Εσωτερισμού”, τόμος 2ος, σελ. 179 και
Μυστική Δοξασία, τόμος 5ος (Εισαγωγή), Εκδόσεις
Ν. Παναγόπουλου. Επίσης “Η Αδελφότητα των Μυη
μένων”, Εκδόσεις Ιάμβλιχος, Αθήνα 1990.
*3- Βλ. “Θεμελιώσεις του Εσωτερισμού” του Γ.Α.
Πλάνα, τόμος 2ος, σελ. 184-186.
*4- Πλάτωνος “Φαίδρος” 249C.
*5- Πλάτωνος “Πολιτεία”, βιβλίο 10ο (τέλος του Μύ
θου του Ηρός).
*6- Βλ. και Πλουτάρχου “Περί Ίσιδος και Οσίρι
δος” 353C, εκδ. Πάπυρος “Ο Εύδοξος, λοιπόν, εις
το δεύτερο βιβλίον της Περιηγήσεώς του, αναφέρει,
ταύτα μεν κατ’ αυτόν τον τρόπον αναφέρονται (εν τη
προφορική παραδόσει) υπό των Ιερέων.”
*7- Πλάτωνος “Φαίδρος”, 251Β.
*8- Πλάτωνος “Μένων”, 77ε.
*9- Κάτι που ως γνωστόν ίσχυε παντού όπου υπήρ
χαν Μυστήρια και οι υποψήφιοι σ’ αυτά περνούσαν
δοκιμασίες.

(To άρθρο αποτελεί μέρος του 15ου κεφαλαίου του
βιβλίου «Μυστική Διδασκαλία του Πλάτωνα» - Εκδό-

19

Τα Μυστήρια στην
Αμερική
Κείμενο: Κώστας Φραντζικινάκης
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Κ

αθισμένος
πλάι

στη

φωτιά, που
έκαιγε στη

μέση ενός στενού δωματίου, στην αρχαία πόλη
της Τενοτστιτλάν, ο πατέρας του νεογέννητου,
κοιτώντας γεμάτος αγωνία την μαία να κόβει τον
ομφάλιο λώρο, άρχισε να
λέει με δυνατή φωνή:
«Αγαπημένη μου γυναίκα, γενναία γυναίκα, επέστρεψες από

ζει» και ήταν αφιερωμένο στο Θεό Κε-

αποκλειστικά τα παιδιά των ανώτερων

τη μάχη, νικήτρια.».

τζαλκοάτλ, που ήταν ο θεός του ουρα-

τάξεων.

Μετά, σηκώνοντας το βρέφος προς

νού κι ο σοφός δημιουργός των νόμων,

Καλμεκάκ συνδέονταν με τους ναούς

τον ουρανό, του απηύθυνε τα πρώτα λό-

ευεργέτης της ανθρωπότητας. Εκείνος

και

για που θα άκουγε ποτέ:

έμαθε στους ανθρώπους όλες τις τέχνες,

ιερατείου.

τα

Σε

γενικές

γραμμές,

λειτουργούσαν

μέλη

το
του

«Καλώς ήρθες στον κόσμο. Ο Πό-

αλλά η ουσία της διδασκαλίας του βρί-

Την ημέρα που οι γονείς έφερναν

λεμος είναι το Καθήκον σου. Θα δώσεις

σκεται στην προσευχή και στην πράξη

τα παιδιά στις σχολές, τα παρουσίαζαν

πιοτό, και τροφή στον Ήλιο και στη Γη.

μετάνοιας. Η εκπαίδευση ονομαζόταν

στους δασκάλους και στην ιερή εικόνα

Θα γίνεις πολεμιστής του Ήλιου, για να

Tlacahuapahualiztli, που σήμαινε «η Τέ-

του Θεού:

διατηρηθεί η ισορροπία του κόσμου. Εκεί

χνη της ανατροφής και της εκπαίδευ-

«Εδώ σε έχει τοποθετήσει ο Κύρι-

μέσα στο πεδίο της μάχης, θα χαραχτεί

σης των ανθρώπων». Πρόκειται για μια

ος μας. Εδώ ο Κύριος μας τοποθετεί ένα

για πάντα το όνομά σου. Να ξέρεις ότι

πολύ αυστηρή διαμόρφωση της νεολαί-

κόσμημα, ένα πολύτιμο φτερό, ένα παι-

αυτή η ζωή, που μόλις ξεκίνησε για σένα,

ας, όπου η κυριαρχία της πειθαρχίας και

δί που μόλις ήρθε. Το τοποθετούμε στην

είναι μόνο ένα πέρασμα. Ο προορισμός

της αγνότητας καθιερωνόταν στους νέ-

αγκαλιά των χεριών Σου. Τον αφιερώ-

σου είναι ο ουράνιος κόσμος.».

ους, οι οποίοι υποτάσσονταν σε ένα ει-

νουμε στον Κύριο μας, και προσευχόμα-

Είναι γνωστό ότι υπήρξαν Σχολές

δικό φυσικό τρόπο ζωής. Για αυτούς η

στε ότι αυτός θα τον στηρίξει. Τον αφή-

Μυστηρίων σε όλη την Αμερική. Υπάρ-

θυσία του εαυτού τους ήταν μια πραγ-

νουμε να γίνει ένας νέος Πολεμιστής. Θα

χουν ευρήματα στους πολιτισμούς των

ματική τιμή.

ζήσει εδώ, στον Οίκο των Κανόνων. Εδώ,

Μάγια και των Αζτέκων που μας το μαρτυρούν.
Ειδικότερα, στους Αζτέκους της κε-

Εκεί μεταδίδονταν οι διδασκαλίες,
που ο ίδιος ο Κετζαλκοάτλ είχε δώσει
στους ανθρώπους. Ήταν οι σχολές

ντρικής Αμερικής, βρίσκουμε την ορ-

των

γάνωση μιας σχολής που ονομαζόταν

διαμορφώνονταν

«Καλμεκάκ», η οποία ήταν, μάλλον,

αρχηγοί,

όπου γεννιούνται οι Ιππότες-Αετοί και οι
Ιππότες-Ιαγουάροι».
Οι γνώσεις που μετέδιδαν ήταν κατά

όπου

πολύ πιο σύνθετες από εκείνες που πα-

μελλοντικοί

ρείχαν τα δημόσια σχολεία. Τα πρώ-

ιερείς

και

τα χρόνια, τα παιδιά εκπαιδευόταν στο

μυητικό κέντρο και που μερικές φορές

γενικά οι σοφοί. Το Καλμεκάκ ήταν

σπίτι και αργότερα πήγαιναν σε σχο-

ονομάζεται «σχολή ή οίκημα των πει-

μια σχολή διαμόρφωσης πολεμικού

λές. Υπήρχαν δυο επίπεδα σχολών: Οι

θαρχιών». Η λέξη σημαίνει «Ο Οίκος

χαρακτήρα, ένα είδος εκκλησιαστικού

Telpochcalli, λαϊκές σχολές που βρί-

όπου το σώμα αναπτύσσεται και ανθί-

εκπαιδευτηρίου

σκονταν στα calpulli ή γειτονίες, και

ναών

μυητικού
οι

πολεμιστές,

που

τύπου,

εξυπηρετούσε
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τα Καλμεκάκ, σχολές των ναών, όπου

να είσαι ταπεινός και υποβαθμισμένος.

να μην χάνετε τη ντροπή σας, με κανέ-

εκπαιδευόταν τα αγόρια των ευγενών,

Αν το σώμα σου γίνει ζωηρό και μαται-

ναν να μην είστε ανυπάκουοι. Να σέβε-

ανεξάρτητα όμως από το είδος της ερ-

όδοξο, τιμώρησε το και ταπείνωσε το,

στε όλους... Να είστε ταπεινοί μπροστά

γασίας που έκαναν. Οι σπουδαστές πή-

κοίτα μην θυμηθείς σαρκικά πράγματα...

σε όλους ό,τι και να λένε για σας. Σωπά-

γαιναν επίσης εκεί στην ηλικία των 15

κοίτα μην υπερβάλεις με το φαγητό, να

στε και ό,τι και να σας κάνουν, μην απα-

και άνω και διδάσκονταν γραφή, ημερο-

είσαι μετριοπαθής, να αγαπάς την αποχή

ντάτε».

λογιακούς υπολογισμούς, αστρονομία

και τη νηστεία και να εξασκείσαι σ’ αυτά

Είναι μυστήριο για μας σήμερα αυτό

και μαντεία. Όλες αυτές ήταν επιστήμες

και επίσης, παιδί μου, πρέπει να προσέ-

που έκαναν εκεί. Για να μπει κανείς στο

που επιφυλάσσονταν για τους λίγους

χεις να καταλάβεις τα βιβλία του Κυρίου

μέγαρο των πειθαρχιών, γινόταν η επι-

προνομιούχους. Νεαροί άνδρες, που το

μας, να πλησιάζεις τους σοφούς και τους

λογή μιας ελίτ νεαρών μέσα από τον πό-

επιθυμούσαν, μπορούσαν προηγουμέ-

ικανούς». Ακόμα, ο πατέρας έλεγε στα

λεμο, καθώς και από διάφορες φυσικές

νως να παντρευτούν και να συνεχίσουν

παιδιά του: «Να προσέχετε να γίνεται φί-

και ψυχικές προσπάθειες και, ύστερα,

τις σπουδές τους, με απώτερο στόχο να

λοι του θεού που βρίσκεται παντού, είναι

οι δεκτοί μαθητές ονομάζονταν «ιππό-

κάνουν καριέρα αναλαμβάνοντας θρη-

αόρατος και αψηλάφιστος και οφείλε-

τες». Είχαν ένα σύστημα μέσα στο οποίο

σκευτικά καθήκοντα.

τε να του προσφέρετε την καρδιά και το

προσπαθούσαν να σφυρηλατούν το χα-

Όταν ο νέος έμπαινε στο Καλμεκάκ,

σώμα σας. Κοιτάξτε μην είστε ματαιόδο-

ρακτήρα, δηλαδή την προσωπικότητα

οι γονείς του του έλεγαν: «Κοίτα, παιδί

ξοι μέσα στην καρδιά σας, ούτε να απο-

των πολιτών τους. Ήταν ένα πολύ σκλη-

μου, πηγαίνεις όχι για να σε τιμήσουν, όχι

θαρρύνεστε, ούτε να λιγοψυχήσετε, αλλά

ρό, για τα δικά μας δεδομένα, σύστημα.

για να σε υπακούσουν και να σου δώσουν

να είστε ταπεινοί μέσα στην καρδιά σας

Λέγεται ότι προχωρούσαν ακόμα και σε

αξία αλλά για να σε οδηγήσουν. Πρέπει

και να έχετε τις ελπίδες σας στο Θεό...

σκόπιμους φυσικούς ακρωτηριασμούς,

Να είστε εν ειρήνη με όλους, με κανέναν

για να δυναμώσουν τον πνευματικό χα-
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ρακτήρα σε όλες τις ασκήσεις που έκα-

ιπποτών-αετών, άλλη η οικία των ιππο-

Περίπου διακόσια χρόνια κράτησε

ναν. Ο ισπανός ιεραπόστολος José de

τών - φιδιών και άλλη η οικία των ιππο-

η κυριαρχία των Αζτέκων στο Μεξικό.

Acosta λέει: «Τους συνήθιζαν να κοι-

τών-ιαγουάρων. Οι ιππότες-ιαγουάροι

Μετά ήρθαν οι Ισπανοί Κονκισταδόρες,

μούνται άσχημα και να τρώνε χειρότερα

μεταμορφώνονταν σε ιππότες-αετούς

και τα θεμέλια των ουρανών ταρακου-

για να συνηθίζουν από παιδιά την εργα-

μέσα από την μετάλλαξη της γήινης μά-

νήθηκαν. Τον καιρό εκείνο οι Αζτέκοι

σία και όχι την εύκολη ζωή» και «Συνέ-

χης σε ουράνια μάχη, και μετά περνού-

είχαν ήδη εκφυλιστεί, τελώντας ανθρω-

χεια τους έκαναν παρατηρήσεις για να

σαν στο επίπεδο που ήταν ο ιππότης-φί-

ποθυσίες κατά εκατοντάδες. Είχαν πά-

γίνουν ενάρετοι, να ζουν με αγνότητα,

δι-αετός, που συνδύαζε τα προηγούμενα

ρει κατά γράμμα τις παλιές διδασκαλί-

να είναι μετριοπαθείς στο φαγητό, να

σ’ ένα (στο φτερωτό φίδι) σύμβολο του

ες οι οποίες έλεγαν: «στον άνθρωπο που

νηστεύουν, να έχουν ήρεμο και μετρι-

Θεού Κετζαλκοάτλ .

δεν είναι ευσεβής βγάζε του την καρδιά

ασμένο περπάτημα. Συνήθιζαν να τους

Στο Καλμεκάκ εκπαιδεύονταν οι

από το στήθος και έκθεσε την στο φως

δοκιμάζουν σε σκληρές εργασίες και

πολεμιστές και οι αρχηγοί. Για να τους

του ήλιου, για να εξαγνιστεί και ύστε-

ασκήσεις». Κάθε βράδυ ξυπνούσαν τέσ-

εκπαιδεύσουν και να τους δοκιμάσουν,

ρα αυτή η εξαγνισμένη καρδιά θα του

σερες φορές για να προσφέρουν λιβά-

τους έστελναν στο πόλεμο για βοηθητι-

χρησιμεύσει για να μπορεί να γίνει ένας

νι στους Θεούς και να κάνουν θυσίες.

κές εργασίες και για να ξεπεράσουν τον

καλός άνθρωπος». Αυτοί το έκαναν, όχι

Η αυτοθυσία γινόταν συχνά σε φυσικό

φόβο. Αργότερα, περνούσαν τη μύηση

συμβολικά αλλά βγάζοντας την φυσική

επίπεδο, καρφώνοντας αγκάθια στα αυ-

για να εισέλθουν στο τάγμα των ιππο-

καρδιά, επειδή έπαιρναν κατά γράμμα

τιά, στα πόδια ή σε άλλα μέρη του σώ-

τών-ιαγουάρου και αετού. Μετά από

τις διδασκαλίες αυτές, ξεχνώντας την

ματος και προσφέροντας το αίμα στους

νηστείες και ετοιμασίες επί 40 μέρες με-

αφηρημένη ερμηνεία τους.

θεούς. Με αυτό το τρόπο εξασκούνταν

ταφέρονταν στο μεγάλο ναό, όπου γι-

και αποκτούσαν δύναμη μπροστά στις

νόταν η τελετή της μύησης. Αυτοί οι ιπ-

δυσκολίες.

πότες ήταν οι υπεύθυνοι για τις τελετές

Υπήρχαν κλάδοι ή ειδικεύσεις ή

του ανθισμένου πόλεμου, την κατάκτη-

διαβαθμίσεις πάνω στο Καλμεκάκ,

ση της καρδιάς μέσα από τη μάχη του

όπου οι πολεμιστές περνούσαν από

δυαδισμού, που οδηγεί στην απελευθέ-

τον έναν βαθμό στον επόμενο, καθώς

ρωση και στην ταύτιση με τον Ήλιο.

εξελίσσονταν, μέχρι να φτάσουν όσοι
από αυτούς μπορούσαν στο τελευταίο
επίπεδο, στην κορυφή της κάστας των

«Περήφανη για τον εαυτό της είναι η
Τενοτστιτλάν
Εδώ κανείς δεν φοβάται να πεθάνει
στον πόλεμο

πολεμιστών.
Η οικία των φρουρών των όπλων
ήταν ένας βαθμός. Ο ιππότης-φρουρός
των όπλων είναι αυτός που κατέχει τα
όπλα, που έχει γίνει ιππότης και έχει
οπλιστεί, δηλαδή έχει αποκτήσει όπλα,

Αυτή είναι η δόξα μας
Αυτή είναι η διαταγή σου, ω δότη της
Ζωής!
Αυτό να μην το ξεχάσετε ποτέ, πρίγκιπες

όχι μόνο φυσικά αλλά και ψυχολογικά,

Μην το ξεχάσετε

για να αρχίσει τη μάχη των δοκιμασιών

Ποιος θα κατακτήσει την Τενοτστιτ-

προς

την

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
• Fernand Schwarz, Μύθοι και παραδόσεις της
Αρχαίας Αμερικής, Εκδ. Νέα Ακρόπολη.
• Fray Bernardino de Sahagun, Γενική Ιστορία των
πραγμάτων της Νέας Ισπανίας.
• Μάγια και Αζτέκοι (Ιστορία και Πολιτισμός των
Προκολομβιανών Λαών του Αρχαίου Μεξικού) – Εκδ.
Καρακώτσογλου.
• Μαρία X. Πλάνα - Πολιτισμοί του Μεξικού- Εκδ.
Νέα Ακρόπολη.

κατάκτηση

των

άλλων

επιπέδων.
Άλλη ήταν η οικία των πολεμιστών

λάν;
Ποιος θα ταρακουνήσει τα θεμέλια
των ουρανών;»
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Ποιοί είμαστε:
Η Νέα Ακρόπολη είναι ένας Διεθνής Πολιτιστικός και Φιλοσοφικός Οργανισμός
που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 55 χώρες στον κόσμο και έχει ως σκοπό να ενεργοποιήσει την εσωτερική δύναμη του ατόμου, προωθώντας τον ανθρώπινο πολιτισμό, τον αυθεντικό εθελοντισμό και την πρακτική φιλοσοφία.

Οι 3 αρχές μας
1 -Συναδελφοσύνη
Η προώθηση ενός Ιδεώδους παγκόσμιας συναδελφοσύνης
βασισμένο στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πέρα
από τις διαφορές μας, φυλετικές, μορφωτικές, θρησκευτικές,
κοινωνικές κ.ά.

2 - Γνώση
Η αγάπη για τη σοφία, η οποία μέσα από τη συγκριτική
μελέτη των φιλοσοφιών, θρησκειών, επιστημών και τεχνών,
προωθεί τη γνώση για το σύμπαν, τη φύση και τον άνθρωπο.

3 - Ανάπτυξη
Η ανάπτυξη των καλύτερων στοιχείων του ανθρώπου, με
την προώθηση και την ένταξή του στη φύση και την κοινωνία, όχι ως απλό παρατηρητή αλλά ως ενεργό συμμετέχοντα
σ’ έναν κόσμο που χρειάζεται βελτίωση.

Ο στόχος μας
Προτείνουμε ένα Νέο Ανθρωπισμό, μια νέα Φιλοσοφική προσέγγιση του κόσμου και
του Εαυτού μας. Νέα και συγχρόνως αρχαία, βασισμένη στη Σοφία του παρελθόντος
αλλά προσαρμοσμένη στο σήμερα, στις σύγχρονες ανάγκες μας και με οραματισμό
για το μέλλον.
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ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

…η
αναζήτηση
της Σοφίας
που γίνεται
τρόπος ζωής
και δίνει
νόημα στην
ύπαρξή
μας

προσφέρει
το οξυγόνο
της ψυχής,

είναι μια

ένα Όραμα

αυθεντική

Είσαι

Τι είναι για μας
η φιλοσοφία
Η φιλοσοφία είναι η σοφία
της καθημερινής ζωής. Το να
φιλοσοφείς είναι πολύ απλά να
είσαι «παρών» στη ζωή, στους
άλλους και στον εαυτό σου.
Δεν είναι μια διανοητική
προσέγγιση αλλά πάνω απ’ όλα
ένας τρόπος ζωής προσιτός σε
όλους και αποτελείται από την
εφαρμογή των διδασκαλιών
των σοφών όλων των εποχών.
Γιατί Φιλοσοφία σημαίνει να
συνδιαλεγόμαστε με τον εαυτό
μας, να ερχόμαστε σε επαφή
με ιδέες κι όχι με απόψεις και
να κάνουμε σωστές επιλογές
ελεύθερα.

στάση

για να

καρδιάς,
ένα κανάλι
Δύναμης
και Ζωής

Τι είναι για μας
ο πολιτισμός
Στη Νέα Ακρόπολη
αναγνωρίζουμε την ανάγκη
να διασώσουμε και να
αναπτύξουμε, μέσα από μια
ολιστική προσέγγιση, την τέχνη,
την επιστήμη, το μυστικισμό
και την πολιτική ως την τέχνη
της αρμονικής συνύπαρξης.
Δεν μαθαίνουμε απλά για κάθε
πολιτισμό αλλά χτίζουμε τον
πολιτισμό και την κουλτούρα
μέσα στον καθένα.
Γιατί ο Πολιτισμός διευρύνει
την κατανόησή μας για τη ζωή και
τον κόσμο και μας φέρνει πιο κοντά
στον άνθρωπο μέσα από ένα πνεύμα
σεβασμού, αλληλεγγύης
και αλληλοκατανόησης.

Τι είναι για μας
ο εθελοντισμός
Ο Εθελοντισμός είναι μια
αυθεντική στάση καρδιάς πέρα
από τις μόδες.
Η Νέα Ακρόπολη προσφέρει
στην κοινωνία ένα πεδίο μέσα
από το οποίο μπορεί ο άνθρωπος
αναπτύσσοντας τις αξίες της
ένωσης, της αλληλεγγύης,
της ανεκτικότητας, της
υπευθυνότητας, να οδηγηθεί
στη βελτίωση τόσο του εαυτού
του όσο και της κοινωνίας στην
οποία ζει.
Γιατί το σκοτάδι δεν νικιέται με
χτυπήματα αλλά με Φως!

Πολιτιστική ατζέντα

+

δράσεις
το τρίμηνο
που πέρασε...

Η ιστορία ενός πολεμιστή της
αλήθειας» - 150 χρόνια από τη
γέννηση του Μαχάτμα Γκάντι

εθελοντισμός

Για τα 150 χρόνια από τη
γέννηση του Μαχάτμα Γκάντι - σε
συνδυασμό με την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας, - η «Νέα Ακρόπολη» στην Ελλάδα πραγματοποίησε
ανοιχτή εκδήλωση στις 21 Νοεμβρίου 2018, στο Public Cafe στην πλατεία Συντάγματος.
Ο Κώστας Φραντζικινάκης,
ερευνητής και πρόεδρος του Σωματείου «Νέα Ακρόπολη» στην Ελλάδα, μίλησε για «την πραγματική
φιλοσοφία που ανέκαθεν ήταν πρακτική» και, μέσα από μια εκτενή αναφορά στους μεγάλους
φιλοσόφους διαφόρων
εποχών, απέδειξε πως «ο
φιλόσοφος βρίσκεται σε
συνεχή δράση...δεν είναι σοφός, αλλά ψάχνει
τη σοφία σε όλη του τη
ζωή.»
Για έναν «πολεμιστή της αλήθειας» μίλησε ο καθηγητής Δημήτρης Βασιλειάδης, Ινδολόγος, πρόεδρος της Ελληνο-Ινδικής Εταιρείας Πολιτισμού
& Ανάπτυξης, ο οποίος παρουσίασε τη ζωή και δράση του Γκάντι, αναδεικνύοντας βασικές του ιδέες περί
της μη-βίας, της αγάπης για τον πλησίον, της ηθικής, την προσφορά προς τους φτωχούς κ.α.
Το ενδιαφέρον του κοινού που γέμισε το Public Cafe δημιούργησε μια όμορφη αλληλεπίδραση και
ατμόσφαιρα σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.
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πολιτισμός
Η Νέα Ακρόπολη λαμβάνει επιστολή υποστήριξης
από τον Δαλάι Λάμα
Ο Διεθνής Οργανισμός «Νέα Ακρόπολη» λαμβάνει επιστολή υποστήριξης από τον Δαλάι Λάμα, στο πλαίσιο του επερχόμενου συνεδρίου «Empowering Real Change» [Ενισχύοντας την Αληθινή
Αλλαγή], για την επέτειο των 150 χρόνων από τη γέννηση του
Μαχάτμα Γκάντι.
ίτε αναλυτικά:
http://acropolis.org.in/2018/10/07/new-acropolis-receives-letterof-support-from-his-holiness-the-dalai-lama-on-occasion-of-theupcoming-empowering-real-change-event/

φιλοσοφία
Η «Νέα Ακρόπολη» λαμβάνει επιστολή υποστήριξης από τον πρωθυπουργό
της Ινδίας για την πρωτοβουλία της προς τιμήν της
150ης επετείου της γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι.
Ο αξιότιμος πρωθυπουργός
της Ινδίας, κ. Narendra Modi,
και ο αξιότιμος υπουργός της
Maharashtra, κ. Devendra
Fadnavis, προσφέρουν την υποστήριξή τους και τις καλύτερες
ευχές τους, αναγνωρίζοντας
την πρωτοβουλία του Διεθνούς
Οργανισμού «Νέας Ακρόπολη»
στη διοργάνωση του προσεχούς συνεδρίου «Empowering
Real Change: Leadership for a
Better World» στις 15 Δεκεμβρίου 2018, για τον εορτασμό της
150η επετείου της γέννησης του
Μαχάτμα Γκάντι, στη Βομβάη.
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Σχολές Μυστηρίων και
Μυστηριακές Θρησκείες
του Αρχαίου Κόσμου
Κείμενο: Λυκαργύρης Γιώργος
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Σ

Σχ ο λ έ ς Μ υ σ τ η ρ ί ω ν

την αρχή, διδασκόμαστε

που ξέρουμε για αυτόν τον θεσμό (έναν

και από εκεί με τα χρόνια έρχονται στη

πως

υπήρχαν

θεσμό παγκόσμιο) και ας μην ξεχνάμε

Δύση.

Γνώση

πως ο κάθε υποψήφιος στα Μυστήρια

Από την άλλη μεριά, μελετώντας τις

(Vidya) ήταν κοινή για

έπαιρνε αυστηρό όρκο σιωπής, να μην

παραδόσεις των λαών, βλέπουμε μια κα-

όλο το ανθρώπινο γένος και βασίλευε

αποκαλύψει τίποτα από τα οποία θα δει,

θαρά ουράνια και θεϊκή καταγωγή των

σε ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν η Χρυσή

θα ακούσει, θα γνωρίσει. Ένα από τα

Μυστηρίων. Σε όλους τους μύθους ανα-

Εποχή, η Satya Yuga. Όπως αναφέρεται

σύμβολα των Μυστηρίων, εξάλλου, ήταν

φέρεται πως η γνώση δόθηκε στους αν-

στο Ινδικό έπος της Mahābhārata:

ένα μικρό παιδί που με το ένα δάκτυλο

θρώπους από όντα πολύ ανώτερά τους.

κλείνει το στόμα του, η χαρακτηριστική

Όντα γεμάτα σοφία και καλοσύνη, που

χειρονομία του να σιωπήσουμε.

βλέπουν την ανθρωπότητα σαν παιδί

δεν

Μυστήρια.

Η

“...οι άνθρωποι δεν είχαν γίνει ακόμα
κακοί σε εκείνες τις μέρες της ευδαιμονί-

Οι ρίζες των Μυστηρίων χάνονται

χαμένο στο σκοτάδι και αποφασίζουν

πίσω στον χρόνο. Εξετάζοντας μόνο τις

να τη βοηθήσουν. Αυτοί είναι που φέρ-

Αλλά, το ανθρώπινο γένος άρχισε

ιστορικές αναφορές, φαίνεται πως τα

νουν το φως της σοφίας στους ανθρώ-

να αυξάνεται ανεξέλεγκτα και διαφορές

Μυστήρια της Σαμοθράκης είναι τα αρ-

πους, τις επιστήμες, τις τέχνες, τα γράμ-

στις ιδιοσυγκρασίες των ατόμων παρου-

χαιότερα, αφού είναι και τα πρώτα που

ματα και το συμβολικό τους στοιχείο,

σιάστηκαν, τόσο φυσικές όσο και νοητι-

αναφέρονται από τους αρχαίους ιστο-

τη φωτιά. Δεν χρειάζεται να κοιτάξου-

κές. Οι φυσικές υπερβολές και μαζί με

ρικούς, όπως ο Ηρόδοτος και ο Διόδω-

με μακριά, μπορούμε απλά να θυμηθού-

αυτές οι δεισιδαιμονίες εμφανίστηκαν.

ρος ο Σικελός. Η κατάσταση είναι πολύ

με τον δικό μας Προμηθέα που έφερε τη

Η ιδιοτέλεια γεννήθηκε από επιθυμίες

πιο περίπλοκη όμως. Για παράδειγμα, ο

φωτιά στο ανθρώπινο γένος και μαζί της

και πάθη άγνωστα μέχρι τότε και πα-

Σαγχονιάθων, ένας Φοίνικας συγγραφέ-

την ιατρική, τα μαθηματικά, την τέχνη

ράλληλα με την κακή χρήση της γνώ-

ας του 13ου αι. π.Χ. (του οποίου όμως

της ναυσιπλοΐας, της καλλιέργειας και

ας και αγνότητας, γιατί είχαν θεϊκή μάλλον, παρά ανθρώπινη φύση…”.

σης και της εξουσίας οδήγησε στον πόλεμο ανάμεσα στους ανθρώπους. Ήταν
πια φανερή η αναγκαιότητα να μειωθεί
ο αριθμός εκείνων, οι οποίοι γνώριζαν.
Έτσι εμφανίστηκε η Μύηση.
Τι ήταν, όμως, η Μύηση και οι σχολές

“Μέσα στο χάος των ανθρωπίνων δεισιδαιμονιών,
υπήρξε ένας θεσμός ο οποίος εμπόδισε τον
άνθρωπο να περιέλθει σε απόλυτη κτηνωδία: ο
θεσμός των Μυστηρίων”

Μυστηρίων, ποιος ο σκοπός τους και

– Βολταίρος

ποιος ο ρόλος τους;
Η λέξη Μύηση προέρχεται από
το ρήμα “μυώ”, που στις μέρες μας

η ύπαρξη αμφισβητείται, αν και θεωρού-

τόσα άλλα. Με τον Προμηθέα (και με

σημαίνει το να αποκαλύψω σε κάποιον

νταν υπαρκτός για τους αρχαίους), ανα-

άλλα αντίστοιχα όντα ανά τον κόσμο)

κάτι για το οποίο δε γνωρίζει, κάτι

φερόμενος στα Μυστήρια της Σαμο-

ξεκινά ο θεσμός των Μυστηρίων, ένα

νέο, αλλά, ως αρχική σημασία είχε

θράκης, υποστήριξε πως ξεκίνησαν από

δώρο των θεών προς τον άνθρωπο.

την ακριβώς αντίθετη, δηλαδή το να

την αρχή του χρόνου, πιθανόν χιλιάδες

Όπως αναφέραμε και παραπάνω,

αποκρύψω, να κρατήσω το μυστικό

χρόνια πίσω από την εποχή του δηλαδή.

τα Μυστήρια ήταν πάντα καλυμμένα

και ο Μύστης ήταν ο άνθρωπος που

Αλλά, νέες ενδείξεις, σε συνάρτηση με

με ένα σκοτεινό πέπλο, το οποίο δεν

γνώριζε, αλλά δεν αποκάλυπτε αυτή

τις παραδόσεις των λαών, καταδεικνύ-

σηκωνόταν για τον οποιονδήποτε και

τη γνώση. Δεν είναι παράξενο, λοιπόν,

ουν πως τα πρώτα σημάδια αυτών των

όλοι όσοι συμμετείχαν σε αυτά ήταν

που τα Μυστήρια καλύπτονται από ένα

σχολών εμφανίζονται στη μακρινή ανα-

δεμένοι με όρκο σιωπής. Παρόλα αυτά,

σκοτεινό πέπλο. Δεν είναι πολλά αυτά

τολή και τις στέπες της κεντρικής Ασίας

κάποιες πληροφορίες έχουν φτάσει
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τη θέαση της μίας Αλήθειας: Ένας σκο-

τον

Οι ανθρωπολόγοι βλέπουν στις Σχο-

πός των Μυστηρίων και της Μύησης

στοιχεία που οδηγούν κάποιον στο

λές Μυστηρίων έναν παγκόσμιο παρα-

ήταν η ένωση του ανθρώπου με τον εαυ-

μονοπάτι της αυτογνωσίας. Δεν είναι

δοσιακό θεσμό. Υπήρξαν σε κάθε χώρο

τό του και με το Σύμπαν – Θεό. Βασι-

παράλογο, λοιπόν, που πολλοί Μύστες

και χρόνο, από το Γιουκατάν μέχρι τη

κή πίστη των Μυστηρίων, σε κάθε γω-

έγιναν πολιτικοί και νομοθέτες, για την

μεσόγειο και από τη Μογγολία μέχρι

νιά του πλανήτη, είναι η διττή φύση του

ακρίβεια, οι γνωστότεροι νομοθέτες της

την Παταγωνία. Τα Μυστήρια δεν ήταν

ανθρώπου, μία πλευρά γήινη, υλική και

αρχαίας Ελλάδας, ο Λυκούργος για τη

απλές γιορτές, ούτε συντεχνίες που

φθαρτή και μία πλευρά ουράνια, αθά-

Σπάρτη και ο Σόλωνας για την Αθήνα

κρατούσαν κρυφή τη γνώση από τους

νατη και πνευματική. Μέσα από ασκή-

είχαν μυηθεί τόσο στα Ελληνικά όσο και

απλούς ανθρώπους. Επίσης δεν αποτε-

σεις εξαγνισμού, ειδικές τελετουργίες,

στα Αιγυπτιακά Μυστήρια.

λούσαν μια διαφορετική λατρεία, που

ιερουργίες και την καθημερινή εξάσκη-

Ό άξονας όμως όλων αυτών ήταν η

ερχόταν σε αντίθεση με την καθιερωμέ-

ση της παρατήρησης και της διόρθωσης

ηθική, η συνεχόμενη καλυτέρευση του

νη θρησκεία κάθε λαού, αλλά θα μπο-

του εαυτού του, ο υποψήφιος βάδιζε,

εαυτού, η συνεχόμενη μάχη με το εσω-

ρούσε να πει κανείς πως τη συμπλή-

βήμα βήμα, το αλχημικό μονοπάτι που

τερικό τους σκοτάδι και η εξάσκηση των

ρωναν, προσδίδοντάς της ένα βαθύ

μεταμορφώνει το κάρβουνο σε χρυσάφι.

αρετών. Σε όλες τις Σχολές Μυστηρί-

φιλοσοφικό περιεχόμενο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της

ων, ανεξαρτήτως λαού και περιοχής, τα

Από τα στοιχεία που έχουν φτάσει

αντίληψης ήταν η Δελφική ρήση: “Γνώ-

πρωταρχικά μαθήματα και δοκιμασίες

σε εμάς βλέπουμε πως οι Σχολές

ρισε τον εαυτό σου και θα γνωρίσεις το

του υποψηφίου είχαν να κάνουν με την

Μυστηρίων είχαν πολλές διαφορετικές

σύμπαν και τους Θεούς”.

ηθική. Στο πρώτο πράγμα που κρινόταν

μέχρι τις μέρες μας.

υποκειμενισμό,

απαραίτητα

Αναζητούσαν τη Μία Αλήθεια:

ο καθένας ήταν η διαγωγή του και όχι

Τα μυστήρια, αν και είχαν ιερατικό

οι ικανότητές, η κοινωνική θέση, η κα-

μες: Τα Μυστήρια ήταν τα ανώτερα Πα-

χαρακτήρα,

τις

ταγωγή, το φύλο του. Ο Κικέρωνας μας

νεπιστήμια της εποχής τους. Οι υψηλό-

καθιερωμένες θρησκείες. Ο Μύστης

λέει: “Ένας μυημένος πρέπει να ασκεί

τερες γνώσεις μεταβιβάζονταν στους

δεν ήταν πιστός κάποιας συγκεκριμένης

όλες τις αρετές που κατέχει: δικαιοσύνη,

κύκλους τους. Η ιατρική, η φυσική, τα

θρησκείας,

ήταν

πιστότητα, ελευθεροφροσύνη, σεμνό-

μαθηματικά ήταν μόνο κάποιες από τις

Μοναδικής

Αλήθειας.

μυστηριακές γνώσεις πάνω στις οποί-

την ουσία πίσω από την παρουσία, το

Για τους Μύστες το να δώσεις γνώ-

ες οι υποψήφιοι μύστες εκπαιδεύονταν

νόημα πίσω από τις μορφές. Μελετούσε

ση και δύναμη σε έναν άνθρωπο αμ-

καθημερινά. Ας μη ξεχνάμε τους ιερείς

τη Φύση, που από μόνη της οδηγεί

φιβόλου

του Ασκληπιού, τους γιατρούς της αρ-

τον άνθρωπο στη γνώση των αιώνιων

με έγκλημα, όπως στις μέρες μας είναι

χαιότητας, που τώρα πια γνωρίζουμε

αληθειών, φτάνει να είναι απαλλαγμένος

έγκλημα να δίνεις όπλο στον οποιον-

πως κατείχαν εξέχουσα γνώση πάνω σε

από προκαταλήψεις και να βλέπει με το

δήποτε χωρίς κανέναν έλεγχο. Αυτή η

θέματα ανατομίας και ιατρικής, αφού

μάτι της ψυχής.

αντίληψη μετέπειτα πέρασε και στις Φι-

λειτουργίες:
Δίδασκαν τις τέχνες και τις επιστή-

διέφεραν

από

αναζητητής

της

Αναζητούσε

τητα, εγκράτεια”.

χαρακτήρα

ισοδυναμούσε

διαμόρφωσης

λοσοφικές Σχολές, τα τέκνα των Μυ-

μάδια επιτυχημένων εγχειρήσεων, σε

πολιτικών και ηγετών: Η πρώτη και

στηρίων, στις οποίες οι συμμετέχοντες

μια εποχή που θεωρούμε πως η ιατρι-

βασική προϋπόθεση, για να μπορέσει

πρώτα διαμορφώνονταν ηθικά και μετά

κή ήταν, στην καλύτερη περίπτωση, ένα

κάποιος να οδηγήσει άλλους ανθρώπους,

λάμβαναν την οποιαδήποτε γνώση. Η

συνονθύλευμα γνώσεων βοτανικής και

είναι πρώτα να έχει οδηγήσει τον ίδιο του

αλήθεια μεταβιβαζόταν μόνο στους άξι-

δεισιδαιμονιών.

τον εαυτό. Οι υποψήφιοι στα Μυστήρια

ους εμπιστοσύνης.

έχουν βρεθεί μέχρι και κρανία με ση-

Ήταν

κέντρα

Είχαν ως σκοπό την ένωση του αν-

μάθαιναν τον αυτοέλεγχο, την αξία της

θρώπου με τον ανώτερό του εαυτό και

αποφασιστικότητας και αντιμετώπιζαν
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Καταλαβαίνουμε,
τα

Μυστήρια

λοιπόν,

ασκούσαν

πως
μεγάλη

επιρροή στη θρησκευτική, πολιτική

στη φθορά. Ο αυ-

και κοινωνική ζωή της εποχή τους.

τοκράτορας Θεο-

Οι Μύστες ήταν δέκτες σεβασμού

δόσιος Ά, με διά-

από τον λαό και στον Ελλαδικό χώρο

ταγμά του το 392,

αναφέρονταν σε αυτούς ως «εκείνοι

θα κλείσει όλα

που γνωρίζουν». Οι σπουδαιότεροι

τα μη χριστιανι-

άνθρωποι

ήταν

κά ιερά της αυ-

μυημένοι σε κάποιο από τα Μυστήρια.

τοκρατορίας. Οι

Ακόμα και αυτοκράτορες επιζητούσαν

ιεροί χώροι θα λε-

τη μύηση, άλλοι επιτυχημένα, όπως οι

ηλατηθούν και θα

Αδριανός, Βεσπασιανός και Ιουλιανός

ρημαχτούν και οι

και άλλοι αποτυχημένα, όπως στην

Μύστες θα περά-

περίπτωση του Νέρωνα.

σουν στην αφά-

της

αρχαιότητας

Αν θέλουμε, όμως, να καταλάβουμε

νεια. Για κάποιους

τα

μελετητές τα Μυ-

Μυστήρια έχουν ως τις μέρες μας, δεν

στήρια πεθαίνουν

χρειάζεται να κοιτάξουμε μακρύτερα

εκεί, για άλλους

από τη φυσική τους συνέχεια, τις

όμως επιβίωσαν

Σχολές Φιλοσοφίας. Οι σπουδαιότεροι

και

επέστρεψαν

Προσωκρατικοί φιλόσοφοι, οι άνθρωποι

στα

μέρη

που δημιούργησαν τη φιλοσοφία ως

όπου είχαν έρθει,

έννοια αλλά και διαμόρφωσαν της

στα βουνά της

αρχές του δυτικού πολιτισμού, ήταν

Ανατολής και εκεί

μυημένοι. Ο μεγάλος Πυθαγόρας, ο

θα παραμείνουν

Θαλής, ο Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης,

κρυμμένα, μέχρι

ο Πλάτωνας είναι μόνο μερικοί από

ο άνθρωπος να

τους μυημένους, που μετέφεραν τη

είναι έτοιμος να δεχτεί τη φλόγα τους

σοφία που πήραν στους ναούς σε

ξανά.

την

πραγματική

επιρροή

που

από

ένα ευρύτερο φιλοσοφικό πλαίσιο.

Όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων

αναζητούν τη μία μοναδική αλήθεια

δεν είναι άλλος από τον Πυθαγόρα,

πίσω από τα πέπλα, όσο θα υπάρχουν

του οποίου η σχολή στην Κάτω

άνθρωποι που θα βαδίζουν το μονοπάτι

Ιταλία μοιραζόταν πολλά κοινά με

της αλχημικής μετάλλαξης της προσω-

τις μυστηριακές αδελφότητες και για

πικότητας, τόσο η φλόγα των Μυστη-

τον οποίον μελετητές γράφουν πως

ρίων θα διατηρείται ζωντανή, κρυμμένη

ήταν μυημένος σε όλα τα μυητικά και

μέσα στις καρδιές τους. Και ποιος ξέρει

θρησκευτικά συστήματα της εποχής

ίσως κάποτε ο Πνευματικός Ήλιος να

του.

ανατείλει ξανά, αποκαλύπτοντας για

Όπως όλα τα ενσαρκωμένα πράγμα-

ματα” – Κλήμης ο Αλεξανδρινός
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άλλη μια φορά το μυστήριο…

τα, έτσι και τα Μυστήρια ακολούθησαν

“Εδώ τελειώνει κάθε διδασκαλία.

τη ροή του χρόνου και παραδόθηκαν

Βλέπει κανείς τη Φύση και όλα τα πράγ-
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Ήλιος δύει… Ο αείζωος

καλύπτει την ψυχή μας. Γιατί, όπως

αφιέρωσαν και τεμένη και πανηγύρια.

βασιλιάς συνεχίζει την

έλεγε και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, «Το

Πρώτοι αυτοί βρήκαν εκφράσεις και

πορεία με τη λέμβο

μεγαλύτερο απ’ όλα τα μαθήματα είναι

τύπους ιερούς…». Γι’ αυτόν ακριβώς

του

σκοτεινή

να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του· γιατί,

τον λόγο, θεωρείται πως είναι η πηγή

κοίτη του ουράνιου Νείλου. Σκοτεινή

αν κάποιος γνωρίσει τον εαυτό του, θα

που αναβλύζει το νερό των μυστηρίων,

για εμάς που βλέπουμε με τα μάτια

γνωρίσει το Θεό· και αν γνωρίσει το

μέσω των οποίων ο υποψήφιος μύστης

της προσωπικότητας. Για εμάς που

Θεό θα γίνει σαν το Θεό». Αυτό είναι

γνωρίζει βιωματικά την τέρψη των

αρκούμαστε στο εξωτερικό φως, που

το μεγαλύτερο μάθημα και διδασκότανε

άρρητων

μας είναι δοσμένο, ενώ αρνούμαστε το

στους ναούς της αρχαίας Αιγύπτου.

αυτή

στην

τη

διδασκαλιών.
λέξη

φίλε

Συγκράτησε
αναγνώστη:

βιωματικά!

εσωτερικό μας φως, απ’ την ψυχή μας

Έχει ειπωθεί πως η αιγυπτιακή

καμωμένο. Για εμάς τους πολυάσχολους

θρησκεία είναι η μάνα όλων των

Ας δούμε, ωστόσο, πως λειτουργούσε

και πολυπράγμονες ανθρώπους, που απ’

θρησκειών, η μήτρα, στα βάθη της οποίας

εξωτερικά η θρησκεία των Αιγυπτίων,

τον κουρνιαχτό που σηκώνουμε στον

κυοφορήθηκαν

υπόλοιπες

για να μπορέσουμε να διεισδύσουμε και

ουρανό, δεν μπορούμε να ατενίσουμε

θρησκείες, τόσο οι εσωτερικές όσο και

στο εσωτερικό των ναών τους. Από το

ούτε αυτόν τον ίδιο τον Ήλιο. Όχι,

οι εξωτερικές. Ας δούμε τι λέει επ’ αυτού

γενικό στο ειδικό δηλαδή.

όλες

οι

όμως, και για τους υποψήφιους μύστες:
Αυτοί είναι έτοιμοι να εισέλθουν στα
άδυτα των αδύτων, γιατί ζητούνε
να αντικρίσουν το Θεό˙ και θα τον
δούνε. Γιατί ξεκινούνε την κάθοδο στα
σκοτάδια της εσωτερικής τους ύπαρξης˙
στην terra incognita των Αιγυπτιακών
Μυστηρίων…
Παρότι

υπάρχουν

πλείστες

αναφορές από την αρχαιότητα για
την ύπαρξή τους, καθώς και φιλότιμες
ερμηνείες

από

τους

αρχαιολόγους

Ω! Τυφλή Ψυχή, οπλίσου με τον πυρσό των
μυστηρίων και μέσα στην επίγεια νύχτα θ’
ανακαλύψεις το φωτεινό πανομοιότυπό σου, την
Ουράνια Ψυχή σου.
Ακολούθησε αυτόν τον Θείο οδηγό και θα είναι το
πνεύμα σου.
Γιατί κρατά το κλειδί των περασμένων και
μελλοντικών ζωών σου.
-Βίβλος των Νεκρών

του σήμερα, ελάχιστα γνωρίζουμε για
τον αληθινό σκοπό που επιτελούσαν
τα Αιγυπτιακά Μυστήρια και για
την ουσιαστική τους συμβολή στον

ο νεοπλατωνικός Ιάμβλιχος στο Περί

Φανταστείτε, λοιπόν, με σημερινούς

άνθρωπο ως οντότητα. Οι μόνοι που

των Αιγυπτίων Μυστηρίων: «καθώς οι

όρους ένα εκπαιδευτικό σύστημα άρτια

γνώριζαν γι’ αυτά ήταν οι μύστες,

Αιγύπτιοι ήταν οι πρώτοι στους οποίους

δομημένο, στο οποίο θα εισέρχονταν οι

οι οποίοι όμως σιωπούσαν υπό την

δόθηκε η μετουσία των θεών, οι θεοί

υποψήφιοι, για να λάβουν τις γνώσεις

επίβλεψη του Αρποκράτη1. Εντούτοις,

χαίρονται, όταν κληθούν στα αιγυπτιακά

εκείνες που θα αφορούσαν την εξευ-

θα προσπαθήσουμε ν’ ανασηκώσουμε

μυστήρια». Το ίδιο επιβεβαιώνει και

γένιση της προσωπικότητας, την κα-

με σεβασμό αυτό το πέπλο, που

ο Λουκιανός στο έργο του Περί της

λυτέρευση των συνθηκών ζωής και την

σκεπάζει το φωτεινό σώμα της θείας

Συρίης Θεού, όπου αναφέρει: «οι πρώτοι

αρμονική συνύπαρξη μεταξύ των αν-

μυσταγωγίας, μήπως και καταφέρουμε

άνθρωποι, που, όπως γνωρίζουμε, είχαν

θρώπων. Ένα πανεπιστήμιο της εποχής,

αντίστοιχα με την ίδια σεμνότητα να

κάποια ιδέα για τους θεούς, ήσαν όπως

που θα προετοίμαζε τον υποψήφιο στο

ανασηκώσουμε και το βαρύ πέπλο, που

λένε οι Αιγύπτιοι, που και ιερά τους

να γνωρίσει τον εαυτό του, τις ικανότη-
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τές του σύμφωνα με την εσωτερική του

νου εκφραστή της Μαάτ σ’ αυτό τον κό-

μια στιγμή μες στο χωρόχρονο. Βρισκό-

κλίση, ώστε να γνωρίσει και τη θέση

σμο: η παραγωγή του θείου έργου στην

μαστε στα προπύλαια των ιερών ναών

του στον κοινωνικό ιστό, αποδίδοντας

ύλη. Να, γιατί το πάνθεον3 του λαού αυ-

του Καρνάκ, της Σάιδας, της Αβύδου.

τις καλύτερες ποιότητες στην υπηρεσία

τού ήταν κυριολεκτικά αναρίθμητο. Δι-

Παρατηρούμε τους ιερείς να τελούν τις

του συνόλου. Ένα εκπαιδευτικό σύστη-

ότι κάθε θεϊκή οντότητα εκπροσωπούσε

καθιερωμένες προσφορές προς τον θεό

μα, όπου οι διδάσκαλοι θα πρόσφεραν

Ήλιο, σ’ ένα χώρο εκτυφλωτικά φωτεινό

στους ανθρώπους τον τρόπο να ενώ-

και καθάριο. Προφέρουν τις ιερές προ-

σουν τους φαινομενικά αντίθετους πό-

σευχές κάνοντας τον χώρο να δονείται

λους ενέργειας, που εκφράζουν τη δη-

αρμονικά. Με το πέρας των προσφορών,

μιουργία της ύλης και του πνεύματος.

κάποιοι τολμηροί συνάνθρωποί μας ει-

Τούτο γίνεται φανερό με τον τρόπο

σέρχονται εντός του ναού με μάτι σπαθί

λειτουργίας της κοινωνικής δομής και

και ακλόνητο νου. Με την καρδιά τους

της ιεραρχίας των οδη-

όμως να χτυπά σε φρε-

γητών του λαού, που

νήρεις ρυθμούς από το

απεικονίζεται σ’ ένα πυ-

θαυμασμό και την προσ-

ραμιδικό σύστημα, όχι

δοκία του νεόφυτου, που

κοινωνικών και αξιακών

επιθυμεί να γνωρίσει τα

διαστρωματώσεων, όπου

μυστήρια της ζωής: τα

η δυνατότερη τάξη κα-

μεγάλα μυστήρια της Αι-

ταπλακώνει την ασθενέ-

γύπτου! Να ο Θαλής ο

στερη, αλλά δομημένη καθ’ ύψος, όπου

Μιλήσιος, ο Πυθαγόρας

ο ανώτερος2 συνειδησιακά βρίσκεται

όλες

και ο Πλάτων. Να και οι μεγάλοι νομο-

στο κέντρο ως η στιβαρότερη δοκός

τις

θέτες, ο Σόλων, ο Λυκούργος και ο Νου-

και οι υπόλοιποι ιεραρχικά συντάσσο-

συ-

μάς. Όλοι τους υπήρξαν ευεργέτες της

νται δίπλα του σύμφωνα με το ύψος της

ανθρωπότητας, αλλάζοντας για πάντα

βούλησης, της συνείδησης και της εσω-

τον ρου της ιστορίας. Όλοι τους, μέσα

τερικής τους κλίσης.

στα βάθη του ερέβους και της ανυπαρξίας, βρήκαν αυτή την ίδια την ύπαρξη˙

Για να το κατανοήσουμε καλύτερα,

γνώρισαν τον εαυτό τους!

φτάνει μόνο να αντιληφθούμε πως οι

Η είσοδος στα μυστήρια της Αιγύ-

πυλώνες της πυραμίδας του πολιτισμού
μπα-

δεν λειτουργούσαν αυτοδύναμα και αυ-

πτου δεν ήταν για όλους. Ήταν για αυ-

τοθέλητα, αλλά όλες υποτάσσονταν

ντικές δυνάμεις, αλλά και όλες τις

τούς τους θαρραλέους ανθρώπους, τους

στην ανώτερη δύναμη που πρέσβευε η

εκφάνσεις της δραστηριότητας του αν-

μεγάλους θυσιασμένους όπως τους απο-

θεά Μαάτ, αυτήν της δικαιοσύνης. Θρη-

θρώπου στην εξελικτική του πορεία. Κι

καλούσαν, διότι ήταν αποφασισμένοι να

σκεία, επιστήμη, τέχνη και πολιτική εί-

αν όλα αυτά φαίνονται εξωπραγματικά,

εγκαταλείψουν την πρότερη ύπαρξή

χαν αγαστή συνεργασία μεταξύ τους και

αναλογίσου φίλε αναγνώστη πώς διήρ-

τους. Την φθαρτή προσωπικότητά τους

όλες φρόντιζαν να εκφράσουν την ου-

κησε ο πολιτισμός τους σε υψηλό επίπε-

με τις ανέσεις, τις προτιμήσεις, τα θέλω

ράνια πολιτεία στο υλικό επίπεδο, στην

δο τόσες χιλιάδες χρόνια. Με πρακτική

και τις επιθυμίες και φυσικά τις άκριτες

υπηρεσία του ανθρώπου. Αυτή ήταν η

εφαρμογή των διδασκαλιών και θρη-

κρίσεις που χαρακτηρίζουν το σύνολο

θρησκεία των Αιγυπτίων και αυτή ήταν

σκευτική ευλάβεια4. Πώς αλλιώς;

της ανθρωπότητας. Μοναδικός σκοπός

η αποστολή του Φαραώ ως εντεταλμέ-

Ας σταθούμε κι εμείς με ευλάβεια για

τους ήταν η αποκάλυψη του μεγάλου
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θησαυρού που κρύβεται στη θάλασσα

ζουν τις ουράνιες αρμονίες και να ζω-

να ακολουθεί απαρέγκλιτα την ατραπό

μέσα μας˙ του θεϊκού μας όντος.

ντανεύουν τα θεϊκά αρχέτυπα, τα οποία

των διδασκαλιών, να προετοιμάζει σώμα

Η μύηση στα μυστήρια της Αιγύ-

παρασύρονται σε όλβιο χορό, εξιστορώ-

και ψυχή μέσα από δοκιμασίες και ιερές

πτου ήταν μια αλχημική διαδικασία. Ο

ντας την μυστικιστική ιστορία του κό-

ασκήσεις που στόχο είχαν τη σφυρηλά-

υποψήφιος εισερχόταν στην υψικάμινο

σμου.

τηση του εαυτού του, ώστε να μπορέσει

της μετάλλαξης, ώστε να περάσει απ’

Κάπου εδώ μπορεί να αναρωτιέστε:

στο τέλος να τον απολέσει, για να ανα-

όλα τα στάδια της ρευστοποίησης του

μα καλά και με τις κρύπτες τι γίνεται;

γεννηθεί ο νέος πνευματικός άνθρωπος.

εαυτού του, και να πάρει τη μορφή για

Τι είδους μύηση είναι αυτή δίχως τελε-

Προσέξτε όμως, μόνο ο πιο αφοσιωμέ-

την οποία προορίζεται στα έμπιστα χέ-

τουργίες, μανδύες και επικλήσεις που

νος εκ των υποψηφίων θα είχε τη δύ-

ρια των διδασκάλων και οδηγητών του.

διαβάζονται από βλοσυρούς ανθρώ-

ναμη να κάνει κτήμα του τις τεχνικές

Όλες οι διδασκαλίες αποκτούν καινούρ-

πους; Αυτά τα στοιχεία αφορούν την

των ιερών ασκήσεων˙ μόνο αυτός που

γιο νόημα. Οι ιερές επιστήμες5 που δι-

έβδομη τέχνη. Εδώ, πρέπει να κατανο-

θα ερευνούσε ενδελεχώς και με οξυδέρ-

δάχθηκε στο πλαίσιο της εξωτερικής

ήσουμε ότι, για να λάβει χώρα μια μύη-

κεια τους συμπαντικούς νόμους και τις

θρησκείας, έως εκείνη τη στιγμή, ενω-

ση, ο υποψήφιος επρόκειτο να υποβάλ-

κρυμμένες αιτίες πίσω απ’ τα εκδηλωμέ-

μένες με το ζωντανό πνεύμα της εσωτε-

λει τον εαυτό του σε μια μακροχρόνια

να φαινόμενα˙ αυτός που θα πρόσφερε

ρικής θρησκείας, οδηγούν το νεόφυτο

και κοπιαστική διαδικασία μαθητείας.

γενναιόδωρα τον εαυτό του στην υπη-

στο να βιώσει μέσω της θεουργίας την

Προοριζόταν να γνωρίσει τα μυστι-

ρεσία7 της ανθρωπότητας. Φανταστείτε

πραγματική τους αποστολή και εφαρμο-

κά της ζωής και να σηκώσει το πέπλο

πως, σε πρώτη φάση, εφτά χρόνια χρειά-

γή στον υλικό κόσμο˙ στο να καθρεφτί-

του θανάτου6. Έπρεπε να ζει ενάρετα,

ζονταν μονάχα οι ιστοί του σώματός του
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για να εξαγνιστούν, ώστε να αρχίσουν οι

θεία έκσταση επιτυγχανόταν με την μέ-

δυνατότητα να επιλέξει μόνος του ανά-

απαραίτητες μεταβολές στη χημεία του

θεξη στις ιερουργίες, την ψυχική συγκί-

μεσα στο καλό και το κακό. Το καλό ή

υλικού φορέα, για να μπορέσει να συ-

νηση και την μόνιμη παρουσία της συ-

το κακό το πράττει μόνο ο άνθρωπος. Η

ντονιστεί λειτουργικά με τον πνευματι-

νείδησης στο εδώ και τώρα.

Φύση πράττει αυτό που πρέπει!».

κό και, εντέλει, να αρχίσει να δημιουρ-

Οι πυρσοί ανάβουν. Ο υποψήφιος εί-

Ο υποψήφιος προχωράει με όλες

γεί μια άμεση και αδιάλειπτη επαφή με

ναι έτοιμος να βιώσει το αιώνιο παρόν.

του τις αισθήσεις τεταμένες. Κοιτάζει

τον Θεό. Για να επιτευχθεί αυτό, όπως

Θα εξαγνιστεί με τα πρωταρχικά ύδατα

εκστατικά τους τοίχους γύρω του να

προαναφέραμε, έπρεπε το σώμα να έχει

του Νουν και θα φορέσει το λευκό έν-

ζωντανεύουν. Τα ιερογλυφικά και οι ζω-

καλύψει τις ανάγκες του, ώστε το πνεύ-

δυμα της αγνότητας, για να ξεκινήσει

γραφικές απεικονίσεις των θεών ζωντα-

μα να αφιερωθεί απρόσκοπτα στο έργο

το μυητικό ταξίδι. Μοναδικά του εφό-

νεύουν˙ ζωντανεύουν το μύθο της δημι-

του. Γι’ αυτό και οι ιερές ασκήσεις δεν

δια θα είναι το θάρρος, που χρειάζεται

ουργίας του κόσμου. Τα πάντα γύρω του

ωθούσαν το σώμα του υποψηφίου σε

για να κατεβεί την άβυσσο της ύπαρξης,

αναπνέουν και δονούνται στο αιθερικό

ακρότητες από εξαντλητικές νηστείες,

η διαίσθηση για να παραμένει προσα-

πεδίο, που πλέον αποκτάει υπόσταση

ασιτία και δίψα, που θα αφαιρούσαν από

νατολισμένος στα σκοτεινά μονοπάτια

στα μάτια της ψυχής. Η ίδια η ψυχή θυ-

τους ιστούς τις απαραίτητες χημικές ου-

της αμφιβολίας και του πανικού, η φλο-

μάται πως κάποτε είχε φτερά˙ τα ξεδι-

σίες που είναι χρήσιμες για την αλχημι-

γερή του καρδιά, που θα τον θερμαί-

πλώνει για να ακολουθήσει την κίνηση

κή διαδικασία. Μήτε χρησιμοποιούσαν

νει την ώρα που η διάνοια παγώνει και

των όντων στο κοσμικό χοροστάσι. Και

παραισθησιογόνες ουσίες, που προκα-

θρυμματίζεται. Ο ιεροφάντης του αναγ-

να, ξεπροβάλλει ο θεός Ήλιος έτοιμος

λούν λογιών λογιών ανισορροπίες. Η

γέλλει το μήνυμα: «ο άνθρωπος έχει τη

για την έναρξη του νυχτερινού του περί-
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πλου. «Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής;»

θεού Ήλιου είναι τόσο ζωντανή, τόσο

του. Ο υποψήφιος ξεκινάει να περπατά-

ρωτά τον υποψήφιο. «Βρισκόμαστε εδώ,

θαυμάσια βιωματική, καθώς ο υποψήφι-

ει τις δώδεκα κοσμικές ώρες, με σκοπό

για να υπηρετήσουμε τον αληθινό σκο-

ος διέρχεται από τους τόπους που ανοί-

να ανταπεξέλθει στις δοκιμασίες. Βιώνει

πό της ζωής˙ δεν είναι άλλος απ’ το να

γει ο θεός Ρα ως φως του ουρανού, για

τον θάνατο της προσωπικότητας, για να

εκπαιδεύσουμε το φωτεινό Θεό μέσα

να συναντήσει τον Όσιρη ως φως του

αναγεννηθεί και να λάμψει ο πνευμα-

μας να παρουσιαστεί με τον συνειδητό

υπόγειου κόσμου. Αυτή η μυστικιστι-

τικός του εαυτός, αυτός ο αιώνιος και

μας έλεγχο. Βρισκόμαστε

άφθαρτος που μετέχει

εδώ,

στην ευδαιμονία

για να

των θεών.
Είναι

πλέον ο

ανυ-

Όσιρης που

ψώσου-

αναστήθηκε!

με τον φωτει-

Εί-

ναι αυτός που εγκατέ-

νό Θεό μέσα από τον

στησε τη βασιλεία του επί

τάφο της σάρκας. Βρισκό-

της σάρκας και των επιθυμιών

μαστε εδώ, για να γίνουμε αθά-

της, που έχει κυριαρχήσει στις συγκι-

νατοι και να κερδίσουμε την αιώνια
ζωή8». Γνέφει στον υποψήφιο να τον

κή ένωση εκτελείται για να αντιμετω-

νήσεις και τους φόβους του, που έχει νι-

ακολουθήσει. Ξεκινάει η αναπαράστα-

πιστούν οι σκοτεινές δυνάμεις του Σεθ

κήσει τους πρόξενους της δυστυχίας και

ση της πορείας του Ήλιου.

και των άλλων πλασμάτων, που αδη-

της κακοτυχίας του. Αυτός που γνώρισε

μονούν να καταβροχθίσουν την καρδιά

τον εσωτερικό του θεό και πλέον επιτε-

Η αναπαράσταση της πορείας του
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λεί τον πραγματικό σκοπό της ζωής.

είμαστε εξαγνισμένοι και απαλλαγμένοι

Ο ίδιος ο Πλάτωνας περιγράφει την

από τα δεσμά του σώματος, από αυτό δη-

υπέρτατη εκείνη στιγμή που νιώθει ο νε-

λαδή το μνήμα, που το περιφέρουμε κολ-

οφώτιστος με το πέρας των μυστηρίων

λημένο επάνω μας σαν όστρακο9».

και των ερχομό του στο αναγεννημένο
φως:
«Αλλά, αυτοί που έλαβαν μέρος σε
εκείνη από τις τελετουργίες, που είναι
νόμιμο να την ονομάζουμε μακαριότατη,
βλέπουν τη λαμπρή ωραιότητα και τη
μακάρια όψη και την πραγματική θέασή
τους, καθώς εν χορώ με τους άλλους πανευτυχείς μύστες γίνονται ακόλουθοι του
Δία ή κάποιου άλλου πάτρωνα θεού. Και
τότε πανηγυρίζουμε ευδαιμονικά, καθώς
βιώνουμε μία ολοκλήρωση μέσα μας και
αισθανόμαστε ότι είμαστε πια απρόσβλητοι από οποιοδήποτε κακό, και βλέπουμε
παντού τέλειες και καθαρές και βέβαιες
εικόνες καθώς αναγορευτήκαμε πια μυημένοι και επόπτες μυστηρίων, λουσμένοι σε ένα λαμπρό φως και νοιώθουμε ότι

Ο Ήλιος ανατέλλει… Ιδού, ο νέος
Άνθρωπος!
Σημειώσεις
1. Μορφή του θεού Ώρου, γιος της Ίσιδας και του
Όσιρη, θεός των μυστηρίων.
2. Ο Φαραώ.
3. Ο ζωομορφισμός που απαντάται στην Αίγυπτο δεν
είναι τίποτε άλλο από συμβολικές αναπαραστάσεις
που κατ’ αναλογία συναντάμε και στις υπόλοιπες
θρησκείες τότε και τώρα. Λόγου χάριν ο Άγιος Χριστόφορος ο Κυνοπρόσωπος.
4. Μετ’ ευγνωμοσύνης θεού και όχι μετά φόβου θεού.
5. Ιερές λέγονταν οι επιστήμες της ιατρικής, της
αστρονομίας, της γεωμετρίας κ.α
6. ¨Φὐσις κρύπτεσθαι φιλεί¨ όπως έλεγε ο Ηράκλειτος, δηλαδή η φύση αγαπάει να κρύβει τον εαυτό της
(τα μυστικά της). Τα Αιγυπτιακά Μυστήρια ήταν ένα
δια βίου μάθησης σχολείο όπου οι μαθητές γνώριζαν
τα μυστικά της ύλης, του πνεύματος και τις ιερές
συνδέσεις μεταξύ τους.
7. Αφοσίωση –Έρευνα –Υπηρεσία, είναι οι τρεις
αρετές του μαθητή που αντιστοιχούν στην ανώτερη
πνευματική του τριάδα.
8. Τα Εννέα Πρόσωπα του Χριστού, σελ. 386.
9. Φαίδρος, 250b,c.

Βιβλιογραφία – Πηγές
• Εδουάρδος Συρέ: Οι Μεγάλοι Μύστες «Εκδ.
Ιάμβλιχος».
• Ευγένιος Ουίτγουερθ: Τα Εννιά Πρόσωπα του
Χριστού «Εκδ. Καστανιώτη».
• Ιάμβλιχος: Περί των Αιγυπτίων Μυστηρίων «Εκδ.
Ζήτρος».
• Κριστιάν Ζακ: Η Πέτρα του Φωτός «Εκδ. Λιβάνη».
• Λουκιανός: Περί Συρίης Θεού «Εκδ. Γεωργιάδη».
• Πλάτων: Φαίδρος -xletsos-basilhs.blogspot.com«Μυσταγωγία».
• iolaos-lapisphilosophorum.gr.
• nea-acropoli.gr.
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Τα μυστήρια στο σύγχρονο
κόσμο και ο ρόλος της
φιλοσοφίας
Κείμενο: Καίτη Δαϊκίδου
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Τ

α Μυστήρια ως θεσμός θεμελίωσαν όλους

γίνεται να είναι ο ωχαδερφισμός, ούτε η αδιαφορία για τον

τους μεγάλους παραδοσιακούς – μυητικούς

συνάνθρωπο. Δεν μπορούμε να βαφτίζουμε «φιλοσοφία» την

πολιτισμούς της ιστορίας μας. Όλους.

οικονομική πολιτική κανενός.

Η βάση τους ήταν το μυστήριο, το μυστικό,

Η φιλοσοφία δεν είναι λόγια της πολυθρόνας, ούτε

οι δοκιμασίες. Στόχος τους ήταν η γνώση και η κατάκτηση

αερολογίες ούτε ξύλινος ακαταλαβίστικος λόγος. Είναι

του εαυτού. Ο άνθρωπος που βίωνε τις δοκιμασίες και έφτανε

βαθύς ειλικρινής στοχασμός, που σκοπό έχει να βοηθήσει

στη μύηση – μετάλλαξη γινόταν Κύριος του Εαυτού του,

τον άνθρωπο να ανακαλύψει την αιτία της ύπαρξης του, τον

Άρχων του εαυτού του. Δηλαδή, κατανοούσε τα μυστήρια της

πραγματικό εαυτό του αλλά και να βάλει στόχους για το μέλλον

ύπαρξης, της ζωής και του θανάτου, τους Νόμους της Φύσης

του, επειδή ακριβώς η φιλοσοφία απαντά στα τρία θεμελιώδη

και εναρμονιζόταν μαζί τους. Ο άνθρωπος γινόταν Άνθρωπος,

ερωτήματα του ανθρώπου: ποιος είμαι, από πού έρχομαι και

Άνθρωπος – μάγος που, χωρίς «μαγικά ραβδάκια», μπορούσε

προς τα πού πηγαίνω. Στην καθημερινότητα η φιλοσοφία

να κάνει το ακατόρθωτο: να κάνει ό,τι ήθελε, επειδή ήξερε το

μπορεί να μας επιτρέψει να καταλάβουμε τα κίνητρά μας,

«πώς» και το «γιατί» να το κάνει. Κυρίαρχος του εαυτού του.

για τις όποιες δράσεις μας. Κατανοώντας τα κίνητρα μας, θα

Αργότερα, κάποια στιγμή στην ιστορία μας, τα Μυστήρια

μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε τους βαθύτερους φόβους μας,

εξαφανίστηκαν και στην θέση τους γεννήθηκε η Φιλοσοφία. Ο

να τους εκλογικεύσουμε και τελικά να τους αντιμετωπίσουμε.

Πυθαγόρας ίδρυσε την πρώτη σχολή φιλοσοφίας στον κόσμο

Η φιλοσοφία θα μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε το φωτεινό

και πρώτος έδωσε τον όρο φιλοσοφία.

κομμάτι του εαυτού μας, αυτό με το οποίο γεννηθήκαμε και που,

Τι έκανε η φιλοσοφία; Επέτρεψε στον άνθρωπο, στον κάθε

δυστυχώς, αφήσαμε πίσω μας μεγαλώνοντας. Η φιλοσοφία

άνθρωπο, να μπορεί να έρθει σε επαφή με τα μυστήρια του

θα δώσει νόημα στην ζωή μας, γιατί από μόνη της είναι ένας

σύμπαντος και του εαυτού του, χρησιμοποιώντας ένα πολύ

στόχος ζωής. Το να φιλοσοφούμε σημαίνει να αναζητάμε το

απλό εργαλείο: τον νου του. Δεν υπήρχαν πια δοκιμασίες για

«γιατί» και να μην σταματάμε αν δεν το βρούμε. Να το βρούμε

να μυηθεί, υπήρχε απλά η Ζωή με τις δικές της δοκιμασίες.

με την καθαρότητα του νου μας, με την ειλικρίνεια της καρδιάς

Έτσι, από τον 5ο αιώνα π. Χ. έχουμε τη Φιλοσοφία. Από

μας και να το εφαρμόσουμε με τη δύναμη των χεριών μας.

τότε μέχρι σήμερα, έγιναν πολλά. Πολλοί μεγάλοι Δάσκαλοι

Η φιλοσοφία σήμερα θα μας επέτρεπε να ξέρουμε καλύτερα

έδρασαν, απογείωσαν την έννοια της αναζήτησης και άφησαν

το ποιοι είμαστε και έτσι θα σταματούσαμε να φοβόμαστε

πίσω τους πολύ σημαντικό έργο - βοήθεια για όλη την

να δείξουμε τον αληθινό μας εαυτό. Θα μας βοηθούσε να

Ανθρωπότητα. Ο σύγχρονος άνθρωπος, όμως, δεν χρειάζεται

καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε υπέροχα διαφορετικοί, αλλά

βοήθεια σε αυτά τα θέματα… έχει τη δική του φιλοσοφία!!!

με κοινή προέλευση, ανάγκες και στόχους και τότε θα

Η φιλοσοφία είναι μια λέξη που «ακούγεται» πολύ στις

σταματούσαμε να ανταγωνιζόμαστε ο ένας τον άλλον.

μέρες μας. Ο καθένας έχει να πει κάτι για αυτήν. Η φιλοσοφία

Θα μας μεταμόρφωνε σε «πολιτικά όντα», με την έννοια του

μου για την ζωή… η φιλοσοφία της εταιρείας μας… έχω δική

πολίτη που αναλαμβάνει την ευθύνη του στην πόλη του, και

μου φιλοσοφία… φιλοσόφησέ το λίγο και θα καταλάβεις…

για αυτό μπορεί να είναι πολιτισμένος, να δημιουργεί αλλά και

Έτσι, ο καθένας την άποψη του την βαφτίζει φιλοσοφία.

να διατηρεί τον πολιτισμό. Θα μας μετέτρεπε σε ανθρωπιστές

Πού την βασίζει; Γιατί την ενστερνίστηκε; Είναι σωστή, είναι

που νοιάζονται, μοιράζονται και συμπονούν, συμπάσχουν και

αληθινή, είναι χρήσιμη; Κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν νοιάζεται,

συμμετέχουν στα κοινά, σε ανθρώπους ιδεαλιστές, εθελοντές

κανείς δεν ασχολείται. Καθένας απλά βολεύεται, επαναπαύεται

με διάρκεια. Η φιλοσοφία θα μας έδινε την δυνατότητα να

και εντέλει παθητικά αποδέχεται την ηθική και νοητική μιζέρια,

σκεφτόμαστε ελεύθερα, να αποφασίζουμε άφοβα και να ζούμε

είτε είναι δική του είτε είναι του διπλανού του, μια μιζέρια

ευτυχισμένα.

ονομασμένη ως «φιλοσοφία».
Πολύ σκληρά λόγια, αλλά δυστυχώς αληθινά. Η φιλοσοφία
μας για την ζωή δεν μπορεί να είναι ο ατομικισμός, δεν

Η Φιλοσοφία πραγματικά είναι αναζήτηση, είναι ελευθερία
της σκέψης, είναι στοχασμός και εύρημα, είναι αυτογνωσία,
είναι τρόπος να ζεις.
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ΤΖ. Ρ. Ρ. ΤΟΛΚΙΝ: Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΝΟΣ ΘΡΥΛΟΥ, COLIN
DURIEZ
Πολύ πριν από τις επιτυχημένες ταινίες της τριλογίας του
“Άρχοντα των Δαχτυλιδιών”, η φαντασία, τα δημιουργήματα και
οι χαρακτήρες του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν είχαν γοητεύσει εκατομμύρια

βιβλιο
παρου

σιαση

αναγνώστες σε ολόκληρο τον κόσμο. Ποιος ήταν ο άνθρωπος που
επινόησε τις περίπλοκες γλώσσες και τον τέλεια δομημένο κόσμο
της Μέσης Γης; Ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν πέρασε δύσκολα χρόνια. Βίωσε
τη φρίκη του Α’ Παγκόσμιου πολέμου. Ήταν ορφανός και φτωχός.
Ο κηδεμόνας του μάλιστα του είχε απαγορεύσει να επικοινωνεί
με την κοπέλα που είχε ερωτευτεί. Λαμπρός αλλά ιδιαίτερα εσωστρεφής λόγιος, επεξεργάστηκε επί πενήντα και πλέον χρόνια τις
γλώσσες, την ιστορία, τους λαούς και τη γεωγραφία της Μέσης Γης.
Δημιούργησε έτσι μια συμπαγή μυθολογία η οποία βασίστηκε στην

τεράστια γνώση του γύρω από την πρώιμη ευρωπαϊκή Ιστορία και την κουλτούρα της Βόρειας Ευρώπης. Ο φανταστικός αυτός κόσμος μάγεψε ολόκληρες γενιές και ο Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν έγινε θρύλος. Η
συναρπαστική βιογραφία του Colin Duriez ρίχνει φως σε γνωστές και άγνωστες πτυχές της ζωής του
ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ, TROMBLEY STEPHEN
Στη «Σύντομη Ιστορία της Δυτικής Σκέψης» παρουσιάζονται οι σημαντικότερες ιδέες Δυτικών
διανοητών, που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της εξέλιξης της ανθρωπότητας. O Stephen Trombley
αναλύει τη ζωή και το έργο των σπουδαιότερων διανοητών. H αφήγηση ξεκινάει από τους φιλοσόφους της Kλασικής Aρχαιότητας και καταλήγει στους σύγχρονους στοχαστές. Eξετάζονται: οι χριστιανοί σχολαστικοί θεολόγοι του Mεσαίωνα· οι μεγάλοι φιλόσοφοι του Διαφωτισμού· οι Γερμανοί
ιδεαλιστές από τον Kαντ στον Xέγκελ· οι ωφελιμιστές Mπένθαμ και Mιλ· ο Περς, ο Tζέιμς και οι
Aμερικανοί πραγματιστές· οι αναλυτικοί φιλόσοφοι Pάσελ, Mουρ και Bιτγκενστάιν· ο Σοσίρ και οι
στρουκτουραλιστές· ο Mπαρτ, ο Φουκό και οι μεταστρουκτουραλιστές· και, τέλος, οι τέσσερις στοχαστές που διαμόρφωσαν τον σύγχρονο κόσμο μας: ο φυσιοδίφης Kάρολος Δαρβίνος με τη θεωρία
της εξέλιξης· ο φιλόσοφος, ιστορικός και πολιτικός θεωρητικός Kαρλ Mαρξ· ο Zίγκμουντ Φρόυντ, ο
πατέρας της ψυχανάλυσης· και ο Άλμπερτ Aϊνστάιν, ιδρυτής της μετανευτώνιας φυσικής. Ένα απόσταγμα της ιστορίας της διανόησης που καλύπτει δυόμισι χιλιετίες.
ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ: Η ΣΚΟΤΕΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, JOHN KAY
Ο διακεκριμένος οικονομολόγος Τζον Κει υποστηρίζει ότι η κερδοφορία του χρηματοπιστωτικού τομέα είναι εν μέρει απατηλή και εν μέρει οφείλεται στην ιδιοποίηση πλούτου που δημιουργείται
αλλού - με τα λεφτά των άλλων. Δείχνει επίσης ότι ο τομέας αυτός έχει μεγεθυνθεί υπερβολικά, έχει
αποσπαστεί από τις απλές επιχειρηματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή, και έχει μετατραπεί σε έναν κλάδο που κυρίως συναλλάσσεται με τον εαυτό του, μιλάει μόνο μαζί του και τον
κρίνει με κριτήρια που ο ίδιος έχει δημιουργήσει. Ταυτόχρονα, επισημαίνει ότι η πλειονότητα του
κόσμου έχει υιοθετήσει αυτά τα κριτήρια, συνδράμοντας έτσι στην επιβίωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που λόγω απληστίας και κακοδιαχείρισης έχουν επιφέρει κρίσεις και χρεοκοπίες.
Ο Τζον Κει παρουσιάζει με σαφήνεια τα λάθη, τις στρεβλώσεις και τα προβλήματα του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ παράλληλο προτείνει λύσεις για την επόμενη μέρα.
Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ΚΕΔΡΟΣ Γ. Γενναδίου 3 Αθήνα 106 78
τηλ.: 2103809712 - www. Kedros.gr - e mail: books@ kedros.gr
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Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ:
Ο μίτος της Αριάδνης
Κείμενο: Delia Steinberg Guzmán, Διευθύντρια του Παγκόσμιου Φιλοσοφικού Οργανισμού Νέα Ακρόπολη

Κ

ατά την αυγή της Ελλη-

μυστήριο του κέντρου ή στην έξοδο.

Αν η Φιλοσοφία -η Αγάπη προς τη

νικής Κλασικής εποχής

Αν και τα παιχνίδια της Μάγια και ο

Σοφία- είναι ο μίτος της Αριάδνης, ακο-

υπήρξε ένας μύθος φορ-

λαβύρινθός της θα μπορούσαν να φα-

λουθώντας τα ίχνη της θα μπορέσουμε

τισμένος με βαθιά νο-

νούν άσχημα την πρώτη στιγμή, θα πρέ-

να φτάσουμε μέχρι το προπύργιο της

ήματα, που εξυπηρέτησε στο να ανα-

πει να αναγνωρίσουμε άλλη μια φορά

Μάγια. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που

παρασταθεί ένα μεγάλο μέρος των

την ευφυΐα με την οποία λειτουργεί η

αναζητούν, αυτοί που έχουν νικήσει τον

μυστηρίων της ζωής. Ήταν η ιστορία

ψευδαίσθηση, ώστε κάποια στιγμή, όταν

ίδιο τους το φόβο της άγνοιας, αυτοί

του Μινώταυρου, ενός ακαθόριστου τέ-

θα έχουν ξεπεραστεί όλα τα εμπόδια

που θέλουν να ξέρουν, αν και χωρίς να

ρατος, που κατοικούσε στο κέντρο ενός

-όλα τα παιχνίδια- να μπορούμε να κυ-

πάψουν να παίζουν, το γιατί των παιχνι-

περίπλοκου λαβυρίνθου και που «κα-

ριεύσουμε το μυστικό, που είναι ριζωμέ-

διών τους.

τάπινε» αδυσώπητα εκείνους που προ-

νο στον άξονα της καρδιάς της Σπηλιάς.

Ο Θησέας με το μίτο του, ο Άρης

σπαθoύσαν να το συλλάβουν. Ωστόσο,

Στο μεταξύ η Μάγια κατέχει μια τε-

Διόνυσος με τον Πέλεκυ-Δαυλό του, ο

εμφανίστηκε ένας άντρας -ο Θησέας-

ράστια δύναμη για να παγιδεύει τους

άνθρωπος με το λύχνο της διάνοιάς του,

που βοηθούμενος από την ίδια την εικό-

ανθρώπους στα πλοκάμια της, δεδομέ-

είναι όλοι τους αναζητητές και εραστές

να της ψυχής του –την Αριάδνη- μπό-

νου ότι κανένας δεν ξέρει την έξοδο...

της Σοφίας, είναι φιλόσοφοι. Διεισδύο-

ρεσε να φτάσει μέχρι τον άξονα του

Έτσι όλοι είμαστε παγιδευμένοι από την

ντας με τόλμη μέσα στους δρόμους της

μυστηρίου, να κυριεύσει το τέρας και να

υλική ζωή, γιατί σχεδόν κανένας δεν ξέ-

ύπαρξης, πλησιάζουν κάθε φορά όλο και

γυρίσει νικητής μέσα από τους πολλα-

ρει την έξοδο απ’ αυτήν τη φυλακή. Και

περισσότερο το κέντρο, κι εκεί όπου θα

πλούς δρόμους του λαβυρίνθου.

καθώς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε, δεν

’πρεπε να είναι το μεγάλο τέρας, ανακα-

Ποιο ήταν το κλειδί της επιτυχίας

είναι καλύτερα να προσπαθούμε να παί-

λύπτουν -ω, τι έκπληξη!- την κατοικία

του Θησέα; Επρόκειτο για ένα μίτο με

ζουμε μέσα της, στριφογυρίζοντας συ-

της Μάγια, τη Μεγάλη ψευδαίσθηση

μια μακριά κλωστή τυλιγμένη, που του

νεχώς, μέχρις ότου να μας δώσει η ψυχή

που ορίζει τα παιχνίδια του λαβύριν-

παρέδωσε η Αριάδνη πριν φτάσει στο

μια σωτήρια κλωστή;

θου. Οι άνθρωποι που φτάνουν στα τυ-

λαβύρινθο. Η κλωστή ξεδιπλωνόταν

Ο λαβύρινθος κλείνει μέσα του δυο

φλά καταβροχθίζονται από το τέρας της

καθώς ο ήρωας προχωρούσε στα βάθη

μεγάλα μυστικά: το ένα, που είναι πιο

ψευδαίσθησης. Αν φτάσει κανείς με τον

της σπηλιάς και χρησίμευσε σαν οδη-

εύκολο να το αντιληφθούμε, είναι το

πόθο της γνώσης, το τέρας αφήνει να

γός, για ν’ αναγνωριστεί ο δρόμος της

πώς μπορούμε να βγούμε έξω. Το άλλο,

πέσουν τα πέπλα του και εμφανίζεται η

επιστροφής.

το πιο βαθύ, είναι αυτό που βρίσκεται

Μάγια με όλη τη λάμψη της ως μεγάλη

Γι’ αυτό έχουμε ονομάσει τη Φιλο-

στο κέντρο των πολλών του δρόμων.

βασίλισσα των ανθρώπινων εμπειριών.

σοφία «μίτο της Αριάδνης», καθώς είναι

Δεν υπάρχει δυνατότητα να διαφύγουμε

Το να έχουμε ανακαλύψει τη Μάγια

το κλειδί που μας οδηγεί στο να ανακα-

όσο δεν έχουμε κυριαρχήσει πάνω στο

με τα πέπλα της, το να έχουμε καταλά-

λύψουμε τα μυστήρια του κόσμου της

τέρας. Δεν υπάρχει δυνατότητα να επι-

βει το γιατί των παιχνιδιών της, σημαί-

Μάγια.

λύσουμε το πρόβλημα της ζωής όσο δεν

νει να έχουμε φτάσει στη Σοφία. Τότε,

Η Μάγια με τα παιχνίδια της έχει

έχουμε γνωρίσει το αίνιγμα των παιχνι-

έστω κι αν βρισκόμαστε στο ίδιο κέντρο

φτιάξει έναν αληθινό λαβύρινθο στη

διών της Μάγια. Έτσι, το πιο σημαντικό

του λαβυρίνθου, είναι σαν να είμαστε

ζωή με περίπλοκους δρόμους, που δεν

από τα μυστικά είναι αυτό που κοιμά-

στην έξοδό του. Το μυστικό του κέντρου

δείχνουν ποτέ καθαρά στους ανθρώ-

ται στην καρδιά του. Αν δεν υπάρχουν

είναι το μυστικό της απελευθέρωσης.

πους προς τα πού οδηγούν. Μ’ αυτόν

θαρραλέοι που θα αποτολμήσουν να

Γι’ αυτό η Μάγια έχει καλύψει με πέ-

τον τρόπο οι άνθρωποι παίζουν όπως τα

αντιμετωπίσουν το Μινώταυρο, δεν θα

πλα τη Φιλοσοφία. Αντί να μας επιτρέ-

παιδιά, δοκιμάζοντας χίλια μονοπάτια

υπάρξουν και θαρραλέοι που θα μπορέ-

πει να τη γνωρίσουμε με την απλότητα

που επιτρέπουν να φτάσει κανείς ή στο

σουν να διαφύγουν από το λαβύρινθο.

και αγνότητά της, σαν μια οδηγό κλω-
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στή, έχει κορεστεί με υπερβολικά λόγια,

της Μάγια, δεν το κάνει για τη δική του

κάτι τέτοιο κοιμισμένοι, το να παίζου-

με απατηλές εικόνες, με ατέλειωτους

απελευθέρωση και μόνο. Όπως ο Θησέ-

με δεν σημαίνει να κλείνουμε εκούσια

ορισμούς, με τεχνικές ορολογίες, με εκ-

ας, διαφεύγει για να γίνει οδηγός άλλων

τα μάτια μας για το σκοπό αυτό. Το να

φράσεις αμφιβολιών και άγχους, με το-

ανθρώπων, για να τους διδάξει και να

παίζουμε δεν προϋποθέτει να αγνοούμε

ποθετήσεις εκατοντάδων προβλημάτων

τους κάνει ν’ αποφύγουν μεγαλύτερες

πώς το κάνουμε.

χωρίς καμία λύση...η Μάγια χρειάζεται

οδύνες κατά το μεταβατικό στάδιο που

Η Φιλοσοφία δίνει επομένως αυτήν

τους ανθρώπους μέσα στο λαβύρινθό

προϋποθέτει το να ζούμε μ’ ένα σώμα,

την καθαρότητα θεώρησης και κατανό-

της και γι’ αυτό τους ανοίγει πολλα-

να ενδίδουμε στις ανάγκες του, να παί-

ησης, που η τύφλωση της αδράνειας την

πλούς δρόμους που, όπως και τα παιχνί-

ζουμε με τους νόμους του.

έχει κάνει να εξαφανιστεί από τους αν-

Ο δαιδαλώδης κόσμος της Μάγια

θρώπους. Η Φιλοσοφία είναι αναγνώρι-

δεν είναι ένας ψεύτικος κόσμος, ούτε εί-

ση. Να ξανα-γνωρίσουμε, να συναντή-

Ωστόσο, κάποιες φορές, υπάρχουν

ναι κακός, ούτε αντίκειται στον κόσμο

σουμε ξανά εκείνο που είναι ιδιότητα της

άνθρωποι που φτάνουν μέχρι το τέρας,

της Αλήθειας. Είναι μόνο αντανάκλαση

Ψυχής και που χάθηκε στο παιχνίδι. Εί-

υπάρχουν όντα που αποκρυπτογραφούν

εκείνων των άλλων ανώτερων κόσμων

ναι η λύση του μυστηρίου του λαβυρίν-

το μυστήριο του Μινώταυρου, υπάρ-

και εξ αιτίας αυτής της φύσης του πα-

θου, είναι η θριαμβευτική έξοδος προς

χουν ήρωες που έχουν πλέξει υπομονε-

γιδεύει όλα εκείνα που μπορεί μέσα στα

τον κόσμο των πραγματικών όντων, των

τικά τις γνώσεις τους γύρω από ένα σω-

σκοτεινά του φώτα και στην ύλη του τη

πρώτων Αρχετύπων, που με την εικόνα

τήριο μίτο.

μπλοκαρισμένη από το βάρος της. Ο

τους έχουμε βαδίσει τόσο καιρό...

δια των παιδιών, δεν οδηγούν σε κανένα
μέρος.

Αυτοί που έχουν φτάσει στη Σοφία

κόσμος της Μάγια εκπληρώνει το νόμο

Η Μάγια άφησε το Θησέα να τη

μέσω της Φιλοσοφίας κατέχουν τη Δύ-

του και τις περισσότερες φορές εμείς

νικήσει. Αυτή η ίδια είναι νικήτρια του

ναμη. Ξέρω σημαίνει Μπορώ. Αυτός

οι ίδιοι οι άνθρωποι διαστρεβλώνουμε

εαυτού της, καθώς επινόησε τη Μεγάλη

που ξέρει ό,τι συμβαίνει στην καρδιά

ακόμα περισσότερο τις εικόνες μας, σαν

Ψευδαίσθηση, για να την αφήσει να τη

του λαβυρίνθου μπορεί να ξεφύγει. Αυ-

αποτέλεσμα της κακής μας θεώρησης.

γνωρίσουν αυτοί που, πέρα από τις σκι-

τός που φεύγει επιτέλους από τον κόσμο

Το να παίζουμε δεν σημαίνει να κάνουμε

ές, ανακάλυψαν το αληθινό της σχήμα.
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ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ
...ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ
Η σοφία είναι ένα από τα λίγα
πράγματα που δείχνουν πιο μεγάλα
από μακριά.
Terry Pratchett

Το πραγματικό μυστήριο του κόσμου
είναι το ορατό, όχι το αόρατο.
Oscar Wilde

Το υπέρτατο μυστήριο είναι ο
ίδιος μας ο εαυτός.
Sammy Davis, Jr.

Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε τη μυθολογία.
Χρειαζόμαστε ένα υπόβαθρο ιστοριών και
θρύλων για να ζήσουμε τις ζωές μας με συνοχή.
Alan Moore
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Ο κόσμος είναι γεμάτος με προφανή πράγματα, τα οποία δεν
παρατηρεί ποτέ κανείς.
Arthur Conan Doyle
Το να επιστρέφεις εκεί που ξεκίνησες, δεν είναι το ίδιο με το να
μην έχεις φύγει ποτέ.
Terry Pratchett

Είμαι μεγάλος θαυμαστής του μυστηρίου και της μαγείας.
Δείτε τη ζωή: γεμάτη
μυστήριο και μαγεία.
Harry Houdini

Η μύηση του Ιουλιανού
«Πλήν σαν ευρέθηκε μέσα στο σκότος,

ψυχή του μέσα από αυτήν την βιασμένη

μέσα στης γής τα φοβερά τα βάθη,

εμπειρία της «μέθεξης με το μεταφυσικό»

συντροφευμένος

αθέους,

σίγουρα παθαίνει. Οι Έλληνες θεουργοί

κι είδε με δόξαις και μεγάλα φώτα

χρησιμοποιώντας μάλλον τα Χαλδαϊκά

να βγαίνουν αυλες μορφές εμπρός του,

Λόγια του εμφάνισαν κάποια πυραυγή

φοβήθηκεν για μια στιγμήν ο νέος,

φάσματα ή φάσματα εκατικά φωτοειδή

κι ένα ένστικτον των ευσεβών του χρόνων

όπως εκείνα τα οποία ισχυρίζεται ότι είδε

επέστρεψε, κ’ έκαμε τον σταυρό του.

ο Πρόκλος.

Αμέσως

η

μ’

Έλληνας

μορφαίς

αφανισθήκαν,

η δόξαις χάθηκαν- σβήσαν τα φώτα».

Η ψυχή του μελλοντικού αυτοκράτο-

ήξερες
ότι...

ρα τρομοκρατείται από τις τεχνητές ή φυ-

κά ο αυτοκράτορας μεταπείθεται «με των

σικές μυητικές λάμψεις και παρακινούμε-

Ελλήνων τα άθεα τα λόγια» που υποστη-

Έτσι περιέγραψε ο Καβάφης στο ποί-

νος από τον «ιερόν φόβον» κατά τον άγιο

ρίζουν ότι η εξαφάνιση των θεών δεν έγινε

ημα του «Ο Ιουλιανός εν τοις μυστηρίοις»

Γρηγόριο, τον φόβο του Θεού δηλαδή, που

από φόβο μπροστά στο σχήμα του σταυ-

την μύηση στα αρχαία ελληνικά μυστήρια

εμφανίζεται ως «ένα ένστικτον των ευσε-

ρού αλλά από «βδελυγμόν» μιας και «συ-

του αυτοκράτορα Ιουλιανού και νομίζουμε

βών του χρόνων» κάνει το σημείον του

χάθηκεν η ευγενής των φύσις και φύγανε

ότι κανείς δεν θα μπορούσε να την απο-

σταυρού, αυτό που η Εκκλησία του έχει

και τον περιφρονήσαν» και η μύηση του

δώσει ποιητικότερα. Βασιζόμενος στα όσα

διδάξει «ως όπλο κατά των δαιμόνων» και

γίνεται κανονικά έστω και με μια διακοπή.

διασώζουν για την μύηση του αυτοκράτο-

αμέσως ως εκ θαύματος οι «μορφαίς αφα-

Οι ιεροφάντες φρόντισαν να του δώσουν

ρα, ο άγιος Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, στον

νισθήκαν, η δόξαις χάθηκαν-σβήσαν τα

πρακτικές πληροφορίες για τον Άδη, τα

πρώτο λόγο του «Κατά Ιουλιανού», αλλά

φώτα………και οι Έλληνες εκρυφοκοιτα-

εμπόδια και τα τέρατα που θα συναντού-

και ο εκκλησιαστικός ιστορικός Σωζόμε-

χθήκαν».

σε, καθώς και πληροφορίες για την τοπο-

νος, μεταφέρει σχεδόν αυτούσια τα γεγο-

Φυσικά εδώ ο Καβάφης μόνο ουδέτε-

γραφία των Ηλυσίων Πεδίων και να του

νότα ντύνοντας τα μόνο με την υπέροχη

ρος παρατηρητής και αφηγητής δεν είναι.

μάθουν να απαγγέλλει τους ύμνους, που

ποιητική του έκφραση.

Με την λεπτή του ποιητική ειρωνεία για

θα τον προφύλαγαν από τους κινδύνους

Στο απόσπασμα του ποιήματος ανα-

το όλο δράμα της μύησης του αποστάτη

και θα του άνοιγαν τις πόρτες των Ηλυ-

φέρονται όλα τα βασικά χαρακτηριστικά

αυτοκράτορα, συνεχίζει την πολεμική τα-

σίων. Κατόπιν οδηγούμενος από τον ιε-

μιας αρχαιοελληνικής μύησης. Το σκότος

κτική του αγίου Γρηγορίου Ναζιανζηνού

ροφάντη και τον δαδούχο πήγαιναν στην

κυριαρχεί στον τόπο της μύησης, ο οποί-

και του εκκλησιαστικού ιστορικού Σωζο-

αίθουσα της μύησης, όπου συνήθως υπήρ-

ος βρίσκεται μέσα στα έγκατα της γης ή

μενού, μόνο πού δείχνει λίγο περισσότε-

χε μικρογραφία με λεπτομέρεια του Κάτω

οπωσδήποτε σε ανήλιαγο και κλειστό μέ-

ρη ανοχή στην αρχαία εθνική θρησκεία,

Κόσμου. Έπειτα του αποκάλυψαν τα διά-

ρος. Ο μυούμενος συνοδεύεται από τους

η οποία εξάλλου στην εποχή του είχε πε-

φορα ιερά αντικείμενα και όταν η τελετή

μύστες οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τους

θάνει. Έτσι εκφράζει την ειρωνική έναντι

τελείωσε και ο αυτοκρατορικός πρίγκιπας

«Έλληνες αθέους» και ξαφνικά το πλήρες

των χριστιανών διάθεση των Ελλήνων ιε-

ήταν πλέον τελεσθείς ή τετελεσμένος είχε

σκοτάδι που γεμίζει με το φόβο του αγνώ-

ροφαντών λέγοντας: «Ντροπή, ντροπή!

ανταλλάξει το χριστιανικό του βάπτισμα

στου την ψυχή του αδαούς μυούμενου το

να λες αυτά τα πράγματα, στους Έλληνας

με την μυητική εμπειρία θεογνωσίας των

διαδέχονται λάμψεις, «δόξαις και μεγάλα

ημάς τους σοφιστάς και φιλοσόφους! Τέ-

μυστηρίων και έκτοτε κάθε φορά που άγ-

φώτα» που κατατρομοκρατούν τον μυού-

τοια, (περί του φόβου των αρχαίων θεών

γιζε λόγω των υψηλών του καθηκόντων

μενο.

μπρος στο σχήμα του Σταυρού, γεγονός

τον ευχαριστιακό άρτο της θείας λειτουρ-

Μπορεί εκείνος μέσα από την μύηση

που υπονοούσε καθαρά την δαιμονική

γίας καθάριζε τα χέρια του με μέλι, ουσία

να μαθαίνει, να του αποκαλύπτεται κά-

τους φύση), σαν θες εις τον Νικομηδείας

που σύμφωνα με την μιθραϊκή μυστηριακή

ποια κρυφή γνώση ή διδασκαλία, αλλά η

και τους παπάδες του να πας να λες.» Τελι-

λατρεία είχε καθαρτική δύναμη.
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Η Νέα Ακρόπολη πραγματοποιεί δράσεις για τη Φιλοσοφία, τον Πολιτισμό και τον Εθελοντισμό, προσφέροντας ουσιαστικές επιλογές και καλύπτοντας όλους όσοι επιθυμούν να
φέρουν στη ζωή τους μια εσωτερική αναγέννηση.

		

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Εισαγωγικό σεμινάριο Εσωτερικής Φιλοσοφίας και Εσωτερικής Ψυχολογίας • Ανοιχτές συ-

ζητήσεις για τη Φιλοσοφία • Διαλέξεις, σε συνεργασία με χώρους πολιτισμού, για την Παγκόσμια Ημέρα Φιλοσοφίας υπό την αιγίδα της UNESCO

		

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους • Θεατρικά δρώμενα • Μουσικές θεματι-

κές βραδιές • Δημιουργικά εργαστήρια: αρχαιολογικών αντιγράφων, πυρογραφίας, ζωγρα-

φικής • Εκδοτική δραστηριότητα βιβλίων εσωτερισμού και φιλοσοφίας • Αθλητική δραστηριότητα: αθλητικοί αγώνες, τουρνουά, φιλοσοφικές πολεμικές τέχνες • Ομάδες ανάγνωσης

και ανταλλαγής βιβλίων (Booksharing – Booklab)

		

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Οικολογικές πρωτοβουλίες για τη φροντίδα πάρκων, δασών, παραλιών • Κοινωνικές πρωτοβουλίες στήριξης ευπαθών ομάδων και προσφοράς • Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
και φυσικών καταστροφών • Σεμινάρια για την ανάπτυξη της εθελοντικής συνείδησης
• Δίκτυο ανταλλακτικής και εναλλακτικής οικονομίας • Ετήσια Πανελλήνια Γιορτή Εθελοντισμού, με συμμετοχή τοπικών
και διεθνών εθελοντικών οργανισμών (Κίνηση Φορέων Εθελοντισμού)
Αθήνα, 210 88 10 830
Ιλίσια, 210 7794368, 6987124197
Περιστέρι, 2130282657
Αιγάλεω, 698 185 8033
Νέα Σμύρνη, ......................................69 87 43 73 87
Θεσσαλονίκη (κέντρο), ...................................2310-285020
Ηράκλειο, 6981888493
Ρέθυμνο, 28310 52884
Χανιά, 2821023189
Πάτρα 2610006923 & What’s up 6980500044

ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ
Φωτεινές εποχές και σκοταδισμός, αναγέννηση και
μεσαίωνας, δημιουργία και καταστροφή. Tα νερά της ιστορίας
ακολουθούν το ρυθμό της παλίρροιας: αλλάζουνε και
ταυτόχρονα παραμένουν τα ίδια έχοντας αποθηκευμένη τη
γνώση και την εμπειρία όσων έχουν συμβεί στα βάθη του
χρόνου.
Καθώς έλεγε και ο Κικέρων «η ιστορία είναι μαρτυρία
του χρόνου, φως της αλήθειας, ζωή της μνήμης, διδάσκαλος
του βίου, αγγελιοφόρος των γηρατειών».
Οι

παραδοσιακές

κοινωνίες

του

παρελθόντος

πίστευαν πως ο ιστορικός χρόνος διαγράφει κυκλικές
πορείες κατά τον ίδιο τρόπο που η φύση εκτελεί όλες
τις υπόλοιπες ζωτικές της λειτουργίες. Όπως όλα τα
πράγματα έτσι και εμείς χορεύουμε κυκλικά στο αέναο
κοσμικό χοροστάσι.
Βλέποντας το που βρισκόμαστε τώρα θα μας
φανερώσει και το προς τα πού οδεύουμε.
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