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Αναρωτιόμαστε τι είναι η ζωή και απαντάμε: ενέργεια. 
Αναρωτιόμαστε τι είναι η αγάπη. Είναι και αυτή ενέργεια. 
Επομένως, και αυτό είναι που έχει σημασία, η ζωή είναι 
ενέργεια, η ζωή είναι αγάπη. Όπου υπάρχει ζωή, υπάρχει 
και ένωση. Όπου υπάρχει ζωή, υπάρχουν πράγματα που 
πλησιάζουν μεταξύ τους, που συνδυάζονται μεταξύ 
τους, που εναρμονίζονται μεταξύ τους.

     Delia Steinberg Guzman

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κείμενο: Delia Steinberg Guzmán
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Η έλλειψη συνείδησης 

σε αυτά που κάνουμε 

-να μην είμαστε δηλα-

δή παρόντες σε ό,τι κά-

νουμε- μας κουράζει πολύ περισσότερο 

από το να αναγκάσουμε τον εαυτό μας 

να συμμετέχει σε κάθε μας πράξη. Αυτή 

η κακώς συσσωρευμένη κούραση ελατ-

τώνει όλο και περισσότερο τις περιό-

δους της θετικής μας απόδοσης. Το να 

τρέχουμε χωρίς να παίρνουμε ανάσα, το 

να κάνουμε κατάχρηση των εγωιστικών 

ή καταθλιπτικών συγκινήσεων χωρίς να 

βγαίνουμε ποτέ από αυτές, το να περι-

στρεφόμαστε γύρω από τις ίδιες εμμο-

νικές ιδέες χωρίς να αναζητάμε λύσεις, 

όλα αυτά οδηγούν αναπόφευκτα στην 

υπερκόπωση.  

Το να ξεκουραστεί κανείς με τέ-

τοιες καταστάσεις είναι πολύ δύσκολο, 

για να μην πούμε αδύνατον. Δεν αρκεί 

να αναπνέουμε πού και πού, ενώ κολυ-

μπάμε, ούτε να χαλαρώνουμε κάποιες 

μέρες, για να μην σκεπτόμαστε τίποτα 

και να προσπαθούμε να ξεχάσουμε τις 

συγκινήσεις που μας θλίβουν. Αυτά τα 

διαλείμματα είναι μάσκες, υπεκφυγές, 

χονδροειδείς παγίδες, πλάνες, που μόλις 

εξαφανιστούν, αφήνουν τόπο στην πα-

λιά κούραση και δεν προσφέρουν ενέρ-

γεια, για να ξεκινήσουμε νέους κύκλους 

εργασίας με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. 

Να ξέρουμε να 
ξεκουραζόμαστε

Μας κουράζουν τα πράγματα που 

δεν μας ενδιαφέρουν ή για τα οποία δεν 

ξέρουμε να ενδιαφερόμαστε. Μας κου-

ράζει το να μην ξέρουμε να παίρνουμε 

μια ανάσα ενώ εργαζόμαστε. Μας κου-

ράζει η βαρετή μηχανοποίηση, που δεν 

αφήνει τη συνείδηση να συμμετέχει.

Μας ξεκουράζει το ενδιαφέρον για 

ό,τι κάνουμε, το να βλέπουμε με ανα-

νεωμένο βλέμμα και δίψα μάθησης όλα 

όσα είναι γύρω μας και όλα όσα συμ-

βαίνουν στον κόσμο μας, το να είμαστε 

πάντα ο εαυτός μας και να είμαστε με 

την ψυχή μας σε όλα όσα μας αφορούν. 

Να γεμίσουμε με καθαρό αέρα, να κοι-

τάξουμε τον ουρανό, να χαϊδέψουμε τα 

φύλλα ενός φυτού ή να παίξουμε με ένα 

κατοικίδιο ζωάκι. Να μοιραστούμε ένα 

τραπέζι, έναν περίπατο ή ένα φλιτζάνι 

καφέ. Να ξέρουμε ότι είμαστε αιώνιοι 

και ότι έχουμε όλο τον αναγκαίο χρόνο, 

για να κάνουμε τα πιο μικρά και τα πιο 

μεγάλα πράγματα.

Τελικά το να ξεκουραζόμαστε είναι 

να μην κουραζόμαστε εκτός χρόνου και 

χώρου με εκείνα τα πράγματα που δεν 

αξίζουν την κούρασή μας. 
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Το μυστικό της ενέργειας
Η δύσκολη τέχνη να είμαστε ο εαυ-

τός μας απαιτεί τη συνεχή ανανέωση 

των ενεργειών που χρησιμοποιούμε. 

Όλοι έχουμε ένα μερίδιο ενέργειας που, 

αν το εξαντλούμε τις πρώτες στιγμές, 

εξαφανίζεται και μας αφήνει ένα συναί-

σθημα κενού και σύγχυσης. Η ενέργεια, 

όπως όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος, 

ξοδεύεται και ανανεώνεται μέσα στον 

ίδιο της τον κύκλο. Η ενέργεια που τί-

θεται σε δράση συνειδητά, γεννά με αυ-

τόματο τρόπο νέες πηγές ενέργειας, που 

θα μας χρησιμεύσουν για να συνεχίσου-

με αύριο και μεθαύριο… σαν να ήμα-

σταν όλο και δυνατότεροι.

Η προσπάθεια θέτει σε κίνηση 
την ενέργειά μας

Όλοι έχουμε διαθέσιμη κάποια πο-

σότητα ενέργειας, συνήθως πολύ μεγα-

λύτερη απ’ όσο υποθέτουμε, μόνο που, 

αφού δεν τη χρησιμοποιούμε, μας φαί-

νεται αδύναμη και λιγοστή.

Αυτή η ενέργεια διαποτίζει όλα τα 

ανθρώπινα επίπεδα, από τη φυσικο-σω-

ματική βάση μέχρι τη λεπτότητα της 

βούλησης. Είναι εύκολο να φανταστού-

με μια σωματική άσκηση, και ας μην εί-

ναι τόσο εύκολο να την κάνουμε, αλλά 

τουλάχιστον ξέρουμε περί ποιας ενέρ-

γειας πρόκειται. Δεν είναι όμως τόσο 

εύκολο να αναγνωρίσουμε την προσπά-

θεια, την ενέργεια στο ψυχολογικό, νοη-

τικό, ηθικό και πνευματικό επίπεδο.

Στα πιο λεπτά επίπεδα η προσπά-

θεια συσχετίζεται με την καλή διάθεση, 

με την υψηλή συνείδηση. Ψυχολογικά 

είναι η ενέργεια που μας επιτρέπει να 

κρατηθούμε ήρεμοι, σταθεροί, χαρού-

μενοι, απομακρυσμένοι από αρνητικές 

και φαύλες συγκινήσεις. Χρειάζεται να 

προσπαθήσουμε, να χρησιμοποιήσου-

με πολλή ενέργεια, για να καταφέρουμε 

αυτή την τόσο ειδική διάθεση, αλλά αξί-

ζει τον κόπο.

Νοητικά η ενέργεια χρησιμοποιεί-

ται για να ξεκαθαρίσουμε όλες τις ιδέ-

ες που αποκτάμε. Έτσι δεν κινούμαστε 

σε περίπλοκα νεφελώματα, όπου τίπο-

τα δεν έχει προσδιορισμένο σχήμα. Εί-

ναι η ενέργεια που χρειάζεται για να 

τακτοποιήσουμε όλες τις ιδέες μας, συν-

δέοντας αρμονικά τις μεν με τις δε στη 

θαυμάσια αρχιτεκτονική της σκέψης. 

Χρειάζεται να προσπαθήσουμε, για να 

δημιουργήσουμε από τον νου έναν κό-

σμο οργανωμένων και αξιόλογων μορ-

φών. Και βεβαίως, αξίζει τον κόπο.

ΠΗΓΗ:
Φιλοσοφία για τη Ζωή, Delia Steinberg Guzmán, β΄ 
έκδοση, Ιούλιος 2011. Εκδόσεις ΝΕΑ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
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Ποιοι 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
Να προωθήσει ένα Ιδεώδες παγκόσμιας συναδελφοσύνης, 

που βασίζεται στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 
πέρα από διαφορές, φυλετικές, φύλου, πολιτισμικές, 
θρησκευτικές, κοινωνικές κ.λ.π.

2- Γνώση
Να ενθαρρύνει την αγάπη για τη σοφία μέσα από τη 

συγκριτική μελέτη των διαφόρων φιλοσοφιών, θρησκειών, 
επιστημών και τεχνών, με σκοπό να προωθήσει τη γνώση 
για τον άνθρωπο, τους νόμους της φύσης και το σύμπαν. 

3- Ανάπτυξη
Να αναπτύξει τα καλύτερα στοιχεία του ανθρώπου, 

προωθώντας την πραγμάτωση του ως άτομο και την ένταξη 
του στη φύση και στην κοινωνία, ως ενεργό και συνειδητό 
μέλος της, με σκοπό τη βελτίωση του κόσμου.

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.



ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
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για να 
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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. 

…η 

αναζήτηση 

της Σοφίας  

που  γίνεται 

τρόπος ζωής  

και δίνει 

νόημα στην  

ύπαρξή 

μας 
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στάση 

καρδιάς, 

ένα κανάλι 

Δύναμης 

και Ζωής

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!

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.
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Σε αυτό το μικρό άρθρο θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα δεκάλογο με μικρές νίκες που μπορούν να μας βοη-
θήσουν να προσδιορίσουμε αυτές που μπορούμε και οφείλουμε να κατακτήσουμε:

• Οι από παλιά ποθημένες νίκες. Είναι τα όνειρα που έχουμε θρέψει εδώ και πολλά χρόνια, αυτά που μας συνόδευσαν 
πολλές φορές, ίσως κι απ’ την παιδική μας ηλικία, χωρίς ο χρόνος να καταφέρει να τα σβήσει ή να τους αφαιρέσει αξία. 

• Οι νίκες που κερδίζονται επί της πορείας. Είναι αυτές που, όταν οι  περιστάσεις είναι αναπάντεχες, μας αναγκάζουν να 
ενεργοποιήσουμε τα καλύτερα από τις ενέργειες, το σθένος και τη φαντασία μας.

• Οι νίκες πάνω στη δική μας προσωπικότητα. Καθώς γνωρίζουμε περισσότερο τον εαυτό μας και μαθαίνουμε να είμαστε 
ειλικρινείς μαζί του, ξέρουμε πού βρίσκονται τα αδύναμα σημεία μας, σε κάθε επίπεδο. Οφείλουμε να κυριαρχούμε καθη-
μερινά πάνω σε κάποια παρόρμηση, κάποια άτοπη αντίδραση που θα μας κάνει να αισθανθούμε άβολα, δυσαρεστημένοι 
με τον εαυτό μας. 

Οι πιο σημαντικές σου  νίκες
Κείμενο: Delia Steinberg Guzmán, Διευθύντρια του διεθνούς οργανισμού Νέα Ακρόπολη
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• Οι νίκες σε μια δοκιμασία ή δυσκολία. Ο καθένας ξέρει ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες που, κάποια στιγμή της ζωής 
του, αποκτούν το μέγεθος μιας δοκιμασίας. Είναι πολύ σημαντικό να ξεπεράσουμε το πρώτο κρούσμα της δοκιμα-
σίας και να αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να 
έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση, τις επόμενες φορές. 

• Οι νίκες πάνω στο φόβο εν γένει. Φοβόμαστε τα άγνωστα πράγματα ή αυτά που νομίζουμε ότι γνωρίζουμε αλλά 
που θεωρούμε ότι μας ξεπερνούν. Σε αυτή την περίπτωση πρόκειται να νικήσουμε την άγνοια εν γένει και να τολ-
μήσουμε με «εκείνους τους εχθρούς».  

• Οι αξιοποιημένες εμπειρίες. Όλοι έχουμε περάσει από πολλές και διάφορες καταστάσεις στη ζωή. Όλοι έχουμε 
υποσχεθεί στον εαυτό μας να απομνημονεύσουμε καλά τις οδύνες και τις στεναχώριες που έχουμε υποστεί. Όμως, 
όταν παρουσιάζονται ξανά παρόμοιες καταστάσεις, ενεργούμε σα να μη μας είχαν συμβεί ποτέ. Γιατί έχουμε αυτή 
την έλλειψη ενεργούς μνήμης; Οι καλά αξιοποιημένες εμπειρίες είναι εκείνες που μας χρησιμεύουν για να μην επα-
ναλάβουμε ξανά τα ίδια λάθη. 

• Να σηκωνόμαστε κάθε φορά που πέφτουμε. Όσο πολλές κι αν είναι οι σκληρές στιγμές της ζωής, όσο κι αν αισθαν-
θεί κανείς πεσμένος και απογοητευμένος, δεν πρέπει να επιτρέψει τη συνέχιση αυτών των καταστάσεων. Σε διάλο-
γο με τον εαυτό μας, πρέπει να θέσουμε προθεσμίες για να σηκωθούμε πάλι όρθιοι. Το να ξέρουμε να σηκωνόμαστε 
μετά από μια πτώση είναι μια από τις μεγαλύτερες νίκες.

• Οι επιλογές και οι αποφάσεις. Αφού έχουμε καθιερώσει κάποιους στόχους στη ζωή, αφού έχουμε ξεκινήσει τη δια-
δρομή που οδηγεί στο στόχο, θα πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε διάφορα πράγματα. Και όχι μόνο να διαλέξουμε 
ως ορθολογιστική πράξη, αλλά και να αποφασίσουμε να δράσουμε.

Και τέλος, μια σύσταση που στεφανώνει όλες τις άλλες:
Να ξέρουμε να διατηρούμε τις μικρές καθημερινές νίκες μας.
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ΤΟ ΑΣΤΡΙΚΟ  ΣΩΜΑ
Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα

Είναι ο φορέας των συγκινήσεων και των συναισθη-

μάτων, των παθών και της επιθυμίας. Επειδή είναι 

πολύ ευαίσθητο και ευμετάβλητο από τις ουράνι-

ες επιδράσεις, ονομάστηκε στη Δυτική παράδοση 

Αστρικό Σώμα, γιατί είναι υποδοχή και καθρέφτης των ενεργει-

ών κυρίως του ήλιου και της σελήνης και προκαλεί αντίστοιχα 

συγκινήσεις θυμικού και συναισθηματικού τύπου με τις πολυ-

άριθμες παραλλαγές τους. Στα σανσκριτικά ονομάζεται Λίγκα 

Σαρίρα ενώ οι Αιγύπτιοι το ονόμασαν Κα. Αυτός ο φορέας, τον 

οποίον έχουν και τα ζώα, επιτρέπει την ύπαρξη και εκδήλωση 

κάθε είδους συγκίνησης, καθώς και τη δυνατότητα επικοινωνί-

ας και επαφής ανάμεσα στη δική του ευαισθησία και στον πε-

ριβάλλοντα κόσμο, μέσω των αισθήσεων. Λέγεται και Διπλό 

Ομοίωμα, γιατί αποτελεί ένα ακριβές αντίγραφο του φυσικού 

σώματος, αλλά με λεπτότερες και περιπλοκότερες αισθήσεις. 

Έτσι όπως το φυσικό σώμα σχηματίζεται από φυσική ύλη, το 

Αστρικό Σώμα σχηματίζεται στον άνθρωπο και στα ζώα από 

την αντίστοιχη ύλη του, που βρίσκεται αόρατη και σκόρπια στο 
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αστρικό επίπεδο του πλανήτη μας και είναι υπεύθυνη για την 

ύπαρξη του συναισθηματικού κόσμου σε αυτά τα πλάσματα. 

Το Αστρικό Σώμα λειτουργεί σαν γέφυρα μεταξύ του εσω-

τερικού ανθρώπου και του περιβάλλοντος μέσα από αυτές τις 

«ανοικτές πόρτες» του φυσικού σώματος που ονομάζουμε αι-

σθήσεις και οι οποίες, εξ άλλου, αποτελούν μια προέκταση του 

ομοιώματος αυτού. Αυτό είναι που «εμψυχώνει» το ον και του 

επιτρέπει μια συναισθηματική ζωή κι ένα άνοιγμα της συνείδη-

σης μεγαλύτερο από αυτό των φυτών και των ορυκτών. 

Το είδωλο αυτό προηγείται της ύπαρξης του νεοέννητου 

και ευθύνεται για το σχηματισμό του, τα χαρακτηριστικά του 

κ.λπ., που θα είναι κατ’ εικόναν του. Επίσης υπερβαίνει τα όρια 

του φυσικού θανάτου του σώματος και έχει μια μεταθανάτια 

ύπαρξη, αν και περιορισμένη, σε μια αόρατη διάσταση ή κόσμο, 

που οι αρχαίοι Ινδοί ονόμασαν Κάμα-Λόκα δηλαδή Τόπο των 

Επιθυμιών και οι Έλληνες Άδη. 

Ολόκληρο το Αστρικό Σώμα περιβάλλεται από ένα ωοειδές 

σχήμα ακτινοβολίας, σαν φωτοστέφανο, που στον Εσωτερισμό 

ονομάζεται Αύρα. Μέσα της υπάρχουν διάφορα χρώματα και 

λάμψεις, σε συνεχή κίνηση, σαν να πλέουν σε φουρτουνιασμέ-

νη θάλασσα που δείχνουν τις στιγμιαίες συγκινήσεις, καθώς 

και τα διαρκή συναισθηματικά στοιχεία του χαρακτήρα του αν-

θρώπου. 

Μέσα από αυτό το σώμα «ευαισθησίας» και το  «αυγό» της 

αύρας ο άνθρωπος συμμετέχει στην Παγκόσμια Ζωή με αυτο-

τελή και ατομικό τρόπο. Αν όμως η ανθρώπινη συνείδηση εί-

ναι δεμένη και καθηλωμένη μόνο στο συναισθηματικό επίπε-

δο (όπως δυστυχώς συμβαίνει συχνά στο σημερινό κόσμο) και 

δεν υπάρχει διάκριση ούτε νοημοσύνη, τότε ο άνθρωπος γίνε-

ται επιφανειακός, ευμετάβλητος, μονοδιάστατος. Δεν μπορού-

με να σκεφτόμαστε με το Αστρικό Σώμα. Για αυτή τη δράση 

διαθέτουμε έναν άλλο φορέα συνείδησης, το Νοητικό Σώμα. 

Με το Αστρικό Σώμα θυμώνουμε, λυπόμαστε, χαιρόμαστε, επι-

κοινωνούμε με τον έξω κόσμο με τρόπο πιο περίπλοκο από την 

απλή κίνηση που διαθέτει το φυτικό βασίλειο, αλλά και πιο 

απλό από τον έναρθρο λόγο που είναι νοητικής προέλευσης. 

Βέβαια υπάρχουν ιεραρχικές διαβαθμίσεις στη δομή αυτού του 

σώματος. Συγκεκριμένα συναντάμε επτά υποδιαιρέσεις, όπως 

και στα άλλα σώματα, που αντιστοιχούν με τα διάφορα είδη 

των συγκινήσεων και συναισθημάτων: από τις πιο τραχειές εν-

στικτώδους τύπου (αναπαραγωγή, αυτοσυντήρηση) μέχρι τις 

ανώτερες, όπως το συναίσθημα της αυτοθυσίας ή της αγάπης 

για ένα ιδεώδες. 

Κάθε συγκίνηση εκφράζεται στην αύρα με ένα χρώμα αλλά 

και με κάποιο σχήμα. Γι’ αυτό ο ενορατικός μπορεί να διακρί-

νει το χαρακτήρα και τη συναισθηματική ζωή ενός ανθρώπου 

ρίχνοντας μόνο μια ματιά στην αύρα του. Σε γενικές γραμ-

μές μπορούμε να πούμε ότι τα κατώτερα συναισθήματα έχουν 

θολά και σκούρα χρώματα ενώ τα ανώτερα λαμπερές και δια-

φανείς αποχρώσεις. 

Συνήθως ο άνθρωπος δεν έχει συνείδηση αυτού του ψυ-

χικού του κόσμου κατά τη διάρκεια της ημέρας (καθώς είναι 

προσκολλημένος στο φυσικό κόσμο). Τη νύχτα όμως ο κόσμος 

αυτός εκδηλώνεται μέσω των ονείρων. Εκεί ζει η ανθρώπινη 

συνείδηση καθαρά και έντονα στον αστρικό κόσμο, άσχετα με 

το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να μη θυμάται τα όνειρά του, 

όταν ξυπνάει, λόγω έλλειψης αστρικής συνείδησης. 

Το Αστρικό Σώμα μπορεί να προβληθεί έξω από το φυσικό 

σώμα στη διάρκεια του ύπνου, αλλά και συνειδητά στην κατά-

σταση εγρήγορσης. Αυτή όμως είναι μία διαδικασία που απαι-
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τεί εσωτερική καλλιέργεια και εξάσκηση. Η συνειδητή αστρική προβολή είναι 

μια εμπειρία που σημαδεύει έντονα τη ζωή ενός ανθρώπου. Μπορεί να γίνει και 

τυχαία, δηλαδή λόγω κάποιας έντονης συγκίνησης ή νευρικής ταραχής, για πα-

ράδειγμα. Όμως υπάρχει κίνδυνος για την υγεία, κυρίως για την καρδιά και τα 

νεύρα. Τέτοιο επίτευγμα συνιστάται να επιδιώκεται με υπομονή, συγκεκριμένες 

ασκήσεις και κυρίως με ηθικό εξαγνισμό και σφυρηλάτημα του χαρακτήρα και 

του ψυχισμού. 

Οι διάφορες μαρτυρίες πολλών ανθρώπων, ότι δηλαδή βγαίνουν έξω από 

το σώμα τους και ταξιδεύουν πετώντας στον αέρα ενώ βλέπουν το φυσικό τους 

σώμα ξαπλωμένο στο κρεβάτι τους, δείχνουν ότι έγινε μια πραγματική αστρική 

προβολή, έστω άθελά τους, και μερικές φορές δεν καταλαβαίνουν καν τι ακρι-

βώς τους συνέβη. 

Τα περισσότερα παραψυχολογικά φαινόμενα όπως, για παράδειγμα, η τη-

λεπαθητική επικοινωνία, γίνονται με τη μεσολάβηση του Αστρικού Σώματος. Η 

αισθητήρια επικοινωνία είναι τις περισσότερες φορές αστρικής φύσης. 

Ενώ το Νοητικό Σώμα, προσφέρει μια κάπως αντικειμενική εικόνα για τον 

έξω κόσμο, αντίθετα το Αστρικό μας είναι καθαρά υποκειμενικό. Μας κάνει να βλέπουμε τον κόσμο, όπως είμαστε εμείς. 

Όποιος έχει την αύρα του βαμμένη π.χ., με το γκρίζο χρώμα της απαισιοδοξίας, θα τα βλέπει όλα γκρίζα στη ζωή του. Γι’ 

αυτόν το λόγο η θετική ψυχολογική αυθυποβολή παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, επειδή υποβάλλει 

θετικά μηνύματα, διαμορφώνει το Αστρικό του Σώμα έτσι, ώστε να αποτελεί αποτελεσματικό και σωστό εργαλείο για 

τους στόχους του Εγώ.
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Αυτός ο αρχαίος αλλά πάντα σύγχρονος ισχυρι-

σμός που οι Έλληνες πήραν από τα αρχαιότερα 

ρητά των Αιγυπτίων, έφτασε σ’ εμάς από τις πα-

ραδόσεις που οι νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι της 

Περγάμου και της Αλεξάνδρειας διατήρησαν. Διάφορα απο-

σπάσματα από το Κυμβάλειο έχουν σχολιαστεί πολλές φορές 

με λιγότερη ή περισσότερη επιτυχία, αλλά εξακολουθούν να 

κρύβουν μια αλήθεια που ξεπερνάει το πεδίο της μεταφυσικής 

και φτάνει μέχρι αυτό της καθημερινής ζωής, που μας επηρεάζει 

όλους σε κάθε στιγμή. 

Ο καθένας από μας, καθώς και το περιβάλλον μας, αποκτά 

αισθητή πραγματικότητα σύμφωνα με το πώς το σκεφτόμαστε. 

Αυτό, βέβαια, δεν αλλάζει τα αρχέτυπα που μας περιμένουν 

στο τέλος της ατραπού, όπως μεγαλόπνοα εξήγησε ο Πλάτω-

νας, αλλά ο σκοπός του άρθρου μας είναι να αναφερθούμε, όχι 

στο λόγο ή θεία ιδέα, που σαν κυβερνήτης κατευθύνει την πο-

ρεία του σύμπαντος με τρόπο μεγαλοφυή, που αντανακλάται 

στα άστρα και στα άτομα, αλλά στο ανθρώπινο μέρος που μας 

έχει τύχει να ζήσουμε, προσωπικά, στα όρια του χωροχρόνου 

μας. 

Το να μπορούμε να σκεφτόμαστε, το περιβάλλον δίνει 

πραγματικότητα σ’ αυτό. Δεν θα ήταν λοιπόν δυνατόν, καθώς 

σκέφτομαι τον εαυτό μου, να του έδινα και πραγματικότητα; 

Και αν αυτό ήταν αλήθεια, δεν θα εξαρτιόταν η ύπαρξη του εγώ 

μου από την ύπαρξη του περιβάλλοντός μου;

Γι’ αυτό πρέπει να προσέχουμε την αγνότητα και την ευγέ-

νεια των σκεπτομορφών μας, γιατί κάθε σκέψη που τρέφουμε ή 

εκπέμπουμε έχει το δικό της δυναμικό που πηγάζει από το εγώ 

μας σε σχέση με το μη-εγώ ή περιβάλλον. 

Μια βαθιά ηθική, μια ενστικτώδης αντίληψη για το καλό- 

αποτέλεσμα της συσσωρευμένης καρμικής εμπειρίας μας οδη-

γούν στο να είμαστε όχι απλώς καλοί, αλλά και να περιβαλ-

ΟΙ ΣΚΕΠΤΟΜΟΡΦΕΣ
Κείμενο: Dr. J. A. Livraga Ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης.

‘Το σύμπαν είναι νους,                                                                     
όλα είναι νοητικά
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λόμαστε απ’ ό,τι καλύτερο είναι δυνατόν. Γιατί ένα περιβάλλον ουσιαστικά και 

υπαρξιακά καλό, δεν θα μας βλάψει. Δεν θα βλάψει εμάς ούτε εμείς θα βλάψουμε 

κανέναν. Και το περιβάλλον αυτό δεν αποτελείται, όπως επιφανειακά θα φαι-

νόταν, από τους άλλους, αλλά βρίσκεται μέσα σε μας τους ίδιους, σ’ ένα είδος  

‘υποπεριβάλλοντος’ που περιβάλει το βαθύ μας εγώ. Κατοικούν μέσα μας χιλιά-

δες ιδέες-μορφές ή σκεπτομορφές που προκαλούν ηδονές, πόνους, πάθη, πα-

ρεκκλίσεις, λάθη υπολογισμού όσον αφορά την αξία των πραγμάτων και των 

ανθρώπων. 

Για την καλύτερη κατανόηση των προηγούμενων εννοιών, χρειάζεται να 

υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες ότι ο εσωτερισμός όλων των εποχών θεώρη-

σε τον άνθρωπο σαν ένα τέλειο ρομπότ στο φυσικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα 

υπάκουο σε βιολογικούς, ζωτικούς, ψυχολογικούς, νοητικούς, διαισθητικούς και 

πνευματικούς παράγοντες.

Σ’ αυτή την επταπλή σύνθεση του 

ανθρώπου οφείλεται το ότι, αρμονικά, 

κάθε ένα της μέρος αντανακλά αναλο-

γικά το όλο, δηλαδή κάθε ένας από τους 

φορείς συνείδησης του ανθρώπου κλι-

μακώνεται και αυτός επταδικά. 

Επειδή οι σκεπτομορφές υπακούουν 

στην παγκοσμιότητα του αποτελέσμα-

τος–μπούμερανγκ, τείνουν να επιστρέ-

ψουν στο σημείο αφετηρίας τους, ειδι-

κά αν δεν βρουν το  ‘στόχο’  στον οποίο 

κατευθύνονται. Γι’ αυτό η χιλιόχρονη 

σοφία συστήνει να καλλιεργεί κανείς 

τις καλές σκέψεις και να απομακρύνει 

τις κακές, γιατί εκτός από τα κτυπήμα-

τα που μπορούν να προκαλέσουν στον 

εξωτερικό κόσμο, είναι αναπόφευκτο 

ότι θα επιστρέψουν, και μάλιστα πολλές 

φορές ενισχυμένες, θα κτυπήσουν και 

θα φωλιάσουν στον εσωτερικό κόσμο, 

δηλαδή, στον ίδιο το νου που τις γέν-

νησε. 

‘Όταν φυτεύει κανείς ένα σπόρο, δεν 

φυτρώνει από αυτόν άλλος, αλλά ένα 

φυτό που περιέχει μέσα του εκατοντά-

Η πραγματική ελευθερία είναι η υπακοή 
στους αρμονικούς νόμους που διέπουν 
τη φύση.
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δες πανομοιότυπα με τον σπόρο που 

τον δημιούργησε γιατί, χωμένος στην 

γη, απορροφάει από αυτήν τα στοιχεία 

που τον δυναμώνουν. Είναι μια πολλα-

πλή ηχώ του πρωταρχικού και μοναδι-

κού ήχου.

Αυτή η δυνατότητα πολλαπλασια-

σμού κάνει το εγώ να βλέπει τον εαυτό 

του πολιορκημένο από χιλιάδες σκεπτο-

μορφές ξένες, δικές του και σύμμεικτες. 

Η ελάχιστα εξασκημένη βούληση του 

σημερινού ανθρώπου τον μετατρέπει σε 

μαριονέτα αυτών των σκεπτομορφών 

και έτσι, από την εκλογή μιας οδοντό-

κρεμας, μέχρι μιας πολιτικής θέσης ή 

μιας μορφής ζωής, επηρεάζεται συνέ-

χεια από τα μεγάλα κύματα της οχλο-

κρατικής παλίρροιας που οι περιστάσεις 

χειρίζονται, και οι οποίες μάλιστα είναι 

αντανακλάσεις συνδυασμών από προη-

γούμενες καταστάσεις που ήδη υπήρχαν 

όταν το άτομο εμφανίζεται στην σκη-

νή και των κρυφών δυνάμεων κάποιων 

θελήσεων που δεν είναι πάντα ανθρώ-

πινες. 

Η έλλειψη της εσωτερικής πειθαρχί-

ας επιτρέπει ν’ αναπτύσσονται, σαν τρο-

μεροί βρικόλακες, οι χειρότερες σκεπτο-

μορφές, μερικές κοιμισμένες επί αιώνες 

στις σκοτεινές γωνιές του σήμερα λεγό-

μενου  ‘συλλογικού υποσυνείδητου’  και 

να επιτίθενται στους πιο αδύνατους ως 

προς την βούληση, αποδυναμώνοντάς 

τους ακόμα περισσότερο και εξευτελί-

ζοντάς τους. Από εκεί ξεπηδούν τάσεις 

για άγχος, χρήση ναρκωτικών, παράλο-

γη βία, εργασιακή ανικανότητα και έλ-

λειψη δύναμης στο να πάρει κανείς λυ-

τρωτικές αποφάσεις. 

Αυτοί που έχουν προσβληθεί, σαν 

τα μικρά παιδιά, συνέχεια ζητούν κάτι, 

Σκεπτομορφή που δημιουργείται από την επιθυμία για αλκοόλ

Σκεπτομορφή που δημιουργείται από την ζήλια

Ο ι  σ κ ε π τ ο μ ο ρ φ έ ς

Οι σκεπτομορφές υπακούουν στην 
παγκοσμιότητα του αποτελέσματος–
μπούμερανγκ, τείνουν να επιστρέψουν στο 
σημείο αφετηρίας τους, ειδικά αν δεν βρουν το  
‘στόχο’  στον οποίο κατευθύνονται.
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αλλά ποτέ δεν προσφέρουν τίποτα. 

Άδειοι από ζωτικότητα και βούληση, έρ-

ποντας παρασέρνονται προς μια χειρό-

τερη σκλαβιά, που είναι η υποδούλωση 

στα πάθη και τους εγωισμούς, μια υπο-

δούλωση που είναι κόρη του τρόμου και 

πηγή σφαλμάτων.

Η πραγματική ελευθερία είναι η 

υπακοή στους αρμονικούς νόμους που 

διέπουν τη φύση. Αυτή είναι η αληθι-

νή οικολογία και όχι εκείνη η πολιτικο-

ποιημένη που βλέπουμε στους δρόμους. 

Αυτή η ελευθερία, που μονάχα οι αγνοί 

και δυνατοί μπορούν να απολαύσουν, εί-

ναι η πηγή των ανώτερων σκεπτομορ-

φών, οι οποίες αφού επιστρέψουν στους 

πομπούς τους τους στεφανώνουν με 

φωτοστέφανα μακαριότητας και ηρωι-

σμού. Αυτά τα χαρακτηριστικά τούς κά-

νουν όμορφους στα μάτια των θεών.

Η ασπίδα της δύναμης και της αγι-

ότητας προστατεύει από τις λάρβες και 

τα δημιουργήματα της ηθικής νύχτας 

που διαβαίνουμε σήμερα. Το σπαθί της 

βούλησης κόβει το κεφάλι των δράκων 

του φόβου, της διαφθοράς και της μιζέ-

ριας στο φυσικό και το ηθικό επίπεδο. 

Οι πιο λαμπερές και ευεργετικές 

σκεπτομορφές γεννιούνται από την τί-

μια εργασία, από το θάρρος όχι μόνο για 

να απαιτήσει τα δικαιώματά του κανείς, 

αλλά και για να εκπληρώσει τις δικές 

του υποχρεώσεις, από την καλοσύνη, 

από την υγιή χαρά που μας απομακρύ-

νει από τις κραυγές των κτηνών, από την 

προσευχή που γίνεται για να μιλήσει κα-

νείς με το θεό και από το προσωπικό και 

ομαδικό κουράγιο μπροστά στις δυσκο-

λίες, από την ορθή συγκέντρωση στα 

καλύτερα στοιχεία του εαυτού μας. 

Επιθυμία για γνώση

Ξαφνικός φόβος
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ΑΡΜΕΝΙΖΟΝΤΑΣ 
ΚΟΝΤΡΑ
ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ
Κείμενο: Dr. J.A.Livraga Ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης

“Ότι διακρίνει ένα ξύ-

λινο κορμό που επιπλέει, 

από μία βάρκα φτιαγμένη 

από το ίδιο ξύλο, είναι ότι 

η βάρκα έχει κουπιά και 

μπορεί να αρμενίζει ενά-

ντια στο ρεύμα” 

Dr. N. Sri Ram
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Αυτά τα λόγια τα άκου-

σα από τα χείλη του στη 

μακρινή μου νεότητα. 

η φράση αυτή δεν ανή-

κει σε καμία από τις ομιλίες του και δεν 

ξέρω αν την κατέγραψε σε κάποιο από 

τα βιβλία του. Βγήκε αυθόρμητα σε έναν 

διάλογο.

Έχω σκεφτεί πολύ πάνω σε αυτήν, 

και κατά την ώρα της διαμόρφωσης 

υψηλότερων ιδεωδών σε μία σχολή φι-

λοσοφίας κλασικού τύπου, η παραβολή 

του κορμού και της βάρκας σφράγισε 

όλη μου τη σκέψη, τα συναισθήματα και 

τη δραστηριότητα.

Γενικά οι άνθρωποι μοιάζουν με 

κορμούς που έχουν ριχθεί στο ποτάμι 

της ζωής. Στην αρχή ολόκληροι και ξη-

ροί μετά χτυπημένοι και βρεγμένοι, πα-

ρεκκλίνουν πάντα προς την κατεύθυνση 

του ρεύματος, ή προς την αγκαλιά αυ-

τού του ρεύματος που το έχουν εκθρέ-

ψει ισχυροί του κόσμου… και πάνε προς 

τα εκεί!... Συγκρουόμενοι σε άχρηστες 

βιαιότητες, βρώμικοι και λασπωμένοι, 

χωρίς κατεύθυνση και χωρίς σταθερό λι-

μάνι, μέχρι να διαλυθούν σε υπολείμμα-

τα ξύλου. Εξαφανίζονται από την επιφά-

νεια αυτού του ποταμού, που δεν παύει 

να κυλάει, που δεν ξέρουμε από πού 

προέρχεται και προς τα πού πηγαίνει.

Απλοί κορμοί που σύρονται από τη 

μία όχθη στην άλλη, που βάζουν την 

αντοχή του ίδιου τους του βάρους ενά-

ντια στο ρεύμα! το σκοτεινό κοπάδι γλι-

στράει βγάζοντας τριγμούς στο ακού-

ραστο του κύλημα και όμως… τόσο 

κουρασμένο! Την ημέρα το φως επιτρέ-

πει να φαίνεται το σκοτεινό σάπισμα 

της φλούδας και τη νύχτα η ταραχή των 

σκιών τρέχει πάντα οριζόντια και μόνο, 

κατά εξαίρεση, κάποιος σηκώνει ένα 

άκρο προς τα μακρινά αστέρια.

Το ποτάμι των κορμών! Κάθε φορά 

είναι περισσότεροι, συγκρούονται μετα-

ξύ τους, κομματιάζονται…

Το ποτάμι των κορμών! Πόσο πολύ 

έχω σκεφτεί πάνω σε αυτό! Αλλά χρόνο 

με το χρόνο έμαθα ότι σχεδόν ξεχασμέ-

νες ξυλουργικές τέχνες του αδειάσμα-

τος, επεξεργασίας και της ελάφρυνσης 

του ξύλινου όγκου… αυτού του ξύλου 

από το οποίο είμαστε όλοι φτιαγμένοι. 

Γρήγορα χτυπήματα με την τσάπα στην 

επιφάνεια και ανάμεσα κάρβουνα μετά, 

που ανανεώνονται συνέχεια. Η εμπει-

ρία, που ενέπνευσε τους μεγάλους δα-

σκάλους της ανθρωπότητας, είναι πά-

ντα οδυνηρή και πολύ μεγάλη. Πρέπει 

να σκάψουμε βαθιά εκεί που οι εγωι-

σμοί και οι δειλίες περιπλέκουν τις συ-

στρεφόμενες ίνες τους και οι αυταπάτες 

σε κάνουν να πιστεύεις ότι εσύ είσαι ο 

κορμός και κομματιάζει στον εαυτό σου. 

Αλλά ο σταθερός εργάτης, ωθούμενος 

από την θέλησή του, ανώτερη από πα-

ράπονα της μισοσαπισμένης ύλης, συνε-

χίζει το έργο του.

Σιγά-σιγά ο κάποτε χονδροειδής 

κορμός γίνεται πλοίο. Στολίζεται η μυ-

τερή πλώρη και η στρογγυλή πρύμνη. 

Αυτό που ήταν κάποτε πληγή έγινε 

τώρα ένα καθαρό δοχείο για την ψυχή 

που ταξιδεύει.

με τα υπόλοιπα φτιάχτηκαν ευλύγι-

στα κουπιά που ανάλογα με τη χρήση 

δίνουν ώθηση και χρησιμεύουν ταυτό-

χρονα για τιμόνι. Με άπειρη υπομονή 

σκαλίζονται οι πλευρές μέχρι να γίνουν 

ελαφρά και στέρεα ακροστόλια. Και έτσι 

έχουμε φτιάξει τη βάρκα!

Οι κορμοί του κοιτάζουν με έκπλη-

ξη και απώθηση. Τους φαίνεται άδεια, 

ασταθής, περιττή, κωμική, επικίνδυνη 

και ευδιάλυτη. Γιατί δεν είναι κορμός… 

είναι βάρκα! Επιπλέον συχνά θα αρμε-

νίζει κόντρα στο ρεύμα. Αυτό και αν εί-

ναι ασυγχώρητο! Να μην είναι της μό-

δας, να μην αλλάζει χρώμα ανάλογα με 

τη λάσπη που δέχεται; να διατηρεί το 

χρώμα της και να αρμενίζει πάνω από 

το βούρκο, μόλις αγγίζοντας τον; Αδια-

νόητο! Και οι περίεργοι ναύτες;

Λένε πως δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Αν 

ήμασταν θα μπορούσαμε να λαθεύου-

με όλοι μαζί χωρίς ελπίδα να βοηθήσει 

ο ένας τον άλλον, πως η ισότητα δεν 

υπάρχει στη φύση, ούτε είναι δυνατή ή 

επιθυμητή. Ότι οι υγιείς διάφορες ομορ-

φαίνουν το σύνολο και το βγάζουν από 

την πλήξη και από το πνεύμα του κοπα-

διού. Λένε, επίσης, ότι οι διαφορές θρη-

σκείες είναι προσαρμογές στον χώρο και 

στον χρόνο του ίδιου μηνύματος και ότι 

καμία δεν είναι καλύτερη από την άλλη, 

εφόσον εκτός από το σύντομο μήνυμα, 

όλα τα άλλα τα έβαλαν οι άνθρωποι με 

την άγνοια και τις επιθυμίες τους… και 

ότι αντέγραφαν η μία την άλλη διαμέ-

σου των αιώνων.

Διαβεβαιώνουν ότι δεν πιστεύουν 

στο Θεό, αλλά ότι γνωρίζουν για την 

ύπαρξή του και ότι αυτή είναι προφα-

νής. Αρκεί να γνωρίζουμε και να βαδί-

ζουμε στις κατάλληλες οδούς για να το 

ανακαλύψουμε. Ότι η ψυχή είναι αιώνια 

και άφθαρτη και ότι δεν πρέπει να τη 

συγχέουμε με τα ενδύματα της και με τις 

μάσκες που υιοθετεί κατά καιρούς. Ότι 

αν υπάρχει συγχώρεση, αυτή είναι πέρα 

από τη λύτρωση σύμφωνα με το νόμο 

της δράσης και της αντίδρασης και ότι 

αυτή είναι μηχανική νόμοι της φύσης: 
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όποιος σπέρνει σιτάρι, αργά ή γρήγο-

ρα σιτάρι θα μαζέψει και όποιος παίρνει 

αγκάθια, μόνο αγκάθια θα μαζέψει.

Το θαύμα δεν υπάρχει σαν τέτοιο, 

υπάρχουν μόνο επίπεδα γνώσης. Το φαι-

νομενικό είναι δευτερεύον. Ο Βαβυλώ-

νιος ιερέας που θα μπούνε με τις μικρές 

τεχνητές του αστραπές που πηδούσαν 

από το ένα χέρι στο άλλο, θα ήταν σήμε-

ρα ένας απλός ηλεκτρολόγος και ο άγι-

ος Πατρίκιος, ένας χημικός που θα ήξε-

ρε τι γίνεται όταν ρίχνουμε νερό πάνω 

στον άσπρο φώσφορο ή στον ασβέστη.

Ο ναύτης της βάρκας δεν χρειάζε-

ται δεκανίκια ψεμάτων. Ψάχνει και βρί-

σκει σιγά σιγά την αλήθεια. Βάζει την 

προσπάθειά του στα κουπιά και δια-

κρίνει πράγματα που οι άλλοι δεν βλέ-

πουν αφού κωπηλατεί ενάντια στο 

ρεύμα. Κωπηλατεί στο νερό μέχρι να 

φτάσει στις αγνές και αμόλυντες πηγές 

του. Έχει ενθουσιασμό στην ψυχή του 

και του αρέσει το γέλιο και τα όμορφα 

πράγματα.

Τον ενοχλούν οι κακόηχοι  θόρυβοι 

και του αρέσουν οι όμορφες μελωδί-

ες του Στράους, οι καθεδρικοί των φώ-

των και των σκιών του Βάγκνερ και οι 

σονάτες του Μότσαρτ. Δεν υποκρίνε-

ται ότι βλέπει Πανόραμα τα πιο πέρα 

από το ανακάτεμα ματιών, μυτών και 

ούρων των μοντερνιστών και προτιμά-

ει να περπατάς στο χιόνι με το Γκόγια, 

να κοιτάζει τους γκρίζους ουρανούς του 

Βελάσκουεθ, να εκπλήσσεται από τα 

κρυστάλλινα δάκρυα ενός Γκρέκο ή να 

χάνεται στους φανταστικούς δρόμους 

των τοιχογραφιών της Πομπηίας.

Δεν πιστεύει ότι τα ναρκωτικά είναι 

καλό αλλά κακό, γιατί αυτοί που τα χρη-

σιμοποιούν, γίνονται σαν εκφυλισμένα 

ζώα που κλέβουν και σκοτώνουν για να 

συνεχίσουν να παίρνουν τη δόση τους. 

Ούτε στο βρώμικο μεθύσι της υψωμένης 

κραυγής και του υπόκωφου ρέψιμου.

Πιστεύει στην αρμονική και ζωτική 

ταξί που ξεπερνάει τον τυφλό μηχανι-

σμό πρόγραμμα των κατασκευασμένων 

από άλλους. Πιστεύει στην Ελευθερία 

και διερωτάται κατά πόσον υπάρχουν 

ακόμα άτομα που την εκτιμούν και που 

σέβονται την ελευθερία των άλλων. Πι-

στεύεις την βούληση, στην καλοσύνη 

και στην δικαιοσύνη και ότι ένας κό-

σμος χωρίς αυτές τις αρετές είναι μία 

μπάλα από λάσπη στην οποία πρέπει να 

δώσουμε αρμονικές γραμμές υπερνικώ-

ντας την αντίσταση της χοντρό είδους 

ύλης. 

Πιστεύεις σε ένα νέο και καλύτερο 

κόσμο… αλλά για να παρουσιαστεί αυ-

τός στον ορίζοντα μας, πρέπει να υπάρ-

χουν πολύ κωπηλάτες, νέοι και καλύ-

τεροι. Αυτοί που εγκαταλείπονται στο 

ποτάμι της ζωής, μέσα σε αδυναμίες και 

κλάματα σύρονται αδυσώπητα προς τη 

δική τους φυσική, ψυχική και νοητική 

καταστροφή.

Πιστεύει σε μία επιστήμη στην υπη-

ρεσία του ανθρώπου, του ζώου, του φυ-

τού και πάνω από όλα του πλανήτη στην 

συνολική του έκφραση, γιατί είναι το 

κοσμικό μας σπίτι και εμείς το γκρεμί-

ζουμε και διαταράσσουμε την ισορροπία 

του. Πιστεύει ότι οι ήδη απαρχαιωμένες 

και άχρηστες δομές πρέπει να δώσουν 

θέσεις σε άλλες νέες και δυνατές χωρίς 

κόμπλεξ και περιορισμούς που μυρίζουν 

σαπίλα, αφού είναι πτώματα στην οποία 

η γαλβανική δύναμη του χρήματος και 

της εξουσίας κάνει τα μέλη τους να συ-

στέλλονται σε μία τρομακτική παρωδία 

ζωής.

Και πάνω από όλα, οι κωπηλάτες πι-

στεύουν στον εαυτό τους και στην βάρ-

κα που κατασκεύασαν.

Όταν περνούν αρμενίζοντας κόντρα 

στο ποτάμι της ζωής πολλοί άντρες και 

γυναίκες με νεανική καρδιά και ξύπνιο 

νου, αρχίζουν να δουλεύουν και να με-

τατρέπουν τους κορμούς σε πλοία για 

να γνωρίσουν τη θαυμάσια πνευματική 

περιπέτεια να αρμενίζουν κόντρα στο 

ρεύμα.

Α ρ μ ε ν ί ζ ο ν τ α ς  σ τ η ν  τρ ι κ υ μ ί α
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Η ιστορική Αναγέννηση, από το δεύτερο μισό 

του 14ου αιώνα, που συνήθως παίρνουμε ως 

σημείο αναφοράς και μοντέλο, είχε ένα πολύ 

σημαντικό παράγοντα που θα έπρεπε να εξα-

κολουθεί να φωτίζει τους σύγχρονους καιρούς, αν θέλουμε να 

προωθήσουμε μια άλλη Αναγέννηση. Δίνει σημασία στον άν-

θρωπο και στα καλύτερα και υψηλότερα χαρακτηριστικά του.

Ο Μεσαίωνας, που προηγήθηκε της Αναγέννησης, δεν 

ήταν τόσο «σκοτεινός» όπως συνήθως λέμε, γιατί σε κάθε στιγ-

μή υπήρχαν εξαιρετικές προσωπικότητες, και ακόμη και Σχο-

λές. Η μόνη δυσκολία είναι ότι υπήρχαν λιγότερες δυνατότητες 

δημόσιας έκφρασης και, γι’ αυτό τον λόγο, ήταν και είναι πολύ 

λίγο γνωστές αυτές οι σχολές. Η Αναγέννηση δεν ήταν μια με-

μονωμένη σπίθα, χωρίς προηγούμενο. Σφυρηλατήθηκε σιγά 

σιγά κι εμείς θα προσπαθήσουμε να  κάνουμε το ίδιο.

Θα συνοψίσουμε τώρα κάποια χαρακτηριστικά της ανθρώ-

πινης αξίας στην Αναγέννηση, ώστε, μια ακόμη φορά, και με 

τις απαραίτητες προσαρμογές, να ξαναπάρει η Ιστορία μια πιο 

θετική πορεία.

Η Αναγέννηση θεμελιώνεται ξανά στο πνεύμα των κλασικών 

πολιτισμών, ειδικά του ελληνικού και του ρωμαϊκού, χωρίς να 

επαναλαμβάνει τα ίδια σχήματα, αλλά ανακτώντας τον «κλα-

σικό τρόπο». Το κλασικό είναι βασικά συμπαντικό, εκλεκτικι-

στικό, αισθητικό, φιλοσοφικό και πνευματικό. Και ο «κλασικός 

τρόπος» είναι η μορφή στην οποία ενσωματώνονται αυτά τα 

χαρακτηριστικά στη σύγχρονη εποχή.

Η σκέψη αναπτύσσεται με νέες προοπτικές, αφήνοντας πίσω 

υποδουλωτικά δόγματα και κάνοντας άνοιγμα σε νέες ανακα-

λύψεις. Πολλές φορές διασώζονται χαμένες γνώσεις. Άλλες 

φορές, η έρευνα εκτοξεύεται σε νέες περιπέτειες στη φιλοσο-

φία και την επιστήμη, για να μην αναφέρουμε την ανάπτυξη 

της τέχνης και την πολιτική και θρησκευτική ελευθερία. Αυτή 

η ώθηση δεν μπόρεσε ν’ αποφύγει αντιπαραθέσεις και πολέ-

μους… αλλά τουλάχιστον άνοιξε μια πόρτα στο μέλλον.

Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
Κείμενο: Delia Steinberg Guzmán, Διευθύντρια του διεθνούς Φιλοσοφικού Οργανισμού Νέα Ακρόπολη
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Γίνεται μια προσέγγιση στη Φύση, όχι 

απλά μια ευαισθητοποίηση προς αυτήν, 

αλλά μια ανάγκη να γίνουν κατανοητοί 

οι νόμοι της και να νιώθει κανείς μέρος 

του Σύμπαντος. Ο άνθρωπος νιώθει πιο 

ελεύθερος και ταυτόχρονα κατανοεί 

καλύτερα ότι εντάσσεται κι αυτός στον 

Κόσμο.

Η Ιστορία αποκτά επίσης μεγάλη σημα-

σία. Δεν πρόκειται πια για τη διαγραφή 

ή τη λήθη του παρελθόντος, αλλά για 

την ανάκτησή του και για την εξαγωγή 

των απαραίτητων εμπειριών, ώστε να 

γίνει δυνατή η επεξεργασία του μέλλο-

ντος με περισσότερες γνώσεις και με-

γαλύτερη εξυπνάδα. 

Με τον ίδιο τρόπο που νιώθει μέρος της 

Φύσης, ο άνθρωπος είναι επίσης και 

ενεργό μέρος της Ιστορίας.

Υπάρχει μια αναζήτηση της ευτυχίας 

βασισμένη, όχι στην υπερβολική προ-

σοχή προς το σώμα ούτε σε υπερβολι-

κούς ασκητισμούς, αλλά σε πιο λεπτές 

εμπειρίες που σχετίζονται με την ψυχή. 

Από αυτό πηγάζει η τάση προς την ηθι-

κή και η απαραίτητη διαμόρφωση, για 

να επιτευχθεί ένα μεγαλύτερο πνευμα-

τικό ύψος, που περιλαμβάνει έναν ποι-

κίλο αριθμό γνώσεων χαρακτηριστικών 

του κλασικισμού, αν και εστιασμένων 

στην εφαρμογή, στη δράση. Η Αναγέν-

νηση προωθεί τον «Άνθρωπο της Δρά-

σης» σε όλα τα επίπεδα. 

Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μπο-

ρούν να εφαρμοστούν στο δικό μας φι-

λοσοφικό έργο και στην αναζήτησή μας 

για τον Νέο και Καλύτερο Άνθρωπο που 

κατασκευάζει ένα Νέο και Καλύτερο 

Κόσμο. 

Επίσης, βασιζόμαστε σε μια Φιλοσο-

φία στον κλασικό τρόπο, ανακτώντας το 

καλύτερο στοιχείο κάθε πολιτισμού και 

μεταφέροντάς το στο παρόν. 

Ακόμη αισθανόμαστε μέρος της Φύ-

σης και μαθαίνουμε να τη σεβόμαστε. 

Αισθανόμαστε μέρος της Ιστορίας και 

ξέρουμε ότι πολλά συμβάντα, αν και μι-

κρά, εξαρτώνται από εμάς. 

Αναζητούμε μια ευτυχία που δε βα-

σίζεται σε υλικά αγαθά ούτε στις περι-

στάσεις, αλλά με ρίζες πιο βαθιές και πιο 

διαρκείς.

Επίσης είμαστε άνθρωποι της δρά-

σης, γιατί ξέρουμε ότι δε χρησιμεύουν 

σε τίποτα οι γνώσεις που μένουν κοιμι-

σμένες στα λόγια, προφορικά ή γραπτά. 

Ετοιμαζόμαστε για να βιώσουμε 

ατομικά και ιστορικά μια νέα Αναγέν-

νηση.

Ίσως το κλειδί να βρίσκεται στην 

ίδια την έννοια της Αναγέννησης: γεν-

νιέμαι ξανά. 

Αλλά πριν αναγεννηθεί η Ιστορία, 

πρέπει πρώτα ο ίδιος ο άνθρωπος να 

αναγεννηθεί. 

Δεν πρέπει να σκεφτούμε τώρα τα 

μεγάλα γεγονότα. 

Στην καθημερινή ζωή πάντα υπάρ-

χουν μικροί θάνατοι και μικρές αναγεν-

νήσεις. 

Αν α γ έ ν ν η σ η  κ α ι  Άν θ ρ ω π ο ς
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Πρέπει να καλλιεργήσουμε αυτή τη 

δυνατότητα ν’ αναγεννιόμαστε καθημε-

ρινά, να νιώθουμε έντονα τι σημαίνει να 

ξυπνάς κάθε πρωί, να εκτιμάμε αντικει-

μενικά τις τόσες ευκαιρίες που μας πα-

ρουσιάζονται συνέχεια, να ξέρουμε ότι 

μπορούμε να βρούμε λύσεις στα περισ-

σότερα προβλήματα και ότι οι λύσεις 

βρίσκονται μέσα μας. Να συνειδητοποι-

ούμε ότι μπορούμε να κάνουμε, κάθε 

μέρα, ένα βήμα μπροστά.  

Αν η ιστορική Αναγέννηση εξαρτά-

ται από την Αναγέννηση του καθενός, η 

Αναγέννηση του καθενός εξαρτάται από 

το τι είναι ικανός να κάνει κάθε μέρα. Ας 

αποφύγουμε τις αρνητικές σκέψεις στη 

Ζωή και την παθητικότητα ν’ αφήνουμε 

τον Χρόνο να περνά από πάνω μας, κα-

ταστρέφοντάς μας φυσικά και ηθικά.

Ο Χρόνος είναι ο καλύτερός μας 

σύμμαχος, όταν βαδίζουμε στον ρυθμό 

του. 

Να μη λέμε ότι «όλα θα τα φτιάξει ο 

χρόνος», γιατί δεν είναι αλήθεια. 

Να λέμε, αντίθετα, ότι διαθέτουμε 

χρόνο για να τα φτιάξουμε όλα.

Ας δώσουμε συνειδητά στον εαυτό 

μας την ευκαιρία ν’ Αναγεννηθούμε, να 

ξαναζήσουμε, να εκμεταλλευτούμε κάθε 

μέρα, για να πετύχουμε μια ενεργή με-

ταμόρφωση.

Ο άνθρωπος, από αυτή την άποψη, 

είναι πατέρας και μητέρα του εαυτού του, 

γεννιέται και αναγεννιέται συνεχώς. 

Έτσι όπως ο Φοίνικας υψώνεται από 

τις ίδιες του τις στάχτες, πιο λαμπερός 

και πιο δυνατός από πριν, έτσι πρέπει να 

κάνουμε κι εμείς: ο θάνατος δεν υπάρ-

χει, όταν μπορούμε να υψωθούμε πάνω 

από τους πόνους και τους φόβους μας. 

Ας είμαστε λαμπεροί σαν τον Φοίνικα, 

ας πετάξουμε με τα φτερά μας.
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ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΣΟΦΙΑΣ;

Κείμενο: Dr. J.A.Livraga Ιδρυτής της Νέας Ακρόπολης

Όπως είναι ολοφάνερη η ύπαρξη όντων που είναι εξελικτικά κατώτερα από τον άνθρωπο, εφόσον 
είναι κι αυτός ατελής, υπάρχουν και ανώτερα όντα που βρίσκονται πάνω από αυτόν, και το πρώτο 
προσβάσιμο σκαλοπάτι είναι οι Διδάσκαλοι Σοφίας ή οι μύστες στα μεγάλα μυστήρια
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Στις τελευταίες δεκαετίες 

του 20ου αιώνα, το θέμα 

αυτό δεν έχει πια τη δι-

αφάνεια που είχε, ούτε 

προσεγγίζεται με την αθωότητα με την 

οποία το αντιμετώπισε η Εσωτερική 

Σχολή που δημιουργήθηκε από τις ερ-

γασίες της Ε.Π.Μπλαβάτσκυ. 

Σήμερα όλος ο κόσμος «ξέρει» ή νο-

μίζει ότι ξέρει για τους Διδασκάλους Σο-

φίας... Γι’ αυτούς που η ίδια η Μπλαβά-

τσκυ ανέφερε τόσα λίγα στα έργα της... 

και για τους οποίους ποτέ δεν έδωσε 

ονόματα, ούτε άλλα σημεία αναγνώρι-

σης. 

Σε μια πρόσφατη επίσκεψή μου σε 

ένα από τα ειδικευμένα σε θέματα εσω-

τερισμού βιβλιοπωλεία που υπάρχουν 

στον κόσμο, πάγωσα όταν είδα πόσες 

πολλές ανοησίες γράφονται για ένα κοι-

νό όλο και πιο πολυάριθμο και εύκολο. 

Ένας νεαρός με μακριά μαλλιά και χα-

μένο βλέμμα με μοσχαρίσια πραότητα, 

σταμάτησε έναν φίλο που με συνόδευε 

και τον ρώτησε αν γνώριζε κανέναν 

δάσκαλο ή ενορατικό. Μετά την αρνη-

τική απάντηση, εξήγησε ότι αυτός το 

μόνο που ήθελε να μάθει ήταν πού βρι-

σκόταν το αμάξι του, που του το είχαν 

κλέψει δύο βδομάδες πριν. Τι θα γινό-

ταν με αυτόν τον δυστυχισμένο ανόητο, 

αν την ερώτηση την είχε κάνει σε έναν 

από τους τόσους «γκουρού», οραματι-

στές, εκλεκτούς, προφήτες, μύστες και 

λοιπούς, που αφθονούν ανάμεσά μας; 

Σίγουρα θα τον εξαπατούσαν κάνοντας 

κάποιο «σόου», που με τις πολλές επα-

ναλήψεις θα κατέληγαν να το πιστέ-

ψουν και οι ίδιοι που το εφηύραν… και 

το αφελές θύμα θα κατέληγε να πληρώ-

σει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. 

Στο Σαντιάγκο της Χιλής μου είπαν 

κάποιοι μαθητές επί πολλά χρόνια στον 

δρόμο της μαθητείας, πολύ σοβαρά, ότι 

εβδομάδες πριν φτάσω, είχε κυκλοφο-

ρήσει η φήμη ότι ένας πλανήτης ονειρε-

μένου φωτός και ομορφιάς θα ερχόταν 

σε επαφή με τη γη σε κάποιο σημείο της 

ακτής του Ειρηνικού Ωκεανού και θα 

έριχνε μια μικρή σκάλα για να ανέβουν 

σ’ αυτόν οι «εκλεκτοί», έτσι ώστε να σω-

θούν από το «τέλος του κόσμου»... Όσο 

απίστευτο κι αν φαίνεται, συγκεντρώ-

θηκαν σ’ αυτό το μέρος, μια συγκεκρι-

μένη ώρα, εκατοντάδες αυτοκίνητα και 

σχεδόν χίλια άτομα περιμένοντας το 

φαινόμενο. Όταν κατάλαβαν ότι δεν θα 

συνέβαινε τίποτε από όσα είχαν ειπω-

θεί, σαν να ήταν δηλητηριασμένοι από 

ένα κακό ναρκωτικό, δεν ένιωσαν απο-

γοήτευση. Πολλοί μάλιστα κανόνισαν 

άλλες συγκεντρώσεις «εν αναμονή των 

Διδασκάλων» και πήγαν να φάνε μαζί 

τα φαγητά που είχαν φέρει στα καλάθια 

τους για το ονειρεμένο ταξίδι. 

Είναι περίεργο... Ο Ναπολέοντας 

έλεγε στους αξιωματικούς του επιτε-

λείου του ότι δεν θα εισέβαλε ποτέ στη 

Ρωσία, γιατί οι μεγάλες χιονοθύελλες 

και η λάσπη που θα δημιουργούταν σε 

μια απέραντη χώρα, που τότε δεν είχε 

σχεδόν δρόμους, θα απέβαιναν μοιραί-

ες για το πυροβολικό του, το «μυστικό 

του όπλο», που το κινούσε ο ίδιος με με-

γάλη ταχύτητα, αφού το έσυραν γρήγο-

ρα άλογα. Και όμως πολέμησε εκεί μέ-

χρι που κατέκτησε τη Μόσχα, η οποία 

αποκομμένη καθώς ήταν, τον ανάγκασε 

να βαδίσει μέσα από τη χιονισμένη στέ-

πα, όπου θάφτηκε ο στρατός του και... 

οδηγήθηκε στο τέλος του. Λίγο μετά, 

έναν αιώνα αργότερα, ο αινιγματικός 

Χίτλερ συνέστησε στο επιτελείο του να 

μην ανοίξουν ταυτόχρονα πολλά μέτω-

πα, καταλαβαίνοντας ότι θα είχε σημα-

ντική απώλεια δυνάμεων. Αλλά τελικά 

τα άνοιξε, με αποτέλεσμα η μεγάλη Γερ-

μανία να μετατραπεί σε ένα σωρό από 

ερείπια. 

Η Μπλαβάτσκυ συνήθιζε να λέει 

στους μαθητές της ότι ο Σιντάρτα Γκω-

τάμα, ο Βούδας, είχε ξεπεράσει τα όρια 

σε μερικές από τις διδασκαλίες του, 

γιατί ο λαός όχι μόνο δεν τις καταλά-

βαινε, αλλά τις αλλοίωνε θλιβερά. Και 

η ίδια η Μπλαβάτσκυ, παρά τη σύνε-

σή της, προκάλεσε στη Δύση την πίστη 

για την ύπαρξη των Διδασκάλων Σοφί-

ας… Διδασκαλία που, αφού πέρασε από 

τα χέρια των μαζών, κατέληξε σε έναν 

λασπώδη βάλτο, όπου ανακατεύτη-

καν, στην ίδια χλιαρή οργανική λάσπη, 

πραγματικά και φανταστικά ονόματα, 

που ενέπνευσαν πολυάριθμες μορφές 

ομαδικής τρέλας, μπροστά στις οποίες 

ωχριούν αυτές που, δυστυχώς, έχουμε 

υποστεί από τότε που κατέρρευσε η ρω-

μαϊκή αυτοκρατορία. 

Η θετική όψη αυτών των αναφορών 

«παρεμπιπτόντως» στους Διδασκάλους 

Σοφίας, που έγιναν από την Μπλαβά-

τσκυ, ήταν το να κάνει να ξυπνήσει ένα 

μεγάλο μέρος του Δυτικού κόσμου από 

ένα όνειρο αιώνων και να συνειδητοποι-

ήσει ότι τα μεγάλα όντα δεν υπάρχουν 

μόνο στις μυθολογίες, αλλά υπάρχουν 

και στις μέρες μας και δεν έχουν φύγει, 

ούτε θα φύγουν από την ανθρωπότη-

τα, παρόλο που έχουν να εκπληρώσουν 

το δικό τους κάρμα και να εκτελέσουν 

τις δικές τους εργασίες… και μέσα στο 

κάρμα τους είναι το καθόλου ευχάριστο 

χρέος να διδάσκουν τους ανθρώπους, 
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τουλάχιστον τους λίγους που είναι έτοι-

μοι για κάτι τέτοιο. 

Γενηθήτω το Φως. 

Όπως είναι ολοφάνερη η ύπαρξη 

όντων που είναι εξελικτικά κατώτερα 

από τον άνθρωπο, εφόσον είναι κι αυ-

τός ατελής, υπάρχουν και ανώτερα όντα 

που βρίσκονται πάνω από αυτόν, και 

το πρώτο προσβάσιμο σκαλοπάτι είναι 

οι Διδάσκαλοι Σοφίας ή οι μύστες στα 

μεγάλα μυστήρια. Βέβαια οι Δάσκαλοι 

υπάρχουν από ανάγκη και αποδεδειγ-

μένα, γιατί όντας σε εγρήγορση σχετι-

κά με αυτό, μπορέσαμε να εντοπίσου-

με το πέρασμα κάποιων από αυτούς σε 

διάφορους αιώνες. Μας βοήθησαν μια 

σειρά Μαθητών, που διέδωσαν τις δι-

δασκαλίες τους, προσαρμοσμένες σε 

χαρακτηριστικά ανθρώπινου επιπέδου, 

πράγμα που δημιούργησε ένα ομαδικό 

ενδιαφέρον για τον μυστικισμό και μια 

αποσπασματική άσκηση της εσωτερικής 

φιλοσοφίας, συνήθως ατυχούς εκτός 

εξαιρέσεων, ακόμα σε πειραματικό στά-

διο, από τις οποίες μόνο η φιλοσοφική 

μας Κίνηση φαίνεται ότι έχει υγιείς προ-

οπτικές, αν και με τεράστιες προσπάθει-

ες και πολλούς εντοπισμούς σφαλμά-

των, εργασίες και αγώνες. 

Μπροστά στην ερώτηση που έχω 

ακούσει τόσες φορές: «Αν υπάρχουν Δι-

δάσκαλοι, πώς επιτρέπουν να είναι τόσο 

άσχημος ο κόσμος;»... θυμάμαι αυτό που 

μου είπε ένας διευθυντής τον οποίο κά-

ποτε ρώτησα γιατί άφηνε το νερό του 

όμορφου ενυδρείου του να είναι θολό. 

Αυτός μου απάντησε πως αν το διατη-

ρούσε κρυστάλλινο, τότε θα ήταν απο-

στειρωμένο και δηλητηριώδες για τα 

ψάρια του κι αυτά θα πέθαιναν. 

Είναι πιθανόν αυτό το περιβάλλον σύγχυσης να είναι πιο γόνιμο από ό,τι φαίνε-

ται και εμείς, σαν τα ψάρια, να μην είμαστε ακόμη έτοιμοι να ζήσουμε σε πιο καθαρά 

νερά. Πολλοί πέθαναν, γιατί ήθελαν να είναι υπερβολικά καθαροί. 
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ΤΑ 
ΜΥΣΤΗΡΙΑ 

ΤΗΣ 
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Κείμενο: Γ. Α. Πλάνας, ιδρυτής της Ν.Α. στην Ελλάδα

Η φήμη των Μεγάλων Θεών, η 
μυστηριακή τους θρησκεία και οι 

μυστικές τους Λατρείες, έδωσαν 
στη Σαμοθράκη έναν πολύ ειδικό 

χαρακτήρα σε διεθνές επίπεδο
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Το νησί της Σαμοθράκης 

αποτελεί όριο της ελλη-

νικής γης στα Βόρεια του 

Αιγαίου Πελάγους. Οι 

απρόσιτοι βραχώδεις κρημνοί του όπου 

σκάει με βρυχηθμό ο αφρός της θάλασ-

σας και τα ψηλά του βουνά περιτριγυρι-

σμένα από παγωμένους μαντικούς ανέ-

μους, του δίνουν ένα ύφος μυστηρίου, 

παλιάς αιωνιότητας.

Ακόμα υπάρχουν στο νησί άφθο-

νες φυσικές πηγές ιαματικού νερού που 

φέρνει στον διψασμένο προσκυνητή ένα 

μήνυμα υγείας και ζωής από τα βαθειά 

μεταλλικά και σκοτεινά σπλάχνα της 

Γης.

Σε αρχαίες εποχές το νησί ήταν πολύ 

πιο γόνιμο αλλά η ζωή σ’ αυτήν την 

άγρια και ορεινή περιοχή πάντα υπήρξε 

σκληρή. Άγρια θάλασσα, βίαιοι άνεμοι 

στριφογυρίζουν συνέχεια τα κύματα κα-

θώς έρχονται από τις βαλκανικές ορο-

σειρές. Σ’ αυτήν την περιοχή, στείρα από 

φυσικά λιμάνια, το ορεινό νησί της Σα-

μοθράκης, που είναι ορατό από οποιο-

δήποτε σημείο των γύρω περιοχών σε 

μεγάλη ακτίνα, έλκυσε πάντα τους ναύ-

τες την ώρα των κινδύνων, προσφέρο-

ντάς τους φιλόξενα τα φυσικά του κα-

ταφύγια στις βορειοδυτικές ακτές του.

Έτσι, από πολύ παλιά, το ιερό των 

Μεγάλων Θεών και τα Μυστήρια των 

Καβείρων είχαν σχέση με τους κινδύ-

νους της θάλασσας και την προστασία 

των ναυτικών. 

Οι νεότερες πολιτιστικές φάσεις του 

νησιού της Σαμοθράκης δεν έχουν ακό-

μα εξερευνηθεί. Αυτό που ξέρουμε είναι 

ότι κατοικήθηκε τουλάχιστον από την 

2η χιλιετία π.Χ., όπως αποδεικνύεται 

από τα διάφορα ευρήματα κεραμικής 

και από ένα φυλακτό σε σχήμα διπλού 

πέλεκυ της Χάλκινης εποχής, ακόμα κι 

από την Νεολιθική εποχή.

Οι πρώτοι κάτοικοι (ή τουλάχιστον 

η τελευταία εκδήλωση του προελλαδι-

κού πληθυσμού), φαίνεται πως ανήκαν 

σε μία μεγάλη Θρακική Φυλετική Ομά-

δα Ινδοευρωπαϊκής καταγωγής, που 

στην αυγή της ιστορίας κυριάρχησε στη 

Βαλκανική χερσόνησο. Η ανάμνηση και 

η επίδρασή της ομάδας αυτής διατηρού-

νται ακόμα δυνατά ριζωμένες στη μυθι-

κή παράδοση της ιστορίας που βρίσκου-

με στους αρχαίους συγγραφείς, καθώς 

και στα στοιχεία της αρχαίας θρησκείας 

της Σαμοθράκης. Σ’ αυτούς τους αρχαί-

ους κατοίκους αποδίδονται οι αρχαιότε-

ρες κατασκευές του ιερού των “Μεγά-

λων Θεών”, “Κυκλώπειου” ρυθμού, που 

χρονολογούνται πιο πέρα από την 2η 

χιλιετία π.Χ. 

Αυτός ο αυτόχθονας προϊστορικός 

πληθυσμός αναμείχθηκε ειρηνικά με 

τους Έλληνες αποίκους που έφτασαν 

στο νησί γύρω στο 700 π.Χ. Μερικοί αρ-

χαίοι συγγραφείς είχαν την γνώμη ότι 
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αυτοί οι πρώτοι Έλληνες άποικοι ήρθαν 

στη Σαμοθράκη από τη Σάμο μερικούς 

αιώνες πιο πριν αλλά οι αρχαιολογικές 

ανασκαφές, που μέχρι στιγμής έχουν γί-

νει, δεν υποστηρίζουν μια τέτοια θεω-

ρία. Π.χ. η πρόσφατη ανακάλυψη ενός 

κομματιού στήλης με επιγραφές, που 

χρονολογείται τον 4ο αι. π.Χ., δείχνει 

νει το Πολιτιστικό κέντρο μιας πόλης-

κράτους, η οποία αγκάλιαζε ολόκληρο 

το νησί. Το σύστημα κυβέρνησής τους 

ήταν η μοναρχία και φαίνεται ότι ήταν 

οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν τη λέξη 

“Βασιλεύς” με την έννοια που έχει ακό-

μα και σήμερα. Οι πολίτες ήταν ιεραρχι-

κά οργανωμένοι σε 5 κάστες κάτω από 

ότι η ελληνική διάλεκτος της Σαμοθρά-

κης ήταν αιολική και όχι ιονική, δηλαδή 

ενισχύει τη θεωρία ότι οι Έλληνες άποι-

κοι έφθασαν στη Σαμοθράκη από την 

Βορειοανατολική περιοχή της Ανατολί-

ας κι από το νησί της Λέσβου.

Οι άποικοι έστησαν την πόλη τους 

στην Παλαιόπολη, που έφτασε να γί-



την προστατευτική φροντίδα της θεάς 

Αθηνάς, όπως γινόταν και στις περισ-

σότερες αιολικές πόλεις. Παράλληλα 

αναπτύχθηκε με μεγάλη λάμψη η παλιά 

τοπική λατρεία του ιερού της Σαμοθρά-

κης, η Λατρεία του ιερού των Μεγάλων  

Θεών.

Σε λίγο χρονικό διάστημα μεταμορ-

φώθηκε σε μια πολύ σπουδαία ελληνική 

πόλη, καθώς και σε Κέντρο Ανώτερης 

Μύησης, αν και από τον 5ο αι. π.Χ. και 

πέρα αρχίζει να παρακμάζει, παραχω-

ρώντας την ηγεμονία στις δυνάμεις που 

αναπτύσσονταν στα νότια, με κέντρο 

την Αθήνα, με τα Ελευσίνια Μυστήρια.

Η φήμη αυτών των Μεγάλων Θεών, 

η μυστηριακή τους θρησκεία και οι μυ-

στικές τους Λατρείες, έδωσαν στη Σα-

μοθράκη έναν πολύ ειδικό χαρακτήρα 

σε διεθνές επίπεδο. Σιγά-σιγά το Ιερό 

απέκτησε πολύ μεγάλο κύρος μέσα 

στους Έλληνες της αρχαιότητας και γε-

νικά σ’ όλο τον κλασικό κόσμο. Πολ-

λές είναι οι ιστορικές αναφορές στη λα-

τρεία των Μυστηρίων της Σαμοθράκης 

και φτάνουν ακόμα και μέχρι τους χρι-

στιανικούς χρόνους. Ο Ηρόδοτος και ο 

Βασιλιάς της Σπάρτης Λύσανδρος είχαν 

μυηθεί στα Μυστήρια της Σαμοθράκης.

Αναφορές του Ομήρου στην Ιλιάδα 

και στην Οδύσσεια μας αφήνουν να συ-

μπεράνουμε ότι ο Βασιλιάς Αγαμέμνο-

νας και ο Βασιλιάς Οδυσσέας, τουλάχι-

στον, ανήκαν στον Κύκλο εκείνων των 

μυημένων που πιθανόν τροφοδοτούσε 

την κυβερνητική κάστα των «ΑΝΑΞ» 

(χαρισματικός ηγέτης, Βασιλιάς φιλό-

σοφος, που δεν έχει κληρονομικό το 

αξίωμα απαραίτητα). Ο Αριστοφάνης 

αναφέρεται επίσης στα Μυστήρια της 

Σαμοθράκης, γεγονός που δείχνει ότι 

πολλοί Αθηναίοι, θεατές των έργων του, 

ήταν μυημένοι στα Μυστήρια. Ο Πλά-

των επίσης αναφέρεται σ’ αυτά με πολύ 

μεγάλο σεβασμό. Η βασιλική οικογέ-
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νεια της Μακεδονίας ειδικά, τα εκτιμούσε πολύ.

Η Θρησκεία των Μεγάλων Θεών

Η λατρεία των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη, εκτός του 

ότι ήταν μια θρησκεία προελλαδικών ριζών, περιείχε επίσης 

“μυστηριακές πράξεις” και μυστικές λατρείες, στις οποίες απο-

διδόταν θεία καταγωγή και που η φήμη τους στον αρχαίο κλα-

σικό ελληνικό και ρωμαϊκό κόσμο δεν υπήρξε κατώτερη, αλλά 

αντίθετα εσωτερικότερη των Ελευσινίων Μυστηρίων. Σε αντί-

θεση με τα Ελευσίνια, η συμμετοχή στα Μυστήρια της Σαμο-

θράκης δεν ήταν υποχρεωτική για τους επισκέπτες του Ιερού 

των Μεγάλων Θεών. Αυτό, όπως και τα άλλα δημόσια ιερά της 

Ελλάδας, ήταν ανοικτό στο κοινό για τη Λατρεία των Μεγά-

λων Θεών σ’ όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις και τελετές. Άλλο 

σημαντικό χαρακτηριστικό των Μυστηρίων της Σαμοθράκης 

ήταν ο παγκόσμιος χαρακτήρας τους, όπως συνέβαινε και στις 

θρησκευτικές τελετές των Δελφών και της Ολυμπίας, όχι όμως 

και της Ελευσίνας.

Τα Μυστήρια της Σαμοθράκης αποτελούνταν από διάφο-

ρους βαθμούς μύησης, όπως γινόταν και στα άλλα μυητικά κέ-

ντρα και βασικά διαιρούνταν σε δύο κατηγορίες: στα Μικρά 

και στα Μεγάλα Μυστήρια.

Θεότητες διάφορες συγκεντρώνονταν γύρω από μια κύρια 

θεότητα, τη “Μεγάλη Μητέρα”, που συνήθως την αναπαριστά-

νουν καθισμένη σ’ ένα θρόνο πλαισιωμένο από δύο λιοντάρια 

«Πότνια θηρών». Φαίνεται πως υπήρχαν συμβολικές σχέσεις 

με άλλες μεγάλες θεότητες μητέρες της Εγγύς Ανατολής, όπως 

της Ανατολίας, της Φρυγίας (τη θεά Κυβέλη), και της Τροίας 

(την Αθηνά, την προστάτιδά της, που θεωρούνταν επίσης ειδι-

κή προστάτιδα της Σαμοθράκης).

Η λατρεία αυτής της Θεάς Μητέρας συσχετιζόταν με ιερούς 

βράχους, κοντά ή πάνω στους οποίους γίνονταν προσφορές ή 

θυσίες. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της λατρείας στη 

“Μητέρα των Βράχων” ήταν ότι αυτοί οι βράχοι-βωμοί, σαν 

φορέας έκφρασης της Δύναμης της Θεάς Μητέρας, είχαν μία 

μεταλλο-μαγνητική δομή (από μαγνήτη), και από αυτούς κα-

τασκευάζονταν μαγικά δαχτυλίδια που τα φορούσαν μονάχα οι 

Μεγάλοι Μύστες σε ορισμένες τελετές. Αυτά τα μεταλλικά δα-

χτυλίδια, ένα δείγμα των οποίων βρέθηκε στις τελευταίες ανα-

σκαφές του ιερού, επέτρεπαν στον Μύστη να έρθει σ’  επαφή με 

τη Δύναμη της Μεγάλης Κυρίας.

Η λατρεία της Μεγάλης Κυρίας είναι προελλαδικής κατα-

γωγής και υπήρχε πολύ πριν την άφιξη των πρώτων Ελλήνων 

αποίκων στο νησί, όπως συμπεραίνεται από την ύπαρξη του 

λεγόμενου βραχώδη βωμού (πελώριος βράχος-βωμός από μα-

γνητική πέτρα που βρίσκεται κάτω από το θόλο της Αρχινόης). 

Στη γλώσσα της Σαμοθράκης το όνομα αυτής της Μεγάλης 

Θεάς Μητέρας ήταν Αξίερως, αν και οι Έλληνες άποικοι την 

ταύτιζαν με τη δική τους θεά Μητέρα τη Δήμητρα. Την έλεγαν 

επίσης Ηλέκτρα ή Αλέκτρα (1), Λαμπερή, Στρατηγίδα ή Οδη-

γήτρια, θεωρώντας την Θεά του Φωτός, που οδηγεί μέσα στο 

σκοτάδι και το πολεμάει. Η ρίζα του ονόματος Ηλέκτρα (απ’ 

όπου προέρχεται η λέξη ηλεκτρισμός) ή Αλέκτρα, είναι Αλέκ, 

που σημαίνει “προστάτης” και στη δωρική διάλεκτο έχει σχέση 

με το φως. Το όνομα του Αλέξανδρου έχει τέτοια ρίζα και συ-

σχετίζεται σ’ ένα κλειδί ερμηνείας με τον Ηλιακό Πετεινό, σύμ-

βολο του Ήλιου-Απόλλωνα και του Ασκληπιού, που στα δωρι-

κά λεγόταν Αλεκτριών, αυτός δηλ. που επαγρυπνεί: ο αλέκτωρ.

Φαίνεται πολύ πιθανό, ότι από αυτήν την αρχαία Κυρία Μη-

τέρα των Βράχων προήλθαν άλλες δύο άλλες θεότητες (που 

στην προελληνική γλώσσα ονομάζονταν Ζηρυνθία) και που 

αργότερα ταυτίστηκαν από τους Έλληνες με την Εκάτη και την 

Ανάγλυφο από τη Σαμοθράκη που εικονίζει τον Αγα-

μέμνονα να μυείται στα μυστήρια των Καβείρων. Περ. 560 

Π.Κ.Ε., Λούβρο, αρ. εκθέματος Ma 697.
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Αφροδίτη. Τη θεά Ζηρυνθία Αφροδίτη την αναπαριστάνουν σε 

μερικά παράξενα αγαλματάκια που βρέθηκαν σε τάφους, γυ-

μνή και με τρία στήθη.

Συμπληρωματικός της Μεγάλης Θεάς Μητέρας θεωρείτο 

ένας Ιθιφαλλικός Θεός (όπως ο Μιν στην Αίγυπτο ή ο Διόνυ-

σος στην Ελλάδα αργότερα), σύμβολο γονιμότητας, που ονο-

μάζονταν Κάδμιλος από τους αυτόχθονες προελλαδικούς λα-

ούς και που αργότερα ταυτίστηκε από τους Έλληνες με το Θεό 

Ερμή. Σε μερικές αναπαραστάσεις και νομίσματα τον βλέπουμε 

με το ιερό του ζώο, ένα κεφάλι Κριού, και με το Κηρύκειο με τα 

δύο περιτυλιγμένα φίδια. Σε μία στήλη με επιγραφές, βλέπουμε 

το Κηρύκειο μέσα σε δύο μεγάλα φίδια που συμβόλιζαν τα δύο 

κοσμικά πνεύματα, τους Καβείρους. Τους δύο αυτούς “Δαίμο-

νες” ή πνεύματα του κόσμου τους αναπαρίσταναν άλλες φορές 

σαν δύο δίδυμους αδελφούς, ιθιφαλλικούς και γυμνούς, με τα 

μπράτσα ψηλά σε στάση ηλιακής προσφοράς. Λέγονταν Κά-

βειροι στην προελλαδική γλώσσα της Σαμοθράκης, ασιατικής 

προέλευσης. Οι Έλληνες τους ταύτισαν με τους Διόσκουρους, 

τους Δίδυμους Υιούς του Δία, τον Κάστορα και τον Πολυδεύ-

κη. Τα σύμβολά τους ήταν Φίδια και Αστέρια, όπως παρουσιά-

ζονται σ’ ένα ασημένιο δακτυλίδι που βρέθηκε στη Σαμοθράκη 

το 1939  και που εξαφανίστηκε κατά το πόλεμο. Με τους δύο 

Καβείρους-Διόσκουρους φαίνεται δυνατόν να ταυτίστηκαν  οι 

δύο αδελφοί Δάρδανος και Αετίων, ονόματα προελλαδικής ρί-

ζας που αναφέρονται στη μυθική παράδοση σαν ιδρυτές των 

Μυστηρίων της Σαμοθράκης.

Έτσι, το Μυστηριακό Συγκρότημα της Μεγάλης Θεάς Μη-

τέρας Αξίερως, με τις δύο της εκδηλώσεις σαν Εκάτη και Αφρο-

δίτη (Ζηρινθία), του θεού της γονιμότητας Κάδμιλου και των 

δύο Δαιμόνων, των δίδυμων αδελφών Καβείρων, φαίνεται πως 

αποτελούσε μια Θεία Ομάδα ασιατικής προελλαδικής προ-

έλευσης. Αλλά μέσα στους Μεγάλους θεούς των Μυστηρί-

ων θεωρούνταν επίσης άλλες δύο πολύ δυνατές θεότητες, όχι 

όμως φωτεινού, ουράνιου ή ατμοσφαιρικού χαρακτήρα, αλλά 

χθόνιου και υπόγειου: η μια είναι ο Θεός του Κάτω Κόσμου και 

η άλλη είναι η σύζυγός του, το θηλυκό συμπληρωματικό του 

μέρος που οι Έλληνες αργότερα ταύτισαν με τον Άδη και την 

Περσεφόνη αντίστοιχα. Στην προελληνική γλώσσα της Σαμο-

Harmonia en Cadmus, Crispijn van de Passe (I), 1602 - 1607

Τα  Μυ σ τ ή ρ ι α  τ η ς  Σ α μ ο θ ρ ά κ η ς
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θράκης λέγονταν Αξιόκερσος και Αξιόκερσα και η λατρεία τους 

μετατρέπεται σε όλο και πιο εξωτερική από τον 7ο αι. π.Χ. και 

πέρα, όταν μαθαίνουμε πως τους προσέφεραν θυσίες, σπον-

δές και διάφορες προσφορές σε μια βαθιά τρύπα σκαμμένη στο 

χώμα Αυτές οι θυσίες πιθανόν είχαν σχέση με προσφορές αίμα-

τος το οποίο χυνόταν για να ποτιστεί το υπόγειο χώμα όπως 

θα δούμε ύστερα. Αναπαριστάνονταν,  οι θεότητες αυτές, σαν 

ένας γενειοφόρος άνδρας καλυμμένος μ’ ένα σκούρο μανδύα 

και σαν μια νεαρή με σκούφο, αντίστοιχα. 

Η γνωστή παράδοση που μας μιλάει για την αρπαγή της 

θεάς της γονιμότητας από τον θεό του Κάτω Κόσμου, αποτε-

λούσε σημαντικό μέρος της ιερής παράστασης του Μυητικού 

Δράματος Ζωής, Θανάτου και Ανάστασης που διδασκόταν 

κατά τις Τελετές των Μυστηρίων της Σαμοθράκης. Σε μεταγε-

νέστερες εποχές όμως, αυτή η Μυστηριακή Τελετή ταυτίστηκε 

με τη μυθική ιστορία του Ιερού Γάμου του Κάδμου και της Αρ-

μονίας, ίσως και εξαιτίας της συμβολικής και γλωσσολογικής 

σχέσης των ονομάτων Κάδμος, δημιουργός της Ελληνικής Φυ-

λής, και Κάδμιλος.

Αυτό γενικά είναι το αποτέλεσμα των συμπερασμάτων στα 

οποία μπορεί να φτάσει ο ερευνητής με τα στοιχεία που υπάρ-

χουν για τη λατρεία των Μεγάλων θεών στη Σαμοθράκη. Απ’ 

ό,τι ξέρουμε οι δημόσιες θρησκευτικές τελετές έπρεπε να μοιά-

ζουν με αυτές που τελούνταν στα υπόλοιπα Ιερά της Ελλάδας, 

όπως σπονδές, θυσίες ζώων προσευχές, προσφορές διάφορες 

κλπ. Πολλοί βωμοί διαφόρων μεγεθών κυκλικής ή τετραγωνι-

κής μορφής έχουν βρεθεί  σ’όλη την έκταση του Ιερού και μέσα 

σ’αυτούς οι μεγάλοι βραχώδεις βωμοί, ένας από τους οποίους 

ίσως ήταν αφιερωμένος στην Κυρία του Κάτω Κόσμου, εφό-

σον θάφτηκε επίτηδες από τους λάτρεις της και όχι από φυσι-

κή ενέργεια. Έχουν επίσης βρεθεί διάφοροι λάκκοι, κυκλικοί ή 

τετράγωνοι, αφιερωμένοι στους θεούς του Κάτω Κόσμου, του 

Κόσμου των Νεκρών.

Στη μεγάλη δημόσια τελετή που τελείτο κάθε χρόνο, οι πο-

μπές των θυσιών μεταφέρονταν από βωμό σε βωμό κατά δια-

δοχικές ημέρες. Υποτίθεται ότι οι Τελετές  γίνονταν γύρω στο 

δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου και σ’ αυτές συμμετείχαν, 

ελεύθερα, καλεσμένοι προσκυνητές απ’ όλη την Ελλάδα και 

Μικρά Ασία χωρίς διάκριση φυλής, πιστεύω, κοινωνικής τά-

ξης, φύλου, κλπ. Τότε διαδραματιζόταν ο Ιερός Γάμος του Αξι-

όκερσου με την Αξιόκερσα, αν και σύμφωνα με άλλη μεταγε-

νέστερη εκδοχή, η ένωση τελούνταν ανάμεσα στον Κάδμο και 

την Αρμονία, όπως είπαμε προηγουμένως. Αυτή η παράσταση 

ακολουθούσε την αναζήτηση της Αξιόκερσας-Περσεφόνης, 

που σαν προετοιμασία κάθαρσης τελούσαν οι Υποψήφιοι στην 

πρώτη Μύηση των Μικρών Μυστηρίων.

Όπως είχαμε αναφέρει η συμμετοχή στα Μυστήρια της Σα-

μοθράκης, δεν εξαρτιόταν από διαφορές φυλής, φύλου, κοι-

νωνικής τάξης, εθνικότητας. Έτσι, ενώ στα Ελευσίνια η συμ-

μετοχή περιοριζόταν στους Έλληνες πολίτες από φιλολογική 

και εθνική άποψη και στους ελεύθερους ανθρώπους από κοι-

νωνική άποψη, στη Σαμοθράκη, αντίθετα, μπορούσαν να μυ-
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ηθούν άνδρες και γυναίκες οποιασδή-

ποτε ηλικίας, εθνικότητας και γλώσσας, 

είτε ήταν σκλάβοι, είτε ελεύθεροι. Αυτό 

το φαινόμενο έδωσε στα Μυστήρια της 

Σαμοθράκης μια θέση εξαιρετικής ση-

μασίας στον αρχαίο κόσμο και από κοι-

νωνική άποψη συγκρίνεται με την και-

νοτομία του Χριστιανισμού όσον αφορά 

την ανοχή  και τον φιλελευθερισμό σε 

σχέση με τη λαϊκή συμμετοχή στη θρη-

σκευτική λειτουργία. Ακόμα, όπως ανα-

φέρει ο Πλούταρχος, η λέξη Θρησκεία 

προέρχεται από τη λέξη Θράκη, από τις 

ιέρειες “Θράσσες”. Όσο για τα υπόλοι-

πα η Μύηση στη Σαμοθράκη τελείτο 

χωριστά και δεν είχε σχέση με τις ετή-

σιες δημόσιες θρησκευτικές τελετές, οι 

οποίες είχαν εξωτερικό χαρακτήρα. Σ’ 

αυτές  τα άτομα μπορούσαν να ζητή-

σουν την ιεροτελεστία της Μύησης σε 

όποια ημερομηνία του χρόνου διάλεγαν, 

όπως αποδεικνύεται από τις στήλες-κα-

ταλόγους με τις αντίστοιχές τους επι-

γραφές, που βρίσκονται στην αυλή του 

Μουσείου του νησιού. Ακόμα, μολονότι 

η Μύηση γινόταν μόνο στη Σαμοθρά-

κη, από την ελληνιστική τουλάχιστον 

εποχή, πολλοί πυρήνες μυημένων οργα-

νώνονταν σε θρησκευτικά και μυητικά 

Τάγματα και Αδελφότητες και συγκε-

ντρώνονταν σε ορισμένους τόπους και 

ειδικές ημερομηνίες σ’ όλη την Ελλάδα.

Οι Μυστηριακές λειτουργίες, εκτός 

από τις εξωτερικές τελετές Λατρείας, 

για παράδειγμα τις συνηθισμένες προ-

σευχές, θυσίες, σπονδές και προσφο-

ρές, περιείχαν επίσης την Αποκάλυψη 

μιας Ιερής Ιστορίας, όπως συνέβαινε 

και στην Ελευσίνα, σε σχέση με τον Άδη 

και την Περσεφόνη, καθώς και την εξή-

γηση στον Υποψήφιο μιας σειράς μαγι-

ύψος του υπογαστρίου και που θεωρεί-

το μαγικό φυλακτό, το οποίο προστά-

τευε κυρίως από κινδύνους στα ταξίδια 

και ειδικά στα θαλασσινά. Τέτοια πα-

ραδείγματα βλέπουμε στην περίπτωση 

των Βασιλιάδων «ΑΝΑΞ» Αγαμέμνονα 

και Οδυσσέα όπως αναφέρει ο Όμηρος. 

Ακόμη, μετά τη μύηση παρεδίδετο και 

το μαγικό δαχτυλίδι προστασίας, κατα-

σκευασμένο από μια μαγνητική πέτρα η 

οποία επέτρεπε την “επικοινωνία” με τη 

Δύναμη των Βωμών-Βράχων που ήταν 

αφιερωμένοι στη Θεά Μητέρα Αξίερω.

Η Ε.Π. Μπλαβάτσκυ στην “Αποκα-

λυμμένη Ίσιδα” αναφέρει ότι τα μυστή-

ρια της Σαμοθράκης είναι τα πιο παλιά 

που υπήρξαν στη λεγόμενη 5η Άρια 

Φυλή, αφού υπήρχαν και πριν τον Τρω-

ικό πόλεμο, στη θρυλική εποχή, και ξε-

περνούσαν σε βαθύτητα τα Ορφικά και 

τα Ελευσίνια. Η παράδοση λέει ότι ακό-

μη και ο ίδιος ο Ορφέας μυήθηκε εκεί 

πριν να ξεκινήσει για την Αργοναυτική 

εκστρατεία.

Η μύηση στα Μυστήρια εξασφάλιζε 

στους μύστες όχι μόνο προστασία στη 

φυσική ζωή, αλλά και κάτι που ήταν γι 

κών συμβόλων που ο χαρακτήρας τους 

μας είναι άγνωστος. Παράλληλα, είναι 

πολύ πιθανό να γινόταν μια μεταφυσι-

κή και συμβολική εξήγηση του Μύθου. 

Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι στη Σαμοθρά-

κη οι Μύστες μάθαιναν να καταλαβαί-

νουν τη βαθιά σημασία των συμβόλων 

και των ιθυφαλλικών αναπαραστάσεων 

του Ερμή-Καδμίλου και αιώνες αργότε-

ρα ο Ρωμαίος  φιλόσοφος Ουάρρων θα 

πει ότι ορισμένα σύμβολα που αποκαλύ-

πτονταν κατά τη Μύηση στη Σαμοθρά-

κη συμβόλιζαν τον Πατέρα Ουρανό και 

τη μητέρα Γη.

Αυτές οι πράξεις και αποκαλύψεις, 

που παρέμεναν αυστηρά μυστικές, επέ-

τρεπαν στους Μύστες μια επικοινωνία 

μυστικιστικού χαρακτήρα με το Θείο 

στοιχείο και τους Θεούς. Έτσι ήταν σε 

θέση να αποκτήσουν ορισμένες θείες 

χάρες, όπως τη βοήθεια των Δυνάμεων 

της Φύσης και των Θεών, της Τύχης και 

των Μοιρών. Αυτή η θεία προστασία συ-

σχετιζόταν κυρίως με τις θαλάσσιες δυ-

νάμεις. Μετά την τελετή της Μύησης 

παραδιδόταν στον Υποψήφιο μια πορ-

φυρή ζώνη, που έδενε στη μέση του στο 
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αυτούς πολύ σημαντικό στη μεταθανάτια ζωή. Αναφορές πολ-

λών Ελλήνων και Ρωμαίων ιστορικών επιβεβαίωναν ότι η συμ-

μετοχή στα Μυστήρια έκανε τους ανθρώπους ηθικά καλύτε-

ρους και πιο καθαρούς. Γι αυτό και ονόμαζαν τους Μύστες και 

“Ευσεβείς”.

Τόσο στα Μυστήρια της Σαμοθράκης όσο και στα Ελευσί-

νια, υπήρχαν δύο βαθμοί μύησης: η κυρίως μύηση και η Επο-

πτεία. Αλλά ενώ στα Ελευσίνια η απόκτηση των δύο αυτών 

βαθμών συσχετιζόταν με τις ετήσιες τελετές και έπρεπε να πε-

ράσει το χρονικό διάστημα ενός χρόνου, τουλάχιστον ανάμεσα 

στον ένα και στον άλλο βαθμό, στη Σαμοθράκη τον ανώτερο 

βαθμό της Εποπτείας μπορούσε να τον αποκτήσει ο υποψήφιος 

Μύστης αμέσως μετά τη Μύηση, αν οι πνευματικές ιδιότητές 

του το επέτρεπαν.

Εξάλλου, ενώ φαίνεται ότι στα Ελευσίνια η Εποπτεία ήταν 

απαραίτητη για την ολοκλήρωση της Τελετής Μύησης, στη 

Σαμοθράκη, αντίθετα, οι κατάλογοι μυστών δείχνουν ότι η 

απόκτηση του βαθμού της Εποπτείας ήταν η εξαίρεση και όχι 

ο κα-νόνας. Αυτό σήμαινε ότι ο Υποψήφιος για να αποκτήσει 

αυτό το βαθμό έπρεπε να έχει μερικές ιδιότητες και ικανότη-

τες, οι οποίες ήταν δύσκολο να υπάρχουν στην πλειοψηφία των 

απλών μυστών. Ικανότητες που οπωσδήποτε ήταν, όπως απο-

δείχτηκε πρόσφατα από τη μελέτη των μυητικών καταλόγων, 

ηθικού και πνευματικού είδους και όχι κοινωνικού, πολιτικού ή 

οικονομικού χαρακτήρα.

Πριν τη τελετή της Εποπτείας ο υποψήφιος έκανε μπροστά 

στον ιεροφάντη ένα είδος εξομολόγησης των ελαττωμάτων και 

των “αμαρτιών” του, πράξη που θεωρείται μοναδική περίπτωση 

στην Ελληνική θρησκεία.

Οι τελετές μύησης στα μυστήρια τελούνταν, όπως και σε 

άλλα Κέντρα Μυστηρίων, τη νύχτα κάτω από το φως αναμμέ-

νων δαυλών και λυχναριών που τοποθετούνταν σε ειδικές θέ-

σεις στον Ιερό χώρο. Οι Μύστες έπρεπε να βαδίζουν σιωπη-

λά και ρυθμικά σαν να ήταν ένας χορός σκιών, κρατώντας στα 

χέρια τους αναμμένα, από μια μόνο άκρη λυχνάρια, όπως συ-

μπεραίνεται από την ποσότητα αυτών που βρέθηκαν στις ανα-

σκαφές. Μερικά από τα λυχνάρια αυτά είχαν χαραγμένο επάνω 

στην κέραμο το μαγικό αρχικό γράμμα της λέξης Θεός και Θά-

λασσα, το 8 που ανάμεσα σ’ άλλους συμβολισμούς -που δεν θα 

σχολιάσουμε σ’ αυτό το μικρό άρθρο- συμβολίζει και την ορι-

ζόντια διάμετρο του Κύκλου ως πρώτη εκδήλωση του Θείου. 

Άλλα λυχνάρια είχαν χαραγμένο το γράμμα Ε ξαπλωμένο, το 

οποίο βλέπουμε επίσης χαραγμένο σε μια πέτρα-βωμό στους 

Δελφούς που συμβόλιζε -κατά τον Αριστοτέλη- τις τρεις Ουσί-

ες ή Εκδηλώσεις της Θεότητας (της Αγίας Τριάδας του Ήλιου). 

Μεγάλος αριθμός των λυχναριών αυτών είχαν δύο τρύπες για 

δύο φιτίλια, που, μαζί με τη τρύπα του κέντρου, σχημάτιζαν τον 

αριθμό 3. Πιθανόν οι Υποψήφιοι στην απλή μύηση να άναβαν 

μόνο τη μια άκρη του λυχναριού  που κρατούσαν στο χέρι τους. 

Αφού λάμβαναν τη μύηση, θα άναβαν και την άλλη άκρη και 

τότε θα μπορούσαν να γίνουν Υποψήφιοι στο δεύτερο βαθμό 

Εποπτείας και αφού ολοκλήρωναν κι αυτήν, θα το άναβαν στο 

κέντρο, έτσι ώστε οι τρεις κάθετες φλόγες θα σχημάτιζαν ένα 

κάθετο επίπεδο πάνω στο οριζόντιο του λυχναριού. Κι αυτοί 

οι τρεις τρόποι για ν’ ανάψει ο Υποψήφιος το λυχνάρι του θα 

αντιπροσώπευαν τις τρεις (3) βασικές εξελικτικές κατηγορίες 

των ανθρώπων.

Οι τελευταίες ανασκαφές μάς έχουν αποκαλύψει πολλές εν-

δείξεις για το γεγονός ότι τελούνταν συμπόσια στον ιερό χώρο, 

όπως αργότερα θα τελεστούν οι “αγάπες” ανάμεσα στους Χρι-

στιανούς. Δεν ξέρουμε ακριβώς αν τα συμπόσια αυτά και η κά-

θαρση που τα συνόδευε γίνονταν πριν ή μετά από τις τελετές 

μύησης. Αυτό που είναι σίγουρο όμως είναι ότι καταναλώνο-

νταν μεγάλες ποσότητες κρασιού κι ότι ο κάθε Μύστης είχε για 

προσωπική του χρήση ένα λυχνάρι, ένα κύπελλο κι έναν μι-

κρό κρατήρα στα οποία χάραζε απ’ έξω τις περισσότερες φο-

ρές τη λέξη «Θεών», δηλαδή «ανήκει στους θεούς». Μετά το 

τελετουργικό συμπόσιο, αφού τα χρησιμοποιούσε, τα έσπαγε 

για να μην ξαναχρησιμοποιηθούν από άνθρωπο. Επίσης ξέρου-

με ότι οι Μύστες φορούσαν στο κεφάλι στεφάνια από φύλλα 

δάφνης, βελανιδιάς ή αγριελιάς, που στην περίπτωση των Με-

γάλων Μυστών ήταν από χρυσάφι.

Από τις μελέτες και έρευνες που έγιναν μπορούμε να έχουμε 

μια γενική εικόνα για την τυπική διαδικασία που ακολουθού-

σαν στην Τελετή μύησης, αν και όσον αφορά το περιεχόμενό 

της τα περισσότερα μένουν ακόμα στο σκοτάδι, περιμένοντας 

μια πιο σοβαρή και βαθιά μελέτη συγκριτικής θεολογικής φαι-

νομενολογίας και συμβολικής Μεταφυσικής που θα μπορούσε 

να ρίξει περισσότερο φως στο θέμα.

Οι ετοιμασίες για τη μύηση γίνονταν σ’ ένα μικρό δωμάτιο, 

στα νότια του Ανακτόρου (κατοικία του Άνακτος). Την αίθου-

σα αυτή την έλεγαν επίσημα “Ιερή Οικία”. Εκεί οι Υποψήφιοι 
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έπαιρναν το λυχνάρι τους και φορούσαν τη χαρακτηριστική 

στολή της τελετής, ίσως μαύρου χρώματος. Στη μεγάλη αίθου-

σα του Ανάκτορου μπορούσε να φτάσει κανείς από τρεις πόρ-

τες που είχαν σχέση με την ιεραρχική κατηγορία του Μύστη και 

οι πιο ανώτεροι και παλιοί απ’ αυτούς κάθονταν σε πάγκους 

πάνω σε μια εξέδρα στο πλάι της αίθουσας για να παρακολου-

θήσουν την Τελετή που γινόταν στο κέντρο της. Πριν όμως, 

λίγο πιο πέρα, πραγματοποιούνταν σπονδές και κάθαρση σε 

κάποια δεξαμενή με αγιασμένο νερό. Στην ελληνιστική επο-

χή, και ίσως από πιο παλιά, είναι βέβαιο ότι ο Υποψήφιος στα-

ματούσε μπροστά σ’ έναν ιερό λίθο που βρισκόταν στο βάθος 

ενός στρογγυλού λάκκου κι έκανε σπονδές με ιερά υγρά πάνω 

σ’ αυτόν. Το άνοιγμα αυτό ήταν σκεπασμένο μ’ ένα κινητό ξύλι-

νο κάλυμμα. Στο τέλος της τελετής ο Μύστης καθόταν πάνω σε 

μια στρόγγυλη ξύλινη εξέδρα που ήταν μπροστά στην κεντρι-

κή είσοδο, ενώ γύρω του τελούνταν ιεροί χοροί κάτω από τους 

μαγικούς ρυθμούς τελετουργικών ύμνων. Μετά απ’ αυτήν την 

τελετή τον οδηγούσαν στη βόρεια αίθουσα -περνώντας μια απ’ 

τις δύο εισόδους της, που πιθανόν η μια ήταν ανηφορική και η 

άλλη κλιμακωτή- εκεί όπου θα τελούνταν κάποιες πράξεις και 

τελετουργικές παραστάσεις. Τότε του αποκαλύπτονταν τα ιερά 

σύμβολα, των οποίων τη σημασία θα του εξηγούσαν κι αυτός 

θα έπρεπε να ερμηνεύσει. Ύστερα επέστρεφε από την αίθουσα 

του Ανακτόρου στην “Ιερή Οικία” όπου θα του παρέδιδαν ένα 

ντοκουμέντο με την απόδειξη της εγγραφής του στον κατά-

λογο των Μυστών, το οποίο χαραζόταν σε στήλες ενσωματω-

μένες στους τοίχους του κτιρίου. Ακόμα και σήμερα μπορεί να 

διαβάσει κανείς τέτοιες επιγραφές.

Μετά από αυτήν τη διαδικασία, ο μύστης μπορούσε να 

ζητήσει, αν το επιθυμούσε, να γίνει δεκτός για την απόκτηση 

του ανώτερου βαθμού της Εποπτείας. Η τελετή αυτή τελείτο 

στο κτίριο που ονομαζόταν “Ιερόν”, στα νότια του Ιερού Χώ-

ρου, που στο μέτωπό του άναβαν πελώριοι πυρσοί. Κανένας 

εκτός από τους τέλειους Μύστες δεν μπορούσε να βρεθεί σ’ 

αυτόν τον τόπο. Πριν μπει ο Υποψήφιος στην Εποπτεία έπρεπε 

να τελέσει μια πράξη: έστεκε μπροστά στη φωτιά ενός μεγάλου 

δαυλού που στα πλάγιά του υπήρχαν δύο μεγάλα μαρμάρινα 

σκαλοπάτια. Ανέβαινε σ’ ένα απ’ αυτά. Στα άλλο, όρθιος και 

ιερατικός, βρισκόταν ο ιεροφάντης, που του έκανε διάφορες 

ερωτήσεις σαν ένα είδος “αρνητικής εξομολόγησης”. Αν έπαιρ-

νε την έγκριση, και μετά από μια κάθαρση στη φλόγα της φω-

τιάς του δαυλού, μπορούσε να προχωρήσει και να μπει μέσα 

στο ιερό από την κεντρική είσοδο και ίσως τότε θα άναβε το 

λυχνάρι που βρισκόταν στο κέντρο. Στη συνέχεια ο Επόπτης 

πήγαινε στο πίσω μέρος του κτιρίου για να δει με τα δικά του 

μάτια μια ιερή και μυστικιστική αποκάλυψη, όπως το δείχνει 

και η ίδια η λέξη Εποπτεία, δηλ. “Ανώτερη Όραση”. Σ’ αυτό το 

σημείο ο Ιεροφάντης έμπαινε στην αψίδα και ανέβαινε πάνω 

σ’ έναν ιερό βράχο, σαν άμβωνα, και εκτελούσε μυστικούς τύ-

πους παρουσιάζοντας ταυτόχρονα στον Επόπτη τα ανώτερα 

ιερά σύμβολα. Επίσης προσφέρονταν σπονδές στους Θεούς 

του Κάτω Κόσμου. Σε μεταγενέστερες εποχές, κάτω από την 

αψίδα και τον άμβωνα, υπήρχε μια κρύπτη όπου θυσιαζόταν 

τελετουργικά ένας ταύρος ή ένας κριός, αφιερωμένος στη Θεά 

Μητέρα Αξίερω. Το χυμένο αίμα έλουζε τον Μύστη που βρι-

σκόταν σ’ ένα λάκκο σκαμμένο στο χώμα, ο οποίος είχε πάνω 

του ένα ξύλινο σκέπασμα. Αυτή η τελική τελετή αποτελούσε 

ένα πραγματικό “βάπτισμα αίματος και φωτιάς”, όπως συνέβαι-

νε επίσης στη ρωμαϊκή εποχή στα Μυστήρια του Μίθρα.

Αυτό είναι το σύνολο των στοιχείων που μπορούμε να δια-

θέσουμε σχετικά με τη γνώση για τα  Μυστήρια των Μεγάλων 

θεών της Σαμοθράκης. Τα υπόλοιπα θα μείνουν κρυμμένα για 

όλους αυτούς που δεν μυήθηκαν. Παρόλα αυτά, μια αύρα μα-

γείας, σεβασμού και αφοσίωσης διαποτίζει ακόμα εκείνη την 

αινιγματική περιοχή. Ακόμα πάλλονται οι ιερές πέτρες εκείνες, 

όχι για το βέβηλο τουρίστα αλλά για τον προσκυνητή που τις 

αναγνωρίζει στο χτύπο της δικής του καρδιάς. Ακόμα βλέπει 

κανείς τους βράχους απ’ το φως των παλιών εκείνων πυρσών. 

Αλλά... Μόνο αυτός που έχει μέσα του αναμμένο ένα Δαυλό ... 

σαν σημαία της αθάνατης Ψυχής του.

Πήγες εικόνων:
• https://samothrace.emory.edu/from-fragment-to-3d-model/
• https://video.nationalgeographic.com/video/magazine/00000155-1222-d75d-

ab75-7eea457c0000






