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Η ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 
 
      Στθν αρχι θ Γνϊςθ ιταν κοινι και βαςίλευε παγκόςμια ςε όλθ τθν Χρυςι Εποχι. 
Οι άνκρωποι δεν είχαν γίνει ακόμθ κακοί ςε εκείνεσ τισ μζρεσ τισ ευδαιμονίασ και 
αγνότθτασ, γιατί είχαν κεϊκι μάλλον, παρά ανκρϊπινθ φφςθ. Αλλά όταν το ανκρϊ-
πινο γζνοσ, αυξανόμενο ςε πλθκυςμό, παρουςίαςε διαφοροποιθμζνεσ ιδιοςυγκρα-
ςίεσ τόςον φυςικά όςον και νοθτικά, τότε ενςαρκϊκθκαν Ρνεφματα που καταδείκ-
νυαν τισ αδυναμίεσ του. Οι φυςικζσ υπερβολζσ και μαηί με αυτζσ οι δειςιδαιμονίεσ, 
εμφανίςτθκαν ςε λιγότερο εκπαιδευμζνεσ και λιγότερο υγιείσ διάνοιεσ. Θ ιδιοτζλεια 
γεννικθκε από επικυμίεσ και πάκθ άγνωςτα μζχρι τότε και γινόταν κακι χριςθ τισ 
γνϊςθσ και τθσ εξουςίασ, μζχρισ ότου κατζςτθ αναγκαίο να περιοριςτεί ο αρικμόσ 
εκείνων οι οποίοι γνϊριηαν. 
Ζτςι εμφανίςτθκε θ Μφθςθ. Κάκε ζκνοσ δθμιοφργθςε ζνα ξεχωριςτό κρθςκευτικό 
ςφςτθμα, ςφμφωνα με τον βακμό φϊτιςθσ και τισ πνευματικζσ του ανάγκεσ. 
Θ λατρεία τισ εξωτερικισ μορφισ απορριπτόταν από τουσ ςοφοφσ, οι οποίοι περι-
όριςαν τθν αλθκινι γνϊςθ ςε ελάχιςτουσ. Κακϊσ θ ανάγκθ κάλυψθσ τθσ αλικειασ 
γινόταν επιτακτικότερθ από γενιά ςε γενιά, χρθςιμοποιικθκε ςτθν αρχι ζνα λεπτό 
πζπλο. Πςον δυνάμωνε θ προςωπικότθτα και θ ιδιοτζλεια, το πζπλο πφκνωνε βακ-
μιαία και το γεγονόσ αυτό οδιγθςε ςτα Μυςτιρια. Κατζλθξαν να εγκακιδρυκοφν ςε 
κάκε χϊρα και ανάμεςα ςε κάκε λαό, ενϊ για να αποφευχκεί θ παρανόθςθ και οι 
διαμάχεσ επετράπθ θ ανάπτυξθ εξωτερικϊν πίςτεων για τισ μάηεσ. Στθν αρχικι τουσ 
μορφι ιταν άκακεσ και ακϊεσ όπωσ ζνα ιςτορικό γεγονόσ που παρουςιάηεται με 
τθν μορφι ενόσ παραμυκιοφ, προςαρμοςμζνου για ζναν παιδικό νοφ. Σε εκείνεσ τισ 
παλιζσ εποχζσ τζτοιεσ πίςτεισ επιτρεπόταν να καλλιεργοφνται και να ςχθματίηουν 
τθν λαϊκι κρθςκεία, χωρίσ κανζνα κίνδυνο για τισ φιλοςοφικζσ και αφθρθμζνεσ 
αλικειεσ που διδάςκονταν ςτα άδυτα. Θ λογικι και επιςτθμονικι παρατιρθςθ τϊν 
φαινομζνων τισ Φφςεωσ, που από μόνθ τθσ οδθγεί τον άνκρωπο ςτθν γνϊςθ τϊν 
αιϊνιων αλθκειϊν - δεδομζνου ότι προςεγγίηει το κατϊφλι τισ παρατιρθςθσ απαλ-
λαγμζνοσ από προκαταλιψεισ και βλζπει με το πνευματικό του μάτι, πριν εξετάςει 
τα πράγματα από τθν φυςικι τουσ άποψθ - δεν είναι χαρακτθριςτικό τοφ πλικουσ. 
Τα καφματα τοφ Ενόσ Ρνεφματοσ τισ Αλικειασ, τθσ κρυμμζνθσ και απρόςιτθσ 
Κεότθτασ, μποροφν να αποκαλυφκοφν και να αφομοιωκοφν μόνο μζςω τϊν 
εκδθλϊςεων Του από τουσ δευτερεφοντεσ « Κεοφσ », τισ ενεργθτικζσ δυνάμεισ Του. 
Ενϊ θ Μία και Ραγκόςμια Αιτία πρζπει να παραμζνει για πάντα απόκρυφθ - θ πολ-
λαπλι Τθσ δράςθ μπορεί να ανιχνευτεί μζςω τϊν αποτελεςμάτων τθσ ςτθν Φφςθ. 
Επειδι ςτον μζςο άνκρωπο είναι κατανοθτά μόνο τα αποτελζςματα, επετράπθ να 
αναπτυχκοφν ςτθν φανταςία τϊν λαϊν οι Δυνάμεισ που τα προκαλοφν. Σε μετα-
γενζςτερεσ εποχζσ, μερικοί αςυνείδθτοι ιερείσ άρχιςαν να εκμεταλλεφονται τισ 
μζχρι τότε απλοϊκζσ πίςτεισ τοφ λαοφ κάκε χϊρασ και τελικά ανφψωςαν εκείνεσ τισ 
δευτερεφουςεσ Δυνάμεισ ςτθν κζςθ τοφ Κεοφ ι τϊν Κεϊν, καταφζρνοντασ ζτςι να 
τισ απομονϊςουν από τθν Μία Ραγκόςμια Αιτία όλων τϊν αιτιϊν ( βλζπε ςτον 
Λςτότοπο τθν εννότθτα ►Τεκτονιςμόσ - 1η θεώρηςη ).  
Από τότε, θ γνϊςθ τϊν πρωταρχικϊν αλθκειϊν παρζμεινε ολοκλθρωτικά ςτα χζρια 
τϊν Μυθμζνων. Πμωσ τα Μυςτιρια είχαν τα αδφναμα ςθμεία τουσ, όπωσ ζχει κάκε 
κεςμόσ που ςυνδζεται με το ανκρϊπινο ςτοιχείο. 
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Ωςτόςο, τα ευριματα τουσ εξζφραςε χαρακτθριςτικά ο Βολταΐροσ με τα ακόλουκα 
λόγια : Μζςα ςτο χάοσ τϊν ανκρϊπινων δειςιδαιμονιϊν υπιρξε ζνασ κεςμόσ ο 
οποίοσ εμπόδιςε τον άνκρωπο να περιζλκει ςε απόλυτθ κτθνωδία · ο κεςμόσ των 
Μυςτθρίων. 
Ρραγματικά, όπωσ λζει και ο Ηαν Μαρί αγκόν για τον Τεκτονιςμό : Ο ναόσ του ζχει 
το Χρόνο για διάρκεια, το Σφμπαν για χϊρο.... « Ασ διαιρζςουμε για να βαςιλεφ-
ςουμε », είπαν οι πονθροί « Ασ ενϊςουμε για να διαρκζςουμε », είπαν οι πρϊτοι 
Τζκτονεσ ". 
Ι μάλλον, κάτι τζτοιο είπαν οι Μυθμζνοι, τουσ οποίουσ οι Τζκτονεσ ποτζ δεν 
ζπαψαν να διεκδικοφν ςαν τουσ πρωταρχικοφσ και άμεςουσ Δαςκάλουσ τουσ. Θ 
πρϊτθ και Βαςικι αρχι τθσ θκικισ δφναμθσ και ιςχφοσ είναι ο ςυςχετιςμόσ και θ 
ενότθτα τισ ςκζψθσ και τοφ ςκοποφ. « Οι Υιοί τισ Κζλθςθσ » ενϊκθκαν ςτθν αρχι 
για να αντιςτακοφν ςτισ ςυνεχϊσ αυξανόμενεσ ανομίεσ τϊν Ατλάντειων Μυςτϊν τισ 
αριςτερισ ατραποφ. 
Αυτό οδιγθςε ςτθν ίδρυςθ Μυςτικϊν Σχολϊν, ναϊν μάκθςθσ και Μυςτθρίων, που 
ιταν απρόςιτα για όλουσ, εκτόσ και αν υποβάλλονταν ςτισ πιο φοβερζσ δοκιμαςίεσ. 
Π,τι και αν λεχκεί για τουσ πρϊτουσ Μφςτεσ και τουσ Διδαςκάλουσ τουσ, κα κεωρθ-
κεί ςαν φανταςία. Επομζνωσ, είναι αναγκαίο να κρίνουμε το δζντρο από τουσ 
καρποφσ του, αν κζλουμε να γνωρίςουμε κάτι για τουσ πρϊτουσ Μυθμζνουσ. 
Χρειάηεται να εξετάςουμε τθν επίδραςθ και το ζργο τϊν διαδόχων τουσ, όπωσ κακ-
ρεφτίηεται μζςα ςτα ζργα τϊν κλαςικϊν ςυγγραφζων και των μεγάλων φιλοςόφων. 
Ρϊσ ζβλεπαν τθν Μφθςθ και τουσ Μυθμζνουσ οι Ζλλθνεσ και ωμαίοι ςυγγραφείσ ; 
Ο Κικζρωνασ πλθροφορεί τουσ αναγνϊςτεσ του με πολφ ςαφείσ όρουσ. Λζει : 
Ζνασ Μυθμζνοσ πρζπει να αςκεί όλεσ τισ αρετζσ που κατζχει : δικαιοςφνθ, πιςτό-
τθτα, ελευκεροφροςφνθ, ςεμνότθτα, εγκράτεια. Οι αρετζσ αυτζσ κάνουν τουσ ανκ-
ρϊπουσ να ξεχνοφν τισ ιδιότθτεσ που μπορεί να τουσ λείπουν. 
Αλλά προκειμζνου ο λαόσ να φτάςει ςε αυτιν τθν αναμόρφωςθ, πρζπει να περάςει 
μζςα από μια διπλι μεταμόρφωςθ : 
(α) να απαλλαγεί από κάκε ςτοιχείο εξωτερικισ δειςιδαιμονίασ και κυριαρχίασ τϊν 
ιερζων (β) να μορφωκεί για να αποφφγει τον κίνδυνο τισ υποδοφλωςθσ είτε από 
ζναν άνκρωπο είτε από μια ιδζα. Ζτςι βλζπουμε τον καταςτατικό Χάρτθ τοφ Τεκτο-
νιςμοφ να αναφζρει ότι : « φπατο αγακό τϊν Τεκτόνων είναι θ Ελευκερία τισ 
ςκζψεωσ και τθσ Συνειδιςεωσ ». 
Μςωσ όλα αυτά να φαίνονται αντιφατικά. Κάποιοι μπορεί να ιςχυριςτοφν πωσ οι 
Μυθμζνοι ιταν « ιερείσ ». Τουλάχιςτον όλοι οι Λνδοί, Αιγφπτιοι, Χαλδαίοι, Ζλλθνεσ, 
Φοίνικεσ και άλλοι ιεροφάντεσ και μφςτεσ ιταν ιερείσ ςε ναοφσ και αυτοί οι ίδιοι 
επινόθςαν τισ αντίςτοιχεσ εξωτερικζσ πίςτεισ. Δεν κα μποροφςαν όμωσ ποτζ να 
κεωρθκοφν ςαν τζτοιοι, αν πάρουμε ςαν μζτρο ςφγκριςθσ τον ευρωπαϊκό κλιρο. Οι 
ιερείσ τισ Αιγφπτου δεν ιταν υπθρζτεσ τισ κρθςκείασ με τθν αυςτθρι ζννοια τοφ 
όρου. Θ λζξθ « ιερζασ», θ μετάφραςθ τισ οποίασ δεν είναι κακόλου ακριβισ ζχει 
μια ςθμαςία πολφ διαφορετικι από εκείνθ που τισ αποδίδουμε εμείσ. Στθν γλϊςςα 
τισ αρχαιότθτασ και ειδικά με τθν ζννοια τισ μφθςθσ τϊν ιερζων τισ αρχαίασ Αιγφ-
πτου, θ λζξθ « ιερζασ » είναι ςυνϊνυμθ με τθν λζξθ « φιλόςοφοσ »... Ο κεςμόσ τϊν 
Αιγυπτίων ιερζων φαίνεται ότι ιταν ςτθν πραγματικότθτα μια οργανωμζνθ ομάδα 
ςοφϊν, οι οποίοι ςυγκεντρϊνονταν για να μελετιςουν τθν τζχνθ τισ διακυβζρ-
νθςθσ τϊν ανκρϊπων, να εντοπίςουν τθν επικράτεια τισ αλικειασ, να οργανϊςουν 
τθν επζκταςθ τθσ και να εμποδίςουν τθν υπερβολικά επικίνδυνθ διάδοςθ τθσ. 



Οι Αιγφπτιοι Λερείσ, όπωσ οι αρχαίοι Βραχμάνοι, κρατοφςαν τα θνία τισ κυβερνθ-
τικισ εξουςίασ, ζνα ςφςτθμα που κλθροδότθςαν από τουσ Μυθμζνουσ τισ περί-
φθμθσ Ατλαντίδασ. Θ αγνι λατρεία τισ Φφςεωσ τϊν πρϊτων πατριαρχικϊν θμερϊν - 
θ αρχικι ζννοια τισ λζξεωσ « πατριαρχικόσ » ςχετίηεται με τουσ Ρρογενιτορεσ τισ 
ανκρϊπινθσ φυλισ, τουσ Ρατζρεσ, Αρχθγοφσ και Κακοδθγθτζσ των πρωτόγονων 
ανκρϊπων - ζγινε κλθρονομιά εκείνων που κα μποροφςαν να διακρίνουν τθν ιδζα 
πίςω από το φαινόμενο. Αργότερα, οι Μυθμζνοι μεταβίβαςαν τθν γνϊςθ τουσ 
ςτουσ ανκρϊπινουσ βαςιλείσ, όπωσ και οι δικοί τουσ κείοι Διδάςκαλοι τθν είχαν 
μεταδϊςει ςτουσ προπάτορζσ τουσ. Ιταν προνόμιο και κακικον τουσ να απο-
καλφψουν εκείνα τα μυςτικά τισ Φφςεωσ που κα ιταν χριςιμα ςτθν ανκρωπότθτα, 
τισ κρυμμζνεσ ιδιότθτεσ τϊν φυτϊν, τθν τζχνθ τισ κεραπείασ και τθν επίτευξθ τισ 
αδελφικισ αγάπθσ και αμοιβαίασ βοικειασ μεταξφ τϊν ανκρϊπων. Κανζνασ δε 
κεωρείτο Μυθμζνοσ, αν δεν μποροφςε να κεραπεφςει ι καλφτερα να επαναφζρει 
ςτθν ηωι από το φαινομενικό κάνατο ( κϊμα ) εκείνουσ οι οποίοι, μζνοντασ για 
καιρό παραμελθμζνοι, κα είχαν πράγματι πεκάνει κατά τθν διάρκεια τοφ λικαργου 
τουσ. Εκείνοι που εμφάνιηαν τζτοιεσ ικανότθτεσ ξεχϊριηαν αμζςωσ από το πλικοσ 
και κεωροφντο Βαςιλείσ και Μυθμζνοι. Ο Γκαουταμά Βοφδασ ιταν ζνασ Βαςιλιάσ - 
Μυθμζνοσ, ζνασ κεραπευτισ και επανζφερε ςτθν ηωι εκείνουσ που βρίςκονταν ςτα 
χζρια τοφ κανάτου. 
Ο Λθςοφσ και ο Απολλϊνιοσ ιταν κεραπευτζσ και ονομάηονταν από τουσ οπαδοφσ 
τουσ Βαςιλείσ. Αν είχαν αποτφχει να αναςτιςουν τουσ νεκροφσ, τα ονόματα τουσ δε 
κα είχαν περάςει ςτθν ιςτορία, γιατί αυτι ιταν θ πρϊτθ και πιό ςθμαντικι δοκιμα-
ςία, θ ζνδειξθ πωσ ο Μφςτθσ κακοδθγείτο από το αόρατο χζρι ενόσ πρωταρχικοφ 
κείου Διδάςκαλου ι ότι ιταν ενςάρκωςθ κάποιου « Κεοφ ». 
Το μετζπειτα βαςιλικό προνόμιο μεταφζρκθκε ςτουσ βαςιλείσ τισ δικισ μασ Φυλισ 
μζςω τϊν βαςιλζων τισ Αιγφπτου. Αυτοί ιταν όλοι μυθμζνοι ςτα μυςτιρια τισ ιατ-
ρικισ και διζκεταν κεραπευτικζσ ικανότθτεσ, ακόμθ και όταν, οι φοβερζσ δοκιμαςί-
εσ και κόποι τισ τελικισ Μφθςθσ, δεν τουσ επζτρεπαν να αποβοφν τζλειοι Λερο-
φάντεσ. 
Κεωροφνταν δικαιωματικά κεραπευτζσ ακολουκϊντασ τθν παράδοςθ και βοθκοφν-
ταν ςτθν τζχνθ τισ κεραπείασ από τουσ Λεροφάντεσ τϊν ναϊν, όταν οι ίδιοι αγνο-
οφςαν τθν απόκρυφθ κεραπευτικι επιςτιμθ. Σε μεταγενζςτερουσ χρόνουσ βρίς-
κουμε τον Ρφρρο ( βαςιλιά τισ Θπείρου) να κεραπεφει τουσ αςκενείσ με ζνα απλό 
άγγιγμα τοφ ποδιοφ, ο Βεςπαςιανόσ και ο Αδριανόσ το μόνο που ζκαναν ιταν να 
απαγγείλουν κάποιεσ λζξεισ που διδάχτθκαν από τουσ Λεροφάντεσ τουσ, προκειμζ-
νου να επαναφζρουν τθν όραςθ ςτουσ τυφλοφσ και να κεραπεφςουν τουσ ανά-
πθρουσ. Από εκείνθν τθν εποχι, θ ιςτορία ζχει καταγράψει περιπτϊςεισ που το ίδιο 
προνόμιο μεταβιβαηόταν ςτουσ αυτοκράτορεσ και τουσ βαςιλείσ ςχεδόν κάκε 
ζκνουσ. 
Εκείνο που είναι γνωςτό για τουσ Λερείσ τισ Αιγφπτου και τουσ αρχαίουσ Βραχ-
μάνουσ και το οποίο επιβεβαιϊνεται από όλουσ τουσ αρχαίουσ κλαςικοφσ και ιςτο-
ρικοφσ ςυγγραφείσ, μασ δίνει το δικαίωμα να πιςτεφουμε πωσ ιταν κάτι περις-
ςότερο από απλι παράδοςθ, όπωσ κζλουν να υποςτθρίξουν οι ςκεπτικιςτζσ. Από 
ποφ προζρχεται θ καυμάςια γνϊςθ τϊν Αιγυπτίων Λερζων ςε κάκε τομζα τισ 
Επιςτιμθσ, αν δεν τθν είχαν αποκτιςει από μια αρχαιότερθ πθγι ; Οι περίφθμεσ 
«Τζςςερισ», οι ζδρεσ μάκθςθσ ςτθν αρχαία Αίγυπτο, είναι πολφ περιςςότερο 
τεκμθριωμζνεσ ιςτορικά, από ό,τι θ καταγωγι τισ ςφγχρονθσ Αγγλίασ. Στο μεγάλο 



ιερό τισ Κιβασ, ο Ρυκαγόρασ, αμζςωσ μετά τθν επιςτροφι του από τθν Λνδία, μελζ-
τθςε τθν Επιςτιμθ τϊν Απόκρυφων αρικμϊν. Στθν Μζμφιδα, ο Ορφζασ εκλαΐκευςε 
τθν υπερβολικά δυςνόθτθ ινδικι μεταφυςικι του για να χρθςιμοποιθκεί ςτθν 
Μεγάλθ Ελλάδα. Εκεί ζμακαν όλα όςα ιξεραν ο Καλισ και αργότερα ο Δθμόκριτοσ. 
Στθν Σαΐδα αποδίδεται θ καυμάςια νομοκεςία και θ τζχνθ τισ διακυβζρνθςθσ που 
διδάχτθκαν από τουσ Λερείσ ο Σόλωνασ και ο Λυκοφργοσ, οι οποίοι καυμάηονται και 
κα καυμάηονται ςτο πζραςμα του χρόνου από τισ κατοπινζσ γενιζσ. Αν ο Ρλάτωνασ 
και ο Εφδοξοσ δεν είχαν πάει ποτζ να λατρζψουν το ιερό τισ Θλιοφπολθσ, το 
πικανότερο είναι πωσ δε κα κατζπλθςςαν τισ μελλοντικζσ γενιζσ, ο ζνασ με τθν 
Θκικι του και ο άλλοσ με τα Μακθματικά του. Βλζπουμε τον Τεκτονικό βακμό τοφ 
Εταίρου να αναφζρει τιμϊντασ τουσ τον Σωκράτθ ( κατ’ ουςίαν τον Ρλάτωνα ), τον 
Λυκοφργο, τον Σόλωνα και τον Ρυκαγόρα. 
Τα Μυςτιρια προθγικθκαν των ιερογλυφικϊν. Ιταν θ αιτία για τθν δθμιουργία 
τουσ, επειδι απαιτοφνταν μόνιμεσ καταγραφζσ για να διατθριςουν και να διαιω-
νίςουν τα μυςτικά τουσ. Θ αρχζγονθ Φιλοςοφία χρθςίμεψε ςαν κεμζλιοσ λίκοσ για 
τθν ςφγχρονθ Φιλοςοφία. Μόνο που ο απόγονοσ, ενϊ διαιϊνιςε τα χαρακτθριςτικά 
του εξωτερικοφ ςϊματοσ, ζχαςε ςτθν πορεία τθν Ψυχι και το Ρνεφμα τοφ γονζα 
του. 
Θ Μφθςθ, παρ' όλο που δεν περιείχε κανόνεσ και αρχζσ, οφτε ειδικι διδαςκαλία 
μιασ Επιςτιμθσ, όπωσ κατανοείται ςιμερα, αποτελοφςε ωςτόςο Επιςτιμθ και 
μάλιςτα τθν Επιςτιμθ τϊν Επιςτθμϊν. Αν και δεν είχε δόγμα, φυςικι πεικαρχία και 
αποκλειςτικό τυπικό, ιταν ωςτόςο θ μοναδικι αλθκινι Κρθςκεία - θ κρθςκεία τισ 
αιϊνιασ Αλικειασ. Εξωτερικά ιταν μια ςχολι, όπου διδάςκονταν οι επιςτιμεσ, οι 
τζχνεσ, θ θκικι, θ νομοκεςία, θ φιλανκρωπία, θ λατρεία τισ αλθκινισ και πραγμα-
τικισ φφςθσ τϊν κοςμικϊν φαινομζνων εςωτερικά. Κατά τθν διάρκεια τϊν Μυςτθ-
ρίων δίνονταν πρακτικζσ αποδείξεισ για τθν φφςθ τϊν κοςμικϊν φαινομζνων. 
Εκείνοι που μποροφςαν να γνωρίςουν τθν αλικεια όλων τϊν πραγμάτων - δθλαδι, 
εκείνοι που μποροφςαν να αντικρφςουν τθν Μςιδα αποκαλυμμζνθ και να αντζξουν 
το φοβερό μεγαλείο Τθσ γίνονταν Μυθμζνοι. 
Αλλά τα τζκνα τισ Ρζμπτθσ Φυλισ είχαν ιδθ πζςει πολφ βακιά μζςα ςτθν φλθ, για 
να κάνουν κάτι τζτοιο ατιμϊρθτα ( πιςτεφεται ότι οι ρίηεσ φυλζσ είναι επτά και 
ζχουν εμφανιςτεί μόνον οι πζντε. Οι Ατλάντειοι ανικουν ςτθν τζταρτθ ρίηα-φυλι ) 
Εκείνοι που αποτφγχαναν εξαφανίηονταν από τον κόςμο, χωρίσ να αφιςουν οφτε 
ζνα ίχνοσ πίςω τουσ. Ροιόσ από τουσ ανϊτερουσ βαςιλείσ, όςο ιςχυρι κι αν ιταν θ 
κοινωνικι του κζςθ, τολμοφςε να διεκδικιςει ζνα άτομο από τουσ αυςτθροφσ 
ιερείσ, από τθν ςτιγμι που εκείνο περνοφςε το κατϊφλι τοφ ιεροφ τουσ Άδυτου ; 
Οι ευγενικζσ αρχζσ που διδάχκθκαν από τουσ Μυθμζνουσ τϊν πρϊτων φυλϊν 
πζραςαν ςτθν Λνδία, ςτθν Αίγυπτο, ςτθν Ελλάδα, ςτθν Κίνα και ςτθν Χαλδαΐα και 
ζτςι εξαπλϊκθκαν ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Κάκε τί καλό, ευγενικό και μεγαλειϊδεσ 
για τθν ανκρϊπινθ φφςθ, κάκε κεία ιδιότθτα και ζφεςθ, καλλιεργεΐτο από τουσ 
Λερείσ Φιλοςόφουσ, οι οποίοι επεδίωκαν να τα αναπτφξουν ςτουσ Μυθμζνουσ τουσ. 
Ο θκικόσ τουσ κϊδικασ, που βαςιηόταν ςτον αλτρουιςμό, ζγινε παγκόςμιοσ.  
Βρίςκεται ακόμθ και ςτον Κομφοφκιο, τον « ακεϊςτι », ο οποίοσ δίδαξε ότι « εκείνοσ 
που δεν αγαπάει τον αδελφό του, δεν ζχει αρετι ». Βρίςκεται και ςτθν εντολι τθσ 
Καινισ και τθσ Ραλαιάσ Διακικθσ, που λζει, « Αγάπα τον πλθςίον ςου ωσ τον εαυτό 
ςου » ( Ματκ. 22 : 34-39 και προσ ωμαίουσ 13/ιγ/8-10 ) " κζλεισ αγαπά τον 



πλθςίον ςου ωσ ς' εαυτόν " ( Λευιτικόν 19:18 - Ρροσ Γαλάτασ 5/ε/13-14 ) και « ο ςφ 
μιςισ ετζρω μθ ποιιςεισ » ( Τωβίτ δ’ ). 
Οι μεγαλφτεροι Μυθμζνοι παρομοιάςτθκαν με Κεοφσ και ο Σωκράτθσ, ςτο ζργο του 
Ρλάτωνα Φαίδων, παρουςιάηεται να λζει : Οι Μυθμζνοι είναι βζβαιο ότι απολαμβ-
άνουν τθ ςυντροφιά των Κεϊν. Στο ίδιο ζργο ο μεγάλοσ Ακθναίοσ ςοφόσ αναφζρει : 
Φαίνεται μάλιςτα ότι και εκείνοι οι οποίοι οργάνωςαν τισ μυςτθριακζσ τελετζσ δεν 
ιταν άνκρωποι άνευ αξίασ, αλλά πραγματικά κάποιο βακφ νόθμα κρφβεται από 
παλαιοφσ χρόνουσ μζςα ςτα λόγια τουσ, ότι άν κανείσ ζλκει ςτον Άδθ, χωρίσ να μυθ-
κεί ςτθν διδαςκαλία τϊν Μυςτθρίων και να υποβλθκεί ςτισ τελετουργικζσ διατυπϊ-
ςεισ, θ κζςθ του κα είναι ςτον βόρβορο * δθλαδι, κα χάςει τθν προςωπικότθτα του 
για πάντα +, ο δε κακαρμζνοσ και μυθμζνοσ με όλεσ τισ διατυπϊςεισ, όταν φτάςει 
εκεί, κα γίνει δεκτόσ ςτθν κατοικία τϊν Κεϊν. Αναφερόμενοσ ςτα Μυςτιρια, ο 
Κλιμθσ ο Αλεξανδρινόσ, λζει : 
Εδϊ τελειϊνει κάκε διδαςκαλία. Βλζπει κανείσ τθ Φφςθ και όλα τα πράγματα. 
Ζτςι, λοιπόν, ζνασ Χριςτιανόσ Ρατζρασ τισ Εκκλθςίασ μιλάει όπωσ μίλαγε ο Ραγανι-
ςτισ Ρρετζξτατοσ, Ανκφπατοσ τισ Αχαΐασ ( 4οσ αιϊν μ.Χ. ), « ζνασ άνκρωποσ με 
ζξοχεσ αρετζσ », ο οποίοσ παρατιρθςε ότι το να ςτεριςουν τουσ Ζλλθνεσ από τα « 
ιερά Μυςτιρια, τα οποία ενϊνουν ολόκλθρθ τθν ανκρωπότθτα », ςθμαίνει για 
αυτοφσ ςτζρθςθ κάκε αξίασ τισ ηωισ. Κα είχαν κερδίςει ποτζ τα Μυςτιρια τθν 
τόςον υψθλι εκτίμθςθ τϊν ευγενζςτερων ανκρϊπων τισ αρχαιότθτασ, αν θ κατα-
γωγι τουσ δεν ιταν κάτι παραπάνω από ανκρϊπινθ ; Διαβάςτε όλα όςα ζχουν 
γραφτεί για αυτόν τον μοναδικό κεςμό, τόςο από εκείνουσ οι οποίοι δεν είχαν ποτζ 
μυθκεί, όςο και από τουσ ίδιουσ τουσ Μυθμζνουσ. Μελετιςτε τον Ρλάτωνα, τον 
Ευρυπίδθ, τον Σωκράτθ, τον Αριςτοφάνθ, τον Ρίνδαρο, τον Ρλοφταρχο, τον Λςο-
κράτθ, τον Διόδωρο, τον Κικζρωνα, τον Επίκτθτο, τον Μάρκο Αυριλιο, για να μθν 
αναφζρουμε δεκάδεσ άλλουσ διάςθμουσ Σοφοφσ και ςυγγραφείσ. Εκείνα που είχαν 
αποκαλφψει οι Κεοί και οι Άγγελοι, τα ζκρυψαν οι εξωτερικζσ κρθςκείεσ, αρχίηον-
τασ με εκείνθ τοφ Μωυςι, και τα απζκρυψαν για αιϊνεσ από τα μάτια τοφ κόςμου. 
Ο Λωςιφ, ο γιόσ του Λακϊβ, ιταν ζνασ Μυθμζνοσ, γιατί διαφορετικά δε κα 
μποροφςε να παντρευτεί τθν Αςενζτ, τθν κόρθ τοφ Ρετεφρι ( « Ροτιφάρ », « εκείνοσ 
που ανικει ςτον Φρι », το Κεό Ιλιο ) τοφ ιερζα τισ Θλιοφπολθσ. Κάκε αλικεια που 
αποκαλφφκθκε από τον Λθςοφ και τθν οποία κατανοοφςαν τόςο οι Λουδαίοι όςο και 
οι πρϊτοι Χριςτιανοί, ξαναςκεπάςτθκε. Διαβάςτε τι λζει ο ωμαίοσ φιλόςοφοσ Σεν-
ζκασ : « Αφοφ διαλυκεί ο κόςμοσ και επιςτρζψει ςτθν αγκαλιά του Δία, ο Κεόσ 
ςυνεχίηει να παραμζνει ςυγκεντρωμζνοσ ςτον εαυτό του και κατά κάποιο τρόπο, 
παραμζνει κρυμμζνοσ, ολότελα βυκιςμζνοσ ςτθν κεϊρθςθ τϊν ιδεϊν του. Φςτερα 
βλζπουμε ζνα νζο κόςμο να ξεπροβάλλει από αυτόν... Μια ακϊα φυλι ανκρϊπων 
ςχθματίηεται...». 
Μιλϊντασ για μια κοςμικι διάλυςθ - που περιλαμβάνει τθν καταςτροφι ι τον 
κάνατο τϊν πάντων, ο Σενζκασ μάσ διδάςκει πωσ, όταν οι νόμοι τισ Φφςεωσ κατα-
γκρεμιςτοφν και φτάςει θ τελευταία θμζρα τοφ κόςμου, τότε ο Νότιοσ Ρόλοσ κα 
καταςτρζψει με τθν πτϊςθ του όλεσ τισ περιοχζσ τισ Αφρικισ και ο Βόρειοσ Ρόλοσ 
κα κατακλφςει όλεσ τισ χϊρεσ κάτω από τον άξονα του. 
Ο τρομαγμζνοσ ιλιοσ κα ςτερθκεί το φωσ του· το παλάτι του ουρανοφ, που κα 
πζςει ςε παρακμι, κα δθμιουργιςει ταυτόχρονα ηωι και κάνατο και κάποιο είδοσ 
διάλυςθσ κα πζςει παρόμοια επάνω ςτισ κεότθτεσ, οι οποίεσ ζτςι κα επιςτρζψουν 
ςτο αρχικό τουσ χάοσ. 



Μπορεί κανείσ να νομίςει για μια ςτιγμι ότι διαβάηει τθν πουρανικι διιγθςθ τοφ 
βιβλίου τοφ Ραραςαρά για τθν μεγάλθ Ρραλάγια ( ► Rigveda - " Συλλογή 
Σανςκριτικών φμνων " ). Ρραλάγια ςθμαίνει « μεγάλθ απορρόφθςθ » και κατ’ 
επζκταςθ διάλυςθ και καταςτροφι τοφ ςφμπαντοσ ςτο τζλοσ τισ Μεγάλθσ Εποχισ ι 
« θμζρασ» τοφ Βράχμα. Είναι ςχεδόν το ίδιο πράγμα, ιδζα προσ ιδζα. 
Άραγε ζχει κάτι παρόμοιο ο Χριςτιανιςμόσ ; Στο τρίτο κεφάλαιο ( Γ’ : 3-13 ) τισ 
δεφτερθσ επιςτολισ τοφ Αποςτόλου Ρζτρου, βρίςκουμε τισ ίδιεσ ιδζεσ : 
« Και αυτό να γνωρίηετε πρϊτα : ότι κα ζρκουν εμπαίκτεσ ςτισ ζςχατεσ θμζρεσ που 
κα πορεφονται ςφμφωνα με τισ δικζσ τουσ επικυμίεσ με εμπαιγμό και κα λζνε :        
« Ροφ είναι θ υπόςχεςθ τισ παρουςίασ του ; Γιατί αφότου οι πατζρεσ κοιμικθκαν, 
όλα παραμζνουν κατ’ αυτόν τον τρόπο από τθν αρχι τθσ κτίςθσ ». Τουσ διαφεφγει 
αυτό, βεβαίωσ, επειδι το κζλουν : ότι οι ουρανοί υπιρχαν από παλιά και θ γθ από 
το νερό και μζςω τοφ νεροφ ςχθματίςτθκε με το Λόγο τοφ Κεοφ, διαμζςου τϊν 
οποίων ο τότε κόςμοσ καταςτράφθκε, αφοφ κατακλφςτθκε από νερό. Ενϊ οι τωρινοί 
ουρανοί και θ γθ με τον ίδιο λόγο είναι αποταμιευμζνοι για τθ φωτιά και διατθροφ-
νται για τθν θμζρα τθσ κρίςθσ και τθσ απϊλειασ τϊν αςεβϊν ανκρϊπων… εξαιτίασ 
τισ οποίασ οι ουρανοί κα διαλυκοφν με φωτιά και τα ςτοιχεία κα λιϊςουν με καφςθ 
! Αλλά προςδοκοφμε καινοφργιουσ ουρανοφσ και καινοφργια γθ ςφμφωνα με τθν 
υπόςχεςι του, ςτουσ οποίουσ δικαιοςφνθ κατοικεί. » 
Βζβαια, άν οι ερμθνευτζσ τισ Καινισ Διακικθσ κζλουν να βλζπουν όχι τθν μυςτθρι-
ακι όψθ αλλά μια αναφορά ςε κάποια δθμιουργία, ζνα κατακλυςμό και μια 
υπόςχεςθ τισ ζλευςθσ τοφ Χριςτοφ, όπου κα ηοφν ςε μια Νζα Λερουςαλιμ ςτον 
ουρανό, αυτό δεν είναι λάκοσ τοφ Αποςτόλου Ρζτρου. Αυτό που εννοοφςε ο Απός-
τολοσ Ρζτροσ, ιταν θ καταςτροφι τισ Φυλισ μασ και θ εμφάνιςθ μιασ νζασ θπείρου 
για μια νζα Φυλι. 
Οι Δρυίδεσ κατανοοφςαν το νόθμα τοφ Ιλιου ςτον Ταφρο, για αυτό όταν ζςβθναν 
όλεσ οι φωτιζσ τθν 1θ Νοεμβρίου και μόνον το δικό τουσ ιερό και άςβεςτο πυρ παρ-
ζμενε για να φωτίηει τον ορίηοντα, ςαν τισ φωτιζσ τϊν Μάγων και των ςφγχρονων 
Ηωροαςτριςτϊν.  
Κάτι αντίςτοιχο κα δοφμε και ςτα Καβείρια Μυςτιρια ςτθν ςυνζχεια. Οι Δρυΐδεσ 
πίςτευαν ςτθν επαναγζννθςθ τοφ ανκρϊπου, ςε μία ςειρά επανενςαρκϊςεων. 
Ππωσ λζει ο Διόδωροσ, οι Δρυίδεσ πίςτευαν ότι οι ψυχζσ τϊν ανκρϊπων μετά από 
μια οριςμζνθ περίοδο περνοφν ςε άλλα ςϊματα. Το δε τυπικο τισ μφθςθσ τοφ Τζκ-
τονοσ Εταίρου αναφζρει και αυτό ότι : « ο Ρυκαγόρασ δίδαξε τθν Μετενςάρκωςθ ». 
Οι δοξαςίεσ αυτζσ ζφταςαν ςτουσ Άριουσ τισ Φυλισ μασ από τουσ προγόνουσ τθσ, 
τουσ Ατλάντειουσ. Αυτοί διατιρθςαν με ευςζβεια τισ διδαςκαλίεσ, παρ' όλον που 
πλθςίαςε βακμιαία το τζλοσ τισ μθτρικισ τουσ ίηασ Φυλισ εξαιτίασ τισ αλόγιςτθσ 
χριςθσ τϊν δυνάμεων και τθσ αλαηονείασ τθσ. 
Οι Κάβειροι, ωσ κεότθτεσ, λατρευκείςαι κατά τιν αρχαιότθτα ςτθν Αίγυτπο, Μικρά 
Αςία καί Ελλάδα. Απαντϊνται ίχνθ καί ςτόν Δρυϊδιςμό. Ραρουςιάηουν ομοιότθτεσ 
πρόσ τουσ Κεοφσ τοφ πυρόσ, προσ τοφσ ινδικοφσ Κουμάρασ καί τουσ κυρίουσ τισ 
Φλογόσ. Τα Καβείρια μυςτιρια τελοφντο κυρίωσ ςτθν Σαμοκράκθ. Oi τφποι ιταν 
πολφπλοκοι. Δυνάμεισ υποχκόνιοι πιςτεφετο ότι ζπαιηαν ςθμαντικό ρόλο ςτθν 
γονιμοποίθςθ τοφ ανκρϊπου καί τϊν ηϊων, ιταν όμωσ κυρίωσ ςυνυφαςμζναι μζ 
τιν τεχνικιν τϊν μεταλλαγϊν, κάτι ποφ εξθγεί διατί κεωρικθςαν ϊσ οι πρόδρομοι 
τϊν αλχθμιςτϊν.  
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Οι Κάβειροι είναι κεότθτεσ τισ γονιμότθτασ, αλλά και κεότθτεσ που ζχουν ςχζςθ με 
τθν μεταλλοτεχνία. Ο Ιφαιςτοσ, ο πατζρασ τουσ είναι ο κεόσ τεχνίτθσ.  
Κάτι αντίςτοιχο ςυναντάμε ςτον Τεκτονιςμό ςτο " πρόςωπο " τοφ " Τουμπαλκάϊν ". 
Στο λεξικό Σοφδα αναφζρεται : « Κάβειροι : όνομα ζκνουσ, ςθμαίνει δε και δαίμο-
νασ ». Υπάρχει θ άποψθ ότι οι Κάβειροι πιραν το όνομά τουσ από το όροσ Κάβειροσ 
τισ Βερεκυντίασ μίασ περιοχισ τισ Φρυγίασ ςτθν οποίαν κατοικοφςαν οι Βερεκφ-
νται. Το φφλο αυτό κατοικοφςε ανατολικά τισ Λυδίασ και Καρίασ ςτα παράλια τϊν 
οποίων αναπτφχκθκαν οι ελλθνικζσ αποικίεσ τϊν Λϊνων. Βερζκυνκοσ ονομάηεται 
επίςθσ όροσ τισ Κριτθσ προζκταςθ τϊν Λευκϊν ορζων, όπου κατά τθν παράδοςθ οι 
Λδαίοι Δάκτυλοι, οι δαίμονεσ ακόλουκοι τισ μθτζρασ τϊν Κεϊν Κυβζλθσ, εξόρυςςαν 
και κατεργαηόταν τον χαλκό και τον ςίδθρο. Άρα υπάρχει και ςτθν άποψθ αυτι ςυς-
χζτιςθ τοφ ονόματοσ τϊν Καβείρων με τθν κατεργαςία τϊν μετάλλων.  
Ρροφανισ είναι και θ ετυμολογικι ςυςχζτιςθ τοφ ονόματοσ τϊν Καβείρων με τα 
ριματα κάω, κφω ι κάπτω. Κατά καιροφσ επιχειρικθκε θ ςυςχζτιςθ τισ λατρείασ 
τϊν Καβείρων ςτουσ Φοίνικεσ με τθν λατρεία τϊν Καβείρων τισ Σαμοκράκθσ. Πμωσ 
πρόκειται για τελείωσ διαφορετικζσ ομάδεσ κεοτιτων οι οποίεσ δεν ςχετίηονται 
κακόλου μεταξφ τουσ. Οι Κάβειροι ςτουσ Φοίνικεσ είναι επτά και ςε αυτοφσ προ-
ςτίκετο ο Αςκλθπιόσ, ενϊ ςτθν λατρεία τϊν Καβείρων τισ Σαμοκράκθσ είναι γνωςτό 
ότι οι Κάβειροι είναι τζςςερεισ. Αν οι Κάβειροι τισ Σαμοκράκθσ προερχόταν από τθν 
Φοινίκθ κα ζπρεπε να είναι επτά και όχι τζςςερεισ. 
Οι Κάβειροι λοιπόν ζχουν Ελλθνικι προζλευςθ, είναι οι καίοντεσ, οι δαίμονεσ οι 
οποίοι είναι παιδιά τοφ Θφαίςτου. Οι κάτοικοι τισ Λιμνου, τθσ Μμβρου και τθσ Σαμ-
οκράκθσ ταυτίηαν τουσ Καβείρουσ με τον Ρρωτζα, ο οποίοσ προςωποποιοφςε τθν 
κάλαςςα και το « θφαιςτειϊδεσ πυρ » του οποίου κφρια κεότθτα είναι ο  Ιφαιςτοσ. 
Ρολλοί πιςτεφουν ότι οι τφποι τισ λατρείασ τϊν Καβείρων ιταν ςυνδεδεμζνοι με 
εκείνθν τοφ Ορφιςμοφ. Το " Τιτανικό " ςτοιχείο τϊν ορφικϊν μυςτθρίων, υπενκυμί-
ηει τόν υποχκόνιο χαρακτιρα τϊν Καβείριων παραδόςεων. 
Επί πλζον ο Ορφιςμόσ είναι θ αρχαιοτζρα μυςτθριακι μορφι τισ Ελλάδοσ, ο δε 
Καβειριςμόσ φαίνεται να είναι μία επιβίωςθ τισ προελλθνικισ κρθςκείασ τϊν 
Ρελαςγϊν. ( ► " Τα Μυςτήρια τήσ Σαμοθρακησ " Walter Burkert ) 
 
ΤΑ ΚΑΒΕΙΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ  
Είναι κοινά αποδεκτό ότι ςτουσ αρχαίουσ πολιτιςμοφσ οι μυςτθριακζσ τελετζσ, ιταν 
πολφ ςθμαντικζσ τόςον για τθν τόνωςθ τοφ κρθςκευτικοφ αιςκιματοσ, όςον και για 
τθν διεφρυνςθ τοφ πνευματικοφ ορίηοντα τϊν υποψθφίων προσ μφθςθ ςε αυτά, 
όπωσ μασ αποκαλφπτει θ μαρτυρία τοφ Ρίνδαρου : Μανκάνειν εν τω ουρανϊ το 
οράν, εν δε τι γθ το αναμιμνιςκεςκαι. Μακάριοσ ο δια τϊν Μυςτθρίων διελκϊν, 
οφτοσ γινϊςκει τθν αρχιν και τον ςκοπόν τισ ηωισ ". 
Τα αρχαιότερα μυςτιρια ςτθν αρχαία Ελλάδα, πικανολογείται ότι ιταν τα Κρθτο-
Μινωικά, τα οποία επθρζαςαν τα μετζπειτα Καβείρια, τα Διονυςιακά-Ορφικά, και 
τα Ελευςίνια.  
Θ " εςωτερικι " διδαςκαλία τϊν Καβείριων μυςτθρίων ιταν " θ γζννθςθ τοφ 
ανκρϊπου ", ενϊ τϊν Ελευςίνιων ( εκ τοφ " ελεφω " - ελευκερϊνομαι ) θ ςυμβολικι 
παράςταςθ τισ Ψυχισ, τισ κακόδου τθσ ςτθν φλθ, μετά τθν ανάλθψθ τθσ και τθν 
επιςτροφι τθσ ςτθν αιϊνια ηωι. Θ δομι τϊν μυςτθρίων βαςιηόταν ςε τρία ςτοιχεία 
: τον μφκο, τθν τελετι, και τθν μφθςθ, ενϊ επτά ιταν κυρίωσ τα ςτάδια ι οι 
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βακμίδεσ που οδθγοφςαν ςτθν ολοκλιρωςθ τισ μφθςθσ εισ τα μυθτικά ςυςτιματα : 
Κακαρμόσ, Χρίςμα, Ρεριβολι, Λερόσ λόγοσ, Ενκρονιςμόσ, Λερογαμία, Εποπτεία.  
( Στθν Χριςτιανικι εκκλθςία πικανόν αυτά αντιςτοιχοφν ςτο Βάπτιςμα, Χρίςμα, 
Εξομολόγθςθ, Κεία ευχαριςτία, Λεροςφνθ, Γάμοσ, Ευχζλαιο ). 
Το ότι θ μφθςθ είχε ςαφϊσ χαρακτιρα παιδευτικό, φαίνεται ςε ζνα απόςπαςμα τοφ 
Κζωνοσ τοφ Σμυρναίου, ςτο οποίο τα πζντε ςτάδια τισ μφθςθσ περιγράφονται 
αναλυτικά και παραλλθλίηονται με τα ςτάδια διδαςκαλίασ τϊν Μακθματικϊν, αλλά 
και τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ γενικϊτερα. 
 Τα ςτάδια αυτά είναι ο κακαρμόσ, θ παράδοςθ τισ τελετισ, θ εποπτεία, θ ανάδεςθ 
ςτεφάνων, θ τελειοποίθςθ και ευδαιμονία : 
« ΜΥΘΣΕΩΣ ΔΕ ΜΕΘ ΡΕΝΤΕ. ΤΟ ΜΕΝ ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΟΝ ΚΑΚΑΜΟΣ. ΟΥΤΕ ΓΑ 
ΑΡΑΣΛ ΤΟΛΣ ΒΟΥΛΕΥΟΜΕΝΟΛΣ ΜΕΤΟΥΣΛΑ ΜΥΣΤΘΛΩΝ ΕΣΤΛΝ, ΑΛΛ' ΕΛΣΛΝ ΟΥΣ ΑΥΤΩΝ 
ΕΛΓΕΣΚΑΛ ΡΟΑΓΟΕΥΕΤΑΛ, ΟΛΟΝ ΤΟΥΣ ΧΕΛΑΣ ΜΘ ΚΑΚΑΑΣ ΚΑΛ ΦΩΝΘΝ 
ΑΞΥΝΕΤΟΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΚΑΛ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕ ΤΟΥΣ ΜΘ ΕΛΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΝΑΓΚΘ ΚΑΚΑΜΟΥ 
ΤΛΝΟΣ ΡΟΤΕΟΝ ΤΥΧΕΛΝ. ΜΕΤΑ ΔΕ ΤΘΝ ΚΑΚΑΣΛΝ ΔΕΥΤΕΑ ΕΣΤΛΝ Θ ΤΘΣ ΤΕΛΕΤΘΣ 
ΡΑΑΔΟΣΛΣ. ΤΛΤΘ ΔΕ ( Θ ) ΕΡΟΝΟΜΑΗΟΜΕΝΘ ΕΡΟΡΤΕΛΑ. ΤΕΤΑΤΘ ΔΕ, Ο ΔΘ ΚΑΛ 
ΤΕΛΟΣ ΤΘΣ ΕΡΟΡΤΕΛΑΣ, ΑΝΑΔΕΣΛΣ ΚΑΛ ΣΤΕΜΜΑΤΩΝ ΕΡΛΚΕΣΛΣ, ΩΣΤΕ ΚΑΛ ΕΤΕΟΛΣ, ΑΣ 
ΤΛΣ ΡΑΕΛΑΒΕ ΤΕΛΕΤΑΣ, ΡΑΑΔΟΥΝΑΛ ΔΥΝΑΣΚΑΛ, ΔΑΔΟΥΧΛΑΣ ΤΥΧΟΝΤΑ Θ ΛΕΟ-
ΦΑΝΤΛΑΣ Θ ΤΛΝΟΣ ΑΛΛΘΣ ΛΕΩΣΥΝΘΣ. ΡΕΜΡΤΘ ΔΕ Θ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΡΕΛΓΕΝΟΜΕΝΘ 
ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΕΟΦΛΛΕΣ ΚΑΛ ΚΕΟΛΣ ΣΥΝΔΛΑΛΤΟΝ ΕΥΔΑΛΜΟΝΛΑ. ΚΑΤΑ ΤΑΥΤΑ ΔΘ ΚΑΛ Θ 
ΤΩΝ ΡΛΑΤΩΝΛΚΩΝ ΛΟΓΩΝ ΡΑΑΔΟΣΛΣ ΤΟ ΜΕΝ ΡΩΤΟΝ ΕΧΕΛ ΚΑΚΑΜΟΝ ΤΛΝΑ, 
ΟΛΟΝ ΤΘΝ ΕΝ ΤΟΛΣ ΡΟΣΘΚΟΥΣΛ ΜΑΚΘΜΑΣΛΝ ΕΚ ΡΑΛΔΩΝ ΣΥΓΓΥΜΝΑΣΛΑΝ. Ο ΜΕΝ 
ΓΑ ΕΜΡΕΔΟΚΛΘΣ ΚΘΝΑΩΝ ΑΡΟ ΡΕΝΤ' ΑΝΛΜΩΝΤΑ ΦΘΣΛΝ ΑΤΕΛ ΕΛ ΧΑΛΚΩ ΔΕΛΝ 
ΑΡΟΥΡΤΕΣΚΑΛ. Ο ΔΕ ΡΛΑΤΩΝ ΑΡΟ ΡΕΝΤΕ ΜΑΚΘΜΑΤΩΝ ΔΕΛΝ ΦΘΣΛ ΡΟΛΕΛΣΚΑΛ 
ΤΘΝ ΚΑΚΑΣΛΝ. ΤΑΥΤΑ Δ' ΕΣΤΛΝ ΑΛΚΜΘΤΛΚΘ, ΓΕΩΜΕΤΛΑ, ΣΤΕΕΟΜΕΤΛΑ, ΜΟΥΣΛ-
ΚΘ, ΑΣΤΟΝΟΜΛΑ. ΤΘ ΔΕ ΤΕΛΕΤΘ ΕΟΛΚΕΝ Θ ΤΩΝ ΚΑΤΆ ΦΛΛΟΣΟΦΛΑΝ ΚΕΩΘΜΑΤΩΝ 
ΡΑΑΔΟΣΛΣ, ΤΩΝ ΤΕ ΛΟΓΛΚΩΝ ΚΑΛ ΡΟΛΛΤΛΚΩΝ ΚΑΛ ΦΥΣΛΚΩΝ. ΕΡΟΡΤΕΛΑΝ ΔΕ ΟΝΟ-
ΜΑΗΕΛ ΤΘΝ ΡΕΛ ΤΑ ΝΟΘΤΑ ΚΑΛ ΤΑ ΟΝΤΩΣ ΟΝΤΑ ΚΑΛ ΤΑ ΤΩΝ ΛΔΕΩΝ ΡΑΓΜΑΤΕΛΑΝ. 
ΑΝΑΔΕΣΛΝ ΔΕ ΚΑΛ ΚΑΤΑΣΤΕΨΛΝ ΘΓΘΤΕΟΝ ΤΟ ΕΞ ΩΝ ΑΥΤΟΣ ΤΛΣ ΚΑΤΕΜΑΚΕΝ ΟΛΟΝ ΤΕ 
ΓΕΝΕΣΚΑΛ ΚΑΛ ΕΤΕΟΥΣ ΕΛΣ ΤΘΝ ΑΥΤΘΝ ΚΕΩΛΑΝ ΚΑΤΑΣΤΘΣΑΛ. ΡΕΜΡΤΟΝ Δ' ΑΝ ΕΤΘ 
ΚΑΛ ΤΕΛΕΩΤΑΤΟΝ Θ ΕΚ ΤΟΥΤΩΝ ΡΕΛΓΕΝΟΜΕΝΘ ΕΥΔΑΛΜΟΝΛΑ ΚΑΛ ΚΑΤ' ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ 
ΡΛΑΤΩΝΑ ΟΜΟΛΩΣΛΣ ΚΕΩ ΚΑΤΆ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ». 
( Εισ τον Τεκτονιςμό, κατά τθν μφθςθ τοφ Εταίρου, αναφζρονται επτά Ελευκζριοι 
Τζχναι : θ Γραμματικι, θ θτορικι, θ Λογικι, Αρικμθτικι, θ Γεωμετρία, θ Αςτρο-
νομία και θ Μουςικι ). 
Για τα Καβείρεια Μυςτιρια ςϊηονται πολφ λίγεσ μόνον πλθροφορίεσ, ιδθ από τα 
παλαιά ακόμθ χρόνια. Ο Στράβων, γράφει ςχετικά με τισ λίγεσ πλθροφορίεσ που 
γνϊριηαν ςτθν εποχι του : " Διά τουσ εν Σαμοκράκθ τιμωμζνουσ Κεοφσ πολλοί 
ζχουν είπει ότι είναι οι Κάβειροι οι ίδιοι, αλλ' οφτε αυτοί οι ειπόντεσ τοφτο, θμπο-
ροφν να μασ είπουν οποίοι τινζσ είναι οι Κάβειροι ". 
Είναι από τα αρχαιότερα και τα ςπουδαιότερα όλων τϊν Μυςτθρίων τισ ελλθνικισ 
αρχαιότθτοσ εξίςου τιμϊμενα με τα Ελευςίνια. Θ αρχι τζλεςθσ τϊν Καβειρίων 
μυςτθρίων χάνεται ςτα βάκθ τισ Ελλθνικισ προϊςτορίασ. Οι γνϊμεσ τϊν αρχαίων 
πθγϊν διίςτανται.  
Άλλοι, όπωσ ο Θρόδοτοσ, υποςτθρίηουν ότι θ λατρεία τϊν Καβείρων ιταν αυτόχκων 
μυςτθριακι λατρεία τϊν Ρελαςγϊν, ενϊ άλλοι όπωσ ο Στθςίμβροτοσ που καταγόταν 
από τθν Κάςο, υποςτθρίηουν θ λατρεία τουσ ειςιχκθ ςτον Ελλαδικό χϊρο από τθν 



Ανατολι. Ιταν προφανϊσ φοινικικισ καταγωγισ ςχετιηόμενα με τθν λατρεία τϊν 
Καβείρων θ οποία εμφανίςτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν νιςο Σαμοκράκθ. 
Θ λατρεία τϊν Καβείρων εξετείνετο ςτθν ‘Λμβρο, ςτιν Λθμνο, ςτιν Σφρο, ςτισ Κιβεσ 
καί ςε πολλά άλλα νθςιά καί πόλεισ τισ Ελλάδοσ. Στισ Κιβεσ βρίςκονται ερείπια τοφ 
Καβειρίου ιεροφ. 
Στθν πόλθ δε αυτιν καί αυτόσ ο Δίονυςοσ παρίςτάνετο ωσ Κάβειροσ με Καβειρίασ 
τθν Διμθτρα καί τθν Ρερςεφόνθ. Το Καβείριο ιερό τϊν Κθβϊν κεωρείτο κατά τον 
Ραυςανία ϊσ καυματουργό καί άγιο. 
Ορφικόσ ςτίχοσ αποκαλεί τά Καβείρια Μυςτιρια " όργια φρικτά κεϊν άρρθτα 
βροτοΐςιν ". Οι Ζλλθνεσ απζδιδαν τθν αρχι τϊν τελετϊν καί μυςτθρίων ςτον Ορφζα. 
Κατά τον Θρόδοτο όμωσ οι πρϊτοι κάτοικοι τισ Σαμοκράκθσ οι Ρελαςγοί, ιταν 
ςυγχρόνωσ καί οι ιδρυταί τϊν μυςτθρίων αυτϊν. Συγκεκριμζνα ο Θρόδοτοσ γράφει 
για τθν προζλευςθ τϊν μυςτθρίων : 
" Αυτά και πολλά άλλα τα οποία εγϊ κα υπομνιςω παρζλαβαν οι Ζλλθνεσ παρά τϊν 
Αιγυπτίων, ότι Δε τα αγάλματα τοφ Ερμοφ ζχουν τα αιδοία ορκά, τοφτο δεν το 
ζμακον παρά τϊν Αιγυπτίων, αλλά παρά τϊν Ρελαςγϊν μεν το ζμακον πρϊτοι εξ 
όλων τϊν Ελλινων οι Ακθναίοι, παρά τοφτων δε οι άλλοι Ζλλθνεσ. Κατά τθν εποχιν 
δε, κακ' θν ιδθ οι Ακθναίοι ελογίηοντο μεταξφ των Ελλινων, μετϊκθςαν εισ τθν 
Αττικιν ωσ ςφνοικοι οι Ρελαςγοί, και ζκτοτε ιρχιςαν να κεωροφνται ωσ Ζλλθνεσ. 
Εκείνοσ δε, ο οποίοσ ζχει μυθκι εισ τα μυςτιρια τϊν Καβείρων, τα οποία επιτελοφν 
οι Σαμοκράκεσ παραλαβόντεσ παρά τϊν Ρελαςγϊν, αυτόσ κα καταλάβει τι κζλω να 
είπω με τα λόγια μου. Διότι τθν Σαμοκράκθν κατϊκουν προθγουμζνωσ αυτοί οι 
Ρελαςγοί, οι οποίοι ζγιναν ςφνοικοι με τουσ Ακθναίουσ, παρ' αυτϊν δε παρζλαβον 
τα μυςτιρια οι Σαμοκράκεσ. Τϊν οποίων τα αγάλματα τοφ Ερμοφ, τοφ να ζχουν 
ορκά τα αιδοία ζμακον εκ των Ελλινων παρά των Ρελαςγϊν πρϊτοι οι Ακθναίοι. 
Ρερί τοφτου παραδίδεται κάποιοσ Λερόσ Λόγοσ, ο οποίοσ αποκαλφπτεται εισ τα εν 
Σαμοκράκθ Μυςτιρια." 
Μια ςθμαντικι πλθροφορία μασ ζχει διαςϊςει ο Χριςτιανόσ ςυγγραφζασ Λππόλυτοσ 
( 2οσ μ.Χ. αιϊνα ) : " Διότι οι Σαμοκράκεσ ςαφϊσ ονομάηουν τον τιμϊμενο παρ' 
αυτϊν εισ τα μυςτιρια, τα οποία επιτελοφν, τον Αδάμα τον αρχικόν άνκρωπον. 
Υπάρχουν δε εισ το ιερόν τισ Σαμοκράκθσ δυο αγάλματα γυμνϊν ανκρϊπων, εχό-
ντων και τασ χείρασ τεταμζνασ άνω προσ τον ουρανόν και τουσ φαλλοφσ εςτραμε-
νουσ προσ τα άνω, όπωσ ζχει και το εν Κυλλινθ άγαλμα τοφ Ερμοφ, τα προειρθμζνα 
αγάλματα είναι εικόνεσ τοφ αρχανκρϊπου και τοφ αναγενωμζνου πνευματικοφ 
ανκρϊπου, ο οποίοσ είναι κατά πάντα ομοοφςιοσ προσ εκείνον τον άνκρωπον.." 
Στα μυςτιρια γίνονταν δεκτοί όλοι οι άνκρωποι ανεξαρτιτωσ φυλισ, φφλου και κοι-
νωνικισ τάξεωσ, ακόμθ και οι δοφλοι, αρκεί να μθν επιβαρφνονταν με ανόςιεσ πρά-
ξεισ. Σκοπόσ τϊν μυςτθρίων ιταν να απομακρφνει το φόβο του κανάτου και να απο-
καλφψει αιϊνιεσ αλικειεσ που ςχετίηονται με τθν τφχθ τισ Ψυχισ μετά τον κάνατο.  
Θ αποκάλυψθ τϊν τεκταινομζνων κατά τθν διάρκεια τζλεςθσ τϊν μυςτθρίων επζ-
φερε τθν ποινι τοφ κανάτου. 
 Μπροςτά ςτο άβατο τοφ Λεροφ υπιρχε επιγραφι, που αποκάλυψε θ αρχαιολογικι 
ςκαπάνθ και που απαγόρευε με λιτό αλλά απόλυτο τρόπο, τθν είςοδο " Αμφθτον μθ 
ειςιζναι ". 
Ο Ρλοφταρχοσ γράφει για τισ απόρρθτεσ πλθροφορίεσ που γνϊριηε αλλά δεν μπο-
ροφςε να αποκαλφψει :  " Οποίοι τινζσ είναι οι Κάβειροι και όποια τινά μυςτιρια 
τελοφν εισ τθν Μθτζρα ζαν κα ηθτιςω ςυγγνϊμθ από τουσ φιλομακείσ διά τθν 



ςιωπιν μου αυτιν. Οποία δε θ παρακατακικθ και τα εισ αυτιν τελοφμενα δεν μοι 
επιτρζπεται να γράψω". 
Σε αντίκεςθ με τα Ελευςίνια μυςτιρια, ςτα Καβείρια μυςτιρια, επιτρεπόταν θ ςυμ-
μετοχι ατόμων αδιαφόρωσ εκνότθτασ, θλικίασ, κοινωνικοφ αξιϊματοσ και φφλου. 
Με τθν μφθςι τουσ αναλάμβαναν θκικζσ και κοινωνικζσ υποχρεϊςεισ και ο Διόδω-
ροσ ο Σικελιϊτθσ λζει ότι : " οι μυοφμενοι εγίνοντο ευςεβζςτεροι, δικαιότεροι και 
κατά πάντα καλλίτεροι ". 
Ροιοί και πόςοι ιταν όμωσ οι Κάβειροι, τι ςυμβόλιηαν και τι λάμβανε μζροσ ςτισ 
μυςτθριακζσ αυτζσ τελετζσ ; Πςον αναφορά τον ςυμβολιςμό τουσ, ο Διόδωροσ ο 
Σικελιϊτθσ 1οσ αιϊνασ μ.Χ. αναφζρει ότι οι Κάβειροι κεωροφνταν θ προςωποποί-
θςθ τισ ακαναςίασ τισ Ψυχισ. Φαίνεται επίςθσ ότι ςυμφωνοφν οι αρχαίεσ πθγζσ 
ςτο ότι γεννικθκαν ςτθν νιςο Λιμνο. Ο Ρίνδαροσ αναφζρει ςχετικά : "... τον εκ 
Αγίασ Λιμνου γεννθκζντα Κάβειρον ", ενϊ και ο Θςφχιοσ ςτο λεξικό του αναφζρει :  
" Κάβειροι, καρκίνοι πάνυ δε τιμϊνται οφτοι εν Λιμνω ωσ Κεοί. Λζγονται δε είναι 
Θφαίςτου παίδεσ ". 
Στθν Λιμνο πίςτευαν ότι ο πρϊτοσ άνκρωποσ τισ γθσ υπιρξε ο Κάβειροσ, τον οποίο 
γζννθςε θ Λιμνοσ με απόρρθτεσ ιερζσ τελετζσ. Γενικά αποφεφγονταν θ χριςθ τϊν 
ονομάτων τϊν Καβείρων, ονομάηονταν γενικά Μεγάλοι Κεοί. Στισ επιγραφζσ που 
ζχουν βρεκεί ςτισ αναςκαφζσ πάντοτε ονομάηονται Μεγάλοι Κεοί ι Άνακτεσ και 
ποτζ με το όνομα τουσ. Στθν Λιμνο τουσ ονόμαηαν επίςθσ και Καρκίνουσ. 
Πςον αναφορά τον αρικμό τουσ και το ποιοί ιταν δεν υπάρχει ξεκάκαρθ απάντθςθ. 
Οι αρχαίοι ςυγγραφείσ αναφζρουν ότι οι Κάβειροι ιςαν ζνασ ι τρεισ ι τζςςερισ ι 
επτά ι και περιςςότεροι.. Το πιο πικανόν είναι ωσ Ρελαςγικισ προελεφςεωσ ο 
πρϊτοσ τουσ χαρακτιρασ κατά τθν απϊτατθ αυτι εποχι να ιταν χκόνιοσ και 
ςυνδζονται με τθν λατρεία τισ μεγάλθσ Μθτζρασ Φφςθσ και τθν γονιμότθτα τισ γθσ, 
όπωσ και ςτα Κρθτικά μυςτιρια. Θ Μεγάλθ Μθτζρα, θ μθτζρα Γθ, λεγόταν Αξίεροσ. 
Αργότερα ταυτίςτθκε με τθν Διμθτρα. Θ μορφι τθσ, εικονίηονταν ςτα νομίςματα 
τισ Σαμοκράκθσ ανάμεςα ςε δυο λιοντάρια. Μαηί με τθν Μεγάλθ Μθτζρα λατρεφο-
νταν και ο ςφηυγόσ τθσ, ο κεόσ Καδμίλοσ, που πολλζσ φορζσ ταυτίηονταν με τον 
Ερμή. Είχαν και οι δφο τα ίδια " ιερά " ςφμβολα, όπωσ τον κριό ωσ " ιερό ηϊο " που 
ςυμβόλιηε τθν γονιμοποιό δφναμθ και τον αρχθγό ποιμζνα, κακϊσ και το φιδοκζ-
φαλο κθρφκειο του, τα οποία βρζκθκαν χαραγμζνα ςε νομίςματα και ςε επιγραφζσ.  
Στο Βατικανό, ςϊηεται ζνα ςθμαντικό μαρμάρινο μνθμείο ςχετικό με τα Καβείρια. 
Στισ τρεισ όψεισ του γλυπτοφ παριςτάνονται ο Αξιόκερςοσ, θ Αξιόκερςα και ο Κάς-
μιλοσ. Στθν βάςθ όμωσ του μνθμείου βρίςκονται οι αντίςτοιχεσ κεότθτεσ, τθσ Ολφμ-
πιασ Κρθςκείασ και ταυτίηουν τον Αξιόκερςο με τον Απόλλωνα - Ιλιο, τθν Αξιόκερςα 
με τθν Αφροδίτθ και τον Κάςμιλο με τον Ζρωτα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ο ςυγγραφζασ Μναςζασ ο Ρερςεφσ αναφζρει ότι οι Κάβειροι ιταν τζςςερισ τον 
αρικμό : ο Αξιόκερςοσ, ο Κάςμιλοσ, θ Αξίεροσ και θ Αξιόκερςα. Οι δφο πρϊτοι είναι 
αρςενικοί και αντιςτοιχοφν ςτον Άδθ ι Ρλοφτωνα και ςτον Ερμι ενϊ οι άλλοι δφο 
είναι κθλυκοί και αντιςτοιχοφν ςτθν Διμθτρα και ςτθν Ρερςεφόνθ : 
 « ΜΥΟΥΝΤΑΛ ΔΕ ΕΝ ΣΑΜΟΚΑΚΘ ΤΟΛΣ ΚΑΒΕΛΟΛΣ, ΩΝ ΜΝΑΣΕΑΣ ΦΘΣΛ ΚΑΛ ΤΑ ΟΝΟ-
ΜΑΤΑ. ΤΕΣΣΑΕΣ Δ' ΕΛΣΛ ΤΟΝ ΑΛΚΜΟΝ, ΑΞΛΕΟΣ, ΑΞΛΟΚΕΣΑ. ΑΞΛΕΟΣ ΜΕΝ ΕΣΤΛ Θ  
ΔΘΜΘΤΘ, ΑΞΛΟΚΕΣΑ ΔΕ ΡΕΣΕΦΟΝΘ, ΑΞΛΟΚΕΣΟΣ ΔΕ Ο ΑΔΘΣ, Ο ΔΕ ΡΟΣΤΛΚΕΜ- 
ΕΝΟΣ ΤΕΤΑΤΟΣ, ΚΑΣΜΛΛΟΣ Ο ΕΜΘΣ ΕΣΤΛΝ, ΩΣ ΛΣΤΟΕΛ Ο ΔΛΟΝΥΣΟ ΔΩΟΣ » 
Ο Φερεκφδθσ κακϊσ και ο Θρόδοτοσ αναφζρουν τουσ Καβειρουσ, ωσ υιοφσ τοφ 
Θφαίςτου. Σφμφωνα με τον Φερεκφδθ μθτζρα τϊν Καβείρων ιταν θ κυγατζρα τοφ 
Ρρωτζωσ και τθσ Αγχινόθσ Καβείρθ ι Καβειρϊ και απόκτθςε από τον Ιφαιςτο τρία 
αγόρια και τρία κορίτςια, τουσ Καβείρουσ και τισ Καβειρίδεσ. Ο Ακθνίωνασ ( 
ςυγγραφζασ τοφ 1ου αιϊνα μ.Χ. ) αναφζρει ότι οι Κάβειροι ιταν δυο, ο Λαςίων και ο 
Δάρδανοσ γιοι του Δια και τθσ κυγατζρασ του Άτλαντα Θλζκτρασ. Ο Διονυςόδωροσ, 
(ςυγγραφζασ του 3ου αι. π. Χ.) αναφζρει ότι υπιρχαν δυο ηεφγθ Καβείρων ο Αξιό-
κερςοσ, θ Αξίεροσ, ο Καδμίλοσ ι Καςμίλοσ και θ Αξιόκερςα, οι οποίοι αργότερα 
ταυτίςτθκαν με τον Ρλοφτωνα, τθν Διμθτρα, τον Ερμι και τθν Ρερςεφόνθ.  
Σφμφωνα με τουσ αρχαίουσ μφκουσ ιςαν παιδιά ι εγγόνια του Θφαίςτου. Ο Ιφαι-
ςτοσ με τθν Καβειρϊ, κόρθ τοφ Ρρωτζα, ζκανε τρεισ γιοφσ, τουσ Καβείρουσ και τρεισ 
κόρεσ, τισ νφμφεσ Καβειρίδεσ ι ςφμφωνα με άλλουσ μφκουσ ο Ιφαιςτοσ με τθν Καβ-
ειρϊ γζννθςαν τον Καδμίλο, από τον οποίο προιλκαν οι τρεισ αρςενικοί και οι τρεισ 
κθλυκοί Κάβειροι. Κατά μια άλλθ εκδοχι τισ μυκολογίασ ο Ιφαιςτοσ από τθν 
Καβείρθ απόκτθςε μόνο τον Καδμίλο και ότι οι Κάβειροι και οι Καβειρίδεσ είναι 
παιδιά του. 
Σφμφωνα με τον Φιλόςτρατο κάκε χρόνο και ςε οριςμζνο χρόνο ςτθν Λιμνο κατά 
τθν διάρκεια τϊν εορτϊν των τελετϊν, ζςβθναν όλα τα Φϊτα ςτο νθςί επί εννζα 
θμζρεσ, μζχρι να ζρκει με πλοίο από τθν Διλο το νζο πυρ. Για αυτόν τον λόγο και θ 
λαμπάδα ιταν το ςφμβολο τϊν Καβείρων. Συνικωσ θ γιορτι γινόταν από τον Μάιο 
ζωσ τον Σεπτζμβριο. Θ τελετι μφθςθσ γινόταν νφχτα υπό το φωσ τϊν δαυλϊν. Το 
αξίωμα τϊν ιερζων ιταν κλθρονομικό, και ονομάηονταν Καδμίλοι. Ρριν τθν μφθςθ 
γινόταν εξομολόγθςθ τοφ υποψιφιου μφςτθ από τον ειδικό ιερζα που ονομάηονταν 
" Κόθσ ". Μασ ςϊηεται μία ενδιαφζρουςα ιςτορία μάλιςτα από τθν διαδικαςία τισ 
εξομολόγθςθσ. Ο Λφςανδροσ είχε πάει ςτθν Σαμοκράκθ για να πάρει μζροσ ςτα 
Καβείρεια μυςτιρια. Ο ιερζασ που εξομολογοφςε τουσ πιςτοφσ, του ηιτθςε να 
μαρτυριςει το μεγαλφτερο αμάρτθμα του. Ο Λφςανδροσ τότε τον ρϊτθςε : 
" εςφ ι οι Κεοί κζλουν να το μάκουν " ; και ο ιερζασ τοφ απάντθςε οι Κεοί, και τότε 
ο Λακεδαιμόνιοσ τοφ απάντθςε : " εςφ φφγε από εδϊ, και εάν με ρωτιςουν οι Κεοί 
κα τουσ το πω.." 
Οι υποψιφιοι μφςτεσ προχωροφςαν κρατϊντασ δαυλοφσ που ςυμβόλιηαν το 
εςωτερικό φωσ που διϊχνει το ςκοτάδι τισ άγνοιασ και τθσ φλθσ. Σε αναςκαφζσ 
βρζκθκαν πολλζσ κζςεισ για τοποκζτθςθ τϊν δαδιϊν ςτουσ τοίχουσ τοφ Λεροφ, αλλά 
και το γράμμα " Θ " δθλωτικό τϊν Μεγάλων Κεϊν. Ο μυοφμενοσ οδθγοφνταν να 
κακίςει ςε ζναν κρόνο, όπου πραγματοποιοφνταν ςε αυτόν θ δοκιμαςία και θ 
διδαςκαλία. Θ τελετι αυτι ονομαηόταν " κρονιςμόσ ". Ο Ρλοφταρχοσ αναφζρει 
ςχετικά για αυτιν τθν φάςθ τισ τελετισ : " Κακάπερ ειϊκαςιν εν τω καλουμζνω 
κρονιςμϊ κακίςαντεσ τουσ μυουμζνουσ οι τελοφντεσ κφκλω περιχορεφειν ". 



Του φοροφςαν ςτο κεφάλι ςτεφάνι από κλαδί ελιάσ και μια κόκκινθ ταινία ςτθν 
μζςθ του, τθν οποία κα ζφερε μαηί του ςτθν υπόλοιπθ ηωι του, ενδεικτικι τθσ μυι-
ςεϊσ του. Μπροςτά ςτον κρόνο ζκαιγε πυρά γφρω από τθν οποία οι ιερείσ ζψελναν 
με ακατανόθτεσ λζξεισ για τον μυοφμενο τουσ Λεροφσ φμνουσ, μετά χόρευαν χοροφσ 
υπό τουσ ιχουσ μουςικισ και μυςτθριακϊν τραγουδιϊν. Φςτερα από τον κρονιςμό, 
ο ιερζασ οδθγοφςε τον μφςτθ ςτο άβατο του Λεροφ κι' εκεί, το νζο μζλοσ, ζφκανε 
ςτον βακμό τθσ " εποπτείασ ". 
Από όςα είναι δυνατόν να γνωρίηουμε, ςτα Μυςτιρια αφτα διεξιγετο και μια 
τελετι που καλείτο " Καβείριοσ κάνατοσ " κατά τιν οποίαν ο μυοφμενοσ υπεδφετο 
το πρόςωπο τοφ Καδμίλου, του νεωτζρου εκ των τεςςάρων Καβείρων. Ο Καδμίλοσ 
εφονεφετο υπό των τριϊν αδελφϊν του, οί οποίοι κατόπιν ζφευγαν αποκομίηοντεσ 
εντόσ κίςτθσ ι καλακιοφ το γεννητικό του μόριο. 
Τό ςϊμα τοφ Καδμίλου μεταφζρκθκε επάνω ςε αςπίδα καί τάφθκε ςτουσ πρόποδεσ 
τοφ Ολφμπου ςτεφανωμζνο μζ άνκθ. Ακολοφκωσ ο φονευκείσ αναςτήθηκε, δεν 
διαςϊκθκε όμωσ ο μφκοσ περί τοφ τρόπου τισ αναςτάςεωσ του. 
Ο Κλιμθσ ο Αλεξανδρεφσ αναφζρει ότι ο μφκοσ αυτόσ αποτελεί το ιερόν μυςτιριον 
αδελφοφ φονευμζνου υπό τϊν αδελφϊν του. Ππωσ είπαμε τα ονόματα τϊν άλλων 
αδελφϊν ιταν Αξίεροσ, Αξίόκερςα καί Αξιόκερςοσ, τθροφντο όμωσ μυςτικά καί δζν 
προφζροντο από τουσ μφςτεσ. 
Ο αδ. Κ. Γ. Κουρτίδθσ, ο πρϊτοσ ιςτορικόσ τισ Κράκθσ, κεωρεί ότι γενικϊσ θ κεμελι-
ϊδθσ διδαςκαλία τϊν Καβειρίων ιταν το ηιτθμα τισ γενζςεωσ τοφ ανκρϊπου, ενϊ 
τα Ελευςίνια ςυμβόλιηαν τον κάνατο καί τθν μζλλουςα ηωι. Αλλά είχαν ςυγχρόνωσ 
τα Μυςτθρία αυτά ϊσ αντικείμενο ιδιαίτερο τθν ζκφραςθ μερικϊν κοςμογονικϊν 
ιδεϊν ςτισ οποίεσ επρϊτευε θ μυςτθριϊδθσ γενεαλογία τϊν Καβείρων. Συμπεραίνει 
δε ότι τα Μυςτιρια τισ Σαμοκράκθσ προζρχονται από τθν αρχικθ τϊν Αρίων λαϊν 
λατρεία, θ οποία ιταν κακαρι πυρολατρία. 
Τόςο μεγάλθ δε άςκθςαν επίδραςθ ϊςτε οι επιφανζςτεροι τϊν Ελλινων είχαν 
ςπεφςει να μυθκοφν ςε αυτά. Αναφζρονται μεταξφ άλλων ο Κάδμοσ, ο Ορφεφσ, ο 
Θρακλισ και ο Οδυςςεφσ.  
Ο Ρλοφταρχοσ αναφζρει ότι καί ο Φίλιπποσ ο Μακεδόνασ καί κατόπιν θ ςφηυγοσ του 
Ολυμπιάσ είχαν μυθκεί από παιδιά ςτθν Σαμοκράκθ. 
Το Λερατείο τϊν Καβειρίων φαίνεται ότι ιταν πολυπλθκζσ όπωσ καί το αντίςτοιχο 
τϊν Ελευςινίων. Υπιρχε, εν πρϊτοισ, ο Κόθσ ι Κοίθσ, ο εξομολογθτισ ιερεφσ. 
Υπιρχαν ακόμθ οι Ανακτοτελεςταί, ιερείσ δικαςταί που αποφαινόταν κατά πόςον ο 
προςερχόμενοσ υποψιφιοσ ιταν άξιοσ να μυθκεί. Θ Λουτροφόροσ ιταν επίςθσ 
ιζρεια αςχολοφμενθ με τουσ κακαρμοφσ τϊν υποψθφίων. 
Τά Καβείρια επζηθςαν επί μακρόν καί μετά τθν επικράτθςθ τοφ Χριςτιανιςμοφ καί 
επομζνωσ πολφ περιςςότερο τϊν Ελευςινίων. Κατά τθν ωμαΐκι εποχι ικμαηαν, 
επί Σφλλα δε θ Σαμοκράκθ καί το ιερόν τθσ λεθλατικθςαν από πειρατζσ ποφ απο-
κόμιςαν κθςαυρό χιλίων ταλάντων. Επιγραφζσ που βρζκθκαν ςτθν Σαμοκράκθ 
περιζχουν κατάλογο Ακθναίων, που μυικθκαν ςτα Καβείρια επί βαςιλζωσ Σαβίνου 
κατά τον 2ον π.Χ. αίϊνα. Ο δε ςοφιςτισ Λιβάνιοσ δάςκαλοσ τοφ Λωάννου Χρυςο-
ςτόμου, αναφζρει ότι καί επί τθσ εποχισ του τον 4ον μ.Χ. αιϊνα τελοφντο ακόμθ τα  
Καβείρια τακτικϊσ. 
 
 
 



Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΡΙΔΟΣ - Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΒΕΙΡΙΑ 
 
Ο πρϊτοσ Κεόσ τϊν Αιγυπτίων ιταν ο Δθμιουργόσ Φκα. Είναι ο δθμιουργόσ τοφ 
Σφμπαντοσ, το Δθμιουργικό Ρυρ. 
Ιταν κατά τθν παράδοςθ ζμπειροσ “ εργάτθσ ” τϊν μζταλλων, ο χφτθσ και ο γλφπτθσ 
τϊν κεϊν που επεξεργάςτθκε όλεσ τισ λεπτομζρειεσ τοφ ςχεδίου τοφ Κόςμου. 
Αντιςτοιχεί προσ τον κεό Ήφαιςτο τισ Ελλθνικισ παράδοςθσ και τον βιβλικό 
Τουμπαλκάϊν. 
Μετά τθν περαίωςθ τοφ ζργου του παρεχϊρθςε τον κρόνο του ςτον Ιλιο Άμμωνα - 
α, τον Μζγα κεό τισ Θλιοφπολθσ και όλων ςχεδόν τϊν άλλων πόλεων τισ Αιγφ-
πτου. 
Πλεσ οι άλλεσ κεότθτεσ ςυνακροίηονται ςε αυτιν τθν θλιακι αρχι, τον « κεκρυμζνο 
Ιλιο » που δεν υποπίπτει οφτε ςτθν διάνοια τϊν κοινϊν ανκρϊπων. 
Αυτόσ ιταν ο υπζρτατοσ κεόσ από τον οποίον εξαρτάται ο Κόςμοσ. Τον α διαδζχ-
τθκε, πριν αναλθφκεί ςτον ουρανό όπου εγκαταςτάκθκε οριςτικά ςαν Κεόσ - Ιλιοσ, 
ο υιόσ του Σοφ, θ ατμόςφαιρα που ςυγκρατεί τον ουρανό και ςτθν ςυνεχεία ο 
εγγονόσ τοφ α, ο κεόσ Κεμπ. 
Ο Πςιρισ ιταν ο πρωτότοκοσ υιόσ τοφ κεοφ Κζμπ (Γθ) και τισ κεάσ Νοφτ ( Ουρανόσ ). 
Ο Πςιρισ, γεννικθκε ςτισ Κιβεσ τισ Άνω Αιγφπτου, εκεί όπου γεννικθκαν και τα 
άλλα τρία αδζλφια του, Μςισ, Σθκ και Νζφκυσ και ωσ Φαραϊ ζφερε ςτθν Αίγυπτο 
τον πολιτιςμό. 
Μετζτρεψε τον νομαδικό βίο ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, εκπαίδευςε τοφσ υπθκόουσ 
του ςτθν τζχνθ τισ καταςκευισ γεωργικϊν εργαλείων για τθν καλλιζργεια τισ γθσ, 
τθν παραγωγι ςιταριοφ και ςταφυλιϊν, με ςκοπό να τοφσ εξοικειϊςει ςτθν 
καταςκευι τϊν απαραιτιτων για τθν διατροφι τουσ, όπωσ ο άρτοσ και ο οίνοσ. 
Ειςιγαγε τθν λατρεία τϊν Κεϊν, ςμίλεψε τισ πρϊτεσ εικόνεσ, ίδρυςε πόλεισ και 
νομοκζτθςε δίκαιουσ νόμουσ γιά τοφσ πολίτεσ. Για αυτό, γιά όλεσ αυτζσ τισ πράξεισ 
του ζλαβε τθν επωνυμία Ουνεφζρ ( Αγακόσ ). Πλα αυτά βζβαια μασ παραπζμπουν 
ςε λειτουργίεσ τοφ Ρνεφματοσ. 
Ρραγματοποιϊντασ όλα αυτά τα ςχζδια ςτθν Αίγυπτο, αποφάςιςε να μεταδϊςει τον 
πολιτιςμό και ςτον υπόλοιπο κόςμο. Αφοφ μετζδωςε τον πολιτιςμό ςε κάκε ςθμείο 
τισ γθσ από το οποίο πζραςε, γφριςε πίςω ςτθν Αίγυπτο. Στθν ςειρά αυτι τϊν 
απογόνων τοφ πρωταρχικοφ κεοφ Φκα, κα αναγνωρίςουν εκείνοι που αςχολοφνται 
με τθν μυκολογία τϊν διαφόρων λαϊν, τισ διαδοχικζσ ενςαρκϊςεισ τοφ Λόγου, ο 
οποίοσ επανζρχεται ςτθν Γθ για να ιδρφςει κεςμοφσ όλο και περιςςότερο πιό ανκ-
ρωπιςτικοφσ που αποςκοποφν ςτθν εξζλιξθ τισ ανκρωπότθτασ. 
Κατά τθν επιςτροφι του ο αδελφόσ του Σθκ - Τυφϊν, ο οποίοσ ςυμβολίηει τα ακρι-
βϊσ αντίκετα από τον Πςιρι, δθλαδι τθν κακία, τθν βαρβαρότθτα και τον πόλεμο, 
οργάνωςε ςτθν Μζμφιδα ζνα ςυμπόςιο με απϊτερο ςκοπό να τον ςκοτϊςει και να 
πάρει τον κρόνο του. Ζχοντασ οργανϊςει το ςχζδιο με 72 ακόμθ ςυνωμότεσ, κατά 
τθν διάρκεια τοφ ςυμποςίου διζταξε να φζρουν ζνα πανζμορφα κατεργαςμζνο 
κιβϊτιο, το οποίο κα ανικε ςε αυτόν που κα χωροφςε ακριβϊσ μζςα του. Ο Πςιρισ 
μθν μπορϊντασ να υποψιαςτεί τθν ςυνομωςία τοφ αδελφοφ του μπικε ςτο κιβϊτιο. 
Τότε οι ςυνωμότεσ ζκλειςαν και κάρφωςαν το καπάκι τοφ κιβωτίου και το ζριξαν 
ςτον Νείλο. Το ρεφμα τοφ ποταμοφ, κινοφμενο προσ τα Ανατολικά, το ζφερε προσ 
τισ ακτζσ τισ Φοινίκθσ ςτθν ρίηα μιασ μυρίκθσ, θ οποία μεγάλωςε γριγορα και το 
ζκρυψε ςτον κορμό τθσ . 



Πταν ο Βαςιλιάσ τισ περιοχισ, Μάλκανδροσ, ζριξε το δζντρο για να το χρθςιμο-
ποιιςει ςαν ςτιριγμα για τα ανάκτορά του, άρχιςε να αναδφεται ζνα υπζροχο 
άρωμα, ςτοιχείο το οποίο ζκανε τθν Μςιδα να καταλάβει πωσ εκεί βριςκόταν καμ-
μζνοσ ο  Πςιρισ. 
Τον μετζφερε πίςω ςτθν Αίγυπτο και τον ζκρυψε από τθν δολοφονικι μανία τοφ 
Σθκ, αλλά τα πάκθ τοφ Οςίρι δεν είχαν ακόμθ περατωκεί διότι επρόκειτο να 
υποςτεί ζναν 2ο κάνατο ! Ο μφκοσ κζλει τον Σθκ, κυνθγϊντασ μια νφκτα υπό το 
Φωσ τισ Σελινθσ, να βρίςκει τυχαία το φζρετρο τοφ Πςιρι και για να απαλλαγεί μια 
και καλι από αυτόν, να τον διαμελίηει ςε 7 ἢ 14 κομμάτια και να τα ςκορπά ςτοφσ 
τζςςερισ ανζμουσ, δθλαδι ςτα τζςςερα ςθμεία τοφ ορίηοντα . Θ Μςισ κάνοντασ 
ζρευνεσ βρικε τα κομμάτια του εκτόσ από τον φαλλό, τον οποίο κατά τον μφκο τον 
ζφαγε το ψάρι οξφρρυγχοσ. Yπιρχε και ομϊνυμθ πόλθ ςτθν Αίγυπτο. Σε ανάμνθςθ 
τοφ περιςτατικοφ καταςκευάηει ομοίωμα τοφ οξυρρφγχου και οργανϊνει τθν γιορτι 
τϊν φαλλοφορίων. Οι αναπαραςτάςεισ τοφ ανδρικοφ γεννθτικοφ οργάνου βρίςκον-
ται ςτο κζντρο αναρίκμθτων τυπολογικϊν τελετουργίων που είναι αφιερωμζνεσ 
ςτθν γονιμότθτα, τθν αναπαραγωγι καί τθν αζναο ανανζωςθ τισ Φφςεωσ. Είναι 
περαιτζρω ο Δθμιουργόσ, ο πρωταρχικόσ Άνκρωποσ ςτθν δθμιουργικι λειτουργία 
του. Στοφσ μφκουσ με φαλλικό χαρακτιρα, ο διαμελιςμόσ τοφ Κεοφ αντιςτοιχεί με 
τθν μετάβαςθ από το ακακόριςτο ςτο κακοριςμζνο. 
Σε πολλοφσ μφκουσ ( όπωσ τοφ Οςίριδοσ ) ο Κεόσ που ανίςταται ( θ επάνοδοσ τοφ 
πρωταρχικοφ Χάουσ ςτθν Τάξθ ) ζχει χάςει το μόριο του, διότι αυτό ζχει διαμοι-
ραςτεί ςτο ανκρϊπινο γζνοσ τισ Γθσ με τθν λειτουργία τοφ Λεροφ πυρόσ που εξ-
αςφαλίηει και ςυντθρεί τθν Ηωι. 
Ζτςι ο φαλλόσ, με τθν δθμιουργικι βζβαια ζννοια τοφ ιεροφ πυρόσ, κζλει παρα-
μείνει ςε αδράνεια για τοφσ περιςςότερουσ ανκρϊπουσ μζχρι τοφ τζλουσ τϊν 
καιρϊν, εφόςον ο άνκρωποσ κα υπόκειται ςτισ επιταγζσ τισ γζννθςθσ και τοφ κανά-
του ςπαταλϊντασ τθν Δθμιουργικι ενζργεια μόνο για προςωπικι ικανοποίθςθ ἢ γιά 
αναπαραγωγι ! Κατά κάποιον τρόπο θ αποκατάςταςθ τοφ ανδρικοφ μορίου τοφ 
Πςιρι από τθν Μςιδα είναι ζνασ ςυμβολιςμόσ τισ αποκατάςταςθσ τισ Κείασ φωτει-
νισ Ουςίασ παραπλανθκείςθσ από τθν επικυμία ( Σθκ - Εωςφόροσ ) ςτον κατϊτερο 
κόςμο ςτον οποίο ηοφμε. 
Με τθν βοικεια τισ αδελφισ τθσ Νζφκυσ, τοφ Άνουβι, τοφ Κωκ και τοφ υιοφ τθσ 
Ϊρου και χρθςιμοποιϊντασ για άλλθ μια φορά τθν κεουργία, προςάρμοςε τα μζλθ 
τοφ Πςιρι και τον επανζφερε ςτθν ηωι κάνοντασ τον ακάνατο. Αναςτθμζνοσ πλζον 
και ενϊ κα μποροφςε να επανακτιςει τον κρόνο του ςτθν Αίγυπτο, αποςφρκθκε 
ςτα Θλφςια Ρεδία, όπου υποδεχόταν τισ ψυχζσ τϊν δικαίων και βαςίλευε επί τϊν 
νεκρϊν.  
Ο μφκοσ τοφ Οςίριδοσ, όπωσ και κάκε μφκοσ, είναι μια αλλθγορικι διιγθςθ με 
ςτόχο τθν διδαςκαλία. Μζςα από αυτόν ξεπετάγονται τα ςτοιχεία τοφ καλοφ και 
τοφ κακοφ, τισ ανάςταςθσ, τισ ακαναςίασ, τισ μετενςάρκωςθσ. Ο Πςιρισ είναι το 
Φωσ και ο Σθκ το ςκοτάδι. Θ αιϊνια πάλθ καλοφ και κακοφ και οι δυνάμεισ οι 
οποίεσ τα υπθρετοφν αντίςτοιχα. 
Οι δυνάμεισ που υπθρετοφν το ςκότοσ ( το κακό = Σθκ ) δεν αναφζρονται ξεχωριςτά 
ςτον ςυγκεκριμζνο μφκο. Οι δυνάμεισ τοφ φωτόσ ( καλό = Πςιρισ ) εμφανίηονται 
αυτόνομεσ ςαν πρόςωπα, δθλαδι : Μςισ, Ϊροσ και Νζφκυσ.  
Με τον ςυνδυαςμό αυτϊν τϊν δυνάμεων, υπό τθν επιρεια τισ κεουργίασ, αυτζσ 
γίνονται ικανζσ να αναςυνκζςουν τισ ιδιότθτεσ- μζλθ τοφ διαμελιςμζνου Οςίριδοσ,  



να τον αναςτιςουν και να τον καταςτιςουν ακάνατο ( ο μφκοσ τοφ Χιράμ Αμπίφ ). 
Ο διαμελιςμόσ αυτόσ ςυμβολίηει τθν εξάπλωςθ τισ Ρνευματικισ Ουςίασ τοφ Κεοφ. 
Και μετά τον κάνατο θ ελπίδα γιά μια μετακανάτια ηωι και για μια αναγζννθςθ 
αλλά και γενικότερα να τονιςκεί θ δφναμθ τισ κυκλικισ φάςθσ τισ ηωισ, θ επανεν-
ςάρκωςθ. 
Σφμφωνα με τον Θρόδοτο οι Αρχαίοι Αιγφπτιοι ιταν ο πρϊτοσ λαόσ που υποςτιριξε 
ότι θ ψυχι είναι ακάνατθ και ότι μετά το κάνατο τοφ ανκρϊπινου ςϊματοσ θ ψυχι 
ξαναγυρίηει … τελικά ςε ανκρϊπινο ςϊμα. 
Τζλοσ θ απόςυρςθ τοφ Οςίριδοσ ςτα Θλφςια Ρεδία ςυμβολίηει τθν απόςυρςθ τοφ 
Ρνεφματοσ κακϊσ ζχει τελειϊςει τισ δοκιμαςίεσ του και πλζον κα ςυνεχίςει ςε άλλα 
επίπεδα τισ Δθμιουργίασ ( Φυςιϊςα Φφςθ ι Ανϊτερο Αςτρικό πεδίο ). 
Με μια λζξθ, όλα αυτά είναι θ Λςτορία τισ Ψυχισ και όχι ςυγκεκριμζνα μιασ κακορι-
ςμζνθσ Ψυχισ, διότι πραγματεφονται τοφσ άκλουσ όχι ενόσ ιςτορικοφ ατόμου, αλλά 
τοφ ανκρϊπου ςτον κφκλο τισ εξζλιξθσ του. Ζτςι οι περιπζτειεσ τοφ Πςιρι είναι 
κοινζσ γιά τοφσ ανκρϊπουσ και για τοφσ κεοφσ. Θ ανάςταςθ Εκείνου, αλλθγορεί τθν 
επιτζλεςθ τοφ ςκοποφ τισ ανκρωπότθτασ, δθλαδι τθν αποκζωςθ τισ ανκρϊπινθσ 
Ψυχισ.  
Ο άνκρωποσ είναι εκ φφςεωσ Κείασ καταγωγισ, αλλιϊσ δεν κα μποροφςε να ανζ-
ρχεται προσ τα ανωτζρα πεδία, αναηθτϊντασ τθν φφςθ τισ Κείασ Ουςίασ. 
Ο Σθκ - Τυφϊν όμωσ, δθλαδι οι χαμθλζσ ζλξεισ τοφ μεταβαλλόμενου και ςυνεχϊσ 
ρζοντοσ Αςτρικοφ Ρεδίου, κατορκϊνει να περιορίςει τθν ανκρϊπινθ ψυχι - τον 
Πςιρι - μζςα ςτα ςτενά όρια τοφ γιινου περιβλιματοσ, τοφ πολυτελοφσ κιβωτίου, 
και τον ρίχνει εντόσ τοφ ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενου φδατοσ τϊν ενςαρκϊςεων και 
επανενςαρκϊςεων τισ εκδθλωμζνθσ Φφςεωσ. Το ακατάςχετο όμωσ ρεφμα τισ εξζ-
λιξθσ, φζρει αυτόν προσ το φωσ, προσ Ανατολάσ. Κατόπιν πολλαπλϊν ενςαρκϊςεων 
καί αποςαρκϊςεων, θ Ψυχι με τθν βοικεια τισ Αγάπθσ ( Μςισ ), τισ Σοφίασ ( Κωκ ) 
και τοφ Ρνεφματοσ ( Ϊροσ ), κατορκϊνει να ανυψωκεί μζχρι τισ πθγισ τθσ, να 
αναςτθκεί ςτθν Ουράνια ηωι τοφ Φωτόσ. 
 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ 
 
Ο γνωςτόσ Albert Galatin Mackey βρίςκει ςθμαντικζσ αναλογίεσ μεταξφ τοφ δράμα-
τοσ εισ τα Καβείρια Μυςτιρια και τοφ αντιςτοίχου τοφ Ελευκεροτεκτονιςμοφ ( ο 
φόνοσ τοφ Χιράμ ), και βεβαιϊνει ότι εισ τα Καβείρια εχρθςιμοποιείτο θ ιδιάηουςα 
εισ τα Μυςτιρια ςυμβολικι γλϊςςα.. 
Κατά τον A. E. Waite, θ τελετι τισ μυιςεωσ ιταν κακαρϊσ φαλλικι, κατζλθγε δε δια 
τισ αναςτάςεωσ τοφ φονευκζντοσ Καδμίλου ωσ και τοφ χαρμοςφνου πανθγυριςμοφ 
ο οποίοσ διαδζχετο το εκ τοφ φόνου πζνκοσ και τθν κατιφειαν, όπωσ ςυνζβαινε 
αντιςτοίχωσ και ςτα Μυςτιρια τοφ Οςίριδοσ, τοφ Λάκχου και τοφ Αδϊνιδοσ.  
Στον Ελευκεροτεκτονιςμό οι δυνάμεισ τοφ κακοφ (ο Σικ ) εκπροςωποφνται από τουσ 
τρείσ αχρείουσ εταίρουσ Γιουβελά, Γιουβελόσ, Γιουβελοφμ ποφ φονεφουν τον 
Χιράμ, και το Αςτρικό Ρεδίο από το Μζςον Δϊμα. Ενϊ ςτα Καβείρια Μυςτιρια 
εκπροςωποφνται από τα τρία αδζλφια Αξίεροσ, Αξιόκερςοσ, Αξιόκερςα τα οποία 
φονεφουν αντιςτοίχωσ τον Καδμίλο. Βλζπουμε και εδϊ τθν φπαρξθ φαλικών ςυμ-
βολικϊν αναπαραςτάςεων και τθν λειτουργία τοφ ιεροφ πυρόσ τϊν οποίων θ Ερμθ- 
νεία αναλφκθκε προθγουμζνωσ επαρκϊσ ςτον μφκο τοφ Οςίριδοσ. 



Θρόδοτοσ : « … Διότι τθν Σαμοκράκθν κατϊκουν προθγουμζνωσ αυτοί οι Ρελαςγοί, 
οι οποίοι ζγιναν ςφνοικοι με τουσ Ακθναίουσ, παρ’ αυτϊν δε παρζλαβον τα 
Μυςτιρια οι Σαμοκράκεσ. Τϊν οποίων τα αγάλματα τοφ Ερμοφ, τοφ να ζχουν ορθά 
τα αιδοία ζμακον εκ τϊν Ελλινων παρά τϊν Ρελαςγϊν πρϊτοι οι Ακθναίοι. » 
 

VIDEO : Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΘΕΩΝ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Κάντε Ctrl + Κλίκ   ςτθν αντίςτοιχθ εικόνα 

https://www.youtube.com/watch?v=lNbGtXaKdv8
https://www.youtube.com/watch?v=lNbGtXaKdv8
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