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Η λέξη Μυστήριο στην αρχαία 
Ελλάδα σήμαινε το απόρρητο, 
το μυστικό, το άρρητο μέρος 
μιας τελετής ή λατρείας οι 
οποίες δεν γινόταν φανερές σε 
άτομα που δεν είχαν μυηθεί. 
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Τα αρχαία Μυστήρια 
ήταν ίσως η ανώτερη 

πνευματική κληρονομιά 
στην αρχαία Ελλάδα.



Υπήρχαν τοπικά μυστήρια, 
αλλά και μυστήρια που 
απόκτησαν πανελλήνια 

εμβέλεια όπως τα 
Ελευσίνια, τα Ορφικά, τα 
Κρητικά και τα Καβείρια .



μεγάλοι μύστες και ιεροφάντες ήταν 
ο Κάδμος, ο Ορφέας, ο Φερεκύδης, 

ο Επιμενίδης, ο Πυθαγόρας.
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Βασικό στοιχείο στην 
τέλεση των μυστηρίων 

ήταν ο κύκλος των 
μυημένων, διαφορετικά 
δεν θα υπήρχε συνέχεια 

στα μυστήρια αν δεν 
υπήρχαν μυημένοι.



Όλα τα μυστήρια του κόσμου έχουν για 
κέντρο τους τη Μητέρα-Γη που στους 

διάφορους λαούς παίρνει και ιδιαίτερα 
ονόματα. 

Στους Σουμέριους λέγεται Ιναννά, 
στους Βαβυλώνιους Ιστάρ, 

στη Συρία Αστάρτη, 
στη Φοινίκη Ανάθ, 

στην Αίγυπτο Ίσιδα, 
στη Μικρά Ασία λέγεται Μεγάλη Μητέρα, 

Κυβέλη, Δινδυμήνη,  
στους Έλληνες Δήμητρα ή Ρέα .



ΤΑ ΕΛΕΥΣΙΝΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ



«Η κόρη έπαιζε ασταμάτητα στα λιβάδια 

που τόσο πολύ αγαπούσε. Ήταν η εποχή 

που η ζωή εκδηλωνόταν στη γη με πολλά 

χρώματα. Μέσα στο παιχνίδι η κόρη είδε 
ένα θεσπέσιο λουλούδι, ένα Νάρκισσο κι 

έτρεξε να τον πάρει. Εκεί κοντά έβοσκε 

τους χοίρους του ο Ευουλέας και μόλις η 

κόρη άγγιξε το Νάρκισσο ο Πλούτωνας 

βρήκε την ευκαιρία να την πάρει κοντά 

του, ανοίγοντας ένα χάσμα όπου μαζί με 

την Περσεφόνη έπεσαν και οι χοίροι του 
Ευουλέα.
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Κατά τη διάρκεια του Ανθεστηρίωνα 
(Β΄ 15ήμερο Φεβρουαρίου και Α΄ 
15ήμερο Μαρτίου) την εποχή της 
Άνοιξης, τελούνταν τα Ελευσίνια ή 
τα «Εν Άστει» 
ενώ τα «Μυστήρια εν Ελευσίνι» τα 
ονομαζόμενα μεγάλα τελούνταν το 
μήνα Βοηδρομιώνα ( Β'15ήμερο 
Σεπτεμβρίου και Α' 15ήμερο 
Οκτωβρίου).



Οι μυούμενοι θυσίαζαν 
δέλφακα (χοιρίδιο) και με τα 

νερά του ποταμού (Ιλισός) 
καθαρίζονταν από τα 

μιάσματα με τη βοήθεια 
ειδικού ιερέα που λεγόταν 

«Υδρανός». 
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Ο Μύθος της Δήμητρας και της 
Περσεφόνης



ΟΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Η 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΓΙΖΕΙ 
ΤΟ ΘΕΙΟ



Ο Χρυσός Λόγος Φ ή Χρυσή Τομή Φ ή 
Χρυσός Κανόνας Φ ή Θεϊκή Αναλογία

ορίζεται ως το πηλίκο των θετικών 
αριθμών όταν ισχύει που ισούται 
περίπου με 1,618. Δίνει αρμονικές 

αναλογίες και για το λόγο αυτό έχει 
χρησιμοποιηθεί στην αρχιτεκτονική 

και τη ζωγραφική, τόσο κατά την 
Αρχαία Ελλάδα όσο και κατά την 

Αναγέννηση.



Η Χρυσή Τομή Φ
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Η ενέργεια των αρχαίων ιερών ναών

https://arxaiaellinika.wordpress.com/2013/04/12/%ce%b7-%ce%b5%ce%bd%ce%ad%cf%81%ce%b3%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%af%cf%89%ce%bd-%ce%b9%ce%b5%cf%81%cf%8e%ce%bd-%ce%bd%ce%b1%cf%8e%ce%bd/


Μαντεία και Προφητείες στην 
Αρχαία Ελλάδα
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ΜΑΝΤΕΙΑ
Τα δύο γνωστότερα μαντεία του 

αρχαίους ελληνισμού ήταν 

το μαντείο των Δελφών και το 

μαντείο της Δωδώνης. Στο 

μαντείο της Δωδώνης, στους 

πρόποδες του όρους Τόμαρος, ο 

Ζευς έδινε τους χρησμούς του με 

τη φωνή των δρυών και του 

ανέμου.



ΤΟ ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΣΤΟΥΣ 
ΔΕΛΦΟΥΣ

Ασύγκριτα πιο φημισμένο από κάθε 
άλλο μαντείο της αρχαιότητας, ήταν 

αυτό του Απόλλωνα στους Δελφούς. 
Το μαντείο των Δελφών αναφέρεται 

από τον Όμηρο στην Οδύσσεια (θ 79-
81) και είναι γνωστό ότι από τον 7ο 

αιώνα προ Χριστού έπαιξε πολύ 
σημαντικό ρόλο. 



ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ 
ΔΙΑΡΚΟΥΣΑΝ ΕΝΝΕΑ 
ΗΜΕΡΕΣ , ΟΣΟ ΚΑΙ Η 
ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΑΣ



Η Δήμητρα. Ρωμαϊκό αντίγραφο από ένα 
Ελληνικό πρωτότυπο του 4ο αιώνα π.χ.



ΚΡΗΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Στον Ελλαδικό χώρο ο πρώτος 
πολιτισμικά αλλά και θρησκευτικά 
ανεπτυγμένος πολιτισμός είναι 
αυτός της μινωικής Κρήτης. (3000 
π.x-1500 π.x ). Εδώ έχουμε 
μυθολογικά την γέννηση του Δία 
αλλά και άλλων Ελληνικών Θεών, 
και την τέλεση των πρώτων 
μυστηριακών τελετών, που καθώς 
φαίνεται επηρέασαν καταλυτικά τα 
μετέπειτα Ελληνικά μυστήρια. 



Χαρακτηριστικό της σημασίας 
των Μινωικών μυστηρίων είναι 
ότι ο Πυθαγόρας επισκέφτηκε 
την Κρήτη για να μυηθεί στα 
εκεί μυστήρια. Βάση της 
μινωικής θρησκείας, όπως και 
όλων των πρωτόγονων 
θρησκειών είναι "ο κύκλος της 
βλάστησης".



Οι μειούμενοι στα Κρητικά 
Μυστήρια διδάσκονταν την 
Ιατρική, και τη μουσική τέχνη. 
Αρχικά λάτρευαν την Μεγάλη 
Μητέρα, τη Ρέα - Γη, γιατί αυτή 
συμβόλιζε την παραγωγική 
ανανεωτική φροντίδα της Μητέρας 
Φύσης. Οι θρησκευτικές τελετές 
ήταν απόδοση σεβασμού σ' αυτήν 
και εκδήλωση της παρακλήσεως 
για τη βοήθειά της. 



Η Ρέα, η Μεγάλη πανάρχαια Θεά, η 
θυγατέρα του Ουρανού και της Γης, η 
σύζυγός του Κρόνου και η μητέρα του 
Κρηταγενή Δία, λατρευόταν κάτω από το 
ιερό Δέντρο της στις υψηλές κορυφές 
των βουνών και των λόφων, καθώς και 
στα Ιερά Σπήλαια. Το Ιερό Δέντρο και το 
Ιερό Σπήλαιο ήταν σύμβολα της 
μητρότητας και της ζωής, δύο σημαντικά 
σύμβολα που επίσης συναντούνται σε 
όλες σχεδόν τις αρχαίες θρησκείες. 



ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΑΣ 
ΡΕΑΣ - ΓΗΣ

Στα μυστήρια αυτά έπαιρναν μέρος 
οι Κουρήτες, ιερείς που 
διακρίνονταν για τη σοφία τους. Τα 
μυστήρια αυτά είχαν κάποια 
ομοιότητα με τα Ελευσίνια 
μυστήρια. Τον μειούμενο τον 
οδηγούσαν μέσα σ' ένα σπήλαιο 
όπου έμενε έγκλειστος για 
διάστημα 27 συνολικά μέρες.



ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΗΤΑΓΕΝΗ ΙΔΑΙΟΥ 
ΔΙΑ

Στα μυστήρια του Κρηταγενή Ιδαίου Δία , 
λειτουργούσαν σε πρώτη τάξη τα Μυστήρια 
των ιδαίων Δακτύλων ή τα Κορυβαντικά. Τα 
Κορυβαντικά χαρακτήριζαν οι εξωτερικές 
τους τελετές στις οποίες έπαιρναν μέρος 
όλοι οι μυημένοι των πρώτων βαθμών, που 
παρασκευάζονταν για τις ανώτερες μυήσεις.



ΤΑ ΚΟΡΥΒΑΝΤΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Στα Κορυβαντικά Μυστήρια γίνονταν 
η μύηση σε κάποιο ανώτερο βαθμό με 
το λεγόμενο "Κορυβαντισμό", 
κάθαρση δηλαδή και αγιασμό με 
κορυβαντικές ιερουργίες και τελετές 
που κατά κάποιον τρόπο γιάτρευαν 
τους μειούμενους από του παλιού 
εαυτού τους τα πάθη. 



ΤΑ ΛΑΒΥΡΙΝΘΙΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Σ' αυτά οι μυήσεις ήταν προορισμένες για 
τους λίγους δοκιμασμένους, εκείνους που 
είχαν περάσει από την τελευταία μύηση των 
Κορυβαντικών, εκείνους δηλαδή που είχαν 
γίνει βάκχοι - ιερείς και είχαν υποστεί τη 
λεγόμενη Θρόνωση ή Θρονισμό. Στις 
ιεροπραξίες τους λάβαιναν μέρος μόνο 
ιερείς του Θεού Δία και της Μεγάλης 
Μητέρας Ρέας - Γης. 



ΤΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Τελούνταν στην Αττική και είχαν 
χαρακτήρα τόσο κοσμικό , όσο και 
μυστηριακό. Τα μικρά Διονύσια 
τελούνταν τον μήνα Ποσειδεώνα 
(τέλη Δεκεμβρίου, αρχές 
Ιανουαρίου), διακρίνονταν δε στα 
"κατά αγρούς", και στα "κατά 
άστυ".



Τα μεγάλα Διονύσια τελούνταν 
κατά τον μήνα Ανθεστηρίωνα 
(τέλος Φεβρουαρίου, αρχές 
Μαρτίου), και τον Ελαφηβίωνα 
(28 Μαρτίου μέχρι 2 Απριλίου). 
Κατά τον Ανθεστηρίωνα 
εορτάζανε τα Ανθεστήρια, που 
διαρκούσαν τρεις ημέρες. 



Την πρώτη ημέρα άνοιγαν οι ασκοί και 
δοκιμάζονταν το κρασί δωρεάν. Οι 
επιβαίνοντες σε άμαξα ξεστόμιζαν τολμηρά 
αστεία (από τότε έχει μείνει η φράση 
"άκουσε τα εξ αμάξης". Την δεύτερη ημέρα 
λάμβαναν χώρα τα Χόεια, κατά την οποία 
κάθε δόκιμος πέρναγε τον καθαρμό του 
πυρός του ύδατος και του αέρος. Κατά την 
τρίτη ημέρα γιορτάζονταν οι Χύτροι, τα 
πήλινα δοχεία εντός των οποίων ψήνονταν 
κάθε είδους σπόροι τους οποίους 
πρόσφεραν στον Διόνυσο και τον Ερμή.



KΑΒΕΙΡΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

Για τα Καβείρια μυστήρια υπάρχουν 
ελάχιστες πληροφορίες. Τα Καβείρια 
μυστήρια τελούνταν στην Σαμοθράκη, την 
Λήμνο την Ίμβρο και την Θράκη. Σύμφωνα 
με τον μύθο ο Δίας δίδαξε τις τελετές των 
Καβειρίων στον Ιάσονα. Κατά τον 
Ηρόδοτο όμως οι Πελασγοί οι πρώτοι 
κάτοικοι της Σαμοθράκης ήταν οι ιδρυτές 
των μυστηρίων, ενώ κατά τον Διόδωρο 
τον Σικελιώτη ο Ορφέας ήταν ο πρώτος 
που δίδαξε τις τελετές και τα μυστήρια. 



Σύμφωνα με τον Φιλόστρατο κάθε 
χρόνο και σε ορισμένο χρόνο στην 
Λήμνο (που κατά την αρχαιότητα 
ονομαζόταν Αιθαλιά) κατά την 
διάρκεια των εορτών των τελετών, 
έσβηναν όλα τα Φώτα στο νησί επί 
εννέα ημέρες, μέχρι να έρθει με πλοίο 
από την Δήλο το νέο πυρ. Γι αυτό τον 
λόγο και η λαμπάδα ήταν το σύμβολο 
των Καβείρων. 



ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ

Από τους πιο γνωστούς και 
αμφισβητούμενους μύθους είναι 
αυτός της Ατλαντίδος του Πλάτωνα. 
Πρόκειται όμως για μύθο ή κάποια 
μέρα θα αποκαλυφθεί όπως έγινε και 
με την Τροία ότι η Ατλαντίδα υπήρξε 
και ότι η συμβατική ιστορία πρέπει να 
αναθεωρήσει τις απόψεις της ; 



Σύμφωνα με την επίσημη ιστορία ο 
άνθρωπος έχει να επιδείξει έναν 
στοιχειώδη πολιτισμό από την νεολιθική 
εποχή γύρο στο 6000 π.χ., όσον 
αναφορά δε τους προγόνους μας αυτοί 
προέρχονται από τους Ινδο-
ευρωπαίους… Σύμφωνα με τον Πλάτωνα 
9500 χρόνια πριν από αυτόν (421 π.χ.), 
έγινε μεγάλη καταστροφή που είχε σαν 
αποτέλεσμα την βύθιση της Ατλαντίδος.



Ο χάρτης του Τούρκου 
Ναυάρχου Πίρι Ρέις αποτελεί ένα 
ακόμη μυστήριο για τις γνώσεις 
που είχαν οι αρχαίοι πολιτισμοί. Ο 
χάρτης του Piri Reis εμφανίζει τη 
Βόρεια Αμερική, τη Νότια Αμερική, 
τη Γροιλανδία και Ανταρκτική, 
ηπείρους που το 1513 δεν είχαν 
ακόμα ανακαλυφθεί. 





ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑ

"Μακάρι να ξεκαθαριζόταν το μυθικό 
και να έβγαινε από αυτό με την λογική 
μια ιστορική πραγματικότητα…"
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ



ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΗ

"Λέγουν ότι η ψυχή του ανθρώπου 
είναι αθάνατος και άλλοτε μεν 
τελειώνει, οπότε λέγομε ότι ο 
άνθρωπος αποθνήσκει, άλλοτε δε 
πάλιν γεννάται, ποτέ όμως δεν 
χάνεται"
ΜΕΝΩΝ-ΠΛΑΤΩΝΑΣ



Για τους Έλληνες όπως 
φαίνεται και από τον μύθο 
των Ελευσίνιων μυστηρίων, 

η μεταθανάτια ζωή ήταν 
δεδομένη , λόγω του 

αιώνιου τμήματος που 
υπήρχε μέσα στον 

άνθρωπο.



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο αρχαίος κόσμος κρύβει μια 
εκπληκτική σοφία που αν την 
ανακαλύψεις σε μαγεύει. Οι 
αρχαίοι ημών πρόγονοι ίσως 
ήξεραν περισσότερα από ότι 

υποπτευόμαστε. 



....Τέλος ας μην ξεχνάμε 
την φράση του 

Καντ: "όποιος έχει στα 
χέρια του τον πολιτισμό, 

έχει στα χέρια του τον 
κόσμο.."


