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ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ 
Δήμητρα (Δήμητρα, Γημήτηρ, Δαμάτηρ, Δαμμάτηρ, Δωμάτηρ, Δηω, Δωίς) 
Περσεφόνη (Φερεφάττα Φερεφόνεια, Πηριφόνα, Κόρος, Κούρη, Κόρη, άρρητος κούρα) 
Άδης (Αίς, Αϊδης, Άδης Αϊδονεύς)

ΤΟΠΟΙ 
Αθήνα - Δίπυλο Ιερά Πύλη - Ιερά Οδός

Άγρα (όχθη Ιλλισού) - Λόφος Αρδηττού
Ρειτοί – Λίμνη Κουμουνδούρου – Ποταμοί: Ιλισσός (εξαγνισμοί), Κηφισσός (γεφυρισμοί)

ΧΩΡΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ
Άνοδος – Κάθοδος – Ρήγμα
Το τεράτιο σώμα της γης περιλαμβάνει δύο επίπεδα. Το επιχθόνιο και υποχθόνιο. Στο πρώτο βασιλεύει η Μητέρα και στο δεύτερο η Κόρη. Οι χωρικές τους αντιστοιχίες 
είναι εμπλουτισμένες με την ίδια ουσία. Το ένα εμφανίζεται ως ζωή και το άλλο ως θάνατος. Με την έννοια όμως πως και τα δύο επίπεδα βρίσκονται σε διαρκή 
επικοινωνία (ανταλλάσσουν τα πλούτη τους μέσα σε μια αέναη κυκλική κίνηση). Είναι αυτή η βασική ιδέα του συστήματος που οργανώνει σε ένα σύνολο όλα τα 
δεδομένα. 
α. την λατρεία της Γης
β. την εορτή των γεννήσεων
γ. την εορτή των νεκρών.
Αυτή την κίνηση μιμούνται επίσης οι μυστικές λατρείες που η ουσία τους συνίσταται στο να συνδέουν σε ένα κύκλο μια κάθοδο στα σπλάχνα της γης με προσφορές 
που αναγεννούν τις δυνάμεις της και μια άνοδο προς το φως. Οι άνθρωποι συντρέχουν την πελώρια Γη μέσα από το τελετουργικό, στο μεγάλο της έργο και αυτό 

συνοψίζει την ανθρώπινη πρωτοβουλία.

ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ 
Ερμής – Ήλιος – Ίρις – Εκάτη

Η ΛΑΤΡΕΙΑ 

ΕΝΝΕΑ ΜΕΡΕΣ (Περιπλάνηση Δήμητρας)
Μύηση – Τελετή – Εποπτεία

ΕΠΟΠΤΕΙΑ   Visio Beatifica – Τελεστήριο



ΘΕΑΤΡΟ
Δρώμενα – Λεγόμενα – Δεικνύμενα

Ο μύθος

Η Λατρεία της Δήμητρας συμβολίζει την τραγωδία της φύσεως, φυτική βλάστηση, μαρασμός της γης, θάνατος και ανάσταση.
Αίσχυλος: Γαία πολλών ονομάτων μορφή μία.
Ρέα Κυβέλη Γαία (Μητέρες θεές)
ΔΗΩ Γη-μήτηρ Δήμητρα
Δήμητρα Γημήτηρ Δαμάτηρ Δαμμάτηρ Δωμάτηρ Δηω Δωίς
Σύμβολο της ίδιας ιδέας, η Δήμητρα διαδέχεται τη Γαία στο Μυθολογικό Κύκλο. Συμβόλιζε το σύνολο, την ολότητα στα βάθη της γήινης σφαίρας, την έκταση της, το 
καλλιεργημένο έδαφος, τους καρπούς και τα προϊόντα που την κοσμούν.
Η Δήμητρα θεσμοφόρος θεσμοθέτις εγγυάται την περιφρούρηση του Μητρικού δικαίου στην πιο βαθιά και πλατύτερη εκδοχή του.
Περσεφόνη – Φερεφάττα Φερεφόνεια – Πηριφόνα – Κόρος – Κούρη – Κόρη – άρρητος κούρα, είναι μεσάζουσα αυτή που ακύρωσε την αδιαπέραστη απόσταση από 
τον Άδη.
Η Περσεφόνη, χθόνια και αδυσώπητος ανάσα των νεκρών, η κόρη της θεάς παρέχουσα τη ζωή και αφαιρούσα αυτήν, αντιπροσωπεύει μαζί με τη Δήμητρα «το γίγνεσθαι 
και απόλυσθαι», την κυκλική τροχιά της ζωής. Κατά το Μύθο, η Περσεφόνη αρπάζεται από τον Άδη, υιό του Κρόνου και Αδελφό του Δία και του Ήλιου (Αίς, Αϊδης, Άδης 
Αϊδονεύς σημαίνει αόρατος σε αντίθεση με τον Ήλιο που είναι ορατός) στο Νύσσιον πεδίο τη στιγμή που απλώνει τα χέρια να κόψει ένα νάρκισσο, η γη άνοιξε στο Νύσσιον 
πεδίον και ο κύριος του κάτω κόσμου ο γιος του Κρόνου εμφανίστηκε με τ’ άλογα του.
Η Δήμητρα για εννέα μέρες θα γυρίσει τον κόσμο θρηνώντας τη θυγατέρας της, μια φύση που της είναι συγγενική. Η Εκάτη και ο Ήλιος βοήθησαν τη Δήμητρα φέρνοντας 
την είδηση. Κατά τον ομηρικό ύμνο, η Δήμητρα θα αφιχθεί στην Ελευσίνα, στο Παρθένιο φρέαρ όπου συναντά τις θυγατέρες του Κελεού και της Μετάνειρας ερχόμενη 
από την Κρήτη (Κρήτηθεν) θα φιλοξενηθεί στο Παλάτι και εκεί θα θεσπίσει τη λατρεία της στο λαό των Ελευσινίων.
Αποτυχία της Αθανασίας του Δημοφώντος. Ήταν έτοιμη να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο σε θεό. Τριπτόλεμος Κελεός Διοκλής Εύμολπος Κελεός
Στο Ναό που ιδρύθηκε στην Ελευσίνα η Δήμητρα θα συνδιαλλαγεί με τους θεούς οι οποίοι ανησύχησαν για την ξηρασία που επέφερε η θεά στη γη.
Η Περσεφόνη θα μοιράζεται ανάμεσα στον κάτω κόσμο και τη γη. 1/3 κάτω από τη γη. Η άνοδος και η κάθοδος της συμβολίζει την επανάληψη της ζωής στις δυο πλευρές 
της γης. Από το θάνατο της θεάς δημιουργήθηκε η ιδέα του σπόρου, πριν την εξαφάνιση της Περσεφόνης δεν υπήρχε σιτάρι, ο σπόρος και η συγκομιδή δόθηκε στους 
ανθρώπους μετά την κάθοδο της Περσεφόνης στον κάτω κόσμο. Δηλαδή ο θάνατος/το θάψιμο του σπόρου αποτελεί προϋπόθεση για την ανάπτυξη του. Ο συμβολικός 
θάνατος της Περσεφόνης εξουδετερώνει την αδιαπέραστη απόσταση ανάμεσα στον Άδη και τον Όλυμπο. Μεσάζουσα ανάμεσα σε δύο κόσμους θα μπορούσε από δω και 
πέρα να επεμβαίνει στη μοίρα των θνητών. (Épiphanie – επιφάνεια Médiatrice)
«Η κοσμικά ενοραματική προοπτική των Ελευσινίων μυστηρίων τοποθετούσε το θάνατο στο βάθος και το κέντρο του παντός, όχι όμως διόλου ως νεκρό σημείο, 
απεναντίας συνδυασμένο με την κοσμογονική και την Παλλιγενετική δύναμη του sexus ως το πιο βαθύ και πλούσιο μυσταγωγικό ορμητήριο για την πλέρια κατανόηση 
και πραγμάτωση του πιο μεγάλου και ενδόμυχου αιτήματος της ζωής» Σικελιανός, Ελευσίνια διαθήκη.

Η λατρεία

Τα Ελευσίνια, μια από τις γιορτές των Αθηναίων, διακρίνονται στα Μικρά και Μεγάλα μυστήρια. Τα μικρά μυστήρια, αφιερωμένα στην Περσεφόνη, τελούνταν το μήνα 
Ανθεστηριώνα (Φεβρουάριο) στην Άγρα (αριστερή όχθη Ιλισού μεταξύ λόφου Αρδηττού και Παναθηναϊκού σταδίου). Αγραί → από το Άγρα=κυνήγι είναι μια εισαγωγή στα 
μεγάλα μυστήρια με καθαρμούς, νηστείες, όρκους μυστικούς. «Τεράστια μέθοδος η μύηση των Αρχαίων για όποιον έσκυψε στα σύμβολα, στην Τέχνη, στο ανάστημα των 
αξιών των ασύγκριτων ηρώων του αρχαίου κόσμου. Ένα ουσιαστικά παγκόσμιο δράμα, από τη γνωριμία του οποίου καλλιεργούνταν στους μύστες μια καθαρή ενατένιση 
του συνόλου προβλήματος του κόσμου, μια ενατένιση καθόλου αφηρημένη που δεν ακρωτηρίαζε τη ζωντανή ακεραιότητα των ανθρώπων» Σικελιανός, Ελευσίνια 



διαθήκη.
Τα μεγάλα μυστήρια τελούνταν στις 14 του Βοηδρομιώνα (Σεπτεμβρίου). Μεγαλόπρεπη και πάνδημη τελετή, κρατούσε 9 μέρες εις ανάμνηση της εννεαήμερης περιπλάνησης 
της Δήμητρας.
Οι συμμετέχοντες ονομάζονται Μύστες, οι εορτές μυστήρια κατά τη διάρκεια των οποίων τα μυστικά κοινωνούνται.
Νηστεία–καθαρμοί
1ο στάδιο Μύηση
Μυέω-μυώ κλείω, κλείεσθαι τους οφθαλμούς 
Περίχησις ύδωρ
        »        πυρ
Το αίμα της θυσίας
Καπνοί από βότανα
2ο στάδιο Τελετή τελέω - τελώ
Τελείν – δραν – δρώμενα – δράμα Δρημοσύνη ιερών
Η εμπειρία της ψυχής μετά το θάνατο συγκρίνεται με τις δοκιμασίες του μυουμένου.
1η ημέρα συνάθροιση των μυημένων. Μεταφορά ιερών συμβόλων από την Ελευσίνα στο Ελευσίνιο της Ακρόπολης της Αθήνας. Εμφάνιση του Ιεροφάντη και Δαδούχου, 
προσκομιδή των ιερών συμβόλων σε κύστες (κάλαθοι). Η πομπή των ιερειών με τις κύστες έφθανε στους Ρειτούς (σημερινή λίμνη Κουμουνδούρου). Η προϋπάντηση της 
πομπής από το σύνολο της πόλης περνά από το Δίπυλο.
Κύστις περιεχόμενα σύμβολα
Το Χρυσό πευκόμηλο σύμβολο γονιμότητας και της γεννήσεως Ο Ελικοειδής όφις παγκόσμιος εξέλιξη της ψυχής Το αυγό σφαίρα και θεία τελειότης
2η ημέρα Αγυρμός – πρόρρησις πρόσκληση συμμετοχής από τους εκπροσώπους Αθηναίων Ευμολπιδών, Κηρήκων στην Ποικίλη στοά παρουσία ιεροφάντη και δαδούχου. 
Αγυρμός – εκκλησία
3η ημέρα Την Τρίτη ημέρα οι μύστες πήγαιναν στη θάλασσα – άλαδε έλασις.
4η ημέρα Καλάθου κάθοδος, γυναίκες κρατώντας μυστικές κύστεις προσέφεραν θυσίες.
5η ημέρα Μύηση καθυστερημένων Επιδαύρεια ή Ασκληπεία, δαδούχοι οδηγούν τους μυημένους στο Ναό της Δήμητρας στην Ελευσίνα.
6η ημέρα Μετέφεραν από τον Κεραμεικό στην Ελευσίνα το άγαλμα του μυστικού Ίακχου. Στο πέρασμα τους από τον αθηναϊκό Κηφισσό τους υποδέχονταν οι ελευσίνιοι με 
σκώμματα τα οποία ονομάζονταν γεφυρισμοί. Στους Ρειτούς έδεναν ταινίες στο βραχίονα και το πόδι κάθε μύστη ως σημείο εξαγνισμού. Στην Ελευσίνα, όπου γίνεται η 
Ιάκχου υποδοχή – τοποθέτηση των ιερών, καθαρισμός των μυστών από το καλλίχορον φρέαρ, με κατεύθυνση προς το τελεστήριο όπου διανυκτερεύουν, μυούνταν στην 
εποπτεία, το τελευταίο στάδιο της Μύησης. Στήνουν χορούς στο καλλίχορον φρέαρ δίπλα στα μεγάλα προπύλαια. Μετά τη νηστεία οι μύστες κοινωνούν τον κυκεώνα. 
Μείξις νερού – σταριού και γλήχωνος, ο κυκεών συνετέλει στην πρόκληση παραισθήσεων και στη δημιουργία τερατωδών οπτασιών. Πάντως όσα συνέβαιναν εκεί 
προκαλούσαν φρίκη και τρόμο (Κλήμης Αλεξανδρεύς).
Η Μύηση στις Αγρές αντιπροσωπεύει την πιο φυσική πλευρά των μυστηρίων ενώ η Εποπτεία την πιο πνευματική.
9η ημέρα πλημοχόαι από το όνομα του αγγείου που χρησιμοποιούσαν για να χύνουν νερό και κρασί σε χάσμα της γης (τιμή στους νεκρούς–χοαί). Το τι συνέβαινε κατά 
την εποπτεία festival of vision-having seen, κατά τον Kerenyi, διαφέρει κατά τις απόψεις των μελετητών.
Μιλούν για το συμβολισμό των γάμων της γης και του ουρανού (Δήμητρας–Διός) ή (Περσεφόνης–Διός) ιεροί γάμοι οι οποίοι αναπαρίστανται δια γενετησίων χειρισμών 
του φαλλού και κτενός και συμβολίζουν τη μυστική ένωση των μυημένων με τη θεά. Imitatio Deae Ή την εμφάνιση του τεθερισμένου στάχυος, σύμβολο της δημιουργικής 
δυνάμεως της μητρός γης. Ή ακόμη την πρόκληση οραμάτων που συμβολίζουν την κάθοδο στο υποχθόνιο κατώφλι του Άδη. Κατά άλλους την επιφάνεια της Περσεφόνης, 
την ένωση της με τη Μητέρα της που συνιστούσε ίσως κεντρικό επεισόδιο της εποπτείας. Άλλωστε κατά τους διαφόρους ερμηνευτές είναι συγχρόνως η μητέρα και 
κόρη – βασική ταυτότης μητέρας και κόρης, μία και η αυτή φύσις.

Το ιερό

Στο ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα η μυστική αυτή θρησκεία δημιούργησε και το αντίστοιχο οικοδόμημα, το τελεστήριο. Ο ελληνικός κόσμος ολόκληρος δεν έχει κάτι 



παρόμοιο να επιδείξει.
Το ιερό επεβλήθη με τη φόρμα ενός κύβου ο οποίος σχημάτιζε μια αίθουσα με υποστήλιο Δωρικό από πεντελικό μάρμαρο. Η αίσθηση της αρχιτεκτονικής φόρμας 
δεν εκδηλώνονταν απ’ έξω, αντίθετα οδηγούσε προς το εσωτερικό, προς ένα κέντρο μυστικό. Μπορούμε να υποθέσουμε πως στο Τελεστήριο επέζησε η μορφή του 
Προελληνικού Μεγάρου.
Στον Ομηρικό ύμνο 610 π.Χ. αναφέρονται:
Το Παρθένιον φρέαρ Νηός – Ναός Πόλις και Τείχος
Δεν αναφέρονται: Η αγέλαστος πέτρα βρίσκεται κατά τον Rubelsohn στη θέση της σημερινής Παναγίτςας.
Το ιερό της Δήμητρας δημιουργήθηκε, όπως φαίνεται από τον Ομηρικό ύμνο, γύρω στα 1500 π.Χ. Σ’ αυτήν την περίοδο σημειώνεται η ύπαρξη του καλλιχόρου φρέατος. 
Το ιερό μεταβάλλεται στα μέσα του VIII αργότερα του VII από το Σόλωνα, κάθε αλλαγή προϋποθέτει την επέκταση του τελεστηρίου. Στο 2ο τέταρτο του 6ου και αρχές του 
5ου γνώρισε μεγάλη άνθιση οφειλόμενη στους Πεισιστρατίδες.
Η παράδοση θέλει την καταστροφή του ιερού το 480 π.Χ. από πυρκαγιά των Περσών. Το 465 π. Χ θα αρχίσει η ανακατασκευή από τον Κίμωνα μ’ ένα πνεύμα πια κλασικό, 
είναι η στιγμή που ξεπερνιέται η Αρχαϊκή φόρμα. Θα συνεχισθεί κατά την περίοδο του Περικλέους με αρχιτέκτονα τον Ικτίνο και τελικά φαίνεται πως θα κατασκευαστεί 
από τον αρχιτέκτονα του Κίμωνα τον Κοροίβο. Από το Φίλωνα τέλος θα επεκταθεί το τελεστήριο για τελευταία φορά το 170 μ.Χ.

Η καταγωγή

Η Ελευσίνα οφείλει τη φήμη της και τη μακρόχρονη ζωή της στα περίφημα Ελευσίνια μυστήρια. Αρχαίος αττικός δήμος που περιλαμβάνει την περιοχή Αιγάλεω και της 
Μεγαρίδας λεγόταν Θριάσιον πεδίον, συνδεόταν με την Αθήνα δια της Ιεράς οδού (2000 χρόνια φωτεινός μεγάλος δρόμος, ο από παράδοση μιας μυστικής και ιδιαίτερης 
παλιάς λατρείας θρησκευτικά ακέραιας της Αρχαίας Ελλάδος δρόμος. Η μεγάλης βιολογικής, στρατιωτικής και οικονομικής σημασίας αρτηρία του Κηφισσού συνέδεε την 
Πελοπόννησο, Βοιωτία, Φωκίδα, Β. Ελλάδα.)
Η Ελευσίνα καθιερώθηκε πανελληνίως την εποχή που ανήκε στο Αθηναϊκό κράτος και πήρε διαστάσεις διεθνείς όταν οι Ρωμαίοι έγιναν κύριοι του αρχαίου κόσμου. 
Έρχονται λοιπόν από τον Ελλαδικό και Ρωμαϊκό κόσμο…. Μυημένοι ανάμεσα τους ο Δημήτριος ο Πολιορκητής, ο Δομητιανός Αύγουστος, ο Ανδριανός, ο Μ. Αυρήλιος. 
Το 1812 μέλη της Εταιρείας dilletanti θα ξεθάψουν τα ερείπια. Ο Lenorman θα εργασθεί το 1860 και η αρχαιολογική εταιρεία το 1882. Ο Φίλιος το 1892 και από το 
1917-1930 ο Κουρουνιώτης και ο Γ. Μυλωνάς. Το 1927 ο καθηγητής Ferdinand Noak θα εκδώσει το μνημειώδες βιβλίο “Ελευσίς ιστορική και αρχαιολογική ανάπτυξη 
του ιερού”. Τοποθετεί την αρχή του στους ιστορικούς χρόνους και ίσως στον 8ο αιώνα. Είναι δύσκολο να προσδιορίσει κανείς την πρώιμη ιστορία του ιερού. Μέσα από 
τη λογοτεχνία και ιδιαίτερα τον ομηρικό ύμνο μπορεί κανείς να διακρίνει τις περιοχές της ελευσινιακής τοπογραφίας που συνδέθηκαν με τις Αρχές των ελευσινιακών 
τελετουργιών.
Τα ιστορικά γεγονότα τοποθετούν τη ζωή του Ευμόλπου και τον ερχομό της θεάς στα Μυκηναϊκά χρόνια. Οι ευμολπίδες έρχονται από τη Θράκη και εγκαθίστανται στην 
Ελευσίνα, θα αποτελέσουν δε τη γενιά των ιεροφαντών και κηρύκων. Ο Ιμέραλδος, γιος του Ευμόλπου, θα νικηθεί από τον Ερεχθέα και η Ελευσίνα θα περάσει στην 
κυριαρχία των Αθηναίων.
Η περιγραφή του ομηρικού ύμνου (610 γεωμετρικοί χρόνοι) περιέχει ένα πολιτικό σύστημα που σίγουρα ανήκει στους μυκηναϊκούς χρόνους. Ο Κελεός είναι κοίρανος 
και οι βασιλείς Θεμιστοπόλοι, η αρχιτεκτονική διάταξη είναι αυτή του μεγάρου Αίθουσα, δόμος, θάλαμος. Ενώ η ιερά οικία είναι πιο κοντά στα χρόνια που συντέθηκε 
ο ομηρικός ύμνος έχει ένα πέρασμα που επικοινωνεί με τους υπόλοιπους χώρους. Από τις περιγραφές επίσης του ομηρικού ύμνου μπορούμε να συνάγουμε τις 
τοπογραφικές ενδείξεις. Τοπολογία σε σχέση με τον ύμνο Το Παρθένιον φρέαρ, το Καλλίχορον φρέαρ – το ναό της Δήμητρας – τα τείχη της Πόλης – το Νύσσιον Πεδίον, 
μεταξύ Κηφισσού και Ελευσίνας, πιστεύεται πως το Καλλίχορον μπορούσε να είναι η τρύπα που άνοιξε ως χάσμα στη γη απ’ όπου και πετάχτηκε ο Άδης με το άρμα του. 
Τόσο καλά ο συγγραφέας του ύμνου γνώριζε τις επίσημες παραδόσεις της Ελευσίνας που φαίνεται κατά τους μελετητές πως ήταν Ελευσίνιος.
Οι τελετές στην Ελευσίνα φαίνεται πως αποκρυσταλλώθηκαν τον 7ο αιώνα. Το πρωϊμότερο τελεστήριο τοποθετείται στις αρχές του 8ου αιώνα, τα δε μυστήρια τελούνται 
στην πλέον πρώιμη περίοδο στην ύπαιθρο. Μεγάλες προσωπικότητες συνέδεσαν το όνομα τους με τις αρχιτεκτονικές αλλαγές: Πεισίστρατος, Κίμων, Περικλής, Ικτίνος, 
Λυκούργος, Φίλων. Στη Ρωμαϊκή περίοδο τον 2ο αιώνα το ιερό έφθασε στο ζενίθ της ανάπτυξής του. Σ’ αυτό τον ίδιο αιώνα αρχίζει και η καταστροφή του (από βαρβαρικά 
φύλα). Μεγάλες ζημιές υπέστη το ιερό το 346 από τις ορδές του Αλάριχου όταν αυτός κατέλαβε το Μεσογειακό κόσμο. Αλλά το τελεστήριο ίσως κατεστράφη από τους 
Χριστιανούς στα μέσα του 5ου αιώνα- όταν έκτισαν εκκλησία στα ερείπια του τελεστηρίου. Το τέλος με βεβαιότητα φαίνεται πως άρχισε κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού 



τότε θα κλείσουν οι πόρτες του τελεστηρίου οριστικά όπως και η φιλοσοφική σχολή των Αθηνών.
Από το όνομα Ελευσίνα «Ελευσίς» – «Άφιξις» φαίνεται πως δεν γεννήθηκε κάτι αυτόχθονο αλλά είναι το τέρμα ενός πολυώδυνου ταξιδιού. Αυτός ο ερχομός στην 
Ελευσίνα είναι αποτέλεσμα μιας καταδίωξης συστηματικής (κάποιων νεώτερων αυθαίρετων Θεών) εναντίον ηρώων οι οποίοι μάχονταν να διασώσουν τους αθάνατους 
θεσμούς της Μητέρας γης.
Φαίνεται, κατά τον Nilsson, ότι αντιπροσωπεύει την άμυνα ενός Μινωικού και αργότερα Μυκηναϊκού ιερατείου εναντίον ταυτόχρονων εξελίξεων – Δωρικών επιδρομών. 
Παραβλέπει τη σύνδεση με την Ινδία και Αίγυπτο και βεβαίως τη συμβολή των Δωρικών Δελφών που με τους χρησμούς τους θέτουν τέρμα στους αγώνες Ερεχθέα-
Ευμόλπου. Η Ελευσίνα με το συμβολισμό της και οι Δελφοί με τον ενιαίο λόγο του Ήλιου μιλούσαν για μια υπέρτατη καθολική Διαιτησία.
Από αυτήν την άποψη η Ελευσίνα είναι το τελευταίο λείψανο και η τελευταία κιβωτός κάποιας θρησκείας κυνηγημένης που κοιτούσε να πιαστεί από κάποια γωνιά της 
γης, δεν είναι παρά ένα λιμάνι σταθερό της τραγικής περιπλάνησης, κρύβει δε ένα παγκόσμιας σημασίας κοινωνιολογικό ιστορικό γεγονός. Η ιστορική πλευρά της 
μητριαρχίας είναι η πρώτη οικονομική, νομική ζωή των πρώτων Αθηναίων Ετρούσκων, Αιγυπτίων, Αρκάδων, Αργείων, Καρών, Πελασγών.
Η Δήμητρα θεσμοφόρος (θεσμοθέτις) Ευρύνομη περιπλανήθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι να φθάσει σ’ αυτό το τέρμα. Όπως και ο ίδιος ο Τριπτόλεμος που είχε 
εντολή να οργώσει και να σπείρει ολόκληρη τη γη.
Η Ελλάδα κατοικήθηκε από πανάρχαιους αποικισμούς (Σανσκριτική γλώσσα–Βέδες). Του λόγου το αληθές φαίνεται στις λέξεις που διατήρησε ο Ησύχιος οι οποίες 
προσφέρονταν όταν διαλύετο η συγκέντρωση των μυουμένων.
Κογξ-κάσκα (βαθύτερο αντικείμενο ανθρωπίνου πόθου)
Πάξ-πάκσα (κύκλος, στροφή μετάβαση Pace Pax ειρήνη ευλαβική σιωπή)
Oμ (εισπνέεται στην αρχή των προσευχών)
Πριν καταλήξουν στη σανσκριτική καταγωγή τους οι λέξεις αυτές εννοήθηκαν σαν φοινικικές, αιγυπτιακές, εβραϊκές (χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα από τους 
Βραχμάνες).
Οι αναφορές αυτές γίνονται για να τονίσουμε την καταγωγή των μυστηρίων από την Ανατολή. Η Αίγυπτος φαίνεται πως υπήρξε η δεξαμενή όπου διυλίζονταν οι 
θρησκευτικές ιδέες και τα δόγματα των αρχαίων πολιτισμών.
Η προσφυγή του Δαναού και των πενήντα Δαναΐδων στο Άργος, απογόνων της πολύπαθης Ιούς και του Δία, κυνηγημένες από τα ισάριθμα εξαδέλφια τους (γιούς της 
Αιγύπτου) που ήθελαν να τις παντρευτούν με τη βία (και επομένως να σφετεριστούν προϋπάρχοντα ιερά κληρονομικά δικαιώματα) τι άλλο είναι από την καταδίωξη της 
μητρικής αρχής της ζωής; Βρίσκουν καταφύγιο στην Αργολίδα και το βασιλιά Πελασγό.
Όταν φθάνουν τα ξαδέρφια τους, ο Δαναός δεν θέλει να εκτεθεί στο Άργος, γι’ αυτό ζητά από τις θυγατέρες του να παντρευτούν τους γιούς του Αιγύπτου και να τους 
αφανίσουν την πρώτη νύχτα στα κρεβάτια τους. Εκτός από την Υπερμνήστρα, υποκύπτουσα στον Έρωτα και τον πόθο για την γέννηση παιδιών (θεμελιώνει τη νέα βασιλική 
γενιά) και έτσι οι Πελασγοί μετονομάζονται Δαναοί. Το Ηραίο με την Υπερμνήστρα ως πρωθιέρεια λειτούργησε καιρό ως καθαρά μητριαρχικός ναός ιερειών. Οι Δαναΐδες 
θεσπίσανε τα πρώτα θεσμοφόρια τα οποία προηγήθηκαν και προετοίμασαν τη διδαχή του Ελευσίνιου ιερού.
Το Ηραίο του Άργους όπου η ύλη και η ιδέα η κοσμική και βιολογική αρχή συγχωνεύονται με τη φύση, είναι το πνευματικότερο και μητρικότερο σημείο ακέραιας της 
Ελλάδας. Η διασταύρωση αυτή η Αιγυπτιοπελασγική είναι μεγάλη συμβολή για την πρωτοελλάδα, αφού σταθεί και δουλέψει στο Άργος θα αποκτήσει διέξοδο αλλού 
στην Ελλάδα όπου διυλιζόμενη στο τέλος θα μοιάζει σαν αυτόχθονη βγαλμένη από τη λεπτότατη γη της Αττικής. Στα στοιχεία λοιπόν καταγωγής των Ελευσινίων όσα 
προαναφέραμε δεν πρέπει να λησμονούμε την κρητική παράδοση που αποτελεί συνδετικό κρίκο (καθώς και την θρακική).
Ιώ
Δεν θα πρέπει να λησμονούμε την περιπλάνηση της Ιούς (της κατά τόπο πασχούσης γυναικός), την οποία ταυτίζουν οι ιεροί λόγοι του Ηραίου με την Ίσιδα και τη Δήμητρα 
– εκείνη ξεκινώντας από τα βάθη της Ασίας πέρασε από την Αίγυπτο, φιλοξενείται στο Άργος και κυνηγημένη από την πίεση αντίξοων συνθηκών καταστάλαξε ως 
εσωτερικός αγώνας στα άρρητα μυστήρια.
Όσο επιστρέφουμε στους αιώνες, στους πριν και μετά την κλασική περίοδο, πολυάριθμοι είναι οι άξονες που μας ενώνουν με το παρελθόν. Ο κόσμος αποξενώνεται, για 
να μην πούμε αποξενώθηκε από τις πρωταρχικές μορφές ενέργειας της συλλογικής μας συνείδησης, οι οποίες είναι αφανέρωτες. Φαίνεται πως μόνο τα θεμέλια αυτής 
της συνείδησης οδηγούν τον άνθρωπο στο να μορφοποιήσει τα σύμβολά του, ακουμπώντας σε αναφορές πολιτισμικές του φαντασιακού, αισθησιακού και διανοητικού 
του κόσμου (λογαριάζοντας τα καμιά φορά σαν στήριγμα, προστασία και απειλή). Για να κάνει ο άνθρωπος το βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση χρειάζεται μια μακρά 
διεργασία, ώστε οι αφανέρωτες πηγές να γίνουν πνευματική ενέργεια που εκφράζει την ολότητα (στα ελληνικά η λέξη σώζων – σωτηρία έχει την έννοια της ολότητας).
Ο άνθρωπος οδηγείται από τα αισθητά στα νοητά, έτσι ώστε να αποκτά τη δυνατότητα να βρίσκεται σ’ αυτήν την ενδιάμεση εσωτερική κατάσταση που μπορεί να 



απολαμβάνει και τις δύο όψεις.
Ίσως εδώ βρίσκεται η μυστηριακή δύναμη της μορφής. Όλα τα πράγματα κατέχουν τη μυστηριακή αυτή δύναμη. Ο τρόπος που θα μπορούσε να προσεγγίσει κανείς αυτήν 
τη δυνατότητα, που είναι και σκοπός της τέχνης, είναι όχι απλώς να αποδώσει το ορατό αλλά να μας κάνει να δούμε το ορατό.
Στα ελληνικά έχουμε δύο λέξεις κλειδιά που μας παραδόθηκαν και εναπόκειται σε εμάς να τις ανακαινίσουμε και να τις κάνουμε δικές μας η λέξη Μυστήριο από το 
ρήμα μυέω–μυώ που σημαίνει και δηλώνει μια μυστική καλυμμένη πραγματικότητα, η οποία αποκαλύπτεται μόνο μέσω της μυήσεως και η λέξη σύμβολο (συν-βάλλω) 
σημαίνει θέτω κάτι μαζί (που ενώνει το ορατό και το νοητό). Κάθε περίοδος είναι σύγχρονη, έλεγε ο Ezra Pound, το 1920 με τη φράση Make it New καθόριζε αυτό το 
στοιχείο της διαχρονικότητας. Με την λέξη make ενοούσε πως είναι η δημιουργία του καλλιτέχνη, it είναι η παράδοση και new είναι εκείνο το στοιείο που χαρακτηρίζει 
τη γενιά σου και το οποίο δεν ήταν προηγουμένως ορατό.
Το κλειδί των μυστικών αντιστοιχιών σήμερα έχει χαθεί. Η ρήξη ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινα θρησκευτικό είναι ριζική. Ένα μέρος όμως της ανθρώπινης ύπαρξης 
έχει ανάγκη από τα σύμβολα, με ποια όμως έννοια; Το προλογικό και το υπερλογικό υποσυνείδητο, όλη η κλίμακα των ψυχοσωματικών σχέσεων ζητάει αυτόν τον 
ενορατικό, αλογικό τρόπο συνάντησης με την πραγματικότητα.

Τελετή – Εορτή
Μύηση – Μετάβαση – Μεταβολή

Υπάρχει μια εικόνα παραστατική στον Πλατωνικό Μύθο: το πέρασμα μέσω του θρόνου της Μεγάλης Θεάς Ανάγκης στην πορεία προς την αναγέννηση. Η κεντρική ιδέα 
της τελετουργικής μυήσεως στηριζόταν στην ιδέα του θανάτου και της αναγέννησης· η ημέρα της τελετουργίας της μυήσεως ήταν μια γενέθλιος ημέρα. Το τελετουργικό 
εξουδετερώνει την ιδέα του θανάτου.
Η οικογένεια των λέξεων που αντιστοιχεί στα μυστήρια είναι το ρήμα τελέω–τελώ (τελείν–τέλος) και σημαίνει πραγματοποιώ, εορτάζω, τελείωσις. Η μετάβαση που 
χαρακτηρίζει τις τελετές-τελετουργίες είναι αυτή η εμπειρία της βιώσεως των μυθικών αξιών μιας κοινωνίας και η εξασφάλιση τους σ’ αυτήν. Οι τελετουργικές πράξεις 
λοιπόν ρυθμίζουν, μεταμορφώνουν, εκπληρούν σε συμβολικά σημεία και τόπους όπου συμβαίνουν μεταμορφώσεις του συνηθισμένου και του καθημερινού μέσω της 
μεταβολής σε μια κατάσταση εξαιρετική,  σε συμβολικά σημεία και τόπους (τελεστήριον).
Μέσω των τελετουργιών/τελετών δηλώνεται η έννοια του ιερού, του θρησκευτικού αφιερώματος, η έκ-σταση από την ατομικότητα. Η τελετουργία σχηματίζει το πρότυπο 
της ζωής, το σχέδιο της ζωής τοποθετώντας τα θεϊκά μοντέλα στις ανθρώπινες πράξεις. Οι τελετές-τελετουργίες ορίζουν τις περιοδικές αναδημιουργίες του κόσμου.
Η τελετή στην αρχική της εκδοχή προέρχεται από το τελείν – δράν (Δρημοσύνη ιερών) και σημαίνει την τελειοποίηση δια της μυήσεως -«Τελετή ην μυστηριώδης πράξη» 
(Πλάτων, Φαίδρος) -«Πράξεις τελούμεναι κατά την μύησιν» (Ευριπίδου, Βάκχαι).
Ο όρος μύηση (initiation) στην πιο γενική του έννοια καταδεικνύει ένα corpus τελετουργιών ή και προφορικές διδασκαλίες, σκοπός των οποίων είναι η αποφασιστική 
μεταβολή στο θρησκευτικό, κοινωνικό και ατομικό status του μυημένου προσώπου.
Με φιλοσοφικούς όρους η μύηση αποτελεί τη βασική αλλαγή στην υπαρξιακή συνθήκη· ο μυημένος είναι άλλος μετά τη μύηση. Η μύηση εισάγει τον μυημένο στην 
ανθρώπινη κοινότητα και σ’ ένα κόσμο πνευματικών και παιδευτικών αξιών.
Αν το κεντρικό στοιχείο της μυήσεως είναι ο συμβολικός θάνατος του μυημένου, η τελετή σημαίνει τη συμβολική του αναγέννηση/τη γιορτή της επανόδου του στην ζωή. 
Στην ουσία επανέρχεται στην ζωή ένας νέος άνθρωπος ο οποίος υιοθετεί ένα άλλο τρόπο υπάρξεως: την αρχή μιας πνευματικής ζωής και όχι την κατάργηση της με το 
θάνατο, όπως εκλαμβάνεται στον μοντέρνο κόσμο.
Οι εικόνες του θανάτου μέσω των τελετουργικών συμβόλων είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την σπορά, την εμβρυολογία, καταδεικνύοντας έτσι μια εν δυνάμει νέα ζωή 
που βρίσκεται στο δρόμο της προετοιμασίας, κατά αναλογία με την πράξη της σποράς.
Στην χωρική θεώρηση ενός ιδανικού κέντρου μέσα στον άνθρωπο, που ξεκινά από τον πυρήνα –τον σπόρο, στον οποίο ενυπάρχει το άπειρο– το απεριόριστο με την 
σημασία που του απέδιδαν οι παλαιότεροι έλληνες φιλόσοφοι, ως το πρωταρχικό δηλαδή συστατικό απ’ όπου πηγάζουν οι αρχές (αι αρχαί).
Η μυθολογία αναφέρεται στις αρχές, εκεί όπου ξεκινάει και επιστρέφει καθετί το ατομικό και ξεχωριστό· στις αρχές που παραμένουν αιώνιες, νέες, ανεξάντλητες, 
αδιάσπαστες σε μια άχρονη πρωταρχικότητα, σ’ ένα παρελθόν το οποίο επίσης παραμένει άφθαρτο εξ αιτίας των επαναλαμβανόμενων αναγεννήσεων.
Αυτό το στοιχείο της αναγεννητικής επανάληψης μέσω της μυήσεως είχε μεγάλη σημασία για τη συνείδηση του προμοντέρνου ανθρώπου, οι συμβολικές πράξεις μέσω 
της τελετής / γιορτής έθεταν τέλος στον φυσικό άνθρωπο και εισήγαγαν την καλλιέργεια και την παιδεία.



Το δέος με το οποίο ο άνθρωπος των αρχαϊκών κοινωνιών ανέλαβε να μεταφέρει τις πνευματικές αξίες (γι’ αυτόν η καλλιέργεια ήταν έργο των υπερφυσικών δυνάμεων) 
μέσω της μετάβασης και μεταβολής, τον έφερε σε επαφή με το θεό και τις υπερφυσικές δυνάμεις, κάνοντάς τον να μετέχει στην δημιουργική τους ενέργεια και δράση.
Με τα δρώμενα και μ’ ένα τρόπο ακατανόητο σε μας, ταυτίζονταν οι άνθρωποι με τα σύμβολα και εξοικειώνονταν με τους θεούς, γίνονταν ένθεοι.
Αν η τελετή / εορτή στην αρχική της εκδοχή προέρχεται από το τελείν–δραν, τα «μεγάλα τέλη» που αναφέρονται στην μεταβολή της ψυχής κατά τον Πλάτωνα και 
επιτυγχάνονται δια της προκαταρκτικής τελετουργίας της μυήσεως είναι τα πρώτα που αφήνουν την ψυχή κενή από όλες τις δυνάμεις που κάποτε την εξουσίαζαν 
και σήμαιναν τον καθαρμό της: «τούτων δε κεννύσαντες και καθήραντες την του κατεχομένου τε υπ’ αυτών και του τελουμένου ψυχήν μεγάλοισι τέλεσι…» (Πλάτων, 
Πολιτεία 560d). Με τον ίδιο τρόπο ίσως εννοούσαν τον καθαρμό στις παλαιότερες εποχές των Διονυσιακών μυήσεων, όπου προεβάλλετο το στοιχείο της κάθαρσης ως 
μεταβολή από τη μια κατάσταση στην άλλη και μπορούσε να εκληφθεί ακόμη και ως αλλαγή της ταυτότητας του μυημένου.
Θα μπορούσαμε λοιπόν να εννοήσουμε την τελετή / εορτή ως προκαλούσα «συμπάθεια ψυχών» όπως ήθελε να την ορίζει ο Πρόκλος. Αγνοώντας σήμερα αυτήν την 
συναρπαστική εμπειρία της μυήσεως, μπορούμε να αναλογιστούμε μόνο τι σήμαινε η δυνατότητα του να μετέχει κανείς στο «θίασο» με όλη του την ψυχή, «θιασεύεται 
ψυχάν». Για τον επ-όπτη των μυστηριακών τελετών σήμαινε ευτυχία, visio beatifica, «μακαρίαν όψιν τε και θέα» (Πλάτων, Φαίδρος 250b).
Ο μύστης πάντως των ελληνικών τελετών θα ξαναγεννιέται. 
Natus et renatus

Άγγελος Σικελιανός και Ελευσίνα

Ο Σικελιανός βλέπει τη συγκέντρωση της 10ης Νοεμβρίου του ‘35 να προέρχεται από την αμείλικτη εξωτερική και εσωτερική αναγκαιότητα της εποχής μας: διότι, 

όταν η ψυχή των πόλεων καταρρέει, όπως σήμερα, και το πνεύμα της ερήμωσης ολοένα πλανιέται, τι υπάρχει βιολογικά αναγκαιότερο, στην πιο βαθιά οικονομία μιας 

εποχής ή ενός λαού από την ιερή εξόρμηση μιας μειοψηφίας προς τις πηγές;

Αυτό, άλλωστε, είναι η μόνη αρχέτυπη καθιέρωση οποιασδήποτε αναγεννητικής προσπάθειας ανάμεσα στους αιώνες, από τα απώτερα όρια του ιστορημένου 

χρόνου μέχρις εμάς. Και με την αυθεντική ανανέωση επαφής προς τη Γη - Φύση ως παράδοση και ως ύπαρξη συγχρόνως σημειώνεται σε οποιαδήποτε περίοδο της 

παγκόσμιας ιστορίας η ουσιαστική ανακαίνιση της καθαρά δημιουργικής και κοινωνικής αρχής.

Για τον Σικελιανό αθροίζεται, διαρθρώνεται και ερμηνεύεται διεξοδικά το σύνθετο αίτημα μιας πνευματικής Ελληνικής Αυτογνωσίας στηριγμένο προαιώνια σε μια 

άλυση παράδοσης τεράστιας, η οποία δυστυχώς ως σήμερα μένει αδιάρθρωτη, ασύνταχτη ίσως και άγνωστη εντελώς.

Ο άνθρωπος δημιούργησε ένα πλήθος πλαστές ενότητες οι οποίες στρέφονται όλες εναντίον του. Ένα μονάχα σημείο στην έκταση των ελληνικών αιώνων υπάρχει 

που εναντίον των εποχών που το κύκλωναν, εναντίον όλων των εξουσιών, πολιτικών και θεοκρατικών, εναντίον και του ίδιου του τού εαυτού διατήρησε αλώβητο όσο 

κράτησε την οργανική αφετηρία των πανανθρώπινων αξιών και την αρχέτυπη παράδοση του ολόκληρου ανθρώπου. Στο Μυστικό αυτό χωράφι όλα τα σύμβολα είναι 

γήινα, ξεκινούν μέσα από την Ενότητα της γης, οργανικά παγκόσμια σύμβολα της μυστικής δημιουργικής ενότητας του ανθρώπου με τον άνθρωπο, του ανθρώπου 

μέσα στο σύμπαν, με το σύμπαν.

Σήμερα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως παρεμβάλλονται κενά στους πολιτισμούς εκτός του ελληνικού και του αιγαιοπελαγίτικου που αποκαλύφθηκε πρόσφατα - οι 

Ινδίες, η Αίγυπτος, η Χαλδαία, το Ιράν που αιφνίδια γνωρίσαμε, αποκαλύπτουν τη συνέχεια πολιτισμών οι οποίοι στηρίξανε την ύπαρξη των λαών. Η μεγαλύτερη 

συνολική αποκάλυψη ήταν η ολοκλήρωση του θέματος της πανάρχαιας Μητριαρχίας.



 Το μητρικό αγροτικό δίκαιο και ο συμβολισμός του.
Η ουσία της μητριαρχίας είναι η πρώτη καθαρή θρησκευτικότητα που συνδέεται με τη γυναικεία ανθρώπινη στοργή, μ’ όλους τους λαούς της γης. Περικλείει το 

μυστήριο της Γένεσης του ανθρώπου το οποίο προεκτείνεται μέσα στον κόσμο, στα σύμβολα της σκέψης, στον αγώνα για δράση, μέσα στα σύμβολα της ίδιας της 

καλλιέργειας της γης.

Αυτή η βαθιά ακατέργαστη ουσία, πριν ακόμη προβληθεί στην Ελευσίνα από τη Δήμητρα, διαρθρωμένη και φωτεινή υπήρχε στις θεές, Δίκτυνα, Άσκερα, Ίσις, Κυβέλη, 

Ρέα, Αστάρτη, Νεϊθ Αναίτις, μητέρες θεές όλων των λαών της γης.

Το   τέλος  αυτού   του μητρικού  Δικαίου  που  θεσμοθέτησε  τον   Πυρετό  του  Σίτου (τεθερισμένος στάχυς) που έκρυβε την ολοκλήρωση της δημιουργίας βρήκε πολύ 

γρήγορα τους αντίθετους του, τους διεγερμένους από τη λεία του Πολέμου και του αίματος, της βίας, της αποσύνθεσης και της καταστροφής. Ο αγώνας εναντίον αυτής 

της θείας ουσίας κράτησε πολύ λίγους αιώνες μέχρι να γκρεμίσει τα ιερά οχυρά της , να τα οδηγήσει στη βία, την αδικία, την αποσύνθεση και την καταστροφή.

«Αυτός ο ουρανός που σκεπάζει αυτά τα ερείπια σήμερα είναι ο ίδιος μ’ αυτόν που χαμογελούσε πάνω από αυτό το συγκλονιστικό θρησκευτικό κέντρο. Η περιοχή της 

Ελευσίνας με τις μάζες των ερειπίων εικονογραφεί τις ιδιοτροπίες του ανθρώπινου μυαλού και την καταστροφή που προκαλείται από τις ανθρώπινες σκέψεις και 

πίστεις. Εδώ φαίνεται το θλιβερό  πεπρωμένο  της  ανθρώπινης  ύπαρξης να  αγωνίζεται, να  κοπιάζει  και  να δημιουργεί αυτό που οι απόγονοι σε μια άλλη εποχή 

φτάνουν να καταστρέψουν και να το καταργήσουν. Όταν σταθούμε ανάμεσα στις σπασμένες κολώνες και τους γκρεμισμένους τοίχους μόλις και μετά βίας μπορούμε να 

φανταστούμε το θάμβος που χαρακτήριζε αυτό το παγανιστικό κέντρο. Η σιωπή, που σαν ένας βαρύς ουρανός σκεπάζει αυτή την περίβολο σήμερα δε μας δίνει κανένα 

σημάδι από τον παιάνα που έσκιζε κάποτε τους αιθέρες και άγγιζε τους ουρανούς. Οι βράχοι της Σαλαμίνας και της Πάρνηθας είναι το ίδιο έδαφος που χαιρέτιζε τους 

πιστούς των αρχαίων χρόνων, όμως οι ιδέες έχουν αλλάξει και αυτή η αλλαγή μεταμόρφωσε το υπέροχο και ζωντανό τέμενος της γης σε απέραντη έκταση βουβών 

ερειπίων».[1]

Μπορούμε, σύμφωνα με το Σικελιανό, να θεωρούμε πως αφορμή της ίδρυσης των Ελευσίνιων Μυστηρίων είναι η περιφρούρηση του πανάρχαιου κυνηγημένου 

Μητρικού Δικαίου στην πιο βαθιά, πλατύτερη εκδοχή του ως αρχή ενός πνευματικού και κατά βάση αγροτικού πολιτισμού, ενάντια στην αυθαιρεσία όσων ανέκαθεν 

ζήτησαν να στηρίξουν κομματιασμένο και ανακόλουθο τον προορισμό της ιστορίας το μόχθο και την έννοια της ανθρώπινης ζωής.

Το περιεχόμενο των Ελευσίνιων Μυστηρίων είναι η καθαρή και ενιαία δυναμική εκτίμηση της ζωντανής καθολικότητας και της ενότητας της φύσης της ψυχής, της 

ιστορίας. Η προπαρασκευή ουσιαστικά στον ερχομό μιας μυστηριακής καθαυτό φωνής από την εκπαίδευση και τη διδαχή της οποίας δε μένει μόνο γνώση, αλλά 

γίνεται συνείδηση και ευθύνη της ζωής. Γι’ αυτό κατά το Σικελιανό η αιτία της καταπτώσεως του ολόκληρου ανθρώπου, που τόσα ανυπέρβλητα δείγματα έδωσε η 

Ελλάδα, χρεωστείτε στην εγκατάλειψη της Μυητικής παιδευτικής Μεθόδου που επεκτείνονταν σαν ένστικτο σα θέληση σαν τέχνη σαν μυστήριο μέσα στη ζωή.

Η μύηση αποκάλυπτε το πλησίασμα με το θείο κόσμο και αναδείκνυε τη συνέχεια ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, ιδέες που περικλείονταν σχεδόν σ’ όλες τις 

αγροτικές θρησκείες.

[1] G. Mylonas, Eleusis and the Eleusinian Mysteries, Princeton, 1961, μετ.Β.ξένου
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Γενικό πλάνο του ιερού



Κάτοψη της αρχαίας πόλης της Ελευσίνας σε αναπαράσταση  
(Ι. Τραυλός 1969)

Στο σχέδιο αναπαρίστανται η οχύρωση της Ακροπόλεως, της πόλεως και του Ιερού, οι θέσεις το 
αρχαίου σταδίου και θεάτρου, του Πομπηίου παρά την Ιερά Οδό, η χάραξη του οδικού δικτύου προς 
τα Μέγαρα, τη Θήβα και την Αθήνα. Καταγράφεται ακόμα η θέση των αρχαίων λατομείων στις 
βορειανατολικές παρυφές του λόφου της Ακροπόλεως.



Χάρτης της περιοχής της Ελευσίνας (1817)
Σχέδιο του William Gell, Χαράκτης J. Walker - Society of Dilettanti “The Unedited Antiquities of Attica” (London 1817)

Στο χάρτη απεικονίζονται οι λόφοι της Ελευσίνας και τα ορατά τότε αρχαία λείψανα, όπως το Τελεστήριο, τα Μεγάλα και Μικρά Προπύλαια, ο Ναός της Αρτέμιδος, η οχύρωση του Ιερού και άλλες αρχαιότητες. Ο Ενετικός 
Πύργος στην κορυφή του δυτικού όπου καταχωρείται ως μεσαιωνική ακρόπολη (citadel). Ως κάστρο-πύργος (castle) καταχωρείται ο νεότερος πύργος, έδρα του Τούρκου διοικητή, στο λοφίσκο που βρίσκεται στη 
νοτιοανατολική περιοχή της πόλης. Από τις χριστιανικές εκκλησίες καταγράφονται ο Άγιος Νικόλαος και Άγιος Ζαχαρίας. Στο αρχαίο λιμάνι διακρίνονται με διακεκομμένη γραμμή τα ίχνη των ερειπωμένων αρχαίων 
λιμενοβραχιόνων.



E. Curtis & J.A. Kaupert Karten von Attica, Berlin, 1894, Φύλλο XXVI

Απόσπασμα χάρτη της περιοχής της Ελευσίνας με τους λόφους της.  Με κόκκινο σημειώνονται τα ίχνη της οχύρωσης, του Αδριάνειου υδραγωγείου, 
του λιμενοβραχίονα και άλλες αρχαιότητες.









Πορεία της αρχαίας ιεράς οδού από το τελεστήριο μέχρι τη ρωμαϊκή γέφυρα.
Ένταξη σχεδίων αποτυπώσεων τμημάτων της οδού












