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• Η γιορτή των Μυστηρίων τελούνταν κάθε χρόνο κατά το μήνα 
Βοηδρομιώνα (τέλος Σεπτεμβρίου). 
• Η διοργάνωσή της ήταν καθήκον δυο οικογενειών, των Ευμολπιδών

και των Κηρύκων. Από τους πρώτους προερχόταν ο Ιεροφάντης, ο
οποίος προΐστατο στις απόκρυφες τελετές και συνεργαζόταν με την
ιέρεια της Δήμητρας. Από τους δεύτερους ο Δαδούχος, που είχε
σημαντικό ρόλο στη διαδικασία της μύησης, και ο Ιεροκήρυξ, ο
οποίος κήρυσσε την έναρξη των Mυστηρίων.
• Τα Ελευσίνια προσέλκυαν ανθρώπους από ολόκληρο τον ελληνικό

κόσμο. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι πολίτες αλλά και οι δούλοι και
οι γυναίκες. Η μύηση σε αυτά αποσκοπούσε στη συμφιλίωση με το
θάνατο και στην προσδοκία της μεταθανάτιας ζωής και γι’ αυτό το
λόγο είχαν μεγάλη απήχηση.



Ο Μύθος της Δήµητρας και της Περσεφόνης



Ο Μύθος της Δήµητρας και της Περσεφόνης



Τα Μικρά Ελευσίνια

• Τα Μικρά Ελευσίνια Μυστήρια αποτελούσαν προετοιμασία για τα 
Μεγάλα. Πραγματοποιούνταν κατά  τον μήνα Ανθεστηριώνα, δηλαδή 
τον Φεβρουάριο, προς τιμήν της Περσεφόνης και γίνονταν στην 
περιοχή Άγρα, προάστιο των Αθηνών. 
• Αρχικά, απαγορευόταν η συμμετοχή σε αυτά των μη Αθηναίων,

αργότερα όμως και οι υπόλοιποι Έλληνες μπορούσαν να λάβουν
μέρος, με εξαίρεση τους εγκληματίες, τους μάγους και τους άθεους.



Τα προσόντα ενός µύστη και η ανταµοιβή που περιµένει 



Προετοιµασία για τα µυστήρια



• Για να επιτραπεί σε κάποιον να λάβει μέρος έπρεπε να θυσιάσει ένα
μικρό χοίρο προς τιμήν της Δήμητρας και της Περσεφόνης και να
εξαγνισθεί τελετουργικά στα νερά του Ιλισού από έναν ιερέα που
ονομαζόταν Υδρανός.
• Δέχονταν κάποια διδασκαλία που τους επέτρεπε αργότερα να

αντιληφθούν την έννοια των μυστηρίων. Γίνονταν δεκτοί στα Μεγάλα
Μυστήρια μετά την παρέλευση ενός χρόνου από την αρχική τους
μύηση.



Υποχρεώσεις ενός µύστη



Υποχρεώσεις του μύστη

• Κάθε μυούμενος έπρεπε να καταλαβαίνει ελληνικά, χωρίς
απαραίτητα να τα μιλάει άπταιστα.

• Δεν έπαιρναν μέρος στα Μυστήρια ένοχοι για ανθρωποκτονία.
• Ορκίζονταν πάνω σε δέρμα θυσιασμένου για την τελετή ζώου ότι δεν

αποκαλύψουν τις αλήθειες που θα ειπωθούν.
• Στην αρχή παρουσιάζονταν γυμνοί, φέροντας μόνο δέρμα ζώου,

αφού η ψυχή δεν έχει ένδυμα παρά μόνο τη σοφία και την αρετή.
• Στη συνέχεια, όταν έπαιρναν τις ιδιότητες του μύστη, φορούσαν ένα

ένδυμα που θεωρούνταν πως είχε ιερές ιδιότητες.



Η τέλεση των µυστηρίων 



Τα Μεγάλα Μυστήρια: Οι 9 Μυστηριακές Ημέρες
• Τα Μεγάλα Μυστήρια θεωρούνταν Πανελλήνια Γιορτή και εορτάζονταν κάθε Φθινόπωρο, κατά τις αρχές του
Οκτωβρίου, από την εποχή της Τυραννίδας των Πεισιστρατιδών (5ος αι. π.Χ.).

• Τα μεγάλα Ελευσίνια Μυστήρια διαρκούσαν 9 ημέρες, όσες και η περιπλάνηση της Δήμητρας. Πριν από την
τέλεσή τους αποστέλλονταν κήρυκες σε όλη την Ελλάδα που κήρυσσαν δίμηνη εκεχειρία. Όλοι οι πόλεμοι και οι
διαμάχες σταματούσαν.

• Λέγεται ότι τα μεγάλα Ελευσίνια συνέπιπταν με τη φθινοπωρινή ισημερία.
• Την πρώτη ημέρα του 9ημέρου οι Αθηναίοι μετέφεραν τα ιερά αντικείμενα από την Ελευσίνα στην Αθήνα και το
αντίστροφο. Οι ιερείς και οι ιέρειες του ελευσίνιου ιερού έβγαζαν από τα άδυτα του ναού τα μυστικά «ιερά
αντικείμενα» για τα οποία τίποτα δεν γνωρίζουμε ως σήμερα. Τα αντικείμενα αυτά βρίσκονταν μέσα σε μία
«κίστη», ένα είδος καλαθιού από μυρτιά και λυγαριά το κάλυμμα του οποίου ήταν σφραγισμένο με πορφυρές
ταινίες.

• Μια πομπή την οποία συνόδευε μια τιμητική φρουρά από εφήβους, που φορούσαν σκούρα χλαμύδα και
κρατούσαν δόρυ και ασπίδα, ξεκινούσε συνοδεύοντας τα ιερά αντικείμενα, ακολουθώντας την Ιερά Οδό με
κατεύθυνση προς την Αθήνα. Στην περιοχή του Βοτανικού η πομπή συναντούσε τις αρχές των Αθηνών, τους
ιερείς και το λαό που ντυμένοι με επίσημα ρούχα υποδέχονταν τα ελευσίνια ιερά αντικείμενα. Στη συνέχεια
όλοι μαζί έφταναν στην Ακρόπολη όπου ένας κήρυκας ανάγγελνε στην ιέρεια της Αθηνάς ότι η Δήμητρα ερχόταν
να επισκεφθεί την πολιούχο θεά.

• Τη δεύτερη ημέρα άρχιζαν οι επίσημες προετοιμασίες και την τρίτη, η πόλη των Αθηνών αντηχούσε από την
προτροπή «Ἅλαδε μύσται» . Επρόκειτο για το κάλεσμα των μυστών να πάνε στον Πειραιά ή στο Φάληρο, για να
λάβουν το μεγάλο καθαρτήριο βάπτισμα, επειδή η θάλασσα θεωρείτο αμόλυντη και ικανή να καθαρίζει από
κάθε μίασμα. Οι μύστες έμπαιναν στη θάλασσα βαστώντας ο καθένας ένα μικρό χοίρο τον οποίο κατόπιν
θυσίαζαν στη Δήμητρα. Πιστευόταν ότι το αίμα του χοίρου είχε τη δύναμη να μαγνητίζει όλα τα ακάθαρτα
δαιμόνια και να καθαρίζει πλήρως τον μύστη. Σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες, πάντως, υποστηρίζεται πως η
σημασία του χοίρου ήταν διαφορετική και ότι ήταν το ιερό ζώο της Δήμητρας λόγω της εξαιρετικής γονιμότητάς
του, ιδιότητα που σχετιζόταν με τη θεά.



Η Νύχτα των Μυστηρίων
• Την επόμενη ημέρα στην Ελευσίνα γινόταν μεγάλη θυσία με συμμετοχή αντιπροσώπων από
όλες τις ελληνικές πόλεις. Κατόπιν ξεκινούσε πάλι η επίσημη πομπή με τη συνοδεία των
εφήβων που ντυμένοι με επίσημη στολή και φέροντας όπλα συνόδευαν τα μυστικά ιερά
αντικείμενα πίσω στην Ελευσίνα.

• Προπορευόταν, τοποθετημένο σε άμαξα, το ξόανο του Ίακχου, που αντιπροσώπευε την πόλη
των Αθηνών. Η πομπή ήταν μεγαλειώδης. Μύστες, ιερείς, γυναίκες και άντρες και παιδιά,
νέοι και γέροι, στεφανωμένοι όλοι με κλαδιά μυρτιάς. Οι γυναίκες είχαν στερεωμένα στο
κεφάλι τους ειδικά αγγεία γεμάτα με σπόρους όλων των ειδών, σύμβολα γονιμότητας. Το
κάλυμμα των αγγείων ήταν διάτρητο και γι αυτό πολλοί σύγχρονοι ερευνητές θεωρούν πως
χρησίμευαν και ως θυμιατήρια, επιτρέποντας στο θυμίαμα να βγαίνει από τις οπές.

• Η πομπή βάδιζε αργά στην Ιερά Οδό με ύμνους, παιάνες, ευχές και μουσικές κάνοντας κάθε
τόσο στάσεις για θυσίες. Όταν έπεφτε το δειλινό άναβαν δάδες, όπως η Δήμητρα όταν
ζητούσε την Περσεφόνη, και σαν φωτεινό ποτάμι έφταναν, νύχτα πια, στην Ελευσίνα.

• Λίγο πριν μπουν στην πόλη περνούσαν μια γέφυρα. Εκεί ένα πλήθος κρυμμένων ανδρών
άρχιζε τα πειράγματα στους υποψήφιους μύστες. Το έθιμο αυτό, γνωστό ως «γεφυρισμοί»,
γινόταν σε ανάμνηση των αστείων της Ιάμβης που είχαν κάνει την πικραμένη Δήμητρα να
γελάσει.

• Η νύχτα που μόλις ξεκινούσε και η επόμενη ήταν η καρδιά των Ελευσινίων Μυστηρίων. Μέσα
στο ιερό συνέβαιναν θαυμαστά πράγματα, δημιουργώντας στους μύστες τόσο ισχυρή
εντύπωση, ώστε τους έκαναν να ξεπερνούν το φόβο του θανάτου, δίνοντάς τους τη
βεβαιότητα της αθανασίας της ψυχής.



Χώρος τέλεσης των µυστηρίων 



• Ο Φουκάρ, στηριζόμενος στον Αριστοφάνη, πιστεύει ότι κατά τη
διάρκεια της τελετής υπήρχε έντονη εναλλαγή σκότους και φωτός.
Φαντάζεται το δάπεδο διαιρεμένο σε πολλά τμήματα, με το καθένα από
αυτά να αναπαριστά ένα τμήμα του Άδη. Έτσι, στον κάτω όροφο, οι
μύστες έβλεπαν τον σκοτεινό Άδη, με τα βάσανα των μη μυημένων στα
Μυστήρια, ενώ ξαφνικά φωτιζόταν και εμφανιζόταν στα μάτια τους ο
επάνω όροφος με τα κατάφωτα Ηλύσια Πεδία.
• Σε αντίθεση με τον Φουκάρ, ο Νόακ δεν δέχεται την ύπαρξη δύο

ορόφων. Τα δρώμενα ήταν απλώς παντομίμες: Τα παιχνίδια της Κόρης
με τις φίλες της, πριν από την αρπαγή, είχαν τη μορφή κυκλικού χορού,
εκτελούμενου από τις ιέρειες της θεάς, στην Ελευσίνα. Η αρπαγή
συνοδευόταν από την απότομη συσκότιση της αίθουσας, συμβολική του
κόσμου των νεκρών, ενώ στη συνέχεια, με την επάνοδο του φωτός, η
θλιμμένη μητέρα, την οποία υποδυόταν η ιέρεια της θεάς διερχόταν,
θρηνώντας, τις τέσσερις πλευρές της αίθουσας.



• Καθώς εισέρχονταν οι μυημένοι στο χώρο των μυήσεων (στο
Τελεστήριο), η Δήμητρα τους αποκάλυπτε τη γνώση του Κάτω Κόσμου.
Οι μυημένοι ταξίδευαν εικονικά στον κάτω κόσμο (Άδη) και μάθαιναν
έτσι τι θα συναντούσαν μετά το θάνατό τους.
• Στο μυαλό των μυημένων, ο θάνατος δε σηματοδοτούσε το τέλος, αλλά

την αρχή μιας νέας ύπαρξης στον Άδη, γεμάτης ευτυχία.
Αντιλαμβάνονταν την παρούσα ζωή ως μια ‘’αντανάκλαση’’ της
μέλλουσας, καθώς ‘’έβλεπαν’’ μια σύνδεση ανάμεσα σε αυτές τις δυο
υπάρξεις.



Η μετά θάνατον ανταμοιβή

• Η πίστη στη μετά θάνατον ανταμοιβή ή στην τιμωρία του ανθρώπου
διατυπώνεται με βεβαιότητα στον Ύμνο προς τη Δήμητρα, όπου
γίνεται σαφής διάκριση ανάμεσα στη μοίρα του αμύητου και σε
αυτήν του μυημένου.
• Η ευτυχισμένη ζωή στον Άδη είναι προνόμιο μόνο των μυημένων,

ενώ τους αμύητους περιμένει μόνο η αιώνια δυστυχία.



Το τέλος των µυστηρίων 



Το τέλος των Μυστηρίων

• Τα Ελευσίνια Μυστήρια τελούνταν συνεχώς μέχρι την εποχή του
αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Μεγάλου, ο οποίος τα κατάργησε
επισήμως το 392 με το διάταγμα για το κλείσιμο όλων των αρχαίων
ιερών.



ΤΕΛΟΣ


