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Τα Ελευσίνια ήταν γιορτή και μυστηριακή τελετή που πραγματοποιούνταν στην 
Ελευσίνα της Αττικής προς τιμήν της θεάς Δήμητρας και της Περσεφόνης. Κατά 
κοινή παραδοχή, επρόκειτο για την ιερότερη και πιο σεβαστή τελετή από όλες 
τις γιορτές της αρχαίας Ελλάδας  έχοντας ξεκινήσει από τη Σαμοθράκη και τα 
Καβείρια Μυστήρια μεταφέρθηκαν στην Ελευσίνα από Θράκες αποίκους. 
Άρχισαν να αποκτούν μεγάλη φήμη κατά τον καιρό του Πεισίστρατου και 
έφτασαν στο απόγειο της ακμής τους κατά το χρυσό Αιώνα του Περικλή.  

 

Ορισμός 



Την πρώτη ημέρα, όσοι είχαν μυηθεί στα Μικρά Ελευσίνια 
συγκεντρώνονταν στην Ποικίλη Στοά της Αρχαίας Αγοράς μετά από 
πρόσκληση των ιερέων, εξ ου και η ημέρα ονομαζόταν αγυρμός και 
πρόρρησις. Η συμμετοχή στη γιορτή δεν προϋπέθετε τη μύηση, γι' αυτό 
και η γιορτή προσέλκυε ανθρώπους από ολόκληρη την Ελλάδα που 
συνέρρεαν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν τα δρώμενα. 

 

Η δεύτερη ημέρα, που ήταν αφιερωμένη σε καθαρμούς, ονομαζόταν 
Άλαδε Μύσται, μάλλον από τη φράση με την οποία καλούνταν οι 
συμμετέχοντες. Οι μύστες πορεύονταν σε πομπή προς τη θάλασσα, όπου 
περνούσαν από εξαγνισμό. Τελούνταν υπό την προεδρία του Βασιλέως, 
ενός των αρχόντων της αρχαίας Αθήνας και τεσσάρων άλλων που 
εκλέγονταν από τον δήμο των Αθηναίων. Η διαδικασία προσομοιάζει 
αρκετά με τη σύγχρονη χριστιανική τελετή των Θεοφανείων.  

 

 

ημέρες προετοιμασίας 



Για την τρίτη ημέρα λίγα είναι γνωστά. Από τον Κλήμη της Αλεξάνδρειας 
μαθαίνουμε ότι ήταν ημέρα νηστείας κι ότι το απόγευμα λάμβανε χώρα γεύμα 
από άρτους φτιαγμένους από μέλι και σουσάμι. Δεν είναι σίγουρο αν υπήρχαν 
θυσίες ή όχι, πάντως υπήρχαν προσφορές ψαριών  και άρτων από κριθάρι που 
φύτρωνε στο Ράριο Πεδίο, οι οποίες γίνονταν στο όνομα της Άχθειας Δήμητρας. 
Ωστόσο, αυτή η προσφορά ίσως γινόταν παράλληλα με την καλάθο κάθοδον, 
κατά την οποία μεταφερόταν από βόδια ένα καλάθι γεμάτο παπαρούνες και 
ρόδια, που σχετίζονταν με τη Δήμητρα και την Περσεφόνη αντίστοιχα . 

 

Η τέταρτη ημέρα, που αποκαλούνταν Επιδαύρια, ήταν πρόσθετη για όσους 
είχαν προσέλθει καθυστερημένα. Λέγεται ότι προστέθηκε στον αρχικό αριθμό 
των ημερών, όταν ο Ασκληπιός ήρθε να πάρει μέρος στη μύηση από την 
Επίδαυρο, αλλά καθυστέρησε μια μέρα και οι Αθηναίοι πρόσθεσαν άλλη μια 
μέρα στη γιορτή για να μην τον δυσαρεστήσουν.  

 

 



Την πέμπτη ημέρα, που αποκαλούνταν η των λαμπάδων ημέρα, οι μύστες με 
επικεφαλής τον δαδούχο κατευθύνονταν με πυρσούς στο ναό της Δήμητρας 
στην Ελευσίνα, όπου και παρέμεναν για όλη τη νύχτα. Η πομπή αυτή συμβόλιζε 
την περιπλάνηση της θεάς για να βρει την κόρη της. 

 

Την έκτη ημέρα, που ονομάζεται Ίακχον και θεωρείται η ιερότερη, το 
άγαλμα του Ίακχου, γιου της Περσεφόνης και του Χθόνιου Δία, στολισμένο 
με μυρτιές και με ένα δαυλό στο χέρι του, μεταφερόταν από το ναό του 
Ίακχου με φωνές και τραγούδια κατά μήκος της Ιεράς Οδού. Κατά την 
πορεία αυτή ακούγονταν κατά το έθιμο οι «γεφυρισμοί», χοντροκομμένα 
αστεία, στη γέφυρα του Κηφισού. Τα σκώμματα αυτά ήταν συμβολικά και 
αναφέρονταν στην Ιάμβη της Ελευσίνας, η οποία με τα αστεία της κατάφερε 
να κάνει τη Δήμητρα να γελάσει. Την πομπή ακολουθούσε μεγάλο πλήθος 
συμμετεχόντων και θεατών, το οποίο, κατά τον Ηρόδοτο, έφτανε τους 
30.000 κατά μήκος της Ιεράς Οδού. 

 

 



 

 

Τη νύχτα, οι μύστες παρέμεναν στην Ελευσίνα, ενώ οι υπόλοιποι, διώχνονταν από έναν κήρυκα. 
Πιστεύεται ότι οι μύστες έπιναν τον κυκεώνα στο αποκορύφωμα των Μυστηρίων για να 
σπάσουν την ιερή αποχή από το φαγητό και το ποτό, ο οποίος αποτελούνταν κυρίως από νερό, 
κριθάρι και βότανα. Επαναλάμβαναν τον όρο εχεμύθειας των Μικρών Ελευσινίων, περνούσαν 
από νέο εξαγνισμό και οδηγούνταν από το μυσταγωγό στο Τελεστήριον. Φαίνεται πως η τελετή 
χωριζόταν σε τρία τμήματα: τα δρώμενα, κατά τα οποία γινόταν αναπαράσταση της ιστορίας 
της Δήμητρας και της Περσεφόνης, καθώς και της αρπαγής της τελευταίας από τον Άδη και της 
περιπλάνησης της μητέρας της για να τη βρει, τα δεικνύμενα, όπου ο Ιεροφάντης έμπαινε στο 
Ιερό και έβγαινε λίγο αργότερα με τα Ιερά αντικείμενα των δυο θεοτήτων, τα οποία πρόβαλλε 
στους μυημένους, και τα λεγόμενα, συμβολικές φράσεις των μυστών. Ακολουθούσε ο ύψιστος 
βαθμός μύησης με την ονομασία εποπτεία. Κεντρικό σύμβολο της εποπτείας ήταν ένα στάχυ, το 
οποίο φυλασσόταν στο άδυτο του Τελεστηρίου και αφού θεριζόταν τελετουργικά από τον 
ιεροφάντη, επιδεικνυόταν στους πιστούς ως σύμβολο της ανεξάντλητης δημιουργικής δύναμης 
της Μητέρας Γης. 

 

 

Κατά την έβδομη και όγδοη ημέρα, οι μυημένοι επέστρεφαν στην Αθήνα. Η ένατη και 
τελευταία ημέρα ονομαζόταν πλημοχόαι, που ήταν ένα είδος αγγείου. Δυο τέτοια αγγεία 
γεμίζονταν με νερό ή κρασί από τους μύστες, τα ανύψωναν και έπειτα προσέφεραν χοές προς 
την ανατολή και τη δύση προφέροντας μυστικές φράσεις.  

 



Λατρεία που αναπτύχθηκε στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία  

Χρονικά σύγχρονος με την αρχή του Χριστιανισμού  

Κέντρο ο Μίθρας, Θεός του φωτός και της Σοφίας  

Σύνδεση με περσικές και ινδικές θεότητες 

ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΘΡΑ 



Το κέντρο της λατρείας είναι τα μυστήριά της  

Είναι αποκλειστικά κλειστού τύπου, συμμετέχουν μόνο οι μυημένοι  

Η αποκλειστικότητα της γνώσης 

Ετελείτο σε ναούς κυρίως υπόγειους 

Με πολλαπλά επίπεδα μύησης 

Μια μυστηριακή λατρεία 



Η θυσία του Ταύρου 

Η δημιουργία του κόσμου 

Ο Μίθρας ως φωτιστής των 
ανθρώπων 

 

Διδασκαλία 



Το φίδι ο σκορπιός και η μάχη του 
καλού με το κακό 

 

Το καλό και το κακό 



Μια επίσης μυστηριακή θρησκεία 

Όχι όμως κλειστή, τα μυστήριά της προσφέρονται σε όλους  

Για τον λόγο αυτό γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες των μυστηρίων του, 
σε αντίθεση με τις άλλες λατρείες 

Βάπτισμα  

Θεία Λειτουργία 

Ευχέλαιο 

 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 



Είσοδος του πιστού στο σώμα της Εκκλησίας  

Νερό 

Λάδι 

Σταυρός 

Λαμπάδα 

Ενδύματα 

 

 

Βάπτισμα 



Οι 4 τύποι Θείων Λειτουργιών, Ιακώβου Αδελφοθέου, Ιωάννου 
Χρυσοστόμου, Μεγάλου Βασιλείου και προηγιασμένων δώρων  

Θεία Λειτουργία 



Υλικά που χρησιμοποιούμε 

• Πρόσφορο 

• Νάμα 

• Κερί 

• Λάδι 

• Θυμίαμα 

 

Για την Θεία Λειτουργία 



Τελετή που αποσκοπεί στην θεραπεία σωματικών και ψυχικών 
ασθενειών 

Τελείται από 7 ιερείς 

Κεντρικό στοιχείο ο αγιασμός μιας ποσότητας ελαίου  

Το Ευχέλαιο 



 ένα κανδήλι με λάδι ελιάς (και λίγο κόκκινο κρασί)  

θυμιατό και θυμίαμα 

εικόνα του Χριστού η της Παναγίας η κάποιου Αγίου  

μία κούπα με αλεύρι προκειμένου έπειτα να 
ζυμωθεί και να γίνει πρόσφορο 

επτά (7) κεράκια όσα είναι και τα Ευαγγέλια που θα 
αναγνωσθούν στο Ευχέλαιο 

τα ονόματα « υπέρ υγείας» των επιτελούντων το 
Ευχέλαιο 

μία θρυαλλίδα (μπατονέτα) για τη χρίση του αγίου 
ελαίου 

Τα υλικά του Ευχελαίου 



 Παρουσίαση της χρήσης διαφόρων 
υλικών αλλά και διδασκαλιών που 

είναι κοινές στις θρησκευτικές 
παραδόσεις 



 Κρασί 

 Προκαλεί “έκσταση” 
◦ Λατρεία Διονύσου  

◦ Χριστιανισμός 

 Σιτάρι 
◦ Ελευσίνια Μυστήρια 

◦ Ορφικά Μυστήρια 

◦ Χριστιανισμός 

 



 Νερό 
◦ Μιθραϊσμό 

◦ Χριστιανισμό 

◦ Ελευσίνια; 

 Λάδι 
◦ Χριστιανισμό 

 Μέλι 
◦ Μιθριδαϊσμό 



 Τελετουργική 
αμφίεση 
◦ Διονυσιακή 

λατρεία 

 Σάτυροι 
Ωσχοφόρια 

 Χριστιανικά 
άμφια 

 



 Ως ψυχοτρόπες 
ουσίες 
◦ Λατρεία Διονύσου 

 Ως αρωματικές 
ουσίες 
◦ Μιθριδαϊσμό 

◦ Χριστιανισμό 



 Λατρεία Διονύσου 
◦ Τα φορούν οι πιστοί 

 Μιθριδαϊσμός 
◦ Σε τελετή μύησης 

 Χριστιανισμός 
◦ Στην τελετή του γάμου 



 Αναζητούμε κοινά χαρακτηριστικά στις 
εικαστικές παραστάσεις που σχετίζονται 
με τις λατρείες που συζητάμε 



 Η απεικόνιση του Χριστού και του Μίθρα 
είναι αρκε΄τά όμοια λόγω της παρομοίωσης 
που μπορεί να γίνει και των δύο θεών με ήλιο 



 Η εικόνα του Ορφέα με την εικόνα του Μίθρα μοιάζουν 
όσον αφορά τη στάση των 2 θεοτήτων (ανοικτά χέρια) 



 Οι ιερείς, αυτοί που επιτελούν τις 
τελετουργίες και τα μυστήρια 

 Ιερείς και ιεραρχία 

 Ιερείς, μάντεις και Μυσταγωγοί 

 Αρχιερέας 



 Ελευσίνια 
◦ Ιερείς μόνο από συγκεκριμένες οικογένειες 

◦ Κλειστό σύστημα 

 Μιθραϊσμός 
◦ Δεν υπάρχει ιερατείο 

 Χριστιανισμός 
◦ Ανεπτυγμένο ιερατείο 

◦ Ανοικτό σε όλους 



 Στο τμήμα αυτό της 
εργασίας γίνεται μια 
συγκριτική παρουσίαση 
συναφών θεολογικών 
διδασκαλιών των 
διαφόρων λατρειών 



 Μετεμψύχωση 

 Αθανασία ψυχής 

 Αναζήτηση λύτρωση στην “καθαρή” ψυχή 

 Υποταγή-συντονισμός στους θείους νόμους 
του σύμπαντος 



 Ο Μίθρας πανταχού παρών και γνωρίζει 
τα πάντα όπως ο χριστιανικός Θεός 

 Ο Μίθρας όπως ο χριστιανικός Θεός είναι 
Θεός της ηθικής, της ειρήνης κλπ. 



 Η πίστη σε καλά και κακά πνεύματα 
 Υπάρχει σημαντική διαφορά όσον αφορά 

το κακό 
 Ο Αριμάν, δηλαδή ο διάβολος, είναι 

δημιούργημα του Θεού, ως κακό πνεύμα, 
δηλαδή έχουμε διαρχία 

 Ο διάβολος δεν δημιουργήθηκε ως κακό 
πνεύμα 

 Η ύπαρξη θυσίας, στον Μιθριδαισμό του 
ταύρου, στον χριστιανισμό του ίδιου του 
Θεού 
 



 Επιμέρους παρόμοιες ιστορίες, όπως  

 Κατακλυσμός 

 Σπήλαιο 

 Κοινή ημερομηνία γέννησης 

 



 Διόνυσος: Θεός που πεθαίνει και 
ανασταίνεται 

 Η χρήση του οίνου, ως φορέα της θεότητας 

 Ο εκστατικός χαρακτήρας 

 Από την διονυσιακή λατρεία απουσιάζει η 
θεολογική λεπτότητα και ο λογικός 
χαρακτήρας που κυριαρχεί στον 
χριστιανισμό 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Διαχρονικά είναι:  

 νερό  

 κρασί  

 λάδι  

 ψωμί  

 αρώματα   

 τελετουργικό ντύσιμο 



Θεολογική διδασκαλία 

 Προβληματισμός αναφορικά με το κακό 

 Σύγκρουση Καλού με Κακό 

 Εξέλιξη των σχετικών διδασκαλιών 

 Μέγιστη πολυπλοκότητα στον Χριστιανισμό 



Τελικό συμπέρασμα 

 Η αναζήτηση ενός είδους λύτρωσης είναι ο κοινός 
στόχος όλων των τελετουργιών 

 Τα διάφορα υλικά μέσα χρησιμεύουν στην 
υλοποίηση αυτού του στόχου 


