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Κατά τθν γνϊμθν μου τά Ελευςίνια μυςτιρια εμελζτων τθν ανκρωπίνθν ψυχιν και 
πρό παντόσ θρεφνων τιν πζραν τοφ ανκρωπίνου βίου τφχθν αυτισ. 
Τά μυςτιρια ταφτα ιςαν προαγωγικά και ζβαινον ζκ τισ ςπουδισ τϊν φαινομζνων 
τισ Φφςεωσ προσ τιν ςπουδιν των φαινομζνων τισ ανκρωπινισ ψυχισ και των 
ενεργειϊν τθσ πζραν τισ ανκρωπινισ υποςτάςεωσ. 
Κατά μίαν τϊν εκδοχϊν τισ μυιςεωσ, θ Κεά Δθμιτθρ ιτο θ προςωποποίθςισ τισ 
μθτρόσ Γισ θ δζ κόρθ τθσ θ τϊν ςπερμάτων αυτισ. 
Τό τοιοφτον οςονδιποτε και άν ζχει άπλιν τιν εμφάνιςιν είναι ςπουδαιότατον, ζάν 
λθφκεί υπ’ όψιν ότι τα πάντα ζν τι Φφςει τελοφνται κατ' αναλογίαν καί εάν επομζ-
νωσ εκλθφκεί θ ανωτζρω ερμθνεία εισ αναλογίαν τϊν νόμων τισ Φφςεωσ εισ τάσ 
περαιτζρω τοφ Φυςικοφ κόςμου αναλογίασ καί ενεργείασ αυτϊν, είναι μιά βάςισ 
από τισ οποίασ εξορμωμζνθ θ ςκζψισ δφναται προχωροφςα να λφςει ςπουδαιότατα 
προβλιματα τισ ανκρωπινισ φφςεωσ, αφοφ τα πάντα ζν τι λειτουργία των εξαρτϊ-
νται ζκ τϊν αυτϊν νόμων τισ ουςίασ τϊν κόςμων. Θ τελετι τισ μυιςεωσ εγίνετο 
μετά προθγοφμενον εξαγνιςμόν άμα τι παρόδω τισ φκινοπωρινισ Λςθμερίασ. Ο 
χρόνοσ πρόσ παραδοχιν τϊν μυουμζνων μάσ αποκαλφπτει πολλά τισ δοξαςίασ τϊν 
αρχαίων μυςτϊν περί τισ ςθμαςίασ τιν οποίαν ζχουν αί Λςθμερίαι καί αί Τροπαί 
τοφ Θλίου. 
Ποίασ ζχει άραγε αναλογίασ πρόσ τασ τεςςάρασ ζποχάσ τοφ ζτουσ αφτάσ το άνκρϊ-
πινον πνεφμα ζν τι ανόδω του πρόσ τοφσ Φωτεινοφσ κόςμουσ ; Τά φαινόμενα αυτά 
απετζλουν τθν ςπουδιν τοφ είςελκόντοσ μφοτου εισ τον οποίον απεκαλφπτετο, ϊσ 
ζγϊ πιςτεφω, ότι θ μιτθρ Γι αναπαρίςταται δια τισ ψυχισ του καί ότι το ζργον 
αυτισ είναι νά δεχκεί εισ τοφσ κόλπουσ τθσ τα ςπζρματα τϊν ιδεϊν τϊν μυςτθρίων, 
τα γονιμοποιιςει καί τά εκδθλϊςει, ϊσ θράττει τοφτο θ μιτθρ Γι θ δεχόμενθ είσ 
τοφσ κόλπουσ αυτισ τα ςπζρματα τϊν καρπϊν. 
Τά ςπζρματα τϊν ιδεϊν πρζπει νά εκδθλϊςει ο μφςτθσ καί νά ωκιςει τιν βλάς-
τθςιν ταφτθν είσ μεταμόρφωςιν αυτισ, ϊςτε να εμφανιςκοφν τά χρϊματα καί τα 
μφρα τα όποία κά ερμθνεφουν τιν άρμονίαν τϊν ςυναιςκθμάτων του πρόσ τάσ 
ιδζασ του, οφειλϊν νά δθμιουργιςει ζν τζλει τοφσ καρποφσ τϊν ιδεϊν, όταν κα 
περιβλθκεί μζ τον ιερόν τίτλον τοφ τελείου μφςτου. 



Εκείκεν τϊν ςθμείων τοφτων, τά Ελευςίνια Μυςτιρια αναφζροντο είσ τά Κειότερα 
εκείνα τά οποία ό ανκρϊπινοσ νουσ ζχει να ερευνιςει. Ανελφετο θ εςωτερικι 
ζννοια τοφ Δράματοσ. Κατά τιν ζννοιαν τοφ Δράματοσ θ Περςεφόνθ είναι κυγάτθρ 
τισ ζν Ολφμπω διαμενοφςθσ κεάσ Διμθτρόσ καί τοφ κεοφ Διόσ. Το τοιοφτον πόςα 
δεν μάσ αποκαλφπτει ! 
Ο Κεόσ Ηεφσ είναι ό πατιρ κεϊν καί ανκρϊπων καί κυρίωσ τοφ κείου Πυρόσ τοφ 
όποιου αί ζνζργειαι διοργάνωςαν όχι μόνον τό άνκρϊπινον όν, αλλά καί τάσ πζραν 
αυτοφ ηϊςασ πνευματικόσ υπάρξεισ. 
Διά τοφσ αγνοοφντασ δφναται θ Περςεφόνθ νά περιορίηεται εισ τιν ζννοιαν τϊν 
καρπϊν τθσ Γισ. Οί ευνοοφντεσ όμωσ τιν Ελλθνικιν παράδοςιν προχωροφν εισ τιν 
ςφλλθψιν τισ πραγματικισ αλθκείασ τιν οποίαν διά τισ μυιςεωσ απεκάλυπτον οί 
Μφςται τισ Ελευςίνοσ.  
Κατά τιν Ελλθνικιν παράδοςιν, οί Κεοί είναι προϊόν εξελίξεωσ τοφ ανκρωπίνου 
πνεφματοσ. Τοφτο μάσ άγει είσ τιν ζννοιαν ότι οφτοι δζν είναι τα ςφμβολα τϊν 
μεγάλων εικόνων τισ Φφςεωσ, άλλά οί κφριοι τϊν νόμων καί δυνάμεων αυτισ καί 
πρό παντόσ τισ πνευματικισ φφςεωσ. 
Τό τοιοφτον διαπιςτοφται ζκ τοφ ότι καί αυτόσ ό άνκρωποσ με τιν περιωριςμζνθν ζκ 
τισ οργανικισ του φφςεωσ διάνοιαν, κακίςταται κφριοσ καί ρυκμιςτισ φυςικϊν 
δυνάμεων καί επομζνωσ κυρίαρχοσ αυτϊν. 
Ι Περςεφόνθ ϊσ κόρθ τοφ Κεοφ Διόσ καί τισ Κεάσ Διμθτροσ, δζν ιτο δυνατόν παρά 
νά αναφζρεται είσ ηϊςαν πνευματικιν φπαρξιν, εξελιχκεΐςαν ζκ τοφ ανκρωπίνου 
κόςμου είσ τοφσ Κείουσ τοιοφτουσ κόςμουσ καί περιβλθκείςαν μζ τάσ δυνάμεισ τοφ 
Διόσ, δι' ό κόρθ αυτοφ ζγζνετο. 
Μζνουςα ι Περςεφόνθ πλθςίον τισ μθτρόσ τθσ διεποίκιλλεν δι’ ζλεφαντίνθσ βελό-
νθσ είσ τόν πζπλον τθσ τιν ίςτορίαν τϊν κόςμων καί τϊν Κεϊν. 
Διά τϊν εννοιϊν τοφτων τοχ δράματοσ παρίςταται ϊσ κατζχουςα πάςαν γνϊςιν. Είσ 
τιν κατάςταςιν ταφτθν ευριςκομζνθ ομιλεί περί τοφ Ερωτοσ λζγουςα τά εξισ. 
« Επί τοφ κυανοφ καί πολυπτφχου πζπλου μου διαποικίλλω τάσ αναρίκμθτουσ 
μορφάσ τϊν όντων καί παντόσ πράγματοσ. Αποπεράτωςα τθν ιςτορίαν τϊν Κεϊν. 
Διεποίκιλλα το τρομερόν εκατοντακζφαλον καί χιλίςχειρον χάοσ. Εκ τοφτου προ-
ιλκον τα όντα. Αλλά τίσ ο παραγγζλων ταφτα ; Ο Πατιρ τϊν Κεϊν μοφ τό είπε. Τα 
παριγαγε ο Ερωσ ». 
Καί αλλαχοφ. « Ό Ζρωσ παρεδρεφει ζπί πτερωτοφ οχιματοσ κατά τοφσ εξελιγμοφσ 
τϊν ακανάτων είσ τιν μίξιν τϊν πρωτίςτων ουςιϊν. Αυτόσ άγει τοφσ καρραλζουσ 
άνδρασ, τοφσ ιρωασ, ζκ τοφ βυκοφ τοφ Χάουσ είσ τάσ κορυφάσ τοφ αικζροσ, γιγνϊ-
ςκει τά πάντα, διζρχεται ϊσ τό αρχικόν Πφρ δι’ όλων τϊν κόςμων, κρατεί τασ 
κλείδασ τοφ Ουρανοφ καί τισ Γισ ». 
Θ ζκ μζρουσ τισ Κείασ κόρθσ διατφπωςισ τϊν τόςων καυμάςιων εννοιϊν περί 
Ζρωτοσ, προάγει κάκε ειλικρινι μφςτθν είσ νζασ αντιλιψεισ καί γεννά ςκζψεισ 
προωριςμζνασ 
διά κριάμβουσ. Αποκαλφπτει, ότι ι Σοφία είναι ζκδιλωςισ τϊν μυςτθρίων, διότι είσ 
τά μυςτιρια ό άνκρωποσ γυμνάηεται καί γίνεται ελεφκεροσ να ερευνά καί τθν 
Φφςιν καί τά προϊόντα αυτισ ελευκζρωσ. 
Τό πρόςωπον τοφ Ζρωτοσ διεδιλου ι Κεία κόρθ ότι τό θγνόει. Τοφτο ιτο πολφ φυς-
ικόν, διότι ό Ζρωσ δζν είναι πρόςωπον, αλλά νόμοσ διζπων τάσ ςχζςεισ τϊν όντων 
πρόσ τοφσ άλλουσ νόμουσ τισ Φφςεωσ. Είναι θ φυςικι τισ ουςίασ τϊν κόςμων 
δυναμισ είσ τθν φπαρξιν τισ οποίασ οφείλουν πάντα τά οργανικά όντα τό είναι των. 



Εν τι εξελίξει τοφ δράματοσ αφίνετο νά νοθκεί ότι ι Κόρθ παραςφρεται υπό τοφ 
Ζρωτοσ άποπλανωμζνθ καί ζρχεται ϊσ ζκ τοφτου είσ μίξιν πρόσ τάσ ουςίασ τοφ Άδου 
ζκ τισ οποίασ μίξεωσ γίνεται ςφηυγοσ τοφ Άϊδωνζωσ. Τό μζροσ αυτό είναι τό ςπου-
δαιότερον καί τό δυνάμενον μζ τιν κατανόθςιν αυτοφ νά δϊςει πρόσ τόν μφςτθν 
τιν αρχιν τισ λφςεωσ τοφ μεγάλου προβλιματοσ τισ ανά τοφσ κόςμουσ τφχθσ τισ 
ανκρωπινισ ψυχισ. Θ κεία Κόρθ ζμίγει μζ τάσ ουςίασ τοφ Αδου. Αλλά τί είναι Αδθσ ; 
Πάςα ουςία τϊν κόςμων ι οποία δζν εξεδιλωςε ζξ εαυτισ Φωσ καί δζν ζγινε ϊσ ζκ 
τοφτου αυτόφωτοσ, είναι Αδθσ. Πάςα ψυχι ι οποία δζν φζρει ( διότι δζν ζξεδθλϊ-
κθ ζξ εαυτισ ) Φωσ, δζν δφναται παρά νά ζλκει εκεί, μετά τόν κάνατον τοφ φυςικοφ 
τθσ οργανιςμοφ, όπου υπάρχει ι αναλογία αυτισ. 
Μι ζχουςα ζξ εαυτισ Φωσ είσ Αδθν κά ζλκει. Δφο είναι αί χϊραι είσ τάσ όποιασ 
οικοφν αί ψυχαί. Ο Όλυμποσ καί ό Αδθσ. Αί χϊραι τοφ Φωτόσ καί αί χϊραι τοφ 
ςκότουσ. Θ Περςεφόνθ ευριςκομζνθ είσ τιν χϊραν τοφ Φωτόσ διαδθλοί τθν αυτό-
φωτον ψυχιν. Ωσ αυτόφωτοσ ψυχι, ϊσ αγνι Παρκζνοσ ζχει ϊσ μνθςτιρα τόν Διό-
νυςον. Διά να υπάρξει ϊσ αυτόφωτοσ ψυχι ζγζνετο τοιαφτθ, ϊσ τοιαφτθ δζ ζμακε 
ζκ τοχ πατρόσ τθσ Διόσ τό ζργον τοφ Ζρωτοσ. Θ τοιαφτθ γνϊςισ τισ υπζμνθςε τό 
ζργον τό όποιον ζχει νά πλθρϊςει πρόσ τθν αδελφιν τθσ ψυχιν τιν ευριςκομζνθν 
ζν τϊ ςκότει. Ο Ζρωσ τιν ωδιγθςε είσ τιν πλιρωςιν τοφ κακικοντοσ. Το κακικον 
τισ φπθγόρευςε τιν κάκοδόν τθσ είσ τόν Αδθν. Θ Περςεφόνθ δζν ζπεςε, άλλά κατ-
ιλκε εκουςίωσ ζχουςα φπ' όψιν τθσ, ότι θ ζκ νζου άνοδοσ τθσ εξαςφαλίηεται διά τισ 
λειτουργίασ τοφ ίδιου νόμου τοφ Ζρωτοσ. 
0 Λςχυριςμόσ ότι ι ψυχι τισ Φφςεωσ υπιρξε πρό τισ δθμιουργίασ τοφ κόςμου καί 
δτι κατείχε πλιρθ τθν γνϊςιν, δφναται νά διαςκεδάςει μόνον αδυναμίασ. Θ ερμθ-
νεία, ότι ι Περςεφόνθ είναι ι προυπάρξαςα τελεία ψυχι καί ότι ζπεςε πρόσ τόν 
Αδθν ςυνεπεία τϊν πρόσ τόν Ζρωτα τάςεων αυτισ, είναι ερμθνεία εξαχκείςα από 
βζβθλον ςκζψιν, από μι μεμυθμζνουσ είσ τάσ αλθκείασ τισ Φφςεωσ ανκρϊπουσ. 
Πάντεσ οί γράψαντεσ περί Ελευςινίων, κακ' φπόκεςιν πάντοτε διιςχυρίςκθςαν ότι ι 
Περςεφόνθ είναι τό ςφμβολον τισ εκπεςοφςθσ ζκ τοφ Φωτόσ είσ τό ςκότοσ ψυχισ 
καί θ ζν τϊ Αδθ παραμονι τθσ ο εξιλαςμόσ αυτισ. 
Τά πάντα βαίνουν ζκ τοφ άτελοφσ είσ τό τζλειον, ζκ τοφ χάουσ πρόσ τιν τάξιν, ζκ τοφ 
ςκότουσ πρόσ τό Φϊσ, ζκ δυςμϊν προσ ανατολάσ. 
Ι Περςεφόνθ δζν ζπακε πτϊςιν. Θ Περςεφόνθ είναι ι φωτεινι ψυχι ι οποία κατ-
ιλκε πρόσ πλιρωςιν τοφ νόμου τισ αλλθλεγγφθσ, πρόσ πλιρωςιν τϊν υποχρεϊςε-
ων τάσ οποίασ ζχει ι φωτεινι ψυχι προσ τάσ ζν τϊ ςκότει ευριςκόμενοσ τοιαφτασ, 
πρόσ τουσ ζν δοκιμαςία ευριςκομζνουσ όμοιουσ μασ. 
Ι κάκοδοσ τοφ Προμθκζωσ πρόσ μετάδοςιν τοφ φωτόσ πρόσ τοφσ ανκρϊπουσ, αί 
ςχζςεισ τοχ κείου Διόσ πρόσ τιν ςφηυγον τοφ Δευκαλίωνοσ, αί πάντοτε διά τοφ 
νόμου τοφ Ερωτοσ πρόσ τάσ Νφμφασ μεταμορφϊςεισ αυτοφ, θ μεταξφ τοφ ανκρωπί-
νου γζνουσ κάκοδοσ τοφ κεοφ Απόλλωνοσ καί αί υπό αφτοχ ζξυπθρζτθςισ τϊν ανα-
γκϊν του, δζν μαρτυροφν υπζρ τοχ ζργου τισ Περςεφόνθσ ότι διζπεται υπό τοφ 
αφτοφ νόμου τισ προςταςίασ καί βοθκείασ τισ παρεχομζνθσ πρόσ τάσ αδυνάτουσ 
ψυχάσ ; Ο αυτόσ νόμοσ δι' όλασ τάσ διαςωκείςασ αλλθγορικάσ εικόνασ τισ Ελλθνι-
κισ παραδόςεωσ. 
Τθν πρόσ τασ ουςίασ τοφ Αδου μίξιν τισ Περςεφόνθσ διαπιςτϊνει ο κεόσ Απόλλων.  
Μιπωσ καί θ διαπίςτωοισ αφτθ δεν αποκαλφπτει είσ τοφσ ανκρϊπουσ τί ςυνζχει τον 
Άδθν πρόσ τον Όλυμπον ; 



Τιν κάκοδον τισ Περςεφόνθσ επακολουκεί ι κάκοδοσ τοφ μνθςτιροσ τθσ Διονφ-
ςου, ό όποιοσ καί τίκεται είσ διάκεςιν αυτισ. Τθν κείαν Κόρθν παρακολουκεί θ Μι-
τθρ αυτισ Διμθτρα και αποκαλφπτει είσ τουσ ανκρϊπουσ τθν καλλιζργειαν τοφ 
ςίτου.  
Ό Διόνυςοσ αποκαλφπτει τον κείον χυμόν τισ ςταφυλισ. Ό ςίτοσ καί ό οίνοσ υπι-
ρξαν τά κατ’ εξοχιν ςφμβολα τϊν μυςτθρίων καί αυτϊν τϊν Χριςτιανικϊν. Υπό τα 
ςφμβολα ταφτα κρφπτονται αί μεγαλφτεροι ζννοιαι αί ζχουςαι ςχζςιν πρόσ τον 
πνευματικόν κόςμον ζκ τοφ οποίου ιλκεν θ κεά Διμθτρα καί ο Διόνυςοσ. 
 Ζν τι εξελίξει τϊν μυςτθρίων απζδιδον ςπουδαιότθτα είσ τασ ςχζςεισ Περςεφόνθσ 
καί Διονφςου. 
Προφανϊσ πρόκειται περί πνευματικϊν νόμων τοφσ οποίουσ ό μυοφμενοσ ζπρεπε 
να μάκει. Ο Διόνυςοσ αποκακίςταται είσ τάσ ερωτικόσ του ςχζςεισ μζ τθν Περςε-
φόνθν καί διά τϊν ςχζςεων του τοφτων κακίςταται ο ελευκερωτισ αυτισ λαμβάνων 
τό όνομα Διόνυςοσ Ζλευκερεφσ. 
Ο Λακχοσ εξελίςςεται είσ Ελευκερζα Διόνυςον. Τοφτο υπαγορεφει νά γίνει ςφηυγοσ 
τισ Περςεφόνθσ νά ελευκερϊςει αυτιν ζκ τισ μίξεωσ αυτισ πρόσ τάσ ουςίασ τοφ 
Αδου καί νά τιν φζρει καί τιν αποκαταςτιςει μεγαλοπρεπϊσ είσ τόν Ολυμπον. Είσ 
αυτά υπάρχει θ μεγάλθ ζννοια τισ αποκεϊςεωσ τισ ανκρωπινισ ψυχισ καί τισ 
οριςτικισ εγκαταλείψεωσ φπ' αυτισ τϊν χωρϊν τοφ Άδου. Θ αντίλθψισ περί Διονφ-
ςου τοφ οποίου το ζργον είναι να μεταφζρει τάσ ψυχάσ από τάσ δοκιμαςίασ είσ τιν 
χαράν καί εφτυχίαν, εξζπεςεν δυςτυχϊσ είσ τιν εκτίμθςιν τοφ ανκρωπίνου γζνουσ 
καί ζξελιφκθ ϊσ το ςφμβολον τισ οινοποςίασ καί τισ ζξ αυτισ αναιςκθςίασ. 
Τα μυςτιρια τισ Ελευςίνασ υπιρξαν τά κεμζλια τοφ διαφωτιςμοφ τισ ανκρωπινισ 
ψυχισ, τά υποδείξαντα είσ αυτιν τιν όδόν πρόσ τό Φϊσ τισ ςωτθρίασ. 
Θ είκϊν τισ παλαιοφςθσ πρόσ το ςκότοσ ψυχισ διετυπϊκθ πλιρωσ, όπωσ καί τα 
μζςα δι' ϊν κά δυνθκεί ζξ αυτϊν να εξζλκει νικιτρια. Λδοφ διατί οί μυθκζντεσ είσ τα 
μυςτιρια ωμολόγθςαν, ότι ο μυθκείσ ζν' Ελευςΐνι άνκρωποσ κά απολαφςει μετά 
κάνατον ευδαιμονίασ….Εάν τϊν μορφϊν καί τϊν όντων μιτθρ είναι θ Γι, διότι διακ-
ζτει πρόσ οργάνωςιν αυτϊν τιν ουςίαν τθσ, πατιρ τοφτων είναι ο Θλιοσ, διότι άνευ 
τοφ Φωτόσ αυτοφ ουδζν κα ιδφνατο να οργανωκεί ουδζν κά ιδφνατο νά ηιςει. 
Άνευ τοφ Φωτόσ τοφ Θλίου ό ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ δζν κά υπιρχεν καί θ άνκρω-
πίνθ ψυχι δζν κά είχεν μζςον εκδθλϊςεωσ τϊν ενεργειϊν αυτισ. 
Ό Θλιοσ είναι ό πατιρ τοφ ανκρωπίνου οργανιςμοφ καί ο ςυντθρθτισ αυτοφ διά του 
Φωτόσ του καί ϊσ ζκ τοφτου το ανκρϊπινον γζνοσ οφείλει νά γνωρίηει νά απευκφνει 
πρόσ αυτόν ειλικρινι χαιρετιςμόν. 
Όκεν θμείσ, άσ απευκφνωμεν πρόσ αυτόν χαιρετιςμόν, πρόσ τόν φωτοδότιν τοφ 
κόςμου, πρόσ τόν διαλφοντα όλα τά ςκότθ, πρόσ τόν φζροντα πρόσ τιν ψυχιν τοφ 
ανκρϊπου τθν γλυκφτθτα καί τθν χαράν τισ ηωισ. 
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