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ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΛΑ 
Λογοτέχνις-εκπαιδευτικός 

 
Η Ελευσίνα ως διαχρονικό σύμβολο αρωγής και υπόμνησης, των πανανθρώπινων 

θεσμών (της ευνομίας, δίκης και ειρήνης), έργων Δηούς. 
 
Τα λαϊκά δρώμενα, η παράδοσή μας, τα ήθη και τα έθιμα του λαού μας, είναι η αιμάττουσα 

ζωτική φλέβα η οποία δεν μας ενώνει μόνο με τα παρελθόντα, αλλά και με τα τωρινά και τα 
μελλούμενα. Και όσο πιο ζωντανή είναι τούτη η φλέβα, τόσο πιο υγιείς και ακμαίοι γινόμαστε 
κι εμείς, κι είμαστε με την σειρά μας εν δυνάμει έτοιμοι να συνεχίσουμε να παράγουμε 
πολιτισμό, ικανό να παραδοθεί και σ’ αυτούς που έρχονται μετά από εμάς. Ικανό και πανάξιο 
πολιτισμό για να κρατηθούμε κι εμείς όρθιοι κι ακέραιοι, μπροστά στο ισοπεδωτικό 
συνονθύλευμα της νέας τάξης πραγμάτων, της υπερπροβεβλημένης παγκοσμιοποίησης της 
νέας εποχής και του δήθεν πολυπολιτισμού. 

Θα πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι οι ρίζες μας, οι προγονικές μας ρίζες, βγαίνουν κατευθείαν 
μέσα απ’ τις διαχρονικές αξίες των πανανθρώπινων θεσμών του πολιτισμού, που στηρίχτηκαν 
και στηρίζονται κατά κύριο λόγο στα «Έργα Δηούς». 

Τα «Έργα Δηούς» (Δήμητρος), ο μέγας θεσμός της Μητρότητας (ο θεσμός του γάμου και της 
τεκνοποιΐας), μαζί με τον άλλο μέγα θεσμό της Γεωργικής τέχνης, ήταν και είναι οι μοναδικοί 
θεμέλιοι στυλοβάτες θεσμοί ολοκλήρου του πολιτιστικού οικοδομήματος της ανθρωπότητας, 
συμβάλλοντας στην ορθή διάταξη των κοινωνιών και στην δίκαιη και σωστή λειτουργία τους.  

Η θήλεια παμμήτειρα θεά Δήμητρα ή Δηώ, χαρακτηρίστηκε «θεσμοφόρος», ακριβώς γιατί 
εισήγαγε τους θεμελιώδεις αξεπέραστους και αναντικατάστατους θεσμούς, της γεωργίας και 
της κοινωνικής οργάνωσης της πολιτείας. Η θεσμοφόρος Mάνα όρισε τις βάσεις της 
λειτουργίας του πολιτισμού, απαλλάσσοντας τον βροτό θνητό από τον «άγριον 
πλάνητα βίον». 

Και δεν είναι τυχαίο που οι ίδιοι αυτοί προκατακλυσμιαίοι αρχαιοελληνικοί κοινωνικοί 
θεσμοί, καθώς και οι μετέπειτα εκπηγάσαντες εξ αυτών «Θείοι Νόμοι», εκπολίτισαν και 
εκπολιτίζουν ακόμη την ανθρωπότητα. Η θέσπιση και ο καθορισμός των αστικών νόμων της 
δικαιοπραξίας, όχι τυχαίως, ανάγονται στην θεσμοφόρο θεά Δήμητρα, η οποία εισήγαγε τους 
νόμους αποδόσεως δικαίου με τους οποίους συνήθισαν να συνδιαλέγονται οι άνθρωποι. Κι 
ακριβώς γι’ αυτήν την αιτία της θέσπισης των νόμων, ονομάστηκε θεσμοφόρος. 

«…Εδίδαξε και νόμους εισηγήσατο, καθ’ ούς αλλήλοις το δίκαιον διδόναι συνειθίσθησαν οι 
άνθρωποι. Δι’ ήν αιτίαν φασίν αυτήν θεσμοφόρον επονομασθήναι». (Δ. Σικελιώτης, Ε 5,2). 

Η λέξη θεσμός προέρχεται εκ του ρήματος τίθημι, και θεσμός είναι: «το τεθειμένον, το ισχύον 
ως δίκαιον, κανών δικαίου, ο νόμος, το έθιμον, η τελετή». Επίσης είναι το σύστημα το οποίο 
δημιουργεί ηθική και νομική κατάσταση, όπως π.χ. ο θεσμός της Οικογένειας και στον 
πληθυντικό αριθμό, θεσμοί είναι: «το σύνολον των θεμελιωδών καταστάσεων νόμου», όπως οι 
εκκλησιαστικοί ή οι πολιτικοί θεσμοί. 

Τα «Θεσμοφόρια» υπήρξαν η πλέον αρχαιοτάτη γιορτή της «Μητρότητας και του 
Αγροτισμού», όπως επίσης και η πλέον διαδεδομένη προς τιμήν της θεάς θεσμοφόρου 
Δήμητρος, την οποίαν τελούσαν οι έγγαμες γυναίκες, με τον εθιμοτυπικό τρόπο μίμησης της 
αρχαίας ζωής, «…και τη διασκευή μιμούμενοι τον αρχαίον βίον». 

Ο ιστορικός Ηρόδοτος (ΙΙ,171), μας κάνει κι αυτός λόγο για την παλαιότητα της γιορτής, 
γνωστοποιώντας μας ότι «εωρτάζοντο (τα θεσμοφόρια) ήδη υπό των γυναικών των 
Πελασγών».  

Και «Πελασγοί αρχαίον φύλον κατά την Ελλάδα πάσαν επιπολάσαν», κατά τον 
γεωγράφο Στράβωνα, δηλαδή οι Πελασγοί είναι το αρχαιότερο φύλο, που απλώθηκε σ’ όλη την 
Ελλάδα. 

Η «πολλαί μορφαί»Θεά Δήμητρα χαρακτηρίστηκε «Ελευσινία» στο Ράριον πεδίον της 
Αττικής, στον πλέον γόνιμο τόπο της «Δημήτερος ακτής» και ως Μητέρα της Κόρης 
Περσεφόνης έτυχε της γρήγορης ευδοκίμησης της λατρείας της και δια μέσου των ιερών 
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δρωμένων των Μυστηρίων της. Γιατί πολύ πριν να γεννήση την θυγατέρα της την Φερσεφόνη, 
(η Δήμητρα) βρήκε την καλλιέργεια του σίτου, «προ του γεννήσαι την θυγατέρα 
Φερσεφόνην, ευρείν μεν ουν αυτήν τον σίτον». 

Η προγενέστερη αδιαμφισβήτητη προνομιακή και εξέχουσα θέση της, ως η «Πελασγίς» 
θεσμοφόρος θεά του ειρηνοφόρου «Δημητρίου βίου», σ’ ολόκληρο τον προκατακλυσμιαίο 
Πελασγικό χώρο, συνέβαλε βεβαίως και στην γρήγορη ευδοκίμηση και επέκταση της μετέπειτα 
«Ελευσινιακής» λατρείας της. 

Ελευσίνα, Άργος, Φενεός, Αρκαδία, Μεσσηνία, Βοιωτία, Αχαΐα, Θεσσαλία, Ανθήλη 
Θερμοπυλών, Μυκάλη, Κνιδία, Θήρα, Πάρος, Σαμοθράκη, Αίγυπτος, Λιβύη, Τρινακρία, Άνδεις, 
Περού, Βολιβία, αναφέρονται σε πλείστα διασωθέντα κείμενα και σε πλείστους συγγραφείς, 
ως γεωγραφικοί χώροι έχοντες πλήρη αλληλοσυσχέτιση με την λατρεία της θεάς Δήμητρος, 
είτε ως Πελασγίδος είτε στην συνέχεια ως Ελευσινίας. 

Η πλέον αρχαιοτάτη διαδεδομένη γιορτή των θεσμοφορίων, ασφαλώς και θα αποτελούσε 
σημαντική παρακαταθήκη ιεράς υπομνήσεως μιας προγενέστερης ευπραξίας της 
προκατακλυσμιαίας εποχής, στο πρόσωπο της θεάς Δήμητρος. 

Κι αυτό γιατί οι περισσότερες σωζόμενες αναφορές των προπατόρων ιστορικών 
συγγραφέων (Διόδ. Σικελιώτης, Δημοσθένης, Πλούταρχος), συμφωνούν στο γεγονός ότι τα 
θεσμοφόρια τελούνταν σε ανάμνηση προγενέστερης εποχής, όπου οι άνθρωποι άρχισαν να 
δημιουργούν πολιτισμό, χάρις στην εύνοια της θεάς Δήμητρος, η οποία τους έδωσε τους 
πρώτους «Νόμους». 

Από την «Μεγάλη Εγκυκλ. Γιοβάνη», αντιγράφουμε: «μερικοί πίστευαν ότι η Δήμητρα έφερε 
στην Ελευσίνα τις πρώτες πλάκες των νόμων… που τις κρατούσαν κατά την τελετή (των 
Μυστηρίων) οι ιέρειες της θεάς σε επίσημη πομπή. Προσθέτουν ακόμα ότι ο πρώτος ερμηνευτής 
των νόμων αυτών υπήρξε ο Τριπτόλεμος. Σύμφωνα με την ερμηνεία του οι νόμοι περιείχαν τις 
τρείς εντολές: «Τίμα τους γονείς σου»,«πρόσφερε τα πρωτόλεια των καρπών της γης 
στους θεούς» και «μη βλάπτεις τα ζώα», που αποτελούσαν τον ηθικό κώδικα της 
γεωργικής κοινωνίας. 

Πράγματι ο ηθικός κώδικας της ειρηνοφόρου γεωργικής κοινωνίας του προκατακλυσμιαίου 
«Δημητρίου βίου», ήρθε και φώλιασε στην Ιερά Ελευσίνα και οι τρείς Τριπτολέμιες σωτήριες 
ρήσεις, υπήρξαν οι απαράβατοι νόμοι για τους κατέχοντες την κοινωνία των πάνσεπτων 
«Οργίων-Εργίων-Έργων». Καταγράφεται ότι την «κατέστησε πρώτον ο Τριπτόλεμος ή ο 
Ορφεύς». Οι πρωτοθεολογήσαντες λοιπόν ιεραπόστολοι της χρυσής προκατακλυσμιαίας 
εποχής, είναι ο ευλογημένος απ’ την ίδια την θεά Δήμητρα Τριπτόλεμος, και ο Θράκας ποιητής 
Ορφεύς, ο εμπνευσμένος απ’ την προγενέστερη σοφία των Μουσών. 

Εκεί λοιπόν στο βάθος των πρώϊμων ιστορικών χρόνων, η Μητέρα θεά θεσμοφόρος 
Δήμητρα ευχαρίστως αντάλλαξε την ισχύ των όπλων με τα δώρα ζωής της αγάπης, ποθώντας 
κατάβαθα για όλους τους θνητούς την θρεπτογόνο ειρήνη.  

«...Αλλάξας αλκήν όπλων εις έργα τα | Δηούς | ειρήνην ποθέων κουροτρόφον, | 
ολβιοδώτιν », «Ορφέως, Άρεως θυμίαμα». 

Τι μεστότερο και τι ωραιότερο σύνθημα ειρήνης άραγε μπορούμε να αντλήσουμε, απ’ όλη 
την παγκόσμια γραμματεία, απ’ αυτόν τον υπέροχο Ορφικό ύμνο, τον καταγεγραμμένο προ 
χιλιάδων ετών; 

Από την αρχέγονη εποχή η ελληνική σπερματική νοητική σύλληψη, στο πρόσωπο 
της θεάς Δήμητρος, ευαγγελίζεται την υψίστη λειτουργία της ολβιοδώτειρας ζωής, της 
κουροτρόφου ειρήνης! 

Τα «της ευνομίας, δίκης και ειρήνης»«Έργα Δηούς», της θήλειας γεννήτρας Μάνας θεάς, 
εξέθρεψαν και εκπολίτισαν το έλλογο τέκος αυτής, τον «μέροπα» άνθρωπο επί γης, 
μεταλαμπαδεύοντας ανά τις χιλιετίες την όποια αναγκαιότητα διδαχής και διασποράς τους. 
Γιατί δεν υπάρχει τίποτα άλλο που να μπορεί να συμβάλει καλύτερα στην ευτυχισμένη ζωή, 
παρά μόνον η Ευνομία, η Δικαιοσύνη και η Ειρήνη. 

«Μηδέν γάρ είναι μάλλον δυνάμενον ευδαίμονα βίον παρασκευάσαι της ευνομίας και 
δίκης και ειρήνης». (Δ. Σικελιώτης, « Ε΄ 7 ,6»). 
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Ο «Δημήτριος βίος» της θείας μητρικής ορθοπρονοητικής σοφίας, συνταιριασμένος με την 
απαράβατη αίσθηση του δικαίου, οδηγεί στην ευημερία και στην ορθή επιμέλεια του βίου των 
πολιτών, της ανθρώπινης κοινωνίας.  

Πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι οι εκάστοτε κοινωνίες στους κύκλους του αενάου χρόνου, 
συμβολοποιούν τις αξίες τις οποίες έχουν και μ’ αυτές πορεύονται. Έτσι η αξία της μητρικής 
ανιδιοτελούς προσφοράς των δώρων της ζωής της εύνομης κοινωνίας, της θρέψης υλικής και 
πνευματικής, συμβολοποιήθηκε απ’ τους έμφρονες προγόνους μας, στο σεπτό πρόσωπο της 
θεσμοφόρου θεάς Δήμητρος.  

Γιατί η Δα Μα, η Γη μητέρα, είναι η Δήμητρα. Κι αυτή η κουροτρόφος Μάνα έγινε σύμβολο 
προσφοράς της επίγειας ζωής, εδώ στον ίδιο αυτό τόπο της Αττικής, στην ιερά Ελευσίνα. 

«Δημήτηρ εστίν η γη οιωνεί γημήτηρ τις ούσα, επεί δε έδρα πάσης πόλεως η γή εστίν, ως 
βαστάζουσα τας πόλεις, πλάττεται πυργοφόρος». (Λεξ. Σούδα ή Σουΐδα) Δήμητρα είναι η γη 
και ως παντοτεινή Γη μητέρα εδράζεται σ’ αυτήν κάθε πόλις και ως βαστάζουσα τις πόλεις, 
προσομοιάζεται Πυργοφόρος. 

Και όπως ήδη στα προηγούμενα Συμπόσια Ιστορίας-Λαογραφίας Δήμων Αττικής επαρκώς 
έχουμε αναλύσει, Ελευσινία ονοματοθετήθηκε απ’ την «έλευσιν» της σωτήριας επανεμφάνισής 
της, στον ευλογημένο γόνιμο τόπο του Θριασίου πεδίου. 

Αποκαλύφθηκε η Γη μητέρα τροφός, μετά απ’ τον αφανισμό τον οποίον υπέστη η 
βλαστάνουσα συνέχειά της, απ’ τον ακράτητο πυριγενή ανασασμό των Πλουτώνειων εγκάτων, 
τον συνοδεύοντα μεγάλες γεωλογικές αναστατώσεις, πλημμύρες και βρυχηθμούς. Κι αυτή η 
ανθρωποσωτήρια αποκάλυψη της «ελεύσεώς» της, εν μέσω του αφανισμού και της 
λιμοκτονίας, προσέδωσε την ανάγκη της ζωογόνου θρέψης, προκειμένου να κατορθώσει να 
διασωθεί το έλλογο γένος των «μερόπων» βροτών θνητών της γης. Προκειμένου να τύχουν 
της μεγίστης ευεργεσίας τα ημιθανή βροτά τέκνα της, της βρώσεως, της δίκαιης νομής και της 
μυήσεως… 

Η πυρφόρος και πυροφόρος συμβολική «σήμανση» της Ιεράς Ελευσίνος, μας παραδίδει 
αλήθειες μισοειπωμένες, «μυστικά» και αλληγορικά διατυπωμένες, γιατί όπως μας παραδίδει ο 
περιηγητής Παυσανίας απ’ τους αρχαιοτάτους ακόμη χρόνους, οι Έλληνες τους οποίους 
σύμπασα η οικουμένη αποδέχεται σοφούς, μιλούσαν με αινίγματα παρά με ευθείς λόγους, 
«Ελλήνων τους νομιζομένους σοφούς, δι’ αινιγμάτων πάλαι και ουκ εκ του ευθέος λέγειν τους 
λόγους». 

Η πυρφόρος γνώση, η φέρουσα το φως της συλλογικής προγονικής μνήμης και 
συνείδησης, την πυροφόρο θρέψη του «καλώς ζήν» αναδεικνύουν με την λατρεία της 
θεάς Δήμητρος και της Κόρης Περσεφόνης, στην ιερή Ελευσίνα. 

Δεν είναι τυχαίο που στις περισσότερες απ’ τις σωζόμενες παραστάσεις του αξεχώριστου 
ελευσινιακού συμπλέγματος Μάνας και Κόρης, απεικονίζονται να κρατούν στα χέρια τους ή τα 
πυρογενή στάχυα της θρέψης της ζωής (του σίτου-πυρού), ή τις αναμμένες πυρφόρες δάδες 
της μητρικής διδαχής των θεσμών της γνώσης του φωτός του πολιτισμού, «τας αιθομένας 
δαΐδας». 

Το μεγάλο αρχετυπικό σύμβολο της Μάνας και της Κόρης στην Ελευσίνα «μυεί» και 
διδάσκει άρρητες αλήθειες γνώσεως και δρά στο συλλογικό μας ασυνείδητο, ως 
διαχρονική ιερά υπόμνησις αιώνων… 

«Νή τω Θεώ», Μά τις Θεές, ήταν ο μέγιστος όρκος προς τιμήν των Ελευσινίων θεαινών, 
Μάνας και Κόρης. 

Η αδιάσπαστη ενότητα της αδιάλειπτης παράδοσης των αρχαίων δρωμένων, διαφαίνεται 
ακόμη και μέσα απ’ τις γαμήλιες τελετές των προμητόρων και των προπατόρων, σύμφωνα με 
τις οποίες υποχρεωτικά έπρεπε να παρίσταται η ιέρεια της θεάς Δήμητρος, «ίνα ως 
αντιπρόσωπος της θεάς ευλογήση τον γάμον και δώση εις τους νεονύμφους τας προσηκούσας 
συμβουλάς». 

Έτσι από αδιαμφισβήτητη προστάτρια του θεσμού του Γάμου και της Οικογενείας, η 
θεσμοφόρος θεά γίνεται παράλληλα και προστάτιδα της μεγαλύτερης ανθρώπινης κοινωνίας. 
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Γίνεται η εντολοδόχος θεά της ορμήνειας και της διδαχής, της διάσωσης και της διάδοσης όλων 
των θεσμών, προς χάριν των τέκνων της «μερόπων» βροτών θνητών της γης. 

Η «τροφός όλων των άλλων τεχνών», η «μητέρα πασών των επιστημών γεωργία», 
μετά το τέλος της πλημμυρίδος της καταστροφής του κατακλυσμού του Δευκαλίωνος, την 
«άρουρα γη» της «Δημήτερος ακτής» σύμβολο θρέψης πολιτισμού ανέδειξε. 

Το αξεπέραστο μεγαλείο της μητρικής προσφοράς της θρέψης του ανθρωπίνου 
γένους, άκρως ταυτισμένο με τον ελευσινιακό μύθο, αποτελεί την μέγιστη προσφορά 
ζωής, ως προς την διάσωση των θεσμών του επιγείου πολιτισμού… 

Η «Δημήτερα ακτή» βεβαίως είναι η Ακταία Γη ή Ακτική, η οποία χάριν ευφωνίας έγινε η 
γνωστότερη προς εμάς Αττική, διασώζοντάς μας ότι η θεσμοφόρος θεά Δήμητρα δεν 
ονοματοθέτησε μόνο την ιερή πόλη της Ελευσίνος, αλλά προγενέστερα είχε ονοματοθετήσει κι 
ολόκληρη την ακτή της Αττικής. 

Έτσι η «σημαίνουσα» ένθεη λατρεία της θήλειας θρεπτογόνου Γης μητρός, πριν και μετά την 
κατακλυσμιαία περίοδο, σημάδεψε τούτο τον τόπο με την σφραγίδα της μητρικής προσφοράς, 
της πανανθρώπινης θρέψης του επιγείου πολιτισμού. 

Γιατί μέσα απ’ την διδαχή του συμβολισμού της ιεράς Ελευσίνος ξεπήδησε η ανάγκη 
της διάσωσης και της διάδοσης των θεσμών, των «Έργων Δηούς» του 
προκατακλυσμιαίου ειρηνοφόρου «Δημητρίου βίου».  

Οι εκάστοτε παραδειγματικές υποδοχές ανά την γεωγραφική επικράτεια, της ένθεης 
λατρείας της θεσμοφόρου θεάς Δήμητρος, όπως και οι συνοδεύουσες παραπλήσιες τελετές 
των ελευσινιακών δρωμένων, αλληγορικά μας το πιστοποιούν. 

Χαρακτηριστικά μας λέγει ο ιστορικός Διόδωρος Σικελιώτης: «τούτων των ευρημάτων 
(των θεσμών) ουκ αν τις ετέραν ευεργεσίαν εύροι μείζονα, και γάρ το ζήν και το καλώς 
ζήν περιέχουσι», τούτων των ευρημάτων των θεσμών της ευνομίας και της δικαιοπραξίας, 
καμμία άλλη ευεργεσία δεν υπάρχει μεγαλύτερη, γιατί δεν περιέχουν μόνο το «ζήν», αλλά το 
«καλώς ζήν». 

Ο Νόννος τονίζοντας κι αυτός την ανεπανάληπτη ανθρωπιστική προσφορά της διδαχής των 
θεσμών του πολιτισμού και της γεωργικής τέχνης, λέγει ότι ο εντεταλμένος της θεάς Δήμητρος, 
ο πρωτοευλογημένος απόστολος Τριπτόλεμος, όφειλε να μην τύχει της «φειδούς», αλλά να 
περιέρχεται «πάσιν ανθρώποις, ίνα μάθωσι το σπείρειν και γεωργείν και εσθίειν τους 
ημέρους καρπούς». 

Η θεά Δήμητρα έδωσε τον σπόρο του σίτου στον ήρωα Τριπτόλεμο, με την εντολή 
φιλανθρώπως να τον διαμοιράση «άνευ φειδούς», αφού όμως προηγουμένως (και εδώ είναι το 
εκπληκτικό) ανασυντάξει όλους τους ανθρώπους και τους μεταδώσει την γνώση ως «δωρεά». 
«Δήμητρα… και τω Τριπτολέμω αποδούναι τον του σίτου σπόρον, ώ συντάξαι πάσιν 
ανθρώποις, μεταδούναι της τε δωρεάς και τα περί την εργασίαν του σπόρου διδάξαι». 

Να ανασυντάξει δηλαδή όλους τους εναπομείναντες ανθρώπους απ’ την καταστροφή του 
αφανισμού και της λιμοκτονίας, και να τους μεταδώσει τα σωτήρια δώρα της προσφοράς της 
αγάπης της… 

Ο εντεταλμένος της θεάς, ο πρωτογεωργός Τριπτόλεμος, συμπαραλαβών και τον 
κελεύσαντα ηγήτορα Κελεόν, έλαβε όχημα «πτερωτών δρακόντων» και περιεφέρετο 
«φιλοτιμούμενος» ανά την οικουμένη, δωρίζοντας τα της διδαχής των θεσμών της 
προκατακλυσμιαίας παμμήτειρος αρχής. Η ιερή αυτή γνώση παραδόθηκε στον άρρενα 
πτολίαρχο Τριπτόλεμο κατόπιν εντολής της ίδιας της Μάνας θήλειας θεσμοφόρου αρχής, 
αμέσως μετά την αποκάλυψη της «ελεύσεώς» της, στην Ελευσίνα της Αττικής.  

Έτσι στην Ελευσίνα οι κηρύττοντες το άγραφο ηθικό Δίκαιον της θήλειας παμμήτειρας 
αρχής, οι Κήρυκες, με τους έχοντες έμμετρο μελίρρυτο φωνή, τους Ευμολπίδες, τους θείους 
Νόμους των θεσμών επανακαθιέρωσαν, εκπολιτίζοντας την ανθρωπότητα. 

Η βαθειά έννοια της ανιδιοτελούς προσφοράς της οικουμενικότητας, όχι της 
επιβολής και της σύνθλιψης της παγκοσμιοποίησης, μπολιάστηκε στην ιερά Ελευσίνα 
προ χιλιάδων ετών, απ’ την ίδια την θεσμοφόρο παμμήτειρα θήλεια αρχή, της χρυσής 
προκατακλυσμιαίας εποχής...  
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Η «επιστήμη» της άκρατης οικονομικής χρηματικής συναλλαγής, δεν είχε θέση στην 
ελληνική κοσμοθέαση, όπως και η εκ των υστέρων δακρύβρεχτη «συστηματοποιημένη» 
λιμοκτονία των πάμφτωχων απόκληρων της γης… Κυριαρχούσε μόνον η σοφία της αρωγἠς, 
της Προνοίας και της Οικονομίας, της δίκαιης νομής των θρεπτογόνων πανανθρώπινων αξιών, 
σύμφωνα με τον ειρηνοφόρο «Δημήτριον βίον»… 

Και γι’ αυτή ακριβώς την μεγίστη και ανιδιοτελή προσφορά, της θρέψης και του 
εκπολιτισμού ολοκλήρου της ανθρωπότητας, η πόλις της Ελευσίνος χαρακτηρίσθηκε ως η 
πλέον ιεροτάτη, ως ο «Ναός» της Οικουμένης. 

«…είναι τις των Ελλήνων, ή τις των βαρβάρων, τοσούτον αμαθής και τοσούτον 
ασεβής, ώστε να μη νομίζη την Ελευσίνα Ναόν της Οικουμένης»; «Αίλιος Αριστείδης, 
ρήτωρ». 

Υπάρχει κάποιος απ’ τους Έλληνες, ή κάποιος απ’ τους βαρβάρους, (βάρβαροι ήσαν οι 
έχοντες φωνήν αξύνετον – μη ελληνική), τόσον αμαθής και τόσον ασεβής, ώστε να μην νομίζη 
την Ελευσίνα Ναόν της Οικουμένης; 

Διότι μεγαλύτερη ευεργεσία απ’ την «άνευ φειδούς» προσφορά της τροφής του σώματος και 
της ψυχής δεν έχει υπάρξει ούτε και πρόκειται να υπάρξει στο ανθρώπινο γένος… Και μόνο μια 
Μάνα, μια Μητέρα θήλεια γεννώσα αρχή, μπορούσε να συλλάβει το ύψιστο αυτό δώρο της 
επίγειας προσφοράς της ζωής, και στην συνέχεια να το διαμοιράση «φιλανθρώπως», από 
ψυχής και από καρδιάς … 

Έτσι ο ευεργετήσας πτολίαρχος της Ελευσίνος, πτολεμιστής σύμπασας της οικουμένης Τρι-
πτόλεμος, πήρε μαζί με την ευλογία και την εντολή να ανασυντάξει τους εναπομείναντες εκ του 
αφανισμού «μέροπες» βροτούς θνητούς, και να τους μεταδώσει τα τρισευλογημένα δώρα των 
θεσμών, της πότνιας των θεαινών Δήμητρος. 

Πτολίαρχος, είναι ο πολίαρχος, ο άρχων της πόλεως, όπως και πτολίεθρον είναι η πόλις.  Ο 
πρώτος λοιπόν απόστολος της θεϊκής διδαχής «φιλοτιμούμενος», «περιήει πάσαν την γήν 
διδάσκων», και όχι μία φορά αλλά τρείς, δωρίζοντας τα ζωογόνα σπέρματα της «ήμερης» 
τροφής. 

Το «φερέσβιον ούθαρ αρούρης», ο ζωοδότης μαστός της καλλιεργημένης γης της 
Ελευσίνος, το Ράριον πεδίον, έσωσε την ανθρωπότητα, και η προγενέστερη θεία γνώση των 
«Θείων Νόμων» των θεσμών παραδόθηκε δια μέσου της ιεράς Ελευσίνος, «πάσιν 
ανθρώποις», προκειμένου να τύχουν της μεγίστης ευεργεσίας του «εύ ζήν». 

Η συμβολοποιημένη μάνα θεά Γη, με την όψη της καταβεβλημένης μαυροντυμένης γραίας 
θνητής, διψασμένη, νηστική και άλουστη, βαθύτατα θλιμμένη και ολομόναχη, αναζητά να 
καλύψει τον αφανισμό της απώλειας της «θαλερής» νιόβγαλτης Κόρης και τον επακόλουθο 
φοβερό λιμό της καταστροφής του γένους των «μερόπων» βροτών θνητών. 

«…Και νύ κε πάμπαν όλεσσε γένος μερόπων ανθρώπων | λιμού υπ’ αργαλέης», (Ομηρ. 
Ύμνος), Ολόκληρο το γένος των εμφρόνων ανθρώπων, θα αφανίζονταν απ’ τον φοβερό λιμό… 

Αν σκεφθούμε δε ότι οι «μέροπες» άνθρωποι είναι οι ενάρθρως ομιλούντες, βεβαίως και είχε 
μεγίστη σημασία αν το γένος τους θα αφανίζονταν από προσώπου γης… 

«Μέρ-οψ, οπος, ο», από το ρήμα «μείρομαι=μερίζω+όψ», είναι «ο διαιρών την φωνήν, ο 
προικισμένος με έναρθρον φωνήν, ο ομιλών (λαλών) ενάρθρως». (Λεξ. Αρχ. Ελλ. Γλώσ. Ι. 
Σταματάκου). 

Μέροψ λοιπόν είναι ο έλλογος έμφρων θνητός, ο χρησιμοποιών την έναρθρη ομιλία και κατ’ 
επέκταση την ορθή σκέψη, γιατί «διάνοια και γλώττα ταυτόν», μας επισημαίνει ο Πλάτων. 

Και η θεσμοφόρος Μάνα θεά, όχι τυχαία, επέλεξε να προσέλθει στους ενάρθρους έμφρονες 
«θεμιστοπόλεις» βασιλείς της Ελευσίνος, και στην συνέχεια σ’ αυτούς θέλησε να διδάξη τα 
πάνσεπτα «όργια-έργια-έργα» των ιεροπραξιών της… 

«…Η δε κιούσα θεμιστοπόλεις βασιλεύσι… | δρησμοσύνην θ’ ιερών και επέφραδεν όργια πάσι 
| Τριπτολέμω τε Πολυξείνω τ’, επί τοις δε Διοκλεί, |σεμνά, τα τ’ ούπως εστι παρεξ{ίμ}εν {ούτε 
πυθέσθαι}, | ούτ’ αχέειν. Μέγα γαρ τι θεών σέβας ισχάνει αυδήν», (Ομηρ. Ύμνος, στ.476-9). Η 
(θεά) πηγαίνοντας στους θεμιστοπόλεις βασιλείς (της Ελευσίνος), αποκάλυψε και στον 
Τριπτόλεμο και στον Πολύξενο και στον Διοκλή, τα πάνσεπτα έργα των ιεροπραξιών, τα οποία 
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κανείς δεν πρέπει να τα κοινολογεί, ούτε να τα παραβαίνει. Γιατί ο μέγιστος σεβασμός προς 
τους θεούς δεσμεύει την γλώσσα. 

«Θεμιστοπόλεις», είναι οι απονέμοντες το Δίκαιον των Νόμων των Θεσμών, οι τηρούντες 
τους πατροπαράδοτους θεσμούς, δηλαδή, οι συνετοί θεσμοθέτες και οι θεματοφύλακες της 
σωστής λειτουργίας της πόλεως. «…Δι’ ό και θεσμοφύλακας και θεσμοθέτας ονομάζεσθαι 
τους τα περί τους θεούς όσια και τους των ανθρώπων νόμους διαφυλάττοντας». 

Έτσι, η ανθρωποσωτήρια «έλευσις» της Μάνας θεσμοφόρου θεάς, προς τους ελευσινίους 
δίκαιους φύλακες των προτέρων τιθεμένων θεσμών, δεν υπήρξε αβάσιμη και τυχαία. Οι 
συγκεκριμένοι ελευσίνιοι θεμιστοπόλεις βασιλείς, εξασφάλιζαν τα όσια και τα ιερά των θεών 
και τους ανθρώπινους νόμους των θεσμών, για την σωτήρια διδαχή και διάδοση του 
πολιτισμένου βίου επί της γης… 

Οι μισοκρυμμένες έγκλειστες ιδιότητες των θεσμοφυλάκων βασιλέων, ακόμη και μέσα απ’ 
την καταγραφή των διασωθέντων ονομάτων τους, ήτοι του Τριπτολέμου, του ιππέα Διοκλή, 
του ισχυρού Ευμόλπου και του ηγήτορα των λαών Κελεού, μισοειπωμένες αλήθειες στο χρόνο 
μνημονεύουν. Η Μητέρα «τιμάοχος» θεά Δήμητρα εκέλευσε τον πολίαρχον, τον έχοντα 
μελωδική φωνή και το κλέος υγιούς ηγήτορος, τρείς φορές να αρώσει την γη, διασκορπίζοντας 
φιλανθρώπως την σπορά της διδαχής, του φωσφόρου προκατακλυσμιαίου μητρικού λόγου… 

Η επανασύνδεση του εκπολιτισμού των «μερόπων» βροτών θνητών, δια μέσου της διδαχής 
των «της ευνομίας, δίκης και ειρήνης, έργων Δηούς», απ’ την Ιερά Ελευσίνα της Αττικής 
πρωτοξεκίνησε, και μάλιστα από την ίδια την θεσμοφόρο θεά Δήμητρα. Και δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι η κατ’ εξοχήν θεσμοφόρος θεά Δήμητρα, είναι εκείνη που στο ιερό πρόσωπό της 
«εν συνόλω» ενσωματώθηκε η προτέρα λατρεία της θήλειας παμμήτειρας αρχής, του 
προκατακλυσμιαίου κύκλου των θεσμών των «Νόμων Δηούς». 

Χρονικά υπήρξε «ώριμος» η εποχή της διδαχής και της μυήσεως των «Έργων Δηούς», ώριμος 
και αναγκαία για να κλείσει ο κύκλος του αφανισμού και της λήθης, και να καταστεί εφικτόν 
να ξαναρχίσει ο νέος κύκλος της μνήμης των «Ωρών» μητρικής διδαχής, ήτοι της θρέψης, της 
ευνομίας, της δίκης και της κουροτρόφου ειρήνης.  

Γιατί ο μύθος, λόγος της αυγής, θέλει προσωποποιημένες τις «Ώρες», να είναι η Ευνομία, η 
Δίκη και η Ειρήνη, οι οποίες ως οι ώριμες κόρες του χρόνου συμβάλλουν στην «επώνυμον 
τάξιν» και στην«διακόσμησιν επί τη μεγίστη των ανθρώπων ωφελεία». Δια των «Ωρών» 
επέρχεται «ειρήνη χαίρουσα…ισότητι»,και η περιπόθητος γνώση της αρετής προσδίδει 
άριστον τέλος, «εν σοί γαρ σοφίη αρετής τέλος εσθλόν ικάνει». 

Έτσι η Ιερά Ελευσίς, η πόλις της ελεύσεως των θεσμών και των Νόμων της Ευνομίας, 
Δίκης και Ειρήνης, σηματοδοτεί την υψίστη προσφορά της συνέχειας του πολιτισμού, 
των «μερόπων» ανθρώπων επί της γης… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


