
ΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΟΣ

Ιωάννγ] Θρεψιάδΐ] Μνημόσννον

Μεταξύ των θεών τού Έλευσινιακού μυστικού κύκλου συνήθως καταλέγεται και 
ό Διόνυσος, ό όποιος συχνάκις άποκαλεΐται καί πάρεδρος τής Έλευσινίας Δήμητρος. 
Την σχεδόν γενικήν αυτήν άντίληψιν άπηχεΐ καί ό αείμνηστος Κωνσταντίνος 

Κουρουνιωτης, ό άφιερώσας ολόκληρον σχεδόν τήν ζωήν του εις τήν μελέτην των 
Έλευσινιακών προβλημάτων, αρχαιολογικών, φιλολογικών καί θρησκευτικών, όταν 
τό 1924 έγραφεν ότι «ό Διόνυσος ως αγροτικός καί οργιαστικός θεός συνεδέετο στε- 
νώς προς τάς Έλευσινιακάς θεάς καί είναι γνωστόν ότι έλατρεύετο καί ούτος εν 
Έλευσΐνι» ι. ’Ήδη ό Ρ. Foucart πο?ιύ προ τού Κουρουνιωτη είχε διδάξει ότι «Dio
nysos est aussi ancien a lilleusis que Demeter et des l’origine il forma avec elle un 
couple etroitement uni» 1 2. Παρασυρόμενος υπό τής θεωρίας του περί τής Αιγυπτια
κής προελεΰσεως τής μυστηριακής λατρείας τής Έλευσΐνος καί κατ’ αναλογίαν προς 
τα μυστήρια τής Ισιδος καί τού Όσίριδος, ό Foucart έβεβαίου ότι ό Διόνυσος ήτο 
ό κατ’ εξοχήν θεός τής έποπτείας καί κατ’ ακολουθίαν έξ ίσου σπουδαίος πρύς τήν 
Δήμητρα εις τήν Ελευσίνα.

Νεώτεροι έρευνηταί απέδειξαν ως άστήρικτον τήν θεωρίαν τής Αιγυπτιακής 
προελεΰσεως3, εν τούτοις όμως έδέχθησαν καί ύπεστήριξαν τήν παρουσίαν τού Διο
νύσου εις τήν μυστικήν λατρείαν τής Έλευσΐνος. 'Ο Ch. Picard, π.χ., ό όποιος πρώ
τος απέδειξε πλήρως τό άστήρικτον τής Αιγυπτιακής προελεύσεως, έδίδαξεν, ότι ό 
Διόνυσος ου μόνον έλατρεύετο είς τήν Ελευσίνα αλλά καί είχε πρωτεύοντα ρόλον εις 
τήν έποπτείαν, τό δε σύμβολόν του, ό φαλλός, ήτο μεταξύ τών αντικειμένων, τά 
όποια άπετέλουν τά ιερά' καί τον φαλλόν υπαινίσσεται τό λεγόμενον «σύνθημα» τού 
Κλήμεντος4. Τον ρόλον τούτον άρνεΐται κατηγορηματικούς ό Noack5 καί αμφι
σβητεί ό Nilsson6. Ό Magnien όμως υποστηρίζει ότι ό Διόνυσος ήτο ό κατ’ εξο
χήν θεός τών εποπτικών καί τό σύμβολόν του, δ φαλλός, έπεδεικνύετο εις τούς μύ- 
στας μέ τον «τεθερισμένον στάχυν», ώς «τό θαυμαστόν καί τελειότατον εποπτικόν 
μυστήριον» 7.

1 ΑΔ 8, 1923 (1925), σ. 173.
2 Ρ. Foucart, Le culte de Dionysos en Attique, 

σ. 44.
3 "Ορα Γ. E. ΜΥΛΩΝΑ, Ή προέλευσις τής Έλευσι- 

νιάκής λατρείας, Γέρας Ά. Κεραμοποΰλλου, σ. 42-53.
4 Ch. Picard, RHR 95, 1927, σ. 234 έξ. και 100,

1929, σ. 50 έξ. Rev. Hist. 1931, σ. 22 και 71. BCH 55,
1931, σ. 28 έξ. "Ορα καί Alfred Loisy, Les Mysteres
pa'iens et le mystere Chretien, σ. 81, ό όποιος απο
δίδει είς Διονυσιακήν έπίδρασιν τά χθόνια στοιχεία τά

άπαντώμενα είς τήν λατρείαν τής Έλευσΐνος.
5 F. Noack, Eleusis, die baugeschichtliche Ent- 

wicklung des Heiligtumes, 1927, σ. 231 ύποσ. 1.
6 Μ. P. Nilsson, AFRW 32, 1935, σ. 100 έξ.
7 V. Magnien, Les mysteres d’Eleusis, έκδ. 2, 

σ. 235. Tertullianus, Valent. I. Ιππόλυτός, Φιλο- 
σοφούμενα, V 38. "Ορα καί Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑ, Μαρτυρίαι 
Χριστιανών συγγραφέων διά τά Μυστι'ιρια τής Έλευσΐ
νος, Επιστημονική Έπετηρίς τής Φιλοσοφικής Σχολής 
τοϋ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, 1958-1959, σ· 41-44.
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Ή γνώμη αΰτη περ'ι τής διεισδύσεως τοΰ Διονύσου εις την μυστικήν λατρείαν τής 
Έλευσΐνος έστηρίχθη εις δεδομένα σταχυολογηθέντα από τούς αρχαίους συγγραφείς 
καί από διασωθέντα έργα τέχνης ιδία τής 41ε π.Χ. έκατονταετηρίδος. Σκοπός τής 
μελέτης μας είναι ή έξέτασις τών δύο τούτων πηγών καί των εξ αυτών δεδομένων 
καί ή κατά τό δυνατόν λύσις τοΰ προβλήματος τοΰ σχετιζομένου προς την συμμετο
χήν τοΰ Διονύσου εις την μυστικήν λατρείαν τής Δήμητρος καί Κόρης.

Α'. ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Αί μαρτυρίαι τών αρχαίων συγγραφέων, αί σχετικαί προς τό πρόβλημά μας, 
είναι έλάχισται.

1. Τήν άρχαιοτέραν μαρτυρίαν εύρίσκομεν εις τον Πίνδαρον καί είς τον έπίνι- 
κόν του προς τιμήν τοΰ Θηβαίου Στρεψιάδη, ό όποιος άνεδείχθη νικητής είς τό 
παγκράτιον κατά τα ’Ίσθμια (Ίσθμ. 7, 1 εξ.):

Τίνι τών πάρος, ώ μάκαιρα Θήβα, 
καλεΐν επιχωρίων μάλιστα θυμόν τεόν 
εϋφρανας; ή ρα χαλκοκρότου πάρεδρον 
Δ αμάτερος άνίκ’ εύρυχαίταν 
άντειλας Διόνυσον; ή χρνσώ μεσονύκτιον νί- 
φοντα δεξαμενή τον φέρτατον ύλεών.

2. Τό έπίθετον «πάρεδρος» επαναλαμβάνει καί ’Αριστείδης ό ρήτωρ: Κήρυκες 
δε και Εύμολπίδαι πάρεδρον Έλευσινίαις αυτόν (τον Διόνυσον) εστήσαντο καρπών έφο
ρον και τροφής άν&ρώποις (IV-Διόνυσος-10).

3. Είς τον ύμνον του προς τήν Δήμητρα ό Καλλίμαχος, στ. 70 καί εξ., γράφει:

και γάρ τα Δάματρι σννιοργίσϋη Διόνυσος '
Τόσσα Διώνυσον γάρ α και Δάματρα χαλέπτει.

4. Ό Σχολιαστής τοΰ Άριστοφάνους είς Βατράχους στ. 338, αναφέρει: Θύουσι 
γάρ εν τοΐς μύστηρίοις τοΰ Διονύσου και τής Δήμητρος τον χοίρον διότι λυμαντικός έστι 
άμφοτέρων. Επίσης είς στ. 326 σχολιάζει: Μία τών μυστηρίων έστιν ή είκάς εν ή τον 
Ιακχον έξάγουσιν.... συνίδρυται τή Δήμητρι ό Διόνυσος. Εισίν γουν οΐ φασι Περσεφόνης 

αυτόν είναι, οί δε τή Δήμητρι σνγγενεαϋαι, άλλοι δ’ έτερον Διόνυσον είναι τον"Ιακχον, οί 
δε τον αυτόν.

5. Ό Ιππόλυτος είς τά ΦΛοσοφούμενά του λέγει: προ τής Κελεοϋ και Τριπτο- 
λέμου και Δήμητρος και Διονύσου εν Έλευσϊνι τελετής (V 20 edit. Cruice).

6. Ό Στέφανος ό Βυζάντιος εν λ. ”Αγρα καί ’Άγραι ορίζει: χωρίον... εν φ τά 
μικρά μυστήρια έπιτελεΐται, μίμημα τών περί τον Διόνυσον.

’Εκτός τής πρώτης, αί λοιπαί μαρτυρίαι ανάγονται είς υστέρους χρόνους. Ό 
Καλλίμαχος ήκμασεν είς τούς χρόνους Πτολεμαίου τοΰ Φιλαδέλφου 285-247 π.Χ.1 
Ό ’Αριστείδης έξεφώνησε τον Έλευσίνιον λόγον του μετά τήν υπό τών Κοστοβόκιον
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καταστροφήν τοΰ ιερού τής Έλευσΐνος τό 170 μ.Χ. 1 'Ιππόλυτος, ό συγγραφεύς των 
Φιλοσοφουμένων, συνέγραψε περί τό 130 μ.Χ. τον «Λαβύρινθον ή Έλεγχον κατά 
πασών αιρέσεων», τά πρώτα πέντε βιβλία τοΰ όποιου αποτελούν τα Φιλοσοφούμενα. 
Τα σχόλια τών Βατράχων τοΰ Άριστοφάνους συνεκέντρωσεν ό Φαεινός κα'ι ό Σύμ
μαχος. Έκ τούτων ό δεύτερος ήκμασε περ'ι τό 100 μ.Χ. και ό πρώτος κάπως βραδύ- 
τερον. Ό Στέφανος ό Βυζάντιος είναι ακόμη νεώτερος, ίσως δ’ ανήκει εις τάς άρχάς 
τοΰ 6ου μ.Χ. αίώνος. Αί περισσότεροι μαρτυρίαι, είμή ή όλότης των, ανάγονται εις 
εποχήν προ τής οποίας τό τυπικόν τής Έλευσΐνος ειχεν ήδη άποκρυσταλλωθή και 
εισαγωγή νέων δοξασιών και θεών ήτο αδύνατος. Ή αξία τής Έλευσινιακής λα
τρείας έ'κειτο εις τό ότι ή λατρεία εκείνη, διδαχθεΐσα εις τούς θνητούς ύπ’αυτής τής 
Δήμητρος, παρεδίδετο αναλλοίωτος και αμετάβλητος από γενεάς εις γενεάν υπό 
τήν έποπτείαν ιδία τών Εύμολπιδών, οι όποιοι ζηλοτύπως έπέβαλλον τά πάτρια. 
Προσθήκαι εις τήν λατρείαν αυτήν εις χρόνους υστέρους αποκλείονται. Προς τούτοις 
αί μαρτυρίαι τών αρχαίων συγγραφέων είναι πολύ όλίγαι, ακόμη δέ κα'ι εν τή όλότητί 
των δεν είναι άρκεταί διά νά αποδείξουν ότι ό Διόνυσος ήτο εις τών θεών τών 
Μυστηρίων τής Έλευσΐνος. Προφανώς δύνανται νά εξηγηθούν διαφόρως.

1. Ή άρχαιοτέρα και σπουδαιοτέρα βεβαίως πληροφορία είναι ή τοΰ Πινδάρου. 
Δυστυχώς ό χρόνος τής συνθέσεως τοΰ έπινίκου του δεν δύναται νά όρισθή επακρι
βώς καί άλλοι μέν έδίδαξαν ότι έποιήθη προ τών Περσικών περί τό 502 π.Χ. (Ηευνε, 

Thiersch, Bergk), άλλοι δέ πολύ μετά τά Περσικά, περί τό 456 π.Χ. (Schroder, 

Wilamowitz). Ούδεμία ενδειξις υπάρχει ύποδεικνύουσα τήν ΰπαρξιν τοΰ επιθέτου 
προ τής χρονολογίας τοΰ έπινίκου καί φαίνεται ότι ό Πίνδαρος πρώτος έκάλεσε τον 
Διόνυσον πάρεδρον τής Δήμητρος. Γενικώς υποτίθεται ότι ό Διόνυσος ήτο πάρεδρος 
τής Δήμητρος εις τήν Ελευσίνα καί εις τήν μυστικήν λατρείαν της. Είναι άρά γε 
ή εκδοχή αΰτη ή μόνη δυνατή ή καί πιθανή ; Ό ποιητής δεν προσδιορίζει εις ποιαν 
πόλιν ό Διόνυσος ήτο πάρεδρος τής Δήμητρος. Είναι δυνατόν νά ύποτεθή ότι ό 
Διόνυσος έθεωρεΐτο πάρεδρος τής Δήμητρος ούχί εις τήν Ελευσίνα άλλ’ εις άλλην 
πόλιν;

Κατά τήν ’Αθηναϊκήν παράδοσιν ή Δημήτηρ καί ό Διόνυσος ήλθον εις τήν ’Ατ
τικήν από άλλας περιοχάς τής Ελληνικής γής. 'Ο ’Απολλόδωρος, ό όποιος, πιστεύω, 
άπηχεΐ τήν ’Αθηναϊκήν παράδοσιν, λέγει: Έριχίλονίου... άποϋανόντος... Παν- 
δίων εβασίλευεν, έφ’ ον Δημήτηρ και Διόνυσος εις τήν ’Αττικήν ήλϋον' άλλα Δήμητρα μεν 
Κελεδς εις τήν ’Ελευσίνα νπεδέξατο, Διόνυσον δε’Ικάριος2. Φαίνεται ότι ό Διόνυσος δεν 
έγκατεστάθη τότε εις ’Αθήνας, ώς ή Δημήτηρ εις τήν ’Ελευσίνα. Κατά νεωτέραν, 
έπικρατήσασαν παράδοσιν, εξ Έλευθερών ό Πήγασος: Άϋηναίοις τον ϋ·εόν (Διόνυ
σον) έσήγαγε. Έκ τής πόλεως δ εκείνης το ξόανον (τοΰ Διονύσου)... ΆΦηναίοις εκομί- 
σϋη το άρχάϊον το δε έν ’Ελευϋ'εραϊς έφ ημών έςμίμησιν εκείνον πεποίηταιΤήν εισαγω
γήν ταύτην τοΰ θεοΰ αναφέρει καί ό Σχολιαστής τοΰ Άριστοφάνους (Άχαρν. στ. 243),

. 1 Τελευταίως J. Η. Oliver, The Sacred Gerusia,
Hesperia, Supplement VI, σ. 28. "Ορα καί von PrE- 
merstein εις Klio 12, 1912, σ. 14δ έξ.

2 ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ III 14, 7.
3 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I 2, 5 καί 38, 8.
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ό όποιος προσθέτει ότι: Αθηναίοι ονκ έδέξαντο μετά τιμής τον θεόν και διά τοΰτο 
μηνίσαντος...τον δέον, νόσος κατέσκηψεν εις τά αιδοία των άνδρών,...ώς δε άπεϊπον προς 
την νόσον..., άπεστάλησαν θεωροί μετά σπονδής, οι δή έπανελθόντες έφασαν ιασιν ταντην 
είναι μόνην, εΐ διά τιμής άπάσης άγοιεν τον θεόν. ΙΙειοϋεντες ονν τοϊς ήγγελμένοις οί Αθη- 
ναΐοι φαλλούς ιδία τε κα'ι δημοσία κατεσκενασαν. "Εως ότου πεισθοϋν οί ’Αθηναίοι, 
φαίνεται, ότι τό ξόανον έξενίσθη εις μικρόν παρά την ’Ακαδημίαν ναόν, έκεΐθεν δε 
διά τιμής άπάσης ήχθη εις ’Αθήνας.

Την έ'λευσιν τοϋ Διονύσου καί την έγκατάστασίν του ταύτην οί ’Αθηναίοι έτη- 
σίως έώρταζον κατά τά Διονύσια τά έν άστει ή Διονύσια τά μεγάλα. Την όγδόην 
Έλαφηβολιώνος, την πρώτην δηλαδή ημέραν τής εορτής1, μετέφερον έν πομπή τό 
ξόανον τοϋ θεού από τοϋ έν τώ άστει ναού του είς τό παρά την ’Ακαδημίαν ιερόν, 
όπου τό πρώτον έφιλοξενήθη: Ναός ον μέγας έστίν, σημειώνει ό Παυσανίας, ές δν 
τον Διοννσον τον Έλενθερέως τό άγαλμα άνά παν έτος κομίζονσιν έν τεταγμέναις ήμέ- 
ραις2. Έκεΐ έτοποθετεΐτο πλησίον χαμηλού καί ίσως υπογείου βωμού3, γνωστού 
ώς έσχάρα, θυσίαι προσεφέροντο καί ήδοντο ύμνοι: Έμοί γένοιτο τον"Αττικόν άει στέ- 
φεσθαι κισσόν κα'ι τον επ’ έσχάρας νμνήσαι κατ έτος Δ ιόννσον, εύχεται ό Ψευδό-Μέναν
δρος τοϋ Άλκίφρονος4. Είς την πομπήν μέρος σπουδαΐον έλάμβανον οί ’Έφηβοι καί 
είς τάς έφηβικάς έπιγραφάς εύρίσκομεν διαφωτιστικάς πληροφορίας διά την εορτήν. 
Βεβαίως πολλή ευθυμία, ένισχυομένη υπό οινοποσίας, έχαρακτήριζε τήν πομπήν, 
'Οπότε ήκοι Διονύσια, αναφέρει ό Φιλόστρατος, και κατίοι ές ’Ακαδημίαν τό τον Διονν- 
σον έδος, έν Κεραμεικω ποτίζων (Ηρώδης ό ’Αττικός) αστούς ομοίως καί ξένονς κατα- 
κειμένονς επί στιβάδων κιττονδ.

Τό εσπέρας, καί υπό τό φως δάδων, τό ξόανον έφέρετο καί πάλιν έν πομπή καί 
ευθυμία είς τάς ’Αθήνας καί έτοποθετεΐτο είς τό θέατρον διά τό λοιπόν μέρος τής 
εορτής: Είσήγαγον δε καί τον Διόννσον από τής έσχάρας είς τό θέατρον μετά φωτός, ανα
φέρει σαφώς έπιγραφή τού έτους 123-122 π.Χ.6

Κατά πανηγυρικόν τρόπον έωρτάζετο έπίσης καί ή έτησία έπάνοδος τής Δήμη- 
τρος είς τάς ’Αθήνας, ή συμβολικώς είκονιζομένη υπό τής κομιδής τών ιερών. Τό ότι 
οί ’Αθηναίοι έπίστευον ότι ΰπεδέχοντο αυτήν τήν θεάν, υποδεικνύεται υπό τής προ- 
τάσεως πολίτου, παραμεΐναντος αγνώστου, όπως ΰποδέχωνται Δημήτριον τον Πολιορ
κητήν, οσάκις αν άφίκηται, τοϊς Δήμητρος καί Διοννσον ξενισμοϊς7. Τό ότι έπίστευον 
ότι ΰπεδέχοντο τήν Δήμητρα μόνην, ούχί δέ καί τήν Περσεφόνην, άποδεικνύεται από 
τά λεγάμενα τοϋ Πλουτάρχου. Τό Έλευσίνιον, είς τήν βορειοδυτικήν κλιτύν τής

1 Διά τήν ημέραν της εορτής, όρα Sir Arthur 

Pickard-Cambridge, The Dramatic Festivals of 
Athens, 1953, o. 63-64 καί J. T. Allen, On the Pro
gram of the City Dionysia during the Peloponne
sian War, University of California Press, 1938. Διά 
τήν εορτήν τής εισαγωγής τοΰ ξοάνου δρα Ρ. Foucart, 
Le culte de Dionysos en Attique, κεφ. IX, E. Pfuhl, 
De Atheniensium pompis saeris, o. 77 εξ. Μ. Ρ. Nils

son, Jdl 31, 1916, a. 309 έξ. L. Deubner, Attische 
Feste, σ. 139, δπου καί σχετική βιβλιογραφία.

2 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I 29, 2.
3 "Ορα τόν βωμόν - έσχάραν τής Έλευσΐνος εις 

Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ, 'Οδηγόν Έλευσΐνος, 1934, σ. 29 καί 
είκ. 14.

4 Αλκιφρων 4 18, 16 (Schepers).
5 Βίοι Σοφιστών, 2, 1, 3 (ρ. 235/236).
6 IG II 12,2 1006. Όρα καί IG II 12,3 1008, 1028, 

1011, κλπ.
7 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, Δημήτριος 12, 1.
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Άκροπόλεως ή ήτο τό ιερόν, εις τό όποιον έγκατέστησαν την θεάν. Τον Διόνυσον 
βεβαίως καθίδρυσαν εις τό άρχαιότατον ιερόν και άγιώτατον τό εν Λίμναις1 2. Δυστυ
χώς δεν υπάρχει απόλυτος ομοφωνία ως προς την θέσιν τοϋ ίεροΰ εκείνου 3. Είτε ό
μως τό θέσομεν προς Νότον τοΰ Άρείου Πάγου, ώς ύπεστήριξεν ό Dorpfeld 

και ώς δέχονται οί άκολουθούντες αυτόν, μεταξύ των οποίων είμαι καί εγώ, 
είτε εις την νοτίαν κλιτύν τής Άκροπόλεως παρά τό Διονυσιακόν θέατρον, τά 
άφιερωθέντα εις τάς άλλοθεν είσαχθείσας θεότητας ιερά δεν άπεΐχον πολύ τό εν 
απο το άλλο.

Ή παράδοσις υποδεικνύει πρώτον ότι ή Δημήτηρ έγένετο δεκτή καί καθιδρύθη 
εις Αθήνας καί κατόπιν ό Διόνυσος4 *. Πότε έγένετο ή «εισαγωγή» Διονύσου τοϋ 
Έλευθερέως εις τάς ’Αθήνας καί πότε ή έτησία εις τον παρά τήν ’Ακαδημίαν ναόν 
έπίσκεψις τοϋ αγάλματος τοΰ θεοϋ δεν είναι δυνατόν νά έξακριβωθή. Ό Vollgraff 

ίσχυρίσθη ότι ή «εισαγωγή» εκείνη έγένετο τό 420 π.Χ. κατά τό διάστημα τής ειρή
νης τοϋ Νικίου6. Ό ισχυρισμός του αύτός δεν εύρεν οπαδούς καί γενικώς πι
στεύεται ότι κατά τήν 61ιν π.Χ. εκατονταετηρίδα καί πιθανώς κατά τούς πεισι- 
στρατείους χρόνους έπεβλήθη ή «πομπή» του προς τήν ’Ακαδημίαν6. Τήν θεάν 
καθίδρυσαν εις τό Έλευσίνιον βραδύτερον ούχί μακράν αυτής, παρ’ αυτήν δύναταί 
τις νά εΐπη, καθίδρυσαν τον Διόνυσον, ό όποιος ούτως έγένετο πάρεδρος τής Δήμη- 
τρος, —εις τάς ’Αθήνας όμως καί ούχί εις τήν ’Ελευσίνα. Πιστεύω ότι τήν έγκατά- 
στασιν καί γειτονίαν αυτήν εΐχεν ύπ’ όψει του ό Πίνδαρος, ότε έποίει τον έπίνικόν 
του, τήν έγκατάστασιν Θηβαίου θεού εις τό «δαιμόνιον πτολίεθρον, τό έρεισμα τής 
Ελλάδος», ή δόξα τού όποιου τόσον τον είχε θαμβώσει.

Πρέπει νά σημειώσωμεν προς τούτοις, ότι τά Μυστήρια τής Έλευσΐνος ήσαν 
κοινά τής Δήμητρος καί Κόρης. Έάν ό Πίνδαρος άνεφέρετο εις τήν Έλευσινιακήν

1 Ή θέσις τοΰ Έλευσινίου ώρίσάη τελικώς υπό των 
Αμερικανών άνασκαφέων τής ’Αγοράς, προεξάρχοντος 
τοϋ συναδέλφου Homer A. Thompson, ακριβώς όπου 
τό άνέφερεν ό ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I 14, 1-4. Τ. L. Shear, 

Hesperia 8, 1939, σ. 207 έξ. καί 9, 1940, σ. 368. 
Ε. Vanderpool, Hesperia 18, 1949, σ. 134. L. Η. 
Jeffery, Hesperia 17, 1948, σ. 86 έξ. R. Ε. Wy
cherley, Athenian Agora III,Testimonia, σ. 74-85 
άρ. 191-228 καί Homer A. Thompson, Activities in 
the Athenian Agora, 1959, Hesperia 29, 1960, 
σ. 334-338.

2 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Κατά Νεαίρας 76. ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ 
II 15.

3 Όρα Pickard-Cambridge, έ.ά. σ. 19-22, όπου καί 
βιβλιογραφία.

4 “Ηδη εις τήν Μυκηναϊκήν εποχήν αί πολεμικά! επι
χειρήσεις μεταξύ ’Αθηνών καί Έλευσΐνος έπαυσαν επί
τοΐσδε.......ώς ’ Ελευσινίονς ες τά άλλα, Ά&ηναίων κατη-
κόονς όντας Ιδία τελεϊν την τελετήν. ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I 38, 3. 
Εις Μυκηναϊκούς χρόνους έπίσης, κατά τήν παράδοσιν, 
έμυήθησαν εις τά Μυστήρια δ 'Ηρακλής καί οι Διό
σκουροι: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Θησεύς 33. ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 'Ελ

ληνικά VI 3. ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ είς’Αριστοφάνους Πλούτον, 
στ. 1013. Ό ΑΝΔΟΚΙΔΗΣ μαρτυρεί δτι τά Μυστήρια 
έξηκολούθουν νά τελώνται καί κατά τήν Σολώνειον πε
ρίοδον : ή γάρ βουλή—λέγει εις τόν περί Μυστηρίων λό
γον του, 111—εκεί (δηλ. Έλευσίνιον) καύλεδεΐούλαι εμελλε 
κατά τον Σόλων ο ς νόμον, ός κελεύει τη υστεραία των μυ
στηρίων έ'δραν ποιεΐν εν τώ ’Ελεναινίφ. Ή εορτή τοΰ Διο
νύσου φαίνεται δτι ανάγεται είς Πεισιστρατείους χρό
νους.

5 AM 32, 1907, σ. 567 έξ.
6 Ρ. Fodcart, έ.ά. κεφ. IX. L. Deubner, έ.ά. σ. 139. 

Pickard-CambridGE, έ.ά. σ. 56. Ή μεταγενεστέρα 
χρονολογία τής εορτής αυτής άποδεικνύεται καί έκ τοϋ 
δτι ό αρχών επώνυμος καί ούχί δ αρχών βασιλεύς τήν 
διηύθυνεν αν καί είς μεταγενεστέρους χρόνους δ βασι
λεύς φαίνεται δτι έλάμβανε μέρος είς αυτήν. Ή γνώμη 
τών επιστημόνων σχετικώς πρός τήν εισαγωγήν καί τήν 
πομπήν τών Διονυσίων τών έν άστει δέν είναι ομόφω
νος. "Αλλοι πιστεύουν δτι πρόκειται περί διαφόρων 
καί άνεξαρτήτων πομπών, άλλοι πάλιν δέχονται δτι 
ήσαν μία καί μόνη. Διά τό πρόβλημα δρα PlCKARD-
Cambridge, έ.ά. σ. 58-61.
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AE 1960 Έλευσίς και Διόνυσος 73

λατρείαν θά άπεκάλει ’ίσως τον Διόνυσον πάρεδρον τής Δήμητρος καί Κόρης ή παρε- 
δρον τοΐν ΰεοϊν, πράγμα τό όποιον δεν έκαμε. Ή Δημήτηρ μόνη άνευ τής Κύρης έγέ- 
νετο υποκείμενον έτησίας υποδοχής, ώς καί ό Διόνυσος, εις τάς ’Αθήνας, καί την Δή
μητρα μόνην, ώς τον Διόνυσον, καθίδρυον οί ’Αθηναίοι έτησίως εις τό ιερόν της, 
τό όποιον δεν απείχε πολύ τοΰ ιερού τού υιού τής Σεμέλης. Νομίζω ότι όλαι αί εν
δείξεις πείθουν ότι ό ποιητής άπεκάλεσε τον Διόνυσον πάρεδρον τής Δήμητρος, διότι 
ό θεός είσήχθη εις τάς ’Αθήνας ώς καί ή Δημήτηρ καί καθιδρύθη, ώς εκείνη, εις πε
ριοχήν κειμένην πλησίον τού Έλευσινίου.

Ένισχυτική, πιστεύω, τής γνώμης μου αυτής είναι καί παράστασις επί ’Αθη
ναϊκών τετράδραχμων, τής σειράς Άνδρέα-Χαριναύτου, τής 2α? π.Χ. εκατονταε
τηρίδας. Παρά τήν γλαύκα, ώς σύμβολον τού άρχοντος, άπεικονίσθη ό Διόνυσος, 
καθήμενος εις θρόνον καί κρατών δύο δάδας, παρ’ αυτόν δε ίσταμένη ή Δημήτηρ 
κρατούσα ομοίως δάδας λ Εις τήν παράστασιν αυτήν ασφαλώς έ'χομεν Διόνυσον τον 
πάρεδρον τής Δήμητρος. Είναι αρά γε δυνατόν νά ύποτεθή ότι ή παράστασις αυτή 
έχει σχέσιν προς τήν Έλευσινιακήν λατρείαν; Έάν εις τό νόμισμα τούτο άπεικονί- 
ζοντο αί Έλευσινιακαί κύριαι θεότητες θά έπρεπε νά παρίστατο καί ή Περσεφόνη. 
Είναι άξιον σημειώσεως ότι ό Διόνυσος κρατεί δάδας καί κάθηται επί θρόνου, έν ω 
ή Δημήτηρ ϊσταται. Ή παράστασις τού Διονύσου ένθρόνου βεβαίως συμφωνεί με 
τήν επωνυμίαν του ώς παρέδρου, αλλά τότε δεν θά έπρεπε καί ή Δημήτηρ νά άπει- 
κονίζετο επί θρόνου; ΙΙοία δέ είναι ή σημασία τών δάδων τού Διονύσου; Διόνυσος 
φέρων δάδας δεν έχει θέσιν εις τήν Έλευσινιακήν λατρείαν, ούτε ώς μύστης, οπότε 
θά έφερε τον βάκχον ή καί τον θύρσον του ακόμη 2, ούτε ώς λατρευόμενος θεός·

1 British Museum Catalogue of Greek Coins, At
tica - Megaris - Aegina, σ. 35-36 καί άρ. 320 καί 321. 
Όρα καί I. Ν. Σβορωνον, Les Monnaies d’Athenes, 
πίν. 62, 1-14 καί σ. XI. Κατά τόν ΣΒΟΡΩΝΟΝ ή καθη- 
μένη μορφή είναι ή Δημήτηρ, παρά τήν όποιαν ϊσταται 
ή Κόρη. Κατά τόν BeulIs ούχί ή Δημήτηρ άλλ’ ό Διό
νυσος κάθηται επί τοΰ θρόνου καί παρ’ αυτόν ΐστα- 
ται ή Δημήτηρ. Ό Hf;ad δέν ονομάζει τήν επί τοΰ θρό
νου καθημένην μορφήν, αναγνωρίζει όμως τήν Δήμη
τρα εις τήν ίσταμένην παρά τόν θρόνον θεάν (ΒΕΤΠ,έ, 
Les Monnaies d’Athenes, σ. 202-205 καί M.L. Καμ- 
banis, BCH 56, 1932, σ. 55). Νομίζω ότι ή καθημένη 
μορφή καί επί τών νομισμάτων τών εΐκονιζομένων υπό 
τού ΣΒΟΡΩΝΟΥ (σειράς ΑΝΔΡΕΑ-ΧΑΡΙΝΑΥΤΗ) είναι ό 
Διόνυσος.

Ή θέσις τών ποδών τοΰ καθη μενού θεοΰ, ή δια- 
κρινομένη ιδία εις τό έν Κοπεγχάγη τετράδραχμον 
(ΣΒΟΡΩΝΟΥ πίν. 62, ι), αί περί αυτούς πτυχώσεις τοΰ 
ένδύματος (προφανώς ίματίου) καί ή παρυφή του, ή 
όποια φαίνεται ύπεράνω τών αστραγάλων, νομίζω ότι 
άποδεικνΰουν ότι δέν έχομεν παράστασιν γυναικείου 
αγάλματος ή γυναικείας μορφής, διότι κατά κανόνα εις 
τήν περίπτωσιν άναπαραστάσεως γυναικός τό φόρεμα 
πυκνόν καί πλατύ καταπίπτει ώς κύλινδρος εις τήν βά- 
σιν. ("Ορα ακόμη καί τά έν Άθήναις τετράδραχμα—

ΣΒΟΡΩΝΟΥ, πίν. 62, 6 καί 9—διά τήν θέσιν τών ποδών 
καί διά τάς περί αυτούς πτυχώσεις τοΰ ένδύματος, 
τό όποιον μόνον ώς ίμάτιον είναι δυνατόν νά έκλη- 
φθή. Πρβλ. τήν λεπτότητα τών ποδών εις τό έν Βε
ρολίνο) παράδειγμα—ΣΒΟΡΩΝΟΥ, πίν. 62, 7.) Τήν θέσιν 

τών ποδών καί τήν διάταξιν τοΰ ίματίου εύρίσκομεν 
εις τήν άπεικόνισιν τοΰ αγάλματος τοΰ Διός τής ’Ολυμ
πίας έπί χαλκού ’Αθηναϊκού νομίσματος Ρωμαϊκών χρό
νων (British Museum Catal., Attica κλπ., πίν. XVIII,4. 
"Ορα καί KeulE, έ.ά. σ. 396). Καθήμενον έπί θρόνου 
Διόνυσον έπλασεν ό ’Αλκαμένης πιθανώς κατά τόν 
τύπον τοΰ ’Ολυμπίου Διός (ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I 20, 3. 
Ε. Reisch, Der Dionysos des Alkamenes, Eranos 
Vindobonensis, o. 1-23. A. FurtwAngeer, Meister- 
werke d. griech. Plastik., a. 741. BeuliS, έ.ά. 
σ. 261-264. G. M. A. Richter, The Sculpture and 
Sculptors of the Greeks, [1950], σ. 238, εϊκ. 631). 
Ό χαράκτης τοΰ νομίσματος αντί τής φιάλης καί 
τοΰ Θύρσου έδωκεν είς τόν θεόν δάδα ή δάδας, διά 
νά όρίση τήν περίπτωσιν τής λατρείας τοΰ θεοΰ, τήν 
όποιαν συμβολίζει. Σημειωτέον ότι ό ΦίΛΟΣΤΡΑΤΟΣ 

καλεΐ τό έκ τοΰ θεάτρου είς τήν’Ακαδημίαν φερόμενον 
άγαλμα τοΰ Διονύσου έ'δος, ήτοι άγαλμα θεοΰ καθη- 
μένου·

2 "Ορα εικόνας 5, 7, 8, 11 καί 14.

10
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74 Γεωργίου Ε. Μυλωνά ΑΕ i960

διότι οός άλλος Πλούτων θά έφερε σκήπτρον ή κεράς Άμαλθείας Έάν δεχθώμεν 
τάς θεωρίας τοΰ Foucart και τοΰ Magnien καί ύποθέσωμεν ότι ήτο ό κατ’ εξοχήν 
θεός τής έποπτείας, τότε θά παρίστατο κρατών σκήπτρον, ίσως δέ καί τά ύποτε- 
θέντα εποπτικά σύμβολα, στάχυν ή καί φαλλόν. Βεβαίως ό ’Ίακχος, τον όποιον 
συνέχεον προς τον Διόνυσον εις τούς χρόνους τοΰ τετράδραχμου, εφερε δάδας1 2. 
’Αλλά νομίζω ότι είναι αδύνατον νά ύποθέσωμεν ότι νεαρός ’Ίακχος-Διόνυσος θά 
έκάθητο επί θρόνου, έν ώ ή μεγάλη θεά των Μυστηρίων θά ϊστατο παρ’ αυτόν. Αί 
δάδες τοΰ επί θρόνου καθημένου Διονύσου γίνονται αμέσως καταληπτοί όταν συσχε- 
τισθοΰν προς την «εισαγωγήν» τοΰ Διονύσου κατά τά μεγάλα Διονύσια: Εισήγαγον δε 
και τον Διόνυσον άπό τής έσχάρας εις το θέατρου μετά φωτός, μάς πληροφορούν αί εφη
βικοί έπιγραφαί, τάς οποίας άνεφέραμεν άνωτέρα). Ό θεός δηλαδή έφέρετο έκ τής 
’Ακαδημίας εις τύ θέατρον υπό τό φως δάδων. Συμβολικοί τής εισαγωγής αυτής καί 
τής τελικής του έγκαταστάσεως εις τάς ’Αθήνας είναι αί δάδες καί ό θρόνος τού συμ
βόλου τού νομίσματος. Ή Δημήτηρ παρεστάθη ίσταμένη, διότι ή παραμονή της εις 
τάς ’Αθήνας δεν ήτο μόνιμος’ διήρκει μόνον άπό τής 14'Ε μέχρι τής ΙΘ1!? Βοηδρο- 
μιώνος, οπότε τά ιερά έπεστρέφοντο εις την Ελευσίνα. Ή παράστασις τοΰ νομίσμα
τος μάς δίδει Διόνυσον τον πάρεδρον τής Δήμητρος εις τάς ’Αθήνας ούχί εις τήν 
’Ελευσίνα. Κατά ταΰτα δεν δύναται νά ύποτεθή ότι ή μαρτυρία τοΰ Πινδάρου άπο- 
δεικνύει τήν παρουσίαν τοΰ Διονύσου ως λατρευομένου θεοΰ εις τά Μυστήρια 
τής Έλευσΐνος.

2. Είναι άξιοσημείωτον ότι ούδείς των κλασσικών συγγραφέων, τών συγχρόνων 
ή μεταγενεστέρων τοΰ Πινδάρου, άποκαλεΐ τον Διόνυσον πάρεδρον τής Δήμητρος. 
Ούτε εις τάς έπιγραφάς, είς τάς οποίας τό όνομα τοΰ θεοΰ άναφέρεται τόσον συ
χνά, εύρίσκεται ό τίτλος του αυτός. Πρέπει νά κατέ?ιθωμεν είς τό β' ήμισυ τής 
2“? μ.Χ. έκατονταετηρίδος καί είς τον Άριστείδην διά νά έπανεύρωμεν Διόνυ
σον τον πάρεδρον τής Δήμητρος. Καί ό ρήτωρ εκείνος υπερβάλλει τον Πίνδαρον 
όταν παρουσιάζη τον θεόν ώς πάρεδρον ούχί τής Δήμητρος μόνον αλλά καί τής Περ- 
σεφόνης καί όταν λέγη ότι Κήρνκες και Ευμολπίδαι πάρεδρον ’Ελενσινίαις αυτόν έστή- 
σαντο. Προφανώς είναι αδύνατον νά ύποθέση τις ότι οι Ευμολπίδαι, οί μετά ζήλου 
έφαρμόζοντες τά πάτρια, θά είσηγοΰντο τήν καινοτομίαν ταύτην. ΙΙρύς τούτοις είς 
τον Έλευσίνιόν του λόγον ό ’Αριστείδης δίδει συνοπτικήν ιστορίαν τής μυστικής λα
τρείας τής Δήμητρος άπό τής εισαγωγής της είς τήν ’Ελευσίνα ύπ’ αυτής τής θεάς 
μέχρι τής καταστροφής τοΰ ίεροΰ υπό τών Κοστοβόκων, μέχρι τών χρόνων του δηλαδή. 
Είς τήν ιστορίαν αυτήν δεν άναφέρεται ό Διόνυσος. ’Εάν ό θεός εκείνος είχε 
γίνει δεκτός είς τήν μυστικήν Έλευσινιακήν λατρείαν ώς ισότιμος τής Δήμητρος καί 
Κόρης ή οός ό κατ’ εξοχήν θεός τών εποπτικών, άσφαλώς καί τό γεγονός τούτο θά

1 Εις τό άνάγλυφον του Λακρατείδου ό Πλούτων έχει 
σκήπτρον ώς ή Δημήτηρ. Εις τό άνάγλυφον του Λυσι- 
μαχίδου (είκ. 16) έχει ώς σύμβολον κεράς Άμαλθείας 
ώς και είς τήν περίπτωσιν τής κύλικος τοΰ Κάδρου είς 
τό Βρεττανικόν Μουσεΐον (είκ. 17).

2 Κατά τον ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ: εσελΰ-όντων.... είς τήν πόλιν

(’Αθήνας)----πλησίον ναός εστι Δήμητρος' αγάλματα ύέ
αυτή τε καί ή παΐς καί δάδα εχων"Ιακχος (I 2, 4). Είς τον 
πίνακα τής Νιιννίου, ώς καί είς άλλας παραστάσεις ερυ
θρόμορφων αγγείων, ό νΙακχος έγράφη κρατών δάδας 
(δρα εικόνας 1, 8, 9 κλπ.). Ό ΒΕϋΐ,έ, έ.ά., έδέχθη δτι 
ό Βάκχος-Ηακχος παρεστάθη καθήμένος.
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AE 1960 Έλευσίς καί Διβνυοβξ

άνεφέρετο εις την ιστορίαν τοΰ ιερού. Είναι προφανές δτι ό ρήτωρ έχρησιμοποίησε 
το έπιθετον τοΰ ΙΙινδαρου δια να έξαρη τον πολύτροπον καί παναρμόνιον καί φιλάν
θρωπον θεόν εις λόγον ρητορικόν ύπερβάλλοντα κατά πολύ τά πράγματα. Αυτός ό 
Αριστείδης άλλως τε (I 11ίί, 5) άπεκάλεσε τον Έρεχθέα πάρεδρον των έν τη Ακρο- 

πόλει θεών, διότι προφανώς ό ήρως εκείνος έμερίζετο τον βωμόν τοΰ Ποσειδώνος εις 
τό Έρέχθειον και ήτο γείτων των άλλων θεών κα'ι όχι διότι μετείχε και της λατρείας 
των. Κατ’ ακολουθίαν ή μαρτυρία τοΰ ρήτορος δεν δύναται νά θεωρηθή ως αποδει
κτική τής παρουσίας τοΰ Διονύσου μεταξύ τών λατρευομένων θεών τής μυστικής λα
τρείας τής ΈλευσΤνος.

3. Οί στίχοι τοΰ Καλλίμαχου είναι δυνατόν να έκληφθοϋν ως συνηγοροΰντες 
υπέρ τής παρουσίας τοΰ Διονύσου εις την Ελευσίνα. Άλλα τά Μυστήρια ήσαν κοινά 
τής Δήμητρος καί Κόρης καί ό αποκλεισμός τής Περσεφόνης υποδεικνύει ότι οί στί
χοι πρέπει νά εξηγηθούν διαφόρως. Ό ποιητής ερμηνεύει τον πρώτον διά τοΰ δευ
τέρου του στίχου. Ό Διόνυσος «συνωργίσθη» διότι: τόσα κακά τον βαρύνουν όσα 
βαρύνουν καί τήν Δήμητρα. Τά κακά αυτά τοΰ Διονύσου έπεξηγει ό Πλούταρχος 
όταν εις τήν περί’Ίσιδος καί Όσίριδος πραγματείαν του (σ. 360F) γράφει: φνγαίτε 
Διονύσου καί πλάναι Δήμητρος ούδέν άπολείπουσι τών Όσιριακών καί Τυφωνικών... δσα τε 
μυατικοΐς ίεροϊς περικαλνπτόμενα. Αί φυγαί τοΰ Διονύσου ούδεμίαν σχέσιν έχουν προς 
τάς πλάνας τής Δήμητρος. Προφανώς ό Καλλίμαχος λέγει ότι ό Διόνυσος καθώς καί 
ή Δημήτηρ ήξιώθησαν μυστικής λατρείας, έχων ύπ’ όψει άφ ενός μέν τά ’Ορφικά, 
εις τά όποια ό Διόνυσος-Ζαγρεύς είχε τον μόνον καί τον πρωτεύοντα ρόλον, καί άφ’ 
ετέρου τά Έλευσίνια, τών οποίων τήν αρχήν έδημιούργησεν ή Δημήτηρ.

Τήν αυτήν σχέσιν υποδεικνύει καί τό τοΰ Πλουτάρχου : οί παλαιοί τον Διόνυσον 
τή Δήμητρι συγκαθιέρωσαν, αίνιττόμενοι το γόνιμον τής υγρότητας1. Οί παλαιοί καί 
ούχί μόνον οί ’Αθηναίοι ή οί Έλευσίνιοι συγκαθιέρωσαν τον Διόνυσον τή Δήμητρι 
εις τήν γενικήν λατρείαν τών θεών τήν έξασκουμένην εις ολόκληρον τήν Ελλάδα. 
Τούτο δέ όχι διότι οί δύο θεοί μετά τής Περσεφόνης, ή οποία καί πάλιν παρελείφθη, 
άπετέλουν τήν Τριάδα τών Μυστηρίων, άλλ’ αίνιττόμενοι τό γόνιμον τής ύγρότητος. 
Καί ό Σχολιαστής τοΰ Πινδάρου (Ίσθμ. 7, 1) προσθέτει: πάρεδρον δε Δήμητρος είπε 
τον Διόνυσον, κατά μεν τον μυστικόν λόγον, δτι παρεδρεύει αυτή ό έκ Περσεφόνης γεγονώς 
Ζαγρεύς Διόνυσος, δ κατά τινας”Ιακχος κατά δέ τον φυσικόν λόγον, επειδή τή ξηρά τροφή, 
ή άνάκειται τή Δήμητρι, παρέπεται ή τοΰ οίνου χρήσις. Καί ό μυστικός λόγος βεβαίως, ό 
σχέσιν έχων μέ τον Διόνυσον -Ζαγρέα, αφορά τά ’Ορφικά, ό δέ φυσικός αντικατο
πτρίζει τά υπό τοΰ Πλουτάρχου ?^εγόμενα, τά όποια δέν έχουν σχέσιν μέ τήν Ελευ
σίνα. Τοΰ Καλλιμάχου λοιπόν οί στίχοι άναφέρονται γενικώς εις τούς δύο θεούς, 
οί όποιοι λόγω τών περιπετειών των ήξιώθησαν μυστικής λατρείας αλλά διαφόρου 
καί ούχί κοινής.

4. 'Ο Σχολιαστής τών Βατράχων τοΰ Άριστοφάνους, στ. 324, παραδειγματί
ζει τάς συγκεχυμένας αντιλήψεις, αί όποΐαι έπεκράτουν εις τούς χρόνους του, διά 1

1 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Fragm. V, σ. 35 (Didot).
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76 Γεωργίου Ε. Μυλωνά ΑΕ I960

την σχέσιν τής Δήμητρος καί τοϋ Διονύσου δταν λέγει:... συνίδρυται τή Δήμητρι ό Διό
νυσος· είσί γοϋν οϊ ψασι Περσεφόνης αυτόν είναι, οΐ δε τή Δήμητρι σνγγενεσΰαι, άλλου 
δε έτερον Διονύσου τον ’Ίακχον, οι δε τον αυτόν. Βεβαίως ό συγκερασμός αυτός αντι
λήψεων καί ή έ'κδηλος θεοκρασία, ή γενομένη υπό την έπίδρασιν των ’Ορφικών καί 
των οπαδών τοΰ νεοπλατωνισμού, δεν δύναται νά απόδειξη την συμμετοχήν τοϋ Διο
νύσου εις τά Μυστήρια. Άλλα καί τό σχόλιον διά τον στίχον 368 : ϋύουσι γάρ έν τοΐς 
μυστηρίους τοϋ Διονύσου καί τής Δήμητρος τον χοίρον, τό όποιον τόσας φοράς έχρησι- 
μοποιήθη διά νά στηρίξη την ύπόθεσιν τής είσδύσεως τοΰ Διονύσου είς την μυστικήν 
λατρείαν τής Έλευσΐνος, δεν παρέχει την άποδιδομένην είς αύτό άπόδειξιν. Διότι 
δύναται νά έξηγηθή: θύουσι γάρ τον χοίρον έν τοΐς μυστηρίοις τοΰ Διονύσου καί έν 
τοις μυστηρίοις τής Δήμητρος, τά όποια όμως ήσαν διάφορα άλλήλων. Είναι βε
βαίως γνωστόν ότι χοιρίδια έθυσιάζοντο κατά την Έλευσινιακήν εορτήν καί οί στί
χοι τοΰ Άριστοφάνους

ώ ιιότνια πολυτίμητε Δήμητρος κόρη,
ώς ήδύ μοι προσέπνευσε χοιρείων κρεών (Βάτραχοι, 337),

τούς οποίους σχολιάζει ό υπομνηματιστής, έκδηλώνουν τήν γενικήν γνώσιν τοϋ πρά
γματος. Τά χοιρίδια όμως αύτά έχρησιμοποιοϋντο διά τον καθαρμόν τών μυστών, 
μετά τον όποιον καί έθυσιάζοντο. Κατά τάς κυρίως θυσίας είς τάς θεάς καί τούς άλ
λους θεούς καί ήρωας τής Έλευσΐνος δεν έχρησιμοποιοϋντο χοιρίδια αλλά μεγαλύ
τερα ζώα: τρίττοιαν δε βόαρχον χρυσόκερων τοΐν ϋεοΐ.ν έκατέρα αναφέρει ή επιγραφή 
τών απαρχών λ Οί έφηβοι επιγραφής τοΰ τέλους τής 2α? π.Χ. εκατονταετηρί
δας ήραντο δέ καί τοΐς μυστηρίοις τούς βοϋς / έν Έλευσΐνι τή ΰυσία καί αυτοί έβυυϋέτησαν 
έν τώ περιβόλια τοϋ ίεροϋ "· Είς τήν περιγραφήν, τήν περιλαμβάνουσαν μέρος τής 
έπανεκδόσεως τών ιερών νόμων τοΰ Σόλωνος, ορίζεται όπως προσφέρηται είς μέν 
τήν Δήμητρα οΐς είς δέ τήν ΙΙερσεφόνην κριός. Χοιρίδια επίσης έχρησιμοποιοϋν- 
το διά τον καθαρμόν αγρών, οικημάτων καί τοΰ ίεροϋ τής Έλευσΐνος από μί
σους 3. Κατά τύν ίδιον τρόπον χοιρίδια έχρησιμοποιοϋντο διά τον έτήσιον καθαρ
μόν τοΰ Διονυσιακού θεάτρου κατά τά Διονύσια τά έν άστει. Ό Σουιδας είς λέξιν 
καΰόιρσιον έπεξηγεΐ: έθος ήν Άϋήνησι καϋαίρειν τήν έκκλησίαν καί τά ϋεατρα καί δλως 
τάς τοϋ δήμου συνόδους μικροϊς πάνυ χοιριδίοις, άπερ ώνόμαζον καθάρσια, τοϋτο δε έποίουν 
οί λεγόμενοι περιστίαρχοι, όνομασϋέντες ούτως ή άπό τοϋ περιστίχειν ή από τής εστίας. 
Κατά ταΰτα χοιρίδια προς καθαρμόν έχρησιμοποιοϋντο όχι μόνον είς τά Έλευσίνια, 
αλλά καί είς τά Διονύσια τά έν άστει, ου μόνον είς τήν εορτήν τής Δήμητρος αλλά 
καί είς τήν τοΰ Διονύσου· τήν χρήσιν ταύτην προφανώς υπαινίσσεται ό σχολιαστής.

1 IG I2 76 σχ. 37=Sylloge4, τόμ. 1, άρ. 83.
2 Sylloge4 τόμ. 2, άρ. 717, ιο.ιι.
3 IG II 22, , 1672, σχ. 126 καί 127. Λογοδοσία 

έπισχαχών 329/8 π.Χ. “Οσον άφορρί χό διά καθαρ- 
μόν χρησιμοποιούμενοι· χοιρίδιον, δρα χόν κραχήρα 
χοΰ Λούβρου άπό χό Armento χοΰ α' ήμίσεος χης 
4ί?π.Χ. έκαIOVIαεIηρiδoς,FoRTWANGI,BR-RE^CHHOLD,

πίν· 120, 3 καί ι. Pfuhi,, MuZ § 620, είκ. 798. Ό Άπόλ 
λων κραιεΐ χοιρίδιον άνωθενχηςκεφαλής χοΰ Όρέσχου. 
Επίσης είς χήν κάλπην χης Ρώμης, είς χήν πρώιην 
σκηνήν, ό Ηρακλής κραχεϊ χοιρίδιον άνωθεν χοΰ βω
μού (ΣΒΟΡΩΝΟΣ, ΔΕΝΑ 4, 1901, πίν. 17). "Ορα καί 
ΑΙΣΧΥΛΟΥ, Εΰμεν. σχ. 283 καί 460.
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AE 1960 Έλευϊΐζ καί Διόνυσος 77

Κατά ταϋτα καί τό σχόλιον δεν άποδεικνύει δτι ό Διόνυσος μετά τής Δήμητρος 
καί τής Περσεφόνης έ,λατρεύετο εις την μυστικήν λατρείαν τής Έλευσΐνος.

5. II μαρτυρία τοϋ Ιππολύτου: προ τής Κελεοϋ και Τριπτολέμον και Δήμητρος 
και Διονύσου έν Έλευσΐνι τελετής δεν δύναται νά θεωρηθή ώς σοβαρά συμβολή εις τάς 
περ'ι Έλευσΐνος γνώσεις μας. Τελετή, ήτοι μυστική λατρεία, Κελεοΰ εις τήν Ελευ
σίνα δεν υπήρχε καν κα'ι ό ρόλος τοΰ Τριπτολέμου εις τά μυστήρια είναι αμφίβολος. 
Εις τήν περί των Χριστιανών συγγραφέων πραγματείαν μου απέδειξα, νομίζω, δτι οί 
πατέρες εκείνοι άπέδιδον εις τά Έλευσίνια οτιδήποτε ήκουον ή έμάνθανον σχετικώς 
προς τάς μυστηριακάς λατρείας τής εποχής των1. Ύπό τήν επήρειαν των οπαδών τοϋ 
’Ορφισμού καί τής συγκρατικής μεθόδου οί πατέρες δεν έδίσταζον νά συσχετίσουν 
ετερογενή στοιχεία καί νά δημιουργήσουν παρά φϋσιν υποθέσεις, τάς οποίας παρου
σιάζουν ώς πραγματικότητα. Διά τοΰτο αί πληροφορίαι, τάς οποίας παρέχουν μόνον 
δταν έπιβεβαιοϋνται άπό άλλας αρχαίας πηγάς πρέπει νά χρησιμοποιούνται. Ούδεμία 
αρχαία πηγή αναφέρει τελετήν Κελεοΰ καί Δήμητρος εις τήν Ελευσίνα καί τοΰτο 
θέτει έν άμφιβόλω τήν δλην μαρτυρίαν τοΰ 'Ιππολύτου.

6. Ό ορισμός Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου διά τά έν Άγραις Μυστήρια έδωκεν 
αφορμήν εις τήν δημιουργίαν τής θεωρίας τής προεδρίας τοΰ Διονύσου εις τά έπο- 
πτικά. Διότι γενικώς έδιδάχθη δτι αί περιπέτειαι καί οί περί τον Διόνυσον μΰθοι 
παρουσιάζοντο έν δραματική μορφή είς τούς μύστας τών μικρών Μυστηρίων. Έάν 
όντως ούτως είχον τά πράγματα τότε τά έν ’Άγραις Μυστήρια θά έπρεπε νά ανή
κουν καί είς τον Διόνυσον. Ούδεμία αρχαία μαρτυρία αναφέρει τοιοΰτόν τι. Ό 
Σχολιαστής τοΰ Άριστοφάνους (Πλοΰτος στ. 845) διδάσκει: μυστήρια δε όνο τελείται 
τοϋ ενιαυτού Δήμητρι κα'ι Κόρη, τά μικρά κα'ι τά μεγάλα. Ήσαν δε τά μεν μεγάλα τής Δήμη
τρος, τά δε μικρά Περσεφόνης τής αυτής ϋυγατρύς. Η γνώσις αυτή δε ήτο τοσον κοινή 
ώστε καί ό Ιππόλυτος λέγει: ϋέαμιον δέ έστι τά μικρά μεμυημένος αϋϋις τά μεγάλα 
μυεΐσϋ'αι... μικρά δέ φησιν, εστι τά μυστήρια τά τής Περσεφόνης 2. Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ διετή- 
ρησε τήν άρχαιοτέραν μαρτυρίαν τοΰ Δούριδος: Ώςοι μέγιστοι τών ϋ'εών κα'ι φίλτατοι \ 
τή πόλει πάρεισιν | έντανϋα (γάρ Δήμητρα και) Δημήτριον \ άμα παρήγ’ δ καιρός | γή 
μεν τά σεμνά τής Κόρης μυστήρια \ έρχεϋ' ϊνα ποιήση 3. Είς τά μυστήρια, τα εορτα
ζόμενα ύπό τήν έποπτείαν καί προς τιμήν τής Περσεφόνης δεν είχον θέσιν αί παρα
στάσεις τών περιπετειών τοΰ Διονύσου4. Οί μΰθοι τοΰ Διονύσου δεν ήσαν βοηθη
τικοί διά τήν προπαρασκευήν τών μυστών ούτε καί διά τήν προάγνευσίν των0. Ο ο
ρισμός τοΰ Στεφάνου τοΰ Βυζαντίου θά πρέπει νά έξηγηθή διαφόρως καί νομίζω δτι 
δίδει ό Γουδης τήν όρθήν ερμηνείαν δταν γράφη δτι «ή φράσις σημαίνει μιμικάς πα
ραστάσεις ανάλογους προς τά δρώμενα περί τον Διόνυσον, προς τάς έν τφ θεάτρω

1 Γ. Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ, Μαρτυρίαι Χριστιανών συγγρα
φέων διάτα Μυστήρια τής Έλευσΐνος, Έπιστημ.Έπετη- 
ρ’ις τής Φιλοσοφ. Σχολής του Ιΐανεπιστ. ’Αθηνών 
1958-1959, σ. 7-58. Έν τοΐς κατωτέρω τήν μελέτην αυ
τήν θά άναφέρωμεν απλώς ώς «Μαρτυρίαι».

2 ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, Φιλοσοφούμενα, V 8.
3 Αθηναίος VI 253d.

4 Βεβαίως ή ’Ορφική διδασκαλία τών σχέσεων Περ- 
σεφόνης καί Διονύσου—Ζαγρέως ήτο ξένη πρός τήν 
Έλευσινιακήν.

5 Όρα ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΝ είς Άριστοφάνους Πλούτον, 
στ. 845: και εστι τά μικρά ώσπερ προκά&αροις και προά- 

γνενσις τών μεγάλων.
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Διονυσιακός παραστάσεις ’». Εις τον πίνακα τής Νιιννίου, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω, 
έχομεν παράστασιν έκ των μικρών μυστηρίων. Ό Διόνυσος δεν έγράφη είςτήν παρά- 
στασιν αυτήν, ώς θά έπρεπεν, εάν όντως έλάμβανε μέρος εις τά μυστήρια εκείνα.

Έλέχθη, καί επαναλαμβάνεται συνήθως άνευ βασάνου, ότι ή έπικρατήσασα εις 
μεταγενεστέρους χρόνους σύγχυσις τοΰ "Ιάκχου και τοΰ Διονύσου υποδεικνύει την 
διείσδυσιν τοΰ υίοϋ τής Σεμέλης εις την Έλευσινιακήν λατρείαν. Ή σύγχυσις αυτή 
ήρχισεν ήδη άπό των χρόνων τοΰ Σοφοκλέους (εις τούς στίχους τής "Αντιγόνης 1146 
καί 1196 εύρίσκομεν σαφή άπόδειξιν τής συγχύσεως ταύτης) συνεχίσθη δε καί μέχρι 
των χρόνων τής έπικρατήσεως τοΰ Χριστιανισμού. Ή επιγραφή γυναικός: sacratae 
apud Eleusinam deo Iaccho, Cereri et Corae, sacratae apud Laernam deo Libero et Cereri 
et Corae1 2, ή χρονολογουμένη περί τό 342 μ.Χ., άποδεικνύει την έπικράτησιν τής 
συγχύσεως αυτής εις τούς τελευταίους χρόνους τής Έλευσινιακής λατρείας. Ή έπικρά- 
τησις όμως αΰτη ήτο αρχαιότερα, ώς άποδεικνύει ό Δελφικός παιάν τοΰ Φιλοδήμου, εις 
την τρίτην στροφήν τοΰ οποίου άναγινώσκομεν: [Νυκτιφ]αές δε χειρι πάλ\λων ό[έμ]ας 
ένϋέοις [σύν οΐσ]|τροις εμολες μυχούς [Έλε]υ|σΐτος άν [άνθεμάήόεις· | Εν οι ώ Ίόβακχ ώ 
’/[επαι]άν· | [έθνος ένθ’] απαν 'Ελλάδος \ γάς ά[μφ’ ε]νναεταις [φίλιον] έπ[όπ\ταις \ όρ- 
γίων όσ[ίων ’Ία]κ|χαν [κλείεισ]ε· βροτοϊς πόνων J ώί£[ας δ ορ\μον [άλυπον]3. Ετέραν 
καθαράν άπόδειξιν τής θεοκρασίας αυτής εύρίσκομεν εις τό σχόλιον τοΰ στίχου 479 
των Βατράχων τοΰ Άριστοφάνους: εν τοΐς Αηναϊκοϊς άγώσι τον Διονύσου δ δαδούχος 
κατέχων λαμπάδα καλεΐ τον δέον και οι νπακούοντες βοώσι· *Σεμεληΰ "Ιακχε, Πλοντοδότα- 
Βεβαίως ό υιός τής Σεμέλης είναι ό Διόνυσος, ό όποιος υπό τοΰ λαού ταυτίζεται 
προς τον ’Ίακχον. Ή στιχομυθία αΰτη τοΰ ’Αθηναϊκού κοινού καί τοΰ δαδούχου τοΰ 
Διονύσου δίδει την έντύπωσιν αρχαίας ρήτρας, άρχαιοτέρας των χρόνων τοΰ σχο- 
λιαστοΰ.

Ή θεοκρασία τοΰ Διονύσου καί τοΰ ’Ιάκχου δεν άποδεικνύει ότι ό Διόνυσος με 
τον καιρόν άπέβη είς τών λατρευομένων θεών τών Μυστηρίων. Διότι καί ό ’Ίακχος 
ήτο ξένος προς την καθ’ αυτό μυστηριακήν λατρείαν. Ήτο ή προσωποποίησις τοΰ 
ενθουσιασμού, τής ευθυμίας καί τών φωνών τών μετεχόντων είς την πομπήν καί ό 
ρόλος του έτελείωνε με την άφιξιν τών μυστών είς τό ιερόν τής Έλευσΐνος. Ήτο, 
όπως γράφει ό Στράβων,ό αρχηγέτης τών μυστηρίων, τής Δήμητρος δαίμων4. Ό ’Ίακ
χος ούτε βωμόν, ούτε ναΐσκον, ούτε καί οίκημα είχεν είς τό ιερόν τής Έλευσΐνος, 
έκάστοτε δέ έλαμβάνετο πρόνοια διά την υποδοχήν του ώς ξένου προσωρινώς έπι- 
σκεπτομένου την πόλινλ Χαρακτηριστικούς ούδέν περί αυτού άναφέρεται μετά την 
άφιξιν τής πομπής, ούτε μάς παρέχονται πληροφορίαι διά την επιστροφήν του είς 
τάς ’Αθήνας. Κυριολεκτικούς, αφανίζεται μετά την άφιξίν του είς την Ελευσίνα. 
Κατά ταΰτα, καί εάν ακόμη ταύτίσωμεν τον Ίακχον προς τον νεαρόν Διόνυσον,

1 Δ.Ν. ΓΟΥΔΗΣ, Τά Μυστήρια τής Έλευσΐνος, σ. 29, 
ύποσ. 2.

2 CIL VI, άρ. 1780.
3 Η. Weil, BCH 19, 1895, σ. 393-418 και Ο. Kern, 

RE V στ. 1043, Dionysos.
4 Στράβων C468 και ό ΗΡΟΔΟΤΟΣ (VIII 65) γρά

φει σχετικώς : καί οί φαίνεοϋαι την φωνήν είναι τον μν· 

στικόν Ιακχον.. ..καί την φωνήν της ακούεις εν ταύτη τη 
οοτΐ; ιακχάζονοι.

5 Sylloge4, τόμ, 2, άρ. 540, ϊι. ΑΕ 1887, σ. 175. 
IG II 12,2 847.
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ακόμη και τότε δεν εχομεν άπόδειξιν τής διεισδΰσεως τοϋ θεού εκείνου εις την μυ- 
στηριακήν λατρείαν τής Έλευσΐνος, διότι καί ό ’Ίακχος ήτο ξένος προς την λατρείαν 
εκείνην. Άξιοσημείωτον είναι ότι ό ’Ίακχος δεν άναφέρεται εις τον λεγόμενον 'Ομη
ρικόν προς την Δήμητρα ύμνον καί ότι οΰτε καί ό Ηρόδοτος τον ταυτίζει προς τον 
Διόνυσον 1.

Ή έπισκόπησις των σχετικώς ολίγων αρχαίων μαρτυριών νομίζω ότι δεν απέ
δειξε την διείσδυσιν τοϋ Διονύσου εις την μυστικήν λατρείαν τής Έλευσΐνος καί την 
παρουσίαν του ώς λατρευομένου μέλους τής όμάδος των θεών εις τό ιερόν τής Δήμη- 
τρος καί Κόρης. Αί μαρτυρίαι αϋται είναι δυνατόν να έρμηνευθοϋν διαφόρως καί 
με πολλήν πιθανότητα. Υπάρχει όμως καί έτέρα πηγή γνώσεως τών Έλευσινιακών, 
τήν οποίαν σπανιώτατα λαμβάνουν ύπ’ όψιν οί ύποστηρικταί τής διεισδΰσεως τοΰ 
Διονύσου. Ή πηγή αυτή είναι αί έπιγραφαί, αί σχέσιν έχουσαι προς τό ιερόν καί 
τήν μυστικήν λατρείαν τής Δήμητρος καί Κόρης.

Β'· ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

Έάν στρέψωμεν τήν προσοχήν μας εις τάς έπιγραφάς θά ίδωμεν ότι τά επίσημα 
αύτά μνημεία αποκλείουν τον Διόνυσον από τήν Ελευσίνα.

1. Εις τήν μεγάλην επιγραφήν τών απαρχών, τήν χρονολογουμένην προ τοΰ 
421 π.Χ., από τοϋ στίχου 35 καί εξής αναγιγνώσκεται: (τούς ίεροποιούς)..θύεν δε 
από μεν τδ πελανδ καθότι, αν Ενμολπίδαι [έχσθε] [γόβ'ται, τρίττοιαν δε βόαρχον χρνσόκερον 
τοΐν ϋεοϊν //εκα\τ(;,ρ\ [αι ά\πδ τδν κρι,ϋδν καί τδν πυρδν και τδι Τριπτολέμοι και τδι [Θε]οι 
και τέι Θεοί και τδι Εύβόλοι /ηερεΐον /ιεκάστοι τέλεον, καί τέι Αϋεναίαι βδν χρνσόκερον 1 2. 
Ό Διόνυσος δεν περιλαμβάνεται μεταξύ τών θεών καί τών ήρόχον τής Έλευσΐνος. 
Ύπετέθη βεβαίως ότι ό θεός καί ή θεά είναι ό Διόνυσος καί ή Περσεφόνη, αλλά τό 
άνάγλυφον τού Λυσιμαχίδου καί ή κύλιξ τού Κάδρου3 άποδεικνύουν ότι ήσαν ό 
Πλούτων καί ή ΙΙερσεφόνη έν τή χθονία των ίδιότητι. Καί ό Εϋβου?αις ή Εύβουλεύς 
πρέπει ίσως νά ταυτισθή πρύς τον Χθόνιον Δία. Μόνον εις πολύ μεταγενεστέρους 
χρόνους καί εις τήν ’Ορφικήν διδασκαλίαν ό τίτλος, ώς τόσοι άλλοι, άπεδόθη εις τον 
Διόνυσον 4. Τον θεόν, τήν θεάν καί τον Εύβουλέα εύρίσκομεν καί πάλιν εις τό άνά
γλυφον τοϋ Λακρατείδου τών αρχών τής προότης ή τού τέλους τής 2α? π.Χ. εκα
τονταετηρίδας: Αακραζείδης Σωστράτου Ίκαριενς ίερενς ϋεον καί ΰεας καί Εύβουλέως 
καί Δήμητρος καί τών άλλων... χαριστήριον Δ ήμητρι καί Κόρη καί ϋεώ καί ϋεα καί Εν-

1 Ηροδοτος VIII 65.

2 IG I2 76 στ. 36 έ|. Sylloge4, τόμ. 1, άρ. 83, οπού καί 
βιβλιογραφία. Ό Dittenberger, σ. 104 τήν χρονολο
γεί από τοΰ 423/2 π.Χ. Ό Korte, εις Noack, Eleusis, 
σ. 313. έξ., έπαναλαμβάνων παλαιόν του όπόθεσιν 
τήν θέτει εις τό 418 π.Χ. Νομίζω δτι έχει άδικον καί 
ή ύπό τοΰ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ καί ΤΡΑΥΛΟΥ προτεινομένη 
χρονολογία, πρό τοΰ 421 π.Χ., είναι προτιμητέα, ΑΔ 15, 
1933-1935, σ. 88 εξ.

3 "Ορα κατωτέρω σ. 107, 108 καί είκ. 16, 17.

4 Διά τόν Δία Εΰβουλέα δρα τάς έπιγραφάς Πάρου, 
Άμοργοΰ, Μυκόνου, Δήλου τάς άναφερομένας υπό τοΰ 
Frazer εϊς ΠΑΥΣΑΝΙΑΝ I 14, 3 καί VIII 9, 2, ώς καί 
Διόδωρόν V 72. AM 1, 1876, σ. 334 καί 16. 1891, 
σ. 1-29. Διά τόν Διόνυσον - Εύβουλέα τών ’Ορφικών δρα 
W. K.C. Guthrie, Orpheus and Greek Religion, 
σ. 179-180. ’Επίσης CIG 1948. Διά τά ενεπίγραφα 
ελάσματα, δρα καί Kern, Orphicorum Fragmenta, 
άρ. 32 e, d, e, σ. 106-108 καί Olivieri, Lamellae 
aureae Orphicae, Bonnae 1915.
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βονλεΐ...άνεϋηκεν '. Ό είκονιζόμενος «θεός» δεν εχει τι τό κοινόν προς τον Διόνυ
σον άλλ’ είναι σχεδόν ή έπανάληψις τοϋ Πλοΰτωνος. Ό Διόνυσος οΰτε είκονίζεται 
ούτε άναψέρεται εις τό σύμπλεγμα αυτό.

2. Εις την επιγραφήν των προτελείων τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος άναφέρονται οί 
θεοί καί οί ήρωες εις τούς οποίους προσεφέροντο θυσίαι: προτέ]λεια [θύε]ν τούς ίερο-
ποιούς ’ Ελευσινίων: καί [........ ε]ν [τώ Έίήευσοήίω Γ]^: 'Ερμή Έναγωνίω: Χάριαιν αίγα:
[............κρι]όν: [ΙΊοσειδ]ώΐ’ί [κριό]?’; ’Αρτέμιδι αίγα: Τελεσιδρόμω: Τρήπτολέμω οίν(?)
Πλούταψ’ί; Α(.. )χω Θεοΐν τρίττοαν βόαρχον εν xfj εορ[τή] 1 2. Εις την επιγραφήν αυτήν 
δεν άναφέρεται ό Διόνυσος. ’Ίσως μετά τό Χάρισιν αίγα θά πρέπει νά άναγνωσθή 
[αθηναιαι ΚΡΐ]θΝ. ’Ασφαλώς καί εις τά προτέλεια θά προσεφέρετο θυσία εις τήν 
’Αθήναν, εις τήν οποίαν έθύετο «βοΰς χρυσόκερως» εις τήν εορτήν των απαρχών.

3. Εις επιγραφήν τοΰ 403/2 π.Χ., εις τήν οποίαν άνεδημοσιεύθησαν οί ιεροί 
νόμοι τοϋ Σόλωνος, κατά τούς οποίους έκανονίζοντο αί εν Άθήναις θυσίαι, εύρί- 
σκομεν άναγεγραμμένα τά ονόματα τών θεών καί τών ήρώων τής Έλευσΐνος. Τό 
μεγαλύτερον τεμάχιον τής επιγραφής αυτής εύρέθη εις τάς άνασκαφάς τής ’Αγοράς 
καί έδημοσιεύθη υπό τοΰ συναδέλφου James Η. Oliver3. Εις τήν τρίτην στήλην 
τοΰ τεμαχίου αναγράφονται ονόματα θεών καί ήρώων καί τά εις αυτούς προσφερό- 
μενα ίερεΐα κατά τήν ακόλουθον τάξιν: Θέμις, Έρκειος Ζευς, Δημήτηρ, Φερέφαττα, 
Εύμολπος, Δέλιχος ήρως, ’Αρχηγέτης, Πολύξενος, Θρεπτός, Δίοκλος, Κελεός. Τά 
ίερεΐα ορίζονται: κριός διά τήν Φερέφατταν καί τον Θρεπτόν, οίς διά τούς λοιπούς. 
Ή σειρά τών Ελευσινίων θεών καί ήρώων περατοΰται με τήν εντολήν: Εύμολπ[ί§αι] 
ταντα [θύοσιν] \ (ερεα[ι Δήμητρος] Η άπόχήετρα] | εκ τών σ[υμβολών (?)]. Ό Πολύξενος, 
ό Διοκλής, ό Εύμολπος καί ό Κελεός αναφέρονται εις τον 'Ομηρικόν ύμνον εις Δή
μητρα ως οί θεμιστοπόλοι βασιλήες, εις τούς οποίους ή Δημήτηρ δείξε δρημοσύνην 
ιερών και έπέφραδε όργια. Ό Δέλιχος ή Δόλιχος είναι Έλευσίνιος ήρως γνωστός καί εξ 
άλλων επιγραφών. Ό Oliver εις τον Θρεπτόν αναγνωρίζει τον Τριπτόλεμον καί εις 
τον ’Αρχηγέτην τον ’Ίακχον, αλλά παρατηρεί ότι ό ’Αρχηγέτης-’Ίακχος προσετέ- 
θη εις τον αρχικόν τοΰ Σόλωνος νόμον μετά τά Περσικά, οπότε ή προς αυτόν ύπό- 
ληψις ηύξήθη διά τήν συμμετοχήν του εις τήν ναυμαχίαν τής Σαλαμΐνος.

Ό Oliver προς τούτοις πιστεύει ότι ή εορτή, εις τήν όποιαν προσεφέροντο αί 
θυσίαι τής στήλης, ήτο ή τών Μυστηρίων μηνός Βοηδρομιώνος4. Δεν νομίζω ότι 
ή ύπόθεσίς του αυτή είναι ορθή διότι τά άναφερόμενα ίερεΐα διά τήν Δήμητρα 
καί Κόρην δεν συμφωνούν προς τά εξ άλλων επιγραφών γνωστά. Ό Διόνυσος δεν 
περιλαμβάνεται εις τήν άκολουθίαν τών θεών καί τών ήρώων τής Έλευσΐνος, 
μολονότι άναφέρεται προς τό τέλος τής στήλης. Βεβαίως καί ό Π?;θύτων δεν άναφέ- 
ρεται, ίσως όμως διότι ήτο θεός χθόνιος. Καθ’ όσον ήδυνήθην νά εξακριβώσω, τό 
όνομα τοΰ Διονύσου δεν άναφέρεται εις τάς έπιγραφάς τάς σχετικάς με τήν μυστι

1 ΑΕ 1886, σ. 26 καί πίν. 3 καί ΔΕΝΑ 4,1901,σ. 489έ. έδημοσιεύθησαν εις IG III2,2 1357a καί 1357b.
πίν. ΙΗ'-Κ'. 4 έ.ά. σ. 26-27. Όρα τήν επιγραφήν τών απαρχών,

2 IG I2 5. Πρβ. καί AM 1899, σ. 253. IGI2 76, 37, όπου ορίζεται: τρίττοιαν δε βόαρχον χρνοό-
3 Hesperia 4, 1935, σ. 21 έξ. Δύο μικρότερα τεμά- κερον τοΐν ιΊεοΐν.

χια τής αυτής έπιγραφής έν τφ Έπιγραφικφ Μουσείψ
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κήν λατρείαν τής Έλευσίνος καί μέ τό ιερόν τής Λήμητρος και Κόρης. Ό γενικός 
τύπος εις έπιγραφάς, εις τάς οποίας δεν άναφέρονται είδικώς οί λατρευόμενοι θεο'ι 
και ήρωες, είναι: Θυσίας έδυσαν... τή τε Δή μίμοι καί Κόρμ καί τοΐς αλλοις ϋεοΐς οΐς πά
τριον ήν, νπερ τής Βουλής καί τον Δήμον καί των παίδων καί γνναικών... 1 Οί θεοί καί 
οί ήρωες οίς πάτριον ήν θΰειν άναφέρονται εις τάς έπιγραφάς τοΰ 5ου αίώνος, τάς 
οποίας παρεθέσαμεν ανώτεροι.

’Αξιόν παρατηρήσεως είναι δτι εις τάς λογοδοσίας επιστατών άνεγράφησαν 
δαπάναι διά την επισκευήν, συντήρησιν ή καί οικοδομήν διαφόρων οικημάτων, βωμών, 
ναών καί τειχών. Ούδαμοϋ άναφέρεται ιερόν ή οικία τοΰ Διονύσου ή τοΰ ’Ιάκχου, 
έν φ τό ιερόν τοΰ Πλούτωνος, τοΰ Δολίχου, ό οίκος τών Κηρύκων, ή ιερά οικία τής 
ίερείας, κλπ. άναφέρονται έπανειλημμένως. Έάν πράγματι ό Διόνυσος είχε διεισδύ- 
σει εις την μυστικήν λατρείαν τής Έλευσίνος, έάν αύτός ήτο ό κατ’ εξοχήν 
τών εποπτικών, όπως ύπετέθη, άσφαλώς τό όνομά του θά άνεγράφετο εις τά επί
σημα κείμενα τοΰ ίεροΰ. Τοΰτο δεν συμβαίνει. Κατά ταΰτα καί αί έπιγραψαί εν
ισχύουν τό συμπέρασμα τό έκ τών άρχαίων συγγραφέων συναχθέν, ότι ό Διόνυσος 
ήτο ξένος προς τήν λατρείαν τής Δήμητρος καί Κόρης, ξένος προς τά μυστήρια τής 
Έλευσίνος.

Γ. ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

Έκ τών κειμένων καί τών έπιγραφών πρέπει νΰν νά στραφώμεν προς τά δια- 
σωθέντα γραπτά ή γλυπτά μνημεία καί νά άναλύσωμεν τάς ύπ’ αυτών παρεχομένας 
πληροψορίας. Προ εξηκονταετίας περίπου ό άείμνηστος Ιωάννης Ν. Σβορωνος συνε- 
κέντρωσε πολλά άπό τά μνημεία αύτά καί τά ήρμήνευσε μέ έπαγωγόν άλλά καί φαν
ταστικόν πως τρόπον1 2. Αί έρμηνεΐαί του έν τή όλότητί των δεν έγένοντο δεκταί, 
πολλαί όμως τών παρατηρήσεων του άπεδείχθησαν αληθείς. Έκτοτε οί άσχολούμε- 
νοι περί τά Μυστήρια καί τήν θρησκείαν τών άρχαίων έμελέτησαν καί έδημοσίευσαν 
έκ νέου τά περισσότερα τών μνημείων καί ιδίως τάς άγγειογραφίας. Προ δεκαπεν
ταετίας περίπου ό Η. Metzger συνεκέντρωσε τά μνημεία εις μελέτην, άποσκοποΰ- 
σαν νά άποδείξη τήν διείσδυσιν τοΰ Διονύσου εις τήν Έλευσινιακήν λατρείαν3. 
Προτοΰ έξετάσωμεν καί ημείς τά έ'ργα τέχνης, τά όποια ύπετέθησαν ότι άποδει- 
κνύουν τήν διείσδυσιν αυτήν, πρέπει δι’ ολίγων νά περιγράψωμεν τάς επί τοΰ πίνα- 
κος τής Νιιννίου παραστάσεις, διότι ή έρευνα αυτή θά μάς βοηθήση εις τήν κατα- 
νόησιν τών έργων, εις τά όποια παριστάνεται ό Διόνυσος (είκ. 1).

'Ως γνωστόν, ό πίναξ εύρέθη υπό τοΰ αειμνήστου Άνδρέου Σκιά εις τήν νοτίαν 
αύ?ιήν τοΰ ίεροΰ, εις αύτόν δε όφείλομεν τήν πρώτην, πλήρη δημοσίευσίν του 4. Κατά

1 Sylloge4, τόμ. 2, άρ. 540, στ. 13-16.=IG II 12,2 847. 
"Ορα καί IG II 12„ 683, 12 εξ.(=ΙΙ 5, 323b).

2 'Ερμηνεία τοΰ έξ Έλευσίνος μυστηριακοΰ πίνακος 
της Νιιννίου καί Ερμηνεία τών μνημείων τοΰ Έλευσι- 
νιακοΰ μυστικού κύκλου, ΔΕΝΑ 4, 1901, σ. 233-279.

3 Η. Metzger, Dionysos chtbonien d’apres les
monuments figures de la periode classique,

III Dionysos divinite eleusinienne, BCH 68-69, 
1944-45, σ. 323-339.

4 A. Σκιάς, ΠΑΕ 1895, σ. 171, πίν. 1 καί AE 1901, 
σ. 1-39. Διά τήν μέχρι τοΰ 1901 βιβλιογραφίαν δρα 
ΣΒΟΡΩΝΟΝ, ε.ά. σ. 170 έξ. Διά τήν μέχρι τοΰ 1937 βι
βλιογραφίαν δρα ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΝ, ΑΕ 1937, σ· 224-225.

11
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τον Σκιάν εις την κυρίαν όψιν τοΰ πίνακος έγράφη μία καί μόνη ενιαία πράξις,

Είκ. 1. Πίναξ Νιιννίου.

πρόσοδος μυστών αγόμενων υπό τοΰ ’Ιάκχου είς τάς καθημένας θεάς των Μυστη
ρίων. Ό Rubensohn καί ό Κουρουνιωτης παρετήρησαν ότι αί γυναίκες τοΰ πίνα-
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κος φέρουν έπΐ τής κεφαλής των κέρνον τον μυστικόν και δ μέν πρώτος ήρμήνευσε 
την παράστασιν ώς σκηνήν εκ τής κυρίας τελετής των Μυστηρίων, δ δεύτερος δε ώς 
κερνοφορίαν λαμβάνουσαν χώραν εν φ χρόνω έτελεΐτο θυσία τις προκαταρκτική ίσως 
των Μυστηρίων'. Τήν έξήγησιν τοΰ Σκιά άπέρριψεν δ Σβορωνος, δ δποϊος ΰπεστή
ριξεν δτι δύο διάφοροι σκηναι άπεικονίσθησαν εις τήν κυρίαν δψιν τοΰ πίνακος δια- 
κρινόμεναι άλλήλων υπό λεπτών, κυματοειδών, λευκών γραμμών, αί δποΐαι έγράφη- 
σαν δριζοντίως εις τό μέσον σχεδόν τοΰ ύψους τής κυρίας επιφάνειας τοΰ πίνακος. 
Καί ή μέν προς τά κάτω παράστασις, παράστασις Α, απεικονίζει μύησιν εις τα έν 
Αγραις Μυστήρια υπό τήν προεδρίαν τής καθημένης Κόρης, ή δε προς τά άνω, πα- 

ράστασις Β, μύησιν εις τά μεγάλα Μυστήρια υπό τήν προεδρίαν τής καθημένης Δή- 
μητρος τή βοήθεια τής Περσεφόνης ώς μυσταγωγοΰ 1 2.

"Από τοΰ 1901 και έντεΰθεν οι μελετηταί τών Έλευσινιακών προβλημάτων διη- 
ρέθησαν είς δύο μεγάλας ομάδας καί άλλοι μέν ήκολούθησαν τον Σκιάν άλλοι δέ τον 
Σβορώνον εις τήν διάκρισιν μιας ή δύο πράξεων είκονιζομένων είς τον πίνακα 3. Ή 
δλότης τών μελετητών έδέχθη δτι είς τον πίνακα τής Νιιννίου έχομεν παράστασιν ή 
παραστάσεις εκ τών μικρών καί τών μεγάλων Μυστηρίων. Πιστεύω δτι δύο παρα
στάσεις, δύο σκηναί, άπεικονίσθησαν είς τήν κυρίαν δψιν τοΰ πίνακος. Ό Nilsson 

δέχεται δτι ή πράξις ή άπεικονιζομένη είς τό κάτω ήμισυ τοΰ πίνακος, παράστασις Α, 
είναι ή υποδοχή τοΰ ’Ιάκχου, ή δέ πράξις, ή άπεικονιζομένη είς τό άνω τμήμα τοΰ 
πίνακος, παράστασις Β, είναι ή άνοδος τής Κόρης έρχομένης προς τήν μητέρα Δήμη
τρα συνοδεία μυστών. Ό Σβορωνος έν άντιθέσει ΰπεστήριξεν δτι ή παράστασις Α 
απεικονίζει πράξιν έκ τών μικρών Μυστηρίων ή δέ παράστασις Β πράξιν εκ τών με
γάλων Μυστηρίων. Νομίζω δτι ή πιθανωτέρα ερμηνεία τών παραστάσεων κεϊται με
ταξύ τών δύο τούτων απόψεων.

Παράατασις Α. (Τό κάτω ήμισυ τής δψεως τοΰ πίνακος). Ή άναγνώρισις τοΰ 
πλουσίως ένδεδυμένου νέου, τοΰ φέροντος δάδας, είναι σπουδαιοτάτη διά τήν ορθήν 
ερμηνείαν τής δλης παραστάσεως. Ό Σβορωνος ΰπεστήριξεν δτι ό μυσταγωγός ούτος 
είναι ό Δαδοΰχος, ό μετά τον ιεροφάντην κατά τάξιν σπουδαιότερος ιερουργός τών Μυ
στηρίων. Νομίζω δτι δέν έ'χει δίκαιον. 'Ο αείμνηστος Κ. Κουρουνιωτης, είς τήν μελέ
την του περί τής Έλευσινιακής δαδουχίας, παρέσ.χεν ακριβή καί σαφή εικόνα τοΰ Δα
δούχου4 * 6. Άναπαράστασίν του έχομεν είς τον έρυθρόμορφον στάμνον τής Έλευσΐνος, 
τον όποιον έδημοσίευσεν ό ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ (είκ. 2). Απλή παραβολή θά απόδειξη δτι 
ό επί τοΰ πίνακος δαδουχών νέος δέν είναι ό Δαδοΰχος τής Έλευσΐνος. Ούτε κρωβύλον 
έ'χει ούτε στρόφιον φέρει- ό χειριδωτός του χιτών καί τά υψηλά υποδήματα είναι ξένα

1 Κ. ΚΟΥΡΟυνιωτης, ΑΕ 1898, σ. 22-28, Ο. Ruben- 

sohn. AM 23, 1898, σ, 271-306.
2 Σβορωνος, ε.ά. σ. 169-270.
3 Μεταξύ τών οπαδών τής ενιαίας πράξεως είναι

καί ό Pringshkim, Archaologische Beitrage zur
Geschichte des Eleusinischen Kults, σ. 65 έξ.,
6 Kern, Mysterien, RE XVI, a. 1229 έξ. ό Δ. ΦίΛΙΟΣ, 
ΑΕ 1906, σ. 197 έξ. Τήν άποψιν τοΰ ΣΒΟΡΩΝΟΥ,

έδέχθησαν ή Jane Harrison, Prolegomena to the 
Study of Greek Religion, o. 557 έξ. L. R. Farnele, 
The Cults of the Greek States, III, σ. 241-245, 
Μ. P. Niesson, AFRW 32, 1935, o. 79.

4 Κ. ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ, Έλευσινιακή δςιδουχία, 
ΑΕ 1937, σ. 223-253. Πρβλ. καί Αθηναιον I, 21e 
καί ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΝ, ’Αριστείδης, 5.
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προς την στολήν τοΰ Δαδούχου. Προς τούτοις αυτός ό Σβορωνος παρετήρησεν δτι
«οι προσκυνητα'ι........είκονίζονται υπό τοΰ πινακογράφου......... εις μέγεθος πολύ σμι-
κρότερον των δύο θεαινών τής άνω δμάδος καί τής κάτω εν τή σκηνή». Την παρα- 
τήρησίν του αυτήν δεν ακολουθεί κα'ι εις τήν περίπτωσιν τοΰ δαδουχοΰντος νέου, 
διότι κα'ι αυτόν 6 «πινακογράφος» έ'γραψεν εις μέγεθος μεγαλύτερον των προσκυνη
τών καί ίσον προς τό των δύο θεαινών. ΤΙ παραβολή του προς τήν ίσταμένην Περσε-

Είκ. 2. Δαδούχος Έλευσΐνος.

φόνην τής παραστάσεως Β άποδεικνύει τήν θείαν του φύσιν. Ό μόνος νεαρός, θείας 
φύσεως μυσταγωγός είναι ό Ίακχος, ό κατά τον Στράβωνα αρχηγέτης των μυστη
ρίων δαίμων ‘, ό διάφορος τοΰ Δαδούχου. Ό δαδούχων νέος μυσταγωγός ασφαλώς 
είναι ό Ίακχος καί ώς ’Ίακχον τον έδέχθησαν άρχικώς καί ό Σκιάς καί ό Φιλιος.

Ή παρουσία τοΰ Ιάκχου εις τήν παράστασιν άποδεικνύει ότι αυτή άναφέρεται 
εις τα μεγάλα Μυστήρια, εις τα όποια μόνα εΐχεν ενεργόν μέρος ό «δαίμων» εκείνος. 
Τα μεγάλα Μυστήρια υποδεικνύονται καί άπό άλλας μικράς λεπτομέρειας. Ή μύστις, 
ή Νιίννιον, επί τοΰ άριστεροΰ ώμου φέρει βακτηρίαν, άπό τοΰ άκρου τής όποιας είναι

1 Στραβόν C. 468.
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άνηρτημένος σάκκος. Επίσης σάκκον βαστάζει καί ό πωγωνοφόρος άνήρ ό ακολου
θών την κερνοψοροϋσαν. Ή μύστις τής παραστάσεως Β δεν φέρει τον σάκκον οΰτε 
καί ό πωγωνοφόρος άνήρ. Είναι γνωστόν δτι οί μύσται των μεγάλων Μυστηρίων 
την ημέραν τοΰ ’Ιάκχου, εις την από ’Αθηνών εις Ελευσίνα πομπήν, έ'φερον εκτός 
τοΰ βάκχου καί όζώδη οδοιπορικήν ράβδον, έκ τής οποίας άνήρτων σάκκους (κώρυκας 
ή φασκώλια) περιέχοντας την καινουργή περιβολήν, την οποίαν θά έχρησιμοποίουν 
κατά την τελετήν, καί άλλα χρειώδη *. Αι προμήθειαι αΰται δεν ήσαν άναγκαΐαι διά 
τά εις ’Αθήνας τελούμενα μυστήρια τά εν "Αγραις.

Ό Σβορωνος ΰπέθεσεν δτι ή σκηνή έλάμβανε χώραν τον Άνθεστηριώνα μήνα, 
τήν εποχήν τών μικρών Μυστηρίων, διά τά εγκατεσπαρμένα εις τό έ'δαφος τής πα
ραστάσεως άνθη. ’Αλλά τά άνθη ταϋτα είναι έμβληματικά τής Έλευσινιακής λα
τρείας 1 2 καί μετά τών βάκχων, τών κλάδων καί στεφάνων μυρρίνης υποδεικνύουν τον 
Έλευσινιακόν, μυστηριακόν χαρακτήρα τοΰ είκονιζομένου θέματος καί ούχΐ τήν επο
χήν τοΰ έτους. Μεταξύ τοΰ ’Ιάκχου καί τής καθημένης θεάς έγράφη διά λευκού χρώ
ματος ήμισφαιρικόν άντικείμενον, τό όποιον άρχικώς έκλήθη «όμφαλός». Ό 
Σβορωνος, άντιλέγων, παρετήρησεν δτι ούδεμία υπάρχει αρχαία μαρτυρία «καθ’ ήν 
είτε όμφαλός τις καί δή βακχικός ή δελφικός εύρίσκετο έν Έλευσΐνι καί μάλιστα εν 
τώ ίερώ τεμένει, είτε δτι ή Έλευσίς έθεωρεΐτο κέντρον τής γής». ’Επίσης παρετήρη
σεν δτι άπό τό άντικείμενον «ελλείπει τό κύριον τού όμφαλού τούτου χαρακτηριστι
κόν, τό δικτυωτόν πλέγμα....... δτι τό σχήμα αυτού (τού όμφαλού) δεν έχει τό προς
τό οξύ, ήμίτομον τοΰ φού άκριβώς προσομοιάζον σχήμα τών βεβαίων δελφικών όμ- 
φαλών τών άπαντώντων επί μνημείων τής αυτής εποχής (τού 4ου π.Χ. αίώνος)». Κα-
ταλήγων λέγει δτι «ίσωςπρόκειται.......περί τοιούτου έκ πέτρας παναρχαίου βωμού...
περιαλειμμένου, κεκονιαμένου καί λελευκωμένου, ώς γνωρίζομεν δτι έγίνετο άκρι
βώς υπό τών επιστατών τών ’Αθηναϊκών Έλευσινίων» 3.

Εις τήν τελευταίαν, σπουδαιοτάτην διά τά Έλευσινιακά μελέτην του ό 
Rubensohn ΰπέθεσεν δτι ίσως τό λευκόν άντικείμενον είκονίζει τό έξαρμα βράχου, 
τό όποιον άφέθη εις τό κέντρον περίπου τού Τελεστηρίου καί τό όποιον ήτο δυνατόν 
νά έθεωρεΐτο ώς όμφαλός. Τήν ΰπόθεσίν του έστήριξεν εις τον υπό τού Τραυλου 

ορισμόν τής θέσεως καί έκτάσεως τού ’Ανακτόρου, εις τήν περιοχήν τού όποιου κεΐ- 
ται τό έξαρμα τού βράχου 4. Ή ΰπόθεσις αυτή τού Rubensohn είναι άρκετά ένδια- 
φέρουσα, άλλά δημιουργεί καί προβλήματα, τά όποια άφήνει άλυτα. Έάν όντως τό 
έξαρμα έκεϊνο έθεωρεΐτο ώς όμφαλός καί περιεκλείετο εις τό Άνάκτορον, τον ίερώ- 
τατον τού Τελεστηρίου χώρον, εις τον όποιον μόνον ό Τεροφάντης έπετρέπετο νά 
είσέλθϊ), πώς ή ύπόστασίς του θά έγένετο γνωστή εις τον πολύν λαόν; καί έάν ήτο 
γνωστή θά ήτο άρά γε έπιτετραμμένον εν τών στοιχείων τού ’Ανακτόρου νά γραφή

1 Άλλα χρειώδη έφέροντο επί υποζυγίων όνων καί 
εις τοΰτο άναφέρεται ό Ξανθίας τοΰ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ 
(Βάτραχοι 159), δταν άναφωνή : νή τον ΛΓ εγώ νουν 
δνος άγων μυστήρια.

2 "Ορα π.χ. τήν διακόαμησιν τοΰ επιστυλίου τών μι
κρών Προπυλαίων ώς καί τής υπό τών Καρυατιδών φε-

ρομενης κίστης.

3 Σβορωνος, ΔΕΝΑ ε.ά. σ. 237 καί 239. ΑΕ 1883, 
σ. 114, Β4 καί IG II 22,ι 1672, στ. 140-141.

4 Ο. Rubensohn, Jdl 70,1955, σ. 36. Ι.Ν. Τραυλός, 

ΑΕ 1950-51, σ. 1-16.
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εις έ'ργον τέχνης, τό όποιον, τουλάχιστον κατά τό διάστημα τής δημιουργίας του, θά 
ήτο έκτεθειμένον εις τά δμματα εργατών κα'ι δούλων ίσως αμύητων ; ”Ας έχωμεν 
ΰπ’ δψει δτι ό Παυσανίας δεν έτόλμησε καν νά όνομάση τά κτήρια τά περιλαμβανό
μενα εις την περιοχήν τοϋ ιερού, αν και αυτά θά ήσαν γνωστά, τουλάχιστον κατ’ 
δνομα, εις τό πολύ κοινόν. Νομίζω δτι άλλως θά πρέπει νά έρμηνευθή τό ήμισφαιρι- 
κόν άντικείμενον. Προ ετών, εις δημοσίαν διάλεξίν μου εις την Ελευσίνα, υπέθεσα 
δτι τό άντικείμενον εκείνο είναι ό «πέλανος» τής έπιγραφής τών απαρχών, κεκο- 
σμημένος κατά τρόπον παράλληλον προς τον άπαντώμενον εις τά Χριστιανικά πρόσ
φορα. Εις την αυτήν ύπόθεσιν κατέληξεν ανεξαρτήτως καί δ ΓθΥΔΗ2 λ Κα'ι ό πέλα
νος υποδεικνύει τά μεγάλα Μυστήρια, ώς θέμα τής παραστάσεως.

Ή καθημένη θεά, ή φέρουσα τό σκήπτρον και κρατούσα φιάλην εις τήν δεξιάν 
είναι ή Δημήτηρ, διότι αυτή συνήθως είκονίζεται φέρουσα σκήπτρον. Χαρακτηρι- 
στικώς έγράφη καθημένη επί τής γής ή επί χθαμαλού βράχου, εν φ παρ’ αυτήν άπει- 
κονίσθη πολυποίκιλτος έδρα. Ή ΰπόθεσις δτι ό άγγειογράφος εξ άνικανότητος δεν 
έγραφε τήν θεάν επί τού κενού «θρόνου», επί τού οποίου πρέπει νά τήν φαντασθώ- 
μεν ώς καθημένην, είναι αστήρικτος, διότι εις τήν παράστασιν Β ή θεά έγράφη καθη
μένη επί όμοιου «θρόνου» κατά τρόπον τεχνικώτατον. Σημειωτέον ότι λευκή γραμμή 
χωρίζει τήν καθημένην θεάν άπό τον κενόν «θρόνον» καί τούτο υποδεικνύει δτι έκ 
προθέσεως έγράφη «χαμαί καθημένη». Ή τοιαύτη θέσις είναι χαρακτηριστική τής 
Έλευσινίας Δήμητρος, ή οποία, ώς ό 'Ομηρικός ύμνος διδάσκει, δτε έφθασεν εις 
τήν Ελευσίνα: εζετο δ εγγύς δδοΐο φίλον τεταμένη ήτορ, Παρϋ'ενίω φρέατι δϋεν ύδρεύον
τα πολίται (στ. 98-99). Τήν μαρτυρίαν δ’ αυτήν έπανέλαβον άλλοι νεώτεροι συγ
γραφείς 1 2. Ό παρ’ αυτήν κενός «θρόνος» ευρίσκει τήν έξήγησίν του εις τό τυπικόν 
τής τελετής.

Πάντες πιστεύομεν δτι κατά τάς μυστηριώτιδας έν Έλευσΐνι νύκτας καί εις τήν 
περιοχήν τού ιερού παριστάνετο τό θειον δράμα τής αρπαγής τής Περσεφόνης, τών 
πλανών τής Δήμητρος, τής άφίξεως τής θεάς εις τήν Ελευσίνα, τής παραμονής της 
εις τό άνάκτορον τού Κελεού καί εις τον δι’ αυτήν ιδρυθέντα ναόν, τής έπανόδου 
τής Κόρης. Οί μύσται παρηκολούθουν τάς διαφόρους σκηνάς τού δράματος, αί όποΐαι 
ήκολούθουν ή μία τήν άλλην κατά τήν υπό τού διηγήματος τοϋ ύμνου διασωθεΐσαν 
σειράν. Ή έκ τοϋ "Αδου άνοδος τής Κόρης βεβαίως προϋπέθετε τήν απουσίαν της 
έκ τού ιερού εις τήν αρχήν τής εορτής καί τήν αρχήν τής εορτής είκονίζει ή παρά- 
στασις Α. Ότε ή πομπή, τοϋ Ιάκχου προεξάρχοντος, έφθανεν είς τήν αυλήν τοϋ 
ιερού ή Κόρη δεν είχεν έπανέλθει έκ τοϋ "Αδου καί μόνη ή Δημήτηρ ύπεδέχετο τούς 
προσκυνητάς, οί όποιοι έμελλον νά ϊδουν τήν άνοδον τής Κόρης καί τον θρονισμόν 
παρά τήν Μητέρα της κατά τήν διάρκειαν τής μυήσεώς των. Ό κενός «θρόνος» είναι 
τό κάθισμα τής Κόρης, ή οποία θά φθάση είς τήν Ελευσίνα βραδύτερον ή Δημήτηρ 
έγράφη χαμαί καθημένη, ώς ώριζεν ή παράδοσις. Καί ό κενός λοιπόν «θρόνος» υπο
δεικνύει δτι ή παράστασις Α είκονίζει προκαταρκτικήν πράξιν, δημοσίως τελουμένην

1 Δ. Ν. ΓΟΥΔΗΣ, Τά Μυστήρια τής Έλευσΐνος, σ. 56.
2 ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ I 5, 1. ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ, "Υμνος πρός

Δήμητρα, στ. 15. ΝίΚΑΝΔΡΟΣ, Θηριακά, στ. 484-487.
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και ούχ! μυστικήν, των μεγάλων Μυστηρίων. ”Αξιον παρατηρήσεως είναι δτι εις τάς 
παραστάσεις, αί όποΐαι εϊναι δυνατόν να σχετισθοΰν προς τά μεγάλα Μυστήρια, ή 
Δημήτηρ είκονίζεται χαμα'ι καθημένη, εν φ εις δσας σχετίζονται προς τά μικρά κάθη- 
ται επί βωμοσχήμου τετράπλευρου έδρας J. To γενικόν μας συμπέρασμα είναι δτι 
σκηνή προκαταρκτική των μεγάλων Μυστηρίων παρίσταται εις τό κάτω ήμισυ τής 
όψεως τοΰ πίνακος: ή εν Έλευσΐνι παρουσίασις τών μυστών εις τήν Δήμητρα υπό 
τοϋ Ιάκχου, ή αποτελούσα τό τέλος τής πομπής καί τοΰ μέρους τών μεγάλων Μυστη
ρίων τών τελουμένων δημοσία.

Παράσταΰίς Β. Προφανώς ή Περσεφόνη φέρουσα άνημμένας δάδας άγει ως 
μυσταγωγός τούς ίδιους μύστας εις τήν καθημένην Δήμητρα. Βεβαίως ό Nilsson 

αναγνωρίζει τήν άνοδον τής Κόρης εις τήν εικόνα, αλλά νομίζω ούχί όρθώς. Ελλεί
πει ή χαρά, ή οποία θά ήτο διάχυτος εις μίαν τοιαύτην συνάντησιν μητρός καί θυγα- 
τρός Ή ακολουθούσα γυνή είναι κερνοφόρος, ώς καί εις τήν παράστασιν Α, πρά
γμα ασυμβίβαστον προς τήν ΰπόθεσιν τής ανόδου. Οί μΰσται καί τών δυο εικόνων 
είναι οί αυτοί. Προς τοΰτοις άνοδος Κόρης συνοδεία μυστών σχετιζομένη προς τήν 
Ελευσίνα αποτελεί μέρος τών δρωμένων, τά όποια παρουσιάζοντο εις τούς μύστας 
υπό μορφήν μυστικού δράματος.

Ή γραφή ακόμη καί τού ελάχιστου μέρους τών δρωμένων ασφαλώς θά ήτο 
άπηγορευμένη. Ό διάκοσμος υποδεικνύει λατρευτικήν πράξιν γινομένην εντός ιερού 
περιβόλου. Νομίζω δτι δεν δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία δτι πρόκειται περί προ
καταρκτικής ιεροπραξίας τών μικρών εν "Αγραις Μυστηρίων, εις τά όποια ή Κόρη 
καί ούχί ό ’Ίακχος είναι μυσταγωγός. Εΐδομεν ανωτέρω δτι τά εν ”Αγραις έθεω- 
ρούντο ώς Μυστήρια τής Περσεφόνης, ή Δημήτηρ παρίστατο ώς τιμώμενη έπισκέ- 
πτρια θεά, ώς παραστάτις τής Κόρης. Διά τούτο κάθηται επί «θρόνου» καί ούχί 
χαμαί ή επί τής άγελάστου πέτρας. Πρέπει νά σημειωθή ιδιαιτέρως ό κίων, ό γρα
φείς πλησίον τού αριστερού περιθωρίου. ’Ασφαλώς ό κίων ούτος συμβολίζει κτήριον, 
ναόν προφανώς, ό όποιος άνήκεν εις τό ιερόν δπου γίνεται ή ιεροπραξία. Ό κίων 
είναι ρυθμού Ιωνικού καί κατ’ ακολουθίαν ό ναός τον όποιον συμβολίζει θά 
ήτο ’Ιωνικού ρυθμού. Εις τό ιερόν τής Έλευσΐνος τών αρχών τού 4ου π.Χ. αίώ- 
νος δεν υπήρχε ναός ή ιερόν κτήριον ιωνικού ρυθμού. Etc τό ιερόν τής Έλευσΐνος 
βεβαίως έγένετο ή έτησία συνάντησις τών θεαινών. Είς τήν περιοχήν δμως τής 
’’Αγρας ΐστατο μικρός ιωνικός ναός κατασκευασθείς υπό τού Καλλικράτους καί 
διασωθείς ακόμη μέχρι τού τέλους τού 18ου μ. X. αίώνος, μέχρι τού 1778. 
Είναι ό χαρίεις ιωνικός ναός, τον όποιον άπετύπωσαν ό J. Stuart καί ό Ν. Revett 

καί ό όποιος φαίνεται δτι άνήκεν είς τήν Δήμητρα καί τήν Περσεφόνην3. Βεβαίως

1 Ή Δημήτηρ κάθηται επί τής κίστης καί παρ’αυτήν 
ΐσιαται ή Κόρη είς παραστάσεις, αί όποΐαι, κατά τόν 
Kern, άπετέλουν τόν τύπον τοϋ λατρευτικού τών θεαι- 
νών συμπλέγματος: Das Kultbild der Gottinnen von 
Eleusis, AM 17, 1892, σ. 125-142.

2 Όρα 'Ομηρικόν πρός Δήμητρα ΰμνον, στ. 387-390, 
όπου περιγράφεται ή συνάντησις μητρός καί θυγατρός

καί τό Ικ Δήλου άνάγλυφον τό δημοσιευθέν υπό τοΰ 
Ch. Picard, BCH 55, 1931, σ. 16, πίν. I.

3 The Antiquities of Athens, I, Κεφ. II, πίν. 1-8. 
A.Σκιάς, ΠΑΕ 1897, πίν. 1. I. Ν. Τραυλός, Πολεοδο- 
μική έξέλιξις των ’Αθηνών, σ. 66 καί AJA 50, 1946, 
σ. 375, είκ. 1.
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88 Γεωργίου Ε. Μυλωνά ΑΕ I960

ό ναός ούτος ήτο πολύ μικρός διά νά περιλάβη τούς μυουμένους, άλλ’ αί ίεροπραξίαι 
φαίνεται ότι έγίνοντο εις την αυλήν τοϋ ιερού περικλειομένην υπό περιβόλου, την 
ύπόστασιν τοϋ οποίου υποδεικνύουν τα άνηρτημένα κοσμήματα. Κατά ταΰτα ή σκηνή 
είκονίζει τήν Περσεψόνην, εις τήν οποίαν άνήκον τά μικρά εν ’Άγραις Μυστήρια, 
παρουσιάζουσαν τούς μΰστας εις τήν μητέρα θεάν Δήμητρα. "Αξιόν παρατηρήσεως 
είναι δτι ούδ’ίχνος παρουσίας ή συμμετοχής τού Διονύσου έγράφη, ώς θά έ'πρεπεν, εάν 
δντως ό θεός εκείνος μετείχε τών Μυστηρίων καί εάν όντως αί περιπέτειαί του έδι- 
δάσκοντο εις αυτά. Πρέπει νά έπαναλάβωμεν δτι αί είκονιζόμεναι ίεροπραξίαι επί 
τοϋ πίνακος τής Νιιννίου δεν φανερώνουν πράξεις άποτελούσας μέρος τής μυστικής 
τελετής, αλλά πράξεις προκαταρκτικός τελουμένας δημοσία καί προ τής ένάρξεως τής 
καθ’ αυτό τελετής.

Ή ερμηνεία των παραστάσεων τής κυρίας όψεως τοϋ πίνακος τής Νιιννίου θά 
βοηθήση εις τήν μελέτην των μνημείων, τά όποια φέρονται ώς άποδεικνύοντα τήν 
διείσδυσιν τού Διονύσου εις τήν μυστικήν λατρείαν τής Έλευσΐνος καί τήν εκεί εγκα
τάστασήν του παρά τό πλευρόν τής Δήμητρος καί Κόρης. Ή συστηματικωτέρα μελέτη 
των μνημείων τούτων έγένετο, ώς έμνημονεύσαμεν ανωτέρω, προ ολίγων ετών υπό 
τοϋ Η. Metzger, ό όποιος συνοψίζει τό συμπέρασμά του εις τον τίτλον κεφαλαίου 
τής μελέτης του «Dionysos divinite Eleusinienne» ή Τάς άρχαιοτέρας παραστάσεις 
τάς αποδεικτικός τής ΰποθέσεώς του ευρίσκει εις τό μελανόμορφον θυμιατήριον 
τής Έλευσΐνος καί εις τήν κοτύλην τοϋ Ίέρωνος τού Βρεττανικοΰ Μουσείου.

1. Τό τεμάχιον ποδός μελανόμορφου θυμιατηριού, τό όποιον εύρέθη υπό τοϋ 
Κουρουνιωτη καί Θρεψιαδη εις τήν προ τού νοτίου αρχαϊκού άναλημματικοϋ τοίχου 
μεγάλην πυράν1 2, είναι νύν έκτεθειμένον εις τήν αίθουσαν αγγείων τοϋ Μουσείου 
τής Έλευσΐνος (είκ. 3). Διά πλαστικού δακτυλίου ό πούς διαιρείται εις δύο ζώνας. 
Εις τήν άνω εύρίσκομεν τον γενειοφόρον Διόνυσον, κισσώ έστεφανωμένον καί κρα
τούντα κάνθαρον, μεταξύ δύο γυναικών. Ηγείται ό Ερμής, δστις στρέφει προς τούς 
άκολουθοϋντας. Εις τήν κάτω ζώνην έ'χομεν Κιθαρωδόν ’Απόλλωνα μεταξύ δύο γυ
ναικών. Μεταξύ αύτοΰ καί τής προπορευομένης γυναικός έγράφη μικρά έλαφος. Εις 
τήν πλατείαν βάσιν τού θυμιατηριού έχει γραφή άρματοδρομία (τρία άρματα καί 
ιωνικός κίων). Νομίζω δτι δλαι αί θεΐαι μορφαί τοϋ θυμιατηριού δύνανται νά άνα- 
γνωρισθοϋν μετά μεγάλης πιθανότητος. Ή μικρά έλαφος άποδεικνύει δτι μία τών 
γυναικείων μορφών, τών συνοδών τοϋ ’Απόλλωνος, είναι ή ’Άρτεμις, ή έτέρα πιθανώς 
είναι ή μήτηρ των Λητώ. Κατ’ αναλογίαν αί γυναικεΐαι μορφαί αί γραφεΐσαι παρά 
τον Διόνυσον, θά είναι ή ’Αριάδνη καί ή μήτηρ του Σεμέλη 3. Κατά τον Metzger 

ή παράστασις αυτή τοϋ Διονύσου, ώς καί ή επί τής κοτύλης τοϋ Ίέρωνος, είναι αρ
κετή «d’attester la presence de Dionysos a Eleusis, des la fin du VIe et la premiere 
moitiedu Ve siecle» καί δτι «Dionysos figure avecses attribute traditionnelsannombre

1 BCH 68-69, 1944-1945, σ. 323. άποδεικνύει καί ή παράστασις τής λεγομένης κύλικος
2 Κ· ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗΣ, ΑΔ 13, 1930-1931, Παράρτημα- Santangelo τοϋ Μουσείου τής Νεαπόλεο-ς, Gbrhard,

σ. 27, είκ. 9-10. Akad. Abhand., πίν. 68,162. Ε. Bdschor, S.B. Bayer.
3 Το δτι καί ή Σεμέλη έγράφετο μετά τοϋ Διονύσου Akad. 1937, I, είκ. 1.
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des participants d’une procession eleusinienne» ’Έστω και εάν ύποτεθή δτι επί τοΰ 
ποδός παρίσταται έλευσινιακή πομπή, ακόμη και τότε δεν δυνάμεθα να συμπεράνωμεν 
κοινήν λατρείαν τών μελών τής πομπής και 
τής Δήμητρος καί Κόρης. Διότι, εάν ΰποθέ- 
σωμεν ότι ή παρουσία τοΰ Διονύσου εις 
την πομπήν υποδεικνύει και διείσδυσίν του 
εις τήν Ελευσίνα, τότε θά πρέπει νά ΰπο- 
θέσωμεν και διείσδυσίν τοΰ ’Απόλλωνος, 
τής Άρτέμιδος και τών λοιπών θεαινών εις 
τήν λατρείαν αυτήν. Άφ’ ετέρου ή παρά- 
στασις Διονύσου καί ’Απόλλωνος μετά τών 
συγγενών εις αυτούς θεαινών, ακόμη και 
τοΰ όδηγοΰντος Έρμοΰ εις τήν γραφεΐσαν 
επί τοΰ θυμιατηριού στάσιν, δεν είναι μο
ναδική και αποκλειστική τοΰ Έλευσινιακοΰ 
ευρήματος. Σχεδόν όμοίαν παράστασιν εύρί- 
σκομεν εις αμφορέα μελανόμορφου ρυθμού,
Β 259, τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου, προερ- 
χόμενον όχι από τήν Ελευσίνα άλλ’ από 
τό Vulci1 2. Έπι τής όψεως Α τοΰ άμφορέως 
εκείνου έχομεν κιθαρωδόν ’Απόλλωνα με
ταξύ δύο γυναικών, αί όποΐαι ονομάζονται 
νύμφαι εις τήν δημοσίευσιν άλλ’ ασφαλώς 
είναι αί αύταί θεΐαι μορφαί, τάς οποίας 
έχομεν επί τοΰ θυμιατηριού, ή μία τών 
οποίων είναι ή ’’Αρτεμις. Διότι μεταξύ αυ
τής καί τοΰ ’Απόλλωνος έγράφη καί εις τον 
αμφορέα μικρά έλαφος. |Είς τήν όψιν Β έ
γράφη ό Διόνυσος, έστεφανωμένος καί φέ- 
ρων κάνθαρον, παρ’ αυτόν ή ’Αριάδνη και 
προς τά δεξιά ό Ερμής όμοιος τοΰ επί τοΰ
θυμιατηριού. Εις την οήιιν αυτήν εχομεν Είκ. 3. Πήλινον θυμιατήριον Έλευσΐνος. 

τρεις αντί τεσσάρων μορφών διά τήν έλλειψιν
χώρου, ή οποία προφανώς επέβαλλε τήν παράλειψιν τής δευτέρας γυναικείας μορ
φής. Βεβαίως ό άμφορεύς αυτός δεν έχει σχέσιν προς τήν Ελευσίνα καί τήν μυστι
κήν της λατρείαν. IIρέπει ’ίσως νά σημειώσωμεν καί τήν μελανόμορφον υδρίαν 
Β 345 τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου, εις τήν όποιαν έγράφησαν τά δύο ζεύγη —’Απόλ
λων καί ’Άρτεμις με τήν έλαφον, Διόνυσος καί ’Αριάδνη —προσβλέποντα άλληλα.

1 Metzger, ε.ά. σ. 328.

2 CVA British Museum, fasc. 4, πίν. Ill, Η, e, 64,8a, 3b
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"Ακόμη και τον αμφορέα τής Bibliotheque Nationale άρ. 231, οπού ό Διόνυσος καί 
ό ’Απόλλων με την κιθάραν του είκονίζονται μεταξύ γυναικών. Αί γυναίκες αύταί 
άποκα?α)ύνται μοϋσαι εις την δημοσίευσιν, αλλά Μοΰσαι τέσσαρες τον αριθμόν είναι 
κάπως ασυμβίβαστοι προς την παράδοσιν. Προς τούτοις ή παρουσία έλάφου μεταξύ 
των μορφών άποδεικνΰει ότι καί πάλιν εχομεν την δυάδα τών θεαινών τών σχετικών 
προς τούς θεούς—ήτοι Αρτεμιν (τής οποίας βεβαίως ή έ'λαφος ήτο σΰμβολον) καί 
Λητώ άψ’ ενός και άφ’ ετέρου Άριάδνην καί Σεμέ?ιην Ό προς τα όπίσω βλέπων 
Ερμής φαίνεται ότι είναι τύπος τής γραφής του εις τον μελανόμορφον ρυθμόν. 
Τούτο σαφώς υποδεικνύεται καί υπό τής παραστάσεως τής υδρίας Β 347, έκ Καμεί- 
ρου, τού Βρεττανικοϋ Μουσείου, όπου εχομεν τον ’Απόλλωνα με την κιθάραν του, 
δύο θεάς καί τον Έρμήν. Εις την παράστασιν αυτήν ασφαλώς δεν πρόκειται περί 
πομπής\

Είκ. 4. Κοτύλη Ίέρωνος.

Τό θέμα λοιπόν τού Διονύσου καί τού ’Απόλλωνος μεταξύ τών προς αυτούς προσ
κειμένων θεαινών καί τού άγοντος Έρμου φαίνεται ότι δεν ήτο Έλευσινιακόν αλλά 
•θέμα τής αγγειογραφίας εν γένει τού μελανόμορφου ρυθμού καί δεν άποδεικνύει την 
παρουσίαν τού Διονύσου καί τήν διείσδυσιν αύτού εις τήν Έλευσινιακήν λατρείαν.

2. Ή κοτύλη τού Τέρωνος τού Βρεττανικού Μουσείου (Ε 140) φέρει εις τήν 
κυρίαν της όψιν τήν αποστολήν τού Τριπτολέμου καί εις τήν έτέραν κατά σειράν 
καθήμενον Εΰμολπον, κύκνον, Δία φέροντα σκήπτρον καί κεραυνόν, Διόνυσον με 
σκήπτρον, Άμφιτρίτην κρατούσαν δελφΐνα καί καθήμενον Ποσειδώνα με σκήπτρον 
(είκ. 4)3. Ή παρουσία τού Διονύσου μέ τούς άλλους θεούς δεν άποδεικνύει καί τήν

1 CVA British Museum, fasc. 6, πίν. Ill, Η, e, 94, 4. 
Biblioth. Nat’l. fasc. 1, πίν. 42,4.

2 GVA British Museum, fasc. 6, πίν. Ill, H, e, 96, 3. 
Τήν αυτήν στάσιν έχει ό Έρμης εις πολλάς άλλας απει
κονίσεις, ώς και εϊς τήν δψιν Β τοΰ μελανόμορφου άμ- 
φορέως Β245τοΰ Βρεττανικοϋ Μουσείου (CVA British 
Museum, fasc. 4, πίν. Ill, Η, e, 60, lb). Εις τήν παρά- 
στασιν τής δψεως Β τοΰ άμφορέως Β 245 εχομεν τήν

άπόδειξιν τής χρήσεως τής έλάφου ώς συμβόλου τής 
Άρτέμιδος, ή όποια ορίζεται ασφαλώς υπό τοΰ τόξου, 
τό όποιον κρατεί και άπό τήν φαρέτραν, τήν όποιαν 
φέρει.

3 FurtwAngler - Reichhold, Griech. Vasen- 
malerei, πίν. 161. Μ. P. Nilsson, Geschischte der 
Griechischen Religion, I, πίν. 43, ι. Metzger, έά, 
σ. 325.
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α' ήμισυ τής 5ό? έκατονταετηρίδος. Ή Dr. Betty Grossman, εις την μή δημο- 
σιευθεΐσαν είσέτι διδακτορικήν της διατριβήν, παρέχει κατάλογον 49 παραστά
σεων τής αποστολής, άνηκόντων εις τούς χρόνους αύτοΰς. Ή αποστολή δεν ήτο δυ
νατόν να άπετέλει μέρος τής μυστικής λατρείας τής Έλευσΐνος, διότι δεν θά έγρά- 
φετο τόσον ελευθέριος επί κοινών αγγείων. Κατ’ ακολουθίαν επί τοΰ θέματος αυτού 
δεν δυνάμεθα νά στηρίξωμεν συμπεράσματα σχετικά προς την λατρείαν. Ή στροφή 
τού Εύμόλπου καί τοΰ ΓΙοσειδώνος προς τό κύριον θέμα τής αποστολής πιθανώς 
υποδεικνύει δτι αί παραστάσεις καί τών δύο όψεων είναι συναφείς. Είναι δηλαδή 
δυνατόν νά ύποθέση τις ότι οί θεοί παρίστανται εις τήν «αποστολήν». Αλλά πρέπει 
νά σημειωθή ότι οί παρόντες θεοί έχουν σχέσιν προς τήν γονιμοποίησιν τής βλαστή- 
σεως ή καί προς τήν βλάστησιν αυτήν καί ή παρουσία των εις τήν αποστολήν τοΰ 
Τριπτολέμου ήτο φυσική. Ό Ζεύς, βεβαίως ως όμβριος Ζεύς, καί ό Ποσειδών, ώς 
θεός τών ΰδάτων καί τών πηγών, ήσαν όχι μόνον εξυπηρετικοί τοΰ σκοπού τής 
αποστολής τοΰ Τριπτολέμου αλλά καί αναγκαίοι διά τήν επιτυχίαν του. Ή ’Αμφιτρίτη 
προσετέθη ώς σύζυγος τοΰ Ποσειδώνος καί αύτή θεά τών ύδάτων καί τής υγρασίας. 
Ό κύκνος, υδροχαρές πτηνόν, άποδεικνύει τήν έμφασιν, τήν οποίαν ό άγγειογράφος 
θέτει είς τήν βροχήν καί τήν υγρασίαν. Ό Εΰμολπος βεβαίως αντιπροσωπεύει τήν 
Ελευσίνα. Πρέπει τώρα νά σημειωθή ότι ό Διόνυσος δεν κρατεί κάνθαρον ή καί θύρ
σον αλλά σκήπτρον, από τήν κορυφήν τοΰ οποίου βλαστάνουν κλάδοι κισσού. Προ
φανώς έγράφη ώς θεός τής βλαστήσεως καί ώς θεός άγροτικός είχε θέσιν είς τό θέμα 
τής αποστολής. Ή παράστασις τοΰ 'Ιέρωνος ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τά μυστήρια, 
ουδέ υποδεικνύει τήν διείσδυσιν εις αυτά τοΰ Διονύσου. Τό συμπέρασμα λοιπόν 
τής παρουσίας τοΰ Διονύσου είς τά Έλευσίνια προς τό τέλος τής 6^ καί τό 
α' ήμισυ τής 5jij= έκατονταετηρίδος, τό βασισθέν επί τών ανωτέρω αγγειογραφιών, 
δεν εύσταθεΐ.

Παραστάσεις Διονύσου είς θέματα Έλευσινιακά έχομεν είς τήν αγγειογραφίαν 
τοΰ 4ου αϊώνος καί ταύτας σχολιάζει ό Metzger.

3. Λήκυθος μέ πολύχρωμου ανάγλυφου διακόσμησιν τοΰ Μουσείου τοΰ Λού
βρου τών αρχών ίσως τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος. Τήν λήκυθον αύτήν περιέγραψε πλή
ρως ό Ε. Pottier καί έκ τής μελέτης του έλήφθη τό σχεδίασμα τής είκόνος 5. 
Κατά τον Pottier ή διακόσμησις παριστά «la reunion des divinites d’illeusis» λ 
Ή παράστασις περιλαμβάνει εξ πρόσωπα. Είς τό άκρου αριστερόν έγράφη καθημένη 
ή Άθηνά, μετ’ αύτήν ό Διόνυσος, αγένειος φέρων μακράν καί άχαρι νεβρίδα καί 
βάκχον. Είς τό κέντρου σχεδόν τής παραστάσεως έχομεν τήν Δήμητρα καθημένην 
επί τετραγώνου βωμοσχήμου έδρας, τά γραπτά κοσμήματα τής οποίας αποκλείουν 
τήν αγέλαστου πέτραν. Ή θεά στρέφει τον κορμόν καί τήν κεφαλήν της προς τήν 
ίσταμένην Κόρην, ή οποία κρατεί δάδα διαγωνίως προς τό σώμά της. Πέραν τής 
Κόρης καί υψηλά είς τήν παράστασιν έγράφη, σχεδόν ώς παιδίον, ό Τριπτόλεμος είς 
τό πτερωτόν του άρμα καί ΰπ’ αυτόν θυμιατήριον. Είς τό άκρον δεξιόν έγράφη 1

1 Ε. Pottier, Lecythe a reliefs representant les F. Cotjrby, Vases a reliefs, σ. 140. Metzgbr, ε.ά. 
divinites d’illeusis, REG 32, 1919, σ. 406-414, πίν. I. σ. 325, άρ. 3.
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νέος μέ μειλίχιον πρόσωπον, φέρων βάκχον και πιθανώς καθή μένος επί βραχόιδους 
εδάφους, όπισθεν τοϋ οποίου φύεται δενδρύλλιον, ύψούμενον μέχρι τοΰ άνω περι
θωρίου. Ό Metzger προφανώς θεωρεί τον Διόνυσον τής παραστάσεως γραφέντα 
συμμετρικώς προς την Περσεφόνην, ως μέλος θείας τριάδος τής Έλευσινιακής μυστι
κής λατρείας.

Ό Διόνυσος όμως τής ληκύθου, ώς ορθώς παρετήρησεν ό Pottier, έγράφη ώς 
μύστης φέρουν στέφανον μυρρίνης καί νεβρίδα καί ούχί ώς ισότιμος θεός τής Δήμη- 
τρος. "Ισταται ολίγον τι προς τά όπίσω τών καθημένων θεαινών, αί όποΐαι δεν τοϋ 
δίδουν καμμίαν σημασίαν. Προφανώς σχετίζεται προς τον νέον τον γραφέντα εις το 
δεξιόν άκρον τής παραστάσεως, ό όποιος, καθώς καί ό θεός, άποδεικνύεται ώς μύ
στης έκ τοϋ βάκχου τον όποιον φέρει. Τον νέον τούτον ό μέν Pottier έδέχθη ώς τον

’Απόλλωνα καθήμενον υπό δενδρύλλιον δάφνης καί ίσως εις τον ναόν του επί τής 
ίεράς όδοϋ, τό σημερινόν μοναστήριον τοϋ Δαφνιού, ό δέ Metzger ώς ’Απόλλωνα ή 
Εύβουλέα. Άλλ’ ’Απόλλων μύστης τών μυστηρίων είναι άγνωστος εις την Έλευ- 
σινιακήν παράδοσιν καί τό δενδρύλλιον άποδεικνύεται ώς θάμνος μυρρίνης καί ούχί 
δάφνης άπό την παράστασιν μυήσεως τοϋ Διονύσου επί βοιωτικοϋ σκύφου εις την 
συλλογήν τοϋ μουσείου τοϋ Βερολίνου (είκ. 6) ‘. Ό Pottier διστάζει να αναγνώριση
τον Ήρακλέα εις τον νέον αυτόν, διότι είναι «figure douce et effeminee___toute
serablable a celle de Dionysos. La massue aussi est absente». ’Αλλά καί εις την υδρίαν 
τής Κύμης ό Ηρακλής έγράφη ώς νέος ολίγον αθλητικός καί θηλυπρεπής σχεδόν. 
ΙΙρός τούτοις είναι δυνατόν νά υπόθεση τις ότι τό ρόπαλον ήτο γεγραμμένόν εις 
τό καταστραφέν μέρος τής παραστάσεως. Άλλα καί εις τήν υδρίαν τής Κύμης 
ό Ηρακλής δεν φέρει ρόπαλον. Νομίζω ότι εις τήν επί τής ληκύθου παράστασιν 1

1 Ο. Rubbnsohn, AM 24, 1899, σ. 59-71, ιδία σ. 67 διά στεφάνους, κλάδοι δ’ αυτής κρατούνται υπό τών 
είκών. Ό Φοΐνιξ συνήθως γράφεται ώς δένδρον εις πα- προσκυνητών ή καί ύπ1 αΰτοΰ τοϋ θεοϋ. 
ραστάσεις τοϋ ’Απόλλωνος. Ή δάφνη χρησιμοποιείται
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εχομεν τον Διόνυσον και τον Ήρακλέα ώς μΰστας των Μυστηρίων καί ούχί όις λα- 
τρευομένους θεούς. Βεβαίως ή "Αθήνα έτέθη ώς συμβολίζουσα την στενήν συγγένειαν 
τής Έλευσΐνος προς τάς "Αθήνας. Ή γραφή τοϋ Τριπτολέμου υποδεικνύει καί πάλιν 
ότι εις τήν λήκυθον εχομεν άναπαράστασιν όχι των Έλευσινίων θεών άλλα των 
Έλευσινίων θεαινών, τής "Αθήνας καί των δύο θείων μυστών τής Έλευσινια- 
κής λατρείας. Φαίνεται ότι ό λόγος τοϋ δαδούχου Καλλία προς τούς Λακεδαιμονίους, 
εις τον όποιον τούς ύπεμίμνησκε τάς μεγάλας προς τούς προπάτορας των υπηρεσίας 
τής "Αθηναϊκής -Έλευσινιακής πολιτείας καί τον όποιον διεφύλαξεν έν μέρει ό 
Ξενοφών έκαμε μεγάλην έντύπωσιν'. "Ιδία ή περικοπή: λέγεται μεν Τριπτόλεμος

Είκ. 6. Σκύφος Βερολίνου.

ό ήμέτερος πρόγονος τά Δήμητρος και Κόρης άρρητα ιερά πρώτοις ξένοις δεΐ'ξαι 'Ηρα- 
κλεϊ τε τω ύμετέρω αρχηγέτη και Διοσκούροιν τοΐν ύμετέροιν πολίταιν, ήτο κολακευτική διά 
τούς "Αθηναίους καί τήν μαρτυρίαν αυτήν έχρησιμοποίησαν μέ τήν συνήθη καλλι
τεχνικήν ελευθεριότητα οί άγγειογράφοι τού 4ου π. X. αίώνος. Πλήρη άνα- 
παράστασιν τού θέματος, ώς τό διετύπωσεν ό Καλλίας, εύρίσκομεν εις κάλυμμα λε- 
κανίδος ρυθμού Kertsch τοϋ έν Tubingen Μουσείου1 2.

4. ”Αν καί μόνον τό ήμισυ σχεδόν τοϋ καλύμματος διεσώθη έν τούτοις όμως 
ή έπ" αυτού παράστασις είναι σαφής (είκ. 7). Παρά τήν καθημένην "Αθήναν, τήν 
οποίαν στεφανώνει ίπταμένη μικρά Νίκη, ΐσταται ό προσφιλής της Ηρακλής φέρων 
στέφανον μυρρίνης καί στηριζόμενος έπί τοϋ ροπάλου του. Μετά τον Ήρακλέα 
έγράφη ίστάμενος Διόνυσος κρατών θύρσον, έστραμμένος προς τον ήρωα καί τήν 
"Αθήναν. Μετ’ αυτόν καθημένη καί σκηπτούχος Δημήτηρ στρέφει προς τήν ισταμέ- 
μένην Κόρην, φέρουσαν άνημμένας δάδας. Μεταξύ τών δύο θεαινών έγράφη παιδίον

1 ΞΕΝΟΦΩΝ, Ελληνικά VI 3, 6. ότι ό καθή μένος νέος είναι ό Εΰμολπος. Πιστεύω ότι
2 C. WATZiNGBR.jGriech. Vasen in Tubingen, σ. 57, ό Watzinger έχει δίκαιον αναγνωρίζουν εις αυτόν τόν 

πίν. 40. Κ.Schefold, Untersuch. Κ. Vasen, άρ. 146. Τριπτόλεμον-
Μ. Ρ. Nilsson, έ.ά. πίν. 45, ι. Ό Nilsson υποθέτει
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Είκ. 7. Κάλυμμα λεκανίδος έν Tubingen.

aux cotes de Demeter et de Core. Tel et le sens des scenes figurees sur la lekanis de 
Tubingen et peut-etre aussi sur le cratere Pourtales». Άλλα διατί ή μύησις αϋτη εις 
τά μυστήρια τά έν Άγραις; Ό Ηρακλής δεν φέρει βάκχον, ώς εις άλλας παραστά
σεις μυήσεως ακόμη καί εις την παράστασιν τοϋ κρατήρος Pourtales, οΰτε καί ό μόνος 
π?ιήρως παριστώμενος των Διόσκουρων, ό όποιος δεν φαίνεται νά φέρη στέφανον 
μυρρίνης. Εις τά μικρά Μυστήρια δεν είχε θέσιν ό Ίακχος, μικρόν μέρος τοϋ όποιου 
διεσώθη μεταξύ των Διόσκουρων. Και ή Άθηνά δεν είχε θέσιν εις την μύησινκαί όμως 
παρίσταται συνομιλούσα με τον Ήρακλέα. Νομίζω ότι εις τό κάλυμμα τής έν Tubin
gen λεκανίδος δεν άναπαρίσταται μύησις άλλ’ απλώς σύνταγμα τής Δήμητρος καί Κό
ρης, των θεών τής Έλευσινιακής λατρείας, τής Άθηνάς, συμβολιζούσης τάς Αθήνας 
καί την σχέσιν των προς την Ελευσίνα ', τού Ιάκχου τών μεγάλων Μυστηρίων, τών

1 "Ορα καί to άνάγλυφον τής επιγραφής τών Ρειτών εις τό Μουσειον τής Έλευσινος.

με κέρας Άμαλθείας, προφανώς ό Πλούτος. Μετά την Περσεφόνην έχομεν άνδρικήν 
μορφήν προφανώς καθημένην καί φέρουσαν σκήπτρον. Κατά πάσαν πιθανότητα ό 
νέος αυτός είναι ό Τριπτόλεμος. Εις τό έτερον ήμισυ τής έπιφανείας τού καλύμμα
τος έγράφησαν οί Διόσκουροι έπί τών ίππων των καί μεταξύ τών διδύμων προφανώς 
ό Ίακχος φέρων δάδας, μία τών όποιων διακρίνεται καλώς.

Ό Metzger, έ'.ά. σ. 339, γράφει διά την παράστασιν αυτήν: «Le void, par 
exemple, aux Mysteres d’Agra presidant a l’initiation d’Heracles et des Dioscures
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περίφημων μυστών θείας φΰσεως, καί τοΰ Τριπτολέμου μυήσαντος αΰτοΰς. Έχομεν 
δηλαδή γραφικήν αναπαράστασιν των λόγων τοΰ Καλλίου των τόσον κολακευτικών 
διά τούς ’Αθηναίους καί εξυπηρετικών τών φιλοδοξιών των.

5. Ένδιαφέρουσαν αναπαράστασιν τοΰ αύτοϋ θέματος, συμφωνούσαν περισ
σότερον προς τήν τής ληκύθου τοΰ Λούβρου, έχομεν επί τοΰ ώμου τής υδρίας τής 
Κύμης (είκ. 8) τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 4ου αίώνος \ Νομίζω ότι ό Σβορωνος είχε δί
καιον όταν διέκρινε τήν όλην εικόνα εις τρεις διαφόρους παραστάσεις, εις κεν
τρικήν καί εις δύο πλαγίας ίσως δε καί δευτερευούσης σημασίας παραστάσεις, έκά-

Είκ. 8· 'Υδρία Κύμης.

στη τών οποίων περιλαμβάνει δύο μορφάς2. 'Η κεντρική παράστασις περιλαμβάνει 
εξ μορφάς, ως καί ή επί τής ληκύθου τοΰ Λούβρου είκονιζομένη. Αι μορφαί αύται 
έχουν ταξιθετηθή κατά τρόπον διάφορόν πως εκείνου, τον όποιον ήκολούθησεν ό 
τεχνίτης τής ληκύθου. Εις τό κέντρον καί πάλιν έχομεν τήν σκηπτούχον Δήμητρα 
καθημένην επί ποικιλτής, βωμοσχήμου έδρας καί στρεφομένην προς τήν Κόρην με 
τήν οποίαν συνομιλεί. Ή ίσταμένη Κόρη κρατεί διαγωνίως τοΰ σώματος άνημμένην 
δάδα καί στρέφει τά νώτα προς άνυπόδητον νέον, ό όποιος κρατεί από τοΰ ποδός 
χοιρίδιον εις τήν δεξιάν καί δύο βάκχους εις τήν άριστεράν. Τήν κεφαλήν στρέφει

1 Νϋν εις τό Ermitage. Σβορωνος, ε.ά. σ. 400 εξ., καίπίν. C-CII. Nilsson, Religion, πίν. 47. Metzgbr, 

όπου καί ή μέχρι τών χρόνων του βιβλιογραφία. σ. 326, άρ. 9.
Β· Gabricci, Mon. Lincei 22, 1913-14, σ. 696 έξ. 2 ΣΒΟΡΩΝΟΣ, ε.ά. σ. 406-407.
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ό νέος προς καθημένην έπι βραχώδους εδάφους "Αθήναν, μέ την οποίαν φαίνεται 
δτι συνδιαλέγεται. Προς τα αριστερά τής Δήμητρος ϊσταται προ τρίποδος δ Διόνυσος 
φέρων ποδήρη χιτώνα καί κρατών θύρσον. Προφανώς συνομιλεί μέ τον επί τοΰ πτε
ρωτού δίφρου του καθήμενον Τριπτόλεμον, προς τον όποιον στρέφει την κεφαλήν. 
Οι μελετηταί τών Έλευσινιακών ζητημάτων συμφωνούν εις την άναγνώρισιν τών 
άπεικονιζομένων μορφών έκτος τού νέου τού φέροντος χοιρίδιον καί βάκχους. Τούτον 
ώνόμασαν διαφόρως Εύβουλέα, Κελεόν, πρώτον θύτην εν Έλευσΐνι, έπιβώμιον 
ιερέα, διάκονον τού έν Άθήναις "Ασκληπιού καί Ήρακλέα. Νομίζω δτι δ Metzger 

έχει δίκαιον αποδεχόμενος αυτόν ως Ήρακλέα. Καί είς την παράστασιν αυτήν έχομεν 
τό αυτό ώς καί εις την λήκυθον θέμα: τάς θεάς τής Έλευσΐνος, τούς θείους μύστας 
Διόνυσον καί Ήρακλέα, την Άθηνάν, προστάτιν τοΰ ήρωος εκείνου καί αντιπρό
σωπον τών "Αθηνών, καί τέλος τον Τριπτόλεμον τον κατά την παράδοσιν μυήσαντα 
τον ηρώα, είς ήρεμον συνομιλίαν. Δεν είναι δυνατόν νά πιστεύσωμεν δτι εδώ δ Διό
νυσος είναι πάρεδρος τής Δήμητρος, άφ’ ου παρίσταται ίστάμενος προ τού καθημέ- 
νου Τριπτολέμου. Βεβαίως ή Κόρη έγράφη ίσταμένη, αλλά φαίνεται δτι αυτός ήτο 
δ καλλιτεχνικός της τύπος, έγράφετο δηλαδή ίσταμένη δσάκις παρίστατο πλησίον τής 
μητρός της. Καί είς τήν υδρίαν τής Κύμης λοιπόν δεν έ'χομεν άπόδειξιν διεισδύσεως 
τού Διονύσου, άλλ’ απλώς παράστασίν του ώς μυηθέντος είς τά Μυστήρια.

Είς τήν προς τά δεξιά πλαγίαν παράστασιν νομίζω δτι έ'χομεν τήν Έλευσι- 
νίαν Δήμητρα καί προ αυτής τον νεαρόν "Ίακχον, είς δε τήν προς τά αριστερά "Άρτε- 
μιν καί τον νεαρόν "Ίακχον κρατούντα δάδα λ Αί πλάγιαι παραστάσεις δεν έχουν 
άμεσον σχέσιν προς τήν κεντρικήν.

Ή πρόσοδος τών ήρώων είς τήν τελετήν τών Μυστηρίων είκονίσθη επί δύο αγ
γείων τοΰ 4ου αίώνος, είς τον λεγόμενον κρατήρα Pourtales καί είς τήν πελίκην 
τού Παντικαπαίου.

6. Κρατήρ F 68 τού Βρεττανικού Μουσείου τύπου Kertsch έκ τής συλλογής 
Pourtales (είκ. 9) \

Είς τήν κυρίαν δψιν του δ κρατήρ φέρει τήν πρόσοδον τού Ήρακλέους καί τών 
Διοσκούρων προς μύησιν είς τά Μυστήρια. Ή ερμηνεία αΰτη τής παραστάσεως έχει 
γίνει γενικώς δεκτή, οί άσχοληθέντες δμως μέ τά "Ελευσινιακά προβλήματα διαφω
νούν μεταξύ των ώς προς τά Μυστήρια, είς τά όποια πρόκειται νά μυηθοΰν οι 
ήρωες. 'Υποτίθεται δτι δ Ηρακλής έμυήθη μόνον είς τά μικρά Μυστήρια, τά όποια 
καί ίδρύθησαν προς χάριν του. Ό Σχολιαστής τού Άριστοφάνους (Πλούτος 1013)
μάς πληροφορεί δτι: ....... έστι και μικρά μυστήρια γινόμενα δι’ Ήρακλέα. Ηρακλής
γάρ έπιστάς ή'ξίον μνεΐσϋαι. έϋος δε ήν τοΐς "Αέληναίοις ξένον μή μνειν μή βουλόμενοι 
οϋν λΰσαι τό έϋος μηδ ’ άπώσαι τον ευεργέτην [Ήρακλέα] έπενόησαν μικρά μυστήρια ευ
μετάδοτα. Ο Διόδωρός (IV 14) μαρτυρεί: Δημήτηρ δε προς τον καθαρμόν τον Κενταν~

1 Πρβλ. τόν Ίακχον τοΰ πίνακος τής Νιιννίου τον 
φέροντα δύο δαδας καί τόν Ίακχον τοΰ κρατήρος 
Pourtales, φέροντα μίαν δφδα. Τό υπό τοΰ Πραξιτέ- 
λους ποιηθέν άγαλμα τοΰ Ίακχου είς τάς ’Αθήνας, τό

άναφερόμενον υπό τοΰ Παυσανίου, τόν παρίστα φέ
ροντα μίαν δαδα.

2 Σβορωνος, ε.ά. σ. 273 εξ. Metzobr, σ. 326, άρ. 6. 
Schefoed, έ.ά. άρ. 94.
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ρων φόνον τα μικρά μυστήρια συνεστήσατο, τον Ηρακλέα τιμώσα. Αλλά Καλλίας ό δα
δούχος, ό γνώστης των Έλευσινιακών παραδόσεων ώς έκ τής καταγωγής του έκ τοΰ 
γένους των Κηρύκων, εις τον προς τούς Λακεδαιμονίους λόγον του, ώς εϊδομεν, είπεν 
ότι ό Τριπτόλεμος έδειξε τά άρρητα ιερά τής Δήμητρος καί Κόρης εις τον Ήρακλέα 
καί τούς Διόσκουρους. Τούτο άποδεικνΰει ότι οί ήρωες αυτοί έμυήθησαν εις τά με
γάλα Μυστήρια, τό κορύφωμα των οποίων ήτο ή έπίδειξις των ιερών. Προς τούτοις 
ό ’Απολλόδωρος (II 5, 12, 2) αναφέρει την παράδοσιν, κατά την όποιαν ό Ηρακλής 
μέλλων οϋν έπι τούτον (τον Κέρβερον) άπιέναι ήλϋε προς Εϋμολπον εις ’Ελευσίνα, βονλό- 
ι,ιενος μυηϋ'ψαι. Εις την Ελευσίνα βεβαίως προσήρχοντο οί «βουλόμενοι μυηθήναι»

Είκ. 9· Κρατήρ Pourtales.

εις τά μεγάλα Μυστήρια. Την πρόσοδον των ηρώων προς μύησιν εις τά μεγάλα Μυ
στήρια άποδεικνύουν τά ακόλουθα στοιχεία. 1) Ό ’Ίακχος, ό γραφείς δύο φοράς ώς 
μυσταγωγός τοΰ Ήρακλέους καί των Διοσκούρων λ Ό "Ιακχος, ώς εϊδομεν, δεν έχει 
θέσιν εις τά μικρά Μυστήρια. 2) Οί δωρικοί κίονες προ των οποίων εκτυλίσσεται 
ή σκηνή. Οί κίονες αυτοί υποδεικνύουν μέγαν ναόν ή κτήριον. Τό μόνον κτήριον τό 
δυνάμενον νά σχετισθή με την μυστικήν λατρείαν τής Δήμητρος εις την περιοχήν 
τοΰ ιερού τής "Αγρας ήτο ό μικρός ’Ιωνικός ναός, τον όποιον άνεφέραμεν ανωτέρω. 
Εις τήν Ελευσίνα, εις τό β' ήμισυ τοΰ 4ου αίώνος, ίδρύθη ή δωρική στοά 
τοΰ Φίλωνος προ τοΰ Τελεστηρίου καί ή οικοδομή αΰτη, τήν οποίαν οί Άθη-

χρονικάς περιόδους. Τοΰτο δέ συμφωνεί προς τήν πα- 
ράδοσιν.

1 Ή γραφή τοΰ ’Ιάκχου δύο φοράς ’ίσως υποδεικνύει 
οτι ή μύησις τών ήρώων έγένετο κατά δύο διαφόρους

13
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98 Γεωργίου Ε. Μυλωνά ΑΕ 1960

ναίοι καί οί Έλευσίνιοι εΐχον αποφασίσει προ των μέσων τοΰ αίώνος εκείνου ή ήτο 
γνωστή εις πάντας και βεβαίως μεθ’ υπερηφάνειας θά ήδΰνατο να γραφή ώς όρί- 
ζουσα τό ιερόν τής Έλευσΐνος. 3) Ό κενός προ τής καθημένης Δήμητρος «θρόνος», 
ό έπαναλαμβάνων την αυτήν διάταξιν τήν συναντωμένην εις τήν παράστασιν Α ΐοϋ 
πίνακος τής Νιιννίου. Ώς εϊδομεν εκεί, είναι ό «θρόνος» τής Περσεφόνης και προς 
αυτόν βαίνει ή κόρη τής παραστάσεως τοΰ κρατήρος κρατούσα δάδα1 2. Ή Δημήτηρ 
δεν τήν έχει άντιληφθή ακόμη καί προσέχει εις τα υπό τοΰ Τριπτο?ιέμου λεγάμενα. 
Κατά ταΰτα πιστεύω ότι εις τον κρατήρα είκονίζεται ή προσέλευσις των ήρώων προς 
μύησιν, έχομεν δηλαδή εις αυτόν παράλληλον παράστασιν τής επί τής κάτω ζώνης

Είκ. 10. Πελίκη έκ Παντικαπαίου. Ermitage. ”ΟΨ1? Α.

τοΰ πίνακος τής Νιιννίου είκονιζομένης. Ή διαφορά έγκειται εις τήν παρουσίαν τοΰ 
Τριπτολέμου, όστις θά έμύει τούς ήρωας, τής Κόρης, ή οποία σπεύδει νά παρευρεθή 
εις τήν μύησιν αυτήν, καί εις τήν θείαν φύσιν των μυουμένων ηρώων αντί των κοι
νών θνητών.

7. Όμοιας φύσεώς πρόσοδον τοΰ Ήρακλέους πίρός μύησιν έχομέν καί επί τής 
όψεως Α τής έκ Παντικαπαίου πελίκης, άποκειμένης νΰν εις τό Ermitage (είκ. 10) 3.

Ή ύπόθεσις τής παραστάσεως είναι καταφανής. Εις τό μέσον κάθηται ή Δημή
τηρ διαλεγομένη, ώς άποδεικνύει ή χειρονομία τής άριστεράς χειρός. Παρ’αυτήν

1 “Ορα τήν έπιγραφήν τής ίεράς Όργάδ,ος, IGII I2,, 
204 (=DiTTENBERGER4, τ. 1 άρ. 2Q4). Επίσης, ΚΟΥ- 
ρουνιωτην - Τραυλόν, ΑΔ 16, 1935-1936. σ. 1-42.

2 Είναι αδύνατον βεβαίως νά δεχθώμεν τήν ύπόάε-
σιν τοΰ ΣΒΟΡΩΝΟΥ δτι ή καθημένη είναι ή Κόρη καί

#| προσερχομένη ή Δημήτηρ, διότι ή μέν καθημένη

κρατεί σκήπτρρν ή δέ ίσταμένη δμδα.
3 ΣΒΟΡΩΝΟΣ, έ.ά. σ. 285, δπου βιβλιογραφία μέχρι 

των χρόνων του. L. Stephani, Vasensammlung d. 
Kais. Ermitage άρ. 1792. Nilsson, Religion I, 
πίν. 46, 2. Metzger, έ.ά. σ. 326, άρ. 8. FR. πίν. 70a.
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ϊσταται ή Κόρη στηρίζουσα έπ'ι κιονίσκου την κρατούσαν άνημμένην δάδα δεξιάν. 
Μεταξύ των δύο λεαινών έγράφη μικρός Πλούτος φέρων κεράς Άμαλθείας. Προς 
τ.ά δεξιά τής Δήμητρος κάθηται ή ’Αφροδίτη προφανώς διότι προ αυτής έγράφη μι
κρός πτερωτός έρως παίζων. Ώς πάρισον τής ’Αφροδίτης εις τό δεξιόν άκρον έγράφη 
θεά καθημένη, ή οποία παρακολουθεί μετά προσοχής τά υπό τής Δήμητρος λεγά
μενα. Μεταξύ τής Δήμητρος κα'ι τής ’Αφροδίτης, εις ύψηλότερόν πως έπίπεδον, 
έγράφη νεαρός ’Ίακχος φέρων άνημμένας δάδας- ούτος προφανώς οδηγεί τον ΊΊρα- 
κλέα μύστην, φέροντα έκτος τού ροπάλου του καί βάκχον. Εις τό μέσον τής είκόνος 
καί άνωθεν τής Δήμητρος έγράφη παιδικός Τριπτόλεμος έπί τού πτερωτού του άρ
ματος, έν ω εις τό άκρον δεξιόν Διόνυσος καθήμενος κρατών τον θύρσον του καί άτε- 
νίζων προς τον Τριπτόλεμον.

Είναι προφανές ότι εις την υπό μελέτην δψιν Α τής πελίκης τού Ermitage 
έγράφη ή πρόσοδος τού Ήρακλέους προς μύησιν υπό την οδηγίαν τού ’Ιάκχου. "Οτι 
πρόκειται νά μυηθή εις τά μεγάλα καί ούχί εις τά έν ’Άγραις Μυστήρια άποδει- 
κνύεται υπό τού μυσταγωγού ’Ιάκχου, τού οποίου την ταυτότητα άποδεικνύει απλή 
καί μόνη παραβολή του προς τον ’Ίακχον τού πίνακος τής Νιιννίου. Ή έλευσις τού 
Τριπτολέμου επίσης υποδεικνύει τά μεγάλα Μυστήρια, εις τά όποια, κατά τον δα
δούχον Καλλίαν, έμύησε τον Ήρακλέα. Ή θέσις τού Διονύσου, γραφέντος εις τό 
άκρον καί έξω τού κύκλου τών θεών, ώς πάρισον δε τού Ήρακλέους, άποδεικνύει 
δτι ό άγγειογράφος τον περιέλαβεν ώς θεατήν προηγουμένως μυηθέντα λ Καί ή πα- 

ράστασις αΰτη δεν άποδεικνύει την διείσδυσιν τού Διονύσου εις την Ελευσίνα. Εις 
την έτέραν δψιν τής πελίκης έγράφη έξ ϊσου σπουδαία είκών μέ την οποίαν θά 
άσχοληθώμεν κατωτέρω.

Δύο λοιπόν παραστάσεις έχομεν, εις τάς οποίας ό Ηρακλής καί ό Ηρακλής 
μετά τών Διοσκούρων άγεται υπό τού Ιάκχου προς μύησιν. 'Υπολείπεται ό Διόνυ
σος, άλλά καί τούτου την μύησιν, νομίζω, έχομεν εις δύο σπουδαίας διά τό πρόβλημά 
μας παραστάσεις.

8. 'Υδρία έκ Καπούης ρυθμού Kertsch τής συλλογής Tyszkiewicz, νύν εις τό 
Μουσεΐον τής Lyon (εικ. II)2.

Έπ’ αυτής νομίζω δτι έχομεν την μύησιν τού Διονύσου. Τό κέντρον τής παρα- 
στάσεως κατέχεται υπό τής Δήμητρος, τής Κόρης καί τού Διονύσου καί ή συμμετρική 
αΰτη άπεικόνισις τού θεού μετά τών μεγάλων θεαινών τών Μυστηρίων έφερε τον 
Metzger εις τό συμπέρασμα: «Attain monument n’illustre mienx le triomphe de 
Dionysos, qni, devenue garant de l’epoptie, ocatpe dans la hierarchie eleusinienne 
le nterne rang que Demeter maitresse de la telete» (έ.ά. σ. 330). ”Ας ίδωμεν δμως 
καί ημείς, έάν όντως πρόκειται περί τριάδος θεών. 1

1 Κατά παρόμοιον τρόπον εις νεωτέρους χρόνους μυ- 2 ΤΒΟΡΩΝΟΣ, έ.ά. σ. 449. εξ., όπου βιβλιογραφία μέ- 
σται υποθέτουν τόν Διόνυσον ώς συνεορτάζοντα μετ’ χρι τοΰ 1901. Κ. SchEFOLd, Kertscher Vasen,
αυτών κατά συνέπειαν παρόντα είς τήν τελετήν· ”Ορα πίν. 21a. Untersuchungen, άρ. 187. Metzger, έ'.ά.
κατωτέρω σ. 118. σ. 326, άρ. 6 καί είκ. 10.
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Ή Δημήτηρ έγράφη καθημένη έπ'ι βωμοσχήμου έδρας, ή όποια λόγοι τοϋ σχή
ματος κα'ι τής διακοσμήσεώς της δεν είναι ή αγέλαστος πέτρα. Κρατεί σκήπτρον καί 
στρέφει την κεφαλήν προς τα δεξιά καί προς τον καθήμενον Διόνυσον. Καί ό θεός, 
μολονότι κάθηται προς τα δεξιά, στρέφει την κεφαλήν προς τα αριστερά καί προς 
τήν Δήμητρα. Κρατεί θύρσον, φέρει χειριδωτόν χιτώνα καί ίμάτιον, είναι δηλαδή 
ένδεδυμένος κατά τον Θρακικόν τρόπον. Τό κάθισμα τοΰ Διονύσου ίσως είναι ό όμ- 
φαλός, δύναται όμως νά συμβολίζη λοφώδες έδαφος. Προς τον Διόνυσον βαίνει ή 
Κόρη κρατούσα άνημμένας δάδας. Ή κίνησις αΰτη τής Περσεφόνης ενθυμίζει τήν 
άπεικόνισίν της εις τήν σκηνήν Β τοϋ πίνακος τής Νιιννίου καί δεν συμφωνεί προς

Είκ. 11. 'Υδρία Καπούης.

τήν παράστασιν τριάδος θεών. Διότι, εάν συνέβαινε τοιοϋτόν τι, ή Κόρη θά έγράφετο 
ίσταμένη καί ακίνητος, όπως τήν βλέπομεν εις τήν πελίκην τοϋ Παντικαπαίου, εις 
τό κά?πιμμα τής έν Tubingen λεκανίδος καί εις τάς άναγ?π>φους παραστάσεις, όπου ιστα- 
ται πλησίον τής καθημένης μητρός της. Τήν κίνησιν ταύτην ό Frohner ήρμήνευσεν 
ώς ύποδεικνύουσαν τήν κάθοδον τής Κόρης από τού λόφου, έφ’ ου παρεστάθη ή 
Δημήτηρ, ό δέ Σβορωνος ώς κάθοδον τής Κόρης προς τον έν Λίμναις ναόν, όπου θά 
έγένετο ό ιερός γάμος Διονύσου καί Κόρης. Τοιαύτη κάθοδος βεβαίως είναι ασυμβί
βαστος προς τήν ύποτεθεΐσαν θείαν Τριάδα. Πιστεύω όμως ότι ό άγγειογράφος ούτε 
κάθοδον τής Κόρης από τοϋ λόφου, ούτε Ιερόν γάμον έ'γραψεν επί τής υδρίας. Μαν- 
θάνομεν από τήν άνάγλυφον παράστασιν τής σαρκοφάγου τής Torre Nova ότι κατά 
τον καθαρμόν τών μυστών άνημμέναι δάδες έχρησιμοποιοϋντο όπως καί τό ΰδωρ τοϋ 
Τλισού (είκ. 12). Εις τήν δευτέραν εκ δεξιών σκηνήν τής σαρκοφάγου βλέπομεν 
τον Ήρακλέα καθήμενον επί τού Διός κωδίου με τήν κεφαλήν κεκαλυμμένην. ’Όπι
σθεν αυτού ή Κόρη, με άνημμένας δάδας, προβαίνει εις τον καθαρμόν του προφανώς 
χρησιμοποιούσα τάς φλόγας τών δάδων. Παρόμοιον διά δάδων καθαρμόν επιχειρεί 
ή Κόρη καί εις τήν παράστασιν τής υδρίας τής Καπούης προς όφελος τοϋ Διονύσου
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και εις προκαταρκτικήν πράξιν τής μυήσεώς του. Βεβαίως ό Ηρακλής έχει την κεφα- 
λήν κεκαλυμμένην καί πατεϊ επί τοϋ Διός κωδίου, άλλ’ ό ήρως έπρεπε προτοϋ μυηθή 
νά καθαρισθή από τοΰ μίσους τοΰ αίματος τοΰ κενταΰρου. Ό Διόνυσος δεν πρόκει
ται να απαλλαγή τοιούτου μίσους. Τό δτι αυτή ή Περσεφόνη έκτελεΐ το τυπικόν 
τοΰτο μέρος άποδεικνύει δτι πρόκειται περί των μικρών Μυστηρίων, εϊς τά όποια 
προΐστατο. Κατά τον αυτόν τρόπον ή Περσεφόνη φαίνεται ώς ύδρανος είς τό γνω
στόν άνάγλυφον τής Έλευσΐνος (είκ. 13) ’. Η Δημήτηρ είναι παρούσα είς τήν τελε
τήν οός τιμώμενη θεά, δπως καί είς τήν παράστασιν Β τοΰ πίνακος της Νιιννίου. 
Διά τοΰτο κάθηται επί βωμοσχήμου έδρας καί ούχί χαμαί επί τής γής ή επί τής ’Αγέ
λαστου Πέτρας. Ή στάσις τής Περσεφόνης δεν συμβιβάζεται πρύς τήν άντίληψιν 
τής παραστάσεως θείας τριάδος καί δι’ ένα ακόμη λόγον: Καθώς ή Κόρη κινείται

Είκ. 12. Σαρκοφάγος τής Torre Nova.

προς τον Διόνυσον στρέφει τά νώτα προς τήν μητέρα της. ’Ασφαλώς είναι αδύνα
τον νά πιστεύσωμεν δτι είς σύμπλεγμα τριάδος ή Κόρη θά έστρεφε τά νώτα προς 
τό σπουδαιότερον μέλος τής όμάδος, προς τήν Δήμητρα, μολονότι ή θεά μήτηρ στρέ
φει τήν κεφαλήν προς τήν διεύθυνσιν τής Κόρης.

'Ο Διόνυσος προς τούτοις έγράφη φέρων χειριδωτόν χιτώνα. Έάν παρίστατο ώς 
ισότιμος θεός θά έγράφετο κατά τύπον περισσότερον θειον καί μνημειώδη: ή γυμνός 
εν μέρει ή φέρων ’Ιωνικόν χιτώνα καί ευρύ ίμάτιον, δπως κατά κανόνα είκονίζεται είς 
έργα τέχνης από τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος. Τό νά ύποθέσωμεν δτι ισότιμος είς τά Μυστή
ρια τής Δήμητρος θεός θά παρίστατο με θρακικήν στολήν είς σύνταγμα λατρευτικόν 
νομίζω δτι είναι αδύνατον. Άλλ’ ό Διόνυσος ώς μύστης φέρει εις τον Βοιωτικόν σκύ- 
φον τοΰ Βερολίνου (είκ. 6) θρακικήν στολήν, χειριδωτόν πεποικιλμένον χιτώνα. Είς 
τήν παράστασιν τοΰ σκύφου ή Κόρη καί πάλιν μυσταγωγεί καί ετοιμάζει τον εκ μυρ- 1

1 Όρα καί AM 69/70, 1954-55, σ. 45 εξ. παρένθ. πίν. 24.
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ρίνης στέφανον διά τον μύστην, έν φ ή Δημήτηρ παρακολουθεί τα γινόμενα. 'Όπως 
εις τον σκύφον οΰτω κα'ι εις την υδρίαν τής Καπούης ό Διόνυσος είναι μύστης και 
ούχί θεός των Μυστηρίων. Κρατεί βεβαίως τον ι'ίύρσον του, διότι είναι τό σύμβολον

Είκ. 13. Περσεφόνη ώς ύδρανός.

διά τοϋ οποίου θά άναγνωρισθή. Δεν φέρει βάκχον, διότι παρήλθεν ό καιρός τοΰ 
βάκχου καί έχει αρχίσει ή κάθαρσις, ή προκαταρκτική τής μυήσεως. 'Όπως εις την 
παράστασιν τής Περσεφόνης ώς ύδρανοΰ καί εδώ έχομεν ιεροπραξίαν φανεράν, ή 
οποία ήδύνατο νά παρασταθή χωρίς νά άποκαλύψη μέρος τής μυστικής λατρείας.
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Νομίζω δτι δλαι αί ενδείξεις πείθουν δτι εις την υδρίαν τής Ιναποΰης είκονίζεται 
ιεροπραξία, κάθαρσις, προκαταρκτική διά την μύησιν τοϋ Διονύσου. Ή βεβαίωσις 
τοΰ Metzger δτι ή παράστασις άποδεικνύει την έγκατάστασιν τοϋ Διονύσου είς την 
μυστικήν λατρείαν τής Έλευσΐνος ώς παρέδρου τής Δήμητρος καί ώς κατέχοντος είς 
την ιεραρχίαν την αυτήν προς τήν θεάν θέσιν δεν στηρίζεται είς τά πράγματα.

Πιστεύω δτι αί περί τούς θεούς γραφεϊσαι μορφαί σχετίζονται προς τήν κεν
τρικήν πράξιν καί δτι παρέχουν σαφείς ενδείξεις τής σημασίας τής πράξεως ταύτης. 
Ή προσπάθεια τοΰ Σβορωνου νά τάς ταύτιση προς τοπογραφικά σημεία των ’Αθη
νών είναι αξιοσημείωτος δχι δμως πειστική. Είναι αδύνατον νά άναγνωρίσωμεν 
’Ολύμπιους θεούς είς τάς μορφάς αύτάς ή καί θνητούς σεβίζοντας. Προφανώς καί 
ό είκονιζόμενος άνήρ καί αί κόραι στρέφουν τήν προσοχήν των προς τά είς τό κέν- 
τρον τής παραστάσεως γινόμενα, τά όποια παρακο?ιθυθούν μετ’ ενδιαφέροντος. 
Τούτο καί πάλιν υποδεικνύει δτι αί τρεις κεντρικοί μορφαί δεν αποτελούν λατρευ
τικόν σύμπλεγμα θείας τριάδος αλλά τό έπίκεντρον ιεροπραξίας. Είναι άράγε δυ
νατόν νά διακρίνωμεν τήν ταυτότητα τών παρισταμένων είς τήν ιεροπραξίαν ταύτην 
μορφών;

’Όπισθεν τής καθημένης Δήμητρος ϊσταται σεμνοπρεπώς σπουδαίος άνήρ κρα
τών σκήπτρον καί φέρων περιβολήν όμοίαν σχεδόν εκείνης, τήν όποιαν φέρει ό Διό
νυσος, ήτοι χειριδωτόν, πεποικιλμένον χιτώνα καί βαρύ ίμάτιον. Τήν κεφαλήν έχει 
άναδεδεμένην διά στροφίου. Νομίζω δτι ό Furtwangler καλώς άνεγνώρισεν είς 
τύν ανδρα τον μυθικόν Εύμολπον 1. Κατά τήν υπό τού Παυσανίου 2 διασωθεΐσαν 
παράδοσιν, ό Εύμολπος κατήγετο εκ Θράκης καί άνεδείχθη πρώτος ιεροφάντης δτε, 
βοηθούμενος υπό τών θυγατέρων τού Κελεού, έτέλεσε τά μυστήρια τής Δήμητρος 
καί Κόρης μετά τό πέρας τού προς τούς ’Αθηναίους πολέμου τών Έλευσινίων. Ή 
ξένη περιβολή, τό σκήπτρον, τό στρόφιον, ή ιεροπρεπής στάσις τού άνδρός αρμόζουν 
είς παράστασιν τού Εύμόλπου. Ή παρουσία τού εκ Θράκης πρώτου ίεροφάντου τής 
Έλευσΐνος είς τήν μύησιν τού εκ Θράκης όρμηθέντος θεού είναι δικαιολογημένη. Αί 
δύο νέαι ίσως παριστούν τάς θυγατέρας τού Κελεού, τάς πρώτας ίεροφάντιδας τής 
τελετής. Είναι δυνατόν νά ύποτεθή δτι διά τού κυμβάλου ή μέν, καί διά τής φωνής 
ή δέ, παρέχουν τήν μουσικήν ΰπόκρουσιν, ή όποια ίσως συνώδευε τήν διά τών δάδων 
πράξιν τού καθαρμού. Ή θεία φύσις τού μυουμένου έπέβαλεν ίσως τήν τέλεσιν τής 
ιεροπραξίας ΰπ’ αυτής τής Περσεφόνης. Ό Παυσανίας (έ.ά.) αναφέρει τρεις καί ό 
'Ομηρικός 'Ύμνος (στ. 108 εξ.) τέσσαρας θυγατέρας τού Κελεού. ΤΙ επί τού εκ τής 
Καπούης αγγείου γραφή δύο μόνων κορών έπεβλήθη ίσως υπό τοΰ χώρου, τον όποιον 
είχε νά διακοσμήση ό ζωγράφος. Έπί τής υδρίας τής Κρήτης, τήν όποιαν θά μελε- 
τήσωμεν κατωτέρω, έγράφησαν τρεις κόραι καί ό Εύμολπος.

9. Υδρία εκ Κρήτης τού Εθνικού’Αρχαιολογικού Μουσείου’Αθηνών(είκ. 14) 3.
1 Meisterwerke, σ. 665, 2· σ. 326, άρ. 7, είκ. 11, Αί εικόνες 14α καί 14β όψείλον-
2 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ I 38,2. Hiller von GaERTRINGEn, ται είς τήν εύγενή καλωσΰνην τοϋ Διευθυντοϋ τοϋ Άρ- 

De Graecorum fabulis ad Thraees pertinetttibus, χαιολογικοΰ Μουσείου, Ακαδημαϊκού, κ. Χρήστου Κα- 
σ. 11 έξ. J. Topfer, Attishe Genealogie, σ. 24 έξ, ρούζου, καί τής εφόρου τοϋ Μουσείου Κα? Σεμνής Πα-

3 Άρ. Ευρετηρίου 1443. CC 1861. ΣΒΟΡΩΝΟΣ, ε.ά. πασπυρίδη-Καροΰζου, πρός τούς οποίους καί εντεύθεν
σ. 457 καί πίν. IT, σχέδιοV Gillieron pSre. Metzger, εκφράζω θερμός ευχαριστίας. -
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Ή επί της υδρίας ταύτης παράστασις, δημοσιευθεϊσα τό πρώτον υπό τοϋ 
Σβορωνου, επαναλαμβάνει τάς γενικάς γραμμάς τής κεντρικής όμάδος των θεών τής 
υδρίας τής Καπούης. Καί πάλιν έ'χομεν καθημένους την Δήμητρα καί τον Διόνυσον

καί μεταξύ αυτών την Περσεφόνην κρατούσαν δάδας καί βαίνουσαν προς τον Διόνυ
σον. Εις την παράστασιν όμως αυτήν ή Δημήτηρ καί ό Διόνυσος έχουν τεθή σχεδόν 
αντιμέτωποι άλλήλων καί ό Διόνυσος έγράφη γυμνός πλησίον ήμισφαιρικού αντικει
μένου, ίσως όμψαλοΰ. ’Αντί τριών, τέσσαρα πρόσωπα παρακολουθούν την ίεροπρα-

Είχ. 14«. Υδρία έκ Κρήτης·
Φωτογραφία Τομπάζη
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ξίαν. Εις τάς τρεις κόρας ϊσως εχομεν τάς τρεις θυγατέρας τοΰ Κελεοϋ τάς άναφερο- 
μένας υπό τοΰ Παυσανίου, την Διογένειαν, την Παμμερόπην και την Σαισάραν. Ό 
ίστάμενος άνήρ είναι βεβαίως ό Εΰμολπος. Δεν δΰναται να ύπαρξη αμφιβολία δτι 
παρά τάς διαφοράς τό θέμα είναι το αυτό προς τό τής υδρίας τής Καποΰης. Κα'ι εις 
την υδρίαν τής Κρήτης λοιπόν εχομεν προκαταρκτικήν ιεροπραξίαν τής μυήσεως 
τοΰ Διονύσου εις τά Μυστήρια.

Είκ 14β. Ή επί τής έκ Κρήτης υδρίας παράστασις.
Φωτογραφία Τομπάζη

Ή ανασκόπησις των γνωστών γραπτών μνημείων, τών χρησιμοποιηθέντων διά 
την ύπόθεσιν τής διεισδύσεως τοΰ Διονύσου εις τά Μυστήρια, και ή μελέτη αυτών 
απέδειξε, νομίζω, δτι ό θεός έγράφη εις τά έργα αυτά τέχνης ώς μύστης ή ως μυού- 
μενος και ούχ'ι ώς θεός ισότιμος τών θεαινών τής Έλευσΐνος ή καί ώς πάρεδρος αυ
τών. Εις τά γλυπτά έργα τέχνης τοΰ 4ου αίώνος ό Metzger ευρίσκει δύο, εις τά 
όποια αποδίδει σημασίαν αποδεικτικήν τής ύποθέσεώς του.

10. Άνάγλυφον τοΰ Μουσείου τής Νεαπόλεως (είκ. 15) ή λεγόμενον Mondra- 
gone έκ τής θέσεως εις τήν οποίαν εύρέθη.

1 Ρ. Mingazzini, Notizie scavi 1927, σ. 309 έξ· 
πίν. XXIV, δρα καί Ε. Buschor, AM 53, 1928, σ. 48 έξ. 
Ch. Picard, BCH 55,1931, σ. 35 έξ. πίν. 2. Metzger, 
ε.ά. σ. 326, άρ.ΙΟ.Τήν σκηνήν τοΰ Τριπτολέμου θά ήθελα 
νά ερμηνεύσω ώς σύμπτυξιν δύο επεισοδίων, τά όποια

διαδέχονται άλληλα. Τήν διδασκαλίαν τοΰ Τριπτολέμου 
ύπό τής καθημένης Δήμητρος καί τήν άναχώρησιν τοΰ 
Τριπτολέμου παρουσίφ τών ίσταμένων θεών, τής Κό
ρης καί τής Δήμητρος. Αί κεφαλαί τών μορφών τοΰ 
αναγλύφου έχουν άφανισθή καί διά τοΰτο είναι άδύνα-

14

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/02/2018 09:50:18 EET - 178.128.162.181



106 Γεωργίου Ε. Μυλωνά ΑΕ 1960

Ή παράστασις τοΰ αναγλύφου άποτελεΐται από δύο μέρη, ή ερμηνεία των 
οποίων είναι δύσκολος. Τέσσαρες μορφαί παρίστανται εις τό πρώτον μέρος: Ό Τρι- 
πτόλεμος παρεστάθη καθή μένος επί τού άρματός του, ή Κόρη ϊσταται παρ’ αυτόν 
φέρουσα διπλήν δάδα άνημμένην. Παρ’ αυτήν ϊσταται έτέρα θεά καί μετ’ αυτήν ή 
Δημήτηρ καθημένη, έστραμμένη δε προς τον Τριπτόλεμον. Τό δεξιόν μέρος τού ανα
γλύφου περιλαμβάνει τρεις άνδρικάς μορφάς. Θεός κάθηται εις θρόνον μεταξύ των 
ίσταμένων νέων. Ή ταυτότης τοΰ προ τοΰ καθημένου θεού νέου είναι άγνωστος, 
ίσως είναι Έρμης ή Απόλλων’ ό όπισθεν τοΰ θρόνου ιστάμενος καί στηρίζων τήν

Εϊκ. 15. Άνάγλυφον Mondragone.

χεΐρά του εις τό άκρον τοΰ θρόνου φέρει υψηλά υποδήματα καί νεβρίδα. Τούτον 
αναγνωρίζουν ώς Διόνυσον. Καί εάν ακόμη δεχθώμεν ότι όντως ό Διόνυσος είκονί- 
ζεται εις τό άνάγλυφον καί πάλιν θά πρέπει νά άποδείξωμεν ότι σχετίζεται προς τάς 
θεάς καί τά Μυστήρια, πράγμα αδύνατον. Τό δεύτερον μέρος τοΰ άναγλύφου δύνα- 
ται νά παραβληθή προς τήν δευτερεύουσαν δψιν αγγείων, εις τήν κυρίαν όψιν των 
οποίων έγράφη ή αποστολή τοΰ Τριπτολέμου. "Οπως εις τά αγγεία, ϊσως καί εδώ τό 
δεύτερον μέρος νά μή έ'χη στενήν θεματικήν συγγένειαν προς τό πρώτον. ’Αλλά, 
καί άν έχη συγγένειαν τινα, αύτη δεν είναι αποδεικτική τής διεισδύσεως τοΰ Διονύ
σου εις τήν λατρείαν τής Έλευσΐνος, διότι άλλως θά πρέπει νά δεχθώμεν ότι εις τήν 
λατρείαν αυτήν είχε διεισδύσει καί ό καθήμενος καί ό προ αύτοΰ ιστάμενος νέος,

τον νά γνωρίζωμεν πώς εϊχον τά χαρακτηριστικά των. 
’Από τά ίχνη τά διακρινόμενα εις τό άνάγλυφον ό 
Picard δρθώς συνεπαίρανεν δτι ή μία τών ίσταμένων 
θεαινών έφερε κάλαθον. Νομίζω ότι δ τύπος των διε- 
τηρήθη αλώβητος εις τό άνάγλυφον τοΰ Λούβρου, τό

έκ τής Έλευσΐνος προερχόμενον, εις τό όποιον αί θεαι 
δέχονται ίερειον χοίρου. Overbeck, Atlas, 14,2. Σύμ- 
πτυξιν δύο επεισοδίων έχομεν καί εις τόν κρατήρα 
Pourtales, δπου έγράφη ή μύησις τοΰ Ήρακλέους καί 
τών Διόσκουρων.
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ό όποιος παρεστάθη εις την αυτήν κλίμακα με τον «Διόνυσον», ύποδεικνύουσαν την 
θείαν τουφύσιν. Προς τούτοις, προτοϋ ΰποθέσωμεν οίανδήποτε διείσδυσιν,.θά πρέπει 
νά άποδείξωμεν ότι ή άποστο?ά] τοϋ Τριπτολέμου άπετέλει μέρος τής Μυστικής λα
τρείας τής Έλευσΐνος, μέρος τής τελετής τών μυστηριωτίδων νυκτών. Τοϋτο είναι 
άπίθανον. Διότι, αν όντως άπετέλει μέρος, δεν θά έγράψετο τόσον συχνά επί έργων 
τέχνης, τά όποια ήσαν προσιτά εις τό κοινόν. "Οπωσδήποτε καί αν θελήσωμεν νά 
έξηγήσωμεν την επί του αναγλύφου παράστασιν, δεν δυνάμεθα νά τό χρησιμοποιή- 
σωμεν ώς άπόδειξιν ή καί ώς ένδειξιν Διονυσιακής διεισδΰσεως.

11. Τό άνάγλυφον τοϋ Λυσιμαχίδου τοϋ ’Αρχαιολογικού Μουσείου ’Αθηνών 
(είκ. 16) λ

Είκ. 16. Άνάγλυφον τοΰ Λυσιμαχίδου.

Την παράστασιν τοΰ άναγλύφου τούτου προ πολλοϋ ήρμήνευσεν όρθώς ό άνα- 
καλύψας αυτό Φίλιος. Ό Metzger άναγνωρίζει τον Διόνυσον εις τον γενειοφόρον 
θεόν, ό όποιος κατακλίνεται παρά την καθημένην Περσεφόνην. Ό θεός όμως εκείνος 
κρατεί κέρας ’Αμαλθείας, χαρακτηριστικόν έμβλημα τοΰ Πλούτωνος, καί ή άνω τών 
κεφαλών τών θεών επιγραφή «θεός-θεά» αρμόζει εις τούς άρχοντας τοΰ "Αδου, τούς 
οποίους ενίοτε ακόμη καί εις τήν 4r'v εκατονταετηρίδα οί προσκυνηταί των άπέ- 
φευγον νά ονομάσουν. Ή χρήσις τοΰ θεός καί θεά άντί τών ονομάτων δεν είναι εύ
ρημα τοΰ 4ου αϊώνος καί άποτέλεσμα συγχύσεως Διονύσου καί Πλούτωνος, άλ- 
λά κοινή καί εις τον 5ον. Εις τήν επιγραφήν τών άπαρχών, τήν χρονολογου- 
μένην προ τοΰ 421 π.Χ., ορίζεται όπως προσφερθή: τδι [Θε]5ι και τέι Θεάι και τδι Εν- 
βόλοι /ιίερεΐον /ιεκάστοι τέλεον, δεν φαίνεται δε ότι ή περίληψίς των ήτο καινοτομία.

Αυτός ό Metzger παραβάλλει τό ζεύγος προς τήν παράστασιν τών αυτών θεών 
καί τοΰ αυτού θέματος τήν γραφεισαν υπό τοΰ Κόδρου εις τό εσωτερικόν τής κύλι-

1 Δ. Φιλιος, ΑΕ 1886, πίν. 3. Metzger, ε.ά. σ. 328, άρ. 11.
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κος Ε 82 τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου (είκ. 17). "Ανωθεν δμως των μορφών τής κύ- 
λικος είναι γεγραμμένα τά ονόματα Φερέφαττα - Πλοΰτων καί ούχί Διόνυσος. Καί 
ό Πλοΰτων τοΰ Κόδρου κρατεί κεράς Άμαλθείας αλλά κατά τον Metzger, παρά 
την επιγραφήν, είναι ό χθόνιος Διόνυσος, διότι φέρει στέφανον εκ κισσοΰ. Ό στέ
φανος όμως εκείνος δεν είναι έκ κισσοΰ άλλ’ έκ μυρρίνης, [εράς τής Περσεφόνης καί 
τής Δήμητρος καί συμβολικής τής λατρείας των. Τό ότι ενίοτε ό Πλοΰτων έφερε στέ
φανον μυρρίνης, ότε εΰρίσκετο μέ την Περσεφόνην, άποδεικνΰεται καί από τον έρυ- 
θρόμορφον αμφορέα τοΰ Λούβρου G 209 (είκ. 18), είς τον όποιον άπεικονίσθη τό

Είκ. 17. Κύλιξ τοΰ Κόδρου

ζεΰγος1. Ό ισχυρισμός τοΰ Metzger: «ίΐ (δηλ. ό Διόνυσος) est etroitement associe 
a Core sur le relief de Lysimachides, dont on n’a pas manque de souligner la parente 
avec le medallion decorant la coupe E 82 du Musee britannique», επί τοΰ οποίου έν 
μέρει βασιζόμενος συμπεραίνει (σ. 329) ότι ό Διόνυσος «figure aussi comme divinite 
des Grands Mysteres, tantot en paredre de Core, tantot en paredre de Demeter», δεν 
είναι ορθός. Διότι καί επί τοΰ αναγλύφου τοΰ Λυσιμαχίδου καί είς την κύλικα τοΰ 
Κόδρου είκονίζεται ό ΓΙλούτων καί ούχί ό Διόνυσος.

Συνοψίζοντες τά πορίσματα μας, συμπεραίνομεν ότι τά γραπτά καί τά ανά
γλυφα μνημεία, ώς καί οί αρχαίοι συγγραφείς, ούδεμίαν ένδειξιν παρέχουν διά την

1 CVA Louvre, fasc. 6, ,τίν. III. I. c, 39 άρ. 1.
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διείσδυσιν τού Διονύσου εις την Έλευσινιακήν λατρείαν. Άπόδειξιν της διεισδύσεως 
ταΰτης ό Metzger ευρίσκει εις τάς όλίγας σχετικώς παραστάσεις, αί όποΐαι πιθανώς 
είκονίζουν την γέννησιν τοΰ Διονύσου κα'ι τοΰ Πλούτου, ήτοι εις την παράστασιν 
τής έρυθρομόρφου υδρίας Ε 182 τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου, εις την τής έκ Παντι- 
καπαίου πελίκης τοϋ Ermitage, εις άνάγλυφον τοΰ Λούβρου, διά τον Διόνυσον καί 
διά τον Πλούτον εις την παράστασιν τής έν Κωνσταντινουπόλει υδρίας έκ Ρόδου.

12. Ερυθρόμορφος υδρία αυστηρού ρυθμού Ε 182 τού Βρεττανικοΰ Μουσείου 
(είκ. 19) ’.

Εις τό μέσον τής παραστάσεως έγράφη μέχρι τής όσφύος γυνή άνερχομένη έκ 
τοΰ εδάφους (πιθανώς ή Γή) κα'ι προτείνουσα βρέφος είς την ’Αθήναν. Παρά την

Είκ. 18. Άμφορεύς τοΰ Λούβρου.

θεάν έγράφη Νίκη, όπισθεν δέ τής γυναικός (Γής) ό Ζευς, κρατών κεραυνόν, και είς 
τδ άκρον αριστερόν νύμφη ή θεά τις. ’Άνωθεν τής κεφαλής της άναγινώσκεται Οίνάν- 

καλή. Λόγω τού ονόματος, Οίνάνθη —τό πρώτον άνθος τής αμπέλου—ύπετέθη δτι 
ή σκηνή παριστά την γέννησιν τού Διονύσου καί ότι ή γυνή είναι νύμφη τις. Άλλ’ ή 
νύμφη αυτή κρατεί τον Δία άπό τοΰ ώμου κατά τρόπον πολύ οίκείον καί δεν διστά
ζει νά πλησιάση τον κεραυνόν. Έάν ή Σεμέλη δένήδυνήθη νά άντικρύση τον κεραυ
νόν καί κατεκάη, πώς νύμφη απλή θά έπετύγχανε τό κατόρθωμα τούτο ; ’Ίσως είς την 
γυναικείαν μορφήν πρέπει νά ίδωμεν θεάν τινα, οπότε τό όνομα τής έπιγραφής δεν την 
αφορά άλλ’ ανήκει είς τον τύπον τών έπί τών αγγείων τού αυστηρού ρυθμού γραφο- 
μένων έρωτικών έπιγραφών. Προς τούτοις είς τον κρατήρα τού Παλέρμου, είς τον 
όποιον έχομεν παρομοίαν παράστασιν, μεταξύ τών θεών τών παρακολουθούντων την 1

1 Metzger, σ. 330, είκ. 12. A. Β. Cook, Zeus, III, «birth of Dionysos (?) the «type» being that of the
σ. 182, πίν. XXII. E. Gerhard, Auserlesene Vasen- birth of Erichthonios. J. Harrison, Prolegomena, 
bilder, III, σ. 3 έξ. πίν. 151. CVA British Museum, 406. 
fasc. 6, πίν. 85 III. Ic. la καί lb, όπου ερμηνεύεται:

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/02/2018 09:50:18 EET - 178.128.162.181



110 Γεωργίου Ε. Μυλωνά ΑΕ 1960

γέννησιν τοΰ βρέφους έγράφησαν ό "Ηφαιστος και ό ’Αττικός ήρως Κέκροψ. Διά 
τοϋτο σοφοί μελετηταί τής θρησκείας κα'ι τής αγγειογραφίας των αρχαίων, ως ό 
A. Β. Cook καί ό Sir John Beazley, ερμηνεύουν καί την παράστασιν τής ερυθρό
μορφου υδρίας Ε 182 τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου ως την γέννησιν τοΰ Έριχθονίου ι.

13. Πελίκη έκ ΤΙαντικαπαίου εις τό Ermitage (είκ. 20). ’Όψις Β \
Ή έπί τής πελίκης παράστασις αυτή ήρμηνεύθη διαφοροτρόπως υπό των μελε

τητών. Ό Stephani, ό όποιος καί πρώτος έδημοσίευσε την πελίκην, ύπεστήριξεν ότι

ή παράστασις τής όψεως ταΰτης συνδέεται στενώς προς την τής δψεως Α (είκ. 10), ότι 
καί αί δυο ανήκουν είς τον Έλευσινιακόν κύκλον καί δτι εις την δψιν Β εχομεν την 
έκ τοΰ "Αδου επάνοδον κισσοστεφούς Περσεφόνης φερούσης τον ’Ίακχον εν δέρματι 
έλάφου τελείως τετυλιγμένον. Είς την παρά τον καθήμενον θεόν ίσταμένην θεάν 
αναγνωρίζει την Δήμητρα. Ό Strube, άπορρίπτων την γνώμην τοΰ Stephani, ανα
γνωρίζει την γέννησιν τοΰ Έριχθονίου, ό δε Robert την γέννησιν τοΰ Διονύσου. 
Ό Σβορωνος τέλος πιστεύει δτι ή παράστασις είκονίζει την κομιδήν τών μυστικών

1 A. Β. Cook, Zeus, III, σ. 182, δπου καί ή σχετική 
βιβλιογραφία διά τάς παραστάσεις τοϋ μύθου τοΰ Έρι
χθονίου, σ. 187 καί πίν. XXIV διά τόν κρατήρα τοΰ 
Παλέρμου. Sir John BbazlEy, Attic Red-Figure

Vase Painters, σ. 383, άρ. 2.
2 Mbtzger, ε.ά. σ. 331, είκ. 14. Nibsson, Reli 

gion, I, πίν. 46, ι. Σβορωνος, έ.ά. σ. 311 εξ. FR. 
πίν. 70b. Διά τήν δψιν Α δρα ανωτέρω σ 98 έξ.

Είκ. 19. Υδρία Βρεττανικοΰ Μουσείου Ε 182.
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ιερών τής Δήμητρος από τής Έλευσΐνος εις τάς. ’Αθήνας1. Ό Nilsson παρατηρεί 
δτι οΰτε ή γέννησις τοΰ Έριχθονίου ούτε ή γέννησις τοΰ Διονύσου ανήκει είς τον 
Έλευσινιακόν κύκλον1 2. Ό Metzger βεβαίως πιστεύει δτι πρόκειται περ'ι τής γεν- 
νήσεως τοΰ Διονύσου. Καί εάν προς στιγμήν συμψωνήσωμεν προς αυτόν ώς προς τό 
θέμα, θά διαφωνήσωμεν πλήρως προς την ύπόθεσίν του δτι ή παράστασις έχει χαρα-

Είκ. 20. Πελίκη έκ Παντικαπαίου· Ermitage. Όψις Β.

κτήρα Έλευσινιακόν, διότι ή σκηνή τής όψεως Α τής πελίκης είναι Έλευσινιακή καί 
με τό συμπέρασμά του (σ. 335) δτι αί παραστάσεις αύται δίδουν «la preuve d’une pe-

1 Stephani, Compte-rendu 1859, σ. 32-73, πίν. I 
καί Die Vasensammlung d. Kais. Ermitage, άρ. 
1792, σ. 320 έξ. Strube, liber d. Bilderkreis von 
Eleusis, 1870, a. 85 έξ. C. Robert, Archaeologisehe 
Maerchen (Philoi. Unters. X), 1886, σ, 179-202, πίν. II. 
2ΒΟΡΩΝΟΣ, έ.ά. σ. 311. K. Schefold, Untersu- 
chungen, άρ. 368, πίν. 35, 2, οπού καί βιβλιογραφία. 
Nilsson, Religion I, σ. 295, πίν. 46, ι.

2 Religion, σ. 318. Ό Nilsson όμως δέχεται δτι ό 
καθήμενος θεός δέν είναι ό Ζευς άλλ’ ό «Θεός» τών 
επιγραφών καί ή παρ’ αυτόν ίσταμένη είναι ή «Θεά», 
χωρίς καί νά έξηγήση τον λόγον τοΰ ταύτισμοΰ τούτου. 
“Ισως διότι ό καθήμενος θεός δέν έχει κεραυνόν. ’Αλλά 
καί ό «Θεός» έχει ώς σύμβολόν του τό κέρας τής 
Άμαλθείας, ώς άποδεικνύεται από τό άνάγλυφον τοΰ 
Λυσιμαχίδου. ’Εάν ή παράλειψις τού κεραυνού άπο- 
κλείχι τόν Δία καί ή παράλειψις τού κέρατος άποκλείει 
τόν «Θεόν». Πρός τουτοις ή «Θεά» καί είς τό άνάγλυ
φον τοΰ Λυσιμαχίδου καί είς τό άφιέρωμα τοΰ Λακρα-

τείδου δέν φέρει πόλον. Νομίζω δτι μόνον ό Ζευς καί ή 
“Ηρα δύνανται νά ταΰτισθοΰν πρός τά πρόσωπα εκείνα. 
Τήν Δήμητρα ό Nilsson αναγνωρίζει είς τήν ίσταμέ- 
νην γυναίκα πρός τά άριστερά τής δςιδουχούσης. Άλλ’ 
ή γυναικεία εκείνη μορφή οΰδέν τών χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων τής Δήμητρος έχει, ούτε σκήπτρον, οΰτε 
πόλον ή κάλαθον, οΰτε καλύπτει τήν κεφαλήν διά τοΰ 
ίματίου, οΰτε ή κόμη της πίπτει επί τών ώμων. Ό ταϋ- 
τισμός αυτός είναι άδύνατος. Ό Carpenter, Hespe
ria 2,1933, σ· 74-75 παρατηρεί δτι αί δύο αύται μορφαί, 
Ζευς καί Ήρα, άντεγράφησαν άπό τήν κεντρικήν πα- 
ράστασιν τοΰ ανατολικού άετώματος τοΰ Παρθενώνος. 
Διά τήν δαδουχοΰσαν "Εκάτην δρα τήν λήκυθον έκ τής 
’Ακαδημίας τού Πλάτωνος, επί τής όποιας έχομεν τήν 
άνοδον τής Κόρης, τήν δημοσιευθεϊσαν ύπό τοΰ Κ. ΚΟΥ
ΡΟ ΥΝΙΩΤΗ, ΑΔ 15, 1933-1935, σ. 1 έξ. καί τόν έν τψ 
Metropolitan Museum κρατήρα, έκ τής συλλογής Del 
Vasto, Bulletin Metr. Mus. 26, 1931, σ. 247, είκ. 3.
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112 Γεωργίου Ε. Μυλωνά ΑΕ 1960

netration des elements dionysiaques dans la tradition eleusinienne, penetration qni da- 
terait dela seconde moitie dn IVe siecle». Ενίοτε τό θέμα των δύο όψεων αγγείων 
σχετίζεται, αύτδ δμως δεν άποδεικνύειότι επειδή εις τήν δψιν Α έχομεντήν πρόσοδον 
προς μύησιν τού Ήρακλέους πρέπει τό θέμα τής όψεως Β, ώς έπακόλουθον, να έχη Έ- 
λευσινιακόν χαρακτήρα. Πώς είναι δυνατόν να υποθέσωμεν δτι ή δψις Β ανήκει είς τον 
Έλευσινιακόν κύκλον ή εχει χροιάν έτι Έλευσινιακήν, άφ’ ού καί κατά τήν άντίλη- 
ψιν τοΰ Metzger από τήν παράστασίν της ελλείπει ή Δημήτηρ, ή κυρία θεά των 
Έλευσινίων; Έάν δέ, ώς πιστεύω, ή δαδουχούσα δεν είναι ή Κόρη, διότι Κόρη κα- 
θημένη άνευ τής Δήμητρος εις επί τής γής σκηνήν είναι αδύνατος, άλλ’ ή Εκάτη,

Είκ. 21. 'Υδρία έκ Ρόδου.

ή οποία φέρει δάδας καί παρευρίσκεται είς διαφόρους περί θεών μύθους, πώς τότε 
θά υποθέσωμεν Έλευσινιακόν χαρακτήρα είς σκηνήν από τήν οποίαν απουσιάζουν 
καί αί δύο θεαί τής Έλευσΐνος; Ακόμη, ώς εΐδομεν ανωτέρω, είς τήν παράστασίν 
τής όψεως Α ό Διόνυσος είναι άπλοΰς θεατής καί έγράφη έξω τοΰ κύκλου τών θεαι-

τοΰ παιδικού Τριπτολέμου. Τούτο βεβαίως δεν υποδεικνύει διείσδυσιν διονυσιακών 
στοιχείων είς τήν μυστικήν λατρείαν τής Έλευσΐνος ουδέ ή παράστασις τής δψεως Β, 
ή οποία ούδεμίαν σχέσιν έχει προς τά Έλευσινιακά.

14. 'Υδρία ρυθμού Kertsch έκ τής νήσου Ρόδου είς τό Μουσεΐον τής Κωνσταν
τινουπόλεως (είκ. 21).

Έπί τής υδρίας ταύτης πιθανώτατα έχομεν τήν γέννησιν τού Πλούτου, ώς 
έβεβαίωσεν ό Reinach ή τήν «άνοδον καί παράδοσιν τού Πλούτου», ώς θέλει
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ό Σβορωνος Έν τοΰτοις όμως σχετική ασυμφωνία επικρατεί διά την ερμηνείαν 
των είκονιζομένων προσώπων. Ή θεά, .προς την όποιαν τείνει τάς χεΐρας τό έπ'ι τοϋ 
κέρατος τής Άμαλθείας καθήμενον βρέφος (Πλούτος), κατ’άλλους μέν είναι ή Άθηνά 
κατ’ άλλους δε ή Λημήτηρ. Ή παρουσία τοΰ Ίακχου, τής Περσεφόνης καί τοΰ Τρι- 
πτολέμου πείθει ότι ή Δημήτηρ έγράφη εις τό κέντρον τής παραστάσεως καί ούχί 
ή Άθηνά, μολονότι ό Farnell βέβαιοι ότι ή θεά αΰτη κρατεί δόρυ καί ούχί σκή- 
πτρον1 2 3. Ή πλειονότης τών μελετητών παραδέχεται ότι εις την εικόνα έχομεν την 
γέννησιν τοϋ Πλούτου.

Ό σύνδεσμος τοϋ Πλούτου προς την Δήμητρα βεβαίως είναι γνωστός καί τον 
σύνδεσμον αυτόν καί ό Reinach καί ό Σβορωνος έτόνισε. Κατά την Ήσιόδειον 
Θεο γονίαν: Δημήτηρ μεν ΙΙλοντον έγείνατο, δία ϋ'εάων, \ Ίασίω ήρωϊ μιγεϊσ έρατη φι- 
λότητι | νειώ ενι τριπόλω, Κρήτης έν πιόνι δήμω :ί. Ό Πλούτος ώς παΐς έγράφη πλη
σίον τής Δήμητρος εις την πελίκην τοϋ Παντικαπαίου (είκ. 10) καί εις τό κάλυμμα 
τής έν Tubingen λεκανίδος (είκ. 7). Τό πρόβλημα όμως τό όποιον τίθεται από τάς πα
ραστάσεις αύτάς είναι έάν ό Πλούτος πράγματι είχε μέρος εις την Έλευσινιακήν 
μυστικήν λατρείαν. Ό Metzger τονίζει (σ. 335) ότι: «On a tendance a mettre en rela
tion ces diverses representations et le dogme eleusinien de la naissance d’un enfant 
divin. Nous savons qu’a la fin de l’hierogamie, le hierophante aunongait officiellement 
cette naissance par la formule 'Ιερόν έτεκε Πότνια κούρον Βριμώ Βριμόν». Ήτο όμως τό 
θειον βρέφος, τό άποκληθέν Βριμός, ό Πλούτος καί ή ίερογαμία καί ή γέννησις βρέ
φους άπετέλουν άρά γε μέρος τοϋ Έλευσινιακοϋ δόγματος;

Εις τήν περί τών μαρτυριών τών Χριστιανών συγγραφέων μελέτην μου νομίζω

δεικνύεται έκ τών πραγμάτων λ Τό έπίθετον Βριμώ, τό όποιον φαίνεται ότι ό Κλήμης 
αναφέρει εις τήν Δήμητρα, δεν ανήκει εις αυτήν άλλ’ εις τήν Ρέαν, τής όποιας τήν 
μήνιν προΰκάλεσεν ή προσβολή τοϋ Διός ή άναφερομένη εις τήν ’Ορφικήν παρά- 
δοσιν καί ής (μήνιος) χάρτν Βριμώ προοαγορεν&ήναι λέγεται. Το καταβάσιον τού 
’Αστεριού δεν άνευρέθη άν καί ό βράχος άπεκαλύφθη εις όλην τήν έ'κτασιν τοΰ ιε
ρού. Ή σκαπάνη τοϋ αρχαιολόγου άπέδειξεν ότι τό καταβάσιον ήτο αποκύημα μόνον 
τής φαντασίας6. ’Αλλά καί έάν προς στιγμήν δεχθώμεν τήν ύπόθεσιν ότι ό ιερός 
γάμος καί ή γέννησις τοϋ Πλούτου άπετέλει μέρος τοϋ Έλευσινιακοϋ μυστικού δό
γματος τότε θά πρέπει νά συμπεράνωμεν ότι ή έπί τής υδρίας τής Ρόδου παράστασις 
είναι, ώς έ'γραφεν ό Σβορωνος, «αυτόχρημα άποκάλυψις τών ιερών τής Έλευσΐνος 
καί ερμηνεία τής φύσεως αυτών». Βεβαίως ή γέννησις τοϋ Βρέφους θά άπετέλει τό 
κορύφωμα τής τελετής καί μίαν τών άγιωτάτων πράξεων τοϋ δόγματος, έκ τής όποιας 
ό «αναρίθμητος δήμος», ώς λέγει ό Άστέριος, έξήρτα «τήν σωτηρίαν του». Άρά γε

1 S. Reinach, La naissance de Ploutos sur un 
vase decouvert a Rhodes, Rev. Arch. 1900, σ· 87-98. 
Σβορωνος, ε.ά. σ. 387 έξ. Metzger, έ. ά. σ. 330, 
είκ. 13. Nilsson, Religion I, πίν. 44, ι.

2 Farnell, έ.ά. Ill, σ. 256.

3 Ησίοδος, Θεογονία 969 έξ. Όδύσσεια ε 125.

ΔΙΟΔΩΡΟΣ V 77, 1' ορα καί σχόλιον παρ’ ΑΘΗΝΑΙΩι, 
XV 694 c.

4 ΜΥΛΩΝΑΣ, Μαρτυρίαι, σ. 44 έξ.

5 Ο. Kern, Orphicorum Fragmenta, άρ. 58 (41) 
σ. 139.

6 ΜΥΛΩΝΑΣ, Μαρτυρίαι, σ. 32 έξ.

15
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θά ήχο λογικόν νά δεχθώμεν δτι αυτή ή άγιωτάτη σκηνή, ή κατά τον Σβορωνον 

αυτήν τήν φΰσιν των μυστηρίων άποκαλύπτουσα, θά έγράφετο επί αγγείου κοινής 
χρήσεως, έν ώ είναι γνωστόν δτι απλή καί μόνη υπόνοια δτι δ Αισχύλος «έλεγε μυ
στικά τινα» ήρκεσε διά νά τον άναγκάση νά καταφυγή εις τον βωμόν τοΰ Διονύσου 
διά νά άποφύγη τον θάνατον1; Προ πολλών ετών ό πολύς Reinach σοφώς έγραφε: 
«ce qui etait mysterieux ne peut avoir ete ni mis par ecrit ni figure»1 2. Βεβαίως εάν 
ή γέννησις τοΰ Πλούτου δεν άπετέλει μέρος τοΰ Έλευσινιακοΰ δόγματος τότε 
ό υποτιθέμενος συγκρατισμός τής γεννήσεώς του προς τήν τοΰ Διονύσου δεν έ'χει 
ούτε ενδεικτικήν ακόμη σημασίαν διά τήν ύποτεθεΐσαν διείσδυσιν τοΰ θεοΰ εκείνου 
εις τό Έλευσινιακόν μυστικόν δόγμα.

Ή παρουσία τοΰ Πλούτου παρά τό πλευρόν τής Δήμητρος ακόμη καί ή παρά- 
στασις τής γεννήσεώς αύτοΰ εις Έλευσινιακόν περιβάλλον εξηγείται απλώς από τήν 
γενικήν άντίλ,ηψιν δτι ό πλούτος είναι φυσική συνέπεια τής καλλιέργειας τής γής καί 
δτι αί θεαί είναι αί δότειραι τοΰ πλούτου, ώς αναφέρει ό Ύμνος εις Δήμητρα 
(στ. 486-489):

μέγ’ όλβιός, δν τιν έκεΐναι 
προφρονέως φίλωνται έπιχβονίων άνΰ'ρώπων 
αϊ/ψα δέ οι πέμπονσιν εφέστιον ές μέγα δώμα 
Πλούτον, δς άνϋρώποις αφενός ϋνητοΐσι δίδωσιν.

Είναι άξιον παρατηρήσεως δτι αί παραστάσεις αί περιλαμβάνουσαι τήν μορφήν 
τοΰ Πλούτου ανάγονται εις τήν 4γιν π.Χ. εκατονταετηρίδα, εις τάς άρχάς τής 
οποίας έποιήθη υπό τοΰ Κηφισοδότου τό σύμπλεγμα τής Ειρήνης καί τοΰ Πλούτου. 
Τά διασωθέντα αντίγραφα τοΰ συμπλέγματος 3 άποδεικνύουν δτι τό έργον τοΰ Κηφι- 
σοδότου, πιθανώς δέ καί άλλα παρόμοια, έπέδρασαν εις τήν φαντασίαν τοΰ κοινού 
καί τήν έπίδρασιν αυτήν ή τήν έπίδρασιν τών λόγων, οί όποιοι ύπόκεινται τής δη
μιουργίας τοΰ συμπλέγματος, βεβαίως ήσθάνθησαν καί οί άγγειογράφοι, οί όποιοι 
ήσαν πάντοτε έτοιμοι νά έκμεταλλευθοΰν νέας ιδέας καί νέα θέματα. Ή τέχνη των 
τούς έπέτρεπε νά υπερβάλλουν τούς γλύπτας καί νά παραστήσουν τήν γέννησιν 
αυτήν τοΰ Πλούτου, ώς τήν έγραψαν επί τής υδρίας τής Ρόδου. Βεβαίως ό ρόλος τής 
Δήμητρος εις τάς παραστάσεις αύτάς ήτο ήδη προδιαγεγραμμένος υπό τής παρα- 
δόσεως.

Προς τούτοις νομίζω δτι ό "Ισοκράτης δίδει τήν πραγματικήν έξήγησιν τής γρα
φής τής γεννήσεώς τοΰ Πλούτου εις αγγεία : Δήμητρος γάρ άφικομένης εις τήν χώ
ραν....και δονοης δωρεάς διττάς, αΐπερ μέγισται τνγχάνονσιν οϋσαι, τούς τε καρ
πού ς ....και τήν τελετήν — όντως ή πόλις ημών ού μόνον ϋεοφιλώς άλλα καί φι- 
λανάρώπως έσχεν, ώστε κυρία γενομένη τοσοντων άγαϋών ούκ έφβόνησε τοΐς άλλοις, 
άλλ’ ών έλαβεν άπασι μετέδωκεν λ Ό Πλούτος, ώς καί ό Τριπτόλεμος, ανήκει εις τήν

1 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ή Ο. Νικ. III 2, 111/la ίο καί 
ΣΧΟΛ. τοϋ ΕύστραΗου α. 40.

2 S Reinach, Cultes, mythes et religion, V, a. 76.
P. Roossee, L’initiation prealable et le symbole

eleusinien, BCH 54, 1930, σ. 65.
3 G. M. A. Richter, The Sculpture and Sculptors 

of the Greeks, σ. 255-256.
4 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ Πανηγυρικός, 28.
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δωρεάν των καρπών κα'ι ούχ'ι εις την τής τελετής. Διά τοΰτο, ώς και ή αποστολή τοΰ 
Τριπτολέμου, έγράφετο επί των αγγείων, διότι δεν άπετέλει μέρος τής τελετής, μέρος 
τοΰ Έλευσινιακοΰ δόγματος.

’Ακόμη μία παρατήρησις είναι δυνατή. Έάν τώ όντι σύγχυσις έπεκράτησε καί 
συγκρατισμός έγένετο εις τάς αντιλήψεις τοΰ κοινοΰ, ή είκονογραφική μαρτυρία άπο- 
δεικνύει δτι αί αντιλήψεις των περί τοΰ Έριχθονίου καί τοΰ Διονύσου συνεκεράσθη- 
σαν. Ή επί τής υδρίας τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου Ε 182 παράστασις, ώς εΐδομεν 
ανωτέρω, ερμηνεύεται υπό πολλών ώς ή γέννησις τοΰ Έριχθονίου καί ούχί τοΰ Διο
νύσου. Τό υπό τής Άθηνάς κρατούμενον ύφασμα τής υδρίας άνταποκρίνεται προς τό 
δέρμα τής έλάφου τής πελίκης τοΰ Ermitage. Εις την παράστασιν τής πελίκης δεν 
εχομεν Θηβαίους ήρωας ή επιχωρίους θεούς καί ή έκ τής γής γέννησις τοΰ Διονύσου 
είναι ξένη προς την Θηβαϊκήν καί γενικώς προς την ελληνικήν παράδοσιν, άλλ’ ανήκει 
εις τον Έριχθόνιον. Διά τοΰτο ό Robert ύπέθεσεν δτι ή έκ τοΰ εδάφους ερχομένη 
γυνή τής πελίκης δεν είναι ή προσωποποίησις τής Γής άλλά τής πλησίον τών Θηβών 
πηγής Δίρκης, ή οποία κατά τον Εύριπίδην έλουσε τό βρέφος άμα τή γεννήσει του: 

δτε μη ρω πυράς έ'ξ ά \ θανάτου Ζευς ό τεκών ηρ\ πασέ νιν λ
Βεβαίως δεν γνωρίζομεν έάν ή ποιητική αυτή δημιουργία τοΰ Εύριπίδου έπε- 

βλήθη εις τήν κοινήν συνείδησιν καί άπετέλεσε μέρος τών μυθολογουμένων, πάντως 
δμως προς δλα αυτά ό Πλοΰτος είναι ξένος καί ή γέννησις του, ή οποία απεικονίζε
ται μέ τόσην σαφήνειαν εις τήν υδρίαν τής Ρόδου, δεν δύναται νά έχη σχέσιν μέ τήν 
περιπέτειαν τοΰ Έριχθονίου-Διονύσου.

15. Εις τό άνάγλυφον τοΰ Μουσείου τοΰ Λούβρου, τό όποιον αναφέρει ό Metz

ger1 2, φαίνεται δτι καί πάλιν εχομεν τήν γέννησιν τοΰ Έριχθονίου. Ούδεμία τών 
μορφών τής παραστάσεώς του δύναται νά άποδειχθή ώς έχουσα σχέσιν μέ τήν Ελευ
σίνα καί ή παράλειψις τοΰ κέρατος τής Άμα?ιθείας άποδεικνύει δτι δεν πρόκειται 
περί τοΰ ΓΡιούτου. ’Ασφαλώς δμως εύρίσκομεν άπεικονιζόμενον τό βρέφος-Πλοΰτον 
εις'άνάγλυφον άνακαλυφθέν τό 1947 εις τήν ’Αγοράν τών ’Αθηνών καί δημοσιευ- 
θέν υπό τοΰ συναδέλφου Homer A. Thompson (είκ. 22)3. Έπί στήλης Πεντελικοΰ 
μαρμάρου, καί εις τούς υστέρους χρόνους τής 4ή? π.Χ. έκατονταετηρίδος, παρεστάθη- 
σαν αί θεαί τής Έλευσινος. Ή Δημήτηρ κάθηται έπί θρόνου καί εις μεν τήν άρι- 
στεράν κρατεί σκήπτρον εις δε τήν δεξιάν φιάλην. Παρ’ αυτήν ϊσταται ή Κόρη, κρα- 
τοΰσα μεγάλην δάδα διαγώνίως προς τό σώμά της, καί μετ’ αυτήν νεανική άνδρική 
μορφή προφανώς θείας φύσεως, διότι παρεστάθη εις τό αυτό καί αί θεαί μέγεθος.

Ό θεός ή δαίμων αυτός εις μεν τήν κεκαμμένην άριστεράν χεΐρα βαστάζει βρέ
φος καί κρατεί κέρας Άμαλθείας εις δέ τήν ύψωμένην δεξιάν βραχύ στρογγύλον άντι- 
κείμενον, ίσως βραχεΐαν δάδα. 'Ομάς προσκυνητών: άνήρ, γυνή καί παιδίον —προφα
νώς ή οικογένεια τοΰ άφιερωτοΰ —καταλαμβάνει τό άκρον δεξιόν τής παραστάσεώς. 
Βεβαίως τό βρέφος είναι ό Πλοΰτος, χαρακτηριστικόν γνώρισμα τοΰ οποίου είναι τό

1 ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Βάκχαι, στ. 523 έξ. ήμισυ τοΰ αναγλύφου διεσοιΟη.
2 Metzger, ε.ά. σ. 332 και Ch. Picard, BCH 55, 3 Η. A. Thompson, Hesperia 17, 1948, σ. 177,

1931, σ. 34 έξ. καί πίν. 3. Δυστυχώς μόνον τό κάτω πίν. 54, 2.
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κεράς τής Άμαλθείας, ό βαστάζων δ’ αυτόν δαίμων πιΌανώτατα είναι ό ’Ίακχος, ώς 
συνεπέρανεν ό Thompson. Κατά τον Παυσανίαν (I 2, 4) ούχ'ι μακράν τής ’Αγοράς, 
έοελϋόντων.... ές τήν πόλη', υπήρχε ναός τής Δήμητρος καί εις αυτόν άπέκειντο αγάλ
ματα τής θεάς, τής Κόρης καί τοΰ ’Ιάκχου φέροντος μίαν καί μόνην δάδα, έργα τοϋ 
Πραξιτέλους. 'Ο βραχύς χιτών καί τό έπένδυμα, τό όποιον φέρει, υπενθυμίζουν τον 
δαδουχοΰντα’Ίακχον των αγγειογραφιών καί τοΰ πίνακος τής Νιιννίου. Ό Thompson 

προσφυέστατα ύπέμνησε τό σχόλιον εις τούς Βατράχους τοΰ Άριστοφάνους (στ. 479),

Είκ. 22. Άνάγλυφον ’Αγοράς.
Φωτογραφία Άνασκαφών ’Αγοράς

τό όποιον, ώς εϊδομεν ανωτέρω, διδάσκει ότι: εν τοϊς Λψαϊκοΐς άγώσι τοΰ Διονύσου 
ό δαδούχος κατόχων λαμπάδα καλεϊ τον ύλεδν καί οί ύπακούοντες βοώσν 'Σεμεληι 'Ιακχε 
Πλουτοδότα. Τό έπίθετον Πλουτοδότης δικαιολογεί την παρουσίαν καί την υπηρε
σίαν τοΰ κρατοΰντος τό βρέφος. Τό άνάγλυφον είναι σπουδαιότατον διά τό πρόβλημά 
μας, διότι άποδεικνΰει ότι ακόμη καί προς τό τέλος τής 4ή π.Χ. εκατονταετη
ρίδας ή ύποτεθεΐσα σΰγχυσις τής γεννήσεως τοΰ Πλούτου προς την γέννησιν τοΰ 
Διονύσου δεν ύφίστατο- διότι εις τό άνάγλυφον τής ’Αγοράς ό ’Ίακχος, τον όποιον 
όντως συνέχεον προς τον Διόνυσον, είναι ήδη ήνδρωμένος, εν ω ό Πλούτος παρε- 
στάθη ώς βρέφος άκόμη1. Ή σύγχυσις τοΰ Διονύσου προς τον’Ίακχον άποδεικνύεται

1 Όρα καί τήν έκ Ρόδου υδρίαν, είκ. 21, εις τήν οποίαν έγράφη ό "Ιακχος ώς νεανίας, έν ω ό Πλούτος 
είναι βρέφος.
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από την άπάντησιν ' Σεμελ-ήϊ’ ’Ιακχε, ή οποία πιθανώτατα είναι αρχαιότερα των χρό
νων τοΰ σχολιαστοΰ. Τό άνάγλυφον τής ’Αγοράς, παράλληλον προς τα αφιερώματα 
τα φέροντα την αποστολήν τοΰ Τριπτολέμου, δεν έχει βεβαίως σχέσιν προς την μυ
στικήν λατρείαν τής Έλευσΐνος, παρέχει όμως μίαν είσέτι μαρτυρίαν διά τήν σχέσιν 
τοΰ Πλούτου καί τοΰ Ίακχου-Διονύσου προς τάς θεάς τής Έλευσΐνος.

16. Έν τέλει πρέπει νά άναφέρωμεν τεμάχιον από τήν βάσιν χαλκοΰ θυμιατη
ριού, έπ'ι τοΰ οποίου είναι χαραγμένη ή επιγραφή: —’Ιούνιος Άγαθόποδος Μαραθώ
νιος Διονύσω παραπαίζοντι. 'Ο Σκιάς, ό όποιος πρώτος έδημοσίευσε τήν επιγραφήν, 
δεν αναφέρει ποΰ κα'ι πώς εύρέθη τό τεμάχιον αυτό ούτε ερμηνεύει τήν επιγραφήν 
του. Τήν ερμηνείαν εύρίσκομεν εις αναδημοσίευαιν γενομένην υπό τοΰ Κουρουνιωτη 

εις τό Δελτίον, όπου παρέχεται και φωτογραφία τοΰ τεμαχίου. Κατά τον Κουρουνιωτην, 

ό όποιος θέτει τήν επιγραφήν εις τούς υστέρους ρωμαϊκούς χρόνους καί πιθανώς εις 
τήν 31ΐν μετά Χριστόν εκατονταετηρίδα, ό άναθέτων έπίστευεν ότι ό Διόνυσος 
συνεώρταζε μετ’ αύτοΰ και διά τούτο τον άπεκάλεσε παραπαίζοντα, δηλαδή συνεορ- 
τάζοντα ι. Ή ερμηνεία αυτή ενθυμίζει τήν έπ'ι τής πελίκης τοΰ Παντικαπαίου πα- 
ράστασιν (είκ. 10), όπου ό Διόνυσος δύναται νά ύποτεθή ώς «παραπαίζων» τώ Ήρα- 
κλεΐ. Και ή μεταγενεστέρα αυτή επιγραφή δεν υποδεικνύει τήν διείσδυσιν τοΰ Διονύ
σου εις τήν’Ελευσίνα. Τουναντίον άποδεικνύει ότι ό θεός εκείνος δεν έλατρεύετο 
εις τά Μυστήρια ώς ισότιμος και πάρεδρος τής Δήμητρος, διότι, εάν όντως έλα
τρεύετο, δεν θά ήτο «παραπαίζων» μετά κοινού μύστου, τοΰ άναθέτου.

Νομίζω ότι ή έπισκόπησις τών μνημείων τέχνης, τά όποια συνήθως φέρονται ώς 
άποδεικνύοντα τήν διείσδυσιν τοΰ Διονύσου εις τήν Έλευσινιακήν μυστικήν λατρείαν, 
άπέδειξεν ότι ταΰτα δεν άποδεικνύουν τοιοΰτόν τι. Τουναντίον αποκλείουν κα'ι τήν 
ύπόθεσιν ακόμη ότι ό Διόνυσος ήτο εις τών λατρευομένων θεών τών Μυστηρίων 
ή τήν διείσδυσιν του εις τήν λατρείαν εκείνην. Ή μόνη ύπάρχουσα σχέσις μεταξύ 
τοΰ Διονύσου και τών θεαινών τής Έλευσΐνος είναι ή σχέσις μύστου προς τάς θεάς, 
ή αυτή δηλαδή σχέσις, ή οποία υπήρχε κα'ι μεταξύ αυτών κα'ι τοΰ Ήρακλέους κα'ι τών 
Διοσκούρων. Ό Διόνυσος δεν άποδεικνύεται κατέχων θέσιν προνομιοΰχον μεταξύ τών 
θεών τών Μυστηρίων τής Έλευσΐνος ούτε κα'ι είναι ό κατ’ εξοχήν θεός τών εποπτι
κών ή άλλου μέρους τής τελετής. Κατά ταΰτα ή μαρτυρία τών μνημείων συμφωνεί 
πρύς τήν εκ τών αρχαίων συγγραφέων και προς τήν εκ τών επιγραφών σταχυολογη- 
θεΐσαν καί τό γενικόν συμπέρασμα απλώς διατυποΰται: ό Διόνυσος δεν ήτο εις τών 
θεών τών Μυστηρίων, ουδέ είχε μέρος εις αυτά.

’Οφείλω νά τονίσω ότι, όταν λέγω ότι ό Διόνυσος δεν ήτο εις τών θεών τών 
Μυστηρίων καί ότι δεν έλατρεύετο εις τήν μυστικήν τελετήν, δεν έννοώ ότι δεν έλα
τρεύετο καί εις τήν πόλιν τής Έλευσΐνος έν γένει. Βεβαίως εις αυτήν έλατρεύετο 
όπως καί οί άλλοι ’Ολύμπιοι θεοί, οί μηδένα ρόλον έχοντες εις τά Μυστήρια. Έκ 
τών επιγραφών γνωρίζομεν ότι εις τήν Ελευσίνα υπήρχε θέατρον καί κατ’ ακολου
θίαν θά υπήρχε καί ναός τοΰ Διονύσου2. ’Ακόμη αί έπιγραφαί διδάσκουν ότι εις τήν

1 Α. Σκιάς, ΑΕ 1895, σ. 102-103. Κ. Κουρουνιωτης, 

ΑΔ 8, 1923, σ. 171 έξ.
2 IG II 22η 1682, στ. 5-6.
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Ελευσίνα ύπήρχεν ώργανωμένη σύνοδος των περί τον Διόνυσον τεχνιτών και αναφέρουν 
θυσίας των τη Δήμητρι καί Κόρη1. Κατ’ άλλην επιγραφήν, τοΰ 4ου π.Χ. αίώ- 
νος πιθανώς, ό δήμαρχος (τής Έλευσΐνος) τέϋνκε τώ Διονύσω νπερ υγείας και σωτηρίας 
των δημοτών2. Ό Διόνυσος, ως καί οί άλλοι ’Ολύμπιοι θεοί, έλατρεύετο εις την πόλιν 
τής Έλευσΐνος υπό των πολιτών της, ούχί όμως καί εις τά Έλευσίνια ώς ’ισότιμος 
ή ακόμη καί άς δευτερεύων θεός τής λατρείας τών Μυστηρίων. Νομίζω ότι αί μαρ- 
τυρίαι τών πηγών μας είναι σαφείς καί αποκλείουν όριστικώς τοιαΰτην λατρείαν.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΥΛΩΝΑΣ

1 IG II Is,2 1338, στ. 6 (μετά τό 86 π.Χ.)· 2 IG II 12,2 1194 στ. 4-6 (4ης εκατονταετηρίδας π.Χ.).
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