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Σο πρόβλθμα που καλείται να λφςει ο μελετθτισ ςτθν ανίχνευςθ των Διονυςιακϊν 
και Ορφικϊν μυςτθρίων, εκτόσ των ελάχιςτων και πολλζσ φορζσ αντιφατικϊν 
πλθροφοριϊν, είναι αφενόσ ποια θ ςχζςθ του Ορφζα με τον Διόνυςο, και αφετζρου 
θ ανακάλυψθ του -ποιόσ προθγείται ποίου -. 
Ο Διόνυςοσ είναι ο «νεϊτεροσ» κεόσ που εντάχκθκε ςτο αρχαιοελλθνικό πάνκεον, ο 
οποίοσ όμωσ επζδραςε καταλυτικά μετά τον 6ο αιϊνα, τόςο ςτθν κρθςκεία όςο και 
ςτθν τζχνθ, το κζατρο και τθν ποίθςθ. φμφωνα με τθν μυκολογία ο Διόνυςοσ ιταν 
υιόσ Κεοφ -του Δία- και μίασ κνθτισ τθσ εμζλθσ, τθν οποία γονιμοποίθςε ο Δίασ, με 
τθν μορφι χρυςισ βροχισ. 
Θ Ιρα από ηιλια ζπειςε τθν εμζλθ όταν ιταν ςε εν - Δια- φζρουςα, να ηθτιςει από 
τον Δία να εμφανιςτεί μπροςτά τθσ με τθν Κεϊκι μορφι του. Θ εμζλθ δεν άντεξε 
τθν κζα του Κεοφ και πζκανε. Ο Δίασ για να ςϊςει το βρζφοσ Διόνυςο, τον μεγα-
λϊνει ςτον μθρό του, από όπου βγικε όταν ιρκε θ μζρα να γεννθκεί. Ζτςι ο Διό-
νυςοσ λζγεται ότι ζχει διπλι γζννθςθ. 
τθν Ορφικι εκδοχι του μφκου ο Διόνυςοσ Ηαγρζασ γιοσ του Δία και τθσ Περςε-
φόνθσ, ωσ βρζφοσ καταςπαράςςεται από τουσ Σιτάνεσ μετά από προτροπι τθσ 
Ιρασ. Θ Ακθνά ςϊνει τθν καρδία του Διόνυςου τθν οποία παρζδωςε ςτον Δία, ο 
οποίοσ ςτθν ςυνζχεια γεννά επίςθσ για δεφτερθ φορά τον Διόνυςο. 
Ο Δίασ όμωσ εξοργιςμζνοσ από τθν πράξθ των Σιτάνων τουσ κατακεραφνωνει, και 
από τθ ςτάχτθ τουσ, προςκζτοντασ λίγο νερό, ζφτιαξε τθν ανκρϊπινθ φυλι. 
Επειδι όμωσ οι Σιτάνεσ είχαν φάει τον Διόνυςο πζραςε μζςα τουσ το Κεϊκό 
ςτοιχείο, και από αυτοφσ ςε εμάσ. Ζτςι είχαν πλζον μζςα τουσ Κεϊκι φφςθ αλλά και 
ζνα βαρφ αμάρτθμα. 
υνεπϊσ ςε επίπεδο ςυμβολιςμοφ, ο άνκρωποσ οφείλει να νικιςει το «τιτανικό» 
ςτοιχείο, και να ενωκεί με το Κεό-Διόνυςο, ενιςχφοντασ το ενυπάρχον ςε αυτόν 
Κεϊκό ςτοιχείο του Διόνυςου Ηαγρζα». 



Και ςτισ δφο εκδοχζσ του μφκου λοιπόν, ζχουμε ζναν Κεό που « πεκαίνει » και « 
αναγεννάται ». υνεπϊσ ζχουμε για πρϊτθ φορά ςτον Ελλθνικό χϊρο τθν εμφάνιςθ 
ενόσ Κεοφ που, υπόκειται ςε φκορά, κάνατο και επαναγγζνθςθ, κάτι που πριν 
κεωροφνταν αδιανόθτο. 
Ο «Κεϊκόσ κάνατοσ» και θ «αναγζννθςθ», ςυμβολίηει τισ περιοδικζσ λειτουργίεσ τθν 
Φφςθσ, τισ καταςτροφζσ τισ εναλλαγζσ ηωισ και κανάτου τθσ. υμβολιςμοί που κα 
είναι εφεξισ κοινό μοτίβο τόςο ςτα Μικρά, όςο και ςτα Μεγάλα Διονφςια και 
Ελευςίνια Μυςτιρια, είτε με το μφκο του Διονφςου, είτε με εκείνο τθσ Περςεφόνθσ 
και τθσ αναηθτοφςασ, ωσ Δθϊ, Διμθτρασ. 
φμφωνα με τον Θρόδοτο οι Πελαςγοί άκουςαν για τον Διόνυςο πολφ αργότερα 
από τα ονόματα των άλλων Κεϊν. 
Ο Παυςανίασ αναφζρει τον Πιγαςο, ιερζα του Διόνυςου από τθν Βοιωτία, ο οποίοσ 
πιγε ςτθν Ακινα το άγαλμα του Κεοφ κζλοντασ να ειςαγάγει τθν λατρεία του. Οι 
Ακθναίοι όμωσ δεν τον δζχκθκαν μίασ και ο Διόνυςοσ προςζβαλε τα αιδοία των 
Ακθναίων ανδρϊν με νόςο τθν οποία δεν μποροφςαν να κεραπεφςουν, εξαναγκά-
ηοντάσ τουσ να τον λατρεφςουν φτιάχνοντασ φαλλοφσ προσ τθν χάρθ του. 
Ο Ευριπίδθσ ( Βάκχεσ, ) παριςτάνει τθ διονυςιακι λατρεία ςαν είδοσ «παγκόςμιασ 
κρθςκείασ», θ οποία προζρχονταν από τα βουνά τθσ Λυδίασ και τθσ Φρυγίασ, ςφμ-
φωνα όμωσ με τουσ περιςςότερουσ ςφγχρονουσ μελετθτζσ ο Διόνυςοσ είναι κρακι-
κισ προζλευςθσ. 
ταδιακά ο Διόνυςοσ από Κεόσ του τρφγου και του οίνου, κα μεταβλθκεί ςε Κεό 
των γυναικϊν, θ λατρεία των οποίων ιταν «οργιαςτικι». 
Σαυτόχρονα από Κεόσ τθσ ευκυμίασ γίνεται ο «πάςχων Κεόσ» ςτον οποίο ιταν 
αφιερωμζνοι οι 3 μινεσ του χειμϊνα, κατά τουσ οποίουσ κατζβαινε ςτον κάτω 
κόςμο. τθν ςυνζχεια ζρχονταν ξανά ςτθν ηωι τθν άνοιξθ (όςον καιρό δθλαδι ο 
αδελφόσ του Απόλλωνασ ο κφριοσ του δελφικοφ χϊρου, ζλειπε ςτουσ Τπερβό-
ρειουσ ). Σουσ μινεσ αυτοφσ αντί για τον παιάνα του Απόλλωνα αντθχοφςε ςτουσ 
Δελφοφσ ο δικφραμβοσ, το λατρευτικό τραγοφδι του Διονφςου. Σότε και οι Βάκχεσ 
των Δελφϊν ανζβαιναν ςτον Παρναςςό για να χαιρετιςουν τθν «ανάςταςθ του». 
Ζτςι ςτθν κλαςςικι εποχι ο Διόνυςοσ δεν είναι πια μόνον ο Κεόσ του κραςιοφ. Ο 
Πλοφταρχοσ το επιβεβαιϊνει με ζνα χωρίο του Πινδάρου, όπου ο Διόνυςοσ αναφζ-
ρεται ωσ δενδρίτθσ ι εν - δενδροσ, ωσ θ δφναμθ δθλαδι που ενυπάρχει ςτο δζντρο, 
ανκιοσ - ο φορζασ τθσ άνκθςθσ, κάρπιοσ - ο φορζασ των καρπϊν, φλεφσ ι φλζωσ - θ 
πλθςμονι τθσ ηωισ. 
Περιοχι του είναι, όπωσ λζει ο Πλοφταρχοσ, ολόκλθρθ θ υγρι φφςθ όχι μόνο θ 
ρευςτι φωτιά του ςταφυλιοφ, αλλά και ο χυμόσ που ανεβαίνει ςτο νζο δζντρο, το 
αίμα που χτυπάει ςτισ φλζβεσ του νεαροφ ηϊου, όλα τα μυςτθριϊδθ και ανεξζλε-
γκτα ρεφματα, θ πλθμμυρίδα και θ άμπωτθ μζςα ςτθ ηωι τθσ φφςθσ. 
Οι γιορτζσ του Διονφςου ιταν και θ αρχι του κεάτρου, του ςατυρικοφ δράματοσ, 
τθσ κωμωδίασ και τθσ τραγωδίασ. Οι ιερζσ τελετζσ του Διονφςου γιορτάηονται κάκε 
δυο χρόνια ςτισ αρχζσ του Δεκζμβρθ ςτον Παρναςςό, και ςε αυτά ζπαιρναν μζροσ 
μόνο οι γυναίκεσ Μαινάδεσ ι Βάκχεσ, οργανωμζνεσ ςε κιάςουσ. 
Οι Μαινάδεσ ι Κυϊάδεσ γνωςτζσ και ωσ Βάκχεσ αποτελοφςαν τισ ιζρειεσ του Διονφ-
ςου, οι οποίεσ ιταν γυναίκεσ αφιερωμζνεσ ςτο Κεό Διόνυςο, και αποτελοφςαν το 
ιερατείο τθσ διονυςιακισ λατρείασ. Ο Ορφζασ αργότερα τισ απζκλειςε από τα 
αναμορφωμζνα μυςτιρια του και αυτζσ εκδικοφμενεσ, ςφμφωνα με τον μφκο, τον 
φόνευςαν. 



Οι Βάκχεσ πριν τθν τζλεςθ των διονυςιακϊν τελετουργιϊν υποβάλλονταν ςε διά-
φορα τελετουργικά κακαρότθτασ, που περιελάμβαναν νθςτεία, αλλά και ςεξουα-
λικι αποχι. Κατά τθν διάρκεια των τελετουργιϊν οι Βάκχεσ «βάκχευαν» ζπεφταν 
δθλαδι ςε « κρθςκευτικι μανία » δια μζςω των τελετουργικϊν χορϊν, τραγουδιϊν, 
και κραυγϊν υπό των ιχο κυμβάλων. Οι Βάκχεσ δροφςαν αλλόφρονεσ ςε κατάςταςθ 
καταλθψίασ υπό τθν επιρεια του πνεφματοσ που τισ είχε καταλάβει. Εδϊ ανιχνεφ-
εται και ο Διονυςιακόσ μυςτικιςμόσ, ςφμφωνα με τον οποίο ο Διόνυςοσ ενωνόταν 
με τισ ψυχζσ των μυθμζνων μζςω τθσ τελετουργικισ « ζκςταςθσ ». 
Οι Βάκχεσ κρατοφςαν ςτο ζνα χζρι αναμμζνο πυρςό και ςτο άλλο τθν μακριά ράβδο 
τουσ, τον Κφρςο, ςτολιςμζνο ςτθν κορυφι με κιςςό, ενϊ κάποιεσ κρατοφςαν ςτα 
χζρια και φίδια, ίςωσ κατάλοιπο των Κρθτικϊν μυςτθρίων. Φοροφςαν επίςθσ τθν « 
νεβρίδα » που ιταν το ηϊο που καταβροχκίηονταν κατά τθν διάρκεια τθσ Ωμοφα-
γίασ ( ςυνικωσ ταφρου ). 
Ο Ευριπίδθσ χωρίηει ςε δφο ςτάδια τθν Ωμοφαγία. Οι Μαινάδεσ πρϊτα ξζςχιηαν το 
κφμα, ενϊ ευρίςκετο ακόμθ εν ηωι πολλζσ φορζσ, και κατόπιν ζτρωγαν το κρζασ 
του ωμό, όπωσ ςυνζβαινε και ςτον μφκο του Διονφςου-Ηαγρζα. 
Ο Ευριπίδθσ αναφζρεται φανερά αμιχανοσ ςε αυτιν τθν ςυνικεια, δφο φορζσ 
(Βάκχεσ, Κριτεσ,), μιασ και τθν προςπερνάει γριγορα και διακριτικά. Και ο Πλοφτ-
αρχοσ περιγράφει και αυτόσ ωσ βάρβαρο ζκιμο και αυτόσ τον διαμελιςμό και τθν 
ωμοφαγία: 
«Τπάρχουν οριςμζνεσ τελετζσ και κυςιαςτικζσ τελετουργίεσ κακϊσ και άτυχεσ και 
ηοφερζσ θμζρεσ, κατά τισ οποίεσ λαμβάνουν χϊρα ωμοφαγίεσ και διαμελιςμοί και 
νθςτείεσ και ςτθκοχτυπιματα και επίςθσ επαίςχυντοι λόγοι, αναφορικά με πράγ-
ματα ιερά και μανία και κραυγζσ που υψϊνονται με ζνα δυνατό ιχο και το λαιμό να 
κινείται πζρα-δϊκε». 
Μςωσ γι’ αυτό οι μζρεσ που ορίηονταν για τθν ωμοφαγία ιταν «αποφράδεσ» και ςκυ-
κρωπαί». Είναι πολφ πικανό θ ωμοφαγία να γινόταν ςε «αναπαράςταςθ» τθσ θμζ-
ρασ όπου το νιπιο Διόνυςοσ καταςπαράχτθκε και καταβροχκίςτθκε από τουσ Σιτά-
νεσ. Από τθν άλλθ, πικανότατα κεωροφςαν ότι το κφμα ενςάρκωνε τισ ηωτικζσ δυνά-
μεισ του ίδιου του Κεοφ, που με τθν πράξθ τθσ ωμοφαγίασ μεταβιβάηονταν ςτουσ 
λάτρεισ του. Ο Κλιμθσ ο Αλεξανδρεφσ κατακρίνοντασ τισ τελετζσ αυτζσ αναφζρει: 
«Οι βάκχοι τελοφν όργια προσ τιμιν του μαινόμενου Διόνυςου, με ωμοφαγία 
τθροφν τθν ιερι μανία και θ τελετουργία τουσ ολοκλθρϊνεται με το μοίραςμα τθσ 
ςάρκασ των ςφαγιαςκζντων κυμάτων, κακϊσ είναι ςτεφανωμζνοι με φίδια ». 
τθν Ακινα τα μικρά Διονφςια τελοφνταν τον μινα Ποςειδεϊνα ( τζλθ Δεκεμβρίου, 
αρχζσ Λανουαρίου ), διακρίνονταν δε ςτα «κατά αγροφσ», και ςτα «κατά άςτυ». Σα 
μεγάλα Διονφςια τελοφνταν κατά τον μινα Ανκεςτθρίωνα ( τζλοσ Φεβρουαρίου, 
αρχζσ Μαρτίου ), και τον Ελαφθβίωνα ( 28 Μαρτίου μζχρι 2 Απριλίου ). 
Ο Διόνυςοσ κα παίξει με τθν πάροδο του χρόνου κεντρικό ρόλο και ςτα Ελευςίνια 
μυςτιρια ωσ «υιόσ Μακχοσ» , γίνεται το κφριο αντικείμενο τθσ μυςτικισ λατρείασ των 
Ορφικϊν, και ςταδιακά αναπτφςςει ςχζςεισ με τισ Κεζσ τθσ γθσ, και Κεζσ τθσ 
γονιμότθτασ (Ρζα, Ιρα, Διμθτρα, Αριάδνθ, Περςεφόνθ). Ποίοσ ο λόγοσ όμωσ τθσ 
αναδιαμόρφωςθσ τόςο του Διονφςου όςο και των τελετϊν του; 
Θ απάντθςθ είναι ο Ορφιςμόσ και ο δάςκαλοσ Ορφζασ. Ο Ορφιςμόσ κατζχει 
ξεχωριςτι κζςθ ςτθν πορεία τθσ αρχαίασ Ελλθνικισ κρθςκείασ και φιλοςοφίασ, 
κακϊσ ειςάγει νζα μυςτικιςτικά ςτοιχεία ςτθν κρθςκεία, αλλά και τθν ζννοια του  
Κεοφ δθμιουργοφ. 



Ο Πρόκλοσ μασ αποκαλφπτει ςτα ςχόλια εισ τον Πλατωνικό Σίμαιο: 
«Πράγματι όλθ θ Ελλθνικι κρθςκεία προζρχεται από τθν Ορφικι μυςταγωγία. 
Πρϊτα ο Πυκαγόρασ εδιδάχκθ από τον Αγλαόφθμο τα μυςτιρια των Κεϊν, και 
δεφτεροσ ο Πλάτων αντελιφκθ τθν ολοκλθρωμζνθ ςχετικϊσ με αυτά γνϊςθ από τα 
Πυκαγόρεια και Ορφικά γραπτά» . 
O Ορφιςμόσ πρεςβεφει ζνα είδοσ πανκεϊςτικοφ μονοκεϊςμοφ, μιλά για διττι ουςία 
του ανκρϊπου, Κεία και τιτανικι, κεωρεί το ςϊμα ωσ τάφο τθσ ψυχισ, δζχεται τθν 
μετεμψφχωςθ, ειςάγει τουσ κακαρμοφσ, τθν νθςτεία και τθν αποχι από το κρζασ, 
εκεί που πριν υπιρχε θ Διονυςιακι «ωμοφαγία». Ποίοσ όμωσ ιταν ο Ορφζασ; 
Ο Ορφζασ ςφμφωνα με τθν μυκολογία ζηθςε πριν τον Σρωικό πόλεμο (ο οποίοσ 
ζγινε με τισ πιο ςυντθρθτικζσ εκτιμιςεισ γφρω ςτο 1500 π.χ ). Πατζρασ του ιταν ο 
Οίαγροσ βαςιλζασ τθσ Κράκθσ, και μθτζρα του θ Μοφςα Καλλιόπθ. Θ ςυμμετοχι 
του ςτθν Αργοναυτικι Εκςτρατεία και θ κατάβαςι του ςτον Άδθ με ςκοπό να επαν-
αφζρει ςτον πάνω Κόςμο τθν Ευρυδίκθ, αποτελοφν τα ςθμαντικότερα ςτοιχεία τθσ 
μυκικισ ηωισ του. 
Θ δφναμθ τθσ μουςικισ και τθσ φωνισ του ιταν τζτοια, που μποροφςε να κατευ-
νάςει τθν οργι των κυμάτων, να υπεριςχφςει του τραγουδιοφ των ςειρινων, να 
αδρανοποιιςει τον δράκο φφλακα του χρυςόμαλλου δζρατοσ, να μαγεφει τον 
κζρβερο ζωσ και τον Πλοφτωνα κατά τθν κάκοδό του ςτον Άδθ. 
τον αντίςτοιχο μφκο, ο Πλοφτωνασ ο βαςιλιάσ του Κάτω Κόςμου δζχτθκε να ελευ-
κερϊςει τθν αγαπθμζνθ του Ευρυδίκθ, με τον όρο εκείνθ να μθν μιλιςει ςτον 
Ορφζα, και εκείνοσ να μθν τθν κοιτάξει ζωσ ότου βγουν ςτο φωσ του Ιλιου. 
Ο Ορφζασ όμωσ αδθμονϊντασ να τθν αντικρίςει, ςτράφθκε λίγο πριν φτάςουν ςτθν 
«ζξοδο» και θ ςκιά τθσ Ευρυδίκθσ επζςτρεψε ςτον κόςμο των νεκρϊν. 
Ο Ορφζασ περιπλανιόταν για 7 θμζρεσ δίχωσ τροφι κρθνϊντασ για τον δεφτερο 
χαμό τθσ γυναίκασ του.  
Από τότε ζγινε αδιάφοροσ προσ τισ γυναίκεσ και ταπείνωνε όςεσ τον πλθςιάηανε. 
Μερικοί λζνε πωσ μθ αντζχοντασ τον πόνο, αυτοκτόνθςε. 
Άλλοι λζνε πωσ ο Διόνυςοσ τον τιμϊρθςε επειδι περιφρονοφςε τα μυςτιριά του και 
ζςτειλε τισ Βάκχεσ του να διαςπάςουν τα μζλθ του και να τα πετάξουν μακριά. 
Οι Μοφςεσ τότε μάηεψαν τα μζλθ του και τα ζκαψαν ςτα Λείβδθκρα, ενϊ το κεφάλι 
του που το ζριξαν ςτον Ζβρο κατζλθξε ςτθ Λζςβο. 
Άλλοι λζνε πωσ ο Ορφζασ κανατϊκθκε από τισ γυναίκεσ τθσ Κράκθσ που τον 
εκδικικθκαν επειδι τισ απζκλειςε από τα Μυςτιριά του. 
Ο Ορφζασ ιταν μουςικόσ, «προφιτθσ», «δάςκαλοσ» που ζφερε μαηί του μία νζα 
κρθςκεία επικυμϊντασ να αναμορφϊςει τθν παλιά. Είναι θ πρϊτθ φορά που ςτθν 
Λςτορία τθσ Ελλθνικισ Κρθςκείασ που ςυναντοφμε τον ιδρυτι μιασ Κρθςκείασ, ο 
οποίοσ είναι άνκρωποσ αλλά ςυγχρόνωσ μυκικόσ ιρωασ, ο οποίοσ πεκαίνει ωσ 
μάρτυρασ τθσ πίςτθσ του. 
Γνωρίηουμε ότι ο Ορφζασ αναδιοργάνωςε και αναμόρφωςε τισ τελετζσ του Βάκχου, 
ςε ποιο βακμό όμωσ αναδιοργάνωςε μια κρθςκεία ι αναπλάςτθκε ο ίδιοσ ποτζ δεν 
κα το γνωρίςουμε πλιρωσ. 
Σο ερϊτθμα που τίκεται λοιπόν είναι ο Ορφιςμόσ υπιρξε θ εξζλιξθ τθσ Διονυςιακισ 
λατρείασ ι ο Ορφιςμόσ χρθςιμοποίθςε ωσ «όχθμα» και μεταςχθμάτιςε τθν Διονυςι-
ακι λατρεία. 
Σο ςίγουρο είναι ότι ο Ορφιςμόσ και οι ορφικζσ τελετζσ είχαν ζρκει ςτθν Ακινα πριν 
τθν κλαςςικι περίοδο. Ο ανϊνυμοσ ςυγγραφζασ του ζργου « φιλοςοφοφμενα » μασ 



λζει ότι οι «βακχικζσ τελετζσ του Ορφζα» είχαν εδραιωκεί και δοκεί ςτουσ 
ανκρϊπουσ τθσ Φλφασ ςτθν Αττικι πριν τθν κακιζρωςθ των «Ελευςίνιων τελετϊν 
μφθςθσ». 
Με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο ο Ορφζασ τροποποίθςε οργάνωςε και αναδιαμό-
ρφωςε τισ βακχικζσ τελετζσ. 
ε αυτό το ςθμείο δεν κα μποροφςαμε να μθν εντοπίςουμε τισ ομοιότθτεσ που 
μοιράηονται ο Διόνυςοσ και ο Ορφζασ με τον Λθςοφ Χριςτό, εάν και είναι γνωςτζσ. 
Είναι οι « ποιμζνεσ» και «ςωτιρεσ» που αναμορφϊνουν τισ κρθςκείεσ. 
ε όλθ του θ ηωι παρουςιάηεται να φζρει τθν τάξθ και τθν ευπρζπεια ςε ζνα 
οργιαςτικό και κορυβϊδεσ τυπικό. Ο Ορφζασ γενικά πιςτεφεται ότι ιρκε από τθν 
Κράκθ, αλλά ίςωσ και να ιρκε από τον νότο, και ςυγκεκριμζνα από τθν Κριτθ. Ο 
Διόδωροσ μάλιςτα λζει ότι ο Ορφζασ πιγε ςτθν Αίγυπτο για να μάκει τισ τελετζσ και 
τθν κεολογία του. 
Σο πιο πικανό είναι να υπιρχαν πολλοί με το όνομα Ορφζασ, τα ίχνθ όμωσ του 
πρϊτου μεγάλου διδαςκάλου Ορφζα χάνονται ςτα βάκθ τθσ προϊςτορίασ. φμφωνα 
με τον Διόδωρο τον ικελιϊτθ, ο Διόνυςοσ προθγείται του Ορφζα: 
«Ο Χάροψ παπποφσ του Ορφζα, βοικθςε το Κεό και ο Διόνυςοσ ςε ζνδειξθ ευγνω-
μοςφνθσ του δίδαξε τα όργια των τελετϊν του. Ο Χάροψ τα μετάδωςε ςτον γιο του 
Οίαγρο και ο Οίαγροσ ςτον Ορφζα. Ο Ορφζασ όντασ εκ φφςεωσ χαριςματικόσ και 
περιςςότερο εκπαιδευμζνοσ από τον κάκε ζνα, ζκανε πολλζσ τροποποιιςεισ ςτισ 
οργιαςτικζσ τελετζσ για αυτό ονομάηουν τισ τελετζσ που προιλκαν από τον Διόνυςο 
Ορφικζσ», 
Ο Θράκλειτοσ επίςθσ λζει για τον Ορφζα: « Ρφκμιςε τθν κρθςκεία του Διονφςου 
ςτθν Κράκθ ςτο όροσ Αίμοσ όπου λζνε ότι υπάρχουν κάποια γραπτά ςε πινακίδεσ 
του». 
Ο Απολλόδωροσ όμωσ δθλϊνει ότι ο Ορφζασ: « επινόθςε τα μυςτιρια του Διονφςου 
…». 
Ο Κόνων τθν εποχι του αυτοκράτορα Αυγοφςτου αναφζρει: 
«Κοντά ςτο Διόν είναι ζνα χωρίο που ονομάηεται Πίμπλεια, όπου ζηθςε ο Ορφζασ. Ο 
Ορφζασ ιταν από τθν φυλι των Κικόνων, και ιταν άνκρωποσ με μαγικζσ δυνάμεισ 
όςον αφορά τθν μουςικι και τθν μαντεία. Περιφερόταν τελϊντασ οργιαςτικζσ 
τελετζσ, και αργότερα γεμάτοσ αυτοπεποίκθςθ απόκτθςε πολλοφσ ακολοφκουσ και 
μεγάλθ επιρροι. Μερικοί τον δζχτθκαν οικειοκελϊσ άλλοι υποψιαηόμενοι ότι 
ετοιμάηει αναταραχζσ και ςυνομωςία του επιτζκθκαν και τον ζςφαξαν». 
φμφωνα με τον Αριςτοφάνθ: «Ο Ορφζασ μασ δίδαξε τα μυςτιρια, και πϊσ να 
λείψουμε από τον φόνο και γθτειζσ για τισ αρρϊςτιεσ και μαντολογιματα». 
Σζλοσ ο Ερατοςκζνθσ υποςτθρίηει: 
« Ο Ορφζασ δεν τιμοφςε τον Διόνυςο αλλά κεωροφςε τον Ιλιο ωσ μεγαλφτερο των 
Κεϊν, τον οποίο ονόμαηε επίςθσ Απόλλωνα. Και ξυπνϊντασ νωρίσ το πρωί ανζβαινε 
ςτο βουνό που ονόμαηε Παγγαίο και περίμενε τθν ανατολι του Ιλιου για να δει τθν 
πρϊτθ του αχτίδα. Για τοφτο ο Διόνυςοσ εξοργίςτθκε και ζςτειλε εναντίον του τισ 
Βαςςαρίδεσ του, όπωσ λζει ο ποιθτισ Αιςχφλοσ. Και τον κατακρεοφργθςαν και τον 
διαμζλιςαν». 
Ζχουμε λοιπόν αντιφατικά ςτοιχεία. ε κάκε περίπτωςθ θ αρχαία παράδοςθ ςε 
πολλζσ περιπτϊςεισ ικελε τον Ορφζα «εχκρό» του Διονφςου, και κφμα των πιςτϊν 
του Κεοφ. Αντικειμενικά υπάρχουν βαςικζσ διαφορζσ μεταξφ του Ορφζα και του 
Διόνυςου. 



Ο Ορφζασ ποτζ δεν παίηει τον αυλό που επιφζρει τθν μανία οφτε χτυπά εκκωφα-
ντικά τα κφμβαλα, ςτον αντίποδα ο Διόνυςοσ είναι ο Κεόσ τθσ μζκθσ τθσ ζκςταςθσ 
και του κορφβου. 
Σο μεγάλο βιμα του Ορφζα είναι ότι διατθρϊντασ τθν βακχικι πίςτθ πωσ άνκρωποσ 
μπορεί να φτάςει «μζκεξθ», ςτθν «κζωςθ» κάτι που πριν αποτελοφςε φβρθ, άλλαξε 
τθν αντίλθψθ του τι είναι Κεόσ, και επεδίωξε να αποκτιςει αυτι τθν Κεότθτα με 
εντελϊσ διαφορετικά μζςα. Για τον Ορφιςμό ο Κεόσ κατοικεί ςτα βάκθ του είναι 
μασ, κρυμμζνοσ ςτθν φλθ και κακικον μασ είναι να τον απελευκερϊςουμε από τα 
δεςμά των Σιτάνων. 
Θ «κζωςθ» που αναηθτοφςαν ςτο εξισ δεν ιταν ςωματικι μζκθ αλλά πνευματικι 
ζκςταςθ, και τα μζςα που υιοκζτθςαν δεν ιταν θ οινοποςία, αλλά αποχι και 
τελετζσ κακαρμοφ. Ζωσ τότε αποτελοφςε φβρθ ο άνκρωποσ να κζλει να γίνει Κεόσ, 
ενϊ οι ανκρωπινζσ ςφμφορεσ από τθν άλλθ πιςτεφονταν ότι οφείλονταν ςτισ 
χκόνιεσ δυνάμεισ των νεκρϊν ι των θρϊων και ο εξαγνιςμόσ γινόταν με αιματθρζσ 
κυςίεσ. Μερικοί υποςτθρίηουν πωσ θ ςπουδαιότερθ ςυμβολι του Διονφςου ςτθν 
κρθςκεία τθσ αρχαίασ Ελλάδοσ, ιταν θ ελπίδα που ζφερε για ακαναςία, κάτι που 
οφείλετε ςτουσ Ορφικοφσ οι οποίοι αναμφίβολα πίςτευαν ςτθν μελλοντικι ηωι. 
Θ επίδραςθ του Ορφιςμοφ ιταν καταλυτικι κακϊσ ειςιγαγε ςτον Ελλθνικό κόςμο 
το ςτοιχείο του μυςτικιςμοφ και του δυϊςμοφ ψυχισ-ςϊματοσ, του πνεφματοσ και 
φλθσ, όπωσ αποκαλφπτει και θ χρυςι πλάκα του Λππωνίου αναφερόμενθ ςτθν κατα-
γωγι τθσ ψυχισ : « Είμαι παιδί τθσ Γθσ και του Ζναςτρου Ουρανοφ»...Πριν τουσ 
Ορφικοφσ και ςφμφωνα με τθν Ομθρικι άποψθ θ ψυχι ιταν μια ςκιά που εγκατζ-
λειπε τον νεκρό τθν ςτιγμι του κανάτου για να οδθγθκεί ςτο Βαςίλειο του Άδθ. 
Οι Ορφικοί υποςτιριηαν ότι θ ψυχι είναι αυτό που υποκινεί τον άνκρωπο, θ αρχι 
όλων, ενϊ ο ςϊμα θ φυλακι τθσ ψυχισ, κάτι που πζραςε και ςτον Χριςτιανιςμό. 
Πίςτευαν ότι θ ψυχι είναι κεϊκι και ενςαρκϊνεται λόγω ενόσ προγενζςτερου 
αμαρτιματοσ τθσ. Ζτςι υπάρχοντασ ςτο ςϊμα εκτόσ από το ότι φυλακίηεται, 
λυτρϊνεται κιόλασ μζςα από τον κφκλο τθσ επαναλαμβανόμενθσ μετενςάρκωςθσ. 
Οι Ορφικοί πρϊτοι πίςτεψαν πωσ όχι μόνο είναι δυνατι θ επιςτροφι του νεκροφ 
ςτον επίγειο κόςμο ( μετενςάρκωςθ ), αλλά ότι μπορεί κάποιοσ να βγει από τον 
αιϊνιο κφκλο των ςυνεχόμενων μετενςαρκϊςεων. 
τθν Ολβία του Εφξ. Πόντου, ανακαλφφκθκαν οςτζινεσ πλάκεσ, του 5ου πχ αιϊνα, 
με τισ λζξεισ : ΒΛΟ - ΚΑΝΑΣΟ - ΒΛΟ. 
Οι μυςτθριακζσ τελετζσ του Ορφιςμοφ διακρίνονταν ςε δφο επίπεδα, ςτον εξαγνι-
ςμό και ςτθν μφθςθ, και διαδραματίηονταν τθν νφκτα ςυμβολίηοντασ τθν μετάβαςθ 
από το ςκότοσ τθσ άγνοιασ ςτο φωσ τθσ αλικειασ. 
Δια μζςου τθσ μφθςθσ ςτα Ορφικά Μυςτιρια αποκαλφπτονταν ςτον άνκρωπο οι 
αρχετυπικζσ αλικειεσ, ζχοντασ ωσ αρωγό τον Κεό Διόνυςο ποφ ιταν ο λυτρωτισ τθσ 
ανκρϊπινθσ ψυχισ, που τθν οδθγοφςε ςτθν ακαναςία του ουρανοφ. 
Οι Ορφικοί ςυγκεντρϊνονταν είτε ςε οικίεσ, είτε ςε φυςικά ςπιλαια για να ψάλουν 
φμνουσ και να γνωρίςουν τθν διδαςκαλία του Ορφζα, υπό το φωσ του ιεροφ πυρ 
που δεν ζςβθνε πότε. Θ επίδραςθ του Ορφιςμοφ επθρζαςε τόςο πολφ τον Πυκαγό-
ρα, ϊςτε τθν εποχι του Πειςιςτράτου ιταν πολφ δφςκολο να ξεχωρίςουν τα γνιςια 
Ορφικά από τα Πυκαγόρεια μυςτιρια. 
Ο Ορφιςμόσ επζδραςε καταλυτικά ςτθν Ελλθνικι φιλοςοφία για δυο λόγουσ: 
φμφωνα με τον Ορφιςμό ο Κεόσ κατοικεί ςτα βάκθ του αυτοφ μασ, κρυμμζνοσ 
ςτθν φλθ.  



Ο Διονυςιακόσ άνκρωποσ μπορεί εξ ιδίων να απελευκερωκεί από τα Σιτανικά 
δεςμά του και να ςωκεί.  
Θ Κεϊκι προζλευςθ τθσ ψυχισ ενοποιεί όλουσ τουσ ανκρϊπουσ και τουσ φζρνει ςε 
απευκείασ ζνωςθ με τθν Κεία ουςία. 
φμφωνα με τθν Ορφικι κεογονία αρχικά ςτο φμπαν υπιρχε θ ςυνεχισ ροι του 
Χρόνου από τθν οποία προιλκαν οι δφο Κοςμογονικζσ Ουςίεσ: Υδωρ και Γθ, Αικιρ 
και Χάοσ. Διάμεςο του Φάνθ Ζρωτα δθμιουργικθκε το Ορφικό Ωόν, από όπου προ-
ιλκε το ςφμπαν ( τουσ Ορφικοφσ Φάνθσ ονομάηεται ο πρϊτοσ Διόνυςοσ, ο Ηαγρεφσ 
που διαμελίςτθκε από τουσ Σιτάνεσ δεφτεροσ Διόνυςοσ, ενϊ ο τρίτοσ Διόνυςοσ είναι 
ο αναςτθμζνοσ από τον Δια ). 
χετικά με το Ορφικό αυγό ο Πρόκλοσ γράφει ( Πλάτων Σίμαιοσ ): 
« Όπωσ το ωόν περιελάμβανε τθν ςπερματικι αιτία του ηϊου, ζτςι και ο κρυφόσ 
διάκοςμοσ περιζχει κάκε τι το νοθτό. Και όπωσ το ηϊον ζχει διαιρεμζνα όςα 
ευρίςκοντο ςαν ςπζρματα ςτο ωόν, ζτςι και ο Κεόσ προάγει ςε εμφάνιςθ το άρρθ-
τον και ακατάλθπτον των πρϊτων αιτίων. Για τοφτο ο Φάνθσ δοξάηεται ωσ κιλυσ και 
δθμιουργόσ». 
και ο Κλιμθσ : 
«Μζςα ςτθν περιφζρεια του Ωοφ διαμορκϊκθκε ζνα αρρενόκθλυ ηωντανό ον, με 
πρόνοια του ενυπάρχοντοσ μζςα κεϊκοφ πνεφματοσ, το οποίο ο Ορφζασ το απο-
καλεί Φάνθτα, διότι όταν φάνθκε, από αυτόν ζλαμψε το παν, με το φζγγοσ του 
διαπρεπζςτερου ςτοιχείου, του πυρόσ, εκπλθροφμενο μζςα ςτο υγρό ςτοιχείο» 
Σο Υδωρ ι Αικζρασ Ζν, αποτελεί τθν πρϊτθ Κοςμογονικι Ουςία, ι Ενεργθτικι Αρχι, 
θ «υνεχισ Ουςία». Θ Γθ ι Χάοσ ι Πάςχον ι Αόριςτοσ Δυάσ ι Ζτερον ι Άπειρον των 
Πυκαγορείων, το οποίο βρίςκεται ςε κατάςταςθ αμορφίασ, αταξίασ, αρρυκμίασ, 
ςυγχφςεωσ, ταραχισ, αποτελεί τθν «Μεριςτι Ουςία» θ οποία ζχει τθν ιδιότθτα τθσ 
κίνθςθσ και τθσ ηωισ και διακόπτει το ςυνεχζσ τθσ ςυνεχοφσ ουςίασ. Σο Ζν και θ 
Δυάσ είναι οι δφο πρϊτεσ κοςμογονικζσ ουςίεσ, οι οποίεσ ςυνιςτοφν όλθ τθν 
δθμιουργία. Από αυτζσ και διάμεςο τθσ ενζργειασ του Φάνθ-Ζρωτα που προκαλεί 
τθν επαφι και μίξθ των ςτοιχείων αρχίηει θ πορεία του κόςμου. Ο κόςμοσ γίνεται 
αντιλθπτόσ ωσ Ζνασ που πολλαπλαςιάηεται εςωτερικά με τθ δθμιουργία των διαφό-
ρων μορφϊν ηωισ. Σόςο οι Κεοί, όςο και οι άνκρωποι κεωροφνται δθμιουργιματα 
του Κόςμου, ςτον οποίο μετζχουν και υπάγονται ςτουσ νόμουσ που διζπουν τθ 
δομι και λειτουργία του. Οι Κεοί και οι Κεζσ κεωροφνται κεματοφφλακεσ αυτϊν 
των νόμων, χωρίσ όμωσ να εκφεφγουν αυτϊν. 
Ο Χρόνοσ ποτζ δεν γερνά. Μετά από αυτόν ζρχεται το Χάοσ και ο Αικιρ. 
Ο Ορφικόσ Ζρωσ (Φάνθσ) με θλιοτροπικά και πανκεϊςτικά εμβλιματα. Ο κόςμοσ ςα 
ηϊνθ ελλειψοειδισ (ςχιμα αυγοφ) με τα ςθμεία του Ηωδιακοφ· πάνω και κάτω τα 
δφο μιςά του Κοςμογονικοφ Αυγοφ (βγάηοντασ φλόγεσ)· ανάμεςα ο Φάνθσ φτερω-
τόσ (ςαν Ζρωσ)· από το κεφάλι του δζςμεσ θλιακζσ (θλιοτροπιςμόσ τθσ μορφισ)· 
πίςω από τουσ ϊμουσ μεγάλο μιςοφζγγαρο· με φίδι γφρω ςτο κορμί ( ςα Χρόνοσ )· 
κεφάλια τράγου, λιονταριοφ, κριαριοφ ςτθ μζςθ του κορμιοφ· με το ςκιπτρο ςτ’ 
αριςτερό (ςα βαςιλεφσ του κόςμου) και τον κεραυνό ςτο δεξί ( ςα Ηευσ)· με δίχαλα 
πόδια ςαν Παν (κεόσ Παγκοςμικόσ)· και, ζξω από τον Ηωδιακό, ςτισ τζςςερισ γωνίεσ 
του αναγλφφου, που λείπουν εδϊ, τα κεφάλια των τεςςάρων Ανζμων (ςθμαντικά 
για τθν ορφικι κοςμοκεωρία). βθςμζνθ μζςα επιγραφι : Ε+YPHROSY*NE ET+ FELIX, 
κι άλλθ από κάτω: P(ecunia) P(osuit) FELIX PATER ( ιγουν : Sacrorum ). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Χρόνοσ ζφτιαξε μζςα ςτον Αικζρα ζνα αςθμζνιο αυγό. 
Από το αυγό αυτό βγικε πρϊτοσ ο Κεόσ Φάνθσ, ο μορφοποιθτισ του κόςμου. 
Ο Αριςτοφάνθσ τον αποκαλεί Ζρωτα, ενϊ αλλοφ τον αποκαλοφν Θρικεπαίο. 
Κατά τισ Ορφικζσ αντιλιψεισ, ο Φάνθσ γεννικθκε από το κοςμικό Ωόν. 
Είναι ο πρϊτοσ Κεόσ και δθμιουργόσ. Είναι ο πρϊτοσ που βαςίλευςε ςτο ςφμπαν 
και ςτον κόςμο. Ο Πρόκλοσ, που είναι μία από τισ κυριότερεσ πθγζσ των ορφικϊν 
κεωριςεων, λζει ότι κατά τθ βαςιλεία του Φάνθτοσ ι Θρικεπαίου, ηοφςε το Χρυςό 
Γζνοσ. Επίςθσ πάλι κατά τον Πρόκλο, ο Φάνθσ καταςκεφαςε το ςκιπτρο και πρϊτοσ 
βαςίλευςε ο Θρικεπαίοσ ι Θρικαπαίοσ. 
Ο Θρικεπαίοσ, κατά τθν Ορφικι κοςμογονία υπιρξε αυτόσ που μετείχε ςε αμφότερα 
τα φφλα, χαρακτθριηόμενοσ ωσ κυρίαρχοσ του κόςμου, ηωοδότθσ, πρωτόγονοσ. 
Κατά τθν ανωτζρω Κοςμογονία, δθμιουργικθκε κατ’ αρχάσ ο Χρόνοσ, εξ αυτοφ θ 
δυάσ Αικιρ και Χάοσ, τα οποία μετά του κοςμογονικοφ Ωοφ, παριγαγαν τθν πρϊτθ 
τριάδα. Εκ τθσ γονιμοποιιςεωσ του Ωοφ προιλκε ο Ζρωσ, ο Φάνθσ, δθλαδι ο Κεόσ 
του Φωτόσ και ο Μιτισ, ιτοι ο Κεόσ τθσ ςκζψθσ, τθσ φρόνθςθσ, αποτελζςαντεσ 
τοιουτοτρόπωσ τθν Δευτζρα τριάδα. Μετά τθσ τριάδοσ ταυτισ ςυνζνωναν οι Ορφι-
κοί τον Θρικαπαίον, ο οποίοσ ςυνδφαηε κατ’ αυτοφσ τθν ηωι, το φωσ και τθν φρό-
νθςθ. το Κεό αυτόν υπάρχει αφιερωμζνοσ ζνασ Ορφικόσ Υμνοσ, « Πρωτογόνου », 
που εκεί κακαρά οι Ορφικοί τον ταυτίηουν με τον Φάνθτα. 
 


