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Η Κρήτη, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στο κέντρο της Ανατολικής 
Μεσογείου, ήδη από τη Μινωική εποχή δέχθηκε αναπόφευκτα ποικίλες 
επιδράσεις και μάλιστα λατρευτικές από τη Μέση Ανατολή και την 
Αίγυπτο, ενώ η ίδια μάλλον επηρέασε καθοριστικά τις λατρευτικές 
συνήθειες της ηπειρωτικής Ελλάδας.1 Από την αρχαϊκή κιόλας εποχή οι 
Κρητικοί εμφανίζονται να κατέχουν ιδιαίτερες γνώσεις τις οποίες δια
δίδουν στην ηπειρωτική Ελλάδα, ιδιαίτερα στους τομείς της λατρείας, της 
μαντείας, των καθαρμών και των μυστηριακών τελετών, τομείς στους 
οποίους κάθε κοινωνία αποδεικνύεται κατ' εξοχήν συντηρητική. Αυτό 
μαρτυρούν ο 'Ομηρικός 'Ύμνος εις "Απόλλωνα (στ. 388-544), όπου οι 
πρώτοι ιερείς του μαντείου των Δελφών είναι Κρήτες, αλλά και ο 'Ομη
ρικός 'Ύμνος εις Αήμητραν (στ. 118-144), όπου η θεά επιλέγει την 
Κρήτη ως τόπο καταγωγής της, όταν μεταμφιέζεται σε θνητή γυναίκα για 
να αναζητήσει τη χαμένη κόρη της Περσεφόνη, και αργότερα διδάσκει τα 
μυστήρια της στα οποία όποιος θνητός μετέχει χαρακτηρίζεται όλβιος 
(στ. 470-482). Επιπλέον, σύμφωνα με μία από τις μυθολογικές παραδό
σεις, ο Καρμάνωρ καθαιρεί τον Απόλλωνα από το μίασμα της δολοφο
νίας της δράκαινας στους Δελφούς στην Τάρρα της Κρήτης (σημερινή 

1. Βλ. ιδιαίτερα Burkert 1992, 41-87, Σακελλαράκη-Σακελλαράκης 1987, Λεμπέση 
1987 και Willetts 1962. 
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Αγία Ρούμελη)2, ενώ περίπου το 670 π.Χ., ο Θαλήτας από τη Γόρτυνα 
καλείται, σύμφωνα με εντολή των Δελφών (κατά τι πυθόχρηστον), στη 
Σπάρτη για να τη γιατρέψει και να την απαλλάξει από λοιμό, πράγμα 
που επιτυγχάνει με τη μουσική του, και μάλιστα των παιάνων.3 

Στο τέλος του 7ου ή στην αρχή του 6ου αιώνα π.Χ. ένας άλλος Κρη
τικός, ο Επιμενίδης, μάντης και ιερέας του Δία και της Ρέας, τον οποίο 
μερικοί κατέτασσαν ως τον έβδομο των επτά σοφών (Διογ. Λαέρτιος 
1.13), μετακαλείται από τους Αθηναίους για να καθάρει την Αθήνα από 
λοιμό, το αποκαλούμενο Κυλώνειον άγος που προκάλεσαν οι Αλκμεω-
νίδες.4 Στον Επιμενίδη αποδίδεται επίσης και η αμφίσημη παροιμιακή 
ρήση, την οποία αναφέρει ο απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς 
Τίτον (1.12):5 Κρήτες αεί ψεϋσται, κακά θηρία, γαστέρες άργαί, και με την 
οποία φέρεται να προσπαθεί να δικαιολογήσει την πιο γνωστή λατρεία 
της Κρήτης, του Δία του επονομαζόμενου Κρηταγενούς σε αντιδιαστολή 
με τον Δία του Ολυμπίου δωδεκαθέου. Η παράδοξη αντίληψη ότι κάθε 
χρόνο ο Δίας πεθαίνει και ξαναγεννιέται, ακολουθώντας τους νόμους της 
φύσης για την αναπαραγωγή και τη γονιμότητα, αναμφίβολα προκαλούσε 
κατάπληξη και δυσπιστία και ερχόταν σε αντίθεση με τις ορθολογικές 
αντιλήψεις περί θεών των άλλων Ελλήνων. Το μοτίβο του αναγεννώμε-
νου θεού δεν είναι πρωτόγνωρο στην Ελλάδα, αφορά όμως άλλους 
θεούς ανάμεσα στους οποίους συγκαταλέγεται και ο Διόνυσος, και, 
σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ηροδότου (2.42, 144), παραπέμπει άμεσα 
στον Αιγυπτιακό Όσιρη τον οποίο ο ιστορικός ταυτίζει με τον Διόνυσο.6 

Οι Κρήτες πάντως όχι μόνο πίστευαν ότι ο αθάνατος Δίας πεθαίνει για 
να ξαναγεννηθεί, αλλά έδειχναν και τον τάφο του, κυρίως στο Ιδαίον 

2. Παυσανίας 2.7.7, 2.30.3, 10.7.2 και Burkert 1992, 62-64. 
3. Πλούτ., Περί Μουσικής 1146b6-l 147a και Burkert 1992, 42-46, 62-64. 
4. Διογ. Λαέρτιος 1.109-110. Πβ. Ηρόδ. 5.71 και Θουκ. 1.126.2-127.1 και βλ. Burkert 

1992,41-87. 
5. Βλ. επίσης Κλήμης, Στρωματεϊς 1.14.59, Κοκολάκης 1995 για τη λογοτεχνική εκμε

τάλλευση του θέματος κυρίως από τον 4ο αιώνα π.Χ. και εξής και Postlethwaite 
1999. 

6. Willetts 1962, 199-227. 
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Άντρον, αλλά και στον Γιούχτα και στη Δίκτη,7 όπου και τελούνταν 
μυστήρια τα οποία εν πολλοίς αγνοούμε. Αυτή την αντίφαση φέρεται να 
προσπαθεί να δικαιολογήσει ο Επιμενίδης με το ρητό του το οποίο 
επιδέχεται δύο ερμηνειών: είτε οι Κρήτες είναι πάντα ψεύτες και άρα ο 
Δίας είναι αθάνατος, είτε το ρητό του Επιμενίδη, αφού ο ίδιος είναι 
Κρητικός, είναι ένα ψέμα και άρα ο Δίας πεθαίνει και ξαναγεννιέται. 

Οι αρχαιολογικές και επιγραφικές ενδείξεις για τη λατρεία του Απόλ
λωνα, της Δήμητρας και του Δία στην Κρήτη παρουσιάζουν αντιστοιχίες 
με τη λατρεία των θεών αυτών στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά παρουσιά
ζουν και τοπικές ιδιαιτερότητες, κυρίως ως προς τον μυστηριακό τους 
χαρακτήρα, όπως κατ' εξοχήν ιδιαιτερότητα της Κρήτης αποτελούν και 
οι λατρείες της Ευρώπης, της Ειλείθυιας, της Λητούς, της Δίκτυννας και 
της Βριτομάρπεως (Βριτομάρτεως), της Αριάδνης, του Μίνωα, του 
Ασκληπιού, του Υακίνθου, και του Βέλχανου.8 Οι ίδιοι οι Κρήτες, σύμ
φωνα με τη μαρτυρία του Διόδωρου Σικελιώτη (5.77.3-4), του ιστορικού 
του δεύτερου μισού του Ιου αιώνα π.Χ. του οποίου όμως η αξιοπιστία 
ελέγχεται, πίστευαν ότι όλοι οι θεοί και οι λατρείες τους μεταφέρθηκαν 
στις υπόλοιπες ελληνικές περιοχές από την Κρήτη. Αδιαφιλονίκητη 
απόδειξη του γεγονότος αυτού, σύμφωνα πάντα με τον Διόδωρο, θεω
ρούσαν οι Κρήτες τα Μυστήρια της Δήμητρας στην Ελευσίνα, τελετήν 
επιφανεστάτην σχεδόν οϋσαν άπασών, τα Μυστήρια των Καβείρων στη 
Σαμοθράκη και τα Ορφικο-Διονυσιακά Μυστήρια της Θράκης, τα οποία, 
ενώ στις περιοχές αυτές τελούνται μυστικά, στην Κνωσό της Κρήτης 
τελούνται φανερώς και όποιος επιθυμεί γνωρίζει το περιεχόμενο τους, 
αφού τίποτα δεν απαγορεύεται να κοινοποιηθεί. 

Αυτές οι τρεις τελετές μύησης τις οποίες αναφέρουν οι Κρήτες πρω
τοεμφανίζονται στον ελληνικό χώρο τον 6ο αιώνα π.Χ., και εκφράζουν 
μια αντίληψη για τα μετά θάνατον διαφορετική από αυτή που συνα
ντούμε στον Όμηρο, τον Ησίοδο και στους Λυρικούς και Χορικούς 

7. Βλέπε τη σημαντική συζήτηση του Κοκολάκη 1995 και του Postlethwaite 1999. 
8. Willetts 1962, 141-198, 292-294. 
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ποιητές της αρχαϊκής εποχής, αφού επαγγέλλονται την εξάλειψη του 
φόβου του θανάτου. 

Η Ίλιάόα και η Όόνσσεια του Ομήρου και η Θεογονία του Ησιόδου 
αποτελούν τα πρωιμότερα κείμενα, στα οποία ο θάνατος και τα μετά 
θάνατον παρουσιάζονται με τρόπο απαισιόδοξο και αποκρουστικό, 
καθώς η μετά θάνατον 'ύπαρξη' των νεκρών δεν είναι δελεαστική.9 Στο 
έργο του "Έργα και Ήμέραι όμως (στίχοι 106-201)10 ο Ησίοδος, περι
γράφοντας τις πέντε Εποχές εξέλιξης του ανθρώπου οι οποίες σταδιακά 
βαίνουν προς το χειρότερο, όπως συμβολίζεται παραστατικά με τη 
χρήση των μετάλλων, τις διακρίνει με δύο κυρίως κριτήρια: 1) τον 
τρόπο διαβίωσης των ανθρώπατν και 2) τον τρόπο θανάτου και 'ύπαρξης' 
μετά θάνατον. Συγκεκριμένα, την Εποχή του Χρυσού οι άνθρωποι ζουν 
ως θεοί, και ο θάνατος τους είναι ύπνος που τους δαμάζει, μετατρέπο
ντας τους σε δαίμονες αγνούς, επιχθόνιους, φύλακες των ζωντανών. Το 
Αργυρό γένος έχει τα χαρακτηριστικά ενός μεγάλου, αφύσικου νηπίου. Οι 
άνθρωποι δεν ενηλικιώνονται ποτέ και βασιλεύει η βία και η ϋβρις 
ανάμεσα τους, όταν όμως πεθαίνουν αποκαλούνται μάκαρες, νποχθόνιοι 
θνητοί. Το Χάλκινο γένος, ανελέητο και φρικτό, αλληλοεξοντώνεται 
από τον πόλεμο και την ϋβριν και πεθαίνει ανώνυμο, εξαφανισμένο 
από τον μαύρο θάνατο. Το τέταρτο γένος, οι ήρωες και ημίθεοι, είναι και 
αυτό γένος πολεμικό αλλά σε σύγκριση με τα άλλα γνωρίζει την θέμιν και 
την δίκην. Έτσι κάποιοι ήρωες μετά θάνατον κατοικούν όλβιοι στα 
Νησιά των Μακάρων, χωρίς λύπη στην ψυχή τους, ενώ η γη τους προ
σφέρει τους καρπούς της τρεις φορές τον χρόνο. Το τελευταίο γένος του 
Σιδήρου χαρακτηρίζεται από τη μείξη καλού και κακού, ή καλύτερα 
από την πλήρη κατάργηση των κανόνων και συμπεριφορών, των δομικών 
δηλαδή συστατικών της οικογένειας, της κοινωνίας, της πόλης-κρά-

9. Για τις μετά θάνατον αντιλήψεις στην Όούσσεια βλέπε το πρόσφατο βιβλίο του 
Οδυσσέα Τσαγκαράκη 2000, κυρίως 105-119. 

10. West 1978 ad loc. και West 1997, 312-319 για πιθανές ανατολικές επιδράσεις στην 
Ησιόδεια σύνθεση των πέντε Εποχών. 
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τους. Και αυτό το γένος, το γένος του ποιητή, θα αφανιστεί, αλλά δεν 
αναφέρεται ούτε ο τρόπος ούτε η τελική κατάληξη των ανθρώπων μετά 
θάνατον. 

Από την επιγραμματική αυτή αναφορά στις πέντε Εποχές του Ησιό
δου συνάγεται ότι υπάρχουν δύο αντιφατικές αντιλήψεις για τα μετά 
θάνατον, μία θετική, η οποία συμβολίζεται με τον χρυσό και τον άργυρο 
και εξυψώνει τους νεκρούς θνητούς σε θεούς, και μία αρνητική, η οποία 
συμβολίζεται με τον χαλκό και τον σίδηρο και σύμφωνα με την οποία ο 
θάνατος αφανίζει τους θνητούς οδηγώντας τους στην ανωνυμία. Ωστό
σο, ενώ στον Ησίοδο οι διαφορετικές αυτές αντιλήψεις παρουσιάζονται 
με τη συμβολική εναλλαγή των μετάλλων ως χρονική εξέλιξη επί τα 
χείρω, με τις τελετές μύησης που εμφανίζονται τον 6ο αιώνα π.Χ., οι δύο 
αυτές αντιφατικές εικόνες για τη μεταθανάτια κατάσταση των θνητών 
εμφανίζονται στο προσκήνιο συγχρονικά. Εξακολουθεί να υφίσταται η 
καταθλιπτική αντίληψη περί Άδη, όπως αυτή παρουσιάζεται στον Όμηρο, 
στον Ησίοδο και στην πλειονότητα των Λυρικών και Χορικών ποιητών, 
αλλά παράλληλα, εμφανίζονται μυστηριακές τελετές οι οποίες επαγ
γέλλονται την εξάλειψη του φόβου του θανάτου και υπόσχονται την μετά 
θάνατον ανύψωση των θνητών σε ήρωες και θεούς. 

Επί της ουσίας οι μυστηριακές λατρείες, όπως φαίνεται και από το 
κείμενο του Διόδωρου σχετικά με τις αντιλήψεις των Κρητών (5.77.3-4), 
δεν διαφέρουν μεταξύ τους, και μάλιστα οι επικαλύψεις ή οι αλληλεπι
δράσεις είναι δύσκολο να ανιχνευτούν.11 Η διαδικασία μύησης ήταν 
ανοικτή και ανεκτική, αρκεί ο υποψήφιος να μην είχε διαπράξει φόνο. 
Χωρίς διάκριση φύλου, ηλικίας, θρησκευτικών πεποιθήσεων, οικονομι
κής και κοινωνικής κατάστασης, ο υποψήφιος, ύστερα από προσωπική 
επιλογή, μπορούσε να λάβει μέρος στην τελετή μύησης με την ελπίδα της 
μετά θάνατον ζωής. Σε αρκετές μυστηριακές λατρείες επιβαλλόταν άκρα 
μυστικότητα άρρητων και απορρήτων, με εξαίρεση τις μυητικές τελετές 
στην Κρήτη σύμφωνα με τον Διόδωρο, ενώ κάποιος ιερός- λόγος μάλλον 

11. Burkert 1994. 
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αποτελούσε σημείο αναφοράς κατά τη διαδικασία της μύησης είτε προ
φορικά είτε γραπτά. Για τη μύηση καθαυτή οι πληροφορίες είναι ελάχι
στες ή ελλείπουν παντελώς. Το μόνο βέβαιο είναι ότι οι μύστες, όσοι 
δηλαδή αποκτούσαν μέσω της μύησης μια προσωπική εμπειρία επικοι
νωνίας με το θείο, εμφανίζονται μεταμορφωμένοι ως προς τις προη
γούμενες αντιλήψεις τους κυρίως περί ζωής και θανάτου, και χαρακτη
ρίζονται με τα επίθετα όλβιος, ευδαίμων, μάκαρ και όσιος, τα οποία 
σηματοδοτούν την τέλεια, απόλυτη ευδαιμονία και τα οποία συχνά 
περιγράφουν τη 'ζωή' των θεών. 

Η ελπιδοφόρα αυτή εικόνα για τον θάνατο δεν απορρέει μόνον από 
λογοτεχνικά κείμενα, αλλά και από μια ειδική κατηγορία κειμένων, τα 
αποκαλούμενα Όρφικο-διονυσιακά',12 τα οποία είναι χαραγμένα πάνω 
σε χρυσά ελάσματα (με εξαίρεση ένα ή δύο ασημένια), συνολικά πάνω 
από τριάντα. Τα ελάσματα αυτά προέρχονται από τάφους της Ιταλίας, 
της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Πελοποννήσου, της Μυτιλήνης 
και της Κρήτης και χρονολογούνται από τον 5ο π.Χ. μέχρι τον Ιο 
αιώνα μ.Χ. Από τη γεωγραφική αυτή κατανομή είναι φανερό ότι τα 
πρωτεία σε ενεπίγραφα χρυσά ελάσματα, που μέχρι τώρα έχουν έρθει στο 
φως, κατέχουν περιοχές στην 'περιφέρεια' του Ελληνικού κόσμου, όπου 
οι θρησκευτικές και λατρευτικές παραδόσεις διατηρούνται με όσο το 
δυνατόν λιγότερες αλλαγές. Το σχήμα των ελασμάτων είναι αυτό του στό-

12. Για τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα κείμενα σε χρυσά ελάσματα βλέπε την έκδοση 
του Zuntz 1971, του Pugliese Carratelli 1993 και κυρίως την πρόσφατη του 
Riedweg 1998, 359-398, όπου και εκτενέστατη βιβλιογραφία για τον Ορφισμό. Γενι
κά βλέπε Burkert 1993, 562-71, 589-615, Burkert 1994 και Παπαχατζής 1986, 
293-9, όπου και όλες οι αρχαίες πηγές, καθώς επίσης και τα λήμματα "Orphies" και 
"Orphism" στα ετήσια Επιγραφικά Δελτία Ελληνικής Θρησκείας 1987-1998 
(Epigraphic Bulletin for Greek Religion EBGR 1987-1998) του Αγγέλου Χανιώτη στο 
Κέρνος/Kernos: Kernos 4 (1991), Kernos 5 (1992), Kernos 6 (1993), Kernos 1 (1994), 
Kemos 8 (1995), Kernos 9 (1996), Kernos 10 (1997), Kernos 11 (1998), Kernos 12 
(1999), Kemos 13 (2000), Kernos 14 (2001). Βλέπε επίσης τη σημαντική συζήτηση 
του Edmonds 1999 για τον μύθο του Ζαγρέα τον οποίο η σύγχρονη βιβλιογραφία 
θεωρεί θεμελιακό για τον ορφισμό, παρά τις περί του αντιθέτου μαρτυρίες των 
πηγών, και τη συμβολή του Merkelbach 1999 για τις ομοιότητες ανάμεσα στα κεί
μενα των χρυσών ελασμάτων και του Βιβλίου των Νεκρών των Αιγυπτίων. 
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ματος ή ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, ή το σχήμα φύλλων ελιάς, 
μυρτιάς και κισσού, και είναι λεπτά όσο ένα φύλλο χαρτιού. Η θέση εύρε
σης των ελασμάτων μέσα στον τάφο δεν είναι γνωστή: άλλα ήταν τοπο
θετημένα πάνω στο στόμα του νεκρού ως επιστόμια και άλλα πάνω 
στο στήθος ή σε μία από τις παλάμες του. Τα κείμενα αυτά συνόδευαν 
τον νεκρό μύστη στον Κάτω Κόσμο, και δεν προορίζονταν για το ευρύ 
κοινό - διαφορετικά θα είχαν χαραχθεί στις επιτύμβιες στήλες κατά το 
ανάλογο των επιγραμμάτων. Ενώ τα κείμενα αυτά δεν έχουν ιδιαίτερες 
λογοτεχνικές αξιώσεις, η σημασία τους για τις μυστηριακές λατρείες είναι 
εξαιρετική, καθώς παρουσιάζουν με τρόπο μοναδικό αντιλήψεις τις 
οποίες τα λογοτεχνικά έργα, όπως ο δεύτερος Όλυμπιόνικος του Πιν
δάρου για τον Θήρωνα του Ακράγαντα και τα αποσπάσματα από Θρή
νους (απ. 133-137) του ίδιου ποιητή, απλώς υπαινίσσονται. 

Μολονότι τα ενεπίγραφα ελάσματα έχουν βρεθεί σε περιοχές γεωγρα
φικά απομακρυσμένες μεταξύ τους και η έκταση των κειμένων ποικίλλει, 
οι εντυπωσιακές τους ομοιότητες οδηγούν στο βέβαιο συμπέρασμα ότι όλα 
έχουν κοινό σημείο αναφοράς και αποτελούν ομάδες μιας συγκεκριμένης 
μυστηριακής λατρείας. Τα περισσότερα μέχρι στιγμής χρυσά ενεπίγραφα 
ελάσματα, εννιά (9) στο σύνολο τους, προέρχονται από την Κρήτη, όλα 
από την ευρύτερη περιοχή του Κάτω Μυλοποτάμου (βλέπε Εικ. 1: χάρτης 
Νομού Ρεθύμνης): δύο που 
ανακαλύφθηκαν πρόσφατα 
στο νεκροταφείο των ρω
μαϊκών χρόνων στο Σφα-
κάκι Ρεθύμνου, και επτά, 
των οποίων η ακριβής θέση 
εύρεσης δεν είναι γνωστή, 
αλλά εικάζεται ότι προέρ
χονται από τους τάφους 
του εκτεταμένου νεκροτα
φείου στη βόρεια-βορειοδυ-
τική είσοδο της Ελεύθερ-

Εικ. 1 Χάρτης Νομού Ρεθύμνης 
VŒÇ. (οχέδ. Β. Παπιομύτογλου) 
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Εικ. 2 Ενεπίγραφο επιστόμιο από την Ελεύθερνα (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογή 
Αγγείων αρ. 632 = IC H.xii [Eleutherna].31a, έγχρωμη φωτ. Σ.Ν. Στουρνάρας) 

| β -fek Ι ι 

I m a m m s ι 
Εικ. 3 Ενεπίγραφο επιστόμιο από την Ελεύθερνα (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογή 
Αγγείων αρ. 632 = IC H.xii [Eleutherna].31a, ασπρόμαυρη φωτ. Σ.Ν. Στουρνάρας) 

Από τα εννιά ελάσματα της Κρήτης τα επτά φέρουν με μικρές παραλ
λαγές το εξής κείμενο σε τρεις δακτυλικούς εξαμέτρους στίχους με ιδι
αιτερότητες (βλέπε Εικ. 2 και 3: ενεπίγραφο επιστόμιο από την Ελεύ
θερνα, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Συλλογή Αγγείων αρ. 632 = IC 
H.xii [Eleutherna].31a):13 

δίψαί αϋος εγώ και απόλλνμαι- αλλά πιε<μ> μοι 
κράνας αίειρόω επί δεξιά, τϋ κνφάρ^ος. 
τίς δ ' εΐ,ί; πώ δ ' εζί; Γάς υίός ημι και Ώρανώ 
άστερόεντρς. 

Από τη δίψα στέγνωσα και χάνομαι· (δώστε) μου όμως να πιω 
από την ασταμάτητη πηγή στα δεξιά, όπου(;) το κυπαρίσσι. 
Ποιος είσαι; Ποια η γενιά σου; Είμαι γιος της Γης και του 
έναστρου Ουρανού. 

13. Τα υπόλοιπα έξι είναι: τρία στην έκδοση της Μ. Guarducci, IC Il.xii [Ελεύθερ
να].31b, 31c, xxx [Loci Incerti].4, δύο στην έκδοση του Βερδελή 1953-54, 56-60 αρ. 
Α και Β και ένα αδημοσίευτο από το Σφακάκι. 
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Στο σύντομο αυτό κείμενο αναφέρεται: α) η θανατηφόρα δίψα του 
νεκρού μύστη και η προτροπή να πιει από την αέναη κρήνη, όπου(;) 
υπάρχει και το κυπαρίσσι, και β) ένας πολύ σύντομος αναγνωριστικός 
διάλογος ανάμεσα στον νεκρό μύστη και μάλλον στους φύλακες της 
πηγής ή χης εισόδου για τον Κάτω Κόσμο, κατά τον οποίο ο μύστης απα
ντά στις ερωτήσεις «ποιος είσαι και ποιοί οι γονείς σου» με τη στερεό
τυπη φράση «είμαι γιος της Γης και του Ουρανού», χωρίς να αποκαλύ
πτει το όνομα του.14 

Το συνοπτικό αυτό κείμενο φαίνεται ακατανόητο και αποκτά νόημα 
μόνον αν συγκριθεί με τα άλλα παρόμοια, αλλά μεγαλύτερα κείμενα από 
την Κάτω Ιταλία και τη Θεσσαλία, των οποίων ουσιαστικά αποτελεί μία 
σύνοψη, και όπου οι ίδιες λέξεις, αλλά κυρίως τα ίδια θέματα επανα
λαμβάνονται. Κατά συνέπεια, οι συντάκτες/χαράκτες των κειμένων 
αυτών, για τους οποίους δεν γνωρίζουμε αν ήταν και οι ίδιοι μύστες, 
αντλούσαν από μία κοινή παράδοση, αυτή της Όρφικο-διονυσιακής' 
διδασκαλίας.15 

Ενδεικτικά παραθέτω μερικά από τα σωζόμενα κείμενα στα οποία 
υπογραμμίζω τις σχεδόν πανομοιότυπες λέξεις και φράσεις. Από την 
Πετέλια (Strangoli) της Ιταλίας (IGXW 638):16 

εύρήσ{σ}εις δ' ^Αΐδαο δόμων επ' αριστερά κρηνην, 
παρ ό' αύτήι λενκήν έστηκυϊαν κυπάρίσσον. 
ταύτης της κρήνης μηδέ σχεδόν εμπελάσειας. 

14. Σε αντίθεση με τα συνοπτικότερα κείμενα όπου το όνομα του/της νεκρού μύστη 
είναι το μόνο που επιγράφεται, για τα οποία βλέπε Γαβριλάκη-Τζιφόπουλος 1998 
με προγενέστερη βιβλιογραφία και Μ.Β. Χατζόπουλος στον παρόντα τόμο. 
Για τη στερεότυπη φράση «είμαι γιος της Γης και του Ουρανού» κυρίως στο κεί
μενο από το Ιππώνιο (παρακάτω) βλέπε Sacco 2001. 

15. Βλέπε τη φιλότιμη και εξαιρετικά χρήσιμη προσπάθεια του Janko 1984 για την 
ανασύνθεση ενός πιθανού αρχέτυπου για όλα τα εκτενή Όρφικο-όιονυσιακά' κεί
μενα και επίσης την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και πειστική ανασύνθεση του 'τε
λετουργικού περιβάλλοντος' (ritual context) για τα κείμενα αυτά που πρότεινε 
ο Riedweg 1998. 

16. Τα κείμενα ακολουθούν με ελάχιστες αποκλίσεις την έκδοση του Riedweg 1998. 
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εύρήσεις δ ' έτέραν, της Μνημοσύνης από λίμνης 
5 ψνχρον ϋδωρ προρέον φύλακες δ ' επίπροσθεν εασιν. 

ειπείν «Γης παις ειμί και Ουρανού άστερόεντος, 
αύτάρ εμοί γένος ούράνιον τόδε δ ' ϊστε και αυτοί. 
δίψηι δ' ειμί αϋη και άπόλλυμαν αλλά δότ' αίψα 
ψυχρον ϋδωρ προρέον της Μνημοσύνης από λίμνης». 

10 καύτ[οί] σ[ο]ι δώσουσι πιεϊν θείης άπίο κρήΐνης, 
και τότ' επειτ' αίλλοισι μεθ'1 ήρώεσσιν άνάξειίςΐ. 
[Μνημοσύ]νης τόδε ί[ερόν επεί αν μέλληισι] 
θανεΐσθ[αι· τ]όδε γρα[ 7 

versus a dextra in margine sursum legendus: 
[ ] ΤΟΓΑΩΣΕΙΠΑ σκότος άμφικαλύψας. 

Δύο από τους Θούριους της Ιταλίας, ένα από τα συνολικά 3 παρόμοια 
(IG XIV 641): 

έρχομαι εκ κοθαρώ<ν> κοθαρά, χθονί<ων> βασίλεια, 
Εύκλής Εύβο<υ>λεύς τε και αθάνατοι θεοί άλλοι-
και γαρ εγών υμών γένος δλβιον εύχομαι εΐμεν, 
άλ<λ>ά με μο<ί>ρα εδάμασ<σ>ε και αθάνατοι θεοί άλλοι 

5 και ασ{σ}τεροβλήτα κεραυνώι-
κύκλο<υ> δ' έξέπτανβαρυπενθέος άργαλέοιο, 
ίμερτο<ϋ> δ' έπέβαν στεφάνο<υ> ποσί καρπαλίμοισν 
δεσ{σ}ποίνας δέ υπό κόλπον εδυν χθόνιας βασιλείας. 
ίμερτο<ϋ> δ ' άπέβαν στεφάνο<υ> ποσί καρπαλίμοισι. 

10 «όλβιε και μακαριστέ, θεός δ ' εσηι αντί βροτοϊο». 
εριφος ες γάλ ' επετον. 

Και το δεύτερο με μικρές διαφορές (IG XIV 642): 

αλλ' οπόταμ ψυχή προλίπηι φάος άελίοιο, 
δεξιον ΕΣΟΙΛΣΔΕΕΤΝΛΙπεφυλαγμένον ε{ι}ϋ μάλα πάν[τ]α. 
χαίρε παθών το πάθημα- το δ' οϋπω πρόσθε έπεπόνθεις-
θεός εγένου εξί.1 άνθρωπου- εριφος ες γάλα επετες. 



ΛΑΤΡΕΊΕΣ ΣΤΗΝ Κ Ρ Η Τ Η : Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΩΝ-ΟΡΦΙΚΩΝ ΕΛΑΣΜΆΤΩΝ 

5 γαΐρ<ε>, χαίρε, δεξιάν όδοιπόρ<ει> 
λειμώνας τε Ιερούς και αλσεα Φερσεφονείας. 

Από τα Φάρσαλα της Θεσσαλίας (SEG 23.410): 

εύρήσεις Άΐδαο δόμοις ένδέξια κρήνην, 
παρ ' δ ' αύτήι λευκήν εστηκυϊαν κνπάρισσον 
ταύτης της κρήνης μηδέ σχεδόθεν πελάσηισθα· 
πρόσσω δ ' εύρήσεις το Μνημοσύνης από λίμνης 

5 ψνχρον ϋδωρ προ<ρέον>· φύλακεςίι} δ' έπύπερθεν έασιν 
οι δέ ο' είρήσονται ο τι χρέος είσαφικάνεις-
τοις δέ σύ εϋ μάλα πασαν άληθείην καταλέξαι{ιι}· 
ειπείν «Γης παις ειμί και Ουρανού αστ<ερόεντος>· 
Άστέριος όνομα· δίψηι δ' είμ' αϋος· αλλά δότε μοι 

10 πιεν από της κρήνης». 

Από τις Φερές της Θεσσαλίας (SEG 45.646): 

σύμβολα. άν<δ>ρικε-
παιδόθνρσον, άνδρικεπαι-
δόθυρσον βριμώ, βριμώ· είσιο<ι> 
ιερόν λειμώνα- άποινος 

5 γαρ ο μύστης. ΑΠΕΔΟΝ. 

Στα κείμενα αυτά, αλλού συνοπτικά αλλού με περισσότερες λεπτο
μέρειες, καταγράφονται οδηγίες στον νεκρό πώς να πορευθεί στον Αδη, 
τί να προσέξει, και με ποια λόγια να προσφωνήσει τους θεούς, αλλά και 
πώς να απαντήσει σε ερωτήσεις που θα θέσουν οι φύλακες αλλά ίσως και 
η Περσεφόνη. Οι τελευταίοι στίχοι 12-13 στο κείμενο από την Πετέλια 
αποσαφηνίζουν ότι το ενεπίγραφο έλασμα προορίζεται «για τον μύστη 
που πρόκειται να πεθάνει» (η συμπλήρωση είναι βάσιμη), ενώ στους στί
χους 1-2, 6-8 και 10 του ίδιου κειμένου, όπως και στο κείμενο από τα 
Φάρσαλα (στ. 2, 4-5, 8-10), παρατηρούμε να επαναλαμβάνονται σχεδόν 
αυτούσια η θανατηφόρα δίψα και η ανάγκη να πιει ο νεκρός από μια 
συγκεκριμένη κρήνη, και ο αναγνωριστικός διάλογος μεταξύ του νεκρού 
και των φυλάκων όπου προστίθεται η φράση: «η γενιά μου είναι ουρά-
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νια». Στον στίχο 9 του κειμένου από τα Φάρσαλα το όνομα Άστέριος δεν 
είναι το πραγματικό όνομα του νεκρού αλλά αυτό το οποίο φέρει ως 
μύστης, και ίσως ο κάθε μύστης, και το οποίο παραπέμπει προφανώς στο 
επίθετο του ουρανού στον στίχο 8, όπου συντομογραφείται, για να 
δηλώσει την ουράνια καταγωγή του νεκρού μύστη. Στο σύντομο κείμενο 
από τις Φερές δίνονται περισσότερες συνθηματικές λέξεις για την ανα
γνώριση ανάμεσα στους φύλακες και στον νεκρό: «σύνθημα: άνδρα, 
παιδί, δος μου (ή δέσε) τον θύρσο, Βριμώ/Περσεφόνη, είσελθε στο ιερό 
λιβάδι, ο μύστης ανταμείβεται».17 

Η αμοιβαία, συνθηματική αυτή αναγνώριση ανάμεσα στον νεκρό 
μύστη και τους φύλακες επιτρέπει στον νεκρό να σβήσει τη δίψα, η 
οποία τον στεγνώνει και τον αφανίζει, πίνοντας από την πηγή της Μνη
μοσύνης. Με τον τρόπο αυτό ο νεκρός μύστης αναγεννάται, εξυψώνεται 
πλέον σε ήρωα και θεό και γίνεται δεκτός από την Περσεφόνη και τον 
Πλούτωνα και ίσως και από άλλους θεούς, όπως αναφέρουν τα εκτενέ
στερα κείμενα: α[λλοισι μεθ'] ήρώεσσιν άνάξει[ς] (Πετέλια στ. 11), θεός 
δ' εσηί αντί βροτοΐο (πρώτο κείμενο Θουρίων στ. 10), θεός εγένου εξ[.] 
άνθρωπου (δεύτερο κείμενο Θουρίων στ. 4), και η προσφώνηση χαίρε στο 
δεύτερο κείμενο από τους Θούριους (στ. 3 και 5) η οποία δεν απευθύ
νεται σε κοινούς νεκρούς, αλλά σε ηρωοποιημένους θνητούς ή θεούς.18 

Ο θνητός-μύστης δεν πεθαίνει, αλλά ξαναγεννιέται, αυτή τη φορά ως 
ήρωας και θεός, και αποκαλείται όλβιος και μακαριστός, ενώ μάλλον 
κάτι ανάλογο πρέπει να υποδηλώνουν και οι συνθηματικές φράσεις 
«όρμησες/έπεσες στο γάλα», των οποίων η σημασία παραμένει μυστήριο. 

Μέχρι πρόσφατα, η εικόνα αυτή των κειμένων των χρυσών ελασμάτων 

17. Η λέξη άνορικεπαιόόθνρσος είναι σύνθετη από το άνήρ, παϊς και θύρσος και 
αποτελεί μυστηριακό όνομα του Διονύσου αφού αμέσως μετά ακολουθεί αυτό της 
Βριμοϋς (Χρυσοστόμου 1998, 214-215), γεγονός το οποίο συνηγορεί υπέρ της 
άποψης ότι το ίδιο το όνομα μάλλον έχει και μυστηριακή ερμηνεία, όπως πρό
τεινε με πειστικό τρόπο ο Τσαντσάνογλου 1997, 116-117: ανδρικέ παΐ δό<ς> (ή 
ôo) θύρσον. 

18. Για το χαίρε σε επιτύμβιες επιγραφές βλέπε τη σημαντική συζήτηση της 
Sourvinou-Inwood 1996, 180-216 και Γαβριλάκη-Τζιφόπουλος 1998. 
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παρουσίαζε προβλήματα ως προς τον συσχετισμό τους με κάποια από τις 
μυστηριακές λατρείες. Ήταν κοινά αποδεκτό ότι επρόκειτο για τη 
λατρεία των Ορφικών, οπαδός των οποίων χαρακτηρίστηκε και ο νεκρός 
του τάφου Α του Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας της ανακάλυψης 
του γνωστού παπύρου με τη σχολιασμένη έκδοση μιας 'ορφικής' θεογο
νίας.19 Και αυτό, παρά το γεγονός ότι ο πλούσιος διάκοσμος του τάφου 
του Δερβενίου με το έντονα διονυσιακό περιεχόμενο, όπως έδειξαν 
πρόσφατα ο Πέτρος Θέμελης και ο Γιάννης Τουράτσογλου,20 ερχόταν σε 
αντίθεση με τις βασικές αρχές του ορφικού βίου, όπως τις διατροφικές 
απαγορεύσεις και τους ακραίους κανόνες που περιόριζαν τις απολαύσεις 
των αισθήσεων και του σώματος, καθώς και με τα ταπεινά και συμβατικά 
κτερίσματα των τάφων τους. 

Η δημοσίευση όμως δύο ελασμάτων το 1974 και το 1987 έχει αποσα
φηνίσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι τα κείμενα αυτά ανήκαν σε 
μύστες του Διονύσου. Στο κείμενο από το Ιππώνιο (Vibo Valentia) της 
Ιταλίας, του οποίου η αρχή του είναι ίδια με το τέλος του κειμένου από 
την Πετέλια, ο νεκρός μύστης οδηγείται στον ιερό δρόμο που βαδίζουν με 
δόξα άλλοι μύστες και βάκχοι (στ. 15-16) (Foti-Carratelli 1974): 

Μναμοσύνας τόδε ήρίον, επει αμ μέλληισί θανεΐσθαι 
εις Άΐδαο δόμους εύήρεας- εστ' επί δ<ε>ξιά κρήνα, 
παρ δ ' αύτάν έστηκϋαν λευκά κυπάρισ<σ>ος· 
ένθα κατερχόμεναι ψυχαί νεκύων ψύχονται. 

5 ταύτας τάς κράνας μηδέ σχεδόν έγγύθεν ελθηις. 
πρόσθεν δέ εύρήσεις δ' έτέραν, τάς Μναμοσύνας από λίμνας 
ψυγρόν ϋδωρ προρέον φύλακες δ ' έπύπερθεν εασι. 
τοί δέ σε είρήσονταί εν φρασί πευκαλίμαισι 
δτ<τ>ι δή έξερέεις "Αϊδος σκότος όλοέεντος. 

10 εϊπον «ϋός Γάς ειμί και Ουρανού άστερόεντος. 
δίψαι δ' είμ' αϋος και άπόλλυμαι- άλ<λ>ά δότ' ώ[κα] 

19. Laks-Most 1997. 
20. Θέμελης-Τουράτσογλου 1997, 148-149. 
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ψυγρον ϋδωρ πιέναι της Μνημοσύνης από λίμ[νης]». 
και δη τοι ερεοϋσιν υποχθονίωι βασιλεί<αι>· 
και δή τοι δώσουσι πιεν τάς Μναμοσύνας άπ[ο] λίμνας-

15 και δή και συ πιών οδον εργεα<ι> αν τε και άλλοι 
μύσται και βάγγοι ίεράν στείγουσι κλε<ε>ινοί. 

Το κείμενο από την Πελίννα Τρικάλων περιέχει το συνθηματικό 
μήνυμα του νεκρού προς την Περσεφόνη ότι ο λυτρωτής του νεκρού 
μύστη είναι ο Διόνυσος (Τσαντσάνογλου-Παράσογλου 1987): 

vùv εθανες και νυν έγένου, τρισόλβιε, άματι τώιδε. 
ειπείν Φερσεφόνα σ' δτι Βάχ<χ>ως αυτός έλυσε. 
ταύρος εις γάλα εθορες. 
αΐψα εις γ<ά>λα εθορες. 

5 κριός εις γάλα επεσε<ς>. 
οϊνον εγεις εύόαίμονα τιμάν. 
κάπιμένει σ' υπό γην τέλεα άσ<σ>απερ όλβιοι άλλοι. 

Από όσα προηγήθηκαν προκύπτει ότι, παρά τις εμφανείς ομοιότητες, 
υπάρχουν και διαφορές ανάμεσα στα κείμενα των ελασμάτων αυτών, 
κυρίως στις λεπτομέρειες οι οποίες όμως αθροιζόμενες μάλλον συμπλη
ρώνουν την αποσπασματική μας εικόνα για τους μύστες του Διονύσου. 
Ωστόσο, το γεγονός παραμένει ότι οι μύστες αυτοί δεν αποτελούν ένα 
ομοιογενές σύνολο με απολύτως ταυτόσημες αντιλήψεις, τουλάχιστον ως 
προς την επιλογή των κειμένων τα οποία χάραζαν οι ίδιοι ή προμηθεύ
ονταν έτοιμα. Για κάποιο λόγο τα σωζόμενα κείμενα δεν παρουσιά
ζουν μια αναμενόμενη ομοιομορφία και αυτό είναι ίσως κατανοητό, 
αφού ο ίδιος ο Διόνυσος εμφανίζεται με πολλά προσωπεία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυπροσωπίας του Διονύσου και 
των τελετών του αποτελεί η Κρήτη. Το έβδομο έλασμα από την Κρήτη 
ήταν μοναδικό, και γι' αυτό δεν συγκαταλεγόταν με τα άλλα Όρφικο-διο-
νυσιακά' ελάσματα, γιατί η σύντομη επιγραφή που φέρει είναι ένας χαι
ρετισμός στον Πλούτωνα και την Περσεφόνη (/CII.xü [Ελεύθερνα].311)ΐ8): 
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[Πλού]τωνί και Φ-
[ερσ]οπόνεί χαίρεν. 

Επειδή σε κανένα από τα συνολικά πάνω από 30 Όρφικο-διονυσιακά' 
ελάσματα δεν εμφανιζόταν ο Πλούτωνας,21 θεωρήθηκε ότι η μοναδική 
αυτή περίπτωση πιθανόν αποτελεί μία τοπική παραλλαγή των 'ορφικών' 
της Κρήτης.22 Το ένα όμως από τα δύο ελάσματα που βρέθηκαν στο Σφα
κάκι και η παράσταση σε έναν κρατήρα από την Απουλία της Ιταλίας, ο 
οποίος αποκτήθηκε το 1994 από το Μουσείο Τέχνης του Toledo-Ohio 
στην Αμερική και δημοσιεύτηκε πρόσφατα,23 σε συνδυασμό και με το κεί
μενο της Πελίννας Τρικάλων επιβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται για μια 
τοπική παραλλαγή, αλλά για νέα στοιχεία σχετικά με το ταξίδι του 
νεκρού μύστη του Διονύσου στον Άδη. Συγκεκριμένα, το επιστόμιο από 
το Σφακάκι φέρει σε δύο στίχους την ίδια επιγραφή με το προηγούμενο 
έλασμα χωρίς όμως ρήμα, το οποίο παραλείπεται μάλλον ως ευκόλως 
εννοούμενο (Γαβριλάκη-Τζιφόπουλος 1998):24 

Πλοντωνι 
Φερσεφόνη. 

Ο χαιρετισμός αυτός στον Πλούτωνα και την Περσεφόνη, που από το 
σύνολο των ελασμάτων απαντά μόνον σε δύο και αυτά από την Κρήτη, 
μάλλον διασώζει μία ακόμη στιχομυθία μεταξύ του νεκρού μύστη και των 
κυρίαρχων του Κάτω Κόσμου. Στην παράσταση της κεντρικής όψης 

21. Η εξαίρεση της Κρήτης σε δύο κείμενα της οποίας αναφέρεται ο Πλούτωνας οεν 
ισχύει πλέον, αφού σε ενεπίγραφο έλασμα από τον Άγιο Αθανάσιο της Θεσσα
λονίκης αναγράφεται σε τέσσερις στίχους το όνομα της νεκρής και ο χαιρετισμός 
της στον δεσπότιν Πλούτωνα: Φίλωτήρα \ τώι Δεσπό\τεί χέρ(ε)\ειν, για το οποίο 
βλέπε Μ.Β. Χατζόπουλος στον παρόντα τόμο, τον οποίο και ευχαριστώ για την 
υπόδειξη. 

22. Μ. Guarducci 7C7 II.xii.3Ibis, σ. 171 και Zuntz 1971, 384, αλλά παράβαλε Graf 
1993,250-251. 

23. Trendall-Cambitoglou 1992, Johnston-McNiven 1996, και Αφρ. Αβαγιανού στον 
παρόντα τόμο. 

24. Για το χαίρε εδώ αλλά και στο δεύτερο κείμενο από τους Θούριους βλέπε 
Sourvinou-Inwood 1996, 180-216 και Γαβριλάκη-Τζιφόπουλος 1998. 
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του κρατήρα από την Απουλία εικονίζεται ο Πλούτωνας μέσα στο παλά
τι του, καθισμένος στον θρόνο του, και δίπλα του όρθια η Περσεφόνη, 
ενώ λίγο χαμηλότερα και δεξιά βρίσκεται ο Ερμής ψυχοπομπός, και αρι
στερά ο Διόνυσος, ο οποίος τείνει το χέρι του και πιάνει το χέρι του 
Πλούτωνα. Πρόκειται πιθανόν για χειραψία ή για 'προειδοποίηση του 
θεατή/ακροατή',25 η οποία υποδηλώνει τον μεσολαβητικό ρόλο του Διο
νύσου ανάμεσα στον νεκρό μύστη, ο οποίος απεικονίζεται στην άλλη όψη 
του κρατήρα, και στον κυρίαρχο του Κάτω Κόσμου Άδη. Στα δεξιά 
του παλατιού εμφανίζονται τρεις μορφές, ο Ακταίων, ο Πενθέας και η 
Αγαύη, οι οποίοι απέρριψαν τον Διόνυσο και τα Βακχικά και γι' αυτό ο 
Πλούτων και η Περσεφόνη έχουν γυρισμένη την πλάτη τους. Ο συμβο
λισμός για όσους κατά τη διάρκεια της ζωής τους δεν φρόντισαν ή 
αρνήθηκαν να μυηθούν στις τελετές του Βάκχου είναι προφανής.26 

25. Χειραψία οι Johnston-McNiven 1996, 25-36 pi. l· 'προειδοποιώ τον (ή ελκύω την 
προσοχή του) θεατή/ακροατή" (alerting the audience) ο Boegehold 1999, 25-26. 
Ευχαριστώ θερμά τον Χ. Κριτζά για τις παρατηρήσεις του σχετικά με την 
παράσταση του Απουλικού κρατήρα η οποία χρήζει περαιτέρω μελέτης. 

26. Η ελπιδοφόρα και αισιόδοξη αντίληψη για τη μεταθανάτια ζωή και την αθανα
σία των μυστών του Διονύσου είναι η μία όψη του νομίσματος, ή εν τάφω και 
προσωπική. Η άλλη όψη, ή επί τον τάφου, και συνεπώς δημόσια, αποτελείται από 
μια ομάδα περίπου εβδομήντα πέντε επιτύμβιων στηλών με επιγραφές τις οποί
ες μελέτησε η Susan Cole 1993. Αυτές ήταν τοποθετημένες πάνω στους τάφους 
μυστών του Διονύσου (σημειώνω ότι σε κανέναν από τους τάφους αυτούς δεν 
έχει βρεθεί ενεπίγραφο έλασμα), προέρχονται από τη Μ. Ασία, τη Θράκη, τη 
Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Βοιωτία, την Πελοπόννησο, τη Ρόδο, και τη Ρώμη, 
και χρονολογούνται από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 3ο αιώνα μ.Χ. Τα μοτίβα των κει
μένων αυτών είναι τα συμβατικά διονυσιακά με αναφορές στο αμπέλι, το κρασί 
και το συμπόσιο, ή κοινά με τα μοτίβα των επιτύμβιων επιγραμμάτων, όπως 
'παιδιά που πεθαίνουν άκαιρα', 'γονείς απαρηγόρητοι για τον θάνατο των 
παιδιών τους', 'άνθρωποι απαισιόδοξοι μπροστά στο θάνατο'. Η σωτηρία και η 
επιβίωση που αναμένουν από τον Διόνυσο οι μύστες στις επιτύμβιες επιγραφές 
δεν αφορά τη μετά θάνατον ζωή, αλλά αυτή που ζουν, ενώ υπάρχουν ακόμη και 
παραδείγματα με έντονα επικριτικό αλλά και κυνικό ύφος, εξαιτίας του ότι ο 
θεός δεν προστάτεψε τους ίδιους ή τα παιδιά τους, ή δεν τους έσωσε από πρό
ωρο ή άδικο θάνατο. Για τις Βακχικές τελετές στην ελληνιστική περίοδο βλέπε 
Burkert 1993. Στην Κρήτη επιτύμβιες στήλες μυστών του Διονύσου δεν έχουν 
βρεθεί, ενώ και τα εννιά ελάσματα προέρχονται όλα από την ευρύτερη περιοχή 
βόρεια της Ίδης (βλέπε τον χάρτη, Εικ. 1). 
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Τα εννέα ενεπίγραφα χρυσά ελάσματα της Κρήτης μαρτυρούν την 
ύπαρξη μιας μυστηριακής λατρείας Όρφικο-διονυσιακών', ή καλύτερα 
διονυσιακών-ορφικών αντιλήψεων στην ευρύτερη περιοχή βόρεια του 
Ιδαίου Άντρου, περιοχή μάλλον υπό την άμεση κυριαρχία της Ελεύθερ-
νας. Ήδη από το τέλος της κλασικής εποχής και μέχρι την τελική επι
κράτηση του Χριστιανισμού παρατηρείται, σύμφωνα με τα χρονολογη
μένα χρυσά ελάσματα που έχουν βρεθεί, μία αναζωογόνηση στην εξά
πλωση μυστηριακών λατρειών, η οποία πηγάζει από τις προσωπικές ανα
ζητήσεις και ανασφάλειες του ατόμου μέσα στις αχανείς αυτοκρατορίες 
που δημιουργήθηκαν. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται και στην Κρήτη,27 

αλλά αν υπήρχαν μόνον τα χρυσά διονυσιακά-ορφικά ελάσματα, τα 
προβλήματα ερμηνείας τους δεν θα ήταν ιδιαίτερα περίπλοκα. Υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο επιπλέον μαρτυρίες, η μία σύγχρονη των ελασμάτων και 
η άλλη προγενέστερη, οι οποίες αναφέρονται σε μυστηριακές λατρείες 
στην ευρύτερη περιοχή απ' όπου προέρχονται και τα ελάσματα.28 

Το πρώτο κείμενο χρονολογείται στο 438 π.Χ., αφού πρόκειται για 
την αρχή από την Πάροδο της τραγωδίας Κρήτες του Ευριπίδη, την 
πρώτη της τετραλογίας από την οποία σώζεται η "Άλκηστις (απ. Ι Diggle 
= Porphyrius, de abstinentia 4.19): 

[αλλ ' ώ Κρήτες, "Ιδης τέκνα] 
Φοινικογενοϋς τέκνο ν Ευρώπης 
και τοϋ μεγάλου Ζηνός, άνάσσων 
Κρήτης έκατομπτολίέθρου, 
ήκω ζαθέους ναούς προλιπών, 

5 ους αύθίγενής στεγανούς παρέχει 
τμηθεΐσα δοκούς χαλύβψ πελέκει 
και ταυροδέτωι κόλληι κραθείσ' 
άτρεκεΐς αρμούς κυπάρισσος. 
άγνον δέ βίον τείνομεν εξ οϋ 

27. Χανιώτης 1987b, 282-284. 
28. Pugliese Carratelli 1993, 46-48. 
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10 Aiòc Ιδαίον μύστης γενόμην 
και νυκτυτόλον Ζαγρέως βούτης 
TOC ώμοφάγονς δαίτας τελέσας, 
Μητρί τ' Όρείαί δαιδας ανασχών 
μετά Κουρήτων 

15 βάκγος έκλήθην όσίωθείς. 
πάλλευκα ό' έχων εϊματα φεύγω 
γένεσίν τε βροτών και νεκροθήκας 
< > ού χριμπτόμενος 
την τ ' εμψύχων 

20 βρώσιν εδεστών πεφύλαγμαι. 

Στο απόσπασμα αυτό της Παρόδου ο χορός των Κρητών προσφω
νώντας τον Μίνωα αναφέρεται στους ναούς τους οποίους αφήνει πίσω 
του και των οποίων η στέγη είναι κατασκευασμένη από ξύλο κυπαρισσιού 
και οι αρμοί τους συνταιριασμένοι με δέρμα ταύρου. Στη συνέχεια ανα
φέρεται στον άγνον βίον (στ. 9) και στη θεϊκή τριάδα: Ιδαίο Δία, Ζαγρέα 
και Ορεία Μητέρα με τους Κορύβαντες (στ. 10-14),29 στων οποίων τα 
μυστήρια μυήθηκε και βάκχος έκλήθην όσίωθείς (στ. 15). 

Η δεύτερη μαρτυρία, ένα επίγραμμα στη Μεγάλη Μητέρα, τη Ρέα, προ
έρχεται από τη Φαιστό και τοποθετείται, όπως και τα περισσότερα 
χρυσά ελάσματα, στον 2ο aicóva π.Χ. (IC I.xxiii [Φαιστός].3):30 

θαύμα μέγ' ανθρώποις \ πάντων Μάτηρ προδίκνντί-
τοίς όσίοίς κίνχρητί και οί γον/εάν νπέχονταν 

5 τοις δε πΙαρεσβαίνονσι θιών γέν/ος αντία πράτ<τ>εί. 
πάντε/ς δ, εύσεβίες τε και εύγλωθ\<τ>οι πάριθ' αγνοί 
ενθεον ες Μεγάλας Ματρος ναόν, / ενθεα δ ' έργα 

10 γνωσήίθ] ' ά/θανάτας αξία τώδε ν/αώ. 

29. Βλέπε Pugliese Carratelli 1993, 46-48, αλλά και τις σοβαρές επιφυλάξεις του 
Edmonds 1999, 37 σημ. 6 και passim για την ταύτιση του Ζαγρέα με τον ορφικό 
Διόνυσο γενικά αλλά και στους Κρήτες του Ευριπίδη. 

30. Για το επίγραμμα και τη λατρεία της Ρέας στη Φαιστό βλέπε την ενδιαφέρουσα 
συζήτηση του Cucuzza 1993. 
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Στο επίγραμμα αυτό γίνεται αναφορά σε οσίους, αγνούς και ευσεβείς 
ακολούθους, αλλά και στη γνώση μέσω της μύησης (ενθεα δ' έργα 
γνωσή[θ]\ στ. 8) που προσφέρει η αθάνατη θεά. 

Αναμφίβολα, και στα δύο αυτά κείμενα υπάρχουν υπαινιγμοί σε 
μυστηριακές λατρείες στην Ίδη και στη Φαιστό των οποίων τα χαρα
κτηριστικά παρουσιάζουν ομοιότητες με τα κείμενα των ελασμάτων. 
Είναι επίσης γνωστό ότι ο Δίας της Κρήτης, και κυρίως ο Ιδαίος, έχει 
όλα εκείνα τα γνωρίσματα τα οποία εκτός Κρήτης φέρει ο Διόνυσος, ενώ 
ένα από τα επίθετα του Δία, Άστέριος', όνομα το οποίο φέρει και ο 
σύζυγος της Ευρώπης, εμφανίζεται και ως το νέο όνομα του μύστη του 
Διονύσου στο κείμενο από τα Φάρσαλα. Ακόμη και αν τα κείμενα των 
χρυσών ελασμάτων δεν σχετίζονται άμεσα με τις μυστηριακές αυτές 
λατρείες στην Ίδη ή στη Φαιστό, θα ήταν τουλάχιστο αξιοπερίεργο 
αυτές οι συγγενείς, ως προς τις αντιλήψεις για τη μεταθανάτια ζωή, ομά
δες μυστών να μην δέχθηκαν αλληλεπιδράσεις, και μάλιστα, όταν οι 
απαρχές λατρειών όπως του Ιδαίου Δία και της Μεγάλης Μητέρας ανά
γονται στη Μινωική εποχή και η διάρκεια τους μαρτυρείται μέχρι και τον 
4ο αιώνα μ.Χ. Από τις σκόρπιες πληροφορίες στις αρχαίες πηγές είναι 
γνωστό ότι το Ιδαίον Άντρο από τα μινωικά ακόμη χρόνια αποτέλεσε 
εξέχον κέντρο λατρείας προς τιμήν βέβαια του Δία.31 Αυτή η λατρεία, 
όπως και άλλες ανάλογες στην Κρήτη, από την ελληνιστική εποχή και 
μετά, δηλαδή περίπου από το 330 π.Χ. μέχρι το 350 μ.Χ., την τελευταία 
μαρτυρία που σώζεται για μύηση στα Μυστήρια του Ιδαίου Άντρου,32 

γνώρισε άνθηση, και οι ενδείξεις που υπάρχουν, όπως του Ευριπίδη, των 
κειμένων των χρυσών ελασμάτων και του Διόδωρου, συνηγορούν στον 
μυστηριακό της χαρακτήρα και μάλιστα με στοιχεία και αντιλήψεις 

31. Verbruggen 1981, 75-99, Σακελλαράκης 1988 με προγενέστερη βιβλιογραφία, 
Κοκολάκης 1995 και Postlethwaite 1999. 

32. Για τη λατρεία στο Ιδαίον Άντρο τον 4ο αι. μ.Χ. βλέπε Χανιώτης 1990, 398-399 
και σημ. 30, και του ιδίου 1987a, 227-231. Για πιθανές σχέσεις μεταξύ Ελεύ-
θερνας και Ιδαίου Άντρου στην προκλασική εποχή βλέπε: Σταμπολίδης 1998, 101-
134, κυρίως 128. 
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παρόμοιου χαρακτήρα με τα διονυσιακά-ορφικά μυστήρια. Δυστυχώς τα 
δεδομένα δεν επαρκούν για ασφαλή συμπεράσματα, και δεν είναι καθό
λου βέβαιο ποια από τα στοιχεία αυτά και τις αντιλήψεις των Μυστηρίων 
του Ιδαίου ήταν καθαρά διονυσιακές-ορφικές επιρροές, ή ποια διονυ
σιακά-ορφικά στοιχεία οφείλονταν στην επιρροή που άσκησαν τα Μυστή
ρια του Ιδαίου.33 Επιπλέον, δεν μπορεί να είναι τυχαία η επιλογή της 
Ελεύθερνας ως έδρας μιας από τις πρώτες επισκοπές του νησιού στην 
ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου, ούτε επίσης το γεγονός ότι η πρώ
ιμη βασιλική που ήρθε στο φως κατά τις ανασκαφές του καθηγητή κ. 
Πέτρου Θέμελη στην Ελεύθερνα, όχι μόνον θεμελιώθηκε γύρω στο 430 
μ.Χ. πάνω σε ιερό της ελληνιστικής εποχής, αλλά, σύμφωνα με την ακέ
ραια κτητορική της επιγραφή στο δάπεδο του Νάρθηκα, ήταν αφιερωμένη 
στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, τον ψυχοπομπό και μεσολαβητή της Χριστια
νικής παράδοσης.34 Στην διονυσιακή-ορφική λατρεία με ανάλογους 
ρόλους εμφανίζονται και ο Ερμής, ως ο κατεξοχήν συνοδός του νεκρού 
μύστη στον Άδη, αλλά, όπως προκύπτει από τα κείμενα των ελασμάτων 
από το Ιππώνιο και την Πελίννα και από την παράσταση του Απουλικού 
κρατήρα, και ο Διόνυσος, ως ο μεσολαβητής μεταξύ του μύστη και του 
Πλούτωνα και της Περσεφόνης. 

Το παράδειγμα της Κρήτης, πιο συγκεκριμένα της ευρύτερης περιοχής 
γύρω από το Ιδαίον Άντρο, αποκαλύπτει με τρόπο ανάγλυφο τις δυσκο
λίες που ανακύπτουν για την κατανόηση των ιδεών και των προσωπικών 
αντιλήψεων σε ζητήματα λατρείας, αφού βασίζονται κυρίως σε λογοτε-

33. Για τον πιθανό συσχετισμό των ελασμάτων της Ελεύθερνας με τη μυστηριακή 
λατρεία στο Ιδαίον βλέπε Verbruggen 1981, κυρίως 88-91, όπου και η προη
γούμενη βιβλιογραφία, και τη βιβλιοκρισία του Άγγ. Χανιώτη, Κρητικά Χρονι
κά 26 (1986) 299-330, καθώς επίσης Pugliese Carratelli 1993, 46-48, Κοκολάκης 
1995, Γαβριλάκη-Τζιφόπουλος 1998, Postlethwaite 1999 και Τζιφόπουλος 2000. 

34. Θέμελης 1994-96, 273 και 281-2: σύμφωνα με τον Π. Θέμελη, οι τρεις αποκε
φαλισμένες και ακρωτηριασμένες ερμαϊκές στήλες καθώς και άλλα ευρήματα 
μάλλον υποδηλώνουν λατρεία προς τιμήν του Ερμή και/ή της Αφροδίτης στο 
ελληνιστικό ιερό, νότια της βασιλικής. Βλέπε επίσης Γαβριλάκη-Τζιφόπουλος 
1998 και Τζιφόπουλος 2000. 
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χνικά κείμενα, επιγραφές και αρχαιολογικά κατάλοιπα, τα οποία παρου
σιάζουν μια εικόνα αποσπασματική και τελείως περιστασιακή. Το από
σπασμα της τραγωδίας Κρήτες του Ευριπίδη, τα εννέα κείμενα των 
χρυσών ελασμάτων, το επίγραμμα της Φαιστού αποτελούν "ψηφίδες ενός 
μωσαϊκού, του οποίου όμως αγνοούμε την παράσταση. Το μόνο βέβαιο 
είναι ότι, όπως και ο ίδιος ο Διόνυσος με τα πολλά προσωπεία, έτσι και 
οι μύστες του Βάκχου, στην ευρύτερη περιοχή του Μυλοποτάμου της 
Κρήτης κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, πέθαιναν, άλλοι πεπεισμένοι ότι 
τους περιμένει όλβος και ευδαιμονία, και άλλοι δυσπιστώντας και 
ενδιαφερόμενοι περισσότερο για την επίγεια ζωή παρά για τη μετά 
θάνατον. Σίγουρα όμως όλοι θα μετείχαν και των δημοσίων θυσιών 
και τελετών της πόλης τους προς τιμήν του Ολυμπίου δωδεκαθέου. Ο 
Ησίοδος στα "Έργα και Ήμέραι απάλειψε τις αντιφατικές αντιλήψεις για 
τα μετά θάνατον παρουσιάζοντας τες ως χρονολογική εξέλιξη των Επο
χών, με την Εποχή του Χρυσού στο απώτατο και χαμένο οριστικά 
παρελθόν. Οι άνθρωποι όμως δεν σταμάτησαν να πιστεύουν ότι η Εποχή 
αυτή του Χρυσού τελικά δεν χάθηκε οριστικά: συνέχισαν να μετέχουν σε 
τελετές μυστηρίων οι οποίες απαντούσαν με τρόπο πειστικό στις προσ
δοκίες τους για μετά θάνατον ζωή και αθανασία. Όχι όλοι βέβαια, ούτε 
και όλοι οι μύστες του ίδιου θεού, του Διονύσου με τα πολλά προσωπεία. 
Δεν θα μπορούσε άλλωστε να γίνει και διαφορετικά, ακόμα και με την 
Κρήτη, της οποίας οι μυστηριακές τελετές συνεχίζουν να αποτελούν ένα 
αινιγματικό αλλά ελκυστικό μυστήριο.35 

35. Ευχαριστώ θερμά το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και την κ. Ελ. Γραμματικοπούλου 
και ιδιαιτέρως την Δρα Αφροδίτη Αβαγιανού, επιστημονική υπεύθυνο της διοργά-
νιοσης, για την τιμητική πρόσκληση να συμμετάσχω στον Ε' Κύκλο Ομιλιών του 
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνούν με θέμα Λατρείες στην 'Περιφέρεια' του Αρχαίου 
Ελληνικού Κόσμου, καθώς και το ακροατήριο για τις χρήσιμες παρατηρήσεις. Το 
κείμενο είναι το ίδιο με αυτό της ανακοίνωσης με την αναγκαία προσθήκη των σημει
ώσεων και αποτελεί μέρος μονογραφίας που ετοιμάζεται για τα χρυσά διονυσιακά-
ορφικά ελάσματα της Κρήτης. Για τις εποικοδομητικές συζητήσεις και τις χρήσιμες 
υποδείξεις τους στην εργασία αυτή ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους Ιωάννα Για-
τρομανωλάκη και Σταύοο Φραγκουλίδη. 
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