
                                  Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ 

 

                                             Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

                                               ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Θυµίζουµε ότι από τα δηµοσιευµένα κείµενα (Πεντάτευχος) του Μωϋσή, 

προσπαθήσαµε να εξιχνιάσουµε την µυστική θεωρία του, που αναφέρει ο 

Κλήµης ο Αλεξανδρεύς ότι παρέδωσε. Ο Μωϋσής στο Εβραϊκό κείµενο 

αναφέρει, ότι :  

 «εν αρχή εποίησεν Ελωχείµ ουρανόν και γην, η δε γη ήν αόρατος και 

ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της αβύσσου…»        

«στην αρχή δηµιούργησε τους Ελωχείµ τον ουρανό και την γη, η δε γη ήταν 

αόρατος και ακατασκεύαστη και σκοτάδι απλώνονταν πάνω από την άβυσσο» 

Ερµηνεύσαµε τον όρο Ελωχείµ σαν αιώνες και αιών είναι ο αεί ων, ο 

παντοτινός , ο θεός. Ο Μάξιµος ο οµολογητής θα ταυτίσει τους αιώνες µε τους 

αγγέλους. Ο Θεός λοιπόν ποιεί και ποιεί πρώτα τους Ελωχείµ. Οι Εβραίοι δεν 

αποκαλούν το όνοµα του Θεού και ενίοτε περιφραστικά τον αποκαλούν 

Γιαχβέ. Να δούµε τι θα µας αποκαλύψουν τα Ορφικά κείµενα και οι Ύµνοι. 

 

                                    Ο ΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΓΟ 

 

     Θα θυµάστε ότι οι Γνωστικοί έφθασαν µέχρι τον άρρητο Θεό Βυθό και την 

συντροφό του την Σιγή. Στα «Ορφικά» των εκδόσεων της εγκυκλοπαίδειας 

του «Ηλίου» , αναφέρεται ο Ύµνος VI: 

 

«Πρωτόγονον καλέω διφή, µέγαν , αιθερόπλαγκτον, 

ωογενή, χρυσέησιν αγαλλόµενον πτερύγησσιν, 

ταυρωπόν, γένεσιν µακάρων θνητών τ’ ανθρώπων, 

σπέρµα πολύµνηστον, πολυόργιον, Ηρικεπαίον, 

άρρητον , κρύφιον, ροιζήτορα, παµφαές έρνος. 



Όσσων ός σκοτόεσσαν απηµαύρωσας οµίχλην, 

Πάντη δινηθείς πτερύγων ριπαίς κατά κόσµον, 

 Λαµπρόν άγων φάος αγνόν, αφ’ ού σε Φάνητα κικλήσκω,..» 

 

«Όταν σε ψηλαφώ (διφή), σε αναγνωρίζω σαν πρωτόγονο, µέγα και 

προερχόµενο από τον αιθέρα, 

που γεννήθηκες από το αυγό, που δοξάζεσαι σε χρυσά φτερά, 

που βλέπεις σαν ταύρος, και είσαι η γένεση των µακάρων και των θνητών 

ανθρώπων, σπέρµα πολύµνηστο ,πολυόργιο, που φέρνει την όψη της αυγής, 

άρρητε, κρυφέ, που δίνεις φωνή, παµφωτεινό φύτρωµα της γης (λουλούδι), 

που έχεις κάθε φωνή και ο οποίος µαύρισες την σκοτεινή οµίχλη, 

αφού περιδινήθηκες παντού στον κόσµο, µε τις ριπές των πτερύγων σου, 

φέροντας λαµπρό και αγνό φως, από το οποίο σε καλώ Φάνη.». 

 

     Κατά τον Ορφέα λοιπόν, ο κρύφιος, ο άρρητος, είναι ο Φάνης, που 

γεννήθηκε από ένα αυγό και το οποίο προήλθε από τον αιθέρα. H λέξη 

άρρητος δείχνει ότι η αποφατική θεολογία άρχισε από αυτόν. 

     Στα «Αργοναυτικά» 1-17, αναφέρεται: 

«Νυν γαρ σοι, λυροεργέ, φίλον µέλος αείδοντα 

θυµός εποτρύνει λέξαι, τάπερ ούποτε πρόσθεν 

έφρασ’ ,όταν Βάκχοιο και Απόλλωνος άνακτος 

κέντρω ελαυνόµενος, φρικώδεια κήλα πιφαύσκω 

θνητοίς ανθρώποισιν, αχείµατα δ’ όργια µύσταις, 

αρχαίου µεν πρώτα χάους ατέκµαρτον ανάγκην 

και Κρόνον, ως ελόχευσεν απειρεσίοις υπό κόλποις 

Αιθέρα και διφυή , πυρσωπέα, κυδρόν Έρωτα, 

Νυκτός αειγνήτης υία κλυτόν,  ον ρα Φάνητα  

οπλότεροι κλήζουσι βροτοί. Πρώτος γαρ εφάνθη». 



 

«γιατί σε σένα, που παίζεις λύρα, και είσαι αγαπητό µέλος επαΐοντα, 

η θέληση παροτρύνει να πεις, αυτά ακριβώς που ποτέ προτύτερα 

είπαν, όταν επί Βάκχου και του βασιληά Απόλλωνα 

φθάνοντας στο κέντρο, σαν τα φρικώδη βέλη φανέρωσα 

στους θνητούς ανθρώπους, τα αχειµώνιαστα µυστήρια στους µύστες 

πρώτα του αρχαίου χάους την αναπόδεικτη ανάγκη, 

και τον Κρόνο που διέφευγε την προσοχή χωρίς πείρα στους κόλπους, 

τον Αιθέρα και τον ένδοξο Έρωτα που έχει δύο φύσεις και πύρινο βλέµµα, 

που είναι γιός παντα γενόµενος ένδοξος της Νύκτας, τον οποίο βασιληά 

Φάνητα 

οι νεότεροι θνητοί αποκαλούν, γιατί πρώτος φαναιρώθηκε (εφάνθη)» 

       Στο χωρίο αυτό διαπιστώνουµε ότι αρχικά ήταν η αναπόδεικτη ανάγκη 

του χάους, και ο Κρόνος που ελόχευε στον Αιθέρα και η Νύκτα γέννησε τον 

Φάνη (Έρωτα) που πρώτος φαναιρώθηκε (σαν φωτεινός). ∆ηλαδή υπήρχε το 

χάος και η νύχτα, όπου υπήρχε ο αιθέρας, από όπου γεννήθηκε από ένα 

αυγό ο Φάνης που ήταν φωτεινός και φανερώθηκε.   

 

     Στον ύµνο VII, θα βρούµε: 

 

«Τήκων αιθέρα θείον, ακίνητον περ εόντα 

εξανέφηνε θεοίς ώραν κάλλιστον ιδέσθαι, 

όν δη νυν καλέουσι Φάνητα και ∆ιόνυσον, 

Ευβουλήά τα’ άνακτα και Ανταύγην αρίδηλον, 

άλλοι δ’ άλλο καλούσιν επιχθονίων ανθρώπων, 

πρώτος δε εις φάος ήλθε , ∆ιώνυσος απεκλήθη…»  

 

«τήκοντας τον θείο αιθέρα, που είναι ακίνητος, 

φανέρωσε στους θεούς τον κάλλιστο σε οµορφιά γιά να γίνει γνωστός, 



τον οποίο µάλιστα τώρα αποκαλούν Φάνη και ∆ιόνυσο, 

και Καλοθελητή βασιλέα και Ανταύγη περιφανή 

άλλοι δε τον αποκαλούν µε άλλο όνοµα από τους γήϊνους ανθρώπους 

πρώτος ήλθε στο φως …..» 

 

                             Η ΠΡΟ΅ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΥΛΗΣ) 

 

     Στον ύµνο V θα βρούµε: 

«Ώ Φύσι παµµήτειρα θεά, πολυµήχανε µήτερ, 

Ουρανίη, πρέσβειρα, πολύκτιτε δαίµον, άνασσα, 

Πανδαµάτωρ, αδάµαστε, κυβερνήτειρα, παναυγής, 

Παντοκράτειρα, τετιµέν’ αεί, πανυπέρτατε δαίµον, 

Άφθιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιάνειρα……. 

Αυτοπάτωρ, απάτωρ, άρσην ,πολύµητι, µεγίστη….» 

 

«Ω φύση θεά µητέρα των πάντων, πολυµήχανη µητέρα, 

Ουράνια, πρέσβειρα, θεότητα πολυκτίστη, βασίλισσα, 

Που δαµάζεις τα πάντα, αδάµαστη, κυβερνήτρια, κατακάθαρη, 

Παντοκράτειρα, πάντοτε τιµηµένη, υπέρτατη θεότητα, 

Άφθαρτη, πρωτογενή, παναρχαία, που δίδεις δόξα στους άνδρες….. 

Που είσαι η ίδια πατέρας, χωρίς πατέρα, αρσενική, πολυµήχανη και πολύ 

µεγάλη…..» 

 

     Βλέπουµε στον ύµνο αυτό, ότι ο Ορφέας δέχεται ότι η φύση προϋπάρχει, 

όπως και ο Μωϋσής στην γένεση. Όµως ο Ορφέας προχωρά και τον Φάνη 

τον θεωρεί ότι γεννήθηκε από ένα αυγό που προήλθε από τον αιθέρα. Ο 

Μωϋσής δεν κατονοµάζει τον θεό, ενώ ο Ορφέας τον αποκαλεί Φάνη.  

 



     Μετά τον Φάνη που όπως αναφέρεται υπέστηκε κατάποση πιθανόν από 

τον Αιθέρα (δεν αναφέρεται), θα συνεχίσει ο πατέρας των θεών ο Ουρανός 

και η γη και µετά ο Κρόνος και έπειτα ο ∆ίας.  

    Οι θεοί του Ολύµπου που αναφέρονται από τον Ορφέα, δεν είναι τίποτε 

άλλο από τους Ελωχείµ ή τους αιώνες των Γνωστικών. Όµως ο Ορφέας 

επέλεξε ονόµατα ηγετών των ανθρώπων των κοινοτήτων του διαστήµατος, τα 

οποία διαδέχθηκαν το ένα το άλλο στην ηγεσία και στην πραγµατικότητα µε 

τρόπο όχι τόσο δραµατικό, όπως οι µύθοι του αναφέρουν. 

 

                                       ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΒΕ 

 

     Θα έχετε µερικοί ακούσει, ότι ο όρος Ιαχβέ, είναι παράφραση του όρου 

(Ίακχου) Βάκχου. Αυτό υποστηρίζει και ο συγγραφέας, χωρίς να κρατά το 

αποδεικτικό στοιχείο. Ο Ορφέας αναφέρει ότι τον ∆ία διαδέχθηκε ο ∆ιόνυσος, 

που αποκαλείται και Βάκχος.  

     Σύµφωνα µε την άποψη του συγγραφέα, ο ∆ίας το 118,000 π.Χ. 

παραχώρησε την θέση των ανορθωµένων  κοινοτήτων του διαστήµατος ,στον 

∆ιόνυσο. Κάθε περίπου δύο χιλιάδες χρόνια, µε την αλλαγή των αστερισµών, 

βγαίνει ένας καινούργιος αρχηγός στις κοινότητες του διαστήµατος. Μεταξύ 

των δύο, φαίνεται ότι οι Εβραίοι προτίµησαν τον Βάκχο και ονόµασαν τον θεό 

Ιαχβέ (Ίακχο-Βάκχο). Θα βρούµε λοιπόν στον ύµνο XXVI: 

 

     «Κραίνε µεν ουν Ζεύς πάντα πατήρ, Βάκχος δε επέκραινε».   

 

      «Κυριαρχούσε µεν λοιπόν ο Ζεύς ο πατέρας πάντοτε, ο δε Βάκχος 

επικυριαρχούσε» 

 

      Βλέπουµε µία διαρχία στο διάστηµα και ευλόγως οι Εβραίοι προτίµησαν 

τον Βάκχο. Όµως είναι άλλη η επιλογή του Εωσφόρου, του πραξικοπηµατία 

και αρχηγού των εκπεσµένων κοινοτήτων του διαστήµατος και µε τους 

Εβραίους που έχουν κάνει αυτή την επιλογή ή και οποιοδήποτε άλλον, 

διαφωνούµε.  

     Όταν πριν από τέσσερα χρόνια περίπου, ένας των εκπεσµένων µου είπε, 

ότι αφού ο ∆ίας είναι ανώτερος, γιατί δεν κυβερνάτε την γή, δεν είχα τι να 



απαντήσω. Σήµερα η κατάσταση έχει αλλάξει και δεν θα χρειαστούν τα 

στρατεύµατα των ∆ία και ∆ιόνυσου να κατακλύσουν την γη. 

 

      


