ΟΡΦΙΚΑ
Τα ορφικά µυητικά κείµενα αναφέρονται στον φόνο του θείου παιδός Διονύσου
( Διός - Νους ) από τους Τιτάνες
και η αναγέννησή του ως ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ.
Η Ορφική µύησις δεν έγινε ποτέ θρησκεία ή δόγµα,
αλλά από την προιστορία µέχρι σήµερα εµπνέει την απόκρυφο γνώση.
1 Ο ΦΑΝΗΣ : κατά τον ΟΡΦΕΑ, είναι η πρωταρχική ύπαρξη του σύµπαντος,
ο γεννήτορας των πάντων, ή πιό σωστά ο εµπνευστής κάθε δηµιουργίας,
από το φωτόνιο έως τον Γαλαξία, και από εκεί εως το Άπειρο Σύµπαν.
Ο Φάνης είναι γιός της Νυκτός, γεννηθής από το Κοσµικό Ωόν,
η πρώτη ακτίς φωτός που έκανε τον κόσµο αντιληπτό.

Ο ΦΑΝΗΣ είναι « ο Ερωτας µε τα χρυσά φτερά ».

Αυτόν κατάπιε (αφοµίωσε) ο Ζεύς για να νικήσει τους Τιτάνες,
για τους οποίους η µόνη δικαιοσύνη ήταν εκείνη του πιό δυνατού.
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Ο Ορφικός ύµνος στον Φάνη µε τα πάµπολλα επίθετα λέει :
Πρωτογόνου θυµίαµα σµύρναν
Πρωτόγονον καλέω διφυῆ, µέγαν, αἰθερόπλαγκτον, ὠιογενῆ, χρυσέαισιν ἀγαλλόµενον πτερύγεσσι,
ταυροβόαν, γένεσιν µακάρων θνητῶν τ' ἀνθρώπων, σπέρµα πολύµνηστον, πολυόργιον,
Ἠρικεπαῖον, ἄρρητον, κρύφιον ῥοιζήτορα, παµφαὲς ἔρνος, ὄσσων ὃς σκοτόεσσαν ἀπηµαύρωσας
ὁµίχλην πάντη δινηθεὶς πτερύγων ῥιπαῖς κατὰ κόσµον λαµπρὸν ἄγων φάος ἁγνόν,
ἀφ' οὗ σε Φάνητα κικλήσκω ἠδὲ Πρίηπον ἄνακτα καὶ Ἀνταύγην ἑλίκωπον. ἀλλά, µάκαρ,
πολύµητι, πολύσπορε, βαῖνε γεγηθὼς ἐς τελετὴν ἁγίαν πολυποίκιλον ὀργιοφάνταις.
2 ΟΡΦΕΑΣ : Μουσουργός, αηδός και αργοναύτης,
το µυθικό του πρόσωπο πέρασε τους αιώνες µέσα σε µία παράδοση που περιλαµβάνει ύµνους,
µία Κοσµογονία, µία Θεολογία και την περιπέτεια της αργοναυτικής εκστρατείας
στην οποία συµµετείχαν 54 ήρωες της αρχαιότητας υπό την ηγεσία του Ιάσσωνος.
Ο Χείρων πληροφόρησε τον Ιάσσωνα πως µόνο µε την βοήθεια του Ορφέα
θα µπορούσαν να περάσουν άθικτοι από τις Σειρήνες
που σαγήνευαν µε το άσµα τους τους ναύτες και κατόπιν τους έτρωγαν.

3 ΕΥΡΥΔΙΚΗ : Η Ευρυδίκη είναι η ερωµένη του Ορφέα.
Το δάγκωµα ενός φιδιού την οδηγεί στον Άδη.
Χάρη στο άσµα του ο Ορφέας πείθει τον Πλούτωνα να τον αφήσει να γυρίσει στη γη µαζί της.
Ο Πλούτωνας δέχεται υπό τον όρο να µην την κοιτάξει πριν βγεί στο φως.
Στην πραγµατικότητα, η Ευρυδίκη είναι το θυµοειδές µέρος της ψυχής του
που συνδέεται µε τον νου. Γυρίζοντας να την δει πριν βγεί στο φως, πεθαίνει γιά δεύτερη φορά.
Απελπισµένος ο Ορφέας µαίνεται από την σχιζοφρένεια, αρνείται τη πραγµατικότητα
και κατασπαράζεται από τις Μαινάδες.
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Η αποτυχία αυτή είναι ένα µάθηµα σχετικά µε τον Έρωτα που ενώνει το Νου µε την Ψυχή
πάνω από το σκοτάδι των σωµατικών αισθήσεων.
Το φως το οποίο εννοούσε ο Πλούτωνας είναι το φως του πνεύµατος.
Κατά µία άλλη παράδοση, ο Ορφέας γύρισε από τον κάτω κόσµο ΜΕ την Ευρυδίκη…
Ετυµολογικά Ευρυδίκη σηµαίνει «Μεγάλη Δικαιοσύνη»…

4 ΘΡΑΚΗ : ΘΡΑΚΗ: Η ΓΗ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΗΝ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΟΡΟ.
Είναι η πατρίδα του Ορφέα, εκεί όπου η Ανατολή συνδέεται µε την Δύση,
η Ευρώπη (µεγάλη όψη) µε την Ασία.
Στην αρχαιότητα ήταν µία τεράστια περιοχή από τον Καύκασο έως τον Ελλήσποντο.
5 ΑΡΓΩ :
Η λέξη Αργώ προέρχεται από τον κατακευαστή ναυπηγό Άργο.
Ετυµολογικώς η «Αργώ» είναι η στίλβουσα (η λαµπερή),
κυριολεκτικώς η «αργυρολαµπής» αλλά και η ταχεία.
Ηταν πλοίο, ή διαστηµόπλοιο, ή ο ίδιος ο Ήλιος;;;
Στην Αργοναυτική Εκστρατεία
ξεπερνιέται το ατοµικό για χάρη του Κοινού Σκοπού.
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6 ΑΙΘΗΡ : Ο ΑΙΘΕΡΑΣ είναι το πέµπτο στοιχείο που διαχέεται πέρα από την Σελήνη
µέχρι τα πέρατα του Σύµπαντος. Ο Αιθέρας είναι ο Δίας που δίνει ζωή και νόηµα σ’όλο το Σύµπαν.
Ύµνος προς τον Αιθέρα. Αἰθέρος θυµίαµα κρόκον
Ὦ ∆ιὸς ὑѱιµέλαθρον ἔχων κράτος αἰὲν ἀτειρές,
ἄστρων ἠελίου τε σεληναίης τε µέρισµα, πανδαµάτωρ, πυρίπνου,
πᾶσι ζωοῖσιν ἔναυσµα, ὑѱιφανὴς Αἰθήρ, κόσµου στοιχεῖον ἄριστον, ἀγλαὸν ὦ βλάστηµα,
σελασφόρον, ἀστεροφεγγές, κικλήσκων λίτοµαί σε κεκραµένον εὔδιον εἶναι.
7 ΙΑΣΩΝ : Ο Ιάσων είναι ο θεραπευτής. Θεραπεύει την ψυχή του ερευνητή από τα πάθη.
Μόνο µία ηρωική ψυχή επιθυµεί να τον ακολουθήσει.
Ο σκοπός της εκστρατείας του µε τον αποσυµβολισµό του χρυσόµαλλου δέρατος,
είναι η αφοµοίωσις της σοφίας του κειµένου
του Σµαραγδίνου λίθου του Ερµή του Τρισµέγιστου
για ένα σώφρονα και ευδαίµωνα προσωπικό και κοινωνικό βίο εν αρµονία µε το Σύµπαν.

8,9,10 ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΧΑΡΙΤΕΣ
Η Αγλαΐα (η λάµπουσα),
η Ευφροσύνη (η χαρά της ψυχής) και
η Θάλεια (η ανθίζουσα τα φυτά).
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Ύµνος προς τις Χάριτες. Χαρίτων θυµίαµα στύρακα
Κλῦτέ µοι, ὦ Χάριτες µεγαλώνυµοι, ἀγλαότιµοι, θυγατέρες Ζηνός τε καὶ Εὐνοµίης βαθυκόλπου,
Ἀγλαΐη Ѳαλίη τε καὶ Εὐφροσύνη πολύολβε, χαρµοσύνης γενέτειραι, ἐράσµιαι, εὔφρονες,
ἁγναί, αἰολόµορφοι, ἀειθαλέες, θνητοῖσι ποθειναί·
εὐκταῖαι, κυκλάδες, καλυκώπιδες, ἱµερόεσσαι·
ἔλθοιτ' ὀλβοδότειραι, ἀεὶ µύσταισι προσηνεῖς.
11 ET IN ARCADIA EGO : Μυστηριακή Λατινική φράση που εµπνέει την «Αναγέννηση»
και σηµαίνει «Κι εγώ στην Αρκαδία ανήκω».

Το «Αρκαδικό ιδεώδες» αναγνωρίζει την άρρηκτη σύνδεση του ανθρώπου µε την φύση.
Πρόκειται για ένα ποιµενικό παράδεισο, νοσταλγία της ζωής σεβόµενη τους Νόµους της Φύσεως
που λατρεύουν οι άνθρωποι κατά καιρούς.
Η Αρκαδία παλαιώτερα ονοµαζόταν : Πανία σαν πατρίδα του ΠΑΝΑ.
Τρεις φορές το χρόνο εκτελούνταν µυστήρια σε διάφορα άντρα, σπηλιές εις τιµήν του ΠΑΝΑ.
Οι µυηµένοι θεωρούνταν σαν ισχυροί, δίκαιοι και εύχαρεις άνθρωποι.
Από την εποχή εκείνη µέχρι τώρα, η έκφραση : ET IN ARCADIA EGO
είναι δείγµα φιλοσοφικής στάσης απέναντι στη ζωή.
Η Αρκαδία υπενθυµίζει την πηγαία αθωότητα της χαράς της ζωής,
της ελευθερίας στον έρωτα, την απλή και υγειή σκέψη.
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12 ΠΑΝ : Σύµφωνα µε τις γνωστές παραδόσεις,
ο ΠΑΝ γεννήθηκε στο όρος ΛΥΚΑΙΟΝ της Αρκαδίας από την νύµφη ΔΡΥΟΠΗ και τον ΕΡΜΗ.
Μισός τράγος και µισός άνθρωπος, όταν παρουσιάστηκε στους Ολύµπιους Θεούς,
ξέσπασαν στα γέλια, ο δε ΔΙΟΝΥΣΟΣ τον κάλεσε στην συντροφιά του
µε τις Μαινάδες και τους Σάτυρους.
Ο Παν συνδέεται τόσο µε την διονυσιακή έκσταση όσο και µε το πνευµατικό απολλώνιο φως.
Τα κέρατα συµβολίζουν την σύνδεση του ανθρώπου µε το Θείον.
Ετσι προσεύχεται στον Πάνα ο Πλάτων : «Ω φίλε Παν Δηµιουργέ που έχεις φτιάξει το ΠΑΝ,
κι’εσείς άλλοι θεοί, όσοι λατρεύεστε εδώ, κάνετέ µε να γίνω ωραίος εσωτερικά στην ψυχή.
Τα δε υλικά αγαθά, όσα έχω, κάντε τα να βρίσκονται σε αρµονική σχέση µε τις ιδέες µου.
Να νοµίζω πλούσιο µόνο τον σοφό, και να έχω τόση περιουσία, όση θα ήταν αρκετή
να έχει και να ανέχεται όχι άλλος άνθρωπος αλλά ο σώφρων.» ( Φαίδρος, 279 Β-C )
Η λέξη «ΣΥΜΠΑΝ» αναφέρεται στον ΠΑΝΑ.
Ο καθένας από εµάς είναι µία µορφή του σύµπαντος, µία µορφή - σκιά,
ορατή µόνο από τις αισθήσεις, αλλά είναι µόνο η σκιά του ανθρώπου.
Ο συµπαντικός άνθρωπος είναι ένα µε το ΣΥΜΠΑΝ, και όχι µόνο ένα µέρος αυτού.
Είναι ο ιεροφάντης που οδηγεί την ψυχή του µύστη προς την «αυτογνωσία» και την «Θέωση».
Η «αυτογνωσία» οδηγεί στην γνώση του ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ και των ΘΕΙΩΝ.
Εκεί ο ΠΑΝΑΣ είναι ο οδηγός σαν τις αίγες που αναρριχούνται στα δύσβατα µονοπάτια
των ατραπών της γνώσης και της αυτογνωσίας µέσω της µουσικής.
Είναι πολύ κρίµα που ο χριστιανισµός έδωσε στο διάβολο της κολάσεως τη µορφή του ΠΑΝΑ
φορτώνοντας τον µε την ενοχή της ανθρώπινης σεξουαλικότητας.

Ο ορφικός ύµνος στον ΠΑΝΑ λέει :
Πᾶνα καλῶ κρατερόν, νόµιον, κόσµοιο τὸ σύµπαν, οὐρανὸν ἠδὲ θάλασσαν ἰδὲ χθόνα παµβασίλειαν
καὶ πῦρ ἀθάνατον· τάδε γὰρ µέλη ἐστὶ τὰ Πανός. ἐλθέ, µάκαρ, σκιρτητά, περίδροµε,
σύνθρονε Ὥραις, αἰγοµελές, βακχευτά, φιλένθεε, ἀστροδίαιτε, ἁρµονίαν κόσµοιο κρέκων
φιλοπαίγµονι µολπῆι, φαντασιῶν ἐπαρωγέ, φόβων ἔκπαγλε βροτείων,
αἰγονόµοις χαίρων ἀνὰ πίδακας ἠδέ τε βούταις, εὔσκοπε, θηρητήρ, Ἠχοῦς φίλε, σύγχορε νυµφῶν,
παντοφυής, γενέτωρ πάντων, πολυώνυµε δαῖµον, κοσµοκράτωρ, αὐξητά, φαεσφόρε,
κάρπιµε Παιάν, ἀντροχαρές, βαρύµηνις, ἀληθὴς Ζεὺς ὁ κεράστης.
σοὶ γὰρ ἀπειρέσιον γαίης πέδον ἐστήρικται, εἴκει δ᾽ ἀκαµάτου πόντου τὸ βαθύρροον ὕδωρ
Ὠκεανός τε πέριξ ἐν ὕδασι γαῖαν ἑλίσσων, ἀέριόν τε µέρισµα τροφῆς, ζωοῖσιν ἔναυσµα,
καὶ κορυφῆς ἐφύπερθεν ἐλαφροτάτου πυρὸς ὄµµα, βαίνει γὰρ τάδε θεῖα πολύκριτα σαῖσιν
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ἐφετµαῖς· ἀλλάσσεις δὲ φύσεις πάντων ταῖς σαῖσι προνοίαις βόσκων ἀνθρώπων γενεὴν
κατ᾽ ἀπείρονα κόσµον. ἀλλά, µάκαρ, βακχευτά, φιλένθεε, βαῖν᾽ ἐπὶ λοιβαῖς εὐιέροις,
ἀγαθὴν δ᾽ ὄπασον βιότοιο τελευτὴν Πανικὸν ἐκπέµπων οἶστρον ἐπὶ τέρµατα γαίης.
Τον Πάνα προσκαλώ τον ίσχυρόν, τον ποιµενικόν το σύµπαν του κόσµου (το κοσµικόν σύµπαν)
τον ούρανόν και την θάλασσαν και την γήν πού είναι βασίλισσα των πάντων,
και το αθάνατον πυρ διότι αυτά είναι τα µέλη του Πάνος.
Ελα εσύ πού είσαι µακάριος, που πηδάς, πού τρέχεις γύρω.
και κάθεσαι στον ίδιο θρόνο µε τάς ώρας (τάς έποχάς) εσύ πού τα µέλη σου µοιάζουν µε της γίδας,
ό µανιακός, πού εύκολα ενθουσιάζεσαι και περνάς τη ζωή σου µέσα σε σπήλαια·
εσύ υφαίνεις την άρµονίαν του κόσµου µε παιχνιδιάρικο τραγούδι,
είσαι ο βοηθός των φαντασµάτων και ο δηµιουργός µεγάλων φόβων εις τους ανθρώπους·
χαίρεσαι να είσαι στις πηγές µε γιδοβοσκούς και βοϊδοβοσκούς και βλέπεις µακρυά, είσαι κυνηγός,
φίλος της Ηχούς, καί χορεύεις µαζί µε τις νύµφες παράγεις τα πάντα, είσαι πατέρας των πάντων,
εσύ ό θεός µε τα πολλά ονόµατα είσαι κυρίαρχος του κόσµου, αύξων (συντελείς εις την αύξησιν),
φέρεις το φως, είσαι ό καρποφόρος Παιάν χαίρεσαι στα σπήλαια, υπερβολικά θυµώνεις,
καί είσαι αληθινός (πραγµατικός) Ζευς µε κέρατα διότι εις εσένα στηρίζεται το άπέραντον δαπεδον
της γης καί υποχωρεί το βαθύ ρεύµα του ακαταπόνητου πόντου,
καί ο Ωκεανός ελίσσεται γύρω από την γήν µέσα στα νερά·
καί το εναέριον µέρος (µερίδιον) της τροφής, πού είναι σπινθήρ ζωής εις τα ζωντανά
καί το µάτι του ελαφρότατου πυρός επάνω από την κορυφήν διότι αυτά τα θεϊκά,
πού είναι πολυποίκιλα, προχωρούν (κινούνται) δια των ιδικών σου εντολών
συ µεταβάλλεις τάς φύσεις (την φυσικήν κατάστασιν) όλων τον πραγµάτων
κατά τάς ίδικάς σου προβλέψεις καί τρέφεις το γένος των ανθρώπων
εις τον απέραντον κοσµον.
Αλλά βάδιζε (έλα) εις τάς ίερωτάτας σπονδάς συ ο µακάριος,
πού είσαι γεµάτος από βακχικήν µανίαν.
Ο ενθουσιώδης, καί δόσε να εχωµεν καλόν τέλος του βίου
καί δίωξε την µανίαν του πανικού (τον µανιακόν πανικόν) εις τα πέρατα της γης.
13 ΗΧΩ : Ο Πάνας ερωτεύτηκε την νύµφη ΣΥΡΙΓΓΑ και άρχισε να την κυνηγά.
Η νύµφη τροµαγµένη τρέχει στο δάσος.
Φτάνοντας στον ποταµό Λάδωνα, τον ικετεύει να την βοηθήσει.
Για να την σώσει ο ποταµός την µεταµορφώνει σε καλαµιά.
Ετσι ο Πάνας βρήκε στην αγκαλιά του αντί την νύµφη, ένα µάτσο καλάµια.
Απαγοητευµένος κόβει τα καλάµια και δηµιουργεί τον «αυλό του Πανός»
που έγινε η αφορµή για το ξεκίνηµα του χορού µε τις Μαινάδες, τους Σάτυρους, τις Νύµφες,
και τις Χάριτες στο δάσος της Αρκαδίας. Εγινε στο εξης το όργανο των βοσκών.
Προσπάθησε εξ ίσου να ενωθεί και µε την νύµφη ΠΙΤΥΝ αλλά και την ΗΧΩ.
Οταν καλούσε την τελευταία µε τον αυλό του, απαντούσε εκείνη,
αλλά δεν την έβλεπε µπροστά του, άκουγε όµως την «ηχώ» της. Ετσι τον ενέπνεε.
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14 ΟΛΥΜΠΟΣ ΝΟΗΤΟΣ : Το όρος που εδιάλεξε το δωδεκάθεο της ελληνικής µυθολογίας
για να συνεδριάζει δεν είναι ένος γήινος τόπος σ’ένα ορισµένο σηµείο στον ελλαδικό χώρο.
Πρόκειται περισσότερο για µία ουρανο-γραφία παρά για µία γεω-γραφία.
Την ουράνια διάνοια του εγκεφάλου µας.

15 ΑΕΤΟΣ : Ο Αετός του Διός δεν είναι το αρπακτικό πτηνό της φύσεως που γνωρίζοµε,
αλλά το σύµβολο της κορυφής του Ολύµπου απ’όπου η θέαση είναι διαυγέστατη.

Ο Ορφικός ύµνος είναι ο εξής :
Ζεῦ πολυτίµητε, Ζεῦ ἄφθιτε, τήνδε τοι ἡµεῖς
µαρτυρίαν τιθέµεσѳθα λυτήριον ἠδὲ πρόσευξιν.
ὦ βασιλεῦ, διὰ σὴν κεφαλὴν ἐφάνη τάδε θεῖα,
γαῖα θεὰ µήτηρ ὀρέων θ’ ὑѱηχέες ὄχθοι
καὶ πόντος καὶ πάνθ’, ὁπόσ' οὐρανὸς ἐντὸς ἔταξε·
8

Ζεῦ Κρόνιε, σκηπτοῦχε, καταιβάτα, ὀµβριµόθυµε,
παντογένεθλ', ἀρχὴ πάντων πάντων τε τελευτή,
σεισίχθων, αὐξητά, καθάρσιε, παντοτινάκτα,
ἀστραπαῖε, βρονταῖε, κεραύνιε, φυτάλιε Ζεῦ·
κλῦθί µου, αἰολόµορφε, δίδου δ' ὑγίειαν ἀµεµφῆ
εἰρήνην τε θεὰν καὶ πλούτου δόξαν ἄµεµπτον.
Ω Δία πολυτιµηµένε Δία αθάνατε,
αυτήν εδώ εµείς την απολυτρωτική οµολογία και προσευχή σου απευθύνουµε.
Ω βασιλιά, από το δικό σου κεφάλι εµφανίστηκαν όλα αυτά.
(δηλαδή η γη, η θεά µητέρα και των βουνών οι υψηλοί λόφοι και ο πόντος η θάλασσα)
και όλα όσα ό ουρανός περιέχει. Ώ Δία. υιέ του Κρόνου, πού έχεις το σκήπτρο
και εµφανίζεσαι εν µέσω βροντών και αστραπών, ισχυρόκαρδε,
πού γέννησες τα πάντα, και είσαι η αρχή των πάντων και των πάντων το τέλος.
Σύ πού σείεις τη γή και συντελείς στην αύξηση, πού καθαρίζεις (εξαγνίζεις)
και εξουσιάζεις τα πάντα και αστράφτεις και βροντάς και ρίχνεις κεραυνούς
και είσαι ό τροφός (ο τροφοδότης) άκουσε µε ποικιλόµορφε,
και δώσε µας άριστη υγείαν και την θεά ειρήνη και πλούτου δόξα ακηλίδωτη.

16 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΖΑΓΡΕΥΣ : Σύµφωνα µε τους Ορφικούς, ο Δίας έσµιξε µε τη Δήµητρα
και απέκτησε την Περσεφόνη, κόρη µε δυο πρόσωπα, κέρατα και τέσσερα µάτια.
Κατόπιν, έσµιξε και µε αυτή και απέκτησε ένα βρέφος µε κέρατα, τον Ζαγρέα.
Ο Δίας τον προόριζε για διάδοχο του και του έδωσε το σκήπτρο, τον κεραυνό και τη βροχή.
Φύλακες του βρέφους όρισε τους Κουρήτες και τον Απόλλωνα, που το έκρυψαν στον Παρνασσό.
Η Ήρα έµαθε πού ήταν κρυµµένος ο Ζαγρεύς και έστειλε τους Τιτάνες να τον εξοντώσουν.
Για να ξεφύγει άρχισε να αλλάζει µορφές. Έγινε βρέφος, νεαρό παιδί, έφηβος, Κρόνος,
φίδι µε κέρατα, Δίας, άλογο, τίγρις και ταύρος.
Όταν µεταµορφώθηκε σε ταύρο, τον έπιασαν οι Τιτάνες, τον κοµµάτιασαν
και έφαγαν ένα µέρος του.
Ο Απόλλωνας ύστερα µάζεψε τα κοµµάτια και τα έκρυψε στους Δελφούς.
Η καρδιά του όµως είχε µείνει ανέπαφη. Την µάζεψε η Αθηνά και την µετέφερε στον Δία.
Ο Δίας την πρόσφερε στη Σεµέλη, διαλυµένη σε ποτό.
(Ο οίνος σαν σύµβολο του ανθρώπινου πολιτισµού δεν υπήρχε ακόµη.
Θα τον εφεύρει ο Βάκχος)
Εκείνη έµεινε έγκυος και γέννησε το Ζαγρέα για δεύτερη φορά, ως Διόνυσο/Βάκχο.
Έτσι ο Ζαγρεύς έγινε η µυστηριακή µορφή του « Διονύσου Ελευθερέα ».
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17 ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΥΣ : Από τις στάχτες των Τιτάνων γεννήθηκε το ανθρώπινο γένος.
Ετσι το ανθρώπινο γένος είναι «Διφυές» : Χθόνιο και Ουράνιο.
Η ορφική µύησις εµπνέει τον αγώνα που πρέπει να διεξάγει ο µυούµενος
για να απαλλαγεί από το υπο-χθόνιο τιτανικό στοιχείο που διαστρευλώνει την ψυχή του.
Τιτάν, από το ρήµα τεντώνω.
Ο ορφικός ύµνος λέει :
Τον Διόνυσον προσκαλώ, τον θορυβώδη πού φωνάζει ευά (επιφώνηµα ενθουσιώδες),
τον πρωτογενή, πού έχει δύο φύσεις, και εγεννήθη τρεις φορές, τον Βακχικόν βασιλέα,
τον ζώντα εις τους αγρούς, τον ανέκφραστον. τον απόκρυφον,
πού έχει δύο κέρατα και δύο µορφάς τον γεµάτο από κισσό, πού έχει πρόσωπο ταύρου,
τον πολεµικόν τον βακχικόν, τον αγνόν, πού τρώγει ωµά κρέατα, τον τριετή,
πού τρέφει τα σταφύλια και έχει για πέπλο βλαστάρια.
Ω Ευβουλέα, πολυµήχανε, πού εγεννήθης στα απερίγραπτα κρεββάτια του Διός
και της Περσεφόνης αθάνατε δαίµονα (θεέ) άκουσε, µακάριε,
την φωνήν µου και σπεύσε µε γλυκύτητα και µε προσήνεια,
έχων ευµενή διάθεσιν µαζί µε τις καλλίζωνες συντρόφους σου (τις Μαινάδες και τις Βάκχες).
Κικλήσκω Διόνυσον ἐρίβροµον, εὐαστῆρα, πρωτόγονον, διφυῆ, τρίγονον, Βακχεῖον ἄνακτα,
ἄγριον, ἄρρητον, κρύφιον, δικέρατον, δίµορφον, κισσόβρυον, ταυρωπόν, Ἀρήιον, εὔιον, ἁγνόν,
ὠµάδιον, τριετῆ, βοτρυηφόρον, ἐρνεσίπεπλον.
Εὐβουλεῦ, πολύβουλε, Διὸς καὶ Περσεφονείης ἀρρήτοις λέκτροισι τεκνωθείς, ἄµβροτε δαῖµον·
κλῦθι, µάκαρ, φωνῆς, ἡδὺς δ᾽ ἐπίπνευσον ἀµεµ[φ]ής εὐµενὲς ἦτορ ἔχων, σὺν ἐυζώνοισι τιθήναις.
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