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Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ 

ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

============ 

Του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΜΑΚΗ) Γ ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ 
(Δ/ντή Υπουργείου Πολιτισμού,  συγγραφέα και   
Προέδρου Κρητών Αγίας Παρασκευής Αττικής) 

- 

Ο Δίας, μύθος και πραγματικότητα. Η γέννηση και η ανατροφή 

του Δία στο Δικταίο Άντρο της Κρήτης. Η απαγωγή της Ευρώπης από 

το Δία, καρπός του έρωτα των οποίων ήταν τρία παιδιά: ο Μίνωας, ο 

Σαρπηδόνας και ο Ραδάμανθυς. Ο Μίνωας ιδρύει την περίφημη Κρη-

τική Πολιτεία, η οποία δημιούργησε το καλούμενο σήμερα Μινωικό 

Πολιτισμό, και συνάμα θεμελιώνει την περίφημη μινωική θαλασσο-

κρατορία.   

Η ‘Ίδη ή Ιδαία όρη, οι Ιδαίοι Δάκτυλοι  ή Ετεοκρήτες, οι Κουρή-

τες, οι Κορύβαντες,, το Δικταίο ιερό στην Πραισό, το Δικταίο Άντρο 

στη Δίκτη, ο μινωικός δρόμος κ.α.  

Οι 12 θεοί, οι 12 μήνες, οι 12 ώρες και τα 12 ζώδια.  

Ευρήματα και εικόνες από τα μέρη του μύθου κ.α. 

 

 

 

ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ, ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΗΘΛΕΜ  
ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   

Η ΓΕΝΝΗΣΗ, Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ 

ΤΟΥ ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
 

 

1. Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, 

ΣΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ  

 

Σύμφωνα με τον Ησίοδο (9ος / 8ος αι. π.Χ.) ο Δίας, ο πατέρας 

των θεών και των ανθρώπων («ανδρών τε θεών τε»), του Ολυμπια-

κού Πανθέου, ήταν γιος του Κρόνου και της Ρέας, οι οποίοι είχαν 

γονείς τη Γη και τον  Ουρανό.  Ο Κρόνος, ο πατέρας του Δία, έτρωγε 

όλα τα παιδιά του μόλις γεννιόνταν, επειδή οι γονείς του του είχαν 

πει ότι είναι πεπρωμένο μια μέρα κάποιο από τα παιδιά του να του 

πάρει τη βασιλεία.  

 Η Ρέα, η μητέρα του 

Δία, όταν επρόκειτο να 

γεννήσει το Δία, παρακά-

λεσε τους γονείς της, τη Γη 

και τον Ουρανό, να κατα-

στρώσουν κάποιο σχέδιο 

με το οποίο θα μπορούσε  

να διαφύγει κάπου μακριά, 

όταν θα γεννούσε το Δία, 

για να τον γλιτώσει από 

του Κρόνου τα δόντια. Αυ-

τοί  υπάκουσαν και την έ-

στειλαν μια νύκτα με βαθύ 

σκοτάδι στην πόλη Λύκτο 

της Κρήτης και απ’ εκεί στο 

όρος «η Δίκτη» (ο Ησίοδος 

το ονομάζει Δίκτον και οι 

άλλοι συγγραφείς η Δίκτη), 

όπου  γέννησε κρυφά το Δία. Ωστόσο κάποια στιγμή έμαθε ο Κρόνος 

τα καθέκαστα και ήλθε  και ζήτησε να δει το παιδί. Η Ρέα γνωρίζοντας 

τις προθέσεις του  Κρόνου σπαργάνωσε ένα βράχο και τον έδωσε 

στον Κρόνο, ο οποίος αμέσως τον καταβρόχθισε, νομίζοντας ότι είναι 

ο Δίας και τον οποίο αργότερα ξέρασε στον Παρνασσό:   
«Πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης (τη Ρέα) ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ οπλότατον παίδων 

ήμελλε τεκέσθαι, / Ζήνα μέγαν, τον μεν οι εδέξατο Γαία πελώρη, Κρήτη εν ευρείη τραφέμεν 
ατιταλλέμεναί τε./ ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν δια νύκτα μέλαιναν / πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν 

 
Οι Κουρήτες ένοπλοι  χορεύουν γύρω από το Δία. 
Wilhelm Heinrich Roscher (1845-1923), Drei Ku-
reten, das Zeuskind umtanzend, Terracottarelief 
(nach A/malid. I. XII (1840) Tav. d’agg. K). 
Gemeinfrei. 



7 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

δε ε χερσί λαβούσα/ άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν όρει πεπυκασμένω 
υλήεντι» (Θεογονία Ησιόδου, στίχοι 476 – 485, Έκδοση Κ. Σιτλ - Συλλόγος Καθηγητών Κων-
σταντινούπολης έτος 1889,   έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας των Ελληνικών Γραμμάτων – Π. 

Λεκατσάς - ΠΑΠΥΡΟΣ, έτος 1938) 

 

 

 Αργυρή δραχμή Πραισού, 

400 – 200 π.X., με το Δία 

σε θρόνο και την αίγα(γρο) 

Αμάλθεια που θήλαζε το 

Δία.  

 

Αργυρός στατήρας (δί-

δραχμο) Λύττου, 320-270 

π.Χ. , με τον αετό και τη γου-

ρούνα του Δία 

 

 
 

ΔΙΚΤΗ (2148 μ.) - ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 1960 – 1970,  ΟΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕ-
ΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ 
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Σύμφωνα μ' έναν άλλους μύθους (Απολλόδωρου, Διονύσιου Α-

λικαρνασσέα κ.α.), η θεά Ρέα με τη βοήθεια τις κόρες του βασιλιά 

Μελισσέα, Ίδη και  Αδράστεια, τις καλούμενες μετά «ιερές μητέρες», 

γέννησε το Δία σε μια σπηλιά του όρους Δίκτη, στο Δικταίο άντρο. τις 

οποίες μετά θάνατο τοποθέτησε ο Δίας ως αστερισμούς, που είναι η 

μικρή και μεγάλη Άρκτος, σύμφωνα με τον Άρατο.  

 Μετά  η θεά  Ρέα επέστρεψε στον 

Όλυμπο και άφησε εκεί, στην Κρήτη,  το 

Δία να τον επικουρούν κρυφά οι Ιδαίοι 

Δάκτυλοι (= οι πρώτοι κάτοικοι της 

Κρήτης),  απ΄ όπου μετά αυτοί μετονο-

μάστηκαν σε Κ(ου)ρήτες  (από το επι-

κουρώ) – Κρήτες.  Η τροφής Ίδη  χά-

ρισε στο μικρό θεό και το πρώτο του 

παιχνίδι. Μια κρυστάλλινη σφαίρα που 

όταν την πετούσε ψηλά άφηνε λαμπρές 

πολύχρωμες γραμμές στον αέρα, όπως 

τα άστρα του ουρανού. Οι Νύμφες τον 

τοποθέτησαν σε μια ολόχρυση  κούνια, 

που την κρέμασαν ανάμεσα στις φυλ-

λωσιές μιας τεράστιας βελανιδιάς, έτσι 

ώστε να αιωρείται ανάμεσα στη γη και 

τον ουρανό και ο Κρόνος να μην μπορεί 

να τον βρει. Το κλάμα όμως του θεϊκού 

βρέφους ήταν πολύ δυνατό. Οι νεαροί 

(= οι κούροι – Κουρήτες), για να απο-

φύγουν κάποια ανεπιθύμητη επίσκεψη 

του Κρόνου εξαιτίας όλης αυτής της  

φασαρίας κάθε φορά που ο Δίας έ-

κλαιγε, άρχιζαν να τρέχουν πάνω κάτω, 

να κτυπούν τα κράνη και τις ασπίδες 

τους και να κάνουν θόρυβο και αυτές τις κινήσεις-ρυθμούς μετά  τις 

έκανε χορό ο Κουρήτης Πύρριχος, που ήταν και ο πρώτος χορός που 

επινοήθηκε επί γης. 

Άλλοτε οι Κουρήτες έβαζαν το Δία και πιπίλιζε τους μαστούς μια 

γουρούνας, ώστε να μην κλαίει. Ο Δίας μεγάλωσε πίνοντας  γάλα από 

μια αίγα (κατσίκα), την καλούμενη Αμάλθεια. Ο θεός ανατράφηκε ε-

πίσης με αμβροσία και νέκταρ, δηλαδή με το φαγητό και το ποτό των 

αθανάτων. Ολόλευκα ιερά περιστέρια κουβαλούσαν την αμβροσία και 

τάιζαν μόνα τους το βρέφος, όπως ακριβώς έκαναν με τα μικρά τους. 

Ένας αετός, με γυαλιστερά φτερά και γαμψά νύχια, πετούσε κάθε 

βράδυ με ιλιγγιώδη ταχύτητα, μέσα από τους αιθέρες, και έφτανε 

στην πηγή, απ' όπου αντλούσε το νέκταρ και το μετέφερε στο βουνό 

της Κρήτης. Μάλιστα κάποια μέρα ο Δίας από απροσεξία και επειδή 

 
Δίας, άγαλμα ελληνορωμαϊκής πε-
ριόδου που βρέθηκε στη Σμύρνη 
(Zupiter Smyrna, Louvre)  
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δεν μπορούσε να ελέγξει τη θεϊκή του δύναμη, έσπασε ένα κέρατο 

της Αμάλθειας. Λυπήθηκε πάρα πολύ και για να παρηγορήσει το ευ-

λογημένο ζώο, έδωσε το κέρατο στη Νύμφη Αμάλθεια, αφού πρώτα 

το προίκισε με μαγικές ιδιότητες. Αυτός που το είχε, αρκούσε μόνο 

να κάνει μια ευχή και αμέσως εμφανίζονταν μπροστά του όλα τα καλά 

του κόσμου. Από τότε έμεινε γνωστό ως "κέρας της Αμάλθειας" ή 

"κέρας της Αφθονίας". Όταν η κατσίκα γέρασε και πέθανε, ο Δίας 

λυπήθηκε πολύ. Από το δέρμα της έφτιαξε την παντοδύναμη αιγίδα 

του (ασπίδα με δέρμα αίγας), που ήταν το πιο σημαντικό όπλο του 

στην Τιτανομαχία. Το θεϊκό παιδί ανατράφηκε επίσης και με μέλι και 

βασιλικό πολτό από τα μελίσσια που όταν εκεί. 

Όταν ο Δίας ανδρώθηκε καταρχήν έκτισε μια πόλη στη Δίκτη, 

όπου έγινε η γέννησή του και μετά στράφηκε εναντίον του πατέρα 

το, τον οποίο, αφού νίκησε. έριξε στα Τάρταρα μαζί με όσους τον 

βοήθησαν, τους Τιτάνες και τους Γίγαντες (= οι κάτι ως οι διάβολοι  

κατά τη χριστιανική θρησκεία) στην καλούμενη Τιτανομαχία, Επίσης 

έδειξε την ευγνωμοσύνη του σ' όλα τα πλάσματα που τον βοήθησαν, 

ακόμη και στην ανατροφή του.  Έκανε την  αίγα Αμάλθεια και τον 

αετό του αστερισμούς και στα χαριτωμένα περιστέρια ανέθεσε την 

ευχάριστη υπηρεσία να αναγγέλλουν τις εποχές. 

 

2. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑ 

ΣΤΗ ΔΙΚΤΗ, ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ 
 

Σπήλαιο του Διός ή Δικταίο άντρο ονομάζεται από τους αρχαί-

ους συγγραφείς το σπήλαιο στο όρος Δίκτη της Κρήτης, όπου γεννή-

θηκε και ανατράφηκε ο Δίας. Βρίσκεται σε υψόμετρο 1025 μ. στις 

βόρειες πλαγιές του όρους Δίκτη και συγκεκριμένα άνωθεν του χω-

ριού με την ονομασία «Ψυχρό» στο Οροπέδιο Λασιθίου, από όπου και 

σήμερα αποκαλείται «σπήλαιο Ψυχρού ή Δικταίο άντρο».  

Για να το επισκεφτεί 

κάποιος θα πρέπει να ανε-

βεί στο καταπληκτικό Ο-

ροπέδιο Λασιθίου, 850 μ, 

που βρίσκεται στη Δίκτη, 

2148 μ.,  και κοντά στις 

τουριστικές και πανέμορ-

φες παραθαλάσσιες πό-

λεις: Μάλια, Σταλίδα, 

Χερσόνησο,  Άγιο Νικό-

λαο, και Ιεράπετρα.  Είναι 

το πιο διάσημο  σπήλαιο 

σε όλο το κόσμο και μάλι-

στα ήδη από τη μακρά  αρχαιότητα, επειδή στο εντυπωσιακό αυτό 
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σπήλαιο, πλούσιο σε σταλαγμίτες και σταλακτίτες, η ελληνική Μυθο-

λογία, όπως προαναφέραμε, αναφέρει ότι γεννήθηκε και ανατράφηκε 

ο πατέρας θεών και ανθρώπων, ο μέγας Δίας.  Στις μέρες μας συνε-

χίζει να δέχεται πολλούς επισκέπτες, όμως όχι πια ως προσκυνητές, 

αλλά ως τουρίστες από κάθε γωνιά του πλανήτη,  για να το θαυμά-

σουν.   

Το σπή-

λαιο Ψυχρού ή 

Δικταίο Άντρο 

είναι το μόνο 

σπήλαιο που 

το Υπουργείο 

Πολιτισμού έ-

χει αναγνωρίσει ως αυτό που γεννήθηκε ο Δίας, σύμφωνα με την αρ. 

ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/Α/Φ31/24456/1834 π.ε./5-5-1976 (ΦΕΚ 699/Β/26-5-

1976)  Υπουργική Απόφαση, επικαλούμενη τις διατάξεις  των άρθρων 

1 και 2 του Κ.Ν.5351/1932 «Περί Αρχαιοτήτων» και την υπ αρ. 3 

Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του Αρχαιολογικού Συμβουλίου της 

22/3/76). 

 

 

Και το ότι το σπήλαιο άνωθεν του χωριού Ψυχρού στο Λασίθι 

είναι το περίφημο Δικταίο Άντρο όπου γεννήθηκε και ανατράφηκε ο 

Δίας το αναφέρουν  ο Ησίοδος και πάρα πολλοί αρχαίοι συγγραφείς, 

όπως θα δούμε πιο κάτω. Πέραν αυτού: 

Α) Το αναφέρει και η παράδοση. Προσωπικά το άκουγα και από 

όλους τους μεγαλύτερους μου στην Κρήτη και ιδιαίτερα από τον παπ-

πού μου Καπετάν Κρασαναδάμη (1887 – 1981).  Μάλιστα αυτό ήταν 

και η αιτία να συμβεί σε μένα και κάποιους άλλους μαθητές της εκεί 

περιοχής  μια ωραία περιπέτειά, όμως με τιμωρία. Όταν ήμουν μαθη-

τής στο Δικταίο Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λασιθίου κάπου  το 1956-59 

, ήτοι πριν να αξιοποιηθεί τουριστικά το Δικταίο άτρο από τον ΕΟΤ και 

το Υπ. Πολιτισμού, επειδή ακούγαμε ότι στο εν λόγω σπήλαιο γεννή-

θηκε ο Δίας, ζητήσαμε από τους καθηγητές μας να μας πάνε εκεί εκ-

δρομή να το δούμε. Οι καθηγητές το δέχτηκαν, όμως μας είπαν ότι 

απαγορευόταν να μπούμε μέσα  στο σπήλαιο, με το αιτιολογικό ότι 

όποιος έμπαινε μέσα είτε θα χανόταν στους διαδρόμους του είτε θα 

τον τσιμπήσουν οι μέλισσες που φώλιαζαν εκεί κ.α. Ωστόσο εγώ μαζί 

με άλλους μαθητές, άλλοι συμμαθητές μου και άλλοι πιο μεγάλοι: Εμμ 

Στ. Συμιανάκη, Κώστας και Αριστοτέλης Κρασανάκης, Γιάννης Φαρ-

σάρης, Μ. Χριστοδουλάκλης κ.α.,  παρακούσαμε την απαγόρευσηκαι 

μπήκαμε μέσα κρυφά. Και επειδή αργήσαμε να βγούμε έξω από αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα αφενός να αναστατωθεί η εκεί κοινωνία και 
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αφετέρου να τιμωρηθούμε με δυο μέρες αποβολή από το Δικταίον 

Λύκειον. 

Β) Πιστοποιείται και από το ότι στο πίσω μέρος του πρόποδα  

της Δίκτης όπου βρίσκεται το σπήλαιο Ψυχού ή Δικταίο άντρο βρίσκε-

ται  η αρχαία πόλη Λύκτος ή Λύττος όπου κατέφυγε η θεά Ρέα προ-

κειμένου να γεννήσει στο εκεί σπήλαιο της Δίκτης το Δία, καθώς λέει 

ο Ησίοδος στη Θεογονία. Πέρα αυτού το εν λόγω σπήλαιο είναι το πιο 

μεγάλο, το πιο γνωστό και το πιο κοντινό με την αρχαία πόλη της 

Λύκτου η Λύττος και το οποίο ενώνεται με το Δικταίο Αντρο με μινω-

ικό μονοπάτι, αυτό που περνά από στο Σελί της Αμπέλου. 

Γ) Ανατρέχοντας στα ετήσια πρακτικά της Βρετανικής Σχολής 

Αθηνών  έτους 1898-1899, καθώς και στα βιβλία D. G. Hogarth: «The 

Dictaean Cave» (1901),  Arthur J. Evans: «Further Discoveries of 

Cretan and Aegean Script (1897),  Donald A. Mackenzie: «Myths of 

Crete and Pre-Hellenic Europe» (1917) κ.α.  βλέπουμε να αναφέρουν 

ότι αναμφίβολα το σπήλαιο Ψυχρού είναι το μυθολογούμενο, ότι εκεί 

εγεννήθηκε ο Δίας: <<Νέας ανακοινώσεις έκαμαν την παρελθούσαν 

εβδομάδα εις το Ανθρωπολογικόν Ινστιτούτον του Λονδίνου οι Άγγλοι 

σοφοί Χόγγαρθ και Δώκινς περί των ευρημάτων, τα οποία ανεσκάφη-

σαν εις το Δικταίον Άντρον της Κρήτης. Ο κ. Χόγγαρθ είπεν, ότι το 

Άντρον εκείνο είνε αναμφισβητήτως το μυθολογούμενον, ότι εκεί ε-

γεννήθη ο Ζευς,…..   (Δημοσίευμα στην Εστία, αρ. φύλ. 82, 

22.05.1902: 3, βλέπε επίσης:  Prehistoric skulls in the Dictaean Cave  

Estia, 22/05/1902, Dawkins, Richard McGillivray Related Royal An-

thropological Institute of Great Britain and Ireland). Αναφέρουν επί-

σης ότι εκεί βρήκαν ιερό και τράπεζα σπονδών από βαίτυλο (μετεω-

ρίτη), διπλούς πελέκεις, το ειδικό έμβλημα του Δία, καθώς και  πολλά 

λείψανα αφιερωμάτων που σχετίζονται με το Δία,  που άλλα από αυτά 

τα άφησαν στο Μουσείο Ηρακλείου και άλλα τα πήγαν σε μουσεία του 

εξωτερικού, κυρίως στο Ashmolean Museum της Oxford. Στα ευρή-

ματα αυτά βλέπουμε  ειδώλια του:  Δία βρέφους, του Άμμων Ρα (= ο 

θεός Δίας στους Αιγυπτίους: «έτι δε Δία τον υπό τίνων Άμμων προ-

σαγορευόμενον», Διόδωρος 1, 15), της θεάς Ρέας σε εγκυμοσύνη, 

της θεάς Ρέας έτοιμης να θηλάσει το Δία, της αίγαγρου Αμάλθειας που 

θήλαζε το Δία , παιγνίδι άμαξα κ.α. 

Δ) Ο Ιωσήφ Χατζιδάκις λίγο μετά που ανέλαβε καθήκοντα Εφό-

ρου Αρχαιοτήτων  της Κρητικής Πολιτείας (1898 – 1912) στην  έκ-

θεση λογοδοσίας που έκανε, σχετικά με τις πρώτες ανασκαφές που 

έκανε η υπηρεσία του εκεί, αναφέρει ότι το «παρά το χωρίον Ψυ-

χρό του Λασηθίου σπηλαίω» είναι «το πεφημισμένον ιερόν 

του Δία Δικταίον Αντρον» (Ιωσήφ Χατζιδάκις, «Αρχαιολογικαί έ-

ρευναι εν Κρήτη», 1900) 

Ε) Ο καθηγητής αρχαιολογίας L. Watrous ("New pottery from 

Cave Psychro , 2004" και    "Lasithi, a history of settlement on a 
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hight plain in Crete, 1982") ανακοίνωσε ότι η  KN  πινακίδα της Γραμ-

μικής Β’ της Κνωσού αναφέρει ότι οι αρχές της Κνωσού έστειλαν  δο-

χεία με λάδι και σύκα στο Δικταίο Δία και τα δοχεία μεταφοράς βρέ-

θηκαν στο σπήλαιο Ψυχρού από τους Hogarth και Evans. 

 

 
ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΓΓ. ΒΕΡΓΙΚΙΟΥ 1554,  ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ 

 

 

3. ΤΟ ΙΔΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟ 

 

Μερικοί  αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Απολλώνιος Ρόδιος, ο Διό-

δωρος κ.α.  αποκαλούν  το σπήλαιο γέννησης του Δία άλλοτε Κρη-

τικό, άλλοτε Δικταίο και άλλοτε Ιδαίο, επειδή το σπήλαιο αυτό βρί-

σκεται στο όρος η Δίκτη, που είναι ένα από τα όρη της οροσειράς Ίδη 

ή Ιδαία όρη της Κρήτης. Οροσειρά Ίδη ή Ιδαία όρη υπήρχε και στη 

Φρυγία της Μ. Ασίας. Για παράδειγμα ο  Απολλώνιος Ρόδιος, προκει-

μένου να επιτευχθεί το ποιητικό μέτρο στα «Αργοναυτικά»,  ονομάζει 

το σπήλαιο όπου ανατρεφόταν ο Δίας πότε  Δικταίο  («Δικταίο 

σπέος»), πότε  Κρητικό  («Κρηταίον υπ ‘Άντρο») και πότε Ιδαίο  («ά-

ντρω εν Ιδαίω»), επειδή  η Δίκτη είναι ένα από τα όρη της οροσειράς 

Ίδη ή Ιδαία όρη της Κρήτης.  Το «Ιδαίο »  και  το Δικταίο άντρο» θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν δυο σπήλαια διαφορετικά, αν ο Απολ-

λώνιος μιλούσε στο ένα για ανατροφή και στο άλλο για γέννηση , 

όμως πάντα μιλά για άντρο ανατροφής πρβ:  
«και κεν τοι οπάσαιμι Διός περικαλλές άθυρμα κείνο, το οι ποίησε φίλη τροφός Αδρή-

στεια άντρω εν Ιδαίω έτι νήπια κουρίζοντι σφαίρα ευτρόχαλον» (Απολλώνιος, Αργοναυτικά, Γ, 
132 – 136)    
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«οι δε τέως μακάρεσσι Θεοίς Τιτήσιν άνασσον, όφρα Ζευς έτι κούρος, έτι φρεσί νήπια 
ειδώς, Δικταίο ναίεσκεν υπο σπέος, οι δε μιν ούπω γηγενέες…” (Απολλώνιος, Αργοναυτικά, Α, 
507 – 511) 

«Οι μούνοι πλεόνων μοιρηγέται ηδέ πάρεδροι Μητέρος Ιδαίης κεκληαται, όσσοι έασιν 
Δάκτυλοι Ιδαίοι Κρηταιέες, ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίο ανά σπέος, αμφοτέρησιν δραξά-
μενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε.» (Απολλώνιος Αργοναυτικά Α 1125 – 1135). 

«Νυκτί δ΄επιπλόμενη Φιλυρίδα νήσον άμειβον.ένθα μεν Ουρανίδης Φιλύρη Κρόνος, 
ευτ εν Ολύμπω Τιττήνων ήνασενμ ο δε Κρηταίον υπ’ ‘Αντρον Ζευς έτι Κουρήτεσσι μετετρέφετ’ 
Ιδαίοισιν  Ρείην εξαπαφών παρελέξατο»… (Απολλώνιος, Αργοναυτικά Β 1233 – 1235),   

Ομοίως ο Διόδωρος Σικελιώτης λέει αρχικά ότι η θεά Ρέα γέν-

νησε το Δία στα Ιδαία όρη της Κρήτης  («…παρά της μητρός Ρέας και 

θρεψάντων εν τοις κατά την Κρήτην Ιδαίοις όρεσι …» Διόδωρος 5, 

60), μετά ότι η θεά Ρέα γέννησε το Δία  στην Ίδη (Διόδωρος 5.70 ), 

εννοώντας τα Ιδαία όρη της Κρήτης,  και καταλήγει λέγοντας, ότι 

όταν ο Δίας μεγάλωσε έκτισε μια πόλη στη Δίκτη, όπου συγκεκρι-

μένα μυθολογείται  η γέννησή του: «ανδρωθέντα δ´ αυτόν φασι 

πρώτον πόλιν κτίσαι περί την Δίκταν, όπου και την γένεσιν αυτού 

γενέσθαι μυθολογούσιν» (Διόδωρος Σικελιώτης   5, 70, 2»).   

 

 

4. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ 

 

Στο περίφημο σπήλαιο Ψυχρού ή Δικταίο  Άντρο, σύμφωνα με 

τους αρχαίους και όπως θα δούμε πιο κάτω : 

1. Η Θεά Ρέα γέννησε το θεό Δία  και επίσης τον άφησε εκεί για 

ασφάλεια και για ανατροφή στους Δικταίους Κουρήτες. 

2. Ο Κουρήτης Πύρριχος βρήκε τον πρώτο χορό που φέρει το 

όνομά του, την Πυρρίχη και επίσης ο Κουρήτης Τελέσιος το χορό Τε-

λεσία.  

3. Ο  Δίας συνευρέθηκε ερωτικά με την πριγκίπισσα Ευρώπη, 

καρπός των οποίων ήταν ο Μίνωας. 

4. Η νύμφη Αγχιάλη γέννησε τους Ιδαίους Δακτύλους. 

5. Ο Μίνωας πήρε τις θείες εντολές από τον πατέρα του Δία και 

τις έκανε νόμους των ανθρώπων 

6. Η θέμις και οι Μοίρες μεταμόρφωσαν τους ασεβείς ανθρώ-

πους που παραβίασαν το άβατο του Δικταίου Άντρου σε πουλιά οιω-

νούς: σε γλαύκες,  σε κούκους κ.λπ.. 

7. Κατοικούσαν οι Άρπυες, τα τέρατα με φτερά  και κεφάλι γυ-

ναίκας. 

8. Αποκοιμήθηκε για πάρα πολλά έτη (κάπου 57) ο κρητικός 

σοφός και μάντης (προφήτης) Επιμενίδης, 

 

Ειδικότερα και σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς, Έλλη-

νες και ξένους, στο σπήλαιο του Διός ή Δικταίο  Άντρο στο όρος Δίκτη 

της Κρήτης: 
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1) Γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Δίας.  

Εδώ η θεά Ρέα, ύστερα από συμβουλή των γονέων της, κατέ-

φυγε και γέννησε  κρυφά από τον παιδοκτόνο σύζυγό της, τον Κρόνο, 

το μέγα Δία, τον οποίο στη συνέχεια άφησε εκεί, για  να τον αναθρέ-

ψουν οι Δικταίοι Κουρήτες και με  ιδιαίτερη φροντίδα των ιερών «Μη-

τέρων», της Αδράστεια και της Ίδης, κόρες του Κουρήτη Μελισσέα, 

(που μετά ο Δίας από ευγνωμοσύνη τις έκανε αστερισμό με το όνομα 

Άρκτοι), πρβ:  
ΗΣΙΟΔΟΣ: «πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ 

οπλότατον παίδων ήμελλε τεκέσθαι, / Ζήνα μέγαν, τον μεν οι εδέξατο Γαία πε-
λώρη, Κρήτη εν ευρείη τραφέμεν ατιταλλέμεναί τε./ ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν 
δια νύκτα μέλαιναν / πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν δε εν χερσί λαβούσα/ άντρω 
εν ηλιβάτω ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν όρει πεπυκασμένω υλήε-
ντι»…… (Θεογονία Ησιόδου, στίχοι 476 – 485, Έκδοση Κ. Σιτλ - Σύλλογος 
Καθηγητών Κωνσταντινούπολης έτος 1889 και επίσης   έκδοση Επιστημονικής 
Εταιρείας των Ελληνικών Γραμμάτων – Π. Λεκατσάς - ΠΑΠΥΡΟΣ, έτος 1938) 

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ: Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα  παραγίνεται μεν εις 
Κρήτη, οπηνίκα τον Δία εγκυμονούσα ετύγχανε,  γεννά δε εν τω άντρω της 
Δίκτης Δία και τούτον μεν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε και ταις Μελισσέως 
παισί νύμφαις, Αδραστεία τε και Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα έτρεφον τω της 
Αμαλθείας γάλακτι, οι δε Κούρητες ένοπλοι εν τω άντρω το βρέφος φυλάσσο-
ντες τοις δόρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη της του παιδός φωνής ο 
Κρόνος ακούσῃ.Ρέα δε λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνω καταπιείν ως 
τον γεγεννημένον παίδα». (Απολλόδωρος Α, 1, 6 - 7),   

ΑΡΑΤΟΣ: «…έμπαλιν εις ώμους τετραμμέναι’ ει   ετεόν γε Κρήτηθεν κεί-
ναι γε Διός μεγάλου ιότητι  ουρανόν εισανέβησαν, ο μιν τότε κουρίζοντα   Δίκτω 
εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδαίοιο άντρω εγκατέθεντο και έτρεφον εις ενιααυτόν, 
Δικταίοι Κούρητες ότε κρόνον εψεύσαντο…  ( Άρατος Φαινόμενα 30 - 50)  

ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ: «ανδρωθέντα  δ’ αυτόν (ο Δίας)  φασί πρώ-
τον πόλιν κτίσαι πει την Δίκτα, όπου και τη γένεσιν αυτού μυθολογούσι»,,,, 
(Διόδωρος 5.72),  

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΥΣ: «Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν 
αποφαίνουσιν εκ τῶν Ελληνικών παραδειγμάτων ζηλωτὴν γενόμενον της τε 
Μίνω του Κρητὸς και της Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας· ων ὁ μεν ο-
μιλητής έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω τρα-
φήναι τον Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνὸν όντα, 
κατέβαινεν εις το ιερὸν άντρον και τους νόμους εκεί συντιθεὶς εκόμιζεν, ους 
απέφαινε παρά του Διός λαμβάνειν· ο δε Λυκούργος εις Δελφούς αφικνούμε-
νος υπό του Απόλλωνος έφη διδάσκεσθαι την νομοθεσίαν (Διονύσιος Αλικαρ-
νασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία»  Livre/Λογος 2 LXI,2) 

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ: φρεσί νήπια ειδώς, Δικταίο ναίεσκεν υπο σπέος, οι δε 
μιν ούπω γηγενέες…” (Απολλώνιος, Αργοναυτικά, Α, 507 – 511)    

«Ζήτης δ’ ιεμενοισιν ετ άσπετον εκ καματου άσθμ αναφυσιόων, μετεφώ-
νεεν όσον άπωθεν ήλασαν , ηδ ως Ιρις ερύκακε τάσδαι δαίξαι όρκιά τ’ ευμενέ-
ουσα θεά πόρεν, αι δ’ υπέδυσαν δείματι Δικταίης περιωσίω ‘Αντρο ερίπνης. 
(Απολλώνιος Ρόδιος Αργοναυτικά Β, 433 – 434),   "είρεο Δικταίης κορυθαίολον 
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‘Αντρον ερίπνης, είρεο και Κορύβαντας, όπη ποτέ κούρος αθύρων μαζόν Α-
μαλθείης κουροτρόφον αιγός αμέλγων… (Νόννος, Διονυσιακά XLVI, 14-17) 

ΝΟΝΝΟΣ: «οι δε τέως μακάρεσσι Θεοίς Τιτήσιν άνασσον, όφρα Ζευς έτι 
κούρος, έτι φρεσί νήπια ειδώς, Δικταίο ναίεσκεν υπο σπέος, οι δε μιν ούπω 
γηγενέες…” (Απολλώνιος, Αργοναυτικά, Α, 507 – 511)   «Ζήτης δ’ ιεμενοισιν 
ετ άσπετον εκ καματου άσθμ αναφυσιόων, μετεφώνεεν όσον άπωθεν ήλασαν 
, ηδ ως Ιρις ερύκακε τάσδαι δαίξαι όρκιά τ’ ευμενέουσα θεά πόρεν, αι δ’ υπέ-
δυσαν δείματι Δικταίης περιωσίω ‘Αντρο ερίπνης. (Απολλώνιος Ρόδιος Αργο-
ναυτικά Β, 433 – 434),   "είρεο Δικταίης κορυθαίολον ‘Αντρον ερίπνης, είρεο 
και Κορύβαντας, όπη ποτέ κούρος αθύρων μαζόν Αμαλθείης κουροτρόφον αι-
γός αμέλγων… (Νόννος, Διονυσιακά XLVI, 14-17) 

ΑΘΗΝΑΙΟΣ: «Αγαθοκλής ο Βαβυλώνιος εν πρώτω περί Κυζίκου φησίν 
ούτως: Μυθεύουσιν εν Κρήτη γενέσθαι την Διός τέκνωσιν επί της Δίκτης, εν η 
και απόρρητος γίνεται θυσία. …» (Αθήναιος Ναυκρατίδης, Δειπνοσοφισταί, ΙΧ, 
376α)  

VERGILIUS: “Nunc age, naturas apibus quas Juppiter ipse  addidit ex-
pedian, pro qua mercede canoros  Curetum sonitus crepitantiaque aera 
secutae Dictaeo caeli regem pavere sub antro».. (Publius Vergilius 
Maro, Georgica  ΙV, 149 – 152) =  «και τώρα ομπρός∙ τα διώματα θα διηγηθώ, 
που ο Δίας στις μέλισσες εχάρισε για πλερωμή τους όταν εκείνες ακολούθησαν 
τους κρότους των Κουρήτων τους βροντερούς και του χαλκού το σήματα κ’ 
εθρέψαν το βασιλέα του ουρανού μες στη σπηλιά της Δίκτης.    (Publius Ver-
gilius Maro, Georgica  ΙV, 149 – 152 μτφρ. Κ. Θεοτόκης).  

ΟΒΙΔΙΟΣ: …. «Candida Dictaei spectans tentorfia regis, Laeter, ait 
doleamne geri lacrymabile bellum (43. Dictaei.] of Crete. For Dicte is mountain 
of Crete). (Ovid’s Metamorphoses Fab. 1) 

CULUMELLA:  «Ista enim, quantis non dedeceant poetam, summatim 
tamen et uno tantummodo versiculo leviter attigit Vergilius, cum sic ait: Dic-
taeo caeli regem paverc sub antro». (Columella, De re Rustica IX, II, 3) 

LUCRETI(US): «  Phrygias inter si forte catervas  Ludunt in numerum-
que exultant sanguine laeti Terrificas capitum quatientes numine cristas Dic-
taeos referunt Curetas, qui Iovis illum Vagitum in Creta quondam occultasse 
feruntur, Cum pucri circum pucrum pernice chorea Armatei in numerum pulsa-
rent aeribus aera. (TITI  LVCRETI CARI DE RERVM NATVRA LIBER 
SECVNDVS,  630-635) 

ITALIUS: «semiuirique chori, gemino qui Dindyma monte casta colunt, 
qui Dictaeo bacchantur in antro, quique Idaea iuga et lucos nouere silen-
tis…..» (SILIUS ITALIUS , 17,20-21) 

EPIGRAMMATA: « Caesaris alma dies et luce sacratior ilia, /Conscia 
Dictaeum qua tulit Ida lovem, / Longa, precor, Pylioque veni numerosior aevo 
/ Semper et hoc voltu vei meliore nite. / Hie colat Albano Tritonida multus in 
auro 5 / Perque manus tantas plurima quercus eat; M. YAL. MARTIALIS, 
EPIGRAMMATA, EP. 160. (IV.i)  

2) Ο Δίας, όταν ανδρώθηκε, απήγε από τη Φοινίκη την 

πριγκίπισσα Ευρώπη, ερωτικός καρπός των οποίων ήταν ο Μί-

νωας, πρβ:  
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«Ταύτα εκ Φοινίκης άχρι της Κρήτης εγένετο. Επεί δε επέβη τη νήσω ο μεν ταύρος 
ουκέτι εφαίνετο, έπιλαβόμενος δε της χειρός ο Ζευς άπηγε την Ευρώπην, εις το Δικταίο ‘Αντρο, 
ερυθριώσαν και κάτω ορώσαν. Ηπίστατο γαρ ήδη εφ' ότω άγοιτο». (Λουκιανός Σαμωσατέας, 
Ενάλιοι Διάλογοι, 15, 4). 

3) Ο Μίνωας ερχόταν κάθε εννιά  ή κατ’ άλλους κάθε χρόνο   και 
συναντούσε τον πατέρα του το Δία προκειμένου να του υπαγορεύει τις 
σοφές εντολές-νόμους του, κάτι όπως ο Μωυσής στο όρος Σινά.   

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΕΥΣ: «ων ο μεν Ομιλητής έφη γενέσθαι του 
Διός και φοιτών (ο Μίνως) εις το Δικταίο Όρος, εν ω τραφήναι τον Δία μυθολο-
γούσιν οι Κρήτες υπό των Κουρήτων νεογνόν όντα, κατέβαινεν εις το ιερόν 
‘Αντρο και τους νόμους εκεί συντιθείς εκόμιζεν, ους απέφαινεν παρά του Διός 
λαμβάνειν». (Διονύσιος Αλικαρνασεύς,  Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Β, LXI 2)  

 ΠΛΑΤΩΝ:  «Θα σου πω λοιπόν και για το Μίνωα, πώς τον εγκωμιάζουν 
ο Όμηρος και ο Ησίοδος, για να μην αμαρτάνεις με τα λόγια εσύ, που είσαι 
άνθρωπος και γιος ανθρώπου, απέναντι σε ήρωα, γιο του Δία. Ο Όμηρος λοι-
πόν λέει ότι στην Κρήτη υπάρχουν ενενήντα πόλεις, στις οποίες, ανήκει και η 
Κνωσός, μεγάλη πόλη, όπου ο Μίνωας βασίλευε, ο κάθε εννιά χρόνια συνομι-
λητής του μεγάλου Δία. Αυτό είναι λοιπόν το εγκώμιο του Ομήρου για το Μί-
νωα, διατυπωμένο με συντομία, τέτοιο που δεν έκανε ο Όμηρος για κανένα 
ήρωα.  ……. Εξάλλου το γεγονός ότι ο Δίας μόνον αυτό από τα παιδιά του 
εκπαίδευσε είναι έπαινος υπέρβλητος – γιατί αυτό σημαίνει ο στίχος: βασίλευε, 
ο κάθε εννιά χρόνια συνομιλητής του μεγάλου Δία («εννέωρος βασίλευε Διός 
μεγάλου οαριστής») …….. Πήγαινε λοιπόν ο Μίνωας κάθε εννέα χρόνια κι έ-
μενε ένα χρόνο στη σπηλιά του Δία , από τη μια για να μάθει και από την άλλη 
για να δείξει τι είχε μάθει από το Δία την προηγούμενη φορά….. Γι’ αυτό το 
λόγο θέσπισε αυτούς τους νόμους (ο Μίνωας) για τους πολίτες του, εξ αιτίας 
των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η Σπάρτη από τότε που 
άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί είναι θεϊκοί……… Ο Μί-
νωας  χρησιμοποιούσε το Ραδάμανθυ ως φύλακα των νόμων στην πόλη, ενώ 
στην υπόλοιπη Κρήτη τον Τάλω. Ο Τάλως λοιπόν επισκεπτόταν τρεις φορές 
το χρόνο τα χωριά, επιβλέποντας την τήρηση των νόμων σε αυτά, έχοντας 
γραμμένους τους νόμους σε χάλκινους πίνακες, απ’ όπου πήρε την ονομασία 
χάλκινος. Ο Ησίοδος επίσης λέει για το Μίνωα παρόμοια πράγματα. Αναφέρο-
ντας το όνομά του, λέει: «αυτός ήταν ο πιο βασιλικός απ’ όλους  τους θνητούς 
βασιλιάδες και διαφέντευε πλήθος γειτονικών λαών, κρατώντας το σκήπτρο 
του Δία - μ’ αυτό βασίλευε και στις πόλεις». Και αυτός, λέγοντας το σκήπτρο 
του Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την παιδεία από το Δία, με την οποία 
διηύθυνε την Κρήτη» (Πλάτων, Μίνως, 319 – 320) 

 4) Κατοικούσαν οι Άρπυιες.   
Ο Απολλώνιος Ρόδιος στα «Αργοναυτικά» αναφέρει ότι στο σπήλαιο της 

Δίκτης κατοικούσαν και οι Άρπιες, οι οποίες ήσαν τρία αρπακτικά (απ΄όπου 
και «άρπυιες», από το χαρπάζω > αρπάζω ) πουλιά με κεφάλι γυναίκας και οι 
οποίες ονομάζονταν: Αελλώ (= θυελλώδης), Ωκυπέτη (= γοργόφτερη) και Κε-
λαινώ (= σκοτεινή). Τα τέρατα αυτά θεωρούνταν αγγελιαφόροι του Άδη,  άρ-
παζαν τα παιδιά και τις ψυχές των ανθρώπων και τις πήγαιναν στον Άδη. Οι 
Άρπυιες παρουσιάζονται στη «Θεία Κωμωδία» του Δάντη (Ωδή XIII της «Κό-
λασης») να καταδιώκουν όσους αυτοκτόνησαν. Ο Απολλώνιος τις φέρει  να 
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βασανίζουν με εντολή του Απόλλωνα το βασιλιά της Θράκης Φινέα, επειδή 
έκανε κατάχρηση των μαντικών του ιδιοτήτων.  Όταν οι Αργοναύτες έφθασαν 
στη Θράκη, τις καταδίωξαν οι γιοι του Βορέα Ζήτης και Κάλαϊ, για να απαλλά-
ξουν το Φινέα από το μαρτύριο και εκείνες επέστρεψαν στη φωλιά τους στο 
Δικταίο Άντρο, πρβ:   

 «Ζήτης δ’ ιεμενοισιν ετ άσπετον εκ καματου άσθμ αναφυσιόων, μετε-
φώνεεν όσον άπωθεν  ήλασαν , ηδ ως Ιρις ερύκακε τάσδαι δαίξαι όρκιά τ’ ευ-
μενέουσα θεά πόρεν, αι δ’ υπέδυσαν δείματι Δικταίης περιωσίω ‘Αντρο ερί-
πνης. (Απολλώνιος Ρόδιος Αργοναυτικά Β, 433 – 434),  

 «Τότε οι Άρπυιες κι η Ίριδα χωριστήκανε, κι αυτές πήγανε στη σπηλιά 
τους στην Κρήτη του Μίνωα, ενώ εκείνη γύρισε στον Όλυμπο, πετώντας με τα 
γρήγορα φτερά της». (Απολλώνιος Αργοναυτικά Β 298 – 300) 

5) Αποκοιμήθηκε για πάρα πολλά έτη (κάπου 57) ο κρη-

τικός σοφός και μάντης (προφήτης) Επιμενίδης, πρβ: 

«Αφίκετο ποτέ Αθήναζε Κρης ανήρ, όνομα Επιμενίδης, κομίζων λόγον 
ούτωσι ρηθέντα, πιστευεσθαι χαλεπόν. Εν του Διός του Δικταίου τω άντρω 
κείμενος (Επιμενίδης) ύπνω βαθύ έτη συχνά όναρ έφη εντυχείν αυτός θεοίς 
και Θεών λόγοις και αληθεία και δίκη τοιαύτα άττα μυθολογών, ηνίττετο οίμαι 
ο Επιμενίδης» (Maximus Tyrius, Philosophvmena X, 1 = Μάξιμος Τύριος: Λό-

γοι 10, 1,  Maximos z Tyru, Dialexeis 10 (p. 110,13 Hobein = c. 28; 

p. 286 Dav.)  
 6) Η νύμφη Αγχιάλη γέννησε τους Ιδαίους Δάκτυλους, τους πρώ-

τους κατοίκους της Κρήτης,  παιδιά των οποίων ήσαν οι Κουρήτες (από το 
κούροι = κοράσια, νέοι, παιδιά) >  Κουρήτες) που επικουρησαν τη θεά Ρέα να 
γεννήει εδώ, στο Δικταίο άντρο, το Δία πρβ:  

«Οι μούνοι πλεόνων μοιρηγέται ηδέ πάρεδροι Μητέρος Ιδαίης κεκληα-
ται, όσσοι έασιν Δάκτυλοι Ιδαίοι Κρηταιέες, ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίο 
ανά σπέος, αμφοτέρησιν δραξάμενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε.(τους ιδαί-
ους Δακτύλους της Κρήτης, που κάποπτε η νύμφη Αγχιάλη γεννησε στο σπή-
λαιο της Δίκτης)» (Απολλώνιος Αργοναυτικά Α 1125 – 1135) 

«.Ιδαίοι Δάκτυλοι Κρηταιέες ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίον ανά 
σπέος, αμφοτέρησιν δραξάμενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε…… Ιδαίοι δε, ε-
πειδή εν Ίδει όρει της Κρήτης εγενήθηκαν   (Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η 
Μεγάλη Γραμματική, 11ος   αι.  μ.Χ.)    

7)  Η θέμις και οι Μοίρες μεταμόρφωσαν τους ασεβείς ανθρώπους 
που παραβίασαν το άβατο του Δικταίου Άντρου σε πουλιά οιωνούς: σε 
γλαύκες,  σε κούκους κ.λπ.. (Περισσότερα βλέπε: «ΤΟ ΑΒΑΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΩ-
ΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ») 

8) Ο Κουρήτης Πύρριχος βρήκε τον πρώτο χορό που πήρε το ό-
νομά του, την Πυρρίχη > Πυρρίχιο χορό και ο Κουρήτης Τελεσίας το χορό 
Τελεσιάς. 

«… Η δε ενόπλιος όρχησις στρατιωτική, και η πυρρίχη δηλοί και ο Πύρ-
ριχος, ον φασιν ευρετήν είναι της τοιαύτης ασκήσεως των νέων και τα στρα-
τιωτικ…ά» (Στραβων, 10.5 ΙΙΙ 8). 

 …«Είδη δε ορχημάτων, εμμέλεια, τραγική, κόρδακες, κωμικοί, σικιννίς, 
σατυρική. Ενόπλιοι ορχήσεις, πυρρίχη τε, και τελεσίας, επώνυμοι δύο Κρητών 
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ορχηστών, Πυρρίχου τε καὶ Τελεσίου. εκαλείτο δε τι και ξιφισμός, και ποδισμός, 
και διαρρικνούσθαι, όπερ ην το την οσφὺν φορτικώς περιάγειν. Ην δε και κώ-
μος ειδος ορχήσεως. Και τετράκωμος, Ηρακλέους ιερά, και πολεμική. Ην δε 
και κωμαστική, μάχην και πληγάς έχουσα…..(Pollux = Πολυδεύκης Ιούλιος «Ο-
νομαστικό Λεξικό») 

 

 
 

 

ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ ΟΙ ΕΚΕΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΒΡΗ-

ΚΑΝ ΚΑΙ ΕΔΕΙΞΑΝ ΠΡΩΤΟΙ ΤΟ ΧΟΡΟ ΚΑΙ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 

 
Ο χορός με τη μουσική, σύμφωνα με τους αρχαίοι συγγραφείς, Έλληνες 

και Λατίνους, είναι «ελληνικό επιτήδευμα»,  τον οποίο «βρήκαν πρώτοι και έ-
δειξαν οι «Κουρήτες»  στο όρος Δίκτη της Κρήτης, τότε που γεννήθηκε - ανα-
τρεφόταν εκεί, στο Δικταίο άντρο,  ο Δίας και από εκεί μετά διαδόθηκε σε όλο 
τον κόσμο, αρχικά στους Σπαρτιάτες,  μετά στους Ρωμαίους κ.α.  

Για παράδειγμα ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς στη «Ρωμαϊκή Αρχαιολο-
γία» (Λόγος 2, LXI, 2  - LXΧ, 3-5 και Λόγος 7,72) αναφέρει ότι ο χορός είναι 
ελληνικό επιτήδευμα που βρήκαν και έδειξαν  πρώτοι οι Κουρήτες στο Δικταίο 
άντρο στο όρος Δίκτης της Κρήτης, όταν ανέτρεφαν εκεί το Δία. θέλοντας, λέει, 
οι Κουρήτες από τη μια να παίξουν ή να ηρεμήσουν το Δία ως θετοί γονείς και 
από την άλλη να σκεπάσουν με το ποδοβολητό τους και τις ιαχές τους τα κλά-
ματά του από το αυτί του παιδοκτόνου πατέρα του, γύρναγαν γύρω  από το 
μικρό Δία ένοπλοι και κτυπώντας μετα δόρατα και  τα ξίφη τους ο ένας την 
ασπίδα του άλλου, κάνοντας τάχα μου ότι διεξάγουν μάχη ή προπόνηση  για 
μάχη και οι κινήσεις αυτές μετά έγιναν χορός. 

Ο  Αλικαρνασσεύς αναφέρει επίσης ότι οι Ρωμαίοι πήραν το χορό από 
τους Έλληνες, κάτι που αποδεικνύεται από το ότι αφενός αρχαιότερη  μαρτυ-
ρία που υπάρχει για το χορό είναι αυτή του Ομήρου (Σ 590 – 605), όπου ανα-
φέρεται ότι ο Ήφαιστος είχε σχεδιάσει στο κάτω μέρος  της ασπίδας του 

                          

Δ                                      Δ  
ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗ) Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ 277
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Αχιλλέα ένα χορό όμοιο μ’ εκείνο που κάποτε στην Κνωσό  είχε συνθέσει ο 
Δαίδαλος στην καλλιπλόκαμο Αριάδνη, την κόρη του Μίνωα και ο οποίος απο-
τύπωνε τα βήματα για να μπουν Αριάδνη και Θησέας στο Λαβύρινθο («βλέπε 
και Λουκιανός «Περί ορχήσεως» 8-10, Αθήναιος Ναυκρατίδης ( Δειπνοσοφι-
σται / Σύνοψις ε) κ.α.  και αφετέρου οι λέξεις των Ρωμαίων Salli, Saltus, Chorus 

κ.α. είναι εννοιολογική μετάφραση των ελληνικών λέξεων: Κούροι/Κουρήτες, 

πηδήματα (βήματα χορού, πηδηκτοί χοροί), χορός» κ.α. 
«…. Ελληνικόν δ´ άρα και τούτ´ ην εν τοις πάνυ παλαιόν επιτήδευμα, ενόπλιος όρχησις 

ἡ καλουμένη πυρρίχη …ότε τον Δία τιθηνούμενοι θέλγειν εβούλοντο κτύπω τε όπλων και κινή-
σει μελών ενρύθμω καθάπερ ο μύθος έχει……» (Δ. Αλκαρνασευς, λογος ζ, 70-79). 

«….ων ὁ μεν ομιλητής έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω 
τραφήναι τον Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες ………… Κινούνται (οι Ρωμαίοι χορευτές) γαρ προς 
αυλὸν εν ρυθμώ τας ενοπλίους κινήσεις τοτὲ μεν ομού, τότε δε παραλλὰξ και πατρίους τινὰς 
ύμνους άδουσιν άμα ταις χορείαις. χορείαν δε και κίνησιν ενόπλιον και τον εν ταις ασπίσιν 
ἀποτελούμενον υπό των εγχειριδίων ψόφον, ει τι δει τοις αρχαίοις τεκμηριούσθαι λόγοις, Κου-
ρήτες ήσαν οι πρώτοι καταστησάμενοι. Τον δε περί αυτών μύθον ουέὲν δέομαι προς εἰδότας 
ὀλίγου δειν πάντας γράφειν» (Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία»  Livre/Λό-
γος 2  LXI, 2  - LXΧ, 3-5). 

Ο Στράβων (10.5 ΙΙΙ 8 και 10 ΙV 16), ο Πλίνιος (Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, 
Φυσική Ιστορία 7. 204),  ο Διόδωρος Σικελιώτης (5.65), ο Polux -Πολυδεύκης 
(«Ονομαστικό Λεξικό») κ.α., αναφέρουν  ότι οι «Κ(ου)ρήτες»  ήταν οι πρώτοι 
κάτοικοι της Κρήτης στους οποίους άφησε η θεά Ρέα το γιο της Δία στο Δικταίο 
άντρο προκειμένου να τον αναθρέψουν κρυφά από τον πατροκτόνο πατέρα 
του φοβούμενος μην του πάρει τη βασιλεία  και από τους  οποίους ο Κουρήτης 
Κύρβας  έκτισε την πόλη Ιεράπυτνα (νυν Ιεράπετρα), ο Κουρήτης Πύρριχος 
βρήκε πρώτος το χορό, το χορό που φέρει το όνομά του, την Πυρρίχη.  και ο 
Κουρήτης Τελέσιος το χορό που φέρει το όνομά του, το χορό Τελεσιάς. Ανα-
φέρουν επίσης ότι στην αρχαία Κρήτη ο χορός ήταν  για άσκηση των νέων, 
στα σχολεία και στο στρατό,  προκειμένου στον πόλεμο να γίνουν ευέλικτοι 
στρατιώτες και να αποφεύγουν τα ακόντια και τα βέλη, με αντοχή κ.λπ..  

 «Οι Κουρήτες δίδαξαν τον ένοπλο χορό Πυρρίχιο, στην Κρήτη» (Πλίνιος ο Πρεσβύτε-
ρος, Φυσική Ιστορία 7. 204). 

«Ενόπλιοι ορχήσεις, πυρρίχη τε, και τελεσίας, επώνυμοι δύο Κρητών ορχηστών, 
Πυρρίχου τε και Τελεσίου. εκαλείτο δε τι και ξιφισμός, και ποδισμός, και διαρρικνούσθαι, ό-
περ ην το την οσφύν φορτικώς περιάγειν. Ην δε και κώμος ειδος ορχήσεως. …..(Pollux = Πο-
λυδεύκης Ιούλιος «Ονομαστικό Λεξικό») 
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 «Η δε ενόπλιος όρχησις 
στρατιωτική, και η πυρρίχη δηλοί 
και ο Πύρριχος, ον φασιν ευρετήν 
είναι της τοιαύτης ασκήσεως των 
νέων και τα στρατιωτικά» (Στρά-
βων, 10.5 ΙΙΙ 8). 

«Τον χορό που συνηθί-
ζουν στη Λακεδαίμονα, τους ρυθ-
μούς, τους παιάνες που τραγου-
δάνε σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς τους, καθώς και πολλά α-
κόμη έθιμά τους τα λένε οι ίδιοι  

Κρητικά, ωσαν να έρχονται από εκεί…». (Στράβων 10, IV, 18 C 471)  
«Να ασκούν (οι νέοι της Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο χορό, που βρή-

καν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα ονομάστηκε Πυρρίχη από το όνομα 
αυτού που τον οργάνωσε. Έτσι το παιγνίδι δεν ήταν άσχετο με πράξη χρήσιμη στον πόλεμο. 
Επίσης στα τραγούδια τους χρησιμοποιούν κρητικούς ρυθμούς που είναι πολύ γρήγοροι και 
τους βρήκε ο Θάλης. Ορίστηκε επίσης να φοράνε στρατιωτικά ρούχα και υποδήματα. Τα όπλα 
εξάλλου θεωρούνται τα καλύτερα δώρα». (Στράβων  10 ΙV 16).   

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5, 74-75) αναφέρει  ότι  ο γιος του Δία, ο  Α-
πόλλωνας,  είναι εκείνος που βρήκε πρώτος στην Κρήτη το τόξο και την κιθάρα 
με τη μουσική της (κατ’ άλλους τα  έγχορδα  ή καμπύλα τόξα, υπενθυμίζεται 
ότι το τόξο και η αρχαία κιθάρα γίνονται με καμπύλο τόξο και χορδές) και γι 
αυτό οι Κρήτες ήταν οι καλύτεροι τοξότες. Για τον ίδιο λόγο οι άλλοι αρχαίοι 
συγγραφείς (Ησίοδος, Όμηρος κ.α.) αποκαλούν τον Απόλλωνα: «εκήβολος» 
(τοξοβόλος που πάντα ευστοχεί), «πατέρας των  κιθαριστών της γης»,  «θεός 
της Μουσικής» κ.α. 

«Τον Απόλλωνα αναγορεύουν (οι Κρήτες) εφευρέτη της Κιθάρας (Απόλ-
λωνα δε της Κιθάρας ευρετήν αναγορεύουσι») και της μουσικής της…….  και 
επίσης βρήκε και το τόξο, δίδαξε τους ντόπιους (Κρητες) τα περί την τοξοβολία, 
αιτία για την οποία οι Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και το τόξο 
ονομάστηκε Κρητικό»… ( Διόδωρος Σικελιώτης  5, 74, 5) 

Ο χορός, σύμφωνα με τον αρχαίο συγγραφέα Λουκιανό («Περί ορχή-
σεως») είναι μια τέχνη που και τέρπει (εξ ου και η Μούσα Τερψιχόρη = η τέρψη 
του χορού) και ωφελεί, γιατί ο χορός είναι μουσική και γυμναστική, όπου η 
μουσική ευχαριστεί-ψυχαγωγεί, ρυθμίζει την ψυχή και η γυμναστική (ο χορός) 
γυμνάζει το σώμα και έτσι έχουμε μία ωραία αρμονία μεταξύ ψυχής και σώμα-
τος. Σύμφωνα με τον ίδιο ο Όμηρος  επαινεί τον Κρήτα Μηριόνην ονομάζοντας 
τον  ορχηστήν, για την ευκινησία και ευρυθμία με την οποίαν πολεμούσε απο-
φεύγοντας τα ριπτόμενα εναντίον του ακόντια  και την οποίαν είχε αποκτήσει 
εκ της ορχήσεως: «Μηριόνη, τάχα κεν σε και ορχηστήν περ εόντα εγχος εμόν 
κατέπαυσε διαμπερές, ει σ' εβαλόν περ» (Ιλιάς Π 617)  

Σημειώνεται ότι άλλο Πυρρίχη (από τον Κουρήτη Πύρριχο, που τον επι-
νόησε)  = χορός των Κρητων και άλλο Πυρρήχιος χορός = άλλος πολεμικός 
χορός, τον οποίο επινόησε πυρός (= ξανθός, ως η φωτιά)  Νεοπτόλεμος, ο 
γιος τον  του Αχιλλέως (Λουκιανός, «Περί ορχήσεως»). 

 

Αργυρό τετράδραχμο Μ. Αλεξάνδρου, 323-320 π.Χ.   με 
τον ίδιο με τον ίδιο να φορεί τη λεοντή του Ηρακλή και 
τον Κρηταγενή Δία 
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Και το ότι πράγματι ο χορός και η μουσική  είναι ελληνική επινόηση και 
μάλιστα Κρητική ή ότι οι Κ(ου)ρήτες > Κρήτες είναι αυτοί που βρήκαν και έδει-
ξαν πρώτοι το χορό και τη μουσική στο Δικταίο άντρο της Κρήτης προκύπτει  
και από τα εξής:  

Α) Αρχαιότερη μαρτυρία για το χορό έχουμε στην Ιλιάδα του 

Ομήρου (Σ 590 – 605), όπου γίνεται περιγραφή ενός χορού που είχε 

διδάξει ο Δαίδαλος στην Αριάδνη, την κόρη του Μίνωα, και αποτύ-

πωνε τα βήματα εξόδου από το Λαβύρινθο, 

Β) Οι ελληνικές λέξεις: χορός, χορογραφία, χορογράφος, χο-

ρωδία, όρχηση, ορχήστρα, μουσική, λύρα, αυλός κ.λπ. είναι διεθνείς, 

παγκόσμιες, πρβ στα λατινικά chorus, coro, hor, orchestra, musica… 

= αγγλικά: chorus/dance, choreography, chorographer, choral 

group, choir, orchitic, orchestra, music = γαλλικά: chouer, chorale, 

chorégraphie, orchisi, orchestre, choeur, musique = γερμανικά: 

chor, choreografie, choreograf, chorédrame, chorist, orchester/mus-

ikkapelle, music κ.α.  
Γ) Ο  Ησίοδος (Θεογονία), ο Απολλόδωρος (Α, 1, 6 - 7). κ.α.   αναφέρουν 

ξεκάθαρα ότι στο Δικταίο άντρο γεννήθηκε και ανατράφηκε  ο Δίας και εκεί  οι 
Κουρήτες έκρουαν τις ασπίδες τους, για να κάνουν θόρυβο και να μην ακούσει 
τα κλάματα του μωρού Δία ο παιδοκτόνος πατέρας του.  

«Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα  παραγίνεται μεν εις Κρήτη, ο-

πηνίκα τον Δία εγκυμονούσα ετύγχανε,  γεννά δε εν τω άντρω της Δίκτης Δία και τούτον 
μεν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε και ταις Μελισσέως παισί νύμφαις, Αδραστεία τε και 
Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα έτρεφον τω της Αμαλθείας γάλακτι, οι δε Κούρητες ένοπλοι εν τω 
άντρω το βρέφος φυλάσσοντες τοις δόρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη της του παιδός 
φωνής ο Κρόνος ακούση.Ρέα δε λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνω καταπιείν ως τον γε-
γεννημένον παίδα». (Απολλόδωρος Α, 1, 6 - 7). 

Δ) Οι ελληνικές λέξεις: χορός,  χορογραφία, χορογράφος, χορωδία, όρ-
χηση, ορχήστρα, μουσική, λύρα, αυλός κ.λπ. είναι διεθνείς, παγκόσμιες, πρβ 
στα λατινικά chorus, coro, hor, orchestra, musica…  = αγγλικά:  chorus/dance, 
choreography, chorographer, choral group, choir, orchitic, orchestra, music =   
γαλλικά: chouer, chorale, chorégraphie, orchisi, orchestre, choeur, musique  = 
γερμανικά:  chor, choreografie, choreograf, chorédrame, chorist, orches-
ter/musikkapelle, music κ.α.  

Ε) Ο Ιωσήφ Χατζηδάκης, ο πρώτος Έφορος Αρχαιοτήτων Κρητικής Πο-
λιτείας (1698-1912), σχετικά με το χορό, αναφέρει: «Ο Βελών (Pierre Belon , γάλλος 
φυσιοδίφης, που επισκέφθηκε την Κρήτη το 1548), περιηγηθείς την Κρήτη εν έτει 1550, είδε 
τους Σφακιώτας φέροντας έτι τόξα, φαρέτρας και βέλη. Νυν φέρουσι ταύτα μόνον εν εορταίς, 
ότε ένοπλοι και περιβεβλημένοι την παλαιάν ενδυμασία των χορεύουσι την Πυρρίχη, ως περι-
γράφουσι οι παλαιοί τον πολεμικόν χορόν. Τον χορόν τούτον χορεύουσι μέχρι σήμερον ένο-
πλοι πανταχού της Κρήτης, καλούντες αυτόν πηδηκτόν ή σούσταν, εν Ηρακλείω δε Μαλεβυ-
ζιώτικον, διότι εν Μαλεβυζίω ιδίως εν των ανατολικών επαρχιών χορεύουσιν αυτόν κανονικώ-

τατα. Ανάγεται δε η αρχή του εις τους μυθικούς χρόνους.  Κατά την μυθολογίαν ότε η Ρέα έτι-

κτεν εντός σπηλαίου επι της Δίκτης τον Δία οι Κουρήτες εχόρευον περί το σπήλαιον κρούοντες 
τα όπλα των , ίνα δια θορύβου τούτου αποκρύψωσι τας κραυγάς της τεκτούσης, και κατόπιν 
τους κλαυθμυρισμούς του βρέφους από του Κρόνου όστις είχε την συνήθεια να κατατρώγη τα 



22 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

τέκνα του, και ούτως εσώθη ο Ζευς. (Ιωσήφ Χατζιδάκης «Περιήγησις εις Κρήτη», Ερμούπολις 
1881). 

 

Σημειώνεται ότι: 

Α) Οι ασπίδες και τα δόρατα που μετέτρεψαν οι Κουρήτες σε  

μουσικά όργανα είναι αυτά που σήμερα λέγονται ντραμς ή πιατίνια  

και τύμπανα 

Β) Ο Διόδωρος Σικελιώτης στο «Ιστορική Βιβλιοθήκη» (5, 64- 

77) αναφέρει ότι οι Κρήτες ισχυρίζονται, φέρνοντας γι αυτό επιχει-

ρήματα, πως οι περισσότεροι από τους θεούς, όπως ο Δίας και τα 

παιδιά του Απόλλων, Ερμής, Αθηνά κ.α., γεννήθηκαν στην Κρήτη και 

επειδή πήγαν σε πολλά άλλα μέρη κάνοντας αγαθοεργίες μετά τη με-

τάσταση τους από τους ανθρώπους, θεωρήθηκαν ως οι πρώτοι κάτοι-

κοι του Ολύμπου (δηλ. ανακηρύχτηκαν μετά θάνατο θεοί, κάτι όπως 

ο Χριστός και οι Άγιοι σήμερα). Έτσι από τους τόπους και τις πράξεις 

που έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος που πήγαιναν ο Απόλλωνας π.χ. 

ονομάστηκε Λύκιος, Πύθιος και η Άρτεμη Εφεσία, Περσία…. παρόλο 

που και οι δυο είχαν γεννηθεί στην Κρήτη:  
«των γαρ θεών φασι τους πλείστους εν της Κρήτης ορμηθεντας επιέναι πολλά μέρη της 

οικουμένης, ευεργετούντας …. Το μεν (Απόλλωνα) Δηλιον και Λυκιον και Πύθιον ονομάζεσθαι, 
την δ’ (Άρτεμη) Εφεσίαν και Κρησίαν, ετι δε Ταυροπόλον και Περσίαν, αμφοτέρων εν Κρήτη 
γεγενημένων…» ( Διόδωρος 5.77).  

Αναφέρει επίσης ότι από αυτούς τους θεούς ο Απόλλωνας βρήκε 

την κιθάρα και τη μουσική της και καθώς βρήκε και το τόξο , δίδαξε 

στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, αιτία για την οποία οι Κρήτες 

επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και το τόξο ονομάστηκε Κρητικό. 

Ακολούθως η Αθηνά βρήκε την κατασκευήν των ενδυμάτων, την ξυ-

λουργική, την κατασκευή των αυλών και τη μουσική που παράγεται 

από αυτούς και, γενικά, πολλά έργα που απαιτούν τέχνη στην κατα-

σκευή, γεγονός για το οποίο ονομάστηκε Εργάνη. Ακολούθως ο Ερ-

μής κατασκεύασε τη Λύρα. από καύκαλο χελώνας, κάτι που έκανε 

μετά από το μουσικό διαγωνισμό μεταξύ του Απόλλωνα, που διαγω-

νίστηκε με κιθάρα, με το Μαρσύα, που διαγωνίστηκε με αυλό. 
 
(Περισσότερα βλέπε στα βιβλία:  
Α) «ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ & Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ» του Α. Γ. ΚΡΑΣΑ-

ΝΑΚΗ 
Β) «ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» του Α. Γ. ΚΡΑ-

ΣΑΝΑΚΗ 
 
ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΦΕΥΡΕ ΤΟ ΧΟΡΟ: 
 

1. Μερικοί ισχυρίζονται ότι η  Έξοδος αναφέρει πως οι Ισραηλί-

τες μετά που πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα εφεύραν το χορό, κάτι 

που δεν είναι αληθές, γιατί η Έξοδος αναφέρει απλά ότι μόλις οι 
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Ισραηλίτες πέρασαν την Ερυθρά θάλασσα  η Μαριάμ, η προφήτης και 

αδελφή του Ααρών, πήρε στο χέρι της τύμπανο και μαζί με αυτήν και 

οπίσω από αυτήν βγήκαν όλες οι γυναίκες των Ισραηλιτών με τύ-

μπανα και χορούς, δια να πανηγυρίσουν τη θαυμαστή σωτηρία των:  

«Λαβούσα δε Μαριάμ, ἡ προφήτις, ἡ αδελφή Ααρών, το τύμπανον εν 

τη χειρί αυτής, και εξήλθοσαν πάσαι αι γυναίκες οπίσω αυτής μετά 

τυμπάνων και χορών» (Έξοδος 15,20) 

2. Μερικοί ισχυρίζονται ότι η θεά Ρέα δίδαξε το χορό τους Κου-

ρήτες και τους Κορύβαντες, κάτι που δεν ευσταθεί, γιατί, όπως είδαμε 

πιο πριν,  οι αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ξεκάθαρα ότι οι Κ(ου)ρή-

τες, οι φρουροί και φροντιστές του Δία στο Δικταίο άντρο της Κρήτης,  

ήσαν αυτοί που βρήκαν και δίδαξαν πρώτοι το χορό και επίσης ότι ο 

Κουρήτης Πύρριχος ήταν αυτός που πρώτος οργάνωσε χορό, την 

Πυρρίχη.   Απλά ο Λουκιανός στο «Περί Ορχήσεως» αναφέρει ότι από 

τους πρώτους που θέλχτηκαν από την ορχηστική τέχνη ήταν η Θεά 

Ρέα και ως εξ αυτού «έβαλε» (λέει έβαλε όχι ότι έμαθε το χορό) στη 

Φρυγία τους Κορύβαντες και στην Κρήτη τους Κουρήτες να χορεύουν 

και έτσι ο Δίας χρωστά τη σωτηρία του στο χορό, πρβ:  
«Αναφέρεται ότι πρώτη η Ρέα εθέλχθη υπό της τέχνης ταύτης (της όρ-

χησης) και εις μεν την Φρυγίαν έβαλε τους Κορύβαντας να χορεύσουν, εις δε 
την Κρήτην τους Κουρήτας, και δεν ωφελήθη ολίγον εκ της τέχνης αυτών, αφού 
δια του χορού των της έσωσαν τον Δία, ώστε και δικαίως ο Ζευς να ομολογή 
ότι οφείλει εις αυτούς σώστρα, διότι χάρις εις την όρχησίν των εσώθη από τους 
οδόντας του πατρός του.. (Λουκιανός, «Περί ορχήσεως» 8-10,  Μετάφραση 
Ιωάννη Κονδυλάκη) 

3. Ο υμνογράφος Καλλίμαχος ο Κυρηναίος (310 - 240 π.Χ.) 

στον ύμνο του «Ες Δία»  αναφέρει ότι ο Δίας δε γεννήθηκε στο Δι-

κταίο Άντρο που βρίσκεται στα Ιδαία όρη της Κρήτης, όπως λένε οι 

ψεύτες Κρήτες, αλλά στο «Λύκαιον» όρος της Αρκαδίας και «η Πρύ-

λις» ήταν ο ενόπλιος χορός που χόρευαν οι Κουρήτες εκεί κατά τη 

γέννηση του Δία. Ωστόσο στον ύμνο αυτό ο Καλλίμαχος ψεύδεται και 

όχι οι Κρήτες και αυτό λόγω θρησκευτικού φανατισμού, όπως θα 

δούμε πιο κάτω στο: Κεφάλαιο 6ο Ο Θάνατος και η μετάσταση του 

Δία και το «Κρήτες αεί Ψεύσται» 
 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΛΕΠΕ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ: 

Α) «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ» 

Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ  

Β) «Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗ» Α. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ 
 

ΣΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ ΕΓΙΝΕ ΚΑΙ Η ΜΑΧΗ ΠΟΥ ΕΚΡΙΝΕ 
ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ 

 
«Προς ΝΔ, του Δήμου Τζερμιάδου και της επαρχίας κείται ο έτερος δή-

μος «ο Δήμος Ψυχρού». Η πρωτεύουσα τούτου είνε Ψυχρόν, κώμη ορεινή και 

http://www.krassanakis.gr/Cretan_traditional_dance&dance_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan_traditional_dance&dance_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/Music_history_(guitar_flute_lyre).pdf
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ποιμενική έχουσα 70 οικίας, ωραίαν Δημοτ. Σχολήν και κλίμα ψυχρότατον εξ 
ου το όνομα, είναι πατρίς του ευεργέτου του Εθνικού Πανεπιστημίου Α. Παπα-
δάκη. Ύπερθεν του Ψυχρού εις απόστασιν 20 λ. ώρας κείται το Δικταίον Ά-
ντρο (Αρκέσιον), ένθα η Ρέα εγέννησε τον Δία κατά τους ποιητάς, ο δε 
νομοθέτης της Κρήτης Μίνως συνωμίλει κατ’ εννεατίαν με τον Δία, ανευ-
ρέθησαν δε πλείστα αρχαιολογήματα. Εκεί συνεκροτήθη τριήμερος φονική 
μάχη κατά του Ομερ Πασσά τω 1868.».  («Γεωγραφία της Κρήτης», του διδα-
σκάλου  Εμμ Σ. Λαμπρινάκη δασκάλου του εν Ρεθύμνου Προτύπου, έκδοση 
Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ρεθύμνης 1890) 

 «Τζερνιάδαι έδρα Δήμου….. είναι μεγαλη κώμη επι ωραίας τοποθεσίας, 
αυτόθι την 20 Ιουνίου 1867 συνήφθη μάχη μεταξύ Τουρκικού Στρατού και 
Ελλήνων υπο τους Καζάνη, Ε. Μηλιαρά κ.λπ.….. Ψυχρόν έδρα δήμου υπα-
γομένου εις το Ειρηνοδικείον Τσερνιάδων, Δημοτ. Σχολείου και Παρθεναγω-
γείου. Είναι μεγάλη κώμη ιδιαιτέρα πατρίδα του Εθνικού ευεργέτη Αντ, Παπα-
δάκη, όστις διέθεσε την περιουσία του υπέρ του εθνικού ημών Πανεπιστημίου, 
Ίδρυσε δε και δημοτικήν σχολήν αυτόθι, προσέτι του Ιωαν. Καμπάνη, όστις 
κληροδότησε την περιουσία του προς ίδρυσιν Πολυτεχνείου αυτόθι, το οποίο 
είναι ημιτελές. Εξ αυτού κατήγετο και ο Ισμαήλ πασάς της Αιγύπτου Αντιβασι-
λέως. Κατά το 1866  έλαβε χώραν μεταξύ Τούρκων και Χριστιανών τριήμερος 
μάχη αποβάσα υπέρ Χριστιανών, Προιόντα δημητριακοί καρποί, έλαιον, γεώ-
μηλα άφθονα και πολλά κτηνοτροφικά.  Δικταίον άντρον κείται άνωθι του Ψυ-
χρού και εν αυτώ μυθολογούσι ότι εγεννήθη ο Ζευς. Εν αυτώ αντήχησαν οι 
πρώτοι κλαθυθμηρμοί του θείου νεογνού, του οποίου τα ίχνη αναζητούντες οι 
περί τον Κρόνον τιτάνες., …… Εν αυτώ μυθολογούσιν ότι ο Μίνως συνωμίλει 
μετά του Διός, ότε έγραφε τους Νόμους του.. («Κρητική Χωρογραφία», Λοχα-
γού Ιωάννου Εμμ Νουχάκη, 1903) 
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Δικταίο Άντρο: Χάλκινο ειδώλιο μάνας σε λατρευ-
τική στάση, της Ρέας, της μάνας του Δία ( The 
Dictaean Cave and Iron Age Crete, by John 
Boardman. Oxford University Press, 1961) 

Δικταίο  Άντρο: Χάλκινο ειδώλιο βρέφους, του 
Δία σε βρεφική ηλικία  (The Dictaean Cave and 
Iron Age Crete, by John Boardman. Oxford 
University Press, 1961) 

 
Δικταίο ‘Άντρο: Το αρχαιότερο παιγνίδι, η ά-
μαξα του Δία (Μουσείο Ηρακλείου)  

Δικταίο Άντρο: Χάλκινο ειδώλιο της 
αίγα(γρου) Αμάλθειας που βύζαινε το Δία 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου) 

ΕΠΕΙΔΗ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ  ΨΥΧΡΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΑΣ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΕΚΕΙ ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΕΗ-
ΣΕΙΣ ΜΑΝΑΔΩΝ, ΒΡΕΦΩΝ, ΕΓΚΥΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Κ.ΛΠ. 

 
Δικταίο ‘Αντρο: Χάλκινο ειδώλιο μανας, της θεάς 
Ρέας που ετοιμάζεται να θηλάσει  το Δία  (Μουσείο 
Ηρακλείου) 

 
Δικταίο ‘Αντρο: Χάλκινο ειδώλιο εγκύου, της 
θεάς Ρέας, σε στάση λατρευτική (Μουσείο Ηρα-
κλείου) 
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5. ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΙΔΗ ΚΑΙ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙ-

ΚΤΑΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ 
 

Ο Απολλόδωρος αναφέρει ότι μετά που η Ρέα γέννησε το Δία 

στο Δικταίο Άντρο τον παρέδωσε στους Δικταίους Κουρήτες και   η 

Αδράστεια και η  Ίδη, οι κόρες του Κουρήτη Μελισσέα, ανέλαβαν την 

ανατροφή του κι  ο ¨Άρατος στα Φαινόμενα προσθέτει ότι ο Δίας, 

όταν πέθαναν οι κόρες αυτές, τις έκανε από ευγνωμοσύνη αστερισμό 

με το όνομα «Άρκτοι» και οι άνθρωποι τις ανακήρυξαν θεές Μητέρες. 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει επίσης γι αυτές ότι μετά την άλωση 

της Τροίας ο  Κρητικός Μηριόνης έφτασε στη Σικελία όπου ίδρυσε 

ιερό των ιερών Μητέρων, πρβ:  
Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα  παραγίνεται μεν εις Κρήτη, οπηνίκα τον Δία εγκυμο-

νούσα ετύγχανε,  γεννά δε εν τω άντρω της Δίκτης Δία και τούτον μεν δίδωσι τρέφεσθαι Κού-
ρησί τε και ταις Μελισσέως παισί νύμφαις, Αδραστεία τε και Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα 
έτρεφον τω της Αμαλθείας γάλακτι, οι δε Κούρητες ένοπλοι εν τω άντρω το βρέφος φυλάσσο-
ντες τοις δόρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη της του παιδός φωνής ο Κρόνος ακούσῃ.Ρέα 
δε λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνω καταπιείν ως τον γεγεννημένον παίδα». (Απολλόδω-
ρος Α, 1, 6 - 7),   

 «Κατά τη μυθολογία, αυτές οι θεές (= οι ιερές Μητέρες, η Αδράστεια και 
η  Ίδη κατά τον Απολλόδωρο, για τις οποίες ο Κρητικός Μηριόνης έκανε ιερό 
στη Σικελία) ανέθρεψαν παλιά τον Δία κρυφά από τον πατέρα του  Κρόνο, και 
σε αντάλλαγμα ανέβηκαν στον ουρανό κι έγιναν αστερισμοί που ονομάζονται 
Άρκτοι. Μ’ αυτά συμφωνεί και ο Άρατος, όταν λέει γι αυτές  στο ποίημα του για 
τ’ αστέρια:  ώμο με ώμο στέκονται (οι θεές ) στραμμένες’ αν είναι αλήθεια, 
βέβαια, / από την Κρήτη εκείνες χάρη στο θέλημα του Δία του μεγάλου / στον 
ουρανό ανέβηκαν, γιατί τότε που ήταν νιούτσικος, / στο ευωδιαστό Δίκτον, πλάι 
στο Ιδαίον όρος, / σε άντρο τον έβαλαν κι ένα χρόνο τον ανέθρεφαν,  / κι απ΄ 
έξω οι Δικταίοι Κουρήτες τον Κρόνο ξεγελούσαν (Διόδωρος 4, 80 μτφ «Κά-
κτος») 
 

6. Η ΑΙΓΑ(ΓΡΟΣ) ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΚΑΙ Η ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΠΟΥ ΘΗ-

ΛΑΖΑΝ ΤΟ ΔΙΑ 
 

Ο Όμηρος (Ιλιάδα Β 157) και ο Διόδωρος Σικελιώτης (5, 70) 

αναφέρουν ότι ο Δίας πήρε την επωνυμία «αιγίοχος», επειδή ανατρά-

φηκε από την αίγα(γρο) Αμάλθεια: «Όσο για την αίγα που τον α-

νέθρεψε, ο Δίας της απένειμε μεν και άλλες τιμές, αλλά πήρε 

από αυτήν την επωνυμία Αιγίοχος (Διόδωρος, βίβλος 5, 70). 

Από την προβιά της ο Ήφαιστος κατασκεύασε την ασπίδα του Δία, 

που ήταν αδιαπέραστη από τα βέλη και που ήταν το πιο σημαντικό 

όπλο του Δία στην Τιτανομαχία. Την αιγίδα χάρισε μετά ο Δίας στην 

Αθηνά.  Από το γεγονός αυτό βγήκε η λέξη αίγα > αιγίδα  = η κά-

λυψη, η προστασία κ.λπ.. 
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Ο Διόδωρος (3.68) αναφέρει επίσης ότι «Αμάλθεια» λεγόταν και 

μια από τις ερωμένες του θεού Άμμωνα ή Δία των Αιγυπτίων, η οποία 

ονομαζόταν και «Κέρας της Αμάλθειας», επειδή έμοιαζε με κέρατο. 

Επίσης ο Διόδωρος αναφέρει ότι «Κέρας της Αμάλθειας» ονομαζόταν 

και το κέρατο που απέσπασε ο Ηρακλής από τον ταύρο -ποταμό Αλ-

φειό , όταν τον δάμασε και το οποίο όποιος το είχε αποκτούσε πλη-

θώρα φθινοπωρινών φρούτων (μήλα, σταφύλια, ρόδια κ.λπ.) 

Ο Hogarth στο βιβλίο του «The Dicatean Cave» αναφέρει ότι 

στις ανασκαφές που έκανε στο σπήλαιο Ψυχρού ή Δικταίο Άντρο  

βρήκε και χάλκινα ειδώλια χοίρων και για τα οποία παραπέμπει στον  

Αγαθοκλή (Athen. ΙΧ,4). Ανατρέχοντας, λοιπόν,  στον Αγαθοκλή και 

στον Αθήναιο Ναυκρατίδη (Δειπνοσοφισταί, ΙΧ, 4) βλέπουμε να ανα-

φέρονται τα εξής, σε μετάφραση Μαρίας Σακελλάρη Δρ. Πανεπιστη-

μίου Αιγαίου:   
 «Περί δε υων ότι ιερόν έστι το ζώον παρά Κρησίν. Αγαθοκλής ο Βαβυλώνιος εν πρώτω 

περί Κυζίκου φησίν ούτως· « Μυθεύουσιν εν Κρήτη γενέσθαι την Διός τέκνωσιν επί της Δίκτης, 
εν η και απόρρητος γίνεται θυσία. Λέγεται γαρ ως άρα Διί θηλήν υπέσχεν υς και τω σφετέρω 
γρυσμώ  περιοιχνεύσα τον κνυζηθμόν του βρέφεος ανεπάιστον τοις παριούσιν ετίθει. Διο πά-
ντες το ζώον τούτο περίσεπτον ηγούνται και ουκ αν, φησί, των κρεών δαίσαιντο. Πραίσιοι δε 
και ιερά ρέζουσιν υί, και αύτη προτελής αυτοίς η θυσία νενόμισται.» Τα παραπλήσια ιστορεί 
και Νεάνθης ο Κυζικηνός εν δευτέρω περί τελετής. Πεταλίδων συών μνημονεύει Αχαιός ο Ερε-
τριεύς εν Αίθωνι σατυρικώ λέγων ούτως … (Αθήναιος Ναυκρατίδης, Δειπνοσοφισταί, ΙΧ, 376α)    

= Μετάφραση: «Μιλώντας 
για τα γουρούνια να πούμε ότι το 
ζώο είναι ιερό στους Κρητικούς, ο 
Αγαθοκλής από τη Βαβυ-
λώνα  στο βιβλίο του «Στην Κύ-
ζικο»  λέει: Στην Κρήτη λένε την ι-
στορία ότι η γέννηση του Δία συ-
νέβη στο όρος Δίκτη, όπου τελεί-
ται  μια μυστική τελετουργία. Λέ-
γεται ότι μια χοιρομητέρα θήλαζε 
το Δία και η οποία με την άσκοπη 
περιπλάνησή της και  το ρουθού-

νισμά της έκανε το κλαψούρισμα του βρέφους μη αντιληπτό από τους περαστικούς. Ως εκ τού-
του αυτό το πλάσμα αντιμετωπίζεται παγκοσμίως με μεγάλη ευλάβεια, και κανείς, λέει ο Αγα-
θοκλής, δεν τρώει από τη σάρκα του. Οι άνθρωποι της Πραισού  προσφέρουν ακόμη θυσίες 
στο χοίρο, και αυτή η ιεροτελεστία σημειώνεται τακτικά πριν από την τελετή του γάμου ". Μια 
παρόμοια αφήγηση δίνεται από το Νεάνθη από την Κύζικο στο δεύτερο βιβλίο του έργου του 
την τελετουργία μύησης (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, ΙΧ, 376α).  

Ο  Ολλανδός επί ενετοκρατίας περιηγητής Dapper Olfert (1636-1689) 
στο βιβλίο του «Description exacte des isles de l'Archipel» (μτφ  Βερνάρδος 
Μανουήλ), σχετικά αναφερει τα εξης:  

«Οι παλαιοί Κρήτες ενόμιζον το χοίρον ως ιερόν, και ειχον αυτόν εις μεγάλην ευλάβεια. 
Δια τούτο και εγκρατευοντο από το να τον τρώγωσιν. Και τούτο είχε εισαχθή μεταξύ εις αυτούς, 
κατά τον Αθήναιον, δια την κατωτέρω εκτεθεισομενην υπόθεσνι. Μυθολογούσι, λέγει, ότι ο 

 
Αργυρός στατήρας (δίδραχμο) Λύττου, 
450 π.Χ. , με τον αετό  του Δία και τη γου-
ρούνα τροφό του Δία 
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Ζευς εγεννήθη εις την νήσον Κρήτη, επι του όρους της Δύκτης, όπου τω προσφέρουσι έτι κρυ-
φίως θυσίας. Νομίζουσι δε, ότι μια Υς (γουρούνα) των επρόσφερε τους μαστούς της και τον 
εγαλακτοτρόφησεν εις αυτόν το τόπον, και ότι αύτη εμπόδισεν, ώστε αι φωναί του να μην ει-
σακουσθώσιν εις τους διαβαίνοντας, περιτριγυρίζουσα και γρυλλίζουσα τριγύρω αυτού. Δια 
τούτο ούτοι οι Νησιώται ενόμισαν από τότε, ότι ην αξία των μεγαλυτέρων τιμών, και έδοσαν 
νόμον να μην τρώγωσι πλέον κρέας χοιρινόν» («Ακριβής περιγραφή της Κρήτης», μεταφρα-
σθείσα από την Φλαμανδικήν εις την Γαλλικήν Διάλεκτον κατά το 1705 παρα του Δ.Ο Δαπερ 
Μ.Δ. και μεταφρασθείσα στην Ελληνικήν παρά του Μ. Βεναρδου του Κρητός) 

 
Σημειώνεται ότι: 
Α) Στην αρχαία πόλη Λύκτο πρέπει να διατρέφονταν πάρα πολλά γου-

ρούνια και ως εξ αυτού η γουρούνα ήταν «σήμα κατατεθέν» της, όπως προκύ-
πτει  από τα νομίσματά της, τα οποία κυρίως φέρουν το Δία με τη γουρούνα 
που τον πιπίλιζε  και τον αετό του.   

Β) Η πόλη Λύκτος μετά την Κάθοδο των Δωριέων έγινε  οικειοθελώς 
αποικία των Σπαρτιατών, επειδή την βοήθησαν σε κάποια διένεξη που είχε με 
την Κνωσό και από εκεί μετά πήραν τους Μινωικούς νόμους οι Σπαρτιάτες.  
Αγαπημένο φαγητό, ως γνωστόν, των Σπαρτιατών ήταν ο «μέλας ζωμός», 
που παρασκευαζόταν από αίμα χοίρου. Σήμερα χοιρινό κρέας δεν τρώνε μόνο 
οι Μουσουλμάνοι. 

 
 
 
 

7. ΤΟ ΑΒΑΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΩΝΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ 
 

Ο Αντωνίνος Λιβεράλις, σχετικά με τους οιωνούς, αναφέρει τα 

εξής: «Στην Κρήτη λέγεται πως υπάρχει ένα  ιερό Άντρο μελισσών, 

όπου, σύμφωνα με το μύθο,  γέννησε η Ρέα το Δία  και δεν είναι όσιο 

σε κανένα να μπαίνει μέσα σ’ αυτό, ούτε θεός ούτε θνητός. Σε χρόνο 

καθορισμένο κάθε χρόνο είναι ορατή μια μεγάλη λαμπερή φωτιά να 

βγαίνει από το σπήλαιο και αυτό, σύμφωνα με το μύθο,  γίνεται, όταν 

εκβράζεται το αίμα από τη γέννηση του Δία. Και κατέχουν το Άντρο 

αυτό οι ιερές μέλισσες, οι τροφοί του Δία. Σε αυτό το σπήλαιο πήραν 

το θάρρος να μπουν  ο  Λάιος, ο Κέρβερος, ο Κελεός και ο Αιγωλιός, 

για να πάρουν πάρα πολύ μέλι και αφού περιέβαλαν όλο τους το σώμα 

με χαλκό (μπήκαν μέσα και ) άντλησαν το μέλι από τις μέλισσες. Όταν 

είδαν τα σπάργανα του Δία, εξερράγη ο χαλκός στο σώμα τους και ο 

Δίας βρόντηξε και ύψωσε τον κεραυνό του (για να τους κεραυνοβο-

λήσει), όμως οι Μοίρες και η Θέμις τον εμπόδισαν, γιατί δεν ήταν όσιο 

εκεί να πεθάνει κάποιος και έτσι ο Δίας τους μεταμόρφωσε σε όρνιθες. 

Και προήλθε από αυτούς το γένος των οιωνών, οι λάιοι (οι γλάροι), 

οι κέρβεροι (οι δρυοκολάπτες), οι  κολοιοί (= οι κούκοι) και οι αιγω-

λιοί (= γλαύκες) , οι οποίοι έγιναν καλοί και τέλειοι κοντά στις άλλες 

όρνιθες, όταν είδαν το αίμα του Δία (Αντωνίνος Λεβαράλις, Μεταμορ-

φώσεων Συναγωγή, Φώρες 19, Ιστορεί Βοίος Ορνιθογονίας β’) 
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Ο Λιβεράλις στο ως άνω εδάφιο δεν αναφέρει το πού ακριβώς 

βρίσκεται το ιερόν άντρο των μελισσών, όμως αυτό το κάνουν οι Ο-

βίδιος, Βιργίλιος, Διόδωρος κ.α.   Ο Βιργίλιος και στα τρία ποιητικά  

του έργα: Βουκολικά, Γεωργικά, Αινειάδα αποκαλεί το Δία «Dictaeus» 

, «Δικταίο βασιλιά» (Dictaei regis,2,536) και συνάμα στα Γεωργικά 

λέει  πως οι μέλισσες έτρεφαν τον Δία με μέλι στο «Δικταίο άντρο» 

(Dictaeo antro), πρβ:  
“Nunc age, naturas apibus quas Juppiter ipse  addidit expedian, pro qua mercede ca-

noros  Curetum sonitus crepitantiaque aera secutae Dictaeo caeli regem pavere sub antro».. 
(Publius Vergilius Maro, Georgica  ΙV, 149 – 152) =  «και τώρα ομπρός∙ τα διώματα θα διηγηθώ, 
που ο Δίας στις μέλισσες εχάρισε για πλερωμή τους όταν εκείνες ακολούθησαν τους κρότους 
των Κουρήτων τους βροντερούς και του χαλκού το σήματα κ’ εθρέψαν το βασιλέα του ουρανού 
μες στη σπηλιά της Δίκτης.    (Publius Vergilius Maro, Georgica  ΙV, 149 – 152 μτφρ. Κ. Θεοτό-
κης).  

“Ante etiam sceptrum Dictaei regis et ante/ Impia quam caesis gens est epulata iu-
vencis, Aureus hanc vitam in tercis Saturnus agebat;” (P. Vergili Maronis Bucolica Et Georgica, 
Georgica, Tweede Boek  535) 

Ομοίως ο Οβίδιος στις μεταμορφώσεις του αποκαλεί το Δία βα-

σιλιά της Δίκτης κ.λπ., πρβ: « Candida Dictaei spectans tentorfia 

regis, Laeter, ait doleamne geri lacrymabile bellum»….. Ovid’s Met-

amorphoses Fab. 1), Σχόλιο στην αγγλική έκδοση: 43. Dictaei. of 

Crete. For Dicte is mountain of Crete 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει από τη μια ότι στο Άντρο της 

Δίκτης γεννήθηκε ο Δίας και από την άλλη ότι εκεί υπήρχαν μέλισσες 

που έτρεφαν το Δία, πρβ:  
« Το πιο καταπληκτικό, που αναφέρουν, όμως, οι μύθοι είναι εκείνο με 

τις μέλισσες και δεν πρέπει να το παραλείψουμε, γιατί λένε πως θέλοντας ο 
θεός να διαφυλαχθεί η ανάμνησή της στενής σχέσης που είχε μ’ αυτές, άλλαξε 
το χρώμα τους και το έκανε να μοιάζει με χαλκό που χρυσίζει και καθώς ο 
τόπος βρίσκεται σε πολύ μεγάλο υψόμετρο και οι άνεμοι που φυσούνε είναι 
δυνατοί και το χιόνι που πέφτει πολύ, έκανε τις μέλισσες να είναι ανεπηρέαστες 
και απρόσβλητες, μια και ζούνε σε τόπους όπου οι χειμώνες είναι βαρείς…..… 
( «…ανδρωθέντα δ’ αυτόν φασί πρώτον πόλιν κτίσθαι περί την Δίκτα, όπου 
και την γένεσην αυτού μυθολογούσιν)…>>  (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5, 
70, 2, μτφ «Εκδόσεις Κάκτος») 

 

8.  Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΚΝΩΣΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΔΡΟ 

ΚΑΙ ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ 
 

Ο Πλάτωνας στο «Μίνως» αναφέρει ότι ο Μίνωας πήγαινε στο 

άντρο του Διός όπου λάμβανε τις θείες εντολές του Δία και τις έκανε 

νόμους στους ανθρώπους, καθώς και ότι  υπήρχε μια οδός που οδη-

γούσε το Μίνωα από την Κνωσό προς το  άντρο του Διός (στη Δίκτη) 

και από εκεί στο ιερό του Διός (στην Πραισό), πρβ: 



30 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

 «πάντως δ' ή γε εκ Κνωσού οδός εις το του Διός άντρον και ιερόν, ως 
ακούομεν, ικανή, και ανάπαυλαι κατά την οδόν, ως εικός, πνίγους όντος τα 
νυν..».( Πλάτωνας, Νόμοι 1, 624-625). «Πήγαινε λοιπόν ο Μίνωας κάθε εννέα 
χρόνια κι έμενε ένα χρόνο στη σπηλιά του Δία , από τη μια για να μάθει και 
από την άλλη για να δείξει τι είχε μάθει από το Δία την προηγούμενη 
φορά…..Γι’ αυτό το λόγο θέσπισε αυτούς τους νόμους (ο Μίνωας) για τους 
πολίτες του, εξ αιτίας των οποίων η Κρήτη ευημερεί ανέκαθεν, καθώς και η 
Σπάρτη από τότε που άρχισε να τους χρησιμοποιεί, επειδή οι νόμοι αυτοί είναι 
θεϊκοί………» ( Πλάτων, Μίνως, 319 – 320)   

Και επειδή τα ως άνω εδάφια δεν αναφέρουν το που ακριβώς βρισκόταν 

το σπήλαιο και που το ιερό του Διός, ορισμένοι τα ταυτίζουν και επίσης 

λένε ότι αυτά βρίσκονται στον Ψηλορείτη, κάτι που είναι ψεύδος, κα-

κοήθεια, γιατί: 

Α) Ο ίδιος ο Πλάτωνας λέει ότι η εν λόγω οδός  οδηγούσε το 

Μίνωα από την Κνωσό στο  άντρο του Διός και από εκεί στο ιερό του 

Διός («δ’ η εκ Κνωσού οδός εις το του Διός άντρον και ιερόν») 

Β) Ο Στράβωνας (Ι, C 474 - 479,  ΙV 6 - 12) αναφέρει ότι η 

Δίκτη απ΄όπου ο Δίας ονομάστηκε «Δικταίος» και το ιερό του στην 

Πραισό «ιερό του Δικταίου Διός» δε βρίσκεται στην Πραισό ούτε και 

κοντά στο Ιδαίον όρος, όπως λέει ο Άρατος, αλλά ανατολικά της Ίδης  

και μεταξύ εκείνου του όρους και του Σαμώνιου Ακρωτηρίου  (βλέπε 

Στράβων, Ι, C 479, ΙV  - 12), όπως και είναι ( η Δίκτη κείται μεταξύ 

Κνωσού και Πραισσού – Σαμώνιου ακρωτήριου), πρβ:  
 «Είπα ήδη πως η Πράσος ανήκει στους Ετεόκρητες και εδώ ήταν το 

ιερό του Δικταίου Διός. Και η Δίκτη βρίσκεται κοντά, όχι βέβαια, καθώς λέει ο 
Άρατος, κοντά στο «Ιδαίον όρος» (= ο Ψηλορείτης). Η Δίκτη από την Ίδη (εδώ 
ο Στράβων αντι για «Ιδαίον όρος» γράφει Ίδη, άρα εδώ Ίδη = Ψηλορείτης, 
λογω του προειρημένου) απέχει και χίλια στάδια. Βρίσκεται ανατολικά της, κι 
απέχει επίσης εκατό στάδια από το Σαμώνιο. Ανάμεσα σε Σαμώνιο και Χερρό-
νησο ήταν κτισμένη η Πρασος, πάνω από τη θάλασσα, στα εξήντα σταδια. Την 
κατέστρεψαν οι ιεραπύτνιοι. Λένε επίσης  ότι δεν έχει δίκιο o Καλλίμαχος, όταν 
ιστορεί ότι η Βριτόμαρτις αποφεύγοντας τη βία του Μίνωα από τη Δίκτη, πιά-
στηκε στα δίχτυα των ψαράδων κι έτσι οι Κυδωνιάτες την είπαν Δίκτυννα και 
το βουνό Δίκτη. Η Κυδωνία δεν έχει καμιά σχέση γειτονίας με τους τόπους 
τούτους, αφού βρίσκεται στα δυτικά του νησιού. Βουνό της Κυδωνίας είναι ο 
Τίτυρος. Όπου υπάρχει ιερό, όχι το Δικταίον, αλλά το Δικτύνναιο….. . (Στρά-
βων, Ι, C 479, ΙV  - 12 μετφ «Κάκτος»)  
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 Γ) Ο Διονύ-

σιος Αλικαρνασ-

σέας αναφέρει ότι 

το σπήλαιο, στο ο-

ποίο ο ομιλητής (= 

ο Πλάτων) αναφέ-

ρει ότι συναντούσε 

ο Μίνωας το Δία και 

λάμβανε τους νό-

μους του,  βρίσκε-

ται στη Δίκτη, όπου 

τρεφόταν ο Δίας 

κατά την ελληνική 

μυθολογία πρβ:   
 «ων ο μεν Ο-

μιλητής έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών (ο Μίνως) εις το Δικταίο Όρος, εν ω 
τραφήναι τον Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπό των Κουρήτων νεογνόν όντα, 
κατέβαινεν εις το ιερόν ‘Αντρο και τους νόμους εκεί συντιθείς εκόμιζεν, ους 
απέφαινεν παρά του Διός λαμβάνειν». (Διονύσιος Αλικαρνασεύς,  Ρωμαϊκή 
Αρχαιολογία Β, LXI 2)  

 Δ) Ο Άγγλος Δ/ντης του Ashmolean Museum της Οξφόρδης, 

και ο αρχαιολόγος που ανέσκαψε την Κνωσό, Sir Arthur John 

Evans  στο σύγγραμμά του «Further Discoveries of Cretan and 

Aegean Script»'J.H.S. (1897)  αναφέρει: Το μέρος που βρέθηκε η 

Τράπεζα Σπονδών (Libation Table) που φέρει επιγραφή με γράμματα 

Γραμμικής Γραφής  είναι η μεγάλη σπηλιά στο κρημνώδες 

βουνό Lasethi, πάνω από το χωριό Ψυχρό, η οποία (σπηλιά) πρέπει 

οπωσδήποτε να ταυτιστεί με το Δικταίο Άντρο των Λυττίων παραδό-

σεων. Βρίσκεται μόνο τέσσερις και μισή ώρες μακριά από το χώρο της 

πόλης Λύττου και αυτή, σύμφωνα με  τον Ησίοδο, ήταν η γενέτειρα 

του Δία, κάτι που βεβαιώνεται και από τα λείψανα των αναθηματικών 

που ανακαλύφθηκαν εκεί σε αφθονία, Αναφέρει επίσης ότι η Λύκτος 

και το Δικταίο άντρο βρίσκονται στο ίδιο βουνό και συνδέονται μεταξύ 

τους με λιθόκτιστο μινωικό μονοπάτι που είναι 4 ώρες δρόμο με μου-

λάρι, πρβ:  
«The scene of this discovery (of libation table from Dictaean Cave ) was 

the great cave on the steep of Mount Lasethi, above the village of Psychro, 
which must certainly be identified with the Diktaion Antron of the Lyttian tradi-
tions. It lies, in fact, only four and a half hours distant from the site of Lyttos, 
with which it was connected over a low mountain pass by what appears to 
have been a very ancient midline. This cave, according to the Lyttian legend 
preserved by Hesiod, was the birthplace of Zeus, and the votive relics discov-
ered I extraordinary abundance attest, in fact, the existence there of a cult 
identical with that of the Cave of Zeus on Mount Ida……..». (Arthur Ev-
ans  «Further Discoveries of Cretan and Aegean Script», 1897) 

 
Ερείπια του Μινωικού δρόμου σύνδεσης Κνωσού- 
Λύκτου – Δικταίου άντρου. 
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9. Ο ΔΙΑΣ, Ο ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ 

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ  

 

Α. Ο ΔΙΑΣ, Ο ΧΟΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΡΥΘΜΟΣ ΓΕΝΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 

ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Ο χορός, σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς: Διονύσιο Α-

λικαρνασσέα («Ρωμαϊκή Αρχαιολογία»  Λόγος 2ος LXIΧ, 5 και Λόγος 

7,72), Πλάτων (Νόμοι Ζ 795 – 797), Στράβων (10.5 ΙΙΙ 8 και 10 ΙV 

16), Διόδωρο Σικελιώτη (5.65), Πολυδεύκης Ιούλιος (Pollux «Ονο-

μαστικό Λεξικό») , Ευριπίδη («Βάκχαι» αντιστροφή β΄, στ. 120-134)  

κ.α., είναι ελληνικό επιτήδευμα και μάλιστα Κρητικό,  το οποίο «είχαν 

βρει και διδάξει πρώτοι οι Κουρήτες», δηλαδή οι νεοσύλλεκτοι στρα-

τιώτες που είχαν επιλεγεί ως φρουροί και φροντιστές του Δία στο 

Δικταίο άντρο της Κρήτης ως παιγνίδι με σκοπό , αφενός να κάνουν 

θόρυβο και έτσι να μην ακούει τα κλάματα του Δία ο παιδοκτόνος 

πατέρας του ο Κρόνος και αφετέρου για  να παίζουν-ηρεμούν τον Δία. 

Θέλοντας, λέει,  οι Κουρήτες στο «Δικταίον όρος» της Κρήτης 

από τη μια να παίξουν ή να ηρεμήσουν το Δία ως θετοί γονείς και από 

την άλλη να σκεπάσουν με το ποδοβολητό τους και τις ιαχές τους τα 

κλάματά του από το αυτί του παιδοκτόνου πατέρα του, γύρναγαν 

γύρω  από το μικρό Δία ένοπλοι και κτυπώντας με το ξίφος τους ο 

ένας την ασπίδα του άλλου, κάνοντας τάχα μου ότι διεξάγουν μάχη 

ή προπόνηση  για μάχη και οι κινήσεις αυτές μετά έγιναν χορός.  
«Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα  παραγίνεται μεν εις Κρήτη, οπηνίκα τον Δία εγκυμο-

νούσα ετύγχανε,  γεννά δε εν τω άντρω της Δίκτης Δία και τούτον μεν δίδωσι τρέφεσθαι 
Κούρησί τε και ταις Μελισσέως παισί νύμφαις, Αδραστεία τε και Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα 
έτρεφον τω της Αμαλθείας γάλακτι, οι δε Κούρητες ένοπλοι εν τω άντρω το βρέφος φυλάσσο-
ντες τοις δόρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη της του παιδός φωνής ο Κρόνος ακούση.Ρέα 
δε λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνω καταπιείν ως τον γεγεννημένον παίδα». (Απολλόδω-
ρος Α, 1, 6 - 7). 

«οι δε τέως μακάρεσσι Θεοίς Τιτήσιν άνασσον, όφρα Ζευς έτι κούρος, έτι φρεσί νήπια 
ειδώς, Δικταίο ναίεσκεν υπο σπέος, οι δε μιν ούπω γηγενέες…” (Απολλώνιος, Αργοναυτικά, Α, 
507 – 511) 

“Nunc age, naturas apibus quas Juppiter ipse addidit expedian, pro qua mercede cano-
ros Curetum sonitus crepitantiaque aera secutae Dictaeo caeli regem pavere sub antro».. 
(Publius Vergilius Maro, Georgica ΙV, 149 – 152) 

«Μυθεύουσιν εν Κρήτη γενέσθαι την Διός τέκνωσιν επί της Δίκτης, εν η και απόρρητος 
γίνεται θυσία» (Αγαθοκλής) 

«κτύπῳ τε όπλων και κινήσει μελών ενρύθμῳ καθάπερ ο μύθος έχει» (Διονύσιος Α-
λικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Λογος 7,72) 

Ακολούθως  ο χορός διαδόθηκε από την Κρήτη σε όλο τον κό-

σμο, αρχικά στους Σπαρτιάτες, μετά στους Ρωμαίους κ.α. Και το ότι 

ο χορός είναι ελληνικό επιτήδευμα και δη Κρητικό ή ότι οι Κ(ου)ρήτες 
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> Κρήτες είναι οι αυτοί που βρήκαν και δίδαξαν πρώτοι το χορό είναι 

κάτι που προκύπτει , λένε οι αρχαίοι συγγραφείς (Αθήναιος κ.α.), και 

από το ότι: 

Α) Αρχαιότερη γραπτή μαρτυρία για  το χορό είναι αυτός στη 

Ραψωδία Σ (590 – 605) της Ιλιάδας του Ομήρου, όπου γίνεται περι-

γραφή  ενός χορού που είχε διδάξει ο Δαίδαλος στην Αριάδνη, την 

κόρη του Μίνωα, όπως θα δούμε πιο κάτω. 

Β) Οι ελληνικές λέξεις: χορός,  χορογραφία, χορογράφος, χο-

ρωδία, όρχηση, ορχήστρα, μουσική, λύρα, αυλός κ.λπ. είναι διεθνείς, 

παγκόσμιες, πρβ p.x. αγγλικά:  chorus/dance, choreography, cho-

rographer, choral group, choir, orchitic, orchestra, music =   γαλ-

λικά: chouer, chorale, chorégraphie, orchisi, orchestre, choeur, mu-

sique  = γερμανικά:  chor, choreografie, choreograf, chorédrame, 

chorist, orchester/musikkapelle, music κ.α.  

 

Σημειώνεται ότι: 

Α) Ο Λουκιανός στο «Περί Ορχήσεως» δεν αναφέρει ότι η θεά 

Ρέα δίδαξε στους Κουρήτες το χορό, όπως ισχυρίζονται πολλοί, αλλά 

ότι η Θεά Ρέα θέλχτηκε από την τέχνη της ορχήσεώς και  έβαλε του 

Κουρήτες και τους Κορύβαντες να χορεύουν στις τελετές της, αλλά 

και τότε που γέννησε το Δία στην Κρήτη, οπότε ο Δίας ωφελήθηκε 

πάρα πολύ απ΄αυτό, γιατί ο χορός των Κουρητών στην Κρήτη κάλυ-

πτε το κλάμα του Δία, όταν γεννήθηκε και έτσι δεν τον βρήκε να τον 

φονεύσει ο παιδοκτόνος πατέρας του, πρβ:  «Αναφέρεται ότι πρώτη η Ρέα 
εθέλχθη υπό της τέχνης ταύτης (της ορχήσεως) και εις μεν την Φρυγίαν έβαλε τους Κορύβαντας 
να χορεύσουν, εις δε την Κρήτην τους Κουρήτας, και δεν ωφελήθη ολίγον εκ της τέχνης αυτών, 
αφού δια του χορού των της έσωσαν τον Δία, ώστε και δικαίως ο Ζευς να ομολογή ότι οφείλει 
εις αυτούς σώστρα, διότι χάρις εις την όρχησίν των εσώθη από τους οδόντας του πατρός 
του.  Εχόρευον δε ένοπλοι και εν τω μεταξύ εκρότουν τα ξίφη επί των ασπίδων και ανεπήδων 
κατά τρόπον ενθουσιώδη και πολεμικόν. Έπειτα οι επιφανέστεροι των Κρητών επιμελώς α-
σκηθέντες έγιναν άριστοι χορευταί, όχι μόνον οι απλοί πολίται αλλά και οι ανήκοντες εις ηγε-
μονικάς οικογενείας και πρωτεύοντες. Ο Όμηρος όχι δια να ψέξη, αλλά δια, να επαινέση τον 
Μηριόνην, τον ωνόμασεν ορχηστήν, και τόσον ήτο γνωστός και διεκρίνετο ούτος δια την χο-
ρευτικήν του τέχνην, ώστε όχι μόνον οι Έλληνες εγνώριζον τούτο, αλλά και αυτοί οι Τρώες, 
καίτοι εχθροί· και υποθέτω ότι το εμάντευον βλέποντες την ευκινησίαν και ευρυθμίαν με την 
οποίαν επολέμει και την οποίαν είχεν εκ της ορχήσεως (Λουκιανός «Περί Ορχήσεως» 8. Μετα-
φραση Ι. Κονδυλάκη) 

Β) Το ότι ο Δίας , ο ρυθμός και ο χορός γεννήθηκαν στην Κρήτη 

το αναφέρουν πολλοί αρχαίοι συγγραφείς, πρβ: 
«Ο Βελών (Pierre Belon , γάλλος φυσιοδίφης, που επισκέφθηκε την Κρήτη το 1548), 

περιηγηθείς την Κρήτη εν έτει 1550, είδε τους Σφακιώτας φέροντας έτι τόξα, φαρέτρας και βέλη. 
Νυν φέρουσι ταύτα μόνον εν εορταίς, ότε ένοπλοι και περιβεβλημένοι την παλαιάν ενδυμασία 
των χορεύουσι την Πυρρίχη, ως περιγράφουσι οι παλαιοί τον πολεμικόν χορόν. Τον χορόν 
τούτον χορεύουσι μέχρι σήμερον ένοπλοι πανταχού της Κρήτης, καλούντες αυτόν πηδηκτόν ή 
σούσταν, εν Ηρακλείω δε Μαλεβυζιώτικον, διότι εν Μαλεβυζίω ιδίως εν των ανατολικών 
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επαρχιών χορεύουσιν αυτόν κανονικώτατα. Ανάγεται δε η αρχή του εις τους μυθικούς χρόνους.  
Κατά την μυθολογίαν ότε η Ρέα έτικτεν εντός σπηλαίου επι της Δίκτης τον Δία οι Κουρήτες 
εχόρευον περί το σπήλαιον κρούοντες τα όπλα των , ίνα δια θορύβου τούτου αποκρύψωσι 
τας κραυγάς της τεκτούσης, και κατόπιν τους κλαυθμυρισμούς του βρέφους από του Κρόνου 
όστις είχε την συνήθεια να κατατρώγη τα τέκνα του, και ούτως εσώθη ο Ζευς. (Ιωσήφ Χατζιδά-
κης «Περιήγησις εις Κρήτη», Ερμούπολις 1881. Ο Ιωσήφ Χατζηδάκης ήταν ο πρώτος Έφορος 
Αρχαιοτήτων της Κρητικής Πολιτείας (1698-1912). 

 

 
Ο χορός των Κορυβάντων προς τιμή της Ρέας ή άλλως Κυβέλης από το A Dictionary of 
Greek and Roman Antiquities του William Smith  (A military dance, supposed to be the Cor-
ybantum. From a Greek bas-relief in the Vatican Museum). 

  
«Είδη δε ορχημάτων, εμμέλεια, τραγική, κόρδακες, κωμικοί, σικιννίς, σατυρική. Ενό-

πλιοι ορχήσεις, πυρρίχη τε, καὶ τελεσίας, ἐπώνυμοι δύο Κρητών ορχηστών, Πυρρίχου τε καὶ 
Τελεσίου. εκαλεῖτο δε τι και ξιφισμός, και ποδισμός, και διαρρικνούσθαι, όπερ ην το την οσφὺν 
φορτικώς περιάγειν. Ην δε και κώμος ειδος ορχήσεως. Και τετράκωμος, Ηρακλέους ιερά, και 
πολεμική. Ην δε και κωμαστική, μάχην και πληγάς έχουσα…..(Πολυδεύκης «Ονομαστικό Λε-
ξικό») 

<< Και εἰσιν οι Σάλιοι κατά γουν την εμήν γνώμην Ελληνικώ μεθερμηνευθέντες 
ονόματι Κουρήτες, ὑφ´ ημών μεν επί της ηλικίας ούτως ωνομασμένοι παρά τους κού-
ρους, υπό δε Ρωμαίων επί της συντόνου κινήσεως. Το γάρ εξάλλεσθαί τε και πηδάν σαλίρε 
ὑπ´ αυτών λέγεται. από δε της αυτής αιτίας και τους άλλους άπαντας ορχηστάς, επει καν τού-
τοις πολύ το άλμα και σκίρτημα ένεστι, παράγοντες από των σαλίων τούνομα σαλτάτωρας 
καλούσιν. «Κινούνται (οι Ρωμαίοι χορευτές) γαρ προς αυλὸν εν ρυθμώ τας ενοπλίους κινήσεις 
τοτὲ μεν ομού, τότε δε παραλλὰξ και πατρίους τινὰς ύμνους άδουσιν άμα ταις χορείαις. χορείαν 
δε και κίνησιν ενόπλιον και τον εν ταις ασπίσιν ἀποτελούμενον υπό των εγχειριδίων ψόφον, 
ει τι δει τοις αρχαίοις τεκμηριούσθαι λόγοις, Κουρήτες ήσαν οι πρώτοι καταστησάμενοι. 
Τον δε περί αυτών μύθον ουέὲν δέομαι προς εἰδότας ὀλίγου δειν πάντας γράφειν» (Διονύσιος 
Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία»  Livre/Λόγος 2  LXΧ, 3-5). 

«Λαβείν δε αυτόν την τούτων μίμησιν αποφαίνουσιν εκ τῶν Ελληνικών παραδειγμάτων 
ζηλωτὴν γενόμενον της τε Μίνω του Κρητὸς καὶ τῆς Λυκούργου του Λακεδαιμονίου σοφίας· 
ων ὁ μεν ομιλητής έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω τραφήναι τον 
Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνὸν όντα, κατέβαινεν εις το ιερὸν άντρον 
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και τους νόμους εκεί συντιθεὶς εκόμιζεν, ους απέφαινε παρά του Διός λαμβάνειν· ο δε Λυκούρ-
γος εις Δελφούς αφικνούμενος υπό του Απόλλωνος έφη διδάσκεσθαι την νομοθεσίαν 
……………………………. Παρέζωσται δ´ έκαστος αυτών ξίφος και τη μεν δεξιά χειρὶ λόγχην ἢ 
ῥάβδον ἤ τι τοιούθ´ έτερον κρατεί, τη δ´ ευωνύμῳ κατέχει πέλτην Θρᾳκίαν· ἡ δ´ εστί ῥομβο-
ειδεί θυρεώ στενωτέρας έχοντι τας λαγόνας εμφερής, οίας λέγονται φέρειν οι τα Κουρήτων 
παρ´ Έλλησιν ἐπιτελούντες ιερά. Και εἰσιν οι Σάλιοι κατά γουν την εμήν γνώμην Ελληνικώ 
μεθερμηνευθέντες ονόματι Κουρήτες, ὑφ´ ημών μεν επί της ηλικίας ούτως ωνομασμένοι παρά 
τους κούρους, υπό δε Ρωμαίων επί της συντόνου κινήσεως. Το γάρ εξάλλεσθαί τε και πηδάν 
σαλίρε ὑπ´ αυτών λέγεται. από δε της αυτής αιτίας και τους άλλους άπαντας ορχηστάς, επει 
καν τούτοις πολύ το άλμα και σκίρτημα ένεστι, παράγοντες από των σαλίων τούνομα σαλτά-
τωρας καλούσιν. Κινούνται (οι Ρωμαίοι χορευτές) γαρ προς αυλὸν εν ρυθμώ τας ενοπλίους 
κινήσεις τοτὲ μεν ομού, τότε δε παραλλὰξ και πατρίους τινὰς ύμνους άδουσιν άμα ταις χο-
ρείαις. χορείαν δε και κίνησιν ενόπλιον και τον εν ταις ασπίσιν ἀποτελούμενον υπό των εγχει-
ριδίων ψόφον, ει τι δει τοις αρχαίοις τεκμηριούσθαι λόγοις, Κουρήτες ήσαν οι πρώτοι κατα-
στησάμενοι. Τον δε περί αυτών μύθον ουέὲν δέομαι προς εἰδότας ὀλίγου δειν πάντας 
γράφειν» (Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Livre/Λόγος 2 LXI, 2 - LXΧ, 3-
5). 

«Ελληνικόν δ´ άρα και τούτ´ ην εν τοις πάνυ παλαιὸν επιτήδευμα, ενόπλιος όρχησις 
ἡ καλουμένη πυρρίχη, ειτ´ Αθηνάς πρώτης επί Τιτάνων αφανισμώ χορεύειν και ορχείσθαι συν 
τοις όπλοις ταπινίκια υπό χαράς αρξαμένης, είτε παλαίτερον έτι Κουρήτων αυτήν καταστη-
σαμένων, ότε τον Δία τιθηνούμενοι θέλγειν εβούλοντο κτύπῳ τε όπλων και κινήσει 
μελών ενρύθμῳ καθάπερ ο μύθος έχει. Δηλοί δε και τούτου την αρχαιότητα ως επιχωρίου 
τοις Έλλησιν Όμηρος πολλαχή μεν και άλλη, μάλιστα δ´ εν ασπίδος κατασκευή, ήν Αχιλλεί 
δωρήσασθαί φησιν Ήφαιστον. Υποθέμενος γάρ εν αυτή δύο πόλεις την μεν ειρήνη κο-
σμουμένην, την δε πολέμῳ κακοπαθούσαν, εν η την αμείνω καθίστησι τύχην εορτάς ποιών 
και γάμους και θαλίας ώσπερ εικος και ταύτα λέγει· Κούροι δ´ ορχηστήρες εδίνεον· εν δ´ άρα 
τοίσιν  Αυλοί φόρμιγγές τε βοήν έχον· αι δε γυναίκες  Ιστάμεναι θαύμαζον επί προθύροισιν 
εκάστη. Καὶ αύθις έτερον εν αατή λέγων διακεκοσμήσθαι Κρητικὸν ηιθέων τε και παρθένων 
χορὸν ώδε είρηκεν· Εν δε χορὸν ποίκιλλε περικλυτός αμφιγυήεις,  Τω ίκελον οίόν ποτ´ ενί 
Κνωσσώ ευρείῃ  Δαίδαλος ήσκησεν καλλιπλοκάμῳ Αριάδνη… .(Διονύσιος Αλικαρνασσεύς 
«Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Λογος 7,72) 

(ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ : «Ο ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ, ΤΑ 

ΕΙΔΗ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ» Α. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ) 
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Ρωμαϊκό ανάγλυφο (Γλυπτοθήκη Ny 
Carlsberg) με τους Κουρήτες  να κρού-
ουν τις ασπίδες  με τα ξίφη τους και τη 
Ρέα να νανουρίζει το Δία στο Δικταίο 
Άντρο. 
«Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα  πα-
ραγίνεται μεν εις Κρήτη, οπηνίκα τον 
Δία εγκυμονούσα ετύγχανε,  γεννά δε 
εν τω άντρω της Δίκτης Δία και τούτον 
μεν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε και 
ταις Μελισσέως παισί νύμφαις, Αδρα-
στεία τε και Ίδῃ.αύται μεν ουν τον 
παίδα έτρεφον τω της Αμαλθείας γά-
λακτι, οι δε Κούρητες ένοπλοι εν τω ά-
ντρω το βρέφος φυλάσσοντες τοις δό-
ρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη 
της του παιδός φωνής ο Κρόνος α-
κούση.Ρέα δε λίθον σπαργανώσασα 
δέδωκε Κρόνω καταπιείν ως τον γε-

γεννημένον παίδα». (Απολλόδωρος Α, 1, 6 - 7). 
 

 

Πήλινο σύμπλεγμα του 1700-
1580. π.Χ.  που αποδίδει κυ-
κλικό  επιλήνιο (σε πατητήρι) 
χορό  τεσσάρων ανδρών, που 
κρατιούνται από τους ώμους, 
όπως ακριβώς συμβαίνει και 
σήμερα στους Κρητικούς χο-
ρούς Πεντοζάλη και Σιγανό. 
Βρέθηκε σε θολωτό τάφο στο 
Καμηλάρι Αγίας Τριάδας Κρή-
της (Μουσείο Ηρακλείου).  
Ο επιλήνιος χορός ήταν Διονυ-
σιακός, του θεού Διόνυσου. Οι 
Διονυσιακοί χοροί ήταν έκ-
φραση μιμητική, όμως καλλιτε-
χνική   των κινήσεων που γίνο-
νται κατά τον τρύγο, πάτημα 

σταφυλιών και κρασοποσία. 

 

Β. Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΕΠΙΣΗΣ ΕΠΙ-

ΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΚΡΗΤΕΣ 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (3, 59) καταγράφοντας το τι λένε οι 

μύθοι των Φρυγών και των Ατλάντιων , σχετικά με τους Θεούς και τα 
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έργα τους, και βλέποντας ότι πολλά από αυτά που λένε οι μύθοι αυτοί 

δεν είναι πραγματικότητα, όπως π.χ. ότι «ο Ερμής βρήκε την κιθάρα, 

όμως ο Απόλλωνας ήταν αυτός που έπαιξε σωστά» κ.α., συμπληρώ-

νει-διευκρινίζει ότι οι Κρήτες δε συμφωνούν με όσα λένε οι μύθοι των 

Φρυγών και των Ατλάντιων (βλέπε Διόδωρος 3.61,3)  και η αλήθεια 

γι αυτούς είναι αυτή που θα  αναφέρει εκεί που θα γράψει σχετικά με 

αυτούς. Και αυτό το κάνει στο πέμπτο του βιβλίο και εκεί (βλέπε Διό-

δωρος Σικελιώτης 5, 64- 77) αναφέρει ότι οι Κρήτες λένε και φέρνο-

ντας γι αυτό επιχειρήματα πως: 

1) Οι περισσότεροι από τους θεούς: Δίας,  Απόλλων,  Ερμής, 

Αθηνά κ.λπ. γεννήθηκαν στην Κρήτη και επειδή πήγαν και σε πολλά 

άλλα μέρη κάνοντας αγαθοεργίες μετά τη μετάσταση τους από τους 

ανθρώπους, θεωρήθηκαν ως οι πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου (δηλ. 

ανακηρύχτηκαν μετά θάνατο θεοί,  κάτι ως ο Χριστός και οι Άγιοι 

σήμερα). Έτσι από τους τόπους και τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο 

κάθε μέρος που πήγαιναν ο Απόλλωνας π.χ. ονομάστηκε Λύκιος, Πύ-

θιος και η Άρτεμη Εφεσία, Περσία…. παρόλο που και οι δυο είχαν 

γεννηθεί στην Κρήτη( βλέπε Διόδωρος 5.77,3-8), πρβ: «των γαρ 

θεών φασι τους πλείστους εν της Κρήτης ορμηθεντας επιέναι πολλά 

μέρη της οικουμένης, ευεργετούντας …. Το μεν (Απόλλωνα) Δηλιον 

και Λυκιον και Πύθιον ονομάζεσθε, την δ’ (Άρτεμη) Εφεσίαν και Κρη-

σίαν, ετι δε Ταυροπόλον και Περσίαν, αμφοτέρων εν Κρήτη γεγενη-

μένων…» ( Διόδωρος 5.77).   

2) Η Ρέα γέννησε το Δία στην Κρήτη και στη συνέχεια τον ά-

φησε εκεί για να τον αναθρέψουν οι Κουρήτες και γι αυτό, όταν αυτός 

ανδρώθηκε,  έκτισε μια πόλη στο όρος  Δίκτη, όπου ακριβώς ο μύθος 

λέει ότι γεννήθηκε:   «ανδρωθέντα  δ’ αυτόν (ο Δίας)  φασί πρώτον 

πόλιν κτίσαι περί την Δίκτα, όπου και τη γένεσιν αυτού μυθολογούσι» 

(Διόδωρος 5.72) και αφετερου ότι παιδιά του Δία  από τις διάφορες 

θεές ήταν η Αθηνά, οι Μούσες, ο Απόλλωνας, ο Ερμής κ.α. και στο 

καθένα από αυτά  ο Δίας τους μετέδωσε τη γνώση των πραγμάτων 

που ο ίδιος είχε ανακαλύψει και τελειοποιήσει και τους απένειμε την 

τιμή της ανακάλυψης.  

3) Ο Απόλλωνα βρήκε την κιθάρα και τη μουσική της και καθώς 

βρήκε και το τόξο , δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, 

αιτία για την οποία οι Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και 

το τόξο ονομάστηκε Κρητικό και στον Ερμή αποδίδεται ότι είναι ο 

πρώτος που επινόησε τη λύρα από καύκαλο χελώνας, κάτι που έκανε 

μετά από το μουσικό διαγωνισμό του Απόλλωνα με το Μαρσύα και 

αυτό, επειδή ο Απόλλωνας είχε σπάσει την κιθάρα του: «Τον Απόλλωνα 
(οι Κρήτες) δε της κιθάρας ευρετήν αναγορεύουσι και της κατ αυτην μουσικής…….ευρετήν δε 
και του τόξου γενόμενον διδαξαι τους εγχωρίους ….Τω δ’ Ερμή προσαπτουσι (οι Κρήτες) τα εν 
τοις πολέμοις   ….. εισηγητήν δε αυτόν  και  παλαίστρας γενέσθαι, και την εκ της χελώνης 
λύραν επινοήσαι  μετά  την Απόλλωνος προς Μαρσύαν σύγκρισιν, καθ’ ην λέγεται τον 
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Απόλλωνα νικήσαντα και τιμωρίαν υπέρ την αξίαν λαβοντα παρα του λειφθεντος μεταμεληθη-
ναι  και τας εκ της κιθάρας χορδας εκρήξαντο μεχρι τινός χρόνου της εν αυτή μουσικής απο-
στήναι… …» ( Διόδωρος 5.74-77).   

4) Η Αθηνά  βρήκε την κατασκευήν 

των ενδυμάτων, την ξυλουργική, την κατα-

σκευή των αυλών και τη μουσική που πα-

ράγεται  από αυτούς και,  γενικά,  πολλά 

έργα που απαιτούν τέχνη στην κατασκευή, 

γεγονός για το οποίο ονομάστηκε Εργάνη:  

«Αθηνά δε ….. ευρειν δε και την των αυλών 

κατασκευήν και δια τούτων συντελούμενη 

μουσικήν ….. ( Διόδωρος 5.72,4). 

 5) Στις Μούσες δόθηκε από τον πα-

τέρα τους το Δία, η ανακάλυψη των γραμ-

μάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη 

ποιητική και σ’ αυτούς που λένε πως οι Σύ-

ριοι είναι οι εφευρέτες των γραμμάτων, πως 

οι Φοίνικες τα έμαθαν από εκείνους και τα 

παρέδωσαν στους Έλληνες δεν είναι αλή-

θεια και το μόνο που έκαναν οι Φοίνικες ήταν να αλλάξουν το σχήμα 

των γραμμάτων: «ταις δε Μούσας….την των γραμμάτων εύρεσιν και την 
των επών συνθεσιν την προσαγορευόμενην ποιητική….  

Μετφ: <<Στις Μούσες, δόθηκε από τον πατέρα τους, η ανακάλυψη των 
γραμμάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη ποιητική. Σ' εκείνους που 
λένε πως οι Σύροι είναι οι εφευρέτες των γραμμάτων, πως οι Φοίνικες τα έμα-
θαν από εκείνους και τα παρέδωσαν στους Έλληνες και πως αυτοί οι Φοίνικες 
ήταν εκείνοι που έπλευσαν με τον Κάδμο στην Ευρώπη και πως γι' αυτό οι 
Έλληνες ονομάζουν τα γράμματα Φοινικικά, απαντούν πως οι Φοίνικες δεν 
ήταν οι αρχικοί εφευρέτες και πως το μόνο που έκαναν ήταν να αλλάξουν τη 
μορφή των γραμμάτων και, καθώς η πλειοψηφία των ανθρώπων χρησιμοποί-
ησε αυτό το είδος γραφής, γι' αυτό τους δόθηκε η παραπάνω ονομασία.>> 
(Διόδωρος, Σικελιώτης, βίβλος 5, 74). 

 

Σημειώνεται ότι: 

1) Και το ότι η κιθάρα, η λύρα, ο αυλός και η μουσική είναι 

ελληνικής επινόησης προκύπτει και από το ότι τα ονόματά τους σε 

όλες τις γλώσσες είναι ελληνικές λέξεις, πρβ π.χ. στην αγγλική: 

music, lyre, guitar, aylos , diavle …   

2) Και το ότι τα ως άνω είναι η πραγματικότητα, δηλαδή  ότι οι 

Κρήτες ήσαν αυτοί που βρήκαν τα πρώτα μουσικά έγχορδα όργανα , 

την κιθάρα και τη λύρα, καθώς και τον αυλό και τη μουσική του, 

προκύπτει και από τα εξής: 

Α)  Ο ομηρικός ‘Ύμνος « Εις (πύθιο) Απόλλωνα» (στ. 130), ο 

Ησίοδος (Θεογονία 90), Λουκιανός (Διάλογος Απόλλωνα και  Ήφαι-

στου)  κ.α. αναφέρουν ότι τα πρώτα έγχορδα όργανα του ανθρώπου 

Πήλινο ανάγλυφο 5ου 
αι. π.X.  με τον  Απόλ-
λωνα  κιθαρωδό (Μου-
σείο  Χανίων) 
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ήταν η κιθάρα και τα καμπύλα τόξα,  τα οποία βρήκε ο Απόλλωνας 

(και όχι ο Ερμής) και γι αυτό ο Απόλλωνας (και όχι ο Ερμής) αποκα-

λείται: «πατέρας των  κιθαριστών της γης»,  «θεός της Μουσικής»,  

«εκήβολος» κ.α., πρβ: «Αυτίκα δ᾿ αθανάτῃσι μετηύδα Φοίβος Απόλ-

λων είη μοι κίθαρίς τε φίλη και καμπύλα τόξα, χρήσω δ’ ανθρώποισι 

Διός νημερτέα βουλήν» (Ομηρικός ύμνος «Εις Απόλλωνα» στ. 130) 

«Εκ γαρ Μουσάων και εκηβόλου Απόλλωνος άνδρες αοιδοί έασιν επί 

χθόνα και κιθαρισταί».( Ησιόδου Θεογονία, 90). 

Β)  Άλλο μουσικό όργανο είναι η λύρα (ή άλλως χέλυς)  και 

άλλο η κιθάρα, όπως θα δούμε πιο κάτω, και συνεπώς το λογικό είναι 

ότι άλλος βρήκε το ένα όργανο και άλλος το άλλο. Ο Ερμής, ο αδελ-

φός του Απόλλωνα, σύμφωνα με τον Ομηρικό Ύμνο στον Ερμή (στ. 

24-25, 47-51)  και τους Απολλόδωρο (Γ, 10, 2  σσ. 139-140), Διό-

δωρο Σικελιώτη (  5, 74, 5  και 5, 75,3),  Λουκιανό (Διάλογος Απόλ-

λωνα -  Ήφαιστου) κ.α., είναι εκείνος που εφεύρε τη Λύρα και το 

πλήκτρο (πένα)  μετά το διαγωνισμό του Απόλλωνα με το Μαρσύα 

στη μουσική τέχνη, όπου ο Απόλλωνας διαγωνίστηκε με Κιθάρα  και 

ο Μαρσύας με Αυλό και κατά τον οποίο λέγεται πως, αφού νίκησε ο 

Απόλλωνας και τιμώρησε τον ηττημένο με τιμωρία πολύ μεγαλύτερη 

απ΄ ότι του άξιζε, μεταμελήθηκε, και σπάζοντας τις χορδές της Κιθά-

ρας (τα εκ της Κιθάρας χορδάς εκρήξαντο») για κάμποσο καιρό δεν 

ήθελε να ασχοληθεί με τη μουσική». Προ αυτού ο Ερμής εφεύρε τη 

Λύρα, την οποία έδωσε στη συνέχεια ως δώρο στον Απόλλωνα. 

3) O Στράβωνας αναφέρει ότι «Όλη η μουσική έχει θεωρηθεί 

ότι κατάγεται από τη Θράκη και την Ασία, από τη μελωδία, το ρυθμό 

και τα όργανα» (Στράβων Ι, C 471, 17) και όχι από την Κρήτη, όπως 

λέει ο Διόδωρος ( βλέπε Διόδωρος 5.74-77 και 5.72,4), επειδή για το 

Στράβωνα οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης και της Φρυγίας, οι Ιδαίοι 

Δάκτυλοι,  ήταν άποικοι από την Θράκη (βλέπε Στράβων (Ι, C 472, 

19), ο λόγος άλλωστε που άλλοι θεωρούν τους Κουρήτες Φρύγες και 

άλλοι κρητικούς, άλλοι θεωρούν τον Απόλλωνα Θράκα και άλλοι Κρη-

τικό κ.α. Ο Στράβωνας θεωρεί του Θράκες ως πρώτους που ασχολή-

θηκαν με τη μουσική, επειδή βρίσκει ότι οι μούσες και ο Απόλλωνας 

λατρευτήκαν για πρώτη φορά  στην περιοχή του Ολύμπου, την Πιερία 

κ.λπ., περιοχή την οποία κατείχαν αρχικά οι Θράκες και  όχι οι  Μα-

κεδόνες που την κατέχουν τώρα. πρβ:  
«Αυτά μοιάζουν Φρυγικά. Δεν είναι απίθανο, αφού οι Φρύγες είναι άποικοι από τη 

Θράκη κι έτσι τα ιερά τους μεταφέρθηκαν από εκεί. Ταυτίζουν επίσης τον Διόνυσο με τον ηδωνό 
Λυκούργο. Στηρίζονται στην ομοιότητα των τελετών τους. Όλη η μουσική έχει θεωρηθεί ότι 
κατάγεται από τη Θράκη και την Ασία, από τη μελωδία, το ρυθμό και τα όργανα. Φαίνεται κι 
από τους τόπους όπου λατρεύονται οι Μούσες. Πιερία, Όλυμπος, Πιμπλα και Λείβηθρο στα 
αρχαία χρόνια ήταν θρακικά μέρη και όρη, ενώ σήμερα τα κατοικούν Μακεδόνες. Τον Ελικώνα 
αφιέρωσαν στις Μούσες Θράκες κάτοικοι της Βοιωτίας, που έκαναν και τη σπηλιά ιερό των 
Λειβηθριάδων Νυμφών. Οι ιδρυτές της αρχαίας μουσικής αναφέρονται ως θράκες: Ορφέας, 
Μουσαίος και Θάμυρις. Ακόμη και ο Εύμολπος πήρε από εκεί το όνομά του. Κι όσοι αποδίδουν 
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στο Διόνυσο όλη την Ασία έως την Ινδία, από εκεί παίρνουν την περισσότερη μουσική. Και ο 
ένας μιλά για παίξιμο Ασιατικής Κιθάρας, ενώ ο άλλος μιλά για φλογέρες Βερεκυντιες και 
Φρύγιες. Μερικά όργανα εξ άλλου έχουν βαρβαρικά ονόματα, καθώς νάβλες, σαμβύκη, 
βάρβιτος, μαγάδις και τέτοια πολλά………  …»  ( Στράβων I, C 471 16-17)    

 (ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΒΛΕΠΕ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Ο ΕΥΦΕΥΡΕΤΗΣ , ΤΑ ΕΙΔΗ 
ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ» Α. Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ 

 

10. Η ΠΟΛΗ ΛΥΚΤΟΣ / ΛΥΤΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΗ 

ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ 
 
Στη Θεογονία του Ησιόδου αναφέρεται ότι η θεά Ρέα, ύστερα από συμ-

βουλή των γονέων της, κατέφυγε στην πόλη Λύκτο της Κρήτης όπου εκεί  στο  
«Δικτ(αί)ον άντρον»  γέννησε,  κρυφά από τον παιδοκτόνο σύζυγό της Κρόνο, 
το μέγα Δία, πρβ: «πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ οπλότατον 
παίδων ήμελλε τεκέσθαι, / Ζήνα μέγαν, τον μεν οι εδέξατο Γαία πελώρη, Κρήτη εν ευρείη τρα-
φέμεν ατιταλλέμεναί τε./ ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν δια νύκτα μέλαιναν / πρώτην ες Δίκτον’ 
κρύψεν δε εν χερσί λαβούσα/ άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν όρει 
πεπυκασμένω υλήεντι»…… (Θεογονία Ησιόδου, στίχοι 476 – 485, Έκδοση Κ. Σιτλ - Σύλλογος 
Καθηγητών Κωνσταντινούπολης έτος 1889 και επίσης   έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας των 
Ελληνικών Γραμμάτων – Π. Λεκατσάς - ΠΑΠΥΡΟΣ, έτος 1938). 

Ο αρχαίος γεωγράφος Στράβωνας μνημονεύει την πόλη με τη διπλή ο-
νομασία «Λύττος»  (γενική της Λυττούς) και «Λύκτος». Αναφέρει επίσης ότι η 
Κνωσός βρισκόταν σε πεδιάδα που εκτείνεται μεταξύ Γόρτυνας και Λύκτου και 
ειχε επίνειο τη Χερσόνησο, άρα η Λύκτος βρισκόταν στο όρος η Δίκτη ( σύ-
νορα Νομού Ηρακλείου – Νομού Λασιθίου), αφού η εν λόγω πεδιάδα βρίσκεται 
μεταξύ αυτών των βουνών  και η Χερσόνησος είναι πόλη στους βορείους πρό-
ποδες της Λύκτου και από εκεί πως στο Δικταίο άντρο  στο Λασίθι, πρβ: «κείται 
δ’ εν πεδίω κύκλον έχουσα η Κνωσός τον αρχαίον τριάκοντα σταδίων, μεταξύ 
Λυκτίας και της Γορτυνίας, διέχουσα  της μεν Γορτύνης σταδίους διακοσίους, 
της δε Λύττου , ην  ο ποιητής Λύκτον ωνόμασεν, εκατόν είκοσι» (Στράβων 10, 
C 476. IV, 7). 

  «Λύκτου δε, ης εμνήσθημε και πρότερον, επίνειον εστιν η λεγόμενη 
Χερρόνησος, εν η το της Βριτομάρτεως ιερόν (Στράβων 10 476 IV) 

Ο Onorio Belli (γιατρός του Γενικού Προβλεπτή των Ενετών Alvise 
Antonio Grimani) σε  επιστολή του με ημερομηνία 11η Οκτωβρίου 1586, σχε-
τικά με την αρχαία πόλη Λύττο, αναφέρει: «Η πόλη αυτή της Λύττου ήταν κτι-
σμένη πάνω σε ένα ύψωμα με διάφορες κορυφές και είχε ελάχιστο επίπεδο 
έδαφος, και πάντοτε ανέβαιναν και κατέβαιναν…... Εκεί βρήκα επίσης πολλές 
επιτύμβιες επιγραφές που έχετε δει από τις οποίες βγαίνει ότι αν και, όπως 
λέει ο Πολύβιος, εκείνοι της Κνωσού και της Γόρτυνας κατέστρεψαν αυτή την 
πόλη, όμως φαίνεται πως στον καιρό του Τραϊανού, του Αδριανού και του Μα-
τίντιε αυτή άνθισε πολύ. Η πόλη αυτή είναι μακριά από τη βόρεια θάλασσα 
δώδεκα ή δεκατέσσερα μίλια.  Στη θάλασσα αυτή μια άλλη πόλη, που ονομα-
ζόταν Χερρόνησος και τώρα λέγεται Χερσόνησος. Αυτή ήταν λιμάνι για τα 
πλοία της Λύττου…… Το υδραγωγείο αυτό άρχιζε τέσσερα ή πέντε μίλια 
πάνω από τη Λύττο και έπαιρνε το νερό μιας πηγής των πολύ ψηλών 
βουνών που λέγονται Λασίθι και το διοχέτευε πρώτα στη Λύττο κι έπειτα στη 
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Χερσόνησο..» (Onorio Belli, Bibliotera Ambrosiana Μilano , Edward Falkener 
« Theatres and other remail in Crete » from a ms. History of Candia by Onorio 
Bello in in 1586) 

Ομοίως ο Ολλανδός 
περιηγητής  επι ενετοκρα-
τίας Olfert Dapper (1636-
1689) στο βιβλίο του 
«Description exacte des 
isles de l'Archipel», σχετικά 
με τους εν λόγω στίχους της 
Θεογονίας και τη Λύκτο,  α-
ναφέρει:  

«Λέγουσι λοιπον, ότι η 
Ρέα, έγκυος ούσα το Δία, καθ ην 
στιγμήν έμελε να γεννήση, επα-

ραμέρησεν επάνω εις το όρος της Δίκτης, δια να κρυφθή από τα όμματα του Κρόνου, όστις 
κατέτρωγε τα άρρενα αυτού βρέφη. Επειδή ιδού τι λέγει ο Ησίοδος: «Έστειλαν την Ρέα επάνω 
εις το όρος της Δίκτης προς τους χονδρούς λαούς της Κρήτης, όταν έμελλε να γεννήση το τε-
λευταίον της βρέφος, όπερ ην ο μεγας Ζευς  («Πεμψαν δ’ ες Δίκτον Κρήτης ες πίονα δήμον, 
Οπποτ’ άρ οπλότατον παίδων ήμελλε τεκέσθαι Ζήνα μέγαν ….. Ησίοδ. Εις την Θεογ. Αυ-
τού».).Αυτό το σπήλαιον του Διός ήτο τρόπον τινά καθιερωμένον εις τα μέλισσας, ώστε 
μήτε θεός μήτε άνθρωπος εδύνατο ή ετόλμα να έμβη εκεί…..» ( Olfert Dapper,  «Description 
exacte des isles de l'Archipel, μτφ Μ. Βερνάρδου του Κρητός) 

Από τις αρχαίες επιγραφές – όρκους που προσυπόγραφε η Λύκτος ή 
Λύττος στο όνομα του Δήνα ή Ζήνα (= ο Ζεύς) και λοιπών κρητικών θεών προ-
κύπττει επίσης ότι η πόλη των Λυττίων βρισκόταν στη Δίκτη, μεταξύ Κνωσού 
και Ιεράπυτνας και συνορεύουσα με τις πόλεις Μίλατος  και Δρήρος, πρβ: 

«Ομνύω ταν Εστίαν και Ζήνα Οράτριον και ταν Αθαναίαν Ωλερίαν και Ζήνα Μοννίτιον 
και Ήραν και Αθαναίαν Πολιάδα και Απόλλωνα Πύτιον και Λατώ  και Άρεα και Αφροδίταν και 
Κωρήτας και Νύμφας και θεός πάντας και πάσας. Η μαν εγω συμμαχήσω τοις Ιεραπυτνίοις 
τον πάντα χρόνον απλόως και αδόλως και τον αυτόν φίλον και εχθρός εξώ και πολεμήσω από 
χώρας, υι κα και ο Ιεραπύτνιος. Και το δίκαιον δώσω και εμμενώ εν τοις συνκείμενοις, εμενό-
ντων και των Ιεραπυτνίων. Επιορκότι μεν ήμεν τος θεός εμμανίας και γινέσθαι πάντα τα υπε-
ναντία, ευορκώσι δε τος θεός ιλέος ήμεν και γινέσθαι πολλά κ’αγαθά. . (Όρκος Λυκτίων-Ιερα-
πυτνίων, Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum memorabilium composuit P. 
Cauer by Paul Cauer) 

 «Ομνύω τάν Έστίαν και ταν εμ Πρυτανείω και τον Δήνα τον Αγοραίον και τον Δήνα 
τον Ταλαίον και τον Απόλλωνα τον Δελφίνιο και τα Αθαναίαν ταν Πολιούχον  και τον Απέλλωνα 
Ποίτιον και  ταν Λατούν και ταν Άρτεμιν και τον Άρεα και ταν Αφροδίταν και το Ερμάν  και τον 
Άλιον και ταν Βριτόμαρτιν και τομ Φοίνικα και ταν Αμφίωνα και ταγ Γαν και τον Ουρανόν και 
ηρώας και ηρωάσσα και κράνας και ποταμούς και θεούς πάντας και πάσας η μαν εγω ποκά 
τοις Λυττίοις καλώς φρονησείν μήτε τέχνα μήτε μαχανά μήτε εν νυχτί μήτε πεδ’ αμέρα και σπευ-
σίω, ότι κα δυάμια, κακόν τα πόλει τα των Λυττίων……. Και μήτε ταμ πόλι προδωσείν ταν των 
Δρηρίων, μήτε ούρεια τα των Δρηρίων μηδέ Κνωσίων, μηδέ άνδρας τοις πολεμίοις προδωσείν, 
μήτε Δρηρίους μήτε Κνωσίους……. Και οι Μιλάτιοι επεβωλευσαν εν τα νεομηνία τα πόλει τα 
των Δρηρίων ένεκα τας χώρας αμάς τας αμφιμαχόμεθα.…….».( Όρκος Λυττίων – Δρηρίων - 

 
Νόμισμα Λύττου, 4ος - 3ος αι. π.Χ., με το Δία και τον 
αετό του 
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Κνωσίων , Delectus inscriptionum Graecarum propter dialectum memorabilium composuit P. 
Cauer by Paul Cauer, σελίδα 77 και 78) 

Ο Αριστοτέλης, ο Πλούταρχος, ο Πολύβιος κ.α. αναφέρουν ότι  οι Λύκτιοι 
ήταν άποικοι των Λακεδαιμονίων και η πόλη αυτή καταστράφηκε από τους 
Κνώσιους. Ο Στέφανος Βυζάντιος, σχετικά με την αρχαία πόλη Λύκτο ή Λύττο, 
αναφέρει: «Η Λύκτος είναι πόλη της Κρήτης, η οποία πήρε το όνομά της από 
τον Λύκτο, τον Λυκάονα. Μερικοί πιστεύουν ότι πήρε αυτό το όνομα επειδή 
βρίσκεται σε υψηλό τόπο. Το εθνικό είναι Λύκτιος και το θηλυκό Λυκτηίς». Ο  
Όμηρος αναφέρει ότι αρχηγός των Λυκτίων στην εκστρατεία της Τροίας ήταν 
ο Κοίρανος και όλων των Κρητών (Κνωσίων, Λυκτίων κ.λπ.) ήταν ο Ιδομενέας, 
ο εγγονός του Μίνωα (Ιλιάδα Β 647, Ρ 611). Ομοίως ο Βιργίλιος στην Αινειάδα 
(3,400401)  αναφέρει  ότι  ο Ιδομενέας, ήταν Λύκτιος (Lyctius Idomeneus) και 
μετά την εκδίωξή του από την Κρήτη, κατέφυγε στην Κάτω Ιταλία, όπου έκανε 
πόλεμο με τους Σαλλεντίνους.  

 
Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΗ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ 

 

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η Θεογονία του Ησιόδου δεν αναφέ-

ρει ότι ο Δίας γεννήθηκε στη Δίκτη και συνεπώς κακώς πολλοί την 

επικαλούνται. Ωστόσο αυτό είναι ψευδές. Απλά στο εμπόριο υπάρχει 

μια έκδοσή της (= αυτή των εκδόσεων «Κάκτος») που είναι παραποι-

ημένη, αφού και π.χ. τη λέξη «Δίκτον»  τη γράφει  «Λύκτον».  Συ-

γκεκριμένα αντί να γράφει «πέμψαν δ’ ες Λύκτον …. πρώτην ες Δί-

κτον…» γράφει «πέμψαν δ’ ες Λύκτον  ….. πρώτην ες Λύκτον….». 

(στίχοι 476 – 485 ), δηλαδή εδώ έχει μεταγραφεί το Δι… σε Λυ….,  

όπως προκύπτει  από τις άλλες εκδόσεις της Θεογονίας, καθώς και 

απο τους άλλους αρχαίους συγγραφείς που επαναλαμβάνουν στίχους 

του Ησιόδου. 

Η μη παραποιημένη Θεογονία του Ησιόδου γράφει «πέμψαν δ’ 

ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ οπλότατον παίδων ή-

μελλε τεκέσθαι,  Ζήνα μέγαν, τον μεν οι εδέξατο Γαία πελώρη, Κρήτη 

εν ευρείη τραφέμεν ατιταλλέμεναί τε./ ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν 

δια νύκτα μέλαιναν / πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν δε εν χερσί λαβούσα/ 

άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν όρει πεπυκα-

σμένω υλήεντι»…… (Θεογονία Ησιόδου, στίχοι 476 – 485, Έκδοση Κ. 

Σιτλ - Σύλλογος Καθηγητών Κωνσταντινούπολης έτος 1889 και επί-

σης έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας των Ελληνικών Γραμμάτων – Π. 

Λεκατσάς - ΠΑΠΥΡΟΣ, έτος 1938) 

Το αρχαίο «ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ΗΓΟΥΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΜ-

ΜΑΤΙΚΗ» (11ος αι. μ.Χ.), επικαλούμενο στίχους του Απολλώνιο Ρό-

διου και στίχους του Ησιόδου, αναφέρει ότι η Δίκτη λέγεται και «Δί-

κτον» , όπως την αναφέρει και ο Ησίοδος πρβ: 
«Οι μούνοι πλεόνων μοιρηγέται ηδέ πάρεδροι Μητέρος Ιδαίης κεκληαται, όσσοι έασιν 

Δάκτυλοι Ιδαίοι Κρηταιέες, ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίο ανά σπέος, αμφοτέρησιν δραξά-
μενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε.» (Απολλώνιος Αργοναυτικά Α 1125 – 1135).  
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«Δίκτη, όρος της Κρήτης, και άκρα κειμένη κατά το Λιβυκόν πέλαγος. Καλείται δε και 
ουδετέρως (το Δίκτον). Άρατος, Δικτω εν ευώδη όρεος σχεδόν Ιδαίοιο: - από του το Δίκτον. 
είρηται παρά το τέκω τικτω, τίκτα τις ούσα, από του εκεί τεχθήναι το Δία. Αγαθοκλής δε θηλυκόν 
όνομα είναι’ το Δικταίον όρος. Οι δε νήσον φασίν είναι την Δίκτη και όνομα από των αλιευτικών 
δικτύων. Ενταύθα δε Διός άγαλμα αγένειον ίστατο, λέγεται και Δικταίον». (ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ 
ΤΟ ΜΕΓΑ ΗΓΟΥΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, 10/11ος   αι.  μ.Χ.)   

Και το ότι η ως άνω Θεογονία είναι παραποιημένη  προκύπτει 

και  από τη σύνταξη, γιατί δεν είναι ορθό να λέμε  «έστειλαν τη Ρέα 

στη Λύκτο και από εκεί στη Λύκτο», αλλά «έστειλαν τη Ρέα στη Λύκτο 

και από εκεί στο Δίκτον».   

Βέβαια  και έτσι παραποιημένη  που είναι η Θεογονία αυτή 

πιστοποιεί διπλά ότι το σπήλαιο Ψυχρού είναι το Δικταίο Άντρο, το 

σπήλαιο όπου γεννήθηκε ο Δίας, αφού η αρχαία πόλη Λύκτος ή Λύτ-

τος, σύμφωνα με το Στράβωνα, Βιργίλιο, Onorio Belli, Έβανς  κ.α.,  

όπως είδαμε πιο πριν, βρισκόταν στους πρόποδες της Δίκτης. (Βλέπε 

«Η πόλη Λύκτος ή Λύττος») 

Ο καθηγητής Κάρολος Σίτλ, 

σχολιαστής και υπεύθυνος έκδο-

σης της Θεογονίας του Ησιόδου 

που εκδόθηκε από τον Ελληνικό 

Φιλολογικό Σύλλογο της Κων-

σταντινούπολης το έτος 1889, 

στο «Κριτικό παράρτημα», σχε-

τικά με τη επανάληψη της λέξης 

«Λύκτον» στους  στίχους 476 –

485» που αναφέρει κάποια άλλη 

έκδοση, αναφέρει ότι είναι λά-

θος:  «Λύκτον δε τινές φασιν, 

ουκ ορθώς» (Σχόλ. Ιλ. Β. 647) 

Clericus: Λύττον, Κρητιστί (ιδέ 

Bursian, Geographie von 

Griecleland B’, σ. 569,3) Fo. 

Meursius, Creta βιβλ. β’, κεφ. γ’: 

Δίκτος.  Δίκτον (ης η ονομαστική Δίκτος), ο εκδότης, στηριζόμενος 

επί του Αρατείου «Δίκτω εν ευώδει» (33) άμα τοις εις αυτό σχολίοις. 

Λύκτον, όπερ αδύνατον, προηγουμένου του 477 στ. Schommann: 

Δίκτη ό,τι συνηθέστερον με έστι, πλέον δε παραλλάττει της παραδό-

σεως ή «Δίκτον».  

Για την πόλη Λυκτο σημειώνει: «Λύκτον, Λύκτος, ην οι επιχώ-

ριοι ωνόμαζον Λύττον, ην η μεγίστη πόλις της προς ανατολάς Κρήτης, 

κειμένη επί της παρασπάδος της Δικταίας Ίδης πλησίον του χωρίου 

Ξυδίων». 

Επίσης ο Σιτλ αναφέρει:  << ες Δίκτον = μέρος της Ίδης, οι 

άλλοι εκτός του Αράτου (Φαινόμενα 33) καλούσι Δίκτην, καθ’ 

ημάς δε λέγεται Λασίθι ή Λασιώτικα βουνά.>>. Για τη φράση 

 
Ο Διας σε μελανόμορφο αγγείο (Βρετανικό 
Μουσείο, Ε 313) 
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«άντρω ηλιβάτω» σημειώνει: <<... επί το Άντρον τούτο, ‘ό προ-

σηγορεύετο «Δικταίο ή και Ιδαίον», πάλαι ποτέ εφοίτουν πο-

λυπληθείς προσκυνηταί.....   Για τη φράση «Αιγαίω εν όρη» ση-

μειώνει: <<Εν Κρήτη και Αιγός  όρος καλείται και Αιγαίον  το υπ 

ενίων Αιγιδόκον καλούμενον (Σχόλιον, πρβλ Σχολ. Ίλι. Β Ι57).  Το 

όνομα το έλαβεν από των αγρίων αιγών ή στρηφοκέρων, οίτινες κα-

τοικούσιν τα Κρητικά όρη. Αυτόθι δε εν εκείνω τω όρει περιορίσθη ο 

μύθος, καθότι η αιξ αμάλθεια εθήλαζε το θείον βρέφος. Όθεν ο Ζευς 

επεκαλέσθη, Υπναρεύς παρά το υννάς (αγρία αίξ)».  

Ομοίως ο Π. Λεκατσάς, εισηγητής- μεταφραστής της έκδοσης 

της Θεογονίας του Ησιόδου που εκδόθηκε από τη Βιβλιοθήκη «Πάπυ-

ρος» το 1938 , σχετικά με τη Λύκτο που αναφέρει ο Ησίοδος, σημειώ-

νει: «Η Λύκτος, η μεγαλυτέρα άλλοτε πόλις του ανατολικού μέρους 

της Κρήτης, πλησίον βραχίονος της Δικταίας Ίδης». «ες Δίκτον» = 

άλλως Δίκτη, μέρος της Ίδης»  

Ομοίως η «Επιτομή της Κρητηίδος», γυμνασιάρχου Αντωνίου 

Ιω. Αντωνιάδου, 1899 αναφέρει  ότι η Ίδη παλια λεγόταν Δίκτη και 

σήμερα Λασίθι και εκεί γεννήθηκε ο Δίας, πρβ: <<…..¨Όσοι δε πάλιν 

προς έω την Κρήτη κατώκουν, δρομαίοι / φεύγοντες στίφη σφαγέων, 

διώκοντ’ αυτούς κατά πόδα,/ φθάνουν εντός της παλάμης της Ί-

δης, ην Δίκτην το πάλαι, / νυν δε Λασσίθι καλούσι, στεφάνην 

ορέων, κυκλούσαν μέγα πεδίον ……  Σπήλαιον δ’ έτι και νυν σοι 

δεικνύουσι μέγιστον, όπου / άλλοτ’ εθήλασε ο Ζευς της Αιγός 

Αμαλθείας το γάλα, / λίθος δε μαύρος τον τάφον αυτού ως θνητού 

φανερώνει. (Επιτομή της Κρητηίδος», γυμνασιάρχου Αντωνίου Ιω. 

Αντωνιάδου, 1899 κατ’ έγκρισιν της εν Κρήτη Διευθύνσεως της Δη-

μόσιας Εκπαιδεύσεως ) 

Ομοίως ο Ολλανδός περιηγητής Olfert Dapper, που είχε επισκε-

φτεί την Κρήτη  το 1705, αναφέρει  σχετικά με τη γεννηση του Δία 

στην Κρήτη, ότι ο Ηίοδος αναφέρει: «….. ιδού τι λέγει ο Ησίοδος: «Πεμ-
ψαν δ’ ες Δίκτος Κρήτης ες πίονα δήμος…. Έστειλαν την Ρέαν επάνω στο 
όρος της Δίκτης προς τους χοντρούς λαούς της Κρήτης, όταν έμελε να γεν-
νήση το τελευταίον της βρέφος, όπερ ην ο μέγας Δίας….». («Ακριβής περι-
γραφή της Κρήτης»  Dapper, Olfert 1636-1689, μετάφραση  Βερνάρδος, Μα-
νουήλ το 1835.) 

Ομοίως στο  βιβλίο «Γεωγραφία Κρήτης» του Εμμ Σ. Λαμπρι-

νάκη, η οποία εκδόθηκε επι Κρητικής Πολιτείας, αναφέρεται: «Δήμος 

Κατελίου. Καστέλι. Δικτυννεύς. Δίκτη, Δικτυάννα. Δίκτο. Ν Ξυδάς. 

Λύκτος…..Προς το Α της Χερρονήσου κείται ο Δήμος Καστελίου…… 

αρδευομένου δια του ποταμού Δικτυννέως (Λαγκάδος, Αυδιώτου) χυ-

νομένου εις τον Δίκτη (Αποσελέμην) εκεί ένθα έκειτο η αρχαία Δίκτη 

(Δικτυάννα, Δίκταμνος) κτισθείσα υπό του Διός κατά τον Διόδω-

ρον………. Εκ ταύτης είνε άποπτον το όρος  Δίκτη (Δίκτον, Δίκτης, 

Δικτυννεύς, Αφέντης 5.300 π.)….. Προς Λ. κείται ο Ξυδάς κώμη μικρά 
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παρά την οποίαν έκειτο η αρχαία Λύκτος (Λύττος)…… .».  («Γεωγρα-

φία της Κρήτης», του διδασκάλου  Εμμ Σ. Λαμπρινάκη δασκάλου του 

εν Ρεθύμνου Προτύπου, έκδοση Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Ρεθύ-

μνης 1890) 

 

11. Η ΑΝΔΡΩΣΗ ΚΑΙ Ο ΓΑΜΟΣ  ΤΟΥ ΔΙΑ  ΜΕ ΤΗΝ  ΉΡΑ   

 

 Ο Δίας, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία είχε νυμφευτεί 

πάρα πολλές συζύγους (Ήρα, Ευρώπη κ.α.), από τις οποίες πρώτη 

ήταν η αδελφή του  Ήρα, την οποία νυμφεύτηκε στην περιοχή της 

Κνωσού, σε ένα μέρος κοντά στον ποταμό  Θήρηνο, όπου υπήρχε 

ιερό και όπου μετά οι ντόπιοι έκαναν κάθε χρόνο άγιες θυσίες κατά 

απομίμηση του γάμου με τον τρόπο που παραδόθηκε σ’ αυτούς ότι 

έγινε αρχικά. Σύμφωνα μάλιστα με ένα μύθο, η Ήρα δεν υπέκυπτε 

αρχικά στον έρωτά του Δία και γι' αυτό κατέφυγε σ' ένα τέχνασμα. 

Μια κρύα μέρα του χειμώνα εμφανίστηκε έξω από το παράθυρό της 

μεταμορφωμένος σε κούκο. Εκείνη λυπήθηκε το παγωμένο πουλί και 

το έβαλε στον κόρφο της για να ζεσταθεί. Τότε ο θεός πήρε την κα-

νονική του μορφή και αφού της υποσχέθηκε ότι θα την κάνει νόμιμη 

σύζυγό του, ενώθηκε μαζί της. Το κυρίαρχο ζευγάρι του Ολύμπου 

απέκτησε στη συνέχεια τρία παιδιά, την αιώνια έφηβη Ήβη, που την 

έδωσαν ως σύζυγο στον Ηρακλή, όταν έγινε αθάνατος, τον πολεμό-

χαρο Άρη και το θεϊκό σιδηρουργό Ήφαιστο.  

 

Δραχμή Κνωσού, 3ος αι. 

π.Χ., με  την Ήρα νύφη (Η 

Ήρα νυμφεύτηκε το Δία 

στην Κρήτη, όπως μας 

πληροφορεί ο Διόδωρος 

Σικελιώτης)  και διά-

γραμμα των διαδρόμων 

του λαβύρινθου, όπου έ-

μενε ο Μινώταυρος. 

 

 

 Ο Απολλόδωρος (βιβλίο 2. 113-114) αναφέρει και ότι στους 

γάμους του Δία η γιαγιά του η Γαία του χάρισε ένα άλσος γεμάτο με 

μηλιές που έκαναν χρυσά μήλα (τα μήλα των Εσπερίδων) και το 

φρουρούσε ο Λάδωνας, ένα αθάνατο φίδι φύλακας, και τον κήπο 

αυτό βλέπουμε σε πολλά νομίσματα της Φαιστού. Ο Παυσανίας (Ελ-

λάδος Περιήγησις ΙΧ, 40,3-4) αναφέρει ότι στην Κνωσό υπήρχε ά-

γαλμα της Ήρας που το είχε φτιάξει ο Δαίδαλος, ενώ πάρα πολλά 
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νομίσματα της Κνωσού φέρουν τη Ήρας ως νύμφη με κολιέ, σκουλα-

ρίκια, στέφανο κ.α.   

 

12. ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑ : ΑΘΗΝΑ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΡΜΗΣ 

Κ.ΛΠ., ΟΙ ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ: ΥΦΑΝΤΙΚΗΣ, ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ, ΜΟΥΣΙ-

ΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΣ  Κ.ΛΠ. 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης  αναφέρει  ότι σύμφωνα με τον κρητικό 

μύθο, παιδιά του Δία ήταν από τις θεές η Αφροδίτη, οι Χάριτες, η 

Άρτεμη, η Ειλειθυία και  συνεργάτης της Άρτεμης, οι Ώρες (η Ευνο-

μία, η Δίκη και η Ειρήνη),  η Αθηνά και οι Μούσες και από τους θεούς 

ο Ήφαιστος, ο Άρης και ο Απόλλωνας, καθώς επίσης ο Ερμής, ο Διό-

νυσος και ο Ηρακλής. Αναφέρει επίσης ότι ο Δίας, σύμφωνα με το 

μύθο, μετέδωσε τη γνώση που ο ίδιος είχε ανακαλύψει και τελειοποι-

ήσει στα παιδιά του και τους απένειμε την τιμή της ανακάλυψης, επι-

θυμώντας να τους περιβάλει έτσι με αιώνια δόξα από μέρους του αν-

θρωπίνου γένους. Στην  Αθηνά προσδίδουν (οι Κρήτες) την εξημέ-

ρωση της ελιάς  και την παράδοση της καλλιέργειας της στους αν-

θρώπους, καθώς και την επεξεργασία του καρπού της, αλλά και την 

κατασκευή των ενδυμάτων και την ξυλουργική τέχνη, την κατασκευή 

των αυλών και τη μουσική που παράγεται από αυτούς  και , γενικά, 

έργα που απαιτούν τέχνη στην κατασκευή, γεγονός για το οποίο ο-

νομάστηκε Εργάνη ( «Αθηνά δε ….. ευρειν δε και την των αυλών 

κατασκευήν και δια τούτων συντελούμενη μουσικήν …..  Διόδωρος 

5.72,4).  Στις Μούσες δόθηκε από τον πατέρα τους το Δία, η ανακά-

λυψη των γραμμάτων και η σύνθεση των επών, η λεγόμενη 

ποιητική και σ’ αυτούς που λένε πως οι Σύριοι είναι οι εφευρέτες των 

γραμμάτων, πως οι Φοίνικες τα έμαθαν από εκείνους και τα παρέδω-

σαν στους Έλληνες δεν είναι αλήθεια και το μόνο που έκαναν οι 

Φοίνικες ήταν να αλλάξουν το σχήμα των γραμμάτων ( «ταις δε 

Μούσας….την των γραμμάτων εύρεσιν και την των επών συνθεσιν 

την προσαγορευόμενην ποιητική»….. Διόδωρος 5.74,1).  Οι Κρήτες 

ισχυρίζονται και αυτό με επιχειρήματα πως ο Απόλλωνα εισήγαγε τη 

γνώση της ιατρικής που γίνεται μέσω μαντικής τέχνης και επίσης ότι 

βρήκε την κιθάρα και τη μουσική της στην Κρήτη και καθώς βρήκε 

και το τόξο , δίδαξε στους ντόπιους τα περί την τοξοβολία, αιτία για 

την οποία οι Κρήτες επιδόθηκαν με ζέση στην τοξοβολία και το τόξο 

ονομάστηκε Κρητικό. Οι Κρήτες στον Ερμή αποδίδουν ότι είναι ο πρώ-

τος που επινόησε τη λύρα από καύκαλο χελώνας, κάτι που έκανε μετά 

από το μουσικό διαγωνισμό του Απόλλωνα με το Μαρσύα και αυτό, 

επειδή ο Απόλλωνας είχε σπάσει την κιθάρα του: «Τον Απόλλωνα (οι Κρήτες) 
δε της κιθάρας ευρετήν αναγορεύουσι και της κατ αυτην μουσικής…….ευρετήν δε και του τόξου 
γενόμενον διδαξαι τους εγχωρίους ….Τω δ’ Ερμή προσαπτουσι (οι Κρήτες) τα εν τοις πολέμοις   
….. εισηγητήν δε αυτόν  και  παλαίστρας γενέσθαι, και την εκ της χελώνης λύραν επινοήσαι  



47 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

μετά  την Απόλλωνος προς Μαρσύαν σύγκρισιν, καθ’ ην λέγεται τον Απόλλωνα νικήσαντα και 
τιμωρίαν υπέρ την αξίαν λαβοντα παρα του λειφθεντος μεταμεληθηναι  και τας εκ της κιθάρας 
χορδας εκρήξαντο μεχρι τινός χρόνου της εν αυτή μουσικής αποστήναι… …» ( Διόδωρος 5.74-
77).  

 

13. Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΛΙΒΥΟΣ ΑΜΜΩΝ ΔΙΑΣ 

 
Α. Ο ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΘΕΟΣ ΔΙΑΣ 

 

Ο Δίας ( ή Ζευς, γενική του Διός > Δίας),  σύμφωνα με την 

Ελληνική Μυθολογία, ήταν ο ανώτατος θεός, η κορυφή της πυραμί-

δας του Ολυμπιακού Πανθέου, ο πατέρας θνητών και αθανάτων («αν-

δρών τε θεών τε»), ο οποίος κατοικούσε στον Όλυμπο απ΄ όπου κυ-

βερνούσε τον κόσμο με τη βοήθεια των άλλων θεών του Ολυμπιακού 

Πανθέου. Όπλο του ο κεραυνός, τα προσωνύμια του: δίκαιος, σοφός, 

κ.λπ., από τα οποία  γνωστότερο ήταν το «ξένιος», καθώς ήταν και ο 

προστάτης της φιλοξενίας. Γυναίκα του ήταν η αδελφή του Ήρα. Άλ-

λοι θεοί αδέλφια του Δία ήταν ο Ποσειδώνας, ο Πλούτωνας, η Ε-

στία και η Δήμητρα.  

 

Β. Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΛΙΒΥΟΣ  ΑΜΜΩΝ ΔΙΑΣ 

 

 Ο θεός Δίας λατρεύονταν όχι μόνο στην αρχαία Ελλάδα, αλλά 

και σε άλλα μέρη, όπως στην αρχαία Αίγυπτο, στην αρχαία Λιβύη κ.α., 

όμως  εκεί ο Δίας ( αιγυπτιακά Αμμούν), σύμφωνα με τη μυθολογία 

των Αιγυπτίων και των Λίβυων,  δεν ήταν ο ανώτερος θεός, αλλά ο 

Όσιρις (= ελληνικά Διόνυσος). Προ αυτού εκεί φέρεται και με διαφο-

ρετική γενεαλογία και διαφορετική ιεραρχία από ό,τι ο Δίας στην Ελ-

λάδα.  

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5.64-77) αναφέρει ότι σύμφωνα με το 

μύθο των Ατλάντιων της Λιβύης (= η Αφρική, Ηρόδοτος Β 16, ιδιαί-

τερα η περιοχή όπου το όρος Άτλας) , μύθο που δεν συμφωνούν οι Κρή-
τες, υπήρχαν δυο βασιλιάδες-θεοί με το όνομα «Δίας». Από αυτούς ο ένας, 
αυτός που βασίλευε στην Κρήτη,  ονόμασε το νησί της Κρήτης  Ιδαία  από το 
όνομα της συζύγου του, που την έλεγαν Ιδαία (Διόδωρος 3,61) και με την ο-
ποία απέκτησε δέκα γιους τους Κουρήτες και όταν πέθανε τον θάψανε στην 

Κρήτη. Ο άλλος, ο Ατλάντιος ή άλλως Άμμων Δίας,  μετονόμασε το νησί από 
Ιδαία σε  Κρήτη από τη γυναίκα του που την έλεγαν Κρήτη και η οποία ήταν 

κόρη ενός των Κουρητών», ο οποίος λόγω τω ευεργεσιών του έκανε εν 

ζωή,  μετά τη μετάστασή του από τους ανθρώπους στον ουρανό οι 

Ατλάντιοι τον αγόρευσαν θεό και κύριο του σύμπαντος κόσμου στον 

αιώνα το άπαντα (Διόδωρος 3.70-71). 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης στο «Βιβλιοθήκη Ιστορική» (1. 6-13) 

αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι ιερείς τους είχαν πει , όταν είχε πάει στην 



48 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

Αίγυπτο, πως οι Αιγύπτιοι αρχικά είχαν ως θεούς τον αστέρα ήλιο και 

τον αστέρα σελήνη, επειδή θεώρησαν πως δύο θεότητες υπάρχουν 

αιώνιες και πρώτες, ο ήλιος και η σελήνη, που τους ονόμασαν Όσιρι 

και Ίσιδα, βασισμένοι σε κάποια συγκεκριμένη ετυμολογία για το κάθε 

όνομα.  

 Στα ελληνικά αυτοί οι θεοί ονομάζο-

νται, λέει, Διόνυσος και Δήμητρα. Ο Διό-

δωρος λέει επίσης ότι οι Αιγύπτιοι του εί-

παν και ότι θεοποίησαν τα κύρια στοιχεία 

που εκπέμπουν ο ήλιος και η σελήνη. Το 

πνεύμα το ονόμασαν, μεθερμηνεύοντας τη 

λέξη τους, Δία, κι επειδή αυτός ήταν η 

πηγή της ψυχής των ζώων, τον θεώρησαν 

υπό μίαν έννοια πατέρα των πάντων. Τον 

αέρα τον ονόμασαν, λένε, Αθηνά, όπως 

μεταφράζεται η λέξη, και τη θεώρησαν 

κόρη του Δία, παριστάνοντας την παρ-

θένο, επειδή ο αέρας από τη φύση του δε 

φθείρεται και φτάνει στα πέρατα του σύ-

μπαντος κ.λπ.. 

Μετά από πολλά χρόνια, λένε οι Αι-

γύπτιοι,  τη θέση των θεών αυτών πήραν 

οι βασιλιάδες της Αιγύπτου που είχαν κάνει 

ευεργεσίες, και αυτό είναι κάτι που έγινε, λένε,  μετά το θάνατο και 

τη μετάστασή τους στους ουρανούς. Από τους θεούς αυτούς  ο Ήλιος 

και η Σελήνη ήταν οι πρώτοι βασιλιάδες των Αιγυπτίων, ομώνυμοι  με 

τα άστρα του ουρανού και της σελήνης. Κατόπι βασίλεψε ο Κρόνος 

που παντρεύτηκε την αδελφή του Ρέα και γέννησε, τον Όσιρι (Διό-

νυσο) και τον Άμμων (Δία) και από αυτούς οι υπόλοιποι θεοί.. 

.  

Σημειώνεται ότι: 

Α) Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Αιγύπτιος θεός Δίας, σύμφωνα 

με τους Αιγυπτίους,  καλούνταν Αμούν > Άμμων, επειδή οι ζωγράφοι 

και οι αγαλματοποιοί τον παραστάνουν με κεφάλι κριού (αμούν), αν 

και ο θεός δεν έχει αυτό το πρόσωπο. Και αυτό, λέει ο Ηρόδοτος, 

επειδή κάποτε ο γιος του  ο Ηρακλής, όταν ήταν παιδί,  θέλησε να 

τον δει και  εκείνος δεν ήθελε να δει το πρόσωπό του και προ αυτού 

φόρεσε προβιά κριού: «Αμούν γαρ Αιγύπτιοι καλέουσι τον Δία. τοις 

δε κριούς ου θύουσι Θηβαίοι…..» ( Ηρόδοτος, B 42). 

Β) Σύμφωνα με ορισμένους αρχαιολόγους ο Άμμων Δίας, αρ-

χικά ήταν τοπικός θεός στη Θήβα της Αιγύπτου και μετά όλης της 

Αιγύπτου. Παράλληλα στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου ως θεός λατρευ-

όταν  ο αστέρας ήλιος, που λεγόταν ο θεός Ρα ή Ρε. Θεωρούνταν ο 

δημιουργός κάθε ζωής, ο αληθινός πατέρας και κύριος των θεών και 

 
Χάλκινο ειδώλιο του Άμμωνα 
Ρα, 900 π.Χ.,  βρέθηκε στο Δι-
κταίο Άντρο  (Μουσείο Ηρα-
κλείου) 
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των ανθρώπων. Συμβολιζόταν (μετά που έγινε προσωποποίηση των 

θεών αστέρων)  με άνθρωπο που πάνω στο κεφάλι του είχε είτε ένα 

κύκλο (= τον ήλιο) είτε ψηλό καπέλο (υπονοώντας ότι είχε μεγάλο 

μυαλό) λυγισμένο προς τα πίσω. Αργότερα έγινε ταυτισμός του Ρα με 

τον Άμμων  και έτσι προήλθε η ονομασία Άμμων Ρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  

ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ, ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΠΟΥ 

ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ  
 

 

1. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑΣ  
 

Ο  Ολλανδός γεωγράφος-περιηγητής (στην πραγματικότητα κα-

τάσκοπος) επί ενετοκρατίας Olfert Dapper (1636-1689) στο βιβλίο 

του «Description exacte des isles de l'Archipel», σχετικά με το είδε κι 

έμαθε για το όρος Δίκτη και το σπήλαιο του Διός,  αναφέρει επακρι-

βώς τα εξής: 
<<Περί των βουνών αυτής. Η νήσος Κρήτη είναι πολλά βουνώδης, κρημνώ-

δης….. εισί τα εξής: Ίδα, Τιτυρος, Λευκά, Καδίσκος, Δίκτη, Κάρμα, Άλυσις, Στυρλακιο, Κέδρος, 
κόρυκον, Άρβιον ….  Τα προς Δυσμάς κείμενα βουνά καλούνται Λευκά όρη …… Όρος Δίκτη 
και Καδίσκος. Το της Δίκτης κείται προς το μέρος της Λιβυκής Θαλάσσης, ή της Αφρικής. Ο 
Άρατος, παλιός συγγραφεύς Έλλην, το υποθέτει πλησίον του όρους της Ίδης. Κατά τούτο αντί-
κειται εις τον Στράβωνα, όστις το βάλει 1000 βήματα προς το ανατολικόν του όρους της Ίδης, 
και 100 προς το Σολομώνιο Ακρωτήριον Κατά το παρόν ονομάζεται Λαβύρινθος (Καλλιμ.), η 
Σιτεία, εις δε μερικά μερη Λασίθι, και κείται προς το Ανατολικόν μέρος της νήσου, μεταξύ της 
πόλεως Κνωσσού και του Σαμμωνίου, ή Σολομωνίου Ακρωτηρίου, έχον τούτο με το ύστερον 
προς το ανατολικόν του μερος. Σπήλαιο του Διός. Ευρίσκεται εν σπήλαιο εις αυτό το όρος 
(της «Δίκτης), όπου υποθέτουσιν, ότι εγεννήθη ο Ζευς, διο και ωνομάσθη Σπήλαιο του 
Διός. Επειδή δε πολλοί συγγραφείς διορίζουσι τον τόπο της γεννήσεώς του επί του όρους της 
Δίκτης μέσα εις εν σπήλαιο, καθώς και τον (τόπο) της ανατροφής του επί του όρους της Ίδης, 
δια τούτο  αυτό το όρος πιθανόν ονομάζεται Δίκτη, ως αν έλεγεν τίκτειν, το οποίο σημαίνει 
γεννάν. Λέγουσι λοιπόν, ότι η Ρέα, έγκυος ούσα το Δία, καθ ην στιγμήν έμελε να γεννήση, 
επαραμέρησεν επάνω εις το όρος της Δίκτης, δια να κρυφθή από τα όμματα του Κρόνου, όστις 
κατέτρωγε τα άρρενα αυτού βρέφη. Επειδή ιδού τι λέγει ο Ησίοδος: «Έστειλαν την Ρέα επάνω 
εις τοόρος της Δίκτης προς τους χονδρούς λαούς της Κρήτης, όταν έμελλε να γεννήση το τελευ-
ταίον της βρέφος, όπερ ην ο μεγας Ζευς  («Πεμψαν δ’ ες Δίκτον Κρήτης ες πίονα δήμον, Οπποτ’ 
άρ οπλότατον παίδων ήμελλε τεκέσθαι Ζήνα μέγαν ….. Ησίοδ. Εις την Θεογ. Αυτού».) Αυτό το 
σπήλαιον του Διός ήτο τρόπον τινά καθιερωμένον εις τα μέλισσας, ώστε μήτε θεός μήτε 
άνθρωπος εδύνατο ή ετόλμα να έμβη εκεί. Συνέβαινε μάλιστα εις ένα διωρισμενον καιρόν 
του χρόνου να βλέπη τις, ότι ο εξήρχοντο εκείθεν φλόγες, το οποίον αναφέρουσι και οι Ποιηταί 
εις τους μύθους των, καθ όν καιρόν το αίμα της γεννήσεως του Διός ην εις την ακμήν της ζυ-
μώσεως του, ως προς την ημέραν της γεννήσεως του, ήτις επανήρχετο καθ’ έκαστον χρόνον. 
Δια δε τας μελίσσας, αυται, εκυρίευσαν τούτο το σπήλαιον του Διός, του οποίου ήσαν αι τρο-
φοί, και από τότε ήσαν αφιερωμέναι εις αυτόν.  Οι Ποιηταί αναφέρουσιν ( Ως λέγει Αντων. 
Ελευθερ. Μεταμορφ. )  ότι ο Λάιος, ο Κούκουλος, ο Κέρβερος και ο Αίγλιος, επειδή απεφάσισαν 
μιαν ημέρα να έμβωσιν εις αυτό το Σπήλαιο δια να εκφέρωσι το εκεί ευρεθησόμενον μέλι, ε-
σκέπασαν όλον των το σώμα με χάλκωμα και, αφού κατέβησαν εκεί εξεφερον το μέλι, εδόντες 
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τα τε σπάργανα και τα φασκίας, με τα τα οποία περιετύλιττον τον Δία. Τότε το χάλκωμα, με το 
οποίο το σώμα των ήτο σκεπασμένον, εσυντριφθη, και ο Ζευς ενέπλησε τον αέρα και το Σπή-
λαιο από κεραυνούς και αστραπάς. Το οποίον ως τόσον αι Μοίραι και η θέμις εμπόδισαν, 
επειδή οι νόμοι της Ειμαρμενης δεν επέτρεπαν το να αποθάνη κανείς εκεί. Ούτω λοιπόν ο Ζευς 
ευχαρηστήθη να τους μεταμορφώσει όλους εις πτηνά και εκ τούτων έγιναν οι Λάϊοι, οι Κούκοι, 
οι Κέρβεροι και αι Γλαύκες.  Ο Μινως κατήρχετο εκάστην εννεατίαν εις τούτο το σπήλαιο, 
δια να υποχρεώνει τους Κρήτας να δέχονται κάλιον τους δοθέντες παρ αυτού νόμους, θέλων 
να πληροφορήση αυτούς ότι τους έλαβεν από αυτόν τον Θεόν, με τον οποίον εδοξάζετο, ότι 
συμβαίνει εις μυστικάς συνδιαλέξεις (Πλάτων περι Νόμων Βιβλίο1 Διάλογ. Διόδωρος βιβλ.5.). 
Τούτο σπήλάιον ωνομάσθη Ελληνιστί παρά των Τιτάνων ή παρα των Κρητών Αρσκέσιον, ο 
εστι βοήθεια ή συνδρομή, επειδή των όντι τουτο έδωσεν εις αυτούς έν άσυλον, η εν καταφύ-
γιον άσφαλές και στάθη δι αυτούς επομενως μία αναγκαία βοήθεια, όταν φοβούμενοι τον 
θυμόν του κρόνου, κατεφυγον εκεί. Μια ευρύχωρος και τερπνή οδός ήγεν από την πόλιν 
Κνωσσόν εις τον ναόν και εις το Σπήλαιο του Διός. (Πλάτ. περί Νόμ. Βιβλ. 1 Διάλογ. Και 
Διόδ. Βιβλιο 5). Αυτή ήτο κατάφυτος από ωραιοτάτους στίχους δασυσκίων δένδρων, ώστε 
εδύνατο τις να οδεύη εκεί υπό την σκιάν της δενδροφύτου οδού, χωρίς να ενοχλήται από τον 
θερμόν και ξηρόν αέραν και από την καυστικήν θέρμην του ήλιου. Εφαίνετο, κατά τον Πλίνιον 
(Θεόφραστος),  εις αίγειρος ή μια ιτέα εις την είσοδον του Σπηλαίου του όρους Δίκτης, όπου 
εφύλαττον τα προσφοράς. Εις το ένδον του Σπηλαίου ήτον εις Θρόνος, τεθειμένος δια τον 
Δία……… Ίδη και Λευκά όρη: Το όρος Ίδη, το περιβόητον δια τα πολυάριθμα βότανα, άπερ 
φέρει, κείται εις το μεσον της νήσου, ένθα το μεγαλύτερον πλάτος. Από τον Βιργίλιον ονομάζε-
ται Όρος Ιδευς, δηλαδή Ιδαίον όρος την σήμερον όμως το ονομάζουσιν Υψηλορείτην και 
Ψηλωρίτην. ……. Ο δε Τάκιτος το ονομάζει περίφημον όρος της νήσου Κρήτης και παρατη-
ρούσιν εις τους παλαιούς συγγραφείς, ότι διαφημίστη εξ αιτία του ύψους του, ον το υψηλότερον 
όρος της νήσου. Από την κορυφήν του ημπορούν να ιδουν ευκόλως τα θαλάσσας της Κρήτης 
και της Λιβύης, αι οποίαι βρέχουσι τα δυο παραθαλάσια της νήσου ………. Έχει μίαν κορυφή 
ή κατήφορον καλούμενον Πύτνα από τους παλαιούς Έλληνας, όθεν η πλησιόχωρος πόλις 
της Ιεραπύτνης έλαβε το όνομά της. Η υψηλοτέρα αυτού κορυφή αποπερατούται σχεδόν εις 
οξύ, ως κώνος, και κλίνει επι των ακρωρειών άλλων βουνών. Κα μ’ όλον ότι εγγίζει με τα άκρας 
του τα όχθας, τα από τας θαλάσσας της τε κρήτης και Λιβύης βρεχομένας, μ’ όλον τούτο μόνο 
το υψηλότερον μερος έλαβε το όνομα Ίδη. Το όρος Μαδαρα, ή Μαλαύρα, άλλως Σφακία 
καλούμενο, από δε τους παλαιούς Λευκά, εκτείνεται πολλά περισσότερον από το όρος της 
Ίδης, δεν είναι όμως τόσο υψηλόν. Εις το υψηλότερο μέρος της Ίδης είναι μία μικρά εκκλη-
σία…..>> (Dapper, Olfert 1636-1689 : «Ακριβής περιγραφή της Κρήτης» , μεταφρασθείσα από 
την βλαμαντικήν εις την γαλλικήν διάλεκτον κατά το 1705 παρά του Δ. Ο. Δάπερ, Μ. Δ,, μετά-
φραση παρά του Μ. Βερνάρδου του Κρητός το 1835.) 

 

Παρατηρώντας τα ως άνω λεγόμενα του Dapper βλέπουμε να 

αναφέρει σαφέστατα ότι στο όρος Δίκτη στο Λασίθι υπάρχει ένα σπή-

λαιο όπου γεννήθηκε ο Δίας και για το λόγο αυτό το σπήλαιο αυτό 

λέγεται σπήλαιο του Διός και η Δίκτη ονομάστηκε έτσι ωσάν να γέν-

νησε το Δία κ.λπ..  Αντίθετα δεν αναφέρει ότι υπάρχει σπήλαιο στο 

Ιδαίον όρος ή άλλως Ψηλορείτης και γενικά στην Ίδη. Απλά λέει ότι 

ο Δίας ανατράφηκε στην Ίδη και ο Olfert Dapper με την ονομασία 

Ίδη δεν εννοεί το όρος Ψηλορείτης, όπως μπορεί να υποθέσει κά-

ποιος,  αλλά την οροσειρά Ίδη της Κρήτης και αυτό, γιατί στα αρχαία 
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κείμενα αφενός  με την ονομασία Ίδη καλούνταν οι κορυφές, τα όρη,  

η οροσειρά τόσο της Μ. Ασίας (στη Φρυγία), όσο και της Κρήτης (= 

τα όρη: η Δίκτη, η Ίδα ή Ψηλορείτης, το όρος Διός ή Γιούχτας, η 

Πύτνα Ιεράπυτνας κ.λπ.) που είχαν αφιερωθεί στην ιδαία μητέρα, δη-

λαδή τη Ρέα  (βλέπε π.χ. Στράβων, Ι, C 471, ΙΙΙ 20 και C 473, ΙΙΙ, 

22) και αφετερου «Ιδαίον άντρο» ονομαζόταν κάθε άντρο επι της 

οροσειράς Ίδη, όπως π.χ. το σπήλαιο στο όρος του Διός ή Γιούχτας, 

όπου υπήρχε ο τάφος του Δία (Περισσότερα βλέπε «Ίδη’η ιδαία όρη» 

και  «Όρος και τάφος Διός»). Αν ο Olfert Dapper ήθελε να εννοήσει 

ότι η ανατροφή του Δία έγινε στον Ψηλορείτη, δε θα έλεγε στην Ίδη, 

αλλά στην Ίδα ή Ιδαίον όρος ή στον Ψηλορείτη, αφού έτσι λέει ότι 

ονομάζεται ο Ψηλορείτης.   Και το ότι αυτό ισχύει πιστοποιείται και 

από τα εξής: α) λέει πως στην Ίδη βρίσκεται και η Πύτνα όπου η 

Ιεράπυτνα (Ιεράπετρα) = πόλη στις νοτιο-ανατολικές πρόποδες της 

Δίκτης, β) δεν κάνει καθόλου μνεία για ύπαρξη σπηλαίου Διός στην 

Ίδη, όταν μιλά γι αυτήν, γ) χωρίζει τα βουνά της Κρήτης σε δύο ο-

μάδες, από τη μια η Ίδη και από την άλλη τα Λευκά όρη, λέγοντας 

«Ίδη και Λευκά όρη και τα προς δυσμάς κείμενα βουνά καλούνται 

Λευκά όρη…». 

 

2. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΙΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Η «Μελετίου Γεωγραφία», η οποία είχε εκδοθεί από  τον Πανα-

γιώτη Σαράφη στη Βενετία το 1728 και από τον Άνθιμο Γαζή το Μη-

λιώτη το 1807,  σχετικά με τα όρη της Κρήτης και το Δία, αναφέρει 

τα εξής:<< ‘Όρη ονομαστά της Κρήτης είναι η Δίκτη, το οποίον, και Δι-
κταίον λέγεται , κληθέν ούτως από του εκεί τεχθείναι το Δία, ή υπό των 
αλιευτικών δικτύων. Κείται μεταξύ του Ιδαίου όρους και του Σαμωνίου άκρου, 
του οποίου οι κορυφαί λευκαί και ούτω πόρρωθεν φαίνονται, ώστε εις τους 
πλέοντας παριστάνονται ωσάν νεφέλαι, τούτου η κειμένη άκρα κατά το Λυβι-
κόν Πέλαγος είναι διάσημος, εις αυτό το όρος και σπήλαιον Δικταίον κα-
λούμενον.  Η Ίδη ή και Ίδα Δωρικώς , και Ιδαίον, κληθέν ούτως, ότι εξ αυτού 
είναι δυνατόν να ιδεί τινάς τα πέριξ. Απ΄αυτού του όρους, βλέπει άνθρωπος 
τον ήλιον, προ τού ανέβει εις τον ορίζοντα, εις αυτό ανετράφη ο Ζευς, όθεν 
Ιδαίος ονομάζεται. Οι ποιηταί εκ τούτου του όρους ειώθασι και πως όρος Ιδίω 
καλείν. Είναι και άντρο εν ταύτη τη νήσω Ιδαίον καλούμενον. Κώρυκος, ό-
ρος…. Λευκά όρη …..>> (Μελετίου Γεωγραφία, παλαιά και νέα, υπό Πανα-
γιώτη Σαράφη Βενετία 1728).  

Παρατηρώντας τα ως άνω βλέπουμε ότι η «Μελετίου Γεωγρα-

φία»   αναφέρει σαφέστατα ότι στη νήσο Κρήτη υπάρχει η ονομαστή 

Δίκτη, όπου υπάρχει ένα σπήλαιο που ονομάζεται Δικταίο και εκεί 

γεννήθηκε ο Δίας. Συνάμα αναφέρει αφενός ότι στην Κρήτη υπάρχει 

η Ίδη ή Ιδαίον όρος όπου ανατράφηκε ο Δίας και γι αυτό ονομάζεται 

«ιδαίος» και επίσης ότι στο νησί (λέει στο νησί, όχι στο Ιδαίον όρος) 

υπάρχει ένα σπήλαιο που ονομάζεται Ιδαίον,  χωρίς να αναφέρει ότι 
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εκεί γεννήθηκε ή ανατράφηκε ο Δίας. Φυσικά με την ονομασία Ίδη 

εδώ δεν εννοείται το όρος Ψηλορείτης, όπως μπορεί να υποθέσει κά-

ποιος,  αλλά η οροσειρά Ίδη της Κρήτης και αυτό, αφού  στα αρχαία 

κείμενα αφενός  με την ονομασία Ίδη καλούνταν οι κορυφές, τα όρη,  

η οροσειρά τόσο της Μ. Ασίας (στη Φρυγία), όσο και της Κρήτης (= 

τα όρη: η Δίκτη, η Ίδα ή Ψηλορείτης, το όρος Διός ή Γιούχτας, η 

Πύτνα Ιεράπυτνας κ.λπ.) που είχαν αφιερωθεί στην ιδαία μητέρα, δη-

λαδή τη Ρέα  (βλέπε π.χ. Στράβων, Ι, C 471, ΙΙΙ 20 και C 473, ΙΙΙ, 

22) και από την άλλη «Ιδαίον άντρο» ονομαζόταν κάθε άντρο επί  της 

οροσειράς Ίδη, όπως π.χ. το σπήλαιο στο όρος του Διός ή Γιούχτας, 

όπου υπήρχε ο τάφος του Δία. (Περισσότερα βλέπε «Ίδη ή Ιδαία όρη» 

και  «Όρος και τάφος Διός»). 

 

3. ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑ-

ΤΙΑΣ 

 

Ανατρέχοντας στα ετήσια πρακτικά της Βρετανικής Σχολής Α-

θηνών  (Annual of  British School at Athens) έτους 1898-1899, κα-

θώς και στα συγγράμματα  D. G. Hogarth: «The Dictaean Cave» 

(1901),  Arthur J. Evans: «Further Discoveries of Cretan and Aegean 

Script (1897) και  Donald A. Mackenzie: «Myths of Crete and Pre-

Hellenic Europe» (1917) βλέπουμε να αναφέρουν ότι το 1883, δη-

λαδή επί Τουρκοκρατίας ακόμη στην Κρήτη, έγινε  σύληση και λεη-

λασία του σπηλαίου Ψυχρού ή Δικταίου Άντρο με την ανοχή των 

Τούρκων, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να αναστατωθεί η Ευρώπη 

και προ αυτού κατέφθασαν εκεί πάρα πολλοί αρχαιολόγοι και άνθρω-

ποι των γραμμάτων, όπως ο γιατρός Ιωσήφ Χατζιδάκις, οι Ευρωπαίοι  

αρχαιολόγοι και ανθρωπολόγοι: Sir Arthur John Evans , J. L. Myres, 

Mons J. Demargne κ.α. με σκοπό  είτε να αγοράσουν αφιερώματα για 

λογαριασμο ξενων Μουσείων είτε να ανασκάψουν και να βρουν κι 

αυτοί αφιερώματα. Στη συνέχεια, αφού αγόρασαν κάποια από αυτά, 

ανάσκαψαν και το Δικταίο Άντρο και την Κνωσό και τα ευρήματα που 

είχαν αγοράσει τα πήγαν στο Ashmolean Museum της Oxford   και 

αυτά που βρήκαν στις ανασκαφές μετά επί  κρητικής πολιτείας τα 

παρέδωσαν στο Μουσείο Ηρακλείου που δημιουργήθηκε τότε. Στις 

ανακοινώσεις τους όλοι αναφέρουν ότι «το σπήλαιο Ψυχρού ή Δι-

κταίο Άντρον είναι αναμφισβητήτως το μυθολογούμενο», ό-

πως θα δούμε πιο κάτω. 

 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ: 
Α) Ο Νομάρχης Λασιθίου επί Κρητικής Πολιτείας κ. Γ. Μυλογιαννάκης 

στην από 7/6/1900 έκθεσή του προς την Κυβέρνηση, την Ανωτέρα Διοίκηση 
επί των Εσωτερικών της Κρητικής Πολιτείας, σχετικά με τις ανασκαφές στο 
σπήλαιο Ψυχρού ή Δικταίο Άντρο, γράφει: «παλιότερα εξήχθησαν εκ του σπη-
λαίου φορτία ολόκληρα αγαλματιδίων βοών και άλλων αντικειμένων άτινα 
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επωλήθηκαν εις την αγορά του Ηρακλείου ως χαλκός αντί τεσσάρων γροσίων 
την οκάν». (Επίσημη Εφημερίδα Κρητικής Πολιτείας, Τεύχος Β’ , αριθ. 1, έτος 
1900, Βλέπε και εφημερίδα η Δίκτη, αρ. φύλλου 143/1989) 

Β) Η Κνωσός και το Δικταίο άντρο δεν ανακαλύφτηκαν από τους  Evans 
και Όγκαρθ, όπως κακώς λέγεται από μερικούς, αφού το που βρίσκονταν αυτά 
ήταν κάτι πασίγνωστο, όπως θα δούμε κάτω..  

 

4. ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ HOGARTH ΣΤΟ ΔΙ-

ΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ 

 

Οι Δ/ντής της Βρετανικής (Αρχαιολογικής) Σχολής Αθηνών D. 

G. Hogarth, σχετικά με τις ανασκαφές που έκανε στο Δικταίο άντρο, 

καθώς  και τον λόγο που τον έκανε να πάει στο Δικταίο άντρο, ανα-

φέρει τα εξής στα  «Ετήσια πρακτικά της Βρετανικής Σχολής Αθηνών  

(Annual of  British School at Athens) έτους 1898-1899» και στο βι-

βλίο του D. G. Hogarth: «The Dictaean Cave» (1901):  
 «Το μεγάλο διπλό σπήλαιο που βρίσκεται στο νότιο-δυτικό μέρος 

και  500 πόδια ψηλότερα από το χωριό Ψυχρό , ένα χωριό της ορεινής πεδιά-
δας (του Οροπεδίου) Λασιθίου στην Κρήτη, είχε καταστεί από καιρό γνωστό 
στην Ευρώπη πως περιείχε πολύτιμα αφιερώματα, τα οποία είχαν ανα-
καλύψει το 1883 οι χωρικοί που το χρησιμοποιούσαν ως μαντρί αιγών, 
καθώς και για περιστεριώνες. Εξ αιτίας του θορύβου που προκάλεσε το γεγο-
νός αυτό δημιουργήθηκε ανησυχία στην Ευρώπη  για την τύχη  των εν λόγω 
ανεκτίμητης αξίας  αφιερωμάτων,  επειδή την εποχή αυτή στην Κρήτη επικρα-
τούσε αστάθεια  λόγω των επαναστάσεων των Κρητών για την ελευθερία τους. 
Προ αυτού μπόρεσαν να πάνε εκεί το έτος 1886 ο Dr Ι Χατζιδάκις με τον Ιταλό 
προφέσορα F. Halbherr. Η αποστολή τους ήταν να διασώσουν όσα αφιερώ-
ματα μπορούσαν από τα χέρια των χωρικών και επ ευκαιρία  να ερευνήσουν 
τα ερείπια του βωμού που υπήρχε έξω από το σπήλαιο. Μετά την αναχώρησή 
τους από εκεί οι χωρικοί  συνέχιζαν να βγάζουν μέσα από το σπήλαιο αφιερώ-
ματα,  πολλά των οποίων αγόρασε από τους εμπόρους ο Άγγλος  Sir Arthur 
John Evans το 1894. Το 1895 ο  Α. Evans μαζί με τον  κ. J. L. Myres εξερεύ-
νησαν το σπήλαιο, οποίοι το 1896 ανακάλυψαν εκεί τμήμα Τράπεζας Σπονδών  
που πάνω του ήταν χαραγμένα γράμματα με Γραμμική Γραφή Β’. Ακολούθως 
πήγε εκεί ο  αρχαιολόγος Mons J. Demargne της Γαλλικής Σχολής Αθηνών το 
1897 και ο Δ/ντής της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής Αθηνών David 
George Hogarth το 1898. Ο Hogarth  έκανε  εκεί ανασκαφές τα έτη 1898-1899 
και βρήκε ένα μικρό κυκλώπειο τείχος, ερείπια τεμένους,  πέτρινα τμήματα 
τράπεζας προσφορών,   250 χάλκινα ειδώλια, αντικείμενα  από χρυσό και ε-
λεφαντόδοντο , χρυσό και ασημένιο στεφάνι, ασπίδες, κύπελλα και πήλινα α-
ντικείμενα μεταφοράς προσφορών κ.α. Μάλιστα πριν φύγει από την Κρήτη πα-
ρέδωσε  550 αντικείμενα στο Μουσείο Ηρακλείου». (Annual of  British School 
at Athens 1898-1899 και D. G. Hogarth: «The Dictaean Cave» 1901, μετά-
φραση Δρ Πανεπιστημίου Αιγαίου Μαρίας Σακελλάρη) 
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ΣΠΗΛΑΙΟ ΔΙΟΣ ή ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ ΣΤΟ ΨΥΧΡΟ, 1893. Φωτογραφίες του Βρετανού αρ-
χαιολόγου John Linton Myres το 1893., που μαζί με τον επίσης Βρετανό αρχαιολόγο Arthur 
Evans είχαν έρθει στην Κρήτη πριν από το 1893, δηλαδή επι Τουρκοκρατίας ακόμη στην 
Κρήτη, και ανέσκαψαν το Δικταίο Άντρο και μετά και επ ευκαιρία την Κνωσό και αυτό επειδή 
είχε ακουστεί στην Ευρώπη ότι οι Τούρκοι είχαν βρει μέσα στο Δικταίο άντρο ανεκτίμητους 
πολύτιμους λίθους και χρυσά αφιερώματα, ακόμη και ένα βωμό από μετεωρίτη (βαίτυλο). 
Κάποια από αυτά βρίσκονται σήμερα στο Ashmolean Museum της (Οξφόρδης) Αγγλίας. 

 
 
Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ HOGARTH KAI DAWKINS ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ 
 

Οι Δ/ντής της Βρετανικής (Αρχαιολογικής) Σχολής Αθηνών D. 

G. Hogarth με τον καθηγητή ανθρωπολόγο R. M. Dawkins,  μετά τις 

ανασκαφές που διενήργησαν το 1898 – 1899, δηλαδή επι εποχής 

Κρητικής Πολιτείας,  στο Δικταίο Άντρο,  έκαναν την πιο κάτω ανα-

κοίνωση στο Λονδίνο, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εστία στις 

22/5/1902 και  έχει τίτλο:  
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<<ΑΝΑ-
ΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΓ-
ΓΛΩΝ ΣΟΦΩΝ 
ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟΝ 
ΟΠΟΥ ΕΓΕΝ-
ΝΗΘΗ Ο ΖΕΥΣ: 
Νέας ανακοινώ-
σεις έκαμαν την 
παρελθούσαν ε-
βδομάδα εις το 
Ανθρωπολογικόν 

Ινστιτούτον του 
Λονδίνου οι Άγ-
γλοι σοφοί Χόγ-
γαρθ και Δώκινς 
περί των ευρημά-
των, τα οποία ανε-
σκάφησαν εις το 
Δικταίον Άντρον 
της Κρήτης. Ο κ. 

Χόγγαρθ είπεν, ότι το Άντρον εκείνο είνε αναμφισβητήτως το μυθολογού-
μενον, ότι εκεί εγεννήθη ο Ζευς, ευρίσκεται δε παρά την κοίτην μιας λίμνης 
ξηρανθείσης, ήτις είχεν υπόγειον διέξοδον. Πλούσια ήταν τα ευρήματα του Ά-
ντρου, αλλά σχεδόν όλα μεταγενέστερα της Μυκηναϊκής ή της προμυκηναϊκής 
εποχής. Τα ευρεθέντα κρανία ήσαν από τα εκεί θυσιαζόμενα ζώα. Απεκαλύφ-
θησαν δε και πολλά αντικείμενα της Λιθίνης εποχής, συμβολικαί πελέκεις μι-
κρότεροι των τότε εν χρήσει, εις ογκώδης μυκηναϊκός τοίχος και ολίγα τινα 
δείγματα της ελληνικής και ρωμαϊκής εποχής. Ο καθηγητής Δώκινς, πλην των 
γεωλογικών ανακοινώσεων του περί του σπηλαίου, παρουσίασε δείγματα κρα-
νίων και κεράτων, μεταξύ των οποίων εν κρανίον βοός, όμοιον του οποίου 
φαίνεται δεν υπάρχει εις τον κόσμον. Ο Άγγλος καθηγητής φρονεί, ότι πρέπει 
να καταταχθή εις ειδικόν είδος κερασφόρων, εις το οποίον έδωκε το όνομα 
βούς Κρητικός. Παρουσίασε και εν άλλο κρανίον ανήκον εις κάπρον κατοικί-
διον. Η διατήρησις των κρανίων τούτων χάριν διακοσμητικών σκοπών αποδει-
κνύει πολύ το νεωτεριστικόν εις τους προϊστορικούς εκείνους χρόνους και ότι 
κατά την εποχήν εκείνην τα θύματα ήσαν αίγες, κάπροι και βόες. Αλλά ποία 
ήτο ακριβώς η εποχή δεν κατωρθώθη να εξακριβωθή. Απεδείχθη μόνον ότι 
πλην του Διός ελατρεύετο εις το Άντρον εκείνο άλλη τις θεότης, η Αφροδίτη 
ίσως. Εις την άκραν του Άντρου, εντός δύο σπηλαίων, ευρέθησαν ανθρώπινα 
οστά και τάφοι προϊστορικής εποχής, ως οι ευρεθέντες εις τας νήσους του Αι-
γαίου. Εις τάφος ήτο σχεδόν άθικτος και περιείχεν εν νέον είδος αγγείου κανο-
νικώτερον από τα Νεολιθικά αγγεία. Υπό ανθρωπολογικήν έποψιν εξεταζό-
μενα τα ευρεθέντα ανθρώπινα κρανία παρουσιάζουν καταπληκτικώς μικρούς 
οδόντας, τινές των οποίων είνε εφθαρμένοι· απόδειξις ότι ανήκον εις ανθρώ-
πους πολύ προωδευμένους εις τον πολιτισμόν. Ομοιάζουν δε προς τα παλαι-
ότατα των ευρεθέντων εις την Αττικήν και την Μικράν Ασίαν. Οι πάλαι ποτέ 
ιδιοκτήται των φαίνονται συγγενεύοντες προς την φυλήν των Ιβήρων, την 
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μακροκέφαλον, μικρόσωμον, μελανόκομον και μη υπαγομένη εις την μεγάλην 
Αρείαν φυλήν. Τα κρανία εκείνα, ως και η ανάρτησις των κρανίων των θυμάτων 
κρίνεται ως απόδειξις της υπάρξεως προαρειανού πολιτισμού εις την Κρήτην, 
ως και της στενής επικοινωνίας αυτής με την Αίγυπτον, καθ’ εποχήν αναγομέ-
νην εις το 5000 έτος προ Χριστού>>.  (Δημοσιευμα στην Εστία, αρ. φύλ. 82, 
22.05.1902: 3, βλέπε επίσης:  Prehistoric skulls in the Dictaean Cave  Estia, 
22/05/1902, Dawkins, Richard McGillivray Related Royal Anthropological In-
stitute of Great Britain and Ireland). 

 
 

ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ARTHUR  J. EVANS 

 ΓΙΑ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ 

 

 Ο Άγγλος Δ/ντης του Ashmolean Museum της Οξφόρδης Sir 

Arthur John Evans και ο άνθρωπος που ανέσκαψε την Κνωσό  στο 

σύγγραμμά του «Further Discoveries of Cretan and Aegean 

Script»'J.H.S. (1897)  αναφέρει:  
 «Το μέρος που βρέθηκε η Τράπεζα Σπονδών (Libation Table) που φέ-

ρει επιγραφή με γράμματα Γραμμικής Γραφής  είναι η μεγάλη σπηλιά στο κρη-
μνώδες βουνό Lasethi, πάνω από το χωριό Ψυχρό, η οποία (σπηλια) πρέπει 
οπωσδήποτε να ταυτιστεί με το Δικταίο Άντρο των Λύττιων παραδόσεων. Βρί-
σκεται μόνο τέσσερις και μισή ώρες μακριά από το χώρο της πόλης Λύττου και 
αυτή, σύμφωνα με  τον Ησίοδο, ήταν η γενέτειρα του Δία, κάτι που βεβαιώνεται 
και από τα λείψανα των αναθηματικών που ανακαλύφθηκαν εκεί σε αφθονία, 
πρβ: «The scene of this discovery (of libation table from Dictaean Cave ) was 
the great cave on the steep of Mount Lasethi, above the village of Psychro, 
which must certainly be identified with the Diktaion Antron of the Lyttian 
traditions. It lies, in fact, only four and a half hours distant from the site of Lyt-
tos, with which it was connected over a low mountain pass by what appears to 
have been a very ancient midline. This cave, according to the Lyttian legend 
preserved by Hesiod, was the birthplace of Zeus, and the votive relics discov-
ered I extraordinary abundance attest, in fact, the existence there of a cult 
identical with that of  the Cave of Zeus on Mount Ida». (Arthur Evans  «Further 
Discoveries of Cretan and Aegean Script», 1897) 

Ο Arthur Evans στο σύγγραμμά του «Mycenaean Tree and Pillar Cult 
and Its Mediterranean Relations» (1901) αναφέρει ότι: Στο κάτω μέρος του 
στρώματος των αναθηματικών του σπηλαίου της Δίκτης (Diktaean Cave) βρέ-
θηκε Τράπεζα Σπονδών από στεατίτη, για την οποία ο ίδιος έχει γράψει ιδιαί-
τερο άρθρο (βλέπε πιο πριν) και η ενδελεχής εξερεύνηση του σπηλαίου που 
έγινε (το 1898-1899) από τον κ. G. D.  Hogarth  εξ ονόματος της Βρετανι-
κής Σχολής Αθηνών έχει αποδείξει αδιαμφισβήτητα ότι οι παλιές παραδόσεις 
για τον τόπο γέννησης και το μαντευτικό ιερό του Κρητικού Δία  συνδέονται με 
αυτό το σημείο (= εκείνο όπου βρέθηκε η Τράπεζα Σπονδών), πρβ: «In the 
steatite libation-table found at the bottom of the votive stratum of the Diktaean 
Cave …… The thorough exploration of this cave, now carried out by Mr. D. G. 
Hogarth, on behalf of the British School at Athens, has conclusively proved 
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that the old traditions of the birth-place and oracular shrine of the Cretan Zeus 
attached themselves to this spot».  

 

 
(Arthur John Evans: Scripta Minoa – The 
written documents of Minoan Crete Vol-
ume I, 1909) 
 Η Τράπεζα Προσφορών  του 

Δικταίου ΄Αντρου από βαίτυλο 
(restored:  A. J.  Evans «Myce-
naeanTree and Pillar Cult and 
Its Mediterranean Relations») 

 

 Αναφέρει επίσης ότι: Η απομάκρυνση με ανατινάξεις των πε-

σμένων βράχων στο επάνω μέρος του σπηλαίου Diktaean  αποκάλυ-

ψαν θυσιαστήριο και τέμενος που κάλυπτε ένα αποθέτη περίπου επτά 

μέτρα βάθος, ενώ ο χαρακτήρας της θεότητας που λατρευόταν υπο-

δεικνυόταν επαρκώς από το μεγάλο αριθμό των αναθηματικών δι-

πλών πελέκεων στο εσωτερικό ιερό. Οι διπλοί πελέκεις που βρέθηκαν 

εδώ μπορεί όντως να ενσωματώνουν την παρουσία του ίδιου του 

Θεού. Πραγματική εικόνα του σε ανθρωπόμορφο σχήμα δεν ήταν α-

παραίτητη στη θρησκεία της εποχής εκείνης. Η πρόσφατη εξερεύνηση 

του εσωτερικού ιερού του σπηλαίου  παρείχε  μια ενδιαφέρουσα ανα-

κάλυψη που μπορεί να διαφωτίσει τη μυκηναϊκή λατρεία των κιόνων 

στην πιο πρωτόγονη και νατουραλιστική μορφή. Στον κάτω θόλο του 

σπηλαίου και ιδιαίτερα πάνω  από τα νερά της υπόγειας πισίνας, υ-

ψώνεται ένα δάσος από κολώνες σταλακτιτών στις ρωγμές των ο-

ποίων ο κ. Hogarth βρήκε εκατοντάδες χάλκινα αναθήματα και ανά-

μεσά τους μια ποσότητα διπλών πελέκεων , τα ειδικά εμβλήματα του 

Δία, που δηλώνουν την ειδική αφιέρωση στον Κρητικό Δία και ότι οι 

κολώνες των σταλαγμιτών στο ιερό αυτό σπήλαιο θεωρούνταν 

ως  baetylic μορφές  (βλέπε πιο κάτω) της θεότητας και το σπήλαιο 

το τέμενος τους. Μερικοί από τους κοντούς σταλαγμιτικούς σχηματι-

σμούς, τα Άγια των Αγίων, είναι τέλεια αντιπροσώπευση ομφαλικού 

τύπου και ίσως συμπληρώνουν την αληθή εξήγηση της καταγωγής 
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αυτής της φόρμας των ιερών λίθων.   H ειδική καταλληλόλητα επιση-

μάνθηκε από μια τέτοια τελετή στην περίπτωση του ιερού του Σπη-

λαίου του βρέφους Δία, όπου, σύμφωνα με το μύθο, είχε τραφεί από 

τις Νύμφες με αναμεμειγμένο γάλα και μέλι. 

 

Ο Arthur J. Evans στο σύγγραμμά του «Scripta Minoa – The 

written documents of Minoan Crete (Volume I) , 1909 αναφέρει ότι 

στο κρημνώδες βουνό Lasethi (Λασίθι), η μεσουράνια μάζα της αρ-

χαίας Δίκτης (Dicta),   πάνω από το Ψυχρό και τέσσερεις ώρες δια-

δρομή με το μουλάρι (ημίονο) από την αρχαία Λύττο, ανοίγει ένα 

μεγάλο σπήλαιο, το οποίο, από τα άφθονα λείψανα των αναθηματι-

κών και των θυσιών αντικείμενα που ανακαλύφθηκαν μέσα σε αυτό, 

αποδεικνύεται ότι είναι το κύριο, το πρώτό ιερό της προϊστορικής λα-

τρείας του νησιού (της Κρήτης).  Εκεί πράγματι με μικρή αμφιβολία 

ήταν  το Diktaion Antron της Λύττιας παράδοσης όπου, σύμφωνα με 

το μύθο που διατήρησε ο Ησίοδος,  η Ρέα κατέφυγε και γέννησε τον 

Κρητικό Δία Τον Απρίλιο του 1896 στο «Atrium» του Σπηλαίου,  βρέ-

θηκε μέρος πλάκας τράπεζας (προσφορών/σπονδών ) από μαύρο 

στεατίτη που είχε τρία ρηχά κύπελλα (κοιλότητες) για τις σπονδές και 

η οποία είχε σε κάθε γωνία τέσσερα στηρίγματα και ένα κονικό και 

μεγαλύτερο στο κέντρο, ο ιερός πυλώνας, που πρέπει να χρονολο-

γείται στο πρώτο μέρος της δεύτερης χιλιετίας πριν από την εποχή 

μας, πρβ: 
«On the steep of Mt. Lasethi, the culminating mass of the ancient Dicta, 

above the village of Psychro, and about four hours' mule journey from the site 
of the ancient Lyttos, opens a great cave, which, from the abundant remains 
of votive and sacrificial objects discovered within it, had been evidently a prin-
cipal sanctuary of the prehistoric cult of the island. There can indeed be little 
doubt that this was the Diktaion Antron of the Lyttian traditions, whither, ac-
cording to the legend preserved by Hesiod, Rhea took refuge to give birth to 
the Cretan Zeus. Rhea, as we now know, represents the great Nature-God-
dess of Minoan Crete, part of whose mythic being was also perpetuated under 
later titles as Artemis Dictynna, the ' Sweet Virgin ' Britomartis, the mysterious 
Aphaia, and Aphrodite Ariadne. With this great Minoan Goddess seems to 
have been associated a youthful male divinity, later identified by the Greeks 
with the Cretan Zeus»….. In April, 1896, I obtained, from beneath a prehistoric 
sacrificial stratum, covering the vast 'Atrium' of the Cave, part of the black ste-
atite slab of a table that had been provided with three shallow cup-like cavities 
for libations. It had possessed four corner supports, and a larger central prom-
inence below proved that it had been placed upon the top of a sacred cone or 
pillar in the manner shown in Fig. 7…».(Arthur John Evans: Scripta Minoa – 
The written documents of Minoan Crete Volume I, 1909) 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 
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1) Παρατηρώντας το στόμιο του σπηλαίου Ψυχρού η Δικταιο Άντρο βλέ-
πουμε ότι αυτό φαίνεται να έχει  δημιουργηθεί από κάποια πέτρα (βαιτυλο) 
που έριξε εκεί ο θεός Ουρανός, όταν επρόκειτο να πάει εκεί η κόρη του Ρέα 
προκειμενου να γεννήσει κρυφά το Δία. Ο Arthur. J. Evans χαρακτηρίζει βαι-
τυλική την Τράπεζα Σπονδών που βρέθηκε στο σπήλαιο Diktaean  («Baetylic 
Table of Offering from Dikraean Cave), δηλ. φτιαγμένη από τον ιερό λίθο (βαί-
τυλο) που έπεσε εκεί από τον ουρανό. Βαίτυλος σημαίνει: «Βαίτυλος και βαι-
τύλιον, μετεωρικός λίθος θεωρούμενος ιερός ως πεσών εκ του ουρανού» (Δα-
μάσκιος. εν Φωτ. Βιβλ. σ. 348. 10 και 28). Στους Σημίτες (Φοίνικες κ.α.) η λέξη  
«bethel», λέει ο Evans,  σημαίνει το σπίτι του θεού, δηλ. θεωρεί αυτή τη λέξη 
σύνθετη από τις λέξεις Βeth  (= σπίτι)  και ΕL (= Θεός).   

2) Στους αρχαίους Έλληνες «Βαίτυλ(λ)ος ονομαζόταν  ο λίθος που πήρε 
η θεά Ρέα έξω από το Δικταίο Άντρο και αφού τον σπαργάνωσε με βαίτη (= 
προβιά προβάτου, πρωτόγονη πάνα) τον έδωσε να τον φάει ο Κρόνος (Ησίο-
δος, Θεογονία 485) αντί του Δία (δηλ. Βαιτυλος  = βαίτη + λάας > λίθος) και 
που το λίθο αυτό ξέρασε στον Παρνασσό, πρβ: «Βαίτυλος»: Λίθος γινόμενος 
κατά τον Λίβανον το όρος της Ηλιουπόλεως. Βαίτυλος δε εκλήθη και ο λίθος, 
ον αντί Διός ο Κρόνος κατέπιεν. Είρηται δε, ότι η Ρέα βαίτη αιγός σπαργανώ-
σασα τω Κρόνω δέδωκε· βαίτη δε σημαίνει την διφθέραν. Και παρά το βαίτη 
βαίτηλος. <Βαίτη>, στέγαστρον προβάτειον ή αίγειον>  ( Ησύχιος και Μέγα Ε-
τυμολογικόν  Λεξικό). «Βαίτυλος» = dictus fuit Lapis ille, qui saturno pro Jove 
porrectus fuit, Hesych. Etym. Quoque ita tradit dictum fuisse Saxum, qod 
Saturnus pro Jove devoravitQ sic vero appellatum esse ipsum» THES. LINC, 
GRE. TOM 2 PASC I. (Thesaurus Graecae Linguae ab Henrico Stephano, 
PARISSIIS, 1833). Ο Παυσανίας (10.24.6) αναφέρει ότι κοντά στον τάφο του 
Νεοπτόλεμου, στους Δελφούς, είδε μια πέτρα, όχι μεγάλη, που οι κάτοικοι κάθε 
μέρα την άλειφαν με λάδι, πιστεύοντας ότι ήταν ή πέτρα που σπαργάνωσε ή 
Ρέα και την έδωσε στον Κρόνο να την καταπιεί αντί για το Δία. 

 

5. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΚΝΩΣΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΑΝΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑ-

ΤΙΑΣ – ΑΡΧΕΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ 

 
Πολλοί ισχυρίζονται ότι η Κνωσός ανακαλύφθηκε από τον 

Evans και το Δικταίο άντρο  από τον Hogarth κατά το τέλος της  Τουρ-

κοκρατίας – αρχές Κρητικής Πολιτείας (1898 – 1912),  κάτι που δεν 

είναι αληθές, γιατί: 

Α) Η Κνωσός αφενός δεν εξαφανίστηκε ποτέ και αφετέρου 

πρώτα την ανέσκαψε ο Μίνως Καλοκαιρινός επί Τουρκοκρατίας, όμως 

πρόχειρα, γιατί τότε είχαμε ακόμη τουρκοκρατία, και μετά το έργο 

του Καλοκαιρινού συνέχισε ο Εβανς.   Οι ανασκαφές του Εβανς στην 

Κνωσό έγιναν κατά το τέλος της Τουρκοκρατίας και ο οποίος έκανε 

ανασκαφές και στο Δικταίο άντρο. Τα ευρήματα που βρήκε στην 

Κνωσό και στο Δικταίο, καθώς και πολλά που αγόρασε από λανθρο-

ανασκαφείς μετέφερε στο Asmolege Museum της Αγγλίας με την α-

νοχή των Τούρκων κατακτητών. 
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Ο Ι. Κονδυλάκης, σχετικά με την Κνωσσό, λέει:   «Ολίγον προς 

ανατολάς της Φορτέτσας έκειτο η αρχαία πόλις Κνωσσός· αλλʼ ελάχι-

στα ερείπια σώζονται επί της τοποθεσίας αύτης, διότι οι Σαρακηνοί 

και οι Ενετοί εχρησιμοποίησαν τα λείψαντα αυτής προς ανέγερσιν και 

ωχύρωσιν του Χάνδακος….( Ιωάννης Κονδυλάκης, «Το Ηράκλειο,  

«Εστία» 1891) .  

Β) Το σπήλαιο Ψυχρού ή Δικταίο άντρο αφενός έχει πολύ με-

γάλο φυσικό άνοιγμα , άρα είναι και ανόητο να λέμε ότι το ανακαλύ-

φτηκε και αφετέρου γι αυτό υπάρχουν δημοσιεύματά ήδη επι εποχής 

Ενετοκρατίας και Τουρκοκτρατίας που λένε ότι σπήλαιο Ψυχρού ή Δι-

κταίο άντρο είναι αυτό που γεννήθηκε ο Δίας.  Απλά το 1883 έγινε η 

σύληση - λεηλασία των αφιερωμάτων του, όπως θα δούμε πιο κάτω,  

και προ αυτού τότε κατέφτασαν εκεί και το ανάσκαψαν, όμως πρό-

χειρα, γιατί τότε είχαμε τουρκοκρατία, ο Ιωσήφ Χατζιδάκις με το Γερ-

μανό αρχαιολόγο F. Halbherr  Ακολούθως, το 1896 – 1898, περίοδο 

που ακόμη οι Κρήτες μάχονταν για την ελευθερία τους, το ανάσκαψε 

ο Χόγκαρθ.  

Γ) Ο Ιωσήφ Χατζιδάκις, ο Έβανς, ο Χόγκαρθ κ.α. ήρθαν στην 

Κρήτη μετα το 1883 , επειδή, όπως προαναφέραμε, διαδόθηκε ότι 

έγινε σύλησή των αφιερωμάτων του Δικταίου άντρου  και ήθελαν να 

τα αγοράσουν, καθώς και να ανασκάψουν εκεί και να βρουν τυχόν 

άλλα αφιερώματα, όπως θα δούμε πιο κάτω.  Ο Evans ήρθε για πρώτη 

φορά στην Κρήτη επί Τουρκοκρατίας, το 1894 (η Κρήτη ελευθερώ-

θηκε το 1898), όμως πιο πριν, το 1896, είχε στείλει εκεί τους  συνερ-

γάτες του: D. Mackenzie, D. Hogarth, A. Wace κ.α. Ο Βανς έκανε και 

μικρή ανασκαφή το 1894 στο Δικταίο άντρο και μετά την απελευθέ-

ρωση της νήσου, το 1900, ανάσκαψε την Κνωσό.  

 

6. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑ ΣΤΟΝ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ 

 

Ορισμένοι (ο αρχαιολόγος Γ. Σακελλαράκης κ.α.) ισχυρίζονται 

ότι ο Δίας γεννήθηκε και ανατράφηκε στο σπήλαιο της Νίδα στο 

βουνό που σήμερα λέγεται Ψηλορείτης στην Κρήτη, επειδή κατ’ αυ-

τούς:   

Α) Ο  Ψηλορείτης λέγεται  και με το όνομα  Ίδη και συνάμα  οι 

αρχαίοι συγγραφείς λένε ότι στην Ίδη γεννήθηκε και ανατράφηκε ο 

Δίας, όπως ο Διόδωρος Σικελιώτης, που λέει  «τον Δία (η Ρέα) τε-

κούσα στην προσαγορευόμενη Δίκτη κλέψαι και δούναι λάθρα τοις 

Κούρισιν εκθρέψαι τοις κατοικούσι πλησίον όρους της Ίδης » (Διό-

δωρος Σικελιώτης 5, 70, 1-6). ο Καλλίμαχος (Ύμνος «Εις Δία») που 

λέει:  «Ζευ, σε μεν Ιδαίοισιν εν ούρεσι φασί γενέσθαι», ο Απολλώνιος 

Ρόδιος (Αργοναυτικά ΙΙΙ 132-136),  που λέει «ποίησε φίλη τροφός 
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Αδρήστεια άντρω εν Ιδαίω έτι νήπια κουρίζοντι», ο Θεόφραστος που 

λέει: “εν Κρήτη δε και αίγειροι κάρπιμοι πλείους εισί μια εν τω στομίω 

του Άντρου του εν τη Ίδη, εν ω τα αναθήματα ανάκειται» (Θεόφρα-

στος Φυτών Ιστορίαι ΙΙΙ, 3, 4) κ.α.  

Β) Στις ανασκαφές που έκανε στο σπήλαιο της Νίδας  το 1884 

ο γιατρός ο Ιωσήφ Χατζιδάκις με τον αρχαιολόγο F. Halbherr ανακά-

λυψαν αρκετά αρχαιολογικά ευρήματα, όπως: χάλκινο τύμπανο, βά-

σεις χάλκινων τριπόδων, αναθηματικούς χάλκινους λέβητες, χάλκινες 

ασπίδες ως αυτές που έκρουαν οι Κουρήτες κατά τη γέννηση του Δία 

κ.α., που σχετίζονται με τη γέννηση του Δία, καθώς και  μια  πήλινη 

επιγραφή των υστερο-ρωμαϊκών χρόνων ( 2ου ή 3ου  μ. Χ. αιώνα)   

που γράφει : «Διί Ιδαίω…..» , των οποίων ο Γερμανός αρχαιολόγος 

Ernesto Fabricius σχημάτισε τη γνώμη ότι το σπήλαιο αυτό είναι το 

Ιδαίον Άντρο. 

 

Ωστόσο όλα αυτά είναι  παραχάραξη αρχαίων κειμένων, ψεύδος 

που υποκινείται από κάποιους για τουριστικούς-κερδοσκοπικούς λό-

γους, γιατί:  

1) Οι αρχαίοι συγγραφείς, Έλληνες και ξένοι: Ησίοδος, Άρατος, 

Βιργίλιος, Απολλόδωρος  κ.α. αναφέρουν  ξεκάθαρα ότι ο Δίας γεν-

νήθηκε και ανατράφηκε σε σπήλαιο της Δίκτης  και επιπλέον ο  Απολ-

λόδωρος αναφέρει ότι το γεγονός με την κρούση των ασπίδων κατά 

τη γέννηση του Δία,  συνέβη στο σπήλαιο της Δίκτης, πρβ: 
Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα  παραγίνεται μεν εις Κρήτη, οπηνίκα τον 

Δία εγκυμονούσα ετύγχανε,  γεννά δε εν τω άντρω της Δίκτης Δία και τούτον 
μεν δίδωσι τρέφεσθαι Κούρησί τε και ταις Μελισσέως παισί νύμφαις, Αδρα-
στεία τε και Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα έτρεφον τω της Αμαλθείας γάλακτι, οι 
δε Κούρητες ένοπλοι εν τω άντρω το βρέφος φυλάσσοντες τοις δόρασι τας 
ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη της του παιδός φωνής ο Κρόνος ακούση.Ρέα δε 
λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνω καταπιείν ως τον γεγεννημένον παίδα». 
(Απολλόδωρος Α, 1, 6 - 7).  

«πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ οπλότατον 
παίδων ήμελλε τεκέσθαι, / Ζήνα μέγαν, τον μεν οι εδέξατο Γαία πελώρη, Κρήτη 
εν ευρείη τραφέμεν ατιταλλέμεναί τε./ ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν δια νύκτα 
μέλαιναν / πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν δε εν χερσί λαβούσα/ άντρω εν ηλιβάτω 
ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν όρει πεπυκασμένω υλήεντι»…… (Θεογο-
νία Ησιόδου, στίχοι 476 – 485, Έκδοση Κ. Σιτλ - Σύλλογος Καθηγητών Κων-
σταντινούπολης έτος 1889 και επίσης έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας των 
Ελληνικών Γραμμάτων – Π. Λεκατσάς - ΠΑΠΥΡΟΣ, έτος 1938) 

Ο αρχαιολόγος  D.G. Hogarth στο βιβλίο του “The Dictaean 

Cave” αναφέρει ότι στις ανασκαφές που έκανε το 1898 στο σπήλαιο 

Ψυχρού ή Δικταίο Άντρο βρήκε και παρέδωσε στο Μουσείο Ηρακλείου 

500 αντικείμενα μεταξύ των οποίων και ασπίδες (“shilds”).. 

2) Ο Πλάτωνας στους Νόμους (Νόμοι 1, 624-625) αναφέρει ότι 

στην Κρήτη επι Μίνωα υπήρχε οδός που οδηγούσε το Μίνωα από την 
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Κνωσό στο  άντρο του Διός και από εκεί στο ιερό του Διός:(«πάντως 

δ' ή γε ἐκ Κνωσού οδός εις το του Διός άντρον και ιερόν, ως ακούο-

μεν, ικανή, και ανάπαυλαι κατά την οδόν, ως εικός, πνίγους όντος τα 

νύν..» ) και  αφού το ιερό του Δικταίου Διός ήταν στην Πραισό, σύμ-

φωνα με το Στράβωνα (πρβ: «τούτων φησί Σταφυλος το μεν προς 

εω Δωριείς κατέχειν, το δε δυσμικόν Κύδωνας, το δε νότιο Ετεόκρη-

τας, ων είναι πολίχνιον Πάσον, όπου το του Δικταίου Διός ιε-

ρόν…»Στράβων, Ι, C 474,  ΙV  6 - 12) ,  άρα το σπήλαιο του Διός 

βρισκόταν όχι στον Ψηλορείτη, αλλά στη Δίκτη. 

3) Το ότι ορισμένοι αρχαίοι συγγραφείς μιλούνε για ανατροφή 

του Δία στην Ίδη,  αυτό συμβαίνει, γιατί παλιότερα με την ονομασία 

Ίδη ή Ιδαία όρη λεγόταν η οροσειρά στην οποία ανήκει και η Δίκτη 

και το Ιδαίον όρος ή σήμερα Ψηλορείτης. Ο Στράβωνας π.χ. αναφέρει 

ότι στην Κρήτη υπάρχουν δυο όρη (δυο οροσειρές), τα Λευκά όρη 

προς τα δυτικά της νήσου και η «Ίδη» στη μέση ( Στράβων  Ι’, ΙV 4 

c 474-5) και επίσης ότι με την ονομασία Ίδη ονομάζονται τα όρη της 

Κρήτης και της Φρυγίας ή άλλως Τρωάδα της Μ. Ασίας, των οποίων 

οι κορφές  είχαν αφιερωθεί στη θεά Ρέα, τη μάνα του Δία (Στράβων, 

Ι, C 471, ΙΙΙ 20 και C 473, ΙΙΙ, 22) και επίσης ότι στην Ίδη της Κρήτης 

βρίσκεται  και η Δίκτη, όπου γεννήθηκε ο Δίας και ως εξ αυτού ο Δίας 

ονομάστηκε Δικταίος (Στράβων, Ι, C 474,  ΙV 6 ),  καθώς επίσης στην 

Ίδη βρίσκεται και ο λόφος  Πύτνα όπου ο Κουρήτης Κύρβας έκτισε  

την Ιεράπυτνα  (Στράβων I, 3 , C 472 , ΙΙΙ 19), πρβ:  
«Ίδη όρος υπάρχει στην Τρωάδα και στην Κρήτη. Δίκτη είναι τόπος στη Σκηψία και 

όρος στην Κρήτη. Λόφος της Ίδης είναι η Πύτνα, απ’ όπου και η Ιεράπυτνα η πόλη ……. Οι 
διάφορες κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγο-
νταν Δάκτυλοι……..» (Στράβων, Ι, C 471, ΙΙΙ 20 και C 473, ΙΙΙ, 22).   

«Των δ’ ορών τα μεν προς δύσιν καλείται Λευκά, ου λειπόμενα του Ταϋγέτου κατά το 
ύψος.. Εν μέσω δ΄ εστί κατά το ευρύ χορότατον της νήσου το Ιδαίον όρον υψηλότατον των εκεί 
άλλα δ’ εστι πάρισα τοις Λευκοίς, τα μεν επί νότον τα δ’ επί την εω λήγοντα.» (Στράβων Γεω-
γραφικά Ι’, ΙV 4 c 474-5).  

Ομοίως το «Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η Μεγάλη Γραμμα-

τική» (11ος   αι.)  αναφέρει ότι ό η Δίκτη είναι ένα από τα Ιδαία όρη 

της Κρήτης όπου η Αγχιάλη γέννησε τους Ιδαίους Δακτύλους, πρβ:    
«.Ιδαίοι Δάκτυλοι Κρηταιέες ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίον ανά σπέος, αμφοτέρησιν δρα-
ξάμενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε…… Ιδαίοι δε, επειδή εν Ίδει όρει της Κρήτης εγενήθηκαν   
(Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η Μεγάλη Γραμματική, 11ος   αι.  μ.Χ.)   

Παρακάτω θα δούμε ότι και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, όπως  ο 

Καλλίμαχος, ο Διόδωρος Σικελιώτης κ.α. λένε ότι με την ονομασία 

Ίδη ή Ιδαία όρη λέγονται τα όρη της Κρήτης, όπου ανήκει και η Δίκτη 

και επίσης ότι η Κρήτη λεγόταν και Ιδαία και ως εξ αυτού «Ιδαίο ά-

ντρα» σημαίνει το κάθε «Κρηταίο ή Κρητικό άντρο». 

Πέραν αυτού μέχρι πρότινος με την ονομασία Ψηλορείτης λε-

γόταν όχι το βουνό που σήμερα λέγεται Ψηλορείτης, καθώς λένε με-

ρικοί, αλλά μια απο τις κορφές της Δίκτης,  αυτή πάνω από το Δικταίο 
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άντρο και η οποία σήμερα λέγεται Σπαθί ή Εντίχτης (Περισσότερα 

βλέπε «ΠΙΑ ΚΟΡΦΗ ΤΩΝ ΙΔΑΙΩΝ ΟΡΕΩΝ ΕΝΑΙ ΠΙΟ ΥΨΗΛΗ») 

4) Ο Θεόφραστος  δεν αναφέρει ότι ο Δίας γεννήθηκε ή ανα-

τράφηκε στην Ίδη ή Ψηλορείτη, ούτε και στη Δίκτη. Αναφέρει απλά 

ότι  στο στόμιο του άντρου της Ίδης στην Κρήτη υπήρχε μια αίγειρος, 

πρβ: «εν Κρήτη δε και αίγειροι κάρπιμοι πλείους εισί μια εν τω στομίω 

του Άντρου του εν τη Ίδη, εν ω τα αναθήματα ανάκειται» (Θεόφρα-

στος Φυτών Ιστορίαι ΙΙΙ, 3, 4).   

5) Ο Απολλώνιος Ρόδιος σαφώς αναφέρει  και ότι σε άντρο της 

Ίδης  η τροφός Αδράστεια κατασκεύασε  δώρο στο Δία τότε που ανα-

τρεφόταν εκεί («ποίησε φίλη τροφός Αδρήστεια άντρω εν Ιδαίω έτι 

νήπια κουρίζοντι»), όμως αποκρύπτεται ότι ο ίδιος ο Απολλώνιος , 

προκειμένου να του βγουν να ποιητικά μέτρα, ονομάζει το σπήλαιο 

όπου ανατρεφόταν ο Δίας πότε  Δικταίο  («Δικταίο σπέος»), πότε  

Κρητικό  («Κρηταίον υπ ‘Άντρο») και πότε Ιδαίο  («άντρω εν Ιδαίω»), 

επειδή  η Δίκτη είναι ένα από τα όρη της Ίδης,  

 Το «Ιδαίο»  και  το Δικταίο άντρο» που αναφέρει εδώ ο Απολ-

λώνιος θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν δυο σπήλαια διαφορετικά, 

αν ο Απολλώνιος μιλούσε στο ένα για ανατροφή και στο άλλο για 

γέννηση , όμως πάντα μιλά για άντρο ανατροφής, πρβ:  
 «Οι μούνοι πλεόνων μοιρηγέται ηδέ πάρεδροι Μητέρος Ιδαίης κεκληαται, όσσοι έασιν 

Δάκτυλοι Ιδαίοι Κρηταιέες, ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίο ανά σπέος, αμφοτέρησιν δραξά-
μενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε.» (Απολλώνιος Αργοναυτικά Α 1125 – 1135). 

«οι δε τέως μακάρεσσι Θεοίς Τιτήσιν άνασσον, όφρα Ζευς έτι κούρος, έτι φρεσί νήπια 
ειδώς, Δικταίο ναίεεσκεν υπο σπέος, οι δε μιν ούπωγηγενέες…” (Απολλώνιος, Αργοναυτικά, 
Α, 507 – 511)   

 «Νυκτί δ΄επιπλόμενη Φιλυρίδα νήσον άμειβον.ένθα μεν Ουρανίδης Φιλύρη Κρόνος, 
ευτ εν Ολύμπω Τιττήνων ήνασενμ ο δε Κρηταίον υπ’ ‘Αντρον Ζευς έτι Κουρήτεσσι μετετρέφετ’ 
Ιδαίοισιν  Ρείην εξαπαφών παρελέξατο»… (Απολλώνιος, Αργοναυτικά Β 1233 – 1235),   

«και κεν τοι οπάσαιμι Διός περικαλλές άθυρμα κείνο, το οι ποίησε φίλη τροφός Αδρή-
στεια άντρω εν Ιδαίω έτι νήπια κουρίζοντι σφαίρα ευτρόχαλον» (Απολλώνιος, Αργοναυτικά, Γ, 
132 – 136)    

6) Διόδωρος Σικελιώτης δεν αναφέρει  ότι ο Δίας γεννήθηκε και 

ανατράφηκε στην Ίδη ή Ψηλορείτη, αλλά στην Δίκτη. Απλά αποκρύ-

πτεται ότι ο Διόδωρος  αρχικά,  επειδή η Δίκτη είναι ένα από τα όρη 

της Ίδης ή Ιδαία όρη της Κρήτης,  λέει ότι η θεά Ρέα γέννησε το Δία 

στα Ιδαία όρη της Κρήτης  («…παρά της μητρός Ρέας και θρεψάντων 

εν τοις κατά την Κρήτην Ιδαίοις όρεσι …» Διόδωρος 5, 60), μετά  ότι 

η θεά Ρέα γέννησε το Δία  στην Ίδη (Διόδωρος 5.70 ), εννοώντας τα 

Ιδαία όρη της Κρήτης,  και καταλήγει λέγοντας, κάτι που επίσης απο-

κρύπτεται, ότι,  όταν ο Δίας μεγάλωσε, έκτισε μια πόλη στη Δίκτη, 

όπου συγκεκριμένα μυθολογείται  η γέννησή του: «ανδρωθέ-

ντα δ´ αυτόν φασι πρώτον πόλιν κτίσαι περί την Δίκταν, όπου και την 

γένεσιν αυτού γενέσθαι μυθολογούσιν» (Διόδωρος Σικελιώτης   5, 

70, 2»).  Αν ο Διόδωρος με την ονομασία Ίδη εννοούσε τον 
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Ψηλορείτη και όχι τη Δίκτη, δε θα έλεγε  μετά ότι ο Δίας έκτισε μια 

πόλη στη Δίκτη, όπου μυθολογείται η γέννησή του, αλλά ότι έκτισε 

μια πόλη στην Ίδη ή Ψηλορείτη. Ο Ψηλορείτης στα αρχαία κείμενα 

λεγόταν όχι Ίδη, αλλά Ιδαίον όρος.  Ο Διόδωρος π.χ. αναφέρει ότι ο 

Άρατος λέει πως η Δίκτη βρίσκεται δίπλα από το Ιδαίον όρος (= σή-

μερα ο Ψηλορείτης), όπως και είναι και τα οποία αποτελούν τα Ιδαία 

όρη της Κρήτης:  

«Μυθολογείται ότι οι θεές (Μητέρες της Κρήτης) ανέθρεψαν το 

Δία κρυφά από τον πατέρα του  Κρόνο….. , γιατί τότε που ήταν νιού-

τσικος, στο ευωδιαστό Δίκτον, πλάι στο Ιδαίον όρος, σε ‘Αντρο τον 

έβαλαν κι ένα χρόνο τον ανέθρεφαν,  κι απ΄ έξω οι Δικταίοι Κουρήτες 

τον Κρόνο ξεγελούσαν» (Διοδωρος 4, 80, μετφ «Κάκτος») 

Πέραν αυτού ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει επίσης ότι οι μύ-

θοι των Ατλάντιων λαών κ.α. αναφέρουν πως παλιά υπήρχαν δυο 

βασιλιάδες με το όνομα «Δίας» και από αυτούς ο ένας ονόμασε την 

νήσο Κρήτη με το όνομα Ιδαία,  από το όνομα της συζύγου του, που 

την έλεγαν Ιδαία (Διόδωρος 3,61), και ο άλλος Κρήτη από τη γυναίκα 

του που την έλεγαν Κρήτη (Διόδωρος, 3.70-71). Εξ αυτού  στα αρ-

χαία κείμενα:  ΙΔΑΙΟ ΑΝΤΡΟ = ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΤΡΟ (π.χ. ο  Πορφύριος 

στο «Βίος Πυθαγόρου» ονομάζει «Ιδαίο άντρο» το σπήλαιο όπου τά-

φηκε ο Δίας στο όρος του  Διός ή  Γιούχτα, επειδή το βουνό αυτό 

είναι ένα από τα Ιδαία όρη της Κρήτης), ΙΔΑΙΑ ΟΡΗ =ΚΡΗΤΙΚΑ ΟΡΗ, 

ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ = ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ (= οι πρώτοι κάτοικοι της 

Κρήτης),  ΙΔΑΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ = ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (αυτός  που ί-

δρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες), ΙΔΑΙΟΣ ΔΙΑΣ = ΚΡΗΤΙΚΟΣ ή άλ-

λως Κρηταγενής Δίας ή άλλως Δικταίος Δίας, επειδή η Δίκτη όπου 

γεννήθηκε είναι ένα από τα Ιδαία όρη κ.α. 

7) Ο Καλλίμαχος (Ύμνος «Εις Δία») όχι μόνο δε λέει ότι ο Δίας 

γεννήθηκε στην Ίδη ή Ψηλορείτη, αλλά  λέει ότι οι Κρήτες λένε πως 

ο Δίας γεννήθηκε στη Δίκτη των Ιδαίων ορέων της Κρήτης, όμως οι 

Κρήτες είναι πάντοτε ψεύτες, γιατί ο Δίας  γεννήθηκε στο Λύκειο όρος 

της Αρκαδίας, όπως λένε οι Αρκάδες,   και ως εξ αυτού πρέπει να 

εξυμνείται ως «Λύκειος» και όχι ως «Δικταίος», όπως κάνουν οι Κρή-

τες. 
«…. πώς και νιν (Δία), Δικταίον αείσομεν ηέ Λυκαίον; / εν δοιή μάλα θυμός, επεί γένος 

αμφήριστον. / Ζεύ, σε μεν Ιδαίοισιν εν ούρεσί φασι γενέσθαι,/ Ζευ, σε δ' εν 'Αρκαδίη: πότεροι, 
πάτερ, εψεύσαντο; / Κρήτες αεί ψεύσται’: και γαρ τάφον, ώ άνα, σείο / Κρήτες ετεκτήναντο: σύ 
δ' ου θάνες, εσσί γάρ αιεί. …… .(Καλλίμαχος, Ύμνος «Εις  Δία») 

 «Πώς θα τον εξυμνήσωμεν (τον Δία), ως Δικταίο ή ως Λυκαίον; Ο νους μου ευρίσκεται 
σε μεγάλη αμφιβολία, διότι το γένος του είναι αμφισβητήσιμον. Ω Δία, για σένα οι μεν  λέγουν 
ότι γεννήθηκες στα  Ιδαία  όρη! Ω  Δία, για σένα οι δε λένε ότι γεννήθηκες στην Αρκαδία, ποιοι, 
πατέρα,  λένε ψέματα; Οι Κρήτες είναι πάντα ψεύτες  και διότι τάφο, ω άνακτα,  για σένα οι 
Κρήτες κατασκεύασαν, εσύ όμως δεν απέθανες διότι εσύ είσαι αιώνιος….».  

Στη φράση του Καλλίμαχου «Ζεύ, σε μεν Ιδαίοισιν εν ούρεσι 

φασί γενέσθαι» =  «Δία, εσύ λένε ότι γεννήθηκε στα Ιδαία όρη».η 
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λέξη «Ιδαίοισιν» είναι πληθυντικού αριθμού , άρα εδώ  γίνεται λόγος   

για την οροσειρά «Ιδαία όρη» όπου ανήκει και η Δίκτη. 

8) Η αρχαιολογική Υπηρεσία της Κρητικής Πολιτείας (1897 – 

1912), καθώς και το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδος μετά την 

πλήρη απελευθέρωση της Κρήτης αναγνωρίζουν, όπως θα δούμε πιο 

κάτω, μόνο  το Δικταίο άντρο ως το σπήλαιο γέννησης και ανατροφής 

του Δία και σωστά, γιατί κανένα αρχαίο κείμενο δεν αναφέρει ότι ο 

Δίας γεννήθηκε ή ανατράφηκε στον Ψηλορείτη ή κάπου αλλού. 

 

Ο ΙΤΑΛΟΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ Φ. ΑΛΜΠΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΛΗ-

ΘΕΙΕΣ ΤΟΥ 

 

Το έτος 1881, ήτοι επί  τουρκοκρατίας ακόμη στην Κρήτη,  ο 

Ιωσήφ Χατζηδάκις, γιατρός και  Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Ε-

ταιρείας Ηρακλείου Κρήτης (επι Κρητικής Πολιτείας,  έγινε και Έφο-

ρος Αρχαιοτήτων Κρήτης), είχε εκδώσει ένα βιβλίο με τον τίτλο  «Πε-

ριήγησις εις Κρήτην» (Ερμούπολις 1881), στο οποίο αναφέρει ότι 

το σπήλαιο Ψυχρού ή Δικταίο Άντρο είναι αυτό που κατά τη 

μυθολογία η Ρέα γέννησε το Δία και από το χορό που χόρευαν 

εκεί οι Κουρήτες κατά τη στιγμή της γέννησης του Δία κατάγο-

νται οι κρητικοί χοροί, πρβ:  
«Ο Βελών (Pierre Belon , Γάλλος φυσιοδίφης, που επισκέφθηκε την 

Κρήτη το 1548), περιηγηθείς την Κρήτη εν έτει 1550, είδε τους Σφακιώτας φέ-
ροντας έτι τόξα, φαρέτρας και βέλη. Νυν φέρουσι ταύτα μόνον εν εορταίς, ότε 
ένοπλοι και περιβεβλημένοι την παλαιάν ενδυμασία των χορεύουσι την Πυρ-
ρίχη, ως περιγράφουσι οι παλαιοί τον πολεμικόν χορόν. Τον χορόν τούτον χο-
ρεύουσι μέχρι σήμερον ένοπλοι πανταχού της Κρήτης, καλούντες αυτόν πη-
δηκτόν ή σούσταν, εν Ηρακλείω δε Μαλεβυζιώτικον, διότι εν Μαλεβυζίω ιδίως 
εν των ανατολικών επαρχιών χορεύουσιν αυτόν κανονικώτατα. Ανάγεται δε η 

αρχή του εις τους μυθικούς χρόνους.  Κατά την μυθολογίαν ότε η Ρέα έτικτεν 

εντός σπηλαίου επι της Δίκτης τον Δία οι Κουρήτες εχόρευον περί το 

σπήλαιον κρούοντες τα όπλα των , ίνα δια θορύβου τούτου αποκρύψωσι τας 
κραυγάς της τεκτούσης, και κατόπιν τους κλαυθμυρισμούς του βρέφους από 
του Κρόνου όστις είχε την συνήθεια να κατατρώγη τα τέκνα του, και ούτως 
εσώθη ο Ζευς. (Ιωσήφ Χατζιδάκης «Περιήγησις εις Κρήτη», Ερμούπολις 
1881). 

Ακολούθως το έτος 1883, δηλαδή επί Τουρκοκρατίας ακόμη 

στην Κρήτη,  έγινε σύληση και λεηλασία των αφιερωμάτων του σπη-

λαίου Ψυχρού ή Δικταίου Άντρο με την ανοχή των Τούρκων, κάτι που 

είχε ως αποτέλεσμα να καταφθάσουν εκεί πάρα πολλοί αρχαιολόγοι 

και άνθρωποι των γραμμάτων, όπως ο Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτι-

κής Εταιρείας Ηρακλείου Κρήτης Ιωσήφ Χατζιδάκις, ο μετέπειτα πρώ-

τος Έφορος αρχαιοτήτων Κρήτης επι Κρητικής Πολιτείας, οι Ευρω-

παίοι  αρχαιολόγοι και ανθρωπολόγοι: Sir Arthur John Evans , J. L. 
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Myres, Mons J. Demargne κ.α. με σκοπό  να αγοράσουν τα εν λόγω 

αφιερώματα για λογαριασμού ελληνικών ή ξένων Μουσείων. 

Το αυτό, δηλαδή σύληση αφιερωμάτων, έγινε και το έτος 1884 

στο σπήλαιο της Νίδας του Ψηλορείτη,  που μέχρι τότε λεγόταν «Σπη-

λιάρα τση βοσκοπούλας» ή «Σπήλιος Νίδας». Προ αυτού και εδώ έ-

τρεξαν Έλληνες και ξένοι αρχαιολόγοι και άνθρωποι των γραμμάτων 

προκειμένου να αγοράσουν τα αφιερώματα, όπως ο Πρόεδρος της 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας Ηρακλείου Κρήτης Ιωσήφ Χατζιδάκις, ο 

μετέπειτα πρώτος Έφορος αρχαιοτήτων Κρήτης επι Κρητικής Πολι-

τείας, ο Ιταλός αρχαιολόγος Φεντερίκο Χάλμπχερ (Federico Halbherr) 

κ.α. 

Από αυτούς ο Ιταλός 

αρχαιολόγος Halbherr ανα-

κοίνωσε το 1894 , ήτοι επι 

Τουρκοκρατίας ακόμη στην 

Κρήτη, ότι στο Σπήλαιο της 

Νίδας είναι το Ιδαίο άντρο 

που αναφέρουν οι αρχαίοι 

συγγραφείς, γιατί αφενός ε-

κεί βρέθηκε μια πήλινη επι-

γραφή που το γράφει και α-

φετερου αυτό πιστοποιείται 

από τα ευρήματά του, ά-

ποψη που υιοθέτησε μετά ο 

Έλληνας αρχαιολόγος Γ. Σα-

κελλαράκης.  

Ωστόσο τα λεγόμενα αυτά του εν λόγω Ιταλού αρχαιολόγου εί-

ναι αυθαίρετα και αναληθείς απόψεις, που επειδή βολεύουν ορισμένα 

συμφέροντα τα υιοθετούν κάποιοι, γιατί αφενός δε λαμβάνει υπόψη 

του το τι ακριβώς λένε οι αρχαίοι συγγραφείς για το μέρος όπου γεν-

νήθηκε ο Δίας και αφετερου η εν λόγω επιγραφή δε γράφει ότι εκεί 

που βρέθηκε είναι το ΙΔΑΙΟ ΑΝΤΡΟ, αλλά τις εξής επακριβώς λέξεις : 

«…ΔΙΙΔΑΙ/  ΕΥΧΗΝ /  ΑCTHΡ/ ΛΕΞΑΝ   / ΔΡΟΥ…». Από αυτές πιθανόν 

η γραφή ΔΙΙΔΑΙ να είναι άλλος τύπος του ΔΙΙ ΙΔΑΙΩ, δηλαδή στον 

Ιδαίο Δία (αν και τότε έπρεπε να υπάρχουν τρία Ι και όχι δυο που 

υπάρχουν εδώ),   όμως αυτό και αυτό να γράφει πάλι δε σημαίνει και 

ότι το σπήλαιο όπου βρέθηκε αυτή η επιγραφή είναι και αυτό όπου 

γεννήθηκε ο Δίας ή ότι στην Ίδη γεννήθηκε ο Δίας, αλλά ότι έχουμε 

αφιέρωμα στον Ιδαίο Δία.  Και ο Δίας καλούνταν Ιδαίος, όπως και 

Δικταίος, γιατί γεννήθηκε στη Δίκτη, που ήταν μια από τις κορφές της 

Ίδης.  (Σχετικά με το θέμα αυτό βλέπε πιο κάτω: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο : Η 

ΙΔΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΤΗ, Ο ΔΙΚΤΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΔΑΙΟΣ ΔΙΑΣ»). 

H πήλινη επιγραφή των υστερο-ρωμαϊκών χρό-
νων ( 3ου  μ. Χ. αι.) που λέγεται ότι βρεθηκε στο 
σπήλαιο «Σπήλιος τση Βοσκοπούλας» στον Ψη-
λορείτη (από το βιβλίο του F. Halbherr  and Orsi in 
Antichita dell’ antro di Zeus Ideo) 
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Αντιθετα ο Ιωσήφ Χατζηδάκις στην  έκθεση που έκανε τότε α-

ναφέρει ότι το «παρά το χωρίον Ψυχρό του Λασηθίου σπηλαίω» 

είναι «το πεφημισμένον ιερόν του Δία Δικταίον Αντρον», πρβ:   
«….Ο αυτός ( ο αρχαιολόγος D. Hogarth) επεχείρησεν ανασκαφήν και 

εν τω παρά το χωρίον Ψυχρό του Λασηθίου σπηλαίω, όπερ οι κ.κ. Αλμπερ και 
Χατζιδάκις ερευνήσαντες προ ετών δι’ ολίγων εργατών είχον αναγνωρίση ως 
το πεφημισμένον ιερόν του Δία Δικταίον Αντρον. Εν τω άντρω τούτω ο κ. 
Hogarth ανεκάλυψε πηλίνας κόρας με πολυχρωμίαν εποχής, άλλας τοιαύτας 
χαλκάς, μικρόν χαλκούν άρμα, εις ο παραδόξως εισίν εζευγμένοι βούς και 
κριός, εγχειρίδια, διπλούς πελέκεις και ξίφη χαλκά. Του ενός τούτων η λαβή 
κοσμείται δια μικράς χαλκής κεφαλής ανθρώπου αρχαϊκής τέχνης. Συν τούτοις 
δε πρωτοφανή το σχήμα Μηκυναϊκά αγγεία. Πλήν τούτων δε πόρπας και 
σφονδύλια και άλλα μικρά πράγματα, οίον λαβίδας αποψιλωτικάς, καρφίδας, 
βελόνας εκ χαλκού, εξ οστού και εκ λίθου. Μια των πορπών είναι ενδιαφέ-
ρουσα, διότι εις το πλατύ αυτής μέρος φέρει παράστασιν λέοντος κατασπα-
ράσσοντος ταύρον. Είναι δε περίεργον ότι πολλά των ευρημάτων τούτων απε-
τέλουν τον πυρήνα σταλακτιτών, ούς θραύοντες εξήγον ταύτα. Μεταξύ των ευ-
ρημάτων του Ψυχρού διαπρέπει μεγάλη γαλόπετρα εκ γαδείτου λίθου φέ-
ρουσα εγγεγλυμμένον λέοντα σπαράσσοντα ταύρον και υπό τούτον αίγαγρον 
και τρία Κρητικά γράμματα….» (Ιωσήφ Χατζιδάκις, «Αρχαιολογικαί έρευναι εν 
Κρήτη», 1900) 

 

Πέραν αυτού ο Ιωσήφ Χατζηδάκης το 1931 ανακοίνωσε επίσης 

και τα εξής, σχετικά με το σπήλαιο της Νίδας και τα ευρήματα που 

ειχε βρει εκεί ο Αλμπερτ, που όπως βλέπουμε εκεί  δεν αναφέρει ότι 

στο σπήλαιο αυτό γεννήθηκε ο Δίας ή ότι από τα εν λόγω  ευρήματά 

του  προκύπτει ότι εκεί γεννήθηκε ο Δίας κ.α., αλλά απλώς ότι εκεί 

λατρεύονταν ο Δίας (« εν ω ελατρεύετο ο Ζευς»), πρβ:   
«Εν έτει 1884 ολίγους μήνας αφ’ ότου ο (Φιλεκπαιδευτικός) Σύλλογος 

(Ηρακλείου επι εποχής Τουρκοκρατίας) ανέλαβε την περισυλλογήν των κρητι-
κών αρχαιοτήτων, ποιμήν εξ Ανωγείων Μυλοποτάμου ονομαζόμενος Γεώρ-

γιος Μουσάς σκαλίζων δια της ράβδου του εντός του Ιδαίου Άντρου, όπερ 

και μέχρι σήμερον λέγεται Σπήλιος Νίδας εξέδωσε ολίγα γαστρία παρά-

ξενα, ως έλεγε, και χαλκά τινά πράγματα και έν αργυρούν νόμισμα (Τετρά-
δραχμο Χερσονήσου)……. Ο Σύλλογος ωνόμασεν επιτροπήν δια την εκτελε-
σιν της ανασκαφής τον καθηγητήν Φ. Αλπερτ, τον Ιωσήφ Χατζιδάκη, και τον 
καθηγητήν Γ. Αεράκην εξ Ανωγείων, έχοντα πολλήν επιρροήν επί των συγχω-
ριανών του……… Και μόνη η ανακάλυψις των ιδαίων ευρημάτων και η επιβε-

βαίωσις του άντρου, εν ω ελατρεύετο ο Ζευς, θα ηδύνατο να αποτελέσωσι 

μεγάλι δόξαν δ’ οιονδήποτε ίδρυμα. Ο Σύλλογος Ηρακλείου απέσπασε τα συγ-
χαρητήρια και την εκτίμησιν όλου του πολιτισμένου. Πλήρη βεβαιότητα ότι το 
Ιδαίον τούτο Άντρο είναι πραγματικώς το περιλάλητον Ιδαίον Άντρο του Ιδαίου 
Διός παρέχει μικρά τις πήλινη πινακίς ευρεθείσα κατά την ανασκαφήν και έ-
χουσα χαραγμένη την επιγραφήν «Διί Ιδαίω ευχήν Αστηρ Αλεξάνδρου» (Ιω-
σήφ Χατζιδάκης, «Ιστορία του Κρητικού Μουσείου και των αρχαιολογικών ε-
ρευνών εν Κρήτη», 1931) 
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Σημειώνεται ότι:  

1) Το σπήλαιο στη Νίδα του Ψηλορείτη  μέχρι πρότινος δεν κα-

λούνταν Ιδαίο άντρο, αλλά «Σπήλιος τση Βοσκοπούλας» ή Σπήλιος 

της Νίδας»  κ.α. Το λένε και ο Ιωσήφ Χατζηδάκης» («Ιστορία του Κρη-

τικού Μουσείου και των αρχαιολογικών ερευνών εν Κρήτη», 1931), ο σπηλαι-

ολόγος Ελ. Πλατάκης («Τα σπήλαια Κρήτης») κ.α. 

2) Ο Αρχαιολόγος Γ. Σακελλαράκης σε συνέντευξή του   ανα-

φέρει ότι πολλά από τα ευρήματα που βρήκε στο σπήλαιο της Νίδας  

πιο πριν τα είχαν βρεθεί αλλού και τα οποία είχαν μεταφερθεί εκεί 

από εκεί από ένα ανώνυμοι Ανωγειανό, πρβ:  

«Ό,τι βρήκα στις 29 Αυγούστου του 1984 στο Ιδαίον Άντρο δεν 

ξαναβρέθηκε ποτέ από κανέναν», επισημαίνει. Τι ήταν αυτά; Αντι-

κείμενα που είχε κρύψει στα χώματα της ανασκαφής ένας α-

νώνυμος Ανωγειανός. Τα είχε βρει πριν από χρόνια, όταν η σπηλιά 

ήταν ξέφραγο αμπέλι» ( Από δημοσίευμα εφημ. Ελευθεροτυπίας: Ν. 

Κονταρου-Ρασσιά : "Ο Θεός της Κρήτης ήταν μαζί του", τεύχος της 6 

Νοεμβρίου 2010, σελίδα 3)  

 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ 

 

Πριν πεθάνει ο Αρχαιολόγος Σακελλαράκης  τόσο εγώ ως Πρό-

εδρος του Συλλόγου Λασιθιωτών «Ο Δικταίος»,  όσο και πολλοί άλλοι, 

όπως οι Δ/ντης αρχαιολογίας  Νίκος Παπαδάκης, ο Δ/ντης Αρχαιολο-

γίας Αντ. Βασιλάκης κ.α.,  του είχαμε επισημάνει με δημοσιεύματα, 

αλλά  και με επερωτήσεις στη Βουλή μέσω του Βουλευτή Μ. Καρχι-

μάκη  ότι κάνει λάθος λέγοντάς ότι ο Δίας γεννήθηκε και ανατράφηκε 

στον Ψηλορείτη, όμως  ουδέποτε απάντησε, για το αν έχουμε ή όχι 

δίκιο.   

Ωστόσο  οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού μας δικαίω-

σαν, λέγοντας τα εξής: 

α) Η ΚΔ’ ΕΠΚΑ του ΥΠΠΟΑ στο με αρ. πρωτ. 1642/21- 8-2000 

έγγραφό της προς (βλέπε εφημερίδα «Η Δίκτη», Φεβρ. 2001 ) ανα-

φέρει: 

 «Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς ο Δίας γεννήθηκε και 

ανατράφηκε στο όρος Δίκτη, στο Δικταίο ‘Αντρο. Το Δικταίο Άντρο 

είναι, σύμφωνα με την παράδοση και την έρευνα των ανασκαφέων, 

το σπήλαιο Ψυχρού. Ωστόσο γι αυτό μερικοί σύγχρονοι μελετητές δε 

συμφωνούν για διάφορους λόγους, οι οποίοι μάλιστα δεν ευστα-

θούν». 

Β) Το ΥΠΠΟΑ στο αρ. ΥΠΠΟ/Γ.Υ./ Κ.Ε./46/ 29.11.2000 έγ-

γραφό του  προς τη Βουλή των Ελλήνων, απαντώντας σε αναφορά – 

διαμαρτυρία του βουλευτή Λασιθίου κ. Μ. Καρχιμάκη, αναφέρει:  
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«Είναι γεγονός ότι ήδη από το τέλος του προηγούμενου αιώνα 

και από τους ανασκαφείς του χώρου, το σπήλαιο Ψυχρού ταυτίστηκε 

με το αναφερόμενο από τη συντριπτική πλειοψηφία αρχαίων πηγών 

σπήλαιο της γέννησης του Δία, το Δικταίο ‘Αντρέ, και αυτό είναι πα-

ραδεκτό από το σύνολο των ερευνητών και σύγχρονων μελετητών, 

καθώς και από τη λαϊκή συνείδηση». 

Γ) Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας (Ε-

ΠΣΝΕ) στο με αρ. πρωτ. 3603/7-11-2013 έγγραφό της αναφέρει:  

 «Το σπήλαιο του Ψυχρού έχει ταυτιστεί με το Δικταίο ‘Άντρο 

από την ελληνική μυθολογία (Ησίοδος, Θεογονία) και αποτελεί ένα 

από τα σημαντικότερα λατρευτικά σπήλαια της αρχαιότητας, με χρο-

νικό ορίζοντα λατρευτικής χρήσης από την Πρωτοανακτορική Περί-

οδο (2000-1700 π.Χ.) έως τη Ρωμαϊκή Εποχή».  

 
 

ΟΙ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΤΑΛΟΥ HALBHERR (ΑΛΜΠΕΡ), ΠΟΥ Α-
ΝΤΕΓΡΑΨΑΝ  Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΣ ΣΑΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ.   

 

Στην Κρήτη μέχρι το 1897, έτος που απελευθερώθηκε από τους 

Τούρκους,  δεν υπήρχε ούτε ελληνική μόρφωση ούτε και Αρχαιολο-

γική Υπηρεσία, επειδή μέχρι τότε η Κρήτη ήταν υπό την πλήρη κατοχή 

των Τούρκων και  οι Τούρκοι δεν τους ενδιέφεραν ούτε οι αρχαιότη-

τες ούτε η ελληνική μόρφωση. Ήθελαν, κατέστρεφαν κλπ κάθε τι 

ελληνικό προκειμένου να εκτουρκιστεί πλήρως η Κρήτη.  

Προ αυτού και μέχρι να ελευθερωθεί πλήρως η Κρητη σχετικά 

με την ελληνική ιστορία και την ελληνική  μυθολογία, ο καθένας έ-

λεγε ό,τι ήθελε  ή ό,τι  τον συνέφερε κ.α. Για παράδειγμα από τη μια 

οι Λασιθιώτες έλεγαν ότι το σπήλαιο γέννησής και ανατροφής του Δία 

βρίσκονταν στη Δίκτη, όπως είναι και το σωστό, και κάποιοι άλλοι, 

όπως ο Halber και μετά ο αρχαιολόγος Γ. Σακελλαράκης κ.α., έλεγαν 

ότι αυτό βρισκόταν  στον Ψηλορείτη. 

Το έτος 1909 ο τότε Έφορος Αρχαιοτήτων  Κρητικής Πολιτείας 

Στέφανος Ξανθουδίδης (1864 – 1928) εξέδωσε  τον «Οδηγό Μου-

σείου Ηρακλείου» και ένα βιβλίο με τον τίτλο «Επίτομος Ιστορία Κρή-

της» στα οποία αναφέρονται επακριβώς τα εξής: 
«Δικταίον Αντρον (Σπήλαιο Ψυχρού). Προσθήκη τοίχου 1. Η εν τω 

παναρχαίω τούτων ιερώ άντρω, όπου κατά την Ελληνική μυθολογίαν η 
Ρέα εγέννησε και απέκρυψε τον Δία, ανασκαφή εγενετο κατά το 1900 υπό 
του τότε διευθυντού της εν Αθήναις Αγγλικής αρχαιολογικής Σχολής κ. 
Hogarth. Τα ευρεθέντα είναι αναθήματα Μινωικής εποχής, ήτοι χαλκά ειδώλια 
και ζώδια, λατρευτικοί διπλοί πέλεκεις, μαχαίρια, αιχμαί δοράτων, βέλη, πόρ-
παι, περόναι, έπειτα λίθινα αγγεία και σκεύη και τράπεζα προσφορών, πήλινα 
είδωλα και πήλινα αγγεία. Συνευρέθηκαν και τινα σιδηρά αντικείμενα και αγγεία 
ελληνικών χρόνων, εξ ου εικάζεται ότι η εν των σπηλαίω λατρεία εξηκολούθησε 
και κατά την ελληνικήν εποχήν, μολονότι το Ιδαίον άντρο (ιδε προσθήκας 86-
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88) συγκέντρωσε κατά την ελληνικήν εποχήν την λατρεία του Κρηταγενούς 
Διός και παρηυδόκισε το παλαιότερον Δικταίον…….. Προσθήκη τοίχου 
85…... Ιδαίον Άντρον. Η ανασκαφή του Ιδαίου Άντρον εγενετο υπο του Συλ-
λόγου και του κ. Φρειδερ. Αλμπερ κατά το 1894. Τα σπουδαιότατα ευρήματα 
της ανασκαφής ήσαν αναθήματα εις τον Κρηταγεννή Δία, ο οποίος κατά τη 
μυθολογία απεκρύβη υπό της μητρός Ρέας και ανετράφη εν των σπηλαίω 
τούτω ….(«Οδηγός Μουσείου Ηρακλείου υπό, Στεφάνου Α. Ξανθουδίδου, Ε-
φόρου Αρχαιοτήτων εν Κρήτη 1909) 

<<<Ζευς ο Κρηταγενής: Ο Κρόνος βασιλεύς του Ουρανού και της Γης 
ένεκα χρησμού προλέγοντος την εκθρόνισιν υπό τινος των τεκνων του κατέ-
πινε τα εκ της Ρέας γεννώμενα τέκνα τους. Ότε όμως αυτή επρόκειτο να γεν-
νήση τον Δία έδωκεν εις αυτόν και κατέπιε λίθον αντί του βρέφους το οποίον 
αφ ου εγέννησεν εν Δίκτη της Κρήτης τον απέκρυψαν εν τω σπηλαίω της 
Ίδης εκεί δε οι κορύβαντες και αι Νύμφαι ανέθρεψαν αυτό γαλουχούσαι δια 
της αιγός Αμάλθειας. Ούτως ανετράφη και ηνδρώθη ο κρηταγενής Ζευς, κατα-
πολέμησε και εξεθρόνισε τον σκληρόν Κρόνον και κατέλαβεν αυτός τα σκή-
πτρα γεν’όμενος ο πατήρ ανδρών και θεών. Εβασίλευσεν ο Ζευς εν Κρήτη και 
κατά τους Κρήτας και απέθανε και ετάφη εις το παρά την Κνωσόν βουνόν των 
σημερινών Γιούχταν, εν ω οι άλλοι Έλληνες τον εθεώρησαν πατέρα των αθα-
νάτων έχοντα την έδρα του εν Ολύμπω και εν τω Ουρανώ κακολογιούντες μά-
λιστα τους Κρήτας δια τον ασεβή περί αυτού λόγον……. Και στύλοι ιερείς υ-
πήρχον και λίθοι τινές φυσικοί (βαίτυλοι) και δέντρα ή ελαία και η συκή και 
άλλα. Τόποι ίδιοι προς λατρείαν των θεών ήσαν τα φυσικά σπήλαια, όπως λ.χ. 
το Δικταίον άντρον (Σπήλαιον Ψυχρού), όπως ευρέθησαν αναθήματα Με-
σαίας και Οψίμου Μινωικής εποχής και ττο σπήλαιον εις Πατσόν Αμαρίου.( 
«Επίτομος Ιστορία Κρήτης, υπό Στεφάνου Α. Ξανθουδίδου, Εφόρου Αρχαιο-
τήτων εν Κρήτη 1909) 

 

Παρατηρώντας τα ως άνω λεγόμενα Στ. Ξανθουδίδη και αντι-

παραβάλλοντάς τα με αυτά που είδαμε να λέει πιο πριν  ο Ιωσήφ 

Χατζιδάκι βλέπουμε ότι και οι δυο λένε και μάλιστα με σαφήνεια 

και κατηγορηματικά ότι ο Δίας γεννήθηκε στο σπήλαιο Ψυ-

χρού ή Δικταίο άντρο.  Απλά από τη μια ο  Ιωσήφ Χατζιδάκις λέει 

ότι  στο σπήλαιο της Νίδας ή Ιδαίο άντρο λατρεύονταν ο Δίας (« εν 

ω ελατρεύετο ο Ζευς»), ενώ ο Στ. Ξανθουδίδης λέει ότι εκεί απέ-

κρυψε το Δία η μάνα του, μετά που τον γέννησε στο Δικταίο άντρο 

και αυτό το δικαιολογεί όχι με αρχαίες πηγές, όπως θα έπρεπε, αλλά 

επειδή εκεί ο  Φ/ Αλμπερ κατά το 1894 βρήκε σπουδαιότατα αναθή-

ματα αφιερωμένα στον Κρηταγεννή Δία. 

 

Ακολούθως ήρθε και ο αρχαιολόγος Γ. Σακελλαράκης,  και είπε 

όσα είδαμε να λέει πιο πριν ο Ιταλός αρχαιολόγος Αλμπερτγια το σπή-

λαιο της Νίδας  και συνάμα να τονίζει, άκουσον - άκουσον- ότι ο Δίας 

όχι μόνο ανατράφηκε, αλλά και γεννήθηκε στον σπήλαιο της Νίδας 

στον Ψηλορείτη!!    
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Και το ότι όσοι λένε ότι ο Δίας γεννήθηκες ή ανατράφηκε στον 

Ψηλορείτη, όπως ο Σακελλαράκης κ.α.,  προκύπτει  από τα εξής α-

διάψευστα: 

Α) Όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς: Ησίοδος, Διόδωρος Σικελιώτης, 

Απολλώνιος Ρόδιος κ.α., όπως είδαμε πιο πριν (βλέπε Κεφάλαιο Α») 

λένε ότι ο Δίας γεννήθηκε και ανατράφηκε στη Δίκτη, στο Δικταίο 

άντρο. 
«πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ οπλότατον 

παίδων ήμελλε τεκέσθαι, / Ζήνα μέγαν, τον μεν οι εδέξατο Γαία πελώρη, Κρήτη 
εν ευρείη τραφέμεν ατιταλλέμεναί τε./ ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν δια νύκτα 
μέλαιναν / πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν δε εν χερσί λαβούσα/ άντρω εν ηλιβάτω 
ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν όρει πεπυκασμένω υλήεντι»…… (Θεογο-
νία Ησιόδου, στίχοι 476 – 485, Έκδοση Κ. Σιτλ - Σύλλογος Καθηγητών Κων-
σταντινούπολης έτος 1889 και επίσης   έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας των 
Ελληνικών Γραμμάτων – Π. Λεκατσάς - ΠΑΠΥΡΟΣ, έτος 1938) 

Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα  παραγίνεται μεν εις Κρήτη, οπηνίκα τον 
Δία εγκυμονούσα ετύγχανε,  γεννά δε εν τω άντρω της Δίκτης Δία». (Απολλό-
δωρος Α, 1, 6 - 7),   

«ανδρωθέντα  δ’ αυτόν (ο Δίας)  φασί πρώτον πόλιν κτίσαι πει την Δίκτα, 
όπου και τη γένεσιν αυτού μυθολογούσι»,,,, (Διόδωρος 5.72),  

 «· ων ὁ μεν ομιλητής έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δι-
κταίον όρος, εν ω τραφήναι τον Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπὸ των 
Κουρήτων (Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία»  Livre/Λογος 
2 LXI,2) 

Β) Στα αρχαία κείμενα με την ονομασία «Ίδη» = δωρικά «Ίδα», 

απ’ όπου ιδαίος,α,ο κ.λπ.   δε λέγεται  ο Ψηλορείτης ή τουλάχιστον 

μόνο αυτός, αλλά και οι κορυφές, τα όρη, η οροσειρά, εξ ου και «Ίδη 

ή Ιδαία όρη» τόσο της Μ. Ασίας (στη Φρυγία ή άλλως Τρωάδα), όσο 

και της Κρήτης ( τα όρη: η Δίκτη, η Ίδα ή Ιδαίον όρος ή Ψηλορείτης, 

η Πύτνα της Ιεράπυτνας, το όρος Διός ή Γιούχτας κ.λπ.), που είχαν 

αφιερωθεί στην ιδαία μητέρα, τη θεά Ρέα ή άλλως Κυβέλη, τη μάνα 

του Δία, πρβ:  
 «Ίδη όρος υπάρχει στην Τρωάδα και στην Κρήτη. Δίκτη είναι τόπος στη 

Σκηψία και όρος στην Κρήτη. Λόφος της Ίδης είναι η Πύτνα, απ’ όπου και η 
Ιεράπυτνα η πόλη ……. Οι διάφορες κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιε-
ρωμένες στη μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυλοι……..» (Στράβων, 
Ι, C 471, ΙΙΙ 20 και C 473, ΙΙΙ, 22). (Περισσότερα βλέπε «Το ψεύδος για τη γέν-
νηση ή ανατροφή του Δία στον Ψηλορείτη»).  

Και εκ του λόγου αυτού Ιδαίον άντρο ονομάζεται το κάθε σπή-

λαιο της Κρήτης και της Μ. Ασίας (στη Φρυγία) που βρίσκεται επί  της 

οροσειράς Ίδης, που όμως όταν γίνεται λόγος για ανατροφή του Δία, 

αυτό ονομάζεται και «Δικταίον» . Ο Πορφύριος στο «Βιος Πυθαγό-

ρου» ονομάζει «Ιδαίο άντρο» το σπήλαιο όπου θάφτηκε ο ο Δίας στο 

Γιούχτα. Ο Απολλώνιος Ρόδιος στο ποιητικό έργο του  «Αργοναυτικά» 

αποκαλεί, χάρη του ποιητικού μέτρου,  το σπήλαιο όπου ανατρεφόταν 
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ο Δίας στη Δίκτη πότε Δικταίον, πότε Ιδαίο και πότε Κρητικό κ.α. (Πε-

ρισσότερα βλέπε «Η Ίδη ή Ιδαία όρη») 

Γ) Δεν υπάρχει αρχαίος συγγραφέας που να αναφέρει ότι η Ρέα 

μετά τη γέννηση του Δία στο Δικταίο άντρο  τον μετέφερε από εκεί 

σε άλλο βουνό ή σε άλλο σπήλαιο για ανατροφή. Και δεν υπάρχει, 

γιατί αυτό θα ήταν παράλογο, αφού αυτό μπορούσε να το κάνει η Ρέα 

εξ αρχής.   Όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς μιλούν ότι ο Δίας γεννήθηκε 

και ανατράφηκε σε άντρο της Δίκτης. Ο Ησίοδος στη Θεογονία, όπως 

και ο Απολλόδωρος  κ.α. λένε ότι η Ρέα, αφού γέννησε το Δία στη 

Δίκτη, επέστρεψε αμέσως στον Όλυμπο, για να μην αντιληφθεί την 

απουσία της ο Κρόνος, και συνάμα  παρέδωσε το Δία στους εκεί Δι-

κταίους Κουρήτες για ανατροφή, καθώς και ότι  οι τροφοί του στο 

Δικταίο άντρο ήσαν οι κόρες του Μελισσέως Αδράστεια και  Ίδη. Λένε 

επίσης ότι στο Δικταίο άντρο οι Κουρήτες κτυπούσαν τις ασπίδες τους 

με τα δόρατα, για να μην ακούει τα κλάματά του ο Κρόνος, Λένε 

επίσης ότι στο Δικταίο άντρο οι Κουρήτες βάλανε και μια γουρούνα 

να την πιπιλίζει ο Δίας και να μη φωνάζει κ.λπ.. 

Δ) Το σπήλαιο της Νίδας στον Ψηλορείτη, σύμφωνα με τους 

Ιωσήφ Χατζηδάκη , Φρ. Πλατάκη («Τα σπήλαια της Κρήτης» ) κ.α. 

αρχικά  ονομάζονται «σπήλαιο της Νίδας» ή «Σπηλιάρα τση Βοσκο-

πούλας» και μετά τα λεγόμενα του Άλμπερτ . μετονομάστηκε σπό 

κάποιους ντόπιους και για ευνόητους λόγους σε Ιδαίο άντρο. 

Ε) Το ότι τα άνω λεγόμενα από τους Αλμπέρ – Σακελλαράκη 

δεν είναι σωστά είναι κάτι που προκύπτει και από τα βιβλία της επο-

χής: 
<<…..¨Όσοι δε πάλιν προς έω την Κρήτη κατώκουν, δρομαίοι  
φεύγοντες στίφη σφαγέων, διώκοντ’ αυτούς κατά πόδα, 
φθάνουν εντός της παλάμης της Ίδης, ην Δίκτην το πάλαι,  
νυν δε Λασσίθι καλούσι, στεφάνην ορέων, κυκλούσαν 
μέγα πεδίον, νομάς περιέχον παχείας και δέντρα. 
Άγουν δε μόλις αυτόσε στεναί ατραποί και κρημνώδεις, 
Ας δι ολίγων φρουρούσι φυλάκων κρυμμένων εις θάμνους. 
Όπου δ’ υψούνται τα όρη ως άρκτοι βαδίζουν εις βράχους  
Όλως γυμνούς, και θηρεύουν αίγαγρους, λαγούς κι ό,τι άλλο. 
Σπήλαιον δ’ έτι και νυν σοι δεικνύουσι μέγιστον, όπου  
άλλοτ’ εθήλασε ο Ζευς της Αιγός Αμαλθείας το γάλα,  
λίθος δε μαύρος τον τάφον αυτού ως θνητού φανερώνει. 
Ψεύστας δ΄εντεύθεν τους Κρήτας ψευδώς απεκάλουν οι πάλαι, 
Λέγοντας ότι θνητός εν Κρήτη εβίωσ’ εκείνος. 
Γέμει δε τ’ωρος αυτό βοτανών ιωμένων αρρώστους, 
Μάλιστα πάντων παράγει το δίκταμον, όπερ τα βέλη εκβάλλη, 
Όταν ετόξευον ταύτας ζητούντας τα κέρατ’ εκείνα, 
Όθεν τα μεγιστ’ αυτών κατεσκεύαζον τόξα οι κρήτες, 
 όντες παντού ακουστοί και αδρώς μισθωμενοι τότε, 
σήμερον δ’ ετι πολλήν θεραπείαν εις νόσους παρέχει, 
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όσας τα θήλεα πάσχουν εις κλίνην λεχους καθισμένα. 
Δίδει θερμότητα κι έχει τους κλώνας μικρούς και οινόχρους, 
Όπως των ίππων αι τρίχες, πολλην ευωδίαν τα φύλλα 
χύνουσι κι έχουσι χνουν……>> 
(Επιτομή της Κρητηίδος», γυμνασιάρχου Αντωνίου Ιω. Αντωνιάδου, 1899 κατ’ έγκρισιν 

της εν Κρήτη Διευθύνσεως της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως ) 
 
«ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ: Ορίζεται προς Β υπό των Επαρχιών Μιραμβέ-

λου και Πεδιάδος, προς Ν. υπό της Βιάννου και Πεδιάδος. Προς Α. υπό του 
Μιραμπέλλου και Ιεραπέτρας και προς Δ. υπο της Πεδιάδος. Πρωτεύουσα εί-
ναι Τζερμιάδων (1032 κατ.) επι ωραίας τοποθεσίας, έδρα δήμου, Ειρηνοδι-
κείου και Ελλην. Σχολείου. Μαρμακέτο πατρίς του Καζάνη. Πινακιανά ιστορική 
κώμη. Ψυχρόν πατρίς του Ευεργέτου του Εθνικού Πανεπιστημίου Αντ. Παπα-
δάκη. Άνωθεν ταύτης κείται το Δικταίον Άντρον, όπου εγεννήθη ο Ζευς. Το 
Άντρον έχει βάθος 30-40 μέτρα και διαυγεστατον ύδωρ. Εν αυτώ δε εφαντά-
ζοντο οι αρχαίοι ότι συνωμίλει και ο Μίνως μετα του Διός, ότι έγραφε τους Νό-
μους μετά του Διός, ότε έγραφε τους Νόμους. Τα χωρία της επαρχίας ευρίσκο-
νται πέριξ οροπεδίου, ούτινος τα ύδατα βυθίζονται εν καιρώ χειμώνος δια χώ-
νου παρά το χωρίον μετόχιον, αναβλύζουσι δε παρα το χωρίον Αυδού και σχη-
ματίζουσι τον Χερονήσιον ποταμόν» («Γεωγραφία της Κρήτης»  καθηγητού 
Γεωργίου Ι. Λελεδάκι Δ.Φ. Χανιά 1905) 

«ΔΗΜΟΣ ΨΥΧΡΟΥ: Ο δήμος ούτως έχει 10 χωρία. Έδρα αυτού είναι η 
κώμη Ψυχρόν πατρίς του  Ευεργέτου του Εθνικού Πανεπιστημίου Αντ. Παπα-
δάκη. Άνωθεν της κώμης ταύτης κείται το Δικταίον Άντρον όπου εγεννήθη ο 
Ζευς. Ο δε Μινως συνωμίλει μετά του Διός ότε έγραφε τους Νόμους του.  («Γε-
ωγραφία της Κρήτης» Αριστείδου Κ. Κριάρη, Χανιά 1909) 

 

 

7. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 

ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  
 

Το σπήλαιο του Διός ή Δικταίο άντρο μετά από την απελευθέ-

ρωση της Κρήτης από τους Τούρκους (πλήρως έγινε  το 1913 παρα-

χωρήθηκε από Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπου υπαγό-

ταν  οι Αρχαιότητες),  στον ΕΟΤ για τουριστική αξιοποίηση - εκμετάλ-

λευση  και ο οποίος έκτισε εκεί Τουριστικό Περίπτερο με το όνομα 

«ΞΕΝΙΑ».  Μάλιστα το ίδιο Υπουργείο Πολιτισμού με την αρ. πρωτ 

9597/12-9-1970 (ΦΕΚ 666/Β/23-9-1970) Υπουργική Απόφασή του  

και βάσει των διατάξεων του Ν. 1469/1950 και την αρ. 13/20-6-1970 

Πράξη του Αρχαιολογικού Συμβουλίου χαρακτηρίζει το «Σπήλαιο Ψυ-

χρού ή Δικταίο Άντρο», όπως αναφέρεται στην εν λόγω Απόφαση, 

και  ως τόπο φυσικού κάλλους. Ακολούθως με το Ν.Δ. 957/1971 

(ΦΕΚ 166/ Α/25.8. 1971) συστήνεται το Υπουργείο Πολιτισμού και 

Επιστημών , το οποίο με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΕ/ ΑΡΧ/ Α/Φ31/ 24456/ 

1834 π.ε./ 5-5-1976 (ΦΕΚ 699/Β/26-5-1976)  Υπουργική Απόφαση, 

επικαλούμενο τις διατάξεις  των άρθρων 1 και 2 του Κ.Ν.5351/1932 
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«Περί Αρχαιοτήτων» και την υπ αρ. 3 Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος 

του Αρχαιολογικού Συμβουλίου της 22/3/76,  χαρακτηρίζει το σπή-

λαιο Ψυχρού ή Δικταίο Άντρο ως αρχαιολογικό χώρο και με το αιτιο-

λογικό ότι είναι «Το ιερόν σπήλαιο παρά το Ψυχρό  το γνωστό ως 

Δικταίο – Άντρον», με ζώνη προστασίας τριακοσίων μέτρων από της 

εισόδου του σπηλαίου» και έκτοτε έχει επιβάλει εισιτήριο στους επι-

σκέπτες με το αιτιολογικό ότι εκεί γεννήθηκε ο Δίας κ.λπ.. 

 Τελευταία η Γ. Γραμματεύς του Υπ. Πολιτισμού και Αθλητι-

σμού με την αρ. πρωτ. ΕΥΤΟΠ/Α/ ΠΕΠΑΝ78/ 5373/ 13/12/2013 Α-

πόφασή της δια της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού  ενέκρινε 

την: Ένταξη της Πράξης "Ανάδειξη σπηλαίου "Δικταίον Άντρον" Δή-

μου Οροπεδίου Ν. Λασιθίου" με κωδικό MIS 464781 στο Επιχειρη-

σιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα", που 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανά-

πτυξης με  προϋπολογισμό 1.250.000 ευρώ  και με το εξής επακριβώς 

σκεπτικό – αιτία: «Το σπήλαιο του Ψυχρού βρίσκεται στο Οροπέδιο 

Λασιθίου και έχει ταυτιστεί από την παράδοση με το Δικταίο Άντρο 

και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους λατρευτικούς χώρους 

της Κρήτης με μεγάλη επισκεψιμότητα». Το εν λόγω έργο θα εκτελέ-

σει η Δ/νση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων 

του Υπ. Πολιτισμού. (Η εν λόγω πράξη, λόγω της οικονομικής κρίσης 

που επήλθε μετά στην Ελλάδα, δεν υλοποιήθηκε) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

Η ΔΙΚΤΗ  ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΣΙΘΙ  
 
 

1. ΤΟ ΙΕΡΟ ΟΡΟΣ Η ΔΙΚΤΗ  

 
Δίκτη (2148 μ.) λέγεται το όρος που εκτείνεται στα ανατολικά 

μέρη του νήσου Κρήτης. Ήτοι εκεί οπού βρίσκεται το περίφημο Ορο-

πέδιο Λασιθίου, καθώς και οι πόλεις της Κρήτης: Μάλια, Χερσόνησος, 

Άγιος Νικόλαος, Νεάπολη, Ιεράπετρα κ.α.   

Το βουνό αυτό, ήτοι η Δίκτη,  και ο Όλυμπος είναι τα πιο διά-

σημα βουνά στον Κόσμο. Η Δίκτη, επειδή εκεί γεννήθηκε και ανατρά-

φηκε ο Δίας, ο πατέρας των θνητών και των θεών  και ο Όλυμπος, 

γιατί εκεί έστησε ο Δίας, μετά από το θάνατο και τη μετάστασή του 

στους θεούς, το θρόνο του απ΄όπου επέβλεπε και κυβερνούσε όλο 

τον κόσμο, σύμφωνα με την αρχαία Ελληνική θρησκεία, τη μυθολογία 

των Ολύμπιων Θεών: 
«πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ οπλότατον παίδων ήμελλε 

τεκέσθαι,  Ζήνα μέγαν, τον μεν οι εδέξατο Γαία πελώρη, Κρήτη εν ευρείη τραφέμεν ατιταλλέμε-
ναί τε./ ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν δια νύκτα μέλαιναν / πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν δε εν χερσί 
λαβούσα/ άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν όρει πεπυκασμένω υλήε-
ντι»…… (Θεογονία Ησιόδου, στίχοι 476 – 485,) 

 «ο μιν τότε κουρίζοντα Δίκτω εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδαίοιο, άντρω εγκατέθεντο και 
έτρεφον εις ενιααυτόν, Δικταίοι Κούρητες ότε Κρόνον εψεύσαντο»  ( Άρατος, Φαινόμενα 30 - 
50)   

«…έμπαλιν εις ώμους τετραμμέναι’ ει   ετεόν γε Κρήτηθεν κείναι γε Διός μεγάλου ιότητι  
ουρανόν εισανέβησαν, ο μιν τότε κουρίζοντα   Δίκτω εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδαίοιο άντρω 
εγκατέθεντο και έτρεφον εις ενιααυτόν, Δικταίοι Κούρητες ότε κρόνον εψεύσαντο…  ( Άρατος 
Φαινόμενα 30 - 50)  

 «ανδρωθέντα  δ’ αυτόν (ο Δίας)  φασί πρώτον πόλιν κτίσαι πει την Δίκτα, όπου και τη 
γένεσιν αυτού μυθολογούσι»,,,, (Διόδωρος 5.72),  

 «ων ὁ μεν ομιλητής έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών εις το Δικταίον όρος, εν ω 
τραφήναι τον Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπὸ των Κουρήτων νεογνὸν όντα, κατέβαινεν 
εις το ιερὸν (Διονύσιος Αλικαρνασσεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία»  Livre/Λογος 2 LXI,2) 

 «οι δε τέως μακάρεσσι Θεοίς Τιτήσιν άνασσον, όφρα Ζευς έτι κούρος, έτι φρεσί νήπια 
ειδώς, Δικταίο ναίεσκεν υπο σπέος, οι δε μιν ούπω γηγενέες…” (Απολλώνιος, Αργοναυτικά, Α, 
507 – 511 

 

2. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΔΙΚΤΗ»   

 

Το αρχαίο (Βυζαντινό) λεξικό «Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η 

Μεγάλη Γραμματική» (11ος   αι.  μ.Χ. ), επικαλούμενο στίχους του Ά-

ρατου, του Αγαθοκλή και του Ησιόδου (αυτό δεν το αναφέρει, όμως 
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γίνεται φανερό από τους επικαλουμένους στίχους),   αναφέρει  ότι το 

όρος  η Δίκτη ονομάστηκε έτσι, επειδή γέννησε το θεό, από το: «Δίας 

+ τίκτω > δίκτω > η Δίκτη», πρβ: 
 «Δίκτη, όρος της Κρήτης, και άκρα κειμένη κατά το Λιβυκόν πέλαγος. Καλείται δε 

και ουδετέρως (το Δίκτον). Άρατος, Δικτω εν ευώδη όρεος σχεδόν Ιδαίοιο από του το Δί-
κτον. είρηται παρά το τέκω τικτω, τίκτα τις ούσα, από του εκεί τεχθήναι το Δία. Αγαθοκλής 
δε θηλυκόν όνομα είναι (η Δίκτη)’ το Δικταιον όρος….»» (Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η Με-
γάλη Γραμματική, 11ος   αι.  μ.Χ.)  

«Δίκτον, μέρος της Ίδης οι άλλοι εκτός του  Αράτου (Φαινόμενα 33) καλούσιν Δίκτην, 
καθ’ υμάς δε λέγεται Λασίθι ή Λασιθιώτικα βουνά. Επί το ‘Αντρον τούτο, ο προσαγορεύετο 
Δικταίο ή και Ιδαίον, πάλαι ποτέ εφοίτουν πολλοί προσκυνηταί» (Κ. Σιτλ , σχόλια στη Θεογονία 
του Ησιόδου, Κωνσταντινούπολη 1889 μ.Χ.) 

Η  ως άνω ετυμολογία της ονομασίας η Δίκτη πιστοποιείται α-

φενός από το ότι η ψηλότερή  κορυφή της Δίκτης λέγεται Σπαθί ή 

Εντίχτης (από τον εν  + τίκτω, εννοείται το Δία) και αφετέρου όλοι οι 

αρχαίοι συγγραφείς αναφέρουν ότι στη Δίκτη γεννήθηκαν ο Δίας στη 

Δίκτη, καθώς και Ιδαίοι Δάκτυλοι κ.α.: 
«πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ οπλότατον παίδων ήμελλε 

τεκέσθαι,  Ζήνα μέγαν, τον μεν οι εδέξατο Γαία πελώρη, Κρήτη εν ευρείη τραφέμεν ατιταλλέμε-
ναί τε./ ένθα μιν ίκτο φέρουσα θοήν δια νύκτα μέλαιναν / πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν δε εν χερσί 
λαβούσα/ άντρω εν ηλιβάτω ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης, αιγαίω εν όρει πεπυκασμένω υλήε-
ντι»…… (Θεογονία Ησιόδου, στίχοι 476 – 485, Έκδοση Κ. Σιτλ - Σύλλογος Καθηγητών Κων-
σταντινούπολης έτος 1889 και επίσης έκδοση Επιστημονικής Εταιρείας των Ελληνικών Γραμ-
μάτων – Π. Λεκατσάς - ΠΑΠΥΡΟΣ, έτος 1938) 

«Οι μούνοι πλεόνων μοιρηγέται ηδέ πάρεδροι Μητέρος Ιδαίης κεκληαται, όσσοι έασιν 
Δάκτυλοι Ιδαίοι Κρηταιέες, ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίο ανά σπέος, αμφοτέρησιν δραξά-
μενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε.» (Απολλώνιος Αργοναυτικά Α 1125 – 1135).  

«Δίκτω εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδαίοιο, από το Δίκτον. Είρηται παρά το τέκω τίκτω τις 
ούσα, από εκεί τεχθήναι τον Δία». (Μέγα ετυμολογικό Λεξικό) 

«έμπαλιν εις όμους τετραμμέναι’ ει   ετεόν γε Κρήτηθεν κείναι γε Διός μεγάλου ιό-
τητι ουρανόν εισανέβησαν ο μιν τότε κουρίζοντα Δίκτω εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδαίοιο ά-
ντρω εγκατέθεντο και έτρεφον εις ενιααυτόν, Δικταίοι Κούρητες οτε κρόνον εψεύσαντο (Αρα-
τος Φαινόμενα 30 – 50 και Διόδωρος Σικελιώτης βίβλος 4, 80).   

Στη Δίκτη ευδοκιμεί και το γνωστό αρωματικό και αφεψηματικό  

φυτό δίκταμο ή έρω(ν)τας. Το φυτό αυτό ονομάζεται στα κρητικά 

έρω(ν)τας, επειδή οι νέοι της Κρήτης  με ένα από τα αρωματικά βλα-

στάρια του συνήθιζαν να στέλνουν ερωτικό σημάδι προς τα κορίτσια  

και στα λατινικά – ενετικά δίκταμο, ήτοι dictamons  ή adittamos  που 

σημαίνει της Δίκτης (Dicta) κορφή (mons) ή της Δίκτης ακρώρειες 

ή ακρώφυτα . 

 

3. ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΟΣ Ή ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ 

 

Φυσικό οχυρό μέσα στις ορεινές αγκαλιές του όρους Σελένας, 

του όρους Αφέντης Χριστός και της θεϊκής Δίκτης, φωλιάζει το Ορο-

πέδιο του Λασιθίου. Σε αυτή τη φυσική, ασφαλή και με καταπληκτική 
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ομορφιά απομόνωση βρίσκεται, άνωθεν του χόριού Ψυχρό,  το Δι-

κταίο Άντρο, όπου: 

1. Η Θεά Ρέα γέννησε το θεό Δία  και επίσης τον άφησε εκεί για 

ασφάλεια και για ανατροφή στους Δικταίους Κουρήτες. 

2. Ο  Δίας συνευρέθηκε ερωτικά με την πριγκίπισσα Ευρώπη, 

καρπός των οποίων ήταν ο Μίνωας. 

3. Η νύμφη Αγχιάλη γέννησε τους Ιδαίους Δακτύλους. 

4. Ο Μίνωας πήρε τις θείες εντολές από τον πατέρα του Δία και 

τις έκανε νόμους των ανθρώπων 

5. Η θέμις και οι Μοίρες μεταμόρφωσαν τους ασεβείς ανθρώ-

πους που παραβίασαν το άβατο του Δικταίου Άντρου σε πουλιά οιω-

νούς: σε γλαύκες,  σε κούκους κ.λπ.. 

6. Κατοικούσαν οι Άρπυες, τα τέρατα με φτερά  και κεφάλι γυ-

ναίκας. 

 

 
Η ΔΙΚΤΗ - ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΙΜΝΑΚΑΡΟΣ - ΚΟΡΦΗ ΣΠΑΘΙ Ή ΕΝΤΙΧΤΗΣ 

 

Με την ονομασία «σπήλαιο του Διός ή Δικταίο άντρο» ονομάζε-

ται από τους αρχαίους συγγραφείς το σπήλαιο στο όρος Δίκτη της 

Κρήτης, όπου γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Δίας. Βρίσκεται σε υψό-

μετρο 1025 μ. στις βόρειες πλαγιές του όρους Δίκτη και συγκεκριμένα 

άνωθεν του χωριού με την ονομασία «Ψυχρό» στο οροπέδιο Λα-

σιθίου, από όπου και σήμερα αποκαλείται «σπήλαιο Ψυχρού ή Δικταίο 

άντρο».  Για να το επισκεφτεί κάποιος θα πρέπει να ανεβεί στο κατα-

πληκτικό Οροπέδιο Λασιθίου, 850 μ, που βρίσκεται στη Δίκτη, 2148 

μ.,  και κοντά στις τουριστικές και πανέμορφες παραθαλάσσιες πό-

λεις: Μάλια, Σταλίδα, Χερσόνησο,  Άγιο Νικόλαο, και Ιεράπετρα.  Εί-

ναι το πιο διάσημο  σπήλαιο σε όλο το κόσμο και μάλιστα ήδη από τη 

μακρά  αρχαιότητα, επειδή στο εντυπωσιακό αυτό σπήλαιο, πλούσιο 

σε σταλαγμίτες και σταλακτίτες, η ελληνική Μυθολογία, όπως προα-

ναφέραμε, αναφέρει ότι γεννήθηκε και ανατράφηκε ο πατέρας θεών 

και ανθρώπων, ο μέγας Δίας.  Στις μέρες μας συνεχίζει να δέχεται 
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πολλούς επισκέπτες, όμως όχι πια ως προσκυνητές, αλλά ως τουρί-

στες από κάθε γωνιά του πλανήτη,  για να το θαυμάσουν.   

 

 
 

Το σπήλαιο Ψυχρού ή Δικταίο Άντρο είναι το μόνο σπήλαιο που 

το Υπουργείο Πολιτισμού έχει αναγνωρίσει ως αυτό που γεννήθηκε ο 

Δίας, σύμφωνα με την αρ. ΥΠΠΕ/ΑΡΧ/ Α/Φ31/ 24456/ 1834 π.ε./ 5-

5-1976 (ΦΕΚ 699/Β/ 26-5-1976)  Υπουργική Απόφαση, επικαλού-

μενη τις διατάξεις  των άρθρων 1 και 2 του Κ.Ν.5351/1932 «Περί 

Αρχαιοτήτων» και την υπ αρ. 3 Γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του 

Αρχαιολογικού Συμβουλίου της 22/3/76). Με θαυμασμό και δέος α-

ντικρίζεις  το τεράστιο στόμα της σπηλιάς, στεφανωμένο από διάφορα 

δένδρα και θάμνους και πολύχρωμα αγριολούλουδα που σκορπίζουν 

τ' άρωμά τους ολόγυρα. Αρχίζεις να κατηφορίζεις στο εσωτερικό της 

σπηλιάς κι η ατμόσφαιρα αμέσως αλλάζει, γίνεται πιο βαριά, επιβλη-

τική, κατανυχτική. Το φως της μέρας δε φτάνει εδώ κάτω. Πελώριοι 

σταλακτίτες υψώνονται περήφανοι, σαν γίγαντες που κρατούν στους 

στιβαρούς τους ώμους την οροφή της σπηλιάς αιώνες τώρα. Την υγρή 

ατμόσφαιρα και τη νεκρική σιγή ταράζουν πότε-πότε τα φτερουγί-

σματα των άγριων περιστεριών που φωλιάζουν ακόμα εδώ. Μέσα στο 

μισοσκόταδο λαμπιρίζουν οι σταλακτιτικές μορφές του Δία, της "Ή-

ρας, της Άρτεμης, της Αθηνάς. Στο βάθος της σπηλιάς πάνω στο κα-

θάριο νερό μιας λίμνης καθρεπτίζεται σαν τεράστιος πολυέλαιος, δά-

σος σταλακτιτών, ο περίφημος "μανδύας του Δία".  

 

4. Η ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΙΔΗ,  Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΗ ΔΙΑ ΚΑΙ Ο 

ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥ Κ.Α. 

 

Α. Η ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΙΔΗ ‘Η ΙΔΑΙΑ ΟΡΗ 
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Ο Στράβων, ο Στέφανος Βυζάντιος και άλλοι αρχαίοι συγγρα-

φείς αναφέρουν ότι υπάρχουν δυο οροσειρές με την ονομασία «Ίδη 

ή Ιδαία όρη». Από αυτές η μια βρίσκεται στην Κρήτη και η άλλη στη 

Φρυγία ή άλλως Τρωάδα της Μικράς Ασίας και σ’ αυτήν της Κρήτης 

βρίσκεται το  όρος η Δίκτη, όπου που γεννήθηκε ο Δίας, καθώς και ο 

λόφος Πύτνα όπου έκτισε ο Κουρήτες Κύρβας την πόλι Ιεράπυτνα.  

Αναφέρουν επίσης οι κορφές, οι δάκτυλοι, της οροσειράς Ίδης , και 

της Κρήτης και της Μ. Ασίας,  είχαν αφιερωθεί στη μάνα του Δία και 

των Ιδαίων Δακτύλων, ήτοι στη θεά Ρέα που στη Μ. Ασία καλούνταν 

και   Ιδαία Μητέρα ή μεγάλη Μητέρα κ.α.  
«Ίδη όρος υπάρχει στην Τρωάδα και στην Κρήτη. Δίκτη είναι τόπος στη Σκηψία και 

όρος στην Κρήτη. Λόφος της Ίδης είναι η Πύτνα, απ’ όπου και η Ιεράπυτνα η πόλη ……. Οι 
διάφορες κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγο-
νταν Δάκτυλοι……..» (Στράβων, Ι, C 471, ΙΙΙ 20 και C 473, ΙΙΙ, 22).   

«Λένε πως ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι οι πρώτοι κάτοικοι στους πρόποδες της Ίδης.  
Πόδες λέγονται οι πρόποδες και κορυφές, οι μύτες των βουνών. Οι διάφορες κορυφές της Ίδης, 
που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυλοι……..» (Στρά-
βων, Γεωγραφικά Ι, C 473, ΙΙΙ, 22) 

Και επειδή οι αρχαίοι θεωρούσαν ότι η Δίκτη και ο Ψηλορείτης 

στην Κρήτη είναι μια οροσειρά, γι αυτό και ο  Άρατος αναφέρει ότι η 

Δίκτη όπου  πήγε η Ρέα προκειμένου να γεννήσει το Δία  βρίσκεται 

σχεδόν πλησίον της Ίδης: «ο μιν τότε κουρίζοντα Δίκτω εν ευώδει 

όρεος σχεδόν Ιδαίοιο, άντρω εγκατέθεντο και έτρεφον εις ενιααυτόν, 

Δικταίοι Κούρητες ότε Κρόνον εψεύσαντο»  ( Άρατος, Φαινόμενα 30 

- 50) .  

Για τον ίδιο λόγο ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι ο Δίας 

ανατράφηκε (λέει ότι ανατράφηκε δε λέει ότι γεννήθηκε)  στην Ίδη 

και εννοεί την οροσειρά Ίδη ή Ιδαία όρη της Κρήτης όπου βρίσκεται  

και η Δίκτη και η Ίδα ή ιδαίο όρος (= σήμερα ο Ψηλορείτης) και μετά 

καταλήγει λέγοντας ότι ο Δίας γεννήθηκε συγκεκριμένα στη Δίκτη:  
«Κατά δε την Ίδη ….. ανδρωθέντα  δ’ αυτόν (ο Δίας)  φασί πρώτον πόλιν 

κτίσαι πει την Δίκτα, όπου και τη γένεσιν αυτού μυθολογούσι….». (Διόδωρος 
5.72),  

«Λέγεται πέντε Κούρητας εκ Κρήτης εις αυτήν περαιωθήναι’ τουτους δ’ απογόνους γε-
γονέναι των υποδεξαμένων Δία παρά της μητρός Ρέας και θρεψαντων εν τοις κατά την Κρήτην 
Ιδαίοις όρεσι (Διόδωρος Σικελιώτης 5, 60)  

 

Πράγματι η Δίκτη και η Ίδα ή Ιδαίον όρος (= σήμερα Ψηλορεί-

της) αποτελούν μια  οροσειρά, την οροσειρά της Ίδης ή Ιδαία όρη της 

Κρήτης, αφού έχουν κοινό ποταμό, τον  Αναποδάρη,  και συνάμα 

ενώνονται μεταξύ σε σχήμα C από τα νότια με τα καλούμενα Αστε-

ρούσια όρη τους μέσα στο οποίο απλώνεται  η καλούμενη πεδιάδα 

της Μεσαράς. Την εν λόγω οροσειρά, δηλαδή  της Ίδης, χωρίζει  χει-

ρουργικά σε δύο τ’οξα (αυτό με τη Δίκτη και αυτό με τον Ψλορείτη)  
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στη θέση Δέρματος - χωριό δεμάτι, ο  κοινός ποταμός  Αναποδάρης, 

δημιουργώντας εκεί ένα φαράγγι. 

 

 
 

 

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗΣ 

Το μεγαλύτερο ποτάμι της Κρήτης είναι ο καλούμενος  Αναπο-

δάρης, ο οποίος ονομάζεται έτσι, επειδή η κοίτη (το ρέμα) του  σε 

μεγάλο μέρος  φαίνεται είτε να πηγαίνει ανάποδα σε σχέση προς τα 

γεωγραφικά εδαφικά δεδομένα, δηλαδή να πηγαίνει προς τα βουνά 

και όχι προς την πεδιάδα,  είτε αλλού να τρέχει νερό και αλλού όχι. 

Αλλού φαίνεται  να πηγαίνει προς τη δυτική Κρήτη, προς το βουνό ο 

Ψηλορείτης, ενώ πηγάζει από εκεί και αλλού να πηγαίνει προς την 

Ανατολική Κρήτη, προς το βουνό Δίκτη, ενώ πηγάζει και από εκεί. 

Είναι κοινός ποταμός Δίκτης και Ψηλορείτη. Θα ‘λεγε κανείς πως το 

ποτάμι αυτό δεν θέλει να φτάσει στον προορισμό του, αλλά προσπα-

θεί να γυρίσει και πάλι εκεί όπου γεννήθηκε, δηλαδή να ανέβει πάνω 

σε ένα βουνό και να συναντήσει εκεί το θεό, για τον παρακαλέσει να 

παρατείνει τον χρόνο του. Άλλοι πάλι λένε  πως το ποτάμι αυτό κάνει 

επίτηδες απότομες στροφές δεξιά, αριστερά, πάνω και κάτω, ώστε να 

μακρύνει το δρόμο του για την Ιθάκη. Γιατί τι είναι τελικά η Ιθάκη, 

παρά το τέλος. Και τι μπορεί να είναι ένας τέλος; Καλό ή κακό, πάλι 

τέλος θα είναι. Γιατί να βιαζόμαστε;  

Και όλα αυτά τα φαινόμενα, όλες αυτές οι αναποδιές συμβαί-

νουν, γιατί ο ποταμός αυτός είναι κοινός ποταμός Δίκτης και Ψηλο-

ρείτη, δηλαδή πηγάζει  από τα δυο διαφορετικά εξ αντιθέτου όρη, τη 

Δίκτη και την Ίδα ή Ψηλορείτη, με δυο μεγάλα ρεύματα που λέγονται 

τοπικά πόδες. Οι δυο πόδες, ενώνονται κάποια στιγμή και απορρέουν  

(χύνονται) τελικά ως ένας ποταμός στο Λιβυκό Πέλαγος και συγκε-

κριμένα στη θέση Δέρματος μέσω ενός φαραγγιού ζικ-ζακ. κάτι που 

είναι επίσης μια αιτία από τις οποίες δίνεται η εντύπωση ότι ο ποταμός 

ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΔΑΜ (ΜΑΚΗΣ) Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ 6
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αυτός πηγαίνει ανάποδα, ότι πάει προς τα βουνά.. Το φαράγγι αυτό 

χωρίζει τη Δίκτη από τον Ψηλορείτη.  

 

Σημειώνεται ότι: 

Α) Η λέξη «ανάποδος» στην Κρήτη σημαίνει στην κυριολεξία 

αυτός που περπατά με τα χέρια και συνεπώς έχει τα πόδια επάνω και 

μεταφορικά αυτός που κάνει αντίθετα ή μη φυσιολογικά πράγματα, 

άρα θέλει προσοχή, γιατί με τις ενέργειες του αυτές πολλές φορές 

φέρνει την καταστροφή. 

Β) Ο ποταμός Αναποδάρης έχει αρκετούς παραπόταμους, όμως 

βασικούς δυο που καλούνται πόδες. Ο  ένας από αυτούς, ο οποίος 

καλείται Δικταίος ή Μπαρίτης, επειδή διασχίζει τη πεδιάδα του χωριού 

Έμπαρος και  πηγάζει από το βουνό Δίκτη, το βουνό όπου γεννήθηκε 

και ανατράφηκε ο Δίας,  η οποία βρίσκεται στα σύνορα νομού Ηρα-

κλείου – Λασιθίου. Συγκεκριμένα πηγάζει από τη περιοχή της <Δίκτης 

που ονομάζεται Χώνες, οι οποίες βρίσκονται μεταξύ κορφής Σπαθί ή 

Εντίχτης (2.148 μ.) και κορφής Αφέντης (2.141 μ.). Εκεί  σε μια σπη-

λιά του ποταμού ήταν η  Μάντρα του Καπετάν Κρασαναδαμη στην 

οποία στεγαζόταν το Αρχηγείο της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης 1941 

– 1944 με Γενικό Αρχηγό τον Καπετάν Εμμ Μπαντουβά. Ο ποταμός 

που ξεκινά από εκεί σχηματίζει ένα μοναδικής ομορφιάς φαράγγι και 

όταν κατεβαίνει  είναι φοβερός και τρομερός στο διάβα του,  λόγω 

της κατωφέρειας και των φαραγγιών του, Και, αφού διασχίζει την 

κοιλάδα της Εμπάρου, εξ ου και Μπαρίτης ποταμός,  φτάνει στην ε-

παρχία Μονοφατσίου όπου ενώνεται με τον άλλο κύριο παραπόταμο 

του Αναποδαρη.  

Ο άλλος παραπόταμος του Αναποδάρη πηγάζει από τις ανατολι-

κές πρόποδες του βουνού Ψηλορείτης,  το οποίο βρίσκεται στα σύ-

νορα των νομών Ηρακλείου- Ρεθύμνου.  Συγκεκριμένα ο παραπότα-

μος αυτός πηγάζει από τα βουνά που βρίσκονται εκεί όπου τα χωριά 

Ασήμι, Αγ Φωτιά, Χάρακας, Καστέλι, Γέννα, Αρκάδι, Αρμανώγεια  κ.α. 

Από εκεί, αντί το ρέμα του ποταμού να πηγαίνει προς τη θάλασσα, 

πάει ανάποδα σε σχέση προς τους άλλους ποταμούς που βρίσκονται 

εκεί, όπως π.χ. το Γεροπόταμο,   διασχίζει τους λόφους και τα πεδινά 

μέρη της καλούμενης Μεσαράς και συναντά τον άλλο παραπόταμο 

του Αναποδάρη , το Δικταίο. Αυτό γίνεται λίγο πριν από τα χωριά 

Καστελιανά και Φαβριανά (πριν από τη γέφυρα του Castel Belevede 

) και ομού χύνονται στην περιοχή Δέρματος, διασχίζοντας ένα φα-

ράγγι που έχουν δημιουργήσει στα εκεί  βουνά.. 
 

Β. ΠΟΙΑ ΚΟΡΦΗ ΤΩΝ ΙΔΑΙΩΝ ΟΡΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΥΨΗΛΗ, 

Η ΔΙΚΤΗ Ή Η ΙΔΑ 
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Οι αρχαίοι συγγραφείς 

(Διόδωρος, Στράβων κ.α.) α-

ναφέρουν ότι η Κρήτη έχει 

δυο όρη ( όρη= οροσειρά). 

Τα Λευκά όρη στη δυτική 

Κρήτη και η Ίδη ή Ιδαία όρη 

στη μέση. Λένε επίσης ότι την 

οροσειρά Ίδη ή Ιδαία όρη α-

ποτελούν  το βουνό Ίδα ή Ι-

δαίον όρος και η  Δίκτη, όπου 

γεννήθηκε συγκεκριμένα ο 

Δίας.  

Μέχρι να απελευθερωθεί 

η Κρήτη  ως πιο  ψηλό βουνό  

της Κρήτης θεωρούνταν όχι 

το βουνό που σήμερα λέγεται 

Ψηλορείτης, αλλά η Δίκτη, ό-

πως προκύπτει σαφέστατα 

από τους αρχαίους συγγρα-

φείς, καθώς και από πολλά ε-

πίσημα (κρατικά) ενετικά έγ-

γραφα.   

Για παράδειγμα στην έκ-

θεση του Ενετού μηχανικού Fr Basilicata προς τη Σύγκλητο της Ενε-

τίας, σχετικά με τις οφειλές των όσων  καλλιεργούσαν τα δημόσια 

κτήματα του Λασιθίου, η Δίκτη ονομάζεται Psiloriti. Μάλιστα στη 

γκραβούρα (φωτογραφία εγχάρακτη) που συνοδεύει την έκθεση 

αυτή με το όρος Δίκτη και τον κάμπο Λασιθίου επάνω γράφει: Μ(Ο-

ΝΤΙ) PSILORITI – LASSITI CAMPAGNA. Ομοίως στο πρακτικό της Συ-

γκλήτου της Ενετίας  έτους 1343  (Arcivio di Stato, Vnezia, Duca di 

Candia/ proclami/ Busta 14,  Στ. Σπανάκης «Συμβολή στην ιστορία 

του Λασιθίου»)  η Δίκτη ονομάζεται και Ψηλορείτης και επίσης εκεί 

αναφέρεται ότι μια εκκλησία στην κορφή της Δίκτης  λέγεται glesia 

di Psiloriti (= εκκλησία του Ψηλορείτη).   

 

Μετά από την απελευθέρωση της Κρήτης που καταγράφηκαν-

καταμετρήθηκαν επιστημονικά τα βουνά της Ελλάδος, τα Κρητικά όρη 

έχουν ως εξής: 

ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ: Εκτείνονται στη δυτική Κρήτη, κυρίως στο 

νομό Χανίων με υψηλότερες κορυφές τις Πάχνες (2453 μ. υψόμε-

τρο), Τροχάρης (2402), Σβουριχτή (2360), ενώ συνολικά γύρω στις 

50 κορυφές τους υπερβαίνουν σε υψόμετρο τα 2000 m.  

ΤΑ ΙΔΑΙΑ ΟΡΗ – ΠΙΟ ΨΗΛΕΣ ΚΟΡΦΕΣ: 

 
Γκραβούρα Fr Basilicata 1618 με το 

LASSITI CAMPAGNA - Μ(ΟΝΤΙ) PSI-
LORITI  
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Η ΙΔΑ Ή ΙΔΑΙΟΝ ΟΡΟΣ = ΣΗΜΕΡΑ  ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ. Εκτεί-

νεται στα σύνορα των νομών Ρεθύμνου και Ηρακλείου και είναι το 

ψηλότερο βουνό όχι μόνο των Ιδαίων ορέων, αλλά και της Κρή-

της  με 2456 μ. ύψος. Έχει 5 κορυφές οι οποίες ξεπερνούν τα 2000 

μέτρα: ο Τίμιος Σταυρός (2456 μ.), ο Αγκαθιάς (2424 μ.), η Στολί-

στρα (2325 μ.), η Βουλομένου (2267 μ.) και ο Κούσσακας (2209 μ.).  

Η ΔΙΚΤΗ. Εκτείνεται στα ανατολικά του νησιού, στα σύνορα 

νομού Λασιθίου-Ηρακλείου,  σχηματίζοντας το περίφημο Οροπέδιο 

Λασιθίου (μέσο ύψος 850 μ.). Η κορυφή της Δίκτης με το μεγαλύτερο 

ύψος λέγεται Σπαθί ή Εντίχτης (2.148 μ.) και βρίσκεται νότια του 

οροπεδίου. Υπάρχουν επίσης άλλες ψηλές κορυφές, όπως ο Αφέντης 

Χριστός  (2.141 μ.), ο Λάζαρος (2.085 μ.), η Μαδάρα (1783), η Τσίβη 

(1664), το Σαρακινό (1588),  η Σελένα (1559) κ.α.  

 

Γ. Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΗ ΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΗ 

ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΚΤΗ 

 

Ο Άγγλος αρχαιολόγος Άρθουρ Έβανς λέει και έτσι είναι, όπως 

προκύπτει από τα αρχαιολογικά ευρήματα, ότι μετά που επικράτησε 

ο Χριστιανισμός καταργήθηκαν οι ναοί του «αυθέντη» Δία και δη-

μιουργήθηκαν νέοι με την ονομασία «Αφέντης» Χριστός όπως ο ναός 

του Αφέντη Χριστού που βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το Δικταίο ά-

ντρο (κορφή Μικρός Αφέντης, 1677 μ.) κ.α.:  

«A little further on the ridge is the small church of Aphendi 

Kristos, or the Lord Christ, a name which in Crete clings in an espe-

cial way to the ancient sanctuaries of Zeus ……. The eastern and 

western ranges of Dikta, the sites respectively of the Temple and 

Cave of Zeus, are known as the Aphendi Vouno, from αυθέντης Χρι-

στός, or 'Christ the Lord.' A votive deposit, apparently connected 

with some Zeus cult, on a peak of Lasethi is also known as Aphendi 

Christos» (Arthur J. Evans, «Mycenaean Tree and Pillar Cult and Its 

Mediterranean Relations, in Τhe Journal of Hellenic Studies, Vol. 21, 

1901). 

Ναός του Αφέντη Χριστού κτίστηκε και στην κορυφή του όρους 

Γιούχτα κ.α Είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Χριστού (6 

Αυγούστου), στην Αγία Ζώνη (31Αυγούστου), στους Αγίους Αποστό-

λους (30 Ιουνίου) και στους Αγίους Ανάργυρους (1 Ιουλίου).Ιδρύ-

θηκε το 1443.  

Η ονομασία «αφέντης» σημαίνει αυτός  που υπερέχει των άλ-

λων, άρα και εξουσιάζει. Ετυμολογικά η λέξη «αφέντης» απ΄όπου και 

«αφεντικά» προέρχεται από το ελληνικό  «αυθέντης > τούρκικα 

efenti» = ο έχων (αφ εαυτού) αυθεντία, άρα από μόνος του υπεροχή, 

εξουσία κ.λπ..  
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Η ΚΤΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΦΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΚΤΗ 

 

Στη θέση του Ι.Ν. Αφέντη Χριστού στην κορφή Μεγάλος Αφέ-

ντης της Δίκτης αρχικά  ήταν ένα μικρό σπηλιάρι, στο οποίο , σύμ-

φωνα με την αφήγηση του Καπετάν Γιώργη Αδαμ Κρασανάκη  στα 

αρχαία χρόνια έμενε ο αρχηγός των σαραντάπηχων.  

Οι σαραντάπηχοι, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ήταν 

απόγονοι των αδελφών Ωτου και Εφιάλτη, παιδιών του Ποσειδώνα. 

Ονομάζονταν σαραντάπηχοι, γιατί μεγάλωναν κάθε χρόνο μια πήχη 

στο πλάτος και μια οργιά στο ύψος, και όταν έγιναν εννιά χρόνων 

ήταν ήδη εννιά πήχες. Η αρχαία πόλη Βίεννος, σύμφωνα με τον Στ. 

Βυζάντιο  (Εθνικά), οφείλει το όνομα της είτε σε έναν από τους Κου-

ρήτες, το Βίεννο, που ήταν οικιστή της  είτε από τη βία που άσκησαν 

εκεί στον Άρη τα παιδιά του Ποσειδώνα Ώτος και Εφιάλτης.  

Επί Γερμανικής κατοχής εκεί και στο παρακείμενο σπήλαιο στη 

θέση Βιτσιλόνερο ή μάντρα Κρασαναδάμη στεγάστηκε το Αρχηγείο 

της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης, το οποίο μετά πήγε στη θέση Χαμέτι. 

Ο Ι. Ναός Αφέντη Χριστού στο κορφή Αφέντης της Δίκτης (2141 

μ.) κτίστηκε από την αείμνηστή Δημητρουλάκη -Κρασανακη Δέσποινα 

(1851 – 1946, τη μάνα του καπετάν Αδάμη Κρασανάκη ή Κρασαναδάμη 

(1889 – 1981), στη ιδιοκτησία της οποίας ανήκε η κορφή (εκεί είχαν 

το μαντρί τους) ως τάμα, για να σωθούν από τους Τούρκους. Η Κρήτη 

ελευθερώθηκε μερικώς το 1897 και πλήρως το 1912. 

Επί τουρκοκρατίας, σύμφωνα επίσης με την αφήγηση του κα-

πετάν Κρασαναδάμη, ο αγάς της περιοχής καβάλησε μια ψαρή φο-

ράδα,  έβαλε και την κερά (την κυρία) του μαζί με το κοπέλι (παιδί ) 

τους στα καπούλια της και  ξεκίνησαν να πάνε στην κορφή που σή-

μερα λέγεται Αφέντης προκειμένου να δουν  από εκεί τη θέα και τον 

τόπο στον οποίο ήταν υπεύθυνος ο αγάς. Φτάνοντας στη θέση που 

είναι σήμερα  το μοναστήρι του Αφέντη Χριστού ξεπέζεψε και είπε 

στη φοράδα του: «Προσκυνώ σε φοράδα μου που μας έβγαλες εδώ 

πάνω στον ουρανό», όμως πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση του 

άρχισε να βροντά, να αστράφτει, έγινε συσκοτισμός, βροχή κ.λπ. 

κ.λπ.  και την επόμενη μέρα η ψαρή φοράδα  βρέθηκε στη κορφή 

που σήμερα ονομάζεται «Ψαρή Φοράδα» ή «Ψαρή Μαδάρα», το παιδί 

στην κορφή που σήμερα ονομάζεται «Κοπέλι» και η κερά (κυρία) στη 

θέση που σήμερα ονομάζεται «Κερά» ή κατ’ άλλους εκεί που ονομά-

ζεται σήμερα «Πόρος της Κεράς» κ.α.  

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

1) Δεν είναι αληθές ότι ο εν λόγω ναός του Αφέντη Χριστού 

ανήκει στο  χωριό Κάτω Σύμη ή στο χωριό Αμιράς κ.α. της επαρχίας 

Βιάννου  κ.α., γιατί κτίστηκε από τους ιερείς τους και αυτό γιατί,  πέ-

ραν των όσων είδαμε πιο πριν, το 1936 το Δευτεροβάθμιο Διοικητικό 
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Δικαστήριο /Καθορισμού Κοινοτικών Ορίων , όπου είχε καταφύγει δι-

καστικώς η Κοινότητα της Σύμης Βιάννου (Κοινότητα δίπλα από την 

Κοινότητα Αμιράς Βιάννου), διεκδικώντας την περιοχή Αφέντης, ό-

ρισε με την αρ. 77/1936 απόφαση του ότι η περιοχή Αφέντης ανήκει 

στην Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λασιθίου. 

2) Δεν είναι αλη-

θές ότι η εκκλησία του 

Αφέντη Χριστού στην 

κορφή Αφέντης της Δί-

κτης υπήρχε εοι Ενετο-

κρατίας, γιατί αυτό ανα-

φερεται  σε ενετικό έγ-

γραφο του 1343.  Το 

έγγραφο  αυτό το έχει 

δημοσιεύσει και μετα-

φράσει ο αείμνηστος 

Στέργιος Σπανάκης στο 

«Συμβολή στην ιστορία 

του Λασιθίου»  (έγ-

γραφο: Arcivio di Stato, 

Vnezia, Duca di Candia/ 

proclami/ Busta 14) και 

εκεί  δεν αναφέρεται 

εκκλησία με το όνομα 

Αφέντης, αλλά  μια εκ-

κλησία κάπου στ Δίκτη 

με την ονομασία glesia 

di Psiloriti (= εκκλησία 

Ψηλορείτη). Συγκεκριμένα στο έγγραφο αυτό  αναφέρονται τα όρια 

της απαγορευμένης ζώνης του Λασιθίου που διέταξε το 1343 η Βενε-

τία, για να μη γίνεται το Λασίθι  εστία επαναστατών,  ένα από τα όρια 

των οποίων  ονομάζεται όχι εκκλησία του Αφέντη Χριστού, αλλά γε-

νικά  «εκκλησία του Ψηλορείτη» (glesia di Psiloriti). Και το που επα-

κριβώς επι της Δίκτης βρισκόταν αυτός ο ναός δεν είναι εύκολο να 

προσδιοριστεί. Υπενθυμίζεται και ότι οι Ενετοί καλούσαν τη Δίκτη και  

με την ονομασία Ψηλορείτη (άρα «εκκλησία του Ψηλορείτη» = εκ-

κλησία της Δίκτης),  γιατί θεωρούσαν τη Δίκτη  ως πιο το ψηλό βουνό 

της Κρήτης  (βλέπε π.χ. έκθεση Fr Basilicata κ.α.). 

 

 

 

Η ΔΙΚΤΗ ΚΑΙ Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΗ Ή 

ΙΔΑΙΑ ΟΡΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΑΜΟ ΤΟΝ ΑΝΑΠΟ-

ΔΑΡΗ 

 
Η Απόφαση του Δευτεροβάθμιου Διοι-

κητικού Δικαστήριο /Καθορισμού Κοι-

νοτικών Ορίων ,του 1936 
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Ο  Άρατος αναφέρει ότι η Δίκτη όπου  εγκαταστάθηκε για ανα-

τρέφεται  ο Δίας βρίσκεται σχεδόν πλησίον της Ίδης: «ο μιν τότε 

κουρίζοντα Δίκτω εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδαίοιο, άντρω εγκατέθε-

ντο και έτρεφον εις ενιααυτόν, Δικταίοι Κούρητες ότε Κρόνον εψεύ-

σαντο»  ( Άρατος, Φαινόμενα 30 - 50) .  

Ο Στράβωνας ( Ι, C 471, ΙΙΙ 20 και C 473, ΙΙΙ, 22) αναφέρει  

αυτός ότι η Δίκτη δεν είναι ίδιο βουνό ή κοντά στο Ιδαίον όρος ή  Ίδη, 

όμως η Δίκτη είναι μια από τις κορφές της Ίδης που οι κορφές της 

είχαν αφιερωθεί στη θεά Ρέα και επίσης ότι στην Ίδη αυτή συμπερι-

λαμβάνεται ακόμη και ο λόφος Πύτνα όπου ο Κουρήτης Κύρβας έ-

κτισε την Ιεράπυτνα κ.α.: «Ίδη όρος υπάρχει στην Τρωάδα και στην 

Κρήτη. Δίκτη είναι τόπος στη Σκηψία και όρος στην Κρήτη. Λόφος 

της Ίδης είναι η Πύτνα, απ’ όπου και η Ιεράπυτνα η πόλη ……. Οι 

διάφορες κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα 

των θεών (τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυλοι……..» (Στράβων, Ι, C 471, ΙΙΙ 

20 και C 473, ΙΙΙ, 22).   

Πράγματι η Δίκτη και η Ίδα ‘η Ιδαίον όρος (= σήμερα Ψηλορεί-

της) αποτελούν μια  οροσειρά, την οροσειρά της Ίδης ή Ιδαία όρη της 

Κρήτης, αφού έχουν κοινό ποταμό, τον  Αναποδάρη,  και συνάμα 

ενώνονται μεταξύ τους με τις διπλανές τους μικρότερες κορφές  σχη-

ματίζοντας ένα πεδίο όπως το γράμμα C μέσα στο οποίο σχηματίζεται 

η καλούμενη πεδιάδα της Μεσαράς. Κανονικά η Μεσαρά δεν είναι πε-

διάδα, τουλάχιστον επίπεδη,  αλλά πολλές κοιλάδες, πολλά  εύφορα 

υψώματα-λόφοι  και ρεύματα.  Την εν λόγω οροσειρά, δηλαδή  της 

Ίδης, διαχώρισε  χειρουργικά στα δύο ο  κοινός ποταμός  Αναποδά-

ρης, δημιουργώντας ένα φαράγγι. 

 

Ο ΚΟΙΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΑΠΟΔΑΡΗΣ 

Το μεγαλύτερο ποτάμι της Κρήτης είναι ο καλούμενος  Αναπο-

δάρης, ο οποίος ονομάζεται έτσι, επειδή η κοίτη (το ρέμα) του  σε 

μεγάλο μέρος  φαίνεται είτε να πηγαίνει ανάποδα σε σχέση προς τα 

γεωγραφικά εδαφικά δεδομένα, δηλαδή να πηγαίνει προς τα βουνά 

και όχι προς την πεδιάδα,  είτε αλλού να τρέχει νερό και αλλού όχι. 

Αλλού φαίνεται  να πηγαίνει προς τη δυτική Κρήτη, προς το βουνό ο 

Ψηλορείτης, ενώ πηγάζει από εκεί και αλλού να πηγαίνει προς την 

Ανατολική Κρήτη, προς το βουνό Δίκτη, ενώ πηγάζει και από εκεί. 

Είναι κοινός ποταμός Δίκτης και Ψηλορείτη. Θα ‘λεγε κανείς πως το 

ποτάμι αυτό δεν θέλει να φτάσει στον προορισμό του, αλλά προσπα-

θεί να γυρίσει και πάλι εκεί όπου γεννήθηκε, δηλαδή να ανέβει πάνω 

σε ένα βουνό και να συναντήσει εκεί το θεό, για τον παρακαλέσει να 

παρατείνει τον χρόνο του. Άλλοι πάλι λένε  πως το ποτάμι αυτό κάνει 

επίτηδες απότομες στροφές δεξιά, αριστερά, πάνω και κάτω, ώστε να 

μακρύνει το δρόμο του για την Ιθάκη. Γιατί τι είναι τελικά η Ιθάκη, 
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παρά το τέλος. Και τι μπορεί να είναι ένας τέλος; Καλό ή κακό, πάλι 

τέλος θα είναι. Γιατί να βιαζόμαστε;  

Και όλα αυτά τα φαινόμενα, όλες αυτές οι αναποδιές συμβαί-

νουν, γιατί ο ποταμός αυτός είναι κοινός ποταμός Δίκτης και Ψηλο-

ρείτη, δηλαδή πηγάζει  από τα δυο διαφορετικά εξ αντιθέτου όρη, τη 

Δίκτη και την Ίδα ή Ψηλορείτη, με δυο μεγάλα ρεύματα που λέγονται 

τοπικά πόδες. Οι δυο πόδες, ενώνονται κάποια στιγμή και απορρέουν  

(χύνονται) τελικά ως ένας ποταμός στο Λιβυκό Πέλαγος και συγκε-

κριμένα στη θέση Δέρματος μέσω ενός φαραγγιού ζικ-ζακ. κάτι που 

είναι επίσης μια αιτία από τις οποίες δίνεται η εντύπωση ότι ο ποταμός 

αυτός πηγαίνει ανάποδα, ότι πάει προς τα βουνά.. Το φαράγγι αυτό 

χωρίζει τη Δίκτη από τον Ψηλορείτη.  

 
Σημειώνεται ότι: 
Α) Η λέξη «ανάποδος» στην Κρήτη σημαίνει στην κυριολεξία αυτός που 

περπατά με τα χέρια και συνεπώς έχει τα πόδια επάνω και μεταφορικά αυτός 
που κάνει αντίθετα ή μη φυσιολογικά πράγματα, άρα θέλει προσοχή, γιατί με 
τις ενέργειες του αυτές πολλές φορές φέρνει την καταστροφή. 

Β) Ο ποταμός Αναποδάρης έχει αρκετούς παραπόταμους, όμως βασι-
κούς δυο που καλούνται πόδες. Ο  ένας από αυτούς, ο οποίος καλείται Δι-
κταίος ή Μπαρίτης, επειδή διασχίζει τη πεδιάδα του χωριού Έμπαρος και  πη-
γάζει από το βουνό Δίκτη, το βουνό όπου γεννήθηκε και ανατράφηκε ο Δίας,  
η οποία βρίσκεται στα σύνορα νομού Ηρακλείου – Λασιθίου. Συγκεκριμένα πη-
γάζει από τη περιοχή της <Δίκτης που ονομάζεται Χώνες, οι οποίες βρίσκονται 
μεταξύ κορφής Σπαθί ή Εντίχτης (2.148 μ.) και κορφής Αφέντης (2.141 μ.). 
Εκεί  σε μια σπηλιά του ποταμού ήταν η  Μάντρα του Καπετάν Κρασαναδαμη 
στην οποία στεγαζόταν το Αρχηγείο της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης 1941 – 
1944 με Γενικό Αρχηγό τον Καπετάν Εμμ Μπαντουβά. Ο ποταμός που ξεκινά 
από εκεί σχηματίζει ένα μοναδικής ομορφιάς φαράγγι και όταν κατεβαίνει  είναι 
φοβερός και τρομερός στο διάβα του,  λόγω της κατωφέρειας και των φαραγ-
γιών του, Και, αφού διασχίζει την κοιλάδα της Εμπάρου, εξ ου και Μπαρίτης 
ποταμός,  φτάνει στην επαρχία Μονοφατσίου όπου ενώνεται με τον άλλο κύριο 
παραπόταμο του Αναποδαρη.  

Ο άλλος παραπόταμος του Αναποδάρη πηγάζει από τις ανατολικές 
πρόποδες του βουνού Ψηλορείτης,  το οποίο βρίσκεται στα σύνορα των νομών 
Ηρακλείου- Ρεθύμνου.  Συγκεκριμένα ο παραπόταμος αυτός πηγάζει από τα 
βουνά που βρίσκονται εκεί όπου τα χωριά Ασήμι, Αγ Φωτιά, Χάρακας, Κα-
στέλι, Γέννα, Αρκάδι, Αρμανώγεια  κ.α. Από εκεί, αντί το ρέμα του ποταμού να 
πηγαίνει προς τη θάλασσα, πάει ανάποδα σε σχέση προς τους άλλους ποτα-
μούς που βρίσκονται εκεί, όπως π.χ. το Γεροπόταμο,   διασχίζει τους λόφους 
και τα πεδινά μέρη της καλούμενης Μεσαράς και συναντά τον άλλο παραπό-
ταμο του Αναποδάρη , το Δικταίο. Αυτό γίνεται λίγο πριν από τα χωριά Καστε-
λιανά και Φαβριανά (πριν από τη γέφυρα του Castel Belevede ) και ομού χύ-
νονται στην περιοχή Δέρματος, διασχίζοντας ένα φαράγγι που έχουν δημιουρ-
γήσει στα εκεί  βουνά.. 
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ΠΟΙΑ ΚΟΡΦΗ ΤΩΝ ΙΔΑΙΩΝ ΟΡΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΥΨΗΛΗ, Η 

ΔΙΚΤΗ Ή Η ΙΔΑ 

 

Οι αρχαίοι συγγραφείς 

(Διόδωρος, Στράβων κ.α.) α-

ναφέρουν ότι η Κρήτη έχει 

δυο όρη (λένε όρη, όχι 

βουνά, όρη= οροσειρά). Τα 

Λευκά όρη στη δυτική Κρήτη 

και η Ίδη ή Ιδαία όρη στη 

μέση, που είναι και το υψη-

λότερο όρος, με δυο κορφές, 

την Ίδη ή Ίδα και τη Δίκτη.  

Μέχρικαι τη Βενετοκρα-

τία της Κρήτης (1210 – 

1669), ως πιο ψηλό βουνό  

της Κρήτης θεωρούνταν όχι 

το βουνό που σήμερα λέγεται 

Ψηλορείτης, αλλά η Δίκτη, ό-

πως προκύπτει σαφέστατα 

από τους αρχαίους συγγρα-

φείς, καθώς και από πολλά ε-

πίσημα (κρατικά) ενετικά έγ-

γραφα.   

Για παράδειγμα στην έκ-

θεση του Ενετού μηχανικού 

Fr Basilicata προς τη Σύγκλητο της Ενετίας, σχετικά με τις οφειλές 

των όσων  καλλιεργούσαν τα δημόσια κτήματα του Λασιθίου, η Δίκτη 

ονομάζεται Psiloriti. Μάλιστα στη γκραβούρα (φωτογραφία εγχάρα-

κτη) που συνοδεύει την έκθεση αυτή με το όρος Δίκτη και τον κάμπο 

του Οροπεδίου Λασιθίου επάνω γράφει: Μ(ΟΝΤΙ) PSILORITI – 

LASSITI CAMPAGNA. Ομοίως στο πρακτικό της Συγκλήτου της Ενε-

τίας  έτους 1343  (Arcivio di Stato, Vnezia, Duca di Candia/ proclami/ 

Busta 14,  Στ. Σπανάκης «Συμβολή στην ιστορία του Λασιθίου»)  η 

Δίκτη ονομάζεται και Ψηλορείτης και επίσης εκεί αναφέρεται ότι στην 

ευρύτερη περιοχή Λασιθίου Δίκτη υπάρχει μια εκκλησία οροθέσιο με 

την ονομασία glesia di Psiloriti (= εκκλησία του Ψηλορείτη).  (Περισ-

σότερα βλέπε «Ναοί του Αυθέντη Δία και του Αφέντη Χριστού») 
 

Σημειώνεται επίσης ότι μετά την απελευθέρωση της Κρήτης που 

καταγράφηκαν-καταμετρήθηκαν επιστημονικά τα βουνά της Ελλά-

δος, τα Κρητικά όρη έχουν ως εξής: 

ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΟΡΗ: Εκτείνονται στη δυτική Κρήτη, κυρίως στο 

νομό Χανίων με υψηλότερες κορυφές τις Πάχνες (2453 

 
Γκραβούρα Fr Basilicata 1618 με το 

LASSITI CAMPAGNA - Μ(ΟΝΤΙ) PSI-
LORITI  
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μ. υψόμετρο), Τροχάρης (2402), Σβουριχτή (2360), ενώ συνολικά 

γύρω στις 50 κορυφές τους υπερβαίνουν σε υψόμετρο τα 2000 m.  

ΤΑ ΙΔΑΙΑ ΟΡΗ – ΠΙΟ ΨΗΛΕΣ ΚΟΡΦΕΣ: 

Η ΙΔΑ Ή  ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ. Εκτείνεται στα σύνορα των νομών 

Ρεθύμνου και Ηρακλείου και είναι το ψηλότερο βουνό όχι μόνο των 

Ιδαίων ορέων, αλλά και της Κρήτης  με 2456 μ. ύψος. Έχει 5 κορυ-

φές οι οποίες ξεπερνούν τα 2000 μέτρα: ο Τίμιος Σταυρός (2456 μ.), 

ο Αγκαθιάς (2424 μ.), η Στολίστρα (2325 μ.), η Βουλομένου (2267 

μ.) και ο Κούσσακας (2209 μ.).  

Η ΔΙΚΤΗ. Εκτείνεται στα ανατολικά του νησιού, στα σύνορα 

νομού Λασιθίου-Ηρακλείου,  σχηματίζοντας το περίφημο Οροπέδιο 

Λασιθίου (μέσο ύψος 850 μ.). Η κορυφή της Δίκτης με το μεγαλύτερο 

ύψος λέγεται Σπαθί ή Εντίχτης (2.148 μ.) και βρίσκεται νότια του 

οροπεδίου. Υπάρχουν επίσης άλλες ψηλές κορυφές, όπως ο Αφέντης 

Χριστός  (2.141 μ.), ο Λάζαρος (2.085 μ.), η Μαδάρα (1783), η Τσίβη 

(1664), το Σαρακινό (1588),  η Σελένα (1559) κ.α. Εκτός από το 

οροπέδιο Λασιθίου στη Δίκτη υπάρχουν επίσης μερικά άλλα, όμως μι-

κρότερα οροπέδια όπως του Καθαρού (1140), του Λιμνάκαρου 

(1125), της Λαπάθου (1260), του Ομαλού της Βιάνου (1325), της 

Εργάνου (950) και της Νισσίμου (930) κ.α. 

 

5. ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΑΙ Η  ΟΝΟΜΑΣΙΑ «ΛΑ-

ΣΙΘΙ»  

 

Οροπέδιο Λασιθίου, η γενέτειρα του Δία,  καλείται το μεγαλύ-

τερο και το ωραιότερο από τα οροπέδια της Κρήτης. Ανοίγεται στις 

δυτικές κλιτύες του ιερού όρους της Δίκτης (ύψος 2.148 μ.), μεταξύ 

των νομών Λασιθίου και Ηρακλείου, στο ανατολικό τμήμα της νήσου 

Κρήτης. Συγκεκριμένα βρίσκεται στο νομό Λασιθίου και απέχει περί-

που 60χμ ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου και λίγκάπου 25 χιλιό-

μετρα από τον Άγιο Νικόλαο. Αποτελείται από μια εύφορη και καλ-

λιεργήσιμη πεδιάδα περικυκλωμένη από τις κορφές της Δίκτης., 

στους πρόποδες των οποίων έχουν κτιστεί 16 γραφικά  χωριά. 

 

Α. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΑΣΙΘΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ  ΑΡΧΙΚΑ ΜΕ 

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΛΟΥΝΤΑΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙ-

ΘΙΟΥ  

 

Η ονομασία «Λασίθι» είναι ενετική , στα ιταλικά - ενετικά λέγε-

ται και γράφεται Lasciti / Lassit(h)i, όπως και τόσες άλλες της Κρήτης, 

πρβ: Μιραμπέλο (Mirabello), Σπιναλόγκα (Spina Longa), Μαλεβύζι 

(Μalvezia), Souda (Suda), Καινούργιο (Castel Nuvo),  Καστέλι 

(Castelο) κ.α. Οι Ενετοί κατείχαν την Κρήτη κάπου 400 χρόνια, από 

το 1211 έως το 1669, και ως εξ αυτού ακόμη και σήμερα στην Κρήτη 
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διασώζονται πάρα πολλές ενετικές λέξεις, καθώς και πάρα πολλά το-

πωνύμια που έχουν ενετική ονομασία.  

Απλά επί Ενετοκρατίας με το όνομα Λασίθι καλούνταν μόνο το 

οροπέδιο της Δίκτης που σήμερα λέγεται Οροπέδιο Λασιθίου και όχι 

και ο νομός, όπως συμβαίνει σήμερα.  

Οι Ενετοί, μόλις κατέλαβαν την Κρήτη, σύμφωνα με τη Carta 

Concessionis του 2011 (Creta Sacra, Flaminio Cornellio),  τη χώρισαν 

σε 6 νομούς (sexterii):  Αγίων Αποστόλων Αποστόλων (S. Apostolo/ 

Sanelorum Apostolorum), Αγίου Μάρκου (S. Marco), Αγίου Παύλου 

(S. polo), Σταυρού (S. Crose) και Ντορσοντούρο (Dorsoduro),  τόσες 

όσες και οι συνοικίες της Βενετίας, από τις πήραν και τα ονόματά τους 

αυτοί οι νομοί.  Ο ανατολικός από τους νομούς  αυτούς ήταν ο νομός  

των Αγίων Αποστόλων (S. Apostolo/ Sanelorum Apostolorum ) όπου 

υπάγονταν διοικητικά το Λασίθι = ενετικά: lasciti  > Lasiti / Lassιt(h)i. 

 

Σημειώνεται επίσης ότι: 

A) Ο Νομός Λασιθίου και ο Δήμος Λασιθίου επι Ενετών δεν υ-

πήρχαν. Ο Δήμος Λασιθίου ιδρύθηκε το 1997 με τον καλούμενο 

«Νόμο ή Σχέδιο Καποδίστρια», δηλ. τη συνηθισμένη ονομασία του 

νόμου Ν. 2539/4-12-1997 (ΦΕΚ 244 Α'). Ο Νομός Λασιθίου δημιουρ-

γήθηκε επι τουρκοκρατίας με τον καλούμενο οργανικό νόμο του 1868 

(βλέπε «Κρητικός Κώδιξ» ετών 1868 – 1893) . Πιο πριν, από τον 14 

αι. έως το 1868,  υπήρχε ο νομός Σητείας, όμως στο νομό αυτό δε 

συμπεριλαμβάνονταν το Οροπέδιο Λασιθίου. Τότε το Οροπέδιο λα-

σιθίου υπαγόταν στο Νομό Ηρακλείου. Ο νέος νομός Λασιθίου ονο-

μάστηκε έτσι, επειδή στο νομό αυτό   συμπεριλήφθηκε τώρα το Λα-

σίθι, όπου  λίγο πιο πριν είχε γίνει η ιστορική μάχη που έγινε στις 21 

- 30/5/1867 που καθόρισε μετά το δρόμο για την ελευθερία των Κρη-

τών. 

B) Ενετικά είναι και πάρα πολλά τοπωνύμια εντός του Λασιθίου 

(Οροπεδίου Λασιθίου, όπως τα εξής: οι λίνιες ή βάγκες (« ( Linies = 

οι ευθείες γραμμές, τα αυλάκια  που χωρίζουν τον κάμπο σε τετρά-

γωνα, Banks =τα  αποθετήριο αυλάκιa που χωρίζουν και συνάμα α-

ποξηραίνουν τον κάμπο) , η ρουμπάρα (rumber = η βρύση απ΄όπου 

ρέουν τα νερά προς τα αυλάκια ή τις βάγκες), ο  Λιμνάκαρος 

(Limnacaros) =άγονος και  λιμνάζων κάμπος στο ομώνυμο οροπέ-

διο), Κάστελος (Castel = φρούριο, έτσι λέγεται σήμερα ο λόφος με-

ταξύ Αγίου Γεωργίου και Αβρακόντε), η  Καζάρμα (Casarma) = οικία 

στρατού, ο ομώνυμος λόφος όπου βρίσκεται σήμερα το Γυμνάσιο 

Τζερμιάδο, στου Μόρο (όπου ήταν οι αποθήκες που έκτισε ο ενετός 

Διοικητής Moro)   κ.α.  

 

Β. ΤΙ ΣΗΜΑΙNEI Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΑΣΙΘΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΝΟ-

ΜΑΣΤΗΚΕ ΕΤΣΙ ΤΟ ΛΑΣΙΘΙ 
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Ανατρέχοντας στους χάρτες και τα διασωθέντα έγγραφα επί Ε-

νετοκρατίας της Κρήτης (1211 – 1669) βλέπουμε ότι αφενός ότι τότε 

με την ονομασία Λασίθι (lassiti – Lassithi ) καλούνταν μόνο το ορο-

πέδιο της Κρήτης που σήμερα ονομάζεται Οροπέδιο Λασιθίου και α-

φατερου ότι τότε λεγόταν στα ενετικά – ιταλικά και στον ενικό  αριθμό 

Lascito > lassito  και στον πληθυντικό  αριθμό Lasciti  >  Lassit(h)i. 

(Βλέπε σημειώσεις 1 και 2) 

Ανατρέχοντας  επίσης  στα ενετικά έγραφα που αφορούν το 

Λασίθι επι Ενετοκρατίας (βλέπε σημείωση 3) βλέπουμε ότι μόλις κα-

τέλαβαν οι Ενετοί την Κρήτη την μοίρασαν σε φεουδάρχες για εκμε-

τάλλευση και διοίκηση πλην από το Λασίθι (Οροπέδιο Λασιθίου).  Το 

Οροπέδιο Λασιθίου, αφού το εκκένωσαν  από τους κατοίκους του, 

επειδή  φοβόντουσαν ότι αυτό θα συνεχίσει να γίνεται  εστία στασια-

στών και ορμητήριο  επαναστατών (= κακοποιοί για τους Ενετούς), 

το κήρυξαν  δημόσιο κτήμα, το οποίο μετά παραχωρούσαν για καλ-

λιέργεια με όρους ως τα κληροδοτήματα. Οι όροι αυτοί έλεγαν ότι θα 

εκμισθώνεται μόνο σε πιστούς υπήκοος, εκεί θα καλλιεργείται μόνο 

σιτάρι προκειμένου με αυτό να γίνονται τα ψωμιά των φτωχών, κα-

θώς και οι γαλέτες για τις γαλέρες των Ενετών, οι καλλιεργητές να 

μένουν εκεί μόνο κατά τη σπορά και κατά τη σοδιά, ώστε να μη μπο-

ρούν να υποθάλπουν επαναστάτες κ.α. Μετά στο Λασίθι παραχωρή-

θηκαν και κάποια από τα δημόσια κτήματα του Λασιθίου σε πρόσφυ-

γες από το Ναύπλιο και τη Μονεμβασία υπηκόους των Ενετών και 

πάλι με τους ίδιους όρους.  

Ανατρέχοντας  τώρα στα ενετικά-ιταλικά  λεξικά βλέπουμε ότι 

η ενετική-ιταλική λέξη Lascito (ενικός) – Lasciti / Lassiti (πληθυντι-

κός) παράγεται από το λατινικό ρήμα lasciare  που σημαίνει παρα-

χωρώ, εγκαταλείπω, δίδω, αφήνω, κληροδοτώ κάτι. lasciata = το ά-

φημα, το εγκαταλειμμένο,  lascito = αυτό που αφήνεται και στη συ-

νέχεια παραχωρείται στο δημόσιο ή σε κάποιοι σύλλογο κ.α. για κά-

ποιο καλό σκοπό, το κληροδότημα.. 

Επομένως ο λόγος για τον οποίο το Λασίθι ονομάστηκε έτσι, 

ήτοι Λασίθι (ενετικά – ιταλικά Lascito – Lassithi),  είναι επειδή οι Ε-

νετοί, όταν κατέλαβαν την Κρήτη,  δεν το διαμοίρασαν σε Βενετούς 

φεουδάρχες και σε ιδιώτες, όπως είχε γίνει στα άλλα μέρη της Κρή-

της, αλλά το άφησαν στο δημόσιο, το έκαναν δημόσιο κτήμα,  κλη-

ροδότημά (Lascito) με ειδικό σκοπό. Με σκοπό να καλλιεργείται ο κά-

μπος του μόνο με σιτάρι και από αυτό ένα μέρος της σοδιάς να πη-

γαίνει στις κρατικές αποθήκες που υπήρχαν εκεί, τις καλούμενες α-

ποθήκες Μόρο (magazen Moro),  και από εκεί αυτό να πηγαίνει στο 

Φούντικο (= Δημόσιο ταμείο)  στο Ηράκλειο προκειμένου με  το σι-

τάρι αυτό να γίνονται τα ψωμιά των φτωχών, καθώς και οι γαλέτες 

(παξιμάδια) για τους ναύτες των Ενετών στις γαλέρες τους. 
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

1) Ανατρέχοντας στους χάρτες και τα διασωθέντα έγγραφα επί 

ενετικής περιόδου της Κρήτης (1211 – 1669), βλέπουμε ότι τότε το 

Οροπέδιο Λασιθίου καλούνταν είτε στον ενικό  Lascito /  Lassito  είτε 

στον πληθυντικό  Lasciti / Lassit(h)i και στα Ελληνικά Λασίθι. Για πα-

ράδειγμα στο χάρτη του Abraham Ortelius  «Cyprus Insula [with] 

Candia, Olim Creta « (Antwerp  1581) γράφει «Lascito Campus». Στο 

χάρτη του Giovanni Antonio Magini: Candia Insula Olim Creta, Venice 

/ 1596 γράφει «Lascito Campus». Στο χάρτη του Gerard Mercator: 

Candia cum Insulis aliquot circa Graeciam [Insets of Corfu, Zante, 

Milo, Nicsia, Santorini and Scarpanto, Amsterdam / 1619 γράφει: 

Lascito Campo.  Στην έκθεση του Γ. Προβλεπτή Κρήτης των Ενετών 

Μαρίνο Καβάλι που έγινε το 1572 αναγράφεται Lasciti. Στην έκθεση 

του Ενετού λογιστή Pietro Castrofilaca 1583 γραφει:  Lassithi, Della-

scithi, campagna Lasiti … Στην έκθεση του Ενετού μηχανικού FR. 

Basilicata(1572) γράφει  Campagna Lassiti…  Στην έκθεση του Βενε-

τού  Francesco Basilicata (“il Regno di Candia” , Venis 1630) γράφει: 

LASSITI CAMPAGNA κ.α. 

2) Η ονομασία Lacsiti > Lassithi – Λασίθι είναι όπως και κρητικά  

μάτια > μάθια κ.α., ενώ οι γραφές: Lasythi, Lassitis,  Dellascithi, 

Della Sithi κ.α. που βλέπουμε σε ενετικά έγγραφα είναι ανορθογρα-

φίες, κάτι όπως και οι σημερινές γραφές: Λασήθι ή Λασύθι ή Λασίθη 

… Για παράδειγμα στη ενετική carta consosionis του 2011 αναγράφε-

ται και Lasiti και lasitis και Lasithi.και αυτό επειδή η κάρτα αυτή γράφεται και 
στα ενετικά και σε ένα άλλο ιταλικό ιδίωμα, όπως αναφέρεται εκεί.. 

3) Ανατρέχοντας στα διασωθέντα έγγραφα επί ενετικής περιό-

δου της Κρήτης, τα οποία συνέλεξε και μετέφρασε ο αείμνηστος Λα-

σιθιώτης Στέργιος Σπανάκης στο βιβλίο του με τον τίτλο «Συμβολή 

στην Ιστορία του Λασιθίου κατά την  Ενετοκρατία», όπως στα εξής: 

Έκθεση του λογιστή Pietro Castrofilaca προς τον Ενετό Γ. Προβλεπτή 

Κρήτης Giulio Garson (1583 μ.Χ.),  Έκθεση του μηχανικού Fr. 

Basilica προς τον Capitano Grand Pietro Giustiniani  (163ο μ.Χ.), Έκ-

θεση του μηχανικού Rafael Monani (1631 μ.Χ.), Έκθεση του μηχανι-

κού Nicolo Zen προς το Γενικό Προβλεπτή Lorenzo Contarrini (1633 

μ.Χ.) κ.α. βλέπουμε να αναφέρον αφενός ότι το οροπέδιο που σήμερα 

λέγεται Οροπέδιο Λασιθίου επι Ενετοκρατίας (1211 – 1669) καλού-

νταν  Lasciti- Lassit(h)i  και  αφετέρου ότι αυτό επί Ενετοκρατίας 

(1211 – 1669), αφού ερημώθηκε από τους κατοίκους του, επειδή 

γίνονταν εστία στασιαστών και επαναστατών, έγινε δημόσιο κτήμα, 

δημόσιο κληροδότημα που αρχικά μισθώνονταν για καλλιέργεια. Το 

συμβόλαιο (pactum)  μίσθωσης έλεγε ότι ο μισθωτής θα καλλιεργεί 

εκεί μόνο σιτάρι και από αυτό θα παραδίδεται ως μίσθιο μέρος της 

σοδιάς (το ½ ή το 1/3) στις κρατικές αποθήκες που υπήρχαν στο 
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Λασίθι (αποθήκες Μορο), επειδή  με το στάρι αυτό οι Ενετοί έκαναν 

ψωμί για τους φτωχούς και τις  γαλέτες για τις γαλέρες των Βενετών. 

Έλεγε επίσης ότι αυτοί δε θα μένουν εκεί  μόνιμα ,  αλλά εποχιακά 

(κατά τη σπορά και το θέρος), επειδή οι Ενετοί φοβόντουσαν μήπως 

αυτοί θα υποθάλπαν κακοποιούς, μια και το Λασίθι γινόταν συνεχώς  

εστία στασιαστών και επαναστατών (= οι κακοποιεί για τους Ενε-

τούς).  

Ακολούθως με το Ψήφισμα της 16/3/1543 της Ενετικής Συ-

γκλήτου κάποια από τα δημόσια κτήματα του Λασιθίου δόθηκαν σε 

πρόσφυγες και πιστούς υπηκόους της Βενετός από το Ναύπλιο και τη 

Μονεμβάσια, όταν οι τόποι τους έπεσαν στα χέρια των Τούρκων,  με 

τους ίδιους όρους που τα άλλα δημόσια κτήματα μισθώνονταν. Απλά 

οι πρόσφυγες αυτοί επιτρεπόταν να μένουν μόνιμα στο Λασίθι, ενώ 

οι μισθωτές εποχιακά. 

4) Η περιοχή της Μεσαράς Κρήτης που σήμερα ονομάζεται Μοίρες  

ονομάστηκε έτσι επειδή και εκεί τότε, με το από 16/3/1543 Ψήφι-

σμα της Βενετικής Συγκλήτου,  μοιράστηκαν ή άλλως παραχωρήθη-

καν δωρεάν ως μοιράσια χωράφια σε πρόσφυγες από το Ναύυπλιο 

και τη Μονεμβάσια. (Βλέπε και: Στέργιος Σπανάκης, Η Κρήτη, τόμος 

Α΄, σελ. 291 

 

Γ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΗΘΕΣ ΟΤΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΛΑΣΙΘΙ ΕΙ-

ΝΑΙ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ   

 

Μερικοί ισχυρίζονται ότι  η ονομασία «Λασίθι» είναι αρχαία ελ-

ληνική και την οποία βρήκαν οι Ενετοί τότε που ήρθαν και κατέλαβαν 

την Κρήτη, αφού αυτή η ονομασία αναφέρεται  στην Carta 

Concessionis του  2011, ήτοι στο εκχωρητικό χάρτη - έγγραφο με το 

οποίο οι Ενετοί   το έτος 1211 διαμοίρασαν σε μερίδια την Κρήτη και 

στη συνέχεια τα μερίδια αυτά τα παραχώρησαν σε Ενετούς  φεουδάρ-

χες για διοίκηση και εκμετάλλευση. Ωστόσο  ο εν λόγω ισχυρισμός 

είναι λάθος, γιατί: 

Α) Το ότι το όνομα Λασίθι αναφέρεται στην Carta Concessionis 

του  2011  δε σημαίνει αυτόματα και ότι  το όνομα αυτό υπήρχε και 

πριν από την έκδοση της εν λόγω κάρτας ή ότι το όνομα αυτό το 

βρήκαν οι Ενετοί. Αυτό θα μπορούσαμε να το ισχυριστούμε μόνο, αν 

υπήρχαν έγκυρες μαρτυρίες (έγγραφα, βιβλία, αφηγήσεις κ.α.) επί 

εποχής πριν από την ενετοκρατία (1211 – 1669) που να το αναφέ-

ρουν, όμως κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, άλλως θα το ανέφεραν.  

Β)  Διαβάζοντας το κείμενο της εν λόγω χάρτας βλέπουμε κα-

ταρχήν ότι δεν αναφέρει νομό με το όνομα Λασίθι, αλλά μόνο μια 

επαρχία (τούρμα) με το όνομα Λασίθι, άρα η επαρχία Λασιθίου πήρε 

πρώτη το όνομα Λασίθι. Βλέπουμε επίσης ότι αναφέρει πως μόλις κα-

τέλαβαν οι Ενετοί την Κρήτη τη χώρισαν διοικητικά  καταρχήν σε 6 
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νομούς (sexteri),   τόσους όσες και οι συνοικίες της Ενετίας, και στους 

οποίους δεν έδωσαν ελληνικά ονόματα, αλλά των 6  συνοικιών της 

Ενετίας: Canaregio ή S. Apostolo, S. Marcos. S. Croce, S. Polo, 

Castello. Dorsoduro.   
Βλέπουμε επίσης ότι τους εν λόγω νομούς τους χώρισαν στις 

εξής επαρχίες (τούρμες), μια των οποίων λέγεται Λασίθι:  

Canaregio ή S. Apostolo (των Αγίων Αποστόλων), περιλαμβάνει τις 

τούρμες (Επαρχίες) Settia, Gerapetra, Mirabello, Lasiti  

S. Marcos (Αγίου Μάρκου), περιλαμβάνει τις Επαρχίες Belvedere, 

Pediata - Pesocunava   

S. Croce (Σταυρού), περιλαμβάνει  τις Επαρχίες Bonifacio, castello 

Nuovo Priotissa  

 Castello (Καστέλου), περιλαμβάνει τις Επαρχίες Milopotamum , 

Arium = Άγριο , Apano fiurite . 

San Polo (Αγίου Παύλου), περιλαμβάνει τις Επαρχίες Calamona,  Cato 

fiuriten Psichium. 

 Dorsoduro, περιλαμβάνει τις Επαρχίες Cuffo, Cama, Kisamo ο, 

Unicornu. 

Παρατηρώντας τέλος και τα ονόματα των επαρχιών που αναφέ-

ρει η εν λόγω χάρτα βλέπουμε ότι πολλά από αυτά είναι ενετικές λέξεις, όπως 

τα: Lasiti (Λασίθι), Mirabello (Μεραμπέλλο),  Bonifacio (Μονοφάτσι), castello (κα-

στέλι), … , κάποια των οποίων διασώζοντα έως σήμερα, αυτούσια ή μερι-

κώς παραποιημένα. Συνεπώς δεν είναι ενετική μόνο η ονομασία «Λα-

σίθι», αλλά και τόσες άλλες της Κρήτης. 

 

Σημειώνεται ότι: 

α) Κατά τον 14 αιώνα οι Ενετοί κατάργησαν τους ως άνω 6 

νομούς της Κρήτης και δημιούργησαν τους εξής 4 νομούς: Canea 

(Χανίων), Rettimo (Ρεθύμνου),  Candia (= το Ηράκλειο και κατ’ επέ-

κταση η Κρήτη) και Setia (Σητείας). Το Λασίθι δεν υπαγόταν τότε στο 

νομό Σητείας, αλλά στο νομό Candia (Ηρακλείου).Η διαίρεση αυτή 

της Κρήτης παρέμεινε και αρχικά επι Τουρκοκρατίας.  

Δ) Ο Νομός Λασιθίου δημιουργήθηκε επι Τουρκοκρατίας με τον 

καλούμενο οργανικό νόμο του 1868 (βλέπε «Κρητικός Κώδιξ» ετών 

1868 – 1893) , ο οποίος εκδόθηκε μετά από την ιστορική μάχη που 

έγινε στις 21 - 30/5/1867 στο Οροπέδιο Λασιθίου. Ο Νομός Λασιθίου, 

ο ονομάστηκε Λασιθίου,  επειδή αφενός στο νομό αυτό τωρα  συμπε-

ριλήφθηκε και το Λασίθ και αφετερου εκεί έγινε η ιστορική μάχη Λα-

σιθίου, η οποία καθόρισε μετά το δρόμο για την ελευθερία των Κρη-

τών.   Ο Δήμος Λασιθίου ιδρύθηκε το 1997 με τον καλούμενο «Νόμο 

ή Σχέδιο Καποδίστρια», δηλ. τη συνηθισμένη ονομασία του νόμου Ν. 

2539/4-12-1997 (ΦΕΚ 244 Α')  
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Περιοχές: Lassithi (νυν Οροπέδιο Λασιθίου),  Cares (η κοιλάδα Νεάπολης), Critses (Κρι-
τσά), Porto S. Nicolo (Λιμάνι Αγίου Νικολάου), Castel Mirabello (Κάστρο Mεραμπέλου) 
κ.α.  Από το χάρτη της Κρήτης του Boschini, M., Il Regno Tutto di Candia delineato à parte 
à parte, (Venice: Nicolini) 1651.  

 

Δ. ΤΟ ΛΑΣΙΘΙ ΑΡΧΙΚΑ  ΟΝΟΜΑΖΟΤΑΝ  «ΤΟ ΔΙΚΤΟΝ» Ή  

«ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟΝ» 

 

Ανατρέχοντας στους  αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, καθώς και 

σ’ αυτούς επί Ενετοκρατίας  βλέπουμε ότι η περιοχή που σήμερα λέ-

γεται Λασίθι ή Οροπέδιο Λασιθίου  πιο πριν καλούνταν με την ονομα-

σία «το Δίκτον ή Δικταίον», πρβ: 
<<…. Από γουν της έω προς το της νήσου έσχατον και Σαλμών όρος εκτείνεται πάντων 

των εγγύς υψηλότατον. Καταλιπόντες δε τουτον και προς εσπέρας περί που το μεσον της νή-
σου γενόμενοι, το Δικταίον ορώμνεν όρος έχον εν τη κορυφή πεδίον εις νομήν άριστον, μιλίων 
οκτώκαιδεκα την περίμετρον. Προς νότον δε πλατεία τις και ομαλή επι πολύ εκτείνεται γη Με-
σαρέα ιδιωτικώς λεγομένη, περί το μέσον αυτής ου μικρά ίχνη περιφανούς πόλεως Γορτύνης 
ετι και νυν  καταφαίνονται…….>>. (Cristoforo Buondelmonti : «Descriptio insulae Cretae» , 
1417, «Περί των Νήσων προς Ιορδάνην τον Καρδηλάλιον της Ρωμαϊκής εκκλησίας», «Λατίνου 
τινός Χριστοφόρου Ανσερίνου «Περί των Νήσων»)  

«πέμψαν δ’ ες Λύκτον, Κρήτης ες πίονα δήμον/ οππότ’ άρ οπλότατον παίδων ήμελλε 
τεκέσθαι, Ζήνα μέγαν,….. πρώτην ες Δίκτον’ κρύψεν δε εν χερσί λαβούσα άντρω εν ηλιβάτω-
ζαθέης υπό κεύθεσι Γαίης,αιγαίω εν όρει πεπυκασμένω υλήεντι»…… (Θεογονία Ησιόδου, στί-
χοι 476 – 485, Έκδοση Κ.Σιτλ  Συλλόγος Καθηγητώνούπολης έτος 1889 και επίσης έκδοση 
Επιστημονικής Εταιρείας των Ελληνικών Γραμμάτων – Π. Λεκατσάς - ΠΑΠΥΡΟΣ, έτος 1938) 

«Δικταίον, τόπος και όρος της Κρήτης’ περί αυτού ο Καλλίμαχος κράζει την και Δίκτη, 
άλλοι δε δίκταμνον την κράζουσι» (Πτολεμαίος).  

Στη Θεογονία του Ησιόδου που εκδόθηκε το 1889 από τον  Ελληνικό Φιλολογικό Σύλ-
λογο της Κωνσταντινούπολης, ο καθηγητής και σχολιαστής της Κ. Σιτλ για τη φράση «ες Δί-
κτον» του Ησιόδου (στίχος 482) σημειώνει: «ες Δίκτον = μέρος της Ίδης, οι άλλοι εκτός του 

https://en.wikipedia.org/wiki/Crete
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Αράτου (Φαινόμενα 33) καλούσι Δίκτην, καθ’ ημάς δε λέγεται Λασίθι ή Λασιθιώτικα»: «ες Δί-
κτον, μέρος της Ίδης οι άλλοι εκτός του  Αράτου (Φαινόμενα 33) καλούσιν Δίκτην, καθ’ υμάς δε 
λέγεται Λασίθι ή Λασιθιώτικα βουνά. Επί το ‘Άντρον τούτο, ο προσαγορεύετο Δικταίο ή και 
Ιδαίον, πάλαι ποτέ εφοίτουν πολλοί προσκυνηταί» (Κ. Σιτλ , σχόλια στη Θεογονία του Ησιόδου, 
Κωνσταντινούπολη 1889 μ.Χ.) 

«Δίκτη, όρος Κρήτης, Καλλίμαχος εκάλει, το εθνικόν Δικταίος και Δικταία» (Στέφανος 
Βυζάντιος).   

«Δίκτον, μέρος της Ίδης οι άλλοι εκτός του  Αράτου (Φαινόμενα 33) καλούσιν Δίκτην, 
καθ’ υμάς δε λέγεται Λασίθι ή Λασιθιώτικα βουνά. Επί το ‘Αντρον τούτο, ο προσαγορεύετο 
Δικταίο ή και Ιδαίον, πάλαι ποτέ εφοίτουν πολλοί προσκυνηταί» (Κ. Σιτλ , σχόλια στη Θεογονία 
του Ησιόδου, Κωνσταντινούπολη 1889 μ.Χ.) 

 «Δίκτη, όρος της Κρήτης, και άκρα κειμένη κατά το Λιβυκόν πέλαγος. Καλείται δε 
και ουδετέρως το Δίκτον. Άρατος, Δικτω εν ευώδη όρεος σχεδόν Ιδαίοιο από του το Δίκτον.εί-
ρηται παρά το τέκω τικτω, τίκτα τις ούσα, από του εκεί τεχθήναι το Δία. Αγαθοκλής δε θηλυκόν 
όνομα είναι (η Δίκτη)’ το Δικταιον όρος….»» (Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η Μεγάλη Γραμμα-
τική, 11ος αι.μ.Χ.)  

Ο Φλωρεντιανός μοναχός Cristoforo Buondelemondi  στο «Περιγραφή Κρήτης» (1415 
μ.Χ.) ή στα λατινικικά  «Description de Iles de L’ archipel par Christophe Buondelemonti, Ver-
sion Grecque par un anonyme par Emile Legrand» αναφέρει:<< Deinde hos agendo montes ad 
Sanctam Cardiotissam (pervenitur), in quam beata Virgo multa operatur miracula. Hic ab alto 
monte Lassiti a quodam antro tempore pluviali per subterraneas cavernas maxima copia 
aquarum exit et magno cum sonitu in mare descendit..>>. 

«Καταλιπόντες δε τούτο το Σαλμών όρος και προς εσπέραν περί που το μέσον της 
νήσου γενόμενοι, το Δικταίον ορώμεν όρος έχον εν τη κορυφή πεδίον εις νομήν άριστον, 
μιλίων οκτωκαίδεκα την περίμετρον……» ( «Λατίνου τινός Χριστοφόρου Ανσερίνου «Περί των 
Νήσων»)  

Στο χάρτη της Κρήτης του Ολλανδού Dupper (1618) αναφέρεται: Dicte mons guite Dic-
teus item Dictinneus n. Lassiti ant Lassithi. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο  

ΜΥΘΟΣ ΔΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΜΙΝΩΑΣ, ΤΑΛΩΣ 
 
 

1. Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ,  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΛ-

ΛΗΝΕΣ, ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ 

 

Ο μυθογράφος Απολλόδωρος (Γ 1.1-3), σχετικά με την απα-

γωγή της Ευρώπης και την οικογένεια του γιου της Μίνωα, αναφέρει 

ότι ο Δίας μετέφερε την Πριγκίπισσα Ευρώπη από τη Φοινίκη  στην 

Κρήτη όπου γέννησε το Μίνωα, το Ραδάμανθυ και το Σαρπηδόνα. Α-

κολούθως, επειδή ο Δίας εγκατέλειψε την Ευρώπη, εκείνη παντρεύ-

τηκε το βασιλιά της Κρήτης Αστέριο, ο οποίος υιοθέτησε τα παιδιά της 

(«Ευρώπην δὲ γήμας Αστέριος ὁ Κρητών δυνάστης τους εκ ταύτης 

παίδας ἔτρεφεν…» ) . Όταν πέθανε  ο βασιλιάς της Κρήτης Αστέριος, 

επειδή δεν είχε παιδιά,  βασιλιάς της Κρήτης έγινε ο Μίνωας(« Αστε-

ρίου δε άπαιδος αποθανόντος Μίνως, βασιλεύειν θέλων Κρήτης…») ., 

κάτι για το οποίο στασίασε ο αδελφός του ο  Ραδάμανθυς, όμως ητ-

τήθηκε και προ αυτού έφυγε και πήγε και έκτισε τη Μίλητο στη Μ. 

Ασία.   ( Απολλόδωρος Γ 1,1-3) . 

Σύμφωνα με τους άλλους μυθογράφους η Ευρώπη ήταν κόρη 

του Αγήνορα και της Τηλεφάσας, ηγεμόνων της Φοινίκης, η οποία, 

όταν μεγάλωσε, μια μέρα πήγε στα λιβάδια κοντά στην παραλία προ-

κειμένου να παίξει με τις φίλες της και να μαζέψει λουλούδια. Εκεί 

συνάντησε το θεό Δία, ο οποίος μόλις την είδε τον χτύπησε ο Έρωτας.   

 Σκεπτόμενος τι να 

κάνει, για να την πλη-

σιάσει, πήρε τη μορφή 

ταύρου κι έπαιζε μαζί 

της. Ήταν πάρα πολύ ό-

μορφος, γιατί ήταν κα-

τάλευκος, με ωραία 

στριφογυριστά κέρατα 

και ήμερο βλέμμα. Πη-

δούσε λοιπόν κι αυτός 

στην ακρογιαλιά και 

μούγκριζε τόσο γλυκά, που η Ευρώπη τόλμησε ν’ ανέβει πάνω του. 

Μόλις έγινε αυτό, ο Δίας όρμησε προς τη θάλασσα με κείνη στην 

πλάτη του, έπεσε μέσα και κολυμπούσε. Αυτή τότε τρομοκρατήθηκε 

πολύ, με το αριστερό χέρι κρατιόταν από το κέρατο, για να μη πέσει 

και με το άλλο κρατούσε το πέπλο της που ανέμιζε. Η Θάλασσα έμεινε 

 
Στατήρας Γόρτυνας,  221  π.Χ. με το κεφάλι 
του Δια και την Ευρώπη καθισμένη  πάνω στο 
μεταμορφωμένο σε ταύρο Δια 



99 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

αμέσως ακυμάτιστη, ηρέμησε κι έγινε λάδι, ενώ Έρωτες πετούσαν 

δίπλα, λίγο πάνω από τη θάλασσα, τραγουδούσαν τον υμέναιο, και οι 

Νηρηίδες βγήκαν στην επιφάνεια και πήγαιναν δίπλα-δίπλα, καβάλα 

στα δελφίνια, χειροκροτώντας, ημίγυμνες στα περισσότερα μέλη του 

σώματός τους. Το γένος των Τριτώνων επίσης και όποιο άλλο θαλάσ-

σιο πλάσμα δεν προκαλεί φόβο στο μάτι χόρευε γύρω από την κο-

πέλα.  Το αποκορύφωμα ήταν πως δυο Τρίτωνες μετέφεραν την Α-

φροδίτη ξαπλωμένη σε κοχύλι να ραίνει τη νύφη με κάθε λογής άνθη. 

Όλα τούτα γίνονταν από τη Φοινίκη μέχρι την Κρήτη. Όταν όμως 

επιβιβάστηκε στο νησί, ο ταύρος δε φαινόταν πια, αλλά ο Δίας πήρε 

από το χέρι την Ευρώπη και την οδήγησε στο Δικταίο άντρο, κατα-

κόκκινη και με το βλέμμα χαμηλωμένο γιατί είχε πια καταλάβει που 

πήγαινε. 

 Στη συνέχεια ο Δίας  

ξενάγησε την Ευρώπη σε 

όλη την Κρήτη και μάλιστα 

ερωτική συνεύρεση είχαν 

και πάλι  κάτω από ένα 

πλάτανο κοντά στην πόλη 

Γόρτυνα, που από τότε έ-

μεινε αειθαλής. Παιδιά του 

Δία και της Ευρώπης ήταν 

ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς 

και ο Σαρπηδόνας.  Όταν ο 

Δίας εγκατέλειψε την Ευ-

ρώπη και πήγε στον Όλυ-

μπο προκειμένου να γίνει 

βασιλιάς θνητών και αθα-

νάτων, η Ευρώπη πήρε για 

δεύτερο σύζυγό της το βα-

σιλιά της Κρήτης Αστέριο, 

που υιοθέτησε τους γιους 

που εκείνη είχε αποκτήσει 

από το Δία. Όταν πέθανε η πριγκίπισσα Ευρώπη, οι Έλληνες προς 

χάρη και σε ανάμνηση της ονόμασαν με το όνομά της την ήπειρο 

Ευρώπη. Όταν πέθανε ο Αστερίωνας, ο Μίνωας φιλονίκησε με το Σαρ-

πηδόνα για το ποιος θα πάρει το θρόνο. Νίκησε ο Μίνωας  και ο ητ-

τημένος Σαρπηδόνας κατέφυγε κυνηγημένος στη Μικρά Ασία, όπου 

έκτισε την πόλη Μίλατο ή ιωνικά Μίλητο σε ανάμνηση της Κρητικής. 

Στη συνέχεια ο Μίνωας με τη βοήθεια του αδελφού του Ραδάμανθυ 

ενοποίησαν σε ενιαίο σύνολο όλες τις φυλές-πόλεις της Κρήτης (Ετε-

οκρήτες, Κύδωνες, Δωριείς, Αχαιούς και Πελασγούς), συγκρότησαν 

πρώτοι στον κόσμο πολεμικό ναυτικό αι έγιναν θαλασσοκράτορες, 

αλλά και οι πρώτοι που επινόησαν - καθιέρωσαν τα γράμματα και τις 

 
Η Ευρώπη επάνω στο μεταμορ-

φωμένο σε ταύρο Δία, τέμπλο Σελι-

νούς Σικελίας, 550 – 540 π.Χ.   
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τέχνες. Είναι οι δημιουργοί της περίφημης αρχαίας κρητικής πολιτείας 

και θαλασσοκρατορίας.  Όταν πέθαναν ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς, 

οι Έλληνες τους ανακήρυξαν ισόθεους και κριτές στον Άδη εξ αιτίας 

του ότι  ήταν οι πρώτοι αξιόλογοι νομοθέτες, τους νόμους των οποίων 

αντέγραψαν πρώτα οι Σπαρτιάτες με το Λυκούργο, μετά οι Αθηναίοι 

με το Σόλων και τέλος οι Ρωμαίοι με το Νο(υ)μά. 

 
 Σημειώνεται ότι: 
 1) Σύμφωνα με το Λουκιανό, η πρώτη ερωτική ένωση του Δία και της 

Ευρώπης έγινε στο Δικταίο Άντρο, στο σπήλαιο όπου είχε γεννηθεί και μεγα-
λώσει ο Δίας, πρβ: «επεί δε επέβη τη νήσω (Κρήτη) ο μεν ταύρος ουκέτι εφαί-
νετο, επιλαβόμενος δε της χειρός o Ζεύς απήγε την Ευρώπην εις το Δικταίον 
άντρον ερυθριώσαν και κάτω ορώσαν…», (Λουκιανός Σαμωσατέας, Ενάλιοι 
Διάλογοι, 15, 4).  

2) Σύμφωνα με το 
Θεόφραστο ερωτική συνά-
ντηση του Δία και της Ευ-
ρώπης  έγινε και στη σκιά ε-
νός πλατάνου στη Γόρτυνα, 
που από τότε παρέμεινε α-
ειθαλής, κάτι που αποτυ-
πώνεται στα νομίσματά της 
πόλης αυτής, πρβ: «εν 
Κρήτη δε λέγεται πλάτανόν 
τινα είναι εν τη Γορτυναία 
προς πηγή τινί η ου φυλλο-

βολεί. μυθολογούσι δε ως υπό ταύτη εμίγη της Ευρώπη ο Ζευς». (Θεόφρα-
στος, Ιστορία Φυτών, 9,5).   

 Τα ως άνω λεγόμενα του Θεόφραστου δε βρίσκονται σε αντίθεση με 
αυτά που λέει ο Λουκιανός, γιατί δεν έκαναν μόνο μια φορά έρωτα ή ένα μόνο 
ένα παιδί ο Δίας με την Ευρώπη, αλλά πολλές φορές και δυο ή τρία παιδιά. 

3) Ο Όμηρος  (Ιλιάδα Ξ 310 – 320 κ.α.) αναφέρει ότι ο Δίας απέκτησε 
δυο παιδιά από την Ευρώπη, το Μίνωα και ο Σαρπηδόνας ήταν ετεροθαλής 
αδελφός του Μίνωα και του Ραδάμανθυ (γιος του Δία και της Χίμαιρας), πρβ: 
Ουδ’ ότε Φοίνικος κούρης τηλεκλειτοίο η τεκε μοι Μίνων τε και αντίθεον Ραδά-
μανθυν (Ιλιάδα Ξ 321-322). 

4) Ο Όμηρος (Ιλιάδα Ξ 310 – 322) αναφέρει ότι  η Ευρώπη, η μάνα του 
Μίνωα,  ήταν κόρη του Φοίνικα: «μηδέ του κοσμολόητου Φοίνικα την κόρη ως 
αγαπούσα, που το Ραδάμανθυ μου γέννησε και τον ισόθεο Μίνω» (Ιλιάδα Ξ 
310 – 322), ενώ  οι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς  του Αγήνορα, προφανώς, επειδή 
ο Αγήνορας ήταν Φοινικικής καταγωγής. 

5) Ο Απολλόδωρος (Βιβλιοθήκη Γ), σχετικά με το οικογενειακό δέντρο 
του Δία και της Ευρώπης, αναφέρει τα εξής: Ο Έπαφος και η Μέμφις, η κόρη 
του Νείλου, γέννησαν τη Λιβύη, που εξ αυτής ονομάστηκε έτσι η χώρα (Λιβύη 
= παλιά η Αφρική). Από τη Λιβύη και τον Ποσειδώνα γεννήθηκαν δυο δίδυμοι, 
ο Αγήνωρας και ο Βήλος.  Ο Βήλος κατοίκησε στη Λιβύη (= η Αφρική), στην 

Στατήρας Γόρτυνας, 320-270 π.Χ., με την Ευ-
ρώπη στο πλάτανο  και το  μεταμορφωμένο 
σε ταύρο Δία 



101 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

Αίγυπτο και στην Αραβία και με την Αγχινόη, θυγατέρα του Νείλου, γέννησαν 
δίδυμα, τον Αίγυπτο και το Δαναό,  που ο μεν πρώτος έκανε 50 γιους και ο 
δεύτερος 50 θυγατέρες. Γέννησαν ακόμη και τον Κηφέα και Φινεα.  Ο Αίγυπτος 
κατέστρεψε τη Μελαμπόδων χώρα και την ονόμασε Αίγυπτο.  Ο Δαναός, αφού 
πέτυχε  να πάρει την εξουσία, με τη συμβουλή της Θεάς Αθηνάς κατασκεύασε 
πρώτος πλοίο («ναυς») και μαζί με τις κόρες του ήρθαν στη  Ρόδο και στο 
Άργος. Στο Άργος του παρέδωσε τη βασιλεία ο τότε βασιλιάς Γελάνωρ και από 
αυτό μετά  οι κάτοικοι του Άργους ονομάστηκαν Δαναοί.  Ο Αγήνωρας πήγε 
στη Φοινίκη, όπου έγινε γενάρχης. Με την Τηλέφασα έκανε τέσσερα παιδιά, 
την Ευρώπη, τον Κάδμο (που ίδρυσε τη Θήβα, αλλά και οι απόγονοί του κα-
τοίκησαν στη Θράκη κ.α.), το Φοίνικα και τον Κίλικα. Μερικοί λένε ότι η Ευ-
ρώπη δεν ήταν κόρη του Αγήνορα, αλλά του Φοίνικα και η οποία αγαπήθηκε 
από το Δία και αυτός από την ομορφιά της ταύρος γενόμενος («ταύρος χειρο-
ήθης γενόμενος») την μετέφερε στην Κρήτη όπου γέννησε το Μίνωα, το Ραδά-
μανθυ και το Σαρπηδόνα. Για το Σαρπηδόνα άλλοι λένε ότι ήταν γιος του Δία 
και της Λαοδάμειας. Ακολούθως ο βασιλιάς της Κρήτης Αστέριος, επειδή δεν 
είχε γιο, υιοθέτησε τα παιδιά της Ευρώπης και ο Μίνωας στη συνέχεια τον α-
ντικατέστησε στη βασιλεία. 

6) Σύμφωνα με τον Ησύχιο (Αθην. ΧV σελ. 678) Ευρώπη σημαίνει «η 
ευρύωπος», η γυναίκα με μεγάλα (ευρείες) μάτια ( «όπες», από το οπή >  όπ-
μα >  όμμα > μάτι), πρβλ και Θελξιώπη, βο-ώπις, Γλαυκ-ώπης ( = με μάτια ως 
της γλαύκας), Εύρωπος (= αρχαία πόλη), μυ-ωπία, ευρ-ώτας (με μεγάλα αυτιά 
= τα ώτα),  παρθενωπή ή Παρθενόπη (κόρη του ωκεανού και μητέρα των η-
πείρων, κατά τον Δ. Αλικαρνασσέα), στενωποί  κ.α.  

 

 

Νόμισμα Κνωσού, 

2ος αι. π.Χ., με το Δία 

υπό μορφή ταύρου να 

απάγει την Ευρώπη, τη 

Μάνα του Μίνωα, από 

τη μια όψη και από την 

άλλη διάγραμμα δια-

δρόμων του Λαβύριν-

θου. 

 

 

Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ , ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΛΟΥΚΙΑΝΟ 
 
ΖΕΦΥΡΟΣ:  Ποτέ δεν είδα τόσο μεγαλόπρεπη πομπή στη θάλασσα, αφ’ 

ότου υπάρχω και πνέω. Εσύ δεν την είδες Νότε; 
ΝΟΤΟΣ: Ποια πομπή εννοείς, Ζέφυρε; Και ποιοι έπαιρναν μέρος; 
ΖΕΦΥΡΟΣ: Έχασες το πιο ευχάριστο θέαμα, που παρόμοιό του δε θα 

δεις ποτέ ξανά. 
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ΝΟΤΟΣ: Είχα δουλειά στην Ερυθρά θάλασσα και φύσηξα επίσης σε κά-
ποια περιοχή της Ινδίας, στα παράλια της χώρας. Δεν έχω λοιπόν ιδέα για τι 
πράγμα μου μιλάς. 

ΖΕΦΥΡΟΣ: Πες μου, ξέρεις τον Αγήνορα από τη Σιδώνα; 
ΝΟΤΟΣ: Ναι, τον πατέρα της Ευρώπης. Και λοιπόν; 
ΖΕΦΥΡΟΣ: Γι αυτή την κοπέλα θα σου διηγηθώ. 
ΝΟΤΟΣ: Μήπως ο Δίας είναι ερωτευμένος μαζί της εδώ και καιρό; Τούτο 

το ξέρω από παλιά. 
ΖΕΦΥΡΟΣ: Για τον έρωτα μπορεί να ξέρεις, άκου όμως τι έγινε στη συ-

νέχεια. Η Ευρώπη παίζοντας κατέβηκε προς την ακτή μαζί με τις φιλενάδες 
της. Τότε ο Δίας πήρε τη μορφή ταύρου κι έπαιζε μαζί τους, πάρα πολύ όμορ-
φος, γιατί ήταν κατάλευκος, με ωραία στριφογυριστά κέρατα και ήμερο βλέμμα. 
Πηδούσε λοιπόν κι αυτός στην ακρογιαλιά και μούγκριζε τόσο γλυκά, που η 
Ευρώπη τόλμησε ν’ ανέβει πάνω του. Μόλις έγινε αυτό, ο Δίας όρμησε προς 
τη θάλασσα με κείνη στην πλάτη του, έπεσε μέσα και κολυμπούσε. Αυτή τότε 
τρομοκρατήθηκε πολύ, με το αριστερό χέρι κρατιόταν από το κέρατο για να μη 
πέσει και με το άλλο κρατούσε το πέπλο της που ανέμιζε. 

ΝΟΤΟΣ: Ευχάριστο το θέαμα που είδες, Ζέφυρε, και ερωτικό’ το Δία να 
κολυμπά και να μεταφέρει την αγαπημένη του! 

 ΖΕΦΥΡΟΣ: Κι όμως ό,τι ακολούθησε ήταν πολύ πιο ευχάριστο, Νότε. 
Η Θάλασσα έμεινε αμέσως ακυμάτιστη, ηρέμησε κι έγινε λάδι. Όλοι εμείς κά-
ναμε ησυχία και τους ακολουθούσαμε, απλοί θεατές των συμβάντων, ενώ Έ-
ρωτες πετούσαν δίπλα, λίγο πάνω από τη θάλασσα, ώστε να χαϊδεύουν πότε-
πότε με την άκρη του ποδιού τους το νερό, και κρατώντας αναμμένες δάδες, 
τραγουδούσαν τον υμέναιο, και οι Νηρηίδες βγήκαν στην επιφάνεια και πήγαι-
ναν δίπλα-δίπλα, καβάλα στα δελφίνια, χειροκροτώντας, ημίγυμνες στα περισ-
σότερα μέλη του σώματός τους. Το γένος των Τριτώνων επίσης και όποιο άλλο 
θαλάσσιο πλάσμα δεν προκαλεί φόβο στο μάτι χόρευε γύρω από την κοπέλα. 
Ο Ποσειδώνας εξάλλου ανέβηκε σε άρμα με την Αμφιτρίτη (τη γυναίκα του) 
πλάι του κι άνοιγε χαρούμενος δρόμο για τον αδελφό του που κολυμπούσε. 
Το αποκορύφωμα ήταν πως δυο Τρίτωνες μετέφεραν την Αφροδίτη ξαπλω-
μένη σε κοχύλι να ραίνει τη νύφη με κάθε λογής άνθη. Όλα τούτα γίνονταν από 
τη Φοινίκη μέχρι την Κρήτη. Όταν όμως επιβιβάστηκε στο νησί, ο ταύρος δεν 
φαινόταν πια, αλλά ο Δίας πήρε από το χέρι την Ευρώπη και την οδήγησε στο 
Δικταίο άντρο, κατακόκκινη και με το βλέμμα χαμηλωμένο γιατί είχε πια κατα-
λάβει που πήγαινε. Τότε εμείς πέσαμε ο καθένας στο πέλαγος προς διαφορε-
τικές κατευθύνσεις και βυθιστήκαμε στα κύματα. 

ΝΟΤΟΣ: Τυχερέ Ζέφυρε, τι όμορφο θέαμα είδες! Αντίθετα εγώ είδα μόνο 
γύπες, ελέφαντες και μαύρους ανθρώπους.  

 (Λουκιανός, «Ενάλιοι διάλογοι» μετάφραση εκδόσεων «Κάκτος») 
 

2.  Η ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Ο ΜΙΝΩΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΗΡΟΔΟΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΕΣ  

 

Ο Ηρόδοτος και σύμφωνα με όσα του είπαν, λέει, οι λόγιοι των 

Περσών και οι κάτοικοι της πόλης Πραισός της Κρήτης, αλλά και 
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σύμφωνα με όσα ο ίδιος υπολογίζει (βλέπε συνδυαστικά: Ηρόδοτος 

Α, 2 – 5, Α 57 – 58,  Α, 172 – 173, Ζ 169 – 171,  Δ, 45, Γ 122) 

αναφέρει ότι η αρπαγή της πριγκίπισσας Ευρώπης δεν έγινε από το 

Δία, αλλά «από κάποιους Έλληνες, οι οποίοι πάτησαν πόδι στην Τύρο 

της Φοινίκης και άρπαξαν τη θυγατέρα του βασιλιά την Ευρώπη. Μπο-

ρεί να ήταν Κρήτες». Και μετά  ο γιος της Ευρώπης Μίνωας αντικατέ-

στησε στη βασιλεία το βασιλιά Αστέριο κ.λπ., πρβ: 
 «Οι γραμματισμένοι Πέρσες («Περσέων λόγιοι») βρίσκουν τους Φοίνι-

κες αίτιους έχθρας’ λεν δηλαδή πως αυτοί, φτασμένοι από τη θάλασσα που 
ονομάζεται Ερυθρά σε τούτη εδώ τη θάλασσα, αφού κατοίκησαν το χώρο που 
και τώρα κατοικούν, άρχισαν αμέσως μακρινά ταξίδια, μεταφέροντας εμπορεύ-
ματα αιγυπτιακά και ασσυριακά, να πιάνουν και άλλα λιμάνια και προπαντός 
στο Άργος. Το Άργος εκείνα τα χρόνια σε όλα ξεχώριζε ανάμεσα στις πόλεις 
της χώρας που τώρα ονομάζεται Ελλάδα»….. Έτσι διηγούνται  οι Πέρσες πως 
η Ιώ έφτασε στην Αίγυπτο, όχι όπως οι Έλληνες, και πως αυτό έγινε η αρχή 
για τα αδικήματα που ακολουθήθηκαν. Μετά από αυτά, λένε οι Πέρσες, κά-
ποιοι από τους Έλληνες, γιατί δεν ξέρουν να πουν το όνομά τους, πά-
τησα πόδι στην Τύρο της Φοινίκης και άρπαξαν τη θυγατέρα του βασιλιά 
την Ευρώπη. Μπορεί να ήταν Κρήτες. («Μετά δε ταύτα τινάς των Ελλήνων 
φασί της Φοινίκης  ες Τύρον προσσχόντες αρπάσαι του βασιλέως την Θυγα-
τέρα Ευρώπην. Είησαν δ’ αν ούτοι Κρήτες..). Και έτσι έγιναν ίσα κι ίσα, όμως 
μετά Έλληνες έγιναν αίτιοι της δεύτερης αδικίας. Γιατί μ’ ένα μακρύ καράβι α-
νέβηκαν τον Φάση ποταμό στην Αία της Κολχίδας, κι από εκεί πήγαν και πή-
ραν την θυγατέρα του βασιλιά τη Μήδεια…. Στην επόμενη γενιά ύστερα από 
αυτά, λένε πως ο Αλέξανδρος που τα έμαθε και ήθελε να αποκτήσει γυναίκα 
από την Ελλάδα με αρπαγή, γνωρίζοντας ότι δεν θα δώσει λόγο, αφού και οι 
Έλληνες δεν έδωσαν, άρπαξε την Ελένη… Αυτοί οι Ασιάτες, λεν οι Πέρσες, 
όταν τους άρπαξαν γυναίκες, δεν το πήραν στα σοβαρά, ενώ οι Έλληνες για 
μια γυναίκα σπαρτιάτισσα ξεσήκωσαν ολόκληρη εκστρατεία, ήρθαν στην Ασία 
και αφάνισαν τη δύναμη του Πρίαμου. Πως από τότε πια θεωρούν ότι οι Έλ-
ληνες τους είναι εχθροί. Γιατί την Ασία και τα βάρβαρα έθνη που την κατοικούν, 
οι Πέρσες τα θεωρούν δικά τους, ενώ την Ευρώπη και τους Έλληνες τα έβλε-
παν πάντα σαν κάτι ξεχωριστό. Έτσι λεν οι Πέρσες πως έγινα τα πράγματα 
και στην άλωση της Ιλίου (Τροίας) βρίσκουν την αιτία έχθρας…» (Ηρόδοτος Α, 
2 - 5)  

Ο Ηρόδοτος δεν κατονομάζει ποιοι είναι εκείνοι οι Έλληνες  που 

έκλεψαν την Ευρώπη, δηλαδή τη μάνα του Μίνωα, όμως υπονοεί ότι 

αυτοί ήταν οι του βασιλιά των Δωριέων της Κρήτης Αστέριου, ο ο-

ποίος ήταν γιος του Τέκταμου και εκείνος γιος του Δώρου του Έλ-

ληνα, όπως προκύπτει και από τα ίδια τα λεγόμενα του Ηρόδοτου, 

που λέει ότι ο Μίνωας διαδέχθηκε τον Αστέριο στη Βασιλεία, αλλά  και 

από τους άλλους αρχαίους συγγραφείς: Διόδωρο, Στράβωνα κ.λπ. 

που λένε ότι ο βασιλιάς Αστέριος υιοθέτησε τους γιους του Δία και 

της Ευρώπης Μίνωα Ραδάμανθυ και Σαρπηδόνα και συνεπώς εδώ έ-

χουμε κάτι  ως και η περίπτωση του Χριστού, που, ενώ και Εκείνος 

λέγεται Υιός Του Θεού, όμως σύζυγος της Παναγίας ήταν ο Ιωσήφ.   
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

Α) Σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς: Ηρόδοτο, Στρά-

βωνα, Διόδωρο κ.α., οι Δωριείς, οι Αχαιοί και οι Πελασγοί της Κρήτης 

είχαν πάει στο νησί όχι με πολεμική κατάληψη του νησιού μετά από 

την υποτίθεται καταστροφή της Κρήτης από την έκρηξη του ηφαί-

στειου της Θήρας, όπως λένε κακώς μερικοί, αλλά ειρηνικά και μετα-

ναστευτικά από τη Θεσσαλία με επικεφαλής τον Τέκταμο, που ήταν 

παππούς του Μίνωα και γιος του Δώρου του Έλληνα. 
 «Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου του Έλληνα που ήταν γιος του Δευ-

καλίωνα, κατέπλευσε στην Κρήτη μαζί με Αιολείς και Πελασγούς κι έγινε βασι-
λιάς του νησιού, παντρεύτηκε την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέριο. 
Όταν, λοιπόν, ήταν αυτός βασιλιάς στην Κρήτη, ο Δίας, όπως λένε, άρπαξε την 
Ευρώπη από τη Φοινίκη, την έφερε στην Κρήτη, πάνω στη ράχη ενός ταύρου 
και σμίγοντας μαζί της απόκτησε τρεις γιους, τον Μίνωα, τον Ραδάμανθυ και 
τον Σαρπηδόνα. Μετά από αυτό, παντρεύτηκε την Ευρώπη ο Αστέριος, ο βα-
σιλιάς της Κρήτης’ καθώς αυτός δεν είχε παιδιά, υιοθέτησε τους γιους του Δία 
και τους έκανε διαδόχους της βασιλείας του. Από αυτούς ο Ροδάμανθυς έδωσε 
στους Κρήτες νόμους, ο Μίνωας διαδέχτηκε στο θρόνο τον Αστέριο, παντρεύ-
τηκε την Ιτώνη, την κόρη του Λυκτία και γέννησε τον Λύκαστο, ο οποίος τον 
διαδέχτηκε στον Θρόνο. Ο Λύκαστος παντρεύτηκε την Ίδη, την κόρη του Κο-
ρυβάντα και γέννησε το Μίνωα τον δεύτερο, τον οποίο μερικοί αναφέρουν ως 
γιο του Δία. Αυτός, πρώτος από τους Έλληνες, συνέστησε αξιόλογη ναυτική 
δύναμη και έγινε θαλασσοκράτορας. Παντρεύτηκε την Πασιφάη, την κόρη του 
Ήλιου, και γέννησε τον Δευκαλίωνα, τον Κατρέα, τον Ανδρόγεω και την Α-
ριάδνη, αλλά απέκτησε και πολλά νόθα παιδιά»….  (Διόδωρος Σικελιώτης, βί-
βλος 4, 60) 

« Οι Καύνιοι κατά τη γνώμη μου είναι ντόπιοι, οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι 
ήρθαν από την  Κρήτη….. Οι δε Λύκιοι εκ Κρήτης κατάγονται (γιατί την Κρήτη 
ολόκληρη, στα παλιά χρόνια την είχαν οι βάρβαροι). Όταν όμως στην Κρήτη 
συνεπλάκησαν τα παιδιά της Ευρώπης, ο Μίνωας με το Σαρπηδόνα,  για 
το ποιος θα γίνει βασιλιάς, επεκράτησε ο Μίνωας και έδιωξε το Σαρπη-
δόνα με τους στασιαστές του και αυτοί κυνηγημένοι κατέφυγαν στην  Α-
σία, στο μέρος που ονομάζεται γη της Μιλυάδας. Γιατί ακριβώς το μέρος 
που τώρα κατοικούν οι Λύκιοι, αυτό παλιότερα ήταν η Μιλυάς, και οι Μιλύες 
ονομάζονταν τότε Σόλυμοι. Όσο ήταν βασιλιάς τους ο Σαρπηδών, οι Λύκιοι 
ονομάζονταν με το όνομα που είχαν φέρει μαζί τους και που τώρα το χρησιμο-
ποιούν γι αυτούς οι γείτονές τους. Λέγονταν Τερμίλες. Όταν όμως ήρθε από 
την Αθήνα ο Λύκος, ο γιος του Πανδίονος (εξοργισμένος κι αυτός από τον α-
δελφό του Αιγέα), κι έμεινε στη χώρα των Τερμίλων κοντά στο Σαρπηδόνα, 
έτσι τότε, από το όνομα του Λύκου, με τον καιρό ονομάστηκαν Λύκιοι. Τα έθιμα 
τους είναι εν μέρει κρητικά και εν μέρει Καρικά…» (Ηρόδοτος Α, 172 - 173) 

« Κάποτε η Κρήτη ερημώθηκε και τότε άνθρωποι διαφόρων εθνικοτή-
των, αλλά κυρίως Έλληνες ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη. Έπειτα 
στην Τρίτη γενιά μετά το θάνατο του Μίνωα, ξέσπασε ο Τρωικός πόλεμος, 
στον οποίο οι Κρήτες αποδείχτηκαν από τους καλύτερους πολεμιστές που είχε 
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στη διάθεσή του ο Μενέλαος. Επιστρέφοντας, όμως, στην πατρίδα τους, η α-
νταμοιβή τους για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν ήταν πείνα και πανούκλα που 
έπληξε ανθρώπους και ζώα, σε τέτοιο βαθμό, ώστε η Κρήτη ερημώθηκε για 
δεύτερη φορά από τον πληθυσμό της.  Έτσι, οι σημερινοί Κρήτες, μαζί με ό-
σους απέμειναν από τους προηγούμενους κατοίκους της, είναι η Τρίτη γενιά 
που ζει στο νησί.….» (Ηρόδοτος Ζ , 169 - 171).  

Δ) «Ο Ηρόδοτος αναφέρει ότι ο Μίνωας ήταν ο πρώτος Έλληνας 

θαλασσοκράτορας» (Ηρόδοτος Γ 122 και Δ, 45)  

Ε) Επειδή ο Ηρόδοτος αναφέρει «Την Κρήτη ολόκληρη, στα πα-

λιά χρόνια την είχαν οι βάρβαροι….» (Ηρόδοτος Α, 172 – 173). ορι-

σμένοι λένε ότι οι πρώτοι Κρήτες δεν ήταν Έλληνες, αλλά βάρβαροι 

και μετά που ήρθαν στην Κρήτη οι Αχαιοί και οι Δωριείς έγινε ελλη-

νική. Ωστόσο ο Ηρόδοτος είπε ότι « Την Κρήτη ολόκληρη, στα παλιά 

χρόνια την είχαν οι βάρβαροι….» γιατί γι αυτόν όλοι οι Έλληνες  αρ-

χικά ήταν και βάρβαροι (βλέπε Ηρόδοτος Α 56 - 58) και στη συνέχεια 

αποκόπηκαν πρώτα οι Δωριείς από τους βάρβαρους Πελασγούς και 

αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το ελληνικό έθνος, στο οποίο μετά προ-

σχώρησαν όλοι οι Πελασγοί, καθώς και πολλοί άλλοι βάρβαροι. 
«Το Ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά -  αυτό είναι η πε-

ποίθησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, 
αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, 
αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος 
πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 
58) 

 

 3. Ο ΦΥΛΑΚΑΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΤΑΛΩΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ 

ΚΡΗΤΗΣ, ΤΗΣ ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΜΙ-

ΝΩΑ 
  

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα στο έργο του «Μίνως: «Ο Μίνωας 

χρησιμοποιούσε τον (Ραδάμανθυ) ως φύλακα των νόμων στην πόλη, 

ενώ στην υπόλοιπη Κρήτη τον Τάλω. Ο Τάλως λοιπόν επισκεπτόταν 

τρεις φορές το χρόνο τα χωριά, επιβλέποντας την τήρηση των νόμων 

σε αυτά, έχοντας γραμμένους τους νόμους σε χάλκινους πίνακες, απ΄ 

όπου πήρε την ονομασία χάλκινος…. (Πλάτων, «Μίνως», 318 – 320) 

Ο Τάλως, σύμφωνα με τον Απολλόδωρο (Βιβλιοθήκη 1,9) και 

τον Απολλώνιο Ρόδιο (Αργοναυτικά Δ 1638 – 1670) ήταν  ένας φτε-

ρωτός άνθρωπος (ως οι άγγελοι στο Χριστιανισμό) με γιγάντιο χάλ-

κινο σώμα,  που κατασκεύασε ο θεός Ήφαιστος και τον οποίον ο Δίας 

χάρισε στην Ευρώπη, τη μάνα του Μίνωα, για φυλάει και εκείνη και 

την Κρήτη από κάθε επίδοξο εισβολέα και εκείνη μετά τον έδωσε στο 

γιό της το Μίνωα. Είχε μια φλέβα από την κεφαλή μέχρι τη φτέρνα 

του, όπου υπήρχε ένα καρφί και την έφραζε και μέσα της έρεε το 

καλούμενο «ιχώρ», ένα υγρό που τον καθιστούσε αθάνατο, επειδή 

είχε τη δυνατότητα να αναζωογονεί το σώμα του. Γύριζε τις ακτές του 
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νησιού τρεις φορές τη μέρα και  έδιωχνε τα εχθρικά καράβια πετώ-

ντας τους πέτρες. Αν οι εχθροί είχαν ήδη αποβιβαστεί, τους έκαιγε με 

την ανάσα του ή πυράκτωνε το χάλκινο σώμα του, τους αγκάλιαζε 

σφιχτά πάνω του κι έτσι τους έκαιγε. Το τέλος του Τάλω ήρθε όταν 

συναντήθηκε με τους Αργοναύτες στον όρμο της Δίκτης («Δικταίην όρ-

μοιο» = σημερινός κόλπος Μεραμβέλου, ενετικά mirabell = ωραία 

θέα), οι οποίοι γύριζαν από την Κολχίδα. Θέλοντας οι Αργοναύτες να 

δέσουν στο όρμο αυτό αντιμετώπισαν το γίγαντα που τους κρατούσε 

σε απόσταση. Τότε η Μήδεια, που ταξίδευε μαζί τους, μάγεψε τον 

Τάλω οπότε εκεί που σήκωνε βράχους, για να εμποδίσει τους Αργο-

ναύτες να μπουν στον όρμο, χτύπησε τον αστράγαλό του σε μια κο-

φτερή πέτρα οπότε άρχισε να τρέχει το υγρό «ιχώρ» με συνέπεια να 

θανατωθεί. Κατ’ άλλη εκδοχή η Μήδεια μάγεψε τον Τάλω υποσχόμενη 

την αθανασία του κι έτσι μπόρεσε ο Ιάσονας να του αφαιρέσει το 

καρφί στη φτέρνα του που έκλεινε τη μια και μοναδική φλέβα που 

διέτρεχε όλο το κορμί του και περιείχε το «ιχώρ», θανατώνοντάς τον. 

Άλλη εκδοχή αναφέρει ότι τον σκότωσε ο πατέρας του Φιλοκτήτη 

Ποίας, χτυπώντας τον με βέλος στο ίδιο μοναδικό αδύνατο σημείο 

του, πρβ:  
 «Από εκεί (οι Αργοναύτες) επρόκειτο να περάσουμε στην Κρήτη, που πλέει στη θά-

λασσα πιο ψηλότερα από τ’ άλλα νησιά. Ο χάλκινος Τάλως, πετώντας τους πέτρες πάνω από 
τον τραχύ βράχο, τους εμπόδιζε να δέσουν τα σκοινιά του πλοίου στην ξηρά, όταν έφταναν 
στον κλειστό όρο της Δίκτης. (είργε χθονί πείσματ’ ανάψαι Δικταίην όρμοιο κατερχόμενους 
επιωγήν).  Ανήκε στο χάλκινο γένος των ανθρώπων που γεννήθηκαν από τις μελιές, ο τελευ-
ταίος επιζών από εκείνους τους ημίθεους, και τον είχε δώσει στην Ευρώπη ο γιος του Κρόνου, 
για να φυλάει το νησί και με τα χάλκινά  πόδια του είχε γυρίσει τρεις φορές την Κρήτη. Το σώμα 
του ολόκληρο και τα μέλη του ήταν φτιαγμένα από άθραυστο χαλκό, αλλά κοντά στους αστρα-
γάλους, στον τένοντα, είχε μια φλέβα γεμάτη αίμα, κι αυτήν, με τα όρια ζωής και θανάτου, την 
περιέλαβε λεπτός υμένας…..Εκεί που (ο Τάλως) σήκωσε βαριούς βράχους, για να τους εμπο-
δίσει να μπουν στον όρμο, χτύπησε τον αστράγαλό του σε μια κοφτερή πέτρα. Τότε άρχισε να 
τρέχει ο ιχώρ όμοιος με μολύβι που έλοιωνε….(Αργοναυτικά Δ, 1638 – 1670) 

 “εντεύθεν αναχθέντες κωλύονται Κρήτη προσίσχειν υπο Τάλω. τούτον οι μεν του χαλ-
κού γένους είναι λέγουσιν, οι δε υπό Ηφαίστου Μίνωι δοθήναι· ος ην χαλκούς ανήρ, οι δε 
ταύρον αυτόν λέγουσιν. είχε δε φλέβα μιαν από αυχένος κατατείνουσαν άχρι σφυρών· κατά 
δε το τέρμα της φλεβός ήλος διήρειστο χαλκούς. ούτος ο Τάλως τρις εκάστης ημέρας την νήσον 
περιτροχάζων ετήρει· διο και τότε την Αργώ προσπλέουσαν θεωρών τοις λίθοις έβαλλεν. εξα-
πατηθείς δε υπό Μηδείας απέθανεν, ως μεν ένιοι λέγουσι, δια φαρμάκων αυτώ μανίαν Μηδείας 
εμβαλούσης, ως δε τινες, υποσχομένης ποιήσειν αθάνατον και τον ήλον εξελούσης, εκρυέντος 
του παντός ιχώρος αυτόν αποθανείν.”  (Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη 1,9) 

Ειδικότερα η αρμοδιότητά του Τάλω ήταν: 

Α) Η προστασία της Κρήτης  από κάθε επίδοξο εισβολέα, πετώ-

ντας βράχους στα εχθρικά καράβια ή καίγοντας τους εχθρούς με το 

καυτό χάλκινο κορμί του. Γύριζε τρεις φορές την ημέρα όλη την 

Κρήτη. Όταν έβλεπε άγνωστα πλοία να κινούνται απειλητικά προς την 

Κρήτη πετούσε τεράστιους βράχους εναντίον τους βυθίζοντάς τα. Εάν 
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κάποιοι ξέφευγαν και κατάφερναν να πατήσουν στη στεριά, τότε αυ-

τός τους έκαιγε με την ανάσα του ή πυράκτωνε το χάλκινο σώμα του 

και μετά τους αγκάλιαζε σφιχτά πάνω του και φυσικά πέθαιναν. 

Β) Να γυρίζει με τις χάλκινες πλάκες του νόμου όλο το νησί για 

ενημέρωση του κόσμου και συνάμα να φροντίζει για την εφαρμογή 

τους, 

Γ) Η προστασία της πριγκίπισσας Ευρώπης, γυναίκας του Δία. 

 

 

Δίδραχμο (στατήρας) Φαιστού 
Κρήτης, 280 π.Χ., με τη Λαίλαπα, 
το σκυλί της Ευρώπης και τον 
Τάλω, προστάτη της Ευρώπης, 
των νόμων και της Κρήτης. 

 

 

Δίδραχμο Φαιστού, 350 – 300 
π.Χ. με το φτερωτό (άγγελο) 
Τάλω και τον Ταύρο Κρήτης, πα-
τέρας του Μινώταυρου 

 

 

4. Η ΠΡΙΓΚΙΠΙΣΣΑ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΥΡΩΠΗ = 

ΟΙ ΗΠΕΙΡΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ  ΚΑΙ ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ 
 
Από τα λεγόμενα του Ηρόδοτου (Δ 45) και του Άνδρωνα του Αλικαρνασ-

σέα (ANDRWN GEOGRAFIA, αποσπάσματα, Tzetze Lyc.894) προκύπτει ότι 
οι αρχαίοι Έλληνες αρχικά θεωρούσαν ότι οι ήπειροι ήσαν τρεις: η Ασία, η Λι-
βύη και η Θράκη και η Κρήτη ανήκε τότε στην ήπειρο Θράκη . Μετά οι ήπειροι 
έγιναν τέσσερεις, δηλαδή συν την ήπειρο η Ευρώπη, στην οποία ανήκε τώρα 
και η Κρήτη και που η ήπειρος αυτή ονομάστηκε έτσι προς χάρη της πριγκί-
πισσας Ευρώπης, την οποία είχανε κλέψει και φέρει στην Κρήτη οι Κρήτες.  
Σύμφωνα με το μύθο που αναφέρει ο Άνδρωνας ο Αλικαρνασσέας, ο Ωκεανός 
είχε δυο γυναίκες την Πομφολύγη και την Παρθενόπη, από τις οποίες από-
κτησε τέσσερις  κόρες, την Ασία, τη Λιβύη, την Ευρώπη και τη Θράκη απ΄όπου 
λένε ονομάστηκαν έτσι οι χώρες: 

 «‘Ανδρων δε ο Αλικαρνασσεύς Ωκεανός φημί γήμαι δυο γυναίκας, Πομ-
φολύγην και Παρθενόπην, εξ ων τέσσαρας θυγατέρας γεννά της μεν Ασίαν και 
Λιβύην, θάτερας δε Ευρώπην και Θράκην, αφ ων λέγει και κληθήναι τα χώρας. 
(ANDRWN GEOGRAFIA, αποσπάσματα, Tzetze Lyc.894) 

Σύμφωνα με άλλο μύθο το όνομα της Ηπείρου Ευρώπης προέρχεται 
από την πριγκίπισσα Ευρώπη, τη μάνα του Μίνωα, την οποία έκλεψαν οι 
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Κρήτες από την πόλη Τύρρο της Φοινίκη (χώρα της Ασίας), που όμως την 
ονοματοθεσία αυτή ο Ηρόδοτος την αμφισβητεί, λέγοντας: «Όσον για την Ευ-
ρώπη (την ήπειρο), κανείς δεν ξέρει, αν τελικά περιβάλλεται από θάλασσα ούτε 
από πού πήρε το όνομά της ούτε ποιος της το έδωσε, εκτός αν δεχτούμε ότι 
ξεκίνησε από την Ευρώπη, την Τύρρια γυναίκα, και επομένως παλιότερα ήταν 
ανώνυμη, όπως και οι άλλες (ήπειροι). Αυτό είναι απίθανο, γιατί η Ευρώπη (η 
κοπέλα) ήταν από την Ασία και δεν επισκέφτηκε ποτέ τη γη που ονομάζουμε 
τώρα Ευρώπη, αλλά ταξίδεψε μόνο από τη Φοινίκη στην Κρήτη και από εκεί 
στη Λυκία»… (Ηρόδοτος Δ, 45).  

Άλλο η χώρα Θράκη και άλλο η ήπειρος Θράκη. Η χώρα Θράκη, η 
ιδιαίτερη πατρίδα των περίφημων μουσικών της αρχαιότητας: Λίνου, Ορφέα, 
Μουσαίου, Θάμυρη  κ.α.,  βρίσκονταν, σύμφωνα με τον  Απολλώνιος Ρόδιο 
(Αργοναυτικά Α 24- 30 και Β 210 κ.α), άνωθεν της Πιερίας και περιλάμβανε μια 
έκταση από την περιοχή του Ολύμπου στην Πιερία μέχρι τα Στενά του Ελλη-
σπόντου. Ο Απολλώνιος αναφέρει επίσης ότι ο Ορφέας ήταν άρχοντας της 
βιστωνικής Πιερίας, είχε γεννηθεί στην κορυφή της Πιμπληίδας της Θράκης και 
ήταν γιος της Μούσας Καλλιόπης και του Οίαγρου, βασιλιά της Θράκης ( κατ’ 
άλλους του Απόλλωνα). Σήμερα οι ήπειροι είναι 5: η Ασία, η Αφρική, η Ευ-
ρώπη, η Αυστραλία και η Ωκεανία. 

 

5. Ο ΜΙΝΩΑΣ – ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ, ΠΟΤΕ ΕΖΗΣΕ 

ΚΑΙ Η ΜΥΘΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 
 

Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο Μίνωας δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο, 

αφού φέρεται να είναι γιος του θεού Δία και ο Δίας δεν υπήρξε. Ω-

στόσο ο Μίνωας ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Απλά, επειδή ο Μίνωας ήταν 

ο δημιουργός της περίφημης Κρητικής Πολιτείας και θαλασσοκρατο-

ρίας, τους θεσμούς (νόμους, συντάγματα κ.α.) των οποίων αντέγρα-

ψαν όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες, καθώς και οι Ρωμαίοι και έτσι ευημέ-

ρησαν και αυτοί,  μετά θάνατο ανακηρύχτηκαν ισόθεοι, γιοι του Δία 

κ.α., βλέπε π.χ.: Θουκυδίδης (Α – 9), Πλούταρχος («Σόλων» και 

«Λυκούργος» 4-7), Ηρόδοτος (Α 65), Διονύσιος Αλικαρνασσεύς (Ρω-

μαϊκή Αρχαιολογία, Λόγος Β’ LXI. 1-2), Ισοκράτης («Παναθηναϊκός») 

κ.α. 

Αλλά και οι Αττικοί συγγραφείς, επειδή ο Μίνωας κατέλαβε την 

Αθήνα, του έπλασαν το μύθο του Μινώταυρου (βλέπε Πλάτων «Μί-

νως»). 

 Ειδικότερα, επειδή ο Μίνωας με το αδελφό του το Ραδάμανθυ 

θέσπισαν για πρώτη φορά νόμους (σύνταγμα διακυβέρνησης και νό-

μους εμπορίου και συναλλαγών κ.α.), που από τη μια ωφέλησαν ό-

λους τους Έλληνες, καθώς και τους Ρωμαίους και άλλους λαούς  και 

από την άλλη οι νόμοι αυτοί ήταν ανάλογοι με το περί θείων (δικαίου, 

θρησκείας και ηθών και εθίμων) αίσθημα, γι αυτό, σύμφωνα με τους 

αρχαίους συγγραφείς υμνούνται από όλους τους Έλληνες ή γι αυτό 

μετά το θάνατό τους τους ανακήρυξαν ισόθεους και κριτές στον Άδη 
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ή γι αυτό ειπώθηκε ότι ήταν γιοι του θεού Δία ή ότι έπαιρναν τους 

νόμους  κατευθείαν από το Θεό Δία στο όρος Δίκτη ή ότι οι νόμοι τους 

ήταν θεϊκοί κ.α.  

Κάτι τέτοιο έγινε και με το Μ. Αλέξανδρο και πολλούς άλλους 

ηγεμόνες της αρχαιότητας.  

 

Σύμφωνα επίσης  με τον Όμηρο και τον Ηρόδοτο, ο Μίνωας 

έζησε τρεις γενιές πριν από τον Τρωικό πόλεμο, ο εγγονός του Μίνωα, 

ο Ιδομενέας, ήταν αρχηγός των Κρητών στον πόλεμο αυτό.  

Σύμφωνα με το Πάριο Χρονικό (είναι τρεις μεγάλες πλάκες από 

μάρμαρο Πάρου όπου οι αρχαίοι έγραφαν τα πιο σημαντικά πρόσωπα 

και γεγονότα), το Διόδωρος Σικελιώτη (βίβλος 4, 60 ), τον Πλού-

ταρχο (Θησεύς),  τον Πλάτωνα (Μίνως) κ.α.,  με το όνομα Μίνωας 

υπήρχαν δυο βασιλιάδες,  ο Μίνωας ο πρώτος  και ο Μίνωας δεύτερος. 

Σύμφωνα επίσης με το Πάριο Χρονικό: Ο κατακλυσμός επί Δευκαλί-

ωνα έγινε το 1265 π.Δ. = 1529 π.Χ.  Ο Μίνωας Α’ βασίλευε στην 

Κνωσό το  έτος 1450 π.Χ. και είναι εκείνος που ανακάλυψε το σίδηρο. 

Ο Μίνωας Β’ ήταν που έλεγε ότι ήταν γιος του Δία και  βασίλευε το  

έτος 1031 πριν από το Διόγνητο = 1294 π.Χ., ίδια εποχή που βασί-

λευε στην Αθήνα ο Αιγέας, επί βασιλείας του οποίου είχε πάει στην 

Κρήτη εξόριστος ο Δαίδαλος, αλλά και ο Θησέας, για να σκοτώσει το 

Μινώταυρο. 

 

Ο ΜΙΝΩΑΣ ΗΤΑΝ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ 

 

Ο μυθογράφος Απολλόδωρος (Γ 1.1-3), σχετικά με το Μίνωα, 

αναφέρει ότι ο Δίας μετέφερε την Πριγκίπισσα Ευρώπη από τη Φοι-

νίκη  στην Κρήτη όπου γέννησε το Μίνωα, το Ραδάμανθυ και το Σαρ-

πηδόνα. Ακολούθως, επειδή ο Δίας εγκατέλειψε την Ευρώπη, εκείνη 

παντρεύτηκε το βασιλιά της Κρήτης Αστέριο, ο οποίος υιοθέτησε τα 

παιδιά της («Ευρώπην δὲ γήμας Αστέριος ὁ Κρητών δυνάστης τους εκ 

ταύτης παίδας ἔτρεφεν…» ) . Όταν πέθανε  ο βασιλιάς Αστέριος, ε-

πειδή δεν είχε παιδιά,  βασιλιάς της Κρήτης έγινε ο Μίνωας(« Αστε-

ρίου δε άπαιδος αποθανόντος Μίνως, βασιλεύειν θέλων Κρήτης…») ., 

κάτι για το οποίο στασίασε ο αδελφός του Ραδάμανθυς, όμως ηττή-

θηκε και προ αυτού έφυγε και πήγε και έκτισε τη Μίλητο στη Μ. Α-

σία.   ( Απολλόδωρος Γ 1,1-3) . 

Αντίθετα ο ιστορικός Ηρόδοτος, σχετικά με το Μίνωα,  αναφέρει 

ότι η αρπαγή της πριγκίπισσας Ευρώπης από τη Φοινίκη, σύμφωνα με 

τους Πέρσες και τους υπολογισμούς του, δεν έγινε από το Δία, αλλά 

«από κάποιους Έλληνες, οι οποίοι πάτησαν πόδι στην Τύρο της Φοι-

νίκης και άρπαξαν τη θυγατέρα του βασιλιά την Ευρώπη. Μπορεί να 

ήταν Κρήτες». («…. Είησαν δ’ αν ούτοι Κρήτες..», (Ηρόδοτος Α, 2 - 

5) . Όταν όμως στην Κρήτη συνεπλάκησαν τα παιδιά της Ευρώπης, ο 
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Μίνωας με το Σαρπηδόνα,  για το ποιος θα γίνει βασιλιάς, επεκράτησε 

ο Μίνωας και έδιωξε το Σαρπηδόνα με τους στασιαστές του και αυτοί 

κυνηγημένοι κατέφυγαν στην  Ασία, στο μέρος που ονομάζεται γη 

της Μιλυάδας (Ηρόδοτος Α, 172 - 173). 

Συνεπώς ο Μίνωας ήταν γιος όχι του Δία, αλλά του βασιλιά της 

Κρήτης Αστέριου. Απλά ο Δίας λεγόταν ότι ήταν γιο του θεού Δία για 

τους λόγους που θα δουμε πιο κάτω. 

Ο βασιλιάς της Κρήτης Αστέριος ήταν γιος του βασιλιά Τέκτα-

μου, ο οποίος είχε έρθει με μετανάστες από το Πελασχικό Άργος (= 

η Θεσσαλία) στην Κρήτη, όταν εκεί έγινε κατακλυσμός. Ο  Τέκταμος 

ήταν γιος του βασιλιά Δώρου (απ΄όπου ονομάστηκαν έτσι οι Δωριείς) 

και αυτός ήταν γιος του βασιλιά Έλληνα στο Πελασγικό Άργος (= η 

Θεσσαλία)(, όπως λένε οι άλλοι αρχαίοι συγγραφείς και όπως θα 

δούμε στα πιο κάτω. 

 
Ο ΜΙΝΩΑΣ ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ, 

ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ 

 

Σύμφωνα με τον Αρριανό, το Διόδωρο, το Στράβωνα κ.α. ο Μί-

νωας, όπως και πολλοί άλλοι αρχαίοι νομοθέτες: Λυκούργος, Μνεύης 

κ.α. προσποιούνταν ότι ήταν γιοι του Θεού ή έλεγαν ότι οι νόμους 

τους πάρθηκαν κατευθείαν από το θεό, έτσι ώστε να είναι θείες επι-

ταγές ή επειδή οι νόμοι του Μίνωα ήταν τόσο σημαντικοί, που γεννή-

θηκε στην ιδέα των Κρητών ότι τους εμπνεύστηκε από το Δία ή του 

τις έδινε (ο πατέρας του) ο Δίας. 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης συγκε-

κριμένα αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι ι-

σχυρίζονται ότι ο Μίνωας είναι ένας 

Έλληνας νομοθέτης που προσποιού-

νταν ότι έπαιρνε τους νόμους του από 

το Θεό, κάτι ως έκανε και ο δικός τους 

ο Μνεύης κ.α., για να τους σέβονται 

οι άνθρωποι κ.α., πρβ:   
«Τώρα πρέπει να μιλήσουμε για τους νομο-

θέτες της Αιγύπτου. Πρώτος, λένε, που έπεισε το 
λαό να χρησιμοποιεί γραπτούς νόμους ήταν ο 
Μνεύης. Αυτός λοιπόν προσποιήθηκε πως του έ-
δωσε τους νόμους ο Ερμής, με τη διαβεβαίωση πως 
θα φέρουν μεγάλα καλά στη ζωή των ανθρώπων, 

όπως ακριβώς έκανε, λένε, στους Έλληνες ο Μίνωας στην Κρήτη και ο Λυκούργος στους 
Λακεδαιμονίους, που ο ένας είπε ότι πήρε τους νόμους από το Δία και ο άλλος από τον 
Απόλλωνα. Τούτο το είδος της επινόησης παραδίδεται ότι χρησιμοποιήθηκε και σε πολλούς 
άλλους λαούς και στάθηκε αίτιο πολλών αγαθών σε όσους το πίστεψαν. Στους κατοίκους της 
Αριανής ιστορείται ο Ζαθραύστης προσποιήθηκε ότι του έδωσε τους νόμους το καλό πνεύμα, 
στους ονομαζόμενους Γέτες, ο Ζάλμοξις  (sc εννοεί μάλλον τον Ζαρατούστρα) έκανε το ίδιο 

Νόμισμα Κνωσού, 3ος αι. π.Χ., 
(Μουσείο Ηρακλείου). 



111 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

λέγοντας ότι πήρε τους νόμους από τη θεά Εστία, ενώ στους Ιουδαίους ο Μωυσής απέδωσε 
τους νόμους στο θεό που λέγονταν Ιάως, κι αυτό έκαμα όλοι είτε επειδή πίστεψαν πως μια 
σύλληψη που θα ωφελούσε την ανθρωπότητα ήταν αξιοθαύμαστη και θεϊκή είτε επειδή έκριναν 
πως ο απλός λαός θα υπάκουε με μεγαλύτερη προθυμία σε νόμους που υπαγορεύτηκαν από 
θεούς με υπεροχή και δύναμη». (Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος Α, 94) 

<< Ο ίδιος (ο Μίνωας) θέσπισε και αρκετούς νόμους για τους Κρήτες, προσποιούμενος 
ότι τους έλαβε από τον πατέρα του το Δία …..  Από τη μεγάλη του δικαιοσύνη βγήκε ο μύθος 
ότι τον έκαναν δικαστή στον Άδη, όπου ξεχωρίζει τους ευσεβείς από τους πονηρούς……..>>  
(Διόδωρος Σικελιώτης, Βίβλος 5, 78 και 79)   

Ο Αρριανός λέει ότι ο Μίνωας, ο Ραδάμανθυς, ο Αιακός και ο Μ. Αλέ-
ξανδρος ήταν βασιλιάδες που ισχυρίζονταν ότι είναι γιοι θεών για πονηρούς 
λόγους, για να γίνουν σεβαστοί από τους υπηκόους τους, πρβ: « Ο Αλέξαν-
δρος ακόμη κι όταν έλεγε ότι είναι γιος θεού, δεν μου φαίνεται τεράστιο το 
σφάλμα του, μπορεί να ήταν και πονηριά, για να γίνεται πιο σεβαστός από 
τους υπηκόους τους. Εξάλλου δεν νομίζω ότι ήταν κατώτερος βασιλιάς από το 
Μίνωα, το Ραδάμανθυ και τον Αιακό, που οι άνθρωποι δεν τους θεώρησαν 
αλαζόνες, όταν ισχυρίστηκαν ότι είναι γιοι του Δία» (Αρριανός, Αλεξάνδρου 
Ανάβασις 2 29) 

Ο  Στράβωνας λέει από τη μια ότι  ο Μίνωας ήταν σπουδαίος θαλασσο-
κράτορας και νομοθέτης και από την άλλη ότι προσποιούνταν  ότι έπαιρνε τους 
νόμους κατευθείαν από το Δία», εννοείται, για να θεωρούνται οι εντολές (οι 
νόμοι) του ως  θείες  επιταγές, πρβ 

 «ο Μίνωας και κάθε ένατο χρόνο, καθώς φαίνεται, ανέβαινε στη σπηλιά 
του Δία και έμενε εκεί. Επέστρεφε με γραπτές διατάξεις που έλεγε πως είναι 
προσταγές του Δία. Γι αυτό και ο ποιητής (ο Όμηρος) λέει: Εδώ βασίλευε ο 
Μίνωας που μιλούσε με το μέγα Δία κάθε εννιά χρόνια....» (Στράβων «Γεω-
γραφικά» Ι’, C 476 – 477).  

«Έφυγε τότε (ο Λυκούργος) για την Κρήτη.  Εκεί ήρθε και πλησίασε το 
Θάλητα , ένα μελοποιό και νομοθέτη. Έμαθε από αυτόν τον τρόπο που ο Ρα-
δάμανθυς  πρώτα και αργότερα ο Μίνωας έφερναν τους νόμους τους, τάχα 
από το Δία προς τους ανθρώπους...» (Στράβων, Γεωγραφικά Ι, C 481 - 483, 
17 – 20) 

 
Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΜΙΝΩΑ ΚΑΙ ΡΑΔΑΜΑΝΘΥ (ΚΡΙΤΕΣ 

ΣΤΟΝ ΑΔΗ) 

 
Ο Όμηρος και ο Απολλόδωρος αναφέρουν ότι οι νομοθέτες Μί-

νωας και Ραδάμανθυς μετά θάνατο ανακηρυχτήκαν κριτές στον Αδη, 

πρβ:  
«Ραδάμανθυς δε τοις νησιωταις νομοθετων, αύθις φυγών εις Βοιωτιαν 

Αλκμήνην γαμεί, καὶ μεταλλάξας ἐν Αιδου μετά Μίνωος δικάζει. Μίνως δε 
Κρήτην κατοικών έγραψε νόμους (Απολλόδωρος Γ 1,2) 

Ουδ’ ότε Φοίνικος κούρης τηλεκλειτοίο 
η τεκε μοι Μίνων τε και αντίθεον Ραδάμανθυν (Ιλιάδα Ξ 321-322) 
"ένθ᾽ η τοι Μίνωα ίδον, Διός αγλαόν υἱόν, 
χρύσεον σκήπτρον έχοντα, θεμιστεύοντα νέκυσσιν, 
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ήμενον, οι δε μιν αμφί δίκας είροντο άνακτα, (οδύσσεια λ 568) 
«Κρητών εβασίλευσεν Αστέριος. Ευρώπη τη Φοίνικος μυθεύεται Ζευς 

μιγήναι. ὁ δ' ην τεθνεώς, ως εν Κρήτη μαρτυρεί αυτού ὁ τάφος. αυτή δ' ην 
Αστερίου τού Κρητών βασιλέω γαμετή, ἐξ ης έσχε τρείς υιούς, Μίνωα καὶ 
Ῥαδάμανθυν και Σαρπηδόνα, οι και ∆ιός εμυθεύοντο παίδες είναι». (Χρονο-
γραφία συνταγείσα υπό Γεωργίου Μοναχού Συγκελλου Γεγονοτος Ταρασιου 
Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως από Αδάμ μέχρι Διοκλητιανού) 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (βίβλος 5, 79)), σχετικά με τη θεοποί-

ηση του Μίνωα και του Ραδάμανθυ, αναφέρει:  
«Ο Ραδάμανθυς από τη μεγάλη δικαιοσύνη του βγήκε ο μύθος ότι τον 

έκαναν δικαστή στον Άδη, όπου ξεχωρίζει τους ευσεβείς από τους πονηρούς. 
Ο Μίνωας την ίδια τιμή αξιώθηκε, γιατί βασίλευε απόλυτα σύμφωνα με τους 
νόμους και με ιδιαίτερη φροντίδα για τη δικαιοσύνη». 

Ομοίως ο Ισοκράτης, ο Αρριανός και πολλοί άλλοι αρχαίοι συγ-

γραφείς αναφέρουν ότι ο Μίνωας με το Ραδαμανθυ, επειδή θέσπισαν 

για πρώτη φορά νόμους (σύνταγμα διακυβέρνησης και νόμους εμπο-

ρίου, που από τη μια ωφέλησαν όλους τους Έλληνες και από την άλλη 

ήταν ανάλογοι με το περί θείων (δικαίου, θρησκείας και ηθών και 

εθίμων) αίσθημα, γι αυτό και υμνούνται από όλους τους Έλληνες ή 

γι αυτό οι αρχαίοι Έλληνες μετά το θάνατό τους τους ανακήρυξαν 

ισόθεους και κριτές στον Άδη ή γι αυτό ειπώθηκε ότι ήταν γιοι του 

Δία ή ότι έπαιρναν τους νόμους  κατευθείαν από το Θεό Δία στο όρος 

Δίκτη ή ότι οι νόμοι τους ήταν θεϊκοί κ.α. 
«Αν είναι έτσι τα πράγματα, αν δεχτούμε ότι έχεις δίκιο, όταν λες  ότι οι άνθρωποι αυτοί 

(οι Σπαρτιάτες) υπήρξαν οι δημιουργοί των καλύτερων θεσμών, τότε, αναγκαστικά, όλοι εκείνοι 
οι άνθρωποι που έζησαν πολλές γενιές πριν οι Σπαρτιάτες εγκατασταθούν στην Πελοπόννησο, 
πρέπει να μη διέθεταν κανένα από αυτά τα προσόντα, δηλαδή ούτε οι στρατιώτες που εκστρά-
τευσαν στην Τροία, ούτε οι σύγχρονοι του Ηρακλή και του Θησέα, ούτε ο Μίνωας, ο γιος του 
Δία, ούτε ο Ραδάμανθης, ούτε ο Αιακός ούτε κάποιος από τους μεγάλους άνδρες που υμνούνται 
γι αυτές τις αρετές, οπότε κακώς έχουν τη φήμη που απολαμβάνουν»… (Ισοκράτους Παναθη-
ναϊκός 205) 

«Θα ‘πρεπε να πεις: Ξένε, δεν είναι τυχαίο που οι νόμοι της Κρήτης  έχουν τόσο μεγάλη 
φήμη σε ολόκληρο τον Ελληνικό κόσμο. Είναι νόμοι δίκαιοι, που προσφέρουν ευτυχία σε ό-
σους τους ακολουθούν, Δίνουν δηλαδή όλα τα αγαθά, τα οποία ανήκουν σε δυο κατηγορίες, 
ανθρώπινα και θεία. …»  (Πλάτωνα, Νόμοι, 625 - 631) 

«Ο Ησίοδος επίσης λέει για το Μίνωα παρόμοια πράγματα. Αναφέροντας το όνομά 
του, λέει: «αυτός ήταν ο πιο βασιλικός απ΄ όλους  τους θνητούς βασιλιάδες και διαφέντευε 
πλήθος γειτονικών λαών, κρατώντας το σκήπτρο του Δία - μ’ αυτό βασίλευε και στις πόλεις». 
Και αυτός, λέγοντας το σκήπτρο του Δία δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά την παιδεία από το 
Δία, με την οποία διηύθυνε την Κρήτη…» (Πλάτων «Νόμοι) 

 

6. ΜΙΝΩΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΟΚΡΑΤΟΡΙΑ 
  

Ο Θουκυδίδης (Α 3 – 9),  ο Στράβων (Ι’, C 476 – 478  και Ι - 

ΙV 6 – 7), ο Διόδωρος (4, 60 και 5, 84), ),  ο Πλάτων (Μίνως και 

νόμοι Δ, 706, b),  Ισοκράτης (Παναθηναϊκός, 43-44), ο , Πλούταρχος 
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(Λυκούργος 4-7 ,  Σόλων  12 - 20),  ο Δ. Λαέρτιος (Επιμενίδης), ο 

Αριστοτέλης (Πολιτικά Β, 1271, 10), ο Διονύσιος Αλικαρνασσέας (Ρω-

μαϊκή Αρχαιολογία) κ.α. αναφέρουν ότι: 

Α) Ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ ήταν οι  πρώτοι 

στον κόσμο που συγκρότησαν πολεμικό ναυτικό και μ’ αυτό έδιωξαν  

από τις Κυκλάδες, που μέχρι τότε ήταν ακατοίκητες, τους  ληστές και 

τους πειρατές Κάρες και Φοίνικες που δεν άφηναν τους Έλληνες να 

προκόψουν και να αποκτήσουν μόνιμη κατοικία και τις εποίκησε με 

μόνιμους κατοίκους που έφερε από την Κρήτη με αποτέλεσμα από τη 

μια ο Μίνωας να γίνει ο πρώτος θαλασσοκράτορας και από την άλλη 

να ελευθερωθούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι και έτσι οι Έλληνες  να μπο-

ρέσουν να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να ασχοληθούν με ναυτικές 

εργασίες και να πλουτίσουν, κάτι που τους βοήθησε μετά  να επικρα-

τήσουν στον Τρωικό Πόλεμο.  

Β) Ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς υμνούνταν από τους Έλληνες, 

γιατί ήταν οι πρώτοι που θέσπισαν σωστούς θεσμούς . Για τα  ίδιο 

λόγο μετά θάνατο ανακηρύχτηκαν ισόθεοι,  γιοι του θεού. Οι νόμοι 

τους ήταν ως οι θεϊκοί. Ειδικότερα ο Μίνωας με τον αδελφό του Ρα-

δάμανθυ είναι οι πρώτοι που δημιούργησαν αξιόλογη πολιτεία. Αφού 

ένωσαν σε ενιαίο σύνολο όλες τις πόλεις – φυλές της Κρήτης, τους 

αυτόχθονες (Ετεοκρήτες και Κύδωνες) με τους επήλυδες (μετανά-

στες: Δωριείς, Αχαιούς και Πελασγούς) καθιέρωσαν πρωτόγνωρους 

για την εποχή θεσμούς για τη σωστή διακυβέρνησή τους. Επί Μίνωα 

αναπτύχθηκαν τα γράμματα και οι τέχνες και επίσης θεσμοθετήθηκαν 

για πρώτη φορά το σύνταγμα, η βουλή, οι βουλευτές, τα κοινά συσ-

σίτια κ.λπ., καθώς και οι νόμοι ανάλογα με το περί θείου  και δικαίου 

συναίσθημα.  Πριν από το Μίνωα ο κάθε  αρχηγός (φύλαρχος ή βα-

σιλιάς κ.λπ.) έκανε ό,τι ήθελε ή όριζε τους νόμους ανάλογα με τις 

προσωπικές του επιθυμίες και αντιλήψεις.  

Γ) Την Κρητική Πολιτεία  αντέγραψαν μετά πρώτα οι Σπαρτιάτες 

με το νομοθέτη Λυκούργο, μετά οι Αθηναίοι με το νομοθέτη Σόλωνα 

και τέλος οι Ρωμαίοι με το νομοθέτη Νο(υ)μά και έτσι και αυτοί εκπο-

λιτίστηκαν και ευημέρησαν. Αυτά όλα ήταν και η αιτία για την οποία 

Μίνωας και Ραδάμανθυς μετά θάνατο ανακηρύχθηκαν ισόθεοι και κρι-

τές του Άδη ή γι αυτό και υμνούνται από όλους τους Έλληνες. 

 

7. ΟΙ ΦΟΙΝΙΚΕΣ, ΟΙ ΚΑΔΜΕΙΟΙ ή ΘΗΒΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑ-

ΝΑΟΙ 

 

Ανατρέχοντας στο Πάριο χρονικό και στους αρχαίους συγγρα-

φείς: Εκαταίο Μιλήσιο (Στράβων 7, 321), Θουκυδίδη (Α, 3 – 9), Η-

ρόδοτο (Ιστορία Α 54 - 58), Ισοκράτη (Παναθηναϊκός, Ελένης εγκώ-

μιο 68 – 69, Πανηγυρικός κ.α.), Διόδωρο (1, 23-24 και 28-29,  Μ, 

Απόσπασμα 3), Πλάτων (Μενέξενος, 245c-d) κ.α., βλέπουμε να 
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αναφέρουν ότι πολύ πριν από τα Τρωικά και συγκεκριμένα το 1500 

π.Χ. ξεσπούν στην Αίγυπτο λοιμώδεις ασθένειες (οι 7 πληγές, σύμ-

φωνα με την Αγία Γραφή) και οι ντόπιοι τις αποδίδουν στους ασεβείς 

αλλόφυλους. Για να αποφύγουν την οργή των ντόπιων  οι  μετανά-

στες που ζούσαν στην Αίγυπτο συσπειρώνονται και φεύγουν σε άλλα 

μέρη.  

Από αυτούς οι Εβραίοι με αρχηγό το Μωυσή πάνε δια ξηράς 

στην Ιουδαία. Οι Δαναοί με πλοία και με αρχηγό το Δαναό ( απ΄ όπου 

και η ονομασία  Δαναοί)  μέσω Ρόδου πάνε στο Άργος της Πελοπον-

νήσου. Όταν έφτασαν εκεί ήρθαν σε σύγκρουση με τους κατοίκους 

του Άργους, που ήταν Αχαιοί στη γενιά. Ωστόσο επειδή από τη μια ο 

βασιλιάς των Αργείων, που ονομάζονταν Γελάνωρ, δεν είχε γιο για 

διάδοχο και από την άλλη δεν επέδειχνε στρατιωτικές ικανότητες για 

νίκη των Αργείων,  οι Αργείοι στο τέλος κάλεσαν το Δαναό αφενός 

για συνθηκολόγηση και αφετέρου να γίνει  κοινός βασιλιάς. Αυτός 

είναι και ο λόγος που μετά στα Τρωικά οι Αργείοι (= οι Αχαιοί κάτοικοι 

του Άργους) ονομάζονταν και Αχαιοί και Δαναοί και Αργείοι και 

απ΄αυτούς κατ’ επέκταση και όλοι οι Έλληνες.  Οι Φοίνικες με αρχηγό 

τον Αγήνορα έφυγαν από τη Θήβα της Αιγύπτου, απ΄όπου και η ονο-

μασία Θηβαίοι, και πήγανε στη Φοινίκη της Ασίας (τη χώρα απέναντι 

από την Κύπρο και όπου οι πόλεις Τύρος, Σιδών κ.α.), εξ ου και η 

ονομασία Φοίνικες. Από εκεί μετά αφενός οι Κρήτες έκλεψαν την Ευ-

ρώπη, τη μάνα του Μίνωα και αφετέρου ένα μέρος τους και με αρχηγό 

τον Κάδμο, απ’ όπου και η ονομασία «Καδμείοι», πέρασε σε πολλά 

ελληνικά νησιά στο Αιγαίο, καθώς και στη Βοιωτία της Ελλάδας όπου 

έκτισαν την Καδμεία ή Θήβα της Ελλάδας.  Η πόλη αυτή ονομάστηκε 

Καδμεία από το όνομα του Κάδμου ή Θήβα από το όνομα της πόλης 

της Αιγύπτου απ΄όπου έφυγαν μετανάστες. Σύμφωνα με το Πάριο 

χρονικό ο Κάδμος ήρθε με Φοίνικες στη Βοιωτία το έτος 1255 πριν 

από το Διόγνητο = το 1519 π.Χ. και έκτισε τη Καδμεία και ο  Δαναός 

με Αιγύπτιους στο Άργος  το έτος 1247 πριν από το Διόγνητο = το 

1511 π.Χ. και αναμείχθηκε με τους εκεί Αχαιούς του Άργους. 

 «Την παλιά εποχή ξέσπασε λοιμώδης ασθένεια στην Αίγυπτο 

και οι ντόπιοι την απέδωσαν στους ασεβείς αλλόφυλους. Προ αυτού 

μερικοί από αυτούς συσπειρώθηκαν και ήρθαν στην Ελλάδα. Αρχη-

γοί τους ήταν ο Κάδμος και ο Δαναός. Οι υπόλοιποι πήγαν στην Ι-

ουδαία, που τότε ήταν ακατοίκητη, και των οποίων επικεφαλής ήταν 

ο επονομαζόμενος Μωυσής, ένας άνδρας με φρόνηση και ανδρεία».  

(Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος Μ, Απόσπασμα 3) 
 «Λένε επίσης οι Αιγύπτιοι πως και οι άποικοι που έφυγαν μαζί με το 

Δαναό από την Αίγυπτο εγκαταστάθηκαν  στην αρχαιότερη σχεδόν ελληνική 
πόλη, στο Άργος και πως οι λαοί των Κόλχων στον Πόντο και την Ιουδαίων 
μεταξύ Αραβίας και Συρίας ιδρύθηκαν ως αποικίες από ανθρώπους που έ-
φυγαν από εκεί….. ο Κάδμος ήταν από τις Θήβες της Αιγύπτου  και μαζί με 
τα άλλα παιδιά γέννησε και τη Σεμέλη. Στα κατοπινά χρόνια, ο Ορφέας, που 
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απόκτησε μεγάλη φήμη ανάμεσα στους Έλληνες για τη μουσική, τις τελετές 
και τα θεολογικά ζητήματα, φιλοξενήθηκε από τους απογόνους του Κάδμου 
και δέχτηκε εξαιρετικές τιμές στις Θήβες». (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 1, 
23-24 και 28-29) 

 «Ο Εκαταίος ο Μιλήσιος λέει ότι η Πελοπόννησο πριν από τους Έλ-
ληνες την κατοίκησαν βάρβαροι. Εξάλλου, ολόκληρη σχεδόν η Ελλάδα κα-
τοικία βαρβάρων υπήρξε, στους παλιούς καιρούς, έτσι λογάριαζαν όσοι μνη-
μονεύουν αυτά τα πράγματα, γιατί ο Πέλοπας έφερε ένα λαό από τη Φρυγία 
στη χώρα που απ' αυτόν ονομάστηκε Πελοπόννησος, κι ο Δαναός από την 
Αίγυπτο, κι οι Δρύοπες, οι Καύκωνες κι οι Πελασγοί κι οι Λέλεγες και 
άλλοι τέτοιοι λαοί μοίρασαν τους τόπους πάνω και κάτω από τον ισθμό. Γιατί 
την Αττική κατέλαβαν Θράκες που ήρθαν με τον Εύμολπο, τη Δαυλίδα της 
Φωκίδας ο Τηρεύς, την Καδμεία οι Φοίνικες που ήρθαν με τον Κάδμο, και 
την ίδια τη Βοιωτία κατέκτησαν οι Aονες, οι Τέμμικες και οι Ύαντες, ως και 
Πίνδαρος φησίν. Ην ότε υας Βοιωτιον ένεπον.  Και από των ονομάτων δε 
ενίων το βάρβαρον εμφαίνεται, Κέκροψ, και Κόδρος, και Αίκλος, και Κόθος, 
και Δρύμας, και Κρίνακος. Οι δε Θράκες, και Ιλλυριοί, και Ηπειρώται, και μέ-
χρι νυν εν πλευραίς εισίν. ΄Τοισι μέντοι μάλλον πρότερον, ή νυν, όπου γε και 
της εν τω παρόντι Ελλάδος αναντιλέκτως ούσης…...» (Στράβων 7, 321).   

 
Σημειώνεται ότι: 
1) Σύμφωνα με το Θουκυδίδη, αλλά και τον Ισοκράτη (Παναθηναϊκός) 

κ.α., οι Φοίνικες αρχικά είχαν πάει στις Κυκλάδες που τότε ήσαν έρημες και 
από εκεί μαζί με τους Κάρες καταλήστευαν τους Έλληνες, πολλές φορές σε 
συνεργασία με άλλους Έλληνες, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να δεινοπαθεί και 
να μην προκόβει. Προ αυτού ο Μίνωας δημιούργησε πρώτος στον κόσμο  πο-
λεμικό ναυτικό με αυτό τους έδιωξε και τις αποίκησε με Κρήτες. 

2) Οι Δαναοί έλαβαν μέρος στον Τρωικό πόλεμο  (έγινε το έτος 1218 - 
1209 π.Χ. ). Αντίθετα οι Καδμείοι ή Θηβαίοι δεν έλαβαν  μέρος στον Τρωικό 
πόλεμο και κατά τα Περσικά μήδισαν, επειδή ήταν βαρβαρικής καταγωγής, κα-
θώς λέει ο Ηρόδοτος.  

 

8. Η ΝΗΣΟΣ ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΦΟΙΝΙΚΗ 

 

Παλιά με το όνομα «Φοινίκη» λεγόταν αφενός μια περιοχή 

της Ασίας απέναντι από την Κύπρο, εξ ου και η ονομασία των κατοί-

κων «Φοίνικες» και αφετέρου ένα νησί στο Τυρρηνικό Πέλαγος (στη 

θάλασσα της Τύρου), κοντά στη Σικελία. Η συνωνυμία αυτή οφείλε-

ται στο ότι και τα δυο αυτά μέρη ανήκαν στους Φοίνικες. Προ αυτού 

κατ’ άλλους αρχαίους συγγραφείς οι γονείς της πριγκίπισσας Ευρώ-

πης ζούσαν στην πόλη Τύρο ή στην πόλη Σιδώνα της Φοινίκης της 

Ασίας και κατ’ άλλους στο νησί Φοινίκη στο Τυρρηνικό πέλαγος. Για 

παράδειγμα ο Ευριπίδης (Φοίνισσαι) και ο Αισχύλος (Επτά επί Θή-

βας) αναφέρουν ότι  η Φοινίκη (το μέρος που ήταν βασιλιάς ο Αγή-

νορας) ήταν ένα νησί («Φοινίσσας από νάσου») που βρισκόταν 
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δυτικά της Ελλάδας και Σικελίας (στη θάλασσα της Τύρου, Τυρρη-

νικό πέλαγος της Ιταλίας), πρβ:  
 «… Κάδμος ηνίκ’ ήλθε γην τήνδ’ εκλιπών Φοίνισαν εναλία χθόνα…..» 

(Ευριπίδης, Φοίνισσαι 1- 10) 
  «Τύριον οιδμα λιπουσ' εβαν ακροθίνια Λοξία  / Φοινίσσας από νά-

σου   Φοίβω δούλα μελάθρων, /  ιν' υπό δειράσι νιφοβόλοις  Παρνασσου κα-
τενάσθη,  /  Ιόνιον κατά πόντον ελάτα πλεύσασα / περιρρύτω υπέρ ακαρπί-
στων πεδίων  Σικελίας / Ζεφύρου πνοαις ιππεύσαντος, εν ουρανω κάλλιστον 
κελάδημα. / πόλεος εκπροκριθεισ' εμας καλλιστεύματα Λοξία  / Καδμείων ε-
μολον γαν κλεινων Αγηνοριδαν ομογενεις επί Λάϊου  πεφθεισ' ενθάδε πύρ-
γους....»  (Ευριπίδης, Φοίνισσαι 210-220) 

Αντίθετα ο Λουκιανός στο έργο  «Ενάλιοι διάλογοι» λέει ότι 

η απαγωγή της Ευρώπης έγινε από την Σιδώνα και στο έργο του 

“Δίκη Συμφώνων» λέει τον Κάδμο νησιώτη:   «και ο γε πρώτος 

ημίν τους νόμους τούτους διατυπώσας, είτε Κάδμος ο νησιώτης είτε 

Παλαμίδης ο Ναυπλίου,  και Σιμωνίδη δε ένιοι προσάπτουσι τον προ-

μήθειαν ταύτηνου τη τάξει μόνον, καθ’ ην αι προεδρίαι βεβαιούνται, 

διώρισαν, τι πρώτον έσται ή δεύτερον, αλλά και ποιότητας, ας έκα-

στον ημών έχει, και δυνάμεις συνείδον». 
 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 
1) Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5,7») αναφέρει ότι πιο πέρα από τη Σικε-

λία και σε απόσταση 150 σταδίων υπήρχαν οι Αιόλιδες νήσοι  που ήσαν οι 
εξής επτά: Στρογγύλη, Ευώνυμος, Διδύμη, Φοινικώδης, Ερικώδης, Ιερά Η-
φαίστου και Λιπάρα, όπου υπήρχε και ομώνυμη πόλη. Σήμερα τα νησιά αυτά 
λέγονται: Στρόμπολι, Πανάρα, Σαλίνα, Φιλικούρι, Αλικούρι, Βουλκάνο και Λί-
παρι.Επομένως η έπαυλη, κατά τους αρχαίους της Ευρώπης,  ήταν και το 
νησί Φοινικώδες ή Φιλικούρι. 

2) Το όνομα «Φοινίκη» σημαίνει περιοχή με Φοίνικες ή γη αιματόχροη 
(πορφυρόχρου). Ετυμολογία από το «φόνος» >  φονιjos -  φοίνιος,α,ο  = αυ-
τός που έχει το χρώμα ή τις ιδιότητες του φόνου, ο αιματόχρους (= πυρρό-
χρους, πορφυρός....). Παρέβαλε και:  "Φοινίου σάλον" = ζάλη φονική (Οιδί-
πους Τύραννος), "φοινίου μάχας" = φονικής (αιματόβαφης) μάχης, "εξεφοί-
νισσον ποδών" = αιματοβαμμένα πόδια,  "φοινικολόφοιος δράκοντας" = με 
αιματόβαφο λοφίο δράκουλας,    "Αρη τε φοίνιον" = ο φονιάς Χάρος (Ευριπί-
δης Φοίνισσαι), «φοινίαισι χερσίν» = χέρι φονικό (Αντιγόνη).  Το δέντρο "Φοί-
νικ(α)ς > Φοίνιξ" λέγεται έτσι λόγω του αιμάτινου χρώματος των καρπών του 
απ' όπου  έβγαινε και το ερυθρό (φονικό > φοινικί) βερνίκι. Το δέντρο φοίνι-
κας  λέγεται και  βάϊ (πληθ.  τα βάγια), καθώς και χουρμαδιά, ενώ στα σημι-
τικά  λέγεται «καφ». Φοινοκαλιά = θάμνος της Κρήτης που κάνει κατακόκκι-
νους σαν αίμα καρπούς. Ο ερωδιός "Φοίνιξ" ( = αραβικά bennu) λέγεται έτσι 
λόγω του, αιμάτινου (πυρρόχρου) χρώματος των πτερών του, ο φοινικόπτε-
ρος. Φοίνιξ λέγεται και το μυθικό πουλί του ήλιου, του φωτός, αυτό που ανα-
γεννιέται από την τέφρα του ή που   συμβολίζει την παντός είδους  αναγέν-
νηση, ακόμη  και το γραπτό λόγο που αναγεννιέται  με το  διάβασμα.  
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9. ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΚΑΔΜΕΙΩΝ Ή ΘΗΒΑΙΩΝ 
 

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (Α - 2)  οι Φοίνικες, μεγάλο μέρος 

των οποίων ήρθε στην Ελλάδα, είχαν αφετηρία τους την Ερυθρά 

θάλασσα, άρα είχαν διαφορετική καταγωγή από αυτή που είχαν οι 

κάτοικοι των άλλων πόλεων της Ελλάδος, πρβ: «Οι λόγιοι των Περ-

σών βρίσκουν του Φοίνικες αίτιους της έχθρας μεταξύ Ελλήνων και 

βαρβάρων. Λένε δηλαδή πως αυτοί, φτασμένοι από τη θάλασσα που 

ονομάζεται Ερυθρά σε τούτη εδώ τη θάλασσα, αφού κατοίκησαν το 

χώρο που και τώρα κατοικούν, άρχισαν αμέσως μακρινά ταξίδια, με-

ταφέροντας εμπορεύματα αιγυπτιακά και ασσυριακά, να πιάνουν και 

σε άλλα λιμάνια και προπαντός στο Άργος…» (Ηρόδοτος Α, 2).   

Ωστόσο στις τραγωδίες οι φυλές των Φοινίκων που ζούσαν 

στην Ελλάδα, οι Καδμείοι ή Θηβαίοι ή Αγηνορίδες, ονομάζονται και 

αυτοί Έλληνες, επειδή κατοικούσαν πολλά χρόνια μαζί με τους Έλ-

ληνες και είχαν εξελληνιστεί. Έτσι ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής κ.α. α-

ναφέρουν ότι οι Αγηνορίδες  (= τα παιδιά  και οι απόγονοί  του 

Αγήνορα, τα παιδιά του Κάδμου  Λάϊος, Πολυνείκης, Οιδίποδας 

κ.τ.λ. καθώς και οι Θηβαίοι ή Καδμείοι)  ήσαν Έλληνες, Δαναοί  και 

μίλαγαν ελληνικά («Ελλάδος φθόγγον χέουσαν»), πρβλ:  
 « Ω γης Ελλάδος στρατηλάτες  Δαναω άριστης, οιπερ ηλθατ΄  εν-

θάδε, Κάδμου τε λαός, μήτε Πολυνείκους χάριν.. (Ευριπίδης, Φοίνισσαι 1220 
-12230) 

« σφυρών σιδηρά κέντρα διαπείρας μέσον΄  όθεν νυν Ελλάς ωνόμαζεν 
Οιδίπους  (Ευριπίδης, Φοίνισσαι 26-29) 

«Θήβας πυρώσας τάσδε Πολυνείκης Θεοις ασπίδας εθηκε; μηδέποτ', ω 
τέκνον, κλέος τοιόνδε σοι γένοιθ' υφ' Ελλήνων λαβειν».. (Ευριπίδης, Φοί-
νισσαι 580)    

 

ω Ζέα τε και Γη και πολισ-
σούχοι θεοί, 

Αρα τ᾽ Ἐρινύς πατρός η με-
γασθενής, 

μη μοι πόλιν γε πρυμνόθεν 
πανώλεθρον 

ἐκθαμνίσητε δῃάλωτον, Ελ-
λάδος 

 

Ώ Δία και Γη και Θεοί προστάτες 
της πατρίδας, 

κι ω Κατάρα, τρανή Ερινύα του 
πατέρα, 

μη μου απ' τη ρίζα σύγκορμα ξεθε-
μελιώστε 

αφανισμένη απ' τους εχθρούς μια 
πολιτεία 
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φθόγγον χέουσαν, και δό-
μους εφεστίους· 

ελευθέραν δε γην τε και Κάδ-
μου πόλιν 

ζυγοῖσι δουλίοισι μήποτε 
σχεθεῖν· 

γένεσθε δ᾽ ἀλκή· ξυνὰ δ᾽ 
ἐλπίζω λέγειν· 

πόλις γὰρ ευ πράσσουσα 
δαίμονας τίει. 

Αἰσχύλος «Επτά επί Θήβας” 
(70 -80) 

 

πού κραίνει γλώσσα Ελληνική, 
μηδέ τα σπίτια 

πού τίς εστίες σας έχουνε, και μην 
αφήστε 

μια χώρα ελεύτερη, την πόλη αυτή 
του Κάδμου, 

να πέση σε σκλαβιάς ζυγό, μα 
σώσετέ μας, 

πούν' και δικό σας διάφορο· γιατί 
μια χώρα 

μόν' όταν ευτυχή, τιμά και τους θε-
ούς της. 

 
Σημειώνεται ότι 
1) Οι Καδμείοι ή Θηβαίοι δεν έλαβαν  μέρος στον Τρωικό πόλεμο και 

κατά τα Περσικά μήδισαν, επειδή ήσαν βαρβαρικής καταγωγής, καθώς λέει ο 
Ηρόδοτος, ο λόγος και για τον οποίο τους κατέκρινε πάρα πολύ. Αποτέλεσμα 
του γεγονότος αυτού ήταν να υποδουλωθούν μετά από τους Αθηναίους. Αρ-
γότερα τους ελευθέρωσαν οι Σπαρτιάτες με αντάλλαγμα να τους βοηθήσουν 
να γίνουν ηγεμόνες της Ελλάδας, κάτι που έκαναν Μετά οι Θηβαίοι συμμαχούν 
με τους ηττημένους Αθηναίους και με χρηματική βοήθεια των Περσών στρέφο-
νται εναντίον των Σπαρτιατών με σκοπό να ηγεμονεύσουν αυτοί τώρα της Ελ-
λάδας. Αυτό έγινε, όμως μόνο για 9 χρόνια, γιατί  οι Μακεδόνες, αρχικά με το 
Φίλιππο και μετά με το Μέγα Αλέξανδρο, κατεβαίνουν και καταστρέφουν εκ 
βάθρων τη Θήβα και έτσι οι Μακεδόνες έγιναν τώρα οι νέοι ηγεμόνες της Ελ-
λάδας  

2) Μερικοί λένε ότι η λέξη «Κάδμος» είναι σημιτική και σημαίνει ο άν-
θρωπος που ήρθε εξ ανατολών», όμως αυτό είναι αυθαίρετο. Το όνομα «Κάδ-
μος έχει σχέση με τις ριζικές λέξεις: «(κ)άδ-ω ή ιωνικά κήδω = με αποβολή του 
κ «άδω»  = τραγουδώ, ψάλω, θρηνώ κ.α. , κάδοι, κάδουνια ή κουδούνια ή 
κώδωνες κ.α. Παρέβαλε ότι ο μύθος του Κάδμου και των απογόνων του 
(Λάιου, Οιδίποδα κ.τ.λ.) περιστρέφονται γύρω από ωδές, φόνους (Φοινίκη) ή 
κηδείες κ.α. 

 

10. Η ΚΤΙΣΗ ΤΗΣ  ΚΑΔΜΕΙΑΣ  Ή ΘΗΒΑΣ 
  

Σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, η πόλη της Θήβας κτί-

στηκε από τον Κάδμο σε ανάμνηση της ιδιαίτερης γενέτειρας του, της 
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Θήβας της Αιγύπτου. Όταν ο Δίας έκλεψε την Ευρώπη από τη Φοι-

νίκη, οι γονείς της, ο βασιλιάς Αγήνορα και η γυναίκα του Τηλεφάσσα, 

έδωσαν εντολή στον γιο τους Κάδμο να φύγει με καράβια και στρατό, 

για να τη βρει. Εκείνος άρχισε να γυρνάει όλο τον κόσμο προκειμένου 

να βρει την αδελφή του, όμως επειδή δεν την έβρισκε και επειδή δεν 

ήθελε να γυρίσει πίσω χωρίς αυτή, έκτισε την πόλη Καδμεία ή Θήβα 

στη Βοιωτία όπου έμεινε εκεί με τους συντρόφους του. Το μέρος όπου 

ακριβώς κτίστηκε η πόλη του το υπέδειξε μια αγελάδα. Εκεί, με τη 

βοήθεια της θεάς Αθηνάς, σκότωσε ένα δράκοντα, απόγονο του Άρη, 

που φύλασσε την πηγή του θεού· γι’ αυτό το λόγο και τιμωρήθηκε σε 

οκταετή δουλεία. Μετά την παρέλευση των οχτώ χρόνων, ο Άρης όχι 

μόνο συγχώρησε τον Κάδμο, αλλά του έδωσε για γυναίκα του την 

κόρη του, Αρμονία. Μετά από συμβουλή της Αθηνάς, ο Κάδμος έ-

σπειρε τα δόντια του Δράκου στη γη και απ’ αυτά εξήλθαν οι Σπαρτοί, 

οι οποίοι ήταν οπλισμένοι και οργισμένοι. Ο Κάδμος για να τους νική-

σει τους έριχνε πέτρες, ενώ αυτοί νόμιζαν ότι οι πέτρες προέρχονταν 

από τους ίδιους, έτσι συνεπλάκησαν και αλληλοσκοτώθηκαν. Απ’ αυ-

τούς επέζησαν μόνο πέντε (Εχίονας, Ουδαίος, Πέλωρος, Υπερήνω-

ρας, Χθόνιος), που μαζί με τον Κάδμο ίδρυσαν τη Θήβα. Ο Κάδμος 

στη Θήβα νυμφεύτηκε την Αρμονία, κόρη του Άρη και της Αφροδίτης, 

με την οποία μετέβηκε στην Ιλλυρία. 

  Σύμφωνα με το Πάριο χρονικό ο Κάδμος ήρθε με Φοίνικες στη 

Βοιωτία το έτος 1255 πριν από το Διόγνητο = το 1519 π.Χ. και έκτισε 

τη Καδμεία. Στη Βοιωτία πριν έρθει ο Κάδμος με Φοίνικες ζούσαν οι 

αυτόχθονες Ωγυγες κ.α., πρβ:   
«Λένε πως οι πρώτοι κάτοικοι της Θηβαίδας χώρας ήταν οι ‘Εκτηνες και 

πως ο βασιλιάς τους ήταν ο αυτόχθονας ‘Ωγυγος. Από το όνομα του οι περισ-
σότεροι ποιητές έδωσαν στη Θήβα τη  επωνυμία Ωγυγία. Λένε ότι επιδημία 
τους αφάνισε και ότι στα μέρη τους ήρθαν αργότερα να κατοικήσουν οι Ύαντες 
και οι Άονες. Εμένα πάντως μου φαίνεται πως δεν ήταν επήλυδες αλλά Βοιω-
τικές φυλές. Όταν εισέβαλε ο Κάδμος με Φοινικικό στρατό και τους νίκησε σε 
μάχη, οι Ύαντες έφυγαν όταν νύχτωσε και οι Άονες ικέτεψαν τον Κάδμο να 
μείνουν κι αυτός τους επέτρεψε να αναμειχθούν με τους Φοίνικες. Οι Άονες 
τότε ζούσαν ακόμα σε κωμοπόλεις, αλλά ο Κάδμος έφτιαξε την πόλη που μέχρι 
σήμερα ονομάζεται Καδμεία. (Παυσανίας, Βοιωτικά 5, 1 – 10)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο  

Η ΚΡΗΤΗ, Η ΙΔΗ, ΟΙ ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ Ή 

Κ(ΟΥ)ΡΗΤΕΣ Κ.Α. 
 

 

1. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ  ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ  Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΑΙΑ  

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5.64-77) αναφέρει ότι σύμφωνα με το 

μύθο των Ατλάντιων της Λιβύης (= η Αφρική, Ηρόδοτος Β 16, ιδιαί-

τερα η περιοχή όπου το όρος Άτλας) , μύθο που δε συμφωνούν οι Κρήτες, 
υπήρχαν δυο βασιλιάδες-θεοί με το όνομα «Δίας». Από αυτούς ο ένας, αυτός 
που βασίλευε στην Κρήτη,  ονόμασε το νησί της Κρήτης  Ιδαία  από το όνομα 
της συζύγου του, που την έλεγαν Ιδαία (Διόδωρος 3,61) και με την οποία απέ-
κτησε δέκα γιους τους Κουρήτες και όταν πέθανε τον θάψανε στην Κρήτη. Ο 

άλλος, ο Ατλάντιος ή άλλως Άμμων Δίας,  μετονόμασε το νησί από Ιδαία σε  
Κρήτη από τη γυναίκα του που την έλεγαν Κρήτη και η οποία ήταν κόρη ενός 

των Κουρητών», ο οποίος λόγω τω ευεργεσιών του έκανε εν ζωή,  μετά 

τη μετάστασή του από τους ανθρώπους στον ουρανό οι Ατλάντιοι τον 

αγόρευσαν θεό και κύριο του σύμπαντος κόσμου στον αιώνα το άπα-

ντα (Διόδωρος 3.70-71). 
«Ο Κρόνος, σύμφωνα με τον μύθο (των Ατλάντιων), που ήταν αδελφός του Άτλαντα και 

διακρινόταν για την ασέβεια του  και την πλεονεξία του , παντρεύτηκε την αδελφή του Ρέα και 
απέκτησε το Δία , που αργότερα ονομάστηκε Ολύμπιος. Είχε υπάρξει όμως και άλλος Δίας , 
αδελφός του Ουρανού, που βασίλευε στην Κρήτη, …… απέκτησε δέκα γιους τους Κουρήτες, 
ονόμασε το νησί από τη γυναίκα του Ιδαία, όπου ταφηκε μετα το θάνατό του.(«προσαγορεύσαι 
δε και την νήσον από γυναικός Ιδαίαν, εν η και τελευτήσαντα ταφήναι, δεικνυομένου του την 
ταφὴν δεξαμένου τόπου μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων….»). Οι Κρήτες, όμως, δεν συμφωνούν  
με αυτά που λέει η μυθολογία των Ατλάντιων». (Διόδωρος 3.61).  

«..Στη μάχη που δόθηκε ο Κρόνος κέρδισε την υπεροχή, ενώ ο Άμμωνας πιεζόμενος 

από σιτοδεία κατέφυγε στην Κρήτη, όπου, αφού παντρεύτηκε την Κρήτη, κόρη ενός από τους 
Κουρήτες που βασίλευαν εκεί τότε, ανέλαβε την εξουσία του τόπου και το νησί που μέχρι τότε 
ονομαζόταν Ιδαία το μετονόμασε Κρήτη από τη γυναίκα του». (Διόδωρος, βίβλος 3..71) 

Ο Διόδωρος  αναφέρει επίσης ότι σύμφωνα με το μύθο των 

Κρητών (Διόδωρος 5.64-70 )  υπήρχε ένας μόνο Δίας, το οποίον «α-

φού τον γέννησε η μάνα του Ρέα στην οροσειρά Ίδη (αλλού λέει Ϊδαία 

όρη»),  τον έδωσε κρυφά να τον αναθρέψουν οι Κουρήτες που κα-

τοικούσαν κοντά στο όρος της Ίδης. Εκείνοι τον πήραν και τον εγκα-

τέστησαν σε κάποιο σπήλαιο. Όταν ο Δίας έφτασε στην ηλικία της 

άνδρωσης πρώτα ίδρυσε μια πόλη στην περιοχή της Δίκτης, όπου 

σύμφωνα με το μύθο που λένε έλαβε χώρα η γέννησή του: «….αν-

δρωθέντα δ’ αυτόν (ο Δίας) φασί πρώτον πόλιν κτίσαι πει την Δίκτα, 
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όπου και τη γένεσιν αυτού μυθολογούσι» Διόδωρος Σικελιώτης 5.70, 

2-6). Μετά τη μετάσταση του Δία από τους ανθρώπους στους Ουρα-

νούς , επειδή είχε ευεργετήσει τους ανθρώπους, οι άνθρωποι τον α-

γόρευσαν Θεό και κάτοικο του Ολύμπου  (Περισσότερα βλέπε: Κεφά-

λαιο 6ο Η ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ «ΚΡΗΤΕΣ ΑΕΙ ΨΕΥΥΤΑΙ») 

 

Και επειδή από τη μια οι Κρήτες λέγανε τη νήσο τους με το 

όνομα Κρήτη και από την άλλη οι Λίβυοι (οι της Αφρικής) λέγανε την 

ίδια νήσο με την ονομασία Ιδαία  γι αυτό και στα αρχαία κείμενα η 

ονομασία:  ΊΔΗ Η ΙΔΑΙΑ ΟΡΗ = ΚΡΗΤΙΚΑ ΟΡΗ (όμως και τα Φρυ-

γικά, γιατί Ίδη υπήρχε και στη Φρυγία), ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ = ΚΡΗ-

ΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ  (= οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτη, που ο Απολ-

λώνιος Ρόδιος ονομάζει και πάρεδρους της Ιδαίας μητέρας (Απολλώ-

νιος Αργοναυτικά Α 1125 – 1135),  ΙΔΑΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ = ΚΡΗΤΙ-

ΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (αυτός  που ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες), Ι-

ΔΑΙΟ ΑΝΤΡΟ = ΚΡΗΤΙΚΟ ΑΝΤΡΟ ( κάθε  σπήλαιο στη νήσο Ιδαία 

ή Κρήτη), ΙΔΑΙΟΣ ΔΙΑΣ = ΚΡΗΤΙΚΟΣ Η ΑΛΛΩΣ ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ 

ΔΙΑΣ Η ΑΛΛΩΣ ΔΙΚΤΑΙΟΣ ΔΙΑΣ (επειδή η Δίκτη όπου γεννήθηκε 

είναι ένα από τα Ιδαία όρη), ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ = ΜΕΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ (ο 

αρχηγός των Κρητών στον τρωικό Πόλεμο )  κ.α. 

 

Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ(ΟΥ)ΡΗΤΙΣ > ΚΡΗΤΗ, Κ(ΟΥ)ΡΗΤΕΣ > 

ΚΡΗΤΕΣ, Κ(ΟΥ)ΡΗΤΑΣ > ΚΡΗΤΑΣ 
 

Ο Αλεξανδρινός γεωγράφος Διονύσιος ο Περιηγητής (Dionysius 
Periegetes «Graece Et Latine»: Cum Vetustis Commentariis ..., Τόμος 2 = 

«Οικουμένης Περιήγησης» (βλέπε και «Ευσταθίου Υπομνήματα» 

498), ο οποίος έζησε επί εποχής του Καίσαρα Αυγούστου (2ος αι. 

μ.Χ.), αναφέρει  ότι η ονομασία Κρήτη, καθώς λένε οι παλαιοί, προ-

ήλθε από το ότι εκεί κατοίκησαν οι Κουρήτες ή με συγκοπή Κ(ου)ρή-

τες > Κρήτες και κατ’ άλλους η Κρήτη είναι επώνυμος του Κ(ου)ρήτα 

> Κρήτα, του γιου του Δία και κατά τον Αρριανό του γηγενή 

Κ(ου)ρήτα >Κρήτα, ο οποίος έκρυψε το Δία στο Δικταίο όρος, τότε 

που τον γέννησε εκεί κρυφά η μάνα του η Ρέα, για να μην τον αφα-

νίσει ο παιδοκτόνος πατέρας του, πρβ: 
 «Κρήτη δε λέγεται, ως οι παλαιοί φασίν, από των εκεί οικησάντων Κουρήτων, οιονεί 

Κουρήτη, και εν συγκοπή Κρήτη. οι δε από Κρητός τινός αυτήν Κρήτη ωνόμασεν υιου του 
Διός. Αρριανός δε φησί Κρης, ου Κρήτη επώνυμον, ο  τον Δια κρύψας εν όρει Δικταίω, 
ότε Κρόνος εμαστευεν εθέλων αφανίσαι αυτόν….»»’ (Dionysius Periegetes: Graece Et Latine : 
Cum Vetustis Commentariis ..., Τόμος 2, Ευσταθίου Υπομνήματα 498.)  

Ο Αρριανός στα «Βιθυνιακά αναφέρει πράγματι: «..δέ φησί 

Κρής, ού Κρήτη επώνυμος, ο τον Δία κρύψας εν όρει Δικταίω, ότε 

Κρόνος εμάστευεν εθέλων αφανίσαι αυτόν».(Αρριανός Βιθυνιακά, 70 

Μ) 
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Ομοίως ο Στέφανος Βυζάντιος, οποίος έζησε στα τέλη του 5ου αι., 

στο έργο του «Εθνικά» (λήμμα «Κρήτη») αναφέρει ότι η νήσος Κρήτη 

από τον Αρχίλοχο ονομάζεται «Κρεήτη», με πλεονασμό του ε,  και 

επίσης ότι η ονομασία «Κρήτη» κατ’ άλλους προέκυψε από συγκοπή 

της λέξης «κόρη, κ(ου)ρήτη» > Κρήτη, Κουρήτες > Κρήτες και κατ’ 

άλλους είναι επώνυμος είτε του κ(ου)ρήτα > Κρήτα, του γιου του Δία 

είτε ενός γηγενούς Κ(ου)ρήτα > Κρήτα, πρβ:  
«Κρήτη, ή μεγίστη νήσος, ήν Κρεήτην έφη Αρχίλοχος κατά πλεονασμόν, 

οι μέν φασιν από τού κόρης κορήτην και Κρήτην κατά συγκοπήν, οι δε από 
Κρητός τού Διός και Ιδαίας νύμφης παιδός, οι δ’ από Κρήτης μιας των Εσπε-
ρίδων, οι δε από τινος γηγενούς Κρητός, άμενον δε παρά το κρής κρητός 
Κρήτη, ως Θράκη και Χιτώνη και ευφρόνη…» (Στέφανος Βυζάντιος, Εθνικά, 
λέξη «Κρήτη») 

 Ομοίως ο Ολλανδός περιηγητής Olfert Dapper (1636-1689) 

(«Ακριβής περιγραφή της Κρήτης», μετάφραση  παρά του Μ. Βερ-

νάρδου του Κρητός το 1835) αναφέρει: 
«….Πολυειδών διηγούνται, ότι ωνομάζετο το πάλαι η νήσος Κρήτη, η 

νυν παρά των Ευρωπαίων καλουμένη Κάνδια, και δια τι την ωνόμαζον ούτως. 
Τινές μεν λοιπόν συγγραφείς νομίζουσι ότι ωνομάσθη ούτως από κάποιον Κό-
ρες ή Κορέτα, του οποίου το όνομα μεταλλάχθη έπειτα κατά Κρήτα…». 

 

ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ CRETA, CRETE ΚΑΙ CANDIA 

 

Οι Ρωμαίοι ονόμαζαν την Κρήτη, όπως και οι Έλληνες, δηλαδή: 

Creta ή Crete = Κρήτη, απ΄ όπου και στα αγγλικά Crete = Κρήτη. 

Στα λατινικά επίσης: Cress,etis και Cressa,ae, = Κρής και Κρήσσα, 

cretaeus,a,um = Cresssius,a,um = Κρητικός, ιά,ό. Cretensis,e = 

Κρητικός, cretis,idis = Κρήσσα,..  

Οι Ενετοί ονόμαζαν την Κρήτη Candia (Creta olim Candia) κατ΄ 

επέκταση από την ονομασία της πρωτεύουσά της, δηλαδή της πόλης 

του Ηρακλείου, η οποία επί Ενετών λεγόταν Candia (Candia = το Η-

ράκλειο και η Κρήτη). Το Ηράκλειο ονομάστηκε από τους Άραβες Σα-

ρακηνούς ή άλλως Αγαρηνούς με την ονομασία Χάνδαξ (Chandax) , 

που επί Ενετών έγινε Candia, επειδή έφτιαξαν γύρω-γύρω από την 

πόλη αυτή ένα μεγάλο προστατευτικό χαντάκι (αυλάκι). 

Στα λατινικά η λέξη «creta» σημαίνει αφενός η νήσος Κρήτη 

(Creta) και αφετέρου η κρητίς (creta) = η λευκόγειος, ασβεστολιθικό 

εύθρυπτο πέτρωμα κοινώς κιμωλία, η οποία χρησιμοποιείται στη 

γραφή και από τους ζωγράφους. Υπάρχει και η ερυθρά. Προ αυτού 

μερικοί λένε ότι η Κρήτη ονομάστηκε έτσι από το χώμα της που ήταν 

λεξικό ή επειδή από εκεί εξαγόταν μια ειδική λευκόγειος πέτρα που 

χρησιμοποιούνταν από τους ζωγράφους, μάλιστα επικαλούνται και 

τον Όμηρο, ο οποίος στην Οδύσσεια (τ 178 – 183) ονομάζει «λευκό-

γειο» την αρχαία πόλη της Κρήτης Λύκαστο. Ωστόσο η αλήθεια είναι 
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ότι η εν λόγω  πέτρα πήρε την ονομασία της Κρήτης > «κρητίς»,  

όπως και με τα Μαγνησία > μαγνήτης, Κίμωλος > κιμωλία κ.λπ.. 

 «Άλλοι ισχυρίζονται πως τ’ όνομα (η Κρήτη) το πήρε από τη γη 

της. Μα ο Φίλιστος κι ο Κράτης διατείνονται ότι ως Αέρια πρώτα ήταν 

γνωστή. Κι ύστερα την είπαν Κρήτη. Κι η γνώμη μου; Όποιος «Μα-

καρία» την ονόμασε, λάθος δεν έχει κάνει. (Soneto: Bartholomeo dali 

Soneti) 

Σημειωτέο ότι η ονομασία Candia  σχετίζεται με τη λατινική λέξη 

candeo,ui,ere = λευκανθίζω, λευκαίνω, λευκός, λευκαυγής…., 

canditus marmor = λευκό μάρμαρο κ.λπ. και προ αυτού μερικοί λένε 

ότι η ονομασία Candia (= η Κρήτη) δεν προήλθε από το αραβικό Χάν-

δαξ, αλλά από το ενετικό Candeo > Candile….. Ωστόσο η αλήθεια 

είναι ότι εδώ έχουμε συνειρμό των λέξεων Chandax και Candeo > 

Candile > Candia. 
 

2. Η ΙΔΗ, ΟΙ ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ Ή ΕΤΕΟΚΡΗΤΕΣ, ΟΙ 

Κ(ΟΥ)ΡΗΤΕΣ > ΚΡΗΤΕΣ Κ.Α. 

 

Α.  Η ΙΔΗ Μ. ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥ-

ΛΟΙ ‘Η ΚΟΥΡΗΤΕΣ 

 

Με την ονομασία «Ίδη ή Ιδαία όρη» , σύμφωνα με τους αρχαί-

ους συγγραφείς: Στράβωνα (10. ΙΙΙ C 472,20),  Στέφανο Βυζάντιο 

(Εθνικά) κ.α.,  ονομάζονταν οι οροσειρές στη Μ. Ασία (Φρυγία ) και 

στην Κρήτη που είχαν αφιερωθεί στη «Μητέρα των Θεών», δηλαδή 

τη μάνα του Δία ή άλλως τη θεά τη θεά που στην Κρήτη λεγόταν Ρέα 

και στη Φρυγία  «Μητέρα των θεών» και από τα τοπωνύμια «Κυ-

βέλη», «Ιδαία», «Δινδυμήνη κ.α. (Στράβων 10, C Ii 469, 12), 

πρβ:   
«Ίδη γαρ το όρος το τε Τρωικόν και το Κρητικόν. Και Δίκτη τόπος εν τη Σκηψία και όρος 

εν Κρήτη. Της δε Ίδης λόφος Πύτνα … αφ ου Ιεράπυτνα η πόλις….» (Στράβων, Γεωγραφικά 
Ι, C 472, 20).  

<<Ίδη, Τροίας. Όμηρος «Ίδηθεν μηδέων», από της Ίδης τινός βασιλίσσης, ως Χάραξ. 
Οι οικούντες Ιδαίοι, και Ιδηϊδαι από της Ιδηίς ευθείας θηλυκής» (Στέφανος Βυζάντιος Ε-
θνικά»).   

«οι Φρύγες και των Τρώων οι περί την Ίδησν κατοικούντες Ρέαν μεν και  αυτοί τιμώσι 
και οργιάζουσι ταύτη, μητέρα καλούντες θεών και Άγδιστιν και Φρυγίαν Θεόν μεγάλη, από δε 
τον τόπων Ιδαία και Δινδυμήνην και Κυβέλη……(Στράβων, Γεωγραφικά 10, C 469 ΙΙ 12) 

Ομοίως ο Διόδωρος Σικελιώτης ονομάζει τα όρη της Κρήτης ό-

που ανατράφηκες ο Δίας με την ονομασία Ίδη ή Ιδαία όρη:  «…εν τοις 

κατά την Κρήτην Ιδαίοις όρεσι..» (Διόδωρος 5.60.2), «Εν τη  προσα-

γορευμένη ‘Ίδη» (Διόδωρος 5.70,2) κ.α. 
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Η ονομασία  «Ίδη» ή δωρικά «Ίδα» κατ’ άλλους αρχαίους συγ-

γράφεις σημαίνει τόπος υψηλός απ΄όπου μπορεί να ιδεί κάποιος τα 

πάντα είτε το σύδενδρο όρος, το κατάφυτο με δάση τόπος. Η ονομα-

σία  «Ίδη» ή δωρικά «Ίδα», όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του 

Ηρόδοτου, σημαίνει τόπος με πυκνό δάσος» (το σύδενδρο όρος). Ε-

τυμολογία από το (ι)δα > δά-σος,  δας, με αναδιπλασιασμό δάδα,  απ’ 

όπου:  δαδί, δάσος, δασύς,  δαίω (= καίω), δαυλός κ.λπ.. Το αυτό 

λέει και το Λεξικὸν Σουίδα ἤ Σούδα: «[Ίδη] παν σύμφυτον όρος. 

και [Ιδαίον] άντρον εν Κρήτη». Ο Ηρόδοτος (βιβλίο  1, Κεφ. CX! 

110.25 ) συγκεκριμένα  αναφέρει "ταύτη μεν γαρ η Μηδική χώρη 

προς Σασπείρων  ορεινή εστι κάρτα, και υψηλή τε και ίδησι συνηρε-

φής, η δε άλλη Μηδική χώρη ετσί πάσα άπεδος". Ομοίως στο εδάφιο 

(Ηρόδοτος 7, 111) αναφέρει «Οικέουσί (οι «Σάτραι» των «Θρηί-

κων¨> θρακών)) τε γαρ ούρεα υψηλά, ίδησί τε παντοίησι και νιφάσι 

συνηρεφέα, και εισί τα πολέμια άκροι».Το αρχαίο «Ετυμολογικόν το 

Μέγα ήγουν η Μεγάλη Γραμματική»  συνάγει απο τα λεγόμενά του  

Απολλώνιου Ρόδιου ότι  η λέξη Ίδη παράγεται απο το  «ιδείν» και  Ιδη 

= μέρος υψηλό απ΄όπου μπορεί κανείς να δει μακρά: 
«..Απολλώνιος Αργοναυτικοίς. Ίδη, όρος εστίν υψηλόν, γίνεται από του ιδειν, όθεν ε-

στίν άπαντα θεωρείν τα μήκοθεν, γραφεται δια του ι,  τα γαρ εις δη βαρύτονα ου θελει διφθόγγω 
παραλήγεσθαι, κνίδη, (έστι δε βοτάνη στυπτική) Σίδη, όνομα πόλεως, έδη, (σημαίνει δε τον 
δεσμόν) κράδη, σημαίνει την συκήν, πρόκειται, βαρύτονα, δια το σπουδή και αυδή, παν σύμ-

φυτον όρος Ίδη καλείται>>. (Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η Μεγάλη Γραμματική, 
11ος   αι.  μ.Χ.)   

<<Ιδαίος, όνομα κύριο κήρυκος, από του Ίδη, γίνεται Ιδαίος, οιονεί ο ειδώς και προγι-
γνώσκων τα κεκρυμένα. Ιδαίοι Δάκτυλοι  Ιδαίοι Κρηταιές, ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίον 
ανά σπέος αμφοτέρησι Δραξαμένη γαίης Οιαξιλίδος εβλάστησεν: - εισί δε τον αριθμόν δέκα, 
διο δάκτυλοι προσηγορεύτηκαν, από των ημετέρω δακτύλων ή επειδή εν τοις δακτύλοις ερρί-
φησαν. Ιδαίοι δε, επειδή εν Ίδη όρει της Κρήτης εγεννήθησαν’ ή ότι η κόνις, ην έρριψαν, εξ 
Ίδης όρους ήν. Στησίβροτος δε εν τω περί τελετώ, Διός και Ίδης νύμφης αυτούς λέγειν. Φησίν 
ότι Ζευς εκελεύε τας ιδίας τροφούς λαβείν κόνιν και ρίψαι εις τουπίσω και εκ της κόνεως γενέ-
σθαι τους Ιδαίους δακτύλους. Απολλώνιος Αργοναυτικοίς. Ίδη, όρος εστίν υψηλόν, γίνεται 
από του ιδειν, όθεν εστίν άπαντα θεωρείν τα μήκοθεν, γραφεται δια του ι,  τα γαρ εις δη βα-
ρύτονα ου θελει διφθόγγω παραλήγεσθαι, κνίδη, (έστι δε βοτάνη στυπτική) Σίδη, όνομα πό-
λεως, έδη, (σημαίνει δε τον δεσμόν) κράδη, σημαίνει την συκήν, πρόκειται, βαρύτονα, δια το 
σπουδή και αυδή, παν σύμφυτον όρος Ίδη καλείται>>. (ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ΗΓΟΥΝ 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ) 

Η λέξη «ιδείν» παράγεται από το ρήμα  οράω-ω = βλέπω, αό-

ριστος β’ είδον, απαρέμφατο ιδείν, προστακτική ιδέ» κ.λπ. οπότε, 

«Ίδη» = ο πάνω κόσμος,  πανύψηλο μέρος απ΄οπου κάποιος μπορεί 

να «ιδείν» (ορά) τα πάντα, ενώ Άδης = το αντίθετο, το μέρος όπου 

δεν οράς τίποτα.  Α-ίδης (α- στερητικό) > Άδης (Άδης = κάτω κόσμος. 

Στα σχόλια των «Αργοναυτικών» διαβάζουμε επίσης τα εξής: 

<< Ιδαίοι δε, επεί εν όρει της Κρήτης εγένοντι. Στησίμβροτος δε εν 

τω Περί τελετών (107 fr 12 a J.) Διός και Ίδης νύμφης  αυτούς λέγει 



125 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

(Et. M., Ίδης αυτ. Λ. Ίδης δε νύμφης Α Β). φησίν δε (….. momen 

auctoris intercidisse vidit Lobeck Aglaophamus 1829, 1158),    Ζευς 

εκέλευσε ταις Ιδαίαις τροφοίς λαβείν κόνιν και ρίψαι εις τουπίσω και 

εκ της κόνεως γενέσθαι τους Ιδαίους Δακτύλους, ους ονομασθήναι 

ούτως, επειδή η κόνις ην έρριψαν εξ Ίδη του όρους ην, Δάκτυλοι δε, 

επειδή εν τοις δακτύλοις έριψαν. Απολλώνιος ο τα Αργοναυτικά (Απ. 

κ.λπ. om. B). cf.W 75. Diod. V 64,3 Strab. X 473 Diom Ars gramm.  

478,21 K.>> ( Scholia in Apollonium Rhodium vetera. Apollonii Rodii 

Argonautica, ad fidem librorum manuscriptorum et editionum anti-

quarum) 

 
Σημειώνεται ότι: 
Α) Ο Στέφανος Βυζάντιος αναφέρει ότι  η Ίδη της Μ. Ασίας ονομάστηκε 

έτσι από τη γυναίκα ενός βασιλιά, όπως αναφέρει ο Χαραξ: <<Ίδη, Τροίας. 
Όμηρος «Ίδηθεν μηδέων», από της Ίδης τινός βασιλίσσης, ως Χάραξ. Οι οι-
κούντες Ιδαίοι, και Ιδηϊδαι από της Ιδηίς ευθείας θηλυκής» (Στέφανος Βυζά-
ντιος Εθνικά»).  

Β) Ο Στράβων αναφέρει ότι η Θεά Ρέα στη Φρυγία  καλούνταν και με τα 
ονόματα Ιδαία, Κυβέλη κ.α., από τους τόπους που λατρεύονταν, οι οποίοι λέ-
γονταν Ίδη ή Ιδαία όρη, Κυβέλη κ.α.: «οι Φρύγες και των Τρώων οι περί την 
Ίδησν κατοικούντες Ρέαν μεν και  αυτοί τιμώσι και οργιάζουσι ταύτη, μητέρα 
καλούντες θεών και Άγδιστιν και Φρυγίαν Θεόν μεγάλη, από δε τον τόπων 
Ιδαία και Δινδυμήνην και Κυβέλη……(Στράβων, Γεωγραφικά 10, C 469 ΙΙ 12)  

 

Β. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΤΩΝ ΙΔΑΙΩΝ ΔΑΚΤΥ-

ΛΩΝ 

 

Με την ονομασία «Ιδαίοι Δάκτυλοι»,  όπως φανερώνει η ετυμο-

λογία της λέξης, αλλά και όπως θα δούμε πιο κάτω να λένε οι αρχαίοι 

συγγραφείς,  ονομάζονταν οι πρώτοι κάτοικοι της οροσειράς Ίδη ή 

Ιδαία όρη της Κρήτης και της Μ. Ασίας που κατ’ άλλους ήταν αυτό-

χθονες Κρήτες και από εκεί πέρασαν και σε άλλα μέρη, όπως στη 

Ρόδο, Φρυγία της Μ. Ασίας, Αιτωλοακαρνανία κ.α. και κατ’ άλλους  οι 

Ιδαίοι Δάκτυλοι είχαν έρθει στην Κρήτη από τη Φρυγία και γι αυτό 

υπήρχαν όρη με την ονομασία Ίδη και στην Κρήτη και στη Μ. Ασία.  

 

Ειδικά οι Ιδαίοι Δάκτυλοι της Κρήτης ονομάζονταν και με την 

ονομασία Ετεόκρητες ή Κ(ου)ρήτες > Κρήτες, επειδή ήσαν οι πρώτοι 

( ετεοί > τέοι, τέως κ.α.), άρα αυτόχθονες κάτοικοι της Κρήτης  και 

αυτό  σε σχέση με τους επήλυδες (επί + ήλθον, έρχομαι)  Κρήτες, 

δηλαδή τους  Αχαιούς,  Δωριείς και Πελασγούς της Κρήτης, οι οποίοι 

είχαν έρθει ως μετανάστες στην Κρήτη από τη Θεσσαλία (Πελασγικό 

Άργος), όταν έγινε εκεί ο κατακλυσμός επι Δευκαλίωνα με αρχηγό 

τον Τέκταμο, παππού του Μίνωα: «Ο Τέκταμος του Δώρου, του γιου 

του Έλληνα που ήταν γιος του Δευκαλίωνα, κατέπλευσε στην Κρήτη 
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μαζί με Αιολείς και Πελασγούς κι έγινε βασιλιάς του νησιού, παντρεύ-

τηκε την κόρη του Κρηθέα κι απόκτησε τον Αστέριο..». (Διόδωρος, 

βίβλος 4, 60) 

 

Ο Στράβων  αναφέρει ότι  κατ’ άλλους οι Ιδαίοι Δάκτυλοι ήρθαν 

απο τη Φρυγία στην Κρήτη και κατ’ άλλους ήταν Κρήτες που πέρασαν 

στη Φρυγία,  όμως σύμφωνα με την ερευνά του ήταν οι πρώτοι κά-

τοικοι της οροσειράς  Ίδη ή Ιδαία όρη  της Μ. Ασίας και απο εκεί πέ-

ρασαν και στην Κρήτη, οι οποίοι ήσαν οι προγονοί των Κουρητών. 

Ονομάστηκαν  Δάκτυλοι Ιδαίοι επειδή αφενός κατοικούσαν στους Δα-

κτύλους (= οι πρόποδες και οι κορυφές) της Ίδης > Ιδαίοι  και αφε-

τέρου αρχικά  ήταν  τόσοι όσα  τα δάκτυλα > Δάκτυλοι, δηλαδή 5 

στον αριθμό, συν πέντε οι γυναίκες τους = 10.  Οι απόγονοι των 

Ιδαίων Δακτύλων  ονομάζονταν Κουρήτες  ή Κορύβαντες, βλέπε π.χ. 

Στράβων «Γεωγραφικά» (10.ΙΙΙ C 469, 12 και  10, ΙΙΙ C 471, 21) κ.α.  

Ο Στράβων λέει επίσης ότι και οι Φρύγες  ήταν άποικοι από τη Θράκη 

( Στράβων I, C 471 16-17) και από εκεί κάποιοι πέρασαν στην Κρήτη 

με τον Κύρβα όπου έκτισαν την Ιεράπυτνα κ.α.,  άρα Θράκες, Φρύγες 

και Ιδαίοι Δάκτυλοι Κρήτες ήταν ίδιας καταγωγής: 
. «Λένε πως ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι οι πρώτοι κάτοικοι στους πρόποδες της Ί-

δης.  Πόδες λέγονται οι πρόποδες και κορυφές, οι μύτες των βουνών. Οι διάφορες κορυφές της 
Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυλοι. Ο Σοφο-
κλής θεωρεί πως οι πρώτοι πέντε ήσαν αρσενικοί. Εφηύραν το σίδερο και το κατεργάστηκαν 
πρώτοι, καθώς και πολλά ακόμη χρήσιμα στη ζωή πράγματα. Πέντε ήταν και οι αδελφές τους. 
Από τον αριθμό τους ονομάστηκαν Δάκτυλοι. Άλλοι τους λένε αλλιώς, ενώνοντας τα δύσκολα 
με τα δύσκολα και θέτουν διάφορα ονόματα και αριθμούς: Τον ένα τον λένε Κέλμι, τους άλλους 
Δαμναμενέα, Ηρακλή και Άκμονα. Άλλοι τους θεωρούν εντόπιους από την Ίδη, άλλοι αποίκους. 
Πάντως συμφωνούν ότι αυτοί πρώτοι δούλεψαν το σίδερο στην Ίδη. Όλοι τους θεωρούν μά-
γους και υπηρέτες της Μητέρας των θεών που έφτασαν να ζουν στην Φρυγία, στην Ίδη. Λένε 
την Τρωάδα Φρυγία, επειδή Φρύγες επικράτησαν στην περιοχή, αφού ζούσαν και κοντά, τότε 
που αλώθηκε η Τροία. Υπονοούν μάλιστα πως απόγονοι των Ιδαίων Δακτύλων είναι οι Κου-
ρήτες και οι Κορυβάντες. Οι πρώτοι εκατό που γεννήθηκαν στην Κρήτη ονομάστηκαν Ιδαίοι 
Δάκτυλοι. Απόγονοί τους αναφέρονται εννέα Κουρήτες. Ο καθένας τους έκανε δέκα παιδιά, 
τους Ιδαίους Δακτύλους…» (Στράβων, Γεωγραφικά 10,  C 473, 22).. 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης  στο «Ιστορική Βιβλιοθήκη» αναφέρει 

ότι πέντε Κουρήτες από την Κρήτη πέρασαν, δια μέσω Ρόδου, στη 

Φρυγία και κατοίκησαν εκεί και αυτοί  ήσαν απόγονοι εκείνων  στους 

οποίους η Ρέα είχε αναθέσει στην Κρήτη να αναθρέψουν το Δία, όμως 

μερικοί λένε ότι έγινε το αντίθετο : 
«λέγεται πως πέντε Κουρήτες πέρασαν  σ’ αυτήν (στη Χερσόνησο της Καρίας) από την 

Κρήτη’ ετούτοι ήσαν απόγονοι εκείνων στους οποίους  ανέθεσε τον Δία η μητέρα του η Ρέα να 
τον αναθρέψουν στα Ιδαία όρη της Κρήτης.. Πλέοντας στη Χερσόνησο με αξιόλογο στόλο, έ-
διωξαν από το έδαφός της του Κάρες και εγκαταστάθηκαν οι ίδιοι…» (Διόδωρος 5.60).  

 «Πρώτοι, λοιπόν, απ' όσους μνημονεύονται από την παράδοση, κατοίκησαν στην πε-
ριοχή της Ίδης στην Κρήτη οι Ιδαίοι Δάκτυλοι, όπως ονομάστηκαν……... Μερικοί, όμως, μεταξύ 
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των οποίων και ο Έφορος, ιστορούν πως οι Ιδαίοι Δάκτυλοι γεννήθηκαν στην Ίδη της Φρυγίας 
και πως πέρασαν στην Ευρώπη με τον Μύγδονα….».(Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5, 64 - 
65) 

Ο  Παυσανίας στα «Ηλιακά» (Α, 5 – 8) θεωρεί τους Ιδαίους Δα-

κτύλους Κρητικούς και τους ονομάζει: Ηρακλής, Παιωναίος, Επιμή-

δης, Ιάσιος και Ίδας και συνάμα αναφέρει ότι  από αυτούς ο Ηρακλής 

έφυγε από την Κρήτη και πήγε στην Ολυμπία όπου ίδρυσε τους Ολυ-

μπιακούς Αγώνες(κάτι που αναφέρουν και ο Διόδωρος και ο Στρά-

βων): «Σχετικά με τους Ολυμπιακούς αγώνες, όσοι από τους Ηλείους ασχολούνται με την 
αρχαιότητα λένε ότι ο Κρόνος ήταν ο πρώτος βασιλιάς στον ουρανό και πως οι άνθρωποι 
εκείνης της εποχής εκείνης, που ονομάζονταν χρυσή  γενικά, έκτισαν ναό προς τιμή του Κρό-
νου στην Ολυμπία. Όταν γεννήθηκε ο Δίας, η Ρέα ανέθεσε τη φύλαξη του παιδιού στους Δα-
κτύλους της Ίδης, οι οποίοι λέγονταν και Κουρήτες και είχαν έρθει από την Ίδη της Κρήτης. 
Αυτοί ήσαν ο Ηρακλής, ο Παιώνιος, ο Επιμήδης, ο Ίδας και ο Ιάσιος. Ο Ηρακλής που ήταν και 
μεγαλύτερος έβαλε τους αδελφούς του, κάνοντας ένα αστείο, να τρέξουν σε αγώνα και στεφά-
νωσε το νικητή με κλαδί αγριελιάς, που την είχαν τόσο άφθονη, ώστε στοίβαζαν φρεσκοκομ-
μένα φύλλα και τα έστρωναν, για να κοιμούνται….» (Παυσανίας «Ηλιακά», Α, 5 - 8 ). 

Ο Απολλώνιος Ρόδιος στα «Αργοναυτικά» αναφέρει ότι  οι Ι-

δαίοι Δάκτυλοι ήσαν πάρεδροι (= διάκονοι, βοηθοί) της Ιδαίας Μητέ-

ρας (= η θεά Ρέα) και αυτόχθονες Κρήτες, τους οποίους γέννησε η 

νύμφη Αγχιάλη σε σπήλαιο της  Δίκτης, στο Δικταίο Άντρο («Δι-

κταίον  ανα σπέος») , που είναι ένα από τα Ιδαία όρη της Κρήτης, 

πρβ:  
«….Οι μούνοι πλεόνων μοιρηγέται ηδέ πάρεδροι Μητέρος Ιδαίης κεκληαται, όσσοι έα-

σιν Δάκτυλοι Ιδαίοι Κρηταιέες, ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίον ανά σπέος, αμφοτέρησιν 
δραξάμενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε…. (Απολλώνιος Αργοναυτικά Α 1125 – 1135), 

 Μετάφραση: «Κοντά στο ξόανο, (στο Δικταίο Όρμο της Κρήτης, οι Αργοναύτες) φτιά-
ξανε ένα βωμό, αφού στεφανώθηκαν με φύλα της βελανιδιάς, έκαναν γιορτή για τη θυσία κι 
επικαλούνταν τη Μητέρα του Δινδύμου την ιερότατη, που κατοικούσε στη Φρυγία, και τον Τιτία 
και τον Κύλληνο, που μόνοι ανάμεσα σ’ άλλους πολλούς αποκαλούνται ηγήτορες της μοίρας 
και της Ιδαίας Μητέρας πάρεδροι, τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης, που κάποτε η νύμφη 
Αγχιάλη, χώνοντας τα δυο της χέρια στην οιαξιλίδα γη, τους γέννησε στο σπήλαιο της Δίκτης» 
(Απολλώνιος Αργοναυτικά Α 1125 – 1135) 

 
ΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ ΤΗΣ ΙΔΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

Η οροσειρά Ίδη ή Ιδαία όρη της Κρήτης έχει τους εξής 5 δακτύ-

λους- όρη:   

Α) Το όρος «η Δίκτη», όπου βρίσκεται το Δικταίο στο οποίο γεν-

νήθηκαν και ανατράφηκαν αφενός ο Δίας και αφετέρου οι Ιδαίοι Δά-

κτυλοι.  

Β) Το «όρος του Διός», το οποίο επί Ενετών λεγόταν monte di 

Giove / Jove / Jupiter > Ιόβα και επί Τουρκοκρατίας έγινε  Γιούχτας, 

όπου θάφτηκε ο Δίας, Η ονομασία Γιούχτας προήλθε από μεταγλώτ-

τιση στα λατινικά της φράσης του επιγράμματος που αναφέρει ο 



128 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

Πορφύριος ότι κατέθεσε ο Πυθαγόρας στον τάφο του Δία και έγραφε: 

«ώδε θανὼν κείται Ζάν, ον Δία κικλήσκουσιν» = Λατινικά: «HIC ZAN 

JACET QUEM JOVEM VOCANT» (Creta Sacra σελίδα 60). Η λέξη Jacet 

= κείται είναι γ’ ενικό του jaceo,cui,citum = κείμαι χαμαί, εν τη κλίνη, 

κατάκειμαι, τέθνηκα, pro patria jacent = έπεσε, πέθανε υπερ. πατρί-

δας. Ju(ppiter) (= Δίας) + jacect (= ενθάδε) > Jucect > Γιούχτ-ας = 

Δίας κείται, εννοείται ενθάδε. 

 Γ) Ο λόφος «Πύτνα» όπου ο Κουρήτης Κύρβας,  μετά που οι 

Κουρήτες ανέθρεψαν το Δία στο Δικταίο άντρο, έχτισε την πόλη Ιε-

ράπυτνα. (Στράβων I, κεφ. Γ , C 472 , ΙΙΙ 19). 

 Δ) Τα Λευκά όρη στη Δυτική Κρήτη και  

Ε) Η «Ίδα ή Ιδαίον όρος»,  απ΄όπου πήρε την ονομασία της η 

οροσειρά Ίδη και που είναι και το πιο ψηλό όρος, εξ ου και Ψηλορεί-

της:  
 «Εστι δ’ ορεινή και δασεία η νήσος (Κρήτη), έχει δ’ αυλώνας εύκαρπους, των δ’ ορών 

τα μεν προς δύσιν καλείται Λευκά, ου λειπόμενα του Ταϋγέτου κατά το ύψος. Εν μέσω δ΄ εστί 

κατά το ευρύ χορότατον της νήσου το Ιδαίον όρον υψηλότατον των εκεί άλλα δ’ εστι πάρισα 

τοις Λευκοίς, τα μεν επί νότον τα δ’ επί την εω λήγοντα.» (Στράβων Γεωγραφικά Ι’, ΙV 4 c 475).  
«Των δ’ ορών τα μεν προς δύσιν καλείται Λευκά, ου λειπόμενα του Ταϋγέτου κατά το 

ύψος.. Εν μέσω δ΄ εστί κατά το ευρύ χορότατον της νήσου το Ιδαίον όρον υψηλότατον των 
εκεί άλλα δ’ εστι πάρισα τοις Λευκοίς, τα μεν επί νότον τα δ’ επί την εω λήγοντα.» (Στράβων 
Γεωγραφικά Ι’, ΙV 4 c 475). 

 
Γ. ΟΙ ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ ΒΡΗΚΑΝ ΠΡΩΤΟΙ ΤΗΝ ΕΥΤΑΞΙΑ 

(ΝΟΜΟΥΣ), ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΤΕΧΝΕΣ Κ.ΛΠ. 

 

Το Πάριο Χρονικό και οι αρχαίοι συγγραφείς Σοφοκλής , Στρά-

βων, Διόδωρος Σικελιώτης κ.α. αναφέρουν ότι οι Ιδαίοι Δάκτυλοι της 

Κρήτης βρήκαν και κατεργάσθηκαν πρώτοι τον σίδηρο στην Ίδη της 

Κρήτης φτιάχνοντας τα πρώτα εργαλεία και επίσης ότι οι Κουρήτες 

της Κρήτης πρώτοι βρήκαν πολλά χρήσιμα πράγματα για τους ανθρώ-

πους, όπως την ευταξία(τους νόμους) , την τέχνης του κυνηγίου, την 

εξημέρωση των άγριων ζώων κ.α. και γενικά τον πολιτισμό, πρβ: 
«Ο Σοφοκλής θεωρεί πως οι πρώτοι πέντε ήσαν αρσενικοί. Εφηύραν το σίδερο και το 

κατεργάστηκαν πρώτοι, καθώς και πολλά ακόμη χρήσιμα στη ζωή πράγματα. (Στράβων, Γεω-
γραφικά 10,  C 473, 22).. 

 «Αφ’ ου Μίνως (ο πρώτος) εβασίλευσε και Κυδωνίαν ώκισε και σίδηρος ευρέθη εν τη 
Ίδη ευρόντων των Ιδαίων Δακτύλων Κέλμιος (και Δαμναμενέως), βασιλεύοντος Αθηνών Παν-
δίονος». (Παριο Χρονικό (Επ. XL)  

«Για τους Ιδαίους δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη φωτιά, τη 
χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς 
και τον τρόπο επεξεργασίας τους. Λένε, μάλιστα, πως ένας τους ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους 
άλλους σε φήμη, ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστε-
ροι άνθρωποι θεώρησαν  πως ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώ-
νες…….. Μετά τους Ιδαίους Δακτύλους έγιναν οι Κουρήτες, … Καθώς διακρινόταν για τη 
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σύνεσή τους, έδειξαν στους ανθρώπους πολλά χρήσιμα πράγματα, διότι πρώτοι αυτοί συγκέ-
ντρωσαν τα πρόβατα σε κοπάδια, εξημέρωσαν τα υπόλοιπα είδη ζώων, ανακάλυψαν τη με-
λισσοκομία, εισηγήθηκαν την τέχνη του κυνηγίου, εισηγήθηκαν τη συναναστροφή και τη συμ-
βίωση μεταξύ των ανθρώπων, αλλά ήταν και οι πρώτοι που δίδαξαν την ομόνοια και κάποια 
ευταξία στην κοινωνική ζωή. Ανακάλυψαν επίσης τα ξίφη, τα κράνη και τους πολεμικούς χο-
ρούς. Λένε πως σ’ αυτούς παρέδωσε το Δία η Ρέα, κρυφά από τον πατέρα του Κρόνο,  και 
κείνοι τον πήραν και τον ανέθρεψαν…... …..  . (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική Βιβλιοθήκη 
5,64-66) 

 
Δ. ΤΟ ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΙΔΑΙΟΙ ΔΑ-

ΚΤΥΛΟΙ 

 

Με την ονομασία «Ιδαίοι Δάκτυλοι», σύμφωνα με τους αρχαίους 

συγγράφεις, βλέπε: Διονύσιος Αλικαρνασσεύς («Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» 

Livre/Λόγος 2 LXΧ, 3-5), Πλούταρχος ( «Βίοι Παράλληλοι 1 «Νουμάς 

ΧV,19)» κ.α., ονομάζονταν επίσης το ιερατικό σώμα (οι ιερείς, οι διά-

κονοι, οι νεωκόροι κ.λπ.) που τελούσε τις τελετές ( λειτουργίες, εορ-

τές) κ.λπ. στα ιερά της Θεάς που στην Κρήτη λεγόταν Ρέα και στη Μ. 

Ασία Κυβέλη (= τη μάνα του Δία, η οποία ήταν κάτι όπως η Παναγία, 

η μάνα του Χριστού στο Χριστιανισμό), το οποίο αφενός αντέγραψαν 

οι Ρωμαίοι και άλλοι λαοί και αφετέρου διακρίνονταν σε πολλούς κλά-

δους-αιρέσεις, οι κυριότεροι των οποίων ήσαν οι Κουρήτες,  οι Κορύ-

βαντες, οι Κύρβαντες, οι Τελχίνες κ.α.  

 

ΤΟ  ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑ SALLII ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ - ΣΥΓΓΕΝΩΝ 

ΤΩΝ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ -  ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΩΝ Ι-

ΔΑΙΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ   ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Ο Πλούταρχος στο «Βίοι Παράλληλοι 1 «Νουμάς (ΧV,19)», α-

ναφέρει ότι οι» Σάλιοι» ήταν μια από τις δυο ιερατικές τάξεις των 

Ρωμαίων που ίδρυσε ο Νουμάς Πομπίλιος (753-673 π.Χ.) κατά μίμηση 

των Ιδαίων Δακτύλων της Κρήτης. Μάλιστα ο Πλούταρχος αναφέρει 

επίσης ότι ο Νουμάς, που ήταν ο δεύτερος βασιλιάς (ο πρώτος βασι-

λιάς ήταν ο Ρωμύλος) της Ρώμης που γεννήθηκε την ημέρα της ίδρυ-

σης της Ρώμης (παραδοσιακά, 21 Απριλίου 753 π.Χ.), ήταν στην κα-

ταγωγή Σαβίνος, μια από της φυλές της αρχαίας Ρώμης, η οποία κα-

τάγονταν από τους Λακεδαιμονίους της Ελλάδος, άρα ελληνικής κα-

ταγωγής:  
«Άλλως δε ήτον ο Νουμάς κατά το γένος εκ Σαβίνων, και οι Σαβίνοι θέλουσιν ότι κατά-

γονται εκ Λακεδαιμονίων». ……………… Πολλάς δε και άλλας εισήγαγεν ο Νουμάς ιεράς τά-
ξεις, εξ ων δυο θ’ αναφέρω, την των Σαλίων και την των Φιτιαλίων, οίτινες προπάντων εμφαί-
νουσι του ανδρός ευσέβειαν. Εκ τούτων οι Φιτιάλιοι ήσαν ειρηνοφύλακες τινές, και, ως εμεί 
φαίνεται, έλαβον και το όνομα αυτό από της πράξεως, διότι δια λόγου επαύον τα φιλονεικίας, 
και δεν άφηνον να γίνει εκστρατεία, πριν ή εξαντληθή πάσα δικαιοσύνης ελπίς. Διότι ειρήνην 
ονομάζουσι οι Έλληνες όταν διαλύσως τα προς αλλήλους διαφοράς δια λόγου και ουχία δια 
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βίας…….Τους δε Σαλίους ιερείς λέγεται ότι εκ τοιαύτης εσύστησεν αφορμής. Κατά το όγδοον 
έτος της βασιλείας του (Νουμά) νόσος λοιμική εις την Ιταλία, ενέσκηψε και εις την Ρώμην. Οι 
άνθρωποι ήσαν πλήρεις αθυμίας, όταν, ως διηγούνται, χαλκή ασπίς εξ ουρανού καταφερό-
μενη, έπεσεν εις του Νουμά τας χείρας……… Τούτων (των ασπίδων = έντεκα αντίγραφα που 
έγιναν κατά διαταγή του Νουμά, για να προστατεύσουν την ταυτότητα της ιερής ασπίδας, ο 
οποίος προφήτευε ότι όσο προστατευόταν αυτή η ασπίδα , ο λαός θα είναι ο κυρίαρχος λαός 
της γης) λοιπόν φυλακας και επιμελητάς εγκατέστησε τους Σαλίους ιερείς, Σάλιοι δ’ ωνομάστη-
σαν ουχί, ως τινες μυθολογούσιν εκ Σαμοθράκης τινός ανδρός ή Μαντινέως (από τη Μαντινεία 
της Αρκαδίας), καλουμενου Σαλίου, όστις πρώτος εδίδαξεν τον ένοπλον χορόν, αλλά μάλλον 
εξ αυτού του χορού, διότι είναι πηδηκτός, τον χορεύουν δε διερχόμενοι την πόλιν, όταν κατά το 
Μάρτιον μήνα λαμβάνωσι τα ιεράς ασπίδας….. ………Διότι μυθολογούσιν ότι εις τον Αβεντί-
νον λόφον, όστις δεν ήτον εισέτι μέρος της πόλεως ουδέ κατοικούμενον, αλλ είχε πηγάς άφθο-
νους και πεδιάδας σκιεράς, ήρχοντο δυο δαίμονες, ο Πίκος και ο Φαύνος, οίτινες κατά τα λοιπά 
δύνανται να θεωρηθώσει ως σχέσιν έχοντες προς των Σατύρων το γένος ή των Πανών , περι-
ήρχοντο όμως την Ιταλία σοφιζόμενοι, ως προς την ενέργειαν και την δύναμιν των φαρμάκων 
και ως προς τας θείας μαγείας, τα αυτά όσα οι υπο των Ελλήνων ονομαζόμενοι Ιδαίοι Δάκτυ-
λοι. Τούτους λέγουσι ότι υπέταξεν ο Νουμάς, συγκεκράσας οίνον και μέλι, εις την κρήνην αφ 
ης συνήθως έπινον…. (Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι Ι, Νουμάς ΧV 19 μετάφραση Αλέξανδρος 
Ραγκαβής 

 

Ομοίως ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς στη «Ρωμαϊκή Αρχαιολο-

γία» (Βιβλίο ΙΙ, LXX) αναφέρει  ότι το ιερατικό σώμα των Σαλίων των 

Ρωμαίων προέρχεται από αυτό των Κουρητών της Κρήτης και των 

οποίων το όνομα (το «σάλιοι»,Salli ) προέρχεται από μεθερμηνεία στη 

γλώσσα τους του ονόματος των Κουρητών (στα λατινικά salire – sal-

tare = κινούμε ρυθμικά, χορεύω, όπως ο Κουρήτες): 
 «Και τους καλούμενους άπικας επικείμενοι ταις κεφαλαίς, πίλους υψηλούς εις σχήμα 

συναγομένους κωνοειδές, ους  Έλληνες προσαγορεύουσι κυρβασίας. Περέζωστα δ’ έκαστος 
αυτών ξίφος και τη μεν δεξιά χειρί λόγχην ή ράβδον, ή τι τοιούθ έτερον κρατεί. Τη δ’ ευωνύμω 
κατέχει πέλτην Θρακίαν. Η δ’ εστί ραβδοειδεί θυρεώ στενωτέρους έχοντι τους λαγόνας εμφε-
ρής, οιας λέγονται φερειν οι τα Κουρήτων παρ’ ‘Ελλησιν επιτελούντες ιερά. Και εισίν οι σάλιοι, 
κατά γουν την εμήν γνώσιν Ελληνικώ μεθερμηνευθέντες ονόμασιν Κούρητες, υφ ημών μεν από 
της ηλικίας ούτως ωνομασμένοι παρά τους κούρους, υπό δε Ρωμαίω, από της συνόμου κινή-

σεως, το γαρ εξάλλεσθαι τε και πηδάν σαλίρε υπ αυτών λέγεται…..  (Διονύσιος Αλικαρνασ-
σεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Livre/Λόγος 2 LXΧ, 3-5). 
 

Δ. ΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ  

 

Με την ονομασία «Ιδαίοι Δάκτυλοι», συμφωνά με του αρχαίους 

συγγραφείς: Απολλώνιος Αργοναυτικά (Α 1125 – 1135), Στράβων 

(10, C. 467, ΙΙΙ 7-8) κ.α. ονομάζονταν επίσης εκείνοι που ακολου-

θούσαν τη θεά Ρέα και τη βοηθούσαν στο έργο της και οι οποίοι ήταν 

τα πνεύματα των πρώτων Ιδαίων Δακτύλων που εν ζωή είχαν εφεύρει 

χρήσιμα πράγματα για τη ζωή των ανθρώπων, ήτοι τα εργαλεία, την 

ευταξία κ.α., όπως είδαμε πιο πριν,  και ως εξ αυτού είχαν ανακηρυ-

χθεί δαήμονες > δαίμονες.  Ειδικότερα οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν 
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αφενός ότι και οι θεοί έχουν  συμβούλους ή άλλως πάρεδρους κ.α., 

για να τους βοηθούν στο έργο τους και αφετέρου ότι οι ίδιοι οι θεοί 

και οι ακόλουθοι σύμβουλοί τους είναι δαίμονες. Η λέξη δαίμονες αρ-

χικά σήμαινε οι δαήμονες > δαίμονες (από το δάω = με αναδιπλασια-

σμό διδάω ή διδάσκω  > διδαχή, δαήμονες - δαίμονες = οι  δασκαλε-

μένοι, άρα οι ειδήμονες, οι γνώστες)  και όχι οι αδαείς, όπως αναφέρει 

ο Πλάτωνας στον “Κρατύλος” (398-398c). Μετά, από τον Πλάτωνα 

και εξής,  η λέξη «δαίμων» σήμαινε ο ειδήμων με κακές προθέσεις, ο 

πανούργος, άρα ο κακός, ο πονηρός. σύμβουλος κ.α. Οι δαίμονες 

(ειδήμονες) διάκονοι (βοηθοί) που αποτελούσαν την ακολουθία της 

μητέρας των θεών, της θεάς Ρέας ή άλλως Κυβέλης, της μάνας του 

Δία (= η Παναγία στη Θρησκεία των Ολύμπιων Θεών), καλούνταν 

Ιδαίοι Δάκτυλοι , Κουρήτες και Κορύβαντες, οι οποίοι ήταν κάποιοι 

από τους νέους των Ιδαίων Δακτύλων. Οι δαίμονες (ειδήμονες) διά-

κονοι (βοηθοί) του θεού Διόνυσου λέγονταν Σάτυροι, Βάκχες, κ.α., 

οι οποίοι  βοηθούσαν το θεό αυτό στη σάτιρα, στη χαρά κ.λπ..  

 

Ε. ΟΙ ΙΔΑΙΟΙ ΔΑΚΤΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΦΡΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 

 

Ο Στράβωνας αναφέρει  ότι βρίσκει, ύστερα από έρευνα που 

έκανε,  ότι οι Ιδαίοι Δάκτυλοι (Κουρήτες και Κορύβαντες) ήταν θρα-

κικής καταγωγής, γιατί  αφενός οι Φρύγες ήταν άποικοι από τη Θράκη 

που ζούσαν στην Τρωάδα (βλέπε Στράβων 10.ΙΙΙ,16 C 471) και γι 

αυτό η Τρωάδα λεγόταν και Φρυγία και  αφετέρου οι Κουρήτες της 

Κρήτης  ήταν άποικοι από τη Φρυγία, απόγονοι των Ιδαίων Δακτύ-

λων, οι οποίοι είχαν έρθει στην Κρήτη από τη Φρυγία συνοδεύοντας 

τη Ρέα προκειμένου να την επικουρήσουν στη γέννηση και ανατροφή 

του Δία  και ως εξ αυτού μετονομάστηκαν Κουρήτες κ.λπ. (βλέπε 

Στράβων 10.ΙΙΙ,19 C 471).  
«Ο Ησίοδος αναφέρει πως ο Εκάτερος και η κόρη του Φορωνέα γέννησαν πέντε κόρες 

και από αυτές βγήκαν, οι Νύμφες οι Σάτυροι και  οι Κουρήτες. Ο συγγραφέας της Φορωνίδας 
(= o Ελλάνικος ο Μυτιληναίος) αναφέρει τους Κουρήτες ως αυλητές και Φρύγες.  Άλλοι τους 
λένε εντόπιους και με χάλκινες ασπίδες. Άλλοι λένε τους Κορυβάντες Φρύγες, κι όχι τους Κου-
ρήτες. Τους θεωρούν Κρητικούς και λένε ότι πρώτοι αυτοί στην Εύβοια φόρεσαν χάλκινα όπλα. 
Γι αυτό και τους είπαν Χαλκιδείς. Άλλοι λένε πως οι Τιτάνες έδωσαν στη Ρέα ένοπλους διακό-
νους από τη Βακριανή ή κατ’ άλλους από την Κολχίδα, τους Κορύβαντες. Στα Κρητικά κείμενα  
οι Κουρήτες λέγονται τροφοί του Δία και φύλακες. Η Ρέα τους έστειλε στην Κρήτη από τη Φρυ-
γία. Άλλοι λένε ότι στη Ρόδο ήταν εννιά Τελχίνες. Ακολούθησαν τη Ρέα στην Κρήτη, ανέθρεψαν 
το Δία και μετονομάστηκαν Κουρήτες. Ο Κύρβα(ντα)ς, ένας σύντροφός τους που ίδρυσε την 
Ιεράπυπτνα, έδωσε αφορμή στους Πρασίους να λένε ανάμεσα στους Ρόδιους ότι οι Κορύβα-
ντες ήταν δαίμονες, παιδιά του «Ήλιου και της Αθηνάς. Κάποιοι λένε τους Κορύβαντες παιδιά 
του Κρόνου κι άλλοι παιδιά του Δία και της Καλλιόπης , ταυτόσημους με τους Καβεί-
ρους……».… ( Στράβων, Γεωγραφικά βιβλίο Ι’, c 472, ΙΙΙ, 19). 

Οι Τελχίνες, σύμφωνα με τους μύθους των Ροδίων ( Διόδωρος 

Σικελιώτης 5, 55),  καλούνταν οι πρώτοι κάτοικοι της Ρόδου, οι οποίοι 
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θεωρούνταν γιοι της Θάλασσας και οι εφευρέτες κάποιων τεχνών. 

Κόρη του Ποσειδώνα και της Αλίας, αδελφή των Τελχίνων, ήταν η 

Ρόδος από την οποία πήρε το νησί το όνομά του.  Ο Απολλόδωρος (Γ, 

1-2) αναφέρει επίσης ότι Ροδίτισσα ήταν και η Πασιφάη, η σύζυγος 

του Μίνωα. Ήταν κόρη του Ήλιου και της νύμφης Περσηίδος. 

 

Ε.  ΟΙ Κ(ΟΥ)ΡΗΤΕΣ > ΚΡΗΤΕΣ 

 

Α. ΠΟΙΟΙ ΗΣΑΝ ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ  

 

Με την ονομασία Κουρήτες,  σύμφωνα με τους αρχαίους συγ-

γραφείς, καλούνταν αρχικά η ομάδα από νεοσύλλεκτους στρατιώτες 

των Ιδαίων Δακτύλων της Κρήτης (= οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης) 

που  επικούρησαν στη γέννηση, στη φύλαξη και στην ανατροφή του 

Δία στο Δικταίο Άντρο της Κρήτης.  
«Οργισθείσα δε επί τούτοις Ρέα  παραγίνεται μεν εις Κρήτη, οπηνίκα τον Δία εγκυμο-

νούσα ετύγχανε,  γεννά δε εν τω άντρω της Δίκτης Δία και τούτον μεν δίδωσι τρέφεσθαι Κού-
ρησί τε και ταις Μελισσέως παισί νύμφαις, Αδραστεία τε και Ίδῃ.αύται μεν ουν τον παίδα 
έτρεφον τω της Αμαλθείας γάλακτι, οι δε Κούρητες ένοπλοι εν τω άντρω το βρέφος φυλάσσο-
ντες τοις δόρασι τας ασπίδας συνέκρουον, ίνα μη της του παιδός φωνής ο Κρόνος ακούσῃ.Ρέα 
δε λίθον σπαργανώσασα δέδωκε Κρόνω καταπιείν ως τον γεγεννημένον παίδα». (Απολλόδω-
ρος Α, 1, 6 - 7),  

«ων ο μεν Ομιλητής έφη γενέσθαι του Διός και φοιτών (ο Μίνως) εις το Δικταίο Όρος, 
εν ω τραφήναι τον Δία μυθολογούσιν οι Κρήτες υπό των Κουρήτων νεογνόν όντα, κατέβαινεν 
εις το ιερόν ‘Αντρο και τους νόμους εκεί συντιθείς εκόμιζεν, ους απέφαινεν παρά του Διός λαμ-
βάνειν». (Διονύσιος Αλικαρνασεύς,  Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Β, LXI 2) 

«…έμπαλιν εις ώμους τετραμμέναι’ ει   ετεόν γε Κρήτηθεν κείναι γε Διός μεγάλου ιό-
τητι  ουρανόν εισανέβησαν, ο μιν τότε κουρίζοντα   Δίκτω εν ευώδει όρεος σχεδόν Ιδαίοιο ά-
ντρω εγκατέθεντο και έτρεφον εις ενιααυτόν, Δικταίοι Κούρητες ότε κρόνον εψεύσαντο…  ( Ά-
ρατος Φαινόμενα 30 - 50) 

Ακολούθως οι Κουρήτες έγιναν ιερατικό σώμα (ιερείς, διάκονοι, 

νεωκόροι κ.α.), στην Κρήτη και άλλα μέρη, καθώς μας πληροφορούν 

ο Στράβωνας (Στράβων 10, C. 467, ΙΙΙ 7-8),  ο Πλούταρχος  στο 

«Βίοι Παράλληλοι 1 «Νουμάς (ΧV,19)»,  ο Διονύσιος Αλικαρνασσέας 

(Ρωμαϊκή Αρχαιολογία Βιβλίο ΙΙ, LXX) κ.α., του οποίοι οι ιερείς εν ζωή 

τελούσαν τις τελετές της Θεάς Ρέας και  μετά  θάνατο θεωρούνταν 

δαίμονες, λόγω του ότι εν ζωή ήταν δαήμονες-δαίμονες (βλέπε «Δαί-

μονες Ιδαίοι Δάκτυλοι») και ως εξ αυτού είχαν επινόηση χρήσιμα 

πραγματα για τον άνθρωπο, όπως τα εργαλεία, το χορό κ.α. 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι κατά το μύθο των Ατλά-

ντιων της Λιβύης, υπήρχαν δυο βασιλιάδες με το όνομα Δίας, ο δικός 

του, που ήταν οικουμενικός,  και ένας άλλος που ήταν τοπικός βασι-

λιάς της.  Γυναίκα του βασιλιά της Κρήτης Δία ήταν η Ιδαία και από 

την οποία απέκτησε τους Κουρήτες, όμως οι Κρητικοί δεν 
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συμφωνούν με αυτό το μύθο: «Κρόνος, σύμφωνα με τον μύθο, που ήταν αδελ-
φός του Άτλαντα και διακρινόταν για την ασέβεια και την πλεονεξία του, παντρεύτηκε την α-
δελφή του Ρέα, από την οποία απέκτησε τον Δία που αργότερα προσονομάστηκε Ολύμπιος. 
Είχε υπάρξει όμως και άλλος Δίας, αδελφός του Ουρανού, που βασίλευσε στην Κρήτη, υπο-
λειπόμενος κατά πολύ σε δόξα από τον μεταγενέστερο.  Αυτός, λοιπόν, βασίλευσε σ' ολόκληρο 
τον κόσμο, ενώ ο προγενέστερος, που ήταν κύριος μόνο του προαναφερθέντος νησιού, απέ-
κτησε δέκα γιους, τους ονομαζόμενους Κουρήτες- ονόμασε, επίσης, το νησί από τη γυναίκα 
του Ιδαία, όπου και τάφηκε μετά τον θάνατο του, ενώ ο τόπος που δέχτηκε τη σορό του επιδει-
κνύεται μέχρι την εποχή μας. Οι Κρήτες, όμως, δεν συμφωνούν με την παραπάνω μυθολογία, 
και θα περιγράψουμε τη δική τους αναλυτικά όταν θα μιλήσουμε για την Κρήτη" (Διόδωρος 
3.61) 

 

 

ΣΤΡΑΒΩΝ («ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ») ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΟΡΥΒΑ-

ΝΤΕΣ  

Ο Στράβων (10, C. 467, ΙΙΙ 7-8)  αναφέρει ότι οι  Κουρήτες 

ήταν χορευταράδες και δαίμονες, οι οποίοι δεν ήταν μόνο διάκονοι 

των θεών , αλλά τους θεώρησαν και τους ίδιους θεούς και ότι ο Ησί-

οδος αναφέρει πως ο Εκάτερος και η κόρη του Φαρωνέα γέννησαν 

πέντε κόρες. Από αυτές βγήκαν Νύμφες, των βουνών οι θεές και μια 

γενιά μηδαμινών Σατύρων και άπραγων, και οι Κουρήτες, φιλοπαίγ-

μονες Θεοί, χορευταράδες. Κατ΄άλλους , λέει ο Στραβων, οι Κορύ-

βαντες ήσαν παιδιά του Κρόνου και κατ’ άλλους παιδιά του Δία και 

της Καλλιόπης , ταυτόσημους με τους Καβείρους. Αναφέρει επίσης 

ότι για τους Κουρήτες και τους Κορύβαντες λέγονται πάρα πολλά, 

που άλλα απο αυτά είναι λάθος, άλλα μπερδεμένα κ.α. Συγκεκριμένα 

ο Στράβωνας λέει τα εξής: 
 «7. Αυτοί που μας παρέδωσαν τις αρχαίες παραδόσεις των Φρυγών και των Κρητών 

θεωρούν τους Κουρήτες πνεύματα ή βοηθούς των θεών. Άλλοτε εμφανίζονται μπλεγμένοι 
σε μερικές μυστικές ιερουργίες κι άλλοτε σχετίζονται με το μεγάλωμα του Δία, όταν ήταν μωρό, 
στην Κρήτη. Ακόμη , με τις οργιστικές τελετές στη Φρυγία προς τιμή της Μητέρας των Θεών, 
καθώς και στην Ίδη της Τρωάδας γης. Η ποικιλία των αφηγήσεων είναι τόσο μικρή, ώστε με-
ρικοί ταυτίζουν τους Κουρήτες με τους Κορύβαντες, τους Καβείρους, τους Ιδαίου δακτύ-
λους και τους Τελχίνες, μερικοί τους θεωρούν συγγενείς μεταξύ τους και τους διαφορο-
ποιούν αντιδιαστέλλοντας μικρές μεταξύ τους διαφορές.  Μιλώντας γενικά και περιληπτικά, 
τους εμφανίζουν όλους να κατέχονται από ιερό ενθουσιασμό, ν’ ακολουθούν τη μανία του 
Βάκχου και, λειτουργώντας στις ιερές τελετές ως διάκονοι, να εμπνέουν τρόμο (να εκπλή-
σουν κατ τις ιερουργίες) με πολεμικούς χορούς, γεμάτους θόρυβο, κρότους, κύμβαλα, 
τύμπανα και κλαγγή όπλων, αλλά και ήχους αυλού και μεγάλες κραυγές. («Ενθουσιαστι-
κούς τινάς και βακχικούς, και ενοπλίω κινήσει μετα θορύβου, και ψόφου, και κυμβάλων, και 
τυμπάνων, και όπλων, έτι δ΄αυλού, και βοής, εκπλήσοντας κατά τας ιερουργίας εν σχήματι 
διακόνων)   

8. Καθώς οι ιστορικοί, εξαιτίας της ταύτισης του ονόματος των Κουρήτων με όλους, 
τοποθέτησαν ανόμοια πράγματα σε ένα, εγώ δεν θα διστάσω να μιλήσω εκτενώς γι αυτά τα 
θέματα σε ένα ειδος παρέκβασης, προσδιορίζοντας με ιστορικό τρόπο τα χαρακτηριστικά τους. 
Μερικοί ιστορικοί θέλουν να συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά τους κι ίσως να έχουν κάποιο 
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δίκιο.  Λένε για παράδειγμα ότι οι Κουρήτες της Αιτωλίας πήραν το όνομα , επειδή ντύνονταν 
θηλυπρεπώς, όπως οι κόρες («θηλυστολούντας  γαρ ως αι κόραι»), υπάρχουν επομένως πολ-
λοί τρόποι  να ετυμολογηθεί η λέξη «Κουρήτες». Εύλογο επίσης είναι πως ο χορός με όπλα 
άρχιζε πρώτα από αυτούς που φρόντιζαν τα μαλλιά και τη στολή τους και γι αυτό τους είπαν 
Κουρήτες, και ο χορός έδωσε αφορμή σε άλλους, πιο πολεμικούς ανθρώπους, που περνούσαν 
ενόπλως τη ζωή τους, να χορεύουν, οπότε τους είπαν κι αυτούς Κουρήτες. Εννοώ εκείνους που 
συναντήσαμε στην Εύβοια, στην Αιτωλία και στην Ακαρνανία. Ακόμη και ο Όμηρος Κουρήτες 
αποκάλεσε τους νέους στρατιώτες  («Και Όμηρος δε τους νέους στρατιώτας ούτω (Κουρήτες) 
προσηγόρευσε»):  Διάλεξε τους άριστους κουρήτες απ όλους τους Αχαιούς, φερε τα δώρα από 
το ταχύ καράβι, όσα στον Αχιλλέα χτες υποσχεθήκαμε (κρινάμενοι κούρητεςν αριστήας Πανα-
χαιών…). Και πάλι: «Φέραν τα δώρα κουρήτες Αχαιοί («δώρα φέρον κούρητες Αχαιοί»)» 
……..(Στράβων 10, C. 467, ΙΙΙ 7-8).   

…………………………………………….. 
«12. Οι Βερέκυνθες, πάλι, ένα γένος των Φρυγών, και γενικά οι Φρύγες και από τους 

Τρώες οι κάτοικοι της Ίδης τιμούν και γιορτάζουν τη Ρέα με οργιαστικές τελετές. Την αποκαλούν 
Μητέρα των θεών και Άγδιστι και Φρυγία Μεγάλη, θεά. Από τα τοπωνύμια την αποκαλούν 
Ιδαία, Δινδύμη, Σιπυλήνη, Πεσσινουντίδα, Κυβέλη και Κυβήβη. (Ρέαν μεν και  αυτοί τιμώσι και 
οργιάζουσι ταύτη, μητέρα καλούντες θεών και Άγδιστιν και Φρυγίαν Θεόν μεγάλη, από δε τον 
τόπων Ιδαία και Δινδυμήνην και Κυβέλη). Ο Έλληνες αποκαλούν τους διακόνους της Κουρήτες, 
όχι από τον ίδιο μύθο με τον Κρητικό, αλλά τους θεωρούν ως ιδιαίτερο είδος βοηθών αντίστοι-
χων με τους Σατύρους. Τους ίδιους αποκαλούν Κορύβαντες («τους δ’ αυτούς και Κορύβαντας 
καλούσι»…………………….. ……..(Στράβων 10, C. 467, ΙΙΙ 12).   

Ακολούθως ο Στράβων αναπτύσει το τι ίσχυε πραγματικά, σύμφωνα με την έρευνά του 
και τέλος καταλήγει λέγοντας  και τα εξής:  

«19. Θα μπορούσε κάποιος ν’ ανακαλύψει επιπλέον πράγματα σχετικά με τους δαίμο-
νες και την ποικιλία των ονομάτων τους, ότι δεν ήταν μόνο διάκονοι των θεών, αλλά τους 
θεώρησαν και τους ίδιους θεούς. 

Ο Ησίοδος αναφέρει πως ο Εκάτερος και η κόρη του Φαρωνέα γέννησαν πέντε κόρες: 
Από αυτές βγήκαν Νύμφες, των βουνών οι θεές και γενιά μηδαμινών Σατύρων και άπραγων, 
και οι Κουρήτες, φιλοπαίγμονες Θεοί, χορευταράδες. 

 Ο συγγραφέας της Φαρωνίδας αναφέρει τους Κουρήτες ως αυλητές και Φρύγες.  Άλλοι 
τους λένε εντόπιους και με χάλκινες ασπίδες. άλλοι λένε τους Κορύβαντες Φρύγες κι όχι τους 
Κουρήτες. Τους θεωρούν Κρητικούς και λένε ότι αυτοί πρώτοι στην Εύβοια φόρεσαν χάλκινα 
όπλα. Γι αυτό και ονομάστηκαν Χαλκιδείς. Άλλοι λένε πως οι Τιτάνες έδωσαν στη Ρέα ένο-
πλους διακόνους από τη Βακτριανή ή κατ’ άλλους από την Κοχλίδα, τους Κορύβαντες.  

Στα Κρητικά κείμενα, οι Κουρήτες λέγονται του Διός οι τροφοί και οι φύλακες. Η 
Ρέα τους έστειλε στην Κρήτη από τη Φρυγία. ‘Άλλοι λένε ότι στη Ρόδο ήσαν εννιά Τελχίνες. 
Ακολούθησαν τη Ρέα στην Κρήτη, ανέθρεψαν το Δία και μετονομάστηκαν Κουρήτες. Ο Κύρβας, 
ένας σύντροφός τους που ίδρυσε την Ιεράπυτνα (Κύρβαντα δε τούτον εταίρον Ιεραπύτνης όντα 
κτίστην), έδωσε αφορμή στους Πραισίους να λένε ανάμεσα στους Ροδίους ότι οι Κορύβαντες 
ήταν δαίμονες, παιδιά του Ήλιου και της Αθηνάς. Κάποιοι λένε τους Κορύβαντες παιδιά του 
Κρόνου κι άλλοι παιδιά του Δία και της Καλλιόπης , ταυτόσημους με τους Καβείρους. Πήγαν 
στη Σαμοθράκη, που παλαιά λεγόταν Μελίτη, και οι τελετές τους είναι απόκρυφες.  

20. Ο Σκήψιος, που μάζεψε τους μύθους δεν τα δέχεται αυτά……... Άλλοι θεωρούν τους 
Κουρήτες διακόνους της Εκάτης, ταυτόσημους με τους Κορύβαντες. Ο Σκήψιος αναφέρει επί-
σης, σε αντίθεση με τον Ευρυπίδη, ότι οι γιορτές της Ρέας δεν επιχωρι΄ζουν μήτε είναι σεβα-
στές στην Κρήτη. Υπάρχουν μόνο στη Φρυγία και στην Τρωάδα. Όσοι λένε το αντίθετο μάλλον 
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κάνουν μυθολογία παρά ιστορία, αν και η συνωνυμία μερικών τόπων τους κάνει να πέφτουν 
σε παρόμοια λάθη. Ίδη βουνό υπάρχει στην Τρωάδα και στην Κρήτη Ίδη βουνά υπάρχει στην 
Τρωάδα και στην Κρήτη. Λόφος της Ίδης είναι η Πύτνα , απ΄όπου και ιεράπυτνα η πόλη. (Ίδη 
γαρ το όρος το τε Τρωικόν και το Κρητικόν, και Δίκτη τόπος εν τη Σκηψία και όρος εν Κρήτη. 
Της δε Ίδης λόφος Πύτνα … αφ ου Ιεράπυτνα η πόλις )…………...  

21. ….. Ο Σκήψιος θεωρεί πιθανό Κουρήτες και Κορύβαντες να είναι οι ίδιοι, οι «κόροι»  
που εκτελούσαν τον πολεμικό χορό για τις τελετές της Μητέρας των θεών, οι ίδιοι που ονομά-
στηκαν Κορύβαντες από το ότι έβγαιναν να χορέψουν χτυπώντας το κράνος τους όπως βάδιζαν 
ρυθμικά («κορύπτοντας βαίνειν ορχηστικώς» , κόρυς = το κράνος, η περικεφαλαία) και τους 
οποίους ο ποιητής (= ο Όμηρος, Οδύσσεια Θ 250) τους λέει ανθρώπους που βαδίζουν ρυθμικά  
«βητάρμονες). Ελάτε τώρα οι καλύτεροι Φαίακες που βαδίζεται ρυθμικά»(Οδυσεια θ 204). Κι 
επειδή οι Κορύβαντες χόρευαν και μάλιστα με ένθεη μανία, λέμε «κορυβαντιώντες» όσους 
κινούνται φρενιασμένα. (Στράβων 10, C 473 ΙΙΙ 21) 

22. Λένε πως ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι οι πρώτοι κάτοικοι στους πρόποδες της 
Ίδης.  Πόδες λέγονται οι πρόποδες και κορυφές, οι μύτες των βουνών. Οι διάφορες κορυφές 
της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυλοι. Ο 
Σοφοκλής θεωρεί πως οι πρώτοι πέντε ήσαν αρσενικοί. Εφηύραν το σίδερο και το κατεργά-
στηκαν πρώτοι, καθώς και πολλά ακόμη χρήσιμα στη ζωή πράγματα. Πέντε ήταν και οι αδελ-
φές τους. Από τον αριθμό τους ονομάστηκαν Δάκτυλοι. Άλλοι τους λένε αλλιώς, ενώνοντας τα 
δύσκολα με τα δύσκολα και θέτουν διάφο-ρα ονόματα και αριθμούς: Τον ένα τον λένε Κέλμι, 
τους άλλους Δαμναμενέα, Ηρακλή και Άκμονα. Άλλοι τους θεωρούν εντόπιους από την Ίδη, 
άλλοι αποίκους. Πάντως συμφωνούν ότι αυτοί πρώτοι δούλεψαν το σίδερο στην Ίδη. Όλοι 
τους θεωρούν μάγους και υπηρέτες της Μητέρας των θεών που έφτασαν να ζουν στην Φρυγία, 
στην Ίδη. Λένε την Τρωάδα Φρυγία, επειδή Φρύγες επικράτησαν στην περιοχή, αφού ζούσαν 
και κοντά, τότε που αλώθη-κε η Τροία. Υπονοούν μάλιστα πως απόγονοι των Ιδαίων Δακτύλων 
είναι οι Κουρήτες και οι Κορυβάντες. Οι πρώτοι εκατό που γεννήθηκαν στην Κρήτη ονομάστη-
καν Ιδαίοι Δάκτυλοι. Απόγονοί τους αναφέρο-νται εννέα Κουρήτες. Ο καθένας τους έκανε δέκα 
παιδιά, τους Ιδαίους Δακτύλους.»>>  (Στράβων, Γεωγραφικά 10,   C 472 -473, ΙΙΙ 20 -22) 

 

Β. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΥΡΗΤΕΣ 

 

Η ονομασία «Κουρήτες» παράγεται από το ουσιαστικό  «κόροι 

ή κούροι» (= το αρσενικό του «αι κόραι» > οι κόρες), καθώς λένε οι 

αρχαίοι συγγραφείς: << Και εἰσιν οι Σάλιοι κατά γουν την εμήν γνώμην Ελληνικώ 
μεθερμηνευθέντες ονόματι Κουρήτες, ὑφ´ ημών μεν επί της ηλικίας ούτως ωνομα-
σμένοι παρά τους κούρους, υπό δε Ρωμαίων επί της συντόνου κινήσεως. Το γάρ 
εξάλλεσθαί τε και πηδάν σαλίρε ὑπ´ αυτών λέγεται. από δε της αυτής αιτίας και τους 
άλλους άπαντας ορχηστάς, επει καν τούτοις πολύ το άλμα και σκίρτημα ένεστι, πα-
ράγοντες από των σαλίων τούνομα σαλτάτωρας καλούσιν…»(Διονύσιος Αλικαρνασ-
σεύς «Ρωμαϊκή Αρχαιολογία» Livre/Λόγος 2 LXΧ, 3-5). 

Ο Στράβωνας αναφέρει ότι στην Κρήτη με την ονομασία Κου-

ρήτες καλούνταν οι «κούροι» που είχαν αναλάβει τη νιότη του Δία 

και μετά  οι νέοι (κούροι) που στις τελετουργίες για το Δία μιμούνταν 

τον ένοπλα χορό των Κουρητών, παριστάνοντας το μύθο της γέννη-

σης του Δία και αυτό αφενός γιατί ήσαν νέοι («δια το νέοι» ) και 
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αφετέρου γιατί ήσαν «κόροι («και κόροι όντες» = νεοσύλλεκτοι στρα-

τιώτες, όπως είχε πει πιο πριν στο εδάφιο Στράβων 10 ΙΙΙ C 467,9) 

και ως τέτοιοι υπηρέτησαν τη νιότη του Δία:  
«Στην Κρήτη δεν υπήρχαν μόνον αυτά αλλά και τελετουργίες για το Δία με οργιαστική 

λατρεία και με διακόνους, ωσάν αυτούς που βρίσκονται στην υπηρεσία του Διονύσου, δηλαδή 
οι Σάτυροι,. Τους έλεγαν Κουρήτες και ήταν νέοι άνθρωποι που απέδιδαν ένοπλη κίνηση με 
χορευτικό βήμα, παριστάνοντας το μύθο της γέννησης του Δία, όπου παίζουν τον Κρόνο που 
συνήθιζε να κατατρώγει τα παιδιά του, μόλις γεννιόνταν και τη Ρέα να παλεύει να κρύψει τους 
πόνους της γέννας, να γεννήσει το παιδί και να το κρύβει προσπαθώντας να γλυτώσει τη ζωή 
του με κάθε τρόπο. Λένε ότι γι αυτό (η Ρέα) πήρε βοηθούς τους Κουρήτες, που με τα τύμπανα 
και παρόμοιους ήχους, τον ένοπλο χορό και θόρυβο περιστοίχισαν τη θεά και τρόμαξαν τον 
Κρόνο, ώστε να πάρουν το παιδί, χωρίς να το καταλάβει. Μετά έθρεψαν και μεγάλωσαν το 
παιδί (το Δία). Κουρήτες, λοιπόν, ονομάστηκαν επειδή ήταν «νέοι και κόροι όντες» και πρό-
σφεραν αυτήν την (ένοπλη) υπηρεσία, αλλά και γιατί φρόντισαν (κουροτρόφησαν, επικούρη-
σαν, κούριζαν) τη νιότη του Δία. Υπάρχουν και οι δυο εκδοχές» ( «… ώσθ’ οι Κουρήτες ήτοι 
δια το νέοι και κόροι όντες υπουργείν ή δια το κουροτροφείν τον Δία, λέγεται γαρ αμφοτέρως 
ταύτης αξιώθηκαν προσηγορίας.»), Στράβων 10, 469, 11) 

 

Ειδικότερα η ονομασία «Κουρήτες» παράγεται από το «ουσια-

στικό «κούροι» (= οι  νέοι, οι γιοί, το αρσενικό   του «αι κόραι» > οι 

κόρες, κούριος > κύρης =ο πατέρας)  απ΄όπου: νεωκόροι (ναός + 

κόροι ή κούροι), επίκουροι, Διόσκουροι κ.α. και η ονομασία κούροι 

απο το ρήμα  (επι)κουρώ = λατινικά curο,ae (= φροντίζω, διατρέφω, 

προστατεύω, φυλάσσω, επιμελώ….).  Ειδικότερα από το κείρω >  

(επι)κουρώ  > Κουρήτης,  κάτι όπως και κυβερνάω-ώ > κυβερνήτης, 

πλανάω-ώ – πλανήτης, αλόω-ώ > αλήτης, διαβάω- ώ > διαβήτης 

κ.λπ. , οπότε Κουρήτης = είτε αυτός που επιμελεί, φροντίζει, φυλάσ-

σει, διατρέφει κ.λπ. κάτι είτε αυτός που διατρέφεται, επιμελείται 

κ.λπ.. Στην κυριολεξία η λέξη  κούρος, σύμφωνα με το Στράβωνα,  

σημαίνει και  ο κουρεμένος, ο μη άκουρος και στο Όμηρος Κουρήτες 

=  οι νεοσύλλεκτοι στρατιώτες, επειδή κουρεύονται, Οι λέξεις κούρος, 

κουρεύω κ.α. παράγονται από το ρήμα «κείρω» = επιμελούμαι, φρο-

ντίζω. Κ(ο)ύριος > Κύρης = αυτός που επιμελείται τους κούρους, ο 

πατέρας,  κουρά = η φροντίδα (δέρματος ή μαλλιών),  κουρεύω = 

φροντίζω (τα μαλλιά). Κρητικά κουράδι =   κουράδι = το κοπάδι, τα 

ζώα που  κουρεύουν ή που επιμελούνται  οι βοσκοί, απ’ όπου και η 

αίγαγρος Αμάλθεια που θήλαζε το Δία.  Στα λατινικά: couro,ae = ελ-

ληνικά (επι)-κουρώ =  επιμελούμαι, φροντίζω τινός, couro,onis = o 

κύρης, ceres,eris = τρέφειν, πληρούμαι, χορταίνω…. 

 

 

Γ. ΟΙ ΚΟΎΡΗΤΕΣ (ΜΕ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΠΑΡΑΛΗ-

ΓΟΥΣΑ) ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ (ΜΕ ΤΟΝΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΗ-

ΓΟΥΣΑ)  
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Ο Στράβων αναφέρει επίσης ότι  Κουρήτες λέγονταν και οι κά-

τοικοι άλλων περιοχών, που γι αυτό άλλοι λένε πως ονομάστηκαν 

έτσι γιατί κατάγονταν από την Κρήτη και άλλοι ότι ονομάστηκαν έτσι 

για άλλο λόγο. Για παράδειγμα, λέει, οι Κουρήτες της Χαλκίδας ονο-

μάστηκαν έτσι, επειδή κούρευαν τα μαλλιά τους  ( Κουρήτες = οι 

κουρεμένοι, οι μη άκουροι), σε σχέση με τους Ακαρνάνες που ήσαν 

οι άκουροι, καθώς και σε σχέση με τους Κούρητες της Αιτωλίας οι 

οποίοι ονομάστηκαν έτσι επειδή ντύνονταν όπως οι κόρες κ.α.  

Ο Στράβωνας αναφέ-

ρει επίσης ότι στην αρχαία 

Ελλάδα με την ονομασία 

«Κούρητες» (με τονισμό 

στην προ παραλήγουσα) ο-

νομάζονταν οι πρώτοι κά-

τοικοι της Αιτωλίας, τους ο-

ποίους αναφέρει και ο Όμη-

ρος, καθώς και οι νέοι (οι 

νεοσύλλεκτοι) στρατιώτες 

στον Όμηρο (βλέπε Στρά-

βων 10, ΙΙΙ 1- 8 C 463 και  

Στράβων 10, ΙΙΙ C. 467, 8: 

«και Όμηρος δε τους νέους 

στρατιώτας ούτω, Κουρή-

τας, προσηγόρευσε»),  ενώ  

με την ονομασία «Κουρή-

τες» (με τονισμό στην πα-

ραλήγουσα) ονομάζονταν 

οι ένοπλοι  που είχε βάλει η 

Θεά Ρέα να φρουρούν 

(προστατεύουν) και συ-

νάμα να φροντίζουν , διατρέφουν κ.λπ..  τη νιότη του γιού της Δία 

μέχρι να ενηλικιωθεί στην Κρήτη κρυφά από τον πατροκτόνο πατέρα 

του τον Κρόνο, επειδή εκείνος ήθελε να τον «φάει» φοβούμενος μην 

του πάρει τη βασιλεία μετά που θα μεγαλώσει(βλέπε Στράβων 10, ΙΙΙ 

11 C 463), κάτι όπως ο Ηρώδης με το Χριστό. 
«υπάρχουν πολλοί τρόποι να ετυμολογηθεί η λέξη «Κουρήτες». Ο χορός με όπλα  άρ-

χιζε πρώτα από  αυτούς  που φρόντιζαν τα μαλλιά (χτένιζαν και κούρευαν) και τη στολή τους 
και γι αυτό τους είπαν Κουρήτες …. και Όμηρος έτσι ονόμαζε, δηλαδή Κουρήτες, τους νέους 
στρατιώτες («και Όμηρος δε τους νέους στρατιώτας ούτω, Κουρήτας, προσηγόρευσε» (Στρά-
βων  10, III C 476,8),. Πράγματι και π.χ. στην Ιλιάδα διαβάζουμε: «των μεν πεντήκοντα νέες 
κίον, εν δε εκάστῃ κούροι Βιωτών εκατόν καὶ είκοσι βαίνον» (Ιλιάς Β 506-510). 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΗΣΥΧΙΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ ( 5ος αι. μ.Χ.), 

σχετικά με τους Κουρήτες,  αναφέρει ότι Κουρήτες (με τόνο στην 

παραλήγουσα) λεγόταν οι κάτοικοι της Πλευρώνας στην 

 
Οι Κουρήτες κτυπούν τις ασπίδες και τα κράνη 
τους («κορύπτοντας»),  ενώ ο μικρός Δίας θηλάζει 
την αίγα Αμάλθεια. Η γυναίκα που κάθεται αρι-
στερά είναι πιθανόν η τροφός Ίδη ή η Αδράστεια. 
Μαρμάρινο ανάγλυφο, τμήμα βάσης, περίπου 160 
μ.Χ., Musei Capitolini, Ρώμη.  
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Αιτωλοακαρνανία και Κούρητες (με τόνο στην προ παραλήγουσα) αυ-

τοί της Κρήτης: 
 «Κούρος. Παις, νέος, υιός άρρην, νενανίας, νήπιον-ος…. Κουρήτες (Ι 529) της μεν δευ-

τέρας συλλαβής περισπωμένης οι την Πλευρώνα κατοικούντες, δια το κουρικώς ανα(δε)δεσθαι 
τα κόμας. Κούρητες (Τ 248) δε προπαροξυνομένου του ονόματος νεανίαι και έθνος Κρητών». 
Σχόλια: «Κουρήτησι (Ι 547) Κρησίν. Κουρήτων (Ι 545) έθνος Κρητών». Το ίδιο λεξικό αναφέρει 
και ότι οι γονείς των Κουρήτων (με τόνο στην παραλήγουσα, άρα εδώ εννοεί τους Κουρήτες 
της Πλευρώνας) ήσαν ο Σώχος και η Κόμβη: «Κόμβη, Κουρήτων μήτηρ». «Σώχος, ο των Κου-
ρήτων πατηρ (Κόμβη). 

ΤΟ ΜΕΓΑ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΗΓΟΥΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΜΜΑ-

ΤΙΚΗ» (10/11ος αι.), σχετικά με τους Κουρήτες, αναφέρει ότι η 

λέξη «Κουρήτες» (με περισπωμένη στην παραλήγουσα) είναι εθνικό 

όνομα, οι Κουρήτες κάτοικοι της Αιτωλίας και Πλευρώνας στην Αιτω-

λοακαρνανία, που ονομάστηκαν έτσι είτε από το εκεί βουνό «Κού-

ριον» είτε από το ότι κούρευαν τα μαλλιά τους σε σχέση με τους ά-

κουρους ή άλλως Ακαρνάνες, ενώ η λέξη Κούρητες (με οξεία στην 

προπαραλήγουσα) είναι όνομα επίθετο που παράγεται από το κούροι 

που σημαίνει οι νεανίες, οι νέοι στρατιώτες που διέτρεφαν (επικου-

ρούσαν) το Δία: 
«Κουρήτες, προπερισπάται επι του έθνους, ως τε, Κουρήτες τ’ εμάχοντο και Αιτωλοί - 

οι την Πλευρώνα κατοικούντες, από όρους τοπικού ή από της κοράς, παρά το μη κείρεσθαι, 
επί των νέων δε προπαροξύνεται, ως το, - Κούρητες Αχαιών: - τουτέστιν οι νεανίαι. Κουρήτες 
δε, οι τον Δία διαθρέψαντες». 

 

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΠΑΤΟΥΡΙΩΝ, Η ΚΟΥΡΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Κ.ΛΠ. 

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΙΔΑ ἤ ΣΟΥΔΑ (10ος αι. μ.Χ.) αναφέρει: 

«[Κουρίζουσα:] νεάζουσα. και [Κουρίζων] νέος ὑπάρχων. ο δε τα ό-

πλα αναλαβών, α κουρίζων φορέεσκε, το αρχαιον εκείνο περικαλύ-

πτει σώμα. και [Κουρίζω,] τα των νέων φρονώ. [Κουρίξ:] εκσπάν τρι-

χών. [Κώρος] νέος. [Κουρεώτης:] ὁ κουρεύς. καὶ [Κουρείς,] πληθυ-

ντικός. [Κουρεώτις] δε εορτή. των Απατουρίων ἡ τρίτη· εν η οι κούροι 

αποκειρόμενοι εις τους φράτορας εγγράφονται. και ζήτει την πρώτην 

και την δευτέραν εν τω Απατούρια. [Κουρεία] και [Κουρείον:] τόπος, 

εν ω κουρεύονται. και κουρειώντα τας τρίχας. [Κούρητας:] νέους. 

(Hom T 193). Κουρήτων στόμα = εδόκουν γαρ οι μάντεις είναι, οιον 

θεσπιωδόν στόμα. [Κουρήτες:] όνομα έθνους. [Κουροτρόφος:] παι-

δοτρόφος».  

ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΓΑΖΗ ανα-

φέρει: «Κουρεώτης,ιδος η. Ημέρα και εορτή, κουρεώτες ελέγετο η 

τρίτη ημέρα της εορτής των Απατουρίων, καθ ην οι πολίται των Αθη-

νών έφερον τους παίδες των, όταν έφτανον τον τρίτον ή τέταρτον 

χρόνον, εις την συνέλευσην των Φρατόρων, όπου ο παις κατεγρά-

φετο των φυλαρχών εις το κοινόν γραμματείον, και ούτως εγνωρίζετο 

δημοσίως ως γνήσιον τέκνον των Αθηνών. Τότε ο πατήρ επροσφερε 

θυσίαν πρόβατον τι ή αρνίον, το οποίο ελέγετο κουρείον και μείον, 
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εκ του κόρος, κούρος και έδιδε και τράπεζαν. Άλλοι δε παράγουσι 

τούτο εκ του κουρά, διότι κατ’ αυτήν την ημέρα έκειρον κατά πρώτον 

και τα κεφαλάς των νέων. Κουρήτες,ων, οι. Οι αρχαιότατοι κάτοικοι 

της πόλεως Πλευρώνος εν Αιτωλία Ιλ Ι 520-549, 589. 2) Έθνος εν 

Κρήτη, περίφημον δια την ιδιάζουσαν και τη των Κορυβάντων ομοίων 

ιεροπραξίαν και λατρεία των, την οποία περιγραφει ο Αλικαρνας, Διο-

νύσιος εν Αρχαιολογία Ρωμ. 2, 71. Παραβάλλων τους Κουρήτες με 

τους Σαλιους των Ρωμαίων». 

 

Δ.  ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΙΣΑΝ ΟΙ ΚΟΥΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Ο Στράβων αναφέρει ότι από τους Κουρήτες ο Πύρριχος είναι 

εκείνος που οργάνωσε τον πρώτο χορό και ως εξ αυτού πήρε το ό-

νομά του, την ονομασία Πυρρίχη (Πυρρίχιος χορός): «Να ασκούν (οι 

νέοι της Κρήτης) επίσης την τοξοβολία και τον ένοπλο χορό, που 

βρήκαν πρώτοι και έδειξαν οι Κουρήτες και ο οποίος έπειτα ονομά-

στηκε Πυρρίχη από το όνομα αυτού που τον οργάνωσε». (Στράβων  

10 ΙV 16). Ο Στράβων αναφέρει επίσης ότι ο Κουρήτης Κύρβας έκτισε 

την Ιεράπυτνα (Ιεράπετρα):  «Στα Κρητικά κείμενα, οι Κουρήτες λέ-

γονται του Διός οι τροφοί και οι φύλακες. Η Ρέα τους έστειλε στην 

Κρήτη από τη Φρυγία. ‘Άλλοι λένε ότι στη Ρόδο ήσαν εννιά Τελχίνες. 

Ακολούθησαν τη Ρέα στην Κρήτη, ανέθρεψαν το Δία και μετονομά-

στηκαν Κουρήτες. Ο Κύρβας, ένας σύντροφός τους που ίδρυσε την 

Ιεράπυτνα (Κύρβαντα δε τούτον εταίρον Ιεραπύτνης όντα κτίστην), 

έδωσε αφορμή στους Πραισίους να λένε ανάμεσα στους Ροδίους ότι 

οι Κορύβαντες ήταν δαίμονες, παιδιά του Ήλιου και της Αθηνάς.…… 

». (Στράβων, Γεωγραφικά Ι, C 472 ΙΙΙ 19-20) 

Ο Στεφανός Βυζάντιος στα «Εθνικά» αναφέρει ότι ο Κουρήτης 

Ελευθήρ έκτισε την Ελεύθερνα, ο Βίεννος τη Βιάννο, ο  Ίτανος την 

Ίτανο κ.α:  
 «Βίεννος, πόλις Κρήτης, οι μεν από Βιέννου τού τών Κουρήτων ενός, οι δε από τής 

περί τον Αρη γενομένης βίας, ον ενταύθα (δεδέσθαι) φασίν από Ώτου και Εφιάλτου των παίδων 
Ποσειδώνος» (Στ. Βυζάντιος «Εθνικά»). 

«’Ίτανός, πόλις εν Κρήτη, από Ιτανού Φοίνικος, ή των Κουρήτων ενός μιγάδος, οι πο-
λίται "Ιτάνιοι, έστι και άκρα» ( Η Ίτανος είναι πόλη στην Κρήτη, η οποία πήρε το όνομά της από 
τον Ίτανο Φοίνικα ή από ένα Κουρήτα μιγάδα. Οι πολίτες λέγονται Ιτάνιοι. Υπάρχει και ακρω-
τήρι με αυτό το όνομα>> (Στ. Βυζάντιος «Εθνικά»). 

«Άωρος, πόλις Κρήτης, από Αώρας νύμφης μετονομάσθη δ Ελευθήρα από Ελευθήρος 
ενός των Κουρήτων, ο πολίτης Aωρος ή Aωρίτης, ως Αλωρίτης….. 

«Ελευθεραί, πόλις Βοιωτίας, από Ελευθήρος του Απόλλωνος, έστι και Κρήτης από Ε-
λευθήρος ενός των Κουρήτων, ήτις και Σάωρος εκαλείτο από Σαώρης νύμφης, έστι και άλλη 
επί τω Ίστρω ποταμώ εν τω Πόντω, διά το φυγόντας Αιήτην τους περί Ιάσονα έχει του φόβου 
ελευθερωθήναι, έστι και πόλις Λυκίας από τινος νύμφης, ο πολίτης Ελευθερεύς ή Ελευθεραίος, 
ως Ηράκλειος. >> (Στ. Βυζάντιος «Εθνικά»). 

«Ελευθέρνα, πόλις Κρήτης, αφ' ενός των Κουρήτων, οι πολίται Ελευθερναίοι και Ελευ-
θερνεύς>> (Στ. Βυζάντιος «Εθνικά»). 
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Ε. Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ(ΟΥ)ΡΗΤΙΣ > ΚΡΗΤΗ, Κ(ΟΥ)ΡΗΤΕΣ > 

ΚΡΗΤΕΣ 

 

Επειδή οι Κουρήτες (νεοσύλλεκτοι στρατιώτες) των Ιδαίων Δα-

κτύλων της Κρήτης  ή άλλως Ετεοκρητών φρόντισαν τη γέννηση, 

φύλαξη και  ανατροφή του Δία από τον παιδοκτόνο πατέρα του τον 

Κρόνο στο Δικταίο Άντρο, η Κρήτη ονομάσθηκε χώρα των Κουρητών 

ή συγκοπή Κ(ου)ρήτις > Κρήτη (= η μάνα των Κουρητών), Κ(ου)ρή-

τες > Κρήτες,  Κ(ου)ρήτας > Κρήτας,  Κ(ου)ρήτιος > Κρήσιος > Κρης 

κ.λπ., κάτι όπως και: σ(ι)τάρι > στάρι, κ(ο)ρυφή > κορφή κ.λπ..  

Για παραδειγμα ο Βιργίλιος ” (Virgilii P. AENEIS Lib III,131) αποκα-

λεί την Κρήτη «Curetum oris = Γη των Κουρητών»: “Hortantur socii, Cretam 

proavosque petamus. Prosesquitur surgens a puppi ventus euntes, Et tandem 

antiquis Curetum allabimur oris”.131)  

Ο Αλεξανδρινός γεωγράφος Διονύσιος ο Περιηγητής (Dionysius 

Periegetes «Graece Et Latine»: Cum Vetustis Commentariis ..., Τό-

μος 2 = «Οικουμένης Περιήγησης» (βλέπε και «Ευσταθίου Υπομνή-

ματα» 498), ο οποίος έζησε επί εποχής του Καίσαρα Αυγούστου 

(2ος αι. μ.Χ.), αναφέρει  ότι η ονομασία Κρήτη, καθώς λένε οι παλαιοί, 

προήλθε από το ότι εκεί κατοίκησαν οι Κουρήτες ή με συγκοπή 

Κ(ου)ρήτες > Κρήτες και κατ’ άλλους η Κρήτη είναι επώνυμος του 

Κ(ου)ρήτα > Κρήτα, του γιου του Δία και κατά τον Αρριανό του γη-

γενή Κ(ου)ρήτα >Κρήτα, ο οποίος έκρυψε το Δία στο Δικταίο όρος, 

τότε που τον γέννησε εκεί κρυφά η μάνα του η Ρέα, για να μην τον 

αφανίσει ο παιδοκτόνος πατέρας του, πρβ: 
 «Κρήτη δε λέγεται, ως οι παλαιοί φασίν, από των εκεί οικησάντων Κουρήτων, οιονεί 

Κουρήτη, και εν συγκοπή Κρήτη. οι δε από Κρητός τινός αυτήν Κρήτη ωνόμασεν υιου του 
Διός. Αρριανός δε φησί Κρης, ου Κρήτη επώνυμον, ο  τον Δια κρύψας εν όρει Δικταίω, 
ότε Κρόνος εμαστευεν εθέλων αφανίσαι αυτόν….»»’ (Dionysius Periegetes: Graece Et Latine : 
Cum Vetustis Commentariis ..., Τόμος 2, Ευσταθίου Υπομνήματα 498.)  

Ο Αρριανός στα «Βιθυνιακά αναφέρει πράγματι: «..δέ φησί Κρής, ού Κρήτη επώνυ-
μος, ο τον Δία κρύψας εν όρει Δικταίω, ότε Κρόνος εμάστευεν εθέλων αφανίσαι αυτόν».(Αρ-
ριανός Βιθυνιακά, 70 Μ) 

Ομοίως ο Στέφανος Βυζάντιος, οποίος έζησε στα τέλη του 5ου 

αι., στο έργο του «Εθνικά» (λήμμα «Κρήτη») αναφέρει ότι η νήσος 

Κρήτη από τον Αρχίλοχο ονομάζεται «Κρεήτη», με πλεονασμό του 

ε,  και επίσης ότι η ονομασία «Κρήτη» κατ’ άλλους προέκυψε από 

συγκοπή της λέξης «κόρη, κ(ου)ρήτη» > Κρήτη, κ(ου)ρήτες > Κρή-

τες και κατ’ άλλους είναι επώνυμος είτε του κ(ου)ρήτα > Κρήτα, του 

γιου του Δία είτε ενός γηγενούς Κ(ου)ρήτα > Κρήτα,πρβ:  
«Κρήτη, ή μεγίστη νήσος, ήν Κρεήτην έφη Αρχίλοχος κατά πλεονασμόν, οι μέν φασιν 

από τού κόρης κορήτην και Κρήτην κατά συγκοπήν, οι δε από Κρητός τού Διός και Ιδαίας 
νύμφης παιδός, οι δ’ από Κρήτης μιας των Εσπερίδων, οι δε από τινος γηγενούς Κρητός, 
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άμενον δε παρά το κρής κρητός Κρήτη, ως Θράκη και Χιτώνη και ευφρόνη…» (Στέφανος Βυ-
ζάντιος, Εθνικά, λέξη «Κρήτη») 

 Ομοίως ο Ολλανδός περιηγητής Olfert Dapper (1636-1689) 

(«Ακριβής περιγραφή της Κρήτης», μετάφραση  παρά του Μ. Βερ-

νάρδου του Κρητός το 1835) αναφέρει: 
«….Πολυειδών διηγούνται, ότι ωνομάζετο το πάλαι η νήσος Κρήτη, η νυν παρά των 

Ευρωπαίων καλουμένη Κάνδια, και δια τι την ωνόμαζον ούτως. Τινές μεν λοιπόν συγγραφείς 
νομίζουσι ότι ωνομάσθη ούτως από κάποιον Κόρες ή Κορέτα, του οποίου το όνομα μεταλλάχθη 
έπειτα κατά Κρήτα…». 

 

 

3. ΟΙ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ  

 

Με την ονομασία Κορύβαντες, σύμφωνα με τους αρχαίους συγ-

γραφείς, ονομάστηκαν   όσοι από τους Κουρήτες  είχαν αναλάβει την 

νιότη (φύλαξη, διατροφή και προστασία) του Δία στην Κρήτη και συ-

νάμα φορούσαν περικεφαλαίες (κόρυθες), τις οποίες έκρουαν ρυθ-

μικά βαδίζοντας – χορεύοντας,  όταν έπαιζαν με το Δία.  

Ακολούθως οι Κορύβαντες έγιναν ιερατικό σώμα (ιερείς, διάκο-

νοι κ.λπ.) που ακολουθούσαν τη μεγάλη Μητέρα, τη μάνα του Δία (η 

Παναγία στη Θρησκεία των Ολύμπιων θεών), η  οποία στη  Μ. Ασία 

λεγόταν θεά Κυβέλη και στην Κρήτη θεά Ρέα, οι οποίοι έκρουαν στους 

αγιασμούς τις περικεφαλαίες τους, για να διώχνουν τάχα μου τα 

κακά.  

Στα αρχαία ελληνικά η λέξη «κόρυς,θος» σημαίνει η περικεφα-

λαία  («βάλεν εὐπείθεια κόρυθος διὰ χαλκοπαρῄου», Ομ. Οδ. Ω 523 

) και «κορύβαντες» (ενικός Κορύβας,ντος), σύμφωνα με το Στρά-

βωνα (10, ΙΙΙ C 473,21) = αυτοί που βαίνουν κτυπώντας την  περι-

κεφαλαία του, εννοείται ρυθμικώς, οι βητάρμονες. Οι Κορύβαντες, 

λένε οι ορφικοί ύμνοι, ακολουθούσαν τη θεά Ρέα ή άλλως Κυβέλη 

στις περιοδείες της και με τη φασαρία του χορού τους και τα κτυπή-

ματα των κράνων τους, απ΄όπου και κόρυς (= κράνος) + βαίνω > 

Κορύβαντες, έδιωχαν τα άγρια θηρία, τα κακά πνεύματα κ.λπ.  
« Nunc age, naturas apibus quas Jupiter ipse Addidit, expediam: pro qua mercede ca-

noros Curetum sonitus crepitantiaque aera secutae, Dicteo caeli regem pavere sub antro. Solae 
communes natos, consortia tecta Urbis habent, magnisque agitant sub legibus aevum; Et pa-
triam solae et certos novere penates: Venturaeque hyemis memores, aastate laborem…» (= 
«και τώρα ομπρός∙ τα διώματα θα διηγηθώ, που ο Δίας στις μέλισσες εχάρισε για πλερωμή 
τους όταν εκείνες ακολούθησαν τους κρότους των Κουρήτων τους βροντερούς και του χαλκού 
το σήματα κ’ εθρέψαν το βασιλέα του ουρανού μες στη σπηλιά της Δίκτης. (Publius Vergil-
ius Maro, Georgica lib ΙV, 149 – 152 μτφρ. Κ. Θεοτόκης). 

Ο Στράβων  αναφέρει  συγκεκριμένα ότι ο συγγραφέας Σκήψιος 

που μάζεψε τους αρχαίους μύθους  θεωρεί πιθανόν Κουρήτες και Κο-

ρύβαντες να είναι οι ίδιοι και ότι οι Κουρήτες λέγονταν και Κορύβα-

ντες, επειδή έβαιναν να χορέψουν  στις τελετές της Μητέρας των 
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θεών (της Ρέας ή άλλως Κυβέλη) κτυπώντας (κορύπτοντας») ρυθ-

μικά την περικεφαλαία τους , από το «κόρυς» = η περικεφαλαία, το 

κράνος,   και επειδή οι Κορύβαντες χόρευαν και μάλιστα με ένθεη 

μανία, λέμε «κορυβαντιώντες» όσους κινούνται φρενιασμένα και 

τους οποίους ο ποιητής (= ο Όμηρος, Οδύσσεια Θ 250) τους λέει 

ανθρώπους που βαδίζουν ρυθμικά  «βητάρμονες). Ελάτε τώρα οι κα-

λύτεροι Φαίακες που βαδίζεται ρυθμικά»(Οδυσεια θ 204). Κι επειδή 

οι Κορύβαντες χόρευαν και μάλιστα με ένθεη μανία, λέμε «κορυβα-

ντιώντες» όσους κινούνται φρενιασμένα. (Στράβων 10, C 473 ΙΙΙ 21) 

«πιθανόν δέ φησιν ο Σκήψιος, Κουρήτας μεν και Κορύβαντας 

είναι τους αυτούς, οι περί τάς της μητρός των θεών άγιστείας προς ενόπλιoν όρχησιν ήίθεοι 
και κόροι τυγχάνουσι παρειλημμένοι. και Κορύβαντες δε από του κορύπτοντας βαίνειν ορχη-
στικώς, ούς και βητάρμoνας λέ γει ο ποιητής, δεύτ' άγε Φαιήκων βητάρμονες, όσσοι άριστοι. 
τών δε Κορυβάντων ορχηστικών και ενθουσιαστικών όντων, και τους μανικώς κινουμένους 
κορυβαντιάν φαμεν» (Στράβων  Χ. Κεφ. 3.22. 23.) 

Συνεπώς η  λέξη «κορύβαντες» (κόρυθες + βαίνειν) σημαίνει 

εκείνοι από τους Κουρήτες  που φορούν «κόρυθες»  = περικεφαλαίες 

και βαίνουν ρυθμικά κτυπώντας τις,  όπως προκύπτει σαφέστατα από 

τα λεγόμενα του Ευριπίδη στο « Βάκχαι» (αντ. Β 123 – 125) , που 

λέει ότι οι Κορύβαντες στα άντρα της Κρήτες φορούσαν τριπλά κράνη 

(«κορύβαντες τρικόρυθες»), τότε που  γεννιόταν εκεί ο Δίας (Ευριπί-

δης ¨Βάκχαι», Πάροδος, αντιστροφή β΄, στ. 120-134  ), τα οποία 

κτυπούσαν βαίνοντας ρυθμικά (χορεύοντας) προκειμένου να καλύ-

πτουν με τους ήχους και τον κρότο τους τα κλάματα του Δία («κορύ-

πτοντας βαίνειν ορχηστικώς», Στράβων 10, C 473 21). Η αρχαία λέξη 

«κόρυς, κόρυθος»  ετυμολογείται από το «κορύβω» >κρύβω, οπότε 

«κόρυς» =  η κρύπτη της κεφαλής  = η περικεφαλαία.   

 

Ο Ευριπίδης στο «Βάκχαι» ( Πάροδος, αντιστροφή β΄, στ. 120-

134) αποκαλεί την Κρήτη γενέτειρα του Δία και  κατοικία των Κου-

ρήτων και Κορυβάντων, των Κορυβάντων με τις τρίκορφες περικε-

φαλαίες:  
«Ω θαλάμευμα Κουρήτων ζάθεοί τε Κρήτας/ Διογενέτορες έναυλοι,/ ένθα τρικόρυθες 

άντροις/ βυρσότονον κύκλωμα τόδε/ μοι Κορύβαντες ηύρον·/ βακχείᾳ δ᾽ ανά συντόνῳ/ κέρα-
σαν αδυβόᾳ Φρυγίων/ αυλών πνεύματι ματρός τε ῾Ρέας ες/ χέρα θήκαν, κτύπον εὐάσμασι 
Βακχάν·/ παρά δε μαινόμενοι Σάτυροι/ ματέρος ἐξανύσαντο θεάς,/ ες δε χορεύματα/ συνήψαν 
τριετηρίδων,/ αις χαίρει Διόνυσος». 

Μετάφραση: «Ώ των Κουρητών κατοικία, της Κρήτης θεοτικά βουνά, σεις που το Δία 
γεννήσατε ! Μες στις σπηλιές σας τούτο εδώ το τσέρκι με το τανυστό τουμπανοπέτσι μιά φορά 
μου βρήκαν οι Κορύβαντες,πού 'χουν τα κράνη τρίκορφα·(«τρικόρυθες») και μπλέξανε το βρό-
ντο του, μες στη βακχεία τους τη σφοδρή, με τη γλυκόλαλη πνοή απ' τους αυλούς τους φρυγι-
κούς, και μες στα χέρια τό 'βαλαν της Ρέας της μάνας να βαρεί με των βακχών τα ευάν ευοί κ' 
οι μανιασμένοι οι Σάτυροι της θεάς μητέρας το άρπαξαν και τό 'σμιξαν με τους χορούς τους 
ταχτικούς στα Δίχρονα που κάνει ο Διόνυσος χαρά. (ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΒΑΚΧΑΙ, Πάροδος, αντι-
στροφή β΄, στ. 120-134 Μετάφραση Παντελή Πρεβελάκη)  
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Ο Νόννος Πανοπολίτης στα «Διονυσιακά» (βιβλίο 10, 10-17)  

αναφέρει ότι οι Κορύβαντες προστάτευαν και διέτρεφαν το Δία στο 

Δικταίο άντρο της Κρήτης: 
 "είρεο Δικταίης κορυθαίολον ‘Αντρον ερίπνης, είρεο και Κορύβαντας, όπη ποτέ κού-

ρος αθύρων μαζόν Αμαλθείης κουροτρόφον αιγός αμέλγων Ζευς μένος ηέξησε και ου γλάγος 
έσπασε Ρείης ήθεα σης δολίης απεμάξατο και συ τεκούσης…… (Νόννος, Διονυσιακά βιβλίο  
μστ’ ( 46. XLVI, 10-17)  

Ο Σοφοκλής στην τραγωδία «Αίας (698-700)» αποκαλεί Νύσια 

και Κνώσια τα ορχήματα των Κορυβάντων:   
«…… ω Θεών χοροποί άναξ, όπως μοι Νύσια Κνώσι ορχήματ’ αυτοδαή ξυνών ιάψης. 

Νυν γαρ εμοί μέλει χορεύσαι…...» (Μεταφραση: «εσύ (Πάνα) που κορυφαίος στήνεις τους χο-
ρούς και των θεών, ρύθμισε εδώ μαζί μας της Νύσσας τα αυτοδίδαχτα χοροπηδήματα και της 
Κνωσού, γιατί την ώρα αυτή τίποτε άλλο δεν με μέλει, θέλω μονάχα να χορέψω….». ) 

Στα σχόλια της έκδοσης του Αργοναυτικών του Απολλώνιου Ρό-

διου αναφέρονται επίσης τα εξής:  
«Νύσια Κνωσια] Εν Νυσία και εν Κνωσσώ επιμελής η όρχησις’ ή Νύσια, τα εν τη Νύσῃ 

γινόμενα. έστι δε αύτη Διονύσου ιερά, και συνάδει τω Κνώσσια και η Κνωσός γαρ Διονύσου. 
Άλλως των ορχήσεων αι μεν εισι Διονυσιακαί, αι δε Κορυβάντιαι και ενόπλιοι. Νύσιαι ουν αι 
Διονυσιακαί, παρα την Νύσαν’ Κνώσσιαι δε,  αι Κορυβαντιακαί· Κνωσσός γαρ πόλις Κρήτης’ 
εν τη Κρήτῃ δε υπό των Κορυβάντων ετράφη ο Ζεύς». Ibid. Νυσια Κνώσια] Τα εν τη Νυση των 
όρει, και τα εν τη Κνωσώ.Ibid.Αυτοδαή: Αυτομαθή, α εν φυσεως έχεις, ου διδακτά’ των δε ορ-
χήσεων η μεν Βερεκυντιακή λέγεται, η δε Κρητική, ή και πυρρική. Νυσια ουν, αι Βερεκυντιακαί’ 
της γαρ Νυσιας εστίν Βερέκυντις’ Κνωσία δε, Κρητική». 

Το αρχαίο «ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ΗΓΟΥΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΓΡΑΜ-

ΜΑΤΙΚΗ» αναφέρει  ότι με την ονομασία «Κορύβαντες» ονομάστηκαν 

αυτοί που έκρυβαν το Δία από τον παιδοκτόνο πατέρα του τον Κρόνο, 

από το κ(ο)ρύβω > κρύβω > Κ(ο)ρύβοντες: «Κορύβαντες, δαίμονες 

τινές, οι ετάχθησαν Φυλάσσειν τον Δία, κρύβαντές τινές, κατά πλεο-

νασμό του ο, από του κρύβειν τον Δία, ότε κατέπινεν ο Κρόνος τα 

από της Ρέας τέκνα, ή οι την κόρην καταβάντες αναγαγείν και μη 

υποστρέψαντες»). Ωστόσο η ετυμολογία αυτή είναι παρετυμολογία, 

το σωστό είναι ότι η λέξη Κορύβαντες παράγεται απο τις αρχαίες λέ-

ξεις «κόρυς, κόρυθος» (= η περικεφαλαία) + βαίνειν», όπως είδαμε 

πιο πριν. Απλά η λέξη «κόρυς, κόρυθος » ετυμολογείται απο το 

«κ(ο)ρύβω» κρύβω. «Κόρυς, κόρυθος» =  αυτό που κρύβει την κε-

φαλή  = η περικεφαλαία. 

ΛΕΞΙΚΟ ΗΣΥΧΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΥ ( 5ος αι. μ.Χ.): Κόρυ = πε-

ρικεφαλαία. Κορύβας = Ρέας  ιερεύς. Κορυβαντισμός = Καθαρσις μα-

νίας, Κορυμβα = τα υπ ενίων άφλατα, ακροστόλια, τα ακρα των πρυ-

μνών. Κόρυς = περικεφαλαία. Κορυστης = Πολεμιστής. 

ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΙΔΑ ἤ ΣΟΥΔΑ (10ος αι.): [Κορύβαντες·] ένιοι τους 

Κούρητας και τους Κορύβαντας τους αυτούς υπειλήφασιν. ήσαν δε 

Διός τροφείς ούτοι και φύλακες. τινές δε αυτούς δέκα φασίν, άλλοι 

εννέα. ήσαν δε της Ρέας παίδες. και [Κορύβας] ο αυτός τοις Κούρη-

σιν, οι ήσαν τροφείς του Διός και διδάσκαλοι και της Ρέας οπαδοί. 



144 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

[Κόρυς:] ἡ περικεφαλαία. [Νύσια]: Ορχήματος είδος. Των γαρ ορχή-

σεων η με Βερεκυντιακή λέγεται, η δε, Κρητική, η δε Παρική. Νύσια 

ουν, τα Βερεκύνθια’ Νυσιάς γαρ εστιν η Βερεκυντιακή. Κνωσια δε, 

Κρητική’ «εν Μυσία γαρ και Κνωσσώ επιμελής η όρχησις. Νύσια δε, 

τα εν τη Νύσῃ γινόμενα. έστι δε αύτη Διονύσου ιερά. Και τα Κνώσσια 

ωσαύτως. Άλλως· Των ορχήσεων αι μεν εισί Διονυσιακαί, αι δε, Κο-

ρυβαντιακαί, αι ενόπλιοι· Νύσιαι δε αι Διονυσιακαί, Κνώσσιαι δε αι 

Κορυβαντιακαί· Κνωσσός γαρ πόλις Κρήτης. εν τη Κρήτῃ δε υπό των 

Κορυβάντων ετράφη ο Ζεύς. 

 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 
1) Ο Ευριπίδης στις «Βάκχες» και ο Νόνος στα «Διονυσιακά» ταυτίζουν 

τους Κουρήτες με τους Κορύβαντες και προ αυτού χρησιμοποιούν πότε την 
ονομασία Κορύβαντες και πότε την ονομασία Κουρήτες.  

2) Ο Απολλόδωρος («Βιβλιοθήκη» Α 3,4) αναφέρει ότι οι Κορύβαντες 
ήταν γιοί του θεού της Μουσικής Απόλλωνα και της μούσας Θάλειας («Θαλείας 
δε και Απόλλωνος εγένοντο Κορύβαντες»). Ο Απολλωνας, σύμφωνα με το 
Διόδωρο, ήταν Κρητικός, γιος του Κρηταγενή Δία. 

3) Ο  Διόδωρος Σικελιώτης (5, 48-49 και 3.55.9) αναφέρει ότι  Κορύβα-
ντες, σύμφωνα με το μύθο των Σαμοθρακών,  λεγόταν οι οπαδοί της θεάς Ρέας 
ή άλλως Κυβέλη και οι οποίοι πήραν αυτό το όνομα από το γιό της τον Κορύ-
βαντα. Ο ίδιος αναφέρει και ότι κατά μια άλλη εκδοχή ο Κορύβαντας ήταν γιος 
του Ιασίωνα (που αυτός ήταν γιος του Δία και της Ηλέκτρας, μιας των Ατλαντί-
δων) και της Θεάς Κυβέλης,  ο οποίος έδωσε τ' όνομα του σε όλους όσους 
καταλήφθηκαν από τη θεά στις ιερές τελετές της μητέρας του, ονομάζοντας 
τους Κορύβαντες. Από εκεί μετά η Κυβέλη και ο Κορύβαντας έφυγαν και πήγαν 
στη Φρυγία της Ασίας όπου μετέφεραν τις τελετές της μητέρας των θεών.  

4) Οι Κορύβαντες ενίοτε καλούνται «φερεσσακείς» = αυτοί που φέρουν 
σάκους (είδος κράνους και προστατευτικού θώρακος) :  [Ησίοδ.] Ασπ. 13 φε-
ρεσσακέας Καδμείους· Νόνν. Διον. 26.291 φερεσσακέες πολεμισταί· 15.66 φε-
ρεσσακέων Κορυβάντων κτλ.  

5) Με την ονομασία «κορύβας» ονομάζεται και ένα πολύτιμος λίθος: 
«VIII. Γεννάται δ’ εν αυτώ λίθος, κορύβας καλούμενος, τη χρόα κοραξός, ος 
εάν ευρης και έχης εν τω σώματι περικείμενον, κατ ουδεν φοβή τας τερατώδεις 
όψεις».Πλουτάρχου «Αποσπάσματα» (Plutarchi opera omnia: Fragmenta et 
spuria...emendavit Fr. Dübner) 

6) Ο Διόδωρος αναφέρει ότι με το όνομα «Κορύβας» λέγονταν και ο 
πατέρας του Μίνωα Β’: «Ο Λύκαστος παντρεύτηκε την Ίδη, την κόρη του Κο-
ρυβάντα και γέννησε το Μίνωα τον δεύτερο, τον οποίο μερικοί αναφέρουν ως 
γιο του Δία. Αυτός, πρώτος από τους Έλληνες, συνέστησε αξιόλογη ναυτική 
δύναμη και έγινε θαλασσοκράτορας. Παντρεύτηκε την Πασιφάη, την κόρη του 
Ήλιου, και γέννησε τον Δευκαλίωνα, τον Κατρέα, τον Ανδρόγεω και την Α-
ριάδνη, αλλά απέκτησε και πολλά νόθα παιδιά»….  (Διόδωρος Σικελιώτης, βί-
βλος 4, 60) 
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ΟΙ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΓΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ 

 

Ο Νόννος Πανοπολίτης στα «Διονυσιακά»  (βιβλίο 14, 23-35) 

λέει ότι τους Κορύβαντες βλάστησε η γη για χάρη της Ρέας προκειμέ-

νου να με το χορό τους και τα χτυπήματα των ασπίδων και των κρά-

νων τους να καλύπτουν τα κλάματα του γιου της Δία από τον πατρο-

κτόνο πατέρα του. Αναφέρει επίσης ότι αρχηγοί των χορευτών  Κο-

ρυβάντων ήταν ο πρώτός μαχητής Πύρριχος και ο Ιδαίος, που έπαιζε 

με τέχνη την ασπίδα του. Μαζί με αυτούς έφτασε και από τη Κνωσό 

ένας αρχηγός με παρόμοιο όνομα, ο Κύρβας, με στρατό λαμπρά αρ-

ματωμένο, πρβ:  
 «και βλοσυροὶ Κρήτηθεν αολλίζοντο μαχηταὶ/ δάκτυλοι Ιδαίοι, κραναής ναετήρες ερί-

πνης,/ Γηγενέες Κορύβαντες ομήλυδες, ων ποτε Ῥείῃ/ εκ χθονὸς / αυτοτέλεστος ανεβλάστησε 
γενέθλη·/ οι βρέφος αρτιλόχευτον αεξιτόκῳ παρά πέτρῃ Ζήνα φερεσσακέεσσιν εμιτρώσαντο 
χορείαις,/ κώμον ανακρούοντες ορίκτυπον ηπεροπήα,/ ηέρα βακχεύοντες· αρασσομένοιο δε 
χαλκού/ αγχινεφὴς Κρονίοισιν ἐπέβρεμεν ούασιν ηχὼ/ κουροσύνην Κρονίωνος υποκλέ-
πτουσα βοείαις·/ καὶ πρόμος ἡγεμόνευε χοροπλεκέων Κορυβάντων / Πύρριχος Ιδαϊός τε σακέ-
σπαλος, οις άμα βαίνων Κνώσσιος αιόλα φύλα παρώνυμος ώπλισε Κύρβας». (Νόννος, Διο-
νυσιακά βιβλίον 14΄ 23-35) 

Μετάφραση: « και βλοσυροί της Κρήτης μαχητές, Δάκτυλοι Ιδαίοι…..  Γηγενείς Κορύ-
βαντες, μια γενιά που κάποτε βλάστησε μόνη της από τη γη για χάρη της Ρέας. Αυτοί κύκλωσαν 
τον βράχο που έγινε του νεογέννητου Δία τροφός και με τις ασπίδες τους στα χέρια έστησαν 
χορό και τραγούδι παραπλανητικό, που στα βουνά αντιλαλούσε και τον αέρα μεθούσε. Καθώς 
χτυπούσαν τα χάλκινα όπλα τους, ο αντίλαλος ψηλά στα νέφη έφτανε και βροντολογούσε στα 
αυτιά του Κρόνου. Έτσι κρύβονταν το βρεφικό κλάμα του Δία κάτω από τον ήχο των ασπίδων. 
Οι αρχηγοί των χορευτών  Κορυβάντων ήταν ο πρωτομαχητής Πύρριχος και ο Ιδαίος, που έ-
παιζε με τέχνη την ασπίδα του. Μαζί με αυτούς έφτασε και από τη Κνωσό ένας αρχηγός με 
παρόμοιο όνομα, ο Κύρβας, με στρατό λαμπρά αρματωμένο…>> (Νόννος Πανοπολίτης «Διο-
νυσιακά» βιβλίον 14΄ 23-35 Μετάφραση Δρ. Τάσος Σαββίδης) 

 

ΟΙ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑ ΓΕΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ 

ΤΟΥ 

Ο Οβίδιος (Μεταμορφώσεις 4. 282 ff) αναφέρει ότι «Οι Κουρή-

τες δημιουργήθηκαν από σταγόνες βροχής». Επίσης στα σχόλια στον 

Πλατωνικό διάλογο «Συμπόσιο» για τη λέξη «κοριβαντιώντων» 

(«πολύ μοι μάλλον ή των κορυβαντιώντων ή τε καρδία πηδά….) ανα-

φέρεται ότι οι Κορύβαντες είναι οι τροφείς και φύλακες του Δία  οι 

οποίοι γεννήθηκαν από τα δάκρυα του Δία και μερικοί τους ταυτίζουν 

με τους Κουρήτες: «Κορυβαντιώντων] ενθουσιώντων, ή τινα όρχησιν εμμανή ορχουμέ-
νων, από των Κορυβάντων, οι και τροφείς και φύλακες και διδάσκαλοι του Διός είναι μυθολο-
γούνται, τινές δε τους αυτούς τοις Κούρησιν είναι φασίν. Είναι δε και της Ρέας οπαδούς, από 
των του Διός δακρύων γεγενημένους, ως αριθμόν οι μεν θ’, οι δε ί λέγουσιν. (IMMANUELIS 
BEKKERI IN PLATONEM A SE EDITITUM COMENTARIA CRITICA = Platonis Dialogi Graece 
et Latine, Μέρος 4) 
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ΟΙ ΚΟΡΥΒΑΝΤΕΣ  ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Ο Νόννος Πανοπολίτης στα «Διονυσιακά»  (βιβλίο ιγ΄ 135 ) α-

ποκαλεί  με την ονομασία Κορύβαντες τους ένοπλους που διοικούσαν 

της φάλαγγες της Εύβοιας και που πιο πριν τους είχε βάλει η θεά Ρέα 

να προστατεύουν (φυλάσσουν) και να φροντίζουν  το Βάκχο (= ο 

Θεός Διόνυσος) όταν ήταν κούρος (νέος) και των οποίων τα ονόματα 

ήταν: ο Πρυμνέας, ο Μιμας, ο Άκμων, ο Δαμνεύς, ο Ωκύθοος, ο Με-

λισσεύς και ο Ιδαίος:   

«Ευβοέων δὲ φάλαγγας εκόσμεον ασπιδιώται/ παιδοκόμοι Κορύβαντες αεξομένου 
Διονύσου, / οι Φρύγα κόλπον έχοντες ὀρεσσιπόλῳ παρά Ρείῃ/ νήπιον εισέτι Βάκχον εκυκλώ-
σαντο βοείαις, / τον ποτε πορφυρέω κεκαλυμμένον οίνοπι πέπλῳ/ εύρον ενί σκοπέλοις, κερόεν 
βρέφος, ένθα μιν Ινώ / Μύστιδι παιδοκόμῳ παρακάτθετο μητρὶ Κορύνθου·/ οι τότε πάντες ίκα-
νον ἀειδομένης ἀπὸ νήσου, /Πρυμνεύς εἱλιπόδης τε Μίμας και ορίδρομος Άκμων/  Δαμνεύς τ' 
Ωκύθοός τε σακεσπάλος, οις άμα βαίνων/ σύνδρομος Ιδαίῳ κορυθαιόλος ήλθε Μελισσεύς,… 

Μετάφραση: Τις φάλαγγες  (της Ευβοίας) διοικούσαν οι ασπιδοφόροι Κορύβαντες της 
Εύβοιας, εκείνοι που φρόντισαν τον Διόνυσο όταν μεγάλωνε ως παιδί, αυτοί που κατείχαν 
τον  Φρυγικό Κόλπο και πλάι στη Ρέα που διάβαινε τα βουνά περικύκλωσαν με τις ασπίδες 
τους τον Βάκχο που ήταν παιδί ακόμα. Τον βρήκαν κάποτε ανάμεσα στα βράχια ένα κερα-
σφόρο βρέφος καλυμμένο με μανδύα – στο χρώμα του κρασιού, στο σημείο όπου η Ινώ τον 
είχε εμπιστευθεί στην Μύστιδα, την μητέρα του Κόρινθου,  από το ξακουστό νησί ήρθαν όλοι 
ετούτοι, ο Πρυμνέας, ο Μιμας με τα στρεβλά πόδια, ο βουνήσιος Άκμων, ο Δαμνεύς και ο 
ακοντιστής ο Ωκύθοος, μαζί τους πήγε και ο Μελισσεύς με το αστραφτερό κράνος, συ-
ντροφεύοντας τον Ιδαίο που ο πατέρας του Σώκος χτυπημένος από τη μανία της ασέβειας 
τους έδιωξε κάποτε από την θαλαζόσωστη πατρίδα τους, Τους διέφυγαν και πέρασαν στο έ-
δαφος της Κνωσίας και ξανά πήγαν στα ταξίδια τους από την Κρήτη στη Φρυγία και από τη 
Φρυγία στην Αθήνα. όπου παρέμειναν ως ξένοι άποικοι και πυροσβέστες μέχρις ότου ο Κέ-
κροπς κατέστρεψε τον Σάκο με εκδικητική λεπίδα δικαιοσύνης. αφήνοντας στη συνέχεια τη γη 
του μαραθωνοδρόμου που γύρισε…» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  

ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΙΕΡΟ, Ο ΔΙΚΤΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΔΑΙΟΣ 

ΔΙΑΣ Κ.Α. 
 
 

1. ΤΟ ΙΕΡΟ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΔΙΑ,  Ο ΚΥΡΒΑΣ ΚΑΙ Η ΙΕΡΑ-

ΠΥΤΝΑ  
 

Ο Στράβωνας (Ι, C 474 - 479,  ΙV 6 - 12) και ο Στέφανος Βυ-

ζάντιος (Εθνικά και Επιτομή) αναφέρουν ότι στην Πραισό της Κρήτης 

υπήρχε  ιερό του «Δικταίου Διός» και επίσης ότι η πόλη Ιεράπυτνα 

κτίστηκε στο Λόφο Πύτνα από τον Κύρβαντα, που ήταν ένας από αυ-

τούς  που ήρθαν από τη Φρυγία ή τη Ρόδο καταρχήν στη Δίκτη της 

Κρήτης και ανέθρεψαν το Δία και γι αυτό μετά ο Δίας ονομάστηκε 

«Δικταίος» και αυτοί που τον ανέθρεψαν μετονομάστηκαν σε Κουρή-

τες. πρβ: 
«Κατά τον Στάφυλο, ανατολικά της Κρήτης ζούνε οι Δωριείς, στα δυτικά οι Κύδωνες 

και στα νότια οι Ετεοκρήτες, με οικισμό τους τον Πράσο, όπου βρίσκεται το ιερό του Δικταίου 
Δία.( «τούτων φησί Στάφυλος το μεν προς εω Δωριείς κατέχειν, το δε δυσμικόν Κύδωνας, το 
δε νότιο Ετεόκρητας, ων είναι πολίχνιον Πράσον, όπου το του Δικταίου Διός ιερόν…» (Στρά-
βων, Ι, C 474,  ΙV 6 ) 

 «Ίδη όρος υπάρχει στην Τρωάδα και στην Κρήτη. Δίκτη είναι τόπος στη Σκηψία και 
όρος στην Κρήτη. Λόφος της Ίδης είναι η Πύτνα, απ’ όπου και η Ιεράπυτνα η πόλη ……. Οι 
διάφορες κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγο-
νταν Δάκτυλοι……..» (Στράβων, Ι, C 471, ΙΙΙ 20 και C 473, ΙΙΙ, 22)  

«Στα Κρητικά κείμενα  οι Κουρήτες λέγονται τροφοί του Δία και φύλακες. 
Η Ρέα τους έστειλε στην Κρήτη από τη Φρυγία. Άλλοι λένε ότι στη Ρόδο ήταν 
εννιά Τελχίνες. Ακολούθησαν τη Ρέα στην Κρήτη, ανέθρεψαν το Δία και μετο-
νομάστηκαν Κουρήτες. Ο Κύρβα(ντα)ς, ένας σύντροφός τους που ίδρυσε την 
Ιεράπυπτνα, έδωσε αφορμή στους Πρασίους να λένε ανάμεσα στους Ρόδιους 
ότι οι Κορύβαντες ήταν δαίμονες, παιδιά του ¨Ήλιου και της Αθηνάς».… ( «και 
τον Δία κουροτροφύσαντας Κουρήτας ονομασθήναι’ Κυρβαντα δε τούτων ε-
ταίρον Ιεραπύτνης όντα κτίστην…» , Στράβων I, κεφ. Γ , C 472 , ΙΙΙ 19)    

 «Ιεράπυτνα, πόλις Κρήτης, η πρότερον Κύρβα, είτα Πύτνα, είτα Κάμι-
ρος, είθ' ούτως Ιεράπυτνα. το εθνικόν Ιεραπύτνιος». (Στέφανος Βυζάντιος ή 
Γραμματικός, Εθνικά και Επιτομή) 
 

2. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤH ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΙΣΟ 
 

Πολλοί ισχυρίζονται πως το σπήλαιο γέννησης και ανατροφής 

του Δία βρισκόταν στα όρη της Σητείας, στην Πραισό, γιατί αφενός ο 
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Στράβωνας αναφέρει ότι στην Πραισό  υπήρχε το ιερό του Δικταίου 

Δία, και αφετέρου εκεί, στο Παλαίκαστρο,  βρέθηκε επιγραφή που 

γράφει ότι ο Δίας ανέβαινε τη Δίκτη (ο Ύμνος στο Δικταίο Δία), άρα 

η Δίκτη των αρχαίων ήταν στη Σητεία και όχι στο Λασίθι, όπως λέγεται 

σήμερα. Ειδικότερα ο φυσικός Ελ. Πλατάκης («Το Σπήλαιο του Κρη-

ταγενούς Διός», Αμάλθεια τ. 27 1976)  με το φίλο του  Γάλλο καθη-

γητή P. Faure («Fonctions de caverns Creτοises», 1964) ισχυρίστη-

καν ότι <<Ο τόπος της γεννήσεως του Διός εν Κρήτη δεν καθορίζεται 

σαφώς από των αρχαίων συγγραφέων, μεταξύ των οποίων επικρατεί 

σχεδόν πλήρης σύγχυσις. Άλλοι τον φέρουν γεννηθέντα εν Ίδη και 

άλλοι εν Δίκτη (την οποίαν ως επί το πολύ συγχέουν με την Ίδη ή 

δεν καθορίζουν σαφώς) και έτεροι συσχετίζουν την  γέννησην αυτού 

με ιερόν του ιδίου θεού πλησίον της Πραισού. Μέχρι προ τινός επι-

στεύετο, ότι το σπήλαιον της κατά τον μύθον γεννήσεως του Διός 

είναι  το άνωθεν του Ψυχρού Λασιθίου τοιούτον, το από του τέλους 

του π. αιώνος κ.ε. καλούμενον Δικταίον ‘Αντρον. Η  εσφαλμένη αύτη 

άποψη ήτο φυσικόν να διατυπωθή, αφ’ ού πολλοί αρχαίοι συγγρα-

φείς, έστω και ασαφώς εν πολλοίς ομιλούν εν προκειμένω περί της 

Δίκτης, η οποία κατά περίεργον τρόπον εταυτίσθη από των αρχών 

του αιώνος μας με τα μεταξύ Λασιθίου, Βιάννου και Ιεράπετρας όρη, 

ενώ η Δίκτη των Αρχαίων τοποθετείται πολύ ανατολικότερα, εις την 

περιοχήν της Σητείας……..>>    
 

Ωστόσο όλα αυτά στερούνται σοβαρότητας, είναι κακοή-

θειες, γιατί πέρα των άλλων: 

Α) Ο Πλάτωνας στους Νόμους (Νόμοι 1, 624-625) αναφέρει ότι 

στην Κρήτη επι Μίνωα υπήρχε οδός που οδηγούσε το Μίνωα από την 

Κνωσό στο  άντρο του Διός και από εκεί στο ιερό του Διός:  «πάντως 

δ' ή γε ἐκ Κνωσού οδός εις το του Διός άντρον και ιερόν, ως ακούο-

μεν, ικανή, και ανάπαυλαι κατά την οδόν, ως εικός, πνίγους όντος τα 

νύν..». Επομένως,  άλλο ήταν το άντρο (σπήλαιο) του Δικταίου Διός, 

βρισκόταν στη Δίκτη στο Λασίθι  και άλλο το ιερό του Δικταίου Διός, 

βρισκόταν στην Πραισό. 

 Β) Ο Στράβων αναφέρει αφενός ότι  στην Πραισό  υπήρχε ιερό, 

δηλαδή ναός, προς χάρη του Δικταίου Δία και όχι σπήλαιο γέννησης 

του Διός και αφετέρου ο ίδιος λέει  και ότι,  κάτι που αποσιωπάται για 

ευνόητους λόγους,  η Δίκτη, εξ αιτίας της οποίας ο Δίας ονομάστηκε 

«Δίκταίος» και το ιερό του στην Πραισό  «ιερό του Δικταίου Διός», δε 

βρίσκεται  ούτε  κοντά στο «Ιδαίον όρος», όπως λέει ο Άρατος ούτε 

στην Κυδωνία (Χανιά), όπως λέει ο Καλλίμαχος, άρα ούτε και στην 

Πραισό όπου υπάρχει το ιερό του Δικταίου Δία,  αλλά ανατολικά του 

Ιδαίου όρους ή Ίδης και μεταξύ αυτού του βουνού  και του Σαμωνίου 

(ακρωτηρίου = στην Σητεία), όπως και είναι, απλά πέφτει έξω στις 

ακριβείς αποστάσεις, πρβ:  «Είπα ήδη πως η Πράσος ανήκει στους 
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Ετεόκρητες και εδώ ήταν το ιερό του Δικταίου Διός. Και η Δίκτη βρίσκεται κο-
ντά, όχι βέβαια, καθώς λέει ο Άρατος, κοντά στο «Ιδαίον όρος» (= ο Ψηλορεί-
της). Η Δίκτη από την Ίδη (εδώ ο Στράβων αντι για «Ιδαίον όρος» γράφει Ίδη, 
άρα εδώ Ίδη = Ψηλορείτης, λόγω του προειρημένου) απέχει και χίλια στάδια. 
Βρίσκεται ανατολικά της, κι απέχει επίσης εκατό στάδια από το Σαμώνιο. Ανά-
μεσα σε Σαμώνιο και Χερρόνησο ήταν κτισμένη η Πρασος, πάνω από τη θά-
λασσα, στα εξήντα σταδια. Την κατέστρεψαν οι ιεραπύτνιοι. Λένε επίσης  ότι 
δεν έχει δίκιο o Καλλίμαχος, όταν ιστορεί ότι η Βριτόμαρτις αποφεύγοντας τη 
βία του Μίνωα από τη Δίκτη, πιάστηκε στα δίχτυα των ψαράδων κι έτσι οι Κυ-
δωνιάτες την είπαν Δίκτυννα και το βουνό Δίκτη. Η Κυδωνία δεν έχει καμιά 
σχέση γειτονίας με τους τόπους τούτους, αφού βρίσκεται στα δυτικά του νη-
σιού. Βουνό της Κυδωνίας είναι ο Τίτυρος. Όπου υπάρχει ιερό, όχι το Δικταίον, 
αλλά το Δικτύνναιο….. . (Στράβων, Ι, C 479, ΙV  - 12 μετφ «Κάκτος»)  

Γ) Είναι ψευδές ότι 

«η Δίκτη  κατά περίερ-

γον τρόπον εταυτίσθη 

από των αρχών του αιώ-

νος μας με τα μεταξύ 

Λασιθίου Βιάννου και Ιε-

ράπετρας όρη, ενώ η Δί-

κτη των Αρχαίων τοπο-

θετείται πολύ ανατολι-

κότερα, εις την περιοχήν 

της Σητεία», αφού  ο 

Ολλανδός περιηγητής  επι ενετοκρατίας Olfert Dapper (1636-1689) 

στο βιβλίο του «Description exacte des isles de l'Archipel», σχετικά 

με το είδε κι έμαθε για το όρος Δίκτη και το σπήλαιο του Διός,  ανα-

φέρει επακριβώς τα εξής:  
<<Όρος Δίκτη και Καδίσκος. Το της Δίκτης κείται προς το μέρος της 

Λιβυκής Θαλάσσης, ή της Αφρικής. Ο Άρατος, παλιός συγγραφεύς Έλλην, το 
υποθέτει πλησίον του όρους της Ίδης. Κατά τούτο αντίκειται εις τον Στράβωνα, 
όστις το βάλει 1000 βήματα προς το ανατολικόν του όρους της Ίδης, και 100 
προς το Σολομώνιο Ακρωτήριον Κατά το παρόν ονομάζεται Λαβύρινθος (Καλ-
λιμ.), η Σιτεία, εις δε μερικά μερη Λασίθι, και κείται προς το Ανατολικόν μέρος 
της νήσου, μεταξύ της πόλεως Κνωσσού και του Σαμμωνίου, ή Σολομωνίου 
Ακρωτηρίου, έχον τούτο με το ύστερον προς το ανατολικόν του μερος. Σπή-
λαιο του Διός. Ευρίσκεται εν σπήλαιο εις αυτό το όρος (της «Δίκτης), ό-
που υποθέτουσιν, ότι εγεννήθη ο Ζευς, διο και ωνομάσθη Σπήλαιο του 
Διός…>>. (Olfert Dapper, 1636-1689, Description exacte des isles de l'Archi-
pel», μετφ Μαν Βερνάρδου του Κρητός) 

Τα ίδια λέει και ο Μ. Χορμούζης – Βυζάντιος στα «Κρητικά» του 

το 1842, πρβ: 
 «Τα υψηλότερα όρη της Κρήτης, τα οποία με τους εκτεταμένους κλά-

δους των καλύπτουν υπέρ τα τέσσαρα πέμπτα της Νήσου είναι της Σιτείας, τα 
Λασιθιώτικα, ο Ψηλορείτης, και αι Μαδαραι (Λευκά όρη).  Λασιθιωτικα (Δίκτη). 
Τα Λασιθιώτικα όρη, είναι η Δίκτη, την οποία κατά λάθος, ταττουσι τινές 

 
Τετράδραχμο Ιεράπυτνας, 300 – 200 π.Χ.,  με 
το Δία, φοίνικα  και τον αετό του Δία 
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εις την Σιτείαν, το σχήμα της Δίκτης είναι κυκλοειδές το οποίο στεφανώνει, 
τρόπον τινά, την περίεργον και ωραία πεδιάδα του Λασιθιού. Το μεσημβρινόν 
μέρος της Δίκτης είναι υψηλότερον (έχον τα δευτερεία της Ίδης) το οποίον και 
Αφέντης λέγεται δια το επαυτού εκκλησίδιον του Σωτήρος….. Ψηλορείτης 
(Ίδη). Το περίφημον όρος της Ίδης κείται εν των μέσω της Κρήτης, η βασις του 
είναι στρογγυλή»…… (Μ. Χουρμούζης – Βυζάντιος «Κρητικά 1842) 

 
Νόμισμα Πραισού με το Δία έν-
θρονο, 500 π.Χ. 

 
Νόμισμα Πραισού, 400 π.Χ.,  με 
τον Κρηταγενή Δία και την αίγα-

γρο Αμάλθεια. 
 

 
Αργυρό δίδραχμο Πραισού, 450 
π.Χ. με το Δία ένθρονο και την 
αίγαγρο Αμάλθεια 

 
Αργυρός στατήρας (δίδραχμο) Γόρτυ-
νας,  221  π.Χ.,  με το Δία υπό μορφή 
ταύρου απάγει την  Ευρώπη 

 

Ε) Είναι γεγονός ότι ο Απολλώνιος Ρόδιος και  ο Διόδωρος Σι-

κελιώτης αναφέρουν ότι ο Δίας τρεφόταν (όχι ότι γεννήθηκε, αλλά 

τρεφόταν)  στην Ίδη, όμως οι ίδιοι λένε και ότι η Δίκτη και η Ίδη είναι 

το αυτό. Ειδικότερα ο Στράβωνας λέει ότι με την ονομασία Ίδη λέγε-

ται η οροσειρά, τα όρη (εξ ου και ‘Ίδη ή Ιδαία όρη»),  τόσο της Κρή-

της, όσο και της Μ. Ασίας (στη Φρυγία ή άλλως Τρωάδα), των οποίων 

οι κορυφές είχαν αφιερωθεί στη μητέρα Ιδαία, τη Ρέα που στη Μ. Ασία 

λεγόταν Κυβέλη. Αναφέρει επίσης ότι κορυφές, όρη της Ίδης της 

Κρήτης είναι η Δίκτη, η Ίδη ή Ιδαίον όρος, που είναι το πιο ψηλό, το 

όρος Διός ή Γιούχτας, η Πύτνα της Ιεράπυτνας κ.α.,  πρβ ενδεικτικά: 

«Ίδη γαρ το όρος τότε Κρητικόν και το Τρωικόν, και Δίκτη τόπος 

εν τη Σκηψία και όρος εν Κρήτη’ της δε Ίδης λόφος είναι η Πύτνα, 

όπου Ιεράπυτνα η πόλις….» = σε μετάφραση: «Ίδη όρος υπάρχει στην 
Τρωάδα και στην Κρήτη. Δίκτη είναι τόπος στη Σκηψία και όρος στην Κρήτη. 
Λόφος της Ίδης είναι η Πύτνα, απ’ όπου και η Ιεράπυτνα η πόλη ……. Οι διά-
φορες κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα των θεών 
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(τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυλοι……..» (Στράβων, Ι, C 471, ΙΙΙ 20 και C 473, ΙΙΙ, 
22)   

(Περισσότερα βλέπε «Το ψεύδος για τη γέννηση του Δία στον Ψηλο-
ρείτη») 

ΣΤ) Οι αρχαίες κρητικές επιγραφές αναφέρουν το Δία ως Κρηταγενή και 
«Τάνα Δικταίο», πρβ: 

« Όμνυω τάν Έστίαν καί Τάνα Όράτριον και  Τάνα  Δικταίον καί Ήραν και Αθαναίαν 
Ώλερίαν καί Αθαναίαν Πολιάδα  και Αθαναίαν Σαλμωνίαν καί Απόλλωνα Πύθιον καί Λατώ και 
Αρ[τε]|μιν και Αρεα και Αφροδίταν και Κωρητας και Νυμφας και τος Κυρβάν[[τας και θεός πά-
ντας και πάσας η μάν έγώ ευνοήσω τοις έπί|πασι ' Ιεραπυτνίοις  τον άπαντα χρόνον άπλόως 
και άδόλως, καί δή | τον αυτόν φίλον και έχθρόν έξω και πολεμήσω από χώρας παντί ' σθένει, 
ου και οί έπιπάντες Ίεραπυτνίοι. και το δίκαιον δώσω και | έμμενώ έν τοις συγκειμένοις καί ου 
κακοτεχνησώ ούδεν(ί) των |  εν τάδε τα ισοπολιτεία γεγραμμένων ούτε λόγω ούτε εργω ουδέ 
άλλω έπιτραψώ έκών και γινώσκων παρευρέσει ουδεμία ουδέ τρόπω ούδενί. Αι δέ τι έπιορκή-
σαιμι, των ώμοσα η των συνε|θέμαν, τός τε θεός τός ώμοσα έμμανίας ημεν και έξολλυσθαι | 
κακίστω όλέθρω και μήτε γάν μήτε δένδρεα  καρπός φέρεν μη|τε γυναίκας τίκτεν κατά φύσιν, 
τω τε πολέμω μη με σώον νεέσθαι, εύορ|κώσι δε άμίν τός τε θεός  ίλέος ημεν καί γινέσθαι πάντα 
αγαθά. (Όρκος Ιεραπυτνιων – Λυττίων, Γορτυνιων κ.λπ.: Delectus inscriptionum Grae-
carum propter dialectum memorabilium composuit P. Cauer by Paul Cauer, σελίδα 70) 

«Ομνύω τα Εστίαν και τον Ζήνα τον Κρηταγενία και ταν Ηραν και τον Ζήνα τον Τα-
λαίον και τον Ποσειδάν και τα Αμφιτρίταν και τον Απόλλωνα τον Πύτιον και ταν Λατών και 
Άρτεμιν και Άρεα και ταν Αφροδίταν και ταν Ελευθειαν και τα Βριτόμαρτιν και Ερμάν και Κω-
ρήτας και Νύμφας και τος άλλος θεός  πάντας και πάσας η  μαν εγω τοις Ολοντίοις εμμενίω εν 
ται φιλίαι και συμμαχίαι και ισοπολιτείαι και τοις όρκοις εμμενίω και βοαθηίω απλόως και 
αδόλως και κατά γαν και κατά θάλασσαν και τις κα πολεμίων Ολοντίοις εφέρπηι επί πόλιν ή 
επί χώρα ή επ ωρεία ή λιμένας τος των Ολοντίων και ου προλείψω ούτε εν πολέμω ούτω εν 
ειράνα αλλ’ εμμενίω εν τοις συγκειμένοις όρκοις δίκας τε και πράξεις διδωσίω καθώς και συ-
νεθεόμεθα. Ευορκέοντι μεν ήμεν πολλά και αγαθά, εφορκέοντι δε τα ενάντια…”. (Ορκος Λατίων 
– Ολουντίων, 3ος αι. π.Χ. De cretensium titulis publicis quaestiones epigraphicae, paulus de-
iters) 
 
 

Ο ΥΜΝΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΔΙΑ 
Ο ύμνος  στο Δικταίο Δία, ο οποίος είναι γραμμένος σε δωρική διαλεκτό σε 
μια επιγραφή που βρέθηκε στο Παλαίκαστρο Σητείας και  αναφέρει τα εξής 
σε μετάφραση του ιστοριοδίφη Αντώνη Θ. Βασιλάκη: 

 
Ιώ. Μέγιστε Κούρε, χαίρε 
μοι  
Κρόνιε, παγκρατές γά-
νους,  
βέβακες δαιμόνων αγώ-
μενος.  
Δίκταν ές ενιαυτόν έρπε  
και γέγαθι μολπά  
ταν τοι κρέκομεν πακτίσι  
μείξαντες αμ΄ αυλοίσιν,  

Βοήθα Μέγιστε Κούρε, καλώς ήλθες  
γιέ του Κρόνου, Παντοδύναμε και λαμπρότερε  
από τους άλλους (θεούς).  
Συνοδευόμενος από τους Δαίμονες (Κουρήτες), 
έρχεσαι κάθε χρόνο στη Δίκτη  
και  ψάλλομε τον ύμνο σου  
κτυπώντας τις άρπες,  
συγχωνεύοντας τον ήχο τους, με τον ήχο των 
αυλών,  
και ψάλλομε αυτόν  
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και στάντες αείδομεν τεόν  
αμφί βωμόν ευερκή.  
   
Ιώ. Μέγιστε Κούρε, Χαίρε 
μοι  
Κρόνιε, παγκρατές γά-
νους,  
βέβακες δαιμόνων αγώ-
μενος  
Δίκταν ές ενιαυτόν.  
Ωραι Δε βρύον κατήτος  
και βροτούς Δίκα κατήχε  
άλλα τε θνατ΄ ‘αμφεπε ζω  
α φίλολβος Ειρήνα.  
   
Ιώ. Μέγιστε Κούρε, χαίρε 
μοι  
Κρόνιε, παγκρατές γά-
νους,  
βέβακες δαιμόνων αγώ-
μενος  
Δίκταν ες ενιαυτόν.  
Αμών θόρε κ΄ ες δέμνια  
και θορ΄ εύποκ΄ ες ποί-
μνια  
κ΄ ες λήϊα καρπών θόρε  
κ΄ ες τελεσφόρους αύρας.  
  
Ιώ. Μέγιστε Κούρε, χαίρε 
μοι  
Κρόνιε, παγκρατές γά-
νους,  
βέβακες δαιμόνων αγώ-
μενος  
Δίκταν ες ενιαυτόν.  
Θόρε κ΄ ες πόληας αμών  
κ΄ ες ποντοφόρας νάας  
Θόρε κ΄ ες νέους πολεί-
τας  
Θόρε κ΄ ες Θέμιν κλειτάν. 

γύρω από το  βωμό σου, τον περιφραγμένο 
καλά.  
Βοήθα Μέγιστε Κούρε, καλώς ήλθες  
γιέ του Κρόνου, Παντοδύναμε και λαμπρότερε  
από τους άλλους (θεούς).  
Συνοδευόμενος από τους Δαίμονες (Κουρήτες) 
έρχεσαι κάθε χρόνο στη Δίκτη.  
Την εποχή των βρύων, κατά την οποία  
δικαιοσύνη κατέχει τους ανθρώπους,  
αλλά και στεφανώνω  
την ευδαίμονα Ειρήνη.  
  Βοήθα Μέγιστε Κούρε, καλώς ήλθες  
γιέ του Κρόνου, Παντοδύναμε και λαμπρότερε  
από τους άλλους (θεούς).  
Συνοδευόμενος από τους Δαίμονες (Κουρή-
τες),έρχεσαι κάθε χρόνο στη Δίκτη.  
Βοήθησε να αυξάνεται η οικογένεια.  
και πλούσια μαλλιά να έχουν τα πρόβατα ,  
και πολύ καρπό τα σπαρτά,  
και ευνοϊκοί άνεμοι στα ταξίδια που πραγματο-
ποιούνται.  
   
Βοήθα Μέγιστε Κούρε, καλώς ήλθες  
γιέ του Κρόνου, Παντοδύναμε και λαμπρότερε  
από τους άλλους (θεούς).  
Συνοδευόμενος από τους Δαίμονες (Κουρήτες), 
έρχεσαι κάθε χρόνο στη Δίκτη.  
Βοήθα τις πόλεις  
και τα πλοία που πλέουν στους πόντους.  
Βοήθα να έχει αρκετούς νέους η πόλη,  
βοήθα και τη δικαιοσύνη στην ένδοξο πόλη. 
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3. Ο ΔΙΚΤΑΙΟΣ Ή ΙΔΑΙΟΣ ΔΙΑΣ, Ο ΑΥΘΕΝΤΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ 

Ο ΑΦΕΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΛΠ  

 

Α. Ο ΔΙΚΤΑΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΙΔΑΙΟΣ ΔΙΑΣ  

 

Ο Δίας στα αρχαία κείμενα αποκαλείται Δικταίος, αλλά και ενίοτε 

Ιδαίος επειδή γεννήθηκε στο όρος Δίκτη, που είναι ένα από αυτά που 

αποτελούν την οροσειρά Ίδη ή Ιδαία όρη της Κρήτης  Για τον ίδιο 

λόγο το σπήλαιο γέννησης του Δία ονομάζεται Δικταίο, επειδή αυτό 

βρίσκεται στη Δίκτη και ενίοτε και Ιδαίο, επειδή η Δίκτη, άρα και το 

εν λόγω σπήλαιο,  βρίσκονται επί της  οροσειράς Ίδης ή Ιδαία όρη 

της Κρήτης. Δηλαδή Ιδαίο και Δικταίο άντρο είναι το αυτό σπήλαιο 

και δεν είναι διαφορετικά, όπως ισχυρίζονται μερικοί λανθασμένα.  Ε-

πίσης ο Δίας  στην Ασία καλούνταν Ιδαίος, επειδή λατρεύονταν και 

στην Ιδη της Μ. Ασίας. Για τον ίδιο λόγο εκεί  Ιδαίο άντρο καλούνταν 

όχι το σπήλαιο γέννησης του Δία, αλλά το σπήλαιο όπου εκεί λατρευ-

όταν ο Δίας. 

Ο Απολλώνιος Ρόδιος  στα «Αργοναυτικά»  (βλέπε: Α 1125 – 

1135 , Α, 507 – 511, Β 1233 – 1235, , Γ, 132 – 136)  και χάρη του 

ποιητικού μέτρου ονομάζει το σπήλαιο όπου ανατρεφόταν ο Δίας πότε  

Δικταίο  («Δικταίο σπέος»), πότε  Κρητικό  («Κρηταίον υπ ‘Αντρο») 

και πότε Ιδαίο  («άντρω εν Ιδαίω») και αυτό επειδή η Δίκτη είναι ένα 

από τα όρη των Ιδαίων Ορέων της Κρήτης. Θα λέγαμε εδώ ότι πιθα-

νόν το Δικταίο και το Ιδαίο άντρο είναι  διαφορετικό, αν π.χ. ο Απολ-

λώνιος  όταν μιλά για Δικταίο συνάμα μιλά και για γέννηση εκεί και 

όταν μιλά για Δικταίο ή Κρητικό άντρο συνάμα μιλά και για ανατροφή, 

όπως σε όλες τις περιπτώσεις μιλά για ανατροφή και όπως λεμέ π.χ. 

ο Αλέξανδρος ο Μακεδόνας = ο Αλέξανδρος ο Θεσσαλονικιός ή ο Έλ-

ληνας κ.α. 

Ο Στράβων αναφέρει ότι με την ονομασία Ίδη ή ιδαία όρη  λέ-

γονται τα όρη της Κρήτης, καθώς και  που είχαν αφιερωθεί στη Θεά 

Ρέα ή άλλως Ιδαία Μητέρα  και στα όρη αυτά  ανήκει και η Δίκτη, 

όπου έγινε η γέννηση του Δία και ως εξ αυτού ο Δίας ονομάστηκε 

Δικταίος και το Ιερό του στην Πραισό  «Ιερό του Δικταίου Διός» 

(Στράβων, Ι, C 474,  ΙV 6 ),  καθώς και το όρος η Πύτνα, όπου ο 

Κουρήτης Κύρβας έκτισε την Ιεράπυτνα, Στράβων I, 3 , C 472 , ΙΙΙ 

19), πρβ:  
«Ίδη όρος υπάρχει στην Τρωάδα και στην Κρήτη. Δίκτη είναι τόπος στη Σκηψία και 

όρος στην Κρήτη. Λόφος της Ίδης είναι η Πύτνα, απ’ όπου και η Ιεράπυτνα η πόλη ……. Οι 
διάφορες κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγο-
νταν Δάκτυλοι……..» (Στράβων, Ι, C 471, ΙΙΙ 20 και C 473, ΙΙΙ, 22)  

«Είπα ήδη πως η Πράσος ανήκει στους Ετεόκρητες και εδώ ήταν το ιερό του Δικταίου 
Διός. Και η Δίκτη βρίσκεται κοντά, όχι βέβαια, καθώς λέει ο Άρατος, κοντά στο «Ιδαίον όρος» 
(= ο Ψηλορείτης). Η Δίκτη από την Ίδη (εδώ ο Στράβων αντι για «Ιδαίον όρος» γράφει Ίδη, άρα 
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εδώ Ίδη = Ψηλορείτης, λογω του προειρημένου) απέχει και χίλια στάδια. Βρίσκεται ανατολικά 
της, κι απέχει επίσης εκατό στάδια από το Σαμώνιο. Ανάμεσα σε Σαμώνιο και Χερρόνησο ήταν 
κτισμένη η Πραισός, πάνω από τη θάλασσα, στα εξήντα σταδια. Την κατέστρεψαν οι ιεραπύτ-
νιοι. Λένε επίσης  ότι δεν έχει δίκιο o Καλλίμαχος, όταν ιστορεί ότι η Βριτόμαρτις αποφεύγοντας 
τη βία του Μίνωα από τη Δίκτη, πιάστηκε στα δίχτυα των ψαράδων κι έτσι οι Κυδωνιάτες την 
είπαν Δίκτυννα και το βουνό Δίκτη. Η Κυδωνία δεν έχει καμιά σχέση γειτονίας με τους τόπους 
τούτους, αφού βρίσκεται στα δυτικά του νησιού. Βουνό της Κυδωνίας είναι ο Τίτυρος. Όπου 
υπάρχει ιερό, όχι το Δικταίον, αλλά το Δικτύνναιο….. . (Στράβων, Ι, C 479, ΙV  - 12 μετφ «Κά-
κτος»)  

Ο  Πίνδαρος μιλά για «Ιδαίον άντρο» στη Μ. Ασία όπου γινόταν 

ικεσίες προς το Δία, επειδή το άντρο αυτό βρίσκεται στην Ίδη της Μ. 

Ασίας: «Σωτήρ υψινεφές Ζεύ, Κρόνιό τε ναίων λόφων/ τιμώ τ’ Αλ-

φειόν ευρύ Ιδαίον τε σεμνό άντρον/ ικέτας  σέθεν ‘έρχομαι Λυδίοις 

απύων εν αυλοίς…» (Πίνδαρος, Ολύμπια V, 19-21 = 40-42)  

Ειδικότερα οι κάτοικοι της Φρυγίας καλούσαν το Δία Ιδαίο και 

τα άντρα όπου λατρεύονταν εκεί (όχι αυτό της γέννησης  Ιδαία, ε-

πειδή και στη δική τους Ίδη λατρεύονταν ο Δίας. Μάλιστα οι ίδιοι 

λέγανε ότι από εκεί έφυγε η Θεά Ρεα και πήγε στην Κρήτη όπου γέν-

νησε το Δία, καθώς λένε ο Στράβων και ο Διόδωρος. 

Ο Πορφύριος στο «Βίος Πυθαγόρου» ονομάζει «Ιδαίο άντρο» 

το σπήλαιο όπου τάφηκε ο Δίας στο όρος του  Διός ή  Γιούχτα, επειδή 

το βουνό αυτό είναι ένα από αυτά της  Ίδης ή Ιδαία όρη της Κρήτης 

Επίσης ο Δίας προσαγορευόταν στους όρκους, στους ύμνους 

κ.λπ. και με το επίθετο Δικταίος, πρβ: 
«Θεός αγαθός, τάδε ώμοσαν τοι Ιτάνιοι πάντες Δία Δικταίον και Ήραν και θεούς τους 

εν Δίκταν και Αθαναίαν Πολιάδα και θεούς, όσοις εν Αθαναίαι θυεται πάντας και Δία Αγοραίον 
και Απολλωνα Πύθιον … (Όρκος Ιτανίων, SYLLOGE INSCRIPTIONUM GRAECARUM 
WILHELM GUILELMUS DITTENBERGER)  

« Όμνυω τάν Έστίαν καί Τάνα Όράτριον και  Τάνα  Δικταίον καί Ήραν και Αθαναίαν 
Ώλερίαν καί Αθαναίαν Πολιάδα  και Αθαναίαν Σαλμωνίαν καί Απόλλωνα Πύθιον καί Λατώ και 
Αρ[τε]|μιν και Αρεα και Αφροδίταν και Κωρητας και Νυμφας και τος Κυρβάν[[τας και θεός πά-
ντας και πάσας η μάν έγώ ευνοήσω τοις έπί|πασι ' Ιεραπυτνίοις  τον άπαντα χρόνον άπλόως 
και άδόλως, καί δή | τον αυτόν φίλον και έχθρόν έξω και πολεμήσω από χώρας παντί ' σθένει, 
ου και οί έπιπάντες Ίεραπυτνίοι. και το δίκαιον δώσω και | έμμενώ έν τοις συγκειμένοις καί ου 
κακοτεχνησώ ούδεν(ί) των |  εν τάδε τα ισοπολιτεία γεγραμμένων ούτε λόγω ούτε εργω ουδέ 
άλλω έπιτραψώ έκών και γινώσκων παρευρέσει ουδεμία ουδέ τρόπω ούδενί. Αι δέ τι έπιορκή-
σαιμι, των ώμοσα η των συνε|θέμαν, τός τε θεός τός ώμοσα έμμανίας ημεν και έξολλυσθαι | 
κακίστω όλέθρω και μήτε γάν μήτε δένδρεα  καρπός φέρεν μη|τε γυναίκας τίκτεν κατά φύσιν, 
τω τε πολέμω μη με σώον νεέσθαι, εύορ|κώσι δε άμίν τός τε θεός  ίλέος ημεν καί γινέσθαι πάντα 
αγαθά. (Όρκος Ιεραπυτνίων – Λυττίων – Γορτυνίων, Delectus inscriptionum Graecarum 
propter dialectum memorabilium composuit P. Cauer by Paul Cauer, σελίδα 70) 

 

Ο Καλλίμαχος Κυρηναίος αναφέρει:  «Πως και μιν, Δικταίον α-

είσομεν ηέ Λυκαίον»…………  (Καλλίμαχος, «Ύμνος εις Δία). 

Οι Λατίνοι συγγραφείς: Λουκρήτιος (De rerum natura 2,633)  ο 

Βιργίλιος και στα τρία ποιητικά  του έργα: Βουκολικά, Γεωργικά, 
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Αινειάδα αποκαλούν το Δία «Dictaeus» , «Δικταίος βασιλιάς» (Dictaei 

regis,2,536), το σπήλαιο που γεννήθηκε ο Δίας στη Δίκτη «Dictaeo 

[…] sub antro» ,  την περιοχή της πόλης Λύκτου «Δικταία γη» (Dittea 

arua), επειδή εκεί κείται η Δίκτη,  και από από εκεί και κατ’ επάκταση 

και Δικταία (Dittea) = η Κρήτη: Nunc age, naturas apibus quas 

Iuppiter ipse addidit expediam, pro qua mercede canoros Curetum 

sonitus crepitantiaque aera secutae Dictaeo caeli regem pauere sub 

antro (Βιργίλιος, Γεωργικά 4,149152) 

“Ante etiam sceptrum Dictaei regis, et ante/ Impia quam caesis 

gens est epulata iuvencis, Aureus hanc vitam in tercis Saturnus age-

bat;” (P. Vergili Maronis Bucolica Et Georgica, Georgica, Lib. II. 

Tweede Boek  535)  

Dictaei regis, d.i. Jupitter, die en een grot van het Dikte 

gebergte op Kreta door de Kureten werd grootgebracht; hii maakte 

een eind aan de regering van Saturnus, onder wie op aarde de 

gouden eeuw was (538) 

«Candida Dictaei spectans tentorfia regis, Laeter, ait doleamne 

geri lacrymabile bellum….. Ovid’s Metamorphoses Fab. 1), Σχόλιο 

στην αγγλική έκδοση: 43. Dictaei. of Crete. For Dicte is mountain of 

Crete. 

Στη «Θησηίδα» του Βοκκακίου (Giovanni Boccaccio, Teseida)  

το όνομα Δικταία  χρησιμοποιείται ως επίθετο της Κρήτης: «della Dit-

tea isola» (6,46,23), «nel regno Ditteo» (6,48,6).  

Ο Βεργίλιος και ο Οβίδιος αποκαλούν τον Δία «Δικταίο βασιλιά 

(Ditteo regis),  “Dicraeo regem coeli pauere sub antro” (Virgilii IV 

Georg. 152) Κατά τον Βιργίλιο η εγκατάσταση του Αινεία στην Κρήτη 

έχει δυσάρεστη συνέχεια. Για λόγους που έχουν σχέση με τον μύθο 

του Ιδομενέα, πέφτει θανατικό σε ανθρώπους, ζώα και σπαρτά. Τότε 

εμφανίζονται σε όνειρο στον Αινεία οι εφέστιοι θεοί της Τροίας 

(Penates) και του εξηγούν ότι η εγκατάσταση των Τρώων στην Κρήτη 

οφείλεται σε παρερμηνεία του χρησμού που έδωσε ο Δήλιος Απόλλω-

νας. Στη συνέχεια του υποδεικνύουν ως προορισμό την Ιταλία και 

καταλήγουν με τα εξής λόγια: «Ο Δίας σου αρνείται τη Δικταία γη» 

(“Aufonias. Dictaea negat tibi Juppiter arua….”, P. Virgilii Maronis 

Aeneidos Iib. III. 171). Στα σχόλια της φράσης αυτής αναφέρεται: 

Dictaea, creτensia arua. Dicte mons Cretae est Ibuis educatione ce-

lebris, guem apes dictea syb antro paure, v test Georg.4,152). Στο 

ίδιο επεισόδιο ο Βιργίλιος αποκαλεί επίσης την Κρήτη «Γη των Κου-

ρήτων» (Curetum […] oris, 131) και «Βασίλειο της Κνωσού» (Cnosia 

regna, 115), αλλά η  ονομασία «Δικταία γη» αποδείχτηκε πιο ελκυ-

στική για τους Ιταλούς λογοτέχνες. Αυτό οφείλεται, λόγω του ότι 

στην περιοχή της  Δίκτης > Δικταία γεννήθηκε ο Δίας, άρα στο κύρος 

που της προσδίδει ο λόγος του Δία.  
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Στο βιβλίο του Francesco Barozzi «Descrittione rlell'isohl di 

Creta» (1577) γίνεται ταύτιση της Δίκτη με τα Λασιθιώτικα βουνά  και 

επίσης ταυτίζει  τη γέννηση και την ανατροφή του Δία και με την πόλη 

Λύκτο και με το όρος η Δίκτη. Επίσης λέει ότι η πόλη Λύκτος ονομά-

ζεται και  “Δικταία” πρβ (σε μετάφραση):  «ο τόπος ονομάζεται ως 

σήμερα Λύκτος(Lictos),. Εδώ στην αρχαιότητα υπήρχε η περιλάλητη 

και πανέμορφη πόλη που ο Στράβωνας και άλλοι αρχαίοι συγγραφείς 

αποκαλούν Λύκτο, άλλοι Λύττο ( Litto) και άλλοι Δικταία (Dictaea > 

Dittea). Δηλαδή μνημονεύει την πόλη Λύκτο και με την ονομασία 

dittea, όπως κάνει ο  Ariosto στο εικοστό άσμα του Orlando Furioso 

(Orlando Innamorato Di Bojardo: Orlando furioso. Vol. 2, Τόμος 7):  

<<…. il qual luogo fin al presente si chiama Lictos, dove anti-

camente era la  famosissima et bellissima città chiamata da Strabone 

et altri autori Lictos et da altri Littos et da altri Dittea, della qual fa 

mentione l’Ariosto nel canto  ventesimo così scrivendo: 

XIV  I Cretesi in quel tempo, che cacciato           

il crudo Idomeneo del regno aveano,           

e per assicurarsi il novo stato,           

d’huomini d’arme adunation faceano;               

fêro con bon stipendio lor soldato           

 Phalanto (così al giovine diceano),             

e lui con tutti quei che seco havea           

poser per guardia alla città Dittea. 

 

XV   Fra cento alme città ch’erano in Creta,          

Dittea più ricca e più piacevol era,          

di belle donne et amorose lieta,          

lieta di giochi da matino a sera:           

e com’era ogni tempo consueta           

d’accarezzar la gente forestiera,          

fe’ a costor sí, che molto non rimase         

a fargli anco signor delle lor case>> 
 

 

Β. ΟΙ ΝΑΟΙ ΤΟΥ ΑΥΘΕΝΤΗ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΗ ΧΡΙ-

ΣΤΟΥ 

 
Ο Άγγλος αρχαιολόγος Άρθουρ Έβανς λέει και έτσι είναι, όπως 

προκύπτει από τα αρχαιολογικά ευρήματα, ότι μετά που επικράτησε 

ο Χριστιανισμός καταργήθηκαν οι ναοί του «αυθέντη» Δία και δη-

μιουργήθηκαν νέοι με την ονομασία «Αφέντης» Χριστός όπως ο ναός 

του Αφέντη Χριστού που βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το Δικταίο ά-

ντρο (κορφή Μικρός Αφέντης, 1677 μ.) κ.α.:  
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«A little further on the ridge is the small church of Aphendi Kristos, or 
the Lord Christ, a name which in Crete clings in an especial way to the ancient 
sanctuaries of Zeus ……. The eastern and western ranges of Dikta, the sites 
respectively of the Temple and Cave of Zeus, are known as the Aphendi 
Vouno, from αυθέντης Χριστός, or 'Christ the Lord.' A votive deposit, appar-
ently connected with some Zeus cult, on a peak of Lasethi is also known as 
Aphendi Christos» (Arthur J. Evans, «Mycenaean Tree and Pillar Cult and Its 
Mediterranean Relations, in Τhe Journal of Hellenic Studies, Vol. 21, 1901). 

Ναός του Αφέντη Χριστού κτίστηκε και στην κορυφή του όρους 

Γιούχτα κ.α Είναι αφιερωμένος στη Μεταμόρφωση του Χριστού (6 

Αυγούστου), στην Αγία Ζώνη (31Αυγούστου), στους Αγίους Αποστό-

λους (30 Ιουνίου) και στους Αγίους Ανάργυρους (1 Ιουλίου).Ιδρύ-

θηκε το 1443.  

Η ονομασία «αφέντης» σημαίνει αυτός  που υπερέχει των άλ-

λων, άρα και εξουσιάζει. Ετυμολογικά η λέξη «αφέντης» απ΄όπου και 

«αφεντικά» προέρχεται από το ελληνικό  «αυθέντης > τούρκικα 

efenti» = ο έχων (αφ εαυτού) αυθεντία, άρα από μόνος του υπεροχή, 

εξουσία κ.λπ..  
 

Η ΚΤΙΣΗ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΦΕΝΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΔΙΚΤΗ 

 

Στη θέση του Ι.Ν. Αφέντη Χριστού στην κορφή Μεγάλος Αφέ-

ντης της Δίκτης αρχικά  ήταν ένα μικρό σπηλιάρι, στο οποίο , σύμ-

φωνα με την αφήγηση του Καπετάν Γιώργη Αδαμ Κρασανάκη  στα 

αρχαία χρόνια έμενε ο αρχηγός των σαραντάπηχων.  
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Οι σαραντάπηχοι, 

σύμφωνα με την ελλη-

νική μυθολογία, ήταν 

απόγονοι των αδελφών 

Ωτου και Εφιάλτη, παιδιών του Ποσειδώνα. Ονομάζονταν σαραντά-

πηχοι, γιατί μεγάλωναν κάθε χρόνο μια πήχη στο πλάτος και μια οργιά 

στο ύψος, και όταν έγιναν εννιά χρόνων ήταν ήδη εννιά πήχες. Η 

αρχαία πόλη Βίεννος, σύμφωνα με τον Στ. Βυζάντιο  (Εθνικά), οφεί-

λει το όνομα της ειτε σε έναν από τους Κουρήτες, το Βίεννο, που ήταν 

οικιστή της  είτε από τη βία που άσκησαν εκεί στον Άρη τα παιδιά του 

Ποσειδώνα Ώτος και Εφιάλτης.  

Επί Γερμανικής κατοχής εκεί και στο παρακείμενο σπήλαιο στη 

θέση Βιτσιλόνερο ή μάντρα Κρασαναδάμη στεγάστηκε το Αρχηγείο 

της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης, το οποίο μετά πήγε στη θέση Χαμέτι. 

Ο Ι. Ναός Αφέντη Χριστού στο κορφή Αφέντης της Δίκτης (2141 

μ.) κτίστηκε από την αείμνηστή Δημητρουλάκη -Κρασανακη Δέσποινα 

(1851 – 1946, τη μάνα του καπετάν Αδάμη Κρασανάκη ή Κρασαναδάμη 

(1889 – 1981), στη ιδιοκτησία της οποίας ανήκε η κορφή (εκεί είχαν 

το μαντρί τους) ως τάμα, για να σωθούν από τους Τούρκους. Η Κρήτη 

ελευθερώθηκε μερικώς το 1897 και πλήρως το 1912. 

Επί τουρκοκρατίας, σύμφωνα επίσης με την αφήγηση του κα-

πετάν Κρασαναδάμη, ο αγάς της περιοχής καβάλησε μια ψαρή φο-

ράδα,  έβαλε και την κερά (την κυρία) του μαζί με το κοπέλι (παιδί ) 

τους στα καπούλια της και  ξεκίνησαν να πάνε στην κορφή που σή-

μερα λέγεται Αφέντης προκειμένου να δουν  από εκεί τη θέα και τον 

τόπο στον οποίο ήταν υπεύθυνος ο αγάς. Φτάνοντας στη θέση που 

είναι σήμερα  το μοναστήρι του Αφέντη Χριστού ξεπέζεψε και είπε 

στη φοράδα του: «Προσκυνώ σε φοράδα μου που μας έβγαλες εδώ 

πάνω στον ουρανό», όμως πριν προλάβει να τελειώσει τη φράση του 

άρχισε να βροντά, να αστράφτει, έγινε συσκοτισμός, βροχή κ.λπ. 

κ.λπ.  και την επόμενη μέρα η ψαρή φοράδα  βρέθηκε στη κορφή 

που σήμερα ονομάζεται «Ψαρή Φοράδα» ή «Ψαρή Μαδάρα», το παιδί 

στην κορφή που σήμερα ονομάζεται «Κοπέλι» και η κερά (κυρία) στη 

θέση που σήμερα ονομάζεται «Κερά» ή κατ’ άλλους εκεί που ονομά-

ζεται σήμερα «Πόρος της Κεράς» κ.α.  

 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 
1) Δεν είναι αληθές ότι ενετικό έγγραφο του 1343  αναφέρει την εκκλησία 

του Αφέντη Χριστού της Δίκτης.  Το έγγραφο  αυτό το έχει δημοσιεύσει και 
μεταφράσει ο Στέργιος Σπανάκης στο «Συμβολή στην ιστορία του Λασιθίου»  
(έγγραφο: Arcivio di Stato, Vnezia, Duca di Candia/ proclami/ Busta 14) και 
εκεί  δεν αναφέρεται εκκλησία με το όνομα Αφέντης, αλλά  μια εκκλησία κάπου 
με την ονομασία glesia di Psiloriti (= εκκλησία Ψηλορείτη). Συγκεκριμένα στο 
έγγραφο αυτό  αναφέρονται τα όρια της απαγορευμένης ζώνης του Λασιθίου 
που διέταξε το 1343 η Βενετία, για να μη γίνεται το Λασίθι  εστία επαναστατών,  

Η Απόφαση του Δευτεροβάθμιου Διοικητικού 
Δικαστήριο /Καθορισμού Κοινοτικών Ορίων 
,του 1936 
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ένα από τα όρια των οποίων  ονομάζεται «εκκλησία του Ψηλορείτη» (glesia di 
Psiloriti).  Το εν λόγω έγγραφο τοποθετεί την εν λόγω εκκλησία όχι εκεί που 
είναι σήμερα ο ναός Αφέντη Χριστού στην κορφή Αφέντης της Δίκτης, αλλά 
εκτός Οροπεδίου και συγκεκριμένα  εκεί απ’ όπου αρχίζει η Δίκτη απο το Ηρά-
κλειο, στο Ριάκι της Σχίζας (Riachi de La sichesa), που βρίσκεται, σύμφωνα 
με το εν λόγω έγγραφο,  πριν από την τοποθεσίες Βαθιά, Παράσυρτα, Άσπρο 
Σελί κ.α. Μάλιστα γι αυτό  στο τέλος του εγγράφου αυτού σημειώνεται ότι  ένας 
από του ευγενείς Βενετούς που υπέγραψαν το έγγραφο αυτό δεν ήθελε να 
συμπεριληφθεί η εκκλησία αυτή και το ρυάκι αυτό  στην απαγορευμένη ζώνη. 
. Οι Ενετοί καλούσαν τη Δίκτη και  με την ονομασία Ψηλορείτη (άρα «εκκλησία 
του Ψηλορείτη» = εκκλησία της Δίκτης),  γιατί θεωρούσαν τη Δίκτη  ως πιο 
ψηλό βουνό της Κρήτης  (βλέπε π.χ. ;έκθεση Fr Basilicata κ.α.). 
2) Δεν είναι αληθές ότι ο εν λόγω ναός του Αφέντη Χριστού ανήκει στο  χωριό 
Κάτω Σύμη ή στο χωριό Αμιράς κ.α. της επαρχίας Βιάννου  κ.α., γιατί κτίστηκε 
απο τους ιερείς τους και αυτό γιατί,  πέραν των όσων είδαμε πιο πριν, το 1936 
το Δευτεροβάθμιο Διοικητικό Δικαστήριο /Καθορισμού Κοινοτικών Ορίων , ό-
που είχε καταφύγει δικαστικώς η Κοινότητα της Σύμης Βιάννου (Κοινότητα δί-
πλα από την Κοινότητα Αμιράς Βιάννου), διεκδικώντας την περιοχή Αφέντης, 
όρισε με την αρ. 77/1936 απόφαση του ότι η περιοχή Αφέντης ανήκει στην 
Κοινότητα Αγίου Γεωργίου Λασιθίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο   

Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ - ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑ  

 
1. Η ΥΠΑΡΞΗ Ή OXI ΤΟΥ ΔΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 

ΘΕΩΝ   

 

Μερικοί ισχυρίζονται ότι οι θεοί των αρχαίων: Δίας, Δήμητρα, 

Άρης, Ήρα, Αθηνά, Άρτεμη κ.α.  δεν υπήρξαν ως άνθρωποι, γιατί  

ήταν πρόσωπα μυθικά, που κατ’ αυτούς σημαίνει ότι αυτοί δεν ήσαν 

άνθρωποι, αλλά  στοιχεία της φύσης, άλλα υπαρκτά και άλλα υποθε-

τικά (της φαντασίας), που σταδιακά πήραν τη μορφή ανθρώπων, αν-

θρωποποιήθηκαν. Ωστόσο όλα αυτά είναι λάθος άποψη, γιατί: 

Α)  Ο Διόδωρος Σικελιώτης, ιστορικός συγγραφέας που έζησε 

επί εποχής Ολύμπιων Θεών,  αναφέρει πως ο θεοί των αρχαίων: Δίας, 

Δήμητρα, Ήρα κ.α. ήταν υπαρκτά πρόσωπα, άνθρωποι,  που μετά το 

θάνατό τους θεοποιήθηκαν.  

Μάλιστα ο Διόδωρος Σικελιώτης ότι οι Ατλάντιοι της Λιβύης (= 

οι κάτοικοι γύρω από το όρος Άτλας της Αφρικής), του ισχυρίζονταν 

πως ο Δίας αρχικά ήταν άνθρωπος και μάλιστα γιος βασιλιά, που μετά 

το θάνατο και τη  μετάστασή του από τους ανθρώπους (από τη γη) 

στους ουρανούς  τον αγόρευσαν θεό και αυτό, επειδή από τη μια εν 

ζωή είχε κάνει πολύ μεγάλες ευεργεσίες  και από την άλλη οι άνθρω-

ποι πιστεύουν ότι και από τον ουρανό συνεχίζουν να κάνουν ευεργε-

σίες πρβ:  

«…και μετά την εκ γης μετάστασιν εις τον ουρανόν» (Διόδωρος 

5.72 ), 

«….. εξ ανθρώπων εις θεούς μετάστασιν» (Διόδωρος 3.57, 3.61 

κ.α.).  

Δηλαδή ο Διόδωρος Σικελιώτης μας λέει ότι οι αρχαίοι θεοί Δίας, 

Δήμητρα  κ.α. ήταν κάτι όπως είναι ο Χριστός, η Παναγία,  και οι Άγιοι 

στη Χριστιανικοί Θρησκεία. 

Β) Το ότι λέμε πως ο Δίας και οι άλλοι αρχαίοι θεοί: Δίας, Δή-

μητρα, Ήρα  κ.α.  ήταν πρόσωπα μυθικά,  δε σημαίνει και ότι τα πρό-

σωπα αυτά είναι σίγουρα ανύπαρκτα, γιατί αφενός μύθος δε σημαίνει 

το ψεύδος, αλλά ο λόγος, τα λόγια κάποιου, που αν είναι ψευδή,  τότε 

μιλούμε για παραμύθι  και αφετερου για να πούμε ότι ένας μύθος 

είναι ψευδής πρέπει πρώτα να τον ακούσουμε μαζί με τον αντίλογό 

του:  «Μηδενί δίκην δικάσης, πριν αμφοίν μύθον ακούσης» (Μην κα-

ταδικάσεις κανέναν πριν ακούσεις τον λόγο  (απολογία) και από τους 
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δύο..), Φωκυλίδης (5ος αι. π.Χ.) Πλάτων (Δημόδοκος 383-384), Α-

ριστοφάνη («Σφήκες») κ.α.  

 Γ) Η πλήρη αλήθεια για τους αρχαίους θεούς είναι η πιο κάτω, 

σύμφωνα με τους αρχαίους συγγραφείς. 

Ο Όμηρος στην Οδύσσεια (θ 325) και ο Ησίοδος στη Θεογονία 

(45-47) μας πληροφορούν ότι στην εποχή τους ως θεοί θεωρούνταν 

οι «δοτήρες εάων» (= οι δότες αγαθών, οι χορηγοί των ευεργεσιών) 

και αυτοί ήταν ο Δίας, η Δήμητρα, η Εστία κ.α., που  ήταν παιδιά και 

απόγονοι του Ουρανού και της Γης:  
«… έσταν δ᾿ εν προθύροισι θεοί, δωτήρες ἑάων…» (Οδύσσεια θ 325)   
«Ους Γαία και Ουρανός ευρύς έτικτον, Οι τ’ εκ των εγένοντο θεοί, δωτή-

ρες εάων. Δεύτερον αύτε Ζήνα, θεών πατέρ’ ηδέ και ανδρών..» (Ησίοδος, Θε-
ογονία 45-47).  

Ο Πλάτωνας στο «Κρατύλος» (397d),  ο Πλούταρχος στο «Περί 

αρεσκώντων τοις φιλοσόφοις» (βιβλίο Α’) , ο Διόδωρος Σικελιώτης 

στο Ιστορική βιβλιοθήκη (1.9-13) κ.α. μας πληροφορούν ότι οι πρώ-

τοι άνθρωποι θεώρησαν ως  θεούς  τον Ήλιο, τη Σελήνη και τον ου-

ρανό με τα άστρα (ήτοι τους αστερισμούς, τα 12 ζώδια), επειδή «θέ-

ουσι» (από το αρχαίο ρήμα θέω = τρέχω, κινούμαι), ήτοι τρέχουν, 

κινούνται γύρω από όλους μας, γύρω από τη γη,  παρέχοντας αγαθά 

(γινόμενοι «δοτήρες εάων» = δότες ευεργεσιών,) όπως το φως, τις 

ημέρες και τις νύκτες, καθώς  και τις εποχές, που από αυτές ο χειμώ-

νας φέρνει τη βροχή που ξεδιψά ζώα και φυτά, η άνοιξη φέρνει την 

ανθοφορία – καρποφορία στα δέντρα, το καλοκαίρι φέρνει την ωρί-

μανση στους καρπούς και το θέρος  κ.α. και  που χωρίς αυτά δε ζει 

ούτε φυτό ούτε ζώο κ.α., πρβ:  
«Θεός, παρά το θέω το τρέχω, εις ον πάντες τρέχομεν, παρά το θέω και θεύω, θεός, ως 

φωλεύω φωλεός. Οι γαρ αρχαίοι , ως επι το πλείστον, επί ηλίου και Σελήνης και αστέρων 
(αστατούσι γαρ) ετίθεσαν το όνομα. Παρά το αεί θειν και κινείσθαι. Και επί του χωρίς τούτων 
λεγομένου θεού λέγοιτ’ αν,  παρά του πανταχού είναι και περιθείν ή παρά το θω το κατασκευ-
άζω και ποιώ, ο πάντων ποιητής. ( «Μέγα Ετυμολογικό», σχετικά με την ονομασία «θεός») 

«Σωκράτης: Τοιόνδε τοίνιν έγωγε υποπτεύω-Φαίνονταί μοι οι πρώτοι των ανθρώπων 
των περί την Ελλάδα τούτους μόνους θεούς ηγείσθαι, ούσπερ νυν πολλοί των βαρβάρων, ήλιον 
και σελήνην, και γην και άστρα και ουρανόν. άτε γουν αυτά ορώντες πάντα αεί ιόντα δρόμω 
και θέοντα, από ταύτης της φύσεως της του θείν, θεούς αυτούς επονομάσαι. ύστερον δε 
κατανοούντες τούς άλλους πάντας ήδη τούτω τω ονόματι προσαγορεύειν. έοικέ τι ό λέγω τω 
αληθεί ή ουδέν;»  (Πλάτων «Κρατύλος» (397 d).  

Μετάφραση: «Μου φαίνονται ότι οι πρώτοι άνθρωποι που ήσαν στα Ελληνικά μέρη 
πίστευαν μόνον εκείνους τους θεούς, τους οποίους σήμερον πιστεύουν πολλοί βάρβαροι, τον 
ήλιο και τη σελήνη και τη γη και τα άστρα και τον ουρανό. Και επειδή έβλεπαν ότι όλα αυτά 
κινούνται με ταχύτητα και τρέχουν, από αυτήν τη φύση του «θειν», ονόμασαν αυτούς θεούς. 
Αργότερα δε το εννόησαν και  όλοι οι άλλοι και με αυτό πλέον το όνομα τους ονομάζουν. Φαί-
νεται ωσάν αλήθεια αυτό το οποίον λέγω ή όχι;» (Πλάτων «Κρατύλος» (397 d).  

«… θεού γάρ έννοιαν έσχον από των φαινομένων αστέρων, δρώντες τούτους με-
γάλης συμφωνίας όντας αιτίους, και τεταγμένας ανατολάς τε και δυσμάς, ημέραν τε και νύκτα, 
χειμώνά τε και θέρος, και τα υπό της γης ζωογονούμενα και καρπογονούμενα, διο πατήρ μεν 
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έδοξεν αυτοίς ο ουρανός υπάρχειν, μήτηρ δε η γη τούτων δε ο μεν ουρανός, πατήρ, διά το τας 
των υδάτων εκχύσεις, σπερμάτων έχειν τάξιν, ή δε γη μήτηρ, διά το δέχεσθαι ταύτα και τίκτειν 
βλέποντες δ' αεί τους αστέρας θέοντας, αιτίους τε του θεωρείν ημάς ήλιόν τε και Σελήνην, 
θεούς προσηγόρευσαν, εις δεύτερον δε και τρίτον τόπον τους θεούς διείλον, εις τε το βλάπτον 
και το ωφελούν και τους μεν ώφελούντας, Δία, Ήραν, Ερμήν, Δήμητραν τους δε βλάπτοντας 
Ποινάς, Εριννυας, Άρην, τούτους αφοσιoύμενοι» ( Πλούταρχος «Περί των αρεσκώντων τοις 
φιλοσοφοις», Βιβλίο Α’) 

Επίσης ο Ηρόδοτος στο βιβλίο του « Ευτέρπη» αναφέρει ότι οι 

ιερείς της Αιγύπτου  (Μέμφιδος κ.α.) του είπαν, όταν είχε πάει στην 

Αίγυπτο, πως οι Αιγύπτιοι είναι πρώτοι που ανακάλυψαν, παρατηρώ-

ντας τα άστρα,  το ηλιακό  έτος, που είναι πιο σωστό από το σεληνιακό 

που είχαν οι Έλληνες,  και χώρισαν τις εποχές του σε δώδεκα μέρη, 

12 μήνες και κάθε μήνα σε 30 ημέρες και ακολούθως αυτοί πρώτοι 

αφενός έδωσαν επωνυμίες στους 12 θεούς και αφετέρου έκαναν ει-

κόνες, βωμούς, γιορτές, αγάλματα και ναούς στους θεούς και από 

αυτούς μετά αυτά τα πήραν οι Έλληνες (βλέπε Ηρόδοτος Β 4 και Β 

58). Αναφέρει επίσης ότι αρχικά  οι Θεοί στην Αίγυπτο δεν είχαν  αν-

θρώπινη μορφή, γιατί είχαν θεοποιηθεί ο ήλιος, η σελήνη κ.α.  και 

μετά οι θεοί είχαν ανθρώπινη μορφή, γιατί είχαν θεοποιηθεί βασιλιά-

δες (βλέπε Β 142-146 κ.α.). 

Ομοίως ο Διόδωρος Σικελιώτης στο «Ιστορική βιβλιοθήκη» α-

ναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι ιερείς του είπαν ότι πρώτοί θεοί των ανθρώ-

πων ήταν οι θεοποιήσεις-προσωποποιήσεις  των κύριων στοιχείων 

του σύμπαντος, που για τους Αιγυπτίους ήταν  ο ήλιος και η σελήνη, 

που στα Αιγυπτιακά λεγόταν Όσιρις και Ίσιδα και στα ελληνικά Διό-

νυσος και Δήμητρα, και μετά προστέθηκαν-θεοποιηθήκαν και τα πέ-

ντε στοιχεία που εκπέμπουν, δίνοντας ο ένας το στοιχείο του πυρός 

και του πνεύματος, η άλλη του υγρού και του ξηρού, ενώ κι οι δυο 

μαζί τον αέρα, και τα οποία ονόμασαν το πνεύμα Δία ή Αμμωνα, το 

πυρ  Ήφαιστο, το υγρό Ωκεάνη, το ξερό Γη ή Δήμητρα και τον αέρα 

Αθηνά. Μετά, συνεχίζει να λέει ο Διόδωρος,  οι πρώτοί θεοί αντικα-

ταστάθηκαν από θεούς που προέρχονταν από τους ανθρώπους. Οι 

θεοί αυτοί, επειδή εν ζωή είχαν κάνει μεγάλες ευεργεσίες στον κόσμο, 

μετά θάνατο ανακηρύχθηκαν θεοί και συνάμα τους έδωσαν τα ονό-

ματα των προηγούμενων θεών: Δίας, Δήμητρα κ.α., κάτι όπως γίνεται 

και με τα ονόματα των ανθρώπων,  που επαναλαμβάνονται και γι 

αυτό υπάρχουν οι συνωνυμίες, και αυτό έγινε, επειδή οι άνθρωποι 

πιστεύουν ότι οι εν λόγω άνθρωποι και μετά από τη μετάστασή τους 

από τη γη στους ουρανούς – Όλυμπο συνεχίζουν να προσφέρουν και 

από εκεί ευεργεσίες. Συνεπώς οι εν λόγω  νέοι θεοί: Δίας, Δήμητρα 

κ.α.  ήταν κάτι όπως ο Χριστός και οι άγιοι στη Χριστιανική Θρησκεία 
«….Οι πρώτοι άνθρωποι, που γεννήθηκαν τα πανάρχαια χρόνια στην Αίγυπτο, όταν 

σήκωσαν το κεφάλι και κοίταξαν τον ουρανό, έμειναν κατάπληκτοι, γέμισαν δέος για τη φύση 
του σύμπαντος και θεώρησαν πως δύο θεότητες υπάρχουν αιώνιες και πρώτες, ο ήλιος και η 
σελήνη, που τους ονόμασαν Όσιρι και Ίσιδα, βασισμένοι σε κάποια συγκεκριμένη ετυμολογία 
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για το κάθε όνομα. Μεθερμηνευόμενο στα Ελληνικά Όσιρις θα πει «πολυόφθαλμος», και εύ-
λογα, γιατί ο ήλιος απλώνει παντού τις ακτίνες του σαν πολλά μάτια που βλέπουν όλη τη στεριά 
και τη θάλασσα. ………… Πέρα απ' αυτούς, λένε, υπάρχουν κι άλλοι θεοί, επίγειοι, που ήταν 
κάποτε θνητοί, αλλά κέρδισαν την αθανασία, επειδή είχαν σύνεση και ευεργέτησαν το ανθρώ-
πινο γένος, μερικοί μάλιστα από τους οποίους υπήρξαν και βασιλείς της Αιγύπτου. Αν μετα-
φραστούν τα ονόματα τους, μερικοί είναι συνώνυμοι με τους ουράνιους θεούς, ενώ άλλοι έχουν 
δική τους ονομασία, όπως ο Ήλιος, ο Κρόνος και η Ρέα, ακόμη και ο Δίας που μερικοί αποκα-
λούν Άμμωνα, καθώς και η Ήρα, ο Ήφαιστος, η Εστία και τέλος ο Ερμής. Ο Ήλιος ήταν ο 
πρώτος βασιλιάς των Αιγυπτίων, ομώνυμος με το άστρο του ουρανού. ….»  .(Διόδωρος Σικε-
λιώτης «Βιβλιοθήκης Ιστορικής, Πρώτη» 1.6-13). 

. .  Επίσης ο Διόδωρος Σικελιώτης στο «Ιστορική βιβλιοθήκη» 

λέει ότι οι αρχαίοι Κρήτες έλεγαν πως οι αρχαίοι θεοί Δίας, Δήμητρα 

κ.α. γεννηθήκαν στο τόπο τους και  επίσης ότι ο θεός Δίας  εν ζωή 

πολέμησε και σκότωσε ακόμη και τον ίδιο τον πατέρα του,  το βασιλιά 

Κρόνο,  για τον ασεβή τρόπο που κυβερνούσε κ.α. και γι αυτό μετά 

το θάνατό του και τη μετάστασή του θεοποιήθηκε. Για τη θεά Εστία 

‘έλεγαν ότι ανακάλυψε την κατασκευή σπιτιών  και για τούτη την 

ευεργεσία όλοι σχεδόν οι άνθρωποι της ίδρυσαν βωμούς στα σπίτια 

τους, όπου της αποδίδονται τιμές…. Για τη θεά Δήμητρα ‘έλεγαν πως 

εφεύρε πρώτη τους καρπούς (σιτάρι, κριθάρι κ.λπ.)  και δίδαξε τη 

σπορά τους γι αυτό ανακηρύχτηκε θεά της Γεωργίας, αλλά και οι καρ-

ποί που εφεύρε ονομάστηκαν από το όνομα της δημητριακά….. Για το 

θεό  Ποσειδώνα λέγεται ότι ασχολήθηκε πρώτος με ναυτικές εργασίες  

και συγκρότησε στόλους και γι αυτό παραδόθηκε στις γενιές που α-

κολούθησαν  πως είναι ο κύριος όλων όσων γίνονται στη θάλασσα 

και οι ναυτικοί τον τιμούν με θυσίες.…..  Για τον Άδη λέγεται ότι δί-

δαξε πρώτος τα σχετικά με την ταφή , την εκφορά και τις τιμές προς 

τους πεθαμένους και γι αυτό η παράδοση μας λέει πως τούτος ο θεός 

είναι ο κύριος των πεθαμένων κ.ο.κ.ε., πρβ: 
«Για τους θεούς,  οι Κρήτες ισχυρίζονται πως γεννηθήκαν στο τόπο τους και δηλώνουν 

επίσης ότι οι θυσίες, οι τιμές και οι τελετές των μυστηρίων από την Κρήτη παραδόθηκαν στους 
άλλους ανθρώπους και ως αδιάσειστο, όπως νομίζουν, τεκμήριο  αναφέρουν το εξής. Η τελετή 
που ακολουθείται από τους Αθηναίους……..  Γιατί οι περισσότεροι θεοί κίνησαν από την 
Κρήτη να επισκεφτούν πολλά μέρη της Οικουμένης, για να ευεργετήσουν τα γένη των ανθρώ-
πων. Η Δήμητρα για παράδειγμα πέρασε στην Αττική, από εκεί τράβηξε για Σικελία και μετά 
από εκεί στην Αίγυπτο και παρέδωσε τον καρπό και δίδαξε τη σπορά του, δέχτηκε πολλές τιμές 
από τους ευργετούμενους. Το ίδιο η Αφροδίτη…………..  …>>  (Διόδωρος Σικελιώτης 5.77, 3-
8) 

«Τούτοι, λοιπόν, οι θεοί (Δίας, Αθηνά,…) έχοντας ευεργετήσει σε μεγάλο βαθμό τη 
ζωή των ανθρώπων, δεν αξιώθηκαν μόνο να λάβουν αθάνατες τιμές, αλλά θεωρήθηκαν επί-
σης πως ήταν οι πρώτοι που κατοίκησαν στον 'Όλυμπο, μετά τη μετάσταση τους από τους 
ανθρώπους……. »,( Διόδωρος 5.66-72). 

«Τούτος ο θεός (ο Δίας, σύμφωνα με τους Κρήτες), λοιπόν, ξεπέρασε όλους τους άλ-

λους σε ανδρεία, σύνεση και δικαιοσύνη, αλλά και σ’ όλες τις υπόλοιπες αρετές, γι αυτό και 
παραλαμβάνοντας τη βασιλεία από τον Κρόνο, πρόσφερε πολλές και μεγάλες ευεργεσίες 
στους ανθρώπους. Διότι πρώτα απ όλα δίδαξε στους ανθρώπους  την απονομή της 
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δικαιοσύνης….. ο ίδιος γύρισε κι ολόκληρη σχεδόν την οικουμένη, σκοτώνοντας τους ληστές 
και τους ασεβείς και εισάγοντας την ισότητα και δημοκρατία…….. ……….>> (Διόδωρος Σικε-
λιώτης, 5, 71 - 72) 

 

2. Η ΓΕΝΝΗΣΗ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ, Η ΤΑΦΗ, Η ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 

Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑ 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης, σχετικά με τη γέννηση και ανατροφή, 

του Δία, αναφέρει  ότι οι Κρήτες   ισχυρίζονται με επιχειρήματα  πως  

η θεά Ρέα γέννησε το Δία στην οροσειρά Ίδη ή Ιδαία όρη (= τα όρη: 

η Δίκτη, ο Ψηλορείτης ή Ιδαίον όρος, ο Γιούχτας, η Πύτνα κ.α.) της 

Κρήτης και στη συνέχεια τον άφησε εκεί για να τον αναθρέψουν οι 

Κουρήτες και γι αυτό, όταν ανδρώθηκε,  έκτισε μια πόλη στο όρος  

Δίκτη, όπου ακριβώς λέει ο μύθος ότι γεννήθηκε, πρβ:   «ανδρωθέντα  

δ’ αυτόν (ο Δίας)  φασί πρώτον πόλιν κτίσαι περι την Δίκτα, όπου και 

τη γένεσιν αυτού μυθολογούσι» (Διόδωρος 5.72).  Και έτσι είναι α-

φού αυτό το αναφέρουν και πολλοί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, όπως 

ο Ησίοδος στη «Θεογονία», ο  Απολλόδωρος και τόσοι άλλοι αρχαίοι 

συγγραφείς (Περισσότερα, σχετικά με τη γέννηση του Δία, βλέπε σε 

ειδικό μέρος). 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης  αναφέρει επίσης ότι οι αρχαίοι Κρήτες, 

ισχυρίζονταν πως ο Δίας μετά το θάνατο του θάφτηκε στην Κρήτη, 

όμως , επειδή ο Δίας είχε ευεργετήσει εν ζωή τους ανθρώπους, μετά θάνατο  
κατατάχτηκε, έπαθε μετάσταση,  στο γένος των Θεών, επειδή είχε γεννηθεί 
στις ψυχές εκείνων που είχαν ευεργετηθεί εν ζωή από αυτόν η δίκαιη πίστη ότι 
εκείνος ήταν ο κύριος όλων όσων γίνονται στον ουρανό  τις βροχές, τους κε-
ραυνούς κι όλα τα παρόμοια, πρβ: 

«…Ο Δίας (σύμφωνα με τους Ατλάντιους της Λιβύης) νίκησε τον πατέρα του Κρόνο και 
τους Τιτάνες και γενικά επέδειξε μεγάλο ζήλο στο να τιμωρεί τους ασεβείς και τους πονηρούς, 
αλλά και στο να ευεργετεί τα πλήθη. Για όλα αυτά μετά τη μετάστασή του από τους ανθρώπους 
ονομάστηκε Ζην, διότι θεωρήθηκε αιτία του καλώς ζην των ανθρώπων («όστις εστὶν αίτιος 
μάλλον του ζην»), ενώ εκείνοι που είχαν ευεργετηθεί του έκαναν την τιμή να το εγκαταστήσουν 
στον ουρανό και όλοι πρόθυμα τον αγόρευσαν θεό και κύριο του σύμπαντος κόσμου στον 
αιώνα το άπαντα….>>. (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 3, 61, 4-6) 

«Τούτος ο θεός (ο Δίας, σύμφωνα με τους κρήτες), λοιπόν, ξεπέρασε όλους τους άλ-
λους σε ανδρεία, σύνεση και δικαιοσύνη, αλλά και σ’ όλες τις υπόλοιπες αρετές, γι αυτό και 
παραλαμβάνοντας τη βασιλεία από τον Κρόνο, πρόσφερε πολλές και μεγάλες ευεργεσίες 
στους ανθρώπους. Διότι πρώτα απ όλα δίδαξε στους ανθρώπους  την απονομή της δικαιοσύ-
νης….. ο ίδιος γύρισε κι ολόκληρη σχεδόν την οικουμένη, σκοτώνοντας τους ληστές και τους 
ασεβείς και εισάγοντας την ισότητα και δημοκρατία…….. Καθιερώθηκε, επίσης, να του προ-
σφέρονται περισσότερες θυσίες απ΄ όλους τους άλλους τους θεούς, και,  μετά τη μετάστασή 
του από τη γη στον ουρανό, είχε γεννηθεί στις ψυχές εκείνων που είχαν ευεργετηθεί από 
αυτόν η δίκαιη πίστη ότι εκείνος ήταν ο κύριος όλων όσων γίνονται στον ουρανό και εννοώ τις 
βροχές, τους κεραυνούς κι όλα τα παρόμοια. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, τον ονόμαζαν Ζήνα, 
επειδή οι άνθρωποι πιστεύουν πως εκείνος είναι το αίτιο του ζην («προσαγορευθήναι Ζήνα 
μεν από του δοκείν τοις ανθρώποις αίτιον είναι του ζην»), καθώς κάνει τους καρπούς να 
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ωριμάζουν φτιάχνοντας τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες. Τον ονομάζουν, επίσης, πα-
τέρα για τη φροντίδα και την εύνοια που δείχνει προς όλους τους ανθρώπους, αλλά και γιατί 
θεωρείται ως πρώτη αρχή του γένους των ανθρώπων, καθώς και ύπατο βασιλιά, από την αρχή 
της εξουσίας του, αλλά και Ευβουλέα και Πάνσοφο  από τη σοφία που έχουν οι σωστές συμ-
βουλές του……….>> (Διόδωρος Σικελιώτης, 5, 71 - 72) 

 

3. Η ΨΥΧΗ ΕΙΔΩΛΟ, Ο ΟΛΥΜΠΟΣ-ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΔΗΣ  
 

Οι αρχαίοι Έλληνες ήδη  επί εποχής Ομήρου πίστευαν ότι  σε 

όλους τους ανθρώπους υπάρχει μέσα τους ψυχή, που είναι μια αέρινη 

μορφή, ένα είδωλο όπως αυτό στον καθρέπτη μας – απ΄όπου και 

ειδωλολατρία -   που κατοικεί στο σώμα του κάθε ανθρώπου όσο ε-

κείνος  αναπνέει και εξέρχεται από αυτό με την τελευταία του πνοή 

ως μία σκιά - ομοίωμα του νεκρού, που έκτοτε  κατοικεί στον ειτε 

στον Όλυμπο είτε στον Άδη, πρβ: «...ένθα τε ναίουσι ψυχαί, είδωλα 

καμόντων.» (= όπου περιδιαβάζουν οι ψυχές, είδωλα των νεκρών») 

(Οδύσσεια ω 14) 

Ειδικότερα οι αρχαίοι Έλληνες  πίστευαν ότι μετά το θάνατο οι 

άνθρωποι παθαίνουν μετάσταση του ειδώλου τους, το οποίο φεύγει 

από τους ανθρώπους και πηγαίνει είτε σε άλλο άνθρωπο (η θεωρία 

της μετεμψύχωσης) είτε στους Ουρανούς (στην κορυφή Όλυμπου) 

είτε στον Άδη, που αποτελείται  απο τα Τάρταρα  (= η Κόλαση στον 

Χριστιανισμό) και τα Ηλύσια πεδία ή Νήσους των Μακάρων (= ο Πα-

ράδεισος των Χριστιανών). 

Στον Όλυμπο πηγαίνουν όσοι άνθρωποι έχουν κάνει εν ζωή 

πολύ μεγάλες ευεργεσίες και ως τέτοιοί θεωρήθηκαν  μόνο οι 12 Θεοί 

του Ολύμπου, καθώς και κάποιες άλλες μικρότερες θεότητες, όπως οι 

μοίρες, οι χάρητες  κ.α. Τα Ηλύσια Πεδία ή Νήσοι Μακάρων θεωρού-

νταν ότι ήταν  τόπος με ολάνθιστα λιβάδια, όπου επικρατούσε αιώνια 

άνοιξη και οι πηγές της Λήθης ανάβλυζαν νέκταρ που κάνει τους νε-

κρούς να λησμονούν όλα τα γήινα δάκρυα και τις κακουχίες (Οδύσ-

σεια 4.556, Αριστοτέλους Προβλήματα 943b.21 ως 943b.23). Τα 

Τάρταρα ήταν η κόλαση, ο τόπος τιμωρίας των αμαρτωλών  εν ζωή 

νεκρών.. 
 

 

4. Η ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ Ή ΓΙΟΥΧΤΑ 

ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
 

Ο  τάφος του  Δία,  απ΄όπου έγινε η μετάσταση του Δία από 

τους ανθρώπους στον ουρανό -Όλυμπο, σύμφωνα με  την παράδοση,  

βρίσκεται/βρισκόταν στο καλούμενο όρος του Διός ή σήμερα Γιούχτας 

(811 μ. ύψος), στις πρόποδες του οποίου  βρισκόταν η   Νεκρόπολης 

της Κνωσού, στα δυτικά της σημερινής  πόλης των Αρχανών, πρβ: 
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«Έξι μίλια περίπου μακρυά από την πόλη του Χάντακα προς το νότο 
βρίσκεται το βουνό Δία (Γιούχτας), που εκτός από τη νότια πλευρά, περιβάλ-
λεται από άπειρες πηγές με τελειότατο νερό. Την καλή αυτή ποιότητα του νε-
ρού είχα υπόψει μου, εγώ ο Μπασιλικάτα σαν μηχανικός στην Κυβέρνηση του 
εξοχότατου Γενικού Προβλεπτή κ. Φραγκίσκου Μοροζίνι, και είμουν ένας από 
κείνους που του ευχήθηκε να φέρει στην πόλη του Χάντακα μια από κείνες τις 
πηγές του βουνού αυτού, την πιο καλή και πιο πλούσια». (Στέργιου Γ. Σπα-
νάκη, ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, Τόμος V, σελ. 20) 

«Το Ηράκλειον, κτισθέν υπό των Σαρακηνών κατά τας αρχάς του Θʼ 
αιώνος, ωνομάσθη παρʼ αυτών Κάντακ ή Ράμπτ - ελ - Κάντακ (περιταφρευ-
μένη πόλις).….Νοτιώτερον δʼ υψούται το κωνοειδές βουνόν Γιούχτας (Jupiter). 
Επί του βουνού τούτου κατά την παράδοσιν υπήρχεν ο τάφος του Διός. ….» (Ι-
ωάννης Κονδυλάκης, «Το Ηράκλειο,  «Εστία» 1891)  

«Ο περίπατος των Ηρακλειωτών γίνεται συνήθως επί των τειχών, προ 
των οποίων εκτείνεται ξηρά και άδενδρος πεδιάς, απολήγουσα προς νότον εις 
το κωνοειδές βουνόν Γιούχταν, επί του οποίου οι αρχαίοι Κρήτες εδείκνυον τον 
τάφον του Διός, δι’ όπερ απεκλήθησαν ψεύσται». (Ι.. Κονδυλάκης, “To Ηρά-
κλειο”,   Εστία, αρ. φυλ. 129, 9.7.1896: 1-2) 

«Dr. Joseph Hazzidakis, the President of  the Cretan Syllogos at Can-
dia, and now Ephor of Antiquities, informs me that the remains on the top of 
Mount Juktas are still known to the country people about as Mnima tou Za 
(Μνήμα του Ζα), ”(Arthur J. Evans, «Mycenaean Tree and Pillar Cult and Its 
Mediterranean Relations, in Τhe Journal of Hellenic Studies, Vol. 21, 1901). 

«Επαρχία Τεμένους ….. Όρος Διός (Ιόβα, Μαυροβούνι, Ιούχτα 2700 π.), 
το Αρχανών (1300 π.)….»  («Γεωγραφία της Κρήτης», διδασκάλου  Εμμ Σ. 
Λαμπρινάκη δασκάλου του εν Ρεθύμνου Προτύπου, έκδοση Φιλεκπαιδευτικού 
Συλλόγου Ρεθύμνης 1890) 

 

O Πορφύριος, που έζησε  τον 3ος αι,  μ.Χ.,  στο ‘‘Βίος Πυθαγό-

ρου’’ αναφέρει ότι ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, που έζησε  τον 5ος αι. 

π.Χ., είχε επισκεφτεί τον τάφο του Δία. όπου έκανε και κάθαρση, 

πρβ: 
«Κρήτης δ' ἐπιβὰς τοις Μόργου μύσταις προσῄει ενός των Ιδαίων Δα-

κτύλων, υφ' ων και εκαθάρθη τη κεραυνίᾳ λίθῳ, έωθεν μέν παρὰ θαλάττῃ 
πρηνὴς ἐκταθείς, νύκτωρ δε παρά ποταμώ αρνειού μέλανος μαλλοίς  εστεφα-
νωμένος. εις δε το Ιδαίον καλούμενον άντρον καταβὰς έρια έχων μέλανα τας 
νομιζομένας τρις εννέα ημέρας εκεί διέτριψεν καὶ καθήγισεν τω Διί τον τε 
στορνύμενον αυτώ κατ' έτος θρόνον εθεάσατο,..επίγραμμά τ' ενεχάραξεν επὶ 
τω τάφῳ επιγράψας ‘Πυθαγόρας τω Διὶ’, ου ἡ αρχή ώδε θανὼν κείται Ζάν, ον 
Δία κικλήσκουσιν…..». (Πορφύριος, ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΒΙΟΣ 17,1-5).  

Μετάφραση: « Όταν έφθασε (ο Πυθαγόρας)  στην Κρήτη, πήγε και συ-
νάντησε τους μύστες του Μόργη, που ήταν ένας από τους Δακτύλους της Ίδης. 
Αυτοί του έκαναν καθαρμούς με την πέτρα του κεραυνού : από τα χαράματα 
ξαπλωμένος μπρούμυτα στην ακροθαλασσιά, τη νύχτα πάλι στην όχθη του 
ποταμού, στεφανωμένος με μαλλιά μαύρου αρνιού. Έπειτα κατέβηκε σ' ένα 
σπήλαιο, το λεγόμενο Ιδαίο άντρο, κρατώντας στα χέρια του μαύρο μαλλί. 
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Έμεινε εκεί τις καθιερωμένες από το τελετουργικό 3Χ 9 = 27 ημέρες, πρόσφερε 
θυσίες στον Δία και είδε το θρόνο που στρώνεται κάθε χρόνο προς τιμήν του 
Χάραξε δε κι ένα επίγραμμα στον τάφο του, με τίτλο «Ο Πυθαγόρας στον Δία», 
που άρχιζε έτσι: Ενθάδε κείται ο Ζαν, που τον ονομάζουν Δία». ( Πορφύριος 
ΠΥΘΑΓΟΡΟΥ ΒΙΟΣ 17,1-5).  

Επίσης ο  Φλωρεντιανός ιερωμένος Χριστόφορος Μπουοντελ-

μόντι (Chr. Buodelmonti Description  Iles Del Arcipel/ “Περί Κρήτης») 

αναφέρει ότι ο ίδιος επισκέφτηκε τον τάφο του Δία στην Κρήτη το 

1415. ή σωστότερα τον τάφο που του υποδείχθηκε από τους ντόπιους 

ως τάφος του Δία.. Ομοίως και ο  Άγγλος περιηγητής ROBERT 

PASHLEY (Travel in Crete) περιγράφει την επίσκεψη του το 1834 

στον τάφο του Δία ή σωστότερα τον τάφο που του υποδείχθηκε από 

τους ντόπιους ως τάφος του Δία. 
 

Το όρος Γιούχτας  στα αρχαία ελληνικά λέγεται και  «όρος του 

Διός» και από τους Ιταλούς (Ενετούς κ.α.) λεγόταν και  monti di Jove 

/ monti di Giove / monti Jupitter / monti  Jucta ….., επειδή εκεί υ-

πήρχε η νεκρόπολη της Κνωσού όπου λεγόταν ότι θάφτηκε ο Δίας, 

αλλά και επειδή η κορυφογραμμή του όρους αυτού, όταν τη βλέπει 

κανείς από το Ηράκλειο, σχηματίζει το σώμα-κεφάλι ηλικιωμένου αν-

θρώπου σε ύπτια θέση, ως αυτή του νεκρού Δία στον τάφο, απ όπου 

και η ονομασία Γιούχτας. 

Δεν είναι αληθές ότι η ονομασία «Γιούχτας» είναι τούρκικη, που 

προέρχεται «από παράφραση της αρχαίας ελληνικής ονομασίας του 

βουνού, που ήταν “Ιυττός” > Ιυκτός > Γιούχτας - Juktas», καθώς 

ισχυρίζονται μερικοί, γιατί ούτε ετυμολογικά φαίνεται να είναι αυτό 

ορθό ούτε και υπάρχουν αρχαίες πηγές που λένε κάτι τέτοιο ή που να 

λένε ότι το βουνό αυτό αρχικά λεγόταν «Ιυτός» . Η πραγματικότητα 

είναι ότι λέξη Γιούχτας είναι ιταλοελληνική  και σύνθετη-συμφυρμός 

από τις απλέ λατινικές  λέξεις: Ju(ppiter) +  jacet > Juctas > Γιούχτ-

ας = ο Δίας/Ζαν κείται ωδε. Στα ιταλικά-λατινικά  Ju και Jove , 

jovis, Jovem = Δίας ή άλλως Ζεύς ή Ζαν,  ενώ Ju-ppiter  = ο Δίας 

πατέρας. Επίσης στα λατινικά η λέξη Jacet (γ’ ενικό πρόσωπο του 

jaceo,cui,citum) = κείμαι χαμαί, εν τη κλίνη, κατάκειμαι, τέθνηκα, 

pro patria jacent  = έπεσε, πέθανε υπέρ πατρίδος. Ειδικότερα  η 

λέξη  Γιούχτας (= «Δίας κείται ώδε») προήλθε από μεταγλώττιση στα 

λατινικά της φράσης του επιγράμματος που αναφέρει ο Πορφύριος 

ότι κατέθεσε ο Πυθαγόρας στον τάφο του Δία και έγραφε: «ώδε 

θανὼν κείται Ζάν, ον Δία κικλήσκουσιν» = Λατινικά: «HIC ZAN JACET 

QUEM JOVEM VOCANT» ( Flaminio Cornaro, Creta Sacra, 1755, I, 

60) 
 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 
1) Λέγεται ότι η μορφολογία του βουνού, που μοιάζει με άντρα μέσα σε 

ταφο, οδήγησε τη λαϊκή φαντασία στη δημιουργία μύθου σχετικά με την 
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ύπαρξη του τάφου εκεί του Δία. Ωστόσο, αφού οι αρχαίοι συγγραφείς λένε ότι  
ο Δίας υπήρξε και αφού και στο ορος  Γιούχτα υπήρχε η νεκρόπολη της 
Κνωσσού, άρα δεν αποκλείεται  πράγματι εκεί να ενταφιάστηκε σε σπήλαιο ο 
Δίας, όπως ο Χριστός σε σπήλαιο στην Ιερουσαλήμ  

2)  Δεν είναι  αληθές ότι ο τάφος του Δία βρισκόταν στο σπήλαιο του 
Ψηλορείτη, καθώς ισχυρίζονται μερικοί, επειδή από τη μια ο Πορφύριος («Βίος 
Πυθαγόρου») λέει ότι ο τάφος του Δία ήταν μέσα στο «Ιδαίο άντρο και από την 
άλλη  κατά τους ισχυριζόμενους  το όρος Ψηλορείτης  λέγεται και Ίδη ή Ψηλο-
ρείτης. Και δεν είναι αλήθεια, γιατί:  

Α) Ο  Στράβων (, Ι, C 471, ΙΙΙ 20 και C 473, ΙΙΙ, 22).  αναφέρει ότι  με την 
ονομασία Ίδη ή Ιδαία όρη δεν ονομάζεται ο Ψηλορείτης ή τουλάχιστον μόνο 
αυτός, αλλά όλη η οροσειρά όπου ανήκει και η Δίκτη, ακόμη και  ο λόφος Πύτνα 
όπου ο Κουρήτης Κύρβας  έκτισε την Ιεράπυτνα, πρβ:  «Ίδη όρος υπάρχει 
στην Τρωάδα και στην Κρήτη. Δίκτη είναι τόπος στη Σκηψία και όρος στην 
Κρήτη. Λόφος της Ίδης είναι η Πύτνα, απ’ όπου και η Ιεράπυτνα η πόλη ……. 
Οι διάφορες κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα των 
θεών (τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυλοι……..» (Στράβων, Ι, C 471, ΙΙΙ 20 και C 473, 
ΙΙΙ, 22).   

Β) Ο Διόδωρος Σικελιώτης (3. 61) αναφέρει ότι η Κρήτη παλιά, λεγόταν  
και με το όνομα Ιδαία οπότε Ιδαίο άντρο λέγεται κάθε σπήλαιο επί της Κρήτης. 
Για τον ίδιο λόγο Ίδη ή Ιδαία όρη = τα Κρητικά όρη, Ιδαίοι Δάκτυλοι = οι Κρητικοί 
Δάκτυλοι, Ιδαίος Ηρακλής = ο Κρητικός Ηρακλής (ο ιδρυτής των Ολυμπιακών 
αγώνων)  κ.α. 

Γ) Η παράδοση , Ελλήνων και Ιταλών, αναφέρει ότι ο Δίας θάφτηκε στο 
Γούχτα, που ονομάστηκε έτσι απο το Jupitter/ Jovis + Jacet = ο Δίας ενθάδε 
κείται (= το επίγραμμα που αναφέρει ο Πορφύριος), πρβ: 

«Όρος του Διός (ή του Ιόβα). Μετά δύο ήμισυ ώρας προς Μεσημβρίαν 
της πόλεως Χάνδακος ευρίσκεται άλλο (όρος), το οποίον ονομάζεται από μεν 
τους Ολλανδούς Moses tempel, δηλ. Ναός του Μωυσέως, από δε τους Ιταλούς 
Monte Jove, επειδή νομίζουσι, ότι ο Ζευς ετάφη εκεί»  («Ακριβής περιγραφή 
της Κρήτης του  Dapper Olfert 1636-1689, μετάφραση  Μ. Βερνάρδου του Κρη-
τός) 

 «Το Ηράκλειον, κτισθέν υπό των Σαρακηνών κατά τας αρχάς του Θʼ 
αιώνος, ωνομάσθη παρʼ αυτών Κάντακ ή Ράμπτ - ελ - Κάντακ (περιταφρευ-
μένη πόλις).….Νοτιώτερον δʼ υψούται το κωνοειδές βουνόν Γιούχτας (Jupiter). 
Επί του βουνού τούτου κατά την παράδοσιν υπήρχεν ο τάφος του Διός. ….» (Ι-
ωάννης Κονδυλάκης, «Το Ηράκλειο,  «Εστία» 1891) 

3) Δεν είναι  αληθές ότι στο όρος Γιούχτα τελούσαν οι Μινωίτες 

ανθρωποθυσίες, όπως ισχυρίζεται ο αρχαιολόγος Γ. Σακελλαράκης,  

με το αιτιολογικό ότι στη βόρεια πλευρά του Γιούχτα, στη θέση Ανε-

μόσπηλια, βρέθηκε μινωικό ιερό καταστραμμένο, μέσα στο οποίο βρέ-

θηκαν τέσσερεις ανθρώπινοι σκελετοί και για τους οποίους ο Σακελ-

λαράκης υπολογίζει ότι τελούσαν εκεί ανθρωποθυσία κατά τη στιγμή 

του σεισμού και πέφτοντας το κτίριο τους σκότωσε. Η πραγματικό-

τητα είναι ότι στο όρος Γιούχτας ( στη θέση Ανεμόσπηλια, στη θέση 

Φουρνί κ.α.) υπήρχε η  νεκρόπολη της Κνωσού με ιερά και  θολωτούς 
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τάφους κ.α. οπότε  έναν από τους εκεί τάφους ο Σακελλαράκης τον 

πέρασε για ιερό που έπεσε και πλάκωσε κάποιους που κάνανε εκεί 

θυσία. Πιθανόν να έγινε και σεισμός και να έπεσε κάποιο ιερό και 

πλάκωσε τους εκεί ευρισκόμενους, όμως όχι και ότι εκεί γινόταν αν-

θρωποθυσίες όπως εικάζει ο αρχαιολόγος Γ. Σακελλαράκης. Αυτό θα 

μπορούσαμε να το λέγαμε, αν απο τη μια υπήρχαν αρχαίες πηγές που 

να λένε κάτι τέτοιο και από την άλλη αν βρίσκαμε εκεί κάποιο νεκρό 

πάνω σε πυρά, όμως κάτι τέτοιο δε συμβαίνει. Απλά στα αρχαία κεί-

μενα γίνεται λόγος για εντολές να κάνει κάποιος μια  ανθρωποθυσία 

(Θυσία Ιφιγένειας, Θυσία Αβραάμ κ.α.), όμως αυτές από τη μια ήταν 

εκτός Κρήτης και από την άλλη  ήταν για δοκιμή της πίστη και που 

καμία από αυτές δεν εκτελέστηκε τελικά.. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο    

Η ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ «ΚΡΗΤΕΣ ΑΕΙ ΨΕΥΣΤΑΙ» ΚΑΙ ΤΟ 

ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑ 

ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Ή ΑΡΚΑΔΙΑ 
 

1. Ο ΚΑΚΟΗΘΗΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΨΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ 

ΚΡΗΤΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΘΕΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΤΙ ΛΕΓΑΝΕ ΠΩΣ Ο ΔΙΑΣ 

ΠΕΘΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΑΨΑΝΕ, ΟΜΩΣ Ο ΛΟΓΟΣ ΗΤΑΝ ΑΛΛΟΣ. 

 

Ο χαρακτηρισμός «Κρήτες αεί ψεύσται» είναι μια καλοστημένη 

κακοήθεια που ειπώθηκε για πρώτη φορά από τον ποιητή Καλλίμαχο 

τον Κυρηναίο, ο οποίος έζησε από 310 – 240 π.Χ., στον ύμνο  του 

«Εις Δία», στα πλαίσια αιρετικής θρησκευτικής διαμάχης,  όπως θα 

δούμε πιο κάτω,  και έκτοτε όλο και κάποιος την επαναλαμβάνει κα-

κώς.  

Στον ύμνο αυτό  ο Καλλίμαχος με αριστοτεχνικό ποιητικό-φιλο-

σοφικό τρόπο λέει ότι δεν πρέπει  να υμνούμε το Δία ως «Δικταίο», 

επειδή οι Κρήτες λένε ότι γεννήθηκε στο όρος Δίκτη των Ιδαίων ο-

ρέων της Κρήτης, αλλά ως «Λύκειο, γιατί από τη μια οι Κρήτες είναι 

ψεύτες, αφού λένε και ότι ο Δίας πέθανε και τον θάψανε σε τάφο που 

δείχνουν, ενώ ο Δίας είναι αιώνιος και από την άλλη οι Αρκάδες λένε 

ότι ο Δίας γεννήθηκε στο όρος Λύκειον της Αρκαδίας. Ακολούθως και 

με το αιτιολογικό αυτό ο Καλλίμαχος παραλλάσσει το παραδοσιακό 

μύθο του Δία λέγοντάς τον διαφορετικά απ΄ότι τον αναφέρουν οι 

αρχαιότεροι του συγγραφείς  Ησίοδος,  Στράβων κ.α. Στην παραποί-

ηση αυτή  η  νήσος Κρήτη γίνεται περιοχή «Κρητέα» στην Αρκαδία, 

η αρχαία πόλη Λύκτος (= η πόλη στην περιοχή της οποίας βρισκόταν 

η Δίκτη, όπου γεννήθηκε ο Δίας, σύμφωνα με τον Ησίοδο) γίνεται το 

Λύκαιον όρος στην Αρκαδία, η πόλη   Πράσον ή Πραισός  (= η πόλη 

όπου υπήρχε το Δικταίο ιερό, σύμφωνα με τον Στράβωνα) γίνεται η 

περιοχή «Παρράσιον» στην Αρκαδία, οι Δικταίοι Κουρήτες γίνονται 

Δικταίαι Μελίαι , ο ενόπλιος χορός των Κουρητών «πυρρρίχη» γίνεται 

«πρύλις» κ.λπ., πρβ:  
«Ζηνός έοι τί κεν άλλο παρά σπονδήσιν αείδειν / λώϊον ή θεόν αυτόν, αεί μέγαν, αιέν 

άνακτα, / Πηλαγόνων ελατήρα, δικασπόλον Ουρανίδησι; / πώς και νιν, Δικταίον αείσομεν ηέ 
Λυκαίον; / εν δοιή μάλα θυμός, επεί γένος αμφήριστον. / Ζεύ, σε μεν Ιδαίοισιν εν ούρεσί φασι 
γενέσθαι,/ Ζευ, σε δ' εν 'Αρκαδίη: πότεροι, πάτερ, εψεύσαντο; / Κρήτες αεί ψεύσται’: και γαρ 
τάφον, ώ άνα, σείο / Κρήτες ετεκτήναντο: σύ δ' ου θάνες, εσσί γάρ αιεί. / εν δέ σε Παρρασίη 
`Ρείη τέκεν, ήχι μάλιστα / έσκεν όρος θάμνοισι περισκεπές: ένθεν ο χώρος / ιερός, ουδέ τί μιν 
κεχρημένον Ειλειθυίης / ερπετόν ουδέ γυνή επιμίσγεται, αλλά ε `Ρείης / ωγύγιον καλέουσι 
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λεχώιον 'Απιδανήες……  Ζεύ, σε δε Κυρβάντων ετάραι προσεπηχύναντο Δικταῖαι Μελίαι, σὲ 
δ᾽ ἐκοίμισεν Ἀδρήστεια λίκνῳ ενί χρυσέῳ, σὺ δ᾽ ἐθήσαο πίονα μαζόν αιγὸς Αμαλθείης, επὶ 
δὲ γλυκὺ κηρίον ἔβρως·γέντο γὰρ ἐξαπιναῖα Πανακρίδος ἔργα μελίσσης Ἰδαίοις ἐν ὄρεσσι, 
τά τε κλείουσι Πάνακρα. οὖλα δὲ Κούρητές σε περί πρύλιν ωρχήσαντο τεύχεα πεπλήγοντες, 
ἵνα Κρόνος οὔασιν ἠχήν ἀσπίδος εἰσαΐοι καὶ μή σεο κουρίζοντος…….…….(Καλλίμαχος, Ύ-
μνος «Εις  Δία») 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: «……Πώς καλύτερα θα μπορούσε κανείς να υμνήσει κατά τις θυσίες το 
Δία παρά να τον ειπεί θεό, πάντοτε μέγα, αιώνιο άνακτα, διώκτη των Πηλαγόνων, δικαστή των 
επουρανίων θεών; Πώς θα τον εξυμνήσωμεν, ως Δικταίο ή ως Λυκαίον; Ο νους μου ευρίσκεται 
σε μεγάλη αμφιβολία, διότι το γένος του είναι αμφισβητήσιμον. Ω Δία, για σένα οι μεν  λέγουν 
ότι γεννήθηκες στα  Ιδαία  όρη! Ω  Δία, για σένα οι δε λένε ότι γεννήθηκες στην Αρκαδία, ποιοι, 
πατέρα,  λένε ψέματα; Οι Κρήτες είναι πάντα ψεύτες  και διότι τάφο, ω άνακτα,  για σένα οι 
Κρήτες κατασκεύασαν, εσύ όμως δεν απέθανες διότι εσύ είσαι αιώνιος. Αλλά εσένα σε γέν-
νησε η Ρέα εις το Παρράσιον, όπου ήταν ένα βουνό πολυσκέπαστο με θάμνους,  γι αυτό το 
λόγο  ο τόπος αυτός είναι ιερός»…………Κι ω Δία, οι συντρόφισσες, σε πήρανε στα χέρια, 
των Κυρβάντων, της Δίκτης οι Μελίες και σε κοίμισε η Αδράστεια σε λίκνο χρυσό και θήλασες 
τον πολυγάλακτο μαστό της γίδας της Αμάλθειας κι έφαγες τη γλυκιά κηρήθρα, που η Πανα-
κρίδα μέλισσα γοργά την είχε δέσει πάνω στη Ίδης τα βουνά που Πάνακρα τα λένε. Και χόρε-
ψαν τριγύρω σου τον πρύλιν οι Κουρήτες καθώς βαρούσαν τ᾽ άρματα, ώστε ν᾽ ακούει ο Κρό-
νος ήχον ασπίδων μοναχά κι όχι το παιδικό σου κλάμα…….(Καλλίμαχος, Ύμνος «Εις  Δία») 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (3.61), όπως θα δούμε αμέσως πιο 

κάτω,  αναφέρει   ότι οι συμπατριώτες του Καλλίμαχου, οι Ατλάντιοι, 

είναι εκείνοι που λέγανε πως οι Κρήτες λένε ότι ο Δίας πέθανε και τον 

θάψανε σε τάφο που δείχνουν στην Κρήτη, χωρίς αυτό να το λένε 

πράγματι οι Κρήτες και αυτό γίνεται για λόγους αιρετικής θρησκευτι-

κής διαμάχης. 

Ο Καλλίμαχος  έγραψε επίσης τον ύμνο «Ύμνος εις Άρτεμιν»), 

όπου παραποιεί και το μύθο της Κρητικιάς  θεάς Βριτόμαρτης (= φίλη 

της θεάς Άρτεμης, η οποία είχε ανακαλύψει τα δίχτυα τω ψαράδων  ) 

και μάλιστα με ακόμη πιο κακοήθη τρόπο, φέροντας τον περίφημο 

βασιλιά των Κρητών Μίνωα να  κυνηγά τη θεά βριτόμαρτη, για να τη 

βιάσει στο όρος Δικτύναιο της Κυδωνίας (= σημερινά Χανιά). Προ 

αυτού ο Διόδωρος Σικελιώτης  ( 5.76,4)  και ο Στράβωνας ( Ι, C472 

IV 12), που και αυτοί έζησαν επί  Ολύμπιων Θεών,  του απάντησαν 

λέγοντας του ότι δεν έχει δίκιο γι αυτά που λέει για τους Κρήτες, πρβ: 
«Λένε επίσης  ότι δεν έχει δίκιο o Καλλίμαχος, όταν ιστορεί ότι η Βριτόμαρτις καταφεύ-

γοντας τη βία του Μίνωα από τη Δίκτη, πιάστηκε στα δίχτυα των ψαράδων κι έτσι οι Κυδωνιά-
τες την είπαν Δίκτυννα και το βουνό Δίκτη. Η Κυδωνία δεν έχει καμιά σχέση γειτονίας με τους 
τόπους τούτους, αφού βρίσκεται στα δυτικά του νησιού. Βουνό της Κυδωνίας είναι ο Τίτυρος. 
Όπου υπάρχει ιερό, όχι το Δικταίον, αλλά το Δικτύνναιο….» (Στράβων Ι C479 IV 12) 

«Η Βριτόμαρτις που ονομάζεται και Δίκτυννα, σύμφωνα με το μύθο που αναφέρουν, 
γεννήθηκε στην Καινώ της Κρήτης, από τον Δία και την Κάρμη, του Εύβουλου του γιου της 
Δήμητρας. Αυτή που ανακάλυψε  τα δίχτυα που χρησιμοποιούνται στο κυνήγι  ονομάστηκε 
Δίκτυννα και περνούσε τις μέρες της με την Άρτεμη, αιτία για την οποία μερικοί πιστεύουν πως 
η Δίκτυννα είναι ίδια με την Άρτεμη. Οι Κρήτες καθιέρωσαν θυσίες κι έκτισαν ναούς προς τιμή 
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ετούτης της θεάς. Εκείνοι που διηγούνται  την ιστορία ότι ονομάστηκε Δίκτυννα, επειδή κατέ-
φυγε στα δίχτυα των ψαράδων, όταν την κυνηγούσε ο Μίνωας, για να τη βιάσει, κάνουν λάθος, 
γιατί ούτε πιθανό να βρέθηκε σε τέτοια αδυναμία η Θεά, ώστε να χρειαστεί τη βοήθειά των 
ανθρώπων, θυγατέρα ούσα του μέγιστου των θεών, ούτε είναι σωστό να προσάπτουμε στο 
Μίνωα μια τέτοια ασέβεια, καθόσον η παράδοση μας λέει ρητά ότι ήταν προσκολλημένος στις 
αρχές του δικαίου κι έζησε ζωή παινεμένη.»   (Διόδωρος 5.77,4). 

 

Ο ΚΑΛΙΜΑΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΚΟΗΘΗΣ  - ΔΕΝ ΕΙΠΑΝ ΟΙ ΚΡΗ-

ΤΕΣ ΟΤΙ Ο ΔΙΑΣ ΠΕΘΑΝΕ, ΑΛΛΑ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΑ-

ΤΡΙΩΤΕΣ ΤΟΥ ΑΤΛΑΝΤΙΟΙ ΔΗΘΕΝ ΟΤΙ ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ  

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει καταρχήν  ότι σύμφωνα με το 

μύθο που του είπαν οι Ατλάντιοι της Λιβύη (= η Αφρική, Ηρόδοτος Β 16 

και ιδιαίτερα αυτοί που κατοικούσαν γύρω από το όρος Άτλας), μύθο  για 

τον οποίο δε συμφωνούν οι Κρήτες, υπήρχαν δυο βασιλιάδες με το 

όνομα «Δίας» και από αυτούς ο ένας  ήταν θνητός και τοπικός βασι-

λιάς της νήσου Κρήτης, που όταν πέθανε τον θάψανε εκεί και ο  άλλος 

ήταν   βασιλιάς των Ατλάντιων (ήτοι των συμπατριωτών του Καλλί-

μαχου, των κατοίκων της Λιβύης, όπου η πόλη Κυρήνη, η ιδιαίτερη 

πατρίδα του Καλλίμαχου), ο οποίος,  λόγω τω ευεργεσιών του έκανε 

εν ζωή,  μετά τη μετάστασή του από τους ανθρώπους στον ουρανό 

οι Ατλάντιοι τον αγόρευσαν θεό και κύριο του σύμπαντος κόσμου 

στον αιώνα το άπαντα. 
«Ο Κρόνος, σύμφωνα με το μύθο (των Ατλάντιων) ………. παντρεύτηκε την αδελφή του 

Ρέα, απο την οποία απέχτησε το Δία, που προσονομάστηκε Ολύμπιος. Είχε υπάρξει όμως  και 
άλλος Δίας, αδελφός του Ουρανού, που βασίλευε στην Κρήτη, …… απέκτησε δέκα γιους τους 
Κουρήτες, ονόμασε το νησί από τη γυναίκα του Ιδαία, όπου τάφηκε μετά το θάνατό του.(«προ-
σαγορεύσαι δε και την νήσον από γυναικός Ιδαίαν, εν η και τελευτήσαντα ταφήναι, δεικνυμέ-
νου του την ταφὴν δεξαμένου τόπου μέχρι των καθ’ ημάς χρόνων….»). (Διόδωρος 3.61).  

«…Ο Δίας (= ο Ατλάντιος βασιλιάς Δίας) νίκησε τον πατέρα του Κρόνο και τους Τιτάνες 
και γενικά επέδειξε μεγάλο ζήλο στο να τιμωρεί τους ασεβείς και τους πονηρούς, αλλά και στο 
να ευεργετεί τα πλήθη. Για όλα αυτά μετά τη μετάστασή του από τους ανθρώπους ονομάστηκε 
Ζην, διότι θεωρήθηκε αιτία του καλώς ζην των ανθρώπων («όστις εστὶν αίτιος μάλλον του 
ζην»), ενώ εκείνοι που είχαν ευεργετηθεί του έκαναν την τιμή να το εγκαταστήσουν στον ου-
ρανό και όλοι πρόθυμα τον αγόρευσαν θεό και κύριο του σύμπαντος κόσμου στον αιώνα το 
άπαντα….>>. (Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 3, 61, 4-6) 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει επίσης, κάτι που είτε αποκρύ-

βεται για ευνόητους λόγους, ότι οι Κρήτες δε συμφωνούν με αυτά 

που λένε οι μύθοι των Ατλαντιων (βλέπε Διόδωρος 3.61,2-3)  και 

η αλήθεια γι αυτούς είναι αυτή που θα περιγράψει εκεί που θα μιλήσει 

γι αυτούς. Και αυτό το κάνει στο πέμπτο βιβλίο του  (βλέπε Διόδωρος 

5, 64- 77), όπου αναφέρει ότι οι Κρήτες ισχυρίζονται  και μάλιστα με 

επιχειρήματα ότι οι περισσότεροι από τους θεούς: Δίας,  Απόλ-

λων,  Ερμής, Αθηνά κ.λπ. ήταν υπαρκτά πρόσωπα που γεννήθηκαν 

στην Κρήτη και επειδή πήγαν και σε πολλά  μέρη, εντός και εκτός 
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νήσου, κάνοντας ευεργεσίες,  μετά τη μετάσταση τους από τους αν-

θρώπους (από τη γη)  στον ουρανό, θεωρήθηκαν ως οι πρώτοι κά-

τοικοι του Ολύμπου, επειδή οι άνθρωποι νομίζουν ότι και από εκεί 

που βρίσκονται, μπορούν ακόμη να τους ευεργετούν. Ο Διόδωρος 

αναφέρει επίσης ότι οι Κρήτες ισχυρίζονται και ότι ο  Δίας γεννήθηκε 

στην Ίδη ή Ιδαία όρη της Κρήτης και συγκεκριμένα στο όρος Δίκτη 

(Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5, 70,6), όπου έκτισε και μια πόλη 

μετά που ανδρώθηκε από ευγνωμοσύνη: 
«Οι περισσότεροι , επίσης απο τους θεούς, σύμφωνα με τους μύθους τους (των Κρη-

τών), έγιναν στο νησί τους Θεοί και για τις ευεργεσίες τους που πρόσφεραν σ’ όλη τη ανθρω-
πότητα δέχτηκαν τιμές αθάνατες…..Τούτοι, λοιπόν, οι θεοί (της Κρήτης), έχοντας ευεργετήσει 
σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των ανθρώπων, δεν αξιώθηκαν μόνο να λάβουν αθάνατες τιμές, αλλά 
θεωρήθηκαν επίσης πως ήταν οι πρώτοι που κατοίκησαν στον 'Όλυμπο, μετά τη μετάσταση 
τους από τους ανθρώπους. Από τον Κρόνο και τη Ρέα λέγεται πως γεννήθηκαν η Εστία, η 
Δήμητρα και η Ήρα, καθώς και ο Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Αίδης ……» ( Διόδωρος 5.64-67,5). 

«Όταν (ο Δίας) έφτασε στην ηλικία της άνδρωσης, λένε πως πρώτα ίδρυσε μια πόλη 
στην περιοχή της Δίκτης, όπου σύμφωνα με το μύθο που λένε έλαβε χώρα η γέννησή 
του, η πόλη τούτη εγκαταλείφθηκε τα κατοπινά χρόνια, αλλά σώζονται ακόμη βάσεις θεμελίων 
της…: «…ανδρωθέντα δ’ αυτόν φασί πρώτον πόλιν κτίσθαι περί την Δίκτα, όπου και την γένε-
σην αυτού μυθολογούσιν»…>> (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5, 70,6) 

«Καθιερώθηκε, επίσης  …. και,  μετά τη μετάστασή του (του Δία) απο τη γη στον ου-
ρανό (και μετα την εκ γης μετανάστασιν εις τον ουρανόν¨) , γεννήθηκε στις ψυχές εκείνων που 
είχαν ευεργετηθεί η δίκαιη πίστη ότι εκείνος ήταν ο κύριος όλων όσων γίνονται στον ουρανό, 
και εννοώ της βροχές, τις βροντές, τους κεραυνούς κι όλα τα παρόμοια…. Γι αυτό το λόγο, 
άλλωστε, τον ονόμασαν Ζήνα, επειδή οι άνθρωποι πιστεύουν πως εκείνος είναι το αίτιο του 
ζην, κάνει τους καρπούς να ωριμάσουν φτιάχνοντας τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες. 
Τον ονομάζουν επίσης πατέρα ….¨. (Διόδωρος 5.72)  

Επομένως, και σύμφωνα με όσα είδαμε πιο πριν να λέει ο Διό-

δωρος,  δεν είναι αλήθεια ότι οι ίδιοι οι Κρήτες είπαν ότι ο θεός τους 

ο Δίας πέθανε και τον θάψανε στην Κρήτη, αλλά άλλοι, οι συμπα-

τριώτες του Καλλίμαχου, ήτοι οι Ατλάντιοι, και το απέδιδαν στους 

Κρήτες οπότε ψεύτες είναι όχι οι Κρήτες, αλλά ο Καλλίμαχος και οι 

συμπατριώτες του οι Ατλάντιοι.  Ατλάντιοι (από το όρος Άτλας) στην 

αρχαιότητα λέγονταν οι κάτοικοι της Λιβύης, όπου υπήρχε και η ελ-

ληνική αποικία Κυρήνη, η πατρίδα του Καλλίμαχου. 

 Και η αιτία που ο Καλλίμαχος- Ατλάντιοι έλεγαν αυτό το ψέμα, 

είναι προφανής. Για να διαβάλουν τους Κρήτες που διακήρυτταν τον 

Κρηταγενή Ολύμπιο Δία  και έτσι οι Έλληνες στο εξής να αρχίσουν να 

πιστεύουν στον Λίβυο – Αιγύπτιο Αμμωνα Δία. 

 Διαβολές τέτοιες γίνονται και σήμερα, όμως όχι και τόσο κακο-

ήθεις. Για παράδειγμα οι μουσουλμάνοι λένε ότι ο Χριστός είναι απλά 

ένας προφήτη και όχι θεός, ενώ οι Χριστιανοί λένε ότι ο Χριστός είναι 

γιος του Θεού κ.α. 

 

Σημειώνεται ότι: 
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Α) Από τα ως άνω λεγόμενα του Διόδωρου Σικελιώτης γίνεται 

φανερό  ότι οι αρχαίοι Κρήτες και οι αρχαίοι Λύβιοι (Ατλάντιοι)  πί-

στευαν για το θεό Δία ό,τι περίπου πιστεύουμε και εμείς σήμερα για 

το Χριστό και τους Αγίους, Δηλαδή ότι  ο Δίας γεννήθηκε ως άνθρω-

πος και μάλιστα ως γιος βασιλιά και μετά, ο οποίος, λόγω των ευερ-

γεσιών που έκανε, μετά τη μετάστασή του στους ουρανούς,  τον α-

γόρευσαν Θεό: «…και μετά την εκ γης μετάστασιν εις τον ουρανόν» 

(Διόδωρος 3.72 ),«….. εξ ανθρώπων εις θεούς μετάστασιν» (Διόδω-

ρος 3.57). Απλά από τη μια οι Λίβυοι λέγανε ότι ο δικός τους βασιλιάς 

με το όνομα Δίας είναι αυτός που έγινε Θεός και όχι ο Κρητικός  και 

από την άλλη οι Κρήτες έλεγαν το αντίθετο. Και από αυτούς οι Κρήτες 

σαφώς έχουν δίκιο, αφού ο Ησίοδος, ο Στράβων, ο Απολλόδωρος  και 

πάρα πολλοί άλλοι αρχαίοι συγγραφείς  λένε ότι  ο Δίας γεννήθηκε 

και ανδρώθηκε στο όρος Δίκτη της Κρήτης και μετά τη μετάστασή του 

από τους ανθρώπους στους ουρανούς οι άνθρωποι τον αγόρευσαν 

θεό και κάτοικο  μεταξύ ουρανού και γης, ήτοι στην υψηλότερη 

κορφή  του Ολύμπου.  

Β) Ο Καλλίμαχος κατάγονταν, σύμφωνα με τους ιστορικούς,  

από την Κυρήνη, μια ελληνική αποικία στη Λιβύη, ο οποίος  μεγάλωσε 
και σπούδασε στην Αθήνα κατά τους χρόνους που οι απόγονοι του Μ. 

Αλέξανδρου διαμάχονταν για τη διαδοχή και το διαμοίρασα του βασι-

λείου του, αλλά πέρασε και  μεγάλο μέρος της ζωής του στην Αλεξάν-

δρεια εργαζόμενος ως Γραμματικός στην αλεξανδρινή βιβλιο-
θήκη. Στην Αλεξάνδρεια ίδρυσε γραμματική σχολή με μαθητές όπως ο Α-

πολλώνιος ο Ρόδιος, ο Ερατοσθένης κ.ά. Ο Απολλώνιος ο Ρόδιος μά-
λιστα, εκτός από μαθητής του, υπήρξε και ισχυρός εχθρός του, επειδή δε 

συμφωνούσε με τις θρησκευτικές-φιλοσοφικές πεποιθήσεις - απόψεις 

του. Προφανώς ο Καλλίμαχος, αν και Έλλην, δεν πήρε το μέρος των 

Κρητών, αλλά των Λίβυων  και  Αιγυπτίων, σχετικά με τη θρησκεία 

του Δία, επειδή οι Λιβυοι και Αιγύπτιοι είχαν ανακηρύξει το Μ. Α-

λέξανδρο γιο του Αμμωνα Δία και συνάμα οι εκεί  Έλληνες   ήθε-
λαν να τα έχουν καλά με τους ντόπιους. 
 

2. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ 

ΔΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑ Ή ΑΡΚΑΔΙΑ -  ΛΟΓΩ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΥ  

 

Ορισμένοι  ισχυρίζονται ότι ο Παυσανίας (2ος αι. μ.Χ.) αναφέρει 

πως ο Δίας γεννήθηκε και ανατράφηκε στο Λύκαιον όρος της Αρκα-

δίας και κάποιοι άλλοι ότι ο Παυσανίας αναφέρει πως ο Δίας γεννή-

θηκε και ανατράφηκε στην Ιθώμη της Μεσσηνία, κάτι που είναι ψευ-

δές. Η αλήθεια είναι ότι ο Παυσανίας (2ος αι. μ.Χ.) αναφέρει ότι  οι 

Μεσσήνιο, όπως και οι Αρκάδες  ισχυρίζονται  (ισχυρίζονται αυτοί, 

δεν το αναφέρει ως γεγονός ο Παυσανίας)  πως   ο Δίας ανατράφηκε 

στον τόπο τους (λέει ότι ισχυρίζονται πως ανατράφηκε στον τόπο 
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τους και όχι ότι ισχυρίζονται πως γεννήθηκε στον τόπο τους). Και οι 

ισχυρισμοί τους αυτοί δημιουργήθηκαν, είναι προφανές απο τα λεγό-

μενά τους,  ύστερα από όσα είδαμε πιο πριν να λέει ψευδώς ο Καλλί-

μαχος στον ύμνο του «Εις Δία». 

Συγκεκριμένα ο Παυσανίας (2ος αι. μ.Χ.) στο «Ελλάδος Περιή-

γησις /Μεσσηνιακά» (IV,31.9 και  IV 33, 1-2) αναφέρει και αυτό ει-

ρωνικά ότι αναρίθμητοι είναι αυτοί που θα ήθελαν να ισχυριστούν ότι 

στον τόπο τους γεννήθηκε ο Δίας,  όπως οι Μεσσήνιοι, οι οποίοι  ι-

σχυρίζονται ότι ο Δίας ανατράφηκε (αναφέρει ανατράφηκε, όχι γεν-

νήθηκε) στον τόπο τους, στη  Μεσσηνία, επειδή  εκεί υπήρχε, λένε, 

μέγαρο των Κουρήτων («Κουρήτων μέγαρον»)  όπου μεταφέρθηκε ο 

Δίας, όταν κλάπηκε από τους Κουρήτες  για το φόβο του παιδοκτόνου 

πατέρα του, πρβ:   «ες δε την κορυφήν ερχομένω της Ιθώμης, η δη Μεσσηνίοις εστίν 
ακρόπολις, πηγή Κλεψύδρα γίνεται, πάντας μεν ουν καταριθμήσασθαι και προθυμηθέντι 
άπορον, οπόσοι θέλουσι γενέσθαι και τραφήναι παρά σφίσι Δία: μέτεστι δ’ ουν και Μεσσηνί-
οις του λόγου: φασί γαρ και ούτοι τραφήναι παρά σφίσι τον θεόν, Ιθώμην δε είναι και Νέδαν 
τας θρεψαμένας, κεκλήσθαι δε απὸ μεν της Νέδας τον ποταμόν, την δε ετέραν τω όρει την 
Ιθώμην δεδωκέναι το όνομα. ταύτας δε τας νύμφας τον Δία, κλαπέντα υπό Κουρήτων δια το εκ 
του πατρός δείμα, ενταύθα λούσαι λέγουσι και το όνομα είναι τω ύδατι απὸ των Κουρήτων της 
κλοπής: φέρουσί τε ανά πάσαν ημέραν ύδωρ απὸ της πηγής ες του Διός του Ιθωμάτα το ιε-
ρόν». (Παυσανίας, Μεσσηνιακά 4, 33).   

Ο Παυσανίας επίσης στο «Ελλάδος Περιήγησις / Αρκαδικά» α-

ναφέρει ότι και οι Αρκάδες ισχυρίζονται πως ο Δίας  ανατράφηκε (και 

εδώ μιλά για ανατροφή, όχι για γέννηση) στα μερη τους, στο Λύκαιον 

όρος της Αρκαδίας, πρβ:  «εν αριστερά δε του ιερού της Δεσποίνης το όρος εστί το 
Λύκαιον: καλούσι δε αυτό και Όλυμπον και Ιεράν γε έτεροι των Αρκάδων κορυφήν. τραφήναι 
δε τον Δία φασίν εν τω όρει τούτω: και χώρα τε εστιν εν τω Λυκαίω Κρητέα καλουμένη--αύτη 
δε η Κρητέα εστίν εξ αριστεράς Απόλλωνος άλσους επίκλησιν Παρρασίου--και την Κρήτην, 
ένθα ο Κρητών έχει λόγος τραφήναι Δία, το χωρίον τούτο είναι και ου [δια] την νήσον αμφισβη-
τούσιν οι Αρκάδες.  ταις Νύμφαις δε ονόματα, υφ’ ων τον Δία τραφήναι λέγουσι, τίθενται Θει-
σόαν και Νέδαν και Αγνώ» (Παυσανίας, Αρκαδικά, 8 38)  

Σημειώνεται ότι σαφώς  οι ως άνω ισχυρισμοί  των Μεσσηνίων  

και των Αρκάδων  που αναφέρει ο Παυσανίας είναι ψευδείς. Ισχυρι-

σμοί που  δημιουργήθηκαν μετά από τον ύμνο «ΕΙΣ ΔΙΑ» του Καλλί-

μαχου, όπως προκύπτει με σαφήνεια κάνοντας σύγκρισή των όσων 

ισχυρίζονται οι Μεσσήνιοι και οι Αρκάδες  με τα όσα αναφέρει ο ύμνος 

«Εις Δία του Καλλίμαχου. 

 

 

3. Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΡΗΤΑΣ  ΚΑΙ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ 

 

Ο μυθογράφος Πτολεμαίος, ο επονομαζόμενος Χέννος ή Χήννος 

ο Αλεξανδρεύς, γιος του Ηφαιστίωνος, στο «Περί της εις πολυμάθειαν 

κοινής ιστορίας» (Bibliothèque de Photius 190. Ptolémée 

Chennus, Nouvelle Histoire), αναφέρει ότι στην Κρήτη υπάρχει ο 
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τάφος του Δία στην Κρήτη, μόνο που δεν είναι του Δία, αλλά του 

Ολύμπου του Κρητός, ο οποίος ήταν εκείνος που παρέλαβε από τον 

Κρόνο το Δία και τον δίδασκε περί τα θεία και συνάμα τον έτρεφε  και 

τον οποίο ο Δίας σκότωσε με κεραυνό, επειδή υπέθεσε ότι είχε ωθήσει 

τους Γίγαντες να του επιτεθούν, όμως μετά, επειδή τον έτρωγαν οι  

τύψεις και  από τη στιγμή που δεν μπορούσε να κατευνάσει τη θλίψη 

του με κανέναν άλλο τρόπο, έδωσε το όνομά του στον τάφο του θύ-

ματός του, πρβ: << Ως ο εν Κρήτη τάφος λεγόμενος του Διός Ολύμπου του Κρητός έστιν 
όσπερ του Κρόνου λαβών τον Δία έτρεφέ τε και επαίδευε τα θεία, αλλά γάρ βάλλει, φησίν, ὁ 
Ζεύς τον τροφέα και διδάσκαλον κεραυνώ, ότι δη τους Γίγαντας αυτού τη βασιλείᾳ επιθέσθαι 
υπετίθετο. Αλλά βαλὼν και νεκρὸν έχων μετεμελείτο. Μη έχων δ´ άλλως το πάθος εκκλίναι, 
δίδωσι το ίδιον όνομα τω τάφῳ του ανῃρημένου>>. (Bibliothèque de Photius 190. Ptolémée 
Chennus, Nouvelle Histoire).   

Σημειώνεται ότι το παραπάνω γεγονός δεν αναφέρεται στην  

Ελληνική Μυθολογία. Προφανώς είναι παρμένο από τη μυθολογία 

των Λιβύων – Αιγυπτίων , αφού εκεί, όπως μας πληροφορεί ο Διόδω-

ρος (5.61 κ.α.), με την ονομασία  Όλυμπος λεγόταν ο κηδεμόνας του 

Δία, ενώ στην ελληνική μυθολογία Όλυμπος ονομάζεται το υψηλό-

τερο βουνό, στου οποίου τη κορφή (που βρίσκεται μεταξύ γης και 

ουρανού) πάνε οι ψυχές όσων φεύγουν από τη γη και έχουν κάνει 

ευεργεσίες στη γη, ήτοι αυτοί που ανακηρύσσονται Ολύμπιοι Θεοί. 

 

 
Ο Γιούχτας όπως φαίνεται από το Ηράκλειο 

 

4.  Ο ΙΔΟΜΕΝΕΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «ΚΡΗΤΕΣ ΑΕΙ ΨΕΥΣΤΑΙ» 

 

Ο μυθογράφος Πτολεμαίος Χέννος ή Χήννος ο Αλεξανδρεύς, 

γιος του Ηφαιστίωνος, στο «Περί της εις πολυμάθειαν κοινής ιστο-

ρίας» (Bibliothèque de Photius 190. Ptolémée Chennus, Nouvelle 

Histoire) (2ος  αι. μ.Χ.) αναφέρει, επικαλούμενος τον Αθηνόδωρο, ότι 
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το «Κρήτες αεί ψεύσται» ειπώθηκε για τον Ιδομενέα. Συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι ο Ιδομενέας είχε οριστεί ως κριτής, σε κάποιο διαγωνι-

σμό καλλιστείων μεταξύ της  θεάς Θέτιδας (μητέρας του Αχιλλέα) και 

της Μήδειας (της μάγισσας) όπου ο Ιδομενέας, αν και η Μήδεια, κατ΄ 

αυτήν,  ήταν ομορφότερη από την αντίπαλό της, βράβευσε τη Θέτιδα. 

Η  κρίση αυτή στάθηκε μοιραία, λέει, για τους Κρήτες, καθώς η Μή-

δεια οργισμένη καταράστηκε τον Ιδομενέα και είπε: “Κρήτας αεί ψεύ-

σται και επάρασθαι αυτώ μηδέποτε αλήθειαν ειπείν, ώσπερ επί της 

κρίσεως εποίησεν...”,πρβ:«Ως Αθηνόδωρος ὁ Ἐρετριεὺς εν ογδόῳ υπομνημάτων 
φησὶ Θέτιν καὶ Μήδειαν ερίσαι περὶ κάλλους εν Θεσσαλία, καὶ κριτὴν γενέσθαι Ιδομενέα, και 
προσνείμαι Θέτιδι την νίκην, Μήδειαν δ´ οργισθείσαν ειπείν Κρήτες αεί ψεύσται, και επαρά-
σασθαι αυτώ μηδέποτε ἀλήθειαν ειπείν, ώσπερ επί τής κρίσεως εποίησε· και εκ τούτου φησὶ 
τοὺς Κρῆτας ψεύστας νομισθήναι. Παρατίθεται δε ιστορούντα τούτο ὁ Αθηνόδωρος Αντίοχον 
ἐν δευτέρω των κατά πόλιν μυθικών». (Bibliothèque de Photius 190. Ptolémée 
Chennus, Nouvelle Histoire). 

Από την άλλη το λεξικό Σουίδα αναφέρει ότι το «Κρητίζειν το 

ψεύσεσθαι» ειπώθηκε για τον Ιδομενέα , όμως για άλλο λόγο. Ανα-

φέρει ότι του είχε ανατεθεί από τους Έλληνες βασιλιάδες, η διανομή 

των λαφύρων από την άλωση της Τροίας, όμως αυτός απέκρυψε τα 

περισσότερα, γιατί τα κράτησε για τον εαυτό του: «Κρητίζειν το ψεύσεσθαι. 
Ιδομενεύς γαρ επιτραπείς τον υπό των λαφύρων χαλκόν διανείμαι, τον άριστον αυτώ εξείλετο. 
Και έτερα παροιμία «κρητίζειν προς Κρήτας», επειδή ψεύστες και απατεώνες εισί» (Suidae 
lexicon ex recogn. I. Bekker) 

Σημειώνεται ότι τα παραπάνω γεγονότα  με τον Ιδομενέα δεν 

τα αναφέρει ο Όμηρος, δηλαδή ο συγγραφέας απ΄όπου γνωρίζουμε 

τον Τρωικό πόλεμο, Από την άλλη οι παραπάνω συγγραφείς , όπως 

φαίνεται απο τα κείμενά τους, αγνοούν ότι εκείνος που είπε πρώτος 

ότι οι Κρήτες είναι ψεύτες είναι ο Καλλίμαχος και προ αυτού κάνουν 

εικασίες που δεν ευσταθούν. 

 

 

5. Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ΤΟ «ΚΡΗΤΕΣ ΑΕΙ ΨΕΥΣΤΑΙ», 

ΚΑΙ Ο ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ  

 

Α. Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ  ΚΑΙ ΤΟ «ΚΡΗΤΕΣ ΑΕΙ ΨΕΥ-

ΤΑΙ» 

 

Ο χαρακτηρισμός «Κρήτες αεί ψεύσται» αναφέρεται και από 

τον Απόστολο Παύλο στην «Προς Τίτον Επιστολή» και πάλι για θρη-

σκευτικούς λόγους, όμως όχι ως δική του διαπίστωση, αλλά άλλου , 

τον οποίο απλά και αμυδρά τον  «φωτογραφίζει», ώστε να μη φανεί 

ότι ψεύδεται. Συγκεκριμένα στην επιστολή αυτή  ο Απόστολος Παύ-

λος , πέραν των άλλων, πληροφορεί τον Τίτο το τι εκείνος γνωρίζει 

να λέγεται για τους Κρήτες,  μεταξύ των οποίων και το  «Κρήτες αεί 

ψεύσται, κακά θηρία, γαστέρες αργαί», χαρακτηρισμό που έχει πει, 
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λέει,  κάποιος απ’ αυτούς που τον έχουν και ως δικό τους προφήτη οι 

ανυπότακτοι, οι ματαιολόγοι και οι φρενοαπάτες των Κρητών, ώστε  

με αυτές τις πληροφορίες ο Τίτος να κάνει σωστή επιλογή Πρεσβυτέ-

ρων κ.λπ., πρβ:  
«….. Εισί γὰρ πολλοί  και ανυπότακτοι, ματαιολόγοι και φρεναπάται, μάλιστα οι εκ 

περιτομής, ους δει επιστομίζειν, οίτινες όλους οίκους ανατρέπουσι διδάσκοντες α μη δει αι-
σχρού κέρδους χάριν.   Είπε τις εξ αυτών,  ίδιος αυτών προφήτης: Κρήτες αεί ψεύσται, κακά 
θηρία, γαστέρες αργαί. Η μαρτυρία αύτη εστίν αληθής. Δι' ην αιτίαν έλεγχε αυτούς αποτόμως, 
ίνα υγιαίνωσιν εν τη πίστει, μη προσέχοντες Ιουδαϊκοίς μύθοις και εντολαίς ανθρώπων απο-
στρεφομένων την αλήθειαν…». 

Μετάφρασή: Δια τούτο ακριβώς σε άφησα, διερχόμενος από την Κρήτη, δια να οργα-
νώσεις καλύτερα και συμπληρώσεις όσα εγώ βιαζόμενος να φύγω παρέλειψα, και να εγκατα-
στήσεις σε κάθε πόλη πρεσβυτέρους, όπως εγώ σε διέταξα.  Και προκειμένου να εκλέξεις πρε-
σβύτερο, θα εξετάζεις πρώτον, εάν κανείς είναι ανεπίληπτος και ακατηγόρητος, σύζυγος μιας 
γυναικός εις ενός γάμου κοινωνίαν, εάν έχει παιδιά πιστά στο Χριστό, τα οποία δεν κατηγο-
ρούνται ως άσωτα η ανυπότακτα. Διότι πρέπει ο επίσκοπος, υπό την ιδιότητά του ως επιστάτη 
εκ μέρους του Θεού, να είναι έμεμπτος και ακατηγόρητος, όχι αυθάδης ούτε ευερέθιστος και 
οργίλος, να μη είναι φίλος του κρασιού, να μη χειροδικεί, να μη επιδιώκει παράνομα και αι-
σχρά κέρδη. Αλλά να είναι φιλόξενος, φιλάγαθος, συνετός και φρόνιμος, δίκαιος, ευλαβής και 
σεμνός, εγκρατής,  να κρατεί καλά και να μένη προσηλωμένος στον αξιόπιστο λόγο, τον σύμ-
φωνο με την διδαχή του Κυρίου και των Αποστόλων, για να είναι έτσι ικανός και δυνατός 
να νουθετεί, να προτρέπει σύμφωνα με την ορθή και αγία διδασκαλία, ακόμη δε και να απο-
στομώνει τους αντιλέγοντας, αποδεικνύων ανυπόστατα τα λόγια των..   

Διότι υπάρχουν και πολλοί ανυπότακτοι (στην αλήθεια του Ευαγγελίου), ματαιολόγοι 
και φρεναπάταες (άλλοι δε που διδάσκουν κούφια και επιβλαβή λόγια και παραπλανούν και 
σκοτίζουν τον νουν μερικών). Τέτοιοι δε προπαντός είναι αυτοί που προέρχονται από τους εκ 
περιτομής (Ιουδαίους). Αυτούς πρέπει ο επίσκοπος να τους αποστομώνει Αυτοί είναι εκείνοι 
που αναστατώνουν ολοκλήρους οικογενείας, διδάσκοντες εκείνα, που δεν πρέπει, χάριν αι-
σχρού κέρδους.  Είπε δε κάποιος ιδικός των, που τον θεωρούν ως προφήτη:· “οι Κρήτες είναι 
πάντοτε ψεύστες, κακά και ανήμερα θηρία, αχόρταστες κοιλιές”. Η μαρτυρία αυτή είναι αλη-
θινή. Δια τούτο έλεγχέ τους έντονα και ανοικτά, δια να κατορθώσουν έτσι να κρατήσουν ανό-
θευτη και υγιή την πίστη, χωρίς να δίδουν καμίαν προσοχή στους ιουδαϊκούς μύθους και 
στις εντολές ανθρώπων, που αποστρέφονται την αλήθεια. 

 

 

Β. Ο ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΟΦΙΣΜΑ ΕΠΙΜΕΝΙΔΗ 

 

Επειδή ο Απόστολος Παύλος δεν ονομάζει τον  προφήτη που 

λέει ότι είπε τη φράση «Κρήτες αεί ψεύσται…..», ο θεολόγος Κλήμης 

ο Αλεξανδρεύς (Titus Flavius Clemens) 150 - 216 μ.Χ.) αναφέρει ότι 

την έχει ο Επιμενίδης που ήταν ένα απο τους 7 (αντί του Περίανδρου)  

ή τους 11 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος: «….τον δὲ έβδομον (σοφον) 

οι μεν Περίανδρον είναι λέγουσιν τον Κορίνθιον οι δε Ανάχαρσιν τον 

Σκύθην οι δε Επιμενίδην τον Κρήτα, [όν ῾Ελληνικόν οίδε προφήτην,] 

ου μέμνηται ὁ απόστολος Παύλος εν τηι προς Τίτον επιστο-

λήι…..».  (Titus Flavius Clemens Stromata I, 59,1-2).  
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 Πάντως σύγγραμμα του Επιμενίδη ή απόσπασμά του σε βιβλίο 

άλλου συγγραφέα  που να αναφέρει τους Κρήτες ψεύτες. δεν υπάρ-

χει. Έπειτα παρατηρώντας προσεχτικά τα όλα λεγόμενα του Απόστο-

λου Παύλου βλέπουμε ότι δε μιλά ξεκάθαρα για Κρητικό που είπε το 

«Κρήτες αεί ψεύσται», αλλά μιλά  για κάποιον  που τον έχουν ως 

προφήτη οι ανυπότακτοι, ματαιολόγοι και οι φρενοαπαατεώνες λαο-

πλάνοι της Κρήτης, άρα ο Παύλος  εννοεί τον Καλλίμαχο, που αυτός 

και έκανε ραδιουργίες υπερ του Αμμωνα Δία και έχει πει τους Κρήτες 

ψεύτες κ.α., όπως είδαμε πιο πριν. 

Ωστόσο, επειδή ο θεολόγος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (Titus 

Flavius Clemens) 150 - 216 μ.Χ.) αναφέρει ότι τη φράση «Κρήτες αεί 

ψεύσται»  την είπε ο Επιμενίδης που ήταν Κρητικός, υπολογίζεται ότι 

αυτή ειπώθηκε  ως σόφισμα, το λεγόμενο παράδοξο σόφισμα του Ε-

πιμενίδη. Ειδικότερα ο Κρητικός μεταφραστής και συγγραφέας Μα-

νουήλ Βεναρδος στο «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» (1846) αναφέρει ότι 

πιθανολογεί πως  οι Αθηναίοι επί Σόλωνα  κάλεσαν τον Επιμενίδη, 

κατά συμβουλή του Μαντείου των Δελφών, να εξαγνίσει την πόλη 

τους από τον λοιμό που   τους βασάνιζε, επειδή οι θεοί είχαν θυμώσει 

μαζί  τους λόγω του Κυλώνειου άγους. Ενώ λοιπόν ο Επιμενίδης εξά-

γνιζε την  πόλη και συγχρόνως προσπαθούσε να συνετισθούν οι Α-

θηναίοι λέγοντας τους ότι ο Δίας θα τους τιμωρούσε περισσότερο όχι 

μόνο στην παρούσα αλλά και στη μέλλουσα ζωή, αυτοί του απάντη-

σαν ότι Δίας δεν υπάρχει, διότι οι Κρητικοί λένε ότι πέθανε και τάφηκε  

στην Κρήτη. Τότε, λέει, ο Επιμενίδης, για να αναιρέσει αυτό που υ-

ποστήριζαν οι Κρητικοί, (ότι  Δίας πέθανε…) δηλαδή να διαψεύσει 

τους Κρητικούς, απάντησε στους Αθηναίους με ένα άλλο ψέμα  με τη 

φράση «Κρήτες αεί ψεύσται κακά θηρία, γαστέρες αργαί». 

Σημειώνεται επίσης ότι στο κεφάλαιο της Λογικής, που διδάσκο-

νταν επι εποχής μου στα  Λύκεια, αναφέρεται η πρόταση «Ο Επιμενί-

δης είπε: Πας Κρης ψεύτης», ως παράδειγμα μη λογικής πρότασης 

(γιατί δεν μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως αληθής ή μόνο ως ψευ-

δής). Αυτό είναι ένας λόγος να ισχυριστούμε πως ο χαρακτηρισμός 

«ψεύτες» των Κρητικών δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Ο Επιμενίδης ο κρητικός είπε πως κάθε κρητικός είναι ψεύ-

της, άρα είναι και αυτός ψεύτης. Αλλά αν ο Επιμενίδης είναι ψεύτης, 

τότε αυτό που είπε δεν είναι ισχύει. Συνεπώς κάθε κρητικός, άρα και 

ο Επιμενίδης, δεν είναι ψεύτης. Αλλά αφού δεν είναι ψεύτης, τότε 

κάθε κρητικός, άρα και ο Επιμενίδης, ό,τι λέει ισχύει... Αυτός είναι ο 

περίφημος φαύλος κύκλος!  

 

 

Γ. ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ «ΑΕΙ ΨΕΥ-

ΣΤΑΙ, ΚΑΚΑ ΘΗΡΙΑ, ΓΑΣΤΕΡΕΣ – ΑΡΓΑΙ» 
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Ο Απόστολος Παύλος, όπως είδαμε πιο πριν,  στην «Προς Τίτον 

επιστολή» του  αναφέρει ότι κάποιος που τον έχουν για προφήτη οι 

ανυπότακτοι, οι ματαιολόγοι  και οι φρενοαπάτες της Κρήτης  είπε για 

τους Κρήτες: «Κρήτες αει ψεύσται, κακά  θηρία , γαστέρες – αργαί» 

(= σε νέα ελληνική): «Οι Κρήτες είναι ψεύτες, κακά θηρία, κοιλιές 

οκνηρές, που θέλουν να τρώνε χωρίς να εργάζονται.».   

Και αυτό από μια άποψη είναι κάτι σωστό, μόνο που ισχύει για 

όλους τους λαούς, για όλους τους ανθρώπους και όχι μόνο για τους 

Κρήτες,.. Όλοι μας, πλην των ιερομονάχων, και παρά το ότι όλες οι 

θρησκείες λένε να κάνουμε το αντίθετο, θέλουμε να γίνουμε Πρόε-

δροι, Πρωθυπουργοί, Βασιλιάδες κ.α. Όλοι μας από τη μια θέλουμε 

να μην εργαζόμαστε και από την άλλη να έχουμε δούλους να μας 

υπηρετούν,  να έχουμε ωραία και πολλά φαγητά, ωραία και πολλά 

σπίτια, ωραία και πολλά ρούχα, ωραίους και πολλούς συζύγους  και 

μάλιστα πιστούς κ.α. και όχι μόνο αυτά, Θέλουμε και επιπλέον όλα  

αυτά να μην τα έχουν άλλοι άνθρωποι, για να μας θαυμάζουν και να 

μας προσκυνούν. Ενδεικτική υπενθύμιση: Οι Έλληνες εκστράτευσαν 

εναντίον των Τρώων και των συμμάχων τους,  επειδή ερχόταν στην 

Ελλάδα και μέχρι και τις γυναίκες  άρπαζαν και προ αυτού είχαν χα-

ρακτηριστεί και βάρβαροι, Οι Μακεδόνες με τη βοήθεια των άλλων 

Ελλήνων πλην Σπαρτιατών εκστράτευσαν εναντίον των Περσών και 

των συμμάχων τους,  γιατί είχαν έρθει στην Ελλάδα με τον Ξέρξη , 

για να τους υποδηλώσουν. Οι Ρωμαίοι υποδούλωσαν όλο σχεδόν τον 

αρχαίο γνωστό κόσμο, για να τον εκμεταλλεύονται ή για να τον κυ-

βερνούν όπως νόμιζαν αυτοί  σωστά. Οι Τούρκοι  έκαναν δούλους 

όσους λαούς μπόρεσαν και όσους τους αντιστάθηκαν τους αφάνισαν, 

όπως π.χ. τα έθνη του Βυζαντίου: Έλληνες, Αρμένιους κ.α., Για τον 

ίδιο λόγο για τους Γερμανούς ’έγιναν ο Α’ και Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος   

κ.α. 

 

6. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ: ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ, ΑΛΛΑ ΟΛΑ ΤΑ Ε-

ΘΝΗ (ΑΘΗΝΑΙΟΙ, ΘΗΒΑΙΟΙ Κ.ΛΠ.) ΨΕΥΔΟΝΤΑΙ  

 

Κατά την περίοδο επικράτησης του χριστιανισμού (1ος – 4 αι. 

μ.Χ.), περίοδο όπου καυτηριάζονταν όλα τα κακώς κείμενα της πα-

λιότερης θρησκείας, ακούστηκαν και  χιουμοριστικές κριτικές, σχετικά 

με τον τάφο του Δία. .Για παράδειγμα ο  σκωπτικός φιλόσοφος  Λου-

κιανός ο Σαμοσατέας (125 - 180 μ.Χ.). στο  «Φιλοψευδής ή Απί-

στων» («Τυχιάδης και Φιλικλείς»), όπου καυτηριάζει χιουμοριστικά 

τα επιλήψιμα που πιστεύουν οι άνθρωποι για τους θεούς. λέει ότι όλα 

τα έθνη κοινά και δημόσια ψεύδονται, όπως οι Κρήτες, που διακη-

ρύσσουν ότι στο νησί τους υπάρχει τάφος του Διός και δεν ντρέπονται 

γι’ αυτό, οι Αθηναίοι, που λένε ότι φύτρωσαν από τη γη όπως τα 

λάχανα,  οι Θηβαίοι, που λένε ότι προήλθαν από δόντια φιδιού που 
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σπάρθηκαν, πρβ:«….Καίτοι τα μεν των ποιητών ίσως μέτρια, το δε και πόλεις ήδη και 
έθνη όλα κοινή και δημοσίᾳ ψεύδεσθαι πως ου γελοίον; εἰ Κρήτες μεν τον Διός τάφον δεικνύ-
ντες ουκ αισχύνονται, Αθηναίοι δὲ τὸν Εριχθόνιον εκ τής γης αναδοθῆναί φασιν καὶ τοὺς πρώ-
τους ανθρώπους εκ τής Αττικής αναφύναι καθάπερ τα λάχανα, πολύ σεμνότερον ούτοι γε των 
Θηβαίων, οι εξ όφεως οδόντων Σπαρτούς τινας αναβεβλαστηκέναι διηγούνται…..». 

Επίσης ο Λουκιανός ο Σαμοσατέας  στα έργα  του «Περί Θυ-

σιών» και  «Ζευς Τραγωδός»:, όπου  καυτηριάζει χιουμοριστικά τα 

επιλήψιμα που πιστεύουν οι άνθρωποι κατά τις θυσίες κ.α., λέει και 

τα εξής σκωπτικά: 
«… οι δ’ αυ Κρήτες ου γενέσθαι παρ’ αυτοίς ουδέ τραφήναι μόνον τον Δία λέγουσιν, 

αλλά και τάφον αυτού δεικνύουσι, και ημείς, άρα τοσούτον ηπατήμεθα χρόνον οίδμενοι τον 
Δίαν βροντάν τε και ύεειν και τ’ άλλα πάντα επιτελείν, ο δε ελελήθει πάλαι τεθνεώς παρά Κρησί 
τεθαμμένος.»  

Μετάφραση: Οι δε Κρήτες πάλι, δεν αρκούνται να λένε μόνο ότι σ’ αυτούς γεννήθηκε κι 
ανατράφηκε ο Δίας, αλλά και τάφο του Δία δείχνουν και εμείς, άρα τόσο πολύ εξαπατόμαστε 
νομίζοντας ότι ο Δίας βροντά, αστράφτει και βρέχει και όλα τ΄ άλλα επιτελεί, ενώ είχε πεθάνει 
παλιότερα χωρίς να γίνει αντηληπτό και είχε ταφεί από τους Κρήτες (Λουκιανός «Περι θυ-
σιών») 

«αι πως οὐ μέλλω βροντής ακούειν, ω Τιμόκλεις; ει δ᾽ ὁ Ζευς ὁ βροντών έστι, συ ά-
μεινον αν ειδείης εκείθεν πόθεν παρά των θεών αφιγμένος· επεί οι γε εκ Κρήτης ήκοντες άλλα 
ημίν διηγούνται τον τάφον τινά κείθι δείκνυσθαι και στήλην εφεστάναι δηλούσαν ως ουκέτι 
βροντήσειεν αν ο Ζευς πάλαι τεθνεώς». 

Μετάφραση:: «….. Αυτοί, βέβαια, που έχουν έρθει απ' την Κρήτη άλλα μας λένε, τάφο 
εκεί δείχνουν και στήλη έχουν στήσει, που λέει πως ο Δίας δεν μπορεί πια να βροντήξει, αφού 
καιρό είναι πεθαμένος». (Λουκιανός  «Ζευς Τραγωδός») 

Ομοίως ο αρχαίος συγγραφέας  Νόννος (5ος αι. μ.Χ.) στα 

««Διονυσιακά»  λέει τα ίδια περίπου με το Λουκιανό, πρβ:  «επεί οι 

γε, εκ Κρήτης ήκοντες άλλα ημίν διηγούνται, τάφον τινά εκείθι δεί-

κνυσθαι και στήλην εφιστάναι δηλούσαν, ως ουκέτι βροντήσειεν αν 

ο Ζευς πάλαι τεθνεώς 

Μετάφραση: «αυτοί, βέβαια, που έχουν έρθει απ' την Κρήτη 

άλλα μας λένε, τάφο εκεί δείχνουν και στήλη έχουν στήσει, που λέει 

πως ο Δίας δεν μπορεί πια να βροντήξει, αφού καιρό είναι πεθαμέ-

νος.» 

Ομοίως ο Τατιανός (2ος αι. μ.Χ.)  στο «Oratio ad Graecos» α-

ναφέρει: «και τας περί των κατ' Αίγυπτον θεών δόξας Απίωνος έχο-

ντες παρ' εαυτοίς ως αθεωτάτους ημάς εκκηρύσσετε τάφος του Ολυ-

μπίου Διός καθ΄υμάς δείκνυται, κάν ψεύδεσθαί <υμων> τις τους 

Κρήτας λέγη των πολλών θεών ἡ ομήγυρις ουδέν έστιν· καν ὁ κατα-

φρονών αυτών Επίκουρος δᾳδουχή, τους άρχοντας οδύνες πλέον 

σέβω τού θεού…. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9ο   

Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ 
 

( ΟΙ 12 ΘΕΟΙ, ΟΙ 12 ΜΗΝΕΣ,  ΟΙ 12 ΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 12 

ΖΩΔΙΑ ) 
 
 

1. Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  

 

Α. ΟΙ ΘΕΟΙ, ΟΙ ΘΝΗΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ  ΗΜΙΘΕΟΙ  ΣΤΗ ΘΡΗ-

ΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ 

 

Η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων ήταν πολυθεϊστική, μόνο που 

αρχικά οι Έλληνες λάτρευαν άλλους θεούς και μετά άλλους. 

Ο Ησίοδος, που μαζί με τον Όμηρο διαμόρφωσαν τη θρησκεία 

των αρχαίων Ελλήνων, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (Β.53), σχετικά με 

τους θεούς,  και τη δημιουργία του κόσμου, αναφέρει στη «Θεογο-

νία»  τα εξής: 

α) Αρχικά η Γαία (= η προσωποποίηση της γης) και ο αστερόε-

ντας Ουρανός (= η προσωποποίηση του ουράνιου θόλου της γης  με 

τα άστρα) ήταν ενωμένοι και αποτελούσαν ενιαίο σύνολο, το Χάος, 

το οποίο κάποια στιγμή γέννησε τη Γαία , ακολούθως εκείνη γέννησε 

τον Ουρανό και ακολούθως Γαία και Ουρανός γέννησαν τα όρη, τα 

πελάγη, τον πόντο, τον ήλιο, τη σελήνη, τους θεούς κ.α. και έτσι 

δημιουργήθηκε ο κόσμος, το σύμπαν. 

β) «Θεοί» ονομάζονται οι «αθάνατοι δοτήρες εάων» (= οι δότες 

αγαθών, οι χορηγοί των ευεργεσιών), που ήσαν ο Δίας, η Ήρα, ο 

Απόλλων, η Άρτεμη, η Δήμητρα, ο Ποσειδών κ.α. με ανώτερο και 

ηγέτη όλων το Δία, τον πατέρα των θεών και των ανθρώπων.  
«… έσταν δ᾿ εν προθύροισι θεοί, δωτήρες ἑάων…» (Οδύσσεια θ 325)   
«Ους Γαία και Ουρανός ευρύς έτικτον, Οι τ’ εκ των εγένοντο θεοί, δωτήρες εάων. Δεύ-

τερον αύτε Ζήνα, θεών πατέρ’ ηδέ και ανδρών..» (Ησίοδος, Θεογονία 45-47).  

Όλοι οι θεοί ήταν μια οικογένεια που είχε την κατοικία της στα 

ύπατα δώματα του Ολύμπου, πλην του Άδη που κατοικούσε κάτω από 

τη γη.  Ο Δίας, η Εστία, η Δήμητρα, η Ήρα και ο Άδης ,ήταν αδέλφια, 

παιδιά του Κρόνου και της Ρέας (εκείνοι παιδιά του Ουρανού και της 

Γαίας) και οι υπόλοιποι θεοί ήταν παιδιά του Δία από διάφορες γυναί-

κες:: Απόλλωνας, Άρτεμη, Αθηνά, Ήφαιστος κ.α.  Πρώτα παιδιά της 

Γαίας και του Ουρανού ήταν ο Κρόνος, η Ρέα, η Δήμητρα κ.α. Ακο-

λούθως ο Κρόνος με την αδελφή του Ρέα παντρεύτηκαν και γέννησαν 

το Δία και τα αδέλφια του. Ακολούθως ο Δίας σκότωσε τον πατέρα 
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του Κρόνο,  επειδή ήταν ασεβής και συνάμα ήθελε να φονεύει τα 

παιδιά του, φοβούμενος μην του  πάρουν τη βασιλεία κ.α. Μετά την 

Τιτανομαχία που  έγινε μεταξύ του των Θεών (= τα παιδιά του Κρόνου 

και της Ρέας που συμμάχησαν με το Δία εναντίον των ασεβών Τιτά-

νων) και των Τιτάνων (= τα άλλα παιδιά και απόγονοι του Κρόνου 

και της Ρέας) για το ποιος θα κυβερνά τον κόσμο και  στην οποία 

νίκησαν οι Θεοί (ο Δίας) μοίρασαν μεταξύ τους τα αξιώματα που θα 

έχει ο καθένας. 

 

Σύμφωνα με τους άλλους αρχαίους συγγραφείς: Πλάτωνα, 

Πλούταρχο, Διόδωρο κ.α., οι άνθρωποι αρχικά είχαν θεωρήσει ως θε-

ούς τον ήλιο, τη σελήνη και τον ουρανό με τους αστερισμούς, καθώς 

και τα κύρια στοιχεία τους (τον αέρα, το πυρ, το ύδωρ κ.α.) λόγω 

των ευεργεσιών τους ή  γιατί χωρίς αυτά δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρ-

χει τίποτε. Η περιστροφή του ήλιου φέρνει, λένε,  τις ημέρες και τις 

νύχτες, αλλά και τις εποχές από τις οποίες η Άνοιξη φέρνει τις ανθο-

φορίες στα δέντρα, ο Χειμώνας φέρνει τις βροχές, για να  να πίνουν 

νερό τα φυτά και τα ζώα κ.α.  

Κάποια στιγμή τους θεούς αυτούς οι άνθρωποι τους αντικατέ-

στησαν με ανθρώπους που εν ζωή είχαν κάνει ευεργεσίες (όμως δί-

νοντας στους νέους θεούς τα ονόματα των προηγούμενων θεών, κάτι 

όπως γίνεται και με τα ονόματα των ανθρώπων που επαναλαμβάνο-

νται και γι αυτό υπάρχουν οι συνωνυμίες), επειδή οι άνθρωποι πι-

στεύουν ότι και μετά από τη μετάστασή τους από τη γη στους ουρα-

νούς συνεχίσουν να προσφέρουν και από εκεί. Οι εν λόγω νέοι θεοί  

ήταν κάτι όπως ο Χριστός και οι άγιοι στη Χριστιανική Θρησκεία. 

Ο λόγος και για τον οποίο στην αρχαία ελληνική θρησκεία, τη 

θρησκεία των Ολύμπιων Θεών, δεν υπήρχαν μόνο θεοί, αλλά και η-

μίθεοι. Με την ονομασία «αθάνατοι» ή  «θεοί» καλούνταν  όσοι από 

τους ανθρώπους μετά θάνατο είχαν θεοποιηθεί και συνάμα είχαν και 

τους δυο  γονείς θεούς. Με την ονομασία «ημίθεοι» καλούνταν όσοι 

από τους ανθρώπους είχαν θεοποιηθεί και συνάμα είχαν τον ένα γο-

νέα τους θεό και τον άλλο θνητό. Για παράδειγμα ο θεός Απόλλωνας 

και η θεά Άρτεμη  θεωρούνταν θεοί, γιατί ήταν παιδιά του θεού Δία 

και της θεάς Ήρας, ενώ ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς θεωρούνταν η-

μίθεοι, γιατί ήταν παιδιά του θεού Δία και της θνητής πριγκίπισσας 

Ευρώπης. Η θεά Δήμητρα θεωρούνταν θεά, γιατί ήταν κόρη των θεών 

Κρόνου και Ρέας, όπως και ο Δίας. Απλά ο Κρόνος και η Ρέα δεν ήταν 

Ολύμπιοι θεοί.  Με την ονομασία «θνητοί» καλούνταν όσοι από τους 

ανθρώπους δεν είχαν μετά θάνατο θεοποιηθεί ή ημιθεοποιηθεί, δη-

λαδή όσοι από αυτούς δεν είχαν αιώνια μνήμη, όπως είχαν οι θεοί ( 

από το θανή  > θ(α)νατοί ή Ιωνικά θνητοί, θνήσκω κ.α.) 
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2.  ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ  ΛΕΞΕΩΝ ΘΕΟΣ/ ΔΕΥΣ /  DEUS / ΖΕΥΣ  

 

1. Η ελληνική λέξη θεός, θεά (= λατινικά deus,dea)  κανονικά 

και σύμφωνα με την Ελληνική Γραμματική είναι  κοινό όνομα, όμως 

στις μονοθεϊστικές θρησκείες χρησιμοποιείται  ως κύριο όνομα, και 

ως εξ αυτού γράφεται με κεφαλαίο Θ-, ήτοι ο Θεός/ Deus, επειδή εκεί 

υπάρχει ένας και  μοναδικός θεός και συνάμα δεν έχει όνομα. Αντί-

θετα η λέξη «θεός¨» στις πολυθεϊστικές θρησκείες, π.χ. στη θρησκεία 

των ολύμπιων θεών, χρησιμοποιείται ως κοινό όνομα (ή άλλως προ-

σηγορικό ουσιαστικό) και ως εξ αυτού γράφεται με μικρό θ-, ήτοι ο 

θεός, η θεά, επειδή εκεί οι θεοί είναι πολλοί και συνάμα έχουν και 

κύρια ονόματα, για να διακρίνονται:, π.χ. ο θεός Δίας, η θεά Ρέα κ.α.  

Υπενθυμίζεται ότι οι λέξεις που φανερώνουν πρόσωπο  ή ζώο ή 

πράγμα, όπως π.χ. οι λέξεις: θεός, Απόλλων, γάτα, τραπέζι, Κρήτη 

κ.α., ονομάζονται ουσιαστικά και χωρίζονται σε κύρια ονόματα , π.χ.: 

Απόλλων, Κρήτη κ.α. και κοινά ονόματα, π.χ.:  θεός, νήσος, τραπέζι,  

γάτα κ.α. Τα κύρια ονόματα φανερώνουν  ένα συγκεκριμένο πρό-

σωπο, ζώο ή πράγμα  και για τη διάκρισή τους από τα κοινά  γρά-

φουμε το πρώτο γράμμα τους με κεφαλαίο, π.χ., (ο θεός) Απόλλων, 

(η νήσο)ς  Κρήτη κ.α. Τα κοινά ονόματα, π.χ.:  θεός, άνθρωπος, 

λαός,  λαγός, γάτα  κ.α. , φανερώνουν όχι συγκεκριμένο πρόσωπο, 

ζώο ή πράγμα, αλλά ένα του είδους και κατόπιν αυτού γράφονται με 

μικρό το πρώτο γράμμα, π.χ.: ο θεός (Δίας),ο θεός (Απόλλων) κ.α.). 

Α Ο θεός (με μικρό θ-) = ένας από τους θεούς, π.χ.: ο θεός Απόλλων, 

ενώ Θεός (με κεφαλαίο Θ-) = ένα συγκεκριμένο πρόσωπο στις μονο-

θεϊστικές θρησκείες που είναι ο δημιουργός και ο κυβερνήτης των 

πάντων. 

 

2. Δεδομένου ότι  η ελληνική λέξη  θεός - θεά στα λατινικά 

λέγεται deus, dea: «Dixitque Deus: Fiat lux et facta est lux = Είπε ο 

Θεός γεννηθήτω φως και εγένετο φως…» (Γένεσις 1.1-3)  και επίσης 

η ελληνική λέξη Ζεύς  στα λατινικά λέγεται deus Zeus/ J(e)us  (σύν-

θετα Ju-pitter = Ζευς πατήρ) = ο θεός που στα αρχαία ελληνικά λέ-

γεται επίσης και Δεύς ή άλλως Δίας ( =  ο θεωρούμενος από την 

αρχαία θρησκεία ο μέγιστος θεός και πατέρας  θεών και  ανθρώπων), 

άρα και  αναμφίβολα: 

α)  οι λατινικές ονομασίες deus = ελληνικά  θεός και  Zeus = 

ελληνικά Ζευς (= ο θεός Δίας) προέρχονται από την αρχαία ελληνική 

(αιολική) λέξη Δεύς   = κοινά Ζευς  = λατινικά deus με μετατροπή 

του δ σε d > z/j , επειδή οι Λατίνοι από τη μια έχουν πάρει το ελληνικό 

δωδεκάθεο και από την άλλη δεν έχουν γράμματα για τους φθόγγους 

δ, θ, πρβ και Δευς = θεός > deus,  δαίμων > daimon, θεά Δήμητρα 

> dea Demeter, Demarchus κ.α. Ακολούθως από τις λατινικές ονο-

μασίες deus, dea προέκυψαν οι Ιταλικές: dio/Dio (= ο θεός, θείος), 
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dea/ diva  (= η θεά) =  Γαλλικά Dieu  (= ο Θεός) = Ισπανικά Dios 

(= ο Θεός) κ.α.. 

β)  οι ελληνικές ονομασίες θεός, θέα (= λατινικά deus, dea) και 

Ζεύς (= λατινικά deus Zeus) προέρχονται από την αρχαία ελληνική 

(αιολική)  λέξη δέος   > δευς / Ζευς  με τροπή του δ σε θ και ζ, για 

εννοιολογικούς λόγους: δεύς > θεός/deus  = κοινό όνομα (ένας από 

τους θεούς) και δευς > Ζευς /Zeus = κύριο όνομα (ένας συγκεκριμέ-

νος θεός,  ο ανώτατος των θεών (= ο  Δίας). Τα δεύς, deus είναι  

τύποι με κατάληξή -υς/us αντί -εος και -εας,  δηλαδή όπως τα Ατρεύς, 

Οδυσσεύς, Θησέας κ.α.. 

Το λεξικό του Ησύχιου, που επικαλείται τον Αριστοφάνη, που 

στο «Αχαρνείς» 911 γράφει: «Βοιωτός:ψτωδ᾽ εμά Θειβαθεν, ίττω 

Δεύς», αναφέρει ότι ο Δίας λεγόταν και Δεύς, άρα οι ονομασίες δέος 

> Δεύς / Deus > Ζευς, που από αυτές  ακολούθως προήλθε η λέξη 

θεός,  παράγονται από το ρήμα δέω - δέομαι, μέσος μέλλων: δεήσο-

μαι και δεηθήσομαι, αόριστος Αʹ Εδεήθην κ.α. απ΄όπου και τα:  δέος, 

δέησις, δεηθείς   κ.α., όπως αναφέρει-ετυμολογεί και το αρχαίο 

«Μέγα Ετυμολογικό», πρβ «Δίας: Παρά την Διὸς γενικὴν, Δίας. ‘Η εις 

των Πελοπιδών. Γίνεται παρά το Δέος, Δεΐας• και εν συναλοιφή, 

Δείας, δια της ΕΙ διφθόγγου• ὁ δέος εμποιών». (Μέγα Ετυμολογικό 

ήγουν η Ελληνική Γραμματική, λέξη «Δίας»). 

Το αρχαίο ρήμα δέω (παθητική φωνή δέομαι) σημαίνει χρωστώ, 

οφείλω ευγνωμοσύνη, αισθάνομαι ηθική υποχρέωση κ.α., πρβ: «Ου 

πολλώ δεω χάριν έχει ,ω βουλή, ….» = λίγο ακόμη και θα χρωστώ, 

οφείλω ευγνωμοσύνη στον κατήγορό μου….»( Λυσίας «Υπέρ Αδυνά-

του λόγος»). Η λέξη  δέος, απ΄όπου δέος > δεύς ,  σημαίνει το με-

γάλο συναίσθημα που αισθανόμαστε, ύστερα από ευεργεσία ή από 

μια ωραία ή μεγάλη πράξη, εικόνα (θέα), δύναμη κ.α. Επομένως  η 

λέξη  δέος > δευς/ deus/Ζεύς > θεός σημαίνει αυτός που  μας προ-

καλεί το δέος, αυτός στον οποίο του χρωστούμε, του οφείλουμε χάρη 

για τα αγαθά που μας προσφέρει και γενικά  που ζούμε ή αυτός στον 

οποίο προστρέχουμε ή επικαλούμαστε, το «δοτήρα εάων». Δέηση = 

η «θέηση» = η παράκληση προς το θεό/ deus για το δέος του = τη 

βοήθεια του, τη στοργή του κ.α. Δευς = «ο δοτήρ των αγαθών και 

ζωής χορηγός». 

Ο Ησίοδος στη «θεογονία»  ονομάζει τους θεούς «δοτήρες ε-

άων» και η λέξη «δοτήρ» (λατινικά donor) ετυμολογείται από το ρήμα 

δίδω(μι) = δί(ν)ω, ρήμα που είναι συγγενές  του «δέω» (= έχω ανά-

γκη) απ΄όπου παράγεται η λέξη δέω >  δέος > Δεύς/Ζευς = ο μέγι-

στος θεός των «δοτήρων εάων» στη θρησκεία των Ολύμπιων θεών.  

Ζεύς/Δευς = αυτό που δίδει, ο δοτήρ εξ ου και Ζηνόβιος, Ζηνόδοτος 

κ.α. 
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

Α)  Επειδή ο θεός Δίας ή Ζευς είχε πάρα πολλές ιδιότητες,  είχε 

και πάρα πολλά ονόματα, καθώς και πολλές παραλλαγές τους, όπως 

τα : Δίας, Ζευς, Ταν, Ζαν/ Ζην ή Ζήνας κ.α. Προ αυτού η κλίση του 

ονόματός του ήταν με διπλό θέμα: Ο Ζευς, του Διός….. και οι λέξεις 

Δίας και Ζήνας (Ζηνόδοτος, Ζηνόβιος) σήμαιναν από κοινού το 

«για/δια (λατινικά de), το διότι της ζωής, αυτός που είναι η αιτία του 

ζειν»,  
« Ζήνα καὶ Δία, παραλλήλως χρώμενοι τοις ονόμασιν, ως καν ει λέγοιμεν δι᾽ ον ζώμεν.» 

(Αριστοτέλης «Περί Κόσμου» 401a.12-15) 
«Διότι, πράγματι, το όνομα του θεού είναι λόγος ακέραιος, τον οποίο έρχονται οι άν-

θρωποι και τον διχοτομούν και, αφού τον διχοτομήσουν, άλλοι μεν χρησιμοποιούν το ένα μέ-
ρος, άλλοι δε το άλλο - γι' αυτό άλλοι μεν τον αποκαλούν "Ζήνα", άλλοι δε "Δία" - μέρη πάντως, 
που, αν ενωθούν, δηλώνουν αμέσως τη φύση του θεού, φανερώνοντας δηλαδή ό,τι ακριβώς 
προσήκει στο όνομα να μπορεί να επιτελεί και να απεργάζεται με μία λέξη: να κάνει. Διότι 
αίτιος του ζην του δικού μας και του ζην όλων των άλλων όντων δεν είναι δυνατόν να' ναι άλλος 
κανείς, πλην ο άρχων και ο βασιλιάς των πάντων, ο άρχων και ο βασιλιάς του σύμπαντος 
κόσμου. Ορθότατα, λοιπόν, ονομάζεται όπως ονομάζεται ο θεός αυτός, στον οποίο οφείλουν 
αιωνίως το ζην τους όλα τα ζωντανά όντα. Το δε όνομα του, ενώ ήταν ένα, ενιαίο και ακέραιο, 
έχει διχοτομηθεί, έχει διαιρεθεί, όπως είπα, σε δύο ονόματα: στο "Δία" και στο "Ζήνα". (Πλάτων 
"Κρατύλος" 396.a.2 - 396.b.3) 

«Γι' αυτό τον λόγο, άλλωστε, τον ονόμασαν Ζήνα, επειδή οι άνθρωποι πιστεύουν πως 
εκείνος (ο Δίας) είναι το αίτιο του ζην, καθώς κάνει τους καρπούς να ωριμάζουν φτιάχνοντας 
τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες τον ονομάζουν, επίσης, Πατέρα για τη φροντίδα και 
την εύνοια που δείχνει προς όλους τους ανθρώπους αλλά και γιατί θεωρείται ως πρώτη αρχή 
του γένους των ανθρώπων, καθώς και Ύπατο και Βασιλιά, από την υπεροχή της εξουσίας του, 
αλλά και Ευβουλέα και Πάνσοφο, από τη σοφία που έχουν οι σωστές του συμβουλές. (Διόδω-
ρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 72 μτφ «Εκδόσεις Κάκτος») 

Β) Το ρήμα δέω απ΄όπου τα  ονόματα Δεύς/ Ζευς    είχε πολλές  

παραλλαγές, όπως τα δε(ύ)ω    > ζεύω/ ζεύγνυμι  = δέ(ν)ω σε δυο  

> δυγό – ζυγό > = το Δίς > Διας 

Γ) Επειδή ο θεός  Δευς/Ζευς θεωρούνταν και αυτός που ελέγ-

χει/κινεί τους κεραυνούς-βροχή, υπήρχε-βγήκε και το αιολικό ρήμα 

Δεύς > δεύω= βρέχω  (ρήμα συγγενές του δέω, όμως τώρα με την 

έννοια του ρέω αντί του ρέω > τρέχω)) που  και ως εξ αυτού μερικά 

λεξικά λένε ότι ο Δεύς / Ζευς ονομάστηκε έτσι, επειδή ήταν ο βροχο-

ποιός.  Επίσης, επειδή ο θεός Ζευς θεωρούνταν ως ο  δότης της ζωής 

και η ζωή, τόσο  στον  άνθρωπο, όσο και σε όλα τα ζώα,  προϋποθέτει 

καύση,  μερικά λεξικά ετυμολογούν το όνομα Ζεύς  από το ρήμα ζέω 

= καίω, ήτοι Ζεύς = αυτός που ανάβει τη φλόγα που καίει μέσα στις 

φλέβες των ζώων  και ως εξ αυτού έχουν πυρετό, θερμοκρασία: 
 «Ζευς: Κορνούτος εν τω περί Ελληνικής θεολογίας φησὶν, ότι ψυχή ἐστι τού παντὸς 

κόσμου, παρά το ζωή και αιτία είναι τοις ζώσι τού ζην• και διά τούτο βασιλεὺς λέγεται των 
όλων, ως και εν ημῖν ἡ ψυχή. ῍Η ότι έζησε μόνος των του Κρόνου παίδων, και οὐ κατεπόθη. 

῍Η ἀπὸ του ζην και του άω• το γὰρ ζωοποιόν ἐστι πνεῦμα. Ή παρα το ΖΑ και τὸ αὔω, τὸ 
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βοῶ, ὁ μεγάλως αύων. ῍Η παρὰ τὸ δέος• φοβερὸς γάρ. ῍Η παρὰ τὸ δεύω, το βρέχω, δεύσω, 
Δεὺς και Ζεύς• ὑέτιος γὰρ ὁ θεός. ῍Η παρά την ζέσιν• θερμότατος γάρ ὁ ἀήρ. ῍Η παρά το ζέω, 
Ζεύς, ως τρέω Τρεὺς, και Ἀτρεύς. Σημαίνει δε τέσσαρα• τὸν θεὸν, ἢ τον ουρανόν, ως το, Ζεύς 
δ᾽ ἐπεὶ οὖν Τρῶας• σημαίνει και τον Ποσειδῶνα, ως το, Ζεύς δε κατὰ πόντον ἐτάραξεν ση-
μαίνει και τὸν καταχθόνιον θεὸν, ως τὸ, Ζεύς τε καταχθόνιος. Ὁ Πλούτων, Ἰλιάδος ι. σημαίνει 
και τον ήλιον, ίκετ᾽ αιθέρα και Διός αυγάς. Διός• ὁ κανών• δύο κανόνες εἰσὶν οι μαχόμενοι• ὁ 

μεν εις λέγει, ότι πάν όνομα μονοσύλλαβον οξύτονον μακροκατάληκτον εἰς λήγον διά καθαρού 

του ΟΣ κλινόμενον τὸν χρόνον τής φυλάττει ευθείας και ἐν τη γενική• οιον, όμὼς, δμωός• θὼς, 
θωός• και ωφειλεν είναι Ζεύς, Ζευός• ὁ δε έτερος λέγει, ότι τα εις «εὺς» διά του «έοσ» κλίνο-
νται• και ωφειλεν είναι Ζεύς, Ζέος. Των ουν δύο κανόνων μαχομένων, εισήλθεν ἡ των Βοιωτων 
διάλεκτος, και εγένετο Ζεύς Διός. (Μέγα Ετυμολογικό Λεξικό, λέξη «Ζευς») 

 

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΑΤΩΝΑ, ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ  

ΚΑΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΞΗ ΘΕΟΣ 

 

Δεδομένου ότι η λέξη θεός, θεά έχει θέμα το μονοσύλλαβο θε-

, άρα  οι μόνες λέξεις με τις οποίες μπορεί να έχει ετυμολογική-γλωσ-

σολογική σχέση είναι αυτές που έχουν το ίδιο θέμα , δηλαδή το θε- 

(και όχι π.χ. αυτές με θέμα: θα-, θο-, θερ-, θετ, -θεμ-, θεα- κ.λπ.), 

και αυτές είναι, όπως προκύπτει από τα αρχαία λεξικά, μόνο: το ελ-

λειπτικό ρήμα θέ-ω (= κινούμαι ταχέως, ως ο θεός)  και οι αδύνατοι 

τύποι του αορίστου του ιδιόκλιτου ρήματος τίθημι-τίθεμαι  (αόριστος 

οριστική έθηκα,ες..,  υποτακτική θω,ης.., ευκτική θείην,ης, προστα-

κτική θες,θετω, θέντων, απαρέμφατο θείναι, μετοχή θεις, θείσα, 

θεν), ο λόγος που ο μεν Πλάτωνας θεωρεί ότι η λέξη θεός παράγεται 

από το ρήμα θέω και ο Ηρόδοτος από το ρήμα τίθημι. 

 

1. Ο Σωκράτης στον «Κρατύλος» (397 d) του Πλάτωνα (427-

347 π.Χ.) αναφέρει  ότι υποπτεύεται πως η λέξη «θεός»  παράγεται 

από αρχαίο ρήμα «θέω»  (= κινούμαι, εκδράμω ταχέως), απαρέμφατο 

«θείν», επειδή  οι πρώτοι θεοί που λάτρεψαν οι Έλληνες ‘ήσαν αυτοί 

που λατρεύουν ακόμη οι βάρβαροι, ήτοι ο ουρανός, ο ήλιος, η σελήνη 

και τα άστρα (οι αστερισμοί), που έχουν την ιδιότητα του «θείν (να 

κινούνται , να «θέουσιν») γύρω από τη  γη και , εννοείται, να προ-

σφέρουν αγαθά στα φυτά και στα ζώα, όπως θα δούμε αμέσως μετά 

να μας  επεξηγεί ο Πλούταρχος, πρβ:  «Σωκράτης: Τοιόνδε τοίνιν έγωγε υποπτεύω-
Φαίνονταί μοι οι πρώτοι των ανθρώπων των περί την Ελλάδα τούτους μόνους θεούς ηγείσθαι, 
ούσπερ νυν πολλοί των βαρβάρων, ήλιον και σελήνην, και γην και άστρα και ουρανόν. άτε 
γουν αυτά ορώντες πάντα αεί ιόντα δρόμω και θέοντα, από ταύτης της φύσεως της του θείν, 
θεούς αυτούς επονομάσαι. ύστερον δε κατανοούντες τούς άλλους πάντας ήδη τούτω τω ονό-
ματι προσαγορεύειν. έοικέ τι ό λέγω τω αληθεί ή ουδέν;»  (Πλάτων «Κρατύλος» (397 d).  
 Μετάφραση: «Μου φαίνονται ότι οι πρώτοι άνθρωποι που ήσαν στα Ελληνικά μέρη πίστευαν 
μόνον εκείνους τους θεούς, τους οποίους σήμερον πιστεύουν πολλοί βάρβαροι, τον ήλιο και 
τη σελήνη και τη γη και τα άστρα και τον ουρανό. Και επειδή έβλεπαν ότι όλα αυτά κινούνται 
με ταχύτητα και τρέχουν, από αυτήν τη φύση του «θειν», ονόμασαν αυτούς θεούς. Αργότερα 
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δε το εννόησαν και  όλοι οι άλλοι και με αυτό πλέον το όνομα τους ονομάζουν. Φαίνεται ωσάν 
αλήθεια αυτό το οποίον λέγω ή όχι;» (Πλάτων «Κρατύλος» (397 d).  

Ο Πλούταρχος στο «Περί των αρεσκώντων τοις Φιλοσόφοις φυ-

σικών δογμάτων») αναφέρει ό,τι και ο Πλάτωνας, όμως αυτά με επε-

ξηγήσεις, πρβ:  «… θεού γάρ έννοιαν έσχον από των φαινομένων αστέρων, δρώντες 
τούτους μεγάλης συμφωνίας όντας αιτίους, και τεταγμένας ανατολάς τε και δυσμάς, ημέραν τε 
και νύκτα, χειμώνά τε και θέρος, και τα υπό της γης ζωογονούμενα και καρπογονούμενα, διο 
πατήρ μεν έδοξεν αυτοίς ο ουρανός υπάρχειν, μήτηρ δε η γη τούτων δε ο μεν ουρανός, πατήρ, 
διά το τας των υδάτων εκχύσεις, σπερμάτων έχειν τάξιν, ή δε γη μήτηρ, διά το δέχεσθαι ταύτα 
και τίκτειν βλέποντες δ' αεί τους αστέρας θέοντας, αιτίους τε του θεωρείν ημάς ήλιόν τε 
και σελήνην, θεούς προσηγόρευσαν, εις δεύτερον δε και τρίτον τόπον τους θεούς διείλον, 
εις τε το βλάπτον και το ωφελούν και τους μεν ώφελούντας, Δία, Ήραν, Ερμήν, Δήμητραν τους 
δε βλάπτοντας Ποινάς, Εριννυας, Άρην, τούτους αφοσιoύμενοι» ( Πλούταρχος «Περί των αρε-
σκώντων τοις φιλοσοφοις», Βιβλίο Α’) 

Το αρχαίο «Μέγα Ετυμολογικό,  ήγουν η Ελληνική Γραμματική» 

(10/11ος μ.Χ. αι.) αναφέρει ό,τι αναφέρουν ο Πλάτωνας και ο Πλού-

ταρχος, όμως με επεξηγήσεις, πρβ: «Θεός, παρά το θέω το τρέχω, εις ον πάντες 
τρέχομεν, παρά το θέω και θεύω, θεός, ως φωλεύω φωλεός. Οι γαρ αρχαίοι , ως επι το πλεί-
στον, επί ηλίου και σελήνης και αστέρων (αστατούσι γαρ) ετίθεσαν το όνομα. Παρά το αεί θειν 
και κινείσθαι. Και επί του χωρίς τούτων λεγομένου θεού λέγοιτ’ αν,  παρά του πανταχού είναι 

και περιθείν ή παρά το θω το κατασκευάζω και ποιώ, ο πάντων ποιητής. (Μέγα Ετυμο-

λογικό ήγουν η Ελληνική Γραμματική) 

Συνεπώς κατά Σωκράτη-Πλάτωνα,  τον Πλούταρχο  και το αρ-

χαίο «Μέγα Ετυμολογικό» η λέξη «θεός»  παράγεται από το αρχαίο 

ελλειπτικό ρήμα  «θέω» (= εκδράμω, κινούμαι ταχέως) , επειδή, 

λένε, οι πρώτοί άνθρωποι λάτρευαν αρχικά τον ήλιο, τη σελήνη, τον 

ουρανό με τ’ αστέρια , που όλα «θέουσιν»  γύρω από τη γη και προ-

σφέρουν αγαθά στα φυτά και στα ζώα (τη βροχή, τον αέρα, το φως 

κ.α.), που χωρίς αυτά δεν ζει κανένα φυτό ή ζώο κ.α. Λαμβανομένου 

υπόψη ότι το αρχαίο ρήμα «θέω»  λέγεται και σύνθετα, πρβ: θεωρώ 

(= θέω + ορώ = κινούμαι και βλέπω), βοη-θέω,  βοήθεια = προς τη 

βοή που με καλεί κινούμαι άμεσα, διαθέω = δια-κινούμαι, τρέχω εδώ 

και εκεί κ.α., άρα η ετυμολογία που δίδουν ο Πλάτωνας και ο Πλού-

ταρχος για την ονομασία θεός από το θέω φαίνεται ορθή, όμως η 

πλήρη αλήθεια είναι αυτή που είδαμε πιο πριν, αλλά και θα δούμε 

λίγο πιο κάτω, μετά την ετυμολογία που δίδει ο Ηρόδοτος. 

 

2. Ο Ηρόδοτος (484-425 π.Χ.) στο «Ευτέρπη» (Β 52), σχετικά 

με την ονομασία «Θεοί», αναφέρει ότι παλιά, όπως άκουσε στη Δω-

δώνη, σε όλες τους τις θυσίες οι Πελασγοί προσεύχονταν στους θε-

ούς, χωρίς όμως να προφέρουν για κανέναν τους όνομα ή επωνυμία, 

αυτά τα πράγματα δεν τα είχαν ακούσει ακόμη και ονόμασαν τους 

θεούς τους έτσι , με τη λέξη «θεοί», για το λόγο ότι «αυτοί είχαν 

βάλει σε τάξη σε όλα τα πράγματα και τα είχαν μοιρασμένα», πρβ:«Έ-
θυον δε πάντα πρότερον οι Πελασγοὶ θεοίσι ἐπευχόμενοι, ως εγώ εν Δωδώνη οίδα ακούσας, 
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επωνυμίην δε ούδ᾽ ούνομα εποιεύντο οὐδενὶ αυτών· ου γαρ ακηκόεσάν κω. θεούς δε προσω-
νόμασάν σφεας από του τοιούτου ότι κόσμῳ θέντες τα πάντα πρήγματα και πάσας νομὰς 
είχον» (Ηρόδοτος 2.52). 

Συνεπώς κατά τον Ηρόδοτο η λέξη «θεός - θεοί», όπως υποθέ-

τει απο αυτά που του είπαν  οι Πελασγοί της Δωδώνης, παράγεται από 

το αρχαίο ελληνικό ρήμα «τίθημι-τίθεμαι» , υποτακτική θέτω, μετοχή 

τεθείς - τιθέντες κ.α. ….. Αόριστος β έθηκα, υποτακτικη θω,θης…  

προστακτικη θες, θετω,θέτε,θέντων,  μετοχή θεις, θεισα,θεν…  

 

Ωστόσο  η πραγματικότητα, σχετικά με την ετυμολογία της λέ-

ξης θεός,   είναι αυτή που είδαμε πιο πριν. Δηλαδή  η λέξη θεός προ-

έκυψε ως  παραλλαγή της αιολικής λέξης  δεύς = λατινικά deus με 

τροπή του δ/d  σε θ για εννοιολογικούς λόγους. Η λέξη δευς > deus 

/ ζευς/ θεός = κοινό όνομα,  ένας από τους θεούς, ενώ  Ζευς = κύριο 

όνομα, ένας συγκεκριμένος θεός, ο Δίας, ο πατέρας των θεών 

(Jupitter). Ακολούθως από τη λέξη θεός προέκυψε το ρήμα θεός > 

θέω (= τρέχω ταχέως, ως ο θεός)  και  οι λέξεις θεός >  θεώνω,  θέω 

> θοος-θους κ.α. 

 

Σημειώνεται ότι: 

Α) Κατ’ άλλους η λέξη θεός παράγεται από το ρήμα θεάω -ώ 

(παθητική φωνή θεάομαι -ώμαι) και συνεπώς  ως Θεός ορίζεται αυτός 

που επιβλέπει τα πάντα, κάτι που δεν είναι σωστό, γιατί το ρήμα θεάω 

– ώ παράγεται από το ουσιαστικό η θέα. Απλά η λέξη θέα έχει συγγέ-

νεια με τη λέξη δέος > θεός/deus. Θέα = η όψη, αυτό που βλέπουμε 

και συνάμα μας προκαλεί το δέο-θέος > θέα. 

Β) Ο Πλάτων, όπως είδαμε πιο πριν, λέει ότι ο ουρανός, ο ήλιος,  

τα άστρα και η γη κινούνται. Στην πραγματικότητα ο ουρανός δεν 

κινείται, είναι απλώς χώρος και  η γη κινείται (περιστρέφεται -  γυρί-

ζει) γύρω από τον ήλιο και όχι ο ήλιος γύρω από τη γη, όπως νόμιζαν 

οι αρχαίοι. Μόνο η σελήνη πράγματι γυρίζει γύρω από τη γη. Η περι-

στροφή της γης γύρω από τον ήλιο διαρκεί ένα έτος και η της σελήνης 

γύρω από τη γη ένα μήνα. Και η κίνηση του ήλιου, της σελήνης και 

των αστέρων γύρω από τη γη δημιουργούν τις γεωγραφικές ζώνες, 

τις ημέρες,  τις νύχτες, τους μήνες, τις εποχές, τα έτη, που χαρίζουν 

στη γη ωφέλειες, αλλά και βλάβες, χαρίζουν – δημιουργούν τη ζωή, 

αλλά και το θάνατο. Ο Χειμώνας χαρίζει -φέρνει τα χιόνια και τις βρο-

χές που θα ποτίσουν τη γη, η Άνοιξη φέρνει το ξύπνημα της φύσης, 

τον έρωτα και τις γεννήσεις στα ζώα, τις ανθοφορίες και τις καρπο-

φορίες στα φυτά κ.α. , το Φθινόπωρο φέρνει τη μετανάστευση ή τη 

χειμέρια νάρκη στα φυτά και στα ζώα κ.α.  
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 Η ΛΕΞΗ ΘΕΟΣ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ: GOD,  GOTT, ΑΛΑΧ 

Κ.ΛΠ. 

 

Οι λέξεις Θεός και  Θεά στα Αγγλικά  λέγονται God και Goddess, 

στα Γερμανικά Gott (= θεός) και Gottin (= θεά), στα  Λατινικά Deus 

(= θεός) και Dea (= θεά),  στα Ιταλικά Dio (= θεός) και Diva (= θεά), 

στα Γαλλικά Dieu, στα Ισπανικά Dios κ.α. Η λατινική ονομασία Deus 

και Dea, είναι φανερό,  προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό (σ) Δευς 

- Ζευς και ακολούθως από το λατινικό Deus προέρχονται το ιταλικό 

Dio, το  γαλλικό Dieu κ.λπ.. 

Οι λέξεις Θεός και  Θεά στην Αγγλική γλώσσα  λέγονται God και 

Goddess και στη Γερμανική Gott (= θεός) και Gottin (= θεά).  

Οι ονομασίες  God (αγγλικά) = γερμανικά Gott, σύμφωνα με 

τους λεξικογράφους Skinner (1671), Bailey (1721) και Johnson 

(1755), William Camdeκ. κ.α., προέρχονται από τη μετάφραση στα 

αγγλικά του ελληνικού επίθετου αγαθός,ή,ό  = αγγλικά "good" = 

γερμανικά gut(t) και αυτό επειδή ο θεός (Deus) θεωρείται ότι είναι 

αγαθός (agathos = καλός) σε σχέση με το δαίμονα ( Daemon). Δη-

λαδή στα αγγλικά έχουμε συμφυρμό των λέξεων good  + Deus > 

God. Εκ της ελληνικής και μέσω της Καινής Διαθήκης προέρχονται 

και τα: Crist = Χριστός (ο κεχρισμένος), Daemon = Δαίμονες, Apostol 

= Απόστολος κ.λπ..   

Η λέξη θεός στην Αραμαϊκή λέγεται  "Ελωί" : «Ελωί, Ελωί, 

λαμά, σαβαχθανί» (Μαρκ. 15:34) και στα εβραϊκά  “Ελ /Ηλ» (αρχαία 

Βαβυλωνιακά Βηλ) > ελληνικά Ηλίας:  "Ηλί, Ηλί, λαμά σαβα-

χθανί" (Ματθ. 27:46). Ελισαιέ (= «Ο Θεός είναι σωτηρία»), Μιχα-ήλ 

(= «Ποιος είναι όμοιος με το Θεό;»), Εμμανου-ήλ (= ο Θεός μαζί σας, 

ο Θεός μεθ ημών), Ισμαήλ, Ισραήλ κ.α.  

Η λέξη θεός στα αραβικά λέγεται Αλλάχ, από το αραβικό άρθρο 

«αλ» (= ο,η,το) και τη λέξη «αλάχ ή ηλάχ» (= Θεός), κάτι ως και άλ-

γευρα κ.α. 

 

3. ΟΙ 12 ΜΗΝΕΣ, ΟΙ 12 ΘΕΟΙ, ΟΙ 12 ΩΡΕΣ ΤΑ 12 ΖΩΔΙΑ 

 

Ο Ηρόδοτος στο βιβλίο του « Ευτέρπη», αναφέρει ότι οι ιερείς 

της Αιγύπτου  (Μέμφιδος κ.α.) του είπαν, όταν είχε πάει στην Αίγυ-

πτο, πως οι Αιγύπτιοι είναι πρώτοι που ανακάλυψαν, παρατηρώντας 

τα άστρα,  το ηλιακό  έτος, που είναι πιο σωστό από το σεληνιακό 

που είχαν οι Έλληνες,  και χώρισαν τις εποχές του σε δώδεκα μέρη, 

12 μήνες και κάθε μήνα σε 30 ημέρες και ακολούθως αυτοί πρώτοι 

αφενός έδωσαν επωνυμίες στους 12 θεούς , που πρώτα δεν είχαν και 

αφετέρου έκαναν εικόνες, βωμούς, γιορτές, αγάλματα και ναούς 

στους θεούς και από αυτούς μετά αυτά τα πήραν οι Έλληνες (βλέπε 

Ηρόδοτος Β 4 και Β 58). Αρχικά οι Θεοί στην Αίγυπτο δεν είχαν, λέει,  
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ανθρώπινη μορφή, επειδή είχαν θεοποιηθεί ο ήλιος, η σελήνη και 

άλλα φυσικά στοιχεία του σύμπαντος. Μετά   οι θεοί είχαν ανθρώπινη 

μορφή, επειδή ήταν  άνθρωποι που θεοποιήθηκαν λόγω των ευεργε-

σιών που είχαν κάνει ως ηγεμόνες εν ζωή(βλέπε Β 142-146), κάτι 

που ξεκαθαρίζει πιο καλά ο Διόδωρος, όπως θα δούμε πιο κάτω. 

Ακολούθως οι Αιγύπτιοι, λέει πάντα ο Ηρόδοτος,  έδωσαν σε 

κάθε μήνα από ένα θεό (εννοεί τα καλούμενα σήμερα 12 ζώδια) να 

τον κυβερνά,  ώστε ο κάθε μήνας και η κάθε ημέρα να ανήκουν σε 

έναν από τους θεούς αυτούς και εξ αυτών να κάνουν  μαντέματα 

(βλέπε Ηρόδοτος Β 82-83) και σ’ αυτό μετά  τους μιμήθηκαν οι Έλ-

ληνες, δίνοντας και αυτοί ονόματα, ασχολίες κ.λπ. στους θεούς τους 

που πρώτά δεν είχαν.  

Οι πρώτοι θεοί των Ελλήνων ήταν, λέει ο Ηρόδοτος,  αυτοί που 

είχαν οι Πελασγοί. Οι Πελασγοί, λέει επίσης ο Ηρόδοτος στο εδάφιο 

Α.56, ήταν ένα βάρβαρο έθνος από το οποίο αποκόπηκαν πρώτα οι 

Δωριείς και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το Ελληνικό, και σ’ αυτό μετά 

προστέθηκαν όλοι Πελασγοί (Ίωνες, Αιολείς κ.α.), καθώς και πολλοί 

άλλοι βάρβαροι  Ο Ηρόδοτος αναφέρει επίσης ότι οι Βαβυλώνιοι είναι 

εκείνοι που ανακάλυψαν το ηλιακό ρολόι και χώρισαν τη μέρα σε 12 

μέρη, τις 12 ώρες και από εκεί τις πήραν οι Έλληνες (βλέπε Ηρόδοτος 

Β.109). 

 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΟΥΣ ΘΕΟΥΣ 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης  στο «Βιβλιοθήκης Ιστορικής, Πρώτη» 

(1.6-13) λέει καταρχήν ότι αρχίζει την καταγραφή της  ιστορίας του 

από τα γεγονότα της Αιγύπτου,  επειδή οι πρώτοι μύθοι για τη γένεση 

των Θεών ανάγονται στην Αίγυπτο και εκεί λέγεται  πως έγιναν οι 

αρχαιότερες αστρονομικές παρατηρήσεις. Στη συνέχεια λέει ότι  οι  

Αιγύπτιοι του είπαν, όταν πήγε εκεί, ότι κατά τη γένεση του παντός,  

οι πρώτοι άνθρωποι στον κόσμο γεννήθηκαν στο τόπο τους λόγω του 

ότι έχουν καλό κλίμα κ.λπ. και  επίσης ότι οι πρώτοι άνθρωποι, που 

γεννήθηκαν τα πανάρχαια χρόνια στην Αίγυπτο, όταν σήκωσαν το 

κεφάλι και κοίταξαν τον ουρανό, έμειναν κατάπληκτοι, γέμισαν δέος 

για τη φύση του σύμπαντος και θεώρησαν πως δύο θεότητες υπάρ-

χουν αιώνιες και πρώτες, ο ήλιος και η σελήνη, που τους ονόμασαν 

Όσιρι και Ίσιδα, βασισμένοι σε κάποια συγκεκριμένη ετυμολογία για 

το κάθε όνομα. Μεθερμηνευόμενο στα Ελληνικά Όσιρις θα πει «πο-

λυόφθαλμος», και εύλογα, γιατί ο ήλιος απλώνει παντού τις ακτίνες 

του σαν πολλά μάτια που βλέπουν όλη τη στεριά και τη θάλασσα. 

Όσο για το όνομα Ίσις, μεθερμηνευόμενο, λέει,  στα Ελληνικά, ση-

μαίνει Αρχαία, από την προαιώνια και πανάρχαια γέννηση της. Την 

παριστάνουν με κέρατα στο κεφάλι, τόσο από την όψη της 
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ημισελήνου που αποκτά, όσο και από την αγελάδα, που θεωρείται 

ιερό ζώο στους Αιγυπτίους.  

Ο Διόδωρος αναφέρει επίσης ότι οι  Αιγύπτιοι του είπαν πως στο 

γένος των θεών αρχικά ανήκαν μόνο οι καλούμενοι  θεοί του ουρανού  

και μετά και οι επίγειοι, που ήταν κάποτε θνητοί. Οι πρώτοί θεοί, οι 

θεοί του ουρανού,  ήταν οι θεοποιήσεις  των κύριων στοιχείων του 

σύμπαντος, που για τους Αιγυπτίους αρχικά ήταν  ο ήλιος και η σε-

λήνη, που στα Αιγυπτιακά λεγόταν Όσιρις και Ίσιδα και στα ελληνικά 

Διόνυσος και Δήμητρα, και μετά προστέθηκαν-θεοποιηθήκαν και τα 

πέντε στοιχεία που εκπέμπουν, δίνοντας ο ένας το στοιχείο του πυρός 

και του πνεύματος, η άλλη του υγρού και του ξηρού, ενώ κι οι δυο 

μαζί τον αέρα, και τα οποία ονόμασαν το πνεύμα Δία ή Αμμωνα, το 

πυρ  Ήφαιστο, το υγρό Ωκεάνη, το ξερό Γη ή Δήμητρα και τον αέρα 

Αθηνά. 

 Μετά στο γένος των θεών προστέθηκαν και οι επίγειοι θεοί, 

δηλαδή διάφοροι θνητοί, που ήταν κυρίως βασιλιάδες, οι οποίοι, ε-

πειδή είχαν κάνει εν ζωή μεγάλες ευεργεσίες στον κόσμο, μετά θά-

νατο ανακηρύχθηκαν θεοί, δηλαδή έγινε κάτι όπως σήμερα με το Χρι-

στό και τους αγίους, που εν ζωή ήσαν άνθρωποι. Μάλιστα, επειδή 

πολλοί από τους θεούς αυτούς δεν πήραν δικό τους όνομα, αλλά των 

ήδη υπαρχόντων θεών, γι αυτό και υπάρχουν, λέει,  οι συνωνυμίες, 

όπως ο ήλιος το αστέρι, ο Ήλιος ο Θεός και ο Ήλιος ο άνθρωπος 

κ.α. Από τους βασιλιάδες που ανακηρύχτηκαν  επίγειοι θεοί πρώτος 

ήταν κάποιος που ονομάστηκε  Ήλιος, όνομα που πήρε από το θεό 

ήλιο (δηλαδή έγινε κάτι όπως λέμε σήμερα ο θεός Χριστός και ο άν-

θρωπος Χρήστος), όμως ίσως να ήταν, λέει,  και ο Ήφαιστος πρώτος 

βασιλιάς. Κατόπι βασίλεψε ο Κρόνος που παντρεύτηκε την αδελφή 

του Ρέα και γέννησε, σύμφωνα με μερικούς μυθολόγους, τον Όσιρι 

και την Ίσιδα, ενώ κατά τους περισσότερους, το Δία και την Ήρα που 

για την αρετή τους, κυβέρνησαν το σύμπαν. Από αυτούς γεννήθηκαν 

πέντε θεοί, που τα ονόματα τούτων των παιδιών ήταν Όσιρις, Ίσις, 

Τυφών, Απόλλων και Αφροδίτη και ο μεν Όσιρις πάει να πει Διόνυσος, 

ενώ η Ίσις πλησιάζει περισσότερο στη Δήμητρα. Με αυτήν ενώθηκε ο 

Όσιρις, ανέλαβε τη βασιλεία κι έκαμε πολλά προς όφελος της κοινω-

νίας.  

Συγκεκριμένα ο Διόδωρος, σχετικά με τους θεούς των Αιγυ-

πτίων, αναφέρει τα εξής: 
«Επειδή ανάγονται στην Αίγυπτο οι πρώτοι μύθοι για τη γένεση των Θεών και λέγεται 

πως εκεί έγιναν οι αρχαιότερες αστρονομικές παρατηρήσεις, καθώς επίσης έργα πολλά και 
αξιόλογα εξιστορούνται μεγάλων ανδρών, θ’ αρχίσουμε την ιστορία μας από τα γεγονότων της 
Αιγύπτου. 

Οι Αιγύπτιοι υποστηρίζουν ότι, κατά τη γένεση του παντός, οι πρώτοι άνθρωποι δη-
μιουργήθηκαν στην Αίγυπτο, επειδή το κλίμα της χώρας είναι εύκρατο και εξαιτίας της φύσης 
του Νείλου. Επειδή τούτος ο ποταμός είναι γόνιμος και παρέχει αφθονία αυτοφυούς τροφής, 
εύκολα μπορεί να εκθρέψει ό,τι απέκτησε ζωή….. 
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 Οι πρώτοι άνθρωποι, που γεννήθηκαν τα πανάρχαια χρόνια στην Αίγυπτο, όταν σή-
κωσαν το κεφάλι και κοίταξαν τον ουρανό, έμειναν κατάπληκτοι, γέμισαν δέος για τη φύση του 
σύμπαντος και θεώρησαν πως δύο θεότητες υπάρχουν αιώνιες και πρώτες, ο ήλιος και η σε-
λήνη, που τους ονόμασαν Όσιρι και Ίσιδα, βασισμένοι σε κάποια συγκεκριμένη ετυμολογία 
για το κάθε όνομα. Μεθερμηνευόμενο στα Ελληνικά Όσιρις θα πει «πολυόφθαλμος», και εύ-
λογα, γιατί ο ήλιος απλώνει παντού τις ακτίνες του σαν πολλά μάτια που βλέπουν όλη τη στεριά 
και τη θάλασσα. Μ' αυτό συμφωνούν και τα λόγια του ποιητή (Όμηρου), που λέει «Ο ήλιος 
που τα πάντα βλέπει και τα πάντα ακούει». Αλλά κι από τους αρχαίους Έλληνες μυθογράφους 
μερικοί ονομάζουν τον Όσιρι και Διόνυσο ή, με κάποια παραλλαγή, Σείριο. Από αυτούς ο Εύ-
μολπος, στον Βακχικό Ύμνο του λέει: «Του Διόνυσου, που λάμπει σαν αστέρι, κάθε ακτίνα 
πυρωμένο μάτι». Και ο Ορφέας: «Γι' αυτό τον λένε Φάνη και Διόνυσο….. .   

Όσο για το όνομα Ίσις, μεθερμηνευόμενο στα Ελληνικά, σημαίνει Αρχαία, από την 
προαιώνια και πανάρχαια γέννηση της. Την παριστάνουν με κέρατα στο κεφάλι, τόσο από την 
όψη της ημισελήνου που αποκτά, όσο και από την αγελάδα, που θεωρείται ιερό ζώο στους 
Αιγυπτίους. Τούτοι οι δυο θεοί, πιστεύουν, κυβερνούν το σύμπαν, τρέφοντας και αυξάνοντας 
τα πάντα, με τις τρεις εποχές που απαρτίζουν, μέσω μιας αόρατης κίνησης, τον πλήρη κύκλο, 
την άνοιξη, το καλοκαίρι και τον χειμώνα" τούτες οι εποχές, αν και αντίθετες η μια στην άλλη, 
συναπαρτίζουν το έτος σε τέλεια αρμονία. Στην ουσία, τούτοι οι θεοί παρέχουν όλα τα φυσικά 
στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη γέννηση των πάντων, δίνοντας ο ένας το στοιχείο του 
πυρός και του πνεύματος, η άλλη του υγρού και του ξηρού ενώ κι οι δυο μαζί του αέρα-από 
τούτα τα στοιχεία γεννιούνται και τρέφονται τα πάντα. Γι' αυτό και το σώμα του σύμπαντος 
απαρτίζεται από ήλιο και σελήνη και τα μέρη του είναι τα πέντε που προ ανέφερα, δηλαδή το 
πνεύμα, το πυρ, το ξηρό, το υγρό και τελευταίο το αερώδες, όπως στον άνθρωπο καταμετρούμε 
κεφάλι, χέρια, πόδια και τα υπόλοιπα μέρη, έτσι ακριβώς και το σώμα του σύμπαντος αποτε-
λείται εξ ολοκλήρου από τα προαναφερθέντα στοιχεία. 

 Καθένα απ' αυτά το θεώρησαν θεό και στο καθένα οι πρώτοι άνθρωποι στην Αίγυπτο 
που χρησιμοποίησαν διαρθρωμένη γλώσσα έδωσαν ιδιαίτερο όνομα, σύμφωνα με τη φύση 
του. Το πνεύμα το ονόμασαν, μεθερμηνεύοντας τη λέξη τους, Δία, κι επειδή αυτός ήταν η πηγή 
της ψυχής των ζώων, τον θεώρησαν υπό μίαν έννοια πατέρα των πάντων. Μ' αυτό, λένε, συμ-
φωνεί κι ο μεγαλύτερος ποιητής των Ελλήνων (ο Όμηρος), όταν λέει πως «τούτος ο θεός είναι 
πατέρας ανθρώπων και θεών». Το πυρ το είπανε Ήφαιστο, όπως ερμηνεύεται η λέξη, θεωρώ-
ντας το θεό μεγάλο που συντελεί τα μάλα στη γέννηση και στην πλήρη ανάπτυξη των πάντων. 
Τη γη, πάλι, τη θεώρησαν κάτι σαν αγγείο που κρατάει κάθε τι που φύεται και την αποκάλεσαν 
μητέρα. Οι Έλληνες, την αποκαλούν παραπλήσια, Δήμητρα, παραφθείροντας ελαφρά με τον 
καιρό τη λέξη - γιατί παλαιά την ονόμαζαν Γημητέρα, όπως μαρτυρά και ο Ορφέας, όταν λέει 
«Γη μητέρα όλων, Δήμητρα πλουτοδότρα». Το υγρό στοιχείο, λένε, οι παλαιοί το ονόμασαν 
Ωκεάνη, που αν μεταφραστεί σημαίνει Τροφή-μητέρα, αν και μερικοί Έλληνες το εκλαμβάνουν 
ως Ωκεανό, για τον οποίο και ο ποιητής (Όμηρος) λέει «Τον Ωκεανό, τη φύτρα των θεών, και 
την Τηθύ τη μάνα».  οι Αιγύπτιοι θεωρούν Ωκεανό τον ποταμό τους τον Νείλο, όπου γεννήθηκαν 
και οι θεοί τους, επειδή απ' όλον τον κόσμο μόνο στην Αίγυπτο υπάρχουν τόσο πολλές πόλεις 
που έκτισαν οι αρχαίοι θεοί, Δίας, Ήλιος, Ερμής, Απόλλων, Παν, Ειλείθυια κι άλλοι πολλοί. 
Τον αέρα τον ονόμασαν, λένε, Αθηνά, όπως μεταφράζεται η λέξη, και τη θεώρησαν κόρη του 
Δία, παριστάνοντας την παρθένο, επειδή ο αέρας από τη φύση του δεν φθείρεται και φτάνει 
στα πέρατα του σύμπαντος· εξ αυτού προκύπτει και ο μύθος ότι γεννήθηκε από το κεφάλι του 
Δία. Την ονόμασαν και Τριτογένεια, επειδή κάθε χρόνο αλλάζει τρεις φορές τη φύση της, ά-
νοιξη, καλοκαίρι και χειμώνα. Αποκαλείται και Γλαυκώπις, όχι όμως όπως νομίζουν μερικοί 
Έλληνες, επειδή έχει γαλανά μάτια, πράγμα ανόητο, αλλά επειδή ο αέρας έχει γαλαζωπή 
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απόχρωση. Τούτες οι πέντε θεότητες, λένε, επισκέπτονται την οικουμένη και παρουσιάζονται 
στους ανθρώπους με τη μορφή ιερών ζώων, αλλά μερικές φορές και με τη μορφή ανθρώπων ή 
και αλλιώς" κι αυτό δεν είναι μύθος αλλά είναι δυνατό να γίνεται, αν είναι αληθινό το ότι αυτοί 
έχουν δημιουργήσει τα πάντα. Και ο ποιητής (Όμηρος), που πήγε στην Αίγυπτο και άκουσε 
τούτες τις ιστορίες από τους ιερείς, κάπου στην ποίηση του θεωρεί τούτο το φαινόμενο ως 
γεγονός: Και θεοί που μοιάζουν με ξένους από άλλο μέρος, μεταμορφωμένοι σε κάθε είδους 
ανθρώπους τριγυρίζουν στις πόλεις για να δουν την αλαζονεία μα και την ευνομία των ανθρώ-
πων». Αυτά λένε οι Αιγύπτιοι για τους θεούς του ουρανού που γεννήθηκαν από την αιωνιότητα.  

 Πέρα απ' αυτούς, λένε, υπάρχουν κι άλλοι θεοί, επίγειοι, που ήταν κάποτε θνητοί, αλλά 
κέρδισαν την αθανασία, επειδή είχαν σύνεση και ευεργέτησαν το ανθρώπινο γένος, μερικοί 
μάλιστα από τους οποίους υπήρξαν και βασιλείς της Αιγύπτου. Αν μεταφραστούν τα ονόματα 
τους, μερικοί είναι συνώνυμοι με τους ουράνιους θεούς, ενώ άλλοι έχουν δική τους ονομασία, 
όπως ο Ήλιος, ο Κρόνος και η Ρέα, ακόμη και ο Δίας που μερικοί αποκαλούν Άμμωνα, καθώς 
και η Ήρα, ο Ήφαιστος, η Εστία και τέλος ο Ερμής. Ο Ήλιος ήταν ο πρώτος βασιλιάς των 
Αιγυπτίων, ομώνυμος με το άστρο του ουρανού. ……. Κατόπι βασίλεψε ο Κρόνος που πα-
ντρεύτηκε την αδελφή του Ρέα και γέννησε, σύμφωνα με μερικούς μυθολόγους, τον Όσιρι και 
την Ίσιδα, ενώ κατά τους περισσότερους, τον Δία και την Ήρα που για την αρετή τους, κυβέρ-
νησαν το σύμπαν. Από αυτούς γεννήθηκαν πέντε θεοί, ένας κάθε μέρα από τις πέντε που πα-
ρεμβάλλουν οι Αιγύπτιοι τα ονόματα τούτων των παιδιών ήταν Όσιρις, Ίσις, Τυφών, Απόλλων 
και Αφροδίτη και ο μεν Όσιρις πάει να πει Διόνυσος, ενώ η Ίσις πλησιάζει περισσότερο στη 
Δήμητρα. Με αυτήν ενώθηκε ο Όσιρις, ανέλαβε τη βασιλεία κι έκαμε πολλά προς όφελος της 
κοινωνίας……. 

 Υπάρχει μεγάλη διχογνωμία γι αυτούς τους θεούς (τους επίγειους). Την ίδια θεά άλλοι 
αποκαλούν Ίσιδα, άλλοι Δήμητρα, άλλοι Θερμοφόρο, άλλοι Σελήνη, άλλοι Ήρα κι άλλοι με όλα 
τα ονόματα αυτά. Παρομοίως, το Όσιρι άλλοι λένε πως είναι ο ίδιος με το Σάραπι, άλλοι με το 
Διόνυσο, άλλοι με τον Πλούτωνα, άλλοι με τον Άμμωνα, μερικοί μάλιστα με το Δία, ενώ πολλοί 
τον θεωρούν ίδιο με τον Πάνα, υπάρχουν όμως και μερικοί που λένε ότι ο Σάραπις είναι ο θεός 
που οι Έλληνες ωνομάζουν Πλούτωνα……. Φαίνεται  πως ο Ώρος ήταν ο τελευταίος από τους 
θεούς που βασίλεψαν στη χώρα, μετά τη μετάσταση του πατέρα του Όσιρι από το γένος των 
Ανθρώπων. Λένε επιπλέον ότι μεθερμηνευόμενο το όνομα Ώρος δηλώνει τον Απόλλωνας, ότι 
έμαθε την ιατρική και τη μαντική τέχνη από την μητέρα του την Ίσιδα και ότι με τους χρησμούς 
και τις θεραπείες ευεργετεί το γένος των ανθρώπων ….» .(Διόδωρος Σικελιώτης «Βιβλιοθήκης 
Ιστορικής, Πρώτη» 1.6-13). 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5, 64- 77) αναφέρει ότι οι Κρήτες διη-

γούνται το μύθο που λέει ότι οι περισσότεροι από τους θεούς: Δίας,  

Απόλλων,  Ερμής, Αθηνά κ.λπ. γεννήθηκαν στην Κρήτη και επειδή 

πήγαν και σε πολλά άλλα μέρη κάνοντας ευεργεσίες, μετά το θάνατο 

και τη μετάσταση τους από τους ανθρώπους στους ουρανούς, θεω-

ρήθηκαν ως οι πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου, επειδή οι άνθρωποι 

νομίζουν ότι και από εκεί που βρίσκονται, μπορούν ακόμη να τους 

ευεργετούν («Τούτοι, λοιπόν, οι θεοί, έχοντας ευεργετήσει σε μεγάλο 

βαθμό τη ζωή των ανθρώπων, δεν αξιώθηκαν μόνο να λάβουν αθά-

νατες τιμές, αλλά θεωρήθηκαν επίσης πως ήταν οι πρώτοι που κατοί-

κησαν στον 'Όλυμπο, μετά τη μετάσταση τους από τους ανθρώπους», 

Διόδωρος 5.66). Έτσι, συνεχίζει να λέει ο Διόδωρος, από τους τόπους 
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και τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος που πήγαιναν οι εν 

λόγω κρητικοί Θεοί και για παράδειγμα ο Απόλλωνας ονομάστηκε Λύ-

κιος, Πύθιος και η Άρτεμη Εφεσία, Περσία  παρόλο που και οι δυο 

είχαν γεννηθεί στην Κρήτη. Επομένως οι αρχαίοι Κρήτες είπαν στο 

Διόδωρο ότι οι θεοί τους αρχικά ήσαν άνθρωποι,  κάτι όπως και ο 

Χριστός και οι Άγιοι σήμερα: 
<< Οι περισσότεροι, επίσης, από τους θεούς, σύμφωνα με τους μύθους τους. ‘έγιναν 

στο νησί τους, θεοί που για τις ευεργεσίες που πρόσφεραν σ’ όλη την ανθρωπότητα  δέχτηκαν 
τιμές αθάνατες… …   (Διόδωρος Σικελιώτης 5.64) 

«Τούτοι, λοιπόν, οι θεοί, έχοντας ευεργετήσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των ανθρώπων, 
δεν αξιώθηκαν μόνο να λάβουν αθάνατες τιμές, αλλά θεωρήθηκαν επίσης πως ήταν οι πρώτοι 
που κατοίκησαν στον 'Όλυμπο, μετά τη μετάσταση τους από τους ανθρώπους……. », Διόδω-
ρος 5.66-72). 

 «…και μετά την εκ γης οι μετάστασιν εις τον ουρανόν» (Διόδωρος 5.72 ),«….. εξ αν-
θρώπων εις θεούς μετάστασιν» (Διόδωρος 3.57, 3.61 κ.α.),  

 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΟ 

 
Στην Ελλάδα καθιερώθηκαν οι εξής δώδεκα θεοί, σύμφωνα και 

με την ειδικότητα και τη γενεαλογία τους: 

Ο Δίας, ο γιος του βασιλιά Κρόνου και της Ρέας,  ο οποίος θε-

ωρούνταν  ο πατέρας των θεών και των ανθρώπων και ως εξ αυτού 

και ο ηγεμών του Ολύμπου και των πάντων,   

η Ήρα, αδελφή και σύζυγος του Δία και η θεά προστάτιδα του 

γάμου,   

η Δήμητρα, αδελφή του Δία και θεά της γεωργίας,  

ο Ποσειδώνας, αδελφός του Δία και θεός της θάλασσας,  

η Εστία, αδελφή του Δία και θεά του σπιτιού,  

η Αφροδίτη, κόρη του Κρόνου, όμως αφρογέννητη και θεά 

της νεότητας και της ομορφιάς,  

η Άρτεμη, κόρη του Δία και της Λητούς και θεά της εξοχής 

και του κυνηγίου,  

η Αθηνά, κόρη του Δία και της Μήτιδας και θεά της σοφίας 

και του πνεύματος,  

ο Απόλλωνας, γιος του Δία και της Λητούς , δίδυμος αδελφός 

της Άρτεμης και  θεός της μουσικής, της μαντικής, της ιατρικής κ.α.,   

ο Ερμής, γιος του Δία και της Μαίας και θεός του Εμπορίου, 

των Ερμηνειών, πρεσβευτών κ.α.,  

ο Άρης, γιος του Δία και της Ήρας και θεός τους πολέμου,    

ο Ήφαιστος,  γιος του Δία και της  Ήρας και θεός της φωτιάς 

και της μεταλλουργίας. 

 

ΟΙ ΘΝΗΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ  ΗΜΙΘΕΟΙ 
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Οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν μόνο θεούς, αλλά και ημίθεους, 

επειδή θεωρούσαν ότι οι Ολύμπιοι θεοί τους ήταν άνθρωποι που μετά 

το θάνατο και τη μετάστασή τους στους ουρανούς - Όλυμπο ανακη-

ρύχτηκαν, αναγορεύτηκαν αθάνατοι, θεοί, όπως είδαμε πιο πριν. Με 

την ονομασία  «θεοί» καλούνταν  όσοι από τους ανθρώπους είχαν και 

τους δυο  γονείς θεούς (δηλαδή και οι δυο γονείς τους είχαν μετά  

θάνατο ανακηρυχθεί θεοί) και με την ονομασία «ημίθεοι» όσοι είχαν 

τον ένα γονέα θεό και τον άλλο θνητό. Για παράδειγμα ο θεός Απόλ-

λωνας και η θεά Άρτεμη  θεωρούνταν θεοί, γιατί ήταν παιδιά του θεού 

Δία και της θεάς Ήρας, ενώ ο Μίνωας και ο Ραδάμανθυς θεωρούνταν 

ημίθεοι, γιατί ήταν παιδιά του θεού Δία και της θνητής πριγκίπισσας 

Ευρώπης. Με την ονομασία «θνητοί» καλούνταν όχι όλοι οι άνθρω-

ποι, αλλά μόνο όσοι από αυτούς δεν είχαν μετά θάνατο θεοποιηθεί, 

δηλαδή όσοι δεν είχαν αιώνια μνήμη, όπως είχαν οι θεοί (από το θανή  

> θ(α)ν-ατοί ή Ιωνικά θ(α)ν-ητοί > θνητοί, θνήσκω κ.λπ..) 

 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

Α) Το πόσους ακριβώς θεούς είχαν οι αρχαίοι Έλληνες, κάτι που 

συνέβαινε σε όλους τους αρχαίους λαούς, ήταν  άγνωστο, γιατί αυτό 

ήταν  κάτι όπως συμβαίνει σήμερα στη Χριστιανική Θρησκεία με τους 

πάρα πολλούς Αγίους. Απλά οι  κύριοι από αυτούς τους θεούς ήσαν 

τόσοι, όσοι και οι 12 μήνες  και αυτό γιατί αρχικά, όπως προκύπτει 

από τα λεγόμενα του Ηρόδοτου («Ευτέρπη» Β 4 και Β 82-83), για 

κάθε μήνα είχε δημιουργηθεί-αφιερωθεί και από ένας θεός, για να 

προστατεύει, κυβερνά κ.λπ. τον κόσμο.   

Β) Άλλες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας είναι:  

Ο ΈΡΩΣ: Ήταν ο θεός του έρωτα και της αγάπης, της έλξης που 

φέρνει τη γονιμοποίηση. Σύμφωνα με τη Θεογονία του Ησίοδου, ο 

Έρωτας ήταν από τις τρεις θεότητες-αρχές, που δημιούργησαν τον 

Κόσμο – οι άλλες δύο ήταν το Χάος και η Γαία. Κατά την μυθολογία 

ο Θεός Έρωτας είναι καρπός της Αφροδίτης και του Άρη. Ο Έρωτας 

εκπροσωπούσε το πάθος και τον έρωτα, συναισθήματα που δημιουρ-

γούσαν ζωή. Εμφανιζόταν και έριχνε τα βέλη του, προκαλώντας πα-

ράφορο έρωτα και παράλληλα, βάσανα στους ανθρώπου 

Ο ΔΙΟΝΥΣΟ Η ΔΙΩΝΥΣΟΣ: Θεός της χαρά, των γιορτών, του 

δράματος και του ποτού (κρασιού και μπύρας). Στην πραγματικότητα 

ήταν ημίθεος, αφού γονείς του ήταν ο Δίας και η θνητή πριγκίπισσα 

Σεμέλη. Στην Αίγυπτο ο Διόνυσος λεγόταν Όσιρις και ήταν ο ύψιστος 

Θεός, αντίστοιχος του Δία στην ιεραρχία των Ολύμπιων θεών. Στην 

Αίγυπτο ο Δίας λεγόταν Αμμουν - Αμμων, Συζυγος του Όσιρι ήταν η 

Δήμητρα που στα Αιγυπτιακά λεγόταν Ίσιδα. 

Ο ΆΔΗΣ Η ΠΛΟΥΤΩΝ:  Θεός του κάτω κόσμου, των νεκρών και 

του πλούτου που κρύβει η γη. Έκλεψε την Περσεφόνη, κόρη της Δή-

μητρας που ειχε βρει τα δημητριακά, και την έκανε σύζυγό του στον 
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κάτω κόσμο, όπου της επέτρεπε να εγκαταλείπει κάθε έξι μήνες για 

να επανενωθεί με τη μητέρα της, να φέρει την Άνοιξη. 

Η ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ: Η κόρη της Δήμητρας και του Δία. Θεά της Ά-

νοιξης. Απελευθερώθηκε από τον Άδη, που την πήγε στον κάτω κό-

σμο και έγινε βασίλισσα έγινε βασίλισσα του κάτω κόσμου. Η Δήμη-

τρα, θεά των καλλιεργειών, καταράστηκε τη γη και δεν της επέτρεψε 

να αποφέρει καρπούς. Οι άντρες, πεινασμένοι, παραπονέθηκαν στον 

Δία και διέταξε τον Άδη να επιστρέψει την κόρη του να επανέλθει. 

Αλλά η Περσεφόνη είχε φάει φρούτα από τον κάτω κόσμο και δεν 

μπορούσε. Ο Δίας και ο Άδης κατέληξαν σε συμφωνία που επέτρεπε 

στην Περσεφόνη να εγκαταλείψει τον κάτω κόσμο και να συναντηθεί 

με τη μητέρα της για έξι μήνες το χρόνο, κατά την οποία η Δήμητρα 

χαροποιούσε και έκανε τις καλλιέργειες να ανθίσουν (άνοιξη / καλο-

καίρι). Όταν η Περσεφόνη επέστρεφε στον κάτω κόσμο, η Δήμητρα 

κατέρρεε και τα δέντρα έχαναν τα φύλλα τους (φθινόπωρο / χειμώ-

νας). Αίολος : Θεός των ανέμων. 

Ο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ: θεός της Ιατρικής, την οποία διδάχθηκε απο τον 

πατέρα  του, το  Απόλλωνα, το Θεό της μαντικής. Ο Ασκληπιός μετέ-

τρεψε την ιατρική μαντική σε επιστήμη ιατρική. Κόρες του είναι η 

Υγεία, η Ιασώ (ιατρική), και η Πανάκεια.  

Η ΕΚΑΤΗ : Θεά της μαγείας. Βοήθησε την Δήμητρα να βρει την 

κόρη της. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι όταν τα σκυλιά γάβγιζαν 

ξαφνικά την νύχτα, η Εκάτη περνούσε ανάμεσά τους. 

Η ΘΕΜΙΣ : Θεά της δικαιοσύνης. Ήταν Τιτανίδα, κόρη της Γαίας 

και του Ουρανού. Είχε παντρευτεί τον Δία και απέκτησε από αυτόν, 

τις Μοίρες (Κλωθώ, Λάχεσις και Άτροπος) και τις Ώρες (Δίκη, Ειρήνη 

και Ευνομία). Πάντα απεικονίζεται με δεμένα τα μάτια, κρατώντας στο 

αριστερό της χέρι ένα σπαθί και στο δεξί μια ζυγαριά. 

Η ΈΡΙΣ: Θεά της ζήλιας και της διχόνοιας. Αυτή έριξε το χρυσό 

μήλο στο γάμο της Θέτιδας και του Πηλέα, επειδή δεν την προσκάλε-

σαν. 

Η ΝΕΜΕΣΙΣ: Θεά της Δικαιοσύνης, η Θεία Δίκη. 

Ο ΠΑΝΑΣ: θεός της υπαίθρου, των πεδιάδων, βουνών,  βοσκών 

και κοπαδιών. 

Ο ΗΡΑΚΛΗΣ: Ημίθεος, γιος του Δία και της Αλκμήνης. Ήταν ο 

μεγαλύτερος από τους Έλληνες ήρωες, λίαν αρρενωπός και πολεμι-

στής ενάντια στα χθόνια τέρατα. Ο μόνος από τους ημίθεους που ο-

νομαζόταν και Ολύμπιος, σύμφωνα με το Διόδωρο (βίβλος 5), επειδή 

βοήθησε το Δία στην τιτανομαχία. 

 

 

4. ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΗΡΑΝ ΤΟΥΣ 12 ΘΕΟΥΣ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ 
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Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι ο Ηρόδοτος αναφέρει πως οι αρχαίοι 

Έλληνες πήραν τους δώδεκα θεούς τους από την αρχαία Αίγυπτο και 

συνεπώς οι θεοί: Δίας, Απόλλων   κ.λπ.. είναι ξενόφερτοι και το δω-

δεκάθεο δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι θεοί και η πατρώα θρησκεία 

των Αιγυπτίων και συνεπώς δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, η 

οποία απλώς εισήγαγε ξένους θεούς και τους άλλαξε τα ονόματα, κάτι 

που είναι κακοήθεια, ψεύδος, γιατί: 

1) Ο Ηρόδοτος δεν αναφέρει κάτι τέτοιο, αλλά το τι επακριβώς 

του είπαν οι Αιγύπτιοι ιερείς, όταν πήγε στην Αίγυπτο. Συγκεκριμένα 

ο Ηρόδοτος λέει ότι οι Αιγύπτιοι ιερείς μου είπαν ότι οι Αιγύπτιοι είναι 

εκείνοι που πρώτοι ασχολήθηκαν με τα άστρα και επινόησαν το η-

λιακό ημερολόγιο με τους 12 μήνες (πρώτα λέει υπήρχε το σεληνιακό 

ημερολόγιο με άλλους μήνες)  και επίσης ότι πρώτοι αυτοί δημιούρ-

γησαν  το 12θεο, καθώς και τα 12 Ζώδια, δίνοντας σε κάθε μήνα και 

από ένα Θεό. Λέει επίσης ότι οι Αιγύπτιοι του είπαν πως πρώτοι αυτοί  

απένειμαν στους θεούς επωνυμίες (άλλοτε μιλά για επωνυμίες και άλ-

λοτε για ονόματα), πανηγύρια, σπίτια (ναούς), ασχολίες κ.λπ.., ε-

πειδή πιο πριν δεν είχαν και μετά κάτι τέτοιο  έκαναν, λέει,  και οι 

Έλληνες στους δικούς τους Θεούς. Δηλαδή, εννοεί,  δημιούργησαν 

και αυτοί το δικό τους δωδεκάθεο και συνάμα έδωσαν επωνυμίες, 

γιορτές κ.λπ..  στους δικούς τους θεούς.  

2) Αν οι Έλληνες είχαν πάρει τους 12θεούς τους από τους Αι-

γύπτιους, τότε οι ελληνικοί θεοί θα έπρεπε να έχουν ίδια ονόματα, 

ίδια γενεαλογία,  ίδια ιεραρχία και ίδια ασχολία  με αυτά που έχουν οι 

αιγυπτιακοί θεοί, κάτι όπως συμβαίνει  π.χ. στο χριστιανισμό παντού. 

Ωστόσο κάτι τέτοιο  δε συμβαίνει, γιατί εδώ έχουμε και διαφορετικά 

ονόματα ( αιγυπτιακά: Όσιρις, Ίσιδα, Άμμων, Ώρος, Βούβαστις κ.λπ. 

και ελληνικά: Διόνυσος, Δήμητρα, Δίας, Απόλλων κ.λπ.) και διαφο-

ρετικές γενεαλογίες και διαφορετικές ασχολίες κ.λπ.. Ο Όσιρις είναι 

υπέρτατος θεός στην Αίγυπτο, ενώ στην Ελλάδα υπέρτατος θεός ήταν 

ο Δίας.  Παιδιά της Δήμητρας (Ίσιδας) και του Διόνυσου (Όσιρις) ήταν 

η  Άρτεμη (Βούβαστη) και ο  Απόλλων (Ωρος), τα οποία είχαν τροφό 

τη Λητώ, ενώ στην Ελλάδα  ο Απόλλων και η Άρτεμη ήταν δίδυμα 

παιδιά του Δία και της Λητούς. Ο Ηρακλής στους Έλληνες είναι ημί-

θεος, ενώ στους Αιγύπτιους θεός, Ο Διόνυσος στην Ελλάδα είναι γιος 

του Δία και της Σεμέλης και θεός όχι κύριος, ενώ ο Διόνυσος (Όσιρις) 

στην Αίγυπτο ήταν γιος του Αμμωνα και της Ρέας και ο ανώτατος θεός 

κ.λπ..  

3) Ανατρέχοντας στον Όμηρο και στον Ησίοδο, τους οποίους ο  

Ηρόδοτος θεωρεί ότι δημιούργησαν το ελληνικό 12θεο, βλέπουμε ότι  

πουθενά δε γίνεται μνεία ότι οι θεοί για τους οποίους μιλούν: Δίας, 

Ήρα, Απόλλωνας κ.λπ..  είναι μη Ελληνικοί ή ξενόφερτοι. Τους θεω-

ρεί παιδιά, ότι τους γέννησε η κοινή μάνα γη (Γαία) με σύζυγο τον 

ουρανό (Ουρανό). 
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4) Ο  Ηρόδοτος (Β 5—53) λέει ότι αφού οι Αιγύπτιοι λένε πως 

αρχικά οι Θεοί δεν είχαν ονόματα και αφού οι Έλληνες είναι ένα έθνος 

που προέκυψε τελευταία και των οποίων τη θρησκεία τους τη διαμόρ-

φωσαν οι Όμηρος και  Ησίοδος, άρα πράγματι  «Τα ονόματα των θεών 

έφτασαν πολύ αργότερα στην Ελλάδα από την Αίγυπτο κι έτσι τα έ-

μαθαν οι Πελασγοί…». Ωστόσο ο ίδιος Ηρόδοτος έχει πει πιο πριν  

(βλέπε  Ηρόδοτος Α 56-58.) ότι  οι Έλληνες αρχικά ήσαν και αυτοί 

βάρβαροι και κάποια στιγμή αποκόπηκαν οι Δωριείς από τους βαρβά-

ρους Πελασγούς και αποτέλεσαν ξέχωρο έθνος, το ελληνικό, και μετά 

στο Ελληνικό έθνος προσχώρησαν όλοι οι Πελασγοί, ο λόγος που ο 

Ηρόδοτος αφενός φέρει τους Πελασγούς να μιλούν ελληνικά(βλέπε  

Ηρόδοτος Β 53), καθώς και πολλοί άλλοι  βάρβαροι (εννοεί τους Καδ-

μείους ή Θηβαίους, τους Δαναούς, τους Πέλοπες κ.α.) και έτσι αυτό 

το έθνος μεγάλωσε, πρβ:  
«Το ελληνικό έθνος αφότου φάνηκε, την ίδια πάντα γλώσσα μιλά - αυτό είναι η πεποί-

θησή μου, αφότου όμως ξέκοψε από το Πελασγικό, αδύνατο τότε και στην αρχή και μικρό, 
αυξήθηκε ύστερα και πλήθαινε σε έθνη, καθώς προσχώρησαν σ’ αυτό κυρίως οι Πελασγοί, 
αλλά και πάρα πολλά άλλα βαρβαρικά φύλα. Τέλος είμαι της γνώμης ότι το Πελασγικό έθνος 
πρωτύτερα και εφόσον ήταν βαρβαρικό ποτέ δε γνώρισε μεγάλη δύναμη» (Ηρόδοτος Α, 57- 
58).  

«Αθηναίοι δέ έπί μεν Πελασγών εχόντων την νϋν Ελλάδα καλεομένην ήσαν Πελασ-
γοί», Ηρόδοτος Θ 43) 

Επίσης ο ίδιος ο Ηρόδοτος λέει ότι οι Πελασγικοί  και όχι οι Αι-

γύπτιοι είχαν  δώσει στους εξής θεούς τα ονόματά τους: Διόσκουροι, 

Ήρα, Θέμιδα, Εστία, Ερμή κ.λπ. (βλέπε Ηρόδοτος Β 50 και Β 51). 

Επομένως  οι Πελασγοί είχαν Θεούς και οι αρχαίοι Έλληνες δεν 

πήραν τους θεούς των Αιγυπτίων και μετά και τις ονομασίες τους, 

αλλά είχαν ως προγονικούς θεούς αυτούς των Πελασγών. Οι Πελασ-

γοί και οι αρχαίοι Αιγύπτιοι  είχαν τότε ίδια περίπου θρησκεία και προ 

αυτού υπήρχαν κοινοί θεοί, αλλά και οι εθνικοτοπικοί θεοί, κάτι όπως 

συμβαίνει και με τους Καθολικούς και Ορθόδοξους χριστιανούς θεούς 

– Αγίους σήμερα. 

5) Άλλο όνομα και άλλο επωνυμία. Δεν ευσταθεί ότι οι θεοί 

αρχικά και για μεγάλο διάστηκα δεν είχαν ονόματα και μετά αυτά τους 

τα έδωσαν οι Αιγύπτιοι και από αυτούς μετά  τα πήραν οι Πελασγοί 

και από τους Πελασγούς οι Έλληνες, όπως λέει ο Ηρόδοτος ότι του 

είπαν Αιγύπτιοι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα οι  θεοί είχαν ονόματα, 

γιατί δε γίνεται να διακρίνονται αλλιώς. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν 

μιλούμε για ένα θεό, όπως στη Χριστιανική θρησκεία. Απλά άλλο 

πράγμα είπαν στον Ηρόδοτο οι Αιγύπτιοι και άλλο κατάλαβε -κατέ-

γραψε εκείνος, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του Διόδωρου Σι-

κελιώτη. Οι Αιγύπτιοι προφανώς είπαν στον Ηρόδοτο ότι αυτοί πρώτοι 

έδωσαν στους θεούς όχι ονόματα, ονόματα είχαν πάντα, αλλά επω-

νυμίες, κάτι όπως κάνουμε και μείς σήμερα με τα επώνυμα και τα 

παρατσούκλια, καθώς και τις επωνυμίες στα σωματεία, συλλογικές 
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επιχειρήσεις κ.α. για να επιδείξουμε κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ποιοτικό 

ή το εθνικό κ.α. και γενικά την ετυμολογική σχέση του σημαίνοντος 

με το σημαινόμενο, προσθέτοντας ένα επιπλέον όνομα (επώνυμο - 

επωνυμία) στο όνομα και  π.χ. λέγοντας: Σύλλογος Λασιθιωτών «ο 

Δίας» ή «Η Δίκτη» > ο Δικταίος, Ταβέρνα «ο Λούκουλος», Γιώργος  

Κυριακάκης, ο Κρής ή Μουσάτος  κ.α.  

 Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι θεοί είχαν πά-

ντα ονόματα: Οσιρις (Διόνυσος ελληνικά), Ίσιδα (Δήμητρα ελληνικά) 

κ.α. και απλά επεξηγεί  ότι οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν τους θεούς βασι-

σμένοι σε κάποια συγκεκριμένη ετυμολογία για κάθε όνομα θεού 

(«από τινος ετύμου τεθείσης εκατέρας της προσηγορίας ταύτης», Διό-

δωρος 1.11).  Θεοποίησαν, λέει, τον ήλιο και τον ονόμασαν  Όσιρι, 

που «μεθερμηνευόμενο το όνομα αυτό στα Ελληνικά  θα πει «πολυ-

όφθαλμος», και εύλογα, γιατί ο ήλιος απλώνει παντού τις ακτίνες του 

σαν πολλά μάτια που βλέπουν όλη τη στεριά και τη θάλασσα. Μ' αυτό 

συμφωνούν, λέει πάντα ο Διόδωρος,  και τα λόγια του ποιητή (Όμη-

ρου), που λέει «Ο ήλιος που τα πάντα βλέπει και τα πάντα ακούει», 

πρβ και το: «Ουδέν κρυπτόν από τον ήλιο». (Περισσότερα βλέπε «Ε-

πουράνιοι και επίγειοι θεοί. 

«Επωνυμία» (από το επι+όνομα) στην ελληνική γλώσσα σημαί-

νει το όνομα επί ονόματος », ώστε αυτό που σημαίνει το πρώτο όνομα 

να καθορίζεται επακριβώς. Κανονικά στη μυθολογία οι επωνυμίες δεν 

είναι τυχαίες, αλλά κυρίως ετυμολογικές ή εθνικοτοπικές. Λέει επίσης 

ο Ηρόδοτος «Ηετίωνι δε μετά ταύτα ο παις αυξάνετο και οι, διαφυγό-

ντι τούτον τον κίνδυνον, από της κυψέλης επωνυμίην Κύψελος ού-

νομα ετέθη» Ηρόδοτος 5.92, Τερψιχόρη). Λέει ο Ηρόδοτος ότι παλιά 

υπήρχαν δυο πρόσωπα με το όνομα Ηρακλής και «στον ένα , τον 

αθάνατο, με την επωνυμία του Ολύμπου, προσφέρουν θυσίες, ενώ 

στον άλλον, τον ήρωα, κάνουν μνημόσυνο» (Ηρόδοτος Β 44). 

6) Άλλο θεός και άλλο θεοποίηση. Ο Διόδωρος Σικελιώτης  στο 

«Βιβλιοθήκης Ιστορικής, Πρώτη» (1.6-13), που κι αυτός είχε επισκε-

φτεί την Αίγυπτο για τον ίδιο σκοπό με τον Ηρόδοτο,  σχετικά με τους 

θεούς των Αιγυπτίων,  αναφέρει-επεξηγεί  ότι οι  Αιγύπτιοι ιερείς του 

είπαν πως στο γένος των θεών αρχικά ανήκαν μόνο οι καλούμενοι  

θεοί του ουρανού  και μετά και οι επίγειοι, που ήταν κάποτε θνητοί. 

Οι πρώτοί θεοί, οι θεοί του ουρανού,  ήταν οι θεοποιήσεις  των κύ-

ριων στοιχείων του σύμπαντος, που ήταν  ο ήλιος και η σελήνη, που 

στα Αιγυπτιακά λεγόταν Όσιρις και Ίσιδα και στα ελληνικά Διόνυσος 

και Δήμητρα, και μετά προστέθηκαν-θεοποιηθήκαν και τα πέντε στοι-

χεία που εκπέμπουν, δίνοντας ο ένας το στοιχείο του πυρός και του 

πνεύματος, η άλλη του υγρού και του ξηρού, ενώ κι οι δυο μαζί τον 

αέρα, και τα οποία ονόμασαν το πνεύμα Δία ή Αμμωνα, το πυρ  Ή-

φαιστο, το υγρό Ωκεάνη, το ξερό Γη ή Δήμητρα και τον αέρα Αθηνά. 

Μετά στο γένος των θεών προστέθηκαν και οι επίγειοι θεοί, δηλαδή 
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διάφοροι θνητοί, που ήσαν κυρίως βασιλιάδες, οι οποίοι, επειδή είχαν 

κάνει μεγάλες ευεργεσίες στον κόσμο, μετά θάνατο ανακηρύχθηκαν 

θεοί (δηλαδή έγινε κάτι όπως σήμερα με το Χριστό και τους αγίους, 

που εν ζωή ήσαν άνθρωποι), αιώνιοι (και σήμερα λέμε «αιωνία η 

μνήμη αυτών»), δηλαδή έκαναν μετάσταση στο γένος των Θεών. Μά-

λιστα, επειδή πολλοί από τους θεούς αυτούς δεν πήραν δικό τους 

όνομα, αλλά των ήδη υπαρχόντων θεών, γι αυτό και υπάρχουν οι 

συνωνυμίες, όπως ο ήλιος το αστέρι, ο Ήλιος ο Θεός και ο Ήλιος ο 

άνθρωπος κ.α.  

Πιο απλά αρχικά οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, καθώς λέει ο Πλάτωνας 

(«Κρατύλο» 397d) και ο Πλούταρχος ( «Περι αρεσκώντων τοις φιλο-

σόφοις» βιβλίο Α’), είχαν θεοποιήσει (θεώρησαν, ονόμασαν  θεούς)  

τον ήλιο, τη σελήνη και τον ουρανό με ταις αστερισμούς , καθώς και 

των κύριων στοιχείων του σύμπαντος (τον έρωτα, τον αιθέρα, το πυρ 

κ..) και αυτό επειδή  οι κινήσεις του ουρανού (που είναι ως του πα-

τέρα που φροντίζει τα παιδιά)   γύρω από τη γη (τη μάνα γη > Γαία 

που γεννά τα πάντα) φέρνει τις εποχές και εκείνες τις βροχές που 

ποτίζουν τα φυτά και τα ζώα, δίδει τις ανθοφορίες και καρποφορίες 

των δέντρων, προκαλεί τον έρωτα και τις γεννήσεις των ζώων κ.α. Ο 

λόγος που οι αστερισμοί – ουράνιοι θεοί (ζώδια) πήραν μετά τα ίδια 

ονόματα με τους 12 επίγειους θεούς. Μετά στη θέση των ως άνω 

θεών  μπήκαν τα  μέλη μιας βασιλικής οικογένειας, του Κρόνου και 

της Ρέας,  που είχε εν ζωή προσφέρει ευεργεσίες και για το λόγο αυτό 

οι θεοί μέλη της οικογένειας αυτής: Δίας, Ήρα κ.λπ. είχαν από τη μια 

τις ιδιότητες που είχαν οι αρχικοί θεοί και από την άλλη τα ονοματε-

πώνυμα, συγγένειες κ.λπ. που είχαν τα μέλη της εν λόγω οικογένειας. 

7) Συγκρίνοντας το Αιγυπτιακό και ελληνικό δωδεκάθεο βλέ-

πουμε ότι το μόνο κοινό που υπάρχει μεταξύ τους είναι το ότι και στα 

δυο υπάρχουν δώδεκα  θεοί, οι οποίοι έχουν ονοματεπώνυμα, λα-

τρείες και ασχολίες κατά τα ανθρώπινα, όμως άλλα πρόσωπα-θεοί εί-

ναι του ενός και άλλα του άλλου. Επομένως η αλήθεια είναι ότι οι 

Έλληνες πήραν από τους Αιγυπτίους το  ηλιακό  ημερολόγιο  με τους 

12 μήνες, το 12θεο και τα 12 Ζώδια και από τους Βαβυλώνιους το 

ηλιακό ρολόι με τις 12ωρες και όχι αυτούς τούτους τους θεούς. Πι-

θανόν να πήραν και τις επωνυμίες (όχι τα ονόματα τις επωνυμίες). 

Μάλιστα στη συνέχεια οι Έλληνες έκαναν ένα νέο δωδεκάθεο που 

ήταν πιο σωστό από αυτό των Αιγυπτίων, καθώς λέει ο ίδιος ο Ηρό-

δοτος.   

Και το ότι υπάρχουν κάποια κοινά έθιμα και κοινά ονόματα θεών 

μεταξύ των αρχαίων Αιγυπτίων και των αρχαίων Ελλήνων, αυτό συμ-

βαίνει, επειδή στις θρησκείες υπάρχουν  οι κοινοί και οι τοπικοί θεοί, 

κάτι όπως συμβαίνει και με τους Καθολικούς και Ορθόδοξους χριστια-

νούς θεούς – αγίους σήμερα. 
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Ο Ηρόδοτος αναφέρει συγκεκριμένα τα έξης: 
Ηρόδοτος Ιστορίαι Β.4: «Όσο για τα ανθρώπινα πράγματα, είπαν και συμφώνησαν 

μεταξύ τους ότι απ᾽ όλους τους ανθρώπους πρώτοι οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν το έτος και χώ-
ρισαν τις εποχές του σε δώδεκα μέρη. Είπαν μάλιστα ότι την ανακάλυψη αυτή την έκαναν από 
τα άστρα. Και λογαριάζουν, μου φαίνεται, σωστότερα οι Αιγύπτιοι από τους Έλληνες, επειδή 
οι Έλληνες, για να συμφωνούν οι εποχές, προσθέτουν κάθε δεύτερο χρόνο ένα παραπανίσιο 
μήνα, ενώ οι Αιγύπτιοι, χωρίζοντας τον καθένα από τους δώδεκα μήνες σε τριάντα ημέρες, 
προσθέτουν στο κάθε έτος πέντε ημέρες πάνω από τον αριθμό του, και έτσι σ᾽ αυτούς ο κύκλος 

των εποχών έρχεται και συμφωνεί. Μου είπαν επίσης ότι πρώτοι οι Αιγύπτιοι θέσπισαν τις 
επωνυμίες (επωνυμίες, όχι ονόματα, όπως μεταφράζουν πολλοί) ονόματα των δώδεκα Θεών, 
που οι Έλληνες τα πήραν από αυτούς,  έκαναν βωμούς, αγάλματα και ναούς, και πρώτοι σκά-
λισαν μορφές τους στην πέτρα. («…. δυώδεκά τε θεών επωνυμίας έλεγον πρώτους Αιγυπτί-
ους νομίσαι και Έλληνας παρά σφέων αναλαβείν, βωμούς τε και αγάλματα και νηούς θεοίσι 
απονείμαι σφέας πρώτους και ζώα εν λίθοισι εγγλύψαι...) 

Ηρόδοτος Ιστορία Β.43-46: «Πράγματι, ανάμεσα στους Αιγυπτίους υπήρχε αρχαίος 
θεός Ηρακλής — και όπως λένε οι ίδιοι, οι οκτώ θεοί έγιναν δώδεκα· και έναν απ᾽ αυτούς 
οι Αιγύπτιοι θεωρούν τον Ηρακλή— δεκαεπτά χιλιάδες χρόνια προτού βασιλεύσει ο Άμα-

σις……………..  Όσο για τους Αιγυπτίους για τους οποίους είπα προηγουμένως ότι δεν θυσί-
αζαν γίδες και τράγους, ο λόγος είναι ο εξής: οι Μενδήσιοι θεωρούν ότι ο Παν είναι ένας από 
τους οκτώ θεούς, και υποστηρίζουν ότι οι οκτώ θεοί δημιουργήθηκαν πριν από τους δώ-

δεκα….».  
Ηρόδοτος Ιστορίαι Β' 50-53:  " Άλλωστε, όλων σχεδόν των θεών τα ονόματα έχουν έρ-

θει στην Ελλάδα από την Αίγυπτο. Το γεγονός ότι έγινε έτσι, ότι δηλαδή ήρθαν από τους βαρ-
βάρους, το εξακρίβωσα χάρη στις έρευνές μου· και έχω τη γνώμη ότι ήρθαν κυρίως από την 
Αίγυπτο.  Γιατί εκτός από του Ποσειδώνα και των Διοσκούρων, πράγμα που το ανέφερα 
και προηγουμένως, καθώς επίσης της Ήρας, της Εστίας, της Θέμιδας, των Χαρίτων και 
των Νηρηίδων, τα ονόματα των άλλων θεών των Αιγυπτίων υπάρχουν από πάντα στην Αίγυ-
πτο. Λέω πάντως ό,τι λένε οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι. Όσο για τα ονόματα των θεών που οι Αιγύ-
πτιοι λένε ότι δεν τα γνωρίζουν, τα έβγαλαν, έχω τη γνώμη, οι Πελασγοί, με εξαίρεση τον 
Ποσειδώνα: αυτόν τον θεό οι Αιγύπτιοι τον έμαθαν από τους Λίβυους. Γιατί μόνο οι Λίβυοι, 
και κανένας άλλος, κατείχαν εξαρχής το όνομα του Ποσειδώνα και τιμούν ανέκαθεν αυτόν τον 
θεό. Λατρευτικά έθιμα για τους ήρωες οι Αιγύπτιοι δεν έχουν καθόλου. 

«Αυτά λοιπόν τα έθιμα, καθώς και άλλα, που θα αναφέρω πήραν οι Έλληνες από τους 
Αιγυπτίους, τα αγάλματα όμως του Ερμή με ορθωμένο το μόριό του οι Έλληνες δεν το έμαθαν 
να το φτιάχνουν έτσι από τους Αιγυπτίους, αλλά από τους Πελασγούς και πρώτοι απ΄όλους 
τους Έλληνες το πήραν οι Αθηναίοι και από αυτούς το πήραν οι υπόλοιποι. Γιατί οι Αθηναίοι 
λογαριάζονται ήδη Έλληνες όταν οι Πελεσγοί πήγαν να κατοικήσουν στον τόπο τους, οπότε 
άρχισαν και αυτοί να θεωρούνται Έλληνες.. 

"Πιο παλιά, όπως πληροφορήθηκα στη Δωδώνη, οι Πελασγοί πρόσφεραν θυσίες κάθε 
είδους και προσεύχονταν στους θεούς χωρίς όμως να τους δίνουν ονόματα ή επωνυμίες, 
αφού δεν είχαν ακούσει ακόμα κάτι  τέτοιο. Τους αποκαλούσαν με την ελληνική λέξη "θεοί", 
επειδή αυτοί "έθεσαν" και τακτοποίησαν τα πάντα με την πρέπουσα τάξη και επίσης αυτοί 
κυβερνούσαν. Τα ονόματα των θεών έφτασαν πολύ αργότερα στην Ελλάδα από την Αίγυπτο 
κι έτσι τα έμαθαν οι Πελασγοί, με εξαίρεση αυτό του Διονύσου, τον οποίο γνώρισαν πολύ 
αργότερα' εκείνη την εποχή, λοιπόν, έστειλαν αντιπροσώπους στο μαντείο της Δωδώνης (το 
αρχαιότερο, και εκείνη την εποχή, μοναδικό μαντείο στην Ελλάδα) να ρωτήσουν πόσο ήταν 
σωστό να υιοθετήσουν βαρβαρικά στη χώρα ονόματα. Το μαντείο απάντησε ότι μπορούσαν 
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να τα χρησιμοποιούν. Κατά συνέπεια, από εκείνη την εποχή και ύστερα, οι Πελασγοί άρχισαν 
να επικαλούνται τους θεούς στις θυσίες, και από αυτούς πήραν τα ονόματα όλοι οι Έλληνες". 

"Όμως ήταν, αν μπορώ να το θέσω έτσι, μόλις χθες που οι Έλληνες έμαθαν για τη 
προέλευση και τη μορφή των διαφόρων θεών κι αν υπήρχαν ή όχι ανέκαθεν' γιατί ο Όμηρος 
και ο Ησίοδος, οι ποιητές που δημιούργησαν τη θεογονία και περιέγραψαν τους θεούς, 
αποδίδοντας σε αυτούς σωστά τους τίτλους, τις τιμές προς αυτούς και τις ασχολίες τους, 
έζησαν, πιστεύω, περίπου τετρακόσια χρόνια πριν από εμάς. Όσο για τους ποιητές, που λέ-
γεται ότι προηγήθηκαν, στη πραγματικότητα, πιστεύω, ήταν μεταγενέστεροι. Για το πρώτο μέ-
ρος της αναφοράς μου σε αυτά τα θέματα, βασίζομαι στα λόγια της ιέρειας της Δωδώνης και 
για το δεύτερο μέρος, που αφορά στον Όμηρο και τον Ησίοδο, προβάλλω τις προσωπικές μου 
γνώμες". 

Ηρόδοτος Ιστορίαι Β' 58: "Επιπλέον, οι Αιγύπτιοι επινόησαν πρώτοι τα πανηγύρια 
και τις πομπές και τις συγκεντρώσεις και από αυτούς τα έμαθαν οι Έλληνες, γεγονός που 
αποδεικνύεται από την αδιαφιλονίκητη αρχαιότητα τέτοιων τελετών στην Αίγυπτο σε σύγκριση 
με την Ελλάδα, όπου εισήχθησαν μόλις πρόσφατα". 

Ηρόδοτος Ιστορίαι Β' 82-83:  « Έχουν και άλλα πράγματα επινοήσει οι Αιγύπτιοι, 

όπως τα ακόλουθα: ότι ο κάθε μήνας και η κάθε ημέρα ανήκουν σε έναν από τους Θεούς, και 
το τί θα τύχει στον καθένα, πώς θα πεθάνει και τί λογής ζωή θα κάνει, ανάλογα με την ημέρα 
που γεννήθηκε· και μερικοί από τους Έλληνες που ασχολήθηκαν με την ποίηση τα χρησιμο-
ποίησαν αυτά τα πράγματα. Τα μαντέματα που έχουν επινοήσει οι Αιγύπτιοι είναι περισσό-
τερα από όλων των άλλων ανθρώπων μαζί· όταν δηλαδή παρουσιαστεί κάτι αλλόκοτο, περι-
μένουν, καταγράφουν την κατάληξη, και αν αργότερα συμβεί κάτι παρόμοιο θεωρούν ότι ίδια 
θα είναι πάλι η κατάληξη.  Όσο για τη μαντεία, στους Αιγυπτίους η κατάστασή της είναι ως 
εξής: δεν είναι δουλειά κανενός από τους ανθρώπους, και από τους Θεούς μόνο μερικών. Υ-
πάρχουν δηλαδή εκεί μαντεία του Ηρακλή, του Απόλλωνα, της Αθηνάς, της Άρτεμης, του Άρη 
και του Δία, καθώς και εκείνο που το περιβάλλουν με τις μεγαλύτερες τιμές απ᾽ όλα τα μαντεία, 
της Λητώς, που βρίσκεται στην πόλη Βουτού. Στους Αιγυπτίους ωστόσο οι μαντείες δεν γίνο-
νται με έναν τρόπο και τον ίδιο αλλά με διάφορους. 

Ηρόδοτος Ιστοριαι Β.109: «Όσο για το ηλιακό ρολόι και τον γνώμονα και τα δώδεκα 
μέρη της ημέρας οι Έλληνες τα έμαθαν από τους Βαβυλωνίους»,  

Ηρόδοτος Ιστορίαι Β' 142: « Ως το σημείο τούτο της αφήγησης μου τα είπαν οι Αι-
γύπτιοι και οι ιερείς τους, αποδείχνοντάς μου ότι από τον πρώτο βασιλιά ως τον ιερέα αυτόν 
του Ηφαίστου, τον τελευταίο που βασίλευσε, υπήρξαν τριακόσιες σαράντα μία γενιές ανθρώ-
πων και ότι κατά τη διάρκειά τους υπήρξαν άλλοι τόσοι αρχιερείς και βασιλιάδες.  Δηλαδή, 
τριακόσιες γενιές ανθρώπων κάνουν δέκα χιλιάδες χρόνια, αφού τρεις γενιές ανθρώπων είναι 
εκατό χρόνια. Και σαράντα μία οι υπόλοιπες γενιές επιπλέον από τις τριακόσιες, που μας κά-
νουν χίλια τριακόσια σαράντα χρόνια, έχουμε έντεκα χιλιάδες τριακόσια σαράντα χρόνια, και 
στο διάστημα αυτό, μου είπαν, δεν υπήρξε ούτε ένας θεός με ανθρώπινη μορφή· και 
μάλιστα, μου είπαν, τίποτε τέτοιο δεν παρουσιάστηκε ούτε πριν ούτε μετά, με τους υπόλοιπους 
βασιλιάδες που υπήρξαν στην Αίγυπτο. Στο διάστημα αυτό, μου είπαν , ο ήλιος ανέτειλε τέσ-
σερεις φορές με τρόπο αντίθετο από το συνηθισμένο: δυο φορές ανέτειλε από εκεί όπου 
τώρα δύει , δυο φορές έδυσε εκεί όπου τώρα ανατέλλει και τίποτε δεν άλλαξε σ’ αυτή την 
περίοδο, ούτε τα όσα τους δίνουν η γη και ο ποταμός ούτε τα σχετικά με τις αρρώστιες 
και τους θανάτους.  (Ηρόδοτος Ιστορίαι Β' 142) 

Ηρόδοτος. Ιστορίαι Β' 144-145:.«…Ετσι λοιπόν οι ιερείς απέδειξαν ότι όλοι αυτοί στους 
οποίους ανήκαν οι εικόνες, ηταν θνητοί και κάθε άλλο παρά θεοί. Αλλά πριν από τους ανθρώ-
πους αυτούς  οι ηγεμόνες στην Αίγυπτο ήταν θεοί που συγκατοικούσαν με τους ανθρώπους, 



204 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

και κάθε φορά αρχηγός ήταν ένας από αυτούς. Τελευταίος βασίλευε στη χώρα ο Ώρος, ο γιος 
του Όσιρι, που οι Έλληνες τον ονομάζουν Απόλλωνα και που έριξε τον Τυφώνα και έγινε τε-
λευταίος βασιλιάς της Αιγύπτου. Όσο για τον Όσιρι, στην ελληνική γλώσσα είναι Διόνυσος...». 

: «Ανάμεσα στους Έλληνες οι νεότεροι από τους θεούς θεωρούνται ότι είναι ο Ηρακλής, 
ο Διόνυσος και ο Παν, ενώ ανάμεσα στους Αιγυπτίους ο Παν θεωρείται αρχαιότατος και ένας 
από τους οκτώ θεούς που λέγεται ότι ήταν οι πρώτοι, ο Ηρακλής από τους δεύτερους, που 
λέγεται ότι είναι δώδεκα, και ο Διόνυσος από τους τρίτους, αυτούς που γεννήθηκαν από τους 
δώδεκα θεούς……  

Ηρόδοτος Ιστορία Β.156,5: «Η Λητώ, που ήταν ανάμεσα στους οκτώ Θεούς που υπήρ-
ξαν πρώτοι και που κατοικούσε στην πόλη Βουτού, εκεί δηλαδή όπου βρίσκεται το μαντείο της, 
παρέλαβε από την Ίσιδα τον Απόλλωνα για να τον φυλάξει και τον έσωσε κρύβοντάς τον σ᾽ 
αυτό το νησί που δεν ήταν προηγουμένως πλωτό και που τώρα λένε ότι είναι πλωτό». 

 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ: 

1) Πολλά από αυτά που είπαν οι Αιγύπτιοι ιερείς στον Ηρόδοτος 

είναι παραμύθια, γεγονότα που δεν ευσταθούν, και τα οποία είπαν οι 

Αιγύπτιοι προκειμένου να εντυπωσιάσουν τον Ηρόδοτο. Και αυτό εί-

ναι κάτι που ο Ηρόδοτος το αντιλαμβάνεται, όμως ως ιστορικός,  από 

τη μια καταγράφει το τι του λέγανε οι Αιγύπτιοι  και από την άλλη 

συνεχώς, ακόμη και μετά από αυτά που του λένε οι Αιγύπτιοι και αυ-

τός δείχνει να συμφωνεί, προσθέτει: «Λέω πάντως ό,τι λένε οι ίδιοι 

οι Αιγύπτιοι» (Ηρόδοτος .43-46), « Ως το σημείο τούτο της αφήγησης 

μου τα είπαν οι Αιγύπτιοι και οι ιερείς τους, (Ηρόδοτος Ιστορίαι Β' 

142). Για παράδειγμα είναι όχι μύθος, αλλά παραμύθι των Αιγυπτίων 

ότι στην Αίγυπτο κάποτε ο ήλιος ανέτειλε πολλές φορές ανάποδα, ότι 

αρχικά και για 11.340 χρόνια υπήρχαν στην Αίγυπτο θεοί με χωρίς 

ανθρώπινη μορφή και μετά με ανθρώπινη που συγκατοικούσαν με 

τους ανθρώπους και τελευταίος βασίλευε στη χώρα ήταν ο Ώρος ( 

Ελληνικά Απόλλων) , ο γιος του Όσιρι(ελληνικά Διόνυσος) κ.λπ.:  κα-

θώς λέει ο Ηρόδοτος ότι του είπαν οι Αιγύπτιοι (βλέπε Ηρόδοτος Β 

142-144)  

2) Οι αρχαίοι πίστευαν ότι οι άνθρωποι έχουν ψυχή με είδωλο 

(μια αέρινη μορφή του ανθρώπου) που εξέρχεται μετά το θάνατο και 

των νεκρών που έκαναν ευεργεσίες  πάνε στον Όλυμπο και γίνονται 

θεοί και οι υπόλοιποι στον Άδη, οι καλοί απλώς στα Ιλίσια πεδία και 

οι κακοί στα Τάρταρα.  

3) Το ποιοι ήταν  οι 12 θεοί των Αιγυπτίων δεν το αναφέρει ο 

Ηρόδοτος. Αναφέρει μόνο ότι οι Αιγύπτιοι αρχικά είχαν οκτώ θεούς,  

μεταξύ των οποίων ήταν ο Ηρακλής, ο Μένδης(Πάνας)  και η Λητώ 

και που μετά οι θεοί έγιναν δώδεκα (βλέπε Ηρόδοτος Β.43,  Β.46, Β 

145 και Β 156), μεταξύ των οποίων ήσαν και ο Όσσιρις (Διόνυσος), 

ο Ώρος (Απόλλων) και η Βούβαστης (Άρτεμη). Από τα λεγόμενά  του 

Ηρόδοτου για τα μαντεία και τις γιορτές των Αιγυπτίων προκύπτει ότι 

οι 12 θεοί των Αιγυπτίων ήσαν οι εξής, που η αντιστοιχία τους ( και 

αυτό μόνο σε επίπεδο ασχολίας - λατρείας) με τους ελληνικούς θεούς 
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έχει ως εξής: ο Όσιρις (Διόνυσος), η Ίσιδα (Δήμητρα), ο Ώρος 

(Απόλλων),  η Βούβαστη (Άρτεμη), ο Αμούν > ‘Άμμων (Δίας), 

η Αθηνά (Νηίθ), ο Ήφαιστος (Φθα), ο Ερμής (Θωθ), ο Μένδης 

(Παν),  ο Ηρακλής, ο Άρης, η Λητώ. 

Από αυτούς ο Μένδης (Παν),  ο Ηρακλής, ο Άρης και η Λητώ δε 

συμπεριλαμβάνονται στο ελληνικό δωδεκάθεο, όπως δε συμπεριλαμ-

βάνεται και ο θεός Διόνυσος των Ελλήνων. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν 

είχαν μόνο 12 θεούς, αλλά πολύ περισσότερους. 

4) Ο Πλούταρχος στο «Περί Ηροδότου Κακοήθειας» αναφέρει 

ότι ο Ηρόδοτος ήταν ναι μεν καλός ιστορικός, όμως και κακοήθης,  

γιατί δωροδοκήθηκε από τους βάρβαρους και έγραψε πολλά ψέματα 

μεταξύ των οποίων και ότι πολλοί θεοί ήσαν βαρβαρικής καταγωγής, 

όπως ο ημίθεος Ηρακλής κ.α., κάτι που ασφαλώς δεν ισχύει και απλά 

ο Ηρόδοτος σε ορισμένα σημεία της ιστορίας του σφάλει είτε λόγω 

λανθασμένων πηγών είτε λανθασμένων συμπερασμάτων που έβγαζε 

λόγω λανθασμένων πληροφοριών.  

5) Τα σημερινά ζώδια είναι οι ονομασίες και οι εικόνες των α-

στερισμών, έργο του Αλεξανδρινού Πτολεμαίου, ενώ των αρχαίων 

Αιγυπτίων ήταν εικόνες των θεών τους, οι οποίοι συμβολιζόταν με 

ζώα, όπως ο Δίας με κριάρι, η Ίσιδα με αγελάδα, ο Μένδης (Πάνας) 

με τράγο κ.α.    

6)  Ορισμένοι ισχυρίζονται πως  «το δωδεκάθεο είναι έννοια 

που σχηματίστηκε από του δυτικούς λόγιους τον 16-17 αιώνα», κάτι 

που επίσης δεν είναι αληθές, αφού αυτό αναφέρεται ήδη από αρχαι-

οτάτων χρόνων, πρβ: 

ΠΙΝΔΑΡΟΣ (522 - 443 π.Χ.: «τιμάσαις πόρον Άλφεού μετά δώ-

δεκα ανάκτων θεών και πάγον Κρόνου προσεφθέγξατο»  (= Έτσι τον 

ποταμό Αλφειό και τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου τους υπέρτατους 

τίμησε και το λόφο ονόμασε Κρόνιο). (Πίνδαρος, Ολυμπιονικος χ 

49,50): 

ΗΡΟΔΟΤΟΣ (485 - 421/415 π.Χ.) : «παραπλησιον το  μήκος τη 

εξ Αθηναίων οδώ τη από των δώδεκα θεών βωμού φερούσης ες Πισαν 

και επι τον νηόν του Διός του Ολυμπίου. (=  παραπλήσιο μήκος  από 

το βωμό των δώδεκα θεών στην Αθηνά να οδηγεί στην Πίσσα και στο 

ναό του Ολυμπίου Δία. (Ηρόδοτος Β, 7)  

 «Λακεδαιμόνιοι μεν νυν Πλαταιεύσι ταύτα συνεβούλευσαν, οι 

δε ουκ ήπίστησαν, αλλ’ Αθηναίων ιρά ποιεύτων τοίσι Δυώδεκα Θεοίσι 

ικέται ιζόμενοι επί τον βωμόν εδίδοσαν σφέας αυτούς».( = Αυτά συ-

νεβούλευσαν οι Λακεδαιμόνιοι στους Πλαταιείς και αυτοί δεν απίστη-

σαν. Έστειλαν μια πρεσβεία στους Αθηναίους, οι οποίοι έτυχε να α-

σχολούνται με τις θυσίες τους προς τιμήν των Δώδεκα θεών οι πρέ-

σβεις κάθισαν στον βωμό ως ικέτες και παραδόθηκαν ). (Ηρόδοτος 

ΣΤ, 108) 
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ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ (460 -398 π.Χ.) : «και άλλοι τε αυτών ήρξαν την 

ενιαύσιον Αθηναίοις αρχήν και Πεισίστρατος ό Ίππίου του τυραννεύ-

σαντος υιός, του πάππου έχων τούνομα, ος τών δώδεκα θεών βωμόν 

τον εν τη αγορά άρχων άνέθηκε και τον του Απόλλωνος εν Πυ-

θίου» (= Πολλοί απ' αυτούς άσκησαν την εξουσία του ετήσιου άρχο-

ντα, κι ιδιαίτερα ο Πεισίστρατος, γιος του τυράννου (Ιππίας που είχε 

το όνομα του πάππου του, ο οποίος, όταν ήταν άρχοντας, αφιέρωσε 

στην αγορά βωμό στους δώδεκα θεούς και άλλον στο Πύθιο στον 

Απόλλωνα).  (Θουκυδίδης Στ 54) 

ΣΤΡΑΒΩΝ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ι, 48): «επί δε τω Λεκτώ βωμός των 

δώδεκα θεών δείκνυται, καλούσι δ' Αγαμέμνονος ίδρυμα»  (= Πάνω 

στο Λεκτό υπάρχει βωμός των δώδεκα θεών και λένε ότι τον έχτισε ο 

Αγαμέμνων).  

ΣΤΡΑΒΩΝ (ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΙΓ, 5) : «του μεν ούν στόματος το 

πλάτος περί όγδοήκοντα σταδίους εστίν, έγκολπιζοντι δε Μύρινα εν 

εξηκοντα σταδίοις, Αίολίς πόλις έχουσα λιμένα, είτ' Αχαιών λιμήν, ό-

που οι βωμοί των δώδεκα θεών, είτα πολίχνιον Μυριναίων Γρύνιον 

και ιερόν Απόλλωνος και μαντείον αρχαίον και νεώς πολυτελής λίθου 

λευκού» ( = Η είσοδος του κόλπου έχει πλάτος ογδόντα στάδια. Μέσα 

στον κόλπο η Μύρινα, στα εξήντα στάδια. Είναι Αιολική πόλη με λι-

μάνι. Μετά ο λιμήν Αχαιών, όπου οι βωμοί των δώδεκα θεών, μετά 

πολίχνη των Μυριναίων, το Γρύνιο, ιερό Απόλλωνα, αρχαίο μαντείο, 

ναός πολυτελής από λευκό μάρμαρο). 

ΠΟΛΥΒΙΟΣ (ΙΣΤΟΡΙΩΝ Δ 6): «από μεν τής Προποντίδος το κατά 

Καλχηδόνα διάστημα και Βυζάντιον, ο δεκατεττάρων εστί σταδίων, 

άπό δε του Πόντου το καλούμενον Ιερόν, εφ' ου τόπον φασι κατά την 

εκ Κόλχων άνακομιδήν Ιάσονα θύσαι πρώτον τοις δώδεκα Θεοίς ό 

κείται μεν επί τής Ασίας, απέχει δε τής Ευρώπης επί δώδεκα στάδια 

προς το καταντικρύ κείμενον Σαραπιείον τής Θράκης»  (= Στο στόμιο 

από την Προποντίδα δεσπόζει η απόσταση ανάμεσα στην Καλχη-

δόνα113 και στο Βυζάντιο, που είναι δεκατέσσερα στάδια, και από 

τον Εύξεινο πόντο το λεγόμενο Ιερό, στον τόπο όπου λέγεται ότι πρό-

σφερε για πρώτη φορά θυσία στους δώδεκα θεούς ο Ιάσονας, όταν 

επέστρεφε από τη χωρά των Κόλχων αυτό βρίσκεται στην Ασία και 

απέχει από την Ευρώπη δώδεκα στάδια από το Σαραπιείο της Θρά-

κης). 

 

5. ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 
Α. Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ 

 

Όλυμπος, ως γνωστό, λέγεται το υψηλότερο όρος της Ελλά-

δος, όπου στην κορυφή του (Μύτικας, υψόμετρο 2.917 μέτρα) κα-

τοικούσαν οι 12 «Ολύμπιοι» Θεοί, σύμφωνα με την Ελληνική 
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Μυθολογία και τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων.  Από κει ο θεός 

Δίας εξαπολύει τους κεραυνούς του δείχνοντας έτσι την «Θεϊκήν του 

μήνιν» κ.α. 

Ολύμπιοι θεοί, σύμφωνα με την Ελληνική Μυθολογία, λέγο-

νταν μόνο όσοι από τους θεούς  κατοικούσαν στα ύπατα του 

Ολύμπου, που στα αρχαία χρόνια θεωρούνταν ως το υψη-

λότερο όρος του αρχαίου γνωστού κόσμου, ώστε από εκεί να 

επιβλέπουν και να κυβερνούν τα πάντα, και αυτά επι γης και αυτά επι 

ουρανού.  Στα δώματα του Ολύμπου, σύμφωνα με τη θεογονία του 

Ησιόδου,  κατοικούσαν οι 12 θεοί: Δίας, Ήρα, Εστία, Δήμητρα, Α-

θηνά, Απόλλων, Άρτεμη, Ήφαιστος,  Ποσειδών, Ερμής και Ά-

ρης, καθώς και μερικοί άλλοι κατώτερης κλίμακας, όπως οι μούσες, 

οι χάρητες κ.α. Στις ανατολικές παρυφές του Ολύμπου, στην Πιερία, 

η μυθολογική παράδοση τοποθέτησε τις εννέα Μούσες, προστάτιδες 

των Καλών Τεχνών, θυγατέρες του Δία και της Τιτάνιδας Μνημοσύ-

νης: η Κλειώ, η Ευτέρπη, η Θάλεια, η Μελπομένη, η Τερψιχόρη, η 

Ερατώ, η Πολύμνια, η Ουρανία και η Καλλιόπη. Κυβερνήτης όλων 

των θεών που κατοικούσαν στον Όλυμπο ήταν ο Δίας με τη γυναίκα 

του Ήρα. 

 

Β. ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΙ ΘΕΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΩΝ 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης (5, 64- 77) αναφέρει ότι οι Κρήτες δι-

ηγούνται το μύθο που λέει ότι οι περισσότεροι από τους θεούς: Δίας,  

Απόλλων,  Ερμής, Αθηνά κ.λπ. γεννήθηκαν στην Κρήτη και επειδή 

πήγαν και σε πολλά άλλα μέρη κάνοντας ευεργεσίες, μετά το θάνατο 

και τη μετάσταση τους από τους ανθρώπους στους ουρανούς, θεω-

ρήθηκαν ως οι πρώτοι κάτοικοι του Ολύμπου, επειδή οι άνθρω-

ποι νομίζουν ότι και από εκεί που βρίσκονται, μπορούν ακόμη να 

τους ευεργετούν («Τούτοι, λοιπόν, οι θεοί, έχοντας ευεργετήσει σε 

μεγάλο βαθμό τη ζωή των ανθρώπων, δεν αξιώθηκαν μόνο να λά-

βουν αθάνατες τιμές, αλλά θεωρήθηκαν επίσης πως ήταν οι πρώτοι 

που κατοίκησαν στον 'Όλυμπο, μετά τη μετάσταση τους από τους 

ανθρώπους», Διόδωρος 5.66). Έτσι, συνεχίζει να λέει ο Διόδωρος, 

από τους τόπους και τις πράξεις που έλαβαν χώρα στο κάθε μέρος 

που πήγαιναν οι εν λόγω κρητικοί Θεοί και για παράδειγμα ο Απόλ-

λωνας ονομάστηκε Λύκιος, Πύθιος και η Άρτεμη Εφεσία, Περσία  πα-

ρόλο που και οι δυο είχαν γεννηθεί στην Κρήτη. Επομένως οι αρχαίοι 

Κρήτες είπαν στο Διόδωρο ότι οι θεοί τους αρχικά ήσαν άνθρωποι,  

κάτι όπως και ο Χριστός και οι Άγιοι σήμερα. Αναφέρει επίσης ότι 

καταρχήν από τον Κρόνο και τη Ρέα γεννήθηκαν η Εστία, η Δή-

μητρα και η Ήρα, καθώς και ο Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Άδης. 

….  Παιδιά του Δία ήταν από τις θεές ήταν η Αφροδίτη, οι Χάριτες, 

η Ειλειθυία  και η συνεργάτης της η Άρτεμη, οι Ώρες, όπως 
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ονομάζονται η Ευνομία, η Δίκη και η Ειρήνη, καθώς και η Αθηνά 

και οι Μούσες και από τους θεούς ο Ήφαιστος, ο Άρης και ο 

Απόλλωνας, καθώς επίσης ο Ερμής, ο Διόνυσος και ο Ηρα-

κλής. Για την Εστία λέγεται ότι ανακάλυψε την κατασκευή σπιτιών  

και για τούτη την ευεργεσία όλοι σχεδόν οι άνθρωποι της ίδρυσαν 

βωμούς στα σπίτια τους, όπου της αποδίδονται τιμές…. Για τη Δήμη-

τρα λέγεται πως εφεύρε πρώτη τους καρπούς (σιτάρι, κριθάρι κ.λπ.)  

και δίδαξε τη σπορά τους γι αυτό ανακηρύχτηκε θεά της Γεωργίας, 

αλλά και οι καρποί που εφεύρε ονομάστηκαν από το όνομα της δη-

μητριακά….. Για τον Ποσειδώνα λέγεται ότι ασχολήθηκε πρώτος με 

ναυτικές εργασίες  και συγκρότησε στόλους και γι αυτό παραδόθηκε 

στις γενιές που ακολούθησαν  πως είναι ο κύριος όλων όσων γίνο-

νται στη θάλασσα και οι ναυτικοί τον τιμούν με θυσίες. Σ’ αυτόν 

αποδίδουν και  το ότι πρώτος δάμασε άλογα και να δίδαξε τη γνώση 

της ιππικής τέχνης, πράγμα για το οποίο τον αποκάλεσαν «ίπ-

πιος»…..  Για τον Άδη λέγεται ότι δίδαξε πρώτος τα σχετικά με την 

ταφή , την εκφορά και τις τιμές προς τους πεθαμένους και γι αυτό η 

παράδοση μας λέει πως τούτος ο θεός είναι ο κύριος των πεθαμέ-

νων…   Για την Ήρα (προστάτιδα του γάμου), λένε οι Κρήτες, πως 

οι γάμοι της με το Δία έγιναν στην περιοχή της Κνωσού, σ’ ένα μέρος 

κοντά στον ποταμό Θηρηνο, στο οποίο υπάρχει σήμερα ιερό όπου 

τελούνται κάθε χρόνο άγιες θυσίες από τους ντόπιους κατ’ απομί-

μηση του γάμου με τον τρόπο που παραδόθηκε αρχικά…, πρβ: 
<<Οι κάτοικοι, λοιπόν της Κρήτης λένε πως οι οι αρχαιότεροι στο νησί ήταν οι αυτό-

χθονες Ετεοκρήτες, των οποίων ο βασιλιάς, Κρήτας το όνομά του, ανακάλυψε πολλά και πολύ 
σημαντικά πράγματι στο νησί που είχαν τη δυνατότητα να ωφελήσουν την κοινωνική ζωή των 
Ανθρώπων. Οι περισσότεροι, επίσης, από τους θεούς, σύμφωνα με τους μύθους τους. ‘έγιναν 
στο νησί τους, θεοί που για τις ευεργεσίες που πρόσφεραν σ’ όλη την ανθρωπότητα  δέχτηκαν 
τιμές αθάνατες… …   (Διόδωρος Σικελιώτης 5.64) 

«Τούτοι, λοιπόν, οι θεοί, έχοντας ευεργετήσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των ανθρώπων, 
δεν αξιώθηκαν μόνο να λάβουν αθάνατες τιμές, αλλά θεωρήθηκαν επίσης πως ήταν οι πρώτοι 
που κατοίκησαν στον 'Όλυμπο, μετά τη μετάσταση τους από τους ανθρώπους…… Από τον 
Κρόνο και τη Ρέα λέγεται πως γεννήθηκαν η Εστία, η Δήμητρα και η Ήρα, καθώς και ο 
Δίας, ο Ποσειδώνας και ο Αιδης …… Παιδιά του Δία, λένε, ήταν από τις θεές η Αφροδίτη και 
οι Χάριτες, καθώς και η Ειλείθυια και η συνεργάτις της η Άρτεμη και οι Ώρες, όπως ονομάζο-
νται, η Ευνομία η  Δίκη και η Ειρήνη, καθώς και η Αθηνά και οι Μούσες, και από τους θεούς ο 
Ήφαιστος, ο Άρης και ο Απόλλωνας, καθώς επίσης ο Ερμής, ο Διόνυσος και ο Ηρακλής. », 
Διόδωρος 5.66-72). 

 «Για τους θεούς,  οι Κρήτες ισχυρίζονται πως γεννηθήκαν στο τόπο τους και δηλώνουν 
επίσης ότι οι θυσίες, οι τιμές και οι τελετές των μυστηρίων από την Κρήτη παραδόθηκαν στους 
άλλους ανθρώπους και ως αδιάσειστο, όπως νομίζουν, τεκμήριο  αναφέρουν το εξής. Η τελετή 
που ακολουθείται από τους Αθηναίους……..  Γιατί οι περισσότεροι θεοί κίνησαν από την 
Κρήτη να επισκεφτούν πολλά μέρη της Οικουμένης, για να ευεργετήσουν τα γένη των ανθρώ-
πων. Η Δήμητρα για παράδειγμα πέρασε στην Αττική, από εκεί τράβηξε για Σικελία και μετά 
από εκεί στην Αίγυπτο και παρέδωσε τον καρπό και δίδαξε τη σπορά του, δέχτηκε πολλές τιμές 
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από τους ευεργετούμενους. Το ίδιο η Αφροδίτη…………..  έτσι από τους τόπους ή τις πράξεις 
που έλαβαν χώρα σε κάθε μέρος , ο Απόλλωνας ονομάστηκε Δήλιος, Λύκιος και Πύθιος και η 
Άρτεμη Εφεσία, κρησία, καθώς και Ταυροπόλος και περσία, παρ΄όλο που και οι δυο ειχαν 
γεννηθεί στην Κρήτη…. («Το μεν (Απόλλωνα) Δηλιον και Λυκιον και Πύθιον ονομαζεσθαι, την 
δ’ (Άρτεμη) Εφεσίαν και Κρησίαν, ετι δε Ταυροπόλον και Περσίαν, αμφοτέρων εν Κρήτη γεγε-
νημένων…>>  (Διόδωρος Σικελιώτης 5.77, 3-8) 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει και μια άλλη εκδοχή για την 

ονομασία «Ολύμπιοι θεοί». Λέει ότι ο Δίας, που σημειωτέον ήταν Κρη-

τικός στην καταγωγή,  ονόμασε Ολύμπιους μόνο όσους αγωνίστηκαν 

με τους θεούς, μεταξύ αυτών και τον Ηρακλή, που κι αυτός ήταν 

Κρητικός (Ιδαίος Ηρακλής): 
«Οι γίγαντες στην περιοχή της Παλλήνης αποφάσισαν να κηρύξουν πόλεμο στους α-

θανάτους. Ο Ηρακλής αγωνίστηκε στο πλευρό των θεών και σκοτώνοντας πολλά από τα παι-
διά της γης έτυχε μεγίστης αποδοχής. Διότι ο Δίας μόνο όσους αγωνίστηκαν με τους θεούς 
ονόμασε Ολύμπιους, ώστε ο καλός, κοσμημένος μ' αυτή την επωνυμία, να ξεχωρίζει από 
τον χειρότερο- απ όσους γεννήθηκαν από θνητές γυναίκες αξιώθηκαν να λάβουν αυτή 
την προσηγορία ο Διόνυσος και ο Ηρακλής, όχι μόνο επειδή ήταν πατέρας τους ο Δίας, 
αλλά και γιατί επιδίωξαν τους ίδιους στόχους στη ζωή τους, ευεργετώντας τα μάλα τον 
ανθρώπινο βίο. Ο Δίας, όταν ο Προμηθέας παρέδωσε τη φωτιά στους ανθρώπους, τον έβαλε 
στα δεσμά κι έστειλε τον αετό που του έτρωγε το συκώτι. Βλέποντας τον ο Ηρακλής να τιμω-
ρείται επειδή ευεργέτησε τους ανθρώπους, έριξε με το τόξο του στον αετό και τον σκότωσε και, 
πείθοντας ταυτόχρονα τον Δία να πάψει την οργή του, έσωσε τον ευεργέτη όλων» (Διόδωρος 
4, 15) 

 

Γ. Η ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 

 

Ολυμπία, ως γνωστό. λέγεται  ο τόπος, το μέρος στην Ηλεία, 

όπου παλιά τελούνταν οι Ολυμπιακοί  αγώνες απ΄όπου και ονομά-

στηκε έτσι, ήτοι Ολυμπία.  

Ολυμπιακοί αγώνες λέγονταν οι αγώνες  που τελούνται στην 

Ολυμπία από όσους αθλητές  πίστευαν στους Ολύμπιους Θεούς απ΄ό-

που και ολυμπιακοί αγώνες.  Στους Ολύμπιους θεούς πίστευαν αρχικά 

μόνο οι Έλληνες κα μετά και οι Ρωμαίοι κ.α. 

Οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν ήταν τοπικής ή εθνικής εμβέλειας, 

ώστε να έχουν και ανάλογο εθνικό ή τοπικό όνομα , κάτι όπως συνέ-

βαινε π.χ. στα Παναθήναια, στα Ίσθμια κ.α., αλλά θρησκευτικής εμ-

βέλειας, αυτής των Ολύμπιων θεών και γι αυτό και ονομάστηκαν έτσι, 

δηλαδή Ολυμπιακοί Αγώνες. Άλλωστε μετά την επικράτηση ολοκλη-

ρωτικά της Θρησκεία του Χριστιανισμού επί της θρησκείας των Ολύ-

μπιων Θεών οι αγώνες αυτοί καταργήθηκαν, επειδή η Χριστιανική 

θρησκεία τότε, σήμερα έχει αλλάξει γνώμη, δεν τους επέτρεπε, δεν 

τους ευλογούσε κ.τ.λ. Τους θεωρούσε ως εκδηλώσεις ειδωλολατρι-

κές.  

Ο Παυσανίας αναφέρει ότι η πρώτη ονομασία των αγώνων στην 

Ολυμπία λεγόταν «τα Ολύμπια» (από το επίθετο ολύμπιος,ία,ο > τα 
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Ολύμπια), τα οποία  το έτος 556 της αρχαίας χρονολόγησης, άρχισαν 

να γιορτάζονται. 

Αθλητικοί αγώνες με αθλητές που πίστευαν στους Ολύμπιους 

θεούς τελούνταν  και σε άλλες πόλεις της αρχαίας Ελλάδος. Από το 

έτος 516 γιορτάζονταν τα Ολύμπια και απ’ τους Έλληνες της Ιωνίας 

και της Σικελίας.  

Τα Ολύμπια στην Αθήνα ιδρύθηκαν από τον Πεισίστρατο µε την 

ευκαιρία της θεμελίωσης του Ναού του Ολυμπίου ∆ιός, το λεγόμενο 

«Ολυµπείον», στις όχθες του Ιλισσού το 530 της αρχαίας χρονολό-

γησης.  Ολύμπια γιορτάζονταν και στις Αιγαίς της Μακεδονίας, τα ο-

ποία ιδρύθηκαν από το Μ. Αλέξανδρο το 335 της αρχαίας χρονολό-

γησης, προς τιμή του ∆ιός και των Μουσών. 

 

 
ΟΛΥΜΠΙΑ 

 

Δ. ΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟ ΚΡΗΤΩΝ  

 

Οι αρχαίοι συγγραφείς: Παυσανίας («Ηλιακά» Α, 5 – 8), Διό-

δωρος Σικελιώτης (βίβλος 3.74, 4.18, 5.64),  Στράβων (Γεωγραφικά 

Ι, C 473, ΙΙΙ, 22) κ.α. αναφέρουν ότι οι Ιδαίοι Δάκτυλοι της Κρήτης 

ή άλλως Ετεοκρήτες ήσαν οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης, ένας των 

οποίων, ο  Ιδαίος Ηρακλής,  ήρθε στην Ολυμπία και διοργάνωσε τους 

πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες. Οι Ιδαίοι Δάκτυλοι ήταν γιοι του Κρη-

ταγενή Δία και της νύμφης Αγχιάλης (Απολλώνιος Αργοναυτικά Α 

1125 – 1135), τους οποίους γέννησε στο Δικταίο άντρο, δηλαδή στο 

σπήλαιο της Δίκτης όπου γεννήθηκε και ο Δίας. Ακολούθως εκείνος 

που τους καθιέρωσε ήταν ο Κλύμενος, ο γιος του Κάρδη, που ήρθε 

στην Ολυμπία από την Κρήτη πενήντα χρόνια μετά τον κατακλυσμό 
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που έγινε στην Ελλάδα την εποχή του Δευκαλίωνα.  Απλώς μετά ο 

Πέλοπας τους αφιέρωσε στο Δία, πρβ: 
 «Οι μούνοι πλεόνων μοιρηγέται ηδέ πάρεδροι Μητέρος Ιδαίης κεκληαται, όσσοι έασιν 

Δάκτυλοι Ιδαίοι Κρηταιέες, ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίο ανά σπέος, αμφοτέρησιν δραξά-
μενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε.(τους ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης, που κάποπτε η νύμφη 
Αγχιάλη γεννησε στο σπήλαιο της Δίκτης)» (Απολλώνιος Αργοναυτικά Α 1125 – 1135) 

«.Ιδαίοι Δάκτυλοι Κρηταιέες ους ποτέ νύμφη Αγχιάλη Δικταίον ανά σπέος, αμφοτέρη-
σιν δραξάμενη γαίης Οιαξιλίδος, εβλάστησε…… Ιδαίοι δε, επειδή εν Ίδει όρει της Κρήτης εγε-
νήθηκαν   (Ετυμολογικόν το Μέγα ήγουν η Μεγάλη Γραμματική, 11ος   αι.  μ.Χ.)   

<<Σχετικά με τους Ολυμπια-
κούς αγώνες, όσοι από τους  Ηλείους 
ασχολούνται με την αρχαιότητα λένε 
ότι ο Κρόνος ήταν ο πρώτος βασιλιάς 
στον ουρανό και πως οι άνθρωποι ε-
κείνης της εποχής εκείνης, που ονομά-
ζονταν χρυσή  γενικά, έκτισαν ναό 
προς τιμή του Κρόνου στην Ολυμπία. 
Όταν γεννήθηκε ο Δίας, η Ρέα ανέθεσε 
τη φύλαξη του παιδιού στους Δακτύ-
λους της Ίδης, οι οποίοι λέγονταν 
και Κουρήτες και είχαν έρθει από 
την Ίδη της Κρήτης. Αυτοί ήσαν ο Η-
ρακλής, ο Παιώνιος, ο Επιμήδης, ο  Ί-
δας και  ο Ιάσιος. Ο Ηρακλής που ήταν 
και μεγαλύτερος έβαλε τους αδελφούς 
του, κάνοντας ένα αστείο, να τρέξουν 
σε αγώνα και στεφάνωσε το νικητή με 
κλαδί αγριελιάς, που την είχαν τόσο 
άφθονη, ώστε στοίβαζαν φρεσκοκομ-
μένα φύλλα και τα έστρωναν, για να 
κοιμούνται. Λένε ότι ο Ηρακλής έφερε 
την αγριελιά από τις υπερβόρειες χώ-

ρες,  τις χώρες που ήσαν πέρα από τον άνεμο Βορέα…   Άλλοι λένε ότι ο Δίας, πάλεψε σ’ αυτό 
το μέρος με τον ίδιο τον Κρόνο, για τη βασιλεία και άλλοι ότι καθιέρωσε τους αγώνες, επειδή, 
νίκησε τον Κρόνο. Ανάμεσα στους νικητές, αναφέρεται και ο Απόλλωνας, που νίκησε τον Ερμή 
στον αγώνα δρόμου και τον Αρη στην πυγμαχία… Λένε αργότερα ο Κλύμενος, γιος του Κάρδη, 
ήρθε από την Κρήτη πενήντα χρόνια μετά τον κατακλυσμό που έγινε στην Ελλάδα την εποχή 
του Δευκαλίωνα. Κατάγονταν από τον Ιδαίο Ηρακλή και καθιέρωσε τους αγώνες στην Ολυμπία 
και ίδρυσε βωμό προς τιμή του προγόνου του Ηρακλή και όλων των Κουρήτων, δίνοντας στο 
Ηρακλή την επωνυμία Παραστάτη. Ο Ενδυμίωνας, όμως, γιος του Αέθλιου, εκθρόνισε τον Κλύ-
μενο και πρόσφερε την εξουσία ως έπαθλο σε όποιο από τα παιδιά του νικούσε στον αγώνα 
δρόμου στην Ολυμπία. Μια γενιά μετά τον Ενδυμίωνα, ο Πέλοπας τέλεσε τους αγώνες προς 
τιμή του Ολύμπιου Δία…. ο γιος του Αμυθάονας, ξάδελφος του Ενδυμίωνα  από τη πλευρά του 
Κρηθέα τέλεσε τα Ολύμπια και μετά από αυτόν ο Πελίας και ο Νηλέας μαζί….>> (Παυσανίας, 
«Ηλιακά» Α, 5 - 8) 

 «Λένε πως ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι οι πρώτοι κάτοικοι στους πρόποδες 
της Ίδης.  Πόδες λέγονται οι πρόποδες και κορυφές, οι μύτες των βουνών. Οι διάφορες 

 
Τοιχογραφία Κνωσού με δρομείς που φορούν κο-
ντή περισκελίδα (σορτς), βραχιόλια (περιβραχιό-
νια στα μπράτσα), περισφύρια (στα πόδια) και 

περιδέραιο (κολιέ) στο λαιμό. 
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κορυφές της Ίδης, που ήταν όλες αφιερωμένες στη μητέρα των θεών (τη Ρέα), λέγονταν Δάκτυ-
λοι. Ο Σοφοκλής θεωρεί πως οι πρώτοι πέντε ήσαν αρσενικοί. Εφηύραν το σίδερο και το κα-
τεργάστηκαν πρώτοι, καθώς και πολλά ακόμη χρήσιμα στη ζωή πράγματα. Πέντε ήταν και οι 
αδελφές τους. Από τον αριθμό τους ονομάστηκαν Δάκτυλοι. Άλλοι τους λένε αλλιώς, ενώνοντας 
τα δύσκολα με τα δύσκολα και θέτουν διάφορα ονόματα: Κέλμη, Δαμνασέα, Ηρακλή και Ακ-
μονα. Άλλοι τους θεωρούν εντόπιους από την Ίδη, άλλοι αποίκους. Πάντως συμφωνούν ότι 
αυτοί πρώτοι δούλεψαν το σίδερο στην Ίδη. Όλοι τους θεωρούν μάγους και υπηρέτες της 
Μητέρας των θεών που έφτασαν να ζουν στην Φρυγία, στην Ίδη. Λένε την Τρωάδα Φρυγία, 
επειδή Φρύγες επικράτησαν στην περιοχή, αφού ζούσαν και κοντά, τότε που αλώθηκε η Τροία. 
Υπονοούν μάλιστα πως απόγονοι των Ιδαίων Δακτύλων είναι οι Κουρήτες και οι Κορυ-
βάντες. Οι πρώτοι εκατό που γεννήθηκαν στην Κρήτη ονομάστηκαν Ιδαίοι Δάκτυλοι. Α-
πόγονοί τους αναφέρονται εννέα Κουρήτες. Ο καθένας τους έκανε δέκα παιδιά, τους Ιδαί-
ους Δακτύλους…» (Στράβων, Γεωγραφικά Ι, C 473, ΙΙΙ, 22 μτφ «Εκδόσεις Κάκτος») 

 «Οι κάτοικοι, λοιπόν, της Κρήτης λένε πως οι αρχαιότεροι κάτοικοι στο νησί ήταν αυ-
τόχθονες, οι λεγόμενοι Ετεοκρήτες, των οποίων ο βασιλιάς,  Κρητας το όνομα, ανακάλυψε 
πολλά και πολύ σημαντικά πράγματα στο νησί που είχαν τη δυνατότητα να ωφελήσουν την 
κοινωνική ζωή των ανθρώπων…. Πρώτοι, λοιπόν,  απ’ όσους μνημονεύονται από την παρά-
δοση, κατοίκησαν στην περιοχή της Ίδης στην Κρήτη και τριγύρω, οι καλούμενοι από αυτό 
Ιδαίοι Δάκτυλοι («πρώτον ώκησαν της Κρήτης περί την Ίδην οι προσαγορευθέντες Ιδαίοι Δά-
κτυλοι»), που άλλοι λένε ότι ήσαν 100 και άλλοι 10, όσα και τα δάκτυλα των χεριών απ’ όπου 
και ονομάστηκαν έτσι. ... Για τους Ιδαίους δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυ-
ψαν τη φωτιά, τη χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των Απτεραίων στο λεγόμενο 
Βερέκυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους. Λένε, μάλιστα, πως ένας τους ο Ηρακλής, 
ξεπέρασε τους άλλους σε φήμη, ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυ-
μίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν  πως ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυ-
μπιακούς αγώνες…………... (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 5, 64 - 66) 

«Μετά που ο Ηρακλής καθάρισε τον στάβλο του Αυγεία, ανέλαβε τον άθλο να φέρει 
από την Κρήτη τον ταύρο, τον οποίο, λένε, είχε ερωτευθεί η Πασιφάη (και έκανε το Μινώταυρο). 
Έπλευσε στην Κρήτη και εξασφαλίζοντας τη συνεργασία του βασιλιά Μίνωα τον έφερε στην 
Πελοπόννησο, διαπλέοντας όλο εκείνο το πέλαγος πάνω στην πλάτη του. Μετά την εκτέλεση 
και τούτου του άθλου, οργάνωσε τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες, διαλέγοντας την ω-
ραιότερη τοποθεσία για την τόσο σπουδαία πανήγυρη, που ήταν η πεδιάδα πλάι στον Αλφειό 
ποταμό, όπου αφιέρωσε τον αγώνα στον Δία τον πατέρα του. Έπαθλο για τους νικητές όρισε 
στεφάνι, διότι ο ίδιος ευεργέτησε τον ανθρώπινο γένος χωρίς να λάβει κανένα μισθό….. (Διό-
δωρος Σικελιώτης, βίβλος 4, 18)   

 
 
Νόμισμα Φαιστού, 3ος αι. 
π.Χ., με  τον Ιδαίο Ηρακλή 
να φονεύει τη Λερναία Ύ-
δρα και τον ταύρο Κρήτης, 
πατέρα του Μινώταυρου, 
τον οποίο δάμασε ο Ηρα-
κλής. 
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Ο ΙΔΡΥΤΗΣ ΤΩΝ Ο.Α. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ  Ο  ΘΗΒΑΙΟΣ, ΑΛΛΑ Ο 

ΙΔΑΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 

 

Ο Διόδωρος Σικελιώτης αναφέρει ότι η νήσος Κρήτη λεγόταν 

και Ιδαία  (βλέπε Διόδωρος, βίβλος 3.73) απ΄όπου και Ιδαίοι Δάκτυ-

λοι = οι κρητικοί Δάκτυλοι, Ιδαίος Ηρακλής = ο κρητικός Ηρακλής 

κ.λπ. και επίσης ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν δυο πρόσωπα με όνομα 

Ηρακλής, ο γιος του Δία και της Θηβαίας Αλκμήνης και ο γιος του Δία 

και της Κρητικιάς Αγχιάλης και από αυτούς ο δεύτερος, που λεγόταν 

Ιδαίος Ηρακλής,  ήταν αυτός που έφυγε από την Κρήτη και πήγε στην 

Ολυμπία και ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες και που εξ αιτίας της 

συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της 

Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες, ενώ δεν είναι έτσι, 

πρβ: 
“Για τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη χρήση της 

φωτιάς, τη φύση του χαλκού και του σιδήρου στη χώρα των Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέ-
κυνθο, καθώς και τον τρόπο επεξεργασίας τους" επειδή θεωρήθηκαν πως ήταν οι εισηγητές 
μεγάλων αγαθών για το ανθρώπινο γένος έτυχαν τιμών αθανάτων. Λένε, μάλιστα, για έναν 
απ' αυτούς πως ονομάστηκε Ηρακλής και πως καθώς ξεπέρασε τους άλλους σε φήμη 
ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες" εξ αιτίας της συνωνυμίας οι μεταγενέστεροι άνθρωποι 
θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Αποδείξεις όλων 
αυτών παραμένουν, λένε, στο γεγονός ότι ακόμη και σήμερα πολλές γυναίκες παίρνουν ξόρκια 
απ' αυτό τον θεό και φτιάχνουν φυλαχτά, από το γεγονός ότι ήταν γητευτής και επιδιδόταν στις 
τελετές, πράγματα που απείχαν πολύ από τις συνήθειες του Ηρακλή που γέννησε η Αλκμήνη 
(Διόδωρος Σικελιώτης, βίβλος 5, 64) 

«Διότι υπήρχαν δυο προγενέστεροι του (Ηρακλή) που είχαν το ίδιο όνομα, ο πιο αρ-
χαίος Ηρακλής, σύμφωνα με το μύθο, είχε γεννηθεί στους Αιγυπτίους και, αφού καθυπόταξε 
με τα όπλα μεγάλο μέρος της οικουμένης, τοποθέτησε τη στήλη της Λιβύης, ενώ ο δεύτερος 
(Ηρακλής) που ήταν ένας από τους Ιδαίους Δακτύλους της Κρήτης, έγινε γητευτής, απόκτησε 
στρατηγικές γνώσεις και συνέστησε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Ο τελευταίος (Ηρακλής), που 
γεννήθηκε πριν από τα Τρωικά από την Αλκμήνη και το Δία, γύρισε μεγάλο μέρος της οικου-
μένης, εκτελώντας τα προστάγματα του Ευρυσθέα. Αφού έφερε σε πέρας όλους τους άθλους, 
έστησε στήλη στην Ευρώπη, επειδή όμως είχε το ίδιο όνομα και προτιμούσε τον ίδιο τρόπο 
ζωής με τους άλλους δυο, καθώς είχαν περάσει πολλά χρόνια, όταν πέθανε κληρονόμησε και 
τις πράξεις των αρχαίων, ως να είχε υπάρξει ένας μόνο Ηρακλής όλους τους αιώνες» (Διόδω-
ρος Σικελιώτης, βίβλος 3, 74) 

 
 Σημειώνεται ότι μερικοί αρχαίοι συγγραφείς, όπως π.χ. ο Λυ-

σίας, αναφέρουν σκέτα ότι ο Ηρακλής είναι εκείνος που ίδρυσε τους 

Ολυμπιακούς αγώνες, δηλαδή χωρίς να ξεκαθαρίζουν για  ποιον Η-

ρακλή εννοούν, δηλαδή το γιο του Δία και της Θηβαίας Αλκμήνης ή 

το γιο του Δία και της Κρητικιάς Αγχιάλης. Ωστόσο όποιος Ηρακλής 
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και να είναι αυτός, έχει σχέση με την Κρήτη, αφού ο μεν Ιδαίος είναι 

Κρητικός από μάνα και πατέρα  και ο άλλος είναι Κρητικός από τον 

πατέρα του. 

 
Η ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ  ΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ  ΕΙΝΑΙ ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΠΙ-

ΝΟΗΣΗ 

 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα (Νόμοι Α, 625 d),  η σωματική ά-

σκηση στην αρχαία Κρήτη ήταν επιβεβλημένη δια νόμου και οι Κρήτες 

εφεύραν τα γυμνάσια,  «..ήρχοντο των γυμνασίων πρώτοι μεν Κρή-

τες…» (ΠΛΑΤΩΝ, ΝΟΜΟΙ 452 c, 9)  

Ο Πλούταρχος («Θησεύς» ) αναφέρει ότι στην Κρήτη ήταν έ-

θιμο να παρακολουθούν τους αγώνες και οι γυναίκες, κάτι που δεν 

επιτρεπόταν στους Ολυμπιακούς αγώνες: <<…διο και του Θησέως α-

γωνίσασθα συνεχώρησεν ο Μίνως’ έθους δ’ όντος εν Κρήτη θεάσθαι 

και τας γυναίκας…>> (Πλουτάρχου (Θησεύς 19). Στις τοιχογραφίες 

της Κνωσού  βλέπουμε ότι οι Κρήτες αθλητές δεν είναι  τελείως γυ-

μνοί, όπως ήσαν στους Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά με ωραιότατα  α-

θλητικά καλλιτεχνικά κοντοβράκια και κοντομάνικα. Σύμφωνα επίσης 

με τον Απολλόδωρο, Πλούταρχο, Στράβωνα κ.α, εκτός του ότι οι αρ-

χαίοι Κρήτες ίδρυσαν του Ολυμπιακούς αγώνες, οι  Μινωίτες αφενός 

τελούσαν αθλητικούς αγώνες (λιθοβόλια, ταυροκαθάρψια, πυγμαχίες 

κ.τ.λ.) και στους νικητές δίνονταν έπαθλα και αφετέρου λάμβαναν 

μέρος στους αθλητικούς αγώνες των άλλων Ελλήνων (Παναθήναια, 

ίσθμια, Ολυμπιακούς κ.α.).  Μάλιστα ο γιος του Μίνωα Ανδρόγεως 

είχε πρωτεύσει στα Παναθήναια και από ζήλια οι Αθηναίοι τον δολο-

φόνησαν κατά την ώρα που πήγαινε στη Θήβα, για να λάβει μέρος 

και στους εκεί αγώνες προς χάρη του Λάιου.  
<<….αυτός δε ήκεν εις Αθήνας, και τον των Παναθηναίων αγώνα επετέλει, εν ω ο Μί-

νωος παις Ανδρόγεως ενίκησε πάντας. τούτον Αιγεύς επί τόν Μαραθώνιον έπεμψε ταύρον, υφ’ 
ου διεφθάρη… μετ’ ου πολώ δε θαλασσοκρατών επολέμησε στολω τας Αθήνας >>… (Απολ-
λόδωρος Γ 15. 7 και 8) 

<<…φιλόχορος δε φησιν ου ταύτα συγχωρείν Κρήτας, αλλά λέγειν ότι φρουρά μέν ην 
ο Λαβύρινθος, ουδέν έχων κακόν αλλ’ ή το μη διαφυγείν τους φυλαττομένους, αγώνα δε ο 
Μίνως επ’ Ανδρόγεω γυμνικόν εποίει και τους παίδας άθλα τοις νικωσιν εδίδου τέως εν 
τω Λαβυρυνθω φυλαττομένους· ενίκα δε τους προτερους αγώνας ο μέγιστον παρ’ αυτώ δυ-
νάμενος τότε και στρατηγών, όνομα Ταύρος,…. (Πλούταρχου «Θησεύς», 16 - 19)  

 «Για τους Ιδαίους δακτύλους της Κρήτης παραδίδεται πως ανακάλυψαν τη φωτιά, τη 
χρήση του χαλκού και του σιδήρου, στη χώρα των Απτεραίων στο λεγόμενο Βερέκυνθο, καθώς 
και τον τρόπο επεξεργασίας τους. Λένε, μάλιστα, πως ένας τους, ο Ηρακλής, ξεπέρασε τους 
άλλους σε φήμη, ίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. Εξ αιτίας της συνωνυμίας, οι μεταγε-
νέστεροι άνθρωποι θεώρησαν πως ο γιος της Αλκμήνης ( = Ο Ηρακλής  γιος του Δία και της 
Θηβαίας Αλκμήνης) εγκαθίδρυσε τους Ολυμπιακούς αγώνες. (Διόδωρος Βιβλιοθήκη Ιστορική 
5,64)  
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ΑΡΧΑΙΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ 

(Από τον Πίνακα Ολυμπιονικών του Ιδρύματος μείζονος 

ελληνισμού 

 

Κρήτες ολυμπιονίκες, σύμφωνα με τον Πίνακα Ολυμπιονικών 

του Ιδρύματος μείζονος ελληνισμού, ήσαν οι εξής:  

Διόγνητος, Πυγμαχία,  488 π.Χ., Εργοτέλης ο Φιλάνωρος, Δό-

λιχος,  464 π.Χ. και 472 π.Χ. Ικαδίων,  Στάδιο παίδων, 456 π.Χ., 

Αιγείδας, Δόλιχος, 448 π.Χ., ,…..ώνιος, Δόλιχος, 396 π.Χ., Σωτάδης, 

Δόλιχος, 99η Ολυμπιάδα 384 π.Χ. , Φιλωνίδης ο Χερσονήσιος,  Πώ-

ρος ο Μάλιος, 56 π.Χ., Δάμας ή Δαμασίας ο Κυδωνιάτης, Στάδιο, 25 

μ.Χ., Σατορνίλος Γορτύνιος, στάδιον, 209 μ.Χ.  

Ο Παυσανίας, σχετικά με τους ολυμπιονίκες Εργοτέλη, Σωτάδη 

και Φιλωνίδη, αναφέρει τα εξής: «Ο Εργοτέλης ήταν γιος του Φιλάνορα, νίκησε 
δυο φορές στον δόλιχο στην Ολυμπία και δυο φορές στα Πύθια, στον Ισθμό και στη Νεμέα. 
Αυτός δεν ήταν αρχικά Ιμεραίος, όμως λέει η επιγραφή στο άγαλμά του στην Ολυμπία, αλλά, 
λένε, ότι ήταν Κρητικός από την Κνωσό. Ξορίστηκε από εκεί μετά από μια επανάσταση και 
κατέφυγε στην Ιμέρα, όπου του έδωσαν πολιτικά δικαιώματα και άλλες τιμές. Γι αυτό, όπως 
ήταν φυσικό, στους αγώνες επρόκειτο να ανακηρυχτεί νικητής ως Ιμεραίος (εμφανίζεται ως 
Ιμέριος, δηλαδή  από την Ιμέρα Σικελίας και όχι από την Κρήτη». (Παυσανίας, Ηλιακά Β, 4, 11) 
«Ο Φιλωνίδης, γιος του Ζώτου, από τη Χερσόνησο της Κρήτης, ήταν ταχυδρόμος του Αλέξαν-
δρου, γιου του Φιλίπου» (Ηλιακά Β, 16,5) 

« Ο Σωτάδης, δόλιχος 99η Ολυμπιάδα, ήταν Κρητικός, όμως οι Κρήτες τον εξόρισαν 
γιατί πήρε χρήματα από τους Εφέσιους και αγορεύτηκε Εφέσιος (Ηλιακά Β, 6) 

   

 
Γυναικείο χρυσελεφάντινο αγαλματίδιο από την Κνωσό, η καλούμενη κυρία των 

σπορ («lady of sport»), 3000-1400 π.Χ. Φορά ζακέτα με ενσωματωμένο ανορθωτικό 
στηθόδεσμο. Επίσης φορά ζώνη και γυναικείο κοντοβράκι, το οποίο σχηματιζόταν 
από τη μινωική γυναικεία διπλή ποδιά ενώνοντας το κέντρο της μπροστινής ποδιάς 

με το κέντρο της πισινής ποδιάς τον καλούμενο καβάλο. 
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ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: 

1) Το ότι οι Ολύμπιοι Θεοί και οι  Ολυμπιακοί αγώνες είναι δη-

μιούργημα των Κρητών προκύπτει και από το ότι ο Ησίοδος αναφέρει 

ότι ο Δίας, ο ανώτατος άρχων των θεών του Ολύμπου και ο πατέρας 

θεών και θνητών, γεννήθηκε στο όρος Δίκτη της Κρήτης και ο Διό-

δωρος ότι όλοι οι Ολύμπιοι θεοί γεννήθηκαν στην Κρήτη, όπως είδαμε 

πιο πριν. Επίσης ο Ομηρικός Ύμνος «Εις Απόλλωνα» αναφέρει ότι  η 

αδελφότητα και το μαντείο των Δελφών, το μεγαλύτερο της αρχαίας 

Ελλάδος,  ιδρύθηκε  από Κρήτες.  

2) Ο Πλάτωνας («Νόμοι» και «Μίνως»), ο Αριστοτέλης («Πολι-

τικά» Β, 1271, 10), ο Πλούταρχος («Σόλων» και «Λυκούργος»), ο 

Διογένης Λαέρτιος («Επιμενίδης»), ο Διονύσιος Αλικαρνασσεύς («Ρω-

μαϊκή Αρχαιολογία»), ο Ισοκράτης (Παναθηναϊκός 205). κ.α., αναφέ-

ρουν ότι ο πρώτος αξιόλογος πολιτισμός που δημιουργήθηκε επί γης 

ήταν αυτός που δημιούργησε στην Κρήτη ο Μίνωας, άρα αυτός που 

σήμερα ονομάζουμε «Μινωικό». Στη συνέχεια την Κρητική Πολιτεία, 

τους θεσμούς που δημιούργησε ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδά-

μανθυ και εκπολίτισε τους Κρητικούς,  αντέγραψαν  όλοι οι υπόλοιποι 

Έλληνες, καθώς και οι Ρωμαίοι. Πρώτοι που αντέγραψαν το Μινωικό 

πολιτισμό ήσαν οι Σπαρτιάτες με το νομοθέτη τους Λυκούργο και τη 

βοήθεια του Κρητικού νομοθέτη Θάλητα ,  μετά οι Αθηναίοι με το νο-

μοθέτη Σόλωνα και τη βοήθεια του Κρητικού σοφού και χρησμολόγου 

Επιμενίδη και τέλος και οι Ρωμαίοι με το Νόμα και   έτσι ευημέρησαν 

– εκπολιτίστηκαν και αυτοί. Αυτός είναι, λένε, και ο λόγος  για τον 

οποίον Έλληνες και οι Ρωμαίοι υμνούν το Μίνωα και το Ραδάμανθυ 

και συνάμα τους ανακήρυξαν ημίθεους, γιους του Θεού Δία και κριτές 

στον Άδη λόγω της μεγάλης δικαιοσύνη τους εν ζωή. 

 (Περισσότερα βλέπε στα βιβλία:«ΚΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ», ΤΟΥ Α-

ΔΑΜΑΝΤΙΟΥ (ΜΑΚΗ) Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ) 
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ΑΘΗΝΑ Ο.Α. 1896 

 

Ε. Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ Ο.Α. 

 

Ο Παυσανίας αναφέρει, όπως είδαμε πιο πριν, ότι οι Κρήτες ί-

δρυσαν τους Ολυμπιακούς αγώνες και επίσης  ότι οι Ολυμπιακοί α-

γώνες αναδιοργανώθηκαν από τον Ίφιτο, που σύναψε συμφωνία 

(ιερή εκεχειρία) με το βασιλιά και νομοθέτη της Σπάρτης Λυκούργο 

και το βασιλιά της Πίσας Κλεισθένη και το κείμενο της συμφωνίας  

αυτής χαράκτηκε, λέει, σε χάλκινο δίσκο και σωζόταν έως στους χρό-

νους του Παυσανία στο Ηραίο της Ολυμπίας. 

Ο Στράβωνας αναφέρει ότι οι Ολυμπιακοί αγώνες οργανώθηκαν 

από τον Όξυλλο, βασιλιά των Ηρακλειδών μετά την κάθοδό τους 

στην Ηλεία και νίκησε τους Μυκηναίους, σε συνεργασία  με τους Η-

λείους και του Αιτωλούς και τους κατοίκους της πόλεως Πλευρώνας 

που κατάγονταν από Κρήτες. 

Σύμφωνα με το κατάλογο των Ολυμπιακών Αγώνων,  το πρώτο 

έτος έναρξης των εν λόγω αγώνων είναι το έτος 776 π.Χ και από  

το έτος αυτό οι εν λόγω αγώνες  γίνονταν κάθε τέσσερα χρόνια. Οι 

Ολυμπιακοί αγώνες μετά το 777 π.Χ. θεωρήθηκαν πανελλήνια χρο-

νολογική μονάδα μέτρησης και το στάδιο η μετρική μονάδα μήκους. 

Οι Πισάτες διοργάνωναν τους αγώνες από το 688 έως το 572 π.Χ. 

Το 570 π.Χ. οι Ηλείοι κατέλαβαν την Πίσα και έθεσαν υπό τον έλεγχό 

τους τη διοργάνωση των αγώνων. Τον 5ο αι. π.Χ. οι αγώνες έφτασαν 

στο απόγειο της δόξας τους.  

 

Στην ελληνιστική εποχή οι Ολυμπιακοί αγώνες έχασαν τον αρ-

χικό τους χαρακτήρα και μετατράπηκαν σε επαγγελματικές αθλητικές 

εκδηλώσεις. Τα άσχημα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίσθηκαν 

στην συνέχεια στον ελλαδικό χώρο, είχαν τον αντίκτυπό τους στα 
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αθλητικά ιδεώδη των Ολυμπιακών αγώνων, με αποτέλεσμα  να επέλ-

θει και σταδιακή πτώση των ηθικών αξιών, κάτι που επιδεινώθηκε 

αισθητά από το 146 μ.Χ., όταν η κυρίως Ελλάδα υποτάχθηκε στο ρω-

μαϊκό κράτος και οι Ηλείοι έχασαν την ανεξαρτησία τους. 

Το 2ο αι. μ.Χ., όταν παραχωρήθηκε το δικαίωμα του Ρωμαίου 

πολίτη σε όλους τους κατοίκους της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι Ρω-

μαίοι επέβαλαν να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες όλοι όσοι 

πίστευαν στους Ολύμπιους Θεούς και συνεπώς όλοι οι Ρωμαίοι. Με 

την επικράτηση του Χριστιανισμού ολοκληρωτικά στην Ελλάδα και 

στην Ιταλία και το νέο θρησκευτικό-πολιτιστικό πνεύμα που δημιουρ-

γήθηκε, οι Ολυμπιακοί και γενικώς όλοι οι αθλητικοί αγώνες θεωρή-

θηκαν ως ειδωλολατρικές εκδηλώσεις με αποτέλεσμα την κατάργησή 

τους από το Θεοδόσιο Α΄ το 393 μ.Χ. (293η Ολυμπιάδα). 

Ο υπερεθνικός χαρακτήρας τους επιζεί και στους σύγχρονους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, που ύστερα από διακοπή 15 αιώνων οργανώ-

θηκαν στην Αθήνα το 1896 και τελούνται από τότε κάθε τέσσερα 

χρόνια.  

 

 

ΣΤ. Η ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ «ΤΑ ΟΛΥ-

ΜΠΙΑ» 

 

Τα Ολύμπια ήταν η δημοφιλέστερη και η μεγαλύτερη γιορτή 

των Ελλήνων, σωστότερα όλων όσων λάτρευαν τον Ολύμπιο Δία,  

στην Ολυμπία. Περιλάμβαναν ιεροτελεστίες, θυσίες (σφαγή ζώων 

προς χάρη του θεού,  που μετά ψηνόταν και διαμοιράζονταν για κοινό 

φαγοπότι) και  τους μεγαλύτερους σε συμμετοχή αθλητών αθλητι-

κούς αγώνες.  Εκτός όμως από αυτή τη γιορτή, από το έτος 556 της 

αρχαίας χρονολόγησης, άρχισαν να γιορτάζονται Ολύμπια και σε άλ-

λες πόλεις, ενώ από το έτος 516 γιορτάζονταν Ολύμπια και απ’ τους 

Έλληνες της Ιωνίας και της Σικελίας. Έτσι λοιπόν έχουμε Ολύμπια 

στην Αθήνα, τα οποία ιδρύθηκαν από τον Πεισίστρατο µε την ευκαιρία 

της θεμελίωσης του Ναού του Ολυμπίου ∆ιός, το λεγόμενο «Ολυ-

µπείον», στις όχθες του Ιλισσού το 530 της αρχαίας χρονολόγησης.  

Ολύμπια γιορτάζονταν και στις Αιγαίς της Μακεδονίας, τα οποία ιδρύ-

θηκαν από τον Αλέξανδρο το 335 της αρχαίας χρονολόγησης, προς 

τιμή του ∆ιός και των Μουσών.  
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Τα Ολύ-

μπια γιορτάζο-

νταν κάθε τε-

τραετία το 

µήνα Απολλώ-

νιο από την 

10η ως την 

16η . Η πρώτη 

και τελευταία 

ημέρα των 

γιορτών ήταν 

αφιερωμένη α-

ποκλειστικά 

στις Θυσίες και 

τις ιεροτελεστίες. Την προτεραία της ενάρξεως των αγώνων, γινόταν 

η επίσημη τελετή της ορκωμοσίας των αθλητών μαζί µε τους γονείς 

και τους γυμναστές τους, µμπροστά στο άγαλμα του Ορκίου ∆ιός. 

Αφού θυσίαζαν έναν αγριόχοιρο, ορκίζονταν ότι δε θα μεταχειρίζονται 

τεχνάσματα για τη νίκη και ότι θα συμμορφώνονταν προς τους κανο-

νισμούς.  

Τα πρώτα αγωνίσματα στην Ολυμπία ήταν ο δρόμος, η πάλη και 

η πυγμαχία. Μετά προστέθηκαν: ο δίαυλος, ο δόλιχος (δρόμος μεγά-

λων αποστάσεων), το πένταθλο, η αρματοδρομία, το παγκράτιο (συν-

δυασμός πάλης και πυγμαχίας) και η σκυταλοδρομία. 

Οι ολυμπιονίκες  ως έπαθλο έπαιρναν ένα στεφάνι κότινο (από 

αγριελιά). Κανονικά  κατά την έναρξη των αγώνων, οι αθλητές εμ-

φανιζόταν με στεφάνι ελιάς και αν ήταν νικητές έπαιρναν στεφάνι 

από φοίνικα. 

Η έναρξη των αγώνων γινόταν μόλις οι Ελλανοδίκες, που ήταν 

ντυμένοι µε πορφύρα και εστεμμένοι µε δάφνη, ελάμβαναν τη θέση 

τους.  

Το πρόγραμμα των Ολύμπιων είχε ως εξής : 10η – θυσίες βο-

διών, όρκοι των αθλητών και των Ελλανοδικών, σπονδές στον τάφο 

του Πέλοπος. 11η – Αγωνίσματα : στάδιο, δίαυλος, δόλιχος. 12η –

Πένταθλο, στεφανηφορία και θυσίες εκ μέρους των αθλητών. 13η –

Πάλη , πυγμαχία, παγκράτιο 14η –Στάδιο παίδων, πάλη παίδων, πυγ-

μαχία παίδων, οπλίτης. 15η –Τέθριππον, κέλης, απήνη, κάλπη, συ-

νωρίς, τέθριππον πωλικόν, συνωρίς πωλική, κέλης πωλικός, στεφα-

νηφορία και θυσίες εκ μέρους των νικητών των τριών τελευταίων 

ημερών. 16η –Πομπή και παρέλαση. Εκατόμβη στο βωμό του Ολυ-

μπίου ∆ιός προς  τιμή όλων των Ολύμπιων Θεών στο Πρυτανείο. Στην 

τελευταία ημέρα, η οποία έκλεινε τα Ολύμπια, την επίσημη πομπή 

αποτελούσαν οι Ολυμπιονίκες , οι Ελλανοδίκες, οι θεωροί των άλλων 

πόλεων και το πλήθος των θεατών.  

 



220 
Α.Γ. ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ: «Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ» 

Οι θυσίες γίνονταν στο βωμό του Ολυμπίου ∆ία, τα εναγίσματα 

στους βωμούς των άλλων Ιερών προς τιμή των ηρώων, ενώ σε όλες 

αυτές τις ιεροπραξίες προΐσταται η ιέρεια της Δήμητρας. 

 

 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ - ΟΙ Ο.Α. ΗΤΑΝ 

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 

Με τους Ολυμπιακούς αγώνες σφυρηλατήθηκε   η εθνική, φυ-

λετική και πνευματική ενότητα των Ελλήνων.  Οι Ολυμπιακοί αγώνες 

συνδύαζαν το βαθύ θρησκευτικό πνεύμα με το ηρωικό παρελθόν των 

Ελλήνων, το μέγιστο βαθμό της καλλιέργειας του σώματος, του νου 

και της ψυχής με τις πανανθρώπινες φιλοσοφικές αξίες και την προ-

βολή του ατόμου και των πόλεων με το ύψιστο ιδανικό της ελευθε-

ρίας. Ο Λυσίας, σχετικά με τον ιδρυτή και το σκοπό ίδρυσης των Ο-

λυμπιακών αγώνων, αναφέρει:  
«Για άλλα πολλά και ένδοξα έργα αξίζει να μνημονεύσουμε τον Ηρακλή… και όταν τους 

αγώνες αυτός άρχισε πρώτος, από αγάπη για την Ελλάδα. Στο παρελθόν άλλωστε όλες οι 
πόλεις φέρονταν εχθρικά η μια προς την άλλη’ όταν εκείνος ανέτρεψε τους τυράννους και κα-
ταδίωξε τους παράνομους, θέσπισε στο ωραιότερο μέρος της Ελλάδος αγώνες, όπου αθλού-
νταν τα σώματα, επιδεικνυόταν η μεγαλοδωρία του πλούτου και του πνεύματος, ώστε εξ αιτίας 
όλων τούτων να συγκεντρωνόμαστε στο ίδιο σημείο, άλλα μεν να βλέπουμε άλλα δε να ακούμε‘ 
και θεώρησε την εδώ συγκέντρωση αρχή της ομόνοιας μεταξύ των Ελλήνων. (Λυσίας, Ολυ-
μπιακός) 

 

6. Ο ΕΠΑΝΩ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΩ ΚΟΣΜΟΣ – ΕΠΙΓΕΙΟΙ ΚΑΙ ΧΘΟ-

ΝΙΟΙ ΘΕΟΙ 
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Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι υπήρχαν δυο κόσμοι, ο επάνω 

και ο κάτω. Ο κάτω κόσμος βρισκόταν στα έγκατα της γης και γι αυτό 

αόρατος , Άδης (= Αίδης, ο μη ιδώμενος), και όπου αφενός έμεναν οι 

πεθαμένοι άνθρωποι και αφετέρου κυβερνούσαν οι καλούμενοι χθό-

νιοι θεοί. Ο επάνω κόσμος ήταν η επιφάνεια της γης και όπου αφενός  

μένουν οι ζώντες άνθρωποι, με τα ζώα κ.λπ. και αφετέρου κυβερνού-

σαν οι Ολύμπιοι Θεοί: Δίας, Ήρα, Απόλλωνας κ.λπ.. Ονομάζονταν Ο-

λύμπιοι, επειδή εθεωρείτο ότι  κατοικούσαν στο ψηλότερο βουνό της 

Ελλάδος, τον Όλυμπο, απ΄ όπου έβλεπαν, προστάτευαν, κυβερνού-

σαν κ.λπ. τους ζώντες ανθρώπους και γενικά όλο τον κόσμο. Στα 

δώματα του Ολύμπου ζούσαν οι 12 θεοί: Δίας, Ήρα, Εστία, Δήμητρα 

κ.λπ.,  καθώς και μερικοί άλλοι κατώτερης κλίμακας , όπως οι 9 Μού-

σες, οι 3 χάριτες κ.λπ.. Κυβερνήτης όλων που κατοικούσαν στον Ό-

λυμπο ήταν ο Δίας με τη γυναίκα του Ήρα. Στον κάτω κόσμο κυβερ-

νήτης ήταν ο θεός Πλούτωνας ή Άδης με τη γυναίκα του την Περσε-

φόνη, οι οποίοι φροντίζουν για τις ψυχές των νεκρών, αλλά και για 

τη βλάστηση της γης. Κριτές για το  ποιος θα πάει στον Όλυμπο ή όχι 

είναι ο Μίνωας με τον αδελφό του Ραδάμανθυ. Σημειωτέον ότι οι αρ-

χαίοι με την  ονομασία «άνω κόσμος» ονόμαζαν το ουρανό, που ήταν 

αφιερωμένος στους θεούς:. Ο Αριστοτέλης (Περί Ουρανού Β) αναφέ-

ρει ότι τον Ουρανό και τον άνω τόπο απένειμαν οι αρχαίοι στους θε-

ούς, επειδή τον θεωρούσαν το μόνο αθάνατο, άφθαρτο και δεν πρέπει 

να διαμορφώνουμε τις αντιλήψεις μας με βάση το μύθο των αρχαίων, 

που λένε πως ο Ουρανός έχει ανάγκη από ένα ‘Άτλαντα, για να πα-

ραμένει ασφαλής. 

 

7. ΤΑ ΓΕΝΗ ΤΩΝ (ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΩΝ) ΘΕΩΝ ΚΑΙ Η ΤΙΤΑ-

ΝΟΜΑΧΙΑ 

  

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία αρχικά υπήρχε μόνο το 

γένος των κακών  θεών (των καλούμενων Τιτάνων, Γιγάντων κ.α.), 

οι οποίοι κατοικούσαν στα Τάρταρα και είχαν αρχηγό του τον Κρόνο, 

τον πατέρα του Δία. Τους κακούς θεούς νίκησε ο Δίας στην καλού-

μενη Τιτανομαχία και δημιούργησε στη συνέχεια το γένος των καλών 

θεών (= η επικράτηση της ειρήνης, του καλού). Οι καλοί θεοί (= ο 

Δίας, ο Ποσειδώνας, η Αθηνά κ.τ.λ.) κατοικούσαν  στην κορφή του 

Ολύμπου – απ΄ όπου και Ολύμπιοι - και στον Ουρανό, για να επιστα-

τούν από ψηλά το γένος των ανθρώπων, που κατοικούσε στη γη, 

καθώς και το γένος των ημίθεων. Οι ημίθεοι ( = ο  Ηρακλής, ο Μίνωας 

κ.α.) ήσαν παιδιά μεταξύ θεών και ανθρώπων και ήταν κάτι όπως ο 

Χριστός στη Χριστιανική Θρησκεία, που ήταν γιος του θεού και της 

παρθένου Μαρίας. Ο Δίας, προκειμένου να γίνει κυρίαρχος του κό-

σμου, καταρχήν νίκησε τους κακοποιούς Τιτάνες στην επονομαζό-

μενη Τιτανομαχία, η οποία έγινε στην Κνωσό της Κρήτης, σύμφωνα 
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με το Διόδωρο. Στη μάχη αυτή ο Δίας τελικά νίκησε, επειδή με τη 

συμβουλή της Γαίας  ελευθέρωσε τους Κύκλωπες και τους Εκατόγχει-

ρες, που οι Τιτάνες τους είχαν φυλακίσει στα Τάρταρα οπότε αυτοί 

από ευγνωμοσύνη βοήθησαν το Δία εναντίον των Τιτάνων. Βοήθη-

σαν, επίσης, και η κόρη του Δία Αθηνά, που πολεμούσε σαν άντρας 

και του Ηρακλή και του Διόνυσου ως συμπαραστάτες. Μετά αναμε-

τρήθηκε με τους Γίγαντες, αλλά η πιο οδυνηρή σύγκρουση ήταν αυτή 

με τον Τυφώνα, ο οποίος κατάφερε να τραυματίσει το Δία. Όμως με 

την πονηριά του Ερμή και του Πάνα είχαμε πάλι αίσιο τέλος για τους 

Ολύμπιους και ιδιαίτερα για το Δία. Μετά από όλες αυτές τις περιπέ-

τειες έγινε η μοιρασιά ανάμεσα στα τρία αδέρφια. Ο Δίας ανέλαβε τη 

βασιλεία του Ουρανού, ο Ποσειδώνας τη θάλασσα και ο Άδης τον 

Κάτω Κόσμο Σύμφωνα με άλλους μύθους, όταν ο Δίας μεγάλωσε, οι 

Νύμφες του αποκάλυψαν  τα πάντα, σχετικά με το σκληρόκαρδο πα-

τέρα του και για όλες τις περιπέτειες που πέρασε η μητέρα του και ο 

ίδιος μέχρι να φτάσει σ' αυτή την ηλικία. Με τις πολύτιμες συμβουλές, 

τις ευχές και τα μαγικά βότανα των Νυμφών και ιδιαίτερα της Μήτιδας 

έφτασε μπροστά στον Κρόνο· του αποκάλυψε την ταυτότητά του και 

ζήτησε το θρόνο του. Αυτός αρνήθηκε, αλλά ο Δίας μετά από μακρο-

χρόνια πάλη κατάφερε να τον ακινητοποιήσει. Στη συνέχεια του έ-

δωσε ένα βοτάνι και αμέσως ο Κρόνος ξέρασε τα υπόλοιπα παιδιά του, 

την Ήρα και μετέπειτα νόμιμη σύζυγο του, την Εστία, τη Δήμητρα, 

τον Ποσειδώνα και τον Πλούτωνα. Ακολούθως και όταν ο Δίας ανα-

κηρύχθηκε θεός και μάλιστα επικεφαλής των θεών του Ολύμπου (του 

Ολυμπιακού Πανθέου), έδειξε την ευγνωμοσύνη του σ' όλα τα πλά-

σματα που τον βοήθησαν στην ανατροφή του. Καταρχήν επισκέφτηκε 

τη γενέτειρά του τη Δίκτη και έκτισε  εκεί μια πόλη, δείγμα της αγάπης 

του γι αυτήν.  Έκτοτε μάλιστα δεν παρέλειπε να επισκέπτεται  τη Δί-

κτη κάθε χρόνο. Αμέσως μετά έκανε την Αμάλθεια και τον αετό αστε-

ρισμούς και στα χαριτωμένα περιστέρια ανέθεσε την ευχάριστη υπη-

ρεσία να αναγγέλλουν τις εποχές. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10ο  

ΕΥΡΗΜΑΤΑ  ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΑΙΟ ΑΝΤΡΟ 
 

Οι αρχαιολόγοι: Α. Evans («Further Discoveries of Cretan and 

Aegean Script») και Hogarth (The Dictaean Cave) αναφέρουν, σχε-

τικά με το σπήλαιο Διός ή Δικταίο άντρο, ότι σεξιά του Δικταίου ά-

ντρου ανοίγεται ως βεράντα το λεγόμενο Άνω Σπήλαιο, στο οποίο 

υπήρχε ορθογώνιος αρχαίος  βωμός του Διός και  εκεί αποκαλύφτη-

καν από τους Hogarth και Dowkins το 1899 πρωτομινωικές ταφές 

(2800 - 2200 π.Χ.), αναθήματα της Μεσομινωικής περιόδου (2200 - 

1550 π.Χ), καθώς και ένας διπλούς πέλεκυς, το ειδικό έμβλημα του 

Δία κ.α. Σε ένα χαμηλό θάλαμο στο βορειότερο τμήμα βρέθηκε, λένε,  

επίσης ένας ακανόνιστος περίβολος που σχημάτιζε ένα είδος τεμέ-

νους. Στο Κάτω Σπήλαιο, το οποίο χωρίζεται σε πέντε μικρά και με-

γαλύτερα διαμερίσματα, βρίσκεται μια μικρή λίμνη, καθώς και τερά-

στιοι σταλαγμιτικοί και σταλακτικοί σχηματισμοί. Εκεί, στις σχισμές 

των σταλαγμιτών,  αποκαλύφτηκαν τα περισσότερα αφιερώματα: 

τράπεζα σπονδών από βαίτυλο (ιερό λίγο, από μετεωρίτη), ειδώλια 

ζώων, χάλκινα εργαλεία, μαχαίρια, βέλη, αναθηματικοί διπλοί πέλε-

κες, λεπίδες, σφραγιδόλιθοι, κοσμήματα, χάλκινα ειδώλια κ.α. και εξ 

αυτού συμπεραίνεται, λένε οι ως άνω αρχαιολόγοι, ότι στο σημείο 

αυτό η Ρέα γέννησε το Δία. Αναφέρουν επίσης ότι στο Δικταίο άντρο  

βρέθηκαν ειδώλιο του Άμμων Ρα,  ο θεός Δίας στους Αιγυπτίους («έτι 

δε Δία τον υπό τίνων Άμμωνα προσαγορευόμενον», Διόδωρος 1, 15), 

της θεάς Ρέας σε εγκυμοσύνη, της θεάς Ρέας έτοιμης να θηλάσει το 

Δία, του νεογέννητου θεού Δία, της αίγαγρου Αμάλθειας που θήλαζε 

το Δία, παιγνίδι άμαξα κ.α.  Για τους ίδιους τους Evans, Hogarth και 

Dowkins τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν σαφέστατα ότι το σπήλαιο 

Ψυχρού ή Δικατίοι άντρο είναι το σπήλαιο της Βηθλεέμ της Αρχαιό-

τητας.  Ομοίως ο   καθηγητής αρχαιολογίας L. Watrous ("New pottery 

from Cave Psychro, 2004" και    "Lasithi, a history of settlement on 

a hight plain in Crete, 1982") λέει αφενός ότι το σπήλαιο Ψυχρού ή 

Δικταίο άντρο είναι αυτό που ο Ησίοδος λέει ότι γεννήθηκε ο Δίας 

(«The Psychro cave is the one to which Hesiod refers (Zeus born»). 

και αφετέρου ότι η  KN  πινακίδα της Γραμμικής Β’ της Κνωσού ανα-

φέρει πως οι αρχές της Κνωσού έστειλαν  δοχεία με λάδι και σύκα  

στο Δικταίο Δία και τα δοχεία μεταφοράς τους βρέθηκαν στο σπήλαιο 

Ψυχρού ή Δικταίο άντρο  από τους Hogarth και Evans. 

Για τα ευρήματα από το Δικταίο άντρο βλέπε περισσότερα  στα 

βιβλία: «Το Δικταίο Άντρο» του Αντώνη Σ. Βασιλάκη, «Η Κρήτη» του 

Θ. Προβατάκη, «Η Ελληνική μυθολογία» του Α. Κρασανάκη κ.α. 
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Από την ανασκαφή που έκανε το 1899 η Αγγλική Αρχαιολογική Σχολή Αθη-
νών με επικεφαλής τον Άγγλο Αρχαιολόγο Ντέβιντ Χόγκαρθ στο Δικταίο ά-
ντρο  
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Δικταίο Άντρο: Χάλκινο ειδώλιο του Ταύρου Κρήτης, 1200 – 1060  π.Χ., (British 
Museum number 1947,0926.55) 
Ο Ταύρος Κρήτης ήταν πατέρας του Μινώταυρου,  τον οποίο είχε δαμάσει  ο  
Ηρακλής και τον είχε μεταφέρει στο Μαραθώνα. Ο αστερισμός του Ταύρου 
παριστάνει τον Ταύρο Κρήτης ή τον ίδιο το Δία που  μεταμορφώθηκε σε Ταύρο, 
για να αρπάξει την όμορφη πριγκίπισσα Ευρώπη από τη Φοινίκη, την οποία 
μετέφερε πρώτα στο Δικταίο Άντρο 
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Δικταίο ‘Άντρο: Ειδώλια Ταύρου Κρήτης, του πατέρα του Μινώταυρου (Μου-
σείο Ηρακλείου) 
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Δικταίο Άντρο: Negative (black and white); view of the Dictaean Cave, the site 
of Zeus' birth. Lasithi Plain, Greece.( British Museum,  number Eu,F.N.3693 

 
Δικταίο ‘Άντρο: Κύπελο  σπονδών (Μουσείο Ηρακλείου) 
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Δικταίο Άντρο: Η τρικύπελη Τράπεζα Σπονδών από μαύρο στεατίτη  με βαιτυ-
λική κολώνα στο κέντρο (restored  Arthur John Evans: “Scripta Minoa – The 
written documents of Minoan Crete”, Volume I, 1909) 
Στην Οδύσσεια (x 519) αναφέρεται ότι οι προσφορές στους χθόνιους θεούς  
γινόταν με μελίκρητον (= μείγμα γάλατος και μελιού), με γλυκό οίνο και με 
νερό: «πρώτα μελικρήτω , μετέπειτα δε ηδέϊ οίνω , τον τρίτον αυθ ' ύδατι» 
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Δικταίο Άντρο: Τμήμα Τράπεζας Σπονδών(Libation-table, British Museum 
number 1907,0119.231, 1700BC-1450BC, Excavated/Findspot: Psychro) 
 

 

 
Τμήμα της πλάκας της Τράπεζας Σπον-
δών του Δικταίου Άντρου. Φέρει επι-
γραφή με γράμματα Γραμμικης Γραφής 
Α’ (Libation table from the Dictaean 
Cave, with Linear A inscription. 
Ashmolean Museum )Αυτή η πλάκα με 
τη γραφή της ήταν η πρώτη ένδειξη της 
ύπαρξης Γραμμικής Γραφής Α και Β’ 

 
 
(Arthur John Evans: Scripta Mi-
noa – The written documents of 
Minoan Crete Volume I, 1909) 
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Δικταίο άντρο: Δοχεία μεταφοράς υ-
γρών για τις σπονδές κατά τις θυσίες 
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Δικταίο Άντρο: Διπλούς πέλεκυς, το ει-
δικό έμβλημα του Δία. Τέτοια σύμβολα 
υπήρχαν όπου βρίσκονταν ιερά του Δία 
και τελούνταν θυσίες (Βλέπε π.χ. εικό-
νες θυσιών στις σαρκοφάγους της Α-
γίας Τριάδος) 

 
Δικταίο Άντρο: Μαχαίρες που 
χρησιμοποιούνταν για θυσίες 
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Δικταίο ‘Άντρο: Πήλινη λυχνία με ανά-
γλυφη απεικόνιση του γίγαντα Τάλω, 
του φτερωτού αγγέλου - προστάτη της 
Ευρώπης, της  νήσου Κρήτης από τα ε-
χθρικά καράβια και των Νόμων του Μί-
νωα. (Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρα-
κλείου) 

 
 
Δικταίο ‘Άντρο: Χάλκινο ειδώλιο  
Κ(ου)ρήτα, του βασιλιά Μελησ-
σέα (Αρχαιολογικό Μουσείο Η-
ρακλείου) 
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Δικταίο Άντρο: Ειδώλιο Κ(ου)ρήτα σε 
σταση λατρευτική  ( Statuette, Circa 
2500- 1500 BC,   A. Pasquier, Les 
Antiquités grecques. Guide du visiteur, 
musée du Louvre, Paris, 2002, p. 18.) 

 
Ειδώλιο Κ(ου)ρήτα σε στάση λα-
τρευτική από το σπήλαιο Ψυ-
χρού ή Δικταίο Άντρο (Μουσείο 
Ηρακλείου)) 

 
Δικταίο ‘Άντρο: Ειδώλιο περιστεράς 
σαν αυτής που έφερνε νέκταρ στο Δία 
εκεί . (Μουσείο Ηρακλείου) 
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« Όταν σπήλαιο Ψυχρού διερευνήθηκε από τον Δ. Χόγκαρθ 

βρηκαν μια μεγάλη αρχαιολογική συγκομιδή. Εκατοντάδες μεταλλικά 

αναθήματα βρίσκονταν στη λάσπη γύρω και κάτω από το νερό, και 

ανάμεσα στις κόγχες που σχηματίζονται από σταλαγμίτη, ενώ κάποια 

από αυτά περικλείονται σχεδόν σαν τις μύγες σε κεχριμπάρι. Σε δύο 

μέρες καθαρίστηκε το σπήλαιο. "Τέσσερις ημέρες αργότερα", ο κ. 

Hogarth ανέφερε: «Πήρα όλα τα χάλκινα κομμάτια, που ανέρχονται 

σε περίπου 500, τα αντικείμενα σε χρυσό, σκληρή πέτρα, ελεφαντό-

δοντο, κόκαλο και τερακότα, μια επιλογή από τα πέτρινα τραπέζια 

των προσφορών, τα κεραμικά και τα δείγματα των κρανίων, κέρατα 

και οστά που βρέθηκαν στο ανώτερο Grot, στο Χάνδακα. Τα άφησα 

κάτω από τη φροντίδα του χωριού (Ψυχρό) οι υπάλληλοι που περι-

λαμβάνονται όχι λιγότερες από 550 αδιάσπαστη δείγματα από τον 

κοινό τύπο του μικρού τροχού-made απλό κύπελλο , όλοι προφανώς 

νέος στο χρόνο που είχαν κατατεθεί στη σπηλιά, και ένα μεγάλο κα-

τάστημα των οστών. …….Τα χάλκινα ειδώλια ανθρώπινης μορφής εί-

ναι και των δύο φύλων. Είναι σε λατρευτικές στάσεις και μπορεί να 

αντιπροσωπεύουν οι οπαδοί ή θεότητες, ή να περιλαμβάνει και τα 

δύο. Ένα ειδώλιο είναι σαφώς αιγυπτιακό. Φοράει το υψηλό διπλό 

λοφίο του θεού Ρα, και φαίνεται να έχει κατατεθεί περίπου το 900 

π.Χ. από κάποιον ευσεβή περιπλανώμενο που πίστευε, ίσως, ότι η 

Θηβαϊκή θεότητα και ο Κρητικός  Δίας είναι το αυτό. Τα ειδώλια των 

ζώων είναι κριάρια, ταύροι και βόδια. Ένα βόδι και ένα κριάρι με ζυγό 

τραβούν ένα μικροσκοπικό άρμα που μπορεί να έχουν όχημα ενός 

θεού. Σε ένα κόσμημα στη συλλογή του Sir Arthur Evans είναι ένα 

άρμα σύρεται από τις αίγες, όπως ήταν το αυτοκίνητο του Thor, το 

Γερμανικό Δία. Μοντέλα όπλων υπάρχουν πολυάριθμα. Περιλαμβά-

νουν  διπλούς πέλεκυς, λόγχη-κεφάλια, βελάκια, και μαχαίρια. Ένα 

μαχαίρι με ένα ελαφρώς κυρτή λεπίδα έχει ένα ανθρώπινο κεφάλι 

λεπτοδουλεμένο στο άκρο της λαβής».  

(MYTHS OF CRETE AND PRE-HELLENIC EUROPE DONALD A. 

MACKENZIE) 
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Όλα σχεδόν τα αρχαιολογικά ευρήματα που υπήρχαν στην 

Κνωσό  και όλα σχεδόν τα αναθήματα και τα αφιερώματα  που 

υπήρχαν  στο σπήλαιο Ψυχρού ή Δικταίο Άντρο βρίσκονται σήμερα 

στα διάφορα Ευρωπαϊκά Μουσεία και βασικά στο Ashmolean 

Museum της Οξφόρδης. Οι ανασκαφές του Εβανς στην Κνωσό έ-

γιναν κατά το τέλος της Τουρκοκρατίας και ο οποίος έκανε ανα-

σκαφές και στο Δικταίο άντρο. Τα ευρήματα που βρήκε στην 

Κνωσό και στο Δικταίο, καθώς και πολλά που αγόρασε από λαν-

θρο-ανασκαφείς μετέφερε στο Asmolege Museum της Αγγλίας με 

την ανοχή των Τούρκων τότε κατακτητών.  

 
ASHMOLEAN MUSEAN, OXFORD, FOTO By YANNIS GALANA-

KIS 

 
 

\

 
Figure 3. Panorama of the north wall: on view the two plinths and the Mi-

noan and Psychro Cave cases. Arthur Evans’s portrait is visible to the 
right and the Priest-King replica to the left. The Early Cyclades displays 

are in light blue and the Mycenaean displays in orange. 
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Figure 10. The Minoan displays in the new Aegean World gallery at the 
Ashmolean, starting from the left with the stratigraphy of Knossos and the 

earliest deposits. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
Το παρόν βιβλίο είναι μια πρωτότυπη μελέτη, η οποία βασίζε-

ται αποκλειστικά και μόνο σε επίσημες πηγές, αρχαίες και νέες, των 

οποίων τα ονόματα αναφέρονται εντός του βιβλίου, εκεί όπου ανα-

φέρονται και τα λεγόμενά τους. 

 

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ 
Ο συγγραφέας Αδαμάντιος (Μάκης) Γ. Κρασανάκης έχει γράψει  

πάρα πολλές μελέτες και άρθρα, που έχουν δημοσιευτεί στις Κρητικές 

και Αθηναϊκές εφημερίδες, καθώς και πάρα πολλά άλλα βιβλία,  όπως 

τα εξής: 
1. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  
2. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΦΗΣ) 
3. Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ  
4. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
5. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ 
6. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ: ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ, ΚΑΝΤΑΔΑ, ΡΙΜΑ, ΡΙΖΙΤΙΚΟ, ΑΜΑ-

ΝΕΣ Κ.ΛΠ. 
7. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
8. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ (ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟ-

ΦΟΡΑ  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ) 
9. Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ   
10. ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
11. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ ΘΕΩΝ 
12. ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ (ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ Κ.ΛΠ.) 
13. Η ΑΘΗΝΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)    
14. Η ΘΗΒΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ  Κ.ΛΠ.)    
15. Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ Κ.ΛΠ. ΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟ-

ΝΩΝ ) 
16. Η ΣΠΑΡΤΗ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΙΔΡΥΣΗ, ΙΣΤΟΡΙΑ,  ΠΡΟΣΦΟΡΑ Κ.ΛΠ.)  
17. Η KΡΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ   (ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΡΗ-

ΤΩΝ) 
18. Ο ΚΡΗΤΑΓΕΝΗΣ ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΡΟ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
19. ΟΙ KΡΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΕΣ ΦΟΡΕΣΙΕΣ 
20. Η ΜΙΝΩΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ 
21. Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΔΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΔΗΜΟΙ Κ.ΛΠ.)  
22. ΤΟ ΠΕΡΙΦΗΜΟ ΟΡΟΠΕΔΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ  
23. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
24. ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ & ΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ  
25. ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΟΡΟΥ & ΚΡΗΤΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ-ΧΟΡΟΙ 
26. ΤΑ MΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ (ΕΙΔΗ, ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ Κ.ΛΠ.), 
27. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΖΩΩΝ ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟ-

ΤΡΟΦΙΑΣ 
28. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ  (ΕΙΔΗ Κ.ΛΠ.) 
29. ΠΕΡΙ ΘΥΣΙΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΕΑΤΟΦΑΓΙΑΣ 
30. ΠΕΡΙ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΑΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΙΑΣ 
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http://www.krassanakis.gr/Lassithi_Plateau.pdf
http://www.krassanakis.gr/Agios-Georgios.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan-coins&monetary_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/Cretan_traditional_dance&dance_history.pdf
http://www.krassanakis.gr/music-istrumnents.pdf
http://www.krassanakis.gr/georgia-ktinotrofia.pdf
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31. ΨΕΥΔΗ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΓΡΑΦΗ 

32. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ: (ΔΥΣΛΕΞΙΑ, ΑΝΑΛΦΑΒΗΤΙΣΜΟΣ κ.α.). 
33. ΘΡΗΣΚΕΙΑ: ΤΙ ΕΝΑΙ ΘΕΟΣ, ΨΥΧΗ, ΑΔΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥΣ Ή ΟΧΙ 
34. Η ΚΙΘΑΡΑ, Η ΛΥΡΑ ΚΑΙ Ο ΑΥΛΟΣΜΕ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ  ΕΠΙΝΟΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 

ΚΡΗΤΕΣ  
35. ΕΦΕΥΡΕΤΗΣ ΙΣΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΛΩΝ (ΥΔΡΑΛΕΤΗ, ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ κ.α.). 
36. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙ-

ΞΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΠΑΜ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 

 

http://www.krassanakis.gr/Greek_language(falsies).pdf
http://www.krassanakis.gr/Greek_language(falsies).pdf
http://www.krassanakis.gr/Learning_problems.pdf
http://www.krassanakis.gr/thriskia.pdf
http://www.krassanakis.gr/Music_history_(guitar_flute_lyre).pdf
http://www.krassanakis.gr/Music_history_(guitar_flute_lyre).pdf
http://www.krassanakis.gr/windmills.pdf
http://www.krassanakis.gr/darvinos.pdf
http://www.krassanakis.gr/darvinos.pdf

