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Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η 

1. θρησκευτικά ρεύματα ανάμεσα στον περσικό λαό 

Οι θρησκευτικές αντιλήψεις των Περσών διαμορφώθηκαν κι αναπτύχθηκαν σε 

στενή συνάρτηση με τις παραδόσεις των αριοευρωπαϊκών λαών και κυρίως των 

Ιρανών, των οποίων αποτελούσαν τμήμα, και των Ινδών. Μπορούμε να πούμε μάλιστα 

ότι, αν ξέρουμε Kau για τις θρησκείες των άλλων ιρανικών λαών, το ξέρουμε από τις 

πληροφορίες που διατηρούνται για την περσική θρησκεία. 

Από τους λαούς που στα μέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. άρχισαν να 

εγκαθίστανται στο υψίπεδο που πήρε το όνομα Αριανή και στην ευρύτερη γύρω του 

περιοχή, από τη Μεσοποταμία έως τον Ινδό ποταμό και από τον Περσικό Κόλπο έως 

την Κασπία και την Αράλη, ξεχώρισαν τρείς'οι Μήδοι, οι Πέρσες και οι Πάρθοι, που 

διαδέχθηκαν ο ένας τον άλλο στην κυριαρχία του χώρου. Το βασίλειο των Μήδων 

αναδείχθηκε σε σημαντική δύναμη της Ασίας στα τέλη του 8ου αιώνα κι αποτέλεσε 

μια παντοδύναμη αυτοκρατορία, όταν ο Κυαξάρης κατάλαβε και κατάστρεψε τη 

Νινευή και κατάλυσε την ασσυριακή αυτοκρατορία στα τέλη του επόμενου αιώνα, το 
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612 π.Χ. Ηταν τόσο σύντομη η κυριαρχία των Μήδων, ούτε κάν για τρεις γενιές, ώστε 

δε μπόρεσαν να συνεισφέρουν αμέσως αξιόλογα πράγματα στην ανάπτυξη του 

πολιτισμού- πρόσφεραν όμως εμμέσως δια των Περσών. 

Η Περσία που καταλάμβανε μια περιορισμένη για τις ασιατικές διαστάσεις 

περιοχή βορείως του κόλπου, ήταν υποτελής των Μήδων, αλλ'ο διοικητής της Κύρος 

κατόρθωσε να ανατρέψει τον τελευταίο βασιλιά των Μήδων Αστυάγη και να ιδρύσει 

τη δυναστεία των Αχαιμενιδών. Το Περσικό κράτος που εκτός από την καθ'αυτό 

Περσία και Μηδία περιλάμβανε προς τα ανατολικά την Καρμανία, Γεδρωσία, 

Αραχωσία, Βακτριανή και Σογδιανή, προς το βορρά την Παρθία, τη Σακκία και τους 

Μασσαγέτες, προς τα δυτικά την Ασσυρία, τη Βαβυλωνία, Συρία, Αίγυπτο, Καρδουχία, 

Αρμενία και Μικρά Ασία, ήταν τόσο καλά οργανωμένο, ώστε μπόρεσε να επιβιώσει 

των διαδοχικών αποτυχιών του κατά τις εκστρατείες εναντίον της Ελλάδας. Οταν 

όμως υιοθέτησε πολλά στοιχεία του μεσανατολικού δεσποτισμού, δεν μπόρεσε να 

ανταπεξέλθει στην μακρόχρονη αντεπίθεση των Ελλήνων που με εκπρόσωπο τον 

Μέγα Αλέξανδρο του κατάφεραν το τελικό κτύπημα στη μάχη των Αρβήλων (330 

π.Χ.). 

Από τότε η Περσία και οι άλλες Ιρανικές χώρες αποτέλεσαν μέρος της 

ελληνικής αυτοκρατορίας, που εξαιτίας του πρόωρου θανάτου του Αλεξάνδρου δεν 

πρόλαβε να οργανωθεί, και παρέμεινε για πολύν καιρό υποτελής στο ελληνικό 

βασίλειο της Συρίας, έως ότου ξύπνησαν οι Πάρθοι και με τον Αρσάκη γύρω στα 250 

π.Χ. κατόρθωσαν να αποσπάσουν από τους Σελευκίδες μια σημαντική έκταση που 

καταλάμβανε τις χώρες των κυριωτέρων ιρανικών λαών και να ιδρύσουν μια δυναστεία 

που κράτησε την εξουσία για πεντακόσια περίπου χρόνια. 

Αυτό το κράτος το 224 μ.Χ. άλλαξε δυναστεία, αλλά όχι χαρακτήρα- αντί της 

παρθικής πήρε τώρα την εξουσία η περσική δυναστεία των Σασσανιδών, που 
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επεξέτεινε αρκετά τα όρια και κράτησε την αρχή έως το 642, όταν όλη η περιοχή της 

έως τον Ινδό ποταμό υποτάχθηκε στους Αραβες και εξισλαμίστηκε. Οι Πέρσες 

διαφέρουν από τους Αραβες στο ó u διατήρησαν την περσική γλώσσα, σημαντικά 

επηρεασμένη από την αραβική στο λεξιλόγιο. Στα κράσπεδα της Περσίας έχουν 

επιβιώσει στοιχεία την αρχαίας θρησκείας της. 

Η θρησκεία των Περσών και των άλλων λαών της ιρανικής εθνοφυλίας ήταν 

αρχικά καθαρά αριοευρωπαϊκή, πολυθεϊστική1, οι θεότητες της, οι daevas, 

εκπροσωπούσαν βασικά τις φυσικές δυνάμεις, τα στοιχεία του κόσμου και τα φυσικά 

φαινόμενα. Και οι κύριες απ'αυτές ήταν ο Asman (Ουρανός), Ζαμ (Γή), Hvar (Ηλιος), 

Mah (Σελήνη), Vata και Vayu (Ανεμοι). Από την οργάνωση της λατρείας προέκυψαν 

βέβαια και άλλες θεότητες, όπως είναι η Haoma2, που είναι ως υλικό ο χυμός ενός 

φυτού που ευδοκιμεί στα όρη, και κατά τη λατρευτική διαδικασία γίνεται λυτρωτική 

θεότητα. Αλλη θεότητα αυτής της κατηγορίας είναι η Geush Urvan, η ψυχή του 

θυσιαζομένου ταύρου. Με τον καιρό αναδείχτηκαν δύο άλλες θεότητες στην κορυφή 

του ιρανικού πανθέου, ο Μίθρας, θεός του Ηλίου3, και η Αναϋτις, θεά της 

γονιμότητας. 

Οι ιερείς που υπηρετούσαν τη λατρεία των ιρανικών θεοτήτων ονομάζονταν 

Μάγοι, που αποτελούσαν ιδιαίτερη τάξη στην περσική κοινωνία. 

Σήμερα, όταν οι πολλοί ακούν για περσική θρησκεία, εννοούν το θρησκευτικό 

σύστημα του Ζωροάστρη, του Ζαρατούστρα κατά τις ιρανικές πηγές, μιας προφητικής 

Βασικά για την Ιρανική θρησκεία νεώτερα έργα είναι H.S.Nyberg, Irans Fornfida religiones, Stockholm 1937. 
Geo Widengren, Stand und Aufgaben der iranischen Religionsgeschichte, Leiden 1955 του ίδιου. Die Religionen Irans, 
Stuttgart 1968. Στη βιβλιογραφία ευρίσκονται και πολλά άλλα λήμματα. 

2 
Η αντίστοιχη σανσκριτική έκφραση είναι Soma. Είναι η ίδια λέξη με την ελληνική χυμός, απο οπού και η 

αραβική αλ-χυμεία. 

3 
Η ίδια θεότητα παρουσιάζεται και στο ινδικό πάνθεο με μειωμένη θέση και με το όνομα Mitra. 
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προσωπικότητας, που χάνεται στα βάθη της ιστορίας και που από τους οπαδούς του 

τοποθετήθηκε στο χώρο του μύθου. Οι Έλληνες τον θεωρούσαν ιστορική 

προσωπικότητα, όπως και ήταν, αλλά είχαν σχηματίσει την εντύπωση ó u είχει ζήσει 

πριν από χιλιάδες χρόνια· και κατά τον Ξάνθο τον Λυδό, που είναι ο πρώτος'Ελληνας 

που αναφέρει το όνομα του, έζησε 6.000 χρόνια πριν από την εκστρατεία του Ξέρξη, 

κατά τον Εύδοξο 6.000 χρόνια πριν από το θάνατο του Πλάτωνα . Αυτή η εντύπωση 

σχηματίσθηκε από παρεξήγηση των στοιχείων χιλιετηρίδας που υπήρχαν στο σύστημα 

του Ζωροάστρη. Νεώτεροι ερευνητές κυμαίνονται ανάμεσα στον 10ο και τον 6ο π.Χ. 

αιώνα. 

Η αλήθεια είναι ότι οι ζωροαστρικές αντιλήψεις προϋποθέτουν κάποια αδρή 

φιλοσοφική σκέψη, που δεν μπορεί να υπήρχε στην ιρανική κοινωνία του δέκατου 

αιώνα. Γι αυτό είναι προτιμότερη η μαρτυρία του παχλαβικού βιβλίου περί της 

προαιώνιας δημιουργίας Μπουνταχίσν (Bundahisn)5, σύμφωνα με την οποία ο 

Ζωροάστρης μετέστρεψε τον βασιλιά Βιστάσπα (Vistaspa)6 στις δοξασίες του 258 

χρόνια πριν απ'το Μέγα Αλέξανδρο και ήταν τότε ηλικίας 42 ετών. Επειδή ως σημείο 

αναφοράς είναι φανερό ότι εκλαμβάνεται η καταστροφή του περσικού κράτους από 

τον Αλέξανδρο το 330 π.Χ., τότε η επιτυχία εκείνη του Ζωροάστρη τοποθετείται στο 

έτος 588 π.Χ. Είναι λοιπόν φανερό ότι ο θρησκευτικός αυτός μεταμορφωτής 

γεννήθηκε το 630 π.Χ. και πέθανε σε ηλικία εβδομήντα επτά ετών το 553 π.Χ. 

Το θρησκευτικό σύστημα του Ζωροάστρη παραδίδεται με τη συλλογή κειμένων 

Διογένης Λαέρτιος 2,2 

5 Bundahisn XXVIII 

Το ότι ο Βιστάσπα είναι ο Υστάσπης Πατέρας του Δαρείου Α' είναι μια υπόθεση που δεν φαίνεται βάσιμη. 
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που φέρει το όνομα Αβέστα (Avesta). Η συλλογή καταρτίστηκε από τον 4ο μ.Χ. αιώνα 

με κείμενα που προϋπήρχαν. Το αρχαιότερο μέρος της, που ονομάζεται Γαθθές 

(Gathas), περιλαμβάνει μια σειρά αποκαλυπτικών ποιημάτων που δόθηκαν στον 

προφήτη από τον ύψιστο θεό κι είναι γραμμένα σε μια αρχαϊκή μορφή της ιρανικής 

γλώσσας. Θεωρείται πιθανό ó u καταγράφηκαν από τον ίδιο τον Ζωροάστρη. 

Τα άλλα τμήματα της Avesta προέρχονται από μεταγενέστερη εποχή, όταν η 

διδασκαλία του Ζωροάστρη μεταμορφώθηκε σε ζωροαστρισμό. 

Ο Ζωροάστρης έζησε στις ανατολικές ιρανικές χώρες, όπου η κοινωνία δεν 

είχε φθάσει την κοινωνική ανάπτυξη της δυτικής Αριανής, που περιλάμβανε τη Μηδία 

και την Περσίδα. Ο γεωγραφικός κόσμος της Αβέστα στρέφεται γύρω στη Βακτριανή 

και Σογδιανή, δηλαδή στο σημερινό Αφγανιστάν, και η κοινωνία που γνωρίζει η 

Αβέστα αποτελείται από τρείς αρχαϊκές τάξεις, τους ιερείς (μάγους), τους 

πολεμιστές και τους γεωργούς. 

Αυτός ο ίδιος ανήκε στην ιερατική τάξη και περιερχόταν τις χώρες ψάλλοντας 

ύμνους που συνέθετε μόνος του και παραδίνοντας τις αποκαλύψεις που έπαιρνε από 

το θεό. Τελικά διαμόρφωσε το δικό του σύστημα. Απογοητευμένος από την πολυθεία, 

την παχυλή λατρεία και την ηθική διαφθορά, αποφάσισε να δώσει ένα σύστημα που 

ξεπερνούσε τις τρείς αυτές αδυναμίες. 

Το σύστημα του ήταν κατ'αρχή μονοθεϊστικό. Δεν καταργούσε βέβαια τις 

παλιές ιρανικές θεότητες, τις daevas, αλλά τις υποβίβαζε σε κατώτερες θεότητες, 

δαίμονες, κι επάνω από όλες αυτές τοποθέτησε τον Ahura Mazda, τον ύψιστο θεό, 

το δημιουργό και κυρίαρχο του σύμπαντος. Βέβαια η μονοθεΟα του δεν είναι απόλυτη, 

γιατί συμβαδίζει με τη δυαρχία, σαν συμπλήρωμα της δυνάμεως του θεού. Η δυαρχία 

του Ζωροάστρη πάντως είναι ηθική και όχι θεολογική, ώστε να μη επέρχεται 

αντίφαση. Προκαλείται από την παρουσία στον κόσμο και στον άνθρωπο δύο 
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αντιθετικών πνευμάτων του αγαθού πνεύματος (Spenta Mainyu) και του κακού 

πνεύματος (Ahra Mainyu). Τα δύο πνεύματα είναι δίδυμα παιδιά του Αχούρα Μάσδα7, 

και η υπόσταση τους καθορίστηκε με βάση την εκλογή που έκαναν ανάμεσα στην 

αλήθεια και το ψεύδος, στο αγαθό και το κακό. Το κακό πνεύμα που με τον καιρό 

κατέλαβε σημαντικώτερη θέση στο σύστημα είναι ο Αριμάν ή Αρειμάνιος των 

ελληνικών κειμένων. 

Ο Ζωροάστρης παρουσίασε το σύστημα του σε μια περίοδο ανόδου της 

δυνάμεως του ιρανικού λαού· αλλά, ενώ στην άνοδο πρωταγωνιστούσαν τα δυτικά 

ιρανικά έθνη, αυτός κινούνταν ανάμεσα στα λιγότερο αναπτυγμένα ανατολικά. Εκείνα 

όμως τα έθνη που επωφελήθηκαν περισσότερο της διδασκαλίας του ήταν ακριβώς τα 

δυτικά ιρανικά έθνη. Οι Μήδοι βέβαια δεν πρόλαβαν σ'αυτό, γιατί η ακμή του 

Ζωροάστρη συνέπεσε με την πτώση περίπου του μηδικού κράτους . Ο ιδρυτής όμως 

του περσικού κράτους Κύρος δέχτηκε από την αρχή τη διδαχή του Ζωροάστρη και 

των μαθητών του. 

Αρχικά προκλήθηκε κάποια αντίδραση που εκπροσωπήθηκε από ένα 

στασιαστή, τον ψευδό Σμέρδι. Οπως είναι γνωστό, τον Κύρο κληρονόμησε και 

διαδέχθηκε ο ένας από τους γιους του, ο Καμβύσης, ένας ηγεμόνας παρανοϊκός, που 

στην αρχή της βασιλείας του σκότωσε τον αδελφό του Σμέρδι, αργότερα την αδελφή 

και σύζυγο του Άτοσσα κι έπειτα τον γιό του και πλήθος Περσών και ξένων 

προκρίτων. Οταν όμως γύριζε από κάποια εκστρατεία βρέθηκε εμπρός σ'επανασταση 

που είχε αρχηγό ένα Πέρση πολεμιστή που ισχυρίσθηκε ότι είναι ο Σμέρδις και 

Αχούρα Μάσδα είναι ο Ωρομάσδης των ελληνικών κειμένων. 

Το μηδικό κράτος διαλύθηκε το 555 π.Χ. Ο Ζωροάστρης πέθανε το 553 π.Χ. 
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διεκδίκησε το βασιλικό θρόνο. Στην πραγματικότητα ήταν ένας φανατικός οπαδός της 

παλιάς ιρανικής θρησκείας, ίσως μάγος κι ο ίδιος. Μια αντεπανάσταση έφερε στο 

θρόνο το Δαρείο Α', το μεγαλύτερο ηγεμόνα της Περσίας. Επί της βασιλείας του 

Δαρείου επιβλήθηκε στην αυτοκρατορία η θρησκεία του Ζωροάστρη, που έγινε 

έκφραση της περσικής δυνάμεως· αυτή ήταν ίσως η μεγαλύτερη προσφορά των 

Περσών στην ανθρωπότητα, αφού κατά τα άλλα η δύναμη τους απέβηκε πολιτιστικά 

άκαρπη. 

Το δεύτερο σημείο που πρόσεξε ο Ζωροάστρης ήταν η ανάγκη μεταβολής της 

παχυλής λατρείας. Η δική του λατρεία ήταν ανεικονική και κατά κάποιον τρόπο 

πνευματική. Και το τρίτο ήταν η κάθαρση των ηθών. 

Φαίνεται όμως ó u το σύστημα αυτό δεν έγινε δεκτό από όλα γενικά τα 

στρώματα των λαών του περσικού κράτους. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ó u στα 

επίσημα περσικά έγγραφα που φυλάγονταν στα αρχεία του κράτους δεν αναφέρεται 

ποτέ το όνομα του Ζωροάστρη, αν και κατά τα άλλα περιέχονται σ'αυτά σημαvuκά 

στοιχεία για τη θρησκευuκή λατρεία. Αργότερα μάλιστα έγινε και επίσημη 

παρέμβαση για το λαϊκότερο μετaσχημauσμó του θρηcrκευuκoύ συστήματος. Κατά 

τα χρόνια του Αρταξέρξη Β' (404-362 π.Χ.) άρχισαν να εμφανίζονται τα ονόματα του 

Μίθρα και της Avaiuôaç κι αργότερα, επί Αρταξέρξη Γ", στήθηκαν αγάλματα της 

Avatuôaç σε μεγάλες πόλεις του κράτους. Παρατηρούμε έτσι ó u η θρησκεία της 

Περσίας των Αχαιμενιδών δε συμπίπτει με τη θρησκεία του Ζωροάστρη σε όλη τη 

γραμμή και ó u όσο περνούσε ο χρόνος διαφοροποιούνταν περισσότερο από αυτήν. 

Συνάγεται από αυτήν την εξέλιξη ó u ο περσικός λαός έμεινε σε μεγάλο βαθμό 

προσκολλημένος στην παλιά πίστη της ιρανικής θρησκείας. Και όσο περνούσε ο 

καιρός τόσο περισσότερο ανέβαιναν στην επιφάνεια τα στοιχεία της παλιάς λατρείας. 

Αλλά δεν ήταν μόνο η τάση επιστροφής στα παλιά που αλλοίωνε σοβαρά τη θρησκεία 

9 



του Ζωροάστρη' ήταν και η επίδραση των ξένων λαών, που είχαν ενταχθεί στην 

περσική αυτοκρατορία, των Ασσυρίων και των Βαβυλωνίων κυρίως, αργότερα όμως και 

των Ελλήνων. Η επίδραση των τελευταίων αυξήθηκε πολύ στα χρόνια της ελληνικής 

κυριαρχίας επί της Περσίας και συνεχίστηκε στα χρόνια της παρθικής. 

Ετσι έχομε μια μεταμόρφωση της θρησκείας του Ζωροάστρη προς δύο 

κατευθύνσεις. Απο τη μια μεριά η δυαρχία από ηθική γίνεται θεολογική. Ο Αριμάν 

αναβαθμίζεται και μεταβάλλεται πάλι σε μια μεγάλη θεότητα αντίπαλη του Ωρομάσδη 

με τον οποίο παλεύει σαν ίσος προς ίσο9. Από την άλλη, στην κορυφή του πανθέου 

ανεβαίνουν δύο ακόμη θεότητες, ο Μίθρας και η Αναϋτις, που μαζί με τον 

Ωρομάσδη σχηματίζουν την περσική τριάδα. Τα μεταγενέστερα βιβλία της Αβέστα, 

που είναι όλα σχεδόν υμνολογικού και κανονιστικού περιεχομένου, αντικατοπτρίζουν 

αυτή τη μεταγενέστερη φάση του Ζωροαστρισμού. 

Λόγο για την περσική θρησκεία, συχνά αλλά αποσπασματικά, κάνουν και 

διάφορες ελληνικές πηγές, γεωγραφικές, ιστορικές, λαογραφικές και φιλοσοφικές που 

θα δούμε λεπτομερέστερα παρακάτω. Η αλήθεια είναι ότι οι ειδήσεις των Ελλήνων, 

αν και πολύτιμες, δεν είναι ακριβείς τις περισσότερες φορές, γιατί οι Ελληνες δεν 

είχαν άμεση προσωπική γνώση των πραγμάτων. Αρνούμενοι, για λόγους εθνικής 

υπεροψίας ίσως, να μάθουν ξένες γλώσσες, δεν ήξεραν περσικά' ακόμα κι εκείνοι που 

ήταν αναγκασμένοι να ζήσουν σε περσικό περιβάλλον δε γνώριζαν την περσική 

γλώσσα σ'όλη την έκταση της. Ετσι όσοι ήθελαν να γράψουν κάτι σχετικό, 

περιορίζονταν στις έμμεσες πληροφορίες δια μέσου των διερμηνέων ή δια της 

g 
Κατάληξη αυτού του φαινομένου είναι ο μανιχαϊσμός. 

Είναι λοιπόν τυπικό ότι ο Μίθρας με τη ρωμαλέα εμφάνιση του θα ξεχώριζε και θα γίνονταν κάποτε 
δεκτός από το ρωμαϊκό κόσμο. 

10 



προσωπικής επιπόλαιος παρατηρήσεως. 

Επειτα, αν εξαιρέσουμε τα δυσπρόσιτα κρατικά έγγραφα, δεν υπήρχε περσική 

γραμματεία που θα μπορούσε να διαφωτίσει τους αναγνώστες που ήξεραν τυχόν 

περσικά. Και τα μόνα θρησκευτικά κείμενα που ήταν γραμμένα σε όλη την κλασική 

και ελληνιστική περίοδο, οι Γαθθές του Ζωροάστρη, ήταν σε γλώσσα ακατανόητη όχι 

μόνο για τους Ελληνες, αλλά και το πλήθος των Περσών ακόμα. 

Αλλά, όπως είπαμε, πολλά από τα στοιχεία που δίνουν οι Ελληνες, είναι 

πολύτιμα1 1. Ενα σημαντικό ερώτημα σχετικά με αυτά είναι· σε ποια περσική 

θρησκεία αναφέρονται, την Ζωροαστρική ή την ιρανική ή το μεταγενέστερο 

Ζωροαστρισμό; Αυτό θα φανεί από την εξέταση των επί μέρους θεμάτων. 

2. Οι Ελληνικές φιλολογικές πηγές 

Για την περσική θρησκεία δεν έχουμε καμιά συστηματική έκθεση από την 

αρχαία ελληνική γραμματεία, αν και από τον έκτο κιόλας π.Χ. αιώνα άρχισαν 

ν'αφιερώνονται στους περσικούς θεσμούς ειδικά κεφάλαια σε συστήματα γεωγραφίας 

και ιστορίας· αργότερα μάλιστα και ολόκληρα βιβλία. 

Χαμένες πηγές 

Ο λόγος που χρειάζεται ν'αναφερθούν και τέτοιες πηγές είναι ότι οι 

μεταγενέστεροι συγγραφείς έχουν αντλήσει άφθονο υλικό από αυτές, είτε ρητώς είτε 

σιωπηρώς. Τα αποσπάσματα τους έχουν συγκεντρωθεί κι αποτέλεσαν τις πολύτομες 

συλλογές Fragmenta historicorum Graecorum και Geographi minores του C.Mûller. 

Θα υποσημειώσουμε εδώ ότι τα στοιχεία, που αναφέρουν οι λατινικές πηγές σχετικά με τη θρησκευτική 
ζωή των Περσών, στο μεγαλύτερο μέρος τους, αν όχι στο σύνολο τους, είναι παρμένα από τις ελληνικές ή 
μεταδίδονται δια μέσου Ελλήνων πληροφοριοδοτών. 

11 



Ο πρώτος συγγραφέας που πρέπει να μνημονευθεί εδώ είναι ο Εκαταίος ο 

Μιλήσιος, ιστορικός και γεωγράφος συγχρόνως που έζησε από το 540 π.Χ. περίπου 

έως τους περσικούς πολέμους. Γεμάτος γνώσεις και εμπειρίες από τα ταξίδια του 

στην Ασία, την Αφρική και την Ευρώπη, έγραψε, εκτός από ένα γενεαλογικό έργο, 

την Περίοδον Γης, περιήγηση σε δύο βιβλία, που αφιερώνονται το ένα στην Ασία 

όπου συμπεριλαμβάνεται και η Αίγυπτος και η Λιβύη και το άλλο στην Ευρώπη, με 

προσαρτημένους χάρτες δικής του κατασκευής, που δείχνουν την προσπάθεια του να 

παρουσιάσει Kau το σοβαρό. Οι περιγραφές του στηρίζονται στις προσωπικές 

παρατηρήσεις και τα ακούσματα του. 

Το έργο αυτό πρίν χαθεί αποτέλεσε ανεξάντλητη πηγή για τους 

μεταγενεστέρους ιστορικούς και γεωγράφους, κι ιδιαιτέρως για τον Ηρόδοτο και το 

Στράβωνα. Περισσότερα από 300 αποσπάσματα του σώζονται ονομαστικά1 και 

πολλά άλλα θα μπορούσαν να αναζητηθούν σε σιωπηρές παραθέσεις. 

Ένας άλλος σύγχρονος του Εκαταίου, Διονύσιος ο Μιλήσιος, είχε αφιερώσει 

ειδικό σύγγραμμα στην ιστορία των Περσών λίγο μετά τον θάνατο του Κύρου (516 

π.Χ.). Χωρίς αμφιβολία μιλούσε σ'αυτό και για την περσική θρησκεία, ιδιαίτερα για 

τους Μάγους, αλλά δε γνωρίζομε τι ακριβώς είπε γι'αυτούς. Πάντως σύμφωνα με μια 

μαρτυρία μνημόνευε την επανάσταση του Ψευδο-Σμέρδι2. 

Μια γενιά νεώτερος ήταν ο Σκύλακας ο Καρυανδηνός, από τη μικρασιατική 

Καρία, ναύαρχος του Δαρείου, που εξερεύνησε τα παράλια του Ινδικού Ωκεανού. 

Εγραψε το έργο Περίπλους, που περιείχε παρατηρήσεις αναφερόμενες στη φυσική 

C.Müller, Fragmenta Historicorum Graecorum, Paris:. 1841 τ.1 σελ. 1 εξ. 

E.Schwartz, Realencyclop. "Dionysios" αρ. 112, στηλ. 934. 
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γεωγραφία και συγχρόνως στα ήθη των λαών που είχε επισκεφθεί , κι ανάμεσα τους 

βέβαια στα ήθη των Περσών. 

Το έργο αυτό, που γράφηκε στα τέλη του 6ου π.Χ αιώνα, φαίνεται ότι χάθηκε 

πολύ νωρίς, αλλά τον μεθ'επόμενο αιώνα, και μάλιστα στα τελευταία χρόνια της 

βασιλείας του Φιλίππου, γύρω στο 338, ένας ανώνυμος συγγραφέας έγραψε ένα 

κείμενο με τον ίδιο τίτλο, Περίπλους, που αποκαλείται στη φιλολογική έρευνα Ψευδό 

Σκύλακας, γιατί από τους παλαιούς είχε θεωρηθεί ότι είναι το έργο του πραγματικού 

Σκύλακα. Οπωσδήποτε διατηρεί υλικό από εκείνο. 

Τον πέμπτο π.Χ. αιώνα και συγκεκριμένα από τις αρχές έως τις παραμονές 

του Πελοποννησιακού πολέμου, έζησε ο Ξάνθος ο Λυδός, που περιέγραψε την ιστορία 

της πατρίδας του στο έργο Λυδιακά, όπου είχε πλούσιες αναφορές και στα περσικά 

πράγματα. Από τα τέσσερα βιβλία του έργου διασώθηκαν 27 αποσπάσματα, που μας 

δίνουν κάποια ιδέα για τα περιεχόμενα του κι ανάμεσα σ'αυτά μερικά διατηρούν 

μυθολογικά και θρησκευτικά στοιχεία. Είναι ο πρώτος Ελληνας που αναφέρει τον 

Ζωροάστρη, σύμφωνα με μαρτυρία του Κλήμεντα Αλεξανδρέα, αν και αυτή η μαρτυρία 

αμφισβητείται. Αυτή η μνεία προφανώς είχε τη θέση της στο έργο του Ξάνθου που 

έφερε τον τίτλο Μαγικά, αν αυτό γράφηκε πραγματικά από τον Ξάνθο . 

Από τον τέταρτο π.Χ. αιώνα άρχισε ένας άλλος κύκλος έργων που έφεραν τον 

τίτλο Περσικά κι έδιναν μια συνολική εικόνα για την ιστορία και τους θεσμούς του 

περσικού έθνους. Θα έπρεπε να πούμε ότι "φαίνεται ότι έδιναν τέτοια εικόνα", γιατί 

δεν ξέρουμε ακριβώς, αφού κανένα από αυτά τα βιβλία δε σώζεται ολόκληρο. Ηταν 

3 
C.Müller, Geographi Graeci Minores, Parisiis 1882, τόμ. 1, σελ. 15-96. 

Κλήμης Αλεξανδρέας, Στρωματείς 3,3 (ΒΕΠ 8,14), σε συνδιασμό με Στρωματείς 1,21 και 5,14 και C.Müller, 
F Η G, Parisiis 1841 τ.1, 43 
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συνθέσεις ανάμεσα σε ιστορία και λαογραφία. 

Πρώτος από τους συγγραφείς αυτής της κατηγορίας ήταν ο Κτησίας, ένας 

γιατρός από την Κνίδο, συγγενής του Ιπποκράτη μάλιστα σύμφωνα με κάποια 

μαρτυρία. Ακολούθησε τον Κύρο το νεώτερο στην ανάβαση του εναντίον του 

Αρταξέρξη Β'. Κατά τη σύγκρουση των στρατιών που οδηγούσαν οι δύο αδελφοί στα 

Κούναξα (401 π.Χ.) ο Κτησίας πιάστηκε αιχμάλωτος και από τότε υπηρέτησε σαν 

γιατρός στην αυλή του Πέρση βασιλιά, τον οποίο μάλιστα θεράπευσε από τραύμα που 

είχε δεχτεί. Εκεί ασχολήθηκε με τη μελέτη της Περσικής ιστορίας και της ζωής των 

Περσών. Φαίνεται ότι έκανε και ταξίδια στα ανατολικώτερα. Εκτός από τα ιατρικά 

βιβλία που έγραψε, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του, συνέταξε και δύο 

ιστορικολαογραφικά έργα, τα Περσικά και τα Ινδικά. Το πρώτο από αυτά που 

ενδιαφέρει το θέμα μας εκτείνεται σε 23 βιβλία που δεν σώζονται, αλλά ο Φώτιος 

έχει συμπεριλάβει στη Μυριόβιβλό του μια πολύ εκτενή επιτομή 5. 

Στην επιτομή διατηρούνται βασικά τα πολιτικά και στρατηγικά στοιχεία, για 

τα οποία ο Κτησίας είχε χρησιμοποιήσει το βασιλικό αρχείο και την προσωπική του 

εμπειρία, αν και σε μερικά στοιχεία διαψεύδεται από την ανάγνωση των σφηνοειδών 

γραφών. Τα βιβλία 1-6 που παραλείπει ο Φώτιος χρησιμοποιεί πλούσια ο Διόδωρος 

Σικελιώτης, ενώ ο Νικόλαος Δαμασκηνός διατηρεί μερικά τεμάχια αυτούσια. 

Τα σχετικά με τους θρησκευτικούς θεσμούς στοιχεία, που διατηρούνται με 

αυτόν τον έμμεσο τρόπο, δεν είναι βέβαια πολύ σπουδαία αλλά είναι αρκετά 

ενδιαφέροντα. 

Δεύτερος είναι ο Χάρωνας ο Λαμψακηνός, που έγραψε ύστερα από τους 

Περσικούς πολέμους, εκτός από δύο βιβλία ιστορίας των Περσών (Περσικά) και 

Μυριόβιβλος, Κωδ.72 Η επιτομή αυτή απόδιδα τα βιβλία 7-23. 
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τέσσερα βιβλία με τον τίτλο Ώ ρ ο ι Λαμψακηνών. Αυτό μπορεί να ήταν μια 

φιλολογική διασκευή παλιότερων ετήσιων χρονικών (ώροι). 

Δύο άλλοι συγγραφείς έγραψαν συγγράμματα με τον τίτλο Περσικά μετά τα 

μέσα του τέταρτου π.Χ. αιώνα, την εποχή που μεσουρανούσε ο Φίλιππος Β' της 

Μακεδονίας. Είναι πολύ πιθανό ó u έγραψαν είτε με ανάθεση του ίδιου του Φιλίππου, 

που ήθελε να γνωρίζει και την ιστορία και τον τρόπο ζωής του λαού των Περσών, που 

σχεδίαζε να κατακτήσει, αλλά άφησε αυτό το έργο για το διάδοχο του τον Μέγα 

Αλέξανδρο6. 

Πρώτος από αυτούς είναι ο Δίνων, του οποίου τα Περσικά εκτείνονταν σε 

πολλά βιβλία7. Περιελάμβανε σ'αυτά άφθονες πληροφορίες για την ιστορία και τη 

ζωή των Περσών, αλλά όλα αυτά είχαν χαθεί και μόνο αποσπασματικά 

χρησιμοποιούνται μερικά σημεία τους από μεταγενέστερους συγγραφείς, τον 

Πομπήιο Τρόγο (Trogus), τον Πλίνιο και τον Πλούταρχο. Ο δεύτερος είναι ο 

Ηρακλείδης ο Κυμαίος, του οποίου τα Περσικά εκτείνονταν σε πέντε βιβλία . Από 

αυτά τα βιβλία που επίσης χάθηκαν διατηρούνται λίγες σκόρπιες πληροφορίες. 

Δυο ιστορικοί του τέταρρϋ π.Χ. αιώνα, ο Έφορος και ο Θεόπομπος, 

συμφοιτητές στην σχολή του Ισοκράτη, αποδίδουν το πνεύμα του Ισοκράτη στα 

συγγράμματα τους. 

Ο Εφορος ήλθε στην Αθήνα από την Κύμη της Αιολίδας, στο πρώτο μισό του 

τέταρτου αιώνα. Συνέταξε μια απέραντη σύνθεση για την Ιστορία του αρχαίου κόσμου 

Το σύνολο αυτού του υλικού έχει συγκεντρώσει ο C.Müller, Ctesiae Knidii Fragmenta, Paris 1844. 

7 CMüller, F H G τ.1 σελ. 

8 CMüller, F H G τ.1 σελ. 
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από την επιστροφή των Ηρακλείδων έως την πολιορκία της Περίνθου από τον 

Φίλιππο το 340 π.Χ. σε τριάντα βιβλία. Μέρος του σημαντικό αναφερόταν στην 

Περσία9. 

Ο Θεόπομπος, που γεννήθηκε στη Χίο το 380 π.Χ., έγραψε το έργο Φιλιππικά 

σε 58 βιβλία, όπου έκανε πλήθος παρεκβάσεων σε προγενέστερα γεγονότα της 

Ιστορίας, και σε μεγάλο βαθμό της περσικής ιστορίας1 0. 

Τα έργα των δύο αυτών ιστορικών ήταν γραμμένα επάνω στην κατεύθυνση που 

έδινε το ευρύτατο πνεύμα του διδασκάλου τους, του Ισοκράτη, για την πανελλήνια 

ενότητα κάτω από την ηγεσία του Φιλίππου- γι'αυτό ο πρώτος κατακλείει το έργο του 

σε μια στιγμή που κορυφωνόταν ο θρίαμβος του Φιλίππου και ο δεύτερος 

επικεντρώνει το σύνολο του έργου του στο Φίλιππο. Χάθηκαν βέβαια και τα δύο έργα, 

αλλά σημαντικές πληροφορίες τους έχουν ενσωματωθεί σε μεταγενέστερα 

συγγράμματα. 

Ενας άλλος, ίσως αξιολογότερος για το θέμα μας, συγγραφέας είναι ο 

Νυμφόδωρος ο Αμφιπολίτης που έγραψε τον τρίτο π.Χ. αιώνα ένα έργο με τον τίτλο 

Νόμιμα Ασίας ή Νόμιμα βαρβαρικά. Έχει βέβαια χαθεί και αυτό, αλλά μνημονεύεται 

και χρησιμοποιείται από τον Κλήμεντα Αλεξανδρέα1 1 και από άλλους συγγραφείς. 

Σωζόμενες πηγές 

Έτσι απομένουν σαν ολοκληρωμένες πηγές τα έργα της γενικής ιστορίας και 

9 CMüller, F Η G, τόμ. 1,234 

1 0 CMüller, F Η G, τόμ. 1,278 

CMüller, F Η G, τόμ. 4, 364 και Κλήμης Αλεξανδρέας, Προτρεπτικός, 5. ΒΕΠ 7,50. Στρωματείς 1,21,106. 
ΒΕΠ 7,278. Ο Κλήμης αναφέρει και τα Περσικά του Διογένη. 
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της γεωγραφίας, καθώς επίσης και ορισμένα ειδικότερου χαρακτήρα κείμενα, που 

αφιερώνουν τμήματα στην περσική ιστορία και στην περσική επικράτεια με 

σποραδικές αναφορές στις θρησκευτικές πεποιθήσεις και συνήθειες των Περσών. Θα 

μνημονεύσουμε σ'αυτήν την συνάφεια όσους από τους συγγραφείς αυτής της 

κατηγορίας προσφέρουν κάποια χρήσιμα στοιχεία, πολλά ή λίγα, για το θέμα μας. 

Πρώτα θ'αναφέρουμε φυσικά τον Ηρόδοτο τον Αλικαρνασσέα, που δίκαια έχει 

ονομασθεί πατέρας της ιστορίας. Γεννημένος στα χρόνια της τελευταίας φάσεως των 

περσικών πολέμων, το 480 π.Χ., έζησε στο κλίμα της εθνικής ευφορίας μετά τη νίκη 

των Ελλήνων, το περισσότερο στην Αθήνα. Θέλοντας να περιγράψει αυτά τα 

γεγονότα, έπρεπε να ξεκινήσει από μακρύτερα. Ανέλαβε λοιπόν σειρά περιηγήσεων 

στις χώρες της Ανατολής και της ίδιας της Περσίας, για να γνωρίσει το λαό που 

δοκίμασε να υποτάξει τους Ελληνες. Στο έργο του Ιστορίη1 2, που σε τελευταία 

ανάλυση είναι ιστορία της συγκρούσεως ανάμεσα στους Πέρσες και τους Ελληνες, 

αναγκαστικά αφιερώνει αρκετό μέρος της εκθέσεως στα περσικά θέσμια, είτε 

σκόρπια είτε συγκεντρωμένα, όπως κυρίως στο τμήμα 1,130-140. Για την έκθεση του 

γενικά ο Ηρόδοτος χρησιμοποιεί α) τις προσωπικές του παρατηρήσεις κατά τα 

ταξίδια του, β) προφορικές πληροφορίες από μορφωμένους ανθρώπους , από ιερείς 

βωμών, από σκευοφύλακες ναών και από ξεναγούς διερμηνείς. Δεν είχε την ευχέρεια 

να χρησιμοποιήσει "τις βασιλικές διφθέρες" των αρχείων των Σούσων, αλλά ίσως και 

αυτές δε θα τον διαφώτιζαν και πολύ για το θέμα μας. 

Οι πληροφορίες που μας προσφέρει ο Ηρόδοτος αναφέρονται στο περσικό 

Ηρόδοτος, Ιστορίη, έκδ. C. Hude, τόμ. 1-2, Scriptorum Classicorum Bibliotheca Oxoniensis, Oxonii. 

"Περσέων λόγιοι" 1,1. "Αιγυπτίων λογιώτατοι" 2,3. 

17 



I 
Ι πάνθεο, τις θυσίες, τους ιερείς, του βωμούς, τα ήθη κι έθιμα, την ταφή και τους 

μάγους. Κατ'αυτόν οι μάγοι είναι μια από τις έξι φυλές των Περσών. 

Ι ,^»^.*^«,^^ 
i σε σχέση με εκείνα που θα περιμέναμε απ'αυτόν και μ'εκείνα που προσφέρει ο 

Ηρόδοτος. Ο Ξενοφών είχε επισκεφθεί την Περσία κάτω από πολεμικές συνθήκες, 

| που δεν επέτρεπαν σοβαρή μελέτη των θεσμών, αλλά είχε αργότερα την ευκαιρία να 

. πληροφορηθεί γι'αυτούς. Δεν τον ενδιέφεραν όμως αυτοί οι θεσμοί και τα έθιμα, ενώ 

τα δύο ιστορικά συγγράμματα του περιγράφουν δραστηριότητες που αναπτύσσονται 

Ι κυρίως σε περσικό, ή έστω ασιατικό, έδαφος, δεν αφιερώνουν καμμιά σχεδόν αναφορά 

στις περσικές θρησκευτικές συνήθειες14. 

Κι όμως ο ιστορικός αυτός δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον περσικό 

Ι κόσμο, κι όταν θέλει να διαγράψει το πρότυπο του μονάρχη, διαλέγει τον πρώτο 

μονάρχη των Περσών, τον Κύρο τον πρεσβύτερο. Στο μυθιστόρημα που έγραψε 

' γι'αυτόν το σκοπό, την Κύρου παιδεία15, θα μπορούσε και θα έπρεπε να αφιερώσει 

ί σημαντικά τμήματα στα θρησκευτικά θέσμια της Περσίας, αλλά το κάνει σε μικρό 

βαθμό και όχι με βάση ακριβείς πληροφορίες. Εκείνο που επιδίωκε με αυτό το έργο 

Î ο συγγραφέας ήταν να αναπτύξει τις πολιτικές του ιδέες και να θέσει στα πεταχτά 

ί διάφορα φιλοσοφικά και ηθικά θέματα σύμφωνα με τα ιδεώδη που είχε θέσει ο 

δάσκαλος του Σωκράτης. 

Ι Στις λίγες αναφορές της Κύρου Παιδείας δίνονται στοιχεία για τους 

Εκτός από το χωρίο της Κύρου Αναβάσεως 4,5,35 κι ένα άλλο στον Οικονομικό, 21 

Ι 
1 Ξενοφών, Κύρου παιδεία, έκδ. C.C. Marchant, τ. 1-5, SCBO. 

Ι 
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περσικούς θεσμούς, για τους οποίους ο Ξενοφών παρουσιάζεται καλά 

ενημερωμένος1 6. 

Δύο μεταγενέστεροι συγγραφείς συνέταξαν ογκώδη έργα, στηριζόμενοι σε 

παλαιότερα συγγράμματα, είτε σωζόμενα σήμερα είτε όχι- και η αξία τους είναι 

ακόμα μεγαλύτερη, αφού διασώζουν υλικό πηγών που χάθηκαν στην αρχική τους 

μορφή. 

Πρώτος από αυτούς ήταν ο Διόδωρος Σικελιώτης, που γεννήθηκε στις αρχές 

του πρώτου π.Χ. αιώνα κι έγραψε κατά το δεύτερο μισό αυτού του αιώνα το ογκώδες 

έργο του Βιβλιοθήκη ιστορική, που σε 40 βιβλία κάλυπτε την ιστορία της Ανατολής, 

της Ελλάδας και της Ρώμης, απ'τους μυθικούς χρόνους έως την εποχή του, στα χρόνια 

του Ιουλίου Καίσαρα. Ταξίδεψε πολύ για να ετοιμάσει το υλικό για το έργο του στην 

Ευρώπη και την Ασία και διάβασε πολύ. Από την ώρα που άρχισε την συγγραφή, γύρω 

στο 50 π.Χ., χρειάσθηκε τριάντα χρόνια για να την τελειώσει. Από τα σαράντα του 

βιβλία σήμερα σώζονται μόλις δεκαπέντε 1 7, κι ευτυχώς για το θέμα μας τα τρία 

πρώτα από αυτά αφιερώνονται στην μυθολογία και ιστορία των ανατολικών λαών. 

Για την σύνταξη του έργου ο Διόδωρος δεν αρκέσθηκε στις προσωπικές του 

παρατηρήσεις, που άλλωστε ήταν εντελώς ανεπαρκείς, αλλά χρησιμοποίησε και 

γραπτές πηγές με αφθονία, κάνοντας έτσι ένα είδος επιτομής τους· ιδιαίτερα για τις 

παλαιότερες περιόδους τον Εκαταίο, τον Εφορο, το Θεόπομπο, των οποίων τα έργα 

έχουν χαθεί, όπως είδαμε, του Ηροδότου και άλλων. 

Ό π ω ς έχει τονισθεί από νεώτερους ερευνητές, η γνώση της αρχαίας ιστορίας 

Κύρου Παιδεία VIII, 7,25. 

7 Τα βιβλία 1-5 και 11-20. 
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στο σύνολο της θα ήταν αδύνατη χωρίς το έργο αυτό του Διόδωρου1 8. 

Ο Στράβων είναι ο δεύτερος συγγραφέας αυτής της κατηγορίας που έκανε 

επιτομή των παλαιοτέρων πηγών σ'ένα άλλο γραμματειακό είδος, γεωγραφικού 

περιεχομένου. Καταγόμενος από την Αμάσεια του Πόντου, όπου γεννήθηκε το 66 π.Χ 

έκαμε πολλά ταξίδια σε όλη την περίγυρο της Μεσογείου και εκτός από άλλα έργα 

έγραψε τα πολύτιμα Γεωγραφικά19 του, έργο που απλώνεται σε 17 βιβλία. Αν και 

σώζονται όλα αυτά τα βιβλία, η κατάσταση του κειμένου τους είναι άστατη. 

Το έργο τούτο του Στράβωνα δεν περιορίζεται σε μια ξερή γεωγραφική 

αφήγηση, αλλά διανθίζεται με ιστορικές πληροφορίες και με μυθολογικές και 

θρησκειολογικές αναφορές. Για τη σύνταξη του εκτός από τις προσωπικές του 

παρατηρήσεις, χρησιμοποίησε γραπτές πηγές, τον Εκαταίο, τον Εφορο, τον 

Θεόπομπο και τον Ερατοσθένη· αλλά ακόμα και εκείνους τους συγγραφείς που 

επικρίνει ότι ανακριβολογούν συχνά, όπως είναι ο Κτησίας και ο Ηρόδοτος. 

Οι αναφορές του για την περσική θρησκεία εντοπίζονται στα βιβλία 11 κι 15. 

Παρουσιάζει μερικά νέα στοιχεία σε σύγκριση με τους παλαιότερους. 

Ο Πλούταρχος που καταγόταν από την Χαιρώνεια της Βοιωτίας, έζησε από 

τα μέσα περίπου του πρώτου μ.Χ. αιώνα έως το έτος 127. Το ενδιαφέρον του για τα 

ηθικά και θρησκευτικά προβλήματα ήταν εξαιρετικά έντονο. Αν και προσπάθησε να 

αναστηλώσει τη λατρεία των Δελφών, παρουσίαζε τάσεις εκλεκτικές και 

συγκρητιστικές* ήταν λοιπόν έντονο το ενδιαφέρον του για τα ανατολικά θρησκεύματα, 

18 
Διόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ιστορική, έκδ. F.Vogel, BT. 

19 
Στράβων, Γεωγραφικά, έκδ. A.Meineke, BT. 

20 
Πλούταρχος εκδ. K.Ziegler, BT. 
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περισσότερο βέβαια της Αιγύπτου και λιγότερο των ασιατικών λαών και της Περσίας. 

Υπάρχουν πολλές αναφορές σε θέματα της περσικής θρησκείας τόσο στις 

θρησκειολογικού περιεχομένου πραγματείες όσο και στις βιογραφίες επιφανών 

ανδρών. Τις παίρνει όλες από τα διαβάσματα του με τρόπο εκλεκτικό. 

Σπάνιες είναι οι πληροφορίες σε άλλους μεταγενέστερους Ελληνες 

συγγραφείς, που πάντοτε αντλούν από παλαιότερους, αλλά γι'αυτούς αρκεί η 

παραπομπή που γίνεται κάθε φορά στον κατάλληλο τόπο. 

3. Η έως τώρα έρευνα της περσικής θρησκείας με βάση τις αρχαίες Ελληνικές 

μαρτυρίες 

Την πρώτη προσπάθεια συστηματικής έκθεσης της περσικής θρησκείας με 

βάση τις αρχαίες πηγές επιχείρησε ο Rapp το 1865 με το έργο Die Religion und 

Sitte den Perser und übrigen Iranier nach den griechischen und römischen Quellen στο 

περιοδικό Zeitschrift der Morgenländischen Gesellschaft (XIX, 1-89 XX, 49-140), όπου 

ταξινόμησε και μελέτησε συστηματικά τις πηγές αυτές. Από τότε μέχρι σήμερα 

γνωστοί ιρανολόγοι χρησιμοποιούν λεπτομερειακά ορισμένες απ'αυτές τις πηγές 

θέλοντας να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. 

Εκείνοι όμως που ασχολήθηκαν συστηματικά με το σύνολο των πηγών είναι 

χρονολογικά ο Carl Clemen και ο E.Benveniste. Ο C. Clemen, που δημοσίευσε το 

ανθολόγιο Fontes historiae religionis Persicae, Bonnae 1920, και στη συνέχεια το έργο 

του Die griechischen und lateinischen Nachrihten über die persische Religion, Giessen 

1920. Στο έργο αυτό προσπαθεί να παρουσιάσει την περσική θρησκεία σύμφωνα με 

τις ελληνικές και τις λατινικές μαρτυρίες. Μετά από μια εκτενή εισαγωγή 

αναφέρεται στο Ζωροάστρη, τη ζωή και το έργο του και στη συνέχεια σε δύο μεγάλα 

κεφάλαια περιγράφει τη θρησκεία των βασιλέων και τη θρησκεία του λαού. Κατακλείει 
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το έργο του με το κεφάλαιο περί μάγων. Η όλη του προσπάθεια επικεντρώνεται στο 

να δείξει, ότι άλλη ήταν η θρησκεία των βασιλέων και άλλη η θρησκεία του λαού και 

ασχολείται διεξοδικά με το πρόβλημα του ζωροαστρισμού ή μη των Περσών 

βασιλέων. 

Το έργο του Clemen έχει αντιμετωπισθεί αρνητικά από τους κριτικούς, γιατί 

διαπράττει ένα σοβαρό σφάλμα. Εξετάζει όλους τους αρχαίους συγγραφείς σαν ένα 

σύνολο ανθρώπων που ανήκουν στην ίδια εποχή κι έχουν ακριβώς τις ίδες πηγές και 

δεν κατανοεί στα συμπεράσματα που βγάζει, ότι μερικές φορές οι Ελληνες ιστορικοί 

απέχουν μεταξύ τους εκατοντάδες χρόνια και αντιμετωπίζουν το ίδιο γεγονός από 

διαφορετική οπτική γωνία αφού στο μεταξύ έχουν υπεισέλθει στην υποκειμενική τους 

κρίση οι αντικειμενικές αντιλήψεις της εκάστοτε εποχής που ανήκουν. Λ.χ. 

διαφορετικά αντιμετωπίζει την περί θεού ιδέα και λατρεία ο Στράβων απ'τον 

Ηρόδοτο αν και σε πολλά ο πρώτος επαναλαμβάνει το δεύτερο. Παρ'όλα αυτά το 

έργο του Clemen παραμένει χρήσιμο, γιατί πραγματικά έχει συλλέξει πλήθος 

αναφορές που ένας ειδικός θα μπορούσε κάλλιστα να τις επεξεργαστεί. 

Αντίθετα με τον C.Clemen ο E.Benveniste, στο The Persian Religion according 

to the chief Greek Texts, Paris 1929, δε χρησιμοποιεί τόσο "ποικίλες" αναφορές, αλλά 

το έργο του επικεντρώνεται μόνο στις μαρτυρίες που προσφέρουν ο Ηρόδοτος, ο 

Στράβων, ο Θεόπομπος και ο Πλούταρχος, ιστορικοί που αποτελούν αντίστοιχα και 

τρία κεφάλαια του βιβλίου του (που περιλαμβάνει επίσης μια γενική εισαγωγή και ένα 

συμπέρασμα). Οι μαρτυρίες όμως αυτές εξετάζονται και αξιολογούνται με βάση άλλες 

πηγές για την περσική θρησκεία, που του προσφέρουν σύγχρονοι του ιρανολόγοι, για 

να καταλήξει στο αξιόλογο συμπέρασμα, ότι κανείς ιστορικός Ελληνας, Σύρος ή 

Αρμένιος δε γνωρίζει τίποτα για τη διδασκαλία του Ζωροάστρη όπως αυτή 

περιέχεται στις Γαθθές (Gathas). 
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Εχομε έπειτα το δίτομο έργο των J.Bidez.- F.Cumont, Les Mages Hellénises, 

Bruxelles 1938, Paris 1973. Το έργο αυτό είναι η πρώτη σοβαρή και επιστημονικά 

τεκμηριωμένη αντιμετώπιση των αρχαίων πηγών. Δυστυχώς όμως, για την άποψη που 

εμείς ερευνούμε το θέμα, από τις πηγές αυτές, σταχειολογούνται και εξετάζονται 

μόνο εκείνες που αφορούν το έργο και τη διδασκαλία των "μαγουσαίων", των μάγων 

δηλαδή που από την εποχή των Αχαιμενιδών και μέχρι τη χριστιανική εποχή είχαν 

εγκατασταθεί από τη Μεσοποταμία έως το Αιγαίο. Αυτοί οι "άποικοι" όμως, όπως 

παρατηρούν οι συγγραφείς, απομακρυσμένοι από τη χώρα τους παραμένουν πιστοί 

στις παλιές δοξασίες των ιρανικών φυλών και δεν υιοθετούν, επειδή ακριβώς δε 

γνωρίζουν καλά, τους νεωτερισμούς που προσφέρει η διδασκαλία του Ζωροάστρη, αν 

και από την άλλη δέχονται την επιρροή των λαών με τους οποίους συνοικούν. 

Σύμφωνα τώρα με τις αρχαίες πηγές τους ο Ζωροάστρης είναι ο μαθητής ή 

ακόμα περισσότερο ο δάσκαλος αυτών των "μάγων"· αυτό είναι εσφαλμένη αντίληψη 

στην οποία οφείλονται και οι ανακρίβιες που υπάρχουν ανάμεσα στις αρχαίες αυτές 

μαρτυρίες και στο περιεχόμενο των Γαθθών. Ετσι ο πρώτος τόμος του έργου αυτού 

αναφέρεται "εισαγωγικά" στη ζωή, στη διδασκαλία και στα έργα του Ζωροάστρη 

σύμφωνα με τις αρχαίες ελληνικές και συριακές πηγές (χρησιμοποιούνται ακόμη και 

απόκρυφα γνωστικά κείμενα) . Ο δεύτερος τόμος παραθέτει και σχολιάζει τις πηγές 

ακριβώς που χρησιμοποιήθηκαν, για να διατυπωθεί η θεωρία που αναπτύχθηκε στον 

πρώτο τόμο (ενώ το δεύτερο μέρος του αναφέρεται στον Οστάνη που θεωρείται ο 

σπουδαιότερος μαθητής του Ζωροάστρη). Ο σχολιασμός αυτός, που στηρίζεται στην 

Αβέστα και στη σύγχρονη ιρανολογία, παραμένει στο σύνολο του σχεδόν 

αξεπέραστος, προσφέροντας στον αναγνώστη μία πλήρη αντιμετώπιση αρκετών 

προβλημάτων. Για τη μελέτη μας στάθηκε ανεξάντλητο βοήθημα αν και ο 

περιορισμός, όπως είδαμε, της ύλης του και η λεπτομερειακή αντιμετώπιση άλλων 
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σημείων ξεπερνούσε το πλαίσιο της δικής μας έρευνας. 

Ο G.Widengren, Die Religionen Irans, Stuttgart 1965, χρησιμοποιεί, όπως και 

ο ίδιος αναφέρει στην εισαγωγή του, τις αρχαίες ελληνικές μαρτυρίες 

(αποσπασματικά και όπου του χρειάζονται), για να επιτύχει την αποκατάσταση της 

ιρανικής θρησκείας. Του είναι απλά δηλαδή το υλικό, όπως υλικό είναι και οι λαϊκοί 

θρύλοι, τα νομίσματα, οι επιγραφές, και όχι το θεμέλιο για να στηρίξει την δική του 

άποψη για την ιρανική θρησκεία. Γίνεται όμως σωστή αντιμετώπιση των πηγών, γιατί 

αυτές έχουν ταξινομηθεί σε περιόδους (όπως λ.χ. αυτές που αναφέρονται στην 

προζωροαστρική περίοδο, την αχαιμενιδική, την παρθική, τη σασσανιδική κ.λ.π.) όπως 

και με το θέμα διαπραγμάτευσης τους. Πηγές που αφορούν το περσικό πάνθεο ή 

εκείνες που αφορούν τα τυπικά της λατρείας τους. 

Το παράδειγμα αυτό του Widengren (δηλαδή τη χρησιμοποίηση αρχαίων 

μαρτυριών για τη στήριξη δικών τους απόψεων) το χρησιμοποιούν άλλος περισσότερο 

και άλλος λιγότερο, όπως προαναφέραμε, και άλλοι ιρανολόγοι όπως ο Duchèsne-

Guillemin, La Religion de l'Iran Ancien, Paris 1962, ο Stig Wikander, Feuerpriester in 

Klein Asien und Iran, Lund 1946. 

Τα κλασικά χωρία, που αναφέρουν το όνομα του Ζωροάστρη, τα περιλαμβάνει 

ο WJackson στο επίμετρο του καλά επεξειργασμένου έργου του Zoroaster, The 

Prophet of Ancient Iran, London 1901. Μερικές προσθήκες στη συλλογή αυτή έχουν 

δοθεί από το L.H.Gray στο Le Museun, N.S. τόμ. IX, 1908, σελ. 311-318, ενώ ο ίδιος 

ο Jackson στο νεώτερο έργο του Zoroastrian Studies, New York 1926, 

διαπραγματεύεται και πάλι πολλά προβλήματα που αφορούν το Ζωροάστρη. 

Ο James Moulton, Early Zoroastrianism, The Origins, The Prophet, The Magi, 

Amsterdam 1972, για να υποστηρίξει τις απόψεις που πρεσβεύει, παραθέτει και αυτός 

στο τέλος του βιβλίου του κείμενα από ορισμένους Ελληνες συγγραφείς, όπως τον 
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Ηρόδοτο, το Στράβωνα, τον Πλούταρχο και το Διογένη το Λαέρτιο. Τα κείμενα 

δίνονται σε μετάφραση που δεν είναι πάντα επιτυχής και γίνεται μια αξιόλογη αν όχι 

και πάντοτε επαρκής προσπάθεια υπομνηματισμού. 

Στη βιβλιογραφία μας αυτή μπορούμε να προσθέσουμε και την εργασία του 

Sherwood Fox, Passages in Greek and Latin Literature pertaining to Zoroaster and 

Zoroastrianism, Journal Gama Orient Institute 14, που δεν είχαμε την τύχη να το 

συμβουλευθούμε. 

Η δική μας προσπάθεια έγκειται περισσότερο σε μια συστηματική 

παρουσίαση του ιρανικού πανθέου,της διδασκαλίας της δυαρχίας, της κοσμολογίας, 

της ανθρωπολογίας (δυστυχώς οι πηγές μας δε μας βοηθούν καθόλου στο σημείο 

αυτό), της εσχατολογίας και της λατρείας μέσα από τις αρχαίες ελληνικές πηγές. 

Αυτό γίνεται περισσότερο για τον Ελληνα αναγνώστη-ερευνητή σαν μια προσπάθεια 

πληρέστερης προσέγγισης των προβλημάτων που διαπιστώνουν οι σύγχρονοι 

ιρανολόγοι μέσα από το πρίσμα των απόψεων που οι αρχαίοι διατύπωσαν γι'αυτά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ A 

ΤΟ ΠΕΡΣΙΚΟ ΠΑΝΘΕΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΘΕΟΥ 

Κάθε διαπραγμάτευση για το περσικό πάνθεο, όπως το 

αντιλαμβάνονταν οι έλληνες συγγραφείς, πρέπει να ξεκινήσει από τη 

σύντομη έκθεση του Ηροδότου για τους περσικούς θεούς1. Λέγει ο 

ιστορικός: "Οί δέ (Πέρσαι) νομίζουσι Διί μέν έπί τα υψηλότατα τών 

ορέων άναβαίνοντες θυσίας ερδειν, τον κύκλον πάντα του ουρανού Δία 

καλέοντες. Θύουσι δέ ήλίω τε καί σελήνη καί γη καί πυρί και υδατι και 

ανέμοισι. Τούτοισι μέν δή θύουσι μούνοισι άρχήθεν, έπιμεμαθήκασι δέ καί 

τη Ούρανίη θύειν, παρά τε Άσσυρίων μαθόντες καί Άραβίων. Καλέουσι 

δέ Άσσύριοι τήν Αφροδίτην Μύλιττα, Άράβιοι δέ Άλιλάτ, Πέρσαι δέ 

Μίτραν." 

Σύμφωνα με αυτήν την περιγραφή οι θεότητες των Περσών 

ανήκουν σε τρεις κατηγορίες με πρώτον τον κύκλο του Ουρανού, τον 

οποίο ο Ηρόδοτος ταυτίζει με το Δία. Έπειτα έρχεται η κατηγορία έξι 

θεοτήτων φυσιοκρατικού τύπου, Ήλιος, Σελήνη, Γή, Πυρ, Υδωρ, Ανεμοι. 

Δε δίνει ονόματα συγκρητιστικά σ'αυτές τις θεότητες ο Ηρόδοτος, 

αλλ'αυτό το κάνουν μεταγενέστεροι συγγραφείς· δε δίνει όμως ο 

ιστορικός ούτε τα περσικά τους ονόματα. Σε τρίτη θέση έρχεται η 

Ουρανία Αφροδίτη που ανήκει σε άλλη κατηγορία, κοινωνική θα λέγαμε. 

Ο ιστορικός θεωρεί óu δεν ήταν αρχική για τους Πέρσες αυτή η 

θεότητα, αλλά πρόσθετη, γι'αυτό χρησιμοποιεί την έκφραση 

"έπιμεμαθήκασι", έμαθαν αργότερα από άλλους γι' αυτήν θέλει να πει 

Ιστορίη, 1,131. 
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βέβαια από τους Ασσυρίους (Μύλιττα) και τους Άραβες (Αλιλάτ). Εδώ 

ο ιστορικός δίνει και το περσικό όνομα της θεότητας, Μίτρα. Είναι 

φυσικά λαθεμένο το όνομα, αφού Μίτρας (Μίθρας) είναι όνομα αρσενικού 

θεού, που φέρεται και σαν συνοδός της Αναϋτιδας. Φαίνεται ότι ο 

Ηρόδοτος παρασυρόμενος από την κατάληξη του ονόματος στα ελληνικά 

(-α), νόμισε ó u το όνομα είναι θηλυκό. Είναι πολύ πιθανό πάντως ότι 

σ'αυτήν την πληροφορία υπολανθάνει η μαρτυρία για το θείο ζεύγος 

Μίθρα και Αναίτιδας και μπορούμε να δεχτούμε ότι, όπως ο Μίθρας 

εκπροσωπεί τον Ήλιο, έτσι και η Αναΐτις εκπροσωπεί τη Σελήνη. 

Ο Ηρόδοτος που γνώριζε την Περσία, όπως την είχε αφήσει ο 

Ξέρξης το 465 π.Χ. και την κυβερνούσε ο Αρταξέρξης ο Α' (465-425), δεν 

αναφέρει τίποτε για τη θεότητα μιας τέταρτης κατηγορίας, τον 

Αρειμάνιο. 

Το ίδιο στάδιο της περσικής θρησκείας γνωρίζει και ο Εύανδρος, 

που έζησε στα τέλη του 3ου π.Χ. αιώνα, σ'ένα χωρίο του που διατηρείται 

στη συλλογή των Παροιμιογράφων. "Εύανδρος εφη οκτώ τους πάντων 

είναι κρατοϋντας θεούς. Πυρ, "Υδωρ, Γήν, Ούρανόν, Σελήνην, "Ηλιον, 

Μίθραν, Νύκτα . Είναι παρόμοια με τη μαρτυρία που δίνει ο Ηρόδοτος, 

αν και παρουσιάζει κάποια παραλλαγή, αφού ενσωματώνει στα πλαίσια 

του πανθέου το Μίθρα και τη Νύκτα εξισωμένους, χωρίς να τους διακρίνει 

σε ξεχωριστή κατηγορία. Υποθέτουμε ότι Νύκτα στον Εύανδρο είναι η 

Αναίτις. Προφανώς ο Εύανδρος γνώριζε την έκθεση του Ηροδότου, αλλά 

είχε και γνώση των πραγμάτων από άλλες πηγές. 

Ο Ξενοφών, που έζησε δυό γενεές μετά τον Ηρόδοτο κι έγραψε 

Paroimiographi Graeci, εκδ. Leutsch και Schneidewin 1,5,78. 
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στο πρώτο μισό του 4ου αιώνα, έχει υπόψη του την ίδια εικόνα της 

περσικής θρησκείας με αυτόν και αναφέρει μερικές από τις θεότητες του 

καταλόγου εκείνου, αλλά με προχωρημένη ταύτιση προς τις ελληνικές 

θεότητες. Φαίνεται όμως σ'αυτόν να ξεχωρίζεται επάνω από τους άλλους 

θεούς ο "πατρώος Ζευς", τον οποίο σ'ένα σημείο αποκαλεί "μέγιστον 

Δία"3, κάτι που μας θυμίζει το όνομα Αχούρα Μάσδα (Κύριος Μάσδα). 

Ο Ξενοφών αναφέρει τον Ήλιο, τη Γή, το Μίθρα (που γράφει Μίθρης), 

αλλά επίσης και την Εστία και τον Ήφαιστο 4 . Από τους λόγους που 

βάζει στο στόμα του Κύρου, "Ζευ πατρώε καί "Ηλιε και πάντες θεοί", 

καθιστά σαφές ó u βλέπει τους θεούς σαν μέλη μιας θείας οικογένειας με 

πρώτον το Δία και δεύτερο τον Ήλιο. 

Ούτε ο Ηρόδοτος ούτε ο Ξενοφών αναφέρουν έστω και το όνομα 

του Ζωροάστρη, αν και ο Ξάνθος ο Λυδός που έζησε μιά γενιά πριν 

απ'τον Ηρόδοτο, τον μνημονεύει ως αρχηγέτη των μάγων, σύμφωνα με 

μαρτυρία που διατηρεί ο Διογένης ο Λαέρτιος . Είναι φανερό ó u η 

θρησκεία του Ζωροάστρη, αν και είχε υιοθετηθεί αρχικά από τον Κύρο 

και το Δαρείο, δεν επικράτησε ούτε ανάμεσα στο λαό ούτε o u ç 

άρχουσες τάξεις7, χωρίς αυτό να αποκλείει μερική επίδραση. Γι'αυτό 

έως εδώ δεν παρατηρούμε ούτε καν έμμεση ένδειξη για τη δυαρχία, ούτε 

ακόμα και την απλή ηθική δυαρχία των Γαθθών. Ο εκπρόσωπος του κακού, 

ο Αρειμάνιος (Αριμάν), απουσιάζει τελείως από το οπ™<ό πεδίο έως 

3 
Κύρου Παιδεία 7,1,3. 

Εστία, Κύρου Παιδεία 1,6,1 και 7,5,51 μαζί με το Δία. Ήφαιστος, Κύρου Παιδεία 7,5,22. 

Κύρου Παιδεία 8,7,3. 

Περί βίου φιλοσόφων, Προοίμιον 1,2,2. 

7 
Το όνομα του Ζωροάστρη απουσιάζει από τις επιγραφές της αχαιμενιδικής περιόδου. 
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εδώ. Η περσική θρησκεία που έχουν υπ'όψη τους οι έλληνες συγγραφείς 

έως το 350 π.Χ. είναι θρησκεία των φυσικών δυνάμεων, όπως είχε 

κληρονομηθεί από τους Ιρανούς. 

Για πρώτη φορά εμφανίζονται τα ονόματα των δύο αντιπάλων 

θεοτήτων σε κείμενα των δύο μεγάλων φιλοσόφων του 4ου π.Χ. αιώνα, του 

Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, χωρίς καμμιά επέκταση και ερμηνεία, όσο 

επιτρέπουν τα κείμενα να κρίνουμε. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι τα 

ίδια αυτά κείμενα είναι τα πρώτα από τα ελληνικά που αναφέρουν και το 

Ζωροάστρη, μετά τον Ξάνθο. Στον Πλατωνικό διάλογο Αλκιβιάδης8 

λέγεται ότι ο σωφρονέστατος από τους μάγους των Περσών "μαγείαν τε 

διδάσκει τήν Ζωροάστρου του Ώρομάζου", όπου ο Ζωροάστρης 

παρουσιάζεται και σαν γιος του Ωρομάζου, χωρίς να διευκρινίζεται αν 

πρόκειται για φυσική ή πνευματική σχέση. Ο Αριστοτέλης στο πρώτο 

βιβλίο του έργου του "Περί φιλοσοφίας", που έχει χαθεί, ασχολήθηκε με 

το θέμα της περσικής δυαρχίας, όπως βλέπουμε σ'ένα απόσπασμα που 

διατηρεί ο Διογένης ο Λαέρτιος, όπου λέγεται ότι κατά τους μάγους 

και τον Ζωροάστρη "δύο είναι άρχος, αγαθόν δαίμονα και κακόν δαίμονα· 

και τφ μέν ονομα είναι Ζευς καί Ώρομάσδης, τω δέ "Αδης καί 

Αρειμάνιος". 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Αριστοτέλης γνωρίζει, από 

προφορικές ίσως πληροφορίες ή ίσως από συζητήσεις που είχε με τους 

λογίους που ασχολήθηκαν με τα "Περσικά" την εποχή του Φιλίππου 

(όπως είναι ο Δίνων και ο Διογένης π.χ.) την ηθική δυαρχία του αρχικού 

1.121. Ο διάλογος αυτός θεωρείται νόθος, αλλά οπωσδήποτε ανήκει στον τέταρτο π.Χ. αιώνα. 

Διογένη Λαέρτιου, Περί βίου φιλοσόφων, προοίμιον 8. 
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ζωροαστρισμού. 

Ο Εύδημος ο Ρόδιος γνωρίζει τη δυαρχία σ'ένα προχωρημένο 

στάδιο. Έζησε γύρω στο 300 π.Χ., σε μία εποχή που η επαφή ανάμεσα 

στους Έλληνες και τους Πέρσες ήταν άμεση, επαφή ανάμεσα σε 

κατακτητές και υπηκόους, αλλά δυστυχώς τα γραπτά και αυτού έχουν 

χαθεί. Οι απόψεις του παραδίδονται εμμέσως από το φιλόσοφο 

Δαμάσκιο, του 5ου μ.Χ. αιώνα. Αν η παράδοση είναι ακριβής, ο Εύδημος 

έγραφε ότι από τους Μάγους, άλλοι καλούν Τόπο και άλλοι Χρόνο το 

νοητό και ενιαίο σύμπαν, από το οποίο διακρίνεται ή θεός αγαθός και 

δαίμονας κακός ή φώς και σκότος. Έτσι λοιπόν μετά την αδιάκριτη φύση 

καθιστούν διακριτή τη διπλή συστοιχία των παραγόντωντης μιας τάξεως 

ηγείται ο Ωρομάσδης, της άλλης ο Αρειμάνιος1 0. 

Την αντίθεση μεταξύ των δύο δυνάμεων, που είναι εμφανής στον 

Εύδημο, προωθεί ακόμη περισσότερο ο Πλούταρχος, που είναι βέβαια 

καλά πληροφορημένος και για τις διαφοροποιημένες απόψεις των 

Περσών. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Πλουτάρχου, άλλοι νομίζουν ó u 

υπάρχουν δυό θεοί, σαν αντίτεχνοι, δημιουργοί ο ένας των αγαθών και ο 

άλλος των φαύλων άλλοι όμως τον αγαθό ονομάζουν θεό, τον άλλο 

δαίμονα, όπως ο Ζωροάστρης ο μάγος, που ονόμαζε τον ένα Ωρομάζη, 

τον άλλο Αρειμάνιο, και πρόσθετε o u ο ένας έμοιαζε με το αισθητό φώς, 

ο άλλος με το σκότος και την άγνοια. Στο μέσο τους είναι ο Μίθρης, τον 

οποίο οι Πέρσες θεωρούν Μεσίτη 1 1. 

Δαμάσκιος, Περί αποριών και λύσεων, έκδ. Ruelle, 125. Μάγοι και πάν το "Αρειον γένος, ως καί τούτο 
γράφει ò Ευδημος, οί μέν Τόπον, οί δέ Χρόνον καλοΟσι το νοητον άπαν καί το ήνωμένον, έξ ού διακριθώ ναι ή θεον 
'αγαθόν καί δαίμονα κακόν f| φώς καί σκότος προ τούτων, ώς ένίους λέγειν. Ούτοι μεν ούν καί αυτοί μετά τήν 
άδιάκριτον φύσιν διακρινομένην ποιούσι τήν διττήν συστοιχίαν τών κρειττόνων, τής μεν ήγείσθαι τον Ώρομάσδη, 
τής δε τον Άρειμάνιον. 

Περί "Ισιδος και Όσίριδος 46, 369 D. 
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Καθώς προχωρούσαν οι αιώνες η περσική θρησκεία υφίσταται 

έντονη συγκρητιστική επίδραση και κατά τις δύο της μορφές τη λαϊκή 

φυσιοκρατική και τη δυαρχική. 

Ως προς την πρώτη μορφή της βλέπουμε το Δίωνα το 

Χρυσόστομο ανάμεσα στις θεότητες των Περσών, μαζί με τον Ήλιο και 

τη Σελήνη να αναφέρει το Δία, τηνΉρα, τον Ποσειδώνα, την Εστία, το 

Φαέθοντα και τις Νύμφες1 2. Τώρα πιά η περσική θρησκεία στα μάτια 

των Ελλήνων παρουσιάζεται εξελληνισμένη στις δυτικές περιοχές του 

περσικού χώρου. Ένα πρόβλημα ταύτισης είχαν οι Έλληνες συγγραφείς 

για την Αναΐτιδα, που πολλοί την ονομάζουν Άρτεμη 1 3 και άλλοι 

Αφροδίτη1 4. Αν είναι σωστή η απόδοση ενός χωρίου του Χάρητα του 

Μυτιληναίου, συνοδού του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τον Αθηναίο15, οι 

Έλληνες είχαν ταυτίσει πολύ ενωρίς δυό περσικές θεότητες με την 

Αφροδίτη και τον Άδωνι, ίσως την Αναϋτιδα και το Μίθρα. 

Το συγκρητισμό κατά τη δυαρχική μορφή της περσικής θρησκείας 

μαρτυρεί ο ίδιος ο Πλούταρχος, που φέρει τους δύο αντίπαλους θεούς 

Ωρομάσδη και Αρειμάνιο να δημιουργούν ο καθένας δικές τους 

συνοδευτικές θεότητες γνωστικού τύπου. " Ό μέν Ώρομάζης έκ του 

καθαρωτάτου φάους, ο δ 'Αρειμάνιος έκ τοϋ ζόφου γεγονώς, πολεμοϋσιν 

άλλήλοις* και ό μέν εξ θεούς έποίησε, τον μέν πρώτον εύνοιας, τον δέ 

δεύτερον αληθείας, τον δέ τρίτον ευνομίας, των δε λοιπών τον μέν 

σοφίας, τον δέ πλούτου, τον δέ των έπί τοις καλοίς ηδέων δημιουργόν* ό 

1 2 Λόγος 36, 39 εξ. 

π.χ. Πλούταρχος, Αρτοξέρξης, 27. 

π.χ. Κλήμης Αλεξανδρέας, Προτρεπτικός 5, ΒΕΠ 7,50. 

Αθηναίος, Δευινοσοφισταί, 13,55.575. 
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δέ τούτοις ώσπερ άντιτέχνους Γσους τον αριθμόν16." 

Είναι ένα μικρό δωδεκάθεο. 

Θα περιγράψουμε παρακάτω αυτές τις θεότητες, με βάση τις 

αρχαιοελληνικές μαρτυρίες, σε ιδιαίτερες κατηγορίες που διαφαίνονται 

από όσα έχουν λεχθεί έως τώρα. 

1. Ουρανός, Ζευς, Ωρομάσδης 

Ό π ω ς είδαμε, οι Πέρσες "τον κύκλον πάντα τοϋ ουρανού Δία 

καλοϋσι" κατά τον Ηρόδοτο . Οτι πρόκειται εδώ για συγκρητιστικό 

όνομα του Ωρομάσδη, δε δείχνεται μόνο από τα επίθετα που του δίνουν 

πολύ συχνά οι Έλληνες συγγραφείς, (βασιλιάς, μέγας, μέγιστος Ζευς, 

Κύριος), αντίστοιχα του επιθέτου του Περσικού θεού Ahura, αλλά και 

από την καθαρή ταύτιση που κάνει ο Διογένης ο Λαέρτιος, που 

συγκεντρώνει όλη τη σχετική παράδοση "και τω μέν όνομα είναι Ζευς καί 

' Ωρομάσδης1 8." 

Ο Ωρομάσδης (Ahura Mazda) είναι η μέγιστη θεότητα του 

Περσικού πανθέου. Καθαρά περσικός όρος το όνομα, είναι η φωνητική 

απόδοση της σφηνοειδούς γραφής w=T< . 

Το πρώτο συστατικό ahura ( = Κύριος) σημαίνει τη θεότητα, ενώ 

το δεύτερο που είναι σύνθετο στη δομή του τονίζει τη δημιουργικότητα 

του θεού ως σκεπτόμενης ενέργειας και κυρίως το δημιουργείν με 

Πλούταρχος, Περί "Ισιδος καί Όσίριδος, 47. 

1 7 Ιστορίη 1,131. 

18 
Περί βίου φιλοσόφων, προοίμ. 1,8. 
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κοσμογονική έννοια19. 

Το εξελληνισμένο όνομα του θεού αυτού παρουσιάζεται με πολλές 

μορφές: Ωρομάσδης στον Αριστοτέλη, Πλούταρχο και Δαμάσκιο20, 

Ωρομάζης στον Πλούταρχο, Απουληϊο, Πορφύριο, Πλήθωνα21. Κατά την 

εκλατινισμένη μορφή του παραδίδεται με τους τύπους Ορμάσδης, 

Ορμισδάτης22 και Ορμίσδας23. 

Από όσο γνωρίζομε, η ονομασία που δίνει ο Ηρόδοτος σ'αυτό το 

θεό Ζευς είναι η πρώτη προσπάθεια που έγινε, για να ταυτιστεί μια 

περσική θεότητα μ'ένα ελληνικό θεό. Αυτό το συγκρητιστικό όνομα 

επικράτησε πανελληνίως για τον Ωρομάσδη και απαντάται σε πλήθος 

συγγραφέων24. 

Ο θεός αυτός είναι "Ζευς μέγιστος"25, χαρακτηρισμός που 

αποδίδει το περσικό "Ma0ista baganam", γιατί είναι ο πρώτος στο 

19 
Πρβλ. Geo Widengren, Die Religionen Irans, Stuttgart 1965 σελ. 75. Στ. Τσιάμη, Ζωροάστρης, Θεσσαλονίκη, 

1978, σελ. 9. 

20 
βλ. Διογένους Λαέρτιου, Περί βίου φιλοσόφων, προοίμιον 1,8, όπου αναφέρεται σε λόγια του Αριστοτέλη. 

Πλουτάρχου, Βίοι Παράλληλοι, Αλέξανδρος και Καίσαρ, 30, "ή το σον οράς φως, δ πάλιν άναλάμψει λαμπρον ό 
κύριος Ώρομάσδης". Δαμασκίου, 'Απορίαι καί Λύσεις, έκδ. kopp σελ. 125. 

Πλουτάρχου, Περί "Ισιδος καί Όσίριδος 369D-370C: "νομίζουσι οί μεν-θεούς είναι δύο, καθάπερ 
άντιτέχνους .... ώσπερ Ζωροάστρης ò μάγος έκάλει τον μέν Ώρομάζην". Apuleius, Apologia, εκδ. Helm, 25 "jam 
inde a Zoroastre et Oromaze auctoribus suis nobilem". Πορφυρίου, Πυθαγόρου βίος, έκδ. Nauck, 41, "επεί καί τοο θεού, 
δν Ώρομάζην καλοΟσιν εκείνοι". Πλήθωνος, Μαγικά λόγια, έκδ. Opsopaeus, Paris 1599, και νέα έκδ. 1858, σελ. 274 
και έξ. 

22 
πρβλ. Αγαθίου, έκδ. Niebuhr, 2,24, "εκ των Ζωροάστρου του Ορμάσδεως" και παρακάτω, 'τον μεν γαρ 

αγαθόν, εΓτε θεον εΓτε δημιουργό ν, Όρμισδάτην άποκαλοΟσιν". 

23 
Θεοδώρου πρεσβυτέρου, Περί της έν Περσίδι μαγικής, "σπεύδων ΰνα τέκη τον Όρμίσδαν", στη βιβλιοθήκη 

του Φωτίου, κωδ. 81, PG 103. 

2 4 πρβλ. Ηροδότου, Ιστορίη, 1,131 7,40 8,115 αενοφ. Κύρου Παιδεία, 1,4,27 1,6,1 3,3,21 7,5,57 8,3,11 8,3,24 
8,7,3 Στράβωνος, Γεωγραφικά, 15,13,732 Δίωνος Χρυσοστόμου, Λόγος 36,39 εξ. Πλουτάρχου, Περί τής 'Αλεξάνδρου 
τύχης ή αρετής 2,6 (338 F) Αίλίου Θέωνος, Προγυμνάσματα, 9,234 'Αππιανου, Μιθριδάταος, 66 'Αιλιανού, Ποικίλη 
'Ιστορία, 2,14 Ώριγένους, Κατά Κέλσου, 5,44,611 Πορφυρίου, Πυθαγόρου βίος 41 Ψευδοκλημέντια, 6,40 Φωτίου, 
Μυριόβιβλος 72,21, PG 103 Γεωργίου μοναχού, χρονικον σύντομον, 1,4 και PG 110, 538 Ζωροάστρου, Γεωπονικά, 
1,12. 

25 
Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία, 7,1,3. 
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πάνθεο. Η επωνυμία "Ζευς βασιλεύς"26 τον συσχετίζει από τη μια μεριά 

με τον ελληνικό Δία που ήταν "βασιλεύς"27 και από την άλλη με την 

περσική λατρεία των βασιλέων. Η ενέργεια του Κύρου να θυσιάζει πρώτα 

στο "Δία βασιλιά"28 κι έπειτα στους άλλους θεούς, τονίζει τη 

σπουδαιότητα που είχε αυτός ο μέγιστος θεός σε σχέση με τους άλλους. 

Το ότι πριν από το Δία ο Κύρος θυσιάζει στην Εστία δε μειώνει καθόλου 

τη σπουδαιότητα, γιατί η Εστία παίρνει την πρώτη θέση απλώς σαν 

θεότης που προστάτευε το ανάκτορο. Η επωνυμία "στράτιος Ζευς" 2 9 

σχετίζεται με τους πολέμους των Περσών και τις θυσίες που πρόσφεραν 

στον Ωρομάσδη. Επίσης και η επωνυμία "διαβατήριος Ζευς" 3 0 συνδέεται 

με τις εκστρατείες και τις ανάλογες θυσίες που πρόσφεραν οι Πέρσες 

στο βωμό του διαβατηρίου Διός. 

Ό λ ε ς αυτές οι επωνυμίες του Δία αναφέρονται σαν κατηγορίες 

στις ιδιότητες του θεού και επισημαίνουν τη σπουδαιότητα που είχε ο 

θεός αυτός στη θρησκεία των Περσών. Τη σημασία που απέδιδαν σ'αυτόν 

το θεό φανερώνουν όρκοι όπως λ.χ. "Νη Δία" και "οϋ μα Δία" και 

το σύνθημα που έδιναν σε ώρες μάχης "Ζευς σύμμαχος και βασιλεύς" . 

0f\ 
Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία, 7,57. 

27 
"Υμνος στη Δήμητρα, 358. 

28 
Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία, 3,3,21 "Έπεί.... είσήλθεν ό ΚΟρος, πρώτον 'Εστία, εθυσεν, έπειτα Διί βασιλείΓ 

και εΓ τινι αλλω θεώ οί μάγοι έξηγοΟντο". 

29 

Αππιανού, Μιθριδάτειος, 66 και 70. 

^ Φωτίου, Βιβλιοθήκη, PG 103 72,17. 

3 1 Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία, 1,3,10-11,1,4,19 Ι, 4,27. 

3 2 Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία, 3,11 II, 2,28 30 31 Ι 3,10 VII,3,H VIII, 3,24. 33 
Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία, III, 3,58. 
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Τη δημιουργική ιδιότητα του Ωρομάσδη τονίζει η έκφραση του 

Ηροδότου, ó u οι Πέρσες "τον κύκλον πάντα του ουρανού Δία 

καλοΰσιν"34, όπως και η επωνυμία που παραδίδει ο Ξενοφών "πατρώος 

Ζευς" 3 5 . Ο Ωρομάσδης είναι "πατρώος Ζευς" ως δημιουργός του κύκλου 

του ουρανού, όπως ο ελληνικός Ζευς είναι "πατήρ ανδρών τε θεών τε" 3 6 . 

Το γεγονός ότι οι Πέρσες λάτρευαν το Δία (Ωρομάσδη) στις 

κορυφές των βουνών επιβεβαιώνει ότι ήταν γι'αυτούς θεός του ουρανού, 

αλλά και του φωτός. Ο Ωρομάσδης κατά το Δαμάσκιο είναι φώς 3 7. Ο 

Πλούταρχος μάλιστα λέει ότι ο Ωρομάσδης δημιουργήθηκε "έκ του 

καθαρωτάτου φάους . Ωστόσο, πάλι κατά τον Πλούταρχο, βρίσκεται 

σε τόση απόσταση από τον ήλιο σε όση ο ήλιος από τη γή κι αυτός είναι 

που γέμισε τον ουρανό με άστρα- μετά από όλα αυτά δημιούργησε έναν 

αστέρα που ονόμασε Σείριο, τον έβαλε σαν επόπτη και φύλακα όλων, και 

τέλος έκαμε άλλους είκοσι τέσσερες θεούς. 

Πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι και η Yasna XXXVI 

τοποθετεί τον Ahura Mazda στα ύψιστα μέρη, όπου βρίσκεται ο ήλιος, 

δηλαδή στον τρίτο ουρανό, γιατί σύμφωνα με την παλιά κοσμολογία η 

ζώνη του ήλιου βρίσκεται ανάμεσα στη ζώνη της σελήνης και τη ζώνη των 

άστρων. Σ'αυτή τη δοξασία φαίνεται να αναφέρεται η μαρτυρία του 

Πλουτάρχου, που ίσως δεν κατάλαβε καλά την πηγή που χρησιμοποίησε, 

34 Ιστορίη 1,131. 

3 5 Κύρου Παιδεία, 1,6,1 VH,2,1 VIII,7,3. 

Ιλιάς, Α.544 και σε πλήθος άλλων στίχων. 

37 » ' 
Δαμασκίου, Αχιορίαι και λύσεις, έκδ. K#pp, σελ. 125. 

38 
Πλουτάρχου, Περί "Ισιδος και Όσίριδος, 47. 

3 9 Yasna XXXV1.6 και LVIII.28. 
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γιατί ο ήλιος ήταν αναγκαστικά πλησιέστερα σε μας παρά στα άστρα. 

Μια τέτοια παρουσία δεν αναφέρεται στην ιερή γραμματεία των 

Περσών4 0, αλλά σχετίζεται με τα 24 άστρα της θεολογίας των 

Χαλδαίων41. 

Με την ίδια αντίληψη πρέπει να σχετίζεται σαν στοιχείο λατρείας 

του θεού το ιερό άρμα του Δία 4 2, που το σέρνουν οκτώ άσπρα άλογα 

και που ο Ξενοφών προσδιορίζει ως "χρυσόζυγον έστεμμένον". Η 

λατρεία του Δία σχετίζεται με το κατ'εξοχήν άλογο του ήλιου, όπως 

μαρτυρεί ο Curtius Rufus , κι αυτό το πράγμα βεβαιώνει ακόμα μια 

φορά τη σχέση Δία-Ουρανού-ηλίου. 

Υπάρχουν και μαρτυρίες που ταυτίζουν το Δία με τη φωτιά. Ο 

Δίων ο Χρυσόστομος45ισχυρίζεται ó u ο Ζωροάστρης είδε το όρος, όπου 

είχε απομονωθεί, "πυρός ανωθεν πολλού κατασκήψαντος συνεχώς τε 

καεσθαΐ'" αυτό ήταν η εμφάνιση του Διός με το τέλειο άρμα του. Είναι 

μια δοξασία που αναφέρει και ο Ποσειδώνιος4 6. Ο Δίας λοιπόν, ο 

περσικός, είναι η φωτιά που κινείται στην περιφέρεια του κόσμου, "αυγή 

καθαρωτάτη", από όπου τα άστρα παίρνουν τη λάμψη τους . 

Η θεοποίηση της φωτιάς ήταν για τους δυτικούς Ιρανούς το 

40 
Πρβλ. James Darmesteter, Ormuzd et Ahriman, σελ. 76. 

41 
Πρβ. Διόδωρου Σικελιώτου, Βιβλιοθήκη ϋστορική, 2,314. 

42 < 
Ηροδότου, Ιστορίη, VII, 40. 

43 

Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία, VIII, 3,12. 

4 4 Historia Alexandri, III, 3 (7).ll IV 13.(48).12. 

4 5 Λόγος, 36,40. 

46 
Βλ. Boyancé P., Songe de Scipion, σελ 68 εξ. 

47 
Βλ. Boyancé P., Songe de Scipion, σελ5. 
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χαρακτηριστικώτερο σημείο της λατρείας των μάγων που της δίνουν την 

προτεραιότητα σε σχέση με τα άλλα στοιχεία. Ο Δίων ο Χρυσόστομος 

στο τέλος του Λόγου 36 εμπνέεται από ένα δεύτερο ύμνο των μάγων. Δε 

γίνεται τώρα πια λόγος για το τέθριππο άρμα και ο ύμνος, που υμνούσε 

τις εξελίξεις και τις μεταμορφώσεις των τεσσάρων αλόγων που ήταν 

σύμβολα των τεσσάρων στοιχείων, σταματά τη στιγμή που η θεία φωτιά 

έχοντας απορροφήσει την ουσία του σύμπαντος προετοιμάζεται για μια 

καινούργια δημιουργία, κι αυτό είναι το αντικείμενο ενός άλλου 

αλληγορικού ύμνου που έχει σαν θέμα το γάμο του Δία και της Ήρας. 

Από την πυρώδη μάζα που είναι ο ύψιστος θεός ξεπετιέται μια 

αστραπή που χωρίζοντας τον αέρα δημιουργεί την Ήρα 4 8 (αήρ = Ηρα). 

Οι δυό θεότητες ενώνονται και δημιουργούν ένα πνεύμα ζωοποιό, σαν το 

πνεύμα των Στωικών που είναι ο δημιουργός όλης της γονιμότητας. Αυτό 

το γονιμοποιό πνεύμα καλύπτεται από το υγρό στοιχείο που το διαπερνά, 

όπως συμβαίνει στο έμβρυο μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Κι έτσι 

γεννιέται ο κόσμος με όλες τις έμψυχες υπάρξεις. Ποια πηγή έχει υπ' 

όψη ο Δίων, απ'όπου αντλεί αυτό το συμβολισμό του; Ο ίδιος μας το 

λέει:"τουτον ύμνοϋσι παίδες σοφών έν άρρήτοις τελεταίς "Ηρας και Διός 

εύδαίμονα γάμον". "Οι παίδες σοφών" σύμφωνα με όσα είπαμε παραπάνω 

είναι οι μάγοι αλλά πρόκειται για μάγους μιας συγκρητιστικής φάσεως 

της περσικής θρησκείας. 

Ο ορθόδοξος ζωροαστρισμός δε δίνει στον Ahura Mazda που 

είναι ο ανώτερος από όλες τις θεότητες, καμιά σύζυγο, αλλά ίχνη μιας 

αρχαίας προζωροαστρικής αντίληψης, που είναι κοινή σ'όλους τους 

ινδοευρωπαίους, μας μιλούν για μια θεότητα του ουρανού που γονιμοποιεί 

Πρβλ. Cumont F., Textes et monuments relatifs aux mystères de Mithra 1.103. 
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τη γή . Ένα χωρίο της Αβέστα παρουσιάζει κάποια συγγένεια με τον 

ύμνο της δημιουργίας που ερμηνεύει ο Δίων. Η Asivanuhi ( = Αφθονία, 

Πλούτος), που φέρνει στους πιστούς ανθρώπους όλα τα αγαθά της γής, 

νερά και αέρες, έχει για πατέρα τον Ahura Mazda και για μητέρα την 

Spenta Armaiti δηλαδή είναι κόρη του ουρανού και της γής. Αυτή η παλιά 

δοξασία των Περσών διατηρήθηκε στα μυστήρια του Μίθρα. Η 

κοσμογονία που οι οπαδοί του έχουν σκαλίσει πάνω σε πέτρα μας δείχνει 

αμέσως μετά την παράσταση της πρώτης αρχής που είναι ο χρόνος ή το 

χάος, τη γή να απλώνεται δίπλα στον Άτλαντα που σηκώνει τον ουράνιο 

θόλο5 0. Η Spenta Armaiti σύμφωνα με τη μασδεϊκή διδασκαλία ήταν 

σύγχρονα και κόρη και γυναίκα του Ahura Mazda και βλέπει κανείς στα 

παχλεβικά βιβλία αυτόν το μυθικό γάμο να θεωρείται σαν πρότυπο του 

Khetuk-das των πιστών^ . 

Κατά τη μαρτυρία του Eznik von Kolb ο Hormizd 5 3 είχε 

συνέλθει με τη μητέρα του, για να δημιουργήσει τον Ηλιο, και με την 

αδελφή του, για να δημιουργήσει τη Σελήνη και από την πολεμική που 

ασκούν τα συριακά κείμενα βλέπουμε πως μια τέτοια ιδέα ήταν 

συνηθισμένη ανάμεσα στους μασδεϊστές - ζερβανιστές. Χωρίς αμφιβολία 

49 
Πρβλ. Cumont F., Textes et monuments κ.λ,π. 1,13 όπου ο Atar, η φωτιά, ονομάζεται και 'γιος του Ahura 

Mazda". 

Πρβλ. Bidez J, Cumont F., Les mages hellénises τόμ. 1,94 κέξ. 

Ο μασδεϊσμός υπαγορεύει το Khetuk-das δηλαδή το γάμο ανάμεσα στους στενούς συγγενείς σαν το πιο 
σπουδαίο μέσο για να διατηρηθεί η καθαρότητα του αίματος στις οικογένειες. Κι αν ακόμα η Αβέστα δεν είχε 
θεσπίσει με νόμο αυτή την ένωση, είναι βέβαιο, ότι ήταν συνηθισμένο φαινόμενο ανάμεσα στους οπαδούς του 
Ζωροάστρη. 

5 2 Πρβλ. West E.W., Palliavi Texts, Π, 392 εξ. και Darmesteter J., Zend - Avesta, I, 128 εξ. 

53 " c 

Eznik von Kolb, Κατά αιρέσεων, τ.4, παρ. 9, σελ. 381. Μετάφραση Langlois. 
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οι Μάγοι της Μικράς Ασίας έφερναν σαν παράδειγμα ένωσης αδελφού 

και αδελφής τον Υμέναιο, το άσμα που υμνούσε την ένωση του Δία και 

της'Ηρας στον ουρανό. Εν πάση περιπτώσει αυτές οι αρχαίες αντιλήψεις 

της φυσικής θρησκείας είχαν προκαλέσει τη σκέψη των Περσών 

θεολόγων που με την επίδραση των Χαλδαίων και των Ελλήνων εισήγαγαν 

εκεί τη θεωρία των τεσσάρων στοιχείων. Και η μεταμόρφωση κι αυτής 

της παλιάς ιρανικής πίστεως ήταν πολύ πιο εύκολη αφού τώρα πια και οι 

ίδιοι οι Στωικοί είχαν δώσει κατά τη συνήθεια τους φυσική ερμηνεία στο 

γάμο του Δία και της 'Ηρας 5 . 

Ο συγκρητισμός των μάγων μπορεί να συμπληρωθεί με ένα άλλο 

στοιχείο. Ο Otto Kern συσχέτισε τον""Ηρας και Διός εύδαίμονα 

γάμον", για τον οποίο μας μιλάει ο Δίων, μ'ένα απόσπασμα από τους 

ιερούς ορφικούς λόγους που υμνούν την ένωση του Δία και της'Ηρας, του 

πατέρα και της μητέρας όλων των πραγμάτων. Η ομοιότητα όμως 

ανάμεσα σ'αυτούς τους δύο μύθους δεν είναι και μεγάλη. Στο νυφικό 

ύμνο, όπως και σ'αυτον του τεθρίππου ο Ζευς παριστάνεται σαν φωτιά και 

η'Ηρα σαν αέρας, άποψη που δεν είναι ορφική, αλλά στωική. Πάντως η 

έκφραση του Δίωνα "έν άπορρήτοις τελεταΐς ύμνοϋσι" μας δείχνει καθαρά 

ότι πρόκειται για περσικά μυστήρια, όπως της Ελευσίνας. 

Ο Γεώργιος μοναχός λέει ó u ο Ζευς πήρε σαν γυναίκα του 

την αδελφή του Ήρα. Ο Κύρος ο νεώτερος, γιος του Δαρείου Β', πήρε 

σύζυγο του τη μητέρα του Παρύσατη, όπως επίσης και ο σατράπης της 

Για τη μαρτυρία ότι γέννημα του Ωρομάσδη, Δία, είναι ο Ζωροάστρης θα γίνει λόγος σε άλλο σημείο αυτής 
της εργασίας. 

Πρβλ Otto Kern, Orphie. Fragm. no 163. Το χωρίο του Πρόκλου που αναφέρεται σύγχρονα με εκείνο του 
Δίωνα Χρυσοστόμου κάνει φανερό υπαινιγμό στον ιερό γάμο της Ελευσίνας και άλλων ελληνικών μυστηρίων. 

Πρβλ Γεωργίου μοναχού, Χρονικό ν σύντομον 1,4. 
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Βακτριανής Σισιμίθρης και ο βασιλιάς των Πάρθων Φραατάσης πήραν τις 

δικές τους μητέρες. Κι όλα αυτά έχουν ως υπόδειγμα τον Ahura Mazda 

που σύζυγο του είχει την Spenta Armaiti. Ο Πλούταρχος, θέλοντας να 

δείξει τα αποτελέσματα που έφερε η ελληνική παιδεία στους λαούς της 

Ανατολής, λέγει ανάμεσα σε άλλα ότι δίδαξε τους "Πέρσας σέβεσθαι 

μητέρας, αλλά μή γαμείν"57. 

2. Οι έξι θεότητες 

α. Ο Ηλιος, Απόλλων 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Ηροδότου ο Ηλιος είναι ο 

πρώτος μετά τον Ουρανό θεός του περσικού πανθέου. Ο Ηλιος 

σχετίζεται αρχικά με το Δία, όπως μαρτυρούν και άλλοι και κυρίως ο 

Δίων ο Χρυσόστομος- αυτός μας παραθέτει ένα "μύθο" που άδεται από 

μάγους άνδρες^ στις απόρρητες τελετές. Απ'αυτόν τον μύθο 

σταχυολογούμε τα σχετικά με το θεό Ηλιο στοιχεία. Έχομε πρώτα 

πρώτα ένα άρμα Ηλίου, που είναι κάπως νεώτερο από το άρμα του 

Διός6 0 και σύμφωνα με τους ποιητές που διηγούνται τις ανατολές και 

τις δύσεις του, οι ίπποι ζεύγονται στο άρμα και ο Ηλιος ανεβαίνει στον 

δίφρο, "καί τον "Ηλιον αυτόν επιβαίνοντα του δίφρου". Μαθαίνουμε 

57 
Πρβλ. Πλουτάρχου, Περί 'Αλεξάνδρου τύχης καί άρετης, 328. 

5 8 Ιστορίη Ι, 131. 

5 9 Λόγος XXXVI, 39-60. 

Δίωνος Χρυσοστόμου, ό.π. 'Το γάρ 'Ηλίου άρμα νεώτερόν φασιν είναι προς εκείνο κρινόμενον ..." Βλ. 
επίσης και Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία, VIII, 3,12, "έξήγετο άρμα λευκον χρυσόζυγον έστεμμένον Διός ιερόν μετά 
δέ τούτο ' Ηλίου άρμα λευκόν, καί τούτο έστεμμένον ώσπερ το πρόσθεν". 
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ετάσης óu στην τελετή αυτή θυσίαζαν άλογα Νισαία στο Δία6 1 κι ένα 

άλογο στον Ηλιο. Η συνήθεια των Περσών να θυσιάζουν άλογα στον Ηλιο 

είναι πολύ γνωστή , αλλά υπάρχει και η πληροφορία ότι θυσίαζαν 

βόδια·63 

Θέλοντας τώρα ο αρχαίος συγγραφέας να εξηγήσει το "μύθο" και 

μάλιστα λέγοντας "τους δέ ' Ηλίου καί Σελήνης δρόμους, καθάπερ είπον, 

μερών είναι κινήσεις", συνδέει τη μασδεϊκή με τη στωική αντίληψη περί 

θεού, έχοντας στο νού του τα παρακάτω:"ήνιόχου τρόπον ήνιοχει τά 

σύμπαντα ήλίω καί σελήνη καί τοις άλλοις πλάνησι καί άπλανέσιν, eu δέ 

αέρι καί τοις "άλλοις" μέρεσι του κόσμου παριστάμενος καί συνδρών"64. 

Ως προς τη θέση που έχει ο Ηλιος κατά την περσική αντίληψη 

έχουμε τη μαρτυρία του Πλουτάρχου65, σύμφωνα με την οποία ο Ηλιος 

βρίσκεται σε ίση απόσταση από τον Ωρομάζη κι από τη γή. Αυτό το 

διαπιστώνουμε κι από την Avesta66, όπου ο Ahura Mazda είναι 

τοποθετημένος σ'αυτά τα ύψη που πιστεύεται ou βρίσκεται ο Ηλιος δηλ. 

Βλ. Στράβωνος, Γεωγραφικά, XI, 14, 39, 530. Βλ ακόμα και Φιλοστράτου, Βίος Απολλώνιου, Ι, 31,2, "ό 
βασιλεύς λευκον Γππον τών σφόδρα Νισαίων καταθύσειν έμελλε τφ Ηλίω φαλάροις κοσμήσας, ώσπερ ές πομπήν" 
βλ. επίσης Ιμερίου, Εκλογή, ΧΙΠ, 36, "Πώλος ίερός καί αγέρωχος οϊους Ήλίω θεφ Νισαιοι πώλους πωλεύουσι". 
Τα χωρία μας αναφέρονται σε άλογα που κατά την παράδοση ήταν περίφημα για την ομορφιά, τη δύναμη και την 
ταχύτητα τους και εκτρέφονταν σ' ένα οροπέδιο της Αριανής (Νίσαιον πεδίον) αφιερωμένα είτε στο Δία είτε στον 
Ηλιο. (Μόνο ο Στράβων αποδίδει τη γραφή Νησαίοι (ίπποι), XI, 14, 39, 530C. 

Βλ J.Bidez-F.Cumont, Les mages Hellénises, Paris 1973, τ. 2, σλ. 144, και Bochart, Hierozoikon Ι, σ.141, έκδ. 
Rosenmuller, 1973. 

Στον Ψευδο-Πλούταρχο, Moralia, έκδ. Bernardakis, 2 (=Στοβαίου fiorii Vu, 63). 

Δίωνος Χρυσοστόμου, Λόγος XXXVI, 42 Βλ και Φίλωνος, Περί αφθαρσίας κόσμου XV, 1,83 και Περί της 
κατά Μωσέα κοσμοποίίας XIV, 46. 

6 5 Περί "Ισιδος καί Όσίριδος 46, 25-27. 

6 6 Πρβλ Yasna XXXVI, 6(14) και LXffl, 28 (21). 
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στο τρίτο ουρανό . Η ζώνη του Ήλιου σύμφωνα μ'αυτή την αρχαία 

κοσμολογία ήταν τοποθετημένη πιο πάνω από τη ζώνη της Σελήνης και 

από εκείνη των άστρων. Ισως αυτή τη δοξασία να είχε υπόψη του ο 

Πλούταρχος' μάλλον όμως δεν έχει καταλάβει και σωστά την πηγή του 

γιατί για ένα Ελληνα ο Ηλιος είναι αναγκαστικά πιο κοντά σε μας παρά 

τα άστρα. 

Αυτή η μαρτυρία πρέπει να έχει σχέση και με την παράδοση της 

αρχαϊκής κοσμογραφίας όπως μας την σώζει εν μέρει και ο Λυδός: 

"Τοσαϋτα μέν περί τής μιας (δηλ,ήμέρας της εβδομάδος), ήν, ώς έφην, 

πρώτην το πλήθος καλεί, ήν κατ'αΓσθησιν ' Ηλίω άνέθεντο, ταμία μέν του 

παντός αίσθητοί) φωτός, δι ού θερμαίνει τε αμα καί ήρεμα ξηραίνει τα 

σώματα, ένί των πλανήτων καθ'Έλληνας, κάν εί Ζωροάστρης αυτόν προ 

τών απλανών τάττοι"· το παραπάνω συμφωνεί με την κοσμογραφική 

παράδοση που πρέπει να είναι προγενέστερη απ'εκείνη, "τής περί 

φύσεως" των Χαλδαίων όπου ο ήλιος τοποθετείται στο μέσο των 

πλανητών. Σε σχόλιο του Πρόκλου έχομε την παρατήρηση, κατά την 

οποία σε αντίθεση με την άποψη του Πλάτωνος ο ήλιος τοποθετείται 

στο μέσο των πλανητών έχομε δηλαδή την χαλδαϊκή διάταξη που 

τοποθετεί τα άστρα με την παρακάτω σειρά: Σελήνη, Ερμής, 'Αφροδίτη, 

"Ηλιος, "Αρης, Ζευς, Κρόνος (τόπος Ηλίου). Ο πρώτος από τους 

Έλληνες που δέχθηκε τη χαλδαϊκή διάταξη των πλανητών είναι ο 

Διογένης ο Βαβυλώνιος που έζησε γύρω στο 160 π.Χ. Αργότερα όπως 

μας λέει ο Πρόκλος πρέπει να κυκλοφόρησε και κάποιο έργο με θέμα 

f\1 

Βλ J.Darmesteter, Omnazd et Ahriman τ.1, σελ. 212 υποσημ. 2. 

Στο Υπόμνημα στην Πολιτεία Πλάτωνος, έκδ. Kroll, Π, σελ 19 Βλ και απόσπασμα 083 Cumont, ό.π. σελ 
227. 
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αστρολογικό. 

Την έκφραση "προ τών απλανών τάττοι" πρέπει να εξηγήσουμε με 

την έννοια "τοποθετεί μπροστά", πιο πάνω από τους απλανείς, αρχίζοντας 

από μια περιοχή που είναι ανώτερη και που είναι η περιοχή των θεών 

δηλ. ο ήλιος τοποθετείται πάνω από τους απλανείς αστέρες και είναι 

αυτό που μας λέει η Avesta69. Η παράδοση αυτή συνεχίζει να 

διατηρείται στο Arta-Viraf-Namak70. Ο Arta-Viraf-Namak καθ'οδόν 

προς την εκπύρωση (Garotman) κάνει ένα βήμα που τον μεταφέρει στη 

σφαίρα των άστρων κι ένα δεύτερο βήμα που τον πλησιάζει στη σφαίρα 

της σελήνης κι ένα τρίτο που τον φθάνει σε κείνη τη ζώνη του ήλιου όπου 

βασιλεύει το φώς και την ονομάζουν "ανώτερη". 

Αυτήν την ίδια διδασκαλία τη βρίσκουμε και στο Denkart και είναι 

ίσως αυτό που πιο πάνω είχε υπόψη του ο Πλούταρχος 7 1. Οι Χαλδαίοι 

του Διόδωρου 7 2 τοποθετούν όμοια τα 30 άστρα δηλ. αυτά που λέμε 

απλανείς αστέρες σε κατώτερη ζώνη από κείνη που κινούνται οι 

πλανήτες 7 3. Αυτή η απλοϊκή κοσμογραφία ανήκει στον Αναξίμανδρο κι 

ίσως έχει υιοθετηθεί και από το Μητρόδωρο της Χίου και τον Κράτη . 

Σύμφωνα με το Διογένη το Λαέρτιο 7 5 ο Λεύκιππος είχε επίσης δεχθεί 

Βλ. Yasna XXXVI, 6 (14), LXIII, 8,21 Βλ. επίσης J.Darmesteter μν. έργο, τ.1, σελ. 162, υποσημ. 2. 

70 
Βλ. μετάφραση έργου από Barthélémy, κεφ. 7-9. 

7 1 Βλ. Denkart VII, 2,3 (Pahlavi Texte V, σελ.8 West). 

72 
Βλ. Πλουτάρχου, Περί "Ισιδος και Όσίριδος 46, 25-27. 

73 
Διόδωρου Σικελιώτου, Βιβλιοθήκη ιστορική, έκδ. Vogel, Ι, 44,3. 

Βλ. τις συσχετίσεις που κάνει ο Reitzenstein στο έργο του Studien zum antiken Synkretismus aus Iran und 

Griechenland, Bibliothek Warburg 1926, σελ. 116. 

75 
Βλ. Διογένους Λαέρτιου, IX, 33 = Vorsokratiker b7 (54) Al. 
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πως ο κύκλος του ηλίου ήταν mo απομακρυσμένος από τον κύκλο της γής 

"είναι τον του ηλίου κύκλου έξώτατον" αλλά για εκείνον ο κύκλος της 

σελήνης ήταν ο πιο κοντινός και οι κύκλοι των άλλων άστρων 

αλληλοπεριχωρούνται μεταξύ τους. 

Σ'αυτές τις μαρτυρίες παρατηρούμε όσο αφορά τη λατρεία μια 

ταύτιση ανάμεσα στον "Ηλιο και το Μίθρα· αλλά και ρητώς ταυτίζονται 

οι δύο θεότητες, όπως μαρτυρεί ο Στράβων "τιμώσι δέ καί "Ηλιον öv 

-Τ/ς 

καλοϋσι Μίθρην . Μια μεταγενέστερη μαρτυρία, τονίζοντας την 

ουσιαστικώτερη ιδιότητα του Ηλίου Μίθρα, την ιδιότητα του φωτός, τον 

ταυτίζει συγκρητιστικά με τον Απόλλωνα, γιό του Δία. Κι αυτό γιατί για 

τους Έλληνες θεός του φωτός αλλά και της μουσικής αρμονίας, που 

εκφράζει την αρμονία του ηλιακού συστήματος - "ήλιον περιπολοϋντα", 

είναι ο Απόλλων "Πάντα τα τοιαύτα ομοίως τοιαύτην τινά άλληγορίαν 

έχοντα νόει μοι· 'Απόλλωνα τον ήλιον τον περιπολοϋντα είναι νόμιζε, 

γονήν όντα του Διός, öv καί Μίθραν έκάλεσαν, ένιαυτού συμπληρούντα 

περίοδον . 

β. Σελήνη 

Το όνομα Σελήνη δίνονταν στη θηλυκή σεληναία θεότητα που ήταν 

στους Έλληνες γνωστή με το όνομα Μήνη. Η αρσενική σεληναία θεότητα 

ήταν ο φρυγικός θεός Μήν που η λατρεία του είχε εισαχθεί στα νησιά 

του Αιγαίου, την Αττική και ιδιαίτερα το Λαύριο. Το πρώτο όνομα της 

προήλθε από τη λάμψη του φωτός της, το δεύτερο από τη χρησιμοποίηση 

της ως μετρητή του χρόνου, επειδή οι κανονικές περιοδικές 

Γεωγραφικά XV, 13, 732. 

Ψευδοκλημέντεια, Ομιλία VI, 10. 
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μεταμορφώσεις της στη διάρκεια ενός μηνός έκαναν το χρονικό αυτό 

διάστημα χρονική μονάδα. 

Κι ενώ στον Όμηρο δεν εμφανίζεται ακόμη σαν θεότητα τη 

γενεαλογία της τη δίνει πρώτος ο Ησίοδος 7 8 που την παρουσιάζει ως 

κόρη του Τιτάνα Υπερίωνα ή Πάλλαντα και της Ευρυφάεσσας και αδελφή 

του Ηλίου και της Ηούς. Στην απόκρυφη γραμματεία η σελήνη 

εκπροσωπεί τη θηλυκή αρχή της δημιουργίας των κόσμων, την παθητική 

έκφανση της δημιουργούσης θεότητας που με τη γονιμοποιό επίδραση 

της αρσενικής αρχής (ηλίου) συλλαμβάνει, εμφανίζει και συντηρεί όλες 

τις μορφές και τα όντα. Είναι το άλλο σκέλος της ιερής δυάδας των 

Πυθαγορείων, η'ίσις των αιγυπτιακών μυστηρίων, η παγκόσμια φύση, που 

ενώνεται με τον Οσιριν - Ηλιον για την αέναη αναπαραγωγή και 

διατήρηση των όντων. 

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο 7 9 η Σελήνη ανήκει στο φυσιοκρατικό 

εξάθεο των Περσών "θύουσι δέ ήλίω τε καί σελήνη και γη και πυρί καΐ 

δδατι καί άνέμοισι". Με την προσθήκη του Διός και της Αφροδίτης 

διαμορφώνεται το πάνθεο των οκτώ θεοτήτων . 

Αργότερα, όπως είναι εύλογο, η Σελήνη συνδέεται με την 

πλανητική θεολογία. Ο Κοσμάς ο Μελωδός 8 1 μαρτυρεί ότι οι Πέρσες 

78 
Βλ. Ησιόδου, Θεογονία 371-375. "Θεία δ'Ηέλιόν τε μέγαν λαμπράν τε Σελήνην Ήω θ', 

•ή πάντεσσιν έταχθονίοισι φαείνει 

άθανάτοις τε θεοισι, τοί ούρανον εύρυν εχουσι, 

γείναθ'ύποδμηθείσ" Υπερίονος έν φιλότητι". 

79 
Ιστορίη 1,131. 

80 
Η ίδια περίπου μαρτυρία απαντάται και στο Στράβωνα Γεωγραφικά XV, 13, 732 "τιμώσι δέ καί "Ηλιον 

öv καλουσι Μίθρην καί Σελήνην καί Άφροδίτην καί ΠΟρ καί Γήν καί 'Ανέμους καί "Υδωρ". Εδώ η φράση "καί 

Σελήνην καί Αφροδίτην" μπορεί να σημαίνει "καί Σελήνην ήτοι Άφροδίτην". 

81 » * - ι 

Εις τα ποιήματα του αγίου Γρηγορίου, PG 38, 461. 
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λάτρευαν την Σελήνη με τον Ηλιο κιάλλους πέντε πλανήτες ως θεούς, 

σ'ένα επτάθεο "Ούτοι (δηλαδή ο Ζαραθρούστης καί οί τούτου παίδες) τον 

ζωδιακον κύκλον διειλον ε£ς οίκους καί θεούς καί συνοικεσίας καί 

διαφοράς αέρων. Ε π τ ά μέν εδοξαν είναι θεούς, τον "Ηλιον φήμι καί τήν 

Σελήνην καί τους πέντε πλάνητος, εντεύθεν έπτάχορδον καί τήν λύραν 

ίστορουντες". 

Η ίδια μαρτυρία του αρχαίου συγγραφέα συσχετίζει τη σελήνη με 

την "επτάχορδη λύρα". Αξιοσημείωτο είναι, ότι με τη συσχέτιση αυτή 

δίνεται έμφαση στην αρμονία του ηλιακού συστήματος πράγμα που 

πρώτος διαπίστωσε ο Κικέρων82· "hic est, inquit, ille qui intervallis 

conjunctus inparibus, sed tarnen pro rara parte ratione distinctis, impulsu 

et motu ipsorum orbium efficitur, et acuta cum gravibus temperane varios 

aequabiliter concentus efficit; nec enim silentio tanti motus incitari 

possunt, et natura" και έπειτα ο Αλέξανδρος ο Εφέσιος83. Και οι δύο 

συγγραφείς πρέπει να έχουν επηρεασθεί από νεοπυθαγόρειες 

θεωρίες84. 

Εξ αιτίας αυτής της θέσης της σελήνης μέσα στο ηλιακό σύστημα 

και της αρμονίας που υπάρχει στις κινήσεις85 αυτής και των άλλων 

πλανητών αναφέρεται η σελήνη αρκετές φορές στα λεγόμενα απόκρυφα 

Κικέρωνος, Somnium Scipionis V, 3. 

83 
Αλέξανδρος Εφέσιος, στη Realencyclopadie, .... n°86. 

Βλ. P.Boyance, Etude sur le song de Scipion, Paris 1936, σελ. 104 κ. εξ. και Le culte des Muses chez les 
philosophes grecs, σελ. 173 σημ. 1 και 178 εξ. 

oc 

Βλ. Δίωνος Χρυσοστόμου, Λόγος 36,42 "τους δε 'Ηλίου και Σελήνης δρόμους, καθάπερ είπον, μέρων είναι 
κινήσεις". 
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βιβλία, τα σχετικά με τη φύση , "περί φύσεως", και την αστρολογία8 

που αποδίδονται στο Ζωροάστρη. Εκεί η σελήνη δε διατηρεί πια τον 

καθαρά θεϊκό χαρακτήρα της αλλά σαν ένα άστρο μέσα στο ζωδιακό 

κύκλο ρυθμίζει τη ζωή και τις κινήσεις όλων των όντων. 

Με τέτοια περίπου έννοια την αναφέρει και ο Ηρόδοτος 8 8 όταν 

λέει ότι οι μάγοι ανήγγειλαν στον Ξέρξη ότι η Σελήνη είναι για τους 

Πέρσες ο προφήτης του μέλλοντος. 

Ο (γενετήσιος) χαρακτήρας της σελήνης κατά την ιρανική 

παράδοση είναι σαφώς αρσενικός αλλά κατά το Στράβωνα τη θεότητα 

αυτή πρέπει να την εννόησαν οι Πέρσες θηλυκή γιατί αυτός την ονομάζει 

και Αφροδίτη. Πάντως η σελήνη και το νερό σαν σύμβολα γονιμότητας 

βρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους. 

γ. Γη 

Γαία, σανσκριτικά gaus (γή), γοτθικά gavi (γερμανικά gau). Γή, σε 

αντίθεση προς τον ουρανό'η ξηρά σε αντίθεση προς τη θάλασσα. Γή, ως 

στοιχείο κατ'αντιδιαστολή από τον αέρα, το νερό, τη φωτιά. 

Βλ. J. Bidez-F. Cumont, Les Mages Hellénises, τ.2, σελ. 179 εξ. 184,23 196 σημ.6. 

8 7 Βλ. J. Bidez - F. Cumont, ό.π. σελ,.210 εξ., 221, 4 εξ., 226 (082),227 (083). 

Ιστορίη VII, 37. 

89 
Γεωγραφικά XV, 13,732. Αυτό με την προϋπόθεση ότι η έκφραση "καί Σελήνην και Άφροδίτην" αναφέρεται 

στην ίδια θεότητα και δε δηλώνει δύο χωριστές. 
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Κατά τη μυθολογία η Γαία είναι από τις αρχαιότερες και 

σπουδαιότερες θεότητες που η λατρεία της ήταν διαδεδομένη ευρύτατα. 

Στον Ομηρο η Γή ως θεότης δεν έχει ακόμα τη σπουδαιότητα που έχει 

στη Θεογονία του Ησιόδου. Στα ομηρικά όμως έπη διαφαίνεται, ó u η 

Γαία είναι η αρχική θεότης των Ελλήνων προγενέστερη ακόμα κι από την 

οικογένεια των ολυμπίων θεών. Στη Θεογονία του Ησιόδου η Γαία είναι 

ένα από τα τρία αρχέγονα στοιχεία από τα οποία προήλθαν τα λοιπά 

κατά το νόμο της διαδοχής. Στη φιλοσοφία των λαών η γη (το χώμα) 

αναφέρεται ως ένα από τα στοιχεία, δηλ. τις βασικές ύλες, τα οποία 

συνιστούν το σύμπαν. 

Στην Περσία υπήρχε η θεά Santaramat (Spenta Aramati στις 

Γαθθές) που αργότερα έγινε γνωστή στην Αρμενία με το όνομα 

Santaramet. Είναι μια τοπική θεά με ιδιαίτερη σημασία, δεν έχει άμεση 

σχέση με το ζωροαστρισμό αλλά είναι κυρίως θεότης της γης, της 

γονιμότητας και των νεκρών. Στην Αρμενία η θεά αυτή ταυτίζεται με το 

Διόνυσο. 

Σύμφωνα τώρα με τις μαρτυρίες μας ο Ηρόδοτος 9 2 πρώτος 

αναφέρει, ότι οι Πέρσες πρόσφεραν θυσίες στη γή. Τη μαρτυρία αυτή του 

Ηροδότου την επαναλαμβάνει και ο Στράβων9 3. Ο Ξενοφών94 

™ Ησιόδου, Θεογονία, 116-120. 

9 1 Βλ. Nyberg H.S., σελ 92, 353, 371. 

92 ' · 
Ηροδότου, Ιστορίη Ι, 131, "Θύουσι δέ ηλίω τε καί σελήνη και γί) καί πυρί καί υδατι και άνεμοισι . 

Στράβωνος, Γεωγραφικά, XIV, 13,732, "τιμώσι ôè καί "Ηλων, öv καλοΟσι Μίθρην, καί Σελήνην καί 
Άφροδίτην καί ΠΟρ καί Γήν καί Άνεμους καί "Υδωρ". 
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επιπρόσθετα μας πληροφορεί, ότι τα τυπικά της λατρείας της θεάς τα 

είχαν αναλάβει οι μάγοι: "Έπεί δέ άφίκοντο προς τα τεμένη, εθυσαν τω 

Διί καί ώλοκαύτησαν τους ταύρους- έπειτα τω ' Ηλίω καί ώλοκαύτησαν 

τους ϋππους· έπειτα Γη σφάξαντες ώς έξηγήσαντο οι μάγοι εποίησαν 

έπειτα δέ ήρωσι τοις Συρίαν εχουσι". Φαίνεται ó u ο Διογένης ο 

Λαέρτιος, όταν λέγει, "τους δέ μάγους άποφαίνεσθαί τε περί τε 

ουσίας θεών καί γενέσεως, ους καί πυρ είναι καί γήν καί οδωρ", αρύεται 

τη μαρτυρία από τον Ηρόδοτο. Η μεταγενέστερη μαρτυρία του 

απολογητή Αριστείδη αναφέρει τη γη ανάμεσα στα ψεύτικα είδωλα 

που λάτρευαν οι Πέρσες σε αντιπαράθεση με το μόνο και αληθινό θεό. 

Κι ενώ οι παραπάνω συγγραφείς σύνδεσαν τη γη με τα υλικά στοιχεία 

που αποτελούν τον κόσμο (σύμπαν) σύμφωνα με τις φιλοσοφικές δοξασίες 

της εποχής πρώτη η μαρτυρία του Πλουτάρχου συνδέει τη γη με την 

περσική δυαρχία όταν λέει, óu η γή γίνεται επίπεδη και ομαλή όταν 

εξαφανιστεί το κακό πνεύμα με τα βουνά που είναι δημιουργήματα του 

και οι άνθρωποι γίνονται μακάριοι και ομόγλωσσοι. 

δ. Πύρ/Εστία 

Η ετυμολογία της λέξης είναι αρκετά δύσκολη. Σύμφωνα με τον 

Κύρου Παιδεία, VIII, 3,24. 

Διογένους Λαέρτιου, Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμιον 6 

Αριστείδου, Απολογία 3,2 

Βλ. Πλουτάρχου, Περί "Ίσιδος και Όσίριδος, 45-47. 
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Benveniste98 είναι ρεθ -w-r>pe9 ur και ο ελληνικός τύπος έχει 

προέλθει από την πτώση του θ, δεν έχει όμως σχέση ούτε με το λατινικό 

purus ούτε με το σανσκριτικό pundti. 

Σε μια περίοδο όπου δεν έχει διαχωρισθεί ακόμα η αιτία από το 

αποτέλεσμα, η μορφή από την ουσία, η φωτιά, έγινε το κατ'εξοχήν 

αντικείμενο θρησκευτικής λατρείας και ταυτόχρονα ένας από τους 

βασικούς παράγοντες διαφόρων κοσμολογικών συστημάτων. Ο μύθος του 

Προμηθέα στην Ελλάδα, η λατρεία της Εστίας από τους Ρωμαίους και 

αναρίθμητοι άλλοι μύθοι, θρύλοι και δοξασίες σ'όλα τα μέρη της γης 

αποδεικνύουν τη γενική τάση που υπήρχε για τη σύνδεση της φωτιάς με 

την περί αθανασίας αντίληψη, καθώς και το ρόλο που διαδραμάτισε η 

φωτιά στη ζωή και τον πολιτισμό των ανθρώπων. Οι Έλληνες φιλόσοφοι 

θεωρούσαν το πυρ μαζί με τη γή και το νερό και τον αέρα ως ένα από τα 

στοιχεία που αποτελούσαν τα συστατικά της σύνθεσης όλων των 

σωμάτων. 

Στη θρησκεία των Περσών και σ'άλλες θρησκείες η φωτιά είχε μια 

αξιόλογη θέση ανάμεσα στους θεούς. 

Ο Ηρόδοτος πρώτος μαρτυρεί, ότι οι Πέρσες θεωρούν τη φωτιά 

θ ε ό " και θυσιάζουν σ'αυτή καθώς και στον ήλιο και στη σελήνη , 

98 
P.Chantraine, Dictionaire Etymologique de la langue grecque, Histoire de mots III, σελ. 957, Paris 1974. 

99 
Ιστορίη III, 16, "Πέρσαι γαρ θεον νομίζουσι είναι το πΟρ". Πρβλ. επίσης Βασιλείου Καισ αρείας, Επιστολή 

258 προς Επιφάνιον, 4, PG 32, "Πέρσαι το πΟρ ηγούνται θεόν". Εύαγρίου Σχολαστικού, 'Εκκλησιαστική Ιστορία 
PG86/2, 5,14 "το Χοσρόου σεβαστον πΟρ, δ Θεός καθειστήκει, περιελαύνει το Περσών στρατόπεδον παιανίζων". 
Πρίσκου, Ιστορία Βυζαντιακή, απόσπασμα 31: "άφίκετο (πρεσβεία) παρά τοΟ Περσών μονάρχου, τών τε 
παρ'αύτοος καταφευγόντων èK του σφετέρου έθνους αίτίαν έχουσα και τών Μάγων τών έν τή Ρωμαίων vf) έκ 
παλαιδν οίκούντων χρόνων, ως άπάγειν αυτούς τών πατρίων θεών και νόμων εθελοντές και τΐ|ς περί το θεΟον 
άγιστείας παρενοχλοΟσί τε ές αεί και άνακαίεσθαι κατά τον θεσμόν ού συγχωροΟσι το παρ'αύτοΕς ασβεστον 
καλούμενον πΟρ". Πρβλ επίσης Ιωάννη Τζέτζη,Ίστορίαι 66,51 εξ. "πΟρ Περσών κατέσβεσεν, δπερ ε£ς σέβας 
είχον, ", Napoli 1968 (Petrus Aloisius M.Leone), σελ. 85. 
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όπως επανειλημένως αναφέρθηκε παραπάνω. Την ίδια μαρτυρία 

επαναλαμβάνει και ο Στράβων 1 όπου η θυσία με το ρήμα "τιμώσιν" 

έχει αποκτήσει τα τυπικά μιας λατρείας, αν και η φωτιά εδώ βρίσκεται 

πάλι ανάμεσα στους Ιδιους θεούς, όπως ο Μίθρας, η Σελήνη και η 

Αφροδίτη, αλλά συνδέεται ταυτόχρονα και με τη γή, τους ανέμους και το 

νερό, τα στοιχεία δηλαδή που συναποτελούν τον κόσμο. Ο ίδιος ο 

συγγραφέας1 λίγο παρακάτω δίνει στη φωτιά την πρωτεύουσα θέση 

σε σχέση με τους άλλους θεούς όταν λέει: "οτω δ'άν θύσωσι θεώ, πρώτω 

τω πυρί εύχονται". 

Αυτές τις δύο μαρτυρίες επαναλαμβάνουν κι άλλοι μεταγενέστεροι 

συγγραφείς, όπως π.χ. ο Μάξιμος ο Τύριος 1 0 3 όταν προσθέτει, ότι για 

τους Πέρσεςη φωτιά είναι "άγαλμα έφήμερον, άκόρεστον και άδηφάγον", 

στο οποίο οι Πέρσες θυσιάζουν προσφέροντας τροφή (σφάγια) και 

προκαλώντας το, "Πυρ δέσποτα, εσθιε". Τη μαρτυρία αυτή του Μαξίμου 

του Τύριου, όπου η φωτιά παρουσιάζεται σαν άγαλμα εφήμερο, ακόρεστο 

και αδηφάγο, έρχεται κάπως να μας τη διασαφηνίσει ο Κλήμης ο 

1 0 0Ίστορίη Ι, 131. 

Βλ. Στράβωνος, Γεωγραφικά XV, 13,732, "τιμώ σι δέ καί ήλιο ν, öv καλούσι Μίθρην, και σελήνην και 
Άφροδίτην καί πΟρ καί γήν καί άνεμους καί ύδωρ". Βλ. Επίσης Επιφανίου, Πανάριον, εκθεσις πίστεως, PG 42, 
13. "Παρά Πέρσαις Μαγουσαίοι καλούμενοι οΓ εΓδωλα μεν βδελυττόμενοι, είδώλοις δε προσκυνοΟντες πυρί καί 
σελήνη καί ήλίω." 

102 
Γεωγραφικά XV, 17,733, "οτω δ'άν θύσωσι θεώ, πρώτω τώ πυρί εύχονται" και XV,14 732, "διαφέροντος ôè 

τώ πυρί καί τώ ύδατι θύουσι." 

103 
Πρβλ. Διάλεξης 11,4 "Πέρσαι μεν πΟρ, άγαλμα, έφήμερον, άκόρεστον καί άδηφάγον'καί θύουσιν Πέρσαι 

πυρί, έπιφοροΟντες αύτώ την πυρός τροφήν, έπιλέγοντες'πΟρ, δέσποτα, έσθιε". 
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Αλεξανδρέας , όταν αναφέρει στο έργο του, ότι ο Δίνων λέει, ότι οι 

Πέρσες "θεών αγάλματα μόνα το πυρ καί το ϋδωρ νομίζουσιν". Ο ίδιος ο 

συγγραφέας μας μαρτυρεί ότι τη λατρεία της φωτιάς που έχει εξαπλωθεί 

στην Ασία και Μακεδονία την έχουν αναλάβει οι μάγοι. Περαιτέρω ο 

Διογένης ο Λαέρτιος 1 μας λέει ó u οι μάγοι, οι οποίοι ασχολούνται 

με τη "θεραπεία των θεών", με τη λατρεία των θεών, και με την εκτέλεση 

θυσιών και ευχών, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι στοιχεία της 

ουσίας και της γένεσης των θεών είναι η φωτιά, η γή και το νερό. 

Απ'όλες τις μαρτυρίες που έχομε σύμφωνα με τις οποίες η φωτιά 

λατρευόταν σα θεός από τους Πέρσες, μόνο ο Ιωάννης Μαλάλας 1 0 6 μας 

λέει, ότι είχαν ιερά για τη φωτιά, όταν αναφέρει: "ό δέ αυτός Περσεύς 

έκτισε τοις Ίωνίταις ιερόν, ö έπωνόμασε πυρός αθανάτου ιερόν" με την 

έννοια του ελληνικού ναού. 

Σ'αυτή τη μαρτυρία λοιπόν καθώς και σ'εκείνη του 

Θεοδωρήτου γίνεται μνεία σε ναούς αφιερωμένους στη φωτιά. 

Προτρεπτικός IV,5,65, "Περσών ο£ μάγοι το πΟρ τετιμήκασι καί τών τήν Άσίαν κατοικούντων πολλοί, προς 
δε καί Μακεδόνες, ώς φησι Διογένης èv α' Περσικών, τί μοι Σαυρομάτας καταλέγειν, ους Νυμφόδωρος έν Νομίμοις 
βαρβαρικοΟς το πΟρ σέβειν ιστορεί, ή τους Πέρσας καί τους Μήδους καί τους μάγους; θύειν έν ύπαίθρω τούτους 
ο Δίνων λέγει, θεών αγάλματα μόνα το πΟρ καί ϋδωρ νομίζοντας. Πρβλ. και Vitruvius, de archit. Vili, pract. 1, "de 
septem sapientibus Thaïes Milesius omnium regum principium aquam est professus, Heraclitus ignem, magorum 
sacerdotes aquam et ignem". 

Διογένους Λαέρτιου, Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμιον 1,6, "καί φασι τους Μάγους περί τε θεραπείας 

θεών διατρίβειν καί θυσίας καί εύχάς, ώς αυτούς μόνους άκουομένους. άποφαίνεσθαί τε περί τε ουσίας θεών καί 
γενέσεως, ους καί πΟρ είναι καί γήν καί ύδωρ". 

Χρονογραφία II, 37 εξ! "δπερ πΟρ έβάσταζεν έπί τά Περσικά μέρη εις τά ίδια βασίλεια, καί έδίδαξεν 
αυτούς τιμάν εκείνο το πΟρ, δπερ έλεγεν αύτοίς έωρακέναι έκ του ουρανού κατενεχθέντα οπερ πυρ έως του 
παρόντος έν τιμή" έχουσιν οι Πέρσαι, ώς θείον. ' Ο δέ αυτός Περσεύς έκτισε τοις Ίωνίταις ιερόν, δ έπωνόμασε 
πυρός αθανάτου. 'Ομοίως δέ καί εις τα Περσικά έκτισε ιερόν πυρός". 

107 
Εκκλησιαστική Ιστορία V,39,l, ""Αβδας τις επίσκοπος ήν ούτος πυρείον κατέλυσε, πυρεία δέ 

καλουσιν εκείνοι τοΟ πυρός τους νεώς'θεον γαρ το πΟρ ύπειλήφασι". 
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Έ χ ο μ ε ακόμη και τη μαρτυρία του Αγαθία 1 0 8 που μας λέει, ó u για 

τους Πέρσες η φωτιά είναι "τίμιόν τε καί άγιώτατον", ότι λατρεύεται από 

τους μάγους, και το καινούργιο στοιχείο που προσθέτει είναι της 

πυρομαντείας. 

Σχετίζονται δέ με τη θεία φύση της φωτιάς και δυό έθιμα των 

Περσών που μας διασώζουν οι πηγές μας. Σύμφωνα λοιπόν με το Διογένη 

Λαέρτιο 1 0 9 

"άνόσιον ήγείσθαι πυρί θάπτειν καί όσιον νομίζειν μητρί ή θυγατρί 

μ ί γ ν υ σ θ α ί " κι αυτό γ ί ν ε τ α ι ό π ω ς λ έ ε ι ο Ν ι κ ό λ α ο ς 

Δαμασκηνός 1 1 σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ζωροάστρη να μη 

μιαίνουν τη φωτιά: "τόν γε μήν Ζωροάστρην Πέρσαι άπ'έκείνου διειπαν 

μήτε νεκρούς καίειν μήτ'άλλως μιαίνειν πϋρ, καί πάλαι τοϋτο καθεστώς 

το νόμιμον τότε βεβαιωσάμενοι".Όπως φαίνεται, ο Νικόλαος Δαμασκηνός 

γνωρίζει τις συνήθειες και τα έθιμα των Περσών και πρέπει να έχει σαν 

πηγή τον Ξάνθο. Ακόμα, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Διόδωρου του 

Σικελιώτη 1 1 1, "προσέταξε (Αλέξανδρος) το παρά τοις Πέρσαις ιερόν 

πυρ καλούμενον επιμελώς σβέσαι, μέχρι αν τελέση τήν έκφοράν (του 

Περί τής'ΐουστινιανου βασιλείας, 11,25, "Πολλούς δε καί άλλους θεούς όνομάζουσι καί ίλάσκονται τούτο 
' Ελληνικόν. θυσίαις τε χρώνται καί άφαγνισμοι ς και μαντείαις καί τούτο ' Ελληνικόν. το δε πυρ αύτοίς τίμιόν 
τε είναι δοκεΓ καί άγιώτατον, καί τοίνυν έν οίκίσκοις τισίν ΐεροις τε δήθεν καί άποκεκρυμμένοις άσβεστον οι 
μάγοι φυλάττουσι, m i ές εκείνο άφορώντες τάς τε απορρήτους τελετάς έκτελοΟσι, καί τών έσομένων πέρι 
άναπυνθάνονται. τοΟτο ôè, οΐμαι, το νόμιμον ή π α ρ ά Χαλδαίων ή έξ έτερου του άνελέξαντο γένους, ού γαρ δή τοις 
άλλοις ξυμβαίνει". 

109 
Βίοι φιλοσόφων, ιχροοιμιον 1,7. 

Fragmenta Histor. Graec, έκδ. Jacoby IIA, no 90 fr. 68, σελ.372, 19 εξ. 

1 1 1 Βιβλιοθήκη, XVII, 114, έκδ. Dindorf. 
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Ηφαιστίωνος)· τούτο δέ είώθεισαν οι Πέρσαι ποιεί ν κατά τάς τών 

βασιλέων τελευτάς". Το τελευταίο έθιμο φέρνει στη μνήμη μας την 

παράδοση εκείνη που συνδέει την εμφάνιση και το θάνατο του 

Ζωροάστρη με τη θεοποίηση της φωτιάς και την παράδοση αυτή μας τη 

δίνει η διήγηση των Ψευδοκλημεντίων112: "Πέρσαι πρώτοι της έξ 

ούρανοϋ πεσουσης αστραπής λαβόντες άνθρακας τη οικεία διεφύλαξαν 

τροφή, καί ώς θεον ούράνιον προτιμήσαντες το πυρ, ως πρώτοι 

προσκυνήσαντες, ύπ' αύτοϋ του πυρός πρώτοι βασιλεία τετίμηνται, 

μεθ'ους Βαβυλώνιοι άπο του εκεί πυρός άνθρακας κλέψαντες και 

διασώσαντες είς τα εαυτών καί προσκυνήσαντες καί αυτοί ακολούθως 

έβασίλευσαν". Ακόμη η διήγηση αυτή έχει σαν πρόθεση να αποκαλύψει 

τη καταγωγή της θείας φωτιάς που οι Πέρσες ανάβουν στους βωμούς 

τους. 

Πρέπει να σημειώσουμε, πως η φύση αυτής της υλικής και 

επίγειας φωτιάς διαφέρει από εκείνη του Xvareno που είναι το ουράνιο 

φως 1 1 3 . Ο συγγραφέας των Ψευδοκλημεντίων φαίνεται να έχει 

μεταφέρει στη διήγηση του δοξασίες που σήμερα μας είναι με κάποια 

ακρίβεια γνωστές 1 1 4 . Την ίδια παράδοση με περισσότερη ακρίβεια, μια 

παραλλαγή της, μας τη διασώζει και ο Αμμιανός Μαρκελλίνος . 

Σύμφωνα με την παράδοση αυτή η διάρκεια της βασιλικής εξουσίας είχε 

1 1 2 Ομιλία ΙΧ,6. 

113 
Πρβλ. Hertel, Die avestischen Herrschaft - und Siegesfeuer, Abh. Akad. Leipzig XLI, 6,1931, σελ. 76. 

Πρβλ. Revue d'histoire et de littérature religieuses I, 1896, σελ. 441 εξ. 

Res gestae (έκδ. Clark) XXIII, 34: "feruntque (si justum est credi) etiam ignem caelitus lapsum, apud se 
sempiternis foculis custodiri, cuius portionem exiguam (ut faustam) pracisse quondam Asiaticis regibus dicunt". 
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σχέση και με το διάστημα που η φωτιά ήταν αναμμένη 1 1 6. Ό τ α ν 

πέθαινε ο βασιλιάς, έσβηναν τη φωτιά· είναι αυτό που μας διάσωσε και 

ο Διόδωρος ο Σικελιώτης στο παραπάνω χωρίο 1 1 7 . Η κατοχή της 

φωτιάς ήταν και το σύμβολο της εξουσίας. Ένα μέρος από τη φωτιά 

μεταφέρονταν κατά τις επίσημες τελετές απ' τους μεγάλους ιερείς' το 

έθιμο αυτό μαζί με τις ιδέες που εμπεριέχει πέρασε από τους 

Αχαιμενίδες στους διαδόχους τους κι ακόμη πιο πέρα. Ετσι βρίσκομε στη 

λατρεία των Πτολεμαίων ένα ιερέα ΦΩΣΦΟΡΟ 1 1 8 . Το έθιμο από τους 

Πτολεμαίους πέρασε στους Καίσαρες και αναμίχθηκε με τις παραδόσεις 

της Ρώμης 1 1 . Αυτές οι δοξασίες που αναφέρουν τα Ψευδοκλημέντια 

είχαν μεγάλη χρονική διάρκεια, γιατί εξηγούσαν κατά κάποιον τρόπο πως 

η βασιλεία πέρασε από τους Βαβυλώνιους στους Αιγυπτίους, στους 

Ασσυρίους κ.λ,π. Η μεταγενέστερη μαρτυρία του Μαλάλα 1 2 0 συνδέει 

κι αυτή το θάνατο του Ζωροάστρη με τη φωτιά: "Έξ αύτου (δηλαδή του 

Νίνου) ουν του γένους έγεννήθη καί ό Ζωροάστρης ό αστρονόμος 

Περσών ό περιβόητος* οστις, μέλλων τελευτάν, ηυχετο ύπο πυρός 

άναλωθήναι ουρανίου, ειπών τοις Πέρσαις οτι "έαν καύση με το πυρ, έκ 

τών καιομένων μου όστέων επάρατε καί φυλάξατε, καί οΰκ εκλείψει το 

116 Πρβλ. Christensen, L'Empire des Sassanides, σελ. 66, υποσ. 3, και L'Iran sous les Sassanides, 1936, σελ. 161. 

117 
Βιβλιοθήκη ιστορική, XVII, 114,4. 

1 I Q 

Πρβλ. W.Otto, Επιτύμβιον Heinrich Svoboda dargebracht, 1927, σελ. 194, εξ. 

1 1 9 Πρβλ. Alföldi, Rom. Mittelalter, XLIX, 1934, σελ. 116 εξ. 

120 
Απόσπασμα Χρονογραφίας στο Πασχάλιο Χρονικό, Ι, σελ. 67, 14-22. 
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βασίλειον έκ της υμών χώρας, οσον χρόνον φυλάττετε τα έμά όστέα' καΐ 

εύξάμενος τον Ώρίωνα από πυρός αερίου άνηλώθη. Καί εποίησαν οι 

Πέρσαι καθώς εΓπεν αύτοίς, καί εχουσι φυλάττοντες το λείψανον αύτοΰ 

τεφρωθέν δως νυν". 

Η παράδοση που διασώζει ο Μαλάλας στα κείμενα του όπως και 

τα συγγενικά με αυτόν κείμενα (του Γεωργίου μοναχού, του Γεωργίου 

Κεδρηνού, του Ιωάννη Αντιοχέα, της Σούδας) είναι παραλλαγή της 

παράδοσης των Ψευδο-κλημεντίων. Και στις δύο παραλλαγές ο 

Ζωροάστρης καίγεται, αλλά στο Μαλάλα δεν είναι η αιώνια φωτιά που 

δημιουργήθηκε από τις στάχτες του αυτή που συνδέεται με τη δύναμη 

των βασιλιάδων αλλά η κατοχή των κομμένων οστών που τους δίνουν 

δύναμη. Είναι μια άλλη ιρανική αντίληψη που έχει επηρεασθεί ίσως από 

την ελληνική λατρεία των ηρώων ή από τη χριστιανική τιμή των 

λειψάνων. 

Στο απόσπασμα του Μαλάλα η φωτιά χαρακτηρίζεται με δυό 

επίθετα: Ιον είναι φωτιά "ουράνια". 2ο είναι φωτιά "αέρια". Τα δύο αυτά 

επίθετα, "ουράνια" και "αέρια", αν και είναι κάπως διαφορετικά, 

αποδίδονται στην υλική φωτιά και δεν έχουν σχέση με το Xvareno. Κι 

αυτό φαίνεται γιατί από τα συγγενικά αποσπάσματα των συγγραφέων 

μόνο ο Γεώργιος Κεδρηνός έχει και τα δυό επίθετα' οι άλλοι έχουν μόνο 

"ουρανίου" (ουράνιας φωτιάς). Μια ανάμνηση της παράδοσης που 

διασώζουν και τα Ψευδοκλημέντια και ο Ιωάννης Μαλάλας έχομε και στο 

Δίωνα Χρυσόστομο1 2 1. ""Επειτα άφθήναι το ορός πυρός άνωθεν πολλού 

κατασκήψαντος συνεχώς τε κάεσθαι". Αυτή η μαρτυρία βέβαια είναι 

Λόγος 36,39,9. 
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ανάμνηση μιας θυσίας που περιγράφει ο Αππιανός 1 2 2 στο Μιθριδάτη. 

Ο ίδιος ο Δίων ο Χρυσόστομος1 2 3 μας λέει óu και ο Ζωροάστρης 

ζούσε αποτραβηγμένος σ'ένα βουνό που πήρε φωτιά από μια αστραπή 

που έπεσε από τον ουρανό, μαρτυρία, που, όπως είδαμε, είναι ανάλογη 

με εκείνη των Ψευδοκλημεντίων και του Μαλάλα. Πάντως τα δυό αυτά 

κείμενα του Δίωνα Χρυσοστόμου1 2 4 συσχετίζονται και εξηγούν, γιατί 

οι θυσίες στη φωτιά προσφέρονται επάνω στο βουνό. Αυτό το επεισόδιο 

του Ζωροάστρη και της φωτιάς, που έπεσε από τον ουρανό, δεν 

βρίσκεται μέσα στα ιερά παχλεβικά κείμενα, αλλά οπωσδήποτε έχει 

μασδεϊκή καταγωγή, οπωσδήποτε ακόμη υπάρχει συγγένεια ανάμεσα 

στη φωτιά που έπεσε από τον ουρανό και στον πύρινο ποταμό που θα 

κυλίσει, σύμφωνα με την ιρανική πίστη, στο τέλος του κόσμου κι απ' όπου 

οι πιστοί χωρίς να το καταλάβουν θα περάσουν, ενώ οι άπιστοι θα 

• 125 καούν . 

Ίσως η ιδέα του πύρινου ποταμού έχει προέλθει από το θέαμα των 

εκρήξεων των ηφαιστείων. Η μαρτυρία του Ιουστίνου , του φιλοσόφου 

και μάρτυρα, "Και Σίβυλλα δέ καί Ύστάσπης γενήσεσθαι των φθαρτών 

άνάλωσιν δια πυρός δφασαν", σχετίζεται με' την μασδεϊκή πίστη, σύμφωνα 

122 

Μιθριδάτειος, 65. 

1 2 3 Λόγος 36, 40. 

1 2 4 Λόγος 36, 23 εξ. 

1 2 5 Πρβλ. Bundahis XXX, 18. 

Ιουστίνου, Απολογία Ι, 20,1, "Καί Σίβυλλα δε καί ' Υστάσπης τις γενήσεσθαι τών φθαρτών άνάλωσιν δια 

πυρός εφασαν". 
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με την οποία ο κόσμος θα καταστραφεί από τη φωτιά· αυτό το βρίσκομε 

στο Bundahis127 XXX, 19. 

Ισως και ο Ηράκλειτος128 να γνώριζε αυτή τη διδασκαλία των 

μάγων, γιατί ο ίδιος καταδικάζει την ουράνια φωτιά των "νυκτιπόλων, 

Μάγων και Βάκχων". Βέβαια ο Nigidius Figulus129 τους αποδίδει τη 

δοξασία της ουράνιας φωτιάς. Ο πρώτος Ελληνας που την εκθέτει είναι 

ο Δίων ο Χρυσόστομος130, ο οποίος λέει: "καί τέλος αυτόν φθαρήναι 

πληγέντα ΰπο κρείττονος πυρός", όπου το "αυτόν" ταυτίζεται από τον ίδιο 

συγγραφέα με το γιό του ήλιου131 ("ηλίου παις"). Μετά την καταστροφή 

του κόσμου από τη φωτιά ακολουθεί η καταστροφή του κόσμου από το 

νερό1 3 2. Πρόκειται λοιπόν για εκπυρώσεις και για κατακλυσμούς που 

με ποικίλες μορφές είναι γνωστές σ'όλον τον κόσμο. Οφείλονται σε 

κοσμικά στοιχεία. 

Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε και τη φωτιά ως 

στοιχείο της δημιουργίας και της καταστροφής του κόσμου, πράγμα που 

1 2 7 Bundahis XXX, 19 και εξ. σελ. 125 μετ. West. 

1 2 8 Diels, Die Vorsokratiker 22[12] B.14. 

129 
Servius, Bue, IV, 10=Nigidii reliquiae, fr. 67 Svoboda. 

1 3 0 Λόγος 36, 49,6. 

I ' l l 
i J 1 Πρβλ. Πλάτωνα, Τίμαιος, 22c. 

132 ν 
Για την καταστροφή αυτή μας μιλάει ο ίδιος ο αρχαίος συγγραφέας παρακάτω στο ίδιο κείμενο, "υδατι 

πολλφ χαμαζόμενος". 
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παρατηρείται σε αρκετές από τις μαρτυρίες μας* π.χ. ο Ιππόλυτος 1 3 3 

διασώζει περσική παράδοση, κατά την οποία από τους δύο δαίμονες, 

τους δημιουργούς του κόσμου, ο ένας είναι ο ουράνιος κι ο άλλος είναι 

ο χθόνιος "καί τον μέν χθόνιον άνιέναι τήν γένεσιν έκ τής γης, είναι δέ 

ϋδωρ, τον δέ ούράνιον πυρ μετέχον του αέρος θερμον καί ψυχρον". Βέβαια 

το χωρίο του Ιππολύτου έχει σχέση και με τη δυαρχία των Περσών 

πράγμα που θα εξετάσουμε παρακάτω. Πάντως καθαρά η φωτιά (ούράνιον 

πυρ) είναι το στοιχείο του δημιουργού. Αν σταθούμε λίγο ακόμα στο 

χωρίο του Ιππολύτου μπορούμε να αναφέρουμε και την παρατήρηση του 

Reitzenstein1 3 4, ο οποίος σημειώνει, ó u αυτό το απόσπασμα είναι 

περίληψη της διδασκαλίας που αποδίδεται στο Ζωροάστρη και για την 

καλύτερη κατανόηση του προτείνει να το συμπληρώσουμε με τις λέξεις 

"τον δέ ούράνιον" με το ρήμα "άνιέναι" ή τουλάχιστον "εΓναι", δηλαδή η 

φράση με τη συμπλήρωση του Reitzenstein γίνεται, "τον δέ ούράνιον <τήν 

ψυχήν, είναι δέ> πύρ μετέχον του αέρος, θερμον καί ψυχρον, διό" κ.λ,π. 

Σύμφωνα με τη συμπλήρωση αυτή το νερό δεν θα είναι πια ο κακός 

δαίμων αλλά η Γένεσις και αυτή θα αντιτίθεται στην ψυχή του κόσμου που 

δημιουργείται από τη φωτιά και τον αέρα 1 3 5 . Η τελευταία φράση του 

133 
Κατά πασών τών αιρέσεων έλεγχος, 1,2 12-15 (σελ. 7 έκδ. Wendland = Diels, VorsoKratker 14 [4], 11 και 

Dox. graeci, σελ. 557, 830 "δύο δαίμονας είναι, τον μεν ούράνιον, τον ôè χθόνιον καί τον μέν χθόνιον άνιέναι τήν 
γένεσιν έκ τής γής, είναι δε ύδωρ, τον ôè ούράνιον πύρ μετέχον τού αέρος, θερμον καί ψυχρον." 

Studien zum antiken Synkretismus aus Iran, 1926, σελ. 116 εξ. 

135 
Πρβλ. Ιππολύτου, Κατά πασών τών αιρέσεων έλεγχος, IV, 43,3 (έκδ. Wendland: "OC δέ ένδοτέρω τής 

αληθείας νομίσαντες γεγονέναι Πέρσαι εφασαν τον θεό ν είναι φωτεινό ν, φώς έν αέρι συνεχόμενον" και η "Κόρη 
Κόσμου" (πρβλ. και Στοβαίο), 1,389,9 έκδ. Wachsmuth, όπου ο θεός δημιουργήσας την ψυχή του κόσμου ή "ψύχωσις, 
πνεύμα δσον άρκετον από τού ίδιου λαβών καί νοερώ τούτο πυρί μίξας, "όπου στον ίδιο Ι, 16 λέγεται, "ούτε , ως 
έκ πυρός, καιομένη διετήκετο ούτε μήν, ως έκ πνεύματος τελεσιουργηθει~σα, έψυχεν". Αυτό το τελευταίο δηλ. το 
"έψυχεν" έρχεται σε κάποια σύγκριση με τους όρους "θερμον και ψυχρον" του κειμένου του Ιππολύτου. 
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κειμένου του Ιππολύτου "εστί γαρ ταύτα ουσία τών πάντων" συνοψίζει το 

σύνολο της προαναφερθείσης δοξασίας. Δοξασία ανάλογη μ'αυτή του 

Ιππολύτου μας εκθέτει και ο Διογένης ο Λαέρτιος 1 3 6 . Γενικά πρέπει 

να δεχθούμε, ότι οι μαρτυρίες μας μας διασώζουν δοξασίες όπου το νερό 

και η φωτιά είναι στοιχεία δημιουργό του κόσμου . Αυτές οι 

δοξασίες χρησιμοποιήθηκαν, για να εξηγήσουν και τη λατρεία που 

αποδίδουν οι μάγοι στη φωτιά και το νερό. 

Ο Ιππόλυτος με το απόσπασμα του μας δίνει την ιεραρχία των 

τεσσάρων στοιχείων. Παρακάτω στο κείμενο μας λέει, "Πέρσαι έφασαν 

τον θεον είναι φωτεινό ν φως έν αέρι συνεχόμενον" , και συνεχίζοντας 

ο αρχαίος συγγραφέας συνοψίζει τη θεωρία που αποδίδει στη φωτιά και 

τον αέρα το ανώτερο ημισφαίριο . Συμφωνά με αυτήν η φωτιά και ο 

αέρας ανήκουν στο ανώτερο ημισφαίριο, τό του αγαθού πνεύματος, ενώ 

το νερό (άρρεν) και η γή (θήλυ) σχηματίζουν "το ήμισφαίριον κατωφερές 

θηλυκον τε καί κακοποιόν". Η κοσμολογία αυτή στηρίζεται στα τέσσερα 

στοιχεία, συμφωνεί με την αντίληψη της ζωροαστρικής δυαρχίας, όπως 

μας την διέσωσαν οι Πυθαγόρειοι. Στην ελληνική δοξογραφία 1 4 0 τα 

1 3 6 Βίοι Φιλοσόφων, VIII,25. 

137 
R.Reitzenstein, Alchemist. Lehrschriften Religionsgeschichti. Versuche und Vorarbeiten, t. XIX fase. 2,1923, 

υποσημ. 5, σελ 74. Πρβλ επίσης και Goldschmidt, στον ίδιο τόπο σελ. 23 και σελ. 128 και μια παράδοξη μασδεϊκή 
προφητεία σύμφωνα με την οποία το σπέρμα της ζωής σπέρνεται από τη φωτιά και το νερό όπως Kau τέτοιο μας 
αποδίδει το απόσπασμα Α13 του Οστάνη που παραθέτει ο Cumont ο.π. σελ. 328 υποσημ. 1. 

Κατά πασών τών αιρέσεων 'έλεγχος 43,3 (σελ. 65,9 έκδ. Wendland) ό.π., σελ. 66,9. 

1 3 9 Ο.π., σελ 66,9. 

Πρβλ, Doxogr. Graeci σελ. 275. 
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τέσσερα στοιχεία είναι όλα σύνθετα, αν και ο Ιππων 1 4 1 και ο Αρχέλαος 

θεωρούν πως η φωτιά και το νερό ή το θερμό και το ψυχρό είναι τα δυό 

κυριώτερα στοιχεία. Γεγονός πάντως είναι óu το απόσπασμα αυτό που 

μας διέσωσε ο Ιππόλυτος είναι αξιόλογο, γιατί μας δείχνει πως 

μεταμορφώθηκε η αρχαία ιρανική πίστη διαμέσου των στωικών από 

αντιλήψεις μιας φυσικής θρησκείας, όπου οι Χαλδαίοι και οι Έλληνες 

είχαν εισαγάγει τη θεωρία των τεσσάρων στοιχείων. 

Ο Δίων ο Χρυσόστομος1 4 2 μας λέει, ó u ο ανώτατος θεός, αφού 

καταστρέψει τον κόσμο με τη φωηά, θα τον ξαναδημιουργήσει καλύτερο, 

"καΐ διανέμειν έκαστα και δημιουργειν τον όντα νυν κόσμον έξ αρχής 

πολύ κρείττω και λαμπρότερον άτε νεώτερον". Αυτό το τελευταίο 

στοιχείο είναι καθαρά ιρανικό, γιατί ο ίδιος ο συγγραφέας 

παραπάνω στο κείμενο του "άλλ'αύτον ύφ'αύτοϋ νικηφόρον γενόμενον τού 

μεγίστου αγώνος", μας λέει óu η φωτιά θα απορροφήσει όλα τα άλλα 

στοιχεία και θα παραμείνει μόνη της. Αυτό είναι μια καθαρά στωική 

διδασκαλία. Είναι αυτό που μας διδάσκει ο Υστάσπης σύμφωνα με τη 

μαρτυρία του Ιουστίνου . 

Στο απόσπασμα του ο Δίων 1 4 ο Χρυσόστομος συνεχίζει 

λέγοντας, "είναι γαρ αυτόν ήδη τηνικάδε απλώς τήν του ηνιόχου καί 

141 Diels, Die VorsoKratker, 38 [26] A3 και 5 60 [47] A ; 

1 4 2 Λόγος 36, 55, 18. 

Δίων Χρυσόστομος, ό.π. 36, 53, 4-55. 

1 4 4 Απολογία 1,20, 1. 

1 4 5 Λόγος 36, 54, 9-11. 
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δεσπότου ψυχήν, μάλλον δέ αυτό το φρονούν καί το ήγούμενον αυτής". Η 

φωτιά δηλαδή μ'αυτή την καταστροφή ξαναβρίσκει την αρχική της 

καθαρότητα και σύμφωνα με τους στωικούς αποβαίνει η ψυχή του κόσμου, 

το ηγεμονικόν, ο μόνος θεός. Βέβαια σε μας είναι δύσκολο να ξέρουμε 

μέχρι ποιο σημείο οι μάγοι έχουν δεχτεί παρόμοιες θεωρίες. Παρακάτω 

ο ανώτατος θεός, αφού καταστρέψει τον κόσμο, τον ξαναδημιουργεί 

έπειτα καλύτερον από τον προηγούμενο 1 4 6. "Καί διανέμειν δκαστα καί 

δημιουργεί ν τον όντα νυν κόσμον έξ αρχής πολύ κρείττω καί λαμπρότερον 

ατε νεώτερον". Αυτό το τελευταίο είναι, όπως είπαμε πιο πάνω, μασδεϊκό 

και όχι στωικό χαρακτηριστικό. Οι οπαδοί του Ζήνωνα πιστεύουν, ότι ο 

μελλοντικός κόσμος πρέπει να ξαναδημιουργηθεί από τον υπάρχοντα. Η 

διδασκαλία της ανανέωσης του κόσμου είναι πολύ παλιά στη περσική 

θρησκεία, για την οποία η καινούργια δημιουργία πρέπει να υφίσταται 

αιώνια, ενώ για τους στωικούς έχει μια περιορισμένη διάρκεια στην 

ατελείωτη ανακύκληση των κοσμικών φαινομένων. Παρακάτω όμως ο 

ίδιος συγγραφέας αναμιγνύει πάλι στοιχεία στωικά, όταν συγχέει τη 

φωτιά - δημιουργό με τον κεραυνό του Δία. "Άστράψας δέ ολος ούκ 

δτακτον ουδέ ρυπαράν άστραπήν, οϋαν χειμέριος έλαυνομένων βιαιότερον 

πολλάκις των νεφών διήξεν, άλλα καθαράν καί αμιγή παντός σκοτεινού, 

μετέβαλε ραδίως άμα τη νοήσει"' γιατί μια τέτοια αντίληψη είναι συχνή 

στους στωικούς 1 4 7. Αλλά ο ρόλος που δίνει εδώ στην αστραπή, ο 

σχετικός με τη δημιουργία του κόσμου, δεν μαρτυρείται πουθενά αλλού. 

Η μεταβολή της φωτιάς σε αέρα και του αέρα σε νερό, όπως μας λέει 

Λόγος 36, 55, 18-20. 

Πρβλ. τον Υμνο του Κλεάνθη, Fragmenta Stoicorum, 2.1, αρ. 537, σελ. 1,6 εξ. και 28. 

62 



παρακάτω, "καΐ πολύ του φωτός άποσβέσας είς αέρα πυρώδη τρέπεται 

πυρός ήπιου", είναι και πάλι στωική148 αλλά ο Δίων ο Χρυσόστομος 

αναμειγνύει εδώ και ιδέες καθαρά μυθολογικές. Το πνεύμα που σύμφωνα 

με τους στωικούς αποτελείται από φωτιά και από αέρα1 4 9 περιέχει 

τους σπερματικούς λόγους που γονιμοποιούν τον κόσμο. Είναι αυτό που 

μας θυμίζει παρακάτω το κείμενο μας, "άναπαυσάμενος άφίησι τήν πάσαν 

αύ του παντός γονήν". Το πνεύμα που αναφέραμε αποτελείται από τον 

αέρα και τη φωτιά, εισδύει μέσα στο υγρό στοιχείο και το καθιστά 

γόνιμο. Αυτές είναι βέβαια ιδέες στωικές, μπορούν όπως να έχουν σχέση 

και με τις δοξασίες των μάγων όπως μας λέει τουλάχιστον ο Ιππόλλυτος. 

Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε μια ακόμα μαρτυρία του Ιωάννη 

Λυδού που συνδέει τη φωτιά με την εβδομάδα των πλανητών, "Τήν 

δέ τρίτην ήμέραν άνέθεντο Πυρόεντι - "Αρης δ'άν εϊη ούτος παρ'Έλλησι 

- τουτέστι τφ άερίω καί γονίμω πυρί.... Τήν δέ τετάρτην ήμέραν 

Στίλβοντι, ένί των πλανήτων παρ'Αίγυπτίοις ούτω καλουμένω, άνέθεντο, 

ος εξίσου ποτέ μέν υγραίνει, ποτέ δέ ξηραίνει, πνευματούμενος υπό τής 

περί τον ήλιον όξυκινησίας· Έρμου δέ τούτον Έλληνες είναι βούλονται. 

Τήν δέ πέμπτην Φαέθοντι, τφ πάντων πλανήτων εύκρατοτάτω άνέθεντο-

Δία δέ αυτόν Έλληνες ζωογόνον θεολογούσαν...". 

Σύμφωνα με τον Κέλσο151, που απ'όσα γνωρίζουμε είναι ο πιο 

148 Πρβλ. Fragmenta Stoicorum Π, 579-581. 

149Βλ. Arminius, fragm, 311, 2 Π, σελ. 112,35 fragm, 442, σελ. 145, 41. 

150 π . - » _ Περί μηνών 2.7. 

Ωριγένους, Κατά Κέλσου, VI,22. 
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αρχαίος Έλληνας συγγραφέας που διαπραγματεύεται την πλανητική 

εβδομάδα, αυτή αποτελούσε μέρος της θεολογίας των Περσών, οι μάγοι 

της ΜΑσίας την είχαν γνωρίσει από Αιγυπτίους αστρολόγους και την 

είχαν εισαγάγει στα μυστήρια του Μίθρα. Ηταν βασικά μια δημιουργία 

των Χαλδαίων που είχε περάσει στους Αιγυπτίους και στους Μάγους και 

που αργότερα αποδόθηκε στα έργα του ψευδο-Ζωροάστρη. Από το 

απόσπασμα τώρα του Ιωάννη του Λυδού φαίνεται πως οι "Χαλδαϊοι" 

Ζωροάστρης και Υστάσπης απέδιδαν κάθε μία από τις ημέρες της 

εβδομάδας σε ένα από τους πλανήτες* ο Λυδός αντιθέτει στα αρχαία 

ονόματα των πλανητών, που ήταν χαλδαϊκά και αιγυπτιακά, τα ονόματα 

που τους έδιναν οι Έλληνες, π.χ. Κρόνος και Αρης. Πάντως είναι 

δύσκολο να υπολογίσουμε μέχρι ποιο σημείο ο Λυδός έχει επηρεασθεί 

από δοξασίες ζωροαστρικές. 

Σαν θεό όμως της ουράνιας και επίγειας φωτιάς, που σα λάμψη 

αστραπής ή σαν κεραυνός εκσφενδονίζεται από τα ύψη στη γή, 

θεωρούσαν οι αρχαίοι και το θεό Ηφαιστο. Η προσωποποίηση της φωτιάς 

στο θεό Ηφαιστο μαρτυρείται και από την ποικιλία των παραδόσεων που 

αφορούν τη γέννηση του θεού. Ετσι ενώ στον Ομηρο ο Ηφαιστος είναι 

γιος του Δία, κατά τον Ησίοδο γεννήθηκε από μόνη την Ηρα σε στιγμές 

οργής ενάντια στον άπιστο σύζυγο της κι έτσι η ερμηνεία του μύθου για 

τη γένεση του Ηφαίστου είναι σαφής. Η αστραπή ή ο κεραυνός που 

προσωποποίηση τους είναι ο Ήφαιστος δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί 

σαν τέκνο ειρηνικής ένωσης του ουρανίου ζεύγους. Ήταν γέννημα του 

αναστατωμένου ουρανού. Στην Ελλάδα η λατρεία της φωτιάς στο 

πρόσωπο του Ηφαίστου και στη Ρώμη στο πρόσωπο του Vulkanus είναι 

κοινή κληρονομιά των αρίων λαών όπως μαρτυρείται από τη λατρεία του 
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βεδικού θεού της φωτιάς Agni απ' το επίθετο του οποίου, όπως πιστεύουν 

οι ιρανολόγοι, προήλθε ο Ήφαιστος. 

Στις μαρτυρίες μας τώρα ο Κοσμάς Ιεροσολυμίτης 1 5 2 

χαρακτηρίζει τον Ήφαιστο μαζί με τον Ά ρ η σα θεούς εφόρους των 

μάγων. Είναι μια αντίληψη των επτά θεών εφόρων που από καμιά άλλη 

μαρτυρία δεν αποδίδεται στους μάγους και ο συγγραφέας πρέπει να είχε 

κάποια σύγχυση ανάμεσα στην περσική αντίληψη των έξι Amesa Spentas 

που μαζί με τον Ahura Mazda έχουν τη διακυβέρνηση του κόσμου και σε 

κείνη την αντίληψη των επτά θεοτήτων πλανητών που προαναφέραμε και 

που σύμφωνα με την αστρολογία από αυτούς εξαρτάται και το πεπρωμένο 

του ανθρώπου. 

Στο ιρανικό πάνθεο κάποια θέση κατέχει και η Εστία, σε 

συνδυασμό βέβαια με τη φωτιά. 

Εστία ήταν η θεά του οικογενειακού κέντρου και του κέντρου της 

πόλης στους αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους. Ηταν η πρωτότοκη 

και πρωτοκάθεδρη αδελφή των μεγάλων θεών του ελληνικού πανθέου Δία, 

Ή ρ α ς , Δήμητρας, Ποσειδώνα και Πλούτωνα (Αδη). Γι'αυτό και οι ποιητές 

την υμνούσαν σαν πρεσβύτερη των θεών. Πρώτα σ'αυτήν πρόσφεραν 

θυσίες κι έπειτα στους άλλους θεούς, όπως μαρτυρεί και η παροιμιώδης 

φράση'"Αφ 'Εστίας". Με ανθρωπομορφικό χαρακτήρα εμφανίσθηκε πολύ 

αργότερα από τους άλλους θεούς. Στον Ομηρο 1 5 3 το όνομα της θεάς 

152 
Είς τά επη τοΟ άγιου Γρηγορίου, PG 38,461 "Πρώτος μεν ούν Ζαραθρούστης περί τούτου διεσκέψατο 

βάρβαρος ών, Ζάμης δέ μετά τούτον και Δαμοίτας οι τούτου παΓδες, έπειτα Όροίησος, ό Δαμοίτου παις, έξης δε 

μετά τούτους Όστάνης". 

153 
Πρβλ. Οδύσσεια, υ 231, "(στίη τ'Όδυσήος άμύνονος, ήν άφικάνω, κα ο.π. ξ 159. 
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Ιστίη δε δείχνει ακόμα τη θεότητα, είναι όμως αντικείμενο θρησκευτικού 

σεβασμού γιαυτό την επικαλούνταν ως μάρτυρα, και όσοι έμπαιναν κάτω 

από την προστασία της, ήταν απαραβίαστοι. 

Στη Θεογονία του Ησιόδου και στους Ομηρικούς ύμνους ορίζεται 

σαν θυγατέρα του Κρόνου και της Ρέας 1 5 4 . Το όνομα της και ιδιαίτερα 

ο δωρικός τύπος Ειστία, ο συγγενής με το λατινικό vesta που η ρίζα του 

μοιάζει με τη σανσκριτική vas που σημαίνει "κατοικείν" και "λάμπειν", 

δημιούργησαν προβλήματα στους γλωσσολόγους σχετικά με την ερμηνεία 

του ονόματος και τους μύθους που σχετίζονται με αυτό. Οπως κάθε πόλη 

είχε την κοινή εστία όλων των κατοίκων της έτσι και ολόκληρο το 

ελληνικό έθνος είχε την κοινή εστία του στους Δελφούς, στην οποία 

εστία έκαιε "αθάνατη φωτιά". Η Εστία ήταν ο δαίμονας της φωτιάς όπως 

ο Ήφαιστος κι ο Προμηθέας. Κι ο μεν Ηφαιστος ήταν η προσωποποίηση 

των ωφελειών ή βλαβών της φωτιάς κι ο Προμηθέας η προσωποποίηση 

της φωτιάς ως αιτίας της προόδου της ανθρωπότητας, η δε Εστία ήταν 

η προσωποποίηση της φλόγας (φωτιάς) ως οργάνου θυσίας και 

απαραιτήτου όρου για μόνιμη κατοικία. Ο βωμός της Δελφικής Εστίας, 

από κοινής Εστίας της Ελλάδας, επειδή οι Δελφοί θεωρούνταν ο 

"ομφαλός τής γής", έγινε και του κόσμου όλου "κοινή εστία". Οι αρχαίοι 

πίστευαν, ότι κάτω απ' αυτή την εστία υπήρχε κεντρική φωτιά, η αιώνια 

εστία, η αρχή κάθε γήινης ζωής που θεοποιήθηκε στο πρόσωπο της 

Εστίας. Ετσι η θεά Εστία ταυτίσθηκε με τη θεά Γή. Στους ορφικούς και 

τους πυθαγορείους η σημασία της Εστίας μεγάλωσε περισσότερο. Η γή 

Πρβλ. Θεογονία 454, "Ίστίην <καί> Δήμητρα καί "Ηρην χρυσοπέδιλον Γφθιμόν τ'Άίδην, δς ύπο χθονί 
δώματα ναίει. 
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που έχει στο κέντρο της τη φωτιά, την πηγή της ζωής, είναι αυτή που 

κατέχει το κέντρο του σύμπαντος. Είναι ακίνητη ενώ όλα τα άλλα ουράνια 

σώματα στρέφονται γύρω απ'αυτήν 1 5 5. 

Οι αρχαίες μαρτυρίες που έχομε, φαινομενικά επηρεασμένες από 

τη θέση που είχε η θεά Εστία στην κοινωνία του τότε γνωστού κόσμου 

αποδίδουν και στους Πέρσες συγκρητιστικά τη λατρεία της φωτιάς. Για 

τους Πέρσες η Εστία δεν πρέπει να σημαίνει καμιά άλλη θεότητα παρά 

την Atar της οποίας το όνομα παραδόθηκε στην περσική φθογγική 

γραφή με το όνομα του μήνα Assiyadia που είναι όμως ο σπουδαιότερος 

μήνας της πυρολατρείας. Έτσι ο Ξενοφώντας σε δυό μαρτυρίες τη θεωρεί 

προστάτη των ανακτόρων του Κύρου του πρεσβυτέρου, την ονομάζει 

"πατρώα" και συνδέει τη λατρεία της με κείνη του πατρώου Δία . Σε 

άλλα χωρία της δίνει την πρωτεύουσα θέση στη σειρά των θυσιών. 

Πρέπει να σημειώσουμε όμως πως ο Ηρόδοτος δεν την αναφέρει στο 

πάνθεο που αποδίδει στους Πέρσες και κατά συνέπειαν και οι πηγές 

που αρύονται από αυτόν λ.χ. ο Στράβων. Το απόσπασμα τώρα του Δίωνα 

του Χρυσοστόμου1 5 7 φαίνεται να σχετίζει τη θεά Εστία με τη γή. Ηταν 

το κέντρο του κόσμου στους πυθαγορείους και τους στωικούς. 

Μια άλλη τώρα μαρτυρία, που αναφέρεται στην απόκρυφη 

Πρβλ. Νικόμαχου ΓερασηνοΟ, Θεολογούμενα αριθμητικά (εκδ. Ast) 7 επίσης του αυτοΟ, Αρμονικόν 

Έγχειρίδιον (εκδ. CJanus), BT, τ. Musici scriptores Graeci,o8X.209-282, παρ. 3. 

Κύρου Παιδεία, 1,6,1, "ΚΟρος έλθών οΓκαδε καί προσευξάμενοςΈστία πατρώα καί Διί πατρώω και τοις 

άλλοις θεοίς .... επίσης ό.π. (Κύρου Παιδεία) VII, 5,57, "επεί.,.,είστίλθεν ο Κύρος, πρώτον μέν 'Εστία εθυσεν, έπειτα 

Διί βασιλεΓ καί εϋ τινι αλλφ θεώ ο£ μάγοι έξηγούντο". 

157 
Λόγος 36,46,6. 
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γραμματεία που αποδίδουν οι αρχαίες πηγές στους μάγους, θεωρεί την 

Εστία προσωποποίηση ενός από τους 36 στον αριθμό ανέμους 1 5 8. 

Εχομε επίσης και μιά παράδοση του Διόδωρου του Σικελιώτη 

σύμφωνα με την οποία, όπως πίστευαν οι Αριανοί ó u ο αγαθός δαίμονας 

έδωσε τους νόμους στο Ζαθραύστη έτσι και οι Γέτες πίστευαν ó u η 

κοινή Εστία έδωσε τους νόμους στο Ζάμολξη, δηλ., αν καταλαβαίνω καλά 

τη μαρτυρία, η κοινή Εστία ήταν ο αγαθός δαίμονας για τους Γέτες 1 5 9 . 

ε. "Υδωρ 

Οι ρίζες 1 6 0 της λέξης είναι υδ- υδατ- υδρ. στη σανσκρΓακή είναι 

ud και στη λαuvική aqua (unda =το κύμα). 

Η σημαvuκή θέση που κατέχει το νερό στα διάφορα φυσικά 

φαινόμενα, η εξaιρεuκή συμβολή του στην ικανοποίηση των αναγκών της 

ζωής και η μυστηριώδης φύση του στα μάua του πρωτογόνου ανθρώπου 

επέδρασε ζωηρά στη φαντασία του κι'ενέπνευσε σ'αυτόν αισθήματα 

θαυμασμού. Η μετάβαση από το σημείο αυτό στη θεοποίηση του νερού 

και στη λατρεία του δεν ήταν πια δύσκολη. Τα επίγεια νερά με τη μορφή 

πηγών, ποταμών, λιμνών και θαλασσών καθώς και τα νερά των βροχών 

αποτέλεσαν κατ'αρχήν ανηκείμενο άμεσης λατρείας κι ύστερα λατρείας 

Πρβλ. Κοσμά Ιεροσολυμίτου, "είς τα επη τοϋ αγίου Γρηγορίου," PG 38,461. 

159 
Πρβλ. Διόδωρου Σικελιώτη, Βιβλιοθήκη ιστορική, Ι, 9,2. 

Β.Ρ. Chantraine, Dictionnaire Etymologique de le langue grecque, Histoire des mots, τ. IV/1, σελ. 1152 εξ. 
Paris. 
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προς τα όντα των επί μέρους μυθολογιών που ήταν προσωποποιήσεις 

τους. Οι προσωποποιήσεις αυτές είναι γέννημα υστερότερων χρόνων, 

επειδή κατά τους πρωτόγονους χρόνους δεν συναντούμε θεότητες 

αποκλειστικές των νερών1 6 1. 

Απ'όλες τις φυλές εκείνη που απέδιδε τη μεγαλύτερη λατρεία στο 

νερό είναι η αρία. Στη Rigveda και στην Avesta τα νερά καλούνται με το 

όνομα τους: apas (σε πληθυντικό), αλλά χαρακτηρίζονται επιθετικώς ως 

θεία και ως περιέχοντα την amrta, την αμβροσία και όλες τις σωτήριες 

θεραπευτικές ιδιότητες. Με το νερό επιδιωκόταν όχι μόνο η υγεία του 

σώματος αλλά και ο εξαγνισμός της ψυχής από κάθε αμάρτημα. Για τους 

Ιρανούς τα νερά ήταν το κύριο μέσο καθαρμού. Οι Σκανδιναβοί 

θεωρούσαν τα νερά της βροχής ως ιερά. Και οι δύο λαοί λάτρευαν τις 

πηγές και τα ποτάμια τα οποία συχνά θεοποιούσαν. 

Η ελληνική φιλοσοφία στα πρώτα βήματα της ζητώντας να 

ερμηνεύσει τον κόσμο και να καθορίσει το στοιχείο εκείνο, από το οποίο 

προήλθαν όλα τα άλλα, προσέφυγε επανειλημμένα στο νερό. Ετσι κατά 

τον Αριστοτέλη ο Θαλής ο Μιλήσιος διατυπώνει τη διδασκαλία του, 

ότι από το νερό, ύδωρ, προήλθαν τα πάντα, γιατί έβλεπε ó u τα σπέρματα 

όλων των εμψύχων όντων είναι υγρά και η τροφή όλων επίσης υγρή καί 

ότι και αυτό το θερμό γίνεται από το υγρό και "διά τούτου ζη". Σ'αυτό 

φαίνεται, ότι βοήθησαν το Θαλή οι απόψεις όσων μίλησαν πριν απ'αυτόν, 

πρβλ M. Nilson, Ιστορία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας, σελ 117-144 Jean Richepin; Μεγάλη Ελληνική 

Μυθολογία, τ.1, σελ. 186. Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ.23ος, σελ 624. 

1 (Λ~) 

Μετά τα φυσικά A', 983b-984 α Doxographi graeci, σελ. 276. 
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ότι πατέρας της γένεσης είναι ο Ωκεανός 1 6 3 και η Τηθύς και ó u το 

τιμιώτερο πράγμα στο οποίο ορκίζονταν οι θεοί ήταν το νερό 1 6 4 , "ύδωρ 

Στυγος". Επίσης και ο Ί π π ω ν 1 6 5 θεωρούσε το νερό ως πρώτο στοιχείο 

του κόσμου οδηγούμενος σ'αυτό από την αναλογία του ζωικού βίου, 

γι'αυτό και εκλάμβανε την ψυχή ως κάποια υγρασία που έπερνε τη 

γένεση της από το σπέρμα. Και ο Εμπεδοκλής 1 συγκατέλεγε το νερό 

στα τέσσερα στοιχεία (ριζώματα) από τα οποία γεννήθηκαν τα πάντα. 

Σύμφωνα τώρα με τις δικές μας μαρτυρίες πρώτος ο 

Ηρόδοτος λέει, ότι το νερό συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στους 

θεούς που λάτρευαν οι Πέρσες. Την ίδια μαρτυρία την επαναλαμβάνει ο 

Στράβων 1 6 8. Ο ίδιος συγγραφέας 1 6 9 (Στράβων) ξεχωρίζει τη φωτιά 

και το νερό από τους άλλους θεούς (στοιχεία) που τιμούν οι Πέρσες· 

"διαφερόντως δέ τω πυρί καί τω ϋδατι θύουσιν". 

1 f\"X 

Θεογονία, "Τηθύς δ'Ωκεανώ ποταμώ τέκε δινήεντας". 

164 
Οδύσσεια ε 184-185, "καί το κατειβόμενον Στυγος δδωρ, δς τε μέγιστος ορκος δεινότατος πέλει μακάρεσι 

θεοΓσι". 

Πρβλ Doxographi Graeci, σελ 566, " Ί π π ω ν δέ ο Ρηγίνος αρχάς εφη ψυχρον το οδωρ καί θερμον το πΟρ. 

γενόμενο ν ôè το πΟρ ύπο ίιδατος κατανικησαι την τοΟ γεννήσαντος δύναμιν συστήσαί τε τον κόσμο ν. τήν δέ ψυχήν 

ποτέ μέν έγκέφαλον λέγει, ποτέ δέ δδωρ καί γαρ το σπέρμα είναι, <κατά> τό φαινόμενο ν ήμΐν, έξ υγρού, έξ ού 

φησί ψυχήν γίνεσθαι. 

166 
Πρβλ Doxographi Graeci, σελ. 88 επίσης σελ.582:"Έμπεδοκλής τέτταρα μέν λέγει στοιχεία, πΟρ άερα 

οδωρ γήν τέσσαρα τών πάντων ριζώματα". 

1 6 7 , Ιστορίη 1,131. 

1 6 8 Γεωγραφικά XV,13,732. 

1 6 9 Γεωγραφικά XV,14,732. 
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Ο Ηρόδοτος μας λέει ακόμα πως συμπεριφέρθηκε ο Ξέρξης, όταν 

οργίστηκε, στα νερά του Ελλησπόντου1 7 0. Σαν προσωπικό όν 

αντιμετώπισε το νερό του ποταμού Γύνδη, όταν οργίστηκε 1 7 1, και ο 

Κύρος ο μέγας και επιχείρησε να το τιμωρήσει. Βέβαια και οι θυσίες που 

προσέφεραν οι μάγοι συνεπεία μιας σφοδρής θύελλας στη Θέτιδα και τις 

Νεράιδες (Νηρηίδες) μαρτυρούν για τον προσωπικό χαρακτήρα του 

νερού όπως μαρτυρεί και πάλι ο Ηρόδοτος. 

Η προσωπική θεότητα του νερού φαίνεται ότι υπήρξε η θεά 

ΑναΊϊτις (Anahita), και κυρίως όταν αυτή συγκρητιστικά αποδίδεται με 

την Αφροδίτη. 

Στη λατρεία του νερού από τους Πέρσες, σαν σε λατρεία ειδώλου, 

αναφέρεται και η μαρτυρία του απολογητή Αριστείδη 1 7 2 που ασκεί 

πολεμική κριτική. 

Στη θεία υπόσταση του νερού για τους Πέρσες αναφέρεται και η 

μαρτυρία του Αγαθία 1 7 3. Πρόκειται για ένα έθιμο των Περσών που με 

περισσότερες λεπτομέρειες το αναφέρει ο Η ρ ό δ ο τ ο ς 4 , από τον 

1 7 0Ίστορίη VII, 35. 

1 7 1Ίστορίη, 1,189. 

172 
Αριστείδου, Απολογία 3,2. 

173 
Περί τής 'Ιουστινιανού βασιλείας, II, 24, "γεραίρουσι δέ ές τα μάλιστα το δδωρ, ώς μηδέ τά πρόσωπα αΟτώ 

έναπονίζεσθαι, μήτε άλλως έπιθιγγάνειν, οτι μη ποτοΟ τε εκατι και τής τών φυτών επιμελείας". 

Ιστορίη, Ι, 138, "ές ποταμον δε ούτε ένουρέουσι οΟτε έμπτύουσι, ού χείρας έναπονίζονται ουδέ άλλον 
ουδένα περιορώσι, αλλά σέβονται ποταμούς μάλιστα". 
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οποίο παραλαμβάνει και ο Στράβων-1 7 5 Σύμφωνα με αυτό οι Πέρσες 

δεν πρέπει να μιαίνουν με την επαφή τους τα νερά των ποταμών 

(ποταμολατρεία;). 

Στην απόκρυφη γραμματεία που αναφέρεται στους Π έ ρ σ ε ς 1 7 6 

και μάλιστα στο διάλογο των φιλοσόφων και της Κλεοπάτρας τα ύδατα 

ονομάζονται ευλογημένα και κατέρχονται για να επισκεφθούν τους 

νεκρούς στον Αδη: "καί πώς κατέρχονται τα ϋδατα τα ευλογημένα του 

έπισκέψασθαι τους νεκρούς παρειμένους καί πεπεδημένους καί 

τεθλιμμένους έν σκότω καί γνόφω εντός του "Αιδου". Και η μαρτυρία 

αυτή αναφέρεται σε μιά άλλη δοξασία 1 7 7, σύμφωνα με την οποία το 

νερό θα ανανεώσει τους νεκρούς που θα πάρουν ζωή από την πηγή της 

ζωής που θα χύνεται στο κάτω κόσμο. 

Ο Δίων ο Χρυσόστομος1 7 8 ακόμα, στο μεγάλο απόσπασμα του 

μας λέει, ότι οι Πέρσες λατρεύουν το νερό σχεδόν σαν ισοδύναμο της 

φωτιάς και ότι αυτή η λατρεία έχει περάσει στα μυστήρια του 

Μίθρα 1 7 9. 

Ο Διογένης ο Λαέρτιος 1 8 0 ακόμα όταν υποστηρίζει, ότι οι 

175 Γεωγραφικά XV,16,733, σχεδόν αυτολεξεί από τον Ηρόδοτο. 

1 Η(\ 
Πρβλ. J.Bidez - F. Cumont, Les mages Hellénises, τ.Π, σελ. 325. 

177 
Πρβλ Religions Orientales, σελ 24. Biedez, Archiv für Religionswissenschaft, XXX, σελ 243 εξ. 

1 7 8 Λόγος XXXVI, 39-60, ιδιαίτερα 46. 

179 
F.Cumont, Textes et monuments relatifs aux mystères de Mithra, τόμ. Ι σελ. 104 εξ. 

180 
Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμιον, Ι, 6-9. 
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μάγοι είναι εκείνοι που ασχολούνται με τη "θεραπεία των θεών", 

αναφέρει, ó u ανάμεσα στους θεούς που λατρεύουν οι Πέρσες είναι η 

φωτιά και το νερό, "τους δέ Μάγους περί τε θεραπείας θεών διατρίβειν 

καί θυσίας και ευχάς ως αυτούς μόνους άκουομένους* άποφαίνεσθαί τε 

περί τε ουσίας καί θεών γενέσεως, οΰς καί πυρ είναι καί γήν καί οδωρ". 

Κι εδώ για πρώτη φορά υποτυπωδώς φαίνεται, o u το νερό είναι στοιχείο 

της γένεσης του κόσμου, πράγμα που με μεγαλύτερη σαφήνεια μας το 

λέει ο Ιππόλυτος 1 8 1 ο οποίος λέει, óu επαναλαμβάνει μαρτυρίες του 

Διόδωρου (του Ερετριέως) και του Αριστοξένου (του Μουσικού), οι 

οποίοι υποστήριζαν πως ο Ζωοράστρης διδάσκει, ó u δύο είναι οι 

δαίμονες, ο ουράνιος και ο χθόνιος. Κι ενώ η φ α ^ ά είναι στοιχείο του 

ουρανίου δαίμονα, το νερό είναι στοιχείο του χθονίου. Το ίδιο πράγμα, 

όπως είδαμε, κάνει και ο Δίων ο Χρυσόστομος όταν αναφέρει τη φο/αά, 

το νερό, τη γή και τον αέρα σά στοιχεία του κόσμου, επηρεασμένος, 

όπως είδαμε, από στωικές ιδέες και περσικές παραδόσεις. Ο τελευταίος 

(Δίων Χρυσόστομος) αναφέρει και τον Ποσειδώνα, που, όπως ξέρουμε, 

ταυτίζεται με τη θάλασσα. Στα μνημεία του Μίθρα ο Ποσειδώνας 

παριστάνεται συχνά με μια τρίαινα κι αλλού έχει αvuκατασταθεί η εικόνα 

του από κείνη του Ωκεανού1 8 2. Παρακάτω στο ίδιο απόσπασμα του 

Δίωνα του Χρυσοστόμου ο Πήγασος αναφέρεται σα γιος του Ποσειδώνα 

181 
"Ελεγχος κατά πασών τών αιρέσεων 1,2 12-15, "Διόδωρος δέ ò Έρετριεύς καί Άριστόξενος ο μουσικός 

φασί προς Ζαράταν τον Χαλδαίον έληλυθέναι Πυθαγόραν, τον δέ έκθέσθαι αύτώ δύο είναι άπ'αρχής τοις ούσιν 
αίτια, πατέρα καί μητέρα περί δε τών έκ γής καί κόσμου γινομένων τάδε φασί (Διόδωρος και Άριστόξενος) 
λέγειν τον Ζαράταν, δύο δαίμονας είναι, τον μεν ούράνιον, τόν δέ χθόνιον και τόν μέν χθόνιον άνιέναι τήν 
γένεσιν έκ τής γης, είναι δέ ύδωρ, τον δέ ούράνιον πΟρ μετέχον του αέρος, θερμον καί ψυχρον διό καί τούτων 
ουδέν άναιρείν ουδέ μιαίνειν φησί (Ζαράτας) την ψυχήν δστι γαρ ταύτα ουσία τών πάντων". 

182 
F.Cumont, Textes et monuments relatifs aux mystères de Mithra, τ.Ι, σελ 98. 
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και σύμφωνα με τη μαρτυρία του Κορνούτου1 8 3, που μας διασώζει ο 

Cumont , το όνομα του Πήγασου σχετίζεται με τις πηγές των νερών. 

Το νερό δεν είναι μόνο στοιχείο της γένεσης του κόσμου, αλλά 

όπως και η φωτιά είναι και στοιχείο της καταστροφής του . Αυτές 

οι καταστροφές αναφέρονται βέβαια από τους στωικούς 1 8 6 έχουν όμως 

σχέση με ιδέες Χαλδαιο - στωικές 1 8 7 κι έτσι ο κατακλυσμός του Yima 

μπορεί να ταυτισθεί με εκείνον του Δευκαλίωνα. Οι καταστροφές αυτές 

οδηγούν τους ανθρώπους στο καθήκον τους και τους αποκαθαίρουν από 

τις προηγούμενες αμαρτίες τους. 

Μια τελευταία μαρτυρία, που άμεσα δεν σχετίζεται με όσες 

αναφέραμε παραπάνω, μας δίνει ο Διογένης ο Λαέρτιος 1 , όπου 

πρόκειται μάλλον για μια μαγική τελετή με την οποία ο Ξέρξης υπέταξε 

τον Ελλήσποντο για να τον περάσει. Είναι κάτι ανάλογο από όσα μας 

λέει ο Ηρόδοτος στο VII, 191, όταν λέει ότι ο Ξέρξης με μια επωδή-κάτι 

που μας θυμίζει τη Θεογονίη-σταμάτησε τα κύματα του Στρυμόνα, έχουμε 

δηλ. εδώ την προσπάθεια καταπράυνσης του θείου στοιχείου. 

Ί 83 
Theol. graeca, 22, σελ. 44,10, Lang, "Ποσειδώνος uCóv είναι τον Πήγασον από τών πηγών ώνομασμένου". 

184 
J.Bidez - F. Cumont, Les mages Hellénises, τομ. II, σελ. 141. 

185 

Πλάτωνος, Τίμαιος 22C, "φθοραί πυρί καί ϋδατι μέγισται", και Fragmenta Stoicorum, Π, 608. 

Fragmenta Stoicorum, 608. 

1 8 7 Πρβλ. Schnabel, Berossos, 1923, σελ. 266, fragm. 137 εξ. 

188 
Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμιον, 1,6-9, "μή γάρ αν είς τον ήλιον βέλη, Ξέρξην άκοντίσαι μήδ' είς την θάλασσαν 

πέδας καθειναι, θεούς ύπο τών Μάγων παραδιδομένους, τα μέντοι αγάλματα είκότως καθαιρεί ν". 
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στ. Ανεμοι 

Οι μαρτυρίες μας συγκαταλέγουν τους ανέμους ανάμεσα στους 

θεούς που λάτρευαν οι Πέρσες. 

Οι άνεμοι στην αρχαία ελληνική μυθολογία είναι δύο ειδών: ή 

είναι οι τερατόμορφες προσωποποιήσεις των φαινομένων της καταιγίδας 

ή είναι οι ανθρωπόμορφες προσωποποιήσεις των κανονικών ανέμων. Οι 

πρώτοι είναι οι βίαιες και αχαλίνωτες δυνάμεις της φύσης που τρομάζουν 

και εκπλήσσουν τον άνθρωπο, οι δεύτεροι είναι οι ήρεμες θεότητες, οι 

ευεργετικές στους ανθρώπους. 

Οι άνεμοι της καταιγίδας προσωποποιούνταν συνήθως σάν τέρατα 

Τυφάων ή Τυφωεύς, Εχιδνα, Χίμαιρα και Άρπυιες· οι κανονικοί 

προσωποποιούνταν στο Βορέα, τον ισχυρότερο απ' όλους, το Νότο, τον 

Εύρο και το Ζέφυρο. 

Από τις μαρτυρίες εκείνες του Ηροδότου 1 και του 

Στράβωνα αποδίδουν θεία φύση στους ανέμους. Σύμφωνα μ'αυτές τις 

δύο μαρτυρίες οι Πέρσες που δεν έχουν άνθρωπομορφους θεούς, όπως οι 

Ελληνες, λατρεύουν τους ανέμους σαν θεοποίηση φυσικού στοιχείου όπως 

λατρεύουν και τη γη, τη φωτιά και το νερό. Οι Πέρσες τους θεώρησαν 

σαν προσωπικά όντα, τους έδωσαν θεοφόρα κύρια ονόματα από την εποχή 

κιόλας των Αχαιμενιδών. π.χ. ο άνεμος Vata είναι γνωστός με το όνομα 

"Αύτοφραδάτης" το οποίο πρέπει να σχετισθεί με το όνομα Vata-fradata. 

Σύμφωνα τώρα με απόκρυφες μαρτυρίες που αποδίδονται στα κείμενα του 

Ιστορίη, 1,131. 

Γεωγραφικά XV, 13,732. 
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Ψευδο-Ζωροάστρη ο αριθμός των ανέμων ποικίλλει και σύμφωνα με τα 

αποσπάσματα που υιοθετούν τη βαβυλωνιακή αντίληψη των τεσσάρων 

ΙΟΙ 

τέταρτων του ουρανού τα ονόματα των άνεμων είναι τέσσερα1 . 

Απηλιώτης, Βορράς, Ζέφυρος, Εύρος και η αντίληψη αυτή πέρασε στους 

Ιρανούς192. Σύμφωνα όμως με τον Κοσμά Ιεροσολυμίτη193 που 

φαίνεται να υιοθετεί χαλδαιοαιγυπτιακές αντιλήψεις, ο αριθμός των 

ανέμων είναι 36 ανάμεσα στους οποίους έχει θέση και η Εστία. 

3. Μίθρας και Αναιίτις 

α. Μίθρας, Ηλιος, Απόλλων 

Οπως είπαμε παραπάνω, ο Μίθρας δεν αναφέρεται στο περσικό 

πάνθεο από τον Ηρόδοτο παρά μόνο με την θηλυκή μορφή Μίτρα, από 

σύγχυση προφανώς194. Ο Μίθρας έτσι βρίσκεται έξω από τη 

φυσιοκρατική επτάδα θεοτήτων195, αλλά μεταγενεστέρως καταλαμβάνει 

τέτοια θέση που να φέρεται σαν δεύτερος μετά τον Ουρανό η Ahura 

101 

Βλ. F.Cumont, ό.π. σελ. 248 ύποσ. 1. 

199 

Βλ Tarn, Cambridge History, Κ, σελ 588 και Revue Histoire des relig. CXW, 1936 σελ 11 και εξ. 

i m 

Είς τά ποιήματα τοΟ αγίου Γρηγορίου, PG 38,461 το απόσπασμα μας αποδίδεται σύμφωνα με τον κώδικα 
Vatic gr. 1260, φ. 82 εξ. πρβλ Catalog, codd. astrol. VTH, 3, σελ 12(1): Για την ερμηνεία του αποσπάσματος αυτού 
πρβλ F.Cumont, Ι, σελ. 175-178. 

194 
Ηρόδοτος, Ιστορίη 1,131. Η πληροφορία του Ηροδότου óu οι Πέρσες ονομάζουν την Αφροδίτη Mitra 

κρίνεται ανακριβής και οφείλεται σε κάποια σύγχιση του ιστορικού. Εχουμε όμως και τη μαρτυρία του Firmicius 
Maternus (de err. prof. rei. 5) ότι οι Πέρσες εκτός του Μίθρα λάτρευαν και ένα θηλυκό θεό της φωτιάς με τρία 
πρόσωπα περιτυλιγμένο με φίδια που στηρίζεται σε μια εναλλαγή εικόνων που χρησιμοποιούνται στα μυστήρια 
του Μίθρα. Η μαρτυρία του Αμβροσίου (επιστολή 1,18,30) óu η Αφροδίτη ονομαζόταν και Mitra στηρίζεται καθαρά 
στον Ηρόδοτο και δε μπορεί να σχετιστεί με την μικρασιατικής και δυτικο-σημιτικής καταγωγής θεότητα Αφροδίτη 
Ουρανία. 

195 
Ιστορίη 1,131 Ουρανός, Ηλιος, Σελήνη, Γή, ΠΟρ, Υδωρ, Ανεμοι. 
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Mazda θεός, ή ακόμα και π ρ ώ τ η 1 9 6 . 

Το όνομα του, που περσικά είναι Mitra, σχετίζεται με το βεδικό 

Mitra· εξελληνισμένο φέρεται ως Μίθρας1 9 7, αλλά υπάρχει και ο 

ιωνικός τύπος Μίθρης . Το όνομα είναι μάλλον επίθετο, που στο 

αρσενικό σημαίνει τον ήλιο (φώς της ημέρας) και στο θηλυκό τη σελήνη 

(φώς της νύχτας). Το μεταφρασμένο όνομα είναι Ηλιος και το 

συγκρητιστικό Απόλλων. Η λέξη Μιθρανήλιος1 9 9 που αναφέρει ο 

Πρόκλος είναι σύνθετη από το αμετάφραστο Μίθρας και τη μετάφραση 

του Ηλιος. 

Στις επιγραφές των Αχαιμενιδών γίνεται επίκληση προς τον 

Μίθρα 2 0 0 μαζί με τον Ahura Mazda, για να προσφέρει την προστασία 

του. Αναφέρεται πρώτα στην επιγραφή του Αρταξέρξη του Β (405-359 π.Χ.) 

κι έπειτα στις επιγραφές Sussa AB και Hamadan AB, καθώς και στην 

196 
Ησυχίου, Λεξικό ν "Μίθρης, ύ πρώτος έν Πέρσαις θεός". 

197 
Μίθρα τον αναφέρουν οι: Πτολεμαίος, Τετράβιβλος II, σελ. 17. Δίων Κάσσιος, Ρωμαϊκαί ιστορίαι LXIII, 

5,1. Ψευδοκαλλισθένης III, 34, Αιλιανός, Ποικίλη ιστορία, Ι, 33, Πορφύριος, α) Περί του έν 'Οδύσσεια άντρου τών 

νυμφών, β) Περί αποχής έμψυχων (έκδ. Nauck BT) IV, 16. Ψευδοκλημέντια, VI, 10. Έπιφάνιος, PG 41, 42. 
Πρόκλος, Παράφρασις είς τήν του Πτολεμαίου Τετράβιβλον II, 3. Νόννος Πανοπολίτης. Διονυσ. XXI, 246 εξ. 
'Ησυχίου, Λεξικόν. Ψευδοπλάτων, 'Αλκιβιάδης 1,211 Ε (έκδ. Hermann). Θεοφύλακτος Σιμοκάτης, Ιστορ. LV, 
10,2.178 IV, 16,5 196. Ευστάθιος Θεσ/νίκης, είς Όδύσσειαν 18,3. 

198 
Μίθρη τον αναφέρουν οι: Ξενοφών, Οικονομικός IV.24 Κύρου Παιδεία VII, 5,63. Στράβων, Γεωγραφικά 

XV, 13,732. 'Αθηναίος, Δειπνοσοφισταί Χ, 45, 434D . Πλούταρχος, Περί "Ισιδος καί Όσίριδος 46, 369 D - 370 C. 

199 
Ως Μιθρανήλιο τον αναφέρει ο Πρόκλος. "Παράφρασις είς την τού Πτολεμαίου Τετράβιβλον", 113. 

Ο Ξενοφών παρουσίαζα τον Αρτάβαζο να ορκίζεται στο Μίθρα (Κύρου Παιδεία V,ll, 5, 53). Και ο Κύρος 

1ος ορκίζεται στο Μίθρα (Οικονομικός IV, 24). Ο Πλούταρχος παρουσιάζει τον τελευταίο βασιλέα των 

Αχαιμενιδών να υπενθυμίζει κατά τρόπο εορταστικό στους θαλαμηπόλους του την προσήκουσα τιμή που πρέπει 

ν'αποδίδουν στο φώς, το Μίθρα και στο δεξί χέρι του βασιλιά Αλεξάνδρου. Στο χωρίο αυτό ο Μίθρας φαίνεται 

να προστατεύει τις σχέσεις ανάμεσα στο βασιλιά και τους οικείους του. 
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επιγραφή του Αρταξέρξη Γ (359-338 π.Χ.). Συνοδεύεται συχνά από το 

επίθετο baga2 0 1. *+•(( 

Ο Μίθρας είναι θεός του φωτός και η καταγωγή του μπορεί να 

αναχθεί στη θρησκεία των Ινδοαρίων και να ταυτιστεί σ'αυτή με την 

ηλιακή θεότητα των Ινδών Mitra2 0 2, όπως προκύπτει από τους ύμνους 

των Βεδών και της Avesta. Αρχικά λατρεύτηκε στην Περσία και 

ακολούθως την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο στο μεσογειακό χώρο, 

στην Αγγλία και στη Γερμανία, ως θεός του φωτός, ακόμη και σαν ήλιος. 

Η λατρεία του θεού ήταν διαδεδομένη όχι μόνο στο λαό αλλά και 

στην ανώτερη τάξη και ο εκάστοτε άρχων ήταν ο επί γής εκπρόσωπος 

του Μίθρα . Το γεγονός αυτό μαρτυρείται ιστορικά το 2ο αιώνα μ.Χ. 

την εποχή των Αντωνίνων και των Σεβήρων. 

Αξιοσημείωτο για τη σπουδαιότητα που είχε στη θρησκεία των 

Περσών ο θεός αυτός είναι και το γεγονός, ότι οι Πέρσες τον 

επικαλούνταν στους όρκους τους 2 0 4 . 

Ο Μίθρας όμως κατ'εξοχήν για τον απλό λαό ήταν ο μεσάζων 

ανάμεσα στις θείες δυνάμεις και σ'αυτόν, πράγμα που διαφαίνεται ήδη 

από τη μαρτυρία του Πλουτάρχου2 0 5, όπου ο Μίθρας βρίσκεται 

201 
βλ. Widengren. G., Die Religionen Irans, σελ. 118 εξ. 

202 
βλ. Ε.Σδράκα, Εγχειρίδιον Ιστορίας των Θρησκευμάτων, Θεσ/νίκη 1976, σελ. 156. 

203 
βλ. Ψευδοκαλλισθένους, ο.π. 

βλ. Ξενοφώντος, Οικονομικός IV, 24, "ομνυμί σοι, τόν Μίθρην". Κύρου Παιδεία, VII, 5,52, "ου μά τον 

Μίθρην", και Αιλιανού, Ποικίλη Ιστορία Ι, 33, "νη τον Μίθραν". 

->05 
Περί "Ισιδος και Όσίριδος, 46, 369 D - 370 C ακόμη πρβλ. και τη μαρτυρία του Πλήθωνα που αναφέρεται 

στα "Μαγικά λόγια τών από Ζωροάστρου Μάγων" και την παραθέτει ο F. Cumont ο.π. τόμ. 2, σελ. 253 fragm 0109α. 
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ανάμεσα στο θεό του αγαθού και στο θεό του κακού: "μέσον δ'άμφοίν τον 

Μίθρην είναι· διό και Μίθρην Πέρσαι τον Μεοίτην όνομάζουσιν". Αν και 

αυτή η ερμηνεία είναι μεταγενέστερη 2 0 και αποδίδει ή εκφράζει το 

ηθικό στοιχείο του όρου μεσίτης, είναι επίσης αυτή που συνετέλεσε 

περισσότερο στην ευρύτατη διάδοση της λατρείας του θεού'κανένα όμως 

επίθετο που αντιστοιχεί στο ελληνικό όνομα μεσίτης δεν αποδίδεται στο 

Μίθρα από την ιερή γραμματεία των Περσών και εμείς δεν μπορούμε να 

το μεταφράσουμε εδώ παρά κατ'εικασίαν2 0 7. 

Ο όρος μεσίτης έχει πιθανώς κατ'αρχήν μια φυσική σημασία και 

είναι ακριβώς αυτή που διέκρινε και η πηγή που ακολουθεί εδώ ο 

Πλούταρχος, λέγοντας "μέσον δ'άμφοίν". Ο Μίθρας, καθώς είναι θεός του 

φωτός, έχει υψωθεί από τον αέρα και κατοικεί στη ζώνη που βρίσκεται 

ανάμεσα στον ουρανό και τον κάτω κόσμο · είναι ο Vayu, ή ακόμα 

περισσότερο πρέπει να θυμηθεί κανείς, όταν ήδη έχει αποβεί ένας θεός 

ηλιακός, ότι κατέχει μια θέση ανάμεσα σε μια σειρά από πλανήτες. Η 

ταύτιση του Μίθρα με τον Ηλιο που παρατηρούμε σ'αρκετές μαρτυρίες 

μας δίδεται ξεκάθαρα με τη μαρτυρία του Πρόκλου, "σέβουσι μεν τον τής 

'Αφροδίτης, Ίσιν αυτήν όνομάζοντες, σέβουσι δέ και τον του Κρόνου 

Μιθρανήλιον προσαγορεύοντες 2 0 8". 

Η λατρεία του Μίθρα γίνονταν σε σπηλιές σύμφωνα με μια 

βλ J.Bidez - F.Cumont, Textes et Monuments relatifs aux mystères de Mithra, Bruxelles 1896-1899, τ. 2, σελ 
303 Müller, Handschriftenreste aus Turfan II, Abhandl. Akad. Berlin 1904, σελ. 77, "Mithras grosser Gotterbote, 
Vermittler der Religion der Ausserwählten". 

207 
Π α άλλες ερμηνείες του όρου πρβλ Carl Clemen, Die griechischen und lateinischen Nachrichten über die 

persische Religion, σελ 157. Emil Benveniste, The Persian Religion, Paris 1929, σελ. 89 εξ. 

208 
Πρόκλου, όπου π., και Νόνου Πανοπολίτου, όπου π. και XL, 369. 
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παράδοση που την υποστηρίζει ο Εύβουλος και μας τη διασώζει ο 

Πορφύριος2 0 9. Σύμφωνα λοιπόν μ'αυτήν ο Ζωροάστρης σε μια φυσική 

σπηλιά πλούσια σε βλάστηση και σε νερά τίμησε πρώτος το Μίθρα σαν 

δημιουργό και πατέρα των πάντων. Μέσα σ'αυτή τη σπηλιά υπήρχε κατά 

κάποιο τρόπο η εικόνα του κόσμου που δημιούργησε ο Μίθρας αφού σε 

σύμμετρες αποστάσεις υπήρχαν σύμβολα των κοσμικών στοιχείων. Ο 

Θεοφύλακτος Σιμοκάτης πρέπει να έχει υπ'όψη του την παράδοση αυτή, 

ότι δηλαδή ο Μίθρας ήταν δημιουργός του κόσμου, όταν στο έργο του 

Ιστορία 2 1 0 ταυτίζει το Μίθρα με τους ψεύτικου θεούς και τον 

αντιπαραθέτει με τον αληθινό δημιουργό του κόσμου. Αυτή η παράδοση 

συνεχίστηκε κι απ'τους μεταγενέστερους μύστες του μιθράίσμού. Η δε 

μαρτυρία του σχολιαστή του Αλκιβιάδη21 ιμας λέει, ότι ο Ζωροάστρης 

από επτά ετών άρχισε να ασκείται στη σιωπή και να ζεί 

απομακρυσμένος. Τον αριθμό επτά (7) ο ίδιος ο Ζωροάστρης τον 

συσχετίζει με το θεό Μίθρα στον οτιοίο ο αριθμός αυτός ήταν πολύ 

αγαπητός. Πιθανόν ο σχολιαστής του Πλάτωνα κάνει λάθος όταν λέει, ότι 

209 
"Περί τοΟ έν Όδυσσεία Αντρου τών νυμφών, 6: "Πέρσαι τήν είς κάτω κάθοδον τών ψυχών και πάλιν 

εξοδον μυσταγωγοΟντες τελοϋσι τον μύστην, έπονομάσαντες σπήλαιο ν <τον> τόπον πρώτα μέν, ώς φησιν 
Εύβουλυς, Ζωροάστρου αυτοφυές σπήλαιον έν τοις πλησίον ορεσι τής Περσίδος άνθηρδν και πηγάς έχον 
άνιερώσαντος είς τιμήν τοΟ πάντων ποιητοΟ και πατρός Μίθρου, είκόνα φέροντος [αύτώ] του σπηλαίου τοΟ κόσμου, 
öv ό Μίθρας έδημιούργησε, τών δέ εντός κατά συμμέτρους αποστάσεις σύμβολα φερόντων τών κοσμικών στοιχείων 
και κλιμάτων μετά δέ τούτον τον Ζωροάστρην κρατήσαντος και παρά τοις άλλοις, δι'άντρων και σπηλαίων εϋτ'ουν 
αυτοφυών εΓτε χειροποίητων τάς τελετάς άποδιδόναι". 

210 
Ιστορία IV.1.78 "Είς τον ούρανόν άποβλεψας και του δημιουργού είς έννοιαν γεγονώς άγνομονών τε τους 

επίπλαστους θεούς τώ τε Μίθρα μηδέν τι τής ελπίδος προσενεγκάμενος είκότως ήμαύρωσε το τών κινδύνων 
όξύρροπον, και τήν πίστιν μεταβαλλόμενος μεταβάλλει καί τήν τύχην προς δεξιότητα". Προσέτι πρβλ. και 
Αριστείδου, Απολογία 3,2 εξ. Ωριγένους, Κατά Κέλσου VII,65, 740 εξ. Επιφανίου, Πανάριον ή Κατά αιρέσεων, 42, 
13 οι οποίοι θεωρούν τον ήλιο (Μίθρα) ψεύτικο θεό και τον αντιπαραβάλλουν με τον αληθινό. 

211 
Αλκιβιάδης Ι, 211 Ε: ""Η διά το τον λόγον τότε άρχεσθαι τελειοΰσθαι, ή διά το τον Ζωροάστρην ζ' 

γενόμενον ετών σιωπήσαι, είτα μετά λ' χρόνους έξηγήσασθαι τώ βασιλει τής δλης φιλοσοφίας, ή ώς τώ Μίθρα 

οίκείον τον ζ' αριθμόν, δν διαφερόντως οί Πέρσαι σέβουσιν". 
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από την ηλικία των επτά (7) χρόνων άρχισε να ασκείται στη σιωπή ο 

Ζωροάστρης αλλά είναι σωστό, ότι για επτά (7) χρόνια δεν ερχόταν σε 

επαφή με ανθρώπους όπως συνέβη και με τον Βούδδα. Παρόμοιες 

απομονώσεις σοφών από τον κόσμο έχουμε και στο πυθαγορισμό. Επίσης 

μια επιγραφή της Torrenova έχει δείξει οτι και στη λατρεία του Βάκχου 

υπήρχαν "σιγηταί"212. 

Αλλ'από την εποχή κι' όλας του Στράβωνα213 ο Μίθρας έχει 

ταυτιστεί με τον Ηλιο. Ο ίδιος συγγραφέας XI, 14,9 αναφέρει την 

παράδοση σύμφωνα με την οποία θυσιάστηκαν 20.000 άλογα σε μια 

γιορτή του Μίθρα που ονομαζόταν Mithrakana, γιορτή που έχει κάποια 

σχέση με τη δική μας πρωτοχρονιά. Αναφορικά με τη λατρεία των 

Περσών βασιλέων έχομε τη μαρτυρία του Δούρι214 που την 

επαναλαμβάνουν ο Αθηναίος215 και ο Ευστάθιος216 Θεσ/νίκης, óu 

στους Πέρσες βασιλείς επιτρέπεται να μεθούν μόνο τη μέρα που 

212 
πρβλ. J. Bidez-F. Gumont, Les mages Hellénisés τ.1, σελ. 28 πρβλ. American Journal of archaeol., XXXVn, 

1933, σελ. 263. 

2 1 3 Γεωγραφικά, XV, 5,20. 

βλ. Αθηναίου, Δειπνοσοφισταί (έκδ. Kaibel) Χ, 45.434 "γράφει ούτως περί τούτου (sc του τών Περσών 
βασιλέως) ΔοΟρις έν τη έβδομη τών ιστοριών έν μόνη τών εορτών τών αγομένων ύπο Περσών τω Μίθρη βασιλεύς 
μεθύσκεται και το Περσικόν όρχείται τών δέ λοιπών ουδείς κατά τήν Άσίαν, άλλα πάντες άπέχοντοα κατά την 
ήμέραν ταύτην τής όρχήσεως. Πέρσαι γαρ ώσπερ £ππεύειν ούτω και ορχείσθαι μανθάνουσι και νομίζουσι την έκ 
της εργασίας ταύτης κίνησιν εμμελή uva λαμβάνειν γυμνασίαν της του σώματος ρώμης". 

βλ. Αθηναίου, Δειπνοσοφισταί Χ, 45.434 d: "Δαρείος ô τους μάγους άνελών έπιγεγραμμένον είχεν έπί 
τού μνήματος ήδυνάμην και oîvov πίνειν πολύν και τούτον φέρειν καλώς. Κτησίας δέ παρ'Ινδοίς ψησιν ούκ είναι 
τώ βασιλεί μεθυσθήναι παρά δέ Πέρσαις τώ βασιλεΐ έφίεται μεθύσκεσθαι μια ήμερα, έν ή* θύουσι τώ Μίθρη". 

βλ. Ευσταθίου Θεσ/νίκης, "Εις Όδύσσειαν (έκδ. Αειψίας) 18,3:"παρά Πέρσαις, ώς φησι Δούρις, έφίεται 
τώ βασιλει μεθύσκεσθαι ήμερα μι4 έν ή τώ Μίθρα έθυον, δτε και το Περσικόν ώρχείτο τών δέ λοιπών ουδείς 
τηνικαύτα". 
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προσφέρουν θυσίες στο θεό Μίθρα, 

β. Αναιιτις (Αναϋτις) (Anahita) 

Η Αναϊτις , αν και δεν περιλαμβάνεται στην επτάδα του 

αρχικού περσικού πανθέου, είναι κατά τις μαρτυρίες του Διόδωρου 

Σικελιώτη218, κυρίως, του Στράβωνα219 και του Πλουτάρχου220 

περσική θεότητα που αντιστοιχεί στην ελληνική Αρτεμη2 2 1 και μερικές 

φορές και στην Αφροδίτη222. Εξ αιτίας της ταύτισης της με την 

217 
Το Αναϊτις είναι τοπικό επίθετο της θεάς της πόλης των Αναίων της ΜΑσίας. Το ουσιαστικό που 

εξυπακούεται είναι συνήθως Αρτεμις. Δηλ. όπως λέγεται Αρτεμις Εφεσία λέγεται και Αρτεμις Ανάίτις. Γράφεται 
μερικές φορές Αναιίτις. 

218 

βλ. Διόδωρου Σικελιώτη, Βιβλιοθήκη Cστoρική (εκδ. F.Vogel, Β Τ) V, 77, 3 εξ., "περί μέν ουν τών θέων ot 
Κρήτες τών παρ'αύτοίς λεγομένων γεννηθήναι τοιαΰτα μυθολογοΟσι τον μεν 'Απόλλωνα πλείστον χρόνον 

φανήναι περί Δήλον και Λυκίαν καί Δελφούς, την δ'Άρτεμιν περί την "Εφεσον και τον Πόντον, 6τι δέ την 
Περσίδα και τήν Κρήτην διόπερ από τών τόπων ή πράξεων τών παρ'έκάστοις συντελεσθείσα ν τον μέν Δήλιον και 
Λύκιον καί Πύθιον όνομάζεσθαι, τήν δΈφεσίαν καή Κρησίαν, έτι δέ Ταυροπόλον και Περσίαν, αμφοτέρων έν 
Κρήτη γεγεννημένων, τιμάται δέ καί παρά τοις Πέρσαις ή θεός αδτη διαφερόντως, καί μυστήρια ποιούσαν οί 
βάρβαροι, συντελούμενα παρ'έτέροις μέχρι τών νΟν χρόνων Άρτέμιδι Περσία". 

219 
βλ. Στράβωνος, Γεωγραφικά (έκδ. Α. Meineke, BT) XI, 8,4,512, "έπιθέμενοι αύτοίς (τοις Σάκαις) 

πανηγυρίζουσιν από τών λαφύρων ot ταύτη τότε τών Περσών στρατηγοί νύκτωρ άρδην αυτούς ήφάνισαν. Έ ν δέ 
τώ πεδίω πέτραν τινά προσχώματι συμπληρώσαντες ε£ς βουνοεϊδές σχήμα έπέθηκαν τείχος καί το τής Άναϊτιδος 
καί τών συμβώμων θεών ίερον ίδρύσαντο, Ώμανού καί Άναδάτου Περσικών δαιμόνων, απέδειξαν τε πανήγυριν 
κατ'έτος ίεράν, τά Σάκαια, ήν μέχρι νΟν έπιτελούσιν οϊ τά Ζήλα έχοντες ούτω γαρ καλοϋσι τον τόπον Εστί δέ 
ίεροδούλων πόλισμα το πλέον. Πομπήιος δέ προσθείς χώραν άξιόλογον καί τους έν αυτή συνοικίσας εις το τείχος 
μίαν τών πόλεων άπέφηνεν ών διέταξε μετά τήν Μιθριδάτου κατάλυσιν". 

220 
Βλ. Πλουτάρχου, Άρτοξέρξης (έκδ. Κ. Ziegler BT στο έργο Βίοι Παράλληλοι) 27:"τής .... 'Αρτέμιδος τής 

έν Έκβατάνοις, ήν Άναίτιν καλοΟσιν, ίέρειαν άπέδαξεν αυτήν (Άσπασίαν), δπως αγνή διάγη τόν έπίλοιπον 

βίον". Πρβλ. 'Επίσης Παυσανίου, 'Ελλάδος Περιήγησις (έκδ. J.H.C Schubart BT) III, 16, (6), 8 "διαμεμένηκεν eu 
καί νΟν τηλικοΟτο όνομα τή Ταυρική θεω, ώστε άμφισβητουσι μέν Καππαδόκες οί τον ΕΟξεινον οίκοΟντες τό 
άγαλμα είναι π α ρ ά σφίσιν, άμφισβητουσι δέ καί Λυδών οΐς εστίν 'Αρτέμιδος ιερόν Άναιίτιδος". 

221 
βλ Πλουτάρχου, Άρτοξέρξης, 27, και Παυσανίου, ' Ελλάδος περιήγησις, 3, 16, (6), 8. 

222 
βλ. Ηροδότου, Ιστορίη (έκδ. C.Hunde, SCBO). Ι, 131. "Έπιμεμαθήκασι δέ καί 

xf) Ούρανίη θύειν, π α ρ ά τε Άσσυρίων μαθόντες καί Άραβίων. Καλέουσι δέ Άσσύριοι τήν Άφροδίτην Μύλιττα, 
Άράβιοι δέ Άλιλάτ, Πέρσαι δέ Μίτραν". Αγαθίου, Περί τής Ιουστινιανού" βασιλείας, 11, 24, 'TÒ μέν γαρ παλαίον 
Δία τε καί Κρόνον καί τούτους δή απαντάς τους παρ"Έλλησι θρυλουμένους έτίμων θεούς, πλην γε o u δή αύτοίς 
ή προσηγορία ούχ ομοίως έσώζετο. αλλά Βήλον μέν τον Δία τυχόν, Σάνδην τε τον Ηρακλέα, καί Άναίτιδα τήν 
Άφροδίτην, καί άλλως τους άλλους έκάλουν ώς που Βηρωσσώ τε τώ Βαβυλωνίω, καί Άθηνοκλεί, καί Σιμάκω, τοίς 
τά αρχαιότατα τών Άσσυρίων τε καί Μήδων άναγραψαμένοις ίστόρηται". 
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Άρτεμη ονομάζεται Αναίτις 2 2 3 Άρτεμις, Περσική 2 2 4 Άρτεμις, ή 

Περσία Αρτεμις. Κι επειδή ιερό ζώο της ήταν ο ταύρος, καλούνταν 

και ταυροπόλος 2 2 6 και η γιορτή πού γίνονταν προς τιμή της 

ταυροπόλια. Τη θεά αυτή την τιμούσαν ιδιαίτερα οι Αρμένιοι2 2 7 όπως 

και οι Καππαδόκες και οι Μήδοι 2 2 8. Στα περσικά λέγεται Anahita. 

Στους Πέρσες ήταν η θεά που προστάτευε τα νερά των ποταμών 2 2 9 και 

ήταν συγχρόνως θεά της γονιμότητας της φύσης αλλά και των γυναικών* 

γιαυτό η περσική θεά παριστάνεται όχι σαν παρθένος αλλά σα γυναίκα 

που φέρει πλήθος μαστών όπως ακριβώς η Εφεσία Άρτεμις με το 

περίφημο πολύμαστο άγαλμα της, γνωστό από μεταγενέστερες 

223 
βλ. Παυσανίου, 'Ελλάδος περιήγησις, ό.π. 3, 16, (6), 8 '"Αρτέμιδος ιερόν Άναιίτιδος". 

224 
βλ Παυσανίου, 'Ελλάδος Περιήγησις, 7, 6, (4,) 6 "τοΟ 'Αδράστου τούτου χαλκήν είκόνα ανέθεσαν 

οί Λυδοί προ £εροΟ Περσικής 'Αρτέμιδος". 

225 
βλ Διόδωρου Σικελιώτη, Βιβλιοθήκη ίστορική, Ι, 77, 3 εξ. 

του αυτού, ό.π. Ι, 77, 3 εξ. και Πλουτάρχου, Λούκουλλος 24, "βόες ίεραί νέμονται Περσίας 'Αρτέμιδος, ήν 

μάλιστα θεών οί πέραν Εύφράτου βάρβαροι τιμώ σι". 

227 
Στράβωνος, Γεωγραφικά, (έκδ. Α. Meineke, BT) XI, 16, 532, "άπαντα μέν ούν τά τών Περσών ίερά καί 

Μήδοι καί 'Αρμένιοι τετιμήκασι, τά δε τής Άναίτιδος διαφερόντως 'Αρμένιοι" και του αυτού, Γεωγραφικά XII, 
3, 37 559 "ή Ζηλίτις έχει πόλιν Ζήλα δχουσαν τό ίερον τής Άναίτιδος, ήν περ καί ο£ 'Αρμένιοι σέβονται". 

228 
Στράβωνος, Γεωγραφικά, ό.π. XI, 16, 532. και Ισιδώρου Χαρακηνού, Σταθμοί Περσικοί ή Mansiones 

Parthicae στο έργο Geographi Graeci minores, τόμ.ίος, 244-256, 6 "εντεύθεν ή Μηδία ή άνω, σχοΐνοι λή καί άρχεται 
ευθύς πόλις Κογκοβάρ ένθα 'Αρτέμιδος ίερόν, σχοίνοι γ' είτα Βάτανα, μητρόπολις Μηδίας καί θησαυροφυλάκιον 
καί ίερόν, οπερ Άναίτιδος αεί θύουσιν σχοίνοι ιβ'". 

229 « 
Βλ Ηροδότου, Ιστορίη (έκδ. C.Hude, SCBO) Ι, 138. "ές ποταμον ôè ούτε ένουρέουσι ούτε έμπτυουσι, ου 

χείρας έναπονίζονται, ουδέ άλλον ούδένα περιορώσι, άλλα σέβονται ποταμούς μάλιστα". Πρβλ 'Επίσης 
Στράβωνος, Γεωγραφικά XV, 16, 733 "είς γαρ ποταμον ούτ'ουροΰσιν ούτε νίπτονται Πέρσαι, ουδέ λούονται, ούδδ 
νεκρον έμβάλλουσιν ούδ'άλλα τών δοκούντων είναι μυσαρών". 
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απομιμήσεις. Συνδέεται και με το Μίθρα 2 3 0 όπως και στο ελληνικό 

πάνθεο η Αρτεμις συνδέεται με το Φοίβο Απόλλωνα, Ήλιο. 

Ο Ξανθός ο Λυδός , που γράφει τον 5ο αιώνα π.Χ. πριν από 

τον Ηρόδοτο, λέει, ότι οι Μαγουσαίοι της Μ.Ασίας είχαν ναούς στη 

Λυδία. Η Αναιίτις, η περσική Αρτεμις, είχε ένα ναό στα Υπαιπα και 

άλλον στην Ιεροκαισάρεια. Κι αυτόν 2 3 2 τον τελευταίο πιστεύεται, o u 

τον είχε κτίσει ο Κύρος. Πρέπει να υπήρχε κι άλλος ναός στις Σάρδεις, 

πριν ο Αρταξέρξης ο Ώ χ ο ς βάλει εκεί ένα άγαλμα της θεάς 

Αναιίτιδας2 3 3 που βρήκε οπαδούς σ'όλη τη γύρω περιοχή 2 3 4 . Γνωστό 

επίσης είναι, ότι οι Πέρσες είχαν ένα ναό της Αναιίτιδας Αρτέμιδος 

στην Εφεσσο με τον περίφημο αρχιερέα Μεγαβύζη. Πληροφοριακά ακόμη 

230 
Στην Avesta η θεά Anahita προχωρούσε πάνω σ'ένα άρμα πού το έσερναν τέσσερα άσπρα άλογα και που 

ο συμβολισμός τους είναι παρόμοιος με το συμβολισμό που μας δίνει ο Δίων ο Χρυσόστομος (Λόγ. 39-60 (τόμ. Π, 
σελ. 11 έκδοσης von Armin), όταν αναφέρεται στο άρμα του Δία καί του Ηλιου, δηλ. τά άλογα συμβολίζουν: 
το πρώτο τον άνεμο 
το δεύτερο τη βροχή 
το τρίτο τη συννεφιά και 
το τέταρτο το λεπτό χαλάζι (Aban-Yast [ν], παρ. 11 και 120, τ.ΙΙ. σελ. 369, 394 Darmesteter). Ομοια καί ο Μίθρας 
ήταν ανεβασμένος σ'ένα τέθριππο (Mihir Yast 125, Τ.ΙΙ, σελ 475 Darmesteter) καί ο Sraosa σύρονταν από τέσσερα 
άσπρα άλογα που δέν έκαναν καθόλου σκιά, πιό γρήγορα απ'τούς ανέμους, τη βροχή και τα σύννεφα (Yasna 27-29 
πρβλ. Nyberg, Jonrnal Asiatique CXIX, 1931, σελ 101. 

231 
Για τον Ξάνθο το Λυδό καί τη διδασκαλία του πρβλ όσα διασώζει ο Διογένης ο Λαέρτιος στο έργο του 

"Βίοι Φιλοσόφων". 

232 
βλ Παυσανίου, Ελλάδος περιήγησις, 5,27,5 "Εστί γάρ Λυδοίς έπίκλησιν περσικοΓς ίερα Εν τε 

' Ιεροκαισάρεια καλούμενη πόλει καί έν ' Υπαίποις, έν έκατέρω δέ τών ίερών οίκημα τε καί έν τώ οίκήματί έστιν 
έπί βωμού τέφρα, χρόα δε ού κατά τέφραν εστίν αυτή τήν άλλην". Πρβλ του αυτού ο.π. 7, 6,6, "Οίδα δέ καί άνδρα 
αυτός Λυδον "Αδραστον ίδία καί ούκ από τοΟ κοινού τών Λυδών άμύναντα Έλλησι τοΟ δέ 'Αδράστου τούτου 
χαλκήν είκόνα ανέθεσαν οί Λυδοί προ ίεροΟ περσικής 'Αρτέμιδος, καί έγραψαν επίγραμμα ως τελευτήσειεν 
"Αδραστος εναντίον Λεοννάτω μαχόμενος υπέρ Ελλήνων". Επίσης πρβλ Tacitus, Annales III, 62 "altius 
Hierocaesarienses exposuere: Persicam apud se Dianam, delubrum rege Cyro dedicatum". 

233 
βλ. Κλήμεντος Αλεξανδρέως, (έκδ. O.Stahlin τόμ. 1-4, GCS). Προτρεπτικός, 65,6 "μετά πολλάς μέντοι 

οστερον περιόδους ετών ανθρωποειδή αγάλματα σέβειν αυτούς Βήρωσσος έν τρίτη Χαλδαϊκών παρίστησι, τούτο 
Άρταξέρξου τοΟ Δαρείου τοΟ "Ωχου είσηγησαμένου, ος πρώτος της 'Αφροδίτης Άναϋτιδος το άγαλμα άναστήσας 
έν Βαβυλώνι καί Σούσοις καί Έκβατάνοις Πέρσαις καί Βάκτροις καί Δαμασκώ καί Σάρδεσιν ύπέδαξε σέβειν". 

234 
βλ. Wissowa-Kroll, Realencyclop. der Altertumswissenschaft, στη λέξη Anaitis, στήλη 2030. 
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ξέρουμε, ότι ο ναός της Περγάμου είχε και κάποιο πυραιθείο όμοιο με 

κείνο της Μαγνησίας όπου η Αρτεμη είχε ταυτιστεί με την Αναιίτιδα, κι 

αυτό μας κάνει να σκεφθούμε, óu στην Πέργαμο ήταν πιθανή η λατρεία 

της Αναιίτιδας. Τέλος mó βόρεια στο Δασκύλιο υπάρχει ένα ανάγλυφο 

του 5ου αιώνα π.Χ. που παρουσιάζει μάγους να θυσιάζουν σύμφωνα με 

τους κανόνες του μασδείκού τυπικού235. Ολα αυτά δείχνουν ότι πρίν 

φτάσουν στα Αναια οι Ελληνες άποικοι ή οι Πέρσες κατακτητές, υπήρχε 

μια μεγάλη γυναικεία θεότητα των μικρασιατικών εντοπίων εθνοτήτων, 

πιθανώς η Κυβέλη, την οποία αργότερα οι μέν Ελληνες άποικοι ταύτισαν 

με την Αρτεμη, οι δέ Πέρσες κατακτητές με μιά δική τους αντίστοιχη 

θεά. Εκείνο που είναι πάντοτε κοινό είναι το τοπικό επίθετο Αναιίτις. 

Εκτός από τις μαρτυρίες που αναφέραμε ως τώρα που μας 

πληροφορούν, όπως είδαμε, για την κατά τόπους λατρεία της θεάς από 

τους Πέρσες, την ταύτιση της με την Αρτεμη Αφροδίτη καί τη σχέση της 

με το Μίθρα, έχομε μια ακόμη μαρτυρία του Αγαθία που ταυτίζει 

την Αναιίτιδα με την Αφροδίτη. Πράγματι η πηγή του Αγαθία ταυτίζει 

τους μασδεϊκούς θεούς με τους σημιτικούς, όπως γίνονταν στη Μ.Ασία 

από τους εκεί ευρισκόμενους μάγους. 

Για τη λατρεία της θεάς κατά την αχαιμενιδική εποχή δε 

γνωρίζομε αρκετά. Και θα μπορούσαμε να υποθέσουμε237, óu η μορφή 

βλ. F.Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain, (4η έκδ.), Paris 129, σελ, 135. 

βλ. Άγαθίου, περί της Ιουστινιανού βασιλείας. 2, 24, "το μέν γαρ παλαιό ν Δία τε καί Κρόνον καί τούτους 
δή απαντάς τους παρ'Έλλησι θρυλουμένους ετίμων θεούς, πλην γε δτι δή αύτοίς ή προσηγορία ούχ ομοίως 
έσώζετο. αλλά Βήλον μέν τον Δία τυχόν, Σάνδην τε τον ' Ηρακλεα, καί Άναίτιδα τήν Άφροδίτην, καί άλλως τους 
άλλους έκάλουν, ώς που Βηρωσσω τε τφ Βαβυλωνίω καί Άθηνοκλεΐ, καί Σιμάκω, τοις τα αρχαιότατα των 
Άσσυρίων τε καί Μήδων αναγραψαμένοις ίστόρηται". 

βλ. G.Widengren ό.π. 
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της κρύβεται πίσω από μια θεά της γής στην οποία θυσιάζει ο Κύρος ο 

Μεγάλος 2 3 8 . Το στοιχείο της θεάς είναι κυρίως το νερό. Οτι η λατρεία 

της θεάς είναι σημαντική, προκύπτει από μιά παρατήρηση του Κλήμεντα 

Αλεξανδρέα 2 3 9 που μας λέει, ó u ο Βηρωσσός διηγείται στο τρίτο 

βιβλίο της Χαλδαϊκής ιστορίας του, ότι στην εποχή του Αρταξέρξη του 

Β* στήθηκαν προτομές της θεάς Αναιίτιδας σ'όλη την αυτοκρατορία, δηλ. 

στη Βακτριανή, τα Εκβάτανα της Μηδίας, τα Σούσα, τη Βαβυλώνα, τη 

Δαμασκό, τις Σάρδεις, δηλαδή από την ανατολή μέχρι τη δύση. Υπάρχουν 

επίσης αλληγορικές παραστάσεις της θεάς στα νομίσματα της παρθικής 

περιόδου, όπως και σε πολύτιμους λίθους, μιας θεάς που κάθεται σε 

θρόνο ή που είναι όρθια και που την ταυτίζουν με την Anahita. 

Στα νομίσματα του βασιλιά των Βάκτρων Ευκρατίδη (175 π.Χ.) 

εμφανίζεται και μιά θεά Ναναία, η οποία σχετίζεται με την περσική θεά 

Anahita. Αυτή αργότερα απεικονίζεται μ'ένα φωτοστέφανο το οποίο 

ανάγεται στο διάδημα της Aredvi και μ'ένα σκήπτρο το οποίο 

θυμίζει το baresma. Σύμφωνα με τον Αιλιανό2 4 1 στο ναό της Αναιϋτιδας 

της Ελυμαίας διατηρούνταν λιοντάρια εξημερωμένα'αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η Anahita συγχωνεύτηκε με μια σημιτική θεότητα. 

Ο Διόδωρος 2 4 2, που έγραφε ανάμεσα στο 60 και στο 30 π.Χ., 

2 3 8 βλ Ξενοφώντος, Κύρου Παιδεία, 111,3,22 VIII.3,24 πρβλ. και Ηροδ. 1,131. 

239 
βλ. Κλήμεντος Αλεξανδρέως, Προτρεπτικός, 5, 65,3. 

2 4 0 βλ Yast, V,128. 

2 4 1 βλ Αιλιανού, ΧΙΙ,23. 

242 
βλ Διόδωρου Σικελιώτη, Βιβλική ιστορία 5, 63, 1 εξ. 
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εξηγεί την επιφυλακτικότητα που είχαν οι Πέρσες κατακτητές της Ασίας 

απέναντι στη θεά Kastabo, θεά αγαθοεργό που βοηθούσε τις 

εγκυμονούσες γυναίκες, με την ταύτιση της προς την περσική Anahita. 

Με την ίδια θεά όμως ταυτίζεται φανερά και η Περσική Αρτεμη 

που αναφέρει ο Διόδωρος στο V,77 εξ. Τα μυστήρια που τελούνται για 

χάρη της δεν μας είναι γνωστά, ξέρουμε όμως αντίθετα από μνημεία πως 

η Anahita έπαιζε σπουδαίο ρόλο στα μυστήρια του Μίθρα. 

Ο Πλούταρχος από το άλλο μέρος μας μιλά για μιά 

πολεμική θεά, κάποια αντίστοιχη με την ελληνική Αθηνά που με δυσκολία 

μπορούμε να την ταυτίσουμε με την Anahita που εξελληνίσθηκε το Ιο 

αιώνα μ.Χ. Ας θυμηθούμε όμως πως κι ο Ηρόδοτος μιλούσε για θυσία του 

Ξέρξη στη Τρωική Αθηνά. 

Ο ίδιος ο συγγραφέας 2 4 4, Πλούταρχος, συσχετίζει τη λατρεία 

της θεάς με τη θυσία αγελάδων κάτι που δέ μαρτυρείται από πουθενά 

αλλού και μας θυμίζει αιγυπτιακή λατρεία. 

Τώρα η πληροφορία για τον ιερό βράχο που τον πάτησε το ελάφι, 

την petra genetrix, σχετίζεται με την πληροφορία του Στράβωνα 2 4 5, ότι 

στα Ζήλα για να ιδρύσουν το ναό της Αναϋτιδας και του Ωμανού, τον 

κάλυψαν με χώμα ώστε να πάρει τη μορφή λόφου. 

Στις πολλές μαρτυρίες για την Anahita προστίθεται κι εκείνη του 

βλ. Πλουτάρχου, Αρτοξέρξης II και III. 

Βλ Πλουτάρχου, Λούκουλλος 24. 

βλ Στράβωνος, Γεωγραφικά XI, 8,4. 
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Ισιδώρου2 του Χαρακηνού που μας μιλάει για ένα ναό της θεάς στα 

Εκβάτανα, όπου έκαιε συνεχώς φωτιά. 

Ο Πολύβιος μας μιλάει για ένα ναό της Αναιίτιδας που ήθελε 

να καταστρέψει ο Αντίοχος ο Ρ στα 209 π.Χ. 

Μας διασώζονται και μικρά αγαλματίδια της Anahita όπως εκείνα 

που βρίσκονται στο Nihavand (μουσείο Τεχεράνης), στο Λούβρο, στο 

Βερολίνο2 4 8. 

Εκτός απ'αυτές τις μαρτυρίες υπάρχουν κι ελάχιστες άλλες που 

οι συγγραφείς τους μας δίνουν πληροφορίες για την απόκρυφη 

γραμματεία των Περσών. Σύμφωνα τώρα με τον Πορφύριο , που 

αναφέρεται σε κάποιο μιθραϊκό χρησμό που μιλάει για επτά πλανήτες, 

η Αναιίτις Αφροδίτη είναι πλανήτης. Σαν πλανήτης ακολουθεί εκείνον του 

Δία, ενώ ο Κρόνος ακολουθείται απ'τή γυναίκα του Ρέα. Η ομάδα των 

επτά θεών δημιουργών ταυτίζεται με τους πλανήτες κι αυτό είναι μια 

δοξασία του γνωστικισμού που έχει ανατολική καταγωγή . Την ίδια 

βλ Ισιδώρου ΧαρακηνοΟ. Σταθμοί Περσικοί η Mansionis Parthicae στο έργο Geographi Graeci minores, τ.ίος 

244-256. 

247 
βλ. Πολυβίου, Ιστορία Χ,27. 

βλ. Επίσης Wikander S., Feuerpriester κ.λπ., σελ 69. 

248 
Αυτά τα αγαλματίδια χρονολογούνται από το Wikander, Feuerpriester in Kleinasien und Iran, από το 77-

91μ.Χ. 

249 
βλ Porphyre, De philosophia ex oracuüs haurienda 1,138 (έκδ. ννο1ί=Εύσεβίου, Ευαγγ. πρ. V.c.14) "Οτι και 

μαγεύειν προτρέπουσιν οί θεοί", σελ 202 Α. Στο απόσπασμα αυτό ο Πορφύριος μιλάει για κάποιο μιθραϊκό 

χρησμό. 

2 SO 
βλ Bousset, Die Hauptprobleme der Gnosis, Göttingen 1937, σελ 9 εξ. βλ επίσης Wissowa-KroU, 

Realencyclopädie der Altertumswissenschaft στο λημα. "γνώσις", στήλη 1510 εξ. 



δοξασία για τους θεούς - πλανήτες μας αναφέρει κι ο Κλήμης ο 

Αλεξανδρέας , σύμφωνα με τον οποίο οι πλανήτες είναι εκείνοι που 

έχουν την "περίγεια διοίκηση" και κανόνιζαν τα σχετικά με τη ζωή των 

ανθρώπων. Σύμφωνα πάλι με μια άλλη δοξασία που μας διασώζει ο 

Κοσμάς Ιεροσολυμίτης2 5 2 υπήρχαν δυό σειρές θεών, "σύνοικοι θεοί", 

που από κοινού μοίραζαν τους πλανήτες. Αυτή η δοξασία βέβαια και 

σ'αυτή τη μορφή δε βρίσκεται πουθενά αλλού και δεν είναι ούτε χαλδαϊκή 

ούτε αιγυπτιακή γιατί και οι Χαλδαίοι και οι Αιγύπτιοι γνώριζαν μια 

ομάδα από δώδεκα θεούς (όπως μας το λέει και η προηγούμενη μας 

μαρτυρία) που ήταν κύριοι των δώδεκα ζωδίων και των δώδεκα 

μηνών2 5 3. Μια τελευταία μαρτυρία του Αθηναίου2 5 4 μας λέει, ó u ο 

Ζαριάδρης, που είναι αδελφός του Vistaspa, γεννήθηκε από την Αφροδίτη 

και τον Άδωνη. 

251 
βλ. Κλήμεντος Αλεξανδρέως, Στρωματείς 6, 16 (143,1) ' " Ε π τ ά μεν είσιν ο£ την μεγίστην δύναμιν έχοντες 

πρωτόγονοι αγγέλων Αρχοντες, επτά δέ καί ο£ άπό τών μαθημάτων τους πλανητας, είναι φασι αστέρας τήν 
περίγειον διοίκησαν έπιτελοΟντας, ύφ'ών κατά συμπάθειαν οί Χαλδαίοι πάντα γίνεσθαι νομίζουσι τά περί τον 
θνητον βίον". 

βλ J.Bidez-F.Cumont, Les mages Hellénises, τόμ. 2, σελ 271-273 που παράθετα ένα απόσπασμα του Κοσμά 

Ιεροσολυμίτη ο οποίος μιλάει για δυό σειρές θεών που από κοινού μοίραζαν τους πλανήτες. 

253 
βλ. Buche - Leclercq, Astrai, gr. σελ 184 Boll, Sphaera, σελ 476 εξ. 

βλ Jacoby, Die Fragmente der griechischen Historiker, no 125 fr. 5 σελ 660 κι ακόμα Αθηναίου, 

Δειπνοσοφισταί, τόμ. VI, XIII, 575Α στο The Loeb Classical Library, London 1970. 
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4. Αριμάν - Δαίμονες 

α. Αριμάν 

Ανάμεσα στους πρώτους σε σπουδαιότητα θεούς του περσικού 

πανθέου συγκαταλέγεται και ο Αριμάν. Ο όρος είναι εξελληνισμένη 

μορφή της περσικής λέξης Ahra Mainyu255 που είναι φωνητική 

απόδοση της σφηνοειδούς γραφής ^ " φ ^ Ξ Μ ' ! — ^ . και συμβολίζει 

το κακό πνεύμα της ζωροαστρικής θρησκείας. 

Για τη σημασία της λέξης Akra Mainyu δεν υπάρχει ομοφωνία. 

Γίνεται μάλλον δεκτή η άποψη 2 5 6 ότι η λέξη ahra σχετίζεται με τη 

ρίζα ah-και σημαίνει "εχθρικός", "μισών". Το όνομα Mainyu προέρχεται 

από τη ρίζα man - που δηλώνει την πνευματική δράση και χαρακτηρίζει 

το σχετικό όν σαν πνεύμα. Ahra Mainyu λοιπόν είναι το εχθρικό, το κακό 

πνεύμα. Δεχόμενοι αυτή την ερμηνεία του Ahra Mainyu μπορούμε 

να υποστηρίξουμε óu η γραφή Αρειμάνιος είναι συγκρητκτακή ελληνική 

απόδοση του όρου Akra Mainyu, καθώς ο όρος Αρειμάνιος 

προέρχεται2^ από τη δοτική του ονόματος Αρης που είναι ο εχθρικός, 

255 
Brandenstein W - Mayhofer Μ., Handbuch des Altpersischen, Wiesbaden 1964, σελ. 19. 

G. Widengren, Die Religionen Irans, Stuttgart 1965, σελ. 74, 18 και 76, 19 εξ. ακόμη για τη λέξη Mainyu 
πρβλ. και Christ. Bartholomae Altiranisches Wörterbuch, Strassburg 1904 στήλ. 1136 εξ. και Nyberg, Die Religionen 
des alten Iran, Leipzig 1928, σελ 103 εξ. όπου τονίζεται ότι η λέξη Mainyu σημαίνει κυρίως δράση, τη δράση μιας 
πνευματικής ύπαρξης. 

257 
Πρέπει να αναφέρουμε óu ο Αριμάν μνημονεύεται στις επιγραφές των Σασσανιδών, όχι όμως στις 

βασιλικές. Το γεγονός όμως ότι στο Kater ο Ariman δεν αναφέρεται στις βασιλικές επιγραφές δεν νομίζουμε ότι 
έχει ιδιαίτερη θεολογική σημασία. 

Etymologicon Magnum, Amsterdam 1967, σελ. 139, '"Αρειμάνιος" ό πολεμικός. Ώσπερ παρά τήν "Αρα 
δοτικήν γίνεται άρείφατος, ô πολεμικός, τουτέστιν ό έν πολέμοις ονομαζόμενος, ή ό πεφονευμένος, τον αυτόν 
τρόπον και αρειμάνιος διά της ει διφθόγγου παρά την "Αρα δοτικήν". 
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ο θεός του πολέμου στους Ελληνες. 

Από τους αρχαίους Ελληνες συγγραφείς ο Αριστοτέλης,2 5 9 ο 

Πλούταρχος, 2 6 0 ο Δαμάσκιος 2 6 1 και ο Ησύχιος 2 6 2 τον αναφέρουν 

σαν Αρειμάνιον και ο Αγαθίας 2 6 3 σαν Αριμάνην. Για το ποια θέση είχε 

στους Πέρσες ο Αριμάν, ή καλύτερα αν ήταν θεός ή δαίμονας, είναι ένα 

πρόβλημα που δεν απασχολεί μόνο τους σύγχρονους ιρανολόγους αλλά 

απασχόλησε και τους αρχαίους συγγραφείς. Ετσι λ.χ. ο Πλούταρχος 

στο έργο του "Εί καλώς εΐρηται το λάθε βιώσας", μιλώντας για τη 

δυαρχία των Περσών λέει: "τον δέ της εναντίας κύριον μοίρας εϊτε θεός, 

είτε δαίμων εστίν, "Αιδην Όνομάζουσιν". Σε άλλο έργο του 2 6 5 δίνει 

στην επονομασία δαίμων μεγαλύτερη βαρύτητα όταν λέει, "έτέρω τινι 

5 Βλ. Διογένους Λαέρτιου, Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμιον 1,8, "'Αριστοτέλης δ' έν πρώτω περί φιλοσοφίας .... δύο ... 

είναι αρχάς, αγαθόν δαίμονα καί κακόν δαίμονα και τώ μεν όνομα είναι Ζευς και Ώρομάσδης, τώ δέ "Αδης και 

Αρειμάνιος". 

Πλουτάρχου, Περί "Ισιδος καί Όσίριδος 46, 369D-370 C: Ούτος ούν (Ζωροάστρης) έκάλει τον μέν 

Ωρομάζην, τον δ' 'Αρειμάνιον. 

0Α1 

Δαμασκίου, 'Απορίαι καί λύσεις περί τών πρώτων άρχων. Εκδόθηκε από J. Kopp (Frankfurt 1826, Ruelle 
Paris 1889) 125: "Μάγοι καί π ά ν το άρειον γένος, ώς καί τούτο γράφει ό ΕΟδημος, οι μεν Τόπον, οι δέ Χρόνον 
καλοΟσι το νοητον άπαν καί το ήνωμένον, έξ ού διακριοήναι f| θεον αγαθόν καί δαίμονα κακόν, ή φώς καί σκότος 
πρό τούτων, ώς ένίους λέγειν, ούτοι δέ ούν καί αυτοί μετά τήν αδιάκριτο ν φύσιν διακρινομένην ποιου σι τήν διττή ν 
συστοιχίαν τών κρειττόνων, τής μεν ήγείσθαι τον Ώρομάσδη , τής δέ τον Αρειμάνιον". 

Ησυχίου, Λεξικόν, βλ στο στίχο., '"Αρειμάνιος, ό "Αιδης παρά Πέρσαις" και Etymolog. Magnum, βλ στο 

στίχο: Αρειμάνιος. 

Περί τής 'Ιουστινιανού βασιλείας 11,24 έκδ. Niebuhr "τον μέν γάρ αγαθόν είτε θεον είτε δημιουργό ν 

' Ορμισδάτην άποκαλοΟσιν Άριμάνης δέ όνομα τώ κακίστω καί όλεθρίω" καί παρακάτω "ταύτη γάρ οίονται τώ 

μέν άγαθώ κεχαρισμένα διαπονείσθαι, άνιάν δέ καί λυμαίνεσθαι τον Αριμάνην". 

2 6 4 C 60 1130 Α 

Πλουτάρχου, Περί του Ε τοΟ έν Δελφοίς 394Α: έτέρω τινι" θεώ, μάλλον δέ δαίμονι". 
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θεώ, μάλλον δέ δαίμονα". Στο έργο του 2 6 6 "Περί "Ισιδος καί 

Όσίριδος", που για μας είναι κείμενο πολύτιμο, γιατί φαίνεται να 

αντιπαρατίθεται εκεί η γνώμη μερικών μάγων με εκείνη του Ζωροάστρη, 

αναφέρει τα εξής: Μερικοί δέχονται την ύπαρξη δύο θεών ανταγωνιστών, 

ενός δημιουργού των καλών πραγμάτων, και ενός των κακών. Άλλοι, όπως 

ο Ζωροάστρης, δίνουν στην καλή αρχή το όνομα του θεού και σε κείνη 

των κακών το όνομα του δαίμονα. Η σημασία της διάκρισης αυτής που 

κάνει θα φανεί σαφέστερα αν θυμηθεί κανείς, ότι ο Πλούταρχος στο περί 

Ίσιδος καί Οσίριδος, όπως και σ'άλλα έργα του παρά τις μερικές 

παραλλαγές της διδασκαλίας θεωρεί κατά το παράδειγμα του Πλάτωνα 

τους δαίμονες σαν υπάρξεις ενδιάμεσες ανάμεσα στους θεούς και τους 

ανθρώπους, ανώτερες στη δύναμη από τους ανθρώπους, αλλά κατώτερες 

από τους θεούς. Βεβαιώνει λοιπόν στο χωρίο που αναφέραμε πως 

σύμφωνα με το Ζωροάστρη το πνεύμα του κακού δεν είναι καθόλου 

ισοδύναμο με κείνο του αγαθού, όπως υποστηρίζει κι ο Εύδημος ο 

Ρόδιος2 6·7 αυτή βέβαια είναι η ορθόδοξη μασδείκή διδασκαλία που 

ανυψώνει τον Ahura Mazda υπεράνω όλων των άλλων δυνάμεων ουρανίων 

και υποχθονίων.268 Αντίθετα σύμφωνα με τον Πλούταρχο οι άλλοι 

Πλουτάρχου, περί "Ισιδος καί Όσίριδος 46: "Νομίζουσι γαρ οί μεν θεούς είναι δύο καθάπερ άντιτέχνους, 
τον μέν αγαθών, τον δέ φαύλων δημιουργον. Οϊ δέ τον μέν άμείνονα θεον, τον δε έτερον δαίμονα καλούσαν ώσπερ 
Ζωροάστρη ό μάγος, " 

βλ. Διογένους Λαέρτιου, Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμιον 1, 6-9. 

0'fail 

Όμοια ο ζερβανισμός δεν θέτει τις δύο αντίθετες δυνάμεις στην ίδια σειρά. Ο Ormuzd κατέχει την 
ανώτερη δύναμη, ο Αριμάν εξασκεί για 9.000 χρόνια ένα είδος βασιλείας που του έχει παραχωρήσει ο Zervan. 

2 6 9 Περί "Ισιδος καί Όσίριδος 45-47 στήλ. 369D - 370D (έκδ. Nachstädt-Sievering 1935) "νομίζουσι ... οί μέν 
θεούς είναι δύο καθάπερ άντιτέχνους". 
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μάγοι θεωρούν το αγαθό και το κακό σα δύο θεούς ισοδύναμους κι αυτή 

η ισότητα διαπιστώνεται κι από άλλες μαρτυρίες. Εάν εξετάσουμε τα 

κείμενα μας που μιλούν για τον Αριμάν, θα δούμε ότι αυτός εδώ αλλού 

χαρακτηρίζεται ως θεός, όνομα που οι'Ελληνες ποτέ δεν θα έδιναν στους 

δαίμονες τους. Και καθώς αυτός ο θεός κατοικεί στα βάθη της γής τον 

ταυτίζουν με τον Αδη. 2 7 0 

Επί πλέον έχουν ανακαλυφθεί στου ναούς του Μίθρα πολυάριθμες 

αφιερώσεις deo Arimanio* όχι μόνο το πνεύμα του κακού αλλά και οι 

δαίμονες που του είναι υποτελείς ονομάζονται θεοί. 

Η μαρτυρία του Πλήθωνα2 7 1 ταιριάζει μ'αυτή του Πλουτάρχου. 

Ο σχολιαστής μας λέει, ότι κατά τη γνώμη του Πλουτάρχου ο 

Ζωροάστρης χώριζε τα όντα σε τρείς μοίρες. Την πρώτη μοίρα την 

ονόμαζε Ωρομάζη, κι αυτή είναι αυτό που οι λόγιοι ονομάζουν πατέρα, 

τη τελευταία την ονόμαζε Αριμάνη και τη μεσαία μοίρα Μίθρα. Σύμφωνα 

λοιπόν μ'όσα λέει ο ίδιος ο Πλήθων λίγο παρακάτω η μοίρα του Αριμάνη 

είναι θνητή σε αντίθεση με τη μοίρα του Ωρομάζη που είναι αιώνια και 

του Μίθρα που είναι έγχρονη και αίδια μαζί. 

Κι ενώ, όπως είδαμε, ο Πλούταρχος έθεσε το πρόβλημα αν ο 

Αρειμάνιος ήταν θεός ή δαίμονας, παρατηρούμε ότι ο ίδιος στο έργο του 

"Θεμιστοκλής" τον θεωρεί θεό. Από τις άλλες μας μαρτυρίες ο Διογένης 

βλ. Διογένους Λαέρτιου, Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμιον 1, 6-9 όπου αναφέρεται στον Εύδοξο της Κνίδου που 
βρίσκει στην περσική δυαρχία δύο αντίθετες θεότητες και τις ταυτίζει το μέν πνεύμα του καλού, Ωρομάζη, με το 
Δία, το θεό του φωτός, και το πνεύμα του κακού, τον Αριμάν, με τον Αδη, το κυρίαρχο των χθονίων σκοταδιών. 

271 
βλ. τον υπομνηματισμό του Πλήθωνος στα "Μαγικά λόγια τών από Ζωροάστρου Μάγων" που σώζεται 

σε διάφορους κώδικες πρβλ. C. Alexander, Traite des Lois de Plethon, σελ. 279 εξ. το ίδιο πράγμα περίπου λέει και 

σ'άλλο έργο του ο Πλήθων Plethon, (έκδ. Ι. Hardt, Catalog, codd. mss. Bibliothecae regiae vavaricae, τόμ. V σελ. 116 

Munich 1812. 
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ο Λαέρτιος, ο Πορφύριος και ο Αγαθίας τον θεωρούν επίσης θεό. Ολοι 

οι άλλοι σε αντίθεση με τους παραπάνω τον δέχονται σα δαίμονα. Η 

πηγή του Αγαθία272 ταυτίζει τους δύο μασδεϊκούς θεούς με τους δύο 

σημιτικούς όπως το έχουν κάνει παλαιότερα οι μάγοι της Μ. Ασίας. 

Πρέπει επίσης να παρατηρήσουμε, ότι για τον κακό θεό έχει το τύπο 

Αριμάνης, ενώ για τον αγαθό θεό τον τύπο Ορμισδάτης. Αυτό μας κάνει 

να πιστέψουμε ότι η πηγή του είχε κάποια παραφθορά όσο αφορά τα 

ονόματα των δύο πρώτων θεών. 

Ο Πορφύριος273 όχι μόνο τον ονομάζει θεό αλλά θεωρεί, óu και 

οι daevas είναι υποχείριοι του Αριμάν, και όπως ο ίδιος μας λέει, αυτό 

είναι μια δοξασία που τη δανείζεται από μερικούς πλατωνικούς, δοξασία 

όμως όπου φαίνεται καθαρά η επίδραση της ιρανικής δυαρχίας.274 Ο 

Bousset275 συσχετίζει τη δοξασία αυτή του Πορφυρίου με κείνη που 

μας αναφέρει ο Ψευδοκλήμης276 και καταλήγει, ότι αυτό προϋποθέτει 

μια κοινή πηγή που και για τις δύο μαρτυρίες ανέρχεται στην 

ελληνιστική εποχή. 

Και μια τελευταία μαρτυρία, εκείνη του Θεοδώρου 

272 
Περί τής 'Ιουστινιανού βασιλείας 11,24 έκδ. Niebuhr 

"'° Περί αποχής έμψυχων Π, 37-43. 

274 
F. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain. 4η εκδ. Paris 1929 σελ. 280 υποσημ. 53. 

2 7 5 Archiv fur Religionswissenschaft XXffl, 1915, 174-192. 

2 7 6 Ψευδοκλημέντια, Ομιλίαι VHI-IX Recogn. IV πρβλ Bousset, Archiv fur Religionswissenschaft ΧΧΠΙ, 1915, 

σελ 134-172 και παραπάνω σελ 153 εξ. 
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Μοψουεστίας , ταυτίζει τον Αριμάν με το Σατανά "καί έν μέν τώ 

πρώτω λόγω προστίθεμαι το μιαρον Περσών δόγμα, ö Ζαράδης 

είσηγήσατο, ήτοι περί του Ζουρουάμ, öv άρχηγον πάντων είσάγει, öv καί 

Τύχην καλεί καί ö u σπένδων, ίνα τέκη τον Όρμίσδαν ετεκεν εκείνον καί 

τον Σατανάν". 

Ο Βασίλειος Καισαρείας 2 7 8 μιλώντας για τους μαγουσαίους της 

Καππαδοκίας λέει πως "Ζαρνοΰάν uva έαυτοίς άρχηγον του γένους 

έπιφημίζουσι". Ο Ζερβάν δηλ. ο αρχηγός όλων των πραγμάτων έχει 

αποβεί ο δημιουργός της φυλής των μάγων. Βέβαια μια σύγκριση του 

κειμένου του Βασιλείου Καισαρείας με το κείμενο του Θεοδώρου 

Μοψουεστίας δε μας επιτρέπει να αμφιβάλλουμε, óu πρόκειται για μια 

σύγχυση που έκανε ο Βασίλειος Καισαρείας που είχε σαν πηγή μόνο 

προφορικές παραδόσεις. 

β. Οι δαίμονες 

Εκτός από τους παραπάνω θεούς του περσικού πανθέου και τα 

αγαθά πνεύματα που δημιούργησε ο Ahura Mazda στη θρησκεία των 

Περσών υπάρχουν και οι δαίμονες. To Vendidad μας δίνει τους 

καταλόγους των δαιμόνων όπου βλέπουμε μια σειρά από άγνωστα 

277 
βλ. Φωτίου, Βιβλιοθήκη (Migne, PG 103), 72,81 

2 7 8 Επιστολή 258, Migne, PG 32, 953. 
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279 

ονόματα. Iy 

Και οι αρχαίοι θεοί, που στο κατακτητικό πέρασμα τους 

συνάντησαν οι Πέρσες, συνέχισαν να ζουν και να λατρεύονται ως daevas 

από ορισμένες τάξεις λαού. Οι οπαδοί του Ζωροάστρη αυτούς τους 

ονόμαζαν "daevayasna".280 

Ο Δαρείος στην επιγραφή του περηφανεύεται, ότι 

κατέστρεψε το ιερό των daevas και απαγόρευσε τη λατρεία τους. Αν 

τώρα η λέξη "daevadana = "ιερό των daevas" χαρακτηρίζει το ναό του 

Μαρδούκ στη Βαβυλώνα, τότε και οι βαβυλώνιοι θεοί θα χαρακτηρίζονται 

ως daevas. 

Σύμφωνα τώρα με τις μαρτυρίες μ α ς 2 8 3 που αναφέρονται στην 

περσική δυαρχία, οι δαίμονες είναι δημιουργήματα του Ariman που 

δημιούργησε τόσους ακριβώς δαίμονες όσους Amesa Spentas 

δημιούργησε ο Ahura Mazda.2 8 5 Ας μη ξεχνάμε όμως ότι ο ίδιος 

279 
Τα ονόματα αυτά προσπάθησαν να τα συσχετίσουν με τα μηδικά πρβλ. G. Widengren, Die Religionen 

Irans, Stuttgart 1965, σελ. 114 εξ. 

2 8 0 βλ. G. Widengren, Die Religionen Irans, 1965, σελ. 115 εξ. 

281 
βλ J. Duchesne - Guillemin, La Religion de l'Iran Ancien, Paris 1962, σελ 68-69. Οι επιγραφές αυτές 

βρίσκονται συγκεντρωμένες στο Corpus Inscriptimum Iranicarum, Londres, Lund Humphries and Co. 

282 
βλ. G. Widengren, ό.π. σελ 115 και εξ. 

28^ 
Και συγκεκριμένα στο έργο του Πλουτάρχου Περί "Ισιδος και Όσίριδος. 

284 
Αναφέρεται αρχικά ο αριθμός 6 και έπειτα ο αριθμός 24, που όπως και πάλι θα δούμε στο υποκεφάλαιο 

το σχετικό με την περσική δυαρχία, σχετίζει τη πηγή του Πλουτάρχου με χαλδαϊκές δοξασίες. 

285 
Για το ίδιο σημείο έχουμε και τη μαρτυρία του Αρνόβιου (Adver. nation. IV, 12): magi.... suis in accitionibus 

memorant antitheos saepius obrepere pro accitis, esse autem hos quosdam materiis ex crassioribus Spiritus, qui deos se 

fingant nesciosque mendaciis et simulationibus ludant. 
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συγγραφέας (Πλούταρχος) αναρωτιέται εάν ο Ariman είναι θεός ή 

δαίμων, αντίληψη που τη συμμερίζονται και άλλοι, όπως φαίνεται από τις 

μαρτυρίες μας.2 8 6 Ας μη ξεχνάμε ακόμη, óu για τον Πλούταρχο όπως 

και για τον Πλάτωνα, οι δαίμονες είναι υπάρξεις ενδιάμεσες287 

ανάμεσα από θεούς και ανθρώπους που η δύναμη τους είναι μικρότερη 

απο τη δύναμη των θεών ανώτερη όμως από εκείνη των ανθρώπων. 

Ο Πορφύριος σ'ένα χωρίο που εμπνέεται από την περσική 

δυαρχία288 μας λέει, ότι αυτοί οι δαίμονες "βούλονται είναι θεοί" και 

αν κανείς δεχτεί γι αυτούς την ονομασία αντίθεοι ο κατ' εξοχήν 

αντίθεος289 είναι ο Ariman. 

Στον Ariman λοιπόν και στην ακολουθία του οι μάγοι πρόσφεραν 

θυσίες για να τους καθυσυχάσουν και να στρέψουν ευνοϊκά γι αυτούς τις 

κακές τους διαθέσεις.290 

Η διδασκαλία όμως του ορθόδοξου μασδεϊσμού απαγορεύει 

βλ. Πορφυρίου, περί αποχής έμψυχων, Π, 42 "προεστώσα (δαιμόνων) δύναμις θεός είναι μέγιστος" και 
Διογένους Λαέρτιου, Βίοι Φιλοσόφων, Προοιμίου 6-9 που αναφέρει τη γνώμη του Αριστοτέλη: "δύο .... είναι αρχάς, 
αγαθόν δαίμονα καί κακόν δαίμονα και τφ μεν όνομα είναι Ζευς και Ώρομάσδης, τφ δε "Αιδης και 'Αρειμάνιος. 
Πρβλ. καί Ιππολύτου, 1,2 

2ÎV7 
βλ. Πορφυρίου, Περί αποχής έμψυχων 11,36 πρβλ. επίσης Πλουτάρχου, Περί τών έκλελοαχότων χρηστηρίων, 

10, σελ 414 F τόμ. 111 σελ. 70 (έκδ. Paton-Siveking) που αναφέρει ο Ευσέβιος (Ευαγγελική προπαρασκευή V,4) "έμοί 
δέ δοκούσι πλείονας λυσαι καί μείζονας απορίας οί το τών δαιμόνων γένος έν μέσω θεών καί ανθρώπων και 
τρόπον τινά τήν κοινωνίαν ημών συνάγον είς ταυτο καί συνάπτον έξευρόντες, είτε Μάγων τών περί Ζωροάστρην 
ò λόγος οδτος έστιν εϋτε Θράκιος άπΌρφέως είτε Αίγύπτιος ή Φρύγιος". 

Πορφυρίου, Περί αποχής έμψυχων Π, 42 

289 
βλ Religions Orientales σελ 278 υποσημ. 42 

2 9 0 βλ. Κλήμεντος Αλεξανδρέως, Στρωματείς 3,6,48 (σελ. 218,17 εκδ. Stahlin) "Μάγοι λατρεύουσιν άγγέλοις 
καί δαίμοσιν" πρβλ. και Minucius Felix, Octavius 26,10 εξ. "magi.. non tantum sciunt daemonas, sed etiam quicquid 
miraculi ludunt, per daemonas faciunt: illis adspirantibus et infundentibus praestigias edunt" πρβλ επίσης Κυπριανού, 
"quod idola dii non sint" (έκδ. Hartel) 6 "Ostanes et formam veri Dei negat conspici posse et angelos veros sedi eius dicit 
adsistere". 
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αυστηρά κάθε προσφορά στους daevas και οι προσευχές πρέπει να 

αποδίδονται αποκλειστικά στους θεούς που δημιούργησε ο 

Ωρομάσδης. 2 9 1 Ο αληθινός πιστός έπρεπε να αποφύγει κάθε επαφή με 

τα ακάθαρτα πνεύματα, γιατί κάθε λατρεία που απέδιδαν στο πνεύμα του 

κακού αύξανε τη δύναμη του. Παρόλα αυτά υπήρχαν μάγοι που θυσίαζαν 

στους καταχθόνιους θεούς, θυσίες βέβαια διαφορετικές από εκείνες που 

θυσίαζαν στους θεούς του ουρανού και ίσως από τη λατρεία αυτή προήλθε 

και η αντίληψη ότι με τη βοήθεια των δαιμόνων οι μάγοι εκτελούσαν τη 

μαγική 2 9 2 (γοητική τέχνη). 

Τώρα απο τις πηγές μας μόνο ο Στράβων 2 9 3 αναφέρει 

ονομαστικά δύο δαίμονες που τους χαρακτηρίζει και συμβώμους στην 

Αναίτιδα. Τον Ωμανό και τον Αναδάτη των οποίων είδε σηκούς και ξόανα 

στην Καππαδοκία 2 9 4 . Με τον Ωμανό υπονοείται κατά τον Carl 

Clemen 2 9 5 ο Vohu Manah (αγαθός δαίμονας) και είναι θεότης που 

προστατεύει και τα κατοικίδια ζώα. 

291 
βλ. Vendidad, Fargard VII, 79 (194). Yast V, 94-95 πρβλ ακόμη: Darmesteter, Zend Avesta II, σελ. υποσημ. 

95. 

292 
βλ. λχ. Κλήμεντος Αλεξανδρέως, Προτρεπτικός 4, 58,3 "Μάγοι δε ήδη ασεβείας τής σφων αυτών ύπηρετας 

δαίμονας αυχοΟσιν, οίκέτας αυτούς έαυτοίς καταγράψαντες, τους κατηναγκασμένους δούλους ταΟς έπαοιδαΓς 
πεποιηκότες" πρβλ Lactantius, div. inst. (εκδ. Brandt) 16, 1 πρβλ και Αυγουστίνου, de civitate Dei (έκδ. Dombart) 
IX, Ι "Uli qui deos qosdam bonos, quosdam malos esse dixerunt daemones quoque appelaverunt nomine deorum" και 
Κλημέντια, Ομιλία Vili, 14 "Μαγείαν συνυπέδειξαν καί αστρονομίαν έδίδαξαν". 

293 
Γεωγραφικά (έκδ. Meineke) XI, 8,4 (512) "έν δέ τώ πεδίω πέτραν τινά προσχώματι συμπληρώσαντες είς 

βουνοειδές σχήμα έπέθηκαν τείχος καί το τής Άναίτιδος καί τών συμβώμων θεών ίερον ίδρύσαντο, ΏμανοΟ και 
Άναδάτου περσικών, δαιμόνων απέδειξαν τε πανήγυριν κατ'ετος ίεράν". 

2 9 4 ό.π. XI, 8,4 - XII, 3, 37.559 και XII 15, 733 εξ. 

295 
C. Clemen, Die griechischen und lateinischen Nachrichten über die persische Religion, Giessen 1920, σελ:145 

εξ-

98 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 

Η ΠΕΡΣΙΚΗ ΔΥΑΡΧΙΑ 

Η δυαρχία είναι επιστημονική και φιλοσοφική θεωρία που δηλώνει 

γενικά κάθε διδασκαλία που παραδέχεται την ύπαρξη δύο αρχών που δεν 

μπορούν να αναχθούν η μια στην άλλη και μερικά κάθε κοσμοθεωρία που 

παραδέχεται την ύπαρξη δύο τελείως ανεξαρτήτων απ'αλλήλων 

πρωταρχικών αρχών. 

Η δυαρχία γεννήθηκε και αναπτύχθηκε πρώτα στην Ανατολή με 

την επίδραση της θρησκείας. Επειτα έγινε αποδεκτή με χαρακτήρα 

καθαρά μεταφυσικό από τους έλληνες φιλοσόφους.1 "Συλλαβουσα δέ το 

ταύτον και το θάτερον, όμοιότησι και άνομοιότησιν αριθμών έκ διαφοράς 

όμολογίαν άπεργασαμένων ζωή τε του παντός έστιν εμφρων και αρμονία 

καΐ λόγος άγων πειθοι μεμιγμένην ανάγκην, ήν Είμαρμένην οί πολλοί 

καλοϋσιν, 'Εμπεδοκλής δέ φιλίαν όμοϋ και νείκος, 'Ηράκλειτος δέ 

"παλίντροπον άρμονίην κόσμου οκωσπερ λύρης καί τόξου", Παρμενίδης 

δέ φως καί σκότος, 'Αναξαγόρας δέ νουν καί άπειρίαν, Ζωροάστρης δέ 

θεον καί δαίμονα, τον μέν Ώρομάσδην καλών τον δ'Άρειμάνιον", και 

τέλος εμφανίσθηκε πάλι στη νεώτερη και στη σύγχρονη φιλοσοφία. 

Η θρησκευτική δυαρχία παραδέχεται ως αρχές του σύμπαντος δύο 

οντότητες που έχουν εξίσου βούληση και νόηση, ήτοι δύο θεούς 

προσωπικούς κι ελεύθερους από τους οποίους ο ένας είναι δημιουργός 

του αγαθού κι ο άλλος δημιουργός1 του κακού. Ως θρησκεία δε κατ' 

εξοχήν δυαρχική θεωρείται η θρησκεία του Ζωροάστρη. Ο Διογένης ο 

Βλ Πλουτάρχου, Περί της εν Τιμαίίή ψυχογονίας, c.27, στήλ. 1026Β (έκδ. Βερναρδάκη) τόμ. VI, σελ. 177 
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Λαέρτιος,2 συγγραφέας του 3ου μ.Χ. αιώνα, αναφέρεται στη δυαρχία 

επικαλούμενος όμως προγενέστερες του πηγές όπως τον Αριστοτέλη, 

τον Ερμιππο, τον Εύδοξο, το Θεόπομπο κι άλλους, κι αιτιολογεί την 

ύπαρξη της με τα εξής λόγια: "'Αριστοτέλης3 δ'έν πρώτω περί 

φιλοσοφίας καί πρεσβυτέρους εΓναι (τους μάγους) των Αιγυπτίων καί δύο 

κατ'αύτους είναι αρχάς, αγαθόν δαίμονα καί κακόν δαίμονα' καί τω μέν 

όνομα είναι Ζευς καί Ώρομάσδης, τω δέ "Αιδης καί Άρειμάνι ος. Φησί 

δέ τούτο καί "Ερμιππος έν τω πρώτω περί Μάγων καί Ευδοξος έν τη 

Περιόδω καί Θεόπομπος έν τη ογδόη τών Φιλιππικών". 

Εκείνος όμως ο οποίος αναπτύσσει διεξοδικά τη διδασκαλία της 

δυαρχίας είναι ο Πλούταρχος4 στο έργο του "Περί "Ισιδος καί 

Όσίριδος" (45-47 * 369D-370D),"Ei γάρ ουδέν άναιτίως πέφυκε γίγνεσθαι, 

αίτίαν δέ κακού τ'άγαθον ούκ άν παράσχοι, δει γένεσιν ιδίαν καί ώρχήν 

ώσπερ άγαθοϋ καί κακού την φύσιν δχειν", δηλαδή εάν είναι φυσικό να μη 

γίνεται τίποτε άνευ αιτίας, το αγαθό δεν είναι δυνατόν να δώσει αιτίαν 

κακού, πρέπει να υπάρχει εις την φύσιν μια άλλη αρχή, η οποία είναι 

αιτία του κακού, όπως είναι εκείνη, η οποία είναι αιτία του καλού. Και 

συνεχίζει ο Πλούταρχος μιλώντας για τη δυαρχική διδασκαλία:"Καί' 

δοκεΐ τούτο τοις πλείστοις καί σοφωτάτοις. Νομίζουσι γαρ οι μέν θεούς 

2 
Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμιον, 8-9. 

Στο πρόβλημα της δυαρχίας αναφέρεται ο Αριστοτέλης και σ'ένα έργο που διασώθηκε σε μας δηλ. στα 
Μεταφυσικά (XIV, 4), όπου λέει για τους μάγους: "το γέννησαν πρώτον άριστον τιθέασιν", που κατά τον Moulton 
καταλαμβάνει ο Ahura Mazda. 

4 Περί "Ισιδος καί Όσίριδος, 45-47, 369D-370D. 

Οπου παραπάνω. 
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είναι δύο καθάπερ άντιτέχνους, τον μέν αγαθών, τον δε φαύλων 

δημιουργονοί δέ τον μέν [γαρ] άμείνονα θεόν, τον δ'έτερον δαίμονα 

καλούσαν, ώσπερ Ζωροάστρης ό μάγος", ήτοι μερικοί δέχονται την 

ύπαρξη δύο θεών ανταγωνιστών δημιουργών, ο ένας των αγαθών, ο άλλος 

των κακών, οι άλλοι, όπως ο Ζωροάστρης ο μάγος, δίνουν στο καλό 

στοιχείο το όνομα του θεού και στο κακό το όνομα του δαίμονα. 

Αυτό το πολύτιμο κείμενο φαίνεται να αντιπαραβάλλει τη γνώμη 

μερικών μάγων με κείνη του Ζωροάστρη. Η σημασία αυτής της διάκρισης 

θα φανεί σαφέστερα, αν αναλογισθεί κανείς, ó u στο "Περί "Ισιδος και 

Όσίριδος" όπως και σ'άλλα έργα του ο Πλούταρχος, παρά τις διαφορές 

της διδασκαλίας του, που υπάρχουν σε μερικά σημεία, έχει πάντοτε 

θεωρήσει κατά το παράδειγμα του Πλάτωνα τους δαίμονες σαν 

ενδιάμεσες υπάρξεις ανάμεσα σε θεούς και σε ανθρώπους, ανώτερες 

απ'τις δυνάμεις των ανθρώπων αλλά κατώτερες απ'τις δυνάμεις των θεών. 

Βεβαιώνει λοιπόν στο χωρίο που αναφέρθηκε, ότι κατά τη γνώμη του 

Ζωροάστρη το πνεύμα του κακού δεν είναι καθόλου ισοδύναμο με το 

πνεύμα του αγαθού.6 Αυτό ακριβώς διδάσκει και η ορθόδοξη μασδεϊκή 

διδασκαλία, όταν ανυψώνει τον Ahura Mazda πάνω απ'όλες τις άλλες 

δυνάμεις, ουράνιες και καταχθόνιες.7 

Αντίθετα με τη γνώμη του Πλουτάρχου άλλοι μάγοι θεωρούν το 

πρβλ. Δαμασκίου, Άπορίαι και λύσεις περί τών πρώτων άρχων C 125 (έκδ. Ruelle) "Μάγοι δέ και π ά ν το 
Λρειον γένος, ώς καί τοΟτο γράφει ό Εύδημος (fr. 117 Spengel), οι μέν Τόπον, ο£ δε Χρόνον καλοΟσι το νοητον 
άπαν καί το ήνωμένον, έξ ου διακριθώ ναι ή θεόν αγαθόν καί δαίμονα κακόν, ή φώς καί σκότος προ τούτων, ώς 
ένίους λέγειν, ούτοι δε ούν καί αυτοί μετά την άδιάκριτον φύσιν διακρινομένην ποιοΰσι την διττήν συστοιχίαν 
τών κρηττόνων, καί τής μέν ήγείσθαι τον Ώρομάσδην, τής ôè τον Άρειμάνιον". 

Ομοια και ο ζερβανασμός δέχεται δύο αντίθετες θείες δυνάμεις της ίδιας τάξης. Ο Ormuzd κατέχει την 

ανώτατη δύναμη, ενώ ο Αριμάν εξασκεί κατά τη διάρκεια των 9000 χρόνων την αντιβασιλεία που του παρέχει ο 

Zervan. Πρβλ. επίσης και Nyberg, Journal Asiatique, CCXIX 1931, σελ. 76 και εξ. 
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αγαθό και το κακό σα δύο θεούς ισοδύναμους. Αυτή η ισοδυναμία 

διαπιστώνεται από πολυάριθμες μαρτυρίες. Αν εξετάσουμε τα κείμενα 

που μας μιλούν για τον Ariman, θα δούμε πως αυτός σε πολλές αναφορές 

χαρακτηρίζεται ως θεός, όνομα που ποτέ οι Έλληνες δεν δίνουν στους 

δαίμονες.8 

Και ο Ζωροάστρης ονόμαζε τον Ωρομάζην θεόν, τον Αρειμάνιον 

δαίμονα, και πρόσθετε, ότι απ' τα πράγματα που υποπίπτουν στις 

αισθήσεις μας ο πρώτος έμοιαζε πάρα πολύ με το φώς ο δε άλλος 

αντίθετα με το σκότος και με την άγνοια, και ότι το μέσον μεταξύ αυτών 

κατείχεν ο Μίθρης γι' αυτό και Μίθρην ονομάζουν οι Πέρσες "τον 

Μεσίτην. ' ' 

Οσο αφορά τώρα την ουσία της φύσης του Ωρομάζη, σ'ότι μας 

δίνει ο Πλούταρχος πρέπει να αντιπαραθέσουμε και τη μαρτυρία του 

Πορφυρίου9 "Έπεί καί του θεού, ώς παρά των μάγων έπυνθάνετο (δηλ. 

ό Πυθαγόρας), öv 'Ωρομάζην καλοϋσιν εκείνοι, έοικέναι το μεν σώμα 

φωτί, τήν δέ ψυχήν άληθεία". Από την αντιπαράθεση αυτή του κειμένου 

του Πορφυρίου με το κείμενο του Πλουτάρχου διαπιστώνουμε, ότι το 

κείμενο του Πλουτάρχου έχει κάποιο κενό που θα μπορούσαμε να το 

συμπληρώσουμε "φωτί μάλιστα των αισθητών <καί άληθεία των 

αναίσθητων>". Αυτό το τελευταίο μέρος της φράσης απαιτείται από το 

"καί άγνοια"1 0, που αντιτίθεται στο προηγούμενο μέρος. Σύμφωνα τώρα 

Πρβλ. και όσα είπαμε για τον Αριμάν στη σχετική σελίδα της εργασίας μας. 

α 
Βίος Πυθαγόρου (έκδ. Nauck), 41 

Οσο αφορά το "άγνοια" βλ. Πλουτάρχου, Et καλώς εΓρηται το λάθε βιώσας (εκδ. Pohlenz), 1130 Ε, τόμ. VI,2, 

1959 "άδοξία καί άγνοια" κλπ. και για το "σκότος" πάλι στο ίδιο έργο του Πλουτάρχου, EC καλώς κλπ. (1130 BC). 
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με τον ίδιο τον συγγραφέα, σ'ένα άλλο έργο1 1 του, οι μάγοι που 

λάτρευαν τον Ωρομάζη φορούσαν άσπρα ρούχα, "προς τον "Αιδην καί το 

σκότος άντιταττομενοι, τφ δέ φωτεινφ καί λαμπρφ συνεξομοιοΰντες 

εαυτούς". Παρακάτω ο συγγραφέας συνεχίζει λέγοντας πόας ο 

Ζωροάστρης δίδαξε τους μάγους να λατρεύουν τους δύο αυτούς θεούς, 

πράγμα που εμείς θα το εξετάσουμε στο σχετικό κεφάλαιο της λατρείας 

και των θυσιών, και συνεχίζει μ'όσα οι μάγοι λένε για τους δύο αυτούς 

θεούς, τα οποία βέβαια ο Ελληνας συγγραφέας χαρακτηρίζει σαν "πολλά 

καί μυθώδη". 

Σύμφωνα λοιπόν με τα "πολλά καί μυθώδη" των μάγων ο μεν 

Ωρομάζης, λένε, ότι γεννήθηκε από το καθαρώτατο φώς, ο δε Αρειμάνιος 

από το σκότος, βρίσκονται δε σε διαρκή πόλεμο μεταξύ τους. Κι ο μεν 

πρώτος δημιούργησε έξι θεούς (τον ένα της εύνοιας, το δεύτερο της 

αληθείας, τον τρίτο της δικαιοσύνης· από τους άλλους δε τρεις τον ένα 

έκανε δημιουργό της σοφίας, τον άλλο του πλούτου, και τον τρίτο της 

ηδονής και ευχαρίστησης η οποία συνοδεύει τις καλές πράξεις). Ο δε 

δεύτερος έκανε άλλους τόσους θεούς εφοδιασμένους με τέχνες τρόπον 

uva αντίθετες στις τέχνες των πρώτων. Επειτα, ο μεν Ωρομάζης 

τριπλασιάζοντας το ανάστημα του απομακρύνθηκε από τον ήλιο τόσο, 

όσο απέχει το άστρο αυτό από τη γή, και στόλισε τον ουρανό μ'αστέρια, 

επικεφαλής των οποίων έθεσε τον Σείριο, φύλακα κι επόπτη αυτών. Αφού 

δε δημιούργησε άλλους είκοσι τέσσερις θεούς, τους έκλεισε μέσα σ'ένα 

αβγό. Αλλ'οι θεοί που έπλασε ο Ariman, ίσοι στον αριθμό, έσπασαν αυτό 

Αίτίαι Ρωμαϊκού (έκδ. Βερναρδάκη), 26 Ε σελ. 267 πρβλ. smoTic:Fouüles de Doura-Europos, σελ. 61 εξ. Fr. 
Dölger, Antike und Christentum, τ.5 1936, σελ. 68εξ. Πρβλ. Επίσης Διογένους Λαέρτιου, Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμον 
7 "τούτων 6è έσθής μεν λευκή, στιβάς δέ εύνή". 
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το αβγό κχ έβγαλαν έξω τους θεούς που ήταν κλεισμένοι σ'αυτό. Ετσι 

αναμίχθηκαν τα κακά με τα καλά. Αλλά θα έλθει καιρός που όρισε η 

μοίρα και τότε ο Αρειμάνιος θα φέρει στον κόσμο την πανούκλα και την 

πείνα κι αυτός θ'απολεσθεί και θα εξαφανισθεί. Τότε η γή θα γίνει 

επίπεδη και ομαλή, οι άνθρωποι περισσότερο ευτυχισμένοι και 

ομόγλωσσοι θα ζουν όλοι την ίδια ζωή και θα έχουν μια και την αυτή 

κυβέρνηση. Ο Θεόπομπος μάλιστα λέει, ότι σύμφωνα με τις δοξασίες των 

μάγων μια ο ένας και μια ο άλλος από τους δύο αυτούς θεούς θα 

υπερισχύει για τρείς χιλιάδες χρόνια κι ο άλλος θα υποτάσσεται, και για 

άλλες τρείς χιλιάδες χρόνια θ'αγωνίζονται ο ένας ενάντια στον άλλο κι 

ο ένας θα καταστρέφει τα έργα του άλλου. Τέλος θα νικηθεί ο Αδης και 

τότε οι άνθρωποι θα είναι ευτυχισμένοι, δεν θα έχουν ανάγκη από τροφή 

και το σώμα τους δε θα ρίχνει σκιά. Ο θεός, ο οποίος θα έχει επιτύχει 

αυτά, τώρα θα ησυχάζει και θ'αναπαύεται, αλλά για λίγο μόνο καιρό, 

άλλωστε όχι μακρύ για ένα θεό, αλλά μετρημένο, όπως είναι ο ύπνος του 

ανθρώπου που κοιμάται. Οι μύθοι λοιπόν των μάγων είναι τέτοιοι. 

Σύμφωνα με τη μυθολογία των Περσών μάγων που παραθέτει ο 

Πλούταρχος, στους έξι καλούς θεούς που δημιούργησε ο Ωρομάζης 

αναγνωρίζουμε τους έξι Amesa Spentas ή Αγίους Αθανάτους. Είναι οι 

πρώτες θεότητες που έχουν βγεί από τον Ahura Mazda και που ο 

χαρακτήρας τους είναι ταυτόχρονα πνευματικός και ηθικός. Η ταύτιση 

είναι βέβαιη αλλά η δυσκολία αρχίζει από τότε που θέλουμε να 

αποδώσουμε τα ονόματα που απαριθμεί ο Πλούταρχος στις έξι 

αφηρημένες θεότητες του μασδείσμοΐ).12 Εάν η αντιστοιχία εφαρμόζεται 

12 Windischmann, Zoroastrische Studien, σελ. 283 Ρ de Lagarde, Abhandlungen, σελ. 127 και εξ. Darmesteter, 
Zend-Avesta τ L. Ι, σελ. 22 και εξ. Gray, Archiv fur Religionswissenschaft ΙΠ, 1904, σελ. 370 εξ. C. Clemen, Die 
griechischen und lateinischen Nachrichten über die persische Religion, σελ 162 εξ. 
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με κάποια επαρκή πιθανότητα για τους τέσσερις πρώτους Amesa 

Spentas, πρέπει να ομολογήσουμε ότι υπάρχει αμφισβήτηση για τους δύο 

τελευταίους Haurvatat και Ameretat δηλαδή την υγεία και την αθανασία. 

Ο Ε. Benveniste στηριζόμενος σε μια μελέτη του Geiger1 4, που έχει 

αποδείξει την αστάθεια της μασδεϊκής θεολογίας, αναφορικά με τα 

ονόματα των έξι αρχαγγέλων (Amesa Spentas) που περιβάλλουν τον 

ύψιστο θεό, είπε, ότι τα τρία τελευταία ονόματα αναφέρονται ή 

αποδίδονται στην πραγματικότητα σε άλλους Yazatas κι αυτό το 

συμπέρασμα είναι αρκετά ελκυστικό. 

Ο Φίλων ο Βύβλιος15 αναφέρει ó u ο θεός είναι "πατήρ ευνομίας 

και δικαιοσύνης, αυτοδίδακτος, φυσικός καί τέλειος και σοφός καί ίεροϋ 

φυσικού μόνος εύρέτης". δηλαδή από τους έξι Amesa Spentas αναφέρει 

μόνο δύο, την ευνομία και τη δικαιοσύνη, και τους άλλους τους αποδίδει 

σαν ιδιότητες του ίδιου του θεού. 

Ο κακός θεός δημιούργησε θεούς όσους και ο καλός. Αυτό το 

σημείο συμφωνεί με τη διδασκαλία των μασδεϊκών βιβλίων σύμφωνα με 

τα οποία ο Αριμάν δημιούργησε έξι δαίμονες που αντιτίθενται στους έξι 

Amesa Spentas.1 Συνεχίζοντας ο Πλούταρχος μας δίνει τα πλαίσια του 

χώρου όπου κατοικοεδρεύει ο ύψιστος θεός. Τοποθετεί τον Ωρομάζη σε 

1 3 The Persian Religion, Paris 1929, σελ. 69-117. 

14 
Die Amesa Spentas, Vienne 1920 

1 5 Ευσεβίου, Ευαγγελική προπαρασκευή I, 10.42 Α (τόμ. Ι σ.56 Gifford = F.H.G., III, σ.572, fr.9) ΒΕΠ τόμ. 

1 6 Vendidad, Farg. Χ 9-10 (σελ. 175 Darmesteter) XIX, 43 (274) Bundahis I, 24 XXVIII, 7(1, σελ. 10 και 128 του 

West). 
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ίση απόσταση από τον ήλιο απ'όσο ο ήλιος απέχει από τη γή. Για τον 

εντοπισμό του χώρου που μένει ο Ωρομάζης θα μας μιλήσει ο 

Πλήθωνας στο σχολιασμό του που αναφέρεται στο συγκεκριμένο 

απόσπασμα του Πλουτάρχου και θα μας απασχολήσει παρακάτω. 

Και η Avesta τοποθετεί τον Ahura Mazda στα ύψη των υψών18, 

δηλαδή εκεί όπου λένε o u είναι ο ήλιος, στον τρίτο 1 9 ουρανό. Ας 

σημειώσουμε ότι ο τρίτος ουρανός μας θυμίζει ότι ο Ωρομάζης αύξησε 

το ανάστημα του τρεις φορές. Η ζώνη του Ηλίου σύμφωνα μ'αυτήν την 

αρχαία κοσμολογία2 0 ήταν πάνω από τη ζώνη της σελήνης κι από τη 

ζώνη των άστρων.Ίσως σ'αυτή τη δοξασία αναφέρεται και ο Πλούταρχος, 

αν και δεν φαίνεται να την έχει κατανοήσει σωστά, γιατί για ένα'Ελληνα 

σαν τον Πλούταρχο ο ήλιος ήταν αναγκαστικά πιο κοντά σε μας από τα 

άστρα. Η δημιουργία των άστρων, όπως εκτίθεται στο κεφ. II του 

Bundahis (έκδ. West), δεν συμφωνεί με όσα μας λέει ο Πλούταρχος. 

Οσο αφορά το Σείριο, αντικαθιστά εδώ τον Τιστρία, άστρο 

ονομαστό και εξαιρετικό, που ο Ahura Mazda είχε εγκαταστήσει σαν 

κύριο και επόπτη όλων των άλλων άστρων, όπως είχε τοποθετήσει τον 

Ζαρατούστρα επόπτη των ανθρώπων.21 Εξάλλου οι μάγοι έδιναν μεγάλη 

17 

Μαγικά λόγια τών από Ζωροάστρου Μάγων έξηγηθέντα παρά Πλήθωνος. 

1 8 Πρβλ. Yasna XXXVI, 6(14) και LVIII, 28(21) 

1 9 Πρβλ. Darmesteter J., Le Zend - Avesta, I-III, Paris 1892-1893 Συντομογραφία ZA I-III, σελ. 262, υποσημ. 12 

20 
Βλ Ιωάννη ΛυδοΟ, Περί μηνών 11,4 (εκδ. R. Wunsch) σελ 21 πρβλ επίσης άποψη Κράτητος στον Αετιο 

11,15,6 (Doxographi graeci σελίς 345): "Περί τάξεως αστέρων .... άνωτάτω πάντων τον ήλιον τετάχθαι, μετ'αύτον 

δε την σελήνην, οπό ôè αύτοος τα απλανή τών άστρων καί τους πλανήτας". 

2 1 Πρβλ. Yast VII, 44 II σελ 426 Darmesteter. και Mainog-i-Khirad e 49, III σελ. 190 του West. 
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σημασία στο άστρο αυτό που το θεωρούσαν δημιουργό της ευεργετικής 

βροχής, αντίπαλο του δαίμονα της ξηρασίας.2 2 Ο ύμνος της Avesta,23 

που μιλάει για τον Τιστρία και συμφωνεί με τον Πλούταρχο, ανάγεται 

στην εποχή των Αχαιμενιδών και μας επιτρέπει να καταλάβουμε τον 

ουσιαστικό χαρακτήρα που είχε η αστρική θεότητα του Τιστρία, 

δημιουργού της βροχής και της ξηρασίας. Οταν η γή καιγόταν από τη 

δίψα, ο Τιστρία κατέβαινε στον Ωκεανό, έπαιρνε νερό, το ανέβαζε στους 

ουρανούς, σχημάτιζε σύννεφα βαριά, που τα σκόρπιζαν οι άνεμοι σ'όλες 

τις χώρες για να τις ποτίσει. Οταν ο Ahura Mazda ήθελε να καταστρέψει 

τη διαφθορά της γής μ'ένα κατακλυσμό, ο Τιστρία έβρεχε για 30 μέρες 

και 30 νύχτες, μέχρι που η βροχή πλημμύριζε κι έφθανε στο ύψος των 

ανθρώπων. Ο κατακλυσμός όμως αυτός ήταν ένα σπάνιο γεγονός της ζωής 

του κόσμου. 

Συνήθως ο Τιστρία ήταν ένας ευεργετικός και καλός θεός που 

μοίραζε τα ευεργετικά και τα σωτήρια νερά, προστάτης κάθε 

γονιμότητας. Οταν έπεφταν τα γόνιμα νερά, τα φυτά φύτρωναν όπως τα 

μαλλιά στα κεφάλια των ανθρώπων. Η Avesta που στερούνταν την 

αστρολογία εξηγούσε με αξιοσημείωτη συνέπεια στα γεωπονικά, την 

πίστη πως σύμφωνα με την ανατολή του Τιστρία η σοδειά θα ήταν καλή 

ή άσχημη. 

Αυτό το πράγμα έκανε να υπάρχει στη Συρία μια συσχέτιση 

ανάμεσα στον Τιστρία και στον Άδωνη που οι γιορτές του ήταν 

αγροτικές κι είχαν σχέση με την καλλιέργεια της γής. 

W. Gundel, Realencyclopaidie, στη λέξη "Sirius", στήλη 334 εξ. 

βλ. Yasna VIII, 44 τόμ. II σελ. 426 μετάφραση Darmesteter. 
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Σχετικά με τη δημιουργία των είκοσι τεσσάρων θεών από τον 

Ωρομάσδη και των αντιστοίχων από τον Αριμάν πουθενά στην παχλαβί 

παράδοση δεν υπάρχει μνεία αυτής της δημιουργίας. Ο Darmesteter24 

παρατηρεί πως αν προσθέσουμε σε αυτούς τους είκοσι τέσσερις θεούς 

τους έξι Amesa Spentas θα έχουμε τον αριθμό τριάντα που είναι ο 

αριθμός που προσδιορίζει τις θεότητες που αντιστοιχούν με κείνες τις 

ημέρες του μήνα, υπόθεση με την οποία συμφωνεί κι ένα συριακό 

κείμενο.25 

Αλλοι έχουν υποθέσει, ότι αντιστοιχούν με τα είκοσι τέσσερα 

άστρα της θεολογίας των Χαλδαίων26, που προσδιορίζουν το μέρος 

όπου βρίσκονται οι ζωντανοί και εκείνο όπου βρίσκονται οι νεκροί και 

που είναι οι κριταί όλων των πραγμάτων. Ο C. Clemen27 έχει κάνει 

άλλες υποθέσεις, αλλά κανένας από αυτούς τους συσχετισμούς δεν είναι 

καθοριστικός. Γενικά ο μύθος που συνοψίζει ο Πλούταρχος εδώ είναι 

δυσερμήνευτος. 

Οσο αφορά το σημείο που οι είκοσι τέσσερις δαίμονες που 

δημιούργησε ο Αρειμάνιος έσπασαν το αβγό και αναμίχθηκαν τα καλά με 

^ Ormuzd et Ahriman, 1877, σελ. 269. 

25 
Ενα κείμενο που ανέρχεται πιθανώς στην εποχή των Σασσανιδών και προέρχεται από ένα βιβλίο ανώνυμο 

εναντίον των αιρέσεων και διατηρείται σ'ένα χειρόγραφο του 9ου αιώνα. Το έχει δημοσιεύσει ο Rahmani, Studia 
Syriaca, fase. IV, 1909, σελ. 1-2. Το έχει επανεκδόσει και μεταφράσει ο Nyberg, Journal Asiatique CCXIV 1929 σελ. 
239 και Journal Asiatique CCXEX 1931, σελ 85 ένα απόσπασμα του καμένου παρατίθεται στις σελίδες 101-103 του 
δεύτερου τόμου του F. Cumont. 

Βλ. Διόδωρου Σικελιώτη, Βιβλιοθήκη ιστορική (εκδ. F.Vogel, BT), Π, 31,4. 

27 
Die griechischen und lateinischen Nachrichten über die persische Religion, Giessen 1920, σελ 166 
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τα κακά, ο Windischmann28 το συσχέτισε με το χωρίο του Mainog-i-

Khirad29 XLIV, 7 όπου ο κόσμος συγκρίνεται μ'ένα αβγό που ο ουρανός 

είναι το άσπρο και η γή το κίτρινο κι όπου η έφοδος του Αριμάν μας 

θυμίζει αυτό που λέει το Bundahis 133,13: "the middle of this earth was 

pierced and entered by hirn". Ο Darmesteter30 και ο Benveniste31 έχουν 

προτείνει άλλες ερμηνείες του συγκεκριμένου μύθου, αλλά το κενό που 

παρουσιάζει το κείμενο του Περί "Ισιδος και Όσίριδος έργου καθιστά 

αμφισβητήσιμη κάθε προσπάθεια ερμηνείας. Ισως μια καινούργια 

ανακάλυψη μας οδηγήσει σε κάποιο σωστότερο δρόμο ερμηνείας. Μια 

επιγραφή που έχει βρεθεί στη Ρώμη καθορίζει αποφασιστικά πως ο 

Μίθρας έχει ταυτιστεί με κάποιο Phanes (Φάνης) και οι οπαδοί του 

Μίθρα τον παρουσιάζουν τη στιγμή που σπάζοντας το αβγό το κοσμικό 

κάνει να λάμψει το φώς που θα φωτίσει τον κόσμο. Ο συγκρητισμός της 

αλεξανδρινής εποχής φαίνεται ήδη να έχει συσχετίσει το περιεχόμενο 

των ορφικών ραψωδιών με κείνο των κοσμογονικών παραδόσεων των 

Περσών.32 Ορφικά κείμενα σχετικά με το αβγό του κόσμου βρίσκει κανείς 

Μ Zoroastrische Studien, Berlin 1863, σελ. 284 

2 9 Πρβλ. Mainog-i-Khirad, (μετάφραση E.W.West, στο Pahlavi Texts, Μέρος 3, σελ. 113), Oxford, 1885 (SBE. vol. 
24), XLIV, 7 (111 σελ. 85 West). 

J " Ormuzd et Ahriman, 1877, σελ. 133 και 339. 

31 
The Persian Religion, σελ. 100 

32 
Revue de l'histoire des religions, CDC, 1934, σελ. 65 εξ. 
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κανείς στα Ορφικά αποσπάσματα.3 3 

Συνεχίζοντας ο Πλούταρχος μας λέει ότι θα έλθει κάποιος 

καθορισμένος χρόνος από την Ειμαρμένη κατά τον οποίο ο Αρειμάνιος 

θα εξαφανίσει τα πάντα με "λοιμον και λιμόν". Η τελευταία έκφραση 

ξαναβρίσκεται όχι μόνο σε άλλες περιγραφές κακών που θα 

δημιουργηθούν, όταν θα έλθουν αυτά τα καθορισμένα χρόνια, αλλά και σε 

αστρολογικούς χρησμούς.3 4 Η συνάφεια των λέξεων είναι ελληνική, 

αλλά η ιδέα των θεομηνιών που θα καταστρέψουν τη γη είναι 

μασδεϊκή. Αφού καταστρέψει τα πάντα στη γή με την πανώλη και την 

πείνα, θα εξαφανιστεί και ο ίδιος και η γή θα γίνει επίπεδη και ομαλή. 

Γιατί σύμφωνα με την περσική θεολογία τα βουνά είναι έργο του 

πνεύματος του κακού και εξαφανίζονται μαζί του. Και στον 

ανανεωμένο κόσμο "αυτή η γή θα γίνει μια ίση και επίπεδη πεδιάδα 

ακόμη και τα βουνά που η κορυφή τους είναι το στήριγμα της γέφυρας 

Cinvat θα χαμηλώσουν και δε θα υπάρχουν". Ολοι οι άνθρωποι θα ζουν 

ένα και τον αυτό βίο και θα έχουν μια και την αυτή κυβέρνηση. Και το 

Bundahis μας λέει ότι όλοι οι αναστημένοι θ'ανήκουν στην ίδια τάξη. Το 

33 
Βλ Ορφικά αποσπάσματα, σελ. 130, υποσημ. 5 εκδ. O.Kern. Δαμασκίου, Άπορίαι καί λύσεις περί τών 

πρώτων αρχών, 125 (έκδ. Ruelle, τόμ. Ι σελ 323): " Ό δέ άνοιγεύς Χουσωρός , το δέ ώον ό ουρανός λέγεται γαρ 

έξ αυτού ραγέντος είς δύο γενέσθαι Ουρανός και γή, τών διχοτομημάτων έκάτερον". 

Cumon F., La fin du monde suivant les Mages dans Revue de l'histoire des religions, 1931,τόμ, CHI, σελ. 33 εξ. 

3S 
Denkart, VII, 8,19 (V, σελ 98 του West), Κικέρωνος, De divinatione (έκδ. Mueller) 1,47: "Qua nocte templum 

Ephesiae Dianae deflagravit, eadem constat ex Olympiade natum esse Alexandrum atque, ubi lucere coepisset, clamitasse 

Magos pestem ac perniciem Asiae proxuma nocte natam". 

3 6 βλ Bundahis XXX (Ι, σελ. 129 του West) 

37 
La fin du monde κλπ. τόμ. CHI σελ. 78 και σημ. 2. 
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ίδιο μας λέει και η απόκρυφη αποκάλυψη χου Ιωάννη3 8, όπου όλοι οι 

άνθρωποι θα αναστηθούν όμοιοι με τις μέλισσες, όλοι θα έχουν την ίδια 

όψη και την ίδια ηλικία. 

Ο Πλούταρχος, προσπαθώντας να καθορίσει το χρόνο κυριαρχίας 

του κάθε θεού, αναφέρεται στο Θεόπομπο και λέει, ότι οι μάγοι λένε, ότι 

για τρείς χιλιάδες χρόνια μια ο ένας και μια ο άλλος από τους δύο 

αυτούς θεούς υπερισχύει, υποτάσσεται, και για άλλες τρείς χιλιάδες 

χρόνια4 0 μάχονται και αγωνίζονται μεταξύ τους και ο ένας καταστρέφει 

τα έργα του άλλου. 

Ο μεταγενέστερος μασδεϊσμός, ζερβανισμός κατά το Nyberg, έχει 

μεταβάλει τη διάρκεια αυτών των εννέα χιλιάδων χρόνων σε δώδεκα 

χιλιάδες τοποθετώντας πριν από την κοσμογονία μια τέταρτη περίοδο 

τριών χιλιάδων χρόνων, όπου ο ύψιστος θεός θα είχε δημιουργήσει τα 

πνευματικά πρότυπα των υλικών υπάρξεων. Κι έχει συσχετίσει αυτά τα 

12000 χρόνια με τα στοιχεία του ζωδιακού κύκλου,41αλλ'είναι 

38 
Apocal. apocr. Johannis 11 (Tischendort σελ 78, 9 εξ). 

39 
Βλ. Ronde S., Griechische Roman2, σελ. 245, υποσ. 3. Οτι θα μιλούν την ίδια γλώσσα το λέει ο Ωριγένης στο 

"Κατά Κέλσου" έργο του (VIII, 72) επικαλούμενος το Σοφονία (3,7-13). Οπως όμοια και με όσα λένε οι Στωικοί 
τότε στην εποχή της "εκπυρώσεως", η φωτιά θα καταστρέψει όλα τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο και ο Θείος 
Λόγος θα γίνει κύριος ολοκλήρου του κόσμου και θα κυριαρχήσει σ'όλες τις ψυχές και η ενότητα των λαών θα 
επανιδρυθεί και θα μιλούν όλοι την ίδια γλώσσα όπως πριν από τη σύγχυση της Βαβέλ (πρβλ. Peterson Ε., Gottliche 
Monarchie als politisches Problem 1935, σελ. 136, σημ. 118). Επίσης και το Bundahis (πρβλ Bundahis XXX, 23 (σελ 
126 West) μιλάει για την ομοφωνία των ανθρώπων έως την εποχή της σύγχυσης των γλωσσών. Η Ιουδαϊκή 
διδασκαλία δίδασκα ότι όλοι οι άνθρωποι ήταν "ομόφωνοι" έως τη σύγχυση των γλωσσών, που ήταν ποινή για την 
αλαζονεία τους (Πρβλ Schnabe, Berossos, σελ 69 εξ.). 

40 
Σχετικά με τις τρείς φορές των τριών χιλιάδων χρόνων που πρέπει να περάσουν μέχρι να επικρατήσει 

η βασιλεία του Ormuzd πρβλ Benveniste Ε. The Persian Religion, σελ. 107 και Nyberg H.S. Journal Asiatique CCXIX, 

1931, σελ 235 εξ. 

4 1 Βλ Bundahis I, 8 XXXIV, 1. 
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εκπληκτικός και ο καθαρά πλατωνικός χαρακτήρας αυτής της 

αντίληψης. Από το άλλο μέρος οι μαγουσαίοι έχουν περιορίσει τις 

εννιά χιλιάδες σε επτά χιλιάδες χρόνια και τις έχουν θέσει κάτω απ'την 

κυριαρχία των πλανητών. 

Σχετικά με την τροφή των ανθρώπων, το Bundahis4 4 μας 

διδάσκει, ότι το πρώτο ζευγάρι τρέφονταν πρώτα με νερό, ύστερα με 

φυτά, έπειτα με γάλα κι έπειτα με κρέας, αλλά στο τέλος των χρόνων οι 

άνθρωποι θα απαρνηθούν διαδοχικά το κρέας, το γάλα, το ψωμί και το 

νερό και θα καταλήξουν να παραμείνουν χωρίς τροφή, χωρίς να πεθαίνουν. 

Σύμφωνα με το Denkart 4 5 οι άνθρωποι θα γίνουν κατ'αρχήν φυτοφάγοι, 

μετά θα τρέφονται με νερό, έπειτα με πνευματική τροφή, όπως εκείνη του 

Saosyant. 

Σχετικά με τη λεπτομέρεια ότι οι άνθρωποι δεν θα αφήνουν σκιές, 

αυτό προέρχεται απ'την αντίληψη, ότι οι σκιές είναι δημιουργήματα του 

πνεύματος του σκοταδιού και η Avesta μας διδάσκει πως τα φωτεινά 

άλογα του Μίθρα και του Sraosa διασχίζουν τα ουράνια διαστήματα χωρίς 

Βλ. Darmesteter J., Zend-Avesta τ.ΙΙΙ, 52. 

Βλ. Cumont E. "La fin du monde suivant les Mages", Revue de "l'histoire des religions," τόμ. CHI, 1931, σελ 

33 εξ. 

4 4 Πρβλ Bundahis XXX 

4 5 VII, 10 παρ. 8 11 παρ. 4 (V, σελ 114 και 117 West) 

4 6 Yasna LXII, 27 Yast X.68 
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να κάνουν σκιά. Η μασδεϊκή δοξασία έχει περάσει στις δοξασίες των 

πυθαγορείων και των πλατωνικών. 

Στο τέλος ο Θεός, που είναι ο δημιουργός όλων των πραγμάτων, 

θα ξεκουραστεί για ένα διάστημα, που είναι ελάχιστα σημαντικό για τη 

θεότητα του, αλλά που θα είναι περίπου ίσο με τον ύπνο ενός ανθρώπου. 

Για τη σύντομη αυτή ανάπαυση του Ahura Mazda δεν μας λένε τίποτα τα 

pahlavi κείμενα.4 8 

Αιώνες αργότερα ο Γεώργιος Γεμιστός ή Πληθών,49 θέλοντας 

να δώσει μια απαραίτητη διασκευή στο εγχειρίδιο του Ψελλού "Έξήγησις 

των Χαλδάίκών ρητών", έχει συνθέσει ένα σχολιασμό που τον επιγράφει, 

"Μαγικά λόγια των άπο Ζωροάστρου Μάγων". Αν και η μαρτυρία αυτή 

είναι πολύ μεταγενέστερη, θα την εξετάσουμε, γιατί παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ίδια η έκφραση "των άπο Ζωροάστρου μάγων" 

είναι δάνειο του Πλήθωνα από τον Πλούταρχο και θέλει να τονίσει τη 

ζωροαστρική καταγωγή των μαγικών λόγων. 

Ο Ελληνας φιλόσοφος λέει, ότι με τη ζωή και τη διδασκαλία του 

Ζωροάστρη ασχολήθηκαν πυθαγόρειοι και πλατωνικοί. Φέρνει σα 

μαρτυρία των λεγομένων του όσα λέει ο Πλούταρχος για το Ζωροάστρη 

στο περί "Ίσιδος και Όσίριδος έργο του. Χαρακτηριστικός όμως είναι 

Πρβλ. Πλουτάρχου, Αϋτια ' Ελληνικά 39(300C) "τών αποθανόντων οϊ πυθαγορικοί λέγουσιν τάς ψυχας μη 
ποιεί" ν σκιάς, μηδέ σκαρδαμύττειν". Περί τών ύπο τοΟ θείου βραδέως τιμωρουμένων 22(564 D) "τάς ψυχάς τών τεθνη 
κότων μήτε σκιάν ποια" ν μήτε σκαρδαμύττειν" με την παρατήρηση του Wyttenbach (έκδ. 1772, σελ 102) και σύμφωνα 
με τον Πορφύριο, Άφορμαί προς τα νοητά, 29, εάν η ψυχή είναι καθαρή "αυγή ξηρά γίνεται, άσκιος καί άνέφελος", 
αντιτίθεται στο "σκιάν έφέλκεται" (σελ 15,1). 

48 
C. Clemen, Die griechischen und lateinischen Nachrichten über die persische Religion, 1920, σελ 130 

49 
Oracula Magica Zoroastris, (έκδ. Opsopaeus, Paris, 1599). Για πρόσθετες εκδόσεις πρβλ Lexicon 

bibliographicon του S.F.G. Hoffmann στη λέξη "Zoroaster". 
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ο τρόπος που αποδίδει το κείμενο αυτό:"Φησΐ δέ περί Ζωροάστρου 

Πλούταρχος ώς τριχή τα οντά διέλοι, καί τη μέν πρώτη αυτών μοίρα 

Ώρομάζην έφιστώη - τούτον δ'είναι τον ύπο τών Λογίων Πατέρα 

καλούμενον-, τη δι'έσχάτη Άριμάνην, Μίθρην δέ τή μέση'καί τούτον δ'αύ 

είναι τον Δεύτερον Νουν καλούμενον ύπο τών Λογίων άλλ'Ωρομάζην μέν 

ηλίου, öv γε δη καί ΚΟρον περσκπί καλείσθαι, τριπλάσιον εαυτόν 

άφεστακέναι, Μίθρην δέ δηλονότι, τον μετά γε Ώρομάζην, διπλάσιον. 

Οίσπερ πάντως συνωδά καί τα Πλάτωνος εκείνα έστι >< 

"Περί τον πάντων βασιλέα πάντ'έσΌ" καί εκείνου ένεκα πάντα, καί εκείνο 

αίτιον απάντων τών καλών, δεύτερον δέ περί τα δεύτερα, καί τρίτον πέρι 

τα τρίτα". Μοίρας δέ τρεις, ές ας Ζωροάστρης τε καί Πλάτων τα όντα 

διηρήκεσαν, είναι πρώτην μέν την αίώνιον, δευτέραν δέ την εγχρονον μέν 

άίδιον δέ, τρίτην δέ την θνητήν". 

Στο απόσπασμα που παραθέτει ο Πληθών από το έργο του 

Πλουτάρχου, υποστηρίζει, óu σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ζωροάστρη 

ο κόσμος είναι χωρισμένος σε τρείς μοίρες. Την πρώτη μοίρα την έχει 

ο Ωρομάζης, που οι λόγιοι τον ονομάζουν Πατέρα, και την τελευταία την 

έχει ο Αριμάνης. Τη μεσαία μοίρα την έχει ο Μίθρας που οι λόγιοι τον 

ονομάζουν Δεύτερον Νουν. Λέει ακόμα ότι ο Ωρομάζης απέχει από τον 

ήλιο τρείς φορές το ανάστημα του και ο Μίθρας από τον Ωρομάζη δύο 

φορές το ανάστημα του. 

Η πρώτη παρατήρηση που μπορούμε να κάνουμε είναι, óu ο 

Πλήθων δεν μας μιλάει για δυαρχία, γιατί όπως προκύπτει και από ένα 

Περί "Ισιδος καί Όσίριδος 45-47 369D-370D (έκδ. Nachstädt-Sieveking, 1935). 

Πλάτωνος, Έπιστ. Β 312 Ε 
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άλλο απόσπασμα που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως "παρασημειώσεις στα 

συγγράμματα του Πλουτάρχου", μας λέει ότι ο Ζωροάστρης σύμφωνα με 

τον Πλούταρχο πάντα δίδαξε για τρεις θεούς που είναι κυρίαρχοι 

(ηγεμονικοί) των τριών μοιρών των όντων: "Έκ τών Πλουτάρχου 

συγγραμμάτων παρασημειώσεις' του Πλήθωνος. "Οτι Ζωροάστρην 

Πλούταρχος ίστορείσθαί φησι πεντακισχιλίοις ετεσι τών Τρωικών 

πρεσβύτερον γεγονέναι* τούτον τρεις θεούς τριών μοιρών τών οντων 

ηγεμονικούς σέβειν διδάξαι* Ώρομάζην, Μίθρην, Άριμάνην Ώρομάζην 

μέν τον κράτιστον τής πρεσβυτάτης και καλλίστης τών όντων μάλιστα 

μοίρας αίτιον, Άριμάνην τής έσχατης, Μίθρην δέ τής μέσης". 

Ό σ ο αφορά τις ονομασίες "Νους πατρικός" και "Νους δεύτερος", 

ίσως να αναφέρονται σε κάποιο άλλο χαλδαϊκό χρησμό που πιθανώς 

προηγουμένως είχε απασχολήσει τον Πλήθωνα. Οσο για το σημείο του 

Πλουτάρχου που αφορά τη θέση του Ahura Mazda ανάμεσα στον ήλιο και 

τη γή, ο Πλήθων μας λέει εντελώς διαφορετικά πράγματα και μάλιστα 

φθάνει στο σημείο να θεωρήσει, ότι ο Πλούταρχος είχε ήδη ταυτίσει τις 

μασδεϊκές θεότητες με κείνες που αναφέρονται στα "Λόγια" και από κάτι 

τέτοιες παρανοήσεις θα έλθει έπειτα ο Γεννάδιος Σχολάριος να 

τοποθετήσει τον Πλούταρχο στον αριθμό των φιλοσόφων εκείνων που 

έρχονται μετά τον Πρόκλο. 

Οπως μας λέει ο Δαμάσκιος , και συμφωνά με αυτόν και ο 

Εύδημος, οι μάγοι και ολόκληρο το άρειο γένος ανάφεραν το 

πνευματικώς αισθητό και ενοποιημένο όλο (σύμπαν), από το οποίο 

αποχωρίσθηκε ο αγαθός θεός κι ένας κακός δαίμων, ή σύμφωνα 

Άπορίαι και λύσεις περί τών πρώτων άρχων, 125 (έκο. Ruelle) 
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μ'ορισμένους πριν από αυτούς, είχαν αποχωρισθεί το φως και το σκότος. 

Με άλλα λόγια ο ζερβανισμός, τον οποίο απαντούμε τον 4ο αιώνα στο 

Θεόδωρο Μοψουεστίας5 3 και που θα δούμε και στο Μ. Βασίλειο54, 

υπήρξε ήδη τον 4ο μ.Χ. αιώνα. Σύμφωνα μ'αυτόν οι πλανήτες προέρχονται 

από δαίμονες που τοποθετήθηκαν από τον Ormuzd στον Ουρανό. Η 

θεωρία αυτή έχει ομοιότητα με τη βαβυλωνιακή λατρεία των πλανητών. 

Ο Ιππόλυτος αποδίδει μια άλλη δυαρχία στο Ζωροάστρη, τη 

δυαρχία των δύο αντιθέτων στοιχείων, όπου φαίνεται καθαρά η επίδραση 

των φυσικών φιλοσόφων. Αφού αναφέρεται πρώτα στις μαρτυρίες του 

Διόδωρου του Ερετριέα και του Αριστοξένου του μουσικού για τη 

συνάντηση, τη γνωριμία και την αλληλεπίδραση Ζωροάστρη και 

Πυθαγόρα, μιλάει στη συνέχεια για τη διδασκαλία του Ζωροάστρη 

σύμφωνα με όσα λέει ο Διόδωρος και ο Αριστόξενος. "Διόδωρος δέ ό 

Έρετριεύς και Άριστόξενος ò μουσικός φασι προς Ζαράταν τον 

Χαλδαΐον έληλυθέναι Πυθαγόραντον δ'έκθέσθαι αύτω δύο είναι άπ'άρχής 

τοις οδσιν αίτια, πατέρα και μητέρα- και πατέρα μέν φως, μητέρα δέ 

σκότος, του δέ φωτός μέρη θερμόν, ξηρόν, κοϋφον, ταχύ, του δέ σκότους 

ψυχρόν, ύγρόν, βαρύ, βραδύ* έκ δέ τούτων πάντα τον κόσμον συνεστάναι, 

έκ θηλείας και άρρενος [είναι δέ τον κόσμον φησίν (Πυθαγόρας) κατά 

μουσικήν άρμονίαν, διό και τον ήλιον ποιεισθαι τήν περίοδον έναρμόνιον]. 

Περί δέ των έκ γης και κόσμου γινομένων τάδε φασί (Διόδωρος και 

βλ. Φωτίου, Βιβλιοθήκη 72,81 (PG 103). 

βλ. Βασιλείου Καισαρείας, Επιστολή 258 προς Επιφάνιον 4 (PG 32). 

"Ελεγχος κατά πασών τών αιρέσεων 1,2 12-15 (σελ 7 εκδ. Wendland = Diels, Vorsokratiker 14 [4], 11, et 
Doxographi graeci, σελ. 557, 8-30). 
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Άριστόξενος) λέγειν τον Ζαράταν, δύο δαίμονας είναι, τον μέν ούράνιον, 

τον δέ χθόνιον, και τον μέν χθόνιον άνιέναι τήν γένεσιν έκ της γης, είναι 

δέ βδωρ, τον δέ ούράνιον πυρ μετέχον του αέρος, θερμον καί ψυχρόν διό 

και τούτων ουδέν αναιρεί ν ουδέ μιαίνειν φησί (Ζαράτας) την ψυχήν êon 

γαρ ταϋτα ουσία των πάντων". 

Οπως παρατηρεί ο Reitzenstein56 η περίληψη της διδασκαλίας, 

που αποδίδει ο Ιππόλυτος στο Ζωροάστρη θα μπορούσε σ'αυτό το χωρίο 

να έχει κενό, και προτείνει σαν συμπλήρωση το ρήμα "ανιέναι" ή 

τουλάχιστον το ρήμα "είναι". Κι αν κανείς επιχειρούσε να ανασυντάξει τη 

φράση σύμφωνα με το Reitzenstein, θα ήταν: "τον δέ ούράνιον <την ψυχήν, 

είναι δέ> πυρ μετέχον τού αέρος, θερμον καί ψυχρόν, διό κλπ", και η 

έννοια της μετά από αυτό θα γίνονταν πιο κατανοητή. Το νερό δεν θα ήταν 

πια ο κακός δαίμων αλλά η "Γένεσις", και αυτή η Γένεσις θα αναθέτονταν 

στην ψυχή του κόσμου, την "ψυχή" που είναι καμωμένη απ'τη φωτιά και 

τον αέρα5 7 πρβλ. και την "Κόρη Κόσμου", ιερό βιβλίο, όπου κατά το 

Στοβαίο αναφέρεται óu ο θεός δημιούργησε την ψυχή του κόσμου την 

"ψύχωσιν, πνεύμα οσον άρκετόν άπο τοϋ ίδιου λαβών καί νοερφ τούτο πυρί 

μίξας"58. Και λέγει γιαυτήν ότι "ούτε, ως έκ πυρός καιομένη διετήκετο, 

ούτε μήν ώς έκ πνεύματος τελεσιουργηθεισα, έψυχεν". Και αυτό το 

Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie, Philos. -Histor. Klasse 1917, fase. 6 σελ. 34 πρβλ. Studien zum 
antiken Synkretismus aus Iran, κ.λ,π. 1926, σελ. 116 εξ. 

Πρβλ. στο ίδιο έργο του Ιππολύτου IV, 43 σελ. 65,8 (εκδ. Wendland) "Oi δέ ένδοτέρω της αληθείας 
νομίσαντες γεγονέναι Πέρσαι εφασαν τον θεον είναι φωτεινόν, φως έν αέρι συνεχόμενον". Πρβλ. Δίωνος 
Χρυσοστόμου Λογ. XXXVI, 56 εξ. όπου σχετικά με το φώς και τον αέρα αναφέρεται óu μετά το γάμο της 
Ηρας και του Δία η όλη ουσία γίνεται υγρή "ύγράν δέ ποιήσας τήν δλην ούσίαν, έν σπέρμα τοο παντός, 
αύτδς έν τούτω διαθέων, καθάπερ έν γονή πνεύμα το πλάττον καί δημιουργούν", και το πνεύμα που 
αποτελείται από τον αέρα και τη φωτιά διαπερνά αυτό το υγρό στοιχείο, το κάνει γόνιμο, όπως μέσα 
στη κοιλιά σχηματίζεται το έμβρυο αυτές βέβαια εκτός από δοξασίες των μάγων ήταν και δοξασίες των 
στωικών. 

Πρβλ. Ιωάννη Στοβαίο, Εκλογαί, 1,389,9. 
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τελευταίο θα μπορούσε να είναι σχολιασμός στις λέξεις του δικού μας 

κειμένου "θερμον και ψυχρόν". Και τέλος το μέρος της τελικής φράσης 

"èVci γαρ ταϋτα ουσία των πάντων" συνοψίζει το σύνολο της διδασκαλίας, 

πράμα που το καταλαβαίνουμε από το ρόλο του συνδέσμου "γάρ". Για να 

υποστηρίξει αυτή την διόρθωση ο Reitzenstein, αναφέρει ένα χωρίο του 

Ιππολύτου , όπου παρουσιάζεται μια διδασκαλία ανάλογη, που 

προφανώς είναι αιγυπτιακή, αλλά στην πραγματικότητα, όπως αυτή εδώ, 

έχει νεοπυθαγορική προέλευση. Για να φωτίσουμε το θέμα, θα πρέπει να 

αναθεωρήσουμε και τη διδασκαλία που συνοψίζει ο Διογένης, ο 

Λαέρτιος 6 0 . 

Σχετικά τώρα με το ανεξάντλητο θέμα, ότι η φωτιά και το νερό 

είναι η καταγωγή του κόσμου, οι Reitzenstein6 1 και Goldschmidt6 2 

προσπάθησαν να το υποστηρίξουν. 

Στην ελληνική δοξογραφία6 3 τα τέσσερα στοιχεία είναι σύνθετα 

αν και ο Ί π π ω ν 6 4 και ο Αρχέλαος 6 5 θεωρούν πως η φωτιά και το νερό 

59 Ελεγχος κατά πασών τών αιρέσεων, όπου παραπ. IV, 43 ,< 

6 0 Βίοι φιλοσόφων, VIII, 25. 

Alchemistische Lehrschriften etc. Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, τ. XIX, fase. 2,1923 σημ.5 

της σελ. 74. 

fry 

Βλ. Goldschmitd, ό.π. στην υποσημείωση 61. 

63 ' 
Βλ. Αέτιο, Περί τών άρεσκόντων συναγωγή 1,2 στο έργο του Diels Η., Doxographi Graeci, σελ. 275:"τα μεν 

γαρ στοιχειά έστι σύνθετα'τας ôè άρχας φαμεν είναι οοτε συνθέτους οΟτε άποτελέσματα'οΓον στοιχεία 

μέν καλοΟμεν γήν ϋδωρ αέρα πυρ, αρχάς ôè λέγομεν δια τούτο, οτι ούκ έχει τι πρότερον έξ οΟ γεννάται, 

έπεί ούκ δσται αρχή τούτο, άλλ'έκείνο έξ'ού γεγένηται". 

Βλ. 'Ιππόλυτο, Κατά πασών τών αίρέσεων έλεγχος, βιβλίον Α, 16:""Ιππων ôè ό Ρηγίνος άρχας εφη 
ψυχρόν το ύδωρ καϋ θερμον το πΟρ.γενόμενον δε το πυρ υπό ύδατος κατανικήσαι την τοΟ γεννήσαντος 
δύναμιν συστήσαί τε τον κόσμον.την ôè ψυχήν ποτέ μέν έγκέφαλον λέγει, ποτέ δέ ΰδωρ καθ γαρ το σπέρμα 
είναι, <κατα> το φαινόμενον ήμΐν, έξ ύγροο, έξ ου φησι ψυχην γίνεσθαι". 
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ή το ζεστό και το κρύο είναι οι δυό αρχές. Αυτή η διδασκαλία 

χρησιμοποιήθηκε, για να αποδείξει τη λατρεία που απέδιδαν οι μάγοι 

στη φωτιά και το νερό, πράγμα που αναφέρουν ο Δίνων,66 ο Στράβων 6 7 

και ο Βιτρούβιος68. Αυτή η διδασκαλία σχετίζεται και με τις δοξασίες 

που αναφέρει ο Δίων ο Χρυσόστομος6 9. Η ιδέα πως τα άστρα δεν 

προέρχονται από φωτιά καθαρή ξαναβρίσκεται στον Πλάτωνα 7 0 και 

στους πυθαγόρειους7 1. 

Μεταγενέστεροι ακόμα συγγραφείς όπως λ.χ. ο Θεόδωρος 

Μοψουεστίας 7 2 , που δε μας απασχολούν ιδιαίτερα λόγω εποχής, αλλά 

θεωρούμε σκόπιμο να τους αναφέρουμε, για να συμπληρώσουμε τη γενική 

εικόνα της δυαρχίας, διατηρούν βέβαια το δόγμα της δυαρχίας των 

Περσών, επηρεασμένοι όμως από το ζερβανισμό, τοποθετούν πάνω από 

65 βλ. Ιωάννη Στοβαίου, Έκλογαί Ι,10,12:"Άρχέλαος ώέρα άπειρον, καί την περί αυτόν πυκνότητα καί 

μάνωσιν τούτων δε το μεν είναι πΟρ το δ'υδωρ". 

βλ-Κλήμεντα Αλεξανδρέα, Προτρεπτικός 5,6:"θύειν έν ύπαίθρω τούτους ô Δεινών λέγει, θεών αγάλματα 

μόνα το πύρ καί το ϋδωρ νομίζοντας". 

6 7 βλ. Στράβωνος, Γεωγραφικά, XV, 3,13,14. 

βλ. Vitruvius, De architecture, 8 praef 1: "Magorum sacerdotes aquam et ignem", 

69 
βλ. Δίωνος Χρυσοστόμου, Λόγ. 36,56 εξ. 

70 
βλ. Πλάτωνος, Τίμαιος, 32 ο. 

7 1 βλ. Wellmann Μ., Hermes, 1919, σελ. 228. 

72 
Περί τής έν Περσίδι μαγικής, στη Βιβλιοθήκη του Φωτίου 72,8 (PG 103). Εκτός από αυτόν είναι και οι 
σΟροι συγγραφείς Eznik von Kolb, ο Elisée και ο Θεόδωρος bar Konai. 
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τους δυο αυτούς αντίθετους θεούς Ορμίσδα-Αριμάνη (Σατανά) τον 

Ζουρουάμ (Ζερβάν ή Τύχη), δημιουργό όλων των πραγμάτων. 

Άλλοι επίσης συγγραφείς, επηρεασμένοι από τις μονοθεϊστικές 

θρησκείες που είχαν επικρατήσει, παρουσιάζουν ένα θεό τέτοιον στη 

μορφή και στις ιδιότητες παρόμοιο με κείνο που είχαν σαν πρότυπο οι 

μονοθεϊστικές θρησκείες· ο Φίλων ο Βύβλιος73 λέει τα εξής: 

"Ζωροάστρης ό μάγος έν τη 'Ιερά Συναγωγή των Περσικών φησι κατά 

λέξιν. Ό δέ θεός έστι κεφαλήν έχων ΐέρακος* ούτος έστιν ò πρώτος, 

άφθαρτος, άϊδιος, άγένητος, άμερήςάνομοιότατος, ηνίοχος παντός καλού, 

άδωροδόκητος, αγαθών άγαθώτατος, φρονίμων φρονιμώτατος· έστι δέ και 

πατήρ ευνομίας και δικαιοσύνης, αυτοδίδακτος, φυσικός και τέλειος και 

σοφός και ίεροΟ φυσικού μόνος εύρέτης. Τα δ'αύτά και Όστάνης φησί 

περί αυτού έν τη έπχγραφομένη Όκτατεύχω". 

Ό π ω ς είδαμε, ως προς τη μορφή του θεού είναι επηρεασμένος 

από την αιγυπτιακή θρησκεία· ( Ό δέ θεός έστι κεφαλήν έχων ίέρακος). 

Οι ιδιότητες του θεού είναι παρόμοιες με κείνες των μονοθεϊστικών 

θρησκειών (άφθαρτος, άΓδιος, άγένητος, άμερής), ή στον ορθόδοξο 

μασδεϊσμό αποδίδονταν με τους έξι Amesa Spentas ("ηνίοχος παντός 

κάλου, πατήρ ευνομίας καΐ δικαιοσύνης, φυσικός και τέλειος καί σοφός"). 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η αρχή της δυαρχίας είναι ανατολικής 

προέλευσης και μάλιστα περσική óu την αρχή αυτή πρώτος τη δίδαξε ο 

Ζωροάστρης ότι η δυαρχία του Ζωροάστρη αρχικά είναι ηθική και όχι θεολογική- ότι 

αργότερα η δυαρχία αυτή παίρνει οντολογικό περιεχόμενο και από ηθική γίνεται 

θεολογική. Ο Αριμάν αναβαθμίζεται και μεταβάλλεται σε μια μεγάλη θεότητα 

αντίπαλη του Ωρομάσδη με τον οποίο παλεύει σαν ίσος προς ίσο. Τέλος μεγάλη 

απήχηση της διδασκαλίας αυτής παρατηρείται στην αρχαία ελληνική γραμματεία. 

Βλ Φίλωνα Βύβλιο στον Ευσέβιο Καισαρείας Εύαγγείακή Προπαρασκευή 1,10. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

ΚΟΣΜΟΛΟΓΊΑ 

Στα rao παλιά ιρανικά κείμενα, τις Γαθθές, βρίσκουμε ίχνη μιας 

διαμορφωμένης κοσμολογίας, την οποία μπορούμε να συσχετίσουμε με 

γεγονότα μεταγενέστερων εποχών για να μπορέσουμε έτσι να 

σχηματίσουμε το κοσμοείδωλο των αρχαίων Ιρανών. Η τρίτη Γαθθά, 

Yasna 30, μαρτυρεί ένα κοσμογονικό τύπο άσματος. Σ' αυτήν γίνεται 

αναφορά στην αρχή της παγκόσμιας εξέλιξης, στην αμοιβαία σχέση 

ανάμεσα στα δύο αρχέγονα πνεύματα, το καλό και το κακό. Αυτά όμως 

τα δύο πνεύματα δεν είναι παρά δύο πνευματοποιημένες ιδιότητες των 

δύο όψεων του Θεού Vayu, του αγαθού και του κακού ανέμου. Ο Vayu, 

άνεμος, υπήρξε ένας πολύ σημαντικός Θεός της αρχαίας ινδοιρανικής 

θρησκείας και στάθηκε στο επίκεντρο διαφόρων κοσμολογικών θεωριών. 

Ο άνεμος δεν είναι μόνο η αρχή όλων των πραγμάτων,3 είναι και ο κίονας 

που ενώνει4 ουρανό και γη. Εχομε έτσι ένα κοσμοείδωλο με τρεις 

κόσμους και στο οποίο ο Vayu κατέχει την mo κεντρική θέση. 

Στο σύμπαν ο Vayu θεωρείται η κινούσα δύναμη (αρχή). Είναι η 

1 πρβλ. Schaeder, ZDMG 94/2940, σελ 399 εξ. 

πρβλ. Dumézil, Tarpeia, Paris 1947, σελ. 33-113 Les dieux des indo-européens, Paris 1952, σελ84-89 

Το στοιχείο αυτό το τονίζει πολύ ο Dumézil π.χ. στο έργο του Les dieux des indo-européens σελ84-89 

Την άποψη αυτή υποστηρίζει ο Olerud, σελ 183 εξ.στηριζόμενος στις έρευνες του Rónnow 

πρβλ Olerud, Α., L'idee de macrocosmos et de microcosmos dans le Timee de Platon, Uppsala 1951, σελ185 εξ. 
Widengren, Religionens värld, 2η εκδ. Stockholm 1953, σελ466 εξ. Αυτή ήταν μια α^τις κύριες ιδέες του Rónnow, 
ο οποίος σχεδίαζε την έκδοση ενός έργου με τον τίτλο "Vayu und die drei Welten". 
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πνοή ζωής (Hauchseele) όλου του κόσμου.6 Ο κόσμος λαμβάνεται7 ως 

το σώμα της θεότητας ή ως ο κοσμικός αρχέγονος άνθρωπος που 

γεννιέται από μια ανδρόγυνη θεότητα. Δεχόμαστε τη δεύτερη άποψη. 

Στην pahlavi γραμματεία η σύλληψη του ύψιστου θεού, η εμβρυακή 

κατάσταση και εξέλιξη του εμβρύου περιγράφονται8 με πολλή 

λεπτομέρεια. Οταν ύστερα από 3.000 χρόνια γεννιέται ο αρχέγονος 

άνθρωπος, γεννιέται το σύμπαν από το σώμα της θεότητας. Γιατί κάθε 

μέλος του σώματος αυτού του κοσμικού αρχεγόνου ανθρώπου αντιστοιχεί 

σ' ένα τμήμα του ορατού κόσμου- τα μέλη αυτού του θείου αρχεγόνου 

ανθρώπου είναι τα στοιχεία του κόσμου.9 Ετσι γεννιέται ο ουρανός απ' 

το κεφάλι του, το νερό απ'τα δάκρυα του, τα φυτά απ' τα μαλλιά του, η 

φωτιά απ'τις αισθήσεις του.10 Αυτή η σύγκριση κόσμου και αρχεγόνου 

ανθρώπου προχωρεί παραπέρα, έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά 

να βλέπεται σαν ένας μικρός κόσμος. Εδώ λοιπόν βρίσκουμε την 

περίφημη θεωρία του μακροκόσμου-μικροκόσμου: Ο κόσμος είναι ένας 

μεγάλος άνθρωπος, ο άνθρωπος είναι ένας μικρός κόσμος, σε πλήρη 

Ο Widengren τονίζει την άποψη αυτή στις σελίδες 107 εξ. και 320 εξ. του έργου του ο Olerud στη σελίδα 188 
του έργου του. 

7 πρβλ. Olerud, Α., σελ. 181 εξ. 

Χωρία στα οποία τονίζεται η άποψη αυτή είναι: Rivayat Datastan i denik -> Κεφ. 46:3 Bundahis, εκδ. 
Anklesaria, σελ.16. Εκτενή συζήτηση για το ζήτημα κάνει ο Olerud στο παραπάνω έργο του στη σελ.128 εξ. 

Q 

Rivayat Datastan i denik, κεφ. 46:4, 5,11, 13, 38. Τα χωρία του Rivayat στο BAILEY, Zoroastrian Problems in 
the Ninth-Century Books, Oxford 1943, σελ.121 Bundahis, κεφ.28 Kephalaia κεφ.70 εκ. Olerud Α., σελ. 128 εξ. και 136 
εξ. 159 εξ. Widengren, Religionens värld, 2η εκδ. Stockholm 1953, σελ. 96 εξ. 

10 

Rivayat Datastan i denik, Κεφ. 46:4,5,13,28 
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αντιστοιχία, ιδέα από τις σπουδαιότερες στην ιστορία της θρησκείας.1 1 

Η μορφή του σύμπαντος είναι σφαιρική ή ωοειδής. Ο αρχέγονος 

άνθρωπος είναι επίσης φαρδύς και μακρύς· το σύμπαν κι ο κάθε άνθρωπος 

ξεχωριστά έχουν1 αυτό το άμορφο σώμα. Παραπέρα πρέπει να 

παρατηρήσουμε, ότι ο αριθμός τρία είναι χαρακτηριστικός στον αρχέγονο 

άνθρωπο:3000 χρόνια παραμένει σαν έμβρυο στο σώμα του θεού πατέρα, 

30 χρόνια ζει σαν ανθρώπινο όν στη γη και 3 Nay ήταν το ύψος του. 1 3 

Αυτή η κοσμολογία έχει σαφώς πανθεϊστικό χαρακτήρα · εδώ 

λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα πανθεϊστικό κοσμοείδωλο. Τα κείμενα 

στα οποία βρίσκονται οι μαρτυρίες που αφορούν αυτό το κοσμοείδωλο 

ανήκουν στην pahlavi γραμματεία. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι και η 

ηλικία αυτών των ιδεών είναι τόσο νέα όσο και τα έργα, στα οποία 

μαρτυρούνται αυτές οι ίδεες. Στις Γαθθές δεν βρίσκουμε ίχνη αυτής της 

πανθεϊστικής κοσμολογίας. Σ' αυτές διατηρείται σταθερή η ιδέα της 

δημιουργικής δραστηριότητας του θεού. 

Απέναντι σ' αυτή την κοσμολογία με το πανθεϊστικό κοσμοείδωλο 

αντιπαρατίθεται μια άλλη: η πίστη στον ύψιστο θεό (Hochgottglaube) που 

πήρε μονοθεϊστική κατεύθυνση*κατόπιν αυτού ο ύψιστος θεός δεν γεννάει 

τον κόσμο αλλά τον δημιουργεί. Η πίστη λοιπόν στον ύψιστο θεό είχε 

δύο όψεις: μια πανθεϊστική και μία μονοθεϊστική. Μπορούμε να 

παρατηρήσουμε, ότι η πανθεϊστική πίστη μπορεί πολύ εύκολα να 

Widengren, G., σελ. 106 εξ., 466 εξ. Olerud, Α., σελ.154 εξ. 

12 
Χωρία: αρχέγονος άνθρωπος, Bundahis, σελ. 21,4 εξ. άνθρωπος και κόσμος, Bundahis κεφ.28, 1 

Για τα 3000 χρόνια βλ. Rivayat Datastan i denik, κεφ.46,3 για 30 χρόνια pX.Bundahis σελ68 εξ., για τα 3 Nay 

ύψος βλ. Bundahis σελ 45,1 68 
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εξελιχθεί σε δυαρχική. Μέχρι τώρα είδαμε τη γέννηση του θεού σαν 

μια λειτουργία στην οποία ένα όν, ο κοσμικός, ο θείος αρχέγονος 

άνθρωπος γεννιέται από το σώμα του ύψιστου θείου όντος. Αυτός ο 

κοσμογονικός μύθος αποκτά άλλη διάσταση, όταν δεν γεννιέται ένα θείο 

παιδί αλλά δίδυμα και μάλιστα ένας καλός και ένας κακός γιος. Ιχνη 

αυτής της θεωρίας βρίσκουμε στις Γαθθές* μόνο εκεί αναφέρονται τα δύο 

πνεύματα Spenta Mainyu και Ahra Maìnyu, σαν οι αρχέγονοι "δίδυμοι"1,6 

Οι διηγήσεις για τον "ανδρόγυνο" ύψιστο θεό Zervan που μιλούν για τη 

γέννηση από αυτόν των δύο θεών Ohrmizd ( < Ahura Mazda) και Ahriman 

(<Ahra Mainyu) μαρτυρούν την ηλικία αυτού του κοσμογονικού μύθου, 

όπως και η Υ. 19 στην οποία ο Ahura Mazda είναι ο δίδυμος αφελφός του 

Ahra Mainyu. Μ' αυτό τον τρόπο εξελίσσεται η δυαρχία που είναι 

τόσο χαρακτηριστική στη θρησκεία του Ιράν. Αυτή όμως η δυαρχία 

αποτελεί την ιδιαίτερη ουσία του ύψιστου θεού ο οποίος κρύβει μέσα του 

τις δύο αντιθέσεις, καλό και κακό, τις οποίες για το λόγο αυτό μπορεί 

να τις εξάγει από τον ίδιο τον εαυτό του. Γι αυτό η ουσία του ύψιστου 

θεού είναι ανώτερη απ' το καλό και το κακό κι αυτός μοιράζει και το 

πρβλ. Widengren, G., σελ.96 εξ. 369 εξ., 375 εξ. Hochgottglaube im alten Iran, σελ.390 εξ. 

πρβλ. Nyberg. H.S., Die Religionen des alten Iran, σελ. 381 εξ. του αυτού. Questions de cosmogonie et de 

cosmologie mardeennes, JA 1931, σελ.71 εξ., Widengren, Hochgottglaube, σελ.271 εξ. 

1 6 Υ. 30,3. 

17 
Η προσπάθεια του Schaeder, Der iranische Zeitgott und sein Mythos, ZDMG 95/1941, σελ.268-299 να 

παρουσίασα το μύθο των διδύμων ως μεταγενέστερο γελοίο κατασκεύασμα των χριστιανών απολογητών 

προσέκρουσε στο γεγονός της ύπαρξης του σχετικού μύθου στην αρχαία Ινδία. 

Ι Ο 

πρβλ Hartman, S., Gayomart, σελ. 77 
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καλό και το κακό. Δεν χορηγεί μόνο ζωή, ευτυχία, απογόνους και 

γονιμότητα αλλά και θάνατο, δυστυχία και μ' ένα χτύπημα μπορεί να 

εξαφανίσει τους απογόνους. 

Στην ελληνική γραμματεία συναντούμε αυτή την κοσμολογία με 

σημαντικές παραλλαγές και με μια μεγάλη ποικιλία, που προέρχεται από 

την επίδραση των φυσικών φιλοσόφων και της Στοάς. 

Ο Πλούταρχος σύμφωνα και με όσα αναφέραμε στο κεφάλαιο 

το σχετικό με τη δυαρχία θεωρεί σαν πρώτες αρχές, αιτίες του κόσμου, 

δύο θεούς αντιτέχνους, τον Ωρομάζη και τον Αρειμάνιο οι οποίοι 

μοιάζουν ο ένας με το φως και ο άλλος με το σκότος και την άγνοια' 

ανάμεσα σ' αυτούς τοποθετούνταν ο Μίθρας που ονομάζονταν και 

μεσίτης. 

Κατά τη διδασκαλία των μάγων που αναφέρει ο αρχαίος μας 

συγγραφέας ο Ωρομάζης γεννήθηκε απ' το καθαρότατο φως, ο Αρειμάνιος 

απ' το σκοτάδι και βρίσκονται μεταξύ τους σε πόλεμο. Ο πρώτος 

δημιούργησε έξι θεούς: "τον μέν πρώτον εύνοιας, τον δέ δεύτερον 

αληθείας, τον δέ τρίτον ευνομίας, των δε λοιπών τον μέν σοφίας, τον δέ 

πλούτου, τον δέ των έπί τοις καλοίς ηδέων δημιουργόν"" ο άλλος 

εδημιούργησε άλλους τόσους θεούς προικισμένους με τέχνες αντίθετες 

στις τέχνες των πρώτων "ο δέ τούτοις ώσπερ αντιτέχνους Ίσους τον 

αριθμόν". Έπειτα ο Ωρομάζης τριπλασιάζοντας το ανάστημα του 

απομακρύνθηκε από τον Ήλιο τόσο, όσο το άστρο αυτό από τη γη και 

Η άποψη αυτή είναι μια απ'τις κύριες θέσεις του Widengren η οποία και εκτίθεται στο έργο του 

Hochgottglaube im alten Iran. 

20 
περί "Ισιδος και Όσίριδος κεφ.45-47 
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εστόλισε τον ουρανό μ' αστέρια, με φύλακα και επόπτη το Σείριο. 

Δημιούργησε έπειτα άλλους είκοσι τέσσερις θεούς και τους έκλεισε 

μέσα σ' ένα αβγό. Οι θεοί που δημιούργησε ο Αριμάν, ίσοι στον αριθμό, 

έσπασαν αυτό το αβγό και έβγαλαν έξω τους θεούς που ήταν κλεισμένοι 

σ' αυτό. Ετσι αναμίχθηκαν τα καλά με τα κακά. ΈΓθ' ό μέν Ώρομάζης 

τρις εαυτόν αύξήσας άπέστησε του ηλίου τοσούτον, δσον ό ήλιος της γης 

άφέστηκε, καί τον ούρανον αστροις έκόσμησεν ένα δ'άστέρα προ πάντων 

οίον φύλακα καί προόπτην εγκατέστησε, τον Σείριον. "Αλλους δέ 

ποιήσας τεσσάρας καί εϋκοσι θεούς εις ώον εθηκεν οϊ δ' από του 

'Αρειμάνιου γενόμενοι καί αυτοί τοσούτοι διατρήσαντες το ώον γανωθεν 

άναμέμικται τα κακά τοις άγαθοΐς". 

Σύμφωνα με την κοσμογονία των Περσών μάγων στους έξι καλούς 

θεούς που δημιούργησε ο Ωρομάζης αναγνωρίζουμε τους έξι Amesa 

Spentas ή Αγίους Αθανάτους. Είναι οι πρώτες θεότητες που έχουν βγει 

από τον Ahura Mazda και που ο χαρακτήρας τους είναι πνευματικός και 

ηθικός. Η ταύτιση είναι βέβαιη, δυσκολία έχουμε μονάχα στην απόδοση 

που απαριθμεί ο Πλούταρχος σης έξι αυτές θεότητες του 

μασδεϊσμού. 

Ένας άλλος αρχαίος συγγραφέας, ο Φίλων ο Βύβλιος, από τους έξι 

Amesa Spentas, αναφέρει μόνο τους δύο, την ευνομία και τη δικαιοσύνη 

ενώ τους άλλους τους θεωρεί ιδιότητες του θεού.2 2 

Για τη δημιουργία εκ μέρους του Αρειμάνιου έξι κακών θεών 

21 
Συζητήσεις σχετικά με την ταύτιση αυτών των θεοτήτων βλ. στα έργα των ιρανολόγων, Windischmann, Fr. 

Zoroastrische Studien, σελ 283. P. de Lagarde, Abhandlungen, σελ. 127 εξ. Darmesteter, J. Zend-Avesta, Ι. σελ 22 Gray 
Archiv für Religionswissenechaft, III σελ.370 εξ. Clemen, C, Nachrichten über die persische Religion, σελ 162 εξ. 

22 
Ευσεβίου, Ευαγγελική προπαρασκευή, Ι, 10,42 ab 
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έχομε τις αντίστοιχες μαρτυρίες των αρχαίων περσικών κειμένων 

Vendidad^Kai Bundahis.24 

Η αναφορά του Πλουτάρχου, ότι ο Ωρομάζης αύξησε τον εαυτό 

του τρεις φορές μας θυμίζει την αρχαία μασδεϊκή κοσμολογία σύμφωνα 

με την οποία ο Ηλιος = η ζώνη του Ηλιου (Ωρομάσδης) ήταν στον τρίτο 

ουρανό και πάνω από τη ζώνη της σελήνης και κείνης των άστρων. Για 

τον Ελληνα όμως Πλούταρχο ο ήλιος είναι mo κοντά σε μας παρά τα 

άστρα. 

Η δημιουργία, όπως εκτίθεται στο δεύτερο κεφάλαιο του Bundahis 

(8KÔ.West), δε συμφωνεί μ' όσα μας λέει ο Πλούταρχος. Οσο αφορά το 

Σείριο, όπως αναφέραμε, αντιστοιχεί με τον Τιστρία, αστέρι που το 

θεωρούσαν δημιουργό της ευεργετικής βροχής και αντίπαλο του δαίμονα 

της ξηρασίας (βλ. και σελ. 106 κέξ. της δυαρχίας τα σχετικά με τον 

Τιστρία). 

Στους είκοσι τέσσερις θεούς που αναφέρει ο Πλούταρχος ο 

Darmesteter παρατηρεί πως αν προσθέσουμε του 6 Amesa Spentas θα 

έχομε τον αριθμό 30 που αντιστοιχεί με τις μέρες του μήνα, υπόθεση με 

την οποία συμφωνεί και ένα συριακό κείμενο. Αλλοι υποστηρίζουν ότι 

αντιστοιχούν με τα είκοσι τέσσερα άστρα της κοσμολογίας των 

Χαλδαίων25 και προσδιορίζουν το μέρος όπου βρίσκονται οι ζωντανοί 

Farg. Χ 9-10 (σελ. 175 Darmesteter, J.), XIX, 43 (σελ. 274 Darmesteter) 

2 4 Bundahis, I, 24 XXVIII, 7, 7 (Ι, σελ.10 και 128 του West) 

25 
Διόδωρου Σικελιώτη, Βιβλιοθήκη ιστορική, II, 31,4 εξ. "Μετά δέ τον ζωδιακον κύκλον είκοσι και τέτταρας 

άφορίζουσιν αστέρας, ών τους μεν ήμίσεις έν τοις βορείοις μέρεσι, τους δ'ημίσεις εν τοις νοτίοις τετάχθαι φασί, 
και τούτων τους μεν όρωμένους τών ζώντων είναι καταριθμοΰσι, τους δ'αφανείς τοις τετελευτηκόσι προσωρίσθαι 
νομίζουσιν, οΰς δικαστάς τών δλων προσαγορεύουσιν. 
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και οι νεκροί. 

Οσο αφορά το σημείο που οι είκοσι τέσσερις δαίμονες, που 

δημιούργησε ο Αρειμάνιος, έσπασαν το αβγό και αναμίχθηκαν τα καλά με 

τα κακά ο Windischmann2^ το συσχέτισε με το χωρίο τον Mainog i 

Khirad, XLIV, 7 όπου ο κόσμος συγκρίνεται με ένα αβγό που ο ουρανός 

είναι το άσπρο και η γη το κίτρινο κι όπου η έφοδος του Αριμάν μας 

θυμίζει αυτό που λέει το Bundahis ΠΙ, 13. Στην ερμηνεία αυτή δεν 

συμφωνούν ο Benveniste27 και ο Darmesteter28. Ο συγκρητισμός της 

αλεξανδρινής εποχής φαίνεται ήδη να έχει συσχετίσει το περιεχόμενο 

των ορφικών ραψωδιών με κείνο των κοσμογονικών παραδόσεων των 

Περσών.29 

Σύμφωνα με το σχολιασμό του Πλήθωνα30 το σύμπαν διαιρείται 

σε τρείς μοίρες. Την πρώτη μοίρα την έχει ο Ωρομάζης που οι λόγιοι τον 

ονομάζουν Πατέρα και την τελευταία την έχει ο Αριμάνης. Τη μεσαία 

μοίρα την έχει ο Μίθρας που οι λόγιοι τον ονομάζουν Δεύτερον Νουν. 

Λέει ακόμα, ότι ο Ωρομάζης απέχει από τον ήλιο τρείς φορές το 

ανάστημα του και ο Μίθρας από τον Ωρομάζη δύο φορές το ανάστημα 

του. 

Zoroastrische Studien, σελ. 284 

2 7 The Persian Religion, σελΙΟΟ 

28 
Ormuzd et Ahriman, σελ 133 και 339. 

29 
Ορφικά αποσπάσματα, σελ 130, υποσημ.5 (εκδ. Ο. Kern) 

Oracula Magica Zoroastris, (εκδ. Opsopaeus, Paris 1599, σχολιασμός που αναφέρεται στο έργο του 

Πλουτάρχου). 
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Σα συνέχεια έρχεται η μαρτυρία του Δίωνα του Χρυσοστόμου31 

που ανάγει τη δημιουργία του κόσμου στα τέσσερα φυσικά στοιχεία - τη 

φωτιά, τον αέρα, το νερό και τη γη. Σύμφωνα λοιπόν με το σοφό της 

Προύσας που όπως υποστηρίζει αναφέρεται σ' ένα ύμνο που 

"Ζωροάστρης καί Μάγων παίδες άδουσι παρ' εκείνου μαθόντες"3 3 η ζωή 

του κόσμου παρουσιάζεται σαν μια διαδρομή ενός τεθρίππου του οποίου 

τα άλογα αντιπροσωπεύουν τα τέσσερα φυσικά στοιχεία·το τέθριππο 

οδηγείται σύμφωνα με τις διδαχές του ζερβανισμού από έναν αιώνιο 

ηνίοχο και διανύει "τους δέ ' Ηλίου καί Σελήνης δρόμους, καθάπερ είπον, 

μερών είναι κινήσεις, οθεν ύπ' ανθρώπων όρδσθαι σαφέστερον....". 

Πρέπει όμως να αναρωτηθούμε μέχρι ποιο σημείο ο έλληνας 

συγγραφέας μεταποίησε το βαρβαρικό ύμνο για να δεχθεί εκεί τη στωική 

κοσμολογία. Μια πρόσφατη ανακάλυψη, το μιθραϊκό ανάγλυφο του 

Dieburg, απέδειξε πως ο Δίων αποδίδει πιστά τις ιδέες των μάγων.3 5 

Το ανάγλυφο αυτό μας δείχνει πως η συγχώνευση των ιδεών της Στοάς 

31 
. Βλ Δίωνα Χρυστόμου, Λόγος 36, 60 (τ. II σελ. 11 εκδ. von Amin) 

32 
Μια φιλοσοφική εξήγηση αυτού του ύμνου έχει δοθεί από τον Bruns, De Dione chrys,critica et exegetica, Kiel 

1892 ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι παρατηρήσεις του Reitzenstein, Das iranische Erl'ósungmysterium σελ246 
κε. και του Nyberg, Journal Asiatique CCXIX, 1931 σελ 92 κε. Σύμφωνα λοιπόν με τους μελετητές ο πρώτος ίππος 
ανήκει στο Δία= ταυτίζεται με το φως, ο δεύτερος "ύ τής "Ηρας επώνυμος" = αέρας, ο τρίτος "Ποσειδώνος 
ιερός" = με το νερό ο τέταρτος "είκάσαι πάντων άτοπώτατος, στερεός τε καί ακίνητος.... επώνυμος Ε σ τ ί α ς " με 
τη γη. 

33 
Ο Δίωνας πρέπει να έχει εμπνευστεί από μια προσευχή των μαγουσαίων που ήταν πολυάριθμοι στην 

περιοχή του'ΐδιαίτερα αυτός ο ύμνος ανήκει "έν άπορρήτοις τελεταΐς". 

πρβλ. και Φίλωνος "περί αφθαρσίας κόσμου", 16§83 και "περί τής κατά Μωύσέα κοσμοποιίας", 14§46 όπου 
αναφέρεται σχετικά με το θεό των στωικών ότι "ηνιόχου τρόπον ήνιοχει τα σύμπαντα ήλίω καί σελήνη καί τοις 
άλλοις πλάνησι καί άπλανέσιν, ετι δε αέρι καί τοις < άλλοις > μέρεσι τοΟ κόσμου παριστάμενος καί συνδρών". 

35 
Βέβαια έχουμε μια σαφή επίδραση του συγγραφέα όταν αναφέρεται στο μύθο του Φαέθωνα §48 όπου οι 

στωικοί αναφέρονται στη δική τους εκπύρωση. 
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με τις διδασκαλίες του Ζωροάστρη έχει γίνει από τους μάγους κατά την 

ελληνιστική εποχή. 

Ο ύμνος που εξυμνεί τις εξελίξεις και τις μεταμορφώσεις των 

τεσσάρων αλόγων, συμβόλων των τεσσάρων στοιχείων, σταματά κάποια 

στιγμή που η φωτιά έχοντας καταβροχθίσει όλη την ουσία του σύμπαντος 

προετοιμάζεται για μια νέα δημιουργία . "Τούτον γαρ άτε πάντων 

αλκιμώτατον και φύσει διάπυρον ταχύ άναλώσαντα τους άλλους, καθάπερ 

οίμαι τω οντι κηρίνους.... καί την ούσίαν πάντων πάσαν είς αυτόν 

άναλαβόντα πολύ κρείττω καί λαμπρότερον όφθήναι του πρότερον .... καί 

διανέμειν έκαστα καί δημιουργειν τον όντα νύν κόσμον έξ αρχής πολύ 

κρείττω καί λαμπρότερον άτε νεώτερον." 

Αυτό όμως είναι μια άλλη αλληγορία που έχει σα θέμα το γάμο 

του Δία και της Ήρας. "τούτον ύμνούσι παίδες σοφών έν άρρήτοις 

τελεταίς "Ηρας καί Διός εύδαίμονα γάμον".3 6 Από μια φλεγόμενη μάζα 

που είναι ο ύψιστος θεός ξεπετάγεται μια αστραπή που χωρίζεται στον 

αέρα και δίνει έτσι τη γέννηση στην Ήρα. "Αστράψας δέ ολος ούκ 

ατακτον ουδέ ρυπαράν άστραπήν, οϋαν χειμέριος έλαυνομένων βιαιότερον 

πολλάκις των νεφών διήξεν, άλλα καθαράν καί αμιγή παντός σκοτεινού, 

μετέβαλε ραδίως άμα τή νοήσει....". Οι δύο θεότητες ενώνονται, 

σχηματίζοντας ένα δυάπυρο πνεύμα, το πνεύμα των Στωικών, που είναι 

δημιουργός κάθε γονιμότητας. Αυτό αναπτύσσεται στο υγρό στοιχείο που 

διαπερνά με τη μορφή του εμβρύου το στήθος της μητέρας του. Ετσι 

γεννιέται ο κόσμος μ' όλες τις έμψυχες υπάρξεις. 

Στην πραγματικότητα ο ορθόδοξος ζωροαστρισμός δεν 

πρβλ. Λουκιανού, "Περί θυσιών", 5 (έκό\ M.D.Macleod, τ.2ος, SCBO) ο Ζευς "εγημε τήν "Ηραν τήν άδελφήν 
κατά τους Περσών καί Άσσυρίων νόμους". Βλ. επίσης Μακρόβιου, Somnium Scipionis 1,17,15 
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αναφέρεται καθόλου στο γάμο του Ahura Mazda αλλά ίχνη μιας κοινής 

ινδοευρωπαϊκής αντίληψης, óu ο ουρανός έχει γονιμοποιήσει τη γη είναι 

διάχυτα παντού3 ένα χωρίο κυρίως της Avesta παρουσιάζει κάποια 

συγγένεια μ' όσα αναφέρει ο Δίων. Ο Ashi-Vanuhi, η Αφθονία ή ο 

Πλούτος που φέρνει στους αγαθούς ανθρώπους όλα τα αγαθά της γής, των 

νερών και των αέρων έχει για πατέρα, λέει το Yast, τον Ahura Mazda και 

για μητέρα την Spenta Armaiti, δηλαδή είναι κόρη του Ουρανού και της 

Γης. Αυτή η παλιά πίστη των Περσών διατηρήθηκε στα μυστήρια του 

Μίθρα. Η κοσμολογία που υιοθετούν έχει σκαλιστεί πάνω στην πέτρα και 

μας δείχνει εκτός από την παρουσία του πρώτου στοιχείου (του χρόνου 

ή του χάους) τη Γη που απλώνεται κοντά στον Ατλαντα που υποβαστάζει 

τον ουράνιο θόλο. 

Η Spenta Armaiti ήταν κατά τη μασδεϊκή διδαχή σύγχρονα και 

κόρη και γυναίκα του Ahura Mazda, όπως το βρίσκει κανείς στα pahlavi 

βιβλία38 και αυτός ο μυθικός γάμος ήταν το πρότυπο του Khetuk - das-

του ιερού γάμου - των πιστών. Κατά μαρτυρία του Eznik von Kolb ο 

Hormizd είχε ξαπλώσει με τη μητέρα του για να δημιουργήσει τον ήλιο 

και με την αδελφή του για να δημιουργήσει τη Σελήνη. Από την πολεμική 

των συριακών κειμένων βλέπει κανείς πως η συνήθεια αυτή της 

αιμομιξίας που την ακολουθούσαν και οι βασιλείς των Περσών, 

37 
πρβλ. Μ.Μ.Μ, Ι, σελ.138 κε: ο Atar, φωτιά, ονομάζεται"γιός του Ahura Mazda" 

3 8 πρβλ West, Pahlavi Texts Π, σελ.128 

πρβλ. τις πράξεις του Adhourhormizd, Fr. 5,7 (σελ. 109 υποσημ. 3 σελ 111 υποσημ. 2 και Mar Abda, υποσημ. 
5, 3 (σελ. 98 υποσημ. 5) πρβλ. την αραμαϊκή επιγραφή της Αραβησσού (Chabot, Rep. epigr. Semit. ΠΙ 1785) όπου η 
μασδεϊκή θρησκεία ονομάζεται αδελφή του Βήλου. West, Pahlavi Texts Π, σελ. 128 
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συνεχιζόταν ανάμεσα στους μασδειστές ζερβανιστές. 

Χωρίς αμφιβολία οι εξελληνισμένοι μάγοι της ΜΑσίας πρότειναν 

σαν παράδειγμα μιας ένωσης ανάμεσα σ' αδελφό και σ' αδελφή, που 

θεωρείται σαν η πιο σπουδαία απ' όλες τον ύμνο που ενώνει την Ηρα και 

τον Δία, sonor et conjux Jovis... 

Η μεταβολή της αρχαίας ιρανικής σκέψης από επίδραση των 

Χαλδαίων ή των Ελλήνων και η εισαγωγή εκεί της θεωρίας των τεσσάρων 

στοιχείων ήταν πιο εύκολη αφού οι Στωικοί κατά τη συνήθεια τους 

έδιναν φυσικές ερμηνείες στο γάμο του Δία και της Ηρας. 

Σύμφωνα μ' ένα απόσπασμα, που μας διατηρεί ο Ιππόλυτος,40 

πέφτει αρκετό φως σ' αυτή τη μεταβολή της ιρανικής σκέψης. Σύμφωνα 

με τον Ιππόλυτο, ο Ζαράδης (ο Ζωροάστρης των Χαλδαίων) αντιθέτει μια 

ουράνια θεότητα σε μια χθόνια θεότητα. Αυτός κάνει να βγεί από τη γη 

το νερό και το πρώτο δημιούργημα είναι η φωτιά συνδυασμένη με τον 

αέρα. Αυτά τα στοιχεία αποτελούν κατά τον Ιππόλυτο την ουσία του 

κόσμου. Το σύστημα που αναπτύσσει δεν είναι ακριβώς το ίδιο μ' εκείνο 

του Δίωνα αλλά βρίσκεται αρκετά πλησίον του. 

Ο Ιππόλυτος αποδίδει στο Ζωροάστρη τη δυαρχία των δύο 

αντιθέτων στοιχείων όπου φαίνεται καθαρά η επίδραση των φυσικών 

φιλοσόφων. Αφού αναφέρεται σε μαρτυρίες του Διόδωρου του Ερετριέα 

και του Αριστοξένου του μουσικού υποστηρίζει óu "Διόδωρος δέ ό 

Έρετριεύς καί Άριστόξενος ό μουσικός φασι προς Ζαράταν τον 

Χαλδαίον έληλυθέναι Πυθαγόραν τον δέ έκθέσθαι αύτω δύο είναι άπ' 

αρχής τοις οδσιν αϊτια, πατέρα καί μητέρα καί πατέρα μέν φώς, μητέρα 

"Ελεγχος κατά πασών αιρέσεων, 1,2,12-15 (σελ.7 εκδ. Wendland=Diels Vorsokrat 14 (4),11 και Doxographi 
Graeci, σελ.557, 8-30 
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δέ σκότος, του δέ φωτός μέρη θερμον, ξηρον, κοϋφον, ταχύ, του δέ 

σκότους ψυχρον, ύγρον βαρύ, βραδύ έκ δέ τούτων πάντα τον κόσμον 

συνεστάνα έκ θηλείας και άρρενος.41 [Είναι δέ τον κόσμον φησίν 

(Πυθαγόρας) κατά μουσικήν άρμονίαν, διό καί τον ήλιον ποιεισθαι την 

περίοδον έναρμόνιον.] Περί δέ τών έκ γης καί κόσμου γινομένων τάδε 

φασί (Διόδωρος καί Άριστόξενος) λέγειν τον Ζαράταν δύο δαίμονας 

είναι, τον μέν ούράνιον, τον δέ χθόνιον καί τον μέν χθόνιον άνιέναι την 

γένεσιν έκ της γης, εΓναι δέ ύδωρ, τον δέ ούράνιον ιτύρ μετέχον του 

αέρος, θερμον καί ψυχρον διό καί τούτων ουδέν άναιρειν ουδέ μιαίνειν 

φησί (Ζαράτας) τήν ψυχήν έστι γαρ ταύτα ουσία τών πάντων." 

Σύμφωνα με αυτόν ο κόσμος έχει παραχθεί από δύο αρχές, μια 

χθόνια και μια ουράνια. Η ουράνια θεότητα ταυτίζεται με τον 

Πατέρα=φως και η χθόνια με την μητέρα=σκότος. Και η μεν ουράνια 

αρχή είναι φωτιά που η σύσταση της είναι αέρας θερμός και ψυχρός ενώ 

η χθόνια είναι το νερό και η προέλευση της είναι από τη γη. Οσο και αν 

η μαρτυρία αυτή συνηγορεί για την επίδραση των φυσικών ή των Στωικών 

στην ιρανική αντίληψη κάνει όμως πιο κατανοητή τη λατρεία που οι 

μάγοι απέδιδαν στο νερό και στην φωτιά42. 

Σύμφωνα τώρα με το Διογένη το Λαέρτιο43 οι μάγοι 

πρβλ. Πορφυρίου, Βίος Πυθαγόρου (12) (σελ.23 έκδ. Nauck) πρβλ. επίσης και R.Reitzenstein, Sitzungsberichte 
der Heidelberger Akademie, Philos-Histor. Klasse, 1917, fasc.6 σελ_34 και Studien zum antiken Synkretismus aus Iran, 
1926, σελ.116 που προτείνει διορθώσεις και προσθήκες στο κείμενο του Ιππολύτου για μια πληρέστερη κατανόηση 
του. Ο Ιππόλυτος συνοψϋφ μια διδαχή που αποδίδει στη φωτιά και στον αέρα το ανώτερο ημισφαίριο, αυτό που 
ανήκει στον ευεργετικό θεό, ενώ το νερό (άρρεν) και η γη (θήλυ) σχηματίζουν το κάτω ημισφαίριο (το ημισφαίριον 
κατωφερές θηλυκόν τε καί κακοποιό ν). 

42 
πρβ.Στράβωνος, Γεωγραφικά, XV, 14,732 

43 
Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμιον 6-9 
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"αποφαίνεσθαί τε περί τε ουσίας καί θεών γενέσεως, ους καί πυρ είναι 

καί γήν καί ύδωρ' των δέ ξοάνων καταγινώσκειν, καί μάλιστα τών 

λεγόντων αρρενας είναι θεούς καί θηλείας". Η Φωτιά λοιπόν και το Νερό 

είναι οι απρόσωπες πηγές του φωτός και του σκότους, δυνάμεις 

ανταγωνιστικές των οποίων ο αγώνας καταλήγει τελικά στο θρίαμβο της 

καθαρότητας, του φωτός, της αλήθειας και της δικαιοσύνης* γιατί "τω 

δικαίω το άδικον πολέμιον έστι", όπως το εκφράζει κιόλας ο Διηόκης 

στον Ηρόδοτο. 4 4 

Αν και οι περισσότεροι αρχαίοι συγγραφείς συμφωνούν με την 

αβεστική θεολογία και βάζουν στην αρχή των πραγμάτων δύο αρχές, τον 

καλό και τον κακό (θεό) ένας σημαντικός αρχαίος συγγραφέας, ο 

Εύδημος της Ρόδου, μαθητής του Αριστοτέλη, βεβαιώνει πως οι μάγοι 

ονομάζουν το θεό μοναδικό και ακατάληπτο και άλλοι ονομάζουν 

Τόπον 4 5 και οι άλλοι Χρόνον4·6 και από αυτόν προέρχονται ο αγαθός 

θεός και ο κακός δαίμονας ή κατά άλλους πριν από αυτούς το φως και το 

σκοτάδι. 

Ο Φίλων ο Βύβλιος, όπως είδαμε, μιλάει για ένα θεό αιώνιο, 

προικισμένο με πολλαπλές ιδιότητες που δημιουργεί όλα τα καλά και 

Ιστορίη, 1,96 

πρβλ. Δαμασκίου, Άπορίαι καί λύσεις περί τών πρώτων αρχών, L25 bis Ruelle: "Μάγοι δε καί π ά ν το 
αρειον γένος, ώς καί τοΟτο γράφει ό Ευδημος (Fr.117 Spengel) οι μεν Τόπον, οί δε Χρόνον καλοΟσι το νοητον &παν 
καί το ήνωμένον, έξ ού διακριθη~ναι ή θεον αγαθόν καί δαίμονα κακόν fj φώς καί σκότος προ τούτων, ώς ένίους 
λέγειν'ούτοι ôè ούν καί αυτοί μετά την αδιάκριτο ν φύσιν διακρινόμενη ν ποιου σι την διττή ν συστοιχίαν τών 
κρειττόνων'< καί > τής μεν ήγείσθαι τον Ώρομάσδη, τής δε τον Άρειμάνιον. 

Οσα λέει ο Εύδημος μπορούμε να τα συσχετίσουμε με στίχους της Avesta λ,χ. Yasna 72,10 Vendidad 19,13 
και 16 Sirosa 1,21 11,21 όπου ο Thvasha είναι ο χώρος ή ο ουρανός όπως λέει ο Darmesteter II, σελ.203, σελ.310 
υποσημ.45 σελ.315 υποσημ.84 που αναγνώρισε τον Τόπο στη Gatva Hvadhata τ. 11,271, υποσημ.98 III σελ LXIX 
υποσ.3 
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αντιτίθεται στο πνεύμα του κακού. 

Από όλα αυτά προκύπτει πως οι ιερείς των Περσών, οι μάγοι, 

είχαν αρκετή ελευθερία στις αντιλήψεις τους σχετικά με τη φύση και την 

ουσία της πρώτης αρχής των όντων. 

Ειδικά για τη γένεση του ανθρώπου δεν βρίσκουμε στοιχεία στην 

ελληνική γραμματεία. Σύμφωνα με τον Ιππόλυτο, όπως είδαμε, η ψυχή 

αποτελείται από φωτιά και από αέρα "τον δέ οΰράνιον πυρ μετέχον τού 

αέρος, θερμον καί ψυχρον" Kau που μας θυμίζει αυτά που έλεγε ο Δίων 

ο Χρυσόστομος ".... καί πολύ του φωτός άποσβέσας είς αέρα πυρώδη 

τρέπεται πυρός ήπιου" ή αυτά που αναφέρει ο Στοβαίος όταν 

συγκεκριμένα μιλάει για τη δημιουργία της ψυχής του κόσμου από το 

θεό: "πνεύμα οσον άρκετον άπό τού ίδιου λαβών καί νοερω τούτο πυρί 

μίξας.... ούτε, ώς έκ πυρός, καιομένη διετήκετο, ούτε μήν, ώς έκ 

πνεύματος τελεσιουργηθείσα, εψυχεν".Όλα αυτά μας θυμίζουν επίσης και 

την αντίληψη των Στωικών για το "πνεύμα" που αποτελείται από τη φωτιά 

και τον αέρα και περιέχει τους σπερματικούς λόγους που γονιμοποιούν 

τον κόσμο. 

Διαφορετική προς τις παραπάνω μαρτυρίες είναι η αναφορά του 

Ξενοφώντα που θεωρεί την ψυχή ζωτικό στοιχείο δηλ. η ψυχή είναι 

που δίνει τη ζωή. Για τη σχέση θεού δημιουργού και ανθρώπου δεν έχομε 

μαρτυρίες εκτός από εκείνη του Δίωνα Χρυσοστόμου που αναφέρεται 

Κύρου παιδεία VIII,7,17 "ουδέ τούτο πώποτε έπείσθη, ώς ή ψυχή έως μέν άν έν θνητώ σώματι ή, ζή, οταν 

δέ τούτου απαλλαγή, τέθνηκεν ορώ γαρ οτι καί τα θνητά σώματα οσον αν χρόνον έν αύτοίς ή* ή ψυχή, ζώντα 

παρέχεται". 

Λόγος 36,42 "είναι γαρ δή (λέγουσιν) του ξύμπαντος μίαν άγωγήν τε καί ήνιόχησιν ύπο τής άκρας 
εμπειρίας τε καί ρώμης γιγνομένην αεί καί ταύτην απαυστον έν άπαύστοις αιώνος περιόδοις" οι δρόμοι του 
Ηλίου κα της Σελήνης είναι απλώς κινήσεις μερών "τής δέ τοΟ ξύμπαντος κινήσεως καί φοράς μή ξυνιέναι τους 
πολλούς, αλλ'αγνοεί ν το μέγεθος τούδε τού αγώνος". 
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στην ενιαία ηνιόχηση του κόσμου από το θεό αν και αυτό πάλι έχει 

κάποια στωική επιοραση όπως και τη μαρτυρία που μας αναφέρει ο 

Πλούταρχος ότι οι Πέρσες τιμούσαν το βασιλιά τους ως θεό διότι 

πίστευαν ότι είναι εικόνα του θεού. 

Ό σ ο αφορά την pahiavi γραμματεία η ανθρώπινη ψυχή βρίσκεται 

ανάμεσα στον θείο και στον ανθρώπινο κόσμο και είναι πολλαπλές οι 

ονομασίες της μέσα στα pahiavi κείμενα. 

49 
ηνιόχου τρόπον ήνιοχει τα σύμπαντα ήλίω καί σελήνη καί τοις άλλοις πλάνησι και άπλανέσιν, ετι δέ αέρι 

καί τοις < άλλοις > μέρεσι του κόσμου παριστάμενος καί συνδρών. Πρβλ (Φίλωνος, περί αφθαρσίας κόσμου 16,83 

πρβλ. του αυτού, περί τής κατά Μωυσέα κοσμοποιίας). 

πρβλ. Πλουτάρχου, Θεμιστοκλής 27: "νόμων.... κάλλιστος ούτος έστι, τιμά ν βασιλέα καί προσκυνείν ως 

είκόνα θεοΟ του τα πάντα σώζοντος". 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 

ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Στην ιρανική θρησκεία παρατηρείται αναπτυγμένη εσχατολογία 

που συνδυάζεται με την αποκάλυψη. Αποκάλυψη είναι η φανέρωση της 

πορείας του κόσμου, που για τους ιρανούς ξεκινά από τη δημιουργία 

και φθάνει έως την καταστροφή και την ανανέωση. Μέσα σ'αυτά τα 

γεγονότα συμπεριλαμβάνεται και η τύχη του ανθρώπου. Οι Ελληνες 

συγγραφείς όμως δεν έδειξαν πολύ ενδιαφέρον για την εσχατολογική 

διδασκαλία των Ιρανών και οι περισσότερες από τις ειδήσεις που μας 

προσφέρουν ανήκουν σε μεταγενέστερες φάσεις της ιρανικής 

θρησκείας. 

Ο Πλούταρχος1 παρουσιάζει τις δύο μεγάλες θεότητες των 

Ιρανών να βρίσκονται σε αιώνια σύγκρουση μεταξύ τους, αφού άλλωστε 

έχουν αποτελεσθεί από δύο αντίθετα συστατικά, ο Ωρομάζης από το 

καθαρώτατο φως, ο Αρειμάνιος από το ζόφο. Με τους έξι δορυφόρους 

θεούς, που δημιούργησε ο καθένας τους, πολεμούν διαρκώς, αλλά ο 

πόλεμος έχει επεκταθεί σε όλα τα πεδία του κόσμου. Κι αυτό διότι 

έχει αναμιχθεί στον κόσμο το κακό με το αγαθό. Ο Ωρομάζης 

κατασκεύασε άλλους εικοσιτέσσερις θεούς, που τους έβαλε σ' ένα 

αβγό" κι ο Αρειμάνιος κατασκεύασε άλλους τόσους' αυτοί οι θεοί του 

Αρειμάνιου έσπασαν το αβγό κι έτσι αναμίχθηκαν "τα κακά τοις 

άγαθοΐς". Αλλά στον "είμαρμένον χρόνον", θα φθαρούν και αφανισθούν 

τελείως οι κακοί άνθρωποι, η γη θα γίνει "επίπεδος καί ομαλή" και θα 

επικρατήσει ένα είδος βίου και πολιτείας ανθρώπων μακαρίων και 

Περί "Ισιδος και Όσίριδος 47 
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ομογλώσσων. 

Κατά τον Θεόπομπο2 οι μάγοι δίδασκαν πως ο καθένας από 

τους δύο Θεούς κυριαρχεί και κυριαρχείται κάθε τρείς χιλιάδες χρόνια, 

άλλα τρείς χιλιάδες χρόνια πολεμούν μεταξύ τους· τέλος νικάται ο 

Αδης και οι άνθρωποι γίνονται ευδαίμονες, τότε δε θα χρειάζονται 

τροφή και δε θα φέρουν σκιά και ο Θεός που τα πραγματοποιεί αυτά 

ηρεμεί και αναπαύεται. 

Ο Δίων ο Χρυσόστομος3 τον πρώτο αιώνα μ.Χ. αναφέρει μια 

κοσμολογία που ψάλλει ο Ζωροάστρης και τα παιδιά των μάγων που 

την έχουν μάθει από αυτόν. Ενα τέθριππο οδηγείται από ένα αόρατο 

οδηγό που είναι η ύψιστη σοφία και κάνει ατελείωτα το γύρο του 

κόσμου και κανονίζει τις κινήσεις και τα γεγονότα του κόσμου. Το 

άλογο που είναι προς τα έξω είναι το πιο δυνατό και το πιο ισχυρό, 

αφού διανύει τον πιο μεγάλο κύκλο, και είναι ο Δίας. Στον αόρατο 

ηνίοχο, ο Cumont4 έχει αναγνωρίσει το Zervan που κυβερνά τον κόσμο 

με ενδιάμεσο τον Ωρομάσδη. Αυτός ονομάζεται Δίας σύμφωνα με την 

επικρατούσα ταύτιση· παράδειγμα αυτής της ταύτισης είναι το μνημείο 

του Nimrud dagh. Ο Nyberg5 υποστηρίζει αυτή την ταύτιση που την 

δέχεται και ο Cumont6. Οι ερευνητές αυτοί δέχονται μέσα στο μύθο 

2 Πλούταρχος, όπου παραπάνω 

3 Λόγος 36, 39-60. 

Cumont, F., La Religion de l'Iran Ancien, σελ344 

Questions de cosmologie, JA, 1931, 11, 91 εξ. 

Les mages hellénises, σελ.91 εξ. 
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μια δύναμη στωικής απόχρωσης: Είναι αυτή που εξηγεί π.χ. πώς ο 

ανώτατος θεός έχει το όνομα Ζευς (γεν.Ζηνός). Αλλά εν πάση 

περιπτώσει υπάρχει ένα στοιχείο που δεν εξηγείται από την ελληνική 

επίδραση, λέει ο Nyberg, και αυτό το στοιχείο είναι τα Νισαία άλογα 

που τρέφουν οι μάγοι για τον ύψιστο θεό. 

Ο Cumont επιχειρηματολογεί με βάση μια άλλη λεπτομέρεια 

του μύθου'όταν το πρώτο άλογο θυμωμένο - ψάλλουν οι μάγοι του 

Δίωνα - βάζει φωτιά με την αναπνοή του στα γκέμια του τέταρτου 

αλόγου επακολουθεί μια γενική ανάφλεξη που ο Δίων τη συγκρίνει με 

το μύθο του Φαέθωνα . Μύθο που για τους στωικούς είναι εικόνα της 

παγκόσμιας εκπύρωσης. Από ένα μιθραϊκό μνημείο, το ανάγλυφο 

του Dieburg, προκύπτει πως ο μύθος του Φαέθωνα είχε εισχωρήσει 

στο μιθραϊσμό. Λοιπόν συμπεραίνει ο Cumont πως η διδασκαλία των 

μάγων αναφέρεται πιστά από το Δίωνα. Ό π ω ς γράφει ο Nilson το 

ανάγλυφο του Dieburg δε μαρτυρεί τόσο την εισδοχή μασδείκών ιδεών 

όσο την εισδοχή της ελληνικής μυθολογίας στο μιθραϊσμό. 

Ο Κέλσος, όπως αναφέρει ο Ωριγένης,8 λέει "πως βρίσκει 

κανείς μέσα στη διδασκαλία των Περσών και μέσα στη λατρεία του 

Μίθρα ένα σύμβολο των δύο ανακυκλίσεων του ουρανού, αυτή των 

πλανητών και αυτή των απλανών, και ένα χώρο της ψυχής στην 

ανακύκληση των πλανητών. Αυτό το σύμβολο συνίσταται στο εξής: Μια 

κλίμακα οδηγεί σε επτά θύρες και πάνω - πάνω υπάρχει μια όγδοη 

- Τ 

Πβλ. Δίων, Λόγος 36,47 ήδη δέ ποτέ έν μήκει χρόνου .... του πρώτου προσπεσον άνωθεν, οία δη θυμοειδοΟί 

έθέρμηνε τους άλλους, σφοδρότερόν γε μην τον τελευταΐον .... ΤοΟτο δέ το πάθος άπαξ "Ελληνας μνημονεύοντας 

φασί Φαέθοντι προσάπτειν ... 

ο 

Κατά Κέλσου 6,22 
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θύρα. Η πρώτη θύρα είναι από σίδηρο και είναι αφιερωμένη στον 

Κρόνο, το μέταλλο το πιο μαλακό για τον πλανήτη τον πιο απαλό' η 

δεύτερη θύρα είναι από ψευδάργυρο και είναι αφιερωμένη στην 

Αφροδίτη και ούτω καθεξής μέχρι τον Ηλιο, σύμφωνα με μια τάξη που 

είναι η αντίστροφη εκείνης των ημερών της εβδομάδος. 

Γιατί αυτή η τάξη; γιατί η ψυχή ανυψούμενη από τη γη προς 

τον ουρανό δε διασχίζει τους πλανητικούς κύκλους σύμφωνα με την 

αυξανόμενη απόσταση τους δηλ. σύμφωνα με την "πραγματική" τάξη: 

Σελήνη, Ερμής, Αφροδίτη, Ήλιος, Χρης κ.λ.π. Για να λύσει αυτή τη 

δυσκολία ο Cumont υποθέτει πως αυτή η κλίμακα δεν ήταν αρχικά 

πραγματικά αυτό που εννοεί ο Κέλσος αλλά μια μεταφορά των ηλικιών 

του ανθρώπου και των ηλικιών του κόσμου. Και βρίσκει γι αυτό μια 

απόδειξη στο απόσπασμα του Bahman Yast , του μύθου των τεσσάρων 

ηλικιών και του μύθου των επτά μεταλλικών ηλικιών, επέκταση που 

πρέπει να οφείλεται σε επίδραση του πλανητικού συστήματος. 

Αλλά γιατί η αντίστροφη τάξη της εβδομάδας; Γιατί αρχίζοντας 

απ'την ηλικία του Κρόνου θα τελειώσει κανείς με την ηλικία του Ηλιου 

δηλ. του σωτήρα όπως το διδάσκει ο χρησμός του Υστάσπη, που βάζει 

στην προτελευταία θέση εκείνη των πραγματικά δυστυχισμένων, την 

εποχή της σελήνης. Γι' αυτό είναι αρκετό να πάρουμε ανάποδα την 

τάξη της εβδομάδος. Μετά ακολουθεί η βασιλεία του Ηλιου, εκείνη του 

αιώνιου Ουρανού ή του ατέλειωτου Χρόνου: η όγδοη θύρα της κλίμακας 

του Κέλσου. 

Ο χρησμός του Υστάσπη περιέχει διδασκαλίες ανάλογες με 

4,16 εξ. 
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κείνη του Bahman Yast. Τις διασώζει ο Λακτάντιος που τις έχει 

εισαγάγει εν μέρει στο χριστιανισμό.10 Η ιστορία του κόσμου 

εξελίσσεται σε 6 χιλιετίες κατά τις οποίες κυριαρχεί το κακό και τις 

οποίες θα διαδεχτεί, όπως την έβδομη μέρα μετά τις έξι μέρες της 

δημιουργίας η χιλιετία του Χριστού. Μετά από αυτό ο Δαίμονας θα 

ανυψωθεί για τελευταία φορά, μετά θα έλθει η ανάσταση και η νέα 

δημιουργία. 

Η μαρτυρία του Λακτάντιου είναι ίδια με κείνη του Κλήμεντα 

του Αλεξανδρέα. Είναι πιθανόν ότι αρχικά διαπραγματεύονταν τις 

πλανητικές εποχές. Ξέρουμε από το Λυδό ότι ο Υστάσπης είχε 

μιλήσει για την απόδοση του αριθμού των ημερών της εβδομάδας στους 

πλανήτες. 

Η πρώτη καταστροφή που αναγγέλλει το τέλος του κόσμου θα 

είναι η πτώση της Ρώμης, τόπος κοινός στις ιουδαϊκές και 

χριστιανικές αποκαλύψεις. Αλλά ακόμη περισσότερο, ο Υστάσπης λέει, 

πως το βασίλειο της Ρώμης θα το διαδεχτεί εκείνο της Ανατολής ιδέα 

με την οποία η Ανατολή θα διατηρήσει την ελπίδα μιας αντεκδίκησης. 

Η συνέχεια του χρησμού που την αναφέρει πιστά ο Λακτάντιος 

προσφέρει ακριβείς συγκυρίες με το Bahman Yast: σε μια εποχή που 

. Institutiones divinae 

Στρωματείς 6,5,43,11 εξ. 

' Cumont, F., fin du monde, 75 και υποσημ.Ι 

Περί μηνών 2,4 
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πολυάριθμοι πόλεμοι θα ερημώσουν τον κόσμο1 4 οι χρονιές, οι μήνες, 

οι μέρες θα μικραίνουν.15 Τα βουνά θα γίνουν ομαλά1 6, δε θα υπάρχει 

ούτε το 1/10 από το ανθρώπινο γένος 1 7 και τα φυτά·1 8 είναι ο 

χρόνος όλων των αδικιών.1 Οι δίκαιοι θα καταφύγουν στο βουνό όπου 

ο εχθρός θα τους πολιορκήσει.20 αλλ' από όπου θα έρθει ένας 

σωτήρας να τους ελευθερώσει. Ο σωτήρας ονομάζεται από το 

Λακτάντιο rex magnus de caelo2 1. H Σίβυλλα καθορίζει22: ένας 

βασιλιάς σταλμένος από τους ουρανούς. Ομοια ο χρησμός του Potier 

μιλάει για ένα βασιλιά που έρχεται από τον ουρανό. Δεν αμφιβάλλει 

κανείς πως πρόκειται για την ηλιακή χιλιετία όπου βασιλεύει ο 

Απόλλωνας για τον οποίο μιλούν ο Κέλσος και ο Virgilius. 

Από πλευράς πηγών της ιρανικής γλώσσας κατά το τέλος του 

κόσμου ο Μίθρας δεν παίζει παρά ένα περιορισμένο ρόλο: εμφανίζεται 

14 Institutiones divinae 7,16 Bahman Yast 

Λακτάντιος, Institutiones divinae 7,16,10 Bahman Yast (Ankl) 4,16 

Institutiones divinae, 7,16,11 Bundahis 34,33 

17 
Institutiones divinae 7,16,14 

1 8 Bahman Yast 4,19 

19 
Institutiones divinae 7,15,7,17,9 Bahman Yast 4,20 εξ. 

20 
Institutiones divinae 7,17,10 Bahman Yast 6,10 

21 
Institutiones divinae 7,17,11 

22 
Σιβυλλικοί χρησμοί, 3,652 
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στο Bahman Yast σαν ένας ακόλουθος του Ωρομάσδη επικεφαλής 

του στρατού. Σταλμένος σε βοήθεια του Pesotan, ενός από τους 

οπαδούς του Σωτήρα, τρέπει σε φυγή τον Aesma ("Μανία"), βοηθώντας 

έτσι την αληθινή πίστη. 

Με τον ερχομό του μεγάλου βασιλιά, συνεχίζει ο 

Λακτάντιος, μια θεία φωτιά θα κρίνει τους ανθρώπους: θα καύσει 

τους κακούς αλλά οι καλοί από τη δύναμη της αθωότητας τους δεν θα 

αισθανθούν τίποτε. Σύμφωνα με τη Σίβυλλα25 η φωτιά δεν θα είναι 

μόνο το όργανο της κρίσης των ανθρώπων αλλά και αυτό της 

καταστροφής του κόσμου26. 

Από τον πίνακα της τελικής ευτυχίας παραμένει ένα 

χαρακτηριστικό: ο Λακτάντιος μας το παρέχει στην "Επιτομή" του 

(67.5): οι ζωντανοί θα παύσουν να σκοτώνουν για να ζήσουν. Η άποψη 

αυτή είναι ελληνική και ιρανική. "Στους Έλληνες επίσης, γράφει ο 

Cumont2 7, αναφέροντας τον Carcopino, η φυτοφαγία που υπήρχε στην 

αρχή του κόσμου θα γίνει στο τέλος του χρόνου, την εποχή του 

χρυσού". Στο Ιράν σύμφωνα με τα palliavi κείμενα οι άνθρωποι θα 

23 Bahman Yast 7,28-36 

Institutiones divinae 7,21,4 

25 
Σιβυλλικοί χρησμοί 2.196 κεξ. 3.82-93, κλπ 

1{\ 

Αυτές οι απόψεις βρίσκονται και στα palliavi κείμενα. Βλ λ.χ. Bd. 34,1. 

27 
La fin du monde, 90 υποσημ.3 

28 
όπου παραπάνω Bd. 34,1 
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αρνηθούν διαδοχικά κατά την έλευση του σωτήρα, το κρέας και άλλα 

τρόφιμα. 

Ενα τελευταίο κείμενο όπου φαίνονται να διατηρούναι οι 

πεποιθήσεις των ανατολικών μάγων είναι ο χρησμός του Potier29, 

κείμενο ελληνικό της Αιγύπτου, όπου αναφέρεται ο βασιλιάς που 

έρχεται από τον ήλιο. Η πιο εντυπωσιακή ομοιότητα με τα άλλα 

pahlavi κείμενα είναι το επίθετο που αποδίδεται στους εχθρούς 

"ζωνοφόροι", και αποδίδεται στους Τούρκους από το Bahman Yast. 

Ο Cumont, με τη βοήθεια όλων αυτών των ελληνικών και 

λατινικών κειμένων, έχει ανασυνθέσει τον αποκαλυπτικό ρόλο του 

Μίθρα σύμφωνα με τους μαγουσαίους. Ο Μίθρας δεν ήταν μόνο ο 

κριτής, όπως ήταν στα ιρανικά κείμενα, αλλά σύγχρονα κριτής των 

ψυχών και οπαδός του Ωρομάσδη ήταν δημιουργός της ανάστασης, των 

εσχατολογικών θυσιών του ταύρου, του πύρινου ποταμού, ρόλοι που 

κατά τα pahlavi κείμενα είχαν αποδοθεί στο Saosyant, στη φωτιά και 

στον Airyaman. Ou ο Μίθρας πρέπει να ήταν αυτός που θα θυσιάσει 

τον ταύρο μαρτυρείται από τα ανάγλυφα των μυστηρίων το ou είναι ο 

δημιουργός του ποταμού της φαπαάς (πύρινος ποταμός), ο Cumont έχει 

δύο επιχειρήματα. 1) άμεσα ôiou αυτό είναι Kau φυσικό' είναι ο ήλιος, 

δηλ. ο Μίθρας που με την εμφάνιση του κάνει να λειώνουν τα μέταλλα 

των βουνών έμμεσα γιατί η εκπύρωση της γης από τον ήλιο 

μαρτυρείται σε μας από το Δίωνα Χρυσόστομο. Εκεί έχουμε την 

ταύτιση του Μίθρα με τον Φαέθωνα. Αλλά, όπως είδαμε, αυτό 

αποδεικνύει μόνο την επίδραση του ελληνικού μύθου στους μάγους της 

Πρβλ. Reitzenstein-Schaeder, Studien zum antiken Synkretismus, σελ38 κεξ. 
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ΜΑσίας. 

Η μεγάλη φήμη του Μίθρα που μαρτυρείται στο Ιράν αυτή την 

εποχή επιτρέπει να πιστέψουμε πως κατείχε μια πολύ μεγάλη θέση 

στην εσχατολογία, μεγαλύτερη από εκείνη που μαρτυρούν τα pahlavi 

κείμενα. Από μια άποψη ο Μίθρας έχει πάρει τη θέση του σωτήρα 

Astvat-areta που καταδιώκει τον Aesma30. 

Σχετικά με την τύχη των ανθρώπων, ο Διογένης ο Λαέρτιος 3 1 

λέει ότι σύμφωνα με το χαμένο σύγγραμμα του Ευδήμου του Ροδίου οι 

μάγοι δίδασκαν óu οι άνθρωποι θα αναστηθούν και θα μείνουν αθάνατοι. 

Πραγματικά και κατά την εσχατολογία των Γαθθών οι δίκαιοι θα ζήσουν 

στο μέλλον μακάρια στην μακάρια κατοικία, ενώ οι άδικοι θα πάνε στην 

κατοικία του ψεύδους. Κατά τον Θεόπομπο32 οι άνθρωποι θα είναι 

ευδαίμονες, δεν θα έχουν ανάγκη τροφής και δεν θα παράγουν σκιά. 

Αυτή είναι μια πνευματοποιημένη άποψη. Κατά την προ-ζωροαστρική 

περίοδο και κατά την μεταγενέστερη φάση της ιρανικής θρησκείας οι 

παραδείσειες απολαύσεις είναι εξαιρετικά υλιστικές. 

3 0 Υ.19.95 και Bahman Yast 7,34 

31 
Βίοι φιλοσόφων, Προοΐμιον, V,9. 

3 2 Θεόπομπος έν τη όγδοη τών Φιλιππικών, F 2 Gr. Hist, n° 115, fr. 64α, 65 ... και τους μέν ανθρώπους 
εύδαίμονας δσεσθαι, μήτε τροφής δεομένους, μήτε σκιάν ποιοϋντας, τον ôè ταύτα μηχανησάμενον θεον ήρεμείν και 
άναπαυεσθαι .. Για μια συγκριτική θεώρηση pahlavi κειμένων πβλ. Boundahis σ30, Denkart VU, 10 §8 Π§4 Yasna 
LVII, 27 Yast Χ, 68 Yt, 19:11, 89 βλ. επίσης και τον Αινεία τον Γαζαίο, Θεόφραστος εκδ. Boissonade που ομιλεί 
επίσης για την ανάσταση των νεκρών. 

33 
Βλ. Πλουτάρχου, Περί "Ισιδος και Όσίριδος, 47. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ E 

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΣΩΝ 

Σ'αυτό το κεφάλαιο θα εξετάσουμε τις ελληνικές μαρτυρίες που 

αναφέρονται στην περσική λατρεία. Θα μπορούσε να πεί κανείς ó u η 

περσική λατρεία στρέφεται γύρω από τη θυσία, αν και υπήρχαν μερικές 

πλευρές ανεξάρτητες απ'αυτήν. Ετσι θα εκθέσουμε πρώτα τα σχετικά 

με τα πρόσωπα που τελούν τη λατρεία, τους τόπους λατρείας, τις 

προσφορές και τον τρόπο προσφοράς. 

Οπως θα δούμε οι μαρτυρίες φαίνονται πολύ συχνά 

διαφοροποιημένες ή και αντιφατικές1· αυτό οφείλεται στη 

διαφοροποίηση που υπέστη η λατρεία κατά τη μακρά πορεία της 

περσικής ιστορίας, με τις συχνές πολιτικές και πολιτιστικές 

μεταβολές στο χώρο. 

1. Οι μάγοι 

Οι άνθρωποι που ιεράτευαν κατά την άσκηση της λατρείας των 

Περσών ήταν οι μάγοι. Ο Ηρόδοτος 1 αναφέρει τους μάγους ανάμεσα 

στις έξι μηδικές φυλές που απαριθμεί. Υπάρχουν ανάμεσα τους μας 

λέει λίγο πιο πέρα οι ερμηνευτές των ονείρων που συμβουλεύεται ο 

Αστυάγης. Οπως παρατηρεί ο Diakonov2 ο όρος maga έχει παρθεί 

από τη μεγάλη επιγραφή του Behistun (Babïruviya, Parsa et Mada) 

Ιστορίη 1.101 "Εστί Μήδων τοσάδε γένεα, Βοΰσαι, Παρητακηνοί, Στρούχατες, Άριζαντοί, Βούδιοι, 

Μάγοι". 

Istoria Midii, σελ. 375 εξ. 
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δηλαδή φαίνεται σαν ένα εθνικό όνομα. 

Οι mo αρχαίες αναφορές για τους μάγους βρίσκονται στον 

Ιερεμία, 39,3 και 13 όπου ένας Rah Mag δηλαδή ένας αρχηγός των 

μάγων είναι μέλος της αποστολής που στέλνει στα Ιεροσόλυμα ο 

Ναβουχοδονόσωρ το 586 π.Χ. Γενικά στην εποχή της μηδικής 

αυτοκρατορίας οι μάγοι είναι μια ιερατική τάξη που έχουν τη λατρεία 

του ήλιου και την ονειρομαντεία. 

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο και άλλες πηγές ο Δαρείος^ 

οργάνωσε κι εκτέλεσε τη μαγοφονία στην αρχή της βασιλείας του 

θέλοντας ίσως ν'απαλλαγεί από τη ριζοσπαστική τακτική το μάγου 

Γαυμάτα (Gaumata). Γι'αυτό και γιόρταζαν τα μαγοφόνια. Πολύ 

γρήγορα όμως οι μάγοι ξαναπήραν τη θέση τους ως ιερείς της 

περσικής αυτοκρατορίας, που είχαν επί Κύρου του μεγάλου. 

Από μια γενική ανασκόπηση των μαρτυριών μας διαπιστώνουμε, 

ότι υπάρχει σύγχυση ως προς την έννοια όρου "μάγος" και του έργου 

που εκτελούσε, ανάμεσα δηλαδή στο έργο των μάγων ιερέων και 

εκείνων που ασκούσαν τη "γοητική μαγεία". Η σύγχυση χρονικά 

εντοπίζεται περισσότερο την εποχή του Αρταξέρξη4 του Α' και την 

III, 79 "Οί δέ Πέρσαι μαθόντες το <τε> γεγονός έκ τών επτά καί τών μάγων τήν άπάτην έδικαίευν και 
αυτοί Ετέρα τοιαύτα ποιέειν, σπασάμενοι δέ τά εγχειρίδια εκτεινον οκου τίνα μάγον εύρισκον εί ôè μή νύξ 
επελθούσα 6σχε, έλιπον αν ούδένα μάγον. ταύτην τήν ήμέρην θεραπεύουσι Πέρσαι κοινή μάλιστα τών ήμερέων καί 
έν αυτή όρτην μεγάλην άνάγουσι, ή κέκληται urtò Περσέων μαγοφόνια, έν τή μάγον ούδένα έξεστι φανήναι ές το 
φώς, άλλα κατ'οϋκους έωυτούς οί μάγοι εχουσι τήν ήμέρην ταύτην". 
'Αθηναίου, Δεατνοσοφισταί (εκδ. Kaibel), Χ, 45, 434 d. 

Άγαθίου, Περί τής 'Ιουστινιανού βασιλείας, II 26: "οί άμφί Δαρείον Πέρσαι .... τον Σμέρδιν άπέκτειναν, καί 
πολλούς τών δσοι όμογνώμονες έκείνω έτύγχανον οντες, ώς ούκ εξόν τοις μάγοις τώ 
βασιλείω θώκω ένωραίζεσθαι καί ίζάνειν. οΰτω δε αύτοίς ού μιαροί, Εδοξαν εΓναι οί φόνοι, μάλλον μεν οΟν καί 

μείζονος άξιοι μνήμης, ώστε άμέλει τήν στάσιν έκείνην Μαγοφόνια έορτήν όνομασθήναι, καί θυσίας επιτελεί"σθαι 
χαριστηρίους, νΟν δέ τιμωσιν αυτούς άπαντες". 
Φωτίου, Μυριόβιβλος (Migne, PG 103), 72, 15: "βασιλεύει ... τών επτά ύ Δαρείος .... τοΟ ίππου χρημετίσαντος άγεται 
τοις Πέρσαις εορτή τής μαγοφονίας, καθ'ήν Σφενδαδάτης ύ μάγος άνήρηται". 

Βλ Duchesne J. Guillemin, La Religion de l'Iran Ancien, Paris 1962, σελ. 158. 
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εποχή του Σέλευκου5. Συγγραφείς όπως ο Ξάνθος ο Λυδός, ο Δινών 

και ο Ερμιππος στο περί Μάγων, έργο που σήμερα είναι χαμένο και 

που το είχαν σαν πηγή ο Πλίνιος και ο Διογένης ο Λαέρτιος, θεωρούν 

το Ζωροάστρη σα μάγο. Ο Reitzenstein6 αναρωτιέται αν για τον 

Έρμιππο και για τον Πλάτωνα η μαγεία ήταν πάντοτε "θεών θεραπεία" 

ή μια βαριάς μορφής "γοητεία". Η γνώμη των Bidez - Cumont7 είναι 

ότι ο ιστορικός Έρμιππος δε θα μπορούσε να διανοηθεί ένα τέτοιο 

διαχωρισμό. Μαγεία ήταν στη σκέψη του η θρησκευτική διδασκαλία 

των μάγων με όλα τα συνακόλουθα την αστρολογία και τη μαντική, ενώ 

για τον Πλίνιο η μαγεία ήταν στην ίδια τάξη με τη μαγική. 

Τη σύγχυση εκτός από τους σύγχρονους μας ιρανολόγους9 

είχαν διαπιστώσει παλιά ο Κοσμάς ο Ιεροσολυμίτης10, ο Νόννος 

Πανοπολίτης , ο Γεώργιος μοναχός, ο Μιχαήλ Γλυκάς , ο 

5 
Βλ. Duchesne J, - Guillemin, όπου παραπάνω σελ 158. 

Die hellenistischen Mysterienreligionen, Stuttgart 1956, 3η εκδ. σελ 171, υποσημ. 2. 

7 
Les mages Hellénises, τόμ.ΙΙ σελ. 13, υποσ. 17. 

Historie Naturalis, 28, 5-6 εξ., 

Ω 

Βλ. Cumont J., Astrology and Religion, 1912. σελίς 69 Nau, Journal Asiatique CXXXI, 1827, σελ. 150 κεξ. 

Messina, Der Ursprung der Magier und die zarathustrische Religion, Rome, 1930, σελ. 19 κεφ. και 49 κεφ. 

Etc τα επη τοΟ αγίου Γρηγορίου, PG 38,4 91, 64 "την δε, μαγείαν, φησί, εύρον Mfjôoi πρώτοι, είτα Πέρσαι. 

Διαφέρει δε μαγεία γοητείας'ή μεν μαγεία επίκλησις έστι δαιμόνων άγαθοποιών προς αγαθού τινός σύστασιν 
Γοητεία ôè εστίν έπίκλησις δαιμόνων κακοποιών περί τους τάφους είλουμένων έπί κακοΟ τινός σύστασιν'γοητεία 
δέ ήκουσεν από των γόων και τών θρήνων τών περί τους τάφους γινομένων". 

Είς τα επη του αγίου Γρηγορίου Λόγος, 1 κατά Ιουλιανού c70, PG 36, 1021 BC "Τήν ôè μαγείαν ευρον Μήδοι 
είτα Πέρσαι. Διαφέρει δε μαγεία γοητείας, οτι ή μεν μαγεία έπίκλησις έστιν δαιμόνων άγαθοποιών προς αγαθού 
τινός σύστασιν". 
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Γεώργιος Κεδρηνός1 4. Εμείς θα δώσουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στις 

μαρτυρίες εκείνες που αναφέρονται στους μάγους, όταν εκπληρώνουν 

το ρόλο τους ως ιερείς των Περσών. 

Η "μαγεία" (γοητεία, μαγγανεία) η "γοητική μαγεία" ήταν για 

τους αληθινούς μασδεϊστές έργο δαιμονικό που δημιουργοί του ήταν οι 

daevas και οι drugs. Αργότερα προσδιορίζει τη λατρεία του Αριμάν1 6 

που αντιτίθεται σε κείνη του Ωρομάσδη. Ο ίδιος ο Ζωροάστρης έχει 

αποκαλύψει τους κανόνες που θα επέτρεπαν να καταστεί ανίσχυρος ο 

μάγος εκείνος που ασκεί τη "γοητική μαγεία". 

Στην ιερή γραμματεία 1 8 των Περσών διαπιστώνουμε μια 

θεμελιακή εχθρότητα προς όλες τις σκοτεινές πρακτικές που 

12 
Χρονικόν σύντομον, PG 110, 53 "Τήν δε μαγείαν καί γοητείαν και φαρμακείαν Μήδοι μέν έφεΟρον καί 

Πέρσαι, διαφέρουσι δε προς άλλήλας". 

13 
Βίβλος χρονική, PG 158 στηλ 253D "Μαγεία δε από Μαγουσαίων ήτοι Περσών, οθεν 6σχε καί τήν αρχήν, 

Μαγώς έγχωρίως οί Πέρσαι λέγονται". 

Σύνοψις ιστοριών, 41 Α (τ.1, σελ. 73,4 εκδ. Bonn), "Οτι γεωμετρίαν μέν Αίγύπτιοι πρώτοι έξεΟρον 

άστρολογίαν δε καί γενεθλιαλογίαν Χαλδαΐοι, "Αραβες καί "Φρύγες οίωνοσκοπίαν, θεοΐς δέ θύειν Χαλδαΐοι είτ' 

ούν Κύπριοι (διφοροΰνται γαρ έθνος Περσικό ν οντες), άστρονομίαν δε Βαβυλώνιοι δια Ζωροάστρου, έξ ών 

παρέλαβον Αιγύπτιοι, μαγείαν δέ καί γοητειάν και φαρμακείαν Μήδοι καί Πέρσαι". 

Βλ Διογένη Λαέρτιο. Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμιο ν 1,6 "τοΟς δε μάγους περί τε θεραπείας θεών διατρίβειν 

καί θυσίας καί εύχάς, ώς αυτούς μόνους ακουσμένους" πρβλ. επίσης Πορφύριο, περί αποχής έμψυχων, 4,16 "παρά 

... τοις Πέρσαις οί περί το θείον σοφοί καί τούτου θεράποντες μάγοι ... προσαγορεύονται τούτο .. δηλοί κατά τήν 

έπιχώριον διάλεκτον ο μάγος". Πρβλ. Επίσης Πλάτωνα, Αλκιβιάδης 1,122 α "μαγεία .... εστί ... θεών θεραπεία". 

1 6 Βλ Darmesteter J., Zend Avesta 1,76 σημ. 8 και 1,90 σημ. 53 2,252, 253 πρβλ. Μ.Μ.Μ.1, σελ. 141. 

17 
Βλ Bundahis 28,4 (σελ 106 West) πρβλ επίσης και Darmesteter 1,383 εξ. 

1 8 βλ Denkart 7,5,11 (Pahlavi Texts V, (σελ 76 West) 
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εξασκούσαν οι γόητες y που τους θεωρούσαν υποχείριους των 

κακοποιών δυνάμεων και προπαγανδιστές του ψεύδους. Βέβαια όπως σε 

κάθε θρησκεία έτσι και στη μασδεϊκή λογικά ήταν να υπάρχει κάποια 

δαιμονολογία, δηλ. τυπικά και κανόνες που αφορούσαν τη λατρεία 

του Αριμάν ή ήταν ακόμα επικλήσεις ή αφορισμοί των καλών και των 

κακών δυνάμεων. Την καταδίκη της δαιμονολογίας των Περσών τη 

διαπιστώνουμε και στο μανιχαϊσμό . Ετσι όταν ο Αριστοτέλης στο 

Μαγικό και ο Δίνων^στην Ιστορία του βεβαιώνουν πως οι μάγοι 

δε γνωρίζουν τη "γοητική μαγεία", λένε αλήθεια, αν με τη λέξη "μάγος", 

εννοούμε τον ορθόδοξο κλήρο των Περσών. Το γεγονός ότι πολλοί 

συγγραφείς επιμένουν στο να υποστηρίζουν, ότι οι μάγοι είναι σοφοί, 

μαρτυρεί ήδη óu στην εποχή εκείνη είχε επικρατήσει η κοινή (κακή) 

σημασία που είχε πάρει το όνομα της τάξης των Περσών ιερέων. 

Τα mo παλιά ελληνικά κείμενα όπου οι μάγοι φέρονται με την 

έννοια του γόητα και του θαυματουργού τα συναντούμε τον 5ο π.Χ. 

αιώνα24. Στη συνέχεια η λέξη χρησιμοποιείται σα συνώνυμο του 

Βλ. Messina, Der Ursprung der Magier, 1930, σελ. 57. 

20 
Βλ Carnoy, Hastings, Encyclop, of Religion στο λήμμα "Magie" (Iranian). 

21 
βλ Mani, Κεφάλαια, έκδ. Schmidt, 1935, τ.1 σελ 31,25 και 143,13 εξ. 

22 
Βλ Διογένη Λαέρτιο, Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμιον 1,8. 

23 
Βλ Διογένη Λαέρτιο, ό.τι. 

Βλ Σοφοκλή, (Χδίππους τύραννος, 387 επίσης Ευριπίδη, 'Ορέστης 1498 πρβλ 'Ιπποκράτη, περί ιερής 
νούσου 3-4 πρβλ Πλάτωνος, Πολιτεία 9 (572 Ε). 
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γόης . Αυτή η κοινή παραδοχή του "μάγου" και του "γόη" έχει 

επεκταθεί σ'όλα τα έθνη και παντού διαπιστώνουμε μια συνάφεια 

ανάμεσα στις δύο έννοιες του ονόματος. 

Στους μάγους δίνεται ακόμα από τους Λατίνους η ονομασία 

herbarius ή veneficus γιατί ασχολούνται με τη φύση και τα πνεύματα 

που την κατέχουν και οι herbarii ( = βοτανολόγοι) που συμβουλεύεται 

ο Πλίνιος έχουν χωρίς αμφιβολία πληροφορίες από ανατολικές 

πηγές πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Μας διηγείται για τον 

Πυθαγόρα και το Δημόκριτο που έχουν επισκεφθεί τους μάγους της 

Περσίας, της Αραβίας, της Αιθιοπίας και της Αιγύπτου. Οι 

περισσότερες πληροφορίες που μας δίνει είναι για τα φυτά που 

προέρχονται από ιρανούς μάγους στοιχείο που είναι αρκετό για να μας 

δείξει το χαρακτήρα τους και ότι τέτοιου είδους μαρτυρίες ήταν 

άφθονες στην Περσία. Αλλά εκείνο που δεν είναι ακόμα σίγουρο είναι 

εάν αυτές προέρχονται από το έργο του Ζωροάστρη. 

Μια άλλη διαπίστωση μας είναι ότι στους μάγους οι μαρτυρίες 

μας αποδίδουν ιδιότητες που περισσότερο ανήκουν σε αστρολόγους ή 

25 Βλ. Ησύχιο, Λεξικόν στο λήμμα "γόης, γοητεύει, μάγος" 

0f\ 

Στο Δανιήλ 2.2 ο Ναβουχοδονόσωρ επικαλείται τους επαοιδούς, μάγους, φαρμακούς, Χαλδαίους από τη 
Βαβυλώνα. Εκεί βρίσκει κανείς την ταύτιση του μάγου με το veneficus πράγμα που γίνεται πολύ συχνά στη ρωμαϊκή 
εποχή. Πρβλ Momsen, Strafrecht, σελ 639. 

27 
βλ Plinius, Historie Naturalis, 24, 17 (99) 157 "in promisso herbarum mirabilium occurit aliqua dicere et de 

Magicis. quae enim mirabiliores?prim eas in mostro orbe celebravere Pythagoras atque Democritus, consectati Magos". 

28 
όπου π.25,2 (5) 14 "ab eo (sc. Homero) Pythagoras clarus sapientia primus volumen de effectu earum (sc. 

herbarum) composuit...., composuit et Democritus, ambo peragratìs Persidis, Arabìae, Aethiopiae, Aegypti Magis". 
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αστρονόμους Χαλδαίους. Θα προσπαθήσουμε εδώ να συζητήσουμε 

τις επί μέρους μαρτυρίες. Για μας βασικό θέμα παραμένει η θέση των 

μάγων ως ιερέων των Περσών. 

Οι μάγοι λοιπόν θεωρούνται μαθητές των Χαλδαίων30 γιατί 

πραγματικά ανάμεσα στους μάγους και τους Χαλδαίους, που ήταν 

γείτονες πρέπει να υπήρχαν σχέσεις και η Βαβυλώνα, όταν την 

κατέλαβαν οι Πέρσες, ήταν μια πνευματική εστία του τότε γνωστού 

κόσμου. Στη σχολή των Χαλδαίων οι μάγοι της ακολουθίας του Ξέρξη 

έμαθαν να ερμηνεύουν τις εκλείψεις όπως και τις αρχές της 

γεωγραφίας και της αστρολογίας3 1 και η θεολογία των μάγων της 

Ανατολής είναι γεμάτη από αστρολογικές παρατηρήσεις. Η ανώτερη 

αρχή έγινε γι'αυτούς ο χρόνος, Zervan akarana, και η ζωή του κόσμου 

μέχρι την τελική καταστροφή του διαιρείται σε χιλιετηρίδες από τις 

οποίες η κάθε μια ήταν υποκείμενη (υποταγμένη) σ'ένα πλανήτη. Ο 

Ahura Mazda ταυτίζεται με το Βήλο, όπως μας λέει μια αραμαϊκή 

επιγραφή 3 2 της Αραβησσού, και οι άλλοι αβεστικοί θεοί ταυτίζονται 

29 
βλ. Πορφύριο, Βίος Πυθαγόρου 6 "περί τάς τών θεών άγιστείας και τώ λοιπά τον περί τον βιον 

επιτηδευμάτων π α ρ ά τών μάγων φασί διακουσαι τε και λαβείν". 

30 
βλ. Ιάμβλιχο, Βίος Πυθαγόρου 19, καθώς και την αντίθετη γνώμη του Πορφυρίου, Βίος Πυθαγόρου 6, αν και 

ο ίδιος ο Πορφύριος σε ένα άλλο κεφάλαιο του ίδιου βιβλίου του όπου έχει πηγή τον Αντώνιο Διογένη κάνει το 

Ζωροάστρη Χαλδαίο πρβλ Βίος Πυθαγόρου 12. 

31 
βλ. Σούδα στο λήμμα "Μαγώγ ό Πέρσης'οτι μαγεία και αστρολογία άπο Μαγουσαίων ήρξατο". Πρβλ 

ακόμα Ηρόδοτο 7,37: "ορμημένω .... οι ό ήλιος εκλιπών τήν έκ τοΟ ουρανού εδρην αφανής ήν οΟτ'έπινεφέλων έόντων 
αίθρίης τε τα μάλιστα αντί ήμερης τε νοξ έγένετο. ίδόντι δέ και μαθόντι τούτο τώ Ξέρξη επιμελές έγένετο, καί 
εΓρετο τους μάγους το θέλει προφαίνειν το φάσμα, οι δε εφασαν ώς "Ελλησι προδεικνύει ò Θεός εκλειψιν τών 
πολίων, λέγοντες ήλιον είναι 'Ελλήνων προδέκτορα, σελήνην δέ σψέων". 

32 
βλ Chabot, Repertoire d'epigram. sem. 3, no 1785 πρβλ Religions orientales, 4h έκδ. σελ 275, σημ.33. 
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με τις βαβυλωνιακές θεότητες όπως μας λέει ο Αγαθίας.3 3 Γι'αυτό δεν 

είναι παράδοξο πως και ο Ζωροάστρης ακόμα θεωρήθηκε σα Χαλδαίος, 

όπως λένε ο Πορφύριος3 4 και ο Ιωάννης ο Λυδός3 5, ή Ασσύριος 

όπως λέει ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας3 6, ενώ ο Πλίνιος3 7 λέει μόνο: 

Zaratus Medus. Άλλες φορές πάλι υποστηρίζουν óu πήρε ένα μέρος 

της σοφίας από τα μυστήρια3 των Χαλδαίων. Άλλοι πάλι λένε, ó u 

δεν ήταν μαθητής τους αλλά αρχηγός τους και ήταν ο επινοητής της 

αστρολογίας^ . Φυσικά εδώ πέρα υπάρχουν αρκετές ασάφειες και 

πιθανώς οι ίδιοι οι μαγουσαίοι έχουν αποδώσει στον ιδρυτή τους 

33 
Περί τής Ίουστιανιανού βασιλείας, 2,24 "το μεν γαρ παλαίον Δία τε και Κρόνον καί τούτους δή απαντάς 

τους παρ'Έλλησι θρυλουμένους έτίμων θεούς, πλην γε οτι δή αυτοίς ή προσηγορία ούχ ομοίως έσώζετο, άλλα Βήλον 
μεν τον Δία τυχόν, Σάνδην τε τον Ήρακλέα και Άναίτιδα τήν Άφροδίτην, καί άλλως τους άλλους έκάλουν...". 

Βίος Πυθαγόρου 12 ""Εν τε 'Αραβία τώ βασιλει συνήν (Πυθαγόρας), εν τε Βαβυλώνα τοις τ'αλλοις 
Χαλδαίοις συνεγένετο καί προς Ζάρατον άφίκετο, παρ'ού καί έκαθάρθη τΛ τοΟ προτέρου βίου λύματα καί 
έδιδάχθη άφ'οΰ άγνεύειν προσήκει τοις σπουδαίοις, τον τε περί φύσεως λόγον ήκουσε καί τίνες αϊ τών δλων άρχαί 
έκ γαρ τής περί ταύτα τα έθνη πλάνης ό Πυθαγόρας το πλείστον τής σοφίας ένεπορεύσατο". 

35 
Περί μηνών (εκδ. Wunsch) 2,4:"οτι οι περί Ζωροάστρην καί "Υστάσπην Χαλδαίοι καί Αιγύπτιοι από τοΟ 

αριθμού τών πλανήτων έν έβδομάδι τας ημέρας άνέλαβον". 

Στρωματείς 1,15 69,6 "(Δημόκριτος) επήλθε Βαβυλώνα τε καί Περσίδα καί ΑΓγυπτον τοίς τε Μάγοις 

καί τοις ίερεΟσι μαθητεύων. Ζωροάστρην δε τον Μάγον τον Πέρσην ό Πυθαγόρας ££ήλωσεν (καί) βίβλους 
απόκρυφους τ'άνδρδς τούδε οι τήν Προδίκου μετιόντες αίρεσιν αύχοΰσι κεκτήσθαι". 70,1 '"Αλέξανδρος δε έν τώ 
περί Πυθαγορικών συμβόλω Ζαράτω τώ Άσσυρίω μαθητεΟσαι ιστορεί τον Πυθαγόραν". 

37 
Historia Natuhxalis XXX, 34 "et Zaratum Medos". 

38 
Βλ. Ammianus Marcellinus, Res gestae 23,6 32-26. 

39 . . . 
Βλ. Bidez J., Les écoles chaldees κ.λ.π σελ. 70 εξ. σελ. 17. Από τη μελέτη των κείμενων προκύπτει οτι ο 

Ζωροάστρης είναι ιδρυτής της αστρολογίας και όχι της αστρονομίας. 

"Μαγουσαίοι" αντιστοιχούν στο αραμάικό Magusaia που είναι πληθυντικός αριθμός του Magusa (M.M.MI 

σελ. 9 σημ.5) αλλ'όπως το αρχαίο περσικό magu, έχει προέλθει από το σημιτικό magusa χωρίς να έχει εξηγηθεί 

ικανοποιητικά ο τρόπος της προέλευσης. 

153 



μια επιστήμη που είχαν διαμορφώσει οι ίδιοι και δεν είχαν θελήσει 

ν'αφήσουν σ'έναν ξένο κλήρο τη δόξα του δημιουργού της πιο 

πολύτιμης από τις επιστήμες, εκείνης της αστρολογίας 4 1 και της 

επίδρασης των άστρων πάνω στη γή. Μπορούμε να αναφέρουμε 

σύμφωνα με το Λακτάντιο ότι οι μάγοι της εποχής του 

συμμερίζονταν με τους οπαδούς του Μίθρα τις ίδιες αστρολογικο-

εσχατολογικές δοξασίες. Τόπος προέλευσης των μάγων είναι η 

Βαβυλωνία. Οι μαρτυρίες μας δίνουν αρκετές πληροφορίες για τους 

μ ά γ ο υ ς α π ο ί κ ο υ ς τ η ς Μ.Ασίας, τους ο ν ο μ α ζ ό μ ε ν ο υ ς 

"μαγουσαίους" που όπως λέει ο Μ. Βασίλειος44ήλθαν απ'τη 

Βαβυλωνία και κατά τον Επιφάνιο προσκυνούν τα είδωλα, τη 

φωτιά, τη σελήνη και τον ήλιο. Αναφερθήκαμε ήδη στο μέγα αρχιερέα 

του ναού της Εφεσίας Αρτέμιδος - Αναίτιδας, το Μεγαβύζη ή 

Μέγα; >βυζο. Ακόμα μάγοι υπάρχουν στην Ιεροκαισάρεια και στα 

βλ. Βασιλείου Καισαρείας, Επιστολή είς Έπιφάνιον (PG 32,258,4) "το .... τών Μαγουσαίων έθνος πολύ 

έστι παρ'ήμΐν κατά πασαν σχεδόν την χώραν διεσπαρμένον, αποίκων το παλαιόν έκ τής Βαβυλωνίας ήμϋν 

έπεισαχθέντων". 

42 
Institutiones divinae 7,21,3 εξ. 

43 
βλ όπου π. οι και η σημείωση 39 

44 
βλ Βασίλειο Καισαρείας ότι και η σημείωση 41 

Για την εγκατάσταση των μάγων στη Βαβυλωνία και τις σχέσεις με τους Χαλδαίους βλ Cumont, Textes 

et monuments relatifs aux mystères de Mithra. Bruxelles 1896-1899, 1 σελ 8 εξ. σελ 14 σημ.5. Επίσης βλ Messina, Der 

Ursprung der Magier und die zarathustrische Religion, Rom 1930, 19 εξ. 48 εξ. 

"Εκθεσις πίστεως (PG 42,13) 12: "Ετέρων.... πάλιν μυστηρίων πολλών, και αίρεσιαρχών, σχισματοποιώ"ν, 

ων μέν αρχηγοί π α ρ ά Πέρσαις Μαγουσαίοι. 13:.... π α ρ ά Πέρσαις Μαγουσαίοι καλούμενοι, οι είδωλα μέν 

βδελυττόμενοι, είδώλοις δέ προσκυνοΟντες, πυρί και σελήνη και ήλίω". 
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Υπαπτα της Μ. Ασίας4 7. Μάγους επίσης συναντούμε στη 

Μεσοποταμία4 8, στη Βαβυλωνία49στη Φοινίκη50στη Συρία5 1, στην 

Αθήνα52και στα Άβδηρα 5 3. Μάγοι συνοδεύουν τον Ξέρξη στην 

εκστρατεία του. Αυτοί οι μάγοι που τον συνοδεύουν με μια "επαοιδή" 

τους καθησυχάζουν μια θύελλα στον ποταμό Στρυμόνα και υποτάσσουν 

τον Ελλήσποντο κατά τον Ηρόδοτο ρίχνοντας αλυσίδες. 

Σαν πρώτο αρχηγό των μάγων οι περισσότεροι Έλληνες 

βλ. Παυσανία, 'Ελλάδος περιήγησις, 5,27,6: "έστι γαρ Λυδοίς επίκλησιν Περσικοις ιερά εν τε 
Ίεροκαισαρεία καλούμενη πόλει και εν Υπαίποις, έν έκατέρω δε τών ιερών οίκημα τε καί έν τώ οίκηματί έστιν 
επί βωμοΟ τέφρα χρόα δε ού κατά τέφραν εστίν αύτη τήν άλλην. έσελθών ôè ές το οίκημα άνήρ μάγος καί ξύλα 
έπιφορήσας αυα έπί τον βωμδν πρώτα μέν τιάραν επέθετο έπ« τι) κεφάλι], δεύτερα ôè επίκλησιν, οτου ôf| θεών 
έπάδει, βάρβαρα καί ουδαμώς συνετά "Ελλησιν επάδει δέ επιλεγόμενος" εκ βιβλίου, άνευ τε δή πυρός ανάγκη 
π ά σ α άφθήναι τα ξύλα καί περιφανή φλόγα έξ αυτών έκλάμψαι. τάδε μεν ές τοσούτο ήμίν δεδηλώσθω". 

48 . ., 
οπ π. σημ. 45 

49 
όπου π. σημ.45 

βλ. Ολυμπιόδωρο, Βίος Πλάτωνος C5 (τ.6,1941,17) "Βουλόμενος δε καί τοις μάγοις έντυχεϊν δια το 
κατ'εκείνον τον καιρόν έν Περσίδι συνεστάναι πόλεμον μή δυνηθείς παρ'αυτούς έλθείν, άφίκετο εις τήν Φοινίκην, 
καί Μάγοις έκεϊ έντυχών, παρέλαβε την μαγική ν δι'ό καί έν τώ Τιμαίω (71 Α εξ.) φαίνεται τής θυτικής έμπειρος 
ών, σημεία τε λέγων ήπατος καί σπλάγχνων καί τοιαύτα τινά". 

βλ Διογένη Λαέρτιο, Βίοι Φιλοσόφων 2,5,24,54:"φησί 'Αριστοτέλης μάγον τινά έλθόντα έκ Συρίας εις 

'Αθήνας τα. τε άλλα καταγνώναι τού Σωκράτους, καί δή καί βίαιον εσεσθαι τήν τελευτήν αύτώ". 

52 
βλ Διογένη Λαέρτιο ο.π. σημ. 51. 

53 
βλ Διογένη Λαέρτιο 9,34:"παρ'ών (δηλ. Μάγων τίνων .... καί Χαλδαίων) .... εμαθεν (Δημόκριτος) έτι παις 

ών ύστερον δέ Λευκνππώ παρέβαλλε". 

βλ Ηρόδοτο 7,191 "ημέρας .... έχείμαζε τρεΐς·τέλος δέ έντομα τε ποιεύντες καί καταείδοντες βοήσι οι μάγοι 

τώ άνέμω προς δέ τούτοισι καί τή Θέτι καί τήσι Νηρηίσι θύοντες έπαυσαν τετάρτη ήμερη, ή άλλως κως αυτός 

έθέλων έκόπασε". 

βλ Κοσμά Ιεροσολυμίτη, εις τα έπη τού αγίου Γρηγορίου, PG 38,461 "Πρώτος μέν ούν Ζαραθούστης περί 

τούτου διεσκέψατο βάρβαρος ών, Ζάμης δέ, μετά τούτον καί Δαμοίτας οϊ τούτου παίδες, έπειτα Όροίησος, ό 

Δαμοίτου παις, έξης δέ μετά τούτους Όστάνης". 
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συγγραφείς θεωρούν το Ζωροάστρη* έπειτα ακολουθούν άλλοι που για 

την ακριβή διαδοχή τους δε συμφωνούν οι πηγές μας. Ο Διογένης ο 

Λαέρτιος 5 6 π.χ. που έχει σαν πηγή του τον Ξάνθο το Λυδό δίνοντας 

μια γενική μορφή σ'αυτή τη διαδοχή λέει: "Ξανθός δέ ό Λυδος είς τήν 

Ξέρξου διάβασιν από του Ζωροάστρου έξακισχίλια φησί, και μετ'αυτον 

γεγονέναι κοίλους τινας Μάγους κατά διαδοχήν, Όστάνας καί 

Άστραμψύχους καί Γωβρύας καί Παζάτας, μέχρι της των Περσών ύπο 

'Αλεξάνδρου καταλύσεως". Δηλαδή ο Ξάνθος ο Λυδός υπολογίζει, ó u 

από το Ζωροάστρη, ως τη διάβαση της θάλασσας από τον Ξέρξη, 

πέρασαν 6000 χρόνια, και μετά από αυτόν τοποθετεί μια μακριά σειρά 

από μάγους: τον Οστάνη, τον Αστράμψυχο, το Γωβρύα και τον Παζάτη 

ως την κατάκτηση της Περσίας από τον Αλέξανδρο. 

Ο Κοσμάς ο Ιεροσολυμίτης είναι περισσότερο καθοριστικός, 

λέγοντας: "Πρώτος μέν ουν Ζαραθρούστης.... Ζάμης δέ μετά τούτον .... 

έπειτα Όροίησος.... έξης δέ μετά τούτους Όστάνης". Ο πλατωνικός 

Ερμόδωρος 5 8, όπως αναφέρει ο Διογένης ο Λαέρτιος, θεωρεί τον 

Οστάνη σα διάδοχο του Ζωροάστρη. Ο Δίων ο Χρυσόστομος μας 

μιλάει κι'αυτός για την παράδοση των διδασκαλιών των μάγων και 

θεωρεί τον Ζωροάστρη σαν τον πρώτο δημιουργό αυτής της 

Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμιον 1,2 

Οπου παραπάνω σημ. 55 

Διογένης Λαέρτιος, Προοίμιον 1,2 

Λόγος 36 
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παράδοσης. Ο Ψευδο-δημόκριτος μιλάει για τον τρόπο που γίνονταν 

η διαδοχή πιο λεπτομερειακά και σημειώνει ότι σε περίπτωση βίαιου 

θανάτου κάποιου διαδόχου κατέφευγαν στη βοήθεια των νεκρομαντειών. 

Ο Ψευδο-χρυσόστομος6 1 μιλάει για την προφορική μετάδοση των 

διδασκαλιών (δοξασιών) των μάγων από πατέρα σε γιό. Ο Πλίνιος 

αντίθετα θεωρεί σα γενάρχη των μάγων τον Οστάνη, επί πλέον μάλιστα 

τον θεωρεί σύγχρονο και σύντροφο του Ξέρξη: "Primus, ^uod exstet, ut 

equidem invenio, commentatus est de ea (i.e. Magige) Ostanes, Xerxen 

regen Persarum bello quod is Graeciae intulit comitatus". Ο Πομπήιος 

Τράγος κάνει το Ζωροάστρη επινοητή των μαγικών τεχνών,τον 

κάνει δηλ. κι αυτός γόητα. Οι μάγοι των Περσών κατά τον 

Πορφύριο που υποστηρίζει ότι παραθέτει τη γνώμη του Ευβούλου 

διαιρούνται σε τρία γένη όσο αφορά τον τρόπο της ζωής τους: 

"διήρηντο .... ούτοι (οί μάγοι) είς γένη τρία, ως φησίν Ευβουλος, ό περί 

τήν του Μίθρου ίστορίαν έν πολλοίς βιβλίοις άναγράψας, ών οί πρώτοι 

καί λογιώτατοι ουτ'έσθίουσιν εμψυχον οΟτε φονεύουσιν, έμμένουσι δέ 

τη παλαιά των ζώων αποχή* οί δέ δεύτεροι χρώνται μέν, ού μέντοι των 

60 
Ψευδο-δημόκριτος, Physica et Mystica, τ.2, σελ. 42,21 έκδ. Berthelot, Alchim. grecs). 

Opus imperfectum in Matthaeum, Ομιλία 2,2,2 PG 56, 637 

6 2 Historia Naturalis XXX, 8 

βλ Junianus Justinus, Epit. hist. Philippi Pomp. Trogi (εκδ. Ruehl) 1,1,9 "postremum bellum illi (sc. Nino) fuit 

cum Zoroastre, rege Bactrianorum, qui primus dicitur artes magicas invenisse et mundi principia siderumque motus 

diligentissime spedasse". 

64 
περί αποχής έμψυχων 4,16 
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ήμερων ζώων τι κτείνουσιν ούδ'οί τρίτοι ομοίως τοις άλλοις 

εφάπτονται πάντων· καί γαρ δόγμα πάντων εστί των πρώτων τήν 

μετεμψύχωσιν είναι, δ καί έμφαίνειν έοίκασιν έν τοις του Μίθρα 

μυστηρίοις". Χαρακτηριστικός είναι και ο ορισμός που δίνεται στους 

μάγους απο τον ίδιο συγγραφέα: "παρά ... Πέρσαις οι περί το θείον 

σοφοί καί τούτου θεράποντες μάγοι προσαγορεύονται· τούτο γαρ δηλοΐ 

κατά τήν έπιχώριον διάλεκτον ό μάγος". 

Η τάξη των μάγων, όπως είπαμε παραπάνω, είναι κλειστή και 

η διαδοχή 6 5 γίνεται από πατέρα σε γιό* "παις παρά πατρός 

διαδεχόμενοι τήν άσέβειαν". 

Η διάλεκτος που χρησιμοποιούσαν οι μάγοι ήταν η αραμαϊκή 

και στηρίζονταν σε προφορική και όχι γραπτή παράδοση . Αυτή τή 

διάλεκτο χρησιμοποιούσαν οι μάγοι των εκσημιτισμένων πληθυσμών 

μόνον. Οι άλλοι βέβαια μιλούσαν την περσική. Αυτό που λέμε έρχεται 

εν μέρει σε αντίθεση με τη μαρτυρία του Παυσανία ο οποίος λέει, 

ότι ο μάγος "έπίκλησιν ότου δή θεών έπάδει βάρβαρα καί ουδαμώς 

συνετά Έ λ λ η σ ι ν έπάδει δέ επιλεγόμενος έκ βιβλίου", δηλ. ψάλλει μια 

επίκληση σε κάποιο θεό σε βάρβαρη γλώσσα τελείως ακατανόητη 

στους Ελληνες*την επίκληση που ψάλλει τη διαβάζει από βιβλίο* αυτή 

η αναφορά του Παυσανία συμφωνεί με άλλους συγγραφείς που 

βλ. Βασίλειο Καισαρείας, Επιστολή προς Έπιφάνιον 258 4 (PG 32) "παις παρά πατρός διαδεχόμενοι τήν 

άσέβειαν". 

πρβλ. Bidez J. Cumont F., Les mages Hellénises, Ι σελ. 35, Paris 1973 όπου παραπέμπει και στις Religions 

orientales I.e.. 

' Ελλάδος περιήγησις 5,27, 5-7. 
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αναφέρονται στο τυπικό των ιερέων μάγων πράγμα που κάνει βάσιμη 

την αξιοπιστία της. Από το άλλο μέρος οι βαρβαρικές επικλήσεις, οι 

ακατανόητες για τους Ελληνες, για τις οποίες μιλάει ο Παυσανίας, 

ήταν πιθανώς γραμμένες στα αραμαϊκά δηλ. στη φιλολογική και 

λειτουργική γλώσσα που είχαν υιοθετήσει οι Πέρσες της Μ. Ασίας. Ο 

ίδιος ο συγγραφέας μας λέει ότι ο μάγος φορούσε τιάρα. Τις 

πληροφορίες για την ενδυμασία του μας τις συμπληρώνει ο Διογένης 

ο Λαέρτιος 6 8 λέγοντας, ότι φορούσαν άσπρα ρούχα, "τούτων έσθής 

μέν λευκή", κρατούσαν δέσμη λεπτών ράβδων μυρσίνης69, "ράβδων 

μυρικίνων λεπτών δέσμην κατέχοντες", και έψαλλαν μια επαοιδή 

(επωδή). Ο Ηρόδοτος λέει, ότι έψαλλαν μια θεογονία, "θεογονίη", 

είχαν για κρεββάτι τους το έδαφος (γή) 7 1 , "στιβάς δέ εύνή", και τροφή 

τα λαχανικά, το τυρί και το σκληρό ψωμί, "καί λάχανον τροφή, τυρός τε 

και άρτος ευτελής". Για ραβδί7 2 μεταχειρίζονταν ένα καλάμι με το 

οποίο, λένε, τσιμπούσαν τα κομμάτια το τυρί και τόφεραν στο στόμα 

τους· 7 3 "καί κάλαμος ή βακτηρία φ κεντούντες, φασί τού τυροΰ 

άνηροΰντο καί άπήσθιον". 

68 Βίοι Φιλοσόφων, Προοίμιον 1,7 

βλ. Στράβωνα, Γεωγραφικά 15,14,732. 

ία 
' Ιστορίη, 1,132 "μάγος άνηρ .... έπαείδει θεογονίην, οΓην δή εκείνοι λέγουσι είναι την έπαοιδήν" 

71 
βλ. Διογένη Λαέρτιο 1,7 εξ. 

72 
βλ. Διογένη Λαέρτιο οπού π. σημ.71 

73 
βλ. Διογένη Λαέρτιο όπου π. σημ. 71 
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Στις αναπαραστάσεις του Μίθρα στην πόλη Δ ούρα η Ευρωπος 

βλέπουμε δύο πορτραίτα μάγων με περσικά ρούχα που κάθονται στη 

διδασκαλική τους έδρα κρατώντας βιβλία που πίστευαν, ότι τα έγραψαν 

αυτοί και είναι σχεδόν βέβαιο ότι αυτά τα δύο πορτραίτα παρουσιάζουν 

το Ζωροάστρη, τον ιδρυτή των μυστηρίων και τον Οστάνη, τον πιο 

σπουδαίο μαθητή του. 

Οπως είδαμε, οι μάγοι αρχικά ήταν η ιερατική τάξη των 

αχαιμενιδών που τελούσαν βασικά τις θυσίες, έψαλλαν την επαοιδή ή 

ερμήνευαν τα όνειρα. Ήταν δηλ. όπως επιγραμματικά μας λέει ο 

Ησύχιος στο λήμμα μάγος- "τον θεοσεβή καί θεολόγον καί ιερέα οι 

Πέρσαι ούτως λέγουσιν". Ο Διογένης ο Λαέρτιος πρώτος θεωρεί τους 

μάγους αντιπροσώπους της βαρβαρικής προέλευσης της φιλοσοφίας "ως 

αυτούς μόνους ακουσμένους" πράγμα που η Σούδα το συνοψίζει "μάγοι: 

παρά Πέρσαις οι φιλόσοφοι καί φιλόθεοι" KÜL προχωρούμε ακόμα 

παραπέρα όταν ο Φίλων περιγράφει "τήν αληθή μαγικήν οπτικήν 

έπιστήμην ούσαν, η τα της φύσεως έργα τρανοτέραις φαντασίαις 
ι 

αύγάζεται" και ο Δίων ο Χρυσόστομος λέει για τους μάγους ότι, "της 

φύσεως ήσαν έμπειροι καί τους θεούς ήδεισαν ώς δει θεραπεύειν". 

Μ'άλλα λόγια δηλαδή οι μάγοι ιερείς των Περσών πλούτισαν τις 

γνώσεις τους κάτω απ'την επίδραση του ιερατείου άλλων λαών και με 

το χρόνο η παρουσία τους αποκτά δύναμη στη λειτουργία και εφαρμογή 

της περσικής θρησκείας. 

Κάποια όμως εξέλιξη διαπιστώνεται και στο άψυχο υλικό της 

λατρείας των Περσών. 
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2. Τόποι λατρείας 

Αναφερόμενος στη λατρεία των Περσών ο Ηρόδοτος 

σημειώνει ότι "αγάλματα μέν και νηους και βωμούς ούκ έν νόμω 

ποιευμένους ΐδρύεσθαι, άλλα και τοΟσι ποιεΰσι μωρίην έπιφέρουσι, ώς 

μέν έμοί δοκέειν, οτι ούκ άνθρωποφυέας ένόμισαν τους θεούς κατά περ 

ο£ Έλληνες είναι". Ένα αιώνα μετά τον Ηρόδοτο, γύρω στο 335 π.Χ. 

έγραψε ο Δίνων που παρουσιάζει τους Πέρσες "έν ύπαίθρω, θύειν, θεών 

αγάλματα μόνα το πύρ και ϋδωρ νομίζοντας", σύμφωνα με χωρίο του που 

διατηρεί ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας7 5. Φαίνεται όμως ότι ο Ηρόδοτος 

και ο Δίνων στηρίχθηκαν σε πληροφορίες που έδωσαν αυστηροί 

ζωροαστρικοί κύκλοι που ήταν εναντίον της συντηρήσεως ναών και 

βωμών κι αυτό φαίνεται σαφώς καλύτερα στην έκφραση του Δίνωνα σα 

μόνα αγάλματα των θεών είχαν το πύρ και το ύδωρ. 

Στην πραγματικότητα βλέπουμε σε ανάγλυφα του έκτου κιόλας 

αιώνα ένα μάγο των Μήδων να θυσιάζει εμπρός σ'ένα θυσιαστήριο. Εξ 

άλλου σ'ένα χωρίο της επιγραφής του Behistun ο Δαρείος μιλάει για 

τα μέτρα που πήρε μετά τη συντριβή του σφετεριστή μάγου Gaumata. 

Στην επιγραφή λέγεται: "Ετσι όπως πριν απ'αυτόν, έκαμα τους ayadana, 

που κατεδάφισε ο μάγος Gaumata". Ayadana σημαίνει τον τόπο 

λατρείας του θεού. Εχουν άλλωστε διατηρηθεί τα ιερά στις βασιλικές 

πόλεις των Περσών. Ο ναός των Σούσων όπως δείχνουν τα ερείπια του, 

ήταν ένα μικρό τετράγωνο οικοδόμημα με εμβαδόν 10x10, στεγαζόμενο 

από τέσσερες κολόνες και περιβαλλόμενο από ένα διάδρομο. 

Ίστορίη 1,131 

Κλήμης Αλεξανδρέας (έκδ. Ο. Stählin), τ.1-4, GCS, Προτρεπτικός προς "Ελληνας, 5,65,1. 
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Παρόμοιος ήταν και ο ναός της Περσέπολης με ελαφρές 

διαφοροποιήσεις . Ο ίδιος ο Δαρείος εξ άλλου παριστάνεται στο 

Nags-i-Rustam να στέκεται μπροστά από ένα βωμό. 

77 

Ο Στράβων αν και σε πολλά επαναλαμβάνει τον Ηρόδοτο, 

μιλάει για "ένα της Άναίτιδος και: των συμβώμων θεών ιερόν ΏμανοΟ 

καϋ Άναδάτου, περσικών δαιμόνων". Με τη σειρά του ο Παυσανίας7 8 

μαρτυρεί ότι οι "περσικοί" Λυδοί, δηλ. οι Λυδοί που είχαν δεχθεί την 

περσική θρησκεία, είχαν στην Ιεροκαισάρεια και στα Υπαιπα ιερά, 

δηλαδή ιερούς χώρους με περίγυρο "έν έκατέρω δέ τών ιερών οίκημα 

τε καί έν τω οίκήματι έστιν έπί βωμού τέφρα .... έσελθών δέ ές το 

οϋκημα άνήρ μάγος...". 

Αυτή η διαφορά ανάμεσα στον Ηρόδοτο από το ένα μέρος, και 

στο Στράβωνα και τον Παυσανία από το άλλο, οφείλεται στο γεγονός 

ότι ο πρώτος αναφέρεται σε μια παλαιότερη εποχή, γύρω στο 500 π.Χ. 

ενώ οι δεύτεροι περιγράφουν κάτι που συνέβαινε στην εποχή τους, τον 

πρώτο π.Χ. και το δεύτερο μ.Χ. αιώνα. Όταν η περσική λατρεία 

επεκτάθηκε προς τη Μ. Ασία, πήρε μερικά από τα χαρακτηριστικά της 

εντόπιας παλαιότερης λατρείας. 

Η διαφορά πάλι μεταξύ του Ηροδότου και των αρχαιολογικών 

διαπιστώσεων έχει άλλη εξήγηση* óu προφανώς οι βασιλείς των 

πρβλ. Dieulafoy, L'acropole de Suse, σελ. 413. Oelmann, Persische Tempel, Jb DAI 36/1921, σελ. 278. Hopkins, 
The Parthian Temple, Berytus VII/1942, σελ. 12 κεξ. 

7 7 Γεωγραφικά, XI, 8,4 βλ. και XII, 3,37. 

'Ελλάδος περιήγησις 5,27,6. 
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Περσών λάτρευαν τις θεότητες σε κτισμένους βωμούς και μέσα σε 

κτίρια, όπως προκύπτει από τα ευρήματα, ενώ ο Περσικός λαός 

τελούσε τις θυσίες στο ύπαιθρο. Ηταν μια ταξική διαφοροποίηση, που 

αρχικά οφειλόταν ίσως στην ανάγκη να μη εκτίθενται οι βασιλείς για 

πολλή ώρα σε ύπαιθρο χώρο, όπου μπορούσαν να διατρέξουν κίνδυνο. 

Βέβαια με τον καιρό εμφανίσθηκαν ιερά και για τον περσικό 

λαό. Ο Στράβων δίνει μια ιδέα γι'αυτά τα ιερά ονομάζοντας τα 

"πυραιθεια". Λέγει· "εστί δέ καί πυραιθεΐα, σηκοί τινές αξιόλογοι· έν δέ 

τούτοις μέσοις βωμός, έν φ πολλή τε σποδός, καί πυρ άσβεστον 

φυλάττουσιν οι μάγοι"79. Αυτούς τους βωμούς με τη στάκτη και τη 

φωτιά άλλοι συγγραφείς ονομάζουν απλώς "πυρεία", "ιερά πυρός", όπως 

ο Θεοδώρητος80, ο Προκόπιος Καισαρείας81, ο Ιωάννης 

Μαλάλας82 και ο Αγαθίας83. 

Βέβαια σ'αυτούς τους βωμούς των σηκών που διατηρούσαν το 

άσβεστο πυρ δε γίνονταν θυσίες άλλες εκτός από το ίδιο το πύρ. Οι 

βωμοί που γίνονταν θυσίες κατά την προχωρημένη εποχή ήταν μέσα 

στον περίφρακτο χώρο του ιερού, αλλά και αυτοί υπαίθριοι. Αυτοί 

μάλιστα που στήνονταν επάνω στους υψηλούς τόπους ήταν πρόχειρης 

κατασκευής. 

Γεωγραφικά, XV, 15,733. 

Εκκλησιαστική ιστορία (εκδ. Parmentier), V,39,l. 

'Ιστορικόν έν βιβλίοις οκτώ, 1,24,2. 

Χρονογραφία (εκδ. Dindorf), σελ. 37 εξ. 

Περί της Ιουστινιανού βασιλείας, (έκδ. Niebuhr), 2,25. 
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Η προτίμηση των υψηλών τόπων μαρτυρείται συνεχώς από τον 

Ηρόδοτο έως τον Αππιανό και αργότερα. Κατά τον Ηρόδοτο οι 

Πέρσες ανέβαιναν "έπί τα υψηλότατα τών ορέων για να θυσιάσουν, 

μια μαρτυρία που εκτός άλλων επιβεβαιώνει ο Ξενοφών για τον Κύρο, 

"εθυε (ό Κΰρος).... έπί τών άκρων"85. 

Και ο Μιθριδάτης κατά τον Αππιανό θυσίαζε "έπί όρους 

υψηλού86". Παρόμοιες είναι και οι μαρτυρίες του Παυσανία8 7 και 

του Ωριγένη8 8. 

Ο Στράβων 8 9 προσπαθεί να αιτιολογήσει αυτή την πρακτική 

λέγοντας ότι το έκαμαν διότι θεωρούσαν τον ουρανό ως Δία κι ήθελαν 

να φθάσουν πλησιέστερα σ'αυτόν "Πέρσαι ... θυουσι ... έν ύψηλω τόπω 

τον ουρανον ηγούμενοι Δία". 

Τόσο ο Ηρόδοτος, όπως είδαμε, όσο και μια σειρά άλλων 

συγγραφέων, όπως ο Διογένης ο Λαέρτιος, ο Επιφάνιος, ο Μάξιμος ο 

Τύριος, βεβαιώνουν ότι οι Πέρσες δεν επιτρέπουν το στήσιμο 

αγαλμάτων. Αντίθετα ο Βηρωσσός, αναφέρει ότι ο Αρταξέρξης ο Β* 

τοποθέτησε εικόνες της Αφροδίτης της Αναίτιδας, μιας θεάς, που όπως 

'ίστορίη 1,131 

Q C 

Κύρου παιδεία 8,7,3 εξ. 

Μιθριδάτειος (εκδ. Mendelssohn) 66. 

87 
'Ελλάδος περιήγησις 3, 20, (5) 4 

Κατά Κέλσου 5, 44, 611 

8 9 Γεωγραφικά XV, 13, 732 

164 



γνωρίσαμε, εισήλθε μεταγενέστερα στο περσικό πάνθεο 9 0. Αλλά και 

η Avesta μας δίνει ανθρωπομορφική περιγραφή θεοτήτων, ίσως από 

ξένη επίδραση . Εκτός όμως από το Βηρωσσό έχουμε και τις 

πληροφορίες του Curtius Rufus,92 ότι στο αμάξι του τελευταίου 

Δαρείου είχαν τοποθετηθεί εικόνες του Νίνου και του Βήλ. Εχομε 

ακόμα τη μαρτυρία του Στράβωνα για το ξόανο του Ωμανού που είδε 

στην Καππαδοκία και ας αναφέρουμε και τη μαρτυρία του Μωϋσή 

Χωρηνής9 4 για τις εικόνες του Ηλίου και της Σελήνης. Αυτά όλα 

σημαίνουν ότι η μέν ζωροαστρική ορθοδοξία δε δέχονταν άλλα αισθητά 

μέσα λατρείας πλην της φωτιάς και του ύδατος, ενώ η λαϊκότερη 

θρησκεία επηρεάσθηκε σταδιακά από τις γύρω της θρησκευτικές 

παραστάσεις και πρακτικές. 

3. Τρόπος τελέσεως της θυσίας 

Ο Ηρόδοτος 9 5 και πάλι μας πληροφορεί πώς οι Πέρσες 

πρόσφεραν τις θυσίες τους* "των δέ ώς έκάστω θύειν θέλη, ές χώρον 

καθαρόν άγαγών το κτήνος καλέσει τον θεον έστεφανωμένος τον τιάρην 

90 Κλήμης Αλεξανδρέας (εκδ. Ο. Stahlin, τ.1-4 GCS), Προτρεπτικός προς "Ελληνας, 5,65,6. 

9 1 Πρβλ.. Yt. 5,64. 78 123,12. 

92 
Historie Alexandri magni Macedonie (έκδ. Hedicke), 3,3[7]16. 

9 3 Γεωγραφνκά XV, 3,15 

9 4 III, 77 

95· 
Ιστορίη 1,132 
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μυρσίνη μάλιστα. ' Εωυτφ μέν δή τφ θύοντι ίδίη μούνφ ού οι έγγίνεται 

άρασθαι αγαθά, ό δέ τοίσι πάσι Πέρσησι κατεύχεται εύ γίνεσθαι και τφ 

βασιλέι- έν γαρ δή τοίσι δπασι Πέρσησι καί αυτός γίνεται, έπεάν δέ 

διαμιστύλας κατά μέρεα το ίρήιον έψήση τα κρέα, ύποπάσας ποίην ώς 

άπαλωτάτην, μάλιστα δέ το τρίφυλλον, έπί ταύτης εθηκε ών πάντα 

<τά> κρέα. Διαθέντος δέ αύτοΟ μάγος άνήρ παρεστέώς έπαείδει 

θεογονίην, οΓην δή εκείνοι λέγουσιν είναι τήν έπαοιδήν άνευ γαρ δή 

μάγου ού σφι νόμος εστί θυσίας ποιέεσθαι. έπισχών δέ ολίγον χρόνον 

αποφέρεται ό θύσας τα κρέα και χράται ö u μιν λόγος αίρέει". Μας 

λέει λοιπόν ο Ηρόδοτος πως όταν θέλει κανείς να θυσιάσει στον ένα 

ή τον άλλο θεό, οδηγεί το ζώο του σ' ένα χώρο καθαρό και επικαλείται 

το θεό, έχοντας στεφανώσει την τιάρα του με μυρτιά. Δεν επιτρέπεται 

αυτός που θυσιάζει να εύχεται αποκλειστικά και μόνο για τον εαυτό 

του, να του δώσει ο θεός αγαθά· αλλά προσεύχεται για το καλό όλων 

των Περσών και για το βασιλιά, αφού μέσα σ' όλους τους Πέρσες 

συμπεριλαμβάνεται κι αυτός. Κι όταν κόψει το σφάγιο σε κομμάτια και 

βράσει τα κρέατα, στρώνει από κάτω χόρτο τρυφερό, όσο γίνεται πιο 

απαλό, κυρίως τριφύλλι, κι από πάνω βάζει όλα τα κρέατα. Μετά από 

αυτή την τακτοποίηση ένας μάγος, που είναι εκεί παρών, ψάλλει τη 

θεογονία όπως ονομάζουν οι ίδιοι το άσμα. Χωρίς να παραστέκεται 

ένας μάγος δεν επιτρέπεται σ' αυτούς να προσφέρουν θυσία. Υστερα 

αυτός που προσφέρει τη θυσία, περιμένει για λίγο μετά παίρνει τα 

κρέατα μαζί του και τα χρησιμοποιεί κατά τη θέληση του. 

Ο τρόπος αυτός θυσίας που περιγράφει ο Ηρόδοτος είναι το 

πλαίσιο περιγραφής στο οποίο θα προσπαθήσουμε να εντάξουμε και τις 

άλλες μαρτυρίες μας. 
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Πρώτα- πρώτα έχομε την παρουσία του μάγου, που πρέπει να 

συνοδεύει πάντα, σύμφωνα με το έθιμο, αυτόν που προσφέρει τις 

θυσίες. Ο μάγος λοιπόν έχει στεφανώσει την τιάρα του με στεφάνια 

από μυρτιά. Τα στεφάνια αυτά δεν αναιρούν την μόλις αναφερθείσα 

μαρτυρία του ίδιου του ιστορικού, ó u δηλ. οι Πέρσες δε χρησιμοποιούν 

στέμματα, γιατί τα στέμματα που είχε κατά νουν ο Ηρόδοτος, τα 

ελληνικά στέμματα, είχαν διαφορετική μορφή και το κύριο συστατικό 

τους ήταν το χρωματιστό μαλλί. 

Η μαρτυρία του Στράβωνα,9 7 που όπως ξέρουμε, σε πολλά 

αντιγράφει τον Ηρόδοτο, έρχεται να συμπληρώσει τη μαρτυρία εκείνου. 

Έτσι εδώ παρουσιάζεται στεφανωμένο το σφάγιο, "το Ίερείον 

εστεμμένον", και όχι μόνο ο μάγος. Και η εμφάνιση των μάγων 

συμπληρώνεται με τη δέσμη λεπτών ράβδων μυρσίνης9 ή δάφνης με 

την οποία επάδουν την επαοιδή, "τάς δ'έπωδάς ποιούνται πολύν χρόνον 

ράβδων μυρικίνων λεπτών δέσμην κατέχοντες" ή μετακινούν τα 

κρέατα, "είτ' έπί μυρρίνην ή δάφνην διαθέντες τα κρέα ράβδοις 

λεπτοίς εφάπτονται οι μάγοι και έπάδουσιν". Αυτός που κόβει τα 

96 
πρβλ. Δ. Μαρωνίτη, Ηρόδοτος, Εισαγωγή, Σχόλια, Αθήνα 1964, οελ-377 Σύμφωνα λοιπόν με το σχολιαστή 

η ασιατική τιάρα (υπάρχει και αρσενικός τύπος του ονόματος που τον χρησιμοποιεί και ο Ηρόδοτος) ήταν το 
τυπικό κάλυμμα της κεφαλής των Περσών: απλούστερη για τους ανθρώπους κατώτερης τάξης, είχε, προκειμένου 
για τους άρχοντες και τους πλούσιους, τη μορφή της μίτρας των καθολικών επισκόπων ψηλή, ζωηρού χρώματος, 
ποικίλλονταν με μπλε διάδημα και κοσμούνταν με χρυσό ή με πολύτιμα πετράδια, πρβλ. και Στράβωνα. 
Γεωγραφικά XV, 15,733, όπου οι μάγοι "τιάρας περικείμενοι πιλωτάς καθεικυίας εκατέρωθεν μέχρι τοΟ καλύπτειν 
τα χείλη και τας παραγναθίδας". 

Γεωγραφικά XV, 13, 732 "θύουσι δ'έν καθαρώ τόπω κατευξάμενοι παραστησάμενοι το ίερείον εστεμμένον" 

Γεωγραφικά XV,14,732 "τάς δ'επωδάς ποιούνται πολύν χρόνον ράβδων μυρικίνων λεπτών δέσμην 
κατέχοντες" 

Γεωγραφικά XV,14,732 "είτ'επί μυρρίνην -ή δάφνην διαθέντες τά κρέα ράβδοις λεπτοίς εφάπτονται οι 
Μάγοι και έπάδουσιν" 
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κομμάτια ταυτίζεται καθαρά στο Στράβωνα με το πρόσωπο του 

μάγου. 1 0 0 Ενώ ο Ηρόδοτος το λειτούργημα του μάγου το περιορίζει 

μόνο στην απαγγελία της θεογονίας για την οποία μιλήσαμε και 

πιο πάνω. Εδώ ας θυμηθούμε και την αρκετά μεταγενέστερη μαρτυρία 

του Μ.Βασιλείου102 που ενισχύει την άποψη μας: Οι μάγοι "την 

ζωοθυσίαν παραιτούνται ώς μίασμα, δι'άλλοτρίων χειρών τα προς την 

χρείαν ζώα κατασφάττοντες". Η παρατήρηση αυτή του Μ.Βασιλείου 

αντιφάσκει γενικά στο σύνολο των μαρτυριών μας που παρουσιάζουν 

τους μάγους να θυσιάζουν, κερδίζει όμως ένα μέρος της αξιοπιστίας 

της αν θυμηθούμε την τριμερή διαίρεση των μάγων που σύμφωνα με τα 

λειτουργικά στους καθήκοντα μας αναφέρει ο Πορφύριος. Πλην 

όμως μια άλλη μαρτυρία του ίδιου του Ηροδότου 1 0 4 μας μιλάει για 

αιματηρές θυσίες των μάγων: "ές... τον Στρυμόνα... οι μάγοι 

έκαλλιερέοντο σφάζοντες 'ίππους λευκούς". 

Αξιοσημείωτο στην περιγραφή του Ηροδότου είναι, ότι ο 

προσφέρων θυσία προσεύχεται για όλους τους Πέρσες και όχι μόνο για 

τον εαυτό του, κάτι που μας φέρνει στο νου χριστιανικές αντιλήψεις. 

Το γεγονός ότι ο θυσιάζων παίρνει μετά τη θυσία τα κομμάτια από τα 

100 
Γεωγραφικά XV,13,732 "μελίσαντος δε του μάγου τά κρέα του ύφηγουμένου την ϊερουργίαν απίασι 

διελόμενοι, τοις θεοίς ουδέν απονείμαντες μέρος". 

Ιστορίη, 1,132 "διαθέντος δε αύτοϋ μάγος άνηρ παρεστεώς έπαείδει θεογονίην". 

1 U Z Επιστολή εις Έπιφάνιον 258 PG 32 

103 
Περί αποχής έμψυχων 4,16 

Ιστορίη 7,113 
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σφάγια μαζί του ο Στράβων το αιτιολογεί. "μελίσαντος δέ του 

μάγου το κρέα του ύφηγουμένου τήν ίερουργίαν άπίαοχ διελόμενοι, τοίς 

θεοίς ουδέν άπονείμαντες μέρος·* της γαρ ψυχής φασι του ίερείου 

δείσθαι τον θεον, άλλου δέ οΰδενός", δηλαδή ο μάγος που έκανε την 

ιεροτελεστία αφού τεμαχίσει τα κρέατα φεύγει μοιράζοντας τα μαζί μ' 

αυτόν που πρόσφερε τη θυσία χωρίς ν' αφήσουν τίποτε στους θεούς. 

Διότι, λένε, ó u ο θεός χρειάζεται την ψυχή του σφαγίου και τίποτε 

άλλο αφήνουν όμως πάνω στη φωτιά κάποιο μικρό σκεύος. 

Τον τρόπο θυσίας που μας περιγράφει ο Ηρόδοτος ο Στράβων 

το συμπληρώνει με πιο ουσιαστικές λεπτομέρειες όταν αναφέρεται σε 

θυσίες που αφορούν τη φωτιά και το νερό. Ο ίδιος ο συγγραφέας 

τονίζει τη διαφορά ανάμεσα στους δύο τελευταίους τύπους θυσίας 

"Διαφερόντως δέ τω πυρί και τω ϋδατι θύουσι, τω μέν πυρί 

προστιθέντες ξηρά ξύλα τού λέπους χωρίς πιμελήν έπιτιθέντες άνωθεν 

είθ' ύφάπτουσιν έλαιον καταχέοντες, ού φυσώντες άλλα ριπίζοντες' τους 

δέ φυσήσαντας ή νεκρον έπί πυρ θέντας ή βόλβιτον θανατοΰοτ τω δ 

ϋδατι, έπί λίμνην ή ποταμον ή κρήνην έλθόντες, βόθρον όρύξαντες εις 

τούτον σφαγιάζονται, φυλαττόμενοι, μή τι του πλησίον ϋδατος 

αίμαχθείη, ώς μιανοϋντες' είτ' έπί μυρρίνην ή δάφνην διαθέντες τα κρέα 

ράβδοις λεπτοίς εφάπτονται of μάγοι και έπάδουσιν". 

Ο Πλούταρχος στο "περί "Ισιδος και Όσίριδος" έργο του, 

σπουδαίο για τη δυαρχία των Περσών, μας δίνει κι αυτός μία 

Γεωγραφικά XV,13,732 

Γεωγραφικά XV,14,732 
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περιγραφή θυσίας.1 0 7 

Οι θυσίες μπορούν να γίνουν από οποιοδήποτε και βέβαια και 

από τους βασιλείς. Στην περίπτωση των βασιλέων η θυσία παίρνει τη 

μορφή τελετής όπου εκτός από τα προσφερόμενα στους θεού σφάγια 

σημαντικό ρόλο παίζουν και τα αφιερωμένα στους θεούς άρματα. Μια 

τέτοια περιγραφή τελετής, περίφημη για τις λεπτομέρειες και τη 

λαμπρότητα της μας δίνει ο Ξενοφών1 0 8 αν και πάλι ο 

Ηρόδοτος 1 μας μιλάει πρώτος για άρματα: 'ίπποι οι ίροί καί το 

αρμα το ίρόν". Το άρμα του Δία είναι λευκό με χρυσό ζυγό και 

στολισμένο με στεφάνια. Μετά από αυτό ακολουθείτο άρμα του ήλιου 

που είναι επίσης λευκό και στεφανωμένο. Μετά από τα δύο άρματα 

ακολουθεί τρίτο άρμα που ο συγγραφέας δε μας λέει σε ποιόν ανήκει. 

Χαρακτηριστικό είναι, ότι τα άλογα που το οδηγούν έχουν σκεπαστεί 

με κόκκινα υφάσματα και óu μετά ακολουθούν άνθρωποι που φέρουν 

φωτιά πάνω σε μεγάλη σχάρα. Το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα των 

υφασμάτων και η φωτιά πάνω στη σχάρα μας κάνει να υποθέσουμε, ότι 

μπορεί να είναι το άρμα της θεοποιημένης φωτιάς, που η λατρεία της, 

όπως είδαμε, ήταν διαδεδομένη στους Πέρσες. Χαρακτηριστική είναι 

ακόμα και η στολή που φοράει ο Κύρος, Kau που εμείς θα το 

ονομάζαμε μεγάλη ή επίσημη στολή. Είναι κι αυτός πάνω σε άρμα, 

φοράει ορθή την ^ ρ α , έχει κόκκινο και άσπρο χιτώνα (άσπρο το 

107 46. 369 D-370 C. 

Ί 08 
Κύρου παιδεία, 8,3,11 

109 
Ιστορίη, 7,55 
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χρώμα των αλόγων, κόκκινα τα υφάσματα πάνω στα άλογα), χιτώνα που 

κανείς άλλος δεν επιτρέπεται να φορέσει και οι αναξυρίδες του έχουν 

κι αυτές το χρώμα της φωτιάς και ο κάνδυς του είναι κατακόκκινος. 

Γύρω από την τιάρα του έχει διάδημα. Και την εμφάνιση του 

συμπληρώνει το μεγαλόπρεπο ανάστημα του που με έμφαση τονίζεται 

σ' αντίθεση με κείνο το μικρότερο του ηνιόχου του. Κι όλα αυτά 

συντελούν στη μεγαλόπρεπη παράσταση της τελετής των θυσιών. 

Εδώ συμπληρωματικά πρέπει να αναφέρουμε ένα χωρίο του 

Curtius Rufus. Αυτός περιγράφει μια παρόμοια λιτανεία (ordo agminis). 

Πρώτα φέρεται η φωτιά πάνω σ' ένα βωμό από άργυρο* ακολουθούν 

μάγοι, που ψάλλουν μετά 365 νέοι ντυμένοι με κόκκινο χιτώνα 

"juvenes... puniceis amiculis velati", μετά έρχεται η άμαξα του Δία που 

τη σέρνουν άσπρα άλογα και τελευταία ένα μεγάλο άλογο που 

ονομάζονταν άλογο του Ήλιου "equus, quem Sous appellabant". Οι 

ιερείς μάγοι φορούσαν λευκές στολές και χρυσές ράβδους "aureae 

virgae et albae vestes". 

Ο Δίων ο Χρυσόστομος,1 1 0 όπως είδαμε, μας μιλάει επίσης 

για άρματα που τα συσχετίζει μ' ένα μύθο που ψάλλουν οι μάγοι σε 

απόρρητες τελετές όπου αρχικά ο Δίας παρουσιάζεται σαν ο πρώτος 

και τέλειος ηνίοχος του τελειότατου άρματος. Το άρμα του Ήλιου 

είναι νεώτερο σε σχέση με το άρμα του Δία που δε μπόρεσε να βρει 

άλλον άξιο του υμνητή παρά μόνο το Ζωροάστρη· "το δέ ίσχυρον και 

τέλειον άρμα το Διός ουδείς άρα ύμνησε ν άξίως των τήδε, οΟτε 

"Ομηρος οΟτε 'Ησίοδος, άλλα Ζωροάστρης και μάγων παίδες άδουσι 

Λόγος 36, 39-60 
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παρ' εκείνου μαθόντες". 

Οι Πέρσες έχουν δανειστεί από τους Βαβυλώνιους την 

παράσταση των αρμάτων των θεών.11 Στην A vesta η Anahita 

προχωρεί πάνω σ' ένα άρμα που το σέρνουν τέσσερα άσπρα άλογα που 

ερμηνεύονται πάλι μ' ένα συμβολισμό παρόμοιο μ' αυτόν που δίνει ο 

Δίων ο Χρυσόστομος δηλ. σαν αέρας, βροχή, πυκνό σύννεφο και λεπτό 

χαλάζι. Ο Μίθρας 1 1 3 επίσης έχει ανεβεί σ' ένα τέθριππο και ο 

Sraosa 1 1 4 σέρνεται από τέσσερα άσπρα άλογα που δεν κάνουν 

καθόλου σκιά και είναι πιο γρήγορα απ' τους ανέμους, τη βροχή και τα 

σύννεφα. 

' Ηδη έχει παρατηρηθεί, óu και στην αρχαία γραμματεία οι θεοί 

σχετίζονται με κάποια άρματα. Ο Nyberg μας παραπέμπει στο Φαιδρό 

του Πλάτωνα όπου περιγράφονται φτερωτά άρματα του Δία και 

των Θεών σχετικά με το δρόμο που ακολουθούν οι ψυχές. Τη θέση που 

περνούν τα άρματα στη θρησκευτική γραμματεία μας την εξηγεί κάπως 

και η παρατήρηση του Πλουτάρχου 1 1 6 "τού ουρανοί) τήν νοητήν φύσιν 

αρμα καλείν (Πλάτωνα) πτηνον κ.λ.π.".Όπως και αν έχει το πράγμα για 

πρβλ. Thureau-Dangin, Rituels accadiens, 1921, σελ. 89εξ. 

112 
πρβλ. Aban-Yast [V], παρ. 11 και 120 τομ.2, σελ.369,394 (Darmesteter J.) 

113 
Mihir-Yast, 125, τ.2 σελ.475 Darmesteter 

114 
πρβλ. Yasna 27 29 πρβλ. Nyberg H.S., Journal Asiatique 1931, 219, σελ.101. 

πρβλ. Πλάτωνα, Φαιδρός 246D-249D και ιδιαίτερα το 247C: "τον δε ύπερουράνιον τόπον οΟτε τις ύμνησε 

πω τον τήδε ποιητής οΟτε πότε υμνήσει κατ' άξίαν". 

Συμποσιακών 9,5,2 και Windischmann, F., Zoroastrische Studien, σελ.273, σημ.1. 
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μας τα άρματα παραμένουν χαρακτηριστικά στοιχεία των τελετών των 

θυσιών. 

4. Χρόνος τελέσεως της θυσίας 

Οσο για το χρόνο που τελούνταν οι θυσίες έχουμε μόνο δύο 

μνείες του Ξενοφώντα1 1 7 που μας λένε, ότι οι θυσίες γίνονταν νωρίς 

το πρωί. 

α) "έπεί ... ήμερα ύπέφαινε, πρώτον μέν τους μάγους καλέσας ό Κϋρος 

τά τοις θεοΐς νομιζόμενα έπί τοις τοιούτοις άγαθοΐς έξαιρεισθαι 

έκέλευε". 

β) "τότε πρώτον κατεστάθησαν οι μάγοι... ύμνείν τε άεί αμα τη ήμερα 

τους θεούς και θύειν άν' έκάστην ήμέραν οίς οι μάγοι θεοίς εϋποιεν". 

Ας αναφέρουμε επίσης και τη μνεία του Ηρακλείτου1 που 

καταδικάζει την αιώνια φωτιά των "νυκτιπόλων; Μάγων καί Βάκχων". Η 

μνεία αυτή πρέπε να αναφέρεται σε νυχτερινή τελετή των μάγων, 

τελετή προς τιμή του Αριμάν πράγμα που συμφωνεί με την 

προαναφερθείσα μαρτυρία του Πλουτάρχου. 

Η παραπάνω μαρτυρία του Ξενοφώντα απ' την άλλη μεριά μας 

λέει, ó u οι Πέρσες θυσίαζαν τις μέρες που τους υποδείκνυαν οι μάγοι 

δηλαδή τις μέρες που οι μάγοι πίστευαν, óu είναι ευνοϊκές για να 

εκπληρωθεί η ευχή του προσφέροντος τη θυσία ή όταν συνέβαιναν 

Κύρου παιδεία 4,5,14 και 8,123εξ. 

Diels, Η., Fragmenta der Vorsokratiker 22[ 12] Β14 
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σπουδαία γεγονότα1 1 9 όπως λ.χ. "ή μέν δή πρώτη ές Σοοσα άγγελίη 

απικομένη, ώς εχοι 'Αθήνας Εέρξης, έτερψε ούτω δή τι Περσέων τους 

ύπολειφθέντας ώς τάς τε οδούς μυρσίνη πάσας έστόρεσαν και έθυμίων 

θυμιήματα καΐ αυτοί ήσαν έν θυσίησι τε καΐ ευπαθείς οι". 

Ας θυμηθούμε ακόμη και τη μαρτυρία του Ξενοφώντα120 όπου 

λέγεται, ότι οι μάγοι κάθε αυγή έψελναν ύμνους προς τους θεούς και 

θυσίαζαν στους θεούς που εξέλεξαν. Επίσης σ' ορισμένες γιορτές όπως 

λ,χ. τη γενέθλια γιορτή (μέρα) του βασιλιά121 πρόσφεραν θυσίες. Ο 

Στράβων122 λέει απλώς, ότι οι τελετές της θυσίας έχουν κάποια 

μεγάλη χρονική διάρκεια που το μεγαλύτερο μέρος της το 

καταλαμβάνει η απαγγελία της επωδής: "τας δ'έπωδάς ποιούνται πολύν 

χρόνον" και παρακάτω "έπφδουσιν ώραν σχεδόν τι προ του πυρός". Ενα 

άλλο στοιχείο που μας δίνει ο Στράβων είναι ότι όσο αφορά τους 

μάγους της Καππαδοκίας "of καί πύραιθοι καλούνται" η απαγγελία των 

επωδών είναι καθημερινή123 "καθ'ήμέραν δέ είσιόντες, έπάδουσιν 

ώραν σχεδόν τι προ τού πυρός". 

1 1 9 Ιστορίη 8,99 

1 2 0 Κύρον παιδεία 8,1,23 

121 
πρβλ. Πλάτωνα, Αλκιβιάδης 1 (εκδ. Burnet) 121 " έπειδάν... γένηται ό παις ô πρεσβύτατος, ουπερ ή αρχή, 

πρώτον μέν έορτάζουσι πάντες οί έν τη βασιλέως (των Περσών), ών αν αρχή, είτα είς τον άλλον χρόνον ταύτη 
τη ήμερα βασιλέως γενέθλια πάσα θύει καί εορτάζει ή 'Ασία..."πρβλ. επίσης και Αθηναίου, Δειπνοσοφισταί, 
10,4S.434d και Ευσταθίου, Είς Όδύσσειαν 18,3. 

19? 
1 Γεωγραφικά XV,14,732 

193 
1Δ3 Γεωγραφικά XV,14,733 
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5. Θεοί αποδέκτες θυσιών 

Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο 1 2 4 οι Πέρσες "νομίζουσι Διί μέν έπί 

τα υψηλότατα των ορέων άναβαίνοντες θυσίας ερδειν, τον κύκλον πάντα 

του ουρανοί) Δία καλέοντες. Θύουσι δέ ήλίω τε και σελήνη καί γη και 

πυρί και υδατι καί άνέμοισχ". Και όπως σχολιάζει ο ίδιος ο ιστορικός 

οι θυσίες σ' αυτούς τους θεούς είναι πατρογονικές. Πιο κάτω σημειώνει 

ότι αργότερα οι Πέρσες έμαθαν από άλλους να θυσιάζουν και στην 

Ουρανία Αφροδίτη . 

Θυσία στο Δία και στον Ήλιο αναφέρει και ο Ξενοφών. 

10*7 

Αυτός αναφέρει ακόμα ένα θεό αποδέκτη θυσιών, την Εστία. Ο 

Στράβων, όπως και οι δύο προηγούμενοι, αναφέρει το Δία, τον 

Ήλιο τον οποίο μάλιστα ταυτίζει με το Μίθρα, 1 2 9 και την 

124 Ίστορίη 1,131 

125 
πρβλ,Ηροδότου 1,131 καθώς και το σχόλιο του Δ.Μαρωνίτη στο χωρίο αυτό (Ηρόδοτος, Εισαγωγή, 

Μετάφραση, Σχόλια Δ.Ν.Μαρωνίτη, Αθήνα 1964 σελ.267) 

1 ο& 
Βλ. λ.χ. Κύρου Παιδεία 8,7,3 "εύθυς... λαβών ίερεΐα εθυε (ό Κύρος) Διί τε πατρώω καί Ήλίω καί τοις 

άλλοις θεοί ς έπί τών άκρων, ώς Πέρσαι θύουσιν". 

127 ~ 
Ηενοφών οπ. 7,5,57 "έπεί.... είσήλθεν ό Κΰρος, πρώτον μέν 'Εστία έθυσεν, έπειτα Διί βασιλει καί εΓ τινι 

άλλω θεώ οι μάγοι έξηγοΟντο". 

1 2 8 Γεωγραφικά XV, 13,732 

129 
Γεωγραφικά XV, 13,732 "θύουσι δ'έν ύψηλώ τύπω τον ούρανον ηγούμενοι Δία τιμώ σι δέ καί ήλιον, öv 

καλοΟσι Μίθρην" θυσία στο Μίθρα αναφέρει και ο Αθηναίος (Δειπνοσοφισταί Χ,45, 434d "παρά δέ Πέρσαις τώ 
βασιλει" έφίεται μεθύσκεσθαι ήμέρά μιά έν ή τώ Μίθρα έθυον, δτε καί το Περσικό ν ώρχείτο" και ο Ευστάθιος (εις 
Οδύσσειαν 18,3 "παρά... Πέρσαις, ως φησι ΔοΟρις, έφίεται τώ βασιλει" μεθύσκεσθαι ήμερα μια, έν fj τώ Μίθρα έθυον, 
δτε καί το Περσικό ν ώρχείτο". 
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Αναίτιδα.1 3 0 

Τη θυσία στην Αναίτιδα ο αρχαίος συγγραφέας τη συσχετίζει με 

τα "πυραιθεία" που υπήρχαν στην Καππαδοκία. Δεν μπορούμε όμως να 

ξέρουμε αν η Αναϊτις του Στράβωνα, που σε πολλά επαναλαμβάνει τον 

Ηρόδοτο, είναι η Αθηνά η Ιλιάς 1 3 1 του ιστορικού, ή η Αρτεμις που 

αναφέρουν άλλοι συγγραφείς.1 3 2 

Από τους άλλους θεούς που αναφέρει ο Ηρόδοτος θυσίες στη 

Σελήνη αναφέρει ο Στράβων 1 3 3 καθώς επίσης θυσίες στους ανέμους 

και στη φωτιά. Είναι χαρακτηριστικό το óu, όπως αναφέραμε, ο 

Στράβων τονίζει περιγράφοντας με λεπτομέρειες πως οι Πέρσες 

χρησιμοποιούν διαφορετικό τρόπο θυσίας για τη φωτιά και διαφορετικό 

τρόπο θυσίας για το νερό. Ο Μάξιμος ο Τύριος που επαναλαμβάνει τη 

μαρτυρία, τα προσφερόμενα στη φωτιά τα ονομάζει "τροφή" 

130 
Γεωγραφικά XV,15,733 "έν δε τή Καππαδοκία ... ουδέ μαχαίρα θύουσιν, άλλα κορμώ τινι... τυπτοντες... 

ταύτα δ'έν τοις τής Άναϊτιδος και τοΟ ΏμανοΟ ΐεροίς νενόμισται". 

131 
Ιστορίη 7,43 "άπικομένου... τοΟ στρατού επί τον Σκάμανδρον.... Ξέρξης ές τοΟ Πριάμου Πέργαμον άνέβη 

Γμερον έχων θεήσασθαι. θεησάμενος δε και πυθόμενος εκείνων Εκαστα τή Άθηναίη τη Ίλιάδι εθυσε βοΟς χιλίας". 
Για θυσίες στην Αναϊτιδα πρβλ. και Ισιδώρου Χαρακηνού Mansiones Parthicae 6 (Geographi Minores Graeci εκδ. 
Müller Ι) "εντεύθεν ή Μηδία ή άνω, σχοΐνοι λή και άρχεται ευθύς πόλις Κογκοβάρ. ένθα 'Αρτέμιδος ιερόν, σχοΐνοι 
γ'... είτα Βάτανα, μητρόπολις Μηδίας και θησαυροφυλάκιον και ιερόν, οπερ Άναϊτιδος άεί θύουσιν σχοΟναι ιβ'". 

132 
πρβλ Διόδωρου Σικελιώτη, Βιβλιοθήκη ιστορική 1,77,3 κεξ. "τιμάται δε και π α ρ ά τοις Πέρσαις ή θεός αύτη 

διαφερόντως, καί μυστήρια ποιοΰσιν οι βάρβαροι, συντελούμενα παρ' έτέροις μέχρι τών νΰν χρόνων Άρτέμιδι 
Περσία". 
Βλ επίσης Πλουτάρχου, (Λεύκολλος 24 Αρτοξέρξης 27) και τον Ισίδωρο Χαρακηνό (ό.π.). 

1 3 3 Γεωγραφικά XV. 13,732 

134 
Θυσίες στη φωτιά αναφέρει ο Μάξιμος ο Τύριος Διαλέξεις 2,4 "καί θύουσιν Πέρσαι πυρί, έταφορούντες 

αύτώ τήν πυρός τροφήν, έπιλέγοντες πΰρ δέσποτα, εσθιε". 

135 
πρβλ Μαξίμου Τύρου, ό.π. 
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προσωποποιώντας έτσι τη φωτιά που τρέφεται μ' αυτά. 

Από επίδραση του δωδεκαθέου των αρχαίων Ελλήνων ο 

Αππιανός μας ομιλεί για θυσίες στον Ποσειδώνα 1 3 6 "αρχομένου... 

ήρος άπόπειραν του ναυτικού ποιησάμενος, εθυε τω στρατίώ Διί τήν 

συνήθη θυσίαν και Ποσειδώνα λευκών ίππων άρμα καθείς ές το πέλαγος 

έπί Παφλαγονίας ήπείγετο" και ίσως από επίδραση της ελληνικής 

μυθολογίας ο Ηρόδοτος μ α ς 1 3 7 μιλάει για θυσίες στη Θέτιδα και 

στις Νηρηίδες "ημέρας... έχείμαζε τρεις· τέλος δέ έντομα τε ποιεΰντες 

και καταείδοντες βοησι οι μάγοι τω άνέμω, προς δέ τούτοισι και τη 

Θέτι και τήσι Νηρηίσι θύοντες έπαυσαν τετάρτη ήμερη, ή άλλως κως 

αυτός έθέλων έκόπασε" όπως και ο Αιλιανός1 3 8 στον Πάνα· "τον έν 

Μένδη τράγον Πάνος ιερόν κατέθυσέ τε ( Ώ χ ο ς ) και σκευάσας 

ποικίλως ταύτην ό δυστυχής αρα τήν δαίτα ασατο". Εκείνος όμως από 

τους αρχαίους συγγραφείς που έρχεται πιο κοντά στην περσική 

διδασκαλία (δυαρχία), ο Πλούταρχος, 1 3 9 μας μιλάει και για μια θυσία 

στον Αριμάν- "πόαν γαρ τινά κόπτοντες ομωμι καλουμένην έν όλμω τον 

"Αιδην ανακαλούνται και τον Σκότον, είτα μίξαντες αίματι λύκου 

σφαγέντος είς τόπον άνήλιον έκφέρουσι καί ρίπτουσι. Και γαρ των 

φυτών νομίζουσι τα μέν του άγαθοϋ θεού, το δέ του κακού δαίμονος 

είναι, καί τών ζώων ώσπερ κύνας καί όρνιθας καί χερσαίους έχίνους τού 

136 Μιθριδάτειος 70 

1V7 
1 J ' Ιστορίη 7,191 

1-3Q 

Fragmenta (eKÔ.Hercher) 35 

Ή9 
περί "Ισιδος καί Όσίριδος 46, 369D-370C 
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αγαθού, του δέ φαύλου μυς ένυδρους είναι- διό καί τον κτείνοντα 

πλείστους ευδαιμονίζουσιν". Δηλαδή μέσα σ' ένα γουδί κοπανίζουν 

κάποιο χόρτο που λέγεται μώλυ και ταυτόχρονα προσκαλούν τον Αδη 

και τοΈρεβος* έπειτα αφού αναμείξουν το χόρτο με το αίμα σφαγμένου 

λύκου, φέρνουν το μείγμα και το χύνουν σε τόπο που δεν μπαίνουν 

ακτίνες του ήλιου. Κι απ'τα φυτά άλλα νομίζουν, ó u είναι του αγαθού 

δαίμονα (θεού), κι άλλα του κακού, κι απ'τα ζώα άλλα του θεού, όπως 

τα σκυλιά και τα πτηνά και οι χερσαίοι ακανθόχειρες κι άλλα του 

δαίμονα όπως οι μυς των υδάτων γι αυτό μακαρίζουν εκείνον που 

σκότωσε πολλούς τέτοιους. 

Η "πόα" που αναφέρει ο Πλούταρχος και την ονομάζει "Ομωμι" 

μας θυμίζει την"απαλωτάτην ποίην" του Ηροδότου. 1 4 0 Παρ' όλα αυτά 

το όνομα της έγινε αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Σε μερικά 

χειρόγραφα ο όρος "ομωμι" έχει αντικατασταθεί με τη λέξη "μώλυ" αν 

και ο Benveniste1 4 1 έχει αναγνωρίσει τη συγγένεια της λέξης με το 

"άμωμίς", που είναι φυτό που ευωδιάζει, το περσικό "humana", και 

φυτρώνει στο βορειοδυτικό Ιράν. 

Ο τόπος που γίνονται οι θυσίες στο Αριμάν χαρακτηρίζεται 

από το συγγραφέα "ανήλιος" και είναι χαρακτηριστικό, ότι έτσι 

χαρακτηρίζεται ο κάτω κόσμος. Ίσως από ρωμαϊκή επίδραση ο 

Αρριανός μ α ς 1 4 2 μιλάει για θυσίες στο θεοποιημένο Κύρο. Οι 

Ιστορίη 1,132 

πρβλ. Journal Asiatique 1929, r.215, σελ.228 

Ανάβασις (εκδ. Roos), VI, 29,1 κεξ. 

178 



Πέρσες είχαν εισαγάγει τη λατρεία των βασιλέων τους ως θεοτήτων 

έπειτα από μια θεοποιητική ενέργεια της οποίας δε γνωρίζομε τη 

διαδικασία. Ο Ψευδοκαλλισθένης1 4 3 μας δίνει αυτή τη μαρτυρία. 

Δηλαδή σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουμε συλλέξει οι θεοί 

αποδέκτες των περσικών θυσιών είναι ο Δίας είτε αυτός, ταυτίζεται 

με τον Ωρομάσδη είτε τον Ήλιο -Μίθρα, ο Αριμάν, η Αναίτις και τα 

φυσικά στοιχεία η σελήνη, η γή, η φωτιά, το νερό = Ποσειδών, η 

φωτιά = Εστία, οι άνεμοι. 

6. Ζώα προσφερόμενα 

Ως προς τα θύματα (σφάγια των ζώων) που προσφέρονται στις 

θυσίες έχομε να παρατηρήσουμε τα εξής: τα προσφερόμενα γιά θυσία 

ζώα είναι κατά σειρά συχνότητας τα άλογα, οι ταύροι, οι τράγοι, τα 

πρόβατα. 

α) Για θυσία αλόγων μας μιλάει η προαναφερθείσα μαρτυρία του 

Ηροδότου. 1 4 4 Την μαρτυρία αυτή την επαναλαμβάνουν και άλλοι 

σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς ό π ω ς ο Ξ ε ν ο φ ώ ν , 1 4 5 ο Α π π ι α ν ό ς , 1 4 6 ο 

Φιλόστρατος. Η προσφορά αλόγων γίνεται κυρίως στον Ήλιο και 

ο Αππιανός και ο Φιλόστρατος είναι εκείνοι μετά τον Ηρόδοτο που 

143 
Αρριανού Ανάβασις και Ινδικά, 1,36 εκδ. Müller. 

Ιστορίη 7,13 

1 4 5 Κύρου παιδεία 8,3,12 8,3,24 

Μιθριδάτειος 70 

147 
Βίος Απολλώνιου 1,31 εξ. 
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μας λένε ou τα άλογα είναι άσπρα. Ας θυμηθούμε και το λευκό άρμα 

του Ηλίου που μας αναφέρει ο Ξενοφών.148 Ο Φιλόστρατος μας 

μιλάει ακόμα για την καταγωγή των αλόγων "ό βασιλεύς λευκον δέ άρα 

ίππον των σφόδρα Νισαίων καταθύσειν έμελλε τφ Ηλίω φαλάροις 

κοσμήσας, ώσπερ ές πομπήν". Ο Στράβων149 και ο Ιμέριος1 5 0 μας 

λένε, ότι στο Νίσαιο πεδίο τρέφονταν άλογα για το θεό Ηλιο. Η 

συνήθεια των Περσών να θυσιάζουν άλογα και μάλιστα στον Ηλιο (γιατί 

εκτός απ' τον Ηλιο στις μαρτυρίες μας βρίσκουμε να θυσιάζουν στο 

ποταμό Στρυμόνα και στο Ποσειδώνα) είναι πολύ γνωστή.151 

β) Ταύροι. Αλλα ζώα για θυσία είναι οι ταύροι. Ο Ξενοφών152 

στην Κύρου παιδεία μας μιλάει για θυσία τεσσάρων ωραιότατων 

ταύρων, "πάγκαλοι", στο Δία χωρίς να ξέρουμε αν ο αριθμός αυτός είναι 

συμβολικός. Την ίδια μαρτυρία την επαναλαμβάνει και λίγο πιο πέρα. 

Είναι η παλαιότερη μαρτυρία που έχομε σχετικά με τη θυσία ταύρων. 

Ο Πλούταρχος1 μας μιλάει για μια θυσία "ιερών βοών" στην Περσία 

Αρτέμιδα τονίζοντας, ότι τις έτρεφαν και τις μεγάλωναν μόνο γι αυτό 

το σκοπό κι είχαν επάνω τους χαραγμένο το σύμβολο ιδιοκτησίας της 

148 ν . 
Κύρου παιδεία 8,3,12 

x*y Γεωγραφικά ΧΙ,14,9, 530C 

1 5 0 Εκλογή 13,36 

151 
Κύρου παιδεία 8,3,11 8,3,24 πρβλ. επίσης Πλουτάρχου Λούκουλλος 24 

152 
πρβλ Bochart, Hierozoicon 1,141 (εκδ. Rosenmuller 1793 και Mon. Myst. Mitkra 1,126. σημ.4 

153 
Λούκουλλος 24 

180 



θεάς. Σε αντίθεση σε όσα προαναφέραμε για θυσία αλόγων στον Ηλιο 

ο Ψευδο-Πλούταρχος μας μιλάει για θυσία βοδιών στον Ηλιο. 

γ) Τράγοι. Ο Αιλιανός1 5 5 αναφέρει θυσία τράγου, προσφορά 

στο ιερό του Πανός στη Μένδη. Αυτό πρέπει να έχει και κάποια 

σχέση με την τραγόμορφη μορφή του θεού "τον έν Μένδη τράγον Πάνος 

ίερον κατέθυσέ τε ( Ώ χ ο ς ) καί σκευάσας ποικίλως ταύτην ό δυστυχής 

δρα τήν δαίτα ασατο". 

δ) Πρόβατα. Ο Αρριανός1 5 6μιλάει για θυσία προβάτων και 

αλόγου καθώς και αναίμακτης προσφοράς απ' τους μάγους που 

φρουρούσαν τον τάφο του Κύρου. Οι θυσίες των Περσών όπως και 

κείνες των αρχαίων Ελλήνων έχουν γενικά την έννοια της βρωσίμου 

προσφοράς στην οποία συμμετείχαν και ο θεός και οι προσφέροντες τη 

θυσία. Εχουμε όμως τη μαρτυρία του Πλουτάρχου που μιλάει για 

θυσία λύκου στον Αριμάν" έδίδαξε δέ (ο Ζωροάστρης) τω μέν 

(Ωρομάζη) ευκταία θύειν καί χαριστήρια, τω δ'( Α,ρειμανίω ) αποτρόπαια 

καί σκυθρωπά... είτα μίξαντες αϋματι λύκου σφαγέντος είς τόπον 

άνήλιον έκφέρουσι καί ρίπτουσι". Ο ίδιος συγγραφέας εξηγεί κατά 

κάποιο τρόπο γιατί γίνεται η θυσία αυτή "καί γαρ των φυτών νομίζουσι 

τα μέν του άγαθοϋ θεοΰ, τα δέ του κακοϋ δαίμονος είναι- καί των ζώων 

Συναγωγή ιστοριών παραλλήλων 'Ελληνικών καί Ρωμαϊκών, Fr. Cole Babitt, London 1967 (Loeb) 

"βουθυτείν δέ του προειρημένου μέλλοντος έπί τω τοΟ ήλιου βωμώ". 

Fragmenta (εκδ. Hercher) 35 

Ανάβασις Αλεξάνδρου 6,1,7 "καί τούτοις (οι έψύλασσον τον Κύρου τάφον) πρόβατόν τε ές ήμέραν έδίδοτο 

έκ βασιλέως καί αλεύρων τε καί οίνου τεταγμένα καί ίππος κατά. μήνα ές θυσίαν τώ Κύρω". 

157 
περί "Ισιδος καί Όσίριδος 46, 369D 
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ώσπερ κύνας καί όρνιθας καί χερσαίους έχίνους του αγαθού, του δε 

φαύλου τους ένυδρους μυς είναι· διό καί τον κτείναντα πλείστους 

εύδαιμονίζουσιν". Ο λύκος 1 5 8 ειδικά που φοβερίζει τα κοπάδια των 

προβάτων είναι για τους μασδεϊστές ο χαρακτηριστικός τύπος του 

κακοποιού ζώου που δημιούργησε ο Αριμάν. Η θυσία του λύκου είναι 

άγνωστη στους Έλληνες και ο Ξενοφών1 στην Κύρου Ανάβαση λέει, 

συσχετίζοντας τις θυσίες των Ελλήνων και των βαρβάρων "οί 

βάρβαροι... ώμοσαν σφάξαντες ταύρον καί λύκον καί κάπρον καί κριον 

εις ασπίδα, οί μέν Έλληνες βάπτοντες ξίφος, οί δέ βάρβαροι λόγχην". 

Στην περίπτωση αυτή η θυσία του λύκου ερμηνεύεται από τις 

δεισιδαιμονίες των αρχαίων σύμφωνα με τις οποίες το κακοποιό 

στοιχείο θυσιάζεται στις δυνάμεις (θεό) του κακού. Η παρατήρηση του 

συγγραφέα για το διαχωρισμό των ζώων συμφωνεί με όσα λέει και η 

Avesta και ο Ηρόδοτος. Ο Πλούταρχος αναφέρει ανάμεσα στα 

κακοποιά ζώα τους "ένυδρους μυς" Kau που όμως δεν εμφανίζεται στα 

μασδεϊκά βιβλία αλλά που μας θυμίζει το "mus marinus" του 

Πλινίου160· είναι ένα είδος χελώνας τέτοιο είδος χελώνας 

αναφέρεται στον κατάλογο των ζώων που πρέπει κανείς να 

σκοτώνει.1 6 1 

158 
Πρβλ. Vendidad, Farg.18,65 Yasna 60,21 Yast 3,8,11. Για το λύκο σα δαιμονισμένο ζώο πρβλ. Gruppe, 

Griechische Mythologie 2,805. 

LJy Κύρου Ανάβασις 2,2,9. 

1 6 0 Historia Naturalis IX, 19 

πρβλ Vendidad XIV, 5,9 όπου αναφέρεται ότι ανάμεσα στα καλά έργα συγκαταλέγεται ο φόνος δέκα 
χιλιάδων χελωνών, δέκα χιλιάδων βατράχων, δέκα χιλιάδων μυρμηγκιών που τρώνε τους σπόρους, δέκα χιλιάδων 
σκουληκιών που ζουν απ' τη βρωμιά και δέκα χιλιάδων μυγών. Για το λόγο αυτό οι μάγοι είναι εξοπλισμένοι με 
ένα ιδιαίτερο όργανο το οποίο ονομάζουν "xrafstragna" και ο μάγος χαρακτηρίζονταν Xrafstra-φονιάς όπου ο όρος 
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7. Ανθρωποθυσίες 

Το φαινόμενο των ανθρωποθυσιών αρχίζει από τα προϊστορικά 

χρόνια και καταργείται το 97 π.Χ. από τη ρωμαϊκή σύγκλητο. Το 

συναντούμε στους περισσότερους αρχαίους λαούς και ιδιαίτερα στους 

Έλληνες, στους Ρωμαίους, στους Εβραίους, στους Πέρσες κ.ά. 

Ο Ηρόδοτος 1 6 2 μιλώντας για τους Πέρσες αναφέρει δύο 

περιπτώσεις 1 6 3 ανθρωποθυσίας. Σύμφωνα λοιπόν μ' όσα λέει όταν οι 

Πέρσες έφθασαν στο Στρυμόνα και πέρασαν από το μέρος που 

ονομάζεται "'Εννέα 'Οδοί" θυσίασαν εννέα νέους και εννέα νέες. Και 

βέβαια η θυσία των αγοριών και των κοριτσιών σχετίζεται με την 

ονομασία του τόπου (Εννέα Οδοί) και δε φαίνεται καθαρά αν πρόκειται 

για ποταμολατρεία ή για χθόνια θυσία. Η θυσία η οποία παρουσιάζεται 

με τον ενταφιασμό ζώντων ανθρώπων είναι για τον Ηρόδοτο έθιμο 

περσικό' "Περσικόν...το ζώοντας κατορύσσειν", όπως φανερώνει και η 

περίπτωση της Άμηστρης, της γυναίκας του Ξέρξη, που όταν γήρασε 

και φοβήθηκε τον επικείμενο θάνατο της έθαψε ζωντανά δέκα τέσσερα 

παιδιά ευγενών με τη σκέψη, ότι ο θεός του κάτω κόσμου θα 

απομάκρυνε το δικό της θάνατο. Εδώ καθορίζεται σαφώς o u ο 

xrafstra χαρακτηρίζει τα βλαβερά όντα πρβλ,και Darmesteter 2,213. 

ι f/y 

Ιστορίη 7,114 "φαρμακεύσαντες δε ταύτα ές τον ποταμον καί άλλα πολλή προς τούτοισι έν 'Εννέα όδοίσι 
τήσι Ήδωνών έπορεύοντο κατά τας γέφυρας, τον Στρυμόνα εύρόντες έζευγμένον. 'Εννέα ôè οδούς πυνθανόμενοι 
τον χώρον τούτον καλεισθαι τοσούτους έν αϋτώ παΐδάς τε και παρθένους ανδρών τών έπιχωρίων ζώοντας 
κατώρυσσον. Περσικον δέ το ζώοντας κατορύσσειν, έπεί καί "Αμηστριν την Ξέρξεω γυναίκα πυνθάνομαι 
γηράσασαν δις επτά Περσέων παίδας, εοντων έπιφανέων ανδρών, Οπερ έωυτής τώ ύπο γήν λεγομένω είναι θεώ 
άντιχαρίζεσθαι κατορύσσουσαν." Την ίδια πληροφορία αναφέρει και ο Πλούταρχος στο "περί δεισιδαιμονίας" 
έργο του (13.171D) "Αμηστρις... ή Ξέρξου γυνή δώδεκα κατώρυξεν ανθρώπους ζώντας υπέρ αυτής τώ "Αδη". 

Μια τρίτη περίπτωση ανθρωποθυσίας που τελικά δεν έγινε είναι το επεισόδιο του Κύρου με τον Κροίσο 

στον Ηρόδοτο 1,86. 
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δεχόμενος τη θυσία θεός είναι ο Αριμάν. 

8. Αναίμακτες θυσίες 

Τα κείμενα μας απ' ό,τι είδαμε, εκτός από τις αιματηρές θυσίες, 

αναφέρουν και αναίμακτες που παρουσιάζονται είτε μόνες τους 

(Αππιανός) ή συνοδεύουν τις αιματηρές θυσίες (Στράβων). Οι 

αναίμακτες αυτές θυσίες που είναι περισσότερο προσφορές αγαθών, 

όταν τα αγαθά έχουν υγρή μορφή (μέλι, γάλα κ.τ.λ.), ονομάζονται και 

είναι σπονδές 1 6 6 . Οταν αποδίδονται σε νεκρούς μπορούν να 

ονομασθούν και χοές . Τα προσφερόμενα κατά τις αναίμακτες 

θυσίες1 είναι λάδι, γάλα και μέλι "άποσπένδοντες ελαιον όμοϋ 

γάλακτι και μέλιτι κεκραμένον οΰκ εις πυρ ούδ' ύδωρ άλλ' εις 

τοϋδαφος," αλεύρι και κρασί 1 6 9 "αλεύρων τε καί οίνου τεταγμένα ...εις 

θυσίαν των Κύρω" θυμιάματα, σίτος και όψος όπου εκτός των 

Πρβλ. Μιθριδάτειος 66 

1 6 5 Πρβλ Γεωγραφικά XV, 14, 732. 

166 
Πρβλ. Ηροδότου, Ιστορίη 7,54 "ώς δ'Επανέτελλε ό ήλιος, σπένδων έκ Χρυσέης φιάλης Ξέρξης ές την 

θάλασσαν ευχετο προς τον ήλιον...". 

Πρβλ. Ηροδότου, Ιστορίη 7,43 "χοάς 56 οί μάγοι το[σι ήρωσι έχέαντο". 

Πρβλ Στράβωνα, Γεωγραφικά XV, 14, 732 

169 
πρβλ. Αρριανοΰ, Αλεξάνδρου Ανάβασις, 6,29. 

170 
πρβλ. Αππιανού, Μιθριδάτειος 66. 
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θυμιαμάτων του σίτου και του όψου αναφέρονται και όσα λέει ο 

Αππιανός 1 7 1 "(ό Μιθριδάτης) εθυε... τη μέν άνω γάλα καί μέλι και 

οίνον καί δλαιον καί θυμιάματα πάντα έπιφοροΰσι, τη δ' έπιπέδω σίτον 

τε καί οψον ές άριστον τοις παρουσιν έτατιθέντες, οίον τε καί έν 

Πασαργάδες εστί τοις Περσών βασιλεΰσι θυσίας γένος". 

Η προσκομιδή από γάλα μέλι και κρασί μας θυμίζει ελληνικές 

λατρείες. Η χρήση αυτή εμφανίζεται στη λατρεία των νεκρών1 7 2. 

Αλλά και το Βεδικό τυπικό του ενταφιασμού κάνει αναφορά στη χρήση 

των ίδιων αυτών υλικών173. 

Έχουμε ακόμα την περιγραφή της δέησης στο Μίθρα που μας 

δίνει ο Λουκιανός1 όπου ο νεοφώτιστος πίνει γάλα και κράμα 

μελιού με νερό. 

To Bundahis μιλάει για τέσσερα ποτάμια που ρέουν μέσα από 

τον πύργο του Frasyap* αυτά είναι από κρασί, νερό, γάλα και 

ξυνόγαλα . Εδώ υπάρχει το σχήμα των τεσσάρων ποταμών από 

επίδραση της αντίληψης των τεσσάρων ποταμών του Παραδείσου. 

Τα ίδια υγρά στοιχεία νερό, μέλι, γάλα αναφέρονται και στα 

171 
πρβλ Αππιανού ό.π. 27. 

172 
Πρβλ. Stengel, P., Die griechischen Kultusaltertümer σελ. 149 von Cook, Zeus 11,2 σελ 977. Στην τελευταία 

εργασία παραπέμπει και ο Wikander στο έργο του, Feuerpriester in Kleinasicn und Iran, Lund 1946. 

173 
Πρβλ. Dumézil, Rituels indo-européens, σελ. 95. 

Μένιππος 463 κεξ. 

175 
Πρβλ. Widengren, G., Die Religionen Irans, σελ. 181, 23. 
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1 Π£\ 

μυστήρια του Μίθρα κατά τη μύηση στους διάφορους βαθμούς1 . 

Ολα αυτά αποδεικνύουν ότι ο Αππιανός παρά τις τυχόν αντιρρήσεις 

παρουσιάζει μια καθαρώς ιρανική θυσία. 

9. Η προσευχή 

1"7*7 

Η προσευχή των μάγων1 ' γίνεται μουρμουρητά. 

"Κλήσεσιν άφθέγκτοις, ας εύρε Μάγων, οχ' άριστος, 

της έπταφθόγγου βασιλεύς, öv πάντες ΐσασιν". 

Σύμφωνα μ' αυτή τη μαρτυρία του Πορφυρίου και σ'αντίθεση με 

τον έντονα δυνατό τρόπο που οι άλλοι έκαναν την προσευχή τους, οι 

μάγοι προσεύχονταν με χαμηλή φωνή, πράγμα που έχει διαπιστωθεί 

από τους αρχαίους. Ο Ψευδο-Χρυσόστομος1 7 8 λέει: "Dicebantur magi 

lingua eorum, quia in Silentio et voce tacita. Deum glorificabant... 

laudabant in silentio Deum tribus diebus". Πρόκειται δηλαδή για μια 

προσευχή μουρμουρητή, με φωνή χαμηλή. Ο Προυδέντιος 1 7 9 σ' ένα 

1 Π(\ 
Πρβλ. Ιουστίνου, Απολογία 1,66. 

177 
BX.Poiphyre, De philosophia ex oraculis haurienda 1 (σελ.138, εκδ. Wolf= Ευσεβίου ευαγγελική 

προπαρασκευή 5,14 σελ.202Α). 
"Kai πάλιν έν χρησμοΐς εφη (ό Πορφύριος) τον 'Απόλλωνα ειπείν 
Κλέζειν * Ερμείην ήδ' Ήέλιον κατά ταύτα 
Ήμερη Ήελίου, Μήνην δ'οτε τήσδε παρείη, 
Ήδε Κρόνον και Ρέαν ήδ'έξείης Άφροδίτην 
Κλήσεσιν αφθέγκτοις, ας εύρε Μάγων οχ'άριστος, 
Της έπταφθόγγου βασιλεύς öv πάντες Γσασιν". 

178 
Opus imperfectum in Matthaeun Ομιλ 2,22 (PG 56,637). Αυτό το ερμηνευτικό υπόμνημα αρχικά 

πιστεύονταν ότι ήταν έργο του Ουλφίλα ή κάποιου αρειανού επισκόπου Μαξιμίνου αντιπάλου του αγίου 
Αμβροσίου. Σύγχρονες όμως έρευνες φαίνεται να αποδεικνύουν ότι αυτό το λατινικό κείμενο είναι μετάφραση από 
τα ελληνικά της ομιλίας του Χρυσοστόμου και έχει γραφεί στην Κων/πολη γύρω στο 400 μ.Χ. (Bardenhewer, 
Geshichle Altchristlichen Litteratur, τομ. 3, σελ.597). Το κείμενο είναι σαφώς επηρεασμένο από αντίστοιχα συριακά. 

179 
Apotheosis, 491 εξ (σελ.101 εκδ. Bergman) 
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απόσπασμα από το έργο του "Άποθέωσις" λέει- "Zoroastreos turbasset 

fronte susurros". Ο Λουκιανός παρουσιάζει το μάγο Μιθροβαρζάνη 

να απαγγέλλει μια εκτεταμένη επίκληση' "ής ou σφόδρα κατήκουον... 

έπίτροχόν τι καί ασαφές έφθέγγετο". Αυτό το "ασαφές έφθέγγετο" μας 

θυμίζει το "αφθεγκτος" του Πορφυρίου. Ο Hude έχει συγκεντρώσει 

πολυάριθμα ανατολικά κείμενα σχετικά με τη "mussitatio" των μάγων. 

Από το τυπικό των Περσών μάγων οι "tacitae preces" ( = σιωπηλές 

επικλήσεις) έχουν διαδοθεί σ' όλες τις μαγικές τελετές. Αυτά που 

ψέλνουν οι μάγοι στις τελετές και στις θυσίες ο Ηρόδοτος 1 8 2 τα 

ονομάζει "θεογονία", ο Στράβων 1 8 3 "έπαοιδή" ή "επωδή", ο Δίων ο 

Χρυσόστομος1 8 4, που στο έργο του φαίνεται καθαρά η στωική 

επίδραση πάνω στους μάγους ή και αντίστροφα, "μύθον, βαρβαρικον 

άσμα, (μύθον) ύμνούμενον". 

Το απόσπασμα του Δίωνα που έχουμε, είναι στην 

πραγματικότητα συμπίλημμα από δύο μύθους: ένα που πραγματεύεται 

Μένιππος 6-7 κεξ. 

181 
Religio veterum Persarum, 1760 σελ.358 

182 
Ιστορίη 1,132. Η "θεογονία" αυτή δεν έχει το περιεχόμενο και τη μορφή της Ησιόδειας. Ηταν μια 

προσευχή- επίκληση των θεών, ιδιαίτερα του Ωρομάσδη και του Μίθρα που συμπληρώνονταν με καταλογική 
απαρίθμηση των θείων αρετών τους και των ιδιοτήτων τους. Η προσευχή αυτή απαγγέλλονταν, με συνοδεία 
κάποιας μελωδίας, από τους ιερείς. Υπάρχει και μια δεύτερη άποψη με την οποία η θεογονία ήταν προσευχή που 
απευθύνονταν προς όλους τους θεούς. 

1 8 3 Γεωγραφικά, XV, 14,732 και XV, 15,733 

184 
Λόγ. 36,39-60 

185 . . - , . 
Λογ. 36 ο.π. 
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τα τέσσερα φυσικά στοιχεία και άλλο που μιλάει για το γάμο της Ηρας 

με το Δία κι είναι ένα είδος "ύμεναίου". Και οι τρείς εκφράσεις "μύθος 

(θαυμαζόμενος)", "βαρβαρικον άσμα", "(μύθος) ύμνούμενος" 

προσδιορίζουν ένα λειτουργικό ύμνο, ένα Yast.Έχουν διασωθεί μερικοί 

στίχοι από ένα ύμνο που τραγουδούσαν στην Αρμενία στον νεΓεθΓΒγηβ 

που είναι ο Ηρακλής των Περσών. Ο Παυσανίας αυτό που ψάλλει 

ο μάγος από βιβλίο την ώρα της θυσίας το ονομάζει "έπίκλησιν". 

Εκτός από την προσευχή των μάγων στην οποία αναφέρεται η 

μαρτυρία του Ηροδότου 1 8 7 και του Στράβωνα 1 8 8 και η οποία κατά 

τη γνώμη μας αποτελεί την "τυπική" προσευχή του κλήρου των Περσών 

δηλ. των μάγων, οι αρχαίες μαρτυρίες που συγκεντρώσαμε μας 

παραπέμπουν και σ' ένα άλλο τύπο προσευχής - ευχής του ανθρώπου 

που προσφέρει τις θυσίες και ζητά να εκπληρωθούν οι επιθυμίες του ή 

ευχαριστεί γιατί εκπληρώθηκαν αυτές. Έχουμε λ.χ. τη μαρτυρία του 

Ξενοφώντα1 "Ευθύς ούν λαβών ίερεία (ύ Κύρος) εθυε Διί τε πατρώω 

καί Ήλίω καί τοις άλλοις θεοίς έπί των άκρων, ώς Πέρσαι θύουσιν, 

ώδε έπευχόμενος, Ζεΰ πατρώε καί "Ηλιε καί πάντες θεοί, δέχεσθε 

τάδε καί τελεστήρια πολλών καί καλών πράξεων και χαριστήρια οτι 

έσημαίνετέ μοι καί έν ίεροίς και έν ούρανίοις σημείοις καί έν οίωνοίς 

καί έν φήμαις & τ'έχρήν ποιεί ν καί ά ούκ έχρήν. Πολλή δ'ύμίν χάρις οτι 

186 
Ελλάδος περιήγησις 5,27,6 

1 8 7 Ιστορίη 1,132 

1 8 8 Γεωγραφικά, XV, 14,732 XV,15,733 
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Κύρου παιδεία 8,7,3 κεξ. 
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κάγώ έγίγνωσκον τήν ύμετέραν έraμέλειαv καί οΰδεπώποτε έπί ταίς 

εύτυχίαις υπέρ ανθρωπον έφρόνησα. Αίτοϋμαι δι' υμάς δούναι καί νυν 

παιοΐ μέν καί γυναικί καί φίλοις καί πατρίδι εύδαιμονίαν, έμοί δέ 

οίονπερ αίώνα δεδώκατε, τοιαύτην καί τελευτήν δούναι". 

Xaρaκτηρισuκή είναι εδώ η έκφραση "έπευχόμενος, ΖεΟ 

πατρώε καί "Ηλιε καί πάντες θεοί, δέχεσθε τάδε...." όπου η προσευχή 

- ευχή είναι απόδοση ευγνωμοσύνης για όσα έχουν γίνει. 1 9 0 Ο 

Πλούταρχος 1 9 1 με το χωρίο "(Δαρείος)... ΖεΟ πατρώε Περσών καί 

βασίλειοι θεοί, μηδείς εις τον Κύρου θρόνον άλλος ή 'Αλέξανδρος 

καθίσειε", μας δίνει μια μαρτυρία όπου η προσευχή - ευχή είναι 

παράκληση του τι επιθυμεί κανείς να γίνει. Οι περισσότερες μαρτυρίες 

προσευχής που μας σώζονται ανήκουν σ' αυτόν τον τύπο.1 

Στον τύπο αυτό της προσευχής παράκλησης δεν έχει σημασία 

αν ο προσφέρων είναι βασιλιάς η απλός πολίτης ούτε αυστηρά 

καθορίζονται19 οι θεοί στους οποίους αποδίδονται οι προσευχές. Η 

προσευχή για τους αρχαίους Πέρσες, όπως και για μας, ήταν ένας 

τρόπος επικοινωνίας του ανθρώπου με το θείο. 

190 
πρβ. Κύρου παιδεία 2,3,1 κεξ. 

191 
Περί τής 'Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής 2,6,338 F 

192 
πρβλ. Κύρου παιδεία 1,6,1 κεξ. 2,1,1 κεξ. 2,3,1 κεξ. 8,1,23 κεξ Νικολάου Δαμασκηνού, exe de virt. et vit. 

29(68). Πλουτάρχου, Λούκουλλος, 24 Θεμιστοκλής, 28. 
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αναφέρονται όμως περισσότερο τα ονόματα του Δία (Ωρομάσδη) και του Ηλίου (Μίθρα). 
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10. Ταφή και πένθος 

Ο Ηρόδοτος 1 9 4 μας παραδίδει αξιόλογες μαρτυρίες για τα 

έθιμα της ταφής των Περσών. "Τάδε μέντοι ως κρυπτόμενα λέγεται και 

ου σαφηνέως περί του αποθανόντος, ώς οΰ πρότερον θάπτεται ανδρός 

Πέρσεω ό νέκυς πριν αν ύπ'ορνιθος ή κυνος έλκυσθή. Μάγους μέν γαρ 

άτρεκέως οίδα ταΰτα ποιέοντας'' έμφανέως γαρ δή ποιεϋσι. 

Κατακηρώσαντες δέ ών τον νέκυν Πέρσαι γή κρύπτουσι" (= τα 

παρακάτω σχετικά με τους νεκρούς τους λέγονται όχι πολύ ξεκάθαρα, 

γιατί αποτελούν μυστικά: Δηλαδή το νεκρό σώμα ενός Πέρση δε το 

θάβουν πρωτύτερα, πριν το σπαράξουν σκυλιά και όρνια. Για τους 

μάγους ξέρω καλά o u κάνουν αυτό που λέω· γιατί το κάνουν φανερά. 

Οπωσδήποτε οι Πέρσες αλείφουν πρώτα το νεκρό σώμα με κερί, και 

ύστερα το παραχώνουν στη γή). 

O u οι μάγοι πήραν τα ζωροαστρικά έθιμα ταφής είναι πέρα για 

πέρα σαφές, αλλά αναφορικά με τους Πέρσες η έκθεση (του Ηροδότου) 

είναι ασαφής. Πρώτα - πρώτα γράφει ο Ηρόδοτος, óu μιλούν σα για 

κάποιο μυσuκó, ó u το πτώμα ενός Πέρση δε το θάβουν πριν το 

σπαράξουν σκυλιά και όρνεα. Υστερα περιορίζει πάλι την έκφραση, 

τόσο ώστε να φαίνεται, óu αληθεύει μόνο για τους μάγους, λέει όμως 

στη συνέχεια, ó u οι Πέρσες αλείφουν πρώτα το νεκρό σώμα με κερί 

και ύστερα το παραχώνουν στη γή. Μπορούμε να δεχθούμε, ó u ο 

Ηρόδοτος χρησιμοποιεί την πρώτη φορά τη λέξη "περσικός", όχι με 

ακρίβεια και ó u αυτός ο χαρακτηρισμός περιλαμβάνει και τους μάγους. 

Υστερα γίνονται όλα σαφή. Οι μάγοι που ζουν ανάμεσα στους Πέρσες 

Ιστορίη 1,140 
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σαν ιερατείο ακολουθούν το ζωροαστρικό τρόπο ταφής, οι υπόλοιποι 

Πέρσες συνδύαζαν την ταφή με κάποιο είδος βαλσαμώματος. Και τα 

δύο βρίσκονται σε φανερή αντίθεση με το ζωροαστρικό έθιμο. 

Η έρευνα των άλλων πληροφοριών του Ηροδότου και των 

κλασσικών συγγραφέων δίνει την ίδια ακριβώς εικόνα. Έτσι ο 

Ηρόδοτος 1 λέει ó u η καύση των νεκρών είναι αντίθετη με τα έθιμα 

του περσικού λαού. Αναφέρει ακόμα, ότι ο Ξέρξης στη διάρκεια της 

εκστρατείας του διέταξε να θάψουν τον Αρταχαίο, Αχαιμενίδη, που 

πέθανε από κάποια αρρώστεια1 9 6. Αν δεν αναφέρει εδώ τον τρόπο 

της ταφής του τον αναφέρει σε άλλο χωρίο που λέει ó u ύστερα 

από τη μάχη των Θερμοπυλών διέταξε ο Ξέρξης να ενταφιάσουν τους 

Πέρσες που έπεσαν στον πόλεμο και τα πτώματα τα σκέπασαν με 

φύλλα προτού σκεπάσουν τους τάφους με χώμα. 

Με την πληροφορία αυτή συμφωνεί και η διαταγή του Κύρου του 

μεγάλου που μας αναφέρει ο Ξενοφών, να θάψουν στη γή το σώμα και 

μετά τον θάνατο του . Στο σημείο αυτό πρέπει να θυμηθούμε μια 

παρατήρηση του Curtius Rufus199. 

Για την ταφή των βασιλέων έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

Οι βασιλείς της αχαιμενιδικής περιόδου εθάπτονταν σε επιμελώς 

195 Ιστορίη 3,16 

1 % 
l y o Ιστορίη, 7,117 

1 9 7 Ιστορίη 8,24 

1QS 

Κύρου παιδεία 8,7,25 

199 
Historia Alexandri magni Macedonis (έκδ. Hedicke), 111,12,14. 
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λαξευμένους και καλλιτεχνικά διαμορφωμένους βραχώδεις τάφους που 

έμοιαζαν με σπίτια των βορείων περιοχών της αυτοκρατορίας (Naqs-i-

Rustam, Περσέπολη). Εκτός από αυτούς σε παλιότερη εποχή 

κτίστηκαν πολυέξοδα μαυσωλεία όπως λ.χ. ο τάφος του Κύρου του 

μεγάλου στις Πασαργάδες. Ο τύπος αυτού του τάφου υπάρχει και την 

παρθική περίοδο. Ο Αρριανος 2 0 0 μας παραδίδει μια περιγραφή του 

μαυσωλείου του Κύρου που μαρτυρεί ακριβή γνώση. Το μαυσωλείο που 

το διάγραμμα του ήταν τετράγωνο το ανήγειραν με κυβόλιθους. Στο 

υπερώο υπήρχε μόνο ο τάφος με μια πολύ στενή θύρα. Σ'αυτό 

βρίσκονταν ένα χρυσό φέρετρο στο οποίο αναπαύονταν το σώμα του 

Κύρου. Εκτός από αυτό υπήρχαν ένα κρεββάτι κι ένα τραπέζι και μια 

πλούσια συλλογή από κόκκινα ρούχα, χρυσά όπλα και πολύτιμες 

πέτρες. 

Ο Ξενοφών2 0 1, που γνωρίζει πολύ καλά τους περσικούς 

θεσμούς, παρουσιάζει κάπως ειρωνικά τον Κύρο το μεγάλο στην 

αποχαιρετιστήρια ομιλία του να αποκρούει αυτό το είδος της ταφής 

και να απαιτεί για τον εαυτό του ένα απλό ενταφιασμό. Το σώμα, λέει, 

πρέπει να αποδοθεί το συντομότερο δυνατό στη γή. 

Ο Αρριανός αναφέρει ότι στο μαυσωλείο διοργανώθηκε μια 

τυπική βασιλική λατρεία. Διηγείται ότι από τις μέρες του γιου του 

Κύρου δηλ. του Καμβύση μάγοι φύλαγαν σκοπιά στο τάφο και ó u αυτό 

το τιμητικό καθήκον μετέβαινε από πατέρα σε γιό. Ο βασιλιάς τους 

έδινε καθημερινά ορισμένη ποσότητα κρασιού και αλεύρου κι ένα 

Ανάβασις 6, 29,1,4 κεξ. 

Κύρου παιδεία 8,7,25 
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πρόβατο, κάθε δε μήνα τους έδινε κι ένα άλογο που έπρεπε να 

000 

θυσιάσουν για τον Κύρο . 

Κατά το θάνατο τον βασιλιά έσβηναν την ιερή φωτιά της 

πολιτείας όπως μας διηγείται ο Διόδωρος ο Σικελιώτης 2 0 3με 

αφορμή την κηδεία του Ηφαιστίωνος- "πάσι .... τοις κατά τήν Άσίαν 

οίκοϋσι προσέταξε (ενν. Αλέξανδρος) το παρά τοις Πέρσαις ιερόν πυρ 

καλούμενον επιμελώς σβέσαι, μέχρι άν τελέση τήν εκφορών (του 

c Ηφαιστίωνος)' τοΰτο δε είώθεισαν οι Πέρσαι ποιειν κατά τώς τών 

βασιλέων τελευτας". 

Η σημείωση αυτή είναι ιδιαίτερα αξιόλογη γιατί μαρτυρεί την 

ύπαρξη ενός εθίμου της αχαιμενιδικής εποχής και που άλλωστε 

αναφέρεται σ'αυτήν. 

Το μοιρολόι που απαγόρευαν οι ζωροάστρες ήταν έθιμο της 

αχαιμενιδικής αυτοκρατορίας και αναφέρεται πάντοτε ως πένθος. Ο 

Ηρόδοτος 2 0 4 λέει, ότι οι Πέρσες όταν πληροφορήθηκαν το θάνατο 

του Καμβύση αναλύθηκαν σε δάκρυα, έσχιζαν τα ρούχα τους και 

θρηνούσαν διαρκώς. 

Οταν σκοτώθηκε ο Πέρσης αρχηγός του ιππικού Μασίστιος, ο 

Μαρδόνιος και όλος ο στρατός πενθούσαν τη μεγάλη απώλεια: έκοβαν 

τα μαλλιά τους όπως και των αλόγων και θρηνούσαν διαρκώς 2 0 5. 

202 
Ανάβασις 6,29,1.7 

3 Βιβλιοθήκη ιστορική (εκδ. F. Vogel) BT, 17,114 

Ιστορίη, 3,6,6 

2 0 5 Ιστορίη 9,24 
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206 

Μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου η μητέρα του Δαρείου 

θρηνούσε το θάνατο του με τον ίδιο τρόπο: έσχιζε τα ρούχα της, 

ξερίζωνε τα μαλλιά της και χτυπιόταν στο πάτωμα . Τα ίδια 

πένθιμα έθιμα ετήρησαν και οι Πέρσες γενικά . 

Αυτά όμως τα πένθιμα έθιμα τα απαγορεύουν αυστηρότατα οι 

ζωροάστρες και επιβεβαιώνουν έτσι πλήρως το μη ζωροαστρικό 

χαρακτήρα της αρχαίας περσικής θρησκείας. 

πρβλ. Curtius Rufus Historia Alexandra Χ,5,19 

207 
πρβλ. Curtius Rufus Historia Alexandri X,5,17 
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Συμπεράσματα 

Στην περσική θρησκεία διαπιστώνουμε με βάση τις αρχαίες 

ελληνικές πηγές ένα αρχικό οκτάθεο που αποτελείται από τους εξής 

θεούς 1) τον Ουρανό ή Δία ή Ωρομάσδη, 2) τον ήλιο ή Μίθρα, 3) τον 

Αριμάν, 4) τη γη, 5) τη σελήνη, 6) το πύρ, 7) το ύδωρ, 8) τους ανέμους. 

Οπως βλέπουμε οι έξι από αυτούς τους θεούς αντιπροσωπεύουν 

φυσικές δυνάμεις ή στοιχεία της φύσης. Ο Ωρομάσδης, όπως 

παρατήρησε κιόλας ο Ηρόδοτος, είναι η θεοποίηση του ουρανού, ενώ 

το κύριο στοιχείο που αντιπροσωπεύει - εκτός από το φως - είναι ο 

αέρας, γι'αυτό και ονομάζεται και αίθριος. Ο Μίθρας από πολύ νωρίς 

(λ.χ. από το Ξενοφώντα) ταυτίστηκε με την ήλιο, ενώ για τον απλό λαό 

ήταν ο μεσάζων ανάμεσα στις αγαθές και τις κακές δυνάμεις και 

γι'αυτό επονομάστηκε και μεσίτης. Ο Αριμάν, που αρχικά ήταν ένας 

θεοποιημένος δαίμονας, είναι ο θεός του κακού και του σκοταδιού. 

Από τους άλλους θεούς-στοιχεία, η φωτιά μαζί με τη γη και το 

νερό είναι ένα από τα ουσιαστικά στοιχεία της γένεσης και της ουσίας 

των θεών. Η φωτιά ακόμα μαζί με το νερό είναι από τα βασικά στοιχεία 

της γένεσης και της καταστροφής του κόσμου (εκπυρώσεις-

κατακλυσμοί). Η λατρεία του νερού είναι σχεδόν ισοδύναμη με κείνη 

της φωτιάς ενώ αρκετές μαρτυρίες σχετίζουν τη φωτιά (την ουράνια) 

με το θάνατο του Ζωροάστρη. 

Οι κατακτήσεις των Περσών τους έφεραν σ'επαφή και σε 

γνωριμία μ'άλλους λαούς. Αρκετοί από αυτούς, όπως οι Βαβυλώνιοι, οι 

Χαλδαίοι, οι Ελληνες και οι Αιγύπτιοι, βρίσκονταν σ'ανώτερη 

πνευματική βαθμίδα από τους κατακτητές τους. Τους έφεραν όμως σε 

γνωριμία και με ξένους θεούς πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα την 
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αλλαγή του τυπικού της λατρείας των περσικών θεών ακόμη και την 

προσθήκη κι άλλων θεών στο περσικό πάνθεο. 

Μια θεά που προστίθεται σ'αυτό το πάνθεο και που στο εξής η 

λατρεία της αποκτά μεγάλη σημασία για την περσική θρησκεία είναι 

η Αναίτις που αργότερα ταυτίστηκε με την ελληνική Άρτεμη ή 

Αφροδίτη. Είναι ακόμα η Εστία που σχετίστηκε με τη φωτιά που έκαιε 

άσβεστη στο σπίτι και στο παλάτι. Ο Ηφαιστος και ο Άρης που 

χαρακτηρίζονται και σαν θεοί έφοροι των μάγων. 

Ο συγκρητισμός που είναι μια προσπάθεια των λαών να 

αναγνωρίσουν κάτω από τα ονόματα των δικών τους θεών και τους 

ξένους θεούς οδήγησε στην ταύτιση του Ωρομάσδη με το Δία. Για 

άλλους ο Δίας είναι η θεοποίηση της φωτιάς που είναι το 

σημαντικότερο στοιχείο της περσικής θρησκείας. Κι ενώ ο ορθόδοξος 

μασδεϊσμός δε δίνει στον Ωρομάσδη καμιά σύζυγο, για τουςΈλληνες 

και τους Ρωμαίους η Ηρα (Juno) που αντιπροσώπευε τον αέρα ή 

ταυτίζονταν με αυτόν ήταν σύζυγος και αδελφή του Ωρομάσδη και το 

πρώτο παράδειγμα γάμου αδελφής με αδελφό, εθίμου που σύμφωνα με 

τις μαρτυρίες μας επικρατούσε στους Πέρσες. 

Ο Μίθρας πολύ νωρίς κι αυτός ταυτίστηκε με τον'Ηλιο ή με τον 

Ελληνικό θεό Απόλλωνα που είναι κι αυτός θεός του φωτός αλλά και 

της μουσικής αρμονίας, ενώ σαν μεσίτης καθορίζει την αρμονία του 

σύμπαντος. Μιλήσαμε ήδη για την ταύτιση της ΑναΓτιδας (Anahita) με 

την Άρτεμη ή την Αφροδίτη, του Αριμάν με τον Άδη κ.λ.π. 

Εκτός όμως από τα συγκρητιστικά τους ονόματα οι περσικοί 

θεοί μπορούσαν να πάρουν και επιθετικούς προσδιορισμούς που 

δέχονταν οι Έλληνες θεοί. Έτσι λ.χ. ο Ωρομάσδης ονομάζεται Δίας 
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πατρώος, Δίας βασιλιάς κ.λ.π. 

Εκτός από τους κύριους θεούς το περσικό πάνθεο, τόσο το 

αρχικό όσο και το ύστερο συγκρητιστικό περιλάμβανε και τους 

δαίμονες (daevas), που διακρίνονται σε αγαθούς και κακούς, που ήταν 

ισάριθμοι- δημιουργός των κακών ήταν ο Αριμάν που αρχικά ήταν ο 

μέγιστος δαίμονας του κακού, ενώ τους αγαθούς δαίμονες είχε 

δημιουργήσει ο Ωρομάσδης. 

Ο ορθόδοξος μασδεϊσμός καταδικάζει τη λατρεία των δαιμόνων 

και τους οπαδούς της. Ο Στράβων μιλάει για δύο απ'αυτούς, τον Ωμανό 

και τον Αναδάτη, που τους ονομάζει συμβώμους θεούς της Αναίτιδας, 

ενώ μεταγενέστερες μαρτυρίες επηρεασμένες κι από την αστρολογία 

των Χαλδαίων χαρακτηρίζουν τους δαίμονες σαν πλανήτες (αστέρες;) 

σ'αντίθεση με τους απλανείς. 

Ο Αριμάν που αναφέρθηκε παραπάνω ήταν ένας από τους θεούς 

του αρχικού περσικού πανθέου με μικρότερη δύναμη από τον Ωρομάσδη 

πάντως' ίσως στην πρώτη του μορφή να ήταν δαίμονας' οι πηγές μας δε 

συμφωνούν εάν ο Αριμάν (Ahriman) είναι θεός ή δαίμονας, 

αναγνωρίζουν όμως, o u βρίσκονταν σε μια συνεχή αντίπραξη με τον 

Ωρομάσδη (Ahura Mazda), το αγαθό πνεύμα που ενσάρκωνε την 

αγνότητα, την ωραιότητα, τη σοφία και τη δύναμη και ήταν προστάτης 

του ανθρώπου. Από την αντίπραξη αυτή γεννήθηκε η περσική δυαρχία. 

Ως θρησκεία κατ'εξοχήν δυαρχική θεωρείται η θρησκεία του 

Ζωροάστρη που σύμφωνα με τις πηγές μας είναι ο σπουδαιότερος 

μάγος των Περσών και γιος του Ahura Mazda. 

Σύμφωνα λοιπόν με τη διδασκαλία του έχουμε την ύπαρξη δυό 

θεών ανταγωνιστών δημιουργών, ο ένας των αγαθών, ο άλλος των 
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κακών. Ο Ζωροάστρης ονόμασε τον αγαθό θεό Ωρομάσδη και τον κακό 

θεό (δαίμονα), Αρειμάνιο και ανάμεσα στους δύο βρίσκονταν ο Μίθρας 

που αλλοιώς ονομάζονταν και μεσίτης. Και ως προς τη φύση του ο 

αγαθός θεός έμοιαζε "το μέν σώμα φωτί, την δέ ψυχήν αλήθεια", ενώ ο 

κακός έμοιαζε με το σκότος και την άγνοια, "σκότω καί άγνοια". 

Σύμφωνα ακόμη με τις μυθώδεις διηγήσεις των μάγων ο 

Ωρομάσδης δημιούργησε έξι θεούς ( = κατώτερους θεούς) και ο Αριμάν 

άλλους τόσους. Αργότερα οι θεοί αυτοί αντιπροσώπευαν ιδιότητες του 

ύψιστου ή του κακού θεού. Κατόπιν ο αγαθός θεός στόλισε τον ουρανό 

μ'αστέρια και έβαλε επικεφαλής τους το Σείριο και δημιούργησε 

άλλους είκοσι τέσσερις θεούς κι άλλους τόσους ο θεός του κακού. 

Σύμφωνα με τις δοξασίες των μάγων κατά περιόδους 

εναλλασσομένων χιλιετηρίδων οι δυό θεοί θ'ανταγωνίζονται μεταξύ τους 

και ο ένας θα υποτάσσεται στον άλλο και στο τέλος θα νικηθεί ο Αδης 

και οι άνθρωποι θα είναι ευτυχείς και δε θα έχουν ανάγκη τροφής. 

Μεταγενέστερες μαρτυρίες (Ιππόλυτος) αποδίδουν στο 

Ζωροάστρη μια άλλη δυαρχία, η τη δυαρχία των δύο αντίθετων 

στοιχείων, δυαρχία που μοιάζει σε πολλά με κείνη των Πυθαγορείων. 

Σύμφωνα λοιπόν με τη μαρτυρία αυτή ο Ζωροάστρης δίδαξε óu "δύο 

δαίμονας είναι, τον μέν οϋράνιον, τον δέ χθόνιον καί τον μέν χθόνιον 

άνιέναι τήν γένεσιν έκ της γης, είναι δέ ύδωρ, τον δέ ούράνιον πυρ 

μετέχον του αέρος, θερμον καί ψυχρον, διό καί τούτων ουδέν άναιρειν 

ουδέ μιαίνειν φησί (Ζαράτας) τήν ψυχήν έστι γαρ ταύτα ουσία των 

πάντων". 

Η δυαρχία αυτή μας θυμίζει το αρχικό περσικό πάνθεο στο 

οποίο σημαντική θέση κατείχε η φωτιά (γνωστή και πολύ διαδεδομένη 

198 



η λατρεία της σ'όλες τις περιόδους της περσικής θρησκείας) και το 

νερό. 

Τελικά οι μαρτυρίες μας επηρεασμένες από τις μονοθεϊστικές 

θρησκείες παρουσιάζουν ένα μόνο θεό των Περσών προικισμένο με 

ιδιότητες που προηγουμένως αποτελούσαν τους έξι θεούς που 

δημιούργησε ο Ωρομάσδης. Έτσι "θεός έστι κεφαλήν έχων ίέρακος· 

ούτος έστιν ό πρώτος άφθαρτος, άϊδιος, άγένητος, άμερής, 

άνομοιότατος, ηνίοχος παντός καλού, άδωροδόκητος, αγαθών 

άγαθώτατος, φρονίμων φρονιμώτατος- έστι δέ και πατήρ ευνομίας καί 

δικαιοσύνης, αυτοδίδακτος, φυσικός, καί τέλειος, καί σοφός, καί ιερού 

φυσικού μόνος εύρετής". 

Το περσικό πάνθεο συμπληρώνονταν διαρκώς με θεοποιημένους 

βασιλείς (Δαρείος, Αρταξέρξης) κάτω από την επίδραση άλλων λαών 

που θεοποιούσαν τους βασιλείς τους. Αυτό μας το λένε και μαρτυρίες 

μας αλλά μας το δείχνουν και σωζόμενα ανάγλυφα και νομίσματα 

κυρίως των βασιλέων της παρθικής περιόδου. 

Στην κοσμολογία της περσικής θρησκείας ο κόσμος είναι ένας 

πελώριος άνθρωπος και ο άνθρωπος μια μικρογραφία του κόσμου. 

Απ'αυτή την περσική κοσμολογία προέρχεται η θεωρία για το 

μικρόκοσμο και τον μακρόκοσμο. Το σύμπαν σαν ορατός και 

χειροπιαστός κόσμος είναι σφαιρικό ή ωοειδές. Ταυτίζεται με τον 

αρχικό θεό Vayu ο οποίος αποτελεί την αόρατη μορφή του κόσμου. Οι 

δυό γιοι του Ahura Mazda και Ahriman, θεοί αντιστοίχως του καλού και 

του κακού ταυτίζονται με το φως και το σκότος, τη μέρα και τη νύχτα, 

ίσως και με το θέρος και το χειμώνα. Αυτό το τελευταίο δείχνει ίσως 

ότι ο Vayu ταυτίζεται και με το χρόνο-έτος. Οι αρχικοί δώδεκα 
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δαίμονες που παρήγαγαν από μισούς ο Ωρομάσδης και ο Αριμάν 

ταυτίζονται πιθανώς με το δωδεκάμηνο του έτους. Οι τριάντα δαίμονες 

ταυτίζονται προφανώς με τις τριάντα μέρες του μηνός. Ο Μίθρας 

ταυτίζεται με το ζωογόνο και σωτήριο ήλιο. Ο Ουρανός (Ahura Mazda) 

και η γή, την οποία αυτός γονιμοποιεί, ταυτίζονται με το ανθρώπινο 

ανδρόγυνο. Συνεπώς έχουμε ταύτιση του θεού ή των θεών με τον κόσμο, 

το χώρο και το χρόνο. 

Η εσχατολογία της περσικής θρησκείας είναι πολύ πιο 

δυσδιάκριτη από την κοσμολογία. Φαίνεται óu μέχρι κάποια εποχή 

κύριος άξονας της περσικής εσχατολογίας ήταν η δοξασία της αέναης 

ανακύκλησης των γεγονότων της κοσμικής ιστορίας με εναλασσόμενες 

φάσεις καταστροφής και ανανέωσης και επικρατήσεως του καλού και 

του κακού. Τη διάρκεια των φάσεων διάφοροι θεολόγοι προσδιόριζαν 

διαφορετικά, συνηθέστερα δέ σε 3.000 χρόνια. Από κάποια εποχή και 

έπειτα όμως, ίσως με ξένη επίδραση, εμφανίζεται η δοξασία ότι η 

ανακύκληση κάποτε περατώνεται οριστικά και αμετάκλητα με την 

επικράτηση του καλού. Τα βουνά -γίνονται επίπεδα, οι άνθρωποι 

ομόγλωσσοι, το φως της ημέρας μόνιμο κ.λ.π. 

Τα άλλα, πλην της θυσίας, στοιχεία της λατρείας των Περσών, 

που διατηρούν οι ελληνικές πηγές, είναι ασήμαντα. Αλλωστε οι Πέρσες 

λάτρευαν τους θεούς τους με το γενικό τρόπο που όλοι οι αρχαίοι λαοί 

λάτρευαν τους δικούς τους θεούς, δηλ. με θυσίες ζώων, καθώς και με 

αναίμακτες θυσίες ξηρών και υγρών (σπονδές) προϊόντων. Μια θυσία 

μας περιγράφει ο Ηρόδοτος όπως αργότερα και ο Στράβων και ο 

Πλούταρχος. Οι θυσίες αυτές αν και η μια απέχει από την άλλη πολλά 

χρόνια έχουν όμως αρκετά κοινά στοιχεία. Κοινό στοιχείο είναι ότι 
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γίνονταν σε ύπαιθρο, πάνω σε χόρτο, καθώς επίσης η παρουσία των 

μάγων που μετέχουν ενεργά στην εκτέλεση' είναι χαρακτηριστικό ότι, 

αν και γίνονται από συγκεκριμένο πρόσωπο στις παρακλήσεις 

συμπεριλάμβαναν όλους τους Πέρσες. Οι ιερείς λοιπόν των Περσών 

είναι οι μάγοι ή κατ'άλλους οι μαγουσαίοι, που κατά τον Ηρόδοτο 

ανήκουν σε μια μηδική φυλή και είναι και ονειροκρίτες και έχουν σχέση 

με τη βασιλική αυλή (αριστοκρατία). Οι ιερείς αυτοί φορώντας 

κατάλληλη ενδυμασία μετέχουν στη θυσία (σκοτώνουν το σφάγιο και 

μοιράζουν μετά τη θυσία τα κρέατα), απαγγέλλουν και μια "επαοιδή" 

που κατά τον Ηρόδοτο είναι ένα είδος "θεογονίας" και κατά το 

Στράβωνα κρατεί αρκετή ώρα ("τάς δ'έπωδάς ποιούνται πολύν χρόνον"). 

Με την εξέλιξη της θρησκείας η παρουσία των μάγων στην 

εκτέλεση των τυπικών της λατρείας των θεών γίνεται πιο έντονη καθώς 

αυτοί αποβαίνουν, σαν μαθητές του Ζωροάστρη, συντελεστές και 

φύλακες της διδασκαλίας του. 

Η διδασκαλία τους μεταδίδεται με προσοχή από πατέρα σε γιό 

κ.λ,π. 

Αποδέκτες των θυσιών είναι όλοι οι θεοί του περσικού πανθέου 

ενδεχομένως και μερικοί τοπικοί θεοί με μια προτεραιότητα που 

καθόριζε κάθε φορά το γεγονός για το οποίο γίνονταν η θυσία. Θυσίες 

(ακόμα κι αποτρόπαιες) δέχονταν και ο θεός του κακού, ο Αριμάν 

καθώς και οι δαίμονες. Οι άνθρωποι επικαλούνταν την παρουσία ή και 

την απουσία τους από ορισμένα γεγονότα' το είδος της θυσίας 

παραλλάσσει ανάλογα με το θεό που προσφέρεται, π.χ. διαφορετική 

είναι η θυσία στη φωτιά από εκείνη στο νερό ή στον Ωρομάσδη. Τα 

θυσιαζόμενα ήταν κυρίως βρώσιμα ζώα (όπως άλογα και μάλιστα τα 
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άσπρα άλογα, ταύροι, τράγοι, πρόβατα) και υπήρχε ένας ειδικός τόπος, 

το "Νίσαιον πεδίον", όπου έτρεφαν άλογα για θυσία. Ο κάθε θεός είχε 

κάποια προτίμηση σ'ένα είδος ζώου, όπως λ.χ. στον Ήλιο θυσίαζαν 

άσπρα άλογα. Θυσίαζαν όμως και μη βρώσιμα ζώα λ.χ. λύκους (απ'όπου 

χρησιμοποιούσαν μόνο το αίμα τους) για τις αποτρόποιες θυσίες των 

δαιμόνων και του Αριμάν. 

Οι τόποι των θυσιών ήταν διάφοροι αλλά κυρίως οι κορυφές των 

βουνών και των λόφων κι αυτό προέκυψε απ'το γεγονός, ότι αρχικά 

προσφέρονταν θυσίες σε φυσικά στοιχεία, τον ουρανό και τον ήλιο. 

Αργότερα βέβαια, όταν οι Πέρσες από την επίδραση των ξένων λαών 

απόκτησαν τα ιερά τους, οι θυσίες γίνονταν σ'αυτά. Χαρακτηριστικό 

στοιχείο αυτών των ιερών είναι η άσβεστη φωτιά, "άσβεστον πυρ", που 

καίει στο κέντρο τους. Οι θυσίες στους δαίμονες γίνονταν σε σκοτεινό 

μέρος. Γνωστά ήταν και τα "πυραιθει α" όπου από ειδικούς μάγους, τους 

"πυραίθους", εκτελούνταν η λατρεία της φωτιάς, που όπως είδαμε, είχε 

εξέχουσα θέση στη θρησκεία την Περσών. Ο κυριότερος τρόπος θυσίας 

ήταν ο φόνος του θύματος με ρόπαλο "κορμω τινι ως αν ύπέρω 

τύπτοντες", όπως συνήθως και το ψήσιμο για βρώση στη συνέχεια ή η 

πλήρη καύση. Υπήρχαν επίσης και οι σπονδές που γίνονταν σε ειδικές 

περιπτώσεις και περιλάμβαναν το χύσιμο γάλατος, μελιού και λαδιού' 

σ'εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις (μαρτυρούνται ελάχιστες) έχουμε 

και τις ανθρωποθυσίες που ήταν κυρίως η ταφή ζωντανών ανθρώπων. 

Ο χρόνος των θυσιών διακρίνονται κυρίως σε δύο. Στις θυσίες 

που γίνονταν σε τακτές γιορτές του έτους και στις θυσίες που γίνονταν 

σε έκτακτες περιπτώσεις και ήταν κυρίως θυσίες ιδιωτικές. Οι 

μαρτυρίες μας μας πληροφορούν, ότι οι μάγοι ήταν εκείνοι που 
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καθόριζαν τη μέρα της θυσίας καθώς και τον αποδέκτη της. Οι θυσίες 

μπορούσαν να γίνουν από οποιοδήποτε (με την παρουσία μάγων) και 

από τους βασιλείς. Στην τελευταία περίπτωση η θυσία έπαιρνε τη 

μορφή τελετής και οι μαρτυρίες μας μας διασώζουν την περιγραφή 

τέτοιων τελετών όπου χαρακτηριστικό στοιχείο εκτός από τη 

μεγαλοπρεπή εμφάνιση των παρισταμένων ήταν και η παρουσία των 

αρμάτων (του Δία, του'Ηλιου κ.λ,π.). Το κάθε τι σε μια τέτοια τελετή 

εκτός από την ουσιαστική παρουσία του είχε και μια συμβολική. 

Θα τονίσουμε ακόμα μια φορά αυτό που σημειώσαμε κατά την 

διαπραγμάτευση του θέματος μας ότι δηλαδή η εικόνα που 

σχηματίζουμε για την περσική θρησκεία δεν μπορεί να έχει 

ολοκληρωμένη μορφή για δυό κυρίως λόγους πρώτα διότι οι μαρτυρίες 

μας από τις ελληνικές πηγές που αποτελούν τη βάση της επεξεργασίας 

του θέματος είναι σκόρπιες, αποσπασματικές και γενικές δεύτερο διότι 

ανήκουν σε μια πολύ εκτεταμένη χρονική περίοδο πολλών αιώνων, κατά 

τη διάρκεια των οποίων η περσική θρησκεία βρισκόταν σε εξέλιξη. 

Πιστεύουμε όμως, ότι τα βασικά στοιχεία με το πέρασμα του χρόνου 

παρέμειναν αναλλοίωτα. Τέτοια για μας είναι η λατρεία του Ωρομάσδη, 

του Αριμάν και του Μίθρα και η ουσιαστική παρουσία των μάγων για 

τη λατρεία τους. 
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