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Μικραϊςμοσ είναι μια ςφνκεςθ πολλϊν ςυςτατικϊν. Σο κεμζλιό του βαςίηεται ςτθν 
αρχαία πίςτθ τοφ Λράν, τον Μαηδαϊςμό, όπου επζδραςαν οι θμιτικζσ δοξαςίεσ τισ 
Βαβυλϊνασ κακϊσ επίςθσ και οι τοπικζσ πίςτεισ τθσ Μικράσ Αςίασ ( ο Αχοφρα - Μάη- 
ντα ςυγχωνεφτθκε με τον Μπελ, θ Αναχίτα με τθν Λςτάρ και ο Μίκρα ζγινε ο αμάσ, 
ο Ιλιοσ ).  
Ο Μίκρα είναι υιόσ τοφ Αχοφρα-Μάηδα, μεςίτθσ μεταξφ τοφ Ανϊτερου και τϊν 
ανκρϊπων. Κατζβθκε ςτθν γθ για να ςϊςει τοφσ ανκρϊπουσ από το πνεφμα τοφ 
κακοφ, τον Αριμάν. 
Θ λατρεία τοφ Μίκρα ζχει διαρκζςει πάνω από 3500 ζτθ και ςυνεχίηεται ακόμθ και 
ςιμερα. Για πάνω από 500 ζτθ, θ κρθςκεία αυτι ςυναγωνίςτθκε με τον Χριςτια-
νιςμό για τθν κυριαρχία ςτθν Ρϊμθ ςτον τότε γνωςτό κόςμο, που εκτείνεται από το 
βόρειο τμιμα τισ Αγγλίασ ωσ τθν Περςία, τθν Λνδία και τισ Ρωςικζσ ςτζπεσ. Σο 
όνομα του ποικίλλει λίγο ανάλογα με τθν εντοπιότθτα όπωσ : Μίτρα ςτθν Λνδία, 
Μίκρα ςτθν Περςία και γενικότερα Μίκρασ και τον ανεγνϊριηαν επίςθσ οι Ηωρο-
άςτρεσ, οι Μανιχαίοι κ.λ.π. 
Σα Μυςτιρια τοφ Μίκρα απετζλεςαν κατά τουσ πρϊτουσ αιϊνεσ τοφ Χριςτιανιςμοφ, 
τρόπον τινά, τον κφριο κρθςκευτικό αντίπαλο τισ νεοϊδρυκείςασ τότε Χριςτιανικισ 
εκκλθςίασ. Μζχρι και τον 3ο μ. Χ. αιϊνα είχαν κερδίςει αρκετό ζδαφοσ ςτον Δυτικό 
κόςμο και ζτειναν να γίνουν θ κυρίαρχθ μυςτθριακι κρθςκεία τισ Ρωμαϊκισ αυτο-
κρατορίασ. 
Ποιόσ όμωσ ιταν ο Μίκρασ από ποφ ιρκε και ποιό είναι το μινυμα του για εμάσ 
ςιμερα ; 
Τπάρχει ζνασ βακμόσ διαφωνίασ μεταξφ τϊν ερευνθτϊν κατά πόςο ο Μίκρασ τϊν 
Ρωμαίων είναι ο ίδιοσ με τον Μίτρα τϊν Λνδϊν ἢ αποτελεί τθν ζκφραςθ μιασ 
διαφορετικισ εξζλιξθσ. Θ ρίηα τισ λζξεωσ προζρχεται από τθν Λνδοευρωπαϊκι λζξθ 
Μιχίρ, που ςθμαίνει « φίλοσ » κακϊσ και « επαφι ἢ ςφμβαςθ ». τα Αραβικά 
Μαχάρα ςθμαίνει επαφι. τα αρχαία Περςικά « Μερ » ςθμαίνει φιλία και αγάπθ.  



τα ανςκριτικά και ςτθν γλϊςςα τϊν Λνδιάνων ςθμαίνει Ιλιοσ ἢ θ Θλιακι Κεότθτα. 
Είναι ςθμαντικό να ςυνειδθτοποιθκεί ότι αυτζσ οι λζξεισ δεν είχαν τότε τθν ίδια 
ζννοια που ζχουν ςιμερα, άλλα μάλλον αντιπροςϊπευαν περιςςότερο μια ρφκ-
μιςθ, θ οποία ιταν μια διπλισ κατεφκυνςθσ ςχζςθ μεταξφ Κεοφ και τοφ ηθλωτι με 
κακικοντα και υποχρεϊςεισ και ςτισ δφο πλευρζσ και ωσ εκ τοφτου « θ ςφμβαςθ » ! 
Και ςτισ δφο παραδοςιακζσ μορφζσ είναι ο προςτάτθσ Κεόσ τϊν « ςυμβολαίων » 
δθλαδι τθσ « ςυμμαχίασ », τισ φιλίασ μεταξφ κεϊν και ανκρϊπων, ο υπεραςπιςτισ 
τισ αλικειασ και άςπονδοσ εχκρόσ τοφ ψεφδουσ ταυτιηόμενοσ πολλζσ φορζσ και με 
αυτόν τον Αχοφρα – Μάηδα ἢ Ωρομάςδθ. 
Ωσ μεςίτθσ μεταξφ τοφ ουρανοφ και τισ γθσ, ενζχει ιδθ το ςπζρμα τοφ κεοφ ςωτι-
ρα, δεδομζνου μάλιςτα ότι κεωρείτο ιδθ εκπρόςωποσ τοφ κείου νόμου, τισ τάξθσ 
και τισ δικαιοςφνθσ.  
Ο Μίκρασ ιταν θ προςωποποίθςθ όχι τοφ Θλίου, αλλά τισ διά τοφ Θλίου ςυμβολι-
ηομζνθσ Πνευματικισ κεότθτασ. 
Οι αρχαίοι λαοί μόνο εξωτερικϊσ εμφανίηονται να λατρεφουν, ηϊα, αςτζρια, δζνδρα 
κ.ο. κ. 
Εςωτερικϊσ όμωσ οι μφςτεσ διδαςκόταν ότι κάτω από το ςφμβολο εκείνο ζπρεπε να 
αναηθτιςουν τθν βακφτερθ ζννοια τισ “ ενεργοφ Κείασ δυνάμεων ”, τοφ μφχιου 
εςωτερικοφ νόμου τισ Φφςεωσ ( αναλογία ), ο οποίοσ εκδθλϊνεται μζςω αυτϊν. 
Επομζνωσ όταν αναφερόμαςτε ςτον Ιλιο δεν εννοοφμε τον ορατό Ιλιο αλλά τον 
Πνευματικό, το Φωσ που φωτίηει τον κάκε άνκρωπο που ζρχεται ςτον κόςμο, δια 
τοφ φωτόσ τοφ οποίου παρζχονται τα μζςα και οι δυνάμεισ ςτθν Ψυχι για να εις-
ζρκει ςε πιο Κείουσ Κόςμουσ. 
Περαιτζρω ο Μίκρασ, ωσ κεόσ - ιλιοσ, ωσ κεία δθλαδι πνευματικι οντότθτα, ωσ 
Τιόσ τοφ Αχοφρα Μάηδα, ωσ φωτεινι εκδιλωςισ τοφ απροςπζλαςτου και μθ γνωρί-
ςιμου Πατρόσ, επενδφεται όπωσ είπαμε το κατθγόρθμα τοφ « Μεςίτθ », τοφ εςχατο-
λογικοφ ωτιρα τοφ ανκρωπίνου γζνουσ, ο οποίοσ πρόκειται μελλοντικά να κατα-
νικιςει τον Αριμάν και να απολυτρϊςει τον άνκρωπο και τον κόςμο από το κακό. 
Χαρακτθριςτικό τισ « ενδιάμεςθσ » αυτισ κζςεωσ τοφ Μίκρα, μεταξφ Κεοφ και 
ανκρϊπου, είναι ότι τοφ ιταν αφιερωμζνθ θ 16θ ιμερα τοφ μινα, δθλαδι θ μεςαία 
θμζρα τοφ μινα. 
Γιά να δράςει όμωσ ωσ μεςίτθσ-λυτρωτισ πρζπει θ ενδιάμεςθ αφτθ κζςθ μεταξφ 
Κεοφ και ανκρϊπου να τονιςκεί και πραγματωκεί και για αυτό ζπρεπε να ενςαρ-
κωκεί ςτθν ανκρϊπινθ μορφι. 
Ο ςχετικόσ μφκοσ αναφζρει τον Μίκρα να γεννιζται (εξζρχεται) από ζνα βράχο, για 
αυτό ονομαηόταν και «κεόσ εκ πζτρασ ». 
Θ παράδοςθ ζλεγε περεταίρω, ότι αφτθ θ «γενεςιουργόσ λίκοσ», τισ οποίασ παρα-
ςτάςεισ ἢ απεικονίςεισ τιμοφςαν ςε κάκε ναό, ζδωςε ςτον Μίκρα τθν ηωι κοντά 
ςτθν όχκθ ενόσ ποταμοφ, υπό τθν ςκιά ενόσ ιεροφ δζνδρου, τθν δε άφιξθ του ςτον 
κόςμο οριςμζνοι ποιμζνεσ προ καιροφ ανζμεναν και αντιλιφκθκαν. 
Παρακολοφκθςαν πωσ αυτόσ εξερχόταν από τθν μάηα τοφ βράχου, με το κεφάλι 
καλυμμζνο με τον φρυγικό ςκοφφο, να κρατά ςτο ζνα του χζρι μαχαίρι και ςτο άλλο 
χζρι μια αναμμζνθ δάδα, προσ διαφγαςθ τοφ ςκότουσ. 
το ςχιμα, ο αναδυόμενοσ από τθν πζτρα Μίκρασ κρατεί ζνα τςαμπί από ςταφφλι 
το οποίο ςτθν Δφςθ ςυμβολίηει το Περςικό ποτό τισ Ακαναςίασ Χαόμα. 
Ποία να είναι άραγε θ ςυμβολικι ζννοια τισ “ γενεςιουργοφ εκείνθσ λίκου ” ; 



Πικανόν αφτθ θ λίκοσ να είναι θ Γι είναι θ Παρκζνοσ Τλθ, θ πρϊτθ φλθ τϊν Ερμθτι-
ςτϊν από τθν οποία τα πάντα προιλκαν, θ Μεγάλθ Μθτζρα τϊν Παραδόςεων. 
 
Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΟΤ ΜΙΘΡΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΒΡΑΧΟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ο Μίκρασ ιταν επίςθσ πολεμιςτισ, αλλά πολεμιςτισ για το φωσ και όχι απλά για 
ςυνικεισ κατακτιςεισ. Με το δυνατό άρμα του, που ςφρεται από τζςςερα άλογα 
και διακοςμείται με πολλά τρομακτικά όπλα, αποςκοποφςε να παλζψει το κακό, 
διατθρϊντασ τθν αλικεια και τθν δικαιοςφνθ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Με βάςθ τα κατθγοριματα αυτά τοφ Κεοφ Μίκρα και τϊν μυςτθριακϊν αλθκειϊν 
που απορρζουν από αυτά, ιταν επόμενο να ιδρυκοφν με τον χρόνο ανάλογεσ 
μυθτικζσ τελετζσ που είχαν ωσ ςκοπό τθν τελείωςθ τϊν εκλεκτϊν Ψυχϊν και ςτθν 
επαφι τουσ με το Πνεφμα αυτό τισ αλθκείασ. 
Σο ποίοσ υπιρξε ο πρωταρχικόσ ιδρυτισ τϊν Μικραϊκϊν μυςτθρίων μασ είναι 
άγνωςτο, αν καί θ επζμβαςθ τοφ Ηωροάςτρθ δεν φαίνεται να είναι αςιμαντθ. 
Αςφαλϊσ οι πρϊτεσ καταβολζσ υπιρχαν πολφ πριν από Αυτόν, διότι γενικϊσ κεωρ-
είται ότι θ ίδρυςθ μυςτθρίων και μυθτικϊν τελετϊν δεν είναι ζργο ανκρϊπινο, άλλα 



θ φωτεινι προςωπικότθτα τοφ αναμορφωτι εκείνου δεν είναι δυνατόν να ςτάκθκε 
αδιάφορθ εμπρόσ ςτο κεντρικότερο ςθμείο μιασ παραδοςιακισ μορφισ πολιτιςμοφ 
όπωσ είναι τα Μυςτιρια. 
Φαίνεται ότι μεταξφ τϊν άλλων ζργων, τα οποία ό Ηωροάςτρθσ επιτζλεςε, ιταν 
κυρίωσ και προπαντόσ θ αναηωπφρωςθ και ςυμπλιρωςθ τισ αρχαίασ μυθτικισ 
Λρανικισ παράδοςθσ και θ ολοκλιρωςθ τϊν Μικραϊκϊν Μυςτθρίων. 
Σο μεγαλφτερθ μζροσ τισ περιοριςμζνθσ γνϊςθσ μασ για τον Μικραϊςμό ζχει προ-
ζλκει από τθν Ρωμαϊκι αυτοκρατορία και είναι γνωςτό ότι αποτζλεςαν ζνα από τα 
μυςτθριακά ςχολεία τισ Ρϊμθσ, ςχεδόν ςτθν ιδία περίοπτθ κζςθ με εκείνο τισ Μςι-
δοσ. Μάλιςτα ωσ κακαρά οργανωμζνθ με ςτρατιωτικό τρόπο και ανδροκρατοφμενθ 
κρθςκεία ευνοείτο και από το Ρωμαϊκό κατεςτθμζνο. 
Για κάποιο διάςτθμα φάνθκε ότι κα γινόταν θ κυρίαρχθ κρθςκεία ςτθν Ρϊμθ ζωσ 
ότου υπερίςχυςε ο Χριςτιανιςμόσ, κυρίωσ λόγω τισ « δόλιασ » τακτικισ εκ μζρουσ 
μερίδασ τϊν οπαδϊν του. Όπωσ δε είπε ο Μάρκοσ Αυριλιοσ : 
« αν κάποιο κανάςιμο αμάρτθμα ςταματοφςε τθν ανάπτυξθ τοφ Χριςτιανιςμοφ, ο 
κόςμοσ κα γινόταν Μικραϊκόσ ». 
Εφλογα αναρωτιζται κανείσ πωσ κα ιταν ςιμερα ο Δυτικόσ κόςμοσ αν ο Μικραϊςμόσ 
είχε τότε κακιερωκεί ωσ επίςθμθ κρθςκεία τοφ κράτουσ. 
Σα μυςτιρια τοφ Μίκρα προερχόμενα από τθν Ανατολι, όπωσ και ο Χριςτιανιςμόσ, 
είχαν οριςμζνα χαρακτθριςτικά που τα ζκαναν να μοιάηουν πολφ με τισ χριςτιανικζσ 
τελετουργίεσ, γεγονόσ το οποίο πρόςεξαν οι χριςτιανοί απολογθτζσ και οι πρϊτοι 
εκκλθςιαςτικοί πατζρεσ, και προςπάκθςαν ο κακζνασ να το ερμθνεφςει με τον 
τρόπο του ! 
Οι ερμθνείεσ που δόκθκαν για αυτζσ τισ ομοιότθτεσ και τισ τρανταχτζσ αντιςτοιχίεσ 
μεταξφ τϊν Χριςτιανικϊν και τϊν Μικραϊκϊν Σελετουργιϊν ιταν πάντοτε μεταφυςι-
κισ φφςεωσ. 
φμφωνα με αυτζσ ο διάβολοσ είχε εμπνεφςει ςτουσ λάτρεισ τοφ Μίκρα μια μίμθςθ 
τϊν χριςτιανικϊν μυςτθρίων προκειμζνου να παραςφρει τουσ ανκρϊπουσ μακριά 
από τθν εκκλθςία. 
υνεπϊσ τα Μικραϊκά τελετουργικά δεν ιταν τίποτε άλλο από δαιμονικζσ απομιμθ-
ςεισ τϊν χριςτιανικϊν και απευκφνονταν ςε πονθρά πνεφματα (;).  
Οι κζςεισ αυτζσ δείχνουν κακαρά τον πόλεμο που είχε τότε ξεςπάςει μεταξφ τισ 
νεοϊδρυκείςθσ εκκλθςίασ και τισ πολφ δυναμικισ τθν εποχι εκείνθ Μικραϊκισ Μυς-
τθριακισ λατρείασ. 
Μετά τθν ιττα τοφ Μικραϊςμοφ και τθν καταςτροφι τϊν ναϊν και των λατρευτικϊν 
κειμζνων του πολλά ςτοιχεία από το τελετουργικό τισ Μικραϊκισ λατρείασ 
χάκθκαν. 
Ζχοντασ γνϊςθ αυτοφ τοφ κενοφ και βαςιηόμενοι ςε όςα ςτοιχεία ζφεραν ςτο φωσ 
οι αρχαιολογικζσ ανακαλφψεισ και οι αναςκαφζσ, κα προςπακιςουμε ςτθν ςυνζ-
χεια να αναςυνκζςουμε εκείνθ τθν Ανατολικι μυςτθριακι λατρεία που περιελάμ-
βανε πάμπολλα ςτοιχεία αςτρονομίασ και αςτρολογίασ και που διαδόκθκε ευρφτα-
τα για κάποιουσ αιϊνεσ ςτθν Ρωμαϊκι αυτοκρατορία. 
Για να δϊςουμε μια πλιρθ εικόνα τισ μυςτθριακισ λατρείασ τοφ Μίκρα κα ξεκι-
νιςουμε από τθν αρχαία Περςικι κρθςκεία και μυκολογία όπου βρίςκονται και οι 
ρίηεσ τθσ. 
Θ λατρεία τοφ Μίκρα χρονολογείται από τισ αρχζσ τισ εμφάνιςθσ τοφ Λνδό – Λρανι-
κοφ λαοφ. το πανάρχαιο Βεδικό πάνκεο όπωσ και ςτθν Μθδο-περςικι κρθςκεία, 



κακϊσ και ςε εκείνθ τοφ Αβζςτα ( Λερι Βίβλοσ Ηωροαςτριςμοφ ), ο Μίκρασ ζχει τθν 
κζςθ του πότε δίπλα ςτον Βαροφνα και πότε δίπλα ςτον Αχοφρα - Μάηδα ςαν ζνασ 
Κεόσ τοφ φωτόσ και τισ Αλικειασ. 
Όπωσ δε είπαμε, ςτθν προ - Αβζςτα κρθςκεία τισ Περςίασ, ο Μίκρασ καταλαμβάνει 
τθν κζςθ τοφ Μεςολαβθτι μεταξφ τοφ ανϊτερου και φωτεινοφ κόςμου εισ τον 
οποίο κυριαρχεί ο Αχοφρα-Μάηδα ( Ορμοφη ) και τοφ κατϊτερου κόςμου ςτον οποίο 
αςκεί τθν ολζκρια δραςτθριότθτα του ο Άνγκρα Μαϊνίου ( Αριμάν ). 
Σθν περίοδο τϊν Αχαιμενιδϊν, ο Μίκρασ και θ κεά Αναχίτα, μαηί με τον Αχοφρα – 
Μάηδα, είναι οι κυρίαρχεσ κεότθτεσ. 
Οι Πζρςεσ βαςιλείσ τιμοφςαν ιδιαίτερα τον Μίκρα, με τον οποίον μοιράηονταν τθν 
βαςιλικι δόξα, αφοφ τον επικαλοφνταν μάρτυρα ςτουσ όρκουσ τουσ και υπεραςπι-
ςτι τουσ ςτισ μάχεσ. 
Ωςτόςο, θ κρθςκεία τϊν αρχαίων Περςϊν, υπζςτθ τροποποιιςεισ ςτθν Μεςοπο-
ταμία και εμποτίςτθκε βακιά από τθν αςτρολογία λόγω τισ επιρροισ τϊν Χαλδαίων 
ςοφϊν. 
Μετά τθν κατάρρευςθ τισ Περςικισ αυτοκρατορίασ, θ κρθςκεία αυτι διατθρικθκε 
υπό τθν νζα μορφι τθσ ςε μερικά βαςίλεια τισ Μικράσ Αςίασ και τότε είναι που 
ςθμαδεφτθκε από τθν Ελλθνικι επίδραςθ. 
τθν Μικρά Αςία ολόκλθρο το Περςικό κρθςκευτικό πάνκεον εξελλθνίςκθκε και 
μαηί με αυτό και ο Μίκρασ, τοφ οποίου θ εικόνα περνά αςυηθτθτί ςε πρϊτο πλάνο. 
Σθν εποχι τοφ εξελλθνιςμοφ τουσ όμωσ κατά τθν οποία ο Ορμοφη ταυτίςκθκε με τον 
Δία, ο Αριμάν με τον Άδθ και οι άλλεσ εικόνεσ τοφ Περςικοφ πανκζου αντιςτοίχθςαν 
τόςο πολφ με το ελλθνικό, ο Μίκρασ διατιρθςε το όνομα του επειδι ο χαρακτιρασ 
του και το αξίωμα του δεν είχαν ζνα αντίςτοιχο τουσ μεταξφ τϊν ελλθνικϊν κεο-
τιτων. 
Εκείνθ ακριβϊσ είναι θ ςτιγμι κατά τθν οποία δθμιουργείται το μεγάλο ςφμβολο 
αυτισ τισ μετοικιςμζνθσ κρθςκείασ που είναι ο « Σαυροκτόνοσ Μίκρασ », διατθ-
ρϊντασ ωςτόςο τον βαςικό του μφκο και τθν λατρεία του. 
Ανϊτατοσ κεόσ παραμζνει ο κεόσ Ορμοφη, όμωσ ο Μίκρασ παραμζνει ο κεϊκόσ 
ιρωασ επιςκιάηοντασ τον Ορμοφη τοφ οποίου τθν κρθςκεία οικειοποιικθκε. 
Ζτςι ο Μικραϊςμόσ εξελίχτθκε ςε μυςτικι αδελφότθτα, μια εξ’ ολοκλιρου μυςτθρια-
κι λατρεία μόνο για μυθμζνουσ. Από τθν άποψθ αυτι, τα κλειςτά Μικραϊκά Μυς-
τιρια μοιάηουν με τον αρχζγονο Χριςτιανιςμό με τουσ αυςτθροφσ αποκλειςμοφσ 
του και με μια λατρεία εξ’ ολοκλιρου μυςτικι. 
Αλλά θ οργάνωςθ τϊν Μικραϊκϊν αδελφοτιτων ιταν πολφ πιο αυςτθρι από ότι 
εκείνθ τϊν Χριςτιανικϊν κοινοτιτων, προςθλφτιηαν τα μζλθ τουσ μόνον από τισ 
γραμμζσ τϊν ανδρϊν ( όπωσ ςτον Σεκτονιςμό ), μθ ζχοντασ κάποια μφθςθ και για τισ 
γυναίκεσ. 
ε ελάχιςτεσ περιπτϊςεισ που θ ςυμμετοχι κάποιων γυναικϊν ςτθν κρθςκευτικι 
ηωι τισ κοινότθτασ είχε ζναν χαρακτιρα πιο ιδιαίτερο, δζχονταν και αυτζσ ζναν 
μυθτικό τίτλο, τισ « Υαινασ » ἢ τισ « Λζαινασ ». 
Οι γυναίκεσ κρατικθκαν μακριά από τα Μυςτιρια και δεν είχαν ποτζ ζνα ενεργό 
ρόλο ςτθν τζλεςθ τϊν κρθςκευτικϊν τελετουργιϊν, οι οποίεσ βρίςκονταν ςτα χζρια 
τϊν ιερζων, των πριγκίπων και τϊν θγετϊν τϊν οικογενειϊν.  
Θ επιλογι τϊν τόπων λατρείασ τοφ Μικραϊςμοφ είναι απόδειξθ τισ πολφ παλιάσ 
καταγωγισ. Σα ιερά τοφ Μίκρα ιταν κάποια ςπιλαια. 
Ο προςανατολιςμόσ τουσ ιταν από τθν Ανατολι προσ τθν Δφςθ.  



Τπιρχαν επίςθσ ακόμα μερικά οικοδομιματα τα οποία ποτζ δεν ιταν ψθλά και τϊν 
οποίων το κφριο δωμάτιο ιταν πάντοτε μια κρφπτθ, μια αψιδωτι κάμαρα που 
αναπαριςτοφςε, όπωσ λζγεται, το ςτερζωμα αλλά θ οποία ονομαηόταν « ςπιλαιο » 
ἢ « άντρο ». 
Με άλλα λόγια επιδιωκόταν ο ναόσ να αποτελεί ςυνεχεία τοφ βραχϊδουσ εκείνου 
ςπθλαίου, όπου ςτισ αρχζσ υπιρχε το ιερό τοφ Μίκρα. Και αυτό το χαρακτθριςτικό 
ζχει τθν καταγωγι του ςτθν πανάρχαια περίοδο τισ Λρανικισ κρθςκείασ. Οι πρϊτοι 
λάτρεισ τοφ Μίκρα τελειοποίθςαν τα τελετουργικά τουσ ςε τζτοιουσ απομονωμζ-
νουσ τόπουσ. 
Μια τζτοια επιλογι τοφ ιεροφ τόπου ίςωσ να μπορεί να εξθγθκεί από εκείνα που 
διθγείται ο Κικζρων περί τϊν μάγων τισ Περςίασ ( De Legibus I, 10 ), οι οποίοι 
ιςχυρίηονταν ότι οι κεοί δεν δζχονταν να τουσ χτίςουν ναοφσ όπου κάποιοσ κα τουσ 
ζκλεινε μζςα. 
Προσ χάριν αυτισ τισ αρχισ, οι κιαςϊτεσ τϊν Μυςτθρίων άργθςαν να αρχίςουν τθν 
καταςκευι ναϊν αφιερωμζνων ςτον Μίκρα ζχοντασ κάποιουσ χϊρουσ λατρείασ οι 
οποίοι κφμιηαν ςπιλαιο, το πρωταρχικό ιερό τοφ κεοφ τουσ. 
Σο « ςπιλαιο » δεν ιταν ποτζ ζνασ ναόσ μεγάλων διαςτάςεων, επειδι αποτελοφςε 
τθν ζδρα μιασ μικρισ επί μζρουσ αδελφότθτασ. Σο Μικραϊκό ιερό (Μικραίο) περι-
λάμβανε ζναν προκάλαμο με ζνα μικρό ςκευοφυλάκιο και μετά ακολουκοφςε το 
κφριο δωμάτιο, θ κρφπτθ, ςτθν οποία κατζβαινε μια ςκάλα. 
Θ κρφπτθ ιταν χωριςμζνθ κατά μικοσ ςε τρία μζρθ, ζνα κεντρικό διάδρομο που 
είχε ζνα μζςο πλάτοσ 2,5 μζτρα, που κατζλθγε ςτον βωμό τϊν ιεροτελεςτιϊν και 
ςτισ δφο πλευρζσ του βριςκόταν ζδρανα τοποκετθμζνα κατά μικοσ τϊν πλαγίων 
τοίχων - * ςχιμα +. 
 
ΜΙΘΡΑΙΟ ΠΟΤ ΑΝΑΚΑΛΤΦΣΗΚΕ ΣΟ HEDDERHEIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Α = πρόναοσ – Β = είςοδοσ ςτθν κλίμακα – Γ = ςκευοφυλάκιο – Ε = προκάλαμοσ Δ = 
χϊροσ για τισ μυιςεισ – Κ = κακιςτικοί πάγκοι – Μ = αψίδα με τισ ιερζσ εικόνεσ  
το βάκοσ τοφ ιεροφ ιταν ςυνικωσ διαρρυκμιςμζνθ μια υπερυψωμζνθ κολωτι 
αψίδα ςτθν οποία ιταν τοποκετθμζνθ κατά κανόνα θ αγαλματζνια απεικόνιςθ τοφ 
« Μίκρα ταυροκτόνου », ςυνοδευμζνθ κάποτε και από άλλεσ κεϊκζσ απεικονίςεισ. 
Μπροςτά από αυτιν ιταν τοποκετθμζνα τα κυςιαςτιρια ςτα οποία ζκαιγε θ ιερι 
φλόγα. 
Θ παρουςία απεικονίςεων τοφ Μίκρα τοφ ταυροκτόνου ςτο βάκοσ τϊν Μικραίων, 
μάσ αποκαλφπτει τον πρωταρχικό μφκο αυτισ τισ κρθςκείασ και πικανϊσ, εξ’ ίςου, 



τθν πιό επίςθμθ μεταξφ τϊν κυςιϊν του κακϊσ και τθν ςχζςθ μεταξφ τοφ μφκου, 
τισ τελετουργίασ και τοφ δείπνου τϊν μυςτϊν. 
ε ζνα Μικραίο το πζτρινο ανάγλυφο ςτο οποίο παριςτάνεται ο Μίκρασ, ςκοτϊνον-
τασ τον ταφρο, είναι τοποκετθμζνο ςε ζναν ςτροφζα και ζχει και τισ δφο πλευρζσ 
λαξευμζνεσ. το πίςω μζροσ, πίςω από τον ξαπλωμζνο ςτθν γθ ταφρο, φαίνεται ο 
Μίκρασ και ο Ιλιοσ να ςτζκονται όρκιοι. Ο Μίκρασ κρατά κζρασ πόςεωσ, ενϊ ο 
Ιλιοσ τοφ προτείνει ζνα ςταφφλι. 
Δθλαδι τθν κυςία τοφ ςυμβολικοφ Σαφρου από τον ανίκθτο Μίκρα.  
Ο Σαφροσ ςυμβόλιηε εδϊ τθν πρωτόγονο φλθ, τθν οποία ο ιλιοσ γονιμοποίθςε, 
διαπερνϊντασ τθν με τισ ακτίνεσ του διά καφματοσ, το οποίο ανανεοφται κάκε 
θμζρα μπροςτά ςτα μάτια μασ. 
Μερικά ηϊα, τα οποία ςτθν Περςικι μυκολογία παριςτάνουν αναλόγωσ τισ ευεργε-
τικζσ ἢ τισ φκοροποιοφσ επιρροζσ, ο ςκορπιόσ, ο όφισ, ο κφων αμφιςβθτοφν τον 
χυμό, ο οποίοσ εκφεφγει από τισ πλθγζσ.  
Αλλά ο κεόσ τοφ γονιμοποιοφντοσ φωτόσ εξαςφάλιςε το ζργο του. Από το ςϊμα τοφ 
ταφρου γεννιζται θ βλάςτθςθ, θ οποία εξωραΐηει τθν Γι και διατθρεί τθν ηωι. 
τθν πρϊτθ γραμμι τισ βλαςτιςεωσ αυτισ, όλεσ οι μυκολογίεσ ζκεταν το παραδει-
ςιακό φυτό, τοφ οποίου ο καρπόσ ἢ ο χυμόσ προςζδιδε το προνόμιο τισ ακαναςίασ. 
τοφσ Χαλδαίουσ το φυτό αυτό ςυμβολίηετο από το αμπζλι, τοφ οποίου ο καρπόσ, ο 
οποίοσ περικλείει τον οίνο, χοριγθςε ςτον Μικραϊςμό και ςε τόςεσ άλλεσ κρθςκείεσ 
το ςφμβολο τισ επικοινωνίασ μεταξφ τϊν ανκρϊπων ἢ και μεταξφ των ανκρϊπων 
και των κεϊν, οι οποίοι απζβθςαν ζτςι τζκνα τισ αυτισ μθτρόσ, διότι μετζχουν τθσ 
αυτισ ςαρκόσ και τοφ αυτοφ αίματοσ ». 
Άλλεσ φορζσ, ςε ζναν από τουσ δευτερεφοντεσ πίνακεσ από τουσ οποίουσ είναι 
περιτριγυριςμζνθ μερικζσ φορζσ θ κεντρικι ςκθνι, φαίνονταν ο Μίκρασ και ο  Ιλιοσ 
ξαπλωμζνοι εμπρόσ από κάποιο τραπζηι να κρατοφν ο μεν πρϊτοσ ζνα κζρασ πόςε-
ωσ ενϊ ο άλλοσ μια κοφπα. Επίςθσ ςε ζνα άλλο ανάγλυφο πίνακα εμφανίηονται, ςτθ 
κζςθ τοφ Μίκρα και τοφ Ιλιου, δφο μφςτεσ κακιςμζνοι ςαν ςε Μικραϊκό δείπνο. 
Αυτζσ οι ςχζςεισ και αντιςτοιχίεσ δθλϊνουν ότι θ κφρια απεικόνιςθ ζχει μια άμεςθ 
ςχζςθ με τθν λειτουργία που τελείτο ςτον ναό ἢ καλφτερα με τα διάφορα τελετουρ-
γικά και τισ διάφορεσ ςτιγμζσ κάποιασ τελετισ. 
Σο τελετουργικό τϊν Μικραϊκϊν αδφτων περιλάμβανε, από τθν μια μεριά, τθν 
κανονιςμζνθ τελετουργία τισ λατρείασ, με τισ κακθμερινζσ κρθςκευτικζσ τθσ πρακ-
τικζσ, με τισ περιοδικζσ και τισ ετιςιεσ ιεροτελεςτίεσ τθσ και από τθν άλλθ πλευρά, 
τισ λεγόμενεσ « τελετζσ τισ μφθςθσ », ςυςχετιςμζνεσ με τθν κρθςκευτικι λατρεία. 
Σον κάκε ναό υπθρετοφςαν ζνασ ἢ και περιςςότεροι ιερείσ. Οι Μικραϊκζσ αδελφό-
τθτεσ δεν ιταν κακοδθγοφμενεσ από τουσ ιερείσ.  
Οι ιερείσ βζβαια υπιρχαν αλλά μόνον για τισ ανάγκεσ τισ λατρείασ, των οποίων τα 
ιδιαίτερα κακικοντα ιταν πικανϊσ, όπωσ και ςτθν περίπτωςθ τϊν μάγων τισ 
Περςίασ, εκείνα τισ επίβλεψθσ γιά τθν ςυντιρθςθ τισ αιϊνιασ φλόγασ, τθσ υπο-
χρζωςθσ να απευκφνουν προσ τον Ιλιο κακθμερινζσ προςευχζσ, να τελοφν τισ 
κυςίεσ ςε οριςμζνεσ θμζρεσ ἢ να φροντίηουν για τθν εκτζλεςθ τουσ εκφωνϊντασ τισ 
παραδοςιακζσ ευχζσ και να κάνουν ςπονδζσ με τθν ιερι χειρολαβι που ζπαιηε ζνα 
τόςο ςθμαντικό ρόλο ςτθν λειτουργία τοφ Αβζςτα. Κάκε ιερζασ ιταν ζνασ μφςτθσ 
που είχε ζνα ανϊτερο βακμό, εκείνον τοφ « Πατρόσ », μολονότι δεν ιταν όλοι οι « 
Πατζρεσ » ιερείσ.  



Σα ιδιαίτερα Σελετουργικά τϊν μυιςεων τελοφνταν από τουσ Πατζρεσ με τθν βοι-
κεια τϊν ιερζων, όχι όμωσ και από τον ζνα ιερζα μόνο του. 
Και ο πιο υψθλόσ βακμόσ τισ Μικραϊκισ μφθςθσ, αυτόσ τοφ « Πατρόσ », όπωσ 
είπαμε δεν ταυτίηεται με τθν ιδιότθτα τοφ ιερζα-μάγου, αλλά ιταν ανεξάρτθτοσ από 
εκείνθ. Σο Αβζςτα μάσ φανερϊνει ότι θ δφναμθ τοφ ιερατείου περιοριηόταν ςτθν 
οργάνωςθ τισ επίςθμθσ λατρείασ. Αυτό το ιερατείο δεν κα ςκεφτόταν ποτζ να 
ςυςτιςει μερικζσ αδελφότθτεσ επάνω ςτισ οποίεσ να είναι κυρίαρχο ! τθν λατρεία 
τοφ Μίκρα υπιρχε μια εβδομάδα, ςτθν οποία οι επτά θμζρεσ ιταν αφιερωμζνεσ 
ςτισ επτά πλανθτικζσ κεότθτεσ και ςτθν οποία ιταν αφιερωμζνθ κατά ιδιαίτερο 
τρόπο θ πρϊτθ θμζρα, θ θμζρα τοφ Θλίου. 
Τπιρχαν ακόμα και μερικοί εποχιακοί εορταςμοί, μεταξφ τϊν οποίων διακρίνονται 
θ γζννθςθ τοφ Θλίου, ςτο χειμερινό θλιοςτάςιο, ( 25θ Δεκεμβρίου ), κακϊσ και μια 
άλλθ ςθμαντικι γιορτι ςτθν ιςθμερία τισ άνοιξθσ, ( 21θ Μαρτίου ), επειδι ςε αυτιν 
τθν περίοδο τοφ ζτουσ φαίνεται ότι γίνονταν ςυνικωσοι μυιςεισ. 
Θ Μφθςθ ςτα Μικραϊκά Μυςτιρια είχε ζντονο το ςτοιχείο τοφ αποκρυφιςμοφ. 
Με τθν μφθςθ το νζο μζλοσ δεςμευόταν ότι δεν κα αποκαλφψει τθν εςωτερικι 
διδαςκαλία που τοφ εκμυςτθρεφτθκαν και ότι δεν κα κοινολογιςει το μυςτικό τϊν 
τελετουργιϊν ςτα οποία ςυμμετείχε. 
Θ Μικραϊκι μφθςθ ιταν πολφ επθρεαςμζνθ από τα μαγικά τελετουργικά τισ 
Ανατολισ. 
Μεταξφ τϊν προχποκζςεων, οι οποίεσ απαιτοφνταν γιά τθν μφθςθ, απαρικμοφνται 
μερικζσ « δοκιμαςίεσ » αρκετά δφςκολεσ. 
Ο Γρθγόριοσ ο Ναηιανηθνόσ μιλά περί « βαςανιςμϊν και μυςτικιςτικϊν καυτθριας-
μϊν » ςτουσ οποίουσ υποβάλλονταν οι πιςτοί τοφ Μίκρα. 
Εκείνα τα εγκαφματα δεν είναι τίποτα άλλο παρά το ςθμάδι που ζκεταν ςτο μζτωπο 
τουσ οι μυοφμενοι ςτον βακμό τοφ τρατιϊτθ όπωσ κα δοφμε παρακάτω. Σζλοσ ο 
νεομφθτοσ ατζνιηε ςτο βάκοσ τοφ Αδφτου μεγαλοπρεπι αψίδα εικονίηουςα το 
ταυροβόλιο ἢ ςκθνι τισ ταυροκτονίασ. 
φμφωνα με ζνα ςχολιαςμό τοφ Γρθγορίου τοφ Ναηιανηθνοφ, οι «βαςανιςμοί » 
ςυνίςταντο ςε δοκιμαςίεσ με τθν βοικεια τοφ νεροφ, τθσ φωτιάσ, τοφ χιονιοφ, τισ 
πείνασ, τισ δίψασ και κάποιων εκτεταμζνων αγϊνων. Σθροφςαν αναμφιςβιτθτα τθν 
νθςτεία και τθν εγκράτεια. 
Ο Λουςτίνοσ, κάτι που είναι φυςικό για ζνα χριςτιανό ςυγγραφζα, μζμφεται τισ 
τελετζσ τοφ Μίκρα για ζλλειψθ ςοβαρότθτασ, υπονοϊντασ ότι οι υποψιφιοι ςτθν 
μφθςθ εμπαίηονταν. 
Σουσ περιγράφει με τα μάτια δεμζνα ςτο μζςον ενόσ πλικουσ που ςειόταν τριγφρω 
τουσ : 
« Κάποιοι μιμοφνταν τον κρωγμό τοφ ιζρακοσ και χτυποφςαν τα φτερά τουσ. Άλλοι 
ζβγαηαν βρυχθκμοφσ όπωσ τα λιοντάρια. Κάποιοι, μεταξφ τϊν υποψθφίων, ζχοντασ 
τα χζρια δεμζνα με ζντερα κότασ, πθδοφςαν επάνω από λάκκουσ γεμάτουσ με νερό. 
Ζνα άτομο, που ζκανε τθν εμφάνιςθ του με ζνα ξίφοσ, απζκοπτε τα εντόςκια, ωσ 
κάποιοσ ελευκερωτισ ... » 
Οι πιό πολλζσ πλθροφορίεσ είναι πραγματικζσ. Οι αναςκαφζσ απζδειξαν ότι 
καταναλϊνονταν πάρα πολλά πουλερικά με τθν ευκαιρία τϊν τελετϊν τοφ Μίκρα. 
Σο τελετουργικό τϊν δεμζνων χεριϊν με ζντερα πτθνϊν ιταν πικανϊσ μια από 
αυτζσ τισ δοκιμαςίεσ που αποτελοφςαν μζροσ τισ μφθςθσ. Ο άκομψοσ χαρακτιρασ 
τοφ τελετουργικοφ επιβεβαιϊνει τθν παλαιότθτα του. 



ΟΙ ΕΠΣΑ ΒΑΘΜΙΔΕ ΣΗ ΜΙΘΡΑΪΚΗ ΜΤΗΗ 
 
Οι επτά βακμίδεσ τισ Μικραϊκισ μφθςθσ είχαν κακοριςκεί με βάςθ τοφσ επτά 
πλανιτεσ και αντιςτοιχοφςαν ςτισ επτά πλανθτικζσ ςφαίρεσ τισ οποίεσ θ ψυχι ιταν 
υποχρεωμζνθ να διαςχίςει για να φκάςει ςτθν κατοικία τϊν Μακάρων. 
Κατά ςυνζπειαν ο κακοριςμόσ τϊν επτά βακμίδων τϊν μυςτϊν δεν είναι προγενζ-
ςτεροσ τισ αςτρολογικισ επίδραςθσ τισ Βαβυλϊνασ. Από τουσ επτά βακμοφσ oι 
τρεισ πρϊτοι αποτελοφςαν τθν κατθγορία τϊν υπθρετοφντων. 
Οι κάτοχοι τϊν βακμϊν αυτϊν δεν μετείχαν τϊν μυςτθρίων ςτα οποία λάμβαναν 
μζροσ oι κάτοχοι τϊν άλλων τεςςάρων βακμϊν που αποτελοφςαν τθν κατθγορία 
τϊν μετεχόντων. 
τθν μφθςθ τοφ τρατιϊτθ ιταν γνϊςτθ θ πρόςφορα ενόσ ςτζμματοσ από δάφνθ 
επάνω ςε ζνα ξίφοσ τον οποίο αυτόσ ζπρεπε να αρνθκεί λζγοντασ « Ο Μίκρασ είναι 
το τζμμα μου ». Αυτό δεν ιταν μια ςυμβολικι απόρριψθ αλλά μποροφμε να ποφμε 
ότι με τθν μφθςθ γινόταν « τρατιϊτθσ τοφ Μίκρα » που ςιμαινε ότι τοποκετοφςε 
το Κεό ςτο επίκεντρο τισ ηωισ του. 
 

Σο ζτοσ 377 μ.Χ. ο νομάρχθσ τισ Ρϊμθσ Γράκχοσ προςθλυτιςμζνοσ πρόςφατα ςτον 
Χριςτιανιςμό, απζδειξε το ηιλο του καταςτρζφοντασ ζνα Μικραίο. 
Ο Λερϊνυμοσ γράφοντασ ςτθν Λαζτια ( Laetam ), είχε τθν χαρά να τισ αποδείξει τθν 
μικραϊκι του μόρφωςθ μνθμονεφοντασ τισ επτά βακμίδεσ τισ μικραϊκισ μφθςθσ, 
υπενκυμίηει αυτό το ευςεβζσ κατόρκωμα : « Δεν είναι άραγε αλικεια ότι ο ςυγ-
γενισ ςασ Γράκχοσ, τοφ οποίου το όνομα είναι ςυνϊνυμο με τθν ευγζνεια τϊν 
πατρικίων, τθσ εποχισ που ιταν νομάρχθσ τισ πόλθσ κατεδάφιςε και κατζςτρεψε το 
άντρο τοφ Μίκρα μαηί με όλεσ τισ κθριϊδεισ απεικονίςεισ που εξυπθρτοφςαν ςτθν 
μφθςθ τοφ Λζρακοσ, τοφ Κρφφιου, τοφ τρατιϊτθ, τοφ Λζοντοσ, τοφ Πζρςθ, τοφ 
Θλιοδρόμου και τοφ Πατρόσ, γεγονόσ για το οποίο ζλαβε το βάπτιςμα τοφ Χριςτοφ, 
και το οποίο ιταν, για να το πω ζτςι, μια εγγφθςθ τισ πίςτεωσ του ; » 
Οι επιγραφζσ επιβεβαιϊνουν λεπτομερειακά αυτιν τθν απαρίκμθςθ. Οι κθριϊδεισ 
μορφζσ αποτελοφν το ςφνολον τϊν λατρευτικϊν αντικειμζνων. ε αγάλματα και 
ανάγλυφα απεικονίηονται οι κεότθτεσ, αλλά κυρίωσ οι βακμίδεσ τϊν Μυςτϊν οι 
οποιοι ζφεραν οριςμζνα διακριτικά ςθμάδια ςχετικά με τα ονόματα τουσ . 
Ο « Λζρακασ » εμφανιηόταν ςτισ τελετουργίεσ με το κεφάλι ενόσ πουλιοφ, ενϊ ο « 
Λζοντασ » με το μουςοφδι τοφ ίδιου ηϊου. 



Ο Πορφφριοσ ςυςχετίηει τισ ηωικζσ επωνυμίεσ τϊν βακμίδων μφθςθσ με τα ςφμβολα 
τοφ ηωδίου και με τθν μετεμψφχωςθ και αναφζρει με τρόπο ςαφι ότι οι Λζρακεσ 
ιταν επικουρικοί. υνεπϊσ οι Λζρακεσ πρζπει να κεωροφνταν ότι αποτελοφςαν τθν 
κατϊτερθ βακμίδα. τισ αναπαραςτάςεισ τοφ Μίκρα τοφ Σαυροκτόνου εμφανίηεται 
ςυχνά ζνασ Λζραξ ερχόμενοσ προσ τον κεό και τον οποίον ο Μίκρασ φαίνεται κάπ-
οιεσ φορζσ ότι τον κοιτά. 
Ο Λζρακασ είναι πικανϊσ ο αγγελιαφόροσ που αποςτζλλεται ςτον Μίκρα, μάλλον εκ 
μζρουσ τοφ Θλίου, με τθν εντολι να κυςιάςει τον ταφρο. Ο ρόλοσ του ςυνιςτά μιαν 
ζνδειξθ αρκετά κακαρι τοφ υφιςταμζνου λειτουργιματοσ το οποίο τελοφςαν οι 
Λζρακεσ ςαν αγγελιοφόροι και ςαν υπθρζτεσ φροντίηοντασ για τα απαραίτθτα δίπλα 
ςτουσ μφςτεσ κατά τθν περίοδο τισ εκτζλεςθσ τισ μυθτικισ υπθρεςίασ. 
Γιά τον δεφτερο βακμό, τϊν Κρφφιων, δεν είναι ςχεδόν τίποτε γνωςτό, παρά μόνο 
ότι αυτοί φοροφςαν ζνα πζπλο κατά τισ τελετζσ και κρατοφςαν μια λυχνία. Σο 
όνομα τουσ φαίνεται ότι προερχόταν από το γεγονόσ ότι ςτισ ςυγκεντρϊςεισ τισ 
κοινότθτασ ιταν « κρυμμζνοι με ζνα πζπλο » που υποδθλϊνει ότι ιταν ανίκανοι να 
δοφν το φωσ τισ αλθκείασ ζωσ ότου να αναςθκωκεί για αυτοφσ το πζπλο τισ πραγ-
ματικότθτασ. 
φμφωνα όμωσ με άλλθ άποψθ ο δεφτεροσ βακμόσ ονομαηόταν ο Nymphus ( νυμφί- 
οσ ) και οι Κρφφιοι αποτελοφςαν μια τάξθ που εμφανίςτθκε αργότερα ςτθν ιςτορία 
τοφ Μικραϊςμοφ και είχε εκπαιδευτεί με ςτόχο να αναλάβει τθν διοίκθςθ ( κρυφοί 
αρχθγοί ) και να ςυνεχίςει τα μυςτιρια με κεκαλυμμζνο τρόπο λόγω τισ αυξανό-
μενθσ εχκρότθτασ τϊν Χριςτιανϊν, οι οποίοι είχαν αρχίςει να αποκτοφν μεγάλθ 
δφναμθ και επιρροι. 
Ο Σερτυλλιανόσ, που φαίνεται ότι γνϊριηε καλά τα μυςτιρια τοφ Μίκρα, μιλά επί 
μακρόν για τθν μφθςθ ςτον βακμό τοφ τρατιϊτθ.  
Μασ αναφζρει ςχετικά ο Σερτυλλιανόσ : 
« Καί αυτόσ ( ο δαίμων ) βαπτίηει τοφσ οπαδοφσ του καί εκείνουσ που πιςτεφουν είσ 
αυτόν υπόςχεται να τουσ αποπλφνει τον ρφπον τισ αμαρτίασ διά τινόσ βαπτίςματοσ. 
Kαι εάν θ μνιμθ μου δεν με απατά, ο Μίκρασ κζτει επίςθσ τθν ςφραγίδα του επί 
τοφ μετϊπου τϊν ςτρατιωτϊν του. εκτελεί ομοίωσ τθν κείαν ευχαριςτίαν του άρτου 
και εικονίηει τθν ανάςταςιν. ο μφςτθσ τζλοσ ανακτά τον ςτζφανον ( τθσ νίκθσ ) επί 
τοφ άκρου τοφ ξίφουσ. » 
Σο ςυμπζραςμα που εξάγεται από εδϊ είναι ότι θ μφθςθ τϊν τρατιωτϊν περι-
ελάμβανε μια βάπτιςθ με τθν ευκαιρία τισ οποίασ ζκαναν κάποιο ςθμείο ςτο 
μζτωπο τοφ μυοφμενου. 
Ο Σερτυλλιανόσ κεωρεί ότι, θ τελετουργία αυτι ςε μεγάλο μζροσ μοιάηει κατά εκ-
πλθκτικό τρόπο με το χριςτιανικό βάπτιςμα, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ εξ αιτίασ 
αυτοφ τοφ « ςθμαδζματοσ » που τθν ςυνοδεφει και το οποίο αργότερα ονομάςκθκε 
χρίςμα. 
Οι πρϊτοι ιςχυριςμοί τοφ Σερτυλλιανοφ είναι γενικισ τάξθσ, επειδι ξζρει ότι ο 
διάβολοσ βαφτίηει και άλλουσ εκτόσ από τουσ κιαςϊτεσ τοφ Μίκρα. 
Βλζπουμε λοιπόν ότι ςτθν λατρεία τοφ Μίκρα το μζτωπο τοφ Μφςτθ ςθμαδεφεται 
με ζνα ςθμάδι ςτο βάπτιςμα, όπωσ και ςτθν Χριςτιανικι Εκκλθςία. Μόνο που 
λζγεται ότι ζκαναν με ζναν πιό βίαιο τρόπο από ότι θ Χριςτιανικι Εκκλθςία. 
Διότι ςθμάδευαν τουσ μυθμζνουσ με πυρακτωμζνο ςίδερο, όταν ο Χριςτιανόσ επί-
ςκοποσ ἢ ο ιερζασ αργότερα αρκείται να κάνει με το δάχτυλό του ςτο μζτωπο τοφ 
νεοφφτου το ςθμείο τοφ ςταυροφ, ζνα ςθμάδι από λάδι που εξαλείφεται αργότερα. 



Πάντωσ θ μυςτικότθτα τϊν μυςτθρίων μάσ κάνει να κεωροφμε ότι το ςθμείο τοφ 
Μίκρα ςτο μζτωπο ιταν μάλλον ςυμβολικό και όχι πραγματικό, αλλιϊσ κα πρόδιδε 
τθν ιδιότθτα του. Ο ςκοπόσ τισ τελετουργίασ φαίνεται ότι ιταν ο ίδιοσ. 
Ο τρατιϊτθσ αφιερωνόταν ςτον Μίκρα, όπωσ ο χριςτιανόσ αφιερϊνεται ςτον 
Χριςτό. 
Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ Λζοντεσ είναι λίγεσ. 
Ο τρατιϊτθσ ειςαγόταν ςτο Μικραίο με πζνκιμουσ ιχουσ, όπου τοφ αφαιροφςαν 
όλεσ τισ τθβζννουσ και τα εργαλεία τοφ βακμοφ του πριν ςυμβολικά κανατωκεί και 
τοποκετθκεί ςε μια κλειςτι αίκουςα μεγζκουσ μικροφ νεκροκαλάμου. Εκεί τον 
υπζβαλλαν ςε κάποιεσ αυςτθρζσ δοκιμαςίεσ και κατόπιν ςθκωνόταν από τον τάφο. 
Ακολοφκωσ τοφ ενεχυρίαηαν ςτολι που αποτελείτο από τον κωνικό πίλο ( ο φρυγι-
κόσ ςκοφφοσ τϊν εικόνων τοφ Μίκρα), τον πτυχωτό μανδφα επάνω ςτον οποίο 
απεικονίηονταν τα ηϊδια, τθν ποιμενικι ράβδο ( βακτθρία ) και τον χρυςό όφθ που 
τοποκετοφςαν ςτο ςτικοσ του ωσ ζμβλθμα τισ αναγεννιςεωσ και αναγορεφςεωσ 
του ςε οπαδό τοφ Μίκρα, δεδομζνου ότι ο όφισ λόγω τισ ετθςίασ αλλαγισ τοφ δζρ-
ματοσ του κεωρείτο ωσ ςφμβολο αναγζννθςθσ. Επίςθσ ο νεόφυτοσ διδαςκόταν τα 
μυςτικά δόγματα τοφ Μικραϊςμοφ και ειδικότερα τθν κεωρία τισ Κοςμογονίασ. 
Ζπειτα κακαριηόταν ςυμβολικά από τθν αμαρτία με μζλι και τον προζτρεπαν να 
ηιςει τθν ιδανικι Μικραϊκι ηωι 'τϊν καλϊν λζξεων, τϊν καλϊν ςκζψεων και τϊν 
καλϊν πράξεων'. 
Ο Πορφφριοσ αναφερόμενοσ ςτο ίδιο πράγμα, επιβεβαιϊνει ότι χρθςιμοποιοφςαν 
μζλι ςτθν κακιζρωςθ τϊν Λεόντων βάηοντασ μζλι ςτθν γλϊςςα και χφνοντασ μζλι 
ςτα χζρια τουσ. 
Κατά τον Γρθγόριο Νανηιανηθνό, ο αυτοκράτωρ Λουλιανόσ μετά τθν αποςταςία του 
από τον χριςτιανιςμό, πριν αγγίξει τον άρτο τισ κείασ Ευχαριςτίασ κακάριηε τα 
χζρια του με μζλι. 
Από τθν ενζργεια αυτιν φαίνεται ότι ιταν μυθμζνοσ ςτα Μυςτιρια τοφ Μίκρα. 
Μια άλλθ πλθροφορία πολφ ςθμαντικι περί τϊν τελουμζνων κατά τον βακμό τοφ 
Λζοντοσ, μασ παρζχει και πάλιν ο Πορφφριοσ ( Περί αποχισ εμψφχων IV, 16, 1-0 ). 
Κατ’ αυτόν θ ιερουργία γινόταν δια τισ επικζςεωσ επί τοφ ςϊματοσ τοφ μυοφμενου 
διαφόρων δερμάτων ηϊων όπωσ γινόταν και ςτα Αιγυπτιακά Μυςτιρια. 
Με αυτό αναμφίβολα ςυμβολιηόταν ότι ο μυοφμενοσ γινόταν κυρίαρχοσ τϊν υπό 
τϊν ηϊων εκείνων αλλθγορουμζνων φυςικϊν δυνάμεων καί πεδίων τισ εκδθλϊ-
ςεωσ. 
Κατά άλλθ εκδοχι, ο τφποσ αυτόσ μπορεί να ςθμαίνει τθν υπό τοφ μφςτου επανά-
κτθςθ τϊν κατά τθν πτϊςθ αυτοφ ςτθν φλθ Πνευματικϊν δυναμικϊν ιδιοτιτων που 
ζχουν απολεςκεί. Οι ιδιότθτεσ αυτζσ, που είναι ςυνυφαςμζνεσ με τθν ομαλι και 
αλϊβθτο λειτουργία τϊν διαφόρων υπεράνω τοφ υλικοφ ςϊματοσ υποςτάςεων τοφ 
ανκρϊπου, είναι το εχζγγυο τισ αφυπνίςεωσ τϊν λεπτοφυϊν ρευμάτων τοφ αορά-
του οργανιςμοφ ( Ka - αικερικό ) και τισ εκδιλωςθσ τϊν υπερβατικϊν ικανοτιτων 
τοφ Πνεφματοσ και τοφ Νοφ. 
Τποκζτουμε λοιπόν ότι τα αναφερόμενα ςτον Ποιμάνδρθ για τον Σριςμζγιςτο Ερμι 
( περί εγκατάλειψθσ ελαττωμάτων ), είναι αντιγραφι τισ Αιγυπτιακισ και Μικραϊ-
κισ παράδοςθσ. Χρθςιμοποιοφςαν επίςθσ μζλι και ςτθν επόμενθ μυθτικι βακμίδα, 
εκείνθ τοφ « Πζρςθ ». 
φμφωνα με τα λεγόμενα τοφ Πορφφριου, το μζλι δεν ζχει μόνο μια κακαρτικι 
ιδιότθτα αλλά και ικανότθτα ςυντιρθςθσ. 



Όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, θ χριςθ τοφ μζλιτοσ δικαιολογείται από 
τον υψθλό βακμό τισ μφθςθσ και υποτίκεται ότι αυτόσ ο βακμόσ τισ μφθςθσ είχε 
κεςπιςτεί για να κυμίηει τθν Περςικι καταγωγι τισ Μικραϊκισ λατρείασ, κακϊσ και 
για να ςυμπεριλάβει τουσ ξζνουσ προςιλυτουσ ςτο Περςικό ζκνοσ. 
Μετά τον βακμό τοφ Πζρςθ ακολουκοφςε εκείνοσ ο τοφ Θλιοδρόμου. Όπωσ και ο 
Μίκρασ, ο ςυγκεκριμζνοσ μφςτθσ ιταν εξομοιωμζνοσ με τον Ιλιο. Αυτόσ δεν ζτρεχε 
μπροςτά από τον Ιλιο αλλά ανζβαινε μαηί του ςτο άρμα του. Θ αντίςτοιχθ μυκικι 
ςκθνι φιγουράρει ςυχνά ςτουσ μικροφσ πίνακεσ τϊν ανάγλυφων. Από το άρμα του 
ο ιλιοσ απλϊνει το χζρι του προσ τον Μίκρα ο οποίοσ ανεβαίνει δίπλα του. Ο Μίκ-
ρασ λοιπόν ιταν ο πρϊτοσ του Θλιοδρόμοσ, όπωσ επίςθσ ιταν και ο πρϊτοσ Πζρςθσ. 
τθν οικονομία τϊν μυςτθρίων και ςτθν αςτρολογικι τουσ ερμθνεία ο βακμόσ 
αυτόσ, υπεράνω τοφ οποίου δεν υπάρχει παρά μόνον ο ανϊτατοσ βακμόσ, παρου-
ςιάηει τον μφςτθ ςτον δρόμο προσ τον ουρανό όπου δεν τοφ μζνει πια παρά μόνον 
να ειςδφςει εκεί μαηί με τον Μίκρα για να αγγίξει τθν ςφαίρα τθσ Κεότθτασ. 
Θ μυκικι ςκθνι παρουςιάηει πικανϊσ τθν ανάβαςθ-ανάλθψθ τοφ Μίκρα ςτον 
ουρανό μετά το πζρασ τϊν κατορκωμάτων του και αναπαριςτά τθν υποδοχι τϊν 
εκλεκτϊν ςτον ουρανό τοφ Αχοφρα Μάηδα. 
Εδϊ δεν γίνεται λόγοσ για ευτυχία ςτον κάτω κόςμο, τθν κατοικία τϊν κνθτϊν, αλλά 
για τθν ευτυχία τοφ ουρανίου κόςμου, τισ ςφαίρασ τοφ αιωνίου φωτόσ. 
Ο ανϊτατοσ βακμόσ ιταν εκείνοσ τοφ Πατρόσ, τοφ οποίου θ τάξθ ςτθν ιεραρχικι δια 
βάκμιςθ αντιςτοιχοφςε με εκείνθ τοφ Μίκρα ςτον ουρανό. 
τθν αρχι οι Πατζρεσ ιταν πικανϊσ οι πιο θλικιωμζνοι, οι ςοφοί γζροντεσ, οι τθρθ-
τζσ τϊν ιερϊν παραδόςεων τισ φυλισ και ςτθν βακμίδα τϊν μυςτθρίων ιταν οι 
πλιρωσ μυθμζνοι, εκείνοι τϊν οποίων θ κοινωνία με τον Μίκρα ιταν πλιρθσ. 
Επικεφαλισ τουσ ιταν ο “ Πατιρ Πατζρων ”, ο αδιαφιλονίκθτοσ μεγάλοσ Μυςταγω-
γόσ τϊν τελετϊν τισ μφθςθσ και πνευματικόσ οδθγόσ ολόκλθρθσ τισ κοινότθτασ που 
ιταν διαβακμιςμζνθ ςε διαφορετικζσ. 
Σα ςωηόμενα ςιμερα ςτα διάφορα μουςεία Μικραϊκά μνθμεία, υποδεικνφουν ότι θ 
ακαναςία τισ Ψυχισ περιλαμβανόταν μεταξφ τϊν όςων διδάςκονταν κατά τθν 
Μικραϊκι μφθςθ. Κατά τθν τελικι μφθςθ ο νεόφυτοσ εκπροςωποφςε ςε δεδομζνθ 
ςτιγμι ζνα νεκρό άτομο, κατά τα πρότυπα τοφ Χιράμ, τοφ οποίου θ επάνοδοσ ςτθν 
ηωι ςυμβόλιηε τθν ανάςταςθ. 
Εικόνεσ τοφ νεκροφ αυτοφ βρίςκονται ςε πολλά διαςωκζντα μνθμεία αλλά και περί-
απτα. 
Από τθν μαρτυρία τοφ Πορφφριου ςυνάγεται επίςθσ ότι τα Μικραϊκά Μυςτιρια, ςε 
ζνα τϊν βακμϊν τουλάχιςτον περιζγραφαν τθν κάκοδο τϊν ψυχϊν ςτον Άδθ και 
από εκεί τθν άνοδο των δια τισ οποίασ απελευκερϊνονταν από τον νόμο τισ μετεμ-
ψυχϊςεωσ, ενϊ θ Μικραϊκι κρθςκεία δίδαςκε ότι oι ανκρϊπινεσ ψυχζσ «επενδφον-
ται» ςϊματα παντόσ είδουσ. Ζτςι και ςτα Μικραϊκά Μυςτιρια τθ βάςθ αποτελοφςε 
θ ιδζα τισ αναγεννιςεωσ που είναι το μυςτικό όλων τϊν μυςτθριακϊν δογμάτων. 
Ο Κζλςοσ, όπωσ αναφζρει ο Ωριγζνθσ, μιλά περί ψυχϊν ανερχομζνων και κατερ-
χομζνων τισ πλανθτικζσ ςφαίρεσ και λζει ότι κατά τθν μφθςθ ςτα Μικραϊκά Μυςτθ-
ρια το δόγμα αυτό παριςτάνετο από μια κλίμακα θ οποία είχε επτά πφλεσ που ανα-
λογοφςαν προσ τουσ πλανιτεσ Κρόνο, Αφροδίτθ, Δία, Ερμι, Άρθ, ελινθ και Ιλιο, 
ενϊ ςτθν κορυφι τθσ θ ογδόθ και τελευταία ςυμβόλιηε τθν απολφτρωςθ τισ Ψυχισ 
- * ςχιμα +. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ζτςι βλζπουμε ότι ςυμβολικά θ θλικία τϊν διδαςκάλων τεκτόνων είναι 7 επτά ετϊν. 
τθν μφθςθ τϊν Κακαγιαςμζνων 30ο υπάρχει μια διπλι κλίμακα με 7  επτά βατιρεσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
τθν μφθςθ τοφ 28ο  Prince Adept υπάρχουν 7 λαμπτιρεσ ςφμβολα τϊν 7 πλανθτϊν. 
Οι 7 αυτοι λαμπτιρεσ δεν είναι παρά τα 7 κατϊτερα ςεφιρόκ τοφ Δζνδρου τισ Ηωισ 
ςτθν Καμπαλά δια τϊν οποίων κατζρχονται οι ψυχζσ προσ ενςάρκωςθ και κατόπιν 
ανζρχονται προσ τθν κζωςθ. Όκεν λζει ο Πατιρ τϊν Πατζρων : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" Δεν επζςτη ακόμη η ϊρα, αν αυτή μζλλει, να ζλθη ποτζ, κατά την οποίαν θά 
είςδυςησ πζραν τϊν επτά λαμπτήρων, οί όποιοι ακτινοβολοφν πρό τοφ θρόνου, εισ 
κόςμον εκτεινόμενον πζραν τϊν ορίων τήσ αντιλήψεωσ ςου, διά να αντικρφςησ εκεί 



πρόςωπον πρόσ πρόςωπον τό Όν, τό άνευ μορφήσ καί ονόματοσ, τό οποίον κείται 
όπιςθεν όλων τϊν μορφϊν καί όλων τϊν ονομάτων. Αλλά δφναςαι καί ήδη να δι-
είδησ αυτό, είσ τάσ πρωτεφουςασ αυτοφ εκδηλϊςεισ, τήν λάμψιν τοφ φωτόσ είσ τόν 
φυςικόν κόςμον, τό βαςίλειον τοφ νόμου είσ τό ηθικόν κόςμον."  
Γιά τθν ερμθνεία τϊν Μυςτθρίων αυτϊν γράφθκαν πολλά και διάφορα.  
Αρχαίοι ςυγγραφείσ βρίςκουν ςτενι ςχζςθ μεταξφ αυτϊν και τοφ ηωδιακοφ κφκλου 
λόγω τισ μεγάλθσ επιδράςθσ τισ αςτρολογίασ επί τοφ Μικραϊςμοφ. 
Κατά τον Νικόλαο Λοφβαρι ( 1887-1961, κεολόγο, κακθγθτι Πανεπιςτθμίου και 
Σζκτονα ) πικανότερθ είναι θ ερμθνεία τοφ Κζλςου ςφμφωνα με τθν οποία οι επτά 
βακμοί τισ μυιςθσ ανταποκρίνονται ςτισ επτά πλανθτικζσ ςφαίρεσ διά τϊν οποίων 
διζρχεται θ ψυχι ζωσ ότου φτάςει ςτθν χϊρα τϊν Μακάρων. 
Κρίνοντασ από τα ερείπια που ανακαλφφκθκαν ςτουσ τόπουσ όπου τελοφνταν 
κυςίεσ, φαίνεται ότι αυτζσ ιταν αρκετά πολυάρικμεσ ςτθν λατρεία τοφ Μίκρα. Οι 
αναςκαφζσ φανζρωςαν πλθκϊρα ςιδερζνιων, ορειχάλκινων και μπροφντηινων μαχ-
αιριϊν και ακόμα μερικζσ αλυςίδεσ που χρθςιμοποιοφνταν πικανϊσ για το δζςιμο 
τϊν κυμάτων. 
Κυςιάηονταν βόδια, πρόβατα, κατςίκεσ, κότεσ και κάποιεσ φορζσ άγρια ηϊα, όπωσ 
για παράδειγμα αγριόχοιροι. 
Θ πρϊτθ κυςία ιταν θ κυςία τοφ ταφρου που τελζςκθκε προςωπικά από τον ίδιο 
τον Μίκρα και οι πιςτοί του ςυνζχιςαν το παράδειγμα του. Κρατϊντασ τον με το ζνα 
χζρι από τα κζρατα, βφκιςε με το άλλο ςτθν καρδιά του ( ςε άλλεσ παραςτάςεισ 
ςτον τράχθλο ) το μαχαίρι που ζφερε. Και τότε ζλαβε χϊρα ζνα αςφνθκεσ γεγονόσ. 
Από το ςϊμα τοφ κνιςκοντοσ ηϊου βλάςτθςαν όλα τα ιαματικά βότανα και τα 
φυτά, τα οποία κάλυψαν με το πράςινο τουσ χρϊμα τθν γθ. 
Από τον νωτιαίο του μυελό βλάςτθςαν τα ςιτθρά από τα οποία παραςκευάηεται ο 
άρτοσ και από το αίμα του θ άμπελοσ θ οποία παρζχει το ιερό ποτό τϊν μυςτθρίων, 
τον οίνο. 
Αλλά το πνεφμα τοφ κακοφ καιροφυλακτϊντασ, απζςτειλε τα πλάςματα του γιά να 
απομυηιςουν από το κνιςκον ηϊο τθν πθγι τισ ηωισ, ο ςκορπιόσ, το μυρμιγκι και 
ο όφισ, προςπάκθςαν να καταφάγουν τα γεννθτικά όργανα τοφ γόνιμου ηϊου και 
να πιοφν το αίμα του. Δεν πζτυχαν όμωσ ςτον ςκοπό τουσ και το καφμα ολοκλθρϊ-
κθκε. 
Από το ςπζρμα του, που ςυγκεντρϊκθκε και κακαρίςτθκε από τθν ελινθ, γεννι-
κθκαν όλα τα είδθ τϊν ωφζλιμων ηϊων. Θ ψυχι τοφ ταφρου, υποςτθριηόμενθ υπό 
τοφ κυνόσ, ανεβαίνοντασ μζχρι τουσ κεοφσ, ζγινε το πνεφμα που προςτατεφει τα 
κοπάδια. 
Ζτςι ο ταυροβόλοσ ιρωασ, διά τισ επενζργειασ του επί τισ χαοτικισ φλθσ διά μζςου 
τισ τελετουργικισ κυςίασ, κατζςτθ ο Δθμιουργόσ όλων τϊν χρθςίμων όντων και από 
τον κάνατο τοφ ςυμβολικοφ ηϊου αποκαταςτάκθκε μία νζα και γόνιμθ ηωι επάνω 
ςτθν Γθ. 
Όμωσ το πνεφμα τοφ κακοφ, ο Αριμάν, εξοργίηεται και εξαπολφει κατά τοφ ανκρω-
πίνου γζνουσ διάφορεσ πλθγζσ. Από τα κακά όμωσ αυτά ςϊηει τουσ ανκρϊπουσ ο 
Μίκρασ, ο οποίοσ με το τζλοσ τισ αποςτολισ του επάνω ςτθν γθ, ανζρχεται εισ τοφσ 
ουρανοφσ επιβαίνοντασ ςτο άρμα τοφ Θλίου. 
Εκεί ςτισ ουράνιεσ περιοχζσ, αρχάγγελοσ πλζον τϊν αγακοποιϊν δυνάμεων, ο Μίκ-
ρασ ςυνεχίηει τον αγϊνα εναντίον τϊν πονθρϊν και κακοποιϊν πνευμάτων. Θ πάλθ 
αυτι επάνω ςτθν γθ αντικατοπτρίηεται ςτισ καρδιζσ, ςτον ψυχιςμό τϊν ανκρϊπων. 



Θ πιό γνωςτι Μικραϊκι αναπαράςταςθ τισ κυςίασ τοφ ταφρου είναι θ εξισ : 
« Μζςα ςε ζνα ςπιλαιο φαίνεται ο ταφροσ πεςμζνοσ ςτθν γθ, με τα μπροςτινά 
πόδια διπλωμζνα κάτω από αυτόν και με τα πιςινά του πόδια τεντωμζνα. 
Ο Μίκρασ ςτζκεται ζχοντασ καβαλιςει το ηϊο με το αριςτερό του γόνατο διπλωμζ-
νο και με το δεξί του πόδι απλωμζνο πάνω από το δεξιό μποφτι τοφ ταφρου. 
Με το αριςτερό του χζρι τραβάει προσ τα πάνω το πεςμζνο ηϊο, τοφ οποίου το κεφ-
άλι ςτρζφεται προσ τον ουρανό, και με το δεξί του χζρι τοφ χϊνει ςτο πίςω μζροσ 
τοφ τραχιλου ζνα μικρό ςπακί. Ο Μίκρασ ο ίδιοσ ζχει το κεφάλι του γυριςμζνο, ςαν 
να κοιτάηει πίςω. Ζνασ Λζρακασ που υπάρχει ςτα αριςτερά του ςκφβει προσ αυτόν. 
τθν αριςτερι γωνία εμφανίηεται ςυχνά θ φιγοφρα τοφ Ιλιου, ενϊ ςτθν δεξιά τισ 
ελινθσ. 
το κάτω μζροσ φαίνεται ζνασ ςκφλοσ να ορμά προσ το αίμα που αναβλφηει από τθν 
πλθγι και το ίδιο κάνει ζνα φίδι. Ζνασ ςκορπιόσ πιάνει με τισ δαγκάνεσ του τοφσ 
όρχεισ τοφ ετοιμοκάνατου ηϊου και το τςιμπάει με τθν άκρθ τισ λαβισ. Κάποιεσ 
φορζσ ςυμμετζχει ςτθν ςκθνι και ζνα μυρμιγκι. Άλλοτε κάτω από τον ταφρο παρ-
ιςτάνεται ζνασ κρατιρασ βάηο με δφο λαβζσ και ζνα λιοντάρι φαίνεται να κοιτάηει ἢ 
να πίνει από αυτό, ενϊ το φίδι φαίνεται να κάνει το ίδιο πράγμα από τθν αντίκετθ 
μεριά. 
Από τθν μια και τθν άλλθ πλευρά ςτζκονται δφο νζοι άνδρεσ, από τουσ οποίουσ ο 
ζνασ κρατάει υψωμζνο δαυλό και ο άλλοσ κρατάει δαυλό ςτραμμζνο προσ τθν Γθ - 
ςχιματα.  

Είναι ντυμζνοι όπωσ και ο Μίκρασ και φζρουν ςτο κεφάλι τουσ το ίδιο είδοσ ςκοφ-
φου. αν μια τελευταία λεπτομζρεια, θ οποία πικανϊσ δεν είναι και θ λιγότερο 
ςθμαντικι, θ ουρά τοφ ταφρου, ςθκωμζνθ πίςω, τελειϊνει με ςτάχυα ». 
Σα ανάγλυφα ςυνιςτοφν μια μαρτυρία τοφ γεγονότοσ ότι για τον Μίκρα και τον 
ταφρο πρωταρχικά υπιρχε ζνασ ολόκλθροσ μυςτικόσ κρφλοσ. 
Θ παράδοςθ Aβζςτα διατιρθςε το κρφλο για τον κυςιαηόμενο ταφρο ςτισ αρχζσ τοφ 
κόςμου από τον οποίο εμφανίςκθκαν οι πλανιτεσ. 
Ο ταφροσ που ςκοτϊκθκε από τον Μίκρα ιταν ο κεϊκόσ ταφροσ θ κυςία του οποίου 
κα πραγματοποιείτο, ςφμφωνα με τθν πίςτθ τοφ Aβεςτα, ςτο τζλοσ τϊν χρόνων από 
το χζρι τοφ ωτιροσ ( αοςυάντ ). 



Σότε το λίποσ τοφ κεϊκοφ ταφρου, αναμεμειγμζνο με το χυμό τοφ λευκοφ φυτοφ 
Χαόμα, κα γινόταν για τουσ εκλεκτοφσ το ποτό τισ ακαναςίασ. Ζτςι ο Μίκρασ που με 
τθν κυςία τοφ ταφρου ζγινε δθμιουργόσ κα γινόταν και ςωτιρασ. 
Θ ςκθνι τισ κυςίασ τοφ ταφρου που κυνθγιζται και κανατϊνεται αποδεικνφει τθν 
αρχαιότθτα τοφ μφκου που αντιςτοιχεί ςτισ ςυνικειεσ ενόσ λαοφ ο οποίοσ αςχο-
λείτο με το κυνιγι. 
φμφωνα με τον μφκο θ εντολι τοφ Ορμοφη να κανατωκεί ο ταφροσ μεταφζρκθκε 
ςτον Μίκρα από τον κόρακα – Λζρακα και ότι ο Μίκρασ παρά τθν κζλθςθ του τθν 
εκτζλεςε. 
Οι δορυφόροι τοφ Αριμάν, ο ςκορπιόσ, το μυρμιγκι και το φίδι, εκείνα που προς-
πακοφςαν να δθλθτθριάςουν ἢ να ρουφιξουν το ςπζρμα τισ ηωισ, δεν κατάφεραν 
να το κάνουν. Οι δφο δαδοφχοι είναι οι αντικαταςτάτεσ τοφ Μίκρα. 
Ο ζνασ δαδοφχοσ εκπροςωπεί τον ιλιο ο οποίοσ ανεβαίνει προσ το μεςουράνθμα ἢ 
τθν θμζρα που προχωρεί από το χειμερινό θλιοςτάςιο μζχρι τθν ιςθμερία τισ 
άνοιξθσ και ο άλλοσ εκπροςωπεί τον ιλιο ςτθν παρακμι του ἢ τθν θμζρα που 
μικραίνει - * ςχιμα +. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Σα ςτάχυα ςτθν ουρά τοφ ταφρου μασ φανερϊνουν ότι το ςιτάρι που φτιαχνόταν το 
ψωμί τοφ δείπνου προζρχεται από τον κυςιαςμζνο ταφρο. 
Θ κυςία τοφ ταφρου τοποκετικθκε ςτισ αρχζσ τοφ χρόνου ςαν αρχι τισ ηωισ ςτθν 
γθ ακριβϊσ γιατί θ αποςτολι τθσ ιταν να προκαλζςει τθν αναγζννθςθ τισ Φφςθσ. 
Ασ μθν ξεχνάμε ότι ο ταφροσ που κυςιαηόταν κάκε ζτοσ δεν ιταν ζνα ςυνθκιςμζνο 
ηϊο. 
Ιταν μια εκδιλωςθ τισ Παγκόςμιασ ηωισ και θ πιο τζλεια ζκφραςι τθσ. ε αυτιν 
ιταν ςυμπυκνωμζνεσ, ασ ποφμε, οι ιδιότθτεσ τθσ και γιά αυτό με τθν μεςολάβθςθ 
τισ κυςίασ αυτζσ οι ιδιότθτεσ μποροφςαν να διαδοκοφν ςε ολόκλθρθ τθν Φφςθ. 
Ζτςι κεωρείτο ο πρωταρχικόσ ταφροσ και το κφμα που κυςιαηόταν ετθςίωσ ιταν 
ςτθν πραγματικότθτα κεϊκό, επειδι ο πρωταρχικόσ ταφροσ ιταν κατ’ εξοχι κεϊκόσ. 
Όςο για τισ ςυνκικεσ τισ κυςίασ του, ιταν το ίδιο νεφελϊδεισ όπωσ και ο ταφροσ ο 
ίδιοσ. 
Ωςτόςο θ κυςία τοφ ταφρου, τοφ οποίου ο μφκοσ φαίνεται ότι ςυςχετίηεται ςτενά 
με το ιερό δείπνο τϊν μυςτϊν, δεν είχε διόλου τθν ζννοια τοφ να παρζχει κρζασ για 
αυτό το γεφμα. 
Ο ταφροσ τισ εςχατολογικισ κυςίασ δεν πρζπει οφτε καν να τεμαχίςτθκε για να 
τραφοφν οι εκλεκτοί. Θ ηωι εξιλκε από το ςϊμα του για να μεταδοκεί ςτθν γθ. 
Λζγεται μόνον ότι το λίποσ του μπικε ςαν ςυνκετικό ςτο ποτό τισ ακαναςίασ.  
 



Όπωσ ςτθν Βεδικι μυκολογία το ουράνιο όμα είναι το ςπζρμα ηωικοφ κφματοσ και  
ταυτιςμζνο με το φεγγάρι, ζτςι και το Περςικό Χαόμα είναι το ςπζρμα τοφ πρωτ-
αρχικοφ Σαφρου. Οι μφκοι αυτοί αφινουν να εννοθκεί ότι ςτο τελετουργικό τοφ 
Μίκρα, το κρζασ τοφ κυςιαςμζνου ταφρου ςτθν μεγάλθ κυςία δεν τρωγόταν ποτζ. 
τα ςυςτατικά τοφ μικραϊκοφ δείπνου περιλαμβάνετο μόνον θ κεϊκι ουςία τοφ ταφ-
ρου και όχι θ φυςικι του μορφι και ουςία. 
Ο Σερτυλλιανόσ λζει ότι ο διάβολοσ ςφςτθςε ςτα πλαίςια τισ λατρείασ τοφ Μίκρα 
τθν προςφορά τοφ ψωμιοφ, όμωσ θ προςφορά αυτι απαντάται ςχεδόν παντοφ ςτισ 
αρχαίεσ λατρείεσ. 
Σο ότι το ςυγκεκριμζνο Μικραϊκό τελετουργικό είχε μια μεγάλθ ομοιότθτα με το 
χριςτιανικό αντίςτοιχο αυτό οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι θ προςφορά ςτθν Μικραϊκι 
λατρεία δεν ιταν μια απλι προςφορά, αλλά αποτελοφςε το Μικραϊκό ιςοδφναμο 
τοφ Χριςτιανικοφ δείπνου και λάμβανε χϊρα ςε ςυνκικεσ απολφτωσ όμοιεσ με 
εκείνεσ ςτισ οποίεσ ςτισ οποίεσ τελείται το Xριςτιανικό δείπνο. 
Αυτι θ ςχζςθ εξζπλθξε ιδθ τον άγιο Λουςτίνο, ο οποίοσ όπωσ και ο Σερτυλλιανόσ, 
ζηθςε αρκετά κοντά για πολφ καιρό τον παγανιςμό πριν προςθλυτιςτεί ςτθν πίςτθ 
τοφ Χριςτοφ. 
Περιγράφοντασ το χριςτιανικό δείπνο, ςτο οποίο δεν ζπαιρναν μζροσ παρά μόνον οι 
βαπτιςμζνοι πιςτοί, ο Λουςτίνοσ λζει ότι το ψωμί και θ κοφπα με το κραςί δεν κεω-
ροφνται ότι είναι κοινό ψωμί και ποτό. 
Όπωσ ο Χριςτόσ, μζςω τισ δφναμθσ τοφ Κεϊκοφ Λόγου, απζκτθςε ςϊμα και αίμα για 
τθ ςωτθρία τϊν ανκρϊπων, το ίδιο και θ τροφι θ οποία πρζπει να κρζψει το ςϊμα 
και το αίμα τοφ πιςτοφ είναι εξαγιαςμζνθ με τθν προφορά τισ ευχαριςτιακισ προ-
ςευχισ και ζγινε ςϊμα και αίμα τοφ Ενςαρκωμζνου Λόγου, όπωσ βλζπουμε ςτισ 
Πράξεισ τϊν Αποςτόλων. 
Ο Λουςτίνοσ που γνϊριηε τζλεια τθν Μικραϊκι λατρεία, τα τελετουργικά και τισ 
μορφζσ τθσ, ερμθνεφει το Μικραϊκό δείπνο με τον εξισ τρόπο : 
« Όπερ καί ζν τοίσ τοφ Μίκρα μυςτθρίοισ παρζδωκαν γίνεςκαι μιμθςάμενοι oι 
πονθροί δαίμονεσ. ότι γάρ άρτοσ καί ποτιριον φδατοσ τίκεται εν ταισ τοφ μυουμζ-
νου τελεταίσ μετ’ επιλόγων τινϊν ἢ επίςταςκε ἢ μακείν δφναςκε ». 
Οι μικραϊκοί τφποι ειχαν κάποιεσ μυςτικζσ εκφράςεισ ανάλογεσ με το : « αυτό είναι 
το ςϊμα μου και αυτό είναι το αίμα μου », που κυμίηουν τθν υψθλι ςθμαςία τισ 
Κείασ Ευχαριςτίασ. Μπροςτά ςτουσ μφςτεσ ιταν τοποκετθμζνα ψωμιά και ςτθν 
ςυνζχεια τοφσ προςφζρονταν οι κοφπεσ. Οι ιερζσ ευχζσ προφζρονταν μάλλον από 
τον « Πατζρα τϊν Πατζρων ». 
Θ αναλογία ιταν αξιοςθμείωτθ, επειδι το ψωμί και το ποτό αναπαριςτοφςαν τθν 
ουςία τοφ μυςτικιςτικοφ ταφρου, τοφ κεϊκοφ ταφρου, τον οποίο κυςίαςε ο Μίκρασ. 
Και αυτι θ ςχζςθ δεν ιταν οφτε αμυδρι οφτε υπονοοφμενθ. Πικανϊσ εκφραηόταν 
κατθγορθματικά και επειδι ο Λουςτίνοσ τθν γνϊριηε, ιταν εντυπωςιαςμζνοσ από 
αυτιν και δεν μποροφςε να μθν διακρίνει ςε αυτιν μια πίςτθ και μια λειτουργικι 
οικονομία ςε ζνα ςφνολο παρόμοιο με τθν χριςτιανικι πίςτθ και λειτουργία. 
Αναγκαςμζνοσ να εξθγιςει μια τζτοια αντιςτοιχία και γνωρίηοντασ ότι τα τελετουρ-
γικά τϊν μυςτθρίων δεν ιταν κακόλου μια απομίμθςθ τϊν πρόςφατθσ θμερομθνίασ 
χριςτιανικϊν τελετϊν, μζμφεται τθν μίμθςθ τοφ ευχαριςτιακοφ δείπνου ότι δικεν 
γίνεται από δαίμονεσ. 
Σα Μυςτιρια τοφ Μίκρα ιταν μια « κρθςκεία » επιβλθτικι. 



Ο κεόσ ιταν νζοσ, όμορφοσ, γενναίοσ, ακθλίδωτοσ και κιρυττε μια αυςτθρι θκικι 
τθν οποίαν αυτόσ πρϊτοσ ακολουκοφςε και επιπλζον ιταν ο μόνοσ Κεόσ-ωτιρασ 
που δεν πζκαινε. 
Σο τζλοσ τοφ Μικραϊςμοφ, όπωσ και άλλων μυςτθριακϊν κρθςκειϊν, επιλκε με τθν 
αναγνϊριςθ τοφ Χριςτιανιςμοφ ωσ επίςθμθσ κρθςκείασ, πικανόν επειδι δεν μπό-
ρεςε να αφομοιϊςει τθν Ελλθνικι φιλοςοφία και ίςωσ να προςαρμοςτεί ςτισ απαι-
τιςεισ τϊν καιρϊν. 
Σελικά ο Mικραϊςμόσ εξαλείφκθκε πρϊτα από τθν Ευρϊπθ και αργότερα από τθν 
Μικρά Αςία αφινοντασ ελεφκερο το πεδίο για το άςτρο τοφ Χριςτιανιςμοφ που τότε 
ανζτειλε δεδομζνου ότι με τθν δφναμθ τοφ κράτουσ από πίςω τουσ οι χριςτιανοί δεν 
ζχαςαν κακόλου χρόνο επιτικζμενοι και καταςτρζφοντασ το κάκε τι που δεν ιταν « 
δικό τουσ ». 
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ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ 
( Κεολογικι χολι Α.Π.Κ. ) 

Η Θεώρηςη τοφ Κόςμου ςτην Λατρεία τοφ Μίθρα : 
Μία προςέγγιςη ςφμφωνα με τισ αρχέσ γνωςιακών θεωριών 
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