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Εισαγωγή 

 

1. Λατρεία του Μίθρα: Η ιδιαίτερη περίπτωση των μυστηρίων του 
 

Η λατρεία του Μίθρα ανήκει στις μυστηριακές λατρείες που αναδύθηκαν κατά την 

ελληνιστική εποχή ως μία νέα μορφή θρησκευτικότητας. Οι κατακτήσεις του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, που είχαν ως συνέπεια την πολιτική ενοποίηση ολόκληρου 

του τότε γνωστού κόσμου, προκάλεσαν δομικές αλλαγές τόσο στην πολιτική και 

κοινωνική οργάνωση της ελληνιστικής οικουμένης όσο και στην αντίληψη του 

κόσμου και στον τρόπο που οι άνθρωποι της εποχής αντιλαμβάνονταν τη θέση και το 

ρόλο τους μέσα σε αυτόν.1 Στο πλαίσιο αυτό, οι μυστηριακές λατρείες διαμόρφωσαν 

βασικές και άρτια συγκροτημένες εικόνες και υποθέσεις για τον κόσμο και την 

κοσμική τάξη και παρείχαν μια νέα στρατηγική ύπαρξης και δράσης, η οποία όμως 

προοριζόταν και αποκαλυπτόταν μόνο στους μυημένους.2

 Η λατρεία του Μίθρα ήταν μία από αυτές τις λατρείες, η οποία διαδόθηκε σε 

όλη σχεδόν τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατά τους τρεις πρώτους μ.Χ. αιώνες. Στη 

σύγχρονη έρευνα έχει επικρατήσει ο όρος Μιθραϊσμός για την περιγραφή της 

συγκεκριμένης λατρείας, ενώ οι πιστοί της ορίζονται ως Μιθραϊστές. Ωστόσο, οι όροι 

αυτοί δεν συμπίπτουν με τον τρόπο που οι ίδιοι οι ακόλουθοί της όριζαν τόσο τους 

εαυτούς τους όσο και τη λατρευτική κοινότητα στην οποία εντάσσονταν. Όπως 

διαφαίνεται από τις πηγές, τουλάχιστον κατά την ύστερη αρχαιότητα, η λατρεία ήταν 

γνωστή ως τα μυστήρια του Μίθρα3, ενώ οι μυημένοι αναφέρονταν όχι με κάποιον 

συμβατικό όρο, αλλά, περισσότερο εξατομικευμένα κατά περίπτωση, ως λάτρεις του 

                                                 
1 Για τις αλλαγές που προκάλεσαν οι κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου στον πολιτικό, κοινωνικό 
και οικονομικό τομέα, καθώς και για τα γενικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής εποχής βλ.. Nock, A. 
D., Conversion: The Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine of Hippo 
(London, 1933), σελ. 99-102 · Gehrke, J, Ιστορία του Ελληνιστικού Κόσμου (μετάφρ. Α. Χανιώτης) 
(Αθήνα, 2003), σελ. 110-149 · Παχής, Π.,  Ίσις Καρποτόκος, Οικουμένη, Προλεγόμενα στο συγκρητισμό 
των ελληνιστικών χρόνων, τ. 1 (Θεσσαλονίκη, 2003), σελ. 29-42, 64-68 · Martin, H. L., Οι Θρησκείες 
της Ελληνιστικής Εποχής (μετάφρ. Δ. Ξυγαλατάς) (Θεσσαλονίκη, 2003), σελ. 85-102· Παχής, Π., 
“Προλεγόμενα στην Μελέτη των Θρησκειών της Ελληνιστικής Εποχής”, in Martin, H. L., Οι 
Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 11-73  
2 Martin, H. L., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π. ,σελ. 101-102 
3 Βλ. Πορφύριος, Περί 'ΑποχÁς, 2.56: «fhsˆ P£llaj Ð ¥rista t¦ perˆ tîn toà M…qra sunagagën 
musthr…wn…» · 4.16: «™n to‹j toà M…qra musthr…oij» · πρβλ. Ωριγένης, Contra Celsum, PG, 6.22: 
«¢ll¦ kaˆ t£, éj fhsi, Persîn toà M…qrou must»ria…»  
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Μίθρα.4 Οι ίδιοι οι πιστοί φαίνεται ότι χρησιμοποιούσαν για τους εαυτούς τους έναν 

όρο που δεν παρέπεμπε άμεσα στο λατρευόμενο θεό, αλλά σε μια τελετουργική 

χειρονομία. Συγκεκριμένα, αυτοαποκαλούνταν στις μεταξύ τους συναλλαγές ως 

‘συνδέξιοι’, αυτοί δηλαδή που έχουν συνδεθεί με χειραψία.5 Συνεπώς, οι όροι που 

καθιερώθηκαν και χρησιμοποιούνται από τους ερευνητές για την περιγραφή των 

μιθραϊκών μυστηρίων αποτελούν νεολογισμούς που διαμορφώθηκαν για λόγους 

επιστημονικής ταξινόμησης και σύγκρισης.6  

Συγκεκριμένα, ο όρος Μιθραϊσμός χρησιμοποιείται ως περιληπτικό όνομα 

κατηγοριοποίησης ενός θρησκευτικού φαινομένου της ελληνορωμαϊκής εποχής, 

χωρίς να υποδηλώνεται περαιτέρω ότι αναφέρεται σε μια ανεξάρτητη και αυτόνομη 

θρησκεία που επεδείκνυε μια συγκροτημένη πολιτική και κοινωνική οργάνωση, στο 

πλαίσιο της οποίας τα μυστήρια αποτελούσαν εσωτερικό θεσμό που προορίζονταν 

αποκλειστικά για τους μυημένους. Μια τέτοια χρήση του όρου γινόταν από μια 

παλιότερη τάση στην έρευνα που έτεινε να βλέπει τις μυστηριακές λατρείες ως 

οργανωμένα θρησκευτικά συστήματα η επικράτηση και διάδοση των οποίων 

αποδείκνυε την αποτυχία της παραδοσιακής ελληνορωμαϊκής θρησκείας.7 Ωστόσο, οι 

μυστηριακές λατρείες απέχουν πολύ από το να μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

θρησκείες με τη σύγχρονη έννοια του όρου.8

Οι μυστηριακές λατρείες που αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν σε ολόκληρη την 

έκταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατά την ύστερη αρχαιότητα, και συγκεκριμένα 

από τον 1ο ως τον 4ο αι. μ.Χ., αποτελούσαν μία εναλλακτική μορφή 

θρησκευτικότητας η οποία δεν απέκλειε τη συμμετοχή των πιστών τους στη λατρεία 

του παραδοσιακού ελληνορωμαϊκού πανθέου. Ιδιαίτερα, όσον αφορά την περίπτωση 

                                                 
4 Σύμφωνα με τον Burkert (Μυστηριακές Λατρείες της Αρχαιότητας (μετάφρ. Ε. Ματθαίου) (Αθήνα, 
1994), σελ. 65) στο Ιουλιανού Συμπόσιο 336c, ο Ερμής φαίνεται να λέει στον Ιουλιανό: «Εσύ που έχεις 
το Μίθρα οδηγό…».  
5 Gordon, R. L., “Institutionalized Religious Options: Mithraism”, in J. Püpke (ed.), A Companion to 
Roman Religion (Malden, MA and Oxford, 2007), σελ. 394 
6 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire. Mysteries of the Unconquered 
Sun (Oxford, 2006), σελ. 1  
7 Βλ. Gordon, R. L., “Institutionalized Religious Options: Mithraism”, ό.π., σελ. 394 
8 Η έννοια της θρησκείας, όπως γίνεται σήμερα αντιληπτή, αποτελεί προϊόν των ιδιαίτερων ιστορικών 
και πολιτικών συνθηκών του νεότερου δυτικού κόσμου και όχι ένα διαπολιτισμικό, διαχρονικό sui 
generis φαινόμενο. Κατά συνέπεια ο ορισμός της εξαρτάται από την εκάστοτε συνάφεια μέσα στην 
οποία ένα θρησκευτικό φαινόμενο εντάσσεται και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα 
θρησκευτικά φαινόμενα σε όλες τις εποχές χωρίς αναφορά σε μηχανισμούς και αντιλήψεις που 
ενδεχομένως ο σύγχρονος νους να μη συνέδεε με τη θρησκεία. Για τη δυσκολία ορισμού της 
θρησκείας και για την αδυναμία χρήσης του όρου σε όλες τις περιπτώσεις θρησκευτικών φαινομένων 
με την ίδια σημασία βλ. Arnal, E. W., “Ορισμός”, in W. Braun, – R.McCutcheon (eds.) Εγχειρίδιο 
Θρησκειολογίας (μετάφρ. Δ. Ξυγαλατάς) (Θεσσαλονίκη, 2003), σελ. 55-74 
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του Μιθραϊσμού, όπως διαφαίνεται από την ανασκαφή μιθραϊκών ιερών σε διάφορες 

περιοχές, η ανακάλυψη αναθημάτων και αναπαραστάσεων άλλων θεοτήτων στους 

χώρους λατρείας του Μίθρα αποδεικνύει ότι η λατρεία του δεν λειτουργούσε 

ανταγωνιστικά ως προς τη λατρεία των παραδοσιακών θεών.9    

Ένταξη και συμμετοχή σε μια μυστηριακή λατρεία προϋπέθετε τη μύηση του 

ενδιαφερομένου, μέσα από τελετές οι οποίες είχαν προσωπικό και μυστικό 

χαρακτήρα και υπόσχονταν να φέρουν το μυημένο σε μια προσωπική επαφή με τη 

λατρευόμενη θεότητα, η οποία θα του παρείχε την εύνοια και την προστασία της.10 

Παράλληλα, η μύηση στα μυστήρια εγγυούταν την αποκάλυψη μίας μυστικής γνώσης 

η οποία θα έδινε δύναμη στη μυημένο11 και θα τον τοποθετούσε σε πλεονεκτικότερη 

θέση σε σχέση με τους αμύητους.  

Ωστόσο, ο Μιθραϊσμός διαφοροποιούνταν ως προς το μυητικό χαρακτήρα του 

σε σύγκριση με τις άλλες μυστηριακές λατρείες. Συγκεκριμένα, κατά κανόνα 

υπήρχαν δύο τρόποι μύησης και βίωσης της βαθύτερης θρησκευτικής εμπειρίας που 

προσφέρονταν από αυτές τις λατρείες. Ο πρώτος και λιγότερο περίπλοκος προέβλεπε 

μία μύηση – ή το πολύ δύο και σε καμιά περίπτωση περισσότερες μυήσεις – που 

εξαντλούσε το θρησκευτικό νόημα της λατρείας και τελούταν με ημι-δημόσιες θυσίες 

από ένα εξειδικευμένο ιερατείο και από οργανωμένες θρησκευτικές ομάδες. Ο 

δεύτερος τρόπος προέβλεπε μια πιο σύνθετη διαδικασία προετοιμασίας, η οποία 

περιελάμβανε μια περίοδο διδασκαλίας, νηστείας και εγκράτειας που θα καθιστούσε 

το μυούμενο ικανό να προχωρήσει σε μια βαθύτερη γνωριμία με τη θεότητα.12 Η 

επανάληψη της μύησης σε αυτήν την περίπτωση μπορούσε να οδηγήσει σε μια 

εντονότερη πνευματική εμπειρία, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν ήταν υποχρεωτική ή 

αναγκαία.13 Επιπλέον, οι μυήσεις αποτελούσαν μία μόνο προαιρετική πλευρά των 

μυστηριακών λατρειών, η οποία βασιζόταν στην προσωπική επιλογή μεμονωμένων 

                                                 
9 Για παράδειγμα στην ανασκαφή του μιθραίου κάτω από την εκκλησία της Santa Prisca στη Ρώμη 
ήρθαν στο φως αναπαραστάσεις του Σάραπη, της Αφροδίτης και ενδεχομένως του Άρη, ενώ 
αποκαλύφθηκαν επίσης αναπαραστάσεις της Εκάτης, της Τύχης, του Διονύσου και του Ασκληπιού. 
Βλ. σχετικά Beard, M.  – North, J. – Price, S.,  Religions of Rome (Cambridge, 1998), vol. 1, σελ. 282 
10 Burkert, W., Μυστηριακές Λατρείες της Αρχαιότητας, ό.π.,  σελ. 20-23 
11 Gordon, R. L., “Authority, salvation and mystery in the Mysteries of Mithras”,  in J. Huskinson – M. 
Beard – J. Reynolds (eds), Image and Mystery in the Roman World: Three papers Given in Memory of 
Jocelyn Toynbee (Cambridge, 1988), σελ.45 και στο Gordon, R. L., Image and Value in the Graeco-
Roman World (Aldershot, 1996), σελ. 45 
12 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μύηση του Απουλήιου στα μυστήρια της Ίσιδας σύμφωνα 
με τη διήγηση του Απουλήιου (Metamorfoses, xi, 22-23). 
13 Gordon, R. L., “Mithraism and Roman Society”, in Religion 2, pt. 2. (Newcastle upon Tyne, 1972), 
96-97 και του ιδίου, Image and Value in the Graeco-Roman World, ό.π., σελ. 96-97 
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ανθρώπων να έρθουν σε στενότερη επαφή με τη θεότητα.14 Παράλληλα, υπήρχαν 

περισσότερο δημόσιες και ανοιχτές τελετές, εορτές και πομπές στις οποίες 

μπορούσαν να συμμετέχουν αμύητοι.15  

Η λατρεία του Μίθρα, αντίθετα, δεν διέθετε καμία δημόσια όψη, αλλά 

συνέπιπτε με τα μυστήριά της και δεν μπορούσε να νοηθεί ανεξάρτητα από αυτά.16 Η 

συμμετοχή στις μιθραϊκές τελετουργίες προοριζόταν αποκλειστικά για μυημένους, οι 

οποίοι συγκροτούσαν κλειστές λατρευτικές αδελφότητες και συναντιόνταν σε 

ιδιαίτερους, διακριτικούς υπόγειους ναούς, που συμβατικά είναι γνωστοί ως 

μιθραία17. Ωστόσο, δεν είχαν όλοι οι μυημένοι ίσο δικαίωμα συμμετοχής στα 

μυστήρια, αλλά ακολουθούσαν μια σταδιακή διαδικασία μύησης που περιελάμβανε 

εφτά μυητικές βαθμίδες. Η θρησκευτική πρόοδος κάθε μέλους και ο βαθμός 

συμμετοχής του στη λατρεία εξαρτώνταν από τη βαθμίδα στην οποία ανήκε και η 

οποία έφερε ιδιαίτερα σύμβολα και καθόριζε τη θέση του μυημένου στις 

τελετουργίες. Η άνοδος σε μια ανώτερη βαθμίδα θα πρέπει να συνοδευόταν από νέα 

μύηση, η οποία θα απαιτούσε ιδιαίτερη προετοιμασία για την εμβάθυνση στη 

θρησκευτική εμπειρία.18 Η τέλεση των μυστηρίων βασιζόταν ακριβώς στο ρόλο και 

τα καθήκοντα που προέβλεπε κάθε βαθμίδα για τα μέλη της, ενώ δεν υπήρχε 

οργανωμένο ιερατείο που διαχωριζόταν από τους υπόλοιπους μυημένους.19  

Μία ακόμη ιδιαιτερότητα του Μιθραϊσμού σε σύγκριση με τις άλλες 

μυστηριακές λατρείες φαίνεται να προκύπτει από το γεγονός ότι δεν έχουν διασωθεί 

ιερά κείμενα και γραφές τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργούν ως οδηγός για την 

τέλεση των μυστηρίων, ενώ δεν παραδίδεται και ο σχετικός λατρευτικός μύθος τα 

γεγονότα του οποίου θα αποτελούσαν το πρότυπο για τις τελετουργικές 

αναπαραστάσεις. Ακόμη και οι σχετικές αναφορές στα μυστήρια του Μίθρα σε 

                                                 
14 Burkert, W., Μυστηριακές Λατρείες της Αρχαιότητας, ό.π., σελ.23 
15 Για παράδειγμα στην περίπτωση της Ίσιδας η μύηση στα μυστήρια της θεάς αποτελούσε μία μόνο 
όψη του πολύ ευρύτερου συστήματος λατρείας της που περιελάμβανε δημόσιες τελετές και εορτές και 
δεν μπορεί να υποτεθεί ότι μύηση προσφερόταν σε όλες ή ακόμη και στις περισσότερες λατρευτικές 
κοινότητες. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες μυστηριακές λατρείες. Όσοι το επιθυμούσαν μπορούσαν να 
συμμετέχουν στους δημόσιους εορτασμούς χωρίς να μυηθούν ή να ενσωματωθούν στο ιερατείο. Βλ.  
Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., / σελ. 3 · Turcan, R., The 
Cults of the Roman Empire (μετάφρ. A. Nevill) (Cambridge UK & Cambridge USA, 1996), σελ. 216 
16 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 2-3 
17 Ο όρος μιθραίο αποτελεί επίσης νεολογισμό που βασίζεται σε απόδοση της ελληνικής λέξης 
«μιθρε‹ον» που χρησιμοποίησε ο εκκλησιαστικός ιστορικός του 5ου αι. μ.Χ. Σωκράτης. Βλ. Gordon, R. 
L., “Institutionalized Religious Options: Mithraism”, ό.π. ,σελ. 394 
18 Gordon, R. L., “Mithraism and Roman Society”, ό.π.,  97 και Gordon, R. L., Image and Value in the 
Graeco-Roman World, ό.π., σελ. 97 
19 Beard, M.  – North, J. – Price, S., Religions of Rome, ό.π., τ. 1, σελ. 303 · Burkert, W., Μυστηριακές 
Λατρείες της Αρχαιότητας, ό.π., σελ. 60 
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σύγχρονές του αρχαίες πηγές είναι εξαιρετικά σύντομες και αποσπασματικές, χωρίς 

να δίνουν μία σαφή εικόνα τόσο για τις πεποιθήσεις και τα δόγματα των Μιθραϊστών 

όσο και για τη μορφή των τελετουργικών πρακτικών τους. Ως αντίβαρο σε αυτήν την 

έλλειψη υπάρχει, αντίθετα, μία αφθονία αρχαιολογικών μνημείων και καταλοίπων, 

διεσπαρμένων σε διάφορες περιοχές της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, που 

αποκαλύπτουν μία πληθώρα αφηγηματικών σκηνών και άλλων συμβολικών 

συμπλεγμάτων σε μορφή αναγλύφων και τοιχογραφιών, τα οποία παρουσιάζουν 

εκπληκτική ομοιομορφία και έχουν αποτελέσει το πρωτογενές υλικό μελέτης των 

ερευνητών για την εξαγωγή συμπερασμάτων για το Μιθραϊσμό.20      

2. Ιστορία της έρευνας 
 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έρχονται στο φως από την αρχαιολογική 

σκαπάνη, ο Μιθραϊσμός φαίνεται ότι χρησιμοποιούσε ως βασικό μέσο έκφρασής του 

τις οπτικές τέχνες. Τα πολύπλοκα συμπλέγματα αναγλύφων και το πλήθος 

αφηγηματικών και συμβολικών σκηνών σε τοιχογραφίες που αποκαλύπτονται σε όλα 

σχεδόν τα ανασκαμμένα μιθραία δικαιολογημένα προέλκυσαν το ενδιαφέρον των 

ερευνητών, οι οποίοι προσπάθησαν να έρθουν σε γνωριμία με τη μιθραϊκή λατρεία 

μέσα από τα υλικά κατάλοιπά της στο χώρο. 

Η κεντρική σκηνή της μιθραϊκής λατρείας, η οποία φαίνεται ότι εκτίθετο σε 

εξέχουσα θέση μέσα στον ιερό χώρο του μιθραίου, αναπαριστούσε το Μίθρα, 

ντυμένο με περσική ενδυμασία, να σκοτώνει έναν ταύρο, ενώ πολλές δευτερεύουσες 

μορφές παρίσταντο στο γεγονός. Η σκηνή συχνά έφερε στην αντίστροφη όψη της μια 

άλλη τυποποιημένη αναπαράσταση ενός εορταστικού γεύματος του Μίθρα και του 

Ήλιου πάνω στο δέρμα (πιθανότατα) του θυσιασμένου ταύρου. Η πολύπλοκη και 

δυσεξήγητη σύνθεση αυτών των αναπαραστάσεων σε συνδυασμό με την πανταχού 

παρουσία τους στα μιθραία είχε ως αποτέλεσμα να θεωρηθούν ως βασικά 

χαρακτηριστικά του Μιθραϊσμού που έπρεπε να εξηγηθούν προκειμένου να φτάσουν 

οι ερευνητές σε μια κατανόηση της λατρείας του. 

                                                 
20 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 20-21· Η αντίθεση 
ανάμεσα στην έλλειψη γραπτών μαρτυριών και την αφθονία αρχαιολογικών καταλοίπων τονίζεται 
ιδιαίτερα από τον Clauss (The Roman Cult of Mithras: The God and his Mysteries (μετάφρ. R. L. 
Gordon) (New York: 2000), σελ. xxi, 15), ο οποίος υποστηρίζει ότι τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι 
σταθερά και αδιαμφισβήτητα και για το λόγο αυτό ενέχουν τη δική τους αυταπόδεικτη εσωτερική 
υπόθεση.  
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Ο θεμελιωτής της σύγχρονης μελέτης της λατρείας του Μίθρα, Franz 

Cumont21 ξεκίνησε από τα μνημεία και ιδιαίτερα από την εικονογραφία του 

ταυροκτόνου Μίθρα με σκοπό να φτάσει στην ανασυγκρότηση της πλήρους 

διδασκαλίας της μιθραϊκής λατρείας, όπως ενσωματωνόταν στις σκηνές και στα 

σύμβολα. Ο Cumont πίστευε ότι είχε βρει το κλειδί που θα του επέτρεπε την 

ανάγνωση της αδιαφανούς σύνθεσης της σκηνής και θα του αποκάλυπτε το βαθύτερο 

νόημά της, και αυτό το κλειδί βρισκόταν στα ιερά βιβλία του περσικού 

Ζωροαστρισμού. Σύμφωνα με τη θεωρία του, ο Μιθραϊσμός αποτελούσε την δυτική 

έκφραση του περσικού Μαζδαϊσμού, η οποία ήταν το προϊόν μιας μακράς και 

εξελικτικής πορείας διάδοσης από το Ιράν μέσω των ρωμαϊκών επαρχιών ως τη 

Ρώμη. Κεντρικής σημασίας σε αυτή τη διαδικασία ήταν η περιοχή της Ανατολίας 

όπου η λατρεία του Μίθρα έλαβε, σύμφωνα με αυτήν την υπόθεση, την τελική της 

μορφή. 22

                                                 
21 Ο Cumont δημοσίευσε το 1896 τον 2ο τόμο του Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de 
Mithra (vol. II, Bruxelles) που παρέθετε όλα τα μνημειακά και γραπτά στοιχεία για το Μιθραϊσμό 
πάνω στα οποία βάσισε την ιστορική περιγραφή της μεταμόρφωσης της λατρείας του Μίθρα από έναν 
κλάδο του Μαζδαϊσμού σε ρωμαϊκή μυστηριακή λατρεία, όπως την ανέπτυξε τρία χρόνια αργότερα, το 
1899, στον 1ο τόμο, Textes et monuments figures relatifs aux mysteres de Mithra, vol. I. Bruxelles.  
22 Η θεωρία του Cumont για την ιρανική προέλευση και βάση της μιθραϊκής λατρείας βρήκε πολλούς 
υποστηρικτές, και μολονότι σήμερα έχει δεχθεί έντονη κριτική, πολλοί ερευνητές τείνουν να 
επιστρέφουν σε αυτήν. Αποκορύφωμα της έμφασης στην ιρανική προέλευση του Μιθραϊσμού 
αποτελεί το έργο του Campbell, L. A., Mithraic Iconography and Ideology (Leiden, 1968). Ανάλογη 
προσέγγιση ακολούθησε επίσης ο Widengren, G., “The Mithraic Mysteries in the Graeco-Roman 
World with special regard to their Iranian background”, in La Persia e il mondo Greco-Romano, 
Accademia Nazionale dei Lincei (Roma, 1966) Anno 363, Quaderno 76. Τη συνέχιση της λατρείας από 
την Ανατολή στη Δύση υποστηρίζουν επίσης οι Boyce, M. – Grenet, F., A History of Zoroastrianism, 
vol.3, Handbuch der Orientalistik, 1 Abt., 8. Bd. 1., Abschn., Lfg.2 (Leiden, 1991) · Kreyenbroek, P. 
G., “Mithra and Ahreman in Iranian Cosmogonies”, in J. R. Hinnells (ed.), Studies in Mithraism 
(Rome, 1994), σελ. 173-182 · Russell, J. R., “On the Armeno-Iranian roots of Mithraism”, in J. R. 
Hinnells (ed.), Studies in Mithraism (Rome, 1994), σελ. 183-193. Πιο πρόσφατες μελέτες που 
υποστηρίζουν την ίδια άποψη για τη συνέχεια του Μιθραϊσμού από την Ανατολή στη Δύση είναι: 
Bivar, A. D., The Personalities of Mithra in Archaeology and Literature, Biennial Yarshater Lecture, 
series 1 (New York, 1999) · Weiss, M., “Mithras, der Nachthimmel: Eine dekodierung der römischen 
Mithraskultbilder mit Hilfe des Avesta”, Traditio (1998), 53, 1-36 και της ιδίας “Kultbilder des Mithras 
im Licht einer neuen Deutung unter besonderer Berücksichtigung des Reliefs von Mannheim”, 
Mannheimer Geschictblätter, NF 7 (2000), 11-55. Τέλος πολλές γενικές μελέτες για την θρησκεία 
κατά την ελληνορωμαϊκή εποχή παρουσιάζουν ως δεδομένη την περσική προέλευση της λατρείας του 
Μίθρα: Ferguson, J., The Religions of the Roman Empire (London, 1970) · Rives, J., Religion in the 
Roman Empire, Blackwell Ancient Religions, 2.  (Oxford, 2007) κ.α. Ωστόσο, ο πρώτος που 
αμφισβήτησε την ιρανική προέλευση της λατρείας του Μίθρα ήταν ο Richard Gordon ( “Franz Cumont 
and the Doctrines of Mithraism”, in: J. R. Hinnells (ed.), Mithraic Studies (Manchester, 1975), τ. Ι, σελ. 
215-248, ο οποίος υποστήριξε ότι η υπόθεση του Cumont δεν μπορούσε να αποδειχθεί από τα στοιχεία 
που υπάρχουν και κάθε προσπάθεια εξήγησης της μιθραϊκής λατρείας σε σύνδεση με αντίστοιχες 
ιρανικές παραδόσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη. Αν και ο Gordon δεν πρότεινε μία εναλλακτική 
θεωρία για την προέλευση του Μιθραϊσμού, η κριτική του προκάλεσε μία μεταστροφή της έρευνας, η 
οποία έπαψε να λαμβάνει ως δεδομένη την ιρανική του προέλευση. Αργότερα, ο Roger Beck (“The 
Mysteries of Mithras: A New Account of their Genesis”, in: Journal of Roman Studies, vol. 88 (1998), 
115-128 = Beck, R. L., Beck on Mithraism: Collected Works with New Essays (Aldershot, 2004a), σελ. 
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Οι ιρανικές καταβολές του Μιθραϊσμού αποτελούσαν, συνεπώς, για τον 

Cumont τη βάση για την ερμηνεία των εικονογραφικών δεδομένων, τα οποία 

μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανασυγκρότηση του λατρευτικού μύθου που 

περιστρεφόταν γύρω από την κεντρική μορφή του Μίθρα. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, η 

ανάγνωση του μύθου θα μπορούσε να οδηγήσει στην συμπερασματική εξαγωγή των 

ιδιαίτερων ιδεών και πεποιθήσεων της λατρείας, με λίγα λόγια στην ανασυγκρότηση 

της διδασκαλίας και του «ιερού λόγου» των μυστηρίων.  

Η παραδοσιακή αυτή μέθοδος, που εγκαινίασε ο Franz Cumont, επικράτησε 

για δεκαετίες στην έρευνα, η οποία εστίαζε στην εικονογραφία ως το βασικό μέσο το 

οποίο μετέφερε πληροφορίες τόσο για τις απαρχές της ρωμαϊκής λατρείας του Μίθρα 

όσο και για τις ιδιαίτερες αντιλήψεις και πεποιθήσεις που αυτή πρέσβευε. Ο Robert 

Turcan23 ακολούθησε την ίδια μέθοδο, αλλά σημείωσε πρόοδο σε σχέση με την 

προσέγγιση του Cumont, αφού μετατόπισε το ενδιαφέρον από την ιρανική προέλευση 

του Μιθραϊσμού, σε μια περισσότερο ρωμαϊκή ιδεολογία η οποία φαίνεται ότι είχε 

ενσωματωθεί στη λατρεία.24 Σύμφωνα με τη δική του θεωρία, το πέρασμα του Ιρανού 

θεού στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και οι πολλές μεταλλαγές τις οποίες υπέστησαν, 

στην πορεία, τόσο οι τελετουργικές πρακτικές του, όσο και οι ιδιαίτερες αντιλήψεις 

του και η πρόσληψή τους από τους ακολούθους του, πριν λάβει την τελική 

μυστηριακή μορφή του, δεν είναι δυνατόν να διαγνωστούν, αφού ένα κενό 2000 

χρόνων χωρίζει το βεδικό Μίθρα από τις πρώτες γνωστές αναπαραστάσεις του στον 

ελληνορωμαϊκό κόσμο. Αυτό που είναι σήμερα προσβάσιμο είναι αποκλειστικά τα 

εικονογραφικά δεδομένα της λατρείας που λειτουργούν ως ένα είδος 

εικονογραφημένου βιβλίου από το οποίο λείπει το κείμενο.25 Οι εικόνες αποτελούσαν 

πρωταρχικό μέσο μετάδοσης της διδασκαλίας του Μιθραϊσμού και η 

αποκρυπτογράφησή τους μπορεί να γίνει με βάση την σημασιολογία των μορφών και 

των συμβόλων που απεικονίζονταν σε αυτές σε σύνδεση με τις κοινές ιδέες και 

αντιλήψεις του ελληνορωμαϊκού κόσμου, στον οποίο απευθύνονταν. Ο λατρευτικός 

                                                                                                                                            
31-44), υποστήριξε ότι η προέλευση της λατρείας του Μίθρα θα έπρεπε να αναζητηθε;ί στην περιοχ;ή 
της Κομαγενής. 
23 Turcan, R., Mithra et le mithriacisme, 2nd edn., rev. (Paris, 2000) 
24 Ο Turcan (The Cults of the Roman Empire, ό.π., σελ. 199-200) υποστηρίζει την ιρανική προέλευση 
του Μίθρα, καθώς θεωρεί ότι ένα σημαντικό μέρος των συστατικών στοιχείων της λατρείας του είχε 
διαμορφωθεί στη φαντασία των ακολούθων του πριν από την έλευση του θεού στον ελληνορωμαϊκό 
κόσμο. Ωστόσο, θεωρεί ότι ο τελικός χαρακτήρας των μιθραϊκών μυστηρίων διαμορφώθηκε υπό την 
διπλή επιρροή των ιρανικών παραδόσεων και του ελληνικού πολιτισμού, προαρμογή που επέτρεψε τη 
διάδοσή του στο ελληνορωμαϊκό περιβάλλον.  
25 Turcan, R., The Cults of the Roman Empire, ό.π.,  σελ. 195-196 

 12



μύθος, που μπορεί να ανασυγκροτηθεί, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, από την 

εικονογραφία, αποκαλύπτει μια ιστορία του κόσμου και της δημιουργίας του η οποία 

αντανακλά αρχές της ρωμαϊκής σκέψης και διανόησης, και συγκεκριμένα ιδέες που 

συναντώνται στη στωική φιλοσοφία και το νεοπλατωνισμό.26 Tα κατορθώματα του 

Μίθρα, τα οποία κατέχουν ιδιαίτερη θέση στο πλαίσιο της μιθραϊκής κοσμογονικής 

αφήγησης, θα αποτελούσαν, με τη σειρά τους, το πρότυπο της τελετουργικής πράξης 

και τη θεμελίωση της αναπαράστασής τους στη συνάφεια των μυστηρίων.  

Καθώς τα μυστήρια του Μίθρα δεν αποτελούσαν ένα αυτόνομο πολιτισμικό 

σύστημα, αλλά ήταν ενσωματωμένα στην κοινωνία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και 

απευθύνονταν σε ανθρώπους που ζούσαν και δρούσαν μέσα σε αυτήν, η αναφορά 

στην ευρύτερη πολιτισμική και κοινωνική συνάφεια του ελληνορωμαϊκού κόσμου θα 

μπορούσε επίσης να αποτελέσει τη βάση για την κατανόηση ενός ακόμη 

χαρακτηριστικού της μιθραϊκής εικονογραφίας που απασχόλησε καθυστερημένα τους 

ερευνητές, κυρίως μετά τα μέσα του 20ου αι.. Συγκεκριμένα, πρόκειται για την 

αφθονία αστρολογικών και αστρονομικών συμβόλων που πλημμυρίζουν τόσο τα 

μιθραϊκά μνημεία όσο και τις ελάχιστες αρχαίες γραπτές μαρτυρίες που αναφέρονται 

σε αυτά, και τα οποία, ωστόσο, θεωρήθηκαν ως δευτερεύουσας σημασίας τόσο από 

τον Turcan όσο και από τον Cumont.27  

Παρά το γεγονός ότι η ερμηνεία των συμβολικών συμπλεγμάτων της 

μιθραϊκής λατρείας με αστρολογικούς και αστρονομικούς όρους προκάλεσε την 

αντίδραση πολλών σκεπτικιστών, οι οποίοι θεώρησαν ότι τέτοιες ερμηνευτικές 

προσπάθειες βασίζονταν σε κατάχρηση της επιστημονικής αστρολογίας και 

οδηγούσαν σε επίπλαστα συμπεράσματα,28 ήταν ένα μέρος των μιθραϊκών μυστηρίων 

το οποίο ήταν δύσκολο να αγνοηθεί. Από τη στιγμή που προτάθηκε στην έρευνα η 

ανάγνωση της σκηνής της ταυροκτονίας ως ενός είδους αστρικού χάρτη, μια 

                                                 
26 Για τη χρήση της μιθραϊκής λατρείας από τους φιλοσόφους (πλατωνικούς και πυθαγόρειους), αλλά 
και για την αβεβαιότητα ως προς το ότι οι μαρτυρίες τους αντανακλούν τις ιδέες και τις θεολογικές 
αντιλήψεις της ίδιας της λατρείας βλ. Beard, M.  – North, J. – Price, S., Religions of Rome, ό.π., τ. 1, 
σελ. 277-278. Για την φιλοσοφική μεταμόρφωση της λατρείας του Μίθρα επίσης βλ. Turcan, R., 
Mithras Platonicus. Recherches sur l’hellénisation philosophique de Mithras (EPRO, 47) (Leiden, 
1975) 
27 Turcan, R., Mithra et le mithriacisme, ό.π., σελ. 106. Για τον Cumont (Textes et monuments figures 
relatifs aux mysteres de Mithra, ό.π., / vol. I.) επίσης, τα αστρολογικά και αστρονομικά στοιχεία του 
Μιθραϊσμού αποτελούν μεταγενέστερες και επιφανειακές προσθήκες κατά την ένταξη της ιρανικής 
λατρείας του Μίθρα στη Δύση.  
28 Για τη δυσπιστία των ερευνητών να ασχοληθούν με τα αστρολογικά και αστρονομικά στοιχεία των 
μυστηρίων βλ. Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π.,  σελ. 30-35 
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ολόκληρη γραμματεία αποκρυπτογράφησης αναπτύχθηκε πάνω στο θέμα αυτό. 29  

Ωστόσο, οι περισσότερες αστρονομικές ερμηνείες που προτάθηκαν από διάφορους 

ερευνητές επικεντρώνονταν κυρίως στην ταυτότητα του ταυροκτόνου Μίθρα και στο 

συσχετισμό των διαφόρων μορφών, που τον πλαισίωναν, με αστερισμούς. Στόχος 

ήταν να βρεθεί το βαθύτερο αστρολογικό και αστρονομικό μήνυμα που μετέφερε η 

σκηνή και κατ’ επέκταση – και πάλι – να ανασυγκροτηθεί ο κοσμικός μύθος της 

λατρείας και τα ιδιαίτερα δόγματα και πεποιθήσεις της.  

Η κυρίαρχη θέση που απέκτησε η εικονογραφία στη μελέτη των μιθραϊκών 

μυστηρίων οδήγησε σε πλήρη υποτίμηση τόσο των γραπτών πηγών έναντι των 

μνημειακών όσο και των άλλων βασικών συμβολικών συμπλεγμάτων των μυστηρίων 

–  της μυητικής ιεραρχίας των εφτά βαθμίδων30 και του μιθραίου ως ιερού χώρου, 

τμήμα των οποίου αποτελούσαν τα εικονογραφημένα μνημεία. Η αναζήτηση του 

«ιερού λόγου» ή της πίστης των Μιθραϊστών στα εικονογραφικά στοιχεία έγινε η 

κύρια επιδίωξη των ερευνητών,  η οποία παραγνώρισε τη λειτουργία που θα 

μπορούσε να έχει η εικονογραφία ως φορέας νοήματος κατά την τέλεση των 

μυστηρίων μέσα στην συνάφεια του ιερού χώρου της λατρείας. Η ανασυγκρότηση 

του λατρευτικού μύθου με βάση τις αφηγηματικές σκηνές που εκτίθεντο στα μιθραία 

μπορεί με ευρείς όρους να είχε επιτευχθεί, αλλά δεν φαίνονταν να εξαντλεί το νόημα 

τόσο της ίδιας της εικονογραφίας όσο και των μυστηρίων ευρύτερα.31  

 Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος από την αναζήτηση του μηνύματος της 

ταυροκτονίας στη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μεταφέρεται αυτό το μήνυμα 

επιχειρήθηκε από τον Roger Beck32 ο οποίος στράφηκε τόσο στις αρχαίες γραπτές 

μαρτυρίες για τα μυστήρια όσο και στα εικονογραφικά δεδομένα καθαυτά, τα οποία 

αντιμετώπισε ως μέρος ενός περισσότερο ενοποιημένου συστήματος συμβόλων. Η 

ίδια η φυσική δομή του μιθραίου, η φυσική διάρθρωση της ταυροκτονίας και η 

οργανωτική αρχή των εφτά βαθμίδων αποτελούσαν τις βασικές δομές του 
                                                 
29 Οι διαφορετικές ερμηνείες της αστρολογικής ταυτότητας του Μίθρα και της σύνθεσης της 
ταυροκτονίας θα αναφερθούν με περισσότερες λεπτομέρειες στο 1ο κεφάλαιο του 2ου μέρους.  
30 Η ενασχόληση του Merkelbach (Mithras, (Königstein, 1984) με τις βαθμίδες μύησης έγινε στο ίδιο 
πλαίσιο, σε σύνδεση με την εικονογραφία, αφού η βασική θέση του είναι ότι τόσο η σκηνή της 
ταυροκτονίας όσο και οι επιμέρους σκηνές που τη συνοδεύουν αποτελούν συνθέσεις των συμβολικών 
όψεων των βαθμίδων. Συνεπώς, και στην περίπτωση αυτή, η πραγμάτευση των βαθμίδων έχει ως 
στόχο να παρέχει το κλειδί για την πλήρη εξήγηση της μιθραϊκής εικονογραφίας. Για τη θεωρία του 
Merkelbach για τις βαθμίδες μύησης βλ. Merkelbach, R., Mithras, ό.π.,  κεφ. 2, 3. Για την κριτική του 
Beck στη θεωρία του Merkelbach βλ. Beck, R. L., “Merkelbach’s Mithras”, in Phoenix, vol. 41 (1987), 
3, 296-316 
31 Για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της παραδοσιακής μεθόδου προσέγγισης των 
μυστηρίων βλ. Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π.,  σελ. 21-25 
32 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π.  
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συστήματος αυτού, το οποίο διεπόταν από μια κοινή εσωτερική λογική και μετέφερε 

τις αντιλήψεις και τα αξιώματα της λατρείας παράλληλα με τη διδασκαλία, την 

αφήγηση του μύθου και την ανταλλαγή λέξεων κατά την τελετουργική πράξη. 

Ακριβώς αυτή η εσωτερική λογική που διάρθρωνε τα σύμβολα και μετέδιδε τις αρχές 

του Μιθραϊσμού, σύμφωνα με τον Beck, λειτουργούσε ως ένα είδος γλωσσικού 

ιδιώματος, το οποίο χαρακτήρισε ως star talk, και αντιστοιχούσε στη γλώσσα των 

ουρανίων σωμάτων όπως αυτή διαβαζόταν από τους αστρολόγους και αστρονόμους 

της εποχής.33  

Ο Beck προσέφερε μια αστρολογική και αστρονομική ερμηνεία των 

συμβολικών δομών του Μιθραϊσμού – και όχι μόνο της σκηνής της ταυροκτονίας – 

αλλά η μεγαλύτερη καινοτομία που επέφερε στην έρευνα ήταν ότι άνοιξε το δρόμο 

για την εφαρμογή γνωσιακών34 θεωριών στη μελέτη των μιθραϊκών μυστηρίων. Ενώ 

μέχρι τότε όλες οι προσπάθειες προσέγγισης και ερμηνείας των συμβολικών μορφών 

της λατρείας βασίζονταν στην διάγνωση των ιστορικών καταβολών της ή στην 

ένταξή της στην κοινωνική, πολιτισμική και πνευματική της συνάφεια, θεωρώντας ως 

αυτονόητη την κατανόηση των ιδιαίτερων στοιχείων της από τους μυημένους, ο Beck 

επεσήμανε ότι η μύηση στη λατρεία του Μίθρα αποτελούσε ένα ιδιαίτερο γνωσιακό 

εγχείρημα που καθοριζόταν ακριβώς από τον τρόπο που οι ίδιοι οι μυημένοι 

κατανοούσαν τα μυστήρια και αποδέχονταν τις ιδιαίτερες αντιλήψεις και πεποιθήσεις 

που αυτά πρέσβευαν.35

 Ήδη δύο χρόνια πριν τη δημοσίευση της μονογραφίας του Beck, ο Martin 

Luther, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους μελετητές των αρχαίων 

θρησκειών, δημοσίευσε ένα άρθρο36, στο οποίο, ακολουθώντας τη θεωρία του 

                                                 
33  Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 7-8 
34 Ο όρος γνωσιακές θεωρίες αποτελεί μετάφραση στα ελληνικά του όρου cognitive theories και 
συνιστά νεολογισμό που χρησιμοποιείται για να ορίσει το σύνολο των θεωριών που έχουν ως 
αντικείμενο μελέτης τους τη νόηση. Στο ίδιο πλαίσιο χρησιμοποιείται και ο όρος γνωσιοεπιστήμες ως 
μετάφραση του όρου neurosciences για τον περιληπτικό προσδιορισμό των επιστημών που 
ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο. 
35 Στο δεύτερο μισό της μονογραφίας του για το Μίθρα, ο Beck (The Religion of the Mithras Cult in 
the Roman Empire,  ό.π., κεφ. 6 -9) εξετάζει τα μιθραϊκά μυστήρια ως ένα συμβολικό σύστημα 
εφαρμόζοντας γνωσιακές θεωρίες για την κατανόηση του τρόπου που οι ίδιοι οι Μιθραϊστές 
κατανοούσαν τη συμβολική γλώσσα της μιθραϊκής λατρείας κατά τη μύησή τους. Ήδη, πριν από το 
Beck, υπήρξαν μελετητές του Μιθραϊσμού που ξεκίνησαν κάποιες προσπάθειες εφαρμογής γνωσιακών 
θεωριών για την κατανόηση των μυστηρίων, όπως για παράδειγμα ο Richard Gordon (“Mystery, 
metaphor and doctrine in the Mysteries of Mithras”, in J. R. Hinnells (ed.), Studies in Mithraism 
(Rome, 1994), σελ.103-124) ο οποίος και μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του Beck φάνηκε να 
συμφωνεί σε αρκετά σημεία μαζί του.  
36 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition: Demythologizing the Roman Cult of 
Mithras”, in W. Braun, Rhetoric and Reality in Early Christianity (Waterloo, 2004a), σελ. 187-217 
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Harvey Whitehouse37 για τους τύπους θρησκευτικότητας, επεχείρησε να εντάξει το 

Μιθραϊσμό στον εικονιστικό τύπο λατρείας.38 O Martin, σε αντίθεση με όλους τους 

προηγούμενους μελετητές, αλλά και τον Beck, εστίασε το ενδιαφέρον του όχι σε μια 

προσπάθεια ανασυγκρότησης του συνόλου των μιθραϊκών αρχών και πεποιθήσεων, 

αλλά στον ίδιο τον έκδηλο χαρακτήρα του Μιθραϊσμού όπως εκφραζόταν μέσα από 

τα μνημεία χωρίς να θεωρεί ως προϋπόθεση την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου 

δογματικού συστήματος. Σύμφωνα με την προσέγγισή του, η κατανόηση των 

συμβολικών συστημάτων της μιθραϊκής λατρείας, τα οποία εντάσσονταν στον 

ευρύτερο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και ήταν διαποτισμένα με αστρολογικές αρχές, 

μπορούσε να επιτευχθεί κατά την τέλεση των τελετουργιών χωρίς να είναι 

απαραίτητη ιδιαίτερη διδασκαλία και εκπαίδευση των μυημένων. Κατά τη διαδικασία 

συμμετοχής στις μυητικές τελετουργίες, που συνιστούσαν τα ίδια τα μυστήρια εν 

γένει, λάμβαναν χώρα νοητικές διαδικασίες που θα μπορούσαν να εξηγήσουν τον 

τρόπο με τον οποίο οι αρχές και υποθέσεις του Μιθραϊσμού εντυπώνονταν στη μνήμη 

των συμμετεχόντων και στη συνέχεια μπορούσαν να ανακαλούνται και να 

μεταδίδονται.39  

 Καθώς οι αναλύσεις και τα συμπεράσματα των γνωσιακών θεωριών άρχισαν 

μετά τα μέσα του 20ου αι.40 (και ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία του) να 

χρησιμοποιούνται ως το θεωρητικό υπόβαθρο για τη μελέτη της θρησκευτικής 

συμπεριφοράς σύγχρονων θρησκευτικών ομάδων και οργανώσεων, κυρίως από 

ανθρωπολόγους και εθνογράφους, αποτελούσε και αποτελεί σημαντική πρόκληση για 

τους ιστορικούς των θρησκειών η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν αυτές τις θεωρίες 

και τα πορίσματά τους για την κατανόηση θρησκευτικών φαινομένων που δεν 

                                                 
37 Whitehouse, H., “Modes of Religiosity: Towards a Cognitive Explanation of the Sociopolitical 
Dynamics of Religion”, in Method and Theory in the Study of Religion 14, (2002), 293-315· του ιδίου, 
Τύποι Θρησκευτικότητας, Μια γνωσιακή θεωρία της μετάδοσης των θρησκευτικών αντιλήψεων (μετάφρ. 
Δ.Ξυγαλατάς) (Θεσσαλονίκη, 2006) 
38 Ο Roger Beck (“Four Men, Two Sticks, and a Whip: Image and Doctrine in a Mithraic Ritual”, in: 
H. Whitehouse –  H. L. Martin (eds), Theorizing Religions Past: Archaeology, History, and Cognition, 
Walnut Creek, CA: Rowman Altamira, 2004b, Part I, κεφ. 6, σελ. 87-104) αναγνωρίζει στοιχεία του 
Μιθραϊσμού που κλίνουν προς τον εικονιστικό τύπο θρησκευτικότητας και άλλα που κλίνουν προς το 
δογματικό, ακολουθώντας μία μεση όσον αφορά την εφαρμογή της θεωρίας του Whitehouse στη 
λατρεία του Μίθρα οδό σε σύγκριση με την προσέγγιση του Luther Martin.  
39 Martin, Η.  L., “Performativity, Narrativity and Cognition: Demythologizing the Roman Cult of 
Mithras”, ό.π., σελ. 187-217  
40 Ο πρώτος που εξέτασε τη θρησκεία στα πλαίσια μιας γνωσιακής προσέγγισης ήταν ο Dan Sperber, 
στο έργο του, όπου διατύπωσε τη θεωρία του για το συμβολισμό. Για περισσότερα στοιχεία για τη 
θεωρία του Sperber βλ. Sperber, D., Rethinking Symbolism, Cambridge Studies in Social Anthropology 
(Cambridge, 1975) · του ιδίου Explaining Culture. A Naturalistic Approach (Oxford, 1996) 
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επιβιώνουν σήμερα, αλλά είναι γνωστά κυρίως μέσα από γραπτές μαρτυρίες και 

υλικά κατάλοιπα.   

3. Η γνωσιακή προοπτική μελέτης των θρησκευτικών φαινομένων 
 

Η διατύπωση και εφαρμογή γνωσιακών θεωριών υπήρξε μια από τις σημαντικότερες 

εξελίξεις στο χώρο μελέτης των πολιτισμικών φαινομένων και της ανθρώπινης 

σκέψης και συμπεριφοράς που τα παράγει, η οποία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950 

από το χώρο της γλωσσολογίας και της ψυχολογίας41, και σταδιακά προσέλκυσε το 

ενδιαφέρον ερευνητών από όλους σχεδόν τους κλάδους των ανθρωπιστικών 

επιστημών.42  

Η γνωσιακή προσέγγιση έχει ως αντικείμενο μελέτης της τη νόηση, η οποία 

επιτρέπει στον άνθρωπο να αποκτά γνώση του κόσμου που τον περιβάλλει, και 

χρησιμοποιεί μεθόδους και τεχνικές που δανείζεται από περισσότερο θετικές 

επιστήμες, όπως τη νευροεπιστήμη, τη νευροβιολογία και την επιστήμη του 

εγκεφάλου, ενώ τα συμπεράσματα που εξάγει δε βασίζονται σε θεωρητικές 

ερμηνευτικές υποθέσεις, αλλά σε εμπειρικά δεδομένα που προκύπτουν μέσα από 

πειραματικές διαδικασίες έρευνας. Στόχος των γνωσιακών θεωριών είναι να 

εξετάσουν και να διαγνώσουν τους νοητικούς μηχανισμούς και τις μικροδιαδικασίες 

εκείνες που λαμβάνουν χώρα στο νου και στο σώμα των ανθρώπων κατά την 

αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον τους και που τους επιτρέπουν να επιβιώνουν, 

                                                 
41 Σύμφωνα με τον Paul Thagard (Mind: An Introduction to Cognitive Science (Cambridge, MA, 1996), 
σελ. 6) θεμελιωτές των γνωσιακών επιστημών θεωρούνται ο George Miller, που μελέτησε τη μνήμη, οι 
John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell και Herbert Simon οι οποίοι ασχολήθηκαν με την 
Τεχνητή Νοημοσύνη, ενώ η προσπάθεια κατανόησης της γλώσσας σε σχέση με νοητικές γραμματικές 
ξεκίνησε στο χώρο της γλωσσολογίας με το έργο του Noam Chomsky. Για περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με τις μελέτες των παραπάνω βλ. Miller, G., “The Magical Number Seven, Plus or minus Two: 
Some Limits on Our Capacity for Processing Information”, in Psychological Review 63 (1956), 81-97· 
McCarthy, J. – Hayes, P. 1969, “Some Philosophical Problems from the standpoint of Artificial 
Intelligence”, in Meltzer, B. – Michie, D. (eds), Machine Intelligence (Edinburg, 1969) τ. 2, σελ. 463-
502 · Minsky, M. L., “Steps toward Artificial Intelligence”, in E. A. Feigenbaum – J. Feldman (eds), 
Computers and Thought (New York, 1963), σελ. 406-450 · Newell, Al. – Shaw, J.C. – Simon, H. A., 
“Elements of a Theory of Human Problem Solving”, in Psychological Review 65 (1958), 151-166 · 
Chomsky, N., Syntactic Structures (Hague, 1957) 
42 Για μία εισαγωγή στις γνωσιακές επιστήμες, που παρουσιάζει συνοπτικά την πορεία τους, τις 
μεθόδους τους, αλλά και το έργο και τις θεωρίες των κυριότερων εκπροσώπων τους βλ. Geertz, A., 
“Cognitive Approaches to the Study of Religion”, in A. Geertz – R. R. Warne – P. Antes (eds), New 
Approaches to the Study of Religion : Textual, Comparative, Sociological, and Cognitive Approaches  
(Berlin, 2004), σελ. 347-400. Επίσης για μια συνοπτική εισαγωγή στη γνωσιακή προοπτική στο χώρο 
της θρησκείας βλ. Ξυγαλατάς, Δ., “Εισαγωγή στη Γνωσιακή Μελέτη της Θρησκείας”, in H. 
Whitehouse, Τύποι Θρησκευτικότητας, Μια γνωσιακή θεωρία της μετάδοσης των θρησκευτικών 
αντιλήψεων  (μετάφρ. Δ. Ξυγαλατάς) (Θεσσαλονίκη, 2006), σελ. 9-87 
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να εκφράζονται, να επικοινωνούν και να παράγουν πολιτισμικές και άλλες 

συμπεριφορές μέσα σε διαφορετικές, αλλά και σε όμοιες συνάφειες.  

Στο σημείο αυτό, οι γνωσιακές επιστήμες διαφοροποιούνται από τις 

περισσότερο ανθρωπολογικές προσεγγίσεις των πολιτισμικών φαινομένων, χωρίς 

ωστόσο να απορρίπτουν ή να καταργούν τη σημασία και το ρόλο των τελευταίων. 

Αντίθετα, λειτουργώντας περισσότερο συμπληρωματικά παρά ανταγωνιστικά ως 

προς τις παραδοσιακές θεωρίες, μετατοπίζουν το κέντρο του ενδιαφέροντός τους από 

τη μελέτη των διαφορετικών πολιτισμικών συστημάτων, πνευματικών παραδόσεων, 

κοινωνικών και φυσικών συνθηκών, στην αναζήτηση εκείνων των κοινών δομών και 

αρχών που διέπουν την ανθρώπινη νόηση και κάνουν δυνατή την απόκριση των 

ανθρώπων στις προκλήσεις του περιβάλλοντός τους, καθώς και την ίδια την 

παραγωγή αυτής της διαφορετικότητας. Συνεπώς, ενώ οι ιστορικοί και οι 

ανθρωπολόγοι εστιάζουν και δίνουν έμφαση στον κοινωνικό κόσμο της διαφοράς, οι 

γνωσιακοί επιστήμονες στρέφουν την προσοχή τους στις κοινές δομές του 

ανθρώπινου νου που αποτελούν τη βαθύτερη αιτία και απαραίτητη προϋπόθεση για 

την εμφάνιση, τη διατήρηση και την εξέλιξη των διαφορετικών ιστορικών 

περιστάσεων.43  

 Η εφαρμογή γνωσιακών θεωριών στη μελέτη της θρησκείας απασχόλησε 

αρχικά ερευνητές από το χώρο της ανθρωπολογίας και της εθνογραφίας, επιστήμες οι 

οποίες μελετούν γενικότερα τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται και κατηγοριοποιούν τους κοινωνικούς και φυσικούς κόσμους.44 

Στο πλαίσιο μιας γνωσιακής προοπτικής στο χώρο της ανθρωπολογικής έρευνας, οι 

διάφορες θρησκευτικές αντιλήψεις και πρακτικές δεν αντιμετωπίζονται ως ένα sui 

generis φαινόμενο της ανθρώπινης σκέψης και συμπεριφοράς, που απαιτεί ένα 

αυτόνομο επίπεδο ανάλυσης με μεθόδους ανεξάρτητες από εκείνες που 

χρησιμοποιούν οι άλλες επιστήμες. Αντίθετα, τα θρησκευτικά φαινόμενα θεωρούνται 

μία έκφανση του ανθρώπινου πολιτισμού, που δεν προϋποθέτει την ύπαρξη 

ιδιαίτερων νοητικών και ψυχολογικών διαδικασιών, ανεξάρτητων από τις υπόλοιπες 

γνωσιακές λειτουργίες του ανθρώπινου νου. Ο κοινός νοητικός εξοπλισμός των 

ανθρώπων παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια και τη βάση για να εξηγηθούν οι 

διαφορετικές μορφές θρησκευτικής έκφρασης μέσα από την κατανόηση των κοινών 

                                                 
43 Martin, H. L., 2004b, “Towards a Scientific History of Religions”, in H. Whitehouse - Martin, H. L. 
(eds), Theorizing Religions Past: Archaeology, History, and Cognition, ό.π., κεφ. 2, σελ. 7-16 
44 Geertz, A., “Cognitive Approaches to the Study of Religion”, ό.π.,  σελ.352 
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στο ανθρώπινο είδος ψυχολογικών και νοητικών μηχανισμών που κάνουν δυνατή τη 

δημιουργία, τη διατήρηση και τη μετάδοσή τους.45  

 Η ιδέα αυτή, όπως ήταν επόμενο, προκάλεσε την έντονη αντίδραση και 

αμφισβήτηση από τους παραδοσιακούς θεολογικούς και θρησκειολογικούς κύκλους 

οι οποίοι απέρριπταν την πρόταση ότι η θρησκεία μπορούσε να προσεγγιστεί με 

περισσότερο επιστημονικές μεθόδους που θα ξεπερνούσαν τις ερμηνευτικές 

αναλύσεις του αντικειμένου και των κοινωνικών λειτουργιών του και θα προέκριναν 

μία εξήγηση των εκφράσεών της με βάση τις πανανθρώπινες δομές και αρχές σκέψης 

και συμπεριφοράς.  

Ωστόσο, από τα τέλη του 20ου αι. και μετά, η μελέτη της θρησκείας με βάση 

γνωσιακές θεωρίες άρχισε να διαμορφώνεται ως ιδιαίτερο πεδίο έρευνας το οποίο 

παρήγαγε και συνεχίζει να παράγει μελέτες που εστιάζουν σε θρησκευτικά φαινόμενα 

και επιδιώκουν να εξηγήσουν τη φαινομενική ποικιλομορφία τους με βάση τις κοινές 

σε όλους τους ανθρώπους δομές της νόησης, χρησιμοποιώντας διεπιστημονικές 

ερευνητικές μεθόδους.46 Μια τέτοια μελέτη της θρησκείας δεν περιορίζεται47 σε ένα 

βιολογικό επίπεδο ανάλυσης των νοητικών μηχανισμών με βάση εμπειρικά δεδομένα 

που προκύπτουν από πειραματικές εργαστηριακές έρευνες, αλλά αναζητά, κατ’ 

επέκταση, τους τρόπους με τους οποίους η νόηση συνδέεται και αλληλεπιδρά με το 

εκάστοτε πολιτισμικό και κοινωνικό της περιβάλλον.  

Οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον κόσμο που τους περιβάλλει μέσω των 

αισθήσεών τους και ενός συνόλου διαφορετικών μηχανισμών που συνεχώς 

ερμηνεύουν και επανερμηνεύουν τις αισθητηριακές πληροφορίες που λαμβάνουν. Τα 

παράγωγα αυτών των διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στο σώμα και το νου των 

ανθρώπων αντιστοιχούν στις νοητικές αναπαραστάσεις όλων των στοιχείων που 

απαρτίζουν τον αντιληπτό κόσμο, οι οποίες καθορίζονται και περιορίζονται αφενός 

από την κοινή βιολογική κατασκευή του ανθρώπινου είδους, αλλά αφετέρου 
                                                 
45  Ξυγαλατάς, Δ., “Εισαγωγή στη Γνωσιακή Μελέτη της Θρησκείας”, ό.π.,  σελ.10 
46 Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται θεωρίες και μέθοδοι από τη γνωσιακή ψυχολογία, την εξελικτική 
ψυχολογία, τη γνωσιακή ανθρωπολογία, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη γνωσιακή νευροεπιστήμη, τη 
νευροβιολογία, τη ζωολογία, την ηθολογία κα.. Ενδεικτικά αναφέρονται τα έργα: McCauley, R. N. –  
Lawson, T. E., Rethinking Religion: Connecting Cognition and Culture (Cambridge 1990) · Boyer, P., , 
Religion Explained: The Evolutionary Origins of Religious Thought (London, 2002) · Pyysiäinen, I., 
How Religion Works, Towards a New Cognitive Science of Religion (Leiden, 2003) · Whitehouse, H., 
Τύποι Θρησκευτικότητας, ό.π. κ.α. 
47 Ή τουλάχιστον μια τέτοια έρευνα δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στις διαδικασίες που λαμβάνουν 
χώρα μέσα στον εγκέφαλο του ανθρώπου, αγνοώντας τη σημασία του περιβάλλοντος, της μάθησης και 
της εμπειρίας, μία διάσταση που παραγνωρίστηκε από κάποιους γνωσιακούς επιστήμονες οι οποίοι 
έδωσαν έμφαση αποκλειστικά στους γονιδιακούς παράγοντες που καθορίζουν την ανθρώπινη 
συμπεριφορά.  
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μεταλλάσσονται και διαφοροποιούνται μέσα από την εμπειρία και τη μάθηση 

παράγοντας διαφορετικές αντιλήψεις και υποθέσεις για την πραγματικότητα.48 Οι 

τρόποι με τους οποίους οι πολλαπλές ανθρώπινες πραγματικότητες συγκροτούνται 

και ερμηνεύονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες αντιλήψεις και ιδέες που κάθε 

πολιτισμικό σύστημα διαμορφώνει για το άτομο και τον κόσμο, αποτελούν 

θεμελιώδεις παράγοντες για την ανάλυση της θρησκείας, η κατανόηση της οποίας 

κατ’ επέκταση συνδέεται με ποικίλες αναπαραστατικές ενότητες, όπως είναι οι 

τελετουργικές συμπεριφορές, οι συμβολικοί κώδικες, οι μεταφορές, οι ηθικές αξίες 

και οι παραδόσεις που προκρίνει και θεμελιώνει κάθε ιδιαίτερη πολιτισμική και 

κοινωνική συνάφεια ως δομικές αρχές για την κατανόηση του κόσμου.49  

 Όπως εύστοχα σημειώνει ο Richard Gordon, «η θρησκεία … επιδιώκει να 

επιβάλλει ιδιαίτερα γνωσιακά πλέγματα πάνω στην εμπειρία του πιστού και 

εφαρμόζει ιδιαίτερα μέσα για να ενισχύσει τις κατηγορίες της στο βαθμό που αυτές 

δεν είναι ήδη κοινές  στην ευρύτερη κοινωνία μέσα στην οποία υπάρχει.»50 Με τον 

τρόπο αυτό τα διαφορετικά θρησκευτικά συστήματα παράγουν συνεχώς νέα νοήματα, 

απεικονίσεις και ιδέες για την πραγματικότητα οι οποίες μπορούν να 

διαφοροποιούνται ως προς τις αντιλήψεις που οι άνθρωποι συγκροτούν για τον κόσμο 

στην καθημερινή αλληλεπίδρασή τους μαζί του.  

 

4. Στόχος της εργασίας: Η ένταξη του Μιθραϊσμού σε ένα γνωσιακό 
πλαίσιο μελέτης 
 

 Η λατρεία του Μίθρα αποτελούσε μια ιδιαίτερη μορφή θρησκευτικής οργάνωσης και 

συμπεριφοράς που εξέφραζε και μετέδιδε τις αρχές και τις αντιλήψεις της κυρίως 

μέσα από πολύπλοκα συμβολικά συμπλέγματα, η αντίληψη, εννοιολογική 

συγκρότηση και κατανόηση των οποίων, κατά τη συμμετοχή των πιστών στη 

                                                 
48 Οι αναπαραστάσεις αυτές στην ουσία είναι νευρωνικές διαδικασίες κατά τις οποίες τα γεγονότα και 
οι εμπειρίες του ατόμου αποτελούν βασικές μονάδες μάθησης και αναπαράστασης που οδηγούν στην 
κατηγοριοποίηση και στη διαμόρφωση ενός γενικού μοντέλου του κόσμου. Για τη σημασία του όρου 
‘αναπαράσταση’ στις γνωσιακές επιστήμες βλ. Geertz, A., Introduction to Cognitive Approaches to the 
Study of Religion, ό.π.,  σελ. 18-20. Για τη διαδικασία της κατηγοριοποίησης και τη δημιουργία 
εσωτερικών μοντέλων ή χαρτών του κόσμου βλ. Barsalou, L., Cognitive psychology: An overview for 
cognitive scientists (Hillsdale, NJ), 1992 
49 Geertz, A., “Cognitive Approaches to the Study of Religion”, ό.π., σελ.354-355 
50 Gordon, R. L., “The sacred geography of a Mithraeum: The example of Sette Sfere”, in Journal of 
Mithraic Studies 1, 1976, 119 (= Gordon, R. L., Image and Value in the Graeco Roman World, ό.π., 
κεφ. 6, σελ. 119) 
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τελετουργική πρακτική, συγκροτούσε μία ενοποιημένη θεώρηση του κόσμου. 

Ωστόσο, η έλλειψη πηγών και άλλων αρχαίων καταγραφών που να διασώζουν το 

συγκεκριμένο σύνολο διδασκαλιών και αντιλήψεων της μιθραϊκής λατρείας για τον 

κόσμο, δεν επιτρέπει να διαγνωστεί επακριβώς και οριστικά η ιδιαίτερη διδασκαλία 

της και το ιδιαίτερο νόημα της πολύπλοκης συμβολικής δομής των μνημείων της που 

είναι εμποτισμένη με δυσερμήνευτες αστρολογικές αναφορές. Παρόλα αυτά είναι 

δυνατό να γίνει μια προσπάθεια να κατανοηθούν οι ιδιαίτερες εκείνες γνωσιακές και 

συναισθηματικές διαδικασίες που οδηγούσαν στην ανάπτυξη ενός σώματος 

συλλογισμού, επαρκώς πολύπλοκου και ενδιαφέροντος, που επέτρεπε στους πιστούς 

να συλλαμβάνουν μια εικόνα του κόσμου και των ουρανίων σωμάτων, η λογική δομή 

και αληθοφάνεια της οποίας κατάφερε να ξεπεράσει τα όρια μιας περιορισμένης 

ομάδας ανθρώπων και αποτέλεσε το απρόσωπο σχέδιο για τον κόσμο στη συλλογική 

φαντασία των Μιθραϊστών σε όλη την έκταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας.51

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα εργασία αποτελεί μια προσπάθεια να 

κατανοηθούν οι διαδικασίες εκείνες, νοητικές και ψυχολογικές, συνειδητές και 

ασυνείδητες, που οδηγούσαν τους Μιθραϊστές στη συγκρότηση ενός ιδιαίτερου, 

ολοκληρωμένου συστήματος θεώρησης του κόσμου. Στόχος είναι να διερευνηθούν οι 

ιδιαίτερες εμπειρίες που βίωναν οι μυημένοι στη συνάφεια της μιθραϊκής λατρείας, οι 

οποίες είχαν ως συνέπεια μία μεταλλαγή του τρόπου με τον οποίο οι ίδιοι 

αντιλαμβάνονταν τόσο τον εαυτό τους, όσο και το χώρο και το χρόνο στο πλαίσιο 

των μυστηρίων και οι οποίες κατ’ επέκταση διαμόρφωναν ένα νέο σύνολο ιδεών και 

αντιλήψεων για τη φύση της πραγματικότητας και των στοιχείων που την 

συναποτελούσαν.  

Για την επίτευξη ενός τέτοιου σκοπού χρησιμοποιούνται οι προσεγγίσεις και 

τα πορίσματα ενός συνόλου γνωσιακών θεωριών, οι οποίες εξετάζουν τις επιμέρους 

νοητικές και ψυχολογικές διεργασίες που οδηγούν τους ανθρώπους στο να 

αντιλαμβάνονται τις διάφορες πτυχές της αντιληπτής πραγματικότητας και να 

συγκροτούν συγκεκριμένες έννοιες και εικόνες για αυτές. 

Κάθε κεφάλαιο επικεντρώνεται, ακριβώς, σε έναν τομέα της ανθρώπινης 

εμπειρίας που οδηγεί στην εννοιολογική συγκρότηση και αφομοίωση ενός ιδιαίτερου 

τμήματος της περιβάλλουσας, αντιληπτής πραγματικότητας. Καθώς δεν υπάρχει μία 

                                                 
51 Gordon, R.L., “Authority, Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras”, in J. Huskinson – M. 
Beard – J. Reynolds (eds), Image and Mystery in the Roman World, three papers in memory of Jocelyn 
Toynbee (Cambridge, 1988), σελ. 59-60 
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ενιαία γνωσιακή θεωρία που να καλύπτει όλο το εύρος των νοητικών και 

ψυχολογικών διαδικασιών που οδηγούν τον άνθρωπο σε μία καθολική αντίληψη και 

εννοιολογική συγκρότηση όλων των στοιχείων και παραγόντων που συγκροτούν τον 

κόσμο, χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα συναφών γνωσιακών προσεγγίσεων που 

ασχολούνται με τις ιδιαίτερες γνωσιακές λειτουργίες οι οποίες αφορούν ένα 

συγκεκριμένο πεδίο της ανθρώπινης εμπειρίας. Στα πλαίσια αυτά, το πρώτο μέρος 

κάθε κεφαλαίου περιλαμβάνει μία σύντομη παρουσίαση των βασικών αρχών και 

θέσεων κάθε προσέγγισης, ενώ στη συνέχεια επιχειρείται η εφαρμογή της εκάστοτε 

θεωρίας στην περίπτωση του Μιθραϊσμού. Επιπλέον, καθώς εξετάζεται η σημασία 

και ο ρόλος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μορφών και γνωρισμάτων της 

μιθραϊκής λατρείας στα πλαίσια διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων, 

αναπόφευκτες είναι, σε αρκετές περιπτώσεις, επαναλαμβανόμενες αναφορές σε αυτά, 

αφού κάθε φορά διερευνάται η λειτουργία τους σε ένα διαφορετικό επίπεδο και τομέα 

της μυητικής εμπειρίας. 

Συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος της εργασίας περιλαμβάνει θεωρίες και 

προσεγγίσεις που μπορούν να αποτελέσουν το υπόβαθρο για την κατανόηση του 

τρόπου με τον οποίο οι μυημένοι στα μυστήρια του Μίθρα αντιλαμβάνονταν και 

συγκροτούσαν τις βασικές κατηγορίες του κόσμου. Ως κατευθυντήρια γραμμή για 

την εξέταση των επιμέρους αντιλήψεων και αρχών που συναποτελούσαν το σύστημα 

θεώρησης του κόσμου του Μιθραϊσμού χρησιμοποιείται η θεωρία που διατύπωσε ο 

ανθρωπολόγος Michael Kearney για τα συστήματα θεώρησης του κόσμου σε 

διαφορετικές ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνάφειες. 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται να εφαρμοστεί στην περίπτωση του 

Μιθραϊσμού το μοντέλο θεώρησης του κόσμου που ανέπτυξε ο Kearney ως το γενικό 

πρότυπο που επιτρέπει να διαγνωστούν οι επιμέρους όψεις που συγκροτούσαν στο 

σύνολό τους τη μιθραϊκή θεώρηση του κόσμου. Αν και ο Kearney ακολουθεί στην 

μελέτη του μία μαρξιστική – υλιστική προσέγγιση, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη 

βασική γνωσιακή δομή της ανθρώπινης νόησης, η οποία επιτρέπει στους ανθρώπους 

να διαμορφώνουν ιδιαίτερες εικόνες και υποθέσεις για την πραγματικότητα κατά την 

αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον τους.  

Παράλληλα, γίνεται μια πρώτη προσέγγιση στις διαδικασίες εκείνες που 

συντελούν στην επένδυση των συμβολικών συστημάτων του Μιθραϊσμού με μία 

αίσθηση πραγματικότητας κατά την τελετουργική πρακτική, σύμφωνα με τον ορισμό 
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της θρησκείας που διατύπωσε ο ανθρωπολόγος Clifford Geertz52, αλλά και με βάση 

τα κύρια μέσα που χρησιμοποιούνται στις τελετουργίες για την εγχάραξή τους στη 

μνήμη των συμμετεχόντων σύμφωνα με την προσέγγιση του Lawrence Barsalou.   

Το δεύτερο κεφάλαιο αποτελεί μία προσπάθεια να διερευνηθεί ο τρόπος με 

τον οποίο οι μυημένοι στα μυστήρια του Μίθρα βίωναν μία μεταμόρφωση της 

ταυτότητάς τους στη λατρευτική συνάφεια, η οποία επεκτεινόταν και στο ευρύτερο 

πλαίσιο της ζωής τους. Για την κατανόηση των μεταλλαγών στην αυτοαντίληψη των 

Μιθραϊστών ακολουθείται η προσέγγιση του Mark Johnson για την αφηγηματική 

συγκρότηση της ζωής των ανθρώπων, αλλά και γνωσιακές προσεγγίσεις για την 

ανάδυση της ανθρώπινης συνείδησης εν γένει. Κατ’ επέκταση, εξετάζεται η θεωρία 

των George Lakoff και Mark Johnson για τις ιδιαίτερες εκείνες γνωσιακές 

διαδικασίες και τα πρότυπα, τα οποία στην περίπτωση του Μιθραϊσμού επιδρούσαν 

και μετάλλασσαν την αίσθηση που είχαν οι Μιθραϊστές για τον εαυτό τους κατά τη 

βίωση της υποκειμενικής εμπειρίας της μύησης. 

Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια να κατανοηθεί ο τρόπος με τον 

οποίο οι Μιθραϊστές αντιλαμβάνονταν τις βασικές κατηγορίες του χώρου και του 

χρόνου στην ιδιαίτερη λατρευτική τους συνάφεια. Για τη διερεύνηση του τρόπου με 

τον οποίο οι μυημένοι κατανοούσαν και βίωναν τον ιερό χώρο του μιθραίου 

ακολουθούνται οι βασικές αρχές της  θεωρίας του Merleau-Ponty για την αντίληψη 

του χώρου, ενώ όσον αφορά την εννοιολογική συγκρότηση του χρόνου, εφαρμόζεται 

και πάλι η προσέγγιση των Lakoff και Johnson στις μεταφορικές, μετωνυμικές και 

συμβατικές έννοιες με τις οποίες οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη χρονική διάσταση 

των εμπειριών τους. 

Καθώς η μιθραϊκή λατρεία χρησιμοποιούσε πολλαπλά συμβολικά συστήματα 

ως μέσα για τη μετάδοση των ιδιαίτερων ιδεών και αντιλήψεών της για τον κόσμο και 

το άτομο, το δεύτερο μέρος της εργασίας αποτελεί μία απόπειρα να διαγνωστούν οι 

ιδιαίτερες λειτουργίες των συμβολικών συστημάτων της μιθραϊκής εικονογραφίας 

μέσα στην τελετουργική συνάφεια, οι οποίες είχαν ως συνέπεια την εντύπωση των 

νοημάτων της στο νου των μυημένων και την αποτύπωση της εμπειρίας της μύησης 

στη μνήμη των συμμετεχόντων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους, λαμβάνεται ενδεικτικά η σκηνή 

της ταυροκτονίας ως παράδειγμα προκειμένου να κατανοηθούν οι ιδιαίτερες 
                                                 
52 Geertz, C., “Religion as a Cultural Systerm”, in Geertz, C., The Interpretation of Cultures: Selected 
Essays (New York, 1990), σελ. 90 
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γνωσιακές διαδικασίες που είχαν ως συνέπεια την αντίληψη και κατανόηση των 

συμβολικών συμπλεγμάτων του Μιθραϊσμού από τους μυημένους. Αναγκαία 

συνθήκη για την κατανόηση και εννοιολογική αφομοίωση της συμβολικής δομής της 

σκηνής της ταυροκτονίας αποτελούσε η γνωσιακή ικανότητα για συμβολική σκέψη, 

που έχουν αναπτύξει εξελικτικά οι άνθρωποι, και, υπό αυτήν την οπτική, εφαρμόζεται 

η θεωρία των σημείων του Charles Sanders Peirce για την κατανόηση της ιεραρχικής 

δομής της ανθρώπινης σκέψης που καταλήγει στη δημιουργία, χρήση και 

αναπαραγωγή συμβολικών αναπαραστάσεων κατά την επικοινωνία. Εξαιτίας, 

ακριβώς, των σταδιακών και διαβαθμισμένων γνωσιακών διαδικασιών που, σύμφωνα 

με τον Peirce, έχουν ως αποτέλεσμα την αναγνώριση και καθιέρωση συμβολικών 

σχέσεων μεταξύ διαφόρων σημείων, σε όλη την έκταση της εργασίας προτιμάται ο 

όρος ‘σημείο’ αντί για ‘σύμβολο’, όπου το νόημα το επιτρέπει, προκειμένου να 

αποφευχθεί η απλουστευτική χρήση του όρου ‘σύμβολο’ με την εφαρμογή της σε 

κάθε περίπτωση. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους, τέλος, γίνεται μία ενδεικτική και 

πάλι προσπάθεια ένταξης του Μιθραϊσμού στον εικονιστικό τύπο θρησκευτικότητας, 

σύμφωνα με τη θεωρία του Harvey Whitehouse. Στα πλαίσια αυτά, εξετάζονται 

εικονογραφικά, κυρίως, δεδομένα και η ιδιαίτερη λειτουργία που θα μπορούσαν να 

έχουν αυτά, και ιδιαιτέρως η σκηνή της ταυροκτονίας, στην αποτύπωση της μυητικής 

εμπειρίας στα μνημονικά συστήματα των συμμετεχόντων, η οποία θα καθιστούσε 

δυνατή την ανάκληση της συγκεκριμένης εμπειρίας από τους μυημένους, αλλά και 

την περαιτέρω διάδοση και ενίσχυση της λατρείας στο χώρο και το χρόνο.
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Κεφάλαιο Πρώτο 

 

1. Η “Κοσμοθεώρηση” στη Λατρεία του Μίθρα 
 

Η λατρεία του Μίθρα αποτελούσε ένα οργανωμένο θρησκευτικό σύστημα με 

μυστηριακό χαρακτήρα που διαδόθηκε σε όλη σχεδόν την έκταση της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας κατά τους τρεις πρώτους μ.Χ. αιώνες. Η ιδιαιτερότητα του 

Μιθραϊσμού εντοπίζεται στην ταύτιση της λατρείας του με την τέλεση των 

μυστηρίων του και στον καθαρά μυητικό χαρακτήρα του που απέκλειε τη συμμετοχή 

μη πιστών στις τελετουργικές και λατρευτικές εκδηλώσεις του. Όπως διαφαίνεται από 

τις λιγοστές σύγχρονές του γραπτές μαρτυρίες και από τα άφθονα αρχαιολογικά του 

κατάλοιπα, κύριο μέσο έκφρασης των βασικών αρχών και πεποιθήσεων της 

μιθραϊκής λατρείας αποτελούσαν τα πολύπλοκα συμβολικά συμπλέγματά της, η 

πρόσληψη και κατανόηση των οποίων από τους μυημένους, κατά τη συμμετοχή τους 

στην τελετουργική πρακτική, επηρέαζε και μετάλλασσε σε σημαντικό βαθμό τον 

τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους, τον κόσμο και τη θέση 

τους μέσα σε αυτόν. Υπό αυτό το πρίσμα, η μιθραϊκή λατρεία αποτελούσε μια 

ιδιαίτερη θρησκευτική παράδοση, που αναπτύχθηκε στο περιθώριο του 

ελληνορωμαϊκού κόσμου, η οποία παρείχε στους ακολούθους της συγκεκριμένες 

ιδέες και υποθέσεις για την πραγματικότητα που συγκροτούσαν ένα ιδιαίτερο 

σύστημα σκέψης και κατανόησης του κόσμου. 

Οι τρόποι με τους οποίους διαφορετικοί άνθρωποι ή ομάδες ανθρώπων 

σκέφτονται και περιγράφουν τους εαυτούς τους και το περιβάλλον, μέσα στο οποίο 

ζουν και κινούνται, καθώς και οι βασικές αρχές σύμφωνα με τις οποίες 

αντιλαμβάνονται το χώρο, το χρόνο, καθώς και τα επιμέρους στοιχεία που συνιστούν 

την αντιληπτή πραγματικότητα, συγκροτούν ένα οργανωμένο σύστημα σκέψης και 

θεώρησης του κόσμου που συνιστά την ιδιαίτερη κοσμοθεώρησή53 τους. Αν και, από 

μια καθαρά φυσική προοπτική, ο φαινομενικός κόσμος είναι το αποτέλεσμα μιας 

                                                 
53 Ο όρος World View μεταφράζεται στα ελληνικά ως κοσμοθεωρία και ορίζεται ως η συνολική άποψη 
που οι άνθρωποι έχουν για τη ζωή και τον κόσμο, όπως διαμορφώνεται από τα βιώματα, την παιδεία, 
την πολιτισμική τους παράδοση και τις επιδράσεις που έχουν δεχτεί από το περιβάλλον τους.(Λεξικό 
της Κοινής Νεοελληνικής, Ινστιτούτο Ελληνικών Σπουδών ΑΠΘ, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 
Θεσσαλονίκη 2003). Ωστόσο, εδώ προτιμάται ο λιγότερο δόκιμος όρος κοσμοθεώρηση για να δοθεί 
έμφαση στην αισθητηριακή συγκρότηση αυτού του συστήματος ιδεών που στηρίζεται ακριβώς στην 
υποκειμενική θεώρηση του κόσμου είτε λαμβάνει είτε όχι την ρητή και συγκροτημένη μορφή θεωρίας. 
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συνεχούς και αδιάσπαστης εναλλαγής ύλης και ενέργειας που υπόκειται σε 

σταθερούς, θεμελιώδεις φυσικούς νόμους54, οι τρόποι με τους οποίους οι άνθρωποι 

αντιλαμβάνονται αυτόν τον κόσμο δεν συμπίπτουν με την αντικειμενική, φυσική 

απεικόνιση και κατανόηση των δομικών αρχών και νόμων που τον διέπουν.  

Αντίθετα, οι άνθρωποι κατανοούν τον κόσμο και διαμορφώνουν ιδιαίτερες εικόνες 

και υποθέσεις για την ουσία και την αιτία των στοιχείων που τον αποτελούν, μέσα 

από την καθημερινή αλληλεπίδρασή τους μαζί του και σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ανάγκες, εμπειρίες, στάσεις, αντιλήψεις και προθέσεις τους.55 Κατά συνέπεια, η 

έννοια την κοσμοθεώρησης δεν ταυτίζεται με μια συγκροτημένη πρόσληψη και 

κατανόηση των αρχών που διέπουν τον αντικειμενικό κόσμο, ο οποίος παραμένει 

ανεπηρέαστος από τα υποκείμενα που τον αντιλαμβάνονται και αλληλεπιδρούν μαζί 

του, αλλά αποτελεί ένα προϊόν της ανθρώπινης αντίληψης που ποικίλει σε 

διαφορετικές ιστορικές, πολιτισμικές και κοινωνικές συνάφειες.  

Ωστόσο, αυτές οι διαφοροποιήσεις, οι οποίες εντοπίζονται στις εικόνες και 

υποθέσεις για την πραγματικότητα που διαμορφώνουν διαφορετικά συστήματα 

κοσμοθεώρησης, περιορίζονται στο περιεχόμενο των βασικών κατηγοριών του 

κόσμου και των στοιχείων που τον συγκροτούν, καθώς η ίδια η διαδικασία της 

κατηγοριοποίησης56 καθορίζεται και περιορίζεται από βασικές αρχές σκέψης και 

αντίληψης που διέπουν τις κοινές σε όλους τους ανθρώπους δομές και αρχές της 

νόησης.57  

Ακριβώς αυτές οι θεμελιώδεις, γνωσιακές προδιαθέσεις του ανθρώπινου νου, 

που συσχετίζονται και επηρεάζονται αμοιβαία από συγκεκριμένες κάθε φορά 

πολιτισμικές προϋποθέσεις, υπογραμμίζονται και διερευνώνται από τον ανθρωπολόγο 

Michael Kearney, ο οποίος ανέπτυξε και διατύπωσε ένα μοντέλο της ανθρώπινης 

κοσμοθεώρησης, που καθορίζει σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά και τη λήψη 

αποφάσεων κάθε κοινωνική ομάδας και οργανώνει μεγάλο μέρος των συμβολικών 

κατασκευών της (μύθους, τελετουργίες, κοσμολογία).58 Η θεωρία που διατύπωσε στο 

                                                 
54 Kearney, M., World View, (Novato, 1984), σελ. 41 
55 Kearney, M., World View, ό.π.,  σελ. 41-42 
56 Σύμφωνα με τον Barsalou (Cognitive psychology: An overview for cognitive scientists, Lawrence 
Erlbaum Associates, 1992, σελ. 15), η κατηγοριοποίηση είναι η πύλη ανάμεσα στην αντίληψη και τη 
νόηση, ενώ οι κατηγορίες είναι αναπαραστάσεις, καθώς αποτελούν δομές στο γνωσιακό σύστημα που 
αναπαριστούν μια αντιληπτή οντότητα στο περιβάλλον.  
57 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 42, 48, 65-67 
58 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 1 
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βιβλίο του World View59 μπορεί να χρησιμεύσει ως το θεωρητικό πλαίσιο για μία 

ανάλυση του κόσμου του Μίθρα, όπως συγκροτούνταν, προσλαμβάνονταν και 

κατανοούνταν από τους μυημένους κατά τη συμμετοχή τους στα μιθραϊκά μυστήρια.  

Η μιθραϊκή λατρεία ήταν συνυφασμένη με τα μυστήριά της τα οποία 

συγκροτούσαν ένα οργανωμένο συμβολικό σύστημα. Οι τελετουργίες της παρείχαν 

τη βάση και τη δομή για την συγκρότηση, έκφραση και νομιμοποίηση της 

κοσμοθεώρησης και του ήθους του Μιθραϊσμού. Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται μία 

προσπάθεια να εφαρμοστεί το μοντέλο του Kearney στα μυστήρια του Μίθρα και να 

κατανοηθεί η πρόσληψη και επένδυση των συμβολικών μορφών τους με μία αίσθηση 

πραγματικότητας κατά τη συμμετοχή των πιστών στις τελετουργίες με βάση την 

προσέγγιση στα θρησκευτικά συστήματα του ανθρωπολόγου Clifford Geertz.  

 

1.1  Το μοντέλο “κοσμοθεώρησης” του Michael Kearney 
 

Σύμφωνα με τον Michael Kearney, κάθε κοινωνία συγκροτεί ένα σύστημα 

επικοινωνίας που λειτουργεί ως ο κύριος δίαυλος ανταλλαγής, πρόσληψης και 

αποστολής πληροφοριών τόσο ανάμεσα στα μέλη της, όσο και ανάμεσα στα μέλη της 

και το περιβάλλον. Βάση αυτού του επικοινωνιακού συστήματος και απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη λειτουργία του είναι η ύπαρξη ενός συνόλου συμβάσεων και 

κωδίκων που γίνεται αποδεκτό από όλα τα μέλη μιας συγκεκριμένης κοινωνικής 

ομάδας και οργανώνει κατά κύριο λόγο τις σκέψεις και τις αρχές συμπεριφοράς τους. 

Τέτοιες συμβάσεις και κώδικες επικοινωνίας δεν υπάρχουν έμφυτα στους ανθρώπους, 

αλλά είναι το αποτέλεσμα της γνωσιακής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, το οποίο 

ανέπτυξε σταδιακά την ικανότητα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης 

πληροφοριών. Το γνωσιακό πλαίσιο που αποτελείται από ένα βασικό σύνολο 

υποθέσεων και εικόνων για την πραγματικότητα και των στοιχείων που τη συνθέτουν, 

το οποίο αποδέχονται και μοιράζονται όλα τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας, 
                                                 
59 Kearney, M., World View, ό.π. Η μελέτη των διαφορετικών τρόπων θεώρησης του κόσμου αποτελεί 
ένα από τα κύρια θέματα που απασχολούν την Αμερικανική Πολιτισμική Ανθρωπολογία. Παρόλα 
αυτά, οι περισσότερες μελέτες που δημοσιεύονται εξετάζουν συγκεκριμένες κοσμοθεωρήσεις όπως 
αναπτύσσονται και υιοθετούνται σε συγκεκριμένες κοινωνικές και ιστορικές συνάφειες με αποτέλεσμα 
να μην υπάρχουν παρά ελάχιστες θεωρητικές προσεγγίσεις που θα μπορούσαν να παρέχουν το 
θεωρητικό υπόβαθρο για τη μελέτη των κοσμοθεωρήσεων διαφορετικών ιστορικών, κοινωνικών και 
πολιτισμικών συναφειών. Ο Kearney επιχειρεί στο συγκεκριμένο βιβλίο του να παρέχει ένα γενικό 
μοντέλο κοσμοθεώρησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για τη μελέτη, την κατανόηση και 
τη σύγκριση διαφορετικών συστημάτων θεώρησης του κόσμου. Για μια συστηματική προσέγγιση των 
τρόπων με τους οποίους διαμορφώνονται διαφορετικές κοσμοθεωρήσεις βλ. επίσης Goodman, N., 
Ways of Worldmaking (Sussex, 1978) 
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συγκροτεί την ιδιαίτερη κοσμοθεώρησή της και είναι το αποτέλεσμα τόσο της φύσης 

της ανθρώπινης νόησης όσο και της ίδιας της πραγματικότητας στην οποία 

αναφέρεται.60  

 Ο όρος εικόνες61, που χρησιμοποιεί ο  Kearney, αναφέρεται και 

συμπεριλαμβάνει το σύνολο των βασικών αρχών και ιδεών που καθορίζουν και 

οργανώνουν την κοσμοθεώρηση κάθε κοινωνίας ή κοινωνικής ομάδας, ενώ οι 

ιδιαίτερες εικόνες της πραγματικότητας που ανήκουν σε αυτές τις κοσμοθεωρήσεις 

και τις οποίες οι άνθρωποι υιοθετούν και χρησιμοποιούν συνειδητά ή ασυνείδητα για 

να εξηγήσουν την πραγματικότητα συναποτελούν τις ιδιαίτερες υποθέσεις τους για 

τον κόσμο.62   

Ο Kearney δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της ανθρώπινης αντίληψης 

κατά τη συγκρότηση συγκεκριμένων εικόνων και υποθέσεων για την 

πραγματικότητα. Το ανθρώπινο είδος έχει αναπτύξει, κατά τη διάρκεια της 

βιολογικής του εξέλιξης, διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνεται την 

πραγματικότητα και συλλογίζεται πάνω σε αυτήν. Την πύλη που μεσολαβεί και 

συνδέει την ανθρώπινη σκέψη με τον περιβάλλοντα κόσμο αποτελούν, για τον 

Kearney, οι αισθήσεις. Οι πληροφορίες που λαμβάνουν οι άνθρωποι από το 

περιβάλλον τους μέσω των αισθήσεων, ακολουθούν μία ιεραρχική διαδικασία που 

έχει ως έσχατη κατάληξή της τη συγκρότηση μίας ιδιαίτερης, ενοποιημένης 

θεώρησης του κόσμου.  

Σε ένα πρώτο επίπεδο, η φύση και η δομή του ανθρώπινου νευρικού 

συστήματος περιορίζει τις πληροφορίες που ένα άτομο μπορεί να λάβει από το 

περιβάλλον του. Οι πληροφορίες που είναι συμβατές με τη νευροανατομία και τη 

νευροφυσιολογία του ατόμου διεισδύουν μέσω των αισθητηριακών του οργάνων στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο, όπου οργανώνονται εκ νέου σύμφωνα με τις βασικές αρχές της 

λογικής και τις κύριες νοητικές κατηγορίες που διέπουν και οργανώνουν την 

ανθρώπινη σκέψη. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, οι πληροφορίες που έχουν ληφθεί, 

επανασυνδυάζονται με ήδη συγκροτημένες αρχές, σκέψεις και αναμνήσεις που έχει 

                                                 
60 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 42 
61 Ο όρος με την κυριολεκτική του σημασία αναφέρεται σε οπτικές αναπαραστάσεις που 
δημιουργούνται στο νου του ανθρώπου. Ωστόσο, εξαιτίας της σπουδαιότητας αυτής της λειτουργίας 
τους, η σημασία του όρου επεκτείνεται και χρησιμοποιείται μεταφορικά και για νοητικές εικόνες που 
σχηματίζονται στο νου από λέξεις ή και άλλες αισθήσεις πέρα από την όραση, όπως για παράδειγμα 
για ακουστικές ή απτές μορφές. Για τη χρήση του όρου από τον Kearney βλ. Kearney, M., World View, 
ό.π., σελ.  47 
62 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 47-48 
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το ίδιο το άτομο ή τα άλλα μέλη της ομάδας του. Το αποτέλεσμα αυτής της νοητικής 

διαδικασίας είναι η συγκρότηση ακόμη πιο σύνθετων εικόνων και υποθέσεων για την 

πραγματικότητα που επηρεάζουν με τη σειρά τους τη δράση και τη συμπεριφορά του 

ατόμου. Σε ένα τελικό στάδιο, οι συνέπειες της ανθρώπινης δράσης μπορούν να 

μεταμορφώσουν το περιβάλλον και τις σχέσεις ανάμεσα στα μέρη του, 

μεταμορφώσεις που μπορούν με τη σειρά τους να γίνουν αντιληπτές και να 

αποτελέσουν το ερέθισμα για την αέναη ενεργοποίηση ανάλογων διαδικασιών 

συγκρότησης εικόνων και ιδεών για τον κόσμο.63

Συνεπώς, η διαμόρφωση των ιδιαίτερων συστημάτων θεώρησης του κόσμου 

είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς ιεραρχικών διαδικασιών που ξεκινούν από τη 

φυσική πρόσληψη πληροφοριών από το περιβάλλον και καταλήγουν στο 

μετασχηματισμό των αισθητηριακών προσλήψεων και εντυπώσεων σε υψηλότερες 

νοητικές αφαιρέσεις.64 Ζωτικής σημασίας σε αυτή τη σταδιακή διαδικασία αντίληψης 

και θεώρησης του κόσμου είναι οι διαλεκτικές σχέσεις και αέναες αλληλεπιδράσεις 

ανάμεσα στη σκέψη, την πραγματικότητα και τη δράση των ανθρώπων που 

εκτείνονται και μεταλλάσσονται στο χώρο και το χρόνο.65 Ο Kearney τονίζει 

ιδιαίτερα τη σημασία της βασικής αυτής αντιληπτικής τριάδας (σκέψη, κόσμος, 

δράση) ακολουθώντας στο σημείο αυτό τους Neisser66 και Gibson, οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι η γνώση οργανώνεται «σε όλα τα επίπεδα – από την αντίληψη ως 

τη συγκρότηση γνωσιακών χαρτών και εικόνων -  σύμφωνα με σχήματα πρόβλεψης67 

που καθορίζουν την επιλογή νέων πληροφοριών και τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι 

πληροφορίες ενσωματώνονται σε νέα σχήματα, που με τη σειρά τους μεταβάλλονται 

κατά την πορεία αυτής της διαδικασίας»68.  

Συνέπεια αυτών των ιεραρχικών διαδικασιών είναι η διαμόρφωση ενός 

ολοκληρωμένου συνόλου αρχών και ιδεών για την πραγματικότητα που συγκροτεί 
                                                 
63 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 43-44 
64 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 47 
65 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 47 
66 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσέγγιση των Neisser και Gibson στον τρόπο που 
οργανώνεται η μάθηση και για την κριτική τους στην προσέγγιση της επεξεργασίας πληροφοριών 
(information-processing approach) βλ.  Neisser, U., Cognition and reality: Principles and implications 
of cognitive psychology (San Francisco, 1976) 
67 anticipatory schemata · Τα schemata ή frames αποτελούν ένα σημαντικό είδος οργανωτικής γνώσης 
που αναπαριστούν τοπικές, χρονικές, αιτιακές και προθετικές σχέσεις ανάμεσα σε οντότητες και 
γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε οικείες συνθήκες. Για τη λειτουργία τους στην οργάνωση της 
γνώσης βλ. Barsalou, L.W., Cognitive psychology, ό.π., σελ. 126, 156-158 
68 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 45 · όπως το θέτει ο ίδιος ο Neisser “The Schema accepts 
information as it becomes available at sensory surfaces and is changed by that information; it directs 
movements and explanatory activities that make more information available, by which it is further 
modified”, βλ. Neisser, U., Cognition and reality, ό.π., σελ. 54. 
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μια ιδιαίτερη θεώρηση του κόσμου. Οι εικόνες και υποθέσεις που έχουν οι άνθρωποι 

για τον κόσμο, για τον εαυτό τους και όλα αυτά που τους περιβάλλουν, στο βαθμό 

που οι ίδιοι τις συνειδητοποιούν, γίνονται αποδεκτές ως απόλυτη και αληθινή γνώση, 

ενώ οι γνωσιακές διαδικασίες που παράγουν αυτήν την γνώση δεν μπορούν να 

επιδεχθούν κριτική ανάλυση.69

Η κοσμοθεώρηση ως ένα σύστημα γνώσης περιλαμβάνει κάποιες μείζονες 

κατηγορίες σκέψης, τις οποίες ο Kearney70 θεωρεί οικουμενικές κατηγορίες που 

ενυπάρχουν σε όλα τα συστήματα θεώρησης του κόσμου. Οι κατηγορίες αυτές 

περιλαμβάνουν τις ιδιαίτερες εικόνες και υποθέσεις που αναπτύσσουν οι άνθρωποι 

για τον ίδιο τους τον Εαυτό σε αντιδιαστολή με το Άλλο, το οποίο συμπεριέχει όλα 

όσα δεν είναι Εαυτός,71 για τη Σχέση που διέπει τα δύο αυτά μέρη, την Αιτιότητα που 

κυβερνά αυτήν τη σχέση, την Κατηγοριοποίηση όλων των στοιχείων που γίνονται 

αντιληπτά και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το 

Χώρο και το Χρόνο. Καθώς οι βασικές αυτές κατηγορίες συναντώνται σε όλες τις 

κοσμοθεωρήσεις, θεωρούνται ως θεμελιώδεις πλευρές της ανθρώπινης σκέψης. 

Ωστόσο, τα περιεχόμενα αυτών των κατηγοριών ποικίλουν σημαντικά από πολιτισμό 

σε πολιτισμό, αφού καθορίζονται από τις αλληλεπιδράσεις των ανθρώπων με το 

ιδιαίτερο κάθε φορά περιβάλλον τους.72 Ένα σημαντικό μέρος από τις ιδιαίτερες 

εικόνες και υποθέσεις που τα μέλη μιας κοινωνικής ομάδας διαμορφώνουν για τον 

κόσμο γίνεται αποδεκτό από αυτά και καθορίζει τις σκέψεις τους χωρίς να 

εκφράζεται ρητά με σαφή και συγκεκριμένη μορφή. Ωστόσο, κάποιες εικόνες και 

υποθέσεις παίρνουν τη μορφή λαϊκής γνώσης και έκδηλων πεποιθήσεων που μπορούν 

να περιγραφούν και να θεωρηθούν ως διαφορετικές πολιτισμικές μορφές των 

οικουμενικών αρχών που διέπουν τη θεώρηση του κόσμου. 

Η ύπαρξη μιας τέτοιας αξιοσημείωτης ποικιλομορφίας που παρατηρείται στα 

περιεχόμενα των οικουμενικών κατηγοριών των κοσμοθεωρήσεων οφείλεται στην 

ιδιαίτερη πρόθεση κάθε συγκεκριμένου συστήματος θεώρησης του κόσμου να 

επιτύχει μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εσωτερική λογική και δομική συνέπεια. Η 

                                                 
69 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 46-47 
70 Ο όρος που χρησιμοποιεί ο Kearney είναι worldview universals και αφιερώνει στην ανάλυσή τους το 
τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του. Βλ. Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 65-108 
71 Ο όρος ‘Άλλο’ αναφερέται σε όλα αυτά που περιβάλλουν το άτομο και διαφοροποιούνται και 
διακρίνονται από τον ‘Εαυτό’ του. Με άλλα λόγια το Άλλο συνιστά το περιβάλλον των ανθρώπων 
(φυσικά και τεχνητά αντικείμενα, άλλους ανθρώπους, ζώα κοκ.) από το οποίο λαμβάνουν πληροφορίες 
και διαμορφώνουν τη συμπεριφορά τους με βάση αυτές. Βλ. Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 68-
69 
72 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 42, 48, 65-67 
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αναγκαιότητα να συνδεθεί με το περιβάλλον της οδηγεί στη διαμόρφωση ιδιαίτερων 

μορφών συμπεριφοράς, δομών, θεσμών και εθίμων που βρίσκονται σε άμεση 

συνάφεια με τις βασικές υποθέσεις που διαμορφώνει για τη φύση και την φυσική 

τάξη του κόσμου. Με τον τρόπο αυτό, οι εικόνες και οι υποθέσεις κάθε συστήματος 

κοσμοθεώρησης για την πραγματική μορφή και ουσία του κόσμου παρέχουν το 

έδαφος για την καθημερινή συμπεριφορά των ανθρώπων και είναι υπόδηλες σε κάθε 

έκφανση της ζωής τους. Ωστόσο, πέρα από την εκδήλωση και υποδήλωση των 

ιδιαίτερων ιδεών και αντιλήψεων θεώρησης του κόσμου στις συνηθισμένες και 

καθημερινές δραστηριότητες των μελών μιας κοινωνικής ή πολιτισμικής ομάδας, 

υπάρχουν ειδικά και συγκεκριμένα πολιτισμικά μορφώματα, όπως η θρησκεία, η 

τελετουργία και η ηθική, που επιδιώκουν να εκφράσουν λιγότερο ή περισσότερο 

συστηματικά την κοσμοθεώρηση της ομάδας.73  

Ο Kearney θεωρεί ότι η κοσμοθεώρηση είναι πρώτα από όλα ένα κοινωνικό 

και πρακτικό φαινόμενο που εξυπηρετεί την πραγματική ανάγκη του ανθρώπου για 

επικοινωνία. Τα περιεχόμενα των οικουμενικών κατηγοριών των συστημάτων 

θεώρησης του κόσμου προσαρμόζονται στο εκάστοτε κοινωνικό και φυσικό τους 

περιβάλλον και παρέχουν στους ανθρώπους μια αίσθηση ολότητας, ολοκλήρωσης και 

συνάφειας του κόσμου ως κάτι που πραγματικά υπάρχει στο χώρο και το χρόνο. Στο 

πλαίσιο αυτής της κοσμικής ενότητας, το άτομο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και 

τον διαχωρίζει από οτιδήποτε δεν είναι ο εαυτός του. Υπάρχει μια πρωταρχική 

διάκριση ανάμεσα στον οργανισμό και το περιβάλλον του που συγκροτεί το άλλο, 

αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει μία δυναμική αλληλοσυσχέτιση ανάμεσά τους, όπου οι 

άνθρωποι αντιλαμβάνονται την αίσθηση της γειτνίασης και της μεταβολής.74 Η 

συνειδητοποίηση αυτής της σχέσης και της αιτιότητας που την κυβερνά, όπως επίσης 

και η κατανόηση των τρόπων με τους οποίους μια κοινωνική ομάδα κατηγοριοποιεί 

τις κυριότερες μορφές του αντιληπτού κόσμου, ανήκει στο ευρύτερο πλαίσιο της 

ιδιαίτερης κοσμοθεώρησής της η οποία επιλύει το πρόβλημα της γνωσιακής 

οργάνωσης της φαινομενικής πραγματικότητας.  

Σε άμεση σύνδεση με την αίσθηση που το άτομο αναπτύσσει για τον εαυτό 

του και το άλλο, βρίσκονται και οι ιδιαίτερες αρχές με τις οποίες αντιλαμβάνεται το 

χώρο και το χρόνο – διαστάσεις οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν την έννοια 

της αιτιότητας που συνδέει μεταξύ τους όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν τον κόσμο. 
                                                 
73 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 52-54 
74 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 68-72 
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Το περιβάλλον επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το 

χώρο και διαμορφώνει συμβατικούς τρόπους αλληλεπίδρασης μαζί του.75  

Ο χρόνος είναι μία περισσότερο αφηρημένη και πολύπλοκη έννοια η οποία 

δεν βασίζεται στην άμεση αντίληψη ορατών και απτών πραγμάτων, όπως συμβαίνει 

στην περίπτωση του χώρου. Ωστόσο, τα γεγονότα και τα αντικείμενα που ενυπάρχουν 

στο χώρο επηρεάζουν και καθορίζουν τις σκέψεις των ανθρώπων για το χρόνο.76 Οι 

αρχές της νόησης που επιτρέπουν και καθορίζουν την αντίληψη του χώρου και του 

χρόνου, όπως επίσης και οι δυναμικές σχέσεις ανάμεσα σε διαφορετικές όψεις και 

πλευρές του κόσμου διαμορφώνουν τους πρωταρχικούς κανόνες της αιτιότητας που 

ενισχύουν τη λογική και δομική συνοχή κάθε συστήματος κοσμοθεώρησης.  

Κατ’ επέκταση, ο Kearney, εξηγεί πώς εσωτερικές και εξωτερικές αιτίες 

επηρεάζουν τη συγκρότηση ιδιαίτερων κοσμοθεωρήσεων, καθώς και τον τρόπο με 

τον οποίο οι τελευταίες αγωνίζονται να πετύχουν τη λογική και δομική ενσωμάτωση 

και ενοποίηση όλων των επιμέρους στοιχείων τους μεταξύ τους, αλλά και με το 

εξωτερικό τους περιβάλλον. Ωστόσο, η κοσμοθεώρηση περιλαμβάνει ιδιαίτερες 

εσωτερικές δυναμικές που παρέχουν κάποιο βαθμό ανεξαρτησίας της από τις 

κοινωνικές και υλικές επιρροές77 και, εξαιτίας αυτής τής της διάστασης μπορεί να 

θεωρηθεί ως ένα υποσύστημα του ευρύτερου περιβάλλοντος. Οι δυναμικές 

αλληλοσυσχετίσεις ανάμεσα στις εικόνες και υποθέσεις διαμορφώνουν τα 

περιεχόμενα των οικουμενικών κατηγοριών των κοσμοθεωρήσεων και παρέχουν 

στους ανθρώπους μία αίσθηση απόλυτης και απτής πραγματικότητας του αντιληπτού 

κόσμου.78

Στο πλαίσιο αυτό, από μία γνωσιακή προοπτική, οι εγκόσμιες γνώσεις που 

αποκτούν οι άνθρωποι για τα αντικείμενα, τους συνανθρώπους τους και τα γεγονότα 

που συμβαίνουν στο περιβάλλον τους δημιουργούν συγκεκριμένες αναπαραστάσεις 

σε εξειδικευμένα συστήματα του εγκεφάλου τους οι οποίες ενεργοποιούνται 

αργότερα για να αναπαραστήσουν τις ίδιες οντότητες εν τη απουσία τους και για να 

παρέχουν μια συμπαγή, ενιαία, υπόδηλη σε κάθε πράξη και σκέψη τους, θεώρηση του 

κόσμου. Συγχρόνως, καθώς τα άτομα συνεχώς αγωνίζονται να βελτιστοποιήσουν τη 

συμπεριφορά τους και τις συνέπειες της δράσης τους μέσα στο περιβάλλον τους, το 

                                                 
75 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 72-102 
76 Kearney, M., World View, ό.π., σελ.  72-102 
77 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 110-120 
78 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 123 
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γνωσιακό τους σύστημα οργανώνεται και επαναοργανώνεται αδιάλειπτα για την 

επίτευξη αυτού του στόχου.79  

 Η εγκόσμια γνώση, που ενυπάρχει σε κάθε μορφή εμπειρίας, εισχωρεί στις 

ιδιαίτερες θρησκευτικές πεποιθήσεις και πρακτικές, που εμφανίζονται σε 

διαφορετικές φυσικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνάφειες, και παρέχει τη βάση 

για τη διαμόρφωση και υιοθέτηση κάθε είδους θρησκευτικής γνώσης η οποία παράγει 

ιδιαίτερες αναπαραστάσεις για το άτομο, το σώμα του και το περιβάλλον καθώς και 

για τις σχέσεις μεταξύ αυτών των παραγόντων.80 Υπό αυτήν την έννοια, η θρησκεία 

αποτελεί ένα ιδιαίτερο πολιτισμικό σύστημα που συγκροτεί μια ολοκληρωμένη και 

συνεπή θεώρηση του κόσμου, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένες εικόνες και 

υποθέσεις για την φύση των πραγμάτων, για το περιβάλλον, το άτομο και την 

κοινωνία, σε άμεση συνάρτηση με την ιδιαίτερη συνάφεια στην οποία 

διαμορφώνεται, ενώ κατ’ επέκταση μπορεί να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το 

άτομο βιώνει, δομεί και αντιλαμβάνεται την καθημερινή του εμπειρία.  

 

1.2  Η “Κοσμοθεώρηση” του Μιθραϊσμού 
 

Η λατρεία του Μίθρα αποτελούσε μία ιδιαίτερη μορφή θρησκευτικής παράδοσης η 

οποία παρείχε στους πιστούς της ένα ολοκληρωμένο σύστημα ιδεών και αντιλήψεων 

για τον κόσμο και τη θέση των ίδιων μέσα σε αυτόν. Ωστόσο, ο Μιθραϊσμός δεν 

αναπτύχθηκε ως ένας αυτόνομος πολιτισμός, αλλά ήταν ενσωματωμένος στην 

κοινωνία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, η οποία συνιστούσε την ιδιαίτερη 

πολιτισμική και κοινωνική συνάφεια που επηρέαζε και καθόριζε σε σημαντικό βαθμό 

τον τρόπο που οι πιστοί αντιλαμβάνονταν και οργάνωναν γνωσιακά την φαινομενική 

πραγματικότητα. 

 Ο κόσμος, όπως γινόταν αντιληπτός στη συνάφεια της μιθραϊκής λατρείας, 

ξεπερνούσε τα όρια του φυσικού και γεωγραφικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο 

ζούσαν και δρούσαν οι άνθρωποι της εποχής, και συνέπιπτε με το ελληνιστικό, 

κοσμολογικό μοντέλο του σύμπαντος, που απέκτησε συστηματική μορφή και 

                                                 
79 Για μια λεπτομερέστερη ανάλυση του τρόπου γνωσιακής οργάνωσης των γνώσεων που λαμβάνουν 
οι άνθρωποι από τον κόσμο βλ. Barsalou, L. W. – Barbey, A. K. – Simmons, K. W. – Santos, A., 
“Embodiment in religious knowledge”, in Journal of Cognition & Culture, 5(1/2) (2005), 14–18 
80 Barsalou, L. W. – Barbey, A. K. – Simmons, K. W. – Santos, A., “Embodiment in religious 
knowledge”, ό.π., 15   
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διατύπωση από τον Κλαύδιο Πτολεμαίο (2ος αι. μ.Χ.).81 Η μύηση στα μυστήρια του 

Μίθρα οδηγούσε τους πιστούς σε μία νέα και ολοκληρωμένη θέαση όλων των 

στοιχείων που απάρτιζαν το σύμπαν και την κοσμική τάξη. Προστάτης και 

συντηρητής αυτής της τάξης θεωρούνταν ο ίδιος ο Μίθρας, ο οποίος αποκάλυπτε στα 

μυστήριά του τη συμπαθητική σχέση που συνέδεε το μικρόκοσμο των ανθρώπων με 

τον συμπαντικό μακρόκοσμο82 γεγονός που παρείχε στους μυημένους τη βαθύτερη 

εξήγηση και αιτιολόγηση των αλλαγών και μεταπτώσεων που συνέβαιναν στη ζωή 

τους, αλλά και την αιτία της συνοχής και συνέπειας που διέκρινε τόσο τους ίδιους ως 

οντότητες όσο και τον κόσμο που τους περιέβαλλε. 

 Η αποδοχή και ενσωμάτωση του συγκεκριμένου, πτολεμαϊκού κοσμοειδώλου 

μέσα στη συνάφεια των μυστηρίων μεταμόρφωνε κατ’ επέκταση τον τρόπο που οι 

Μιθραϊστές αντιλαμβάνονταν την ύπαρξή τους, καθώς αποκτούσαν μία νέα 

συνείδηση τόσο του εαυτού τους όσο και των σχέσεών τους με τους άλλους 

ανθρώπους και με τον κόσμο γενικά (Άλλο). Με τη συμμετοχή τους στα μυστήρια, οι 

μυημένοι αποκτούσαν μία νέα γνώση και θέαση της συστηματικής κοσμικής 

ολότητας, στην οποία δεν είχαν πρόσβαση οι αμύητοι. Ακριβώς αυτή η αίσθηση της 

αποκλειστικότητας της ιερής γνώσης, την οποία μοιράζονταν μόνο τα μέλη της 

λατρευτικής κοινότητας, επέφερε μία σημαντική μεταλλαγή στον τρόπο που 

συγκροτούσαν την ταυτότητά τους, καθώς δημιουργούσε στενούς δεσμούς μεταξύ 

τους, που ξεπερνούσαν την προηγούμενη κοινωνική τους κατάσταση, και χάρασσαν 

σαφείς διαχωριστικές γραμμές από τους αμύητους.83  

 Το σύνολο των αρχών και ιδεών που οι μυημένοι στα μυστήρια του Μίθρα 

διαμόρφωναν για τον εαυτό τους και τις σχέσεις τους με όσα τους περιέβαλλαν 

βρισκόταν σε άμεση συνάρτηση με τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν το χώρο και το 

χρόνο, όπως οι δύο αυτές έννοιες ενσωματώνονταν και εκδηλώνονταν μέσα στο 

μιθραίο, τον τελετουργικό τόπο της μιθραϊκής λατρείας. Γενικά, οι Μιθραϊστές θα 

πρέπει να είχαν μια ευρεία γεωγραφική αίσθηση της έκτασης της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας και της ευρύτερης οικουμένης.84 Ωστόσο, στο πλαίσιο της λατρείας, η 

έμφαση μετατοπιζόταν στον ουράνιο κόσμο, όπου ο Χρόνος και ο Χώρος συνδέονταν 

                                                 
81 Martin, H. L., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 90 · αναλυτική περιγραφή του 
πτολεμαϊκού κοσμοείδωλου θα γίνει στo τρίτο κεφάλαιο για την αντίληψη του χώρου. 
82 Martin, H. L, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 306 
83 Clauss, M., The Roman Cult of Mithras, ό.π., σελ. 15 
84 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 80 
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και αλληλοκαθορίζονταν.85 Αυτός ο συμπαντικός μακρόκοσμος, οργανικό μέρος του 

οποίου αποτελούσε η γη, όπου γεννιόνταν, διήγαν το βίο τους και απεβίωναν οι 

άνθρωποι, ήταν ενσωματωμένος στο μικρόκοσμο του μιθραίου, το οποίο δομούνταν 

και συγκροτούνταν ως ακριβές αντίγραφο του σύμπαντος.86  

 Τα σύμβολα και τα συμβολικά συμπλέγματα που ήταν ενσωματωμένα στη 

δομή του μιθραίου αποτελούσαν τους κύριους φορείς των ιδιαίτερων υποθέσεων και 

εικόνων της μιθραϊκής λατρείας για τον εαυτό των μυημένων, το περιβάλλον και το 

σύμπαν, καθώς και για τις σχέσεις μεταξύ αυτών των παραγόντων και την αιτιότητα 

που τις κυβερνά, αντιλήψεις που αποτελούσαν τα ιδιαίτερα περιεχόμενα των 

οικουμενικών κατηγοριών των κοσμοθεωρήσεων με βάση το μοντέλο του Kearney87. 

Ωστόσο, η πεποίθηση ότι αυτές οι εικόνες και υποθέσεις του Μιθραϊσμού για την 

κοσμική τάξη και την ανθρώπινη ύπαρξη ήταν αληθινές, επιβεβαιωνόταν μόνο κατά 

τις λατρευτικές τελετουργίες. 

 Σύμφωνα με τον ορισμό που διατύπωσε ο ανθρωπολόγος Clifford Geertz, η 

θρησκεία είναι 1) ένα σύστημα συμβόλων που επενεργεί με τρόπο ώστε 2) να 

δημιουργεί στους ανθρώπους ισχυρές και παρατεταμένης διάρκειας διαθέσεις και 

κίνητρα 3) διαμορφώνοντας αντιλήψεις για τη γενικότερη τάξη της ύπαρξης και 4) 

ενδύοντας αυτές τις αντιλήψεις με μια τέτοια αύρα δεδομένης πραγματικότητας 5) 

ώστε οι διαθέσεις και τα κίνητρα αυτά να φαίνονται ιδιαζόντως ρεαλιστικά.88 Στο 

πλαίσιο μίας τέτοιας θεώρησης των θρησκευτικών συστημάτων, η τελετουργία 

αποτελεί την κατεξοχήν πρακτική που επιτρέπει τη σύνδεση μιας ιδιαίτερης 

κοσμοθεώρησης με συγκεκριμένα κίνητρα και διαθέσεις οι οποίες δημιουργούν την 

αίσθηση της απόλυτης ισχύος και αλήθειας των επιμέρους ιδεών και αντιλήψεών της.  

 Υπό αυτήν την οπτική, τα σύμβολα και τα συμβολικά συμπλέγματα της 

μιθραϊκής λατρείας κατείχαν εξέχουσα θέση κατά την τέλεση των μυστηρίων της και 

είχαν ως στόχο89 να αναπαραστήσουν μια εικόνα του σύμπαντος. Ως υλικά 

                                                 
85 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 79 
86 Ο Πορφύριος, νεοπλατωνιστής του 3ου αι. μ.Χ, ο οποίος αντλεί τις πληροφορίες του από τον 
Εύβουλο, αναφέρει ότι το μιθραίου αποτελούσε μία απεικόνιση του σύμπαντος. Πορφυρίου, Per… toà 
™n 'Odusse‹ai tîn numfîn ¢ntrou 6: « …e„kÒna fšrontoj aÙtù toà sphlaˆou toà kÕsmou…». Η 
δομή, μορφή και συγκρότηση του μιθραίου, καθώς και η σημασία του για την τέλεση των μυστηρίων 
αναλύεται στο τρίτο κεφάλαιο. 
87 Βλ. Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 65-108 
88 H μετάφραση του ορισμού του Geertz είναι από την έκδοση του έργου του στα ελληνικά. Βλ. Geertz 
C., “Η θρησκεία ως Πολιτισμικό Σύστημα”, in Geertz, C., Η Ερμηνεία των πολιτισμών (μετάφρ. Θ. 
Παραδέλλης) (Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2003), σελ. 98 
89 Όπως το θέτει ο Deeley, τα σύμβολα στοχεύουν σε κάτι (είναι σκόπιμα) με τη φιλοσοφική έννοια ότι 
είναι σχετικά με κάτι, και με την ψυχολογική έννοια ότι χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους με 
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κατασκευάσματα, φυσικά, δεν διέθεταν από μόνα τους έμφυτες συμβολικές ιδιότητες 

και διαστάσεις, αλλά αποκτούσαν το ιδιαίτερο νόημά τους μέσα από την καθιέρωση 

συμβατικών σχέσεων μεταξύ των επιμέρους σημείων τους, σχέσεις τις οποίες 

αποδέχονταν και αντιλαμβάνονταν όλα τα μέλη της λατρευτικής κοινότητας.90 Αυτή 

η δυνατότητα συμβολικής νόησης και επικοινωνίας των Μιθραϊστών, που τους 

επέτρεπε να μοιράζονται, με βάση τα συμβολικά συστήματα του Μιθραϊσμού, 

αντιλήψεις για μια γενική τάξη της ύπαρξης, ήταν το προϊόν της γνωσιακής 

ικανότητας για συμβολική σκέψη91, που ανέπτυξε εξελικτικά το ανθρώπινο είδος και 

η οποία επιτρέπει την απόδοση σημασίας σε αντικείμενα και γεγονότα πέρα από τις 

επιφανειακές αισθητηριακές τους ιδιότητες και τη δημιουργία, κατ’ επέκταση, μιας 

υψηλά διαρθρωμένης υποκειμενικής εκδοχής του κόσμου.92   

Ακολουθώντας τον ορισμό του Geertz, κατά τη θρησκευτική πίστη και 

πρακτική του Μιθραϊσμού, τα ιερά σύμβολα και η ενεργοποίησή τους κατά τις 

τελετουργίες συνδύαζαν το ιδιαίτερο σύστημα κοσμοθεώρησης της λατρείας με το 

ήθος της κοινότητας των οπαδών της, με το ύφος, το χαρακτήρα και τις ποιότητες της 

ζωής τους, καθώς επίσης και με τις διαθέσεις και τα κίνητρα δράσης τους. Με τον 

τρόπο αυτό, η θεώρηση του κόσμου που προέκρινε η μιθραϊκή λατρεία αναπαρίστατο 

ως η μόνη αληθινή τάξη πραγμάτων, που είχε συγκεκριμένη μορφή και 

αντικειμενικοποιούσε τις ιδιαίτερες ηθικές και αισθητικές προτιμήσεις των πιστών 

της ως τον μόνο κατάλληλο και επιτρεπτό τρόπο να ζουν και να ενεργούν. 

Παράλληλα, οι ηθικές και αισθητικές συναισθήσεις των ατόμων λειτουργούσαν ως τα 

εμπειρικά στοιχεία που αποδείκνυαν την ορθότητα και αλήθεια των εικόνων που 

σχημάτιζαν για τον κόσμο, ακολουθώντας μία διαδικασία κατά την οποία η 

                                                                                                                                            
κάποιο σκοπό. Βλ. Deeley, Q. P., “The Religious Brain: Turning ideas into convinctions”, in 
Anthropology & Medicine, vol. 11, No. 3 (2004), 245-267 
90 Για την ιεράρχηση και κατηγοριοποίηση των αναφορικών σχέσεων μεταξύ σημείων βλ. Hoopes, J. 
(ed.), Peirce on Signs: Writings on Semiotic by Charles Sanders Peirce (Chapel Hill and London, 
1991). Μία προσπάθεια να κατανοηθούν οι ιεραρχικές διαδικασίες που συνέδεαν σημεία μεταξύ τους 
στο Μιθραϊσμό και συγκροτούσαν το συμβολικό τους νόημα θα γίνει στην περίπτωση της σκηνής της 
ταυροκτονία στο 1ο κεφ του 2ου μέρους. 
91 Αρκετές θεωρίες έχουν διατυπωθεί για την κατανόηση των απαρχών και της εξέλιξης  της 
συμβολικής νόησης και για τη μετάβαση στη συμβολική σκέψη που χαρακτηρίζει το ανθρώπινο είδος. 
Οι κυριότερες από αυτές είναι των: Donald, M., Origins of Modern Mind: Three stages in the evolution 
of culture and cognition (Cambridge, MA, 1991) · Deacon, T., The Symbolic Species: The Co-
evolution of Language and the Brain (London, 1997) ⋅ Mithen, S., The Prehistory of The Mind: The 
Cognitive Origins of Art, Religion and Science (London, 1996) 
92 Βλ. Deeley, Q. P., “The Religious Brain: Turning ideas into convinctions”, ό.π., σελ. 248 
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συγκεκριμένη κοσμοθεώρηση και το ήθος των πιστών επιβεβαιώνονταν αμοιβαία 

αντλώντας το καθένα κύρος και αυθεντία από το άλλο.93

Συνεπώς, κατά την τέλεση των λατρευτικών και μυητικών τελετουργιών του 

Μίθρα, ολόκληρο το συμβολικό σύστημα του Μιθραϊσμού μπορούσε να συγκροτεί 

και να εκφράζει την ιδιαίτερη κοσμοθεώρησή του ενισχύοντας την αλήθεια και την 

πραγματικότητα μιας τέτοιας θεώρησης μέσα από τη συνένωσή της με το ιδιαίτερο 

ήθος των ακολούθων της. Στο τελετουργικό πλαίσιο, τα σύμβολα μεταμορφώνονταν 

από αναπαραστάσεις του σύμπαντος στο πραγματικό σύμπαν που καθόριζε τη θέση 

και την μόνη επιτρεπτή συμπεριφορά των ανθρώπων ως ενεργών υποκειμένων μέσα 

σε αυτό. Για την επίτευξη μιας τέτοιας μεταμόρφωσης απαιτούνταν ιδιαίτερες 

γνωσιακές και συναισθηματικές διεργασίες. Κατά τη συμμετοχή τους στις 

τελετουργίες, ο νους των μυημένων γινόταν δεκτικός στις εντυπώσεις και τα 

συναισθήματα που διέγειρε η τελετουργική αναπαράσταση της πραγματικότητας. 

Αυτή η αίσθηση του αληθινά πραγματικού ενισχύονταν από διαθέσεις και κίνητρα 

που συνενώνονταν με μεταφυσικές αρχές και ιδέες και διαμόρφωναν τη νοητική 

συνείδηση των μυημένων.94  

Οι τελετουργικές πρακτικές της μιθραϊκής λατρείας αποτελούσαν, έτσι, 

συμβολικά επενδεδυμένες πολιτισμικές εκφράσεις και εκδηλώσεις που μετέφεραν 

αντιλήψεις για τον κόσμο και τις εμπότιζαν με συναισθηματική και υποκινούσα 

σημασία.95 Η συμμετοχή στις μυητικές και λατρευτικές τελετουργίες του Μίθρα 

στόχευσε στο να οδηγήσει τους πιστούς σε μια επιθυμητή νοητική και 

συναισθηματική κατάσταση που θα διευκόλυνε την αποδοχή και εντύπωση στη 

μνήμη τους των ιδιαίτερων αρχών και ιδεών της λατρείας του.96  

Σύμφωνα με τον Lawerence Barsalou, υπάρχουν τρεις σημαντικοί, 

κωδικοποιημένοι παράγοντες που ενυπάρχουν στις τελετουργίες και που μπορούν να 

είναι σημαντικοί για την ικανότητα του ατόμου να συγκρατεί στη μνήμη του τη 

συμμετοχή του σε αυτές, καθώς και τις νοητικές και συναισθηματικές καταστάσεις 

στις οποίες περιήλθε. Ο πρώτος παράγοντας είναι η ενίσχυση της ανάμνησης ενός 

γεγονότος μέσα από την ενέργεια που πραγματοποιεί το υποκείμενο. Ο δεύτερος είναι 

                                                 
93 Geertz, C., “Religion as a Cultural System»”, ό.π., σελ. 90 
94 Geertz, C., “Religion as a Cultural System”, ό.π., σελ. 112 
95 Για τις θρησκευτικές τελετουργίες γενικά και για την επένδυσή τους με συμβολικά νοήματα και 
συναισθηματικές καταστάσεις βλ. Deeley, Q. P., “The Religious Brain: Turning ideas into 
convinctions”, ό.π., σελ. 256-260  
96 Barsalou, L. W. – Barbey, A. K. – Simmons, K. W. – Santos, A., “Embodiment in religious 
knowledge”, ό.π., 44-46 
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η σύνδεση του γεγονότος με την τοποθεσία στην οποία έλαβε χώρα και βιώθηκε από 

το υποκείμενο, ενώ ο τρίτος αποτελείται από τα απτά, συμπαγή μέσα μετάδοσης των 

θρησκευτικών πεποιθήσεων, τα οποία προσέλαβε νοητικά και κατανόησε το άτομο 

μέσα από τη συγκεκριμένη εμπειρία του.97

Αν και δεν διασώζονται σαφείς περιγραφές και αναφορές στις πηγές για τα 

τελετουργικά δρώμενα του Μιθραϊσμού, η συμπερίληψη συγκεκριμένων φυσικών, 

σωματικών ενεργειών και πράξεων θα μπορούσε να ενισχύει τη μνημονική δύναμη 

των συγκεκριμένων πρακτικών που θα διευκόλυναν τη μετάδοση και απομνημόνευση 

της πνευματικής και συμβολικής σημασίας που θα τις συνόδευε. Καθοριστικό ρόλο 

στο σημείο αυτό θα έπαιζε και η τέλεση των τελετών και μυήσεων αποκλειστικά 

μέσα στον ιερό χώρο του μιθραίου, αφού η πρόσληψη πληροφοριών σε μοναδικές 

τοποθεσίες βοηθά την απομόνωσή τους από ανταγωνιστικά σώματα πληροφοριών 

που συνδέονται με διαφορετικές ή ευρύτερες συνάφειες. Επιπλέον, η συμμετοχή των 

μυημένων στις τελετουργίες μέσα στο μιθραίο θα μπορούσε να συνδεθεί με 

συγκεκριμένες νοητικές καταστάσεις και συναισθήματα τα οποία θα ήταν δυνατόν να 

ενεργοποιηθούν εκ νέου όταν το άτομο βρισκόταν και πάλι στον ίδιο χώρο ή όταν 

ανακαλούσε στη μνήμη του την παρουσία του εκεί.98 Συγχρόνως, η ίδια η συμβολική 

δομή και διαρρύθμιση του μιθραίου σε συνδυασμό με την λατρευτική εικονογραφία, 

και κυρίως τη σκηνή της ταυροκτονίας που δέσποζε στο χώρο, λειτουργούσαν ως 

απτή, ορατή και αντιληπτή έκφραση των ιδιαίτερων πεποιθήσεων και αντιλήψεων 

του Μιθραϊσμού. Με τον τρόπο αυτό, οι θρησκευτικές ιδέες της λατρείας 

αποκτούσαν συμπαγή, υλική μορφή κάνοντας έτσι ευκολότερη την κατανόηση, 

εκμάθηση και ανάκλησή τους.  

Η αφήγηση, σύμφωνα με τον Barsalou99, αποτελεί ένα ακόμη συνηθισμένο 

μέσο για τη θεμελίωση των θρησκευτικών ιδεών σε έναν ενιαίο και λογικό σύνολο 

που μπορεί να θυμάται το άτομο πιο εύκολα σε σύγκριση με αποκομμένες μεταξύ 

                                                 
97 Ο Barsalou αναφέρει συνοπτικά τους τρεις παράγοντες ως: το όφελος (για τη μνήμη) από την 
ενέργεια που πραγματοποιεί το υποκείμενο (Subject-Performed Task – PST), το όφελος από την 
τοποθεσία, και το πραγματικό όφελος. Για μια ανάλυση των παραγόντων αυτών σύμφωνα με τις 
θεωρίες ενσωματωμένης γνώσης (embodied theories of knowledge) βλ. περαιτέρω Barsalou, L. W. – 
Barbey, A. K. – Simmons, K. W. – Santos, A., “Embodiment in religious knowledge”, ό.π., 44-46 
98 Η σημασία του συγκεκριμένου τόπου τέλεσης θρησκευτικών τελετουργιών και πρακτικών για την 
εντύπωση της σχετικής εμπειρίας στη μνήμη, όπως τονίζεται από τον Barsalou, φαίνεται ιδιαίτερα 
πειστική και εύλογη στην περίπτωση του Μιθραϊσμού. Βλ. Barsalou, L. W. – Barbey, A. K. – 
Simmons, K. W. – Santos, A., “Embodiment in religious knowledge”, ό.π., 44 
99 Barsalou, L. W. – Barbey, A. K. – Simmons, K. W. – Santos, A., “Embodiment in religious 
knowledge”, ό.π., 46  
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τους και αφηρημένες ιδέες.100 Ωστόσο, στην περίπτωση του Μιθραϊσμού δεν σώζεται 

κάποιος συγκεκριμένος μύθος ο οποίος ενδεχομένως θα ενσωμάτωνε τις βασικές 

αρχές και πεποιθήσεις του και θα τις έκανε ευκολότερα καταληπτές και μεταδόσιμες 

στους ακολούθους του. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η ύπαρξη μιας σαφούς, 

συγκροτημένης αφήγησης για το Μίθρα δεν φαίνεται να ήταν αναγκαία για την 

μετάδοση των ιδεών και αντιλήψεων της λατρείας του, καθώς αυτές βρίσκονταν 

ενσωματωμένες στις συμβολικές δομές και απεικονίσεις του μιθραίου και θα ήταν 

εύκολα κατανοήσιμες από τα εξοικειωμένα με τις ιδέες αυτές μέλη της κοινότητάς 

του.101

Τα σύμβολα της μιθραϊκής λατρείας συγκροτούσαν, έτσι, απτές και συμπαγείς 

διατυπώσεις αφηρημένων εννοιών που ενσωμάτωναν τις ιδέες, στάσεις, κρίσεις, 

επιθυμίες και πεποιθήσεις των μυημένων, οι οποίες λειτουργούσαν ως εξωτερικές 

πηγές πληροφοριών και έδιναν μία αντικειμενική, θεμελιώδη μορφή στη θρησκευτική 

και ψυχολογική πραγματικότητα της λατρευτικής τους συνάφειας.102 Με τον τρόπο 

αυτό, τα συμβολικά συμπλέγματα του Μιθραϊσμού, μέσα από τις τελετουργίες, 

συγκροτούσαν ένα ‘μοντέλο του’ κόσμου, αλλά και ένα ‘μοντέλο’ για τον κόσμο και 

τον κατάλληλο τρόπο ζωής μέσα σε αυτόν. Η συγχώνευση της κοσμοθεώρησης και 

του ήθους της λατρείας κατά την τελετουργική πρακτική μετάλλασσε την συνείδηση 

των πιστών, που αντιλαμβάνονταν την τελετουργία ως την ορατή πραγματοποίηση 

των πεποιθήσεών τους που αποδείκνυε την απόλυτη αλήθεια και ορθότητά τους. Η 

μεταμόρφωση που συνέβαινε στον τρόπο που αντιλαμβάνονταν τόσο την ύπαρξή 

τους όσο και την ευρύτερη πραγματικότητα του κόσμου δεν περιοριζόταν, ωστόσο 

στην τελετουργική συνάφεια, αλλά οι συνέπειές της εκτείνονταν στην καθημερινή 

ζωή των πιστών και επηρέαζαν τη σκέψη τους και τη συμπεριφορά τους. 103

                                                 
100 Για τη σημασία της θεμελίωσης των θρησκευτικών ιδεών σε συπαγείς αφηγήσεις που ενισχύουν την 
διατήρησή τους στη μνήμη βλ. Barsalou, L. W. – Barbey, A. K. – Simmons, K. W. – Santos, A., 
“Embodiment in religious knowledge”, ό.π., 45 
101 Για την πιθανότητα μη ύπαρξης συγκεκριμένου μύθου στη λατρεία του Μίθρα, αλλά και για τη 
δευτερεύουσα σημασία μιας τέτοιας αφήγησης στο Μιθραϊσμό βλ. Martin, H. L., “Performativity, 
Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 187-217 
102 Στο σημείο αυτό εφαρμόζεται ο ορισμός του Clifford Geertz ("Religion as a Cultural System”, ό.π., 
σελ. 91, 93) για τα ιερά σύμβολα και τη λειτουργία τους κατά την τελετουργία στην ιδιαίτερη 
περίπτωση του Μιθραϊσμού. Ο Geertz τονίζει ιδιαίτερα την εξέχουσα σημασία των ιερών συμβόλων τα 
οποία λειτουργούν ως ‘μοντέλα του’ (‘models of’) και ‘μοντέλα για’ (‘models for’) τον κόσμο. Ο ίδιος 
ορίζει τα σύμβολα ως «απτές διατυπώσεις ιδεών, αφαιρέσεις από την εμπειρία που αποκτούν 
αντιληπτή μορφή, συμπαγείς ενσωματώσεις ιδεών, διαθέσεων, κρίσεων, επιθυμιών ή πεποιθήσεων» 
που λειτουργούν ως εξωτερικές μορφές πληροφοριών και δίνουν «αντικειμενική, θεμελιώδη μορφή 
στην κοινωνική και ψυχολογική πραγματικότητα τόσο σχηματοποιώντας τους εαυτούς τους ως προς 
αυτήν όσο και σχηματοποιώντας την ίδια την πραγματικότητα σύμφωνα με τους εαυτούς τους».  
103 Βλ. Geertz, C., “Religion as a Cultural System”, ό.π., σελ. 119, 122 
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 Τα περιεχόμενα των οικουμενικών κατηγοριών των συστημάτων θεώρησης 

του κόσμου, όπως τα ορίζει ο Kearney, διαμορφώνονταν, έτσι, στο ιδιαίτερο 

θρησκευτικό και πολιτισμικό περιβάλλον του Μιθραϊσμού και επηρέαζαν έκδηλα ή 

υπόδηλα την ιδιαίτερη ηθική και κοινωνική συμπεριφορά των μυημένων. Ωστόσο, η 

αντίληψη της πραγματικότητας και του εαυτού του ατόμου ως κάτι διακριτό από το 

περιβάλλον του και οι αρχές και ιδέες για τις αιτιακές, χωρικές και χρονικές σχέσεις 

που καθορίζουν αυτές τις έννοιες βασίζονται σε ιδιαίτερες γνωσιακές και νευρωνικές 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στον εγκέφαλο του ανθρώπου και οι οποίες θα 

αποτελέσουν τα αντικείμενα προσέγγισης στα επόμενα κεφάλαια. 
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Κεφάλαιο Δεύτερο 

 

2. Η Συγκρότηση του “Εαυτού”104 στη Λατρεία του Μίθρα 
 

Καθώς η μύηση στα μιθραϊκά μυστήρια παρείχε στους μυημένους μία νέα 

ενοποιημένη, θεώρηση του κόσμου με λογική και δομική συνοχή, καθόριζε εκ νέου 

τις ουσιώδεις αρχές με τις οποίες τα άτομα αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους και τις 

σχέσεις τους με τους άλλους και με το περιβάλλον τους. Η διάκριση του ‘Εαυτού’ του 

ατόμου από τον κόσμο και όλα αυτά που το περιβάλλουν και συγκροτούν το ‘Άλλο’ 

είναι πρωταρχική σε κάθε σύστημα κοσμοθεώρησης σύμφωνα με το μοντέλο του 

Kearney.105 Η συμμετοχή στη λατρεία του Μίθρα επέφερε μια σημαντική 

μεταμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι μυημένοι συγκροτούσαν την ταυτότητά 

τους, η οποία ωστόσο δεν περιοριζόταν στη λατρευτική συνάφεια, αλλά επεκτεινόταν 

στο ευρύτερο πλαίσιο ζωής των συμμετεχόντων και χάρασσε νέες, διαφορετικές 

γραμμές δράσης και συμπεριφοράς. 

 Καθώς η ίδια η διαδικασία μέσα από την οποία οι άνθρωποι αποκτούν 

αίσθηση του εαυτούς τους και διαμορφώνουν την ταυτότητά τους καθορίζεται από 

γνωσιακές αρχές και διεργασίες που διέπουν την ανθρώπινη νόηση κατά την 

αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του, η διερεύνηση αυτών των 

γνωσιακών διεργασιών μπορεί να βοηθήσει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο 

οι ίδιοι οι Μιθραϊστές βίωναν τη συμμετοχή τους στα μυστήρια και των συνεπειών 

που μια τέτοια εμπειρία είχε στον τρόπο που αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους. 

 Οι γνωσιακές νευροεπιστήμες προσφέρουν μία εξαιρετικά πλούσια 

δυνατότητα για τη μελέτη και κατανόηση των νοητικών εκείνων διαδικασιών και 

                                                 
104 Στο κείμενο χρησιμοποιείται ο όρος ‘Εαυτός’ για την απόδοση του αγγλικού όρου ‘Self’ ως βασική 
οικουμενική κατηγορία σύμφωνα με το μοντέλο θεώρησης του κόσμου του Kearney. Ο όρος αυτός 
επιλέχθηκε αντί των πιο δόκιμων ελληνικών όρων ‘άτομο’, ‘αίσθηση του εαυτού’, ‘ταυτότητα’ για να 
τονιστεί τόσο η βιολογική συγκρότηση του ατόμου ως φυσικού οργανισμού όσο και η κοινωνική, 
ιστορική και πολιτισμική του διάσταση, παράγοντες που από κοινού καθορίζουν και περιορίζουν τους 
στόχους, τις διαπροσωπικές σχέσεις, τις επιλογές και τη συμπεριφορά του ατόμου σε ιδιαίτερες 
ιστορικές συνάφειες.  
105 Kearney, M., World View, ό.π., σελ. 46-47 
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καταστάσεων που έχουν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση της συνείδησης του ατόμου 

και τη συγκρότηση μίας συγκεκριμένης αίσθησης και αντίληψης του εαυτού του.106

 Ιδιαιτέρως, το ενδιαφέρον των γνωσιακών επιστημόνων έχει προσελκύσει η 

αφήγηση η οποία θεωρείται ως ένα αποτελεσματικό νοητικό εργαλείο που βοηθά 

τους ανθρώπους να αποκτούν μία αίσθηση του εαυτού τους.107 Ωστόσο, αναφορικά 

με τη θρησκεία, η έννοια της αφήγησης δεν περιορίζεται στα αφηγηματικά μέσα που 

χρησιμοποιούν οι διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις για τη μετάδοση των 

πεποιθήσεων και διδασκαλιών τους (ιεροί μύθοι, ιερά κείμενα, κηρύγματα κλπ.), 

αλλά επεκτείνεται σε κάθε είδους αυτοβιογραφική αφήγηση, η οποία επιτρέπει στο 

άτομο να τοποθετεί τον εαυτό του μέσα στο χώρο και το χρόνο και να διατηρεί μία 

αίσθηση εσωτερικής σύνδεσης του παρελθόντος και του παρόντος του που του 

επιτρέπει να προετοιμάζεται για το μέλλον.108

 Υπό αυτήν τη οπτική, η αφήγηση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη 

του ατόμου και για την αυτοαντίληψή του.109  Ιδιαίτερα, στο κεφάλαιο αυτό 

χρησιμοποιείται η θεωρία που ανέπτυξε και διατύπωσε ο Mark Johnson110 για την 

αφηγηματική διάσταση της ανθρώπινης εμπειρίας ως ένα κατάλληλο θεωρητικό 

πλαίσιο για την κατανόηση της ευρύτερης επίδρασης της μύησης στα μιθραϊκά 

μυστήρια στη συγκρότηση της ταυτότητας των μυημένων. Η προσέγγισή του, καθώς 

δίνει έμφαση στις διαδικασίες κατηγοριοποίησης και εννοιολογικής αφομοίωσης της 

ανθρώπινης εμπειρίας κατά την αλληλεπίδραση του ατόμου με τον κόσμο, μπορεί να 

συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι Μιθραϊστές αντιλαμβάνονταν 

τον εαυτό τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κοσμοθεώρησης.  

                                                 
106 Η χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων (όπως είναι η τα ηλεκτρονικά μικροσκόπια, η αξονική 
και μαγνητική τομογραφία, το ηλεκτροεγγεφαλογράφημα κ.α.) επιτρέπει στους νευροεπιστήμονες να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε μηχανισμούς και διεργασίες του εγκεφάλου και να διερευνήσουν εκείνες τις 
βιολογικές και νευρωνικές διαδικασίες που παράγουν τη συνείδηση στους ανθρώπους. Τα πορίσματα 
των ερευνών τους μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση όλων εκείνων των παραγόντων που 
ενυπάρχουν τόσο μέσα στην ανθρώπινη νόηση όσο και στο εκάστοτε περιβάλλον και συμβάλλουν στη 
διαμόρφωση της αίσθησης που οι άνθρωποι έχουν για τον εαυτό τους. Βλ. Geertz, A., Introduction to 
Cognitive Approaches to the Study of Religion, ό.π., σελ. 49 
107 Geertz, A., Introduction to Cognitive Approaches to the Study of Religion, ό.π., σελ. 89 
108 Αυτή η ικανότητα του ανθρώπινου νου να πετυχαίνει ένα σημαντικό βαθμό ενοποίησης και 
αυτογνωσίας που του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του μέσα στα ρευστά όρια του 
παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος καλείται από τον Daniel Siegel ως ‘συναφής αυτονόηση’ 
(‘coherent autonoesis’). Για το πώς η ανάπτυξη της αυτονόησης συνδέεται με συναφείς αφηγήσεις βλ. 
περαιτέρω Siegel, D. J., The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape 
Who We Are (New York 1999) 
109 Geertz, A., Introduction to Cognitive Approaches to the Study of Religion, ό.π., σελ. 93 
110 Johnson, M., Moral Imagination. Implications of cognitive science for ethics (Chicago, 1993) 
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Στο ίδιο πλαίσιο, αναγκαία προϋπόθεση για τη διερεύνηση της αφηγηματικής 

συγκρότησης της ζωής ενός ατόμου αποτελεί η κατανόηση των γνωσιακών εκείνων 

διαδικασιών που οδηγούν στην ανάδυση της συνείδησης στους ανθρώπους, και για το 

λόγο αυτό γίνονται επίσης κάποιες σύντομες αναφορές  στη θεωρία του Antonio 

Damasio111 για τις νοητικές διαδικασίες που παράγουν την ανθρώπινη συνείδηση. 

Παράλληλα, καθώς η μύηση στα μυστήρια του Μίθρα αποτελούσε μία καθοριστική 

για τη ζωή του Μιθραϊστή εμπειρία, κατατάσσεται στα γεγονότα που θεωρούνται ως 

‘σημεία καμπής’ στη ζωή των ατόμων ακολουθώντας στο σημείο αυτό τη θεωρία του 

Ulrich Bruner.112

 Κατ’ επέκταση, καθώς, σύμφωνα με τον Johnson, η αφηγηματική ενότητα 

αναδύεται ως μία διαδικασία εννοιολογικής σύνθεσης μεμονωμένων γεγονότων, 

υπάρχουν εξειδικευμένες νοητικές διαδικασίες και μοντέλα που επιτρέπουν στους 

ανθρώπους να έχουν συναφείς και ενοποιημένες εμπειρίες. Σύμφωνα με την 

προσέγγιση των Lakoff και Johnson,113 υπάρχουν εννοιολογικές μεταφορές που 

                                                 
111 O Antonio Damasio, Πορτογάλος νευρολόγος στο University of Iowa College of Medicine και στο 
Salk Institute for Biological Studies στη LaJolla, ασχολήθηκε ιδιαίτερα με τη μελέτη της συνείδησης. 
Συγκεκριμένα, ανέπτυξε και διατύπωσε μία ‘θεωρία ενσωμάτωσης’ για τη συνείδηση και την 
πολλαπλότητα των εαυτών – τονίζοντας ιδιαίτερα τη σημασία και το ρόλο των συναισθημάτων – η 
οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο θεωρητικό πλαίσιο για τη μελέτη εννοιών που 
αναπτύσσουν διαφορετικά θρησκευτικά συστήματα για την προσωπικότητα, το άτομο και την ψυχή. Η 
θεωρία του για τη συνείδηση αναπτύσσεται στο βιβλίο του: Damasio, A., The Feeling of What 
Happens: body, emotion and the making of consciousness (San Diego, 2000). Έχουν διατυπωθεί, 
βέβαια, και άλλες θεωρίες για τη συνείδηση οι οποίες φαίνεται να συμφωνούν ως προς την 
αναγνώριση της ιδιαίτερης βιολογίας της, αλλά διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο σύνδεσης και 
συνδυασμού των επιμέρους βιολογικών και νευροβιολογικών διαδικασιών που καταλήγουν στην 
ανάδυση της συνείδησης. Για εναλλακτικές προσεγγίσεις στη συνείδηση βλ. Dennett, D. C., 
Consciousness Explained (Boston, Toronto, London, 1991) όπου ο “εαυτός” θεωρείται ότι λειτουργεί 
κατά αναλογία με το κέντρο βαρύτητας της γης ως κέντρο της αφηγηματικής βαρύτητας, ενώ τονίζεται 
και ο ρόλος της γλώσσας και άλλων συμβολικών συστημάτων επικοινωνίας στη συγκρότηση 
πολλαπλών “εαυτών” και στην αφηγηματική τους ενοποίηση. Nair, R. B., Narrative Gravity: 
Conversation, Cognition, Culture (New Delhi, 2002), η οποία μελετά την πολύπλοκη αλληλεπίδραση 
διαφόρων επιστημονικών πεδίων στη μελέτη της αφήγησης και αναπτύσσει τη δική της επαγωγική 
γραμματική της αφήγησης. Le Doux, J., Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are (New 
York, 2002), όπου δίνεται έμφαση στις συνδέσεις μεταξύ των νευρώνων του εγκεφάλου που 
καθορίζονται από τα γονίδια και τις εμπειρίες ενός ατόμου και αποτελούν τους κύριους κωδικοποιητές 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, πεποιθήσεων και προτιμήσεών του. Llinás, R. R., I of the 
Vortex: From Neurons to Self (Cambridge, 2001), όπου τονίζεται η χρονικότητα της συνείδησης και 
του εαυτού που επιτρέπει την πρόβλεψη και την επιβίωση του ανθρώπου. Feienberg, T. E., Altered 
Egos: How the Brain Creates the Self (Oxford, 2001) ⋅ Freeman, W.J., How Brains Make Up Their 
Minds (London, 1999) σύμφωνα με τους οποίους το ‘νόημα’ (meaning) είναι αυτό που ωθεί κυρίως το 
νου να διαμορφώσει το ‘εσωτερικό εγώ’ του εαυτού. Για μια συνοπτική παρουσίαση των κύριων 
σημείων όλων των βασικών θεωριών για τη συνείδηση βλ. Geertz, A., Introduction to Cognitive 
Approaches to the Study of Religion, ό.π., σελ. 51-60 
112 Bruner, J., “The ‘remembered’ self”, in Neisser, U. and Fivush, R. (eds)., The Remembering Self: 
construction and accuracy in the self-narrative (Cambridge New York, 2003), σελ. 41-54 
113 Για το ρόλο και τη σημασία της μεταφοράς στην καθημερινή γλώσσα και συμπεριφορά των 
ανθρώπων βλ. Lakoff, G. – Johnson, M., Metaphors We Live By (Chicago, 1980). Για τους 
γνωσιακούς, συνθετικούς μηχανισμούς παραγωγής και αφομοίωσης εννοιών (μεταφορές, μετωνυμίες, 
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αποτελούν έναν από τους κύριους γνωσιακούς μηχανισμούς με βάση τους οποίους οι 

άνθρωποι αντιλαμβάνονται τις υποκειμενικές εμπειρίες τους και συλλογίζονται πάνω 

σε αφηρημένες έννοιες. Η θεώρηση αυτή χρησιμοποιείται στο συγκεκριμένο 

κεφάλαιο ως βάση για τη διερεύνηση του βαθμού στον οποίο συμβατικές 

μεταφορικές νοητικές χαρτογραφήσεις, που διαπότιζαν τα εννοιολογικά συστήματα 

των Μιθραϊστών, λειτουργούσαν ως μέσο εννοιολογικής αφομοίωσης της μυητικής 

εμπειρίας τους στο πλαίσιο της αφηγηματικής συγκρότησης της ταυτότητάς τους. 

 

2.1 Ιστορίες Ζωής: Αφηγηματική Συγκρότηση της Ζωής των Ανθρώπων 
 

Οι άνθρωποι υπάρχουν μέσα και μέσω του χρόνου και βρίσκονται τοποθετημένοι σε 

έναν ιδιαίτερο κόσμο όπου κινούνται και ενεργούν στο πλαίσιο μίας αδιάλειπτης 

διαδικασίας αντίληψης, εννοιολογικής αφομοίωσης και βίωσης όσων τους 

περιβάλλουν. Το σώμα τους είναι η έδρα της τοποθέτησής τους στον κόσμο, ενώ ο 

αισθησιοκινητικός εξοπλισμός τους σε συνδυασμό με ειδικές δομές του εγκεφάλου 

τους, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την πορεία της εξέλιξης του ανθρώπινου είδους, 

παρέχουν στους ανθρώπους την ικανότητα να αντιλαμβάνονται, να αλληλεπιδρούν 

και να μεταχειρίζονται το υλικό τους περιβάλλον.114 Οι εμπειρίες τους, ωστόσο, δεν 

περιορίζονται στο παρόν, αλλά ένα σημαντικό μέρος τους καταγράφεται στα 

μνημονικά συστήματα κάθε ατόμου, και συνεχώς συγκροτούνται και 

επανασυγκροτούνται από τα συστήματα αυτά επηρεάζοντας τον τρόπο με τον οποίο 

οι άνθρωποι σχεδιάζουν τις πράξεις τους και αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους σε 

αλληλεπίδραση με το περιβάλλον. Επιπλέον, ιδιαιτέρως αξιομνημόνευτα γεγονότα, 

που βιώνουν τα άτομα και που φαίνονται εξαιρετικά σημαντικά για τη ζωή τους, 

μπορούν να καταγραφούν στην επεισοδιακή μνήμη115 τους που διαμορφώνει ένα 

μέρος μιας ευρύτερης αφήγησης της ζωής τους.116

 Στο πλαίσιο μίας τέτοιας προοπτικής, η έννοια της αφήγησης δεν περιορίζεται 

στη γλωσσική ή κειμενική διήγηση ιστοριών, αλλά αναφέρεται στο συνθετικό 

χαρακτήρα των εμπειριών που οι άνθρωποι συνεχώς επεξεργάζονται και 

                                                                                                                                            
πρότυπα, σχήματα, κατηγορίες, εννοιολογικούς συνδυασμούς) βλ. Lakoff, G. – Johnson, M., 
Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought (New York, 1999) 
114 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 160-161 
115 Λεπτομερέστερη ανάλυση και αναφορά στα μνημονικά συστήματα των ανθρώπων γίνεται στο 
δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους της παρούσας εργασίας. 
116 Neisser, U., “Self-narratives: True and false”, in U. Neisser – R. Fivush (eds), The remembering 
self: construction and accuracy in the self-narrative (Cambridge New York , 2003), σελ.1 
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επαναοργανώνουν προκειμένου να  κατανοήσουν αυτές τις εμπειρίες, να συλλάβουν 

το νόημα από κάθε τι που τους συμβαίνει, να επιζήσουν στο περιβάλλον τους και να 

βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους. Η γνώση για τον ‘εαυτό’ του ατόμου 

βασίζεται στις διαδικασίες αντίληψης και εννοιολογικής αφομοίωσης της ιδιωτικής 

εμπειρίας, ενώ η αφήγηση παρέχει την ευρύτερη συνάφεια που μεταμορφώνει τα 

απλά, αποσπασματικά και απομονωμένα προσωπικά γεγονότα σε σημαντικές 

ανθρώπινες πράξεις που αποτελούν μέρος μίας ευρύτερης ιστορίας της ζωής ενός 

ατόμου.117

 Στην καθημερινή αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον, οι άνθρωποι 

συγκροτούν αφηγήσεις με τις οποίες τοποθετούν τους εαυτούς τους στο χώρο και το 

χρόνο και προσπαθούν να καταλάβουν τη σημασία και το νόημα των πράξεών 

τους.118 Αυτές οι αφηγήσεις επηρεάζονται από την ευρύτερη συνάφεια στην οποία 

εντάσσονται και εξελίσσονται, και η οποία εισάγει ιδιαίτερους περιορισμούς στη 

συγκρότηση της ταυτότητας του ‘εαυτού’. Έτσι, η διάταξη και οι ουσιώδεις αρχές της 

αφήγησης θεμελιώνονται σε έναν ιδιαίτερο κόσμο, ο οποίος είναι συγχρόνως 

φυσικός, ιστορικός, πολιτισμικός και διαπροσωπικός και παρέχει το υπόδηλο, 

σιωπηλό υπόβαθρο για τον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο θα συγκροτήσει την 

ταυτότητά του.119 Η βιολογική δομή του σώματος και του εγκεφάλου των ανθρώπων, 

τα συμβολικά συστήματα τα οποία κληρονομούν, οι κοινωνικοί ρόλοι που είναι 

διαθέσιμοι σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή και οι δεσμεύσεις που προκύπτουν 

από τις ιδιαίτερες σε κάθε περίπτωση πολιτισμικές, θρησκευτικές και κοινωνικές 

παραδόσεις χαράσσουν τα όρια μέσα στα οποία τα άτομα μπορούν να αναπτύξουν 

την ταυτότητά τους με το πέρασμα του χρόνου, καθώς μεταμορφώνουν τις εμπειρίες 

τους ως απόκριση στις ποικίλες ευκαιρίες που παρέχει ο εξελισσόμενος κόσμος. 

Ωστόσο, αυτά τα όρια και οι περιορισμοί, που συνεπάγονται οι παραπάνω 

παράγοντες, δεν είναι αυστηρά καθορισμένα. Αντίθετα, καθώς οι άνθρωποι 

προσπαθούν να υπερβούν τους ιδιαίτερους ρόλους τους και επιλέγουν να 

υιοθετήσουν νέους, μεταβάλλουν το σχήμα και τη μορφή του αντιληπτού κόσμου. 

Αυτή η μετριοπαθής ελευθερία τους, που περιορίζεται ως κάποιο βαθμό από την 

                                                 
117 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 163 
118 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 54-55 
119 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 159 
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φυσικά και πολιτισμικά ενταγμένη συνείδηση του εαυτού τους, αποτελεί κατ’ 

επέκταση τη βάση για την κοινωνική μεταμόρφωση σε ευρεία κλίμακα.120

 Υπό αυτήν την προοπτική, η ταυτότητα του ατόμου δεν αποτελεί μία σταθερή, 

αμετάβλητη οντότητα, αλλά συνιστά μία οντότητα εν εξελίξει που αναδύεται μέσα 

από μία συνεχή διαδικασία φυσικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και διαπροσωπικών 

αλληλεπιδράσεων που αλληλοσυνδέονται με τις πράξεις, τις επιλογές, τους στόχους 

και τους συλλογισμούς των ανθρώπων. Όλες οι ανθρώπινες πράξεις καθοδηγούνται 

από ιδιαίτερες προθέσεις και εντάσσονται στα ευρύτερα σχέδια που διασφαλίζουν την 

επιβίωση και την περαιτέρω βελτίωση των συνθηκών ζωής. Ωστόσο, αυτές οι πράξεις 

δεν είναι απομονωμένες, αποσπασματικές ενέργειες που αποκρίνονται απλά σε 

άμεσες κρίσιμες καταστάσεις και επείγουσες ανάγκες, αλλά αποκτούν ιδιαίτερο 

νόημα μέσω της ένταξής τους σε μια ευρύτερη ιστορία ζωής που επιφέρει 

ενσωμάτωση και ενοποίηση των προσωπικών εμπειριών. Ακόμη και αν η ‘εξαγωγή 

νοήματος’ δεν αποτελεί πρωταρχικό μέλημα, οι άνθρωποι αγωνίζονται να 

αποκτήσουν ένα βαθμό συνθετικής ενότητας των εμπειριών τους προκειμένου να 

κατανοήσουν τις ίδιες τους τις πράξεις, να κρίνουν τους στόχους τους και να 

προβάλλουν τους εαυτούς τους στο μέλλον.121

 Οι άνθρωποι ως βιολογικοί οργανισμοί είναι προικισμένοι με ένα ευρύ πεδίο 

ειδικών γνωσιακών μηχανισμών και μοντέλων εννοιολογικής σύνθεσης που 

καθιστούν δυνατό για αυτούς να έχουν συναφείς, ενοποιημένες εμπειρίες. Οι 

αντίστοιχες γνωσιακές διαδικασίες εννοιολογικής σύνθεσης, ακόμη και αν δεν είναι 

έκδηλα αφηγηματικές, παράγουν περιγραφές και διαμορφώνουν αντιλήψεις των 

γεγονότων που βιώνονται, οι οποίες ενσωματώνονται σε ευρύτερες αφηγηματικές 

συνάφειες, που καθορίζονται από ιστορικές, φυσικές, πολιτισμικές και 

διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ εαυτού και περιβάλλοντος.122

 Η συνείδηση είναι η κρίσιμη βιολογική λειτουργία που καθιστά έναν 

οργανισμό ικανό να αντιλαμβάνεται τον ίδιο του τον εαυτό και όλα όσα τον 

περιβάλλουν. Σύμφωνα με την περιγραφή των εσωτερικών γνωσιακών διεργασιών 

που παράγουν την αίσθηση του εαυτού κατά τη γνωριμία του ατόμου με τον κόσμο, 

την οποία διατύπωσε ο Antonio Damasio123, υπάρχουν δύο διαδοχικές διαδικασίες 

που πραγματοποιούνται, όταν ένας οργανισμός αλληλεπιδρά με ένα αντικείμενο, 
                                                 
120 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 150-162 
121 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 164-165 
122 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 154 
123 Damasio, A., The Feeling of What Happens, ό.π., σελ. 168-169 

 47



αλληλεπίδραση η οποία προκαλεί μία μεταμόρφωση του ίδιου του οργανισμού. 

Ειδικότερα, σε ένα πρώτο επίπεδο, ο οργανισμός ως ενότητα χαρτογραφείται μέσα 

στις δομές του εγκεφάλου του που ρυθμίζουν τη ζωή του και στέλνουν συνεχώς 

σήματα για τις εσωτερικές του καταστάσεις (νοητικοί χάρτες πρώτης τάξης).124 Σε 

ένα δεύτερο επίπεδο, αυτή η ενημερότητα της εσωτερικής κατάστασης του 

οργανισμού επεκτείνεται σε νοητικούς χάρτες δεύτερης τάξης, οι οποίοι 

συμπεριλαμβάνουν την αλληλεπίδραση του ατόμου με το εξωτερικό του περιβάλλον 

και οδηγούν τον οργανισμό στην απόκτηση ‘συνείδησης’ των συνθηκών και του 

εαυτού του.125

 Καθώς οι άνθρωποι κινούνται, ενεργούν και αντιλαμβάνονται τον κόσμο στην 

καθημερινή ζωή τους, πέρα από τις αντιλήψεις των συνηθισμένων αισθησιοκινητικών 

εμπειριών τους, διαμορφώνουν κατ’ επέκταση σκέψεις, κρίσεις και συλλογισμούς για 

αφηρημένες έννοιες – όπως είναι η σημασία, η ομοιότητα, η ηθική κλπ. – και έχουν 

πλούσιες υποκειμενικές εμπειρίες – όπως είναι η επιθυμία, οι προτιμήσεις, οι 

αντιπάθειες, η εκπλήρωση κλπ. – που αντιλαμβάνονται και κατανοούν σε σχέση με το 

αισθησιοκινητικό πεδίο. Ο μηχανισμός εννοιολογικής σύνθεσης που επιτρέπει ένα 

τέτοιο είδος κατανόησης καλείται από τους Lakoff και Johnson εννοιολογική 

μεταφορά και αποτελεί έναν από τους μηχανισμούς της συνθετικής εννοιολογικής 

δραστηριότητας του ανθρώπου, μέσω του οποίου μία χρονική ακολουθία γεγονότων 

αποκτά συναφή δομή.126

 Πρωτογενείς μεταφορές συγκροτούνται αυτόματα και ασυνείδητα κατά την 

καθημερινή αλληλεπίδραση του ατόμου με το περιβάλλον του και αποτελούν ένα 

μέσο κατανόησης της υποκειμενικής εμπειρίας. Καθώς οι άνθρωποι κινούνται και 

αντιλαμβάνονται τον κόσμο, η συνεμφάνιση αισθησιοκινητικών και υποκειμενικών 

εμπειριών οδηγεί στη συγχώνευσή τους και ενισχύει συνδέσεις μεταξύ των δύο 

πεδίων. Σύμφωνα με τη θεωρία του Johnson, ένα στάδιο συγχώνευσης συμβαίνει 

στην πρώιμη παιδική ηλικία, όταν τα παιδιά δεν μπορούν να διαχωρίσουν τις 

υποκειμενικές από τις αισθησιοκινητικές εμπειρίες τους, τις οποίες βιώνουν 

παράλληλα.127 Σύμφωνα με τη θεωρία του Narayanan,128 από μια νευρολογική 

                                                 
124 Damasio, A., The Feeling of What Happens, ό.π., σελ. 169 
125 Damasio, A., The Feeling of What Happens, ό.π., σελ. 168-169 
126 Lakoff, G. – Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 45 
127 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 46  
128Οι Lakoff και Johnson (Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 57) αναφέρονται στη νευρολογική θεωρία 
για τη χρήση της μεταφοράς που διατύπωσε ο Narayanan, προκειμένου να διαφωτίσουν τη νευρωνική 
δομή της μεταφορικής σκέψης. Για την προσέγγιση του Narayanan βλ. περαιτέρω Narayanan, S., 
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προοπτική, αυτή η συνεμφάνιση ενεργοποιεί συγχρόνως μέρη του εγκεφάλου που 

είναι αφιερωμένα στην αισθησιοκινητική εμπειρία και μέρη αφιερωμένα στην 

υποκειμενική εμπειρία, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα συνεχώς την ανάδυση 

σταθερών συνδέσεων μεταξύ των νευρωνικών δικτύων που καθορίζουν και τα δύο 

πεδία.129 Μετά το στάδιο κατά το οποίο θεμελιώνεται μία τέτοια συγχώνευση, οι 

άνθρωποι μπορούν να διακρίνουν τα πεδία της εμπειρίας τους, αλλά οι νευρωνικές 

συνδέσεις ανάμεσα στα πεδία αυτά διατηρούνται και συγκροτούν τις νοητικές 

χαρτογραφήσεις της εννοιολογικής μεταφοράς.130

 Αυτές οι χαρτογραφήσεις μεταξύ των εννοιολογικών τομέων αποτελούν τη 

βάση για περαιτέρω μεταφορικές συνεπαγωγές ως αποτέλεσμα διαδικασιών πομπής 

και λήψης, κατά τις οποίες επαγωγές ρέουν από το ένα πεδίο στο άλλο. Καθώς το 

αισθησιοκινητικό νευρικό σύστημα έχει περισσότερες επαγωγικές συνδέσεις από ό,τι 

τα νοητικά συστήματα της υποκειμενικής εμπειρίας, οι αισθησιοκινητικοί νοητικοί 

τομείς λειτουργούν ως πηγές επαγωγών που ρέουν μέσω των νευρικών συνδέσεων 

στους τομείς-δέκτες της υποκειμενικής εμπειρίας.131 Σε αυτήν την επαγωγική 

διαδικασία, οι πρωτογενείς μεταφορές κάνουν δυνατή τη μεταφορά των συμβατικών, 

νοητικών εικόνων από τα κινητικά και αισθητηριακά πεδία στις υποκειμενικές 

εμπειρίες του ανθρώπου και παράγουν έτσι περαιτέρω μεταφορικές επαγωγές.132

 Συνεπώς, οι πρωτογενείς μεταφορές συγκροτούνται ασυνείδητα σε μία συνεχή 

διαδικασία νευρωνικής μάθησης και διαποτίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι 

κατανοούν τις υποκειμενικές εμπειρίες τους. Πρωτογενείς μεταφορές, που δεν 

λαμβάνουν γλωσσική μορφή, μπορούν να σημαίνονται σε άλλα συμβολικά 

συστήματα όπως στην τέχνη και την τελετουργία.133 Ωστόσο, η σημασία και η 

λειτουργία των πρωτογενών μεταφορών ενισχύεται από το γεγονός ότι συνδέονται 

μεταξύ τους προκειμένου να κατασκευάσουν περισσότερο σύνθετες μεταφορές. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Grady134, μία δημιουργική, γνωσιακή διαδικασία 

                                                                                                                                            
Embodiment in Language Understanding: Sensory-Motor Representations for Metaphoric Reasoning 
About Event Descriptions. Ph.D. Diss., Computer Science Division, EECS Department, (University of 
California, Berkeley, 1997) 
129 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 57 
130 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 49 
131 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 55-58 
132 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 45 
133 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 58  
134 Οι Lakoff και Johnson (Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 46) κάνουν μια σύντομη αναφορά στη 
θεωρία του Grady για τις διαδικασίες κατά τις οποίες πρωτογενείς μεταφορές συνδυάζονται για να 
δημιουργήσουν πιο σύνθετες μεταφορές. Για τη θεωρία του Grady βλ. περαιτέρω Grady, J., 
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εννοιολογικού συνδυασμού έχει ως αποτέλεσμα ένας αριθμός πρωτογενών 

μεταφορών να συνταιριάζεται και να ενεργοποιείται ταυτοχρόνως θεμελιώνοντας 

μακροπρόθεσμες συνδέσεις που συγκροτούν μία πολύπλοκη μεταφορική νοητική 

χαρτογράφηση.135

 Τέτοιες πολύπλοκες μεταφορικές χαρτογραφήσεις τυποποιούνται, 

περιχαρακώνονται και σταθεροποιούνται με το πέρασμα του χρόνου και αποτελούν 

ένα απόθεμα συμβατικών εννοιολογικών μεταφορών που είναι διαθέσιμες σε 

ιδιαίτερες ιστορικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνάφειες. Σύνθετες μεταφορές που 

θεμελιώνονται σε συγκεκριμένους πολιτισμούς και παραδόσεις δομούν ένα 

σημαντικό μέρος των εννοιολογικών συστημάτων των ανθρώπων και παρέχουν το 

μέσο για αντιλήψεις, κατανοήσεις και συλλογισμούς για τον κόσμο όπως και για τις 

ατομικές υποκειμενικές εμπειρίες, πράξεις, επιλογές, στόχους και σχέδια.136  

 Η αντίληψη των ανθρώπινων πράξεων μέσα από τη χρήση σύνθετων 

μεταφορών δίνει νόημα στις υποκειμενικές εμπειρίες οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε 

απτές, καθημερινές συνθήκες και ενσωματώνονται στη συνέχεια σε ευρύτερες 

αφηγηματικές συνάφειες. Σύμφωνα με τον Johnson, ένα ειδικό εννοιολογικό δίκτυο 

δράσης το οποίο καλεί ‘πρωτοαφηγηματική διάσταση της εμπειρίας’ εξελίσσεται και 

διαμορφώνει τη συνθετική βάση της ανθρώπινης εμπειρίας από την οποία αναδύεται 

η αφηγηματική δομή της.137

 Αυτό το εννοιολογικό δίκτυο καθορίζει τα ουσιώδη στοιχεία κάθε ανθρώπινης 

ενέργειας που συνυφαίνεται σε ένα εμπειρικό δίκτυο το οποίο επεκτείνεται με το 

πέρασμα του χρόνου. Κάθε ενέργεια έχει συγκεκριμένα κίνητρα και καθοδηγείται 

προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων η πραγματοποίηση των οποίων συχνά 

προϋποθέτει την απόκτηση των απαραίτητων εφοδίων. Το πρόσωπο που ενεργεί είναι 

ο φορέας της ενέργειας που μπορεί να έχει ή να μην έχει επίγνωση των κινήτρων και 

των στόχων του. Σε κάθε περίπτωση, οι ενέργειες του φορέα είναι ενσωματωμένες σε 

ιδιαίτερες συνάφειες που αποδίδουν σε αυτές νόημα και ιδιάζοντα χαρακτήρα. Η 

ταυτότητα του φορέα αναδύεται μέσα και κατά τη διάρκεια των πράξεών του, στις 

οποίες αποδίδει μία αίσθηση ενότητας και ταυτότητας ως πράξεις που ανήκουν σε 

ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Οι ενέργειες ενός φορέα μπορούν επίσης να εμπλέκουν 
                                                                                                                                            
Foundation of Meaning: Primary Metaphors and Primary Scenes, Ph.D. Diss. (University of 
California at Berkeley, 1997) 
135 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 24 
136 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 60 : Johnson, M., Moral Imagination, 
ό.π., σελ. 165-166 
137 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 174 
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άλλα άτομα, τα οποία μπορούν να συνεργάζονται μαζί του ή να λειτουργούν 

ανταγωνιστικά προς αυτόν, και έχουν μία περαιτέρω κοινωνική διάσταση στο βαθμό 

που υποδηλώνουν κοινωνικά δομημένα πλαίσια, συμβολικά συστήματα και κοινές 

πρακτικές. Ακόμη και οι πιο συνηθισμένες και ασήμαντες ανθρώπινες πράξεις 

εντάσσονται σε ευρύτερα πλάνα δράσης που ισοδυναμούν με την ακατάπαυστη 

προσπάθεια ενός φορέα να ζήσει μια σημαντική και ενοποιημένη ζωή. Υπό αυτήν 

οπτική, κάθε πράξη είναι μέρος μιας ευρύτερης ιστορίας ζωής κατά την οποία ένας 

φορέας προσπαθεί να αντιληφθεί την ταυτότητά του και να δώσει νόημα και σημασία 

στην ύπαρξή του. Καθώς οι πράξεις θεωρούνται ότι ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο 

πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο γίνεται αντιληπτό ως υπεύθυνο για αυτές και για τις 

συνέπειές τους που μπορούν να επηρεάζουν τόσο το ίδιο όσο και τους άλλους. Αυτή 

η αίσθηση της ευθύνης συνεπάγεται την ικανότητα του φορέα να συλλογίζεται πάνω 

στις προθέσεις του, τα κίνητρα και τις πράξεις του. Η αφήγηση παρέχει το πιο 

συναφές μέσο που συνυφαίνει τους προσωπικούς στόχους και τις πράξεις σε μια 

χρονική ακολουθία στην οποία το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον ενοποιούνται σε 

σταθερά επαναλαμβανόμενα σχήματα με μικρότερη ή μεγαλύτερη σημασία.138

 Αυτή η αφήγηση δεν είναι απλά διήγηση ιστοριών, αλλά βιώνεται σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις ως απόκριση σε ιδιαίτερες συνθήκες που απαιτούν από 

τα άτομα να καθορίσουν την ταυτότητά τους και να σκεφτούν τις επιλογές, τις 

πράξεις τους και τις επακόλουθες συνέπειές τους. Υπό αυτήν την οπτική, όπως το 

θέτει ο Johnson, οι ιστορίες ζωής είναι αποστολές που οι άνθρωποι εκπληρώνουν 

προκειμένου να δώσουν συνθετική μορφή στη ζωή τους και να αντιληφθούν τους 

εαυτούς τους καθώς κινούνται και ενεργούν στο ιδιαίτερο κάθε φορά φυσικό, 

ιστορικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον. Καθώς οι άνθρωποι διαμορφώνουν 

αφηγηματικές μορφές που δίνουν σχήμα και μορφή στο μεγαλύτερο μέρος των όσων 

βιώνουν, ο κόσμος που τους περιβάλλει αποκτά σταδιακά αναγνωρίσιμη μορφή που 

φαίνεται εύλογη και αληθινή στο πλαίσιο της σχετικής παράδοσης.139

 Ιδιαίτερες πολιτισμικές παραδόσεις, αρχές ηθικής, θεσμοί, κοινωνικοί ρόλοι 

και συμβολικά συστήματα επηρεάζουν την αφηγηματική συγκρότηση σύμφωνα με 

την οποία το άτομο εξελίσσει τον εαυτό του, ο οποίος συνεχώς μεταμορφώνεται και 

με τη σειρά του μεταμορφώνει τις προϋπάρχουσες δομές νοήματος και δράσης. Οι 

άνθρωποι δεν παραμένουν αμετάβλητοι, αλλά η ταυτότητά τους μεταλλάσσεται 
                                                 
138 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 171-174 
139 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 178  
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καθώς θέτουν νέους στόχους ή απορρίπτουν παλιούς και καθώς βιώνουν 

διαφορετικούς ρόλους και καταστάσεις. Όταν μία σημαντική αλλαγή συμβαίνει στην 

πορεία της ζωής τους, οι άνθρωποι αισθάνονται αυτήν την αλλαγή ως ένα ‘σημείο 

καμπής’ που αλλάζει την αίσθηση που έχουν για τον εαυτό τους. Τέτοια ‘σημεία 

καμπής’, ακόμη και αν συμβαίνουν στον εξωτερικό κόσμο, πολλές φορές βιώνονται 

από τα άτομα ως εσωτερικές αλλαγές που δίνουν μια νέα κατεύθυνση και διάσταση 

στη ζωή τους. Αυτά τα γεγονότα εισέρχονται στην ιστορία της ζωής ενός ατόμου με 

τη μορφή επεισοδιακών αναμνήσεων γεμάτων λεπτομέρειες και συναισθηματικές 

αποχρώσεις και προδιαγράφουν νέους τρόπους δράσης. Τα ‘σημεία καμπής’, 

σύμφωνα με την προσέγγιση του Bruner, αποτελούν ακριβή παραδείγματα 

αφηγηματικής συγκρότησης που βοηθούν το άτομο να ξεκαθαρίσει το σύνολο των 

αρχών και ιδεών που έχει για τον εαυτό του.140

 «Οι ιστορίες βιώνονται πριν ειπωθούν»141 και οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται 

τους εαυτούς τους στην καθημερινή αλληλεπίδρασή τους με τον κόσμο, καθώς 

προσπαθούν να αποδώσουν στο περιβάλλον και τις πράξεις περισσότερο νόημα και 

να κάνουν ευκολότερη τη διαχείρισή τους. Οι αφηγηματικές διαστάσεις της εμπειρίας 

παρέχουν συνέπεια σε χρονικές ακολουθίες γεγονότων και καθιστούν δυνατό για τους 

ανθρώπους να σκέφτονται για τις παρελθοντικές τους πράξεις, να αποκρίνονται σε 

καθημερινές καταστάσεις, να επιλύουν ιδιαίτερες προκλήσεις τους παρόντος που 

απαιτούν δράση, και να προβλέπουν μελλοντικές συνθήκες και πιθανά σενάρια.142 

Μέσα από την αφηγηματική συγκρότηση της ζωής οι άνθρωποι αποκτούν μια 

αίσθηση του εαυτού τους που δεν περιορίζεται στο παρόν, αλλά επεκτείνεται στο 

χρόνο και σφυρηλατεί τη μακροπρόθεσμη ταυτότητά τους. Σε αυτήν τη συνθετική 

δραστηριότητα, οι άνθρωποι έχουν στη διάθεσή τους γνωσιακούς μηχανισμούς 

εννοιολογικής σύνθεσης (όπως είναι οι εννοιολογικές μεταφορές), καθώς επίσης και 

άλλες πηγές που είναι διαθέσιμες σε ιδιαίτερες ιστορικές, κοινωνικές και 

πολιτισμικές συνάφειες (όπως είναι οι μύθοι, οι λαϊκές ιστορίες, τα καθιερωμένα 

πρότυπα προς μίμηση), όπως και τη δική τους αίσθηση της ιστορίας. Ακόμη και τα 

πιο εξιδανικευμένα γνωσιακά πρότυπα (όπως είναι η μύηση και η τελετουργία) 

ενσωματώνονται σε αφηγηματικά πλαίσια, και η συγχρονική τους πρόσληψη είναι 

                                                 
140 Bruner, J., “The ‘remembered’ self”, ό.π., σελ.  42, 50 
141 “Stories are lived before they are told”: Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 177 
142 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 175 
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μόνο ένα μέρος της περισσότερο ουσιαστικής διαχρονικής σύνθεσης σε ένα 

αφηγηματικό επίπεδο στο οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους.143

 

2.2 Η Συγκρότηση της συνείδησης του “Εαυτού” των Μιθραϊστών 
 

Οι θεμελιώδεις μεταμορφώσεις που σημειώθηκαν στο κοινωνικό, πολιτικό και 

πολιτισμικό πεδίο, μετά τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην ευρύτερη 

λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου και το νέο κοσμολογικό μοντέλο, που απέκτησε 

συστηματική μορφή από τον Πτολεμαίο Β΄, ανασχημάτισαν τη δομή και τη μορφή 

του αντιληπτού κόσμου και διαμόρφωσαν περαιτέρω μια νέα φυσική, πολιτική και 

πολιτισμική συνάφεια μέσα στην οποία οι άνθρωποι αγωνίζονταν να επιβιώσουν και 

να δώσουν νόημα στη ζωή τους. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδύθηκε και εξαπλώθηκε η 

λατρεία του Μίθρα, η οποία προσέφερε μία νέα, εναλλακτική προοπτική έναντι των 

παραδοσιακών πρακτικών και πεποιθήσεων της αρχαίας ελληνικής θρησκείας.144 Η 

παραδοσιακή ολύμπια θρησκεία συγκροτούσε το τοπικό, παραδοσιακό θρησκευτικό 

περιβάλλον της ελληνικής πόλης στο οποίο οι πολίτες εντάσσονταν απευθείας με τη 

γέννησή τους και ενσωμάτωναν ρόλους, πρακτικές και αρχές συμπεριφοράς που 

υπαγόρευε η συγκεκριμένη παράδοση.145 Ο Μιθραϊσμός, από την άλλη πλευρά, και 

οι μυστηριακές λατρείες γενικότερα, παρείχε στους ανθρώπους μια εναλλακτική 

ευκαιρία να αποκτήσουν πρόσβαση στη μυστική γνώση του για την κοσμική τάξη και 

να έχουν μία προσωπική, συναισθηματικά ισχυρή εμπειρία του θείου, η οποία 

εξαρτιόταν από την προσωπική τους επιλογή και μπορούσε να μεταμορφώσει την 

ύπαρξή τους και τον προσανατολισμό της ζωής τους.146

 Η μιθραϊκή λατρεία αποτελούσε, έτσι, ένα ιδιαίτερο θρησκευτικό σύστημα, το 

οποίο, σε αντίθεση με τις άλλες ελληνιστικές και ρωμαϊκές μυστηριακές λατρείες, 

συνέπιπτε με τα μυστήριά της και παρείχε τους μυημένους μία σταθερή θεώρηση του 

κόσμου που λειτουργούσε ως το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο η ύπαρξή τους 

αποκτούσε νόημα.147 Η μύηση στα μυστήρια του Μίθρα σηματοδοτούσε μία 

μετάβαση στη ζωή των μυημένων, η οποία πραγματοποιούνταν μέσα από 

                                                 
143 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 180-181 
144 Martin, H. L., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 90-100 
145 Martin, H. L., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ.96 
146 Burkert, W., Μυστηριακές Λατρείες της Αρχαιότητας, ό.π., σελ. 102 
147 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 2-3 
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συγκεκριμένες, καθιερωμένες πρακτικές148 και συνεπαγόταν μία μεταμόρφωση του 

τρόπου με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονταν τον κόσμο και τον εαυτό τους. Υπό 

αυτήν την οπτική, η μυητική διαδικασία ήταν ενσωματωμένη στην ιδιαίτερη 

συνάφεια μίας αρχετυπικής ιστορίας ζωής149 και βιώνονταν από τους μυημένους ως 

‘σημείο καμπής’ στην ευρύτερη αφηγηματική συγκρότηση της ζωής τους.150  

Καθώς η μύηση συνέβαινε μία φορά για κάθε μέλος (η τουλάχιστον μία φορά 

για τη μύηση κάθε μέλους σε κάθε μία από τις εφτά βαθμίδες), φαίνεται εύλογο ότι η 

συμμετοχή στα μυστήρια του Μίθρα θα συνοδευόταν από υψηλή αισθητηριακή 

διέγερση, που θα εγχάρασσε την εμπειρία των μυημένων στην επεισοδιακή τους 

μνήμη.151 Συμμετοχή σε συναισθηματικά διεγερτικές μυήσεις τείνει να κατανοείται 

και να αφομοιώνεται εννοιολογικά σε αυτοβιογραφικό επίπεδο διατηρώντας στη 

μνήμη λεπτομέρειες του χώρου και του χρόνου στον οποίο πραγματοποιήθηκε, καθώς 

και εικόνες των προσώπων που συμμετείχαν μαζί με το άτομο στο συγκεκριμένο 

γεγονός. Έτσι, το υπόβαθρο της μυητικής τελετουργίας αποτελούσε μία ιδιαίτερη 

ιστορία, καθώς λάμβανε χώρα σε μία συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, σε ένα 

συγκεκριμένο μέρος και εντασσόταν σε μία ιδιαίτερη πολιτισμική παράδοση. 

Αποτελείτο, συνεπώς, από μία ακολουθία αλληλοσυνδεόμενων σεναρίων, που 

συνυφαίνονταν σε ένα ευρύτερο αφηγηματικό πλαίσιο, και μπορούσε να αναφέρεται 

στην ιστορία της ζωής του μυημένου ως ένα γεγονός που ‘άλλαξε τον εαυτό’ του.152

 Η μύηση στα μιθραϊκά μυστήρια αποτελούνταν από σημαντικές και 

πολύπλοκες πράξεις, αφού υπήρχαν εφτά μυητικές βαθμίδες, κάθε μια από τις οποίες 

πιθανότατα προϋπέθετε ιδιαίτερες τελετουργίες, με προετοιμασίες και δοκιμασίες, 

που θα είχαν ως αποτέλεσμα την ενσωμάτωση των μυημένων στη λατρευτική 

                                                 
148 Η μύηση στα μιθραϊκά μυστήρια δεν αποτελούσε μια κατάσταση στην οποία το άτομο άνηκε από 
τη φύση του, αλλά εισερχόταν με τη θέλησή του και ήταν δύσκολο να απομακρυνθεί μετά από την 
είσοδό του σε αυτήν. Για την κατανόηση μιας τέτοιας αλλαγής της κατάστασης του ατόμου και το 
ρόλο καθιερωμένων πρακτικών σε αυτήν βλ.  Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 176 
149 Για τη διαδικασία ένταξης ενός γεγονότος σε μια αρχετυπική ιστορία ζωής ενός ατόμου βλ. 
Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 176. 
150 Για τα γεγονότα που αποτελούν ‘σημεία καμπής’ (‘turning points’) βλ. Bruner, J., “The 
‘remembered’ self”, ό.π., σελ. 42, 50. 
151 Σύμφωνα με τον Martin Luther (“Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 193-194) ο 
Μιθραϊσμός ανήκε στον εικονιστικό τύπο θρησκευτικότητας με βάση τη θεωρία των τύπων 
θρησκευτικότητας που διατύπωσε ο Harvey Whitehourse (“Modes of Religiosity: Towards a Cognitive 
Explanation of the Sociopolitical Dynamics of Religion”, ό.π., σελ. 293-315 : Τύποι Θρησκευτικότητας, 
ό.π., σελ. 177 κεξ.) Η εξέταση της ισχύος μιας τέτοιας υπόθεσης γίνεται στο πρώτο κεφάλαιο του 
δεύτερου  μέρους της παρούσας εργασίας.  
152 Γεγονότα ανάλογης σημασίας με τις μυήσεις τείνουν να σημειώνονται στις αυθόρμητες 
αυτοβιογραφίες των ατόμων ως γεγονότα που άλλαξαν τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν τον εαυτό 
τους. Βλ. Bruner, J., “The ‘remembered’ self”, ό.π., σελ. 42, 50. 
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κοινότητα.153 Οι τρεις πρώτες βαθμίδες, των οποίων τα ονόματα ήταν Κόραξ, 

Νύμφος (ή Έμβρυο ή Χρυσαλλίς) και Στρατιώτης, ήταν προπαρασκευαστικές για τις 

ακόλουθες τρεις βαθμίδες του Λέοντα, του Πέρση και του Ηλιοδρόμου, οι οποίες με 

τη σειρά τους οδηγούσαν σταδιακά στην ανώτερη βαθμίδα του Πατέρα.154  

Αν και δεν υπάρχουν αρκετές γραπτές μαρτυρίες για μία λεπτομερή μελέτη 

των μιθραϊκών μυστηρίων, υπάρχουν κάποιες αναφορές σε μυητικές τελετουργίες 

κυρίως σε χριστιανούς συγγραφείς. Αυτές οι πηγές αναφέρουν αρκετές δοκιμασίες, 

τις οποίες οι μυημένοι έπρεπε να περάσουν προκειμένου να εισαχθούν στη 

λατρεία.155 Ιδιαίτερα, ένα κείμενο του Ψευδο-Αυγουστίνου,  το οποίο συχνά 

αποδίδεται στον ανώνυμο συγγραφέα που φέρει το όνομα Αμβροσιαστής, παραδίδει 

μια γραφική περιγραφή των τελετουργιών που προφανώς αντιστοιχούσαν στις 

βαθμίδες του Κόρακα και του Λέοντα. Σύμφωνα με αυτήν τη μαρτυρία, ο μυημένος, 

με τα μάτια του καλυμμένα με μία ταινία, έχει τα χέρια του δεμένα και εξαναγκάζεται 

να βουτάει μέσα σε μία λεκάνη με νερό, ενώ ακούγονται ήχοι από κοράκια και 

λιοντάρια. Ένας άνδρας, προφανώς ο μυσταγωγός, κόβει τα δεσμά του μυημένου με 

ένα ξίφος και τον απελευθερώνει.156 Τέτοιου είδους τελετουργίες επιβεβαιώνονται ως 

ένα βαθμό από εικονογραφικά στοιχεία από τα μιθραία που δίνουν την εντύπωση 

δραματικών δοκιμασιών που έπρεπε να υποστούν οι μυημένοι κατά τη διάρκεια της 

μύησης.157  

                                                 
153 Burkert, W., Μυστηριακές Λατρείες της Αρχαιότητας, ό.π., σελ. 98 
154 Τα ονόματα που έφεραν οι βαθμίδες μύησης στα μυστήρια του Μίθρα παραδίδονται από τον 
Ιερώνυμο σε μία από τις επιστολές του (προς Laeta, CVII): «Et, ut omittam Vetera, ne apud incredulos 
nimis fabulosa videantur, ante paucos annos propinquus vester Gracchus, nobihtatem patriciam 
nomine sonans, cum praefecturam regeret urbanam, nonne specu Mithrae et omnia ^ortentuosa 
simulacra, quibus corax, nymphius,^ miles, leo, Perses, heliodromus, pater initiantur, subvertit, fregit, 
excussit et his quasi obsidibus ante praemissis inpetravit baptismum Christi?» Στο μωσαϊκό που 
βρίσκεται στο δάπεδο του μιθραίου di Felicissimo στην Όστια και χρονολογείται στα μέσα του 3ου αι. 
μ.Χ. απεικονίζεται η σειρά των βαθμίδων μύησης και τα σύμβολα των θεοτήτων που έχουν θεωρηθεί 
από τους ερευνητές ότι επόπτευαν κάθε βαθμίδα (εικόνα 1). Βλ. Beard, M.  – North, J. – Price, S., 
Religions of Rome, ό.π., vol. 2, σελ. 305, 12.5a 
155 Βλ. Clauss, M., The Roman Cult of Mithras,  ό.π., σελ. 102-105 
156 Ψευδο-Αυγουστίνος,  Quaestiones Veteris Et Novi Testamenti CXIV, 11: «Ne enim horreant 
turpiter dehonestari se oculi illis velantur, alii autem sicut aves alas percutiunt vocem coracis 
imitantes; alii vero leonum more fremunt; alii autem ligatis manibus intestinis pullinis  proiciuntur 
super foveas aqua plenas, accedente quodam cum gladio et inrumpente intestina supra dicta qui se 
liberatorem appelet».  Βλ. Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of 
Mithras”, Journal of Mithraic Studies 3 (1980), 24 = Gordon, R. L., Image and Value in the Graeco-
Roman World, ό.π., κεφ. 5  
157 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 191. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα αποτελούν οι τοιχογραφίες του μιθραίο της S. Maria Capua Vetere. Βλ. σχετικά 
Vermaseren, M. J.,  Mithriaca I., The Mithraeum at S.Maria Capua Vetere (EPRO, 16) (Leiden, 1971), 
25-50. 
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 Παρ’ όλο που η ύπαρξη τέτοιων ακραίων τελετών έχει αμφισβητηθεί από τους 

ερευνητές, η καταπόνηση των νέων μελών μέσω διαδικασιών ταπείνωσης, πόνου ή 

ακόμη και τραυμάτων αποτελεί κοινή πρακτική σε μυητικές τελετουργίες γενικότερα. 

Ακόμη και αν αυτές οι ασυνήθιστες πρακτικές δεν ακολουθούνταν στην περίπτωση 

του Μιθραϊσμού, η έκθεσή τους στην εικονογραφία των μιθραίων μπορούσε να 

ενισχύει τα ψυχολογικά αποτελέσματα της επικείμενης μύησης.158 Βασανιστικές 

εμπειρίες, όπως αυτές, μπορούσαν να κλονίσουν τα θεμέλια της προσωπικότητας των 

μυημένων και να τους καταστήσουν περισσότερο δεκτικούς στις νέες ταυτότητες που 

προέβλεπε η λατρευτική συνάφεια.159

 

2.2.1 Βιολογικοί, Κοινωνικοί, και Οικονομικοί Περιορισμοί στην 

Αντίληψη του “Εαυτού” 
 

Τα μιθραϊκά μυστήρια υπόσχονταν στους μυημένους την αποκάλυψη μιας μυστικής 

γνώσης και θέασης της κοσμικής τάξης που μπορούσε να συνεπάγεται μία νέα 

δυνατότητα για αυτούς να ξεπεράσουν το φαινομενικός χάος που επικρατούσε στον 

κόσμο. Κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή εποχή, πολλοί ήταν οι εκείνοι που 

θεωρούσαν ότι ο κόσμος έπαψε πλέον να κυβερνάται από τους Ολύμπιους θεούς, 

τους οποίους χώριζε από την ανθρώπινη σφαίρα ένα χάσμα κοσμικού διαστήματος. 

Οι άνθρωποι αυτοί, που ένιωθαν αποκομμένοι από την προστασία των θεών, 

περιπλανούνταν μέσα στο λαβύρινθο της γης όπου υπάγονταν σε ατελείωτες και 

απρόσμενες μεταμορφώσεις προσπαθώντας να δώσουν νόημα και συνοχή στη ζωή 

τους. Η μύηση στα μιθραϊκά μυστήρια τους προσέφερε μια ευκαιρία να αποκτήσουν 

μία προσωπική σχέση με το Μίθρα, τον υπέρτατο συντηρητή του σύμπαντος και 

σύμμαχο των δυνάμεων που διατηρούσαν την κοσμική τάξη, ο οποίος είχε τη δύναμη 

να τους σώσει από τις μεταστροφές της αδυσώπητης Τύχης αποκαλύπτοντάς τους μία 

νέα, δυναμική στρατηγική ύπαρξης.160

 Η αποκάλυψη, στο πλαίσιο των μυστηρίων, της συστηματικής κοσμικής 

ενότητας, της οποίας εγγυητής ήταν ο ίδιος ο Μίθρας, και της συμπαθητικής σχέσης 

που συνέδεε το συμπαντικό μακρόκοσμο με το μικρόκοσμο των ανθρώπων 
                                                 
158 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 191. Η σημασία, ο ρόλος και 
οι συνέπειες των εικονογραφικών απεικονίσεων τέτοιων δραματικών δοκιμασιών στη νοητική και 
συναισθηματική κατάσταση των μυημένων εξετάζεται στο δεύτερο κεφάλαιο του δεύτερου μέρους. 
159 Burkert, W., Μυστηριακές Λατρείες της Αρχαιότητας, ό.π., σελ. 102 
160 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 305-306 
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συνεπαγόταν μία νέα διάσταση και ένα νέο προσανατολισμό στη ζωή των μυημένων 

οι οποίοι μεταμόρφωναν τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν τον εαυτό τους και 

εισέρχονταν σε ένα διαφορετικό δίκτυο κοινωνικών σχέσεων.161 Μετά τη μύηση, η 

ταυτότητα των μελών της λατρείας καθοριζόταν από την κοινή πρόσβαση στη 

μυστική γνώση που τους έθετε στην υπηρεσία του Μίθρα και σφυρηλατούσε στενές 

σχέσεις μεταξύ τους, ανεξάρτητα από την προηγούμενη κοινωνικής τους κατάσταση. 

Με τον τρόπο αυτό, οι Μιθραϊστές συνδέονταν μεταξύ τους με δεσμούς επίπλαστης 

συγγένειας που καθορίζονταν από τη θέση τους στη μυητική ιεραρχία και 

αποτελούσαν τη βάση για τη συγκρότηση κλειστών, αποκλειστικών κοινοτήτων που 

προέβλεπαν νέους ρόλους και ηθικές αρχές για τα μέλη τους.162

 Ωστόσο, η μύηση στα μιθραϊκά μυστήρια δεν γινόταν αντιληπτή ως ένα 

απομονωμένο, αποσπασματικό γεγονός, αλλά εντασσόταν στην ευρύτερη 

αφηγηματική δομή της ζωής των μυημένων και επηρεαζόταν από τους 

προηγούμενους κοινωνικούς ρόλους που είχαν στην ευρύτερη πολιτισμική και 

κοινωνική συνάφεια του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Καθώς ο Μιθραϊσμός ήταν 

ενταγμένος στην κοινωνία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, οι ιδιαίτερες ιδέες, αρχές 

και αντιλήψεις του εξελίσσονταν και περιορίζονταν από το ευρύτερο κοινωνικό, 

πολιτικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον. 

 Όπως διαφαίνεται από τα επιγραφικά στοιχεία, έναν πρωταρχικό, βιολογικό 

περιορισμό163 στην επιθυμία κάποιου να μυηθεί στα μυστήρια του Μίθρα 

αποτελούσε το φύλο του, καθώς υπήρχε πλήρης και συστηματικός αποκλεισμός των 

γυναικών από τη συμμετοχή στη λατρεία.164 Ένας τέτοιος αποκλεισμός 

υποδηλώνεται από τα ονόματα που έφεραν οι μυητικές βαθμίδες165, αλλά και από την 

κοινή σε όλα σχεδόν τα μιθραία αναπαράσταση της γένεσης του Μίθρα από ένα 

                                                 
161 Για το πώς ένα γεγονός μπορεί να μεταβάλλει την προηγούμενη κατάσταση του ατόμου και να το 
εισάγει σε ένα νέο δίκτυο σχέσεων βλ. Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 176 
162 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 196 
163 Σύμφωνα με τον Johnson (Moral Imagination, ό.π., σελ.161-163), οι βιολογικοί παράγοντες είναι 
καθοριστικοί για τον προσδιορισμό της ταυτότητας του ατόμου και περιορίζουν την ελευθερία του ως 
προς την υπέρβαση των ρόλων που είναι διαθέσιμοι σε κάθε συνάφεια για αυτούς και την επιθυμία 
τους να ενσωματώσουν νέους ρόλους που υπερβαίνουν ή διαφοροποιούνται από τους παλιούς. Η 
μύηση στα μυστήρια του Μίθρα βασίζονταν στη βούληση του ατόμου, η οποία όμως περιοριζόταν από 
του φύλο του και ένας τέτοιος περιορισμός ήταν αξεπέραστος.  
164 Ο διαχωρισμός των φύλων υπήρχε και σε άλλες μυστηριακές λατρείες, αλλά ο Μιθραϊσμός είναι η 
μοναδική γνωστή λατρεία που απέκλειε καθολικά τις γυναίκες. Gordon, R. L., “Mithraism and Roman 
Society”, ό.π., 98 
165Martin, H. L., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 316 · Gordon, R.L., “Reality, 
Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 43-49 · Gordon, R. L., “Authority, 
Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 70 
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βράχο (εικόνα 2).166 Όσον αφορά τον τρόπο που οι Μιθραϊστές αντιλαμβάνονταν τη 

θέση και τη σημασία των γυναικών στα πλαίσια του ιδιαίτερου συστήματός τους 

θεώρησης του κόσμου, τη μοναδική μαρτυρία παραδίδει ένα εδάφιο από το έργο του 

Πορφύριου, Per… ¢pocÁj ™myÚcwn167, το οποίο παραπέμπει στον Παλλάδα και 

αναφέρει ότι οι Μιθραϊστές αποκαλούσαν τις γυναίκες ύαινες. Μια τέτοια συμβολική 

αναπαράσταση των γυναικών ενδεχομένως απηχεί την πιο παλιά επιθυμία των 

πατριαρχικών κοινωνιών για δημιουργία ενός πιο δίκαιου και χωρίς προβλήματα 

κόσμου όπου το θηλυκό στοιχείο θα είχε εκλείψει.168 Στο τελετουργικό πλαίσιο, 

ιδιαιτέρως, ένας από τους συνηθέστερους ιερούς κανόνες για την είσοδο στις 

μυστηριακές λατρείες γενικότερα ήταν ακριβώς η αποχή για μία περίοδο από κάθε 

σεξουαλική δραστηριότητα και, υπό αυτήν την οπτική, ο αποκλεισμός των γυναικών 

από τα μυστήρια του Μίθρα θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μία ακραία προσπάθεια 

διατήρησης της τελετουργικής καθαρότητας.169 Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η μη 

συμμετοχή γυναικών στη λατρεία φαίνεται θεμελιώδης για το σύνολο των αρχών και 

ιδεών του Μιθραϊσμού και για την πραγματοποίηση του θρησκευτικού του σχεδίου 
170, ενώ ένας τέτοιος αποκλεισμός του θηλυκού στοιχείου171 αφορούσε αποκλειστικά 

τη θρησκευτική ζωή των μυημένων172 και δεν επεκτεινόταν στην καθημερινή τους 

ζωή.173  

                                                 
166 Για τη σημασία των αναπαραστάσεων της γένεσης του Μίθρα από ένα βράχο σε σχέση με τον 
αποκλεισμό των γυναικών από τη λατρεία βλ. Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the 
Mysteries of Mithras”, ό.π., 54-57 
167 Πορφύριος, Per… ¢pocÁj ™myÚcwn, 4. 16: ««™n to‹j toà M…qra musthr…oij. t¾n g¦r 
koinÒthta ¹mîn t¾n prÕj t¦ zùa a„nittÒmenoi di¦ tîn zówn ¹m©j mhnÚein e„èqasin: æj toÝj 
m�n metšcontaj tîn aÙtîn Ñrg…wn mÚstaj lšontaj kale‹n, t¦j d� guna‹kaj Øa…naj» · 
σύμφωνα με τον Richard Gordon, το εδάφιο αυτό παρέχει τη μοναδική μαρτυρία για τη θέση των 
γυναικών στα μυστήρια. Για τη σημασία του ζώου ύαινα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο γενικότερα βλ. 
Gordon, R.L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 57-58 
168 Gordon, R. L., “Authority, Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras»”, ό.π., σελ. 70 
169 Gordon, R. L., “Mithraism and Roman Society”, ό.π., 98 · Gordon, R. L., “Authority, Salvation and 
Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 70 
170 Gordon, R. L., “Mithraism and Roman Society”, ό.π., 98 · Gordon, R. L., “Authority, Salvation and 
Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 70 
171 Gordon, R. L., “Authority, Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 70  
172 Τη θέση του Gordon για τον πλήρη αποκλεισμό των γυναικών από το Μιθραϊσμό επιχειρεί να 
αντικρούσει ο Jonathan David στο άρθρο του “The Exclusion of Women in the Mithraic Mysteries: 
Ancient or Modern?”, in Numen, Vol. 47, No. 2, (2000), 121-141. Ωστόσο, βασίζεται και εξετάζει 
περιπτώσεις εμπλοκής γυναικών στα μυστήρια που αποτελούν εξαιρέσεις για να καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι υπήρχε κάποια ανάμειξη γυναικών σε μιθραϊκές ομάδες σε κάποιες περιοχές της 
ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 
173 Όπως διαφαίνεται από τις επιγραφές, πολλοί Μιθραϊστές επικαλούνταν την εύνοια του θεού για την 
προστασία των οικογενειών και του οίκου τους, ενώ υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις μύησης στα 
μυστήρια πατέρων με τους γιους τους. Gordon, R. L., “Mithraism and Roman Society”, ό.π., 98 
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 Πέρα, ωστόσο, από τον περιορισμό που έθετε το φύλο στην επιλογή ενός 

ατόμου να μυηθεί στα μυστήρια, σημαντικό ρόλο έπαιζε επίσης η γενικότερη 

κοινωνική και οικονομική του κατάσταση, αφού η συμμετοχή στα μυστήρια 

απαιτούσε κάποιο βαθμό οικονομικής ευμάρειας και η συγκρότηση και διατήρηση 

λατρευτικών κοινοτήτων εξαρτιόταν ως ένα σημείο από τη μύηση πλούσιων πολιτών. 

Εντούτοις, σύμφωνα με τα επιγραφικά δεδομένα174, η πλειονότητα των μυημένων 

στα μυστήρια του Μίθρα φαίνεται ότι προέρχονταν από τα σώματα του στρατού και 

της αυτοκρατορικής διοίκησης, ενώ δεκτοί γίνονταν συχνά δούλοι175, απελεύθεροι 

και άλλοι απλοί Ρωμαίοι πολίτες.176 Από την άλλη πλευρά, οι επιγραφές 

αποκαλύπτουν μια πλήρη σχεδόν απουσία μυημένων που να προέρχονται από τις 

ανώτερες τάξεις των Συγκλητικών, των Ιππέων (πέρα από κάποιες εξαιρέσεις κατά τις 

οποίες Ιππείς κατείχαν στρατιωτικές θέσεις) και Ρωμαίων Δεκανέων (με εξαίρεση την 

περιοχή του Δούναβη).177

 Ακριβώς η προέλευση των περισσότερων μυημένων στα μυστήρια του Μίθρα 

από τις ρωμαϊκές λεγεώνες και το υπαλληλικό προσωπικό της αυτοκρατορικής 

διοίκησης υποδηλώνει τις αρχές και τις αξίες που πρέσβευαν οι συγκεκριμένες 

κοινωνικές ομάδες, τις οποίες ο Μιθραϊσμός φαίνεται να είχε ενσωματώσει. 

Συγκεκριμένα, οι αρχές της υποταγής και υπακοής στην ανώτερη εξουσία, της 

αποδοχής συγκεκριμένων ρόλων μέσα σε έναν οργανισμό, αλλά και της υποστήριξης 

και υπεράσπισης της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας γενικότερα178, οι οποίες ενέπνεαν τα 

μέλη του στρατού και της κατώτερης γραφειοκρατικής ιεραρχίας, είχαν 

μετασχηματιστεί και ενσωματωθεί μέσα στη συνάφεια της μιθραϊκής λατρείας. Ο 

Μιθραϊσμός αντέγραφε τις βασικές κοινωνικές και συμβολικές δομές όλων των 

παραπάνω κοινωνικών τάξεων, και ιδιαιτέρως του στρατού, και αναπαρήγαγε μέσα 

στη λατρευτική του συνάφεια τη συνηθισμένη για τους ακολούθους του κοινωνική 

εμπειρία, την οποία, όμως, ενέτασσε μέσα σε μία νέα ενοποιημένη θεώρηση του 

κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιδιαίτεροι ρόλοι και τα ιδανικά των Ρωμαίων πολιτών 

ενισχύονταν, καθώς η αποστολή τους για διατήρηση της ακεραιότητας της ρωμαϊκής 

                                                 
174 Οι αναθηματικές επιγραφές αποτελούν τα μόνα στοιχεία που έχουν οι ερευνητές για την κοινωνική 
θέση των μυημένων στα μυστήρια του Μίθρα. Gordon, R. L., “Mithraism and Roman Society”, ό.π., 
103 
175 Στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για αυτοκρατορικούς δούλους, ενώ με βάση τα στοιχεία 
οι μυήσεις ιδιωτικών δούλων ήταν συγκριτικά λιγότερες. Gordon, R. L., “Mithraism and Roman 
Society”, ό.π., 103 
176 Clauss, M., The Roman Cult of Mithras, ό.π., σελ. 40 
177 Gordon, R. L., “Mithraism and Roman Society”, ό.π., 103 
178 Clauss, M., The Roman Cult of Mithras, ό.π., σελ. 40 
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αυτοκρατορίας επεκτεινόταν και στόχευε στη συντήρηση και προστασία της 

ευρύτερης κοσμικής τάξης.179  

 Υπό αυτήν την οπτική, οι νέες ταυτότητες, που οι μυητικές βαθμίδες 

συνεπάγονταν για τα μέλη τους, αντανακλούσαν και βασίζονταν πάνω στο 

γενικότερο ήθος και την κοσμοθεώρηση του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού στη 

συνάφεια του οποίου οι μυημένοι ύφαιναν τα νήματα των ιστοριών της ζωής τους. 

Μέσω της μύησης στα μυστήρια του Μίθρα, οι μυημένοι αναλάμβαναν νέους ρόλους 

που διαμόρφωναν τις αντιλήψεις τους ‘για μια γενική τάξη της ύπαρξης’180 και 

σκιαγραφούσαν μία νέα προοπτική δράσης και σκέψης. 

 

2.2.2 Η Σημασία των Βαθμίδων Μύησης στη Συγκρότηση της Ταυτότητας 

των Μυημένων 
 

Η ύπαρξη της ιεραρχίας των εφτά βαθμίδων μύησης αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των μιθραϊκών μυστηρίων που καθόριζε σε σημαντικό βαθμό την 

κοινωνική και θρησκευτική ταυτότητα κάθε μέλους, την τελετουργική συμπεριφορά 

του και το βαθμό στον οποίο είχε πρόσβαση στην ιερή γνώση. Η προαγωγή στη 

μυητική κλίμακα ήταν επιθυμητή, αλλά δύσκολη, αφού κάθε βήμα συνεπαγόταν 

ιδιαίτερη προετοιμασία και προϋπέθετε δοκιμασίες που ο μυημένος έπρεπε να 

υποστεί και να ξεπεράσει. Στο πλαίσιο αυτό, η συμπεριφορά, τα συναισθήματα και οι 

λεκτικές εκφράσεις των μυημένων ήταν προκαθορισμένα και δεν αποτελούσαν 

αντικείμενο προσωπικής επιλογής και επινόησης αποκλείοντας με τον τρόπο αυτό 

διαφοροποιήσεις μεταξύ των μελών της ίδιας βαθμίδας.181

 Η αντίληψη και ο προσδιορισμός της ταυτότητας ενός ατόμου μετά τη μύησή 

του σε μια ιδιαίτερη βαθμίδα βασιζόταν καταρχήν σε ιδέες και χρήσεις της γλώσσας 

οι οποίες δεν μπορούσαν να κατανοηθούν ούτε κυριολεκτικά ούτε με αναφορά στις 

συνηθισμένες σημασίες των λέξεων. Όταν, για παράδειγμα, κάποιος ήταν μυημένος 

στη βαθμίδα του Κόρακα ή του Λέοντα, συγκεκριμένες μεταφορικές επεκτάσεις της 

κυριολεκτικής σημασίας των όρων επέτρεπαν να μεταφερθούν νοητικές εικόνες που 

διέθετε ο ίδιος και οι σύντροφοί του για τα πραγματικά κοράκια και λιοντάρια, στο 

πεδίο της αντίληψης του εαυτού του. Είναι, βέβαια, εύλογο να διατυπωθεί η άποψη 

                                                 
179 Martin, H. L., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 317 
180 Geertz, C., “Religion as a Cultural System”, ό.π., σελ. 122 
181 Gordon, R. L., “Mithraism and Roman Society”, ό.π., 101 
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ότι στο πλαίσιο του ελληνορωμαϊκού κόσμου οι άνθρωποι δεν είχαν άμεση εμπειρική 

γνώση των συγκεκριμένων ζώων μέσα από την καθημερινή επαφή μαζί τους. Παρόλα 

αυτά, υπήρχε ένα απόθεμα κοινής γνώσης για τα ζώα αυτά που είχε αποτελέσει τη 

βάση για τη συγκρότηση κοινωνικών νοημάτων τα οποία ήταν ευρέως γνωστά και 

διαδεδομένα ώστε να θεωρούνται πλέον ως πεποιθήσεις των καθημερινών ανθρώπων, 

όπως αναφέρονται από συγγραφείς όπως ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος και ο Αιλιανός.182  

Η μύηση σε μια ιδιαίτερη βαθμίδα σήμαινε ότι τα μέλη της μοιράζονταν ένα 

κοινό όνομα, κοινές αξίες και ηθικές αρχές που καθόριζαν τις πράξεις και τη 

συμπεριφορά τους όχι μόνο μέσα στο πλαίσιο της λατρευτικής συνάφειας, αλλά και 

στο επίπεδο της καθημερινής ζωής τους. Με τον τρόπο αυτό, οι μυημένοι σε κάθε 

βαθμίδα διαμόρφωναν συγκεκριμένες εικόνες και υποθέσεις για τον κόσμο, για το 

πώς έπρεπε να συμπεριφέρονται μέσα σε αυτόν και για το τι μπορούσαν να 

περιμένουν από τη συμπεριφορά των άλλων.183 Η μεταμόρφωση της ταυτότητάς 

τους, που προκαλούσε η συμμετοχή στις μυητικές βαθμίδες, επηρέαζε και 

προδιέγραφε τον τρόπο με τον οποίο οι μυημένοι συλλογίζονταν τις πράξεις και τις 

επιλογές τους, καθώς επίσης και τα ευρύτερα σχέδιά τους τα οποία θα έπρεπε να είναι 

σύμφωνα με το πνεύμα και τις αρχές των μυστηρίων. Τα πρότυπα για τις ιδιαίτερες 

ηθικές αξίες και τους στόχους που έπρεπε να ακολουθούνται θεμελιώνονταν κατά την 

τελετουργική πρακτική μέσω συμβολικών αναπαραστάσεων. 

Η βαθμίδα του Κόρακα ήταν η πρώτη και χαμηλότερη από τις μυητικές 

βαθμίδες.184 Σύμφωνα με την κοινή γνώση του ελληνορωμαϊκού κόσμου, το κοράκι 

ήταν ένα αμφιλεγόμενο πουλί, το οποίο μπορούσε να μιλά και να καταλαβαίνει τα 

θεϊκά σημεία185, μία ικανότητα που το τοποθετούσε ανάμεσα στο ζωικό και το 

                                                 
182 Ο Gordon (“Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 72, υποσημ. 
8) υποστηρίζει ότι παρά τις διαφορετικές σημασίες που μπορούν να αποκτούν το κοράκι και το 
λιοντάρι στις διαφορετικές εικονογραφικές συνάφειες στο Μιθραϊσμό, θα έπρεπε σε κάποιο επίπεδο – 
σίγουρα αστρονομικό – να συνδέονταν με την «εγκυκλοπαίδεια» της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, με 
τη γνώση δηλαδή που είχαν οι άνθρωποι της εποχής για τον πραγματικό κόσμο η οποία διαμόρφωνε 
τις βασικές εικόνες και υποθέσεις τους για τα συγκεκριμένα ζώα και αποτελούσε τη βάση για την 
περαιτέρω μεταφορική χρήση αυτών των αντιλήψεων.  
183 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 73 
184 Σύμφωνα με το μωσαϊκό στο μιθραίο di Felicissimo, τα αντικείμενα που συνδέονταν με τη βαθμίδα 
του Κόρακα ήταν ένα μικρό κύπελλο και μία ράβδος με δύο φίδια περιπεπλεγμένα γύρω της 
(caduceus) (εικόνα 3). Η συγκεκριμένη ράβδος θεωρούνταν ως ένα σημείο για τον πλανήτη Ερμή ο 
οποίος αποτελούσε την εποπτεύουσα θεότητα της συγκεκριμένης βαθμίδας. Βλ. Gordon, R. L., 
“Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 25 · Becatti, G., Scavi di Ostia, II: 
I Mitrei, Roma: 1954, σελ. 108-110 
185 Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Historiae Naturalis, 10, 33: «corvi in auspiciis soli videntur intellectum 
habere significationum suarum». Για τη σύνδεση του κόρακα, που είχε την ικανότητα να κατανοεί τα 
θεϊκά σημεία, με τον Απόλλωνα, θεό των χρησμών, βλ. παρακάτω. 
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ανθρώπινο είδος και του προσέδιδε την ιδιότητα του διαμεσολαβητή ανάμεσα σε 

θεούς και ανθρώπους.186 Ακολουθώντας την προσέγγιση του Gordon στο σημείο 

αυτό, η βαθμίδα του Κόρακα ενδεχομένως σηματοδοτούσε μία αντίστοιχη 

αμφιλεγόμενη κατάσταση για τους μυημένους, καθώς τους τοποθετούσε ανάμεσα 

στον κόσμο των αμύητων και σε αυτόν των πλήρως μυημένων, όπως και το 

πραγματικό κοράκι βρισκόταν ανάμεσα στον κόσμο των ζώων, των ανθρώπων και 

τον ουρανό.187  

Επιπλέον, η ύπαρξη ενός μύθου, ο οποίος ήταν επίσης ιδιαίτερα γνωστός στην 

αρχαιότητα188 και συνέδεε το κοράκι με τον αντίστοιχο αστερισμό του Κόρακα στον 

ουρανό, θα μπορούσε να λειτουργεί ως μία ακόμη βάση για τη μεταφορική 

κατανόηση και αντίληψη της ταυτότητας των μελών της αντίστοιχης βαθμίδας. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μύθο, το κοράκι που βρισκόταν στην υπηρεσία του 

Απόλλωνα, είχε σταλεί από το θεό για να του φέρει νερό προκειμένου να τελέσει 

θυσία. Εκείνο, όμως, καθυστέρησε πολύ να εκτελέσει την αποστολή του, καθώς 

περίμενε να ωριμάσουν τα σύκα που είχε δει κοντά στη στέρνα, και όταν τελικά 

επέστρεψε έβαλε μέσα στην υδρία ένα νερόφιδο λέγοντας ότι ο ύδρος το απειλούσε 

και για το λόγο αυτό είχε καθυστερήσει. Ο θεός, που δεν το πίστεψε, το τιμώρησε 

κάνοντάς το αστερισμό, ο οποίος είχε στραμμένη την πλάτη του προς τον αστερισμό 

της Ύδρας. Η θέση του αυτή υποδήλωνε την αδυναμία του να πιει νερό, στοιχείο που 

συνέπιπτε με τις γνώσεις που ήταν ευρέως διαδεδομένες στην αρχαιότητα για τα 

κοράκια, τα οποία θεωρούνταν ότι ήταν καταδικασμένα να διψούν για μια 

συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου.189  

                                                 
186 Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 27 
187 Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 31-32 · η 
σύνδεση του Κόρακα με το πουλί που έφερε το ίδιο όνομα οδηγούσε κατ’ επέκταση σε μία σύνδεση με 
τον αντίστοιχο αστερισμό του Κόρακα, σχέση η οποία διερευνάται στο πρώτο κεφ. του δεύτερου 
μέρους σε σχέση με την αστρολογική δομή της σκηνής της ταυροκτονίας. 
188 Η ιστορία για τη δημιουργία του αστερισμού του Κόρακα ήταν ιδιαίτερα γνωστή στην αρχαιότητα 
και παραδίδεται από συγγραφείς όπως ο Οβίδιος (Fasti 2, 243-266, 255-256), ο Υγίνος (De 
Astronomia, 2, 40 · Fabulae 202) κ.α.  
189 Σύμφωνα με τον Πλίνιο τον Πρεσβύτερο (Historiae Naturalis, 10, 32: «corvi ante solstitium 
generant, idem aegrescunt sexagenis diebus, siti maxime, antequam fici coquantur autumno»), μια 
βασική διαφορά ανάμεσα στο κοράκι και την κουρούνα είναι ότι το πρώτο αρρωσταίνει και δεν μπορεί 
να πιει νερό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο θερινό ηλιοστάσιο και την 
ωρίμανση των σύκων το φθινόπωρο. Ο Σχολιαστής του Αράτου (Phaenomena 449, σελ. 425) 
παραδίδει το μύθο για τη δημιουργία του αστερισμού του Κόρακα και καταλήγει : «'ApÒllwna d� 
gnÒnta t¢lhq�j tÕn m�n e„j Ôrneon metamorfîsai kaˆ poiÁsai diyÁn perˆ t¾n ¢km¾n tÁj 
Ñpèraj ....» Βλ. επίσης Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, 
ό.π., 27 
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Ωστόσο, στο πλαίσιο των μυστηρίων η συγκεκριμένη βαθμίδα μύησης 

ενδεχομένως κατανοούνταν σε ένα διαφορετικό επίπεδο αναφοράς και όχι με βάση τη 

διαδεδομένη λαϊκή γνώση για το κοράκι, η οποία πιθανώς επικαλυπτόταν από 

ιδιαίτερες μετωνυμικές και άλλου είδους ερμηνείες, οι οποίες σήμερα παραμένουν 

άγνωστες και καθιστούν τη σχετική εικονογραφία ακόμη περισσότερο 

ακατάληπτη.190 Σε κάθε περίπτωση πάντως, η «εγκυκλοπαίδεια» του ελληνορωμαϊκού 

κόσμου θα αποτελούσε το σιωπηλό υπόβαθρο των ιδιαίτερων υποθέσεων και 

αντιλήψεων που είχαν οι άνθρωποι της εποχής για το κοράκι και που ενδεχομένως 

επεκτείνονταν με μεταφορικές συνεπαγωγές μέσα στην τελετουργική συνάφεια των 

μυστηρίων. Υπό αυτήν την οπτική, η ταυτότητα ενός μυημένου που ανήκε στη 

συγκεκριμένη βαθμίδα καθοριζόταν από συνεκφορές που προέκυπταν από την 

εννοιολογική αφομοίωση των αντιλήψεων που είχε ο ίδιος για το πραγματικό κοράκι-

πουλί, για τον αστερισμό του Κόρακα και για τη βαθμίδα στην οποία ανήκε. 

Συνεπώς, η έκφραση ‘είμαι κοράκι’ δεν είχε απλά μία μεταφορική ή αλληγορική 

σημασία, αλλά διέθετε και μία κυριολεκτική βάση που μπορούσε να κατανοηθεί με 

ποικίλους τρόπους στο πλαίσιο της μυητικής δομής της λατρείας.191

Η βαθμίδα του Κόρακα πιθανότατα περιελάμβανε κάποια 

προπαρασκευαστική εκπαίδευση ή ενδεχομένως και διδασκαλία η οποία οδηγούσε 

στη βαθμίδα του Νύμφου (Εμβρύου ή Χρυσαλλίδος). Ιδιαίτερα, ο όρος Χρυσαλλίς 

φαίνεται να υποδηλώνει μεταφορικά το νόημα της μεταμόρφωσης του εαυτού των 

μυημένων κατά τη διάρκεια των μυστηρίων.192 Σύμφωνα με την μαρτυρία του 

Firmicus Maternus, De errore, 19, 1193, ο Νύμφος χαιρετιζόταν στα μυστήρια ως νέο 

φως και, όπως προκύπτει από την εικονογραφία, φαίνεται ότι συνδεόταν με το μοτίβο 

της απόκρυψης και της αποκάλυψης. Συγκεκριμένα, στις τοιχογραφίες του μιθραίου 

της Santa Prisca, ο Νύμφος απεικονίζεται αρχικά (στο ανώτερο στρώμα) με το κεφάλι 

του καλυμμένο με ένα πέπλο, το οποίο στη συνέχεια (χαμηλότερο στρώμα) φαίνεται 

να το κρατάει στο χέρι του, παραπέμποντας, έτσι, στην αρχική απόκρυψη του νύμφου 
                                                 
190 Ο Gordon (“Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 28), βέβαια, θεωρεί 
ότι υπήρχαν αναφορές στην «εγκυκλοπαιδική» γνώση των ανθρώπων της εποχής για τα κοράκια, σε 
κάποιο τουλάχιστον επίπεδο στην εικονογραφία, και παραθέτει στοιχεία τα οποία θεωρεί ενδεικτικά.  
191 Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 31 
192 Martin, H. L., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 313. Για τη σύνδεση του Νύμφου 
(Χρυσαλλίδος) με την ψυχή  Βλ. επίσης Merkelbach, R., “Wihegrade und Seelenlehre der 
mithrasmysterien”, in Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Vorträge G. 257 
(Oplanden, 1982), σελ. 22-23 και του ιδίου  Mithras, ό.π., σελ. 88-90. Βλ. επίσης Αριστοστέλης, 
Historia Animalium V 10, σελ. 551a 14b5. 
193 Firmicus Maternus, De errore profanarum religionum, XX, 2: «de NÚmfe, ca‹re NÚmfe, ca‹re 
nšon fîj»  
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που ακολουθείται από την αποκάλυψή του.194 Η οπτική αυτή ενισχύεται από τα 

σύμβολα της συγκεκριμένης βαθμίδας, όπως αναπαριστώνται στο μωσαϊκό του 

μιθραίο di Felicissimο (εικόνα 4). Τα σύμβολα αυτά ήταν ένας φανός και ένα στέμμα 

που παρέπεμπαν στον πλανήτη Αφροδίτη, ο οποίος, σύμφωνα με τις γνώσεις της 

εποχής, ενσωμάτωνε αυτή τη διττή ιδιότητα του σκότους και του φωτός. Η Αφροδίτη, 

αν και ήταν γνωστό ότι αποτελούσε έναν πλανήτη, έφερε δύο ονόματα ανάλογα με τη 

χρονική στιγμή κατά την οποία εμφανιζόταν σε σχέση με την πορεία του ήλιου. Έτσι, 

όταν φαινόταν να προηγείται του Ήλιου την αυγή έφερε το όνομα Φωσφόρος, αυτός 

δηλαδή που φέρνει το φως, ενώ όταν εμφανιζόταν στον ουρανό μετά τη δύση του 

ηλίου λεγόταν Έσπερος.195 Αντλώντας στοιχεία από τις κοινές αντιλήψεις της εποχής 

για την εποπτεύουσά τους θεότητα, τα μέλη της βαθμίδας του Νύμφου φαίνεται να 

αποκαλύπτονταν ακριβώς ως το νέο φως της κοινότητας.196  

Η επόμενη βαθμίδα του Στρατιώτη προφανώς συνεπαγόταν ότι οι μυημένοι 

μπορούσαν πλέον να προσφέρουν ενεργά τις υπηρεσίες τους στο Μίθρα.197 Όπως οι 

στρατιώτες του ρωμαϊκού στρατού απαγορευόταν να συνάψουν γάμους και δεν 

διέθεταν τις συνηθισμένες κοινωνικές υποχρεώσεις και δικαιώματα των υπολοίπων 

Ρωμαίων πολιτών, έτσι και οι Στρατιώτες στη μιθραϊκή λατρεία θα έπρεπε να 

ανήκουν στο περιθώριο της κοινωνίας, να απέχουν από το θηλυκό στοιχείο, 

τουλάχιστον στη συνάφεια των μυστηρίων, και να υπηρετούν απερίσπαστα το 

Μίθρα.198 Ο Τερτυλλιανός στο έργο του De Corona Militis, 15, 3-4199, δίνει μια 

                                                 
194 Βλ. Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 50 
195 Βλ. Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 49-50 
196 Ορισμένοι ερευνητές, ερμηνεύοντας τη σχετική εικονογραφία, συνέδεσαν την τελετουργία μύησης 
στη δεύτερη βαθμίδα με τις συνηθισμένες γαμήλιες τελετές, κατά τις οποίες η νύφη καλυπτόταν με 
πέπλο που απομακρυνόταν ως σύμβολο της τελετουργικής μετάβασης από τη μία κατάσταση στην 
άλλη, και την παραλλήλισαν με την τέλεση ενός ‘ιερού γάμου’ ανάμεσα στο θεό Μίθρα και το 
μυημένο. Ωστόσο, η θέση αυτή δεν θεωρήθηκε ικανοποιητική από ερευνητές που θεωρούσαν ως 
πρωτεύουσας σημασίας τη σύνδεση της βαθμίδας με τον πλανήτη της Αφροδίτης και τις συνεπαγωγές 
μίας τέτοιας σύνδεσης. Για μία προσέγγιση που ερμηνεύει την τελετουργία μύησης στη βαθμίδα του 
Νύμφου ως ένα είδος τέλεσης ‘ιερού γάμου’ ανάμεσα στο μυημένο και το Μίθρα που τελούνταν από 
τον Πατέρα βλ. Vermaseren, M. J., Mithras. The Secret God, (μετάφρ. Therese and Vincent Magaw) 
(London, 1963), σελ. 142. Για την κριτική του Gordon στη θέση αυτή βλ. Gordon, R. L., “Reality, 
Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 52 
197 Martin, H. L., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 314 
198 Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 53 
199 Πρόκειται για μία πραγματεία του χριστιανού συγγραφέα Τερτυλλιανού την οποία συνέγραψε προς 
υπεράσπιση ενός χριστιανού στρατιώτη ο οποίος κατά την τελετή διανομής των αυτοκρατορικών 
επιδοτήσεων στους στρατιώτες, αρνήθηκε να φορέσει το στέμμα όπως συνηθιζόταν. Ο Τερτυλλιανός 
φέρνει το παράδειγμα του στρατιώτη του Μίθρα, ο οποίος επίσης αρνήθηκε δεχτεί το στέμμα.  
Τερτυλλιανός, De Corona Militis, 15, 3-4: «Erubescite, commilitones eius, iam non ab ipso iudicandi, 
sed ab aliquo Mithrae milite. Qui cum initiatur in spelaeo, in castris uere tenebrarum, coronam 
interposito gladio sibi oblatam quasi mimum martyrii, dehinc capiti suo accommodatam, monetur 
obuia manu a capite pellere et in humerum, si forte, transferre, dicens Mithran esse coronam suam. [4]  
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περιγραφή της τελετής μύησης στη βαθμίδα του στρατιώτη. Σύμφωνα με τη μαρτυρία 

του, ο μύστης έστεφε το μυημένο με ένα στέμμα που κρεμόταν από την άκρη του 

ξίφους του, ενώ ο μυημένος όφειλε να το απομακρύνει από το κεφάλι του και να το 

τοποθετήσει στους ώμους του λέγοντας ότι ο Μίθρας ήταν το στέμμα του, ενώ από 

τότε και στο εξής η άρνησή του να φορέσει στέμμα, σε οποιαδήποτε περίπτωση, 

εντός και εκτός της λατρευτικής συνάφειας, αποτελούσε σημάδι και απόδειξη ότι 

ανήκε στη συγκεκριμένη βαθμίδα.200

Οι Λέοντες βρίσκονταν στη μέση της μυητικής ιεραρχίας και η μύηση στη 

βαθμίδα αυτή σηματοδοτούσε ένα σημαντικό σταθμό στην πρόοδο των μυημένων.201 

Όπως παρατηρεί το Παλλάς202, ενώ τα μέλη της βαθμίδας του Κόρακα καλούνταν 

«υπηρετούντες», τα μέλη της βαθμίδας του Λέοντα καλούνταν «μετέχοντες». Η 

αλλαγή αυτή υποδηλώνει μία σημαντική μετάβαση από την προπαρασκευαστική 

κατάσταση όσων ανήκαν στις τρεις πρώτες βαθμίδες, οι οποίοι βρίσκονταν στην 

υπηρεσία του θεού, στην πλήρη συμμετοχή στα μυστήρια.203  

Η επιλογή του ονόματος ‘Λέων’ για τη συγκεκριμένη βαθμίδα βασιζόταν ως 

ένα βαθμό, σύμφωνα με τον Gordon, στις γενικότερες γνώσεις που είχαν οι άνθρωποι 

της εποχής για τα λιοντάρια και οι οποίες και πάλι, όπως και στην περίπτωση του 

Κόρακα, αποτελούσαν μέρος της «εγκυκλοπαίδειας» της εποχής. Σύμφωνα με τον 

                                                                                                                                            
Atque exinde numquam coronatur, idque in signum habet ad probationem sui, sicubi temptatus fuerit 
de sacramento, statimque creditur Mithrae miles, si deiecerit coronam, si eam in deo suo esse dixerit.» 
Το εδάφιο παρατίθεται σε αγγλική μετάφραση στο Beard, M. North, J. Price, S., Religions of Rome, 
ό.π., vol. 2, σελ. 312 
200 Τα σύμβολα της βαθμίδας του Στρατιώτη ήταν ένας σάκος, μία περικεφαλαία και ένα δόρυ, όπως 
αναπαρίστανται στο μωσαϊκό του μιρθραίου di Felicissimo, σημεία που παραπέμπουν ακριβώς στην 
ιδιότητα του στρατιώτη, ενώ εποπτεύουσα θεότητα της βαθμίδας ήταν ο Άρης (εικόνα 5). 
201 Όπως επισημαίνει ο Gordon, η μεγάλη σπουδαιότητα της βαθμίδας πιστοποιείται από τις πολύ 
περισσότερες αναφορές σε αυτήν σε σύγκριση με τις υπόλοιπες βαθμίδες μύησης (με εξαίρεση τη 
βαθμίδα του Πατέρα) στις επιγραφικές μαρτυρίες. Βλ. Gordon, R. L., “Reality, Evocation and 
Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 32 · Beck, R., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in 
the Mysteries of Mithras: New Evidence from a Cult Vessel”, in The Journal of Roman Studies, vol. 
90, (2000), 146 
202 Ο Παλλάς ο Αλεξανδρεύς ήταν επιγραμματοποιός του δεύτερου μισού του 4ου αι. μ.Χ. ο οποίος 
ανήκε στους λεγόμενους «εθνικούς» συγγραφείς της περιόδου που αντιδρούσαν στη διάδοση του 
χριστιανισμού. Ο Gordon (“Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 
75, υποσημ. 20) θεωρεί ότι η μαρτυρία του Παλλάδα είναι γενικά αποδεκτή από την έρευνα ακόμη και 
από μελετητές που είναι επιφυλακτικοί ως προς κάποια σημεία του χωρίου, όπως είναι ο Cumont 
(Textes et monuments figures relatifs aux mysteres de Mithra, ό.π., σελ. 317) και ο Vermaseren 
(Mithras. The Secret God, , ό.π., σελ. 140). 
203 Ο Gordon (“Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 32) 
διατυπώνει την εύστοχη παρατήρηση ότι η βαθμίδα του Λέοντα ισοδυναμούσε με τη βαθμίδα του 
Κόρακα, αλλά σε ένα ανώτερο επίπεδο. Ενώ η μύηση στην πρώτη βαθμίδα σηματοδοτούσε τη 
μετάβαση από την κατάσταση της πλήρους άγνοιας σε ένα προκαταρκτικό επίπεδο γνώσης, η μύηση 
στην τέταρτη βαθμίδα σήμαινε τη μετάβαση από την προπαρασκευαστική κατάσταση στην κατάσταση 
του ‘μέλους’.  
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Αιλιανό204 και τον Πλίνιο205, τα λιοντάρια μπορούσαν να διακρίνουν τα ηθικά 

σφάλματα των ανθρώπων και να θυμούνται όσους τα έβλαψαν ή τα βοήθησαν. 

Επίσης, υπήρχε μία γενικά διαδεδομένη αιγυπτιακή παράδοση σύμφωνα με την οποία 

τα λιοντάρια θεωρούνταν ως μεσολαβητές ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους και οι 

ελληνορωμαϊκές πηγές γνώριζαν τη σημασία των συγκεκριμένων ζώων στις 

αιγυπτιακές θρησκευτικές παραδόσεις.206  

Η βαθμίδα του Λέοντα εικονογραφικά συνδεόταν με τη φωτιά207, η οποία 

αποτελούσε μία αναπαραγωγή του συσχετισμού του αστερισμού του Λέοντα με τον 

ήλιο.208 Η ύπαρξη ενός σχετικού μύθου παρουσιάζει το λιοντάρι ως το αγαπημένο 

ζώο του Δία, ο οποίος δημιούργησε έναν αστερισμό με το όνομά του στον ουρανό, 

που περιείχε ένα από τα πιο φωτεινά αστέρια, τον Ρέγουλο. Ο ήλιος περνούσε από 

τον αστερισμό του Λέοντα την πιο ζεστή περίοδο του έτους και η σύνδεση αυτή 

ανάμεσα στον ήλιο και το Λέοντα μετουσιωνόταν στα πραγματικά λιοντάρια.209 

Σύμφωνα με τον Αιλιανό210, αν κάποιος έκοβε ένα οστό από ένα λιοντάρι θα 

εμφανιζόταν φωτιά. Οι αρχαίες πηγές επίσης μαρτυρούν ότι τα λιοντάρια απέφευγαν 

να πιουν νερό, όπως ο ήλιος μισεί το νερό.211

Σε ανάλογα πλαίσια, σύμφωνα με τη μαρτυρία του Πορφύριου, οι λέοντες των 

μιθραϊκών μυστηρίων έπλεναν τα χέρια τους με μέλι το οποίο θεωρούνταν ένα υγρό 

εύφλεκτο και διαφορετικό ως προς τη φύση του από το νερό.212 Το μέλι213 και το 

                                                 
204 Αιλιανός, De Natura Animalium, 4, 34 · 5, 39 · 7, 23 · 17, 27. Βλ. επίσης Gordon, R. L., “Reality, 
Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 75, υποσημ. 21-22 
205 Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Historia Naturalis, 8, 47-48, 52, 56-58. Βλ. επίσης Gordon, R. L., “Reality, 
Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 75, υποσημ. 21, 22 
206 Για τις αιγυπτιακές παραδόσεις που αφορούσαν τα λιοντάρια οι οποίες ήταν γνωστές στον 
ελληνορωμαϊκό κόσμο βλ. Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of 
Mithras”, ό.π., 33-34 
207 Τα σύμβολα της βαθμίδας, όπως αναπαρίστανται στο μωσαϊκό του μιθραίου di Felicissimo, ήταν 
ένα πύρινο πτύον, το σείστρο και το αστροπελέκι, ενώ εποπτεύουσα θεότητά της ήταν ο Δίας (εικόνα 
6). 
208 Beck, L. R., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π., σελ. 29-50 
209 Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 33 
210 Αιλιανός, De Natura Animalium, 4, 34: «`O aÙc¾n Ð toà lšontoj ™x Ñstšou sunšsthken, oÙ 
m¾n ™k sfondÚlwn pollîn. e„ dš tij t¦ Ñst© toà lšontoj diakÒptoi, pàr aÙtîn ™x£lletai. 
mueloÝj d� oÙk œcei· oÙd� g£r ™sti ko‹la aÙlîn d…khn»  
211 Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Historia Naturalis, 2, 222: «itaque solis ardore siccatur liquor, et hoc esse 
masculum sidus accepimus, torrens cuncta sorbensque. sic mari late patenti saporem incoqui salis, aut 
quia exhausto inde dulci tenuique, quod facillime trahat vis ignea, omne asperius crassiusque 
linquatur—ideo summam aequorum aquam dulciorem profunda; hanc esse veriorem causam asperi 
saporis quam quod mare terrae sudor sit aeternus—aut quia plurimus ex arido misceatur illi vapor aut 
qui terrae natura sicut medicatas aquas inficiat. est in exemplis Dionysio Siciliae tyranno, cum pulsus 
est ea potentia, accidisse prodigium, ut uno die in portu dulcesceret mare»:  
212 Πορφύριος, Περί Άντρου, 15, 25 – 16, 32 (Arethusa): «Ótan m�n oân to‹j t¦ leontik¦ 
muoumšnoij e„j t¦j ce‹raj  ¢nq' Ûdatoj mšli n…yasqai ™gcšwsi, kaqar¦j œcein t¦j ce‹raj 
paraggšllousin ¢pÕ pantÕj luphroà kaˆ blaptikoà kaˆ musaroà, kaˆ æj mÚstV kaqartikoà 
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λιβάνι214 αποτελούσαν μία συμβολική έκφραση των αρχών της ασκητικότητας, της 

ξηρασίας και της αγνότητας που ενέπνεαν τα μέλη της μιθραϊκής λατρείας.215 Το μέλι 

αποτελούσε μία φυσικά εξευγενισμένη ουσία, η οποία παραγόταν από αγνές 

σεξουαλικά, αρσενικές μέλισσες, ενώ η παχύρρευστη φύση του το καθιστούσε υγρό, 

αλλά όχι όμοιο με τη μορφή του νερού.216 Τα αρωματικά φυτά και ιδιαίτερα το λιβάνι 

συνδέονταν στενά με τον ήλιο, καθώς η συγκομιδή τους έπρεπε να γίνεται την πιο 

ζεστή εποχή του έτους, όταν ανέτειλε ο Σείριος217, ενώ θεωρούνταν ότι είχαν 

«μαγειρευτεί» από τον ήλιο και γι’ αυτό αποτελούσαν την καταλληλότερη 

θυσιαστήρια ουσία218. Επιπλέον, αυτοί που τα συνέλεγαν έπρεπε να υπακούουν 

στους κανόνες της αγνότητας, στους οποίους συμπεριλαμβανόταν και η απομόνωση 

από τις γυναίκες.219  

Υπό αυτήν την οπτική, τα μέλη της βαθμίδας του Λέοντα ήταν τα 

καταλληλότερα για να καίνε λιβάνι κατά τη λατρεία, καθώς θεωρούνταν ότι 

συνδέονταν, όπως και τα πραγματικά λιοντάρια, με τον ήλιο, με τη φωτιά που 

παράγει την αγνότητα και με τη μεσολαβητική λειτουργία της καύσης του 

θυμιάματος.220 Η κάθαρσή τους από κάθε τι που μπορούσε να τους μιαίνει και να 

τους μολύνει επιτυγχανόταν μέσα από το νίψιμο των χεριών τους με μέλι, το οποίο 

                                                                                                                                            
Ôntoj toà purÕj o„ke‹a n…ptra pros£gousi, paraiths£menoi tÕ Ûdwr æj polemoàn tù pur…. 
kaqa…rousi d� kaˆ t¾n glîssan tù mšliti ¢pÕ pantÕj ¡martwloà. Ótan d� tù PšrsV 

pros£gwsi mšli æj fÚlaki karpîn, tÕ fulaktikÕn ™n sumbÒlJ t…qentai»  
213 Μετωνυμικά το μέλι στο πλαίσιο των μυστηρίων ισοδυναμούσε με την ηθική καθαρότητα. Βλ. 
Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 40. Ο Πορφύριος 
(Περί Άντρου, 16-18) τονίζει τις καθαρτικές και συντηρητικές ιδιότητες του μελιού στην τελετουργική 
χρήση του στα μυστήρια. Το μέλι συνδεόταν επίσης με την αναγέννηση, βλ. σχετικά Cosi, D., “Aspeti 
mistici e misterici del culto do Attins”, in: U. Bianchi – M. J. Vermaseren (eds.), La soteriologia dei 
Culti à Orientali. Atti del Colloquio Internazionale “La soteriologia dei Culti nell’ Impero Romano”, 
Roma 24-28 Septembre 1979 (EPRO, 92) (Leiden, 1982), σελ. 485-504, και ιδιαίτερα 492 και 22, 497, 
502-503 
214 Ο Gordon (“Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 36) τονίζει τη 
σημασία του λιβανιού και αναφέρεται στο έργο του Marcel Detienne ο οποίος ασχολήθηκε με την 
‘εγκυκλοπαίδεια’ του ελληνορωμαϊκού κόσμου που αφορά τα αρωματικά φυτά και ιδιαίτερα το λιβάνι, 
το οποίο συνδέει με ιδανικό, κατά τον Gordon, τρόπο με τα μυστήρια του Μίθρα και τη βαθμίδα του 
Λέοντα. Βλ. επίσης Gordon, R.L., “Franz Cumont and the Doctrines of Mithraism”, in Mithraic 
Studies, I, (1975), 241, ενώ για την έρευνα του Detienne βλ. Detienne, M., Les jardins d’ Adonis: la 
mythologie des aromates en Grèce (Paris, 1972) 
215 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 73 
216 Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 37, 78-79, 
υποσημ. 37 
217 Πλίνιος ο Πρεσβύτερος, Historia Naturalis, 11, 38 
218 Τα αρωματικά φυτά χρησιμοποιούνταν στις θυσίες, καθώς θεωρούνταν ως μεσολαβητές ανάμεσα 
στα άγρια φυτά που βλάσταιναν μόνα τους στη φύση και τα φυτά που καλλιεργούσαν οι άνθρωποι. βλ. 
Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 36-37 
219 Κατά αναλογία με τον τρόπο παραγωγής του μελιού από τις αρσενικές μέλισσες. Βλ. Gordon, R. L., 
“Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 36 
220 Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 37 
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τους καθιστούσε αγνούς και ικανούς να επιτηρούν και να ελέγχουν την ηθική 

καθαρότητα και αγνότητα των υπολοίπων μελών της λατρείας.221

Πολύ λιγότερα είναι γνωστά για τη βαθμίδα του Πέρση η οποία, όπως 

φαίνεται από το όνομά της, παρέπεμπε στις ιρανικές απαρχές της λατρείας του 

Μίθρα. Αν και ο Μιθραϊσμός έλαβε το μυστηριακό του χαρακτήρα και την ιδιαίτερη 

μορφή οργάνωσής του μέσα στη συνάφεια του ελληνορωμαϊκού κόσμου, οι 

ακόλουθοί του φαίνεται ότι επικαλούνταν την προέλευση της λατρείας τους από τον 

Πέρση σοφό Ζωροάστρη. Ωστόσο, ο ισχυρισμός αυτός αποτελούσε περισσότερο μία 

θρησκευτική μεταφορά που στόχευε στην απόδοση μεγαλύτερης συμβολικής 

αυθεντίας στον υποτιθέμενο θεμελιωτή της λατρείας, ο οποίος προερχόταν έξω από 

την πόλη της Ρώμης, γεγονός που ενίσχυε τη διαφοροποίηση των μιθραϊκών 

μυστηρίων από την παραδοσιακή αστική θρησκεία.222 Ιδιαίτερα, στη συμβολική 

οικονομία των μυστηρίων223, η ύπαρξη μίας βαθμίδας που έφερε το όνομα ‘Πέρσης’ 

απηχούσε την περσική προέλευση της λατρείας, αλλά η σημασία του φαίνεται ότι δεν 

περιοριζόταν εκεί. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Πορφύριου224, κατά την 

τελετουργική πρακτική προσφερόταν μέλι στους Πέρσες, οι οποίοι θεωρούνταν 

προστάτες των φρούτων και της βλάστησης. Στην περίπτωση αυτή, το μέλι δεν 

συνδεόταν με τη φωτιά, αλλά χρησιμοποιούνταν, χάρη των συντηρητικών ιδιοτήτων 

του, ως σύμβολο των προστατών της φυσικής παραγωγής που εξασφάλιζε τη 

γονιμότητα και την δημιουργία στη φύση.225  

Η έκτη βαθμίδα μύησης στα μυστήρια του Μίθρα έφερε το όνομα 

Ηλιόδρομος, όρος που αποτελούσε κατασκεύασμα των Μιθραϊστών στη συνάφεια 

των μυστηρίων και εμφανίζεται εξαιρετικά σπάνια στις επιγραφές.226 Όπως 

υποδηλώνει η ίδια η λέξη, η βαθμίδα αυτή θα πρέπει να συνδεόταν με τον Ήλιο, το 

                                                 
221 Αυτή τους η ιδιότητα απηχείται προφανώς στην επιγραφή από το μιθραίο της Santa Prisca “Accipe 
thuricremos pater, accipe sancta Leones,/ per quos thuradamus, per quos consumimur ipsi” (V 481-
482) που φαίνεται να σημαίνει «Δέξου αυτούς που καίνε λιβάνι πατέρα, δέξου ιερέ τους Λέοντες, 
μέσω των οποίων προσφέρουμε λιβάνι και από τους οποίους εμείς καταναλωνόμαστε». Βλ. Gordon, R. 
L., “Mithraism and Roman Society”, ό.π., 99-100 · Beck, L. R., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation 
in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 146 
222 Beard, M.  – North, J. – Price, S., Religions of Rome, ό.π., vol. 1, σελ. 281 
223 Τα σύμβολα της βαθμίδας, όπως αναπαρίστανται στο μωσαϊκό του μιθραίου di Felicissimo, ήταν η 
ημισέληνος, ο Έσπερος, ένα ξίφος και ένα αλέτρι, ενώ εποπτεύων πλανήτης της ήταν η Σελήνη 
(εικόνα 7). 
224 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 15 (Arethusa): «Ótan d� tù PšrsV pros£gwsi mšli æj fÚlaki 

karpîn, tÕ fulaktikÕn ™n sumbÒlJ t…qentai»  
225 Gordon, R. L., “Mithraism and Roman Society”, ό.π., 100 
226 Περιλαμβάνεται βέβαια στα ονόματα των βαθμίδων μύησης που παραθέτει ο Ιερώνυμος και 
εμφανίζεται σε δύο επιγραφές στο μιθραίο της Santa Prisca. Για τον όρο ‘Ηλιόδρομος’ βλ. Gordon, 
R.L., “Mystery, metaphor and doctrine in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 110-113 
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σύμμαχο του Μίθρα, καθώς τα μέλη της λειτουργούσαν ως αντιπρόσωποί του στην 

οικονομία της λατρείας. 227 Σύμβολο του Ηλιοδρόμου ήταν το μαστίγιο το οποίο 

φανέρωνε την ιδιότητά του ως οδηγού του άρματος του ήλιου. 228 Στο πλαίσιο της 

τελετουργικής συνάφειας των μυστηρίων, καθήκον των μελών της βαθμίδας αυτής 

ενδεχομένως θα ήταν η ερμηνεία της πορείας του ήλιου και η αποκάλυψη των 

διαφόρων σταδίων της στους υπόλοιπους μυημένους229, ενώ είναι πολύ πιθανόν ο 

Ηλιόδρομος να μιμούνταν τελετουργικά230 την πορεία του ήλιου μέσα στο 

μικρόκοσμο του μιθραίου.231  

Τέλος, στην κορυφή της μυητικής ιεραρχίας βρισκόταν η βαθμίδα του 

Πατέρα232 η οποία θα πρέπει να σήμαινε ότι οι μυημένοι είχαν φτάσει σε μία νέα και 

ολοκληρωμένη θέαση του σύμπαντος και της κοσμικής τάξης, την οποία είχαν ως 

αποστολή να συντηρούν και να διαφυλάττουν κάτω από τις διαταγές και την 

καθοδήγηση του Μίθρα. Ο μυημένος που έφτανε στη βαθμίδα του Πατέρα θα έπρεπε 

να είναι ο πιο σοφός, ο πιο ασκητικός και ο περισσότερο απελευθερωμένος από τη 

θνητή γήινη φύση του ακόλουθος του Μίθρα ο οποίος θα είχε την ευθύνη να ελέγχει 

και να κατευθύνει την πίστη και τη συμπεριφορά των υπολοίπων μελών. Όλοι οι 

μυημένοι υπόκεινταν στην εξουσία του Πατέρα της λατρευτικής τους κοινότητας, ο 

οποίος αποφάσιζε για την αποδοχή νέων μελών και την ανέλιξη των Μιθραϊστών στη 

μυητική κλίμακα, ενώ επόπτευε στις προετοιμασίες της μύησης και την τέλεση των 

ιερών τελετουργιών.233

Η αναρρίχηση σε αυτήν την κατακόρυφη μυητική ιεραρχία, σύμφωνα με τον 

Κέλσο234, αντιστοιχούσε σε μία ανάδυση μέσω των εφτά πλανητικών σφαιρών που 

                                                 
227 Beck, L. R., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 154 
228 Βλ. σχετικά τις παραστάσεις της λατρείας και ιδιαίτερα το μωσαϊκό του μιθραίου di Felicissimo 
(εικόνα 8). Εποπτεύων πλανήτης της βαθμίδας, όπως άλλωστε υποδηλώνει το όνομά της, ήταν ο 
Ήλιος. 
229 Βλ. Beck, L.R., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, in J. R. Hinnells (ed), Studies 
in Mithraism, Rome: 1994, 41 = Beck, L. R., Beck on Mithraism, ό.π., κεφ. IV, σελ. 282 
230 Η ίδια η λέξη Ηλιο-δρόμος σημαίνει αυτόν που ακολουθεί το δρόμο, την πορεία του Ήλιου. Μια 
τελετουργική μίμηση αυτής της πορείας συνάδει και με τις τεχνικές της τελετουργικής συμπεριφοράς η 
οποία χρησιμοποιεί συχνά σωματικές κινήσεις προκειμένου να εγγράφεται και να συγκρατείται στη 
μνήμη του συμμετέχοντα, σύμφωνα με τη θεωρία του Barsalou. Βλ. Barsalou, L. W. – Barbey, A. K. – 
Simmons, K. W. – Santos, A., “Embodiment in religious knowledge”, ό.π., 44-46 
231 Ο τρόπος με τον οποίο οι μυημένοι στα μυστήρια του Μίθρα αντιλαμβάνονταν το μιθραίο ως 
εικόνα του σύμπαντος εξετάζεται λεπτομερέστερα στο επόμενο κεφάλαιο. 
232 Τα σύμβολα της βαθμίδας, όπως αναπαρίστανται στο μωσαϊκό του μιθραίου di Felicissimo, ήταν 
μία ράβδος, ένας φρυγικός σκούφος και ένα κλαδευτήρι ή κυρτή μάχαιρα, ενώ εποπτεύων πλανήτης 
της ήταν ο Κρόνος (εικόνα 9). 
233 Gordon, R. L., “Mithraism and Roman Society”, ό.π., 100-101 
234 Ωριγένης, Contra Celsum, 6.22: «A„n…ttetai taàta kaˆ Ð Persîn lÒgoj, kaˆ ¹ toà M…qrou 
telet», <¿> par' aÙto‹j ™stin. ”Esti g£r ti ™n aÙtÍ sÚmbolon tîn dÚo tîn ™n oÙranù 
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αποτελούσαν μία κλίμακα με εφτά σκαλοπάτια, η οποία συνέδεε τη γη με τον ουρανό 

και αποκαλυπτόταν μέσα στο μιθραίο. Τα διαδοχικά στάδια στα οποία έφτανε κάθε 

μυημένος καθόριζαν την τελετουργική συμπεριφορά του και τα όρια της πρόσβασής 

του στην ιερή γνώση, ενώ κάθε βήμα σε αυτήν την πλανητική κλίμακα απαιτούσε 

υπακοή, ιδιαίτερη προετοιμασία και κάθαρση.235

Ιδιαίτερα, καθώς η μύηση στις διαδοχικές βαθμίδες λάμβανε χώρα μέσα στο 

μιθραίο, το οποίο γινόταν αντιληπτό ως πιστό αντίγραφο του σύμπαντος, 

αποκαλυπτόταν σταδιακά στο μυημένο το μονοπάτι από το οποίο η ψυχή του είχε 

κατέλθει στη γη και το οποίο μπορούσε να την οδηγήσει ξανά στην αθανασία των 

ουρανών.236 Αυτό το πνευματικό ταξίδι που βιώνονταν από τους μυημένους μέσα στη 

συνάφεια των μυστηρίων έδινε μία νέα διάσταση και νόημα στη ζωή τους και 

αφομοιωνόταν από αυτούς με βάση νοητικά, εικονικά σχήματα και γνωσιακούς 

μηχανισμούς που διαπότιζαν τα εννοιολογικά τους συστήματα. 

 

2.2.3 «Οι Ενέργειες των Ανθρώπων για την Επίτευξη των Στόχων τους 

μοιάζουν με Ταξίδια» 
 

Η διαδικασία της μύησης στα μυστήρια του Μίθρα δεν γινόταν αντιληπτή από τους 

μυημένους ως μία μεμονωμένη ακολουθία γεγονότων που συνέβαινε κάποια στιγμή 

στη ζωή τους και ήταν αποκομμένη από την υπόλοιπη αφηγηματική συγκρότηση της 

ταυτότητά τους. Αντίθετα, αποτελούσε μία σημαντική εμπειρία η οποία συγκροτούσε 

ένα ενοποιημένο σύνολο και αποκτούσε την ιδιαίτερη δομή της με βάση το 

θεμελιώδες σχήμα ΑΡΧΗ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΣΤΟΧΟΣ. Αυτό το εννοιολογικό μοτίβο, που 

αποτελεί τη βάση για την αντίληψη και εννοιολογική αφομοίωση ενός σημαντικού 

μέρους των σωματικών κινήσεων των ανθρώπων, παράγει τη δομή των ιστοριών που 

τυπικά ξεκινούν σε μία συγκεκριμένη στιγμή στο χρόνο, εξελίσσονται μέσα από μία 

                                                                                                                                            
periÒdwn, tÁj te ¢planoàj kaˆ tÁj e„j toÝj plan»taj aâ nenemhmšnhj, kaˆ tÁj di' aÙtîn tÁj 
yucÁj diexÒdou. ToiÒnde tÕ sÚmbolon· kl‹max ˜pt£puloj, ™pˆ d' aÙtÍ pÚlh ÑgdÒh». Στο χωρίο 
αυτό γίνεται λόγος για την κλίμακα με τα 7 σκαλοπάτια. Ο Κέλσος μιλάει για δύο ουράνιες πορείες 
που οδηγούν στη διέξοδο των ψυχών από τις οποίες η μία περνάει μέσα από τους πλανήτες και η άλλη 
μέσω των απλανών αστέρων. Οι δύο ουράνιοι οδοί, που υπαινίσσεται ο Κέλσος, δεν είναι 
εναλλακτικές πορείες, Συμπληρώνουν η μία την άλλη σε ένα πολύπλοκο ταξίδι από τον ουρανό στη γη 
και πάλι πίσω. Βλ. σχετικά Beck, L. R., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π., 
σελ. 30. 
235 Gordon, R. L., “Mithraism and Roman Society”, ό.π., 101 
236 Πορφύριος, Περί Άντρου, 6, 8-9: «oÛtw kaˆ Pšrsai t¾n e„j k£tw k£qodon tîn yucîn kaˆ 
p£lin œxodon mustagwgoàntej teloàsi tÕn mÚsthn, ™ponom£santej sp»laion <tÕn> tÒpon»  
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σειρά λιγότερο ή περισσότερο συνδεδεμένων γεγονότων και καταλήγουν σε ένα 

τελικό γεγονός που αποτελεί το αποκορύφωμα της πορείας. Κάθε χρονική διαδικασία 

θα μπορούσε να γίνεται αντιληπτή ως μία κίνηση κατά μήκος μίας διαδρομής προς 

έναν προορισμό, από τη στιγμή που υπάρχει ένα υποκείμενο που κινείται προς μία 

ιδιαίτερη κατεύθυνση. Το σχήμα ΑΡΧΗ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΣΤΟΧΟΣ αποτελεί ακριβώς την 

εννοιολογική βάση για την αίσθηση που έχουν οι άνθρωποι για τις ιστορίες ως 

κυριολεκτικά ή μεταφορικά ταξίδια. Οι ιστορίες συχνά περιλαμβάνουν αληθινά, 

φυσικά ταξίδια από μία συγκεκριμένη αφετηρία, μέσω μίας συγκεκριμένης διαδρομής 

σε έναν ιδιαίτερο προορισμό, ενώ οι άνθρωποι ακολουθούν την ίδια ιστορία 

μεταφορικά καθώς εξελίσσεται από την αρχή προς το τέλος της και μπορούν κατ’ 

επέκταση να αντιληφθούν κάθε εμπρόθετη πράξη ή δράση τους ως μία φυσική ή 

νοητική κίνηση προς την πραγματοποίηση ενός στόχου.237

 Με τον τρόπο αυτό, κάθε είδους πράξη μπορεί να γίνει αντιληπτή και να 

κατανοηθεί εννοιολογικά ως ταξίδι, αφού το σχήμα ΑΡΧΗ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΣΤΟΧΟΣ 

μεταφορικά επεξεργασμένο μπορεί να καλύψει όλες τις μορφές χρονικών 

διαδικασιών. Αυτό το γνωσιακό μοτίβο παρέχει τον ισομορφισμό για τις 

εννοιολογικές μεταφορές που οι άνθρωποι συγκροτούν στην καθημερινή 

αλληλεπίδρασή τους με τον κόσμο. Σύμφωνα με τον Johnson, το σχήμα ΑΡΧΗ-

ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΣΤΟΧΟΣ, μέσα από ποικίλες μεταφορικές χαρτογραφήσεις, συνδέει 

μεταξύ τους θέματα σε διαφορετικούς τομείς της εμπειρίας, που περιλαμβάνουν τόσο 

τα φυσικά ταξίδια όσο και όλες τις σκόπιμες δραστηριότητες του ανθρώπου, 

ακολουθώντας την ακολουθία των γεγονότων και συλλαμβάνοντας τις εμπρόθετες 

καταστάσεις και ενέργειες ενός υποκειμένου.238

 Η μύηση στα μυστήρια του Μίθρα ήταν από μόνη της μία αρχέτυπη ιστορία 

ενός ταξιδιού που μπορούσε να γίνει εννοιολογικά αντιληπτό από τους μυημένους με 

βάση τη μεταφορά οι Μακροπρόθεσμες Ενέργειες Για Την Επίτευξη Ενός Στόχου 

Είναι Ταξίδια.239 Αυτή η σύνθετη μεταφορά καθορίζεται από μία νοητική 

                                                 
237 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 168-169 
238 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 168 
239 Η διατύπωση επιδιώκεται να είναι όσο το δυνατόν πιστότερη απόδοση της αντίστοιχης αγγλικής 
(Long-Term Purposeful Activities Are Journeys) ακριβώς επειδή αποτελεί τυποποιημένο προσδιορισμό 
μίας μεταφοράς που ενεργοποιείται και χρησιμοποιείται για την εννοιολογική συγκρότηση και 
κατανόηση κάθε είδους ενεργειών των ανθρώπων που κατευθύνονται προς την επίτευξη κάθε είδους 
στόχου. Ακριβώς αυτό το τυπικό σχήμα της μεταφοράς επιδιώκεται να μην απολεσθεί με μία 
περισσότερο περιγραφική απόδοσή της στα ελληνικά. Η ίδια προσπάθεια γίνεται και στην απόδοση 
αντίστοιχων τυπικών μεταφορικών σχημάτων παρακάτω. Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 
167-169 · Lakoff, G.  –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 60-61 

 71



χαρτογράφηση ανάμεσα σε άλλες πρωτογενείς μεταφορές και συγκεκριμένα ανάμεσα 

στις μεταφορές Οι Στόχοι Είναι Προορισμοί και Η Δράση Είναι Κίνηση, αλλά και 

σύμφωνα με την ιδέα ότι μία μακριά διαδρομή μέσω μίας ακολουθίας προορισμών 

είναι ένα ταξίδι.240 Σύμφωνα με αυτό το εννοιολογικό δίκτυο, η μύηση στην πρώτη 

βαθμίδα της λατρείας αποτελούσε την αφετηρία μίας πνευματικής διαδρομής, που ο 

μυημένος θα ακολουθούσε προκειμένου να καταφέρει να ανέλθει και πάλι στη 

σφαίρα των απλανών αστέρων και να κερδίσει τη σωτηρία από τη θνητότητα. Όπως 

υποδηλώνουν οι συνεπαγωγές από τη μεταφορά οι Μακροπρόθεσμες Ενέργειες Για 

Την Επίτευξη Ενός Στόχου Είναι Ταξίδια, ένα ταξίδι προϋποθέτει ότι υπάρχει μία 

προσχεδιασμένη διαδρομή μέσω ενδιάμεσων προορισμών και οι ‘ταξιδιώτες’ 

εφοδιάζονται με τα απαραίτητα μέσα για να αντιμετωπίσουν τις ενδεχόμενες 

συνθήκες και καταστάσεις που θα συναντήσουν.241  

 Υπό αυτήν την οπτική, η μυητική διαβάθμιση καθόριζε μεταφορικά ένα 

δρομολόγιο σύμφωνα με το οποίο κάθε βαθμίδα σηματοδοτούσε έναν ενδιάμεσο 

σταθμό από όπου ο μυημένος έπρεπε να περάσει για να φτάσει στον τελικό 

προορισμό του, που ήταν η απογένεση242 και η σωτηρία από τη θνητή του φύση. Η 

ευρύτερη συνάφεια της μιθραϊκής λατρείας του παρείχε τα ουσιώδη διανοητικά, 

ψυχολογικά, σωματικά και υλικά εφόδια για το ταξίδι του. Καθώς η μύηση σε κάθε 

βαθμίδα γινόταν αντιληπτή ως μέρος μίας μεγαλύτερης, σχεδιασμένης διαδρομής, ο 

μυημένος είχε μία αίσθηση της θέσης του, στην οποία βρισκόταν κάθε φορά, και της 

τοποθεσίας προς την οποία θα κινούνταν στη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού του, θα μπορούσε να συναντήσει εμπόδια, δοκιμασίες και δυσκολίες τις 

οποίες έπρεπε να περάσει για να συνεχίσει την πορεία του. Η μύηση στις διαδοχικές 

βαθμίδες είχε ακριβώς ως στόχο να προετοιμάσει το μυημένο και να του παρέχει τα 

απαραίτητα μέσα για να κινηθεί προς τον επόμενο προορισμό του.243

                                                 
240 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 62 
241 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 168 
242 Στο πλαίσιο της μιθραϊκής λατρείας, οι ψυχές των ανθρώπων θεωρούνταν ότι κατέρχονταν από τη 
σφαίρα των απλανών αστέρων στη γη με τη γένεσή τους. Η μύηση στα μυστήρια του Μίθρα 
αποκάλυπτε στους μυημένους την ατραπό καθόδου των ψυχών, την οποία μπορούσαν να 
ακολουθήσουν και πάλι προς την αντίθετη κατεύθυνση, προκειμένου να φτάσουν στην απογένεση, την 
άνοδο δηλαδή της ψυχής τους στη σφαίρα των απλανών αστέρων, όπου θα απαλλασσόταν από τη 
θνητή ανθρώπινη φύση και θα κέρδιζε την αθανασία των ουρανών. Βλ. σχετικά Πορφύριος, Περί 
”Ανδρου, 15-30. 
243 Για τον τελετουργικό εξαγνισμό των μυημένων και την προετοιμασία τους προκειμένου να μυηθούν 
στην επόμενη βαθμίδα, καθώς και για το παράδειγμα της βαθμίδας του Λέοντα βλ. Gordon, R. L., 
“Mithraism and Roman Society”, ό.π., 99-101 
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 Ιδιαίτερα το μιθραίο, το οποίο γινόταν αντιληπτό από τους Μιθραϊστές ως ένα 

αυθεντικό αντίγραφο του σύμπαντος, αποκάλυπτε την ατραπό και την πορεία την 

οποία οι ψυχές των μυημένων μπορούσαν να ακολουθήσουν ταξιδεύοντας μέσω των 

εφτά πλανητικών σφαιρών. Σύμφωνα, με το πτολεμαϊκό κοσμολογικό μοντέλο, που 

ήταν ενσωματωμένο στη συμβολική δομή του μιθραίου, η γη βρισκόταν στο κέντρο 

της ουράνιας σφαίρας, όπου οι άνθρωποι γεννιόνταν και ζούσαν, και αποτελούσε το 

σημείο εκκίνησης του ταξιδιού της ψυχής των μυημένων. Τελικός προορισμός ήταν η 

σφαίρα των απλανών αστέρων, στην οποία μπορούσαν να φτάσουν οι Μιθραϊστές 

ακολουθώντας μία συγκεκριμένη διαδρομή, ενδιάμεσοι σταθμοί της οποίας 

αποτελούσαν οι εφτά επάλληλες πλανητικές σφαίρες που περιέβαλλαν τη γη. Οι εφτά 

μυητικές βαθμίδες σηματοδοτούσαν ακριβώς την άφιξη των μυημένων στους 

ενδιάμεσους προορισμούς, αντίστοιχους των εφτά πλανητών, και πιθανότατα 

καθόριζαν τις σχετικές θέσεις των μυημένων μέσα στο μιθραίο.244 Η σημαντική 

διαφοροποίηση του ουράνιου αυτού ταξιδιού, σε σύγκριση με τα ταξίδια που έκαναν 

οι άνθρωποι πάνω στη γη, ήταν το γεγονός ότι  γινόταν μεταφορικά αντιληπτό και 

πραγματοποιούνταν όχι σε οριζόντιο αλλά σε κάθετο άξονα, κάτι που ήταν δυνατόν 

μόνο μέσα στο μιθραϊκό ‘σύμπαν’. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, η ιδιαίτερη 

συμβολική δομή του μιθραϊκού σπηλαίου μπορούσε να αποτελεί την υλική 

πραγματοποίηση του ταξιδιού της ψυχής των μυημένων, το οποίο δεν μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί έξω από τον ιερό χώρο της λατρείας. Αν και υπάρχουν κάποιες 

αναφορές στις πηγές για ύπαρξη μιας σχετικής τελετουργίας, φαίνεται εύλογο και 

πιθανό ότι η αντίληψη και νοητική πρόσληψη του μιθραίου ως εικόνα του σύμπαντος, 

όπου λάμβαναν χώρα οι τελετουργίες μύησης στις εφτά βαθμίδες, θα μπορούσε να 

είναι επαρκής συνθήκη για μία πλούσια γνωσιακή και συναισθηματική βίωση του 

ταξιδιού της ψυχής.245

 

2.2.4 «Η Ζωή των Ανθρώπων που έχουν Στόχους  μοιάζει με Ταξίδι» 
 

Ο τελικός προορισμός του πνευματικού ταξιδιού των μυημένων στα μυστήρια του 

Μίθρα, όπως ήδη αναφέρθηκε, ήταν η άνοδος της ψυχής στη σφαίρα των απλανών 

                                                 
244 Η συμβολική διάταξη και δομή του μιθραίου, καθώς και η σημασία των σχετικών θέσεων των 
Μιθραϊστών μέσα σε αυτό εξετάζεται λεπτομερέστερα στο επόμενο κεφάλαιο. 
245 Για το ταξίδι της ψυχής των μυημένων και για τη σημασία της μεταφορικής σκέψης προκειμένου 
αυτό να πραγματοποιηθεί βλ. Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of 
Mithras”, ό.π., 38-39 
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αστέρων, που θα τους οδηγούσε στην απογένεση και την αθανασία.246 Σε αυτό το 

επίπεδο, η αποκάλυψη της συστηματικής κοσμικής τάξης καθόριζε το μόνο αναγκαίο 

και κατάλληλο τρόπο να ζει κανείς σύμφωνα με αυτήν. Οι μυημένοι υπόκεινταν, έτσι, 

σε μία μεταμόρφωση της ύπαρξής τους που δεν περιοριζόταν στην τελετουργική 

συνάφεια, αλλά επεκτεινόταν σε ολόκληρο το φάσμα της ζωής τους. 

 Από μία νευρολογική προοπτική, η εννοιολογική αφομοίωση της μυητικής 

εμπειρίας με βάση τη σύνθετη μεταφορά οι Μακροπρόθεσμες Ενέργειες Για Την 

Επίτευξη Ενός Στόχου Είναι Ταξίδια, θα μπορούσε να παράγεται με παράλληλη 

ενεργοποίηση των νευρωνικών συνδέσεων που καθορίζουν την εσωτερική δομή της 

μεταφοράς.247 Ωστόσο, η εμπειρία της μύησης στα μυστήρια του Μίθρα, πέρα από 

την εσωτερική ενοποιημένη δομή που αποκτούσε χάρη στη συνθετική, εννοιολογική 

λειτουργία της συγκεκριμένης μεταφοράς, εντασσόταν στην ευρύτερη ιστορία της 

ζωής των μυημένων και επηρέαζε τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι αντιλαμβάνονταν 

την ταυτότητά τους γενικότερα και σχεδίαζαν τις πράξεις τους. 

  Συγκεκριμένα, η επέκταση του περιορισμένου κόσμου της παραδοσιακής 

ελληνικής πόλεως, ο οποίος απέκτησε οικουμενικές διαστάσεις κατά την ελληνιστική 

εποχή, μεταμόρφωσε ριζικά την κοινωνική και πολιτική συνάφεια μέσα στην οποία οι 

άνθρωποι κινούνταν και δρούσαν στην καθημερινή αλληλεπίδρασή τους με το 

περιβάλλον τους.248 Αυτή η μεταμόρφωση κλόνισε τον παραδοσιακό τρόπο με τον 

οποίο οι άνθρωποι οργάνωναν τη ζωή τους σύμφωνα με τη σύνθετη μεταφορά Μία 

Ζωή Που Έχει Στόχους Είναι Ένα Ταξίδι.249 Καθώς οι άνθρωποι περιπλανιόνταν 

μέσα στην οικουμένη, αισθάνονταν ότι η ζωή τους επηρεαζόταν από δαιμονικές 

δυνάμεις που κατοικούσαν τον κοσμικό χώρο ανάμεσα στην υποσελήνια και 

υπερσελήνια σφαίρα και ήταν υποκείμενη στις αιφνίδιες και απροσδόκητες 

μεταστροφές της Τύχης250. Οι θεοί, στο ουράνιο βασίλειό τους, ήταν πολύ μακριά και 

δεν επενέβαιναν άμεσα στα γήινα πράγματα.251 Έτσι, οι άνθρωποι αντιλαμβάνονταν 

τους εαυτούς τους ως περιπλανώμενους σε έναν εχθρικό κόσμο, χωρίς κατεύθυνση 

                                                 
246 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 84 
247 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 62 
248 Martin, H. L., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 87-88 
249 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 61-62 
250 Για τη σημασία που απέκτησε η έννοια της Απρόβλεπτης Τύχης στη ζωή των ανθρώπων της 
ελληνιστικής εποχής βλ. Παχής, Π., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 319-324 
251 Martin, H. L., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 95-97 
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και προσανατολισμό, στο έλεος των τυχαίων γεγονότων και αλλαγών.252 Σε αυτή την 

ευρύτερη συνάφεια. η μύηση στα μιθραϊκά μυστήρια μπορούσε να τους παρέχει μία 

νέα στρατηγική ύπαρξης, αφού, στο λατρευτικό πλαίσιο, ο κόσμος εμφανιζόταν να 

διαθέτει λογική και δομική συνέπεια και οι μυημένοι αποκτούσαν έναν συγκεκριμένο 

προσανατολισμό και μία θέση μέσα σε αυτόν. Η ζωή τους δεν γινόταν πια αντιληπτή 

ως μία άσκοπη περιπλάνηση, αλλά λάμβανε τη μορφή ενός ιδιαίτερου ταξιδιού που 

καθόριζε το ευρύτερο σχέδιο της ζωής των μυημένων. Μετά τη μύησή τους, ετίθεντο 

στην υπηρεσία του Μίθρα και η αποστολή τους ήταν να διατηρήσουν και 

υπερασπιστούν την κοσμική τάξη την οποία εκείνος διαφύλαττε. Καθώς τελικός 

προορισμός τους ήταν η άνοδος της ψυχής τους στη σφαίρα των απλανών αστέρων 

και στην αθανασία, καθόριζαν όλες τις πράξεις, επιλογές και τις σκέψεις τους 

σύμφωνα με τις αρχές συμπεριφοράς και την ηθική του Μιθραϊσμού. Έτσι, όπως 

υποδηλώνουν οι συνεπαγωγές από τη μεταφορά Μία Ζωή Που Έχει Στόχους Είναι 

Ένα Ταξίδι, η ζωή τους αποκτούσε έναν συγκεκριμένο σκοπό και μία καθορισμένη 

πορεία που τους εξασφάλιζε τα αναγκαία μέσα και τα εφόδια για να ξεπερνούν τα 

εμπόδια και τις δυσκολίες, που θα προέκυπταν στο δρόμο τους, και θα τους οδηγούσε 

με ασφάλεια στον προορισμό τους.253

 Με τον τρόπο αυτό, η μύηση δεν γινόταν αντιληπτή ως μία απομονωμένη 

εμπειρία, αλλά μεταμόρφωνε το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο ο οποίο ο χαρακτήρας, οι 

σκέψεις και οι πράξεις των ανθρώπων αποκτούσαν νόημα και έδινε μία νέα διάσταση 

στον τρόπο με τον οποίο οι μυημένοι σκέφτονταν και αντιλαμβάνονταν τον εαυτό 

τους, τον κόσμο και όλα αυτά που τους περιέβαλλαν. Μετά τη μύηση, οι νέες 

κατευθύνσεις, τα κίνητρα και τα νοήματα που αποκαλύπτονταν στους μυημένους και 

προκαθόριζαν τις μελλοντικές πράξεις και επιλογές τους, εμπλέκονταν σε μία 

ευρύτερη αφηγηματική συνθετική δραστηριότητα που μπορούσε να συνυφάνει τη 

χρονικότητα και τη σκόπιμη οργάνωσή της σε ένα γενικότερο επίπεδο.254 Με τον 

τρόπο αυτό, όπως σημειώνει ο Johnson, το νόημα και η καταλληλότητα ενός 

συνθετικού γνωσιακού μέσου, όπως είναι η εννοιολογική μεταφορά, βασίζεται σε ένα 

μεγαλύτερο αφηγηματικό υπόβαθρο.255 Η ευρύτερη αφηγηματική δομή της ζωής τους 

                                                 
252 Για την περιπλάνηση του ατόμου κατά την Ελληνιστική Εποχή βλ. Παχής, Π., Ίσις Καρποτόκος, 
ό.π./ σελ. 49-56 : Παχής, Π., “Προλεγόμενα στην Μελέτη των Θρησκειών της Ελληνιστικής Εποχής”, 
ό.π., 17-20 : Martin, L., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π. /124-125 
253 Για την μεταφορά Μία Εμπρόθετη Ζωή Είναι Ένα Ταξίδι βλ. Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy 
in the Flesh, ό.π., σελ. 61-62 
254 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 170-171 
255 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 171 
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μπορούσε, έτσι, να ενσωματώνει αρχές και αντιλήψεις συμπεριφοράς που ενέπνεαν 

του μυημένους στη μιθραϊκή συνάφεια, και να τους παρέχει με τον τρόπο αυτό  τα 

μέσα για να σχεδιάζουν τις ενδεχόμενες πράξεις τους μέσα σε συγκεκριμένες 

συνθήκες της καθημερινής τους ζωής σε συμφωνία με αυτές τις αρχές256. 

 

 

                                                 
256 Johnson, M., Moral Imagination, ό.π., σελ. 175-176 
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Κεφάλαιο Τρίτο 

 

3. Η Αντίληψη του Χώρου και του Χρόνου στη Λατρεία του Μίθρα 
 

Η αντίληψη του χώρου και του χρόνου ως βασικών κατηγοριών της κοσμοθεώρησης 

του Μιθραϊσμού συνδεόταν στενά με τις ιδιαίτερες εικόνες και υποθέσεις που 

διαμόρφωναν οι μυημένοι για την πραγματικότητα, τον εαυτό τους και τον κόσμο 

μέσα στο τελετουργικό πλαίσιο. Στη συνάφεια της μιθραϊκής λατρείας, η συμβολική 

συγκρότηση του μιθραίου αποτελούσε τη βάση και το υλικό υπόβαθρο για την 

αντίληψη του χώρου και του χρόνου ως διαστάσεων του σύμπαντος που καθόριζαν 

την ενότητα και τη δομική και λογική του συνέπεια. 

 Ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο οι Μιθραϊστές αντιλαμβάνονταν και βίωναν 

το μιθραίο ως αυθεντικό αντίγραφο και εικόνα του σύμπαντος δεν συνέπιπτε με μία 

καθαρά φυσική προοπτική που αντιμετωπίζει το φαινομενικό κόσμο ως υποκείμενο 

στις αρχές της φυσικής αιτιότητας και της ιστορικής εξέλιξης, που του προσδίδουν 

μία αντικειμενική μορφή ανεξάρτητη από τους εμπρόθετους φορείς που 

αλληλεπιδρούν μαζί του. Αντίθετα, η συμβολική συγκρότηση και κατανόηση του 

μιθραίου βασιζόταν στην άμεση εμπειρία και αντίληψη του χώρου από τους 

Μιθραϊστές, οι οποίοι του απέδιδαν συγκεκριμένα νοήματα και σημασίες, που 

αναδύονταν μέσα από τη σύνδεση της συνείδησής τους με τον κόσμο που τους 

περιέβαλλε.257  

Η φαινομενολογία, ως ένας ιδιαίτερος τρόπος σκέψης και ύπαρξης παρά ως 

ένα σύνολο πεποιθήσεων και διδασκαλιών, παρέχει ένα κατάλληλο θεωρητικό 

πλαίσιο για την κατανόηση των αντιλήψεων και της εννοιολογικής συγκρότησης του 

κόσμου και των επιμέρους στοιχείων και διαστάσεων που τον συγκροτούν, όπως 

αυτά παρουσιάζονται στη συνείδηση, καθώς προσπαθεί να περιγράψει τον κόσμο 

όπως βιώνεται και γίνεται αντιληπτός από τους ανθρώπους κατά την καθημερινή 

αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον τους.258  

                                                 
257 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape: A Phenomenological Perspective”, in C. Tilley – W. 
Bennett, Materiality of Stone: Explorations in Landscape Phenomenology (Oxford, 2004), σελ. 1 
258 Για τη δυνατότητα χρησιμοποίησης φαινομενολογικών προσεγγίσεων στα πλαίσια μίας γνωσιακής 
μελέτης της αντίληψη του χώρου βλ. Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 1-2 
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Ιδιαίτερα, η κατά κάποιον τρόπο υλιστική προσέγγιση που διατύπωσε ο 

Γάλλος φιλόσοφος Merleau-Ponty259 μπορεί να συμβάλλει στην κατανόηση του 

τρόπου με τον οποίο οι μυημένοι στα μυστήρια του Μίθρα αντιλαμβάνονταν το χώρο, 

καθώς δίνει έμφαση στη φυσική και υλική ύπαρξη του ανθρώπινου σώματος ως την 

πηγή από τον οποία ρέει η εμπειρία, η αντίληψη και η γνώση για τον κόσμο.260 

Σύμφωνα με τη φαινομενολογική του οπτική261, το σώμα είναι το μέσο που τοποθετεί 

και εντάσσει τους ανθρώπους στον κόσμο, ενώ συγχρόνως μέσω αυτού οι άνθρωποι 

βλέπουν και αισθάνονται τον κόσμο και καταλήγουν σε μία συγκεκριμένη γνώση και 

έκφραση αυτής της θέασης και αντίληψής του.262 Υπό αυτήν την οπτική, το σώμα 

είναι το θεμελιώδες μέσο που επιτρέπει στους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται το 

χώρο. Ιδιαίτεροι τόποι και τοποθεσίες ενέχουν άτομα, αναμνήσεις, δομές, ιστορίες, 

μύθους και σύμβολα και παράγουν χώρους και στιγμές σε σχέση με τα σώματα που 

κατοικούν σε αυτές, κινούνται στα πλαίσιά τους και τις χρησιμοποιούν.263

Πέρα, ωστόσο, από την αντίληψη του χώρου, η ύπαρξη και η φύση του 

χρόνου εξαρτάται εγγενώς από την παρουσία ενός υποκειμένου που βρίσκεται σε μία 

συνεχή διαδικασία αντίληψης και εννοιολογικής συγκρότησης των περιβάλλοντών 

του, καθώς η χρονικότητα καθορίζεται από τις κινήσεις ενός σώματος μέσα, έξω, 

γύρω και ανάμεσα σε τόπους.264 Οι άνθρωποι διαθέτουν ένα πλούσιο και πολύπλοκο 

σύνολο αρχών και ιδεών για το χρόνο δομημένο στα εννοιολογικά τους συστήματα. 

Ωστόσο, ο χρόνος αποτελεί μία περισσότερο αφηρημένη και περίπλοκη έννοια σε 

σύγκριση με το χώρο, καθώς δε βασίζεται στην αντίληψη αντικειμένων, αλλά 

αφομοιώνεται εννοιολογικά μέσα από μεταφορικές και μετωνυμικές κυρίως χρήσεις 

εννοιών και συνεκφορές. Οι Lakoff και Johnson πραγματοποίησαν μία έρευνα πάνω 

                                                 
259 Ο Maurice Merleau-Ponty ήταν Γάλλος φαινομενολόγος και φιλόσοφος του πρώτου μισού του 20ου 
αι. που ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θεμελιώδη ρόλο της αντίληψης στην κατανόηση του κόσμου, την 
οποία συνέδεσε κατ’ επέκταση με τις επιστήμες και την ψυχολογία. Οι θέσεις του έχουν ασκήσει 
ιδιαίτερη επιρροή και έχουν χρησιμοποιηθεί από τη σύγχρονη προσπάθεια ένταξης της 
φαινομενολογίας στα πλαίσια των γνωσιακών επιστημών και της ψυχολογίας. Ιδιαίτερα στον έργο του 
Phenomenology of Perception (μετάφρ. Colin Smith) (London & New York, 22002), ο Merleau-Ponty 
κατέγραψε τις βασικές θέσεις του για τον τρόπο που συνδέονται και συνυφαίνονται η συνείδηση, ο 
κόσμος και το ανθρώπινο σώμα, το οποίο αποτελεί το πρωταρχικό μέσο της ανθρώπινης αντίληψης.  
260 Η φαινομελογική προσέγγιση στην αντίληψη και εννοιολογική συγκρότηση του χώρου και η ένταξη 
ιδιαίτερα της προσέγγισης του Merleau-Ponty μέσα σε ένα περισσότερο γνωσιακό πλαίσιο μελέτης 
γίνεται από τον Tilley στο κεφάλαιο του βιβλίου του που αναφέρθηκε παραπάνω. Βλ. Tilley, C., 
“From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 1-31. 
261 Για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη φαινομενολογία ο Merleau-Ponty βλ. Merleau-Ponty, Μ., 
Phenomenology of Perception, ό.π., σελ. vii-xxiv 
262 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 3  
263 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 25 
264 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 26 
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στην έννοια του χρόνου και στους γνωσιακούς εκείνους μηχανισμούς που 

λειτουργούν ως μέρος του γνωσιακού ασυνειδήτου του ατόμου για την εννοιολογική 

συγκρότηση και αντίληψη του χρόνου.265 Η προσέγγισή τους στη μεταφορική 

διάσταση και στις συμβατικές αντιλήψεις του χρόνου θα μπορούσε να διαφωτίσει τον 

τρόπο με τον οποίο οι μυημένοι στα μυστήρια του Μίθρα αντιλαμβάνονταν και 

συγκροτούσαν την έννοια του χρόνου, όπως αυτή εκφραζόταν μέσα στο μιθραίο και 

αποτυπωνόταν στις συμβολικές του δομές. 

 

3.1 Η Αντίληψη του Χώρου μέσω του Σώματος  
 

Στα πλαίσια της προσέγγισής του στην αντίληψη του τοπίου και του χώρου266, ο 

Merleau-Ponty κάνει μία προσπάθεια να περιγράψει τον κόσμο, όπως πραγματικά 

βιώνεται και γίνεται αντιληπτός από τους ανθρώπους, με βάση τον τρόπο και τις 

διαδικασίες μέσα από τις οποίες αυτός παρουσιάζεται στη συνείδησή τους.267 

Σύμφωνα με τον οπτική του, το ανθρώπινο σώμα δεν είναι ένα μηχανιστικό 

αντικείμενο που διαχωρίζεται και εξατομικεύεται από το νου, αλλά αποτελεί το 

ιδιαίτερο μέσο που τοποθετεί τους ανθρώπους στον κόσμο και τους παρέχει έναν 

ιδιαίτερο τρόπο να ζουν μέσα σε αυτόν και να κατανοούν τον εαυτό τους, τους 

άλλους και τα πράγματα. Οι άνθρωποι είναι ενσώματα υποκείμενα με ένα νου φυσικά 

ενσωματωμένο, που πάντα αντικρίζει τον κόσμο από μία ορισμένη οπτική γωνία και 

μέσα σε μία συγκεκριμένη κάθε φορά χρονική και χωρική συνάφεια.268 Υπό αυτήν 

την προοπτική, οι άνθρωποι είναι φυσικά υποκείμενα ενταγμένα στο χώρο και το 

χρόνο και η αντίληψη αποτελεί το δεσμό ανάμεσα στη συνείδησή τους και τον 

κόσμο, ενώ το σώμα λειτουργεί ως διαμεσολαβητικός παράγοντας σε μία συνεχή 

διαδικασία αμοιβαιότητας και ανταλλαγής ανάμεσα σε αυτό και το περιβάλλον 

του.269 Η αντιληπτική συνείδηση, συνεπώς, δεν αποτελεί μία απόλυτα εσωτερική 

νοητική κατάσταση, αλλά βασίζεται στη σωματική παρουσία του ανθρώπου στον 

κόσμο και τη συνεχή συνείδηση της κατάστασης του σώματός του.  

                                                 
265 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 137 
266 Ο Merleau-Ponty αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στην αντίληψη του χώρου ως μέρος της 
αντίληψης του κόσμου. Βλ. Merleau-Ponty, Μ., Phenomenology of Perception, ό.π., μέρος ΙΙ, κεφ. 2 
267 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 1 
268 Merleau-Ponty, Μ., Phenomenology of Perception, ό.π., σελ. 235 
269 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 2 
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Το σώμα είναι συγχρόνως ένα αντικείμενο καθεαυτό και ένα υποκείμενο που 

ενεργεί270 και υπό αυτήν την οπτική η εμπειρία του δεν μπορεί να είναι ούτε απόλυτα 

αντικειμενική ούτε καθαρά υποκειμενική.271 Καθώς η σωματική εμπειρία υπερβαίνει 

τη διαρχία υποκειμένου/σώματος, το σώμα ως ένα μωσαϊκό αισθήσεων272 λειτουργεί 

μεσολαβητικά ανάμεσα στη γνώση του εαυτού του και του περιβάλλοντός του. Οι 

άνθρωποι δεν μπορούν να βιώσουν το σώμα τους ως ένα εξωτερικό αντικείμενο, 

αλλά μπορούν να το γνωρίσουν μόνο ζώντας με αυτό. Συγχρόνως το σώμα τους είναι 

ο καθοριστικός παράγοντας που δομεί τους τρόπους με τους οποίους βιώνουν τα 

πράγματα, τους τόπους και τα τοπία που υπάρχουν δίπλα τους.273

 Το σώμα-υποκείμενο, καθώς κινείται και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του, 

καθιστά τους ανθρώπους ικανούς να αντιλαμβάνονται το χώρο, αποτελώντας το 

σημείο αναφοράς για ό,τι γίνεται αντιληπτό ως εβρισκόμενο κοντά, μακριά, πάνω, 

κάτω και ούτω καθ’ εξής, όπως επίσης για τον καθορισμό της γραμμής του 

ορίζοντα274 και τα όρια της ορατότητας κάποιου.275 Σύμφωνα με τον Merleau-Ponty, 

υπάρχουν έξι πρωταρχικές, ειδικές διαστάσεις που συνδέονται με το σώμα και 

καθορίζουν την εμπειρία του χώρου. Αυτές οι διαστάσεις περιλαμβάνουν τα 

αντιθετικά ζεύγη (από) ‘πάνω’ / (από) ‘κάτω’, ‘μπροστά’ / ‘πίσω’ και ‘αριστερά’ / 

‘δεξιά’ και αποκτούν την ιδιαίτερη σε κάθε περίπτωση σημασία τους με αναφορά στο 

ίδιο το σώμα του ατόμου.276  

Η ίδια η φυσική κατασκευή του ανθρώπινου σώματος μπορεί να γίνει 

αντιληπτή σε σχέση με τα μέρη που το απαρτίζουν και θεωρούνται ότι βρίσκονται 

‘κάτω’ και ‘πάνω’ (όπως είναι το κεφάλι και τα πόδια), στην μπροστινή και πίσω 

πλευρά του (όπως το στήθος και η πλάτη), όπως επίσης και σε σύνδεση με τη βασική 

αμφίπλευρη συμμετρία του, που ορίζει το ‘δεξιά’ και το ‘αριστερά’ (για παράδειγμα 

ένα χέρι, ένα πόδι κοκ. σε κάθε πλευρά). Ωστόσο, αυτές οι διαστάσεις δεν 

περιορίζονται στην αντίληψη του ίδιου του σώματος, αλλά επεκτείνονται στον κόσμο 

                                                 
270 Οι όροι που χρησιμοποιεί ο Merleau-Ponty είναι ‘Being-for-itself’ και ‘Being-in-the-World’. Ο 
Merleau-Ponty αντιτίθεται στην καρτεσιανή αντίληψη ότι ο κόσμος είναι απλά μία επέκταση του νου 
του ανθρώπου και διερευνά την τρόπο που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται το σώμα τους ως αντικείμενο 
αλλά και ως μέσο που τους τοποθετεί στον κόσμο. Για την αντίθεση του προς το καρτεσιανό ‘cogito’  
βλ. Merleau-Ponty, Μ., Phenomenology of Perception, ό.π., μέρος ΙΙΙ, σελ. 429-475 
271 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 3  
272 Merleau-Ponty, Μ., Phenomenology of Perception, ό.π., σελ.292 
273 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 4 · Merleau-Ponty, Μ., Phenomenology 
of Perception, ό.π., σελ. 237  
274 Merleau-Ponty, Μ., Phenomenology of Perception, ό.π., σελ. 295 
275 Merleau-Ponty, Μ., Phenomenology of Perception, ό.π., σελ. 236-237 
276 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 4 
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και συνδέουν το σώμα με τον περιβάλλοντά του χώρο,277 ο οποίος στερείται 

κατεύθυνσης, όταν απουσιάζει ένα έμψυχο και ενσώματο υποκείμενο το οποίο τον 

δομεί και τον αντιλαμβάνεται με βάση τις δικές του κινήσεις και προθέσεις.278

 Οι άνθρωποι συνδέονται με ιδιαίτερους τόπους και τοπία μέσω των 

συντεταγμένων του σώματός τους, καθώς αντιλαμβάνονται το ύψος, το πλάτος και το 

βάθος του χώρου σε σχέση με τη θέση του δικού τους σώματος. Καθώς κινούνται στο 

χώρο οι σχετικές χωρικές διαστάσεις μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με την οπτική 

γωνία του ενσώματου υποκειμένου, η οποία μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς.279

 Ωστόσο, ο κάθετος άξονας ο οποίος ορίζει την αντίληψη του ‘πάνω’ και του 

‘κάτω’ φαίνεται ότι είναι περισσότερο σταθερός και μεγαλύτερης σημασίας για τον 

προσανατολισμό του σώματος-υποκειμένου στο χώρο σε σύγκριση με τον οριζόντιο 

άξονα, που καθορίζει την αντίληψη του ‘μπροστά’ και ‘πίσω’ και του ‘αριστερά’ και 

‘δεξιά’. Η γραμμή του ορίζοντα αποτελεί την επιτομή της οριζόντιας θέασης της γης 

και αποτελεί ένα πιο σταθερό όριο ανάμεσα στα ‘πάνω’ και ‘κάτω’ τμήματα του 

χώρου. Εξαιτίας της ιδιαίτερης σημασίας της για τη διάκριση ανάμεσα στη γη και τον 

ουρανό, η διάσταση του ‘πάνω’ και του ‘κάτω’ απέκτησε θεμελιώδεις μεταφορικές 

σημασίες σε πολλές γλώσσες280 και επενδύθηκε με ιδιαίτερες πολιτισμικές και ηθικές 

αξίες σε διαφορετικές συνάφειες. Ιδιαίτερα, ο μεταφορικός διαχωρισμός ανάμεσα στη 

φωτεινότητα του ουρανού και τη βαρύτητα της γης, που συγκροτεί το έδαφος όπου οι 

άνθρωποι ζουν και ενεργούν, αποτέλεσε κοινό τόπο σε πολλά θρησκευτικά 

συστήματα και κοσμολογίες.281 Με τον τρόπο αυτό, η διάκριση ανάμεσα στο ‘πάνω’ 

και το ‘κάτω’ συγκροτεί μία περισσότερο ανεξάρτητη διάσταση σύμφωνα με την 

οποία το σώμα γίνεται αντιληπτό ως μέρος του κοσμικού άξονα που χωρίζει γη και 

ουρανό.282

 Αντίθετα, η αντίληψη του τι βρίσκεται ‘μπροστά’ ή ‘πίσω’ και στα ‘δεξιά’ ή 

‘αριστερά’ εξαρτάται από περισσότερο ρευστούς διαχωρισμούς και βρίσκεται σε 

άμεση σύνδεση με το σώμα και τις κινήσεις του στο χώρο. Το σώμα-υποκείμενο είναι 

                                                 
277 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 4 
278 Merleau-Ponty, Μ., Phenomenology of Perception, ό.π., σελ. 236 
279 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ.5 · Merleau-Ponty, Μ., Phenomenology of 
Perception, ό.π., σελ. 236-237 
280 Για τις μεταφορικές χρήσεις των εννοιών ‘πάνω’ και ‘κάτω’ βλ. Lakoff, G., Johnson, M., 
Metaphors We Live By, ό.π., σελ. 14-19 
281 Για τις αντιλήψεις σχετικά με τις έννοιες του ‘πάνω’ και του ‘κάτω’ στην εποχή του Μιθραϊσμού 
βλ. Smith, J. Z., “Birth Upside Down or Right Side Up?”, in idem Map Is Not Territory: Studies in the 
history of religions, Chicago-London, 1993 (1978), σελ. 174-171 
282 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 5-6 
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πάντα ανάμεσα σε πράγματα που βρίσκονται μπροστά και πίσω του, στα αριστερά 

και στα δεξιά του και υπάρχει μία αίσθηση περικύκλωσης που προκαλείται από τα 

πολλαπλά οπτικά, απτικά, ακουστικά και οσφρητικά ερεθίσματα, που λαμβάνονται 

από τους ανθρώπους από πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις.283  

Ωστόσο, η ιδιαίτερη δομή του ανθρώπινου σώματος προκαθορίζει ότι τα 

άτομα κυρίως κινούνται, ενεργούν και κοιτάζουν προς πράγματα τα οποία βρίσκονται 

μπροστά τους. Με τον τρόπο αυτό, ο άξονας ‘μπροστά’ / ‘πίσω’ κατά κάποιον τρόπο 

διαχωρίζει τα μέρη του κόσμου τα οποία μπορούν να δουν και με τα οποία μπορούν 

να αλληλεπιδράσουν από τα μέρη εκείνα που παραμένουν έξω από το οπτικό τους 

πεδίο. Οι έννοιες του ‘μπροστά’ και του ‘πίσω’ έχουν επίσης αποκτήσει μεταφορικές 

σημασίες και συνδέονται με διαφορετικές χρήσεις τόπων και τοπίων, οι οποίες έχουν 

κοινωνικό και ηθικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των ατόμων και στις μεταξύ τους 

σχέσεις.284

 Προχωρώντας παραπέρα, η διάκριση ανάμεσα σε ‘δεξιά’ και ‘αριστερά’ είναι 

ακόμη περισσότερο ασταθής και ευμετάβλητη από ό,τι οι άλλες σωματικές διαρχίες, 

καθώς εξαρτάται από την κατεύθυνση προς την οποία είναι στραμμένο ένα σώμα-

υποκείμενο κάθε φορά και επηρεάζει τον τρόπο που αυτό αντιλαμβάνεται τον κόσμο. 

Ωστόσο, η αμφίπλευρη συμμετρία του ανθρώπινου σώματος έχει συσχετιστεί σε 

πολλές περιπτώσεις με τον ουρανό και το πέρασμα του ήλιου από την Ανατολή προς 

τη Δύση. Η σύνδεση του ‘δεξιά’ με την Ανατολή και του ‘αριστερά’ με τη Δύση 

μπορεί να τοποθετήσει το σώμα σε έναν τόπο ή τοποθεσία αποτελώντας τη βάση για 

τον προσανατολισμό του ατόμου σε αυτόν.285

 Υπό αυτήν την οπτική, τα ανθρώπινα όντα βιώνουν και αντιλαμβάνονται τον 

κόσμο σε σχέση και με βάση χωρικούς δυϊσμούς που δεν παράγονται από σταθερές 

λειτουργίες του ανθρώπινου νου, αλλά γεννιούνται μέσα από τις ανθρώπινες 

σωματικές εμπειρίες. Είναι μέσα από τα σώματά τους που οι άνθρωποι βρίσκουν το 

δρόμο τους μέσα και πέρα από τόπους και τοπία και οργανώνουν τη δράση τους στο 

χώρο. Το ανθρώπινο σώμα φέρει ένα ιδιαίτερο, οργανωμένο χωρικό πλαίσιο 

σύμφωνα με το οποίο τα άτομα είναι ικανά να προσανατολίζονται στους διάφορους 

                                                 
283 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 6  
284 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 6-7 
285 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 8-9 
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τόπους και να διαμορφώνουν εσωτερικευμένους γνωσιακούς χάρτες, που παίζουν 

καθοριστικό ρόλο στην αντίληψη του χώρου.286

 

3.2 Η Αντίληψη του Χρόνου μέσω του Σώματος 
 

Τα άτομα, τα αντικείμενα, οι τόποι και τα τοπία δεν αποτελούν στατικές, σταθερές 

οντότητες, αλλά υπάρχουν μέσα στο χρόνο, με το πέρασμα του οποίου 

μεταμορφώνεται τόσο η ίδια τους φύση όσο και οι μεταξύ τους σχέσεις και 

συσχετίσεις. Σύμφωνα με τον Merleau-Ponty, ο χρόνος είναι η τέταρτη, ‘κρυμμένη’ 

διάσταση της ύπαρξης και περιλαμβάνεται πάντα στην αντίληψη του εαυτού, των 

άλλων, των πραγμάτων και των τόπων.287 Το σώμα είναι αυτό που φέρει το χρόνο 

στην εμπειρία των τόπων και των τοπίων, καθώς οι αναμνήσεις περιοχών που είχαν 

βιωθεί στο παρελθόν ανακαλούνται και διαμορφώνουν το έδαφος για την αντίληψη 

νέων.288

 Όπως διαφαίνεται από την έρευνα των Lakoff και Johnson, οι άνθρωποι 

συγκροτούν ασυνείδητα και αυτόματα συμβατικές αρχές και ιδέες για το χρόνο που 

αποτελούν μέρος των κοινών εννοιολογικών τους συστημάτων. Ωστόσο, οι άνθρωποι 

δεν μπορούν να σκεφτούν και ακόμη λιγότερο να μιλήσουν για το χρόνο χωρίς να 

χρησιμοποιούν μεταφορές. Συνεπώς, μία μεταφορική αντίληψη του χρόνου είναι 

θεμελιώδης για τη συγκρότηση της έννοιάς του.289

 Ιδιαίτερα, η κατανόηση του χρόνου από τους ανθρώπους συνδέεται κυρίως με 

τις έννοιες του χώρου, της κίνησης και των γεγονότων και, κατ’ επέκταση, με την 

εννοιολογική συγκρότηση και αφομοίωση του χρόνου σε σύνδεση με τα τελευταία. 

Καθώς οι άνθρωποι δεν μπορούν να αντιληφθούν το χρόνο ως ένα αντικείμενο 

καθεαυτό, στην καθημερινή αλληλεπίδρασή τους με τον κόσμο αντιλαμβάνονται 

συνεχώς επαναλαμβανόμενα γεγονότα με βάση τα οποία συγκρίνουν άλλα γεγονότα 

και αναπαριστούν μετωνυμικά τις επαναλήψεις τους ως χρονικά διαστήματα. 

Ειδικότερα, η σταθερή, διαδοχική επανάληψη φυσικών γεγονότων, όπως είναι το 

πέρασμα του ήλιου από τον ουρανό, θεωρούνται ότι καθορίζουν ‘όμοια’ χρονικά 

διαστήματα, που αφομοιώνονται εννοιολογικά, για παράδειγμα, ως εναλλαγές 

                                                 
286 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 9-10 
287 Για την προσέγγιση του Merleau-Ponty στην αντίληψη του χρόνου βλ. Merleau-Ponty, Μ., 
Phenomenology of Perception, ό.π., σελ. 476-503 
288 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 12 
289 Lakoff, G., Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 137 
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ημερών, μηνών, εποχών και ετών. Συνεπώς, τα πιο κυριολεκτικά γνωρίσματα της 

ανθρώπινης έννοιας του χρόνου παράγονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των 

γεγονότων. Με τον τρόπο αυτό, το πεδίο του χρόνου καθορίζεται εννοιολογικά και 

χαρακτηρίζεται από συγκρίσεις μεταξύ γεγονότων.290

 Κατ’ επέκταση, καθώς μόνο ένα ελάχιστο μέρος της ανθρώπινης κατανόησης 

του χρόνου είναι καθαρά χρονικό, η αντίληψή του συγκροτείται κυρίως στη βάση 

μεταφορικών ερμηνειών της κίνησης στο χώρο. Από μία γνωσιακή προοπτική,  

υπάρχει μία συγκεκριμένη περιοχή στο οπτικό σύστημα του ανθρώπινου εγκεφάλου 

που είναι αφιερωμένη στην καταγραφή της κίνησης, αλλά, αντιθέτως, δεν υπάρχει 

μία αντίστοιχη, σχετική περιοχή για την ανίχνευση του ‘παγκόσμιου χρόνου’. Ως 

συνέπεια αυτού του γεγονότος, η αντίληψη της κίνησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

πεδίο-πομπός από το οποίο νοητικές εικόνες μπορούν να μεταφερθούν στο πεδίο-

δέκτη του χρόνου.291 Χρονικές μεταφορές και μετωνυμίες του χώρου και του χρόνου 

αναδύονται, έτσι, από την κοινή, εν-σωματωμένη ανθρώπινη εμπειρία της κίνησης και 

δράσης στον κόσμο. 

 Στην καθημερινή αλληλεπίδρασή τους με το περιβάλλον τους, οι άνθρωποι 

συμμετέχουν σε ‘συνθήκες κίνησης’292, καθώς κινούνται σε σχέση με άλλους ή οι 

άλλοι κινούνται σε σχέση με αυτούς. Η σύνδεση τέτοιων συνθηκών με ‘γεγονότα που 

καθορίζουν το χρόνο’293 συγκροτεί το εμπειρικό έδαφος που φέρνει μαζί το πεδίο-

πομπό του χώρου και το πεδίο-δέκτη του χρόνου κάνοντας δυνατές τις μεταξύ τους 

συσχετίσεις, που χαρτογραφούνται στις μεταφορές του χρόνου. Σε ‘συνθήκες 

κίνησης’, στις οποίες τέτοιες συσχετίσεις διατηρούνται, είναι επίσης δυνατή η 

μετωνυμία, καθώς μία συγκεκριμένη ‘συνθήκη κίνησης’ συγκροτεί ένα ανεξάρτητο, 

πολύπλοκο εννοιολογικό σχήμα, στο οποίο τα δύο πεδία του χρόνου και της κίνησης 

είναι παρόντα ως μέρη ενός ενιαίου συνόλου. Αυτές οι συσχετίσεις μεταξύ των δύο 

αυτών πεδίων αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία το ένα μπορεί μετωνυμικά να 

αναπαριστά το άλλο, αφού όπως επισημαίνουν οι Lakoff και Johnson, «οι μετωνυμίες 

                                                 
290 Lakoff, G., Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 138-139 
291 Lakoff, G., Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 140 
292 Οι Lakoff και Johnson ορίζουν τις συνθήκες αυτές ως ‘motion situations’, βλ. Lakoff, G., Johnson, 
M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 151 
293 Οι Lakoff και Johnson χρησιμοποιούν τον όρο ‘time defining events’, βλ. Lakoff, G., Johnson, M., 
Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 151 
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και οι μεταφορές του χρόνου βασίζονται σε κυριολεκτικές συνθήκες κίνησης, στις 

οποίες τα πεδία του χρόνου και της κίνησης συναντώνται στην εμπειρία».294

 Σύμφωνα με αυτήν την προοπτική, οι χωρο-χρονικές μεταφορές αποτελούν 

ένα μέρος του ανθρώπινου γνωσιακού ασυνειδήτου που δομεί όχι μόνο τον τρόπο με 

τον οποίο οι άνθρωποι αφομοιώνουν εννοιολογικά τη σχέση ανάμεσα στο χρόνο και 

τα γεγονότα, αλλά επίσης την ίδια την αντίληψη του χρόνου και τη διαμόρφωση της 

κοινής αίσθηση και λογικής για την κατανόηση των χρονικών εμπειριών.295

 Κατ’ επέκταση, οι άνθρωποι βιώνουν μόνο το παρόν και αφομοιώνουν 

εννοιολογικά το παρελθόν, μέσω της λειτουργίας των μνημονικών τους συστημάτων, 

και το μέλλον, μέσω των εικόνων και σχεδίων που κάνουν για αυτό. Ωστόσο, οι 

αναμνήσεις και οι προσδοκίες τους δεν σχεδιάζονται εγγενώς κατά μία χρονική 

σειρά, αλλά οι μεταφορικές αρχές της σκέψης παρέχουν το έδαφος για την αντίληψη 

της χρονικής διάστασης της ανθρώπινης ύπαρξης.296

 Σύμφωνα με την πιο κοινή μεταφορά χώρου-χρόνου, οι Στιγμές Είναι 

Περιοχές Στο Χώρο, αντίληψη που οδηγεί στη συνεπαγωγή ότι το παρελθόν και το 

μέλλον υπάρχουν με έναν ιδιαίτερο τρόπο στο παρόν, κατά αναλογία με τις 

τοποθεσίες οι οποίες υπάρχουν πριν και αφού το σώμα-υποκείμενο φτάσει σε αυτές. 

Υπό αυτήν την οπτική, το υποκείμενο μεταφέρει και αποτυπώνει τις χρονικές στιγμές 

στο χώρο ανακαλώντας στη μνήμη του προηγούμενες εμπειρίες και κινήσεις του σε 

τόπους και τοπία, που λειτουργούν ως κίνητρο και αφετηρία για τη μέτρηση του 

χρόνου και τη συγκρότηση των εννοιών της ιστορίας, όπως επίσης και για τη 

δημιουργία πολιτισμικών τεχνουργημάτων, όπως είναι τα ρολόγια και τα 

ημερολόγια.297

 Παρόλα αυτά, η βιολογική και γνωσιακή συγκρότηση του χρόνου δεν 

συνεπάγεται ότι η χρονική έννοια είναι καθαρά υποκειμενική, αυθαίρετη ή έστω 

πολιτισμικά καθορισμένη. Οι μεταφορές του χρόνου, που υποκινούνται από την 

παρουσία των ατόμων στο χώρο και παράγονται συνεχώς, κάνοντας δυνατή τη 

δημιουργία της έννοιας του χρόνου και τη μέτρησή του, βασίζονται σε σημαντικό 

                                                 
294 «Time metaphors are grounded in literal motion situations, in which the time and motion domains 
come together in experience», βλ. Lakoff, G., Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 152 
295 Lakoff, G., Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 153-154 
296 Lakoff, G., Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 159 
297 Lakoff, G., Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 160 
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βαθμό στις βασικές δομές του ανθρώπινου σώματος και εγκεφάλου και κατ’ 

επέκταση στην ιδιαίτερη φύση της ανθρώπινης σωματικής εμπειρίας.298

 

 Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο χώρος και ο χρόνος είναι έννοιες που 

συγκροτούνται μέσω του ανθρώπινου σώματος και εγκεφάλου και δομούν την ακριβή 

εμπειρία και αντίληψη του κόσμου και της φύσης του. Στιγμές, τόποι και τοπία 

αντανακλούνται με τη σειρά τους στην ανθρώπινη συνείδηση και συγκροτούν το 

έδαφος για κάθε γνώση και για κάθε περαιτέρω διανοητική ή αφηρημένη σκέψη. Με 

τον τρόπο αυτό, το σώμα-υποκείμενο και ο κόσμος αναπτύσσουν μία διαλεκτική 

αλληλοσυσχέτιση που πραγματοποιείται στο ίδιο το σώμα.299

 

3.3 Η Αντίληψη του Χώρου και του Χρόνου Στη Λατρεία Του Μίθρα 
 

Το μιθραίο ήταν ο ιδιαίτερος λατρευτικός τόπος, στον οποίο τελούνταν τα μυστήρια 

του Μίθρα, και αποτελούσε μία από τις κύριες συμβολικές δομές που παρείχαν τη 

βάση για τη συγκρότηση, έκφραση και νομιμοποίηση της μιθραϊκής κοσμοθεώρησης 

στη λατρευτική συνάφεια. Αν και δεν υπάρχουν αρκετές γραπτές μαρτυρίες για τις 

ιδιαίτερες αρχές και πεποιθήσεις του Μιθραϊσμού, η αφθονία των αρχαιολογικών 

ευρημάτων και μνημειακών καταλοίπων κάνει δυνατή μία περιγραφή του σχεδίου και 

της εσωτερικής διάταξης του μιθραίου, καθώς και της συμβολικής του δομής, η οποία 

θα μπορούσε να λειτουργεί ως πρωταρχικό μέσο για την αντίληψη και εννοιολογική 

αφομοίωση του χώρου και του χρόνου από τους Μιθραϊστές, καθώς και για  τη 

μετάδοση των σημαντικότερων νοημάτων της λατρείας. 

 

3.3.1 Το Πτολεμαϊκό Κοσμοείδωλο 
 

Όπως μαρτυρούν τα στοιχεία που έρχονται στο φως από την αρχαιολογική έρευνα, ο 

ιδιαίτερος ρόλος των μιθραϊκών ιερών στο συμβολικό σύστημα της λατρείας του 

Μίθρα δεν περιοριζόταν απλά στην αντιγραφή και αναπαράσταση του σπηλαίου που, 

                                                 
298 Lakoff, G., Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 167-168 
299 Tilley, C., “From Body to Place to Landscape”,  ό.π., σελ. 10, 20 
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σύμφωνα με την μαρτυρία του Πορφύριου300, πρώτος είχε αφιερώσει ο Ζωροάστρης 

προς τιμήν του θεού στην Περσία, αλλά δομούνταν με βάση έναν πολύπλοκο 

αστρονομικό συμβολισμό, που μετέτρεπε το μιθραίο σε μία αυθεντική εικόνα του 

σύμπαντος301 και καθόριζε τον τρόπο που οι Μιθραϊστές αντιλαμβάνονταν τον ιερό 

χώρο και χρόνο στη λατρευτική τους συνάφεια. Οι βασικές αστρολογικές και 

αστρονομικές αρχές, με βάση τις οποίες δομούνταν και διακοσμούνταν το μιθραίο, 

ήταν σύμφωνες με το πτολεμαϊκό κοσμολογικό μοντέλο302, το οποίο είχε επεκτείνει 

και αντικαταστήσει την κλασσική, ελληνική εικόνα του σύμπαντος, επηρεάζοντας 

τον τρόπο που οι άνθρωποι, στο πλαίσιο του ελληνορωμαϊκού κόσμου, 

αντιλαμβάνονταν το χώρο και το χρόνο σε μία συμπαντική διάσταση.303

 Σύμφωνα με την πτολεμαϊκή κοσμολογία, στο κέντρο του ουράνιου 

στερεώματος βρισκόταν η σφαιρική και ακίνητη γη, η οποία περιβαλλόταν από εφτά 

επάλληλες πλανητικές σφαίρες. Η Σελήνη θεωρούνταν ως ο πιο κοντινός στη γη 

πλανήτης και όριζε την πρώτη πλανητική σφαίρα, που αποτελούσε τη διαχωριστική 

γραμμή ανάμεσα στην υποσελήνια και υπερσελήνια σφαίρα. Οι άλλοι ορατοί 

πλανήτες (ο Ερμής, η Αφροδίτη, ο Ήλιος, ο Άρης, ο Δίας και ο Κρόνος)304 

προσδιόριζαν και συγκροτούσαν τις υπόλοιπες έξι διαδοχικές και ομόκεντρες 

σφαίρες, με την τροχιά του Κρόνου να θεωρείται ως η περισσότερο απομακρυσμένη 

από τη γη. Πέρα από τις σφαίρες αυτές υπήρχαν οι απλανείς αστέρες, που τις 

περιέβαλλαν (εικόνες 10 και 11). Μία άβυσσος κοσμικού διαστήματος χώριζε τη 

γήινη υποσελήνια σφαίρα και την ουράνια υπερσελήνια, η οποία κατοικούνταν από 

                                                 
300 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 6, 15-18: «prètou mšn, æj œfh EÜbouloj, Zwro£strou aÙtofu�j 
sp»laion ™n to‹j plhs…on Ôresi tÁj Pers…doj ¢nqhrÕn kaˆ phg¦j œcon ¢nierèsantoj e„j tim¾n 
toà p£ntwn poihtoà kaˆ patrÕj M…qrou …»    
301 Beard, M.  – North, J. – Price, S., Religions of Rome,  ό.π., σελ. 303 
302 Ο Πυθαγόρας ήταν ο πρώτος που οραματίστηκε μία πλανητική τάξη και διάταξη, η οποία πήρε τη 
μορφή ομόκεντρων πλανητικών σφαιρών από τον Εύδοξο τον Κνίδιο κατά τον 4ο αι. π.Χ.. Ιδιαίτερα, 
το μοντέλο που συστηματοποίησε ο Πτολεμαίος βασιζόταν ουσιαστικά στην κοσμολογία του 
Πλάτωνα, δασκάλου του Ευδόξου, όπως τη διατύπωσε στον Τίμαιο. Οι ιδέες αυτές σε συνδυασμό με 
τη βαβυλωνιακή και αιγυπτιακή αστρονομία οδήγησαν στη δημιουργία και αποδοχή ενός ενιαίου 
κοσμοειδώλου κατά την ελληνιστική εποχή. Βλ. σχετικά Martin, H. L., (2003), ό.π., σελ. 93 · Beck, R. 
L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 79-80 
303 Martin, H. L., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 90 
304 Η συγκεκριμένη διάταξη των πλανητών βασιζόταν στην απόστασή τους από τη γη και υποδήλωνε 
το βάθος του σύμπαντος από το έσχατο όριό του, το οποίο όριζε η σφαίρα των απλανών αστέρων ως το 
κέντρο του, όπου βρισκόταν η γη. Για τη συγκεκριμένη διάταξη, αλλά και για δύο διαφορετικές 
εκδοχές της, που προέρχονταν από αυτήν και ήταν γνωστές κατά την ύστερη αρχαιότητα βλ. Beck, R. 
L., Planetary Gods and Planetary Orders in the Mysteries of Mithras (Leiden, New York, København, 
Köln, 1988), σελ. 4-11 
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αρχέγονες και δαιμονικές δυνάμεις που έλεγχαν τη γη, αλλά βρίσκονταν με τη σειρά 

τους κάτω από τον έλεγχο των ουράνιων θεοτήτων.305

 Οι ουράνιες σφαίρες ακολουθούσαν διαφορετικές κινήσεις και τροχιές γύρω 

από την ακίνητη γη καθορίζοντας περαιτέρω την αντίληψη του χρόνου. Καθώς οι 

άνθρωποι τείνουν να κατανοούν και να αφομοιώνουν εννοιολογικά το χρόνο 

σύμφωνα με κανονικές επαναλήψεις συγκεκριμένων γεγονότων, οι συνεχείς και 

αδιάλειπτες περιστροφές των πλανητών αποτελούσαν τα πρωταρχικά φυσικά 

γεγονότα που μπορούσαν μετωνυμικά να θεωρηθούν ότι αναπαριστούσαν όμοια 

χρονικά διαστήματα.306 Ιδιαίτερα, σύμφωνα με την κοσμολογία του Πλάτωνα, όπως 

την εξέθεσε στον Τίμαιο, τα ουράνια σώματα δημιουργήθηκαν για να εισάγουν το 

χρόνο στον κόσμο, ενώ ο ουρανός ήταν το σημείο όπου ο χώρος και ο χρόνος 

συνδέονταν.307

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αρχές του πτολεμαϊκού κοσμοειδώλου, ολόκληρη 

η κοσμική δομή ακολουθούσε μία κοινή κίνηση που έφερε την ομοιομορφία και τη 

σταθερότητα στο σύμπαν. Στο πλαίσιο αυτής της κίνησης, κάθε πλανήτης 

περιστρεφόταν γύρω από τη γη ακολουθώντας μία ιδιαίτερη τάξη και τροχιά. 

Συγκεκριμένα, οι απλανείς αστέρες, που όριζαν την πιο απομακρυσμένη ουράνια 

σφαίρα, αλλά και το σύμπαν στο σύνολό του, περιστρέφονταν γύρω από τη γη από 

ανατολικά προς δυτικά σε 24 ώρες. Όλοι οι άλλοι πλανήτες ακολουθούσαν την 

αντίθετη κατεύθυνση, από δυτικά προς ανατολικά, ολοκληρώνοντας την περιστροφή 

τους σε διαφορετικές ο καθένας περιόδους. Τα διαφορετικά χρονικά διαστήματα, που 

χρειαζόταν κάθε πλανήτης για να πραγματοποιήσει μία πλήρη περιστροφή γύρω από 

τη γη, καθόριζαν την πλανητική κίνηση, που έφερε τη διαφορετικότητα, την 

πολυπλοκότητα και το χρόνο στον κόσμο. Έτσι, για παράδειγμα, η σελήνη 

                                                 
305 Martin, H. L., Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 93 Πρβλ. σχετικά τις αντιλήψεις 
του (Μεσο)πλατωνισμού και ιδιαίτερα του Πλούταρχου, Hani, J., La Religion Égyptien dans la pensée 
de Plutarque (Paris, 1976) 
306 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 137-138 
307 Πλάτων, Τίμαιος, 38c3-6: «™x oân lÒgou kaˆ diano…aj qeoà toiaÚthj prÕj crÒnou gšnesin, 
†na gennhqÍ crÒnoj, ¼lioj kaˆ sel»nh kaˆ pšnte ¥lla ¥stra, ™p…klhn œconta planht£, e„j 
diorismÕn kaˆ fulak¾n ¢riqmîn crÒnou gšgonen …» Ο Πλάτων στον Τίμαιο περιγράφει την 
κίνηση των απλανών αστέρων και την κίνηση των πλανητών χρησιμοποιώντας τη μεταφορά των δύο 
κυκλικών ζωνών, που είναι πλάγια η μία προς την άλλη κατά 45° σχηματίζοντας ‘Χ’. Στη μία ζώνη, 
που ορίζεται ως ζωδιακή, κινούνται οι πλανήτες, ενώ παράλληλα με τη δεύτερη ζώνη, που ορίζεται ως 
ισημερινός, κινούνται οι απλανείς αστέρες. Βλ. σχετικά Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithas 
in Tauroctony”, ό.π., σελ.283 
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χρειαζόταν 28 ημέρες308 για μία πλήρη περιστροφή γύρω από τη γη και η 

επαναλαμβανόμενη κίνησή της μετωνυμικά γινόταν αντιληπτή ως προσδιοριστική της 

ακολουθίας των μηνών. Ο Ήλιος, που όριζε τη μεσαία πλανητική σφαίρα, χρειαζόταν 

ένα χρόνο για να περιστραφεί γύρω από τη γη αποτελώντας το σημείο αναφοράς για 

τη μέτρηση των ετών, ενώ η καθημερινή περιφορά του στον ουρανό από την 

Ανατολή προς τη Δύση και η εναλλαγή του με τη Σελήνη, στο πλαίσιο της 

συμπαντικής κίνησης, σηματοδοτούσε τη διαδοχή των ημερών.309  

Η εαρινή και χειμερινή ισημερία, όπως επίσης και το θερινό και χειμερινό 

ηλιοστάσιο αποδίδονταν στην περιστροφή των απλανών αστέρων και των 

πλανητικών σφαιρών γύρω από διαφορετικούς πόλους. Συγκεκριμένα, οι ισημερινοί 

των πλανητών, που συνέπιπταν με εκείνον του ήλιου και ορίζονταν με το κοινό 

όνομα εκλειπτική310, ήταν πλάγιοι κατά 23,5° προς τον ισημερινό των απλανών 

αστέρων, που καλούνταν συνοπτικά ουράνιος ισημερινός311. Ο ήλιος, κινούμενος από 

το νότο προς το βορρά, διασταυρωνόταν με τον ουράνιο ισημερινό στο σημείο της 

εαρινής ισημερίας, όπου άλλαζε πορεία και, κινούμενος πλέον από το βορρά προς το 

νότο, διασταυρωνόταν και πάλι με τον ουράνιο ισημερινό στο σημείο της χειμερινής 

ισημερίας (εικόνα 12). Όταν βρισκόταν ακριβώς στο μέσο της πορείας του ανάμεσα 

στις δύο ισημερίες, σημειωνόταν, στην πρώτη περίπτωση, το θερινό ηλιοστάσιο, που 

αποτελούσε το βορειότερο σημείο της εκλειπτικής, και στη δεύτερη περίπτωση το 

χειμερινό ηλιοστάσιο, που ήταν το νοτιότερο σημείο της, από όπου ο ήλιος άρχιζε και  

πάλι να κινείται προς τα βόρεια. Έτσι, η τροχιά του ήλιου, που ορίζονταν από τα 

τέσσερα αυτά τροπικά σημεία, σηματοδοτούσε την εναλλαγή των εποχών.312

                                                 
308 Για την ακρίβεια, ο αστρικός μήνας με βάση την τροχιά της σελήνης είναι 27,32 μέρες, ενώ ο 
συνοδικός μήνας που ορίζεται από τη μία ‘νέα σελήνη’ ως την επόμενη είναι 29,53 ημέρες. Βλ. Beck, 
R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 77 
309 Η μέρα που αποτελούσε την πρωταρχική και θεμελιώδη μονάδα μέτρησης του χρόνου 
δημιουργούνταν από την κίνηση του Ήλιου και της Σελήνης η οποία γινόταν ορατή στον ουρανό ως 
κατευθυνόμενη από τα ανατολικά προς τα δυτικά στα πλαίσια της κίνησης ολόκληρου του σύμπαντος 
προς αυτήν την κατεύθυνση. Ωστόσο, η περιστροφή του Ήλιου και της Σελήνης γύρω από τη γη, που 
καθόριζε αντίστοιχα τα έτη και τους μήνες, ακολουθούσε την κοινή φορά των πλανητικών σφαιρών 
από δυτικά προς ανατολικά. Για τη διαφορετική κατεύθυνση που φαίνονται να ακολουθούν οι δύο 
πλανήτες ορίζοντας διαφορετικά χρονικά διαστήματα, όπως αναπαριστάται στη σκηνή της 
ταυροκτονίας βλ.  Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π., σελ. 42 
310 Παράλληλα με την εκλειπτική περιστρεφόταν ο ήλιος και οι υπόλοιποι πλανήτες σε διαφορετικές 
περιόδους ο καθένας. Βλ. Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of 
Mithras”, ό.π., 163 
311 Παράλληλα με τον ουράνιο ισημερινό περιστρεφόταν καθημερινά όλα τα ουράνια σώματα. Βλ. 
Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 163  
312 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 78-79 
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Πέρα από τους τροπικούς, η τροχιά του ηλίου, αλλά και των υπολοίπων 

πλανητών, διαιρούνταν σε 12 σημεία, που σχημάτιζαν το ζωδιακό κύκλο και 

περικύκλωναν τον ουρανό, ξεκινώντας από το ζώδιο του κριού κατά την εαρινή 

ισημερία και καταλήγοντας στο ζώδιο των ιχθύων. Ο ζωδιακός κύκλος αποτελούσε 

τη βάση για τη μέτρηση του ουράνιου μήκους, της απόστασης δηλ. της θέσης του 

ήλιου από τον εαρινό ισημερινό (εικόνα 13)313, και κατ’ επέκταση για τον 

προσδιορισμό του χρόνου και συγκεκριμένα των εποχών.314

Τέλος, η περίοδος που χρειαζόταν για να ολοκληρώσουν όλοι οι πλανήτες μία 

πλήρη περιστροφή γύρω από τη γη και να επιστρέψουν συγχρόνως στο κοινό σημείο 

από όπου αρχικά είχαν ξεκινήσει συγκροτούσε το Μεγάλο Ενιαυτό.315

 

3.3.2  Το Μιθραίο Ως Εικόνα Του Σύμπαντος 
 

Το πτολεμαϊκό κοσμολογικό μοντέλο, που επηρέαζε και καθόριζε τις έννοιες του 

χώρου και του χρόνου, όπως αυτές συγκροτούνταν και γίνονταν αντιληπτές από τους 

ανθρώπους της ελληνορωμαϊκή εποχής, αποτελούσε τη βάση για την αντίληψη του 

συμπαντικού μακρόκοσμου, ο οποίος αντανακλώνταν και αναπαράγονταν στο 

μικρόκοσμο του μιθραϊκού τελετουργικού χώρου. 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Πορφύριου316, οι Μιθραϊστές σχεδίαζαν τους 

τόπους συνάντησής τους ως αυθεντικά αντίγραφα του πτολεμαϊκού κοσμοειδώλου 

και οι ιδανικοί τόποι που συμφωνούσαν με αυτό το μοντέλο ήταν τα σπήλαια, τα 

οποία μπορούσαν να θεωρηθούν ως εικόνα του σύμπαντος.317 Το πρότυπο, άλλωστε, 

για τη συγκρότηση και το σχεδιασμό των μιθραίων αποτελούσε, όπως ήδη 

                                                 
313 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 79 
314 Beck, R. L., Planetary Gods and Planetary Orders in the Mysteries of Mithra, ό.π., σελ. 54 
315 Πλάτων, Τίμαιος, 39d2-7: «œstin d' Ómwj oÙd�n Âtton katanoÁsai dunatÕn æj Ó ge tšleoj 
¢riqmÕj crÒnou tÕn tšleon ™niautÕn plhro‹ tÒte, Ótan ¡pasîn tîn Ñktë periÒdwn t¦ prÕj 
¥llhla sumperanqšnta t£ch scÍ kefal¾n tù toà taÙtoà kaˆ Ðmo…wj „Òntoj ¢nametrhqšnta 
kÚklJ …» 
316 Ο Πορφύριος, όπως ο ίδιος γράφει, αντλεί τις πληροφορίες του κυρίως από τον Εύβουλο (Περί 
”Aντρου, 6,15: …æj œfh EÜbouloj…), αλλά αναφέρει επίσης ως πηγές του τον Νουμήνιο και τον 
Κρόνιο (Περί Άντρου, 22, 2-4: toà d¾ ¥ntrou e„kÒna kaˆ sÚmbolon fhsˆ toà kÒsmou fšrontoj 
Noum»nioj kaˆ Ð toÚtou ˜ta‹roj KrÒnioj dÚo e�nai ™n oÙranù ¥kra …). Ωστόσο, δεν είναι 
γνωστό αν ο Πορφύριος είχε και ο ίδιος άμεση, προσωπική γνώση της λατρείας, ούτε αν διέθετε τη 
συγκατάθεση των Μιθραϊστών για την καταγραφή των στοιχείων των σχετικών με τα μιθραϊκά 
μυστήρια. Βλ. Beck, R. L., “Cosmic Models: Some Uses of Hellenistic Science in Roman Religion”, in 
T.D. Barnes (ed.), The Sciences in Greco-Roman Society, APEIRON, 27 (4) (1994a), σελ. 107 = Beck, 
R. L., Beck on Mithraism, ό.π., σελ. 343) 
317 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 6, 8-9: «oÛtw kaˆ Pšrsai t¾n e„j k£tw k£qodon tîn yucîn kaˆ 
p£lin œxodon mustagwgoàntej teloàsi tÕn mÚsthn, ™ponom£santej sp»laion <tÕn> tÒpon …»  
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αναφέρθηκε, το πρώτο ιερό προς τιμήν του Μίθρα, που είχε αφιερωθεί από τον 

μυθικό θεμελιωτή της λατρείας του στην Περσία, το Ζωροάστρη, και το οποίο 

αποτελούσε ένα φυσικό σπήλαιο.318  

Όπως διαφαίνεται από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, η πλειονότητα των 

μιθραίων ήταν μικροί χώροι, οι οποίοι έδιναν την αίσθηση σπηλαίου. Σε πολλές 

περιπτώσεις, επιλέγονταν φυσικά σπήλαια για τη δημιουργία των μιθραϊκών ιερών, 

ενώ, όταν κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό, επιλέγονταν αίθουσες με θολωτές οροφές σε 

χαμηλότερα επίπεδα κτιρίων, που μπορούσαν να χρησιμοποιούνται για άλλους 

σκοπούς.319 Με τον τρόπο αυτό, καθώς οι λατρευτικοί χώροι εμπεριέχονταν σε 

μεγαλύτερα κτίσματα, μπορούσαν να δίνουν ακριβώς αυτήν την αίσθηση της 

καμπύλωσης των φυσικών σπηλαίων (εικόνα 14).  

Για την επιλογή συγκεκριμένων περιοχών και τόπων με σκοπό τη συγκρότηση 

ενός μιθραϊκού ιερού ασφαλώς έπαιζαν ρόλο και οικονομικοί παράγοντες. Ωστόσο, 

πρωταρχική σημασία είχε η ιδιαίτερη δομή του να εξυπηρετεί και να ανταποκρίνεται 

στις αρχές, τις πεποιθήσεις και τα συμβολικά νοήματα της λατρείας.320 Οι μυημένοι 

στα μυστήρια του Μίθρα εισάγονταν σε έναν ‘κλειστό’ χώρο, χωρίς καμία 

φαινομενικά σύνδεση με τον ‘έξω’ κόσμο, που συμπύκνωνε ολόκληρη τη δομή, την 

τάξη και διάταξη του σύμπαντος.321 Το φυσικό σπήλαιο γινόταν, έτσι, μία μεταφορά 

του κόσμου, όπου η διαρρύθμιση των εσωτερικών στοιχείων του αντιστοιχούσε στα 

ουράνια σώματα και τις μεταξύ τους αποστάσεις.322

Την τυπική μορφή του μιθραίου αποτελούσε μία ορθογώνια αίθουσα με 

θολωτή οροφή. Η είσοδος βρισκόταν σε μία από τις στενές πλευρές, ενώ στον 

απέναντι τοίχο υπήρχε η λατρευτική κόγχη, όπου τοποθετούνταν η μορφή του Μίθρα 

στην κυρίαρχη εικονογραφία της ταυροκτονίας. Ένας αρκετά μακρύς διάδρομος 

συνέδεε τους δύο απέναντι, στενούς τοίχους του δωματίου (Εικόνα 15). Κατά μήκος 

                                                 
318 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 6, 13-20 
319 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 6, 20-23: «met¦ d� toàton tÕn Zwro£strhn krat»santoj kaˆ par¦ 
to‹j ¥lloij, di' ¥ntrwn kaˆ sphla…wn e‡t' oân aÙtofuîn e‡te ceiropoi»twn t¦j telet¦j 
¢podidÒnai.» 
320 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 105-106 
321 Η μορφή των μιθραίων καθώς και το γεγονός ότι τα μυστήρια τελούνταν σε κλειστούς χώρους που 
δεν ήταν ορατοί ούτε προσιτοί από τους αμύητους μπορεί επίσης να υποδηλώνει την ευρεία αντίθεση 
της λατρείας από την επίσημη θρησκεία, οι εκδηλώσεις και τελετουργίες της οποίας λάμβαναν χώρα 
σε δημόσιους χώρους. Βλ. Beck, R. L., ‘The Mysteries of Mithras: A New Account of their Genesis’, 
in Journal of Roman Studies, ό.π. , 115-128  = Beck, R. L., Beck on Mithraism, ό.π., σελ. 31-44 
322 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 6, 13-15: «e„kÒna fšrontoj aÙtù toà sphla…ou toà kÒsmou, Ön Ð 
M…qraj ™dhmioÚrghse, tîn d' ™ntÕj kat¦ summštrouj ¢post£seij sÚmbola ferÒntwn tîn 
kosmikîn stoice…wn kaˆ klim£twn …» 
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των μακρών πλευρών του υπήρχαν ημικυκλικά «ανάκλιντρα», τα οποία έκλιναν και 

συναντιόνταν στη λατρευτική κόγχη και στην είσοδο.323 Αυτά τα «ανάκλιντρα» 

φέρονταν αντίστοιχα πάνω σε έξι τόξα σε κάθε πλευρά, όπου απεικονίζονταν τα 

σημεία του ζωδιακού κύκλου. Ειδικότερα, κατά μήκος των ανακλίντρων που 

βρίσκονταν στα δεξιά της λατρευτικής κόγχης324 και ξεκινώντας από εκεί, 

αναπαρίσταντο τα σημεία του Κριού, του Ταύρου, των Διδύμων, του Καρκίνου, του 

Λέοντα και της Παρθένου. Η σειρά των ζωδίων συνεχιζόταν στα απέναντι 

«ανάκλιντρα», ξεκινώντας όμως αυτήν τη φορά από την είσοδο και το σημείο του 

Ζυγού, το οποίο ακολουθούσαν τα σύμβολα του Σκορπιού, του Αιγόκερω, του 

Τοξότη, του Υδροχόου και των Ιχθύων.325 Σε ορισμένα μιθραία υπήρχαν δύο ακόμη 

κόγχες, απέναντι η μία από την άλλη, ακριβώς στο μέσο των ανακλίντρων και 

συνεπώς στη μέση της ακολουθίας των ζωδίων κάθε πλευράς (Εικόνα 16).326

Αυτές οι θεμελιώδεις, δομικές μορφές έχουν αποκαλυφθεί σε όλα σχεδόν τα 

ανασκαμμένα μιθραία, τα οποία αποτελούσαν τις υλικές αποτυπώσεις του ιδανικού 

μιθραίου, όπως περιγράφηκε από τον Πορφύριο.327 Οι παραλλαγές και 

διαφοροποιήσεις που συναντώνται σε κάποιες περιπτώσεις είναι δευτερεύουσας 

σημασίας, καθώς η βασική συγκρότηση των μιθραϊκών τελετουργικών χώρων 

εμφανίζεται ως κανονιστική και κατάλληλη για να επενδυθεί συμβολικά στο πλαίσιο 

της μιθραϊκής συνάφειας (εικόνα 17).  

                                                 
323 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 108 · Gordon, R. L., 
Image and Value in the Graeco-Roman World, ό.π., σελ. 53 
324 Δεξιά καθώς κοιτάζει κανείς από την εικόνα του ταυροκτόνου Μίθρα προς την είσοδο. 
325 Η διάταξη είναι αντίθετη με τη φορά του ρολογιού, όπως στους περισσότερους αρχαίους ζωδιακούς 
κύκλους, και, όπως προτείνει ο Gordon (“The sacred geography of a mithraeum; the example of Sette 
Sfere”, in Journal of Mithraic Studies 1, no. 2 (London, 1976), 119-165 = Gordon, R. L., Image and 
Value in the Graeco-Roman World, ό.π., κεφ.VI, υποδηλώνει ότι κάποιος κοιτάζει το χάρτη του 
ουρανού από έξω, από ένα ουδέτερο σημείο. Η διάταξη αυτή είναι αντίθετη με εκείνη που συνήθως 
ακολουθείται στις ανάγλυφες αναπαραστάσεις, η οποία ακολουθεί τη φορά του ρολογιού και 
ανταποκρίνεται στη διάταξη των ζωδίων όπως τα βλέπει κάποιος από τη γη. Το πιο αντιπροσωπευτικό 
δείγμα της συγκεκριμένης διάταξης των ζωδίων στα «ανάκλιντρα» αποτελεί το μιθραίο των Εφτά 
Σφαιρών (Sette Sfere) στην Όστια  που ανακαλύφθηκε από του Petrini στις αρχές του 19ου αι. και 
ανασκάφηκε από τον Lanciani το 1886. Η ιδιαιτερότητα αυτού του μιθραίου έγκειται στην ύπαρξη 
εφτά επάλληλων ημικυκλίων που αναπαριστώνται στο μωσαϊκό δάπεδο του ιερού, ενώ σύμφωνα με 
τον Beck (“Cosmic Models: Some Uses of Hellenistic Science in Roman Religion”,, ό.π., σελ. 100, 
106), το ιερό αποτελεί την πιο πιστή σύνθεση ενός αρχετυπικού μιθραίου σε όλες του τις λεπτομέρειες. 
Το μιθραίο έχει περιγραφεί λεπτομερώς από τον Cumont (Notes sur un temple mithriaque découvert à 
Ostie (Gand, 1891), σελ. 5-23 και Textes et monuments figurés relatifs aux mystères de Mithra, ό.π., 
σελ. 243-245) και τον Becatti (Scavi di Ostia, ό.π., σελ. 47-51), οι οποίοι, όμως, σύμφωνα με τον 
Gordon (“The sacred geography of a Mithraeum”, ό.π., σελ. 146-147), έχουν κάνει κάποια λάθη στην 
ερμηνεία των συμβόλων που αναπαριστώνται στο ιερό. 
326 Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μιθραίου που έφερε δύο κόγχες στη μέση της σειράς των 
ανακλίντρων αντίστοιχα αποτελεί το μιθραίο στο Vulci της Ετρουρίας. Βλ. Gordon, R. L., “The sacred 
geography of a Mithraeum”, ό.π., 53 
327 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 6, 13-23 
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Ωστόσο, η ίδια η αντίληψη και εννοιολογική αφομοίωση του μιθραίου ως 

εικόνα του σύμπαντος βασιζόταν κατά κύριο λόγο στην αισθητηριακή εμπειρία των 

μυημένων, που πήγαζε από τη σωματική παρουσία τους στο μιθραϊκό ιερό, και τις 

ιδιαίτερες θέσεις και κινήσεις που πραγματοποιούσαν σε αυτό, καθώς οι πρωταρχικές 

χωρικές διαστάσεις αποκτούσαν την ιδιαίτερη σημασία τους μέσα από τη σχέση που 

συνέδεε το σώμα των πιστών με τον περιβάλλοντα χώρο. 

Καθώς οι μυημένοι εισέρχονταν στο μιθραίο, βρίσκονταν σε έναν τόπο, που 

είχε τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός σπηλαίου, όπως μπορούσαν να το αντιληφθούν 

μέσω των αισθήσεών τους και των κινήσεών τους στο χώρο. Ωστόσο, πριν ακόμη την 

είσοδό τους στο μιθραϊκό ιερό, τα υποψήφια μέλη της λατρείας θα είχαν ήδη 

διαμορφωμένη μία εσωτερικευμένη νοητική αναπαράσταση του μιθραίου ως εικόνα 

του σύμπαντος, που συγκροτούσε ένα ‘γνωσιακά συγκροτημένο περιβάλλον’328, το 

οποίο προβαλλόταν στις φυσικές δομές του μιθραίου, μόλις οι μυούμενοι εισέρχονταν 

σε αυτό. Αυτή η προβολή των ήδη διαμορφωμένων νοητικών αναπαραστάσεων των 

πιστών στις υλικές δομές και αναπαραστάσεις του μιθραίου είχε ως αποτέλεσμα έναν 

επαναπροσανατολισμό των Μιθραϊστών και μία αναγνώριση ότι ο χώρος γύρω τους 

δεν ήταν απλά ένα σπήλαιο, αλλά αποτελούσε το ίδιο το σύμπαν. Η συγκεκριμένη 

εννοιολογική συγκρότηση και αφομοίωση του μιθραίου ως αντιγράφου του 

σύμπαντος θα συνοδευόταν με ποικίλα αισθητηριακά ερεθίσματα (οπτικά, απτικά, 

ακουστικά και οσφρητικά) κατά τη διάρκεια των τελετουργιών, που θα ενίσχυαν την 

πεποίθηση των Μιθραϊστών ότι βρίσκονταν και κινούνταν μέσα στο κοσμικό 

στερέωμα.329 Με τον τρόπο αυτό, οι ιδιαίτερες μορφές του μιθραϊκού σπηλαίου 

αναπαριστούσαν και, στην τελετουργική συνάφεια, γινόταν αντιληπτές ως οι 

πραγματικές  κοσμικές δομές του σύμπαντος. 

Ειδικότερα, τα ημικυκλικά «ανάκλιντρα», που έφεραν τα σημεία των ζωδίων, 

σχημάτιζαν έναν κύκλο, ο οποίος μπορούσε να θεωρηθεί ότι αναπαριστούσε την 

εκλειπτική, την πραγματική πορεία, με άλλα λόγια, του ήλιου στον ουρανό που 

                                                 
328 Το ‘γνωσιακά συγκροτημένο περιβάλλον’ αποτελείται από τις νοητικές εικόνες και 
αναπαραστάσεις που διαμορφώνουν οι άνθρωποι για τον κόσμο και την πραγματικότητα και οι οποίες 
ξεπερνούν το ‘λειτουργικό περιβάλλον’, που ισοδυναμεί με τον υλικό κόσμο που υπάρχει ανεξάρτητα 
από τις αισθήσεις και τις σκέψεις τους. Οι άνθρωποι, στην πορεία της βιολογικής τους εξέλιξης, έχουν 
αναπτύξει την ικανότητα να διαμορφώνουν γνωσιακές δομές και περιβάλλοντα που υπερβαίνουν τα 
όρια του ‘λειτουργικού περιβάλλοντος’, μέσα στο οποίο κινούνται, ζουν και αγωνίζονται για την 
επιβίωσή τους, ενώ παράλληλα του μεταβάλλουν και το τροποποιούν. Βλ. σχετικά Beck, R. L., The 
Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 141-142, όπως επίσης D’ Aquili, E. G. – 
Laughlin, C. D. – McManus, J. (eds), The Spectrum of Ritual (New York,1979) σελ. 12-14 
329 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 141-148 
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ακολουθούσε το ζωδιακό κύκλο.330 H μορφή του ταυροκτόνου Μίθρα, που 

μεσολαβούσε ανάμεσα στα σημεία του Κριού και των Ιχθύων, στο σημείο όπου 

συναντιόνταν τα δύο «ανάκλιντρα», μπορούσε να αναπαριστά και, στο πλαίσιο της 

τελετουργικής πρακτικής, να είναι η θερινή ισημερία, όπως αντίστοιχα η είσοδος, που 

βρισκόταν ανάμεσα στα σημεία της Παρθένου και του Ζυγού, αναπαριστούσε και 

συνεπώς ήταν η χειμερινή ισημερία.331 Υπό αυτήν την οπτική, ο επιμήκης διάδρομος 

που συνέδεε τις δύο στενές πλευρές του μιθραίου αναπαριστούσε και γινόταν 

αντιληπτός από τους μυημένους ως η πραγματική διάμετρος που συνέδεε τα σημεία 

της εαρινής και χειμερινής ισημερίας, χωρίζοντας το σύμπαν στον ‘κόλουρο των 

ισημεριών’ (εικόνα 18).332  

Ο Μίθρας, συνεπώς, τοποθετούνταν ακριβώς πάνω στον άξονα των 

ισημεριών, έχοντας το βορρά στα δεξιά του και το νότο στα αριστερά του και 

ατενίζοντας προς τα δυτικά κατά μήκος του μιθραίου, που αποτελούσε τον ίδιο τον 

κόσμο. Μία τέτοια θέαση αντιστοιχούσε ακριβώς στην περιγραφή του Πορφύριου για 

την κατάλληλη θέση του Μίθρα στη γραμμή των ισημεριών.333 Ο άξονας των 

ισημεριών χώριζε το ζωδιακό κύκλο στα σημεία της Παρθένου και του Ζυγού, που 

αντιστοιχούσαν, όπως ήδη αναφέρθηκε, μέσα στο μιθραίο στο σημείο όπου 

βρισκόταν η είσοδος στο ιερό. Με τον τρόπο αυτό τα ζώδια που φέρονταν στα 

«ανάκλιντρα», τα οποία βρίσκονταν απέναντι το ένα από το άλλο, σχημάτιζαν ζεύγη 

                                                 
330 Σύμφωνα με τον Gordon, τα ζώδια θα πρέπει να θεωρηθούν ότι αντιπροσωπεύουν τη 
διαγραμματική αναπαράσταση της κανονικότητας του σύμπαντος. Βλ. Gordon, R. L., “The sacred 
geography of a Mithraeum”, ό.π., 52 
331 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 103-111. Μέσα στο 
μιθραίο η εκλειπτική και ο ουράνιος ισημερινός διασταυρώνονταν ακριβώς στην είσοδο και στη σκηνή 
της ταυροκτονίας που αναπαριστούσαν ακριβώς τις ισημερίες. Βλ. Beck, R. L., “Ritual, Myth, 
Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 163 
332 Ο ‘κόλουρος των ισημεριών’ είναι ο μέγιστος κύκλος της ουράνιας σφαίρας που έχει ως διάμετρο 
τον άξονα που συνδέει τις ισημερίες. 
333 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 24, 9-13: «Tù m�n oân M…qrv o„ke…an kaqšdran t¾n kat¦ t¦j 
„shmer…aj Øpštaxan· diÕ krioà m�n fšrei 'Arh…ou zJd…ou t¾n m£cairan, ™poce‹tai d� taÚrJ, 
'Afrod…thj d� kaˆ Ð taàroj. dhmiourgÕj d� ín Ð M…qraj kaˆ genšsewj despÒthj kat¦ tÕn 
„shmerinÕn tštaktai kÚklon, ™n dexi´ m�n <œcwn> t¦ bÒreia, ™n ¢rister´ d� t¦ nÒtia, …» 
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Πορφύριου, το ξιφίδιο που κρατάει ο Μίθρας συμβολίζει το ζώδιο του 
Κριού, το οποίο, με βάση της αρχές της αστρολογίας, αποτελεί τον οίκο του Άρη και το σημείο της 
εαρινής ισημερίας. Από την άλλη, ο Ταύρος είναι ο αστρολογικός οίκος της Αφροδίτης, η οποία έχει 
ως δεύτερο οίκο της το Ζυγό, όπου σημειώνεται η χειμερινή ισημερία. Έτσι, ο Μίθρας φέρει τα 
σύμβολα της ισημερινής ζώνης και τοποθετείται ακριβώς πάνω στον άξονα των ισημεριών. Gordon, R. 
L.,  (1996), ό.π., σελ 58 · Beck, R. L., “Cosmic Models: Some Uses of Hellenistic Science in Roman 
Religion”, ό.π., σελ. 106, 113 · Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π., 
σελ. 39-41 · Beck, L. R., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras, ό.π., σελ. 
160. Για μία λεπτομερέστερη ανάλυση της θέσης του Μίθρα στους ισημερινούς βλ.  “The Seat of 
Mithras at the Equinoxes: Porphyry, De Antro Nympharum 24”, in Journal of Mithraic Studies, 1, 
(1976), 95-98 = Beck, R. L., Beck on Mithraism, ό.π., σελ. 129-132 
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που αντιστοιχούσαν στο ίδιο ουράνιο πλάτος334 ή ζώνη, και για το λόγο αυτό 

ονομάζονταν ομόζωνα ή σύζυγα. Οι αντιστοιχίσεις αυτές σήμαιναν με αστρολογικούς 

όρους ότι, όταν ο ήλιος περνούσε από τα ομόζωνα ή σύζυγα ζώδια, η μέρα, και 

φυσικά η νύχτα, είχε την ίδια διάρκεια, και για το λόγο αυτό τα σημεία αυτά 

θεωρούνταν ως ‘ισοδυναμούντα’ από τους αστρολόγους (εικόνα 19). 335

Καθώς οι μυημένοι κοιτούσαν ακριβώς από πάνω τους, στη θολωτή οροφή 

του μιθραίου, θα είχαν φαινομενικά την εντύπωση ότι ο διάδρομος άνοιγε 

δημιουργώντας ένα δακτύλιο, ο οποίος μπορούσε να θεωρηθεί ότι αποτελούσε το 

βόρειο ημισφαίριο. Υπό αυτήν την οπτική, η διάμετρος που αναπαριστούσε ο 

διάδρομος όριζε ένα οριζόντιο επίπεδο, που συνέπιπτε με το δάπεδο του μιθραίου και 

χώριζε την ουράνια σφαίρα σε δύο ημισφαίρια, από τα οποία το βόρειο εκτεινόταν 

ακριβώς από πάνω του, ενώ το νότιο παρέμενε αθέατο κάτω από το επίπεδο του 

εδάφους. Στην κορυφή και ακριβώς στο κέντρο της οροφής, θα έπρεπε να βρίσκεται ο 

βόρειος ουράνιος πόλος και ένας νοερός άξονας θα έπρεπε να διαπερνά το έδαφος 

στο μέσο ακριβώς του διαδρόμου και να συνεχίζεται προς τα κάτω, συνδέοντάς το 

βόρειο με το νότιο ουράνιο πόλο.336

Οι δύο κόγχες337 που βρίσκονταν στη μέση των ανακλίντρων, απέναντι η μία 

από την άλλη, θα θεωρούνταν από τους Μιθραϊστές ότι όριζαν έναν άλλο νοερό 

άξονα που συνέδεε τα ηλιοστάσια. Η κόγχη στα αριστερά των μυημένων, καθώς 

αντίκριζαν τη σκηνή της ταυροκτονίας, τοποθετούνταν στη μέση ή στην αρχή του 

σημείου του Καρκίνου και έτσι γινόταν αντιληπτή ως το θερινό ηλιοστάσιο (εικόνα 

20). Στην αντίθετη πλευρά, η κόγχη στα δεξιά των μυημένων βρισκόταν στη μέση ή 

στην αρχή του σημείου του Αιγόκερω και έτσι αναπαριστούσε το χειμερινό 

                                                 
334 Κατά αντιστοιχία προς το γεωγραφικό πλάτος. 
335 Πτολεμαίος, Τετράβιβλος, Ι, 16 κεξ. Για παράδειγμα, στα ζώδια του Κριού και των Ιχθύων, τα οποία 
βρίσκονταν απέναντι ως προς τον άξονα των ισημερινών, η διάρκεια τόσο της ημέρας όσο και της 
νύχτας ήταν ίδια. Το ίδιο ίσχυε και για τα άλλα σύζυγα ζώδια (Ταύρος – Υδροχόος, Δίδυμοι – 
Αιγόκερως, Καρκίνος – Τοξότης, Λέων – Σκορπιός, Παρθένος – Ζυγός). Βλ. σχετικά Gordon, R. L., 
“The sacred geography of a Mithraeum”, ό.π., 131-132 
336 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ.103-111108 
337 Οι κόγχες υπήρχαν σε όλα σχεδόν τα μιθραία που έχουν ανασκαφεί, αλλά μόνο λίγα από αυτά 
απέφεραν σημαντικά ευρήματα κατά την ανασκαφή τους. Στο μιθραίο των Εφτά Πυλών (Sette Porte) 
στην Όστια στις κόγχες βρέθηκαν δύο μικροί βωμοί που δεν έφεραν επιγραφές. Στο μιθραίο κάτω από 
το Palazzo dell’ Arte στη Ρώμη (Circo Massimo) βρέθηκαν στη δεξιά κόγχη θραύσματα από ένα 
αγγείο γύρω από το οποίο ήταν τυλιγμένο ένα φίδι, ενώ ανάμεσα στις κόγχες υπήρχε η αναπαράσταση 
ενός κρατήρα στο δάπεδο, που συναντάται επίσης και στα μιθραία στη Δούρα. Gordon, R. L., “The 
sacred geography of a Mithraeum”, ό.π., 132-133 
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ηλιοστάσιο (εικόνα 21).338 Με τον τρόπο αυτό, ο κατά πλάτος άξονας ανάμεσα στα 

δύο ηλιοστάσια νοερά διχοτομούσε το σύμπαν στον ‘κόλουρο των ηλιοστασίων’, τον 

κύκλο δηλαδή που συνέδεε τα ηλιοστάσια με τους ουράνιους πόλους (εικόνα 18).339 

Ο άξονας αυτός θεωρούνταν κατ’ επέκταση ότι χώριζε τα γρήγορα – ανατέλλοντα 

σημεία του ζωδιακού (Αιγόκερως ως Δίδυμοι) από τα αργά – ανατέλλοντα (Καρκίνος 

ως Τοξότης)340 και όριζε ακριβώς το βορρά και το νότο. 

Καθώς το θερινό ηλιοστάσιο θεωρούνταν ότι ήταν το πιο βόρειο σημείο της 

πορείας του ήλιου στον ουρανό και το χειμερινό ηλιοστάσιο το πιο νότιο341, οι 

μυημένοι μπορούσαν να προσανατολίζονται μέσα στο χώρο του μιθραίου 

ταυτίζοντας, καθώς αντίκριζαν τη λατρευτική κόγχη, το μέρος που βρισκόταν στα 

αριστερά τους με το βορρά και το μέρος που βρισκόταν στα δεξιά τους με το νότο. 

Κατ’ επέκταση, σύμφωνα με αυτήν την εικόνα του σύμπαντος, που ήταν 

ενσωματωμένη στη δομή του μιθραίου, η γη θεωρούνταν ότι βρισκόταν στο κέντρο 

του τελετουργικού χώρου ακριβώς στο σημείο όπου τέμνονταν ο κατά μήκος και ο 

κατά πλάτος άξονας. 

Σύμφωνα με αυτήν την οπτική, αν ενδεικτικά για παράδειγμα ένας μυημένος 

στεκόταν στο κέντρο του μιθραίου, βρισκόταν μετωνυμικά στο κέντρο του 

σύμπαντος, πάνω στην ακίνητη γη. Ακριβώς από πάνω του εκτεινόταν το βόρειο 

ημισφαίριο και μπορούσε να δει όλα όσα υπήρχαν στο βόρειο τμήμα του ουράνιου 

ισημερινού αναπαριστώμενα στα ημικυκλικά «ανάκλιντρα», ενώ το νότιο τμήμα 

παρέμενε αόρατο, κάτω από το επίπεδο του δαπέδου, όπου πατούσε.342 Κατά 

ανάλογο τρόπο, οι μυημένοι που κάθονταν στο ανάκλιντρο στα δεξιά της εικόνας του 

Μίθρα γνώριζαν υποσυνείδητα ότι βρίσκονταν ψηλότερα και βορειότερα από τους 

                                                 
338 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 111. O Gordon 
(“Authority, Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 57) συμφωνεί με αυτόν το 
συμβολισμό που προκρίνει ο Beck.  
339 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 64 
340 Η διάκριση ανάμεσα σε γρήγορα και αργά ανατέλλοντα ζώδια οφείλεται, σύμφωνα με τις 
αστρολογικές αρχές, στο γεγονός ότι η εκλειπτική διαφοροποιείται ως προς τη σχέση της με τον 
ανατολικό ορίζοντα, καθώς είναι περισσότερο κεκλιμένη κατά τη διάρκεια των χειμερινών και 
εαρινών μηνών και πιο απότομη κατά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο. Βλ. Gordon, R. L., “The sacred 
geography of a Mithraeum”, ό.π., 132 
341 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 22, 3-5: «dÚo e�nai ™n oÙranù ¥kra, ïn oÜte notièterÒn ™sti toà 
ceimerinoà tropikoà oÜte boreiÒteron toà qerinoà. œsti d' Ð m�n qerinÕj kat¦ kark…non, Ð d� 
ceimerinÕj kat' a„gÒkerwn …» 
342 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 22, 7-8: «¢fanoàj d' œti Ôntoj toà not…ou pÒlou tù makr¦n œti 
¢festhkÒti kaˆ ¢nwt£tJ tîn planwmšnwn p£ntwn Ð a„gÒkerwj ¢pedÒqh. …» 
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μυημένους, που κάθονταν στο απέναντι ανάκλιντρο στα αριστερά του Μίθρα (εικόνα 

22).343

Ο συγκεκριμένος τρόπος αντίληψης του χώρου και προσανατολισμού των 

Μιθραϊστών μέσα στο μικρόκοσμο του μιθραϊκού ιερού βασιζόταν στη θεμελιώδη 

και απαραίτητη προϋπόθεση ότι το μιθραίο δεν γινόταν αντιληπτό στη συνάφεια των 

μυστηρίων ως ένας γεωγραφικός χώρος πάνω στην επιφάνεια της γης, αλλά ως ο 

ίδιος ο κόσμος, ο οποίος δεν ακολουθούσε το γεωγραφικό, αλλά τον κοσμογραφικό 

προσανατολισμό.344 Σύμφωνα με αυτήν την οπτική, κατανοείται και το γεγονός ότι ο 

συμβολικός προσανατολισμός μέσα στο μιθραϊκό ιερό δε συνέπιπτε απαραίτητα 

πάντα με τον πραγματικό προσανατολισμό του σε σχέση με τον ευρύτερο 

γεωγραφικό χώρο μέσα στον οποίο κάθε φορά εντασσόταν.345

Σύμφωνα με τη γεωκεντρική κοσμογραφία, το σύμπαν, όπως και η γη, ήταν 

σφαιρικό και διαιρούνταν σε δύο ημισφαίρια, το νότιο και το βόρειο, τα πιο 

απομακρυσμένα από τη γη σημεία των οποίων αποτελούσαν τον νότιο και βόρειο 

ουράνιο πόλο. Ωστόσο, δεν υπήρχαν συγκεκριμένα σημεία που αντιστοιχούσαν στην 

ανατολή και τη δύση, οι οποίες καθορίζονταν με βάση τις κινήσεις των ουρανίων 

σωμάτων γύρω από τη γη και ιδιαίτερα γύρω από τον άξονα που συνέδεε το βόρειο 

και το νότιο ουράνιο πόλο.346 Κατ’ επέκταση, μέσα στο μιθραϊκό μικρόκοσμο δεν 

υπήρχαν σημεία που όριζαν την ανατολή και τη δύση, κατευθύνσεις που γίνονταν 

αντιληπτές μόνο με βάση την περιστροφική κίνηση των πλανητών από δυτικά προς 

ανατολικά και ολόκληρου του σύμπαντος από ανατολικά προς δυτικά, σύμφωνα με 

τη διάταξη των ζωδιακών σημείων πάνω στα «ανάκλιντρα».347

                                                 
343 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 108-111 
344 Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 162 
345 Για παράδειγμα, το ανάκλιντρο που βρισκόταν στα αριστερά των μυημένων καθώς αντικρίζουν τη 
σκηνή της ταυροκτονίας αντιστοιχεί συμβολικά στο βορρά, αλλά δεν ταυτίζεται με το γεωγραφικό 
βορρά. Ο διάδρομος που συνδέει την είσοδο με τη σκηνή της ταυροκτονίας μέσα στο μικρόκοσμο του 
μιθραίου συνδέει την ανατολή και τη δύση, αλλά ο ίδιος ο προσανατολισμός του μιθραίου ως 
αρχιτεκτονικού κατασκευάσματος δεν αντιστοιχεί στη γεωγραφική ανατολή και δύση. Τα μιθραία ως 
αρχιτεκτονικές κατασκευές έχουν διαφορετικούς γεωγραφικούς προσανατολισμούς που δεν 
ταυτίζονται και δεν επηρεάζουν τον εσωτερικό συμβολικό προσανατολισμό τους. Βλ. σχετικά “Ritual, 
Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 162 
346 Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 162 
347 Το μιθραίο ως ανθρώπινο κατασκεύασμα σε μία συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία είχε 
ανατολική και δυτική πλευρά, όπως είχε επίσης νότια και βόρεια. Από τη στιγμή, όμως, που μέσα στη 
λατρευτική συνάφεια το μιθραίο γινόταν αντιληπτό ως αναπαράσταση του σύμπαντος, δε διέθετε 
σημεία ανατολικά και δυτικά, αφού η ανατολή και η δύση δεν αποτελούσαν σταθερά σημεία 
προσανατολισμού μέσα στο κοσμικό στερέωμα. Βλ. Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in 
the Roman Empire,  ό.π., σελ. 110 · Beck, R. L., “The Rise and Fall of the Astral Identification of the 
Tauroctonus Mithras”, in Beck, R. L, Beck on Mithraism, ό.π., σελ. 245. Για λεπτομερέστερη ανάλυση 
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Συνεπώς, αν κάποιος κινούνταν μέσα στο μιθραίο ακολουθώντας το ζωδιακό 

κύκλο, που φερόταν στα «ανάκλιντρα», ξεκινώντας από το ζώδιο του Κριού και 

καταλήγοντας στο ζώδιου των Ιχθύων, θα ακολουθούσε την εκλειπτική, την κίνηση 

δηλαδή του Ήλιου και των πλανητών, ενώ αν διέγραφε την αντίθετη ακριβώς πορεία, 

θα ακολουθούσε την κατεύθυνση του ουράνιου ισημερινού, την ημερήσια δηλαδή 

κίνηση ολόκληρου του σύμπαντος και των ουρανίων σωμάτων γύρω από την ακίνητη 

γη.348

Ειδικότερα, όπως είναι ιδιαίτερα φανερό στο μιθραίο στο Vulci της 

Ετρουρίας, οι κόγχες στο μέσο των περιφερειακών ανακλίντρων, που διαιρούσαν το 

ζωδιακό κύκλο σε τέσσερα τέταρτα και συχνά έφεραν αγάλματα των θεών που 

επόπτευαν τους πλανήτες349, μπορούσαν να αναπαριστούν το χρόνο ως ένα 

‘μεταλλασσόμενο τώρα’, μετακινώντας ενδεχομένως κάποιους σχετικούς δείκτες από 

ζώδιο σε ζώδιο ανάλογα με την περίοδο του έτους (πραγματικού ή τελετουργικού).350 

Με τον τρόπο αυτό, οι ισημερίες και τα ηλιοστάσια, όπως επίσης και τα σύμβολα των 

ζωδίων αποτελούσαν σημεία στον ουράνιο χώρο, ενώ συγχρόνως αναπαριστούσαν 

στιγμές στον ετήσιο χρόνο.351 Έτσι, πραγματοποιούνταν μία συγχώνευση του χώρου 

και του χρόνου μέσα στο μιθραίο, όπου ο χρόνος και οι χρονικές διαστάσεις 

σηματοδοτούνταν από σημεία στο χώρο, που καθόριζαν το παρελθόν και το μέλλον 

σε σχέση με ένα συνεχώς ‘μετακινούμενο παρόν’.352

 

3.3.3 Από την Τελετουργία στην Αντίληψη του Χώρου 
 

Η ιδιαίτερη συμβολική δομή του μιθραίου ως εικόνα του σύμπαντος, όπου ο χώρος 

και ο χρόνος συνδέονταν και συγχωνεύονταν, μπορούσε να λειτουργεί ως ένα 

αποτελεσματικό όργανο για την πραγματοποίηση του μυστηρίου του ταξιδιού της 

ψυχής, το οποίο, όπως ήδη διαφάνηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, βρισκόταν στην 

καρδιά της μιθραϊκής λατρείας και μπορούσε να οδηγήσει τους μυημένους στη 

σωτηρία από τη θνητή τους φύση, αποκαλύπτοντάς τους το μονοπάτι από το οποίο οι 
                                                                                                                                            
της συγκεκριμένης διαφοροποίησης βλ. Beck, R. L., “Cosmic Models: Some Uses of Hellenistic 
Science in Roman Religion”, ό.π., σελ. 113-114 
348 Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 162 
349 Είναι πιθανόν να τοποθετούσαν γενικά κινητές εικόνες των πλανητών στα τόξα που έφεραν τα 
ασυνήθιστα ψηλά «ανάκλιντρα». Βλ. σχετικά Beck, R. L., “Cosmic Models: Some Uses of Hellenistic 
Science in Roman Religion”, ό.π., σελ. 108 
350 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 114 
351 Beck, R. L., Planetary Gods and Planetary Orders in the Mysteries of Mithra, ό.π., σελ. 54 
352 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 114 
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ψυχές τους είχαν κατέλθει από τη σφαίρα των απλανών αστέρων στη γη και από το 

οποίο μπορούσαν και πάλι να αναδυθούν στην αθανασία των ουρανών.353  

 Συγκεκριμένα, με την είσοδό τους μέσα στο μιθραίο, αποκαλύπτονταν στους 

μυημένους οι πύλες καθόδου και ανόδου των ψυχών στην ουράνια σφαίρα, οι οποίες 

παρέμεναν απρόσιτες και κρυφές για όσους δεν ανήκαν στη μιθραϊκή κοινότητα. 

Σύμφωνα με τον Πορφύριο, η πύλη από την οποία η ψυχή είχε κατέλθει στη θνητή 

ζωή της γήινης σφαίρας βρισκόταν στο βόρειο / θερινό ηλιοστάσιο, στο σημείο του 

Καρκίνου, ενώ η πύλη που οδηγούσε πίσω στους ουρανούς βρισκόταν στο νότιο / 

χειμερινό ηλιοστάσιο, στο σημείο του Αιγόκερω.354 Ο χώρος ανάμεσα στα 

περιφερειακά «ανάκλιντρα» και το κέντρο του μιθραίου γινόταν αντιληπτός ως ο 

κοσμικός χώρος που μεσολαβούσε ανάμεσα στη γη και τον έσχατο ουρανό και 

συμπεριλάμβανε τις εφτά πλανητικές σφαίρες, που συγκροτούσαν την κλίμακα από 

την οποία οι ψυχές είχαν κατέλθει από τη σφαίρα των απλανών αστέρων στη γη.  

Σε κάποια μιθραία, το πιο αντιπροσωπευτικό και χαρακτηριστικό παράδειγμα 

των οποίων αποτελεί το μιθραίο των Εφτά Σφαιρών355, υπήρχαν στο μωσαϊκό δάπεδο 

                                                 
353 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 6 
354 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 22, 14 – 23, 21: «dÚo oân taÚtaj œqento pÚlaj kark…non kaˆ 
a„gÒkerwn oƒ qeolÒgoi, Pl£twn d� dÚo stÒmia œfh· toÚtwn d� kark…non m�n e�nai di' oá 
kat…asin aƒ yuca…, a„gÒkerwn d� di' oá ¢n…asin. ¢ll¦ kark…noj m�n bÒreioj kaˆ katabatikÒj, 
a„gÒkerwj d� nÒtioj kaˆ ¢nabatikÒj. œsti d� t¦ m�n bÒreia yucîn e„j gšnesin katiousîn, kaˆ 
Ñrqîj kaˆ toà ¥ntrou aƒ prÕj borr©n pÚlai katabataˆ ¢nqrèpoij· t¦ d� nÒtia oÙ qeîn, ¢ll¦ 
tîn e„j qeoÝj ¢niousîn …» Ο Πορφύριος αναφέρει ότι οι θεολόγοι κάνουν λόγο για δύο πύλες στον 
Καρκίνο και τον Αιγόκερω, τις οποίες ο Πλάτων αποκαλεί στόμια. Καθώς ο Καρκίνος είναι το σημείο 
από όπου οι ψυχές κατέρχονται στη γη, μέσα στο μιθραίο η πύλη αυτή βρίσκεται στα βόρεια, ενώ η 
πύλη ανόδου βρίσκεται στα νότια, αφού ο Αιγόκερως είναι το σημείο ανόδου στον ουρανό. Καθώς ο 
ουρανός αποτελεί το βασίλειο όπου κατοικούν οι θεοί, η αναφορά στην «οδό των αθανάτων» έχει την 
έννοια όχι της οδού που ακολουθούν αποκλειστικά οι θεοί, αλλά του δρόμου που οδηγεί τις κατ’ 
ουσίαν αθάνατες ψυχές στον ουρανό και την απογένεσή τους. Ο Πορφύριος, στη συνέχεια του χωρίου, 
αναφέρει επίσης τον Παρμενίδη ο οποίος κάνει λόγο για τις δύο αυτές πύλες στο έργο του Φυσικό, 
όπως επίσης και τους Ρωμαίους και τους Αιγύπτιους που πίστευαν στην ύπαρξη των πυλών αυτών. 
(Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 23, 23-24: «tîn dÚo pulîn toÚtwn memnÁsqai kaˆ Parmen…dhn ™n tù 
Fusikù fhsˆ `Rwma…ouj te kaˆ A„gupt…ouj. …») 
Στο μιθραίο στην Capua Vetere βρέθηκε ένα μικρό ανάγλυφο που αναπαριστούσε την Ψυχή και τον 
Έρωτα και ήταν τοποθετημένο μπροστά στον τοίχο του αριστερού ανάκλιντρου, ακριβώς πάνω από 
την κόγχη του θερινού ηλιοστασίου από όπου οι ψυχές εισέρχονταν στη γη με τη γέννησης. Η ύπαρξη 
ενός τέτοιου αναγλύφου μπορεί να κατανοηθεί με βάση χωρίο του Πορφύριου που αναφέρει ότι οι 
ψυχές εισέρχονται μέσω της βόρειας πύλης στη γέννηση από όπου πνέει ο ερωτικός Βόρειος άνεμος. 
(Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 26, 1-2: «e„j gšnesin d' ¢pÕ boršou pÚlhj tîn yucîn ™rcomšnwn 
™rwtikÕn di¦ toàto Øpest»santo tÕn ¥nemon· …») Βλ. σχετικά Gordon, R. L., “Authority, 
Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 57-58 : Martin, L. H., “The Amor and 
Psyche Relief in the Mithraeum of Capua Vetere: An Exceptional Case of Graeco-Roman Syncretism 
or and Ordinary Instance of Human Cognition?”, in: P. A. Johnston – G. Casadio (eds.), The Mystic 
Cults of Magna Grecia, Austin: Texas University Press (in press). 
355 Πέρα από το μιθραίο Sette Sfere, όπου αναπαριστώνται τα εφτά επάλληλα τόξα που συμβολίζουν 
τους εφτά πλανήτες, στο μιθραίο Sette Porte απεικονίζεται κατά πλάτος του διαδρόμου, μπροστά 
ακριβώς στην είσοδο μία τοξωτή στοά με εφτά καμάρες (εικόνα 24). Βλ. Beck, R. L., “Cosmic 
Models: Some Uses of Hellenistic Science in Roman Religion”, ό.π., σελ. 109 
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περιγράμματα εφτά τόξων από την είσοδο προς την λατρευτική κόγχη, τα οποία 

αναπαριστούσαν τις εφτά πλανητικές σφαίρες, από τις οποίες έπρεπε να περάσει η 

ψυχή για να φτάσει στη σφαίρα των απλανών αστέρων και την απογένεση (Εικόνα 

23). Ωστόσο, τα επιμέρους πλανητικά σύμβολα που συνόδευαν αυτά τα τόξα φαίνεται 

ότι συνδέονταν περισσότερο με την ακολουθία της μύησης στις εφτά βαθμίδες παρά 

με την πραγματική διάταξη των πλανητών με βάση τη σχετική απόστασή τους από τη 

γη. Μία σχετική σύνδεση και αντιστοιχία ανάμεσα στις μυήσεις στις διαδοχικές 

βαθμίδες και το πέρασμα από τις πλανητικές πύλες θεωρείται από τους μελετητές ως 

μία μεταγενέστερη εξέλιξη στο Μιθραϊσμό.356

Παρόλα αυτά, ακόμη και αν το μυστήριο του ταξιδιού της ψυχής δεν 

συνδεόταν άμεσα με τις μυητικές τελετουργίες, δεν ήταν απαραίτητο ότι αποτελούσε 

απλά μία μεταφορά ενός πνευματικού ταξιδιού. Ήταν η πορεία που ακολουθούσαν οι 

ψυχές μέσω του αληθινού ουρανού που λάμβανε χώρα μέσα στο μιθραίο. Όπως, 

άλλωστε υποστηρίζει ο Beck, αν το μιθραϊκό σπήλαιο ‘καθ-ιερωνόταν’, γινόταν ιερό, 

μέσα από την ίδια την κατασκευή και συγκρότησή του ως μοντέλο του σύμπαντος, 

τότε απλά μόνο μέσα από την παρουσία του στο μιθραίο ο μυημένος μπορούσε να 

απολαμβάνει την ελευθερία των ουρανών.357 Το ότι οι Μιθραϊστές παρίσταντο στο 

μιθραίο συνεπαγόταν ότι βρίσκονταν μέσα στην ουράνια σφαίρα, ενώ οι ιδιαίτερες 

θέσεις που καταλάμβαναν στα «ανάκλιντρα» μπορούσαν να υποδηλώνουν τις 

αντίστοιχες θέσεις τους στην πορεία του ουράνιου ταξιδιού τους. 

Υπό αυτήν την οπτική, οι κινήσεις των μυημένων κατά τη διάρκεια των 

τελετουργιών αποτελούσαν βέβαια κινήσεις που λάμβαναν χώρα σε μία 

συγκεκριμένη γεωγραφική τοποθεσία, αλλά αποκτούσαν το ιδιαίτερο νόημα και την 

πραγματική τους σημασία μέσα στα πλαίσια πρόσληψης του μιθραίου ως αντιγράφου 

του σύμπαντος. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν μαρτυρίες στις αρχαίες πηγές για 

                                                 
356 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 114. Η διάταξη των 
πλανητών  με βάση την απόστασή τους από τη γη κατά την ελληνορωμαϊκή εποχή θεωρούνταν ότι 
ήταν: Σελήνη – Ερμής –  Αφροδίτη – Ήλιος – Άρης – Δίας – Κρόνος. Η ακολουθία αυτή, ωστόσο, δεν 
συμπίπτει με τη διάταξη των πλανητών που επόπτευαν τις εφτά βαθμίδες, όπως αναπαρίστανται μέσω 
αντίστοιχων συμβόλων στο μιθραίο di Felicissimo: Κόραξ – Ερμής, Νύμφος – Αφροδίτη, Στρατιώτης 
– Άρης, Λέων – Δίας, Πέρσης – Σελήνη, Ηλιοδρόμος – Ήλιος, Πατήρ – Κρόνος. Η αντίφαση ανάμεσα 
στις δύο πλανητικές ακολουθίες αποτέλεσε ένα από τα δυσκολότερα αινίγματα του Μιθραϊσμού που 
δεν έχει επιλυθεί ακόμη από τους μελετητές. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Gordon, η συμβολική αυτή 
διάταξη θα κατανοούνταν με έναν πολυσχιδή τρόπο από τους μυημένους και ενδεχομένως αυτή η 
πολύπλοκη δομή να μην κατανοούνταν πλήρως από κανέναν άλλο πέρα από τους μυημένους στην 
ανώτερη βαθμίδα του Πατέρα, οι οποίοι, και πάλι, δεν είναι απαραίτητο ότι συμφωνούσαν πάνω σε 
όλα τα νοήματα που ήταν διαθέσιμα στη λατρεία. Βλ. Gordon, R. L., “Reality, Evocation and 
Boundary in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 71 
357 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 129 
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τα δρώμενα κατά τις μιθραϊκές τελετουργίες, η σκηνή που απεικονίζεται στη μία 

πλευρά του κρατήρα του Mainz358 έχει θεωρηθεί από τους ερευνητές ότι αναπαριστά 

μία πομπή μυημένων που αντιγράφουν τις κινήσεις των ουρανίων σωμάτων στο 

κοσμικό στερέωμα. Συγκεκριμένα, στη σκηνή απεικονίζονται τέσσερις μορφές που 

παρελαύνουν από δεξιά προς αριστερά. Η πρώτη μορφή φοράει θώρακα, είναι 

καλυμμένη περισσότερο από τις υπόλοιπες και έχει θεωρηθεί ότι απεικονίζει μέλος 

της βαθμίδας του Στρατιώτη. Η δεύτερη μορφή φοράει φρυγικό σκούφο και κρατάει 

μία ράβδο στο δεξί της χέρι στραμμένη προς τα κάτω, ενώ η τέταρτη μορφή κρατάει 

μία ανάλογη ράβδο, αλλά στραμμένη σχεδόν κάθετα προς τα πάνω, και είναι 

ασκεπής.359 Η τρίτη μορφή κρατάει ένα μαστίγιο, το οποίο θεωρείται ως σύμβολο της 

έκτης βαθμίδας μύησης, του Ηλιοδρόμου.360

Εστιάζοντας στη μορφή και το νόημα της αναπαριστάμενης τελετουργικής 

πράξης, οι δύο μορφές που κρατούν τις ράβδους361 σε αντίθετες θέσεις, ενδεχομένως 

απεικονίζουν μυημένους που συμβόλιζαν, στο πλαίσιο της τελετουργίας, τον Καύτη 

                                                 
358 Το αγγείο ανακαλύφθηκε κατά την ανασκαφή του μιθραίου το 1976, στα πλαίσια της εμπορικής 
ανάπτυξης της περιοχής, και δημοσιεύθηκε το 1994 από τον Horn, H.G., “Das Mainzer Mithras – 
gefäß”, Mainzer Archäologische Zeitschrift I, 1994, 21-66. Έχει ύψος πείπου 40 εκ. και ανήκει στην 
κατηγορία των οφιούχων αγγείων (Schlangengefässen) εξαιτίας του ανάγλυφου φιδιού, το κεφάλι του 
οποίου αναπαύεται πάνω στη μία λαβή, ενώ η ουρά του εκτείνεται οριζόντια στο ένα τέταρτο του 
σώματος του αγγείου. Κατά την ανασκαφή βρέθηκαν θραύσματα και από οκτώ παρόμοια αγγεία τα 
οποία όμως δε στάθηκε δυνατό να ανασυγκροτηθούν. Βλ. Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and 
Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 147 · Beck, R. L., “History into Fiction: The 
Metamorphoses of the Mithras Myths”, in Ancient Narrative, 1 (2001-02), σελ. 289 = Beck, L. R., 
Beck on Mithraism, ό.π., σελ. 99 
359 Ο Horn (“Das Mainzer Mithras – gefäß”, ό.π., 28-30) και ο Merkelbach ταυτίζουν τη δεύτερη 
μορφή με μέλος της βαθμίδας του Πέρση, αλλά διαφοροποιούνται ως προς την ταύτιση της τέταρτης 
μορφής. Ο Horn υποστηρίζει ότι πρόκειται για μέλος της βαθμίδας του Νύμφου, ενώ ο Merkelbach 
(“Das Mainzer Mithrasgefäß”, in Mainzer Archäologische Zeitschrift 108, 1995, 1-6) την ταυτίζει με 
μέλος της βαθμίδας του Κόρακα. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Beck (“Ritual, Myth, Doctrine, and 
Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 155), οι ταυτίσεις με μέλη συγκεκριμένων βαθμίδων 
δεν υποστηρίζονται από τα εικονογραφικά στοιχεία και σε κάθε περίπτωση δε συμβάλλουν ουσιαστικά 
στην κατανόηση της συγκεκριμένης τελετουργικής πράξης.  
360 Το μαστίγιο, όπως είδαμε στο 2ο κεφάλαιο, απεικονίζεται στο μωσαϊκό του μιθραίου di Felicissimo 
και θεωρείται σύμβολο της βαθμίδας του Ηλιοδρόμου ο οποίος ήταν αντιπρόσωπος του Ήλιου και 
αρματηλάτης στο άρμα του. Τα χαλινάρια και το ακτινωτό στέμμα είναι τα άλλα δύο σύμβολα της 
βαθμίδας, όπως απεικονίζονται στο ίδιο μωσαϊκό. Τόσο ο Horn, όσο και ο Merkelbach θεώρησαν με 
βάση μία αιχμή που προεξέχει από το κάλυμμα της κεφαλής της συγκεκριμένης μορφής ότι το 
κάλυμμα αυτό αντιστοιχεί στο ακτινωτό ηλιακό στέμμα και ταύτισαν την τέταρτη μορφή με μέλος της 
βαθμίδας του Ηλιοδρόμου. Βλ. Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of 
Mithras”, ό.π., 154-155 
361 Το γεγονός ότι κρατούν ράβδους και όχι δάδες θεωρείται ήσσονος σημασίας αφού και πάλι 
αποδίδεται η επιθυμητή αντιθετική σχέση. Τέτοιες παραλλαγές συναντώνται και σε άλλες περιπτώσεις,  
χωρίς να αλλιώνεται η σημασία τους. Για παράδειγμα, σε ένα μνημείο από την περιοχή του Κάτω 
Δούναβη στη θέση των πυρσών απεικονίζονται πουλιά, το ένα πετώντας προς τα πάνω και το άλλο 
προς τα κάτω. Βλ. Beck, R, L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, 
ό.π., σελ. 157 
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και τον Καυτοπάτη362, οι οποίοι συνοδεύουν τον Ηλιόδρομο, που συμβόλιζε τον 

Ήλιο. Υποδυόμενοι τους ρόλους αυτούς οι μυημένοι κατά την τελετουργία προφανώς 

μιμούνταν και αναπαριστούσαν τη διαδρομή (δρόμος363) που ακολουθούσε ο ήλιος 

κατά το ετήσιο ταξίδι του γύρω από τη γη και η οποία καθόριζε την εναλλαγή των 

εποχών. Καθώς ο ήλιος περιστρεφόταν ακολουθώντας την εκλειπτική, περνούσε από 

τα τέσσερα τροπικά σημεία (εαρινή ισημερία, θερινό ηλιοστάσιο, χειμερινή ισημερία, 

χειμερινό ηλιοστάσιο).364 Ο Καύτης και ο Καυτοπάτης συμβόλιζαν αντίστοιχα το 

χειμερινό και το θερινό ηλιοστάσιο, όπου βρίσκονταν οι πύλες από τις οποίες η ψυχή 

εισερχόταν (θερινό) και εξερχόταν (χειμερινό) από τη γη, και παρακολουθούσαν την 

πορεία του Ήλιου, καθώς περνούσε από τους ισημερινούς.365 Υπό αυτήν την οπτική, 

η σκηνή στο αγγείο του Mainz φαίνεται να αναπαριστά μία τελετουργία μύησης στα 

πλαίσια του μυστηρίου της γένεσης και απογένεσης της ψυχής, η οποία μπορούσε να 

αναπαριστάται, και στα πλαίσια της τελετουργίας να συμβαίνει πραγματικά, μέσα στο 

μιθραίο, το οποίο, ως εικόνα του σύμπαντος, παρείχε τις δομές για την τελετουργικά 

ρεαλιστική πραγματοποίηση του ταξιδιού της ψυχής στο συμπαντικό χώρο. 

 

3.3.4 Από την Τελετουργία στην Αντίληψη του Χρόνου 
 

Καθώς οι θέσεις και οι κινήσεις των μυημένων μέσα στο μιθραίο γίνονταν αντιληπτές 

και αφομοιώνονταν εννοιολογικά σαν να λάμβαναν χώρα μέσα στο κοσμικό 

στερέωμα, μπορούσαν να αποκτούν περαιτέρω μετωνυμικές σημασίες και να 

σηματοδοτούν παράλληλα ιδιαίτερες στιγμές και χρονικές περιόδους, σε σύνδεση με 

την περιστροφική κίνηση του ήλιου και των άλλων πλανητών γύρω από τη γη. Παρά 

το γεγονός ότι η έλλειψη αρχαίων μαρτυριών για την ιδιαίτερη μεταφορική και 

εννοιολογική σημασία που απέδιδαν οι Μιθραϊστές στις τελετουργίες τους δεν 

επιτρέπει ούτε σε αυτήν την περίπτωση την εξαγωγή οριστικών και βέβαιων 

συμπερασμάτων, η σύνδεση και συγχώνευση του χώρου και του χρόνου στο μιθραϊκό 

σπήλαιο και το εξίσου χωρικό και χρονικό νόημα των θεμελιωδών δομών του θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν το έδαφος για τη  διατύπωση υποθέσεων σχετικά με τον 

                                                 
362 Βλ. ‘Παράρτημα’ 
363 ‘Δρόμος’ σύμφωνα με την αστρονομική ορολογία είναι η απόσταση που διανύει ένα ουράνιο σώμα 
σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Βλ. Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the 
Mysteries of Mithras”, ό.π., 157 
364 Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 157 
365 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 24, 12-15 
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τρόπο που οι Μιθραϊστές αντιλαμβάνονταν και συγκροτούσαν την έννοια του χρόνου 

στην τελετουργική συνάφεια. 

             Ειδικότερα, η συσχέτιση των θέσεων και κινήσεων των μυημένων με την 

πλανητική κίνηση, που καθορίζει συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, θα μπορούσε να 

καθορίζεται με βάση τη θεμελιώδη αρχή ότι η κατανόηση του χρόνου στηρίζεται στη 

μεταφορική αντίληψη της κίνησης ενός υποκειμένου στο χώρο.366 Συγκεκριμένα 

υπάρχουν δύο βασικές μεταφορές που φαίνεται ότι χαρακτηρίζουν σχεδόν διαχρονικά 

τα εννοιολογικά συστήματα των ανθρώπων και αφορούν την αντίληψη και τη 

διαμόρφωση της έννοιας του χρόνου. Σύμφωνα με τις μεταφορές αυτές,  η κίνηση στο 

χώρο αποτελεί  το σημείο αναφοράς για την εννοιολογική συγκρότηση του χρόνου. 

Στην πρώτη περίπτωση, θεωρείται ότι υπάρχει ένα υποκείμενο που δεν κινείται, αλλά 

παραμένει σταθερός παρατηρητής της κίνησης του χρόνου (μεταφορά Ο Χρόνος 

Κινείται Σε Σχέση Με Το Σταθερό Υποκείμενο), ενώ στη δεύτερη περίπτωση το 

υποκείμενο κινείται σε σχέση με το χρόνο, ο οποίος μοιάζει με ένα τοπίο που 

παραμένει σταθερό (μεταφορά Το Υποκείμενο Κινείται Σε Σχέση Με Το Σταθερό 

Χρόνο ή Ο Χρόνος Είναι Τοπίο).367

 Σύμφωνα με τη μεταφορά Ο Χρόνος Κινείται Σε Σχέση Με Το Σταθερό 

Υποκείμενο, ο χρόνος κατανοείται εννοιολογικά ως κινούμενος σε σχέση με έναν 

στατικό παρατηρητή, ο οποίος βιώνει και αντιλαμβάνεται το πέρασμα του χρόνου. Για 

τη διαμόρφωση μίας τέτοιας μεταφορικής συσχέτισης του χώρου με το χρόνο, στο 

νου των ανθρώπων επαγωγές από τη συγκεκριμένη νοητική εικόνα της κίνησης στο 

χώρο μεταφέρονται στο πεδίο του χρόνου. Ειδικότερα, οι χρονικές στιγμές γίνονται 

μεταφορικά αντιληπτές ως τόποι που κινούνται και παρέρχονται μπροστά από το 

στατικό υποκείμενο – παρατηρητή. Κάθε στιγμή (- που μεταφορικά κατανοείται ως 

τόπος), την οποία βιώνει κάθε φορά ο παρατηρητής, γίνεται αντιληπτή ως το παρόν, 

ενώ οι στιγμές (κατά αναλογία με τους τόπους) που έχουν περάσει και βρίσκονται 

πίσω του αποτελούν το Παρελθόν και όσες βρίσκονται μπροστά του συγκροτούν το 

Μέλλον.368  

Στην περίπτωση του Μιθραϊσμού, η κατανόηση του χρόνου θα μπορούσε να 

στηρίζεται σε μία παραλλαγή του συγκεκριμένου μεταφορικού σχήματος. Ειδικότερα, 
                                                 
366 Lakoff, G. – Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 139 
367 Η διατύπωση αποτελεί ελεύθερη μετάφραση στα ελληνικά των όρων που χρησιμοποιούν οι Lakoff 
και Johnson για τις δύο αυτές μεταφορές και οι οποίοι είναι αντίστοιχα ‘Moving Time metaphor’ και 
‘Moving Observer’ ή ‘Time’s Landscape metaphor’. Βλ. Lakoff, G. – Johnson, M., Philosophy in the 
Flesh, ό.π., σελ.141-148 
368 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 141-142 
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μέσα στο μιθραίο, τα διάφορα σύμβολα και ζωδιακά σημεία που φέρονταν στα 

«ανάκλιντρα» θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι αναπαριστούν τα διαφορετικά σημεία 

από τα οποία περνάει ο ήλιος κατά τη διάρκεια της ετήσιας περιστροφής του γύρω 

από τη γη, ξεκινώντας από τη θερινή ισημερία. Υπό αυτήν την οπτική, οι 

διαφορετικές θέσεις των Μιθραϊστών στα «ανάκλιντρα» αναπαριστούσαν ιδιαίτερες 

στιγμές της ετήσιας ηλιακής κίνησης και, συνεπώς, όσοι βρίσκονταν σε θέσεις στα 

αριστερά κάθε μυημένου θεωρούνταν ότι αποτελούσαν το παρελθόν ως προς τον ίδιο, 

ενώ όσοι βρίσκονταν στα δεξιά του αποτελούσαν το Μέλλον, καθώς ο ήλιος 

κινούνταν από τα δυτικά προς τα ανατολικά (αντίθετα με την κίνηση των δεικτών του 

ρολογιού) περνώντας διαδοχικά από τα σημεία των ζωδίων που φέρονταν πάνω στα 

«ανάκλιντρα». Έτσι, για παράδειγμα, ένας μυημένος που καθόταν στο ανάκλιντρο με 

το σημείο του Καρκίνου βρισκόταν σε ένα μελλοντικό σημείο της ηλιακής τροχιάς σε 

σχέση με ένα μυημένο που καθόταν στο ανάκλιντρο με το σημείο των Διδύμων και, 

συγχρόνως, σε ένα προηγούμενο σημείο, από το οποίο πέρασε ο Ήλιος, σε σχέση με 

ένα μυημένο που καθόταν στο ανάκλιντρο με το σημείο του Λέοντα. 

 Μία παραλλαγή της δεύτερης θεμελιώδους μεταφοράς, της μεταφοράς Το 

Υποκείμενο Κινείται Σε Σχέση Με Το Σταθερό Χρόνο ή Ο Χρόνος Είναι Τοπίο 369, 

θα μπορούσε να θεωρηθεί ως το νοητικό μέσο για την εννοιολογική συγκρότηση και 

αφομοίωση της χρονικής εμπειρίας του μυστηρίου του ταξιδιού της ψυχής. Σύμφωνα 

με αυτήν τη μεταφορά, το υποκείμενο δεν γίνεται πια αντιληπτό ως στατικό, αλλά 

σαν να κινείται στο χώρο και κάθε σημείο στο δρόμο του αναπαριστά μία στιγμή.370 

Στη μιθραϊκή συνάφεια, η ψυχή του μυημένου ακολουθούσε ένα συγκεκριμένο 

δρομολόγιο στους ουρανούς με σκοπό να φτάσει στη σφαίρα των απλανών 

αστέρων.371 Οι διαδοχικές πλανητικές σφαίρες αναπαριστούσαν τους ενδιάμεσους 

                                                 
369 Lakoff, G. –   Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 145 
370 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 146-147 
371 Ο Beck (Planetary Gods and Planetary Orders in the Mysteries of Mithra, ό.π., σελ. 9-11) 
επισημαίνει επίσης τη σύνδεση του μυστηρίου του ταξιδιού της ψυχής των μυημένων με το 
συμπαντικό χώρο και χρόνο. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η διαδοχική μύηση των Μιθραϊστών στις 
εφτά βαθμίδες ισοδυναμούσε με μία κίνηση στο χώρο, καθώς η ψυχή των μυημένων ξεκινώντας από 
τη γη κινούνταν προς τα πάνω, διαμέσου των πλανητικών σφαιρών, κατευθυνόμενη προς της σφαίρα 
των απλανών αστέρων και την απογένεση. Παράλληλα, όμως, τονίζει και τη σύνδεση του ταξιδιού 
αυτού με τον συμπαντικό χρόνο με βάση τη διάταξη των πλανητών σύμφωνα τις ημέρες της 
εβδομάδας, η οποία ήταν αρκετά διαδεδομένη στην ύστερη αρχαιότητα. Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, 
οι τρεις πρώτες μέρες της εβδομάδας ανήκουν στον Κρόνο (Σάββατο), τον Ήλιο (Κυριακή) και τη 
Σελήνη (Δευτέρα), που αποτελούσαν τις εποπτεύουσες θεότητες των τριών ανώτερων βαθμίδων 
μύησης. Σύμφωνα με τον ίδιο συγγραφέα, ενώ η μύηση στις κατώτερες βαθμίδες αποτελούσε μία 
πορεία αποδέσμευσης από το χώρο της θνητότητας, η μύηση στις τρεις ανώτερες βαθμίδες οδηγούσε 
στην απελευθέρωση από τα δεσμά του γήινου χρόνου, αφού αψηφούσε τη συνηθισμένη στη γη 
ακολουθία των ημερών (ενώ οι μέρες προχωρούν αντίστοιχα από τη μέρα του Κρόνου (Σάββατο), στη 
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σταθμούς σε αυτό το ταξίδι, που μπορούσαν κατ’ επέκταση να σηματοδοτούν στιγμές 

αυτής της πορείας. Υπό αυτήν την οπτική, η άφιξη σε κάθε σφαίρα μπορούσε να 

γίνεται αντιληπτή ως το Παρόν σε σχέση με την άνοδο της ψυχής, ενώ οι κατώτερες 

πλανητικές σφαίρες (που βρίσκονταν σε μικρότερη απόσταση από τη γη), από τις 

οποίες ο μυημένος είχε ήδη περάσει, αναπαριστούσαν το Παρελθόν και οι ανώτερες 

(σε μεγαλύτερη απόσταση από τη γη) μπορούσαν να γίνονται αντιληπτές ως το 

Μέλλον, αναπαριστώντας τις περιοχές του ταξιδιού στις οποίες η ψυχή των μυημένων 

θα έφτανε στη συνέχεια της πορείας της. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με αυτό το 

μεταφορικό σχήμα, οι διαφορετικές πλανητικές σφαίρες, στις οποίες βρισκόταν κάθε 

φορά η ψυχή του μυημένου, αναπαριστούσαν χρονικές στιγμές, η κίνηση της ψυχής 

μέσω των πλανητικών σφαιρών μπορούσε να γίνει εννοιολογικά αντιληπτή ως το 

‘Πέρασμα του Χρόνου’, ενώ η απόσταση που είχε ήδη διανύσει η ψυχή μπορούσε να 

κατανοηθεί ως το ποσό του χρόνου που είχε ήδη περάσει.372

 Από μία νευρολογική προοπτική, η εννοιολογική συγκρότηση και αφομοίωση 

της χρονικής διάστασης της μυητικής εμπειρίας, με βάση τις σύνθετες μεταφορές Ο 

Χρόνος Κινείται Σε Σχέση Με Το Σταθερό Υποκείμενο και Το Υποκείμενο Κινείται 

Σε Σχέση Με Το Σταθερό Χρόνο ή Ο Χρόνος Είναι Τοπίο, θα παράγονταν μέσα από 

την παράλληλη ενεργοποίηση νευρωνικών συνδέσεων, που καθορίζουν την 

εσωτερική δομή αυτών των μεταφορών.373 Η συγκρότηση και αντίληψη της έννοιας 

του χρόνου στη μιθραϊκή συνάφεια, σύμφωνα με αυτές τις εννοιολογικές νοητικές 

χαρτογραφήσεις, θα μπορούσε να έχει περαιτέρω συνεπαγωγές για τον προσδιορισμό 

των χρονικών εναλλαγών των μηνών και των εποχών, όπως επίσης για την 

κατανόηση της πλανητικής και συμπαντικής κίνησης σε σχέση με τον προσδιορισμό 

του χρόνου στο πλαίσιο του μυστηρίου του ταξιδιού της ψυχής. Ωστόσο, δεν 

υπάρχουν αρχαίες μαρτυρίες για αυτές τις ειδικές πλευρές της εννοιολογικής 

συγκρότησης και αφομοίωσης της μυητικής εμπειρίας από τους μυημένους. 

 

 Παρόλα αυτά, η αντίληψη του Χώρου και του Χρόνου στο Μιθραϊσμό, όπως 

διαφαίνεται από όσα έχουν ήδη αναφερθεί, στηριζόταν στις ιδιαίτερες συμβολικές 

δομές του μιθραίου, το οποίο αποτελούσε συγχρόνως ένα υλικό περιβάλλον, μέσα 

                                                                                                                                            
μέρα του Ήλιου (Κυριακή) και έπειτα στη μέρα της Σελήνης (Δευτέρα), οι μυημένοι αντέστρεφαν τη 
συγκεκριμένη ακολουθία μυούμενοι διαδοχικά στις βαθμίδες του Πέρση, του Ηλιοδρόμου και του 
Πατέρα). 
372 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 147 
373 Lakoff, G. –  Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 62 
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στο οποίο οι μυημένοι μπορούσαν να κινούνται και να αντιλαμβάνονται άμεσα τα 

πράγματα μέσω των αισθήσεών τους, και, συγχρόνως, ένα ‘γνωσιακά συγκροτημένο 

περιβάλλον’, που παράγονταν από συγκεκριμένες δομές του νου των Μιθραϊστών και 

γινόταν αντιληπτό ως αυθεντική εικόνα του σύμπαντος,.374 Οι κινήσεις και οι 

ενέργειες των Μιθραϊστών μέσα στο μιθραίο αποκτούσαν το ιδιαίτερο νόημα και τη 

σημασία τους έχοντας ως βάση την πεποίθηση ότι ο χώρος γύρω τους δεν 

αποτελούσε ένα σπήλαιο στην επιφάνεια της γης, αλλά ισοδυναμούσε με το ίδιο το 

σύμπαν.  

 

Παράρτημα Ι 
 

Οι θεμελιώδεις έννοιες του ‘πάνω’ και του ‘κάτω’ αποτελούν στοιχειώδεις αρχές της 

ανθρώπινης αντίληψης του χώρου, οι οποίες έχουν αποκτήσει πολύπλοκες 

μεταφορικές σημασίες και έχουν επενδυθεί με ποικίλες ποιοτικές αξίες σε 

διαφορετικές πολιτισμικές συνάφειες.375 Ωστόσο, αν και τέτοιου είδους μεταφορές 

μπορούν να ποικίλουν από πολιτισμό σε πολιτισμό, έχουν τη βάση τους και 

αναδύονται μέσα από τη φυσική και πολιτισμική εμπειρία των ανθρώπων που 

βιώνουν το χώρο και το χρόνο μέσω της βιολογικής συγκρότησης και λειτουργίας του 

ίδιου τους του σώματος.376  

 Ιδιαίτερα, στο Μιθραϊσμό οι έννοιες του ‘πάνω’ και του ‘κάτω’ κατανοούνταν 

μεταφορικά με τρόπους που διαφοροποιούνταν από τη συνηθισμένη αντίληψη και 

εννοιολογική τους συγκρότηση έξω από το πλαίσιο της λατρείας. Οι δίδυμες μορφές 

του Καύτη και του Καυτοπάτη, οι οποίες, ντυμένες με περσική ενδυμασία όμοια με 

του Μίθρα, αναπαρίσταντο να κρατούν δάδες και πλαισίωναν τη σκηνή της 

ταυροκτονίας, αποτελούσαν ένα από τα κύρια μέσα για τη μεταφορική κατανόηση 

των εννοιών του ‘πάνω’ και του ‘κάτω’ στη συνάφεια των μυστηρίων.  

Συγκεκριμένα, ο Καύτης αναπαρίστατο να κρατάει μία δάδα στραμμένη προς 

τα πάνω που μπορούσε να θεωρηθεί ότι παρέπεμπε στην ανατολή του ήλιου, την 

άνοιξη, το καλοκαίρι, την ημέρα και το φως, ενώ ο Καυτοπάτης που απεικονιζόταν 

                                                 
374 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 141-142 
375 Lakoff, G. –  Johnson, M., Metaphors We Live By, ό.π., σελ.22 
376 Lakoff, G. –  Johnson, M., Metaphors We Live By, ό.π., σελ.14-17 
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να κρατά μία δάδα στραμμένη προς τα κάτω φαινόταν να συνδέεται με τη Δύση, το 

φθινόπωρο, το χειμώνα, τη νύχτα και το σκοτάδι (εικόνα 25).377   

Στις περιπτώσεις των μιθραίων στις οποίες οι Δαδοφόροι αναπαρίσταντο στα 

πλαίσια του ανάγλυφου διάκοσμου και της σκηνής της ταυροκτονίας, η θέση τους 

αριστερά ή δεξιά του Μίθρα μπορούσε να διαφέρει, συνεπαγόμενη σχετικές 

τροποποιήσεις στον αντίστοιχο συμβολισμό τους.378 Ωστόσο, μεγαλύτερη φαίνεται 

να είναι η αντίφαση στις περιπτώσεις εκείνες των μιθραίων, στα οποία οι δαδοφόροι 

τοποθετούνταν στο τέλος των ανακλίντρων, όπως στην περίπτωση του μιθραίου του 

Εφτά Σφαιρών, όπου η διάταξή τους εμφανίζεται περισσότερο σταθερή και 

ενισχυτική του συμβολικού προσανατολισμού μέσα στον ιερό χώρο.379  

 Συγκεκριμένα, στα μιθραία αυτά, ο Καυτοπάτης αναπαριστάται στο τέλος του 

αριστερού ανάκλιντρου και ο Καύτης στο τέλος του δεξιού. Σύμφωνα με την 

περιγραφή του μιθραϊκού σπηλαίου, όπως σκιαγραφήθηκε προηγουμένως, τα 

αριστερά «ανάκλιντρα» συνέπιπταν με  το Βορρά, καθώς στο μέσο τους ακριβώς 

σημειωνόταν το θερινό ηλιοστάσιο, το οποίο συνέβαινε μεταξύ του τέλους της 

άνοιξης και της αρχής του καλοκαιριού380 και αποτελούσε το βορειότερο σημείο της 

εκλειπτικής. Αντίθετα, τα δεξιά «ανάκλιντρα» συνέπιπταν με το Νότο, καθώς 

συμβόλιζαν την πορεία του ήλιου κατά το φθινόπωρο και το χειμώνα, που έφτανε στο 

νοτιότερο σημείο της κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο στο όριο μεταξύ αυτών των δύο 

εποχών. Μέσα στα πλαίσια αυτά, η τοποθέτηση του Καυτοπάτη στα αριστερά ως 

συμβολική αναπαράσταση του σκότους και των χειμερινών και φθινοπωρινών μηνών, 

όπως και η τοποθέτηση του Καύτη στα δεξιά ως συμβολική υποδήλωση του φωτός 

και των εαρινών και θερινών μηνών φαίνεται αντιφατική.381  

 Ωστόσο, η αντίφαση αυτή επιλύεται με βάση μία σχετική μαρτυρία του 

Πορφύριου, όπως καταγράφεται σε ένα εδάφιο του Περί Άντρου382, στο οποίο 

                                                 
377 Clauss, M., The Roman Cult of Mithras, ό.π., σελ. 95 
378 Η διερεύνηση της συμβολικής σημασίας των Δαδοφόρων στα πλαίσια της σκηνής της ταυροκτονίας 
γίνεται στο επόμενο κεφάλαιο. Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στο συμβολισμό των δύο μορφών ως 
στοιχείων της συμβολικής δομής του ιερού χώρου των Μιθραϊστών. 
379 Για τη συγκεκριμένη αντίφαση βλ. Gordon, R. L., “Authority, Salvation and Mystery in the 
Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 55-56 
380 Οι εποχές σημαίνονται από τα ζωδιακά σύμβολα που φέρονταν στα «ανάκλιντρα» και 
αντιστοιχούσαν σε αυτές. Σύμφωνα με αυτά, ενυπάρχει η σχέση: Κριός + Ταύρος + Δίδυμοι = Άνοιξη / 
Καρκίνος + Λέοντας + Παρθένος = Καλοκαίρι / Ζυγός + Σκορπιός + Τοξότης = Φθινόπωρο / 
Αιγόκαιρως + Υδροχόος + Ιχθείς = Χειμώνας 
381 Gordon, R. L., “The sacred geography of a Mithraeum”, ό.π., 127-128 · Gordon, R. L., “Authority, 
Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ.55 
382 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 24, 13 – 25, 19: «dexi´ m�n <œcwn> t¦ bÒreia, ™n ¢rister´ d� t¦ 
nÒtia, tetagmšnou aÙto‹j kat¦ m�n tÕn nÒton toà KaÚtou di¦ tÕ e�nai qermÒn, kat¦ d� tÕn 
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αναφέρεται  ότι ο Καυτοπάτης τοποθετείτο στο Βορρά και συνδεόταν με τον ψυχρό 

Βόρειο άνεμο383, ενώ ο Καύτης βρισκόταν στο Νότο και συνδεόταν με τη θερμότητα. 

Στη συνάφεια των μυστηρίων ο Βορράς και συγκεκριμένα το βορειότερο σημείο της 

εκλειπτικής συνδεόταν με την κάθοδο των ψυχών από τον ουρανό στον κόσμο της 

γένεσης στη γη μέσω της πύλης του θερινού ηλιοστασίου και, υπό την οπτική αυτή, ο 

Καυτοπάτης έχοντας της δάδα στραμμένη προς τα κάτω συμβόλιζε ακριβώς αυτήν 

την κάθοδο των ψυχών. Αντίθετα, ο Καύτης, ο οποίος κρατούσε τη δάδα στραμμένη 

προς τα πάνω, συνδεόταν με το νότο και υποδείκνυε την οδό ανόδου της ψυχής στη 

σφαίρα των απλανών αστέρων μέσω της πύλης του χειμερινού ηλιοστασίου, 

συμβολίζοντας με τον τρόπο αυτό την απελευθέρωση της ψυχής από τη γένεση και 

την έλευσή της στη μακαριότητα των ουρανών.384

 Έτσι, μέσα στο πλαίσιο των μιθραϊκών μυστηρίων το ‘επάνω’ συνδεόταν 

μεταφορικά με την απογένεση και την αθανασία, ενώ το ‘κάτω’ ισοδυναμούσε με τη 

γέννηση και τη θνητότητα, και το εμπειρικό μέσο για μία τέτοια μεταφορική 

κατανόηση αυτών των εννοιών αποτελούσαν οι μορφές των Δαδοφόρων, καθώς και 

οι θέσεις τους μέσα στο μιθραϊκό ιερό.  

                                                                                                                                            
borr©n toà <Kautop£tou> di¦ tÕ yucrÕn toà ¢nšmou. yuca‹j d' e„j gšnesin „oÚsaij kaˆ ¢pÕ 
genšsewj cwrizomšnaij e„kÒtwj œtaxan ¢nšmouj di¦ tÕ ™fšlkesqai kaˆ aÙt¦j pneàma, éj 
tinej ò»qhsan, kaˆ t¾n oÙs…an œcein toiaÚthn. ¢ll¦ boršaj m�n o„ke‹oj e„j gšnesin „oÚsaij · 
diÕ kaˆ toÝj qnÇskein mšllontaj ¹ boršou pno¾ …»  
383 Όσον αφορά τη συσχέτιση του θερινού ηλιοστασίου με το Βορρά και του χειμερινού με το Νότο, ο 
Beck κάνει λόγο για ένα παράδοξο που εντοπίζεται στα πλαίσια της μιθραϊκής λατρείας. 
Συγκεκριμένα, η σύνδεση του θερινού ηλιοστασίου ως βορείου τροπικού με το κρύο και την έλευση 
στη ζωή πάνω στη γη και, αντίστοιχα, η σύνδεση του χειμερινού ηλιοστασίου ως νότιου τροπικού με 
τη ζέστη και την απογένεση έρχεται σε αντίθεση με τη συνηθισμένη σύνδεση της θερμότητας με το 
θερινό ηλιοστάσιο και του ψύχους με το χειμερινό. Για περαιτέρω ανάλυση του παραδόξου βλ. Beck, 
R. L., “Cosmic Models: Some Uses of Hellenistic Science in Roman Religion”, ό.π., σελ. 114 και του 
ιδίου “Mithraism since Franz Cumont”, in Aufstieg und Niedergang der römischen Welt, II.17.4, 1984, 
2085 
384 Gordon, R. L., “Authority, Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 56 
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Κεφάλαιο Ένα 
 

1. Η Σκηνή της Ταυροκτονία ως Συμβολικό Σύστημα 
 

Η σκηνή της ταυροκτονίας ήταν ένα από τα κύρια συμβολικά συμπλέγματα του 

Μιθραϊσμού, η οποία, όπως ήδη έχει αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, εκτίθετο 

στη λατρευτική κόγχη του μιθραίου και σε πολλές περιπτώσεις συνοδευόταν από 

άλλες δευτερεύουσες σκηνές. Η φυσική δομή της ταυροκτονίας ενσωμάτωνε τις 

θεμελιώδεις αρχές και πεποιθήσεις της μιθραϊκής λατρείας, η κατανόηση των οποίων 

ήταν ένα από τα βασικά μέσα για την αντίληψη και εννοιολογική αφομοίωση των 

μυστηρίων από τους μυημένους. Η ανεπάρκεια των γραπτών πηγών για τα μιθραϊκά 

μυστήρια από τη μία πλευρά και η αφθονία των μνημειακών καταλοίπων του 

Μιθραϊσμού από την άλλη οδήγησε σε μία σχεδόν αποκλειστική επικέντρωση του 

ενδιαφέροντος της έρευνας στην εικονογραφία του ταυροκτόνου Μίθρα.385

 Ο Franz Cumont ήταν ο πρώτος μελετητής του Μιθραϊσμού ο οποίος 

επιχείρησε να ανασυγκροτήσει το λατρευτικό μύθο του Μίθρα και κατ’ επέκταση να 

συμπεράνει τις πεποιθήσεις και τη διδασκαλία της λατρείας του έχοντας ως αφετηρία 

και βάση του τη μνημειακή εικονογραφία.386 Σύμφωνα με την παραδοσιακή 

προσέγγιση, την οποία ο ίδιος καθιέρωσε στην έρευνα, η σκηνή του ταυροκτόνου 

Μίθρα, όπως και η σκηνή του ιερού δείπνου του Μίθρα με το θεό Ήλιο, που φερόταν 

συχνά στην αντίστροφη πλευρά του ίδιου αναγλύφου387, ερμηνεύτηκαν ως 

αναπαραστάσεις αντίστοιχων επεισοδίων του λατρευτικού μύθου, οι οποίες 

δραματοποιούνταν κατά την τελετουργική πρακτική. Ωστόσο, αν και γενικά υπάρχει 

μία αξιοσημείωτη συμφωνία στην έρευνα όσον αφορά την ερμηνεία των μνημείων, η 

προσέγγιση αυτή έχει δεχτεί την κριτική πολλών μελετητών, οι οποίοι υποστήριξαν 

ότι η ερμηνεία του Cumont δεν λάμβανε υπόψη της ένα πλήθος συμβόλων, όπως για 

παράδειγμα τον αστρολογικό συμβολισμό που διανθίζει την ταυροκτονία, τα οποία 

δεν συντελούν στην ανασυγκρότηση του μύθου του Μίθρα.388

 Κατ’ επέκταση, η ερμηνεία των συμβολικών συμπλεγμάτων της 

εικονογραφίας συνδέεται στενά με τον προσδιορισμό της συνάφειας, στην οποία αυτή 
                                                 
385 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π.  / σελ. 2-3 
386 Βλ. ‘Εισαγωγή’. 
387 Όπως στην περίπτωση του αναγλύφου από το Fiano Romano, που εκτίθεται στο Λούβρο (εικόνα 
26). Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π.  / 285 
388 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π.  / σελ. 16-25 
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εντάσσεται και αναφέρεται. Πολλοί μελετητές, ξεκινώντας και πάλι από τον Cumont, 

επιχείρησαν να ερμηνεύσουν την εικονογραφία με αναφορά σε διαφορετικές 

συνάφειες, όπως ήταν ο ελληνο-ρωμαϊκός πολιτισμός389 ή οι ιρανικές απαρχές της 

λατρείας. Ωστόσο, η πληθώρα αστρολογικών και αστρονομικών συμβόλων στη 

μιθραϊκή εικονογραφία αποτέλεσε ένα εναλλακτικό πλαίσιο αναφοράς που κέρδισε 

την προσοχή και το ενδιαφέρον πολλών μελετητών.390

 Ιδιαίτερα, την πρωταρχική παρατήρηση, από την οποία ξεκίνησε η 

προσπάθεια των ερευνητών να ερμηνεύσουν τη σκηνή της ταυροκτονίας ως ένα είδος 

αστρικού κώδικα, αποτέλεσε η υπόθεση ότι τα στοιχεία και οι μορφές που συνθέτουν 

τη σκηνή θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε αστερισμούς σε μία ιδιαίτερη περιοχή 

του ουρανού.391 Ξεκινώντας από αυτήν την παρατήρηση, προτάθηκαν από πολλούς 

ερευνητές διαφορετικές προσεγγίσεις, οι περισσότερες από τις οποίες 

επικεντρώνονταν κατά κύριο λόγο στην αστρική ταυτότητα του Μίθρα.392

 Συγκεκριμένα, ο πρώτος που ταύτισε το Μίθρα με τον Ήλιο, και κατ’ 

επέκταση τον ταύρο με τη Σελήνη, ήταν ο A. J. Rutgers393, ο οποίος ερμήνευσε την 

ταυροκτονία ως μία αναπαράσταση της δραματικής καταδίωξης της Σελήνης από τον 

Ήλιο, η οποία διαδραματίζεται συνεχώς στον ουρανό. Ο Ήλιος στη μάχη του με τη 

Σελήνη βγαίνει συνεχώς νικητής, όπως αποδεικνύει η μηνιαία εξαφάνιση της 

τελευταίας από τον ουρανό, που ακολουθείται από την επανεμφάνιση μίας ‘Νέας 

Σελήνης’, λίγες μέρες αργότερα. Ωστόσο, το αποκορύφωμα της νίκης του Ήλιου 

αποτελούν οι σεληνιακές εκλείψεις, όταν ξαφνικά και απροσδόκητα το σεληνιακό 

φως χάνεται και η γη βυθίζεται στο σκοτάδι, ενώ τη μόνη υποχώρηση του Ανίκητου 

Ήλιου στον αγώνα του με τη Σελήνη αποτελούν οι ηλιακές εκλείψεις, οι οποίες 

συμβαίνουν σπάνια και ακολουθούνται από την επάνοδό του στον ουρανό.394

                                                 
389 Όπως ήταν, για παράδειγμα, ο Turcan. Βλ. ‘Εισαγωγή’ , σελ. 7-8  
390 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π.  / σελ. 26-40 
391 Το ενδεχόμενο να υπάρχουν τέτοιου είδους αστρικοί συσχετισμοί στην ταυροκτονία επισημάνθηκε 
για πρώτη φορά από τον Stark (“Die Mithrassteine von Dormagen, nebst anderen Ineditis des 
Mithrasdienstes”, in Jahrbuch des Vereins von Altertumsfrunden in Rheinlande, 1869, 1-25) και 
απασχόλησε ξανά τους ερευνητές από τη δεκαετία του 1970 κεξ.  
392 Για μία εξαιρετικά συμπυκνωμένη σχεδιαστική αναπαράσταση των αστρολογικών προσεγγίσεων 
της ταυροκτονίας βλ. Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, 
ό.π.  / 236 
393 Βλ. Rutgers, A. J., “Rational Interpretation of the Ritual of Mithra, and of various Other Cults”, in 
Anamnesis: Gedenboek A.E. Leemans. Univ, te Gent, Werken uitg. door de Fac. van de Lett. en 
Wijsbeg. 149 (1970), σελ. 303-315 
394 Για μία συνοπτική παρουσίαση των θέσεων του Rutgers βλ. Beck, R. L., The Religion of the 
Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π.  / σελ. 37 · Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation 
in the Mysteries of Mithras”, ό.π.  / 236 
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 Σε ανάλογο αστρολογικό πλαίσιο αναφοράς, ο Roger Beck ταύτισε επίσης το 

Μίθρα με τον Ανίκητο Ήλιο και ερμήνευσε την ταυροκτονία ως μία αναπαράσταση 

της εικόνας του ουρανού, όπως φαίνεται από τη γη, την εποχή κατά την οποία ο 

Ήλιος, ακολουθώντας το ζωδιακό κύκλο κατά την περιστροφή του γύρω από τη γη, 

βρίσκεται στον αστερισμό του Λέοντα.395

 Μία ταύτιση του Μίθρα με τον Ήλιο προτάθηκε επίσης από τον Bruno 

Jacobs396, ο οποίος θεώρησε ότι η ταυροκτονία αποτελούσε μία συμβολική 

αναπαράσταση της μεταβατικής εκείνης περιόδου του έτους, κατά την οποία 

τελειώνει ο χειμώνας και έρχεται η άνοιξη, μετάβαση που διακηρύσσεται από τον θεό 

Μίθρα-Ήλιο.397  

 Ωστόσο, η ηλιακή ταυτότητα του Μίθρα δεν έγινε δεκτή από όλους τους 

ερευνητές, πολλοί από τους οποίους, αποσυνδέοντας της μορφή του από τον Ήλιο, 

πρότειναν την ταύτισή του με διαφορετικούς αστερισμούς στον ουρανό. Έτσι, για 

παράδειγμα, ο Alessandro Bausani398 ταύτισε το Μίθρα με τον αστερισμό του 

Λέοντα, ο Michael Speidel399 με τον αστερισμό του Ωρίωνα, ο K. G. Sandelin400 με 

τον αστερισμό του Ηνίοχου, ενώ η προσέγγιση που άσκησε τη μεγαλύτερη επιρροή 

διατυπώθηκε από τον David Ulansey401, ο οποίος ταύτισε το Μίθρα με τον αστερισμό 

του Περσέα και, κατ’ επέκταση, με τη δύναμη που είναι υπεύθυνη για το μυστικό, 

αλλά θεμελιώδες κοσμικό φαινόμενο της ‘μετάπτωσης των ισημεριών’, που ήταν 

γνωστό στην αρχαιότητα ήδη από τον 2ο π.Χ..402

                                                 
395 Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π.  / σελ. 29-50 
396 Jacobs, B., Der Herkunft und Entstehung der römischen Mithrasmysterien: Überlegungen zur Rolle 
des Stifters und zu den astronomischen Hintergründen der Kultlegende, Xenia: 1999 
397 Για μία συνοπτική παρουσίαση των θέσεων του Jacobs βλ. Beck, R. L., The Religion of the Mithras 
Cult in the Roman Empire,  ό.π.  / σελ. 37 · Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the 
Mysteries of Mithras”, ό.π.  / 236 
398 Βλ. Bausani, A., “Notte sulla preistoria astronomica del mito di Mithra”, in U. Bianchi (ed.), 
Mysteria Mithrae. Atti del Seminario Internazionale su ‘Specificità storico-religiosa dei misteri di 
Mithra, con particolare riferimento alle fonti documentarie di Roma e Ostia’, Roma e Ostia 28-32 
marzo 1978 (EPRO 80) (Leiden, 1979), σελ. 503-513 · Για μία συνοπτική παρουσίαση των θέσεων του 
Bausani βλ. Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π.  / σελ. 36 · Beck, 
R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π.  / 236 
399 Speidel, M., Mithras-Orion: Greek Hero and Roman Army-god (EPRO, 81) (Leiden, 1980) 
400 Sandelin, K., G., “Mithras-Auriga?”, in Arctos, Acta Philologica Fennica, 22 (1988), 133-135 
401 Ulansey, D., The Origins of the Mithraic Mysteries: Cosmology and Salvation in the Ancient World 
(New York, 1991). Για την κριτική του Beck στην προσέγγιση του Ulansey βλ. Beck, R. L., “In the 
Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π.  / σελ. 36-40 · Beck, R. L., “The Rise and Fall of 
The Astral Identification of the Tauroctonous Mithras”, ό.π.  / σελ. 237 κεξ. 
402 Το φαινόμενο της ‘μετάπτωσης των ισημεριών’ ανακαλύφθηκε από τον Ίππαρχο κατά τον 2ο αι. 
π.Χ.. Σήμερα είναι γνωστό ότι η μετάπτωση αυτή οφείλεται σε μία ασταθή κίνηση στον άξονα 
περιστροφής της γης που εκδηλώνεται με μία φαινομενική, πολύ αργή (ένα βαθμό κάθε 70 χρόνια) 
αλλαγή της θέσης των ουρανίων πόλων και των ισημεριών. Βλ. σχετικά Beck, R. L., “The Rise and 
Fall of The Astral Identification of the Tauroctonous Mithras”, ό.π.  / σελ. 237-238 
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 Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν κάποιοι ερευνητές οι οποίοι έδωσαν έμφαση 

όχι στον προσδιορισμό της θέσης της ταυροκτονίας στον ουράνιο χώρο, αλλά στη 

λειτουργία της ως ενός είδους υλικού μέσου για τον προσδιορισμό και τη μέτρηση 

του χρόνου. Συγκεκριμένα, ο Stanley Insler403 θεώρησε ότι η ταυροκτονία 

αποτελούσε ένα είδος ημερολογίου, που υποδείκνυε μία συγκεκριμένη εποχή και 

χρονική στιγμή της πορείας του Ήλιου και των αστερισμών γύρω από τη γη. Ο John 

D. North404, από την άλλη, θεώρησε ότι η ταυροκτονία αποτελούσε ένα είδος 

ρολογιού, και όχι ημερολογίου, που αναπαριστούσε αστερισμούς ή τμήματα 

αστερισμών που έδυαν διαδοχικά μέσα σε μία ώρα. 405

 Τέλος, υπήρξε μία σχετικά πρόσφατη προσέγγιση της Maria Weiss406, η οποία 

αποσυνέδεσε το Μίθρα τόσο από τον Ήλιο, όσο και από τους υπόλοιπους 

αστερισμούς και τον ταύτισε με τον ίδιο το θόλο του ουρανού, ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια της νύχτας, όπου φανερώνονταν οι πράξεις των ουρανίων θεών.407  

 Σε κάθε περίπτωση πάντως, όλες οι διαφορετικές ερμηνείες της ταυροκτονίας, 

που προτάθηκαν από τους μελετητές, δεν αποτελούν παρά εύλογες υποθέσεις που 

επιχειρούν να διαφωτίσουν, στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι δυνατό, το σκοπό της 

συγκεκριμένης σύνθεσης και διάταξης της σκηνής και τους ενδεχόμενους τρόπους με 

τους οποίους αυτή μπορούσε να γίνεται αντιληπτή και να κατανοείται από τους 

μυημένους. Το μόνο ασφαλές συμπέρασμα, ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί η 

διαπίστωση ότι η συγκεκριμένη αναπαράσταση δεν αποτελούσε μία τυχαία επιλογή 

αστρικών συμβόλων για την απόδοση μίας κοσμικής διάστασης στο χώρο του 

μιθραίου, αλλά ήταν το προϊόν εμπρόθετου σχεδιασμού από έναν δημιουργό που 

επεδίωκε την μετάδοση συγκεκριμένων εικόνων και νοημάτων.408

 Ξεκινώντας, λοιπόν, από την πρωταρχική υπόθεση των ερμηνευτών ότι τα 

στοιχεία που απαρτίζουν τη σκηνή της ταυροκτονίας αναφέρονται ή συμβολίζουν 
                                                 
403 Insler, S., “A new interpretation of the bull-slaying motif”, in M.B. de Boer and T.A. Edridge (eds), 
Hommages à Maarten J. Vermaseren (Leiden, 1978), σελ. 519-538 
404 North, J. D., “Astronomical symbolism in the Mithraic religion”, in Centaurus, 33, (1990), 115-148 
405 Για μία συνοπτική παρουσίαση των θέσεων του Insler και του North  βλ. Beck, R. L., The Religion 
of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π.  / σελ.  37-38 
406 Weiss, M., “Mithras, der Nachthimmel: Eine dekodierung der römischen Mithraskultbilder mit Hilfe 
des Avesta”, ό.π.  / 1-36 
407 Για μία συνοπτική παρουσίαση των θέσεων της Weiss  βλ. Beck, R. L., The Religion of the Mithras 
Cult in the Roman Empire,  ό.π.  / σελ.  37 
408 Beck, R. L., “The Rise and Fall of The Astral Identification of the Tauroctonous Mithras”, ό.π.  / 
σελ. 239-240 · Για το στατιστικά απίθανο ενδεχόμενο να αποτελεί η σκηνή της ταυροκτονίας μία 
τυχαία σύνθεση χωρίς συγκεκριμένο στόχο από την πλευρά του σχεδιαστή βλ. Beck. R. L., “Astral 
Symbolism in the Tauroctony: A Statistical Demonstration of the Extreme Improbability of Unintended 
Coincidence in the Selection of Elements in the Composition”, in Beck, R. L., Beck on Mithraism, ό.π., 
σελ. 251-265 
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αστρικές ενότητες ή αστερισμούς, οι προτεινόμενες ουράνιες ταυτίσεις των 

ερευνητών αποτελούν ενδεχόμενες εναλλακτικές προσεγγίσεις στα πολλαπλά επίπεδα 

νοήματος της σκηνής, η οποία μπορούσε να γίνεται αντιληπτή και να κατανοείται με 

διαφορετικούς τρόπους από τους Μιθραϊστές εξαιτίας της εγγενούς πολυσημίας των 

συμβόλων.409

 Υπό αυτήν την οπτική, η κατανόηση των ουρανίων αντιστοιχιών και του 

συμβολικού νοήματος της ταυροκτονίας δεν ήταν απαραίτητο να στηρίζεται σε μία 

πολύπλευρη γνώση πολύπλοκων αστρονομικών αρχών και συσχετισμών, την οποία 

ενδεχομένως θα κατείχε ένας περιορισμένος αριθμός μορφωμένων Μιθραϊστών, αλλά 

θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα της γνωσιακής ικανότητας των ανθρώπων να 

κατανοούν σύμβολα και συμβολικές αναπαραστάσεις μέσω πρακτικής εξάσκησης 

στο πλαίσιο μίας συγκεκριμένης πολιτισμικής συνάφειας. Συνεπώς, τα πολλαπλά 

επίπεδα συμβολικού νοήματος της ταυροκτονίας θα μπορούσαν να γίνονται εύκολα 

κατανοητά από τους μυημένους, οι οποίοι θα γνώριζαν τις βασικές αρχές του 

πτολεμαϊκού κοσμοειδώλου και θα μπορούσαν να αναγνωρίζουν τις συμβολικές 

αναπαραστάσεις τους, όπως αποτυπώνονταν στη σκηνή της ταυροκτονίας.410

 Υπό αυτό το πρίσμα, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η σκηνή της 

ταυροκτονίας μετέφερε τις θεμελιώδεις πεποιθήσεις του Μιθραϊσμού για τη φύση και 

την τάξη του κόσμου μπορεί να επιτευχθεί πρωταρχικά μέσα από τη διερεύνηση των 

γνωσιακών εκείνων διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο νου των ανθρώπων και 

παράγουν τη συμβολική σκέψη, επιτρέποντας τη συγκρότηση συμβολικών 

αναπαραστάσεων μέσα σε μία ιδιαίτερη κάθε φορά συνάφεια. Ως θεωρητικό πλαίσιο 

για μία τέτοια κατανόηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί η θεωρία του Charles Sanders 

Peirce411 για τη γνώση εν γένει και κυρίως η ανάλυσή του για τη φύση των σημείων 

στη νόηση και την επικοινωνία, η οποία μπορεί να διαφωτίσει τον τρόπο με τον οποίο 

το συμβολικό σύστημα της σκηνής της ταυροκτονίας συγκροτούνταν, γινόταν 

αντιληπτό και αφομοιωνόταν εννοιολογικά από τους μυημένους. 

 Καθώς οι διαφορετικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις των ερευνητών στη σκηνή 

της ταυροκτονίας στηρίζονται σε επιχειρήματα και υποθέσεις που ενισχύουν την 

                                                 
409 Beck, R. L., “The Rise and Fall of Astral Identification of the Tauroctonous Mithras”, ό.π.  / σελ. 
240 
410 Beck, R. L., “Astral Symbolism in the Tauroctony”, ό.π.  / σελ. 259 
411 Για τη θεωρία του Peirce για τη γνώση γενικά και για την κατηγοριοποίηση των σημείων βλ. 
Hoopes, J., Peirce on Signs,  ό.π. Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο γίνεται μία προσπάθεια εφαρμογής της 
θεωρίας του Peirce για την κατηγοριοποίηση των αναπαραστάσεων όπως έχει επεκταθεί από τον 
Deacon (The Symbolic Species, ό.π.  / σελ. 69-101). 

 114



εύλογη και αληθοφανή δομή τους, χωρίς να παρέχουν μία ερμηνεία που να 

στηρίζεται σε αδιαμφισβήτητα στοιχεία για τον τρόπο που οι Μιθραϊστές 

κατανοούσαν τη συμβολική δομή της σκηνής, επιλέγεται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο 

ως καταλληλότερη για την κατανόηση της συμβολικής σύνθεσης της ταυροκτονίας η 

προσέγγιση του Roger Beck, ο οποίος επέκτεινε την έρευνά του από την ταύτιση του 

Μίθρα με μία συγκεκριμένη ουράνια οντότητα ή αστερισμό στη διερεύνηση 

ολόκληρης της δομής της ταυροκτονίας ως αστρικού χάρτη.412

 Ο Roger Beck ακολούθησε μία συγχρονική προσέγγιση στην έρευνά του, που 

εστιάζει τόσο στα έκδηλα όσο και στα υπόδηλα αστρονομικά και αστρολογικά 

σύμβολα της σκηνής της ταυροκτονίας.413 Μεταφέροντας το ερώτημα από το τι 

αναπαριστά η εικονογραφία στον τρόπο που μεταφέρει τα νοήματά της μέσω των 

συμβόλων της, προσπάθησε να κατανοήσει τη σημασία και τη δομή του συμβολικού 

της συστήματος όπως αυτό γινόταν αντιληπτό από τους μυημένους στη συνάφεια των 

μυστηρίων. Σύμφωνα με την προσέγγισή του, η εικονογραφία δεν αποτελούσε μία 

κωδικοποιημένη μορφή των μιθραϊκών πεποιθήσεων, αλλά συγκροτούσε ένα 

οργανωμένο και συναφές συμβολικό σύστημα, που διεπόταν από μία εσωτερική 

λογική. Αυτή η λογική λειτουργούσε ως ένα ιδιαίτερο είδος γλωσσικού ιδιώματος414, 

που ομιλούνταν από τα μνημεία και μαθαίνονταν από τους μυημένους στη λατρευτική 

τους συνάφεια. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για τη γλώσσα των αστρονόμων και των 

αστρολόγων, η οποία είχε εμπλουτιστεί από τους φιλοσόφους με μία υψηλότερου 

επιπέδου λογική, και χρησιμοποιούσε ως μέσο διάδοσης των νοημάτων της τις 

συμβολικές δομές του Μιθραϊσμού.415

  

1.1 Κατηγοριοποίηση των Αναπαραστάσεων 

 

Ο Αμερικανός φιλόσοφος Charles Sanders Peirce ανέπτυξε μία γενική θεωρία για τη 

γνώση και ένα μοντέλο κατηγοριοποίησης των σημείων416, που χρησιμοποιούνται σε 

                                                 
412 Beck, R. L., “The Rise and Fall of Astral Identification of the Tauroctonous Mithras”, ό.π., σελ. 241 
413 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 14-15 
414 Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην ‘Εισαγωγή’, ο Beck χρησιμοποιεί τον όρο ‘star-talk’ για να ορίσει 
το συγκεκριμένο αστρικό ιδίωμα των μυστηρίων το οποίο αντέγραφε κατά κάποιον τρόπο τη δομή και 
τη λειτουργία της γλώσσας. Βλ. Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, 
ό.π., σελ. 153-154 
415 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 153-154 
416 Ως σημείο θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό, τεχνητό ή νοητικό αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιείται 
για να αποδόσει σημασία σε κάποιο άλλο αντικείμενο τόσο κατά τη διαδικασία της σκέψης όσο και 
κατά την επικοινωνία. 
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γλωσσολογικές και μη γλωσσολογικές σημειολογικές διαδικασίες, οι οποίες 

λαμβάνουν χώρα στη νόηση και την επικοινωνία και χαρακτηρίζονται από τη 

μετάδοση νοημάτων μεταξύ των ανθρώπων. Ο Peirce εξέτασε τη φύση των σημείων 

και τις εσωτερικές σχέσεις τους, οι οποίες δομούν και καθορίζουν τους διαφορετικούς 

τύπους τους.417

 Σύμφωνα με την προσέγγισή του, τα σημεία συγκροτούνται από τρία 

θεμελιώδη στοιχεία, οι σχέσεις των οποίων μεταξύ τους καθορίζουν τη δομή και τη 

λειτουργία τους. Το πρώτο στοιχείο αποτελεί μία ‘αντιληπτή μονάδα’, η οποία 

ταυτίζεται με το ίδιο το σημείο, μεταφέρει το νόημά του και χαρακτηρίζεται ως 

‘σημαίνον’. Το δεύτερο στοιχείο είναι ένα φυσικό, πραγματικό ή αφηρημένο 

αντικείμενο ή ακόμη και ένα άλλο σημείο, το οποίο αναπαριστάται από το σημαίνον 

και αποτελεί το ‘σημαινόμενο’. Το τρίτο, τέλος, στοιχείο418 είναι η αιτία που συνδέει 

το σημαίνον με το σημαινόμενο δομώντας τη μεταξύ τους σχέση, και οδηγεί στην 

απόδοση σημασίας στο σημείο, που γίνεται αντιληπτή και κατανοείται από ένα 

υποκείμενο. Διαφορετικές μορφές αναφορικών και νοηματικών σχέσεων μεταξύ των 

τριών αυτών στοιχείων καθορίζουν τους διαφορετικούς τύπους των σημείων και κατ’ 

επέκταση του νοήματος που αυτά μεταφέρουν. 419

 Ο Peirce διατύπωσε μία κατηγοριοποίηση ακριβώς αυτών των διαφορετικών 

μορφών αναφορικών σχέσεων, που καθορίζουν τη φύση των σημείων και τη σχέση 

ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία τους. Συγκεκριμένα, διέκρινε τρεις μορφές 

αναπαράστασης ενός αντικειμένου από ένα σημείο, και χαρακτήρισε τα σημεία που 

χρησιμοποιούνται αντίστοιχα με τους όρους εικόνα, δείκτης και σύμβολο.420 Σύμφωνα 

με τη συγκεκριμένη διάκριση, οι εικόνες αποτελούν σημεία τα οποία βασίζονται σε 

μία σχέση ομοιότητας ανάμεσα σε αυτά και τα αντικείμενα στα οποία αναφέρονται. 

Οι δείκτες, από την άλλη, προκύπτουν μέσα από την αναγνώριση μίας χρονικής ή 

φυσικής γειτνίασης ή συσχέτισης ανάμεσα σε ένα σημείο και ένα αντικείμενο. Τα 

σύμβολα, τέλος, βασίζονται σε μία τυπική ή συμβατική σχέση, που είναι ανεξάρτητη 

από τα φυσικά χαρακτηριστικά και τη χρονική συνεμφάνιση των σημείων και των 

                                                 
417 Sinha, C., “Theories of Symbolization and Development”, in A. Lock – R. C. Peters (eds.), 
Handbook of Human Symbolic Evolution  (Oxford, 1996), σελ. 484 
418 Ο όρος που χρησιμοποιείται από τον Peirce για τον ορισμό του συγκεκριμένου παράγοντα ως 
σκέψης που έρχεται ως επακόλουθο της απόδοσης νοήματος σε ένα σημείο είναι ‘interpretant’. Βλ. 
Hoopes, J., Peirce on Signs, ό.π., σελ. 7, 12 
419 Hoopes, J., Peirce on Signs, ό.π., σελ. 11-12 · Sinha, C., “Theories of Symbolization and 
Devalopment”, ό.π., σελ. 485 
420 Hoopes, J., Peirce on Signs, ό.π.,  σελ. 251-252 · Deacon, T., The Symbolic Species, ό.π., σελ. 70 
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αντικειμένων, η οποία όμως αναγνωρίζεται και γίνεται κοινά αποδεκτή από όλα τα 

μέλη που ανήκουν σε μία συγκεκριμένη συνάφεια.421  

Σύμφωνα με τον Peirce, κάθε ιδέα και σκέψη, πριν ακόμη εκφραστεί ρητά, 

αποτελεί εν γένει ένα μέσο επικοινωνίας422 και μετάδοσης νοήματος, το οποίο 

βασίζεται στη χρήση σημείων και δομείται από μία λογική όμοια με εκείνη, που 

διέπει όλες τις επικοινωνιακές διαδικασίες, που λαμβάνουν χώρα ανάμεσα στους 

ανθρώπους. Υπό αυτήν την οπτική, υποστήριξε ότι είναι δυνατό να εξεταστεί η 

λογική των διαδικασιών της σκέψης μέσω της μελέτης της παραγωγής των σημείων 

κατά την επικοινωνία.423

 Ωστόσο, τα αντικείμενα δεν είναι εκ φύσεως εικόνες, δείκτες ή σύμβολα, αλλά 

ερμηνεύονται ως τέτοια σε σχέση με την εμφάνισή τους, τις συσχετίσεις τους με άλλα 

αντικείμενα ή την ανάμειξή τους σε ένα σύστημα συμβατικών συνδέσεων μεταξύ 

σημείων. Με άλλα λόγια, η ερμηνεία τους βασίζεται σε μία γνωσιακή επαγωγική 

διαδικασία, που αναγνωρίζει και συμπεραίνει αφαιρετικά την αναφορική σχέση που 

συνδέει ένα σημείο με ένα αντικείμενο.424

 Κατ’ επέκταση, σύμφωνα με την προσέγγιση του Peirce, η αναγνώριση αυτών 

των μορφών συσχέτισης ενός σημείου με ένα αντικείμενο δεν αποτελούν αμοιβαία 

αποκλειόμενες εναλλακτικές ερμηνείες, αλλά συγκροτούν διαφορετικά ερμηνευτικά 

επίπεδα, που συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους. Έτσι, το ίδιο σημείο μπορεί να 

ερμηνεύεται ως εικόνα, δείκτης ή σύμβολο ανάλογα με τη γνωσιακή επαγωγική 

διαδικασία που το συσχετίζει με κάτι άλλο, καθώς η σύνδεσή του με ένα αντικείμενο 

ακολουθεί μία διαδοχική πορεία από το εικονικό στο δεικτικό και από το δεικτικό στο 

συμβολικό επίπεδο ερμηνείας.425  

Το εικονικό αποτελεί το πρώτο επίπεδο ερμηνείας της σχέσης ενός σημείου  

με ένα αντικείμενο. Η αναγνώριση μίας ομοιότητας ανάμεσα σε δύο αντικείμενα 

βασίζεται σε μία ερμηνευτική διαδικασία που αποτυγχάνει να κάνει μία διάκριση 

ανάμεσα σε αυτά και αναγνωρίζει το ένα ως εικονική αναπαράσταση του άλλου (π.χ. 

μία ανάγλυφη αναπαράσταση ενός κόρακα αναγνωρίζεται ως εικόνα του πουλιού 

κόρακα). Αυτή η διαδικασία βρίσκεται στη βάση της ερμηνευτικής ιεραρχίας.426

                                                 
421 Deacon, T., The Symbolic Species, ό.π., σελ. 70 
422 Hoopes, J., Peirce on Signs, ό.π., σελ. 6-7 · Για τον ορισμό του ‘σημείου’ από τον Peirce βλ. 
Hoopes, J., Peirce on Signs, ό.π., σελ. 239-240 
423 Deacon, T., The Symbolic Species, ό.π., σελ. 70-71 
424 Deacon, T., The Symbolic Species, ό.π., σελ. 71-72 
425 Deacon, T., The Symbolic Species, ό.π., σελ. 77 
426 Hoopes, J., Peirce on Signs, ό.π., σελ. 251-252 
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Ειδικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε εικόνες, κατά την καθημερινή 

διαδικασία της εξαρτημένης μάθησης, αποτελούν τη βάση για τη δεικτική ερμηνεία. 

Η φυσική γειτνίαση ή συνεμφάνιση δύο εικόνων ή αντικειμένων στο χώρο και το 

χρόνο οδηγεί στη θεμελίωση μίας σύνδεσης μεταξύ τους που διατηρείται στη μνήμη 

των ανθρώπων, οι οποίοι είναι σε θέση, όταν εντοπίζουν την παρουσία του ενός, 

ταυτόχρονα να προβλέπουν την ύπαρξη του άλλου, ακόμη και σε περιπτώσεις που 

μόνο το πρώτο είναι ορατό. Με τον τρόπο αυτό, η προβλέψιμη συνεμφάνιση δύο 

αντικειμένων έχει ως αποτέλεσμα την ερμηνεία του ενός ως δείκτη του άλλου. Η 

συγκεκριμένη ερμηνευτική απόκριση προκύπτει μέσα από νοητικές επαγωγικές 

διαδικασίες που ξεπερνούν την απλή αναγνώριση της ομοιότητας ανάμεσα στα 

αντικείμενα και τις εικόνες τους, προχωρώντας ακόμη περισσότερο στην παρατήρηση 

της συνεμφάνισης και ταυτόχρονης παρουσίας τους στο χώρο και το χρόνο (π.χ. η 

ανάγλυφη αναπαράσταση του κόρακα εμφανίζεται στο σχετικό μύθο ως δείκτης του 

αστερισμού του Κόρακα που δημιουργήθηκε από το αντίστοιχο πουλί).427

Όπως ακριβώς οι δείκτες εξαρτώνται από τις συσχετίσεις μεταξύ εικόνων, με 

έναν παρόμοιο τρόπο, οι σχέσεις των δεικτών αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για 

τη θεμελίωση της συμβολικής αναφοράς. Ωστόσο, το επόμενο βήμα της 

ερμηνευτικής διαδικασίας συνεπάγεται μία περισσότερο δύσκολη νοητική πράξη, 

καθώς η προστιθέμενη σχέση δεν είναι πλέον απλά η χωρο-χρονική συσχέτιση των 

αντικειμένων. Σε αντίθεση με την πιθανότητα της συνεμφάνισης, η συμβολική 

ερμηνεία προκύπτει μέσα από μία πολύπλοκη λειτουργία της σχέσης που δομείται 

ανάμεσα στο σημείο και άλλα σημεία.428  

Ο συμβολικός συνδυασμός σημείων δεν συμβαίνει μεμονωμένα, αλλά μπορεί 

να πραγματοποιηθεί και να σταθεροποιηθεί μόνο μέσα στο πλαίσιο ενός ήδη 

θεμελιωμένου συστήματος συμβόλων (π.χ. είναι κοινά αποδεκτό από τους 

Μιθραϊστές ότι η αναπαράσταση του Κόρακα είναι σύμβολο του αστερισμού του 

Κόρακα στα πλαίσια του συμβολικού συστήματος της ταυροκτονίας). Η ίδια η 

καθιέρωση ενός συμβολικού συστήματος συνδέεται με την αναγνώριση και 

θεμελίωση συμβατικών σχέσεων μεταξύ των σημείων, που δε βασίζονται στα φυσικά 

χαρακτηριστικά τους, αλλά αναγνωρίζονται και γίνονται αποδεκτές από όλα τα άτομα 

που ανήκουν σε μία συγκεκριμένη συνάφεια.429

                                                 
427 Deacon, T., The Symbolic Species, ό.π., σελ. 77-78 
428 Deacon, T., The Symbolic Species, ό.π., σελ. 92-93 
429 Deacon, T., The Symbolic Species, ό.π., σελ. 92-93 
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Υπό αυτήν την οπτική, οι συσχετίσεις και συνδέσεις ανάμεσα σε σημεία που 

προκύπτουν στο συμβολικό επίπεδο ερμηνείας δεν αποτελούν ένα περαιτέρω 

μαθησιακό βήμα, αλλά είναι υπόδηλα παρούσες στις συνδέσεις μεταξύ σημείων – 

δεικτών και αντικειμένων, καθώς, σύμφωνα με τον Deacon, η «διαδικασία 

ανακάλυψης της νέας συμβολικής σχέσης αποτελεί ένα γεγονός ανασυγκρότησης, 

κατά το οποίο οι προηγούμενες μαθημένες συνδέσεις ξαφνικά αντικρίζονται υπό ένα 

νέο φως και πρέπει να αναγνωριστούν εκ νέου με αναφορά του ενός σημείου σε 

σχέση με το άλλο».430 Ένα συμβολικό σύστημα επανακωδικοποιεί, έτσι, τις ήδη 

γνωστές συνδέσεις μεταξύ σημείων – δεικτών και αντικειμένων σε ένα υψηλότερου 

επιπέδου αναφορικό σύστημα, στο οποίο αυξάνεται ο αριθμός των δυνατών 

συσχετίσεων των σημείων, αφού κάθε σύμβολο μπορεί να αναφέρεται έμμεσα σε ένα 

ή περισσότερα αντικείμενα μέσω της αναφοράς του σε άλλα σύμβολα.431

 Όπως αναφέρει σχετικά ο Peirce, «η δομή του όλου συστήματος έχει μία 

σαφή και καθορισμένη εννοιολογική τοπολογία που καθορίζει τους τρόπους που τα 

σύμβολα τροποποιούν το ένα τις αναφορικές λειτουργίες του άλλου σε διαφορετικούς 

συνδυασμούς».432 Με τον τρόπο αυτό, τα σύμβολα δεν αποτελούν τυχαίες, αδόμητες 

συλλογές σημείων που αναφέρονται σε αντικείμενα, αλλά συγκροτούν συστηματικές 

ομάδες οργανωμένες με βάση υπόδηλες σταθερές αρχές που λειτουργούν ως μήτρα 

για περαιτέρω συμβολικές αναπαραστάσεις.433

Η συστηματική, συντακτική δομή της γλώσσας αποτέλεσε το βασικό σύστημα 

σημείων στο οποίο τόσο ο Peirce όσο και ο Deacon εφάρμοσαν τις θεωρίες τους για 

τη φύση των σημείων. Ωστόσο, η γλώσσα αποτελεί ένα μέρος των ανθρώπινων 

εξελικτικά ανεπτυγμένων συμβολικών συστημάτων, που παράγει κατ’ επέκταση άλλα 

συστήματα νοητικών αναπαραστάσεων, τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο ίδιο 

θεωρητικό πλαίσιο. Οι επικοινωνιακές πρακτικές των ανθρώπινων κοινωνιών, όπως 

είναι οι τελετουργίες, οι οπτικές τέχνες, τα τεχνουργήματα και οι τεχνικές ικανότητες, 

βασίζονται σε νοητικές αναπαραστάσεις που, σκόπιμα ή όχι, μεταφέρουν ένα νόημα. 

Το μέσο το οποίο μεταφέρει το νόημα μίας αναπαράστασης δεν περιορίζεται στο 

φυσικό περιβάλλον, αλλά περιλαμβάνει επίσης το ‘αναπαραστατικό περιβάλλον’434 

                                                 
430 Deacon, T., The Symbolic Species, ό.π., σελ. 93 
431 Deacon, T., The Symbolic Species, ό.π., σελ. 93 
432 Deacon, T., The Symbolic Species, ό.π., σελ. 99 
433 Deacon, T., The Symbolic Species, ό.π., σελ. 100 
434 Πρόκειται για μία εικόνα του περιβάλλοντος που διαμορφώνεται στο νου των ανθρώπων, όταν οι 
συμβολικές και γενικότερα νοητικές αναπαραστάσεις τους προβάλλονται στο φυσικό περιβάλλον και 
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που παράγουν στο νου των ανθρώπων τα συμβολικά συστήματα, τα οποία κατ’ 

επέκταση μπορούν να μεταβάλλουν και να μεταμορφώσουν τον αντιληπτό κόσμο. 

Υπό αυτό το πρίσμα, η φύση των συστημάτων των σημείων και των 

αναπαραστατικών τους σχέσεων δεν είναι ανεξάρτητη από τη φυσική και πολιτισμική 

συνάφεια μέσα στην οποία αναπτύσσονται.435

Υπό αυτήν την οπτική, η λατρεία του Μίθρα αποτελούσε την ιδιαίτερη 

συνάφεια μέσα στην οποία τα συστήματα των σημείων των μυστηρίων της 

συγκροτούνταν και γίνονταν αντιληπτά από τους μυημένους. Ιδιαίτερα, η 

εικονογραφία της ταυροκτονίας αποτελούσε ένα από αυτά τα συστήματα που 

μετέφεραν τις βασικές πεποιθήσεις και αρχές του Μιθραϊσμού. Την έλλειψη  αρχαίων 

μαρτυριών, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν σε μία κατανόηση του τρόπου με τον 

οποίο τα μέλη της μιθραϊκής κοινότητας ερμήνευαν την ταυροκτονία, μπορεί να 

εξισορροπήσει, κατά κάποιον τρόπο, η κατανόηση των νοητικών διαδικασιών που 

είχαν ως αποτέλεσμα την παραγωγή του ιδιαίτερου συμβολικού συστήματός της και η 

θεωρία του Peirce θα μπορούσε να παρέχει το θεωρητικό πλαίσιο για μία διερεύνηση 

της σταδιακής ερμηνείας των σημείων της και των μεταξύ τους αναφορικών σχέσεων. 

 

1.2 Το Σύστημα Σημείων της Ταυροκτονίας 
 

Η φυσική δομή της ταυροκτονίας ήταν ένα από τα κύρια συστήματα σημείων του 

Μιθραϊσμού, η οποία βρισκόταν τοποθετημένη στο στενό τοίχο του μιθραίου 

απέναντι από την είσοδο και είχε τη μορφή τοιχογραφίας ή αναγλύφου. Από τη θέση 

αυτή, η μορφή του Μίθρα που σκότωνε τον ταύρο κυριαρχούσε στο στενόμακρο 

λατρευτικό θάλαμο και προσέλκυε την προσοχή των μυημένων που εισέρχονταν στο 

μιθραίο. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πλειονότητα των μιθραίων η σκηνή εμφανίζει 

αξιοσημείωτη ομοιομορφία, με εξαίρεση κάποιες τοπικές δευτερεύουσες παραλλαγές 

στις λεπτομέρειες.436Ειδικότερα, η ταυροκτονία αναπαριστά τη σφαγή ενός ταύρου 

από έναν άνδρα ντυμένο με τη στερεότυπη ‘περσική’ ενδυμασία (αναξυρίδες, χιτώνα 

με μακριά μανίκια και φρυγικό σκούφο) ο οποίος ταυτιζόταν μέσα στη συνάφεια του 

                                                                                                                                            
μεταβάλλουν ή ενισχύουν το νόημα και τη σημασία που αποδίδουν οι άνθρωποι στον κόσμο που τους 
περιβάλλει. 
435 Sinha, C., “Theories of Symbolization and Devalopment”, ό.π., σελ.  483-484 
436 Clauss, M., The Roman Cult of Mithras, ό.π., σελ. 79 
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Μιθραϊσμού με το θεό Μίθρα.437 Στη σκηνή, ο Μίθρας έχει ακινητοποιήσει τον 

ταύρο στο έδαφος μπροστά από το στόμιο ενός σπηλαίου, έχοντας γονατίσει με το 

αριστερό του γόνατο πάνω στην πλάτη του ζώου, ενώ με το δεξί του πόδι συγκρατεί 

τους γλουτούς του. Συγχρόνως, με το αριστερό του χέρι έχει αρπάξει τα ρουθούνια 

του ταύρου και τραβάει το κεφάλι του προς τα πάνω, ενώ με το δεξί του χέρι βυθίζει 

ένα ξιφίδιο στο λαιμό του.438 Ένα στάχυ φυτρώνει από την ουρά του ζώου και ένας 

σκορπιός δαγκώνει τα γεννητικά του όργανα. Ένα σκυλί, ένα φίδι, ένα κοράκι και ένα 

ζευγάρι διδύμων ανδρών που κρατούν δάδες παραβρίσκονται επίσης στη σκηνή. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, υπάρχει επίσης ένα λιοντάρι και ένα κύπελλο, ιδιαίτερα στα 

μιθραία που έχουν βρεθεί στις περιοχές του Ρήνου και του Δούναβη. Προς τα πάνω, 

στην αριστερή γωνία αναπαριστάται επίσης μία αντρική μορφή με τέθριππο άρμα και 

στη δεξιά γωνία μία γυναικεία μορφή με συνωρίδα, που την τραβούν δύο βόδια 

(εικόνα 27).439

 Σε μία πρώτη ερμηνευτική προσπάθεια, οι μορφές που απεικονίζονται στη 

σκηνή μπορούν να θεωρηθούν ως σημεία-εικόνες, καθώς μοιάζουν εμφανισιακά με 

αυτό στο οποίο αναφέρονται. Η σφαγή του ταύρου αποτελούσε ένα από τα πιο 

σημαντικά κατορθώματα του Μίθρα, που έλαβε χώρα μπροστά σε ένα σπήλαιο 

παρόμοιο με αυτό που αποτελεί το φόντο της αναπαράστασης. Οι ομάδες των ζώων, 

που απεικονίζονται, είναι επίσης οι εικόνες ζώων που ήταν παρόντα, όταν ο Μίθρας 

σκότωσε τον ταύρο.440 Στη σκηνή μπορούν επίσης να αναγνωριστούν τα εικονικά 

σημεία του σίτου και του κυπέλλου, όπως επίσης και οι μορφές του Καύτη και του 

Καυτοπάτη που κρατούν αντίστοιχα μία σηκωμένη και μία χαμηλωμένη δάδα. 

Προφανώς, οι μυημένοι που συμμετείχαν στα μυστήρια, τα οποία λάμβαναν χώρα 

στο μιθραίο, θα μπορούσαν να αναγνωρίζουν επαγωγικά αυτά τα σημεία και να τα 

ερμηνεύουν ως εικόνες φυσικών όντων και αντικειμένων που παραβρίσκονταν κατά 

την πράξη της ταυροκτονίας. Ωστόσο, φαίνεται επίσης εύλογο ότι οι γνωσιακές 

επαγωγικές διαδικασίες στο νου των μυημένων δεν σταματούσαν στην αναγνώριση 

της ομοιότητας ανάμεσα στα σημεία που συμπεριλαμβάνονταν στη σκηνή και τα 

φυσικά αντικείμενα (όντα ή πράγματα) στα οποία αυτά αναφέρονταν. 

 Ξεπερνώντας, συνεπώς, ένα πρώτο εικονικό επίπεδο αναφοράς, οι μελετητές, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, έχουν συσχετίσει τα σημεία της ταυροκτονίας με 
                                                 
437 Rives, J., Religion in the Roman Empire, ό.π., σελ. 163 
438 Clauss, M., The Roman Cult of Mithras, ό.π ,σελ. 79 
439 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 31 
440 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 192 
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αστρολογικές και αστρονομικές ενότητες και στοιχεία. Σύμφωνα με την προσέγγιση 

του Beck ειδικότερα, τα σημεία της σκηνής της ταυροκτονίας δηλώνουν ουράνια 

σώματα και αρθρώνουν ένα ιδίωμα, το οποίο αποτελεί μία μορφή της γλώσσας της 

αστρονομίας και της αστρολογίας, όπως είχε αναπτυχθεί στα πλαίσια του ελληνο-

ρωμαϊκού πολιτισμού. Υπό την οπτική των ανθρώπων της εποχής, τα αστέρια και τα 

ουράνια σώματα ή οι θεοί μέσω αυτών επικοινωνούσαν με τους ανθρώπους σε μία 

παράξενη γλώσσα, την οποία μπορούσαν να ερμηνεύσουν μόνο οι αστρονόμοι και οι 

αστρολόγοι. Αυτή η γλώσσα ήταν ενσωματωμένη στη δομή της ταυροκτονίας 

διαρθρωμένη σύμφωνα με ένα αστρικό ιδίωμα που διαπότιζε όλα τα συστήματα 

σημείων του Μιθραϊσμού.441 Στα πλαίσια ακριβώς αυτής της ‘ομιλούμενης’ στα 

μυστήρια αστρικής γλώσσας, κάθε σημείο της εικονογραφίας σήμαινε ένα 

συγκεκριμένο ουράνιο σώμα, αστέρι ή αστερισμό σε ένα δεικτικό επίπεδο αναφοράς.  

 Ειδικότερα, η εικόνα του ταύρου, που κυριαρχούσε στη σκηνή, αναφερόταν 

στον αστερισμό του Ταύρου. Ο Καύτης και ο Καυτοπάτης ως δίδυμοι μπορούν να 

θεωρηθούν ότι αναφέρονταν στον αστερισμό των Διδύμων. Επιπλέον, καθώς 

βρίσκονταν στα περιθώρια της σκηνής και σε ορισμένες περιπτώσεις έφεραν ή 

συνδέονταν στενά με το κεφάλι ενός ταύρου442 και ένα σκορπιό αντίστοιχα, μπορούν 

επίσης να θεωρηθούν ότι υποδήλωναν τον αστερισμό του Ταύρου στα δεξιά και τον 

αστερισμό του Σκορπιού στα αριστερά.443 Το σημείο του σκύλου φαίνεται ότι 

αναφερόταν στον αστερισμό του Μικρού444 ή Μεγάλου Κυνός445. Το σημείο του 

φιδιού δήλωνε τον αστερισμό της Ύδρας, ενώ το κοράκι υποδείκνυε τον αστερισμό 

του Κόρακα446. Το λιοντάρι σήμαινε τον αστερισμό του Λέοντα. Το μεγάλο κύπελλο 

                                                 
441 Αναφέρθηκε ήδη ότι ο Beck (The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ.  7, 
153) χρησιμοποιεί για αυτό το ιδίωμα τον όρο ‘star -talk’. Ο Gordon (“Authority, Salvation and 
Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 50) επίσης υποστηρίζει την ύπαρξη ενός 
αστρονομικού ιδιώματος που χρησιμοποιούνταν στα μιθραϊκά μυστήρια και παραπέμπει σε 
προγενέστερο άρθρο του Beck.  
442 Όπως για παράδειγμα στο CIMRM 694 (Bolognia) (Vermaseren, M.J. Corpus inscriptionum et 
monumentorum religionis Mithriacae  (Hague, 1956-1960), όπου ο Καύτης αναπαριστάται με το 
κεφάλι ενός ταύρου στα πόδια του, ενώ στα αριστερά του υπάρχει η συμβατική αναπαράσταση 
αναπτυσσόμενων φυτών. Βλ. Gordon, R. L., “The sacred geography of a Mithraeum”, ό.π.,123 
443 Η σύνδεση του Καύτη με τον Ταύρο και του Καυτοπάτη με το Σκορπιό είναι εμφανής και στα 
CIMRM 335 και 693 · βλ. Gordon, R. L., “The sacred geography of a Mithraeum”, ό.π., 148. Ο παρών 
συσχετισμός μπορεί να διαγνωστεί στις περιπτώσεις εκείνες που οι Δαδοφόροι λειτουργούν μέσα στα 
πλαίσια της σκηνής της ταυροκτονίας και όχι στην ευρύτερη συνάφεια του μιθραίου · βλ. Gordon, R. 
L., “Authority, Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 56 
444 Αστερισμός ανατολικά του Ωρίωνα. 
445 Αστερισμός νότια του Ωρίωνα. 
446 Αστερισμός κοντά στην Παρθένο. 
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με τις δύο λαβές έδειχνε τον αστερισμό του Κρατήρα.447 Στα μιθραία, που έχουν 

βρεθεί στις επαρχίες του Ρήνου και του Δούναβη, αναπαριστάται επίσης ένα λιοντάρι 

να βυθίζεται μέσα στον κρατήρα, μορφή που μπορούσε να σημαίνει το αγγείο του 

Υδροχόου. Το στάχυ στην άκρη της ουράς του ταύρου υποδήλωνε τον αστερισμό του 

Στάχυος448, που ισοδυναμούσε με το στάχυ στο χέρι της Παρθένου και, με τον τρόπο 

αυτό αναφερόταν, στον αστερισμό της Παρθένου.449 Η ανδρική μορφή με το 

τέθριππο άρμα αποτελούσε δείκτη του Ηλίου, ο οποίος διατρέχει τον ουρανό, ενώ η 

γυναικεία μορφή με τη συνωρίδα υποδείκνυε τη Σελήνη. Τέλος, σύμφωνα με ένα 

εδάφιο από το Περί ”Aντρου του Πορφύριου450, το οποίο υποδηλώνει ότι το σπήλαιο 

γενικά ισοδυναμούσε για του Μιθραϊστές με το σύμπαν, η σπηλιά μπροστά από την 

οποία ο Μίθρας σκοτώνει τον ταύρο μπορούσε να θεωρηθεί ότι υποδείκνυε ολόκληρη 

την ουράνια σφαίρα, η οποία σημαινόταν επίσης και από τον διάφανο ανεμίζοντα 

μανδύα του Μίθρα.451

 Υπό αυτήν την οπτική, τα σημεία που συνέθεταν τη σκηνή της ταυροκτονίας 

ήταν δείκτες των αστερισμών που τοποθετούνταν στον ουρανό. Ωστόσο, η εξήγηση 

της συγκεκριμένης θέσης και διάταξής τους, καθώς και του ιδιαίτερου ρόλου που 

έπαιζαν στη σκηνή δεν εξαντλούνταν μέσω της εξήγησης της σημασίας κάθε 

μεμονωμένου σημείου χωριστά. Αντίθετα, τα σημεία αποκτούσαν το ιδιαίτερο νόημά 

τους στα πλαίσια του αστρικού ιδιώματος της σκηνής, μέσω της σύνδεσης του ενός 

με το άλλο, και συγκροτούσαν ένα συμβολικό σύστημα το οποίο ενσωμάτωνε τις 

λογικές αρχές που οργάνωναν το αστρολογικό μοντέλο του ελληνο-ρωμαϊκού 

κόσμου.452

 Συνεπώς, η συγκεκριμένη σύνθεση και δομή της σκηνής της ταυροκτονίας θα 

μπορούσε να κατανοηθεί και πάλι με βάση το πτολεμαϊκό κοσμολογικό μοντέλο, το 

οποίο, όπως υποστηρίχθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, επηρέαζε και διαμόρφωνε 
                                                 
447 Σε κάποια μιθραία υπάρχει ένας κρατήρας στο δάπεδο πάνω στον άξονα που συνδέει τους δύο 
ισημερινούς, σε ορισμένες περιπτώσεις ακριβώς στο σημείο που ο άξονας αυτός τέμνεται από τον 
άξονα των ηλιοστασίων, σε κάποιες άλλες λίγο πιο πάνω, προς τη λατρευτική κόγχη · Gordon, R. L., 
“Authority, Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 58. Για μία ανάλυση και 
ερμηνεία της θέσης του κρατήρα μέσα στο μιθραίο βλ. Gordon, R. L., “The sacred geography of a 
Mithraeum”, ό.π., 120-123 
448 Ο αστερισμός του Στάχυος είναι αστέρι που ανήκει στον αστερισμό της Παρθένου. 
449 Για μια εξαιρετικά συνοπτική και συμπυκνωμένη παρουσίαση των συσχετισμών βλ. Beck, R. L., 
“In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π., σελ. 269 
450 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 6, 8-9 
451 Ο διάφανος μανδύας του Μίθρα πίσω από τον οποίο διακρίνονται τα αστέρια και το ουράνιο 
στερέωμα διακρίνεται σε ζωγραφικές απεικονίσεις της σκηνής όπως στην περίπτωση της τοιχογραφίας 
με τη σκηνή της ταυροκτονίας από το Marino (εικόνα 28) · Beck, R. L., “In the Place of the Lion: 
Mithras in the Tauroctony”, ό.π., σελ. 276 
452 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 192 
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σε σημαντικό βαθμό τα εννοιολογικά συστήματα των ανθρώπων της εποχής και 

καθόριζε τις βασικές εικόνες και υποθέσεις τους για τον κόσμο στη συμπαντική του 

διάσταση. 

 Σύμφωνα, λοιπόν, με την εικόνα και δομή των ουρανίων σφαιρών, όπως 

διαμορφωνόταν και γινόταν αντιληπτή στα πλαίσια του πτολεμαϊκού κοσμοειδώλου, 

θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι μορφές που συνέθεταν τη σκηνή της ταυροκτονίας 

λειτουργούσαν ως αστρικά σημεία που όριζαν μία συγκεκριμένη περιοχή του 

ουρανού, ενώ οι μεταξύ τους συσχετίσεις συγκροτούσαν ένα συμβολικό σύστημα που 

διέπονταν από τις σταθερές αρχές της αστρικής γλώσσας η οποία προσέδιδε σε κάθε 

σύμβολο μία ιδιαίτερη σημασία.453

 Έτσι, σύμφωνα με το συγκεκριμένο αστρικό ιδίωμα – όπως άλλωστε 

επιβεβαιώνει και η αναθηματική επιγραφή DEO SOLI INVICTO MITHRAE454 – η μορφή 

του Μίθρα στο κέντρο της σύνθεσης συμβόλιζε τον Ήλιο. Η αναπαράσταση του 

ταύρου αποτελεί ένα πολύσημο σημείο, το οποίο σήμαινε βέβαια τον αστερισμό του 

Ταύρου, αλλά συγχρόνως μπορούσε να αποτελεί ένα σύμβολο της Σελήνης. Μία 

τέτοια συμβολική διάσταση υποδηλώνεται από ένα χωρίο του Πορφύριου, Περί 

”Aντρου 18455, στο οποίο ο Ταύρος αναφέρεται ως η ‘εξύψωση’ της Σελήνης. 

Σύμφωνα με το αντίστοιχο αστρολογικό σύστημα, κάθε πλανήτης έχει ένα σημείο του 

ζωδιακού κύκλου στο οποίο είναι ισχυρός και ένα άλλο, στην αντίθετη ακριβώς θέση, 

όπου είναι αδύναμος. Αυτά τα κατανεμημένα τμήματα του ζωδιακού αποτελούν τα 

σημεία ‘εξύψωσης’ και  ‘ταπείνωσης’ κάθε πλανήτη. Στα πλαίσια αυτά, ο αστερισμός 

του Ταύρου αποτελούσε το σημείο ‘εξύψωσης’ της Σελήνης, ενώ το ζώδιο του 

Σκορπιού ήταν το σημείο ‘ταπείνωσής’ της. Η συμπλοκή του Μίθρα με τον Ταύρο 

συμβόλιζε τη συνεμφάνιση του ήλιου και της σελήνης, ενώ η νίκη του Μίθρα 

ισοδυναμούσε με το θρίαμβο του Ήλιου έναντι της Σελήνης.456

 Ωστόσο, πέρα από το συμβολισμό του Μίθρα και του ταύρου, έκδηλα 

σύμβολα του Ήλιου και της Σελήνης με τα άρματά τους τοποθετούνταν στην 

                                                 
453 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ.  194-195 
454 Η συγκεκριμένη επίκληση αποτελούσε τυπική αναφορά στις αφιερώσεις των Μιθραϊστών και 
ισοδυναμούσε με το λατρευτικό τίτλο του Μίθρα. Βλ. Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in 
the Roman Empire,  ό.π.,σελ.   5 
455 Πορφύριος, Περί ”Aντρου, 18, 3-4: «™peˆ taàroj m�n Sel»nh kaˆ Ûywma Sel»nhj Ð taàroj …»: 
η προφανής σχέση του Μίθρα με τον Ήλιο θεμελιώνει μία παράλληλη σχέση του ταύρου με τη 
Σελήνη. Βλ. Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π., σελ.  275 · Beck, 
R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 198   
456 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 197-198 
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αριστερή και δεξιά πάνω γωνία της σκηνής αντίστοιχα.457 Η παρουσία αυτών των 

μορφών στη σκηνή, στην οποία ήδη περιλαμβάνονται υπόδηλα σύμβολα του ήλιου 

(Μίθρας) και της σελήνης (ταύρος), θα μπορούσε να θεωρηθεί ως περιττή ή 

αντιφατική. Ωστόσο, από τη στιγμή που το αστρικό ιδίωμα λειτουργούσε ως ένα 

είδος γλώσσας, αναφερόταν στο νόημα των σημείων και όχι στη φυσική τοποθέτησή 

τους σε ένα οντολογικό – θεολογικό επίπεδο. Υπό αυτήν την οπτική, οι μορφές του 

Ήλιου και του Μίθρα μπορούσαν συγχρόνως να συμβολίζουν τον ήλιο, όπως και οι 

μορφές της Σελήνης και του ταύρου μπορούσαν και οι δύο να αποτελούν σύμβολα 

του φεγγαριού.458

 Σύμφωνα με τον Beck, υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να 

‘αναγνωστεί’ το συμβολικό σύστημα της ταυροκτονίας. Ακολουθώντας τον πρώτο 

τρόπο, η σκηνή μπορεί να θεωρηθεί ως ένας χάρτης του ουρανού, ενώ σύμφωνα με 

τον δεύτερο ως μία θέαση ενός συγκεκριμένου τμήματος του ουράνιου θόλου.459 Και 

στις δύο περιπτώσεις, πάντως, το αστρικό πεδίο στο οποίο εστιάζει η σκηνή είναι ο 

ζωδιακός κύκλος ή η εκλειπτική και όχι ο ισημερινός, αφού η εκλειπτική είναι αυτή 

που ορίζει την πορεία του ήλιου και των άλλων πλανητών, ενώ πάνω της βρίσκονται 

τα τέσσερα τροπικά σημεία, οι ισημερίες και τα ηλιοστάσια, όπου τοποθετείται τόσο 

ο Μίθρας όσο και οι πάρεδροί του, ο Καύτης και ο Καυτοπάτης.460

 Διαβάζοντας την ταυροκτονία ως αστρικό χάρτη, η τοποθέτηση των σημείων 

της μέσα στη σκηνή φαίνεται να αντιστοιχεί στις σχετικές θέσεις των σημαινόμενων 

αστερισμών στον ουρανό (εικόνα 29). Όπως και σε έναν χάρτη της γης, ο Βορράς 

βρίσκεται στην κορυφή της σκηνής και ο Νότος στη βάση της. Στην περίπτωση αυτή, 

οι δαδοφόροι στα περιθώρια της σκηνής συμβολίζουν πιο ξεκάθαρα τους 

αστερισμούς του Ταύρου και του Σκορπιού που ορίζουν το επιθυμητό αστρικό πεδίο, 

χωρίς, ωστόσο, να χάνουν τη σημασία τους ως σύμβολο των Διδύμων. Υπό αυτήν την 

οπτική, η ανατολική πλευρά της σκηνής βρίσκεται στα αριστερά και η δυτική στα 

δεξιά. Οι πέντε σημαινόμενοι αστερισμοί του Ταύρου, των Διδύμων, του Λέοντα, της 
                                                 
457 Για τις αναπαραστάσεις του ήλιου και της σελήνης γενικότερα στη μιθραϊκή εικονογραφία βλ. 
CIMRM 148, 164, 172, 173, 174, 180, 181, 204.88, 89, 835, 1012, 1083A5, 1149, 1206, 1283, 1306, 
1314, 1400, 1458, 1468, 1472, 1512, 1523, 1641, 1656, 1683, 1306, 1314, 1400, 1458, 1468, 1472, 
1512, 1523, 1641, 1656, 1665, 1683, 1701, 1704, 1721, 1727, 1740, 1806, 1816, 1849, 1859, 1893, 
1902, 1907, 1910, 1973, 1975, 2000, 2001, 2006, 2026, 1062.  
458 Τα σύμβολα είναι πολύσημα, εξαιτίας των απεριόριστων δυνατοτήτων συσχέτισης και συνδυασμού 
τους, αφού ένα σημείο μπορεί να συμβολίζει πολλά αντικείμενα, όπως και το ίδιο αντικείμενο μπορεί 
να δηλώνεται με διαφορετικά σύμβολα μέσα στο ίδιο πλαίσιο. Βλ. Deacon, T., The Symbolic Species, 
ό.π.  / σελ. 100 · Beck, R. L., “Astral Symbolism in the Tauroctony”, ό.π., σελ. 255.  
459 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 200 
460 Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π., σελ. 282 
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Παρθένου και του Σκορπιού αποτελούν το μισό τμήμα του ζωδιακού κύκλου, 

χωρίζοντας τον ουρανό σε διαδοχικούς τομείς 30º ο καθένας, και εκτείνονται στη 

σκηνή από τον Ταύρο στα δεξιά ως το Σκορπιό στα αριστερά. Η τοποθέτηση του 

Μίθρα-Ήλιου στο κέντρο της σκηνής ανάμεσα στους δαδοφόρους και η συσχέτισή 

του με το σημείο του Λέοντα, που βρίσκεται στο κέντρο ακριβώς ανάμεσα στον 

Ταύρο και το Σκορπιό, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ορίζει το πέρασμα του ήλιου 

από το ζωδιακό τομέα του Λέοντα, που αποτελούσε το ζωδιακό οίκο του Ήλιου, κατά 

το τελευταίο τρίτο του Ιουλίου και τα δύο πρώτα τρίτα του Αυγούστου.461 Σε 

συνδυασμό με τον καθορισμό της θέσης του ήλιου στο Λέοντα, μπορεί να καθοριστεί 

και η θέση της σελήνης, που συμβολίζεται από τη μορφή του ταύρου, στον αστερισμό 

του Καρκίνου, που αποτελούσε το ζωδιακό της οίκο.462  

Κατ’ επέκταση, σε σχέση με τις σημασίες των άλλων σημείων, το σκυλί στη 

συγκεκριμένη συνάφεια φαίνεται να συμβολίζει τον αστερισμό του Μικρού Κυνός 

αντί του Μεγάλου Κυνός, ο οποίος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τους 

υπόλοιπους σημαινόμενους αστερισμούς, ενώ ο κρατήρας συμβολίζει τον αντίστοιχο 

αστερισμό του Κρατήρα και όχι τον Υδροχόο. Οι τέσσερις αστερισμοί, που δεν 

ανήκουν στο ζωδιακό κύκλο (δηλαδή του Μικρού Κυνός, της Ύδρας, του 

Κρατήρα463 και του Κόρακα464) αναπαριστούν τα νότια ‘παρανατέλλοντα’465 των 

ζωδιακών αστερισμών.466

                                                 
461 Ο ήλιος περνούσε από τον αστερισμό του Λέοντα κατά την πιο ζεστή περίοδο του έτους και γι’ 
αυτό θεωρήθηκε ως ο καταλληλότερος αστερισμός για να οριστεί ως οίκος του ήλιου. Α„λιανός 
Κλαύδιος, Per… zówn „diÒthtoj, 12. 7. 21-23: «™peid¾ d� ¥gan purîdšj ™sti, o�kon `Hl…ou fasˆn 
e�nai· kaˆ Ótan ge Ï ˜autoà qermÒtatoj kaˆ qereiÒtatoj Ð ¼lioj, lšonti aÙtÕn pel£zein fas…. 
…». Για τη σύνδεση του Μίθρα με τον Ήλιο στο Λέοντα βλ. Beck, R. L., “In the Place of the Lion: 
Mithras in the Tauroctony”, ό.π., σελ. 274-291·  Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the 
Roman Empire,  ό.π., σελ. 215 
462 Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π., σελ. 288 
463 Στον πραγματικό ουρανό ο αστερισμός του Κρατήρος είναι παρακείμενος του αστερισμού της 
Ύδρας και του Κόρακα. Μάλιστα στο μιθραίο των Εφτά Πυλών στην Όστια υπάρχει μία μωσαϊκή 
αναπαράσταση στο δάπεδο ενός κρατήρα που έχει στις δύο πλευρές του ένα κοράκι και ένα φίδι 
(εικόνα 30). Βλ. Gordon, R. L., “Authority, Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π.,  
σελ. 59 
464 Ο αστερισμός του Κόρακα, όπως τα αληθινά κοράκια, σηματοδοτεί τη μετάβαση από την πιο ζεστή 
περίοδο του έτους, όταν ο ήλιος βρίσκεται στο Λέοντα, στην αρχή του φθινοπώρου, όταν ο ήλιος 
περνά στην Παρθένο. Βλ. Gordon, R. L., “Reality, Evocation and Boundary in the Mysteries of 
Mithras”, ό.π.,  74 
465 Ο όρος ‘παρανατέλλων’ σημαίνει ότι ένας αστερισμός ανατέλλει και δύει την ίδια στιγμή με 
κάποιον άλλον. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τους αστερισμούς βόρεια και νότια του ζωδιακού που 
ανατέλλουν και δύουν συγχρόνως με τους αντίστοιχους ζωδιακούς αστερισμούς. Λίστες με 
παρανατέλλοντες αστέρες χρησιμοποιούνταν αρχικά ως ημερολογιακά εργαλεία και απέκτησαν 
ιδιαίτερη αστρολογική σημασία, καθώς βοηθούσαν στον υπολογισμό του χρόνου ανατολής και δύσης 
των ζωδιακών αστερισμών, όταν αυτοί δεν ήταν ορατοί και δεν μπορούσαν να παρατηρηθούν στον 
ουρανό. Έτσι, για παράδειγμα ο Κρατήρ ήταν παρανατέλλοντας αστερισμός του Λέοντα, ο Κόρακας 
της Παρθένου κοκ. Βλ. Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π.,  σελ. 
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 Αν και ‘διαβάζοντας’ την ταυροκτονία ως αστρικό χάρτη φαίνεται να μοιάζει 

με τους αντίστοιχους γεωγραφικούς, η θεώρησή της ως μία θέαση του ουρανού 

συνεπάγεται μία διαφορετική οπτική σε σύγκριση με τη θέαση ενός γήινου τοπίου. 

Όταν κάποιος ατενίζει προς την ίδια κατεύθυνση σε έναν τόπο από μία συγκεκριμένη 

οπτική γωνία, η θέα της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής παραμένει η ίδια. 

Αντίθετα, η ουράνια θέα συνεχώς μεταβάλλεται και γεμίζει με διαφορετικά ουράνια 

σώματα, καθώς αυτά ανατέλλουν και δύουν κατά τη διάρκεια της εικοσιτετράωρης 

περιστροφής τους γύρω από τη γη. Υπό αυτήν την οπτική, η ταυροκτονία θα 

μπορούσε να ειδωθεί ως ένα παράθυρο προς τον ουρανό, από το οποίο είναι ορατοί οι 

σημαινόμενοι αστερισμοί σε μία συγκεκριμένη εποχή του έτους και σε ένα 

συγκεκριμένο χρονικό σημείο της ημέρας ή νύχτας (εικόνα 31).467

 Η ουράνια θέαση της σκηνής αναπαριστάται σαν μία ενατένιση προς το νότο 

και τα τέσσερα σημεία της ορίζονται από τον ορίζοντα στη βάση της, το ζενίθ στην 

κορυφή της, την ανατολή στα αριστερά και τη δύση στα δεξιά της. Στην αριστερή / 

ανατολική πλευρά, ανατέλλει ο αστερισμός του Σκορπιού, ο οποίος περιβάλλεται από 

τους ζωδιακούς αστερισμούς του Ζυγού, της Παρθένου και του Λέοντα και τα 

παρανατέλλοντά τους, την Ύδρα, τον Κόρακα, τον Κρατήρα και τον Μικρό Κύνα. 

Αντίστοιχα, στη δεξιά / δυτική πλευρά της, δύει ο αστερισμός του Ταύρου και 

ακολουθείται από τους ζωδιακούς αστερισμούς των Διδύμων, του Λέοντα και της 

Παρθένου και τα παρανατέλλοντά τους, τον Μεγάλο Κύνα, τον Μικρό Κύνα, την 

Ύδρα, τον Κρατήρα και τον Κόρακα. Ο Μίθρας βρίσκεται στο κέντρο της σκηνής και 

συμβολίζει το μεσουράνημα του Ήλιου στο αποκορύφωμα του ημερήσιου ταξιδιού 

του από την ανατολή του στα αριστερά προς τη δύση του στα δυτικά.468 Αυτή η 

συγκεκριμένη διάταξη των αστερισμών στον πραγματικό ουρανό ήταν αόρατη την 

ημέρα, εξαιτίας της λάμψης του ηλίου, κατά τη διάρκεια του ηλιακού ταξιδιού από 

τον Ταύρο την άνοιξη στο Σκορπιό το φθινόπωρο. Ωστόσο, μπορούσε να γίνει ορατή 

το χειμώνα και ειδικότερα κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, 

όταν σημειωνόταν γύρω στα μεσάνυχτα το μεσουράνημα του Καρκίνου και του 

Λέοντα.469

                                                                                                                                            
270 · Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 263 · Gordon, R. 
L., “Authority, Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 59 
466 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 196-197, 200 
467 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 200 
468 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 215 
469 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 200-201 
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 Σύμφωνα με την προσέγγιση του Beck, ‘διαβάζοντας’ την αστρική γλώσσα 

της ταυροκτονίας από αριστερά / ανατολικά προς δεξιά / δυτικά υποδηλώνεται η 

κατεύθυνση της ημερήσιας κίνησης του σύμπαντος που ολοκληρώνεται σε είκοσι 

τέσσερις ώρες. Υπό αυτήν την προοπτική, τα ουράνια σώματα εμφανίζονται να 

ανατέλλουν στα αριστερά, να μεσουρανούν στο κέντρο της σκηνής και να δύουν στα 

δυτικά ορίζοντας διαφορετικά χρονικά επίπεδα: το αριστερά ισοδυναμεί με νωρίτερα 

χρονικά διαστήματα και το δεξιά με αργότερα.470

 Αντίθετα, η ‘ανάγνωση’ της αστρικής γλώσσας της ταυροκτονίας από δεξιά / 

δυτικά προς αριστερά / ανατολικά αντιστοιχεί περισσότερο υπόδηλα στην 

κατεύθυνση της πλανητικής κίνησης. Ειδικότερα, η ηλιακή και σεληνιακή κίνηση 

γύρω από τη γη προσδιορίζει την εναλλαγή των μηνών και των εποχών και, από 

αυτήν την οπτική γωνία, ο χρόνος ρέει στη σκηνή από τα δεξιά προς τα αριστερά. 

Αυτή η φαινομενική αντίφαση στον καθορισμό του χρόνου είναι ένα ζήτημα 

διαφορετικών νοημάτων, που στην αστρική γλώσσα του Μιθραϊσμού μπορούν να 

μεταφέρονται συγχρόνως.471

 Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ταυροκτονία αναπαριστούσε στο σύνολό της το 

ορατό ημισφαίριο και όλα όσα μπορούσε να δει κανείς πάνω από τον ορίζοντα σε μία 

δεδομένη στιγμή.472 Κατ’ επέκταση, καθώς οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις των 

ουρανίων σωμάτων ήταν αυτές που αποτελούσαν το σημείο αναφοράς για τον 

προσδιορισμό του χρόνου, η ταυροκτονία χαρτογραφώντας ή δείχνοντας το ζωδιακό 

κύκλο και τα φωτεινά αστρικά σώματα λειτουργούσε ως ένα μέσο αντίληψης όχι 

μόνο του κοσμικού χώρου, αλλά και του χρόνου. Οι αρχαίοι μετρούσαν το χρόνο 

παρατηρώντας την πορεία του ήλιου, αλλά και την ανατολή και δύση των άλλων 

αστέρων, τις φάσεις των οποίων μπορούσαν να προσδιορίσουν με ακρίβεια και να 

κωδικοποιήσουν σε ημερολόγια.473

 Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις, ο Stanley Insler, όπως ήδη έχει αναφερθεί, 

υποστήριξε ότι η ταυροκτονία μπορούσε να θωρηθεί ως ένα είδος ημερολογίου στο 

οποίο τα σύμβολα των αστέρων παρατάσσονταν από δεξιά προς αριστερά με βάση τη 

                                                 
470 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π , σελ. 203-204 
471 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π., σελ. 204-205 
472 Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π., σελ. 282 
473 Η παρατήρηση των περιόδων κατά τις οποίες οι υπόλοιποι αστέρες ήταν για πρώτη και για 
τελευταία φορά ορατοί αποτελούσε έναν έμμεσο τρόπο υπολογισμού της πορείας του ήλιου, καθώς η 
ορατότητα ενός αστέρα εξαρτιόταν από την απόστασή του από τον ήλιο. Για περισσότερες 
λεπτομέρειες για τις τέσσερις φάσεις των αστέρων βλ. Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras 
in the Tauroctony”, ό.π.,  σελ.  284 
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διαδοχική ανατολή και δύση τους κατά τη διάρκεια του έτους στα πλαίσια της 

κίνησης του σύμπαντος.474 Σύμφωνα με τη δική του οπτική, η διάταξη των 

αστερισμών στην ταυροκτονία από τα αριστερά προς τα δεξιά (δυτικά προς 

ανατολικά) αντιστοιχούσε ημερολογιακά στο μήνα Απρίλιο και χρονικά στη στιγμή 

κατά την οποία ο Ταύρος γινόταν για τελευταία φορά κατά τη διάρκεια του έτους 

ορατός μετά το ηλιοβασίλεμα. Ο David Ulansey475, από την άλλη, υποστήριξε ότι η 

ταυροκτονία αναπαριστούσε την εικόνα που παρουσιάζει ο ουρανός κατά το μήνα 

Νοέμβριο, όταν ο αστερισμός του ταύρου δύει ακριβώς πριν την ανατολή του 

ηλίου.476

 Οι προσεγγίσεις των δύο παραπάνω ερευνητών έχουν δεχτεί έντονες κριτικές, 

ωστόσο, όπως σημειώνει ο Beck, θα μπορούσαν να ισχύσουν μέσα στο πλαίσιο μίας 

γενικότερης θεωρίας της ταυροκτονίας, η οποία υποδηλώνει διάφορες χρονικές 

περιόδους και εποχές κατά τη διάρκεια του ετήσιου κύκλου, αλλά πρωταρχικά 

αναπαριστά τον ετήσιο κύκλο στο σύνολό του.477

 Στο συμβολικό σύστημα της ταυροκτονίας, τα σημεία αποκτούν τα πολύσημα 

νοήματά τους μέσω πολύπλευρων συσχετισμών του ενός με το άλλο, οι οποίες, 

σύμφωνα με τη θεωρία του Peirce, μπορούν να είναι πολλαπλές και αναρίθμητες στο 

συμβολικό επίπεδο αναφοράς. Η λειτουργία τους ως αστρικά σύμβολα που 

προσδιορίζουν μία συγκεκριμένη περιοχή του ουρανού έχει τονιστεί από πολλούς 

μελετητές, που, όπως αναφέρθηκε, ερμήνευσαν τη σκηνή της ταυροκτονίας με 

αναφορά στην ελληνιστική και ρωμαϊκή αστρολογία. Ωστόσο, οι εσωτερικές 

επαγωγές που μπορούν να εξαχθούν από τη δομή και σύνθεση της ταυροκτονίας 

αποτελούν σε ένα σημαντικό βαθμό εύλογες υποθέσεις εργασίας που είναι δύσκολο 

να επιβεβαιωθούν, καθώς οι αρχαίες μαρτυρίες είναι πενιχρές. Μία κατανόηση των 

περιεχομένων νοημάτων τους μπορεί, ωστόσο, να συμπληρωθεί μέσω της 

διερεύνησης των διαδικασιών που είχαν ως αποτέλεσμα τω μετάδοση των κύριων 

αρχών και πεποιθήσεων της λατρείας μέσα στο πλαίσιο των μυστηρίων. 

 

 

 

 
                                                 
474 Βλ. Insler, S., “A new interpretation of the bull-slaying motif”, ό.π., σελ. 519-538 
475 Βλ. Ulansey, D., The Origins of the Mithraic Mysteries, ό.π. 
476 Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π., σελ.284-285  
477 Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π., σελ. 285 
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Παράρτημα ΙΙ 
 

Στο πλαίσιο μίας ανάγνωσης της ταυροκτονίας ως θέασης του ουρανού, οι 

δαδοφόροι, οι οποίοι θεωρήθηκαν ότι αποτελούσαν ένα σύμβολο του αστερισμού των 

Διδύμων, μπορούσαν να αποκτήσουν επιπρόσθετες σημασίες. Έτσι, καθώς επρόκειτο 

για ένα ζευγάρι διδύμων ανδρών, θα μπορούσε κατ’ επέκταση να θεωρηθεί ότι 

συμβόλιζαν τους Διόσκουρους, τον Κάστορα και τον Πολυδεύκη. Σύμφωνα με το 

μύθο, οι ήρωες αυτοί μοιράζονταν την αθανασία και περνούσαν εκ περιτροπής τον 

μισό χρόνο στον ουρανό και τον άλλο μισό στον κάτω κόσμο. Συνεπώς, σημαίνοντας 

οι δαδοφόροι τους Διόσκουρους, οι ουράνιοι δίδυμοι θα μπορούσαν επίσης να 

συμβολίζουν τα δύο ημισφαίρια του ουρανού, ο Καύτης το ορατό και ο Καυτοπάτης 

το αόρατο.478

 Η ιδιαίτερη τοποθέτηση των δαδοφόρων μέσα στη σύνθεση της ταυροκτονίας 

θα μπορούσε να επιδεχθεί περαιτέρω εξηγήσεις. Ειδικότερα, στα μιθραία που έχουν 

βρεθεί στις επαρχίες του Ρήνου και του Δούναβη, ο Καύτης τοποθετείται στη δεξιά / 

δυτική πλευρά της σκηνής και ο Καυτοπάτης στην αριστερή / ανατολική. Αντίθετα, 

στα μιθραία της Ρώμης και της Ιταλίας ακολουθείται η αντίστροφη διάταξη με τον 

Καύτη ανατολικά, στα αριστερά, και τον Καυτοπάτη δυτικά, στα δεξιά. Αυτή η 

διαφοροποίηση479, σύμφωνα με τον Beck, θα μπορούσε να εξηγηθεί στο πλαίσιο των 

διαφορετικών τρόπων ανάγνωσης της ταυροκτονίας.  

Στην πρώτη περίπτωση, η σκηνή ‘διαβάζεται’ ως ουράνια θέαση και ο Καύτης 

συμβολίζει την ανατολή των ουρανίων σωμάτων και του ήλιου στα ανατολικά, ενώ ο 

Καυτοπάτης συμβολίζει τη δύση του ήλιου και των άλλων ουρανίων σωμάτων στα 

δυτικά.480 Με άλλα λόγια, οι δαδοφόροι συμβολίζουν τη διαδρομή που ακολουθεί ο 

ήλιος.481

                                                 
478 Βλ. Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π.,  σελ. 201-202 · Beck, 
R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π.,  σελ. 282. Ο Ulansey υποστήριξε 
επίσης τη σύνδεση των Δαδοφόρων με του Διόσκουρους, αλλά θεώρησε ότι μέσω αυτού του 
συσχετισμού τους δεν συμβόλιζαν το ορατό και αόρατο κάθε φορά ημισφαίριο, αλλά το βόρειο και 
νότιο ημισφαίριο που χωριζόταν από τον ισημερινό. Βλ. Ulansey, D., The Origins of the Mithraic 
Mysteries, ό.π./ σελ. 62-64 
479 Αυτή η διαφοροποίηση αποτελεί τη σημαντικότερη παραλλαγή που συναντάται στη σύνθεση της 
σκηνής. Αντίθετα, στη συνάφεια του μιθραίου, όπως είδαμε, ο Καύτης και ο Καυτοπάτης εμφανίζονται 
σταθερά ο πρώτος στα νότια και ο δεύτερος στα βόρεια. Βλ. Παράρτημα, κεφάλαιο 3  και Beck, R. L., 
“History into Fiction:The Metamorphoses of the Mithras Myths”, ό.π., σελ.  107-108 
480 Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π.,  σελ. 283 · Beck, L., R., The 
Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π.,  σελ.  208 
481 Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π.,  σελ. 283 
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Στη δεύτερη περίπτωση, η ταυροκτονία θα μπορούσε να ‘αναγνωστεί’ ως 

ουράνιος χάρτης, στο πλαίσιο του οποίου ο Καύτης στα δεξιά συμβολίζει το βόρειο 

ζωδιακό σημείο του Ταύρου, μέσω του οποίου ο Ήλιος αναδύεται κατά την άνοιξη, 

ενώ ο Καυτοπάτης στα αριστερά συμβολίζει το νότιο ζωδιακό σημείο του Σκορπιού 

μέσω του οποίου ο ήλιος καταδύεται κατά το φθινόπωρο.482 Ωστόσο, σε αυτήν την 

περίπτωση θα μπορούσε να ‘διαβάσει’ κανείς την ταυροκτονία και πάλι ως ουράνια 

‘θέα’ όπου ο Σκορπιός εμφανίζεται να ανατέλλει στα ανατολικά και ο Ταύρος να δύει 

στα δυτικά.483

Προχωρώντας ακόμη περισσότερο, ο Beck συνέδεσε τους δαδοφόρους με τα 

σημεία στα οποία η τροχιά της σελήνης τέμνει την εκλειπτική. Συγκεκριμένα, ο 

Καύτης με την ανασηκωμένη δάδα συμβολίζει το σημείο στο οποίο η σελήνη τέμνει 

την τροχιά του ήλιου καθώς ανέρχεται κινούμενη με κατεύθυνση από νότο προς 

βορρά. Ο Καυτοπάτης, από την άλλη, με τη χαμηλωμένη δάδα, συμβολίζει το σημείο 

όπου η σελήνη τέμνει την τροχιά του ήλιου, καθώς κατέρχεται κινούμενη από το 

βορρά προς το νότο. Υπό αυτήν την οπτική, ο βορράς συνδέεται με το ‘πάνω’ και ο 

νότος με το ‘κάτω’. Οι έννοιες του ‘πάνω’ και του ‘κάτω’ συσχετίζονται κατ’ 

επέκταση με τη θέση των ουρανίων σφαιρών σε σχέση με την κεντρική γη και έτσι 

μπορεί να θεωρηθεί ότι η ανεστραμμένη και χαμηλωμένη δάδα αναφέρονται υπόδηλα 

στο μυστήριο της καθόδου της ψυχής στη θνητή γέννηση στη γη και της ανόδου της 

πίσω στη σφαίρα των απλανών αστέρων και την αθανασία. Στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης θέασης, ο Καυτοπάτης συμβολίζει την κάθοδο της ψυχής, μέσω των 

πλανητικών σφαιρών και της σελήνης, στη γη και ο Καύτης την άνοδό της, 

ακολουθώντας αντίστροφα την ίδια πορεία, πίσω στη σφαίρα των απλανών 

αστέρων.484

                                                 
482 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π.,  σελ.  208 
483 Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π.,  σελ.  284  · Beck, R. L., 
The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ.  208 
484 Beck, R. L., “In the Place of the Lion: Mithras in the Tauroctony”, ό.π.,  σελ.  268-274  · Beck, R. L. 
, The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire, ό.π.,  σελ.  206-207 
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Κεφάλαιο Δύο 

 

2. Μιθραϊκή Θρησκευτικότητα 
 

Η δομή και διάταξη του μιθραίου ως εικόνα του σύμπαντος και η εικονογραφία της 

ταυροκτονίας ως ένα είδος αστρικού χάρτη ή θέας προς τον ουρανό αποτελούσαν τα 

βασικά συμβολικά συμπλέγματα της μιθραϊκής λατρείας, τα οποία συμπύκνωναν, 

ενσωμάτωναν και μετέδιδαν τις βασικές εικόνες και υποθέσεις της για το άτομο, τον 

κόσμο και το σύμπαν, μέσα στη συνάφεια των μυστηρίων. Σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή προσέγγιση, η οποία επιχειρούσε να ανασυγκροτήσει ένα ειδικό και 

συγκεκριμένο σύνολο αρχών και πεποιθήσεων του Μιθραϊσμού βασιζόμενη στα 

εικονογραφικά δεδομένα, μία περισσότερο πρόσφατη προσέγγιση εστιάζει στον 

έκδηλο χαρακτήρα της λατρείας του Μίθρα καθεαυτό και στην ίδια τη λειτουργία της 

εικονογραφίας κατά την τέλεση των τελετουργιών, αποφεύγοντας την προσπάθεια 

καθορισμού ενός συγκεκριμένου μιθραϊκού σώματος πεποιθήσεων. Σύμφωνα με την 

προοπτική μίας τέτοιας προσέγγισης, το συμβολικό σύστημα της ταυροκτονίας, που 

ήταν εμποτισμένο με αστρολογικές αρχές και εντασσόταν στην ευρύτερη συνάφεια 

του ελληνο-ρωμαϊκού πολιτισμού, μπορούσε να γίνεται αντιληπτό από τους 

μυημένους κατά την τελετουργική πρακτική χωρίς να προηγείται ρητή διδασκαλία ή 

εκπαίδευση.  

 Η γνωσιακή θεωρία που έχει πρόσφατα προταθεί από το Βρετανό 

ανθρωπολόγο Harvey Whitehouse485 και αναφέρεται σε διαφορετικούς τύπους 

θρησκευτικότητας θα μπορούσε να αποτελέσει τη θεωρητική βάση για την 

κατανόηση της λειτουργίας της ιδιαίτερα εικονιστικής φύσης του Μιθραϊσμού. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο Luther Martin, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε στην Εισαγωγή, έχει 

προτείνει μία προσέγγιση στον εικονογραφικό χαρακτήρα της μιθραϊκής λατρείας, 

την οποία κατατάσσει στον εικονιστικό τύπο θρησκευτικότητας, σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση των θρησκευτικών συστημάτων του Whitehouse, υποστηρίζει ότι η 

ύπαρξη ενός ειδικού, κοινού σε όλες τις μιθραϊκές κοινότητες σώματος βασικών 

αρχών, πεποιθήσεων και διδασκαλιών δεν αποτελούσε απαραίτητη και αναγκαία 

                                                 
485 Βλ. Whitehouse, H., “Modes of Religiosity: Towards a Cognitive Explanation of the Sociopolitical 
Dynamics of Religion”, ό.π., σελ. 293-315 και του ιδίου Τύποι Θρησκευτικότητας, ό.π., σελ. 111 κεξ. 
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συνθήκη για την επίτευξη των στόχων της λατρείας.486 Η προσέγγισή του θα 

χρησιμοποιηθεί στο κεφάλαιο αυτό ως η βάση για την ανάλυση της εικονιστικής 

φύσης του Μιθραϊσμού. 

 

2.1 Τύποι Θρησκευτικότητας 
 

Σύμφωνα με τη θεωρία του Whitehouse, υπάρχουν δύο θεμελιώδεις τύποι 

θρησκευτικότητας που χαρακτηρίζονται από διαφορετικές μορφές θρησκευτικής 

εμπειρίας και πρακτικής και περιορίζονται γνωσιακά από διαφορετικά μνημονικά 

συστήματα. Οι γνωσιακοί ψυχολόγοι έχουν περιγράψει το πολύπλοκο μνημονικό 

σύστημα των ανθρώπων, στο οποίο διέκριναν τη Διαδικαστική – Υπόδηλη μνήμη, η 

οποία συνδέεται με την ασυνείδητη γνώση, και την Έκδηλη Μνήμη, η οποία 

περιλαμβάνει τη συνειδητή γνώση που αποκτούν οι άνθρωποι και μπορεί να 

εκφραστεί λεκτικά. Η τελευταία χωρίζεται κατ’ επέκταση στη Βραχύχρονη Μνήμη, η 

οποία διατηρεί λαμβανόμενες πληροφορίες για σύντομο χρονικό διάστημα, και τη 

Μακρόχρονη Μνήμη, η οποία συγκρατεί και διατηρεί τη γνώση, που λαμβάνουν οι 

άνθρωποι, για μακρύτερες χρονικές περιόδους. Η Μακρόχρονη Μνήμη διακρίνεται 

περαιτέρω στη Σημασιολογική ή Εγκυκλοπαιδική Μνήμη και στην Επεισοδιακή ή 

Αυτοβιογραφική Μνήμη. Η Σημασιολογική Μνήμη αναφέρεται σε γενικές νοητικές 

αναπαραστάσεις για τον κόσμο οι οποίες συγκροτούνται και ενισχύονται μέσω 

συχνών επαναλήψεών της, ενώ η Επεισοδιακή Μνήμη αναφέρεται σε νοητικές 

αναπαραστάσεις ιδιαίτερων και συγκεκριμένων γεγονότων, τα οποία το άτομο βιώνει 

σπάνια και αφομοιώνει εννοιολογικά ως αυτοβιογραφικά γεγονότα κατά τη διάρκεια 

της ζωής του. Τα δύο αυτά είδη μνήμης εμπλέκονται και ενεργοποιούνται με 

διαφορετικούς τρόπους σε κάθε έναν από τους δύο τύπους θρησκευτικότητας.487

 Συγκεκριμένα, ο πρώτος τύπος, ο οποίος ορίζεται ως ‘δογματικός’, βασίζεται 

στη μετάδοση ενός ιδιαίτερου συνόλου δογμάτων μέσω συχνά επαναλαμβανόμενων 

τελετουργιών, οι οποίες διευκολύνουν την αποθήκευση πολύπλοκων και δυσνόητων 

θρησκευτικών διδασκαλιών στη σημασιολογική μνήμη. Κατ’ επέκταση, η συχνή 

επανάληψη των τελετουργιών και της σχετικής διδασκαλίας έχει ως αποτέλεσμα την 

εντύπωσή τους στην υπόδηλη μνήμη και τη διαμόρφωση υπόδηλων συμβατικών 

συμπεριφορών. Οι συγκεκριμένες γνωσιακές λειτουργίες, που λαμβάνουν χώρα στα 
                                                 
486 Βλ. Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ.  187-217 
487 Whitehouse, H., Τύποι Θρησκευτικότητας, ό.π., σελ. 180-181 
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θρησκευτικά συστήματα που δογματικού τύπου, συνδέονται με μία ιδιαίτερη 

κοινωνική μορφολογία η οποία χαρακτηρίζεται από ισχυρές, συγκεντρωτικές μορφές 

οργάνωσης, ηγεσίες υψηλής ισχύος και επεκτατικούς σκοπούς.488

 Ο δεύτερος τύπος, για τον οποίο ο Whitehouse χρησιμοποιεί τον όρο 

‘εικονισιτικός’, περιλαμβάνει τελετουργίες χαμηλής συχνότητας, οι οποίες όμως 

συνοδεύονται από υψηλή συναισθηματική διέγερση. Η συμμετοχή σε τέτοιες 

τελετουργίες παράγει έντονες και λεπτομερείς αναμνήσεις που κωδικοποιούνται στην 

επεισοδιακή μνήμη των συμμετεχόντων ως προσωπικές εμπειρίες. Ειδικότερα, 

διεγερτικά ή τραυματικά γεγονότα κατά την τέλεση των τελετουργιών μπορούν να 

κωδικοποιηθούν ως ‘φωτεινές μνήμες’489, οι οποίες ενεργοποιούνται ξαφνικά, όταν 

εμφανίζεται ένα όμοιο ερέθισμα. Κατ’ επέκταση, η μετέπειτα ενεργοποίηση της 

επεισοδιακής μνήμης παράγει αυθόρμητο εξηγητικό στοχασμό ο οποίος στοχεύει στο 

να εξηγήσει την τελετουργία και συχνά βιώνεται ως προσωπική έμπνευση ή 

αποκάλυψη.490 Στην περίπτωση αυτή δεν προηγείται ούτε ακολουθεί η διδασκαλία 

ενός ιδιαίτερου δόγματος και δεν υπάρχει η ανάγκη για μία επίσημη εξήγηση από την 

πλευρά της θρησκευτικής ηγεσίας. Οι άφθονοι συσχετισμοί παράγουν μία 

πλουραλιστική αίσθηση του θρησκευτικού συμβολισμού που γίνεται αντιληπτή ως 

άμεση και προσωπική έμπνευση και αποθηκεύεται στη σημασιολογική μνήμη ως μία 

μορφή πολύπλοκης, ιδιοσυγκρατικής γνώσης. Αυτός ο τύπος θρησκευτικότητας 

συνδέεται με μικρές ομάδες στις οποίες τα μέλη γνωρίζονται μεταξύ τους και οι 

ιδιαίτερες αρχές και πρακτικές διαμορφώνονται στη βάση των προσωπικών 

εμπειριών και εξηγήσεων οι οποίες μεταδίδονται κατά τη συμμετοχή των ατόμων στις 

τελετουργίες.491

 

2.2 Ένταξη του Μιθραϊσμού στον Εικονιστικό Τύπο Θρησκευτικότητας 
 

Καθώς ο δογματικός τύπος θρησκευτικότητας είναι περισσότερο οικείος στο δυτικό 

κόσμο και χαρακτηρίζει ιδιαίτερα τις σύγχρονες θρησκείες που κυριαρχούν σε αυτήν 

την περιοχή, οι ερευνητές έτειναν να ερμηνεύουν τις αρχαίες λατρείες επίσης ως 

                                                 
488 Whitehouse, H., Τύποι Θρησκευτικότητας, ό.π., σελ. 181-190 
489 Για το ρόλο της ‘φωτεινής μνήμης’ στην ανάκληση τελετουργικών επεισοδίων βλ. Whitehouse, H., 
Τύποι Θρησκευτικότητας, ό.π., σελ. 242-251 και επίσης McCauley, R. N – Lawson, T. E., Bringing 
Ritual to Mind (New York, 2002), σελ. 38-88 
490 Για τον αυθόρμητο εξηγητικό στοχασμό και τη σύνδεσή του με την επεισοδική μνήμη κατά τις 
τελετουργίες του εικονιστικού τύπου βλ. Whitehouse, H., Τύποι Θρησκευτικότητας, ό.π., σελ. 254-257 
491 Whitehouse, H., Τύποι Θρησκευτικότητας, ό.π., σελ. 190-195 
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συστήματα πεποιθήσεων, τα οποία περιελάμβαναν ιδιαίτερα δόγματα και σχετικές με 

αυτά διδασκαλίες. Ωστόσο, ο Μιθραϊσμός, όπως υποστηρίζει ο Luther Martin492, 

φαίνεται να εμφανίζει εκείνα τα χαρακτηριστικά τα οποία θα μπορούσαν να τον 

κατατάξουν με μεγαλύτερη συνέπεια στον εικονιστικό τύπο θρησκευτικότητας. 

 Καταρχήν, σε ένα πρώτο κοινωνικοπολιτικό επίπεδο αναφοράς, όπως 

υποδηλώνει το μικρό μέγεθος της πλειονότητας των μιθραίων που έχουν 

ανακαλυφθεί, ο Μιθραϊσμός ήταν οργανωμένος σε μικρές κατά τόπους κοινότητες, οι 

οποίες δεν θα έπρεπε να ξεπερνούν τα 20 με 25 άτομα. Στο πλαίσιο των ομάδων 

αυτών, οι Μιθραϊστές συνδέονταν μεταξύ τους με δεσμούς μίας επίπλαστης 

συγγένειας, η οποία καθοριζόταν και οργανωνόταν με βάση τη μυητική ιεραρχία των 

εφτά βαθμίδων, που επέβαλλε συγκεκριμένες σχέσεις και αμοιβαίες αρχές 

συμπεριφοράς των μελών της κοινότητας.493 Υπό την οπτική αυτή, ο Μιθραϊσμός, αν 

και δεν αποτελούσε αποκλειστικό θρησκευτικό σύστημα με την έννοια της 

απόρριψης της λατρείας άλλων θεοτήτων494, συγκροτούσε αποκλειστικές λατρευτικές 

κοινότητες, οι οποίες απέκλειαν κάθε συμμετοχή μη μυημένων σε αυτές. Μέσω της 

συμμετοχής τους στα μυστήρια, τα μέλη της λατρευτικής ομάδας, μοιράζονταν την 

κοινή εμπειρία της μύησης (που, όπως είδαμε, συνέβαινε μία φορά για κάθε μέλος ή 

τουλάχιστον μία φορά για τη μύηση σε κάθε μία από τις εφτά βαθμίδες), η οποία 

ενίσχυε τους μεταξύ τους δεσμούς. Η τελετουργική πρακτική λειτουργούσε ως το 

βασικό μέσο μετάδοσης των πεποιθήσεων και αρχών της λατρείας, οι οποίες 

βιώνονταν ως το προϊόν προσωπικής αποκάλυψης και μεταδίδονταν στους μυημένους 

χωρίς τη μεσολάβηση ρητής διδασκαλίας από το θρησκευτικό αρχηγό, τον Πατέρα, ο 

οποίος φαίνεται ότι έπαιζε περισσότερο έναν εικονικό ηγετικό ρόλο στην 

τελετουργία.495  

Σχέσεις αυτού του είδους λειτουργούσαν ανασταλτικά στην ευρεία διάχυση 

της λατρείας και διαμόρφωναν αρχές διάκρισης και διαχωρισμού των μελών της από 

εκείνους που δεν ανήκαν στην ομάδα. Υπό την οπτική αυτή, η διάδοση της λατρείας 

του Μίθρα σε όλη σχεδόν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν μπορούσε να είναι το 

αποτέλεσμα θρησκευτικού προσηλυτισμού και ιερών αποστολών, αλλά θα μπορούσε 

να αποδοθεί στην πολιτική και κοινωνική θέση και κατάσταση των μελών της. 

Συγκεκριμένα, όπως ήδη έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, η μεγάλη 
                                                 
492 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ.  188 
493 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 196 
494 Gordon, R. L., “Mithraism and Roman Society”, ό.π., 102 
495 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 196 
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πλειονότητα των μυημένων στα μυστήρια του Μίθρα προέρχονταν από τα σώματα 

του στρατού και της αυτοκρατορικής διοίκησης, τα οποία αποτελούσαν κοινωνικές 

ομάδες συνεχώς μετακινούμενες μέσα σε όλη την έκταση της Ρωμαϊκής 

Αυτοκρατορίας, που θα μπορούσαν να μεταφέρουν και να μεταδίδουν τη λατρεία 

τους μέσω δικτυωμένων επαφών ανάμεσα σε λατρευτικές ομάδες γειτονικών 

περιοχών. Ωστόσο, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, δεν συνεπάγεται η ύπαρξη 

ενός τυποποιημένου συνόλου διδασκαλιών για το μύθο του Μίθρα, όπως άλλωστε 

υποδηλώνουν και οι τοπικές παραλλαγές στη μιθραϊκή εικονογραφία. 

Κατ’ επέκταση, καθώς οι μυήσεις είναι εξ ορισμού τελετουργίες χαμηλότερης 

συχνότητας, φαίνεται εύλογη η υπόθεση ότι η συμμετοχή στα μυστήρια του Μίθρα 

συνοδευόταν από υψηλή συναισθηματική διέγερση, η οποία θα μπορούσε να 

συμβάλλει στην καταγραφή της εμπειρίας των μυημένων στην επεισοδιακή τους 

μνήμη. 

Αν και δεν υπάρχουν, όπως πολλές φορές έχει επισημανθεί, αρκετές γραπτές 

μαρτυρίες για μία πλήρη και λεπτομερή μελέτη των μιθραϊκών μυστηρίων και των 

αντίστοιχων τελετών τους, υπάρχουν κάποιες αναφορές σε μυητικές τελετουργίες 

κυρίως σε χριστιανικές πηγές. Αυτές οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για δοκιμασίες, 

σταδιακά όλο και πιο δύσκολες, τις οποίες έπρεπε να περάσουν τα υποψήφια μέλη 

προκειμένου να μυηθούν στα μυστήρια. 496  Για παράδειγμα, στο λεξικό της Σούδας, 

κάτω από το λήμμα Μίθρας αναφέρεται ότι κάποιος μπορούσε να μυηθεί στα 

μυστήριά του, μόνο αφού περνούσε πολλές διαδοχικές δοκιμασίες ώσπου να 

καταστήσει τον εαυτό του ιερό και απτόητο.497 Ωστόσο, εξαιτίας της προέλευσης των 

συγκεκριμένων καταγραφών από χριστιανούς συγγραφείς, οι οποίοι διακρίνονταν για 

την πολεμική τους εναντίον των ελληνικών λατρειών και του Μιθραϊσμού ιδιαίτερα, 

οι ερευνητές αποφεύγουν να τις χρησιμοποιήσουν ως έγκυρες μαρτυρίες για την 

πραγματική μορφή και το χαρακτήρα των μιθραϊκών μυστηρίων. 

Ωστόσο, πέρα από τις γραπτές πηγές, τα εικονογραφικά στοιχεία από τα 

μιθραία δίνουν κάποια ιδέα για τις δοκιμασίες τις οποίες έπρεπε να υποστούν οι 

Μιθραϊστές κατά τη μύησή τους. Ειδικότερα, μία σειρά τοιχογραφιών από το μιθραίο 

της Capua Vetere στη Νότια Ιταλία έχει ερμηνευτεί από τους μελετητές ως 

αναπαράσταση μία μυητικής τελετουργίας. Στον πρώτο πίνακα, ένας μυημένος 

                                                 
496 Clauss, M., The Roman Cult of Mithras, ό.π., σελ. 102-105 
497 Σούδα, γράμμα Μ, καταχώρηση 1045, 1-4: «oÙk ¨n oân e„j aÙtÕn dun»saitÒ tij telesqÁnai, e„ 
m¾ di£ tinwn baqmîn parelqën tîn kol£sewn de…xei ˜autÕn Ósion kaˆ ¢paqÁ. …» 
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απεικονίζεται γυμνός να απειλείται από φωτιά και ένα ξίφος, ενώ τα μάτια του είναι 

καλυμμένα με ένα λευκό ύφασμα. Στο δεύτερο πίνακα, ο μυημένος, με τα χέρια του 

δεμένα πίσω στην πλάτη του, είναι γονατισμένος μπροστά στο μυσταγωγό, ο οποίος 

τείνει ένα ξίφος προς αυτόν. Στον επόμενο πίνακα, ο μυημένος αναπαριστάται ακόμη 

γονατισμένος με τα χέρια του δεμένα, αλλά πλέον το ύφασμα που κάλυπτε τα μάτια 

του έχει απομακρυνθεί. Το ξίφος βρίσκεται τώρα στο έδαφος, ενώ ένας βοηθός του 

μυσταγωγού τοποθετεί ένα στέμμα στο κεφάλι του (εικόνα 32). Στον τέταρτο πίνακα, 

ο μυημένος είναι ακόμη στα γόνατα, ενώ ο βοηθός του μυσταγωγού τον κρατά από 

τους ώμους και ο μυσταγωγός του υποδεικνύει ένα αντικείμενο στο έδαφος. Στον 

τελευταίο, τέλος, πίνακα, ο μυημένος κείτεται στο έδαφος σα νεκρός. Αυτό το 

σύνολο τοιχογραφιών έχει ερμηνευτεί ως μία αναπαράσταση του συμβολικού 

θανάτου ή της εκτέλεσης την οποία έπρεπε να υποστεί ο μυημένος κατά την τελετή 

μύησής του.498

Μία παρόμοια αναπαράσταση σκηνής μύησης απεικονίζεται επίσης στον 

λατρευτικό κρατήρα που βρέθηκε στο μιθραίο του Mainz. Συγκεκριμένα, σε μία από 

τις δύο κύριες πλευρές του αγγείου499, ανάμεσα στις λαβές, αναπαριστώνται τρεις 

μορφές, οι οποίες θεωρήθηκε ότι εμπλέκονται σε τελετουργικές πράξεις  αντίστοιχες 

με εκείνες που τελούνταν μέσα στο μιθραίο.500 Η μία από τις μορφές αυτές 

αναπαριστά έναν άνδρα ντυμένο με περσική ενδυμασία, ο οποίος ταυτίζεται με τον 

Πατέρα – ή έναν Πατέρα – της μιθραϊκής κοινότητας, να είναι ένθρονος και να 

σημαδεύει με ένα βέλος το μυούμενο, ο οποίος και εδώ απεικονίζεται μικρότερος σε 

μέγεθος, γυμνός, με τα μάτια του καλυμμένα, ενώ μία τρίτη μορφή, πιθανότατα ο 
                                                 
498 Βλ. σχετικά Clauss, M., The Roman Cult of Mithras, ό.π., σελ. 103 · Martin, H. L., “Performativity, 
Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. l91-193 
499 Όπως αναφέρθηκε στο τρίτο κεφάλαιο, στην αντίθετη πλευρά του αγγείου αναπαριστώνται άλλες 
τέσσερις μορφές που θεωρήθηκε ότι αναπαριστούσαν μία τελετουργία στην οποία συμμετείχε ο 
Ηλιοδρόμος. Η συνολική παρουσία εφτά προσώπων στο αγγείο, τα οποία διαφοροποιούνται τόσο ως 
προς την εμφάνιση όσο και ως προς τις ιδιότητές τους, καθώς και το γεγονός ότι κάποιες από αυτές 
μπορούν να ταυτιστούν με μέλη συγκεκριμένων βαθμίδων οδήγησε τον H.G. Horn (“Das Mainzer 
Mithrasgefäß”, ό.π., 28-30)  στο να ταυτίσει τις εφτά μορφές στο αγγείο με τις εφτά βαθμίδες μύησης 
της μιθραϊκής ιεραρχίας. Ωστόσο, ο Beck υποστηρίζει ότι πρόκειται για παρανόηση που οδηγεί σε μη 
πειστικά συμπεράσματα, ενώ ασκεί κριτική και στην προσπάθεια ταύτισης των μορφών από τον 
Merkelbach (“Das Mainzer Mithrasgefäß” ό.π., 1-6), ο οποίος υποστήριξε τη σύνδεση κάθε μορφής με 
μία συγκεκριμένη βαθμίδα, με τον περιορισμό ότι δεν αναπαρίστανται όλες οι βαθμίδες, αλλά μέλη της 
ίδιας βαθμίδας εμφανίζονται δύο φορές, ενώ απουσιάζουν μέλη άλλων βαθμίδων. Για τον Beck ., 
(“Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”,  ό.π., σελ. 148) ωστόσο, 
μεγαλύτερη σημασία έχουν πράξεις που απεικονίζονται, καθώς παρέχουν στοιχεία για τις μιθραϊκές 
τελετουργίες και κατ’ επέκταση για το σκοπό των τελετουργιών και τις ενδεχόμενες υφέρπουσες 
πεποιθήσεις.  
500 Το αγγείο αποτελεί ένα από τα λίγα μιθραϊκά μνημεία στο οποίο απεικονίζονται μυημένοι να 
συμμετέχουν σε τελετουργικές πράξεις και όχι μυθικά γεγονότα στα οποία συμμετέχουν θεοί. Βλ. 
σχετικά Beck, R. L., “Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π., 148 
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μυσταγωγός στέκεται πίσω του.501 Η απειλή του θανάτου και ο τρόμος της σκηνής 

ταιριάζει απόλυτα με όσα είναι γνωστά για τις αρχαίες μυήσεις γενικότερα.502

Απεικονίσεις μυητικών σκηνών στη συνάφεια του μιθραίου όπως οι 

παραπάνω δίνουν μία εντύπωση των δραματικών δοκιμασιών που οι μυημένοι έπρεπε 

να υποστούν κατά τη διάρκεια της μύησής τους. Ωστόσο, η πραγματική τέλεση 

τέτοιων ακραίων τελετών έχει αμφισβητηθεί από τους μελετητές. Σε κάθε περίπτωση, 

πάντως, η έκθεση τέτοιων εικόνων στα μιθραία πιθανότατα στόχευε στην ενίσχυση 

των ψυχολογικών επιπτώσεων που θα είχε η επικείμενη μύηση. Η κάλυψη των 

ματιών των μυημένων, η οποία επίσης πιστοποιείται στα Ελευσίνια μυστήρια και στα 

μυστήρια του Διονύσου503, είναι πιθανή και στην περίπτωση του Μιθραϊσμού. Η 

ξαφνική ανάδυση από το σκοτάδι στο φως την οποία ακολουθούσε η θέαση της 

λατρευτικής εικονογραφίας θα μπορούσε να καταστήσει τους μυημένους 

περισσότερο δεκτικούς στα νοήματα της λατρείας.504 Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο 

Martin, ήταν κυρίως οι γνωσιακές συνέπειες της μύησης και όχι τόσο οι διάφορες 

πράξεις που συνδέονταν με την τέλεσή της – και σίγουρα όχι κάποια διαδιδόμενη 

διδασκαλία – που προκαλούσαν έντονα αισθήματα και παρήγαγαν επεισοδιακές 

αναμνήσεις, οι οποίες ενίσχυαν την εμπειρία της αλληλεγγύης ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες.505

Αυτή η αίσθηση της αλληλεγγύης πιθανότατα ενισχυόταν και από μία άλλη 

τελετουργία στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της κοινότητας. Μία κοινή σκηνή που 

εκτίθεται στα μιθραία, απεικονίζει το Μίθρα και τον Ήλιο να μοιράζονται ένα γεύμα 

πάνω στη δορά του ταύρου (πιθανότατα εκείνου που είχε σφαγιαστεί από το Μίθρα 

στη σκηνή της ταυροκτονίας). Αυτή η τυπική στο Μιθραϊσμό εικονογραφική 

σύνθεση, σε συνδυασμό με τα «ανάκλιντρα»506 που έχουν βρεθεί κατά μήκος των 

μακρών τοίχων των λατρευτικών θαλάμων, προφανώς συνδέονταν με ένα λατρευτικό 
                                                 
501 Ο Merkelbach υποστηρίζει ότι στη σκηνή απεικονίζεται ο Μίθρας να σημαδεύει με το τόξο του ένα 
βράχο παραπέμποντας στο μυθικό επεισόδιο του θαύματος του νερού, το οποίο ανάβλυσε ως 
αποτέλεσμα του τοξεύματος. Αντίθετα, ο Horn, στηριζόμενος στην ομοιότητα της συγκεκριμένης 
σκηνής με τις τοιχογραφίες της Capua Vetere, θεώρησε ότι πρόκειται για τελετουργία μύησης. Ο Beck 
συνδύασε τις δύο προσεγγίσεις και υποστήριξε ότι πρόκειται για τελετουργική δραματοποίηση την 
ώρα της μύησης του αντίστοιχου μυθικού επεισοδίου. Βλ. Beck, L. R., “Ritual, Myth, Doctrine, and 
Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 148 
502 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ.  191 · Beck, L. R., “Ritual, 
Myth, Doctrine, and Initiation in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ.  149-154 · Beck, L. R., “History 
into Fiction: The Metamorphoses of the Mithras Myths”,   ό.π., σελ. 289 
503 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 192 
504 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 192 
505 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 191 
506 Ουσιαστικά επρόκειτο για χτιστά έδρανα, τα οποία χρησιμοποιούνταν ως ανάκλιντρα, χωρίς 
ωστόσο να έχουν την τυπική μορφή των αρχαιοελληνικών ανακλίντρων. 
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γεύμα το οποίο μοιράζονταν οι μυημένοι μέσα στο μιθραίο. Αυτό το εορταστικό 

συμπόσιο, στο οποίο συμμετείχαν οι Μιθραϊστές, αποτελούσε μία αντιγραφή του 

ιερού δείπνου των θεών και πιθανότατα, μέσω της επαναλαμβανόμενης τέλεσής του, 

ενίσχυε τους δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, ενδεχομένως ανακαλώντας, 

κατά τη διάρκειά του, τις επεισοδιακές αναμνήσεις των μυήσεών τους.507

Όλες οι τελετουργίες που λάμβαναν χώρα μέσα στα μιθραία εκτυλίσσονταν 

μπροστά από την εικόνα του ταυροκτόνου Μίθρα που αποτελούσε την πιο κοινή 

σκηνή του Μιθραϊσμού. Η εικονογραφία της ταυροκτονίας αναπαριστούσε το κοινό 

θέμα της θυσίας, το οποίο ήταν κυρίαρχο στον ελληνο-ρωμαϊκό πολιτισμό.508 

Ωστόσο, η σύνθεσή της, η οποία φαίνεται ότι παραβίαζε τις κύριες προσδοκίες των 

μυημένων για την τέλεση της θυσίας, γινόταν με τον τρόπο αυτό περισσότερο 

αξιομνημόνευτη και μπορούσε να αποτυπωθεί ανεξίτηλα στη μνήμη τους κατά τις 

τελετουργίες.509

Συγκεκριμένα, στη σκηνή ο Μίθρας απεικονίζεται με τα πόδια ανοιχτά να 

θυσιάζει τον ταύρο, ενώ η ματιά του είναι στραμμένη προς την αντίθετη από τη θυσία 

κατεύθυνση. Επιπλέον, ενώ ο ταύρος θεωρείται, όπως υποστηρίζει ο Martin510, ως 

ένα οικόσιτο ζώο, στη σκηνή ο Μίθρας εμφανίζεται να ασκεί βία προκειμένου να τον 

παγιδεύσει, μία τακτική που έρχεται σε αντίθεση με την παραδοσιακή θυσιαστήρια 

τελετουργία, στην οποία αναμενόταν ότι το θύμα θα θανατωθεί με τη θέλησή του.511 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί επίσης η παρουσία ασυνήθιστων μορφών κατά τη 

σφαγή του ταύρου (παρόντα είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, ένα σκυλί, ένα φίδι, ένας 

σκορπιός, ένα λιοντάρι και ένα κοράκι, ενώ συγχρόνως αναπαριστώνται ένα στάχυ, 

ένας κρατήρας και οι μορφές του Ήλιου και της Σελήνης) και η απουσία άλλων 

συνηθισμένων στις θυσίες αντικειμένων, όπως είναι οι σπόροι κριθαριού, που 

συμβόλιζαν τη σύνδεση ανάμεσα στη γεωργία και την υποχρέωση των ανθρώπων να 
                                                 
507 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 190 
508 Έχει τεθεί το ζήτημα αν η θανάτωση του ταύρου από το Μίθρα ήταν το αποτέλεσμα κυνηγιού ή 
θυσιαστήριας τελετής. Σε ένα μιθραίο στη Δούρα υπάρχει μία σκηνή, που χρονολογείται στα μέσα του 
3ου αι. μ.Χ., στην οποία ο ταύρος απεικονίζεται να έχει δεθεί σε έναν πάσαλο από τους δαδοφόρους (ή 
έστω δύο άνδρες με περσική ενδυμασία), αφού έχει νικηθεί από το Μίθρα. Η εικόνα αυτή του άγριου 
ταύρου αντιτίθεται στη συνηθισμένη μορφή των αστικών θυσιών κατά τις οποίες θυσιάζονταν 
οικόσιτα ζώα τα οποία δεν χρειαζόταν να κυνηγήσουν. Ωστόσο, ο Martin υποστηρίζει ότι ο ταύρος 
ήταν οικόσιτο ζώο. Βλ. σχετικά Merkelbach, R., Mithras, ό.π., σελ. 274 · Gordon, R. L., “Authority, 
Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 65 · Martin, H. L., “Performativity, 
Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 196-197. O Cumont, (Textes et monuments figures relatifs aux 
mysteres de Mithra” Vol. I.,  ό.π., σελ. 185-186) από την άλλη, απέφυγε να πάρει θέση ως προς το αν 
πρόκειται για θυσία ή κυνήγι, αναφερόμενος στο γεγονός με τον πιο ουδέτερο όρο ‘θανάτωση’. 
509 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 196-197 
510 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 196-197 
511 Beard, M.  – North, J. – Price, S., Religions of Rome, ό.π., vol. I, σελ. 279 
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τελούν θυσίες προς τους θεούς. Μία ακόμη διαφοροποίηση σε σχέση με τη τυπική 

μορφή των θυσιών είναι ότι το αίμα του ταύρου πίνεται από το φίδι και το σκυλί, αντί 

να συλλέγεται σε ένα αγγείο προκειμένου να ραντιστεί στη συνέχεια ο βωμός, 

σύμφωνα με τη συνηθισμένη πρακτική.512  

Όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι μορφές που συνθέτουν τη 

σκηνή της ταυροκτονίας πιθανότατα λειτουργούσαν ως αστρικά σημεία και 

συγκροτούσαν ένα συμβολικό σύστημα, το οποίο ενσωμάτωνε τις αστρολογικές 

αρχές του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Αυτή η δραματική συγκρότηση της 

παραδοσιακής τελετουργίας της θυσίας με βάση ουράνιες αναφορές αποτελούσε από 

μόνη της ένα ιδιαίτερα αξιομνημόνευτο γεγονός που δικαιολογημένα θα προσέλκυε 

την προσοχή των μυημένων.513 Η παραβίαση των κοινών προσδοκιών τους από τη 

σκηνή, σύμφωνα με τη θεωρία του Pascal Boyer για τη μετάδοση των θρησκευτικών 

αναπαραστάσεων514, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας καθοριστικός παράγοντας 

για την ευρεία διασπορά της σκηνής στις μιθραϊκές ομάδες.515

Στη συνάφεια του ελληνο-ρωμαϊκού πολιτισμού, οι λατρευτικές ομάδες των 

Μιθραϊστών θα μπορούσαν να αντιλαμβάνονται τα κύρια νοήματα του συμβολικού 

συστήματος της ταυροκτονίας, ενώ παράλληλα υπήρχε το περιθώριο για τη 

συγκρότηση επιμέρους, διαφοροποιημένων κατά τόπους, νοημάτων τα οποία ήταν σε 

γενικές γραμμές σύμφωνα με την κοινή στο Μιθραϊσμό αστρική και αστρολογική 

κωδικοποίηση. Οι παραλλαγές στο περιεχόμενο του μύθου και των ιδεών που 

συνδέονταν με τη σκηνή ήταν το αποτέλεσμα αυθόρμητων εξηγήσεων που 

προέκυπταν και διαδίδονταν στα πλαίσια των μιθραϊκών κοινοτήτων, ενώ 

αποκτούσαν έκδηλη μορφή και αποτυπώνονταν στις δευτερεύουσες λεπτομέρειες της 

σκηνής, στις επιμέρους τοιχογραφίες που τη συνόδευαν και στις βοηθητικές 

εικονογραφικές και ανάγλυφες αναπαραστάσεις των μιθραίων. Έτσι, η αντίληψη της 

γεμάτης νοήματα εικονογραφίας, όπως τονίζει ο Martin, παρείχε στους μυημένους 

έναν κοσμικά ενοποιημένο καμβά αναπαραστάσεων και αισθημάτων πάνω στον 

                                                 
512 Ο Gordon ("Authority, Salvation and Mystery in the Mysteries of Mithras”, ό.π., σελ. 66-69) 
παραθέτει έναν ολόκληρο κατάλογο των σημείων στα οποία η θυσία του ταύρου από το Μίθρα 
διαφοροποιείται από την τυπική, παραδοσιακή μορφή των ελληνορωμαϊκών θυσιών. Με τις 
διαφοροποιήσεις της θυσίας του ταύρου ως προς την τυπική μορφή των θυσιών ασχολήθηκε επίσης ο 
Turcan (“Le Sacrifice mithriaque: innovations de sens et de modalites”, in Entretiens Fondation Hardt 
27(1981), 341-373), ο οποίος υποστήριξε ότι η πράξη θανάτωσης του ταύρου ισοδυναμούσε με μία 
άρνηση ή απόρριψη των συνηθισμένων ελληνορωμαϊκών κανόνων για τη θυσία.  
513 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 197  
514 Βλ. Boyer, P., Religion Explained, ό.π., σελ. 80-82 
515 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 197 
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οποίο μπορούσαν κατ’ επέκταση να προβάλλονται οι τοπικές παραλλαγές των 

νοημάτων της.516

Στο πλαίσιο αυτό, ρητή διδασκαλία των νοημάτων και ιδιαίτερων 

πεποιθήσεων του Μιθραϊσμού από έναν θρησκευτικό ηγέτη, ο οποίος είχε πρόσβαση 

στην υψηλότερη ιερή γνώση, δεν φαίνεται απαραίτητη, αλλά ούτε και ιδιαίτερα 

πιθανή. Η ταυροκτονία από μόνη της αποτελούσε μία αξιομνημόνευτη σκηνή που 

μπορούσε να αποτυπωθεί στην επεισοδιακή μνήμη των μελών της λατρείας κατά την 

τέλεση των μυητικών τελετών και ενδεχομένως θυσιών. Η συμμετοχή σε μυήσεις 

υψηλής συναισθηματικής διέγερσης έτεινε να αφομοιώνεται αυτοβιογραφικά 

διατηρώντας στη μνήμη των ατόμων αναμνήσεις του χώρου και του χρόνου, στον 

οποίο έλαβε χώρα, καθώς και των προσώπων που παραβρίσκονταν ή συμμετείχαν σε 

αυτές. Η κοινωνική αλληλεγγύη της ομάδας, που μοιραζόταν μία τέτοια εμπειρία, 

μπορούσε να ενισχύεται από τις αναμνήσεις του γεγονότος της μύησης, η σημασία 

και το νόημα της οποίας μπορούσε να υπόκειται σε επακόλουθο εξηγητικό στοχασμό 

και εννοιολογική αφομοίωση. Καθώς η σύνθεση της ταυροκτονίας δεν ακολουθούσε 

μία κανονιστική ιεραρχία ή ορθοδοξία, η μνημονική συγκέντρωση και εστίαση στην 

εικόνα του Μίθρα μπορούσε να δημιουργεί συμβάσεις και μετατροπές στο 

‘αποκαλυπτικό’ περιεχόμενο της σκηνής, διαδικασία που φαίνεται ότι συνέβη κατά 

τη μετάδοση της λατρείας από τη μία κοινότητα στην άλλη.517

 Σε αντίθεση με τις δογματικές θρησκείες, στις οποίες η ερμηνεία των 

τελετουργιών και των οπτικών εκδηλώσεών τους βασίζεται σε ένα σταθερό και 

συγκεκριμένο σύστημα αρχών και πεποιθήσεων που εκφράζονται ρητά και με 

σαφήνεια από έναν θρησκευτικό ηγέτη, οι βασικές και κυρίαρχες ιδέες του 

Μιθραϊσμού δεν διατυπώνονταν σε γραπτή ή λεκτική μορφή, αλλά ήταν 

ενσωματωμένες στην εικονογραφία και το σχεδιασμό του ίδιου του μιθραίου ως 

εικόνα του σύμπαντος. Οι κύριες αρχές και αντιλήψεις της λατρείας, εγγεγραμμένες 

στη σκέψη των ανθρώπων της ελληνο-ρωμαϊκής εποχής, ήταν υπόδηλες στη δομή 

των μνημείων. Κάθε στοιχείο του μνημειακού σχεδιασμού δεν υπόκειτο σε διδακτική 

εξήγηση, αλλά γινόταν αντιληπτό ως μέρος ενός συμβολικού συστήματος το οποίο 

ήταν συγκροτημένο με βάση τις κυρίαρχες αρχές της αστρολογίας και μετέδιδε τα 

θεμελιώδη νοήματα του Μιθραϊσμού. Συνεπώς, δεν υπήρχε κάποιο μεγάλο μυστικό 

το οποίο χρειαζόταν να εξηγηθεί και να αποκωδικοποιηθεί από το μιθραϊκό Πατέρα. 
                                                 
516 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 197 
517 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 198 
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Έτσι, στη θέση του δόγματος, υπήρχε, όπως καίρια σημειώνει ο Beck, ένα χαλαρό 

δίκτυο πρακτικής και ενδεχόμενης ερμηνείας, τοποθετημένο στα συμβολικά 

συστήματα των μυστηρίων518, το οποίο οι μυημένοι μπορούσαν να αντιληφθούν στη 

συνάφεια των λατρευτικών τελετουργιών και στη συνέχεια να συγκροτήσουν και 

αφομοιώσουν εννοιολογικά. 

 Η αντίληψη των συμβολικών δομών της εικονογραφίας στη μιθραϊκή 

συνάφεια και η έλλειψη δογματικής εξήγησης των νοημάτων της σε συνδυασμό με 

την κοινωνική οργάνωση της λατρείας σε μικρές, κλειστές ομάδες αποτελούν κοινά 

γνωρίσματα που μπορούν να συμβάλλουν στην ένταξη του Μιθραϊσμού στον 

εικονιστικό τύπο θρησκευτικότητας και κατ’ επέκταση να εξηγήσουν και να 

αιτιολογήσουν τον τρόπο και την έκταση στην οποία διαδόθηκε μέσα στα πλαίσια της 

ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

                                                 
518 Beck, R. L., The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire,  ό.π., σελ. 63 
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Συμπεράσματα 

 

Κύρια επιδίωξη της παρούσας εργασίας υπήρξε η ένταξη των στοιχείων που είναι 

γνωστά για το Μιθραϊσμό σε μία γνωσιακή προοπτική μελέτης της λατρείας, η οποία 

μετατοπίζει το ενδιαφέρον της έρευνας από την εξέταση της ιστορική πορείας και 

εξέλιξης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών μορφών της στη διερεύνηση εκείνων των 

νοητικών ικανοτήτων και διαδικασιών που λάμβαναν χώρα στο νου των 

συμμετεχόντων και αποτελούσαν προαπαιτούμενο για την παραγωγή τους. Υπό το 

πρίσμα αυτό, η γνωσιακή προσέγγιση στα μυστήρια του Μίθρα μεταφέρει την έρευνα 

για την κατανόηση του μυητικού χαρακτήρα και του ιδιαίτερου συστήματος 

κοσμοθεώρησης της λατρείας του από το κοινωνικοπολιτικό στο φυλογενετικό και 

οντογενετικό επίπεδο ανάλυσης. Οι άνθρωποι διαμορφώνουν συγκεκριμένες 

αναπαραστάσεις υπερφυσικών φορέων και δομούν διαφορετικές εικόνες και 

υποθέσεις για τη δομή και τάξη του κόσμου, καθώς συμμετέχουν σε ιδιαίτερες 

κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες, οι οποίες προκρίνουν συγκεκριμένες αρχές και 

αντιλήψεις. Ωστόσο, η βαθύτερη και δημιουργός αιτία τέτοιου είδους ιδεών και 

πεποιθήσεων δεν βρίσκεται στη συμμετοχή αυτή καθεαυτή των ατόμων σε 

διαφορετικές ομάδες και συνάφειες, αλλά εντοπίζεται στις ιδιαίτερες γνωσιακές 

ικανότητες που ανέπτυξε το ανθρώπινο είδος στην πορεία της εξέλιξής τους και που 

αναπτύσσει κάθε άνθρωπος μεμονωμένα κατά την περίοδο της ανάπτυξής του. Οι 

ιδιαίτερες κοινωνικές και πολιτισμικές ομάδες και οργανώσεις δίνουν μορφή και 

τυποποιούν τέτοιου είδους αναπαραστάσεις, οι οποίες όμως βασίζονται εν γένει στη 

γνωσιακή ικανότητα και τάση των ανθρώπων να τις δημιουργούν και να τις 

παράγουν. 

Ένα ζήτημα που τίθεται στην περίπτωση της εφαρμογής γνωσιακών θεωριών 

σε θρησκευτικά συστήματα, φαινόμενα και συμπεριφορές που εμφανίστηκαν στο 

παρελθόν και έχουν εκλείψει σήμερα, είναι η αδυναμία άμεσης μελέτης των ίδιων 

των υποκειμένων που συμμετείχαν σε αυτά. Ιδιαίτερα στην περίπτωση του 

Μιθραϊσμού το ερώτημα είναι κατά πόσο είναι δυνατόν να διερευνηθεί ο νους και οι 

νοητικές διαδικασίες που λάμβαναν χώρα στο νου των Μιθραϊστών κατά τη 

συμμετοχή τους στα μυστήρια, αλλά και μετά από αυτά, αφού δεν υπάρχει η 

δυνατότητα άμεσης μελέτης και παρατήρησής τους. Την απάντηση, ωστόσο, στο 

πρόβλημα αυτό έρχεται να δώσει η θεωρία της εξέλιξης η οποία τοποθετεί τις 
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βιολογικές αλλαγές που διαμόρφωσαν τα θεμελιώδη νοητικά χαρακτηριστικά του 

ανθρώπινου είδους πολλές χιλιάδες χρόνια πριν.519 Υπό την οπτική αυτή, ο νους των 

ανθρώπων της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας, και συνεπώς και των μυημένων στα 

μυστήρια του Μίθρα, διέθετε τα ίδια χαρακτηριστικά και τις ίδιες ικανότητες με το 

νου των σύγχρονων ανθρώπων. Συνεπώς, εκείνο που διαφοροποιεί τις νοητικές 

αναπαραστάσεις και τις ψυχολογικές και γνωσιακές διαδικασίες που λάμβαναν χώρα 

κατά τη συμμετοχή των μυημένων στις τελετουργίες του Μίθρα δεν ήταν τα δομικά 

χαρακτηριστικά της νόησης, αλλά το ιδιαίτερο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτισμικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο παράγονταν οι ιδιαίτερες αναπαραστάσεις τους για τον 

εαυτό τους και για τον κόσμο. Με βάση αυτήν τη θεμελιώδη υπόθεση, είναι δυνατό 

να χρησιμοποιηθούν στη μελέτη του Μιθραϊσμού οι προσεγγίσεις και τα πορίσματα 

γνωσιακών θεωριών που μελετούν τη θρησκευτική σκέψη και συμπεριφορά των 

ανθρώπων, καθώς μπορούν να δώσουν μία εξήγηση για τις γνωσιακές εκείνες 

διαδικασίες που είχαν ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση του φαινομένου των 

μυστηρίων του Μίθρα και των χαρακτηριστικών μορφών και αναπαραστάσεών του 

μέσα στην πολιτισμική και κοινωνική συνάφεια του ελληνορωμαϊκού κόσμου.  

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, αρχαιολογικά, επιγραφικά, αλλά και 

γραμματειακά, που είναι γνωστά για τη λατρεία του Μίθρα, τα συμβολικά 

συμπλέγματα, που διέθετε, και η ενεργοποίησή τους κατά τις τελετουργίες 

συγκροτούσαν ένα ενοποιημένο σύστημα θεώρησης του κόσμου. Ιδιαίτερες διαθέσεις 

και κίνητρα, που εγείρονταν στη συνάφεια των μιθραϊκών τελετουργιών, οδηγούσαν 

τους μυημένους στις κατάλληλες εκείνες νοητικές και ψυχολογικές καταστάσεις που 

αποτελούσαν την αναγκαία προϋπόθεση για την αντίληψη και εννοιολογική 

αφομοίωση ιδιαίτερων εικόνων και υποθέσεων για τον κόσμο, οι οποίες γίνονταν 

αντιληπτές ως απόλυτα αληθινή πραγματικότητα, που διακρινόταν για την εσωτερική 

λογική και δομική της συνέπεια. Στο πλαίσιο αυτό, το ήθος των μελών της 

λατρευτικής κοινότητας εμφανιζόταν ως ο μόνος ιδανικός και ορθός τρόπος ζωής που 

βρισκόταν σε συμφωνία με την κοσμική τάξη, όπως αποκαλυπτόταν στα μυστήρια. 

Τα περιεχόμενα των οικουμενικών κατηγοριών των συστημάτων 

κοσμοθεώρησης, όπως τα όρισε ο Kearney, διαμορφώνονταν στο ιδιαίτερο 

θρησκευτικό και πολιτισμικό περιβάλλον της μιθραϊκής λατρείας και υποδηλώνονταν 

                                                 
519 Σύμφωνα με τον Mithen, η εμφάνιση του πρώτου σύγχρονου ανθρώπου, του Homo Sapiens 
Sapiens, τοποθετείται περίπου 100.000 χρόνια πριν. Βλ. Mithen, S., The Prehistory of The Mind, ό.π., 
σελ. 151 
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στην ηθική και κοινωνική συμπεριφορά των μυημένων. Ωστόσο, η αντίληψη της 

πραγματικότητας και του εαυτού ως κάτι διακριτού από το περιβάλλον του, όπως και 

η εννοιολογική αφομοίωση των αιτιακών και χωρο-χρονικών μεταξύ τους σχέσεων, 

που καθόριζε τη συγκρότηση των αντίστοιχων εννοιών, βασίζονταν σε ιδιαίτερες 

γνωσιακές και νευρωνικές διαδικασίες που είναι χαρακτηριστικές του ανθρώπινου 

εγκεφάλου. Η θεώρηση του κόσμου στο Μιθραϊσμό διαμορφωνόταν, έτσι, με βάση 

τις νοητικές αναπαραστάσεις που σχημάτιζαν οι άνθρωποι για τις βασικές και 

θεμελιώδεις κατηγορίες του κόσμου οι οποίες με τη σειρά τους αντιστοιχούσαν σε 

συγκεκριμένες δομές της ανθρώπινης νόησης. 

 Ιδιαίτερα, η εννοιολογική συγκρότηση και αφομοίωση της μυητικής 

εμπειρίας, που βίωναν οι μυημένοι στα μυστήρια του Μίθρα, συνεπαγόταν και 

ενέπλεκε τη λειτουργία συγκεκριμένων γνωσιακών μηχανισμών εννοιολικής 

σύνθεσης η οποία οδηγούσε, όπως είδαμε, στην ένταξη της ιδιαίτερης αυτής 

εμπειρίας στην ευρύτερη αφηγηματική οργάνωση και αντίληψη της ζωής των 

μυημένων, στο πλαίσιο της οποίας οι ίδιοι συγκροτούσαν τις θεμελιώδεις νοητικές 

εικόνες και αναπαραστάσεις τους για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο 

γενικότερα. Η ανάδυση της συνείδησης και της αίσθησης που ένα άτομο έχει για τον 

εαυτό του εξαρτώνται θεμελιωδώς από γνωσιακές δομές και διαδικασίες οι οποίες 

καθιστούν έναν οργανισμό ικανό να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και το περιβάλλον 

του μέσα από μία συνεχή σχέση αμοιβαίας αλληλεπίδρασης και γνωριμίας. 

 Κατ’ επέκταση, οι νοητικές αναπαραστάσεις που διαμόρφωναν οι Μιθραϊστές 

για τον κόσμο εξαρτώνταν άμεσα και ζωτικά από την αντίληψη των συμβολικών 

δομών και σημείων του Μιθραϊσμού, όπως ενσωματώνονταν στο μικρόκοσμο του 

μιθραίου, η αντίληψη και νοηματοδότηση του οποίου οδηγούσε σε έναν βαθύ 

επαναπροσανατολισμό των μυημένων στο χώρο και σε μία ανα-γνώριση του φυσικού 

περιβάλλοντος του μιθραϊκού σπηλαίου ως αληθινής αντανάκλασης του σύμπαντος. 

Ακριβώς, ο ιδιαίτερος αυτός τρόπος γνωσιακής μεταμόρφωσης, συγκρότησης και 

πρόσληψης του ιερού χώρου του Μιθραϊσμού βρισκόταν σε άμεση σχέση και 

εξάρτηση από τις διαδικασίες της ενσώματης αντίληψης των μυημένων οι οποίοι 

παραβρίσκονταν μέσα στο μιθραίο και το αντιλαμβάνονταν όχι απλά ως ένα φυσικό 

τοπίο, αλλά ως ένα αναπαραστατικό περιβάλλον που αποκτούσε πραγματική και 

ρεαλιστική μορφή και μετουσιωνόταν στην ίδια την απτή πραγματικότητα. Στα 

πλαίσια αυτά, η φαινομενολιγή προσέγγιση του Merleau-Ponty, που ακολουθήθηκε 

στο τρίτο κεφάλαιο ενταγμένη σε μία γνωσιακή προοπτική μελέτης, μπορεί να 
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θεωρηθεί μία εύλογη υπόθεση εργασίας που μπορεί να διαφωτίσει τους τρόπους με 

τους οποίους οι Μιθραϊστές αντιλαμβάνονταν το σώμα τους ως φυσικό αντικείμενο, 

το οποίο τους τοποθετούσε στο χώρο και αποτελούσε τη βάση για τον 

προσανατολισμό τους μέσα στο μιθραίο. 

 Η εννοιολογική αφομοίωση του χρόνου στη μιθραϊκή συνάφεια βρισκόταν σε 

άμεση σύνδεση με την έννοια του χώρου, καθώς χωρο-χρονικές διαστάσεις 

αποτυπώνονταν συγχρόνως στη συμβολική δομή και διακόσμηση του μιθραίου. 

Σύμφωνα με τους Lakoff και Johnson, κοινές συμβατικές μεταφορές που 

διαμορφώνονται σε συνηθισμένες συνθήκες κίνησης και λειτουργούν ως γνωσιακοί 

μηχανισμοί για τη συγκρότηση της έννοιας του χρόνου μπορούν να παράγουν 

περαιτέρω νέες μεταφορικές και γλωσσικές εκφράσεις, που βασίζονται σε σταθερές 

αντιστοιχίσεις ανάμεσα σε έννοιες διαφορετικών εννοιολογικών πεδίων και μπορούν 

να κατανοούνται ακαριαία σε ιδιαίτερες συνάφειες.520 Υπό αυτήν την οπτική, οι 

συμβατικές και τυποποιημένες μεταφορές που παρουσιάστηκαν στο τρίτο κεφάλαιο, 

ακόμη και αν δεν αποτελούσαν με αυτήν ακριβώς τη μορφή τη βάση για τη 

διαμόρφωση της έννοιας του χρόνου στα μιθραϊκά μυστήρια, θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν ως το έδαφος για νέες μεταφορικές χαρτογραφήσεις και συνεπαγωγές που 

θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εννοιολογική συγκρότηση και αντίληψη του 

χρόνου στη συνάφεια της μιθραϊκής λατρείας. 

 Η συμβολική σκέψη στηριζόταν, επίσης, όπως επισημάνθηκε κυρίως στο 

δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, σε γνωσιακές και νοητικές διαδικασίες που 

αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της βιολογικής εξέλιξης του ανθρώπινου είδους. 

Συνεπώς, καθώς τα συμβολικά συστήματα του Μιθραϊσμού φαίνεται ότι 

αποτελούσαν το κύριο μέσο με το οποίο μεταφέρονταν τα βασικά και θεμελιώδη 

νοήματά του, μία κατανόηση των γνωσιακών διαδικασιών που είχαν ως αποτέλεσμα 

τη συγκρότηση και αντίληψή τους μπορεί να καταστεί δυνατή στη βάση της 

διερεύνησης των κοινών δομών και λειτουργιών της ανθρώπινης νόησης. Ιδιαίτερα, η 

θεωρία του Peirce για την κατηγοριοποίηση των αναπαραστάσεων, η οποία 

ενδεικτικά εφαρμόστηκε στην περίπτωση της σκηνής της ταυροκτονίας, δίνει κάποια 

ιδέα των ενδεχόμενων επαγωγικών διαδικασιών που οδηγούσαν στην πρόσληψη της 

γεμάτης νοήματα, σημασίες και μηνύματα εικονογραφίας από τους μυημένους. 

                                                 
520 Lakoff., G. – Johnson, M., Philosophy in the Flesh, ό.π., σελ. 148-150 

 146



Κατ’ επέκταση, οι μιθραϊκές τελετουργίες, που επενδύονταν με ιδιαίτερα 

συμβολικά συμπλέγματα και διαπότιζαν τις αντιλήψεις για τον κόσμο με 

συναισθηματικά επενδεδυμένα νοήματα και σημασίες, συνδέονταν επίσης με 

συγκεκριμένους γνωσιακούς μηχανισμούς που τις προσέδιδαν μία αυξανόμενη 

αίσθηση απόλυτης αλήθειας. Η θεωρία του Whitehouse για τους τύπους 

θρησκευτικότητας χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του Μιθραϊσμού ως ένα έγκυρο 

θεωρητικό πλαίσιο το οποίο μπορεί να διαφωτίσει τους ιδιαίτερους τρόπους και τα 

μέσα που χρησιμοποιούνταν στα πλαίσιά του προκειμένου να διαδοθεί η λατρεία του, 

να μεταδοθούν οι αρχές και οι πεποιθήσεις του και να επιτευχθεί η θεμελίωσή του ως 

ένα οργανωμένο θρησκευτικό σύστημα. Ο Whitehouse διαμόρφωσε το μοντέλο του 

για το δογματικό τύπο θρησκευτικότητας με βάση την έρευνά του πάνω στη λατρεία 

του Pomio Kivung, ενώ θεμελίωσε την προσέγγισή του στον εικονιστικό τύπο 

στηριζόμενος στη μελέτη του πάνω σε μία τελετουργική ομάδα που αναβίωσε 

ανάμεσα στα χωριά των Baining στην Παπούα-Νέα Γουινέα.521 Ωστόσο, όπως 

σημειώνει ο Martin, το μοντέλο του ξεπερνά τα συγκεκριμένα, ειδικά ιστορικά και 

εθνογραφικά δεδομένα και προσφέρει μία διαπολιτισμική και δια-ιστορική πρόταση η 

οποία θεμελιώνεται πάνω στις κοινές δομές της ανθρώπινης νόησης, που διέπουν την 

οργάνωση και λειτουργία των ποικίλων θρησκευτικών εκφράσεων των ανθρώπων.522

Όπως προκύπτει από το όλο εγχείρημα εφαρμογής συγκεκριμένων γνωσιακών 

θεωριών στην περίπτωση της μιθραϊκής λατρείας, η συγκρότηση άρτια 

διαρθρωμένων επιστημονικών μοντέλων της ανθρώπινης νόησης φαίνεται ότι παρέχει 

μία μοναδική ευκαιρία να  ξεπεραστεί  η ανεπάρκεια γραπτών μαρτυριών και πηγών 

για τις ιδιαίτερες πεποιθήσεις και αρχές του Μιθραϊσμού, ενώ συγχρόνως παρέχεται η 

δυνατότητα, μέσα από έγκυρες ευριστικές μεθόδους, να επιτευχθεί μία 

ανασυγκρότηση της ιστορικής γνώσης, που μπορεί να διαφωτίσει πολλές πλευρές του 

τρόπου με τον οποίο οι μυημένοι βίωναν τη συμμετοχή τους στα μυστήρια. Κατ’ 

επέκταση, η εξέταση των γνωσιακών εκείνων διεργασιών που συνόδευαν την 

εμπειρία της μύησης στη λατρεία του Μίθρα μπορεί να εξηγήσει, σε σημαντικό 

βαθμό, τους λόγους της ιδιαίτερης οργάνωσης και διάδοσης του Μιθραϊσμού στη 

ρωμαϊκή αυτοκρατορία από τα τέλη του 1ου αι. και για τους επόμενους τρεις αιώνες 

Με βάση όλα τα παραπάνω, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, δεν 

επιχειρήθηκε μία προσέγγιση και ανάλυση των ιστορικών διαδικασιών και γεγονότων 
                                                 
521 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 189 
522 Martin, H. L., “Performativity, Narrativity and Cognition”, ό.π., σελ. 200-201 
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που οδήγησαν στην ανάδυση της λατρείας του Μίθρα στον ελληνορωμαϊκό κόσμο 

και της προσέδωσαν τον ιδιαίτερο μυστηριακό χαρακτήρα και τρόπο οργάνωσής της. 

Αντίθετα, ακολουθήθηκε μία περισσότερο συγχρονική προσέγγιση του Μιθραϊσμού, 

η οποία περιορίστηκε στην εξέταση των μυστηρίων του ως ενός ολοκληρωμένου 

συμβολικού συστήματος με συγκεκριμένη δομή και σημασία, που μετέφερε 

ιδιαίτερες εικόνες, ιδέες, αντιλήψεις και νοήματα στους μυημένους που συμμετείχαν 

σε αυτά. Καθώς το ζητούμενο ήταν η εξήγηση των γνωσιακών διαδικασιών που 

πιθανότατα δομούσαν και καθιστούσαν αντιληπτό και εννοιολογικά κατανοητό το 

συμβολικό σύστημα της μιθραϊκής λατρείας, χρησιμοποιήθηκε, στο πλαίσιο μίας 

τέτοιας οπτικής, η ερμηνευτική πρόταση του Roger Beck όσον αφορά τα ιδιαίτερα 

αστρολογικά και αστρονομικά νοήματα των συμβολικών δομών του Μιθραϊσμού ως 

ένα εύλογο και πιθανό σύνολο νοημάτων και σημασιών, το οποίο θα μπορούσε να 

εξάγεται επαγωγικά από τις μνημειακές, εικονογραφικές και ανάγλυφες  

αναπαραστάσεις της μιθραϊκής λατρείας. Συνεπώς, η ερμηνεία τόσο του μιθραίου, 

όσο και της σκηνής της ταυροκτονίας με αστρολογικούς όρους, που πρότεινε ο Beck, 

δεν λαμβάνεται ως μία αυταπόδεικτη και σίγουρη απόδοση της σημασίας των 

αντίστοιχων συμβολικών συστημάτων, όπως θα γίνονταν σίγουρα και αποκλειστικά 

αντιληπτή και κατανοητή από τους Μιθραϊστές, αλλά χρησιμοποιείται ως ένα εύλογο, 

αληθοφανές και πιθανό προϊόν γνωσιακών, επαγωγικών διαδικασιών που 

ενεργοποιούνταν καθώς οι πιστοί έρχονταν σε επαφή με τις συγκεκριμένες 

αναπαραστάσεις, στοχάζονταν πάνω στο νόημα τους και επικοινωνούσαν με τους 

άλλους συμμετέχοντες στην τελετουργική συνάφεια. 

Στα πλαίσια αυτά, στόχος της παρούσας εργασίας δεν αποτελούσε η 

περιγραφή και απόδειξη του μοναδικού και αληθινού νοήματος των συμβολικών 

αναπαραστάσεων της μιθραϊκής λατρείας, αλλά η διερεύνηση των ενδεχόμενων 

γνωσιακών ικανοτήτων και μικροδιαδικασιών που λάμβαναν χώρα στο νου και στο 

σώμα των Μιθραϊστών κατά τη μύηση και συμμετοχή τους στα μυστήρια και οι 

οποίες είχαν ως αποτέλεσμα την αντίληψη και κατανόηση των βασικών αρχών και 

νοημάτων της λατρείας. Ως εκ τούτου, η ερμηνεία του συμβολικού συστήματος του 

Μιθραϊσμού που πρότεινε ο Beck συνιστά μία ενδεχόμενη ανάγνωση των συμβόλων 

και συμβολικών συμπλεγμάτων, που είναι εγγενώς πολύσημα και πολύπλοκα και 

μπορούν να ενέχουν συγχρόνως περισσότερες από μία σημασίες και να μεταφέρουν 

πολλαπλά νοήματα.  
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Σύμφωνα με μία τέτοια οπτική οι σύγχρονες ερμηνευτικές απόπειρες των 

συμβολικών δομών της μιθραϊκής λατρείας αποτελούν ενδεχόμενες εκφράσεις που 

συμμορφώνονται ή όχι με τις πολύπλοκες μεταφορικές έννοιες και χρήσεις των 

υλικών κατασκευών από τους Μιθραϊστές, οι οποίες, όμως, σε κάθε περίπτωση έχουν 

τη βάση τους και την πηγή προέλευσή τους στις βασικές και θεμελιώδεις δομές της 

ανθρώπινης νόησης, που καθιστά δυνατή την παραγωγή και νοηματοδότησή τους. 
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ΕΙΚΟΝΕΣ 

  

              Εικόνα 1: Μωσαϊκό δάπεδο του mitreo di Felicissimo. (http://www.ostia-
antica.org/regio5/9/9-1.htm) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            Εικόνα 2: Η γέννηση του Μίθρα από το βράχο. Terme di Diocleziano (Museo Nazionale 
Romano), Rome, Italy 

 (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mithras_petra_genetrix_Terme.jpg) 
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Εικόνα 3: Τα σύμβολα της βαθμίδας του Κόρακα όπως αναπαρίστανται στο μωσαϊκό του mitreo 
di Felicissimo. (http://www.ostia-antica.org/regio5/9/9-1.htm) 

 

 

 

Εικόνα 4: Τα σύμβολα της βαθμίδας του Νύμφου όπως αναπαρίστανται στο μωσαϊκό του mitreo 
di Felicissimo. (http://www.ostia-antica.org/regio5/9/9-1.htm) 

 
Εικόνα 5: Τα σύμβολα της βαθμίδας του Στρατιώτη όπως αναπαρίστανται στο μωσαϊκό του 
mitreo di Felicissimo. (http://www.ostia-antica.org/regio5/9/9-1.htm) 
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Εικόνα 6: Τα σύμβολα της βαθμίδας του Λέοντα όπως αναπαρίστανται στο μωσαϊκό του mitreo 
di Felicissimo. (http://www.ostia-antica.org/regio5/9/9-1.htm) 

 

 
Εικόνα 7: Τα σύμβολα της βαθμίδας του Πέρση όπως αναπαρίστανται στο μωσαϊκό του mitreo 
di Felicissimo. (http://www.ostia-antica.org/regio5/9/9-1.htm) 

 

 
Εικόνα 8: Τα σύμβολα της βαθμίδας του Ηλιοδρόμου όπως αναπαρίστανται στο μωσαϊκό του 
mitreo di Felicissimo. (http://www.ostia-antica.org/regio5/9/9-1.htm) 
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Εικόνα 9: Τα σύμβολα της βαθμίδας του Πατέρα όπως αναπαρίστανται στο μωσαϊκό του mitreo 
di Felicissimo. (http://www.ostia-antica.org/regio5/9/9-1.htm) 
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Εικόνα 10: Το Πτολεμαϊκό κοσμολογικό μοντέλο. Εγχάραξη από την Κοσμογραφία του Πέτρου 
Απιανού. (www.absoluteastronomy.com/topics/Almagest) 
(abyss.uoregon.edu/~js/ast123/lectures/lec02.html) 

 
 
 

 
 
Εικόνα 11: Οι διαδοχικές πλανητικές σφαίρες που περιβάλλουν την ακίνητη γη σύμφωνα με το 
Πτολεμαϊκό κοσμοείδωλο. (abyss.uoregon.edu/~js/ast123/lectures/lec02.html) 
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Εικόνα 12: Η εκλειπτική ήταν πλάγια ως προς τον ουράνιο ισημερινό κατά 23,5° 
(www.pas.rochester.edu/~afrank/A105/LectureII/) 

 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 13: Ο ζωδιακός κύκλος. (http://horoscope.moisttowelettemuseum.com/work.html) 
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Εικόνα 14: Σχεδιαστική αναπαράσταση κτιρίου, ο χώρος στο κατώτερο επίπεδο του οποίου 
χρησιμοποιούνταν ως μιθραίο. 
(http://www.clas.canterbury.ac.nz/ejms/new_mithraea/images/Ricostruzione%20dell%27edificio.
JPG) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 15: Μιθραίο των θερμών. (http://www.ostia-antica.org/regio1/17/17-2a.htm) 
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Εικόνα 16: Κάτοψη του μιθραίου των Εφτά Σφαιρών όπου διακρίνονται τα σημεία των ζωδίων 
πάνω στα «ανάκλιντρα» ακολουθώντας φορά αντίστροφη προς τους δείκτες του ρολογιού. 
(http://www.ostia-antica.org/regio2/8/8-6.htm) 

 

 
Εικόνα 17: Σχεδιαστική αναπαράσταση της τυπικής μορφής του μιθραίου με βάση του 
παράδειγμα του μιθραίου των Εφτά Σφαιρών (Gordon 1972) 

 157



 Antiscia 
 

 

Ά 
ξ 
ο 
Α 
Ξ 
Ο 
Ν 
Α 
Σ 
 

 
ςΟ 

ι 
σ 
η 

Ι 
Σ 
Η 
Μ 
Ε 
Ρ 
Ι 
Ω 
Ν 

ΑΞΟΝΑΣ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

ι 
ώ 
ν 

Εικόνα 18: Αντιστοίχιση του άξονα των ισημεριών με το διάδρομο που ένωνε την είσοδο στο 
μιθραίο με τη σκηνή της ταυροκτονία, και του άξονα των ηλιοστασίων με τον άξονα που συνέδεε 
τις κόγχες στη μέση των ανακλίντρων. (Gordon 1976) 

 
 
 
 
 

ΣΥΖΥΓΙΕΣ 

 
Εικόνα 19: Σε κάθε ζεύγος σύζυγων ζωδιακών σημείων η διάρκεια της μέρας, όπως και της 
νύχτας είναι ίδια. (Gordon 1976) 
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Εικόνα 20: Η κόγχη στα αριστερά / βόρεια ήταν η πύλη της γένεσης και της καθόδου στη  γη. 
Κόγχη στο μιθραίο των Εφτά Σφαιρών. (http://www.ostia-antica.org/regio2/8/8-6.htm) 

 

 
 
 
                                                                                                                                                                         
 

 
 
Εικόνα 21: Η κόγχη στα δεξιά / νότια ήταν η πύλη της απογένεσης  και της εξόδου στη σφαίρα 
των απλανών αστέρων. Κόγχη στο μιθραίο των Εφτά Σφαιρών. (http://www.ostia-
antica.org/regio2/8/8-6.htm) 
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Βόρειο Ημισφαίριο

Νότιο Ημισφαίριο

Χειμερινή Ισημερία

Θερινό
Ηλιο-
στάσιο

Γένεση

Χειμερινό
Ηλιοστά
σιο

Απογένεση

Βόρειος Πόλος

Νότιος Πόλος

Άνοιξη

Καλοκαίρι Φθινόπωρο

Χειμώνας

Εαρινή Ισημερία

 
Εικόνα 22: Αντίληψη του μιθραίου ως μοντέλο του σύμπαντος.  

 
 

 
Εικόνα 23: Μιθραίο των Εφτά Σφαιρών με εφτά επάλληλα τόξα στο δάπεδο. (http://www.ostia-
antica.org/regio2/8/8-6.htm) 
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Εικόνα 24: Μιθραίο των Εφτά Πυλών. 
(http://www.ostiaantica.org/dict/topics/mithraea/mithraea.htm) 

 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 25: Ανάγλυφες αναπαραστάσεις του Καύτη και του Καυτοπάτη από το μιθραίο del 
Palazzo Imperiale (http://www.ostia-antica.org/regio1/pi/pia.htm) 
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Εικόνα 26: Ανάγλυφο από το Fiano Romano 
που έφερε τις δύο σκηνές στις αντίστροφες 
όψεις του. Σήμερα βρίσκεται στο Λούβρο. 
(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF
%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE
%BF:Mithras_banquet_Louvre_Ma3441.jp
g) - 
(http://commons.wikimedia.org/wiki/File:M
ithras_tauroctony_Louvre_Ma3441.jpg) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Εικόνα 27: Ανάγλυφο με τη σκηνή της ταυροκτονίας (CIMRM 368) 

 

 

 162

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mithras_tauroctony_Louvre_Ma3441.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mithras_tauroctony_Louvre_Ma3441.jpg


 
Εικόνα 28: Τοιχογραφία από το Marino. (http://mythology.ourgardenpath.com/2009/01/04/altar-
symbolism-1-death-and-rebirth-and-the-lunar-round/) 

 
 
 
 
 
 
 

ΔιαβάζονταςΔιαβάζοντας τηντην ταυροκτονίαταυροκτονία ωςως
χάρτηχάρτη τουτου ουρανούουρανού..

Β

Ν

Δ

Καύτης και Καυτοπάτης ορίζουν
τα όρια της σκηνής = αστερισμοί
Σκορπιού και Ταύρου. 

Ήλιος στο
Λέοντα.
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όταν ο ήλιος στο Λέοντα
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Ταύρος
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Εικόνα 29: Ανάγνωση της ταυροκτονίας ως ουρανίου χάρτη 
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Εικόνα 30: Μωσαϊκή αναπαράσταση στο δάπεδο του μιθραίου των Εφτά Πυλών 
(http://www.ostia-antica.org/regio4/5/5-13.htm) 

 
 
 
 
 
 
 

ΔιαβάζονταςΔιαβάζοντας τηντην ταυροκτονίαταυροκτονία ωςως
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Ιανουάριο και
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το μεσουράνημα
του καρκίνου και
του Λέοντα
τα μεσάνυχτα.

 
Εικόνα 31: Ανάγνωση της ταυροκτονίας ως θέας στον ουρανό. 
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Εικόνα 32: Αναπαραστάσεις αντίστοιχων τοιχογραφιών από το μιθραίο της Capua. 

(http://www.cais-soas.com/CAIS/Religions/iranian/Mithraism/m_m/pt7.htm) 
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