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Ο Ζωροαστρισμός είναι μια από τις
παλαιότερες θρησκείες που έχουν ακόμη
οπαδούς. Εμφανίστηκε πριν από 2.600
χρόνια και ήταν η επίσημη θρησκεία της
Περσικής Αυτοκρατορίας.



Ο Ζωροαστρισμός διατηρεί στοιχεία της προϊστορικής ινδοϊρανικής θρησκείας
και γι’ αυτό έχει ομοιότητες με τον Ινδουϊσμό, όπως π.χ. την πυρολατρεία, το
σεβασμό στις φυσικές δυνάμεις και ορισμένους μύθους.

Ζωροαστρικος ναός του πυρός στο ΓιάζντΖωροαστρικό νεκροταφείο "Πύργοι της
σιωπής"	στο Γιάζντ του Ιράν



Ιδρυτή του είναι ο Ζωροάστρης,
Ζαρατούστρα (Ζαραθούστρα) ή
Ζαρτόστ, Πέρσης προφήτης για τον
οποίο γνωρίζουμε πολύ λίγα.



Οι πληροφορίες μας για το Ζαρατούστρα
είναι ελάχιστες και συγκεχυμένες. Οι
μόνες διαθέσιμες πηγές είναι η Αβέστα,
το ιερό βιβλίο των Περσών, και μερικά
συγγράμματα αρχαίων Ελλήνων και
Ρωμαίων.



Στην ιεραρχία του Ζωροαστρισμού σημαντική θέση κατέχουν τα επτά αθάνατα πνεύματα
(Αμσιασπάντς). Είναι τέκνα του Θεού, κάθονται στο πλευρό του σε χρυσούς θρόνους και μάχονται το
κακό. Τα επτά αυτά πνεύματα είναι τα ακόλουθα:

• Ο Bόχου Μάνα, που αντιπροσωπεύει το καλό πνεύμα, τη σοφία και τον σύμβουλο του δημιουργού.
Καταγράφει τις πράξεις των θνητών και κρίνει την τύχη των ψυχών. Αντίπαλοι του η διχόνοια και η
Μανία.
• Ο Ασχα, που αντιπροσωπεύει την αλήθεια και την ηθική. Αντίπαλος του η αποστασία.
• Ο Κσχάρθρα Βάρυα, που θα κρίνει τους θνητούς στη συντέλεια του κόσμου. Αρωγός του οΜίθρας-
Ηλιος, αντίπαλος του η μέθη.
• Ο Σάοσα, που αντιπροσωπεύει την υπακοή και την λατρεία.
• Η Αρμαΐτη, που αντιπροσωπεύει την αφοσίωση.
• Η Χάρβατάτ, που αντιπροσωπεύει την εντιμότητα.
• Η Αμερετάτ, που αντιπροσωπεύει την αθανασία.



� Κατεξοχήν	σύμβολα	του Αχούρα
Μάζντα,	είναι	ο	Ήλιος	και	η	φωτιά

� Το	νερό	είναι	η	πηγή	της	σοφίας	και	
χρησιμοποιείται	σε	κάθε	
τελετουργία



� Πιστεύεται	ότι	ο	σκύλος	μπορεί	να	
δει	τα	κακά	πνεύματα	(ντέβα)	και	
να	τα	διώξει	μακριά.



Το κήρυγμα του Ζωροάστρη αναφερόταν στο ένα και μοναδικό ανώτατο ον, τον
Ωρομάσδη (Αχούρα Μάζντα), θεό του φωτός και κυβερνήτη του ουρανού.

Ο Ωρομάσδης πολεμά το πνεύμα του κακού, τον Αριμάν. Ο Μίθρας, ο γιος του
Ωρομάσδη, είναι το πνεύμα της δικαιοσύνης και μεσιτεύει στον πατέρα του για τους
ανθρώπους. Τελικά, ο Μίθρας θα νικήσει το πνεύμα του κακού και θα εγκαταστήσει
πάνω στη γη τη βασιλεία του θεού.

Ανταμοιβή των καλών ανθρώπων θα είναι ο Παράδεισος.

ΣΧΕΣΗ	ΜΙΘΡΑΪΣΜΟΥ-ΖΩΡΟΑΣΤΡΙΣΜΟΥ:



� humata,	huxta,	hvaršta =	καλές	σκέψεις,	καλά	
λόγια,	καλές	πράξεις

� Κάθε	Ζωροαστριστής	πρέπει	να	ακολουθεί	αυτές	
τις	εντολές	στην	καθημερινή	του	ζωή…



� uštā ahmāi yahmāi uštā kahmāicīţ =	Ευτυχία	σε	όσους	εύχονται	ευτυχία	στους	
άλλους



Οι	Ζωροαστριστές	προσεύχονται	πέντε	φορές	την	
ημέρα	(Γκάχι):

� Havan-gah - από	την	αυγή	έως	το	μεσημέρι.
� Rapitvin-gah - από	το	μεσημέρι	έως	τις	3	το	

απόγευμα.
� Uzering-gah - από	τις	3	το	μεσημέρι	μέχρι	το	

ηλιοβασίλεμα.
� Aivisrutrim-gah - από	το	ηλιοβασίλεμα	έως	τα	

μεσάνυχτα.
� Ushahin-gah.	- από	τα	μεσάνυχτα	έως	τα	

ξημερώματα
Η	προσευχή	μπορεί	να	είναι	ατομική	ή	συλλογική.



Ο ελληνικής καταγωγής Ρώσος αρχαιολόγος
Βίκτωρ Σαρηγιαννίδης, θεωρούσε πως ο
Ζωροαστρισμός εμφανίστηκε στην περιοχή
της Μαργιανής και ήταν η πρώτη
μονοθεϊστική θρησκεία.



� …	δεν	έχουν	σχέση	με	τη	σημερινή	έννοια	της	μαγείας.
� Πρόκειται	για	την	περσική	φυλή	των	Μαγκί,	που	ήταν	ιερατική	κάστα	του	
Ζωροαστρισμού.

� Μετά	την	ενοποίηση	των	φυλών	το	550	π.Χ. ο	Κύρος	ο	Β'	και	αργότερα	ο	γιος	
του Καμβύσης	ο	Β'	αφαίρεσαν	τα	προνόμια	των	Μαγκί,	οι	οποίοι	όμως	
συνέχισαν	να	υπάρχουν.

� Οι	«μάγοι»	λοιπόν	που	αναφέρει	το	κατά	Ματθαίον	Ευαγγέλιο	πως	
προσκύνησαν	το	νεογέννητο	Ιησού,	ήταν	πιθανότατα	Πέρσες	σοφοί	μελετητές	
των	άστρων…



� Οι	Τρεις	Μάγοι	με	περσικές	ενδυμασίες	(βυζαντινό	ψηφιδωτό,	βασιλική	του	Αγίου	Απολλιναρίου	
στη Ραβέννα	της	Ιταλίας)



� Κοινότητες	Ζωροαστρών	επιβιώνουν	σήμερα	στο	Ιράν	και	την	Ινδία	
(Πάρσις),	και	ως	αποτέλεσμα	της	μετανάστευσης	και	από	τις	δύο	χώρες,	
έχουν	σχηματιστεί	κοινότητες	κυρίως	στις	ΗΠΑ	και	τη	Δυτική	Ευρώπη.

� Κατά	προσέγγιση	οι	Ζωροαστριστές	σε	όλο	τον	κόσμο	είναι	περίπου	
200.οοο.	

� Το	έτος	2003	ανακηρύχθηκε	από	την	UNESCO	ως	η	3000η	επέτειος	του	
Ζωροαστρικού	πολιτισμού.




