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O Μιθραϊσμός είναι μια συγκριτική
ελληνιστική και ρωμαϊκή μυστηριακή
λατρεία, η οποία αναπτύχθηκε στην
ανατολική Μεσόγειο κατά το 2ο και 1ο
αιώνα π.Χ και ασκούνταν στη Ρωμαϊκή
αυτοκρατορία ως τον 5ο αιώνα μ.Χ.,
οπότε αντικαταστάθηκε εντελώς από το
Χριστιανισμό.



• Ο Μίθρας ήταν περσικός θεός του φωτός και της σοφίας

• H προέλευσή του ανάγεται σε μια αρχαιότερη

• Παρουσιάζεται ως Σωτήρας, το πνεύμα του καλού, υπερασπιστής και φύλακας της
αλήθειας και ως άρχοντας του κόσμου.

ΜΙΘΡΑΣ



• Πιστευόταν ότι είχε σφάξει τον θεϊκό ή κοσμικό ταύρο, το αίμα του οποίου
συντηρούσε όλα τα πλάσματα και παρείχε σωτηρία στους ανθρώπους.

• Θεωρούνταν μεσίτης του ουρανού και των ανθρώπων στη γη και εγγυητής των
συμβολαίων.

• ο Μίθρας ακούει τα πάντα, βλέπει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα και κανείς δεν μπορεί
να τον εξαπατήσει.

• Είναι ο θεός της ηθικής, της αλήθειας και της ακεραιότητας.



Ο Μίθρας ονομαζόταν επίσης “Αλήθεια”,
“Φως” και είχε και άλλα ονόματα στους
αρχαίους Πέρσες .

Ο Μίθρας είναι ο γιος του Αχούρα Μάζδα.
Θεωρούνταν ότι προστάτευε τους βασιλιάδες
και αυτοί πάντα θυσίαζαν σε αυτόν πριν από
τις εκστρατείες, γιατί πίστευαν ότι θα τους
έφερνε νίκη. Επίσης φαίνεται ότι τον τιμούσαν
αρκετά εφόσον έδιναν το όνομα του θεού στα
παιδιά τους, φτάνοντας έτσι να έχουν μια
σειρά από βασιλιάδες με το όνομα Μιθριδάτης.



Ο Μιθραϊσμός είχε υιοθετήσει και εξελίξει στοιχεία από το
ακόμα και αν δεν ήταν πάντα συμβατά με τα εξελληνισμένα μεσογειακά Μυστήρια
της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής εποχής. Τόνιζε τη μεταφυσική διαμάχη
Καλού και Κακού η οποία εκφραζόταν ως διαπάλη πνεύματος και ύλης, ενώ
χρησιμοποιούσε υπόγεια σπήλαια ως λατρευτικούς χώρους.

*2 à Ο Ζωροαστρισμός είναι μια από τις παλαιότερες
θρησκείες που έχουν ακόμη οπαδούς. Η εμφάνισή του
χρονολογείται περίπου 2.600 χρόνια πριν, ως ριζική
αναμόρφωση της πολυθεϊστικής ιρανικής θρησκείας, η
οποία επικράτησε στην Περσική Αυτοκρατορία με κρατική
υποστήριξη.
*3 à θεωρία κατά την οποία τα πάντα έχουν δύο αρχές, η
περιγραφή φαινομένου μέσω δύο διαφορετικών και συχνά
αντιφατικών φορμαλισμών-μεθοδολογιών-μηχανισμών



• Οι Μιθραϊστές ήταν ιεραρχημένοι σε επτά βαθμίδες μύησης οι
οποίες αντιστοιχούσαν στα επτά ουράνια σώματα του ηλιακού
συστήματος:
• Στη χαμηλότερη βαθμίδα βρίσκονταν οι νεοπροσήλυτοι και στη
υψηλότερη οι ιεροφάντες.
• Η έκτη βαθμίδα μύησης, του Ηλιοδρόμου, οδηγούσε στα εσωτερικά
Μυστήρια του Μίθρα και στην έναρξη της ταύτισης με το Μίθρα, ενώ
στην έβδομη βαθμίδα, του Πατρός, ο μυημένος εισέδυε στην
κοσμική σφαίρα του «αιωνίου φωτός» μαζί με το Μίθρα.



Κατά την εποχή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η μιθραϊκή λατρεία μεταφέρεται από
τους Ρωμαίους λεγεωναρίους, τους σκλάβους, ξένους πληθυσμούς αλλά και από τους
έμπορους, κυρίως Σύρους, που ανθούν λόγω της Ρωμαϊκής ειρήνης. Στην αρχή
διαδίδεται σιγά-σιγά μέσω μυστικών θρησκευτικών αδελφοτήτων και κάποια στιγμή,
χωρίς να έχει βρεθεί ιστορικά το γιατί, εξαπλώνεται αστραπιαία, αποκτά μεγάλη φήμη.
Στα χρόνια του Κόμμοδου (180-192 μ.Χ) νομιμοποιείται πλήρως και θεωρείται ο
θρίαμβος των ανατολικών λατρειών πάνω στη δυτική σκέψη, η λατρεία πάνω στο νόμο.


