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Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΛΑΝΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ*

Στην πρόσοψη του Lεροu της ΊσLδας Λοχίας στο Δίον ~ταν προσαρμο

σμένο ένα ανάγλυφο της θεάς, στο οποίο η ίδια παριστάνεται σε μετωπLΧ~

στάση γεγονός που ενισχόει τη μεγαλόπρεπη και παντο06ναμη μopφ~ τηςl.

Το ανάγλυφο χρονολογείται από την εποχή του 20υ μ.Χ. αιώνα και η τε

χνοτροπία του φαίνεται να ακολουθεί τα δεδομένα του πνεόματος αναβίωσης

των χλασικών προτόπων που παρατηρείται στον ελληνικό χώρο κατά την ε

πoχ~ του Αδριανοό. Στο επάνω δεξιό μέρος της ανάγλυφης παράστασης υ

πάρχει η ακόλουθη επιγραφ~:

Σαράπιδι 'Ίσιοι

Άνούβιδι

Καλλ{μαχος

χαί Κλ-ήτα [.]
χαριστ-ήριον

της πλανητέας

Το στοιχείο που συντελεί, ώστε να θεωρείται τόσο η επιγραφ~ όσο XΙXL

το ανάγλυφο, μoναδικ~ς σπουδαιότητας, είναι ο χαρακτηρισμόςτης 'ΙσLδας

* Η παρούσα εργασία είναι «work ίη progress» μιας μελλοντικής μας έρεuνας με ανά

λογο θέμα. Από της θέσεως αuτής θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότατες εuχαριστίες μοι; στον

Καθηγ. κ. L. Η Martin (University ofVermont, U.S.A.) τόσο για τις εποικοδομητικέςcru
ζητήσεις, όσο και για τις πολύτιμες βιβλιογραφικέ.ς uποδείξεις τοι; κατά τη διάρκεια της εκ

παιδεuτιχής μας άδειας (εαρινό εξάμηνο, 1999) στο Burligton. Vermont.
1. Σχετικά με το ανάγλuφο της Ίσιδας στο Δίον, βλ. D. Pandermalis, «Ein neues

Heiligtum ίη Dion», ΑΑ, 1982, 727-735. Δ. Παντερμαλής, Δίον. Η ανακάλυψη (Αθήνα,

1999), σελ. 89-117. R. Wild, «The known Isis-Sarapis, sanctuaries of the Roman
Period», ANRW ΙΙ 17.4(1984), σελ. 1841-1842. U. Egelhaaf-Gaiser, Kultriiume ίη

romjschen A11tag (Potzdamer A1tertumswissenschaftliche Beitrage, 2) (Stuttgart,
2000), σελ. 173· 348. Μ.Β., Hatzopoulos, «Bulletin Epigraphique», REG 112 (1999),
ρ. 634, αρ. 332. Ο ερεuνητής προτείνει την ανάγνωση «πλανητε(Οα».
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ως «πλαvητέας». Το λατρεuτικό αuτό επίθετο είναι ένα «&παξλεΥόμεvοv» ό

σον αφορά το σύνολο των επιγραφικών μαρτuριών ποι> ήλθαν στο φως μέχρι

τώρα σ' ολόκληρο το περιβάλλον της ελληνορωμα'ϊκήςοικοuμένης. Η σποu-

δ ' , θ' θ' , , , ι
αιοτητα τοι> σuγ;~ε;ιριμενοu εοφοροι> επι ετοι> ενισχuεται απο το γεγονος 0-

τι τονίζει ακόμη περισσότεροτην ενοθε'ϊστικήμορφή της θεάς αλλά και τη cru
γκρητιστική μορφή της ως Ίσιδας - Δήμητρας. Παράλληλα όμως σχετίζει τη

θε'c;cή μορφή με τον «ιερό λόγο» της λατρείας, όπως παροuσιάζεται από τον

Πλούταρχο καθώς στη διήγησή τοι> uπάρχοuν πολλές ομοιότητες ανάμεσα

στην εξελληνισμένη μορφή της Ίσιδας και στη Δήμητρα, όπως αuτή παροu

σιάζεται στον Ψευοο-Ομηριχό Ύμvο στη Δήμητρα. Το τελεuταίο γίνεται κα

τανοητό σ' εκείνα τα σημεία της διήγησής τοu, όποι> αναπτύσσει τη μuθική

παράδοση ποι> σχετίζεται με τον Όσιρι και την Ίσιδα
2

• Η Ίσιδα, όπως και η

Δήμητρα, βρίσκει την πόλη της μετά από μια περιπλάνηση. Η Δήμητρα στα

ματά, σύμφωνα με τη μuθική παράδοση, στην Ελεuσίνα και η Ίσιδα στη Βύ

βλο. Η άφιξη της Δήμητρας στην Ελεuσίνα αποτελεί το κατεξοχήν «αίτιον»

για την ίδρuση της λατρείας τηξ. Η αναφορά στο μύθο της άφιξης της Ίσι

δας στη Βύβλο πρέπει να ερμηνεuθεί ως μια επιρροή ποι> δέχεται από την ελ

ληνιχή μυθική παράδοση4. Είναι δύο θεές ποι> διακρίνονται για τον πόνο ε

ξαιτίας της απώλε.ιας τοι> πιο αγαπημένοι> τοuς προσώποu. Η «ζήτηση» και η

«εύρεση» είναι έννοιες ποι> χαρακτηρίζοuν ιδιαίτερα τις δύο αuτές λατρείες του

αρχαίοι> κόσμοu
5

• Η περιπέτεια της Περσεφόνης-Κόρης και τοι> Όσιρι δίνει

2. Βλ. σχετικά Πλούταρχος, περί 'Ίσιδας χαί Όσίριδος 13,355 Α-16, 357 A-D. Πρβλ.
επίσης J.G. Gήffiths (ed.), Plutarch, De Iside et Osiride (Cambήdge, 1970), σελ. 309
331.

3. 'Ομηριχός "ΥμΥος ε{ς Δήμητρα, 90-97' 133-134. Πρβλ. Ν. J. Richardson,
Homeric Hymn to Demeter (Oxford, 1974), σελ. 177-179' 190 Η. Ρ. Foley (ed.), The
Homeric Hymn to demeter (translation, Commentary, and Interpretative Essays)
(Ρήncetοn,NJ, 1993), σελ. 40-41.

4. Πλούταρχος, περί 'Ίσιδος χαί Όσίριδος, 15,375 Α-Β. Πρβλ. επίσης J. G. Gήffiths

(ed.), op.cit., σελ. 324-326.
5. Σχετικά με τη σημασία της «ζήτησης» στη λατρεία της Ίσιδας βλ. Πλούταρχος, πε

ρί 'Ίσιδος χαί Όσίριδος, 52, 371B-372C. J. G. Gήffiths (ed.), ό.π., σελ. 496-499. Ο έλ

ληνας φιλόσοφος αναφέρεται στην προκειμένη περίπτωση στη Ύιορτή της «ζήτησης Όσίρι

δος», που πραΎματοποιούντανκατά τη διάρκεια του χειμερινού ηλιοστασίου (21 Δεκεμβρί

ου), κατά τη διάρκειl': του οποίου αρχίζει να κατέρχεται η στάθμη του Νείλου. Βλ. επίσης,

Μ. Malaise, Les conditions de penetration et de diffusion des cultes Egyptiens en Italie
(EPRO, 22) (Leiden, 1972), σελ. 243-244. Για τη σημασία της «εύρεσης» στη λατρεία της

Ίσιδας και την «εύρε.ση του Όσιρι» βλ. σχετικά Firmicus Maternus, de errore profanorum
religioum (ed. R. Turcan) (Ρaήs, 1982), πΙ, 9: Nihil il1ic inuvenis nisi simulacrum
quod ipse posuisti, nisi quod iterum aut quaeras aut ligeas. Quaere potius spem
salutis, quaere exordium lucis, quare quod te summo deo aut commenet aut reddat, et
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παρηγοριά στοuς ανθρώποuς ποu αντιμετωπίζοuνσuνήθως παρόμοιες δύσκο

λες ;~αταστάσε~ςκατά τη δ~άρκεια της ζωής τοuς. Ανάμεσά τοuς πρωτεύοu-

θΙ, λ" θ λλ Ι,
σα εση χατεχοuν οι περ~π ανωμενo~ αν ρωπo~ των ε ην~στικων χρονων,

ι , Ι ι θ ' '1 δ '
οπως o~ ναuτ~χο~ και o~ εμποροι οι ΟΠΟtoΙ εωροuν την σι α ως πρoστατ~-

δα θεότητά τοuς. Η Πελαγία Ίσιδα είναι αuτή ποu τοuς προστατεύει από

τοuς κ~νδύνοuς της θάλασσας και τις αντίξοες σuνθήκες κατά τη διάρκεια

των ταξιδιών τοuς. Τα παραπάνω δημιοuργοuν τις πλέον ιδανικές συνθήκες

για την αίσθηση της αμοιβαιότητας ποu αναπτύσσεται ανάμεσα στο θεΊ:κό και

τον ανθρώπινο κόσμο και είναι ίδιο γνώρ~σμα 6λων των λατρειών που κυ

ριαρχούν στη θρησκευτική ζωή των ανθρώπων των ελλην~στικών χρόνων
6

•

1. «ΚεΥτρόφυΥΟΙ;» ταχτική και περιπλάνηση των ατόμων των ελλη

νιστι;cών χρόνω,ι μέσα στη δίνη των κοινωΥικο-πολιτικών ΥεΥονό

των.

Κατά τη διάρκεια των ελλην~στLκών χρόνων συντελείται μ~α, άνω προη-

um veram vjam salutjs, jnueneris gaude et tunc erecta sermonis libertate proclama:
εύρήκαμεν συΥχαίρωμεν cum ab lUs calamjtatibus post paemtentiam tuam summj dei
fueris jndulgentja ljbe"atus. Πρβλ. επίσης σελ. 187-188. Οβίδιος, Metamorph. 9, 693:
numquamque satis quaesjtus Osiridis. Juvenal, Satu.rae VIII, 29-30: exclamare libet,
popu1js quod clamat, Jsiri / jnvento. Seneca, apocolodyntosis ΧΙΙΙ, 4.1-2: et magna
voce 'Claudius' inqwt 'veniet" cum plausu procedunt cantantes «εύρήκαμεν συΥχαίρω

μεν». Σχετικά με τη γιορτή των Έύρέσεων του Όσίριδος'κατά τη διάρκεια της ελληνορω

μα'ίχής εποχής, βλ. R. Merkelbach, «Das Osiris-Fest des 24./25. Dezember ίη Rom»,
Aegyptus 49 (1969), 89-91, ιδιαίτ. σελ. 89.91. του ιδίου, Isis Regina - Zeus Sarapis
(Stuttgart - Leipzig, 1995), σελ. 157-158' 433-435. Μ. Malaise, Les conmtions de
penetration et de diffusion des cu1tes Egyptiens en ltalie, ό.π., σελ. 224-228. U.
Egelhaaf-Gaiser, Kultriiume, ό.π., σελ. 51-55, αρ. 21' 333' 478. Η γιορτή αυτή πραγμα

τοποιείται στο περιβάλλον της ρωμα'ίχής αυτοκρατορίας, σύμφωνα με το λεγόμενο Meno
logium rusticum Colocotianum (= Th. Hopfner, Fontes Historiae Religionis
Aegyptiaca, τομ. I-V [Bonn, 1922-1925], αρ. 527) στο τέλος Νοεμβρίου. Αντίθετα σύμ

φωνα με το λεγόμενο «Ημερολόγιο του Φιλοκάλου» (354 μ.Χ.) (=Th. Hopfner, Fontes,
ό.π., αρ. 526) στις 3 Νοεμβρίου.

6. Βλ. U. Bianchi, «Frolegomena Ι: The Religio-Historical Question of the
Mysteries of Mithras», του ιδίου (ed.), Mysteria Mithrae. Atti del Sermnario
Internazionale su 'La specificitiJ. storico religiosa dei misteri di Mithra, ΟΩ particolare
riferimento alle fonti documentarie ω Roma e Ostia', Roma e Ostia 28-31 marzo 1978
(EPRO, 80) (Leiden, 1979), σελ. 3-29, ιδιαιτ. σελ. 5. του ιδίου, «Lo studio delle religioni
di mistero», του ιδίου - Μ. J. Vernιaseren (ed.), La Soteriologia dei Cu1ti OrientaJj. Atti
del Colloqwo Intemazionale «La soteriologia dei Culti orientali nell'Impero Romano»,
Roma 24-28 Settembre 1979 (EPRO, 92) (Leiden, 1982), σελ 1-16, ιδιαίτ. σελ. 5. Σχε
τικά με τη σημασία της διδασκαλίας των Στωϊκών για την «κοσμική συμπάθεια» βλ. Ρ.

Green, A1exander to Actjum. The Hellemstic Age (London, 1990), σελ. 596-598.



276 ΠαναΥιώτη Παxfι

γουμένου, ανάμειξη των πληθυσμών. Η επικοινωνία ανάμεσα στις διάφορες

περιοχές της οικουμένης, παρά τους αδιάκοπους ανταγωνιστικούς πολέμους

των Διαδόχων γίνεται πιο εόκολη απ' ό,τι σε προηγούμενες εποχές. Την ε

ποχή αυτή μεταναστεύουν όλο και περισσότεροι Έλληνες στο χώρο της Ανα

τολής, με σκοπό να βρουν μια καλύτερη ζωή απ' αυτήν που ζούσαν μέχρι τό

τε στο χώρο των πατρογονικών τους εστιών. Ο άνθρωπος των ελληνιστικών

χρόνων είναι ο άνθρωπος της διασποράς χαι της περιπλάνησης. Ο ελληνικός

πληθυσμός οιασκορίζεται στα όρια της ελληνιστικής οικουμένης και αναμει

γνύεται με τους γηγενείς πληθυσμούς της Ανατολής. Η κατάσταση αυτή δη

μιουργεί μια νέα πολιτιστική πραγματικότητα στην οποία η ελληνική γλώσ

σα και ο ελληνικός πολιτισμός κυριαρχούν.

Το έναυσμα δίδεται με την εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου προς το χώ

ρο της Ανατολής. Πολλοί Έλληνες που πήραν μέρος στο εκστατευτικό σώμα

του Αλεξάνδρου γνωρίζουν ν~oυς τόπους, στους οπο(ους τις περισσότερες φο

ρές εγκαθίστανται και έτσι δημιουργούν νέες εστίες. Τότε δημιουργείται και

το χρονικό πλαίσιο που χαρακτηρίζεται ως «Ελληνιστική εποχή». Η χρονική

αυτή περίοδος συνδέεται με το πολιτικό και θρησκευτικό σύστημα της αντί

στοιχης ιστορικής περιόδου, όπως διαμορφώθηκε μετά το θάνατο του Αλε

ξάνδρου. Σύμφωνα με τη γνώμη του J.G. Droysen - ο οποίος χρησιμοποιεί

για πρώτη φορά αυτόν τον όρο - και των υποστηρικτών του, η ελληνιστική ε

ποχή αρχίζει με το θάνατο του Αλέξανδρου και τελειώνει με την έναρξη της

διακυβέρνησης του ρωμα'ίκού κράτους από τον Οκταβιανό' ύστερα ακολουθεί

η περίοδος της ρωμα'(κής αυτοκρατορίας και της «ρωμαϊκής ειρήνης». Στην

πραγματικότητα όμως η ελληνιστική εποχή τελειώνει με τον Μ. Θεοδόσιο

και όχι με τον Οκταβιανό Αύγουστο, καθώς το ορόσημο για το τέλος μιας ο

λόκληρης εποχής αποτελεί η οριστική επικράτηση του Χριστιανισμού. Η δια

κυβέρνηση του Αυγούστου είναι απλώς ένας πολιτικός ανασχηματισμός της

ΟιΧουμένης, που κυβερνάται πια με βάση το αυτοκρατορικό σύστημα. Η κα

τάκτηση της Αιγύπτου από τον Οκταβιανό (30 π.Χ.) αποτελεί μετάβαση

προς μια διαφορετι;ιή μορφή πολιτικής διακυβέρνησης του αρχαίου κόσμου.

Επομένως με τον όμο ελληνιστική εποχή πρέπει να θεωρείταιτο πολιτικό σύ

στημα που ισχύει τη χρονική περίοδο που εκτείνεται από τον 40 π.Χ. ως τον

40 μ.Χ. αιώl)α7.

7. L. Η. Martin, «Why Cecropian MineIΎa? Hellenistic Religious Syncretism as
System», Numen ΧΧΧ, 2 (1983), 131-145, ιδιαιτ. σελ. 132-134. του ιδίου, Hellenjstjc
Religions. Αη Introduction (New York-Oxford, 1987), σελ. 4-6. J. Ζ. Smith,
«Hellerustic Religion», ίn: The Encyclopedia Britamca τομ. 8 (Chicago 151982), σελ.

749-751. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικούκόσμου (μετ. βιβλ. ενημερ. Α. Χανιώτης,

εποπτ. Κ. Μπουρ<χζέλης) (Αθήνα, 2000) σελ. 17-20' 188-189' 190. Αντίθετη γνώμη εχ-
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Για να μπορέσουμενα κατανοήσουμεκαΛUτερα τη μεταβολή που διέπει

την ελληνιστική εποχή θα πρέπει να δοόμε τις διαφορές που αναπτόσσονται

ανάμεσα στον τρόπο σκέψης των ανθρώπων παλαιότερων εποχών και εκεί

νων των ελληνιστικών χρόνων8• Ένα από τα πλέον ιδιάζοντα στοιχεία που

συντελοόν σ' αυτή τη μεταμόρφωση είναι, όπως ήδη αναφέραμε, η περιπλά

νηση των ατόμων της εποχής. Οι Έλληνες, ήδη από την περίοδο των αρχαϊ

κών χρόνων, χαρακτηρίζονταιως λαός, ο οποίος ταξιδεύει διαρκώς. Τα ελ

ληνικά πλοία «οργώνουν» κυριολεκτικάτο χώρο της Μεσογείου και του Ευ

ξείνου Πόντου. Οι Έλληνες αυτής της εποχής διατηροόν ιδιαίτερους δεσμούς

με τις πόλεις από τις οποίες κατάγονται. Ο «νόστος» είναι το πιο χαρακτηρι

στικό γνώρισμαπου διακρίνει τους ιδιαίτερουςδεσμούς των Ελλήνων με τον

τόπο τους9. Αυτό γίνεται ακόμη πιο σαφές αν λάβουμευπόΦη μας ότι οι ίδιες

ιδέες υπάρχουν και στους Έλληνεςτων αποικιών. Οι δεσμοί ανάμεσα στις α

ποικίες και τη μητροπολιτικήΕλλάδα είναι ισχυροί και αποτελούν το χαρα

κτηριστικό γνώρισμα της εποχής10. Η εξορία θεωρείται ως μια από τις χει

ρότερες και πλέον δυσβάσταχτες τιμωρίες που επιβάλλει η πολιτεία στους

πολίτες της κάθε φορά που κρίνονται ως επικίνδυνοι για την εόρυθμη λει

τουργία της πολιτικο-θρησκευτικήςζωής της με την εξορία αποκόπτεται ο

άνθρωπος από την πατρογονική του χώρα, τους προγόνους του, την ιστορία

φράζει ο J. Mikalson (ReJjgion ιη HellemstΪc Athens [Berkeley-Los Angeles-London,
1998], σελ. 320) ακολουθώνταςτην παραδoσιακ~άποψη, σύμφωνα με την οποία οι Ελλη

νιστιχοί χρόνοι αρχίζουν με το θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323 π.Χ.) και τελειώνουν με

την ήτταν των ΑΙΎυπτίων από τους Ρωμαίους (30 π.Χ.).

8. Μ.Ρ. Nilsson (GGR, [Mίinchen, 31974], τόμο ΙΙ, σελ."131· 292) χαρακτηρίζει

την «Ελληνιστικήεπoχ~» ως «ϋbergangszeit».

9. Σχετικά με το φαινόμενο του «νόστου», βλ. J.-M. Andre - M.-Fr. Baslez, Voyager
dans 1Άntiquite (Paris, 1993), σελ. 13-16' 533-537, J. D. Niles, «Patterning ίη the
Wanderings of Odysseus», Ramus 7 (1978), 46-60. Δ. Μαρωνίτης, Αναζήτηση και Νό

στος του Οδυσσέα. Η Διαλεκτική της Οδuσσειας (Aθ~να, 1980). Γ. Ανδρεάδης, Ο Γυρισμός

του Οδυσσέακαι ο vόστος της Ποίησης στηΙ) Πολιτεία (Aθ~να, 1986). Μ. Helms, U1ysses'
8ai1: An Ethnographic Odyssey οτ Power, Κnow1edge, and Geographic Distance
(Princeton, 1988). D. Η. Garrison, «The Great Wanderings of Odysseus: Theme and
Structure», ίη: R. F. Sutton (ed.), Daidalikon: 8tudies in Memory of Raymond V.
8choder, 8.J. (Il1inois, 1989), σελ. 117-123. Ε. Η. Cline, Sai1ing the Wine-Dark 8ea.
Intemational Trade and the Late Bronze Age (ΟΧfΌrd, 1994). Ευχαριστώτην Κ. Ε. Κα

ρακάντζαΎια τις παραπάνω βιβλΙΟΎραφικέςυποδείξεις. Γενικά Ύια τα ταξίδια κατά τη διάρκεια

των αρχα'ίκών και κλασι;:ών χρόνων βλ. σελ. C. Coulet, Communiquer en Grece Ancienne.
Ecrits, Discours, Infoπnation, Voyages... (REALIA) (Paris, 1996), σελ. 155-164.

10. Βλ. σχετικά Α. L. Nock, Conversion. The OJd and the New in Religion from
A1exander the Great to Augustine of Ηιρρο (London-Oxford-New York, 1933
[reprint]), σελ. 33. C.:::;oulet, Communiquer en Grece Ancienne, ό.π., σελ 194-195. J.
Μ. Andre - Μ. -Fr. Baslez, Voyager, ό.π., σελ. 12-13.
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του, από την καθημερινή θρησκευτικο-κοινωνικήπραγματικότητακαι από τους

πατρώους θεούς του. Αυτός που βρίσκεται μακριά από την πατρίδα του θεω-
ι , ι ~"ξ , ~ ~, 11

ρε.ιται νε;ιρος και ε.ρμαιο των υιαφορων αντι οων και ε.πικινυυνωνυυναμε.ων .
Ο κόσμος των ελληνιστικών χρόνων χαρακτηρίζεται από μια διαρκή με

τακίνηση των ανθρώπων, οι οποίοι δεν αισθάνονται ότι είναι δεμένοι σε κά

ποιο συγκεκριμένο τόπο ή πως έχουν ιδιαίτερους δεσμούς με τους Πατρώους

θεούς και το κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον που ζούσαν μέχρι τότε. Απαρνι

ούνται, κυριολεκτικά, τον παλιό τους εαυτό φεύγοντας μακριά από τις πα

τρογονι;cές τους εστίες προκειμένου να δώσοuν ένα καινούργιο νόημα στη ζωή

τοuς που γίνεται όλο και πιο δύσκολη ιδιαίτερα από το τέλος των κλασικών

χρόνων. Ο νέος οικουμενικός κόσμος ΠΟι) δημιοuργείται ιδιαίτερα μετά τις

κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου προσελκύει όλο και περισσότερους ανθρώ

πους, οι οποίοι προσπαθούν απεγνωσμένα να δημιουργήσουν τις κατάλληλες

σuνθήκες για μια καλύτερη τύχη 12. Ο χώρος της Ανατολής αποτελεί γι' αυ

τούς μια διαρκή πηγή πλούτου και οι Έλληνες μέτοικοι είναι τα μέλη των

πιο εύρωστων οικονομικά τάξεων, αλλά και οιοικητικοί άρχοντες στις νέες

πόλεις της ελληνιστικής οικουμένης13.

Η προαναφερόμενη κατάσταση σχετίζεται άμεσα με τη μεγάλη οικονο

μική κρίση που πλήττει ανεπανόρθωτα, κατά τη διάρκεια του 40υ π.Χ. αιώ

να, τους κατοίκους της ηπειρωτικής Ελλάδας και κυρίως τα μέλη των κατώ

τερων κοινωνικών τάξεων. Η οικονομία της ηπειρωτικής Ελλάδας συνεχίζει

να είναι αγροτική και να εξαρτάται από την εισαγωγή αγαθών από διάφορες

άλλες περιοχές, όπως Εύξεινο Πόντο και Σικελία
14

• Η δύσκολη θέση του ελ-

11. Βλ. σχετικά Ρ. McKechnie, Outsiders in the Greek Cities in the Fourth
Century BC (LondJll-New York, 1989), σελ 16-33.

12. Βλ. σχετι;,ά Μ. Rostovtzeff, Socia1 and Economic History ofHellemstic World
τόμο Ι-ΠΙ (Oxford, 1941), totat't. τομ. Ι, σελ. 130-134. τόμο Π, σελ. 1054-1066. Α. D.
Nock, Conversion, ό.π., σελ. 33-34. Ρ. Green, A1exander to Actium, ό.π., σελ. 55. Fr.
W. Walbank, Ο ελληνιστιχόςχόσμος (μετ. Τ. Δαρβέρης, επιμ. Λ. Μανωλόπουλος,Π. Νί

γδελης) (Θεσσαλονίκη, 1993), σελ. 87-88. J.-M. Andre' - M.-Fr. Baslez, Voyager, ό.π.,

σελ. 43-54. C. Coulet, C:ommuniquer en Grece Ancienne, ό.π., σελ. 193-201. Βλ. επίσης

τη μαρτυρία του Ξενοφώντος (άπομνημονεύματα Π, 1, 13, 7-14, 1) που αναφέρει την ά

ποψη του Αρίστιππου του Κυρηνίου: «••• 'Αλλ' έΥώ τοι, εφη, ϊνα μή πάσχω ταυτα, ούδ' εΖς πο

λιτείαν έμαυτόν χαταχλείω, άλλά ξένος πανταχου εΖμι.. .».

13. Βλ. σχετικά Μ. Rostovtzeff, Social and Economic History ofHellemstic World,
ό.π., τομ. Ι, σελ. 158-159. τόμο Π, σελ. 912-914'1032' 1070-1077. Fr.W. Walbank, Ο ελ

ληνιστιχόςκόσμος, ό.π., σελ. 82-84, 157-162. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικούκό

σμου, ό.π., σελ. 245-246.
14. Βλ. σχετικά Μ. Ρ. NiIsson, GRR, τόμο Π, σελ. 46. Ρ. Green, A1exander to

Actium, ό.π., σελ. 39-40. Μ. Rostovtzeff, Social and Economic History ofthe Hellemstic
World, ό.π., τόμο Ι, σελ. 92-93' 98-99' 104-125.
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ληνικού πληθυσμού γίνεται ακόμη δυσκολότερη, ιδιαίτερα, κατά τη διάρκεια

και μεγά το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου. Η καταστροφή πολλών

πόλεων χαι γενικά το ευρύτερο πολιτικο-οικονομικόπνεύμα της εποχής δη

μιουργεί μια ασυνήθιστη κατάσταση για τους ανθρώπους των ελληνικών πό

λεων. Το έδαφος γίνεται όλο και πω άγονο εξαιτίας της μη καλλιέργειάςτου

λόγω των πολέμων και δημιουργεί πολύ δύσκολες συνθήκες διαβίωσης ιδι

αίτερα για τους κατοίκους της υπαίθρου χώρας15. Η διαφορά ανάμεσα στον

«πλούτο» και στην «πενία» γίνεται φανερή και γι' αυτό το λόγο πολλοί α

ναγκάζονται να αναζητήσουν καλύτερη τύχη σε παλιές αποικίες των ελλη

νικών πόλεων ή ακόμη στο χώρο της ευρύτερης οικουμένης16. Οι κωμωδίες

του Μενάνδρου περιγράφουν τη δεινή θέση των ανθρώπων της εποχής που

λ ' ,~, , 17 Η λ '
τα αιπωρουν ται μεσα στη υινη των γεγονοτων. «φι οχρημοσυνη», η

«ραθυμία» και η «αλαζονεία» κυριαρχούν όλο και περισσότερο στην καθημε.

ρινή συμπεριφορά των ανθρώπων των ελληνικών πόλεων18 • Όλοι αυτοί οι

παράγοντες δημιουργούν τους κυριώτερους λόγους για μετανάστευση στις νέ

ες περιοχές της ελληνιστικής οικουμένης προς ανε.ύρε.ση καλύτερης τύχης19.

Οι ανομοιογενείς πληθυσμοί των ελληνιστικών χρόνων - έμποροι, περι-

15. Βλ. σχετικά Μ. Rostovtzeff, Social and Econoπllc History οΕ the Hellenistic
World, ό.π., τόμο Ι, σελ. 90-125' 126-127.

16. Για την «πενία» στον Ισοκράτη, βλ. 'Ισοχράτης, παραΥραφ-η προς Καλλίμαχοv

35,4. προς Δημόvιχοv 38,4. Πλαταϊχος50,2. περί της ειρήvης 128,1 περί της αvταποδό

σεως 120,2. 'ΑρειοπαΥειτιχος51,4. Για τον «πλοότο», βλ. 'Ισοχράτης, προς Δημόvιχοv6,
2' 7, 3' 27, 6' 28, 2.' 38, 4. χατά τωv Σοφιστωv 4, 7. παvηΥυΡιχος 49, 4' 76, 5' 132,
7'151,5'182,8. προς Νιχοχλέα1,4' 5, 2' 32, 1. Νιχοχλης 3,2' 50, l' 50, 5' 58, 1. περί

της ειρήvης 7, 5' 83, 5' 93, 10' 117, 1.' 140, 3. περί της αvταποδόσεως 5,4' 31, 3' 70,
3' 151,2' 159,4' 16C, 2;' 251,8' 307, 7. Φίλιππος 15,5' 133,2' 144,2. παvαθηvαϊχος
76,5' 132,7' 159,6' 197,7. προς ErJer5vouv 12, 3' 12, 7. ΆρεοπαΥειτιχος4, 3. περί της

αvτιδόσεως 5, 4' 31,3' 70, 3' 151, 2' 159, 4' 160, 2' 251, 8' 307, 7. περί του ζεύΥους

31,3. ΕύαΥόρας4, l' 4, 3' 15,6' 78,5 έπιστολαί ': Τιμοθέφ 71, 5. Για τηv οιχοvομιχή

χατάσταση της εποχής Μ. Rostoνtzeff, Social and Economic History οΕ the hellenistic
World, ό.π., τόμο Ι, σελ. 74-125. ταμ. Π, σελ. 1129. Πρβλ. επίσης Α. Fuks, «Isokrates
and the socio-Economic Situation ίη Greece», Ancient Society3 (1972),17-44. G.T.
Griffith, «Athens ίη the Fourth Century», ίη: P.D.A. Garnsey-C.R. Whittaker,
Imperialism in the Ancient World (Cambridge-London-New York-Melbourne,
1978), σελ. 127-144.

17. Ρ. Green, Alexander to Actium, ό.π., σελ.71-79. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελ

ληvιστιχοr5 χόσμου, ό.π., σελ. 135-136.
18. Βλ. σχετικά Πολόβιος, 'Ιστορίαι 5,88, 3. 1-2' 6, 57. 3-4' 39, 7. 3-4. Πρβλ. επί

σης Μ. Rostoνtzeff, Social and ΕcόnοmicHistory οΕHellemstic World, ό.π., τόμο Π, σελ.

624.
19. Μ. Rostoνtzeff, Social and EconoπllcJIjstory οΕHellemstic World, ό.π., τόμο

Π, 1112-1115.
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πλανώμενοιφιλόσοφοι, ρήτορες, ηθοποιοί, τυχοδιώκτεςκαι εξόριστοι - μετα

κινοόνται διαρκώς προκειμένου να βροόν μια καλότερη μοίρα, και, ίσως, νέ

ες πητές πλοότου
2Ο

. Πολλοί από τους ανθρώπους της εποχής προτιμοόν να

καταταχθοόν ως μισθοφόροι στα στρατεύματα διαφόρων σατραπών της Ανα

τολής ή στα εκστατευτικά σώματα των Διαδόχων. Οι περιπλανώμενοι και

διαρκώς μετακινούμενοι στρατιώτες ανάμεσα στα όρια των ελληνιστικών βα

σιλείων ή ακόμη και πέρα απ' αυτά, αποτελούν χαρακτηριστικό φαινόμενο

της εποχήξl. Τα μέλη των κατώτερων κοινωνικών τάξεων και οι σκλάβοι

ζουν σε μια κατάστc:ση διαρκούς ανασφάλειας, καταπίεσης και μετακίνησης

από μέρος σε μέρος22. Εξαιτίας των διαρκών πολέμων της εποχής μεταφέρο

νται από την Αίγυ~cτο, στη Συρία και τη Μ. Ασία, πωλούνται στη Δήλο και
, , Ι λ' 23

μεταφερονταιστη συνεχεια στην τα ια .
Ανάμεσα στους περιπλανώμενους πληθuσμοuς της εποχής σuγκαταλέγο

νται, επίσης, και οι έ.μποροι ΠΟι,) μετακινούνται όλο και περισσότερο στο χώ-

Μ , , , 24 Κ θ ' ,
ρο της εσογειου χ,αι της ευρυτερης οικοuμενης . α ως οι κατακτησεις,

20. Βλ. σχε.τικά R. Turcan, The Cu1ts of Roman Empire (ΟΧfΌrd-ΜaΙdem Ma.,
1996 [reprint]), σελ. 16-17. Ρ. Green. A1exander to Actium, ό.π., σελ. 617-626. Fr. W
Walbank, Ο ελληvιστικόςκόσμος, ό.π., σελ. 91-99.

21. Μ. RΌstovtzeff, Social and Hellenistic Histoιy of the Hellenistic World, ό.π.,

τόμο Ι, σελ. 143-148. τόμο 11, σελ. 1033' 1117' 1126-1127. G.T. Griffith, The
Mercenaries ofthe Hellenistic World, (Cambridge, 1935). Ρ. McKechnie, Outsiders in
the Greek cities in the fourth centuιy BC, ό.π. σελ. 79-100. Ρ. Green, A1exander to
Actium, ό.π., σελ. 39-40' 45-46' 302-303. Fr. Walbank, Ο ελληvιστικόςκόσμος, ό.π., σελ.

89-91' 163-166. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληvιστικού κόσμου, ό.π., σελ 244-245
Seneca, De beneficiis ΠΙ 22.

22. Βλ. σχετικά Μ. RΌstoνtzeff, Social and Economic ffistory of the Hellenistjc
World, ό.π., τόμο Ι, σελ. 97. τόμο 11, σελ 625-626' 781-783' 785' 1117. Μ.Ρ. Nilsson,
GGR, τόμο 11, σελ. 46. Ρ. Green, A1exander to Actium, ό.π., σελ. 385' 529. H.-J. Gehrke,
Ιστορία του Ελληvικού ;~όσμoυ, ό.π., σελ. 111-112. F. Bomer, Untersuchungen uber die
Religion der Sklaven in Griechenland und Rom, erste Teil: Die wich6ghtern Kulte und
Religionen in Eom im lateinischen Westem, dritter ΤθΠ: Die wichtjgste Ku1te der
griechischen Welt (zweite, durchgesehene und νοη Ρ. Hertz ίη Verbindung mit dem
Verfasser erweiterte Auflage) (Forschungen zur Antike Skalaverei, Bde XIV, 1 and
XIV, 3) (Wiedbaden, 1981-1990).

23. Σχετικά με τη σημασία της Δήλου, βλ. Μ. Rostoνtzeff, Social and Economic
Histoιy of the Hellenistic Worlςl, ό.π., τόμο Ι, 230-236' 692-693. τόμο 11, σελ. 702' 743
745' 787-799. Ρ. Green, Alexander to Actium, ό.π., σελ. 374' 377' 381. Ν.Κ Rauth,
The Sacred Bonds of Commerce. Religion, Economy and Trade at Hellnistic Delos
(Amsterdam, 1993). G. Reger, Regionalism and Change ιη the Economy ofIndepedent
Delos, 314-167 B.C. (Hellenistic Culture and Society, XIV) (Berkeley-Los Angeles,
London, 1994). J. Mikalson, Religion ιη Hellenistic Athens, ό.π., σελ. 208-241. Chr.
Habicht, Η ελληvιστικήAefjva (μετ. Γ. Κοίλης) (Αθήνα, 1998), σελ. 322-344.

24. Βλ. σχετικά Μ. Rostovtzeff, Social and Economic Histoιy of the Hellenistic
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τοι,) Μ. ΑλεξάνδροΙ,) άλλαξαν ριζικά το παραδοσιακό πολιτικο-οικονομικό

σκηναό και δημιούργησαν μια νέα πραγματικότητα με. κέντρο βάροuς το χώ

ρο των ελληνιστικών βασιλείων, σημειώνεται μια άνεΙ,) προηγοuμένοu ανά

πτuξη του εμπορίου και δημιουργούνται νέα εμπορικά κέντρα στο χώρο της

εuρύτερης οικοuμένης. Σ' αuτή την περίπγση ώθηση δίνει το ιδιαίτερα ανε

πτυγμένο οοιχό σύστημα της Περσικής αuτοκρατορίας, μέσω τοΙ,) οποίου με

τακινούντcn άνθρωποι και αγαθά σ' όλα τα σημεία της ελληνιστικής οικου

μένηξ5. Παράλληλα ανακαλύπτονται νέες εμπορικές οδοί, μέσω των οποίων

μεταφέρονται, κυρίως από >ης πλοuτο-παραγωγικέςπεριοχές της Ανατολής,

~γαθά και κuρίως σιτηρά σ' ολόκληρη την επικράτεια της ελληνιστικής οι-
, 26 Τ' ~ , λλ ' ,,~

;:οuμενης . . οτε υημωυργουνται πο α σημαντικα κεντρα υιαμετακομιστι-

κού εμπορίοΙ,) (π.χ. Αλεξάνδρεια), ποΙ,) καθίστανται ο πόλος έλξης των μετα

κινούμενων ανθρώπων της εποχήξ7. Παράλληλα πολλά από τα παλιά ε

μπορικά κέντρα της Μεσογείου (π.χ. Πειραιάς) διατηρούν ακόμη και κατά

τη διάρκεια αυτής της εποχής, την ιδιαίτεργη σημασία τουξ8. Παράλληλα με

τη μετακίνηση των ελληνικών πληθυσμών παρατηρείται, κατά τη διάρκεια

αυ'~ής της εποχής και μια αντίστροφη πορεία από το χώρο της Ανατολής προς

τη Δύση. Σ' όλες τις παραπάνω περιοχές κινείται, επίσης, και πλήθος ιερέων

ανατολικών κuρίως λατρειών και εκπρόσωποι διαφόρων φιλοσοφικών σχο-

World, δ.π., τόμο Ι, σελ. 168-169. τόμο Π, σελ. 1238-1252. A.D. Nock, Conversion, ό.π.,
σελ. 48-49. Ρ. McKechnie, Outsiders in the Greek cities in the fourth century BC, ό.π.,

σελ. 178-203. Ρ. Green, A1exander to Actium, ό.π., σελ. 362-381' 536. Fr.W. Walbank,
Ο ελλΗVιστιxόςχόσμος, ό.π., σελ. 227-229.

25. Μ. Rostovtzeff, Social and Economic History ofHellenistic World, ό.Π., τόμο Ι,

σελ. 169-187' 381-404' 541' 565-566. τόμ Π, σελ. 619-620. Ρ. Green, A1exander to
Actium, ό.π., σελ. 326-327' 378-381.

26. Μ. Rostovtzeff, Social and Economic History of the Hel1enistic World, ό.π.,

τόμο Τ, σελ. 133' 313' 386-389' 407' 455. τόμο Π, σελ. 795' 854-855' 923' 925-929'
1244' 1246' 1248' 1555' 1556. Ρ. Green, A1exander to Actium, ό.π., σελ. 371.

27. Σχετικά με τη σημασία της Αλεξάνδρειας βλ. Μ.Ρ. Fraser, Prolemaic
A.1exandria, ταμ. Ι-ΠΙ (Oxford, 1972), τόμο Ι, σελ 7' 20-21. Μ. Rostovtzeff, Social and
Economic History ofHellenistic World, ό.π., τόμο Ι, σελ. 315-422. R. Ε. Wycherley, How
the Greeks Built Cities (London, 21962), σελ. 35. J. Ferguson, Ηeήtage of Hellenisrn
(London, 1973), σελ. 29, εικ. 16. Η. Heinen, "ΑΙeχandήen-Weιtstadtund Residenz»,
ίη: Ν. Hinske (Hrsg.), Kulturbegegungen dreier Jahrtausende im Schmelztiegel θΙΩθΤ
mediterranen GroBstadt (Mainz, 1981), σελ. 3-12. Ρ. Green, A1exander to Actium,
ό.π., σελ. 80-90' 155-130. Fr. W. Walbank, Ο ελλΗVιστιxός χόσμος, ό.π., σελ. 155-157.
Πρβλ. Στράβων 17, 1, 7.. 13. Δίων Χρυσόστομος, Προς Άλεξανδρεις 35-36.

28. Σχετικά με τη σημασία του Πειραιά βλ. Ρ. Garland, The Pireus form the fourth
to the first century B.C. (London, 1987). J.D. Mikalson, Religion in Hellenistic
Athens, ό.π., σελ. 30' 43 . 45' 51-52. 102-103' 106' 137-144' 204. H.-J. Gehrke, Ιστο

ρία του ελληvιστιxoιJχόσμου, ό.π., σελ. 152.
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λών της εποχής. Οι περιπλανώμενοιιερείς των διαφόρων λατρειών, όπως της

Ίσιδας-Σάραπι, Κuβέλης - Άττι, Σuρίας θεάς, το\) Σαβαζίοι) oevouv με την
, , , ι 29

παροuσια τοuς το στιγμα και το «πνεuμα της εποχης» τους .
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό της εποχής είναι η αλλαγή (του κλειστού

οργάνωσης) του κοινωνικού-πολιτικού συστήματος της εποχής, το οποίο δια

φΙρει ριζικά απ' αuτό της παραδοσιακής αρχαιοελληναής πόλης-κράτους. Η

κοινωνία των αρχα"iκών και (κuρίως) των κλασιών χρόνων, όπως άλλωστε

και όλες οι παραδοσιακές κοινωνίες του αρχαίοι) κόσμου, τονίζει ιδιαίτερα

την Ιννοια του «κέντροu», τόσο στην πολιτική όσο και στη θρησκεία και τον

στατιχό και κλειστό χαρακτήρας της. Το τελευταίο χαρακτηριστικό της μά

λιστα συντελεί, ώστε να αναπτύσσεται μια ιδιαίτερη εσωστρέφεια. Ο περιορι

σμένο χώρος της πόλης-κράτους αποτελεί τον ασφαλή χώρο όποι) το παρα

δοσιακό θρησκεuτικο-χοινωνικό σύστημα προστατεύει τα μΙλη ΤΟι) από τους

εξωτερικούς κινδύνους. Η διχοτομία μεταξύ του κΙντροι) και της περιφέρειας

αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αντ(ληΦης των αρχα'ίκών κοινωνιών
3Ο

•

Τα όρια της πόλης δηλώνοuν το όριο ανάμεσα στον ολιτισμΙνο και απολίτι-
, , ~, , ζ' H~ ,

στο, αναμεσα στο\! μονιμο και στο νομαυικο τροπο ωης. . υιχοτομια του

, , λλ '31 Ο ' ""
«εμεις» και «οι α οι» κυριαρχει. χωρος που εκτεινεται περα απο τα 0-

ρια ΤΟι) πολιτισμένου κόσμου κατοικείται από επικίνδuνες δuνάμεις, δαί

μονες ή ανθρώπουςπου διαφέροuν ριζικά ως προς την μορφή, τις ΣUνήθειες και

29. Σχετικά με τους περιπλανώμενους ιερείς των ελληνιστικών χρόνων βλ. Ρ.

Bowers, «Paul and Religious Propaganda ίn the First Century» ΝΤ 22 (1980), 316
323, ιΟιαίτ. σελ. 318-320. L. Vidman, Isis und Sarapis bei den Griechen und Romern
(RGVV, 29 (Berlin, 1970), σελ. 33-37. W. Burkert, «Itinerant Diνiners and
Magicians. Α neglected Area ofContact», ίn: R. Hiigg (ed.), The Greek Renajssance
of the Eight Century BC: Traditjon and Innovatjon (Skrifter Utivns av Svenska
Institutet Athen, 30) (Stockholm, 1983), σελ. 111-119. R. Turcan, The Cults οΕ

Roman Empjre (Transl. Ant. Neνill) Oxford, 196 [reprint], σελ. 139' 166' 248' 259.
W. D. Furley - J. Ν. Bremmer, Greek Hymns (Studien und Texte zu Antike und
Christentum, 9) (Tίibingen, 2001), τόμο Ι: The Texts jn Translation, σελ. 222-223.
Βλ. επίσης το κείμενο της λεγόμενης «ΑρεταλΟΥίας της Ίσιδας», στο «περι του βίου του

Αίσώπου», βλ. σχετικά Μ. Totti.. Ausgewa.bJte TB.:~IB der lsis - b'Bd Serap,:s Religion
(Hildesheim-Zίirich, 1985), σελ. 56-59.

30. J. Ζ. Jmith, «The Wobbling Pivot», ίn: idem, Map js not Territory (Chicago,
1993), σελ. 88-103, ιΟιαίτ. σελ. 98-99. του ιοίου, «Earth and Gods», ίn: idem, Map is not
Territory, ό.π., σελ. 104-128, ιΟιαίτ. σελ. 107-119. το\) ιοίου, «Earths and Gods», ίn:

idem, ό.π.σελ. 186-189. το\) ιδίο\), «Map is not Territory», in: jdem, ό.π., σελ. 289-309,
ιΟιαίτ. σελ. 294-2J5. Ρ. Bilde- Τ. Engberg- Pedersen- L. Hannestad - J. Zahle- ΚΙ.

Randsborg (eds.~, Centre and Periphery in the Hellenistic World (Studies in
Hellenistic Civilization, IV) (Aarhus, 1996).

31. Βλ. σχε-rικά Ε. Levy, «Naissance du concept 'de barbare», Ktema 9
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τις αντιλήΦεις του πολιτισμένου κόσμου. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η

σύγχρονη έρευνα χαρακτηρίζει την αρχαιοελληνική κοινωνία ως «κεντρο

'λ 32μο ο» .
Κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόvων ο τρόπος σκέΦης των αν

θρώπων Jιαι η μορφή που παίρνει ο κόσμος αλλάζει. Η οικουμενική διάστα

ση του «κόσμου» συντελεί στη ριζική μεταβολή του ανθρώπινου κοσμοειδώ

λου. Η έννοια της γνώσης δεν καθορίζεται πλέον από τοπικά αλλά από οι

κουμενικά ιδεώδη. Σ' αυτό, εκτός από τους παραπάνω παράγοντες συντελούν

και οι μετακινούμενοι πληθυσμο( οι οπο(οι δεν συνδέονται με καμία από τις

~ , ξ' " θ' 'Ε' , θπαραοοσιακες α ιες των τοπων οπου εγκα ιστανται. τσι γινονται εν ερμοι

υποστηρικτές των οικουμενικών ιδεωδών, ώστε να αποκτήσουν τουλάχιστον

μια κοινωνική υπόσταση μέσα το νέο τους περιβάλλον
33

. Σαφή διατύπωση

του πνεύματος αυτής της εποχής αποτελεί η μαρτυρία του Μελέαγρου σ' ένα

επ(γραμμα της «Παλατιιιής ΑιιθολΟΥια»: «εί δέ Σύρος, τι τό θαίJμα; μιαιι, ξέ

ιιε, πατΡιδα κόσμοιι ιιαιομειι, ... »34. Ο τρόπος σκέΦης των ανθρώπων διευρύ

νεται και δεν καθορίζεταιπλεόν από τα στενά ελληνοκεντρικάπλαίσια, τα ο

ποία κυριαρχοόσαν κατά τα κλασικά χρόνια, αλλά από τη συμμετοχή των

ανθρώπων στον ελληνικό πολιτισμό
35

•

Όλες αυτές οι αντιλήΦεις ενισχύονται όλο και περισσότερο εξαιτ(ας και

τω\·> ιδεών που διακηρύσσουν οι εκπρόσωποι των διαφόρων φιλοσοφικών

(Civilisations de ΙΌrient, del Grece et a Rome. Universite des sciences humanines de
Strasbourg, Centre des recherches sur le proche-orient et a Grece antiques, groupe de
recherche d'histoire romaine) (1984), σελ. 6-17. Ρ. Green, A1exander to Actium, ό.π.,

σελ. 339. C. Coulet, Communiquer en Grec Ancienne, ό.π., σελ. 201-210. Π. Παχής,

Δήμητρα Καρποφόρος. Θρησκεία και οικονομία στην αρχαιοελληνικήκοινωνία (Θρησκειο

λογία, 17) (Αθήνα, 1998), σελ. 84' 86' 133-134. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικού

κόσμου, ό.π., σελ. 18-20' 103-104' 189-190. Βλ. επίσης σχετικά μ' αuτό το οιαχωρισμό

Άριστοφάνης, ΒάτΡ. 354-356. Ήρόδοτος 8, 65, 4. 'Ισοκράτης, ΠανηΥ. 157. Suetonius,
Nero, 34.

32. Βλ. παρακάτω uποσ. 40.
33. Σχετικά με την «οικοuμένη» πο!) δημιοuργείται κατά τοuς ελληνιστικομς χρόνοuς

βλ. Ρ. Green, A1exander to Actium, ό.π., passim.
34. Παλατινή ΆνθολΟΥία 7,417,5-6. Πρβλ. επίσης τις απόψεις το!) xuvιxou φιλοσό

φο!) Τέλη πο!) ζει κατά τη διάρκεια το!) 30u π.Χ. αιώνα, στο έργο το!) ΠεΡι φυΥης, 25, 4-7:
οϋτω και δευρο άβατον ήΥησάμενος τήν ίδίαν μεταβάς άλλαχου κατοικώ, δύναμαι δέ με

ταβάς ωσπερ εξ έτέρας νεώς είς έτέραν όμοίως εύπλοεϊν, οϋτως εξ έτέρας πόλεως είς έτέραν

όμοίως εύδαιμονεϊν. Βλ. επίσης Ρ. Pakkanen, Interpreting Early Hellenistic Religion
(Papers and Monographs of the Finnisch Institute at Athens, νοΙ ΠΙ) (Helsinki,
1996), σελ. 121-122.

35. Βλ. σχετικά 'Ισοκράτης, ΠανηΥυρικός, 50, 2-8 τόν δ' άπολέλοιπεν ή πόλις ήμών

περι τό φρονεϊνχαι λέΥειν τούς άλλους άνθρώπους, ωσθ' οί ταύτης μαθηται τών άλλων δι

δάσκαλοι ΥεΥόνασιν, ::αι τό τών Έλλήνων ΟΥομα πεποί1]χεν μηκέτι του ΥέΥους, άλλά της
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σχολών της ελληνιστικής εποχής. Από τον 30 έως τον 10 π.Χ. αιώνα κυ

ριαρχούν στον ελληνιστικό κόσμο σπουδαίες φιλοσοφικές διδασκαλίες, όπως

της Ακαδημίας, των Επικουρίων, και κυρίως των Στω·ίκών
36

• Ανάμεσά τους

κυρίαρχη θέση κατέχουν οι Κυνικοί, οι οποίοι υποστηρίζουν την ελευθερία και

την απόσπαση των ανθρώπων από το συμβατικό τρόπο της κοινωνικής ζωής.

Οι παραδοσιακές αξίες της θρησκευτικο-κοινωνικής ζωής των ανθρώπων που

έδιναν μέχρι τώρα νόημα στη ζωή τους αμφισβητούνται. Ο Αντισθένης ιδρύ

ει τη Σχολή των Κυναών και οι περιπλανώμενοι οπαδοί αυτής της Σχολής

γίνονται οι χαρακτηριστικές μορφές των ανθρώπων που κυριαρχούν ιδιαίτε

ρα κατά τη διάρκεια της αυτοκρατορικής εποχήξ7. Ο άνθρωπος της ελληνι

στικής εποχής επηρεάζεται σαφώς και από τον τρόπο σκέψης των Στω'ίκών,

οι οποίοι με τις διδασκαλίες τους για τον «κοσμοπολιτισμό», συντελούν ώστε

ο άνθρωπος να αισθάνεται ολόκληρη την οικουμένη ως πατρίδα του38 • Οι άν

θρωποι θεωρούν ότι δεν είναι πλέον δεμένοι σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο ή

ότι δεν συνδέονται με τους πατρώους θεούς και το κοινωνικο-πολιτικό πε

ριβάλλον που ζούσαν μέχρι τότε. Οι παραδοσιακές αξίες της θρησκευτικο

κοινωνικής ζωής αμφισβητούνται έντονα, χωρίς ωστόσο να παραγκωνίζο-

διανοίας δοκειν είναι, και μαλλον Έλληνας καλεισθαι τούς της παιδεύσεως της ήμετέρας 7j
τούς της κοινης φύσεως μετέχοντας. Βλ. ε.πίσης, H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελλφιστικούκό

σμου, ό.π., σε.λ. ::3-114.
36. Σχε.τικά με. τις φιλοσοφικές τάσε.ις της ε.ποχής βλ Α.Α. Long, Η Ελληνιστική Φι

λοσοφία Στωϊκοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί (με.τ. Στ. Δημόπουλος - Μ. Δραγώνα - Μοναχοό)
(Αθήνα, 31997). Μ. Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π, σε.λ. 249-268' 395-466. Ρ. Green,
Alexander to Actium, ό.π., σε.λ. 52-64' 602-646. Fr. W. Walbank, Ο ελληνιστικός κό

σμος, ό.π., σε.λ. 249-257. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ε.λληνιστικοό κόσμου, ό.π., σελ. 126
133' 273-274.

37. Βλ. σχε.τικά A.D. Nock, Conversion, The OJd and the New in Religion from
A1exander the Great to Augustine of Hippo (London-Oxford-New York, 1972
[reprint]), σε.λ. 168-169. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελλφιστικού κΌσμου, ό.π., σε.λ.

125.
38. Σχε.τικά με. τη διδασκαλία των Στω'ίκών για τον κοσμοολιτισμό, βλ. Πλοόταρχος,

περι της 'Αλεξάνδρου τύχης 7j άρετης 329a 8-329b3: «Καί μην ή πολύ θαυμαζομέ-νη πολι

τεία του τήν Στωικων αϊρεσιν καταβαλομέ-νουΖήνωνος (fr. 262) εις εν τοuτο συντείνει κε

φάλαιον, ,να μη ::ατά πόλειςμηδέ δήμους οlκωμεν Ιδίοις εκαστοι διωρισμέιιοιδικαίοις, άλλά

πάιιτας &νθρώπουςήΥώμεθα δημότας καί πολίτας, εις δέ βίος 7j και κόσμος, ωσπερ &Υέ-λης

σvνyόμoυ νόμ4J, :ωιvcf) σvντpεφoμένης ...»· Διογένης Λαέρτιος, περΙ του βίου των φιλοσόφων

6,63.3: «έρωτηθείςπόθεν εϊη, "κοσμοπολίτης", εφη...». Πρβλ ε.πίσης, Μ. Rostovtzef, Social
and Economic History of Hellenistic World, ό.π., τομ. Π, σε.λ 1121. H.C. Baldry,
«Zero's Ideal C1tate» , JHS 79 (1959), 3-15. A.D. Nock, Conversion, ό.π., σελ. 171
172. Μ.Ρ. Nilsson, GRR, τόμο Π, σελ. 293·294. Ρ. Green, A1exander to Actiu.m, ό.π.,

σε.λ. 64' 312' 388.634. Ρ. Pakkanen, Interpreting Early Hellenistic Religion, ό.π.,

σε.λ 121-128. -,
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νται. Δεν πρέπει να διαφεύγει από την προσοχή μας ότι η συγκεκριμένηεπο

χή διακρίνεται από τη συνύπαρξη καινοφανών και παραδοσιακών στοιχεί

ων
39

•

Η αλλαγή στον τρόπο σκέψης συντελεί ώστε οι άνθρωποι να μην περιο

ρίζονται από τα στενά όρια της πόλης-κράτουςκαι του ελληνικού χώρου αλ

λά να εντάσσονται στον ευρύτερο οικουμενικό χώρο των ελληνιστικών βασι

λείων. Τα εθνικά στεγανά πλαίσιd της κλασικής εποχής παύουν να υφίστα

νται και καθιερώνεται μια νέα πραγματικότητα. Αναπτύσσονται κοινωνίες

που διακρίνονταιγια τον «φυγόκεντρο» τους χαρακτήραπου διακρίνονται, σε

αντιδιαστολή με τις «κεντρομόλες»,από το δυναμικό και ανοικτό τους χαρα

κτήρα
4Ο

• Οι άνθρωποι κινούνται αένναα προς το άγνωστο αδιαφορώνταςτις

περισσότερες φορές για τους κινδύνους και τις μεταβολές και στόχε.uαν να

φθάσουν στα όρια του κόσμου.

Το άτομο βρίσκεται μέσα σ' ένα περιβάλλον όπου δεν υπάρχει ούτε αρ

χή ούτε τέλος. Αντιμετωπίζεινέες κοινωνικές και πολιτικές καταστάσεις, οι

οποίες διαφέρουν εντελώς από τον παραδοσιακότρόπο ζωής του. Το κλειστό

σύστημα της οικογένειαι;, της φυλής και της πόλης-κράτουςπαραχωρεLτη θέ

ση του σ' ένα σύστημα οικουμενικών διαστάσεων
41

• Άλλωστε, σε σχέση με

τον ομοιογενή κόσμο των κλασικώνπόλεων-κρατών,η ελληνιστικήκοινωνία

είναι πολύμορφη και δε συνοψίζεται εύκολα κάτω από ένα κοινό παρανομα

στή: η γεωγραφική έκταση του ελληνιστικού κόσμου είναι τεράστια και κα

θώς το ελληνιΧό στοιχείο κάθε περιοχής αναμειγνύεταιμε το ντόπιο πληθυ

σμό δεν υπάρχει αδιαμφισβήτητοπολιτικό ή πολιτιστικό κέντρο42. Δεν πρέ

πει να διαφύγει της προσοχής μας ότι με βάση πάντοτε τα κοινωνικο-πολιτι-

39. Σχε.τικά με. τη συνόπαρξη καινοφανών και παραδοσιακών στοιχε.ίων κατά τη διάρ

κε.ια αυτής της ε.ποχής βλ. J. Mikalson, Religion in Hellenistic Athens, ό.π., σε.λ. 315. Ζ.

Stewart, «La religione», ίη: R. Bianchi Bardinelli (ed.), Storia del1a civilta dei greci,
(Milano, 1977), τομ. 8, σε.λ. 603-616. Μ.Ρ. Nilsson, GGR, τομ.Π, σε.λ. 1-10. F. Gtaf,
«Bemerkungen zur bίirgerlichen Religionsitiίt im Zeitalter des Hellenismus», ίη: Μ.

Worrle - Ρ. Zanker (Hrsg.), Stadtbild und Burgerbild des Hellenismus (Vestigia, 47)
(Mίinchen, 1995), σε.λ 103-114.

40. Σχε.τικά με. τη διάκριση μιας κοινωνίας ως «κε.ντρομόλου» και «φυγοκέντρου» βλ

J. Ζ. Smith, «The Wobbling Piνot», ίη: idem, Map is not Territory, ό.π., σε.λ. 88-103, ι

διαιτ. σε.λ 101 του ιδίου, «The Influence of Symbols οη Social Change», ίη: idem, Map
is not Territory, ό.π., σε.λ. 131-132.

41. Σχε.τικά με. τη δομή της αρχαίας ε.λληνικής πόλης-κράτους βλ. R. Parker,
Athenian ReHgion. Α History (Oxford 1996), σε.λ. 56-66' 103-121. L.H. Martin, «Akin
to the Gods οτ One to Another? CοmΡaήsοnwith Respect to Religious ίη Antiquity»,
ίη: Ho-J. Κlimkeit (Hrsg.), Vergleichen und Verstehen in der ReHgionswissenschaft
(Wiesbaden, 1997), σε.λ. 147-159, ιδιαίτ. σε.λ. 151-157. του ιδίου, «Comparatiνismand
Sociobiological Theory», Numen XLVΠI, 3 (2001), 290-308, ιδιαίτ. σε.λ. 293-302.
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κά δεδομένα της εποχής, περισσότερο μπορεί να γίνει λόγος για συνύπαρξη

παρά για μια συγχώνευσητων λαών που κατοικούν στο περιβάλλον της ελ

ληνιστικήςοικουμένης43. Οι πολιτικές συνθήκες δεν είναι σταθερές καθώς πο

τέ δεν έλειπαν οι πόλεμοι, οι κατακτήσειςκαι οι εσωτερικές συγκρούσεις για

την εξουσία μέσα στc: βασίλεια. Ταπελώρια τείχη και τα άλλα οχυρωματι

κά έργα των ελληνιστικών χρόνων, μαρτυρούν την ανασφάλεια της εποχής

που προέρχεταικυρίως από τους διαρκείς πολέμους των Διαδόχων
44

• Καμία

πολιτική δόναμη δε'.Ι είναι σταθερή. Οι πειρατές και οι ληστές αποτελούν έ

ναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τους κατοίκους των ελληνιστικών

πόλεων και κυρίως της υπαίθρου
45

• Η ύπαιθρος χώρα ερημώνει τόσο από

τους διαρκείς πολέμους στο χώρο της ηπειρωτικήςΕλλάδας όσο και από την

έλλειψη εργατικού δuναμικού.

Το παραπάνω ιστορικό πλαίσιο συντελεί ώστε ο άνθρωπος από την ορ

γανωμένη κοινωνική και θρησκευτική πραγματικότητα της πόλης-κράτους

να βρεθεί σ' ένα κόσμο άμετρης ελευθερίας, μεταβολών και διαρκούς περι

πλάνησης. Η διαρκής μετακίνηση των Ελλήνων και η τάση ανακάλυψης νέ

ων περιοχών και αντιλήψεωνσυντελούνκατά κύριο λόγο στη δημιουργίατου

~Iέoυ αυτού κόσμου
46

• Το αίσθημα της αλλαγής γίνεται όλο και μεγαλύτερο'

οι Έλληνες παρ' όλο που είναι υπερήφανοι για την καταγωγή τους και προ

σπαθούν να διατηρήσουν ακόμη και στο νέο τους περιβάλλον την πατρογονι

κή τους υπόσταση, σιγά - σιγά όμως επηρεάζονται από τις οικουμενικές α

ντιλήψεις.

Μέσα σ' αυτό τον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο οι άνθρωποι αναγκά

ζονται να ταξιδεύουν, να ξενιτεύονται και να χάνουν ακόμη και την παραμι

κρή σύνδεση με το αρχικό σημείο εκκίνησής τους. Η κοινωνικότητα του αν

θρώπου διακυβεύεται έντονα, αφού σύμφωνα με τον Αριστοτέλη «ο άνθρωπος

42. Βλ. σχετικά Α. D. Nock, Conversion, ό.π., σελ. 33-37. Μ. Ρ. Nilsson, GGR.,
τόμο Π, σελ. 25-26' 29' 35-37.

43. Βλ. σχετικά H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικούκόσμου, ό.π., 256-257.
44. Σχετικά με. τοuς Οια.ρκείς πολέμοuς των Δια.Οόχων, βλ. Μ. Rostovtzeff, Socia1

and Economic History of the Hellenistic World (Oxford-New York, 1941 [reprint]),
τόμο Ι, σελ. 140-141. Ρ. Green A1exander Ιο Actium, ό.π., σελ., 26-35' 119-134' 137
154' 248-265' 287-311' 523-544. Βλ. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου,

ό.π., σελ. 60-77' 149-187' 228-233' 280-303.
45. Σχετικά με το φαινόμενο της πειρατείας κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρό

νων βλ. Μ. Rostovtzeff, Social and Economic History of the Hellemstic World. τόμο Ι,

σελ. 135' 202' 207. τόμο Π, 783-785. Ρ. McKechnie, Outsiders in the Greek Cities in
the fourth century BC, ό.π., σελ. 101-141. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικούκό

σμου, ό.π., σελ. 111.
46. Βλ. σχετικά Ρ. Green, Alexander Ιο Actium, ό.π., σελ. 207.
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ποι; ζει μόνος τοuς και μακριά από κάθε μορφή οργανωμένοι;κοινωνικού cru
νόλοι; δεν έχει καμία σχέση με το ανθρώπινο γένος και θα πρέπει να είναι θε

ός ή ζώο»47. Αν και ο έλληνας φιλόσοφος σκέφτεται, σύμφωνα με τα δεδομέ

να του οργανωμένου κοινωνικού συνόλου της κλασικής πόλης-κράτους, ω

στόσο τα κλασικά ιδεώδη δεν παύουν να παίζοuν σημαντικό ρόλο, ακόμη και

σε μια τόσο ταραγμένη εποχή, όπως αuτή των ελληνιστικών χρόνων. Ο άν

θρωπος αισθάνεται δέσμιος της αβεβαιότητας, της διαρκούς μεταβολής και της

άσκοπης περιπλάνησης μέσα στον απέραντο κόσμο. Βρίσκεται αντιμέτωπος με

'~ην έννοια τοι; απέραντοu, το!) ανεξιχνίαστοu, γεγονός πο!) το!) δημιοuργεί έ

να έντονο αίσθημα αμηχανίας και ανασφάλειας είναι το τίμημα της ελεuθε

ρίας και της απεμπόλισης το!) πατρογονικού περιβάλλοντος και τοι; σuλλoγι

κού τρόπου ζωής των προγόνων τοu
48

. Σuνέπεια των παραπάνω παραμέτρων

είναι η ανάπτuξη τοι; ατομικισμού, η οποία σχετίζεται με την ελεύθερη διακί-

θ , λλ " λ" 49νηση των αντικα ιστα το συ ογικο πνευμα των κ ασικων χρονων .
Ο άνθρωπος των ελληνιστικών χρόνων ζει σε μια περίοδο «κρίσης της ε

λεuθερίας»50. Από την οργανωμένη κοινωνική και θρησκεuτική ζωή της πό

λης-κράτοuς περνά σ' ένα κόσμο άμετρης ελεuθερίας, μεταβολών και διαρ

κούς περιπλάνησης. Οι νόμοι του πατρογονικού του περιβάλλοντος, που τον

υπαγόρευαν να ζει σύμφωνα με τους κανόνες της φυλής του και της πόλης

κράτους, δεν αποτελούν πλέον καθοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση

του καθημερινού τρόπου ζωής. Η ελευθερία της επιλογής επηρεάζει καθορι

στικά τον τρόπο σκέΦης και τη θρησκευτική σuμπεριφoρά των ατόμων που

ζοuν σ' ένα περιβάλλον οικοuμενισμού και σuγκpητισμoύ.

47. Βλ. 'Αριστοτέλης, Πολιτιχά, 1253α 27-29: ό δε μή δυνάμεΥος χοινωνείν η μηδεν

δεόμεΥος δι' αυτάρχειαν ουθεν μέρος πόλεως, ωστε η θηρίον 7j θεός. Πρβλ. επίσης, L. Η.

Martin, «The Anti-Individualistic Ideology of Hellenistic Culture», Numen XLI, 2
(1994,117-140, ιδιαίτ. σελ 126.

48. Μ. Rostoνtzeff, Socjal and Economic History of Hellemstic World, ό.π., τόμο

Π, σελ. 1095-1097. Ρ. Green, A1exander to Actium, ό.π., σελ. 382-395.
49. Σχετικά με το φαινόμενο του ατομικισμοό βλ. Μ. Rostoνtzeff, Social and

Economic World, ό.π., τόμο Π, σελ. 1121. Ρ. Green, A1exander to ACtΪum, ό.π., σελ 588.
Wc Burkert, Ancient Mystery Cults (Cambridge, Ma, 1987), 11. Μ.Ρ. Nilsson, GGR,
τόμο Π, σελ 250. L. Η. Martin, Hellerilstic ReHgjons, An Introduction (New Oxford,
1987), σελ 23-24. Fr. W. Walbank, Ο ελληΥιστιχός χόσμος, ό.π., σελ. 306-310. Ρ.

?akkanen, Interpreting Early Hel1emstic ReHgjon, ό.π., σελ. 109-121. Αντίθετη άποψη
εκφράζει ο L. Η. Martin (<<The Anti-Indicidualistic Ideology of Hellenistic Culture»,
ό.π., 125-134) όπου εκφράζει την άποψη ότι οεν επικρατεί κατά τη οιάρκεια αυτής της επο

χής ο «ατομικισμός» αλλά η «κοινωνιχοποίησψ>των ατόμων κυρίως εντός των θιάσων.

50. Βλ. σχετικά Ρ. Brown, «The Rise and Function of the Holy Man ίη Late
Antiquity», in: idem, Socjety and the Holy ΙΩ the Late Antiqwty (Berkeley, 1982), σελ.
148. Πρβλ. επίσης L.H. Martin, Heflenistic Religjons, ό.π., σελ. 24.
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Οι νέες πόλεις που ιδρύονται στο περιβάλλοντων ελληνιστικών βασιλεί

ων, οι οποίες αποτελουν ένα ακόμη χαρακτηρισηκόγνώρισματης εποχής, α

κολουθούν τον ελληνικό κοινωνικο-θρησκευτικότρόπο ζωής, αλλά η οομή

τους διαφέρει κατά πολύ από την αντίστοιχη παραδοσιακή της πόλης-κρά-
51 Η ' , , ~ , θ'

τους. εννοια του μετρου, για παραοειγμα, παραχωρει τη εση της στο τε-

ράστιο, που διακρίνει την αντ(ληΦη του ανατολικού χώρου. Στις μεγαλουπό

λεις αυξάνονται επικίνδυνα τα μέλη των κατωτέρων τάξεων και υπάρχει μια

τρομερή ανισότητα, φαινόμενο άγνωστο κατά τη διάρκεια των κλασικών

χρόνων. Οι περισσότεροι κατοικοι των νέων πόλεων είναι ξένοι. Η εγκατά

στασή τους σ' αυτές είναι αποτέλεσμα της μετακίνησής τους από το περιβάλ-

λ λ
, ι , , " , θ' ,

ον του πα αιου κοσμου σ αυτο του νεου, μεσα στο οποιο αισ ανονται το αι-

σθημα της αβεβαιότητας, αφού δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος συγγενικός

ή φυλετικός δεσμσός που να τους συνδέει με τα υπόλοιπα μέλη του ευρύτερου

πληθυσμού των πόλεων ή των περιοχών στις οποίες έχουν μεταναστεύσει
52

.

Η ύπαιθρος χώρα της ηπεφωηκής Ελλάδας διαρκώς ερημώνει. Το ίδιο

συμβαίνει, τις περισσότερες φορές, και στη Μ. Ασία, Συρία και Αίγυπτο
53

. Η

υψηλή φορολογία που επιβάλλουν οι άρχουσες τάξεις προς το γηγενή πληθυ

σμού και στους κατοίκους της υπαίθρου δημιουργοί δυσβάσταχτες συνθήκες

διαβίωσης54. Ο αγροτικός χαρακτήρας της θρησκείας, που αποτελεί ένα από

τα κυριότερα γνωρίσματα του ελληνικού πληθυσμού μεταφερόμενος στο πε

ριβάλον των μεγάλων πόλεων χάνει το πηγαίο αυθορμητισμό του επειδή τις

περισσότερες φορές βρίσκεται κάτω από τον έλεγχο της κραηκής εξουσίαξ5.

51. Μ. Rostovtzeff, Socjal and Economic History ofHellenistic World, τόμο Ι, σελ.

132-135. 255-602. Μ. Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π, σελ. 35-37. Ρ. Green, A1exander to
Actium, σελ. 155-170. Fr. W. Walbank, Ο ελληνιστικόςκόσμος, ό.π., σελ. 55-58' 186-
198. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικούκόσμου, ό.π., σελ. 100-102' 255-256.

52. Μ. Rostoctzeff, Social and Economic History ofHellemstic World, ό.π., τόμο Ι,

σελ. 203-215. τόμο Π, σελ. 615-632. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικούκόσμου, ό.π.,

σελ. 112-113. Ι Sνencickaya, «Der Stadtmensch der hellenistische Zeit:
Erscheinungbild und Lebensweise», ίη: Β. Funck (Hrsg.), Hellemsmus. Beitriige ΖΜ
Erforschung νΟΩ Akku1turation und poHtischer Ordnung in den Staaten des
hellenistischen Zejtalters. Akten des Intematjona1en Hellemsmus-Kolloquiums, 9-14.
Miirz 1994 jn berlin (Tίibingen, 1996), σελ. 611-627.

53. Σχετικά με. την ιΟιαίτε.ρη σημασία της Μ. Ασίας, Αιγύπτου και της Συρίας ως ε.

μπορικών κέντρων, της ε.ποχής, βλ. Μ. Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π, σe.λ. 310-316.
54. Βλ. σχετικά Μ. Rostoνtzeff, Social and Economic History ofHel1enistic World,

ό.π., τόμο Ι, σελ. 338-469' 472, τομ. Π, σελ. 713-736. Πρβλ. επίσης, Fr. W. Walbank, Ο
ελληνιστικόςκόσμος, ό.π., σελ. 142-155' 223-227' 279-232.

55. Μ. Rostoνtzeff, Social and Economic History of the Hel1enistic World, ό.π.,

τόμο Π, 906-914' 1116' 1180-1188. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικούκόσμου, ό.π.,

σελ. 248-250.
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Τις περισσότερες φορές μάλιστα προκαλεί αισθμήματα καχυποψίας, επειδή

εκφράζει τις χατώτερες κοινωνικά τάξεις των μεγαλουπόλεων.

Ως αντίδραση όλοι οι «παρεπίδημοι» κάτοικοι προσπαθοόν να οργανω

θοόν σε κοινοός συλλόγους, οι οποίοι στηρίζονται στα δεδομένα των «θιάσων»

και των «εράνων» που είναι (Lδιαίτερα οι τελευταίοι) συνεκτικοί κρίκοι της

συλλογικής κοινωνικής ζωής των πόλεων-κρατών ήδη από την εποχή των

αρχα'ίκών χρόνων. Κοινός παρανομαστής της συνόπαρξης των μετοίκων στις

νέες πόλεις αποτελοόν, αΡΧιΧά τουλάχιστον, τα κοινά τους θρησκευτικο-κοι

νωνικά ιδεώδη56. Αργότερα όμως ο παράγοντας αυτός μεταβάλλεται βαθμι

αία, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των λεγόμενων αυτοκρατορικών χρόνων, με

αποτέλεσμα, όπως θα αναφέρουμε παρακάτω, να αναπτυχθεί ένας εντελώς

διαφορεΤιΧός τρόπος οργάνωσης και κυρίως κοινωνικής ΣUνδεσης ανάμεσα

στα μέλη τους.

Η πολιτική κατάσταση και οι αντιλήψεις των Διαδόχων επηρεάζουν α

ποφασιστικά τα πολιτικο-θρησκευτικά δεδομένα της εποχής, τα οποία θεω

ροόνται αδιανόητα για τον τρόπο σκέ.Ψης των κλασικών χρόνων. Η πολιτική

αποτελεί άλλωστε έναν από τους κυριότερους παράγοντες διαμόρφωσης των

θρησκευτικών δεδομένων και αντιλήψεων για κάθε εποχή. Η σχέση αυτή δεν

είναι φυσικά καινοόργια, αλλά γνωστή για την αρχαιοελληνική θρησκεία, ή

δη, από την μυκηνα'ίκή εποχή; γίνεται όμως ακόμη πιο έντονη κατά τη διάρ

κεια αυτής της εποχής εξαιτίας της επικράτησης του θεσμοό των θεοποιημέ

νων ηγεμόνων, ο οποίος βρίσκει την πιο ιδανική του έκφραση στο φαινόμενο

του Ευημερισμοό57 • Σόντομα όμως έρχεται η απογοήτευση, εφόσον οι ηγε

μόνες ενδιαφέρονται κυρίως για την προσωπική τους δόξα και την αόξηση του

56. Μ. Rostovtzeff, Social and Hellenistic History οΕHellenistic World, ό.π., τόμο

Π, σελ. 623-624. Ρ. Green, A1exander to Actium, ό.π., σελ 363-364. Fr. W. Walbank,
Ο ελληνιστικόςκόσμος, ό.π., σελ 85-87. R. Parker, Athenian Religion, ό.π., σελ. 5' 151'
266' 333-342. J. Mikalson, Religion in Hellenistic Athens, ό.π., σελ. 30' 31' 43' 45'
143' 145' 146-147' 148' 151-152' 153-155'214'229-232'235-238'275-277'292'294,
298' 309' 313' 318.

57. Βλ. σχετικά Μ. Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π, σελ. 294. Σχετικά με το θεσμό των θε

οποιημένων ηγεμόνων της εποχής Μ. Ρ. Nilsson, ό.π., σελ. 35-185. Ε. Gruen, «The Κing

as Benefactor: Some Remarks οη IdealΚingshipίη the Age ofHellenismus», in: AW.
Bulloch - E.S. Gruen -ΑΑ Long - Α Stewart (eds.), Images and Ideologies: Self
Definition ιη the Hellenistic World (Hellenistic Culture and Society, ΧΙΙ) (Berkeley 
10s Angeles-London, 1993), σελ. 7-24. L. Κoenen, «The Ptolemaic Κing as a religious
Figure», in: ΑW. Bulloch - E.S. Gruen - ΑΑ 10ng - Α Stewart (eds.), ό.π., σελ. 25
115. Ρ. Green, A1exander to Actium, ό.π., σελ. 397-406. Fr.W. Walbank, Ο ελλΗVΙστι

κός κόσμος, ό.π., σελ 99-105' 295-306. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελλΗVιστικoύκόσμου,

ό.π., σελ. 78-80' 85-86' 124-125' 236-240' 272-273. Σχετικά με τον ΕυημεΡισμό βλ Μ.

Rostovtzeff, Social and Economic History οΕ Hellenistic World, ό.π., τόμο Π, σελ.
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προσωπικού τους πλούτου και όχι για την επελυση των προβλημάτωντων υ

πηκόων τους.

Η χατάσταση αυτή γίνεται ακόμη πιο έντονη μετά την κατάκτηση και

του τελευταίου προπύργιου του ελλνιστικού κόσμου, της Αιγύπτου, το 31
π.Χ. από τον Οκταβιανό Αύγουστο. Η έναρξη των λεγόμενων αυτοκρατορι

κών χρόνων και η επικράτηση της «ρωμαϊκής ειρήνης» δημιουργείνέα δεδο

μένα για την ελεύθερη μετακίνηση διαφόρων ομάδων, εμπορικών αγαθών,

αλλά παράλληλακαι θρησκευτικώνπολιτιστικώναντιλήψεωναπό το ένα στο

άλλο μέρος της απέραντης αυτοκρατορίας.Ο αντικειμενικόςσκοπός του Αυ

γούστου είναι να κάνει την αυτοκρατορία ένα ενιαίο κοινωνικο-πολιτικόσύ

νολο. Ο απέραντος και ενιαίος χώρος της ρωμαϊκής αυτοκρατορίαςδιαΟέχε

ται τον πολυμερισμότων ελληνιστικώνβασιλείων
58

•

Δημιουργείται έτσι ένα ευρύ πεδίο απρόσκοπτης περιπλάνησης για ε

μπόρους, στρατιώτες, σΧλάβους, σοφούς αλλά και διδασκάλους ξένων λα

τρειών από το χώρο της Ανατολής, οι οποίοι κινούνται αδιάκοπα σ' ολόκλη

ρη την αυτοκρατορίσ'. με τελικό προορισμό, τις περισσότερες φορές, τη Ρώ-
59 Η' , δ ' , λ ' , θ

μη. κατασταση αυτη ημιουργει μια νεα πο ιτιστικη και κυριως ρη-

ο-κευτιχή βάση που ανησυχεί πραγματικά τους Ρωμαίους. Η πατροπα

ράδοτη θρησκεία τους (mos maiorum) κινδυνεύει να χάσει την εθνική της

υπόσταση με την είσοδο όλων αυτών των ξένων λατρειών και αντιλή

Φεων
6Ο

•

1132.Μ.Ρ. Nilsson, 6.π., σελ. 283-289. Ρ. Green, A1exander to Actium, ό.π., 55' 108
109' 172-174.189' 196' 207' 237' 264' 273' 339348' 395' 398' 399' 402' 602' 622'
629' 632. Γρ. Δ. Ζιάκας, Θρησκεία και πολιτισμός των προϊστορικών κοινωνιών και των

αρχαίων λαών, τευχ. Α' (Θεσσαλονίκη, 2002), σελ. 63.
58. Βλ. σχετικά Αίλιος Αριστείδης, 'Ρώμης έΥκώμιον. Σχετικά με το φαινόμενο της

<φωμα'ίκής ειρήνης», βλ. Μ. Rostovtzeff, Social and Economic History of the Hel1enistic
World, ό.π., τόμο Π, σελ. 930-934. J.-M. Andre - M.-Fr. Baslez, Voyager, ό.π., σελ. 123
125, 162-167,437-439.

59. Βλ. σχετικά Α. D. Nock, Conversion, ό.π., σελ. 66-67. R. Gordon, «Reality,
Evocation and Boundary ίn the Mystery of Mithras», JMS ΠΙ, 1-2 (1980), 19-99, ιοι

αίτ. σελ. 63. R. Nuaihat, «Remarqes methodologiques a propos de la question de
l'hellenisation du Christianisme. Synvretisme, hermeneutique et politique», ίn: F.
Dunand - Ρ. Leveque (eds.), Les syncretismes dans les religions de l'antiquite (EPRO,
46) (Leiden, 1975), σελ. 212-232. R. Turcan, The Cu1ts of Roman Empire (Oxford
Malden, Ma., 1996 [reprint], σελ. 4-5' 213' 240. G. Fi1oramo, Α History of
Gnosticisism (transl. Α. AIcock) (Cambridge, Ma-Oxford, 1992 [reprint]), σελ. 34,
J.M. Andre - M.-Fr. Baslez, Voyager, ό.π., σελ. 119-166.

60. Βλ. σχετικά H.S. Versnel, «Rδmische Religion und religiosen Umbruch», in:
M.J. Vermaseren (ed.), Die orientalischen Religionen im rGmischen Reich (EPRO, 93)
(Leiden, 1981), σελ. 41-72, ιδιαίτ. σελ. 43-47. U. Berner, «Religio und Superstitio.
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Η εόκολη μετακίνηση των ανθρώπων της εποχής, την οποία εξυμνεί ο

Επίκτητοξ\πραγματοποιείταιμέσω ενός ανεπτυγμένουοδικοό δικτUoυ που

κατασκευάζουνοι Ρωμαίοι και συνδέουν τα οιάφορα σημεία της αυτοκρατο

ρίας τους από την Ανατολή ως τη Δόση62. Ο Αίλως Αριστείδηξ3, συγγρα

φέας του 20υ μ.Χ., μας τcληροφορεί,για τη δυνατότηταπου έχουν όλοι οι κά-
, " "

τοιχοι της αυτοκρατοριας, χαι κυριως οι εμποροι, να μετακινουνται χωρις

πρόβλημα από το ένα σημείο στο άλλο64• Κατά μήκος τω~ οοικών αρτηριών
δημωυργοόνται σταθμοί ανεφοδιασμοό των ταξιδιωτών (stationes) και παν-

Betrachtungen zur romischen Religionsgeschichte», Th. Sundermeier (Hrsg.), Die
Fremden wahrnehmen (Studien zum Verstehen fremder Religionen, 5) (Gίitesloh,

1992), σελ. 45-64. Μ. R. Gale, Mytb and Poetry in Lucretius (Cambridge, 1994), σελ.

29. Π. Παχής, «sacra publica-sacra peregrina: Επίσημη παραδοσιακή θρησκεία και ανα

τολικές λατρείες στη Ρώμη των ελληνορωμαΟίκών χρόνων», ΕΕΘΣ (Νέα Σειρά, Τμήμα Θε

ολογίας) (Τιμητικό Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητής Ν. Γρ. Ζαχαρόποuλο), 7 (1997),
σελ. 223-251, ιδιαίτ. σελ. 232-233. Βλ. επίσης Taciitus, Annales, χιν 44.4, XV, 44.5.
Juvenal, Satires ΠΙ, 62.Cicero, de natura deorum Π, 28, 71-72.

61. 'Επίκτητος, Dissertations ad Arriano, 13- 9,1-10,2: 'Ορατε Υάρ, στι είρήνψμε

Υάλην ό Καίσαρ, ήμίν δοκεί παρέχειν, στι ουκ είσίν ουκέτι πόλεμοι ουδέ μάχαι, ουδέ λη

στήρια μεΥάλα ούδέ πειρατικά, άλλ' εξεστιν πάσrι ωρ!!- όδεύειν,πλείνάπ' άνατολων έπί δυ

σμάς. Πρβλ. επίσης Μ.Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π. σελ. 302.
62. Βλ. σχετικά Ρ. Garnsey - R. Saler, Ηρωμαϊκή αυτοκρατορία, ό.π., σελ 16' 37.

Ρ. Pachis, «The Cult of Mithras in Thessalonica», in: J.R. Hinnells (ed.), Studies in
Mithraism. Papers associated with the Mithraic Panel organized ΟΏ the occassion οΙ

the XVIth Congress οΙ the International Association οΙReligions, Rome 1990 (Storia
delle Religioni, 9) (Roma, 1994), σελ. 239-240. Βλ επίσης, Th. L. Fr. Tafel, De via
militarii Egnatia [ΙΙΙ]: De via Romanorum mi1itari parte orientalis, diss. geogr.
(Tίibingen, 1837). Ρ. Collart, «Une reflection de la 'Via Egnatia' sous Trajan», BCH 59
(1935),395-415. Chr. Makaronas, <<Via Egnatia and Thessalonica>}, Studies presented
to D. Μ. Robinson (St. Louis, 1951), τομ. Ι, σελ 381-401. Ν. Hammond, History οΙ

Macedonia (Oxford, 1972), τόμο Ι, σελ 19-58. Fr. W. Walbank, «The Via Egnatia»
Some Outstanding Problems», in: Ancient Macedonia ΙΙ. Papers read at the Fourth
Internationa1 Symposium held at Thessalonica September 21-25 1983 (Thessaloniki,
1986), σελ. 673-680. J.-M. Andre - M.-Fr. Baslez, Voyager, ό.π., σελ. 392-399.

63. 'Ρώμης έΥκώμιον 225, 15-26: ωστε μόνους αξιον ειναι κατοικτείραι τούς εξω της

ύμετέρας, ει' τινές που είσίν αρα, ήΥεμονίας, οϊων άΥαθων στέρονται. Καί μήν τό Υε ίιπό πά

ντων λεΥόμενων, στι Υη πάντων μήτηρ καί πατρίς κοινή πάντων, αριστα ίιμείς άπεδείξατε.

νυν Υουν εξεστι καί 'Έλληνι καί βαρβάΡ4J καί τιΧ αυτου κομίζοντι καί χωρίς των αύτου βα

δίζειν σποι βούλεται ρ!!-δίως, άτεχνως ώς έκ πατρίδος είς πατρίδα ίόντι' χαί oίJτε Πύλαι Κι

λίκιοι φόβον παρέχουσιν oίJτε στεναί καί Φαμμώδεις δι' Άράβων έπ' ΑιΥυπτον πάροδοι, ουκ

δρη δύσβατα, ού ποταμων απειΡα μεΥέθη, ου Υένη βαρβάρων αμικτα, άλλ' είς άσφάλειαν

έξαρχεί 'Ρωμαίον είναι, μαλλον δέ ενα των ίιφ' ίιμίν. Βλ. επίσης 213, 23-214, 1-9. Πρβλ ε

πίσης Μ. Ρ. Nilsson, GGR, τόμο ΙΙ, σελ. 302.
64. Βλ σχετικά G. AlfόΙdΥ, Ιστορία τrις ρωμαϊκής κοινωνίας, ό.π., σελ 175' 177-179.

Ρ. Garnsey - R. Saler, Ηρωμαϊκή αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 70-76' 122-123' 126-127.
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~, ξ λ' " ~ ' ~ ' ~,
uοχεια, που ε ε ισσονται σε σημαντικα κε.ντρα uιαuοσης των νεων ιuεων κοι-

νωνικο-θρησκευτικοό χαρακτήρα65 • Οι διάφορες πόλεις των καραβανιών στις

ανατολικές επαρχ(ες του κράτους διατηροόνται διακινώντας τ~ρα το εμπόριο

ανάμεσα στον κόσμο της Ανατολής και της Δόσηξ6. Οι πόλεις που βρίσκο

νται σε νευραλγικά σημε(α του οδικοΤ; δικτόου και σε λιμάνια Ύίνονται πόλοι

έλξης των εμπόρων και των φορέων διάδοσης θρησκευτικών και φιλοσοφικών

αντιλήφεων
67

• Παράλληλα όμως αναπτόσσεται μια διαρκής θαλάσσια επι

κοινων(α που συνδέει τις διάφορες εμπορικές πόλεις της αυτοκρατορ(ας μετα

ξό τους (π.χ. της Ρώμης με την Αλεξάνδρεια κ.α.)68, ενώ παράλληλα διατη

ρείται μια ιδια(τερη αόξηση της εμπορικής σημασίας των πόλεων της Μ.

Ασ(αξ9.

Τ
' , , , , , 'λ '

α παραπανω φαινομενα Ύινονται ακομη πιο εντονα οταν ο οι οι κατοι-

65. Μ. Rostovtzeff, Socia1 and Economjc Hjstoτy ofHelenjstίcWorld, ό.π., τόμο 11,
σελ. 1044. W. C. Fήebaugh, The Inns ofGreece and Rome, and a History ofHospitality
forrn the Dawn of Time to the Middle Ages (with an Introduction by W. Rice and
Illustrations by Ν. Lindsay (Chicago, 1928). R. Sherk, «Roman ΙmΡeήaΙ Troops»,
AJPh 78 (1957), 52-63, ιΟια.ιτ. σελ. 59. Τ. Κleberg, Hotels, restaurants et cabarets
dans l'antίqujte Romaίne. Etudes historiques et philologiques (Upsala, 1957). Ο.

Hiltbrunner, «ξενοδοχείον,xenodochjum», RE9 Α2 (1967), στηλ. 1487-1503. ΤΟι) fotou,
«Herberge», RAC 14 (1988), 602-626. V. Velkov - D. Nikolow, «Association cultue11e
(σπείρη) aTrajana (Thrace), Arcgeologia 31,3 (1989),16-20 (κείμενο στα βοuλγαρικά,

περίληψη στα γαλλικά). Ρ. Pachis, «The Cult of Mithras ίη Thessalonica», ό.π., σελ.

245. J.-M. Andre - Μ. -Fr. Baslez, Voyager, ό.π., σελ. 449-466' 497-500. L. Casson, Το
τα.ξίδι στον αρχαίο κόμο (μετ. Λ. Σταματιάδη. Επιμ. Α. Φιλιπποπούλοu) (Aθ~να, 21996),
σελ. 248-275.

66. Βλ. σχετικά Μ. Rostovtzeff, Social and Economic History of Hellenistic World,
ό.π., τόμο Ι, σελ. 79-85' 133. τόμο 11, 866-870.

67. Μ. Rostovtzeff, Socjal and Economjc Hjstory ofg the Hellemstjc World, ό.π.,

τόμο 11, σελ. 759-764' 1015-1025' 1041-1043. A.D. Nock, Conversjon, ό.π., σελ. 66-72.
F. Cumont, Dje orientaljschen Reljgionen lln romjschen Hejdentum (Stuttgart,
71975), σελ. 21-22. Μ.Ρ. Nilsson, GGR, ό.π., τόμο 11, σελ. 119-131. Ρ. Pachis, «The Cult
of Mithras ίη Thessalonica», ό.π. σελ. 241. Μ. Malaise, Les conffitίons de penetratjon,
ό.π., σελ. 165' 262-263' 326-327' 332.342. του ιδίου, «La diffusion des cu1tes egyptiens
dans les provinces europeennes de l'Empire romain», A.NRWII 17,3 (1984), 1615
1691, ιδιαιτ. σελ. 1632-1645. R. Meiggs, Roman Ostja (Oxford, 1960), σελ. 54-62. J.
Μ. Andre - M.-Fr. Baslez, Voyager, ό.π., σελ. 434-437. J. Th. Bak.ker, Ljyjng and
Working wίth the Gods. Studjes of Evjdence [οτ Private ReJjgion and Its Materia1
Envjroment ίη the CΊty ofOstja (100-500 AD) (Dutch Monographs οη Ancient History
and Archeology, ΧΙΙ) (Amsterdam, 1994).

68. Βλ. σχετικά Ρ. Garnsey - R. Sal1er, Η ρωμαϊχ:ή αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 66'
78.118' 122' 137-141.' 419-422.

69. Μ. Rostovtzeff, Socjal and Economjc Hjstory of the Hellerustjc World, ό.π.,

τόμο Π, σελ. 636-705' 762-764' 799-870.
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κοι του απέραντο\) ρωμα'(κού κράτους αποκτούν το 212 μ.Χ. το δικαίωματου

ρωμαίου πολίτη70. Τότε, οι περισσότεροιπολίτες κατοικούν στην περιφέρεια

του κράτους και οι λιγότεροιστην πόλη της Ρώμης εξασθενώνταςμε τον τρό

πο αυτό την έννοια του «πολ(τη», σύμφωνα με την παραδοσιακήτου σημασία

και τους κανόνες των ρωμα'(κών πατροπαράδοτωνσυνηθειών. Βρισκόμαστε

άλλωστε στην περίοδο της λεγόμενης «Δεύτερης Σοφιστικής»71, κατά τη

διάρκεια της οποίας παρατηρείται η αναβίωση της ελληνικής γλώσσας ως

lingua fTanca σ' ολόκληρη τη ρωμα'(κή αυτοκρατορία
72

• Η ελληνική γλώσ

σα γίνεται μέσο επικοινωνίας των λαών μέσα στο περιβάλλον της αυτοκρα

τορίας, κάτι που ευνοεί την ανάπτuξη των οικουμενικών και συγκρητιστικών

τάσεων. Η κυριαρχία της Ρώμης ευνοεί ιδιαίτερα την επικράτηση του συ

γκρητισμού ειδικά στη θρησκεία73.

70. Για την απόδοση του δικαιώματος του ρωμαίου πολίτη στους κατοίκους της αυτο

κρατορίας βλ. Α. Ν. Shewin - White, The Romain Citizenship (Oxford 21973). Ph.
Gauthier, «'Generosite' romaine et 'anaνige' grecque: sur l'octroi du droit de cite»,
Melanges W Seston (Paris, 1974), σελ. 207-215, ιδιαιτ. σελ. 209-211. Π. Παχής, «sacra
publica - sacra peregrina. Επίσημη παραδοσιακή θρησκεία και ανατολικές λατρείες στη

Ρώμη των ελληνορωμα'ίκών χρόνων», ΕΕΘΣ, ό.π., σελ 245.
71. Σχετικά με την περίοδο της λεγόμενης «Δεύτερης Σοφιστικής», βλ Άχιλλέως Τα

τίου Λευκίππη καΙ Κειτοφών, Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια Γ. Γιατρομανωλάκη (Αθή

να, 1990). Τ. Haag, Το αρχαίο μυθιστόρημα (μεταφρ. Τζ. Μαστοράκη, μεταφρ. παραθε

μάτων Γ. Γιατρομανωλάκης) (Αθήνα, 1992), σελ. 133-139. G. Sandy, The Greek World
ofApu1eius. Apu1eius and the Second Sophistic (MNEMOSYNE, 174) (Leiden - New
York - Κοlη, 1997). Σχετικά με την πραγματοποίησηταςιδιών κατά τη διάρκεια της «Δευ

τέ.ρας Σοφιστικής» περιόδου βλ. J.-M. Andre - M.-Fr. Baslez, Voyager, ό.π., σελ. 309-312.
72. Για τη σ1jμασία της ελληνικής γλώσσας ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της χρο

νικής περιόδου, βλ Μ. Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π, σελ. 21-23. V. Budenik, Hellenistic and
roman Greece ΒΒ a Sociolinguistic Area (Amsterdam - Philadelphia, 1989). Ρ. Green,
A1exander to Actium, ό.π., σελ. 312-316. G. W. Bowersock, Hellenism in Late
Antiquity (Αηη Arbor, 1990), σελ. 1-13. Η.-Η. Gehrke, Ιστορία του Ελληνιστικούκό

σμου, ό.π., σελ. 19' 113-114. L. Η. Martin, «Reflections οη the Mithraic Tauroctony as
Cult Scene», J.R. Hinnells (ed.), Studies in Mithraism, ό.π., σελ. 215-224, ιΟιαιτ. σελ.

222 και υποσ. 50.
73. Σχετικά με την έ.ννοια του συγκρητισμού βλ. J.G. Griffiths, «Hellenistics

Religions», The Encycplopedia of Religion, 6 (1987), 252-265, ιδιαιτ. σελ. 258-262. C.
Colpe, «Syncretism», The Encyclopedia of Religion 14 (1987), 218-227. L.H. Martin,
Hellenistic religions, ό.π., σελ. 3-15. του ιοίου, «Why Cecropian Minerνa?», ό.π., 131
145. J. Ζ. Smith, «Apocalyptic and Wisdom», ίη: idem, Map is not Territory, σελ. 67
87. Ρ. Pakkanen, Interpreting Early Greek Religion, ό.π., σελ. 85-100. Α. J. Droge,
«RetrofittinglRetiring 'Syncretism'», ίη: S. Antohi (ed.), Religion, Fiction and history.
Essays in Memory of Ioan Petru Cu1ianu (Bukarest, 2001), τόμο Π, σελ. 66-82. Βλ ε

πίσ1jς G. Sfameni Gasparo, Le religioni orientali nel mondo ellenistico-romano
(Estratto dal νolume ΠΙ della Storia delle Religioni, a cura di G. Castellani) (Torino
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Αυτοί που ταξιδεύουν και μετακινούνταιπερισσότερο είναι τα άτομα που

βρίσκονται στην υπηρεσία της αυτοκρατορικής εξουσίας (στρατιώτες, αξιω

ματούχοι, διοικητικοίυπάλληλοιτου ρωμαϊκού κράτους), έμποροι, περιηγη

τές (π.χ. Παυσανίας), ιερείς διαφόρων ανατολικών λατρειών (ιερείς Μεγά

λης Μητέρας, Συρίας θεάς, Αλέξανδρος ο Αβωνότειχος), μάγοι, φιλόσοφοι

(Κυνικοί κ.α.). Ανάμεσα στο πλήθος των περιπλανωμένωνενδιαφέροuσα εί

ναι η περίπτωση των λεγομένων «θείων ~νδρών»74, οι οποίοι διακηρύσσοuν
ότι διακρίνονταιαπό ικανότητες ΠΟι) τους κάνουν να ξεχωρίζοuν από τοuς υ

πόλοιποuς θνητούς και γι' αuτό είναι ιδιαίτερα δημοφιλείςανάμεσα στοuς αν

θρώπους της ύστερης αρχαιότηταςκαι σιγά-σιγά αποκτούν αρκετή δύναμη.

Η πολιτική πραγματικότητα δημιοuργεί ένα νέο κοινωνικο-πολιτικό

πλαίσιο δράσης των ανθρώπων της εποχής, το οποίο παροuσιάζει μια ιδιαί

τερη διεuρuμένη μορφή ΠΟι) είναι πρωτόγνωρη ακόμη και για τοuς κατοίκοuς

των ελληνιστικών βασιλείων. Στους τελεuταίοuςτο κράτος τοuς, τοuς φαίνεται

ιδιαίτερα μικρό και περιορισμένο σε σύγκριση με την έκταση και τον πληθυσμό

που συμπεριλαμβάνεταιστην απέραντη ρωμαϊκή αuτοκρατορία.Τα σύνορα στα

όρια ΤΟι) πολιτισμένου (οικοuμένης) και βαρβαρικού κόσμου διερύνονται
75

.

Η επιβολή της «ρωμα'ίκής ειρήνης» και ο ενιαίος χαρακήρας του απέρα

ντου ρωμαΟίκού κράτους, εκτός από τις ιδανικές συνθήκες ΠΟι) δημιοuργούν

στον τρόπο σuμβίωσηςτων πολιτών της αuτοκρατορίας, ενισχύοuν παράλλη

λα τη δύσκολη θέση των ανθρώπων, ιδιαίτερα εκείνων που δεν ανήκοuν στις
, , !: ' 76 Α ' , λ ι

ανωΤε.Ρες κοινωνικες τα",εις της εποχης . υτη η πραγματικοτητα αποτε ει

61971), σελ. 425-430. U. Bianchi, «Π 'dio cosmico' e i culti cosmopolitici», ίη: Mythos,
Scrittj jn ΟΏΟΤθ di Μ. Unterstejner (Genova, 1970), σελ. 97-106 του ιδίου, La Religione
Greca (Roma, 1975), σελ. 131-145. F. Mora, Prosopografia Isjaca, τομ. Π: Prosopo
grafia storica e statjstjca del cu1to Isjaco (EPRO, 113) (Leiden, 1990).

74. Σχετικά με τους λεγόμενους «θείους άνδρες» βλ. Μ. Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π, σελ.

527-528. Ρ. Brown, The World ofLate Antjqillty (London, 1971), σελ. 96-203. του ιδί

ου, Socjetyand the Holy jn late Antjqillty (Berkeley-Los Angeles-London, 1982, σελ.

103-165.
75. Ρ. Garnsey - R. Saler, Η ρωμαϊχή αυτοχρατορία, ό.π., σελ. 13'723. Βλ. επίσης

ΑΊλιος 'Αριστείδης, 'Ρώμης έΥχώμιον 214, 15-22: «Και τουτο μέν δη του λόΥου ίιπενεΥχό

ντος ουτω παρεφθέΥχθω, οπερ δέ έλέΥομεν, μεΥάλοι μεΥάλως έμετρήσατε τ/ν πόλιν, χαι ουχ

άποσεμνυνάμενοι τoύτ~ θαυμαστήν έποιήσατε, ΤqJ μηδενι των &λλων αυτijς μεταδιδόναι,

άλλα το πλήρωμα αυτijς &ξιον έζητ/σατε, χαι το 'Ρωμαίον είναι έποιήσατε ου πόλεως, άλλά

Υένους δνομα χοινου τινος, χαί τούτου ουχ ένος των πάντων, άλλ' άνΤιΡρόπου πασι τοίς λοι

ποίς. ου Υάρ είς 'Έλληνας χαί βαρβάρους διαιρείτε νυν τά Υένl1, ουδέ Υελοίαν τ/ν διαίρεσιν

άπεφήνατε αυτοίς πολυανθρωποτέραν τ/ν πόλιν παρεχόμενοι η χατά παν, ώς είπείν, το
'Ε"λ . -λ 'λλ" 'Τ>' • "Ο ' , ~" ,. - 'ξι\ ηνιχον φυ ον, α εις Γωμαιους τε χαι ου Γωμαιους αντιοιεΙλετε, επι τοσουτον ε 7)-

ΥάΥετε το της πόλεως δνομα. Τούτων δέ ούτω δΙl1ρημένων...».

76. Βλ. σχετικά G. AlfόΙdΥ, Ιστορία της ρωμαϊχής χοινωνίας, ό.π., σελ. 187· 237-238·
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την άλλη όψη της «χρυσής εποχής» που προπαγανδίζουνυπέρ των εκπροσώ

πων της αυτοκραΤΟΡLκήςεξουσίας OL ΠΟLητές XΙXL συγγραφείς της εποχής77. Η

τραγLκή κατάστασή τους γίνεταL όλο XΙXL πω έντονη με την έναρξη των αυτο

κρατορικών χρόνων και όσο προχωρούμε προς τους χρόνους της λεγόμενης

«ύστερης αρχαιότητας», όταν ολόκληρες περιοχές καταλαμβάνονται, οι πο

λίες τους χάνουν κάθε είδος ανθρώΠLνης αξιοπρέπειας και απομακρύνονται ως

σκλάβΟL, μακριά από ΤLς πατρίδες τους XΙXL τις οαογένειές τους, δημιουργώ

ντας μLα εντελώς αβέβαιη XΙXL επαίνδυνη κατάσταση 78. Η αύξηση της φορο

λογίας κάνει τη ζωή δύσκολη στους υποτελείς της ρωμα'(κής εξουσίας. Η υ

ψηλή φορολογία που εΠLβάλλουν OL άρχουσες τάξεις στο γηγενή πληθυσμό

XΙXL τους κατοίκους της υπαίθρου δημLουργε( δυσβάσταχτες συνθήκες διαβίω

σης79. Η ύπαιθρος χώρα της ηπειρωτικής Ελλάδας δLαρκώς ερημώνει 8Ο . Το

(διο συμβα(νει, ΤLς περισσότερες φορές, και στην μ. Ασ(α, Συρ(α και Α(γυ

πτο
8Ι

•

Οι άνθρωΠΟL ζουν σε μια περιθωΡLακή κατάσταση και αισθάνονται πως

δεν ανήκουν πλέον πουθενά, γεγονός που τους δημιουργε( ένα αίσθημα αμη

χανίας XΙXL ανασφάλειας. nα να το ανΤLμετωπ(σουν στρέφονται σε άλλες α

ξίες που συνδέονταL πεΡLσσότερο με τον κόσμο της μετακ(νησης και ανασφά

λειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν, στην προκεLμένη περ(πτωση,

τα άτομα που βρίσκονται στην υπηρεmα της αυτοκρατοραής εξουσ(ας (στρα-

253, 265' 276-277- 299-304- 324-325' 345-357. Ρ. Garnsey - R. Saller, Ηρωμαϊκή αυ

τοκρατορία, ό.π., σελ. 102, 141, 162-164,220,275-276.
77. Για το πνεύμα της εποχής του Αυγούστου βλ. Τ. D. Wiseman, «Cybele, Virgil

and Augustus», ίη: Τ. Woodman - D. West (eds.), Poetry and PoHtics in the Age οΕ

Augustus (Cambήdge, 1984), Π. Παχής, «sacra pubHca - sacra peregrina», ό.π., σελ.

237. Μ. Beard - J. North - S. Ρήce, Religions οΕRome, ό.π., τομ. Ι, σελ. 77, 119-120,
169-184,207-208.

78. Βλ. σχετικά G. ΑlfόΙdΥ, Ιστορία της ρωμαϊκής κοιvωvίας, ό.π., σελ. 38-51' 47' 55'
65' 82-83' 88' 108-10. Ρ. Garnsey - Ρ. Saller, Ηρωμαϊκή αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 160
161' 165' 249' 278-279. W. W. Buck.land, The Roman Law οΕ Slavery (CaΙmbήdge,

1908). Μ. Ι. Finley, Ancient Slavery and Modern Ideology (London, 1980). Κ R.
Brandley, Slaves and Masters (Bruxelles, 1984).

79. Ρ. Garnsey - R. Saller, Ηρωμαϊκή αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 26, 49, 52-53, 66
67, 120-122.

80. Βλ. για παράδειγμα τη Θήβα, Στράβων, 180. Δίων Χρυσόστομος, ΑόΥΟΙ, 7, 121.
Παυσαvίας 9, 7, 7. Πρβλ. επίσης Πλούταρχος, πολιτικά παΡαΥΥέλμα:rα 811B-C. Ρ.

Garnsey - R. Saller, Ηρωμαϊκή αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 38-39.
81. Βλ. σχετικά G. Μ. Harper, <<Village Administration ίη the Roman province of

Syήa» , YCS 1 (1928), 105-168. G. AlfόΙdΥ, Ιστορία της ρωμαϊκής κοιvωvίας, ό.π., σελ.

108' 254' 275' 300' 301-302' 312' 360. Ρ. Garnsey - R. Saller, Ηρωμαϊκή αυτοκρατο

ρία, σελ. 39.271.
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τ~ώτες, αξ~ωματοuχο~), o~ oπoίo~ αναγκάζoντα~ να βtώνοuν μ~α ζωή αδιάκο

πης μετακίνησης κα~ εναλλαγής από το ένα σημείο της αuτοκρατορίας στο

άλλο. Ot στρατtωτtκέςλεγεώνες μετακtνοuνταtοtαρκώς από το να μέρος στο

άλλο της απέραντης αuτοκρατορίαςμε αποτέλεσμα να χάσοuν xcxt το παρα

μtκρό ίχνος σχέσης με τtς παραδοσtακές τοuς αξίες xcxt τρόπuς ζωήξ2. Όλες

αuτές Ot ομάδες λατρεύοuν θεούς με αντίστοtχο προς αuτοuς χαρακτήρα
83

•

Στtς οuσκολίες της εποχής πρέπεt να uπολογtσθοuν xcxt όλοt εκείνΟt o~

παράγοντες ποu δημtouργούν επtσφαλείς σuνθήκες μετακίνησης κα~ πραγμα

τοποίησης ταξ~δ~ών ακόμη xcxt στο περ~βάλλoν της ενtαίας αυτοκρατορίας.

Ένας απ' αuτοuς ήταν o~ άσχημες καφ~κές συνθήκες ποu οεν επέτρεπαν την

πραγματοποίηση, κuρίως, των θαλάσσ~ων ταξιO~ών84. Τα ναuάγtα εξακολοu

θοuν να αποτελοuν συχνό φαινόμενο της εποχής. Γι' αuτό uπάρχοuν πάμπολ

λα «αναθήματα» προς τις προστάτιοες θαλάσσιες θεότητεξ5. Η ληστεία εξα

κολοuθεί να αποτελεί ιδιαίτερο κίνδuνο για τοuς ταξιδιώτες και γ~' αuτό τ~ς

82. Βλ. σχετικά G. AlfόΙdΥ, Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας (μετ. Α. Χανιώτης)

(Αθήνα, 21992), σελ. 180' 181' 191' 220-221' 266' 296-299306' 308-313. Ρ. Garnsey
- R. Saller, Ηρωμαϊκή αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 10-11' 28' 123-132' 154-155' 172268'
270' 274, 278. R. Merkelbach, Mithras (Hain, 1984), σελ. 153-174. Σχετικά με τοuς αν

θρώποuς ποι> μετακινοόνται, εξαιτίας των ενασχολήσεών τοuς από τη μια περιοχή της αuτο

κρατορίας στην άλλη, βλ. J.-M. Andre - M.-Fr. Baslez, Voyager, ό.π., σελ. 207-246.
83. R.L. Gordon, «Mithraism and Roman Society». Religion 2 (1972), 92-121, ι

διαίτ. σελ. 103. C. Μ. Danels, «The Roman Army and the Spead of Mithrausm:, ίη: J.
R. Hinnells (ed.), Mithraic Studies (Mancester, 1975), τόμο 11, σελ. 249-274, ιδιαιτ.

σελ. 254-256. Μ. Claus, Wthras. ku1t und Mysterien (Mίinchen, 1990), σελ. 43-46. R.
Merelbach, Mithras, ό.π., σελ. 153-183. Ρ. Pachis, «The Cult of Mithras ίn

Thessalonica», ό.π., σελ. 241-242' 248-250. Ρ. Garnsey - R. Saller, Η ρωμαϊκή αυτο

κρατορία, ό.π., σελ. 233' 241.
84. Βλ. σχετικά Ρ. Garnsey - R. Saler, Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 76. U.

Egelhaaf - Gaiser, Kulturaume der romischen Alltag, ό.π., σελ. 51' 53' 130' 174' 222'
254' 333; 487. J.-M. Andre - Μ. Fr. Baslez, Voyager, ό.π., σελ. 483-488.

85. Βλ. σχετικά Α'μιος 'Αριστείδης, 'Ρώμης έΥκώμιον 197, 16-22: <<'Έθος τοις πλέου

σι και όδοιποροϋσιν εύχας ποιείσθαι καθ:ών αν εκαστος έπινου. ποιητής μεν οδν ηδη τις ειπε

σκώφας ευξασθαι κατα χΡυσόκερω λιβανωτου. Ήμεις δέ, ώ ανδρες, παρα τήν όδόν τήν

ένταυθα και τόν πλουν εύχήν ταύτην έποιησάμεθα, ούκ αμουσον ούο' έκμελη ούδ' απο της τέ

χνης, εί σωθείημεν, ...», J.-M. Andre - M.-Fr. Baslez, Voyager,' ό.π., σελ. 425-428, 437
443. Σχετικά με την Ίσιδα «Πελαγία», βλ. Ph. Bruneau, «Isis Pelagia a Delos», BCH 85
(1961), 435-446. τοι> toeou, «Isis Pelagia a Delos (Complements)>>, ΒσΉ 98 (1963),
301-308' τοι> toeou, «Existe-t-il-des statues d'Isis Pelagia», ΒσΉ 98 (1974), 333-381.
τοι> toeou, «Deliaca Π», ΒσΉ 102 (1978), 109-171, ιδιαιτ. σελ. 151-161. ν. Tran Tam
Tihn, Le cu1te des divinites orienta1es θΩ Campanie (EPRO, 27) (Leiden, 1972), σελ.

226-227' 233-234. τοι> ιδίου, «Isis», LIMC, τομ. ν, 1 (Zϋrich-Mίinchen, 1990), σελ. 761
769, αρ, 269-302. τομ. ν2, σελ. 518-520. ΚΙ. ΡόckΖΥ, «Είη Isis-Relief aus Aquincum»,
ίη: 2. Internationales KoJJoquium iiber Prob1eme des provinzial-romischen
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περ~σσότερες φορές o~ oδ~κoί σταθμΟL χρησLμευαν κα~ ως οι χώροι παραμονής

στρατιωτικώνομάδων που φύλατταν τ~ς περωχές και τους ταξιδιώτες από τις

ληστρικές επιδρομέξ6. Παράλληλα εφαρμόζεται η εγκατάσταση απόμαχων

στρατιωτών σε συνοριακές κα~ νευραλγ~κές περωχές του ρωμαϊκού κράτους.

Πολλοί συγγραφείς της εποχής μας διηγoύντα~ τους κ~νδύνoυς που διατρέ

χουν οι ταξιδιώτες από τις επ~δρoμές των ληστών
87

.

* * *
2. Η επίδραση του αvθρώπου από τις θρησκευτικές αvτιλήΦεις τωv

ελληvvιστικώv ΧΡόvωv.

Ο 30ς π.Χ. α~ώνας είναι αποκορύφωμα της δεύτερης μεγάλης κρίσης που

διέρχεται η παραδοσιακή αρχα~oελλην~κή θρησκεία, εξα~τίας των αντίξοων

" , λ ' λλ ' θ 'θ' Η 'γ~ αυτην χοινωνικων, πο ιτικων α α και pησκευτ~κων συν ηκων. πρω-

τη ~σχυpή αμφισβήτησή της σημειώνεται κατά τον 50 π.Χ. αιώνα ύστερα α

πό την καταλυτική επίδραση της σκέψης του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου και

των Σoφ~στών88. o~ κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες της ελληνιστικής εποχής

Kunstschaffens (Veszprem, 1991), σελ. 245-246. L. Vidman, SIRIS, αρ. 259' 274' 396'
764. R. Merkelbach, Isis regina-Zeus Sarapis (Stuttgart-Leipzig, 1995), σελ. 65-67.

86. Σχετικά με το φαινόμενο της ληστείας κατά τη διάρκεια των ρωμαϊκών χρόνων,

βλ. Α. Η. Μ. Jones, The Greek City from A1exander to Justinian (Oxford, 1940), σελ.

211-213. F. G. Β. Millar, «The World ofGolden Ass», JRS71 (1981), 65-75, ιδιαιτ. σελ.

71. B.D. Shaw, «Bandits in the Roman Empire», Ρ&Ρ 105 (1984), 3-52. Ρ. Garnsey
R. Sallel", Ηρωμαϊκή αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 14' 218' 223' 270 B.D. Shaw, «Bandits ίη

the Empire», Ρ&Ρ 105 (1984), 3-52. J.-M. Andre - Μ. Fr. Baslez, Voyager, ό.π., σελ.

506-509.
87. Ρ. Pachis, «The Cult of Mithras ίη Thessalonik.i», ό.π., σελ. 245. G. AlfόΙdΥ,

Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας, ό.π., σελ. 297-299. Ρ. Saller - R. Garnsey, Η ρωμαϊκή

αυτοκρατορία, ό.π., σελ. 263-264. Βλ. επίσης Apuleius Metamorphoses, Ι 8. Tertullian,
Apologia 2.

88. Σχετικά με τη σκέψη του Ξενοφάνη του Κολοφώνιου Ρ. Steinmetz,
«Xenophanes», Κ1eine Pau1y 5 (1979), στ. 1419-1421. Β. Α. Κύρκος Αρχαίος Ελλψικός

Διαφωτισμός και Σοφοστική (Ιωάννινα, 1986), σελ. 32-24' 107-108. Η. Yunis, Α New
Creed: Fundamental Religious Beliefs ίη the Athenian Polis and Euripidean Drama
(ΗΥΡΟΜΝΕΜΑΤΑ,91) (Gottingen, 1988), σελ. 46-47' 163-164, Γρ. Δ. Ζιάκας, Θρη

σχεία χαι Πολιτισμός των προϊστοριχων κοινωνιών χαι των αρχαίων λαών, ό.π., σελ. 47
49. Σχετικά με τους Σοφιστές βλ. W. Κ C. Gurthie, The Sophists (Cambridge, 1971).
F. Graf, Eleusis und die orphische Dichtung Athens ίη vorheJJenistische Zeit (RGVV,
ΧΧΧΙΠΙ) (Berlin-New York-1974), σελ. 34' 171-181. R.G.B. Kerferd, The Sophistic
Movement (Cambridge, 1981). Α. Henrichs, «'Γhe Sophists and Hellenistic Religion:
Prodicus as the Spiritual Father ofthe Isis Aretalogies», HSCPh 88 (1984),139-158,
ιδιαιτ. σελ. 139-145. R. Parker, Athenian Religion, ό.π., σελ. 204' 212-213. Π. Παχής,

Δήμητρα Καρποφόρος, ό.π., σελ. 138-140.
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δημιουργούν αισθ~ματα απογοήτευσης προς τους θεούς του παραδοσιακού

πανθέου χαι ταυτόχρονα αναζήτησης νέων αξιών που θα καλύΦουν το κενό

που δημιουργε(ταιστην πνευματικο-θρησκευτικήπεριοχή. Το φαινόμενο αυ

τό είναι ιδιαίτερα έντονο, αρχικά τουλάχιστον,στα μέλη του πνεuματικού κό

σμοu. Οι άνθρωποι καταλαμβάνονταιόλο και περισσότερο από ένα αίσθημα

αποξένωσηςπρος το περιβάλλοντης παραδοσιακήςτοuς θρησκείας. Μόνο τα

ΕλευσίνιαΜuστήρια συνεχίζοuν να διατηρούντην παλιά τους αίγλη αν και υ

πάρχουν χρονικο( περ(οδοι κατά τις οποίες εξαιτίας κυρίως κρισίμων πολιτι

κών γεγονότων, χάνουν στιγμιαία την αίγλη τουξ9. Πολλοί πολιτικοί άν

δρες της εποχής προσπαθούν να αναδιοργανώσουντη θρησκευτική ζωή των

πόλεων τους, με βάση τα πατροπαράδοταιδεώδη τους, προκειμένοτ; να ανα

ζωογονήσοuν την θρησκευτική ζωή90. Η πραγματικότητααυτή ενισχύεται ε

πίσης και από τη διαρκή κριτική και την αμφισβήτησηποu ασκούν οι εκπρό-
~, λ "λ' Ε' , ~,

σωποι υιαφορων φι οσοφικων xux ων, οπως οι πικουρειοι η οι οπαυΟΙ τοτ;

Ευημερισμού. Οι ιστορικοί παράγοντες της εποχής σuμβάλλoυν στον απο

προσανατολισμό πολλών σημαντικών αξιών της καθημερινής ζωής. Αuτή η

κατάσταση δημιοuργε( πνεύμα σύγχυσης στις τάξεις των πολιτών που ζούσαν

μέχρι τότε με βάση τις αρχές της παραδοσιακής θρησκευτικής ζωής91. Η αρ

χή «χρησθαι θεούς κατα τα πάτρια», που αποτελούσε ρυθμιστικό παράγοντα

της θρησχευτικής έκφρασης, αμφισβητείται όλο και περισσότε-ρο92.

89. Βλ. J. D. Mika1son, religion in Hellenistic Athens, ό.π., σελ. 246-247' 258
264' 281-282' 293' 304' 314.

90. Βλ. το λόγο που εκφωνεί ο ρήτορας και πολιτικός Λυκούργος, κατά Λεωκράτους

το 330 π.Χ. στην Αθήνα αμέσως μετά από την ήττα στη Χαιρώνεια. Βλ. J. D. Mikalson,
Re]jgion in Hellenistic Athens, ό.π., σελ. 11-45. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικού

κόσμου, ό.π., σελ. 116-117. Σχετικά με τη πραγματοποίησητων γιορτών κατά τη διάρκεια

αυτής της εποχής, βλ. Α. Chaniotis, "Sich selbst feiren? Die sti:i.dtlichen Feste des
Hellenismus im Spannungsfeld zwischen Religion und Politik», ίη: Μ. Worrle - Ρ. Zan
ker (Hrsg.), Stadtbild und Burgerbi1d im Hellenismus (Mίinchen, 1995), σελ. 147·
172. J. Kohler, Pompai. Untersuchungen ΖαΤ heflenistischen Festkultur (Frankfurt,
Μ., 1996). Ρ. Smith Pantel, "Public Feasts in the hellenistic Greek City», ίη: Ρ. Bilde
- Tr. Engberg-Pedersen - L. Hannestad - J. Zahle (eds.), Conventional Values ofthe
Hellenistic Greeks (Studies ίn Hellenistic Ciνilization, νΙΠ) (Aarhus, 1997), σελ.

29.47.
91. Σχετικά με την κατάσταση αμφισβήτησης που δημιουργείται βλ. W. Fahr,

ΘΕΟΥΣΝΟΜΙΖΕΙΝ(Spudasmata, 26) (Hildesheim, 1969). Η. Yunis, Α New Creed,
ό.π. R. Parker, Athenian Re]jgion, ό.π., σελ. 199-217. Ρ. Pakkanen, Interpreting Early
hellemstic Re]jgion, ό.π., σελ. 126. Πρβλ. Ηρόδοτος 4, 59. Ευριπίδης, Ίκέτιδαι 732.

92. Βλ. Β. Gladigow, "Chresthai theois - Οήentίerungs - und Loyaliti:i.skonflikte
ίn der gήechischenReligion», ίη: Chr. Elsas - H.G. Κippenberg (Hrsg.), Loya1itats
konf]ikte in der Religionsgeschichte (Wίi.rzburg, 1990), σελ. 237-251. Πρβλ. επίσης τις
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Η αβεβαιότηταπου κυριαρχε( κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρό

νων αποτελε( καθοριστικόπαράγονταστη διαμόρφωσητης Φυχοσύνθεσηςτου

ανθρώπο'υ της εποχής, ο οποίος αισθάνεται πως δεν έχει πια κάποιους δε

σμούς με το περιβάλλον της πατρ(δας του. Άλλωστε, οι διαρκείς μεταβολές

στο κοινωνικο-πολιτικόπεριβάλλοντον αναγκάζουν, με τη θέλησή του ή μην

να απομακρυνθε(από τις πατρογονικές εστίες. Οι πατροπαράδοτοιολύμπιοι

θεο( που συντέλεσανστην ακμή των κλασικών χρόνων, φα(νονται αν(κανοι να

βοηθήσουν τα καθημερινά προβλήματα των ανθρώπων της εποχής. Χαρα

κτηριστικό παράδειγμα αμφισβήτησηςτου θε'ίκοό κόσμου αποτελε( ο όμνος

των Αθηνα(ων προς τον Δημήτριο τον Πολιορκητή93.

ΣΆ αυτόν τον κόσμο της αστάθειας οι αντιλήΦεις για την κυρ(αρχη θέση

της τόχης κυριαρχοόν στην καθημερινήζωή των ανθρώπων και επιτείνουν α

κόμη περισσότερο την καθοριστική επ(δραση της προσωποποιημένηςΤόχης

(ή της Fortuna αντίστοιχα) στη ζωή τους94. Η προσωποποίησηαφηρημένων

μαρτuρίες τοu Ηροδότοu (4,59) και τοu Εuριπίδη ('Ικέτιδαι 732) ποu είναι χαρακτηριστι

κές για τη παραδοσιακήθρησκεuτικότητατων Ελλήνων.

93. Βλ. Άθήναιoς,Δειπvoσoφισταί6.253c-f. Σχετικά μ' αuτόν τον ύμνο, βλ. επίσης

Μ.Ρ. Nilsson (Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας [μεταφρ. Αικ. Παπαθωμοπού

λοu, προλεγόμενα Δ. Σταθόποuλοu] [Αθήνα 1977], σελ. 290) ποu αναφέρει με τη σuμπε

ριφορά των Αθηναίων: «[δ]εν αρκέστηκαν (δηλ. οι Αθηναίοι) στη θεοποίησή τοu, αλλά έ

δειξαν και την περιφρόνησήτοuς για τοuς παλαιούς θεούς. 'Είτε βρίσκονταιπολύ μακριά εί

τε δεν έχοuν αuτιά ή δεν uπάρχοuνή δεν ενδιαφέρονταικαθόλοu για μας', έλεγε ο ύμνος για

τον Δημήτριο. Παρ' όλες τις uπερβολικές κολακείες, με τις οποίες γέμιζαν τον Δημήτριο, η

παλιά θρησκεία έπρεπε να έχη πέσει πολύ χαμηλά, πριν ειπωθούν τέτοια λόγια σε μια δη

μόσια τελετή. Σε ορισμένες περιπτώσεις η βλασφημία ήταν μια τρέλλα της μόδας». Η πα

ραπάνω θέση τοu Σοuηδού ερe.uνητή εκφράζει την πολιτικο-θρησκεuτικήπραγματικότητα

ποu επικρατείτην εποχή αuτή στην πόλη των Αθηνών. Παρ' όλα αuτά διακρίνεται,όμως και

ο:πό ένα πνεύμα γενίκεuσης. Γι' αuτό το λόγο προσφάτως ο J. D. Mikalson (ReHgj.on jn
Hel1enjstjc Athens, ό.π., σελ. 96) διορθώνει την παραπάνω άποψη, αναφέρονταςότι αuτή

η σuμπεριφορά δεν σχετίζεται με το σύνολο των Αθηναίων αλλά μόνο μ' ένα μέρος, αφού

«[t]he song was quite probably composed by a foreigner, and the lack of speci:fically
athenian religious traditions and deities (apart form Demeter) ίη it is noteworthy and
ίη this regard may be compared to Aristotle's hym.n οη hermeias». Πρβλ. επίσης V.
Ehrenberg, Aspects ofthe Ancjent World: Essays and Reyjews (New York, 1946), σΕολ.

179-198. L. Cerfaux - J. Tondriau, Un concurrent du christjanisme. Le cu1te des
souverajnes dans 1a ciyjHsation greco-romaine (Bibliotheque de theologie serie ΠΙ, νοΙ

V) (Paris, 1957), σελ. 182-186. Μ. Marcoνitch, Studies jn Graeco-Roman ReHgj.ons
and Gnostjcjsm (Leiden, 1988), σελ. 8-19. Ρ. Green, A1exander to Actjum, ό.π., σΕολ.

55,127,398-399. G. Weber, «Herrscher, Hoffund Dichter», Historia 44 (1995), 283
316, ιδιαιτ. σΕολ. 303-305. Ρ. Pakkanen, Interpreting Ear1y Hellenistic Religj.on, ό.π.,

σελ. 45-47.
94. Μ. Rostoνtzeff, Social and Economic ffistory ofHel1enistic World, ό.π., τόμο

Ε, σΕολ. 1122-1123, R. Turcan, The Cu1ts ofRoman Empire, ό.π., σελ. 295. Ρ. Green,



300 ΠαναΥιώτηΠαχή

εννοιών να κυριαρχεί στη θρησκευτικήζωή των ανθρώπωνήδη από το τέλος

των κλασικώνχρόνων και είναι ένα γνώρισμα εποχών κατά τις οποίες οι πα-
~ , ξ' , "λ ~ , 95 Η

ραυοσιακεςα ιες το!) οργανωμενουκοινωνικου συνο ου υιαταρασσονται .
Τύχη (τό αυτόμαΤΟΥ) κυριαρχεί στη ζωή των ανθρώπων και οι επιπτώσεις

είναι σαφείς: το άστομο αισθάνεται δέσμιο των ιδιοτροπιών της και η ζωή

του μοιάζει με ένα ακυβέρνητο πλοίο που αντιμετωπίζει καταιγίδες96. Η α-

A1exander to Actium, ό.π., σελ. 53-55· 271-273· 396· 300-401· 634. Α. Rονeή, «Tyche
ίη Polibio", Convinium 24 (1965), 275-293. F. W. Walbank, Po1ybius, (Berkeley-Los
Angeles, 1972), σελ. 58-65· 68. Πρβλ επίσης Πολύβιος, 1,35.6,2,25.4-6, 11,5.8, 18,
28.4-5,29,22.2-3,36, 17.1-2. Cicero, de divinatione 1, 27 = SVF Arnim, τόμο Π, αρ.

944, σελ. 272· αρ. 967, σελ. 281. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικού κόσμου, ό.π.,

σελ. 117-118. Σχετικά με τη θεση της Τύχης κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων

βλ. J. Ferguson, The Religions of the roman Empire (Aspects of Greek and Roman
Life) (Ithaca, New York, 1970), σελ. 77-87. Μ. Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π, σελ. 200-218.
Ι Κajanto, «Fortuna», ANRWll 17,1 (1981), 502-553. L. Η. Martin, «Tyche", ίn: Κ

van der Τοοτπ - Β. Becking - P.W. van der Horst (eds.), Dictionary of Deities and
Demons (DDD) (Leiden 1995), στ. 1653-1657. του ιδίου, «Fortuna", ίη: Κ van der
Toom -Β. Becking - P.W. van der Horst (eds.), ό.π., στ. 635-638. G. Sfameni Gasparro,
,<Iside Fortuna: Fatalismo e divinita soνrane nel mondo ellenistico-romano", ίη: 'Le
Fortune dell'eta arcaica ne1 Lazio e in Italja e 1a Ioro posteriorita', Atti de130 convegno
InternazionaIe di Studi archeo1ogici sull'antica Preneste, Pa1estrina 15/16 ottobre
1994 (ΡaΙestήna, 1997), σελ 3-25. της ιδίας, ,<Daimon and Tyche ίη the Hellenistic
Religious ΕΧΡeήence", ίn: Ρ. Bilde - Τ. Engberg - Pedersen - L. Hannestad - J. Zahle
(eds.), ConventionaI VaIues of the Helleillstic Greeks (Studies ίη Hellenistic
Civilization, νΙΠ) (Aarhus, 1997), σελ. 67-109.

95. Η εξέλιξη των αφηρημένων εννοιών σε προσωποποιημένες θεότητες είναι φαινόμε

νο ιδιαίτερα διαδεδομένο στην αρχαιοελληνική θρησκευτική πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν

ήδη από τις αρχές του 50υ π.Χ. αιώνα οι Έλληνες είχαν προσωποποιήσει τον «ΑΥώνα» δί

νοντάς του τη μορφή εφήβου· το άγαλμά του με αλτήρες στα χέρια είχε στηθεί στο ιερό της

. Ολυμπίας (Παυσανίας, 5, 26, 3). Είχε επίσης παραταθεί στη χρυσολεφάντινητράπε-ζα του

Κολώτη, στο οποίο απέθεταν τα στεφάνια που προορίζονταν για το στεφάνωμα των ολυ

μπιονικών (Παυσανίας,5, 20, 2-3). Στον ίδιο χώρο μαρτυρείταικαι η θεοποίηση της "Ομό

νοιας» και του '<Καιρού" (Ευκαιρίας) (Παυσανίας, 5, 14, 9). Βλ σχετικά Ν. Παπαχατζής,

ΠαυσανίουΕλλάδος περιήΥφις, ταμ. ΠΙ: Mεσσrινιακά - Ηλιακά (Αθήνα, 1979), σε-λ 269·
300· 322. Ο Παυσανίας (1,17,1) αναφέρε-ι ακόμη την προσωποποίησητων παρακάτω α

φηρημένωνεννοιών: ,<'Ελέους», "Αιδους», "Φήμης», και «'Ορμής». Βλ σχε-τικά Ν. Παπαχα

τζής, ό.π., τομ. Ι, Αττικά (Αθήνα, 1975), σελ 257-259. Πρβλ επίσης L. Η. Famell, The
Cults of the Greek States, τομ. ν (Oxford, 1909), σελ 443-444. F.W. Hamdorf,
Kultpersoillfikationen aus vorhelleillstischen Zeit (Mainz, 1964). F. W. Horst, ,<The
Altar of the Unknown God in Athens", ANRWII 18.2 (1989), σελ. 1426-1456, ιδιαιτ.

σελ. 1434. Chr. Auffarth, ,<Aufnahme und Zurίickweisung 'Neuer Gotter' im
spatklassischen Athen: Religion gegen die Mse, religion ίη der Mse?", σελ. 337-365,
ιδιαιτ. σελ. 351-363.

96. Για την έννοια του ,<αυτομάτου», βλ. 'Αριστοτέλης, φυσικής άκροάσεως 195b 13
198a 13. Πρβλ. επίσης Α. J. Festugiere, Persona1 ReIigion among the Greeks (Sather
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παισιοοοξία είναι τι κυριότερο γνώρισμα του ανθρώπου των ελληνιστικών
, , 'θ ι t:', ,

χρονων, ο οποιος στην προσπα εια του να .,εφυγει απο την καταπιεστικη κα-

ταδυνάστευση της Τόχης βυθίζεται όλο και περισσότερο στο κυκεώνα της.

Η Τόχη ή η Ειμαρμένη συντελεί στην ιδιαίτερη ανάπτυξη της αστρολο-
, , 3 Χ ' ~, β ,λλ Α' 97

γιας απο τον ο π. . αιωνα ιυιαιτερα στο περι α ον της ιγυπτου και

σχετίζεται άμεσα με την ανάπτυξη της επιστημονικής κοσμολογίας της επο

χής. Το πλαίσιο του ελληνιστικοό κόσμου περιγράφεται από την πτολεμα'ίκή

λ ' , , "λ .ι, ' 98 Ο
κοσμο ογια, την πρωτη περιεκτικη επιστημονικηαντι ηψη του κοσμου .
Κλαόοιος Πτολεμαίος στηρίζει τις θεωρίες του σε αντιλήψεις που διατόπω

σαν σε προηγοόμενες εποχές οι Βαβυλώνιοι, οι Πέρσες, οι Αιγύπτιοι και οι

Έλληνες σοφοί. Το «πνεύμα της εποχής» η συνάντηση και η σόγκρουση των

δύο κόσμων δημιουργούν τη νέα αντίληψη του κόσμου και έτσι η Πτολεμα'ί

κή κοσμολογία περιγράφει ένα γεωκεντρικό σόστημα, κατά το οποίο γόρω α

πό τη γη περιστρέφονται επτά διαδοχικές σφαίρες ή πλανήτες. Παρ' όλο που

έχουν προταθεί διάφορες θεωρίες για την τάξη των πλανητών, η πιο κοινή α

ντίληψη είναι η ακόλουθη: Σελήνη (η οποία σύμφωνα με το γεωκεντρικό σύ

στημα θεωρείται ως ένας πλανήτης), Ερμής, Αφροοίτη, Ήλιος (όπως και η

σελήνη θεωρούνταν ως πλανήτης), Άρης, Δίας και Κρόνος99. Το σύστημα αυ

τό βασίζεται στις θεωρίες του Ευδόξου του Κνιδίου (περίπου 390 - πε.ρίπου

340 π.Χ.), ο οποίος περιγράφει την κίνηση των ουρανίων σωμάτων ως ομό-

Classical Lectures, 26) (Berkeley - Los Angeles, 1954), σελ. 41. Ρ. Green, A1exander
to Actium, ό.π., σελ. 401.

97. Βλ. σχετικά, F. Cumont, Astrology and Religion among the Greeks and
Romans (New York, 1912 [reprint, 1960]), το\) ιδίο\), L'Egypte des Astrologues
(Broxelles, 1937). R. Beck, «Interpreting the Ponza Zodiac ΙΙ», JMS Π, 2 (1978), 87
164, ιΟιαιτ. σελ. 121-122. Fr. W. Walbank, Ο ελληνιστικόςχόσμος, ό.π., σελ. 259-264.

98. Σχετικά με το κοσμοείοωλο των ελληνιστικών χρόνων βλ. L. Η. Martin,
Hellenistic ReJjgion, δ.π., σελ. 6-8 Μ. Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π, σελ. 486-597. Ρ. Green,
A1exander to Actium, ό.π., σελ. 453-466.

99. F. Curnont, Astrology and ReJjgion among the Greeks and Romans, ό.π., σελ.

68. Ε. R. Dodds, Εθνιχοί χαι Χριστιανοίσε μ.ια εποχή αΥωνίας. Από τον Μάρχο Αυρήλω

ως τον Μ. Κωνσταντίνο (μεταφρ. Κ. Αντύπας) (Αθήνα, 1995), σελ. 19-68. Μ.Ρ. Nilsson,
GGR, τομ. Π, σελ. 702-711. S. Sarnbursky, The Physycal World ofLateAntiquity(New
York, 1962), σελ. 133. Ι.Ρ. Culianu, Psychanodia Ι. Α Syrvey οΕ the Evidence
concermng the Ascension ofthe Sou1 and Its Relevance (EPRO, 99) (Leiden, 1983),
σελ. 28. R. Beck, Planetary Gods and Planetary Orders ίη the Mysteries of Mithras
(EPRO, 109) (Leiden - New York - Kobenhavn - Κοlη, 1988 σελ. 4-11.

100. Σχετικά με τον Εύοοζο τον Κνίοιο πο\) είναι σύγχρονος το\) Πλάτωνα, βλ. Ίππαρ

χου των Άράτου χαί Εύδόξου φαινομένων έξηΥήσεων. Cicero, De divinatione Π, 87. Βλ.

επίσης Fr. Curnont, Astrology and reJjgion among the Greeks and Romans (New York,
1912), σελ. 31. Ο. Neugebauer, Exact Sciences ίη Antiquity (Proνidence, 21957), σελ.
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χεντρους κύκλουςγύρω από διαφορετικούςάξονες100. Η παραπάνω αντίληψη

έρχεται σε μια ριζική αντίθεσ1] με το στατικό κοσμοείδωλοτης παραδοσιακής

οφχαιοελληνικήςκοσμολογίας101. Οι άνθρωποι αρχίζουν να δίνουν ιδιαίτερη

σημασία στην κίνηση των άστρων με αποτέλεσμα 1] τελευταία να αποκτήσει

ιδιαίτε.ρ1] σ1]μασία στο περιβάλλον της λα'(κής θρ1]σκευτικότητας της εποχής.

Τα άστρα και κυρίως το φαινόμενο της σύζευξης των πλανητών φανερώνουν

Τ1]ν παρουσία σπουδαίων και επιφανών ανδρών πάνω στη γη1Ο2. Οι αστρικές

αντιλήψεις τίθενται στην υπηρεσία των πολιτικών σκοπιμοτήτων της επο
χήςΙ03.

Τον 20 π.χ. αιώνα ο αστρονόμος Ίππαρχος από τη Βιθυνία (190-126;
π.Χ.) διατυπώνει Τ1] θεωρία της «μετάπτωσης των ισημεριών» (128 π.Χ.),

σύμφωνα με την οποία 1] βαθμιαια κίνηση του άξονα Τ1]ς γ1]ς ειναι αντιστοι

Χ1] της κίνησης των πλανητών. Η παρατήΡ1]ση αυτή σχετίζεται με την κιν1]

ση ολόκληρου του κοσμικού στερεώματος που περιλαμβάνει και το περιβάλ-

179. Μ. Nilsson, GGR, τόμο ΙΙ, σελ. 268 1. Ρ. Culianu, Psychanodia Ι, σελ. 28. J. Mau,
«Eudoxos», IΩeine Pau1y 2 (1979), στ. 408-410, Ρ. Green, A1exander to ACtΪum, ό.π.,

σελ. 459. D. Ulansey, The Origins of Mithraic Mysteries, ό.π., σελ. 57. Ρ. Green,
A1exander to Actium, ό.π., σελ. 184, 185' 459-460. Τ. Barton, Ancient Astrology,
(London - New York, 1994), σελ. 18' 22.

101. Βλ. σχετικά 'Όμηρος, 'Ιλιάδα Ο, 187-196: τρεϊς Υαρ τ' έκ ΚρόΥου είμέν άδελφε

οΙ ους τέκετο 'Ρέα Ζεύς καΙ έΥώ, τΡίτατος, δ' Άίοης ένέροισιν άνάσσων. τΡιχθα δέ πάΥτα δέ

δασται, εκαστος δ' εμμορε τιμης- ητοι έΥών έ'λαχον πολιήν άλα ναιέμεν αίεί παλλομένων,

Άίοης δ' ελαχε ζόφον ήερόεΥτα, Ζεύς δ' ελαχ' oιJpανόν εδρύν έν αίθέρι καί νεφέλησι' Υαϊα δ'

ετι ΞUνή πάΥτωνκαί μακρος 'Όλυμπος. τώ ρα καΙ οίΙ τι Διος βέομαι φρεσίν, άλλα εκηλοςκαί

κρατερος περ έών μενέτω τριτάτη ένί μοίρτι. Ευριπίοης, άποσπ. 484, 1-5 Nauck (Μελανίπ

πη): κoιJκ έμός δ μσθος, άλλ' έμης μητΡος πάρα, ώς oιJpανός τε Υαϊά τ' ην μορφή μία' έπεί

δ' έχωρίσθησανάλλήλων δίχα, τίκτουσι πάΥτα κάνέδωκαν είς φάος, δένδρη, πετεινά, θηρας

οίίς θ' άλμη τρέφει ΥέΥος τε θνητών. Άριστοτnης,Μετά τά φυσικά, 983b, 20-22: ο •• άλλά

Θαληςμέν δ της τοιαύτηςάρχηΥοςφιλοσοφίαςίίδωρ φησΙν είναι (διο καΙ τήν Υην έφ' ίίδατος

άπεφήνατο είναι). Πρβλ. επίσης G. Ε. R. Lloyd, Polatjry and Ana1ogy. Two Types of
Argumentation in Early Thought (Cambridge, 1966), σελ. 306.

102. Βλ. σχετικά R. Α. Rosenberg, «The 'Star of Messiah' Reconsidered», Bjbljca
53 (1972), 105-109. R. Ε. Brown, The Bjrt of the Messjah. Α Commentary of the
Infancy Narratives in Matthew and Luke (Complete and Unabridged) (Garden City,
ΝΥ, 1977), σελ. 165-177. R. Beck, «Sette Sfere, Sette Porte and the Spring Equinoxes
of A.D. 172 and 173», ίn: U. Bianchi (ed.), Mysterja Mjthrae. Atti del Semjnarjo
Internazjonale su 'La specjficjtiΊ storico-religiosa dei misteri di Mithra, con particolare
rifeimento alle fonti documentarie di Roma e Ostia,>, Roma e Ostja 28-31 Ma:rzo 1978
(EPRO, 80) (Leiden, 1979), σελ. 515-529, ιδιαιτ. σελ. 521.

103. Βλ. σχετικά ΚλαόοιοςΠτoλεμciίoς, ΤετΡάβιβλος,3, 1. Πρβλ. επίσης F. Cumont,
Astrology and Religion among the Greeks and Romans, ό.π., σελ. 53-56.

104. Για το φαινόμενο .ης «μετάπτωσηςτων ισημεριών» βλ. Κλαύδιος Πτολεμαίος,

σύΥταξιςμαθηματική1, 2,21, ρ. 12-1-25, ρ. 13 (έκο. J.L. Heiberg): «ο τε Υαρ ΥΙππαρχος
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λ ' 104 Ο ' θ' λ" , θον των αστρων . ι παραπανω εσεις συντε ουν ωστε οι αν ρωποι να

γνωρίσουν τη διαρή μετακίνηση του πλανητικοό συστήματος, γεγονός που ε

πιδεινώνει ακόμη περισσότερο την αβεβαιότητα για τον άνθρωπο της ελληνι-, ,
στικης εποχης.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι οι θέσεις για την κίνηση των

ουράνιων σωμάτων δεν είανι κάτι το πρωτόγνωρο αλλά παρουσιάζονται για

πρώτη φορά στον Πλάτωνα, ιδιαίτερα στα έργα του «Τίμαιος» και «Πολι

τεία»105. Σόμφωνα με την άποΦη του έλληνα φιλοσόφου υπάρχει μια διαρκής

κίνηση και μεταβολή που επεκτείνεται ακόμη και στο περιβάλλον των ά-

έν τq; Περι της μεταπτώσεως τών τΡοπικών καί ισημερινών σημείων παρατιθέμεΥος έκλεί

Φεις σεληΥιακάς εκ τε των καθ' έαυτόν τετηρημένων ακριβως καί έκ των ετι πρότερο,,! υπό

Τιμοχάριδος έπιλΟΥίζεται τόν Στάχυν απέΧΟΥτα του μετοπωΡΙΥου σημείου είς τά προηΥού

μενα έν μέν τοις καθ' έαυτόν χρόΥοις μοίρας, ς', έν δέ τοις κατά Τιμόχαριν η εΥΥιστα μοίρας·

φησιν Υάρ έπί πασιν ουτως Εί τοίνυν λόΥου χάριν ό Στάχυς προηΥειτο του φθΙΥοπωΡΙΥου

σημείου κατά τό μηκος των ζ4,Jδίωv πρότερον μοίρας η, νυν δέ προηΥειται μοίρας ς', και οσα

δή τούτοις έπιλέΥει' σχεδόν δέ καί έπί των αλλων απλανών, ών πεποίηται τήν σύΥκρισιν, τήν

τοσαύτην εις τά έπόμενα παραχώρησιν αποδείκνυσι ΥεΥενημένων. ήμεις τε τα καθ' έαυτούς

φαινόμενα τών απλανων διαστήματα πρός τα τΡοπικα και ισημερινα σημεια παραβάλλΟΥτες

τοις υπό του 'Ιππάρχου τετηρημέΥοις τε καί ιΧναΥεΥραμμέΥοις ουδέν ηττον ευρίσκομεν τήν είς

τα έπόμενα του δια μέσων παραχώρησιν αυτων αναλόΥως τfί πpoxειμένΊJ μεταβάσει ΥεΥε

νημένων. πεποιήμεθα δέ τήν τοιαύτην έξέτασιν δια του προχατασχευασθέΥτος ήμιν όΡΥάΥου

πρός τας παρατηρήσεις των κατα μέρος της σελήνης από του ήλίου διαστάσεων τόν μέν ετε

ρον των αστΡολάβων κύκλον πρός τr}ν καταλαμβαΥομένην έν τn της τηρήσεως ωpΓf φαΙΥΟ

μένην της σελήνης παρόδου αποκαθίσταΥτες, τόν δέ ετερον πρός τόν διoπτεuόμενoν αστέρα

παραφέΡΟΥτες, οπως αν η τε σελήνη χαί ό αστήρ αμα κατα των οικείων τόπων διοπτεύωΥται,

και ουτως έκ τ-ης πρός τήν σελήνην διαστάσεως και τήν ένός έκάστου των λαμπρων αστέρων

έποχήν χαταλαμβανόμεΥΟΙ». Πρβλ. επίσης Ι 1, 17, σελ. 194' Ι 2, 12-23, σελ. 17. Πρβλ. ε

πίσης, D. Ulansey, The Origins of the Mjthrajc Mysteries. Cosmology and SalvantΪon

jn the Ancjent World (New York - QΧfΌrd, 1989), σελ. 76-82. Fr. W. Wallbank, Ο ελ

ληΥιστικόςκόσμος, ό.π., σελ. 261-262.
105. Βλ. Πλά.των, Τίμαιος, 34b 3-6: «'Εποίησεψ Φυχήν δέ εις τό μέσον αυτου θείς δια

παΥτός τε ετεινεν χαι ετι εξωθεν τό σωμα αυτn περιεκάλυΦεν, και κύκλ4,J δή κύκλον στΡεφό-

, ." ,,, , 36 1 7 'Φ' - , 'λλ 'λμεΥον ουραΥον ενα μΟΥον ερημον κατεστησεν...»· c - : ... συνcι cις cιuτcιις τε κcιι cι η cιις

εν τ<i'> κcιτcιντικpιι της προσβολης, κcιΙ τη κcιτα τcιύτα εν τcιύτ<i'> πεpιcιγoμένη κινήσει πέριξ

cιύτας ελcιβεν, κcιι τον με-ν εξω, τον δ' εντος εποιεΤτο των κύκλων. την με-ν οδν εξω φοραν επε

φήμισεν είνcιι της τcιύτoυ φυσεως, την δ' εντος της θcιτέ-ροu. την με-ν δη τcιύτoυ κcιτα πλεuραν

επι δεξια πεpιήγcιγεν, την δε- θcιτέροu κcιτα διά.μετρον επ' αριστερά, κράτος δ' εδωκεν τη

τcιύτoυ κcιΙ όμοίοu πεpιφop~'...». πρβλ. επίσης 'Αριστοτέλης, περί ουραΥου285a 33-285b 1
33. Plinius, Natura]js Hjstoria ΧΧΧΙΙ 4-6: «omnjum autem sjderum meatus, jnterque
ea so]js et Iunae, contrarium mundo agere cursum, jd est Iaevum, ΠΙο semper mdextra
praecipjtj». Πρβλ. επίσης R. Beck, «Cautes and Cautopates: Some astronomical
considerations» JMS Π, 1 (1977), 1-17, ιδιcιίτ. σελ. 9. Ρ. Green Alexander to Actium,
ό.π., σελ. 459-460. Β. Farrington, Greek Scjence, (rev. Edition) (Harmondsworth,
1961), σελ. 216.
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στρων και των πλανητών. Οι απόΦεις του επηρεάζονται σαφώς από τις α

στρολογικέςπαρατηρήσειςκαι τους υπολογισμούςτης κίνησηςτων άστρων α

πό τους σύγχρονους του Εύδοξο και Κάλιππο
lΟ6

• Οι παραπάνω αντιλήΦεις

του Πλάτωνα είναι άμεσα συνυφασμένες με το πνεύμα της εποχής του. Ο

Πλάτων, όπως άλλωστε, και οι περισσότεροισυμπατριώτεςτου έβλεπαν με

ανησυχίατην κρίση της παραδοσιακήςθρησκείαςπου αποτελούσεένα από τα

πλέον βασικά γνωρίσματατης πόλης-κράτους.Γνώριζε ότι το κοινωνικό πε

ριβάλλον της εποχής του διέρχεται πνευματική και ηθική κρίση εξαιτίας τό

σο των πολιτικών και οικονομικών δεδομένων όσο κυρίως της κριτικής διά

θεσης των Σοφιστών
lΟ7

• Οι άνθρωποι της εποχής του και κυρίως οι νέοι δεν

πίστευαν στους ολύμπιους θεούς και αμφισβητούσαντις παραδοσιακές αξίες

του κοινωνικού τους συνόλου. Πολύ περισσότεροαμφισβητούντην ύπαρξη ο

ποιασδήποτεθεϊκής πρόνοιαςπου θα μπορούσενα τους προφυλάξειαπό τις α

ντινομίες της καθημερινήςζωής. Η αμφισβήτησητης παραδοσιακήολύμπιας

θρησκείας σχετίζεται άμεσα με την αμφισβήτησητου κρατικής εξουσίας, μια

που η θρησχευτική και η πολιτική εξουσία είναι άμεσα συνδεδεμένες μεταξύ

τους. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις δίκες που διεξάγονται στην Αθήνα στο τέ

λος των κλασικών χρόνων, για το θέμα αυτόΙΟ8;

Ο Πλάτων προσπαθεί να αποκαταστήσειμε τη διδασκαλία του την έν

νοια του θείου και της θε'ίκής πρόνοιας. Ταυτίζει την έννοια,της θεότητας με

την αιώνια κοσμική Φυχή η οποία κινεί αρμονικάολόκληροτον κόσμο. Υπάρ

χει μια αντιστοιχία, σύμφωνα με την πλατωνική κοσμολογία,ανάμεσα στην

κίνηση του ανθρώπου, που αποτελείται από την Φυχή το σώμα, και της κί-

106. A.J. Festugiere, Persona1 ReJjgjon, ό.π., σελ. 46-47. 118-121. Βλ επίσης σχε

τικά με την παρατήρησητων άστρων στην αρχαία Ελλάδα, Αίσχύλος, ΆΥαμέμνων1-6' 16
19. Ευριπίδης, ΊφΙΥένεια εν Α6λίδι, 6-10.

107. Σχετικά με τοuς Σοφιστές βλ. παραπάνω \)ποσ. 88.
108. Για τις δίκες ατόμων πο\) κατηγοροuνται για αθέια βλ R. Parket, Athenjan

religjon, ό.π., σελ. 19-217. Chr. Au.ffarth, «Aufnahme und Zurίickweisung. 'Neue
Gotter' im spatklassischen Athen: R€ligion gegen die Κrise, R€ligion ίη der Κrise?», ίη:

W. Eder (Hrsg.), Die athenische Demokratie .ίm 4. Jahrhundert v. Ghr. (Stuttgart,
1995), σελ. 337-365, ιδιαίτ. σελ. 339-341. J. Ν. Breriιmer, «R€ligious Secrets and
Secrecy in classical Gi'eece», in: Η. G. Κippenberg - G. G. Stroumsa (eds.), Secrecyand
Goncea1ment. Studies in the History ofMediterranean and Eastern Religjons (Studies
ίη the History of Religions, LXV) (Leiden, 1995), σελ. 61-78. D. Groh, Anthr
pologjsche Dimensionen der Geschichte (FrankfurtJM, 1990), σελ 267-304. R. W.
Wallace, «Ρήvate Lives and Public Enemies: Freedom ofThought ίη Clasical Athens»,
ίπ: Α. E.Boegehoold - Α. C. Scafuso (eds.), Athenian identity and GiVΊc Ideology
(Baltimore, 1994). Π. Παχής, Δήμητρα Καρποφόρος, ό.π., σελ. 193-194.

109. Τίμαιος, 90 A-D. Βλ. επίσης Πλάτων, Νόμοι 903c 1-5: είς το παν συντείνει βλέ

πον άεί, ... τοϊ; παντος βίψ, δπάρχουσα εύδαίμων ούσία, ούχ ενεκα σου ΥΙΥνομένη, σύ δ' ενε-
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νησης των ιXcrτpwv109• Η αιώνια θε'ίκή δικαιοσύνη τείνει να αποκατασταθεί

διαμέσου των φιλοσοφικών αντιλήψεων, οι οποίες στηρίζονται κυρίως στις

παραδοσιακές αξίες της πόλης-κράτους, τις μόνες που μπορούν να διατηρή

σουν την ισορροπία και την αρμονία μιας ευνο[.LOυμένης πολιτείας. Οι θέσεις

αυτές βρίσκοι,.ιν αργότερα την τέλεια έκφρασή τους στο περιβάλλον της α

στρολογίας η αντίληψη για το Θεό του παντός βρίσκει ιδιαίτερη απήχηση

στους κύκλους των Στω'ίκών αλλά και των οπαδών διαφόρων φιλοσοφικών

κύκλων της ύστερης αρχαιότηταςΙΙΟ.

Σύμφωνα με το νόμο της κοσμικής «συμπάθειας», που κυριαρχεί στη

στω'ίκή διδασκαλία, υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στον μακρόκοσμο και τον

μικρόκοσμοlΙl. Ο Ζήνωνας χάνει λόγο για τη θε'ίκή φύση των ουρανίων σω

μάτων και τα χαρακηρίζει«νοεροί και φρόνιμοι»112. Ο Ποσειδώνιος (περίπου

135-50 π.Χ.) πιστός στις αρχές των Στω'ίκών υποστηρίζει ότι το ευμετά

βλητο της ζωής των ανθρώπων καθορίζεται από τα άστρα
113

και την «Ει

μαρμένη» που επηρεάζει καθοριστικά τη ζωή των ανθρώπων. Με ανάλογο

χα έχείνου. αύτό ώς Υένεσις ενεχα έχείνου ΥίΥνεται πασα...». Πρβλ. και 895d-e8' 898c 1
5 'Αριστοτέλης, περί χόσμου, 399a 12a-14. Πρβλ. 397a 8-16. Βλ. επίσης, Σοφοκλης,

ΆνΤΙΥόνη, 450-470. Πρβλ επίσης Α. J. Festugiere, The personal Religj.on, ό.π., σελ.

47-48. F. Μ. Cornford, Plato's Cosmology (London, 1977 [reprint]), ρρ. 57-137'
353-355.

110 A.J. Festugiere, Personal ReHgj.on, ό.π., σελ 49' 105-121. SVF, Arnim τομ.

ΠΙ, αρ. 33-339, σε-λ. 81-88.
111. Ρ. Green, A1exander to Actium, ό.π., σελ. 454' 634. S. Sambursky, The

Physical World of Greeks (London, 1956), σελ. 241.
112. Βλ. SVF, Arnim, τομ. ΠΙ, αποσπ. 120. Πρβλ. Μ. Ρ. Nilsson GGR, τόμο Π, σελ.

258. ι

113. Βλ. σχετικά Η. Jonas, The Gnostjc ReHgj.on, ό.π., σελ. 260. J. Dillon, The
Mjddle Platomsts (lthaca, 1977), σελ. 106-107. D. Ulansey, The Orjgj.ns ofMjthrajc
Mysteries. Cosmology and Salvation jn the Ancient World ό.π., σελ. 72-73 Cicero, de
iliVΊnatjone 157,129-130. ΙΙ 14,21,33-35,47.

114. E.V. Arnold, Roman Stojcjsm (Cambridge, 1911), σελ. 30' 192-193. Β. L.
van der Waerden, «The Great Year in Greek, Persian and Hindu Astronomy» Archive
for Hjstory of Exact Sciences 18, 4 (1978) (June), 359-383. Η. Jonas, The Gnostjc
ReHgj.on. ό.π., σελ. 254-260. C. Schneider, Kulturgeschjchte des HeJJenjsmus
(Mίinchen, 1969), σελ. 908. Μ. Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π, σελ. 257-268' 509-510. W. G.
Lambert, «Berossus andf Babylonian Eschatology», Iraq 38 (1978), 171-173. Α. Α.

Long, ΗΕλληνιστιχή Φιλοσοφία, ό~π., σελ. 83-84' 184' 238-239· 271' 331' 345. Ρ. Green
Alexander to Actium, ό.π., σελ 586, 594. D. Ulansey, The Origihs of Mithraic
Mysteries, ό.π., σελ 73-76. Βλ επίσης Διογ. Λαέρτιος, περί του βίου των φιλοσόφων νΙ!

149,3-7: έχ χαθ' ειμαρμένηνδέ φασι τά πάντα Υίνεσθαι Χρύσιπποςέν τοΤς Περί ειμαρμένης

χαί Ποσειδώνιοςέν δεuτέpψ Περί ειμαρμένηςχαί Ζήνων, Βόηθος, δ' έν πρώτψ Περί ειμαρ

μένης. εστι δ' ειμαρμένη αίτία των οντων είρομένη η λόΥος χαθ' ον ό χόσμος διεξάΥεται.
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τρόπο πtστεuοuν ότ~ δρα κα~ η θε'ίκή «Πρόνo~α» που επηρεάζε~ καθoρ~στ~κά

της θρησκευτ~κέςαντ~λήΦας της εποχής114.

Τα ελληναά μυθ~στoρήματατης ελληνορωμα'ίκήςεποχής μας δείχνουν

με τον πιο γλαφuρό τρόπο την πoλ~τ~κo-κo~νων~κήκατάσταση115. Aπε~κoνί

ζουν το ρ~Φοκίνδuνοκα~ δ~αρκώς με.ταβαλλόμενοκόσμο αλλά κα~ τη ζωή των

ανθρώπωντης εποχής. Τα μuθ~στορήματαεντάσσoντα~στον ελλην~στ~κό τό

πο κα~ χρόνο ως προς τα εξωτερ~κά ΤΟι.) στo~χεία: ταξίδ~α χερσαία κα~ θα

λάσσ~α, πειρατέςκα~ ληστές, απαγωγές, δοuλεία, παραξεν~έςτης τυχης, θρη

σκευταός σuγκρητ~σμός.Η δράση των πειρατών κα~ των ληστών δεν ήταν α

πλώς ένα περ~θωρ~ακό πρόβλημα, που αφορουσε μόνο τους εμπόρους είνα~

μ~α φρ~κτή πραγματικότηταγ~α τους ταξ~δ~ώτες, αλλά κα~ γ~α τοuς ανθρώ

πους όλων των κo~νωναώντάξεων που ζοuν σε εκτεθεψένεςπε.ρ~oχές, όπως

στα παράλ~α κα~ τα νησ~ά. Η πρoσωπ~κή ελευθερία μo~άζε~ εφήμερη116.

Η πε.ρ~πλάνηση των ηρώων, σε ξένες χώρες κα~ σ' ένα κόσμο που είνα~

γεμάτος από κ~νΔUνoυς αποτελεί χαρακτηρ~στικόγνώρ~σμα αuτών των δ~η-

Manilius, Astronomicon ιν 14: «fata regunt orbem, certa stant omnia lege». Cicero, De
dicinatione Ι, 125, 10-14: «a natura vjs omins divjnandi ratioque repetenda. Fieri
igitur omnia fato ratio cogit fateri. Fatum autem id appell0, quod Graeci είμαρμένην,

id est ordinem seriemque causarum, cum causae cause ΏθΧΒ Τθω θΧ se gignast. Ea est
θΧ omni aeternitate fliens veritas sempiterna». Βλ. Cicero, de natura deorum Π, 51,
πρβλ. επίσης Cicero, The Nature of the Gods (transl. Η. C. Ρ. McGregor (New York,
1972), 192, σελ. 193.

115. Σχετικά με τα μuθιστορήματα της ελληνιστικής εποχής, βλ. Γ. Γιατρομανωλά

κης (εκδ.), 'Αχιλλέως 'Αλεξάνδρου Τατίου. Λευκίππη καί Κλειτοφών (Εισαγωγή, Μετά

φραση, Σχολία Γ. Γιατρομανωλάκης) (Αθήνα 1990). 'ΗλιοδώρουΑίθιοπιχάη τά περί Θε

αΥένην καί Χαρίκλειαν (Εισαγωγή: Γ. Γιατρομανωλάκης,Μετάφραση: Α. Σιδέρη) (Αθή
να, 1997). Κ Kerenyi, Die griechischorientalische Roman1iteratur (Tίibingen, 1927).
R. Mercelbach, Roman und Mysterium (Mίinchen, 1962). του ιδίου, Isis Regina - Zeus
Sarapis (Stuttgart-Leipzig, 1995), σελ. 335-484. Τ. Hίigg, Το αρχαίο μυθιστόρημα (με

ταφρ. Τζ. Μαστοράκη, μεταφρ. ΠαραθεμάτωνΓ. Γιατρομανωλάκης) (Αθήνα, 1992). J. R.
Morgan - R.Stoneman (eds.), Greek Fiction. The Greek Novel in Context (London 
New York, 1994). R. Beck, "Sοteήοlοgy, the mΥsteήes and the ancient novel:
Iamblichus, Babyloniaka as a test case», ίη: U. Bianchi - M.J. Vermaseren (eds.), La
Soterologia dei Culti Orienta1i, ό.π., σελ. 525-540. του ιδίου, «Mystery Religions,
Aretalogy and the Ancient Novel», G. Schmeling (ed.), The Novel in the Ancient World
(M1.'ffiMOSYNE. Suplementum centesimum quinquangesinum novum) (Leiden - New
York - ΚOlη, 1996), 131-150. H.-J. Gehrke, Ιστορία του ελληνιστικούκόσμου, ό.π., σελ.

14-145, 278.
116. Βλ. σχετικά Τ. Hίigg, Το αρχαίο μυθιστόρημα, ό.π., σελ. 108-115.
117. Βλ. σχετικά, μUθο Έρωτα και Ψυχής, περιπέτειες του Λουκίου. Σχετικά με το

μ6θο (/Ερωτα-Ψuχής» βλ. Apuleius, Metamorph. ιν 28-VI, 24. Πρβλ. επίσης, R.
Merkelbach (ed.), Amor und Psyche (Wege der Forschung, 126) (Darmstadt, 1968).
ΤΟι) ιδίοu, Isis Regina-Zeus Sarapis, ορ. cit., σελ. 451-484. Σχετικά με την περιπλάνηση
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γημάτων. Η περιέργε,ια των ατόμων και η αναζήτηση ε,νός νέοu ε,(δοuς γνώ

σης ποu δε,ν αρμόζει στον άνθρωπο, προκαλε( τις πε.ριπλανήσε,ις117. Ο άν

θρωπος της ε,ποχής ε,(ναι ο μοναχικός ταξιδιώτης ποu ψάχνει απεγνωσμένα

να βρε,ι τη σιγοuριά και τη σωτηρία. Μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλίσει κανε(ς

την κοινωνική τοu ταUΤQτητα σε, εποχές, μάλιστα, ποu το άτομο έχει πάψει

να κατέχει σημαντική θέση ως «πολ(της» μέσα στην κοινωνία. Η πε,ριπλάνη

ση των ανθρώπων της ελληνιστικής ε,ποχής διαφέρει από την αντ(στοιχη των

ομηρικών ηρώων. Η περιπλανηση των δεuτέρων οφε,(λεται σε μια σειρά λα

θών ή παραλείψεων, τα οπο(α προκαλοόν την οργή των θεών. Ο ήρωας αντι

μετωπίζει μια ολόκληρη σειρά εμποδίων, τα οποία οφε(λε,ι να ξεπεράσει για

β θ " " "να ρε, ει πιο κοντα στον αντικειμενικο τοu στοχο: την επιστροφη στον «οι-

Η ~, , λ ' λ'" ,
κον» τοu. ιuεα τοu «νοστοu» αποτε ει τη νοστα για ενος oιxou επανενωμε-

vou και ασφαλοός. Αντίθετα, στα μuθιστορήματα της ε,λληνιστικής εποχής

κuριαρχεί η ιδέα της τuφλής κuριαρχίας της Τύχης 1l8. Οι περιπλανήσε,ις των

ηρώων μοιάζοuν παράλογες και χωρ(ς κανένα νόημα, χωρίς τελικό και au-, ,
γκε,κριμε,νο προορισμο.

Ο Λοόκιος, για παράδειγμα, ο ήρωας τοu Αποuλήιοu ε,κφράζει με τον

πλέον χαρακτηριστικό τρόπο τον άνθρωπο αuτής της χρονικής περιόδοu. Πα

ρακινοόμενος από την περιέργειά τοu (curiositas) να γνωρ(σει το νέο τρόπο

ζωής ποu ε,ίναι αντίθετος προς τον παραδοσιακό, βρίσκεται έρμαιο στα χέρια

το!) Aouxtou σύμφωνα με τη οιήγηση τοι) ΑΠΟ1Jλήιοu βλ. L. Η. Mardin, Hellerilstic
ReHgjons, ό.π., σελ. 16-27.

118. Βλ. σχετικά Αχιλλέως ΤατίΟ1J, Λεuκίππη καΙ Κλειτοφών, 5, 17.3: «••• δέσποινα,

γuνη ΓUναίκα, έλεύθεραν μέν, ώς εφuν, δούλην δε νυν, ώς δοκεί τη Τύχη'.- ..», βλ. επίσης

Seneca, Tranqu. Χ 3. Πρβλ. επίσης Τ. Hagg, Το αρχαίο μυθιστόρημα, ό.π., λ. Τύχη (θεά).

Η. S. Versnel, Ter Unus, ό.π., σελ. 86.
119. Σχετικά με την έννοια της περιέργειας (curiositas) βλ. Αποuλήιος, Μεταμορφ.

ΧΙ, 15: «Multis et uariis exanclatis laboribus magnisque Fortunae tempestatibus et
maximus ectus procellis ad portum Quietis et aram Misericordiae tandem, Luci,
uenisti. Nec tibi natales ac Ώθ dignitas quidem, uel ipsa, qua f1ores, usquam doctrina
profuit, sed lubrico virentis aetatulae ad serviles delapsus voluptates curiositatis
inprosperae sinistrum praemium reportasti. Sed utcumque Fortunae caecitas, dum te
pessimis perivuHs discruciat, ad reHgjosam istam beatitudenem inprouida produxit
malitia. Eat nunc et summo furore saeuiat et crudelitati suae materiem quaerat
aliam; nam in θΟΒ, quorum sibi vitas <in> servitium deae nostrae maiestas vindicavit,
ΏΟΏ habet locum casus infestus. Quid latrones, quid ferae, quid seruitium, quid
aSΡeπimοrum itinerum ambages reciprocae, quid metus mortis cotidianae nefariae
Fortunae profuit? In tutelam iam receptus θΒ Fortunae, sed uidentis, quae suae lucis
splendore ceteros etiam deos illuminat. Sume iam vultum laetiorem candido isto
habitu tuo congruentem, comitare pompam deae sospitatricis inovanti gradu. Videant
inreligiosi, videant t eποrem suum recognoscant: θΏ ecce pristirils aeI11.I1lLlίs absolutus
Isidis magnae procidentia gaudens Lucius de sua Fortuna triumphat. Quo tamen tutio
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της τυφλής και ανεξέλεγκτηςΤόχης και περιπλανιέται μέσα στον απέραντο

κόσμο της οικουμένης1l9. Η μεταμόρφωσήτου σε ζώο αποτελεί τον πιο εό

γλωτο συμβολισμό του ανθρώπου που χάνει κάθε επικοινωνία με τον πα

τροπαράδοτοτρόπο ζωής, όταν εγκαταλείπειτο οργανωμένο κοινωνικό σό

νολο στο οποίο ζοόσε μέχρι τότε. Από τον κόσμο της κοινωνίας και του πο

λιτισμοό περιπίπτει στο περιβάλλοντου χάους και της αταξίας. Η κατάστα

σή του επιβεβαιώνει,για ακόμη μια φορά τη γνώμη του Αριστοτέλη: «ο άν

θρωπος που ζει μόνος του και μακριά από κάθε μορφή οργανωμένουκοινω

νικοό συνόλου δεν έχει σχέση με το ανθρώπινογένος, και πρέπει να είναι θε-
i , ζ' 120
ος η ωο» .

Η αόξηση των ανθρώπων στις μεγάλες πόλεις και κυρίως στη Ρώμη με

ανομοιογενή και ξένο πληθυσμό δημιουργεί πιο δόσκολες συνθήκες προσωπι

κής επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης. Ο άνθρωπος απομονώνεται από τα

μέλη του κοινωνικοό συνόλου, γεγονός που τον βυθίζει στον κόσμο της αβε

βαιότητας, μια που δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος συγγενικός, φυλετι

κός και θρησκευτικός δεσμός που να τον συνδέει με τα υπόλοιπα μέλη του ευ

ρύτερου πληθυσμού. Ο πολίτης των ρωμαϊκών πόλεων ζει σ' ένα περιβάλλον,

όπου οι συμπολίτες του έχουν διαφορετικές αξίες, θρησκευτικές αντιλήψεις

χαι πιστεύουν σε διαφορετικούς απ' αυτόν θεούς. Οι διάφορες εκδηλώσεις που

sis atque munitior, da nomen sanctae huic mi]jtiae, cuius ηΟΏ o]jm sacramento etiam
rogabaris, teque iam nunc obsequio re1igionis nostrae dedica et ministerii iugum subi
uoluntarium. J'.Tam cum coeperis deae servire, tunc magis senties fructum tuae
libertatis». Πρβλ. επίσης, J. G. Gήffiths, The Isis-Book, ό.π., σελ 29-30' 47-48 248-250'
293-294' 354. H.J. Mette, «Curiositas», in: FS. Bruno Snell (Mϋnchen, 1956), σελ.

227-235. Α. !...ιabhardt, «Curiositas, notes sur l'histoire mot et d'un notion», ΜΗ 17
(1960), 206-224. S. Lancel, «Cuήositas et preoccupations spiήtuelles chez Apulee»,
RHR 160 (1961;, 24-56 (== R. Merkelbach [ed.], Amor und Psyche, ό.π., σελ. 408-432).
G. C. Daux, «'l'he Curiosity ofthe Golden Ass», CJ64 (1968),120-125. L. Η. Martin,
HelIenistic Religions, ό.π., σελ 16. 18. 23. 93. 139. Ρ. Veyne, «The Roman Empire»,
ίη: Ph. Aries - G. Dudy (eds.), Α History of Private Life, vol. Ι: From Pagan to
Byzantium (Ρ. Veyne, ed. Arth. Goldhammer, transl.) (Cambήdge, Ma. - London,
1987), σελ. 5-234, ιδιαιτ. σελ. 230. R. Merkelbach, 1sis regina- Zeus Sarapis, ό.π., 267.
281-282.430.458.463.464. Ο ερευνητής αυτός γράφει χαρακτηριστικά (σελ. 282, υποσ.
4): «curiositas, griechujsch ΠεΡιέ,ΡΥεια, bezeichnet nicht nur «NeugieI'», sondern auch
«Magie». Συμπληρωματικά στην άποψη του γερμανού ερευνητή βλ. επίσης J. G. Gήffiths,

ό.π., σελ. 29 ο οποίος συγκρίνει την «περιέργεια» (curiositas) του Απουλήιου με την τιμω

ρία του, όπως περιγραφεται στο ΙΙ 4, όπου περιγράφεται ο προσπάθειατου Λουκίου να ανα

καλύψει τα μυστικά της μαγικής τέχνης - χωρίς την καθοδήγηση κάποιου ειδήμονος (μυ

σταγωγού) - με αποτέλεσμα να επέλθει η καταστροφή, δηλ. η μεταμόρφωσή του σε ζώο. Ως

αντίβαρο αυτής της επαχθούς κατάστασης μπορούμε να αναφάερουμε τη σωτηρία του από

την Ίσιδα, όπως περιγράφεται στο Apueius, Metamorphoses ΧΙ 15.
120. Βλ. παραπ. υποσ. 47.
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διοργανώνουνκατά καιρούς οι εκπρόσωποιτης κρατικής εξουσίας δεν τον πα

ρηγορούν, αλλά αντωετα τον γεμίζουν με θλίΦη και απογοήτευση.

Για να αντιδράσει στην απομόνωσή του οργανώνεται σε κοινούς συλλό

γους, που στηρίζονται στα δεδομένα των «θιάσων» και των «εράνων», οι ο

ποίοι συνεχίζουν να αποτελούν και κατά τη διάρκεια των αυτοκρατορικών
, , , . , ζ , θ' 121 Τ '

χρονων σημαινουσα μορφη της κοινωναης ωης των αν ρωπων . ο πνευ-

μα της συνεργασίας και της θρησκευτικής συνοχής που αναπτύσσεται ανά

μεσα στα μέλη αυτών των ομάδων είναι έντονο. Παράλληλα παρουσιάζο

νται αρκετά νέα στοιχεία στη δομή της οργάνωσής τους, τα οποία αποτελούν

την ειδοποιό διαφορά τους σε σχέση με τις προηγούμενες εποχές. Σύμφωνα

μάλιστα με την άποΦη της Μ. Douglas, τα άτομα που εντάσσονται ως μέ

λη σ' αυτές τις λατρευταές ομάδες πραγματοποιούν μια μετάβαση σε μια

νέα κοινωνική πραγματικότητα, που δεν έχει τίποτε το κοινό με την προη-
, , ζ' 122 Η ' ~ θ ' ,

γουμενη στην οποια ουσαν . εισΟυος των αν ρωπων και η ενσωματω-

, " θ" ~ ξ'ζ ,ση τους σ αυτες τις κοινωνι;co- ρησκευτικες ομαυες, τους εχωρι ει αυτομα-

τως από το υπόλοιπο κοινωναό σύνολο' διακόπτουν κάθε επαφή με το πα

ραδοσιακό οικογενειακό και φυλετικό περιβάλλον τους και δημιουργούν μέ

σα στο πλαίσιο των νέων ομάδων συγγενικούς δεσμούς, οι οποίοι διαφέρουν

ριζικά από τους κανόνες της φυσικής συγγένειας123. Αυτό είναι κάτι το φυ

σιολογαό αν αναλογισθούμε τον οικουμενικό χαρακτήρα αυτής της χρονι-

121. Η ανάπτυξη του θε-σμού των θιάσων ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των ε-λληνορω

μα'ίκών χρόνων αποτελεί ένα φαινόμε-νο καθοριστικής σημασίας που ε-πιδρά στη διαμόρφω

ση της κοινωνικοπολιτικήςκαι θρησκε-υ'nκήςζωής αυτής της ε-ποχής. Για τη σημασία και το

ρόλο αυτών των ομάδων βλ. σχε-τικά Fr. Poland, Gescmchte des girecmschen
Vereinswesen (Leipzig, 1909). του ιδίου, «Storia delle azzociazioni ίn Rodi antica», ίn

Anuario del1a R. Scuola Archeologica di Atene Ι-Π (1939-1940) (Nuova Serie), 147
200. Ρ. Foucart, Des assocjations re]jgieuses chez les Grecs (New York, 1975 [Paris,
1873]). Μ.Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π, σε-λ. 111-112. Parker, Athenian Religion, ό.π., σε-λ.

333-342. Κ Martin, The Anti-Indicidualistic Ideology of Hellenistic Culture», ό.π.,

125. του ιδίου, «Hellenistic Religions Communities», ίη: Η. G. Κippenberg - G. G.
Stroumsa (eds.), Secrecy and Concealment in the History ofMediterranean and Near
Eastern Religious, ό.π., σε-λ. 102-107. Ρ. Pakkanen, Interpreting Early hel1enistic
Religion, ό.π., σελ. 52-54. J.S. Κlppenberg- S.G. Wilson (eds.), Voluntary Associations
ιη the Graeco-Roman World (London, 1996). J.D. Mikalson, Religion ιη Hellenistic
Athens, ό.π., σε-λ. 216-241' 275-277' 308-315' U. Egelhaaf-Gaiser - Α. Schafer (Hrsg.),
Religiose Vereine ΙΏ der romischen Antike (Studien und Texte zu Antikie und
;jhristrntum, 13) (Tίibingen, 2002).

122. Μ. Douglas, «Introduction to the Grid/Group Analysis», Essays ιη the
Sociology of Perception (London, 1982), σε-λ. 1-15 ιδιατ., σε-λ. 1-7. Ρ. Pakkanen,
Interpreting Early Hellenistic Religion, ό.π., σε-λ. 20-21. Α. J. Festugiere, Personal
Religion among the Greeks and Romans, ό.π., σελ. 40.

123. Βλ. L. Η. Martin, «The Anti-Individualistic Ideology», ό.π., σε-λ. 128-129.
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χής περιόδοu: οι νέες ομάδες δημιοuργούνταιγια να εξuπηρετούν τις ανάγκες

των ανθρώπων ΠΟι,) ζοuν σε περιβάλλοντα ξένα προς τοuς κανόνες μιας πα

ραδοσιακήςκοινωνίας. Η κατάστασηαuτή επιβάλλει ακόμη μια καινοτομία:
~ ' " β , '124 Ο ' θ

το παραυοσιακο σuνuπαρχει και σuμ ιωνει με το XiXLVOUprLO • αν ρωπος

της εποχής θεωρεί πως θα βρει τη χαμένη κοινωνικότητα και ασφάλειά τοΙ,)

στο περιβάλλον των λατρεuτικών θιάσων και των εν γένει λατρειών της ε-

, Η' " β' λλ 'ποχης. εννοια της κοινωνιας αναπτuσσεται στο περι α ον αuτων των ο-

μάδων, ποΙ,) αποτελούν μια sui generis μικρογραφία των παραδοσιακών
, 'λ 125

κοινωνικων crUVO ων .
Η μόνη τοΙ,) ελπίδα τοΙ,) ανθρώποΙ,) σ' αuτό το αβέβαιο και εχθρικό περι

βάλλον είναι ο θεϊκός κόσμος. Αισθάνεται όμως τόσο αποξενωμένος από τοuς

παραδοσιακούς τοΙ,) θεούς ποΙ,) αποδεικνύονται όλο και πιο ανίσχuροι να τον

βοηθοήσοuν να ανταπεξέλθει στα προβλήματά τοu, ώστε αναγκάζεται να

στραφεί σ' άλλες λατρείες, οι οποίες φαίνονται πιο δελεαστικές και πιο ικανές

να τοΙ,) δημιοuργήσοuν σuνθήκες ασφάλειας και σωτηρίας στα διάφορα καθημε

ρινά του προβλήματα. Η καθημερινή αίσθηση του κινOUνου και της αβεβαιότη

τας που αισθάνονταν άλλωστε οι πολίτες της Ρώμη, αλλά και των υπόλοιπων

μεγαλουπόλεων, εξαιτίας των ιδιοτροπιών της πολιτικής εξοuσίας και των

διαρχών χινOUνων των πολέμων τους δίνουν αφορμή να στραφούν στη λατρεία

των νέων θεοτήτων που προέρχονται από το περιβάλλον της Ανατολής.

Οι άνθρωποι της ελληνιστικής εποχής προσπαθούν να βρουν και άλλες

παράλληλες διεξόδους που θα τους βοηθήσοuν να ξεπεράσουν αυτή τη δύσκο

λη κατάσταση. Όπως σuμβαίνει πάντοτε σε περιόδους κρίσεων, τις βρίσκει

στη μαγεία και στην αστρολογία, οι οποίες γνωρίζοuν ακόμα μεγαλύτερη

διάδοση, σε σύγκριση με προηγούμενες εποχές, στο περιβάλλον της λα'(κής

θ ' 126 Τ J """ ,
ρησχειας . α ατομα πιστευουν οτι μονο μ αuτο τον τροπο μποροuν να α-

124. Βλ. Μ. Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π, σελ. 1-10, και passim. Ζ. Stewart, «La
religίone», ίη: R. Bianchi-Bandinelli (ed.), Storia e civj]tiι dei Greci, τομ. 8 (Milano,
1977), σελ. 503-616. Ρ. Pakkanen, Interpreting Early Hellenistic Re1igion, ό.π., σελ

21. J. D. Mikalson, Re1igion in the Hellenistic Αthens,.ό.π., σελ. 315. Πρβλ επίσης, F.
Ferre, «Die Verwendung νοη Modellen ίη Wissenschaft und Theologίe», in: D.M. High
(Hrsg.), Sprachanalyse und reJjgioses Sprechen (Dusseldorf, 1972), σελ. 51-92, ιΟιαίτ.

σελ. 89.
125. βλ. L. Η. Martin, «The Anti-Individualist Ideology», ό.π., σελ. 128, όπου α

ναφέρει χαρακτηριστικά:ο πιστός με την είσοδό του στο περιβάλλον αυτών των κοινοτήτων

μετατρέπεταιαπό di~duus σε individuus.
126. Σχετικά με την αστρολογία κατά τη διάρκεια των ελληνορωμαϊκών χρόνων βλ R.

McMullen, «Social History ίη Astrology», AncSoc 2 (1971), 105-116. F. Η. Cramer,
Astrology in Roman Law and Politics (MenAPhilSoc, 37) (Philadelphia, 1954). R.
Gordon, «Quaedam Veritatis Umbrae: Hellenistic Magίc and Astrology», Ρ. Bilde - Tr.
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ποκτήσουν τη δύναμη να Ιϊατε.υνάσουν, αλλά και να κατανικήσουν όλους αυ

τούς τους παράγοντε.ς που ε.πηρε.άζουν αρνητικά τη ζωή τους. Η πρόβλε.Φη

του μέ.λλοντος με. τη βοήθε.ια της μαντε.(ας γνωρ(ζε.ι ε.π(σης ιΟια(τε.ρη ακμή.
'"' λ ι Ο λ ι λ ι Ι Ι
υι περιπ ανωμενοι« ρφεοτε εστες» των κ αοικων χρονων, που αντιμετω-

πιζαν την κριτική των εκπροσώπων της αθηναϊκής πόλης-κράτους, βρ(σκουν

τον χαλύτερο εκπρόσωπό τους στα πρόσωπα των περιπλανώμενων μάγων

Engberg-Pedersen - L. Hannestad - J. Zahle (eds.), Conventjona1 Va1ues ofthe Heflemstjc
Greeks (Studies in HelIenistic Civilization, VIΠ) (Aarhus, 1997), σελ. 128-158. D.
Κonstan, «Conventional Values ofthe HelIenistic Greeks: The Evidence from Astrology»,
in: Ρ. Bilde - Tr. Engeberg-Pedersen - L. Hannestadt - J. Zahle (eds.), ό.π., σελ. 159-176.
Τ. D. Barnes (00.), The Sciences in Greco-Roman Socjety (Apeiron, 27.4) (Edmonton,
1994). Τ. Barton, Ancjent Astrology (London - New York, 1994). J. Barnes - J.
Brunschwig - Μ. Burnyeat - Μ. Schofield (eds.), Science and Speculatjon: Studies in
Heflemstjc Theory and Practice (CambridgeJParis, 1995). Σχετικά με την ανάπτυξη του

φαινομένου της μαγείας κατά τη διάρκεια των ελληνορωμαϊκών χρόνων βλ Α. Bernard,
Sorcjers grecs (Paris, 1991). Ch. Α. Faraone - D. Obbink (eds.), Magica Hiera, Ancient
Greek Magic and Religion (Oxford, 1991). Η. S. Versnel, «Some Reflections οη the
Relationship Magic-Religion», Numen 38 (1991), 177-197. Fr. Graf, La Magie dans
l'antiquite Greco-Romaine (IΠSTOIRE) (Paris, 1994). Μ. Meyer - Ρ. Mirecki (eds.),
Ancient Magic and Rjtua1 Power (RGRW, 129) (Leiden - New York - koln, 1995). W.M.
Brashhear, "The Greek magical Papyri: Απ Introduction and Suyrvey; Annotated
Bibliography (1928-1994), ANRWll. 18,5 (1995), σελ 3380-3684. Ρ. Sch8.fer - Η. G.
Κippenberg (eds.), Envisjomng Magic. Α Princeton and Symposjum (Studies in te History
ofReligions [ΝυΜΕΝΒΟΟΚSERIES, νοΙ 75]) (Leiden - New York - Koln, 1997). V.
Flint - R. Gordon - G. Luck - D. Ogden (eds.), The Ath10ne History of Wjtchcraft and
Magic Ιη Europe, νοΙ ΙΙ: Ancjent Greece and Rome (London, 1999). J.N. Bremmer, "The
Birth of the Tenn 'Magic">, ΖΡΕ 126 (1999), 1-12. D. R. Jordan - Η. Montgomery - Ε.

Thomassen (eds.), The World of Ancient Magic: Papers from the :6rst Internatjonal
Samson Ejtrem Seminar at the Norvegian Instjtute at Athens, 4-8 mai 1997 (Bergen,
1999). M.W. Dickie, Magic and Magicjans in the Greco-Roman World (London - New
York, 2001). Ρ. Mirecki - Μ. Meyer (eds.), Magic and Rjtual Ιη the Ancjent World
(RGRW, 141) (Leiden - Boston - Κδιη, 2002). G. Sfameni Gasparro, «ReHgione e Magia
nel mondo tardo-antjco: i1 caso defle gemme magiche», Α. Mastrocinque (ed.), Atti defl
«Incontro di Studio, Gemme Gnostjche e Cultura Eflemstica (Bologna, 2002), σελ 243
269. βλ. επίσης R. Merkelbach - Μ. Totti (eds.), ABRASAX. Ausgewiihlte Papyri
reHgiosen und magischen Inha1ts, Bd. Ι: Gebete (Abhandlungen der Rheinisch
WestΠiischen Akademie der Wissenschaften, Sonderreihe. Papyrologica Coloninsia, νοΙ
XVII, 1) (Opladen, 1990). των ιδίων (eds.), ABRASAX. Ausgewiihlte Papyri reHgiosen
und magischen Inhalts, Bd.2: Gebete (Fortsetzung) (Abhandlungen der. Rheinisch
Westfalischen Akademia der Wissenchaften, Sonderreihe. Papyrologica Coloniensia, νοΙ
XVII, 2) (Oplanden, 1991). R. Merkelbach (ed.), ABRASAX. Ausgewiihlte Papyri
religiosen und magischen Inha1ts, Bd. 3: Zwej Griechisch-Agyptjsche Wej-hezeremomen
(Dje Lejdener Weltschopfung - Die Pschai - Liturgie) (Abhandlungen der Rheinisch
Westfalischen Akademie der Wissenschaften. Sonderreihe. Papyrologica Coloniensia, νοΙ
XVII, 3) (Oplanden, 1992).
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θ
ι ~ ι ,., r ι , 'λ '

χαι των « ειων ανυρων», οι οποιοι κανουν την εμφανιση τους σ ο ες τις πο-

λεις της ελληνορωμα'ίκής οικουμένης127. Οι τελευταίοι ισχυρίζονται συνήθως

ότι διακρίνονται από ικανότητες που τους κάνουν να ξεχωρίζουν από τους υ

πόλοιπους ανθρώπους. Είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς, κυρίως κατά τη διάρκεια

'~ης ύστερης αρχαιότητας και βαθμιαία αποκτούν αρκετή δόναμη. Ο Απολ

λώνιος ο Τυανεύς αποτελεί μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές που κυ

ριαρχούν στο προσκήνιο της ελληνορωμα'ίκής αρχαιότητας128.

Η αίσθηση της αβεβαιότητας γίνεται ακόμη μεγαλύτερη, ιδιαίτερα, κα

τά την ύστερη αρχαιότητα, όταν τα σύνορα του απέραντου κράτους απειλού

νται από την εμφάνιση των βαρβαρικών φυλών που κατοικούν πέρα από τα

όρια της οικουμένης. Η διαρχία μεταξύ του κόσμου του φωτός και της τάξης

:;~αι του κόσμου του σκότους και της αταξίας διευρύνεται
129

. Ο αποκρυφισμός

127. Σχετικά με τους «Ορφεοτελεστές των κλασικών χρόνων και τους τρόπους αντι

μετώπισής τους από μέρους της επίσημης πόλης-κράτους, βλ Ρ. Boyacne, «Platon et les
orphiques», REG55 (1942), 217-235. W. Burkert, «Craft versus Sect: the Problem of
Orphics and Pythagoreans", in: B.F. Meyer - Ε.Ρ. Sanders (eds.), Jewisb and
Cbristian Self-Defim'tiσn, (London, 1982), τόμο ΠΙ, σελ. 1-22. Ν. Παπαχατζής, Η Θρη

σκεία στηΥ Αρχαία Ελλάδα (Αθήνα, 1987), σελ. 91-92. Α. Bernabe, «Platone e
ΙΌrfismο», ίn: G. Sfameni Gasparro, Destino e salvezza tra cu1tj e gnosti cristjna.
Itinari storico-religiosi suJ1e orme di U. Biancbi (lΠERA. Collona di studi stοήcο

religiosi, 2) (Cosenza, 198), σελ. 37-97, ιΟιαίτ. σελ 49-50. G. Sfameni Gasparro,
«Religione e Magia nel mondo tardo-antico», in: Α, Mastrocinque (a cura di), Gemme
Gnosticbe e Cu1tura El1enistica. ό.π., σελ 243-269, ιδιαίτ. σελ. 244-246 Πλάτων, Πολι

τεία 364b-365a Γοργίας, αποσπ. 111: Έλένης Ιγκώμιον. Θεόφραστος, ΔεισιδαίμωΥ 16,2
Orpbicorum Fragmenta, ed. Ο. Κern, αποσπ. 207.

128. Σχετικά με τον Απολλώνιο τον Τυανέα, βλ το κείμενο του Φιλοστράτου, τα ες

ΤυαΥέα ΆπολλώΥΙΟΥπου το γράφει κατά τη διάρκεια της βασιλείας των Σεβήρων. Πρβλ. ε

πίσης, A,D. Nock, Conversion. Tbe O1d and tbe New in Religion from A1exander tbe
Great to Augustine ofHippo (London - ΟχfΌrd - New York, 1972 [reΡήnt]), σελ. 91'
93' 129' 195-156' 298. Μ.Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π, σελ. 346' 381' 419-426' 541 R.
Turcan, Tbe Cu1ts oftbe Roman Empire (transl. Α, Neνill.) (Oxford - Malden, Ma., 1999
[reΡήnt)), σελ. 266' 274' 278. J.Z. Smith, «Good News is Νο News: Areatalogy and
Gospel», ίn: idem, Map is not Territory, ό.π., σελ 190-207, ιδιαιτ. σελ. 191-197.

129. Βλ. U, Bianchi, Prorηeteo, Orfeo, Adamo. Tematicbe religiσse su1 destino, i1
male, 1a sa1vezza (Roma, 1976), σελ. 38-54. του ιδίου, Se1ected Essays οη Gnosticism,
Dua1ism and Mysteriosopby (Studies ίn the History of Religions [Supplements to
NUMEN, 39) (Leiden, 1978), σελ 65-156. του ιδίου, Ι1 Dua1ismo re1igioso: Saggio erd
etnologico (Roma 21983). του ιδίου, «Dualism», in: Μ. Eliade (ed.), Tbe Encyc10pedia
of Re1igίon, 4 (1987), 506-512. S. Petrement, Le dua1isme dans 1Ίllstoire de 1a
pbi1osopbie et des religions (Ρaήs, 1946). του ιδίου, Le dua1isme cbez P1aton, les
gnostiques et les manicbeens (Ρaήs, 1946).1. Ρ. Couliano, Tbe Tree ofGnosis. Gnostic
Myto1ogy from Ear1y Cbristianity Ιο Modern Nibilism (transl. H.S. Wiesner, with the
author) (New York, 1990), σελ. 23-49.
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και η αποκαλυπτικ'ιl φανερώνουν την διαρκώς αυξανόμενη αγωνία του αν

θρώπου της εποχής να βρει με κάθε μέσο την πολυπόθητη σωτηρία μέ.σα στη\'
, , δ ' '" 130

ταραγμενη πε.ριο ο στην oπo~α ι,ει .
Ο άνθρωπος της εποχής, εξα~τίας της πρωτόγνωρης γ~' αuτόν κατάστα-

, , ", λ' "
σης, φτανει στο ο'ημειο να υποφερει απ αυτο πο\) κα ουμε «κoσμ~κη παρα-

1"1 Π' λ ' , , <;:, ~' ,
νo~α» υ, ιστευει πως απει ειται απο επ~κ~νuuνες uuναμε~ς ΠΟι.) πpoερxoντα~

" , (λλ ' ", ,
απο το χωρο του αγνωστου πο, ες φορες απο το ευρυτεΡΟ ΚOσμLΚO περ~-

βάλλον) και κυρίως από την καταπ~εσΤιΧή χα~ τuρρανική επίδραση της Μοί

ρας που κάνει τη ζωή του όλο πιο oucrκολη xo:~ ευμετάβλητη132. Προσπαθώ

ντας να απομακρυνθεί από το περ~βάλλoν του παραδοσιακού τρόπου ζωής του

καταφεύγει σε μια οuτοπ~στική κατάσταση, η οποία βρίσκετα~ πέ.ρα από τα ό

ρ~α του O~χ.OυμενtχOύ κόσμου κα~ στην οποία είνα~ άγνωστα τα προβλήματα

κα~ o~ αβεβα~ότητες του παρόντος κόσμου 133 • Ο πραγματ~κός ήρωας είνα~ αυ

τός που καταφέρνε~ να ξεφύγε~ από την οδυνηρή κατάσταση της καθημερινής

λ ' , 134 ΕΙ:' , ,
πο ιτικο-κοινωνικης πραγματικοτητας . ι,αιτιας αυτης της καταστασης ο

, θ θ' , , , λ θ θ' ,
αν ρωπος αισ ανεται ακομη περ~σσoτερo την αναγκη να απε ευ ερω ει cι;πo

130. Σχετικά μ.ε. το φα~vόμενο του αποκρuφισμού κατά τη διάρκεια της ύστερης αρ

χαιότητας, βλ. R. Tnrcan, The Cα1ts ofthe Roman Empire ό.π., σελ. 266-290' 374-378.
Σχετιχά με το φαινόμενο της Α7':οκαλυπτικήςπου αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των ελ

ληvoρωμα"ίκών χρόνων, βλ. D. Hellholm (ed.), Apocalypticism Ιη the Mediterranean
World and tlle Near East. Proceedings of the 1nternational Colloquium οη

Apocalypticism, Upp8ala, August 12-17, 1979 (Τϋbίηgen, 1983). Μ.ν. Cerutti (ed.),
Apocaliptica e Gno8tici8mo. Atti del Colloquio InternazionaJe, Roma 18-19 giugno
1993 (Roma, 1995).

131. Βλ. J. Smith, «The lnfluence of Symbols οη Social Change. Α Place ση which
we Stand", ίη: idem, Map i8 not Territory, ό.π., σελ. 129-146, ιδιαιτ. σελ. 138, του ιδίου,

«Birth Upside down or Right side Up?», ίn: idem, Map i8 not Territory, ό.π., σελ. 161.
132. J.Z. Smith, «The Influence οη Symbols οη Social Chance», in: idem, Map ί8

not Territory, ό.π., σελ. 138-139 161-2. του ιδίου, «Toward Interpreting Demonic Power
ίη Hellenistic and Roman AntiqUIty» ANRW ΙΙ 16.1 (1978), σελ. 425-439. Η.5.

Versnel, Ter Unus. 18i8. DionY8os, ό.π., σελ. 83-87.
133. Για τις ουτοπιστικές αντιλήΦεις πο\) κυριαρχούν χατά τη διάρκεια των ελληνιστι

κών χρόνων και χ\)ρίως κατά τη διάρκεια της ύστερης αρχαιότητας, βλ. J.Z. Slnith,
Drudgery Divine. Οη the Compari8on ofEarly Christjanities and the Religions ofLate
Antiquity (London, 1990), σελ. 110' 121-142. το\) ιδίο\), «The Wibbing Pivot», ίη: ideIJ1,
Map i8 not Territory, ό.π., σελ. 100-103. του ιδίου, «The Influence of Symbols οη SocIal
Chance», ίη: idem, Map i8 not Territory, ό.π., σελ. 130-142' 147-151' 160-166' 169
171. του ιδίο\), «The Temple and the Magician», ίη: idem, Map is not Territory, ό.π.,

σελ. 181-189. το\) ιδίο\), «Map is not Territory», ίn: idem, Map i8 not Territory, ό.π., σελ.

291-294" 308-309. Ρ. Green, A1exander to Actium, ό.π., 1990, σελ. 384' 392-395' 529.
134. J.Z. Smith, «The Inf1uence of Symbols», ίη: idem, Map i8 not Territory, ό.π.,

σελ. 139, το\) ιδίου, «Birth Upside Down or Right Side Up?», ίη: idem, ό.π., σελ. 162.
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τα δεσμά του παρόντος κόσμου, που θεωρείται ως η κυριότερη αιτία για τα

δεινά του και ως χώρος δοκιμασίαςπερισσότεροπαρά σωτηρίας. Η απόδρα

σή του επιτυγχάνεται με την άνοδό του στο περιβάλλον του ευρύτερου κο

σμικού στερεώματοςπου εκτείνεται πέρα από το χώρο των επτά πλανητών

και θεωρείταιως η επιστροφή του στο χώρο των πατρογονικώνεστιών και η

επανένταξηστην παραδοσιακήκοινωνία
135

. Είναι μια αντίστροφηκίνηση που

έχει σκοπό ο άνθρωπος να ξαναβρεί τη χαμένη κοινωνικότητάτου και να α

ποφύγει την τυραννική επίδραση των επτά πλανητικών σφαιρών
136

. Πρόκει

ται για μια εποχή, όπως αναφέρειχαρακτηριστικάο J.Z. Smith, κατά την ο

ποία ο άνθρωπος αισθάνεταιως μέρος του ευρύτερου κοσμικού στερεώματος,

το οποιο εκτείνεται πέρα από τα μέσα της γήινης πραγματικότητας137.

* * *
3. Οι ανατολικές λατρείες ως δέλεαρ Ύια τη σωτηρία των ανθρώπων

των ελληνιστικών χρόνων.

Η λύση σ' αυτήν την κρίσιμη κατάσταση επέρχεται με την εμφάνιση

των διαφόρων ομάδων από τον χώρο της Ανατολής που εκφράζουν τη θρη

σκευτικότητά τους μ' ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο από εκείνον της πατρο

παράδοτης πίστης. Οι νέες λατρείες σχετίζονται με την ελληνική γλώσσα, τον
, , , λ' ,

επιστημονικο και αστρονομικο οικουμενισμο, το πο ιτικο και οικουμενικο κο-

σμοείδωλο των Διαδόχων και αργότερα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων και

135. Σχετικά με την αντίληψη της «ανόδου της ψυχής» κατά τη διάρκεια της ύστερης

αρχαιότητας, βλ. C. Colpe, «Die 'Himmelsreise der Seele' auasehalb uηd iηηerhalb der
Gηosis», iη: U. Biaηchi (ed.), The Origins ofGnostjcjsm (SupplemeηtsΝυΜΕΝ, ΧΙΙ)

(Leideη, 1967), σελ. 429-445. του ιδίου, «Die 'Himmelreise der Seele' als philosophie
uηd religioηsgeschtilches Problem», ίη: Ε. Fries (ed.), Festschrift fur Ε. Κlejn

(Gottiηgeη, 1967), σελ. 85-104. ΙΡ. Culiaηu, «L'asceηsionde l'ame daηs les mysteres
et hors les mysteres, iη: U. Biaηchi - Μ. J. Vermasereη (eds.), La soteriologia dej
cultj oriantaJj, ό.π., σελ. 276-306. του ιδίου, Psychanodja 1. Α. Survey ofthe Evidence
concerning the Ascensjon ofthe Soul and Its Relevance (EPRO, 99) (Leideη, 1983).
Ι Ρ. Couliaηo, Experiences de l'extase, de l'Hellenisme au Moyen Age (Paris, 1984).
του ιδίου, Out of thjs World. Otherwortdly Journeys from GjJgamesh to A1bert
Ejnstejn (Bostoη-Loηdon, 1991). J. Ζ. Smith, «The Prayer of Joseph», in: jdem, Map
js not Terrjtory, ό.π., σελ. 57-64. του ιδίου, «Birth Up Side Dowη or Right Side Up»,
ό.π., του ιδίου, «The Influence of Symbols upoη Social Stand», in: jdem, ό.π., σελ. 129
146.

136. Βλ. H.S. Versnel, Ter Unus, ό.π., σελ. 86-87.
137. J.Z. Smith, «Birtn Upside Down οτ Right Side Up?», ίn: idem, Map js not

Territory, ό.π., σελ. 147-171, ιΟιαιτ. σελ. 163. Η. Jonas, The Gnostjc reHgion, ό.π., σελ.

241-265.



Η έvvοια της περιπλάvησΎ)ς κατά τη διάρκεια τωv ελληvιστικώv χρόvωv 315

κυρίως με την κίνηση κα~ τη δ~αρκή μετανάστευσητων ανθρώπων από το έ

να μέρος της οικουμένης στο άλλο. Ο πανθε'iσμόςτων Στωϊκών επηρεάζε~ α-
ι ι θ ι , , 138

ποφασιστικατη νεα ρησκευτ~κηπραγματ~κoτητατης εποχης .
O~ θρησκευτ~κές αυτές ομάδες είνα~ οι πυρήνες, μέσα στους οποίους δια

μoρφώνoντα~ νέo~ τρόπo~ γ~α την έκφραση της θρησκευτικότητας των ανθρώ-

Ο δ ' , λ ' θ' λ ' ,πων. ~ οπα o~ των νεων ατρε~ων α~σ ανoντα~ ασφα ε~ς, μ~α πoυε~να~ o~ ε-

κλεκτοί των θεο'τ/των. Δημ~oυργoύντα~ με τον τρόπο αυτό οι καλύτερες προ

ϋποθέσεις για την ανάπτυξη πρoσωπ~κών σχέσεων ανάμεσα στον κόσμο των

θεών και σ' εκείνο των ανθρώπων. O~ ίδ~ες o~ θεότητες διαλέγουν σύμφωνα

με τ~ς αντιλήΦε~ς των λατρε~ών τους, τους πιστούς που πρόκε~τα~ να τις υπη

ρετήσουν. Ως αντάλλαγμα της αφοσίωσής τους, o~ τελευταίοι δέχονται την
ι , , θ' 139

προσωπικης σωτηρ~α που τοσο επ~ υμουν .
Bρ~σκόμαστε σε μια εποχή που ο άνθρωπος, έρμαιο των διάφορων αντί

ξοων καταστάσεων της καθημερ~νής ζωής, αισθάνεται όλο και περισσότερο

την ανάγ;ιη να προσφύγει στην προστασία του θεϊκού στοιχείου. Δικαίως ο

W. Burkert χαρακτηρίζει όλες αυτές τις λατρείες του ελληνορωμαϊκούκό

σμου ως «λατρείες των αναθημάτων», αφού ο πιστός προσφεύγει πάντοτε

στην ~κεσία και στην επακόλουθηπροστασία μ~ας ανώτερης δύναμης, πρoκε~

μένου να υπερν~κήσε~τ~ς δυσκολίεςτης καθημερινήςτου ζωής, που καθιστούν

πρoβληματ~κήτη διαβίωσή του
14Ο

• Όταν συναντά γ~α πρώτη φορά αυτές τις

138. Σχετικά με την πανθεϊστική διδασκαλία των ΣτωΟίκών βλ. Ch. Hartshone,
«Pantheism and Panenetheism», ίπ: Μ. Eliade (edo), Encyclopedia of Religion 11
(1987), 165-171. Μ. Ρ. Nilsson, GGR, τόμο 11, σελ. 257-2580 2610 267. Α. Long, Η
Ελλψιστική φιλοσοφία, ό.π., σελ. 241.

139. Για τη σημασία της σωτηρίας για τους ανθρώπους της ελληνορωμα'ίκής εποχής βλ.

C. J. Bleeker, «Isis as Saviour Goddess, ίn: S. G. Brandon (ed.), The Saviour God.
Comparative Studies in the Concept ofSa1vation presented to Ε. Ο. James to commorate
his seventh-fJfth Birthday(Manchester, 1963), σελ. 1-16. U. Bianchi - M.J. Vermaseren
(eds.), La Soteriologia dei cu1ti orienta1i ηθΠΊΠΙΡθΤΟ romano. ό.π. G. Sfameni Gasparro,
Soteriology and Mystic Aspects in the Cu1ts ofCybele and Attis (EPRO, 103) (Leiden,
1985). R. Turcan, The Cu1ts ofRoman Empire, ό.π., σελ. 24-27. J. Ζ. Smith, Drudgery
Divine. ό.π., σελ. 85-143. Ε. Sanzi, «Salute e salvezza nei culti orientali del secondo
ellenismo», ίπ: του ιδίου, Misteri, Soteriologia, Dualismo. Ricerche storico-religiose
(Prefazione di G. Sfameni Gasparro) (Collan Verde, 12) (Roma, 1996), σελ. 41-57.

140. W. Burkert, Ancient Mystery Cu1ts (Cambridge, Mass - London, 1987), σελ
12. Η πρακτική της προσφοράς αναθημάτων αποτελεί μια ακόμη εκδήλωση της προσωπικής

λατρείας, που εκδηλώνεται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των ελληνορωμα'ίκών χρόνων. Η συ

νήθεια των πιστών να κάνουν προσφορές ως ένδειξη ευγνωμοσύνης στους θεούς είναι φαινό

μενο που γνωρίζει ιδιαίτερη διάδοση στον ελληνικό καθώς επίσης στο ρωμαΟίκό κόσμο. Η αρ

χή του do ut des κυριαρχεί, ως μέσο επικοινωνίας των θνητών με το θε'ίκό κόσμο. Για το

φαινόμενο αυτό βλ. F. Τ. van Straten, «Gifts for the Gods», ίπ: Η. S. Versnel (ed.),
Fmth, Hope and Worshipo Aspects of Religious Mentality in the Ancient World



316 ΠαναΥιώτηΠαχή

λατρείες αισθάνεται, μέσα στην απελπισία του, πως θα μποροόσαν να τους

προσφέρουν ό,τι δεν μπορεί πια να βρει στη θρησκεία των ΠΡΟΎόνων του. Αι

σθάνεται πως βρίσκει την ασφάλεια, ένα λιμάνι, που θα τον προφυλάξει από

τις τρικυμίες της ζωής141. Η Στω"ίκή θεία Πρόνοια παίρνει σάρκα και οστά

στο πρόσωποτων νέων θεοτήτων
142

. Παρά τους περιορισμοόςπου θέτει η ρω

μα'ίκή πολιτεία στη συμμετοχήτων πολιτών της στις τελετουΡΎίεςτων εν λό

Ύω λατρειών, αρχίζουν να εκδηλώνονταιτα πρώτα δείΎματα αποσκίρτησης

από τους κόλπους της ΠΡΟΎονικής θρησκείας. Οι πιστοί Ύνωρίζουν ότι δια

τρέχουν έναν ιδιαίτερο κίνουνο να βρεθοόν, ως οπαδοί θρησκευτικώνομάδων,

στον κόσμο των περιθωρίου και της αμφισβήτησης143.Ωστόσο τολμοόν και

πραΎματοποιοόν τη μετάβαση, η οποία τους εισάΎει σε μια εντελώς νέα

πραΎματικότητα,μέσα στην οποία έχουν την αίσθηση ότι θα καταφέρουν να

ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες και τις αμφισβητήσεις, με τη διαρκή υποστή

ριξη και προσωπική συμπαρά.στασητης θεότητας στη λατρεία της οποίας έ

χουν ενταχθεΙ Οι πιστοί εντασσόμενοιστο περιβάλλοντων νέων λατρειών α-
, , ~, " ζ' 144 Μ '

ποκτουν την κοινωνια που οινε,ι νεο νοημα στη ωη τους . πορουμε να α-

ντιληφθοόμε τη σΙΎουριά του κάθε πιστοό να θυμηθούμε τη σαφή διαβεβαίω

ση που δίνει η θεά Ίσιδα στον Λοόκιο: του υπόσχεται ότι θα επέλθει η πραΎ

ματιχή μεταμόρφωσή του και θα βρει στους κόλπους της λατρείας της το ου-

(Studies ίn Greek and Roman Religion, 2) (Leiden, 1981), σελ. 64-151. Β. Forsen,
Griechische Gliederweihungen. Eine Untersuchung zu ihrer Typologj.e und ihrer
religj.ons- und sozialgeschichtlichen Bedeutung (Papers and Monographs of the
Finnish Institute at Athens, IV) (Helsinki, 1996).

141. Βλ σχετικά Apuleius, Metamophoses ΧΙ 15: «Mu1tis et variis exanclatis
laboribus magnisque Fortunae tempestatibus et marimis actus procellis ad portum
Qwetis et aram Misericor-diae tandem, Luci, uemsti». Πρβλ. J. G. Griffiths, The Isis
Book, ό.π., σελ. 245. Βλ επίσης ΡΟΧΥ 1380, 15-16' 74, όποu η θεά χαρακ.ηρίζεται ως

«ορμίστρια», δηλ αuτή ποu οδηγεί τοuς ανθρώποuς ασφαλείς στο λιμάνι της σωτηρίας.

Πρβλ. επίσης CH, 7, 2 (Ι, 81): του της σωτηρίαςλιμένος.

142. Βλ. σχε.ικά J. G. Griffiths (ed.), Plutarch, De Iside et Osiride, ό.π., σελ 469.
τοu ιδίοu, The Isis-Book, ό.π., σελ. 253. Μ. Ρ. Nilsson, GRR, .όμ. 11, σελ. 260. Ρ. Green,
A1exander to Actium, ό.π., σελ 634' 635' 640-641' 645' 646. Α. Long, Η ελληνιστική

φιλοσοφία, ό.π., σελ 184' 238-239' 271' 331' 341. Μ. Pohlenz, Die Stoa, τόμο Ι-Π

(Gottingen, 21955-1959). Βλ. επίσης SVF Arnim, Π, άποσπ. 937, σελ. 269 = Πλούταρ

χος, περ! στωίχων έναντιωμάτων 1049E-1050D.
143. Βλ Π. Παχής, «Sacra publica-sacra peregrina. Επίσημη παραδοσιακή θρησκεία

και ανατολικές λατρείες στ/ Ρώμη των ελληνορωμαϊκών χρόνων», ό.π. Μ. Berad - J. North
- S. Price, Roman religj.ons ofRome, νοΙ Ι: Α History (Cambridge, 1998), σελ. 211-244.
J. Rίipke, Die Religj.on der Romer. Eine Emfiihrung (Mίinchen, 2001), σελ 36-45.

144. Βλ. L. Η. Martin, «The Anti-Indicidualistic Ideology», σελ 128-129' 134, και
ιΟιαιτ. σελ. 128, όποu αναφέρει ότι ο άνθρωπος γίνεται, με την ένταξη στο περιβάλλον <xu
τών των λατρεuτικών ομάδων από «ilividuus» σε «indΪviduus».
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σιαστικό νόημα της ζωής του145. Οι υποσχέ.σεις για προσωπική σωτηρία α

ποκτούν αχόμη βαθύτερο νόημα, όταν το τυπικό αυτών των λατρειών ε-

λ 'ζ δ ' θ ' '146 Η 'μπ ουτι εται με τη ιασταση της μετα ανατιας μακαριοτητας . σωτηρια

επιτυγχάνεται, σύμφωνα με τα πρότυπα της Ελευσίνιας λατρείας, με τη δια

δικασία της μύησης του πιστού στη λατρεία των θεοτήτων, η οποία διαμορ-

, 'λ" 1 Χ 1 Χ ' 147 Τφωνει το τυπικο των ατρειων απο τον ο π. . ως τον ο μ. . αιωνα . η

σημασία της μπορούμε να την κατανοήσουμε ακολουθώντας τη μαρτυρία του

Πλουτάρχου στο έ.ργο του «Περί '1σιδος καί Όσίριδος»: «ή δε τιμωρός Όσίρι-

δ 'δ λ \ \ • \ r;-Ί - β' · , ι,λ ιος α ε φη χαι Υι;νη την 1 ι;φωιιος σ. εσασα και καταπαι;σασα μαιιιαν και ι;σ-

σαν ού περιεΤδε τούς &θλοι;ς καί τούς άΥωνας, οΟς άνέτλη, καί πλάνας αύτης

καί πολλά μεν εΡΥα σοφίας πολλά δ' άνδρείας άμνηστίαν όπολαβουσαν καί

σιωπήν, άλλά ταΤς ά'Υιωτάταις άναμίξασα τελεταΤς είκόνας καί ύποιιοίας καί

μιμήματα των τότε παθημάτων εύσεβείας όμου δίδαΥμα καί παραμύθιον

άνδράσι χαί Υι;ναιξίν όπα σι;μφορών έχομέ-ιιοις όμοίωιι χαθωσίωσεν»148.

145. Βλ. Apuleius, ΊvIetamorphosesΧΙ 15. Πρβλ επίσης J. G. Griffiths, The Isis
Book, ό.π., σελ. 240-256.

146. Βλ. Apuleius, ΊvIetamorphosesΧΙ, 6: vives autem beatus, viues ΙΏ mea tutela
gloriosus, et cum spatium saeculi tiu permensus ad inferos demearis, ibi quoque in
ipso subterraneo semitutundo me, quam vides, Acherontis tenebris interlucentem
Stygjisque penetralibus regnantem, campos Elysios incolens ipse, tibi propitiam
frequens adorabis.. Πρβλ επίσης. J. G. Griffiths, The Isis - Book, ό.π., σελ 163-167.

147. Για τη σημασία της μύησης στο τuπικό των σuγκεκpιμένων λατρειών βλ U.
Bianchi «Iside dea misterica. Quando?», ίn: PerennItas, Studi in οηΟΤθ di Angelo
Brelich. Promossi dalla Cattedra di Religjoni del mondo classico dell'UniversitiJ. degli
Studi di Roma (Roma, 1980), σελ 9-36. Μ. Malaise, «Contenu et effets de l'initiation
isiaque», AntCl 50 (1981), 483-498. τοu ιδίοu, «Les caracteristiques et la question des
antecedents de l'initiation isiaque», ίη: J. Ries - Η. Limet (eds.), Les rites d'initiation.
Actes du Colloque de Liege et Louvain-la-Neuve., 20-23 novembre 1984 (Ηοmο

Religiosus, 13) (Louvain-la-Neuve, 1986), σελ. 355-362. Αντίθετη άποψη με τοuς ανω

τέρω ερεuνητές εκφράζοuν ο J. Ε. Stambauch (Sarapis under the Early Ptolemies
[EPRO, 25] [Leiden, 1972, σελ. 46-47) και ο Εμμαν. Βοuτυράς (Γ. Δεσπίνης - Θ. Στε

φανίοοu-ΤιβεΡίοu - Εμμ. Βοuτuράς, Κατάλογος γλυπτών του Αρχαιολογικου Μουσείου

Θεσσαλονίκης, τομ. Ι, [Θεσσαλονίκη, 1997], σελ. 90-91) οι οποίοι θεωρούν ότι η λατρεία

της Ίσιδας έχει μuστηριακή μορφή ήδη κατά τη διάρκεια της πρώιμης ελληνιστικής εποχής.

Σχετικά με τη μύηση στις λατρείες των ελληνορωμα'ίκών χρόνων. βλ. G. Sfameni
GaSΡaπο, Soteriology and ΊvIysticAspects ιη the Cult ofCybele and Attis, ό.π., σελ 64
83. D. Μ. Cosi, «Aspetti mistici e misterici del culto di Attis», ίn: U. Bianchi - M.J.
Vermaseren (eds.), La soteriologja dei culti orientali nell'impero Romano, ό.π., σελ.

485-504. Ρ. Pakkanen, Interpreting Early Hel1enistic ReTigion, ό.π., σελ. 68-82. Ε.

Sanzi, «Iniziazione e soteriologia nei culti di secondo el1enismo», ίη: τοu ιδίοu, ΊvIisteri,

Soteriologja, Dualismo, ό.π., σελ. 59-72.
148. 27.361D- Ε. J. G. Griffiths (ed.), Plutarch, De Iside et Osiride, ό.π., σελ.

390-392.
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Η Ίσιοα θεωρε(ται σύμφωνα με τη οιοασκαλ(ατης λατρε(ας της όχι μό

\/0 χυρίαρχοςτης Μοίραςαλλά και ως εκείνη αυτή που ρυθμ(ζειτην αέναο και

ι ι λ ι λ "149 Η 'λ Φ
αρμοναη κινηση ο οκ ηρου του κοσμαου στερεωματος . αντι η η αυ-

, , , Α λ' , , 'λ Φ
τη που μεταφερεται απο τον που ηιο απηχει την αντιστοιχη αντι η η των

Στω·ίκών
15Ο

• Η Ίσιοα με το χαρακτήρα της κοσμοκράτεφας θεότητας, οια

κηρύσσει στο κε(μενο της Αρεταλογίας της Κυρήνης (103 μ.Χ.): «τύραννος

... αίώνος μόνη πόντου τε και Υης τέρμονος ... καλοuσι δ~ πάντες ύΦίστην θε

όν, πάντων μεΥίστην των έν οδρανώι θεων»15ι, θέτοντας με τον τρόπο αυ-

149. Σύμφωνα μ' αuτά τα δεδομένα η Ίσιδα θεωρείται πλέον ως η αδιαμφισβήτητη

«e1ementorum omnium domma». Βλ. Apuleius, Metamorphoses ΧΙ 5 XOt:ι ΧΙ 7: «orbisque
totius dominam» ΧΙ 25: «Tu quidem, sancta et humani generis sospitatrix perpetua,
semper fovendis mortalibus muniEca, dulcem matris adfentionem miserorum casibus
tribuis. Nec dies nec quies ulla ac Ώθ momentum quidem tenue tuis transcurrit beneficns
otiosum, quin mari terraque protegas homines et depulsis vitae provellis salutarem
poni.gas dexteram, qua fatorum etiam inextricabiIiter contorta retractas Hcia et Fortunae
tempestates mitigas et stellarum noxios meatus cohibes. Te superi co1unt, obseruant
inferi, tu rotas orbem, 1uminas solem, regis mundum, calcas Tartarum. Tibi respondent
sidera, redeunt tempora, gaudent numina, seruiunt e1ementa. Tuo nutu spirant t1amina,
nutriunt nubila, geπninant semina, rescunt geπnina. Tuam maiestatem perhorrescunt
aues cae10 meantes, ferae montibus errantes, serpentes solo 1atentes, ve1uar ponto
natantes. At ego referendis laubidus tuis exilis ingenio et adhibendis sacrificiis tenuis
patrimonio: nec mihi oucis ubertas ad dicenda, quae de tua maiestate sentio, sufJjcit nec
ora mille linguaeque totidem uel indefessi sermonis aetema series. Ergho quod solum
potest reHgiosus quidem, sed pauper alioquin, efficere curabo: diuinos tuos uultus
numenque sanctissimum intra pectoris mei secreta conditum perpetuo custodiens
imaginabor'». Πρβλ. επίσης J. G. Griffiths, The Isis-Book, ό.π., σελ. 320-325.

150. Σχετικά με τη διδασκαλία των Στω'ίκών για την «κοσμική σuμπάθεια» βλ. F.
Cumont, Astro10gy and Religion among the Greeks and Romans (New York, 1960
[reprint), σελ. 17, 85-86. C. Schneider, Kulturgeschichte des Hel1enismus, τόμο Π,

ό.π., σελ. 580,. 594, 601. Μ. Ρ. Nilsson, GGR, τόμο ΙΙ σελ. 260, 705. Ρ. Green,
A1exander to Actium, ό.π., σελ. 634' 635' 640-641' 645' 646. Long, Η ελληvιστίxή Φι

λοσοφία, ό.π., σελ. 184· 238-238' 271. Βλ. επίσης Cicero, De natura deorum ΠΙ, 92.
Πλούταρχος, Περί Ίσιοος χαί Οσίριοος 45, 369Α. Πρβλ J. G. Griffiths, De Iside et
Osiride, ό.π., σελ 469, 533.

151. Βλ. σχετικά W. Peek, Der Isishymnus von Andros und verwandte Texte
(Berlin, 1930), σελ. 129-131. Μ. Totti, ό.π., σελ 13, αρ. 4. Πρβλ. πρώτο ύμνο Ισιδώροu

από Μεντινέτ Μαντί (10ς αιώνας π.Χ.), στ. 23-24, όποu αναφέρει: «οη μούν1] ει σύ απα

σαι αι ύπό των έθνων όνομαζόμεναι θεαί αλλαι». ΡΟΧΥ, 1380,24: «χυρίαν πάσηςχώρας».

Βλ. σχετικά Μ. Totti, ό.π., σελ. 62-75, ιΟιαιτ. σελ. 64. αρ. 20. 'Ύμνος Άνοuβι από Κίο Βι

θuνίας, στ. 10 (10ς μ.Χ. α.ιώνας) «Υαί1]ς πάσ1]ς... ανασσαν». Πρβλ W. Peek, 139,
SIRIS 325. Μ. Totti, ό.π., σελ. 14, α.ρ. 5. Βλ. επίσης Ρ. Russel, CE, ηο 50a (= IG ΧΙ, 4,
1324): «κατά πρόσταΥμα Όσείριδος / Διί τωι πάντωΥ κρατούΥΤΙ / χαί Μητρί μεΥάλ1] τηι πά

ντων / χρατουσψ 'Αριστοχύδ1]ς Δ1]μα//ράτου χαί 'Αρτέμων Πυθέου». Διόδωρος. Σικελιώ

Τ7Ίς. Ι, 27 «'ΕΥώ εΖμί Τι βασίλισσα πάσrις χώρα;». Πρβλ. επίσης τον τίτλο της θεάς ως «πα-
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τό τέλος στην τυραννtκή καταπίεση των ανθρώπων από τους «κοσμοκράτο

ρες» ή τους κοσμικούς «άρχοντες», οι οποίοt σύμφωνα με τtς αντtλήΦεις της

"ζ , , Ε' 152 Α '
εποχης, ταυτι ονται με τον αστρικο κοσμο και με την ψαρμενη . υτη η

πραγματικότητα αποτελεί κοtνό φαtνόμενο της ύστερης αρχαιότητας όπως α

φήνεται να εννοηθεί από τα διάφορα Γνωστικά (βλ. «Πίστις Σοφία») και

Ερμητικά Κείμενα
153

ενώ παράλληλα απαντά και στα Κείμενα των Μαγt-

ντοκράτωρ» SIRIS, 42 (= ια v, 2, 472 [20ς - 30ς μ.Χ. αιώνας]). Για τη θέση της Ίσιδας

ως «κοσμοκράτειΡας» βλ επίσης Υ. Grandjean, Une nouvelle Areta10gie d'Isjs a Maro
nee (EPRO, 49) (Leiden, 1975), σελ. 69-70. J. G. Griffiths, The Isjs-Book, ό.π., σελ.

156-157. J. J. V. Μ. Derksen - Μ. J. Vermaseren, «Isls Kosmokrateira», ίη:

A1essandria e j1 mondo ellenjstjco-romano. Studi jn onore α/ Α. Adriam, τομ. ΠΙ

(Roma, 1984), σελ. 43-432. Μ. Marcoνich, «The Isls with the Seven Robes», ίη: του

idem, Studies jn Graeco-Roman ReHgions and GnostΪcism (Leiden, 1988),52-55. Η.
S. Versnel, Ter Unus, ό.π., σελ. 83-95. J. G. Griffiths, The Isjs-Book, ό.π., 156- 157.

152. Βλ. Delling, «αρχων», TWNT, τομ. Ι (1933), 481-487. Sasse «κόσμος», ό.π.,

τομ. ΠΙ (1938) σελ. 867-898. L. Η. Martin, <<Josephus' Use of Hemarmene ίη the
Jewish Antjqujtates ΧΙΙΙ 171-3», Numen 27 (1981), 127-137. J. Ζ. Smith, «The
Inf1uence of Symbols οη Soclal Chance», ίη: jdem, Map js not Terrjtory, ό.π., σελ 138
140. του ιδίου, «Birth Upside Down οτ Right Side Up?», in: Map js not Territry, ό.π.,

σελ. 160-166. Σχετικά με την άμεση σχέση της Ειμαρμένης με τον αστρικό κόσμο, βλ. F.
Cumont, «Fatalisme astral et religious antIques» RHLR 3 (1912), 513-543. W.
Gundel, Bejtriige zur Entwjcklungsgeschjchte der Begirife Ananke und Hejmarmene
(GIessen, 1914). Η. Ο. Schroder, «Fatum (Helmarmene)>>, RAC7 (1969), 562-570. Μ.
Ρ. Nilsson, GGR, τόμο Π, σελ. 200-210. D. Amand, FataHsme et Hberte dans l'antjqwte
greque. Recherches sur 1a survivance de l'argumentatjon mora1e antjfataHsme de
Carneade chez 1es phjJosophes grecs et theo1ogiens chretiens des quatre premjers
sjec1es (Amsterdam, 21974).

153. 'Απόκριιφον 'Ιωάννοιι 28, 14-15 (<<The Apocryphon of John [Π, 1, Ν, 1, and
BG 8502,2), introduced and transl. ΒΥ r. WIsse, ίη: The Nag Hammadi Ljbrary, J. Μ.
Robinson (ed.) (reνised edition. The difinitive new translatlon of the Gnostlc
ScήΡtures, complete ίη one volume) (San FrancIsco, 31988), σελ. 104-123, ιδιαιτ. σελ.

121. «Πίστις Σοφία», κεφ. 11-115,131 (336, ρ. 121 Schmidt-Till). Κλήμης 'Αλεξανδρεύς,

Θεοδότοιι έπιτομαί 76 (PG 9,693 C). Βλ επίσης Η. Jonas, The Gnostjc ReHgion, ό.π.,

σελ. 51-54. Κ Rudolph, Dje Gnosjs. Wesen und Geschjchte ejenr spiitantjken ReHgion,
3. durchgesehene und ergiinzte Auf1age (UTB, 1577) (Gottingen, 1990), σελ. 67' 76
79' 88-89' 97, 124' 126-127' 187-188' 196-197' 384-386. G. Filoramo, Α Hjstory of
Gnostjcism (transl. Α. AIcock) (Cambήdge, Ma - Oxford, 1994 [reΡήnt]),σελ 95' 107
108' 119-120. L.P. Culianu, «Feminine versus Masculine. The Sopia Myth and the
Οήgins of Feminism», ίη: H.G. Κippenberg (ed.), Struggles ofthe Gods. Papers ofthe
Gromngen Work Group for the Study of the History ofReilgions (Religion and Reason,
31) (Berlin - New York - Amsterdam, 1984, σελ. 64-98. Ι. Ρ. Couliano, The Τrβe of
Gnosjs. Gnostjc Mythology from Ear1y Christianjty to Modern NjhjHsm, ό.π., σελ. 62'
71' 75-76' 79' 79-80' 102-105' 100' 106-108' 111-113' 118' 137' 174-176' 180. Η. S.
Versnel, Ter Unus, ό.π., σελ 85-88. Σχετικά με την κυριαρχία αντίστοιχων αντιλήΦεων

στον Ερμητισμό, βλ Α. D. Nock, Conversjon, ό.π., σελ. 100-102, του ιδίου, «Early
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, π ' 'ζ δ' δ' "154 Ηκων απυρων που γνωρι ουν ι ιαιτερη ημοτικοτητα την εποχη αυτη .
Ίσιδα, όπως άλλωστε και πολλές από τις ανατολικές θεότητες της εποχής

βοηθούν τους πιστούς, που ανήκουν στον κύκλο της λατρε(ας τους, να απελευ

θερωθούν από την τυραννική ΚUΡιαρχ(α της τυφλής τύχης και θέτουν τέλος

στη μεταβολή, την περιπλάνηση και την αβεβαιότητα ποΙ) κυριαρχεί στη

ζωή τοuς155. Γι' cωτό το λόγο και η Ίσιδα διακηρύττει θριαμβεuτικά: «έΥώ
, ,. 'λ 156

τυραννων αρχαςκατε υσα» .

Gentile Christianity and Its Hellenistic Background», ίη: Essays οη Religion and the
An6ent World, selected and edited, with an Introduction, Bibliography of Nock's
writings, and indexes by Ζ. Stewart, τόμο Ι (Oxford, 1972), σελ. 49-133, ιδιαιτ. σελ. 128,
J. Ρ. Mahe, Hermes en Haute-Egypte. Les Textes Hermetiques de Nag Hammadi et
leurs parallels Grecs et Latins (Bibliotheques Coptede Nag Hammadi. Section:
«Textes», 3), τόμο Ι, (Quebec, 1978), σελ 38-41. G. Fowden, The Egyptian Hermes. Α
Historical Approach to the Late Antjqwty Wnd (Cambridge - New York - Port
Chester - Melbourne - Sydney, 1990 [reprint)), σελ. 78, 91-94' 109,119' 123-124. Ι.Ρ.

Couliano, «The Counterfeit Spirit ίn Manichaism:, ίn: Α. Van Tongerloo - S. Giversen
(eds.), Mamchmca Selecta. Stud.ies presented to ProI. J. Ries οη the Occasion οΓ his
seventieth Birthday (Mannichaean Studies, Ι) (Louvaίn-Lund, 1991), σελ. 53-58.
Copenhaver Br. Ρ. Hermetica. The Greek Corpus Hermeticum and the Latin Asc1epius
ιη a New English Translation, with Notes and Introduction (Cambridge, 1992), σελ.

114-118. J. Peste, The Poimandres Group in Corpus Hermeticum. Myth, Mysticism And
Gnosis in Late Antiqwty (Diss. Gotenborg, 2002), σελ. 101-102, 190-192.

154. Για τα κείμενα των λεγόμενων «Μαγικών Παπύρων» βλ. Η. D. Betz (ed.), The
Greek magica1 Papyri ιη Trans1atjon. Inc1uding the Demotic Spells, volume one: Texts
(Chicago - London, 21992). Βλ. επίσης ιδιαιτ. PGMI, 215-216: ύπεράσπισόν μου πασαν

ύπεροχ7ιν έξουσίας, δαίμονος άε[ρηου χαί [εημαρμέ-νης. ΧΙΙΙ 613' 635' 709.
155. Βλ. σχετικά Αρεταλογία Κύμης, στ. 55-56: <<'ΕΥώ τό ε[μαρμέ.νον νιχω έμου τό

είμαρμέ-νον άχούει». Πρβλ. Μ. Totti, Ausgewiihlte Texten, ό.π., σελ 1-4, ιδιαίτ. σελ 4,
αρ. 1α. Αρεταλογία «Κόρης Κόσμου», Μ. Totti, ό.π., σελ. 11-12, αρ. 3. Βλ. επίσης Η.

Jackson, «Κόρη Κόσμου. Isis, Pupil ofEye ofthe World» CE61 (19860,1216-135. Βλ
επίσης, J. Bergmann, «Ι overcome Fate, Fate Harkens to Me. Some Observations οη

Isis as a Goddess ofFate», ίη: Η. Ringren (ed.), Fatalistic Beliefs in Religion. Fo1klore
and Literatur (Stockholm, 1967), σελ. 35-51. F. Dunand, Le culte d'Isis dans 1e bassin
orienta1 de 1a Mediterranee (EPRO, 26) (Leiden, 1973), τομ. Ι, σελ. 92-94. τομ. ΠΙ, σελ

271-273. J. G. Griffiths, The Isis-Book, ό.π., σελ. 241-244. του ιδίου, «The Concept of
the Divine Judgement ίη the Mystery Religions», ίη: U. Bianchi - M.J. Vermaseren
(eds.), La soterio1ogia dei culti orientali, ό.π., σελ. 192-219, ιδιαίτ. σελ. 199-200. H.S.
Versnel, Ter Unus, ό.π., σελ. 44-49. Πρβλ. επίσης G. Ronchi, Lericon theonumon
rerumque sacrarum et divunarum ad Aegypto pertinentium quae in papyris ostracis
titulis graecis ό.π. latinisque in Aegypto repertis laudantur, τομ. I-V (Milano, 1974
1977), ιδιαίτ. τόμο V. 1977, ηο 1096 ('Ίσις ΆΥαθή Τύχη). L. Vidman, SIRIS, 412' 492'
634 (Ίσιτι5χη [Είσιτύχη] Ίσr;τύχη σώζουσα).

156. Βλ. Αρεταλογία Κύμης, στ. 3 πρβλ. Μ. Totti, Ausgewah1te Texte ό.π., σελ. 1,
αρ. 1α. Η. S. Versnel, Ter Unus, ό.π., σελ. 50-52.83-95.
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ΑντΙστοιχεςαντιλήΦειςσuναντοuμεκαι στο περιβάλλοντοu Μίθρα η λα

τρεία τοu οποtοu γνωρίζει ιδιαίτερη δημοτικότητα κατά τα αuτοκρατορικά

χρόνια. Ο Μιθρα'iσμός βρίσκει τοuς περισσότεροuς οπαδούς τοu ανάμεσα

στοuς στρατιώτεςτων ρωμαϊκών λεγεώνων. Το γεγονός αuτό σuντελεt στην

ιδιαίτερη απήχη τοu θεού στις επαρχίες ποu βρίσκονται στις εσχαστιές τοu

κράτοuς ή σε στρατόπεδατοu ρωμαϊκού στρατου, τα οποία βρίσκονταιuπάρ-
, , , ~, ~ , λ ' 157

XOUv σε χαιρια σημεια τοu απεραντοu OUtxOU uΙΚΤUΟU και στα ιμανια .
Εξαιτίας των ηρωϊκών τοu πράξεων είναι ο θεός - πρότuπο των στρατιωτών,

αλλά παράλληλα και αυτός ποu ανακοuφίζει και δίνει νόημα στην ταλαίπω

ρη και διαρκώς μετακινούμενη ζωή τοuς. Είναι ο «μεσίτης» ανάμεσα στον κό

σμο τοu σκότοuς και στον κόσμο τοu φωτός, ο οποίος αποκαλύπτει στοuς αν

θρώποuς το δρόμο της δικαιοσύνηςl58.

Ο παραπάνω χαρακτήρας τοu θεου ενισχύεται ακόμη περισσότερο με τη

σuνορομή της αστρολογίας, η οποία διαδραματίζει, ιδιαίτερα κατά την ύστε

ρη αρχαιότητα, σημαντικότατο ρόλο159. Κεντρικό σημείο αποτελεί η άνοδος

157. Οι στρατιώτεςαποτελοuν ένα ακόμη παράγονταδιάδοσης ξένων επιρροών στο πε

ριβάλλον της ρωμαϊκής πολιτείας. Η επίδραση αυτής της ομάδας είναι ιδιαίτερη στην περί

πτωση της λατρείας του «ανίκητου eεoU Μίθρα». Βλ. σχετικά R. Gordon, Mithraism and
Roman Society: Social Factors in the Explanation οΕ religious Change ίη the Roman
Empire», ReHgion 2 (1972), 92-121, του ιδίου, «Who worshipped Mithras»?, JRA 7
(1994), 459-574. Ρ. Beskow, «The Routes of Early ChήstίanίtΥ», ίη: J. Duchense
Guillemin (ed.), Etudes mithriaques. Actes du 2e congres internatjona1. Teheran, 1-8
septembre 1975 (Acta Iranica, 17. First Seήes [Actes de Congres]), 4 (Leiden, 1978),
σελ. 7-18' του ιδίου, «The Ρrοtοήum and the ΜΥsteήes of Mithras»> JMS ΠΙ, 1-2
(1980),1-18. R. Merkelbach, Mithras (Hain, 1984), σελ. 153-188. Μ. Clauss, Mithras.
Kult und Μίsteήes (Munchen, 1990), σελ. 42-50. του ιδίου, Cu1tores MjtJιrae. Die
Anhangerschaft des Mithras - Ku1tes (HABES, 10) (Stuttgart, 1992).

158. Βλ. σχετικά Πλοuταρχος, Περί 'Ίσιδος χαί Όσίριδος46.369Ε ... ούτος ουν έχά

λει τον μέν Ώρομάζην, τον δ' Άρειμάνιογ χαι προσαπεφαίνετο τον μέν έοιχέναι φωτι μάλιστα

των αισθητων, τον δ' εμπαλιν σχότ4.J χαι άΥνοίι,χ, μέσον δ' άμφοΤν τον MίθpΗV είναι' διο χαί Μί

θρην Πέρσαι τον μεσίτην όνομάζουσιν... Πρβλ. επίσης J. G. Griffiths (ed.), De Iside et
Osiride, ό.π., 474. J. Hani, La religion egyptienne dans 1a pensee de Plutarch (Lille,
1972), σελ. 341. R. Turcan, Mithras P1atonicus. Recherches sur l'HelJenisation
phBosophique de Mithra (EPRO, 47) (Leiden,1975), σελ. 14-22. Σχετικά με την έννοια

της «δικαιοπραξίας» στη λατρεία του Μίθρα βλ. Ιουστιν., Προς Τρύφωνα 'ΙοuδαΤον ΔιάλΟΥος

70,35 (PG 6, 640C): «πορευόμενονέν διxαισύvrιλαλoυvταεύθεΤαν όδόν, άνομίανχαι άδιχίαν

μισουντα, και τας χεΤρας άφωσιωμένονάπο δώρων, βαρύνων ώτα ϊνα μη άxoύσn, χρίσιν αδι

χον αίματος χαμμύων τους άφθαλμούς, ί'να μη ίου άδιχίαν». Πρβλ. επίσης R. Gordon,
«Mithraism and Roman Society», ό.π., σελ. 100, και ιδιαίτ. υποσ. 43. R. Merkelbach,
Mithras (Hain, 1984), σελ. 188-193. Ρ. Pachis, «The Cult of Mithras in Thessalonika»,
in: J.R.; Hinnells (ed.). Stuclies in Mithraism, ό.π., σελ. 229-255, ιδιαίτ. σελ. 252-253.

159. Βλ. W. Lentz, «Some peculiarites not hitherto fully understood of the
Mithraic Sanctuaήes and Representations», ίη: J.R. Hinnells (ed.), Mithraic Stud.ies

21
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του πιστού μέσω της μύησής του, στις επτά βαθμίδες της λατρευτικής ιεραρ

χίας η ψυχή του πιστού, ανάλογα, ανέρχεται οιαμέσοu των ε.πτά πλανητών

(ποu θεωρούνται ως χώρος της μεταβολής) στο χώρο των απλανών αστέ

ρων (ποu ταuτίζονται με την αιωνιότητα)160. Η ψuχή πρέπει να διαβεί, από

1:0 χώρο του ενός πλανήτη στον άλλο, οιαμέσοu μίας πύλης ή ενός σuνορια-
Ι Ι λ Ι Ι Ι Ι Ι ι Τ λ ι Ο ΜΙ

χου opιou ποu φu ασσονται αντιστοιχα απο ενα «αρχοντα»η« ε ωνια». ι-

θρας παρουσιάζεταιως «κοσμΟχΡάτωρ»εξαιτίας της απόλuτηςκαι αναητηςδύνα

μής του (mvictus deus) και ως ο κατεξοχήν ρuθμιστής τοu κοσμικού στερεώμα-

Proceemgs ofthe Fjrst Intenationa1 Congress ofM#hraic Stuι:Jies,τομ.Π (Manchester,
1975), σελ 358-377. R. L. Beck, «Cautes and Cautopates. Some Astronomical
Considerations», JMS 2 (1977), 1-17. το!) ιδίο!), «Interpreting the Ponza Zodiac Π»,

JMS Π, 2 (1978), 87-147. το!) ιδίο!), «Sette sfere, sette porte and the spring equinoxes
of A.D. 172 and 173», ίη: U. Bianchi (ed.), Mysteria Mithrae. Atti del Sewnario
Internazionale su 'La specificita. storico-reHgiosa dei misteri ι:Ji Mithra, con particolare
riferimento alle fonti docwnentarie di Roma e Ostia: Roma e Ostia 28-31 marzo 1978
ό.π., σελ 515-529. το!) ιδίο!), «Mithraism since F. Cumont», ANRW Π 17.4 (1984), σελ
2002-2115, ιδιαίτ. σελ. 2081-2083. το!) ιδίο!), «In the Place of Lion: Mithras ίη the
Tauroctony», ίη: J. R. Hinnels (ed.), Studies ιη Mithraism, ό.π., σελ 29-50. S. Insler,
«Α New Interpretation ofthe Bull-Slaying Motif», ίn: Μ.Β. Boer - Τ. Α. Edridge (eds.),
Hommasges a. Μ. J. Vermaseren, τομ. 2, (EPRO, 68) (Leiden, 1978), σελ 519-538. Α.
Bausani, «Notte sulla preistoria astronomica de1 mito di Mithra», ίη: U. Bianchi (ed.),
Mysteria Mjthrae, ό.π., σελ 503-513. Μ. Ρ. Speide1, Mjthras-Orion. Greek Hero and
Roman aιwy-god(EPRO,81) (Leiden, 1980). D. U1ansey, The Origins ofthe Mithraic
Mysteries,. ό.π., το\) ιδία\), «Mithras and the Hypercosmic Sun», ίη: J. R. Hinne1s (ed.),
Studies in Mithraism, ό.π., σελ. 257-264. J. D. North, «Astronomical Symb01ism ίη the
Mithraic Re1igion», Centaurus 33 (1990), 115-148. Ν. Μ. Swerdlow, «On the Cosmical
ΜΥsteήes ofMithras», CPh 86 (1991), 48-31. Ρ. Pachis, «Ugo Bianchi e il mitraismo»,
ίη: G. Casadio (a cura di), Ugo Bianchi. Una vita per 1a Storia delle Religioni
(Biblioteca di Storia delle Religion, 3) (Roma, 2002), σελ. 219-231, ιδιαιτ. σελ. 227
230.

160. Βλ. Πορφυριος, περί του Νυμφων αΙΙτΡου 22-25.29 (ε.κδ. Α. Nauck, 71-74.76
77) = 23-25.29 (Ικδ. Arethousa, σελ. 22-26.28). ΏριγΙνης, Kcι:τα Κέλσου 6,22 (ed. Μ.
Borett, Sources Chretiennes, 1967, τόμο ΠΙ, σε.λ 233). Πρβλ. επίσης, R. Turcan,
Mithras Platomcus. ό.π., σε.λ. 44-61. R. Beck, «Interpreting the Ponza Zodiac. Π», ό.π.

του ιδία\), Planetary Gods and Planetary Orders ΙΏ the Mysteries ofMjthras, ό.π., του

ιδίου, «Mithras ίη the Tauroctony», ό.Π. τα!) ιδίο!), «Ritual, Myth, Doctrine and
Initiation ίη the Mysteries of Mithras: New Evidence from a Cu1t Vesse1», JRS XC
(2000), 145-180. U. Bianchi, «Pr01egomena Π. The initiation's structure of the
Mithra's mysteries», ίη: idem (ed.), Mysteria Mithrae, ό.π., σελ. 31-60. το\) ιδίο\), «La
tipologia storica dei misteri di Mithra» σελ. 2116-2134, ιδιαιτ. σελ. 2118-2120. R.
Merkelbach, Weihegrade und Seelenlehre des Mithrasmysterien (Rheinsch 
Westfalische Akademie der Wissenschaften, Vortrage G 257) (Op1anden, 1982). το\) ι

δίο\), Mithras, ό.π., σε.λ. 77-133. Ι.Ρ. Couliano, «The Mithraic Ladder revisited», ίη:

J.R. Hinnells (ed.), Studies in Mithraism, ό.π., σε.λ. 75-91.
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161 Τ' θ' θ ' Χ ' , 'Μ 'τος . αuτοχρονα εωρειται ως ο εος ΤΟι) povou, ανωτερος απο τη Ι οφα και

κύριος των πλανητών. Ε(ναι ο θεός ΠΟι) βοηθά τοuς ανθρώποuς να διαβούν από τον

κόσμο της αβεβαιότητας και των διαρκών μεταβολών στο περιβάλλον της μακα

ρ(ας αιωνιότητας162. Το τελεuταεo φα(νεται ιδια(τερα στο κείμενο μιας επιγραφής

ΠΟι) αποκαλύφθηκε στο Μιθρα(ο (στην περιοχή Walbrook) ΤΟι) Λονδ(νοΙ) όποΙ)

'ζ θ ' δ' ζ' λ' θ' 163χαρακτηρι εται ως ο εος «ποΙ) ινει ωη στοuς περιπ ανωμενοuςαν ρωποuς» .

161. Βλ σχε-τιχά CIMRI 860' Π 1472' 1972. R.L. Beck, P1anetmy Gods and P1anetmy
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