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ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΙΣ ΠΑΧΗΣ

Κά-&ε ιστορική περίοδος αποτελεί πραγματική πρόκληση για το σύΎ

χΡονο ερευνητή και η μελέη της είναι ιδιαίτερα 'Dελκτική, αφού μας επι

τρέπει να γνωρίσουμε τον πολιτισμό και τον τρόπο σκέψης των αν-Dρώπων

άλλων εποχών. Από την άλλη πλευρά όμως εγκυμονεί σΟbαρούς κινδύνους,

οι οποίοι προέρχονται από τη δημιουργία λαν-&ασμένων εντυπώσεων χαι

συμπερασμάτων που αποπροσανατολίζουν τον αρχικό σκοπό της έρευνας.

Ο κίνδυνος υπο'χρεώνει το μελετητή να στηριζει την έρευνά του σε μια ορ

-&ή και ιδιαίτερα προσεχτική τακτική, ώστε να κατορ-Dώσει να ξεπεράσει

τα εμπόδια που δημιουργούνται από λαν-&ασμένες επιλογές και να σχημ.α

τίσει ταυτόχρονα, μια όσο το δυνατόν, πιο ολοκληρωμένη εικόνα για την

εΠΟΧ'ή που μελετά.

Προϋπό-Dεση της έρευνας αποτελεί η ορ-&ή αξιοποίηση των παραγόντων

που διαμορφι;Ινουν κά-Dε εποχή. Η έρευνα όμως -Da είναι ελλιπής, αν δε

ληφ-&ούν υπόψη τόσο το «πνεύμα της εποχής» όσο και οι συν-θήκες που το

1. Γνώρισα για πρώτη φορά τον Κα-θηγητή Ι'ρ. Δ. 7.ιάχα, ως δευτεροετής φοιτητής του

Τμ:ηματος Θεολογίας, το Μάρτω του 1977, στο πλαiσια τω επι.λεγομένου μα·3·ηματος,

όταν ανέλαbε για πρώτη φορά επισήμως ωςΈκτακτος Κα,υηγητ-ηςτο μά,')-ημα της Θρη

σκειολογίας. Από την πριίπη στιγμή ένοιωσα ότι ο νέος σ.υτός Κα·3ηγητής διακατεχό

ταν από ένα υπέμετρο πά-θος για το αντικείμενο που υπηρετούσε, το οποίο έδειχνε κατά

τη διάρκεια των μα·9ημάτων, αλλά χαι των συζητ·ησεων που είχε με όλους τους φοιτη

τές της Σχολής. Το γεγονός αυτό έ,')εσε τις bάσεις για την έναρξη μιας συνεΡγασία.ς, ~

οποία συνέbαλε στην περαιτέρω ενασχόλησή μου με το δαιδαλι;Ιδη κόσμο της ·Uρησκειο

λογικής έρευνας. Από τότε, εδώ χαι ΤΡ'.άντα χρόνια περίπου, ακολου-θούμε μια πορεία

Δασκάλου και Ιλα,')ητ·η. Τπό Τη'l διαρκή κα-θοδήγησή του μυΎ;'')ηχα στο bα·3ύτεΡΟ νόημα

του γνωστικού αντιχειμένου της Θρησκειολογίαςμε γνιίψονα την πολυμέρεια και την

ανάπτυξη φιλίας και κοινωνίας.



2. Βλ σχετιχά L. Η. Martin, He/Jenistic RCfjgiOΙ1S. Απ [ntroduction, Oxford, 1987 =του
ιδίου, Θρησχειες της ελληνιστικής εποχής (μετ. Δ. Ξυγαλατάς. Επιμ. _ Προλ Π. ΙΙα
χής), Θεσσαλονίχη, 2004c. Π. Παχής, «Η έννοια της περιπλάνησης χατά τη διάρχεια
των ελληνιστιχιι'Jν χρόνων», ΕΕΘΣ (Ν.Σ., Τμήμα Θεολογίας), 12 (2002), σελ 273
323. του ίδιου, Ισις [(αρποτόχος, τομ. Ι: ΟΙκουμένη. Προλεγόμενα στον συγχρητισμό
των ελληνιστιΧών χρόνων, Θεσσαλονίκη, 2003.

δημιουργούν. Μόνο με 6άση αυτές τις προϋπο-Θέσεις ο ερευνητής έχει τη
δυνατότητα να διεισδύσει στο πεΡΙbάλλον των απομακρυσμένων /ρονικά
εποχών και να το κατανοήσει.

Τα παραπάνω ισχύουν για κά.(!ε ιστορική περίοδος επομένως και για
τους Ελληνιστικούς χρόνους, οι οποίοι αποτελούν μια ιδιαίτερα σύν-Θετη
και πολύπλευρη χρονική περίοδο. Οι -Θρησκευτικές εκδηλ(;"σεις των αν
-ΘρtJ)πων της ελληνιστικής εποχής υπόκεινται σε διαρκή μεταbολή και με
ταμόρφωση, όπως και η ίδια η εποχή, η οποία διαρκώς μετασχηματι'ζεται
στον επιστημονικό, η-Θικό και -Θρησκευτικό τομέα. Τα μέρη συν-Θέτουν το
όλο και συναποτελούν για τους σύγχρονους ερευνητές μια πολυπρόσωπη
εικόνα που ανταποκρίνεται στο\} οικουμενικό Λαι συγκρητιστικό χαρακτή
ρα του ελληνιστικού κόσμου. Κατά την ελληνιστική εποχή διαδίδονται
πολλές λατρείες της Ανατολής, οι οποίες συνδέονται με την ελληνική
γλώσσα, τον επιστημονικό και αστρονομικό οικουμενισμό, το πολιτικό και
οικουμενικό κοσμοείδωλο των Επιγόνων και αργότερα των Ρωμαίων αυ
τοκρατόρων και κυρίως με την κίνηση και τη διαρκή μετανάστευση των
αν-θρώπων από το ένα μέρος της οικουμένης στο άλλο 2. Ανάμεσά τους συ
γκαταλέγονται η λατρεία της 'Ισιδας και του Σάραπι, της Κυbέλης και του
Άττι, του Άδωνι, του Mi-Θρα και του μικρασιατικού -θεού Μηνός και οι
μυστικές/μυστηριακές λατρείες (Ελευσίνα, Κάbειροι, Διόνυσος) που ανα
πτύχ-θηκαν στον αρχαιοελληνικό ΧtJψο ως εναλλακτικός τρόπος -θρησκευ
τικότητας των Ελλήνων. Αξι'ζει να τονίσουμε ότι δεν διακρίνονται όλες οι
λατρείες από το μυστικό ή μυστηριακό χαρακτήρα τους και στο νέο χώρο
μετεγκατάστασής τους.

Οι παραπάνω λατρείες, ελκυστικές και εΠΙbλητικές σε σχέση με την
παραδοσιακή -θρησκεία του αρχαιοελληνικού και ρωμαϊκού κόσμου, προ
σΦέρουν ιδιαίτερες εμπειρίες με τις πολυτελείς τελετές, τις ασκητικές δο
κιμασίες και τους πολύπλοκους κανόνες τελετουργικών κα-θαρμών. 'Εχου
με μια πλημμυρίδα ανατολικών λατρευτικών εκδηλώσεων με ένα ιδιόμορ
φο -θρησκευτικο-πολιτικό τρόπο που είναι ίδιος του χώρου προέλευσής
τους. Ο κόσμος της Ανατολής με το φανταχτερό τρόπο έκφρασής του συ-
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3. AgJaop/lamus: sIvc, De tJleoJogiae ιnysticae Graecoruιn causis Jiόl'ί tl'es, Bde Ι -Ι!,

KOnigsbeIg 182Ω.

/ι. Fr. Cumont, Textes et MonUl11cl1ts Figures l'cJatίis aux Mysteres de MitJJTa, publient

avec une IntrυductIon CI'itique, vols Ι-Ι!, Bι-uxel!es 18UG-189o. Βλ επίσης C. Bonnet

- Andr. Motte (eds.), Le.s syncnitisιnes ReJigjcux dal1s Je Monde Medilerraneen ΑΩΙί

que. Acte.s du CoJJoque [nteΓnati01JaJ el1 l' honneul' dcv Fr. Cuιnont a]' occasion an
l1iveTsaIre de sa morI, ROI1Je, AcadenιIa beJgica, 25-27 settcl11bTc 1997, BruxelJes

Rorne, 1U9U, σελ 7- υ:ι. G. Casadio, «Franz Cumunl, I1istoI'ien des I'eligions et citoyen

du monde», ίn: Ν. Blanc-Andr. Bυisson (eds.), lιnago AntiquItatis. ReJigions et lco
πομaΡJιΙes du JnolJde Ronιain. MeJange.s of[erls a R. Turt'an (De l'ArclJeologie iι

l'HistoiI'e), Paris, 1U9%, σελ 161-165.
5. R. Reitzenstein, HellenIstiscJJe MysterIenΓeJigIonel1, iJ1Te vωndgedanken und '..γίΓ

kIIngen, Leipzig ~1 927 (I'epI'. NachdI'uck DaI'mstdt 1980).

Η ιστορία της έρευνας των 8ρησχε!ών της ελληνιστιΧήςεποχής

ναγων(ζεται τον παραδοσιακό ελληνορωμα'ίκότρόπο ζωής. Πολλές φορές ο ι

νέες αντιλήψεις 6ασ(ζονται σε -ήδη προϋπάρχουσες πcφαδοσιακές απόψεις.

Σε αυτό διαδραματιζει καταλυτικό ρόλο η επίδραση της λεγόμενης inter

pretatio Graeca: οι -θρησκείες του Μεσογειακού χώρου, που χαρακτηριζο

νται ως "εSνικές", διακρίνονται για την αυστηρή τους προσκόλληση στην

παράδοση, και γι' αυτό μια ξένη λατρεία ή ένα ολόκληρο &ρησκευτικό σύ

στημα γίνεται αποδεκτό αφού πρώτα xaSapSEi.

1. Η παράδοση στη μ.ελέτη των ()ρησχειών της ελληνορωμ.αϊΧής εποχής.

Η μελέτη των ελληνιστικών Sρησκειών χαι λατρειών προσέλχ.υσε ήδΎ)

από τις αρχές του 190υ αιώνα το ενδιαΦέρον των ερευνητών. Ο πρώτος που

συλλέγει μαρτυρίες σχετικά με τις αρχαιοελληνικές μυστηριακές λατρείες

είναι ο Ch. Α. Lobeck:J. Το "πνεύμα της εποχ'ής" συμbάλλει στην αύξηση

του ενδ ιcι:Φέρoντoς. Ανάμεσα στους ερευνητές πρωτοστατε ί ο Βέλγος F.
Cumont, ο οποίος στα τέλη αυτού του αιώνα εκδίδει ένα δίτομο έργο, σ'τΟ

οποίο ασχολείται με τη μελέτη της λατρείας του MίSpα
1Ι

• Η μεγαλύτερη

ώSηση, όμως, δίνεται από τον ίδιο ερευνητή και τον R. Reitzenstein κα'τά

τη διάρκεια του :'200ύ αιώνα5 . Οι μελέτες τους σηματοδοτούν την έναρ1;η

της νέας εποχής όσον αφορά τη μελέτη των Sρησκειών των ελληνιστικών

χρόνων. Το ενδιαΦέρον των ερευνητών δεν είναι άμοιρο των ιστορικών δε

δομένων, τα οποία σχετιζονται με την ανακάλυψη νέων χωρών και χαρα

κτηρι'ζουν το συνολι((ό ευρωπαϊκό τρόπο σκέψης. Συναντάται για ακόμ.η

μια φορά ο κόσμος της Ανατολής με τον κόσμο της Δύσης, μ.έσω των α

ποικιοκρατικών τάσεων της εποχής, με αποτέλεσμ.α να κορυΦω.iJεί, ιδιαί-
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6. Σχετικά με το πνεύμα του «Οριενταλισμού» βλ Ε. w. Said, Orientalisιn, New Tork,
1979. Του ιδίου, Cultul"e and Impel"ialisιn, New 1Όrk, 1993. R. Τ. McCutcheon,
Manufacturing Religion. TIIe discourse οπ sui Genel"is Religion and tlle Poitics of

NostalgIa, New Tork-Oxford, 1997, σελ 136-137. 16:'<-163.188-191.
7. Για τι.ς σχέσεις Ανατολής-Δύσης και τη -8έση της Θρησκειολογίας 6λ R. Τ.

McCtItc!leon, Manufactul"ing Religion, ό. Π., 158-·191.

8. Το κείμ.ενο αυτό δημ.οσιεύτηκε στο πλαίσιο των λεγόμ.ενων «ελληνικό)ν Μαγικών Πα

πυρ ων» και χαρακτηριζεται και ως «Πάπυρος των Παρισίων», ΡΟΜ ιν, 475-82!1. Βλ
σχετικά Η. D. Betz (ed.), TJle Greek Magica! Papyri ίπ Tl"anslation, ίπc!udίιιg t!le

Detnotic Spel!s, νοl. Ι: Texts, Chicago 119V2 (198U), σελ 48-54.
!Ί. (llΓSg. νοπ Utιo WeίΠΓiC]1), ΒeΓliπ/LeiΡΖίg :11923/(repr. Stuttgart, l(Jl)(). Αντωετη

άποψη εχφράζει ο F. Cumollt, «υπ Jivre nouveau slIr la ιituΓgίe paienne», Revue de!'

lnslitutepllblie en Be!giqlIe 47 (1904),1-10. Βλ επίσης R. Beck,« Mithraism since
Franz CLImont», ANRW Η 17, '{ (1984), σελ 2002-211f\ ιδιαιτ. σελ 2050-2051.

ΊΌυ ιδίου, TJle Religio11 of Mlt!ITas ClIlt ί11 t!Je RoιnllH EmpiTe. Mysteries of t!Ie υιι

conqIIe.sted SllJl, Oxfol"d, 200U, σελ /14, αρ. 3. Βλ επίσης J. Sle\vaι-dson - Ε. SaLInders,
«Reflections υπ tl1e Mithraic Liturgy», in: S. Ιaeιιchιi (ed.), MiC!llBism ίπ Ostia. My.s-

τφα κατά τη διάρκεια του 190υ αΙC;Jνα, ανάμεσα στους δύο κόσμους το δι

πόλο "εμείς" καΙ, οι, "άλλοι". Ι Ι συγκεκριμένη ιστορική πραγματικότητα

οδηγεί στην έξαρση του "Οριενταλισμού".Ο Τα παραπάνω δεδομένα δίνουν

αφορμ ή σε πολλούς εκπροσώπους του ευρωπα·ίκού πνεύμα'ως να συγκρί

νουν τις δύο εποχές, χωρίς να λαμbάνουν όμως υπόψη τους τις διαΦορές που

υπάρχουν ανάμεσα σε μια παραδοσιακή και μια μοντέρνα κοινωνία. Η τα

κτική τους μπορεί να ερμηνευ.l)εί από την ιδιαίτερη γοητεία που ασκεί α

νέκα.l)εν ο κόσμος της Ανατολής - ex Orienle Lux - για πολλούς και δια

Φόρους λόγους (πολιτικούς, οικονομικούς, .ι)ρησκευτικούς κλπ), στους κα

τοίκους της Δύσης. Κά-Θε φορά που ο άψ3ρωπος της Δύσης νοιώ-Θει ανή

μπορος να "λύσει" τα τρέχοντα ΠΡΟbλήματα που τον απασχολούν, κατα

φεύγεl' στη σοΦία της Ανατολής, με αποτέλσμα να οξύνει την αντιπαρά{1ε-
~, , 7

ση των ουο κοσμων .
Η έρευνα των ελληνιστικών .ι)ρησκειών και λατρειών bρίσκει πρόσφο

ρο έδαφος, ήδη από τις αρχές του 200ύ αιώνα, στις μελέτες πολλών γερμα

νών φιλολόγων. Ιδανικός χώρος δημοσίευσής τους αποτελεί για τα δεδομέ

να της εποχής η σειρά ReJigionsgesc}JicJJl1iche Versuche und Vorar
beilen (στο εξής, RGVV) που εγκαινιάζεται το 1903 από τον Albert
Dieterich και τον Richard W ίinsch. Καταλυτική σημασία στην έρευνα

των παραπάνω λατρειών αποτελεί η δημοσίευση ενός παπύρου της ύστε

ρης αρχαιότητας (!ίος μΧ. αιώνας)8 από τον Albert Dieterich με τίτλο

Eine MilhrasJilU1gie'J. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι η

443Η ιστορια της έρευνας των .()ρησκειών της ελληνιστικής εποχής

tel"Y Religion and ClITIstIanIty ίπ the Al1cient POl"t of Roine (Pref. G. Becatti) (Ger
nett TI1eological Sιudies, 1), NOΓt]1western U.P., 1967, σελ 67-84. Μ. Simon, "Sur
une formule ΙίtuΓgίque mitlHiaque», RHPIIR 56 (1973), 277-':1.88. R. Turcan, «Note

sur la! iιurgie mithriaque», RHR 194 (Ι 978b), 147-157.
10. Σχετικά μ.ε τους «Ελληνικούς Μαγικοuς Παπύρους» {)λ. Κ. ΡΓeίsendanΖ (ed.), Papyri

GΓaecaeMagicae (PGM), Bde Ι-Η, Leipzig, J3el"lin, 1928-31 (SιultgaΓt, 21973-1\:)74).

Η. D. Betz (ed.), The GΓeck Magica! Papyri ίπ Tl"aIIs!atioII, ό.π. Πρι)λ. επίσης W. S.
ΒΓasΙΙ11ear, «The Greek Magical Papyri. Αη Introduction and Survey; Annotated Bib

liogrnp11Y (1928-199/1), ANRW Η 18,5 (1995), σελ 3380-3684. Πρ6λ επίσης R.
Merkelbach- Μ. Toltί, ABRASAX. Allsgetviίlllle ΡaΡμί Γcιigiϋseπ llnd lnagischel1

InJla!ls, νοl. Ι: Gebete (Abl1andlungen der Rheinisch-WestΓaliscl1cnAkademie de!"
Wissensc!laften, Sondeneihe. Papyrologica Coloniensia 17.1), Uplanden, 1990. Των

ιδίων, ABRASAX. Allsgewii!J!te PapYl} re!igίOseII uIId ll1agiscllel1 III!Ja!ts, νοΙ. 1: Ge
bele (Fol"tselzung) (Abl1andllIngen del" Rlleinisc]1-'vVestfiilisC!1en Akademie dCl" Wis
senschaften, Sondeneil1e. Papyrologica Coloniensia 17. 2), OpIanden, 199 Ι R. Mer
kelbach (ed.), ABRASAX. Allsgewiί!JltePapYl"i Γe!ίgίϋscπ und IJlagisc!lcn lnhalts, νοl.

3: Zwei Gl"iec/Iisc/I-AgypIisclIe Wei!)ezeJ"eιnoιIien (Die Leidel1eJ· We!tsc/ιϋΡfU1Jg- Die
Psai Litul"gie) (Abhandlungen der Rheinisch-WestfaJisclten Akademie del" Wissen
schaften, Sonderreihe. Papyrologica Coloniensia, 17, 3), Oplanden, 1992.

έρευνά του σχετίζεται με τον τρόπο σκεψης των εκπροσώπων της λεγόμε

νης «ΘρησκεΙΟ·ίστορικήςΣχολής". Ο ερευνητής {1εωρεί το έργο αυτό ως ένα

αδιαμ.φισbήτητο τεκμήριο του τυπl,κού της λατρείας του Μί.9ρα, εξαιτίας

της προσΦώνησης του .9εού, στον πρόλογο αυτού του κεψένου. Η σTl:ου

δαιότητα του σύμφωνα με την άποψή του, έγκειται στο γεγονός ότι είναι

δυνατή, μέσω αυτού του κειμένου, η αποκρυπτογράφηση όχι μόνο της συ

νολικής δομής αυτής της λατρείας, αλλά και του συνολικού κοσμοειδώλου

της ελληνορωμα·ίκής εποχής. Η σύνδεσ'~ του με το περΙbάλλον της λατρεί

ας και η ένταξ·~ του στα ιερά κείμενα αποτέλεσε, ήδη από την εποχή της

έκδoσ'~ς του μέχρι και σήμερα, αντικείμενο διαρκών κριτικών και αμφι

σbητήσεων από μέρους των εΧΠΡοσC;)πων της διε.9νούς επιστημονικής xoI,
νότητας. Οι σύγχρονοι ερευνητές της λατρείας του Μί-&ρα -Θεωρούν ότι δεν

υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στη λατρεία του .ι)εού και στο συγκεκριμένο

κείμενο και το εντάσουν στους λεγόμενους «Μαγικούς Παπύρους", οι οποί

οι συμbάλλουν στην κατανόηση της .9ρησκευτικότητας και των πρακτι

κών των αν-Θρώπων στην ύστερη αρχαιότητα 10. Ένας από τους σύγχρονους

ερευνητές που ασχολείται με τη μετάφραση και τον υπομνηματισμό αυτού
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. . Η D Β 11του κειμενου, ειναι ο . . etz .

Ο J. G. FI"azer, είναι ο ερευνητής που συνετέλεσε στην εντονότερη με
λέτη των ελληνιστικών -Θρησκειών. Θεωρείται ως γνήσιος απρόσωπος
της bιχτωριανής εποχής χαι του συνολικού τρόπου σκέψης που κυριαρχεί
στην Ευρώπη του 190υ αιώνα. Το συνολικό του έργο συνδέεται με τις -Θε
ωρίες για την προέλευση της -Θρησκείας που κυριαρχούν στο χώρο της έ
ρευνας κατά τη διάρκεια του 190υ και μέχρι τα μέσα του 200ύ αιώνα Ι2. Το

όνομά του σχετίζεται με τη δι.ατύπωση της λεγόμενης -&εωρίας του "Παν
δυναμισμού" (ή Μαγισμού) και διατυπώνεται στο μνημειώδες έργο του
T1Je Golden Bough (Ο Χρυσός Κλώνος) 13. Μέρος αυτής της μελέτης απο
τελεί η ενασχόλησή του με τους μύ-Θους και τις λατρείες -&εοτήτων από το
χ(;;ρο της Ανατολής (Άδωνις,'Άττις, 'Οσιρις) που γνωριζουν ιδιαίτερη α
νάπτυξη στα ελληνιστικά χρόνια. Οι -&έσεις του ερευνητή αυτού παρουσιά
ζονται ολοκληρωμένες στην τρίτη έκδοση του έργου που κυκλοφορεί το
1906-191514. Την εποχή αυτή ανακαλύπτονται νέα κείμενα και αρχαιο-

11. (ed. and translation), The MitlJ,as Litu,gy: Text, T,ansJatIon, and CοmmentaΓΥ
(Studien und Texte zu Antike und Christenturn, 18), Tίibingen 2003. Του ιδίου, Got

tesbegegnung und ΜensclιweΓduπg.ΖυΓ ΓelίίgοπsgescJιίchtlίcJιcnund tJJeologisclJen
Bedeutung deL" 'ΜίtJι,asJίtuΓgίe' (ΡΟΜ /V, ·~75-820) (Hans-Leiιzrnann-Vorlesungen,.
6), BerJin-New YUI'k, 2001. Βλ. επίσης Μ. W. Meyer, T1Je 'ΜίtJΙΓas' LiΙIIIgy, MissolIla
Montana, 1Η76.

12. Σχετικά με τον J. G. Frazel" και τον τρόπο σκέψης της εποχής του bλo Roben Acker
rnan,1. G. F,aze,. His Life and WOTk, Cambridge, 1987.

13. Σχετικά με τη -&εωρία του «ΠανδυναμισμΟύ» (<<Δυναμισμού») bλo Γρ. Δ. Ζιάκας, Θρη
σκεΙIΧ και πολιτισμός των προϊστορικών κοινων(ύΥΥ ΚIΧΙ των αρχαιων λαών, τεύχος Α;
Θεσσαλονίκη 2002, σελ 115-118. W. Braun - R. McCutcheon- (eds.), Gulde Ιο tlJe
Study of RCligion, London-Nev.' Y'ork, ;(UOO, σελ 155-167, ιδιαιτ. σελ 157-15Η = των
ιδίων, ΕγχειΡιδισ ΘρησκειολΟΥιας (μετ. Δ. ΞυΥαλατάς. CΠΙbλ n. Παχής), θεσσαλονίκη,
2003, σελ 256-274, ιδι.αιτ. σελ 259-262.

14. Το συγκεκρι.μένο έργο Υνωρι'ζει μια σειρά επανεκδόσεων γεγονός που αποδεικνύει το
ιδιαίτερο ενδιαΦέρον για τα δεδομένα της εποχής του, Βλ σχετικά J. G. Fnιzer, The

(jolden Bougll. Α Study 111 Magic and Religlon, νols. Ι-Η, London, 1890. του ιδίου,
TlJe Golden Bough, ό. π., Vols Ι-ΙΗ, London, ~1900. του ιδίου, T11e Golden BouglJ, ό.
π., νoIs. ι-χ!!, Londol1, :/1906-1015. Του ιδίου, T/Je Goldcn Bough, ό. π., Abridged

.tdίtiOl1 1 νolurne, London, 1922. Του ι.δίου, The Golden Bougll, ό. π., Afte,malll. Α
SuppleInent Ιο Golden Bough, London, 1937. J. G. Frazer, The Goldcn Boug/J, ό. π.
New AbIidged Edition, edited by R. FraseΓ, Oxford, 19911. Βλ επίσης J. G. Frazer, Ο
Χρυσός ΚλιVνος. Μελέτες Υια π; ΜαΥεια χαι τη Θρησκεια (μετ Μπ. Μπικάκη. Επιμ.
n. Καρματζός), τομ. 1-//, Α-&ήνα, lU9U-HJ$J!!. L. Wittgesteil1, Γλώσσα, μαΥεια, τελε
τουΡΥια (εισαγ., μεταφρ., σχόλ Κ. Μ. Κωbαίος), Ai.ιήνα, 1990.

15. ΟΓίgiπe de tOllS les culles ou, Relίgion unίVCΓseΙΙe, Paris 17$14-1795. ΠΡbλ επίσης J.
Ζ. Smith, DΓudgeΓΥ DiviIJe, LOl1don 1990, σελ 29-33. 87-88. G. Casadio, "The Fail
ing Male God: EmascuJation, DearJl al1d Other Accidents Ιπ the ancIent Mediterra

nean WorId", NUl11el1 50 (2Ο03), 231-~68, ιδιαιτ. σελ 233.

10. Βλ J. Ζ. SrniIh, Dωdge'Υ DίviIJe, ό.π., σελ 29-33.
17. Βλ T1Je GoldeIJ Bough, ό. π, νols. ι-χ!!, L()l1don, 3Η)()6-1915 (repr. 1925. 1935.

1951. 19(0), ιδιαιτ. νο!. ιν 3: T1Je Dying God, LOl1don, 1912. v()!s V-VI, 1-2:

Adonis, Attis, ΟsίΓίs, ΙΟl1dΟl1, 10'14. Βλ επίσης J. Ζ. Smith, Vωdgeι-Υ DίvίJJe, Lon
don 199(), σελ 90-95. Του ίδίου, "W11en tlle Bough Breaks", ίη: του ιδίου, Map is ποΙ

ΤeπίΙΟι-Υ, Studies ίπ tllC ΗίstοΓΥ of Religion, Chicago-Lol1don, 1993a, σελ 208-:23Ό.

18. J. Ζ. Smith, «Dying al1d Rising Gods», ίl1: Μ. EIIade (ed.), The El1cyclopedίaof Rc
liglOIJ,Iι (1987), 521-5~6.

19. Σχετικά με το έργο και τη με.ΙJοδολογία του W. WiIhelm που μελετά τους πολιτισμούς

που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των αyρoτικιJ)ν οικονομιών και επηρεάζει αποφασι.στι

κά το συνολικό τρόπο σκέψης της εποχής του bλo W. Manl1haI'dr, WaJd - UIld Feld

kulte, 2 Bde, Darmstadt, 1963 (repr. 1875-1877). C. W, '1011 Sydow, «T11e Mannllard
tlal1 TheorIes about tI1e Last Sheaf al1d the Ferll1ity Demorns [ιοrn Modern Critica!
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λογικά μνημεία, που σχετίζονται με τις -Ορησκευτι.κέςαντιλήψεις του χό

σμου της Ανατολής και ενισχύουνακόμη περισσότεροτις -&έσεις του.

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναΦέρουμε ότι ο πρώτος που ασχολείται

στα τέλη του 180υ αιώνα με τη μελέτη των λατρειών αυτών είναι ο

ChaIles- Franςοis Dupuis IG, ο οποίος ερμηνεύει για πρώτη φορά τις -&εό

τητες Άττι, Άοωνι, Όσιρι, Ταμούζ, Διόνυσο και Μωρα ως -&εότητες που

σχετίζονται με το "πά-θος" χαι τις ταυτίζει με τον Ήλιο 10. Ο 1. G. Frazer
ακολου-Θεί, όμως, μια εντελώς διαφορετικ'ή τακτική σε σχέση με τη μελέ

τη αυτών των -θεοτήτων, που αποτυπώνεταΙ.στη δομή του συγκεκριμένου

έργου, η οποία bασίζεται σε δύο ερμηνείες: την ευημεριστικήκαι τη φυσιο

κρατικ'ή17. Η πριότη εστιάζεται στη μορΦ'ή του ιερού bασιλιά, ο οποίος ·3υ

σιάζεται προς όφελος της κοινότητάς του κά·3ε φορά που τα μέλη της α

ντιμετωπίζουν πρobλήματα εΠΙbίωσης εξαιτίας αντίξοων καιρικών συν-Dη

xC;)v (π.χ. ξηρασίας). Η συγκεκριμένη τακτική συντελεί στην ένταξή τους

στον κύκλο των -θεοτήτων που σχετίζονται με τις εναλλαγές της Φύσης

κατά τη διάρκεια του εποχιακού κύκλου 18. Οι μεταbολές αυτές σχετίζονται

με το "πά-&ος", όπως αποτυπώνεται στους μύ-Θους τους, με αποτέλεσμα να

χαρακτηρίζονται ως "-θεότητες που πε-&αίνουν χαι ανασταίνονται". Οι α

ντιλήψεις αυτές αποτελούν συνεχτικό κρίκο με τη δεύ-ι:ερη ερμηνευτιχή

πρόταση του ίδιου ερευνητή που σχετίζεται άμεσα με τα δεδομένα της

«φυσιοκρατικής -Θεωρίας» χαι bασίζεται στο έργο του γερμανού ερευνητή

W. Wilhelm Ju. Η άποψη του J. G. FrazeI" bρίσκει πολλούς υποστηρικτές,
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ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου αλλά και μετά τον Β' Πα
γκόσμιο πόλεμο. Αναμεσά τους συγκαταλέγονται οι F. Cumon t20, R. Pet
tazoni

2
" R. de Vaux~~, και Κ. Prίimmi3. Ο τελευταίοςεντάσσει στο κύκλο

αυτών των -&εοτ·ητων και τον Μί·&ρα. Στους υποστηρικτέςτους συγκατα

λέγονται και οι οπαδοί της λεγόμενης "Σχολής του Cambridge" (Jane Ε.

Harisson, Gilbert Murray, Francis Μ. ConfoId, Arhur Β. Cook), οι οποί

οι συνδέουν στην έρευνά τους την κατηγορία "των .[)εοτήτων που πε.[)αί
νουν και ανασταίνονται"με τον (ενιαύσιο) δαίμονα της bλάστησης24,

Αντί-Θετη μέ-&οδο ακολου.[)ούν οι Η. I<'rankfort 25, Ρ, Lambrects2G, Α.

Brelich
27

, U. Bianchi
28

, C. Colpe29, W. Burkert 30 και J. Ζ. Smiih3f. Ιδιαί-

Point of Vie\I'", rolk1ore 45 (1934), 291-309 = του ιδίου, Selected Papers οη Fo1k

lore, Copenhagen 1948. ΠΡbλ επίσης Chr. GrotanelIi, «Agriculιure", ίπ: Μ. Eliade
(ed.), T1ιe Encyc10pedia of Religions, 1'01'] (1987), σελ 139-149.

20. Les re1igions orlenta1es daJls 1e paganisme romΒίη, Paris, 1906 (41929).

2'1. Ι Misteri: saggio di ιιηΒ teoria storico-religiosa, BoJogna, 1924 (rist. Cosenza, 1997).
22. «Sur queJques rapports entre Adonis et Osiris", RB ΧΙ!! (1933), 31-56.

23. «Die Engesta/t des orientaJίschen Vegetationsheros der heIIenistisch-rbmischen
Zeit», ΖΚΠI 58 (1934), ·~63-502. Του ιδίου, «Mysteres», Ιπ: Ι. Pibot-A. Κ. Ρτϋωω,

DJclίonnairede la Bible, SlΙPPI. Fasc. ΧΧΧ, Paris, 1956, στηλ 10-173. Του ιδίου, «]
cosiddetti «dei ωοτΙί e rIsoJ'tί» nelJ' Ellenismo", GregorJantlm 39 (1958), 41-43\:!. Βλ.

επίσης J. Leipoldt, Sterbende tlnd atlferstellende Gotter, Leipzig, 1923.

24. Σχετικά με τη «Σχολή" αυτή bλ R. Α. Segal (ed.), TJle Myth and Rittlal Theory. Αη
Antho1ogy,OxforcI, 1998, σελ 54- 82. Ε. Δ. Καρακάντζα, Αρχαιίιι Ελλψικοι'μύ-80Ι. Ο

&ωρητιχός λόγος για τη Φύση χαι την εΡμ.ψεΙα τους (προλογ. σημείωμα Δ. Ι. Ιακώb)
(Επιστήμες Έμείς χαι οι Αρχαίοι), Θεσσαλονίχη, 2003, σελ 79-96. Βλ επίσης R.

ScJllesier, «ProlegonleIla Ζυ Jane Harrisons DelIιung der antiken griecJ1iscJlen ReJigi

011», ίη: Η. Ο. Kippenberg-Br. Luchesi (ed.), RelJgionswissenschaft tlnd Ktl1ttlTkritik,
Marburg, 1!J91, 193-:;<'35. R. Ackermann, TJ1e Myth of Rittlal Schooi. 1. G. FTazeT
and t11e Cambridge Ritua1ist.>, New York, 2002.

:;<'5. «The Dying God", JWCI 21 (1958), Ι Lj 1-151.

2U. «Cybele diνinite etrangere ου nationaIe?», BulJetin de 1a Societe Belge d' anthropogie

eI dΉίstοire 62 (1951), LjLj-60. Του ι.δίου «Liνie et Cybele", NouνelJe CJio 4 (1952),
251-25!J. Του ιδίου, «Les feIes 'pJHygjenn' de Cybele et Attis», BIBR XXV!! (1952),
.!41-170. Του ιδίου, La 'resurrection' d' Adonis», AnntlaiTe de/ InstiIute de pIJi/%gie

et d' HistoiTe oTienta1es et .>/avcs 13 (Melanges ].>idore Leνy), (1955),1-34. Του ιδίου,
IJes mysteTcs ΡaϊeΠ$ ec /e mysceTe c!JΓetien, Paris, 1914 (21930).

27. «Ql,irjnus. Una diνinίla rOfllana aJJa luce della conlparazione storica», SMSR 31
(1900), 63-119.

28. Βλ. παραχάτω υποσ. 60 - 64.

29. «Zur mytll010gischen Strukιur der Adonis-und Osiris-Oberlieferιιngen»,ίη: \V. Rol
lig (ed.), Lisan mir/JurIi. Fescsc/JrJfc W. F νοJl Soden (Neukirchen-Vluyn, 1969), σελ
2.'1-44. Βλ επίσης W. νοη Soden, «Auferslehung, Ι: Sterbende und auferstellende 001

ter», RGG, 1'01. Ι, TUbingen, 31957-19υο, 088-089.
30. SIΓιIctuTe and HistoTY ίπ Greek Mych%gy <IlJd Ritua/ (SaIher C1assjcal LectlIres,

470, Berkeley-Los Angeles-London, 1979.
31. «Dying and Rising Gods», ό. π. του ιδίου, DTudgeTY DiviJle, ό.π.

32. TJle Ridd1e of ResuJTeclion. «Dying and Rising Ciods» ίπ rlle Ancieπr NeaI' East

(Coniectanea Biblica, OId Testanlent Series, 50), Stockholm 2001.
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τερα ο τελευταίος ερευνητής αντιμετωπίζει την παραπάνω ταξινόμηση

των -&εοτ-ητων με ιδιαίτερα κριτικό τρόπο. Γι' αυτό το λόγο -&εωρεί ότι η

μελέτη τους είναι σημαντική μόνο για την ιστορία της έρευνας και όχι για

τη συνολική με-&οδολογία της ιστορίας των .[)ρησκειών. ΙΙ μελέτη των

"-&εοτήτων που πε-&αίνουν και ανασταίνονται" αποτελεί, σύμφωνα με την

άποψή του, ένα δημιούργημα της σύΠ"Ρονης έρευνας που δεν έχει καμία

σχέση με τον τρόπο σκέψης των αν-&ρώπων που ζουν κατά τη διάρκεια των

ελληνορωμαϊκών χρόνων, την εποχή δηλαδή κατά την οποία εμφανίζεται

ο Χριστιανισμός και διαδίδονται όλες αυτές οι ανατολικές λατρείες στο

χώρο της ρωμα'ίκής αυτοκρατορίας.

Σήμερα το έργο του Frazer .[)εωρείται ήδη ξεπερασμένο, χωρίς ωστόσο

να αμφισ6ητείκανείς την αξία του ως κλασικού για την έρευνα των νεοτέ

ρων χρόνων. Το συγκεκριμένο έργο συνεχίζει να αντιμετωπίζει μέσα από

αντικρουόμενεςαπόψεις και να απασχολείτην έρευνα ακόμη και κατά την

αρχή της νέας χιλιετίας. Ανάμεσά τους αξίζει να αναφερ-&ούν οι έρευνες του

TIyggve N.D. Mettinger και του Giovanni Casadio οι οποίοι μπορούν να

ενταχ{')ούν στους υποστηρικτέςτων -&έσεων του J. G. FIazer, αν και προ

σεγγίζουν το όλο -&έμα από μια διαφορετική οπτική γωνία. Η μελέτη του

ΤΙΎggve N.D. Mettinger32 για αυτές τις -&εότητες (Βαάλ, Άδωνις, Μελ

κάρτ, Εσμούν, Ηρακλής, Ασκληπιός, Ταμμούζ, Όσιρις, Ντάμμου) αποτε

λεί μια ακόμη ερευνητική πρόταση σχετική με το .[)έμα που μας απασχο

λεί- Ο Σουηδός ερευνητής .οεωρεί ότι αυτή η κατηγορία των -&εοτήτων έ

χει ιδιαίτερη σημασία για το συνολικό τρόπο σκέψης και τις .[)ρησκευτικές

αντιλήψεις των λαών της Εγγύς Ανατολής και του πέριξ της Μεσογείου

χώρου. Ιδιαίτερο ενδιαΦέρον παρουσιάζει επίσης η πρόσφατη σχετική έρευ

να του G. Casadio, ο οποίος εστιάζει το ενδιαΦέρον του στα φαινόμενα του

ευνουχισμού και του .οανάτου των συγκεκριμένων .[)εοτήτων (Άττι, Άδω

νι, Όσιρι, Διονύσου, Μί-&ρα). Η ερευνητική του πρόταση bασίζεται σε α-
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ντιλ-ήψεις του Φρόϋντ, που σχετ(ζονται με την ύπαρξη Ψυχολογικών αρχε

τύπων, τα οποία εκφράζονται, "μέσω πολιτιστικών και ατομικιόν 'ιδιολέ

κτων' που δημιουργούν τα κατάλληλα ιστορικά δεδομένα,,:I:J.

Οι αντιλήψεις του J. G. }<razer bρίσκουν ιδιαίτερη απήχηση ήδη από

τα τέλη του i 90υ αιώνα και μέχρι τα μέσα του 2Οου αιώνα ανάμεσα στους

εκπροσώπους της λεγόμενης "Θρησκειοϊστορικής Σχολής" (Religions
geschichtliche Schule). Ανάμεσά τους πρωτεύουσα ,9έση κατέχουν οι ε

ρευνητές της Κ. Δια,9ήκης: Otto PfleideJ'er, R. Reitzenstein, W. Bousset
κ.ά3., οι οποίοι 6ασ(ζουν το όλο ερευνητικό έργο τους στις συγκρίσεις προς

εύρεση ομοιοτήτων ή διαφορών ανάμεσα στις ,9ρησκείες και λατρείες της

ελληνορωμαί:κ"ής ι;φχαιότητας ;:αι του Χριστιανισμού. Ο συνολιχός τρό'ιτος

33. G. Casadio, «T11c Failing Male God: emascu]ation, Death and Other Accίdents in the
Ancient Mediterranean Wor!d»; ό.π., σελ 266.

34. ΟΙto Pfleiderer, Das Urc1Jristentum, seine Sc}Jri{teπ und Le/Jrern, BerJin, 1887
(21902). Του ιοίου, Pau/inismus. Ι::ίπ Beitrag zur Gesc/Jichte der urc}JrisιIic}Jeπ Theo
/ogie, LeIpzIg, 1873. Του ιοίου, Re/igionsp}Ji/osop}Jie auf griec}Jisc}Jen Grund/agen,

BerJin, 1878 (21883-1884). Του ιοίου, Das CΙJrisIusbiJd des urc/Jrist/ic/Jen g/aubens

ίπ re/igionsgesc}Jic/Jt/ichen Bedeutung, BerJin, 1903. Του ιοίου, Die Entste/Jung des
ChΓistentums, ΜϋnCl1en, 1905. Του ιοίου, Die Entwick/ung des CΙ1risteπtuιns, Μϋη

cllen, 1907. Βλ επίσης Ρ. Gasιrow, Pr/eiderer a/s re/igionsp/Ji/osop/J, BeJ'Jin-ScI1onen
bel'g, 1913. R. Leuze, TIJe%gie uπd Religionsgeschic/ιre.Der Weg Οιω PfleίdeJ'er,

Μϋηcheη, 1980. J. Ζ. Smith, Drudgery Divine, ό.π., σελ 93-99. R. Reitzenstein, He/

/eπistische MysIerienre/igionen, ό.π. W. Bousset, "Die religionsgeschichιJicheSchule
ιιη das NelIe Tesιament". TIJR 6 (1904), 255-277. Του ιοίου, Die Missio/J uπd die so
gelJnaπte Re/iigonsge.,c}Jic1Jt/iche Schu}e, Gottingen 1907. Του ιδίου, Kyrios CΙJristos.

Geschichte des CMistusg/aubens von den Anfangen des CΙJristentums bis 11'enaus,
Gottingen 1("113 (';1967). Antonie F. Verheule (Hrsg.), WiI/Ie/m Bousset, 1865-1920.

Re/igionsge.,c}Jic}ιr/ic}Je 8tIIdien. Aufsatze zur Re/igiol1sgesc/Jichte des }JeJlenisti
schel1 Zeita/ters, (SlIpplements ιο Novum Testaments, 50), I_eidn, 1979. Βλ επίσης R.
Bultmann, TheoJogie des Neuel1 TcstalJ1el1ts, Τϋbίηgen, 1965. R. C. TannehjJJ, Dyil1g
and J'isiIJg wit/J CJJrist. Α Study i11 Pau/iπe The%gy (BZNTW, .'32), Berlin, 19G7. J.
Leipoldt, Stel'bel1dc Ul1d aufeJ'steJJende GOΙter, Leipzig, 1923.

Η "Θρησκει.οϊστορικ·η Σχολή" (ReJigionsgeschichtlichhe SchlIIe) οημιουργή-θηχε το 1890
από μια ομάδα ΠροτεσταντώνΘεολόγων ερευνητών του Πανεπιστημίουτου GOΙΙingen

της Γερμανίας. Οι χυριότεροι εκπρόσωποι της είναι οι: AJben Eihhorn, Herιnann

Gunke! Jollannes Weil3, WilheJIn bousseι AJfred Rahlfs, Ernsι TroeJtsch, WjJJiam
Wrede, HeInrJch Hackmann Rudolf Οιto, HlIgo Grel3mann, WillleJm HeItInϋllel'. Βλ

σχετι.χιi G. Lίidermann-M. SchΓοder, Die re/igiongesc/JicJιt/icJIeSC/JII/e /π (jDttingen.
Eine DokuιneJltatioJl,GOΙtingen, 1987. Κ. Rudolf, "ReligionsgeschΙilic11eASchule",
ίn: Μ. ElIade (ed.), TIJe Encyc/opedia of Re/igiolJ, 12 (1987),293-295.

σκέψης που διακρίνει την έρευνα τους συμbάλλει στην ιδιαίτερη ανάπτυξη
-της έρευνας των "μυστηριακώνλατρειών,,35. Σύμφωνα με τις ερευνητικές

-τους προτάσεις οι ,9ρησκευτικές αντιλήψεις του Χρισ-τιανισμού σε μερικά

σημαντικά σημεία μπορεί να ερμηνευ,90ύν μόνο με τη ()οή,9εια των επιρ
ροών που δέχε'Τ;αι από διάφορες .f.ίpησκευτικές αντιλήψεις του περι6άλλο
ντος χώρου της εποχής του. Θεωρούν με τον τρόπο αυτό ότι παρουσιάζουν
όχι μόνο τη γν-ησια μορΦή -της διδασκαλίαςτου Χριστιανισμού,αλλά επί
σης αποδεικνύουν και τη μοναδικότητατου σωτήριου μηνύματός του

3ϋ

. Ε
όλη προσπα,9ειααποκτά ακόμη πιο έντονο χαρακτήρα αν αναλογισ,90ύμε,
ότι η συνολική εΡευνη-τική δραστηριό-τηταπου σχετ(ζεται με το ,9έμα αυτό
αναπτύσσε-ται από τους εκπροσώπουςτης Προτεσταν-τικήςΘεολογίας ως
μέσο αντιπαρά,9εσηςστο Ρωμαιο-Κα,90λιχότρόπο σκέψης. ΟΙ πρώ-τοι προ
σπα,90ύν να αποδείξουν την κα,9αρό-τητα -του αρχέγονου Χριστιανισμού,
-την οποία αντιπαρα6άλλουν με το σύνολο των συγκρητιστικών δανείων
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35. Αυτό φaίνεται στη συ'ιολική καταγραφή της bι6λιογΡaΦίας που πραγματεύετaι την
έρευνα των λεγομένων <<μυστηριακών λaΤΡειών» (ή <ψυστηΡιaχών -θρησκειών, σύμφω
να με την ορολογία των οπαοών της «Θρησχειο'ίστοριχής Σχoλ·ης»),t:λ. σχετικά R. Pet

tazzonI, «Les nlysteres grecs et les religions amysteres de Ι' AntiquIte. Recherches re
centes et problemes noLIveaux», CHM Il 2 (1954), 303-312. G61-667. Br. Metzger

«Considerations of Methodology ίη the Study of the Mysιery Religions and lliΓ!Υ
Christianity», HThR ΧΙ ΥΙΙΙ (1955), 1-20 = του ιοίου, Historica/ and Literary Stud

ies. Pagan, Jewish and Christian (NTTS, 8), Grand Rapids, 1968. Βλ επίσης J. Ζ.
SInilh, Drudgery Div/ne, ό. π., Br. Metzger, «Α Classifjed Bibliography of the Graeco
Roman Mystery Religions 1924-1973 wIth a SlιpplemenΙ 1974-1977», ANRW 11
17. 3 (1984), 1259-1 '123. G. Sfanleni Gasparo, Misteri e Te%gie pel' /a s/oria dei

cu/ti lJ1istici e misterici πιο/ mOl1do antico (Hiera. Col!ana di studi stoΓicο-relίfiοsί, ~),
Cosenza, 2003, σελ 379- 464 Πpt:λ. επίσης G. Sfameni Gasparro, SοιeΓiο/οgΥ and

Mystic Aspects ίπ the Cu/t οΓ Cybe/e and Attis (EPRO, 103), Leiden, 1985, σελ xίίi.
36. J. Ζ. Smith, Drudgery Divine, ό. π., σελ 112-811. 99-115. Βλ επίσης G. Wagner, Das

religonsgesc/Jichtliche Problem νοπ Romer 6,1-11 (ΑΤΑΝΤ, 39), Zίiricll, 19ηχ.
Πρ6λ επίσης τα έργα του Α. M.Wedderbrun «<Pau! and the Hellenistic Mystery
CulΙs» ίη: U. Bianchi - Μ. J. VeΓmasereη (eds.), La Soteri%gia dei Cu/ti Orienta: ί
ne//' Inιpero ROlJ1aJlo. Αιιί de/ Colloquio InternaziOlJ/e su 'La SοteΓiο/οgia dei Cu.'ti

Orienta/i IJell' Impero RonJano', ROlJ1a 24-28setteinbre, 1979, (EPRO, (2), Leiden,
1982a, σελ 817-833. του ιδίου, BaptisIll and RessurectioIJ. Studies ίπ PaulJne
TIJOllg}Jt againsr Irs Greco-RonιaIJ BackgΓOuIJd [Wisssenschaftlichr UntersUcllungen
zum Neuen Testament, 44], Τϋbίηgen, 1(87), στα οποία εχφpιiζει έντονη κριτικ·η προς

τις 8έσεις του παpαπιiνω ερευνητή.
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που προέρχονται από τον ελληνορωμαϊκό αρχαίο κόσμο37.

Η έρευνα των γερμανιΩν διανοητών μπορεί να ενταx~εί στο συνολικό

τρόπο σκέψης του 190υ αιώνα που εστιάζεται, όπως αναΦέραμε παραπάνω,

κυρίως στη σύγκριση ανάμεσα στο «εμείς» και οι «άλλοι». Η σύγκpισrι
:Υ' 'fY\ • • 38

σχετι"εται παντοτε με το ΠΡΟΟΛημα της ανευρεσης ομοιοτητων και συν-

δέεται με τις προσπά-θειεςτων ερευνητών που επιδιι))κουν να bpOuν ομοιό

τητες χωρίς να XιXbOUV υπόψη την πολιτιστική και κοινωνική συνάΦεια

και το «πνεύμα της εποχής». Τα συγκρητιστικάμορΦώματα δημιουργού

νται από την επιλεκτικ·η διαδικασία ενός δυσδιάκριτου συνδυαστικού συ

στήματος που δημιουργεί πάντα γενικεύσεις39. Παράλληλα όμως επηρεά

ζονται και από τις εξελικτικές ~εωpίες που διατυπώνονταιαπό τους εΡευ-
- . 40

νητές της εποχής (π.χ. J. G. Fl'azer) .
Το όλο φαινόμενο της «παραλληλομανίας» δεν αποτελεί γνώρισμα μό

νο της σύγχρονης έρευνας αλλά διακρίνει και τον τρόπο σκέψης των αν

~pώπων ήδη από την αρχαιότητα41. ΟΙ άν~pωπoι παρατηρούν από την

37. J. Ζ. Smith, DωdgerΥ Divine, ό. π., σελ 1-26.34-35.39-40. 44-45. 57-58. 60. 94
95,114-115.143.

38. Βλ Η. Α, Α, Kennedy, SI. PauJ and the Mys/el'Y ReJigions, London, 19 Ι 3. A,D.
Nock, «EaI'IY GentiJe Christianity and Its Hellenistic Background», ϊη: Α .Ε.

Rawlinson (ed.), Essays οη tJJe Trinity and Incarnation by Membel's οΙ the AgJican

Communion, London 1928, σελ 53-156 = Α, D. Nock, EarJy Gentίle C1JI'istianity

and Its HeJJenJstJc BackgrolInd, New lork, 1964, 1-104= Α D. Nock, Essays ΟΩ Re

Jigion and ιΙιβ AncJent WOI'Jd, ed. by Ζ. Stewart, vols Ι-Η, (Cambridge, Mass., 1972),
ιδιαιτ. τομ. Ι, σελ 49-133. Βλ επίσης J. Ζ. Smith, Dl'Udgery Divine, ό. Π., σελ 62-73.

39. Βλ L. Η. Martin, «Comparison», ίη: W. Braun-R. Τ. McCutcheon, Gιιide 10 the

Study οΙ ReJigion, ό. Π., σελ 45-56 = των ιδίων, ΕΥχειΡΙ'διο Ej?ησκειολΟΥίας, ό. Π., σελ

93-111.11. Παχής, 1σις Καρποτόκος, ό.π., σελ 361-381.
40. ΣΧΕτιχά με τις ,<)εωρίες για την πpoέλεuση της ,<)ρησχείας, οι οποίες εκφράζουν το

«πνεύμα της εποχήζ» του Ι 90υ χαι των μέσων του 200ύ αιώνα b'λo Γρ. Δ. Ζιάκα, eP1J
σκεία και πολισμός των προϊστορικών κοινωνιών χαι των αρχαίων λαών, ό.π., σελ 99
120. D. L. Pals, «Intellect», ίη: R. McCutc!leon - W. Braun (eds.), GuJde Ιο ιΙιβ Study

οΙ ReJigion, London-New 1Όrk, 2000, σελ 155-167, ιδιαιτ. σελ 157-159 = των ιδίων,

ΕΥχειΡίδιο ΘρησχειολΟΥίας (μετ. Δ. Ξυγαλατάς. Επι()λ. Π. Παχής), Θεσσαλονίχη, 2003,
σελ 256-27L1, ιδιαιτ. σελ 259-262

'ι!. Χαρακτηριστιχό παράδειγμα αποτελεί ο Ηρόδοτος, ()λ L. Η. Martin, «CoInparison»,
ό.π., σελ 46. 51 = των ιδίων, ό. π., σελ 95-96. 102. J. Ζ. Smith, «Adde Parvum parvo
magnus acerVtJS erit», ϊη: του ιδίου, Map is ΩΟΙ ΤβπίΙΟΓΥ, ό. π., σελ 240-264, ιδιαιτ.

σελ 243-245. Ι. Μ. LinfortJl, «Greek Gods and Foreign Gods in Herodotus», υΩίνβΓ

sity οΙ CaJiIorn/a PlIb1ications in CJassicaJ PhiJoJogy ΙΧ Ι (1926), 1-25. Του ιδίου,

«Named and Unnamed Gods ίη Heτotiotus», ό. π., ΙΧ 7 (1928), σελ 201-243.
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L12. 'Ενοειξη της «παραλληλομανίαζ» είναι η τάση για σύγχριση ανάμεσα στις λεγόμενες
λατρείες (ή ,<)ρησχείες) των ελληνορωμαϊχι;"ν ,,/'ρόνων και του Χριστιανισμ.ού. Βλ Br.
Metzger, «Α CΙassifίed Bibliography of the Graeco-Roman Mystery Religions», ό. Π.,

σελ 1372-1379.
L13. Βλ Η. Rahner, Griechische Mythen ίΩ cJJrjstJicJJeJ' DeIItung, 7.ϋrίch, 1957 (Bascl,

1984).
44. F. Cumont, Les J'eJigions orjentaJes dans Ιβ paganisme romain, ό. π. (υποσ. 19), Μ. Ρ.

Nilsson, «ProbJems of Ihe History of Greek Religion ϊη HellenIstIc and Roman Age»,
HT1JR 26 (1943), 251-273. GescJJich/e der GJ'iecJJjschen ReJigion (στο εξ·ης, GGR),

τομ. ΙΙ: υίβ HeJlenistische und rjjmische Zeit, Μϋnchen, 31974. Α, D. Nock, «Helle
nistIc Mysteries and CΙlfistian Sacraments», Mnemosyne S. ιν 5 (1952), 172-213 =
EarJy GentiJe CJJristianity and ίts HeJleIJistc BackgroIlnd, New 1Όrk-Ενansιοn
London, 1964, σελ 1O\J-H5. Εξαίρεση σ'αυτ·η την τακτιχή αποτελεί η έρευνα του Γι
Gordon (<<MitlHaism and Roman Society», Social Factors ίη Ihe ExplanaIion of reli
gious Change ίη Ihe Roman Empire', ReJigion 2 [1972], 92- Ι 21), όπου για πρώτη :;'0
ρά εξετάζει στη δεχαετία του '70 τη λατρεία του Μωρα σε σχέση με την κοινωνική 'Υυ
νάφεια της εποχής του. J. Ζ. Smith, Dl'Udgery υίνίΩβ, ό. π., σελ 134.

αρχαιότητα, διάφορα φαινόμενα και αντικείμενα του άμεσου πεΡΙbάλλο
ντός τους και πpoσπα~oύν να τα συγκρίνουν κάi}ε φορά που έρχονται σε

επικοινωνία με ξένα πολιτισμικάΠεΡιbάλλοντα. Η πpoσπά~εια όμως αυτή
έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αυ~αίpετων συχνά γενικεύσεων και

επισφαλών εντυπώσεων, με αποπροσανατολιστικά πολλές φορές συμΠεΡά-
• 'C' λ' !j2

σματα για τη συνυπαρ<.,η των αων .
_. Η διαρκ·ης αναζ·ητηση αλληλεπιδράσεων δημιουργεί ανερμάτιστες ε-

ρευνητικές προτάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την ιστορική πραγ-
ψατικότητα. Είναι τόσο μεγάλη η επίδραση και η γοητεία που ασκεί η
συγκεκριμένη τακτική ιΩστε δεν περιορίζεται μόνο στο στρατόπεδο των
Προτεσταντών ~εoλόγων, αλλά απαντά και στα έργα pωμαιoκα~oλικών
~εoλόγων και φιλολόγων που ασχολούνται με τις ελληνιστικές ~pησκεί

-ες~3. ΟΙ περισσότεροι προσπαi}ούν να απορρίψουν τη μ.υ~oλOΎίσ. που σχετί
_ ζεται με τον κύκλο των συγκεκριμένων ~εoτήτων και προτιμούν να μελε-

χήσουν τις λατρευτικές πρακτικές. Με τον τρόπο αυτό πρoσπα~oύν να
προφυλάξουν τις ~ρησκευτικές πρακτικές και αντιλήψεις των πιστών ώ
στε να έχουν μια διαχρονική και ανιστορική πολλές φορές εφαρμ.ογή.

Τις ~έσεις των παραπάνω ερευνητών ακoλoυ~oύν και άλλοι, που ερευ

νούν κυρίως τις ~ρησκείες της αρχαιοελληνικ"ης και ελληνορωμα'ίκής πε

ριόδου, όπως οι F. Cumont, Μ. Ρ. Nilsson και Α. D. Nock
H

. Όπως φαίνε
ται από τη συνολική αξιολόγηση των κλασικι))ν πλέον έργων της πλούσι
ας bΙbλιογραΦίας, δεν ενδιαΦέρονται για τη με~οδολογiα και τη διατύπωση
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μιας κριτικής &έσης ως προς τις αντιλήψεις και τον τρόπο σκέψης της ε

ποχής. ΕνδιαΦέρονται μόνο για τη συγκέντρωση πολύτιμου, κατά τα άλλα,

υλικού που περιορίζεται στο περι~άλλoν της -Ι3ρησκείας. Στο συνολικό τους
έργο σπάνια συναντούμε αναΦορές σχετικά με τις διαφορές και τις διαΦω

νίες που παρατηρούνται ανάμεσα στις διάφορες "Σχολές" της εποχής τους.

Η σχέση των λατρειών του ελληνορωμαϊκού κόσμου και του αρχέγο
νου Χριστιανισμού -Ι3α πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο αναλογιών. Η ορ

-Ι3ή εκτίμηση της συγκρητιστικής προσπά&ειας των αν.iJρώπων απαιτεί τη
χρήση με-l30δολογικών αρχών. Στην προκειμένη περίπτωση η αρχή που

πληρεί αυτή την ΠΡΟϋπό-l3εση μπορεί να εντοπισ&εί στις «αναλογικές δια
δικασίες», οι οποίες αξιοποιούνται σε παράλληλες &ρησκευτικές καταστά
σεις και διαμoρφι~νoνται πάντοτε με bάση τα ιστορικά δεδομένα της επο

χής. Η χρησιμοποίησή τους είναι απαραίτητη κά&ε Φορά που εξετάζουμε

&ρησκευτικές παραδόσεις που προέρχονται από ξένα μεταξύ τους πολιτι
στικά πεΡΙbάλλοντα και έρχονται σε επικοινωνία μεταξύ τους, εξαιτίας

των ιστορικών συν-l3ηκών της εποχής. Τότε, δημιουργούνται ανάμεσα σε

διαφορετικούς -Ι3ρησκευτικούς τρόπους έκφρασης μια σειρά από μετωνυμι
κές συνδέσεις. Δημιουργείται έτσι μια κοινή bάση επικοινωνίας παρόλο

που δεν έχουν μεταξύ τους καμιά κοινή ουσία. Για να Φ&άσουμε σε ορ&ά

συμπεράσματα, πρέπει να αναγνωρίσουμε ανάμεσα στα συγκρινόμενα είδη

την ύπαρξη διαφορών παρά ομοιοτήτων. Η ύπαρξη των ομοιοτήτων κα-l3ώς

και οι παραλληλισμοί είναι συνή-l3ως δημιούργημα της σκέψης του ερευ

νητή που συγκρίνει μεταξύ τους τα δύο αυτά διαφορετικά αντικείμενα.

Η αναλογία είναι από τα σημαντικότερα μέσα για να κατανοήσουμε

τις -Ι3ρησκείες με κα-l3αρά επιστημονικό τρόπο. ΣύμΦωνα με τον J. Ζ. Smith
η τακτική ανεύρεσης ομοιοτήτων -Ι3α μπορούσε να -Ι3εωρη&εί ως μια συνέ

πεια των «αναλoγικι~ν διαδικασιών», οι οποίες ανταποκρίνονται σε πα

ράλληλα είδη &ρησκευτικώνκαταστάσεων που επικρατούν σε ένα πολιτι
στικό περΙbάλλον, το οποίο διαμορΦώνεταιμε bάση τα ιστορικά δεδομένα

της εποχής. ΤΟ πρόbλημα να είναι εξηγήσουμε τις δια-πολιτιστικέςομοιό

τητες. Όλες οι -Ι3ρησκείες, όπως και οι πολιτισμοί είναι διαΦορετικές αν

συγκρι-l30ύν μεταξύ τους, και γι' αυτό το λόγο -Ι3α πρέπει να αποφεύγεται η

εύρεση «κοινών Φανταστικι~ν δεδομένων». Σε μια ιστορική έρευνα είναι

σπουδαίο να αναγνωρίσουμε τα αναλογικά στοιχεία στους διαφορετικούς
τρόπους σκέψης, επειδή μόνο αυτό το στοιχείο επιτρέπει την κατανόηση
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lίp.JV πραγμάτων που φαίνονται να είναι διαφορετικά
Jl5

•

.
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45. Σχετικeι με τη σημασία της «αναλογίας» στη σύγκριση t;λ. J. Ζ. Smitl1, Drudgery Di
vine, ό.π., σελ 117-51" 110' 112-114. Του ιοίου «Wl1en the Chips Break», ίη: του (οίου,

Re/ating Re/igion. Essays Ιπ t1Je Study of Religion, Chicago-Lundon, 20011a, σελ 1
60, (Οια(τ. σελ 14 24-25. Του (οίου, «AcknowJedgments: MorphoJogy and History ίπ

Mircea Eliade's Patterns ίη Comparative Rel igion (19 1ifJ-1999). Part ΙΙ: The Texture
οΙ the Work», του (οίου, ό. π., σελ 80-100, (Οιαιτ. σελ 92-94. Του ιοίου, «Close En

counters of Diverse Kinds», του (οίου, ό. π., σελ 303-322, (Οιαιτ. σελ 315. Του ι.Οίου,

«Re: Corinthians», του (οίου, ό. Π., σελ 340-361, ιΟιαιτ. σελ 3 1ί6.

46. C. CoJpe, J)ie Re!igiollsgesc!licht1iche Schu!e, GOttingen 1961.
47. Ι ΜisteΓi, ό.π.

48. lxετικeι με την κριτική που ασκεί ο Ιταλός ερευνητής στις ,'3έσεις της «Θρησκειοϊστο

ρικης Σχολής 6λ Α. BrelicJ1, «Quirinus. Una divinίta romana aJla Juce delJa comara
zione sturica», ό. Π., σελ 92-98. Πρ6λ επίσης, G. Sfameni Gasparo, SoteΓio!ogy' aIJd
Mystic Aspects ill t!Je Cu!t of CybeJe 811d Attis, ό. π., σελ ΧΧ.

49. Βλ U. Bianchi, La Re/igione Greca, Torino, 1975b, σελ 239-241. Ennio Sanzi, «Sa
lute e salvezza nei culti di secondo elJenismo», ίπ: Misteri, Soterio!ogia, DuaJis/Jlo
(Prefazione di G. SfanJneri Gasparo) (ColJana Verde, 12), RoJna, 1996, σελ 41-57.
Του (οίου, «Inziazione e soteriologia nei culto di mistero del secondo elJenismo», in:

ι Αποφασιστικό πλήγμα στην παντοδυναμία της «Θρησκειο'ίσΤΟΡΙΛ:ής

'Σχολής» επιΦέρει στις αρχές της δεκαετίας του 1960 η κρι.τιχή που α

σκείται από τον Carsten Colpe στη με-θοδολογική τακτική των παραπάνω

ερευνητών46. Παρόμοια κριτική στάση ακολου-θούν όμως και οι εκπρόσω

-ποι της λεγόμενης ''Ιταλικής Σχολής", οι οποίοι bασίζονται στα δεδομένα

της ιστορικοσυγκριτικής με-l30δολογίας και κυριαρχούν ήδη από τις αρχές

της δεκαετίας του 1960. Ιδρυτής της -θεωρείται ο R. Pettazoni, ο οποίος

. είναι ένιχς από τους κορυΦιχίους εκπροσώπους της -Ι3ρησκειολογικής έρευνας

κατά τη διάρκεια του 200ύ αιώνα
47

• Ο Α. Br-elich, που είναι ο διάδοχος

Ίου, ιχμφισbητεί τις -θέσεις της «Θρησκειοϊστορικής Σχολής» παρουσιάζο

ντας με έντονα κιχτηγορηματικό τρόπο τις εμφανείς αδυναμίες των -Ι3έσεων

κιχι της με-θοδολογίας τους48. Το ίδιο πνεύμα συνεχίζει νιχ επικρατεί κιχι

από τη διάδοχη κατάσταση που εκπροσωπείται από τον U. Bianchi και

τους μα-θητές του. Πρωτεύουσα &έση στο συνολικό ερευνητικό τους έργο

καΤΙΧλαμbάνει η έρευνα των λατρειών του ελληνιστικού κόσμου, οι οποίες

χιχριχκτηρίζοντιχι, από τους εκπροσώπους της Σχολής, ως "λατρείες του

δεύτερου Ελληνισμού,,49. Ο χαριχκτηρισμός σχετίζεται άμεσα με την περί-
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οδο της λεγόμενης "Δεύτερης Σοφιστικής" (~oς μΧ. αιώνας) κατά τη

διάρκεια της οποίας οι εκπρόσωποι του πνεύματος προτιμούν την ελληνι

κή γλώσσα και τον ελληνικό τρόπος σκέψης από τη λατινική γλώσσα και

τον αντίστοιχο τρόπο σκέψης5υ.

Οι εκπρόσωποι της συγκεκριμένης Σχολής ερευνούν τις -Θρησκείες της

αρχαιότητας με 6άση την ιστορία και τη σύγκριση των -Θρησκευτικών και

των λατρευτικών εκδηλώσεων των αν-Θρώπων σε διάΦορες ιστορικές πε

ριόδους πάνω σε μια διαΊ"Ρονική και συγχρονική διάσταση5Ι. Οι 6ασικές

του ιοίου, ό ..τ:., σελ 50- 72. Του ιδίου, «'Corpo' e «Spirito' neII' e.ςΡerίeΠΖa religiosa dei
cuIti misterici del secondo Ellenismo», ίπ: Cultura e Promozione Umana. La cura del

corpo e del10 spίι'it daJ ΡΙ'ί/πί ,ςecαΙί C/'istJanJ aJ Mesiaevo: contrJbuti e attualizzazJonJ

uJteriol'. Convegno irJleIΊJazionaJe di sLudi Oasi «Maria SantissJma di Tl'Oiana, 29

Otιobl'e-l0Nove/rJbel' 1999, Troina (ΕΝ), 2000, σελ 227-268. G. Sfameni Gasparo,
«MisterI e culti oriental: ιιπ problema stot'ico-religiosu», ίη: C. Bonnet - J. Rίipke -Ρ.

ScaΓpi (Hrsg.), ReJigiOrJs OrJentaJes - CuJti MJstel'Jci. Neue Pel'spekliven - NouveJJes

Perspectίves - PlΌspettive Nuove (Postdamer AlterturnwissenscllaftJiche Beitrage,
16) (AIte Geschichte), Stuttgart, 2006, σελ 181-210. Βλ επίσης Η. S. Yersnel, Ter

UrJus. 1sis, DiOIIYsos, Hermes. Three Sιudies ίιι HerJDtlIeJsm (Inconsistencies jn Greek
and Roman Religion, Ι), Lejden - New Tork - KQjbenllaνn - Κδlη, 1990 (21998), σελ

36. Ρ. Yeyne, «Une eνolution du paganisme greco-romain: injlIstice et piete des dielIx,
lelII's ot'ders ίιι 'oracle'», Lato/nus /15 (1986),259-283.

50. Σχετικά με την περ/οοο της «Δεύτερης Σοφιστικής» 6λ Αχιλλέως Τατιου, Λευχιππη

χα! ΚλειτοΦών. Εισαγωγ'ή, Μετάφραση, Σχόλια Γ. Γεωργομανωλάκης, A~ήνα, J980.
Τ. Haag, Το αρχαιο Μυ{JιστόΡημ.α (μετ. Τζ. Μαστοράκη, μετ. παρα~εμάτων Γ. Γεωργο

μανωλάκης), A~ή'lα, 1092, σελ 133-1:19. G. Sandy, TJJe Greek WorJd of ApuJeius.

ApuJeius arJd tJJe Second Sophstic (MNEMOSTNE, 174), Leiden-New Tork, ΚOlη,

Ι!1!17.

51. U. Biancl1i, Saggi di MelodoJogia deJJa Stol'ia del1e ReJigiolJί (Νυονί Saggi, 75),
Roml1, HJ79b. Του ιοίου, ProbJemi di StorJa deJJe ReJigioni, RoIna, 21968 (1958) =
του ιοίου, Pl'ObJenle deI' ReJigioιJsgeschicJJte, (Obers. EJis. Serelman) (KIeine Yander
110ek & RLΙPI'ecl1t - Reihe, 203/20/1), Gottingen, 1964. Του ιοίου, «La Storia delIe
Religioni», ίη: G. Castellan, StorJa deJJe ReJJgJOIJJ, νols Ι-ΥΙ, ΤΟΓίπο, 1971, ιΟιαιτ.

τομ. Ι, σελ 1-168. Του ιοίου, «The Defίnition of religion. Οη tlle Methodo!ogy of His
torIcal - COInpaI'aIiνe Reseat'ch», ίπ: του ιδίου, - C. J. BIeeker-. Α. BaLIsani (eds.), Ρωb
Je/JJs and MeIJJOds of OJe HiSIory of ReJigions, Pl'Oceeding~ ο[ IJreΓ SIudy CoIIfeIΊ:nce

OIganized by tJre [taJia/1 SocieIy (αΓ ιJ1e ΗίstαΓΥ of Relίgiol1s ΟΠ the Occasiol1 of ΙΙ1Ι)

TelJtJ1 AJll1iversa1'Y of tJJe Death of Raffaele PettazzonJ, Ronιe, 6ιΙ] ΙΌ 8ιΙι DeceΙΙ1beΓ,

1~69 (SHRSN, '19), London, Ι 972b, σελ 15-34. Του ιοίου, ΗίsιαΓΥ of ReJigiOIIs, Lei
den, "Ι 975a. Του ιοίου, «Current Methodolugical Jssues ίπ the History of Religiol1s»,
in: J. W. Kitagawa (ed.), TIJe Hislory of ReJigions. Retrospect and ProspecL, New
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Turk-Lul1don, 1985, σελ 53-72. Του ιδίου, «History of Religions», ίπ: Μ. EJiade (ed.),

ΤΙΙι) EncycJopedia of Relίgions, ναΙ. ΥΙΙ (1987), σελ 399-/108. Του ιδίου, «Tlle Stud Υ

uf Religiol1 of Catholic ClIIιut'e», ίl1: Μ. Pye (00.), Ma1'buιg RevΊSΊred. !nstitutlons

aJJd SlΓategies ίιι tJJe Study of Relίgion, Mal"blIrg, 1989, σελ 119-54. Του tIJioCJ,

«Method, theory and the Selected Matter», ίπ: L. Η. Martin (ed.), Religious Tl"aJJs

fornιations aIId Socio-PolilicaJ CΙJange, Berlin-New Tork, 1993, σελ 349-355. του ι

οίου, «Conciuding remal"ks». T!Je History of I'eligions», ίπ: του ιοίου, (ed.), The Ναυοπ

of 'ReJigiOII' ίιι Compal'alίve Resea1'ch. SeJected Ρωceedίιιgs of lJJe χν1ΙΙι COIIgl'ess

αl tJJe [nιeΓΩatίαl1aJ AssocialίoιJ {α, lJJe Hί~ιαΓY αl reJigiol1s, Ronιa 3rd-8ιJI SeplenJ

ber (Storia deile religioni, 8), RoIna, σελ 198'1, 919-92'1. G. SfaIIlenj Gasparro, «His
tory of ReligIons. Α Retrospectiνe and Prospectiνe Yiew», ίη: U. Bianchj (ed.), The

ΝαΙίοπ of 'Religioιl' ίΩ Coιnpal'ativeResearcJJ, ό.π., σελ 913-917. G. Mihelcic, UIJa

ReJigioJJe di [~ibel'tiι. Raffaele PettazzonJ e Ιυ ScuoJa Roιnana di Stori,1 del1e ReJigio

ιιί (Pl"eInessa Ρ. Coda. Prefazione di CarJo Prandi), (ContribLIti di TeoIogia, 36), Ro-

ma,2003.
52. U. Bianchi, «11 prublema deJta determinazIone dell' oggetto cleiIa stot'Ia delle religio-

πί», ίη: του ιδίου, Saggi di MetodoJogJa deJ1a S101'la delle ReJigiOJJi, ό.π., σελ (j5- Ό6,
ιΟιαιτ. σελ 72. 83. Του ιδίου, «La I'elίgione neila stol'ia delle religjulJi», ί π: του ιδ ίο!),

ό.π., σελ 99-"106, ιδιαιτ. σελ10Lι. Του ιδίου, «Osserν<1zioni riglIardanti Ι' uso delle pa
role «religione» e «sacro», ίπ: του ιδίου, ό.π., σελ 109-122, ιΟιαιτ. σελ Ι 13. Ι "lf). 1 HJ.
120. Του ιδίου, «Storia delJe Religioni», lπ·: L. Sartori, Le scieIIce del1a 1'eJigione oggi,

BoIogna, 1983, 1115-"175 G. Mihelίc, UIJa RelίgJone di /ibe1'ta, ό.π. 36, σελ 189-19Ι

53. Βλ U. Biuncl1i, «Prolegonena Ι: T!le Religio-Historica! Que~tion of the Mysterics of

Milhra», ίη: MysIe1'ia Mίt1ιJ'ae. AIlί deJ SenJiIIa1'iu su 'La specilϊtiι storJco-1'eJigJosa deJ

Mister di MίιΙιrυ, con particoJ8I'e 1'ifel,imel1to aJ1e [οι!!ί dαcumeπtaΓίe di Roma e

Ost1a', I<oιJla e Oslίa 28-3 J Marzo 1978 (EPRO, 80), RuIna-Leiden, "Ι 979, σελ 3-29,

ιΟιαιτ. σελ 16-17. Του ιοίου, Histol"J of ReJigJons, ό. π., σελ 20 J-2"12.

αρχές της ιστορικο - συγκρητιστικής με-Θόδου έχουν αποδείξει ότι η σύ

γκριση ανάμεσα σε δύο ή περισσότερα φαινόμενα ή στοιχεία επιτυγχάνε

ται κυρίως με την παρατήρηση Ίων διαφορών παρά των ομοιοτήτων τους.

Η παραπάνω -Οέση αποκτά μεγαλύτερη ισχύ, ιδιαίτερα όταν η σύγκριση

διαφοροποιείται από την επισήμανση των αναλογιών
52

. Η συγκεκριμένη
μ.ε-&οδολογία 6ασίζεται κυρίως στη χΡ"ήση των κειμένων (επιγραΦές και

αρχαιολογικά ευρήματα), τα οποία ερευνώνται μ.ε 6άση τις διαφοροποιή

σεις που παρατηρούνται στην ιστορία του πολιτισμού. Κα-Θίσταται έτσι

εφικτή η προσέγγιση και η κατανόηση του παρελ-Θόντος όπως και του δι-

-αφορετικού τρόπου ζωής και σκέψης53. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται ο,

γενικεύσεις και η sui generis ερευνηΤΙΚ'ή τακτl.κή της φαινομενολογικής

μ.ε-&οδολογίας που κυριάρχησε στη -Ορησ::ειολογIΧή έρωνα ήδιι από τις
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51.. Σχετικά με τη sιιί genesis με.90δολογία που επικρατεί στη -3ρησκειολογΙΚ'ή έρευνα 6λ

RtIssell McCιιtcJ1eon, Μanufac(ιιrίng Relίgion, ό. π. του ιδίου, «'Redescribing Relig
ίοη' as Social Formation. TowaI'ds a Socia! Tl1eory of Religion», ίη: Thomas Α. Idi
ηopoιιlo> - BI'yan C. Wilson (eds.), What is ReJigion? Origins, Definj(ions and Εχ

planatiolJs, Leiden, 1998, σελ 51-72. Του ιδίου, TJJe Discipline of ReJigion. Strιιc

(ιιre, Meaning, RJJetorJc, London, 2003. Πρ6λ επίσης σΒνίη Flood, Beyond PJJe
nomenology. Rel/Jinking l/Je Stιιdy of Religion, London-New Tork, 1999. Gerhard
νΒη den Heeven, «Redescl'jbing Graeco-Roman AηΙΙqιιίΙy. Οη Religion and History
of Re1igion», Relίgion and TJJeology 12, 3-4 (2005α), 211-237, ιδιαιτ. σελ 218-219.

αρχές του ~ωoύ αιώνα54 • Δεν -Ι3α πρέπει να λησμονούμε ότι ήδη από τα μέσα

της δεκαετίας του 1950 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του '80 κυριαρ

χεί στην 60ρειοαμεΡικανικήέρευνα αλλά και στα παγκόσμια επιστημονι

κά δεδομένα η μορΦή του Mircea Eliade. Η αδιαφισ6ήτητη κυριαρχία και

η πνευματική ακτινΟbολία του ερευνητή συντελεί ώστε οι περισσότεροι

ερευνητές που ασχολούνται με τη μελέτη των -Ι3ρησκειών να προσ6λέπουν

με δέος στο Πανεπιστήμιο του Chicago, που χαρακτηρίζεται ως η "Μέκκα

της Θρησκειολογίας''.

Η ορ-l3ή χρήση των μνημείων του παρελ-l3όντος απομακρύνει την ερευ

νητική μας πορεία από τους υΦάλους μιας στατικής έρευνας της -Ι3ρησκείας

με αποτέλεσμα να τονιζεται, μέσω των ιστορικών μετα60λών, η δυναμική

διάστασή της. Η συνάφεια αποτελεί ένα από τα πρι;nα στοιχεία που πρέ

πει να λαμ6άνουμε πάντοτε υπόψη μας στη μελέτη ενός κειμένου, αφού

έτσι αξιολογούμε το συγκεκριμένο κείμενο με 6ά.ση τις αντιλήψεις που

κυριαρχούν στο οικείο του περι6άλλον. Παράλληλα, συνυπολογίζονται και

τα διάφορα πολιτιστικά δεδομένα, όπως οι καλλιτεχνικές δημιουργίες της

εποχής, τα κοινωνικά και οικονομικά φαινόμενα. Η ανυποψίαστη χρησι

μοποίηση των μαρτυριών και η μη κριτική αξιολόγησή τους όχι μόνο δεν

bοη-l30ύν στον αντικειμενικό σκοπό του ερευνητή, αλλά οδηγούν και σε

απαράδεκτες και επιπόλαιες ιστορικές γενικεύσεις. Ο ερευνητής υποχρεώ

νεται «εκ των πραγμάτων» να προχωρήσει στην ορ-Θή κατανόηση των

πηγΙ;)ν και να ανιχνεύσει ιδιαίτερα τους λόγους παραγωγής και συγγραΦής

τους. Η ιστορική έρευνα έχει αποδείξει ότι σε όλες τις ιστορικές περιόδους

της αν-Θρωπότητας, το ένα στοιχείο bρίσκεται σε απόλυτη εξάρτηση με το

άλλο και όλα μαζί συνιστούν ένα αδιάσπαστο σύνολο. Η ερευνητική προ

σπά-l3εια -Θα μπορούσε να παραλληλιστεί με την κατασκευ'h ενός πολύπλο

κου μωσαϊκού, στο οποίο, αν δεν τοπο-Θετη-Θούν όλες οι ψηΦίδες στην κα

τάλληλη -Ι3έση, δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε με πληρότητα την ει-
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55. Βλ παρακάτω σελ 45-116.
56. Βλ Γ. Ε. Μυλωνάς, «Μαρτυρίαι Χριστιανών ΣυΥΥραφεών δια τα Μυστήρια της I::iλευ

σ ίνας». ΕΕΦΣ ιχ (1958-1I:J59), 1~7-135. G. Sfameni Gasparo, MJsteTi e cιι!tί /Hisiίci

di Demetra (Storia delle Re1igioni, 3), Roma, 1986, σελ 77-87 F. Mora, Arnobio e ί

culti di mistero. AnalίsJ storico-Telίgiosa del V liblΌ de//' Adversus NatJonι::s (Storia

delle Religioni, 10), Roma, 1994, σελ 70-73, 172-178. Π. Πιχχής, Δήμητρα ΚαρποΦό

ρος. 6Ρησκεία και αγροτική οικονομία του αρχαιοελληνικού κόσμου (ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟ

ΓΙΑ, 17), Α-3'ί)νιχ, 1998, σελ 86-124.
57. Μ. Eliade, GeschiclJte der re!iglosen Ideen, Bcl. Ι: Von del' SteJnzeJl bis ΖΙΙ den Mys

lerien der Ε!eιιsίs (Obers. Elisabetll Daplap), Freiburg 1m BreisgalI, 1978, σελ 268
278.

58. Σχετικά με τη χρήση αυτού του όρου στα έργα του Μ. Eliade Βλ R. Τ. McCuιcJleon,

«Ciosing tlle Eliadean with some Dignity», ίη: Bryan Rennie (ed.), Changing ReJi-

~ , 55
κόνα που προσοοκουμε .

Μέσω της φιλολογικής χρήσης των πηγών στο πλαίσιο μιας ιστορικο

συγκριτικής έρευνας, οδηγούμαστε σε σωστή και όχι ετεροχρονισμένη

χρήση των μαρτυριών, κάτι που οδηγεί σε μια a posteriori εξαγωγή συ

μπερασμάτων τα οποία περισσότερο συσκοτίζουν παρά διαΦωτιζουν τα δε

δομένα της έρευνας. Ως χαρακτηριστικό παραδείγμα μια τέτοιας τακτικής

_ -Ι3α μπορούσε να αναφερ-l3εί η περίπτωση έρευνας της Ελευσίνιας λατρείας.

Η λατρεία αυτή bρίσκεται από τον 6° πΧ. έως τον 4° μΧ. αιώνα στο προ

σκήνιο της -Ι3ρησκευτικής ζωής των Ελλήνων. Βασικές μαρτυρίες γι' αυ

τήν αποτελούν το κείμενο του λεγόμενου Ψευδο-Ομηρικού'1μνου στη Δή

μητρα (6
0ς

πΧ. αιώνας), η Ορφική παραλλαγή του '1μνου (5
0ζ

πΧ αιώ

νας) και οι μαρτυρίες των χριστιανών συγγραΦέων του 4°" μΧ. αιώνα

(Κλήμης Αλεξανδρεύς, Αρνόbιος, κ.ά). Αν δε XribOuμoE υπόψη μας όλες ε

κείνες τις ιστορικές διαΦοροποι'hσεις που έπερχονται με την πάροδο των

αιώνων στο χώρο της λατρείας αλλά και του συνολικού αρχαιοελληνικού

τρόπου ζωής και σκέψης, τότε -Ι3α οδηγη-l30ύμε σε συμπεράσματα που απέ

χουν κατά πολύ από την πραγματικότητα της συγκεκριμένης λατρείας56.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ιδιόμορΦης χρήσης της ιστορίας ως μέ

σου μελέτης της .9ρησκείας μπορεί να αποτελέσει, στην προκειμένη περί

πτωση, το έργο του Μ. Eliade, ο οποίος στο έργο του Ιστορία των 8,οη

σχευτιχών Ιδεών (Geschichte deI' Te]igiosen Ideen) εξετάζει τη συγκεκρι

μένη λατρεία χωρίς να διαφοροποιεί "ην όλη ιστορική εξέλιξή της57. Α

πλώς την αναΦέρει ως ένα παράδειγμα «ιεροΦάνειας» ('h «κρα"οΦάνειας»)

ανά.μεσα στα -Θρησκευτικά μορΦώματα του αν-l3ρώπινου πολιτισμού που

παρουσιάζει στο έργο του 58. Η ιστορία και συγκεκριμένα «ο τρόμος της
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ιστορίας» (σύμφωνα με την προσφιλή έκφραση του παραπάνω ερευνητή)

παρα-Θεωρείται εντελόJς προς όΦελος μιας αν ιστορικής -θεώρησης των

πραγμάτων 5!J.

Σύμφωνα με τη με-Θοδολογία της ιστορικό-συγκριτικής έρευνας, αυτές

οι -θεότητες (Οσφις, Άττις, Άδωνις) ανήκουν στην γενική κατηγορία των

«-Θνησκουσών -Θεοτήτων» ή "-Θε:οτ·ητων που υπόκεινται σε μεταbολή"

(σύμφωνα με τους εκπροσόJπους της "Ι ταλικής Σχολης"), χαρακτηριστικό

των οποίων αποτελεί το φαινόμενο της «απουσίας-παρουσίας», που είναι

απόρροια της περιπέτειας (του "πά-Θους"), στην οποία υπόκεινται και α

ντικατοπτρίζει την κυκλική αντο,ηψη για τον κόσμο όπως και τις αντι-

gious WOI'Jds. TlIe Meaning and tlIe End of Mil'Ce8 EJiade (SUNr Series. Issues ίη

tlle Study of Re!jgioll), Ne\v 'Cork, 2001, σελ 11- 23, ιδιαιτ. σελ 12. C. 0lson, «EIi
ade, tIle Comparatlve Method, Historical Context, and Difference», ίη: ΒΙΎan Rennie
(ed.), CJl8lJging ReJigiotIs WorJds, ό.π., σελ 59 - 76, ιδιαιτ. σελ 67. 69. R. Perιnenter,

«Romantic Postmodernism and tl1e Literary bliade», In: Bryan Rennie (ed.), CJIang

ing ReJigious WOI'Jd, ό.π., σελ 95- 116, ιδιαιτ. σελ 102. 108. Ν. J. Girardot, «Smiles
and WIIispers. NostaJgic Reflections οπ Mircea EIiade's Significance for tlle Study οΙ

Religion, in: Bryan Rennie (ed.), Changing ReJigious WorJd, ό.π., σελ1lι3-163, ιδι

αιτ. σελ 161. D. Cave, «Eliade's Interpretation of Sacred Sace and Its Role toward the
Cultivation of Vίl'tlIe», ίη: Bryan Rennie (ed.), Changing ReJigiotIs WOI'Jd, ό.π., σελ

235- 248, ιδιαιτ. σελ 238. Βλ επίσης Μ. Eliade, Pattel'lJs ίΩ Comparative Religion

(transΙ R. SJleed), CΙeveland, 1968, σελ 5 = του ιδίου, Πραγματεια πάνω στην Ιστορια

των ΘΡησκειιίιν (προλεγόμενα V. Dumezil) (μετ. Έλση Τούτη), ΑIΗ)να, 1981, σελ 15
19.26-33.41-47. Του ιδίου, AutobiograpJJY, νοΙ Ι: 1907-1937. Journey East, JοιιπιeΥ

West (t[ansΙ Mac Linscott Ricketts), San Francisco, 1981, passiιn. Autobiography,

νοl. ΙΙ: 1937-1960. ExiJe's Odyssey, (transl. Mac Unscott Ricketts), Chicago-London,

1988, passinJ.
59. Σχεηκά με τη Ι'j)ήση αυτού του όρου στα έργα του Μ. Rliade, ()λ. D. Allen, «Mircea

Eliade's View of tlIe stιιdy of Religion as tlIe Basis for Cultural and Spiritual Re
l1e\val», ίπ: Bryan Rennie (ed.), CJJalJgilJg ReJigioI/s Wor/d, ό.π., σελ 207- 233, ιδιαιτ.

σελ 221-222. 228. Μ. Eliade, The ΜΥΙΙΙ of IJJe EternaJ ReturJJ. (t[ansΙ W. R. Τrask),

New 'Cork '1954, σελ139-162 = του ιδίου, Κόσμος και Ιστορ(α. Ο Μύ,')ος της Αέναου

Επαναλήψεως (μετ. Θ. Λαζάκη), Α&ήνα 1(66), σελ 139-160. Του ιδίου, Die Ρl'ϋ{uπg

des Labyl'ίJ1CJJS. Gespr'acJJe JniI CJaude - Henri Rocquet (ϋbe[s. Eva Moldenhaue[),
Frankfurt, '1987, 143-146. Του ιδίου, ΑuΙοbίομaΡJιγ, νοΙ Ι: 1907- Ι 937. JourlJey

East., Journey West, ό.π., passiIIJ. Του ιδίου, AuIobiogI'ap/IY, νοΙ ΙΙ: 1937-1960. Hxi/e's
Odyssey, ό.π., passim. Του ιδίου, «tμ.πεφίες μιας ζωής αφιερωμ.ένης στη'! Ιστορία τω'!

ΘρησκεΙΙ;Μ>, ΕΠΟΠΤΕΙΑ, 1980, (ΣεπτέμΒριος) (ΑΓΟΡΑ: Συζητήσεις),σελ 633-6'13,
ιδιαιτ. σελ 637-6·~ 1.

60. Ο χσ.ρ7.κτηρισμός α!)τός κυρια"χεί στ(/. έ"γα των εxπρoσ(~πων της «Ι ταλι;t'ίίς Σχολής»

και προέρχεται από το κείμενο του Πλουτάρχου, Περί Ισιδος καί Όσιριδος, 25, 360 C.
Βλ επίσης J. G. Griffiths (ed.), De I.side el Osiι'ide. InIroduclion, TJ<JnsJaIion ilIJd
CoιnJnentary, London, 1970, σελ 154- 156. 383-386. Πλούταρχος, Περί τού ΕΙ' τού έν

Δελφοίς 9. 389Α. ΠρΒλ επίσης U. Bianchi, The Gl'eek Mysteries, ό. π., σελ 2.
61. Βλ σχετικά υ. Bianc!Ji, «Aιιυηlitiι di υnη inteΓpretazione religionsgesc1Jicl1tlich», ίη:

Adonis, ReJaziolli deJ CoJJoqtIio 111 Roma, 252-23 Jnaggio j 981, ROl11a, 1984b, σελ
73-81, ιΟιαιτ. σελ 74-75. G. SfaJl1eni Gaspal'l'o, Soteri%gy aIJd MysIic Aspecrs ίn t/le

cιι/ι of CybeJe and Atιis, ό. π., σελ χνί-χνίί. Π. Παχής, Το νερό και το αι'μα στις μυ

στηριακέςλατρει'ες της ελλψορωμαϊχήςεΠΟΧ'ής, Διατρ. Θεσσαλονίκη, 1988, σελ79-80.
62. Βλ U. Bianchi, «Prolegomena Ι», του ιοίου (ed.), Mysteria MitJJJ'<1e, ό.π., σελ 11. Η.

Frankfort, «TIle Dying vod», ό. π.

459Η ιστορια της έρευνας των ,')ρησκειών της ελλφιστικής εποχής

λήψεις των αν-Θρώπων που ζουν με bάση την αγροτική οικονομία6Ο. Οι αν

-Θρωποι συνειδητοποιούν την εξάρτησή τους από το πεΡΙbάλλον, με την

εναλλαγή των εποχών, με τις οποίες επέρχεται διαδοχικά ο μαρασμός και

η αναγέννηση της Φύσης. Το μυ-θικό γεγονός, που συνδέεται με αυτές τις

-Θεότητες λαμbάνει χώρα "άπαξ δια παντός" σε κάποια μυ-Θική περίοδο,

ενώ οι τελετές του τυπικού των λατρειών τους αποσκοπούν στο να επανα

λάbουν και να αναπαραστήσουν, κατά τη διάρκεια συγχεκριμένων χρονι

κών περιόδων, αυτό το μοναδικό και ανεπανάληπτο γεγονός. Το πά-Θος εί

ναι αποτέλεσμα της κρίσης που δημιουργείται ενίοτε στις σχέσεις της -Θεάς

και του παρέδρου της ή της πάλης των -Θεών με τα αντίρροπα στοιχεία της

Φύσης. Συνέπεια της "περιπέτειας" των -Θεοτ·ητων είναι ο -Θάνατός τους

μετά τον οποίο κυριαρχούν στο χώρο του Άδη, από όπου έχουν τη δυνατό

τητα να στείλουν τις ευλογίες τους για ευημερία στον άνω κόσμο. Στην

κατηγορία αυτή ανήκουν ο Όσιρις, ο Άττις και ο Άδωνις. Πε-Θαίνουν και

μεταbαίνουν στον Άδη, από τον οποίο δεν επιστρέφουν. Εκεί ζουν σε μια

ιδιαίτερη κατάσταση και στέλνουν την ευλογία τους στους αν-Θρώπους από

ρ, (\ 61 Ο 'ο ' ρ λ' . β2 'Α
τα οα'l7η της γης. σφις γινεται ο οασι ιας των νεκρων χαι ο ττις

μετατρέπεται σ' ένα «ζωντανό πτώμα». Η παραπάνω κατάσταση εΠΙbε

6αιώνεται και από τη -Θέση που έχει το πεύκο, δένδρο,με ιδιαίτερη σημα

σία στο τυπικό της λατρείας του Άττι. Η G. Sfameni Gaspaαo -Θεωρεί ότι

«το δένδρο αυτό, εξαιτίας της αει-Θαλούς Φύσης του, φανερώνει στους πι

στούς της λατρείας τη διαρκή παρουσία της -Θεότητας. Αποκρύπτεται ο

-Θάνατος που επέρχεται στη bλάστηση και ο Άττις, ως κύριος εκπρόσωπος

του φυτικού bασιλείου, παρουσιάζεται ως ο εγγυητής για την απόχτηση
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63. G. Sfameni Gasparro, ««Significato e ruoJo del sangue nel culto di Cibele e Atlis»,
ίn: F. Vattioni (a cura di), Sangue e aIItropo1ogia IIeJJa 1iteratura cristiaIIa. Atti deJJa

terza settlmaIIa di Studio, Roma 29 Novembre - 4 DJcembre J982, Roma 1983, ταμ.

Ι, σελ 199-232, ιδιαιτ. σελ 230. Βλ επίσης Π. Παχί)ς, Το νερό και το αίμα στις μ.υστη

ριακές λατρείες, ό. π., σελ 98.
6/ί. Για τη σημασία του Mi-θpα ως «ανίκητου ·9Eov» bλo υ. Bianchi, «Prolegomena Ι», ό.π.,

σελ 9-29.
65. Βλ U. Bianchi, «ProJegomena Ι», ίn: του ιδίου (ed.), Mysteria Mithrae, ό. π., σελ 5-6.

G. Sfameni Gasparro, Soteriology alld Mystic Aspects ίll tlle cult οΙ Cybele and Attίs,

ό. π, σελ xv!i

της αιωνιότητας»ϋ3. Σε μια εντελώς διαφορετική διάσταση παρουσιάζεται

στο μύ-θο ο Μί-8ρας, ο οποίος αντί-θετα με τους πάσχοντεςΌσιρι, Άττι και

Άδωνι, είναι ο "ανίκητος -θεός" (invictus deus), που με τις ηρωϊκές του

πράξεις Φέρνει την επιδιωκόμενη σωτηρία. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας

ότι ο συγκεκριμένος -θεός δεν ταυτίσ-θηκε με τις -θεότητες της ευφορίας, οι

οποίες διακρίνονται για τον πα-θητικό τους χαρακτήρα, αλλά αντί-θετα δι

ατήρησε πάντοτε τον ηρωικό χαρακτήρα του ανίκητου και γι' αυτό λα-
ο ο ο ο 61

τρευοταν κυριως απο τους στρατιωτες .
Η πρωτόγνωρη αυτή πραγματικότητα ξεν (ζει τους αν-θρώπους της αρ

χαιότητας. Εκείνοι πιστεύουν ότι οι -θεοί τους είναι α-θάνατοι, περι6ε6λη

μένοι με μια μακάρια ευδαιμονία (τα ρεία ζώντες), η οποία είναι αποκλει

στικά προνόμιο των α-θανάτων. Στο περι6άλλον του -θεϊκού κόσμου γίνο

νται αποδεκτοί οι εκλεχτοί των -θεών, που διακρίνονται από το πλή-θος

των υπολοίπων -θνητών, εξαιτίας των ηρωϊκών πράξεων ή άλλων εξαιρε

τικών ικανοτήτων τους και μεταΦέρονται στην κατοικία των -θει~ν ή στις

«Νήσους των Μακάρων». Πίσω από τις αντιλήψεις αυτές 6ρίσκεται η δο

μή της μυκηναϊκής κοινωνίας. Το ολύμπιο πάν-θεον άλλωστε, είναι δη

μιούργημα των επών του Ομήρου και του Ησιόδου, έργα που εξαίρουν την

ηρωική Φύση των -θεών και των αν-θρώπων. Αντί-8ετα, η λατρεία των -θε

οτήτων της Ανατολής διαμορΦώνεται σε σχέση με άλλους τομείς της

πραγματικότητας και κάτω από την επίδραση διαΦορετικών αντιλήψεων,

αναγκών και προσδοκιών. Συνδέονται με τη Φύση και την εναλλαγή των

εποχών" η παρέμ6αση τους στα αν-θρώπινα πράγματα αφορά τον κόσμο της

παραγωγής και της αγροτικής εργασίας65.

Ένα ακόμη 6ασικό σημείο στην όλη με-θοδολογία των ερευνητών της

λεγομένης "Ιταλικής Σχολής" είναι η ταξινόμηση του τελετουργικού τυ-

ο λ . 66 Α Φ ο Ο Ο Ο
πικου των ατρειων. να ερουμε παρακατω τις τρεις κατηγοριες ανα-

λογα με το τυπικό τους:

Μια κατηγορία αποτελεί η λατρεία των "μυστικών -θεοτήτων" (πά

σχουσες -θεότητες) (Όσιρις, Άττις, Άδωνις). Το κύριο χαρακτηριστικό

τους είναι η σύνδεσή τους με τον ετήσιο αγροτικό κύκλο, ο οποίος σχετίζε

ται με τη νέκρωση της Φύσης το χειμώνα και την αναζωογόνησήτης κα"ά

τη διάρκεια της άνοιξης. Η τύχη των συγκεκριμένων -θεοτήτων και η συ

νολική πορεία της Φύσης είναι παράλληλα φαινόμενα, τα οποία έχουν άr--ε 

σο αντίκτυπο στη ζωή των αν-θρώπων, δίνοντάς τους διαρκή ελπίδα για

έναν ευτυχισμένο επίγειο 6ίο.

Σε μια δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι λατρείες των -θεοτήτων που χα

ρακτηρίζονται ως "μυστηριακές". Διακρίνονται από την προηγούμενη ε

ξαιτίας του εσωτερικού και μυσταγωγικού χαρακτήρα των τελετών τους.

Η Τελετή της μύησης, αποκορύφωμα όλων των τελετουργιιί)ν, αποτελεί

την κατ' εξοχήν ειδοποιό διαφορά, σε σχέση με την προηγούμενη κατηγο-
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66. Σχετικά με τψ τυπολογία που παρουσl.άζουν οι λατρείες της ελληνορωμαϊκής εποχής

συμφωνα με τους εκπροσώπους της «ΙταλΙΚ'ί)ς Σχολής» t:λ. U. BlanchJ, , «Le probleme
des origines du gnosticisme et d' histore des l'eligions», NumeII 12 (1965a), 161-178.
Του ιδίου, «Initίation, mystel'es, gnose», ίη: C. J. Bleeker (ed.), IIIίtiatioII. Contribu

tlOIJS to the Theιlle of tlle Study-cOIIfereIIce of t1]e IIIternalίonal Association for the

History οΙ ReligiolJs IJeld at Stl'asl,urg, Sept. 17t1] to 22IId, 1964 (Numen Supple
ment, 10), Leiden, 19u5b, 15/1-171= του ιδίου, Selected Essays 011 GllosticisIIl, dual

isIIl aIId Mystel'iosophy (Numen Supplement. 38), Leiden, 1978, 159-176. Του ιδίου,

«Le probleme des origines du gnosIicislne». Του ιδίου (ed.), Le origiIIi di GIJOsticismo

(Numen Supplement, 12) (Leiden, 19(7), σελ 1-27, ιδιαιτ. σελ 10-13. Του ίδιου,
«PSYCI1C and Destiny», ίη: Ε. J. Sharpe-J. R. HinnelJs (eds.), MaII and His Sa1vatίoII.

Sιudies ίπ Memory of S. G. F. Brandon (Manchesrel', 1973), σελ 53-64, ιδιαιτ. σελ

[ί3-57 = του ιδίου, Selected Essays οιι G110StjCiSlll, Dualism aIId MysteJ'Josoph)', ό. Π.,

σελ 196-208. Του ίδιου, T1Ie Gf'eek MysteJ'ies, ό.π., σελ 1-8. Του ιδίου, Pl'ometeo, Or
Ιeo, Adamo. Tematic!]e l'elίgίose sul destino, il male, 1a S,llvezza Roma, 197Gb, σελ.
59-60. 71-94. 129-1'13. 188-190. 259-265. Του ιδίου, «Prolegomena», ίη: του ιδίου

(ed), Mystel'Ja Mithrae, ό. π., σελ 3-60. Του ιδίου, «La tipologia stol'ica dei mistel'i di
Mithra', ANRW ΙΙ 17,4 (1984), 2116- 2134, ιδιαιτ. σελ 2116. του ίδιου, «Ιο Sιudio

deJle l'eligioni di MisteroJ>, ϊη: του ιδίου, - Μ. J. Vermasel'en (eds.), La SoteJ'Jo!ogJa dei

Cι/Jιi Orienta!i ne!/' Impero Romano, ό.π., σελ 1- 16, ιδιαιτ. σελ 5-6. G. Sfameni Gas
paro, «Rif1esioni lllIel'iol'j Sll Mithl'a 'dio mistico», ίη: U.Bianchi (ed.), ό. π., σελ 397
408. Ρ. Pachis, <<The Culr if Mithras ϊη Thessalonica», ίη: J. R. HinneJls (ed.), Studies
ίll MitlιJ'aism, ό. Π., σελ 229-255, ιδιαιτ. σελ 255. Βλ επίσης J. Ζ. Smith, Drudgery

Divine, ό. π., σελ 107-108.
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ρία των τελετών 67. Με τη μύηση επιτυγχάνεται η εποπτεία, που οδηγεί το

μύστη στη μακαριότητα, δηλαδή την εγκόσμια και μετα,9ανάτια σωτηρία.

Έτσι ο πιστός αποκτά ένα αίσ,9ημα απόλυτης ασΦάλειας και μακαριότη

τας, που τον κάνει να ξεχωρι'ζει από τους υπόλοιπους αν,9ρώπους. Με τον

τρόπο αυτό συντελείται η ιδιαίτερη μεταμόρΦωση του πιστού και η μετά

bασή του σε μια νέα πραγματικότητα. Τυπικές μυστηριακές λατρείες ,9εω

ρούνται τα Μυστήρια της Ελευσίνας, των Καbείρων στα αρχαΊκά και

κλασικά χρόνια και του Μωρα κατά τη διάρκεια των ελληνορωμα'ίκών

-;(ρόνων 68. Οι τελετές των Ελευσινίων πραγματοποιούνται μόνο στο Τελε-

67. Σχετικά με τη σημασία της μύησης ως κορυΦαίας «Τελετής» των μυστηριακών λα

τρειών bλ. Ρ. Pachis, Crossing tlle BOllfldaries and Inίliation ί η tJle Ι lelleπίstc Mystery

ClIlts», ΕΕΘΣ (Ν.Σ. Τμήματος θεολογίας) 10(2000), 187-220 (όπου και σχετική bI

bλιoγpαφ ία).

68. Lχετικά με τη λατρεία της Ελευσίνας bx. Μ. Ρ. Nilsson, «Die elellsinischen Gotthei

ten, ARW 32 (1935),97-141. G. Ε. Mylonas, E1eusis and the E1eusiπiaIl MysteTies,

ΡrίπceΙοπ, 31974 (1961). Κ. CΙίηIoπ, The Sacred Offjcia1s ο! the e1eusinian MysteT

ies (TAPS, NS 6!1), Philadelphia, 1974. Του ιοίου, Myt/! and Cnlt. The Iconography

of the Elellsinian Mysteries (Acta [nstίlllti AtheniensIs Regrti Slleciae. Series ίπ 80,

ΧΙ), Stockholm, 1992. Του ιοίου, «The eletIsJnian Mysteries and Panhellenism ίπ

Democratic Athens», ίπ: W. Conlson (ed.), Archeology of Αιheπs and Attica tInder

rhe Democracy, Oxford, 1994, σελ 161-172. G. Sfameni Gasparo, MisteTi e cu1ti mis

terici di Demetra (Storia delle Religioni, 3), Roma, 1986. Της ιοίας, «Anodos e ka

thodos. Movimento nello spazio sacro e ritorno al tempo mitico. Sedi sacre e attlίvita.

Ritllale nel Clllti di Demetra a carattere tesmoforico», ίπ: D. Pezzoli Olgiati- F. StoJz

(a cunl di), CaTtogI'afja l'e1igiosa. Re1igiose KaTtogTaphie. CaTtographie re/igieuse. Or

ganizazione, co!ifjcazione e siιnb101ogia dell0 spazio l1ei sistemi Te1igiosi (Stlldia reli

giosa He!vetica. Serie.~ altera, 4), Bern-Berlin-Bruxe!!es-FrankflIrt/M.- Ne\v )'Όrk

Wien, 2000, σελ 83-106. Της ιοίας, « Demetra e Kore-Perspehone a Eleusi. Assenze

divine e destinJ llmani», ίπ: Ρ. XelJa (a ca cura di), Qual1do υη dio muore. Morti e as

senze divil1e l1elle antlclIe tradizioni mediterral1ee, Verona, 2Ο02, σελ 151-179. L.H.

Martin, «Greek Goddesse.~ and Grain: The SIcilJan Connection», He1ios 17, 2

(1990b), 251-261. Π. Παχής, «Η Κά,')αρση στα ΕλευσΙνια Μυστήρια: Προπαρασκευα

στικές Τελετουργίες»,ΕΕΘΣ(Ν.Σ.τμήμα θεολογίας) Ι, (199Ο), σελ 197-257. Του ιοί

ου, Δήμ.ητρα Καρπόφορος, ό. π., R. Parker, Po1yt1Ieisιn and Society At1Iens, Oxford,

;!005, 327-3ϋ9. Σχετικά με τη λατρεία των KabEipwv ή των Μεγάλων ,')El;J') bλ. Β.

ΗembeΓg, Die KabiTel1, Uppsala, 1950. S. Guetel Cole, Theoi Mega!oi. T!Je Cιι!ι ο!

the Great Gods ο! Saιnot!Jrace (EPRO, 96), Leiden, 1984. Αξίζει να αναΦεΡ{)εί στο

σημείο αυτό η έρευνα που οιεξήγαγε ένας ακόμα ερευνητής της λεγόμενης «Ι ταλΙΚ'ής

Σχολής», ο G. Casadio, σχετικά με τη λατρεία του Διονύσου κατά τη διάρκεια των

κλασικών και ελληνορωμα'ίκών χρόνων, bx. σχετικά G. Casadio. «Pel' ιιπ' indagine

S[QΓίcο-relίgίοsa SlIi cuJti di J)ionis ίπ relazione alla fenomenologia dei misteri, Ι»,
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στήριον της Ελευσίνας, που -θεωρείται ως ένα από τα κατ' εξοχήν λατρευ

τικά κέντρα της αρχαιοελληνικής ,9ρησκείας. Η συγκεκριμένη λατρεία

διατηρεί και κατά τη οιάρκεια της ελληνιστικής περιόδου την τελετουργι

κή ιδιαιτερότητά της, η οποία συνδέεται απολύτως με τον τοπικό χαρα

κτήρα της. Αντί,9ετα, η μι,9ρα'ίκή λατρεία, ως γνήσιο δημιούργημα της

οικουμενικής εποχής, έχει να παρουσιάσει πλή,90ς ναών (Μι/)ρα(α) σε ο

λόκληρη την επικράτεια της ρωμαΊκής αυτοκρατορίας. Διαφορετική μορΦή

παρουσιάζουν οι λατρείες της Ίσιδας και της Κυbέλης που διακρίνονται για

-την εξωτερική και δημόσια μορΦή του τυπικού τους, το οποίο όμως δια

μορΦώνεται στις περιοχές όπου αυτές διαδίδονται κατά τη διάρκεια των

ελληνορωμα'ίκών Ύ2όνων. Μετά τη διάδοσή τους στον ελληνικό χώρο δέ

χονται την επίδραση του τυπικού της Ελευσίνας κατά τη διάρκεια του 10υ

π. Χ. - 10υ μ. χ.αιώνα, οπότε και αποκτούν πλέον μυστηριακό χαρακτή-
69

ρα .

Το μυστηριακό στοιχείο δεν αντικα,9ιστά, αλλά συμπληριί>νει την πα

ραδοσιακή μορΦή τους. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας τους σε σχέση με την πα

τροπαράδοτη -θρησκεία ,9α μπορούσε να ορισ-θεί ως εξής: "Οι μυστηριακές

λατρείες εκΦράζουν την 'εμπειρία' μιας bα,9ιάς αμΟΙbαίας επίδρασης του

,9είου και του αν,9ρώπινου. Η αλληλεπίδραση εκφράζεται είτε με την έν

νοια της συμμετοχής μιας ξεχωριστής ομάδας μυημένων στη λατρεία των

"πασχουσών -θεοτήτων" (εξαΦάνιση και ανα6ίωση), είτε με την τελετουρ-

SMSR 48 (π. s. 6) (1981),209-234. Του ιδίου, «Per υπ' indagine storico-re!jgiosa 5Lιί

cu!ti di Diol1iso ίη realazione alla fenomenologia dei mIsterJ, 11», SMSR !ι9 (π. s. 7)

(1983), 123-149. Του ιοίου, «Diol1iso e ί! sangue di Penteo ne! clIlto di Corinto», ίπ:
F. Vattioni (a Cun\ di), Sangue e anlropogia lIe11a 1itUlgia, Roma, 1984a, τομ. Ι, σελ

87-117. Του ιοίου, «Adversaria Dionysiaca», SMSR 50 (η.5. 8) (1984b, 131-137.

«AntΓOpologiaol'fico-dionisiaca nel culto dj Tebe», ίη: F. Vattioni (a CUI'H di), Sallgue

e antropo1ogia. Riti e Cιι1ω, Roma, 1987, τομ. Ι, σελ 191-260. Του ιοίου, SΙOria de!

cυ1Ιo dl Dioniso ίπ AIgo1ide, Roma, 199/ι. Ι1 νίllΟ de/l' alliιna. Του ιοίου, StΟΓia de/l
cυlιo di Dioniso a COlltO, Sicione, ΤΓeΖene, Roma, 1999a.

69. Βλ σχετικά Πλούταρχος, περί Ισιδος καί Όσίριδος, 27, 361 Ο-Ε. Πpbλ. επίσης J. G.

GriffitJls (ed.), Plutarch, De Iside et ΟsiΓide, \νίι1ι an 111troductioll, Trans1alioIJ alld

CΟΙl1mentaΓj', Cambridge 1970, σελ 3ΌΟ-392. Βλ επίσης Απουλήιος, MeIamoΓplJ. χι,

21-23. J. G. Griffiths (ed.),. Apuleius ο! Madauros. TJIe Isis Book (MeIaIl1orp/Ioses

Book ΧΙ) (EPRO, 39), Leiden 1975, σελ 9!1-98. 277-308 (λατρεία 'ίσιδας- Σάραπι).

Κλ'ήμης Άλεξανδρεύς, ΠΡΟτΡεπnΧός11 46-50 Α-Β (ΡΟ 8,76). Firιnicus Maternu5, de
errore pΓO!anoruιn religiollum (ed. R. Turcan), Paris, 1982a, σελ ΧΥΙΙΙ 1. ΧΧΙΙ 1,
σελ 115-116. 129. 286-2Ό1. 313-317 (λατρεία Κυbέλης -Άττι).
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70. Βλ U. Bianchi, "Prolegomena Ι», του ιδίου, (ed.), ΜΥsteΓίa MiOJrae, ό.π., σελ 5. Του
ιδίου, «Ιο Studio delle Religionj di Mistero», ίη: του ιδΙου - Μ. J. VermaseI'en (eds.),
La SοteΓίοlοgίadeI Culti ΟΓίeυta/i, ό.π., σελ 5.

71. Μ. Ρ. Nilsson, GGR, ό. π. Α. D. Nock, Es8ays ου Re/igioJJ and t/Je AJJcIeJJt Woι1d,

Edited by Zepll Stewart, vols. Ι-Η, Cambridge, Mass., 1972.

γική συμμε'tοχή 'Οων πισ'tών xa'tIi συμ()ολικό "ρόπο a'to "πά.90ς" 'Οων .9εο

'tή'tων. Και με 'Οους δύο 'Ορόπους επι'tυγχάνε'tαι η μακαριό'tψα 'Οης ομά

δας,,7υ. Αναπ'tύσσε'tαι έ'tσι ένα είδος πνευμαηκής συγγένειας ανάμεσα a'to
μύσ'tη και ης .9εό'tη'tες 'Οων λαψειών, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισ

σόπρο ης σχέσεις αμοι()αιό'tη'tας ανάμεσά 'Οους.

Σε μια "ρίη κα'tηγορία μπορούμε να εν'tάξουμε 'Οις λα'tρείες εκείνες

που σχε'tίζον'tαι με το φαινόμενο της λεγόμενης "μυσ'tηριοσοΦίας", όπως

διατυπώνε'tαι στη διδασκαλία των Ορφικών και των Πυ.9αγορείων. Η πα

ραπάνω κατηγορία καλύπ'tει ευρύτερα λαψευτικά συστήματα που γνωρί

ζουν ιδιαίτερη διάδοση κατά τη διάρκεια της ύστερης αρχαιό'tη'tας. Ανά

μεσά 'Οους κυρίαρχη .9έση κα'tέχει ο Γνωστικισμός, όπου ο κύριος npw'ta
γωνισ'tής δεν είναι κάποια .9εό'tητα, αλλά η ψυχή, που εκπίπ'tει αρχικά

a'tov κόσμο 'Οης ύλης και της με'tα()ολής και αποκα.9ίστα'tαι στη συνέχεια

στο .9είο πεΡΙbάλλον από '00 οποίο προέρχε'tαι. Το κύριο χαρακ'tηρισηκό

'Οης κατηγορίας δεν είναι η μύηση, αλλά η σοφ{α και η γνώση, διαμέσου

'Οων οποίων παρέχε'tαι η σω'tηρία σ'tους πισ'tούς.

Δεν πρέπει φυσικά να διαφεύγει 'Οης προσοχής '00 γεγονός όη οι εΡευ

νψές 'Οης λεγόμενης «1'Οαλικής Σχολής» εσηάζουν 'Οην έρευνά τους απο

χλεισηκά και μόνο σης .9ρησκευηκές εκδηλώσεις των av.9prJ)nwv σε δια

φορε'tικές ισ'tορικές περιόδους αγνοών'tας 'Οις κοινωνικές, πολιηκές και

οικονομικές ανακα'tα'tάξεις που διαμορΦώνον'tαι απο 'Οη μια ισ'tορική περί

οδο σ'tην άλλη. Την ίδια τακηκή ακολου-θούν και άλλοι ερευνητές των

-θρησκειών 'Οης αρχαιότη'tας κατά τη διάρκεια 'Οου 20o
,j αιώνα, όπως για

παράδειγμα οι Μ. Ρ. Nilsson, Α. D. Nock κά7 !. Σ' αν'tί.9εση με 'Οους παρα

πάνω μελέη'tές οι εκπρόσωποι 'Οης λεγόμενης «Γαλλικής Σχολης» με κυ

ριότερους εκπροσώπους 'Οους J. Ρ. Vernant, Μ. Detienne χαι Ρ. Vidal
Naquet δεν περιορίζον'tαι, πλέον, σ'tην παρουσίαση μόνο 'Οων .9ρησκευτι

κών δεδομένων, αλλά επεκπίνουν την έρευνά 'Οους και στην πολιηκή

κοινωνική συνάφεια της εποχής. Η 'Οάση αυτή bρίσκει όλο και περισσότε

ρη απήχηση, όπως .9α αναΦέρουμε παρακάτω, ιδιαί'tερα σ'tους κύκλους

'Οων σύγχρονων ερευνη'tών που ασχολούνται με 'Οη μελέτη των -θρησκειών

72. Επιλεκτικά αναΦέρουμε J. Ρ. Vernant, Μύ{)ος και κοινωνία στην αρχαία Ελλάδα (μετ.

Κ. Αλεξοπουλου,Σπ. Γεωργακόπουλος),Α-&ήνα, 2003a. Του ίδιου, Α νάμεσα στον μύ,')ο

και την Πολιτική (μετ. Μ.!. Γιόση), Α-&ήνα, 2003b. G. Sissa - Μ. Detienne, Η Κω'Jη

μερινή Ζωή των Θεών στην αρχαία Ελλάδα. (μετ. Αν. Με-&ενίτη - Α-&. Στεφανής), Α

-&ήνα, 1993. Ρ. Ellinger, «Vingt ans de recherclles dans )e domaine de I'antiquite grec
que», REA 86 (1984), 7-29.

73. Βλτσμ. ΙΙ 17,1-4χαιΙΙ 18,1-5.

74. Σχετικά με τη συνολική bι6λιογραΦία που παρουσιάζεται μέχρι το 1984 σχετικά με τη

λατρεία του Μί-&ρα 61.. R. Beck, «Mithraism since Franz CumunI», ANRW ΙΙ '17, 4
(1984),2002-2115. Σχετικά με τις νέες ερευνητικέςτάσεις που παρουσιάζονταιαπό το

1984 έως το 2003 για τη μελέτη αυτής της λατρείας 6λ. του ίδιου, Beck ου Mithraism.
Collected Works \νίl/ι New Es8ays (Ashgate Contemporary Thinkers οη Religion.

ColJected Works), Aldershot, Hampshire-Burlington, ΥΤ, 2004, σελ xxί-xxYiί.

75. Βλ παραπάνω υποσ. 3 και 19.

465
Η ιστορία της έρευναςτων {)ρησκειώντης ελληνιστικήςεποχής

τ:ης ελληνορωμαϊκήςεποχής72.

Η έρευνα όλων αυ'tών 'Οων λαψειών συνεχίζεται xa'tIi 'Οη διάρκεια 'Οων

τελευ'tαίων δεκαεηών του προηγούμενου αιώνα. Οι έρευνες μπορούν να

διακρι.90ύν σε αυ'tές που σχετίζον'tαι με '00 σύνολο των λα'tρειών 'Οων ελ

ληνισ'tικών χρόνων και σε εκείνες που αναΦέρον'tαι σε μεμονωμένες λα

ψείες. Κινψήρια ώ-θηση προσδίδει η έκδοση από 'Οον Ολλανδό ερευνη't"η

της αρχαιό'tη'tας Μ. L. Vermaseren της σειράς με τί'tλο Etudes Pre/i
m,μnaires aux Re/igjons Orienta/es dans Ι' Empire Romain (1961-199U)
(στο εξής EPRO). Η συγκεκριμένησειρά συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαΦέ

ρον και μετά το -θανατό του, από μέρους των σύγχρονων μελετητών της

ελληνορωμαϊκής αρχαιότη'tας με γενικό τί'tλο Re/igions in the GTaeco
Roman WOTld (στο εξής RGRW) (1992 -). Αναλόγου χαρακ'tήρα είναι

-και μια σημανηκή σειρά που εκδίδε'tαι από 'Οους Γερμανούς Hildergard
Temporini και Wolfgang Haase με 'ti'tXo Aufstieg und Niedergang der
Romischen We/t (a'to εξής ANRW) και περιλαμbάνει πολλούς 'Οόμους με

-θέμα'tα που άΠ'tονται 'Οης .9ρησκείας και 'Οων λα'tρειών των ελληνορωμαϊ-
, , 73

κωνχΡονων .
, Όσον αφορά ης μελέτες για μεμονωμένες λατρείες 'Οης ελληνορωμα'ί

_ κής εποχής ιδιαίτερη .9έση κα'tέχει η λατρεία 'Οου Μί.9ρα, 'Οου "ανίκψου

-θεού" 'Οης ελληνορωμα'ίκής εποχής7/'. Αρχικά η έρευνα baaιζπαι σ'tην πα

ράδοση του F. Cumont που εγκαινιάζεται,όπως αναΦέραμε παραπάνω,ήδη

στα τέλη του 190υ αιώνα75. Ο πρωτοπόρος αυτός μελετητής bασίζει τη

συνολική έρευνά του στη σύνδεση του ιρανικού -θεού Μ ί-θρα με τον αντ ί-
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76. Βλ Fr. Cumont, Textes et MonumeJJts Figurιis re/ati!s aux Mysteres de Mit/JJ"a ό. π.

του ιδίου, Les mysteJ"es d' Mithra, Bruxelles, 31913. Τις απόψεις του Βέλγου ερεuνητή

ενστερνίζονται μια σειρά από μελετητές της αρχαιότητας. Επιλεκτικά αναΦέρουμε τα

έργα των G. Widengren, «The Mithraic Mysteries ίη the Greco-Roman World witl1
Special Regard Ιο their Iranian Background», Ιη: La Persia e ί/ mOJJdo greco-romano
(Lincei, Quadr. ΙΧΧΥΙ), Roma, 1966, σελ 433-456. Ι. Α. Campbell, Mithraic Ico
JJography aJJd Ide%gy (EPRO, 11), Leiden, 1968. Πρ6λ επίσης την εκ νέου μερικη

υιο,<)έτηση των αποψέων του Franz Cumont από μέρους του R. Beck, «Myth, Doctrine,
and lnitiation ίπ the ΜΥstεrίes of Mithras: Ne\v Evidence from a Cult Vesse]», JRS,
90 (2000), 148-180 =του ιδίου, Beck OJJ Mithraism, ό. π., σελ 55-92.

77. Α. D. Nock, «The Genius of Mithraism», JRS 27( 1937), 108-114 =του ιδίου, Essays
οπ Re/igion and the AJJcieJJt Wor/d, edited by Ζ. Stewart, Oxford, 1972, τομ. Ι, σελ

452-458.
78, Vols. Ι-Π, The Hague, 1956-1960.
79. Μ. J. Vermaseren, Mίthra, ce d/eu mysterieux, Paris, 1960. Βλ επίσης του ιδίου,

Mithras. The Secret God, London, 1963.
80. Του ιδίου, MiIhriaca Ι. The mithraeum a/ S. Maria Capua Verere (EPRO, 16), Leiden

1971. Του ιδίου, MίIlJriaca Il. The Mirhι"aeum a/ Ponza (EPRO, 16), Leiden, 1974.
Του ιδίου, MiI/Jriaca ΠΙ. The Mίlhraum at MariJJo (EPRO, 16), Leiden, 1982. Του ι

δίου, Mirhriaca IV. Le lnonulnelJt d' OItaviano Zeno er /e cll/re de JJJit/tra sur /e Ce-

στοιχο του -Θεό των ρωμαϊκών χρόνων 76. Ιδιαίτερης σημασίας για την έ

ρευνα της λατρείας αποτελεί η δημοσίευση στο τέλος της δεκαετίας του

'30 της μελέτης του Α. D. Nock με τίτλο The Genius οΙ Mithraism. Η
συγκεκριμένη έρευνα σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής στην έρευνα

της εν λόγω λατρείας, με αποτέλεσμα τα συμπεράσματά της να είναι σε

ισχύ ακόμη 77. Η σημαντικότερη ώ-Θηση στη μελέτη αυτής της λατρείας

δίνεται από τον ολλανδό ερευνητή Μ. J. Vermaseren, ο οποίος στα μέσα

της δεκαετίας του '50 και στις αρχές του '60 εκδίδει ένα δίτομο έργο με

τίτλο Corpus Inscγiptionum et Monumentorum Religionis Mithriacae
(στο εξής CIMRM/8

, που αποτελεί συλλογή των αρχαιολογικών μνημεί

ων και πηγών σχετικών με το περιe)άλλον της μι-Θραϊκής λατρείας. Το συ

γκεκριμένο έργο -θεωρείται ως απαραίτητο συμπλήρωμα του έργου του F.
Cumon t, αν αναλογισ-Θούμε τα νέα αρχαιολογικά ευρήματα. Ο VeΓma

seren, ακολου-Θώντας το παράδειγμα του Cumont, εκδίδε ι μια επίτομη με

λέτη για τη λατρεία του Μωρα, στην οποία ακολου-Θεί τις ερευνητικές

προτάσεις του δευτέρου79. Το αμείωτο ενδιαΦέρον του για την ανάπτυξη

της έρευνας γίνεται κατανοητό και από την έκδοση μερικών ακόμη έργων

σχετικr;)ν με σημαντικά μνημεία της μι-8ραϊκής λατρείας80. Η πραγματι-

467Η ιστορία της έρευναςτων 8ρησκειώντης ελληνιστικήςεποχής

lius (EPRO, 16), Leiden, 1978a. Του ιδίου, - C. C. van Essen, The Excavations ίπ the
Mit/JraeuIJJ ο! t/Je Church ο! Santa Prisca ίιι Rome, Leiden, 1965.

81. Σχετικά με την ανακάλυψη των Μι,<)ραίων στον αρχαιολογικό χώρο του επινείου της

Ρώμης bλ G. Calza,- G. Becatti- Ι. Gismondi, G. Angleis d' Ossat - Η Bloch (eds.),
Scavi di Osia. Topogra!ia genera/e, Roma, 1953. G. Becatti, Scavi ίπ Ostia, 11. Ι

Milrei, Roma 195'j. F. CoareIJi, «Topografia Mitriaca di Roma», ίπ: U. Bianchi (ed.),
Mysteria Mithrae, ό. Π., 69-83, ιδιαιτ. σελ 81-83, και χάρτης (Όστια). R. Beck, «Apu
leius the novelist. Apu]eius the Ostia Householder and the Mithraeum of the seven
Spheres. Further Expianations of an Hypothesis of Filippo Corelli», ιπ: Sr. G. Wilson
- Μ. Desjardins (eds.), Text and Arti!act in the Religions ο! MedilerraJJean aJJtiquity.
Essay.s ίπ honour ο! Peter Richardo, Wate(loo, 2000, σελ 551-567 = του ίδ!Ου, Beck
οπ Mithraism, ό. π., σελ 111-12'1. Βλ επίσης τη σχετκή με τα Μί.9ραία της Όστια

σχετική ηλεκτρονική διεύ,<)υνση στο διαδίκτυο www.ostia-antica.org/dict/mithraea/
mithraea.htmJ.

82. Βλ R. Meiggs, Roman Os/ia, Oxford, 1973 (21997). J. Th. Bakker, Living and Work
ing wjth lhe Gods. Studies ο! Evidence !οτ Priva/e Re/igiolJ and i/s Mareria/ Επνί

roIJmeIJt ίπ rhe Ο/Υ ο! Ostia (100-500 AD), Amsterdam, 199'1. Πρ6λ επίσης τη σχε

τική με την Όστια ηλεκτρονΙΚ'ή δεύ-9υνση στο διαδίκτυο www.ostia-antica.org
/dict/html.

83. R. Gordon, «Franz Cumont and t!le Doctrines of Mithraism», ιπ: J. R. Hinnells (ed.),
Mithraic Srudies. Proceedings of the Firsr COlJgress ο! MίtiJraic Srudies, vols. Ι-Π,

Manchester 1975, ιδιαιτ. τομ Ι, σελ. 215-2'18.

κότητα ενισχύεται ακόμη περισσότερο από την ανακάλυψη μιας σειράς

ιερών της Μι-Θραϊκής λατρείας (Μι-Θραία) στην Όστια από τους Ιταλούς

αρχαιολόγους81. Το γεγονός αυ.τό είναι ιδιαίτερης σημασίας όχι μόνο για

~ην έρευνα της συγκεκριμένης λατρείας αλλά και για το σύνολο των ρω

μαϊκών αρχαιοτήτων, αν αναλογισ-Θούμε τη σημασία που διαδραματίζει το

επίνειο της Ρώμης στη διάδοση αυΤ'~ς της λατρείας και γενικότερα όλων

των λατρειΙ;)ν της Ανατολης82.

Κατά τη δι.άρκεια της δεκαετίας του 1960 αμφισe)ητούνται για πρώτη

φορά οι -Θέσεις του F. Cumont από τον G. GΟΓdοn, ο οποίος -Θεωρείται ένας

από τους ειδικους μελετητές της σύγχρονης μι-8ραϊκής έρευνας83. Σύμφωνα

με τον Άγγλο ερευνητή δεν υπάρχε ι καμ ία σχέση ανάμεσα στην περσιχή

λlχτρεία και την αντίστοιχή της των ελληνορωμαϊκών χρόνων" αντί-Θετα, η

-Όεύτερη μεταμορΦώνεται σε μια κατ'εξοχήν μυστηριακή λατρεία με ιδιό-

_ μορφο τυπικό, σύμφωνα με τα δεδομένα του οικουμενικού και κοσμοπολι

τικού χαρακτήρα των ελληνορωμαϊκών χρόνων. Μια καινοτομία των δη

μοσιεύσεών του είναι το γεγονός ότι η έρευνά του δεν περιορίζεται πλέον
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μόνο σε {3ρησκευτικά αλλά επεκτείνεται· και στα κοινωνικο-πολιτικά δε

δομένα της εποχής, αποκτώντας έτσι μια ολοκληρωμένη και όχι μονό

πλευρη {3εώρηση κάτι που αποτελεί ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,

όπως {3α αναΦέρουμε παρακάτω, της σύγχρονης έρευνας όχι μόνο για τη

λατρεία του Μωρα αλλά και και των υπολοίπων λατρειών των ελληνο

ρωμαΊκών χρόνων. Ώ{3ηση στην έρευνα δίνεται από τις εργασίες του Πρώ

του και Δεύτερου Συνεδρίου Μι-8ραΊκών Σπουδών, που πραγματοποιούνται

αντίστοιχα στο Manchester (1971)84 και στην Τεχεράνη (1975)85 υπό

την εποπτεία του .J. R. Hinnels. Η συνολική έρευνα της εποχής παρουσιά

ζεται στο περιοδικό Journal ο[ Mithraic Studies (στο εξής, JMS) (1976
1980), το οποίο αποτελεί το επίσημο όργανο για τη μελέτη της Μι{3ραΊ

κής λατρείας86; Το επόμενο συνέδριο γίνεται το 1979 στη Ριίψη υπό την

εποπτεία του U. Bianchi 87
, ο οποίος μαζί με. τα υπόλοιπα μέλη της

"Ιταλικής Σχολής" (G. Sfameni Gasparro, Εnηίο Sanzi) κυριαρχεί στις

μελέτες που πραγματοποιούνταιστον ευρωπαΊκό χώρο για τη λατρεία του

Μωρα88. Μια ακόμη συνάντηση σχετική με τη λατρεία του Μωρα πραγ-

84. J. R. HinneJls (ed.), MίlhraIc Studies, ό.Π.

85. Του ιοίου, (ed.), Etudes ιnίlhriaqIles. Actes du 2e Congres Inter1latioιlaI, du 1er Βυ 8
Setteιnbre 1975 (Acta Iranica, 17) (Textes e! Memoires, IV), Teheran- Liege, 1978.

Πρ~λ επίσης U. Bianchi, «The Second Interna!ional Congress of Mithraic Studies,

TeJleran, September 1975», JMS Ι 1 (1976), 77-94..

86. Τομ. Ι 1-2 (J 976)..ΙΙ 1 (1977) ΙΙ 2 (1978) 1Π 1-2 (1980).
87. U. Bianchi (ed.), Mysleria Mithrae. Attί del Seιninario InIeIΊ11JzioJl<Ile 5υ 'La speci

fίcitiJ storico-re}jjgosa dei. Misrer di Mithra, cpn parιJcoJare riferiιnento alle ΙοπΙί

docume1ltarie di Roιna e Ostia~ Roma e Ostia 28-31 Marzo 1978 (EPRO, 80), Lei

den, ·1979a.
88. G. Sfameni Gasparo, «ΙΙ mitraismo neJl'ambi1O nella fenomenologia misterica (with

an abstract ίη English), ίη: U. Bianchi (ed.), Mysterja Mithrae, ό.π., σελ 2fJ!)-R4R, της

ιοίας, «Ι1 mitraismo' una struttuta religiosa fra «tradizione» e «invenzione», Ιη: U. Bi

anchi (ed.), ό.π., σελ 34.9-384. Της ιδίας, «RifJessioni ulteriori su Mithra dio 'mistico',

ίη: U. BIanchi (ed.), ό.π., σελ 397-4.08. Της ιδίας, «1I sangue neI mIster di Mithl'a», Ιη:

F. Vattioni (a cura di), Αιιι deIla seconda settimana di studjo 'Sangue er anιropoJogia

1IeIIa paIristJca', Roma 23-28 Novembre 1981, νοl. Π, Roma, 1982a, σελ 853-872.

Της ιδίας, «Ι misteri di Mithra: Religione ο cul1o?» J. R. HInnelJs (ed.), SIudJes ί1l

MiIIlraislD. Papel's associated wiIh lhe Mithrajc Panel orga1lized οπ tlle occasion of
the XVIlh Congress of rhe InternationaI AssociaIion for rhe History of ReIJgi01ls,
Rome 1990, Roma, 1994., σελ 93-102. Ε. Sanzi, Misteri, soteriologia, dualismo, ό.Π.

Για το συνολικό έργο του U. Bianchi σχετικά με την έρευνα της λατρεΙας του Μ ί,9ρcι 6λ

επίσης Ρ. Pachis, «Ugo Bianchi e ίΙ mitraIsmo», ίη: ΟίονΒπηί Casadio (a cura di), Ugo
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ματοποιή{}ηκε στη Ρώμη το 1990 στο πλαίσιο των εργασιών του 160υ

Συνεδρίου της Διε-ι9νούς ΕνώσεωςτηςΙστορι'ας των Θρησκειών (Interna
tional Association [or the History of ReJigions) (στο εξής, IAHR)8!J.
Στις εργασίες του τελευταίου συνεδρίου η λατρεία του Μί{3ρα συνδέ.ιJηκε

άμεσα με το συνολικό κοσμοείδωλο των αστρολογικών αντιλήψεων που

κυριαρχούν στον ελληνορωμα'ίκό κόσμο. Η συγκεκριμένη τάση bρίσκει τον

ιδανικό εμπνευστή της στο πρόσωπο του Καναδού ερευνητή Roger Beck gQ
.

Bia1lchi. Una vita per Ia Storia deIle ReIigioni (Biblioteca di S1Ori,l deJle Religioni,

.3), Roma, 2002, σελ 219-231.

89. J. R. Hinnells (ed.), StudIes ίπ MitIlraism. ό.π.

90. «Interpreting the Ponza Zodiac, 1», JMS Ι 1 (1976a), 1-19 = του ιδίου, Beck 0Ι1

Mithraism. Co//ected Works WiIll EssaY5, ό.π., σελ 171-169. «The Seat of Mithras Β!

tlle equiI1oxes: Porphyry, de antro ΠΥΙΏρΙΙΒωΙΏ 24.», JMS Ι 1 (1976b), 95-()S =του ι

δίου, Beck οπ MitIlraism. Co//ected Works lνίίΙI Essays, ό.π., σελ 129-132, του ιδίου,

«Α note οη the Scorpion in·the tauroctony», JMS 12 (1976c), 208-209. Του ιδίου,

«Cautes and Cautopates. Some aSLronomicat consideraLions», JMS ΙΙ 1(1977), 1-17 =
του ιδίου, Beck οπ MirhraisIΏ. Collected WOI'ks WJIll Essays, ό.π., σελ 133- 1'ι9. Του

ιδίου, «Interpreting the Ponza Zodiac, 11», JMS ΙΙ 2 (1978),87-14.7, ίη: του ιδίου,

Beck ΟΩ Mithrajsm. Co//ecced Works wi!h Essays, ό.π., σελ 171-231. Του ιδίου, «Sette

sfere; sette porte, and the spring Equinoxes of Α. D. 172 and 173», ίη: U. BiancJJi

(ed.), Mysceria Mitllrae, ό. π., σελ 515-529. Του ιδίου, Planetary Gods and PlaneCary

Orders ίπ tlle Mysterjes of Mithras (EPRO, 109), Leiden-New Tork-K0benhavn

K61I1, 1988. Του ιδίου, «In the Place of Lion. Mithras ίη the TauroctoI1Y», ίη: J. R.

.HiI1neIls (ed.), Stυdjes ί11 Mίtllraism, ό.π., σελ 29-50 = του ιδίου, Beck οη MithraIsnl.

Co//ected Works with Essays, ό.π., σελ 267- 291. Του ιοίου, «Qui MortaIitatjs Causa
Convenerunc. The Meaning of the Virunum MithraIsts οπ June 26, A.D. 18'1'>,

Plloenix 52 (1998), 335-3Η =του ιδίου, Beck 011 MitlJraism. Co//ected Works \vith
Essays, ό.π., σελ 355-364. Του ιοίου, «Ritual, Myth, Doctrine, and Initiation ίη tJle

Mysterics ο[ MiLhras. New eνίdenα: [IΌm a ι;υΙι vcsse!», JRS 90 (2000), 14.5-180.

Του ιδίου, «The Rise and FaJl of tlle astral IdeI1tifications of the Tauroctonus

Mithras», ίΙ1: του ιδίου, Beck οπ Mitl1raism. Co//ected Works with Essays, ό.π., σελ

235- 24.9. Του ιοίου, «Astral Symbolism ίη tlle Tauoctony. Α Statistical Demonstra

Ιίοη of the Extreme InIprobability of Unlntended CoIncIdence ίη the Selection of

Elements ίη tlle Compositlon», ίll: του ιδίου, Beck ΟΠ MJcllraism. CoIlected Works
wjtll Essays, ό.π., σελ 251-265. Του ιδίου, «Whose Astrology?· The ImprInt of Τί.

CΙaudius Balbilus 011 the Mithraic Mysteries», του ιδίου, Beck οπ MitIJraism. CoI
Iected Works \ιιίιΙι Essays, ό.π., σελ 323-329. Σχετικά με τις αστρολογικέςαντιλήψεις

που κυριαρχούν στη λατρεία του Μωρα 6λ επίσης U. Bi'lI1chi, «Prolegomena ΙΙ: Tlle
InitiatioI1 Strucιure of the Mithra's Mysteries», ίη: (ed.), Mysceria Michrae, ό.π., σελ

31-60, fig, 1-6. Του ιοίου, «La tipologia storIca deI misteri di Mithra», ό.π., σελ 2118-
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Στα ίδιο μήκος κινούνται και οι εργασίες των Stanley InsIero t, Richard
Gordon 02, Μ. Ρ. Speidel 93 και David UlanseyOI'.

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναΦέΡOuμ.ε δύο ακόμη έργα σχετικά με τη

Μι-θραϊκή λατρεία που κυκλοφορούν το 1975 και το 198'1 αντίστοιχα.

Πρόκειται για τις μελέτες του Γάλλου Robert Turcan 05 και του Γερμανού

2123. R. Merkelbach, Weihegrade und SeeJenJeJIre der MithrasmysterJen, Oplanden,
1982. Του ιοίου, MitlIras, Konigstein !Ts., Hain 198/1, σελ 77-132. Ι.Ρ. Coulianu,
«The Mithraic Ladder revIsited», ίη: J. R. HInneIls (ed.), StudJes ίιι Mithι'aJsm, ό.π.,

σελ 75-91. R. Turcan, «Hierarchie sacerdota! et astrologie dans les mysteres de Μί

thra», ίη: La Science des coeux. Sagres, lnages, astroJogues, Res OrientaJes xrr, Bures
sur-Yvette, 1999,249-261.

91. «Α New Interpretation of tlle Bull-siaying MoΙίf», ίη: Μ. Β. de Boer - Τ. Α. Edridge
(eds.), Hommages ιί Maarten J. Vermaserel1, ό.π., τομ. ΙΙ, σελ 519-538.

92. «The Sacred GeograpllY of a Mithraeum. The example of Sette Sfere» JMS Ι 2
(1976a), 119-165 = του ιοίου, Image and VaJue in Ihe GJ'eco-Ronιal1 Woι·Jd. Studies

il1 MiιJIraisnI al1d reJigious Art, Norfolk 1996, κεφ. νl. Του ιοίου, ('Α New Mitllraic
reIef from Rome», ϊη: JMS Ι 2 (1976b), 166-186) = του ιοίου, Inιage and VaJue ίl1

the Greco-Roman WorJd. StudJes ίη Mithraism and reJigious ΑτΙ, Norfolk 1996, κεφ.

νιιl. Του ίοιου, «Authority, salvation and mystery ϊη the Mysteries of Mithra», ίη: J.
HuskInson - Μ. Beard - J .Reynolds (eds.), Image and Mystery ίιι tJIe Ronιan WorJd.

Three Papers Given ίιι Memory of JoceJyn Toynbee, Cambridge, 1988, σελ '15-80) =
του ιοίου, Image and νΒΙuε ίιι the Greco-Roman WorJd. Studies ίιι MiιJIraJsmand re

lίgfous Art, Norfolk 1996, κεφ. IV. Του ιοίου, «Mystery, Metaphor and Doctrine ίη

tlle Mysteries of Mithra», ίη: J. R. HinneIls (ed.), StudJes ίl1 MίtJIraism, ό. π., σελ

103-124.

93. Mfthras- Οιίοιι. Greek Hero and Roman Army God (EPRO, 91), Leiden, 1980.
94. The Orfgins of the MfIhraic MysIerfes. CosmoJogy and SaJvation in ιΙιε Ancient

WorJd, New York- Oxford, 1989. Του ιδίου, «Mithras and the hypercosmic Sun», in:
J. R. HInnells (ed.), StudJes Ιιι ΜίΙJιraί.sm, ό.π., σελ 257-26/1. Βλ επίσης την ηλεκτρο

νικ'!) οιει),')υνση του ερευνητ'!) στο Οισ.Οίκτυο www.well'com!user!-davidu! mithras.
htrnl σχετικιί με τις νεότερες έρευνές του στη λσ.τρεία του Μί-3ρσ..

95. 'MiIhras PaJaΙOnfcus'. Recherches sur J'Hef1enfsaIion pJJiJosophique de Mithra

(EPRO, 47), Leiden, 1975. Milhra εΙ Ιε mfthiacisme (Que sais-je?), Paris, 1981b, κσ.ι

την επσ.υξημένη νέσ. έκοοση του ιοίου έργου στη σεφιί HIstoire, 24, Paris 1993. Βλ ε

πίσης του ιοίου, «Le sacrifice mithrIaque. Innovations de sens et de modalites», ίη: Le

sacrifice dans J'antiquile (Fondation Hardt XXVII), Vandoeuvres-Geneve, 1981a,
σελ 3'11-373. 374-370 (Discussion). Του ιοίου, «Les motivations d' intoleral1ce chre
(lenne et la fin du Mithiacisme au Ive siecle ap. J.-C.», ίη: Actes du VIIe COl1gl'es de

fa F Ι. Ε. C, ΙΙ, Budapest, HJ83b, σελ 209-226. Του ιοίου, «Feu e! sang. iι propos d'
ΙΙl1ε ('eJief lllithriaque», CRAI, 1986, σελ 217-231. Του ιοίου, «Les dieux ε! Ie divin

dans Ie.~ mysteres de Mithra», ίη: R. Van del1 Broek-T. Baarda-J. Mal1sfeJd (eds.),
Knowledge of God in lhe Greco-Roman WorJd (EPRO, 112), Leiden, 1988, σελ
2/13-261. Του ιοίου, «Les auteIs du culte mithriaque», ίη: R. Etienne-M. - Th. Le Όί

nahet (ed.), L'espace sacrίfίcfel dal1s Jes civiJisalions mediterrannes de J'al1tiquile. Ac

les du CoJfoque ΙεΩU ιί ΙΒ Maison de Ι' ΟΓίεηι, Lyon, 4-7 Ιιιίl1 Ηι88, Paris. 1991, σελ
212-225. Του ιοίου, «La royalte de Mithra», ίη: G. Sfameni Gasparro (ed.), ΑΓΑΘΉ
ΕΛΠΙΣ. Stυdi in onore di Ugo BJaIIchi, Roma, 1994, σελ 361-372.

96. Mithras, 6. π.

97. R. Merkelbach, ό.π., σελ 77. 160-161.
98. GGR, τομ. ΙΙ, σελ 675-676.
99. Mίlhras. ΚuΙΙ und MysterJen, Μϋnchen, 1990. Πρ6λ. επίσης την σ.ΥΥλικ·ί) μετιίφραση

του έργου (The RomalI CuJt of MitJIras. The God and the MysterJes, New Tork,
2000) της οπο ίσ.ς την .επιμ.έλεισ. σ.νέλσ.6ε ο R. Gordol1.

100. Cuftores Milhrae. Die Anhiίngenschaft des Mfl/Iras-Kuftes, Stuttgart, 1092. Βλ

επίσης R. Gordon, "Who worshipped Mithras?", JRA 7 (1991-1), '159-474.
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Reinhold Merkelbach90. Ο πρώτος σχετίζει τη λατρεία με τη φιλοσοφική

και ιδιαίτερα τη νεο-πλατωνική σκέψη που κυριαρχεί κατά τη διάρκεια

της ύστερης αρχαιότητας. Ο δεύ'tερος, επιφανής φιλόλογος και μελετητής

του αρχαίου κόσμου εστιάζει την έρευνά του σε μαρτυρίες πηγών, οι οποίες

δυστυχώς είναι ελάχιστες, και σε μια πλη-θώρα αρχαιολογικών ευρημά

των. Αξίζει να αναΦέρουμε στο σημείο αυτό ότι σε πολλά σημεία της έρευ

νάς του ακολου-θεί τις προτάσεις και τον τρόπο σκέψης του γάλλου συνα

δέλφου του. Κατά τον Merkelbach η λατρεία του Mi-θρα και ιδιαίτερα η

___ μυστηριακή δομή που αποκτά κατά τη διάρκεια των ελληνορωμαϊκώ"

χρόνων είναι προσωπικό δημιούργημα κάποιου "ιδιοφυούς μεταρρυ-θμιστή

της εποχής", του οπο ίου το όνομα δυστυχώς παραμένε ι ακόμη άγνωστο Οϊ.

Η -θέση αυτή δεν είναι καινούργια, αλλά αποτελεί υιο-θέτηση της αντί

στοιχης άποψης που είχε διατυπώσει ο Μ. Ρ. Nίlsson στο παρελ-θον0 8. Τα

δεδομένα της λατρείας του Mi-θρα συμπληρώνονται στις αρχές τη δεκαετί

ας του '90 από τις εργασίες του Γερμανού ιστορικού Manfred CΙauss, ο

οποίος δημοσιεύει δύο bLbλla το πρώτο εκ των οποίων πραγματεύεται ΤΎj

συνολική μορΦή της λατρείας με bάση τα νέα σημαντικά ευρήματα που

έφερε στο Φως στη Γερμανία η αρχαιολογική σκαπάνη09. Η εικόνα που

παρουσιάζεται από την εποχή συγγραΦής της συλλογής του Μ. J. VerΠ1a

seren, εμπλουτι'ζεται διαρκώς με νέα ευρήματα. Το δεύτερο bLbλlo περι

λαμbάνει συλλογή επιγραφικών μαρτυρίων σχετικών με τους οπαδούς του

Μί-θρα κατά τη διάρκεια των ελληνορωμαϊκών χρόνων 100.
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101. Βλ W. Μ. Brashhear" Α MithraIc CatechIsm from Egypt. Ρ. BeroI. 21196 (Supple
ment TY'CHE), Wien, 1992. R. Turcan, «Un «Cathehisme mithriaque?», CRAI,

1992, 549-564.
102. Βλ R. Beck, TJJe ReJigion of tJJe MIthras CuJt ίπ r/Je Roman EInpi1'e. Mysleries of

tJJe Unconquered Sun, Oxford, 2006, σελ 59-63.
103. Βλ U. Bianchi, «Lo Studio del1e religioni di Mistero», ίη: του ιοίου, - Μ. J. Verma

seren (eds.), La Soleri%gia deI Cu/ti OrIenta/ ί ne/l' Impero RoInano, ό. π, σελ 1- 16,
ιΟιαιτ. σελ 6.

104. Σχετικά μ.ε την παρουσία της λατρείας του ΜίΙ9ρα στην Αίγυπτο 6λ W. Μ. Brash
hear, Α MithraIc CarechisIn fI'om Egypl., ό.π., σελ 52-57.

105. Βλ την ηλεκτρονική οιεύSυνση στο οιαοίχυο, \vww.uhu.es/ejm.

Η δημοσίευση στην αρχή της δεκαετίας του '90 του έργου του William
Μ. Brashhear, με τίτλο Α Mίthraic Catechism from ΕgΥΡtέχει ιδιαίτερη

σημασία για τη λατρεία του Μί-θρα και ειδικότερα για την τελετουργία

της μύησης, που κατέχει κεντρική σημασία στη συνολική δομή της \01. Το

έργο του Γερμανού παπυρολόγου bασιζεται στο κείμενο του Παπύρου το

οποίο προέρχεται από την Αίγυπτο και αποτελεί, κατά την άποψή του,

μέρος της "κατήχησης" των υποψηΦίων μυστών στη λατρεία. Οι πιστοί

μπορούσαν, μετά το στάδιο της ολοκλήρωσής της, να λάbουν μέρος στην

τελετή της μύησης μέσω της οποίας -θα γίνονταν μέλη στη λατρεία του

Μί-8ρα. Το κείμενο αυτό bασίζεται στην τεχνική των "ερωταποκρίσεων"

ανάμεσα στον υποψήΦιο μύστη και τον μυσταγωγό του. Με τον τρόπο αυ

τό ο πιστός κα-θίσταται μέτοχος της "σοΦίας", που επενδύει τη συνολική

δομή της λατρείας lO2 και πραγματοποιείται η μετά()αση, που τον εισάγει

σε μια εντελώς νέα πραγματικότητα. Μέσα από τη νέα κατάσταση έχουν

την αίσ-θηση ότι μπορούν να ξεπεράσουν όλες τις δυσκολίες και αμφισ()η

τήσεις, με τη διαρκή υποστήριξη της -θεότητας στη λατρεία της οποίας

έχουν ενταχ-θεί. Ο πάπυρος αυτός επι()ε6αιώνει ότι η μύηση των πιστών

κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου δεν ()ασίζεται στην πραγ

ματοποίση ορισμένων τελετουργιών αλλά στην εκμά-θηση της "γνώσης"

των λατρειών \03. Παράληλα όμως, το συγκεκριμένο κείμενο αποκτά ακό

μη μεγαλύτερη σημασία για τη μελέτη των λατρειών ιδιαίτερα της ύστε

ρης αρχαιότητας, αν αναλογισ-θούμε μάλιστα την έλλειψη μαρτυριών (αρ

χαιολογικών και πηγών) από την περιοχή της Αιγύπτου \04.

Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα αυτής της λατρείας παρουσιάζεται

ηλεκτρονικώς στις σελίδες ενός ερευνητικού προγράμματος που Φέρει τον

τίτλο Electronical Ioυι-nBl of MίthraicStudies (στο εξής EJMS)\05. Σύμ
()ουλοι είναι πλή-θος ερευνητών, ανάμεσά τους συγκαταλέγονται ο

106. Α.Β. Griffίths, TJle archeological Evidence for Mithraisln ίη Imperial Rome, Diss.
Michigan 1993. Της ιδίας, The arclleologica! evidence for Mithraism as an urban plle
nomenon ίη imperial Rome: Work ίη Progress, ίη: J. R. Hinnel1s (00.), Studies ίη

Mithraism, ό.π., σελ 125-129. Της ιδίας, «Mίthraism ίη the public and private lives of
fourth-century SenaΙOrs», ejms 2 (2001): http://gama.inesc.pt/lusitania/ejrm.

107. Fontes HisΙ01'iaeRcJigions Aeg)'pliacae, vols. 1-V, Βοηη, 1922-1925.
108. Invetaire BibJiograplJique de.s Isiaca et des Sarapiaca (IBIS). Repel'loi1'e anaIytique

des t1'avaux rcJatifs aΙ;) diffusIon des culles isiaiques, 1940-1969 (νοΙ. 1: A-D) (ER
ΡΟ, 18,1), Leiden, 1972. Inveraire Bib/iographique des Isiaca et des Sarapiaca (IBIS).

Repertoire analytίque des travaux l'elatifs a 1a diffusIon des culles isiaiques, 1940

1969 (νο/. 1Ι: Ε-Κ) (EPRO, 18,2, Leiden, 1974. Invelairc Bibliogl'aplJiquc des Isiaca

et des Sarapiaca (IBIS). l<epcrloil'e anal)'lique des travaux relatifs iJ la diffusion dcs

cultes isiaiques, 1940-1969 (νοΙ. ΙΙΙ: L-Q) (EPRO, 18,3), Leiden, 1985. Invelail'e

Biblίogl'apJJiquedes Isiaca et des Sarapiaca (IBIS). Reperloire ana/ylique des t1'avaux

relatifs a Ι;) diffusion des cIIJles ίsίaίques, 1940-1969 (νοl. 1V: R-Z) (EPRO, 18, 4),
Leiden, 1991.
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Rirchard Gordon,o Roger Beck η Alison Griffίth\Οϋ χ.ά.

.:' Ανάλογο ενδιαΦέρον παρουσιάζεται και στην έρευνα της λατρείας της

Ίσιδας και του Σάραπι. Ο -θεός αυτός είναι δημιούργημα της πολιτικο

-θρησκευτικής στρατηγικής των Πτολεμαίων και εναρμονίζεται πλήρως

με τον οικουμενικό και κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της περιόδου. Τα δεδο

μένα αυτά συντελούν στη διάδοση των εν λόγω λατρειών από το στενό

τοπικό περι()άλλον της Αιγύπτου στο ευρύτερο της ελληνιστικής οικουμέ

νης. Στο ίδιο πνεύμα εναρμονίζεται και η μορΦή της Ίσιδας η οποία μεταρ

φώνεται ()α-θμιαία σε μια οικουμενική -8εότητα και συναντάται με τη νέc;.

αυτή μορΦή για πρώτη φορά το 333/332 πΧ στο ΠεΡι()άλλον ενός λα

τρευτικού -θιάσου του Πεψαιά και από τότε γνωρίζει ιδιαίτερη διάδοση σ'

ολόκληρο τον ελληνορωμαϊκόχώρο μέχρι τον ΙΙ0μΧ. αιώνα. Το ενδιαΦέ

ρον των ερευνητών για αυτή τη λατρείά εκδηλώνεται ήδη από τις αρχές

του 20°'; αιώνα. Σημαντική ()οή-8εια για τη μελέτη των αιγυπτιακών -8εο

τήτων προσΦέρει η συλλογή των πηγών από τον Γερμανό Th. Hopfner \07.

Το σύνολο της bι()λιογΡαΦικής έρευνας, που παρουσιάζεται από το 1940
1969 και δημοσιεύεται σε τέσσερεις τόμους από τους Jean leclan t κα.ι

Gisele Clerc 108. Την ίδια χΡονικ'ή περίοδο πρωτοπόρα -θεωρείται η μελέτη

του Ladislav Vidman για τη λατρεία αυτή. Ο Ούγγρος ερευνητής δημο

σιεύει μια σχετική μονογραΦίακαι η έρευνά του bασιζετα\ στο σύνολο των
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109. ladislav Vidman, Isis und Sarapis beI dell GrIιxhell ulld Romern. Epigraphisc1Je
Sιudiell zur Verbreiιullg und Ζυ dell TriigerIJ des iigyptisc1Jen Ku1tes (RGVV, 29),
Berlin, 1970.

110. Του ιδίου, Sylloge Inscriptiollum Re1igions Isiacae et Sarapiacae (Religionsge
schIchtliche Versuc/le und Vorarbeiten, 28), Berlin 1969.

11 Ι TOf/-. 1: .Le Cu1te d'lsIs et 1es PιoJemees. TOf/-. ΙΙ: Le Cu1te d'lsIs en Grece. TOf/- ΙΙΙ: Le
Cu1te d'lsIs en Asie mIneure (EPRO, 26), Leiden, 1973. Βλ επίσης της ιδίας, «Les
mysteres egyptiens aux epoques hellenistiques», ίπ: της ιδίας - Μ. Philonenko - Α.

Benoit - J. Ε Menard - J. Hatt (eds.), Mysteres et syncre/islnes, Paris, 1975, σελ 11
62. Της ιοίας, «Cultes EgyptIens hors d'Egypte. Essai d'Analyse des conditIon de dif
fusion», in: ΡουνΟίΤ, Rapport Sociaux (Centre de Rechercges d' Histoire Ancienne,
νοl. 32), Paris, 1980, σελ 72-1!ι8. Της (οίας, «Cultes Egyptiens Ilors d' Egypte. Νοu
veIles voies d' approchs et d' InterpretatIon», ίη: Ε Van't Dack-P, Van Dessel-W. van
Gucht (eds.), Egypt and the Hel/enistic Wor1d. Proceedings of the InternatIolla1 Co1

1oqllillnJ, Leven 24-26 May 1982 (Studia HeIIensitica, 27), leuven, 1983, σελ 75
98. της ιοίας, Isis, mere des dieux, Paris 2000,

112. Μ. Malaise, Inventaire pre1iminaire des documents ι5gyptiens decouverts ell Italie
(EPRO, 21), Leiden, 1972a. Του ιοίου, Les cOllditions de penetration et de diffusion

επιγραΦών που ήταν δια{)έσιμες μέχρι τότε109. Η σημαντικότερη συνει

σΦορά όμως του ερευνητή αυτού έγκειται στη δημοσίευση του σώματος

όλων των επιγραΦών με τίτλο Sylloge Inscriptionum Religionis isiacae
et Sarapiacae (στο εξής SIRIS) t 10, η οποία αποτελεί ανεκτίlλητο εργαλείο

μέχρι την εποχή μας για τους μελετητές των αιγυπτιακών λατρειών της

ελληνορωμα'ίκής εποχής.

Η επόμενη δεκαετία είναι ιδιαίτερα παραγωγική γιά τη συνολική έ

ρευνα των αιγυπτιακών {)εοτήτων εξαιτίας της δημοσίευσης πολλών με

λετιίJν. Ιδιαίτερη {)έση κατέχει ανάμεσά τους η δημοσίευση της πρώτης

ολοκληρωμένης παρουσίασης της λατρείας της Ίσιδας/Σάραπι από την

Fran~oise Dunand στις αρχές της δεκαετίαςτου '70. Η σημαντική μελέτη

της γαλλίοας ερευνήψιας παρουσιάζεται σε τρίτομο έργο με τίτλο: Le
cuJte d' Isis dans le Bassin Oriental de la Mediterranee και περιλαμbάνει

την παρουσία της Ίσιδας στην Αίγυπτο των Πτολεμ.α'ίκών χρόνων, στη Μ.

Ασία, στη νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα111. Την εικόνα των λα

τρειών συμπληρώνουν, κατά τη διάρκεια της ίδιας εποχής, οι σχετικές με

λέτες του Michel Malaise, ο οποίος εξετάζει σε δύο τόμους όλα τα δεδομένα

που συντελούν στη διάδοση των λατρειών. Ο πρώτος τόμος περιλαμbάνει

ένα κατάλογο επιγραΦών και αρχαιολογικων ευρημάτων, ενώ ο δεύτερος

εστιάζει την προσοχή του στις αιτίες διάδοσης των αιγυπτιακών λατρειών

στο περΙbάλλον του ελληνορωμα'ίκού κόσμου ι 12. Την ίδια εποχή οι μελέτες
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του Vincent Tran Tam Tihn ασχολούνται με ΠΡΟbλήματασχετικά με τα

αρχαιολογικάευρήματατου Ιταλικού xιJJPOU (Πομπη'ία, Ηράκλεια [Hercu-
]) 113 Ι!1" ξ' λ ' , λ'lanum . οιαιτερης α ιας για τη συνο ικη ερευνα της ατρειας των αι-

,υπτιακών {)εοτήτων αποτελούν τα υπομν-ήματα του J. G. Griffiths στα

έρ,α των εκπροσώπων του Μεσο-ΠλατωνισμούΠλουτάρχου Περ{ Ίσιδσς

και Όσ{ριδος111 και Απουλήιου MetamorpllOses (Μεταμ.ορΦώσεις ή Ο

Χρυσός Γά-ϊδαρσςI15. Στο σημε ίο αυτό αξίζει να αναΦέρουμε μια παλαιότερη

μετάφραση και υπόμνημα στο έργο του Πλουτάρχου από τον Λεωνίδα Φι-

λ
'!1' II(j

ιππιοη .
Η δεκαετία του '80 σηματοδοτείταιαπό τη διδακτορική διαΤΡΙbή της

Μαρίας Τόττη που παρουσιάζεται,υπο την εποπτεία του R. Merkelbach,
με τίτλο Ausgewiil1lte Texte del' Isis - Ul1d Sal'apis I

17. Η ερευνήτρια συ

,κεντρώνει στη μελέτη της το σύνολο των κειμένων που σχετίζονται με

τη συγκεκριμένη λατρεία. Σ' αυτά πρωτεύουσα {)έση κατέχουν τα κείμενα

εκείνα που χαρακτηρίζονται ως 'Άρεταλογίες"> μέσω των οποίων παρου

σιάζεται ο οικουμενικός και ενο-θε'ίστικός χαρακτήρας της Ίσιδας κατά τη

des cu1tes egyptiells ell Ita/ie (EPRO, 22), Leiden, 1972b. Του ιοίου, «Documents
nouveux e! poinIs de vue recentes sur les cultes isiaques en Taiie», ίπ: Μ. Β. de Boer
Τ. Α. Edridge (oos.), Hommages aMaartelJ J. Vermaseren. Rιxuei/ d'etudes offerts ΡΒΙ'

Jes auteurs de 1a Serie Etudes Pre/imilJaires aux re/igiolJs orIenta/es dans 1'empil'e J'O

lnaIll aΜ. J. Vermaserell a occasioll de son soixantieme anlJIversalre /e 7 Avri/ 1978
(EPRO, 68), ΤOfJ-. 1- ΠΙ, Leidell, 1978, ιΟιαιτ. τομ. ΙΙ, σελ 627-717. Βλ επίσης του ιδί

ου, Pour une ternιino1ogie et une ana/yse ds cu1tes isiaques (Memoire de la CΙasse des
leΙΙers. ColIection ίll-80, 3e serie, tom. XXXV), BruxeIles, 2005.

113. V. Tl'an Talll TillJI, Essai suι' /e cu/re d'lsis a PUlJιpei, Paris, 19G4. Le:; ι:u1res de:;
divillires orlen/a/es aHercu/al]eum (EPRO, 17), leiden, 1971. Του ιοίου, Les cu/tes

des divilJires ol'iellta/es elI Canιpanie (EPRO, 27), Leiden, 1972.
114. J. G. Griffίths (00.), P/utal'ch's De Iside et Osiride, Cambridge 1970.
115. Apu/eius of Madauros, The Isis-Book (Metamorphoses, Book χι) (EPRO, 39), Lei

den, 1975.
1IG. Λ. 1. Φιλιππίοης, «Κριτικαί παρατηρήσεις εις το κείf/-ενον Πλουτάρχου, Περί Ίσιδος

και Οσίριοος», ΘεολΟΥια, ΧΙΧ (1941-1948) '18'1-512. ΊΌυ ιοίου, Πλοιίταρχος, ΠερΠ

σιοος και Οσιριοος, έκο. Λ. 1. Φιλιππίοη (f/-ετάφραση και υπόf/-νημα) (Βι6λιο-Θήκη, Πα

πυρου, 200), Α-Θήνα, 1955.
117. Μ. Tot!ί, Ausgewiih/te Texre der Isis - und SarapIs, Hildesheim-ZUricll-Ne\v York,

1985.
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διάρκεια των ελληνορωμαϊκών "!Ρόνων 118. Το ίδιο "!Ρονικό διάστημα ιδιαί

τερη σημασία για την έρευνα των αιγυπτιακών λατρειών της ελληνορω

μα'ίκής εποχής έχει και η ριζοσπαστική μελέτη του Ugo BIanchi με τίτλο:

"Isis dea mysterica. Quando?". Σ' αυτήν ο ιταλός ερευνητής ασχολείται με

το πρό6λημα τηςψυστηριακής μορΦής που αποκτά η λατρεία της Ίσιδας,

υπό την επίδραση των Ελευσινίων Μυστηρίων, κατά τη διάρκεια του 10υ

πΧ. -10υ μ. Χ. αιι~ναΙI9. Οι απόψεις του εναρμονίζονται με τη ~έση πα

λαιότερων ερευνητών, όπως ο Carl Schneidel', ο Ulrich νοη WilamowItz
Μ Ρ Ν·Ι 12Ο • () •• λ' .

και ο . . ι sson ,οι οποιοι νεωρουν ΟΤΙ οι εγομενες μυστηριακες

λατρείες, με κορυφαίο δείγμα την ελευσίνια λατρεία, είναι αποκλειστικό

δημιούργημα της αρχαιοελληνικής ~ρησκευτικότητας. Οι λατρείες της

Ανατολής επενδύουν μέρος του τυπικού τους με τα χαρακτηριστικά της

Ελευσίνιας λατρείας μόνο κατά τη διάρκεια των ελληνορωμα'ίκών "!Ρόνων,

όταν η Ανατολή συναντά τον ελληνικό κόσμο, εξαιτίας του κοσμοπολιτι

σμού και του οικουμενισμού. Οι ~έσεις αυτές του Bianchi συμπληρώνο

νται από μια σειρά άρ~ρων του Μ. Malaise, που ασχολούνται με το πρό

6λημα της μυστηριακής λατρείας τηςΊσιδας Ι2'.

118. Βλ Μ. Tolιi, Ausgewiih/le Texte, ό.π, σελ 1-16. V. F. Vanderlip, The Ρουr HYl1JnS
of lsidorus and t/le Cu/t of lsis (AInerican Studies ίη Papyri, ΧΙ!), Toronto, 1972. J.
LecIant, «Aegyptiaca et mileux isiaques. Recherclles sur 1a diffusion du materiel
egyptiennes», ANRW ΙΙ 17, 3 (1984), ·1692-1709. Τ, Grandjean, Une Nouve//e
Arela/ogie d' lsis ιi Maronee (EPRO, '19), Leid en, 1975. Ρ. Pachis, «The HeIlenIstic
Age as an Age of ·propaganda: The Case of Isis' Cult», ίπ: Ι.' Η. Martin - Ρ. PachIs
(eds.), TheoretIcal Frameworks for the Study of Greco-Roman Religions. Adjunct
Proceedings of the XVIIIth Congress of.tlle International Association. froIll the His
ιory of religions, Durban, South AfrIca, 2000, Thessa10niki, 2003, σελ 97-125.

119. Ιη: Perel1nilas. Studi Ιη Onore di Α. BreJic/J, Roma, 1980, σελ 9-36.
120. Βλ UIrich νοπ Wilamowitz-MoeIlendord, Die G/aube der He//enen, Bde Ι-Ι!,

Darmstadt '1\184 (unveriinderter repr. Naclldrucll der zweiten unveriinderter Auflage
1955 [1931]). Μ. Ρ. Nilsson, The Dionysiac Mystel'ies ο[ the He//eιιislicand Roinan
Age, Lund, 1957. Carl Scllneider, Die anlikel1 MysIerien Ιπ i/Jrer EiIJheiI UIJd Vie/
(Β/Ι. We.sen uιId Wirkung der Einweihung, Hamburg, 1979. Πρ6λ Simon Price - Ε

mily Kearns, «Mysteries», ίη: TJJe Oxford Dictionary of CΙassica/ MyIh and Re/igioIJ,
Oxford, 2004, σελ 361-363, ιδι.αιτ. σελ 361.

121. «Con ten u et effete de I'initiation isiaique», LΆnΙiqυite CΙasique 50 (1981), 1.183
'198. Του ιδίου, «Le.s characteristiques et 1e question des antecedents de Ι' initiation
isiaque», ίπ: J. Ries (ω.), avec la collaboration de Η. Limet, Les l'ites d'initiatioIJ. Ac
tes du Co//oque de Liege et de Louvain-La-Neuve, 20-21 novembre 1984 (Homo Re
ligious, 13), Louvain-La-Neuve, 1986a, σελ 355-362. Του ιδίου, «ΙΈΧΡre.ssiοn du

Η ιστορία της έρευνας των JΡησκειώv της ελληΥιστικήςεποχής

Sacre dans les Cultes Isiaques», ίη: L'Expression du Sacre dans /es Grandes ReJigiOIJs,
νοl. ΙΙΙ: ΜaΖdeϊsme, Cu/tes lsiaques, Religion Grecque, ΜanίC/Jeϊsme, nouveau Tes
tament, Vie de /Ήοmο Re/igjous (Homo ReJjgjous, 3), Louvain-La-NelIve, 1986b,
σελ 25-107, ιδιαιτ. σελ 106-107. Βλ επίσης τη μελέτη της Φινλανδής ερευνήτριας Ρ.
.Pakkannen, lnterpret/ng Ear/y HeJJenistic Re/igion. Α SIudy Based οπ t/Je MysteI'Y
Cu// of Demerel' and the Cu/t of Isis (Papers and Monographs of the Finnjsh Insti tute
at Athens, νοl. ΠΙ), Helsinki, 1996.

122. Isis Regina - Zeus Sarapis. Die grjecJJi"cJJ-iigyptisc/le Re/igiOIJ darges/e/Jt, Μϋπ

chen-Leipzig 1995 ("2001). Βλ παλαιότερη μελέτη σχετική με τις γιορτές της λατρεί
ας, Isisfeste Ιη griechisch-rtJmischen Zeil. Datn und Rilen, (Beilrιige zur kIassischen
PhiJo!ogie, 5), MeisenheIm am G1aiJ 1963.

123. Ό.π. σελ 335-484.

124. R. Merkelbach, Roman und Mysterium Ιπ der Antike, Μϋnchen - Berlin, 1962.
ΑΥτ(,9ετη άποψη σχετικά με τη ,'Jέση του γερμανοι.ί ερευνητή διατυπώνουν οι Η. Giirt
ner, "Xenophon νοπ Ephesos, der RomanschriftsteJler", RE 9, 1907, σελ 207'1-2080.
Β. Ε. Perry, TJie AncJent Romances: Α LJterary - Historica/ Account of lheir Ori
gins, BerkeJey - Los Angeles 1967, σελ 32. Του ιδίου, (ed.), CoJ/ected Ancient Greek
Nove/s, Berke1ey-Los Angeles-London, 1989, σελ 11-12. Β. Ρ. Reardon, "The Second
Sophistic and tlle Nove1", ίπ: G. W. Bowersock (ed.), Appro8Ches Ιο lhe second 50
phistic (Papers preseJJled ΒΙ the 105th ΑηπυΒ/MeeIing of Ihe Alnerican Phi/oJogica/
Association), Pennsylvania, 1974, σελ 126-127. Του ιδίου, TJJe Form of Greek Ro
mance, ίη Roderick Beaton (ed.), TJJe Greek Nove/ AD 1-1985, London - New Tork _
Sydney, 1988, σελ 170-172. Ε. Ι. Bowie, "The Greek Novel", ίπ Ρ. Ε. Easterling - Β.

Μ. W. Κποχ (eds.), The Cambridge·History of CΙassica/ /iteraIIJre: 1. Gree/ Jiterature,
Oιmbridge; London- New 'i'ork- New RoclleJle- MeJboIIrne- Sydney, 1985, σελ 087
688. Γ. Γιατρομανωλάκης (επψ.), Αχιλλέως Αλεξανδρέως Τατίου Λευκίππη και Κλει

τοΦών, Α,'Jήνα, 1990, σελ 44-45. Τ. Hagg, Το Αρχαίο ΜυJιστόΡημα (μετ. Τζένη Μα

στοράκη), Α8ήνα, 1992 [1980],. σελ 130-133. C. Rιιiz - Montero, "The Rise ο[ the
Greek Nove]", in Gareth Schmeling (ed.), TJJe NoveJ jn I/Je AIlcient Wor/d, Leiden _
New rork - Κό1η, 1996, σέλ 7Β-77. G. van den Heever, "Novel and Mystery.
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Μια ενδιαΦέρουσα πρόταση για τη λατρεία της Ίσιδας κατατί~εται
στα μέσα της δεκαετίας του '90 από τον R. Merkelbach 122, ο οποίος πα

ρουσιάζει τη συγκεκριμένη λατρεία μέσω των φιλολογικών και αρχαιολο

γικών πηγών των ελληνορωμαϊκών "!Ρόνων. Στο έργο του αναπτύσσονται

σε ξεχωριστό κεΦάλαιο οι ~έσεις του για την άμεση σχέση των λεγομένων
"ελληνιστικών μυ~ιστoρημάτων" με τις λατρείες των ελληνορωμαϊκών

"!Ρόνων 123. Ο ερευνητής ~εωρεί ότι τα συγκεκριμένα κείμενα αποτελούν
τον ."ιερό λόγο" των λατρειών. Η -θέση του πρωτοπαρουσιαζεται το 1962

-στο έργο του με τίτλο; Roman und Mystel'ium in der Antike και δέχεται

την κριτική του ερευνητικού κόσμου12''. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
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Disourse, Myth and Society", Ιη: Jo-Ann Α. Brant-Ch. W. Hedrick-Chr. Shea (eds.),
AncJent FJctJon: The ΜΒΙτίχ of Early CJ1rJstJan and JewJsh Narrative (Society of
Biblica1 Literatute. Symposium Series, Nr 32), Atlanta, 2005b, σελ 89-114.

125. F. Mora, ProsopografJa IsJaca, νοl. Ι: Corpus proposographicum religions Isiacae.
Υοl. 11: Prosopografia StorJca e StatJstica del Culto Isiaco (EPRO, 113), Leiden 
New Iork - K0benhavn - Kδlη, 1990.

126. Σχετικά με το ρόλο και τη σημασία της Ίσιοας ως «,')εάς των γυναικών» Ι>λ G. Μί
chaϊιidis, «Contribution a etude de 1a Grande Deesse en Egypte, 11: Isis deese de
l'amour», Bulletln 1nstίtute EgyptoJogJque 37 (1956), 191-213. S. Κ. Heyob, T1Je
Cult of Isis among Women ίπ the Greco-Roman WorJd (EPRO, 51), Leiden 1975. F.
Mora, Prosopografia Isiaca, νοl. 11, ό.π., σελ 1-3.

127. Μ. J. Versnel, Ter Unus, ό. π., σελ 39-95.
128. (RGRW, 124), Leiden 1998. Βλ επίσης Μ. J. Versluys, Aegyplίaca Romana.

NilotJc scenes and t11e Roman Views of Egypt (RGRW, 144), Leiden-Boston, 2002.
L. Bricau1t, IsJs, Danme des flots (Aegyptiaca Leodiensia, 7), Liege, 2006.
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Ίσιδας λαμbάνει νέες διαστάσεις από τις έρευνες των ευρωπαίων μελε-τη

τών. Η έρευνα αυτή ξεκίνησε το 1997 από τους J. LeclantxaL Laurent
Bricault και διαμορΦώνεται μέqω των εργασιών τρίων διε-θνών συνεδρίων

που πραγματοτοποιή-θηκαντο 1999 στο Poitiers-Futroscope (Γαλλία)129,
το 2002 στη Λυών13Ο και το 2005 στο Leiden (Ολλανδία)13Ι. Οι εκπρό

σωποι της ερευνητικής ομάδας ακολου-θούν με-θόδους που εντάσσονται στο

πλαίσιο της παραδοσιακής, αλλά και της νεωτεριστικής έρευνας. Αποτέ

λεσμα της συνολικής επιστημονικής δραστηριότητας είναι η δημοσίευση

έργων, όπως του L. Bricault με τίτλο: AtIas de 1a diffusion des Cu1tes
Isiaques 132 και Recuei1 des Inscriptions concernant les cultes isiaques
(RICIS) 133. Το πρώτο ασχολείται με τη χαρτογράφηση των περιοχών -του

ελληνορωμαϊκού κόσμου, ενώ το δεύτερο συμπληρώνει τις επιγραφικές

μαρτυρίες που είχαν καταγραφεί στο αντίστοιχο έργο του L.Yidman. Κύριο
μέλημα αποτελεί η συμπλήρωση του bιbλιογΡαφικού καταλόγου, όπου -θα

καταγραφούν υπό την εποπτεία του Miguel John Versluys, εργασίες που

σχετ(ζονται με τις αιγυπτιακές λατρείες. Μελλοντική πρό-θεση των ερευ

νητών είναι να συγκεντρώσουν στο έργο με τίτλο: Sy110ge Nummorum
Religionis Isiacae et Sarapiacae (στο εξής, SNRIS) όλα τα νομίσματατων

ελληνορωμαϊκώνχρόνων στα οποία αποτυπώνονταιμαρτυρίες που σχετί

ζονται με τις αιγυπτιακές-θεότητες134. Ιδιαίτερο bοή-θημα στην έρευνα των

-θρησκειών και λατρειών των ελληνορωμαϊκών χρόνων, αλλά και ειδικό

τερα για την παρουσία των αιγυπτιακών λατρειών στο χι~po της Μακεοο-

129. L. Bricault (ed.), De Memphis aRome. Actes du 1er Colloque 1nternational sur les

etudes isiaques, Poitiers-Futuroscope, 8-10 avril 1999 (RGRW, 140), Leiden
Boston-Kδln 2000.

130. Του ιοίου (ed.), 1.5is en Occident. Actesx du IIeme Colloque 1nterI1ational sur les
etudes IsJaques, I,yon ΙΙΙ, 16-17 mai 2002 (RGRW, 151), Leiden-Boston, 2004.

131. Του ιοίου - Μ. J. Versluys - Ρ. G. Ρ. Meyboom (eds.), Nile ίπιο Tiber. Egypt ίιι tlJe
RomaIJ World. Proceedings of t11e II1J'd 1IιterIJatioIJal conference of Isls Studies, Lei

den, May 11-142005 (RGRW, 159), Leiden-Boston, 2007.
132. Laurent Bricault, AtJas de la di[fusion des Cults Isiaques (Ive s. av, J.-C - 1ve s.

Αρτ. J.-C) (Pretace Jean Leclant) (Memoires de ΙΆcademίe des Inscriptions et Belles
Lettres, 10m. ΧΧΙΙΙ), Paris \1UU1.

133. Του ιοίου, Recueil des 1nscriptions conceJ'Πant Jes Cults Isiaques (R1CIS), (Preface
Jean Lec!ant) (Memoires de ΙΆcademίe des Inscriptions et Belles-Lettres, tom.
ΧΧΧΙ), τομ. 1-11: CorpIJs, τομ. 111: Planc11es, Paris 2005.

134. Σχετικά με το περιεχομένο αυτού του έργου Ι>λ L. BricauIt, «Etude Isiaques: Perspec
tives», Ιη: του ιοίου (ed.), De Memphis aRome, ό.π., σελ 188-210.
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του '90 παρουσιάζεταισειρά μελετών που δεν περιορ(ζονταιμόνο στη -θρη

σκευτική διάσταση των λατρειών. Το δίτομο έργο του Fabio Mora με τίτ

λο Prosopografia Isiaca αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα
Ι25

. Ο Ιτα

λός ερευνητ-ής παρουσιάζει στον πρώτο τόμο του έργου του μια συλλογή

επιγραΦών, τις οποίες ταξινομεί με bάση τις περιοχές διάδοσης της λατρεί

ας. Στο δεύτερο τόμο εστιάζει την προσοχή του στην παρουσία των γυναι

κών στα λατρευτικά δρώμενα αυτής της λατρείας. Ο F. Mora παρουσιάζει

τις με-θοδολογικές του προτάσεις για το συγκεκριμένο -θέμα bασ(ζόμενος

στις φιλολογικές μαρτυρίες. Η καινοτομία της έρευνάς του έγκειται στη

χρήση της στατιστικήςέρευνας. Μ' αυτό τον τρόπο αποδεικνύει,λαμbάνο

ντας κυρίως υπόψη του τα δεδομένα των επιγραφικών μαρτυριών, ότι δεν

μπορεί να χαρακτηρ(ζεται η λατρεία της Ίσιδας ως "λατρεία των γυναι

κών", δεδομένου ότι μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού αρι-θμού των πι-
ο ο ο 126

στων της ειναι γυναικες .
Στη δεκαετία του '90 παρουσιάζονταιδύο ακόμη μελέτες που δημιουρ

γούν νέα δεδομένα. Η πρώτη ανήκει στον Η. S. Versnel, και εξετάζει την

Ίσιδα, με την ενο-θεϊστική μορΦή της όπως παρουσιάζεται στα κείμενα των

"Αρεταλογιών"της, αλλά και των πολιτικών δεδομένων της ελληνορωμα

ϊκής l27. Η δεύτερη μελέτη παρουσιάζεται από την Salolta Α. Takacs, με

τίτλο Isis and Sarapis in the Roman World128
. Η αμερικανίδα ερευνήτρια

εξετάζει τα ιστορικά και κοινωνικο-πολιτικά δεδομένα που διαμορΦώνουν

τη συνολική ιστορία των ρωμαϊκών χρόνων. Η μελέτη της λατρείας της
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νίας, αποτελεί η χυχλοφορία συλλογής επιγραΦών από τον Παντελ·η Νί

γδελη Ι%, η οποία συμπληρώνει το αντίστοιχο έργο του C. Edson που χυ

χλοΦόρησε το 1972136. Η σπουδαιότητα του παραπάνω έργου γίνεται χα

τανοητή αν αναλογιστούμε την ιδιαίτερη διάδοση χαι την παρουσία αυτών

των λατρειών στην περιοχή. Η Θεσσαλονίχη χαι άλλες πόλεις της ευρύτε

ρης περιοχής (π.χ. Βέροια, Φίλιπποι) αποτελούν, εξαιτίας της γεωγραφιχής

.9έσης χαιτης χοσμοπολιτικής διάρ.9ρωσης του συνολιχού πλη.9υσμού,

σημαντιχά χέντΡα διαχίνησης των μεταχινούμενων πλη.9υσμών της επο

χής αλλά χαι χαινοφανών αντιλήψεων που ανατρέπουν τον τρόπο σχέψης
~. • 137

των παραοοσιαχων χοινωνιων .

135. ΕΠΙΎραφικά Θεσσαλονίχ.ια. Συμ60λή στην πολιτική και κοινωνική ιστορία της αρ

χαίας Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, ~006.

136. C. Edson (ed.), Inscriptions Graecae, '101. Χ, pars ~, fasc. 1. Inscriptiones T/Jessa/o

nicae et viciniae, Berlίn, 197~.

137. Χ. Μακαρόνας, «Άνασκαφη παρα το Σαραπείον», Μακεδονικά 1(1940), 46LI-465. Ε.

Edson, «CullS of Thessalonica», HThR 41 (1948), 153-20'1. R. Witt, «The Egyptian
Cults ίη Ancient Macedonia», ίη: Β. Λαούρδας-Χ. Μακαρόνας (επιμ..), Αρχαία Μακε

δονία. Ανακοινώσεις κατά το πρώτον Διε8νές Συμπόσιο εν Θεσσαλονίκη, 26-29 Αυ

Υούστου 1968, (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 122), Θεσσαλονίκη, 1970, σελ 324
333. Μ. Bommas, «Neue Heimat ίη der Fremde. Isis ίη Makedonien», ΑW 6 (2000),
617-624. Αικ, Τσαλαμπούνη, Η Μαχ.εδον{α στην εποχή της Καινής Δια8ήκης (Βι6λι

κή Βι6λιο{iήκη, 23), Θεσσαλονίκη, ~002. Ulrike Egelhaaf-Gaiser - Christίher Steimle
- Charalampos Tsochos, «Religion ίη der riΊmischen Proνinz Makedonien», ίη: Η.

Cancik- J. RϋΡke (Hrsg.), unter Mitarbeit νοη Franca Fabricius, Romische Reichre
1igion und Provinza1re1igion. G1oba1isierungs- und RegionaJisierungsprozesse ίπ der

antike Re1igionsgeschichte (Schwerpunktprogramme 2080 deer Deutchemn For
schungsgemeninschaft), Erfurt, ~003, σελ154-167.Chr. Steimle, «Neue Erkenntίnis

se zum Heilgtυm der iigyptίschen GiΊtter ίπ Thessaloniki. Είπ UnνeriΊffentlichtes Ta
gesbuch des Archiiologen Hans νοπ Schoenenbeck» AET/J 16 (2002 [2004]), 291
304. Του ιδίου, «Das Heiligtυm der iigyptiscllel1 Gotter ίπ Thessa[oniki», ίπ: C. Βοπ
l1et-J. RϋΡke -Ρ. Scarpi (Hrsg.), ReJigions Orienta1es - Cu1ti Misterici. Neue Perspek

tiven - NouveJJes Perspectives - Prospettive Nuove, ό.π., σελ 26-38. Vutίras Em.
«Sanctuaire priνe - culte public? Le cas du Sarapeion de Thessalonique», ίπ: V. Dasen
- Μ. Pierart (ed.), Ίδία κα! δημοσία. Les cadres 'prives et 'pubJics' de 1a reJigion grec
que antique, Liege, 2005, σελ 273-288. Χ. Τσώχος, «Το ιερό των Αιγυπτίων {iεών και

η λατρεία τους στους Φιλίππους μέσα από επιγραΦικό υλικό. Πρώτες παρατηρήσεις»,

ΑΕΜΘ 16 (~OO~ [~004]), 83-94. Ch. Tsochos, «Philippi als stiidtliches Centrum
OstmakedonIens ίπ der hohen Kaisezeit: Aspekte der Sakraltopographie», ίη: Η. Can
cIk- Α. Schiifer- W. Spickermann (Hrsg.), Zentra1ίtiit und Religion (Studien und
Texte Ζυ Antίke und Christentυm, 39), Τϋbίπgeπ, 2006, σελ 245-272, ιδιαιτ. σελ

~49-25~.

~\.) Ιδιαίτερη ανάπτυξη πα.ρουσιάζει η λατρεία της Κυbέλης χαι του Άττι

κi'ι.Τ~ τη διάρχεια των ελληνορωμαϊχών χρόνων. Οι ερευνητές αυτής τη

~ατpείας επηρεάζονται από το έργο του F. Cumont για τις ανατολιχές λα

τρείεςl38. Στις αρχές του 200ύ αιώνα δημοσιεύεται η μελέτη του γερμανού

ερέυνητή Hugo Hepding, στην οποία εξετάζει το μύ.90 χαι τη λατρεία του

Α,ττι χαι της Κυbέλης στηριζόμενος χυρίως στις γραπτές μαρτυρίες που

~ .ζ "'''' . . 139 Σ . . () δ'υιασω ουν οι συγγΡ"'"i'εις της αρχαιοτητας . ημαντιχη wvYjcry) ινει, ι-

διαίτερα χατά τη δεχαετία του '60 η συνολιχή έρευνα.του Vermaseren.
Ζ;το πλαίσιο της συνολιχής του ενασχόλησης με το πpόbλημα των λα.

τρειών τηςελληνορωμαϊχής εποχής δημοσίευσε το 1975 το έργο Cybele
and Attis, που αποτελείτην εισαγωγ'η στη συλλογή των επιγραφιχώνχαι

των αρχαιολογιχών μαρτυριών της εν λόγω λατρείας140. Στο τέλος της

δεχα.ετίας του '60 δημοσιεύεται επίσης η μελέτη του R. Duthoy με τίτλο:

The Taurobo/ium, που σχετιζεται με την τελετή του "ταυΡΟbολίου" /
"χΡΙΟbολίου" που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της λατΡείαςIlΙΙ. Η ιδιαι-

~1
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138. Βλ παραπάνω υποσ. 19.
139. Attis, seine Myt1Jen and Ku1ten (RGVV, Ι), Giessen, 1903.
140. London, 1975. Του ιοίου, The Legend of Attis in Greek and RoJnan Art (EPRO,

6), Leiden 1966. Του ιδίου, «KybeIe and Merkur», ιπ: S. SalJin - Ε. SchwertheIm- J.
Wagner (eds.), Studien zur Re1igion und Ku1tus K1einasiens. Festsc1Jrift fϋT Fl'ied

ric1J Kar1 DOflJer zum 65. Geburtstag am 28 Februar 1976 (EPRO, 66), Leiden,
1978b, σελ 956-966. Του ιδίου, Corpus Cu1tus Cybe1e AttisqLJe, νols I-V!! (EPRO,
50), Leiden, 1977-1989. Του ιδίου, «L' iconographie d' Attis mourant», ίπ: του ιδίου 
Μ. J. de Boer (eds.), Studies ίπ Gnosticism and HeJJenistic ReJigions, presented to
GiJJes Quispe1 ΟΩ the Occasion of 1Jis 65t1J B1rt1Jday (EPRO, 91), Leiden, 1981, σελ
419-431. Του ιδίου-Μ. J. de Boer «Attis», ίπ: Lexicon lconograp1Jicum Myt1Jo1ogiae

CJassicae, '101. ΠΙ, 1. ΠΙ, 2. Ζϋrich-Μϋηclιeπ, 1986,22-44, 16-/15.
141. Its Ενο1υΙίΟ1] and Termino1ogy (EPRO, 10), Leiden 1969. Βλ επίσης Π. Παχής, Το

νερό και το Αψ.α στις μυστηριακές λατρε{ες της ελλφορωμαϊκής εποχής (Διδακτ. Δια

τρι6ή), Θεσσαλονίκη, 1988, σελ 67-75.159-173 (όπου και σχετική 6tbXΙOypaΙPia),P11.
Borgeauf, «taurobolίum», ίπ: F. Fl"af, Anscic1Jten griec1Jisc!Jen Ritull!e. GebLJrtεIgs

Symposium [iiι' Wa1ter BUJ'kert Caste!en bei Base1 15. Bis 18. ΜίίΤΖ 1996, Stυttgart

Leipzig, 1998, σελ 183-198. Βλ επίσης J. R. Rutter, «The Three Pllases of
Taurobolίum», Phoenix ~~ (1968), ~26-249. Ο J. Ζ. Smith (Drudgery Divine, ό. π.,

σελ 102--103,32) αναΦέρει πως οι παραπάνω ερωνητές: «[w]llile they differ some\vhal
ίπ tlleir reconstruction, both studies are important ίπ using the Ial"ge c01"pus by and
large, scho1ars focusing οπ ear1y Christίanity continue to use t1Je same !iterary evi
dence avai1abJe to Dupuis and Fr8zer, when discussing the «mysteries», while ignor
ing the newer inscriptional and archeological data. Πρ6λ. επίσης την κριτική που α

σκούν στο έργο του R. Duthoy ο Τ. D. Barnes, «R. Duthoy, T1Je Taurobo1ium [EPRO,
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τερότητα αυτής της μελέτης, που bασίζεται στην παρουσία επιγραφικών

κυρίως μαρτυριών, έγκειται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη τελετουργία

συνδέεται για πρώτη φορά αποκλειστικά με το λατρευτικό περΙbάλλον της

Κυbέλης και του Άττι. Μέχρι τότε επικρατούσε η άποψη ότι το ταυΡΟbό

λιο /ΚΡΙΟbόλιο συνδέεται όχι μόνο με το τυπικό της λατρείας της Κυbέ

λης/Άττι. αλλά και του Μί-8ρα. Οι -θέσεις αυτές καταρρίπτονται, μέσω

των προτάσεων του Duthoy και αποδεικνύεταιότι η συνύπαρξη μπορεί να

εντοπισ-θεί μόνο κατά τη διάρκεια του 40υ μ'χ., ως μέσο αντίδρασης και

άμυνας των τελευταίων οπαδών αυτών των λατρειών έναντι του Χριστια

νισμού 1112.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80 συνεχίζεται η ενασχόληση

πολλών ερευνητών με το περΙbάλλον της λατρείας της Κυbέλης και του

Άττι. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι εργασίες της G. Sfameni Gasparro 113

10J, Leiden, 1969», GnonJon χυιι (1971), 523-523 και ο R. Turcan, Les religions
de IΆsie dallS la Vallee du Rhδne (EPRO, 30), Leiden, 1972, σελ 83-88, ιΟια(τ. σελ

85, αρ. 1. Βλ R. Turcan, «L' aigJe du pίJeus», ίη: Μ. Β. de Boer - Τ. Α. Edl"idge (eds.),
Hoιnrnages a Maarlen J. Vernιaseren, ό. π., τομ. ΠΙ, σελ '1281-1292. Του ιοίου, Nu

misnιatiqueronιaine du cu/te metroaque (EPRO, 97), Leidel1, 1983a. Του ιοίου, «At
tis PJatonicus», ίη: Ε. Lane (ed.), Cybe/e, Atlis & Related Cults. Essays ill Memory ο!

Μ. J. VernJaSerelJ (RGRW" 131), Leiden, 1996b, 387-403. G. Thomas, «Magna Ma
ter and Attis», ANRW Π 17, 3 (1984), σελ 1501-1535. S. Α. Takacs, «Magna Mater
Idaea, CybeJe, and Catulus' Attis», ίη: Ε. Lane (ed.), ό. π., σελ. 367- 386 και του Noel
Robinson, «The AncIent Mother of the Gods. Α Missing Chapter ίη tl1e History of
Greek Religion», ίη: Ε. Lane (ed.), ό. Π" σελ 239- 304.

142. Βλ σχετικά Π. Παχ-ίις, Το νερό και το Αίμα στις μυστηριακές λατρείες της ελληνο

ρωμαϊκής εποχής, ό.π., σελ 73-75. Η. Bloch, «Α New document of the Last Pagan Re
vival ίη the West», HThR 38 (1945),199-255. Του ιοίου, «The Pagan Revival ίη the
west ΒΙ tlIe End of tl1e Fourth Century», Ιn: Α. Momogliano (cd.), The COllflict be

lween Pagallisrn and CMistiallily ίιι CIIe Four·th CentIlIY, Oxford, 1963, σελ 193-218.
J. Wytzes, DeI' Letze Kampf des Heidentunιs ίπ Roιn (EPRO, 56), Leiden, 1977. G.
Sfan1eni Gasparo, Soterio/ogy and Mystic Aspects ίπ the CIlJt of Cybele and Allis, ό.

π., σελ 110-118.
143 «Interpretazioni gnostiche e misterlosofiche del mlto dl Attis», ίl1: Μ. J. Verrnaseren

- Μ. J. de Boer (eds.), StIldies ίπ Gno.~licisnι anιd Hellenistic ReligioιIs, (EPRO, 91),
Leiden, 1981, σελ 376-'111. Της ιοίας, «connotazioni metroache di DemetI'a nel coro
dell' 'Elena' (νν. 1301- 1365), ίπ: Μ. Β. de Boer- Τ. Α. Edridge (eds.), Honιmages a
Maarten 1. Verιnaseren, ό.π., τομ. ΠΙ, σελ 1148-1187. Της (οίας, «Significato e ruolo
del sangue 11eJ culto di Cibele e Attis», ίη: F. Vattioni (a cura di), SallgIle e antropo
10gJa nella lίΙeratιιra crislίana. ΑιΙί delJa Ierza seIIinιana di SIIldio, Roιna 29 novel1l-
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bre - 4 dJcenιbre 1982, Roma 1983, τομ, Ι, σελ 199-232. Της ιδίας, «Per Ja sιoria deJ
clllιo di Cibele ίη Occidente. 11 santuarlo rupestre di Akraj», ίη: Ε. Lane (ed.), CybeJe,

AIt!s & Related CIllts, ό. π, σελ 51-86.
144. «Adama. υπ problema e qualcJ1e proposta», Aιlί e Mernorie. AcadeJnia paIaviJJa Sc.

LetI. Aιlί 88 (1975-1976), Parte ΠΙ, CΙass Sc. Mor. Lettere ed A.rti, 1'ι9-156. Του ι

οίου, «SaJvatore e saJvezza nel misterJ di Attis», Aevunl 50 (1976a), 42-71. Του (οίου,
«La simbologia della porta nel Vicino Oriente per υηΒ interpretazione dei monumne
Ιί rupestri frigi», Anna/i della FacoltiJ d! Lettere e FiJosofia UniversiIiJ Pavia 1

(1976b), 55-81. Του ιοίου, «Firmico Materno e ί mlsterl di Attis», AnIla/i della Fa
colta di LeIten~ e Filosofia UnίveΓsίΙa Pav!a 2 (1977), 55-81. Του (οίου, «Aspetti IlΊis

tίci e mistrici del culto di Attls», ίη: U. Bianchi - Μ. J. Vermaseren (eds.), La soIerio

logia deJ Culti OrIenta/i nell' Inιpero ROJnano, ό. π., σελ /ι85- 504. Του ιοίου,
«L'ingresso di CibeJe ad Atene e a Roma», ίη: CellIro RJcercllc e DocιιmeIlΙaΓίe sul/'
AnIicllltiJ C/assJca, Atti 11 (n.s. 1) (1983),81-91. Του (ο(ου, CasIa mater Idaea. Giu

/iano Ι' apostaIa e Ι' eIica della sesIIalita, VeIlezia 1986.
145. La Mere des dieIJx. De Cybele a Vierge Marie, Paris, 199β = του ιοίου, Η Μητέρα

των Θεών. Από την Κu6έλη στην ΠαρΒένο Μαρια (μετ. Ανα.στ. Κα.ραστά{)η - Μ. Κα.ρ

Οcψίτσα.,. Επψελ Ανα.στ. Κα.ρα.στά{)η), Α{)ήνα., 2001.
1Lι6. «The Great Mother at Gordion. The Hellenisation of ΒΩ Anatolian Cult», Journal

οΓ HellenIc Sιudies 111 (1991). Της ιοίας, «AItis οη Greek Votine Monuments»,
Hesperia 63 (199'1),245-262. Της (Οία.ς, «RefJection οη the Motl1er of Gods ίη Attic
Tragedy», ίη: Ε. Ν. Lane (ed.), Cybe/e, Allis & RelaIed Cults, ό.π., σελ 305-321. Της
ιοίας, Ιπ SeaJ'cJJ ο! God Ille Mother. The CIlII of Anatolian Cybe/e, Berkeley-Los An

geles-London 1999.
147. Βλ πα.ρα.πάνω υποσ. 1U.

και του Dario Cosi 11!ι που ακολου-θούν τα δεδομένα και τη με-θοδολογία

της "Ιταλικής Σχολής". Ώ-θηση στην έρευνα της λατρείας αυτής δίνουν,

κατά την τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα, οι μελέτες του Philippe
Borgeaud (/'0 και της Lynn Ε. Roller llJ6

. Αξίζει να αναΦέρουμε στο σημείο

αυτό ότι οι ερευνητές αυτοί ασχολούνται μόνο με τα -θρησκευτικά δεδομένα

της λατρε ίας.

Εκτός όμως από τις ειδικές μελέτες που αναΦέραμε παραπάνω, άξιες

μνείας είναι και οι έρευνες που παρουσιάστηκαν σε όλη τη διάρκεια του

:ΖΟού αιώνα και σχετίζονται με το συνολικό πρόbλημα της έρευνας των

'-θρησκειών και των λατρειών των ελληνορωμαίκών 'ΧΡόνων. ΟΙ εν λόγω

λατρείες bασίζονται στις -θέσεις του F. Cumont 11ι7. Καινοτομίαστα δεδομέ

να της σύγ'ΧΡονης έρευνας αποτελεί ο χαρακτηρισμός όλων αυτών των

-θρησκευτικών αντιλήψεων ως "ανατολικέςλατρείες της ελληνορωμα.ίκής

εποχής", ο οποίος αντικα-θιστά τον αντίστοιχο "μυστηριακές λατρείες (-η
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148. Μ. J. Vermaseren (ed.), Die oriellIalίschen Re/igiollell im rOmi.sc/Ien Umwe/t

(OrRR) (EPRO, 93), Leiden, 1981. Βλ επίσης G. SfamenI Gasparo, «Le religion ori
entali lIel IIIOlldo ellenistico-romano», ϊη: G. CastellanI (ed.), SIoria de//e Re/igiolli,
νοl. IlΙ, Torino, 1970, σελ 423-5{)lι. Της ιοίας, Ι cuIιi oriellIa/i ίll Sici/ia (EPRO, 31),
Leidell, 1973. Της ιδίας, «Le re!igioni ne! mondo ellenistico», ίη: G. Filoramo (a cura
di), Sιoria de//e Re/igiolli, τομ. 1: Le Re/igiolli antiche, Bari, 1994, σελ 409-452. C.
Bonnet-J. RϋΡke -Ρ. Scarpi (Hrsg.), ReJigions OrielJIaJes - CuJIi MisIerici. Neue Per
spektivell - Nouve//es Pel'spectives - ProspetIive Nuove, ό.Π.

:Ι49. «Einfϋhrung ίη die Geschichte und neue Perspektive», Μ. J. Vermaseren (ed.), Die
orientaJischell Re/igionen im romischen Un"'eJt, ό.π., σελ 1- 40.

150. «Romische Religion tInd religiOsen UnbrtIch», ίη: Μ. J. Vermaseren (ed.), Die Ol'i
ellla/isc/len Re/igiollen im ΓOmischen Ullwe/t, ό. π., σελ 41-72.

Hi1. U. Biancllj- Μ. J. νeΓmasereη (eds.), La soteri%gia dei CuJti Oriellla/ nell' Impero
r01J1ano, ό.π.

-Gρησκείες) της ελληνορωμαϊκής εποχής". Στην κα-Gιέρωση του χαρακτη

ρισμού πρωτοστατεί ο Μ. J. Vermaseren και κυρίως η σειρά που εγκαινιά

ζει, όπως αναΦέραμε παραπάνω με τίτλο: Προεισαγωγικές Μελέτες των

Ανατολικών Θρησκειών στα αυτοκρατορικά χρόνια. Με τον τρόπο αυτό

δηλώνεται το ιστορικό υπό6α-Gρο της εποχής. Παράλληλα σχετίζεται με

τις μ.ε-Gοδολογικές τακτικές των εκπροσώπων της σύγχρονης έρευνας, οι

οποίοι εστιάζουν τις μελέτες τους σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης σε

σχέση με τους εκπροσώπους παλαιοτέρων εποχών, κυρίως με αυτούς της

«ΘρησκειοϊστορικήςΣχολής». Η τάση αυτή εγκαινιάζεται στις αρχές της

δεκαετίας του '80, όταν εκδίδεται υπό την εποπτεία του Vermaseren ένας

συλλογικός τόμος με τίτλο: Die oriel1taliscl1en Religionel1 im r6mischen
U 1 1118 Α λ' , G ~'λ 'ιnwe Ι . ποτε ει μια προσπανεια επαναπροσοιορισμου του συνο ικου

πλαισίου έρευνας όλων των λατρειών και έχει ως κύριο σκοπό να προχω

ρήσει σε €)α-Gμιαία αντικατάσταση του παλαιού αλλά χλασιχού έργου του

Fr. Cumont. Ανάμεσα στις σημ.αντικές μελέτες που δημοσιεύονται ξεχω-

, G' , λ' C C Ι 149 Η Jριστη νεση χατεχουν οι με ετες των arsten ο pe και . .
V 1150 Ο λ ' Φ' , λ 'ersne . τε ευταιος ανα ερομενος στο συνο ο των αιτιων που συντε-

λούν στη διάδοση των ανατολικών λατρειών στο πεΡΙbάλλον της ελληνο

ρωμαϊχής οικουμένης, bασίζει την έρευνά του όχι μόνο στα -Gρησχευιχά

αλλά παράλληλα στα πολιτικο-κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα των

ελληνορωμαϊκών χρόνων.

Την ίδια εποχή κυκλοφορούν τα πρακτικά του συνεδρίου που σχετίζε

ται με τη σωτηριολογία των λατρειών της Ανατολής, που πραγματοποιή

-Gηκε στη Ρώμη το 1979151. Το συνέδριο αυτό -Gεωρείται ως συνέχεια της

συνάντησης που πραγματοποιή-Gηκε στην ίδια πόλη το 1978 με {)έμα τη

λατρεία του Μί{)ρα. Επιμελητές των πρακτικών είναι ο U. Bianchi (ως

πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής της συνάντησης) χαι ο Μ. J. Verma
seren. Το πρό€Jλημα της σωτηριολογίας, του "μυστηρίου" και της "τελε

τής" απασχολούν τους ερευνητές από την αρχή του 200ύ αιώνα με αποτέ

λεσμα να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαΦέρον το σύνολο των ανακoιν(~σεων

που περιλαμbάνονται σ' αυτό το έργο 152. Η έννοια της σωτηρίας αποχτά

ιδιαίτερη σημασία κατά τη διάρκεια αυτής της εποχ'ης και εκφράζει τις

ιδιόμορφες σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στους -Θεούς και τους πι

στούς 153, Βρισκόμαστε σε μια εποχ'η που ο άν-Θρωπος αισ-Θάνεται, όλο κα.ι
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152. Σχετικά με την έννοια του όρου «μυστ~pιo» ιJλ. Μ. Marcovic]l, «TlJe Use of Mr
ΣΤΗΡΙΟΝ ίη the Writings of CΙemellt of Alexandria with special Reference to his
sacramentaJ doctrine», JTS 37 (1936), 64-80. Η. Kramer, «Zur Wondeυtung

«Mysteria», Wort ulld Diellst, N.F. β (1959),121- 125. Α. Solignac,« Mysteres», ίπ:

Dictionai1'e de Spil'ituaJite ascetique et mystiqlJe. DoctrJlle et /JistoJre, Χ 2, Paris,
1980, στηλ 1889-1983. G. Sfameni Gasparo, Dai rnisteri aJla mistica: semantica ι.:ί

υηΗ parola», ίη: Ε. AncίlJ-M. Paparozzi (a cura di), La Mistica. Fellomen%gia e rj

fJesiolle te%gica, νοl. Ι, Roma, 1984, σελ 73-1 '13. Της ιδίας, «Mistica gl'eco
hellenistica», ίη: L. Borello-E. Caruana-M. R. del Genio - Ν. Sufi (a cura di), Dizion
ario di mistica, Citta de! Vaticano, '1998, σελ 848-854. C Riedweg, Mysterientermi

noJogie bei PJalon, Philo ulld CJe1J1ens von A/exandrien (Untersuchungen ΖΙΙΓ anti
ken Literatur und Geschichte, 26), Berlin-New Tork 1987. Α. J. Μ. Weddl'brun, Bap

tism alld Ressurection. Studies ίll pauline The%gy against Its Greco-Romall Back
ground (Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament, 44), Τϋbίngen,

1987, σελ J!J8-163.
Σχετικά με την έννοια του όρου "όργιον", ιJλ. Ν. Μ. Η. van den Burg, ΑΠΟΡΡΗΤΑ
ΔΡΏΜΕΝΑ - ΟΡΓΙΑ, Diss. Utrecht, Amsterdam, 1939. L. Zie!len, λ «Orgia», RE
Hb 35 (1939), στηλ 1026-1029. L. Η. Martin, «Secrecy ίη HeJlenistic religious
comIInities», ίη: H.-G. Kippellberg-G. Strouιnsa (eds.), Secrecy and COllceaJemet.

Studies ίπ the Hί.<tαιy of Mediteaanean and Νear-Easteω Re/igions, Leiden 1995,
σελ 101-121. R. Turcan, λ «Ιπί tiation», RAC 18 (1996), 87- 159.

Σχετικά με τη σημασία και Τ'Υ] χp~ση του όρου «τελετ~» στο περι6ά.λλον των μυστηρια

κών λατρειών ιJλ. J. Ε. Harison, «The Meaning of the word ΤΕΛΕΤΗ», CR 28
(1914),36-38. F. Sokolowski, «Α pl'OpOS du mot ΤΕΛΕΤΗ», ίπ: Charisteria G. Przy
chochi a discipu/is oblata, Warsaw 193'1, σελ 272-276. C. Zijderveld, ΤΕΛΕΤΉ,

Diss. Utrecht, PurInerend, 1934. Ο. Kern, «Telete», RE χνι (1935), στηλ 1209
1314. G. Sfameni Gasparo, «Ancora sul termine ΤΕΛΕΤΗ. Osservazioni storlco
religiose», ίη: C. QIIesta (a cura di), Fίlologia e forme !etterarie. SIιιdi offerte a Fran
cesco della Corte Urbino, 1987, νοl. ν, σελ 137-152.

153. Για τη σημασία της «σωΤ'Υ]ρίας» για τους αν.l)ρι;Ιπους της ελληνορωμα'ίΚ'ής επoχ~ς Gλ

S. G. Branson «Sa!vatίoll. Mithraic amd Christian», T/Je Hibbert Journa/ 56 (1957/
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περισσότερο, έρμαιο των αντίξοων καταστάσεων της κα&ημερινής ζωής.

Νοιώ&ει την ανάγκη να προσΦύγει στην ικεσία και στην προστασία μιας

ανώτερης δύναμης, προκειμένου να υπερ~εί τις δυσκολίες της κα&ημερινής

του ζωής αλλά και του Φό~oυ που προκαλεί το "μυστήριο του &ανάτου"Ι5
I

ι.

Οι τελευταίες αντιλήψεις σχετίζονται άμεσα, -ήδη από την κλασική εποχή,

με το περι~άλλoν των μυστηριακών λατρειών 155.
Δεν πρέπει να παρα~λέΨoυμε τις ερευνητικές προτάσεις στο χιJ)ρo της

Β. Αμερικής που γίνονται από τη δεκαετία του '60 και ώς σήμερα, από τον

ιστορικό των &ρησκειών του Πανεπιστημίου του Σικάγου J. Ζ. Smith. Ο
ερευνητής αυτός εστιάζει την προσοχή του, στον ιδιαίτερο και καινοτόμο

1958),123-133. C. J. Bleeker, «Isis as Saviour Godde.ςs, ίη: S. G. Brandon (ed.), T1Ie

SaviolIl' God. CΟI11Ρaπιtίνe Stιιdies ίιι ιJJe Concept οΕ Sa/vation pl'esented ιο Ε. Ο.

Jal11e5 Ιο COl11l11el11Ol'atc /JIs seventlJ-fίft1J Bil'thday (Manchester, 1963), σελ 1-16. Α.

Brelich, "PolίteifiIno e soteriologIa», ίη: S. G. Brandon (ed.), ό.π., σελ 37-50. Ν. Μα

τσούκας, Ο χαρακτήρ της α{)ανασι'ας κατά την Καινήν Δια{)ήκην εν σχέσει προς τας

αντιλήψεις των ελληνιστικών μυστηρι'ων, Διδ. Διατρ. Θεσσαλονίκη, 1965. G. SfaIneni

Gasparo, Sotel'i%gia c aspctti mistici nc/ cu/to di Cibe/c e Attis, Palel'mo, 1979d =
της ιδίας, Socel'i%gy and Mystic Aspects ίιι the Cu/ts οΕ Cybe/e and Attis, ό. π. της

ιδίας, «Soteriologie et aspects mystiques dans le culte de Cybele et Attis», ίπ: U. Bian
chi- Μ. J. Vermaseren (eds.), La sotcl'i%gia dei Cu/ti Ol'ienta/i ncll' Inιpel'O I'Ol11a1l0,

ό.π., σελ /145- 48 Ζι R. Turcan, «Salut milhriaque el soteriologique nooplatonicienne»,
ίπ: U. Bjanchi- Μ. J. Vermaseren (eds.), ό.π., σελ 173-195. Του ιδίου,« Lesacrίficeπιί

ιJHiaque. Innovalion de sens et de modalίte», ίη: Le saCl'ifίce dans /ΆnUquίte c/assi

que (Fondation H<1rdt, 27) Vandoeuvre-Geneve, 1981a, σελ 341-380. Του ιδίου, T1Je

Cu/cs of RJΌman Empil'e (transl. Antonia NeviII), Oxford, 1996d (repr. 2000), σελ
24-27. J. Ζ. Smith, DωdgerΥ Divine, ό. π., σελ 85-1lί3. Ε. Sanzi, «Salute e salvezza

neI culti del seconso elleIlismo», ίπ: του ιδίου, Mistel'i, Soteri%gia, Dua/i.5mo. RiceI'

che stOl'iCO-l'c/igiosc (Prefazione di G. Sfameni Gasparo) (Collana Verde, 12), Rolna,
1996, σελ 'ι 1-57. Π. Παχής, «Η έννοια της περιπλάνησης κατά τη διάρκεια των ελλη

νιστικών 'ΧΡόνων», ό.π., σελ 31/ί- 317. Του ιδίου, επίσης, lσις Κapποτόκος, όπ., σελ

333-337.

154. Πρ6λ. το χαρακτηρισμό του W. Burkert (AncIent Mystery Cu/ts, Cambridge, Mass
London, 1987, σελ 12) ως "λατρείεςτων ανα,'Jημάτων».

155. Βλ U. Bianchi, «Saggezza Olimpia e istica eleusina nell' ίππο ()merico di Demetra»,
SMSR 28 (1957), 115-133. του ιδίου, «ο ΣΥΜΠΑΣΑΙΏΝ», ίη: Εχ 01'be re/igionunJ.

Stιιdia Geo Widengren oblata, Leiden, 1972a, τομ. Ι, σελ 277 - '286. Του ιδίου,

«Elellsis, Stob. Ιν, ρ. 1089 Η et Plat. Phaedr. 248 Α-Β», ίη: MeIanges de P/Ji/osophie,

de ιIttel'alure eI Histoil'e anciellne of{erIs a Pierre Boyance, Roma, 1974, 73-77. F.
Graf, E/eIIsis und die orp/Jische Dic/ιtung At/Jcns ίιι YOl'/Je//enistisc/Jen Zeil (RGVV,
ΧΧΧΙΙΙ), Berlίn-New Y'ork, 197 Ζι.

156. Βλ σχετικά J. Ζ. Smith, «Nalive Cults ίη Hellenistic Period», Hisrol'Y of Re/igions

ΧΙ (1971), 236-249. Του ιδίου, Map is ιιοι Terrilory, ό.π. του ιδίου, «Helenistic Relig
ions», ίπ: The Encyc/opedia BJ'ittIInica, τομ. 8, Cl1icago, 1''1985, σελ 749-751. Του ι

δίου, DωdgerΥDivil1e, ό.π.

157. J. Ζ. Smilll, «The Wobbing Ρίνοι», ίη: του ιδίου, Map is 110Ι Teaiιol'Y, ό. π., σελ 88
103, ιδιαιτ. σελ 98-99. Του ιδίου, «Earth and Gods», ίη: του ιδίου, ό. π., σελ10Ζί-128,

ιδιαιτ. σελ 107-119. Του ιδίου, «TJle TempIe and llle M<lgician», ό. π, σελ 172-189,
ιδιαιτ. σελ 186-189. Του ιδίου, «Map is ΠΟΙ TelTίlory, ό. π., 289-309, ιδιαιτ. σελ 294
205. Ρ. BiIde-T. Engberg-Pedersen-J. Hnnnestad-J. ZaJlle-KI. Rnndborg (eds.), Cel1

lι'e al1d Periphery' ίl1 the l-Je//enistic Wor/d (Studies ίπ lJle Hellenistic ΟνΗίΖnΙϊοη,

ΙΥ), Aarhus, 1996.
158. Για την επικράτηση αυτών των αντιληψεων κατά τη διάρκεια των ελληνορωμαϊχισν

Ί'ρόνων 6λ. J. Ζ. Smith, «Towards Interpreting Demonic Powers ίπ HeIlenistic and
Roman Antiquity», ANRW ΙΙ. Ηί.1 (1978) /ι25-439. Του ιδίου, «Birth Upsidc dOWl1
ΟΓ rigl1t Side Uρ?», ίη: του ιδίου, ό. π., σελ 147-17'1, ιδιαιτ. σελ Ι 61-162.

\1
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χαρακτήρα των ελληνιστικών χρόνων και στις κοινωνικο-πολιτικέςδια.

φοροποιήσεις που επιΦέρει η νέα επoχήΙ~Iί. Η κοινωνία των αρχαϊκών κα.ι

(κυρίως) των κλασικών χρόνων τονίζει ιδιαίτερα την έννοια του "κέ

ντρου", τόσο στην πολιτική όσο και στη &ρησκεία μέσω του στατικού κα.ι

λ ' . 157 ~, 'ξ , Ο
κ ειστου χαρακτηρα της και οοηγει στην αναπτυ η εσωστρεΦειας.

περιορισμένος χώρος της πόλης-κράτους αποτελεί τον ασφαλή χώρο όπου

το παραδοσιακό &ρησκευτικο-κοινωνικό σύστημα προστατεύει τα μέλη

του από τους εξωτερικούς κινδύνους. Η διχοτομία μεταξύ του κέντρου και

της περιΦέρειας αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αντίληψης των αρ

χαϊκών κοινωνίων. Τα όρια της πόλης δηλώνουν το όριο ανάμεσα στον πο

λιτισμένο και απολίτιστο χώρο, ανάμεσα στο μόνιμο και νομαδικό τρόπο

ζωής. Ο χώρος που εκτείνεται πέρα από τα όρια του πολιτισμένου κόσμου

κατοικείται από επικίνδυνες δυνάμεις, δαίμονες ή άν-&ρώπους που διαΦέ

ρουν ριζικά ως προς τη μορΦή, τις συνή&ειες και τις αντιλήψεις του πολι

τισμένου κόσμου Ι58. Με ~άση τα παραπάνω στοιχεία, 01. Ζ. Smith χαρα

κτηρίζει την αρχαιοελληνική κοινωνία ως «κεντρομόλο". Κατά τη διάρ

κεια των ελληνιστικών χρόνων αλλάζει ο τρόπος σκέψης των αν-Θρώπων

και ο κόσμος παίρνει διαφορετική μορΦή. Η οικουμενική διάσταση του

"κόσμου" συντελεί στη ριζική μετα60λή του αν-Θρ(~πινoυ κοσμοειδώλου.

Το γεγονός αυτό συντελεί ώστε οι άν-Θρωποι της εποχής να μην περιοριζο

νται πλέον από τα στενά όρια της πόλης-κράτουςκαι του ελληνικού χώ

ρου, αλλά να εντάσσονται αρχικά στο χώρο των ελληνιστικιJ)ν ~ασιλείων

και αργότερα της ευρύτερης ρωμ.αϊκής αυτοκρατορίας.Τα στεγανά πλαίσια
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159. J. Ζ. Smith, «The Wobbing Ρίνο!», ίη: του ιοίου, Map is ποΙ Territory, ό. π., σελ 88
103, ιΟιαιτ. σελ 101. Του ιοίου «The Influence of Symbols ση Sucitll C!lange. Α Pacc
σπ Which to Stand», ίη: του ιοίου, ό.π., σελ 129-146, ιΟιαιτ. σελ 131-132.

160. W. Burkert, ό. π. = του ιοίου, Οι μυστηριακές JΡησκε{ες της αρχαιότητας, (μετ. Ε.

Ματ-θαίου), Α-θήνα, 1994.
161. Βλ σχετικά L. Η. Martin, «W. Burkert, Ancient Mystery Cults, Cambridge, Mass,-

London, 1987», CriticaJ Review, HJ89, 288-2Ωο. U. Bianchi, «W. Burkert, Ancient
Mystery Cults, Cambridge, Mass.-London, 1987», Gnomon 57 (1995), 1-5. Π. Παχής,
«Προλεγόμενα στη Μελέτη των Θρησκειών της Ελληνιστικής Εποχής», L. Η. Martin,
Οι JΡησχειες της l~λληνιστικήςΕποχής, ό.π., σελ 11-73, ιΟιαιτ. σελ 12.

152. R. Turcan (ed.), Firmicus Maternus. L' erreur des reJigions ΡaϊenJ1es, Paris, 1982.
163. Του ιοίου, Les cuJtes orientaux dans Je monde romain, Paris, 1989 (1992) = του

ιοίου, T11e CuJts of Rroman Empire, ό.π.

της αρχc:ι'ίκής και κλασικής εποχής παύουν να υΦίστανται και κα-θιερώνε
ται μια νέα πραγματικότητα. Αναπτύσσονται κοινωνίες που διακρίνονται

για το "φυγόκεντρο" χαρακτήρα τους και αντιδιαστέλλονται από τις "κε
ντρομόλες", με το δυναμικό και ανοικτό τους χαρακτήρα159. ΟΙ άν-θρωποι
της εποχής κινούνται αέναα μέσα σ' αυτό το πλαίσιο προς το άγνωστο α

διαφορώντας τις περισσότερες φορές για τους κινδύνους και τις επερχόμενες

μεταbολές και στοχεύοντας να φτάσουν στα όρια της οικουμένης. Από την
οργανωμένη κοινωνική ζωή της πόλης-κράτους περνούν σε έναν κόσμο

άμετρης ελευ-Θερίας, μεταbολών και διαρκούς περιπλάνησης.
Το 1987 κυκλοφορείτο bΙbλίο του Wa1ter Burkert με τίτλο "Μυστη

ριακές λατρείες της αρχαιότηταζ' που αποτελεί μια εισαγωγική μελέτη
για τη -θρησκεία και τη -θρησκευτικότητατων αν-θρώπων του ελληνιστι

κού κόσμου και bασίζεται σε τέσσερεις διαλέξεις που δό-θηκαν στο Πανεπι-
. Η d160 Τ . λΡ ' • 'στημιο του arvar . ο εργο του ε οετου ερευνητη της αρχαιοτητας

πραγματεύεται με αριστοτεχνικό τρόπο το μωσα"ίκό των -θρησκειών και
των λατρειών των ελληνορωμα"ίκών χρόνων και παρουσιάζει μια παραδο
σιακή πρόταση στα δεδομένα της λεγόμενης "ιστορικής φαινομενολογί
ας" 161. Την ίδια χρονική περίοδο κυκλοφορούν δύο bΙbλία του Robert Tur
can για τις ανατολικές λατρείες των ελληνορωμα'ίκών χρόνων. Το πρώτο

ασχολείται με τη μετάφραση και το υπόμνημα στο έργο του χριστιανού
απολογητή του 40υ μΧ. αιώνα Firmicus Maternus

lϋ2
, που αποτελεί ση

μαντική πηγή άντλησης πληροφοριών για τα -θρησκευτικά δεδομένα της

εποχής. Το δεύτερο που κυκλοφορείμε τίτλο: Les cultes orientaux dans le
Inonde Romain μπορεί να -θεωρη-θεί ως επιστέγασματης συνολικής ενα
σχόλησής του με -θέματα και πρobλήματα του ρωμα:ίκού κόσμου163. Στη
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συνολική σχετική bΙbλιογραΦία ξεχωριστή -Θέση κατέχουν τα έργα του

Robin Lane Fox και του Marvin W. Meyer με τίτλους CJJristians and
Pagans και The Ancient Mysteries: Α Source Book αντίστοιχα

16/
'. Το τε

λευταίο, αποτελεί μια συλλογ·η των σημαντικότερων μαρτυριών που σχε

τίζονται με τις -θρησκείες και λατρείες των ελληνορωμα'ίκών χρόνων.

3. Η νεωτεριχότητα στη μ.ελέτη των {)ρησκειών της ελληνορωμ.αϊκής

εποχής.

164. R. Lane Fox, Pagans al1d Christians ίπ tJ1e Mediterral1ean WorJd from tJ1e second

Cenιury AD Ιο rhe Conversion of ConsIanIine, London, 19RO. Μ. W. Meyer (ed.),
The Ancjel1t Mysteries. Α Sourcebook. Sacred Texts of the Mystery ReJigiOl1s of tl1e

Al1ciel1t Mediterranean Word, Ne\v ΊΌrk-Saη Francisco, 1987.
155. L. Η. Martin, HeJJenistic ReJigions, ο. π. = του ιοίου, Οι ΘΡησχειες της ελληνιστικής

εποχής, ό. π.

166. Σχετικά με τη μ.ελέτη των ελληνιστιx(~ν -θρησκειών ως μέρος ενός συστήμ.ατος 6λ L.
Η. Martin, HeJJenistic ReJigions, ό. Π., σελ 1f)5-153.

Την εποχή που δημοσιεύεται το παραπάνω πόνημα του W. ΒUΓkert

κυκλοΦορεί και το bΙbλίο του Luther Η. Martin με τίτλο: "Θρησκείες της

ελληνιστικήςεποχήζ'165. Ο ερευνητής εισηγείται μια ρηξικέλευ-Θη πρότα

ση που bασίζεται στα δεδομένα μιας χοινωνικο-ιστορικής με-Θοδολογίας

και εξετάζει τη -θρησκεία ως μέρος ενός συστήματος. Η συγκεκριμένη πρό

ταση σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής με bασικό χαρακτηριστικό

τη ριζική μετατροπή των με-θόδων προσέγγισης των ανατολικών λα

τρειών. Δεν σταματά στην έρευνα των φιλολογικών και αρχαιολογικών

πηγών αλλά προσεγγίζει αυτή την πολυδιάστατη εποχ'η, όπου συμbαίνει

. μια πραγματική μεταμόρφωση του αρχαίου κόσμου, με ένα συνολικό τρόπο

-θεώρησης. Τα μέρη συν-Θέτουν το όλο και συναποτελούν για τους ερευνη

τές μια πολύμορΦη εικόνα που ανταποκρίνεται στον οικουμενικό και κο

σμοπολίτικο χαρακτήρα των ελληνορωμα'ίκών χρόνων Ι66. Επί του -Θέματος

αυτού ο Θεοδόσης Νικολα'ιδης, στον πρόλογο της ελληνικής μετάφρασης

του bι6λίου του Peter Brown "Η Δημιουργία της Ύστερης Αρχαιότηταζ',

γράφει: "...όλες οι λειτουργίες συνέχονται' δεν είναι δυνατόν να απομονώ

σουμε μια δραστηριότητα και να την κατανοήσουμε, αν δεν την καταλά

60υμε πριν από όλα ως μέρος ενός συνόλου, ενός συστήματος. Η χρησιμό

τητα αυτής της -cετρψμένης εκ πρώτης όψης πρότασης αναοεικνύεται στη

μελέτη των -Θρησκευτικών μορφωμάτων ... Οι άν-D-ρωποι της Μεσογείου
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'167. Θ. Νικολα'1δης, «Ιστορία και Αν-Θρωπολογία. Η δημιουργία της ύστψης αρχαιότητας.

tισαγωγή του μεταφραστή», Ρ. Brown, Η ΔημιουΡΥία της ύστερης αρχαιότητας (μετ.

Θ. Ν ικολα'1δης), Α-Θήνα, 2001, σελ '18-'19.
168. Βλ L. Η. Martin, Akin to tlle gods Οι' simply one Ιο Another. Compal'isons with

Respect to Religion ίπ Antίquity», ίπ: H-J. Klimheit (ed.), VeIg/eic/JeIJ uIJd Verste

!JeIJ ίιι der Re/igioIJswisseIJsc/Iaft, Wiesbaden, 1997a, 1l17-159. Του ιδίου, «Self and
Power ίπ the Thought of Plotinus», ίπ: Α. Koιnendel'a (ed.), Cz/oιviek i Wartoski,

Cracow, 1997b, σελ 91-99. Του ιδίου, «Kingship and the Consolidation of Religio
Ροιiωιι Power during tlle Hellenistic Period», ίπ: L. Η. Martin - Ρ. Pachis (eds.),
1ΊIeoI'etica! FI'ameworks fol" t/Je SΙUdy of Gl"aeco-Roman Re/igions, Thessaloniki,
2003b, σελ 89-96.

1G9. Βλ L. Η Mal'tin, «The anti-Individualistic Ideoloy of HellenIstic Culture», Nunιen
Ιί'1 (1994), 117-140. Σχετικά fLε τις -θέσει.ς ερευνητών που συνδέουν άμεσα τους ελλη

νιστικούς χρόνους με το φαινόμ.ενο του «ατομικι.σfLού» 6λ Μ. Ρ. Nilsson, GGR, ό.π.,

τομ.. Ι1, σελ 250. J. G. GriffitlIs, «HeIIenistίc Religions», ίπ: Robert Μ. Seltzel' (ed.),
Re/igioIJs ίπ Antiquίfy. Se/ectjons {ωnι t/Ie Encyc/opedia of Re!igioIJs, Ne\'! rol"k,
1989, σελ 238. Ρ. Green, FΓOnι A!exander ιο Actlum. T!Ie Hellenislic Age, London,
1990, σελ 587.

είχαν μια κοινή (γλώσσα), με την οποία περιέγραψαν την κοινωνική τους

εμπειρία, τις σχέσεις τους με τους γείτονες αλλά και τους φορείς εξουσίας.

Τα στοιχεία αυτής της κοινής, όμως, χρησιμοποιούνταν και για την περι

γραΦή των σχέσεων με την υπερφυσΙΚ'ή δύναμη, επειδ'ή, όπως έλεγε ο Ρ.

Veyne 'όλα 6ρίσκονται σε αλληλεξάρτησημεταξύ τους' (tout se tient),,167.
Η συνολική προσέγγιση των κοινωνικών σχηματισμών ενισχύεται με

6άση μια προτεινόμενη από μέρους του Martin ταξινόμησης δύο τύπων

που δι.αμορΦώνουν το συνολι.χό "πνεύμα της εποχής": της πνευματικής

συγγένειας και της έννοιας της bασιλείας1U8. Η πρώτη αντικα.ΙJιστά την εξ

αίματος συγγένεια των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων. Η νέα αυτή μoρ~

Φή συγγένειας επικρατεί ανάμεσα στα μέλη των διαΦόρων .ιJιάσων. Οι ο

μάδες αυτές .ιJωρούνται ως μια εξιδανικευμένη και ουτοπική μορΦή κοινω·

νικής οργάνωσης που αναπτύσσεται στο περΙbάλλον των κοσμοπολίτικων

και οικουμενικών κέντρων της εποχής. Η ύπαρξή τους είναι μια ακόμη

απόδειξη για την απουσία του ατομικισμού από το συνολικό τρόπο σκέψης

των αν.ΙJρώπων αυτής της χρονικής περιόδου. Το παραπάνω Φαινόμενο

σχετίζεται άμεσα, σύμφωνα με την άποψή του, με τα δεδομένα της σύγ

χρονης εποχής. Εξαιτίας των απόψεών του αντιπαραbάλλεται με τις άπο·

ψεις παλαιοτέρων αλλά και συγχρόνων ερευνητών, οι οποίοι .ιJεωρούν ότι ο

ατομικισμός αποτελεί το κατεξοχήν γνώρισμα του ελληνορωμαϊκού κό

σμου Ι59.

170. Σχετικά με την έννοια της «δύναμης» 6λ. L. Η. Martin, «Kingship and the ConsoIi
dation of Relίgjo-Political Powel' during the Hellenisli.: PerIod», ό.π, σελ R\1-96.

Πρ6λ επίσης Π. Παχής, lσις Καρποτόχος, ό.π., σελ 247-289.
171. Σχετικά με τις -θέσεις του αμερικανού ερευνητή για το φαινόμ.ενο του «συγκρητισμού»

που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων 6λ L. Η Mal'tin, «Why
CecωΡiaπ Minerva? ReHgious Syncretism as Systelll», Nunιen 30,2 (1()83), 131-1LJj.

Π. Παχής, lσις Καρποτόχος, ό. Π., σελ 362- 381.
172. Βλ J. G. DωΥsen, Geschic/Ite des Hellenisnιus, Ι-ΗΙ, Hamburg, '1836-18/13, ~-Ι877

(νέα ανα{)εωρημένη έκδοση, ε. Bayel', 1952-1953, Μϋπcheπ, 1980, reprint, τομ.. Ι, σελ

3). Πρ6λ. επίσης W. W. Tarn-G.T. Gl'iffitllS, Hellenistic Civilizatiun, New ΙΌrk,

31961, σελ 6. Σχετικά με το έργο του 6λ επίσης Δ. Κυρτάτα, Καταχτώντας Τψ Αρ

χαιότφα. ΙσΤΟΡ,ΟΥραΦιχές Δ,αδΡοΡ.ές, Α-θήνα, 2000, σελ -ι 19-121. Για την πολιτικο-

491Η ιστορία της έρευνας των 8ρησχειών της ελλψιστιΧής εποχής

Ο δεύτερος τύπος συνδέεται άμεσα με την έννοια της bασιλείας που

αποτελεί κυρίαρχο πολιτικό σύστημα εξουσίας. Η υιο.ΙJέτηση και η κα.ΙJιέ

ρωση του νέου πολιτικού συστήματος αποτελεί τμήμα της συνολικής

στρατηγικής προσέγγισης του ελληνικού και ανατολικού κόσμου. Η δύνα

μη είναι ο κατεξοχήν παράγοντας που εδραιώνει την αίγλη, τη δόξα κιχι

την πολιτική ισχύ (τιμή) του ηγεμόνα Ι7Ο Τα δεδομένα αυτά εγκαινιάζουν

ένα νέο τρόπο σκέψης που μεταbάλλει ριζικά τον τρόπο έκφρασης και σκέ

ψης του ελληνορωμαϊκού κόσμου στην κα.ΙJημερινή πολιτιχή και. {)Ρ'(,'

σκωτική ζωή.

Οι .ιJέσεις του L. Η. Martin σχετιχά μ.ε τον ορισμό των ελληνορωμαϊ

χών "Ι'ρόνων (των ελληνιστιχών χρόνων, σύμφωνα με τον τρόπο σκέψης

του) αποτελούν μ.ια αχόμη ερευνητική καινοτομία του συνολικού τρόπου

σκέψης του χαι σηματοδοτούν την έρευνα στο τέλος του 200ύ αιώνα, α.ν

και μια μεγάλη ομάδα ερευνητών εξαχολου.ΙJείνα ασπάζεται τις παραδοσι-
• (Ί. 171 Τ . . δ . 'C' •

αχες vεσεις . ο γεγονος αυτο εν μειωνει την αι,ια των προτασεων του

L. Η. Martin, αντωετα τις εντάσσει στο συνολιχό πνεύμα της εποχής, ό

που κυριαρχεί η παράδοση και ο νεωτερισμός. Η πολυφωνία και ο πολυ

διάστατος χαρακτήρας είναι η πλέον ενδεδειγμένη οδός, ιδιαίτερα σήμερα,

που οΦείλει να χαρακτηριζειτη σύγχρονη έρευνα.

Ο όρος "ΕλληνισΤΙΚ'ή εποχή" συνδέεται, σύμφωνα με την άποψή του,

τόσο με το πολιτιχο-οικονομικό,όσο και με το .ιJρησχεuτιχό σύστημα των

χρόνων που ακολού.ΙJησαν το .ιJάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Σύμφωνα

με τον J. G. Droysen - ο οποίος χρησιμοποιεί για πρώτη φορά αυτόν τον

όρο - η ελληνιστική εποχή αρχίζει από το .ιJάνατο του Μ. Αλεξάνδρου (323
πΧ.) και τελειώνει με τον Οχταbιανό Αύγουστο. Αχολου{}εί η περίοδος

της ρωμα'ίκής αυτοκρατορίας και της λεγόμενης "ρωμαϊκής ειρήνης"172.
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ισΤΟΡΙΚ'ή ιδεολογία της ελληνισΤΙΚ'ής εποχής όπως ορίζεται από τους ερευνητές του 190υ

αιώνα (]λ. R. Stover, «Great Man Theory of History», ίn: Ρ. &Jwards (ed.), TI1e Ency

cJoped/a of Phi/o.50phy, New York 1952-1953, (1980, reρrint), τομ. 3, σελ 278-382.

Την παραδοσιακήάποψη για το τέλος της ελλψιστικήςεποχής στη μετά6αση προς την

αυτοκρατορικήεποχή ακολου80ύν πολλοί από τους σύγχρονουςερευνητέςτης αρχαιότη

τας. ΕπιλεκτικάαναΦέρουμε Fr. W. Walbank, Ο ΕλλψιστικόςΚόσμος (μετ. Τ. Βερ6έ

ρης- Επιμ. Λ. Μανωλόπουλος-π. Ν ίγδελης), Θεσσαλονίκη, 1993. Ρ. Green, From

AJexander Ιο Actium, ό.Π. J. D. Mikalson, Re/ίgion ίιι He/leJIIstIc AιIJens, BerkeJey
Los AngeJes-London, 1998, σελ 320.

173. Βλ L. Η. Martin, «Why Cecroρian Minerva? », ό. π. του ίδιου, He/Jenistic Re/igions,

ό. π., σελ 4-6. Του ιδίου, «EncyclopedIa HeIIenistIca and ChrIstIan OrIgIns», BibJicaJ
T1Ie%gy Bu/letIn 20 (1990a), 123-127, ιδιαιτ. σελ 124-125. Του ιδίου «The Pagan
Religiolls Background», ίη: J. Hazlett (ed.), EarJy Christianίty. Origins and ΕνοΙιιΙίΟΩ

ίπ AD 600, Ιπ Ηοηοιι! of W. Η C Frend, London, 1991, σελ 52-6/1, ιδιαιτ. σελ 52
54. F.C. Grant, Hellenistic Religions. The Age of Syncretism (The Library of Lίbera!

Arts), Indianapolis, 1nd. 1953, σελ χϊ-χίίί. J. '/.,. Smith, «Helenistic ReligIons», ίπ:

TJIe EncycJopedia Brirt<1JJica, ό. π.

Σύμφωνα όμως με τα δεδομένα της σύγχρονης έρευνας, η οποία είναι α

παλλαγμένη από τις μονομέρειες και τις προκαταλήψεις του παρελθόντος,

η εποχή αυτή τελειώνει με τον Μ. Θεοδόσιο (379-395 μΧ.), και όχι με

τον Οκτα6ιανό Αύγουστο, κα-θώς η τελική επικράτηση του Χριστιανι

σμού αποτέλεσε το ορόσημο για το τέλος ενός ολόκληρου κόσμου. Ο Αύ

γουστος πραγματοποιεί απλώς έναν πολι.τικό ανασχηματισμό της οικου

μένης, αφού επικρατεί πια το αυτοκρατορικό σύστημα, με το οποίο δηλώ

νεται η μετά6αση σε μια διαφορετική μορΦή πολιτικής διακυ6έρνησης.

Επομένως, η ελληνιστική εποχή πρέπει να -θεωρείται ως ένα πολιτικό σύ

στημα που εκτείνεται από τον '10 πΧ. έως τον '10 μΧ. αιώνα 173.
Ένα από τα bασικά ΠΡΟbλήματα που δημουργεί ο παραπάνω ορισμός

είναι ο αΚΡΙbής κα-θορισμός των χρονικών ορίων της περίοδου. Η αφετηρία

της ελληνιστικής εποχής είναι σαΦής: ξεκινά, όπως αναΦέραμε παραπάνω',

με το -θάνατο του Έλληνα στρατηλάτη. Η κυριότερη δυσκολία bρίσκεται

στον κα-θορισμό του τέλους της. Οι απόψεις των ερευνητών σε αυτό το ση

μείο διίστανται. Για να φτάσουμε σε ένα σωστό συμπέρασμα, το οποίο -θα

είναι απαλλαγμένο από τις γενικεύσεις που χαρακτηρίζουν συνή-θως τέ

τοιες ερευνητικές προσπά-θειες, πρέπει να εξετάσουμε τη συγκεκριμένη

χρονική περίοδο ως ένα ενιαίο σύνολο. Μια ιστορική εποχή oφεiλoυμε να

την εξετάζουμε χωρίς προκατάληψη, λαμbάνοντας υπόψη μας όλα τα δεδο

μένα του χώρου και του Ί'ρόνου, αφού όπως υποστηρίζει ο L. Η. Martin, "οι
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ιστορικές περίοδοι ορίζονται με όρους που εκφράζουν το σύνολο των πολι
τιστικών αξιών"17,,.

Το συνολικό πνεύμα έρευνας των -θρησκειών επαναπροσδιορίζεται,ήδη
με την έναρξη της νέας χιλιετίας, στο πλαίσιο ενός διε-θνούς ερευνητικού
προγράμματος με τίτλο: Redescribing Graeco-Roman an tiquity 175. Η

πρωΤΟbουλία αυτή συνδεέεται με μια σειρά επιστημονικών συναντήσεων
που πραγματοποιούνται ετησίως και ως απώτερο σκοπό έχόυν την ανταλ

λαγή απόψεων μέσω ανακοινώσεων των ερενητικών δραστηριοτήτων Τύ.)ν
μελών της. Προϊστάμενος της συγκεκριμένης πρωΤΟbουλίας είναι ο
Gerhard van den Heever, κα-θηγητής στο Πανεπιστημίου της Πρcιιτώρια
(Ν. Αφρική), που συνεργάζεται με μια ομάδα ερευνητών από το χώρο των

Πανεπιστημίων της Β. Αμερικής, του Καναδά και της Ευρώπης (Luther
Η. Martin, Wi11 Braun, Ρlι. Perkins κ.ά) 17U. ΟΙ ερευνητές εστιάζουν την

προσοχή τους στον επαναπροσδιορισμό του τρόπου σκέψης, με τον οποίο

εκΦράζεται στο σύνολό της η ελληνιστική εποχή. Δίνεται έμφαση στις
σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στη -θρησκεία και στην πολιτική 177.

17/1. Διάλεξη που δό8ηχε στο Τμήμα Θεολογίας της ΘεολογΙΧ'ής Σχολής του ΑΠ.Θ., Α
πρΟ\ιος 2000, σελ 1-18, ιδιαιτ. σελ 1. Πρ~λ επίσης Π. Παχής, «Προλεγόμενα στη Με
λέτη των Θρησχειών της Ελληνιστικής Εποχής», ό. π., σελ 17

175. Gerhard van den Heever, «Redescribing Greco-ROJnan Antiquity. Οη ReJigion»,
Re/iglon aJJd TheoJogy 12, 3-4 (2005a), 211-237, ιδιαιτ. σελ 217-224.

176. Βλ L. Η Martin, «The HelIenisation of Judeo-CΙHistian Faith or the Christianity
of Hellenistic Thought?» Religion and T/JeoJogy 12, 1 (2005b), 1-19. Gerhard van
den Heever, «Redescribing Greco-Roman Anliquity, ό.π.

177. Για τις σχέσεις 8ρησκείας και πολΙΤΙΧ'ής που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια των
ελληνορωμαϊκών χρόνων gλ. Ρ. Herz, «BibliograpI1ie zlIm romischen Kaiset'ku!t

, (1955-1975)>>, ANRW ΙΙ 16, 2 (1978), σελ 833-910. R. Turcan, «Le cιllle imperiaJ
Βυ 1IIe sIec!e», ANRW ΙΙ 16, 2 (1978), σελ 996-1084. R. Ε. Α PaImer, «Severn
RuJer-cuJt and tJ1e Μοοπ ίπ the City of Rome», ANRW ΙΙ 16, 2 (1978), σελ 1085
1120. D. Fisl1Wick, «The DeveJopment of ProvincjaJ R~ler WOJ'SJlip ίn tJle \VesteJ'n

roman Empire», ANRW ΙΙ 16,2 (1078), σελ 1201-1253 D. Knibbe -W. Alzinger,
«Ephesos vom Begin der roInIschen Herschscl1aft ίη Kleinasien bis zum Ende der

Prinzίpatszeit», ANRW ΙΙ 17, 2 (1980), σελ748-830. Των ιδίων, «Der KaiserkuJt
νοπ Ephesos (J1inweis auf den Nachtrag ίπ Bd. ΙΙ 18,6)>>, ANRW ΙΙ 18,3 (1990),
σελ1659. J. Gage, «Les pratique magiques d' epiphanie royaJe-b<lsileia et la mystIque
imperiale aux ΙΙ et ΙΙΙ siec!es», ANRW 11 16,3 (1980), σελ 2382-2403. J.-C. Gre
nier, «L'empereur et le pJ1araon', ANRW 11 18, 5 (1995), σελ 3181-3194. Ittai
Gradel, EInperor Worship and RonJan ReJigioJJ, Oxford, 2002. D. Fishwjck, T1Je Im
peria/ Culr ίπ lJJe ΙBΙίrι Wesr. Studies ίπ t1Je RιιkeΓ CIIlr ίπ rlJe Western Provinces ο!'

theRoιnan Enιpire(bPRO, 108), vols Ι, 111 -ΙΙ2, Leiden 1987-1992. Του ιδίου, TlIe
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lmperia/ c.:ult ίπ Ι/ιε Latin West, νοl. ΙΙΙ 1: lJJstitutίon aJJd Ενο/υΙίοπ (RGRW, 145),
Leiden, 20023. Του ιδίου, The Imperia/ Cu/t ίΩ tlJe Latίn West, νοl. ΙIl 2: Provincia/
Cu/r. The Provincia/ PriesLhood (RGRW, 1!±5), Leiden, 2002b. Το') ιδίου, The Impe
{iaJ CιιIΙ ίπ rhe Latίn West, νοl. ΙIl 3: Provincia/ Cιι/Ι. Τ/ιε ProviIJciaJ CeIJLre. Ρω
viIJciaJ Cult (RGRW, 1'15), Leiden, 200'1a. Του ιδίου, The ΙιnΡeΓίa/ CuJt ίπ rhe LariIJ
VVest, νοl. ΙΙΙ 4: PΓOvincia/ CuJt. BibJiography, iIJdices, autores (RGRW, 1'15), Lei
den, 20(Hb. Βλ επίσης την ηλεκτρονική διεύ.&υνση στο διαδίκτυο www.cslIH.edu

l-hefl1uσhtml'
178. Για τη .i)εοποίηση των ηγεμόνων των ελληνιστικών 6ασιλείων και των αυτοκρατό-

ρων 6λ Π. ΓJαχής, Ισις Καρποτόκος, ό.π., σελ .247-31 Ι
179. RA. Η. W. Plaeket, «ReligiolIS History, as the HIstory of Mentality: the Believer' as

Servant of Deity ίη the Greek World», in: Η. S. Versnel (ed.), Faith, Hope.and \-νΟΓ
sJJip. Aspects of Relίgious MeIJtalίty ίπ Ihe AIJcienI WorJd, Leiden, 1981, 152-19:l.
Η. S. Versnel, Τετ Unus, ό.π., σελ 83-Ω5. Gerhard van den Heever, «Redescribing

Greco-Roman AnIίqιιίIy. Οη Religion», ό.π., σελ 215.

495Η ,στορια της έρευνας των Βρησκειών της ελληνιστικής εποχής

180. Βλ Η. W. Plaeket, «Religious History, as the Hjstory of Mentality», ό.π., σελ 153.
159-'183. Gerhard van den Hecver, «Redescribing Greco-Roman AntiquiLy. Οη Re
ligion», ό.π., σελ 21

181. Βλ Η. S. VersneJ, Τα Unus, ό. π., σελ 38- 57. Μ. SiInon, «Mithras et les empe
reurs», jn: U. Bianchi (ed.), Mysteria MiI/Jrae, ό.π., σελ 411- '128. R. Merkalbach,
Mirhras, ό. π., σελ 153-188. Ρ. Pacllis, «The Cult of Mithras ίη Thessalonica», ίη: J.
R. Hinnells (cd.), Studies iIJ Mit/Jraism, ό.π., σελ 251-252. Η W. Plaeket, «An Aspect
of the Emperor Cull. Imperial Mysteries», HTJJR 58 (1955),331-347. R. Harland,
A.~sociaIioIJs, Synagogues, aIJd CongregatioIJs. ClaimiIJg a pJace ίιι AJJcieIJt ΜΟΟίΙετ

raneaJJ SocieIy,Mineapolis, 2003, 115-11Ω. 121.128-132.
182. R. Harland, AssociaIions, SYIJIJgogues, and COIJgregatioιJs, ό.π., σελ 116-119.
183. ΓJ. Παχής, «Δήμητρα ΚαρποΦόρος. ΘΡησκεια και αγροτική οιονομια του αρχαιοελλη

νικού κόσμου» (Θρησκειολογία, 17), A~ήνα, 1998.
18'1. G. Schwarz, TriptoleJlJus. IconograpJJie eiJJer ΑgΓar- lJnd MysterieJJgottJJeit (Grazer

BeiLrage, SlIppl. 2), Horn, 19R7, σελ 172-173. ΓJ. Ilαχής, «Δήμητρα ΚαρποΦόρος»,

ό.π., σελ 173-17/1.
185. Associalions, Synagogues, and CoJJgregations ό. π. Βλ επίσης του ιδίου, «Hunuurs

and Worsllip. Emperurs, lιπperίaΙ ClIlts and Associations ίη Eplleslls (First to Third

, Δ ' Τ' Δ ' 18υ 1δ ' Φ" Φ Ι'κυριος, εσποτης, υρα ν νος, υναμις . ανικη μορ η εκ ρασης ορί-

σκουν οι συγκεκριμένες αντιλήψεις στο ΠεΡΙbάλλον των μυσ-τηριακών λα

τρειών της Ίσιδας, του Μί-&ρα, του Διονύσου, στο ΠεΡΙbάλλον της αυτο

κρατορικής λατρείας και στις λεγόμενες μυστηριακές τελετές της αυτο·

, λ ' 181 Ο )' :Ί ' Ρ'λ
κρατορικης αψειας . ι τε ,ευταιες εν-τοπιφνται κυριως στο πφιοα -
λον των επαρχιών του ρωμα'ίκού κράτους και ιδιαίτερα σε πόλεις -της Μ.

Ασίας (π.χ. 'Έφεσος) ως ένδειξη απόλυτης ι)ποταγής και καλής -θέλησης
, , , 182 Η "

προς τους εκπροσωπους του αυτοκρα-τορικου οικου . -τακ-τικη αυ'"ίΊ) ε-

. πενδύεται παράλληλα με την εκ νέου ανακάλυψη παλαιών μύ-&ων με -τους

οποίους επενδύουν το πρόσωπο των ανωτά-των αρχόντων του κράτους, κάτι

'που συντελεί σ-τη -θεοποίησή τους και στη μετά -θάνατον απο-θέωσή τους.

~Xαpακτηριστικό ΠCιΡάδειγμα μπορεί να αποτελέσει στην προκειμένη πε

ρίπτωση η σύνδεση -των αυ-τοχρατόρων με τους "ήρωες ευρετές", όπως για

-παράδειγμα τη Δήμητρα και τον Τριπτόλεμο που σχετί!,ονται με τη διά

δοση των πολιτιστικών αγα-θών 183. Αυτές οι αντιλήψεις προσελκύουν όλο

και περισσότερο τους εκπροσώπους του αυτοκρατορικού οίκου ιδιαίτερα

από την εποχή των Αντωνίνων. Ήδη σε αγγεία αλλά και σε αγάλματα

των αυτοκρατορικών χρόνων παριστάνεται ο αυτοκράτορας ως νέος Τρι

πτόλεμος και η σύζυγος του ως νέα ΔήμητΡα-Ίσιδα 184 .

Την ίδια με-θοδολογία στην έρευνα της -θρησκευτικότητας της ελληνο

ρωμα'ίκής εποχής ακολου-θεί και ο Philip Α Harland 185. Ο καναδός φευ-
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11 σύνδεση με-ταξύ -&ρησκείας και πολι-τικής απο-τελεί ιδιαί-τερο γνώρισμα
-των παραδοσιακών κοινωνιών του χώρου -της Ανα-τολής αλλά και -της αρ
χαιοελληνικής πραγμαηκό-τψας. Πρέπει να έχουμε όμως υπόψη μας ό-τι η
σχέση αυ-τή εσ-τιάζε-ται σε ένα διαφορε-τικό -τρόπο έκΦρασης' ο ανα-τολικός
χώρος σχε-τί!,ε-ται με -την απόλυ-τη και -&εοκρα-τική σχέση εξουσίας, ενώ η

ελληνικ·η πραγμαηκό-τητα με -τη συλλογικό-τψα.
Η σύνδεση .(}ρησκείας και πολιτικής εγκαινιάζε-ται ήδη από -τα ελλη

νισηκά χρόνια με τη -θεοποίηση -των επιγόνων του Μ. Αλεξάνδρου, δια
μορΦώνε-ται στα ϊ'ρόνια της Ηγεμονίας (Principatum) από -τους Ρωμαίους
με -τη -θέσπιση -του αυτοκρατορικούαξιώματος και κορυΦώνε-ται σ-τους χΡό-

λ ' Δ ' 178 Η 'ζ i:: 'νους της εγομενης εσποτειας . συ ευ"η -της κοσμικης αυτοκρα-τορι-

κ,ης με -τη -&εϊκή εξουσία απο-τελεί -το τέλειο πρότυπο για -τη διαμόρφωση
-των σχέσεων μακροκόσμου και μικροκόσμου. Οι σχέσεις ανάμεσα σ-τον
κόσμο των -&εών και .των αν-θρώπων διαμορΦώνονται με 6άση -τις σχέσεις
κυbερνώντων και κυ6ερνωμένων και ειδικό-τερα -τη σχέση Δεσπότη και
δούλουl79. Αυτό γίνεται κατανοητό μέσω των αντίστοιχων χαρακ-τηρι

σμι~ν, σύμφωνα με τις επιγραφικές μαρτυρίες αυτής της εποχής, με τους
οποίους επενδύονται οι εκπρόσωποι -των δύο κόσμων. Έτσι λοιπόν οι πι
στοί, όπως και οι -&εΡάποντες των -θεών που υπηρετούν σε χαμηλότερα ιε
ρατικά αξιώματα, χcφακτηρί!,ον-ται ως &pαπεuτ'ής, ύπουΡΥός, λάτΡις,
ύπηρέτης, δΟύλος, ενώ αντί-θετα οι -θεοί ως Παντοκράτωρ, (Παμ)Βασιλεύς,



νητής του αρχέγονου Χριστιανισμού αλλά και του ελληνορωμαϊκού κό

σμου εστιάζει την προσοχή του στη σημασία των -θιάσων ως εναλλακτι

κών μορΦών στο πλαίσιο της κοινωνικής δομής των ελληνορωμαϊκών

ΊJ?όνων. Οι -θίασοι εξετάζονται υπό το πρίσμα της -θεώρησης της -θρησκείας

ως συστήματος, όπου τα πάντα συνέχονται μεταξύ τους. Η τακτική αυτή

καινοτομεί σε σχέση με παλαιότερες μελέτες ερευνητών, όπως για παρά

δειγμα του Μ. Ρ. Nilsson, του Α. D. Nock και του G. W. Bowersock ΙΒ6. ΟΙ

μελετητές αυτοί εστίαζαν την έρευνά τους μόνο στη -θρησκευτική διάστα

ση του φαινομένου παρα-θεωρώντας τα κοινωνικο-πολιτικά αλλά και τα

οικονομικά δεδομένα αυτής της εποχής. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναΦέ

ρουμε ότι οι έρευνες όλων αυτών των ομάδων παρουσιάζουν ιδιαίτερη άν

-θηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ΊJ?όνων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν

οι μελέτες των John Kloppenborg IB7
, Ulrike Egelhaaf-Gaiser και Alfred

Schafer JBB
, Ηλία Αρναούτογλου lΒ9, R. S. Ascough ΙΩσ, Nicole BelaycI1e και
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. στορική Επισχόπιση (μετ. Γ .ΤριανταφυλλίΟη. Επιμ.. Μ. ΤριανταΦύλλου) (Ιστορία του

Αρχαίου κόσμ.ου), Α&ήνα., 2001, σελ 420-437.

190. PauJ's MacedonJan AsocJatJOIJS (WissenscJlaftliche Vntersuchungen zurn Neuen
Testament 2. Reihe, 161), Τϋbίngen, 2003.

191. Nicole BeJaycJle και Simon C. Mimouni (eds.), Les Communautes Re/igieuse daIJs /e
IJlOIJde Greco-Roman. Essais de defίnJlJon (Bib1iullleque de J'Ecolc dcs Hautes Etu
des, Sciences ReJigieuse, 117), Turnout, 2003.

192. VereiIle, SynagogeIl und GeIneJnderι Jm kaJserJJcJJen KJeiIlasieIl (Studien IInd Tex
te Ζυ Antike und ChrIstentum, 25), Τϋbίngen, 2006.

193. (presentazione di G. Sfameni Gasparro) ( HIERA. ColJana di Studi storico
religiosi, /1), Cossenza 200:'3.

194. Ν. Turcl1i, Fontes HisΙOriaeMysterJorum aevi /Jel1enislίci e gj'aecis el ialiIlis scrip
toribus seJegil (BibJioteca di Scienze e j:iIosofia, 5), ROJJ1a, 193ι>.

195. (HIERA. Collana di Studi s!ol'ico-religiosi, 5), Cosenza 2U03.
196. Rethinking SYIJJboJisIn (IΠInsl. Α. James-Prelnack) Cambriclge Stιιdies ίπ Social

Antl1fopology), Cambridge, 1975.

Sί1ήφn C. Mimouni 191, Andreas Gutsfeld και Dietnich-Alex Koch HJ2. .

Στις αρχές του 210υ αιώνα κυκλοφορεί μια νέα αν-θολογία πηγών από

-.0'1 Εηηίο Sanzi με τίτλο: Ι Culti OrientaJi neJJ' Iιnpero Roιnano. Un'
8ptologia di fonti

J93
, από την οποία αντλούμε πληροφορίες σχετικές με το

:ιve-ΡΙbιiλλον των λατρειών. Το έργο αυτό μπορεί να -θεωρη-θεί ως συμπλη

ρωματικό του αντίστοιχου έΡΥου του Ν. Turchi που παρουσιάσ-θηκε το

1\9\30194. Η με-θοδολογία του εντάσσεται στο συνολιχό πνεύμα της ιστορι

kq,~~Jγκριτικής έρευνας που διαχρίνει - πλήν ελαχίστων εξαιρέσεων - το
~tΡ~Qτων:εκπροσώπων της "Ιταλικής Σχολής". Η ίδια με-θοδολΟΥία χαρα
I~~ηρίζει και τη συλλογή μελετών που δημοσίευσε η G. Sfameni Gasparro
!JiE rcίτλο: MisteI'i e Teologie per la StoI'ia dei CuJιi Mislici e MisteI'ici nel
Mondo 195

ι Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 εμφανιζεται στην επιστημο

~ι~ή έρευνα της -θρησκείας μια νέα με-θοδολΟΥία που σχετίζεται με το πε
§,ίο έρευνας της λεγόμενης γνωσιο-επιστήμης. Αρχικά συνδέ-θηχε με το

περΙbάλλον της εξελικτικής Ψυχολογίας και αργότερα επεχτά-θηκε μέσω

~ης αν-θρωπολογίαςστην επιστημονική έρευνα της -θρησκείας. Πρόσφατα

τi::>"αντικείμενο αυτό προσέλκυσε το ενδιαΦέρον των ερευνητών που ασχο-

" λόύ~ται με την ιστορία, την αρχαιολογία και την αν-θρωπολογία. Οι πρι~
-'-τόι που ασχολούνται, από τις αρχές της δεκαετίας του '90, με τη σύνδεση
Ίης γνωσιο-επιστήμ ης με την επιστημονική έρευνα της -θρησκείας, είναι

ot,Daniel Spel'ber l96
, Thomas Lawson και Robel't Ν. McCallleyJ!n, Stιιart
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Centuries C.E.), Sιudies ίυ Re/igiOIl / Sciences ReJigieuses 25 (1996), 319-33'J. Του
ιοίου, CJaimiIlg a P/ace ίυ Po/is and empire. T/Je signi{icance σ{ ImperiaJ Cu/Is and

CoιJnectIonsamong AssocIatJon.s, SYIJagogues, and C!Jristian GIΌLΙPS ίυ RomaIl EJ'a,

Diss. Toronto, 1999. Του ιοίου, «Splleres of contention, CΙaims of Preeminence. Rival
ries among Associations ίη Sardis and Smyrna», lπ: R. Ascougll (ed.), Re/1giou5 Ri

va/r1es and Ihe StruggJe {στ Success 1υ SardJs and SnJΥωa, WatelJo, Can. 2005a, σελ
53-63. Του ιοίου, «Familiar Dimensions of group Identity, 'Brothers' (ΑΔΕΛΦΟΙ) in
Associations of the Greek East", Jourιιa/ σ{ Bib/ica/ LίleraΙUre 124 (2005b), 'ι91

513. Πρ6λ επίσης την ηλεκτρονική οιέυ&υνση του εpεuνητ·η στο οιαοίκτυο

ww\v.philipharJand.com / main 3.htm
186. Βλ σχετικά Μ. Ρ. NiJsson, GJ'eek Piety (transl. Η. J. Rose), Oxford, 19'J8, σελ 178.

Του ιοίου, GG1<, ό. π., τομ.. Η, σελ 384- 395. A.D. Nock, «ΣΤΝΝΑΟΣ ΘΕΟΣ», in: του
ιοίου, Essays σπ ReJigion and the AIlcient Wor/d, Edited by Zeph Stewart, vols. Ι-Η,

Cambridge, Mass., 1972, νοl. Ι, σελ 205-221, ιΟιαιτ. σελ 248. G. W. Bo\l'ersock, Αιι

gustus and tlle Greek World, Oxford, ΗΙ65, 115. Του ιοίου, «Tlle Imperial cull. Per
ceptions and Persistence», in: Ben F. Meyer-E. Ρ. Sandel's (eds.), JewIs/J and CJlrisIian
SeJ{-Definitίon, νοl. 3: Se/{-De{iIliiton ίπ the Greco-Roιnan WorJd, Philadelphia,
'1983. Πρ6λ. R. Harland, AssσcIatJons, SYIJagogues, and CongregaIions, ό.π., σελ 119.

187. JOlln S. Kloppenberg- Stephen G. Wilson (eds.), VoJunIary AssocIatIons ίπ tJIe
Greco-Roman Woι'Jd, London, 1996.

188. ReJigiΔSe Vereine ίπ der romischeIl Antike (Studien und Texte Ζυ Antike und
Chrlstentum, 13), Τϋbίngen, 2002.

189. ]Jias Ν. ArnaoIItoglou, TJJusias Heneka kaI sunousias. Private I'eJigious associatIolJs

ίπ HeJ1enislic At/Jens, Athens, 2003. Βλ επίσης R. Parker, AtJlenJaJJ Reiigion. Α

HisIory, Oxford, 1996, σελ 333-342 = του ιοίου, Η Θρησκεία στην αρχαία Α8ήνα. Ι-
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Gutlnie ΙΌβ, Steven Mithen 199, Pascal Boyer200, και Harvey White-
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hοusejωι .
Η με-θοδολογία αυτή bοη-θά στην απάντηση ερωτήσεων που σχετ (ζο

νται με τον τρόπο προσέγγισης του -θεϊκού κόσμου, που πραγματοποιείται

με bάση τα -θρησκευτικά και κοινωνικο-πολιτιστικά δεδομένα, τα οποία

μεταδίδονται ανάμεσα στα μέλη μιας κοινότητας ή μιας -θρησκευτικής

παράδοσης. Με τον τρόπο αυτόν επιτυγχάνεται η εΠΙbίωση της παράδοσης

αυτών των ομάδων κάτι που συντελεί στην εν ίσχυση της κοινής μνήμης

των μελών της ομάδας. Με την πραγματοποίηση διαΦόρων τελετουργιών

και τη μετάδοση ειδικής γνώσης συνέχονται αλλά χω. διαΦοροποιούνται οι

κοινωνικές ομάδες. ΟΙ συγκεκριμένες πρακτικές συνδέονται άμεσα με έναν

ιδιαίτερο συμbολισμό, ο οποίος επηρεάζει καταλυτικά το συνολικό τρόπο

'ψ Φ' λ ' , δ 202σκε ης και συμπερι ορας των μ.ε ων των ομα ων .
Βασικός υποστηρικτής των παραπάνω -θέσεων είναι ο Harvey Wl1ite

house, ο οποίος προ'ίσταται της ερευνητικής ομάδας του Institιιte for Cog
nition and Cultιιre στο Πανεπιστήμιο του Μπέλφαστ της Β. Ιρλανδίας

αλλά και του Centl"e of Cognition and Culture στο Πανεπιστημιο της

119-124.. Του ιδίου, "ReIigious EvollIilon and cognitίon", CurreIJ! AnrlJJ"op%gy 4.5,
3 (200'ι) (June), σελ 430-433. Του ιδίου, 'Ά ReductIonistIc Model of Distinct
Modes of Religious Transmission", Ιn: Η. WhileJ10lIse - R. Ν. McCauley (eds.), MInd

and Religion. PsycJIologicaJ and Cognitive [οιιιιdaιίοnsof ReJigion, New Tork, 2U05,

σελ 3-29.
201. InsIde tJIe CuJt. ReJigioLIs InnovatIon and Τraπ,ςmissίοπ ίιι Papua New Guinc,1,

Oxfoi"d, 1995. Του ιδίου, AJguments and Icons. DiveIgenc Modes of Religiosity, Οχ

ford, 2000. "IIItroduction", Ιη: του ιδίου, (ed.), T/Jc Debated MiJJd, ό. Π., σελ 1-20.
"Conc!usion", ίπ: του ιδίου (ed.), 1ΊJe Debated MiIJd, ό.π., σελ 203-223. Του ιδίου,

"Modes of Religiosity. Towards a Cognitive Exp!anation of the Sociopoliticnl 0)'
namics of Religion", MTSR 1'1, 3-4 (2002), σελ 293-315. Του ιδίου, Modes of Re

Iigiosity. Α Cognitive TJleoJ"Y ο! ReJigious TraJJsmission, Oxford, 2004.b = του ιδίου,

Τύποι ΘΡησκευτικότητας. Μια Υνωσιακή Θεωρία της ιι-ετάδοσης των {)pησκεuτικών

αντιλήψεων (μ.ετ. Εισαγ. Δ. Ξυγαλατάς. Επιμ. Π. Παχής), Θεσσαλονίκη, 2006. Του ιδί

ου, "The Cognitve Foundations of Religiosity", Ιπ: του ιδίου - R. Ν. McCauley (eds.),
Mind and ReligioJJ, ό. π., σελ 207-232. Του ιδίου, - James Ladiss!aw (eds.), Ritual

and Memory. Tolvard a Compal"aIive Antropology of Religion, Oxford, 2004.c. Του ι

δίου- L. Η. Mnrtin (eds.), Theol"izing Religious Pa.5l, ό. π. του ιδίου, R. Ν. McCaιιIey

(eds.), MJnd and ReJigion, ό.π. 6λ επίσης Ρ. Boyer, "Review οπ Η. Whitehouse, Inside

ciJe CuiI. Religious ΙππονΒΙίοιι aIJd TransmissioIJ ίιι Papua Ncw GIIinea, Oxford,
1995», JournaJ of Riιua/ Studies 1β, 2 (2002π), 8-13.

202. L. Η. Martin, «Πρόλογος στην ελληνική έκδοση», του ιδίου, Οι ·Βρησκε{ες της ελλη

νιστικής εποχής, ό. π., σελ77-83, ιδιαιτ. σελ 78-83.
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197. ReιJIiJIkiJIg Religion. CoJIJIecIiJIg GogJJlioJI aJId Culture, Cambridge, 1990. Των
ιδίων, «Crisis of Conscience, Ridd!e and Idenlity. Making Space for a Cognilive Αρ

proacl1 10 Religious Phenomena», JournaJ of American Academy of Religion 61
(199iJ), 201- 223. Βλ επίσης Robert Ν. McCauley - L.E. Lawson, BrilJgiJIg RituaJ Ιο

Mind. PsγcJJoJogicalFolIndations of CuJturaJ Forms, Cambridge, 2002. L. Ε. Lawson,
«Tuwards a Cugnftjve Science of Religion», Numen 4.7, 3 (2000), 338-3'ι9. Του ιδίου,

«Cugnilion», ίπ: Willi Braun - RusseII McCutcheon (eds.), Guide Ιο tJIe Study of Re

Jigion, ό.π., σελ 75-84 =του ιδίου, «Αντίληψη», Willi Braun -Russell McCutcheon
(εκδ.), Εγχειρίδιο Θρησκειολογίας, ό.π, σελ 137-150. Του ιδίου, «Towards a Cognitive
Science of I~eligion», NlJmen 47, 3 (2000b), 338-349. Του ιδίου, «Rftual Form, and
Ritua! Frequency. From Ethnographic Reports to ExperImenta! Findings», ίπ: Hai"
vey Whitehouse and Robert McCauley (eds.), MInd and Relίgion. PsyclIologicaJ aJId
CogniIive FouJJdatIoJJS of Relίgion,New YOi"k, 2005, σελ 57-67.

198. «Α Cognitive Theory of religion», CurrenI AJJIiJropoJogy 21,2 (1980),181-203.
Του ιδίου, Faces ίιι che CJouds. Α New TIJeory of Relίgion, New York, 1993.

199. TIIe Prehistorγ of the Mind. TIJe Cognitive Origins of Art and Science, London,
1996. Του ιδίου, «From Ohalo ιο ζ:hatalhίίΥϋk.The Deve!opInent of Religiosily dur
ing ll1e Eariy PI'el1istury of Western Asia, 20.000 - 7000 BCE», ίη: Harvey White
l10use - LUlI1er Η. Marlίn (eds.), TheorizilJg Past. ArcJJeo/ogy, HisΙOJ"γ and Cogni
Οοπ, Oxfoi"d, 200/1a, σελ 17-/) 2.

200. ReJigion ExpJained. The HumalJ IIIstincts tlIat FaslJion gods, Sρωts aIId AJJcestoJ"s,

London 2001π. Βλ επίσης του ιδίου, ''ExplainIng Religious Ideas. EJements of a Cog
nitive approacIJ", Numen ΧΧΧΙΧ 1 ("ι992), σελ 27-57. Του ιδίου, "Cognilive As
pects οΕ I~eIigiolls Symbolism", ίπ: του ιδίου, Cognitivc Aspccts of Religious SΥιιιbοJ

ism, Cambridge, 1993, σελ 4-4.7. Του ιδίου, The NaιuJ"alJIess of ReJigious Ideι.Is. Α

CoglJitivc TJIeory of ReJigion, Berke!ey 1994.π. Του ιδίου, "Cognitive Conslrainls οη

cultural RepresentaItons. Natura! OntologIes and Religious Ideas", Ιπ: L. Α. HirsclJ
fie!d - S. Α. Gelman (eds.), MappiIIg IJJc MiJId. DonIaiJI Specificity Ιιι CuJιuJ"e and

CognitiOJI, Cambrίdgc, 1994.b, σελ 39-67. Του ιδίου, "EvolutIon and Modern Mind
and lhe Origins of Culture. Religious Concepts as a Limilίng Case", ίη: Ρ. CarrιJlhers

and Α. CΙJamberlain (eds.), ΕνοΙιιΙίοιι ίιι cJIe Human Mind, Cambridge, 2000a, σελ
93-112. Του ιδίου, "Functiona! Origins of Religious concepts. Onlo!ogic and Stralegic
Seleclίon Ιη Evolved MInds" (Malinowski Lecture 1999), PJJilosopJIicaJ PsychoJogy
13,3 (2000b), σελ 277-297. Του ιδίου, "CuIιural Inheritance Tracks and Cugnitive
Pi"edispositiUIJs. TI1e Example of ReligiolIs Cuncepts", ίπ: Η. WhiteI10use (ed.), "IΊIe

Dcbated MiIId. EvoJutionary PsychoJogy vcrsus EtlJnograpiIY, Oxfurd-New York,
2001 b, σελ 57-89. Του ιδίου, "WllY Gods and Spirits Maller al AlI?", ίπ: Ilkka Fy
ysiainen - Vejko Anιonnen (eds.), Cuπeπι ApproacJJes ίπ the Co!!nitive Science and
ReJίgion, London-Ne\v 'TΌrk, 2002b, σελ 68-02. Του ιδίου, "Religious TlJougl1t as ΒΥ

PlΌdlIct of Brain Function, Trends ίπ Cognitive Sciences 7, 3 (2003) (Marcll), σελ
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203. Η. Whitehouse, Arguments and Icons, ό. π. Του ιδίου, "Modes of Religiosity. Το

wards a Cognitίve ExpJanatίon of the SociopoliticaI Dynamics of Religion", ό. π. Του

ιδίου, Modes of Re/igiosity, ό. π. L. Η. Martin, "Towards a Scientifίc Hisιory of Relig
ίοη", ίη: Harvey WhiteJlOlIse - του ιδίου (eds.), Theorizing Ρasι., ό. π., σελ 7-14, ιδιαιτ.

σελ 10-11.
204. Η. WhiteholIse, Modes of ReJigiosity, ό. π., σελ 174.
205. Σχετιχά με τη διάχριση ανάμεσα στην «επεισοδιαχή» χαι «σημασιολογιχή» μνήμη

ιJλ Ε. TlIJving, ElenJcn(s of episodic Memory, Oxford, 1985. S. Atran, Ιπ God's we
Trust. T11e Evolulίonary Landscape of J<e/igion, Oxford, 2002.

206. Η. WlJiteIlOlIse, ό. π., σελ 70-74.105-118.

ΟξΦόρδης. Ο Άγγλος αν-Θρωπολόγοςστηρίζει τη συνολική ερευνητική του

πρόταση στη -Θεωρία, των "τύπων -Θρησκευτικότητας"203."Τα αίτια της

-Θρησκευτικής συμπεριφοράς 6ρίσκονται, όπως αναΦέρει ο ερευνητής, όχι

μόνο σε μηχανισμούς της αν-Θρώπινης σκέψης, αλλά και στα πλαίσια της

ενεργοποίησήςτους" οι ψυχολογικέςδιαδικασίες μέσω των οποίων παράγο

νται, μεταδίδονται χαι μετασχηματίζονται οι -Θρησκείες έχουν υπόδηλες

αλλά και συνειδητές μορΦές έκΦρασης,,20
1

1. Οι μορΦές -Θρησκευτικής συ

μπεριΦοράς διακρίνονται, σύμφωνα με την άποψη του ερευνητή, σε 'Όογ

ματικό" και "εικονιστικό τύπο". Ο πρώτος σχετίζεται με τη σημασιολογι-
, δ ' δ ' , 205

κη και ο ευτερος με την επεισο ιακη μνημ η .
Η πρώτη κατηγορία περιλαμ6άνει όλες τις τελετουργίες, οι οποίες ε

ντάσσονται στο τυπικό των τοπικών αλλά και των λεγόμενων "μεγάλων

-Θρησχευμάτων". Η τελετουργία σχετίζεται με την κωδικοποίηση διδα

σκαλιών συγκεκριμένων {}ρησκειών από μέρους των εκπροσώπων του ιε

ρατείου, έτσι ώστε να αποτελούν την απαρά6ατη αρχή, την οποία πρέπει

να ακολου-Θούν ανεξαιρέτως όλα τα μέλη των -Θρησκευτικών κοινοτήτων.

Οι συγκεκριμένες τελετουργίες επιτυγχάνουν, μέσω μίας διαρκούς επανά

ληψης, τη μετάδοση αντιλήψεων και πρακτικών που είναι απαραίτητες

για τη διαμόρφωση του συνολικού τρόπου σκέψης και συμπεριφοράς των

λ " . 206
με ων αυτων των κοινοτητων .

Η δεύτερη, αντί{}ετα, αναΦέρεται σε τελετουργίες, που πραγματοποιού

νται σε μη συχνά χρονικά διαστήματα στο περι6άλλον τοπικών κοινωνΙ~Jν

που στερούνται συνή-Θως γραπτής παραδόσης και δεν έχουν κεντρική -Θρη

σκευτική εξουσία, η οποία να εκφράζει την αυ-Θεντία. Οι τελετουργίες που

τελούνται συλλογικά από τα μέλη αυτών των ομάδων, έχουν ως κύρια χα

ρακτηριστικά τη δημιουργία ανεξάλειπτης μνήμης, η οποία ενισχύεται

συνή-Θως μέσω τραυματικών εμπειριών που υΦίστανται τα μέλη των ομά

δων και μέσω της επανάληψής τους. Αποτέλεσμα της παραπάνω τακτικής

207. Η. Whitehouse, ό. π., σελ 65-70. 87-10/1.
208. Για τη μελέτη των Sρησχειών χαι λατρειών των αρχαιότητας σύμΦωνα με τις αρχές

της γνωσιο-επιστήμης ιJλ L. Η. Martίn, "Towards a Scientifίc Hisιory of Religion",
ίη: Harvey Wllitehouse - του ιδίου (eds.), T11eorizing Ρasι., ό. π., σελ 7-1!J. Του ιδίου,

«CognHίve Science, Hisιoriography and thc Study of so-called Folk ReJigions. The
Case of the Eleusinian Mysteries of Demeter», Telnenos 39-/10 (2003-2004), 8'1-99.
Του ιοίου, «The Very Idea of Globalization. The C1se of Hellenistic Empire», ίn: L. Η.
Martin - Ρ. Pachis (eds.), [-felJenisa(ion, En1pire and G/obalisa(ioJ1, ό. π, '163-207. Του
ιοίου, «Introduction: Hisιory, Memol'Y and Cognition», [-fis(orical RefJectioJ1s
/Ref1ections [-fistoriques 31, 2 (20Ο5α) (Sumnler): L. Η. Martin - Η. WlJitehouse
(eds.), [-fistory, Menlory, CognίlίOJI σελ 195-200.. Harvey Wllίlellouse, «Theorizing
'Religious Past», ίη: του ιοίου - L. Η. Martin (eds.), Tlleorizing Past., ό. π., σελ 215
232. Του ιοίου, «Cognitive HisιoriograplJY, When Science Meets Art», Ιη: [-fistorica/
RefJections /RefJec(ioJ1s [-fis(οΓiques 31, 2 (2Ο05) (StImmer): L. Η. Martin - Η.

WlJitehouse (eds.), [-fistory, Μe1ΠοrΥ, Cognition σελ 307- 318.
209. Βλ L. Η. Martin, «Πρόλογοςστην ελληνιχήΈχοοση»,ό. π., σελ 56.

501[-f ιστορία της έρευνας των .{)ρησκειών της ελληνιστικής εποχής

ίιlfλΙ' η ενίσχυση τών συνεκτικών δεσμών των κοινΟΤ'ήτων, αλλά χαι η
, , " λλ ' δ 207

~8ι:αΦΟΡο1;tΟ ιηση τους σε σχεση με α ες ομα ες .
~. ΟΙ συγκεκριμένες με-Θοδολογικές προτάσεις μπορούν να ενταχ-Θούν στο

Il11ίλαίσιο της προσέγγισης και κατανόησης διαΦόρων νοηΤΙΚ~Jν και πολιτι

σιτικών φαινομένων, που σχετίζονται με τον τρόπο έκφρασης της -Θρησκευ

':t'~κότητας των αν-Θρώπων. Η πραγμάτευση αυτού του είδους είναι εφικτή

~t:Jρίως για το πεδίο των σύΎΊ'ρονων μορΦών -Θρησκευτικότητας, επειδή η

,σ\1νολική ερευνητική τακτική 6ασίζεται σε συμπεράσματα που προκύ

πτουν από εμπειρικές έρευνες. Η τακτική όμως αυτή είναι πρακτιχά αδύ

νατη για τα δεδομένα -Θρησκειών του παρελ-Θόντος, η μελέτη των οποίων

6ασίζεται σε μαρτυρίες. Το εμπόδιο ξεπερνιέται, μέσω της χρησιμοποίησης

δεδομένων που κινούνται στο πλαίσιο αυτής της με-Θοδολογίας και έτσι

δημουργείται για τους αν-Θρώπους ένας χοινός τόπος αντιλήψεων
2Ο8

που

μπορούν να {}εωρη-Θούν ως μια "έμφυτη γνωσιακή πpoδιά-Θεση,,20~. Η ερευ

νητική αυτή προσέγγιση συμ6άλλει στη δημιουργία ενός κοινού κοσμολο

'γικού-γνωσιακού πλαισίου μέσω του οποίου είναι δυνατή η προσέγγιση

{}ρησκειών ή λατρευτικών παραδόσεων, για τις οποίες δεν δια{}έτουμε

γραπτά κείμενα ή έχουμε αποσπασματικές και έμμεσες μαρτυρίες.

'--- - Οι παραπάνω επιστημονικές προτάσεις 6ρίσκουν πρόσφορο έδαφος και

στο πεδίο έρευνας των -ΘρησκεΙ~Jν και των λατρειών της ελληνορωμαϊΚ'ής

εποχής. Πρωτοπόρος είναι ο L. Η. Martin, που προσπα-Θεί να μελετήσει τη

συγκεκριμένη ισΤΟΡΙΚ'ή περίοδο με 6άση τα δεδομένα της ερευνητικήςπρό-
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210. Του ιδίου, «Ritual Competence and Mithraic Rituai», ίη: Τ. Light - Β. WilsoIl
(eds.), ReJigion as a Human Capacity. Α FestscJJl'itt in Honor of Ε. TJJomas Lawson,

Ιeίden, 2003a, σελ 245-263. Του ιδίου, «Performativity and cogIlίlion: 'DeIlΙΥΙΙIOΙο

gizing' the Rolnan Cult of Mithras», ίπ: Willy Braun (ed.), ΡeΓsιιasίοn and Perform

ance. RJJetoι'ic and ReaJίty in Early Christian Discourses, WaterIoo, Canada, 2004.
187-217.

21 Ι R. Beck, «Four Men, Two Sticks, and a Wrip: Image and Doctrine ίη a Mithraic
RituaI», ίIl: Η. WhitellOuse - Ι. Η. ΜΗΤΙίη (eds.), TJJeorizing ReJigiods Past, ό. π, σελ

87-103. Του ιδίου, TJJe ReJigion of MitJJras CuJt in the Roman Empire, ό. π

212. U. Bianchi, «Ιa tipologia storica dei misteri di MiΙhra, ό.π., σελ 2121. Πρ6λ. επίσης

Ρ. Pacl1is, «TIle Cult of Mithras ίη Thessalonica», ίIl: J. R. HinnelJs (ed.), Studies in

Mit1Jraism, ό. π., σελ 229-255, ιδιαιτ. σελ 236. 254.
213. Πλούταρχος, περ! Ισιδος χα! Όσ<οιδος, 27. 361 D-E Πρ6λ. επίσης J. G. Griffitlls,

PlutarcJJ de Iside et OsiI'ide, ό. π., 390-392.

τασης του Harvey Whitehouse. Σύμφωνα με την άποψη του L. Η. MartIn
οι λεγόμενες μυστηριακέςλατρείες εντάσσονται, εξαιτίας της όλης δομής

τους, στο πλαίσιο της "εικονιστικήςμορΦής" -θρησκευτικότητας.Ιδιαίτερο

ρόλο στην ένταξή τους στο παραπάνω πλαίσιο διαδραματίζειη μύηση των
, . λ . ., λ ,210 Τ ,~

πιστων, η οποια αποτε ει το τυπικο αυτων των ατρειων . ην ιυια ε-

ρευνητική τακτική ακολου.fJεί επίσης, στο πλαίσιο έρευνας της λατρείας

του Μί-θρα, και ο Roger Beck σε συνδυασμό με τα δεδομένα των αστρολο

γικών αντιληψεων που κυριαρχούν στον κόσμο της ελληνορωμαϊκής αρ-
, 211

χαιοτητας .
Οι δύο αυτοί ερευνητές εστιάζουν την προσοχή τους στο περι~άλλoν

της λατρείας του Μί-θρα με απώτερο σκοπό να αποκρυπτογραΦήσουν το

συνολική της δομή, αλλά και τον τρόπο σκέψης των πιστών της. Η έλλει

ψη γραπτών πηγών αντιστα-θμίζεται από την ανακάλυψη πλη-θώρας αρ

χαιολογικών και εικονογραΦικών δεδομένων, τα οποία μπορούν να -θεωρη

.fJούν, σύμΦωνα με την άποψη του Ugo Bianchi, ως το "ίΙ libro di imagini
senza didascalia,,212. ΑΦετηρία για την επεξήγηση όλων των συμ~oλι

σμών μπορεί να αποτελέσει, σύμφωνα με την άποψη του Roger Beck, η

μαρτυρία του Πλουτάρχου, ο οποίος -Θεωρεί ότι οι συγκεκριμένες αντιλή

ψεις πρέπει να -θεωρη.fJούν ως είχόνες καΙ ύπόνειες του συνολικού κοσμοει-

~ 'λ 213 Ο "'ψ ΙΙ:Ί' " λοω ου . συγκεκριμενος τροπος σκε ης κανορι"ει σημαντικα το συνο ο

των τελετουργικών δραστηριοτήτων των πιστών, με αποτέλεσμα να είναι

προσιτό το πραγματικό νοήμα των παραπάνω συμ~oλισμών μόνο στους

μυημένους πιστούς; κάτι που ισχύει Φυσικά όχι μόνο για το λατρευτικό

περι~άλλoν της λατρείας του Μί-Θρα, αλλά και για όλες τις λατρείες της

21lι. R. Beck, TJJe ReJigiolJ of Mίt/Jras CuJt ίΩ tJJe Roman Empire, ό.π., σελ 2,62,135
136.

215. Η. Wl1itellouse - Ι. Η. MarΙiIl (eds.), TJJeorizing ReJigious Past, ό. π. Ι. Η. Martin
Ρ. Pachis, Imagistic Modes of Religiosity ί11 t/Ie Greco-Ronlan Woι'/d. Acts associated

witJl of the Pa11eJ 'lmagistic Modes of ReJigiosity ίη t/Je Greco-Roman WorJd heJd 011

tlJe occasiOIJ of the ΧΙΧ Ιnteπιatίοn;ιΙ CongTess of IAHR, Tokyo, Χ·~-30 MaTcJl
2005, Tllessaioniki, υπό έκδοση.

216. Βλ Μ. Ρ. Nilsson, GGR, ό.π., τόΙλ. ΙΙ, σελ 131. 292.

503Η ιστορία της έρευνας των {)ρησχειών της ελληνιστιχής εποχής

Η ελληνιστική εποχή αποτελεί, σύμφωνα με τον Μ. Ρ. Nilsson, ''επο

χή της μετα.~oλής και της μετά~ασης,,216. Ο χαρα.κτηρισμός είνα.ι εύστοχος

όχι μόνο γι' α.υτή τη χρονική περίοδο, αλλά και για τη συνολική έρευνα

των -θρηο'Κει<ίJν και των λα.τρειών των ελληνορωμαϊκών χρόνων, κάτι που

είναι κατανοητό, αν λά~oυμε υπόψη μας, ότι το σύνολο της συγκεκριμένης

έρευνας κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων αιώνων διαγράφεται α

νάμεσα στα πλαίσια της παράδοσης και της νεωτερικότητας. Η συνολική

πορεία της εκφράζεται μέσω μιας αρχικά μονοδιάστα.της και άκαμπτης

ερευνητικής τα.κτικής των εκπροσώπων του 190υ κα.ι των μέσων του

κλασικής και της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας με μυστηριακό χαρακτή

ρα. Η συνολική τελετουργική δραστηριότητα των πιστών μπορεί να -Θεω

ρη-θεί στην προκειμένη περίπτωση ως σύνολο μψηματών, σύμφωνα με τη

μ.qρτυρία του Πλουτάρχου, που ~ρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με το συμ

~oλικό τρόπο σκέψης. Η συγκεκριμένη τακτική τους μ.πορεί να αποτελέσει

:ιη ~άση για την εκδήλωση ευσέ()ειας αλλά και το κατεξοχήν δίδαΥμα και

το παραμύ.()ιον για την υπέρ~αση των πρobλήματων που απασχολούν τους
C\ ' , , 214

αννρωπους αυτης της εποχης .
ι' Το αυξημένο ενδιαΦέρον που παρουσιάζει η έρευνα των -Θρησκευτικών

αντιλήψεων του ελληνορωμαϊκού κόσμου στο πλαίσιο αυτής της με-Θοδο

(..ογίας φαίνεται από το διαρκώς αυξανόμενο αρι.ιfμό σχετικών δημοσιεύσε

__ων και από την πραγματοποίηση μέ'χρl. τι~ρα δύο επιστημονικών συνα.-

. ν'1ίήσεων. Η πρώτη σχετίζεται με το ρόλο και τη σημασία των γνωσια.κών

_σ.πουδών στο περι~άλλoν των -θρησκειών και λατρειών της αρχαιότητας

και πραγματoπoιή.ιfηκε το 520052 στο Πα.νεπιστήμιο του Vermont
(Η.π.Α), ενώ η δεύτερη πραγματοποιή-θηκε το 52005 στο πλαίσιο των

εργασίων του 190υ Συνεδρίου της "Διε.()νούς Ενώσεως της ΘρησχεωλΟΥί

α,ζ' (IAHR» με .ιfέμα την επίδραση της παραπάνω -θεωρίας του Harvey
• ,_Ο-'-Whitehouse στη μελέτη των λατρειών της ελληνιστικήςπ~ριόδoυ215.
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200ύ αιώνα, η οποία αντικα-&ίσταται στη συνέχεια από ένα πολυδιάστατο

και διεπιστημονικό τρόπο σκέψης και έρευνας,

Η παραδοσιακή μΟΡΦ'ή της έρευνας εκπροσωπείται από τον J. G. Fra
zer και τους εκπροσώπους της λεγόμενης "ΘρησκεΙΟ'ίστορικής Σχολής"

(Religionsgeschichtliche Schule), οι οποίοι bασίζουν το όλο ερευνητικό

έργο τους στις συγκρίσεις προς εύρεση ομοιοτήτων ή διαφορών ανάμεσα

στις -&ρησκείες και λατρείες της ελληνορωμα'ίκής αρχαιότητας και του

Χριστιανισμού. Η έρευνα των γερμανών διανοητών μπορεί να ενταχ-&εί

στο συνολικό τρόπο σκέψης του 190υ αιώνα που εστιάζεται κυρίως στη

σύγκριση ανάμεσα στο «εμείς» και οι «άλλοι». Η σύγκριση σχετίζεται πά

ντοτε με το πρόbλημα της ανεύρεσης ομοιοτήτων και συνδέεται με τις

προσπά-Θειες των ερευνητών που επιδιώκουν να bpOUV ομοιότητες χωρίς να

λάbουν υπόψην την πολιτιστική και κοινωνική συνάφεια και το «πνεύμα

της εποχής», Τα συγκρητιστικά μορΦώματα δημιουργούνται από την επι

λεκτική διαδικασία ενός δυσδιάκριτου συνδυαστικού συστήματος που δη

μιουργεί πάντα γενικεύσεις. Παράλληλα όμως επηρεάζονται και από τις

εξελικτικές -Θεωρίες που διατυπώνονται από τους ερευνητές της εποχής.

Αποφασιστικό πλήγμα στην παντοδυναμία της «Θρησκειο'ίστορικής

Σχολής» και στις με-&ολογικές τακτικές τους επιΦέρει στις αρχές της δε

καετίας του 1960 η κριτική που ασκείται από τους εκπροσώπουςτης λε

γόμενης ''Ιταλικής Σχολής", οι οποίοι bασίζονται στα δεδομένα της ιστο

ρικοσυγκριτικήςμε-Θοδολογίας.Οι εκπρόσωποιτης συγκεκριμένηςΣχολής

ερευνούν τις -Θρησκείες της αρχαιότητας με bάση την ιστορία και τη σύ

γκριση των -Θρησκευτικών και των λατρευτικών εκδηλώσεων των αν

-&ρώπων σε διάφορες ιστορικές περιόδους πάνω σε μια διαχρονική και συγ

χρονική διάσταση. Οι bασικές αρχές της ιστορικοσυγκρητιστικήςμε-&όδου

έχουν αποδείξει ότι η σύγκριση ανάμεσα σε δύο ή περισσότεραφαινόμεναή

στοιχεία επιτυγχάνεται'κυρίως με την παρατήρηση των διαφορών παρά

των ομοιοτήτων τους. Η παραπάνω -&έση αποκτά μεγαλύτερη ισχύ, ιδιαί

τερα όταν η σύγκριση διαφοροποιείται από την επισήμανση των αναλο

γιών, Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι γενικεύσεις και η sui generis
ερευνητική τακτική της φαινομενολογικής με-Θοδολογίας που κυριάρχησε

στη -&ρησκειολογική έρευνα ήδη από τις αρχές του 200ύ αιώνα,

Σ' αντί,9εση με τους παραπάνω μελετητές οι εκπρόσωποι της λεγόμε

νης «Γαλλικής Σχολής» δεν περιορίζονται, πλέον, στην παρουσίαση μόνο

των -&ρησκευτικών δεδομένων αλλά επεκτείνουν την έρευνα τους και στην

πολιτικο-κοινωνική συνάφεια της εποχής. Η τάση αυτή bρίσκει όλο και

περισσότερη απήχηση, όπως -&α αναΦέρουμε παρακάτω, ιδιαίτερα στους

κύκλους των σύγχρονων ερευνητών που ασχολούνται με τη μελέτη των

-&ρησκειών της ελληνορωμα'ίκ'ής εποχής.

Η παραπάνω τάση χαρακτηρίζει ακόμη περισσότερο τη μελέτη των

ελληνορωμα'ίκών -&ρησκειών, στα τέλη του 200ύ αιώνα, η οποία bασίζεται

πλέον στα δεδομένα μιας κοινωνικο-ιστορικής με-Θοδολογίας και εξετάζει

τη -&ρησκεία ως μέρος ενός συστήματος. Η συγχεκρψ.ένη πρόταση σημα

τοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής με bασικό χαρακτηριστικό τη ριζική

μετατροπή των με-Θόδων προσέγγισης των ανατολικών λατρειών. Δ<.ν

σταματά στην έρευνα των Φιλολογιχών και αρχαιολογικών πηγών αλλά

προσεγγίζει αυτή την πολυδιάστατη εποχή, όπου συμbαίνει μια πραγμα

τική μεταμόρφωσητου αρχαίου κόσμου, με ένα συνολικό τρόπο -ΘεC;)Ρησης,

Τα μέρη συν-Θέτουν το όλο και συναποτελούν για τους ερευνητές μια πο

λύμορφη εικόνα που ανταποκρίνεται στον οικουμενικό και κοσμοπολίτικο

χαρακτήρα των ελληνορωμα'ίκών χρόνων.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 εμφανιζεται στην επιστημο

νική έρευνα της -Θρησκείας μια νέα με-&οδολογία που σχετίζεται με το πε

δίο έρευνας της λεγόμενης γνωσιο-επιστήμης. Οι παραπάνω επιστημονι

κές προτάσεις bρίσκουν πρόσφορο έδαφος και στο πεδίο έρευνας των {fρη

σκειών και των λατρειών της ελληνορωμα"ίκήςεποχής. Το αυξημένο ενδι

αΦέρον που παρουσιάζει η έρευνα των -Θρησκευτικών αντιλήψεων του ελ

ληνορωμα'ίκού κόσμου στο πλαίσιο αυτής της με-Θοδολογίας φαίνεται από

τον διαρκώς αυξανόμενο αρι-Θμό σχετικών δημοσιεύσεων και από την

πρα'i'ματοποίησημέχρι τώρα δύο επιστημονικών συναντήσεων στο Πανε

πιστήμιο του Vermont (Η.π.Α), το 2002 και στο Τόκυο στο πλαίσιο των

εργασίων του 190υ Συνεδρίου της "Διε{}νούς Ενώσεως της ΘρησχειολΟΥΙ

ας' ([IAHR]), το έτος 2005.
Το συνολιχό πνεύμα έρευνας των -&ρησκειών της ελληνορωμα'ίκήςαρ

χαιότητας επαναπροσδιορίζεται,ήδη με την έναρξη της νέας χιλιετίας. Οι

ερευνητές εστιάζουν την προσοχή τους στον επαναπροσδιορισμότου τρόπου

σκέψης, με τον οποίο εκφράζεται στο σύνολό της η ελληνιστική εποχή.

Δίνεται έμφαση στις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στη -&ρησκεία

και την πολιτική. Η σύνδεση μεταξύ -Θρησκείας και πολιτικής αποτελεί

ιδιαίτερο γνώρισμα των παραδοσιακών κοινωνιών του χώρου της Ανατο

λής αλλά και της αρχαιοελληνικήςπραγματικότητας.Πρέπει να έχουμε

όμως υπόψη μας ότι η σχέση αυτή εστιάζεται σε ένα διαΦορετικό τρόπο
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έκφρασης" ο ανατολικός χώρος σχετίζεται με την απόλυτη και -θεοκρατική

σχέση εξουσίας, ενώ η ελληνική πραγματικότητα με τη συλλογικότητα.

Τα παραπάνω μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε ότι η συγκεκριμένη

έρευνα, όπως άλλωστε και η έρευνα οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμέ

νου, οφεΟ,ει να προσαρμόζεται διαρκώς, εξαιτίας του δυναμικού χαρακτήρα

της, στις επιταγές και τα ρεύματα της σύγχρονης επιστημονικής σκέψης

και πραγματικότητας. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται οι κατάλληλες

συν-θήκες προόδου και ανανέωσης, όπως και δυνατότητες διαρκούς επανα

προσδιορισμού των αντιλ-ίJψεων, των -θέσεων αλλά και της σχετικής ορο

λογίας. Οι -θέσεις και οι με-θοδολογικές προσεγγίσεις των ερευνητών πρέ

πει να -θεωρούνται ως επιστημ.ονικές προτάσεις, οι οποίες υπακούουν στο

νόμο της μετα60λής και της προσαρμογής στις επιταγές και στο συνολικό

πνεύμα της σύγχρονης πραγματικότητας. Με τον τρόπο αυτό κα-θίσταται

δυνατή η πολλαπλή ερμηνεία των μορΦών της αν-θρώπινης -θρησκευτικό

τητας που εμφανίζονται σε μια σύγ'χρονη πολυπολιτισμική κοινωνία.

Το γεγονός αυτό ενισχύει ακόμη περισσότερο τη σημασία της ιστορίας

της έρευνας όχι μόνο στην περίπτωση της πραγμάτευσης των -θρησκειών

και λατρειών της ελληνορωμα'ίκής εποχής, αλλά επίσης και σε οποιαδή

ποτε μελέτη, διότι μέσω αυτής κατανοούμε την εξελικτική πορεία της έ

ρευνας, κα-θώς επίσης τον τρόπο σκέψης των εκπροσώπων της. Ο κά.l)ε

ερευνητής ακολου-θεί μια συγκεκριμένη τακτική, η οποία επηρεάζεται από

το "πνεύμα της εποχής" του. Γι' αυτό το λόγο κά-θε φορά που κατα6άλλε

ται προσπά-θεια χρησιμοποίησης αντιλήψεων και -θέσεων ερευνητών πα

λαιοτέρων εποχών, χωρίς να λαμbάνονται όμως υπόψη οι διαφοροποιήσεις

που επέρχονται στην ιστορία της έρευνας, τότε προκύπτουν συμπεράσματα

τα οποία χαρακτηρίζονται από το πνεύμα των γενικεύσεων και μονόπλευ

ρων αντιλήψεων. Ο κίνδυνος αυτός ξεπερνιέται με την ορ-θή χρήση της

με-θοδολογίας. Τα παραπάνω συντελούν ιδιαίτερα στο έργο της αποκρυ

πτογράφησης όλων των παραγόντων που επιδρούν καταλυτικά στον τρόπο

σκέψης των αν-θρώπων της ελληνιστικής εποχής, μιας μετα6ατικής επο

χής, η οποία διακρίνεται από το πνεύμα της παράδοσης και της ανανέω

σης. Τα δύο αυτά στοιχεία στο πλαίσιο του οικουμενισμού και του κοσμο

πολιτισμού δημιουργούν με τη σεφά τους τις ιδεώδεις συν-θήκες για την

κοινωνία των λαών της ελληνορωμα'ίκής οικουμένης.
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