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Εισαγωγή 

… ἀπὸ ὀργῆς, λοιµοῦ, λιµοῦ, σεισµοῦ, καταποντισµοῦ, πυρός, µαχαίρας … 
 
Ανάµεσα στα πιο ενδιαφέροντα πεδία επιστηµονικής αναζήτησης για την επιστήµη 
της αρχαίας ιστορίας και αρχαιολογίας θα µπορούσε κάποιος να προκρίνει την 
προσπάθεια ανίχνευσης των σχέσεων και των επαφών µεταξύ ανθρώπων και λαών 
οι οποίοι προέρχονταν από διαφορετικό πολιτισµικό υπόβαθρο και έχουν αφήσει 
κάθε φορά ένα µοναδικό αποτύπωµα στην ιστορία. Αποτέλεσµα αυτής της πολυ-
σχιδούς και πολυεπίπεδης επικοινωνίας ήταν η απρόσκοπτη και ενίοτε ανεξέλεγκ- 
τη µετάδοση ιδεών και πεποιθήσεων, επειδή προφανώς ασκούσαν γοητεία λόγω 
της πληρότητας και ποικιλοµορφίας που αυτές πιθανότατα παρουσίαζαν στα µάτια 
των αποδεκτών, αλλά και εξαιτίας του ιδιάζοντος τοπικού τους χαρακτήρα. Από 
την εποχή του πάλαι ποτέ ακµάσαντος σουµερικού πολιτισµού της Μεσοποταµίας 
κατά την τέταρτη χιλιετία π.Χ., ακόµα και µέχρι τα ύστερα χρόνια της αρχαιότη-
τας, η αδιάκοπη µετακίνηση ανθρώπων στην ευρεία γεωγραφική ζώνη της Ανατο-
λικής Μεσογείου δεν έπαψε ποτέ να αποτελεί την βασική αιτία για την ελεύθερη 
διακίνηση ιδεών και ξεχωριστών πολιτισµικών επιτευγµάτων από περιοχή σε περι-
οχή και από λαό σε λαό.  

Άνθρωποι διαφόρων ειδικοτήτων, όπως γιατροί, τεχνίτες, µουσικοί, ποιητές, ια-
τροµάντεις θεραπευτές και σκλάβοι µε υψηλές γνώσεις πάνω σε εξειδικευµένους το-
µείς βιοτεχνικής παραγωγής αποφάσιζαν, οικειοθελώς ή ακόµα και υπό το καθεστώς 
βίας, όπως πολύ χαρακτηριστικά µας περιγράφει ο Όµηρος µέσα στην Οδύσσεια και 
κυρίως στην Ιλιάδα του, να µεταναστεύσουν διά ξηράς ή διά θαλάσσης, για να 
βρουν νέους τόπους διαµονής, όπου ήλπιζαν ότι θα είχαν την µοναδική ευκαιρία να 
κάνουν µία καινούργια αρχή και την δυνατότητα να φανούν χρήσιµοι σε άγνωστά 
τους πολιτισµικά περιβάλλοντα. Όσο πιο καλοί γνώστες του αντικειµένου τους απο-
δεικνύονταν, τόσο πιο πολύτιµοι και απαραίτητοι αναδεικνύονταν για την πρόοδο 
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και την ανάπτυξη της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας που τους φιλοξενούσε, ενώ πα-
ράλληλα η φήµη τους µπορούσε µερικές φορές να ξεπεράσει τα στενά σύνορα µιας 
πόλης, ενός κράτους ή ακόµα και µιας µεγαλύτερης γεωγραφικής έκτασης, για να 
φθάσει µε τον καιρό σε όλα τα µήκη και τα πλάτη της αρχαίας οικουµένης. 

Με τις µετακινήσεις όµως αυτές, παράλληλα µε την ευρεία διακίνηση ιδεών 
και αγαθών, ευνοείτο και η διασπορά διαφόρων ασθενειών, κυρίως µολυσµατικού 
χαρακτήρα, που µπορούσαν µέσα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να πλήξουν ένα 
µεγάλο µέρος µίας πληθυσµιακής οµάδας µε ολέθριες συνέπειες, όχι µόνο για τους 
ανθρώπους, αλλά και για τα ζωντανά τους. Αυτό φαίνεται ότι το είχαν εµπεδώσει 
πολύ καλά όλοι οι αρχαίοι λαοί της ανατολικής µεσογειακής λεκάνης από τις  
απαρχές ακόµα της εποχής του Χαλκού, γεγονός που δείχνει µε βεβαιότητα ότι δεν 
ήταν κάτι πρωτόγνωρο και καινοφανές γι’ αυτούς. ∆ηλαδή το πρόβληµα θα πρέπει 
να ερχόταν από ακόµα πιο παλαιούς χρόνους. Πιο συγκεκριµένα, παραπέµποντας 
µάλιστα στα στοιχεία των ειδικών σήµερα, γίνεται αντιληπτό ότι τέτοιες λοιµικού 
χαρακτήρα ασθένειες πράγµατι πρωτοεµφανίσθηκαν στις ανθρώπινες κοινωνίες 
µετά την εποχή των Παγετώνων, κυρίως δηλαδή µετά το 10.000 π.Χ., περί τα τέλη 
της Μεσολιθικής εποχής και στο ξεκίνηµα της λεγόµενης Γεωργικής Επανάστα-
σης, όταν µε άλλα λόγια οι άνθρωποι άρχισαν για πρώτη φορά να εξηµερώνουν 
διάφορα ζώα (όπως φερ’ ειπείν πρόβατα, χοίρους, κατσίκες και αγελάδες) και να 
τα µετατρέπουν σε οικόσιτα για λόγους διατροφικούς, αποσκοπώντας στην αν-
θρωπογενή παραγωγή της τροφής µε σκοπό την ευηµερία τους. Στην εν λόγω συ-
νύπαρξη των γεωργών µε τα ζώα οφείλονται λοιµώδεις ασθένειες, όπως η ευλογιά, 
η φυµατίωση, η ιλαρά, η γρίπη, η πανώλη, η χολέρα, η ελονοσία και άλλες, που 
ακόµα και σήµερα µετά λύπης διαπιστώνουµε ότι δύνανται να στοιχίσουν την ζωή 
σε µεγάλο αριθµό ανθρώπων. Κατά την ίδια περίπου εποχή, σύµφωνα µε τις ενδεί-
ξεις των πρόσφατων αρχαιολογικών ανασκαφών, φαίνεται ότι στην ευρύτερη αυτή 
γεωγραφική ζώνη αρχίζουν να γίνονται αισθητές και µεγάλες συγκεντρώσεις πλη-
θυσµών στο στενά οριοθετηµένο πλαίσιο πρωτοεµφανιζόµενων πόλεων, οπότε και 
η µετάδοση αυτών των λοιµικών ασθενειών από τα οικόσιτα ζώα στους κατοίκους 
διευκολύνθηκε ακόµα περισσότερο ως µία πολύ απλή, αν και αόρατη λόγω των µι-
κροοργανισµών, διαδικασία. 

Από εκείνη την στιγµή ο άνθρωπος ήταν εκ των πραγµάτων αναγκασµένος να 
διερευνήσει σε βάθος το ζήτηµα των λοιµωδών ασθενειών λόγω των τραγικών 
τους επιπτώσεων και να προσπαθεί – όσο βεβαίως του επέτρεπαν οι δυνάµεις του – 
να ερµηνεύσει τον τρόπο και να ανακαλύψει τις αιτίες της ανεξέλεγκτης µετάδο-
σής τους. Αλλά εκείνο κυρίως που έπρεπε οπωσδήποτε να εφεύρει ήταν κάποια 
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θεραπευτική µέθοδο για την άµεση αναχαίτιση και την αποτελεσµατική καταστολή 
τους, ώστε να διασφαλίσει την επιβίωσή του. ∆υστυχώς, έκτοτε θα χρειασθεί να 
διανύσει πολλές χιλιάδες χρόνια εργώδους αναζήτησης, προσπάθειας, µόχθου και 
θυσίας, για να µπορέσει ο άνθρωπος µόλις περί τα τέλη του 19ου και κυρίως στον 
20ό αιώνα, µέσα από εργαστήρια επανδρωµένα µε κατάλληλα ερευνητικά εργα-
λεία, να δώσει καθοριστικές λύσεις σε όλα αυτά τα ζωτικής σηµασίας προβλήµατά 
του και τελικά να ανακουφίσει σε µεγάλο βαθµό τον ανθρώπινο πόνο και την δυ-
στυχία. Αλλά και πάλι, όπως τουλάχιστον µας απέδειξε η προσφάτως βιωµένη 
τραγική εµπειρία του άγνωστου µεταδοτικού ιού, ο οποίος, σύµφωνα µε τους ειδι-
κούς, ξεκίνησε το πανδηµικό του απειλητικό ταξίδι από την µακρινή ασιατική χώ-
ρα της Κίνας και µέσα σε λίγο καιρό έφθασε να απειλεί όλη την υφήλιο, η ανθρω-
πότητα, ακόµα και µε τα πιο σύγχρονα µέσα και τις προηγµένες επιστηµονικές µε-
θόδους της ιατρικής επιστήµης, είναι, και προφανώς θα εξακολουθεί για καιρό  
ακόµα να είναι, πολύ ευάλωτη και σχεδόν ανήµπορη να καταπολεµά άµεσα, δρα-
στικά και δίχως σοβαρές απώλειες τόσο επιθετικούς ιούς. Για την καταστολή αυ-
τών των τόσο επικίνδυνων και ανεπιθύµητων ασθενειών, καθώς και για την ορι-
στική εξάλειψη του φαινοµένου µίας επιδηµίας ή πανδηµίας χρειάζονται σήµερα 
ειδικά φάρµακα και πανάκριβες θεραπευτικές αγωγές, των οποίων το ιστορικό δεν 
µετρά παρά ελάχιστες µόνο δεκαετίες, δηλαδή ένα ελάχιστο, σε σύγκριση µε τις 
χιλιάδες χρόνια που έχουν ήδη παρέλθει από την πρώτη εµφάνισή τους, χρονικό 
διάστηµα. Ωστόσο, σε ποιες λύσεις κατέφευγε ο άνθρωπος µέχρι σχεδόν πρότινος, 
δίχως δηλαδή τα κατασταλτικά όπλα της σύγχρονης ιατρικής, για να αντιµετωπίσει 
φαινόµενα, όπως ένας πανδηµικός λοιµός; 

Η αλήθεια είναι ότι, όσο πιο πίσω στον χρόνο ταξιδεύει κάποιος, τόσο πιο πε-
ρίπλοκη και δυσχερής θα περίµενε λογικά να είναι η κατάσταση για τους ανθρώ-
πους, όσον αφορά στην αντιµετώπιση και την θεραπεία των ασθενειών αυτών. Αρ-
κετά χαρακτηριστική είναι η εικόνα που µπορούµε σήµερα να σχηµατίσουµε για 
τους προνεωτερικούς χρόνους, κατά την διάρκεια των οποίων έπλητταν κατά και-
ρούς τις κοινωνίες της Ανατολικής Μεσογείου διάφοροι καταστροφικοί και µα-
κροχρόνιοι λοιµοί που έχουν ανεξίτηλα αποτυπωθεί σε έργα αρχαίων Ανατολιτών 
και Ελλήνων συγγραφέων, εκκινώντας από την εποχή του µεγάλου σουµερικού 
πολιτισµού και φθάνοντας µέχρι την ύστερη αρχαιότητα. Μία τέτοια περίπτωση 
ήταν η γνωστή µεγάλη διετής πανδηµία πανώλους που εµφανίσθηκε σε ολόκληρη 
την επικράτεια της Ανατολικής Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας κατά την εποχή του αυ-
τοκράτορα Ιουστινιανού λίγο πριν από τα µέσα του 6ου αι. µ.Χ. και η οποία είχε 
συνταρακτικές συνέπειες για τους πληθυσµούς της. 
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Το µεγάλο ζητούµενο σε όλες αυτές τις δραµατικές καταστάσεις ήταν σταθερά 

η ανεύρεση ενός κατάλληλου τρόπου για την έγκαιρη αναχαίτιση και καταπολέ-

µηση του κακού, του µιάσµατος, πριν ακόµα προλάβει να διασπαρεί, αλλά και για 

την οριστική αποµάκρυνση της µολυσµατικής αιτίας που το προκαλούσε. Έπρεπε 

δηλαδή να βρεθεί ένα αποτελεσµατικό φάρµακον (εξ ου και φαρµακεύω), όπως το 

καταγράφει ήδη ο Όµηρος στα έργα του και το τοποθετεί στα επιδέξια χέρια µα-

γισσών και άλλων ειδικών θεραπευτών, παρατήρηση που ενισχύει και τελικά απο-

δεικνύει την γενικευµένη εντύπωση, ότι η επιστήµη της ιατρικής προήλθε µέσα 

από την εξειδικευµένη ασχολία µάγων και εµπειρικών θεραπευτών, η δράση των 

οποίων ήταν εν πολλοίς συνδεδεµένη και µε την θρησκεία. Ως εκ τούτου, στην 

προσπάθειά του να ανακαλύψει και να κατανοήσει την δυσνόητη αιτία του κακού 

αυτού και της ταχείας διασποράς του, δίχως ακόµα την χρήση µικροσκοπίου, ο τό-

σο ανίσχυρος σε σύγκριση µε την αδάµαστη δύναµη της µολυσµατικής ασθένειας 

άνθρωπος άρχισε από νωρίς να αποδίδει την εµφάνιση ενός λοιµού σε αόρατες δυ-

νάµεις, που προφανώς θεωρούσε ότι ήθελαν να τον εκδικηθούν για έναν συγκε-

κριµένο λόγο: για την αµαρτία που διέπραττε λόγω της παραβατικής και ασύµβα-

της µε τις επιταγές των θεών συµπεριφοράς και την συνακόλουθη ύβρη, προκαλώ-

ντας έτσι τον θυµό τους. Και επειδή, σύµφωνα µε την γνωστή ρήση, «ενός κακού 

µύρια έπονται», σχεδόν ποτέ µία καταστροφή δεν εµφανίζεται κατά µόνας, αλλά 

συνήθως συνοδεύεται και από άλλες φυσικές καταστροφές, η συγκεκριµένη πεποί-

θηση του ανθρώπου περί της αµαρτωλότητάς του στα µάτια του θεού ή των θεών 

ως βασικής αιτίας για την απροσδόκητη εµφάνιση ενός µολυσµατικού λοιµού ενι-

σχύθηκε στο υποσυνείδητό του έτι περαιτέρω. 

Η συνειδητοποίηση της ενοχής του έναντι του πανθ’ ορώντος θεού, καθώς και 

της εναντίωσης στο πανίσχυρο θέληµά του και στην απαρέγκλιτη τήρηση του νό-

µου του, οδήγησε αυτοµάτως τον άνθρωπο στο επόµενο βήµα του στοχασµού, που 

δεν ήταν άλλο από την άµεση σύνδεση του ακατανίκητου λοιµού µε την άνωθεν 

τιµωρία, η οποία ερχόταν ως αποτέλεσµα του θεϊκού θυµού έχοντας ως µοναδικό 

στόχο τον σωφρονισµό του ανθρώπου και κατ’ επέκταση την επιστροφή του στην 

προτέρα οµαλότητα. Μέσα από την τιµωρία που έστελνε ο θυµωµένος θεός στον 

αµαρτωλό άνθρωπο εν είδει λοιµώδους ασθένειας επιβεβαιωνόταν η ανθρώπινη 

αδυναµία, ενώ ο µόνος ενδεικνυόµενος τρόπος που θα µπορούσε να προσφέρει την 

λύτρωση από το µίασµα περνούσε µέσα από την περίπλοκη οδό της θρησκείας και 

από τις ειδικές τελετουργίες της που στόχευαν στην εξιλέωση του αµαρτήσαντος 

ανθρώπου και στον εξευµενισµό του θεού και του θυµού του, ώστε και αυτός στην 

συνέχεια µε την σειρά του να άρει την τιµωρία του. Η άρση της σηµατοδοτούσε 
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την λύτρωση της ανθρώπινης ύπαρξης από τον θυµό του θεού και κατά συνέπεια 

από τον ολέθριο λοιµό, µε αποτέλεσµα την οριστική επιστροφή στην αρµονία και 

την κανονικότητα. Άρα, το φλέγον ζήτηµα για τον τιµωρηµένο θνητό άνθρωπο  

ήταν να επινοήσει τις κατάλληλες και προσήκουσες για κάθε διαφορετικό θεό ιε-

ροτελεστίες εξαγνισµού και κάθαρσης από το εκάστοτε µίασµα, το οποίο, σύµφω-

να µε την µελέτη των γραπτών πηγών, φαίνεται ότι στα µάτια των αρχαίων ανθρώ-

πων ήταν δυνατόν να έχει διαφορετικές εκφάνσεις εκδήλωσης. 

Την βαριά ευθύνη για την κατάρτιση και για την πρακτική εφαρµογή τέτοιων 

ειδικών ιεροτελεστιών και προσευχών ανελάµβαναν ειδικοί θεραπευτές, µάγοι και 

ιατροµάντεις, ο ρόλος των οποίων στην ευρύτερη περιοχή της Εγγύς Ανατολής µάς 

είναι σήµερα γνωστός από την εποχή κατά την οποίαν εµφανίζεται για πρώτη φορά 

η γραφή στους Σουµερίους. Θα µπορούσαµε όµως µε αρκετή ασφάλεια να εικά-

σουµε ότι η δράση τους θα πρέπει να είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από την τέταρ-

τη χιλιετία π.Χ., ίσως µάλιστα σχεδόν ταυτόχρονα µε τις πρώτες εµφανίσεις των 

διαφόρων επιδηµιών στις ανθρώπινες κοινότητες. Όλη αυτή η γνώση των ειδικών 

θεραπευτών µεταβιβαζόταν µε πρακτικό και προφορικό τρόπο από τον µεγάλο και 

σεβαστό δάσκαλο στους µαθητές του, τους υποψηφίους θεραπευτές, αλλά, όταν 

ανακαλύφθηκε η σφηνοειδής γραφή, άρχισε και η γραπτή της αποτύπωση. Οι πι-

νακίδες αυτές αποθηκεύονταν σε ειδικά φυλασσόµενους χώρους ναών και βιβλιο-

θηκών, ώστε η πρόσβασή τους να είναι πάντοτε εύκολη στους ενδιαφερόµενους 

µαθητές και ιερείς µελλοντικών γενεών, που επιθυµούσαν να διαφυλάξουν την  

ακεραιότητα και την αξιοπιστία των λατρευτικών τελετουργιών. Πολύ συχνά δε οι 

προθήκες των βιβλιοθηκών αυτών ανανεώνονταν µε νέες πινακίδες, πάνω στις  

οποίες ξαναγραφόταν το ίδιο κείµενο, για να αντικαταστήσουν τις παλαιότερες που 

είχαν φθαρεί από την χρήση και τον χρόνο. 

Εξαιτίας της ανακάλυψης των αρχαίων πινακίδων σφηνοειδούς κυρίως γρα-

φής σε όλη την έκταση της Εγγύς Ανατολής από την πρόσφατη αρχαιολογική σκα-

πάνη, οι σύγχρονοι µελετητές, γνώστες των αρχαίων γλωσσών και της γραφής 

τους, έχουν την µοναδική τύχη να έρχονται σε άµεση επαφή µε όλη εκείνη την µα-

κραίωνη σοφία και την συσσωρευθείσα γνώση των αρχαίων ειδικών θεραπευτών, 

που προσπαθούσαν απεγνωσµένα να σώσουν τον ασθενή κόσµο από τον βέβαιο 

θάνατο. Εκτενή ή σύντοµα τελετουργικά, συχνά µε ενσωµατωµένες στο κείµενό 

τους ειδικά προσαρµοσµένες προσευχές και επικλήσεις σε διάφορους θεούς, ήρθαν 

και εξακολουθούν να έρχονται στο φως της δηµοσιότητας έπειτα από χιλιάδες 

χρόνια σκόνης και σιωπής, αποκαλύπτοντας τα απόκρυφα µυστικά τους και συνθέ-

τοντας έναν ολόκληρο πολιτισµικό θησαυρό αρχέγονων παραδόσεων και ποικίλων 
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θρησκευτικών αντιλήψεων. Η ανακάλυψη αυτή προκαλεί απίστευτο δέος και τε-
ράστια εντύπωση στους ερευνητές οι οποίοι ασχολούνται µε το επίπονο έργο της 
αποκρυπτογράφησης, ενίοτε της αποκατάστασης φθαρµένων σηµείων, όπου αυτό 
είναι εφικτό, αλλά και της αποκωδικοποίησης των τελετουργικών κειµένων, µε 
σκοπό το περιεχόµενό τους να καταστεί και πάλι προσιτό και προσβάσιµο. Έτσι, οι 
πινακίδες αυτές µπορούν να ανακτούν την θέση που τους αξίζει στο παγκόσµιο 
ψηφιδωτό του πανανθρώπινου πολιτισµικού χάρτη. 

Ήδη από την τρίτη, αλλά κυρίως κατά την επόµενη χιλιετία π.Χ., σε διάφορα 
σηµεία της Εγγύς Ανατολής τέτοιες πήλινες πινακίδες-έγγραφα συντάσσονται από 
αρµόδιους γραφείς µε την ευθύνη των επίσηµων αρχών και θεωρούνται πολύτιµα 
εργαλεία στα χέρια ειδικών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως τουλάχιστον 
φαίνεται από την ανεύρεση χιλιάδων παρόµοιων εγγράφων στα βασιλικά αρχεία 
της πρωτεύουσας του χεττιτικού κράτους Χαττούσα. Αν και τα δείγµατα της πρώι-
µης περιόδου του κράτους είναι λιγοστά, από τα µέσα κυρίως της δεύτερης χιλιετί-
ας και έπειτα, δηλαδή µετά την ίδρυση του λεγόµενου Νέου Χεττιτικού Βασιλείου, 
ο αριθµός τους φαίνεται να αυξάνεται σηµαντικά, γεγονός που δείχνει ότι η πρω-
τεύουσα είχε αρχίσει να µετατρέπεται σε ένα σηµαντικό και ελκυστικό κέντρο συ-
νάθροισης για πολλούς εξειδικευµένους ανθρώπους, οι οποίοι συνέρρεαν από διά-
φορες γωνιές της χώρας, καθώς και από γειτονικές χώρες, κατεκτηµένες ή µη, για 
να προσφέρουν, όπως αυτοί γνώριζαν, τις πολύτιµες υπηρεσίες τους και τις σπάνι-
ες γνώσεις τους στην βασιλική αυλή. Οι Χετταίοι γραφείς ανελάµβαναν να κατα-
γράψουν επάνω σε πινακίδες πολυάριθµα τελετουργικά, έτσι όπως τους τα υπαγό-
ρευαν οι διάφοροι θεραπευτές, φροντίζοντας µάλιστα στην αρχή και στο τέλος κά-
θε κειµένου να φαίνεται καθαρά το όνοµα, η ιδιότητα και ο τόπος προέλευσης κα-
θενός εξ αυτών, δηλαδή η ταυτότητα του εκάστοτε τελετουργικού, που απεδείκνυε 
και την απαραίτητη εγκυρότητά του. Έτσι, µπορούµε να διακρίνουµε δύο µεγάλες 
κατηγορίες ανθρώπων που ασχολούνταν επαγγελµατικά µε τέτοιες µαγικές τελε-
τουργίες αποµάκρυνσης ενός κακού ή µίας συµφοράς, όπως η καταλαλιά, τα µάγια 
ή ένα µίασµα: άνδρες ιατροµάντεις (δηλώνονται µε το σουµερόγραµµα AZU) και 
«γηραιές γυναίκες» (κάτι σαν τις σαµάνες δηλαδή, οι οποίες γιάτρευαν µε µαγικά 
ξόρκια και άλλα σχετικά παραφερνάλια και δηλώνονται µε το σουµερόγραµµα 
ŠU.GI). 

Το πρώτο πολύ σηµαντικό στοιχείο που διαφαίνεται από την µελέτη των τε-
λετουργικών αυτών, είτε  αυτά εκτελούνται από άνδρες είτε από γυναίκες, είναι 
ότι ο πλέον ενδεδειγµένος και ο βασικότερος τρόπος που µετέρχονταν, για να 
αποµακρύνουν κάποιο κακό, στηριζόταν στην ιδεολογία του τελετουργικού του 

https://�u.gi/
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λεγόµενου αποδιοποµπαίου τράγου, δηλαδή του εξιλαστήριου θύµατος. Σύµφω-
να µε αυτό, ο ασθενής άνθρωπος απαλλασσόταν από την ασθένεια, όταν αυτός 
υποκαθίστατο τελετουργικά – µαγικά θα λέγαµε πιο σωστά – από ένα υποκατά-
στατο, που έπαιρνε κατ’ αυτόν τον τρόπο πάνω του όλο το κακό. Για τον ρόλο 
του υποκατάστατου µπορούσαν να επιλέξουν κάποιο ζώο (τράγο, κριάρι, πουλί, 
κ.ά.), κάποιο αντικείµενο (συνήθως ένα κέρινο οµοίωµα), ενώ σε εξαιρετικές 
περιπτώσεις ακόµα και έναν άνθρωπο, άνδρα ή γυναίκα, αναλόγως του φύλου 
του ασθενούς. Έτσι λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος, ακόµα και αν ήταν βασιλιάς, 
θεωρούσε ότι είχε ασθενήσει, προσέφευγε στην βοήθεια κάποιου θεραπευτή 
AZU ή µιας «γηραιάς γυναίκας» – χρησιµοποιώ εδώ την διατύπωση των αρχαί-
ων γραφέων, αν και σε καµία περίπτωση το «γηραιά» δεν είναι υποχρεωτικά 
χαρακτηριστικό της ηλικίας της εκάστοτε θεραπεύτριας – για να γλυτώσει από 
την ασθένειά του. Αναλόγως των συµπτωµάτων της ασθένειας, την θεραπεία 
ανελάµβανε ο ειδικότερος για αυτήν θεραπευτής. Συνήθως, οι θεραπευτές AZU 
ανελάµβαναν πολύ σοβαρά περιστατικά, φερ’ ειπείν µία λοιµική επιδηµία σε 
µία πόλη, σε ένα στρατόπεδο, ή ακόµα και σε κάποιον µεµονωµένο οίκο, χωρίς 
αυτό να σηµαίνει ότι αποκλειόταν εντελώς και το ενδεχόµενο της πρόσκλησης 
κάποιας «γηραιάς γυναίκας». 

Ένα δεύτερο πολύ σπουδαίο στοιχείο αφορά στην διαπίστωση, ότι σε ολόκλη-
ρο τον µικρασιατικό χώρο, από τα δυτικά µέχρι τα ανατολικά και τα νοτιοανατολι-
κά, και καθ’ όλην την διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. µπορούµε σήµερα µε 
βεβαιότητα να ισχυρισθούµε ότι υπήρχαν ποικίλες παραδόσεις και ειδικά έθιµα για 
την αποβολή και την αποµάκρυνση µιασµάτων, κυρίως από µία χώρα ή από ένα 
στρατόπεδο, γεγονός που µε την σειρά του θα µπορούσε να σηµαίνει ότι κατ’ αρ-
χάς οι λοιµοί ήταν ένα σύνηθες φαινόµενο για την εποχή εκείνη και κατά δεύτερον 
ότι οι παραδόσεις αυτές σίγουρα θα πρέπει να είχαν ακόµα πιο βαθιές ρίζες σε 
προγενέστερες ιστορικές εποχές. Από τα δυτικά της Μικράς Ασίας λουβιόφωνοι 
θεραπευτές, προερχόµενοι κυρίως από την περιοχή της λεγόµενης Arzawa, και από 
τα νότια και νοτιοανατολικά Λούβιοι και Χουρρίτες θεραπευτές συνέθεταν όλοι 
µαζί ένα πολύ δυναµικό µείγµα από φορείς τέτοιων παραδόσεων και συνεχιστές 
της πολιτισµικής κληρονοµιάς, την οποίαν παρέλαβαν από συναδέλφους τους που 
έδρασαν σε προγενέστερους χρόνους στην ευρύτερη περιοχή της Μεσοποταµίας 
και, πιθανόν, όχι µόνο. 

Ένα τρίτο στοιχείο που απορρέει από την έρευνα και την συγκριτική µελέτη 
των αρχαίων χεττιτο-λουβικών και χουρριτο-χεττιτικών τελετουργικών που  
έχουµε σήµερα στην διάθεσή µας είναι ότι κατά την επιτέλεση των τελετουργι-
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κών που αποδίδονται σε «γηραιές γυναίκες» η παρουσία των γυναικών αυτών 
στον χώρο διεξαγωγής τους ήταν επιτακτική και απαραίτητη προϋπόθεση. Σε 
κάθε τέτοιο τελετουργικό η «γηραιά γυναίκα» είναι ξεκάθαρα η επικεφαλής και 
έχει τον πρώτο λόγο. Πολλές φορές µάλιστα συνοδεύεται και από έναν συγκε-
κριµένο αριθµό βοηθών για την καλύτερη και ταχύτερη επιτέλεση των επιµέ-
ρους καθηκόντων.  

Από την άλλη µεριά, εξ όσων βεβαίως µπορούµε µέχρι τώρα να κρίνουµε από 
τα διαθέσιµα – όχι πολλά είναι η αλήθεια – δεδοµένα που έχουµε στα χέρια µας, 
δεν θα µπορούσαµε να πούµε ότι ίσχυε το ίδιο και για τα τελετουργικά των θερα-
πευτών AZU. Πλην κάποιων επίσηµων τελετουργικών, στα οποία συνήθως συµ-
µετείχε αυτοπροσώπως ο βασιλιάς ή η βασίλισσα, στα τελετουργικά των AZU, 
προφανώς σε κάποια ιδιωτικού χαρακτήρα, δεν είναι πάντοτε ξεκάθαρο αν ήταν ο ίδι-
ος επικεφαλής ή κάποιος άλλος στην θέση του. Ωστόσο, και πάλι είναι απίθανο να 
φαντασθούµε ότι δεν ήταν απαραίτητη η παρουσία κάποιου ειδικού ιερέως ή µα-
θητευόµενου νεαρού ιατροµάντη για την επιτέλεσή τους, τουλάχιστον στις περισ-
σότερες των περιπτώσεων, ενώ αντιστοίχως είναι πιθανό ότι παρίστατο ένας ικα-
νός αριθµός βοηθητικού προσωπικού. Συνήθως, η παρουσία των βοηθών τού επι-
κεφαλής σε ένα τελετουργικό κείµενο γίνεται αντιληπτή µέσα από διάφορα ρήµατα 
που γράφονται στο τρίτο πληθυντικό πρόσωπο χωρίς να δηλώνεται το υποκείµενό 
τους. Φαίνεται δε ότι αυτοί εκτελούν επικουρικές εργασίες, όπως η µεταφορά 
σκευών, η εκδορά, ο τεµαχισµός και το µαγείρεµα ενός σφαγίου, κ.ά. 

Τέλος, ένα τέταρτο εξίσου σηµαντικό και εντυπωσιακό χαρακτηριστικό, που 
θα µπορούσαµε να σταχυολογήσουµε, αφορά στην εξειδίκευση ορισµένων εκ των 
τελετουργικών της λουβιόφωνης δυτικής µικρασιατικής περιφέρειας, της λεγόµε-
νης Arzawa όπως προαναφέρθηκε, αλλά και όχι µόνο. Τα εν λόγω τελετουργικά, 
σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα πιο γενικού χαρακτήρα κείµενα που µας έρχονται 
από τις νοτιοανατολικές περιοχές της λεγόµενης Kizzuwatna (της µεταγενέστερης 
Κιλικίας), όπου ως γνωστόν κυριαρχούσε και ήταν πολύ έντονο το λουβικό και το 
χουρριτικό πολιτισµικό στοιχείο, ασχολούνται και µε ένα πολύ ειδικό και σπάνιο 
θέµα: την κάθαρση στρατοπέδων από κάποιον λοιµό, τον οποίον θεωρούσαν ότι 
απέστειλε κάποιος θεός (ή θεοί), επειδή θύµωσε µε την συµπεριφορά των ανθρώ-
πων απέναντί του. Αυτό αποτελεί ένα γενικότερο πλαίσιο για τα τελετουργικά κά-
θαρσης του τύπου του αποδιοποµπαίου τράγου, τα οποία είχαν καταβολές από την 
δυτική Μικρά Ασία, αν και εύκολα θα µπορούσε κάποιος να διακρίνει ορισµένες 
επιµέρους διαφοροποιήσεις, δίχως ωστόσο σοβαρές αποκλίσεις από το γενικό αυτό 
πλαίσιο. Σύµφωνα µε την κρατούσα επιστηµονική άποψη, τέτοια τελετουργικά κά-
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θαρσης φαίνεται ότι είτε δεν υπήρχαν καθόλου στην νοτιοανατολική περιοχή της 
Kizzuwatna, είτε αποτελούσαν ένα σπάνιο φαινόµενο. 

Παρ’ όλες τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί από την πλευρά ορισµένων 
επιστηµόνων, σε αυτές τις σπάνιες εξαιρέσεις ίσως θα µπορούσε να ενταχθεί και 
το χεττιτο-λουβικό τελετουργικό που υπογράφει κάποιος AZU θεραπευτής ονόµατι 
Zarpiya (στα χεττιτικά συνήθως το όνοµά του διαβάζεται «Τσαρπίγια») από την 
περιοχή της Kizzuwatna. Πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο κείµενο µεταφρασµένο 
πιθανότατα στην πρωτεύουσα Χαττούσα κατά βάση από τα λουβικά στα χεττιτικά 
λίγο µετά τα µέσα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ., αν και ορισµένες προσευχές έχουν 
παραµείνει στο πρωτότυπο. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι ο ιατροµάντης αυτός 
πρέπει να έφθασε κάποια στιγµή στην χεττιτική πρωτεύουσα, ενδεχοµένως και ως 
επίσηµα προσκεκληµένος από την βασιλική οικογένεια, για να προσφέρει τις υπη-
ρεσίες του στο κράτος. Άφησε µάλιστα και σε γραπτή µορφή την πολύτιµη θερα-
πευτική του παρακαταθήκη υπαγορεύοντάς την σε κάποιον γραφέα. Έκτοτε το 
κείµενο αυτό αντεγράφη αρκετές φορές από µεταγενέστερους γραφείς, για να µην 
απολεσθεί το ανεκτίµητο περιεχόµενό του.  

Κεντρική ιδέα του τελετουργικού αυτού είναι η µε µαγικό τρόπο αποµάκρυν-
ση από έναν οίκο κάποιου µιάσµατος, το οποίο έσπειρε στην «χώρα των Χάττι» 
(όπως ακριβώς ονόµαζαν οι ίδιοι οι Χετταίοι την χώρα τους)1 µε τα βέλη του ο 
θεός Santas και η αιµοδιψής συνοδεία του, οι άγριες θεότητες Innarauwant. Σύµ-
φωνα µε την θρησκευτική δοξασία του τελετουργικού, η αµαρτία του «κυρίου του 
οίκου» προκάλεσε την αποµάκρυνση των «καλών θεοτήτων»-προστατών τού οί-
κου και στην θέση τους ήρθαν, για να εγκατασταθούν, οι «κακές» αυτές θεότητες 
µε επικεφαλής τον θεό Santas, φέρνοντας µαζί τους από την χθόνια κατοικία τους 
το µίασµα, δηλαδή τον λοιµό και τον συνακόλουθο θάνατο. Ο θεραπευτής Zarpiya 
µε το τελετουργικό που φέρει την υπογραφή του προσπαθεί να «δέσει» τις «κακές» 
αυτές θεότητες µε θυσιαστικές προσφορές και τελετουργικό γεύµα, να τις καλο-
πιάσει θα λέγαµε, για να επιστρέψουν στον αρχικό τόπο διαµονής τους, δηλαδή 
στα υποχθόνια ενδιαιτήµατά τους. Στην συνέχεια, όταν ολοκληρωνόταν η τελε-
τουργική διαδικασία αποµάκρυνσης αυτών των ανεπιθύµητων θεοτήτων, θα µπο-
ρούσαν και πάλι να επιστρέψουν στην θέση τους οι προστάτιδες του οίκου θεότη-
τες, µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν ο θεός Έας, οι Χίλιοι θεοί της χώρας 
των Χάττι και οι πατρώοι προγονικοί θεοί. Από την στιγµή της αποκατάστασης 

                                                      
1 

 Για τον γεωγραφικό προσδιορισµό και την έκταση της χώρας των Χετταίων µέσα από τα ίδια τα 

χεττιτικά κείµενα βλ. Ilgi Gerçek 2018, 43-45. 
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στην θέση τους µέσα στον οίκο θα επέστρεφε η οµαλότητα και η αρµονία, ενώ θα 
εκκινούσε και η σταδιακή ανάρρωση του ασθενούς «κυρίου του οίκου». Το χαρα-
κτηριστικό θεατρικό δρώµενο που λαµβάνει χώρα περίπου στην µέση του τελε-
τουργικού του Zarpiya θα µπορούσε ίσως να θεωρηθεί ότι παίζει τον ρόλο της κά-
θαρσης µε την χρήση του τελετουργικού του αποδιοποµπαίου τράγου που, αποµα-
κρυνόµενος εκτός των ορίων της οικίας, µεταφέρει εκεί όλο το µίασµα, µε καθαρά 
συµβολικό-εικονικό τρόπο, αφού χρησιµοποιεί την προβιά του θυσιασµένου τρά-
γου. Κατά συνέπεια, όλα τα µέλη της οικογένειας του «κυρίου του οίκου» οριστικά 
αποδεσµεύονταν από το ανεπιθύµητο µίασµα. 

Όλη αυτή η πολύφερνη και αρχέγονη ανατολική παράδοση των θεραπευτών 
µάγων ερχόταν, όπως είπαµε, από πολύ παλαιότερους χρόνους, µεταδιδόµενη από 
στόµα σε στόµα και από δάσκαλο σε µαθητή σε συνεχόµενες γενιές θεραπευτών 
µάγων, ώστε να φθάσει, προφανώς µε απαραίτητες κάθε φορά προσαρµογές και 
βελτιώσεις σε πιο εξελιγµένη µορφή, µέχρι την δεύτερη και την πρώτη χιλιετία 
π.Χ. σε διάφορα σηµεία της Εγγύς Ανατολής, και κυρίως της Μικράς Ασίας, στα 
χέρια νεώτερων συνεχιστών τους, λουβιόφωνων Νεο-Χετταίων, Νεο-Ασσυρίων 
και άλλων πολλών. Ειδικά δε όσον αφορά στους Νεο-Χετταίους απογόνους της 
µεγάλης δυτικής περιφέρειας της Μικράς Ασίας, η οποία στα χεττιτικά έγγραφα 
αναφέρεται µε τον γενικό τίτλο «χώρα της Arzawa», θα µπορούσαµε να πούµε ότι 
η παράδοση αυτή θα πρέπει λογικά να µεταδόθηκε από αυτούς και σε γειτονικούς 
τους λαούς, όπως οι κάτοικοι των ελληνίδων πόλεων, πρώην ιωνικών και αιολικών 
αποικιών της παράλιας αιγαιοπελαγίτικης ζώνης, οι οποίοι, αν και δεν χρησιµοποι-
ούσαν την σφηνοειδή γραφή, έρχονταν όµως αναµφίβολα σε επαφές µαζί τους.  

Αδιαµφισβήτητο αποτέλεσµα αυτών των µακραίωνων πολιτισµικών αλληλε-
πιδράσεων µεταξύ Ελλήνων και Μικρασιατών κατά το δεύτερο µισό της δεύτερης 
χιλιετίας π.Χ., οι οποίες συνεχίσθηκαν και µετά το γύρισµα της πρώτης χιλιετίας 
π.Χ., ήταν να περάσουν εντελώς απρόσκοπτα, σχεδόν ανεπαίσθητα και σίγουρα 
αναπόφευκτα διάφορα στοιχεία από την αρχέγονη παράδοση της Ανατολής και να 
ενσωµατωθούν στην εντόπια ελληνική κουλτούρα και τον καθηµερινό βίο. Τρα-
νταχτή απόδειξη αποτελούν οι χαρακτηριστικοί στίχοι του µεγάλου ιαµβικού ποι-
ητή των ύστερων Αρχαϊκών χρόνων Ιππώνακτος από την Έφεσο, ο οποίος µάλι-
στα, σύµφωνα µε τις ενδείξεις, θα πρέπει να εισήγαγε για πρώτη φορά στην ελλη-
νική γλώσσα και τον ειδικό όρο φαρµακός, εκ του οµηρικού φάρµακον που ανα-
φέραµε πιο πριν. Με τον «νεολογισµό» αυτόν του Ιππώνακτος, ο οποίος πιθανόν 
να προϋπήρχε του ιδίου και απλώς αυτός να τον κατέγραψε για πρώτη φορά στην 
ελληνική γραµµατεία, υπονοείται ο αποδιοποµπαίος τράγος, ο άνθρωπος δηλαδή 
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που δύναται να επωµισθεί κάποιο µίασµα και ως εκ τούτου θα πρέπει να θυσια-
σθεί και να θανατωθεί ή να εξορισθεί από έναν συγκεκριµένο χώρο ή κοινωνικό 
σύνολο, ώστε να αποµακρυνθεί το κακό αυτό και να επιστρέψει και πάλι η οµα-
λότητα. Οι διάφορες λεπτοµέρειες από το περί του φαρµακού έθιµο των αρχαίων 
Ελλήνων της δυτικής Μικράς Ασίας που περιγράφει µέσα στα έργα του ο Εφέσιος 
ποιητής είναι διαπιστωµένο πλέον ότι προσιδιάζουν µε αντίστοιχες των υπολοί-
πων Ανατολιτών κατοίκων, οι οποίες βεβαιωµένα πηγαίνουν πολύ πίσω στον χρό-
νο, δηλαδή στην δεύτερη και πιθανόν στην τρίτη χιλιετία π.Χ., παρατήρηση που 
επιβεβαιώνει όσα ειπώθηκαν έως τώρα για τις πολιτισµικές αλληλεπιδράσεις  
ανάµεσα στους αρχαίους λαούς της Ανατολικής Μεσογείου, αποκαλύπτοντας το  
ιδιαίτερο και περίπλοκο ταξίδι µύθων και παραδόσεων σε ολόκληρη την γεωγρα-
φική αυτή ζώνη.  

Αλήθεια, η εν λόγω παράδοση του εξιλαστήριου θύµατος, δηλαδή του φαρµα-
κού, θα µπορούσε άραγε να είναι ανιχνεύσιµη στον ελληνικό κόσµο πριν από την 
εποχή του Ιππώνακτος, δηλαδή πριν από τον 6ο αι. π.Χ.; Αν ναι, τότε η εξερεύνη-
ση του ιστορικού υπόβαθρου αυτής της παράδοσης θα παρουσίαζε πολύ µεγάλο 
ενδιαφέρον, διότι, συν τοις άλλοις, θα ήµασταν σε θέση να ανιχνεύσουµε και ορι-
σµένες από τις όποιες ανατολικές της επιρροές στον ελληνικό κόσµο. Αρωγός στην 
προσπάθειά µου αυτή θα µπορούσε να είναι κυρίως η πρώιµη µυθολογική παρά-
δοση, όσο βεβαίως κάτι τέτοιο είναι εφικτό, διότι δεν θα πρέπει να ξεχνούµε ότι η 
ελληνική µυθογραφία ξεκινά περίπου στις αρχές της Kλασικής εποχής και συστη-
µατοποιείται αρκετά αργότερα, όχι όµως και η µυθοπλασία. Ο µύθος του Χρυσό-
µαλλου ∆έρατος φερ’ ειπείν θα ήταν µία πολύ καλή περίπτωση για πειραµατισµό 
και αναζήτηση, διατηρώντας βεβαίως τις δέουσες επιφυλάξεις.  

Θεωρώ ότι θα ήταν επίσης σώφρον να καταφύγει κάποιος στον Όµηρο και 
δη στην Ιλιάδα, σε ένα δηλαδή από τα πρωιµότερα ελληνικά λογοτεχνικά έργα, 
αν όχι ίσως και το πρώτο, που για καλή µας τύχη έχει διασωθεί ολόκληρο και ως 
γνωστόν χρονολογείται περί τα τέλη του 8ου π.Χ. ή κάπου στο πρώτο µισό του 
επόµενου. Πιθανόν µε µια πιο προσεκτική µατιά και µε περισσότερο εντελεχή 
αναζήτηση µέσα στους χιλιάδες στίχους του αρχαίου κειµένου να σταχυολογη-
θούν ορισµένα πολύ σηµαντικά ευρήµατα που να µπορέσουν σε ικανοποιητικό 
βαθµό να αποδείξουν ότι ο αρχαίος µας επικός δηµιουργός γνώριζε πολύ καλά 
την παράδοση του εξιλαστήριου θύµατος. Πίσω από τις στοχευµένες λέξεις, τα 
επίθετα και τα επιλεγµένα ποιητικά σχήµατα, τις υπέροχες παροµοιώσεις και τις 
µακροσκελείς αφηγήσεις είναι δυνατόν να ανακαλυφθούν ίσως ορισµένα άκρως 
ενδιαφέροντα στοιχεία που να µαρτυρούν την παλαιότητα αυτής ακριβώς της 
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παράδοσης του αποδιοποµπαίου τράγου και την πιθανή εφαρµογή της ήδη κατά 
τους πρώιµους ελληνικούς χρόνους. 

Εάν όντως καταφέρει κάποιος να δείξει ότι κάτι τέτοιο ισχύει, τότε το επόµενο 
βήµα θα ήταν η αναγνώριση ότι ήδη κατά τον 8ο αι. π.Χ. οι Έλληνες ήξεραν καλά 
αυτό το ιδιαίτερο έθιµο, το οποίο θα µπορούσε πιθανόν να αναχθεί ακόµα και σε 
προγενέστερες εποχές. Πράγµατι, στον σηµαντικό αυτόν αιώνα για την πρώιµη ελ-
ληνική ιστορία, η γνώση και η εφαρµογή του τελετουργικού του αποδιοποµπαίου 
τράγου φαίνεται πως ήταν µία πολύ διαδεδοµένη εθιµοτυπία στον ελληνικό κόσµο 
και µάλιστα µε πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γεγονός που αποδεικνύεται και 
από ένα επιπλέον τεκµήριο: την έναρξη του β΄ µεγάλου αποικισµού ανά την Με-
σόγειο περί τα µέσα του αιώνα. Θεµελιώδης αρχή κατά την διεξαγωγή µίας συνή-
θους διαδικασίας για την αποστολή µίας οµάδας µεταναστών σε πολλές, αν όχι σε 
όλες, από τις γνωστές µέχρι σήµερα περιπτώσεις αποτελούσε η έννοια της ανα-
γκαστικής τους αποµάκρυνσης, δηλαδή της εξορίας τους, από τους κόλπους της 
µητροπολιτικής πατρίδας για το καλό των υπολοίπων µελών της κοινωνίας που θα 
παρέµεναν στον χώρο της κατοικίας τους. Η ανάγκη αυτή για µετανάστευση µίας 
µερίδας πολιτών για την σωτηρία των υπολοίπων ερχόταν ως αποτέλεσµα των δυ-
σχερειών που είχε να αντιµετωπίσει µια πόλη ή µια µεγαλύτερη περιοχή εξαιτίας 
ενός λιµού, που µπορούσε να εµφανισθεί εξαιτίας µίας παρατεταµένης περιόδου 
δυσµενών καιρικών συνθηκών ή εξαιτίας άλλων φυσικών καταστροφών. Ο λιµός 
αυτός µπορούσε µε την σειρά του να οδηγήσει σε επικίνδυνο λοιµό και πανδηµία 
µε ολέθριες συνέπειες για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Υπό παρόµοιες 
συνθήκες ο λαός ήταν εκ των πραγµάτων αναγκασµένος να επιλέξει έναν άνθρωπο 
µε συγκεκριµένες προδιαγραφές, ο οποίος θα ήταν σε θέση να ηγηθεί του όλου εγ-
χειρήµατος για την επίτευξη του ευκταίου αποτελέσµατος. 

Στο πρόσωπο αυτού του συγκεκριµένου ανθρώπου, του οικιστή, συγκεντρώ-
νονταν όλα τα απαραίτητα ιδεολογικά χαρακτηριστικά για την αναγωγή του σε 
απόλυτο ηγέτη στην νεόδµητη αποικία, ενίοτε µε ισόβια ισχύ. Η εξουσία του εκ-
πορευόταν από την πίστη ότι ο αρχηγέτης οικιστής δεν ήταν κάποιος τυχαίος θνη-
τός, αλλά κάποιος που λόγω εµφανών σωµατικών ιδιαιτεροτήτων είχε την άνωθεν 
«ευλογία», φέροντας το στίγµα του θεού. Ως εκ τούτου, ο οικιστής ήταν ο επί γης 
άνθρωπος του θεού και ως ένας τέτοιος ξεχωριστός ηγέτης θα µπορούσε να σταθεί 
µε σθένος και παρρησία µπροστά σε κάθε δυσκολία στον νέο τόπο, καθοδηγούµε-
νος και υποστηριζόµενος προφανώς από τον ίδιο τον θεό. Συνεπώς, η επιτυχία του 
αποικιακού εγχειρήµατος έπρεπε και µπορούσε κατ’ αυτόν τον τρόπο να εξασφα-
λισθεί στην µητρόπολη πριν ακόµα από την οριστική αποµάκρυνση των αποίκων 



 Εισαγωγή 23 

από τις πατρογονικές τους εστίες. Το σπουδαιότερο όµως κλειδί για την επιτυχία 
αυτή ήταν η επιλογή ενός συγκεκριµένου θεού, του Απόλλωνος, ο οποίος από την 
πρώτη κιόλας στιγµή έθεσε εαυτόν στην υπηρεσία και την προστασία των Ελλή-
νων αποίκων ανά την Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. 

Η αινιγµατική µορφή του Απόλλωνος και ο καθοριστικός του ρόλος µέσω της 
εκπληκτικής χρησµοδοτικής του ιδιότητας καθ’ όλην την διάρκεια του ιστορικού 
φαινοµένου του αποικισµού τον κατέστησαν εξαρχής έναν από τους πλέον δηµο-
φιλείς και προσφιλείς θεούς του νεοσύστατου ολυµπιακού δωδεκαθέου. Αν και 
έπηλυς στην Ελλάδα από κάποια περιοχή της δυτικής Μικράς Ασίας, γεγονός που 
άλλωστε δικαιολογείται και από την εν γένει στάση του στην Ιλιάδα, όπου µάχεται 
εναντίον των Αχαιών και προασπίζεται το αντίπαλο στρατόπεδο, ο Απόλλων για 
ανεξήγητους ακόµα σε εµάς λόγους εξελίσσεται ραγδαίως από την στιγµή της εµ-
φάνισής του στον χώρο του Αιγαίου σε προστάτη των αποίκων µε µεγάλη µάλιστα 
επιτυχία. Πώς να ερµηνεύσει κάποιος το οξύµωρο που παρατηρείται εδώ; Από την 
µια είναι εχθρός των Ελλήνων και από την άλλη, την πρακτική πλευρά, προστάτης 
και καθοδηγητής τους στις αποικιακές τους εξορµήσεις. Και όλα αυτά κατά την  
ίδια περίπου εποχή, δηλαδή στην εκπνοή των Γεωµετρικών χρόνων ή λίγο αργότε-
ρα, όταν η δράση το Οµήρου βρίσκεται στο ζενίθ της. 

Με την θεµατική αυτή ασχολήθηκα πράγµατι εκτενώς σε προηγούµενη µονο-
γραφία µου µε θέµα Όµηρος και Ανατολή στο σταυροδρόµι του Αιγαίου, που εκδό-
θηκε πάλι από τις εκδόσεις «Κλειδάριθµος» τον Νοέµβριο του 2018. Προσπάθησα 
εκεί να υποστηρίξω µία ενδεχόµενη ανατολική προέλευση του θεού Απόλλωνος, 
φιλοδοξώντας να ερµηνεύσω, όσο αυτό µου το επέτρεψαν τα διαθέσιµα δεδοµένα, 
και άλλες ανατολικές επιρροές που µπορεί να ανακαλύψει κάποιος µέσα στο ιλια-
δικό κείµενο πάνω στην βάση των µακραίωνων και αδιάκοπων πολιτισµικών επα-
φών ανάµεσα στους κατοίκους του Αιγαίου και τους γηγενείς πληθυσµούς της 
προσκείµενης µικρασιατικής παραλίας και ευρύτερα. Κατέστη πάντως σαφές ότι οι 
Έλληνες του ανατολικού Αιγαίου και κυρίως οι εγκατεστηµένοι επί των δυτικών 
µικρασιατικών παραλίων µέσω της εγγύτερης επαφής µε τους απογόνους Χετταί-
ων, Λουβίων, Χουρριτών και αρκετών άλλων Νεο-Χετταίων απέκτησαν αναπό-
φευκτα, ακόµα και αν δεν το είχαν πλήρως συνειδητοποιήσει, άµεση σχεδόν πρό-
σβαση σε όλη την πλούσια λογοτεχνική, καθώς και στην εν γένει πολιτισµική πα-
ράδοσή τους, ενστερνιζόµενοι διάφορα και ποικίλα στοιχεία, τα οποία προσάρµο-
ζαν αρµοδίως στην ελληνική τους κουλτούρα και ιδιοσυγκρασία. Τουλάχιστον από 
τις αρχές του 15ου αι. π.Χ., όπως µαρτυρούν τα διάφορα επίσηµα κρατικά χεττιτι-
κά αρχεία, οι Αχαιοί (Αhhiyawa, όπως αναφέρονται µέσα στις πινακίδες της σφη-
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νοειδούς γραφής) προσπαθούσαν να αποκτήσουν εδαφικές κτήσεις στην χεττιτικής  
επιρροής περιοχή της Μιλήτου και ευρύτερα, γεγονός που αποδεικνύει για άλλη 
µια φορά ότι διαρκείς πόλεµοι και διεθνείς συρράξεις σαν τον Τρωικό πόλεµο ήταν 
από πολύ παλιά γνωστές στον ελληνικό και τον µικρασιατικό κόσµο. Όµως, η  
ιστορία των διµερών αυτών σχέσεων δεν ήταν πάντοτε συγκρουσιακή, αλλά, όπως 
φάνηκε, υπήρχαν και µακρές περίοδοι αγαστής και στενής συνεργασίας µεταξύ 
τους, όπως στα χρόνια του βασιλιά Mursili II. Όλα αυτά, καθώς και άλλα πολλά 
ακόµα, τα ανέπτυξα και τα παρουσίασα µε τον κατά το δυνατόν καλύτερο και εύ-
ληπτο τρόπο στο εν λόγω πόνηµά µου. 

Το ανά χείρας βιβλίο µου έχει ως βασικό στόχο να προχωρήσει ακόµα πιο πέ-
ρα όλες τις παραπάνω σκέψεις και να διευρύνει την επιστηµονική αναζήτηση πάνω 
στο τόσο ενδιαφέρον ζήτηµα των σχέσεων µεταξύ Ελλήνων και Εγγύς Ανατολής, 
επειδή θεωρώ ότι αυτές γονιµοποίησαν σε µεγάλο βαθµό τον ελληνικό πολιτισµό 
από τις απαρχές ακόµα της γένεσής του µετά την λήξη της ανακτορικής περιόδου 
και της εποχής του Χαλκού. Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται ολοένα και περισσότε-
ρο από την ενασχόλησή µου µε το τεράστιο πρωτογενές υλικό που παρέχουν τα 
χεττιτικά, χουρριτικά, λουβικά και αρκετά άλλα κείµενα της δεύτερης χιλιετίας 
π.Χ. Από την σύγκρισή τους µε ελληνικές παραδόσεις και ήθη φαίνεται ότι υπάρ-
χουν πολλά κοινά στοιχεία, που θα µπορούσαν αρκούντως να αποδείξουν ότι ο ελ-
ληνικός πολιτισµός αποτελεί αναπόσπαστο ιστορικό τµήµα του µεγάλου πολιτι-
σµού των λαών της Εγγύς Ανατολής κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ. ∆υστυχώς, η 
ελληνική γραµµατεία είναι πολύ µεταγενέστερη των εν λόγω ανατολικών κειµέ-
νων, γεγονός που σε µεγάλο βαθµό δυσχεραίνει την συγκριτική διαδικασία της  
έρευνας και της µελέτης των κοινών πολιτισµικών σχέσεων, δεδοµένου µάλιστα 
ότι τα διαθέσιµα πρώιµα ελληνικά γραπτά µνηµεία της Γραµµικής Β΄ από την Μυ-
κηναϊκή εποχή είναι, ως γνωστόν, και πολύ λιγότερα αλλά και πολύ πιο φειδωλά 
ως προς τις πληροφορίες που παρέχουν, οπότε και οι επιλογές που υπάρχουν είναι 
αρκετά περιορισµένες. 

Παρ’ όλες όµως τις εγνωσµένες δυσκολίες, θεωρώ ότι πάντοτε είναι δυνατόν να 
ανακαλυφθεί ένας τρόπος για την ανεύρεση αποδεκτής λύσης και ενδεικνυόµενης 
επιστηµονικά διεξόδου στο µεγάλο πρόβληµα της έλλειψης πηγών. Απαιτούνται βέ-
βαια εξαιρετικά προσεκτικοί χειρισµοί, ειδικά όταν πρόκειται κάποιος να διαχειρι-
σθεί και να αξιολογήσει µία πληθώρα ιστορικών, αρχαιολογικών, µυθολογικών, φι-
λολογικών και άλλων δεδοµένων, η χρονική απόσταση µεταξύ των οποίων µπορεί 
να ξεπερνά τα 700-800 έτη, δηλαδή το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τα µέ-
σα της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. µέχρι τα πρώτα δείγµατα της ελληνικής γραµµατείας 
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και κυρίως των οµηρικών έργων. Με δεδοµένους τους προφανείς κινδύνους που  
αναπόφευκτα ελλοχεύουν σε κάθε παρόµοια επιστηµονική εργασία, προτείνω σε κά-
θε φιλοµαθή αναγνώστη και αναγνώστρια, ανεξαρτήτως αν έχει ειδικά ενδιαφέροντα 
σε θέµατα αρχαιότητας, να τολµήσει να κάνει αυτό το «µεγάλο ταξίδι των µύθων» 
και για έναν επιπρόσθετο λόγο: επειδή είµαι πεπεισµένος ότι η βαθύτερη κατανόηση 
του παρελθόντος µάς βοηθά να κατανοήσουµε καλύτερα το παρόν µας και σίγουρα 
να ατενίσουµε το µέλλον µε πιο ξεκάθαρη και αισιόδοξη µατιά. Αυτό παρακαλώ να 
µου επιτρέψετε να το καταθέσω και ως ένα γενικότερο συµπέρασµα επί τη αφορµή 
της συµπλήρωσης δύο ευδόκιµων δεκαετιών αδιάλειπτης διδακτικής εµπειρίας µου 
και γόνιµης συναναστροφής µε πολυάριθµους φοιτητές µου στις αίθουσες του ∆η-
µοκριτείου Πανεπιστηµίου. Ευελπιστώ ότι το νέο µου πόνηµα θα µπορέσει, έστω και 
κατ’ ελάχιστο, να συµβάλει προς αυτήν την κατεύθυνση. 
 
Η κεντρική ιδέα του ανά χείρας πονήµατος εδράζεται σε µία νέα προσπάθεια προ-
σέγγισης και µελέτης των πολιτισµικών σχέσεων µεταξύ αρχαίων Ελλήνων και 
Ανατολής υπό διαφορετική ωστόσο οπτική γωνία και πιο συγκεκριµένα υπό το δι-
ερευνητικό πρίσµα της προαναφερθείσας αρχέγονης παράδοσης του αποδιοπο-
µπαίου τράγου ή φαρµακού και της εφαρµογής της εκατέρωθεν του Αιγαίου. Τα 
ανατολικά κείµενα, όπως προανέφερα, προηγούνται κατά πολύ των αντίστοιχων 
ελληνικών, αλλά αυτό δεν αποτελεί ανυπέρβλητο πρόσκοµµα για την έρευνά µας. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία γενική παρουσίαση της παράδοσης του απο-
διοποµπαίου τράγου, από την µια µεριά, στον κόσµο της αρχαίας Εγγύς Ανατολής 
κατά την τρίτη και κυρίως την δεύτερη χιλιετία π.Χ., και από την άλλη, στην αρ-
χαία Ελλάδα της πρώτης χιλιετίας π.Χ., µε στόχο να φανεί ο κοινός πυρήνας της 
παράδοσης αυτής. Ο µύθος των αδελφών Φρίξου και Έλλης που έπρεπε να εξορι-
σθούν σε άλλη γη, για να µεταφέρουν µε µαγικό τρόπο εκεί το µίασµα και να γλυ-
τώσει το βασίλειο του πατέρα τους, είναι αρκετά κατατοπιστικός. Το δεύτερο κε-
φάλαιο επιχειρεί να δείξει ότι το ιστορικό φαινόµενο του αρχαίου ελληνικού αποι-
κισµού που ξεκίνησε περί τα µέσα του 8ου αι. π.Χ. στηρίχθηκε ιδεολογικά, καθό-
λου τυχαία, πάνω στην λογική της ίδια παράδοσης, δηλαδή στην αποµάκρυνση λό-
γω ανωτέρας βίας µίας µερίδας του πληθυσµού σε έναν ξένο τόπο για την σωτηρία 
των υπολοίπων µελών της µητροπολιτικής κοινότητας. Αυτό το γεγονός, σε συν-
δυασµό µε το σχετικό µυθολογικό υπόβαθρο, θα µπορούσε να αποτελεί σοβαρή 
ένδειξη ότι οι Έλληνες τουλάχιστον κατά τον 8ο αι. π.Χ. γνώριζαν καλά την παρά-
δοση του αποδιοποµπαίου τράγου. Υπάρχουν όµως και άλλες µαρτυρίες που υπο-
στηρίζουν αυτήν την παραδοχή. 



26 Το µεγάλο ταξίδι των µύθων 

Το τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται την πιθανότητα ο Όµηρος µέσα στην Ιλιάδα 
να περιγράφει µε τον δικό του ποιητικό τρόπο συγκεκριµένα περιστατικά που προ-
σιδιάζουν στις αρχές της παράδοσης ενός εξιλαστήριου θύµατος. Το γεγονός ότι ο 
ποιητής ξεκινά το έπος του µε τον λοιµό που στέλνει ο θυµωµένος µε τους Αχαι-
ούς θεός Απόλλων και κλείνει το θέµα αυτό µε την κοινή θυσιαστική τελετή εξευ-
µενισµού του θεού µε επικεφαλής τον τοπικό ιερέα του Χρύση θεωρούµε ότι θα 
µπορούσε να συνδεθεί µε όσα γνωρίζουµε µέσα από διάφορα χεττιτο-λουβικά και 
χουρριτο-χεττιτικά τελετουργικά κείµενα περί αποδιοποµπαίου τράγου. Αυτό έως 
ένα βαθµό µάς αναγκάζει να παρατηρήσουµε το οµηρικό κείµενο και µε µια άλλη, 
αρκετά διαφορετική ίσως από ό,τι µέχρι τώρα θεωρείται δεδοµένη, µατιά. Στο τέ-
ταρτο κεφάλαιο, το οποίο φαίνεται ότι συµπληρώνει το προηγούµενο, συνεχίζεται 
η προσπάθεια να εντοπισθούν µέσα στο κείµενο της Ιλιάδος επιπλέον ενδείξεις για 
την ενίσχυση της υπόθεσης, ότι ο δηµιουργός της γνώριζε πολύ καλά την παράδο-
ση του αποδιοποµπαίου τράγου και µάλιστα µε συγκεκριµένες λεπτοµέρειες και 
γνωρίσµατα, όπως ο εθελούσιος χαρακτήρας της θυσίας. Ακόµα και αυτό το στοι-
χείο θα µπορούσε να έχει αναγωγές σε χεττιτικές, ίσως µάλιστα και σε ακόµα προ-
γενέστερες χουρριτικές, πεποιθήσεις και δοξασίες. 

Μέχρι το σηµείο αυτό προσπαθώ να δείξω ότι οι Έλληνες του 8ου αι. π.Χ. 
γνώριζαν πράγµατι και εφάρµοζαν το έθιµο του τελετουργικού φαρµακού, αν και 
σε σύγκριση µε τα λεπτοµερή δεδοµένα της Ανατολής που έχουµε σήµερα στην 
διάθεσή µας, θα έλεγα ότι δεν µπορούµε να είµαστε βέβαιοι, ελλείψει ελληνικών 
γραπτών τεκµηρίων, ότι στον ελληνικό κόσµο υπήρχαν τόσο καλά οργανωµένα 
τυπικά για την διεξαγωγή της τελετουργίας αυτής, µε προσευχές και µε ειδικώς 
προβλεπόµενες θρησκευτικές διαδικασίες. Το βέβαιον πάντως είναι ότι οι ρίζες της 
παράδοσης αυτής, λόγω της αναφερθείσας οµηρικής παρακαταθήκης, θα πρέπει 
µάλλον να ανιχνευθούν πριν από τον συγκεκριµένο αιώνα, πολύ δε πιθανόν πριν 
ακόµα και από τους Γεωµετρικούς χρόνους. Ίσως µάλιστα έως ένα βαθµό να συν-
δέονται µε την άφιξη και την εδραίωση στον κόσµο του Αιγαίου του ανατολικού 
θεού Απόλλωνος, ο οποίος µε τα βέλη του βλέπουµε ότι σκορπίζει στην Ιλιάδα τον 
θάνατο στο ελληνικό στρατόπεδο µέσω ολέθριου λοιµού. Για το πιθανό ενδεχόµε-
νο µίας τέτοιας ερµηνευτικής προσέγγισης παραθέτω σε µεταγραµµατισµό και µε-
τάφραση και αναλύω κατά στίχο µέσα στο πέµπτο και τελευταίο κεφάλαιο ένα  
ολόκληρο χεττιτο-λουβικό τελετουργικό αποποµπής αποδιοποµπαίου τράγου, που 
φέρει την υπογραφή του ιατροµάντη Zarpiya.  

Τα επιµέρους στοιχεία του τελετουργικού αυτού, σε συνδυασµό και µε την 
γενικότερη αντίληψη των µικρασιατικών λαών περί θυµωµένου µε τους ανθρώ-
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πους θεού, που στέλνει λοιµό σε ένα στρατόπεδο ή µια πόλη, για να τους τιµω-
ρήσει και να τους κάνει να µετανοήσουν για κάποιαν ασέβειά τους, θεωρώ ότι 
θα µπορούσαν να συνηγορήσουν υπέρ της άποψης, ότι ο Απόλλων ήταν πράγ-
µατι ένας ανατολικός θεός που µε όχηµα την Ιλιάδα πέρασε στο Αιγαίο και κα-
τέστη κατά τον 8ο τουλάχιστον αιώνα π.Χ. ένας από τους πλέον προσφιλείς 
θεούς των Ελλήνων. Εάν όλες αυτές οι σκέψεις και οι υποθέσεις µου θα µπο-
ρούσαν πράγµατι να έχουν ένα ελάχιστο αντίκρισµα στην ιστορική εξέλιξη του 
ελληνικού πολιτισµού, τότε πιθανόν να αξίζει τον κόπο για κάποιον να αποτολ-
µήσει αυτό το συναρπαστικά µεγάλο ταξίδι των µύθων ανάµεσα στον αρχαίο ελ-

ληνικό κόσµο και την Εγγύς Ανατολή. 
 
Θα ήθελα στο σηµείο αυτό να εκφράσω τις θερµότατες ευχαριστίες µου σε ορι-
σµένα προσφιλή µου πρόσωπα, µε την συµβολή των οποίων η ανά χείρας εργασία 
έλαβε την τελική της µορφή, δίχως αυτό βεβαίως να σηµαίνει ότι η τελική ευθύνη 
όσων αναφέρονται µέσα σε αυτή δεν ανήκει αποκλειστικά και µόνο στον γράφο-
ντα. Πρωτίστως, θέλω να ευχαριστήσω τους αγαπητούς συναδέλφους και φίλους 
που ανέγνωσαν το χειρόγραφο και προέβησαν σε σηµαντικές διορθώσεις, παρατη-
ρήσεις και βελτιωτικούς σχολιασµούς: τους κυρίους ∆ηµήτριο Β. Γραµµένο,  
Αντώνιο Σταθάκη και Μανόλη Μανωλεδάκη. Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλω 
στον αγαπητό φίλο και συνάδελφο κύριο Παναγιώτη Κριµπά για την άρτια µετά-
φραση της ελληνικής περίληψης στα αγγλικά, η οποία παρατίθεται στο τέλος του 
βιβλίου. Η επιµέλεια της αγγλικής µετάφρασης ανήκει στους αγαπητούς φίλους 
και συνεργάτες David Braund, Ιωάννη Πισλή και Manolis Pantos, τους οποίους και 
ευχαριστώ θερµά. 

Προς την καθηγήτριά µου και – επισήµως πλέον βάσει σχετικού διακρατικού 
πρωτοκόλλου συνεργασίας – συνεργάτιδα από το Ινστιτούτο Γενικής Ιστορίας της 
Ρωσικής Ακαδηµίας Επιστηµών στην Μόσχα Dr. hab. Lilia Semenovna Bayun αι-
σθάνοµαι βαθύτατα την ανάγκη να εκφράσω άπειρες ευχαριστίες για την άοκνη 
συµπαράστασή της κατά την εκπόνηση της εργασίας µου, αλλά και για τις καίριες 
παρατηρήσεις της πάνω στο τελευταίο κεφάλαιο, το οποίο πραγµατεύεται το χεττι-
το-λουβικό τελετουργικό του Λουβίου ιατροµάντη Zarpiya. Ένα δείγµα της αγα-
στής µας συνεργασίας – έπονται και άλλα παρόµοια στο µέλλον – µε θέµα το συ-
γκεκριµένο τελετουργικό αποτελεί η πρόσφατη κοινή µας ξενόγλωσση δηµοσίευ-
ση επιστηµονικού άρθρου στο επετειακό, 9ο κατά σειρά, τεύχος του ηλεκτρονικού 
επιστηµονικού περιοδικού Mare Ponticum του Τµήµατος Γλώσσας, Φιλολογίας 
και Πολιτισµού Παρευξείνιων Χωρών του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης. 
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Χάρτης της αρχαίας Εγγύς Ανατολής περί τα τέλη της Εποχής του Χαλκού 

(ανασχεδιασµένος, βασισµένος σε χάρτη δηµοσιευµένο στο Bryce 2005, 53). 
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Ορισµένες από τις τοποθετήσεις του εν λόγω άρθρου απαντούν, αν και µε πιο δι-

ευρυµένη και επικαιροποιηµένη προσέγγιση, στις σελίδες του τελευταίου κεφαλαί-

ου της ανά χείρας εργασίας. 

Θα ήθελα επίσης να απευθύνω θερµότατες ευχαριστίες στον κύριο Ιωάννη 

Φαλδαµή και τις έγκριτες Εκδόσεις Κλειδάριθµος για το θερµότατο ενδιαφέρον 

πάνω στα επίκαιρα, θα λέγαµε κατά κάποιο τρόπο, θέµατα που πραγµατεύεται η 

εργασία µου, καθώς και για την άµεση απόφαση έκδοσής της. Στον ∆ρα Αρχαίας 

Ιστορίας Αντώνιο Καπώνη οφείλω ένα τεράστιο, από καρδίας, ευχαριστώ για την 

τόσο σηµαντική και άψογη συµβολή του στην επιµέλεια και την βελτίωση της ερ-

γασίας µου. 

Τέλος, θα ήθελα να υποµνήσω ότι το πόνηµα αυτό, σε ένδειξη ελάχιστου φό-

ρου τιµής, είναι αφιερωµένο στην µνήµη του πολυαγαπηµένου Μοσχοβίτη αδελ-

φικού µου φίλου, καλλιτέχνη-ζωγράφου και ερευνητή της τέχνης Νικολάου Π. 

Μαστερόπουλου, ένα από τα αξιοθαύµαστα έργα σε σµάλτο του οποίου κοσµεί, µε 

την απαραίτητη άδεια του γιου του Ιωάννη Ν. Μαστερόπουλου – άξιου  συνεχιστή 

της πατρικής πνευµατικής κληρονοµιάς, τον οποίον επίσης απείρως ευχαριστώ  

– τον εικαστικό καµβά του εξωφύλλου µε θέµα την αρχαία ελληνική µυθολογία. 

 

Ηλίας Κ. Πετρόπουλος 

 

 




