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Θησαυρός του Ατρέα:  
Ένα θαύμα της μηχανικής
Ο πιο μεγαλοπρεπής θολωτός τάφος των Μυκηνών χρονολογείται στα 1250 π.Χ. και ονομάστηκε 
Θησαυρός του Ατρέα από τον Παυσανία (2ος αι. μ.Χ.). Ο διάσημος περιηγητής έδωσε στον τεράστιο 
τάφο αυτό το όνομα επειδή οι ντόπιοι τον πληροφόρησαν ότι ήταν το μέρος όπου φυλάσσονταν οι 
θησαυροί του Ατρέα,  μυθικού βασιλιά των Μυκηνών, και των απογόνων του. Τον ονόμασε, λοιπόν, 
θησαυρό, δηλαδή θησαυροφυλάκιο. 

Η πρόσοψη του τάφου έχει ύψος 10,50 μ. και η είσοδος 5,40 μ. Το στόμιο της εισόδου είναι αρκε-
τά βαθύ (5,20 μ.). Πάνω από την είσοδο στέκεται το υπέρθυρο, που αποτελείται από δύο ογκόλι-
θους, έναν εξωτερικό κι έναν εσωτερικό. 

Ο εσωτερικός ογκόλιθος ζυγίζει 120 τόνους! Πάνω από το υπέρθυρο υπάρχει κενό σήμερα ανα-
κουφιστικό τρίγωνο, που προφυλάσσει την είσοδο από το υπερβολικό φορτίο, κατανέμοντας το 
βάρος της οροφής στα πλάγια.

Η θόλος του τάφου είναι εντυπωσιακή. Έχει μεγάλο ύψος (13,40 μ.), τεράστια διάμετρο (14,60 μ.) 
και είναι χτισμένη με λαξευμένες πέτρες ίσου ύψους, που σχηματίζουν διαδοχικά δαχτυλίδια με 
όλο και μικρότερη διάμετρο, μέχρι που συγκλίνουν τελείως στην κορυφή. 

Οι 33 σειρές από λαξευμένες πέτρες κρατιούνται στη θέση τους από τη βαρύτητα και την πίεση 
που ασκεί η επίχωση που βρίσκεται πάνω τους.

Η δυσκολία που παρουσιάζει μια τέτοια κατασκευή και  
η υποδειγματική θεμελίωσή της την κά- 
νουν ιδιαίτερα σπάνια. 

Οι γνώσεις που απαιτεί η κατασκευή 
ενός τέτοιου μνημείου καταδει-
κνύουν το υψηλό επίπεδο του 
μυκηναϊκού πολιτισμού.

Αριστερά: Η είσοδος του Θησαυρού 
του Ατρέα. 
Κάτω αριστερά: Άποψη από το εσωτερικό 
του Θησαυρού του Ατρέα.
Κάτω δεξιά: Η θόλος του Θησαυρού  
του Ατρέα, όπως τη βλέπει κάποιος 
κοιτάζοντας ψηλά από το εσωτερικό.
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Προσωρινή κατοικία στο ταξίδι της ψυχής 
προς τον Κάτω Κόσμο
Ο σεβασμός στους νεκρούς δεν ήταν αναπτυγμένος στους Μυκηναίους. Σε αντίθεση προς 
τους Αιγύπτιους, θεωρούσαν ότι ο τάφος είναι προσωρινή κατοικία του νεκρού, μέχρι να 
φτάσει η ψυχή του στον Κάτω Κόσμο. Ο νεκρός προξενούσε φόβο και ενέπνεε σεβασμό 
μόνο όταν υπήρχε σάρκα πάνω στα οστά –όσο, δηλαδή, υπήρχε κάτι χειροπιαστό– όπου 
μπορούσε να καταφύγει η ψυχή του· σε αυτό το διάστημα πίστευαν ότι είχε ανάγκη κτερι-
σμάτων και προσφορών. Όταν η σάρκα έλιωνε, σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, ο νεκρός 
δεν ήταν παρά μια σκιά που δεν είχε πια καμιά δύναμη πάνω στους ζωντανούς. Μπορού-
σαν, επομένως, να του αφαιρέσουν ορισμένα κτερίσματα, χωρίς κάτι τέτοιο να θεωρηθεί 
ασέβεια. Αυτό γινόταν συχνά από τους συγγενείς του νέου νεκρού.

Παρόμοια ήταν η στάση τους σε ό,τι αφορά τη λατρεία των νεκρών και των ηρώων. Η 
ταφή συνοδευόταν από προσφορές και τελετές, οι οποίες διέφεραν σε πλούτο και λαμπρό-
τητα ανάλογα με τη θέση που κατείχε ο νεκρός στη θρησκευτική και κοινωνική ιεραρχία. 
Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει ένδειξη λατρείας προγόνων, που σημαίνει οργάνωση τελε-
τών και προσφορών σε τακτές ημερομηνίες και σύμφωνα με ένα ορισμένο τυπικό (Βασι-
λικού, σσ. 30-32). 

ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΦΗΣ

Τα έθιμα της ταφής των νεκρών, όπως αποκαλύπτο-
νται από τα χαρακτηριστικά των τάφων και τα κτερί-

σματα μου βρέθηκαν στο εσωτερικού τους, αποτελούν 
πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τον πολιτισμό, τα ήθη 
και τις δοξασίες των μυκηναϊκών κοινωνιών. 

Στην περίοδο των λακκοειδών τάφων, οι άνθρωποι 
τοποθετούσαν τον νεκρό συνήθως πάνω σε μια στρώ-

ση από χαλίκια, η οποία χρησίμευε για μόνωση και διευ-
κόλυνε το λείψανο να λιώσει πιο γρήγορα. Το κεφάλι ήταν 

ελαφρώς υψωμένο, καθώς ακουμπούσε σε έναν μικρό σωρό από 
χαλίκια, και το σώμα ήταν σε ύπτια θέση, με τα γόνατα και τους αγκώνες ελα-

φρώς λυγισμένα. Όταν έλιωναν οι σάρκες, τα οστά υφίσταντο καθίζηση· γι’ αυτό και 
οι νεκροί των λακκοειδών τάφων βρέθηκαν με τα πόδια ανοιχτά. Γύρω από τον νεκρό τοποθετούσαν 
τα κτερίσματά του. Στους θαλαμωτούς και στους θολωτούς τάφους, ο νεκρός έμπαινε στο κέντρο, 
με τα κτερίσματά του τριγύρω. Ήταν ξαπλωμένος, μερικές φορές με λυγισμένα τα γόνατα και ανα-
σηκωμένο το κεφάλι.

Μετά την ταφή, οι Μυκηναίοι τελούσαν νεκρόδειπνα, όπως δείχνουν τα θραύσματα αγγείων 
και τα οστά ζώων που βρέθηκαν στο χώμα. Τέλος, πάνω στον τάφο ύψωναν έναν μικρό τύμ-

βο και τοποθετούσαν την επιτύμβια στήλη. Στους θαλαμωτούς και στους θολωτούς τάφους, 
έφραζαν το στόμιο του τάφου με πέτρες, γέμιζαν το δρόμο με χώμα και ακολουθούσε το 
νεκρόδειπνο.

Όταν ο λακκοειδής τάφος έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για δεύτερη ταφή, αφαιρούσαν τη 
στήλη, το χώμα και τη σκεπή, και τοποθετούσαν τον νέο νεκρό πλάι στον προηγού-

μενο. Αν δεν υπήρχε χώρος, μετακινούσαν τον προηγούμενο νεκρό μαζί με 
τα κτερίσματά του. Μετά από κάθε ταφή έκλειναν πάλι τον τάφο με τον 

ίδιο τρόπο και τελούσαν νεκρόδειπνο πριν υψώσουν τον νέο τύμ-
βο και τοποθετήσουν τη στήλη. Ανάλογα ενεργούσαν και στους 
θαλαμωτούς και θολωτούς τάφους: Αφαιρούσαν το χώμα από τον 
δρόμο, άνοιγαν το στόμιο και μετέφεραν τα οστά του προηγούμε-

νου νεκρού μαζί με τα κτερίσματά του στα πλάγια, ώστε να τοπο-
θετηθεί ο νέος νεκρός στο λάκκο, ή άνοιγαν νέο λάκκο.

Η καύση των νεκρών δεν συνηθιζόταν στη Μυκηναϊκή εποχή· ο Όμηρος 
την αναφέρει επειδή είχε επικρατήσει στη δική του εποχή. Επίσης, δεν συνηθιζόταν 

η ταρίχευση, έθιμο ξένο προς τις πεποιθήσεις των Μυκηναίων, οι οποίοι –σε αντίθεση με 
τους Αιγύπτιους– δεν επιθυμούσαν τη διατήρηση της μορφής του νεκρού.

Χρυσό κύπελλο από τον 
θαλαμωτό τάφο 10 στα 
Δενδρά της Αργολίδας , 
(τέλος 15ου αι. π.Χ., Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Αθήνα)

Πάνω: Εγχειρίδιο κατασκευασμένο 
από χαλκό και χρυσό. Προέρχεται 
από τον τάφο V του Ταφικού Κύκλου 
Α των Μυκηνών και χρονολογείται 
στο β΄ μισό του 16ου αι. π.Χ. (Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα). 
Κάτω: Χάλκινο ξίφος από τον ίδιο 
τάφο, β΄ μισό του 16ου αι. π.Χ. (Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Χρυσό κόσμημα σε σχήμα σταυρού από τον τάφο Ε του Ταφικού Κύκλου Β των Μυκηνών, (α’ μισό 16ου αι. 
π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)
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ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Το θρησκευτικό συναίσθημα και οι θρησκευτικές δοξασί-
ες και τελετές αποτελούσαν σημαντικό στοιχείο στη ζωή 

των Μυκηναίων. 
Παρότι μας χωρίζουν περίπου 3.500 χρόνια από την 
εποχή που έζησαν, οι επιστήμονες έχουν καταφέρει 
να περιγράψουν τις κυριότερες πλευρές της μυκη-
ναϊκής θρησκείας. Σε αυτό το έργο τους βασίστηκαν 
στις εξής πηγές: 

1. Στα ομηρικά έπη: Οι πληροφορίες που μας 
δίνουν είναι μεν πολύτιμες, έχουν όμως σχετική αξία, 

καθώς διαπλέκονται με θρησκευτικές αντιλήψεις του 8ου 
αι. π.Χ., στον οποίο έζησε ο μεγάλος ραψωδός. Αναφέρεται, για 

παράδειγμα, στην Οδύσσεια (ρ 205-211) ιερό-πηγή στην Ιθάκη.

2. Στα ταφικά ευρήματα, που δίνουν αρκετά στοιχεία για τις θρησκευτικές πεποι-
θήσεις των Μυκηναίων – πολύ λιγότερα, όμως, απ’ ό,τι για τα ταφικά έθιμα. Στους λακκοειδείς 

τάφους των Μυκηνών, για παράδειγμα, υπάρχουν παραστάσεις και αντικείμενα λατρευτικού χαρα-
κτήρα (η θεά των περιστεριών, τριμερή όντα, διπλοί πελέκεις, ρυτά κ.ά.). 

3. Σε υπολείμματα ιερών κτηρίων που ανασκάφηκαν μέσα στα ανάκτορα ή ιερών χώρων που 
εντοπίστηκαν εκτός των ανακτορικών συγκροτημάτων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το Θρησκευτικό 
Κέντρο της ακρόπολης των Μυκηνών. Γενικά, πάντως, τα ίχνη ιερών κτηρίων είναι πολύ φτωχά 
σε σχέση με τα ίχνη ανάλογων κτισμάτων στη μινωική Κρήτη (ιερών κορυφής, ιερών εκτός οικι-
σμών, αγροτικών ιερών ή βωμών).

 
4. Στις παραστάσεις που φέρουν χρυσά σφραγιστικά δαχτυλίδια (όπου εικο-

νίζεται ο «ιερός περίβολος»), σφραγιδόλιθοι (όπου εικονίζονται βωμοί, ναΐ-
δρια ή λατρευτικές πράξεις σε υπαίθρια ιερά), χρυσά ελάσματα (όπου 
εικονίζονται τρίκλιτα ιερά που επιστέφονται με κέρατα καθοσιώσεως), 

τοιχογραφίες και αντικείμενα μικροτεχνίας (ελεφαντουργή-
ματα κ.λπ.).

 
5. Σε ιερές κατασκευές που χρησίμευαν για θρη-

σκευτικούς σκοπούς (υπαίθριοι ή φορητοί βωμοί, τρά-
πεζες προσφορών, τράπεζες θυσιών). 

Οι τράπεζες προσφορών προέρχονται από τα ανάκτορα, 
είναι πήλινες, μικρές, φορητές και έχουν τρία πόδια. Πάνω 

σε αυτές τοποθετούσαν φρούτα, σιτηρά και ίσως τεμάχια του 
θυσιασμένου ζώου.
 

6. Στα ειδώλια: Στα μεγάλα, που έχουν εντοπιστεί στην Τίρυν-
θα, τη Μιδέα ή τη Φυλακωπή της Μήλου, και σε εκατοντάδες 

μικρότερα, που έχουν μορφή κουροτρόφου είτε σχήμα Φ ή Ψ, χωρίς 
να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις, όμως, για τη θρησκευτική τους σημασία. 
Επειδή πολλά από τα μικρά ειδώλια έχουν βρεθεί σε συγκεκριμένα 

σημεία σπιτιών (σε εισόδους, δίπλα στις εστίες, μπροστά από τοίχους 
κ.ά.), έχει υποστηριχτεί ότι είχαν τοποθετηθεί εκεί για να λειτουργήσουν 
ως αποτροπαϊκές δυνάμεις.

7. Στις πινακίδες της Γραμμικής Β, όπου μνημονεύονται ονόματα 
θεοτήτων και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. 

Τα δεδομένα αυτά αναδεικνύουν τις αλληλεπιδράσεις του μυκηναϊκού 
με τον μινωικό κόσμο και στο θρησκευτικό πεδίο. 

Στην Κρήτη, βέβαια, η θρησκεία ήταν βαθιά ριζωμένη στην κοινωνι-
κή ζωή και είχε διαμορφωθεί σαφές τελετουργικό ήδη από την πρώιμη 
εποχή του μυκηναϊκού πολιτισμού (16ος αι. π.Χ.). 

Από αυτό το τελετουργικό και από τις μινωικές θρησκευτικές πεποι-
θήσεις, οι Μυκηναίοι υιοθέτησαν μόνο τα στοιχεία που ταίριαζαν στα 
δικά τους δεδομένα και χαρακτηριστικά.

ΥΚΗΝΑΪΚΗ

Το θρησκευτικό συναίσθημα και οι θρησκευτικές δοξασί
ες και τελετές αποτελούσαν σημαντικό στοιχείο στη ζωή 

δίνουν είναι μεν πολύτιμες, έχουν όμως σχετική αξία, 
καθώς διαπλέκονται με θρησκευτικές αντιλήψεις του 8ου 

αι. π.Χ., στον οποίο έζησε ο μεγάλος ραψωδός. Αναφέρεται, για 
παράδειγμα, στην 

Απέναντι σελίδα πάνω: Ελλειψοειδής 
σφενδόνη χρυσού δαχτυλιδιού με 
παράσταση γυναικών μπροστά σε 
λατρευτικό κτίσμα. Προέρχεται από τον 
θαλαμωτό τάφο 91 των Μυκηνών και 
χρονολογείται στον 15ο αι. π.Χ. (Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα). 

Απέναντι σελίδα κάτω: Τμήμα 
τοιχογραφίας με παράσταση γυναικείας 
μορφής (ιέρειας ή θεάς της γονιμότητας). 
Στο κεφάλι φοράει το χαρακτηριστικό 
κάλυμμα με το λοφίο, που συνηθίζεται 
στις θεότητες, και στα χέρια κρατάει 
στάχυα. Προέρχεται από τις Μυκήνες 
και χρονολογείται στα 1300-1200 π.Χ. 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου). 

Αριστερά: Πήλινο ειδώλιο γυναίκας σε 
λατρευτική στάση. Προέρχεται από τις 
Μυκήνες και χρονολογείται στα 1300-1200 
π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου). 
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Μεσογειακά και βόρεια στοιχεία
Στη μυκηναϊκή Ελλάδα, όπως και στην Κρήτη, λατρευόταν η 

Μεγάλη Θεά, η οποία εικονίζεται με τον ίδιο τρόπο και τα 
ίδια σύμβολα. Στους προπατορικούς θεούς των Μυκηναίων 

περιλαμβάνονται και ανδρικές θεότητες (Δίας, Ποσειδώ-
νας, Ερμής κ.ά.), οι οποίες, όμως, δεν έχουν απεικονιστεί σε 
αγγεία ή τοιχογραφίες.

Δεν είναι, ωστόσο, πάντα εύκολο να διαχωριστεί το καθα-
ρά μυκηναϊκό από το μινωικό στοιχείο στις θρησκευτικές 
αντιλήψεις και πρακτικές των Αχαιών. Στην ουσία, υπάρχει 

μια μείξη «μεσογειακών» και «βόρειων» στοιχείων. Τα 
πρώτα προέρχονται από τη μινωική θρησκεία, έχουν σχέση 

με τη λατρεία της γης και της φύσης, και ενσωματώνουν ανα-
τολικά χαρακτηριστικά. Το μινωικό πάνθεο είναι κυρίως γυναι-

κείο και οργανώνεται γύρω από τη Μεγάλη Θεά, η οποία δίνει την 
ευφορία και την ευγονία, τη ζωή και το θάνατο. Τα δεύτερα είναι γνή-

σια μυκηναϊκά και περιλαμβάνουν ένα πάνθεο ανδρικών κυρίως θεοτήτων.
Η θρησκεία των θεών του Ολύμπου θα επικρατήσει προοδευτικά, αλλά το μινωικό υπό-

βαθρο θα υποβόσκει πάντοτε, έτοιμο να εκδηλωθεί σε μυστηριακές λατρείες ή λατρείες που 
συνδέονται με τοπικά έθιμα (π.χ. Ελευσίνια Μυστήρια).

Η λατρεία των θεών ήταν αναπόσπαστο τμήμα 
της ανακτορικής ζωής των Μυκηναίων, συνήθως 
όμως συνδυαζόταν με άλλες εκδηλώσεις. Δεν είναι 
γνωστό εάν ο Μυκηναίος άναξ ήταν ο θρησκευ-
τικός ηγέτης, όπως στη μινωική Κρήτη. Ίσως το 
θρησκευτικό περιεχόμενο των τοιχογραφιών 
του μεγάρου της Πύλου να δηλώνει κάτι. Από 
την άλλη, όμως, ο ιερός χώρος (Θρησκευτι-
κό Κέντρο) στην ακρόπολη των Μυκηνών δεν 
βρίσκεται στο ανάκτορο, το οποίο είναι τοιχο-
γραφημένο μόνο με πολεμικά θέματα. Γενικά, 
πάντως, η διάταξη και η θέση του μεγάρου στα 
ανακτορικά συγκροτήματα και η οργάνωση 
των χώρων σε αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα 
ότι ο άναξ συγκεντρώνει όλες τις εξου-
σίες, κοσμικές και ιερατικές. Εξάλλου, η 

θέση του θρόνου και της πλούσια διακοσμημένης εστίας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η κύρια 
αίθουσα του μεγάρου –το κατεξοχήν κοσμικό διαμέρισμα– είχε και κάποιον ιερό χαρακτήρα, ήταν 
και κέντρο λατρείας. Στην Πύλο, μάλιστα, δίπλα στην εστία βρέθηκαν εκβαθύνσεις και αυλάκια που 
σχετίζονται με τις σπονδές υγρών. 

Εκτός από τα ανάκτορα, λατρεία τελούνταν και στα ιδιωτικά σπίτια. Η «ιδιωτική» οικιακή 
λατρεία, αν εξαιρέσει κανείς ορισμένες διαφορές στην ποιότητα, χρησιμοποιούσε τα ίδια λατρευ-
τικά αντικείμενα.

Ελλειψοειδής σφενδόνη χρυσού 
δαχτυλιδιού με  παράσταση 
θρησκευτικής τελετής. Προέρχεται από 
τις Μυκήνες («θησαυρός Δροσινού») 
και χρονολογείται στον 16ο αι. π.Χ. 
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Ελλειψοειδής σφενδόνη χρυσού δαχτυλιδιού 
που προέρχεται από τον θαλαμωτό τάφο 
84 των Μυκηνών και χρονολογείται στον 
15ο αι. π.Χ. Απεικονίζεται σκηνή λατρείας 
σε τέμενος με το «ιερό δένδρο» (Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα). 

Χάλκινο τριποδικό υποστήριγμα 
του 13ου αι. π.Χ. Η φιάλη, όπου 
τοποθετούσαν τις προσφορές, 

λείπει. Προέρχεται από τα 
Κουκλιά της Κύπρου (Μουσείο 

Παλαιπάφου, Κουκλιά).

Από το ιερό δένδρο των Μυκηναίων  
στο χριστουγεννιάτικο δένδρο
Σε αρκετά χρυσά δαχτυλίδια των μυκηναϊκών κέντρων απεικονίζεται ο «ιερός περίβολος» 
εντός του οποίου βρίσκεται το «ιερό δένδρο». Το δένδρο συμβολίζει τη μητέρα φύση και τους 
καρπούς της, κρύβει μέσα του τις ζωοδότρες δυνάμεις της γης, εμπνέει την έκσταση στους 
πιστούς και γι’ αυτό η λατρεία του συνοδεύεται από εκστατικούς χορούς. Το δένδρο έχει 
ευεργετική επίδραση στη ζωή των ανθρώπων και γι’ αυτό επικράτησε η συνήθεια να φορούν 
στεφάνια αυτοί που έπαιρναν μέρος σε εορτές και συμπόσια. Οι αντιλήψεις αυτές διατηρή-
θηκαν ως σήμερα στα έθιμα που σχετίζονται με τα στεφάνια της Πρωτομαγιάς και το δέν-
δρο των Χριστουγέννων!
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Τα λατρευτικά σύμβολα των Μυκηναίων
Διπλός πέλεκυς: Ιερό σύμβολο που κατάγεται από την Ανατολή και συνδέεται με τη γονιμότη-

τα. Υιοθετήθηκε από τους Μινωίτες, οι οποίοι το μεταβίβασαν στους Μυκηναίους. 
Δηλώνει την ιερότητα του προσώπου που τον κρατά και του χώρου όπου βρίσκε-
ται. Συμβολίζει, επίσης, τη θυσία και την ανανέωση. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο 
διπλός πέλεκυς δεν ήταν διαδεδομένος όσο στη μινωική Κρήτη.

Κέρατα καθοσιώσεως: Προέρχονται από την κεφαλή του ταύρου και έχουν 
ανατολική καταγωγή. Ήταν σημαντικό σύμβολο στην Κρήτη, δηλώνοντας την 

ιερότητα του χώρου, και σημαντικό τμήμα της αρχιτεκτονικής διακόσμησης· στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, όμως, δεν γνώρισαν μεγάλη διάδοση. Απεικονίζονται συνήθως 
σε έργα μικροτεχνίας (σφραγίδες, χρυσά ελάσματα, ελεφαντουργήματα, τοιχογρα-
φίες). Έχουν βρεθεί και τρία μεγάλα λίθινα κέρατα καθοσιώσεως: στην Πύλο, στις 
Μυκήνες και στον Γλα.

Ιεροί κόμβοι: Απεικονίζονται 
σε διάφορες παραστάσεις.
Σπονδικά σκεύη: Πρόχοι και ρυτά 

–ταυρόμορφα, λεοντόμορφα, κωνικά– 
έχουν διασωθεί σε μεγάλο αριθμό, ενώ απα-

ντώνται και σε παραστάσεις. Ήταν απαραίτητα 
σύνεργα στην τέλεση της λατρείας.

Πήλινα ομοιώματα φιδιών και αγγεία με 
μορφή φιδιού: Το φίδι είναι διπλό σύμβολο: της γης 
και των δυνάμεων του Κάτω Κόσμου, της ζωής και 
του θανάτου. Είναι και σύμβολο της αιωνιότητας, για-
τί ανανεώνεται συνεχώς.

Ιερός κίων: Πολύ διαδεδομένο μυκηναϊκό λατρευ-
τικό σύμβολο. Εικονίζονται κίονες με θριγκό, χωρίς 
θριγκό, καθώς και κίονες από τους οποίους φυτρώ-
νουν φύλλα ή ιερά κλαριά.

Ιερά κλαριά: Χρησιμοποιούνταν στη λατρεία ή 
ήταν αντικείμενο λατρείας και εικονίζονται κυρίως σε 
έργα σφραγιδογλυφίας. Συνήθως βρίσκονται ανάμεσα 
σε δύο αντιθετικούς Δαίμονες, που απλώς τα πλαισι-

ώνουν, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ραντί-
ζουν με σπονδικά αγγεία.

Πουλιά: Συνήθως εμφανίζονται 
περιστέρια, πουλιά που συμβολί-
ζουν τη γονιμότητα. Υπάρχουν σε 
πολλές παραστάσεις και συμβολί-

ζουν την επιφάνεια της θεότητας. 
Σωροί λίθων: Συνδέονται με την 

ιδέα του ιερού άλσους.

Γεφυρόστομη πρόχους από τις Μυκήνες, 
διακοσμημένη με διπλό πέλεκυ και ιερό 
κόμβο (Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου)

Πήλινο ομοίωμα φιδιού. Βρέθηκε μαζί με 
αρκετά άλλα όμοιά του, στο Θρησκευτικό 
Κέντρο των Μυκηνών (Οικία των Ειδώλων) 
και χρονολογείται στον 13ο αι. π.Χ. 
(Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου). 

Αντιθετικά συμπλέγματα
Στην εικόνα (κάτω), ελλειψοειδής σφενδόνη χρυσού δαχτυλι-
διού από τον θαλαμωτό τάφο 55 των Μυκηνών, που χρονολο-
γείται στις αρχές του 14ου αι. π.Χ. Εικονίζονται δύο αντιμέτω-
πες σφίγγες που πλαισιώνουν λεπτό κιονίσκο, από το κιονό-
κρανο του οποίο εκφύονται άνθη κρίνου (Εθνικό Αρχαιολογι-
κό Μουσείο, Αθήνα). 

Τα αντιθετικά συμπλέγματα σαν αυτό εμφανίζονται συχνά 
στη μυκηναϊκή εικονογραφία. Προέρχονται από την Κρήτη, 
αλλά διαδόθηκαν ευρέως στη Μυκηναϊκή εποχή. Εικονίζονται 
δύο πραγματικά ή μυθικά ζώα –λιοντάρια, σφίγγες ή γρύπες– 
εκατέρωθεν ενός δένδρου, κίονα ή βωμού. Ενίοτε το κεντρικό 
θέμα απουσιάζει. 

Τα αντιθετικά συμπλέγματα αντανακλούν την έννοια της ιερό-
τητας, καθώς ο κίονας και το δένδρο είναι ιερά σύμβολα. Ιερή 
συμβολική αξία έχουν κι όταν λείπει το κεντρικό θέμα.

Οκτώσχημη ασπίδα από ελεφαντόδοντο. 
Προέρχεται από την ακρόπολη των Μυκηνών 
και χρονολογείται στον 13ο αι. π.Χ. (Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα). Η ασπίδα αυτή 
ήταν το χαρακτηριστικό αμυντικό όπλο των 
Μυκηναίων ως τα μέσα της Υστεροελλαδικής 
ΙΙΙ περιόδου, οπότε αντικαταστάθηκε από την 
πιο εύχρηστη στρογγυλή ασπίδα. Εξαρχής η 
οκτώσχημη ασπίδα συνδέθηκε με την πολεμική 
υπόσταση της Μεγάλης Θεάς και έγινε το ιερό 
σύμβολό της.

Στην εικόνα (κάτω), ελλειψοειδής σφενδόνη χρυσού δαχτυλι-
-

δύο πραγματικά ή μυθικά ζώα –λιοντάρια, σφίγγες ή γρύπες– 
εκατέρωθεν ενός δένδρου, κίονα ή βωμού. Ενίοτε το κεντρικό 

-
τητας, καθώς ο κίονας και το δένδρο είναι ιερά σύμβολα. Ιερή 

Στην πλατιά διακοσμητική ζώνη του αμφοροειδούς 
κρατήρα (δεξιά) απεικονίζονται δύο αντιμέτωποι 

ταύροι, που πλαισιώνουν σχηματοποιημένο άνθος 
(14ος αι. π.Χ., Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία).
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 Οι πληροφορίες της Γραμμικής Β
Οι πινακίδες της Γραμμικής Β δίνουν χρήσιμες –αν και όχι πολλές– πληροφορίες για τη μυκηνα-
ϊκή θρησκεία. Στα «κείμενά» τους παρουσιάζεται μια κοινωνία στην οποία η θρησκεία έχει σημα-
ντική θέση, αλλά απουσιάζει η αυστηρή καταπίεση στα θρησκευτικά καθήκοντα· υπάρχουν πλού-
σιες, αλλά όχι περίπλοκες τελετές· υπάρχει σεβασμός στους θεούς, αλλά όχι το δραματικό στοιχείο 
που χαρακτηρίζει τη μινωική θρησκεία.

Πιο συγκεκριμένα, στις πινακίδες καταγράφονται στοιχεία που έχουν σχέση με:
  Δαπάνες για κάποια θυσία, προσφορές [μέλι, κρασί, δημητριακά, καρυκεύματα, λάδι, μαλλί, τυρί, 

σφάγια ή δέρματα ζώων (ταύρων ή αιγοειδών)] και ιερά (που αναφέρονται ως τοπωνύμια).
  Τις υποχρεώσεις του ιερατείου, που αποτελούνταν από άνδρες και γυναίκες. Ορισμένοι ιερείς 

ήταν πρόσωπα με επιρροή και είχαν διάφορα αξιώματα, όπως οι κλειδούχοι, οι ιερουργοί, η ιέρεια 
των ανέμων και οι τελεστές. Η ανώτερη κοινωνική τους θέση συνάγεται από τον αριθμό των δού-
λων που τους αναλογούσε.

 Οδηγίες σχετικές με τη διανομή του μύρου ή άλλες υποθέσεις που αφορούν την ιερή περιουσία.
  Γιορτές οι οποίες υποδηλώνουν την ύπαρξη μιας σειράς τελετουργιών προσφοράς αγαθών, που 

σχετιζόταν με την εναλλαγή των εποχών (γιορτή του κρασιού, θεοφορία ή θρονοελκτήρια, κατά 
τη διάρκεια των οποίων προσφέρεται στη θεά η ιερή εσθήτα).
Στις πινακίδες αναγράφονται θεοί κυρίως ως αποδέκτες προσφορών. Τα ονόματα των θεών είναι 

ίδια με εκείνα των θεών του Ολύμπου που λάτρευαν οι Έλληνες αργότερα: Ζευς, Ήρα, Ποσειδών, 
Άρτεμις, Διόνυσος και Ερμής, και πιθανώς Άρης και Απόλλων (που ταυτίζεται με τον τίτλο Παιά-
ων). Αναφέρονται, επίσης, θεές που έχουν μικρότερη σημασία, όπως η Δία και η Ποσιδάεια (που 
έχασαν τη σημασία τους στη Μεταμυκηναϊκή εποχή), η Ιφιμέδεια, η Πέλεια και η Ειλειθυία (θεά 
των τοκετών), που τη διατήρησαν. Αντιθέτως, απουσιάζουν η Δήμητρα και η Αφροδίτη, που θεω-

ρούνταν ακόμη και από τους αρχαίους πολύ παλιές θεότητες.
Η ύπαρξη των ονομάτων αυτών στις πινακίδες της Γραμμικής Β είναι εξαιρετικά σημαντι-
κή, διότι αποδεικνύει ότι η θρησκεία που βασίζεται στους θεούς του Ολύμπου έχει 

τις ρίζες της στη Μυκηναϊκή εποχή, τα δε βασικά της στοιχεία είχαν εμφανιστεί ταυ-
τόχρονα με τα πρώτα ελληνικά φύλα.

Πότνια Θηρών
Ορισμένα επίθετα θεοτήτων που αναγράφονται στις πινακίδες της Γραμμικής Β είναι 
πολύ γνωστά, όπως η Πότνια, η οποία έχει ταυτιστεί με τη Μεγάλη Θεά των Κρητών 
και των Μυκηναίων και αργότερα ταυτίστηκε με την Άρτεμη. Μία από τις πινακίδες 

της Πύλου αναφέρεται στην «Πότνια Ιππεία» (θεά των αλόγων), που ήταν η προ-
στάτης του ανακτόρου. Η «ιππεία» θεά σχετίζεται με τον Ποσειδώνα, τον κατεξοχήν 

μυκηναϊκό θεό, ο οποίος συνδέεται με τα άλογα. Στην εικόνα, φακοειδής σφραγιδόλιθος 
από κορναλίνη με παράσταση «Πότνιας Θηρών». Προέρχεται από τον θαλαμωτό τάφο 515 

των Μυκηνών και χρονολογείται στον 15ο αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα). 

έχασαν τη σημασία τους στη Μεταμυκηναϊκή εποχή), η Ιφιμέδεια, η Πέλεια και η Ειλειθυία (θεά 
των τοκετών), που τη διατήρησαν. Αντιθέτως, απουσιάζουν η Δήμητρα και η Αφροδίτη, που θεω

ρούνταν ακόμη και από τους αρχαίους πολύ παλιές θεότητες.
Η ύπαρξη των ονομάτων αυτών στις πινακίδες της Γραμμικής Β είναι εξαιρετικά σημαντι
κή, διότι αποδεικνύει ότι 

μυκηναϊκό θεό, ο οποίος συνδέεται με τα άλογα. Στην εικόνα, φακοειδής σφραγιδόλιθος 
από κορναλίνη με παράσταση «Πότνιας Θηρών». Προέρχεται από τον θαλαμωτό τάφο 515 

των Μυκηνών και χρονολογείται στον 15ο αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα). 

Τριποδικό ρυτό μοναδικής 
καλλιτεχνικής αξίας. Προέρχεται από 
τον θαλαμωτό τάφο Α6 στα Βολιμίδια, 
κοντά στην Πύλο, και χρονολογείται 
στον 14ο-13ο αι. π.Χ. (Αρχαιολογικό 
Μουσείο, Χώρα Τριφυλίας). 
Είναι τελετουργικό σκεύος και 
χρησιμοποιήθηκε για σπονδές κατά 
την ταφή των νεκρών. Τα μυκηναϊκά 
ρυτά, που υπάρχουν σε ποικιλία 
σχημάτων, χρησιμοποιούνταν σε 
διάφορες τελετουργίες στα ιερά 
και στους τάφους. Θεωρούνται τα 
κατεξοχήν θρησκευτικά αγγεία. 
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ΘΑΥΜΑΣΤΕΣ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

Όπως και αρκετές άλλες τέχνες, η τοιχογραφική τέχνη των Μυκηναίων έχει τις ρίζες της στη μινω-
ική Κρήτη, όπου πρωτοεμφανίστηκε γύρω στα 1700 π.Χ. – παράλληλα με την ανέγερση των νέων 
ανακτόρων. 

Από την Κρήτη –κυρίως την Κνωσό– η τέχνη αυτή διαδόθηκε στο χώρο του Αιγαίου κατά τον 
16ο αι. π.Χ. Δείγματά της έχουν αποκαλυφθεί στη Φυλακωπή της Μήλου, στα Τριάντα της Ρόδου, 
στην Αγία Ειρήνη της Κέας και, πάνω απ’ όλα, στο Ακρωτήρι της Θήρας.

Στα μυκηναϊκά κέντρα, τα πρώτα δείγματα τοιχογραφιών χρονολογούνται στον 15ο αι. π.Χ. Αν, 
όμως, λάβουμε υπόψη τις έντονες μινωικές επιδράσεις κατά τις πρώιμες φάσεις της Μυκηναϊκής 
εποχής, είναι εύλογο να υποθέσουμε ότι η τέχνη αυτή θα είχε φτάσει νωρίτερα στην ηπειρωτική 
Ελλάδα. Αυτό υποδηλώνουν και κάποιες αρχαιολογικές ενδείξεις στην Τίρυνθα.

Η τέχνη της τοιχογραφίας εδραιώθηκε στον μυκηναϊκό κόσμο κατά το β΄ μισό του 15ου αι. π.Χ. 
και έδωσε τα περισσότερα δείγματά της κατά τον 14ο και κυρίως τον 13ο αι. π.Χ. – την εποχή της 
«Μυκηναϊκής Κοινής». 

Μυκηναϊκές τοιχογραφίες έχουν εντοπιστεί:
•  Στα ανακτορικά κέντρα (Μυκήνες, Τίρυνθα, Πύλος, Θήβα, Ορχομενός), αλλά και σε έδρες τοπικών 

αρχόντων (Γλας, Άργος, Ασίνη, Μενελάιο). Αυτές οι τοιχογραφίες αποτελούσαν ένδειξη κύρους 
και επιβολής εκ μέρους της αυλικής εξουσίας.

•  Σε ιδιωτικά κτήρια ανώτερων κοινωνικών τάξεων. Εκεί οι τοιχογραφίες χρησιμοποιήθηκαν για 
αυτοπροβολή και εντυπωσιασμό από τα στρώματα αυτά. 

• Σε τάφους επιφανών νεκρών ή σε ιερά κτήρια, όπως το Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών.
Οι μυκηναϊκές τοιχογραφίες χρησιμοποιούσαν βαφές με 
γαιώδη σύσταση. Τα χρώματα που κυριαρχούσαν ήταν 
το κυανό, το κόκκινο, το κίτρινο και το μαύ-
ρο, ενώ η τεχνική ήταν ίδια με αυτή που χρησιμοποι-
ήθηκε στις μινωικές: η τεχνική της νωπογραφίας 
(buon fresco). 
Τα χρώματα έμπαιναν πάνω σε λεπτό στρώμα ασβεστο-

κονιάματος που είχε λειανθεί προσεκτικά, όσο η επιφάνειά 
του ήταν ακόμη υγρή· πριν μπουν τα χρώματα, είχαν γίνει 

προσχεδιαστικές γραμμές. Η εκτέλεση προϋπέθετε μεγάλη 
ταχύτητα και επιδεξιότητα. Στις μεγάλες συνθέσεις, μάλιστα, 

εργαζόταν ταυτόχρονα ένα επιτελείο από τεχνίτες. Τα χρώματα 
εισχωρούσαν στο υγρό κονίαμα και έδεναν κατά το στέγνωμα μαζί 

του. Η εργασία έκλεινε με την προσθήκη κόκκινων ή μαύρων γραμ-
μών, οι οποίες περιέγραφαν τις μορφές και διόρθωναν τυχόν ατέ-

λειες. Η ίδια τεχνική εφαρμόστηκε και σε φορητά αντικείμενα, όπως 
δείχνουν οι ζωγραφισμένες επιτύμβιες στήλες, διάφορα πλακίδια από 

ασβεστοκονίαμα και ορισμένες πήλινες λάρνακες.

Θραύσμα τοιχογραφίας από το 
Θρησκευτικό Κέντρο της ακρόπολης των 
Μυκηνών (Οικία Τσούντα). Χρονολογείται 
στον 13ο αι. π.Χ. και εικονίζει σε γαλάζιο 
βάθος τρεις ονοκέφαλους δαίμονες σε 
πομπή, φέροντας στον ώμο ανάφορο 
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

αυτοπροβολή και εντυπωσιασμό από τα στρώματα αυτά. 
• Σε τάφους επιφανών νεκρών ή σε ιερά κτήρια, όπως το Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών.

του ήταν ακόμη υγρή
προσχεδιαστικές γραμμές. Η εκτέλεση προϋπέθετε μεγάλη 

ταχύτητα και επιδεξιότητα. Στις μεγάλες συνθέσεις, μάλιστα, 
εργαζόταν ταυτόχρονα ένα επιτελείο από τεχνίτες. Τα χρώματα 

εισχωρούσαν στο υγρό κονίαμα και έδεναν κατά το στέγνωμα μαζί 
του. Η εργασία έκλεινε με την προσθήκη κόκκινων ή μαύρων γραμ

μών, οι οποίες περιέγραφαν τις μορφές και διόρθωναν τυχόν ατέ
λειες. Η ίδια τεχνική εφαρμόστηκε και σε φορητά αντικείμενα, όπως 

δείχνουν οι ζωγραφισμένες επιτύμβιες στήλες, διάφορα πλακίδια από 
ασβεστοκονίαμα και ορισμένες πήλινες λάρνακες.

Τμήμα τοιχογραφίας 
(Τοιχογραφία 
της πομπής) 
με παράσταση 
γυναικείας μορφής 
(προσκυνήτριας;). 
Προέρχεται από 
το ανάκτορο της 
Τίρυνθας και 
χρονολογείται στον 
13ο αι. π.Χ. (Εθνικό 
Αρχαιολογικό 
Μουσείο, Αθήνα). 
Η μορφή ανήκει σε 
σύνθεση πομπής 
οκτώ γυναικών που 
προχωρούν από δύο 
κατευθύνσεις προς 
ένα κεντρικό σημείο. 
Το έργο μαρτυρά 
λεπτή και προσεκτική 
εργασία.
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Στο θεματολόγιο των μυκηναϊκών τοιχογραφιών διακρίνονται οι εξής κύκλοι:
 Εικονιστικές παραστάσεις από τη θρησκευτική ζωή και τον θρησκευτικό συμβολισμό.
 Παραστάσεις από τις προσφιλείς κοσμικές δραστηριότητες των ηγεμόνων.
  Σκηνές φύσης, με θέματα από τη ζωή των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον.
  Καθαρά διακοσμητικά θέματα (σπείρες, φολιδωτό και οδοντωτό κόσμημα κ.ά.), τα οποία λει-

τουργούσαν ως πλαίσιο των εικονιστικών συνθέσεων είτε ως διακοσμητική κάλυψη σε δάπε-
δα, οροφές ή αρχιτεκτονικά στοιχεία και κατασκευές (σκαλοπάτια, πλαίσια θυρών, εστίες κ.ά.).

Το διακοσμητικό πρόγραμμα των τοιχογραφιών ήταν οργανωμένο σε τρία επίπεδα. Η κύρια 
ζωγραφική παράσταση τοποθετούνταν ανάμεσα σε έναν ζωγραφισμένο ορθοστάτη, ο οποίος μιμού-
νταν επένδυση από φλεβωτά μάρμαρα, και σε μια διακοσμητική ζώνη. Συχνή ήταν, επίσης, η ζωγρα-
φική αναπαράσταση δομικών στοιχείων, συνήθως ξύλινων δοκών. 

Η τελευταία φάση της μυκηναϊκής ζωγραφικής, η οποία μας είναι πιο γνωστή (13ος αι. π.Χ.), απο-
μακρύνθηκε από τα μινωικά πρότυπα και εμφανίζει έντονη σχηματοποίηση και ακαμψία. 

Από ποιοτική άποψη, τα έργα αυτής της φάσης είναι κατώτερα και σε ό,τι αφορά την εκτέλεση 
και σε ό,τι αφορά τα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν.

Με την καταστροφή των ανακτορικών κέντρων, η τοιχογραφική τέχνη, λόγω της στενής της εξάρ-
τησης από την επίσημη αρχιτεκτονική, έπαψε πλέον να ασκείται. 

Ο «επίλογός» της (αρχές 12ου αι. π.Χ.) είναι μια επιτύμβια στήλη σε δεύτερη χρήση («Παλλάδι-
ον») από τις Μυκήνες και μερικές πρόχειρες ζωγραφικές κηλίδες στο δάπεδο του λεγόμενου μικρού 
ιερού στην Κάτω Ακρόπολη της Τίρυνθας.

Από τα μινωικά ταυροκαθάψια στις μυκηναϊκές 
κυνηγετικές και πολεμικές σκηνές
Στις εικονιστικές παραστάσεις 
είναι έκδηλες αρχικά οι μινωικές 
επιδράσεις τόσο στην τεχνοτροπία 
όσο και στην επιλογή των θεμά-
των (ταυροκαθάψια, σκηνές φύσης, 
φανταστικά όντα, αρχιτεκτονήμα-
τα, διακοσμητικά στοιχεία). Σταδι-
ακά πυκνώνουν και τελικά κυρι-
αρχούν τα κατεξοχήν μυκηναϊκά 
θέματα: οι κυνηγετικές και οι πολε-
μικές σκηνές, καθώς και οι τελε-
τουργικές πομπές γυναικών με επί-
σημα ενδύματα οι οποίες προσέφε-
ραν δώρα. Μέσα από τη θεματολο-
γία των τοιχογραφιών φανερώνε-
ται το θρησκευτικό και το ηρωικό 
πνεύμα της μυκηναϊκής άρχουσας 
τάξης. Οι πολεμικές σκηνές αναφέ-
ρονται ίσως σε συγκεκριμένα στιγ-
μιότυπα ή ιστορικά γεγονότα.

Στην εικόνα, τοιχογραφία από το 
ανάκτορο της Πύλου [προθάλαμος 
(64) της αίθουσας του θρόνου του 
Νηλέως – αποκατάσταση Piet de 
Jong]. Χρονολογείται στον 13ο αι. 
π.Χ. και απεικονίζει σκηνή μάχης 
μεταξύ Πυλίων και Αρκάδων (;) σε 
ποταμό, ίσως τον Ιάρδανο (Αρχαιο-
λογικό Μουσείο, Χώρα Τριφυλίας).

Τοιχογραφία με παράσταση οκτώσχημης 
ασπίδας. Προέρχεται από το Θρησκευτικό 
Κέντρο της ακρόπολης των Μυκηνών και 
χρονολογείται στον 13ο αι. π.Χ. (Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα). 

Ο «Μουσικός». Τοιχογραφία από το 
μέγαρο του ανακτόρου της Πύλου 
που χρονολογείται στον 13ο αι. π.Χ. 
(αποκατάσταση Piet de Jong –  
Αρχαιολογικό Μουσείο, Χώρα Τριφυλίας).
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ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Τα τελευταία χρόνια, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνικές μελέτης των υπολειμμάτων τροφής σε κερα-
μικά που βρέθηκαν σε μυκηναϊκούς οικισμούς ή ακροπόλεις, οι επιστήμονες κατόρθωσαν να απο-
κτήσουν μια καλύτερη εικόνα για τη μυκηναϊκή διατροφή. Η εικόνα αυτή συμπληρώνεται από 
πινακίδες της Γραμμικής Β, παραστάσεις σε αγγεία, σφραγιδόλιθους ή τοιχογραφίες, αλλά και από 
τη χημική ανάλυση ανθρώπινων οστών που βρέθηκαν σε τάφους της εποχής.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι οι φυτικές και οι ζωι-
κές τροφές αποτελούσαν τη βάση της διατροφής, 
ενώ οι θαλάσσιες τροφές καταναλώνονταν σε μικρό-
τερο ποσοστό. Το θεμέλιο για τη διατροφή των ανθρώπων 
της Μυκηναϊκής εποχής ήταν, πιο συγκεκριμένα, η διαχρο-
νική «αγία τριάδα» της ανατολικής Μεσογείου: σιτάρι, ελιά, 
αμπέλι. Επιπροσθέτως σε αυτήν καταναλώνονταν λαχανικά 
και όσπρια (φακές, ρεβίθια, φάβα, μπιζέλια, κουκιά).

Οι ζωικές πρωτεΐνες και τα γαλακτοκομικά ήταν παρόντα 
στο τραπέζι των Μυκηναίων, ωστόσο η κατανάλωσή τους 
μάλλον δεν ήταν μεγάλη από τον απλό λαό. Το μέσο ύψος 
των ανδρών της εποχής ήταν 1,67 μ. σύμφωνα με ευρήμα-
τα οστών, γεγονός που υποδηλώνει μια δίαιτα φτωχή σε 
πρωτεΐνες.

Το βοδινό και το χοιρινό κρέας φαίνεται πως είχαν τη 
σημαντικότερη θέση σε αυτήν την κατηγορία τροφών. Οστά 
προβάτου, κατσίκας, αγριόχοιρου, ελαφιού και λαγού βρί-
σκονται, επίσης, κατά τις ανασκαφές, δηλώνοντας ότι και 
αυτά τα είδη περιλαμβάνονταν στα μυκηναϊκά εδέσματα. 
Η κατάσταση των οστών, τα ίχνη που φέρουν πάνω τους, 
καθώς και τα ίχνη φωτιάς επιτρέπουν στους επιστήμονες 
να βγάλουν συμπεράσματα για τον τρόπο χρήσης και απο-
θήκευσης του κρέατος (π.χ. παρασκευή χοιρομεριού που 
καταναλωνόταν αλλού ή παστωμένο κρέας) και για τον τρό-
πο μαγειρέματός του (π.χ. στη σχάρα ή στη σούβλα).

Μια άλλη πηγή άντλησης τροφής ήταν η θάλασσα. Σε 
αυτήν οι Μυκηναίοι έβρισκαν ψάρια, μαλάκια και οστρακο-
ειδή. Τα ψάρια καταναλώνονταν πιθανότατα φρέσκα, αν και 
υπάρχουν μαρτυρίες για εμπόριο καπνιστών ή αποξηραμέ-
νων ψαριών. Το ψάρεμα ήταν κυρίως παράκτιο και βασιζόταν 
στα μικρά ή μεγαλύτερα ψάρια που ζουν κοντά στις ακτές. Τα 
πιο κοινά είδη ήταν οι γόπες, οι σπάροι, τα φαγκριά, τα λιθρί-
νια, οι συναγρίδες, οι πέρκες, οι χάνοι, οι ροφοί κ.ά.

Από τα δημητριακά, εκτός από το σιτάρι, αρκετά δια-
δεδομένη τροφή ήταν και το κριθάρι. 

Σύκα βρίσκονται αρκετά συχνά στα ερείπια των 
μυκηναϊκών οικισμών, γεγονός που δείχνει ότι 
ήταν ιδιαίτερα αγαπητή τροφή. 

Χαρακτηριστική είναι η συχνή αναφορά των 
ξερών σύκων στις πινακίδες της Γραμμικής Β, 
παράλληλα με τα σιτηρά, ως συμπληρώματος της 
διατροφής του προσωπικού των ανακτόρων της 
Πύλου. Έχουν, επίσης, εντοπιστεί κουκούτσια 
από σταφύλια.

Ψευδόστομος αμφορέας 
από τις Μυκήνες (αποθήκη 
του ιερού), που περιείχε 
κρασί. 

Το κυνήγι 

Εκτός από την κτηνοτροφία, σημαντική πηγή 
διατροφής για τους Μυκηναίους αποτελούσαν τα 
προϊόντα κυνηγιού άγριων ζώων. Ελάφια, πλατόνια, ζαρκάδια,  
αίγαγροι, αγριόχοιροι και άγριες αγελάδες είναι τα πιο 
κοινά μεγάλα θηράματα της εποχής αυτής 
στον ελλαδικό χώρο. Λαγοί, κουνάβια 
αλλά και αγριοπερίστερα, πέρδικες 
κ.ά. κατέληγαν επίσης στα τρα-
πέζια των Αχαιών. Οι άφθο-
νες απεικονίσεις κυνη-
γιού, σε αρκετές περιπτώ-
σεις συνδέονται με θρη-
σκευτικές τελετουργί-
ες είτε είναι φορτισμέ-
νες με κοινωνικούς ή 
θρησκευτικούς συμβο-
λισμούς. Είναι, λοιπόν, 
πιθανό ότι η κατανά-
λωση των άγριων ζώων 
συνδεόταν με κοινωνικούς 
ή θρησκευτικούς κανόνες. 

Από τα δημητριακά, εκτός από το σιτάρι, αρκετά δια-

Σύκα βρίσκονται αρκετά συχνά στα ερείπια των 

Εκτός από την κτηνοτροφία, σημαντική πηγή 

αίγαγροι, αγριόχοιροι και άγριες αγελάδες είναι τα πιο 
κοινά μεγάλα θηράματα της εποχής αυτής 
στον ελλαδικό χώρο. Λαγοί, κουνάβια 
αλλά και αγριοπερίστερα, πέρδικες 
κ.ά. κατέληγαν επίσης στα τρα-
πέζια των Αχαιών. Οι άφθο-

-

 Πινακίδα Γραμμικής Β 
(περ. 1200 π.Χ.), που αναφέρεται 

σε αποθέματα μπαχαρικών στο 
ανάκτορο της Πύλου (Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Παράσταση κυνηγιού ελαφιών από 
άρμα, σε ελλειψοειδή σφενδόνη χρυσού 
δαχτυλιδιού (16ος αι. π.Χ.). Προέρχεται από τον 
τάφο IV του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών (Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Διατροφή και ιεροτελεστίες
«Χάρη στις αναλύσεις των οργανικών υπολειμμάτων μπο-
ρέσαμε να προσδιορίσουμε με ακρίβεια τι μαγείρευαν και 
τι έτρωγαν οι άνθρωποι στην Ελλάδα την Εποχή του Χαλ-
κού. Ιδιαίτερο αρχαιολογικό αλλά και ανθρώπινο ενδιαφέ-
ρον παρουσιάζει η διαπίστωση ότι γεύματα αποτελούμενα 
από ένα μίγμα οσπρίων, κρέατος και ελαιολάδου αποτελού-
σαν μέρος ιεροτελεστικής πρακτικής στη μυκηναϊκή Αργο-
λίδα του 13ου αι. π.Χ. – πιο συγκεκριμένα, στο παλάτι των 
Μυκηνών γύρω στο 1250 π.Χ.

»Όπως και άλλα υλικά, το μέλι οπωσδήποτε φαίνεται πως 
χρησιμοποιούνταν σε ιεροτελεστίες. Από τα σημεία που βρέθηκαν 
τα μαγειρικά σκεύη, οι ενδείξεις είναι ότι πιθανόν υπήρχε συνεχής 
πρακτική ιεροτελεστικών δείπνων στην Αίθουσα με τις Τοιχογραφί-
ες. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η εξέταση ενός μαγειρικού σκεύους που 
βρέθηκε στην περιοχή του ιερού στην κοντινή ακρόπολη της Μιδέας, έδειξε 
ότι αποτελούσαν ρεβύθια, κρέας και ελαιόλαδο, πράγμα που σημαίνει ότι και 
εκεί το ιεροτελεστικό δείπνο ήταν παρόμοιο με αυτό που αναφέραμε.

»Οδηγηθήκαμε όμως και σε ένα άλλο συμπέρασμα: Στις ιεροτελεστίες ήταν απαραίτητες μεγαλύ-
τερες ποσότητες φαγητού. Μερικά από τα σκεύη που βρέθηκαν σε ένα μικρό δωμάτιο του μυκηναϊ-
κού ανακτόρου ήταν μεγαλύτερα από τα συνηθισμένα. Για το ποτό, επίσης, –κρασί, φυσικά- υπήρ-

χαν μικρά, μεσαία και μεγαλύτερα αγγεία: ο αμφορέας, π.χ., με τις καμπύλες 
λαβές, ύψους 54 εκ. και μέγιστης διαμέτρου 43 εκ. ήταν οπωσδήποτε τεράστι-
ος. Αλλά και ο αριθμός των αγγείων για ποτά ήταν επίσης μεγάλος: π.χ., εννέα 
κύλικες, τρεις αρύταινες, μία μικρογραφική κύλικα και δύο κύπελλα. Ανάμεσα 
στα μεγαλύτερα δοχεία, με τα οποία γινόταν η μεταφορά του κρασιού, υπήρχαν 

τέσσερις κανάτες, τρεις αρύταινες, ένα ρυτό, ένας ασκός κι ένα κύπελλο.
»Από τα αποτελέσματα της έρευνας των υπολειμμάτων συνάγεται 

ότι το κρασί ήταν άφθονο, που σημαίνει ότι είχε εξέχοντα ρόλο στις 
ιεροτελεστίες. Μια άλλη σημαντική διαπίστωση προέρχεται από τη 
μελέτη ενός μαγειρικού αγγείου που βρέθηκε στην Αίθουσα με τις 

Τοιχογραφίες, το οποίο περιείχε κρασί με ρητίνη (ρετσίνα)... 
   Ο πιο προσφιλής τύπος ρητίνης στον αρχαίο κόσμο ήταν η τερεβιν-

θίνη. Αλλά στο αγγείο του ανακτόρου των Μυκηνών η ρητίνη προερχό-
ταν σίγουρα από πεύκο:  Ίχνη, λοιπόν, αυθεντικής ελληνικής ρετσίνας στο 

παλάτι των Μυκηνών. Επίσης, διαπιστώθηκαν ίχνη φωτιάς σε ένα μεγάλο 
κανάτι για ρετσίνα, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι οι Μυκηναίοι έπιναν τη 

ρετσίνα τους ζεστή» (Η Καθημερινή/Επτά Ημέρες, «Μινωική και Μυκηναϊκή διατροφή», 
23/4/2000, σσ. 5-6).

Οι πινακίδες των Μυκηνών είναι αποκαλυπτικές για τις ποσότητες των καρυκευμά-
των που χρησιμοποιούνταν για να νοστιμίζουν τα φαγητά, όπως το κάρδαμο, το σέλινο, 
ο κορίανδρος, ο δυόσμος, ο τερέβινθος, το κύμινο, το μάραθο, το σουσάμι, το σκόρδο κ.ά. 

Μαγειρικός αμφορέας από τη 
Μιδέα (περ. 1340-1185 π.Χ.). 
Εμφανή είναι τα σημάδια 
καύσης στο αγγείο, το οποίο 
περιείχε κρέας μαγειρεμένο 
με ελαιόλαδο, σε μια σύνθετη 
συνταγή (Αρχαιολογικό Μουσείο 
Ναυπλίου). 

Κερνολεκάνη του 12ου αι. π.Χ. από 
θαλαμωτό τάφο της Περατής, στην 
ανατολική ακτή της Αττικής (Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα). 
Πρόκειται για τελετουργική λεκάνη με 
δύο κύπελλα και ειδώλια θρηνωδών στο 
χείλος, προορισμένη για τους νεκρούς 
και τις διάφορες τελετές στους τάφους.

χαν μικρά, μεσαία και μεγαλύτερα αγγεία: ο αμφορέας, π.χ., με τις καμπύλες 
λαβές, ύψους 54 εκ. και μέγιστης διαμέτρου 43 εκ. ήταν οπωσδήποτε τεράστι
ος. Αλλά και ο αριθμός των αγγείων για ποτά ήταν επίσης μεγάλος: π.χ., εννέα 
κύλικες, τρεις αρύταινες, μία μικρογραφική κύλικα και δύο κύπελλα. Ανάμεσα 
στα μεγαλύτερα δοχεία, με τα οποία γινόταν η μεταφορά του κρασιού, υπήρχαν 

τέσσερις κανάτες, τρεις αρύταινες, ένα ρυτό, ένας ασκός κι ένα κύπελλο.

θίνη. Αλλά στο αγγείο του ανακτόρου των Μυκηνών η ρητίνη προερχό
ταν σίγουρα από πεύκο:  Ίχνη, λοιπόν, αυθεντικής ελληνικής ρετσίνας στο 

παλάτι των Μυκηνών. Επίσης, διαπιστώθηκαν ίχνη φωτιάς σε ένα μεγάλο 
κανάτι για ρετσίνα, πράγμα που μπορεί να σημαίνει ότι οι Μυκηναίοι έπιναν τη 

ρετσίνα τους ζεστή» (
23/4/2000, σσ. 5-6).

Οι πινακίδες των Μυκηνών είναι αποκαλυπτικές για τις ποσότητες των καρυκευμά
των που χρησιμοποιούνταν για να νοστιμίζουν τα φαγητά, όπως το κάρδαμο, το σέλινο, 
ο κορίανδρος, ο δυόσμος, ο τερέβινθος, το κύμινο, το μάραθο, το σουσάμι, το σκόρδο κ.ά. 

Ρετσίνα στα Μυκηναϊκά χρόνια!
Ένα ιδεόγραμμα οίνου που εμφανίζεται συχνά σε «κείμενα» Γραμμικής Β στις Μυκήνες και στην Πύλο, 
δείχνει ότι το κρασί ήταν σημαντικό αγαθό στη ζωή του παλατιού. Το ιδεόγραμμα απεικονίζει ένα αναρ-
ριχώμενο κλίμα που είναι συγγενικό με ένα παλαιότερο αιγυπτιακό ιερογλυφικό. Στις πινακίδες βρί-
σκουμε, επίσης, αναφορές σε ασυνήθιστα μίγματα ποτών. Να σημειώσουμε, για παράδειγμα, το «μελω-
μένο κρασί» που αναγράφεται σε ένα από τα κείμενα της Πύλου, καθώς και το κοκτέιλ του Νέστορα, που 
περιλάμβανε –εκτός των άλλων– λιωμένο τυρί, κριθάρι, μέλι καθώς και κρασί. Στο εσωτερικό δοχείων 
που βρέθηκαν στο ανακτορικό κέντρο των Μυκηνών, καθώς και σε έναν οικισμό στη Θήβα, που χρο-
νολογούνται γύρω στα 1250 π.Χ., ανιχνεύτηκε ρετσίνα! Ρετσίνα είχε βρεθεί και στην Κρήτη, σε μικρά 
ποτήρια κωνοειδούς σχήματος που χρονολογούνται περίπου στα 1900-1700 π.Χ. Μερικά ρετσινωμένα 
κρασιά περιείχαν πρόσθετους παράγοντες γεύσης: η 2-δεκανόνη ανιχνεύτηκε σε κρασί των Μυκηνών, 
υποδηλώνοντας την παρουσία απήγανου (είδους φυτού).

Αρχαιολογικές αποδείξεις για τον τρόπο που μαγειρευόταν το φαγητό σπανίζουν. Αυτό το πήλινο 
ειδώλιο της Εποχής του Χαλκού που προέρχεται από τις Μυκήνες, δείχνει μια γυναίκα που ετοιμάζεται 
να ψήσει ένα καρβέλι ψωμί. Βλέπουμε καθαρά το σχήμα του φούρνου και θα μπορούσαμε ακόμα και 

σήμερα να δοκιμάσουμε αυτήν την μέθοδο χρησιμοποιώντας αυθεντικά υλικά.

Παράλληλα, είναι βέβαιο ότι υπήρχε συστηματική χρήση γνωστών μπαχαρικών, 
όπως η ρίγανη, το θυμάρι, το δενδρολίβανο κ.ά.

Σε πινακίδες με ανάλογο περιεχόμενο καταγράφονται βότανα τα οποία έχουν και 
ιαματικές ιδιότητες, όπως ο ιβίσκος ή η μολόχα. Ενδείξεις υπάρχουν κυρίως από 
απεικονίσεις στην τέχνη και για τη χρήση του οπίου, το οποίο είναι ισχυρό αναλ-
γητικό και καταπραϋντικό.

Το μαγείρεμα των φαγητών γινόταν σε πήλινες χύτρες από χονδροειδή πηλό, με 
αντοχή στη φωτιά. Οι χύτρες είχαν σφαιρικό σώμα με μία ή δύο λαβές και συχνά ήταν 
τριποδικές. Η ανάλυση των οργανικών υπολειμμάτων στα τοιχώματα των μαγειρικών 
σκευών επέτρεψε στους επιστήμονες να αποκτήσουν μια πολύ κατατοπιστική εικόνα 
για την κουζίνα των Μυκηναίων.

Έτσι μάθαμε ότι στη Θήβα και στη Μιδέα της Αργολίδας παρασκευάζονταν σύν-
θετα γεύματα με δημητριακά ή όσπρια, κρέας και ελαιόλαδο. Μάθαμε ακόμη ότι στο 
χώρο του Θρησκευτικού Κέντρου των Μυκηνών είχε παρασκευαστεί κρέας με φακές 
και ελαιόλαδο μέσα σε χύτρα, ενώ σε μικρή λεκάνη εντοπίστηκαν ίχνη μελιού. Τέλος, 
μάθαμε για την ύπαρξη κρασιού με ρητίνη πεύκου, όπως η γνωστή ρετσίνα, ενώ εντο-
πίστηκαν ενδείξεις γα την ύπαρξη μπίρας από ζύμωση κριθαριού και τη χρήση ενός 
μείγματος από νερό και μέλι, το υδρόμελι, σε σύνθετα ποτά.

Χαναανίτικος αμφορέας από τη συροπαλαιστινιακή ακτή. Τέτοια αγγεία χρησιμοποιούνταν για να 
μεταφέρεται κρασί με ρετσίνα ή λάδι. Προέρχεται από θολωτό τάφο στο Μενίδι και χρονολογείται στον 

13ο αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ*

«ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων
ἰούς τ’ ἐκτάμνειν ἐπί τ’ ἤπια φάρμακα πάσσειν»

[γιατί ένας γιατρός αξίζει όσο πολλοί άλλοι,
και για να βγάζει τις σαΐτες και για να πασπαλίζει μαλαχτικά βοτάνια]

Ιλιάδα, Λ 514-5

H εποχή της ομηρικής ιατρικής
Η συγγραφή των ομηρικών επών τοποθετείται χρονικά στον 8ο αι. π.Χ., δηλαδή αρκετούς αιώ-

νες μετά από την Τρωική Εκστρατεία (τέλη 13ου αι. π.Χ.). Κατά συνέπεια, η 
Ιλιάδα και η Οδύσσεια μας δίνουν μια εικόνα τόσο για την εποχή που 

γράφτηκαν όσο και για την προγενέστερή τους Μυκηναϊκή εποχή. 
Άρα, η Ιατρική που περιγράφει ο μεγάλος ραψωδός είναι ένα 

σύμπλεγμα μυκηναϊκών και σύγχρονών του στοιχεί-
ων. Δεν μπορούμε, λοιπόν, να διακρίνουμε πάντα με ακρί-

βεια ποιες από τις ιατρικές –και τις γενικότερες– πληρο-
φορίες που μας δίνει καθρεφτίζουν τη δική του εποχή 

και ποιες την εποχή των ηρώων του.
Τα ομηρικά έπη, αποτελώντας τα παλαιότερα μνη-

μεία γραπτού ελληνικού λόγου, αποτελούν, 
παράλληλα, και την αρχαιότερη πηγή 
πληροφοριών για την ελληνική Ιατρι-
κή. Δεν είναι ιστορία της Ιατρικής –ούτε 
καν ιστορία–, εντούτοις μας δίνουν μια 
ευκρινή εικόνα για τις αντιλήψεις περί 

Ιατρικής, για τις τεχνικές και τα μέσα θερα-
πείας, για τις ανατομικές γνώσεις, καθώς και 

για το ρόλο των ιατρών την εποχή εκείνη.
Η εικόνα αυτή συμπληρώνεται από αρχαιολο-

γικά ευρήματα (αγγεία, επιτύμβιες στήλες κ.ά.) που 
φέρουν παραστάσεις εμπνευσμένες από τα ομηρικά 

έπη. Βεβαίως, τα ευρήματα αυτά χρονολογούνται κατά 
κύριο λόγο στον 6ο και τον 5ο αι. π.Χ., αυτό όμως δεν μει-

ώνει την αξία τους ως πολύτιμων αρωγών στην προσπάθεια να 
μελετήσουμε το ζήτημα της Ιατρικής στα ομηρικά έπη. 

Ρεαλιστική απεικόνιση ή επική μυθοπλασία;
Απηχούν οι ιατρικές περιγραφές του Ομήρου την πραγματικότητα ή είναι δημιούργημα της ανε-
πανάληπτης μυθοπλαστικής ικανότητας ενός ευφάνταστου ραψωδού; Γύρω από την απάντηση του 
ερωτήματος αυτού διασταύρωσαν τα ξίφη τους αρκετοί από τους εγκυρότερους ερευνητές της ιστο-
ρίας της Ιατρικής και των ομηρικών επών, υποστηρίζοντας ορισμένοι τη μία άποψη και άλλοι την 
αντίθετή της.

Πιο κοντά στην αλήθεια είναι ο μεγάλος ιστορικός της Ιατρικής Henry E. Sigerist, ο οποίος 
σημειώνει: «Δεν θα μου ήταν δύσκολο να αναφέρω ένα πλήθος από παραδείγματα θανατηφόρων 
τραυματισμών στον Όμηρο που δεν περιγράφονται ρεαλιστικά, αλλά έχουν πηγάσει από τη φαντα-
σία του ποιητή… Δίπλα όμως σ’ αυτά υπάρχουν χτυπητά παραδείγματα πιστής περιγρα-
φής της πραγματικότητας».

Η πλούσια ιατρική ορολογία που χρησιμοποιεί ο Όμηρος, η σχετική ακρίβεια με την οποία περι-
γράφονται τα τραύματα και οι θεραπείες που καταγράφει οδηγούν πολλούς στην άποψη ότι μπορεί 
να ήταν ιατρός ή να καταγόταν από ιατρική οικογένεια ή έστω να συμβουλευόταν στενά κάποιον 
χειρουργό της εποχής του. Ιδού ένα ενδεικτικό χωρίο λεπτομερούς περιγραφής (Υ 478-483): «Έπει-
τα τον Δευκαλίωνα, εκεί που σμίγουν οι τένοντες του αγκώνα, εκεί του πέρασε πέρα πέρα το χέρι με 
τη χάλκινη μύτη. Κι αυτός, καθώς του βάραινε το χέρι, απόμεινε βλέποντας μπροστά του το θάνα-
το· κι ο Αχιλλέας, χτυπώντας με το σπαθί το σβέρκο του, πέταξε μακριά το κεφάλι με την περικε-
φαλαία. Τα μυαλά του τινάχτηκαν έξω από τους σπονδύλους, κι εκείνος ξαπλώθηκε και κείτονταν 
πάνω στη γη». 

Η πιθανότητα, βέβαια, να ήταν ο ίδιος ο Όμηρος ιατρός δεν στοιχειοθετείται. Δεν στοιχειοθετείται, 
επίσης, η άποψη που αντιμετωπίζει την Ιλιάδα ως κείμενο που εστιάζει κατά μείζονα λόγο στους 

Ο Αχιλλέας σκοτώνει τη βασίλισσα 
των Αμαζόνων Πενθεσίλεια με το 
ξίφος του. Από το χτύπημα στον 
υπερκλείδιο βόθρο μπορούμε να 
υποθέσουμε τραυματισμούς στην 
υποκλείδια αρτηρία, τη σφαγίτιδα, 
την αορτή και τον πνεύμονα. Αττική 
ερυθρόμορφη κύλικα του ζωγράφου 
της Πενθεσίλειας, περ. 455 π.Χ. 
(Κρατική Συλλογή Αρχαιοτήτων, 
Μόναχο). 

Κάτω αριστερά: Πτώση της Τροίας. Ο γιος 
του Αχιλλέα Νεοπτόλεμος χτυπά με το ξίφος 
του τον Πρίαμο, που ήδη αιμορραγεί από το 
κεφάλι και τον ώμο. Ο γέρος βασιλιάς κρατά 
στα γόνατά του τον εγγονό του Αστυάνακτα, 
που φέρει πολλαπλά τραύματα στο 
στήθος και στην κοιλιακή χώρα, τα οποία 
αιμορραγούν, καθώς και στα χέρια και στα 
πόδια. Λεπτομέρεια ερυθρόμορφης κάλπης, 
περ. 480 π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 
Νάπολη).

Κάτω δεξιά: Ικετευτική προσέγγιση 
(πρεσβεία) του Πρίαμου στον Αχιλλέα, για 
να ζητήσει τη σορό του γιου του Έκτορα. 
Ο Έκτορας κείται κάτω από την κλίνη, τα 
μάτια του είναι κλειστά και αιμορραγεί 
ακατάσχετα από ένα τραύμα στην περιοχή 
της καρδιάς. Αττικός ερυθρόμορφος σκύφος 
του Ζωγράφου του Βρύγου, περ. 480 π.Χ. 
(Μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, Βιέννη).

* Το παρόν κείμενο βασίζεται σε παλαιότερη ομιλία στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Χίου.
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τραυματισμούς, στους θανάτους και τα ιατρικά θέματα Κι αυτό γιατί οι εν λόγω αναφορές πιστοποι-
ούν πρωτίστως την ποιητική δεξιοτεχνία του Ομήρου και δευτερευόντως την ιατρική του κατάρτιση.

Ο χαρακτήρας της ομηρικής Ιατρικής
Αν θέλουμε να ακριβολογούμε, είναι πιο σωστό να μιλάμε για ομηρική Θεραπευτική, που αφορά 
σχεδόν αποκλειστικά τη Χειρουργική και τη Φαρμακολογία, και όχι για Ιατρική· για θεραπευτική 
τέχνη που βασίζεται κυρίως στην εμπειρική δεξιοτεχνία των «ιατρών», αλλά όχι για συγκροτημένη 
επιστημονική γνώση και κατάρτιση. Η Ιατρική ως επιστήμη εμφανίζεται μερικούς αιώνες αργότε-
ρα κι έχει ως πατέρα της τον Ιπποκράτη.

Η ομηρική Ιατρική, πάντως, παρότι έχει και θρησκευτικές παραμέτρους, δεν έχει μαγικό 
χαρακτήρα ή δαιμονικά στοιχεία. Είναι μια θεραπευτική τέχνη που βασίζεται κυρίως στην 
εμπειρία και τη δεξιοτεχνία των ιατρών. Μια τέχνη ορθολογική, απαλλαγμένη από το μυστικισμό. 
Για τον Όμηρο, ο ιατρός δεν είναι μάγος, είναι θεραπευτής, που βασίζεται στην εμπειρία και 
την παρατήρηση.

Έτσι, παρά τη συχνή αναφορά στους θεούς και στις προσευχές των ηρώων, είναι εμφανές ότι 
η Ιατρική αποτελούσε ανεξάρτητη δραστηριότητα, την οποία 
ασκούσαν κατά κύριο λόγο «ειδικοί». Στην Οδύσ-
σεια, μάλιστα, ο Όμηρος κάνει λόγο για επαγ-
γελματίες ιατρούς, που περιόδευαν σε 
διάφορα μέρη (ρ 384).

Είναι χαρακτηριστική η επισή-
μανση του Gaston Baisette: 
«Σε μια εποχή κατά την οποία 
η μαγεία εξουσιάζει εξολο-
κλήρου την ιατρική τέχνη, 
στην ομηρική Ιατρική δεν 
υπάρχει απολύτως κανέ-
να ίχνος μαγικών τρόπων 
θεραπείας. Όλα βασίζο-
νται στις εμπειρίες και 
τα γεγονότα. Όλα βασίζο-
νται στην καθαρή, απλή 
περιγραφή των γεγονό-
των που γίνονται αντικεί-
μενα παρατήρησης. Μόνο 
ένας ή δύο στίχοι φαίνε-
ται να περιέχουν αναμνή-
σεις από ξόρκια ή αποκρυ-
φιστικές θυσίες».

Ο εν λόγω στίχος υπάρχει στην 
Οδύσσεια (τ 457). Σ’ αυτόν αναφέρε-
ται ότι ο Οδυσσέας πληγώθηκε από αγριο-

γούρουνο κυνηγώντας στον Παρνασσό και οι γιοι του Αυτόλυκου σταμάτησαν την αιμορραγία με 
μια γητειά. 

Ο ρεαλισμός και οι λεπτομέρειες που χαρακτηρίζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Όμηρος περιγρά-
φει τις μάχες, τους τραυματισμούς και την ιατρική τους φροντίδα είναι αποτέλεσμα της προσωπι-
κής κοσμοαντίληψής του. Συνδέεται, όμως, και με το είδος των περιστατικών που αντιμετώπι-
ζαν οι ιατροί κατά τη διάρκεια του Τρωικού Πολέμου. Στη συντριπτική πλειοψηφία ήταν τραυμα-
τισμοί από πολεμικά όπλα (δόρατα, ξίφη βέλη). Τα τραύματα αυτά είχαν εμφανή και αδιαμφισβή-
τητη αιτιολογία. Δεν μπορούσαν, επομένως, να αποδοθούν σε θεϊκές επεμβάσεις.

Αυτή η διαπίστωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί απόλυτα. Δεν μπορεί, δηλαδή, να 
παραγνωριστεί το θρησκευτικό στοιχείο στην ομηρική Ιατρική, τόσο στην πρό-
κληση όσο και στην αντιμετώπιση των νοσημάτων. Οι παντοδύναμοι θεοί στέλνουν την 
αρρώστια και το θάνατο, από τα οποία κανείς θνητός δεν μπορεί να ξεφύγει, παρά μόνο 
αν το επιτρέψει η θεϊκή βούληση. Συχνά, οι ξαφνικοί θάνατοι αποδίδονται στους θεούς, 
όπως ο θάνατος του καραβοκύρη του Μενέλαου (γ 279), της κόρης του Bελλερεφόντη 
Λαοδάμειας (Ζ 205) ή της μητέρας της Ανδρομάχης (Ζ 428). Επίσης, συχνά η θεραπεία 
ενός ασθενούς εξαρτάται και από τη θεϊκή συνδρομή, όπως στην περίπτωση του τραυ-
ματισμένου Διομήδη (Ε 115) ή του αιμορραγούντος Γλαύκου (Π 514).

Χαρακτηριστικό παράδειγμα θεϊκής παρέμβασης μας δίνει η πρώτη ραψωδία της 
Iλιάδας (A 10). Εκεί ο γιος της Λητούς και του Δία, ο Απόλλων, οργίζεται λόγω της 
προσβολής που υφίσταται ο ιερέας του Χρύσης και, μετά από τις παρακλήσεις του, 
στέλνει «νούσον κακήν» στα στρατεύματα των Αχαιών, κατά τη διάρκεια της οποί-
ας «ολέκονται λαοί» και αποδεκατίζονται ζώα: «Κακιά εξεσήκωσεν αρρώστια και 
πεθαίναν στρατός πολύς» (Α 10-11). «Κάθισε αλάργα από τα πλεούμενα κι ευτύς 
σαγίτα ρίχνει, και το ασημένιο του αντιδόνησε τρομαχτικά δοξάρι. Τις μούλες  
(= μουλάρια) πρώτα πρώτα δόξευε και τους γοργούς τους σκύλους, μετά 
τις μυτερές του ρίχνοντας σαγίτες τους ανθρώπους σαγίτευε» (Α 50-52). 
«Φαρμακερές σαγίτες έριχνε στους Αχαιούς, κι εκείνοι πεθαίναν πανω-
τά, και χύνουνταν οι θεϊκές σαγίτες απ’ άκρη σ’ άκρη μες στ’ αργίτικα 
φαρδιά λημέρια» (Α 382-383). Οι Αχαιοί απευθύνθηκαν στον Κάλχα για 
να μάθουν την αιτία της οργής του θεού· εκείνος απέδωσε τη νόσο στην προ-
σβολή του Χρύση και υπαγόρευσε τον τρόπο εξιλέωσής τους. Μόνο τότε ο θεός 
εξευμενίστηκε κι έστειλε τη θεραπεία.

Σημαντικές είναι και οι διαπιστώσεις του Eric. R. Dodds για τις ψυχικές δια-
ταραχές στο βιβλίο του Οι Έλληνες και το παράλογο (εκδ. Καρδαμίτσα). Εκεί τεκ-
μηριώνει ότι «η υπερφυσική καταγωγή της ψυχικής ασθένειας ήταν κοινός τόπος 
στη λαϊκή σκέψη των χρόνων του Ομήρου και πιθανόν πολύ πριν». 

Συμπερασματικά, η θεραπεία στον  Όμηρο βασίζεται σε δύο στοιχεία: το θεϊκό και 
το ανθρώπινο. 

Το πρώτο πρέπει να θεωρηθεί απόρροια της αδυναμίας του ανθρώπου της επο-
χής να ελέγξει τις άγνωστες δυνάμεις του περιβάλλοντός του. Ωστόσο, στον Όμηρο 
φαίνεται να επικρατεί η ορθολογιστική αντίληψη για την Ιατρική. Περιγράφοντας 
την προσπάθεια του ανθρώπου να αντιμετωπίσει με τις δυνάμεις του τη φύση και 
τις ασθένειες, ο Όμηρος φανερώνει μια ελάχιστη συστηματοποίηση εμπειριών, γνώ-

O Σθένελος έχει αποθέσει το κράνος και 
την ασπίδα του στο χώμα και επιδένει 
τον πληγωμένο δείκτη του Διομήδη, 
παράμερα από το πεδίο της μάχης. 
Σχέδιο από έναν χαμένο χαλκιδικό 
αμφορέα που χρονολογείται στα 550 
π.X. 

Η φτερωτή θεά της αυγής Ηώς 
μεταφέρει από το πεδίο της μάχης 
τον νεκρό γιο της Μέμνονα, 
για να τον φροντίσει πριν τον 
παραδώσει στον Ύπνο και τον 
Θάνατο, που θα τον μεταφέρουν 
στη γη των Αιθιόπων για ταφή. 
Ο νεκρός είναι πληγωμένος στο 
στήθος και στους δύο μηρούς 
και αιμορραγεί. Κάτω και από τα 
τρία σημεία στα οποία έχει πληγεί 
πορεύονται μεγάλα αγγεία. Αττική 
ερυθρόμορφη κύλικα, περ. 485 
π.Χ. (Μουσείο Λούβρου, Παρίσι). 

Ο Απόλλων έστειλε «νούσον κακήν» 
στους Αχαιούς. Στην εικόνα, ο Απόλλων 
του Μπελβεντέρε. Πρόκειται για διάσημο 
μαρμάρινο ρωμαϊκό αντίγραφο (2ος αι. μ.Χ.) 
μπρούντζινου αγάλματος του 4ου αι. π.Χ, 
που είχε φιλοτεχνηθεί από τον Λεωχάρη. 
Έχει χαρακτηριστεί ως «το τελειότερο 
έργο της αρχαιότητας, με ομορφιά που 
πηγάζει από την απόλυτη ισοροπία των 
νεανικών χαρακτηριστικών με την ώριμη, 
εντυπωσιακή αρρενωπότητα». (Μουσείο Πίο 
Κλεμεντίνο, Βατικανό). 
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σεων και τεχνικών που αξιοποιούνται στην καθημερινή πρακτική. Με μια έννοια, ο Όμηρος προ-
πορευόταν της εποχής του, αφού κινούνταν σε άλλο μήκος κύματος από την κοινωνία γενικά, 
στην οποία εξακολουθούσαν να κυριαρχούν θεολογικές απόψεις. 

Έτσι, οι γνώσεις που καταγράφει στα έπη του θα αποτελέσουν το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα οικο-
δομηθεί αργότερα η επιστήμη της κοσμικής-ορθολογιστικής Ιατρικής, με κύριο εκπρόσωπό της τον 
Ιπποκράτη τον Κώο.

Οι ιατροί των ομηρικών επών
Ο ιατρός θεωρούνταν σημαντικό πρόσωπο, ο δε Όμηρος (Λ 514) αναφέρει, μιλώντας για τον Μαχά-
ονα: «Ιητρός γαρ ανήρ πολλών αντάξιος άλλων». Οι ιατροί είναι πεπειραμένοι θεραπευτές, οι 
οποίοι φροντίζουν κατά βάση τους τραυματίες που προέρχονται από ανώτερες τάξεις. Έχουν σημα-
ντικές γνώσεις παυσίπονων, απολυμαντικών και αντισηπτικών μέσων. Γνωρίζουν μέσα και τρό-
πους να σταματούν την αιμορραγία, κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις, χρησιμοποιούν πλήθος επι-
δέσμων και φορεία.

Στην Οδύσσεια (ρ 382-5), οι ιατροί περιλαμβάνονται στους δημιουργούς-επαγγελματίες 
(ιατροί, αοιδοί, ξυλουργοί, μάντεις), που με την εργασία τους είναι ωφέλιμοι στην κοινωνία, χαί-

ρουν μεγάλης εκτίμησης, είναι περιζήτητοι στις βασιλικές αυλές και συχνά 
προσκαλούνται από το εξωτερικό.

Εμπειρικές ιατρικές γνώσεις –ιδιαίτερα γύρω από τους τραυματισμούς– 
έχουν πολλοί ήρωες, όπως ο Αχιλλέας, ο Σθένελος και ο Πάτροκλος· μάλιστα, 
είχαν την ευκαιρία τις εφαρμόζουν τακτικά. Τη δυνατότητα αυτή τούς την 
παρείχαν οι συχνές μάχες που έδιναν: Εκεί απέκτησαν τις σχετικές γνώσεις 
κι εκεί τις χρειάστηκαν, για να περιποιηθούν τραύματα συμπολεμιστών τους.  

Απέναντι σελίδα: O Aχιλλέας επιδένει 
με επιδεξιότητα τον αριστερό βραχίονα 

του Πατρόκλου με έναν διπλό κατάλευκο 
επίδεσμο, αφού προηγουμένως απομάκρυνε 

το βέλος από την πληγή. O Πάτροκλος, ενώ 
βοηθά με το δεξί του χέρι τον επιστήθιο φίλο 

του, αποστρέφει το πρόσωπο και σφίγγει 
τα δόντια, υποφέροντας από τον πόνο. 

Ερυθρόμορφη κύλικα του Ζωγράφου  
του Σωσία, περ. 510-500 π.X.  
(Παλαιό Μουσείο, Bερολίνο). 

«Ο τρώσας και ιάσεται»
Ο Αχιλλέας θεράπευσε τον Τήλεφο, τον οποίο είχε πληγώσει λίγο πριν στο 
μηρό, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη πυώδους έλκους. Καθώς το μαντείο 
χρησμοδότησε πως μόνο το όπλο που προκάλεσε το τραύμα θα μπορούσε να 
τον θεραπεύσει (εξ ου το διάσημο «ο τρώσας και ιάσεται»), ο Τήλεφος απή-
γαγε τον γιο του Αγαμέμνονα Ορέστη για να αναγκάσει τον Αχιλλέα να τον 
θεραπεύσει. Εκείνος έξυσε ρινίσματα από το δόρυ του και το διαπυημένο 
τραύμα του βασιλιά της Μυσίας θεραπεύτηκε. Σήμερα είναι γνωστό ότι τα 
ρινίσματα χαλκού δημιουργούν στατικό ηλεκτρισμό στην επιφάνεια μιας 
πληγής, με αποτέλεσμα να σκοτώνουν τα βακτήρια. 

Στην εικόνα, ο Aχιλλέας (αριστερά) θεραπεύει με ρινίσματα χαλκού 
από το δόρυ του τον τραυματισμένο μηρό του Tήλεφου, ο οποίος κάθεται 
σε σκαμνί. Λεπτομέρεια διακοσμητικού ανάγλυφου από την «οικία του 
Τήλεφου» στο Herculaneum (1ος αι. πΧ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μου-
σείο, Νάπολη).
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Αναφέρεται, για παράδειγμα, ο Αχιλλέας, ο οποίος είχε μάθει αρκετά ήπια φάρμακα από τον 
Kένταυρο Xείρωνα και περιέθαλψε τον τραυματισμένο φίλο του Πάτροκλο.

Ο Σθένελος περιέθαλψε τον φίλο και συμπολεμιστή του Διομήδη (E 108-112), τραβώντας από 
τον ώμο του το βέλος του Λυκάονα που τον είχε τραυματίσει. 

Τέλος, ο Πάτροκλος περιποιήθηκε τον πληγωμένο Ευρύπυλο, αφαιρώντας με μαχαίρι από το 
μηρό του το βέλος, πλένοντας την πληγή με ζεστό νερό και τοποθετώντας 
πάνω της μια παυσίπονη πικρή ρίζα (Λ 846). 

Το φυτό αυτό ταυτίζεται με την Αχιλλέα (Αχίλ-
λεια η χιλιόφυλλος, γνωστή και ως αγρια-
ψιθιά ή πέλινο) ή την Αριστολοχία (γνωστή 
και ως δρακόχορτο ή λεμονόχορτο), που 
χρησίμευαν ως αναλγητικά στην αρχαι-
ότητα. 

Σε άλλη ραψωδία, εμφανίζεται να 
απλώνει πάνω από την πληγή του Eυρύ-
πυλου φάρμακα για να τον απαλλάξει από 
τους «μαύρους πόνους» (Ο 394).

Όταν, όμως, οι ήρωες του Τρωικού Πολέ-
μου δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μόνοι 
τους τραυματισμούς που συμβαίνουν κατά τη 
διάρκεια της μάχης (Λ 397), προσφεύγουν στη 
συνδρομή εκείνων που έχουν ειδικές ιατρικές 
γνώσεις (Ε 111 – Λ 828 – Ν 598).  

Υπάρχουν, όμως, και «επαγγελματί-
ες» ιατροί, με κυριότερους τους γιους του 
Aσκληπιού Mαχάονα και Ποδαλείριο, που 
θρυλούνται ως οι πρώτοι στρατιωτικοί 
ιατροί και χειρουργοί. 

Όμως αυτοί δεν ήταν οι μόνοι. Το ότι υπήρχαν 
πολλοί ιατροί προκύπτει από δύο στίχους της Ιλιάδας. 

Στον πρώτο (Ν 213) αναφέρεται ότι ο Ιδομενέας 
«επέτειλεν ιητροίς» στον πληθυντικό και στον δεύτε-
ρο (Π 28) ότι τις πληγές του Αγαμέμνονα, του Οδυσ-
σέα και του Eυρύπυλου προσπαθούσαν να θεραπεύ-
σουν πολλοί ιατροί.

Μαχάων – Ποδαλείριος
Οι δύο φημισμένοι ιατροί («αγαθοί ιητήρες») δεν είναι απλώς ιατροί–«δημιουργοί»· συμμετέχουν, 
στην Τρωική Εκστρατεία ως ηγεμόνες τριών θεσσαλικών πόλεων, της ιπποτρόφου Τρίκκης, της 
βραχώδους Ιθώμης και της Οιχαλίας, και ήταν επικεφαλής 30 πλοίων (Β 729-733). Στο επικό 
ποίημα του Αρκτίνου Ιλίου Πέρσις, μαθαίνουμε ότι «τον Μαχάονα μόνον χειρουργείν εθέλου-
σι τον γαρ Ποδαλείριον διαιτάσθαι φασί τας νόσους» – ότι, δηλαδή, ο Ποδαλείριος ήταν προ-
στάτης της «επιμελουμένης τα εσωτερικά νοσήματα» Ιατρικής (της σημερινής Παθολογίας), 
ενώ ο ο Μαχάων ήταν προστάτης της σημερινής Χειρουργικής.

 Ο μύθος αναφέρει ότι ο Μαχάων, που διδάχτηκε την τέχνη από τον πατέρα του Ασκλη-
πιό (Δ194-195), ήταν ένας από τους μνηστήρες της ωραίας Eλένης, τέταρτος νικητής στους 
ταφικούς αγώνες που έγιναν προς τιμήν του Πατρόκλου και ένας από τους Aχαιούς που 
μπήκαν στον Δούρειο Ίππο. O Mαχάων σκοτώθηκε –μεταξύ άλλων Aχαιών– από τη βασί-
λισσα των Aμαζόνων Πενθεσίλεια ή –κατ’ άλλους– από τον Eυρύπυλο.

Αγάλματα του Μαχάονα και του Ποδαλείριου 
(Μουσείο Αρχαίας Μεσσήνης) 

O Aσκληπιός με τους δύο γιους 
του, τον Ποδαλείριο και τον 
Mαχάονα, και τις τρεις κόρες 
του. O Mαχάων στο αριστερό 
του χέρι κρατά χειρουργικό 
εργαλείο. Λεπτομέρεια από 
μαρμάρινο αναθηματικό 
ανάγλυφο, 360 π.X. (Eθνικό 
Aρχαιολογικό Mουσείο, Aθήνα). 

Σχεδιαστική αποτύπωση της παράστασης έκτυπου 
από δακτυλιόλιθο που εικονίζει τον Μαχάονα 
να φροντίζει το πληγωμένο πόδι του Μενέλαου 
(Αρχαιολογική Συλλογή, Βερολίνο). 
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Ο Μαχάων, που αποκαλείται από τον Όμηρο ισόθεος και ήρωας (Δ 212 και Δ 200), ανταποκρι-
νόμενος σε πρόσκληση του Aγαμέμνονα (Δ 193), θεραπεύει τον τραυματισθέντα από τον Πάνδαρο 
Μενέλαο (Δ 210-219), αποσπώντας το βέλος που τον πλήγωσε, ρουφώντας το αίμα και τοποθετώ-
ντας πάνω στην πληγή καταπραϋντική αλοιφή.

Ο Μαχάων αρίστευε στη μάχη (Λ 506 και 598) όταν τον προσκάλεσαν να θεραπεύσει τον Μενέ-
λαο. Επίσης, τραυματίζεται ο ίδιος στον ώμο (Δ 506) από βέλος του Aλέξανδρου (Πάρη). Ακόμη, ο 
Πάτροκλος αποκαλεί τον Mαχάονα «αρχηγό των στρατιωτών» (Λ 651), ενώ στη συνέχεια ο Ευρύ-
πυλος, μιλώντας στον Πάτροκλο, αναφέρει πως ούτε ο Ποδαλείριος μπορεί να τον θεραπεύσει, για-
τί εκείνη τη στιγμή «υπομένει την πεισματώδη μάχη στην πεδιάδα των Tρώων» (Λ 829).

Όταν τραυματίστηκε ο Mαχάων, οι Aχαιοί θορυβήθηκαν (Λ 509-510) μήπως πεθάνει. Γι’ αυτό, ο 
Iδομενέας κάλεσε τον Nέστορα να τον μεταφέρει επειγόντως στα πλοία (Λ 513), ενώ γεμάτος αγω-
νία εμφανίζεται και ο Αχιλλέας (Λ 613), βλέποντας το άρμα που μετέφερε τον πληγωμένο Μαχάονα.

Για τη ζωή τους μετά την Tρωική Eκστρατεία υπάρχουν διάφοροι μύθοι. 
Ξέρουμε ότι ορισμένοι Ρωμαίοι ποιητές αποκαλούσαν την Iατρική «μαχαονική τέχνη» και 

τους ιατρούς «μαχάονες». Στη Μικρή Ιλιάδα, ο Μαχάων εμφανίζεται να θεραπεύει τον Φιλοκτή-
τη. Κατά τον Διονύσιο, απομάκρυνε από την πληγή του τη σαπισμένη σαρ-
κα, την ξέπλυνε με κρασί και τοποθέτησε πάνω της βότανο. Ο Aπολλόδω-
ρος, βέβαια, υποστηρίζει ότι ο Φιλοκτήτης θεραπεύτηκε από τον Ποδαλείριο, 
προσπαθώντας να συμβιβάσει το μύθο του Φιλοκτήτη με εκείνον που θέλει 
τον Mαχάονα να σκοτώνεται από την Πενθεσίλεια. 

Ο Μαχάων, σύμφωνα με ορισμένους μύθους, έζησε μετά τον Tρωικό 
Πόλεμο στη Μεσσηνία, κοντά στον σοφό Νέστορα, και σκοτώθηκε από τον 
Ευρύπυλο, γιο του Τήλεφου. Kατ’ άλλους, ο Nέστωρ μετέφερε από την Tροία 
τα οστά του στη Γερήνια και τα φύλαξε. Στην περιοχή ιδρύθηκε ιερό προς 
τιμήν του.

O Mαχάων λατρεύτηκε, επίσης, στην Eπίδαυρο –όπου, σύμφωνα με επι-
γραφές, συμμετείχε μαζί με τον πατέρα του σε θεραπείες ασθενών–, στην 
Tροιζήνα, στην Hραία και τις Φαρές της Mεσσηνίας, στην Aθήνα, στην Tρίκ-
κη και στην Kω.

Ο Ποδαλείριος ήταν, επίσης, ένας από τους μνηστήρες της Eλένης. Mετά 
από την άλωση της Τροίας, κατέληξε στην ακτή της Καρίας – ακολουθώ-
ντας δελφικό χρησμό, σύμφωνα με ένα μύθο, ή ναυαγώντας, σύμφωνα με μια 
παραλλαγή του. Εκεί περιπλανήθηκε αρκετά αλλά, με τη βοήθεια του γιδο-
βοσκού Bύβασσου, έφτασε στον βασιλιά Δαμαιθό και θεράπευσε με φλεβο-
τομία τη θυγατέρα του Σύρνα. Ο βασιλιάς τον έκανε γαμπρό και διάδοχό του 
κι εκείνος έχτισε προς τιμήν της συζύγου του την πόλη Σύρνο.

Άλλος μύθος αναφέρει ότι ο Ποδαλείριος εξώκειλε στη χώρα των Δαυνίων 
(Iταλία). Εκεί τιμήθηκε με θείες τιμές ως ιατρός. Μάλιστα ο Στράβων αναφέ-
ρει ότι στην περιοχή αυτή υπήρχε τάφος του Ποδαλείριου.

Mετά το θάνατό του, και ο Ποδαλείριος λατρεύτηκε ως θεός, σε συνδυα-
σμό με τον Aσκληπιό. Iερά του υπήρχαν στη νοτιοδυτική Mικρά Aσία, στην 
Tρίκκη, στην Kω, στη Nότια Iταλία κ.α.

Παιήων
Ήταν ο ιατρός των Ολύμπιων θεών και ο Όμηρος σημειώνει –δύο φορές, μάλιστα– ότι δεν ήταν θνη-
τός. Όταν ο Άδης πληγώθηκε από τον Ηρακλή, προσέφυγε στον Παιήονα για να τον θεραπεύσει (Ε 
401). Αργότερα, ο Παιήων θα θεραπεύσει και τον Άρη (Ε 899-901), χρησιμοποιώντας παυσίπο-
να («οδυνήφατα») φάρμακα. Στην Oδύσσεια, εμφανίζεται να έχει σχέσεις με την Αίγυπτο (δ 229).

Κένταυρος Χείρων
Κοντά σ’ αυτόν μαθήτευσαν σχεδόν όλοι οι ήρωες των ομηρικών επών: ο Αχιλλέας (Λ 830-832), ο 
Διομήδης, ο Οδυσσέας, ο Πάτροκλος, ο Ασκληπιός (Δ 218-9). Στο βιβλίο του Χείρωνος Υποθήκαι, ο 
Ησίοδος τον αναφέρει ως ιατρό, ενώ ο Πλούταρχος σημειώνει: «Ο σοφότερος Χείρων μουσικής τε 
ων και δικαιοσύνης και ιατρικής διδάσκαλος».

Στα ομηρικά έπη αναφέρεται, επιπλέον, ότι ανακάλυψε τις ιαματικές ιδιότητες των βοτάνων – ορι-
σμένα από αυτά χρησιμοποιούνται και σήμερα, κάποια μάλιστα ονομάζονται και σήμερα κενταύρει-
ες! Ο μύθος αυτός σχετίζεται με τον πλούτο των θεραπευτικών βοτάνων που φύονται στο Πήλιο. Οι 
Κένταυροι γνωρίζουν τις ιδιότητες των φυτών, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φάρμακα και 
κατέχουν την τέχνη της θεραπείας. Με την πάροδο του χρόνου, η ικανότητα αυτή κατέστη προνό-
μιο του Χείρωνα. Η θεραπευτική του δεινότητα φανερώνεται και από το όνομά του: γιος του Κρό-
νου και της Φιλλύρας, η οποία έδωσε το όνομά της στο άνθος που χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα στην 
ελληνική Ιατρική, το δε όνομά του δηλώνει το χέρι - χειρ > Χείρων – και μάλιστα το θαυματουργό.

‘Αγαλμα του Ποδαλείριου, 
γιου του Ασκληπιού, από τις 
μεγάλες θέρμες του Δίου 
(περ. 200 μ.Χ., Αρχαιολογικό 
Μουσείο Δίου)

Eugéne Delacroix, «Η εκπαίδευση του 
Αχιλλέα», 1862 (Μουσείο Jean Paul 
Getty, Λος Άντζελες)

Ο Κένταυρος Χείρων εκπαιδεύει τον Αχιλλέα 
(1ος αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,  
Νάπολη). 
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Ασκληπιός
Ήταν γιος του Απόλλωνα και της Κορωνίδας, κόρης του Θεσσαλού ηγεμόνα Φλεγύα. Γεννήθηκε 
στην Τρίκκη της Θεσσαλίας –εκεί όπου έχει εντοπιστεί το αρχαιότερο Aσκληπιείο– και πιθανόν 
ήταν και ο ίδιος βασιλιάς της περιοχής. Η γέννησή του από πατέρα θεό και μητέρα θνητή δηλώνει 
ότι η Ιατρική συνδύαζε στα χρόνια της μυθοποίησής του το κοσμικό με το υπερβατικό στοιχείο, την 
τέχνη με την πίστη. Σύμφωνα με τον Όμηρο, υπήρξε ο καλύτερος μαθητής του Κένταυρου (Δ 218). 
Στη μαθητεία του Ασκληπιού δίπλα στον Χείρωνα αναφέρεται και ο Πίνδαρος. 

Ο Ασκληπιός στα ομηρικά έπη δεν είναι ακόμη θεοποιημένος. Εμφανίζεται ως ήρωας και κυρίως 
ως «αμύμων ιητήρ» (Δ 194), δηλαδή ως άριστος και εξέχων ιατρός. Θεοποιήθηκε κατά το τέλος 

του 6ου αι. π.Χ. και για πρώτη φορά αναφέρεται ως θεός από τον ποιητή Αρκτίνο. Στην Αθή-
να, τη λατρεία του Aσκληπιού εισήγαγε ο Σοφοκλής, το 420 π.Χ. Έκτοτε, όλοι τον αναφέρουν 

ως θεό, όπως ο Ξενοφών, ο Πλάτων, ο Γαληνός κ.ά. 
Σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα, θεράπευε τους ασθενείς «διά τομής, καυσίματος, βοτάνων, 

διαίτης, καθαρισμού, εμπλάστρων και επωδών, κατά χρείαν». Ο Ασκληπιός είχε, σύμφωνα με τον 
Όμηρο, δύο γιους, τον Μαχάονα και τον Ποδαλείριο (άλλες πηγές αναφέρουν επίσης τον Τελε-

σφόρο, τον Αλεξήνορα κ.ά.), και τρεις κόρες, την Υγεία, την Πανάκεια και την Ιασώ. Τα ονόματα 
των παιδιών του συμβόλιζαν τις ιατρικές του ικανότητες.

Μελάμπους
Ο Όμηρος αναφέρει τους απογόνους του Μελάμποδα, μνημονεύοντάς τους ως φημισμένους 
μάντεις και ιατρούς (ο 225). Ένας απ’ αυτούς ήταν και ο Αμφιάραος (δισέγγονος του Μελάμπο-
δα), ο οποίος λατρευόταν στον Ωρωπό.

Ο Μελάμπους, σύμφωνα με τη μεθομηρική μυθολογική παράδοση (Ηρόδοτος, Ίστορ. Β, 49), 
ήταν γενάρχης ολόκληρου «μαντικού γένους», των Μελαμποδιδών, και διέσωσε τη διονυσιακή 
θρησκεία. «Μάντης ων, και διά φαρμάκων και καθαρμών θεραπείαν πρώτος ευρηκώς» (Απολ-
λόδωρος), θεράπευσε από τη μανία τους τις κόρες του 

Προίτου, τις Προιτίδες. Αυτές έκαναν το 
λάθος να περιγελάσουν το ξόανο της Ήρας, 
η οποία τους ενέβαλε γι’ αυτό δαιμονική 
τρέλα (μανία). Στη θεραπεία των Προιτί-
δων, ο Μελάμπους χρησιμοποίησε το φυτό 
Ελλέβορος ο μέλας. Πρώτος, επίσης, χρη-
σιμοποίησε το σίδηρο, το χαλκό, τη σκύλ-
λα και το θαλάσσιο ύδωρ για να θεραπεύ-
σει τους πάσχοντες της εποχής του.

Άγαλμα του Ασκληπιού από το 
ιερό του στην Επίδαυρο (Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)

Ο Αμφιάραος, δισέγγονος του Μελάμποδα, 
φροντίζει το χέρι του αναθέτη. 

Λεπτομέρεια αναθηματικού ανάγλυφου 
του 4ου αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο, Αθήνα). 

Μελάμπους: ο πρώτος ψυχοθεραπευτής!
Αρκετοί επιστήμονες έχουν υποστηρίξει ότι η θεραπεία των Προιτίδων από τον Μελάμποδα μας 
παραπέμπει χρονικά στον 14ο αι. π. Χ. και αποτελεί ένδειξη θεραπείες νοσημάτων ψυχογενούς 
αιτιολογίας. Γι’ αυτό ο Μελάμπους θεωρείται ο αρχαιότατος ψυχοθεραπευτής. 

Κατά τον Θεόφραστο, ο Ελλέβορος ο μέλας (ή μελαμπόδιον ή στερογιάννι), με τον οποίο ο 
Μελάμπους θεράπευσε τις Προιτίδες, θεωρούνταν πολύ τοξικός και είχε ναρκωτική επίδραση 
στους βοτανοσυλλέκτες που τον συνέλεγαν. Για να την εξουδετερώσουν, οι συλλέ-
κτες έτρωγαν σκόρδο, έπιναν ανέρωτο κρασί, προσεύχονταν στον Απόλλωνα 
και στον Ασκληπιό, και παρακολουθούσαν το πέταγμα του αετού, που ήταν 
το πουλί-προστάτης του φυτού.

Ο Ελλέβορος θεωρούνταν, επίσης, αιτία παραφροσύνης ή οξείας μανί-
ας, αλλά και μέσο θεραπείας της. Επίσης, χρησιμοποιούνταν ως αναλγητι-
κό, διουρητικό, καθαρτικό, εμετικό, σε αρθριτικά και, εξωτερικά, κατά της 
νευραλγίας. Μετά τον Ιπποκράτη, κυριαρχεί στη θεραπεία της μανίας.

Ο συνδυασμός Ελλέβορου και Μελάμποδα εμφανίζεται τον 4ο αι. π.Χ. 
από τον Θεόφραστο, ο οποίος τονίζει: «Καλούσι δε τον μέλανα τινές 
έκτομον μελαμπόδιον, ως εκείνου [σσ. του Μελάμποδα]  πρώτον ταμό-
ντος και ανευρόντος». Ανάλογες είναι οι μαρτυρίες του Διοσκουρίδη, 
του Πλινίου, ο οποίος γράφει ότι ο Μελάμπους θεράπευσε τις Προιτί-
δες δίνοντάς τους να πιουν γάλα αιγών που είχαν φάει Eλλέβορο, κ.ά

Η σχετική βιβλιογραφία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής: 
1.  Γ. Α. Τσουκαντάς, Ο ιατρομάντης Μελάμπους και το ψυχοσύ-

μπλεγμα του Ίφικλου. Η ψυχανάλυση στους Προϊστορικούς χρό-
νους, Αθήνα 1955.

2.  «Μελάμπους: ένας ψυχίατρος πριν την ψυχιατρική, (Παύλος Ντα-
φούλης/Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φίλιππος Γκουρτζής/Πανεπιστήμιο 
Πατρών, Κωνσταντίνος Τρομπούκης/Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μελά-
μπους και Φρόιντ, Λ. Δημητρίου, Χαλκίδα, 1971. 

3.  «Η Ψυχοκαθαρτική Μέθοδος της ατεκνίας του Ιφίκλου από τον 
Μελάμποδα», με τη συνεργασία του καθηγητού του Πανεπιστημίου 
Δ. Κουρέτα. Περιοδικό Πλάτων, έτος Ζ, τεύχ. Β/1955 και Ελληνική 
Ιατρική, τόμ. 24, 11ον, Θεσσαλονίκη. 

4.  «Ο Πρώτος Έλλην ψυχοσωματιστής ιατρός». Ανακοίνωση στην 
Ιατροχειρουργική Εταιρεία Αθηνών, 6/2/1957. Ανάτυπον εκ των 
πρακτικών της Εταιρείας «Ψυχιατρικαί και ψυχαναλυτικαί μέθο-
δοι στην Προϊστορία». Ανακοίνωση στην Ιατρική Εταιρεία Ι. Κ. 
Α. Αθήνα, 1961.

παραπέμπει χρονικά στον 14ο αι. π. Χ. και αποτελεί ένδειξη θεραπείες νοσημάτων ψυχογενούς 
αιτιολογίας. Γι’ αυτό ο Μελάμπους θεωρείται ο αρχαιότατος ψυχοθεραπευτής. 

Κατά τον Θεόφραστο, ο Ελλέβορος ο μέλας (ή μελαμπόδιον ή στερογιάννι), με τον οποίο ο 
Μελάμπους θεράπευσε τις Προιτίδες, θεωρούνταν πολύ τοξικός και είχε ναρκωτική επίδραση 
στους βοτανοσυλλέκτες που τον συνέλεγαν. Για να την εξουδετερώσουν, οι συλλέ-
κτες έτρωγαν σκόρδο, έπιναν ανέρωτο κρασί, προσεύχονταν στον Απόλλωνα 
και στον Ασκληπιό, και παρακολουθούσαν το πέταγμα του αετού, που ήταν 

Ο Ελλέβορος θεωρούνταν, επίσης, αιτία παραφροσύνης ή οξείας μανί-
ας, αλλά και μέσο θεραπείας της. Επίσης, χρησιμοποιούνταν ως αναλγητι-
κό, διουρητικό, καθαρτικό, εμετικό, σε αρθριτικά και, εξωτερικά, κατά της 

φούλης/Πανεπιστήμιο Κρήτης, Φίλιππος Γκουρτζής/Πανεπιστήμιο 
Μελά-

«Η Ψυχοκαθαρτική Μέθοδος της ατεκνίας του Ιφίκλου από τον 
Μελάμποδα», με τη συνεργασία του καθηγητού του Πανεπιστημίου 

Οι κόρες του Προίτου. Διακοσμητικό 
πλακίδιο, β’ μισό 7ου αι. π.Χ. 

(Μητροπολητικό Μουσείο Τέχνης,  
Νέα Υόρκη).
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Οι παθολογικές καταστάσεις  
που περιγράφει ο Όμηρος
Τα έργα του Ομήρου βρίθουν από πολεμικές περιγραφές τραυμάτων και καταγμάτων. Η Ιλιάδα 
περιέχει 141 διαφορετικές περιγραφές τραυμάτων και κακώσεων που οφείλονται στα όπλα της επο-
χής – πράγμα λογικό, μιας και είναι πολεμικό έπος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τραύματα της κεφα-
λής, του τραχήλου, των άκρων, του θώρακα, των εσωτερικών οργάνων –που, μάλιστα, χαρακτηρίζονται 
ιδιαίτερα επικίνδυνα–, για κατάγματα του μηριαίου, της κνήμης, των οστών της κεφαλής. Τα τραύμα-
τα διακρίνονταν σε επιπόλαια ή βαθιά και σε επικίνδυνα ή μη (όπως, π.χ. των άκρων).

Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται και σε ψυχικές διαταραχές (παραληρήματα, κρίσεις άγριας τρέ-
λας ή μελαγχολίας, μανία), οι οποίες αποδίδονται στους θεούς – αλλά όχι μόνο. Ο πολεμικός παρο-
ξυσμός του Διομήδη κατά τον Πάνδαρο είναι έργο θεού (Ε 185). Επίσης, η Ελένη θεωρεί πως η 
Αφροδίτη την έκανε τρελή και εγκατέλειψε την πατρίδα, την κόρη και τον άντρα της (δ 260-3), ενώ 
ο Αγαμέμνονας μιλά για τύφλα που είναι παιδί του Δία (T 86-91).

Ο Όμηρος, όπως ήδη σημειώθηκε, αναφέρεται και στη μεγάλη επιδημία που έπληξε το στρα-
τό των Αχαιών κατά την πολιορκία της Τροίας (A 10). H φύση της δεν διευκρινίζεται – πάντως 
δεν πρόκειται για λοιμό. Σύμφωνα με την Iλιάδα, για την αντιμετώπισή της οι Aχαιοί ξεπλύθη-
καν, ρίχνοντας τη βρομιά στο ακρογιάλι, και έκαναν πλούσιες θυσίες από ταύρους στον Aπόλλω-
να (Α 313).

Eνδιαφέρουσα είναι και η περιπέτεια του Φιλοκτήτη, με τον οποίο ασχολήθηκε και ο Σοφο-
κλής στο ομώνυμο έργο του. Ο Φιλοκτήτης είχε μείνει στη Λήμνο, γιατί τον είχε δαγκώσει ένα φίδι 
στη δεξιά κνήμη, όταν προσπάθησε να θυσιάσει στο βωμό της Αθηνάς που υπήρχε στο νησί. Λόγω 
της αφόρητης δυσοσμίας του τραύματος που πυορροούσε (είχε μάλλον επιμολυνθεί από αναερό-
βια βακτήρια), οι σύντροφοί του τον εγκατέλειψαν. Ο Φιλοκτήτης, όμως, είχε το τόξο του Ηρακλή, 
το οποίο ήταν απαραίτητο για την κατάληψη της Τροίας. Xρειάστηκε, λοιπόν, να τον επιστρατεύ-
σουν οι πολιορκητές και να θεραπεύσει ο Μαχάων –με θεϊκή βοήθεια– τη δεκαετή πληγή του για 
να καταληφθεί η Tροία.

Το θεραπευτικό οπλοστάσιο 
των ομηρικών ιατρών
H ομηρική Ιατρική περιοριζόταν κατά κύριο λόγο στην 
αντιμετώπιση εξωτερικών κακώσεων ή τραυμάτων, 
δηλαδή στις απλούστερες χειρουργικές επεμβάσεις. Για τον 
Μαχάονα, αναφέρεται ότι ήταν ικανός «ιούς τ’ εκτάμνειν, 
επί τ’ ήπια φάρμακα πάσσειν» (Λ 515).

Σχετική με αυτό είναι και η παρατήρηση του Σενέκα, 
σύμφωνα με την οποία η Iατρική τα χρόνια εκείνα ήταν 
γνώση λίγων βοτάνων, με τα οποία σταματά η αιμορραγία 
και επουλώνονται οι πληγές. Αλλά και ο Κέλσος αναφέρει 
ότι στον Όμηρο ανευρίσκονται ίχνη εξάσκησης μόνο της 
εξωτερικής ή χειρουργικής Iατρικής και όχι της εσωτερι-
κής (παρότι έχει υποστηριχθεί και αυτή η άποψη).

Ο Όμηρος αναφέρεται και στον τρόπο με τον οποίο 
γινόταν η περιποίηση και η επίδεση των τραυμά-
των: Απομάκρυναν πρώτα την αιχμή του δόρατος ή του 
βέλους, στη συνέχεια καθάριζαν την πληγή, την έκαναν να 
αιμορροήσει ή ρουφούσαν το μολυσμένο αίμα, την έπλε-
ναν με άφθονο χλιαρό νερό, έβαζαν πάνω της καταπρα-
ϋντικά βότανα, φρόντιζαν να σταματήσουν την αιμορρα-
γία, πρόσθεταν (όπου χρειαζόταν) φύλλα δένδρων, σκό-
νες ή άλλα σκευάσματα με στυπτικές ιδιότητες και έδεναν 
το τραυματισμένο μέλος σταματώντας την αιμορραγία (π.χ. 
Λ 828-832).

Σε, ό,τι αφορά τα φάρμακα, ο Όμηρος αναφέρει ότι οι 
ιατροί γνώριζαν πολλά «φάρμακα», χωρίς ωστόσο να δίνει 

Εξαιρετικές είναι και ορισμένες ανατομικές περιγραφές του Ομήρου, όπως αυτή (Ε 305) που 
αναφέρει ότι ο Διομήδης χτύπησε τον Aινεία στο σημείο όπου στρέφεται ο μηρός μέσα στο ισχίο και 
λέγεται κοτύλη. Eπίσης, πολλά σημεία του ανθρώπινου σώματος αποδίδονται με τη σύγχρονή τους 
ονομασία, όπως ισχίο, αυχένας, γλουτός, κύστη (ουροδόχος), ινιακό οστό, ήπαρ, τένοντες, μέτωπο, 
φλέβα, αιδοίο, ομφαλός, κρόταφος, έντερα, πνεύμονας κ.ά.

O Eρμής ως ψυχοπομπός 
επιστατεί την απομάκρυνση 
του νεκρού Σαρπηδόνα 
από το πεδίο της μάχης από 
τον Ύπνο και τον Θάνατο. 
Διακρίνονται το αίμα και 
τα τραύματα στο αριστερό 
ημιθωράκιο (καρδιά), στη 
δεξιά κάτω κοιλιά (κοιλιακή 
αρτηρία) και στον δεξιό 
μηρό (μηριαία αρτηρία). 
Ερυθρόμορφος κρατήρας, 
510 π.X. (Mητροπολιτικό 
Mουσείο Τέχνης, Nέα Yόρκη). 

O Φιλοκτήτης καθισμένος σε ένα βράχο 
της Λήμνου. Mε το αριστερό του χέρι 

ανασηκώνει το πληγωμένο του πόδι για να 
διορθώσει τον επίδεσμο που το περιτυλίγει. 

Ερυθρόμορφη λήκυθος, 430-420 π.X. 
(Mητροπολιτικό Mουσείο Τέχνης,  

Nέα Yόρκη)
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περισσότερες λεπτομέρειες. Ο όρος φάρμακο κατά κύριο λόγο ταυτιζόταν με το βότανο, που 
χρησίμευε ως θεραπευτικό μέσο κυρίως για να απαλυνθούν οι πόνοι του σώματος, ίσως 

και της ψυχής. Στον Όμηρο τα φάρμακα χαρακτηρίζονται: εσθλά (= που κάνουν καλό, 
ανακουφίζουν, δ 227-30, κ 287), ήπια (= αντιφλογιστικά, Δ 218, Λ 515, Λ 830), μητιόε-

ντα (= με πολλές χρήσεις, δ 227), οδυνήφατα (= παυσίπονα, E 401, Ε 900), ανδροφόνο 
(= που σκοτώνει τον άνθρωπο, α 261), θυμοφθόρα (= που φέρνουν θάνατο, β 329), 
λυγρά (= ανακουφιστικά, δ 230, κ 236), ουλόμενο (= καταραμένο, κ 394), πικρά  
(= στυπτικά), άχολα (= κατά της λύπης) κ.ά. Πάντως, μερικά επίθετα που χρησι-
μοποιεί ο Όμηρος για τα βότανα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ήταν γνωστή η 
επικινδυνότητά τους. Έτσι, μπορούμε να 
διακρίνουμε τα βότανα που οδηγούν 
στην ίαση και προσφέρουν ανα-
κούφιση, και τα δηλητήρια.

Ως αναισθητικά, χρησι-
μοποιούσαν κρασί, όπιο 

και μανδραγόρα.
Tέλος, για την τόνωση 

των τραυματιών, χρησι-
μοποιούσαν κρασί και άλλα 

υγρά αφεψήματα. Η Ελένη ανα-
φέρει, για παράδειγμα, ένα θαυμάσιο 
καταπραϋντικό βότανο, που όταν 
αναμειγνύεται με κρασί ελαττώ-
νει τον πόνο και το θυμό και κάνει 
να λησμονιούνται όλα τα δει-
νά (δ 220-232). Αυτό έδωσε στον 
Τηλέμαχο και τους συντρόφους 
του, για να απαλύνουν την οδύνη 
τους από την ανάμνηση του Οδυσ-
σέα. O δε Nέστωρ, απευθυνόμε-
νος προς τον τραυματισμένο Mαχάο-
να, τον καλούσε να μείνει καθισμένος 
και να πίνει μαύρο κρασί, μέχρις ότου 
η Eκαμήδη προετοιμάσει τα θερμά λου-
τρά και απομακρύνει τον αιματηρό ρύπο  
(Ξ 5-6).

Στα ομηρικά έπη αναφέρονται ακόμη και 
στοιχεία προληπτικής Ιατρικής, όπως η δια-
τήρηση του νεκρού σώματος και η καύση των νεκρών 
για αποφυγή μολύνσεων. Η επάλειψη, λόγου χάρη, 
του νεκρού σώματος του Πατρόκλου με ειδικό μύρο 
γίνεται με θεϊκή παρέμβαση της Θέτιδας για την 
πρόληψη της σήψης του. Η δε έγκαιρη καύση των 

πτωμάτων εξασφάλιζε τη στοιχειώδη άμυνα κατά της επέκτασης ενός λοιμού ή μιας επιδημίας 
(Α 52). Αναφέρεται, επίσης, η απολύμανση των κατοικιών, των χώρων ή και του περιβάλλοντος 
με διάφορα μέσα, όπως οι μεγάλες φωτιές και το θειάφι.

Στους ήρωες του Ομήρου, η ζωή και η υγεία τοποθετούνταν εξαιρετικά ψηλά. Για να προλάβουν 
την ασθένεια, που θεωρούνταν μεγάλη συμφορά, φρόντιζαν να διατηρούν γερό το 
σώμα τους με λιτή δίαιτα, σωματική άσκηση και καθαριότητα. 

Το λουτρό ήταν εξαιρετικά αγαπητό στους ήρωες της Ιλιάδας. Με αυτό, πέραν 
της καθαριότητας, επιζητούσαν να απαλλάξουν το σώμα τους από την κούραση, 
τον κάματο, τον οποίο ο Οδυσσέας ονομάζει «θυμοφθόρον». 

Η χρήση φορείων, επίσης, ήταν γνωστή στον Όμηρο. Μάλιστα, χρησιμοποιείται 
η λέξη «φοράδα» για να δηλώσει τη μεταφορά τραυματία με φορείο. Άλλοι τρόποι 
μεταφοράς τραυματιών ήταν η μεταφορά από ειδικό τραυματιοφορέα ή κάποιο 
συμπολεμιστή με άρμα και η μεταφορά με τη βοήθεια δύο ή τριών ασπίδων, οι 
οποίες, έχοντας συναρμοστεί κατάλληλα, σχημάτιζαν φορείο. 

Αναφέρεται ακόμη, για πρώτη ίσως φορά στην ιστορία της θεραπευτικής, πως ο 
τραυματίας μεταφερόταν από το πεδίο της μάχης σε σκηνές ή ξύλινα παραπήγμα-
τα που ονομάζονταν «κλισίες». Ο όρος «κλισίη» προέρχεται από την λέξη κλίνη, 
που σημαίνει σκηνή ή καλύβι από ξύλινους πασσάλους. Η όλη περιγραφή παρα-
πέμπει σε ένα είδος Σταθμού Πρώτων Βοηθειών!

O Mαχάων φροντίζει τον πληγωμένο 
Mενέλαο και του επιδένει το μηρό (αρχαίος 
δακτυλιόλιθος, Αρχείο Σ. Γερουλάνου). 

Ο Αχιλλέας σκοτώνει την Πενθεσίλεια. Σε 
αυτήν την απεικόνιση, ο ήρωας πλήττει 
τη βασίλισσα των Αμαζόνων με το δόρυ. 
Από το χτύπημα στο λαιμό αναπηδά ένας 
πίδακας αίματος, και μάλλον πρόκειται 
για τραυματισμό της δεξιάς καρωτίδας ή 
της σφαγίτιδας. Αττικός μελανόμορφος 
αμφορέας, περ. 540-530 π.Χ. Βρέθηκε 
στο Βούλτσι της Ετρουρίας και φέρει την 
υπογραφή του Εξηκία, διάσημου Αθηναίου 
αγγειογράφου του β’ μισού του 6ου αι. π.Χ. 
(Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο). 
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Η αναλγητική αγωγή στον Όμηρο
Στην Ιλιάδα, μεταξύ άλλων ιατρικών πρακτικών, αναφέρεται η χρήση φυτικών ουσι-
ών για τον κατευνασμό του άλγους. Ο Παιήων, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί φάρμα-
κα «οδυνήφατα», που «σκοτώνουν» τον πόνο, όταν θεραπεύει τον θεό Άρη. Τα βότα-
να που χρησιμοποιούνται, εκτός της επουλωτικής τους ιδιότητας, αποσκοπούν στην 
ανακούφιση από τον πόνο των τραυματιών του πολέμου. 

Εκτός από τις παυσίπονες ουσίες, χρησιμοποιούνται και ουσίες με ναρκωτικές ιδι-
ότητες, όπως είναι το «νηπενθές» (δ 219), που καταπραΰνει τη λύπη (από αρκετούς 
ταυτίζεται με το όπιο και από άλλους με τα ευφραντικά φάρμακα) και το «άχολον» 
(επίσης καταπραϋντικό) για την ανακούφιση από τους πόνους της ψυχής. Πρόκειται 
για ένα μείγμα οίνου και βοτάνου, που η Ωραία Ελένη έδωσε στον Τηλέμαχο και τους 
συντρόφους του για να απαλύνουν την οδύνη τους από την ανάμνηση του Οδυσσέα.

Πήλινο ειδώλιο θεάς που φέρει μετωπική ταινία με τρεις 
κωδύας (κάψες) από Μήκωνα υπνοφόρο, ως σημείο 

γονιμότητας ή καταπραϋντικής δράσης (τέλη 2ης χιλιετίας π.Χ., 
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου). 
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