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                                      Κεφάλαιο 6
ο
  

                                   Εμπλουτισμένο με στοιχεία από ολόκληρη την έρευνα 

  

                         Η Μεγάλη Μητέρα 
 
Τα αγαλματάκια της Μεγάλης Μητέρας από το αρχαιότερο γνωστό… 

 

          
             Φωτογραφία από: http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.donsmaps.com 

 

…την Αφροδίτη του Hohle Fels, μέχρι ένα από τα πρόσφατα (και το πλέον 

ακριβοπληρωμένο) … 

 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://www.donsmaps.com
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                     Φωτογραφία από: http://www.aboutaam.org/cycladic-figure-brings-record-price-at-christies/ 
 

…την περίφημη «εγκυμονούσα», κατασκευάζονταν επί τουλάχιστον 40.000 χρόνια 

διότι η ηλικία της Αφροδίτης του Hohle Fels κυμαίνεται μεταξύ 35.000 και 40.000 

ετών ενώ πανομοιότυπα ειδώλια νατουραλιστικής, στεατοπυγικής μορφής από την 

Μάλτα… 

         
 

… χρονολογούνται στην Τρίτη και τέταρτη χιλιετία π.Χ.    

 

Το εικονιζόμενο παραπάνω, Κυκλαδικό ειδώλιο, η «εγκυμονούσα», χρονολογείται 

στα 2.400 π.Χ. και πουλήθηκε από του Chriestie’s τον Δεκέμβριο του 2010 για 16.8 

εκατομμύρια δολάρια.  

Τα στυλιζαρισμένα Κυκλαδικά ειδώλια, (καθώς και άλλα ειδώλια αυτού του τύπου, 

όπως το εικονιζόμενο παρακάτω από την Σαρδηνία)… 
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                                Φωτογραφία από: http://www.donsmaps.com/ukrainevenus.html 

                                                Σαρδηνία,  3500 π.Χ. 
 

…αποτελούν εξελιγμένη μορφή νατουραλιστικά αποδιδόμενων ειδωλίων όπως 

αποδεικνύουν τα δυο ειδώλια των φωτογραφιών που ακολουθούν.  

 
                                Marija Gimbutas “Goddesses and Gods of Old Europe”, σ. 155  
 

Είναι και τα δυο της 6
ης

 χιλιετίας π.Χ. Το αριστερό από την Σπάρτη και το δεξιό από 

τον χώρο του Αιγαίου, αλλά άγνωστο από ποιο νησί. 
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Μέχρι πρόσφατα θεωρείτο ότι εκτός από τα ειδώλια της παλαιολιθικής περιόδου του 

διαστήματος από τις 40.000 χρόνια πριν μέχρι τις 20.000 χρόνια πριν (τα κυριότερα 

των οποίων αναφέρονται αμέσως πιο κάτω), όμοια ειδώλια κατασκευάζονταν και από  

τις 15.000 μέχρι 11.000 π.Χ. και από 7.000 μέχρι 2.200 π.Χ.  

Καθίσταται φανερό ωστόσο ότι αυτές ήταν οι περίοδοι στις οποίες ανήκαν τα 

αγαλματίδια που είχαν ανακαλυφτεί και όχι αναγκαστικά εκείνες κατά τις οποίες 

κατασκευάζονταν, διότι μια πρακτική 20.000 ετών δεν σβήνει για να εμφανιστεί 

5.000 χρόνια αργότερα μετά από νέα έμπνευση. 

Μπορούμε λοιπόν να θεωρούμε βέβαιο ότι η λατρεία της Μητέρας συνεχίζεται εδώ 

και τουλάχιστον 40.000 χρόνια αδιαλείπτως. 

 

Η επικρατούσα αντίληψη είναι ότι δεν γνωρίζουμε επακριβώς τι λατρευόταν στο 

πρόσωπο της Μητέρας, με κυριότερο όμως υποψήφιο για το αντικείμενο της λατρείας 

την γονιμότητα.  

Εκείνοι ωστόσο που παρέδιδαν την λατρεία της Μητέρας από γενιά σε γενιά, 

διηγούνταν και την ιστορία της. Τα κυκλαδικά ειδώλια κατασκευάζονταν μέχρι 

περίπου το 2.200 π.Χ. και όμοια ειδώλια τα οποία χρονολογούνται στα 1.600 π.Χ. 

είναι γνωστά από την Αίγυπτο (παρατίθεται φωτογραφία πιο κάτω) μπορεί μεν να 

μην έγινε καταγραφή της παράδοσης την εποχή εκείνη στο Αιγαίο, έγινε όμως στην 

Εγγύς Ανατολή και έτσι η ιστορία της Μητέρας υπάρχει καταγραμμένη πάνω σε 

πήλινες πινακίδες, πάπυρους, ξύλινα φέρετρα καθώς και χαραγμένη σε γρανίτη. 

 

Ας γνωρίσουμε όμως πρώτα τα παλαιολιθικά ειδώλια.   
 

Η Αφροδίτη του Hohle Fels,   Γερμανία (τουλάχιστον 35.000 ετών) 

 

                    Φωτογραφία από: http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://rokus01.files.wordpress.com 

Το αγαλματίδιο ανακαλύφτηκε το 2008 στο σπήλαιο Hohle Fels της Νοτιοδυτικής 

Γερμανίας. Είναι κατασκευασμένο από χαυλιόδοντα μαμούθ και ήταν σπασμένο σε 

κομμάτια από τα οποία έξι έχουν βρεθεί.  Λείπει ακόμα το αριστερό χέρι και ο ώμος. 

http://www.google.gr/imgres?imgurl=http://rokus01.files.wordpress.com
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Αντί για κεφάλι έχει έναν δακτύλιο ώστε να μπορεί να κρεμαστεί διότι όπως και τα 

περισσότερα από αυτά τα αγαλματίδια δεν ήταν κατασκευασμένο για να στέκεται 

όρθιο. 

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία της πρώτης σελίδας, ιδιαίτερη μέριμνα είχε ληφθεί 

ώστε να είναι ορατές λεπτομέρειες της ηβικής περιοχής της γυναικείας μορφής. 

 

Οστέινη Αφροδίτη του Kostenki,  Ρωσία (περίπου 30.000 π.Χ.) 

 

    
 

         Φωτογραφία από: http://www.ancient-wisdom.co.uk                 http://www.proza.ru/2010/12/22/1281 

 

http://www.ancient-wisdom.co.uk/
http://www.proza.ru/2010/12/22/1281
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Το αγαλματίδιο αυτό, το οποίο προέρχεται από την ρωσική θέση Kostenki, είναι 

κατασκευασμένο από οστό μαμούθ, έχει ύψος 10,2 εκατοστά και η ιδιαιτερότητά του 

έγκειται στο γεγονός ότι δίνει την εντύπωση πως o καλλιτέχνης θέλησε να 

παρουσιάσει μια υπαρκτή γυναικεία μορφή, χωρίς δηλαδή τις αφύσικες υπερβολές 

στον τονισμό του στήθους και των γλουτών. 

Ιδιαίτερη σημασία παρουσιάζει το γεγονός ότι η γυναίκα φοράει καλύπτρα στο 

κεφάλι καθώς και κάποιες πλεκτές ταινίες οι οποίες αγκαλιάζουν το σώμα της, όπως 

δείχνει η φωτογραφία του πίσω μέρους του ειδωλίου...   
                  

 
Φωτογραφία από: http://www.hort.purdue.edu/newcrop/history/lecture02/r_2-1.html 

…και, όπως θα φανεί αργότερα από την παρουσίαση λίθινου αγαλματίδιου από την 

ίδια θέση, κατέληγαν εν είδη χειροπεδών στους καρπούς της γυναίκας.   
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Η Αφροδίτη του Montpazier, Γαλλία (περίπου 30.000 π.Χ.) 

 

     
  Φωτογραφία από: http://www.allposters.co.uk           Φωτογραφία από: https://picasaweb.google.com 

 

Βρέθηκε το 1970 σε ένα πρόσφατα οργωμένο χωράφι. Eίναι κατασκευασμένο από 

στεατίτη και έχει ύψος 5,5 εκατοστά. Απεικονίζει γυναίκα έτοιμη να γεννήσει. Ο 

καλλιτέχνης έχει τονίσει υπερβολικά την κοιλιακή χώρα, τα οπίσθια, και φρόντισε να 

είναι εμφανής ο κόλπος της γυναικείας φιγούρας. 

 

Η εμμονή να γίνεται ειδική αναφορά και να τονίζεται ιδιαίτερα το αιδοίο της 

Μητέρας πέρασε ανέπαφη μέσα από δεκάδες χιλιετίες και έτσι την συναντάμε στις 

αναφορές που γίνονται στο αιδοίο της ιστορικής πλέον Αφροδίτης. 

Ο Ησίοδος γράφει για την Αφροδίτη: 
 

ηδέ φιλομμειδέα, ότι μηδέων εξεφαάνθη. (Θεογονία 200) 
 

Μήδεα καλούνται τα γεννητικά όργανα: «και της αρέσουν τα αιδοία γιατί από τα αιδοία 

αναφάνηκε» Ο Ησίοδος παίζει λίγο με τις λέξεις εδώ αλλά ο στίχος δεν μπορεί να 

αποδοθεί ως «και της αρέσουν τα μειδιάματα γιατί από τα αιδοία αναφάνηκε». Αφενός 

δεν θα είχε νόημα και αφετέρου δεν συμβαδίζει με την ιστορία της Μητέρας - θεάς 

του έρωτα. 

 

Στον Σουμερικό μύθο “Ντουμούζι και Ινάννα”, η Ινάννα (η Σουμέρια Αφροδίτη) 

συνθέτει ένα τραγούδι για το αιδοίο της: 
 

[Συνθέτει ] ένα τραγούδι για το αιδοίο της. (στήλη ii, 17) 

      …. 

Όσο για μένα, το αιδοίο μου είναι ένα . . .. λοφίσκος, - για μένα, 

http://www.allposters.co.uk/
https://picasaweb.google.com/
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Εγώ, η κόρη, ποιος θα είναι εκείνος που θα το οργώσει; 

Το αιδοίο μου είναι . . . . υγρό έδαφος για μένα, 

Εγώ, η βασίλισσα, ποιος θα τοποθετήσει εκεί το βόδι;* (ox) 

Κυρία, ο βασιλιάς θα σου το οργώσει, 

Ο Ντουμούζι, ο βασιλιάς, θα σου το οργώσει, 

“Όργωσε το αιδοίο μου, αγαπημένε μου.”(στήλη ii, 24-31) 
 

*Βόδι, συνηθέστερα «Ταύρος», αποκαλείται ο εραστής θεός. 

 

Αφροδίτη του Dolni Vestonice, Τσεχία (29.000 με 25.000 π.Χ.) 
 

 
        Φωτογραφία από: http://uk.ask.com/wiki/Venus_of_Doln%C3%AD_V%C4%9Bstonice 

 

Το αγαλματίδιο αυτό αποτελεί το αρχαιότερο κεραμικό αντικείμενο ψημένο στη 

φωτιά. Ανακαλύφτηκε το 1925 σε ένα στρώμα στάχτης.  Έχει ύψος 11.1 εκατοστά. 
Όπως θα παρατηρήσατε υπάρχουν δυο σχισμές για τα μάτια αλλά όχι για το στόμα και δεν 

διαθέτει χέρια, τουλάχιστον από τον αγκώνα και κάτω. 
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Η Αφροδίτη του Willendorf, Αυστρία (περίπου 25.000 π.Χ.) 

 

 
                      Φωτογραφία από: http://www.donsmaps.com/willendorf.html 

 

http://www.donsmaps.com/willendorf.html
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Η Αφροδίτη του Willendorf, το πλέον φημισμένο αγαλματίδιο όλων, όταν βρέθηκε, 

το 1908, ήταν καλυμμένο με ένα παχύ στρώμα κόκκινης ώχρας. Είναι σκαλισμένο σε 

ασβεστόλιθο και έχει ύψος περίπου 11 εκατοστών. 

Τα χέρια, τα οποία είναι ακουμπισμένα πάνω στα υπερτραφή στήθη, είναι ατροφικά 

και στο κεφάλι  φοράει μια καλύπτρα η οποία εμποδίζει την όραση. 

Οι γνώμες διίστανται όσον αφορά τον σκοπό τον οποίο εξυπηρετεί η καλύπτρα, αλλά 

υπάρχει συμφωνία ως προς το ότι το κατασκεύασμα αυτό εσκεμμένα κρύβει το 

πρόσωπο. 

 

Στην φωτογραφία που ακολουθεί διακρίνεται ότι κάτι φοράει στους καρπούς.  

 
 

 
Photo: Don Hitchcock 2008, Canon, available light.  Source: Original in the Vienna Natural History 

Museum. http://www.donsmaps.com/willendorf.html 

 
 

 

 

http://www.donsmaps.com/willendorf.html
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Οι πλεχτοί ιμάντες που 

διακρίνονται στο 

οστέινο αγαλματίδιο από 

το Kostenki (αριστερά) 

δείχνουν ότι καταλήγουν 

να λειτουργούν σαν 

χειροπέδες  στο δεξιά   

εικονιζόμενο ειδώλιο το 

οποίο είναι μεγαλύτερου 

μεγέθους και βρέθηκε 

στην ίδια τοποθεσία. 
 

Όσον αφορά την καλύπτρα, αυτή είναι γνωστή, εκτός από το παραπάνω ειδώλιο… 

 

                                       
 

…και από ένα ουκρανικό (Gagarino) ολόσωμο ειδώλιο, το οποίo αναφέρεται στην 

συνέχεια… 

 

                           
… καθώς και από σκέτη κεφαλή ειδωλίου που έχει βρεθεί και παρουσιάζεται εντελώς 

καλυμμένη. 
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                                  Φωτογραφία από: http://www.donsmaps.com/ukrainevenus.html   

 
 

                          
  Φωτογραφία:  Vladimir Gorodnjanski 2007       Dr. Olga Soffer, a researcher, examining what has been 

                                                  called the "golf ball" head of the Venus of the Kostenki I site in Russia 
                    Φωτογραφία και κείμενο από: http://www.hort.purdue.edu/newcrop/history/lecture02/r_2-1.html 

 

Το μέγεθος των ειδωλίων κυμαίνεται από 4 μέχρι 25 εκατοστά. Είναι θαυμαστό 

επομένως που σε αγαλματίδια ύψους μόλις 11 εκατοστών, όπως τα παραπάνω 

ειδώλια από το Willendorf και το Kostenki (οστέινο), ο καλλιτέχνης κατόρθωσε να 

απαθανατίσει λεπτομέρειες. 

Η σκέτη κεφαλή, η οποία αποκαλείται «golf ball», προέρχεται προφανώς από 

μεγαλύτερο αγαλματίδιο διότι κρίνοντας από την φωτογραφία της δόκτορος Olga 

Soffer η διάμετρος της κεφαλής θα πρέπει να κυμαίνεται γύρω στα 6 με 7 εκατοστά. 

 

Καλυμμένη κεφαλή είναι επίσης γνωστή από ειδώλια που βρέθηκαν στην θέση 

Avdeevo κοντά στο Kostenki: 

 

http://www.donsmaps.com/images9/hermitage175.jpg
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                                     Φωτογραφία από: www.donsmaps.com/avdeevo.html 

 

Η καλύπτρα, οι ιμάντες και η στεατοπυγία μαρτυρούν ότι τα ειδώλια απεικονίζουν 

συγκεκριμένη γυναίκα. Μια ειδικά απασχολούμενη, ένα ξεχωριστό είδος γυναίκας. 

Εξάλλου μια παραμορφωμένη από το πάχος γυναίκα δεν μπορεί να αποτελεί 

αντιπροσωπευτικό τύπο γυναίκας της εποχής εκείνης. 

  

Στα Κείμενα των Πυραμίδων (παράγραφοι 729, 1566, 2002) παρέχεται μια περιγραφή της 

Μεγάλης Μητέρας: 

 

Ho King, you have no human (rmT ) father who gave you birth, 

you have no (human) mother (mwt =k ) who gave you birth; 

your mother (mwt =k ) is the Great Wild Cow who dwells in 

Nequeb, with white head-cloth, long of hair, and dangling breasts. 
 

Ω βασιλιά, δεν έχεις θνητό πατέρα που σε γέννησε, δεν έχεις 
θνητή μητέρα που σε γέννησε. 

Μητέρα σου είναι η Μεγάλη Άγρια Αγελάδα που κατοικεί στην 
Nequeb με το άσπρο κεφαλομάντηλο, τα μακριά μαλλιά και τα 

κρεμαστά στήθη.  
 

Παρατίθεται η φράση «άσπρο κεφαλομάντηλο, κρεμαστά στήθη» όπως βρίσκεται 

γραμμένη σε δυο πυραμίδες: 

   

                                               

                                          
       sSpt                  afnt                           ngAgAt                             mnD 
     άσπρο    κάλυμμα κεφαλής          κρεμαστά                       στήθη 
   (λαμπερό)   
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Η λέξη afnt, κάλυμμα κεφαλής, (ένα περίγραμμα του καλύμματος αυτού  

χρησιμοποιείται ως προσδιοριστικό σύμβολο)  είναι παράγωγο του ρήματος afn για 

το οποίο το γερμανικό λεξικό της ιερογλυφικής παρέχει τις παρακάτω έννοιες: 
 

1) umhüllen = κρύβω, καλύπτω, σκεπάζω. 
2) verhüllt sein = σκεπασμένος, μεταμορφωμένος, καλυμμένος. 
3) besonders von den verbundenen Augen = ιδιαίτερα εξαιτίας δεμένων 

ματιών. 
 

afnt φαίνεται να ήταν η ονομασία μιας καλύπτρας που σκέπαζε εντελώς το κεφάλι. 

 

Για να εγκατασταθεί η σύνδεση μεταξύ των κειμένων και πραγματικών καταστάσεων 

που υπήρξαν, θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι η Εγγύς Ανατολή είναι η πατρίδα των 

χαρεμιών και του φερετζέ. 

Εξάλλου, το περίγραμμα φανερώνει ότι την εποχή που γράφονταν τα κείμενα των 

πυραμίδων μια μορφή αυτού του καλύμματος ήταν σε χρήση. 

Ένα κάλυμμα κεφαλής το οποίο μοιάζει με το εν 

λόγω περίγραμμα βρίσκουμε σε μια σκέτη και 

πάλι κεφαλή 25.000 ετών, από το Brassempouy 

της Γαλλίας.  

(Εάν τυχόν προσέξατε την ομοιότητα του 

καλύμματος κεφαλής με το σύμβολο 

 στην λέξη rmT , άνθρωποι, 

λάβετε υπόψη σας ότι στην περίπτωση αυτή απεικονίζονται μόνο τα μαλλιά της γυναίκας 

. Το Σύμβολο αποτελεί συντομογραφία του συμβόλου   και το σύμβολο  

συντομογραφία του συμβόλου . 

Κατά τον τρόπο αυτό ο συνδυασμός  αποτελεί συντομογραφία του ζεύγους των 

ανθρώπων . 

 

Μια ακόμα σύνδεση μεταξύ των ειδωλίων και της καταγραμμένης προφορικής παράδοσης 

αποτελεί η αναφορά των κειμένων στο πάχος της Μητέρας. 

 

Στον μύθο O Ένκι και η Νινουρσάγκ, Ο θεός Ένκι καταστεί έγκυο την Νινουρσάγκ,  

την μητέρα του τόπου, η οποία γεννά την θεά  Νίνμου. Ο Ένκι ζευγαρώνει με την 

κόρη του, Νίνμου, και γεννιέται η Νινκούρα, η οποία δέχεται και αυτή τις ερωτικές 

περιπτύξεις του παππού της, Ένκι,. και έτσι έρχεται στον κόσμο η Ούτου. Ο Ένκι στη 

συνέχεια ετοιμάζεται να βιάσει και την δισέγγονή του. Ο κρίκος που συνδέει τον 

μύθο αυτό με τις στεατοπυγικές φιγούρες είναι το Αρχοντικό πάχος: 
 

Έβαλε το σπέρμα στη μήτρα της Νινουρσάγκ. 

Εκείνη πήρε το σπέρμα μέσα στη μήτρα, το σπέρμα του Ένκι.  

       …. 

Εννέα ημέρες ήταν για κείνη εννέα μήνες, οι μήνες της “γυναίκας”, 

Σ[αν …πάχος], σαν … πάχος, σαν καλό αρχοντικό πάχος, 
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[Η Νίντου], η μητέρα της χώρας, σαν[….πάχος], (σαν ….πάχος, 

     σαν καλό αρχοντικό πάχος), 

Γέννησε την Νίνμου.(στίχοι 85-88) 
 

Επίσης στην  περίπτωση της γέννησης της Ούτου  από την Νινκούρα: 
 

Σαν …..πάχος, σαν …πάχος, σαν καλό αρχοντικό πάχος, 

Νινκούρα, (σαν)….πάχος,( σαν …πάχος, σαν καλό, αρχοντικό πάχος) 

Γέννησε την Ούτου, την όμορφη κυρία.(στίχοι 126-128) 
                                                                          (Αρχοντικό σημαίνει θεϊκό) 
 

Μια ακόμα αναφορά στο πάχος βρίσκουμε στον Θρήνο για την καταστροφή του 

Σουμέρ και της Ουρ. Η αναφορά γίνεται στο σπίτι του θεού Νάννα, ο οποίος είναι ο 

πατέρας της Ιστάρ και ιδιοκτήτης  Άγριων αγελάδων τις οποίες όμως του τις πήραν οι 

εχθροί. Μετά την καταστροφή λέγεται για το σπίτι: 
 

Η άγια κατοικία του Νάννα, το δάσος το αρωματισμένο από τον κέδρο – το 

άρωμα του έλαβε τέλος. 

Το . . . 

Το σπίτι του που τρόμο προκαλούσε, εκεί όπου το γλυκό πάχος . . . . . .  

 καταστράφηκε, (στίχοι 432- 434) 
 

Η Μητέρα που γέννησε τον Φαραώ, κατά το απόσπασμα που παρατέθηκε πιο πάνω, η 

Μητέρα με τα κρεμαστά στήθη και την καλύπτρα, η Μητέρα που τιμάται ή 

λατρεύεται, δεν είναι η κοινή μητέρα. Δεν είναι εκείνη που απλά παίζει τον ρόλο που 

της έταξε η φύση. Είναι η γυναίκα που γέννησε τον ισόθεο Φαραώ καθώς και τον 

κατά τα δυο τρίτα θεό Γκίλγαμες, μια και εκείνου η μητέρα επίσης αποκαλείται 

Άγρια Αγελάδα. 

Πρόκειται για μια Μητέρα, για μια γυναίκα της οποίας την ιστορία διέσωσε η 

παράδοση και κατέγραψε η ιερογλυφική και σφηνοειδής γραφή.  
 

 

 

 

Η Αφροδίτη του 

Savignano, Ιταλία (περίπου 

25.000 π.Χ.) 

 

Το αγαλματίδιο αυτό είναι 

λίθινο (serpentine) βρέθηκε το 

1925 και έχει ύψος 22 

εκατοστά. 

Υπάρχει μόνο «ένδειξη» 

χεριών πάνω στα στήθη. 
 

    http://www.brooklynmuseum.org 
 Φωτογραφία: T. Powell 'Prehistoric Art' 
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Αφροδίτη του Moravany, Σλοβακία (24.000 με 22.000 π.Χ.) 
 

 

Βρέθηκε το 1938 κατά το όργωμα χωραφιού. Είναι κατασκευασμένο από 

χαυλιόδοντα μαμούθ και έχει 

ύψος 6.7 εκατοστά. 

Επειδή συνήθως στο κεφάλι 

της Μητέρας δεν δίνεται 

ιδιαίτερη σημασία ή 

καλύπτεται εντελώς, 

θεωρείται πιθανόν το 

συγκεκριμένο ειδώλιο να 

κατασκευάστηκε χωρίς 

κεφάλι 
 

 

        

Φωτογραφίες:  Don Hitchcock 2008 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αφροδίτη του Kostenki (λίθινη), Ρωσία  (23.000 με 21.000 π.Χ.) 

 

 
http://www.donsmaps.com/ukrainevenus.html.   Photo: P. Bahn, 'Prehistoric Art' 

 

Βρέθηκε το 1988 στην ίδια θέση με το ομώνυμο οστέινο αγαλματίδιο.  

Είναι κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο και το υπάρχον τμήμα έχει ύψος 13.5 

εκατοστά. 

http://www.donsmaps.com/ukrainevenus.html
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Είναι φημισμένο όχι μόνο για το μεγάλο του μέγεθος και τον εξέχοντα αφαλό, αλλά 

περισσότερο για τους ιμάντες οι οποίοι καταλήγουν να γίνονται χειροπέδες.  

 

Η Αφροδίτη του Laussel , Γαλλία (c.23,000 - 20,000 BCE) 

 

 
 
Φωτογραφία από: http://www1.fccj.cc.fl.us/cgroves/2211docs/2211test_1.htm 

 

H ανάγλυφη αυτή εικόνα βρέθηκε το 1911 

σκαλισμένη στο τοίχωμα μιας βραχοσκεπής και ήταν, 

όπως και η Αφροδίτη του Willendorf, βαμμένη με 

κόκκινη ώχρα. Η εικόνα έχει ύψος 43 εκατοστά. 

Το κέρατο βίσωνα το οποίο κρατάει στο δεξιό χέρι 

έχει επάνω του 13 χαρακιές (κύκλος σελήνης-

γυναίκας) και το αριστερό χέρι βρίσκεται στην 

περιοχή της μήτρας. 

Αρχικά θεωρήθηκε ότι η βραχοσκεπή χρησιμοποιείτο 

ως κατοικία αλλά τώρα πιστεύεται ότι ήταν χώρος για 

εορτασμούς ή τελετουργίες. 
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Η βραχοσκεπή βρίσκεται κοντά στο γνωστό σπήλαιο Lascaux. 

 

Η Αφροδίτη του Lespugue, Γαλλία (περίπου 23.000 π.Χ.) 

  

 
 
Φωτογραφία:  Don Hitchcock 2008                    Φωτογραρφία: José-Manuel Benito / Locutus Borg 

 

Το αγαλματίδιο αυτό, κατασκευασμένο από ελεφαντόδοντο, 

υπέστη ζημιές κατά την ανασκαφή. Η δεξιά φωτογραφία είναι 

από ανάπλαση σκαλισμένη και πάλι σε ελεφαντόδοντο. 

Βρέθηκε το 1922 και έχει ύψος περίπου 15 εκατοστά. 

 

Στο πίσω μέρος υπάρχει κάτω από τους γλουτούς ένα είδος 

φούστας το οποίο θεωρείται ότι αποτελεί την αρχαιότερη 

απεικόνιση στριφτής κλωστής καθώς οι κλωστές στο κάτω 

μέρος της φούστας δείχνουν ξεφτισμένες στις άκρες.   
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 Αφροδίτη του Garagino, Ουκρανία  (περίπου 22.000 π.Χ.) 
 

 
                                                                    Φωτογραφία: Don Hitchcock 2008 
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Σκαλισμένο σε ηφαιστειακό πέτρωμα το αγαλματίδιο αυτό έχει ύψος 5.8 εκατοστά. 

Βασικό του χαρακτηριστικό η ομοιότητα με την Αφροδίτη του Willendorf στις 

σωματικές διαστάσεις, τα ατροφικά χέρια επάνω στα στήθη και τη καλύπτρα της 

κεφαλής. 
 

Η Αφροδίτη της Mal'ta, Σιβηρία  (περίπου 21.000 π.Χ.) 

                                      
http://thedreamdesigner.blogspot.com                            http:// www.donsmaps.com 
 

Κατασκευασμένα από οστό και ελεφαντόδοντο τα ασιατικά αυτά ειδώλια είναι δυο 

ειδών: αφενός μεν αρκετά όμοια με τα ευρωπαϊκά, όπως το εικονιζόμενο αριστερά 

(το οποίο βρίσκεται στο μουσείο Hermitage), χωρίς δηλαδή πρόσωπο, γυμνά, με 

ατροφικά χέρια και μεγάλα  στήθη, γλουτούς και κοιλιά και αφετέρου αγαλματίδια 

λεπτής γυναικείας σιλουέτας ντυμένα με ενδύματα -διαθέτουν μέχρι κουκούλα για το 

κρύο-, έχουν χαραγμένα ή ανάγλυφα χαρακτηριστικά προσώπου αλλά τα ιδιαίτερα 

τονισμένα κρεμαστά στήθη και το εσκεμμένα εμφανές ηβικό τρίγωνο μαρτυρούν την 

προέλευσή τους.    

 

 

 

 

 

 

http://thedreamdesigner.blogspot.com/
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                http://www.ancientcraft.co.uk/Reenactment%20and%20leatherwork/Prehistoric%20Art.html 

 

Δύο ακόμα από τα ειδώλια που 

βρίσκονται στο μουσείο Hermitage 

από το σύνολο των τριάντα που 

ανακαλύφτηκαν στο σπήλαιο της 

Mal’ta κοντά στην λίμνη Βαϊκάλ.  

 

Τα ευρωπαϊκού τύπου ειδώλια από 

την Σιβηρία είναι φανερό ότι δεν 

αποτελούν αντίγραφα ή εξελιγμένη 

μορφή των ευρωπαϊκών αλλά ότι 

πηγάζουν από το ίδιο πρωτότυπο. Η 

διαπίστωση αυτή αποτελεί ακόμα μια 

ένδειξη ότι τα ειδώλια απεικονίζουν 

μια συγκεκριμένη γυναίκα και όχι γενικά την γυναίκα τιμώντας την μητρότητα.  
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Ειδώλια, χαρακτική και ζωγραφρική σπηλαίων  τύπου Gönnersdorf             

                                     (14.000 – 11.000 π.Χ.) 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                  Φωτογραφίες από http://donsmaps.com/gonnersdorf.html 

 

Τα ειδώλια καθώς και οι μορφές σε προφίλ είναι εξαιρετικά στυλιζαρισμένα με 

έμφαση στους γλουτούς, μικρά ή ανύπαρκτα στήθη και χωρίς κεφάλι. Έχουν βρεθεί 

στις θέσεις  Gönnersdorf της Γερμανίας, Abri Murat και Gare de Gouze της Γαλλίας, 

Pekárna της Τσεχίας και Wilczyce της Πολωνίας.  

  

Αναπαράσταση 

ειδωλίου σε 

μεγέθυνση μπροστά 

από το μουσείο 

Monrepos της πόλης  

Neuwied στην 

Γερμανία.  

 

Φωτογραφία: Ralf 

Frenken 

2012 
http://donsmaps.com/gonnersdorf.

html 

 

 

 

 

http://donsmaps.com/couze.html
http://donsmaps.com/images28/gonnersdorfvenuspdf.jpg
http://donsmaps.com/images28/statuep1100329.jpg
http://donsmaps.com/images28/statuep1100332.jpg
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No. 10 Αντίγραφο ειδωλίου από το Gönnersdorf, (11.000 

π.Χ,) στο μουσείο της Βόννης.   
http://donsmaps.com/gonnersdorf.html 
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                          Φωτογραφία Gaudzinski-Windheuser and Jöris (2012) 
                                                            http://donsmaps.com/gonnersdorf.html 

 

Γυναικείες φιγούρες χαραγμένες σε σχιστόλιθο, από το Gönnersdorf. 

Το ύψος της φιγούρας στα δεξιά είναι 28 χιλιοστά.  

 

Η στάση της δεύτερης φιγούρας από δεξιά υπονοεί μεταφορά κάποιου βάρους και 

πίσω της ακριβώς βρίσκεται μια μικρή φιγούρα που μοιάζει να είναι στερεωμένη 

πάνω της με κάποιο είδος  μεταφορικού μέσου. Προφανώς η μητέρα μεταφέρει το 

παιδί της. Η παράσταση θεωρείται μοναδική.   
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                                                Φωτογραφία Müller-Beck et al. (1987) 

                                     http://donsmaps.com/images25/gonnersdorf2.jpg 

 

 Παράσταση τριχωτού ανθρώπου σε θραύσμα (94 x 47 χιλ.) σχιστόλιθου από το 

Gönnersdorf. 
 

http://donsmaps.com/images25/gonnersdorf2.jpg
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Φωτογραφία Gaudzinski-Windheuser and Jöris (2006) 

 

  
                            Φωτογραφίες: Bosinski (1981) 
                                        http://donsmaps.com/images25/gonnersdorf2.jpg       

 

             Χαραγμένες γυναικείες φιγούρες , από το Gönnersdorf. 
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               Φωτογραφία  Don Hitchcock, 2008, από εκθέματα σε μουσείο.    

                     Χαρακτικά στην θέση Gare de Couze στην Γαλλία 
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Aφροδίτες Monruz και  Engen, Ελβετία (11.000 με 14.000 π.Χ) 

 

       
Η Αφροδίτη του Monruz, φωτογραφία από http://www.donsmaps.com/venuscourbet.html 

 

Πρόκειται για μενταγιόν. Είναι κατασκευασμένο από jet (είδος 

σκληρού άνθρακα) και έχει ύψος 1.6 εκατοστά. Στην τρύπα 

έχουν παραμείνει σημάδια του διατρητικού εργαλείου.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.donsmaps.com/venuscourbet.html 

Όμοιο αγαλματίδιο από το Engen  

 

 

 

http://www.donsmaps.com/venuscourbet.html
http://www.donsmaps.com/venuscourbet.html
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ΝΕΟΛΙΘΙΚΑ ΕΙΔΩΛΙΑ 

 
 

    
                      Φωτογραφίες από: http://archaeology.huji.ac.il/golan/photo_gallery.htm 

 

                                            Ισραήλ, (8.000 π.Χ.) 

 

                  
                              Gimbutas, “The Goddesses and Gods of Old Europe”. σ. 41  
       

                             Ελλάδα, Θεσαλλία (6.000 π.Χ.) 

 

http://archaeology.huji.ac.il/golan/photo_gallery.htm
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Τα νεολιθικά ειδώλια αποδεικνύουν ότι η παράδοση κατασκευής των ειδωλίων 

συνεχίστηκε ουσιαστικά απαράλλαχτη με μόνη διαφορά τα χέρια που βρίσκονται 

πλέον κάτω από  τα στήθη.  

 
 
 Φωτογραφία:  http://www.studydroid.com                                                 http://www.westcler.org/ 

 

                           Catal Huyuk, Τουρκία, 6
η
 χιλιετία π.Χ. 

 

 
 

      

  Φωτογραφία από: http://www.europeanvirtualmuseum.it                    Φωτογραφία από: http://tt-wiki.com 

 Marmotta, Ιταλία (4.800 – 4.100 π.Χ)              Samarra, Ιράκ (6.000 π.Χ.) 

http://www.studydroid.com/
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Όταν τα ειδώλια της Μητέρας είναι νατουραλιστικής απεικόνισης ή στυλιζαρισμένα 

ξεχωρίζουν από απλές απεικονίσεις γυναικών χάρη στο ηβικό τρίγωνο το οποίο ο 

καλλιτέχνης φροντίζει να τονίσει ιδιαιτέρως..   
 

                              
                              Beatrix Midant – Reynes, The Prehistory of Egypt, σελ 156-157 

                                    Aίγυπτος (5η
 χιλιετία π.Χ) 

 

Τα εικονιζόμενα παραπάνω τρία ειδώλια προέρχονται από τάφους της περιοχής του 

Δέλτα του Νείλου. Είναι κατασκευασμένα το αριστερό από ελεφαντόδοντο, το 

μεσαίο από ψημένο κόκκινο άργιλο και το τρίτο, το οποίο είναι εξαιρετικά 

σχηματοποιημένο, από άψητο πηλό.  

 

                      
                                 Gimbutas, “The Goddesses and Gods of Old Europe”. σ. 41 
 Ελλάδα, Νέα Νικομήδεια (6.800 π.Χ)         Ρουμανία (5.000 π.Χ.) 
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http://www.skrz.sk/Foto-hradocka-venusa-a8-3459-sk.htm 

 

Η Αφροδίτη του Hradok, Σλοβακία (Τρίτη χιλιετάιπ.Χ.) 
 

Η φωτογραφία είναι από μεγέθυνση του ειδωλίου η οποία έχει γίνει μνημείο. 

 

 

         
       Gimbutas, “The Goddesses and Gods of Old Europe”. σ. 161 

                     Βαλκάνια (4η
 χιλιετία π.Χ)                        Αίγυπτος (1.600 π.Χ.) 
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Τα αιγυπτιακά ταφικά κείμενα άρχισαν να γράφονται στις πυραμίδες κατά το 2.500 

π.Χ. Η ημερομηνία της αρχικής καταγραφής τους είναι άγνωστη. Υπάρχει όμως 

πάπυρος που χρονολογείται έναν αιώνα νωρίτερα και έτσι μπορούμε να θεωρούμε με 

απόλυτη βεβαιότητα ότι τα πρωτότυπα ειδώλια της Μητέρας συνέχισαν να 

κατασκευάζονται επί μια τουλάχιστον χιλιετία μετά την ανακάλυψη της 

γραφής.  

Οι πληροφορίες επομένως που αφορούσαν την απεικονιζόμενη στα 

αγαλματίδια γυναίκα πρόλαβαν να καταγραφούν.  

 

Το εικονιζόμενο στην άκρη αριστερά αγαλματίδιο 

είναι κυκλαδικό της τρίτης χιλιετίας π.Χ. 

Το παιδί τοποθετήθηκε πάνω από την Μητέρα 

πιθανόν για να μην αλλοιωθεί η μορφή με την 

οποία η παράδοση απαιτούσε να κατασκευάζονται 

τα ειδώλια της Μητέρας. 

Η φωτογραφία αμέσως αριστερά είναι ειδωλίου 

από την Σαρδηνία του 1.000 περίπου π.Χ.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Στυλιζαρισμένες απεικονίσεις της γυναικείας μορφής που συμβολίζουν την Μητέρα 
υπάρχουν επίσης εγχάρακτες ή ζωγραφισμένες… 

 

            Gimbutas, “The Goddesses and Gods of Old Europe”.  
 

...σε όλα τα μέρη της γης: 

 

http://img696.imageshack.us/img696/9827/toadma0.png
http://img696.imageshack.us/img696/4576/toadma1.png
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                                  Φωτογραφία από: http://www.scribd.com 
 

 

 

                                         Φωτογραφία από: http://www.scribd.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://i808.photobucket.com/albums/zz4/dtango/petmot1-1.jpg
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Άγρια Αγελάδα 
 

Η Μητέρα, η περιγραφόμενη στα Κείμενα των Πυραμίδων ως εκείνη με την 

καλύπτρα και τα κρεμαστά στήθη, αποκαλείται Άγρια Αγελάδα.  

Ας σημειωθεί ότι Αγελάδα αποκαλείται η μητέρα όλων, ανθρώπων και θεών. 

 

Ο ίδιος ο θεός Ρα γεννήθηκε από αγελάδα: 
 

Είδα τον Ρα να γεννιέται εχθές από τους γλουτούς της ουράνιας αγελάδας. 
                                                               (Τα Κείμενα των Σαρκοφάγων, Επωδός 335 §232) 

Είδα τον Ρα να γεννιέται εχθές από τους γλουτούς της ιερής αγελάδας. 
                                                                       (Βίβλος των Νεκρών, Κεφ.17) 

 

                                                   
         mAA              .n=i          ra                 msi                sf 
        είδα                 εγώ         τον Ρα         να γεννιέται          εχτές  

       
 

                            
          r               xpdt              n              mHwrt                                                                                          

  από         τους γλουτούς        της         ιερής αγελάδας 
 

 

Στην Αβέστα του Ζωροάστρη διαβάζουμε: 

 

Με χέρια απλωμένα προσευχόμαστε στον Κύριο, εμείς οι δυο, η ψυχή μου και 

η ψυχή της μάνας αγελάδας.(Γιάσνα 29.5) 

 

Αυτό σε ρωτάω, Ω Κύριε… 

…Για ποιους ανθρώπους έπλασες τη μητέρα-αγελάδα, την πηγή της καλής 

τύχης; (Γιάσνα 44.4) 

 

Άγρια Αγελάδα αποκαλείται επίσης η μητέρα του Γκίλγκαμες: 

Λέει ο Ενκιντού στον Γκίλγκαμες: 
 

Μετάφραση E.A.Speiser                                                         Μετάφραση A. Heidel 
 

31. Μονάκριβο η μάνα σου,                                31. Μονάκριβο η μάνα σου 

32. σε γέννησε                                                      32. Η άγρια γελάδα από τις 

33. Η άγρια γελάδα απ’ τα  μαντριά των               περιφράξεις 

       ευνουχισμένων μοσχαριών                               (The wild cow of the enclosures)                       

 (The wild cow of the steer-folds)                         33.  Η Νινσούννα. 

34. Η Νινσούννα. (II, vi, )                                                          34.  σε γέννησε. (II, vi, ) 

 

Η απόδοση του στίχου 33(32) από την Αύρα Ward είναι: “Η άγρια γελάδα από τις 

στάνες”.  Η λέξη steer σημαίνει ευνουχισμένο μοσχάρι και γενικά το αρσενικό 

βοοειδές που εκτρέφεται για σφάγιο. Ο ένας μεταφραστής δηλαδή αποδίδει τον στίχο 

σαν να γινόταν αναφορά σε ζώα και ο άλλος σε ανθρώπους. Η μητέρα του Γκίλγκαμες 

έκανε ένα γιο ο οποίος ήταν κατά τα δυο τρίτα θεός και επομένως δεν είχε καμία 

σχέση με στάνες αλλά αναμφίβολα ζούσε σε μια περίφραξη. 
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Μια παρόμοια κατάσταση, όσον αφορά στον όρο που μεταφράζεται ως «περίφραξη», 

συναντάμε στον 14
ο
 στίχο της 2

ης
 στήλης της 1

ης
 πινακίδας του έπους, όπου σύμφωνα 

με την απόδοση του E.A.Speiser: 

Is this Gilgamesh the shepherd of ramparted Uruk? 

Είναι ο Γκίλγκαμες ο Ποιμένας της οχυρωμένης Ουρούκ; 
 

Σύμφωνα με την απόδοση της Αύρας Ward (μάλλον από μετάφραση του 

S.N.Kramer): 

Είν’ ο βοσκός της περίφραχτης Ουρούκ; 
 

Σύμφωνα με την απόδοση του Alexander Heidel: 
 

Yet Gilgamesh is the shepherd of Uruk, the enclosure. 

Και όμως ο Γκίλγκαμες είναι ο Ποιμένας της Ουρούκ, της περίφραξης. 
 

Ακολουθεί ένα πλαίσιο με πληροφορίες για το έπος του Γκίλγκαμες  
 

Το σουμερικό έπος του Γκίλγκαμες είναι το αρχαιότερο έπος του κόσμου. (Τα κείμενα των πυραμίδων είναι 

αρχαιότερα, αλλά εκείνα δεν είναι έπη.) Είναι γραμμένο σε σφηνοειδή γραφή πάνω σε πήλινες πινακίδες. Η 

απόδοση της Νινευή αποτελείται από 3.000 στίχους περίπου. Οι αρχαιολόγοι εκτιμούν ότι τα πρώτα σουμερικά 

ποιήματα γράφτηκαν στα 2.100 π.Χ. και ήταν βασισμένα στην προφορική παράδοση. Σ' εμάς έφθασαν σε 

βαβυλωνιακά αντίγραφα, γραμμένα από ανθρώπους που έζησαν μερικούς αιώνες αργότερα, αλλά που διατήρησαν 

τα κείμενα της σουμερικής γλώσσας, ενώ ήταν ήδη νεκρή. Θεωρείται ότι συγκροτήθηκαν τελικά σε σύνολο στο 

διάστημα 2.000 με 1.600 π.Χ, στην ακκαδική γλώσσα, την κύρια γλώσσα της αρχαίας Βαβυλωνίας και Ασσυρίας. 

Πινακίδες ανακαλύφθηκαν σε διάφορα μέρη της Μεσοποταμίας. Το πληρέστερο κείμενο, που ονομάζεται 

"Πρότυπη Βαβυλωνιακή Απόδοση", βρέθηκε στη Νινευή, το 1848, στη βιβλιοθήκη του ανακτόρου του βασιλιά 

της Ασσυρίας Ασσουρμπανιπάλ (668-627). Κείμενα, της 1ης  χιλιετίας π.Χ. που βρέθηκαν στις παλαιότερες 

πρωτεύουσες της Ασσυρίας, Άσσουρ και Κάλαχ, καθώς και άλλα από την Βαβυλωνία, είναι όμοια με αυτά της 

Νινευή, ενώ τα κείμενα της 2ης χιλιετίας π.Χ. από την Ούρ την Ουρούκ, και άλλες θέσεις, παρουσιάζουν αρκετές 

διαφορές. Στην Χαττούσα βρέθηκαν εκτός των ακκαδικών κειμένων και μεταφράσεις στα χεττιτικά, μια γλώσσα 

ινδοευρωπαϊκή. 

     Το έπος αναφέρεται στην ιστορία ενός ήρωα, του Γκίλγκαμες, ο οποίος «Στα δύο του τρίτα είναι θεός, στο τρίτο 

άνθρωπος». Ο Γκίλγκαμες στην αρχή του έπους παρουσιάζεται να καταδυναστεύει μια ολόκληρη πόλη της οποίας 

φέρεται ως ο Ποιμένας. Οι θεοί ακούν τα παράπονα των πολιτών και του πλάθουν έναν σύντροφο ώστε να 

ανταγωνίζεται μαζί του και να ησυχάσει η πόλη. Ο σύντροφος αυτός λέγεται Ενκιντού και είναι τρία στα τρία 

άνθρωπος. Όταν οι δυο τους συναντήθηκαν συγκρούστηκαν. Ο Ενκιντού όμως δεν κατόρθωσε να βελτιώσει την 

θέση του και παρέμεινε υπηρέτης του Γκίλγκαμες. Στο έπος παρουσιάζεται σαν φίλος του αλλά είναι βέβαιο ότι ο 

ρόλος του ήταν διαφορετικός στις παλαιότερες εκδόσεις του έπους. Οι δυο τους, είτε σαν φίλοι είτε σαν αφέντης 

και υπηρέτης, έζησαν περιπέτειες και τόλμησαν τα ακατόρθωτα επιτιθέμενοι κατά της κατοικίας των θεών. Στην 

συνέχεια έρχεται ο θάνατος του Ενκιντού και η αναζήτηση της αθανασίας από μέρος του Γκίλγκαμες, ο οποίος 

τελικά συμφιλιώνεται με την κοινή μοίρα όλων των θνητών. Το έπος συνοδεύεται και από την ιστορία του 

κατακλυσμού. 

 

Το έπος στην προφορική του μορφή προηγείται του Γκίλγκαμες και της Ουρούκ κατά 

χιλιετίες και φυσικά καμιά αναφορά σε οχυρωμένες πόλεις δεν θα μπορούσε να 

γίνεται σ’ αυτό αφού καμία τέτοια δεν είχε υπάρξει ακόμα. Για την εποχή της 

καταγραφής του έπους ο Γκίλγκαμες είναι βασιλιάς της πόλης Ουρούκ, για την 

παράδοση όμως παραμένει ο Ποιμένας μιας περίφραξης, ενός μαντριού. 

 

Πρωτόγονοι 
 

Στις περιφράξεις βρίσκονται οι άνθρωποι οι κατώτεροι:  

 

Να δινόταν σε μένα μύρο των γυναικών από την περίφραξη των κοινών ανθρώπων. 
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      rdi            n =i        antyw           n        Hmt           m          Snw             n         rxt     
να δινόταν    σε μένα       μύρο          των     γυναικών     από    την περίφραξη   των   πληβείων 
                                                                                                  (Βίβλος των Νεκρών, Κεφ.125, pl. 30, γρ. 16) 

 

Ας σημειωθεί ότι οι rxt,  (πιο αναλυτική γραφή: ) εκτός από 

άνθρωποι του κατωτάτου επιπέδου θεωρούνται και κάπως αφύσικοι ή ανώμαλοι διότι 

το προσδιοριστικό τους σύμβολο είναι ένα πουλί που έχει τις φτερούγες του 

μπλεγμένες μεταξύ τους. Κάτι δηλαδή που δεν συμβαίνει στην φύση. Επιπλέον, ο 

αντιπρόσωπος όλων των κατώτερων, των κατατρεγμένων και εξεγερμένων, ο 

θεομάχος θεός Σηθ έχει για σύμβολό του ένα ζώο αφύσικο, , το οποίο δεν 

υπάρχει στη φύση. 

Για να θεωρηθεί αφύσικη η ανώμαλη μια ευρύτερη ομάδα ανθρώπων, μια φυλή, θα 

πρέπει να την χαρακτηρίζει κάποιο ιδιαίτερο αρνητικό γνώρισμα ή να θεωρείται ότι 

πάσχει από ένα τέτοιο γνώρισμα. Οι υπανάπτυκτοι και οι πρωτόγονοι είναι συνήθως 

οι κυριότεροι υποψήφιοι για τον χαρακτηρισμό του μη φυσιολογικού, του μη 

κανονικού ανθρώπου. 

                                                      
 

Η παραπάνω εικόνα είναι από την βινιέτα του κεφαλαίου 28 της Βίβλου των Νεκρών. 

Από την βινιέτα αυτή ο Wallis Budge συμπεραίνει ότι: «ήταν γνωστή στους αρχαίους 

Αιγυπτίους η ύπαρξη μεγάλων ανθρωποειδών πιθήκων στο Σουδάν». 

Οι αναφορές στους πρωτόγονους οι οποίες γίνονται στα κείμενα θεωρώ ότι 

δικαιολογούν το συμπέρασμα του αιγυπτιολόγου.  

 

Δημιουργείται κατά τον τρόπο αυτό η υπόνοια ότι οι άνθρωποι των περιφράξεων 

ήταν ή θεωρούνταν ότι ήταν πρωτόγονοι. 

Η υπόνοια αυτή ενισχύεται από τον μύθο που ακολουθεί.  

 

     Πρόκειται για ένα μύθο των Ατλάντιων (καμιά σχέση με την Ατλαντίδα), οι οποίοι ζουν 

στα παράλια του ωκεανού, στην ΒΔ δηλαδή Αφρική στους πρόποδες του όρους 

Άτλας, και μας τον μεταφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης στο 56
ο
 και 57

ο
 κεφάλαιο του 

τρίτου βιβλίου της Ιστορικής Βιβλιοθήκης. 

Είναι γνωστή η τάση των Ελλήνων συγγραφέων να αναφέρουν τις θεότητες ξένων 

λαών με ελληνικά ονόματα και το ίδιο κάνει και ο Διόδωρος, όπως θα διαπιστώσετε 

στην συνέχεια. 

 

 Ο μύθος, λοιπόν, λέει ότι πρώτος βασιλιάς των Ατλάντιων ήταν ο Ουρανός ο οποίος 

συγκέντρωσε τους ανθρώπους που ζούσαν διασκορπισμένοι και τους έβαλε μέσα σε 

περίβολο πόλεως. Τους υποχρέωσε να σταματήσουν τις ανομίες και τον θηριώδη 

τρόπο ζωής και τους έμαθε να καλλιεργούν και να αποθηκεύουν. 
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Κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της οικουμένης,  έγινε καλός παρατηρητής των 

άστρων και μετά την μετάστασή του από τους ανθρώπους, του απένειμαν αθάνατες 

τιμές και έδωσαν το όνομά του στο στερέωμα και τον ονόμασαν βασιλέα των όλων 

στον αιώνα τον άπαντα. 

Η συνέχεια είναι από το ίδιο το κείμενο του Διόδωρου: 
 

 Ο Ουρανός, συνεχίζει ο μύθος, απέκτησε σαράντα πέντε  παιδιά από πολλές 

γυναίκες  από τα οποία τα δεκαοκτώ  λένε, τα έκανε με την Τιταία, το καθένα 

είχε δικό του  όνομα αλλά όλα μαζί ονομάστηκαν  από την μητέρα τους Τιτάνες.    

Η Τιταία, επειδή ήταν συνετή και έγινε αιτία να αποκτήσουν οι λαοί πολλά 

αγαθά, αποθεώθηκε μετά το  θάνατό της από εκείνους που είχαν ευεργετηθεί και    

μετονομάσθηκε Γη. Ο Ουρανός απόκτησε επίσης και θυγατέρες,  εκ των οποίων 

οι δυο μεγαλύτερες ήταν κατά πολύ επιφανέστερες από τις υπόλοιπες και 

ονομάζονταν η μια Βασίλεια και η άλλη Ρέα που μερικοί ονόμασαν επίσης 

Πανδώρα.  Από αυτές η Βασίλεια, που ήταν η μεγαλύτερη και υπερτερούσε κατά 

πολύ των υπολοίπων σε σωφροσύνη και σύνεση  ανάθρεψε όλους τους αδελφούς 

της, δείχνοντας σε όλους  μητρική καλοσύνη γι αυτό και προσαγορεύτηκε 

μεγάλη μητέρα
.
  μετά την μετάσταση του πατέρα της από τους ανθρώπους στους 

θεούς, με την συγκατάθεση του λαού και των αδελφών της, τον διαδέχτηκε στη 

βασιλεία, ενώ ήταν  ακόμα παρθένος, και από την υπερβολική της φρονιμάδα   

δεν θέλησε να παντρευτεί ποτέ κανέναν. 
                  (αργότερα παντρεύτηκε με τον αδερφό της Υπερίωνα και  έκανε τον Ήλιο και την Σελήνη.) 
 

Ο μύθος αυτός των Ατλάντιων διατηρεί την πληροφορία ότι στον περίβολο, κατά τον 

Διόδωρο ή στην περίφραξη σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα από την Εγγύς Ανατολή, 

βρίσκονταν οι άνθρωποι που πριν από τον εγκλεισμό τους ζούσαν θηριώδη τρόπο 

ζωής. 

 

Το έπος του Γκίλγκαμες μας πληροφορεί για την συμπεριφορά του Ποιμένα προς το 

ποίμνιο του. Ωστόσο, εξίσου σημαντική είναι η περιγραφή ενός …θηριώδους 

ανθρώπου, του Ενκιντού, η οποία βρίσκεται στο έπος. 

 

      Γεμάτο από τρίχωμα  είναι όλο του το σώμα, 

     Προικισμένος με μαλλιά σαν γυναίκας, 

     Οι μπούκλες του φυτρώνουν σαν της Nisaba (θεά των σιτηρών) 

      Μήτε άνθρωπο μήτε και χώρα ξέρει, 

      Ντυμένος είναι σαν τον Sumuqan.(θεός των γελαδιών)  

      Μαζί με τα ζαρκάδια βόσκει στο γρασίδι. 

      Με τ' άγρια ζώα σπρώχνεται εκεί που το νερό μαζεύεται, 

      Μαζί με τα κοπαδιαστά ζώα χαίρεται η καρδιά του το νερό. 

       

Εκείνος που πρώτος είδε τον αγριάνθρωπο Ενκιντού ήταν ένας κυνηγός: 

 

     (Λοιπόν) ένας κυνηγός, ένας παγιδευτής, 

      Μπροστά του βρέθηκε στο μέρος που έπινε νερό. 

      [Μια] μέρα , μια δεύτερη και  μια τρίτη, 

      Βρέθηκε μπροστά του εκεί που έπινε νερό.  

      Όταν τον είδε ο κυνηγός, το πρόσωπό του πάγωσε. 

      Αυτός (ο Ενκιντού) με την αγέλη του  πήγε στη  φωλιά του, 

      [Εξαιρετικά φο]βισμένος, ακίνητος, (ο κυνηγός), άφωνος, 

      (Ενώ) η καρδιά του [ταράχτηκε], συννεφιασμένο το πρόσωπό του. 
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       Γοργοχτυπούσε η καρδιά και χλόμιασε το πρόσωπό του. 

       Γιατί θλίψη συμφοράς μπήκε στα σωθικά του. (I,ii,36-49) 

 

Σημειώστε επίσης τον τρόμο του… πολιτισμένου ανθρώπου απέναντι στον 

πρωτόγονο. 

 

Ποιμένας βιαστής 
 

Για την συμπεριφορά του Ποιμένα αναφέρονται στο έπος τα παρακάτω: 

 

     11. Οι  άντρες της Ουρούκ ανησυχούν στα σπίτια τους. 

     12. Ο Γκίλγκαμες  δεν αφήνει  γιο στον πατέρα [του]. 

     13. [Μέρα] και [νύχτα]είναι αχαλίνωτη η αλαζονεία του. 

     14.  [Κι’ όμως, ο Γκίλγκα]μες [είναι ο Ποιμένας] της Ουρούκ, της περίφ[ραξης]. 

     15.  Είναι ο Ποιμένας [μας], [δυνατός, όμορφος και σοφός]. 

     16.  [Ο Γκίλγκαμες] δεν αφήνει [την κόρη στη  μάνα ], 

     17.  Την θυγατέρα του πολεμιστή, [του ευγενούς την γυναίκα]! (Ι,ii) 

 

Ο Ποιμένας βιάζει τις γυναίκες του ποιμνίου και αυτό είναι δικαίωμα που του έχει 

παραχωρηθεί από τους θεούς: 

 

Ότι με νόμιμες  συζύγους  μπορεί να ζευγαρώσει 

      Αυτός είναι ο πρώτος, 

      Ο σύζυγος  έρχεται μετά. 

      Από το συμβούλιο των θεών έτσι έχει αποφασισθεί. 

      Με το κόψιμο του ομφάλιου λώρου του, 

      Έτσι θεσπίστηκε γι  αυτόν! (II,iv) 
 

Οι θεοί τον ξεχωρίζουν από την στιγμή της γέννησης του για τον ρόλο του Ποιμένα-

Ταύρου. Οι γυναίκες του ποιμνίου πρέπει να γεννούν τα δικά του παιδιά και όχι των 

συζύγων τους. 

Την ίδια πληροφορία παίρνουμε και από τα κείμενα των πυραμίδων: 
 

Εμφανίζομαι ως Sobk, γιος της θεάς  Νηίθ, τρώω με το στόμα μου, ουρώ και 

ζευγαρώνω με τον φαλλό μου, είμαι ο κάτοχος του σπέρματος ο οποίος 

παίρνει τις γυναίκες τους από τους άντρες τους όποτε το επιθυμεί, ανάλογα 

με τις ορέξεις του. (Ρήση 317 §510) 

 

Σε νεότερη εποχή υπάρχει η αναφορά του Ηρόδοτου (480-420 π.Χ.) ο οποίος γράφει 

ότι οι Αδυρμαχίδες, μια φυλή της βόρειας Αφρικής, πηγαίνουν όλα τα κορίτσια που 

πρόκειται να παντρευτούν στο βασιλιά και πως όποια κοπέλα του αρέσει δεν φεύγει 

παρθένα από το παλάτι.(Δ 168) 

 

Ο δε φιλόσοφος Ηρακλείδης Ποντικός (390-330 π.Χ.) αναφέρει έναν τυραννικό 

ηγέτη της Κεφαλονιάς ο οποίος δεν επέτρεπε στις κοπέλες να παντρευτούν αν δεν 

είχαν πρώτα κοιμηθεί μαζί του. (Ηρακλείδης Ποντικός §32). 
 

Ο τρόπος κατά τον οποίο περιγράφεται στο έπος να απολαμβάνει ο άρχοντας 

Ποιμένας το δικαίωμά του (jus primae noctis), αντανακλά την εποχή καταγραφής του 

έπους. Υπάρχει ωστόσο μια αναφορά σε κάποια κάμαρα του γάμου, κατά την Aύρα 

Ward, ή  family house  κατά τον Alexander Heidel. 
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Όταν ο πρωτόγονος Ενκιντού (ο οποίος έχει μεταμορφωθεί πλέον σε κανονικό 

άνθρωπο –σχεδόν θεό- μετά από την ερωτική συνεύρεση με μια ιέρεια της Ιστάρ, 

ουσιαστικά με μια Μητέρα) συναντάται με τον Γκίλγκαμες, Ο Γκίλγκαμες προχωράει 

για να μπει σε αυτή την κάμαρα του γάμου και ο Ενκιντού βάζει το πόδι του στην 

είσοδο για να τον εμποδίσει.  
 

Συναντηθήκανε στην αγορά της χώρας. 

Προβάλλοντας το πόδι του, 

Ο Ενκιντού την είσοδο του έφραξε 

Στην κάμαρα του γάμου, 

Τον Γκίλγκαμες να μπει δεν άφηνε. 

Ήρθαν στο χέρια, 

Αρπάχτηκαν σαν ταύροι. (II, vi) 

 

Εξελίχτηκε η περίφραξη σε κάμαρα του γάμου;  

Πολύ πιθανόν. 

Προσπάθησε ο Ενκιντού να τον εμποδίσει για να προστατέψει τις γυναίκες που 

βρίσκονταν μέσα στην κάμαρα; Ανήκαν οι έγκλειστες γυναίκες στην δική του φυλή; 

Το γεγονός ότι τα παιδιά που γεννιούνταν έπρεπε αναγκαστικά να περάσουν από 

εξετάσεις (Κρίση) για να εκτιμηθεί κατά πόσο ήταν «αγνά», κατά πόσο δηλαδή 

έμοιαζαν στον πατέρα, μας υποχρεώνει να απαντήσουμε θετικά στο τελευταίο 

ερώτημα: Οι γυναίκες δεν ανήκαν στην φυλή του Γκίλγκαμες, διαφορετικά δεν θα 

υπήρχε λόγος να γίνεται η Κρίση. 

 

Τα αιγυπτιακά ταφικά κείμενα ασχολούνται αποκλειστικά με την προετοιμασία του 

ανθρώπου ώστε να βρεθεί πανέτοιμος ενώπιον των θεών κριτών. 

Στο αρχικό απόσπασμα από τα Κείμενα των Πυραμίδων, όπου γίνεται η περιγραφή 

της Μητέρας, προεξοφλείται η αγνότητα του Φαραώ μέσω της αναγνώρισης της 

μητέρας του ως μιας όχι συνηθισμένης γυναίκας. Από την «λεπτομέρεια» αυτή, από 

το ποια δηλαδή ήταν η Μητέρα, πηγάζει η λατρεία προς αυτήν. 

Πρέπει, ωστόσο, πρώτα να αποδειχτεί ότι η Μητέρα είναι η αντιπρόσωπος των 

πολλών ανώνυμων Μητέρων που  δημιούργησαν τους ανθρώπους. Να αποκαλυφτεί 

ότι αρχικά οι μύθοι έφεραν ως δημιουργούς των ανθρώπων τις Μητέρες και όχι τους 

θεούς. 

 

Το έπος του Γκίλγκαμες καταγράφηκε σε μια εποχή όπου δεν είχε ακόμα επικρατήσει 

πλήρως η διδασκαλία των θεολόγων περί θεών δημιουργών της ανθρωπότητας. Έτσι 

όταν οι άνθρωποι παραπονούνται στους θεούς για την απαράδεκτη συμπεριφορά του 

Γκίλγκαμες, εκείνοι μη μπορώντας να τον συνετίσουν, αφού δικές τους εντολές 

εκτελούσε, ζήτησαν από την θεά Αρούρου, η οποία είχε πλάσει και τον Γκίλγκαμες, 

να πλάσει έναν σύντροφο, έναν όμοιό του, ώστε να απασχολείται ο Γκίλγκαμες μ’ 

αυτόν και να αφήσει τους κατοίκους της πόλης ήσυχους. 

 

Αύρα Ward                                                                               Alexander Heidel  

 

30. Φωνάξανε (οι θεοί  την ξακουστή Αρούρου:            Great Aruru they called: 

       «Εσύ Αρουρου , δεν έπλασες                                   Thou, Aruru, didst create  

                                  [τον Γκίλγκαμες];                                          [Gilgamesh (?)];     

31. Πλάσε του τώρα σύντροφο,                                       Now create his equal, 

      Τη θύελλα που κρύβει στην καρδιά να                     to the impetuosity of his heart let   
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       παραβγαίνει                                                                   him be eq[ual]. 

32. Ας’ τους ν’ ανταγωνίζονται,                                      Let them ever strive (with each     

       Η Ουρούκ να ησυχάσει!»                                        other) , and let Uruk (thus) have  

                                                                                       re[st]. 

           

Η Αρούρου εκτέλεσε την εντολή μόνη της. Απλά έπλυνε τα χέρια της και μετά πήρε 

πυλό και τον έριξε στην ερημιά, εκεί όπου θα γεννιόταν ο Ενκιντού.  

Σύμφωνα με το επικό ποίημα ‘Ατραχάσις, όμως, όταν οι θεοί αποφάσισαν να 

δημιουργήσουν το ανθρώπινο γένος κάλεσαν την θεά Νίντου: 
 

Εσύ είσαι η μητέρα-μήτρα, 

Εκείνη που δημιουργεί τους ανθρώπους.  

…. 

[ . . .της φίλη]σαν τα πόδια, 

[Λέγοντας: «Δημιουργό των ανθρώπων]           

                             σε αποκαλούμε·  

[Η Κυρία των θεών θα είναι το όνομά σου!» 

      [Πήγανε] στο Σπίτι της Μοίρας, 

[Ο Νιν]ίνγκου Έα (και) η σοφή Μάμα. 

[Δεκατέσσερις μητέρες]-μήτρες συγκέντρώθηκαν. 

 

Μετάφραση E.A.Speiser:                                 Μετάφραση Alexander Heidel : 

 

 [The mistr]ess of all the gods be thy name!” [The lady] of all the gods be thy name!” 

[They went] to the House of Fate,                 [They went] to the house of destiny,  

[Nin]igiku-Ea (and) the wise Mama.             [nin]igiku (that is) Ea, (and) wise Mama. 

[Fourteen mother]-wombs                             [Fourteen w]ombs were gathered  

                      were assembled.                                                         together. 
 

Η θεά, η οποία αποκαλείται Μητέρα-μήτρα η ίδια, προκειμένου να δημιουργήσει 

ανθρώπους πρέπει να συγκεντρώσει έναν αριθμό από κοινές, ανώνυμες, Μητέρες-

μήτρες. Πράγματι, οι δεκατέσσερις αυτές Μητέρες-μήτρες παρήγαγαν δεκατέσσερα 

παιδιά. Εφτά κορίτσια και εφτά αγόρια. 

 

Στο Χετιτικό “Τραγούδι του Ullikummis” περιγράφεται η γέννηση του Ullikummis, 

του οποίου πατέρας είναι ο Kumarbis, ο πατέρας των θεών. Πριν από τους στίχους  

που ακολουθούν ο Kumarbis παρουσιάζεται να συνουσιάζεται με έναν βράχο, το 

μήκος του οποίου είναι τρεις διπλές ώρες και ως εκ τούτου μπορούμε να υποθέσουμε 

ότι πρόκειται για την γη. Για το λόγο αυτό γίνεται αναφορά στην “πέτρα” την ώρα 

του τοκετού. Εξαιρετικό όμως ενδιαφέρουν έχουν τα όσα αναφέρονται στη συνέχεια  

για τις “Καλές Γυναίκες” και τις “Μητέρες θεές”. 
 

…πέτρα [. . .] την φρόντισαν  κατά τον τοκετό [. . .] την Πέτρα [. . .] μπροστά [. 

. .και] ο γιος του Kumarbis [έκανε την] εμφάνι[σή του].  

Οι [. . .] γυναίκες τον έφεραν στον κόσμο. Οι καλές Γυναίκες και οι Μητέ[ρες 

θεές σήκωσαν το μωρό και] το έβαλαν [πάνω στου Kumarbis τα [γόνατα]. 

[Ο Kumar]bis  άρχισε να αγκαλιάζει τρυφερά το γιο του [και] να τον χορεύει πάνω 

κάτω. 

… 

Ο Kumarbis άρχισε να σκέφτεται μέσα του: “Τι όνομα  να του [δώσω]; Αυτού του 

παιδιού το οποίο οι Καλές γυναίκες  και οι Μητέρες θεές μου χάρισαν;”      
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Η υποτιθέμενη μητέρα του παιδιού δεν αναφέρεται πλέον. Ο Kumarbis πήρε το παιδί 

και άρχισε να αναρωτιέται: «Σε ποιόν πρέπει να δώσω αυτό το παιδί;» Οι θεοί δεν 

πρέπει να το δουν διότι θα το σκοτώσουν: «Ο Θεός-Ήλιος [του Ουρανού και ο θεός- . 

. .δεν πρέπει να [τον δουν]! Ούτε πρέπει [να τον δει] ο Θεός της Θύελλας της Kumiya, 

ο γενναίος βασιλιάς! Δεν πρέπει να τον σκοτώσουν!» 

 

Ο Kumarbis δίνει τελικά το παιδί στις θεότητες  Irsirra. Αργότερα θα συναντήσουμε 

απογαλακτισμό των βρεφών ο οποίος αλλού παρουσιάζεται σαν επιθυμητός και 

αλλού σαν ανεπιθύμητος. Στην περίπτωση του Ullikummis ο απογαλακτισμός γίνεται 

από τις Μητέρες-μήτρες και το παιδί βρίσκεται να το φροντίζουν θεότητες, επομένως 

πρόκειται για απογαλακτισμό επιθυμητό. Ο ανεπιθύμητος θα πρέπει να ισχύει όταν 

συμβαίνει το αντίθετο. Οι θεότητες  Irsirra βάζουν στη συνέχεια το παιδί πάνω στα 

γόνατα του Enlil. Εκείνος διαπιστώνει ότι το παιδί είναι από διορίτη και σκέφτεται: 

“Ποιο είναι αυτό το παιδί που οι Καλές Γυναίκες (και) οι Μητέρες-θεές το 

μεγάλωσαν;”  

 

Στον ‘Μύθο του Telepinus’, ο οποίος είναι επίσης Χετιτικός, οι Καλές Γυναίκες και 

οι Μητέρες-θεές, οι οποίες συνεχίζουν να αναφέρονται στον πληθυντικό αριθμό, 

παρουσιάζονται να αποτελούν μέρος μιας θεϊκής συγκέντρωσης: «Όλοι οι θεοί είναι 

τώρα  παρόντες (συμπεριλαμβανομένων) και των [Is]tustayas, των Καλών Γυναικών 

(και) των Μητέρων-θεαίνων». (στίχος 30) 

  

Σε μια προσευχή που απευθύνει η βασίλισσα Pudu-hepas προς την θεά του Ήλιου για 

την σωτηρία της ζωής του συζύγου της, Hattusilis, λέει μεταξύ άλλων τα παρακάτω: 
 

 Παραχώρησέ μου ότι σου [ζητώ]. Δώσε ζωή στον [Hattusilis τον δού]λο σου. 

Μέσω [των Καλών Γυναικών] (και) των Μητέρων–θεαίνων. 

 

Ο Hattusilis είναι άρρωστος και η γυναίκα του προσεύχεται στην θεά του Ήλιου 

(όπως απαιτεί η θρησκεία) και της ζητάει να μεσολαβήσει στις Καλές Γυναίκες για να 

δώσουν ζωή στον άντρα της (όπως απαιτεί η μακρόχρονη παράδοση). Πηγή της ζωής 

δεν είναι η θεά αλλά οι Καλές Γυναίκες. Δεν είναι μαίες βεβαίως, όπως 

παρουσιάζονται στο Τραγούδι του Ullikummis (και στην Παλαιά Διαθήκη επίσης), είναι 

οι μητέρες 

 

 

Εκτροφεία 
                                          “Born was I of mothers nine, 

                                                   Son I am of sisters nine.” 
                                                                          (Sæmud’s Edda) 

 

                                           Γεννήθηκα από εννιά μανάδες 

                                            Γιος εννιά αδερφών είμαι. 

 

Ο Όντιν γοητεύτηκε τόσο από εννέα όμορφες Γιγάντισσες που τις παντρεύτηκε και 

τις εννιά και αυτές εναρμονίσθηκαν και την ίδια στιγμή έφεραν στη ζωή ένα γιο, ο 

οποίος ονομάστηκε Heimdall. 

 

Ο Γκίλγκαμες θα μπορούσε κι αυτός να αποκτήσει ένα γιο από τις γυναίκες που 

βρίσκονταν στην Κάμαρα του Γάμου. Είναι προφανές ότι οι γυναίκες, οι Μητέρες-

μήτρες, βρίσκονταν μαζί στον ίδιο χώρο. Εκεί τις επισκέπτονταν όσοι θεοί διέθεταν 
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τον χαρακτηρισμό Ταύροι –ο οποίος χαρακτήριζε μόνο εγγυημένα αγνούς θεούς- και 

παράγονταν από την μια οι περίφημοι δούλοι των θεών, και από την άλλη οι εξίσου 

περίφημοι γιοί θεών.  

 

O Heimdall γεννήθηκε σε ένα εκτροφείο από εννιά Μητέρες. Ο Agni στην Ρίγκβέδα 

και ο γιος του Σκάντα στο Μαχαμπαράτα, φέρονται να γεννήθηκαν ο καθένας από 

περισσότερες από μια μητέρες. 

Επίσης το γεγονός ότι οι θεοί παρουσιάζονται να βιάζουν εκτός από τις κόρες τους τις 

εγγονές και τις δισέγγονές τους (Ο μύθος Ένκι και Νινουρσάγκ αναφέρθηκε πιο πάνω) 

αφήνει να εννοηθεί ότι οι γυναίκες ζούσαν την ζωή τους ολόκληρη έγκλειστες στον 

χώρο που γεννιούνταν. 

 

Στην Αίγυπτο, στο Νεολιθικό χωριό Merimda, (5η
 χιλιετία π.Χ) το οποίο βρίσκεται 45 

χιλιόμετρα ΒΔ του Καΐρου, έχουν ανακαλυφθεί 180 τάφοι παιδιών και γυναικών. Η 

Beatrix Midant-Reynes στο βιβλίο της  The Prehistory of Egypt γράφει σχετικά τα 

εξής: 
 

Η παντελής σχεδόν έλλειψη ενηλίκων αρρένων συγκρινόμενη με τους μεγάλους 

αριθμούς νεαρών παιδιών έχει οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι τα παιδιά (και 

μερικές φορές και οι γυναίκες) θάβονταν μέσα στις κατοικίες ή στην περιοχή 

που βρισκόταν γύρω από αυτές, ενώ οι άντρες, επειδή πιθανόν συχνά 

σκοτώνονταν στο κυνήγι ή στον πόλεμο, ίσως είχαν θαφτεί μακριά,  εκεί που 

πέθαιναν.  

 

Η Merimda ήταν πιθανώς ένα χωριό όπου κατοικούσαν αποκλειστικά οι γυναίκες και 

τα παιδιά τους και το οποίο εμείς δεν είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε επειδή δεν 

υπάρχει ιστορικό ανάλογο.  

Εάν η Merimda είχε χρονολογηθεί λίγες μόνο χιλιετίες ενωρίτερα, θα ονομαζόταν  

περίφραξη εκτροφείου και όχι χωριό. Στην ουσία δεν ήταν παρά ένα μεγάλο χαρέμι 

πριν αυτό εκφυλιστεί αρκετά, σε μέγεθος και χρήση, ώστε να μπορέσει να χωρέσει 

τελικά στον γυναικωνίτη του αρχοντικού του κάθε πρίγκιπα. 

 

 

Μητέρες θεών 
 

Όταν ένας θεός αναγνώριζε σαν γιο του το παιδί που γεννήθηκε από μια μητέρα του 

εκτροφείου, όπως έκανε ο Όντιν για τον Heimdall, η μητέρα αυτή ανακηρυσσόταν 

Μητέρα θεού. 

 

Στα κείμενα της ιερογλυφικής οι Καλές Γυναίκες ή Μητέρες-θεών ή Μητέρες-θεές 

αναφέρονται  ως Γυναίκες-θεές, nTrwt-Hmwt  (Νετερούτ-χεμούτ) 

 

H λέξη nTr, Νετέρ, σημαίνει θεός. Απ’ αυτήν καταλήγουμε στην λέξη nTrwt, 
Νετερούτ, θεές, με την προσθήκη της κατάληξης w για τον πληθυντικό αριθμό και t 
για το θηλυκό γένος. 

Η δεύτερη λέξη είναι η λέξη Hmt, γυναίκα.  Στον πληθυντικό αριθμό: Hmwt 
(Ας σημειωθεί ότι Hmt-nTr, σημαίνει γυναίκα θεού και ήταν τίτλος βασίλισσας) 
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Τα παραπάνω αναφέρθηκαν για να μπορέσετε, μαζί με το σχετικό κείμενο, να 

γνωρίσετε και το σχόλιο του μεταφραστή επί του αποσπάσματος που ακολουθεί.  
 

Έχω έρθει σε σένα [έχοντας εμφανισθεί δοξασμένος] όπως εκείνος ο θεός που 

τρώει ανθρώπους και τρέφεται με θεούς. Είμαι ισχυρός ενώπιόν σου όπως 

εκείνος ο θεός που εξυψώνεται [στο λάβαρο, (standard)] στον οποίο πάνε με 

χαρά οι θεοί που βρίσκονται στην Παρουσία), και οι θεές (nTrwt-Hmwt) 
αγαλλιάζουν όταν με βλέπουν. (Τα Κείμενα των Σαρκοφάγων, Επωδός 306 §61) 

 

Το υπογραμμισμένο τμήμα είναι μέρος του περίφημου Κανιβαλικού ύμνου. Ένας 

θεομάχος Φαραώ (Ουνάς) παρουσιάζεται, στο κείμενο που έγραψε στην πυραμίδα 

του, να ανακηρύσσει τον εαυτό του θεό αφού σκότωσε και έφαγε τους θεούς όλους, 

παλιούς και νέους. Αυτά για να μην θεωρηθεί παράλογο το παραπάνω απόσπασμα.  

Ο μεταφραστής λοιπόν, R.Ο.Faulkner, λέει σε σχετικό σχόλιο ότι η απόδοση των 

λέξεων Νετερούτ-χεμούτ, nTrwt-Hmwt, ως θεές και γυναίκες αποκλείεται διότι μια 

προηγούμενη πρόταση αναφέρεται στους θεούς μόνο και όχι στους θεούς και τους 

άντρες και έτσι μεταφράζει ως θεές. Επειδή ο σύνδεσμος και δεν υπάρχει στην 

Αιγυπτιακή γλώσσα η έκφραση θα μπορούσε κάλλιστα να σημαίνει θεές και γυναίκες 

αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτό αποκλείεται. Όχι όμως για τον λόγο που 

επικαλείται ο μεταφραστής αλλά διότι η έκφραση γυναίκες-θεές  είναι γνωστή και 

από άλλα κείμενα της Εγγύς Ανατολής 

Επιπλέον, το ίδιο εδάφιο απαντάται και στη Βίβλο των Νεκρών στο 79
ο
 κεφάλαιο. Η 

απόδοσή του από τον R.O.Faulkner και πάλι είναι: 
 

        Εμφανίζομαι δοξασμένος όπως εκείνος ο θεός που τρώει ανθρώπους και 

τρέφεται με θεούς. Είμαι ισχυρός μεταξύ σας όπως εκείνος ο θεός που εξυψώνεται 

[στο λάβαρό του] στον οποίο πάνε με χαρά οι θεοί,  και οι θεές  αγαλλιάζουν όταν 

τον βλέπουν. 
 

Στην συγκεκριμένη όμως περίπτωση χρησιμοποιείται η λέξη nTry η οποία είναι 

επίθετο και σημαίνει θεϊκές. 

                                                       
                                                                 nTry          Hmwt 
                                                      θεϊκές      γυναίκες  
 

Ο σύνθετος όρος nTrwt-Hmwt , γυναίκες θεές, απαντάται στον ενικό αριθμό στην 

επωδό 1140 των Κειμένων των Σαρκοφάγων: 
 

Είμαι εκείνος τον οποίον η θεά* γέννησε.   
 

(*) Από το αντίστοιχο σχόλιο του μεταφραστή μαθαίνουμε  ότι με την λέξη θεά 

αποδίδεται ο όρος nTrt-Hmt, θεά γυναίκα (έχει απαλειφθεί το w του πληθυντικού). 

Στην συνέχεια δε του σχόλιου πληροφορούμαστε ότι στο κείμενο Β5C, το οποίο 

αποτελεί αντίγραφο της ίδιας επωδού,  η λέξη Hmt, γυναίκα, έχει αντικατασταθεί από 

την λέξη nbt, Κυρία. Οπότε η φράση καταλήγει να γίνει Θεά Κυρία. 

Αρκούν μερικές μικρές αλλαγές σε λέξεις κλειδιά των κειμένων, όπως βλέπετε, για να 

χαθούν με την αλλοίωση του νοήματος εγγραφές πολύτιμες. 

 

Οι αναφορές που γίνονται στις  Μητέρες τις τοποθετούν στον κύκλο των θεών, τις 

αποκαλούν και μητέρες θεών, αλλά δεν τις ταυτίζουν απόλυτα με τους θεούς. 
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Το απόσπασμα που ακολουθεί, από τα Κείμενα των Πυραμίδων, η γυναίκα δεν είναι 

πλέον γυναίκα-θεά ή θεϊκή γυναίκα αλλά Γυναίκα Άγρια Γελάδα. 

smAt-Hmt  αντί για nTrt-Hmt 
 

                          
  Wnis          pi                     dmDy                      mwt      =f 
Ο Ουνάς      είναι,           ενώνεται / ενώθηκε           η μητέρα     του 

 

     
           smAt                   wrt 
  η Άγρια Αγελάδα        η μεγίστη 

 

                                         
                 mwt         nt          Wnis                     smAt                Hmt 
   (με την) μητέρα       του          Ουνάς            την Άγρια Αγελάδα    γυναίκα 

                                                                                                                (Ρήση 271 §389) 
 

Στην μετάφραση του παραπάνω χωρίου ο R.O. Faulkner, ο οποίος αποδίδει τον όρο  

smAt-Hmt ως Άγρια αγελάδα σκέτο, σχολιάζει γράφοντας ότι δεν συμφωνεί με τον 

Γερμανό αιγυπτιολόγο Κ.Sethe, ο οποίος μεταφράζει ως Άγρια αγελάδα και γυναίκα, 

διότι, κατά την γνώμη του, πρόκειται για ταυτολογία η οποία κυριολεκτικά σημαίνει 

Θηλυκή άγρια αγελάδα, μάλιστα αναφέρει την περίπτωση κάποιας τερατώδους 

θηλυκής γαϊδούρας. Δυστυχώς της ίδιας άποψης είναι και ο James Allen, κορυφαίος 

σύγχρονος αιγυπτιολόγος, ο οποίος αποδίδει τον όρο ως female wild cow. 

Ωστόσο, όλοι οι αιγυπτιολόγοι είναι γνώστες και των κειμένων της σφηνοειδούς 

γραφής και έτσι γνωρίζουν ότι ο όρος silam, ο οποίος σημαίνει κι αυτός Άγρια 

Αγελάδα, χρησιμοποιείται μόνο για γυναίκες. 

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση όμως, της παραπάνω ρήσης από τα Κείμενα των 

Πυραμίδων, συμβαίνει το εξής: Η ίδια ακριβώς ρήση είναι γραμμένη και στην 

πυραμίδα του Φαραώ Pepi II (έπεται του Φαραώ Ουνάς κατά περίπου 130 χρόνια). 

Εκεί, ο γραφέας ή ο αναθεωρητής του κειμένου, έχει προσθέσει μετά την λέξη Άγρια 

Αγελάδα το σύμβολο για τον θεό (το γεράκι του Ώρου καθισμένο πάνω σε ένα λάβαρο 

) το οποίο λειτουργεί κατά τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και η λέξη μεγίστη, , 

στο κείμενο από την πυραμίδα του Ουνάς. Δηλώνει δηλαδή ότι γίνεται αναφορά στην 

θεά Άγρια Αγελάδα. 

                                            
                                        smAt               Hmt                           
Συμπεραίνεται επομένως ότι ο γραφέας διάβαζε τον όρο smAt-Hmt ως Άγρια Αγελάδα 

γυναίκα και προτίμησε να μην διακινδυνέψει κάποια παρεξήγηση, καθώς το να 

γραφεί ότι ο Φαραώ γεννήθηκε από μια κοινή Άγρια Αγελάδα μπορούσε να θεωρηθεί 

ατιμωτικό. 
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Κατά κανόνα, για να θεωρηθεί ο κρινόμενος αγνός, λέγεται ότι η ερωτική πράξη που 

τον έφερε στον κόσμο έγινε με άλλη γυναίκα από εκείνη η οποία τον κυοφορούσε. 

 

                                                      
        iwr          .n =f       m       Ast            bnn          .n =f     m      nbt-Hwt 
έγινε η σύλληψή      του          στην       Ίσιδα   γονιμοποιήθηκε    αυτός       στην      Νέφθη 
                                                                                                                                                         (Βίβλος των Νεκρών, Κεφ. 17) 

 

Τo ρήμα iwr  , σημαίνει conceive a child, become pregnant, συλλαμβάνω, 

καθίσταμαι έγκυος     .Το ρήμα  bnn ,  σημαίνει  beget, become erect, γεννώ, 

καθίσταμαι ιθυφαλλικός . 

 

Όταν οι δυο Μητέρες ενώνονται απεικονίζονται σαν σιαμαίες και 

θεωρούνται μια. Η επιγραφή που βρίσκεται στην εικόνα επάνω 

αριστερά γράφει ink snt =k  Ast-nbt Hwt, και σημαίνει είμαι η 

αδερφή σου Ίσις – Νεφθυς. 

 

Η Ίσιδα είναι η θεά, η Νέφθυς είναι η αδερφή του πρωτόγονου Σηθ. 

Οι έννοιες αυτές είναι χωρίς αμφιβολία γνωστές σε κάποιον που 

είναι επιφορτισμένος με το έργο της έγκρισης του τελικού κειμένου 

που θα γραφτεί στις αίθουσες και τους διαδρόμους μιας πυραμίδας, 

αλλά παρόλα αυτά παραμένει το γεγονός ότι η έκφραση Άγρια 

Αγελάδα γυναίκα είναι εξαιρετικά σπάνια. 

Για τους μεταφραστές η μόνη δικαιολογία είναι: αδιαφορία! 

 

Όπως αντιλαμβάνεστε, όχι μόνο δεν λατρευόταν η κοινή 

καθημερινή μητέρα αλλά θεωρείτο και υποτιμητικό (ουσιαστικά 

επικίνδυνο) να είναι γνωστό ότι έχει γεννηθεί κανείς από τέτοια μητέρα. 

 

Απογαλακτισμός 
 

Οι δυο διαφορετικές μητέρες –φυσική και θετή- δεν αποτελούν θεολογική έμπνευση, 

πράγμα που αποδεικνύεται από τις αναφορές που γίνονται στα κείμενα για 

απογαλακτισμό, επιθυμητό και όχι. 

Ο θεός Kumarbis, στον μύθο που αναφέρθηκε πιο πάνω, πήρε τον γιο του από τις 

Μητέρες-μήτρες και τον παρέδωσε στις θεότητες Irssira. Μπορούμε επομένως να 

θεωρήσουμε τον απογαλακτισμό από την φυσική μητέρα ως επιθυμητό αφού ο 

άρχοντας αναγνωρίζει το παιδί του και το παίρνει για να το αναθρέψει αρχοντικά, 

μακριά από τα εκτροφεία. 

Ο μη επιθυμητός απογαλακτισμός είναι προφανώς εκείνος που θα σήμαινε απόρριψη 

από μέρους της θετής μητέρας: της Άγριας Αγελάδας θεάς ή των θεοτήτων Irssira. 

 

Η επωδός 290, των Κειμένων των Σαρκοφάγων, αναφέρεται σε επιθυμητό 

απογαλακτισμό: 
 

Για να γίνει ένα απογαλακτισμένο παιδί.  

Έχω πραγματικά γίνει ένα απογαλακτισμένο παιδί, για το οποίο η μητέρα 

μίλησε, και για το οποίο έγινε καταγραφή*, και δικός μου είναι ο τρόπος 

ύπαρξης κάθε θεού. 
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* Γνωστή καταγραφή είναι εκείνη που γίνεται από τον θεό Θωθ ο οποίος καταγράφει 

τα αποτελέσματα της Κρίσης των εφήβων. Επειδή δε καταγράφονταν μόνο όσοι 

θεωρήθηκαν κατάλληλοι και επέζησαν της Κρίσης, ωθούμαστε να υποθέσουμε ότι μια 

ανάλογη καταγραφή γινόταν και για τα βρέφη.  

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, ο απογαλακτισμός παρουσιάζεται να είναι 

ανεπιθύμητος και τούτο για να τονιστεί το γεγονός ότι ο κρινόμενος γεννήθηκε 

κατευθείαν από την θεϊκή μητέρα.  
 

Η μητέρα σου είναι η μεγάλη άγρια γελάδα που κατοικεί στην Nekheb, με το 

άσπρο κεφαλομάντηλο, τα μακριά φτερά και τα κρεμαστά στήθια· σε θηλάζει 

και δεν θα σε απογαλακτίσει.                           (Τα Κείμενα των Πυραμίδων, Ρήση 412 §729) 

 

Πατέρα μου, έχω έρθει σε εκείνες τις δυο μητέρες μου, τους δυο γύπες* με τα 

μακριά μαλλιά και τα κρεμαστά στήθια που είναι στο όρος sHsH, ώστε να 

απλώσουν τα στήθη τους στο στόμα μου και ποτέ να μην με απογαλακτίσουν.   
                                                                          (Τα Κείμενα των Πυραμίδων, Ρήση 508  §1119) 

 

* Tο εικονόγραμμα του γύπα αποτελεί το διπλό φωνόγραμμα mt το οποίο 

χρησιμοποιείται στην γραφή της λέξης  mwt, , μητέρα, και κατάληξε να 

γίνει, στην ιερογλυφική γραφή, το σύμβολο της μητέρας γενικά. Παραπάνω η 

λέξη μητέρα παρουσιάζεται γραμμένη ως  χωρίς το προσδιοριστικό σύμβολο 

για την γυναίκα. 

 

Η Νουτ η παραμάνα τον έχει θηλάσει,[ . . . ] δεν θα τον απογαλακτίσει για 

σας, θεοί.                                                         (Τα Κείμενα των Σαρκοφάγων, Επωδός 838 §40) 
 

Σήμερα είναι η αναγέννησή μου, θεοί· δεν γνωρίζω (τώρα πια) την πρώτη 

μου μητέρα την οποία (κάποτε) γνώριζα. Είναι η Νουτ που με γέννησε και 

επίσης ο Όσιρις.                                              (Τα Κείμενα των Πυραμίδων, Ρήση 565 §1428) 

 

Στο τελευταίο απόσπασμα ο Φαραώ απαρνείται την φυσική του μητέρα, την 

Άγρια Αγελάδα γυναίκα, και αναγνωρίζει σαν μητέρα του μόνο την Νουτ, την 

μεγάλη θεά του Ουρανού.  

 

Η θετή μου μητέρα είναι η Iat (iat, “iAtt ”, σημαίνει γάλα, πρόκειται για 

θεότητα του θηλασμού), και είναι αυτή που με θρέφει, στην 

πραγματικότητα είναι αυτή που με γέννησε. Η σύλληψή μου έγινε στη 

νύχτα*, γεννήθηκα στη νύχτα.  (Τα Κείμενα των Πυραμίδων, Ρήση 211 §131-2) 

 

* Νύχτα ή  Σκοτεινιά αποκαλείται η περίφραξη. Συνήθως λέγεται: Η σύλληψή μου έγινε 

στη νύχτα, γεννήθηκα στην ημέρα, όπου βεβαίως εννοείται η σύλληψή μου έγινε στη 

Νέφθη, γεννήθηκα από την Ίσιδα 

     

Το επόμενο απόσπασμα επιβεβαιώνει κατά κάποιον τρόπο το συμπέρασμα ότι ο 

ανεπιθύμητος απογαλακτισμός συμβαίνει στον χώρο όπου κατοικούν οι θεοί.: 
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 Θηλάζει αυτόν τον βασιλιά και δεν τον απογαλακτίζει, τον παίρνει (μαζί 

της) στον ουρανό, δεν τον πετάει στην γη, προετοιμάζει την θέση του βασιλιά 

στην κεφαλή των δυο ιερών συμβουλίων.   (Τα Κείμενα των Πυραμίδων,  Ρήση 548 §1344) 

  

Η σφαγή του πρωτότοκου 
 

Στο Χετιτικό Τραγούδι του Ullikummis το οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως, Ο 

Kumarbis, ο πατέρας των θεών, όταν πήρε το παιδί στην αγκαλιά του άρχισε να 

αναρωτιέται: «Σε ποιόν πρέπει να δώσω αυτό το παιδί;» Οι θεοί δεν πρέπει να το δουν 

διότι θα το σκοτώσουν: «Ο Θεός-Ήλιος [του Ουρανού και ο θεός- . . .δεν πρέπει να 

[τον δουν]! Ούτε πρέπει [να τον δει] ο Θεός της Θύελλας της Kumiya, ο γενναίος 

βασιλιάς! Δεν πρέπει να τον σκοτώσουν!» 

Εκείνο όμως που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι ότι δεν πρέπει να δει το παιδί ούτε η 

Ιστάρ, η οποία δεν είναι παρά η Μητέρα-Θεά,: «Ούτε πρέπει να τον δει η Ιστάρ, η 

βασίλισσα της Νινευή η . . . γυναίκα! Δεν πρέπει να τον λιώσει σαν καλάμι στα 

χαμόκλαδα!» 

 

Η Μητέρα παρουσιάζεται να σκοτώνει τα παιδιά της και στον σουμερικό Ύμνο στον 

θεό Ενλίλ τον Αγαθοεργό όπου αναφέρεται ότι τίποτα δεν θα είχε γίνει χωρίς αυτόν. 

Δεν θα είχαν χτιστεί πόλεις ούτε καν σπίτια, τα σύννεφα δεν θα έφερναν βροχή, τα 

χωράφια στάρι, τα δέντρα φρούτα κτλ. Η κατάληξη αυτού του μέρους του ύμνου 

είναι ότι: 
 

Χωρίς τον Ενλίλ, το Μεγάλο Βουνό,  

Η Νίντου δεν θα σκότωνε, δεν θα φόνευε, 

Η αγελάδα δεν θα “πετούσε” το μοσχαράκι της στο παχνί (στίχοι 124-126) 
 

Ο μεταφραστής S. N. Kramer κάνει το εξής σχόλιο: 
 

Για ποιο λόγο ακριβώς ο θάνατος ήταν απαραίτητος για τον πολιτισμό δεν είναι 

ξεκάθαρο, εκτός αν υποθέσουμε ότι, όπως ο μοντέρνος άνθρωπος, φοβούνταν 

κι εκείνοι τον υπερπληθυσμό και τον λιμό. Ούτε είναι κατανοητό γιατί η μητέρα 

θεά Νίντου θεωρείτο από τους Σουμέριους θεολόγους ότι ήταν εκείνη που έκανε 

τους φόνους. Εκτός αν πρόκειται για κάτι που σχετίζεται με καχεκτικά βρέφη.   

 

Οι Σουμέριοι θεολόγοι δεν εμπνεύστηκαν μια Μητέρα Θεά που σκοτώνει τα παιδιά 

της. Το έθιμο της σφαγής του πρωτότοκου εφαρμοζόταν κατά την εποχή που 

συντέθηκε ο ύμνος. Οι θεολόγοι απλά απέδωσαν την… ευεργετική αυτή πρακτική 

στην αγαθοεργία του Ενλίλ. H υπόθεση πάντως που κάνουν για καχεκτικά βρέφη 

βρίσκεται αρκετά κοντά στην πραγματική αιτία. 

 

Ο Πλάτων γράφει στον Τίμαιο ότι ο Αιγύπτιος ιερέας είπε πως "η θεά διάλεξε και 

κατοίκησε πρώτο τον τόπο που είχε πολλές πιθανότητες να βγάλει ανθρώπους οι οποίοι 

θα της έμοιαζαν"(24d)  

Αν δεν της έμοιαζαν τους σκότωνε; 

Γνωρίζουμε, χωρίς να μπορεί να χωρέσει αμφιβολία επ’ αυτού, ότι οι θεοί εξόντωναν 

μέσω του συστήματος της Κρίσης όσους δεν τους έμοιαζαν. Η Κρίση όμως δεν 

γινόταν επί βρεφών και ο ύμνος αναφέρει μοσχαράκι.  

 

Τι ενδείξεις υπάρχουν από την αρχαιότητα για βρέφη που θεωρούνταν ανεπιθύμητα; 
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Στο Βαβυλωνιακό ποίημα  ‘Βαβυλωνιακή Θεία Δίκη,’ συναντάμε τους παρακάτω 

στίχους: 
  
Ανάμεσα σε όλα τα πλάσματα που η Αρούρου έπλασε, 

Γιατί θα πρέπει το παλαιότερο τέκνο να είναι τόσο. . . .; 

Στην περίπτωση της αγελάδας, το πρώτο μοσχαράκι είναι μικρόσωμο. 

Το τελευταία γεννημένο είναι διπλάσιο. 

Το πρωτότοκο παιδί γεννιέται ένα ανθρωπάριο, 

Αλλά το δεύτερο το αποκαλούν ισχυρό πολεμιστή. 

Μόλο που είναι μπορετό να μάθει κανείς ποια η θέληση του θεού είναι, 

 Οι άνθρωποι δεν ξέρουν πώς να το κάνουν. 

 

Οι υπογραμμισμένοι στίχοι φανερώνουν πως η ακαταλληλότητα του πρωτότοκου 

αποδίδεται στην θέληση του θεού. Ο θεός είναι που δεν θέλει τα πρωτότοκα. 

 

Γιατί δεν θέλουν οι θεοί τα πρωτότοκα; 

Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα πρέπει να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες 

για τις Μητέρες-μήτρες. Πριν όμως γίνει αυτό ας παρακολουθήσουμε την ιστορική 

διαδρομή του εθίμου της σφαγής του πρωτότοκου. 

 

    Η σφαγή του πρωτότοκου είναι καταγραμμένη ως θυσία στις Ελληνικές τραγωδίες 

καθώς και στην Παλαιά Διαθήκη. Στο βιβλίο του Ιεζεκιήλ στα χωρία 16:20 και  23:37 

κατηγορούνται οι ειδωλολάτρες ότι σφάζουν τα παιδία τους προσφέροντάς τα θυσία, 

και στο 20:26 η αναφορά γίνεται πιο συγκεκριμένη ονομάζοντας τα ως πρωτότοκα, 

(παν διανοίγον μήτραν). Στο 18
ο
 κεφάλαιο του Λευιτικού ο Θεός λέει στον Μωυσή 

ότι οι Ισραηλίτες δεν πρέπει να τηρούν τα έθιμα ούτε των Αιγυπτίων, με τους οποίους 

ζούσαν στο παρελθόν, ούτε των Χαναανιτών με τους οποίους πρόκειται να ζήσουν 

στο μέλλον·  μεταξύ δε των άλλων απαγορεύσεων αναφέρεται (παρ.21) και η θυσία 

παιδιών στον θεό Μολόχ (αυτό στις μεταφράσεις από τα πρωτότυπα διότι το κείμενο των 70 είναι 

κάπως διαφορετικό), στην δε παράγραφο 20:2 του ίδιου βιβλίου απειλούνται με 

θανάτωση ξένοι και Ισραηλίτες αν θυσιάσουν παιδιά στον Μολόχ. 

 

Θυσίες παιδιών από τους ειδωλολάτρες αναφέρονται επίσης στο Δευτερονόμιο 12:31,  

στους ψαλμούς 106:37, στο βιβλίο του Ησαΐα 57:5 και αλλού. Δεν χωράει αμφιβολία 

ότι το έθιμο εφαρμοζόταν. 

 

Εξετάζοντας όλο και νεώτερα κείμενα διαπιστώνουμε ότι τα πρωτότοκα σφάζονταν 

μέχρι και επί των ημερών μας. Μετά τους ειδωλολάτρες ακολούθησαν οι μονοθεϊστές 

Ισραηλίτες των οποίων η παράδοση λέει ότι ο ίδιος ο Θεός σκοτώνει τα 

πρωτογέννητα. Στο 12:29 του βιβλίου της Εξόδου αναφέρετε ότι ο Θεός εξόντωσε 

όλα τα πρωτότοκα της Αιγύπτου αλλά και κάποιας δυστυχισμένης φυλακισμένης σε 

ένα λάκκο.  Κατά τους 70: 
 

Εγενήθη δε μεσούσης της νυκτός και Κύριος επάταξε παν πρωτότοκον εν γη 

Αιγύπτω, από πρωτοτόκου Φαραώ  του καθημένου επί του θρόνου έως 

πρωτοτόκου της αιχμαλωτίδος¹ της εν τω λάκκω² και έως πρωτοτόκου παντός 

κτήνους. 
 

¹ Shevi, Ουσιαστικό αρσενικού γένους. Σημαίνει αιχμαλωσία, αιχμάλωτοι, εξορία.  

² Bor, σημαίνει όρυγμα, λάκκος, μπουντρούμι ή τάφος.   
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Η αναφορά στο πρωτότοκο του Φαραώ καθώς και στα πρωτότοκα των ζώων  πιθανόν 

αποσκοπεί στο να μην εστιαστεί η προσοχή στην πληροφορία για την θανάτωση του 

πρωτότοκου της αιχμαλωτίδος που βρίσκεται στα μπουντρούμια. 

 

 Ο Ισραηλίτης βασιλιάς Άχαζ, θυσίασε τον πρωτότοκο γιο του. Το κείμενο, από τις 

μεταφράσεις, είναι το ακόλουθο: 
 

Αλλά βάδισε στον δρόμο των βασιλέων του Ισραήλ, μάλιστα, και πρόσφερε τον γιο 

του ολοκαύτωμα στη φωτιά σύμφωνα με τις βδελυγμίες των παγανιστών. 

(King James Version: But he walked in the way of the kings of Israel, yea, and made 

his son to pass through the fire, according to the abominations of the heathen. 

                                                                                                                        (Βασ. Β, 16:3)) 
 

Το κείμενο των 70 δεν είναι διαφορετικό (Βασ. Δ 16:3)  αλλά προσφέρει την δυνατότητα 

στον μεταφραστή να εξαιρέσει από την πρακτική του ολοκαυτώματος του 

πρωτότοκου ‘τους βασιλείς του Ισραήλ’ πράγμα που δεν επιτρέπει, πιστεύω, το 

αγγλικό κείμενο με τον τρόπο που είναι διατυπωμένο. Εξ’ άλλου, το ίδιο έκανε και 

ένας άλλος βασιλιάς, ο Μανασσής (Βασ. Δ 21:6).  

Στο 7:29, του βιβλίου του Ιερεμία, ο Θεός φέρεται να έχει εγκαταλείψει την 

συγκεκριμένη γενιά των Ισραηλιτών και στο 7:30 εξηγεί ο ίδιος τους λόγους για τους 

οποίους το έπραξε: 
 

Διότι τα παιδιά του Ιούδα κακούργησαν ενώπιόν μου. Είπε ο Κύριος. 

Έχουν τοποθετήσει τις βδελυγμίες (είδωλα) τους στον οίκο που φέρει το όνομά 

μου και τον μόλυναν. Και έχουν χτίσει τον βωμό της Ταφέθ στην κοιλάδα του 

γιου του Εννόμ για να κάψουν τους γιους και τις κόρες τους στη φωτιά, 

πράγμα που εγώ ούτε διέταξα ούτε διανοήθηκα. 
 

Ο βασιλιάς Ιωσίας κατάστρεψε τον ιερό τόπο της Ταφέθ για να μην γίνονται εκεί 

θυσίες παιδιών.  (Βασιλειών Δ 23:10) 
    Ο Ιησούς του Ναυή μετά την καταστροφή της Ιεριχούς  καταράστηκε  την πόλη με 

τέτοιο τρόπο ώστε όποιος θα ήθελε να την ξαναχτίσει θα έπρεπε να εξαγοράσει 

πρώτα τον Θεό θυσιάζοντας του τον πρωτότοκο γιο του. (Ιησούς του Ναυή 6:26)  

Οι ιστορίες του Ισαάκ και της Ιφιγένειας, όπου και οι δυο απέφυγαν  την θυσία επειδή 

την τελευταία στιγμή η θεότητα επέτρεψε την αντικατάστασή τους με ένα ζώο, είχαν 

σκοπό να  πείσουν τον λαό ότι η θεότητα άλλαξε τις προτιμήσεις της και ότι στο 

μέλλον θα μπορούσε να ικανοποιηθεί και με την προσφορά ζώων. Δυστυχώς οι 

άνθρωποι δεν πείστηκαν, διότι, όπως θα διαπιστώσετε, συνέχισαν να σκοτώνουν τα 

παιδιά τους για τρεις χιλιετίες ακόμα. Η αρχική αντίδραση του λαού στο κήρυγμα 

αυτό έχει καταγραφεί στο βιβλίο του Μιχαία (6:7) όπου φαίνεται πόσο δύσκολο ήταν 

να πεισθούν: 
 

Θα ευχαριστηθεί ο Κύριος με χιλιάδες κριάρια και με μυριάδες ποταμών 

λαδιού;  Να  δώσω το πρωτότοκό μου για την παράβασή μου, τον καρπό της 

κοιλιάς μου για την αμαρτία της ψυχής μου; 

 

     Ερχόμαστε τώρα στην κατάσταση η οποία επικρατούσε  κατά τον 19
ο
 αιώνα, όπως 

την κατέγραψε ο J.G. Frazer: 
 

Οι Πολυνήσιοι φαίνεται ότι πραγματικά σκοτώνουν τα δυο τρίτα των παιδιών 

τους, ενώ σε μερικά μέρη της Ανατολικής Αφρικής λένε ότι η αναλογία των 
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νηπίων που σφάζονται κατά την γέννησή τους είναι η ίδια. Μόνο τα παιδιά 

που γεννιούνται κάτω από ορισμένες οδηγίες επιτρέπεται να ζήσουν. 

 Οι Τζάγκα επίσης, μια φιλοπόλεμη φυλή στην Αγκόλα, λέγεται ότι σκότωναν 

όλα τους τα παιδιά,  χωρίς εξαίρεση, για να μην επιβαρύνονται οι γυναίκες 

από τα μωρά κατά την πορεία. Τον αριθμό των νεκρών παιδιών αναπλήρωναν 

παίρνοντας αγόρια και κορίτσια δεκατριών ή δεκατεσσάρων ετών, των οποίων 

οι γονείς είχαν σκοτωθεί και φαγωθεί. Οι γυναίκες πάλι των Ινδιάνων Mbaya, 

της νότιας Αμερικής, φόνευαν όλα τους τα παιδιά εκτός από το τελευταίο ή 

εκείνο που θεωρούσαν τελευταίο. Αν κάποια από αυτές αποκτούσε ένα παιδί 

μετά, το σκότωνε.  

 

Την πληροφορία ότι τα βρέφη σκοτώνονταν για να μην βαραίνουν τις μητέρες κατά 

την πορεία, δεν νομίζω ότι την προμήθευσαν οι παιδοκτόνοι γονείς. Πρόκειται για 

την εξήγηση που δίνει στο γεγονός ο παρέχων την πληροφορία, ο οποίος αγνοεί την 

δύναμη της παράδοσης και, ως συνήθως, θεωρεί τους πρωτόγονους άλογα κτήνη. Τα 

παιδιά σκοτώνονται είτε γιατί δεν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, όπως στην 

περίπτωση των Πολυνησίων, ή επειδή ήταν τα πρώτα, όπως στην περίπτωση των 

Mbaya. 
 

Θρησκευτικής φύσης θυσίες, ιδιαίτερα του πρωτότοκου, είναι γνωστές τόσο 

από την Βίβλο όσο και από τις ιστορίες της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της 

Ρώμης. Η θυσία του πρωτότοκου ήταν κάποτε συνήθης μεταξύ πολλών λαών 

στην Ινδία. (Population: Infanticide. Encyclopedia Britannica) 

 

Τα σκοτεινά σπίτια 

 

Το βιβλίο του ανθρωπολόγου J.G. Frazer, “Ο Χρυσός Κλώνος”, πρωτοδημοσιεύτηκε 

το 1890 και καταγράφει  ήθη και έθιμα της ανθρωπότητας τα οποία συνάντησαν οι 

αποικιοκράτες κατά την εξάπλωσή τους σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Για να αντιληφθείτε το μέγεθος του έργου αρκεί να σας πω ότι ο κατάλογος όπου 

καταγράφονται οι πηγές των πληροφοριών, η γνωστή μας βιβλιογραφία, αποτελείται 

από 141 σελίδες. Η μετάφρασή του έχει γίνει από την Μπονίτα Μπικάκη και η 

έκδοσή του από τις εκδόσεις ΕΚΑΤΗ. Ο πρώτος τόμος φέρει ημερομηνία 1990 και ο 

τελευταίος, 5
ος

, 1998. Θα διαπιστώσετε από τις πληροφορίες που θα ακολουθήσουν 

ότι η αναφορά στο βιβλίο ήταν οφειλόμενη. 

 

Σχετικά λοιπόν με το σύστημα που εφάρμοζαν οι λαοί προκειμένου να διατηρήσουν 

τα μικρά κοριτσάκια αγνά μέχρι την στιγμή που θα τα παρέδιδαν στον σύζυγο -

ουσιαστικά στον βιαστή τους- αναφέρονται τα παρακάτω:  

 

Στους Ζουλού και σε συγγενικές φυλές της Νότιας Αφρικής, εάν εμφανιστούν 

τα πρώτα σημάδια της ήβης «όταν ένα κορίτσι περπατά, μαζεύει ξύλα ή 

εργάζεται στο χωράφι, τρέχει στο ποτάμι και κρύβεται ανάμεσα στα καλάμια 

για όλη την ημέρα, ώστε να μην το δουν άντρες. Σκεπάζει προσεχτικά το 

κεφάλι του με κουβέρτα για να μην πέσει ο ήλιος πάνω σ΄ αυτό και κάνει έτσι 

το κορίτσι να ζαρώσει και να γίνει ένας μαραμένος σκελετός, αποτέλεσμα της 

έκθεσης στις ακτίνες του ήλιου. Όταν σκοτεινιάσει γυρίζει σπίτι του και 

απομονώνεται για κάποιο χρονικό διάστημα σε μια καλύβα» 

Στους Awa-nKonde, φυλή που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της λίμνης Νυάνσα, 

υπάρχει κανονισμός ότι μετά τα πρώτα έμμηνα, το κορίτσι πρέπει να μείνει 
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χωριστά, μαζί με λίγες συντρόφισσές του, σε ένα σκοτεινό σπίτι, όπου το 

πάτωμα είναι σκεπασμένο με ξερά φύλλα μπανάνας. Δεν μπορούν όμως να 

ανάψουν καμιά φωτιά σ’ αυτό το σπίτι, το οποίο ονομάζεται «το σπίτι των 

Awasungu», δηλαδή «των άκαρδων παρθένων». 
 

Τα μαρτύρια στα οποία υποβαλλόταν το κορίτσι ποικίλουν από απαγόρευση της 

χρήσης των χεριών για ξύσιμο του κεφαλιού μέχρι ράψιμό του μέσα σε μια αιώρα. Ο 

δε χρόνος της απομόνωσης αρχίζει από τρεις ημέρες και φτάνει τα εφτά χρόνια.  

Αναφέρονται σε περίληψη μερικές από τις περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί στο 

βιβλίο: 

 

- Στη Γιαπ, μια από τις νήσους Καρολίνες, το κορίτσι κλείνετε για αρκετές ημέρες σε 

μια μικρή καλύβα, μακριά από το σπίτι των γονιών της, και στη συνέχεια μένει για 

εκατό ημέρες σε ένα από τα ειδικά σπίτια που χρησιμοποιούνται από γυναίκες σε 

εμμηνόρροια. 

- Στους Ινδιάνους Τσαϊνούκ η κόρη του αρχηγού όταν έφτανε στη εφηβεία κρυβόταν 

από τα μάτια του κόσμου για πέντε ημέρες και τις επιβάλλονταν ορισμένοι 

περιορισμοί.  

- Οι Ινδιάνοι Αχτ, της νήσου Βανκούβερ, όταν τα κορίτσια φτάσουν στην εφηβεία τα 

κλείνουν σε ένα κλουβί, περιζωσμένα από ψάθες, ώστε να μην μπορούν να δουν τον 

ήλιο ή τη φωτιά. Όσο περισσότερο μείνει στο κλουβί το κορίτσι τόσο μεγαλύτερη η 

τιμή για την οικογένεια ή αντίστοιχα η ντροπή αν η κοπέλα δει τον ήλιο. Δεν πρέπει 

στο διάστημα αυτό να κινηθεί ούτε να ξαπλώσει αλλά να μένει πάντοτε σε στάση 

οκλαδόν. Της επιτρέπεται να ξύση το κεφάλι της με ειδική χτένα αλλά σε καμιά 

περίπτωση το σώμα της.  

- Οι Γκουαράνα της Νότιας Βραζιλίας έραβαν το κορίτσι μέσα στην αιώρα, 

αφήνοντας μόνο ένα μικρό άνοιγμα για να μπορεί να αναπνέει. Στην κατάσταση 

αυτή, ραμμένο και σαβανωμένο, έμενε, υπό αυστηρή νηστεία, για δυο ή τρεις ημέρες 

όσο διαρκούσαν τα συμπτώματα.  

- Οι Γιουρακάρ, της ανατολικής Βολιβίας κλείνουν το κορίτσι σε μια μικρή καλύβα, 

όπου δεν μπορεί να δει το φως, για τέσσερις ημέρες, ενώ νηστεύει αυστηρά. (81Δ/1651) 

- Όταν μια Ινδή κόρη φτάσει στη ωρίμανση, παραμένει για τέσσερις ημέρες σ’ ένα 

σκοτεινό δωμάτιο και δεν επιτρέπεται να δει τον ήλιο. Θεωρείται ακάθαρτη· κανείς 

δεν μπορεί να την αγγίξει.  

- Οι Μακούζι της βρετανικής Γουιάνας κρεμούν το κορίτσι, μέσα σε μια αιώρα, από 

το υψηλότερο σημείο της καλύβας. Όσο τα συμπτώματα διαρκούν δεν μπορεί να 

κατεβεί από την αιώρα κατά την διάρκεια της ημέρας και νηστεύει αυστηρά. ‘Όταν 

τα συμπτώματα ελαττωθούν κατεβαίνει  και μένει σε ένα μικρό χώρο που υπάρχει γι’ 

αυτήν στην πιο σκοτεινή γωνιά της καλύβας. Μετά δέκα ημέρες έρχεται ο μάγος και 

λύνει τα μάγια με ξόρκια. Τα σκεύη και τα δοχεία που χρησιμοποίησε  θραύονται και 

τα κομμάτια θάβονται. Ύστερα από το πρώτο της λουτρό, η νέα πρέπει να υπομείνει 

το δάρσιμο από την μητέρα της με λεπτά ραβδιά,  χωρίς να φωνάξει. Στο τέλος της 

δεύτερης εμμηνόρροιας την ξαναχτυπούν, αλλά για τελευταία φορά. Άλλοι Ινδιάνοι 

της Γουιάνας αφού κρατήσουν το κορίτσι για ένα μήνα μέσα στην αιώρα, στην 

κορυφή της καλύβας, το εκθέτουν σε ορισμένα μεγάλα μυρμήγκια των οποίων το 

δάγκωμα είναι πολύ οδυνηρό. Μερικές φορές αναγκάζεται να νηστεύει μέρα και 

νύχτα όσο είναι κρεμασμένη στην αιώρα, με αποτέλεσμα όταν κατέβει να έχει γίνει 

σκελετός.  
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- Οι Τσιριγκουάνα της Νοτιοανατολικής Βολιβίας κρατούσαν το κορίτσι μέσα στην 

αιώρα για ένα μήνα στο υψηλότερο σημείο και  για τον επόμενο την κατέβαζαν πιο 

χαμηλά, στην μέση του ύψους της καλύβας.  

- Στην Καμπότζη βάζουν το κορίτσι στο κρεβάτι κάτω από κουνουπιέρα όπου πρέπει 

να μείνει εκατό μέρες. Σύμφωνα με άλλη αφήγηση, μια έφηβη στην Καμπότζη 

«μπαίνει στη σκιά». Κατά την διάρκεια της απομόνωσής της, η οποία, ανάλογα με 

την τάξη και την θέση της οικογένειάς της, μπορεί να κρατήσει από λίγες μέρες μέχρι 

αρκετά χρόνια, πρέπει να τηρεί ορισμένους κανόνες, όπως να μην την δει ξένος 

άντρας, να μην φάει κρέας ή ψάρι και να μην πηγαίνει πουθενά, ούτε στην παγόδα.  
                                                                                                                                                                 

- Οι Κόνιαγκ, μια φυλή Εσκιμώων της Αλάσκας, έβαζαν το κορίτσι σε μια μικρή 

καλύβα, μέσα στην οποία έπρεπε να στέκεται στα πόδια και στα χέρια, για έξι μήνες·  

μετά, μεγάλωναν λίγο την καλύβα, ώστε να μπορεί η νέα να ισιώνει την πλάτη της, 

αλλά σ’ αυτή τη θέση έπρεπε να παραμείνει για άλλους έξι μήνες. Όλο αυτό το 

διάστημα το κορίτσι θεωρούνταν ακάθαρτο ον, με το οποίο κανείς δεν μπορούσε να 

έχει επικοινωνία.  

- Μια άλλη φυλή Εσκιμώων της Αλάσκας, οι Kolosh, έφτιαχναν ένα κλουβί με μόνο 

ένα μικρό άνοιγμα για αέρα, τροφή και νερό και περιόριζαν το κοριτσάκι στον 

βρωμερό αυτό χώρο για έναν ολόκληρο χρόνο.  

- Σε μια περιοχή της Νέας Γουινέας οι κόρες των αρχηγών όταν είναι περίπου δώδεκα 

ή δεκατριών ετών μένουν κλεισμένες για δυο ή τρία χρόνια και δεν τους επιτρέπεται 

για κανένα λόγο να κατεβούν από το σπίτι, το οποίο είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε 

ο ήλιος να μην μπορεί να πέσει πάνω τους.  

- Στην Νέα Ιρλανδία (Νησί κοντά στη Νέα Γουινέα) τα κορίτσια περιορίζονται σε μικρά 

κλουβιά, για τέσσερα ή πέντε χρόνια, μένοντας στα σκοτεινά και χωρίς να έχουν το 

δικαίωμα να πατήσουν στο έδαφος. Στο βιβλίο υπάρχει περιγραφή ενός αυτόπτη 

μάρτυρα του εθίμου αυτού ο οποίος έμαθε γι’ αυτό και κατόρθωσε να φτάσει μέχρι 

τα κλουβιά των κοριτσιών. Στα κλουβιά δεν περνούσε το φως και μάλιστα λέει ότι με 

δυσκολία ανανεωνόταν και ο αέρας σ’ αυτά. Με την υποστήριξη του αρχηγού της 

φυλής και με δώρο μερικές χάντρες κατόρθωσε να απομακρύνει ένα κορίτσι αρκετά 

για να επιθεωρήσει το κλουβί. Μετά βίας το κεφάλι του χώρεσε στο άνοιγμα· η 

ατμόσφαιρα μέσα ήταν ζεστή και αποπνιχτική αλλά ο χώρος ήταν καθαρός. 

Υπεύθυνη για τις κοπέλες ήταν μια γριά. Αναφέρει ότι πληροφορήθηκε από τον 

αρχηγό πως το ένα κορίτσι, που ήταν περίπου δεκαπέντε ετών, βρισκόταν ήδη εκεί 

πέντε χρόνια και ότι επρόκειτο να βγει σύντομα. Τα άλλα δυο που ήταν μεταξύ οκτώ 

και δέκα ετών έπρεπε να μείνουν εκεί αρκετά χρόνια ακόμα. Όταν τελικά τα κορίτσια 

ελευθερώνονται, ετοιμάζουν για το καθένα γαμήλια τελετή.  

- Στους Οτ Ντάνομ του Βόρνεο τα κορίτσια ηλικίας οχτώ ή δέκα ετών κλείνονται σε 

ένα μικρό δωμάτιο, ή κελί, ενός ειδικού σπιτιού  και διακόπτουν για πολύ καιρό την 

επικοινωνία με τον κόσμο. Το κελί, όπως και ολόκληρο το σπίτι, υψώνεται πάνω από 

το έδαφος σε πασσάλους και φωτίζεται από ένα και μοναδικό μικρό παράθυρο που 

βλέπει σε ένα έρημο μέρος, έτσι ώστε το κορίτσι βρίσκεται σχεδόν σε τέλειο σκοτάδι. 

Η απομόνωσή διαρκεί συχνά εφτά χρόνια. Δεν μπορεί να την δει κανείς από την 

οικογένειά της και εξυπηρετείται από μια σκλάβα η οποία είναι διορισμένη για τον 

σκοπό αυτό. Όταν την βγάλουν τελικά έξω γίνεται μια μεγάλη γιορτή όπου 

θανατώνεται ένας σκλάβος και η νέα αλείφεται με το αίμα του.  

 

Στο βιβλίο έχουν καταγραφεί και άλλες περιπτώσεις,  από την Αυστραλία π.χ. οι 

οποίες εδώ δεν αναφέρθηκαν, ώστε είναι βέβαιο ότι το έθιμο εφαρμοζόταν σε 

Αφρική, Ασία, Ωκεανία και Αμερική. 



Σελίδα 54 από 61 

 

 

54 

Τα περί ‘πρωτόγονων’, βεβαίως, δεν ισχύουν ούτε σ’ αυτήν την περίπτωση διότι οι 

σχετικές αναφορές από την Ευρώπη έφτασαν σε εμάς μυθοποιημένες. Η Δανάη 

θάφτηκε από τον πατέρα της σε έναν χάλκινο θάλαμο διότι έπρεπε να αποχαιρετήσει 

το ουράνιο φως. Θάφτηκε για πάντα στα σκοτάδια για να μην αποκτήσει γιο. Ο 

Frazer, o οποίος αναφέρει την Δανάη, δεν υποψιάζεται καν ότι η διασημότερη 

περίπτωση εγκλεισμού κόρης στα σκοτάδια είναι αυτή της Περσεφόνης. Ούτε 

αναφέρει ότι τα κορίτσια έφευγαν από τις οικογένειές τους στα εννιά τους χρόνια για 

να υπηρετήσουν την Άρτεμη (μορφή με την οποία καταγράφηκε το έθιμο πριν 

ατονήσει). 

 

Οι δεισιδαιμονίες των πολιτισμένων εθνών της Ευρώπης, οι οποίες σχετίζονται με την 

εμμηνόρροια, «δεν είναι λιγότερο υπερβολικές  από εκείνες που επικρατούν μεταξύ των 

αγρίων», γράφει ο J.G. Frazer. Απλά δηλαδή δεν βρέθηκε κάποιος μερικούς αιώνες 

νωρίτερα για να καταγράψει τα ανάλογα έθιμα των Ευρωπαίων όσο αυτά ήταν ακόμα  

εν ενεργεία.  

 

Όταν τα κοριτσάκια έβγαιναν από τα σκοτεινά σπίτια τους ετοίμαζαν…γαμήλια 

τελετή. Σκοπός όλης αυτής της διαδικασίας ήταν να διατηρηθεί το κοριτσάκι 

παρθένο. 

Όμως φαίνεται ότι το σύστημα δεν απέδιδε πάντοτε τα αναμενόμενα και έτσι 

προχώρησαν και σε δραστικότερα μέτρα: κλειτοριδεκτομή και αγκτηριασμός! 

 

Το κοριτσάκι, μετά από βασανισμό ετών, έφτανε εγγυημένα παρθένο στην 

περίφραξη. Δικαιούταν επομένως, αφού τόσο επίπονα τον είχε κερδίσει, τον τίτλο της 

παρθένας. Δεν μπορούμε λοιπόν παρά να υποθέσουμε ότι όταν γεννούσε το πρώτο 

της παιδάκι εκείνο γινόταν γνωστό ως το παιδί της Παρθένας. Κάποτε δηλαδή το 

Παρθένα έπαυε να είναι επίθετο και γινόταν όνομα. 

Εμείς όμως, οι σύγχρονοι και πολιτισμένοι, μεθυσμένοι από σοφία θεωρούμε ότι οι 

ανόητοι πρόγονοι πίστευαν ότι οι μητέρες που γέννησαν διατηρούσαν άθικτο τον 

παρθενικό τους υμένα. 

Γράφει ο Frazer σχετικά: 

 

Τέτοιοι μύθοι παρθένων μητέρων είναι υπολείμματα μιας εποχής παιδικής 

άγνοιας, όταν οι άντρες δεν είχαν αντιληφθεί ότι η σεξουαλική επαφή ήταν η 

πραγματική αιτία της δημιουργίας απογόνων. 

 

Όταν μεταξύ διακεκριμένων επιστημόνων επικρατεί τέτοια αντίληψη για την 

νοημοσύνη των προγόνων, πώς να ληφθούν σοβαρά υπόψη οι μύθοι ή τα κείμενα; 

 

Τέλος πάντων. Ας επιστρέψουμε στα της αγνότητας!  

Όταν λοιπόν έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τόσο θαυμαστή επίδοση στον τομέα της 

απανθρωπιάς από μέρους των φροντιστών της αγνότητας -διότι περί αυτού πρόκειται, 

δεν αποζητούσαν να κάνουν τα κοριτσάκια πιο γόνιμα βασανίζοντάς τα- φτάνουμε να 

αναρωτηθούμε με ποιόν άραγε τρόπο αντιμετώπιζαν τις περί αγνότητας απαιτήσεις 

στις γυναίκες τις οποίες άρπαζαν και που δεν ήταν πλέον παιδούλες. 

 

Από τις παραδόσεις, και πάλι, γνωρίζουμε πως όταν ένας λαός ήθελε να αυξήσει τον 

πληθυσμό του έκλεβε γυναίκες από έναν άλλο λαό (κλασσική η περίπτωση των 

Σαβίνων γυναικών οι οποίες εκλάπησαν από τον Ρωμύλο, όπως αναφέρει ο 

Πλούταρχος, για να αυξηθεί ο πληθυσμός της Ρώμης). 
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Στην Παλαιά Διαθήκη, όπου οι παραλογισμοί των καταγραμμένων ιστοριών παύουν 

να υφίστανται όταν γνωρίζουμε ποια σημεία των ιστοριών έχουν αλλοιωθεί, η 

αρπαγή και η χρήση των γυναικών παρουσιάζεται σαν εσωτερική υπόθεση του 

έθνους των Ιουδαίων ώστε να μην υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η 

φυλή δεν είναι αγνή. 

 

Η ιστορία των γυναικών αρχίζει στο 19ο κεφάλαιο και τελειώνει με το τέλος του 

βιβλίου των Κριτών. Η ιστορία αφηγείται την παρ' ολίγο εξαφάνιση της φυλής του 

Βενιαμίν. Την αρχή της η ιστορία την δανείζεται, χωρίς καμιά αμφιβολία, από εκείνη 

του Λωτ και της πόλης των Σοδόμων (η ιστορία των Σοδόμων ανήκει στην ίδια 

εποχή). Περιληπτικά η ιστορία είναι η εξής: 

Κάποιος ταξιδιώτης με την γυναίκα του φιλοξενείται από έναν γέροντα της φυλής 

Εφραϊμ ο οποίος όμως ζούσε στην Γαβαά, μια πόλη των Βενιαμινιτών. Όταν οι 

πολίτες Βενιαμινίτες το έμαθαν, πήγαν στο σπίτι και ζητούσαν να κακοποιήσουν 

σεξουαλικά τον ταξιδιώτη. Αντ’ αυτού τους δόθηκε η γυναίκα του, η οποία στη 

συνέχεια  βιάσθηκε μέχρι θανάτου. 

Για να τιμωρήσουν το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα οι άλλες φυλές του Ισραήλ, 

επιτέθηκαν στους Βενιαμινίτες, εξόντωσαν τις οικογένειες τους ολοσχερώς και δεν 

άφησαν παρά μόνο εξακόσιους άντρες ζωντανούς (σκότωσαν δηλαδή τα αθώα 

γυναικόπαιδα και διατήρησαν τους ένοχους άντρες). Κατ’ αυτόν τον τρόπο όμως η 

φυλή του Βενιαμίν κινδύνευε να αφανιστεί χωρίς αναπαραγωγή. Ορκίστηκαν μεν 

αρχικά να μην τους δώσουν γυναίκες, αλλά αργότερα άλλαξαν γνώμη διότι δεν 

έπρεπε να επιτρέψουν να χαθεί μια φυλή του Ισραήλ. Μόνο που τότε πλέον όλοι ήταν 

ορκισμένοι και καμιά φυλή δεν δεχόταν να τους στείλει γυναίκες.  

 

Για να μπορέσει η συνέλευση των φυλών να προμηθεύσει τις γυναίκες προφασίσθηκε 

ανυπακοή των κατοίκων της πόλης Ιαβίς Γαλαάδ, οι οποίοι δεν πήγαν σε κάποια 

θρησκευτική εκδήλωση, και δόθηκε εντολή να σφαχτούν ολοσχερώς όλοι οι 

αρσενικοί  της πόλης αυτής καθώς και όλες οι γυναίκες που είχαν γνωρίσει άντρα. 

Απόμειναν έτσι μόνο τετρακόσιες νεαρές παρθένες τις οποίες παρέδωσαν στους 

Βενιαμινίτες. Τις υπόλοιπες διακόσιες τις άρπαξαν αναίμακτα από μια άλλη φυλή 

ακολουθώντας και πάλι τις οδηγίες της συνέλευσης. 

     Προφανώς, η ιστορία των γυναικών έπρεπε να συμπεριληφθεί στα κείμενα διότι 

θεωρήθηκε ειδικής σπουδαιότητας, όπως και πράγματι είναι. Το θέμα των 

σεξουαλικά διεστραμμένων αποτελεί δάνειο από την ιστορία των Σοδόμων (Η 

ιστορία των Σοδόμων είναι η αυθεντική διότι εκεί η ύπαρξη των σεξουαλικά 

διεστραμμένων μπορεί να δικαιολογηθεί).  
 

Ο φόνος των αθώων γυναικόπαιδων των Βενιαμινιτών μπορεί να φαίνεται σαν ένα 

έγκλημα πολύ πιο αποτρόπαιο από το έγκλημα το οποίο υποτίθεται ότι θα τιμωρούσε, 

αλλά εφόσον οι αναθεωρητές είχαν αποφασίσει από τη μια μεριά να συμπεριλάβουν 

τον αυθεντικό μύθο στα επιλεγμένα κείμενα και από την άλλη να αντικαταστήσουν 

τις Χαναανίτισσες με Ισραηλίτισσες, δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα πλέον για τις 

αντιφάσεις και τους παραλογισμούς της τελικής ιστορίας. Έτσι, όσο η αφήγηση 

εξελίσσεται τόσο οι παραλογισμοί αυξάνουν. Τα περί σεξουαλικής διαστροφής καθώς 

και το σφάξιμο των αθώων γυναικόπαιδων των Βενιαμινητών χρησιμοποιούνται για 

να δικαιολογήσουν την έλλειψη γυναικών, η οποία αποτελεί την εισαγωγή στο μύθο 

έτσι όπως αυτός ήταν γνωστός από την παράδοση. Το επόμενο επεισόδιο, το οποίο 

στον αρχικό μύθο περιέγραφε μια επιδρομή Ισραηλιτών για αρπαγή γυναικών από 

τους Χαναανίτες, μετατρέπεται και αυτό σε παράλογο εξ’ αιτίας της δικαιολογίας που 
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δίνεται για το σφάξιμο των επίσης αθώων κατοίκων της Ιαβίς Γαλαάδ – απουσία από 

θρησκευτική εκδήλωση. Στη συνέχεια, δεν λένε ότι βρέθηκαν 600 παρθένες στην 

Ιαβίς Γαλαάδ και να κλείσουν το θέμα διότι, προφανώς, ο αυθεντικός μύθος 

περιέγραφε δυο επιδρομές. Η μία, που περιγράφεται παραπάνω, όπου οι Ισραηλίτες 

ήταν ισχυροί ώστε μπορούσαν να φονεύσουν τους άνδρες, τις γυναίκες και τα παιδιά 

και να πάρουν τις νεαρές κοπέλες, και η άλλη, αυτή της αρπαγής, όπου οι Ισραηλίτες 

ήταν αδύναμοι και κατέφευγαν στο να τις αρπάζουν και να τρέπονται σε φυγή.   

 

Ο γενικός δε παραλογισμός εντοπίζεται στην μανία για γυναίκες παρθένες. Οι 

Βενιαμινίτες είχαν ανάγκη από γόνιμες γυναίκες και όχι από γυναίκες παρθένες. Δεν 

τους έφτανε λοιπόν που δεν έβρισκαν γυναίκες, έσφαζαν και όσες είχαν γνωρίσει 

άντρα!  

Φυσικά, ούτε γινόταν ούτε μπορούσε να γίνει έλεγχος την ώρα της αρπαγής για να 

απομονωθούν οι παρθένες. Όσες γυναίκες μπορούσαν να αρπάξουν τις έπαιρναν και 

απλά έσφαζαν το πρώτο παιδί τους που θα γεννιόταν στην αιχμαλωσία. Μέθοδος 

αλάνθαστη η οποία παρείχε εγγύηση ότι δεν θα ανατραφεί παιδί το οποίο η γυναίκα 

κυοφορούσε κατά την στιγμή της αρπαγής της. 

 

Η απόφαση αυτή ήταν σωστή από οικονομικής άποψης διότι έτσι δεν διακινδύνευαν 

να τρέφουν ένα παιδί μέχρι την εφηβεία για να διαπιστώσουν τότε ότι ήταν 

ακατάλληλο (μη αγνό) και να το εξοντώσουν. 

 

Ο, ας τον πούμε κώδικας, που χρησιμοποιείται εκούσια στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο 

ίδιος που χρησιμοποιείται από τους αρχαίους Έλληνες τραγικούς αλλά ακούσια. Αν 

κάποιοι αποφάσιζαν να μετατρέψουν και την ελληνική παράδοση σε ιστορία του 

ελληνικού έθνους, θα ήταν αναγκασμένοι να καταφύγουν στον ίδιο κώδικα και θα 

είχαμε περισσότερους μεν παραλογισμούς αλλά και περισσότερες πληροφορίες (Η 

Jacqueline de Romilly γράφει ότι οι τραγικοί ποιητές διέγραψαν, από τους μύθους 

τους οποίους χρησιμοποίησαν, ό,τι ήταν πολύ απίθανο για την φρίκη ή τη γελοιότητά 

του). 

Στον βασικό ιστορικό μύθο του ελληνικού έθνους, στην ιστορία του Αγαμέμνονα, της 

Κλυταιμνύστρας και των παιδιών τους, υπάρχει ο παραλογισμός να παρουσιάζονται 

να παιδιά να σφάζουν την αθώα ηρωίδα μητέρα τους για να τιμήσουν τον παιδοκτόνο 

πατέρα τους, ο οποίος μάλιστα ανήκει σε διαφορετική φυλή απ’ ότι η Κλυταιμνύστρα 

και τα παιδιά.    

Εκείνο όμως που προφανώς συμβαίνει είναι ότι έχουν ενοποιηθεί δυο διαφορετικοί 

μύθοι (αν όχι περισσότεροι) που πραγματεύονται το ίδιο θέμα: Η Μητέρα σκοτώνει 

τον παιδοκτόνο πατέρα και με τα παιδιά της, τον Ορέστη (ορεσίβιο) που κατεβαίνει 

από τα βουνά με ανθρώπους της φυλής του (τον εξάδελφό του Πυλάδη) και την κόρη 

της Ηλέκτρα (στην οποία στο παλάτι φέρονται σαν σκλάβα επειδή θεωρείται ότι είναι 

από κατώτερη φυλή) γίνεται κυρία του Άργους. 

Στην δεύτερη ιστορία ο Ορέστης κατεβαίνει από τα βουνά με τους άντρες του, 

σκοτώνει τον εραστή της μητέρας του (εκείνος που σκοτώνει το πρωτότοκο μιας 

Μητέρας είναι ο εραστής-βιαστής της), ελευθερώνει τα σκλαβωμένα αδέρφια του κα 

γίνεται κύριος του Άργους. 

 

Για να  κατανοήσει κανείς τα όσα παράδοξα και απίστευτα συνδέονται με τις 

Μητέρες-μήτρες και τα παιδιά τους, είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίσει το 

παράλογο πάθος για θεϊκή σωματική αγνότητα το οποίο πλημμυρίζει τα αιγυπτιακά 

ταφικά κείμενα.  Δυστυχώς, η ανευθυνότητα με την οποία μεταφράζονται τα κείμενα 
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και η ελαφρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται η παράδοση των αρχαίων Αιγυπτίων 

καθιστούν αδύνατη την προσέγγιση του θέματος χωρίς προσωπική μελέτη.  

 

Οι ιστορίες των νεογνών που σώθηκαν από την δολοφονική μανία του πατέρα τους, 

ταξιδεύοντας στο ποτάμι μέσα σε ένα καλαθάκι, απαλλάσσουν την Μητέρα από την 

κατηγορία που της απεύθυναν οι Σουμέριοι θεολόγοι. 

Όμοια με τις περιπτώσεις του Μωυσή, του Οιδίποδα, του Ρώμου και του Ρωμύλου 

καθώς και διάφορων άλλων, είναι και αυτή του Σαργών, του βασιλιά της Ακκάδ, της 

αρχαίας πρωτεύουσας των Ακκάδιων . Ο θρύλος της γέννησής του αναφέρει τα εξής: 
 

Είμαι ο Σαργών, ο παντοδύναμος βασιλιάς, ο βασιλιάς της Ακκάδ. 

Μητέρα μου ήταν μια μεγάλη ιέρεια, πατέρα δεν γνώρισα.  Ο αδερφός 

(αδέρφια) του  πατέρα μου αγαπούσε τους λόφους, Πόλη μου είναι η 

Αζουπιράνου που βρίσκεται στις όχθες  του Ευφράτη.   Η εναλλακτική 

μητέρα μου¹ με συνέλαβε, μυστικά με γέννησε.   Με έβαλε σ' ένα καλαμένιο 

καλάθι,  έκλεισε την πόρτα μου  με πίσσα. 

Μ' έριξε στο ποτάμι, το οποίο όμως δεν με σκέπασε .  Το ποτάμι με πήρε και 

μ' έφερε στον Άκι που τραβάει νερό.  Ο Άκι που τραβάει νερό με πήρε για γιο 

του και με μεγάλωσε, 

      Ο Άκι που τραβάει νερό μ' έκανε κηπουρό του. 

      Όταν ήμουν κηπουρός, η Ιστάρ μου χάρισε τον έρωτά της, 

      Και για τέσσερα και ... χρόνια ήμουν βασιλιάς. (The Legend of Sargon) 

 
¹ Σχόλιο του Alan F. Alford: The translation ‘changeling mother’ comes from G.Roux, “Ancient Iraq”, 

op.cit., p.152  

Στην μετάφραση του E.A.Speicer διαβάζουμε: My mother, the high priestess.  

 Ο όρος Changelling εφαρμόζεται σε μωρά παιδιά τα οποία αντικαταστάθηκαν από άλλα, όπως 

συμβαίνει  στην μυθολογία των Βορείων όπου οι νάνοι προσπαθούσαν να βελτιώσουν την σωματική 

διάπλαση της φυλής τους αντικαθιστώντας τα δικά τους παιδιά με άλλα, ανθρώπων κανονικού 

αναστήματος. 
 

Η παράδοση θέλει τις Μητέρες να σώζουν τα παιδιά τους, κρυφά και με κίνδυνο της 

δικής τους ζωής, όπως επίσης θέλει το πατέρα να είναι από θεϊκή ή βασιλική γενιά. 

 

Εξέγερση 
 

Η εξέγερση κατά των θεών και η αποπομπή τους είναι θέμα γνωστό από παραδόσεις 

διάφορων λαών. Παρουσιάζεται κατά κανόνα ως επιλογή τους, αν και πάντοτε με 

αιτία την κακή συμπεριφορά των ανθρώπων. 

 

Υπάρχει ωστόσο ένα περίφημο αιγυπτιακό κείμενο το οποίο είναι γνωστό με τον 

τίτλο Οι Παραινέσεις του Ipuwer ή Ο διάλογος του Ipuwer με τον Κύριο των πάντων. 

Το κείμενο περιγράφει την κατάσταση που επικράτησε με την πτώση του καθεστώτος 

των θεών αλλά φυσικά κανένας αιγυπτιολόγος δεν υποστήριξε ποτέ κάτι τέτοιο. Οι 

απόψεις που επικρατούν μεταξύ τους είναι από την μια πλευρά ότι περιγράφεται 

κάποια ταραγμένη εποχή στην ιστορία της Αιγύπτου και η άλλη ότι κάτι τέτοιο 

αποκλείεται εντελώς! 

 

Ο Ipuwer, ο συγγραφέας του έργου, κατατάσσει τον εαυτό του στους δυστυχούντες, 

στους πρώην κρατούντες, θεωρεί δηλαδή τον εαυτό του ανήκοντα στην γενιά των 
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θεών και κατηγορεί τον Κύριο των πάντων επειδή συνέχιζε να δημιουργεί ανθρώπους 

ενώ έβλεπε το ποιόν τους. Εύχεται δε οι άνθρωποι να εξαφανιστούν: 

 
Αν τουλάχιστον αυτό ήταν το τέλος των ανθρώπων, 

Όχι άλλες συλλήψεις, όχι άλλες γεννήσεις 
Admonitions 
 

5.14                    

         HA            rf               grH                   pw          m           rmT 
        Εάν τουλάχιστον          το τέλος                ήταν         των        ανθρώπων 
 
 

        6.1   

   n                 iwr                   n            mst                
 όχι              συλλήψεις              όχι           γεννήσεις 

Γνωρίζει όμως ότι χωρίς Μητέρες-μήτρες θα σταματήσει η παραγωγή δούλων: 

 
Τον σπόρο τον έχουν οι γυναίκες των ανθρώπων. 

Δεν βρίσκεται στον δρόμο.  
Admonitions 

 

12.4                          

        prr                          styt                           m           Hmt                      
  προέρχεται                     ο σπόρος                     από      τις γυναίκες       
 
 

                                             
             rmT                n                   gmi.n.tw              Hr          wAt 
  των ανθρώπων         δεν                   βρίσκεται               στον        δρόμο 
 

Η αναφορά του Ipuwer μοιάζει με ρεπορτάζ πολεμικού αντιπροσώπου και αυτό 

εγείρει την υποψία ότι η ιστορία των θεών δεν συνέβη άπαξ.  

Οι διάδοχοί τους στην εξουσία, μετά την αρχική πτώση, υιοθέτησαν την συμπεριφορά 

τους (ακόμα και σήμερα οι βασιλιάδες κυβερνούν ελέω Θεού) έτσι που οι εκάστοτε 

νικητές εξεγερμένοι θεομάχοι μετατρέπονταν σε θεολάτρες δια της ανακήρυξης 

εαυτών σε θεούς. 

 

Πότε όμως υπήρξαν οι αυθεντικοί θεοί και ποια ήταν η αυθεντική Μητέρα; 

 

Συμπέρασμα 
 

Την απάντηση στο παραπάνω ερώτημα την δίνουν τα ειδώλια. 

 

Το μέχρι στιγμής γνωστό αρχαιότερο ειδώλιο πλησιάζει την ηλικία των 40.000 ετών. 

http://aaew2.bbaw.de/tla/servlet/GetWcnDetails?u=guest&f=0&l=0&wn=78890&db=0
http://aaew2.bbaw.de/tla/servlet/GetWcnDetails?u=guest&f=0&l=0&wn=167210&db=0
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Αναμφίβολα δεν είναι αυτό το αρχαιότερο όλων και ως εκ τούτου δικαιούμεθα να 

υποθέσουμε ότι η κουλτούρα της λατρείας της Μητέρας έφτασε στην Ευρώπη μαζί με 

τους πρώτους Homo sapiens sapiens.  

Τα ειδώλια της Ασίας, Εγγύς και Άπω, υποδεικνύουν σαν τόπο γένεσης της λατρείας 

της Μητέρας την Εγγύς Ανατολή και αναγκαστικά ωθούν προς τα πίσω την 

ημερομηνία των συμβάντων που οδήγησαν στην γέννησή της.    

 

Γνωρίζουμε πλέον ότι στην Εγγύς Ανατολή οι Homo sapiens sapiens ήρθαν σε 

διασταύρωση με τους Νεάντερταλ, τους οποίους τελικά εξόντωσαν όπως έκαναν και 

στην Ευρώπη. 

Η περιγραφή του Ενκιντού η οποία γίνεται στο έπος του Γκίλγκαμες: πιο κοντός με 

πιο χοντρά κόκαλα, περιγράφει έναν Νεάντερταλ. 

Όταν πλέον ο Ενκιντού έχει μεταμορφωθεί μέσω της γυναίκας σε κανονικό ανθρώπινο 

όν, αναφέρεται η γνώμη του λαού γι’ αυτόν: 
 

      Ο κόσμος μαζεύτηκε, 

      Λέγοντας γι αυτόν: 

     “Μοιάζει του Γκίλγκαμες στο σώμα! 

      Μ' όλο που είναι πιo κοντός, 

      Έχει πιο γερά κόκαλα”. (II,v,13-17) 

 

Η ιστορία που διηγείται τις σχέσεις θεών – Γιγάντων ταιριάζει απόλυτα, από απόψεως 

συμβάντων αλλά και χρονολογικά, με την ιστορία που έχει αναπλάσει η 

παλαιοανθρωπολογία και η γενετική για τις σχέσεις μεταξύ Homo sapiens sapiens και 

Νεάντερταλ. 

 

Οι πρώτες γυναίκες που χρησιμοποιήθηκαν στα εκτροφεία ήταν Νεάντερταλ και στην 

συνέχεια ακολούθησε μια μακριά σειρά μιγάδων. Αυτό μαρτυρούν η χρονολογία, η 

καλύπτρα, οι χειροπέδες και ο ακραίος απάνθρωπος ρατσισμός που οδηγούσε στην 

εκτέλεση ανθρώπων επειδή θεωρούνταν ζώα. 

 

Η μητέρα λατρεύτηκε από τα παιδιά της που επέζησαν. Από εκείνα τα παιδιά της που 

θεωρούσαν ότι τα γέννησε η Θεά-Άγρια Αγελάδα και όχι η Γυναίκα- Άγρια Αγελάδα, η 

οποία δεν είχε παιδιά να την λατρέψουν μια και εξοντώθηκαν ως ανθρωποζώα.  

 

Για του λόγου το αληθές παραθέτονται στην συνέχεια δυο κείμενα μοναδικά στην 

παγκόσμια γραμματεία. Βρίσκονται και τα δυο γραμμένα σε πάπυρους. Ανήκουν 

δηλαδή στην τελευταία περίοδο κατά την οποία γράφτηκαν ταφικά κείμενα (τα 

αποκαλούμενα Βίβλος των Νεκρών, 1550 με 50 π.Χ.) Τα Κείμενα των Σαρκοφάγων 

γράφτηκαν πάνω σε ξύλινα φέρετρα (2000–1800 π.Χ.) και τα Κείμενα των Πυραμίδων 

(2450 –2200 π.Χ.) στις αίθουσες και τους διαδρόμους μερικών πυραμίδων. 

Ας σημειωθεί πάντως ότι οι γραφείς των Κειμένων των Πυραμίδων αντέγραφαν από 

κείμενα γραμμένα σε πάπυρους. 

 

 Όταν έρχονται (στον χώρο όπου γίνεται η Κρίση) οι συνεργοί του Σηθ, αλλάζουν μορφή 

και γίνονται σαν ζώα, σφάζονται παρουσία  των θεών και σφαδάζουν κάτω μέσα 

στο αίμα τους. Τα πράγματα αυτά γίνονται από εκείνους που είναι στην Dadu και 

κάνουν Κρίση. (Πάπυρος του Any, Κεφ.18, pl.14,γρ. 2)  
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         iwt               smAyw               stS          pw         ir.n     =sn            xprw       =sn 
Όταν έρχονται   οι συνεργοί        του Σηθ        είναι    που κάνουν αυτοί       τις μορφές   τους 
 

 

                                                 
     m           awt               aHa.n    =sn               sft                   m bAH     a            nTrw 
     σαν         ζώα             τότε         αυτοί   κατακρεουργούνται     παρουσία           των θεών 
 

 

                                          
       ipw            n         Dri                  ntw             snf(w)              hAy                im    =sn 
     εκείνων      (και)   λιώνονται          αυτοί,         τα αίματα            τρέχουν        ανάμεσά  τους. 
 

                                                         
     rdiw            ntw             m            sipt                n        imw                      ddw       
   Γίνονται         αυτά           από      την Κρίση            εκείνων που είναι       στην (πόλη) Dadu 

 

Εκείνοι που ονομάζονται συνεργοί ή σύντροφοι του Σηθ είναι οι ομόφυλοί του, οι 

πρωτόγονοι που θεωρούνται ζώα. 

 

Ο Σηθ είναι γνωστός και ως Baba (bibi, ), Βέβων κατά τον Πλούταρχο, 

καθώς και ως Τυφών (Tbn, ). 

Γράφει λοιπόν ο Πλούταρχος στο Περί Ίσιδος και Οσίριδος: 

 

Το όνομα Σηθ, με το οποίο αποκαλούν τον Τυφώνα, φανερώνει την καταδυνάστευση 

και τη βία, φανερώνει πολλές φορές τη στροφή προς την αντίθετη κατεύθυνση και τα 

πηδήματα. Ορισμένοι πάλι λένε πως ένας από τους συντρόφους του Τυφώνα 

ονομαζόταν Βέβων, ενώ ο Μανεθώς αναφέρει πως ο ίδιος ο Τυφών ονομαζόταν 

Βέβων. Η λέξη τούτη σημαίνει συγκράτηση ή εμποδισμό, επειδή, όταν τα πράγματα 

έχουν πάρει το δρόμο τους και πηγαίνουν προς τα εκεί που πρέπει, η δύναμη του 

Τυφώνα ανθίσταται» (371 B-C) 

 

Ο Σηθ αντιπροσωπεύει την αντίδραση, το μη κανονικό, το μη φυσιολογικό, γι’ αυτό 

και σύμβολό του είναι το αφύσικο ζώο  που προσδιορίζει το όνομα του Τυφώνα 

 πιο πάνω. 

Ο Βέβων λοιπόν, ή ο Τυφών ή ο Σηθ ευθύνεται για την δημιουργία, επί σειράς 

εκατομμυρίων ετών, πρωτόγονων ανθρώπων των οποίων τις ατέλειες ήρθαν να 

διορθώσουν οι θεοί με τον φαλλό τους: 

 
      Ω!, ο  φαλλός αυτός του Ρα, παραμέρισε και έφθειρε  αυτός τις ανωμαλίες που έγιναν 

αιτία για να δημιουργηθούν τα γνωρίσματα των πρωτόγονων κατά τη διάρκεια 

εκατομμυρίων ετών από τον Baba. 

 

                                      
   i                Hnnw               nwy           n      ra             nwd                     Hdi         =f 
  Ω             ο φαλλός               αυτός         του    Ρα         παραμέρισε       (και) έφθειρε   αυτός              
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     Xnnw                          xpr                         xt                        nnw 
τις ανωμαλίες          που δημιούργησαν      τα γνωρίσματα         των πρωτόγονων 
 

 

                                                        
          m                              HH                     m           bibi 
          σε                     εκατομμύρια (χρόνια)   από       τον  Baba  (Κεφ. 93, pl. 16-17, γρ.1-2) 

 

Οι άνθρωποι οι οποίοι αποκαλούνται nnw , παρουσιάζονται πάντα 

με σύμβολό τους το εικονόγραμμα του αποκαμωμένου ανθρώπου και εξαιτίας του 

σπουργιτιού , το οποίο προσδιορίζει το όνομά τους, κατατάσσονται  στην ομάδα 

εκείνη των λέξεων που μεταδίδουν έννοιες όπως μικρό, άσχημο, κακό. 

Ο όρος nnw μεταφράζεται συνήθως ως weary, inert ones, tired, slothful, 

αποκαμωμένοι, αδρανείς, κουρασμένοι, νωθροί. 

Όμως πρόκειται για ένα λαό αποκαμωμένων, αδρανών, κουρασμένων, νωθρών και 

έτσι γίνεται φανερό ότι κάποια άλλη είναι η πραγματική ονομασία τους.    
 

Ο Μύθος της Δημιουργίας είναι γραμμένος, και μάλιστα δυο φορές, στον πάπυρο ΒΜ 

10188 και ενώ ο πάπυρος χρονολογείται στο 310 π.Χ., κατά την άποψη του αιγυπτιολόγου 

J.A.Wilson το κείμενο κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να διατηρήσει μια γλώσσα 

κατά δυο χιλιάδες χρόνια αρχαιότερη.   
 

Ο Κύριος ( ) των ( ) Πάντων( ) λοιπόν ( ) φέρεται να 

λέει τα παρακάτω λόγια (μεταφέρονται όπως είναι γραμμένα και τις δυο φορές):         

  

                                      
       Ts.n =I             im =sn          m           nw              m        nnw         

                                        
       Ts.n =i             imy               m           nw              m          nnw         
    άρμοσα εγώ    αυτούς εκεί μέσα       στα       αρχέγονα νερά      σαν           nnw 

 

Οι πρώτοι που αρμόστηκαν, οι πρώτοι που πλάστηκαν ήταν οι πρωτόπλαστοι, οι 

πρωτόγονοι.  

 


