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ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ

ΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΕΙΕΣ 
ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΜΕΤΑΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ*

1. Επιγραφικές πηγές γιά την ιστορία τής άρρώστιας στην 
αρχαιότητα: Ιάματα, άναθήματα, έξομολογήσεις

Ή στάση τοϋ ανθρώπου απέναντι στο φαινόμενο της αρρώστιας αποτελεί 
αντικείμενο έρευνας πού δέν συνδέεται μόνο μέ την ιστορία τής επιστημο
νικής ιατρικής, αλλά καί μέ τήν ιστορία τής κοινωνίας, των ιδεών καί τής 
θρησκείας. Το κείμενο αυτό είναι αφιερωμένο στή θρησκευτική διάσταση * I.

* Πρώτη μορφή τοϋ άρθρου δημοσιεύτηκε στα πρακτικά τοϋ διεθνοϋς συνεδρίου 
άρχαίας Ιατρικής τοϋ Λέιντεν (Chaniotis 1995). Ή παρούσα μορφή περιέχει πολλές προ
σθήκες καί λαμβάνει ύπόψη της τή νεότερη βιβλιογραφία (κυρίως Malay 1994, Petzl 
1991, Petzl 1994, Petzl 1995, Riol 1995, Versnel 1991). Χρησιμοποιούνται οί παρακάτω 
συντομογραφίες έπιγραφικών δημοσιεύσεων:

Bull, épigr.: Bulletin épigraphique, στή Revue des Études Grecques.
CEG 2: P.A. Hansen, Carmina epigraphica Graeca saeculi IV a. Chr. n., Βερολίνο-Νέα 

Ύόρκη 1989.
I. Akoris: E. Bernand, Inscriptions grecques et latins d’Akôris, Κάιρο 1988.
I. Crei.: M. Guarducci, Inscriptiones Creticae, Ρώμη 1935-1950.
IG: Inscriptiones Graecae.
IGUR: L. Moretti, Inscriptiones Graecae Urbis Romae, Ρώμη 1968.
I. Tomis: I. Stoian, Inscriptiones Scythiae Minoris Graecae et Latinae. Volumen II. Tomis 

et territorium, Βουκουρέστι 1987.
I. Tralleis: F. B. Poljakov, Die Inschriften von Tralleis and Nysa. I. Die Inschriften von 

Tralleis (Inschriften griechischer Städte Kleinasiens, 36, 1), Βόννη 1989.
MAMA IV: W.H. Buckler-W.M. Calder-W.K.C. Guthrie, Monumenta Asiae Minoris 

Antiqua. Vol. IV. Monuments and Documents from Eastern Asiae and Western Galatia, Μάν- 
τσεστερ 1933.

Sardis VII: W.H. Buckler - D.M. Robinson, Sardis. Volume VII. Greek and Latin In
scriptions. Part I, Λέιντεν 1932.

SEG: Supplementum Epigraphicum Graecum.
ΤΑΜ V 1: P. Herrmann, Tituli Asiae Minoris. Volumen V. Tituli Lydiae. Fasciculus I. 

Regio septentrionalis ad orientem vergens, Βιέννη 1981.
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τού φαινομένου, ειδικότερα στήν πίστη ότι ή ασθένεια αποτελεί μορφή θε- 
οδικίας καί οτι προϋπόθεση γιά τή θεραπεία είναι ή εξιλέωση.

Ή θρησκευτική διάσταση τής αρρώστιας είναι εκείνη πού προ'πη ανα
δύεται από τίς πρωιμότερες πηγές, γραπτές καί μή. "Ηδη από τή μινωική 
Κρήτη γνωρίζουμε τή συνήθεια να ανατίθενται ομοιώματα ή παραστάσεις 
άσθενούντων μελών τού ανθρώπινου σώματος σέ Ιερά, π.χ. στό Ιερό κο
ρυφής τού Πεστοφά.1 Βέβαια τά βουβά αρχαιολογικά κατάλοιπα δέν έπι- 
τρέπουν άλλα συμπεράσματα, πέρα άπό τό δτι μέ τήν πράξη αυτή οί Μι- 
νωΐτες εναπόθεταν τίς ελπίδες τους γιά γιατρειά στό θειο. Π ιό εύγλωττη 
είναι ή μαρτυρία τής Ίλιάδας, του άρχαιότερου κειμένου τής ελληνικής λο
γοτεχνίας. ’Οργισμένος άπό τή σκαιή άποπομπή τού Ιερέα του Χρύση ό 
Άπόλλωνας στέλνει θανατικό στους ’Αχαιούς πού μόνο μέ τήν εξιλέωση 
καί τήν προσφορά πλούσιας θυσίας θά πετύχουν τή λύτρωσή τους (Ίλ. A 
43-100). Ή πρώτη κιόλας ραψωδία τού έπους μαρτυρεί μια ιδέα πού σί
γουρα είναι παλαιότερη άπό τά ομηρικά έπη καί επιβιώνει μέχρι τίς μέρες 
μας, τήν πεποίθηση ότι υπάρχει μιά αίτιακή σχέση άνάμεσα στήν άρρώστια 
καί κάποιο άνθρώπινο παράπτωμα πού προκάλεσε τήν όργή των θεών.1 2 
Τήν ιδέα αύτή τή συναντούμε άκόμα καί στήν ’Αθήνα τού κλασικού δια
φωτισμού. Στά πρώτα χρόνια τού Πελοποννησιακοΰ Πολέμου, όταν ή επι
στημονική ιατρική παρακολουθούσε άμήχανη τόν άποδεκατισμό τού πληθυ
σμού άπό τόν σφοδρό λοιμό, ζωντάνευε ή πεποίθηση ότι ή τρομερή επιδη
μία ήταν ή βοήθεια πού πρόσφερε ό ’Απόλλων στούς Σπαρτιάτες.3

Ή περιγραφή τού λοιμού άπό τό Θουκυδίδη (2, 48-53) είναι κείμενο 
σημαντικό καί γιά ένα πρόσθετο λόγο: Ό ’Αθηναίος ιστορικός μάς δίνει 
τήν πρώτη στήν έλληνική γραπτή παράδοση προσωπική μαρτυρία ενός 
άσθενοΰς γιά τήν εμπειρία του μέ τήν άρρώστια. ’Ανάλογες μαρτυρίες πε
ριλαμβάνει ή μεταγενέστερη φιλολογική καί επιγραφική παράδοση, μέ γνω
στότερα παραδείγματα τίς «Τερές ιστορίες» τού Αΐλιου ’Αριστείδη καί όρι- 
σμένα άπό τά λεγάμενα Ιάματα, δηλαδή περιγραφές άσθενειών καί θερα
πειών πού βρίσκονται σέ έπιγραφές σέ διάφορα ’Ασκληπιεία (’Αθήνας, 
Έπιδαύρου, Λεβήνας, Περγάμου).4 Οί προσωπικές άφηγήσεις θεραπειών

1. Βλ. π.χ. Davaras 1976, σσ. 246-247.
2. Βλ. π.χ. Steinleitner 1913, σσ. 97-99' Rohde 1925, τόμ. 2, σ. 76 σημ. 1' Pettazzoni 

1936, σσ. 62-63, 67-68' Kudlien 1978' Noorda 1979' Frisch 1983, σσ. 42-43· Burkert 1984, 
σσ. 59-61- Petzl 1988, σ. 156' Petzl 1991' πρβ. Siebenthal 1950. Γιά τή σύγχρονη Ελλάδα 
βλ. π.χ. Danforth 1989, σσ. 74, 76-83, 92-93, 108-109.

3. Θουκ. 2, 54, 4: μνήμη δέ έγένετο καί τοϋ Λακεδαιμονίων χρηστηρίον τοίς είδόσιν, 
δτε έπερωτωσιν αϋτοΐς τόν θεόν εί χρή πολεμεϊν άνείλε κατά κράτος πολεμοϋσι νίκην 
εσεσθαι, καί αυτός εφη ξυλλήψεσθαι.

4. Συλλογή σχετικών μαρτυριών στό Εργο τών Edelstein-Edelstein 1945, τόμ. 1, άρ. 
428 (’Αθήνα, 2ος al. μ.Χ.), 432 (’Επίδαυρος, 2ος al. μ.Χ.), 439-441 (Λεβήνα, 1ος αί. 
π.Χ.). Τώρα μπορεί να προστεθεί ή έπιγραφή τοϋ Περγάμου πού δημοσίευσε πρόσφατα
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αναμφίβολα έχουν τεράστια σημασία για τήν ιστορία τόσο τής Ιατρικής 
όσο καί τής θρησκείας. Συνήθως, όμως, οί συντάκτες τους ήταν καλλιεργη
μένα άτομα, μερικές φορές γνώστες τής επιστημονικής ’ιατρικής τής εποχής 
τους, όπως μπορούμε να συναγάγουμε από τη μνεία συνταγών καί θερα
πευτικών μεθόδων. Έργα μάλλον καλλιεργημένων ατόμων ανώτερης κοι
νωνικής θέσης είναι καί οί λίγες επιτύμβιες επιγραφές, συχνά έμμετρες, 
πού δίνουν λεπτομερείς περιγραφές τής άρρώστιας πού όδήγησε κάποιο 
συγγενή τους στό θάνατο. "Ενα άπό τα πιό ένδιαφέροντα σχετικά κείμενα 
είναι τό έμμετρο επιτύμβιο έπίγραμμα πού ανέθεσαν οί γονείς τού Λούκι- 
ου Μινίκιου Άνθιμιανού, πού πέθανε τεσσάρων ετών, πέντε μηνών καί 
είκοσι ημερών στή Ρώμη τόν 3ο μ.Χ. αί. (SEG, XXIX, 1003). Ό πατέρας 
τού νεκρού, γιατρός ό ίδιος, περιγράφει μέ κάθε λεπτομέρεια τις αλλεπάλ
ληλες οδυνηρές αρρώστιες τού γιοΰ του στούς όρχεις ( νόσο) πήξαν χαλεπή 
διδύμους πέρι), τά όστά (σήψιν γάρ (λαι)οϋ πεδίον ποδός είχεν εν όστοΐς) 
καί τήν κοιλιακή χώρα (έτέραν πάλι μοι νόσον ήγαγε γαστρός Μοίρα 
σπλάγχνα μου όγκώσασα καί έκτήξασα τά λοιπά) καί τις απελπισμένες 
προσπάθειες τού ίδιου καί συναδέλφων του να τόν σώσουν (ό ταλαίφρων 
γεννήσας είάσατό μου νόσον αίνήν, ... εΐτ’ εταμόν με φίλοι γενέτου καί 
μου όστέ ’ άνεΐλαν).

Εξίσου σημαντικές, ιδίως γιά τήν ιστορία τής κοινωνίας καί τών 
ιδεών, είναι βέβαια οί μαρτυρίες απλών ανθρώπων. Δυστυχώς είναι πολύ 
σπάνιες. Τή νοοτροπία τής μάζας τού πληθυσμού αντανακλούν μέχρι κά
ποιο βαθμό οί Ιστορίες θαυματουργών θεραπειών στις συλλογές ιαμάτων 
γνωστές άπό τά ’Ασκληπιεία τής Έπιδαύρου, τής Λεβήνας καί τής Ρώμης.5 
Ωστόσο άκόμα κι αΰτές οί ιστορίες μάλλον συντάσσονταν άπό τούς ιερείς 
κι όχι τούς ασθενείς· έτσι δέν μπορούν να θεωρηθούν αφηγήσεις προσω
πικών εμπειριών μέ τό φαινόμενο τής αρρώστιας.

Ούσιαστικά διαθέτουμε μόνο μια ομάδα τέτοιων πρωτογενών πηγών, 
τις λεγάμενες «έξομολογητικές» ή «έξιλαστικές» επιγραφές (confession in
scriptions, propitiatory inscriptions, Beichtinschriften, Sühneinschriften) πού 
βρίσκονται σέ διάφορα ιερά τής Λυδίας καί τής Φρυγίας καί χρονολο
γούνται άπό τόν Ιο ως τόν 3ο αί. μ.Χ.6 Αυτά τά κείμενα, γραμμένα σέ

ό Müller 1987, σ. 194 ( 2ος αί. μ.Χ.). Για τόν τρόπο πού άντανακλά ή φιλολογική παρά
δοση τό φαινόμενο τής άρρώστιας βλ. Grmek 1989, σσ. 17-46.

5. Γιά τέτοιες συλλογές Ιαμάτων βλ. Herzog 193Γ Edelstein-Edelstein 1945, τόμ. 1, 
άρ. 423, 424, 426, 438' πρβ. Chaniotis 1988, σσ. 19-23, 51-52, 86 (μέ τήν παλαιότερη βι
βλιογραφία). Βασικές έκδόσεις: IG, IV2, 1, 121-122 (Επίδαυρος, τέλη 4ου αί. π.Χ.)· 
/. Crei. I, χνίί 8-12 (Λεβήνα, 2ος αί. π.Χ.)· IGUR, I, 148 (Ρώμη, 2ος/3ος αί. μ.Χ.).

6. Συλλογή τών έξομολογητικών έπιγραφών τής Μικράς ’Ασίας έκδόθηκε πρόσφατα 
άπό τόν G. Petzl (Petzl 1994). Γιά τή γεωγραφική περιοχή στήν όποια έντοπίζονται βλ. 
Petzl 1994, σ. vii. Γενικά γιά τις έξομολογητικές έπιγραφές βλ. Steinleitner 1913· Zingerle 
1926· Reitzenstein 1927, σσ. 137-141· Pettazzoni 1936, σσ. 54-115, Pettazzoni 1954, σσ. 57-
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άπλή μορφή τής ελληνικής, μέ πολλές συντακτικές καί γραμματικές ανω
μαλίες, ακολουθούν την ίδια τυπική δομή: Ένα άτομο έξομολογεϊται κά
ποιο αμάρτημα είτε δικό του είτε (σπανιότερα) κάποιου συγγενούς του. 
Στήν όμολογία του εξαναγκάστηκε ό ένοχος από κάποια τοπική θεότητα, 
πού τόν καταδίωξε μέ αρρώστιες ή άλλα ατυχήματα. "Οταν ό ένοχος τιμω
ρούνταν από τή θεότητα μέ τό θάνατο, κάποιος συγγενής του αναλάμβανε 
νά αφηγηθεί τό αμάρτημα καί τή θεοδικία. "Αλλοτε πάλι θύματα τής θεϊ
κής οργής έπεφταν στενοί συγγενείς τού ενόχου. Συνήθως ή άρρώστια υπο
δηλώνεται μέ κάποια γενική καί άόριστη έκφραση·* 7 υπάρχουν όμως καί πε
ριπτώσεις στις οποίες άναφέρεται τό συγκεκριμένο είδος τής άσθένειας ή 
άπεικονίζεται (σέ άνάγλυφη παράσταση) τό άρρωστο όργανο (πίν. 1, 33 
περιπτώσεις).8 9 Στή συνέχεια ό ένοχος (ή ό συγγενής του) προσπαθεί νά εξι
λεωθεί γιά τό αμάρτημά του, προειδοποιεί τούς συνανθρώπους του νά μήν 
υποτιμούν τή δύναμη των θεών καί ύμνεί τούς θεούς. Φυσικά, δέν είναι 
όλα τά κείμενα τόσο λεπτομερή ή πλήρη· μερικές φορές κάποια άόριστη 
έκφραση άρκει γιά νά υποδηλώσει τήν πολύπλοκη άλληλουχία άμαρτίας, 
τιμωρίας καί εξιλέωσης.17 Δίνουμε δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα έξο- 
μολογητικών έπιγραφών: «Επειδή ή Τροφίμη, ή θυγατέρα τού Άρτεμιδώ- 
ρου τού έπιλεγόμενου Κικιννά, κλήθηκε άπό τό θεό νά τού προσφέρει κά
ποια ύπηρεσία καί δέν θέλησε νά έρθει γρήγορα, τήν τιμώρησε ό θεός καί 
τής πήρε τά λογικά. Ρώτησε λοιπόν τήν Ταρσηνή Μητέρα καί τόν ’Απόλ
λωνα Τάρσιο καί τόν Μήνα Άξιοττηνό τού Άρτεμιδώρου10 πού κυβερνά

59' Robert 1964, σσ. 23-33· Varinlioglu 1983· Frisch 1983· Parker 1983, σσ. 254-255· 
Herrmann 1985· Petzl 1988- Petzl 1991 · Versnel 1991, σσ. 75-81’ Petzl 1994, σσ. vii-xviii· 
Petzl 1995, σσ. 41-48· Riel 1995.

7. Π.χ. Petzl 1994, άρ. 9 (πολλά παθόντος), 43 (έγενόμνν όλόκ[λ]ηρος, δηλ. «θεραπεύ
τηκα»), 62 (εΐ ίσται όλόκληρος), 67 (πεποσχότα), 94 (κολασθείσα καί θαραπευθϊσα), 96 
(κολασθεϊσα... [κ]αί άφελπισθονσα υπό άνθρώπων), 100 ([κα]ταπίπτω εις ά[σθένειαν]), 
114 (κολασθεϊσα καί σωθείσα), 123 (άποκατέστ[η]σε [τφ έμ]φ σώματί).

8. Petzl 1994, σσ. vili, xvii. Γενικά για τήν παράσταση άρρωστων μελών τού σώματος 
σέ άναθήματα, τάματα καί έξομολογητικές έπιγραφές βλ. κυρίως van Straten 1981, σσ. 
135-140. Πρβ. Aleshire 1989, σσ. 40-42· Forsén 1991· Forsén-Sironen 1991.

9. Συνήθως χρησιμοποιούνται οί παρακάτω όροι: Γιά τήν άμαρτία: άμαρτάνω, 
αμάρτημα, άμαρτία· γιά τή θεϊκή τιμωρία: κολάζειν, νεμεσείν, έπιζητεΐν, άναζητείν, έκζη- 
τεϊν, èv κολάσει, ποιεΐν, τάς δυνάμεις άναδεικνύειν / δεικνύειν (ό θεός), κόλασις, νέμεσις· 
γιά τή θεϊκή έντολή: παραγγέλλειν γιά τήν έξιλέωση: ίλάσκεσθαι, έξιλάσκεσθαι, ίλαστή- 
ριον, ίεροποίημα, θυμολυσία, θυμολυτεΐν, λυτρόομαι, λύτρον, εϋλογεΐν γιά τήν όμολο
γία καί καταγραφή τής άμαρτίας σέ στήλη: έξομολογείσθαι, όμολογεΐν, όμολογία, στηλο- 
γραφεϊν.

10. Ό Μής είναι ιρανική θεότητα τού φεγγαριού, τά Άξίοττα τόπος σημαντικού Ιε
ρού του καί ό Άρτεμίδωρος ό Ιδρυτής τής συγκεκριμένης λατρείας τού Μηνάς Άξιοτ- 
τηνοΰ. Γιά τήν άναφορά τού όνόματος τού ιδρυτή μιας λατρείας μαζί μέ τις έπικλήσεις 
τού θεού βλ. Gschnitzer 1986, σσ. 47-49.
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τα (η τήν) Κορεσα. Κι ό θεός πρόσταζε να γραφτεί σέ στήλη ή τιμωρία 
(μου) καί να έγγραφά) για προσφορά υπηρεσιών στους θεούς».11 Στο κείμε
νο αυτό αξίζει να προσέξουμε τήν αλλαγή του προσώπου στήν αφήγηση, 
άπό τό τρίτο πρόσωπο (αυτήν, ήρο'πησε κ.λπ.) στό πρώτο πρόσωπο (έμαν- 
τήν), πού μάλλον οφείλεται στό γεγονός ότι οί εξομολογήσεις γίνονταν μέν 
άπό τόν ένοχο, καταγράφονταν όμως από Ιερείς, ιδίως όταν ό έξομολο- 
γούμενος ήταν αναλφάβητος. 'Ένα δεύτερο παράδειγμα: «Ό Διογένης είχε 
κάνει ένα τάμα για τό βόδι του, αλλά δέν τό εκπλήρωνε. Για τό λόγο αυτό 
τιμωρήθηκε ή θυγατέρα του Τατιανή μέ αρρώστια στα μάτια της. Τώρα 
όμως εξιλεώθηκαν καί πρόσφεραν τό άφιέρωμα».11 12 Μόλις μια συμφορά 
κτύπησε τό σπίτι τού Διογένη, άρχισε να αναρωτιέται για ποιο λόγο τόν 
κατάτρεχαν οί θεοί· μόνος του ή μετά άπό συζητήσεις μέ τούς ιερείς θυμή
θηκε καί ομολόγησε ότι είχε αφήσει ανεκπλήρωτο ένα τάμα του. Για να 
εξιλεωθεί όχι μόνο πρόσφερε τό όφειλόμενο τάμα, άλλά καί άνέθεσε μια 
επιγραφή μέ τήν αφήγηση τού αμαρτήματος του. 'Όπως μπορούμε να συ- 
μπεράνουμε άπό άλλα, λεπτομερέστερα κείμενα, ή εξιλέωση περιλάμβανε 
καί διάφορες ιεροπραξίες (βλ. κάτω). Αυτό πού δέν συνάγεται άπό τό κεί
μενο είναι άν ή Τατιανή γιατρεύτηκε ή άν ή έξιλέωση απλώς λύτρωσε τήν 
οικογένεια τού Διογένη άπό άλλες μελλοντικές συμφορές.

Ή σημασία αυτών τών κειμένων, διατυπωμένων χωρίς έπιτήδευση καί 
υψηλές λογοτεχνικές άξιώσεις άπό τούς απλούς χωρικούς πού ζοΰσαν στις 
απομακρυσμένες κώμες πού ποτέ δέν έλκυσαν τό ένδιαφέρον τών φιλολο
γικών πηγών μας, είναι προφανής. Μολονότι υποθέτουμε ότι τά κείμενα 
καταγράφονταν μέ τή βοήθεια ιερέων,13 οί έξομολογητικές έπιγραφές παρα
μένουν προσωπικές μαρτυρίες καί έκφράζουν μέ άμεσο τρόπο τά αισθήμα
τα καί τις άντιλήψεις απλών ανθρώπων όταν βρίσκονται αντιμέτωποι μέ 
τήν αρρώστια, τή θεραπεία, τήν ιατρική καί τούς γιατρούς. "Αν καί οί έξο
μολογητικές έπιγραφές έχουν συζητηθεί συχνά σέ σχέση μέ τήν 'ιστορία τής 
θρησκείας (βλ. σημ. 7), ή συμβολή τους στήν ιστορία τής ιατρικής παραμέ
νει σχετικά παραμελημένη.14 Ωστόσο, για να τις κατανοήσουμε καλύτερα

11. Petzl 1994, άρ. 57: è/πί Τροφίμη Άρτεμιδώρου Κι/κιννάδος κληθείσα ύπό τοϋ/ 
θεοϋ Ις υπηρεσίας χάριν μή/βονληβονσα ταχέος προσελ/θείν, έκολάσετο αυτήν καί 
μα/νήναι έποίησεν ήρώτησε οϋν Μη/τέρα Ταρσηνήν καί ’Απόλλωνα Τάρσι/ον καί Μήνα 
Άρτεμιδώρου Άξι/οττηνόν Κορεσα κατέχοντα, καί έκέλευσεν στηλλογραφη/θήναί νέμε- 
σιν καί καταγρά/ψαι έμαντήν Ις ϋπηρεσίαν τοίς θεοΐς.

12. Petzl 1994, άρ 45: Διογένη[ς] εϋξάμενος υπέρ τοϋ/βοός κέ μή άποδούς,/έκολάθη 
αϋτοϋ ή θν/γάτηρ Τατιανή ίς τούς/όφθαλμούς. Νϋν οϋν/ είλασάμενοι άνέ/θηκαν.

13. Πρβ. Varinlioglu 1989, σ. 37· Petzl 1994, σ. xvi. Ή χρήση τυποποιημένων έκφρά- 
σεων καί ή άλλαγή τοϋ προσώπου τοϋ άφηγητή (βλ. πάνω) άποτελοϋν Ισχυρές ένδείξεις 
για τήν έπέμβαση ιερέων.

14. Ό Kudiien 1978 συνέταξε μια ένδιαφέρουσα μελέτη για τή συνάφεια έξομολογή- 
σεων καί θεραπείας στήν άρχαία Ελλάδα- μερικά παραδείγματα άσθενειών στις έξομο-
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θά πρέπει νά τις συνεξετάσουμε μέ άλλες πηγές άπό τις ίδιες περιοχές πού 
άναφέρονται σέ αρρώστιες και θεραπείες. ΟΙ μόνες άλλες διαθέσιμες πηγές 
για αυτά τα θέματα στη Λυδία καί τή Φρυγία είναι οί άναθηματικές επι
γραφές (πίν. 2), πού συνήθως χαρακτηρίζονται ώς εκπλήρωση ταμάτων 
(εύχαί) καί συχνά συνοδεύονται άπό παραστάσεις τών άρρωστων μελών.15 
Τάματα καί έξομολογητικές επιγραφές είναι συγγενικές έκδηλώσεις τών 
ίδιων μορφών θρησκευτικότητας, συνήθως απευθυνόμενες στις ίδιες θεότη
τες. Πολλές έξομολογητικές έπιγραφές είναι άναθήματα γιά την έξιλέωση 
άπό κάποιο παράπτωμα, μερικές μάλιστα χαρακτηρίζονται ώς τάματα.16

Ή ίδαίτερη σημασία τών έξομολογητικών έπιγραφών γιά τήν αρχαία ια
τρική συνίσταται πρωταρχικά στό ότι υπογραμμίζουν μιά στενή, αίτιακή 
σχέση ανάμεσα στό παράπτωμα καί τήν αρρώστια. Στις έξομολογήσεις τής 
Τροφίμης καί τού Διογένη (βλ. πάνω) μπορούμε να προσθέσουμε ένα ακό
μα παράδειγμα: «Ή Στρατονίκη, θυγατέρα τού Μουσαίου, δανείστηκε άπό 
τήν Εύτυχίδα ένα μόδινο ιερού σιταριού πού ανήκε στον Άξιοττηνό (ή 
πού ανήκε στούς ιερούς, δηλαδή τό Ιερατικό προσωπικό, τού Άξιοττηνοΰ). 
"Όμως καθυστέρησε να ξεπληρώσει τό χρέος της μέχρι σήμερα. ’Αφού ό 
θεός τήν τιμώρησε στον δεξιό της μαστό, ξεπλήρωσε τό συνολικό ποσό καί 
μέ τόν τόκο καί ευλογεί τόν Άξιοττηνό».17 Αύτή ή σχέση αίτίας-άποτελέ- 
σματος ανάμεσα στό παράπτωμα καί τήν αρρώστια δέν μάς έκπλήσσει. 
Όπως είδαμε, έκδηλώνεται στό πρωιμότερο κιόλας κείμενο τής έλληνικής 
λογοτεχνίας, στήν πρώτη ραψωδία τής Ίλιάδας· ή ίδια ιδέα παραμένει 
ζωντανή στή νοοτροπία τού λαού μέχρι σήμερα (πρβλ. σημ. 2). 'Η άρχαιό- 
τερη συλλογή Ιαμάτων τού Άσκηπιοΰ, ή όποια συντάχθηκε στήν Επίδαυρο 
τόν 4ο π.Χ. αί., περιέχει μερικές αφηγήσεις γιά άτομα πού τιμωρήθηκαν μέ 
άρρώστιες γιά τις αμαρτίες τους, όπως π.χ. κάποιος Κηφισίας: «Γελούσε 
μέ τα ιάματα τού Ασκληπιού καί έλεγε: “Άν ό θεός ισχυρίζεται ότι γιά
τρεψε κουτσούς, λέει ψέματα. Γιατί άν είχε αύτή τή δύναμη, τότε πώς καί 
δέν γιάτρεψε τόν "Ηφαιστο;”. Όμως ό θεός δέν παρέλειψε να δείξει ότι 
τιμωρεί τήν ΰβρι. "Ετσι, καθώς ό Κηφισίας πήγαινε καβαλάρης, τόν γκρέ
μισε ό “βουκεφάλας” του, πού έρεθίστηκε κάτω άπό τό σαμάρι, κι αμέσως 
σακατεύτηκε τό πόδι του καί μέ φορείο τόν έφεραν στό ναό. ’Αργότερα,

λογητικές έπιγραφές συνέλεξαν οί Robert 1964, σσ. 25-27 καί Petzl 1988, σ. 156 σημ. 11' 
πρβ. έπίσης Petzl 1991.

15. Πρβ. τή συλλογή τέτοιων παραστάσεων άπό τόν van Straten 1981, 135-140 (35 πα
ραστάσεις).

16. Π.χ. Petzl 1994, άρ. 42, 62 , 66, 90, 122.
17. Petzl 1994, άρ. 63: Στρατονείκη Μουσαί/ον δανισαμένη παρά/Εύτυχίδος πυρών / 

μόδινον τών ίερών/τοϋ Άξωτηνοϋ καί πα/ρελκύσασα μέχρι σήμ/ερον, κολασθεΐσα ύπό/ 
τον θεοϋ κατά τοϋ δε/ξιοϋ μαστοϋ τά συν/αχθέντα σύν τόκοις/άπέδωκεν εύλογοϋ/σα τφ 
Άξωττηνφ.
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άφοΰ εξιλεώθηκε απέναντι στο θεό μέ ειλικρίνεια, ό θεός τον γιάτρεψε».18 19 
Καί σ’αυτή την ιστορία συναντούμε τήν ίδια αλληλουχία όπως καί στίς 
έξομολογητικές επιγραφές: παράπτωμα, αρρώστια, μετάνοια καί γιατρειά.15

2. Ή παθολογία τής άμαρτίας: 'Αμαρτίες καί άρρώστιες στίς 
επιγραφές τής Λυδίας καί Φρυγίας

Οί έξομολογητικές έπιγραφές παρέχουν πολλές μαρτυρίες για τήν έπιβίωση 
τής αντίληψης αυτής στά χωριά τής Λυδίας καί τής Φρυγίας στους πρώ
τους μετά Χριστόν αιώνες. Τό πρώτο ζήτημα πού θά μάς απασχολήσει 
είναι ή «παθολογία» πού μαρτυρείται σ’ αυτές, δηλαδή ή αιτία καί τό είδος 
τής αρρώστιας. Οί υποτιθέμενες αιτίες είναι βέβαια πάντοτε κάποια παρα
πτώματα. Σέ έκείνα τά κείμενα πού μαρτυρούν σαφώς ότι τό παράπτωμα 
τιμωρήθηκε μέ αρρώστια ή θάνατο ή αμαρτία ανήκει σέ μιά από τις παρα
κάτω κατηγορίες: μιαρότητα (π.χ. ό ένοχος γεύτηκε απαγορευμένη τροφή, 
φορούσε μιαρά ρούχα ή δέν τήρησε τήν αποχή από συνουσία),20 πρόκληση 
ζημιών σέ ιερά καί τήν ιδιοκτησία τους,21 παράλειψη έκπλήρωσης κάποιου 
τάματος,22 άρνηση ή καθυστέρηση προσφοράς ύπηρεσιών ή συμμετοχής σέ 
θρησκευτική τελετή,23 ψευδορκία,24 αδικαιολόγητες κατάρες25 καί κλοπή.26 Θά 
πρέπει κατ’αρχήν νά σημειώσουμε ότι τά παραπτώματα αύτά δέν διαφέ
ρουν σέ τίποτα από έκεινα πού τιμωρήθηκαν μέ άλλο τρόπο, κι όχι μέ 
αρρώστια ή θάνατο.27 Είναι προφανές ότι τίς περισσότερες φορές πρόκει
ται για παραπτώματα θρησκευτικού χαρακτήρα,28 δηλαδή γιά παράβαση κά
ποιου κανόνα καθαρότητας ή γιά ιεροσυλία, πού έπίσης θεωρείτο ότι προ- 
καλούσε μίασμα.29 Μοναδικές έξαιρέσεις είναι οί δύο περιπτώσεις κλοπής, 
άλλα σέ μιά άπό αύτές ή κλοπή είναι ένα μόνο άπό τά παραπτώματα πού

18. IG, IV2, 1, 123 XXXVP Herzog 1931, W 36' Edelstein-Edelstein 1945, τόμ. 1, άρ. 
423, 36.

19. Πρβ. Kudlien 1978, σσ. 5-6 γιά δύο άλλες περιπτώσεις «έξομολογήσεων» στή 
συλλογή Ιαμάτων τής Επίδαυρου.

20. Petzl 1994, άρ. 1, 5 , 36, 43, 95, 123 ίσως 16, 29, 72 καί 110.
21. Petzl 1994, άρ. 7, 9, 10, 37, 50, 63, 67, 114.
22. Petzl 1994, άρ. 45, 59, 62, 65.
23. Petzl 1994, άρ. 57, 108.
24. Petzl 1994, άρ. 34, 54, 102. ίσως 15.
25. Petzl 1994, άρ. 69.
26. Petzl 1994, άρ. 35, 59.
27. ’Αντιπροσωπευτική συλλογή παραπτωμάτων στους Steinleitner 1913, σσ. 85-96, 

Pettazzoni 1936, σσ. 59-61, 68-69 καί Petzl 1994, σσ. xii-xiii.
28. Πρβ. Parker 1983, σ. 255' Petzl 1994, σ. xiii.
29. Γιά τή συνάφεια Ιεροσυλίας καί μωρότητας βλ. Parker 1983, σσ. 144-146.
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τιμώρησε ό θεός μέ αρρώστια, ενώ το άλλο (μαγεία) είναι επίσης θρησκευ
τικής υφής. "Ας σημειωθεί ότι ανάλογα είναι τά παραπτώματα πού άναφέ- 
ρονται καί στα ιάματα τού ’Ασκληπιού στην Επίδαυρο: άπροθυμία να 
προσφέρουν το όφειλόμενο άνάθημα μετά τή θεραπεία, δυσπιστία στις θε
ραπευτικές δυνάμεις τού θεού καί ή προσπάθεια να κατασκοπεύσουν τον 
’Ασκληπιό καθώς έκτελεΐ τό θαυματουργό του έργο.30 Ή συνάφεια μιαρό- 
τητας καί άρρώστιας είναι γνωστή άπό τήν κλασική άρχαιότητα31 καί, 
όπως θά δούμε, εξηγεί εν μέρει καί τή «θεραπευτική άγωγή» πού άκολου- 
θούνταν σέ άνάλογες περιπτώσεις (καθαρμοί, θυσίες).

Μεγαλύτερο ένδιαφέρον παρουσιάζει τό ερώτημα ποιές παθήσεις βασά
νιζαν τούς ενόχους αυτών τών παραπτωμάτων. Άπό τις έξομολογητικές 
επιγραφές πού δηλώνουν σαφώς τό είδος τής άσθένειας οί μισές περίπου 
άφορούν στα μάτια (πίν. 1, 14 περιπτώσεις σέ σύνολο 3,3).32 Αύτή ή πλη
θώρα παθήσεων τών οφθαλμών δέν μπορεί νά είναι τυχαία. Κατ’ άρχήν 
είναι άρκετά πιθανό ότι εκείνες άκριβώς οί παθήσεις πού δέν είχαν έμφα- 
νεις εξωτερικές αιτίες (π.χ. πληγές, καιρικές συνθήκες, έπιδημίες, άσχημη 
έγκυμοσύνη κ.λπ.) ή δέν εκδηλώνονταν μέ εξωτερικά συμπτώματα (πυρετό, 
σημάδια κ.λπ.), δηλαδή παθήσεις όπως ή μερική ή ολική άπώλεια τής όρα
σης καί νοητικές διαταραχές, μπορούσαν εύκολότερα νά άποδοθοΰν σέ θε
ϊκή έπέμβαση ή θεοδικία. Πράγματι, ή πεποίθηση ότι ή άπώλεια τής όρα
σης είναι μορφή θεϊκής τιμωρίας είναι έξαιρετικά διαδεδομένη σέ πολλούς 
πολιτισμούς.33 Μιά άπό τις άρχαιότερες έλληνικές έπιγραφές, γραμμένη 
πάνω σέ έναν πρωτοκορινθιακό άρύβαλλο πού βρέθηκε στήν Κύμη τής 
’Ιταλίας, καταριέται τόν υποψήφιο κλέφτη νά χάσει τό φώς του («όποιος 
μέ κλέψει νά τυφλωθεί»).34

Όμως ή έρμηνεία αύτή δέν Ικανοποιεί άπόλυτα. Οί παθήσεις τών 
οφθαλμών δέν κατατρέχουν μόνο τούς άμαρτωλούς, άλλά τήν πλειοψηφία 
τού πληθυσμού- δέν πρόκειται άλλωστε πάντοτε γιά ολική τύφλωση, άλλά 
γιά διαφορετικής έκτασης δυσχέρειες στήν όραση. Ό Πλάτων π.χ. (’Αλκι
βιάδης B' 139e- 140b) τις περιλαμβάνει στά τρία παραδείγματα (συνηθισμέ
νων) άσθενειών, μαζί μέ τόν πυρετό καί τήν ποδάγρα. ’Ανάμεσα στά θαυ
ματουργά ’ιάματα τού ’Ασκληπιού στήν Επίδαυρο τήν πρώτη θέση κατέ
χουν έκεινα πού σχετίζονται μέ παθήσεις τών οφθαλμών, φυσικά δικαίων 
καί άδικων άνθρώπων (12 περιπτώσεις σέ σύνολο 70).35 Όπως έχει έπιση-

30. Βλ. τα θαύματα W 3, 4, 7, 9, 10, 11,22, 36, 47, 55, 67 καί ίσως 60 (κατά τήν άρίθ- 
μηση τού Herzog 1931).

31. Βλ. Parker 1983, σσ. 217-218- Grmek 1989, σ. 35- πρβ. Furley 1993, σσ. 82-83, 91.
32. Πρβ. Petzl 1988, σ. 156 σημ. IP Petzl 1994, σ. 9.
33. Βλ. π.χ. Esser 1961, σσ. 155-172- Petzl 1988, σσ. 156-157.
34. Strubbe 1991, σ. 36: Λός ό’ δν με κλέφσεί, θυφλός Ισται.
35. Herzog 1931, σσ. 95-97.
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μάνει ό Rudolf Herzog, ή απώλεια τής δράσης είναι ή συνηθέστερη πάθηση 
γενικά σε αφηγήσεις θαυματουργών θεραπειών, καί στην αρχαιότητα καί 
στό χριστιανικό κόσμο.36 Μπορούμε να προσθέσουμε δτι οί οφθαλμοί είναι 
καί ένα από τα συνηθέστερα «ανατομικά αναθήματα» (παραστάσεις άσθε- 
νούντων οργάνων),37 Ιδίως στό ’Ασκληπιείο τής ’Αθήνας (157 αναθήματα 
σέ σύνολο 401 )38 καί στό ειδικευμένο σέ ιατρικά θαύματα Ιερό στήν Ponte 
di Nona τής ’Ιταλίας.39 "Αν περιοριστούμε στή γεωγραφική περιοχή πού μάς 
ενδιαφέρει, στή Φρυγία καί τή Λυδία, παρατηρούμε δτι από τά 49 άναθή- 
ματα πού αναφέρουν συγκεκριμένες παθήσεις τά 14 αφορούν σέ παθήσεις 
τών οφθαλμών (πίν. 2.1-14). Ή ολική ή μερική απώλεια τής δράσης έπλητ
τε άμεσα καί μέ τον πιό δραματικό τρόπο τή ζωή ιδίως τών απλών 
ανθρώπων καί αποτελούσε σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα. ’Αντίθετα 
από άλλες άσθένειες πού μπορούσαν να άντιμετωπισθούν λίγο-πολύ απο
τελεσματικά άπό τήν επιστημονική ιατρική, ή τουλάχιστον οδηγούσαν τον 
άσθενή αρκετά σύντομα στό θάνατο, λυτρώνοντας τόν ίδιο άπό τά βάσανά 
του καί απαλλάσσοντας τούς δικούς του άπό τά έξοδα καί τό βάρος τής 
περίθαλψης καί τής φροντίδας, στήν περίπτωση τής απώλειας τής δράσης 
οί ασθενείς στήριζαν δλες τους τις ελπίδες στούς θεούς. Άν κάποιος θεός 
άρνοΰνταν τή βοήθειά του, δέν έμενε παρά νά συμπεράνουν δτι μέ τήν 
άρρώστια τους πλήρωναν γιά κάποιο αμάρτημα· άν πάλι ό ασθενής έβρι
σκε κάποια γιατρειά, φυσικά τήν απέδιδε στήν επέμβαση τού θείου. Ό R. 
Merkelbach αναφέρει μιά χαρακτηριστική περίπτωση.40 Κάποια Αύρηλία 
’Αρτεμίσια άπό τήν "Εφεσο ανέθεσε στον Θεό Ύψιστο μετά τή θεραπεία 
της (εύ[ξα]μένη καί έλ[ηε]θίσά) μιά στήλη, στήν οποία είκονίζονται δύο 
όφθαλμοί- ό άριστερός άλληθωρίζει εμφανέστατα. Αύτό οφειλόταν προ
φανώς σέ πρόσκαιρη παράλυση μυός τού αριστερού οφθαλμού (nervus ab- 
ducens), μιά διαταραχή πού είναι δυνατόν νά θεραπευθει άπό μόνη της, 
χωρίς τή βοήθεια γιατρών. ’Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό ή ’Αρτεμίσια —σί
γουρα καί πολλοί άλλοι ασθενείς μέ ανάλογες διαταραχές στήν δράσή 
τους— νά ερμηνεύσει τή θεραπεία της ώς θαύμα τού θεού.

Τρία άτομα πλήρωσαν τά παραπτώματά τους μέ διανοητικές διαταρα
χές (πίν. 1.15-17).41 Στήν περίπτωση τής Τροφίμης πού έχασε τά λογικά

36. Herzog 1931, σ. 95.
37. Γιά οφθαλμούς σέ ανατομικά αναθήματα βλ. Van Straten 1981, σσ. 105-143, 149- 

150.
38. Van Straten 1981, σσ. 108-113 άρ. 1.25-31 Aleshire 1989, σ. 42.
39. Jackson 1988, σσ. 160-161.
40. Merkelbach 1992, σ. 55.
41. ’Αντίθετα, ή λέξη θυμολυσία πού άπαντά στήν έπιγραφή Petzl 1994, άρ. 6 καί άρ- 

χικά είχε έρμηνευθεί άπό τόν Varinlioglu 1989, σ. 48 ώς συνώνυμο τής λέξης ένθουσια- 
σμός καί υποδήλωση κάποιας νοητικής διαταραχής, στήν πραγματικότητα σημαίνει τήν 
πραγματοποίηση μιας Ιεροπραξίας γιά τήν άπαλλαγή άπό τή θεϊκή καταδίωξη (θυμόν
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της, επειδή άρνήθηκε νά προσφέρει πρόθυμα τις υπηρεσίες της στο ιερό, 
άναφερθήκαμε στην αρχή.42 43 44 45 Σέ μια άλλη επιγραφή πού σώζεται πολύ απο
σπασματικά αναγνωρίζουμε το ρήμα έξέμανεν, δηλαδή «πήρε τα λογικά 
της» (εννοείται ό θεός). Θύμα τής θεϊκής τιμωρίας φαίνεται να ήταν πάλι 
γυναίκα.43 Στήν τρίτη περίπτωση χρησιμοποιείται τό ρήμα άηομακκόω 
(«άποβλακώνω»)· ο αμαρτωλός τιμωρήθηκε μέ διαταραχές τής ομιλίας για 
τρεις μήνες, ξαναβρήκε όμως τήν ομιλία του άφοΰ πρώτα έγραψε σέ μια 
στήλη τά βάσανά του.44 Τέτοιες παθήσεις καί ή θεραπεία τους άποδίδονταν 
σέ θεϊκή επέμβαση μάλλον για λόγους άνάλογους μέ αύτούς πού εκτέθηκαν 
σέ σχέση μέ τις παθήσεις τών οφθαλμών. Θά πρέπει νά σημειωθεί έπίσης 
ότι όπως ή τύφλωση έτσι καί ή τρέλα άναφέρεται συχνά ως μορφή τιμω
ρίας σέ άρχαιες κατάρες (defixiones).45 Καί μιά άλλη έξομολογητική επι
γραφή άναφέρεται σέ διανοητική διαταραχή (μανιχή διάΟεσις), πού δέν 
άποδίδεται όμως αυτή τή φορά σέ θεϊκή τιμωρία, άλλά στό μαγικό φίλτρο 
(φάρμακον) πού έδωσε στό θύμα ή κακιά πεθερά του.46

Μιά άλλη ομάδα παθήσεων άφορά σέ εύαίσθητα μέρη τού γυναικείου 
σώματος. Σέ δυο περιπτώσεις πρόκειται γιά γλουτούς: «Ή Γλυκία, θυγατέ
ρα τού ’Αγρίου, τιμωρήθηκε άπό τήν Άναΐτιδα τής Μητροΰς47 (μέ άρρώ- 
στια) στό γλουτό της. Γιά τό λόγο αύτό ζήτησε τή συνδρομή τής θεάς, τήν 
ρώτησε, τί θά πρέπει νά κάνει καί άφιέρωσε αυτή τή στήλη» (πίν. 1.22)· 
στή στήλη υπάρχει παράσταση σκέλους καί γλουτού. Στό δεύτερο κείμενο 
ή Άπφιάς, πού έπίσης είχε τιμωρηθεί μέ άσθένεια τού γλουτού, ευχαριστεί 
τή Μητέρα Λητώ, «γιατί κάνει τά άδύνατα δυνατά» (πίν. 1.23). Τέσσερις 
επιγραφές άφοροΰν σέ γυναίκες μέ άσθένειες τού στήθους (πίν. 1.18-21). 
Είναι ενδιαφέρον ότι στις πέντε άπό αυτές τις έξι επιγραφές πού άφορούν 
γυναίκες ή θεότητα πού θεωρείται υπεύθυνη γιά τήν άσθένεια είναι θεότη
τα τής γονιμότητας ή τής μητρότητας, ή Άρτεμις Άναΐτις τής Μητρούς, ή 
Μήτηρ Λητώ καί ή Μήτηρ Φιλίς. Ήταν άλλωστε πολύ φυσικό νά άποδί- 
δουν παθήσεις ευαίσθητων γυναικείων όργάνων στήν οργή γυναικείων θεο
τήτων, προστατιδών τής μητρότητας. Μιά άλλη γυναίκα, ή Άπφιάς, τιμω
ρήθηκε γιά τήν κλοπή ενός ήμιπολύτιμου λίθου μάλλον μέ τήν άπώλεια

λύείν, δηλαδή κατάπαυση τής όργής του θεού)· βλ. τώρα Malay 1992· Petzl 1994, σ. xv, 13 
καί άρ. 6 καί 21.

42. Petzl 1994, άρ. 57.
43. ΤΑΜ VI, 541 = Petzl 1994, άρ. 81.
44. Herrmann-Polatkan 1969, σσ. 58-63 άρ. 15- Petzl 1994, άρ. 1.
45. Βλ. π.χ. Zingerle 1926, σ. 19' Robert 1964, σ. 25 σημ. 3. Γιά τή νεότερη Ελλάδα 

πρβ. π.χ. Danforth 1989, σσ. 76-81.
46. ΤΑΜ VI, 318 = Petzl 1994, άρ. 69.
47. Άναΐτις είναι ή έλληνική μορφή του όνόματος τής Ιρανικής θεάς Anahita, ή 

όποια ταυτίζεται μέ τήν Άρτεμη. Τό τοπωνύμιο Μητρώ υποδηλώνει μάλλον ένα τόπο 
λατρείας της.
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τής παρθενιάς της (πίν. 1.30).48 Καί στις περιπτώσεις αυτών των «γυναικο- 
λογικών» προβλημάτων βρίσκουμε αναλογίες ανάμεσα στίς έξομολογητικές 
επιγραφές καί τά αναθήματα. Παραστάσεις γυναικείων στηθών είναι π.χ. 
ένα άπό τά συνηθέστερα άναθήματα στο ’Ασκληπιείο τής Κορίνθου49 καί σέ 
αναθηματικές επιγραφές τής Λυδίας καί Φρυγίας αρκετές γυναίκες προσεύ
χονται ή κάνουν τάματα για τήν υγεία τοϋ στήθους τους (πίν. 2.37-41).

Ή «παθολογία» τών αμαρτωλών τής Λυδίας καί τής Φρυγίας συμπλη
ρώνεται μέ άρκετά άτομα πού ύπέφεραν στά πόδια καί στά χέρια τους 
(πίν. 1.24-29). Ό γιος τής κακίας πεθεράς πού άναφέραμε πιο πάνω πέθα- 
νε όταν ένα δρεπάνι έπεσε καί τον τραυμάτισε στο πόδι του.50 Τέτοια άτυ- 
χήματα καί παθήσεις τών άκρων δέν εκπλήσσουν σέ μια κατά βάση άγρο- 
τική κοινωνία. Παθήσεις σκελών, ποδιών, χεριών καί βραχιόνων μαρτυ- 
ροΰνται καί άπό πολλές άναθηματικές στήλες στίς ίδιες γεωγραφικές πε
ριοχές (πίν. 2.15-36).51 Ήταν άλλωστε ένα άπό τά πιό συνηθισμένα προ
βλήματα υγείας σέ όλες τις περιοχές τοϋ άρχαίου κόσμου.52 Ενδεικτικά 
άναφέρεται ότι μιά μεγάλη όμάδα άνατομικών άναθημάτων αποτελούν οί

48. Petzl 1994, άρ. 59. Τό κείμενο άναφέρει: έπιφανείς ό θεός... Άπφίαν Γλύκωνος 
οϋσαν παρθένον δίέρηξε. Οί έκδοτες τής έπιγραφής (Petzl-Malay 1987, σ. 468) υπέθεσαν 
δτι ή Άπφία έχασε τή ζωή της. Τήν άποψή τους άκολουθεΐ (χωρίς έπιχειρήματα) ή Riel 
1995, σ. 72 σημ. 13. Κατά τήν άποψή μου (βλ. άναλυτικότερα Chaniotis 1990, σσ. 127- 
131) τα συμφραζόμενα καί ή χρήση τοϋ ρήματος διαρρηγνύναι σέ σχέση μέ μια γυναίκα 
πού τονίζεται ότι ήταν παρθένα (οϋσαν παρθένον διέρηξε) έπιδέχεται μόνο τήν έρμηνεία 
δτι ή Άπφία έχασε τήν παρθενιά της (κάτι πού έκ τών ύστερων άποδόθηκε σέ θεϊκή 
επέμβαση)· πρβλ. Bull, épigr. 1991, σ. 505- SEG, 37, 1001. Ή ένσταση τοϋ Petzl 1991, σ. 
135 σημ. 12, δτι σέ αύτές τις περιοχές ή ύποτιθέμενη συνουσία μέ τό θεό δέν θεω
ρούνταν τιμωρία (πρβ. Petzl 1994, σ. 59) είναι άβάσιμη. Τά παραδείγματά του δέν άνα- 
φέρονται σέ παρθενοφθορία, αλλά σέ έκούσια προσέλευση παντρεμένων γυναικών στο 
Ιερό τοϋ ψευδοπροφήτη Αλεξάνδρου για συνουσία μέ τό θεό.

49. VanStraten 1981, σ. 124 άρ. 15.77-114.
50. ΤΑΜ VI, 318 = Petzl 1994, άρ. 69.
51. Στον πίν. 2 δέν περιλαμβάνω τό άνάθημα άρ. 43.6 τής συλλογής «άνατομικών 

άναθημάτων» τοϋ vanStraten 1981· ή παράσταση δεξιού χεριού, μέ τήν παλάμη στραμ
μένη προς τό θεατή, στο άνάθημα αυτό είναι μάλλον παράσταση λατρευτικής χειρονο
μίας κι δχι παράσταση άρρωστου χεριού. Επίσης ή παράσταση λυγισμένου βραχίονα 
στην έξομολογητική έπιγραφή Petzl 1994, άρ. 78 (έδώ πίν. 1.29) στήν όποια δέν γίνεται 
μνεία κάποιας πάθησης, δέν είναι βέβαιο δτι είκονίζει άρρωστο βραχίονα· βλ. Petzl 
1994, σ. 102 (μέ τή σχετική βιβλιογραφία). Εξίσου άβέβαιο είναι αν ή παράσταση χε
ριού, όφθαλμών καί αύτιών σέ άνάθημα στον ’Ασκληπιό (Malay 1994, άρ. 79· έδώ πίν. 
2.14, 36, 46) ύποδηλώνει άσθένειες τών άντίστοιχων όργάνων ή παραπέμπει σε Ιδιότητες 
τοϋ έπήκοου καί παντεπόπτη θεού (βλ. Malay 1994, σ. 55).

52. Πρβ. Jackson 1988, σσ. 159-160. Γιά κατάγματα καί τραύματα βλ. καί Gimek 
1989, σσ. 57-62. Γιά τις άσθένειες τών άκρων στίς έξομολογητικές έπιγραφές πρβ. καί 
Petzl 1991, σ. 134 σημ. 9 (δπου άναλύονται οί άναλογίες άνάμεσα στίς έπιγραφές καί 
τήν «Ποδάγρα» τού Λουκιανού).
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παραστάσεις ποδιών, π.χ. 52 «ανατομικά αναθήματα» (σέ σύνολο 401) στο 
’Ασκληπιείο τής ’Αθήνας.53 ’Οκτώ από τις δεκαοκτώ πήλινες θερμοφόρες με 
τή μορφή άνθρώπινων οργάνων άπό τήν Πάφο έχουν τή μορφή ανθρώπι
νου ποδιού.54

Μια έξομολογητική επιγραφή άφορά σέ εναν άντρα μέ ασθένεια στά 
γεννητικά του όργανα (πίν. 1.31)· μια άλλη τέτοια περίπτωση είναι γνωστή 
άπό αναθηματική στήλη (πίν. 2.42).55 Δύο επιγραφές άναφέρονται σέ άτομα 
πού περιέπεσαν σέ κατάσταση πού έμοιαζε μέ θάνατο, ίσως σέ κώμα (πίν.
1.32-33: Ισοθάνατοι). Τέλος, τήν εικόνα μας για τις παθήσεις στίς περιοχές 
αυτές συμπληρώνουν μιά σειρά αναθηματικές επιγραφές πού άναφέρονται 
αμέσως ή έμμέσως σέ προβλήματα κατά τήν εγκυμοσύνη (πίν. 2.43), σέ 
στειρότητα (πίν. 2.44), παθήσεις τών ώτων καί των πλευρών (πίν. 2.45-46), 
εσωτερικούς πόνους (πίν. 2.47) καί ασθένεια τών πνευμόνων (πίν. 2.48).

Μπορούμε λοιπόν να έξαγάγουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα:
1) Μιά πληθώρα διαφορετικών παθήσεων αποδίδονταν άπό τούς χωρι

κούς τής Λυδίας καί τής Φρυγίας στό εκδικητικό μένος τών θεών τους.
2) Οί παθήσεις πού θεωρούνταν ποινή για κάποιο παράπτωμα (πίν. 1) 

δέν διαφέρουν ουσιαστικά σέ ποικιλία καί συχνότητα άπό έκεινες πού 
μαρτυρούνται στίς αναθηματικές επιγραφές (πίν. 2) ή στά θαυματουργά ιά
ματα τού ’Ασκληπιού στήν Επίδαυρο καί τή Λεβήνα ή στά ανατομικά ανα
θήματα στό ’Ασκληπιείο τής ’Αθήνας.56

3) Παρά τήν ποικιλία τών παθήσεων πού μαρτυρούνται στίς έξομολογη- 
τικές καί αναθηματικές έπιγραφές φαίνεται ότι εκείνες πού δέν μπορούσαν 
να άντιμετωπισθούν άποτελεσματικά άπό τήν ’ιατρική (παθήσεις τών 
οφθαλμών καί διανοητικές διαταραχές) θεωρούνταν κάπως συχνότερα 
αποτέλεσμα θεϊκής οργής.

4) Συνεξετάζοντας έξομολογητικές έπιγραφές καί αναθήματα άπό τις 
ίδιες περιοχές, διαπιστώνουμε ότι όποιαδήποτε άπό τις τοπικές θεότητες 
μπορούσε νά θεωρηθεί υπεύθυνη είτε για κάποια άσθένεια είτε για τή θε
ραπεία της. Εννοείται ότι κάποιες θεότητες (Μήτηρ Φιλίς, Άρτεμις Άνάΐ-

53. Van Straten 1981, σσ. 108-113 άρ. 25-31· πληθώρα παραδειγμάτων στον ΐδ., σσ. 
105-143.

54. Nicolaou 1989, σσ. 301-318 άρ. 2-9, 134 σημ. 9.
55. Είναι άμφίβολο αν ή έξομολογητική έπιγραφή ΜΑΜΑ IV, άρ. 283 (Van Straten 

1981, σ. 139 άρ. 48.2· Petzl 1994, άρ. 110) είκονίζει άνδρικά γεννητικά δργανα (βλ. Petzl 
1994, σ. 129). ’Αλλά άκόμα κι αν ή έρμηνεία είναι όρθή, ή παράσταση δρχεων καί πο
διών μάλλον άποτελει υπαινιγμό για τό παράπτωμα πού άναφέρεται στήν έπιγραφή 
(δηλ. άναβαίνειν έπί τό χωρίον, κινειν τούς δρχείς) καί δχι παράσταση άρρωστων όργά- 
νων (πρβ. τα σχόλια στά ΜΑΜΑ /V, σελ. 106' Petzl 1994, σσ. 128-130). Γιά παραστάσεις 
γεννητικών όργάνων σέ «άνατομικά άναθήματα» βλ. τώρα Forsén 1991.

56. Γιά τό ’Ασκληπιείο τής ’Αθήνας βλ. Aleshire 1989, σσ. 41-42· γιά τά Ιάματα βλ. 
πάνω σημ. 5.



ΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΡΕΙΕΣ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ 25

τις, Μής Άξιοττηνός) εμφανίζονται στις πηγές μας συχνότερα από άλλες, 
λόγιμ της ιδιαίτερης δημοτικότητας καί διάδοσης της λατρείας τους. Καί 
φυσικά θεές προστάτιδες της γονιμότητας καί της μητρότητας ("Αρτεμις, 
Μήτηρ Φιλίς, Μήτηρ Λητώ) συνδέονται κατά κανόνα μέ παθήσεις μαστών, 
γλουτών καί γεννητικών οργάνων. Λείπουν όμως ενδείξεις ότι κάποιες θε
ότητες σχετίζονταν συχνότερα μέ συγκεκριμένες παθήσεις, εκτός ίσως από 
τή Θεά Βρύζι, στήν όποια άπηύθυναν τά τάματά τους μόνο δύο άτομα, 
καί τά δυό μέ ορθοπεδικά προβλήματα. Οί τοπικοί θεοί τής Φρυγίας καί 
Λυδίας θεωρούνταν, λοιπόν, ικανοί καί νά προκαλούν κάθε είδους ασθέ
νεια στους αμαρτωλούς, άλλα καί νά τις θεραπεύουν.

5) Μια σημαντική διαφορά των επιγραφών τής Λυδίας καί Φρυγίας 
άπό τά ιάματα των ’Ασκληπιείων εντοπίζεται στή χρησιμοποιούμενη ορο
λογία καί στήν περιγραφή των θεραπευτικών πρακτικών. Οί ιερείς τού 
’Ασκληπιού, πού σίγουρα είναι εκείνοι πού συνέτασσαν τις συλλογές ιαμά
των, συμπεριέλαβαν στις διηγήσεις τους σύγχρονους ιατρικούς όρους. Στή 
Λεβήνα π.χ. συναντούμε τούς όρους ίσχιαλγικός καί στομαχικός πόνος'1 
καί στήν Επίδαυρο όρους όπως άκρατης, λιθιών, δεμελέας, ϋδρωπα, ποδά
γρα, φαγέδαινα κ.ά.57 58 ’Αντίθετα, οί εκφράσεις πού χρησιμοποιούνται στις 
επιγραφές τής Φρυγίας καί τής Λυδίας είναι αρκετά απλοϊκές καί συνήθως 
κατονομάζουν μόνο τό άρρωστο όργανο (οφθαλμός, ποϋς, μαστός, γλουτός 
κ.λπ., βλ. πίνακες 1 καί 2). Οί μόνες κάπως πιό επιτηδευμένες εκφράσεις 
είναι οί λέξεις περίπνοια, κατά τά άλλα άμάρτυρη, ίσως παρεφθαρμένη 
μορφή τού όρου περιπνευμονία,59 καί παρωτίδες, όρος γνωστός άπό ιατρι
κά συγγράμματα.60 Αυτές οί δύο λέξεις δείχνουν τουλάχιστον κάποια προ
σπάθεια νά περιγράφει ή διάγνωση μέ ακρίβεια.

3. Σε αναζήτηση θεραπείας: Γιατρικά, ξόρκια, καθαρμοί, τρί- 
φωνον

Τίθεται βέβαια τό έρώτημα ποιές θεραπευτικές μέθοδοι ακολουθούνταν 
σ’αυτές τις περιοχές, καί ιδιαίτερα στα ιερά άπό τά οποία προέρχονται οί 
επιγραφικές μας πηγές. Λέν υπάρχει αμφιβολία ότι γιατροί ήταν παρόντες

57. I. Crei., I, xvii, 9 στ. 1-2, 11 A 5.
58. Για τά Ιάματα τής Επίδαυρου βλ. τή βιβλιογραφία στή σημ. 5. Για τούς παρα

πάνω όρους βλ. τά Ιάματα άρ. 3 (άκρατης), 8 (λιθιών), 13 (δεμελέας), 21 (ϋδρωπα), 43 
(ποδάγρα) καί 66 (φαγέδαινα) σύμφωνα μέ τήν άρίθμηση τού R. Herzog.

59. ΤΑΜ V 1,247· πρβ. τά σχόλια των Herrmann-Polatkan 1969, σ. 51 μέ σημ. 106· 
Bull, épigr. 1970, σ. 445 άρ. 527. Βλ. δμως τώρα Bull, épigr. 1994, σ. 516 άρ. 254 (περι- 
πνοή = άναπνοή). Πρόκειται ίσως για θεραπεία άναπνευστικής διαταραχής.

60. ΤΑΜ V 1,461 b' πρβ. π.χ. Διοσκουρίδη, ϋλ. Ιατρ. 2, 80, 2 ed. Wellmann· Γαληνός, 
In Hipp. hum. comment. 3.34 (16.484 K.).
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καί στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Μικράς ’Ασίας.61 62 Και στις έξο- 
μολογητικές επιγραφές γίνεται λόγος για γιατρούς καί τις αμοιβές τους 
(ιατρικά)!'1 Μπορούμε κατά συνέπεια να υποθέσουμε ότι κάποιες, γενικές 
τουλάχιστον, γνώσεις Ιατρικής πρακτικής καί όρολογίας είχαν φτάσει καί 
σέ κάποιους άπό τούς λιγότερο καλλιεργημένους άναθέτες των έπιγραφών 
καί πολύ περισσότερο στούς ιερείς πού πιθανότατα συνέτασσαν τις έξομο- 
λογήσεις καί τις αναθηματικές έπιγραφές για λογαριασμό τους. Στην Κου
λά, τόπο εύρεσης πολλών έξομολογητικών έπιγραφών, γνωρίζουμε π.χ. τό 
νεαρό Ιερέα Λούκιο, πού είχε σπουδάσει ιατρική κοντά στον γιατρό Τατια- 
νό.63 64 Είναι επομένως πιθανό ότι όρισμένοι τουλάχιστον Ιερείς είχαν εύρεία 
καλλιέργεια, πού περιλάμβανε καί γνώσεις ιατρικής.

Είναι αδύνατο νά πληροφορηθούμε αν οί χωρικοί κατέφευγαν συχνότε
ρα στον πλησιέστερο γιατρό ή στο θειο για γιατρειά. Οί πηγές μας (ανα
θηματικές έπιγραφές καί έξομολογήσεις) διαστρεβλώνουν τήν εικόνα, αφού 
όσοι άπευθύνονταν στα τοπικά ιερά για βοήθεια κατά κανόνα ανέθεταν 
μιά ένεπίγραφη στήλη, ένώ αντίθετα ή δραστηριότητα τών γιατρών κατά 
κανόνα δέν άφηνε κάποιο γραπτό μνημείο (δεδομένου ότι άπό τή Μικρά 
’Ασία λείπουν τά παπυρικά ευρήματα). Έτσι στηριζόμαστε σέ μάλλον αβέ
βαιες ένδείξεις. Χωρίς αμφιβολία, οί κίνδυνοι, ή αβεβαιότητα, ή ταλαιπω
ρία, πολλές φορές ό ανυπόφορος πόνος, αλλά κατά κύριο λόγο οί υπέρογ
κες δαπάνες πού συνεπάγονταν ή ιατρική περίθαλψη“ απαγόρευε σέ πολ
λούς ασθενείς τή συνδρομή γιατρών, ένώ παράλληλα ή πίστη τους στήν 
παντοδυναμία τών θεών τούς έστρεφε στα τοπικά ιερά σέ αναζήτηση θερα
πείας. Ενίοτε βέβαια ή περίθαλψη άπό ένα γιατρό δέν απέκλειε καί τήν 
προσφυγή στο θείο. Κάποιος Λούκιος στήν πόλη Κίβυρα π.χ. απευθύνει τό 
αφιέρωμά του στον ’Ασκληπιό μετά άπό τήν έπιτυχή θεραπεία ασθένειας 
τών γεννητικών οργάνων, δέν παραλείπει όμως νά κατονομάσει καί τον 
γιατρό πού τόν είχε περιθάλψει.65 Χαρακτηριστική είναι καί ή περίπτωση 
τού ρήτορα Αΐλιου ’Αριστείδη- ή τυφλή του πίστη στο θεό ’Ασκληπιό δέν 
τόν έμπόδιζε νά συμβουλεύεται καί ολόκληρη στρατιά γιατρών.

Αυτά τά διφορούμενα καί κάποτε άλληλοσυγκρουόμενα αισθήματα απέ
ναντι στήν κοσμική ιατρική καί τή θαυματουργή ΐαση έκφράζει πολύ χαρα
κτηριστικά μιά άπό τις έξομολογητικές έπιγραφές: «Ή Πρέπουσα, άπελεύ-

61. Pieket 1995, σ. 28.
62. [Ί]ατρικά: Petzl 1994, άρ. 81- Ιατροί: Petzl 1994, άρ. 62. ’Ιατροί μνημονεύονται 

καί σέ δλλες έπιγραφές άπό τις ίδιες περιοχές: π.χ. SEG, VI, 266- XXVI, 1311- Buresch 
1898, σ. 55- Malay 1994, άρ. 83.

63. ΤΑΜ VI, 432 (214 μ.Χ.)· Pieket 1995, σ. 28.
64. Πρβ. Jackson 1988, σ. 138.
65. Δημοσίευση τής έπιγραφής: Robert 1937, σσ. 384-389 (μέ άλλα παραδείγματα στις 

σσ. 385-386). Για Ιερείς μέ Ιατρικές γνώσεις βλ. πάνω σημ. 63. Παραδείγματα γιατρών 
πού κατέφευγαν στή βοήθεια τού θεού στον Petzl 1991, σ. 143.
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θέρη τής Ιέρειας, έκανε τάμα για τό γιό της Φιλήμονα, πώς αν θεραπευό
ταν χωρίς να ξοδέψει επιπλέον χρήματα σέ γιατρούς θά τό έγραφε σέ μια 
στήλη. Παρόλο όμως πού ή εύχή της εκπληρώθηκε, δέν κράτησε τήν υπό
σχεσή της. (Γι’ αυτό) ό θεός απαίτησε τό τάμα καί τιμώρησε τόν πατέρα 
(τού παιδιού) Φιλήμονα. Εκπληρώνει (τώρα) τό τάμα της γιά τό γιό της κι 
από τώρα καί στό εξής εύλογεί τό θεό».66 Ό τρόπος σκέψης τής Πρέπου
σας είναι αποκαλυπτικός γιά τή νοοτροπία αύτών των ανθρώπων. Πρώτη 
προτεραιότητά της ήταν φυσικά νά σώσει τή ζωή τού άρρωστου γιου της. 
Εξέτασε λοιπόν σοβαρά τό ενδεχόμενο νά καταφύγει στούς γιατρούς, τήν 
αποθάρρυναν όμως τά έξοδα. Τό μόνο βέβαιο αν πήγαινε στούς γιατρούς, 
ήταν ότι θά ξόδευε τις οικονομίες της· άλλά κι ô πιό ακριβός γιατρός δέν 
θά μπορούσε νά έγγυηθεΐ τή θεραπεία. ’Αντίθετα, ένα τάμα στό θεό Μήνα 
Άξιοττηνό είχε περισσότερα πλεονεκτήματα- φυσικά κι ό θεός ζητούσε τήν 
αμοιβή του, άλλα αφού πρώτα θά άποκαθιστοΰσε τήν υγεία τού γιού της. 
Στή χειρότερη περίπτωση ή Πρέπουσα θά έχανε τό γιό της, όχι όμως καί 
τις οικονομίες της. Ή άφήγηση τής απελεύθερης Πρέπουσας δείχνει ότι οί 
χωρικοί καί των κατώτατων κοινωνικών στρωμάτων σκέφτονταν σοβαρά 
νά ζητήσουν τή συνδρομή γιατρού, ακόμα κι αν τελικά (ή επιπρόσθετα) 
κατέφευγαν στούς θεούς. Ζώντας σέ χωριά καί πολίχνες πού χαρακτήριζαν 
τούς θεούς τών γειτονικών ιερών κυρίαρχους καί βασιλιάδες,67 εύρισκόμε- 
νοι σέ άμεση εξάρτηση άπό τό ιερατείο ώς ίερόδουλοι, δούλοι καί απελεύ
θεροι ιερέων ή μισθωτές τής ιερής γής, έτρεφαν μιά ισχυρότατη πίστη στή 
δύναμη τών θεών. Μιά άπό τις αμαρτωλές γυναίκες τών επιγραφών αύ
τών, ή Άπφία, εύχαριστεί τή θεά Μητέρα Λητώ, «γιατί κάνει τά αδύνατα 
δυνατά».68 Τήν πίστη αύτή τήν επιβεβαίωναν καθημερινά οί διηγήσεις γιά 
τά θαύματα τών θεών καί τήν τεκμηρίωναν οί δεκάδες τών άναθηματικών 
καί έξομολογητικών επιγραφών. ’Ίσως κάποιοι ασθενείς νά κατέφευγαν 
στό ναό μόνο αφού προηγουμένως είχαν άπελπιστει άπό τούς γιατρούς,69

66. Κείμενο: Petzl 1994, άρ. 62· πρβ. Petzl 1991, σσ. 143-145: έπί Πρέπουσα/άπελευ- 
θέρα τής είερείας / εϋξετο ύπέρ υίοϋ Φιλήμο/νος, εΐ εσται όλόκληρος καί Ια/τροϊς μή 
ποσδαπανήσι, στηλ/ογραφήσαι, καί γενομένης/τής εϋχής οϋκ άπέδωκεν, νυν ό θεός άπή- 
τησε τήν εϋ/χήν καί έκόλασε τόν πατέρα Φιλήμονα· καί άποδίδει τήν/εϋχήν ύπέρ τον 
υίοϋ καί άπό νυν εύλογΐ.

67. Πρβ. Petzl 1994, σ. χίνκαί 64. Βλ. Petzl 1994, άρ. 3 (μέγας Μείς Άξιοττηνός Ταρ- 
σι βασιλεύων), 6 (Μηνί Άξιοττηνφ Περκον βασιλεύοντα), 40 ([Μ]εγάλη Μήτη[ρ —]νή 
καί Μις Λαβανας κ[αί] Μις Άρτεμιδώρου Δ όρον κώμην βασιλεύοντες), 47 (μεγάλοι 
θεοί Νέαν Κώμην κατέχοντες), 55 (Μείς Αρτεμιδώρου Άξιοττα κατεχων), 57 (Μήνα 
Άρτεμιδώρου Άξιοττηνόν Κορεσα κατέχοντα), 68 (Μεγάλη Μήτηρ Άναείτις Άζιτα 
κατέχουσα)· βλ. έπίσης άρ. 39, 56 καί 79.

68. Petzl 1994, άρ. 122: δτι έξ άδυνάτων δυνατά πνεϊ- γιά τό κείμενο αΰτό πρβ. 
Pieket 1977/78, σ. 89.

69. Petzl 1991, σσ. 144-145 μέ σημ. 49.
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όμως τις περισσότερες φορές δέν ήταν οί υπέρογκες αμοιβές ή ή αναπο
τελεσματικότητα των γιατρών αυτές πού όδηγοΰσαν τούς ασθενείς στά Ιε
ρά, άλλα ή βεβαιότητα ότι η αρρώστια τους οφειλόταν στην οργή τού θεού 
για κάποια παλιά αμαρτία. Εφόσον λοιπόν ή άσθένεια δέν είχε, όπως πί
στευαν, κάποια φυσική αιτία, άλλα ήταν άπόρροια κάποιου παραπτώματος 
πού είχε διαπραχθεΐ συνειδητά ή κατά λάθος,70 μερικές μάλιστα φορές άπό 
κάποιο συγγενή τους,71 δέν ήταν δυνατό νά περιμένουν γιατρειά άπό τήν 
επιστημονική Ιατρική. Μόνο ή εξιλέωση καί ό κατευνασμός τής θεϊκής 
οργής μπορούσε νά τούς σώσει.72 Μια άμαρτωλή π.χ. συνειδητοποιεί ότι ή 
τύχη της βρίσκεται στά χέρια τής θεάς Άρτέμιδος Άναΐτιδος: «Είχε τιμω
ρηθεί μέ άσχημο τρόπο κι οί άνθρωποι είχαν χάσει κάθε ελπίδα (γιά τή 
σωτηρία της). Διηγήθηκε όμως τήν τιμωρία της σέ στήλη καί έστησε τήν 
επιγραφή, γράφοντας καί τή μητέρα της πού ευλογεί (τή θεά)».73 Μέ τά 
ίδια σχεδόν λόγια περιγράφει κι ô Γλύκων άπό τή Φιλαδέλφεια τή σωτη
ρία του: Οί άνθρωποι είχαν χάσει κάθε έλπίδα, τόν έσωσε όμως κάποιος 
θεός.74

'Ορισμένα κείμενα μάς δίνουν πληροφορίες γιά τόν τρόπο μέ τόν όποιο 
όσοι έφεραν κάποιο βάρος στή συνείδησή τους ζητούσαν τή βοήθεια των 
θεών.75 ΉΤροφίμη π.χ. πού ύπέφερε άπό κάποια διανοητική διαταραχή 
ήρώτησεν τούς θεούς τί οφείλε νά κάνει γιά νά σταματήσει ή τιμωρία της· 
δυστυχώς τό κείμενο δέν μάς πληροφορεί άν τελικά θεραπεύτηκε.76 Ό ίερό- 
δουλος Θεόδωρος, πού τιμωρήθηκε γιά τίς έρωτικές του δραστηριότητες μέ 
τήν άπώλεια τής όρασής του, άναφέρει ότι νουθετήθηκε άπό τό Δία καί τό 
Μήνα- στή συνέχεια παραθέτει τίς έντολές τού Δία, πού τού δόθηκαν προ
φανώς μέ χρησμό.77 Πολλές έξομολογητικές έπιγραφές στις όποιες συναν
τούμε τό ρήμα ερωτώ78 ή λέξεις καί φράσεις πού δηλώνουν τήν άντίδραση 
τού θεού79 πιστοποιούν ότι οί άσθενεΐς προσπαθούσαν νά άποσπάσουν

70. Π.χ. Petzl 1994, άρ. 6 (ènei με ελαθεν), 95 (λαθαμένη), 115 (ελαθέ [με]).
71. Petzl 1994, άρ. 34, 37, 45, 59, 62.
72. Πρβ. (γενικά) Meier 1949, σ. 17· Danforth 1989, σσ. 76-83 (γιά τή νεότερη Ελλά

δα).
73. Στή μετάφραση άκολουθώ τήν έρμηνεία τού Petzl 1994, άρ. 96, δτι με τή μετοχή 

τεκοϋσα έννοεϊται ή μητέρα τής άμαρτωλής, κι όχι ή θεά: κολαοθεΐσα [π]ονηρά>ς/[κ]αί 
άφελπιοθοϋσα υπό άν/θρώπων έσστηλογράφησε/καί άνέστησεν ένγράψασα κα[ί] τήν τε- 
κονσα(ν) εύλογοϋσαν.

74. Malay 1994, άρ. 187: άφελπισθείς υπό τ[ών άνθρώπων —]/σωθείς ϋπ[ό—].
75. Γενικά γιά τό θέμα αύτό πρβ. Pieket 1977/78, σ. 90· Varinlioglu 1983, σσ. 85-86· 

Petzl 1988, σ. 155- Varinlioglu 1989, σ. 39.
76. Petzl 1994, άρ. 57.
77. Malay 1988, σ. 151 άρ. 5 = Petzl 1994, άρ. 5· σχολιασμός τοϋ κειμένου: Petzl 

1988· Varinlioglu 1989, σσ. 37-40· Petzl 1994, σσ. 8-11.
78. Π.χ. Petzl 1994, άρ. 17, 22, 38, 57, 61, 97.
79. Π.χ. έκέλευσεν: Petzl 1994, άρ. 3, 9, 47, 57, 71. Πρβ. π.χ. Petzl 1994, άρ. 98 (κε-
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χρησμούς άπό τούς θεούς μέ οδηγίες για τό πώς θά λυτρώνονταν άπό τήν 
αμαρτία τους. Μερικές φορές ό θεός (η άγγελός του) εμφανιζόταν στο 
όνειρο τού αμαρτωλού.80

Τίθεται φυσικά τό ερώτημα αν τό ιερατικό προσωπικό συμμετείχε ενερ
γά στή θεραπεία καί μέ ποιό τρόπο. Είδαμε ήδη ότι ορισμένοι ίερεις, όπως 
π.χ. ό Λούκιος στην Κούλα, είχαν ιατρικές γνώσεις. 'Ωστόσο, όσες έξομο- 
λογητικές η αναθηματικές επιγραφές αύτών τών περιοχών κάνουν λόγο για 
τόν τρόπο πού αντιμετωπίστηκε ή αρρώστια μαρτυρούν μόνο τήν ύπαρξη 
μιας «ίεροπρακτικής Ιατρικής», εν μέρει συγγενικής προς τή σύγχρονη 
λαϊκή ιατρική. Βασικά της μέσα ήταν καθαρμοί, θυσίες, επωδοί (ξόρκια) 
καί μια τελετουργία γνωστή μέ τό όνομα τρίφωνον, πού συνίστατο στή 
συμβολική μεταβίβαση τής αμαρτίας σέ μια τριάδα ζώων. Δυστυχώς οί 
σχετικές μαρτυρίες είναι έλάχιστες.

Κάποιος Έρμογένης, άναθέτης μιας επιγραφής στό Δία, μάς πληροφο
ρεί μετά τήν επιτυχή θεραπεία του ότι τόν έσωσε ή προφήτιδα Πόττα, θυ
γατέρα τού Μενεκράτη.81 'Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε άπό τήν Ιδιό
τητα τής Πόττας, μέσο επικοινωνίας τού ασθενούς μέ τό θεό ήταν κάποιος 
χρησμός ή προφητικό όνειρο. Ή συμβολή τής προφήτιδας στή θεραπεία 
τού Έρμογένη ήταν πάντως ουσιαστική, άφοΰ εκείνη θεωρεί σώτειρά του.

Μια άλλη έπιγραφή αποκαλύπτει τήν άμεση συμμετοχή μιας 'ιέρειας: 
«Ή Χαρίτη, κόρη τού ’Απολλώνιου, (έκανε τό άνάθημα) σέ εκπλήρωση τά
ματος στήν Άρτέμιδα Άνάίτιδα, γιατί είχε άρρωστήσει. Θεραπεύτηκε όμως 
άπό τήν Ιέρεια μέ τή βοήθεια έπωδών».82 Τό ρήμα πού χρησιμοποιείται 
(εξρδειν) ύποδηλώνει ότι χρησιμοποιήθηκαν ξόρκια. 'Η χρήση έπωδών γιά 
θεραπευτικούς σκοπούς μαρτυρεϊται ήδη άπό τήν όμηρική εποχή, ήταν συ
χνότατη στή λαϊκή, πρακτική ιατρική τών αύτοκρατορικών χρόνων, κατά 
καιρούς μάλιστα άναφέρεται καί σέ ιατρικά συγγράμματα (π.χ. τού Μαρ- 
κέλλου τού Εμπειρικού).83 Έτσι γνωρίζουμε αρκετά κείμενα τέτοιων έ
πωδών, όπως αύτές πού περιέχει ένας μαγικός πάπυρος άπό τήν Αίγυπτο 
(«ό πάπυρος τής Φιλίννας», 1ος αί. π.Χ.). Τό παρακάτω έμμετρο παρά
δειγμα στόχο είχε τή θεραπεία άπό ημικρανίες: «Φύγε πονοκέφαλε! Κι ό 
[σκύλος] φεύγει κάτω άπό τό βράχο, / φεύγουν κι οί λύκοι, φεύγουν καί τ’

κληδονίσθε με), 106 (όνείροις μοι παρεστάθη), 53 (κατά έπιταγήν), 5 (έφρενωθείς υπό 
τών θεών).

80. Π.χ. Petzl 1994, άρ. 3, 38- πρβ. Sardis VII, άρ. 94· SEG, XXXIII, 1013. Γιά Αγγέ
λους βλ. έπίσης Petzl 1991, σ. 140. Γενικά γιά τήν επικοινωνία άνθρώπου-θεοϋ βλ. Petzl 
1994, σσ. xv-xvi.

81. ΤΑΜ V /, 535.
82. ΤΑΜ V 1, 331 (έξμσθεΐσα υπό τής ίερείας).
83. Σχετικά βλ. τώρα τή διεξοδική μελέτη τού Furley 1993. Γιά τόν Όμηρο βλ. καί 

Scarborough 1991, σ. 141 μέ σημ. 54. Γιά τόν Μαρκέλλο βλ. Gordon 1995, σσ. 365, 367- 
373.
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άτια τα μονόνυχα,/[όρμώντας;] καθώς τά κεντρίζει [το ξόρκι μου τό τέ
λειο]».84 Το μεμονωμένο ανάθημα τής Χαρίτης από τή Λυδία τοποθετεί 
λοιπόν τή θεραπευτική αγωγή πού άκολουθήθηκε στήν περίπτωσή της στο 
πλαίσιο μιας ευρύτατα διαδεδομένης λαϊκής, πρακτικής ιατρικής. "Από τίς 
άλλες μαρτυρίες για τή χρήση επωδών συνάγεται ότι κατά κανόνα τά ξόρ
κια συνδυάζονταν μέ τή χρήση βοτάνων,85 φυλακτηρίων καί μαγικών λί
θων.86 Δυστυχώς δέν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι, άν καί στήν περίπτωση 
τής Χαρίτης τά ξόρκια συνοδεύονταν άπό κάποια λαϊκά γιατροσόφια. Θε
ραπευτικά φυτά δέν άναφέρονται στις επιγραφές τών περιοχών αυτών. 
"Ομως μιά έξομολογητική επιγραφή μαρτυρεί ίσως τή χρήση ένός ήμιπολύ- 
τιμου λίθου γιά θεραπευτικούς στόχους. Ή επιγραφή άναφέρεται στήν 
κλοπή άπό μιά νεαρή γυναίκα μιας γαλάζιας πέτρας {λιθάριον ύακίνθιον, 
ίσως άμέθυστος ή γαλάζιο ζαφείρι), πού βρέθηκε άργότερα καμμένη καί δε
μένη μέ λινό ύφασμα (εύρέθη κατακεκαυμένον καί ήφανισμένον, ένδεμένον 
εν λινουδίφ).87 Οί μαγικές ιδιότητες τού υακίνθου λίθου είναι γνωστές άπό 
τά άρχαια Λιθικά ποιήματα,88 αυτό όμως πού κάνει έντύπωση στήν έπι- 
γραφή είναι ή λεπτομερής περιγραφή τής κατάστασης στήν οποία βρέθηκε. 
Άπό μαγικούς παπύρους γνωρίζουμε ότι τό δέσιμο καί κάψιμο ενός άντι- 
κειμένου καί ή χρήση λινού ύφάσματος ήταν συνηθέστατες πρακτικές.89 
Επίσης είναι γνωστό ότι τό κάψιμο λίθων μέ μαγικές ιδιότητες καί τό δέ
σιμό τους μέ λινό ύφασμα άπελευθέρωνε τίς θεραπευτικές τους ιδιότητες. 
Π.χ. ό lapis chelidonius τυλιγμένος σέ λινό ύφασμα χρησιμοποιούνταν κατά 
τής έπιληψίας, ό καπνός άπό τό κάψιμο τού γαγάτη λίθου άποκαθιστούσε 
τή φυσιολογική έμμηνοροή, βοηθούσε τίς έγκύους καί θεωρούνταν ότι άπο- 
κάλυπτε άν μιά γυναίκα ήταν παρθένος.90 Είναι λοιπόν άρκετά πιθανό ό 
ύακίνθιος λίθος αύτής τής έπιγραφής νά είχε χρησιμοποιηθεί γιά τήν άπο- 
μάκρυνση κάποιου γυναικολογικοΰ προβλήματος.91

84. Papyri Magicae Graecae, XX: φεϋγ’ όδύνη κεφαλής· φεύγει δέ [κύων] υπό πέ
τραν,/ φεύγουσιν δέ λύκοι, φεύγουσι δέ μώνυχες 'ίπποι/e[c&. 6] πληγαΐς ύπ’ [έμής τελέας 
έπαοιδής]. ’Ακολουθώ τήν έκδοση του Finley 1993, σσ. 93-94 (μέ βιβλιογραφία καί πρό
σθετα παραδείγματα)· πρβ. Kotansky 1991, σσ. 112-113 (μέ άλλα παραδείγματα).

85. Βλ. π.χ. Gordon 1995, σ. 369. Ξόρκια έλεγαν καί οί ειδικευμένοι φιζοτόμοι κατά 
τή συλλογή βοτάνων βλ. Scarborough 1991, σ. 157. Γενικά γιά τή χρήση βοτάνων στήν 
άρχαία λαϊκή Ιατρική βλ. Scarborough 1991.

86. Βλ. π.χ. Kotansky 1991, σσ. 112-114.
87. Petzl-Malay 1987 = Petzl 1994, άρ. 59· σχολιασμός: Chaniotis 1990, σσ. 129-131.
88. Petzl-Malay 1987 σ. 465' Chaniotis 1990, σ. 129' π.χ. Σωκράτους-Διονυσίου, Περί 

λίθων 27.
89. Παραδείγματα: Chaniotis 1990, σ. 130.
90. Chaniotis 1990, σ. 130-131. Lapis chelidonius: Damigeron-Evax 10, 4-5 (σσ. 246 ed. 

Halleux-Schamp)· γαγάτης: Όρφέως, Λιθικά 485-491 ■ Damigeron-Evax 20, 4 (σ. 258 ed. 
Halleux-Schamp, πρβ. σ. 292 ed. Halleux-Schamp).

91. Ή υπόθεση αυτή ένισχύεται άπό τό γεγονός δτι ή ίδια έπιγραφή μάς πληροφο-
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Υπάρχουν όμως κι άλλες ενδείξεις ότι ή συμβολή των Ιερέων στή θε
ραπεία τών αμαρτωλών καί μή ασθενών δέν ανάγεται στή σφαίρα τής επι
στημονικής ’ιατρικής, άλλα μιας παραδοσιακής λαϊκής ιατρικής, πού δέν 
αγνοεί τις θεραπευτικές ιδιότητες φυτών, αλλά κάνει καί χρήση επωδών 
καί μαγικών πρακτικών. Μια έξομολογητική επιγραφή άναφέρεται ρητώς 
σέ καθαρμούς καί θυσίες για τήν αποκατάσταση τής υγείας τού αμαρτω
λού: «Εξιλεώθηκα απέναντι στον κύριο μέ καθαρμούς καί θυσίες, ώστε νά 
σώσει τό σώμα μου καί τελικά άποκατέστησε (τήν υγεία) στο σώμα μου».92 
Αύτοΰ τού είδους ή «θεραπευτική» αγωγή απορρέει βέβαια άπό τήν άντί- 
ληψη ότι αιτία τής αρρώστιας ήταν κάποιο παράπτωμα πού είχε προκαλέ- 
σει μίασμα (βλ. πάνω σημ. 31). Καί στο σημείο αύτό διαπιστώνουμε μια 
άμεση σχέση μέ τήν αρχαία λαϊκή ιατρική πού δέν άγνοοΰσε τή χρήση κα
θαρμών.93 'Όμως οί καθαρμοί δέν αποκλείουν καθόλου τή χρήση θεραπευ
τικών φυτών, πού πιστευόταν ότι καθαίρουν άπό μίασμα. Ό Διοσκουρίδης 
π.χ. αναφέρει τή συνήθεια τών γεωργών νά κάνουν κρασί άπό κλήματα 
φυτεμένα κοντά στις ρίζες έλλεβόρου, φυτού γνωστού για τις θεραπευτικές 
του ιδιότητες. Μέ τό κρασί αυτό ράντιζαν γύρω-γύρω τα σπίτια τους θεω
ρώντας ότι έτσι τα καθαίρουν άπό μίασμα.94

Περισσότερες πληροφορίες μάς δίνουν τρεις έξομολογητικές επιγραφές 
πού δημοσιεύθηκαν καί μελετήθηκαν πρόσφατα από τόν Ender Varinlioglu. 
Καί οί τρεις άναφέρονται σέ μιά τελετουργία πού ονομάζεται τρίφωνον 
(τριάδα φωνών, δηλαδή τριάδα ζώων)95 πού πραγματοποιούνταν άπό άτο
μα πού πίστευαν ότι ή άσθένειά τους οφειλόταν σέ κάποιο τους παράπτω
μα: α) Πώσφορος: «Ένα εξάχρονο αγόρι φορούσε άκάθαρτο έπενδύτη. Ό 
θεός ήρε (τό παράπτωμα) καί άπομάκρυνε (τήν αρρώστια ή τήν αμαρτία) 
μέ τρίφωνο».96 β) Πολλίων: «Επειδή πέρασε τό ορόσημο κατά λάθος, κατά 
τρόπο άνόρμοστο, οί θεοί τόν (—μέ) τιμώρησαν... Άπομάκρυνε (τήν αρρώ
στια ή τήν αμαρτία) μέ τρίφωνο, (δηλαδή) μέ τυφλοπόντικα καί σπουργίτι

ρεϊ δτι ή γυναίκα πού έκλεψε τήν πέτρα τιμωρήθηκε από τό θεό μέ τήν απώλεια τής 
παρθενιάς της (βλ. πάνω σημ. 48). Εννοείται δτι σ’ αύτή τήν περίπτωση ή σειρά τών 
γεγονότων ήταν διαφορετική καί ή παρθενοφθορία, πού μάλλον είχε προηγηθεΐ τής 
κλοπής, άποδόθηκε έκ τών ύστερων σέ θεϊκή τιμωρία.

92. Steinleitner 1913, σσ. 59-60 άρ. 32 = Petzl 1994, άρ. 123: καθαρμοΐς κέ θυσίαις 
έ[ξ/ιλασάμην τόν κ]ύρων, ϊνα μυ τό έμόν σώΑμα σώ]σι, κέ μόγις με άποκαθέστησε [τφ 
έμ]φ σώματι. Πρβ. Petzl 1991, σ. 137 σημ. 16.

93. Meier 1949, σσ. 59-60, 88-89' Furley 1993, σσ. 82-83, 91.
94. Διοσκουρ., ϋλ. Ιατρ. 4,162 ed. Wellmann. Πρβ. σχετικά τά σχόλια τού Scarborough 

1991, σ. 153-154. Γιά θρησκευτικούς καθαρμούς χρησιμοποιούνται συχνά φυτά γνωστά 
καί γιά τις θεραπευτικές τους ’ιδιότητες· βλ. π.χ. Scarborough 1991, σσ. 146-147.

95. Petzl 1994, σ. χν.
96. Varinlioglu 1989, σσ. 45-46 άρ. 4 = Petzl 1994, άρ. 55: ...παιδίον ών έτων έξ/έπεν- 

δύηον ένεδέσε/το σπίλους εχων, ό θε/ό{ς) έπεζήτησεν, καί ήρε/τρίφωνον.
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καί τόννο, καί (έπετέλεσε) τή θυμολυσία (δηλ. την πράξη πού σταματά τήν 
οργή των θεών), πού συνηθίζεται να δέχονται οί θεοί, στήνοντας τή στήλη 
μου. (Πρόσφερα) ένα μόδιο σιτάρι, μια πρόχου κρασί· ώς πρόγευμα για το 
ιερατικό προσωπικό, μιάμιση κύπρο σιτάρι, μιάμιση πρόχου κρασί, ρεβύ- 
θια καί αλάτι. Εξιλεώθηκα απέναντι στούς θεούς γιά τά παιδιά των παι
διών μου καί τά έγγόνια τών έγγονών μου».97 γ) Θεόδωρος: «Άπομακρύνει 
τήν πρώτη αμαρτία μέ ένα πρόβατο, μια πέρδικα, ένα τυφλοπόντικα. Δεύ
τερη αμαρτία... Τήν άπομακρύνει μέ “χοίρο”, τόννο, ψάρι.98 Τρίτη άμαρ- 
τία... Τήν άπομακρύνει μέ ένα κοτόπουλο, ένα σπουργίτι καί ένα χελιδόνι, 
μια κύπρο κριθαριού καί σιταριού, μια πρόχου κρασί, μιά κύπρο καθα- 
ροΰ(;) σιταριού γιά τούς ιερούς (τό ιερατικό προσωπικό), μιά πρόχου».99 
Ό En der Varinlioglu έπισήμανε, πολύ σωστά, τήν αναλογία ανάμεσα στό 
τρίφωνον καί ιεροτελεστίες γνωστές άπό τήν αρχαία άνατολή.100 Ή αμαρ
τία, καί μαζί της ή αρρώστια, μεταβιβάζονται σέ τρία διαφορετικά ζώα,101 
τά οποία στή συνέχεια αφήνονται ελεύθερα, γιά νά άπομακρύνουν τό κακό 
(ή ίσως θυσιάζονται). Στό δεύτερο κείμενο παρατηρούμε οτι καθένα άπό 
τά ζώα τής τριάδας σχετίζεται καί μέ ένα διαφορετικό κοσμικό στοιχείο, 
τή γή (τυφλοπόντικας), τόν άέρα (σπουργίτι) καί τό νερό (τόννος).102 Καί 
στό τρίτο κείμενο μπορούμε νά άναγνωρίσουμε μιά άνάλογη συμβολι
κή χρήση τών ζώων στήν ιεροτελεστία τού τριφώνου: Ή πρώτη αμαρτία 
άπομακρύνθηκε μέ τή βοήθεια τριών ζώων πού τό καθένα τους φαίνεται 
νά εκπροσωπεί κι άπό μιά διαφορετική περιοχή τής γης, τήν επιφάνεια 
(πρόβατο), τόν ύπόγειο χώρο (τυφλοπόντικας) καί τόν ύπέργειο χώρο (πέρ
δικα). Στήν περίπτωση τής δεύτερης καί τρίτης άμαρτίας συναντούμε τριά

97. Varinlioglu 1989, σσ. 47-49 άρ. 5 = Petzl 1994, άρ. 65: έπί με ελαθεν/κέ ύπερέβην 
τόν/όρον άθετος, έκο/λάσαντο αύτόν/οί θεοί...· τριφώνφ άπήρεν,/άσφάλακι κέ στρουθφ 
κέ θι/νίφ, κέ τήν θυμολνσίαν, τήν/είχαν οί θεοί έν έθι άναστα/νομένης τής στήλης- μό- 
διος/πνρων, οίνον πρόχος a · άρισ/τον τοΐς είερείσίν πυρών κύ/προν αΓ ', οίνον πρόχον 
αΓ’, / έρέβινθοι κέ άλειά. Κέ ίλα/σάμην τούς θεούς όιά τέκνα τέ/κνων, εγγον’ έγόνων. 
Πρβ. τή μετάφραση του Petzl 1994, σ. 12.

98. Τό έλληνικό κείμενο έχει ώς έξης: χύρφ (=χοίρφ) θεέννψ έχθνει. Ό Malay 1988, 
σ. 152 μεταφράζει: «with a piglet, a tunny-fish». Πρβ. Petzl 1988, σ. 161 καί 1994, σ. 8: 
«mit einem Ferkel und einem Thunfisch». Εφόσον όμως πρόκειται γιά τρίφωνο, περιμένου
με τρία ζώα, δπως καί στά κείμενα τά σχετικά μέ τόν ΙΤώσφορο καί τόν Πολίωνα, άλλα 
καί δπως στις δύο άλλες άμαρτίες. Νομίζω, λοιπόν, δτι θά πρέπει νά διαβάσουμε: 
χύρφ, θείννφ, έχύθει. Ή λέξη χοίρος δέν έχει έδώ τή συνήθη σημασία της, άλλα πιθα
νότατα είναι τό δνομα ένός ψαριού (Liddell-Scott, s.v.). Άπό τά συμφραζόμενα φαίνεται 
δτι στήν περίπτωση αυτή τό τρίφωνο άποτελοϋνταν άπό τρία διαφορετικά είδη ψαριών 
(βλ. κάτω).

99. Petzl 1994, άρ. 5: άπαίρι τήν πρώτην άμαρτίαν προβά/τφ, πέρδεικι, άσφάλακι. 
Δευτέρα/Αμαρτία... ’παίρι χύρφ θείννφ έχθύει. Τή τρίτη άμαρτία... ’παίρι δρνειθει, 
στρουθφ, περισ/τερμ, κύ(πρφ) κρειθοπύρων, πρό(χφ) οίνον κύ(προν) πυρών/καθαρός 
τοΐς είεροΐς, πρόίχοώ) ά.
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δες συγγενών ζώων, τρία είδη ψαριών καί τρία είδη πουλιών άντιστοίχως.100 101 102 103 104
’Από μια πρώτη ματιά αυτές οί αφηγήσεις θυμίζουν ιατρικά κείμενα, 

άφοΰ περιέχουν διάγνωση (επισήμανση τής αμαρτίας καί τής αρρώστιας 
πού προκάλεσε) καί σύσταση γιά θεραπεία τοϋ κακού (με κάποια ιεροτελε
στία). Φυσικά ή όμοιότητα είναι επιφανειακή. Ή άκολουθούμενη άγωγή 
δεν έχει τήν παραμικρή σχέση μέ τήν επιστημονική ιατρική καί συγγενεύει 
περισσότερο μέ τή μαγεία, έχοντας όμως μάλλον κοινά στοιχεία καί μέ τή 
λαϊκή, πρακτική Ιατρική (ξόρκια, καθαρμοί, ίσως χρήση βοτάνων καί λί
θων μέ θεραπευτικές ιδιότητες). Ή διαφορά μέ τήν έπιστημονική Ιατρική 
φαίνεται πολύ καθαρά άπό τό γεγονός ότι δέν ακολουθείται διαφορετική 
άγωγή γιά διαφορετικές παθήσεις. Κι ό τυφλός Θεόδωρος καί ό Πολλίων 
μέ τον ίδιο τρόπο προσπάθησαν νά βρουν γιατρειά, μέσω τού τριφώνου, 
Στό σημείο αυτό οί έξομολογητικές επιγραφές διαφέρουν ριζικά ακόμα κι 
άπό τά θαυματουργά ιάματα τού ’Ασκληπιού πού γνωρίζουμε άπό τή μη- 
τροπολιτική Ελλάδα καί τή Μικρά Άσία.,Μ Άς δούμε π.χ. τήν άφήγηση 
μιας άγνωστης γυναίκας, πού βρέθηκε σέ μιά έπιγραφή στό ’Ασκληπιείο 
τής Λεβήνας: «Είχε σοβαρή πληγή στό μικρό της δάκτυλο, άλλά θεραπεύ
τηκε άπό τό θεό, πού τήν πρόσταζε νά βάλει πάνω στό δάκτυλό της τό 
όστρακο στρειδιού, άφοΰ πρώτα τό κάψει καί τό τρίψει μέ λάδι καί ροδέ
λαιο, καί νά άλείψει τό δάκτυλό της μέ μολόχα. Έτσι τή γιάτρεψε».105 
’Ανάλογο είναι καί τό περιεχόμενο τής επιγραφής τού Πουπλίου Αίλίου 
Θέωνα άπό τή Ρόδο, ή όποια βρέθηκε στό Πέργαμο: «Έπί 120 μέρες, χω
ρίς νά πιω τίποτα, άλλά τρώγοντας άπό νωρίς τό πρωί 15 σπόρους ά
σπρου πιπεριού καί μισό κρεμμύδι, όπως είχε προστάζει ô θεός, σώθηκα

100. Varinlioglu 1989, σσ. 48-49. Πρβ. Petzl 1991, σ. 136 σημ. 14· Petzl 1994, σ. 9· Riel 
1995, σ. 68. Γιά τον πολυσχιδή χαρακτήρα τοϋ θρησκευτικού ΰποστρώματος σ’αυτές τις 
περιοχές, μέ τήν έπικάλυψη χεττιτικών, φρυγικών, περσικών, έλληνικών καί Ιουδαϊκών 
στοιχείων βλ. Petzl 1995, σσ. 37-38.

101. Ή χρήση τριών ζώων σέ τελετουργίες είναι πολύ διαδεδομένη σέ διάφορες 
άρχαΐες θρησκείες. Πρβ. τήν τριττοία στήν αρχαία Ελλάδα, δηλαδή τή θυσία κριαριού, 
κάπρου καί ταύρου: Stengel 1910, σσ. 195-196' πρβ. στή Ρώμη τά suevetaurilia·. Krause 
1931, σσ. 264-267.

102. Πρβ. Petzl 1988, σ. 62.
103. Γιά τή σημασία συμβόλων στήν «ίεροπρακτική» ’ιατρική πρβ. Danforth 1989, σσ. 

54-58.
104. Ό Meier 1949, σ. 64 άποκλείει νά συμμετείχαν στή θεραπεία άσθενών στήν 

Επίδαυρο Ιερείς μέ Ιατρικές γνώσεις, άλλά αυτό συνέβαινε μάλλον στήν Κώ καί ίσως 
στή Λεβήνα καί τό Πέργαμο.

105. I.Cret., I, xvii 19: έπί τοϋ μεικροϋ δακη)λο[υ έ'λκωσίν ηνα/ά]γρίαν καί θεραπευ- 
θεΐσ[α, τοϋ θεοϋ έπιτά\/ξαντος έπιθεϊναί όστ[ρέου τό δστρακον]/κατακαύσασαν καί 
λεο[τρφήσασαν μετά] ροδίνου καί μολόχχ) μ[έτ’ έλαίου χρίσασ]θαι· καί οϋτως έθεράπ[ευ- 
σεν].
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σαφέστατα άπό πολλούς καί μεγάλους κινδύνους».106 Τέτοιες «συνταγές» 
έχουν πολύ μεγάλες ομοιότητες μέ θεραπευτικές αγωγές γνωστές άπό ια
τρικά έργα της αρχαιότητας107 και περιέχουν διάφορα φυτά γνωστά και άπό 
τήν τότε επιστημονική και πρακτική ιατρική για τις θεραπευτικές ίδιότητές 
τους, όπως π.χ. ή δάφνη καί ή μυρτιά.108 ’Ακόμα καί οί περισσότερο θαυ
ματουργές και λιγότερο επιστημονικές αφηγήσεις ’ιαμάτων τής ’Επιδαύρου 
(βλ. σημ. 5) γράφτηκαν άπό ιερείς πού προσπαθούσαν τουλάχιστον να δη
μιουργήσουν τήν εντύπωση ότι ό θεός χρησιμοποιούσε μεθόδους ανάλογες 
μέ εκείνες των συγχρόνων γιατρών. Τα σχετικά κείμενα αναφέρουν π.χ. ότι 
«ό θεός έψησε κάποια φάρμακα» (θαύμα 9 έκδ. Herzog), «ό θεός άνοιξε τό 
στήθος του μέ ένα μαχαίρι καί άφαίρεσε τή βδέλλα» (θαύμα 14), «ένας 
νεαρός άντρας μέ εντυπωσιακό ανάστημα έβαλε φάρμακο στό δάκτυλο τού 
ποδιού του» (θαύμα 17), «ό θεός τόν άλειψε μέ μια αλοιφή στό κεφάλι» 
(θαύμα 19), «ό θεός τόν οδήγησε έξω άπό τό ιερό σέ μιά λίμνη μέ υπερβο
λικά κρύο νερό καί τόν πρόσταξε νά λουστεί εκεί» (θαύμα 37), «ό θεός 
έτριψε ένα βότανο καί μετά έχυσε ένα χυμό στό μάτι του» (θαύμα 40) 
κ.ο.κ.109 Φυσικά αυτά τα θαύματα τού ’Ασκληπιού ανάγονται στή φαντασία 
καί τήν πίστη Ιερέων καί προσκυνητών, αλλά τουλάχιστον οί άφηγήσεις 
προσπαθούν νά εξομοιώσουν τις θαυματουργές έπεμβάσεις τού θεού προς 
τις πρακτικές τών σύγχρονων γιατρών. ’Αντίθετα, στις έξομολογητικές επι
γραφές δέν βρίσκουμε ούτε ίχνος τέτοιας προσπάθειας.

Κι αύτή δέν είναι ή μόνη τους διαφορά άπό τήν ιατρική. Πρωταρχικός 
στόχος τής ιατρικής είναι ή θεραπεία καί ανακούφιση τού πόνου τών 
ασθενών αντίθετα, κύριος στόχος τών τελετουργιών πού περιγράφονται 
στις επιγραφές τής Λυδίας καί Φρυγίας ήταν νά απαλλάξουν τόν αμαρ
τωλό άπό τό βάρος τού παραπτώματος του. Στήν επιγραφή τού Θεοδώρου 
αντικείμενο τού ρήματος άπαίρειν είναι ή λέξη άμαρτία, κι όχι ή άρρώστιά 
του.110 Μάλιστα δέν γνωρίζουμε καν άν ή εξιλέωση τού Θεοδώρου οδήγησε 
στή θεραπεία του, άν δηλαδή ξαναβρήκε τό φώς του. Στήν περίπτωση τού 
Πολλίωνα βλέπουμε ότι δέν ένδιαφερόταν μόνο γιά τήν προσωπική του

106. Müller 1987, σσ. 194-199: εκατόν είκοσι ήμερων μή πιών καί φα/γών εωθεν έκά- 
στης ημέρας λευκόν πι/πέρεος κόκκους δεκαπέντε καί κρομμύου/\η\μισν κατά κέλευσιν 
τον θεόν έναργώς έκ/[πολ]λών καί μεγάλων κινδύνων σωθείς/[άνέ]θηκα...

107. Βλ. π.χ. Müller 1987, σσ. 212-233 γιά τό κείμενο άπό τό Πέργαμο. Οί θεραπευ
τικές ιδιότητες καμμένων όστρεων, πού άναφέρονται στήν έπιγραφή τής Λεβήνας, είναι 
γνωστές άπό τό έργο τού Γαληνού, De simpl. med. temp, ac tac. 11. 26 (12. 345 K.).

108. Δάφνη: I.Cret., I, xvii 12 A 4· μύρτος: I.Cret., I, xvii 14 A 5· I.Cret., I, xvii 18 στ. 19 
(πρβ. π.χ. Scarborough 1991, σ. 146)· κάρδαμον. I.Cret., I, xvii 20 στ. 3-4· πέπερι: I.Cret., I, 
xvii 12 A 5· I.Cret., I, xvii 18 στ. 13’ χυλός: I.Cret., I, xvii 12 A 7· καστανέα: I.Cret., I, xvii 12 
B 7.

109. Πρβ. για τό ρόλο τού νερού Lambrinoudakis 1994 καί Boudon 1994.
110. Malay 1988, σ. 151 άρ. 5 = Petzl 1994, άρ. 5: άπαίρι τήν πρώτην άμαρτίαν.
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σωτηρία, άλλα καί για εκείνη των παιδιών καί έγγονών του: «Εξιλεώθηκα 
άπέναντι στούς θεούς», γράφει στή στήλη του, «για τα παιδιά των παιδιών 
μου καί τα έγγόνια τών έγγονών μου»."1 Φυσικά οί άπόγονοι τού Πολλίω- 
να δέν κινδύνευαν άπό τήν άσθένειά του, άλλα άπό την αμαρτία του· τήν 
τελευταία επιδίωξε να εξαλείψει μέ το τρίφωνον. Στον αρχαίο κόσμο ήταν 
πολύ διαδεδομένη ή αντίληψη ότι ή άδικη πράξη ενός άτόμου θά είχε συ
νέπειες καί για τήν οίκογένειά του, μερικές φορές για όλη τήν κοινότητά 
του."2 Οί έξομολογητικές επιγραφές παρέχουν άφθονες μαρτυρίες για τήν 
αντίληψη αυτή. Σέ μια άπό αύτές βλέπουμε τα μέλη μιας όλόκληρης οικο
γένειας νά έχουν προσβληθεί άπό ασθένειες σέ διάφορα μέλη τού σώματός 
τους (μάτια, στήθη, πόδια) για μια άγνωστη αμαρτία."3 Μερικές έξομολο
γητικές έπιγραφές έχουν ανατεθεί μετά τό θάνατο τού «ένοχου» άπό συγ
γενείς καί απογόνους, μέσα στήν άγωνία τους νά θέσουν τέρμα σέ μια 
σειρά τιμωριών πού μπορούσαν νά πλήξουν γενιές ολόκληρες."4

’Αλλά άκόμα κι άν ή έξιλέωση ήταν πρωταρχική μέριμνα όσων τή συ
νείδηση βάραινε μικρό ή μεγάλο παράπτωμα, δέν άδιαφοροΰσαν βέβαια 
καί γιά τή θεραπεία τους. Ή έξιλέωση δέν έφερνε πάντοτε γιατρειά, άλλά 
δέν λείπουν οί περιπτώσεις πού στις έξομολογητικές έπιγραφές γίνεται λό
γος γιά θεραπεία.1'5 Ή έξομολόγηση κάποιας ’Αντωνίας άναφέρεται ρητά 
σέ θεραπεία: «Επειδή μπήκα στό (Ιερό) χοροστάσι μέ άκάθαρτο έπενδύτη, 
άφοΰ τιμωρήθηκα, ομολόγησα (τό παράπτωμά μου) καί ανέθεσα (αυτή) τήν 
εύλογία, γιατί γιατρεύτηκα»."6 Ό άνώνυμος άναθέτης ενός άλλου κειμένου 
θεραπεύτηκε μέ τή βοήθεια καθαρμών καί θυσιών."7 Ή Ζηνωνίδα, πού έπα- 111 112 113 114 115 116 117

111. Varinlioglu 1989, σ. 47 άρ. 5. = Petzl 1994, άρ. 6. Πρβ. Petzl 1994, άρ. 41: κολα- 
σθεϊσα υπέρ τής Ιδίας σωτηρίας καί τών τέκνων άνέ{σ)θηκεν.

112. Βλ. π.χ. Moulinier 1952, σσ. 234-238- Parker 1983, σσ. 198-205.
113. ΤΑΜ V 1, 322 = Petzl 1994, άρ. 70. Γιά άλλες περιπτώσεις τιμωρίας συγγενών 

του ένοχου βλ. πάνω σημ. 71.
114. Π.χ. Petzl 1994, άρ. 9, 34, 36, 44. 46, 54, 69. 80.
115. Π.χ. Petzl 1994, άρ. 1 (ήρξατο τότε λαλεΐν) 10 (σωθείς... εϋχαρίστών), 45 (έγενό- 

μην όλόκ[λ]ηρος), 94 (κολασθείσα καί θεραπευθΐσα), 123 (άποκαθέστησε \τφ έμ]φ σώμα- 
τι)· Varinlioglu 1989, σσ. 40-42 άρ. 1 (άσθενοϋσα... άκούσαντος του θεοϋ). Θεραπείες μέ 
τή βοήθεια κάποιου θεοϋ άναφέρονται δχι μόνο στις συλλογές Ιαμάτων (βλ. πάνω σημ. 
5), άλλά καί σέ άναθηματικές έπιγραφές πολλών περιοχών τοϋ έλληνισμοΰ. 'Ορισμένα 
παραδείγματα: CEG2,àç>. 755, 776, 822 (άναθηματικά έπιγράμματα στούς ’Ασκληπιό καί 
Ηρακλή)· I. Akorìs, 22 (Άκωρις Αίγύπτου, 2ος/3ος αί. μ.Χ., άνάθημα στούς Άμμωνα 
καί Σοϋχο)· I. Tomis, 117 (άνάθημα στούς ’Ασκληπιό καί Υγεία)· I. Tralleis, 15 (άνάθημα 
στον Πάνα)· Forsén 1991 (’Ασκληπιείο Πειραιά, 2ος/3ος αί. μ.Χ., θεραπευθείς).

116. ΤΑΜ V 1, 238 = Petzl 1994, άρ. 45: διά τό ά/ναβεβηκένε με έπί τον χο/ρόν έν φυ- 
παρφ έπενδύτη,/κολασθίσα δέ έξωμολο/γησάμην κέ άνέθηκα εϋλο/γίαν, δη έγενόμην 
όλόκ[λ]ηρος.

117. Steinleitner 1913, σσ. 59-60 άρ. 32 = Petzl 1994, άρ. 123.
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σχε άπό άγνωστη ασθένεια, αποδίδει τή θεραπεία της στή θεϊκή εΰνοια."8 
Ό ίσοθάνατος Στρατόνικος, τιμωρημένος από τό Δία Διδυμείτη γιατί είχε 
κόψει μια βελανιδιά πού ανήκε στο θεό καί είχε περιφρονήσει τή δύναμή 
του, «σώθηκε από μεγάλο κίνδυνο κι έκανε αυτό τό άφιέρωμα εύχαριστών- 
τας τό θεό».118 119 "Ενα άλλο κείμενο δείχνει ότι οί άρρωστοι τουλάχιστον δέν 
έχαναν τις ελπίδες τους: «Επειδή οί θεοί των Περκηνών (καί;) ό Δίας 
Όρείτης είχαν δώσει τήν εντολή νά μήν φέρνουν τά ζώα τους γιά βοσκή 
στό άλσος τού Δία Όρείτη, (όμως αύτοί) δέν υπάκουσαν, τιμώρησαν τον 
Εύμένη, γιό τού Εύμένη, καί τόν έκαναν νά μοιάζει πεθαμένος. Όμως ή 
Τύχη μου μου χάρισε ελπίδα».120 Θά πρέπει νά ύποθέσουμε ότι σημαντικός 
θά ήταν ό ρόλος τής αυθυποβολής, ιδίως σέ αρρώστιες ψυχοσωματικής 
προέλευσης (π.χ. διανοητικές διαταραχές).121 ’Αρκετές όμως φορές αύτές οί 
θεραπείες σχετίζονται μέ δυσλειτουργίες οργάνων πού μπορούν νά άποκα- 
τασταθοΰν άπό μόνες τους, όπως δείχνει ή περίπτωση τής Αύρηλίας ’Αρτε
μίσιας άπό τήν "Εφεσο πού ύπέφερε άπό πρόσκαιρη παράλυση ενός οπτι
κού νεύρου (βλ. πάνω).

Τά συχνά αινιγματικά κείμενα τής Φρυγίας καί τής Λυδίας αφήνουν 
πολλά ερωτήματα αναπάντητα. Μάς φέρνουν δμως μέ ασυνήθιστη αμεσό
τητα σέ επαφή μέ τις έγνοιες απλών άνθρώπων στά χωριά μιας περιοχής 
πού δέν πλησίασε κανένας άπό τούς σωζόμενους άρχαίους Ιστορικούς ή 
γεωγράφους. Στήν ίδια εποχή πού ô Γαληνός συνέτασσε τά ιατρικά συγ
γράμματα πού θά σφράγιζαν τήν επιστημονική ιατρική μέχρι τήν αύγή τών 
νέων χρόνων, λίγο μακρύτερα άπό τή γενέτειρά του, τό Πέργαμο, οί ιερείς 
τών πανίσχυρων ιερών καλλιεργούσαν τήν πίστη στήν αλληλουχία αμαρ
τίας καί άρρώστιας, θεματοφύλακες μιας παράδοσης πού χάνεται στά βάθη 
τής προϊστορίας.

118. Malay 1985, σ. 12 άρ. 4 = Petzl 1994, άρ. 94: κολασθεΐσα καί θεραπευθίσα διά 
τής Εύνύας (= Εννοιας) χιρός. Εννοείται ή εΰνοια τής Μητρός Φιλίδος, τής θεάς τιμω- 
ροΰ' βλ. Petzl 1994, σ. 112.

119. ΤΑΜ V I, 179 b = Petzl 1994, άρ. 10.
120. Malay 1988, σσ. 150-151 άρ. 4 = Petzl 1994, άρ. 7: ’Επί προήνγελαν οί θε/οί οί 

Περκηνών, Ζευς Όρεί/της εις τό άλσος μη βόσχΑήν κτήνη, ητιείθοϋσαν, εκόλασαν Εϋμέ- 
νην (δίς) τόν υίόν/κέ κατέθηκε ίσοθάνατον. Ή δέ έμή Τύχη έλπίδαν/εδωκε.

121. Πρβ. τις παρατηρήσεις του Danforth 1989, σσ. 50-63, 84-95 γιά τήν ίεροπρακτική 
ιατρική, Ιδίως σέ σχέση μέ τά άναστενάρια.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Προβλήματα υγείας στίς έξομολογητικές επιγραφές 
τής Λυδίας καί Φρυγίας

(Σέ παρένθεση αναγράφονται οί θεοί πού άναφέρονται στίς σχετικές επιγραφές)

I. Όραση
1. ΤΑΜ V 1, 264 = Petzl 1994, άρ. 50: εκολάσθην ίς τούς όφθαλμούς, παράστα

ση δύο οφθαλμών (Ζεύς Σαβάζιος, Μήτρα Ίπτα).
2. ΤΑΜ V /, 322 = Petzl 1994, άρ. 70: παράσταση δύο οφθαλμών (Άρτεμις 

Άναΐτις, Μής Τιάμου).
3. ΤΑΜ V 1,459 = Petzl 1994, άρ. 49: κολασθίς ίς τούς όφθαλμούς (Ζεύς Σαβά

ζιος, Μήτηρ Ίπτα).
4. ΤΑΜ V 1, 466 = Petzl 1994, άρ. 28: έξετ{λ}ύφλω[σε],
5. ΤΑΜ V 1, 467 = Petzl 1994, άρ. 29: έκόλ[«σεν;] ίς τήν δρασ[ιν],
6. ΤΑΜ V 1,509 = Petzl 1994, άρ. 45: εκολάσθη... ίς τούς όφθαλμούς (Ζεύς Πει- 

ζηνός).
7. Sardis, VII, άρ. 95=Robert 1964, σ. 27 =Petzl 1994, άρ. 99: κολασθε[ΐσα ίς 

τούς όφθαλμούς], παράσταση όφθαλμών ("Αρτεμις Άναΐτις).
8. Herrmann-Varinlioglu 1984, σσ. 2-3 άρ. l=Petzl 1994, άρ. 16: εκολάσοντο εις 

τούς όφθαλμούς (Θεοί Περευδηνοί).
9. Malay 1985, σ. 117 α.ρ. 11= Petzl 1994, άρ. 85: κολα[σθεΐσα] άπό τών [όφθα]λ- 

μώ[ν] (Μήτηρ Φιλίς).
10. Malay 1985, σ. 120 άρ. 31= Petzl 1994, άρ. 90: παράσταση όφθαλμών (Μήτηρ 

Φιλίς).
11. Malay 1985, σ. 121 άρ. 34 = Petzl 1994, άρ. 91: κο[λασθεΙσα άπο] τού ό[φθαλ- 

μοϋ] (;) (Μήτηρ Φιλίς).
12. Malay 1985, σ. 121 άρ. 36 = Petzl 1994, άρ. 92 (πρβ. SEG, XXXV, 1209): [κο- 

λασθ]είς άπό τ[ών όφθα]λμών (;) (Μήτηρ Φιλίς).
13. Malay 1985, σ. 122 άρ. 44 = Petzl 1994, άρ. 93: [κολ]ασθ[εισ- τών ό]φθ[αλ

μών] (;) (Μήτηρ Φιλίς).
14. Malay 1988, σσ. 151-152 άρ. 5=Petzl 1994, άρ. 5: έκολασόμην τά δματα, πε- 

πηρώκιν (Ζεύς, Μής Άξιοττηνός).

II. Διανοητικές διαταραχές
15. ΤΑΜ V 1, 460 = Petzl 1994, άρ. 57: μανήναι έποίησεν (Μήτηρ Ταρσηνή, 

Απόλλων Τάρσιος, Μής Άξιοττηνός).
16. ΤΑΜ VI, 541= Petzl 1994, άρ. 81: έξέμανεν.
17. Herrmann-Polatkan 1969, σσ. 58-63 άρ. 15=Petzl 1994, άρ. 1: άπεμάκκωσεν... 

ήρξατο λαλεΐν (Ζεύς Τρόσου).

III. Στήθος
18. ΤΑΜ VÌ, 261 =Petzl 1994, άρ. 95: εκολάσθη... εις τούς μαστούς (Μήτηρ Φιλίς).
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19. ΤΑΜ V 1, 322 = Petzl 1994, άρ. 70: παράσταση δύο μαστών ΓΑρτεμις Άναΐ- 
τις, Μής Τιάμου).

20. Malay 1985, σ. 117 άρ. 9 = Petzl 1994, άρ. 84: κολασθεΐσα τούς μασστο[ύς] 
(Μήτηρ Φιλίς, Μής Τιάμου).

21. Varinlioglu 1989, σ. 44 άρ. 3 = Petzl 1994, άρ. 63: κολασθεΐσα... κατά τοϋ δε
ξιού μαστού (Μής Άξιοττηνός).

IV. Γλουτός
22. Pieket 1978/79, σσ. 88-90 άρ. 13 = Petzl 1994, άρ. 75: τον γλονθρούν, πα

ράσταση σκέλους καί γλουτού (Άρτεμις Άναΐτις).
23. Buckler 1914/16, σσ. 172-173 άρ. 2 = Petzl 1994, άρ. 122, πρβ. Pieket 1978/79, σ. 

89: κολαθΐσα ίς τον γλουθρόν (Μήτηρ Λητώ).

V. Κάτω άκρα
24. ΤΑΜ VI, 322 = Petzl 1994, άρ. 70: παράσταση σκέλους (Άρτεμις Άναΐτις, 

Μής Τιάμου).
25. Varinlioglu 1983, σσ. 78-80 άρ. 2 = Petzl 1994. άρ. 102: παράσταση σκέλους 

(Ζευς Όρκαμανίτης).
26. Malay 1985, σ. 116 άρ. 5=Petzl 1994, άρ. 83: παράσταση ποδιού (Μήτηρ Φι

λίς).
27. Malay 1985, σ. 119 άρ. 20=Petzl 1994, άρ. 89: κολασθε[ΐσα εί]ς τον πόδα (Μή

τηρ Φιλίς).
28. Petzl 1994, άρ. 48: παράσταση ποδιού (θεοί Νεακωμήται).

VI. ’Άνω άκρα
29. ΤΑΜ V /, 596 = Petzl 1994, άρ. 78: παράσταση βραχίονα.

VII. Απώλεια παρθενίας
30. Petzl-Malay 1987, σσ. 459-460 = Petzl 1994, άρ. 59: πρβ. Chaniotis 1990, σσ. 128- 

129: οϋσαν παρθένον διέρηξε (Μής Άξιοττηνός).

VIII. Γεννητικά όργανα
31. Keil-Premerstein 1911, σ. 25 άρ. 34 = Malay 1985, σ. 125 άρ. 3: παράσταση τού 

κατώτερου τμήματος άνδρικοΰ σώματος (Μήτηρ Φιλίς).

IX. Κωματώδης κατάσταση;
32. Malay 1988, σσ. 150-151 άρ. 4 = Petzl 1994, άρ. 7: κατέθηκεν ίσοθάνατον (Ζευς 

Όρείτης).
33. ΤΑΜ VI, 179 b = Petzl 1994, άρ. 10: κατέθηκεν... Ισοθανάτους (Ζευς Δίδυμε 

ίτης).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2

Προβλήματα υγείας στα τάματα καί τις αφιερώσεις 
τής Λυδίας καί Φρυγίας

(Σέ παρένθεση αναγράφονται οί θεοί πού άναφέρονται στις σχετικές επιγραφές)

I. Όραση
1. ΤΑΜ VI, 332: υπέρ υγείας τών οφθαλμών (Άρτεμις Άναΐτις).
2. ΤΑΜ VI, 347: παράσταση οφθαλμών (Μής Άξιοττηνός).
3. ΤΑΜ V I, 349: παράσταση οφθαλμών (Μής Ουράνιος, Μής Άξιοττηνός). 
4-5. ΤΑΜ V 1, 354: άνάθημα δύο άτόμων, άνάγλυφη παράσταση δύο ζευγών

οφθαλμών (Μήτηρ Ταρσηνή).
6. ΤΑΜ VI, 586: [υπέρ τής] τελείης ό[φθαλμών\... όράσεως (Όσιον-Δίκαιον).
7. ΤΑΜ V1, 598: υπέρ οφθαλμών (Όσιον-Δίκαιον).
8. Van Straten 1981, σ. 139 άρ. 49.1: παράσταση όφθαλμών (Ζεύς Άλσηνός).
9. Van Straten 1981, σ. 140 άρ. 49.7: παράσταση όφθαλμών (Ζεύς Πεταρηνός).

10. Malay 1985, σ. 118 άρ. 19: υπέρ [τών όφθαλμών] (Μήτηρ Φιλίς).
11. Malay 1985, σ. 120 άρ. 28: παράσταση όφθαλμοϋ (Μήτηρ Φιλίς).
12. Malay 1985, σ. 123 άρ. 50: [υπέρ] τής [τελείης όφ]θαλ[μών όράσεως;] (Μήτηρ 

Φιλίς).
13. Sardis VII, άρ. 97: παράσταση όφθαλμών (Ίασώ;).
14. Malay 1994, άρ. 79: παράσταση όφθαλμών (Ασκληπιός).

II. Κάτω άκρα
15. ΤΑΜ V 1, 252: róv πόδα πονήσας (Μής Άξιοττηνός).
16. ΤΑΜ V I, 323: [ύ]πέρ τής ολοκληρίας [τών] ποδών (Άρτεμις Άναΐτις, Μής 

Τιάμου).
17. ΤΑΜ V I, 337: παράσταση σκέλους (Όσιον-Δίκαιον).
18. ΤΑΜ V I, 344: παράσταση σκέλους (Μής Άξιοττηνός).
19. ΤΑΜ V 1,402: παράσταση σκέλους (;).
20. ΤΑΜ V 1, 504: παράσταση ποδιού.
21. ΤΑΜ V I, 533: υπέρ το[ϋ] ποδός (Θεά Βρύξι).
22. ΤΑΜ V I, 534: υπέρ τοϋ ποδός (Θεά Βρύζι).
23. Ramsay 1930, σ. 285 άρ. 8: [πτερ;]ναν τραυ[μαησθέντος;] (Απόλλων).
24. Van Straten 1981, σ. 138 άρ. 47.2: παράσταση σκέλους (Θεά Ούρανία).
25. Van Straten 1981, σ. 139 άρ. 47.6: παράσταση σκέλους.
26. Van Straten 1981, σ. 139 άρ. 48.1 = ΜΑΜΑ IV, 266: παράσταση σκέλους (Ζεύς 

Τρόσου).
27. Van Straten 1981, σ. 139 άρ. 49.4: παράσταση σκέλους (Ζεύς Άλσηνός).
28. Van Straten 1981, σ. 139 άρ. 49.5: παράσταση δύο σκελών (Ζεύς Άλσηνός).
29. Van Straten 1981, σ. 139 άρ. 49.6: παράσταση σκέλους (Ζεύς Όροχορείτης;).
30. Van Straten 1981, σ. 140 άρ. 49.8: παράσταση σκέλους (Ζεύς Πεταρεινός).
31. Varinlioglu 1983, σσ. 77-78 άρ. 1: παράσταση σκέλους (Ζεύς Όρκαμανείτης).
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32. Malay 1985, σ. 115 άρ. 2: παράσταση σκέλους (Μήτηρ Φιλίς).
33. Malay 1985, σ. 118 άρ. 14: παράσταση ποδιού (Μήτηρ Φιλίς).

III. "Ανω άκρα
34. Van Straten 1981, σ. 139 άρ. 49.2: παράσταση βραχίονα (Ζεύς Πεταρεινός).
35. Van Straten 1981, σ. 139 άρ. 49.3: παράσταση βραχίονα (Ζεύς Όροχορείτης).
36. Malay 1994, άρ. 79: παράσταση χεριού (’Ασκληπιός).

IV. Στήθος
37. ΤΑΜ V 1, 324: υπέρ τών μαστών ("Αρτεμις Άνάίτις, Μής Τιάμου).
38. Keil-Premerstein 1911, σ. 94 άρ. 6: παράσταση μαστών.
39. Van Straten 1981, σ. 138 άρ. 47.4: παράσταση μαστών (Θεός Ύψιστος).
40. Van Straten 1981, σ. 138 άρ. 47.5: παράσταση μαστού (Μής Λαβάνας, Ζεύς).
41. Malay 1985, σ. 120 άρ. 32: παράσταση μαστού (Μήτηρ Φιλίς).

ν.Γεννητικά όργανα
42. Malay 1985, σ. 115 άρ. 1: παράσταση άνδρικών γεννητικών οργάνων (Μήτηρ 

Φιλίς).

VI. Εγκυμοσύνη, στειρότητα
43. ΤΑΜ V1, 462: υπέρ γυνεκός,... εί έλευθερωθή.
44. Malay 1988, σ. 150 άρ. 3 = Petzl 1994, άρ. 65: εϋξατο, εί τεκνώσει (Μής Ά- 

ξιοττηνός).

VII. Παθήσεις άλλων οργάνων
Αυτιά
45. ΤΑΜ V 1,461 b: υπέρ παρωτίδων.
46. Malay 1994, άρ. 79: παράσταση οφθαλμών (’Ασκληπιός).
Πλευρά
47. SEG, VI, 213: δη τή[ς] πλε(υ)ράς &πον[όν] με έτήρησε[ς] (’Απόλλων Προπύ- 

λαιος).

Εσωτερικά όργανα
48. ΤΑΜ V 1, 330: πάσχουσα τοίς εσοθεν ("Αρτεμις Άναΐτις).

’Αναπνευστικές διαταραχές
49. ΤΑΜ V 1, 247: διά την περίπνυαν (Όσιον-Δίκαιον).
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