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το πρόσωπό τους.  

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον καθηγητή θρησκειολογίας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Παχή, ο οποίος ‒σαν τον Αιγύπτιο ιερέα που 

µύησε τον Θεσσαλό στα µυστικά της µαγείας‒ µε µύησε στην επιστήµη της θρησκειολογί-
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οθηκών που εδρεύουν στην Αθήνα και στο εξωτερικό: της βιβλιοθήκης της Αµερικανικής 

Σχολής Κλασικών Σπουδών (Blegen), της βιβλιοθήκης Βορείων Χωρών και της Ιταλικής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Ο Όµηρος, ο Σόλων, ο Λυκούργος, ο Πυθαγόρας και ο Πλάτων επισκέφθηκαν όλοι την 

Αίγυπτο για να σπουδάσουν τις επιστήµες, τη θρησκεία και τους νόµους.1  

ο παράθεµα αυτό συναντούµε στον πρόλογο του πολύτοµου έργου (συνολικά είκοσι 

τρεις τόµοι) Description de l’Égypte, ενός δηµιουργήµατος της επεκτατικής πολιτι-

κής του Ναπολέοντα στην Ανατολή, το οποίο αντικατοπτρίζει το ιδεολογικό µόρφωµα του 

Οριενταλισµού, έτσι όπως αυτό εκφράστηκε από την ιδεολογία της ∆ύσης του δέκατου έ-

νατου αιώνα.2 Η Αίγυπτος, η µυθική χώρα του Νείλου και το λίκνο µιας αρχέγονης θεϊκής 

σοφίας, πάντα συνέπαιρνε τη δυτική σκέψη και όχι µόνο στη νεότερη εποχή. Ex oriente 

lux! Αρκετά έργα της κλασικής και ελληνορωµαϊκής αρχαιότητας εκφράζουν παρόµοιες 

αντιλήψεις, όπως η ιστορία του Θεσσαλού, του δεύτερου αιώνα µ.Χ., η οποία αποτελεί και 

το θέµα της παρούσας διατριβής. 

Η ιστορία του Θεσσαλού είναι συναρπαστική. Αφήνοντας πίσω του τη Μικρά Ασία, ο 

νεαρός Θεσσαλός κατευθύνεται προς τη µεγάλη πόλη της δορίκτητου χώρας,3 την Αλεξάν-

δρεια της Αιγύπτου, για να συνεχίσει τις σπουδές του στη φιλολογία και την ιατρική. Η εκ-

παίδευσή του στην εγκύκλια τέχνη της γραµµατικής, πίσω στην πατρίδα του, δεν ήταν αρ-

κετή για έναν τόσο φιλόδοξο νέο, ο οποίος επιθυµούσε να ανελιχθεί στην ιεραρχία της 

µόρφωσης, κερδίζοντας έναν cursus honorum και µια θέση καταξίωσης στην ανταγωνιστι-

κή αρένα της ελληνορωµαϊκής κοινωνίας. Οι αναζητήσεις στη γνώση της εποχής οδηγούν 

τον Θεσσαλό σε µια από τις ονοµαστές βιβλιοθήκες της πόλης, όπου τυχαία ανακαλύπτει 

ένα βιβλίο του µυθικού Φαραώ/ αστρολόγου Νεχεψώ για τη θεραπεία των ασθενειών του 

ανθρώπινου σώµατος µε τη χρήση αστρολογικών βοτάνων και φυλακτών. Ο ενθουσιασµός 

του ήταν µεγάλος, γρήγορα, όµως, έρχεται να τον διαδεχθεί η απογοήτευση, διότι όταν δο-

κίµασε τις συνταγές, αυτές αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικές. Η απόγνωση τον κυριεύει, 

από τη στιγµή που είχε γράψει στην οικογένειά του για τη σπουδαία του ανακάλυψη, ενώ η 

γελοιοποίηση που θα δεχόταν από τους συναδέλφους του θα ήταν τραυµατική. Αρχίζει, τό-
                                                           
1  J. B. J. Fourier, ‘Préface historique’ στο Description de  l’Égypte, ou recueil des observations et des re-

cherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française (Paris, 1809-28), τόµ. 1, 
σελ. 1 [παρατίθεται στο E. W. Said, Οριενταλισµός (µτφρ. Φ. Τερζάκης) (Αθήνα, 1996), σελ. 107]. 

2  Για τον Οριενταλισµό βλ. σελ. 9. 
3  Για την Αίγυπτο ως δορίκτητο χώρα βλ. Π. Παχής, Ίσις Καρποτόκος, Τόµος I: Οικουµένη. Προλεγόµενα 

στον Συγκρητισµό των Ελληνιστικών Χρόνων (Θεσσαλονίκη, 2003), σελ. 112, όπου σχετική βιβλιογραφία. 

Τ 
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τε, να περιπλανιέται στο εσωτερικό της Αιγύπτου, στο λίκνο της αρχέγονης σοφίας, µε 

σκοπό να µάθει από τους θεούς τις θαυµατουργές συνταγές της αστρολογικής φαρµακοποι-

ίας, διαφορετικά ήταν αποφασισµένος να αφαιρέσει τη ζωή του. Οι περιπλανήσεις του τον 

οδηγούν στη ∆ιόσπολη (Θήβες), όπου εγκαθίσταται εκεί, αναζητώντας ανάµεσα στο αιγυ-

πτιακό ιερατείο τη µαγική δραστηριότητα. Σύντοµα, όµως, απογοητεύεται ξανά, καθώς οι 

ιερείς της ∆ιόσπολης δεν επιθυµούν να τον µυήσουν στη σοφία τους. Μόνο ένας αρχιερέας 

δέχεται να βοηθήσει τον Θεσσαλό µε τη µαντική τεχνική της λεκανοµαντείας, θέτοντάς του 

το ερώτηµα αν επιθυµούσε να συνοµιλήσει µε έναν νεκρό ή µε έναν θεό. ‘Με τον Ασκλη-

πιό!’, απαντάει ο Θεσσαλός χωρίς δεύτερη σκέψη. Η επιθυµία του γίνεται πραγµατικότητα. 

Ύστερα από τριήµερη νηστεία, ο ιερέας οδηγεί τον ήρωα σε έναν οίκο. Εκεί επιτελείται η 

εµφάνιση του Ασκληπιού, ο οποίος επεξηγεί τους λόγους αποτυχίας της βίβλου του Νεχε-

ψώ και αποκαλύπτει τις πραγµατικές θεϊκές συνταγές της αστρολογικής φαρµακοποιίας. 

Η αφήγηση έχει τη µορφή επιστολής προς τον αυτοκράτορα της Ρώµης (βλ. Επίµετρο 

I) και επισυνάπτεται ως εισαγωγικό προοίµιο σε δύο προϋπάρχουσες ερµητικές πραγµατεί-

ες αστρολογικής φαρµακοποιίας –σε µια ενότητα σχετική µε τη θεραπευτική χρήση δώδε-

κα βοτάνων που αντιστοιχούν στους δώδεκα ζωδιακούς αστερισµούς και σε µια ενότητα µε 

τις θεραπευτικές ιδιότητες επτά βοτάνων που αναλογούν στους επτά πλανήτες (βλ. Επίµε-

τρο II). Πρόκειται για τις συνταγές τις οποίες, σύµφωνα µε τη διήγηση, αποκάλυψε ο ίδιος 

ο Ασκληπιός και κατέγραψε ο Θεσσαλός, καθώς αυτός έφερε µαζί του (τόσο βολικά!) µέσα 

στον οίκο της αποκάλυψης χαρτί και µελάνι, προσθέτοντας στο τέλος και έναν σύντοµο ε-

πίλογο4 και δηµιουργώντας, µε τον τρόπο αυτόν, το βιβλίο του, το Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ 

χυλώσεως.   

1. Τα χειρόγραφα  

Το βιβλίο του Θεσσαλού εντοπίζεται σε έναν µεγάλο αριθµό ελληνικών και λατινικών χει-

ρογράφων του Μεσαίωνα, καταδεικνύοντας το πόσο δηµοφιλής πραγµατεία λαϊκής θερα-

πευτικής υπήρξε κατά τη διάρκεια των µέσων χρόνων όχι µόνο στη βυζαντινή Ανατολή, 

αλλά και στη ∆ύση.5 Οι βασικότεροι κώδικες του ελληνικού κειµένου περιλαµβάνουν τον 

                                                           
4  Για τη δοµή του βιβλίου του Θεσσαλού βλ. F. Pfister, ‘Pflanzenaberglaube’, RE 19.2 (1938), στ. 1451· 

A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, RevBibl 48 (1939), 55-6· H.-V. Frie-
drich, Thessalos von Tralles: Griechisch und lateinisch (Beiträge zur Klassischen Philologie 28) (Meisen-
heim am Glan, 1968), σελ. 13-4· D. Pingree, ‘Thessalus astrologus’, CTC 3 (1976), σελ. 83. 

5  Για τα διάφορα χειρόγραφα της επιστολής του Θεσσαλού και του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως βλ. 
H.-V. Friedrich, Thessalos von Tralles, ό.π., σελ. 15-40· S. Sconocchia, ‘Novità mediche latine in un codi-
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Matritensis Bibl. Nat. 110 [φύλ. 75-9v] (15ος αι. µ.Χ.) [αργότερα αυτός εµφανίζεται µε άλ-

λη αρίθµηση –ως Matritensis Bibl. Nat. 4631 και έτσι θα αναφέρεται και στο εξής], τον 

Parisinus graecus 2256 [φύλ. 580-92] (15ος αι. µ.Χ.), τον Parisinus graecus 2502 [φύλ. 1-

18v] (16ος αι. µ.Χ.), τον Venetus App. cl. V 13 [φύλ. 149-60] (15ος αι. µ.Χ.), τον Mosquensis 

415 [φύλ. 63-73] (15ος αι. µ.Χ.), τον Monacensis 542 [φύλ. 67-70v] (16ος αι. µ.Χ.), τον 

Leidensis-Vossianus 8o 19 [φύλ. 1-28v] (15ος ‒ 16ος αι. µ.Χ.), τον Vindobonensis med. 

graecus 23 [φύλ. 1-18v] (16ος αι. µ.Χ.) και τον Londinensis Regius 16 C II [φύλ. 16v-7v] 

(15ος αι. µ.Χ.). Οι λατινικές µεταφράσεις του ελληνικού πρωτότυπου έργου, που το τιτλο-

φορούν ως De virtutibus herbarum, συναντώνται στους κώδικες Montepessulanus fac. med. 

277 [φύλ. 31-5v] (14ος αι. µ.Χ.), Vindobonensis 3124 [φύλ. 49v-53] (15ος αι. µ.Χ.) και στη 

Versio Latina Parisiis [φύλ. 35-40] (anno 1528 prolata).  

Η editio princeps της επιστολής (κώδικας Matritensis Bibl. Nat. 4631 [φύλ. 75-9v]) 

πραγµατοποιήθηκε από τον Charles H. Graux στο ‘Lettre inédite d’Harpokration à un em-

pereur, publiée d’après un manuscrit de la Biblioteca Νacional de Madrid’, RPh 2 (1878), 

65-77 [= ‘Harpocration. Lettre à un empereur: D’après un manuscrit de la Biblioteca 

Nacional de Madrid’ στου ίδιου, Les Textes grecs: Augmentés de notes et de corrections 

inédites et de comptes rendus (Paris, 1886), σελ. 99-114]. Το ελληνικό χειρόγραφο της επι-

στολής του Matritensis Bibl. Nat. 4631 επανεκδόθηκε από τον Pierre Boudreaux, µαζί µε 

τις δύο αστρολογικές πραγµατείες και τον επίλογο του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, 

έτσι όπως τα κείµενα αυτά απαντώνται σε διάφορα χειρόγραφα, στο ‘De plantis duodecim 

signis et septem planetis subiectis’ στον Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum 

(στο εξής CCAG) 8.3 (1912), σελ. 132-65, ενώ στη δηµοσίευση της λατινικής µεσαιωνικής 

µετάφρασης του De virtutibus herbarum του κώδικα Montepessulanus fac. med. 277 [φύλ. 

                                                                                                                                                                                 

ce di Toledo’, RFIC n.s. 104 (1976), 265-8· του ίδιου, ‘Problemi di traduzione del testo greco del De plan-
tis duodecim signis et septem planetis subiectis attribuito a Tessalo di Tralle: I rapporti tra la traduzione la-
tina tardo-antica e la traduzione latina medioevale’ στο G. Sabbah (επιµ.), Mémoires V: Textes médicaux 
latins antiques (Saint-Étienne, 1984), σελ. 125-51· του ίδιου, ‘Il De plantis duodecim signis et septem 
planetis subiectis attribuito a Tessalo di Tralle: Il testo greco e le traduzioni latine tardo-antica e medi-
oevale’ στο A. Garzya (επιµ.), Storia e ecdotica dei testi medici greci (Atti del II convegno internazionale, 
Parigi, 24-26 maggio 1994) (Napoli, 1996), σελ. 389-406· D. Pingree, ‘Thessalus astrologus’, ό.π., σελ. 
83-6· του ίδιου, ‘Thessalus astrologus. Addenda’, CTC 7 (1992), σελ. 330-2· A. Ferraces Rodríguez, ‘Dos 
fragmentos inéditos de la antigua traducción latina del De plantis duodecim signis et septem planetis subi-
ectis atribuido a Tésalo de Tralles’, Traditio. Studies in Ancient and Medieval History, Thought, and Reli-
gion 59 (2004), 369-82· του ίδιου, ‘Una fuente desconocida del De herbis femininis, la antigua traducción 
latina del De plantis duodecim signis et septem planetis subiectis atribuido a Tésalo de Tralles’, Latomus 
64.1 (2005), 153-68· του ίδιου, ‘Tradición indirecta del De materia medica de Dioscórides y del De plan-
tis atribuido a Tésalo de Tralles: La reutilización de dos fragmentos en traducción latina’ στο D. 
Langslow- B. Maire (επιµ.), Body, Disease and Treatment in a Changing World: Latin Texts and Contexts 
in Ancient and Medieval Medicine (Proceedings of the Ninth International Conference ‘Ancient Latin 
Medical Texts’, Hulme Hall, University of Manchester, 5th-8th September 2007) (Lausanne, 2010), σελ. 
201-12.  
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31-5v] προέβη ο Franz Cumont στο ‘Thessali medici de virtutibus herbarum ad Claudium 

vel Neronem’ στον CCAG 8.4 (1921), σελ. 253-62. Το αστρολογικό περιεχόµενο της πραγ-

µατείας δηµοσιεύθηκε από τον Guilielmus Roether µε σηµειώσεις του Johann Ch. F. Baehr 

στο Joannis Laurentii Philadelpheni Lydi De mensibus, quae exstant excerpta (Lipsiae- 

Darmstadii, 1827), σελ. 311-31, τον καρδινάλιο Jean Baptiste Pitra στο Analecta Sacra et 

Classica V/2 (Parisiis- Romae, 1888), σελ. 279-84, 291, και από τη Margaret H. Thomson 

στο Textes grecs inédits relatifs aux plantes (Paris, 1955), σελ. 66-73. Οι παραπάνω εκδό-

σεις έχουν συµπεριληφθεί στην πιο πλήρη έκδοση µέχρι τις µέρες µας των χειρογράφων 

της επιστολής και του κύριου µέρους του έργου, που έχει γίνει από τον Hans-Veit Frie-

drich, Thessalos von Tralles: Griechisch und lateinisch (Beiträge zur Klassischen Philolo-

gie 28) (Meisenheim am Glan, 1968). Ακόµα, όµως, και το παραπάνω έργο είναι ελλιπές, 

διότι νέα χειρόγραφα του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως προστίθενται συνεχώς στα 

ήδη υπάρχοντα. Οι κώδικες που δεν εµπεριέχονται στη βασική έκδοση του Friedrich απο-

τελούνται, µεταξύ άλλων, και από τον κώδικα London, British Library Add. 41623 [φύλ. 

128, 134, 133, 141, 140, 135] (15ος αι. µ.Χ.), τον Oxford, Bodleian Library, Ashmole 1471 

[φύλ. 117-8] (14ος αι. µ.Χ.), τον Erfurt, Wissenschaftliche Bibliothek der Stadt CA 4° 356 

[φύλ. 177v] (15ος αι. µ.Χ.), τον κώδικα από την Πάδοβα, Biblioteca del Seminario Vescovile 

454 [φύλ. 14-22] (16ος αι. µ.Χ.), τον Vatican Library, Palatinus latinus 1277 [φύλ. 1-7v] 

(16ος αι. µ.Χ.), τον Toletanus 98, 12 [φύλ. 77v-93] (15ος ‒ 16ος αι. µ.Χ.), τον Landesbiblio-

thek 2° cod. phys. et hist. nat. 10 [φύλ. 35v-7v] (10ος αι. µ.Χ.), τον Vaticanus latinus 11423 

[φύλ. 36-43v, 45-56] (15ος αι. µ.Χ.) και τον κώδικα Vaticanus urb. latinus 246 [φύλ. 189vb-

90vb] (13ος ‒ 14ος αι. µ.Χ.). 

2. Ιστορία της έρευνας 

Η ιστορία της έρευνας της επιστολής περιστρέφεται κυρίως γύρω από δύο µεθοδολογικούς 

πυρήνες βασισµένους σε µια αντιθετική ερµηνεία της σχέσης των Ελλήνων και Ρωµαίων 

επήλυδων µε την Αίγυπτο. Από τον δέκατο ένατο αιώνα έως και το 1970 κυριάρχησε στην 

έρευνα η αναγωγή της σχέσης των ξένων κατακτητών µε τους γηγενείς κατοίκους σε µια 

µονοµερή επίδραση της κυριαρχούσας κλειστής µακεδονικής δυναστείας και αργότερα της 

ρωµαϊκής εξουσίας στους υποτελείς. Οι τελευταίοι θεωρήθηκαν ότι προσαρµόστηκαν στα-

διακά στον πολιτισµό των κατακτητών, ιδιαίτερα των Ρωµαίων, και εκπολιτίστηκαν (ε-
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κρωµαϊσµός).6 Η παραπάνω προοπτική ως θεωρία µεθόδου ανάγεται στην αποικιοκρατική 

ιδεολογία της ∆ύσης του τέλους του δέκατου ένατου αιώνα και των πρώτων δεκαετιών του 

εικοστού. Ως συστηµικός τρόπος σκέψης (α) αποδέχεται την ανωτερότητα του ελληνορω-

µαϊκού πολιτισµού, (β) τον οποίο διαχειρίζεται ως µια στεγανή ενότητα για να τον αντιπα-

ραβάλλει στον αντίστοιχο γηγενή και µε βάση την αρχή της πολιτισµικής απορρόφησης: ο 

αιγυπτιακός πολιτισµός απογυµνώνεται από τα γηγενή του στοιχεία και µεταµορφώνεται 

κάτω από την επιρροή της ιδεολογίας και των πεποιθήσεων της κυριαρχούσας οµάδας. Σε 

αυτήν τη σχολή µεθόδου εντάσσεται ο Charles H. Graux, ταυτίζοντας τη µαγική δύναµη 

που αναζητούσε ο Θεσσαλός στην Αίγυπτο όχι µε τη γηγενή παράδοση, αλλά µε τη θεουρ-

γία, τον Νεοπλατωνισµό του Ιάµβλιχου (c. 245-325 µ.Χ.) και τη µαγεία της εποχής του Ι-

ουλιανού (361-363 µ.Χ.).7 Τα θρησκευτικά συστήµατα της αρχαιότητας θεωρήθηκαν ότι 

πνέουν τα λοίσθια σε µια παρακµάζουσα αυτοκρατορία µε χαρακτηριστικό γνώρισµα τη 

δεισιδαιµονία και τη µαγεία, προτού η τελευταία δώσει τη θέση της στον τελικό θρίαµβο 

του Χριστιανισµού.8 Μια τέτοια παρακµή της µαγείας αντλεί από τη θεώρηση ότι η ίδια η 

πτώση της ρωµαϊκής αυτοκρατορίας και η άνοδος του νέου βυζαντινού χριστιανικού κρά-

τους οφείλεται, σε µεγάλο βαθµό, στην επικράτηση του Χριστιανισµού και στην εξάπλωση 

του µοναχισµού, µια θέση που διατυπώθηκε για πρώτη φορά, στην πιο πλήρη µορφή της, 

από τον Edward Gibbon στο εξάτοµο µνηµειώδες έργο του The History of the Decline and 

Fall of the Roman Empire (London, 1776-88). ‘Η µετάβαση [όµως] από την εποχή των Α-

ντωνίνων στην εποχή του Κωνσταντίνου’, γράφει ο ιστορικός της ύστερης αρχαιότητας Pe-

ter Brown, 

δεν σηµαίνει ότι µπαίνουµε σε µια περίοδο κατάρρευσης […] και, κατά συνέπεια, «περι-

κοπών» στις δαπάνες που αφορούν τη θρησκευτική και πολιτισµική δραστηριότητα, αλλά 

µάλλον ότι µεταβαίνουµε […] από µια εποχή ισορροπίας σε µια εποχή φιλοδοξίας.9 

                                                           
6  Βλ. σχετικά J. C. Barrett, ‘Romanization: A critical comment’ στο D. J. Mattingly (επιµ.), Dialogues in 

Roman Imperialism: Power, Discourse, and Discrepant Experience in the Roman Empire (International 
Roman Archaeology Conference Series, JRA Supplementary Series 23) (Portsmouth RI, 1997), σελ. 51-
64. 

7  Ch. H. Graux, ‘Harpocration. Lettre à un empereur’, ό.π., σελ. 99-105. 
8  Βλ. τη µελέτη του J. G. Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, 12 τόµ. (London, 

31906-15). Για τον Frazer και την προσφορά του στην έρευνα βλ. Π. Παχής, Οι Ανατολικές Λατρείες της 
Ελληνορωµαϊκής Εποχής: Συµβολή στην Ιστορία και τη Μεθοδολογία της Έρευνας (Θεσσαλονίκη, 2010), 
σελ. 34-40. 

9  P. Brown, Η ∆ηµιουργία της Ύστερης Αρχαιότητας (µτφρ. Θ. Νικολαΐδης) (Αθήνα, 2001), σελ. 68-9. 
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Ο ελληνορωµαϊκός κόσµος και οι εθνικές λατρείες δεν παρακµάζουν και δεν εξαφανίζο-

νται, όπως θα ήθελε ο Gibbon, ο Graux και οι εκπρόσωποι του ∆ιαφωτισµού, αλλά µετα-

σχηµατίζονται κάτω από ένα ‘νέο τελετουργικό εξουσίας’, µια νέα πολιτική δοµή.10 

Η παρακµή και η πτώση του παλαιού κόσµου και η άνοδος ενός νέου δεν έγινε από τη 

µια στιγµή στην άλλη και αρκετοί από τους ερευνητές του παρελθόντος προσπάθησαν να 

βρουν στα λατρευτικά συστήµατα της ύστερης αρχαιότητας ψήγµατα της νέας, πολλά υπο-

σχόµενης για αυτούς, θρησκείας. Το ιστορικό κενό που δηµιουργήθηκε ανάµεσα στην πα-

ρακµή της παραδοσιακής θρησκείας και στην άνοδο του Χριστιανισµού γέµισε µε τις µυ-

στηριακές ανατολικές λατρείες και τη νέα λατρεία των αυτοκρατόρων. Ο Richard Reitzen-

stein, ακολουθώντας τη Θρησκειοϊστορική Σχολή (Religionsgeschichtliche Schule) των 

Προτεσταντών διανοούµενων της Γερµανίας (τέλη 19ου – µέσα 20ού αι.), παραθέτει την ι-

στορία του Θεσσαλού ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα της σχέσης της µαγείας µε τις 

µυστηριακές λατρείες του ελληνορωµαϊκού κόσµου, συνδέοντάς την µε τα θρησκευτικά 

ρεύµατα της Ανατολής, σε µια προσπάθεια να βρει αναλογίες µε τον Χριστιανισµό.11 Την 

ίδια θέση για µια συνάφεια των ‘ανατολικών λατρειών’ µε τον Χριστιανισµό πρεσβεύει και 

ο Franz Cumont, που προσεγγίζει την επιστολή υπό το πρίσµα ενός κλασικού ‘παγανι-

σµού’,12 επισηµαίνοντας, σε µεγαλύτερο βαθµό από άλλους ερευνητές της γενιάς του, τις 

αναλογίες της µύησης του ήρωα της αφήγησης µε την αιγυπτιακή λατρεία: την εµφάνιση 

του θεού µε τη χρήση µαγικών ονοµάτων, την επιλογή µιας παραδοσιακής θεότητας, όπως 

αυτής του Ασκληπιού/ Ιµχοτέπ, και τη σχέση του κειµένου µε την ελληνο-αιγυπτιακή 

                                                           
10  Ό.π., σελ. 86-7. Πρβ. P. Pachis, ‘Isis Tyrannos and the construction of Imperial society: Ecumenism and 

social formation’ στου ίδιου, Religion and Politics in the Graeco-Roman World: Redescribing the Isis-
Sarapis Cult (Thessaloniki, 2010), σελ. 205-23. 

11  R. Reitzenstein, Hellenistic Mystery-Religions: Their Basic Ideas and Significance (µτφρ. J. E. Steely) 
(Pittsburgh Theological Monograph Series 18) (Pittsburgh PA, 1978), σελ. 144-7. Για τη σχολή αυτή βλ. 
σχετικά Π. Παχής, Οι Ανατολικές Λατρείες της Ελληνορωµαϊκής Εποχής, ό.π., σελ. 40-5.  

12  Ερευνητές όπως οι αναφερόµενοι καταφεύγουν στη χρήση του όρου παγανισµός για να χαρακτηρίσουν τα 
λατρευτικά συστήµατα του ελληνορωµαϊκού κόσµου. Θα πρέπει να σηµειώσουµε ότι η ίδια η λέξη παγα-
νισµός είναι κατασκεύασµα της χριστιανικής σκέψης του τέταρτου αιώνα µ.Χ. Προέρχεται από τη λατινι-
κή λέξη paganus (= χωρικός) και χρησιµοποιήθηκε από τη νέα θρησκεία µε αρνητική έννοια για να χαρα-
κτηρίσει τις λατρείες της περιφέρειας (δηλαδή τις λατρείες του παλαιού κόσµου), από τη στιγµή που ο 
Χριστιανισµός αναπτύχθηκε αρχικά στα αστικά κέντρα. Με την ίδια ακριβώς εννοιολογία η λέξη χρησι-
µοποιείται και από τους µελετητές του δέκατου ένατου αιώνα και των αρχών του εικοστού, προδίδοντας 
τις ιδεολογικές κατασκευές του εξελικτισµού για την πνευµατική ανωτερότητα του Χριστιανισµού απένα-
ντι στις υπόλοιπες λατρείες της εποχής. Για τον όρο παγανισµός βλ. σχετικά M. Beard- J. North- S. Price, 
Religions of Rome (Cambridge, 1998), τόµ. 1, σελ. 302· P. Brown, ‘Pagan’ στο G. W. Bowersock- P. 
Brown- O. Grabar (επιµ.), Late Antiquity: A Guide to the Postclassical World (Cambridge MA- London, 
1999), σελ. 625· A. Rousselle, ‘Paganism’ στο G. W. Bowersock- P. Brown- O. Grabar (επιµ.), Late An-
tiquity, ό.π., σελ. 625-6· Π. Παχής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 41. 
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γραµµατεία της ύστερης αρχαιότητας.13 Ωστόσο, η πεποίθηση ότι η παρακµή της παραδο-

σιακής θρησκείας αντικαταστάθηκε από τις καινοτόµες µυστηριακές λατρείες και τη λα-

τρεία του αυτοκράτορα απέκλειε αναγκαστικά τη µελέτη για τους όποιους µετασχηµατι-

σµούς τοπικών λατρειών και παραδόσεων. Έτσι, ο ‘κλασικός παγανισµός’ του Cumont, αν 

και συνδέεται µε την παράδοση της Αιγύπτου, γρήγορα αποµακρύνεται από αυτήν, καθώς 

ο ερευνητής δεν ενδιαφέρεται για την όποια αναγωγή του σε τοπικά λατρευτικά συστήµα-

τα. 

Για τους Arthur D. Nock και André-Jean Festugière η ιστορία του Θεσσαλού αναδει-

κνύει ένα χαρακτηριστικό γνώρισµα των αυτοκρατορικών χρόνων: την προσωπική και ε-

σωτερική αναζήτηση του θεού. Η προσωπική θρησκεία χαρακτηρίζεται από µια συναισθη-

µατική εξάρτηση από τον θεό, φέρει αναλογίες µε τον Χριστιανισµό και δεν αποτελεί παρά 

µια έκφραση πνευµατικότητας σε έναν παρακµάζοντα ‘παγανισµό’.14 Είναι επόµενο ότι για 

µια τέτοια δοµή σκέψης τα επικρατούντα λατρευτικά ρεύµατα δεν θα µπορούσαν να είναι 

αµιγώς βαβυλωνιακά, αιγυπτιακά ή ιουδαϊκά, αλλά ελληνικά, ελληνο-ρωµαϊκά, ελληνο-

αιγυπτιακά ή ελληνο-ιουδαϊκά. Αξίζει να σηµειωθεί ως προς αυτό η θέση του Nock για την 

καθοριστική επίδραση του ελληνισµού για τη δηµιουργία των µαγικών παπύρων της Αιγύ-

πτου ή η θεώρησή του ότι οι αρεταλογίες, όπως αυτές της Ίσιδας, δεν προέρχονται τόσο 

από αιγυπτιακά φιλολογικά πρότυπα, αλλά βασίζονται κυρίως στο ελληνιστικό περιβάλλον 

της Αιγύπτου.15 Κάτω από το πρίσµα της επίδρασης του ελληνιστικού πολιτισµού έναντι 

του αντίστοιχου αιγυπτιακού, ο Nock ασκεί κριτική και στη θέση του Karl Kerényi για τη 

σχέση των αρχαίων µυθιστορηµάτων µε τον αιγυπτιακό µύθο της Ίσιδας και του Όσιρι.16 

                                                           
13  F. Cumont, ‘Écrits hermétiques (II): Le médecin Thessalus et les plantes astrales d’Hermès Trismégiste’, 

RPh 42 (1918), 85-108. Βλ. επίσης του ίδιου, ‘Le culte égyptien et le mysticisme de Plotin’, Monuments 
Piot 25 (1921-2), 83-4· του ίδιου, L’Égypte des astrologues (Bruxelles, 1937), σελ. 163-6. 

14  A. D. Nock, Conversion: The Old and the New in Religion from Alexander the Great to Augustine of Hip-
po (London, 1933), σελ. 108-9· A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 45-
77· του ίδιου, La Révélation d’Hermès Trismégiste. Τόµ. 1:  L’Astrologie et les sciences occultes (Paris, 
1944), σελ. 56-9. 

15  A. D. Nock, ‘Greek magical papyri’ στου ίδιου, Essays on Religion and the Ancient World (Selected and 
Edited, with an Introduction, Bibliography of Nock’s Writing, and Indexes, by Zeph Stewart) (Cambridge 
MA, 1972), τόµ. 1, σελ. 176-94· του ίδιου, ‘Graeco-Egyptian religious propaganda’ στου ίδιου, Essays on 
Religion and the Ancient World, ό.π., τόµ. 2, σελ. 703-11. 

16  A. D. Nock, ‘Greek novels and Egyptian religion’ στου ίδιου, Essays on Religion and the Ancient World, 
ό.π., τόµ. 1, σελ. 169-75· K. Kerényi, Die griechisch-orientalische Romanliteratur in religionsgeschicht-
licher Beleuchtung (Tübingen, 1927). Πρβ. στις θέσεις του Kerényi αυτές του R. Merkelbach. Για τον 
Merkelbach το αρχαίο µυθιστόρηµα θεωρήθηκε µυστηριακό κείµενο. Οι Metamorphoses του Απουλήιου, 
Τὰ περὶ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα του Αχιλλέα Τάτιου και Τὰ κατὰ Ἀνθίαν καὶ Ἁβροκόµην Ἐφεσιακὰ 
του Ξενοφώντα αναγνώστηκαν ως ένας ύµνος προς την Ίσιδα. Τα Βαβυλωνικὰ του Ιάµβλιχου 
εκλήφθηκαν ως προπαγάνδα της λατρείας του Μίθρα, το ∆άφνις καὶ Χλόη του Λόγγου ως µια αρεταλογία 
του ∆ιονύσου, ενώ τα Αἰθιοπικὰ ἢ τὰ περὶ Θεαγένην καὶ Χαρίκλειαν του Ηλιόδωρου διαβάστηκαν ως ύ-
µνος της λατρείας του Ήλιου. Βλ. R. Merkelbach, Roman und Mysterium in der Antike (Münich- Berlin, 
1962)· του ίδιου, ‘Novel and aretalogy’ στο J. Tatum (επιµ.), The Search for the Ancient Novel (Balti-
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Σε ανάλογο πλαίσιο κινείται και ο Festugière, σύµφωνα µε τον οποίο ο Ερµητισµός µπορεί 

να αναγνωστεί µέσα από την οπτική της ελληνικής φιλοσοφίας, ιδίως του Πλατωνισµού 

και του Στωικισµού.17 Στενότερη αποδεικνύεται η σύνδεση της επιστολής µε τη δηµώδη 

γραµµατεία στη µελέτη του François Cunen, ο οποίος, όµως, δεν µπορεί να αποσυνδεθεί 

από το µεθοδολογικό υπόβαθρο των προκατόχων του, εκλαµβάνοντας τη µαγεία του Θεσ-

σαλού ως µια έκφανση της θεουργικής φιλοσοφίας.18 

Τοµή για τη µέχρι τότε έρευνα επέφερε το άρθρο του Jonathan Z. Smith, ‘The temple 

and the magician’. Στα χέρια του Smith η αφήγηση του Θεσσαλού γίνεται ένα εργαλείο 

σπουδής των µετασχηµατισµών των θρησκευτικών συστηµάτων της ύστερης αρχαιότητας. 

Σύµφωνα µε τον Smith, ο κλασικός κόσµος χαρακτηρίζεται από τον γηγενή και τοπικό 

θρησκευτικό του χαρακτήρα, όπου οι άνθρωποι συµµετέχουν στις τοπικές λατρείες της πό-

λης, ενώ, αντίθετα, στην ύστερη αρχαιότητα το άτοµο περιπλανιέται στην αχανή οικουµέ-

νη, αναζητώντας τη γνώση και τη θρησκευτική εµπειρία στις χώρες της Ανατολής. Χαρα-

κτηριστικά στοιχεία της νέας εποχής αποτελούν η κοσµοθεώρηση της διασποράς, της ου-

τοπίας και της θρησκευτικής καινοτοµίας, αλλαγές που αντανακλώνται στην επιστολή του 

Θεσσαλού µε το αφηγηµατικό σχήµα της αντιστροφής παραδοσιακών θρησκευτικών συ-

στηµάτων, πάνω στη βάση τριών δοµικών στοιχείων: του βασιλιά, του ιερέα και του ναού. 

Η φαραωνική ιδεολογία της θεϊκής µορφής του Φαραώ, η αυθεντία του ιερατείου για την 

αποτελεσµατικότητα των τελετουργιών του και ο ρόλος του αιγυπτιακού ναού ως το αρχα-

ϊκό κέντρο της γνώσης αντιστρέφονται. Ο Θεσσαλός ανακαλύπτει ένα ηµιτελές βιβλίο του 

Φαραώ Νεχεψώ µέσα σε µια κοσµική βιβλιοθήκη, το ιερατείο της ∆ιόσπολης, όπου ο ήρω-

ας αναζητάει τη γνώση, βρίσκεται σε παρακµή, ενώ ο χώρος της θεϊκής επιφάνειας δεν εί-

ναι ένας ναός ή ένα ιερό τέµενος, αλλά ένας απλός οίκος. Τα νέα στοιχεία αναδεικνύουν 

την κινητικότητα του µάγου της νέας εποχής, την οριζόντια περιπλάνηση του Θεσσαλού, 

για µια άµεση αποκάλυψη και σωτηρία µε τη γνώση.19 Η προσέγγιση του Smith περιορίζε-

                                                                                                                                                                                 

more- London, 1994), σελ. 283-95· του ίδιου, Isis regina ‒ Zeus Sarapis: Die griechisch-ägyptische Reli-
gion nach den Quellen dargestellt (Stuttgart- Leipzig, 1995), σελ. 335-484. Για τις θεωρίες του Merkel-
bach και την κριτική τους βλ. T. Hägg, Το Αρχαίο Μυθιστόρηµα (µτφρ. Τζ. Μαστοράκη- µτφρ. παραθεµά-
των Γ. Γιατροµανωλάκης) (Αθήνα, 22000), σελ. 130-3· R. Beck, ‘Mystery religions, aretalogy and the an-
cient novel’ στο G. Schmeling (επιµ.), The Novel in the Ancient World (Mnemosyne, Bibliotheca Classica 
Batava Supplementum 159) (Leiden- New York- Köln, 1996), σελ. 131-50, ιδιαίτ. σελ. 131-2, 147-50· F. 
Zeitlin, ‘Religion’ στο T. Whitmarsh (επιµ.), The Cambridge Companion to the Greek and Roman Nov-
el (Cambridge- New York, 2007), σελ. 95-8. 

17  A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 85-7. 
18  F. Cunen, ‘La lecanomancie "autoptique" de Thessalus’, JFA 3.4 (1968), 262-80. 
19  J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’ στου ίδιου, Map is Not Territory: Studies in the History of Re-

ligions (Chicago- London, 1993), σελ. 172-89. 
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ται σε µια αποκλειστική ανάγνωση των θρησκευτικών µετασχηµατισµών και κάτω από µια 

θεώρηση ‘παρακµής’ και ριζικών αλλαγών. 

Ο ‘αυτοχθονισµός’ έρχεται ως αντίλογος στις παραπάνω προοπτικές και διαµορφώθη-

κε ως θεωρητική προσέγγιση από την έρευνα των τελευταίων δεκαετιών, ιδιαίτερα από το 

1970 και µετά. Σε αντιδιαστολή µε την αποικιοκρατική ιδεολογία, ο ‘αυτοχθονισµός’, κάτω 

από την επίδραση της µετα-αποικιοκρατικής και µετα-µοντέρνας εποχής, επιχειρεί µια α-

ποκατάσταση του γηγενούς πολιτισµού.20 Προς αυτήν την κατεύθυνση ώθηση έδωσε η µε-

λέτη του Edward W. Said µε τίτλο Οριενταλισµός. Αυτή πραγµατεύεται τον τρόπο µε τον 

οποίο η ∆ύση κατασκευάζει την εικόνα της Ανατολής κάτω από τη δυτική ιδεολογία για 

την κυριάρχηση, την ανασυγκρότηση και την άσκηση της αποικιοκρατικής εξουσίας.21 Ο 

Οριενταλισµός ενέχει ως δοµική του προϋπόθεση την αντίθεση ανάµεσα στην Ανατολή και 

τη ∆ύση, καθώς οι ίδιες οι εικόνες της Ανατολής, αρνητικές ή θετικές, υποδεικνύουν έναν 

εµφανή διαχωρισµό της από τη ∆ύση. Οι ανασκευασµένες εικόνες της Ανατολής λειτουρ-

γούν ως µέσα αυτοπροσδιορισµού της πολιτισµικής ταυτότητας της ∆ύσης, µε την πρώτη 

να επενεργεί ως παραµορφωτικός καθρέπτης της τελευταίας. Η σχέση αυτή δεν βασίζεται 

σε µια ιδεατή πραγµατικότητα, αλλά σε µια ιστορική και κοινωνική ‘αλήθεια’, η οποία, 

όµως, ανασκευάζεται.22 Οι προοπτικές της µελέτης του Said έδωσαν αξία σε µια ‘αυτόνο-

µη’ από τις αντιλήψεις των κατακτητών µελέτη της γηγενούς παράδοσης, κάτι που διαφαί-

νεται από την αρχή της πολιτισµικής διαφοροποίησης, στην προκειµένη περίπτωση των Αι-

γύπτιων από τους ξένους κατακτητές, µε σκοπό να αποκατασταθεί υπό το φως µιας πολιτι-

κής της νοσταλγίας η αυθεντικότητα του γηγενούς πολιτισµού.  

Η πιο ακραία µορφή του ‘αυτοχθονισµού’ για τον αιγυπτιακό πολιτισµό εκφράστηκε 

από τον Robert K. Ritner, ο οποίος υιοθετεί τη θέση ότι τόσο οι ελληνικοί όσο και οι δη-

µώδεις µαγικοί πάπυροι εδράζονται αποκλειστικά σε παλαιότερες φαραωνικές πρακτικές 

                                                           
20  Για τη θεωρία του ‘αυτοχθονισµού’ βλ. D. Chidester, ‘Αποικιοκρατία’ στο W. Braun- R. T. McCutcheon 

(επιµ.), Εγχειρίδιο Θρησκειολογίας (µτφρ. ∆. Ξυγαλατάς) (Θεσσαλονίκη, 2003), σελ. 666-9. 
21  E. W. Said, Οριενταλισµός, ό.π., ιδιαίτ. το σχόλιο στη σελ. 13-4. Το έργο µελετά τον Οριενταλισµό ως 

φαινόµενο στη νεώτερη εποχή, ωστόσο οι θεωρητικές του αρχές µπορούν να εφαρµοστούν mutatis 
mutandis µε επιτυχία και στην αρχαιότητα. Βλ. το άρθρο του M. J. Versluys, ‘Orientalising Roman gods’ 
στο L. Bricault- C. Bonnet (επιµ.), Panthée: Religious Transformations in the Graeco-Roman Empire 
(RGRW 177) (Leiden- Boston, 2013), σελ. 235-59. Για τις αποικιοκρατικές αντιλήψεις και τη µελέτη των 
ανατολικών λατρειών βλ. Ch. Auffarth, ‘Religio migrans: Les "religions orientales" dans le contexte reli-
gieux antique. Un modèle théorique’ (µτφρ. A.-L. Vignaux), Trivium 4 (2009), ηλεκτρονική διεύθυνση: 
www.trivium.revues.org/3419 (πρόσβαση 10.08.2012). 

22  Ο E. W. Said (Οριενταλισµός, ό.π., σελ. 16) είναι στο σηµείο αυτό αρκετά σαφής: Κατ’ αρχήν, θα ήταν 
λάθος να συµπεράνουµε ότι η Ανατολή ήταν ουσιωδώς µια ιδέα, ή µια κατασκευή δίχως αντίστοιχη πραγµα-
τικότητα […]. Αλλά το φαινόµενο του Οριενταλισµού όπως το µελετώ εδώ αφορά κυρίως, όχι την πιθανή 
αντιστοιχία µεταξύ Οριενταλισµού και Ανατολής, αλλά την εσωτερική συνοχή του Οριενταλισµού και των ι-
δεών του για την Ανατολή (η Ανατολή ως σταδιοδροµία) παρόλες τις, ή πέρα από, κάθε αντιστοιχία ή έλλει-
ψη αντιστοιχίας µε οποιαδήποτε υπαρκτή Ανατολή. 
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και θα πρέπει να µελετηθούν ως απόλυτη συνέχεια του φαραωνικού τελετουργικού.23 Έτσι, 

για τον Ritner η τελετουργία λεκανοµαντείας της επιστολής ανήκει στην παραδοσιακή αι-

γυπτιακή µαγεία, τη heka (ḥk), που απαντάται από τη φαραωνική περίοδο και τελείται από 

τους ιερείς σε ναούς στο πλαίσιο των παραδοσιακών τελετουργιών.24 Η σηµαντική συµβο-

λή του ‘αυτοχθονισµού’ δεν θα πρέπει να παραθεωρηθεί: ανέδειξε τον ρόλο και την αξία 

της φαραωνικής αιγυπτιακής παράδοσης για τη δηµιουργία του αµαλγάµατος του ελληνο-

αιγυπτιακού πολιτισµού. Όµως, πίσω από τη θεωρία του ‘αυτοχθονισµού’ κρύβεται µια 

ουσιοκρατία, καθώς οι παραδόσεις θεωρούνται αναλλοίωτες µέσα από την ιστορική εξέλι-

ξη και δεν υπόκεινται σε ιστορικές αλλαγές.  

Πιο κοντά στο πνεύµα του ‘αυτοχθονισµού’ βρίσκονται και άλλοι δύο ερευνητές που 

έχουν ασχοληθεί µε τον Θεσσαλό, αλλά µε σαφές το βλέµµα τους προς τις νέες µετα-

αποικιοκρατικές θεωρήσεις, οι οποίες διαµορφώθηκαν από τις κριτικές στη θέση του Ed-

ward W. Said σχετικά µε τη σχέση κατακτητών/ κατακτηµένων. Αυτή θεωρήθηκε µονο-

διάστατη, καθότι εκλαµβάνει τη στερεοτυπική εικόνα για την Ανατολή ως µια µονοµερή 

παραγωγή και κατανάλωση της ∆ύσης για τη ∆ύση, δίνοντας ιδιαίτερα µεγάλη ισχύ στην 

επιβολή του δυτικού οριενταλιστή, αλλά αγνοώντας τον ρόλο του αποικούµενου λαού για 

την παραγωγή και την ερµηνεία των ανασκευασµένων από τη ∆ύση αντιλήψεων.25 Η αλ-

ληλεπίδραση µεταξύ των δύο είναι πολύπλοκη και πολύπλευρη, παράγοντας µια υβριδική 

αναπαράσταση που βρίσκεται υπό τον έλεγχο τόσο του αποικιοκράτη όσο και του γηγε-

νή.26 Κάτω από µια τέτοια θεώρηση, ο David Frankfurter αντιλαµβάνεται την ιστορία του 

Θεσσαλού ως έκφραση των νέων θρησκευτικών συστηµάτων και των αντιλήψεων της ελ-

ληνορωµαϊκής Αιγύπτου, που, όµως, στηρίζονται ή περιστρέφονται κυρίως γύρω από τις 

φαραωνικές πρακτικές του παρελθόντος.27 Ο Ian Moyer διαβάζει την ιστορία αφηγηµατι-

                                                           
23  R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice (SAOC 54) (Chicago, 1993), βλ. 

ιδιαίτ. τα σχόλια στις σελ. 99-100, 244-5· του ίδιου, ‘Egyptian magical practice under the Roman Empire: 
The Demotic spells and their religious context’, ANRW II 18.5 (1995), σελ. 3333-79, ιδιαίτ. σελ. 3358-71. 

24  R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 219-20· του ίδιου, ‘The re-
ligious, social, and legal parameters of traditional Egyptian magic’ στο M. Meyer- P. Mirecki (επιµ.), An-
cient Magic and Ritual Power (RGRW 129) (Leiden- New York- Köln, 1995), σελ. 58-9· του ίδιου, 
‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 3356-7. 

25  H. K. Bhabha, ‘The other question…Homi K. Bhabha reconsiders the stereotype and colonial discourse’, 
Screen 24.6 (1983), 18-36, ιδιαίτ. 23-5.  

26  Ο H. K. Bhabha (ό.π., 28), µελετώντας το έργο του Fr. Fanon, Black Skin White Masks (µτφρ. Ch. Lam 
Markmann) (New York, 1967), παρατηρεί για την κατασκευή της ‘φυλετικής’ ταυτότητας του νέγρου: In 
the act of disavowal and fixation the colonial subject is returned to the narcissism of the Imaginary and its 
identification of an ideal ego that is white and whole. 

27  D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt: Assimilation and Resistance (Princeton NJ, 1998), σελ. 12, 17, 
166, 168-9, 177, 181, 219-20. Τη διάκριση της θρησκευτικής εµπειρίας σε ενεργητική και παθητική, όπου 
µε τον όρο παθητική θρησκευτική εµπειρία νοούνται οι πτυχές εκείνες της θρησκευτικής ζωής που χαρα-
κτηρίζονται από µια συνέχεια µε το παρελθόν και ανήκουν στις λατρείες του κράτους, ενώ µε τον όρο ε-
νεργητική εµπειρία νοείται η εµπειρία εκείνη που χαρακτηρίζεται από την άµεση επαφή θεού/ ανθρώπου 
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κά, προσπαθώντας να συνδυάσει την προσέγγιση του Jonathan Z. Smith, για τη µαγεία του 

Θεσσαλού ως έναν etic όρο, µε αυτήν του Robert K. Ritner, για τη µαγεία του ήρωα ως έ-

ναν emic όρο.28 Το παραπάνω ο Moyer το επιτυγχάνει µε τη θέση ότι ο συγγραφέας της ε-

πιστολής προβαίνει σε έναν διηγηµατικό µετασχηµατισµό της αιγυπτιακής θρησκευτικής 

τελετουργίας της λεκανοµαντείας σε µια εξωτική και θαυµαστή µαγεία. Η προσέγγισή του, 

εντούτοις, ταιριάζει περισσότερο στο πνεύµα του Ritner, επεξηγώντας την ιστορία µέσα 

από τη χρήση παραδειγµάτων αποκλειστικά σχεδόν από τη δηµώδη αιγυπτιακή γραµµατεί-

α.29  

3. Σκοπός και δοµή της µελέτης 

Από τη διεθνή βιβλιογραφία απουσιάζει µια µελέτη που να διερευνά την επιστολή του 

Θεσσαλού στο σύνολό της και µε γνώµονα το συγκρητιστικό πνεύµα της εποχής, το διαπο-

λιτισµικό, δηλαδή, σύστηµα ώσµωσης της οικουµένης. Εξαίρεση αποτελεί ίσως η µονο-

γραφία του Garth Fowden για τον Ερµητισµό, καθώς παραθέτει τη διήγηση ως ένα χαρα-

κτηριστικό παράδειγµα της συγκρητιστικής κοινωνίας της Αλεξάνδρειας των πρώτων αιώ-

νων µ.Χ.30 Η θέση, όµως, του Fowden για την ύπαρξη µιας µεικτής φυλής, κατακτητών και 

                                                                                                                                                                                 

και την αναζήτηση της νέας γνώσης, µια διάκριση που υποστήριξε ο D. Potter (‘Review of R. Lane Fox, 
Pagans and Christians’, JRA 1 [1988], 208-12), απορρίπτει, υποκινούµενος από τις αντιλήψεις του ‘αυτο-
χθονισµού’, ο D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 65, υποσ. 91· πρβ. R. S. Bagnall, 
‘Combat ou vide: Christianisme et paganisme dans l’Égypte romaine tardive’ στου ίδιου, Later Roman 
Egypt: Society, Religion, Economy and Administration (Aldershot UK- Burlington VT, 2003), X, σελ. 
294-5. Η επιχειρηµατολογία του αντλεί από τη θέση ότι από τη στιγµή που η καινοτοµία (στο µεγαλύτερο 
µέρος της) και η αποκάλυψη στην αρχαιότητα επιτυγχάνονταν και εκφράζονταν µε τις τελετουργίες των 
παραδοσιακών λατρειών, οι όροι ενεργητικός και παθητικός είναι φαντασιακοί. 

28  Οι όροι αυτοί προέρχονται από την επιστήµη της γλωσσολογίας και υιοθετήθηκαν από την κοινωνική αν-
θρωπολογία. Για τη διευκρίνηση των εννοιών etic και emic παραπέµπουµε στη διατύπωση του W. E. 
Paden, ‘Κόσµος’ στο W. Braun- R. T. McCutcheon (επιµ.), Εγχειρίδιο Θρησκειολογίας, ό.π., σελ. 524: 
Στην ανθρωπολογική ορολογία, οι emic (italics στο πρωτότυπο) κατηγορίες αντιπροσωπεύουν όρους εξ ο-
λοκλήρου συγκεκριµένους για έναν πολιτισµό και τα µέλη του. Οι etic (italics στο πρωτότυπο) κατηγορίες, 
αντίθετα, αντιπροσωπεύουν τις έννοιες του µελετητή που έχουν διαµορφωθεί από τη γενίκευση και τη συ-
γκριτική ανάλυση. Για µια εφαρµογή των θεωριών αυτών στη µελέτη της θρησκείας βλ. R. T. McCutcheon 
(επιµ.), The Insider/ Outsider Problem in the Study of Religion: A Reader (Controversies in the Study of 
Religion) (London- New York, 1999). Όσον αφορά στην αρχαιότητα, ο όρος etic αντιπροσωπεύει έννοιες 
που σχηµατίζει ένας πολιτισµός για έναν άλλον, ενώ ο όρος emic αντιπροσωπεύει έννοιες που διαµορφώ-
νει ένας πολιτισµός για τις ίδιες τις δοµές και τα συστήµατα που τον απαρτίζουν.  

29  I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’ στο S. Noegel- J. Walker- B. Wheeler (επιµ.), 
Prayer, Magic, and the Stars in the Ancient and Late Antique World (University Park PA, 2003), σελ. 39-
56· του ίδιου, ‘The initiation of the magician: Transition and power in Graeco-Egyptian ritual’ στο D. B. 
Dodd- Ch. A. Faraone (επιµ.), Initiation in Ancient Greek Rituals and Narratives: New Critical Perspec-
tives (London- New York, 2003), σελ. 224-31· του ίδιου, Egypt and the Limits of Hellenism (Cambridge- 
New York, 2011), σελ. 208-73. 

30  G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής: Πράξη και Σκέψη στην Ύστερη Αρχαιότητα (µτφρ. Γ. Κουσουνέλος) (Α-
θήνα, 2002), σελ. 294-9. Πρβ. και το άρθρο της G. Sfameni Gasparro, ‘Asclepio divinità epifanica e 
salvatrice: L’esperienza di Thessalos fra medicina, religione, e magia’ στο E. de Miro- G. Sfameni 
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υποτελών, απέχει αρκετά από τις πιο πρόσφατες έρευνες για µια διαδραστική, κλιµακωτά 

δυναµική και συγκρητιστική αλληλεπίδραση των εθνικών οµάδων της ελληνορωµαϊκής 

Αιγύπτου.31 Το ζήτηµα της παράδοσης και της καινοτοµίας, όπως και της σχέσης κατακτη-

τών και κατακτηµένων, αποτελεί προαπαιτούµενο για τη µελέτη της επιστολής του Θεσσα-

λού, κάτι που επιχειρείται στην παρούσα διατριβή. 

Σε ένα δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, ο πρόλογος του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 

εξετάζεται ως κείµενο/ αφήγηση και, έτσι, η µελέτη αποµακρύνεται από την αµιγώς ιστο-

ριογραφική ανάγνωση του Jonathan Z. Smith, του Garth Fowden, του Robert K. Ritner και 

του David Frankfurter (µε την εξαίρεση του Ian Moyer και, όπως θα δούµε, του Philip A. 

Harland32). Ερευνητές όπως οι παραπάνω µελετούν την ιστορία του Θεσσαλού σαν αυτή 

να αποτελεί αντανάκλαση πραγµατικών καταστάσεων και συνθηκών της Αιγύπτου της ύ-

στερης αρχαιότητας, απογυµνώνοντας το κείµενο από τη διηγηµατική του διάσταση.33 Μια 

τέτοια διηγηµατική αυτοδιάθεση των κειµένων σκιαγραφεί λογοτεχνικά ο Uberto Eco στο 

Όνοµα του Ρόδου: 

Συχνά τα βιβλία µιλούν για άλλα βιβλία. […] -Μέχρι τότε πίστευα ότι κάθε βιβλίο µιλού-

σε για πράγµατα, ανθρώπινα ή θεία, που βρίσκονται έξω από τα βιβλία. Τη στιγµή εκείνη 

κατάλαβα ότι συχνά τα βιβλία µιλούν για βιβλία, ή µάλλον είναι σαν να µιλούν µεταξύ 

τους. Στο φως αυτής της σκέψης, η βιβλιοθήκη µού φάνηκε ακόµα πιο ανησυχητική. Ή-

ταν λοιπόν τόπος ενός ατελείωτου ψιθύρου αιώνων, ενός ακατάληπτου διαλόγου ανάµεσα 

στις περγαµηνές, ήταν κάτι ζωντανό, σκεύος δυνάµεων, που κανένας ανθρώπινος νους 

δεν µπορούσε να εξουσιάσει, θησαυρός µυστικών που γεννήθηκαν από πολυάριθµες διά-

νοιες και επέζησαν µετά τον θάνατο αυτών που το παρήγαγαν, ή έγιναν φορείς τους.34 

‘(K) ανένας ανθρώπινος νους δεν µπορούσε να εξουσιάσει’ τα βιβλία, συµπεραίνει ο Ά-

ντσο, ένας από τους πρωταγωνιστές του µυθιστορήµατος. Και αυτό διότι δεν είναι µόνο ο 

συγγραφέας, αλλά και το ίδιο το κοινό εκείνο που συντελεί καθοριστικά στη διαµόρφωση 

                                                                                                                                                                                 

Gasparro- V. Calì (επιµ.), Il culto di Asclepio nell’area mediterranea (Atti del convegno internazionale, 
Agrigento, 20-22 novembre 2005) (Roma, 2010), σελ. 287-311 (non vidi). 

31  G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 65. 
32  Ph. A. Harland, ‘Journeys in pursuit of divine wisdom: Thessalos and other seekers’ στου ίδιου (επιµ.), 

Travel and Religion in Antiquity (Studies in Christianity and Judaism 21) (Waterloo, Ontario, 2011), σελ. 
123-40· του ίδιου, ‘"The days seemed like years": Thessalos prepares to encounter the god Asklepios’ στο 
C. S. Ehrlich- A. Runesson- E. Schuller (επιµ.), Purity, Holiness, and Identity in Judaism and Christiani-
ty: Essays in Memory of Susan Haber (υπό έκδοση), σελ. 1-32 (χωρίς σελιδοποίηση ‒ σελιδοποίηση δική 
µου).  

33  Βλ. την κριτική που ασκεί ο Ph. A. Harland (‘The days seemed like years’, ό.π., σελ. 4) στις θέσεις του R. 
K. Ritner και του J. Z. Smith για την ιστοριογραφική ανάγνωση στην οποία προβαίνουν. 

34  U. Eco, Το Όνοµα του Ρόδου (µτφρ. Ε. Καλλιφατίδη) (Αθήνα, 1999), σελ. 512-3. 
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ενός έργου, ύστερα από την αποδέσµευση του τελευταίου από το στενό πλαίσιο της δηµι-

ουργίας του, ύστερα, δηλαδή, από τον ‘θάνατο του συγγραφέα’.35 Η ίδια η διήγηση κατα-

σκευάζει το νόηµά της στο µεσοδιάστηµα µεταξύ δηµιουργού και αναγνώστη, δηλαδή στο 

πλέγµα του πολιτισµικού δικτύου γεννήτορα της όποιας αφήγησης, καθότι αυτή υπόκειται 

σε µια διαδικασία διαµόρφωσης συνοχής και νοήµατος που αναπαράγει και ανασκευάζει 

τους δεδοµένους πολιτισµικούς τύπους και σχήµατα. Και γράφω ‘ανασκευάζει’, διότι κάθε 

αφήγηση, όπως και αυτή του Θεσσαλού, αποτελεί µεν ένα προϊόν της εποχής, αλλά ενέχει, 

επιπλέον, και συγκεκριµένους σκοπούς, µετασχηµατίζοντας την κοινωνική και ιστορική 

πραγµατικότητα µέσα από την ιδιαίτερη πολιτική του συγγραφέα της.  

Ο διάλογος του ερευνητή µε τους χρόνους της αρχαιότητας δεν θα πρέπει να έχει αφε-

τηρία µια µονοµερή εφαρµογή των αρχών µεθόδου σε ένα ιστορικό παρελθόν, αλλά µια δι-

αλεκτική ανάγνωση της εποχής στην οποία χρονολογούνται τα κείµενα που αναπαράγουν 

(ή ανασκευάζουν) το ίδιο το παρελθόν που µελετάται. Κάτι τέτοιο επιχειρείται στο πρώτο 

κεφάλαιο σχετικά µε το συγγραφικό πλαίσιο της επιστολής του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυ-

λώσεως και αυτό διότι τα πρωτότυπα κείµενα της ιστορίας του Θεσσαλού, δυστυχώς, δεν 

διασώζονται, αλλά αυτή φθάνει σε µας µέσα από µεσαιωνικά αντίγραφα. Σε πολλά χειρό-

γραφα η εισαγωγή και τα δύο αστρολογικά της βιβλία εντοπίζονται µαζί µε τις ερµητικές 

Κυρανίδες και είναι η συνύπαρξη αυτή εκείνη που καθόρισε τη λανθασµένη απόδοση της 

επιστολής στον Αρποκρατίωνα και την επίδοσή της στον αυτοκράτορα Καίσαρα Αύγου-

στο. Η συνάντηση των δύο έργων στους ίδιους κώδικες επεξηγείται από την οµοιογένεια 

ενός υλικού που ανήκει στο ρεύµα του τεχνικού Ερµητισµού και υπογράφεται κάτω από το 

όνοµα του Ερµή Τρισµέγιστου (τον συγκερασµό του Έλληνα θεού Ερµή και του Αιγύπτιου 

Θωθ), δεδοµένου ότι σε ορισµένα χειρόγραφα τόσο οι Κυρανίδες όσο και το Περὶ ἱερῶν 

βοτανῶν καὶ χυλώσεως αποδίδονται από κοινού στον Τρισµέγιστο. Το γεγονός αυτό απο-

δεικνύει την απουσία συγγραφικής συνοχής και ενισχύει την υπόθεση της ψευδεπιγραφίας 

της πραγµατείας του Θεσσαλού. Προς επίρρωση µιας τέτοιας θέσης έρχεται να προστεθεί η 

διαφορά ύφους µεταξύ των δύο ενοτήτων του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως και η 

προγενέστερη διαµόρφωσή τους από την επιστολή. Γίνεται, λοιπόν, εµφανές ότι οι δύο ε-

πιµέρους ενότητες του έργου προϋπήρξαν χρονολογικά, ενώ αργότερα ένας ανώνυµος συ-

ντάκτης αποφάσισε να τις συνδέσει µε τη δηµιουργία ενός προλογικού σηµειώµατος κάτω 

από το όνοµα του Θεσσαλού. 

                                                           
35  R. Barthes, ‘The death of the author’ στου ίδιου, Image, Music, Text: Essays Selected and Translated by 

Stephen Heath (London, 1977), σελ. 142-8. 
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Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζονται τα ιστορικά στοιχεία και οι αρχαίες µαρτυρίες για 

τον ιατρό Θεσσαλό τον Τραλλιανό και αποδεικνύεται η κατασκευή της εικόνας του ήρωα 

µε γνώµονα το ιστορικό αυτό πρόσωπο. Η τάση του ιστορικού Θεσσαλού για διάκριση και 

διάφορα επιµέρους στοιχεία της ζωής του ανασκευάζονται µέσα από χωρία της επιστολής 

και την κατακλείδα του έργου. Η σύντοµη παράθεση της βιογραφίας των σπουδών του 

Θεσσαλού, του αισθήµατος της αιδούς ως επακόλουθου της αποτυχίας των συνταγών του 

Νεχεψώ και της επιθυµίας του να αφαιρέσει τη ζωή του αντικατοπτρίζουν, επίσης, µια 

σύνδεση του ήρωα µε τον οµώνυµο ιατρό. Απευθυνόµενη στο αναγνωστικό κοινό των ελ-

ληνορωµαϊκών χρόνων και ίσως µε σκοπό την απόκτηση κέρδους, η απόδοση στον γνωστό 

ιατρό ανακαλεί στη µνήµη τη µαρτυρία του Γαληνού (c. 129-216 µ.Χ.), ο οποίος κάνει λό-

γο για ψευδεπίγραφα βιβλία του Ιπποκράτη (c. 460-370 π.Χ.) που είχαν δηµιουργηθεί µε 

σκοπό το κέρδος.36 Την αναδόµηση της κατασκευής του ήρωα µε βάση την εικόνα του ελ-

ληνορωµαϊκού κόσµου για τον ιστορικό Θεσσαλό ακολουθεί η αποδόµηση των όποιων α-

ναλογιών και η απόδειξη, για άλλη µια φορά, της ψευδωνυµίας της επιστολής, µέσα από 

την αναντιστοιχία των αρχών της µεθοδικής ιατρικής του ιατρού Θεσσαλού και του αστρο-

λογικού περιεχοµένου του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως. Η αφηγηµατική σύνδεση 

του Θεσσαλού µε τον ιατρο-αστρολόγο Κρίνα στο έργο του Πλίνιου του Πρεσβύτερου (c. 

23-79 µ.Χ.), όπως και µια επιστολή του Θεσσαλού του Τραλλιανού προς τον Νέρωνα, πι-

θανώς να αποτέλεσαν ένα πρότυπο για την ιστορία µας, ενώ για την επιλογή του Νέρωνα 

καθοριστικό ρόλο θα πρέπει να έπαιξαν και οι πεποιθήσεις της αρχαιότητας για τη σχέση 

του αυτοκράτορα µε τη µαγεία και την αστρολογία. 

Στο τρίτο κεφάλαιο η µελέτη επικεντρώνεται στις στρατηγικές νοµιµοποίησης του µη-

νύµατος του κειµένου που πραγµατώνονται µε το αφηγηµατικό σχήµα της κατασκευής ε-

νός ιερού βιβλίου. Η διήγηση περιπλέκεται γύρω από τον άξονα της ανακάλυψης του βι-

βλίου του Νεχεψώ και του τρόπου δηµιουργίας της νέας βίβλου του Θεσσαλού, µε τη νο-

µιµοποίηση της τελευταίας να επέρχεται από µια σχέση εξάρτησης/ απεξάρτησης από την 

αυθεντία του µυθικού Φαραώ/ αστρολόγου. Ο συγγραφέας της επιστολής αφοµοιώνει διά-

φορα αφηγηµατικά στοιχεία µιας ιστορίας που κυκλοφορούσε για την έκσταση του Νεχε-

ψώ, αντλώντας, µε τον τρόπο αυτόν, κύρος από την εικόνα του Φαραώ. Η εγκαθίδρυση της 

                                                           
36  Γαληνός, Εἰς τὸ Περὶ φύσεως ἀνθρώπου βιβλίον Ἱπποκράτους 2 [προοίµιο], έκδ. C. G. Kühn (Hildesheim, 

1964-5), τόµ. 15, σελ. 109: τὸ δὲ µεταξὺ τούτου τε καὶ τοῦ περὶ φύσιος ἀνθρώπου, διεσκεύασται παρεγγε-
γραµµένον ὑπὸ τοῦ πρῶτον συνθέντος ἐς ταὐτὸ τὰ δύο ταῦτα βιβλίδια, τὸ περὶ φύσιος ἀνθρώπου τοῦ 
Ἱπποκράτους αὐτὸ σύγγραµµα καὶ τὸ Πολύβου περὶ διαίτης ὑγιεινῆς. ἐν γὰρ τῷ κατὰ τοὺς Ἀτταλικούς τε καὶ 
Πτολεµαϊκοὺς βασιλέας χρόνῳ πρὸς ἀλλήλους ἀντιφιλοτιµουµένους περὶ κτήσεως βιβλίων ἡ περὶ τὰς 
ἐπιγραφάς τε καὶ διασκευὰς αὐτῶν ἤρξατο γίγνεσθαι ῥᾳδιουργία τοῖς ἕνεκα τοῦ λαβεῖν ἀργύριον 
ἀναφέρουσιν ὡς τοὺς βασιλεῖς ἀνδρῶν ἐνδόξων συγγράµµατα. 



Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                                         15 

 

νοµιµότητας του έργου που επιτυγχάνεται µε τη σύνδεση µε µια αυθεντία του παρελθόντος 

(Νεχεψώ) την ίδια στιγµή απαγκιστρώνεται και αποστασιοποιείται από αυτήν. Ο Θεσσαλός 

ανακαλύπτει µέσα σε µια κοσµική βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας το ηµιτελές βιβλίο του 

Νεχεψώ. Το βιβλίο αυτό συµπληρώνει µε το δικό του βιβλίο, µε την ακριβή, δηλαδή, µετα-

γραφή της αποκάλυψης του Ασκληπιού µέσα σε ναό (οίκο) της ∆ιόσπολης, ενισχύοντας, 

επιπλέον, την αξία του µε το στοιχείο της αποτελεσµατικότητας και της µυστικότητας των 

αστρολογικών συνταγών. Η συγγραφική ρητορεία στόχο έχει να τονίσει την αντίθεση της 

θεϊκής γνώσης της Άνω Αιγύπτου (∆ιόσπολη), η οποία εκφράζει το γηγενές πνεύµα της 

χώρας του Νείλου, µε την κοσµική γνώση της ελληνορωµαϊκής οικουµένης, η οποία συµ-

βολίζεται αφηγηµατικά µε τον ρόλο της ‘εκκοσµικευµένης’ Αλεξάνδρειας και της βίβλου 

του Νεχεψώ. 

Το τέταρτο κεφάλαιο αναδεικνύει την προσαρµογή από τον δηµιουργό της επιστολής 

της στερεοτυπικής εικόνας του ελληνορωµαϊκού κόσµου για την εξωτική χώρα του Νείλου 

ως θεµατοφύλακα µιας αρχέγονης σοφίας. Ο συγγραφέας της επιστολής κάνει χρήση των 

στερεοτυπικών αυτών αντιλήψεων, εµφανίζοντας τη ∆ιόσπολη ως έναν µυθικό τόπο και ως 

µια λαµπρή πόλη του παρελθόντος. Η εφαρµογή τέτοιων αντιλήψεων όχι µόνο νοµιµοποιεί 

τη σοφία της ∆ιόσπολης, αλλά, παράλληλα, προσδίδει νόηµα και στην εικόνα της Άνω Αι-

γύπτου ως του συµβόλου αντιπαράθεσης της γηγενούς γνώσης µε τη γνώση της οικουµέ-

νης. Όταν, όµως, περνούµε στην εξωτική εικόνα του αιγυπτιακού ιερατείου, ο δηµιουργός 

της διήγησης καινοτοµεί. Η άρνηση του ιερατείου να µεταδώσει στον Θεσσαλό τη µαγεία 

και η προθυµοποίηση ενός ιερέα αποµακρύνει τον τελευταίο από το επίσηµο ιερατείο και 

τον µεταµορφώνει σε περιπλανώµενο µάγο και µεσολαβητή της απαγορευµένης αλλά θαυ-

µαστής γνώσης. Πρόκειται για µια µαγεία που αποτελεί µια υβριδική ανασκευή προερχό-

µενη από τις αµφίσηµες αντιλήψεις της ελληνορωµαϊκής γραµµατείας, σύµφωνα µε τις ο-

ποίες η µαγεία άλλοτε παρουσιάζεται ως µια γνώση παράνοµη και ανατρεπτική και άλλοτε 

ως µια σοφία θαυµαστή και αποτελεσµατική. Ο επαµφοτερίζων ρόλος του τελεστή της λε-

κανοµαντείας ως ιερέα του ιερατείου της ∆ιόσπολης και ως περιθωριακού µάγου συντελεί 

στη δηµιουργία µιας αφηγηµατικής ουτοπίας για τη ζωτικότητα και τη συνεχή παρουσία 

µιας αµφίσηµης µαγείας στη χώρα του Νείλου ως µορφής προπαγάνδας.  

Το πέµπτο κεφάλαιο ασχολείται µε το ζήτηµα της µύησης του ήρωα και δοµείται πάνω 

στον άξονα µιας διαχρονικής/ διαπολιτισµικής και συγχρονικής/ συντακτικής µελέτης. Η 

µαντική τεχνογνωσία της ιστορίας αντανακλά όλους τους µετασχηµατισµούς και τις προ-

σαρµογές της αιγυπτιακής πολιτισµικής ταυτότητας που ακολούθησαν την περσική, ελλη-

νική και ρωµαϊκή κατάκτηση. Αρκετά αφηγηµατικά στοιχεία της µύησης (ο Ασκληπιός, ο 
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χρόνος και ο χώρος της τελετουργίας, η θρόνωση) παραπέµπουν στις τελετουργίες λεκανο-

µαντείας/ νεκροµαντείας, πρακτικές που µετασχηµατίστηκαν στους ύστερους χρόνους από 

το ιερατείο και κάτω από το διαπολιτισµικό πλέγµα της εποχής. Στο δυναµικό πλέγµα της 

οικουµένης ανήκει και η µαντική εµπειρία του Θεσσαλού ‒η προπαρασκευαστική κάθαρ-

ση, η επίκληση του Ασκληπιού µε τα µαγικά του ονόµατα και οι επιµέρους λεπτοµέρειες 

της επιφάνειας του θεού‒, καθώς διαµορφώνεται ως σύνολο τόσο από µια επίδραση της 

Αιγύπτου όσο και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Είναι µια ειδικότερη µελέτη των λεκανο-

µαντικών πρακτικών των δηµωδών αιγυπτιακών και των ελληνικών µαγικών παπύρων ε-

κείνη που θα δείξει την άµεση σχέση της µύησης του Θεσσαλού µε την ελληνο-αιγυπτιακή 

µαγεία, αναδεικνύοντας, παράλληλα, και τους σκοπούς του συγγραφέα της επιστολής. 

Στο τέλος της διατριβής παρέχονται δύο επίµετρα. Στο πρώτο καταγράφεται το πρωτό-

τυπο ελληνικό κείµενο της επιστολής του κώδικα Matritensis Bibl. Nat. 4631 [φύλ. 75-7v]. 

Στο δεύτερο επίµετρο παρατίθενται σχηµατικά οι ζωδιακές και πλανητικές αντιστοιχίες µε 

βότανα και τις θεραπείες τους, όπως αυτές γίνονται γνωστές από το κύριο µέρος του Περὶ 

ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, ενώ επιχειρείται και µια σηµειωτική ανάγνωση της ζωδιακής 

και πλανητικής φαρµακοποιίας και οι πιθανές επιδράσεις που δέχτηκαν οι άγνωστοι συ-

ντάκτες των δύο ερµητικών ενοτήτων από διάφορα αστρολογικά και φαρµακευτικά έργα 

της εποχής. 

Κλείνοντας την εισαγωγή, θεωρώ απαραίτητη τη διατύπωση ορισµένων διευκρινήσε-

ων. Καταχρηστικά σε διάφορα σηµεία της διατριβής το Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 

λαµβάνεται ως ενιαίο έργο, καθώς, όπως θα δούµε, οι δύο επιµέρους αστρολογικές ενότη-

τες του έργου γράφηκαν από διαφορετικά πρόσωπα. Η ενοποίησή τους ακολουθείται όπου 

εννοείται η οµοιογένεια του υλικού. Επιπλέον, για το σύνολο των δύο ενοτήτων φαρµακο-

ποιίας καταφεύγω καταχρηστικά στον τίτλο Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως και αυτό 

διότι µε τον παραπάνω τίτλο δηλώνεται στα µεσαιωνικά χειρόγραφα µόνο η πρώτη ερµητι-

κή ενότητα ζωδιακής φαρµακοποιίας. Επίσης, από προσωπική γλωσσική ιδιοτυπία διατηρώ 

µια ιδιάζουσα µορφή στην καταγραφή ορισµένων ονοµάτων (λ.χ. του Σάραπι αντί του Σα-

ράπιδος), ενώ σε άλλες περιπτώσεις ακολουθώ τους γραµµατικούς κανόνες της ελληνικής 

γλώσσας (λ.χ. της Ίσιδας, της Βουβάστεως). Οι µεταφράσεις των αρχαίων ελληνικών και 

λατινικών κειµένων που εµφανίζονται στη διατριβή είναι δικές µου. Όπου χρησιµοποιείται 

µετάφραση στη νέα ελληνική γλώσσα από άλλον συγγραφέα, αυτή αναφέρεται. Τα κείµενα 

των παπύρων και των επιγραφών βασίζονται τόσο στις πρωτότυπες εκδόσεις τους, όπως 

αυτές παρατίθενται στις συντοµογραφίες και τη βιβλιογραφία, όσο και στα data base cor-

pora του http://papyri.info/search και του The Packard Humanities Institute (Cornell Uni-
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versity - Ohio State University - Project History). Για τις πηγές που είναι γραµµένες στην 

ιερογλυφική και δηµώδη αιγυπτιακή γραφή χρησιµοποιούνται αγγλικές µεταφράσεις σύµ-

φωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία.  
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ΤΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΤΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΥ   

να από τα πιο πολύτιµα κείµενα για µια κατανόηση της θρησκευτικής ζωής της 

Ύστερης Αρχαιότητας είναι η αυτοβιογραφία του δεύτερου αιώνα του Θεσσα-

λού, του µάγου’ γράφει ο Jonathan Z. Smith.1 Η ιστορία του Θεσσαλού θα µπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως η επιτοµή των θρησκευτικών µετασχηµατισµών και του πνεύµατος της 

νέας εποχής. Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται µια σύντοµη κοινωνική και πολιτισµική επι-

σκόπηση της Αιγύπτου των πρώιµων ρωµαϊκών χρόνων, µε σκοπό να σκιαγραφηθούν οι 

κοινοί κώδικες επικοινωνίας, το νοηµατικό και πολιτισµικό πλέγµα τόσο του δηµιουργού 

της επιστολής όσο και του κοινού του.  

1. Το νέο κοινωνικό πλέγµα 

Με τις κατακτήσεις του Αλέξανδρου (332-323 π.Χ.) και τη δηµιουργία των ελληνιστικών 

κρατιδίων των διαδόχων δηµιουργήθηκε µια τεράστια οικουµένη και επιτελέστηκε ένας 

κοινωνικός µετασχηµατισµός πέρα από κάθε προηγούµενο.2 Την πόλη-κράτος και την α-

γροτική περιφέρεια του κλασικού κόσµου αντικατέστησαν τα ελληνιστικά βασίλεια, διοι-

κητικές επικράτειες αποτελούµενες από πολλές πόλεις υπό την επικυριαρχία ενός µονάρχη. 
                                                           
1  J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 172: One of the most precious texts for an under-

standing of the religious life of Late Antiquity is the second century autobiography of Thessalos, the magi-
cian. 

2  Για τα γενικά χαρακτηριστικά της ελληνιστικής/ ελληνορωµαϊκής εποχής και την περιπλάνηση βλ. H. Jo-
nas, The Gnostic Religion: The Message of the Alien God and the Beginnings of Christianity (Boston, 
21963), σελ. 3-27· G. Filoramo, A History of Gnosticism (µτφρ. A. Alcock) (Cambridge MA- Oxford, 
1990), σελ. 20-37· L. H. Martin, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής (µτφρ. ∆. Ξυγαλατάς) (Θεσσαλο-
νίκη, 2004), σελ. 85-106, 124-5, 137-8· του ίδιου, ‘The anti-individualistic ideology of Hellenistic cul-
ture’, Numen 41.2 (1994), 117-40, ιδιαίτ. 127· R. Turcan, The Cults of the Roman Empire (µτφρ. A. 
Nevill) (Malden MA- Oxford, 1996), σελ. 1-27, ιδιαίτ. σελ. 15-8· Π. Παχής, ‘Η έννοια της περιπλάνησης 
κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων’, ΕΕΘΣΤΘ (νέα σειρά) 12 (2002), 273-323· του ίδιου, Ίσις 
Καρποτόκος, ό.π., σελ. 27-68· του ίδιου, ‘Προλεγόµενα στη µελέτη των θρησκειών της ελληνιστικής επο-
χής’, εισαγωγικό σηµείωµα στο L. H. Martin, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 11-73· 
του ίδιου, ‘Hominibus vagis vitam: The wandering of Homo Hellenisticus in an age of transformation’ στο 
W. Braun- R. T. McCutcheon (επιµ.), Introducing Religion: Essays in Honor of Jonathan Z. Smith (Lon-
don- Oakville, 2008), σελ. 388-405· του ίδιου, Οι Ανατολικές Λατρείες της Ελληνορωµαϊκής Εποχής, ό.π., 
σελ. 115-205. 

‘Έ 
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Την εισβολή του Μακεδόνα στρατηλάτη στην Αίγυπτο (332 π.Χ.) διαδέχτηκε η εγκαθίδρυ-

ση της δυναστείας των Πτολεµαίων, η οποία επρόκειτο να παραµείνει στην εξουσία έως 

τον θάνατο της Κλεοπάτρας της Ζ΄ (51-30 π.Χ.), της τελευταίας βασίλισσας της δυναστεί-

ας. Το 30 π.Χ. η χώρα πέρασε υπό ρωµαϊκή κατοχή, στα χέρια του Οκταβιανού Αυγούστου 

(30 π.Χ. – 14 µ.Χ.), και µετατράπηκε σε µια ακόµα δυναστευόµενη επαρχία της τεράστιας 

ρωµαϊκής αυτοκρατορίας έως τον τέταρτο αιώνα µ.Χ., όταν αναδύθηκε στο προσκήνιο η 

νέα βυζαντινή αυτοκρατορία. Το άνοιγµα των συνόρων, που επέφεραν οι ιστορικές αλλα-

γές των ελληνιστικών χρόνων, οδήγησε στη µεταµόρφωση του κλειστού ελληνοκεντρικού 

συστήµατος της πόλης-κράτους, µε την πολιτική αυτονοµία και την υλική του αυτάρκεια, 

σε µια ανοιχτή κοσµοπολίτικη κοινωνία. Η Ρωµαϊκή Ειρήνη (Pax Romana) αντικατέστησε 

την πολυµορφία των ελληνιστικών κρατιδίων µε τη δηµιουργία µιας ενιαίας και παγκόσµι-

ας αυτοκρατορίας, διαµορφώνοντας νέα δεδοµένα και ενισχύοντας τους προϋπάρχοντες 

µετασχηµατισµούς της ελληνιστικής κοινωνίας.  

Οι µετασχηµατισµοί αυτοί οδήγησαν στη διεύρυνση των στενών γεωγραφικών συνό-

ρων, στη συνεχή µετακίνηση απολίδων πολιτών και στην ανάµειξη πληθυσµών, µέσα σε 

µια νέα διαµορφούµενη οικουµένη. Οι αλλαγές της κοινωνίας συνίσταντο στη µετατροπή 

του κεντροµόλου, στατικού και κλειστού χαρακτήρα της κλασικής περιόδου, µε την πόλη 

να αποτελεί το κέντρο, σε µια φυγόκεντρο τάση µακριά από το αρχαϊκό κέντρο προς µια 

ανοιχτή και δυναµική (και κατ’ ελπίδα) ουτοπική κοινωνία.3 Η διευκόλυνση της επικοινω-

νίας ανάµεσα στις διάφορες περιοχές υπήρξε καθοριστική για την περιπλάνηση, τη δια-

σπορά και τη συνεχή µετακίνηση σε µια κοινωνία όπου ο Homo politicus των κλασικών 

χρόνων µετασχηµατίζεται στον Homo economicus των νέων χρόνων.4 Τα πολυάριθµα αι-

γυπτιακά χωριά της Κάτω και Άνω Αιγύπτου ή ακόµη και οι µητροπόλεις των αιγυπτιακών 

νοµών, όπως του Φαγιούµ ή της Θηβαΐδας, έχασαν τον ρόλο τους ως αυτοδύναµες οντότη-

τες και έγιναν δευτερεύοντα δοµικά στοιχεία ενός πολύ ευρύτερου πολιτικού και οικονοµι-

κού συστήµατος. Το κέντρο λήψης των αποφάσεων περιορίστηκε λειτουργικά µε τον κα-

θορισµό του κέντρου και της περιφέρειας, µε το κέντρο να αποτελεί η Αλεξάνδρεια, η έδρα 

του Ρωµαίου διοικητή της Αιγύπτου, και κατ’ επέκταση η Ρώµη.  

                                                           
3  J. Z. Smith, ‘Towards interpreting demonic powers in Hellenistic and Roman antiquity’, ANRW II 16.1 

(1978), σελ. 425-39· του ίδιου, ‘Preface’ στου ίδιου, Map is Not Territory, ό.π., σελ. xii-xv· του ίδιου, 
‘The wobbling pivot’ στου ίδιου, Map is Not Territory, ό.π., σελ. 100-3· του ίδιου, ‘The influence of sym-
bols upon social change: A place on which to stand’ στου ίδιου, Map is Not Territory, ό.π., σελ. 130-42, 
ιδιαίτ. σελ. 131-2· του ίδιου, ‘Birth upside down or right side up?’ στου ίδιου, Map is Not Territory, ό.π., 
σελ. 147-51, 160-6, 169-71· του ίδιου, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 186-9. 

4  M. Rostovtzeff, The Social and Economic History of the Hellenistic World (Oxford, 1941), τόµ. 1, σελ. 
421-2. Για σχετική βιβλιογραφία βλ. Π. Παχής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 90· του ίδιου, Οι Ανατολικές 
Λατρείες της Ελληνορωµαϊκής Εποχής, ό.π., σελ. 125. 
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Κάθε καινοτοµία, εντούτοις, δεν θα πρέπει να λαµβάνεται ως το καταλυτικό συστατικό 

για την ερµηνεία των πολιτισµών, από τη στιγµή που παραδοσιακά συστήµατα εξακολου-

θούσαν να υφίστανται δυναµικά και στη νέα εποχή, όπως το πρότυπο της πόλης-κράτους, 

το οποίο συνεχίζει τη δυναµική του παρουσία και στους ελληνιστικούς και ελληνορωµαϊ-

κούς χρόνους, παρά τους όποιους µετασχηµατισµούς.5 Επιπλέον, ο ατοµικισµός, που θεω-

ρήθηκε ως το κατεξοχήν διακριτικό γνώρισµα της ύστερης περιόδου από την έρευνα πα-

λαιότερων δεκαετιών, όχι µόνο εντοπίζεται ήδη από την κλασική εποχή, αλλά σήµερα παύ-

ει να αποτελεί το κυρίαρχο πρίσµα ανάγνωσης του νέου κοινωνικού πλέγµατος.6 

Το άνοιγµα των συνόρων και η περιπλάνηση οδήγησε στη γνωριµία των Ελλήνων και 

Ρωµαίων µε την Αίγυπτο, µια γνωριµία που είχε αρχίσει ήδη πολύ νωρίτερα, µέσα από τις 

αφηγήσεις του Οµήρου (8ος αι. π.Χ.), του Ηρόδοτου (c. 484-425 π.Χ.) και του Πλάτωνα (c. 

424/423 – 348/347 π.Χ.). Αργότερα, έργα που γράφηκαν στην ελληνική γλώσσα από Αιγύ-

πτιους ιερείς, όπως τον Μανέθωνα (3ος αι. π.Χ.) και τον Χαιρήµονα (1ος αι. µ.Χ.), έδωσαν 

νέα τροπή στη γνωριµία αυτήν. Ο ∆ιόδωρος ο Σικελιώτης στο πολύτοµο έργο του Βιβλιο-

θήκη ἱστορικὴ (c. 80-20 π.Χ.) και ο Στράβωνας στα Γεωγραφικὰ του (c. 64/63 π.Χ. – 21+ 

µ.Χ.) αφιερώνουν ολόκληρα βιβλία για την Αίγυπτο, ενώ ο ιερέας των ∆ελφών Πλούταρ-

χος (c. 46-120 µ.Χ.), βασισµένος στον Μανέθωνα, γράφει για τον αιγυπτιακό µύθο της Ίσι-

δας και του Όσιρι (Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος). Στα παραπάνω µπορούν να προστεθούν και 

άλλες ανάλογες πραγµατείες, όπως το De situ et sacris Aegyptiorum του Σενέκα (c. 4 π.Χ. 

– 65 µ.Χ.) και τα Ἱερογλυφικὰ του Ωραπόλλωνα (5ος αι. µ.Χ.).  

Το πολιτισµικό πλέγµα της εποχής, διαµορφούµενο από την άρση των γλωσσικών ε-

µποδίων µε την επικράτηση της ελληνικής γλώσσας,7 συντέλεσε στη διαπολιτισµική µετα-

φορά ιδεών, λατρειών, τρόπων ζωής, πολιτισµού εν γένει, ο οποίος µπορεί να µην διατηρή-

θηκε αλώβητος, όµως µετασχηµατίστηκε, συγχρωτίστηκε και σταθεροποιήθηκε σε ένα σύ-

                                                           
5  Βλ. σχετικά Ph. A. Harland, ‘The declining Polis? Religious rivalries in ancient civic context’ στο L. E. 

Vaage (επιµ.), Religious Rivalries in the Early Roman Empire and the Rise of Christianity (Studies in 
Christianity and Judaism 18) (Waterloo, Ontario, 2006), σελ. 21-49. Πρβ. το ζήτηµα της παράδοσης και 
νεωτερικότητας στην ελληνιστική Αθήνα στο J. D. Mikalson, Religion in Hellenistic Athens (Hellenistic 
Culture and Society 29) (Berkeley- Los Angeles- London, 1998), ιδιαίτ. το σχόλιο στη σελ. 315. 

6  Βλ. L. H. Martin, ‘The anti-individualistic ideology of Hellenistic culture’, ό.π., 117-40· Ph. A. Harland, 
‘The declining Polis?’, ό.π., σελ. 30, 33-4. 

7  Η διάδοση του ελληνικού πολιτισµού υπήρξε ένα από τα καταλυτικά γνωρίσµατα της περιόδου, µε απο-
κορύφωµα την περίοδο της ∆εύτερης Σοφιστικής, τον δεύτερο αιώνα µ.Χ., όταν η χρήση της ελληνικής 
γλώσσας γνώρισε ιδιαίτερη άνθιση σε σχέση µε την ύφεση των προηγούµενων αιώνων. Για τη ∆εύτερη 
Σοφιστική βλ. Ἀχιλλέως Ἀλεξανδρέως Τατίου Λευκίππη καὶ Κλειτοφῶν: Εισαγωγή, Μετάφραση, Σχόλια Γ. 
Γιατροµανωλάκη (Αθήνα, 1990), και επίσης T. Hägg, Το Αρχαίο Μυθιστόρηµα, ό.π., σελ. 133-9· Π. Πα-
χής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 29, 350· L. Pernot, ‘La Seconde Sophistique et l’antiquité tardive’, 
Classica, Belo Horizonte 19.1 (2006), 30-44· L. Kim, ‘The literary heritage as language: Atticism and the 
Second Sophistic’ στο E. J. Bakker (επιµ.), A Companion to the Ancient Greek Language (Malden MA- 
Oxford, 2010), σελ. 468-82. 
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στηµα δυναµικής ώσµωσης (συγκρητισµός).8 Το συστηµικό αυτό πλέγµα είναι ένα δυναµι-

κό σχήµα που µπορεί να πάρει διάφορες µορφές, από την απλή συνύπαρξη µέχρι τη δια-

µόρφωση νέων πολιτισµικών υβριδικών µορφών. Με τον όρο υβριδικός, όπως τον χρησι-

µοποιώ εδώ, δεν εννοώ µια αφηρηµένη µεικτή µορφή, αλλά µια τόσο στενή συνύπαρξη, 

έτσι ώστε τα επιµέρους δοµικά σύνολα που τον σχηµατοποιούν είναι δύσκολο να εντοπι-

στούν.9 Έτσι, στην Αίγυπτο των νέων χρόνων είχε επιτελεστεί σε µεγάλο βαθµό µια εθνική 

συγχώνευση µε θρησκευτικές προεκτάσεις. Μέλη ενός Γυµνασίου, του κέντρου του ελλη-

νικού πνεύµατος και συµβόλου του ελληνιστικού πολιτισµού, ανόρθωσαν το 98 π.Χ. στο 

Φαγιούµ µια στήλη αφιερωµένη σε έναν Αιγύπτιο θεό, τον Σόµπεκ.10 Στις αρχές του τρίτου 

αιώνα µ.Χ. η λέξη πανήγυρις, εορτή κατεξοχήν του ελληνισµού και της ελληνιστικής κουλ-

τούρας των Γυµνασίων, θα καθόριζε τον εορτασµό της νίκης κατά της εξέγερσης των Ιου-

δαίων (116-117 µ.Χ.) µε την αφοµοίωση γηγενών αιγυπτιακών στοιχείων, στην προκειµένη 

περίπτωση του προτύπου της νίκης ενάντια σε µιασµένους ξένους, ενώ µια επιστολή του 

424 µ.Χ. δείχνει ότι µε τη λέξη πανήγυρις ορίζονταν και εορτασµοί του Νείλου, καταδει-

κνύοντας την έλλειψη µιας διάκρισης ανάµεσα σε αιγυπτιακές εορτές και στα βασισµένα 

στο Γυµνάσιο θεάµατα.11 

                                                           
8  Η θεωρία του συγκρητισµού είναι γνωστή και ως υβριδισµός. Βλ. σχετικά  D. Chidester, ‘Αποικιοκρατία’, 

ό.π., σελ. 669-71. Για τον συγκρητισµό ως µέθοδο βλ. J. Z. Smith, ‘Wisdom and apocalyptic’ στου ίδιου, 
Map is Not Territory, ό.π., σελ. 86-7· C. Colpe, ‘Syncretism’ στο M. Eliade (επιµ.), The Encyclopedia of 
Religion 14 (1987), σελ. 218-27· L. H. Martin, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 97-100· 
P. Pakkanen, Interpreting Early Hellenistic Religion: A Study Based on the Mystery Cult of Demeter and 
the Cult of Isis (Papers and Monographs of the Finnish Institute at Athens III) (Helsinki, 1996), σελ. 85-
100· Π. Παχής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 361-81· C. E. Barrett, Egyptianizing Figurines from Delos: A 
Study in Hellenistic Religion (Columbia Studies in the Classical Tradition 36) (Leiden- Boston, 2011), 
σελ. 31-5. 

9  Βλ. τις µελέτες για τον υλικό πολιτισµό της Αιγύπτου των ύστερων χρόνων: F. G. Naerebout, ‘The temple 
at Ras el-Soda. Is it an Isis temple? Is it Greek, Roman, Egyptian, or neither? And so what?’ στο L. Bri-
cault- M. J. Versluys- P. G. P. Meyboom (επιµ.), Nile into Tiber: Egypt in the Roman World (Proceedings 
of the IIIrd International Conference of Isis Studies, Faculty of Archaeology, Leiden University, May 11-
14 2005) (RGRW 159) (Leiden- Boston, 2007), σελ. 506-54· του ίδιου, ‘How do you want your goddess? 
From the Galjub hoard to a general vision on religious choice in Hellenistic and Roman Egypt’ στο L. Bri-
cault- M. J. Versluys (επιµ.), Isis on the Nile: Egyptian Gods in Hellenistic and Roman Egypt (Proceed-
ings of the IVth International Conference of Isis Studies, Liège, November 27-29 2008) (RGRW 171) 
(Leiden- Boston, 2010), σελ. 55-73· E. A. Peters, ‘Issues of identity in Augustan art from Roman Egypt’ 
(Paper presented at The 63rd Annual Meeting of the American Research Center in Egypt, Providence RI, 
April 27 2012), ηλεκτρονική διεύθυνση: www.allacademic.com/meta/p561797_index.html (πρόσβαση 
11.12.2012). 

10  IFayoum 200. Βλ. R. K. Ritner, ‘Implicit models of cross-cultural interaction: A question of noses, soap, 
and prejudice’ στο J. H. Johnson (επιµ), Life in a Multi-Cultural Society: Egypt from Cambyses to Con-
stantine and Beyond (SAOC 51) (Chicago, 1992), σελ. 284· C. A. La'da, ‘Encounters with ancient Egypt: 
The Hellenistic Greek experience’ στο R. Matthews- C. Roemer (επιµ.), Ancient Perspectives on Egypt 
(London, 2003), σελ. 168. 

11  P.Oxy 705 = CPJ 450, ιδιαίτ. στ. 2.31-5· P.Oxy 3148. Βλ. και D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, 
ό.π., σελ. 59. Για τις εορτές στην ελληνιστική και ρωµαϊκή Αίγυπτο βλ. Fr. Perpillou-Thomas, Fêtes 
d’Égypte ptolémaïque et romaine d’après la documentation papyrologique grecque (Studia Hellenistica 
31) (Louvain, 1993). 
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Μια τέτοια διαδικασία πολιτισµικής διαµόρφωσης είναι εναργής στους ελληνικούς και 

δηµώδεις αιγυπτιακούς µαγικούς παπύρους του ιερατείου, στα µοναδικά, δηλαδή, κείµενα 

της εποχής που αµφιταλαντεύονται µε τόσο άµεσο τρόπο ανάµεσα στο φαραωνικό παρελ-

θόν και τους νέους χρόνους.12 Ο οικουµενικός χαρακτήρας των µαγικών αυτών συλλογών 

και µια συνδυασµένη µελέτη της ελληνικής, αιγυπτιακής και σηµιτικής θρησκείας, παρά 

µια µονοµερής επικέντρωση στην Αίγυπτο και τη φαραωνική µαγεία (ḥk), είναι το ζητού-

µενο.13 Ο Fritz Graf γράφει για τη διαπολιτισµικότητα αυτών των κειµένων:  

Και όµως, οι ίδιες ακριβώς τελετουργίες απαντούν και εκτός Αιγύπτου, όπως φανερώνουν 

οι κατάδεσµοι στο όνοµα του αιγυπτιακού θεού Σηθ (ή στο όνοµα του ελληνικού αντί-

στοιχου θεού Τυφώνα) που έχουν βρεθεί στη Ρώµη, στην Αθήνα και άλλες περιοχές: στο 

σηµείο αυτό αιγυπτιακές αντιλήψεις και δοξασίες άσκησαν επίδραση στον ελληνορωµαϊ-

κό πολιτισµό και εκτός Αιγύπτου. Αλλά και αντιστρόφως, µπορούµε να διαπιστώσουµε 

                                                           
12  Οι ελληνικοί µαγικοί πάπυροι εκδόθηκαν και µεταφράστηκαν στη γερµανική γλώσσα από τον K. von 

Preisendanz, Papyri Graecae Magicae: Die griechischen Zauberpapyri , 2 τόµ. (Leipzig- Berlin, 1928, 
1931), ενώ ακολούθησε και µια δεύτερη αναθεωρηµένη έκδοση από τον A. Henrichs (Stuttgart, 1973-4). 
Για τις εκδόσεις των δηµωδών µαγικών παπύρων βλ. F. L. Griffith- H. Thompson, The Demotic Magical 
Papyrus of London and Leiden, 3 τόµ. (London, 1904-9)· H. I. Bell- A. D. Nock- H. Thompson, Magical 
Texts from a Bilingual Papyrus in the British Museum (Proceedings of the British Academy 17) (London, 
1931)· J. H. Johnson, ‘The Demotic magical spells of Leiden I 384’, OMRO 56 (1975), 29-64· της ίδιας, 
‘Louvre E3229: A Demotic magical text’, Enchoria 7 (1977), 55-102. Μια µεταφρασµένη έκδοση των ελ-
ληνικών και δηµωδών µαγικών παπύρων στην αγγλική γλώσσα έγινε υπό την επίβλεψη του H. D. Betz 
στο The Greek Magical Papyri in Translation, Including the Demotic Spells (Chicago- London, 1986). Για 
συµπληρωµατικά κείµενα βλ. SM. Για βιβλιογραφία του θέµατος βλ. W. M. Brashear, ‘The Greek magical 
papyri: An introduction and survey; Annotated bibliography (1928-1994)’, ANRW II 18.5 (1995), σελ. 
3380-684. Η πλειονότητα των παπύρων αυτών χρονολογείται ανάµεσα στον δεύτερο και πέµπτο αιώνα 
µ.Χ., ωστόσο οι πρακτικές που περιγράφουν είναι παλαιότερες και διαµορφώθηκαν από τα ύστερα ελλη-
νιστικά χρόνια. Για τη χρονολόγηση των µαγικών παπύρων βλ. και σελ. 177-8. 

13  Βλ. H. D. Betz, ‘Introduction to the Greek magical papyri’ στου ίδιου (επιµ.), The Greek Magical Papyri 
in Translation, ό.π., σελ. xlv-xlvii·  Ch. A. Faraone, Ancient Greek Love Magic (Cambridge MA- London, 
1999), σελ. 32-6, 42, υποσ. 5. Για παράδειγµα, ο Ch. A. Faraone (‘The ethnic origins of a Roman-era phil-
trokatadesmos [PGM IV 296-434]’ στο P. Mirecki- M. Meyer [επιµ.], Magic and Ritual in the Ancient 
World [RGRW 141] [Leiden- Boston- Köln, 2002], σελ. 319-43, ιδιαίτ. σελ. 321-43· του ίδιου, Ancient 
Greek Love Magic, ό.π., σελ. 34-5) διαφωνεί µε τον R. K. Ritner (The Mechanics of Ancient Egyptian 
Magical Practice, ό.π., σελ. 113-90) ότι ο φιλτροκατάδεσµος του PGM 4.296-434 προέρχεται από την αι-
γυπτιακή παράδοση, καθώς αυτός συνιστά ένα αµάλγαµα δύο ξεχωριστών ελληνικών και σηµιτικών πρα-
κτικών, οι οποίες εισήλθαν στη ρωµαϊκή Αίγυπτο, παραλαµβάνοντας αιγυπτιακά στοιχεία. Βλ. και J. Die-
leman, Priests, Tongues, and Rites: The London-Leiden Magical Manuscripts and Translation in Egyptian 
Ritual (100-300 CE) (RGRW 153) (Leiden- Boston, 2005), σελ. 19-20. Οι θέσεις του Faraone για την 
προέλευση των πρακτικών των µαγικών παπύρων µε στόχο την απόκτηση ‘χάριτος’ (χαριτήσια) από την 
Ανατολή (και όχι από την Αίγυπτο) έγιναν αντικείµενο κριτικής από τον J. F. Quack, ‘From ritual to mag-
ic: Ancient Egyptian precursors of the charitesion and their social setting’ στο G. Bohak- Y. Harari- Sh. 
Shaked (επιµ.), Continuity and Innovation in the Magical Tradition (Jerusalem Studies in Religion and 
Culture 15) (Leiden- Boston, 2011), σελ. 43-84.  
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την ύπαρξη και την επίδραση ελληνικών στοιχείων […] στα µαγικά κείµενα απαντούν ε-

βραϊκά, ασσυριακά, βαβυλωνιακά, ακόµη και σουµεριακά στοιχεία.14 

Η χρήση των επτά φωνηέντων, των παλίνδροµων και των µαγικών λέξεων (voces magicae) 

στους δηµώδεις παπύρους δείχνει την επίδραση της ελληνιστικής οικουµένης στην αιγυ-

πτιακή µαγεία. Μερικές φορές, οι µαγικές λέξεις έχουν αιγυπτιακή προέλευση, άλλες φο-

ρές, όµως, προέρχονται από άλλους πολιτισµούς. Το γεγονός αυτό δείχνει τον µετασχηµα-

τισµό και την καινοτοµία της αιγυπτιακής µαγείας κάτω από το φως µιας διακειµενικής µε-

ταφοράς στοιχείων, καταδεικνύοντας ότι η επικέντρωση στον αιγυπτιακό ναό δεν επαρκεί 

για τη µελέτη των δηµωδών παπύρων.15 Υπάρχουν διαφορές στα κείµενα της φαραωνικής 

και ελληνο-αιγυπτιακής µαγείας, µε τα αντίστοιχα δηµώδη να τοποθετούνται στη µέση και 

πιο κοντά στα ελληνόφωνα. Η πολιτισµική συνέχεια είναι υπαρκτή, ωστόσο η µαγεία της 

Αιγύπτου της ύστερης αρχαιότητας µπορεί να ιδωθεί µε όρους µετάφρασης και ερµηνείας 

των εγχώριων υλικών, στα οποία προστίθενται και οι καινοτόµες εισδοχές της αλχηµείας 

και της αστρολογίας.16 

Ανακεφαλαιώνοντας, µπορούµε να συµπεράνουµε ότι το πλέγµα της νέας κοινωνίας 

επιβάλλει την αποφυγή µιας απόλυτης πολιτισµικής διάκρισης των εθνοτήτων της ελληνο-

ρωµαϊκής Αιγύπτου. Η µελέτη της δηµώδους και ελληνόφωνης αιγυπτιακής γραµµατείας 

και των τελετουργικών πρακτικών της χώρας του Νείλου θα πρέπει να κινείται στον ενδιά-

µεσο χώρο των διαπολιτισµικών µετασχηµατισµών και των αµοιβαίων συναλλαγών κάτω 

από τα νέα δεδοµένα της εποχής, µια θέση που υποστηρίχθηκε µε επιτυχία για τον Ερµητι-

                                                           
14  F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα: Πλησιάζοντας τους Θεούς και Βλάπτοντας τους Αν-

θρώπους (µτφρ. Γ. Μυλωνόπουλος) (Ηράκλειο, 2004), σελ. 6-7. Για τα ξένα στοιχεία στους ελληνικούς 
µαγικούς παπύρους βλ. W. M. Brashear, ‘The Greek magical papyri’, ό.π., σελ. 3422-9. Πρβ. τη θέση του 
R. K. Ritner (‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 3362): In neither case is 
Egyptian religion seeking ‘legitimization’ for itself by foreign borrowings. The Greek, Hebrew, Mesopo-
tamian, and Nubian mythic elements were adopted as ritually valuable. 

15  J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 63-80. 
16  Βλ. σχετικά G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 141-4. Ο G. Fowden (ό.π., σελ. 144-53) ακολουθεί 

τη θέση αυτήν και για την προέλευση του φιλοσοφικού Ερµητισµού, αναλύοντας τη σχέση του µε τις αι-
γυπτιακές Οδηγίες, κείµενα µε ηθικές/ κοινωνικές νουθεσίες, προερχόµενα από το Αρχαίο Βασίλειο (c. 
2670-2168 π.Χ.), αλλά µε συνεχή παρουσία και στη ρωµαϊκή εποχή. Ο Fowden κρίνει την προσπάθεια 
του J.-P. Mahé (Hermès en Haute-Égypte. Τόµ. II: Le Fragment du ‘Discours Parfait’ et les ‘Définitions’ 
hermétiques arméniennes [NH VI, 8.8a] [Bibliothèque Copte de Nag Hammadi. Textes 7] [Québec, 1982], 
σελ. 278-308) να εντοπίσει µια συνέχεια ανάµεσα στα ερµητικά κείµενα και στις Οδηγίες ως ανεπιτυχή. 
Οι οµοιότητες που παρουσιάζονται αναδεικνύουν ένα κοινό γεωγραφικό και ‒για τις νεότερες Οδηγίες‒ 
χρονολογικό περιβάλλον, αλλά τίποτε περισσότερο. Σύµφωνα µε τον Fowden (Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., 
σελ. 150-3), η θέση του Mahé έρχεται ως αντίδραση στην αντίστοιχη τοποθέτηση του A.-J. Festugière (La 
Révélation, ό.π., σελ. 85-7) για την ελαχιστοποίηση των αιγυπτιακών στοιχείων στον Ερµητισµό. Ο Mahé 
και ο Festugière ακολουθούν και οι δύο ακραίες θέσεις, διότι η εποχή του φιλοσοφικού Ερµητισµού συν-
θέτει ένα συστηµικό συγκρητιστικό πλαίσιο, του οποίου τα στοιχεία δεν µπορούν να διαχωριστούν. Ο 
Mahé απάντησε στην κριτική µε το άρθρο ‘Preliminary remarks on the Demotic "Book of Thoth" and the 
Greek Hermetica’, VChr 50.4 (1996), 353-63, ιδιαίτ. 359 [για την κριτική στον Fowden]. 
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σµό από τον Garth Fowden, ως ένα κίνηµα διερµηνείας και εννοιολογικού µετασχηµατι-

σµού παλαιότερων πεποιθήσεων.17 Πρόκειται για τον χώρο του θρησκευτικού συγκρητι-

σµού, όπου τα αιγυπτιακά, τα ελληνικά ή άλλα ξένα στοιχεία περιπλέκονται γύρω από ένα 

σύστηµα δυναµικής συνύπαρξης. Ένα κείµενο γραµµένο στη δηµώδη αιγυπτιακή γραφή 

δεν είναι περισσότερο αιγυπτιακό από ένα κείµενο της λεγόµενης ελληνο-αιγυπτιακής 

γραµµατείας, όπως είναι τα ερµητικά κείµενα, οι Χρησµοί του Αστράµψυχου ή οι αλχηµικές 

πραγµατείες. Ο εθνικισµός διαχωρίζεται από τον πολιτισµό, ένας διαχωρισµός που µας επι-

τρέπει να µιλήσουµε για έναν εξελληνισµό και ανατολισµό ως µια υιοθέτηση στοιχείων 

των Ελλήνων από µη Έλληνες ή µια υιοθέτηση ξένων ανατολικών στοιχείων από Έλληνες, 

χωρίς οι αλλαγές αυτές να επιφέρουν και έναν µετασχηµατισµό της εθνικής ταυτότητας.18 

Μόνο µε µια τέτοια προσέγγιση είναι δυνατό να αναδειχθεί η παράδοση και η νεωτερικό-

τητα, αλλά και να µελετηθεί το πλαίσιο των συναλλαγών των διαφόρων πολιτισµών. 

2. Η Αίγυπτος ως ‘το άλλο και απαγορευµένο’ 

α. Οι αντιλήψεις της οικουµένης  

Η αντίληψη της ελληνορωµαϊκής εξουσίας για την Αίγυπτο αντλεί από την ετερόκλιτη 

σχέση ανάµεσα στο ‘εµείς’ και στο ‘οι άλλοι’, στο ‘οικείο’ και στο ‘ξένο’, στο ‘αποδεκτό’ 

και ‘απαγορευµένο’ ως µια µέθοδος αυτοπροσδιορισµού της ταυτότητάς της. Τα εννοιολο-

γικά αυτά δίπολα συνθέτουν ταξινοµικές κατηγορίες που, φυσικά, έχουν να µας πουν πε-

ρισσότερο για εκείνον (στην προκειµένη περίπτωση τη ρωµαϊκή εξουσία) που θέτει κάθε 

φορά τις κατηγορίες, παρά για το αντικείµενο της ταξινόµησης αυτό καθεαυτό (αιγυπτια-

κός πολιτισµός). Η αιγυπτιακή λατρεία αποτέλεσε για τη ρωµαϊκή εξουσία και την ανώτε-

ρη τάξη, ιδιαίτερα της εποχής της ∆ηµοκρατίας, µια απειλή για τον mos maiorum και πολ-

λές ήταν εκείνες οι φωνές που καταφέρθηκαν µε ιδιαίτερη απέχθεια εναντίον της.19 Η αντι-

παράθεση προς το ξένο οδήγησε στην ‘καταδίκη’ της αιγυπτιακής λατρείας ως δεισιδαιµο-

                                                           
17  G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π.  
18  K. Goudriaan, ‘Ethnical strategies in Graeco-Roman Egypt’ στο P. Bilde- T. Engberg-Pedersen- L. Han-

nestad- J. Zahle (επιµ.), Ethnicity in Hellenistic Egypt (SHC 3) (Aarhus, 1992), σελ. 95. Βλ. επίσης F. G. 
Naerebout, ‘The temple at Ras el-Soda’, ό.π., σελ. 543. 

19  Ο αυτοκράτορας Αύγουστος επέδειξε αρνητική διάθεση απέναντι στην αιγυπτιακή λατρεία. Βλ. Σουητώ-
νιος, Divus Augustus 93· ∆ίωνας Κάσσιος, Ῥωµαϊκαὶ ἱστορίαι 51.16.5. Πρβ., όµως, την αναφορά του Αµ-
µιανού Μαρκελλίνου (Res gestae 17.4.12) για τους δύο οβελίσκους της Ηλιούπολης της Αιγύπτου τους 
οποίους ο Αύγουστος πήρε µαζί του στη Ρώµη. Για την αρνητική στάση των Ρωµαίων απέναντι στην αι-
γυπτιακή λατρεία βλ. και Κικέρωνας, Tusculanae disputationes 5.78· του ίδιου, De re publica 3.14· Βιρ-
γίλιος, Aeneis 8.698-700· Προπέρτιος, Elegiae 3.11.27-60· Ιουβενάλιος, Satirae 15.1-92, 116-31· ∆ίωνας 
Κάσσιος, Ῥωµαϊκαὶ ἱστορίαι 42.34.1-2, 50.24.6. 



ΤΟ  ΠΟΛ ΙΤ ΙΣΜ ΙΚΟ  ΠΛΑΙΣ ΙΟ  ΤΗΣ  ΕΠ ΙΣ ΤΟΛΗΣ  ΤΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΥ   25                                                                           

 

νίας (superstitio) και ως τον αντίποδα της θρησκείας (religio), έχοντας στόχο την περιθω-

ριοποίησή της µε την τοποθέτησή της πάνω στον αρνητικό πόλο του οριζόντιου άξονα της 

δεισιδαιµονίας/ θρησκείας.20 Ο χαρακτηρισµός sacra publica για τις κρατικές ρωµαϊκές τε-

λετουργίες και sacra peregrina για τις ξένες θρησκευτικές λατρείες που άρχισαν να διεισ-

δύουν στη Ρώµη των νέων χρόνων δείχνει την πόλωση αυτή.21 

Σε µια τέτοια ταξινοµική κατηγορία ανήκει και η µαγεία. ‘Οι Μάγοι’, γράφει ο Ηρόδο-

τος, ‘διαφέρουν πολύ τόσο από τους υπόλοιπους ανθρώπους όσο και από τους ιερείς της 

Αιγύπτου’.22 Την επιθυµία του Ηρόδοτου να συσχετίσει αφηγηµατικά µια από τις έξι φυλές 

των Μήδων, τους Μάγους,23 µε τους ειδικούς της τελετουργίας της χώρας του Νείλου συ-

µπληρώνει και ο Αριστοτέλης (c. 384-322 π.Χ.), όταν θεωρεί την περσική φυλή αρχαιότε-

ρη από τους Αιγύπτιους.24 Στα δύο παραπάνω χωρία η ελληνική λέξη µάγος ταυτίζεται µε 

µία ιερατική φυλή των Περσών, µια ταύτιση που ερείδεται σε µια γλωσσολογική και ιστο-

ρική πραγµατικότητα. Στον ελλαδικό, όµως, χώρο του πέµπτου και τέταρτου αιώνα π.Χ. η 

λέξη αποσυνδέθηκε από το νοηµατικό ισοδύναµο του Πέρση ιερέα και τελετουργού για να 

αποκτήσει ένα άλλο νόηµα. Ενώ αρκετά έργα της κλασικής αρχαιότητας φαίνονται να α-

κολουθούν την παραπάνω γραµµή,25 άλλα σχετίζουν τη λέξη µαγεία και τα παράγωγά της 

µε θεωρούµενες κατώτερες τελετουργικές πρακτικές και λαµβάνουν ως φορείς της άτοµα 

που τοποθετούνται έξω από το σύστηµα σκέψης και οντολογικού αυτοπροσδιορισµού της 

πόλης-κράτους.26 Σε κάθε περίπτωση, η συνάντησή µας µε κείµενα της ∆ύσης που παρου-

σιάζουν τους Αιγύπτιους ιερείς ως µάγους θα πρέπει να περιµένει αρκετούς αιώνες ακόµα. 

Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν γνωρίσει έναν αυξανόµενο αριθµό µελετών που υπο-

στηρίζουν τη σχετικότητα µιας κατηγορηµατικής ταξινόµησης ανάµεσα στη θρησκεία και 

                                                           
20  Για τους όρους superstitio/ religio βλ. R. Gordon, ‘Superstitio, superstition and religious repression in the 

late Roman Republic and Principate (100 BCE - 300 CE)’, Past and Present 199 (suppl. 3) (2008), 72-94, 
και επίσης R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, ό.π., σελ. 10-2· F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορω-
µαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 58-9· M. Beard- J. North- S. Price, Religions of Rome, ό.π., τόµ. 1, σελ. 211-
44, ιδιαίτ. σελ. 215-9· D. Collins, Magic in the Ancient Greek World (Malden MA- Oxford, 2008), σελ. 
147, 156-9. 

21  Βλ. σχετικά Π. Παχής, ‘Sacra publica – sacra peregrina: Επίσηµη παραδοσιακή θρησκεία και ανατολικές 
λατρείες στη Ρώµη των ελληνορωµαϊκών χρόνων’, ΕΕΘΣΤΘ (νέα σειρά) 7 (1997), 223-51. 

22  Ηρόδοτος, Ἱστορίη 1.140.2: µάγοι δὲ κεχωρίδαται πολλὸν τῶν τε ἄλλων ἀνθρώπων καὶ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ 
ἱρέων. 

23  Ό.π., 1.101: ∆ηιόκης µέν νυν τὸ Μηδικὸν ἔθνος συνέστρεψε µοῦνον καὶ τούτου ἦρξε. ἔστι δὲ Μήδων τοσάδε 
γένεα, Βοῦσαι, Παρητακηνοί, Στρούχατες, Ἀριζαντοί, Βούδιοι, Μάγοι. 

24  Αριστοτέλης στον ∆ιογ. Λαέρτιο, Βίοι καὶ γνῶµαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιµησάντων 1.8 = J. Bidez- F. 
Cumont, Les Mages hellénisés: Zoroastre, Ostanès et Hystaspe d’après la tradition grecque (Paris, 
21973), απόσπ. B 2: Ἀριστοτέλης δ’  ἐν πρώτῳ Περὶ φιλοσοφίας καὶ πρεσβυτέρους εἶναι τῶν Αἰγυπτίων. 

25  Για παράδειγµα, βλ. Πλάτωνας, Ἀλκιβιάδης 1.122a = J. Bidez- F. Cumont, Les Mages hellénisés, ό.π., α-
πόσπ. B 10a = Απουλήιος, Apologia 25: ὧν ὁ µὲν µαγείαν τε διδάσκει τὴν Ζωροάστρου τοῦ Ὡροµάζου -ἔστι 
δὲ τοῦτο θεῶν θεραπεία. 

26  Βλ. J. N. Bremmer, ‘The birth of the term ‘magic’’, ZPE 126 (1999), 1-12. 
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τη µαγεία, καθώς η ίδια η θρησκεία (ως µια γενικευµένη κατηγορία) περιλαµβάνει µαγικά 

χαρακτηριστικά, ενώ θρησκευτικά γνωρίσµατα, όπως η χρήση ευχών ή η επίκληση θεοτή-

των του ολύµπιου πανθέου, εντοπίζονται και σε µαγικές τελετουργίες.27 Η απουσία ουσιο-

κρατικών διαφορών ανάµεσα στη θρησκεία και τη µαγεία είναι εµφανής και στην αιγυπτι-

ακή σκέψη,28 όπως φαίνεται, για παράδειγµα, σε ένα όστρακο του ιερέα Χορ του Σεβεννύ-

τη (2ος αι. π.Χ.), που γράφει:  

Προσέφυγα σε τέσσερις µάγους […] (αλλά) κανένας από αυτούς δεν εξέφρασε τη γνώµη 

του για το ζήτηµα που αφορά σε αυτά τα πράγµατα […] εκτός από τον µάγο του Ιµχοτέπ, 

τον υιό του Πτα, στον οποίο έκκληση γίνεται απ’ άκρη σ’ άκρη των δύο επικρατειών, ε-

ξαιτίας της µαγείας του.29 

Στη δεύτερη δηµώδη ιστορία του Σετνέ των ρωµαϊκών χρόνων η µαγεία δεν κρίνεται sui 

generis ως αρνητική ή θετική, αλλά ανάλογα µε την υποκειµενικότητα της χρήσης της.30 

Ακόµα και σε απόσπασµα της ερµητικής Κόρης κόσµου η µαγεία εξισώνεται µε τη φιλοσο-

φία και θεωρείται από κοινού µε την τελευταία ότι διατρέφει την ανθρώπινη ψυχή.31 

                                                           
27  Για µια θεωρία µεθόδου σχετικά µε τη σχέση µαγείας και θρησκείας βλ. C. R. Phillips III, ‘The sociology 

of religious knowledge in the Roman Empire to A.D. 284’, ANRW II 16.3 (1986), σελ. 2711-32· του ίδιου, 
‘Nullum crimen sine lege: Socioreligious sanctions on magic’ στο Ch. A. Faraone- D. Obbink (επιµ.), 
Magika Hiera: Ancient Greek Magic and Religion (Oxford- New York, 1991), σελ. 266-7· H. S. Versnel, 
‘Some reflections on the relationship magic-religion’, Numen 38.2 (1991), 177-97· J. Z. Smith, ‘Trading 
places’ στο M. Meyer- P. Mirecki (επιµ.), Ancient Magic and Ritual Power, ό.π., σελ. 13-20· F. Graf, Η 
Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 18, 20-1, 33, 40-2· R. Gordon, ‘Reporting the marvel-
lous: Private divination in the Greek magical papyri’ στο P. Schäfer- H. G. Kippenberg (επιµ.), Envision-
ing Magic: A Princeton Seminar and Symposium (SHR 75) (Leiden- New York- Köln, 1997), σελ. 65-7· 
M. Beard- J. North- S. Price, Religions of Rome, ό.π., τόµ. 1, σελ. 154-6· J. N. Bremmer, ‘The birth of the 
term ‘magic’’, ό.π., 9-12· D. Collins, Magic in the Ancient Greek World, ό.π., σελ. 24-6. Ο ίδιος ο Απου-
λήιος στην Apologia του µεταφράζει τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν εναντίον του για την άσκηση µα-
γείας σε φιλοσοφία και ιατρική, αντιστρέφοντας, µε τον τρόπο αυτόν, την πολεµική και την εννοιολογία 
της αντίθεσης θρησκείας/ µαγείας. Βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 75-
102· D. Collins, Magic in the Ancient Greek World, ό.π., σελ. 150-9. 

28  Για την αδυναµία ουσιοκρατικής διάκρισης ανάµεσα στην αιγυπτιακή λατρεία και µαγεία βλ. C. J. Bleek-
er, ‘Some characteristic features of the ancient Egyptian religion’ στου ίδιου (επιµ.), The Rainbow: A Col-
lection of Studies in the Science of Religion (SHR 30) (Leiden, 1975), σελ. 123· R. K. Ritner, The Me-
chanics of Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 3-28, 235-49· του ίδιου, ‘The religious, social, 
and legal parameters of traditional Egyptian magic’, ό.π., σελ. 43-60· του ίδιου, ‘Egyptian magical prac-
tice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 3353-5· G. Pinch, Magic in Ancient Egypt (London, 1994), σελ. 
12-7. 

29  J. D. Ray, The Archive of Ḥor (Texts from Excavations 2) (London, 1976), αρ. 17a: I petitioned four ma-
gicians […] (but) not one of them gave judgement on the utterance which concerns these things […] ex-
cept the magician of Imḥōtep, son of Ptaḥ, to whom they call (throughout) the entire two lands because of 
his magic-making (?). Βλ. και A. K. Bowman, Egypt after the Pharaohs: 332 BC - AD 642, From Alexan-
der to the Arab Conquest (Berkeley- Los Angeles, 1986), σελ. 188-9. 

30  M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature: A Book of Readings (Berkeley- Los Angeles- London, 22006), 
τόµ. 3, σελ. 138-51. 

31  Στοβαίος, Ἐκλογαὶ 1.49.44 = SH 23.68: ἵνα φιλοσοφία µὲν καὶ µαγεία ψυχὴν τρέφῃ, σῴζῃ δ’ ὅταν τι πάσχῃ 
ἰατρικὴ σῶµα. 
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Είναι, λοιπόν, οι κατηγορηµατικές νοηµατοδοτήσεις για την ανατρεπτικότητα και την 

παρανοµία της µαγείας εκείνες που τη διαφοροποιούν από τη θρησκεία και όχι µια εγγενής 

διαφορά των πρακτικών. Ο Jonathan Z. Smith διατυπώνει εύστοχα το ζήτηµα: 

Η µαγεία δεν ήταν διαφορετική από τη θρησκεία ως προς την ουσία της, αλλά µάλλον δι-

αφορετική σε σχέση µε την κοινωνική θέση […]. Έτσι, είναι δυνατό να µιλήσουµε µόνο 

για τον µάγο, όχι για τη µαγεία, και να χαρακτηρίσουµε τον κοινωνικό και θρησκευτικό 

του ρόλο ως έναν ρόλο κινητικότητας (συχνά εκφρασµένο θεολογικά µε την κατηγορία 

ότι ο µάγος είναι ετερόδοξος ή πολιτικά µε την κατηγορία ότι είναι ξένος ή ανατρεπτικός) 

[…] το ένα, γενικό χαρακτηριστικό της µαγείας ‒είναι παράνοµη.32 

Την επιβεβαίωση των αρχαίων πηγών για την απουσία µιας ουσιοκρατικής διάκρισης στις 

κατηγορίες θρησκείας/ µαγείας και την πολεµική εννοιολογία µιας τέτοιας ταξινόµησης 

συνεπάγεται ένα βασικό ερώτηµα: µπορούµε σήµερα να κάνουµε χρήση του όρου µαγεία 

για το παρελθόν, προβάλλοντας τις εννοιολογικές κατηγορίες του σήµερα στο χθες; Αρκε-

τοί ήταν εκείνοι που υποστήριξαν ότι δεν είναι µεθοδολογικά ορθό να χρησιµοποιείται ο 

όρος µάγος/ µαγεία για την Αίγυπτο ως ένας etic όρος µε µια υποτιµητική σηµασία.33 

Καµία έρευνα δεν µπορεί, όµως, να σταθεί χωρίς ταξινοµήσεις και κατηγορηµατικές 

σηµατοδοτήσεις και δεν µπορούµε να µιλήσουµε για µαγεία χωρίς να καταφύγουµε ανα-

πόφευκτα στη χρήση του όρου µαγεία.34 Η ειδολογική διαφοροποίηση της θρησκείας από 

τη µαγεία µπορεί να διατηρηθεί για την εποχή που µελετούµε, αλλά πάντα µε την προϋπό-

θεση της χρήσης ενός ενδο-πολιτισµικού ορισµού και µιας σαφούς θεωρίας µεθόδου.35 

                                                           
32  J. Z. Smith, ‘Good news is no news: Aretalogy and gospel’ στου ίδιου, Map is Not Territory, ό.π., σελ. 

192: magic was not different in essence from religion, but rather different with respect to social position 
[…]. It is thus possible only to speak of the magician not of magic and to characterize his social and reli-
gious role as one of mobility (italics στο πρωτότυπο) (frequently expressed theologically by the charge 
that the magician is heterodox or politically by the charge that he is a foreigner or a subversive) […] the 
one, universal characteristic of magic‒it is illegal. Βλ. επίσης του ίδιου, ‘Trading places’, ό.π., σελ. 18-9. 
Πρβ. την κριτική για τις θέσεις του J. Z. Smith που κάνει ο R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyp-
tian Magical Practice, ό.π., σελ. 12· του ίδιου, ‘The religious, social, and legal parameters of traditional 
Egyptian magic’, ό.π., σελ. 47. 

33  Βλ., για παράδειγµα, R. K. Ritner, ‘The religious, social, and legal parameters of traditional Egyptian 
magic’, ό.π., σελ. 59-60· D. Frankfurter, ‘Ritual expertise in Roman Egypt and the problem of the catego-
ry "magician"’ στο P. Schäfer- H. G. Kippenberg (επιµ.), Envisioning Magic, ό.π., σελ. 131· του ίδιου, 
‘Dynamics of ritual expertise in antiquity and beyond: Towards a new taxonomy of "magicians"’ στο P. 
Mirecki- M. Meyer (επιµ.), Magic and Ritual in the Ancient World, ό.π., σελ. 160. 

34  H. S. Versnel, ‘Some reflections on the relationship magic-religion’, ό.π., 181. 
35  Σύµφωνα µε τον R. Gordon (‘Shaping the text: Innovation and authority in Graeco-Egyptian malign ma-

gic’ στο H. F. J. Horstmanshoff- H. W. Singor- F. T. van Straten- J. H. M. Strubbe [επιµ.], Kykeon: Stu-
dies in Honour of H. S. Versnel [RGRW 142] [Leiden- Boston- Köln, 2002], σελ. 73, υποσ. 19), µπορούµε 
να προβούµε στη χρήση του όρου µαγεία µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο µε τον οποίο χρησιµοποιούµε και τον 
όρο ανατολικές λατρείες (ή κάθε άλλη ταξινοµική κατηγορία) ως επεξηγηµατική φράση για τις µυστηρια-
κές λατρείες της Ανατολής, χωρίς τις προκαταλήψεις και τις εννοιολογίες του προηγούµενου αιώνα για τη 



ΤΟ  ΠΟΛ ΙΤ ΙΣΜ ΙΚΟ  ΠΛΑΙΣ ΙΟ  ΤΗΣ  ΕΠ ΙΣ ΤΟΛΗΣ  ΤΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΥ   28                                                                           

 

Σύµφωνα µε τον Richard Gordon, η µαγεία συνθέτει µια συµβολική δύναµη που πα-

ρουσιάζεται στην ελληνορωµαϊκή γραµµατεία ως µια αµφίσηµη και προβληµατική µορφή 

κοινωνικής δραστηριότητας. Οι υποσχέσεις της µαγείας για µια επαναδιαπραγµάτευση των 

ορίων της ανθρώπινης φύσης, για µια υπέρβαση των φυσικών νόµων και την επίτευξη του 

αδυνάτου ήταν ανατρεπτικές για τις κοινωνικο-θρησκευτικές δοµές της εξουσίας, από τη 

στιγµή που αυτή δεν δεχόταν τις καθιερωµένες θυσιαστικές τελετουργίες της πόλης και την 

καθεστηκυία θεϊκή τάξη. Για τους λόγους αυτούς, τέθηκε στο περιθώριο από την εξουσία 

και καταδιώχθηκε.36 Η επαµφοτερίζουσα θέση της ανάγκασε τη ρωµαϊκή εξουσία να την 

αποδεχθεί µε µια παραδοξότητα στην αντίληψη της µαγικής δύναµης: ήταν ισχυρή αλλά 

και ανίκανη, ήταν παραδοσιακή αλλά και νέα, ήταν ευεργετική αλλά και σκοτεινή, ήταν 

ελληνορωµαϊκή αλλά και ξένη. Η διαπραγµάτευση της παραδοξότητας υπήρξε έργο της 

µυθοπλασίας, του µύθου, του δράµατος και της ιστορίας, έτσι ώστε η µυθοπλασία, οι πα-

ρα-ιστορίες και η σηµασία των κοινωνικών τους αναπαραστάσεων να αποτελούν την πιο 

εποικοδοµητική προσέγγιση για τη µελέτη των πολιτισµικών αντιλήψεων για τη µαγεία.37  

Οι αναπαραστάσεις της ελληνορωµαϊκής κοινωνίας για τη µαγεία διαχωρίζονται από 

τον Gordon σε κατηγορίες, οι οποίες αναδεικνύουν την προβληµατική θέση και τον ρόλο 

της ως µιας γνώσης που κινείται ανάµεσα στα όρια του απαγορευµένου και µη φυσιολογι-

κού και στα όρια του αποδεκτού και επιθυµητού, ανάλογα µε την κοινωνική και αφηγηµα-

τική ανάγνωσή της. Μια διαπραγµάτευση της ελληνορωµαϊκής γραµµατείας µε τις µαγικές 

πράξεις περιστρέφεται γύρω από την άρνηση της ύπαρξής τους. Οι µάγοι της κατηγορίας 

αυτής του Gordon παρουσιάζονται ως αγύρτες και οι τελετουργίες τους ως ένα τέχνασµα 

και µια απάτη. Σε άλλες διηγήσεις το στερεότυπο της µαγείας υπογραµµίζεται µε αφηγη-

µατικές υπερβολές, δηµιουργώντας στον αναγνώστη ερωτήµατα σχετικά µε την πραγµατι-

κότητα των τελετουργιών, ενώ άλλοτε αντιπαραβάλλεται στην ορθολογική σκέψη της επο-

χής. Στόχος είναι η δηµιουργία µιας διηγηµατικής ειρωνείας για την αποδόµηση ‘περιθω-

ριακών’ πρακτικών. Η µαγεία, όµως, δεν θεωρείται πάντα µια αγυρτεία ή ένα σύνολο τελε-

                                                                                                                                                                                 

µαγεία ως µια κατώτερη έκφανση της θρησκείας. Βλ. επίσης τη θέση του R. K. Ritner (The Mechanics of 
Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 13) σχετικά µε τη δυνατότητα χρήσης του όρου µαγεία από 
την επιστήµη της αιγυπτιολογίας. 

36  Για τις εκδιώξεις της µαγείας από τη ρωµαϊκή εξουσία βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρ-
χαιότητα, ό.π., σελ. 48-70· M. Beard- J. North- S. Price, Religions of Rome, ό.π., τόµ. 1, σελ. 233-6· R. 
Gordon, ‘Imagining Greek and Roman magic’ στο B. Ankarloo- St. Clark (επιµ.), Witchcraft and Magic in 
Europe: Ancient Greece and Rome (Philadelphia, 1999), σελ. 253-65· D. Ogden, Greek and Roman Nec-
romancy (Princeton NJ- Oxford, 2001), σελ. 155-7· M. W. Dickie, Magic and Magicians in the Greco-
Roman World (London- New York, 2001), σελ. 142-61· D. Collins, Magic in the Ancient Greek World, 
ό.π., σελ. 141-62. 

37  R. Gordon, ‘Aelian’s peony: The location of magic in Graeco-Roman tradition’ στο E. S. Shaffer (επιµ.), 
Comparative Criticism 9 (Cambridge, 1987), σελ. 60-1. 
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τουργιών που δεν αναλογούν στην πραγµατικότητα, αλλά και ένα σύστηµα πράξεων µε ει-

λικρινείς διαθέσεις και εµφανή αποτελέσµατα. Στην τελευταία περίπτωση, η αµφισηµία της 

µαγείας είναι εµφανής από την ίδια τη θέση της πάνω σε έναν γεωγραφικό/ πολιτισµικό 

άξονα: είναι η µαγεία ‘του άλλου’ εκείνη που προσδιορίζει το ‘εµείς’, επεξηγώντας πρα-

κτικές ανεπιθύµητες, αλλά πάντα παρούσες ανάµεσα στην προσδιορίζουσα οµάδα.38 

Ο οριζόντιος γεωγραφικός/ πολιτισµικός άξονας του ‘άλλου’ και συγκεκριµένα της Αι-

γύπτου είναι αυτός που προσδιορίζει τη µαγεία του προλόγου και του περιεχοµένου του 

Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως. Ο Θεσσαλός αναζητάει στην Αίγυπτο τη µαγικὴν 

ἐνέργειαν, τη µαγική δραστηριότητα, φράση που στον λατινικό κώδικα Montepessulanus 

fac. med. 277 [φύλ. 31] µεταφράζεται ως opus divinandi, ως µαντική δραστηριότητα.39 Η 

µαντική µαγεία (= µαγικὴ ἐνέργεια/ opus divinandi) της επιστολής είναι η τελετουργία της 

λεκανοµαντείας, η οποία, την ίδια στιγµή, µετασχηµατίζει θεµατικά και ποιοτικά την α-

στρολογική σοφία των ερµητικών πραγµατειών που έπονται του προλόγου σε µαγική γνώ-

ση. Αυτό διαφαίνεται και από το γεγονός ότι στον Montepessulanus fac. med. 277 η λέξη 

ἐνέργεια δεν συνδέεται µόνο µε το επίθετο µαγική, αλλά σηµατοδοτεί και τις ιδιότητες των 

αστρολογικών βοτάνων (= βοτανῶν ἐνέργειαι).40 Η αυτοδιάθεση των παραπάνω εκφάνσεων 

της µαγείας της επιστολής νοµιµοποιείται από τις θρησκευτικές/ προγνωστικές (τελετουρ-

γία λεκανοµαντείας) και θεραπευτικές (βοτανολογία) της υποσχέσεις, δοµικά στοιχεία µιας 

µαγείας που ταυτίζονται µε τα δοµικά συστατικά της ίδιας της µαγείας, σύµφωνα µε τη θεω-

ρία του Πλίνιου:  

Κανείς δεν θα αµφισβητήσει ότι αυτή (ενν. η µαγεία) πρώτα προήλθε από την ιατρική και 

µε την πρόφαση ότι παρέχει την υγεία διακριτικά αναπτύχθηκε κάτω από την κάλυψη µι-

ας ανώτερης και ιερότερης µορφής και έπειτα ότι σε αυτές τις πιο επιθυµητές και καλοδε-

χούµενες υποσχέσεις προσέθεσε τις δυνάµεις της θρησκείας, για την οποία το ανθρώπινο 

γένος παραµένει ακόµα και σήµερα πάρα πολύ στο σκοτάδι, και πάλι, έχοντας επιτύχει 

αυτό, ότι προσάρτησε, επιπλέον, την αστρολογία, γιατί δεν υπάρχει κανείς που να µην ε-

                                                           
38  Ό.π., σελ. 59-95· του ίδιου, ‘Imagining Greek and Roman magic’, ό.π., σελ. 191-243. Βλ. επίσης του 

ίδιου, ‘Lucan’s Erictho’ στο M. Whitby- P. Hardie- M. Whitby (επιµ.), Homo Viator: Classical Essays for 
John Bramble (Bristol, 1987), σελ. 231-41. 

39  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 13, CCAG 8.3.136.6 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 
49.16· De virtutibus herbarum, prooemium 13, CCAG 8.4.256.9 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 50.10. 

40  Κώδικας Matritensis 4631 [φύλ. 75v, 77, 78v, 79, 79v] = προοίµιο 8, 31, 1.2.2, 6, 1.4.3, CCAG 8.3.135.21, 
138.10, 141.12, 142.10, 143.3 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 47.14, 61.4, 83.4, 88.11-2, 98.5). Για άλλες α-
νάλογες αναφορές βλ. Ψευδο-Κλήµης, Τῶν Πέτρου ἐπιδηµιῶν κηρυγµάτων ἐπιτοµὴ 19.15 (PG 2, 436 C)· 
Πλωτίνος, Ἐννεάδες 4.4.35. 
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πιθυµεί να γνωρίσει τη µοίρα του ή που να µην πιστεύει ότι η αληθινότερη πρόβλεψη εί-

ναι αυτή που κερδίζεται µε την ενατένιση των ουρανών.41  

Για τον Πλίνιο η µαγεία προέρχεται από έναν συνδυασµό της ιατρικής, της θρησκείας και 

της αστρολογίας και ανταποκρίνεται στις ανάγκες για την υγεία, τον έλεγχο των υπερβατι-

κών δυνάµεων και την (πρό)γνωση. Ειδικότερα, η γνώση των µυστικών ιδιοτήτων των βο-

τάνων και των ριζών (ῥιζοτοµία) υπόσχεται το παράδοξο, αλλά πάντα µε την αµφισηµία 

του θαυµαστού και επικίνδυνου. Η διφορούµενη λέξη φάρµακον, ως φάρµακο και ως φαρ-

µάκι, προσδίδει στην τέχνη της συλλογής βοτάνων και ριζών µια αναλογία τόσο µε την ια-

τρική όσο και µε τη µαγεία.42 Έτσι, για παράδειγµα, τα αντίδοτα (ἀλεξιφάρµακα), φάρµακα 

συνδεδεµένα ιδιαίτερα µε τη θεραπευτική φαρµακευτική,43 ανάγονται στο έργο του Θεό-

φραστου (c. 372-287 π.Χ.) στις κατηγορηµατικές νοηµατοδοτήσεις της µαγείας.44 Μια τέ-

τοια διφορούµενη µαγεία επικυρώνεται και, την ίδια στιγµή, περιθωριοποιείται µε τον ι-

σχυρισµό της ξένης καταγωγής της. Γυναίκες µάγισσες, όπως η Κίρκη και η Μήδεια,45 ή ο 

εγγράµµατος µάγος ξένων χωρών της Ανατολής, όπως οι Πέρσες Ζωροάστρης, Οστάνης ή 

                                                           
41  Πλίνιος, HN 30.2: natam primum e medicina nemo dubitabit ac specie salutari inrepsisse velut altiorem 

sanctioremque medicinam, ita blandissimis desideratissimisque promissis addidisse vires religionis, ad 
quas maxime etiamnunc caligat humanum genus, atque, ut hoc quoque successerit, miscuisse artes math-
ematicas, nullo non avido futura de sese sciendi atque ea e caelo verissime peti credente. 

42  Σε µια δικανική ευχή από την Κνίδο της Μικράς Ασίας (IKnidos I 150) (2ος – 1ος αι. π.Χ.) µια ανώνυµη 
γυναίκα καταδένει στη ∆ήµητρα και την Κόρη αυτόν που διατύπωσε την κατηγορία ότι χρησιµοποίησε 
φάρµακα για να βλάψει τον σύζυγό της (τῶι ἐµῶι ἀνδ[ρὶ] φάρµακα ποιῶ). Βλ. και τη µαγική πινακίδα από 
τη ∆ωδώνη µε τη λέξη φάρµακον, Inv. M257 (4ος αι. π.Χ.) στο A.-Ph. Christidis- S. Dakaris- I. Vokotopou-
lou, ‘Magic in the oracular tablets from Dodona’ στο D. R. Jordan- H. Montgomery- E. Thomassen 
(επιµ.), The World of Ancient Magic. Papers from the First International Samson Eitrem Seminar at the 
Norwegian Institute at Athens, 4-8 May 1997 (Papers from the Norwegian Institute at Athens 4) (Bergen, 
1999), σελ. 68-9. Ο ∆ηµοσθένης στον πρώτο λόγο του Κατὰ Ἀριστογείτονος (79-80) αναφέρεται στη σχέ-
ση του αδελφού του Αριστογείτονα µε την υπηρέτρια της µάγισσας Θεωρίδας, την οποία χαρακτηρίζει ως 
φαρµακίδα. Στην ελληνόφωνη µαγική γραµµατεία, εκτός από τη λέξη φάρµακον (PGM 8.33, 13.253, 
36.259), συναντούµε και τους παραπλήσιους όρους ἰός (SM 38.2) και φίλτρον (PGM 4.2227, 7.293, 405, 
459, 462, 661, 12.306, 13.319, 61.1, 35). Πρβ. Όµηρος, Ὀδύσσεια 4.227-30: τοῖα ∆ιὸς θυγάτηρ ἔχε φάρµα-
κα µητιόεντα, ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαµνα πόρεν, Θῶνος παράκοιτις, Αἰγυπτίη, τῇ πλεῖστα φέρει ζείδωρος 
ἄρουρα φάρµακα, πολλὰ µὲν ἐσθλὰ µεµιγµένα, πολλὰ δὲ λυγρά. Για τα φάρµακα βλ. τις µελέτες J. Scar-
borough, ‘The pharmacology of sacred plants, herbs, and roots’ στο Ch. A. Faraone- D. Obbink (επιµ.), 
Magika Hiera, ό.π., σελ. 138-74· του ίδιου, Medical and Biological Terminologies: Classical Origins 
(Oklahoma Series in Classical Culture 13) (Norman OK, 21998), σελ. 14-29· του ίδιου, Pharmacy and 
Drug Lore in Antiquity: Greece, Rome, Byzantium (Variorum Collected Studies Series) (Farnham UK- 
Burlington VT, 2010)· M. A. Rinella, Pharmakon: Plato, Drug Culture, and Identity in Ancient Athens 
(Lanham MD, 2010). 

43  Πρβ. την οµώνυµη πραγµατεία του Νίκανδρου του Κολοφώνιου (2ος αι. π.Χ.). 
44  Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 9.15.7: τὸ δὲ µῶλυ περὶ Φενεὸν καὶ ἐν τῇ Κυλλήνῃ. φασὶ δ’ εἶναι καὶ 

ὅµοιον ᾧ ὁ Ὅµηρος εἴρηκε, τὴν µὲν ῥίζαν ἔχον στρογγύλην προσεµφερῆ κροµύῳ τὸ δὲ φύλλον ὅµοιον 
σκίλλῃ· χρῆσθαι δὲ αὐτῷ πρός τε τὰ ἀλεξιφάρµακα καὶ τὰς µαγείας. 

45  Για την Κίρκη βλ. Όµηρος, Ὀδύσσεια 10.133-405, 569-74. Για τη Μήδεια βλ. Σοφοκλής, Ῥιζοτόµοι, α-
πόσπ. 534 Radt· Απολλώνιος Ρόδιος, Ἀργοναυτικὰ 3.475-80, 528-33, 1026-62, 1191-1224, 1246-67, 
4.123-66, 445-81, 1636-93· ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 4.45-6, 48, 50-2, 54-6· Ορφέας, 
Ἀργοναυτικὰ 887-1021.  
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οι µαθητές τους, Βώλος ο Μενδήσιος και Ψευδο-∆ηµόκριτος, θεωρούνται οι ειδήµονες στη 

γνώση των βοτάνων και των ριζών. Οι γυναίκες βρισκόµενες στα όρια µιας ανδροκρατού-

µενης κοινωνίας και οι ξένοι µάγοι στα όρια µιας πολιτισµικής γεωγραφίας πληρούν όλες 

τις προϋποθέσεις για τη διαµόρφωση των στερεοτύπων. Περαιτέρω επικύρωση των βοτα-

νικών συνταγών επέρχεται µε τον ισχυρισµό της δοµικής τους σχέσης µε τους νόµους της 

Φύσης, µια αρχή βασική και για τη θρησκεία της πόλης και τη φιλοσοφία. Τέτοιο, όµως, 

σύστηµα γνώσης, αν και υιοθετεί την ιδέα της Φύσης, δεν δέχεται τον τρόπο µε τον οποίο 

αυτή γίνεται κατανοητή από τους φυσικούς φιλόσοφους. Ενώ προσπαθεί µε ψευδο-

ορθολογικό τρόπο να µοιάσει στα κείµενα των φυσικών φιλόσοφων, η πολεµική του είναι 

ακριβώς ο ορθολογισµός των επικούρειων ή ο αγνωστικισµός του Σκεπτικισµού. Οι ασυνέ-

χειες και οι ανατροπές των νόµων είναι εκείνες που ενδιαφέρουν τις αφηγήσεις αυτές, κα-

θώς η Φύση δεν είναι για κατανόηση, αλλά για θαυµασµό.46 

∆ίπλα στη µαγική ριζοτοµία ταξινοµείται από τον Πλίνιο η µαντική (πρό)γνωση, η ο-

ποία επιτυγχάνεται όχι µόνο µε την αρωγή της αστρολογίας, αλλά και µε τεχνικά µέσα, 

όπως την υδροµαντεία ή τη νεκροµαντεία. Ο Πλίνιος, λίγα χωρία πιο κάτω, παραπέµπει 

στον µάγο Οστάνη για τις τεχνικές της µαντείας: 

Όπως είπε ο Οστάνης, υπάρχουν διάφορα είδη µαγείας. Αυτός ισχυρίζεται ότι µαντεύει τα 

θεία µε νερό, σφαίρες, αέρα, άστρα, λάµπες, λεκάνες και τσεκούρια και µε πολλές άλλες 

µεθόδους και πέρα από αυτά ότι συζητάει µε πνεύµατα και µε αυτά του Κάτω Κόσµου.47  

Οι µυηµένοι, σαν τον Οστάνη, εµφανίζονται να διαβάζουν στα φυσικά σηµάδια του κό-

σµου τους χαρακτήρες της κοσµικής τάξης ή µε την επικοινωνία τους µε τους νεκρούς να 

είναι σε θέση να γνωρίζουν για το µέλλον. Εδώ, όµως, έχουµε να κάνουµε µε τελετουργίες 

που συνιστούν µια απειλή για τη θρησκεία της πόλης και τον mos maiorum, κάνοντας τον 

                                                           
46  R. Gordon, ‘Aelian’s peony’, ό.π., σελ. 84-9· του ίδιου, ‘Quaedam veritatis umbrae: Hellenistic magic and 

astrology’ στο P. Bilde- T. Engberg-Pedersen- L. Hannestad- J. Zahle (επιµ.), Conventional Values of the 
Hellenistic Greeks (SHC 8) (Aarhus, 1997), σελ. 137-9· του ίδιου, ‘Imagining Greek and Roman magic’, 
ό.π., σελ. 232-9. Ειδικότερα, για τη συστηµατοποίηση και την οργάνωση της γνώσης µαγικών συνταγών 
µε τη χρήση ζωικού υλικού βλ. το άρθρο του R. Gordon, ‘Magian lessons in Natural History: Unique ani-
mals in Graeco-Roman natural magic’ στο J. Dijkstra- J. Kroesen- Y. Kuiper (επιµ.), Myths, Martyrs, and 
Modernity: Studies in the History of Religions in Honour of Jan N. Bremmer (SHR 127) (Leiden- Boston, 
2010), σελ. 249-69. 

47  Πλίνιος, HN 30.14 = J. Bidez- F. Cumont, Les Mages hellénisés, ό.π., απόσπ. 12: Ut narravit Osthanes, 
species eius plures sunt. namque et aqua et sphaeris et aëre et stellis et lucernis ac pelvibus securibusque 
et multis aliis modis divina promittit, praeterea umbrarum inferorumque colloquia. 
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Πλίνιο, έναν κατεξοχήν εκπρόσωπο της εξουσίας και των νοηµατικών της κατασκευών, να 

τις µεταφράσει σε ψεύτικες τέχνες (falsae artis).48 

β. Οι επεµβάσεις της εξουσίας  

Η ελληνιστική και ρωµαϊκή κατάκτηση της Αιγύπτου είχε ως επακόλουθο τη σταδιακή ε-

πέµβαση της εξουσίας στην αυτοδυναµία και την οικονοµία των ναών.49 Οι Αιγύπτιοι ιε-

ρείς έχασαν τα προνόµια και τα εισοδήµατά τους, εµφανίζοντας σηµάδια ύφεσης, η οποία 

κορυφώθηκε στο τέλος του τρίτου και τον τέταρτο αιώνα µ.Χ. Η αύξηση της ατοµικής ιδι-

οκτησίας της γης ή η σταθερή κατοχή της από άτοµα που δεν ανήκαν στο ιερατείο και η 

συγκέντρωση των κατακτητών σε αστικά κέντρα, µακριά από τις αγροτικές περιοχές, απο-

δυνάµωσαν ένα σύστηµα στηριζόµενο στον ναό και στις αγροτικές εκτάσεις. Προς αυτήν 

την κατεύθυνση οδήγησε και το καταστατικό φορολόγησης της γεωργικής παραγωγής της 

γης των ναών (απόµοιρα). Τα απόµοιρα συνιστούσαν τον φόρο του 1/6 της παραγωγής των 

αµπελώνων σε είδος και των οπωρώνων και κηπευτικών σε χρήµα. Ο ειδικός αυτός φόρος, 

αν και υπήρχε από τους φαραωνικούς χρόνους, τροποποιήθηκε για να συντηρήσει τη µετα-

θανάτια λατρεία της Αρσινόης, της συζύγου του Πτολεµαίου Β΄ του Φιλάδελφου (285-246 

π.Χ.), ενώ αργότερα εφαρµόστηκε και για την οικονοµική ενίσχυση της λατρείας ολόκλη-

ρου του οίκου των Πτολεµαίων.50 Τον πρώτο αιώνα π.Χ. συναντούµε τους ιερείς του νοµού 

της Αρσινόης στο Φαγιούµ να ζητούν από τον Πτολεµαίο να τους παραχωρήσει το δίκαιο 

της ασυλίας των ναών του νοµού τους, γεγονός που δείχνει την κάµψη του ιερατείου ήδη 

                                                           
48  Ό.π., 30.15. 
49  Βλ. σχετικά J. A. S. Evans, ‘A social and economic history of an Egyptian temple in the Greco-Roman pe-

riod’, YCS 17 (1961), 143-283· J. E. G. Whitehorne, ‘New light on temple and state in Roman Egypt’, 
JRH 11 (1980), 218-26· R. S. Bagnall, ‘Christianisme et paganisme dans l’Égypte romaine tardive’, ό.π., 
σελ. 285-96· του ίδιου, Egypt in Late Antiquity (Princeton NJ, 1993), σελ. 261-8· I. Moyer, ‘Thessalos of 
Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 53-4· του ίδιου, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 
270-3· J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 208-11· P. Ripat, ‘The language of oracular in-
quiry in Roman Egypt’, Phoenix 60.3-4 (2006), 321-4. Για την αποδυνάµωση των ναών και τους περιορι-
σµούς του ιερατείου βλ. επίσης A. K. Bowman, Egypt after the Pharaohs, ό.π., σελ. 179-80· R. Gordon, 
‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 80· O. E. Kaper, ‘Temple building in the Egyptian deserts during 
the Roman period’ στου ίδιου (επιµ.), Life on the Fringe: Living in the Southern Egyptian Deserts during 
the Roman and Early-Byzantine Periods (Proceedings of a Colloquium held on the Occasion of the 25th 
Anniversary of the Netherlands Institute of Archaeology and Arabic Studies in Cairo, 9-12 December 
1996) (CNWS publications 71) (Leiden, 1998), σελ. 145.  

50  Για τα απόµοιρα βλ. J. A. S. Evans, ‘A social and economic history of an Egyptian temple in the Greco-
Roman period’, ό.π., 217-21· L. Koenen, ‘The Ptolemaic king as a religious figure’ στο A. W. Bulloch- E. 
S. Gruen- A. A. Long- A. Stewart (επιµ.), Images and Ideologies: Self-Definition in the Hellenistic 
World (Hellenistic Culture and Society 12) (Berkeley- Los Angeles- London, 1993), σελ. 66-9· J. G. 
Manning, Land and Power in Ptolemaic Egypt: The Structure of Land Tenure 332-30 BCE (Cambridge, 
2003), σελ. 53, 56-7, 58, 92· Π. Παχής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 129. 
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από την ελληνιστική εποχή, καθώς οι ιερείς εµφανίζονται να εξαρτώνται από τον βασιλιά 

για την παραχώρηση των παραδοσιακών τους δικαιωµάτων.51  

Κατά την πρώιµη ρωµαϊκή περίοδο οι ναοί υποστηρίζονταν και από τους φόρους που 

εισέπρατταν από την ενοικίαση της ιερατικής γης ή άµεσα από τη λεγόµενη σύνταξη, η ο-

ποία, µερικές φορές, ενισχυόταν µε το εισόδηµα που προέκυπτε από εµπορικές δραστηριό-

τητες και την πώληση των θρησκευτικών αξιωµάτων.52 Σταδιακά, η οικονοµική αυτοδυνα-

µία των ναών υποτάχθηκε ολοκληρωτικά στην κοσµική εξουσία του εκάστοτε Ρωµαίου 

αυτοκράτορα. Το πρώτο διάταγµα ενδεικτικό της επιθυµίας της εξουσίας για µια παρέµβα-

ση στα εσωτερικά ζητήµατα του ιερατείου είναι αυτό του 4 π.Χ., µε το οποίο ο έπαρχος 

Τυρράνιος επέβαλε την υποχρεωτική καταγραφή του προσωπικού των ναών.53 Η ρωµαϊκή 

επέµβαση στους ναούς και τους ιερείς επισφραγίστηκε µε τον Γνώµονα τοῦ Ἰδίου Λόγου, 

ένα τµήµα της διοίκησης επιφορτισµένο µε την επίβλεψη των πωλήσεων της κρατικής πε-

ριουσίας και των δηµευµένων ή εγκαταλειµµένων ατοµικών περιουσιών. Οι διατάξεις για 

τους ιερείς κάνουν εµφανές ότι αυτοί είχαν υποταχθεί πλήρως στη ρωµαϊκή διοίκηση, κα-

θώς η είσοδος στο ιερατικό αξίωµα σήµαινε και την απαλλαγή από τη φορολογία.54 Το ιε-

ρατείο περιορίστηκε σηµαντικά όσον αφορά στην οικονοµική του αυτοδυναµία, µε την α-

παγόρευση κάθε είδους ενασχόλησης µε εµπορικές και οικονοµικές δραστηριότητες, όπως 

αποκαλύπτει µια ρήτρα που αναφέρει ρητά: ἱερεῦσ[ ι] οὐκ ἐξὸν πρὸς ἄλ[λ]ῃ χρείᾳ εἶναι ἢ τῇ 

τῶν θεῶν [θρ] ησκείᾳ.55 Τον ρόλο του ανώτατου ιερέα ανέλαβε ένας Ρωµαίος διοικητής που 

διοριζόταν από τον έπαρχο.56 Μια από τις αρµοδιότητές του ήταν να ελέγχει τη µετάβαση 

της ιερατικής εξουσίας, η οποία µπορούσε να γίνει µόνο µετά από έγγραφες αποδείξεις της 

                                                           
51  Βλ., για παράδειγµα, το IFayoum 114 (70 π.Χ.). Βλ. σχετικά J. Bingen, ‘Graeco-Roman Egypt and the 

question of cultural interactions’ στου ίδιου, Hellenistic Egypt: Monarchy, Society, Economy, Culture (Ed-
ited with an Introduction by R. S. Bagnall) (Edinburgh, 2007), σελ. 252· του ίδιου, ‘Normality and distinc-
tiveness in the epigraphy of Greek and Roman Egypt’ στου ίδιου, Hellenistic Egypt, ό.π., σελ. 266-74· J. 
G. Manning, Land and Power in Ptolemaic Egypt, ό.π., σελ. 239. Για την ασυλία στην Αίγυπτο βλ. επίσης 
K. J. Rigsby, Asylia: Territorial Inviolability in the Hellenistic World (Hellenistic Culture and Society 22) 
(Berkeley- Los Angeles- London, 1996), σελ. 540-73. 

52  BGU IV 1200 (2ος ‒ 1ος αι. π.Χ.). 
53  BGU IV 1199. 
54  Οι διατάξεις για τους περιορισµούς του ιερατείου εκδόθηκαν στο BGU V 1210.181-217 = 

M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion (Subsidia Epigraphica 12) (Hildesheim- Zü-
rich- New York, 1985), αρ. 79. Βλ. και E. Seckel- W. Schubart, Der Gnomon des Idios Logos. Τόµ. 1: Der 
Text (Berlin, 1919), αρ. 71-97· W. Graf Uxkull-Gyllenband, Der Gnomon des Idios Logos. Τόµ. 2: Der 
Kommentar (Berlin, 1934). Ένα απόσπασµα διατηρείται και στον P.Oxy 3014 (1ος αι. µ.Χ.). Βλ. επίσης 
PSI X 1149 (1ος αι. µ.Χ.)· P.Oxy 1155 (104 µ.Χ.)· P.Fouad I 10 (120 µ.Χ.). 

55  BGU V 1210.181 = E. Seckel- W. Schubart, Der Gnomon des Idios Logos, ό.π., αρ. 71 = M. Totti, Aus-
gewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 79. 

56  Βλ. σχετικά G. Μ. Parássoglou, ‘A prefectural edict regulating temple activities’, ZPE 13 (1974), 21-37· 
M. Stead, ‘The High Priest of Alexandria and All Egypt’ στο R. S. Bagnall- G. M. Browne- A. E. Hanson- 
L. Koenen (επιµ.), Proceedings of the Sixteenth International Congress of Papyrology. New York, 24-31 
July 1980 (American Studies in Papyrology 23) (Chico CA, 1981), σελ. 411-8. 
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ιερατικής καταγωγής του υποψήφιου για το αξίωµα και της γνώσης του στην ιερογλυφική 

και δηµώδη ιερή γραφή. Σε πάπυρο από την Τεβτύνι του 162 µ.Χ. αντανακλώνται όλοι αυ-

τοί οι µετασχηµατισµοί του ιερατείου της ρωµαϊκής εποχής: ο Μαρσισούχος έγινε ιερέας 

αφού πρώτα επιβεβαίωσε τη γνώση του στην ιερατική και δηµώδη αιγυπτιακή γραφή και ο 

Πακήβκις µόνο ύστερα από τη διαβεβαίωση για το ιερατικό του γένος.57 Προαπαιτούµενο 

για την απόκτηση του ιερατικού αξιώµατος ήταν η σωµατική αρτιµέλεια, ενώ επιβλήθηκε 

σε όλους τους ιερείς η περιτοµή, η υποχρεωτική κουρά του κεφαλιού και η ένδυση µε λινά 

υφάσµατα.  

Επίσης, ο Ρωµαίος ύπατος της Αιγύπτου Αιµίλιος Σατουρνίνος µε το διάταγµα του 199 

µ.Χ. έθεσε σε απαγόρευση τη µαντεία για την περιοχή της επικράτειάς του.58 Το διάταγµα 

συνδέθηκε µε την επίσκεψη του αυτοκράτορα Σεπτίµιου Σεβήρου στην Αίγυπτο, το ίδιο 

έτος, ενώ επιβλήθηκε είτε λόγω της αρνητικής διάθεσης του Σεβήρου απέναντι στην α-

στρολογία είτε για να αποφευχθούν πιθανές επικίνδυνες προβλέψεις για το µέλλον του, κα-

τά το διάστηµα της παραµονής του στη χώρα του Νείλου.59 Οι εκδιώξεις της ρωµαϊκής ε-

ξουσίας ενάντια στη γνώση του µέλλοντος ήταν ιδιαίτερα σκληρές για την περιοχή της 

Ρώµης και της Ιταλίας, ήδη από την εποχή της ∆ηµοκρατίας, µε το διάταγµα του 199 µ.Χ. 

να αποτελεί απλά έναν απόηχο των διαχρονικών αντιλήψεων της εξουσίας για την κοινω-

νική ανατρεπτικότητα και την παρανοµία κάθε (πρό)γνωσης.60 

                                                           
57  P.Tebt II 291, στ. 40-53. Βλ. επίσης BGU I 347, στ. 2 (171 µ.Χ.): Ἐν Μέµφει ἠσπάσα[ το τὸ] ν λαµπρό-

τατ[ον] ἡγεµόνα καὶ µετὰ ταῦτα πρὸς τῷ Ἀπ[ είῳ] Ἁρπαγάθου Πακύσιος προσαγαγόντος υἱὸν ἑα[υτο] ῦ 
Πακῦσιν κα[ ὶ] ἀξιώσαντος ἐπιτραπῆναι περιτεµ[ ε] ῖν αὐτὸν ἀναδόντος τε [τ]ὴν γραφεῖσαν [ἐ]πιστολ[ὴν] ὑπὸ 
Σα[ρ]απίωνος στρατη[ γ]οῦ Ἀρσι(νοίτου) Ἡρακ(λείδου) µερίδος δ[ ι]ὰ Ἀλεξάνδρου γυµνασιάρχου διαδεχο-
µένου τ[ὴ] ν στρατ[η] γί[α] ν, κεχρονισµένην εἰς τὸ διεληλυθὸ[ς ι] (ἔτους) Φαρµοῦθι ι̣ϛ΄ Σερηνιανὸς ἐπύθετο 
τῶν παρόν[ τω] ν κορυφαίων καὶ ὑπο[κορ] υφαίων καὶ ἱερογραµ[µα] τέων, [εἰ] σηµ[ εῖ]όν τι ἔχοι ὁ παῖς. Εἰ-
πόντων ἄση[µο] ν αὐτὸν εἶν[αι]  Σερηνιαν[ὸ] ς ἀρχιερεὺς καὶ ἐπὶ τῶ[ν ἱ] ερῶν σηµιωσάµενος (sic) τὴν 
ἐπιστολὴν ἐκέλευ[σ] εν τὸν [παῖ] δα περιτµηθῆναι κατὰ τὸ ἔθος. [Ἀν] έγνω(ν). 

58  Για την έκδοση του διατάγµατος βλ. G. M. Parássoglou, ‘Circular from a prefect: Sileat omnibus perpetuo 
divinandi curiositas’ στο A. E. Hanson (επιµ.), Collectanea Papyrologica: Texts Published in Honor of H. 
C. Youtie I (Papyrologische Texte und Abhandlungen 19) (Bonn, 1976), σελ. 261-74· J. Rea, ‘A new ver-
sion of P.Yale inv. 299’, ZPE 27 (1977), 151-6. 

59  I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 255, υποσ. 190. Πρβ. την ουδέτερη θέση των G. 
M. Parássoglou, ‘Circular from a prefect’, ό.π., σελ. 266· J. Rea, ‘A new version of P.Yale inv. 299’, ό.π., 
156. Άλλοι ερευνητές αποσυνδέουν το εν λόγω διάταγµα από την επίσκεψη του αυτοκράτορα. Βλ. M. 
Beard- J. North- S. Price, Religions of Rome, ό.π., τόµ. 2, σελ. 272. Το πιθανότερο, όµως, είναι ότι τα δύο 
αυτά γεγονότα σχετίζονται. Πρβ. την άποψη του M. W. Dickie (Magic and Magicians in the Greco-
Roman World, ό.π., σελ. 157-8), σύµφωνα µε την οποία ο Σατουρνίνος, από τη στιγµή που επιχειρεί να 
καταδιώξει µε το διάταγµα συγκεκριµένες πρακτικές, όπως τους έγγραφους χρησµούς και τη µαντεία των 
ποµπών, ίσως προσπαθεί να αντιµετωπίσει ορισµένα τοπικά προβλήµατα, υποκινούµενος από µια πιθανή 
κακοδιαχείριση των αιγυπτιακών παραδόσεων και από την επιθυµία να προστατεύσει τις παραδόσεις αυ-
τές. 

60  Για την αστρολογία, τη µαντεία και την αυτοκρατορική νοµοθεσία βλ. F. H. Cramer, Astrology in Roman 
Law and Politics (MAPS 37) (Philadelphia, 1954), σελ. 232-81· C. R. Phillips III, ‘The sociology of reli-
gious knowledge in the Roman Empire to A.D. 284’, ό.π., σελ. 2730-1· του ίδιου, ‘Socioreligious sanc-
tions on magic’, ό.π., σελ. 264· T. Barton, Ancient Astrology (London- New York, 1994), σελ. 49-52· της 
ίδιας, Power and Knowledge: Astrology, Physiognomics, and Medicine under the Roman Empire (Ann 
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Θα πρέπει, ωστόσο, να είµαστε προσεκτικοί µε την ερµηνεία αυτών των ιστορικών και 

κοινωνικών µετασχηµατισµών και να αποφύγουµε να τους αναγνώσουµε ως στοιχεία δη-

λωτικά µιας παρακµής. Οι σχέσεις της πτολεµαϊκής και ρωµαϊκής εξουσίας µε τους ναούς 

ήταν σχετικά καλές για λόγους οικονοµικού συµφέροντος, αλλά και εξαιτίας της ύπαρξης 

κοινών θρησκευτικών ιδεών, επειδή τόσο η ελληνορωµαϊκή όσο και η αιγυπτιακή κοινωνία 

ήταν άµεσα συνυφασµένες µε τη θρησκεία.61 Και στους δύο λαούς η θρησκεία συνέθετε 

ένα µέσο κοινωνικού ελέγχου από τα µέλη της ανώτερης τάξης, ενώ και στις δύο θρησκείες 

η γραφή έπαιζε σηµαντικό ρόλο.62 Έτσι, οι εκδιώξεις της ρωµαϊκής εξουσίας ενάντια στις 

αιγυπτιακές λατρείες δεν αποσκοπούσαν στην εξάλειψή τους και οι θρησκευτικές παραδό-

σεις δεν επηρεάστηκαν από τους ξένους δυνάστες.63 Επιπλέον, οι δραστηριότητες των ιε-

ρέων δεν τερµατίστηκαν µε το διάταγµα του 199 µ.Χ., από τη στιγµή που η επίδρασή του 

δεν ήταν καθολική και δεν έθεσε σε τέρµα τη µαντεία στην Αίγυπτο.64 Τους πρώτους µετα-

χριστιανικούς αιώνες παρατηρούνται ανακαινίσεις ναών, ενώ οι επιγραφές των ναών και οι 

πάπυροι σηµατοδοτούν µια άνθηση του ιερατείου και τη συνέχεια της λατρείας του.65 Οι 

αναφορές του Χαιρήµονα, του Πλούταρχου και του Κλήµεντα, επίσκοπου Αλεξανδρείας 

(c. 150-215 µ.Χ.), δείχνουν την ιστορική πραγµατικότητα: τη ζωτικότητα του αιγυπτιακού 

                                                                                                                                                                                 

Arbor MI, 2002), σελ. 54-60· M. Beard- J. North- S. Price, Religions of Rome, ό.π., τόµ. 1, σελ. 231-3· Σπ. 
Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική: Θεωρία και Πράξη στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα (Θεσσαλονίκη, 
2012), σελ. 113, υποσ. 124. Για την επίδραση στην Αίγυπτο των ύστερων αυτοκρατορικών διαταγµάτων 
βλ. D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 23-7. 

61  R. Bjerre Finnestad, ‘Temples of the Ptolemaic and Roman periods: Ancient traditions in new contexts’ 
στο B. E. Shafer (επιµ.), Temples of Ancient Egypt (Ithaca NY, 1997), σελ. 233-4.  

62  P. Ripat, ‘The language of oracular inquiry in Roman Egypt’, ό.π., 317. Πρβ. την αντίθετη άποψη που υ-
ποκινείται από µια επιθυµία ‘διαχωρισµού’ των εθνικών οµάδων της ελληνορωµαϊκής Αιγύπτου. Ο D. 
Frankfurter (Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 26) θεωρεί ότι οι ρωµαϊκές επεµβάσεις στην αιγυπτιακή 
λατρεία ήταν αναµενόµενο να αποτύχουν, λόγω της αδυναµίας κατανόησης της κοινωνικής λειτουργίας 
της θρησκείας των Αιγύπτιων από τους Ρωµαίους. Ο R. K. Ritner (The Mechanics of Ancient Egyptian 
Magical Practice, ό.π., σελ. 220· του ίδιου, ‘The religious, social, and legal parameters of traditional 
Egyptian magic’, ό.π., σελ. 59· του ίδιου, ‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 
3358) υποστηρίζει ότι οι αντιλήψεις των Ρωµαίων και των Αιγύπτιων για το τι συνιστά τη µαγεία ταυτί-
στηκαν µόνο την κοπτική περίοδο, µε τον από κοινού στιγµατισµό των τελετουργιών τους ως µαγείας από 
τον Χριστιανισµό. 

63  M. Beard- J. North- S. Price, Religions of Rome, ό.π., τόµ. 1, σελ. 314· P. Ripat, ‘The language of oracular 
inquiry in Roman Egypt’, ό.π., 305.  

64  A. K. Bowman, Egypt after the Pharaohs, ό.π., σελ. 190· R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyp-
tian Magical Practice, ό.π., σελ. 218· του ίδιου, ‘The religious, social, and legal parameters of traditional 
Egyptian magic’, ό.π., σελ. 57· του ίδιου, ‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 
3356· D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 26, 153-6· I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and 
cultural exchange’, ό.π., σελ. 49-50· του ίδιου, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 255 και υποσ. 
190· P. Ripat, ‘The language of oracular inquiry in Roman Egypt’, ό.π., 306. 

65  D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 199· I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and cultural ex-
change’, ό.π., σελ. 46-7. Τη δύναµη του ιερατείου τον πρώτο αιώνα µ.Χ. δείχνει και το γεγονός ότι την 
εποχή αυτή συναντούµε ιερείς που έγιναν στρατηγοί µεγάλων περιφερειών στον Νότο. Βλ. J. Bingen, 
‘Conclusion’ στου ίδιου, Hellenistic Egypt, ό.π., σελ. 288. 
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ιερατείου ακόµα και στον δεύτερο αιώνα µ.Χ.66 Μια τέτοια, εντούτοις, λατρευτική συνέ-

χεια του ιερατείου θα πρέπει να αποσυνδεθεί εννοιολογικά από κάθε θεωρητική αντίληψη 

περί ζωτικότητας µιας πολιτισµικής καθαρότητας που πηγάζει από κάποιο εξιδανικευµένο 

παρελθόν και να αναγνωσθεί ως µια συνέχεια που βρίσκεται σε έναν διαρκή διάλογο µε το 

παρόν.67 

Στα µεγάλα κέντρα της Αιγύπτου, όπως στις πόλεις της Αλεξάνδρειας ή της Αντινού-

πολης, όπου διαβιούσαν οι ξένοι κατακτητές, οι γηγενείς κάτοικοι είχαν αποδεχτεί χωρίς 

ιδιαίτερα προβλήµατα τις νεωτερικές και ριζοσπαστικές τάσεις της εποχής, εξαιτίας της δι-

αρκούς τους συµβίωσης µε το ελληνικό και ρωµαϊκό στοιχείο. Αντίθετα, οι αιγυπτιακοί 

ναοί, οι οποίοι ήταν σε µεγαλύτερο βαθµό ανεξάρτητοι, αποτέλεσαν χώρους πολιτισµικών 

ζυµώσεων ως µια αντίδραση στην πολιτική και πολιτισµική επιβολή των Ελλήνων και Ρω-

µαίων. Ένα σηµαντικό µέρος της αιγυπτιακής γραµµατειακής παραγωγής στρέφεται γύρω 

από τον άξονα της πολιτισµικής υπεροχής της Αιγύπτου σε σχέση µε τον αντίστοιχο ελλη-

νιστικό και ελληνορωµαϊκό πολιτισµό.68 Είναι χαρακτηριστικό ένα απόσπασµα του φιλο-

σοφικού Ερµητισµού που δηλώνει µε σαφήνεια ότι τα ιερά αιγυπτιακά κείµενα θα πρέπει 

να παραµείνουν γραµµένα στην παραδοσιακή γραφή, ώστε τα ιερά µυστήρια να µείνουν 

µακριά από τους Έλληνες, διότι ο λόγος των Ελλήνων θα διαστρεβλώσει το νόηµα και τη 

                                                           
66  Πορφύριος, Περὶ ἀποχῆς ἐµψύχων 4.6-8 = Χαιρήµονας, απόσπ. 10 Horst = P. W. van der Horst, ‘The way 

of life of the Egyptian priests according to Chaeremon’ στο M. Heerma van Voss κ. άλ. (επιµ.), Studies in 
Egyptian Religion: Dedicated to Professor Jan Zandee (SHR 43) (Leiden, 1982), σελ. 61-71· 
Πλούταρχος, Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος = J. G. Griffiths, Plutarch’s De Iside et Osiride (Cambridge, 
1970)· Κλήµης Αλεξανδρείας, Στρωµατεῖς 6.4.35-7 (PG 9, 253 A – 256 A)· του ίδιου, Παιδαγωγὸς 3.2.4 
(PG 8, 560 A-C)· του ίδιου, Λόγος προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας 2.39 (PG 8, 120 A-B). Βλ. D. Frankfurter, 
Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 199· I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 
47· του ίδιου, ‘The initiation of the magician’, ό.π., σελ. 236, υποσ. 67. 

67  Στη συνδιαλλαγή µε τον κατακτητή και σε µια ανταπόκριση των ιερέων στις νέες ανάγκες της οικουµένης 
οφείλεται και η σταδιακή προτίµηση του ιερατείου για τη χρήση της ελληνικής γλώσσας αντί της δηµώ-
δους αιγυπτιακής γραφής. Βλ. σχετικά D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 250· J. G. 
Manning, Land and Power in Ptolemaic Egypt, ό.π., σελ. 176-7· J. Bingen, ‘Conclusion’, ό.π., σελ. 289. 
Για τον P. Ripat (‘The language of oracular inquiry in Roman Egypt’, ό.π., 304-28) τη χρήση της ελληνι-
κής γλώσσας στην αιγυπτιακή µαντεία της ρωµαϊκής εποχής επέβαλαν οι καθοριστικές επεµβάσεις της 
ρωµαϊκής διοίκησης. Βλ. επίσης R. S. Bagnall, ‘Christianisme et paganisme dans l’Égypte romaine tar-
dive’, ό.π., σελ. 288-9· του ίδιου, Egypt in Late Antiquity, ό.π., σελ. 235-8, 241, 251. Πρβ. την παλαιότερη 
άποψη που ήθελε την ‘παρακµή’ της δηµώδους γραφής να οφείλεται στην ανικανότητά της να καλύψει τις 
πνευµατικές και θρησκευτικές ανάγκες των Αιγύπτιων. Βλ. G. W. Bowersock, Hellenism in Late Antiquity 
(Ann Arbor MI, 1996), σελ. 57. 

68  Βλ. σχετικά A. D. Nock, ‘Graeco-Egyptian religious propaganda’, ό.π., σελ. 703-11· J. Z. Smith, ‘Wisdom 
and apocalyptic’, ό.π., σελ. 67-87, ιδιαίτ. σελ. 74-85· A. B. Lloyd, ‘Nationalist propaganda in Ptolemaic 
Egypt’, Historia: Zeitschrift für alte Geschichte 31.1 (1982), 33-55· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., 
σελ. 95-106· J. Podemann Sørensen, ‘Native reactions to foreign rule and culture in religious literature’ 
στο P. Bilde- T. Engberg-Pedersen- L. Hannestad- J. Zahle (επιµ.), Ethnicity in Hellenistic Egypt, ό.π., 
σελ. 164-81· D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 149-50, 158, 186, 241-8. Βλ. και A. K. 
Bowman, Egypt after the Pharaohs, ό.π., σελ. 31· G. W. Bowersock, Hellenism in Late Antiquity, ό.π., 
σελ. 55-6· Π. Παχής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 40-2· P. Ripat, ‘The language of oracular inquiry in Ro-
man Egypt’, ό.π., 316. Για τη γραµµατειακή παραγωγή στην Αίγυπτο των ελληνιστικών χρόνων βλ. και P. 
M. Fraser, Ptolemaic Alexandria (Oxford, 1972), τόµ. 1, σελ. 675-87. 
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δύναµή τους.69 Η αποκάλυψη του Asclepius, του Χρησµού του κεραµέως, του Χρησµού του 

αµνού ή µυθιστορήµατα, όπως το ∆ηµώδες χρονικό, η ιστορία του Φαραώ Σεσογχώσι ή αυ-

τή του Νεκτανεβώ, συµπληρώνουν αυτήν τη µορφή έκφρασης.70 Οι χαρακτήρες στα δηµώ-

δη µυθιστορήµατα παίρνουν τη µορφή µιας αντίστασης στην ξένη εθνική επικυριαρχία, αν 

και ιστορίες σαν και αυτές µπορούν να προσεγγιστούν και ως προσπάθειες των γηγενών να 

επιδείξουν και να αναδείξουν την αξία των δικών τους επιτευγµάτων µε την προσαρµογή 

της αφήγησης σε ένα κατανοητό στους Έλληνες πλαίσιο.71 Στο ίδιο γραµµατειακό δίκτυο 

ανήκουν και οι µαγικοί πάπυροι, οι οποίοι δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο αυθεντικοί 

από τις µαγικές περιγραφές που βρίσκουµε στην ελληνορωµαϊκή γραµµατεία, καθώς οι δη-

µιουργοί τους δεν ενδιαφέρονται για τον ρεαλισµό.72 H κατασκευή των µαγικών αυτών 

κειµένων αποσκοπεί σε µια διαπραγµάτευση µε τον κατακτητή και στη δηµιουργία µιας 

αφηγηµατικής ουτοπίας ως µια αντίδραση απέναντι στις απόψεις της ρωµαϊκής εξουσίας 

για τον αιγυπτιακό πολιτισµό και στην επέµβασή της στα εσωτερικά των ναών.73 

                                                           
69  CH 16.1-2. 
70  Asclepius 24-6 = NHC 6, 8, 70.3-74.16· Χρησµός του κεραµέως, P.Graf 29787 (2ος αι. µ.Χ.), P.Rainer 

19.813 (3ος αι. µ.Χ.), P.Oxy 2332 (3ος αι. µ.Χ.), έκδ. L. Koenen, ‘Die Prophezeiungen des "Töpfers"’, ZPE 
2 (1968), 178-209· Χρησµός του αµνού, P.Rainer 10000 (3ος – 4ος αι. µ.Χ.), έκδ. K.-Th. Zauzich, ‘Das 
Lamm des Bokchoris’ στο Papyrus Erzherzog Rainer (P.Rainer Cent.): Festschrift zum 100-jährigen 
Bestehen der Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek (Wien, 1983), τόµ. 1, σελ. 165-
74· ∆ηµώδες χρονικό, έκδ. W. Spiegelberg, Die sogenannte demotische Chronik des Pap. 215 der Biblio-
thèque Nationale zu Paris, nebst den auf der Rückseite des Papyrus stehenden Texten (Leipzig, 1914) (3ος 
αι. π.Χ.)· Σεσογχώσις, P.Oxy 1826 (3ος – 4ος αι. µ.Χ.), P.Oxy 2466 (3ος αι. µ.Χ.), P.Oxy 3319 (3ος αι. µ.Χ.)· 
Όνειρο του Νεκτανεβώ, έκδ. L. Koenen, ‘The Dream of Nektanebos’, BASP 22 (1985), 171-94· K. Ryholt, 
‘A Demotic version of Nectanebos’ Dream (P.Carlsberg 562)’, ZPE 122 (1998), 197-200 (2ος αι. π.Χ.)· 
Ψευδο-Καλλισθένης, Βίος Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος 1.1-12. 

71  Βλ. S. Stephens, ‘Fragments of lost novels’ στο G. Schmeling (επιµ.), The Novel in the Ancient World, 
ό.π., σελ. 662-3. Η S. A. Stephens και ο J. J. Winkler (Ancient Greek Novels: The Fragments. 
Introduction, Text, Translation, and Commentary [Princeton NJ, 1995], σελ. 12-8· S. Stephens, ‘Frag-
ments of lost novels’, ό.π., σελ. 681) εξετάζουν τη δυνατότητα αιγυπτιακών επιρροών για τη δηµιουργία 
των ελληνιστικών µυθιστορηµάτων και φαίνεται να τείνουν υπέρ της, αλλά δεν βρίσκουν πειστήρια που 
να την αποδεικνύουν άµεσα. Όµως, δεν µπορεί να παραθεωρηθεί το γεγονός ότι πολλά από τα κείµενα 
αυτά µεταφράστηκαν στα ελληνικά από τη δηµώδη αιγυπτιακή γραφή ή δηµιουργήθηκαν εξ’ αρχής στην 
ελληνική πάνω σε αιγυπτιακά πρότυπα. Βλ. J. Tait, ‘Egyptian fiction in Demotic and Greek’ στο J. R. 
Morgan- R. Stoneman (επιµ.), Greek Fiction: The Greek Novel in Context (London- New York, 1994), 
σελ. 203-22. Βλ. και τη µελέτη του Ν. Λαζαρίδη, Wisdom in Loose Form: The Language of Egyptian and 
Greek Proverbs in Collections of the Hellenistic and Roman Periods (Mnemosyne, Bibliotheca Classica 
Batava Supplementum 287) (Leiden- Boston, 2007). Αφηγήσεις µε τον Φαραώ Νεκτανεβώ εντοπίζονται 
τόσο στον Ψευδο-Καλλισθένη (Βίος Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος 1.1-12) όσο και στο προγενέστερο χρο-
νολογικά δηµώδες αιγυπτιακό Όνειρο του Νεκτανεβώ. Ο I. Rutherford (‘Kalasiris and Setne Khamwas: A 
Greek novel and some Egyptian models’, ZPE 117 [1997], 203-9) βρίσκει οµοιότητες στην ιστορία του 
µάγου Καλάσιρι από τα Αἰθιοπικὰ του Ηλιόδωρου µε προτερόχρονες αιγυπτιακές ιστορίες. Πρβ. και την 
ιστορία του Οφθαλµού του Ήλιου, που απαντάται τόσο στην ελληνική όσο και στη δηµώδη αιγυπτιακή 
γραφή. Βλ. σχετικά S. West, ‘The Greek version of the legend of Tefnut’, JEA 55 (1969), 161-83· F. de 
Cenival, Le Myth de l’oeil du soleil (Demotische Studien 9) (Sommerhausen, 1988). Για τον µύθο πρβ. C. 
E. Barrett, Egyptianizing Figurines from Delos, ό.π., index ‒ solar eye goddess.  

72  R. Gordon, ‘Lucan’s Erictho’, ό.π., σελ. 237. 
73  R. Gordon, ‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 65-92. Βλ. και την τοποθέτηση του J. Podemann Søren-

sen (‘Native reactions to foreign rule and culture in religious literature’, ό.π., σελ. 177-80) ότι οι τελετουρ-
γίες ‘αποκάλυψης’ των µαγικών παπύρων εντάσσονται σε ένα πλαίσιο πολιτισµικής αντίδρασης στους ξέ-
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3. Η Αίγυπτος ως ‘το άλλο και θαυµαστό’  

Η αρνητική αντίληψη για την Αίγυπτο µπορεί να µετασχηµατιστεί µε γνώµονα τις υποκει-

µενικές αξίες και την πολιτική τοποθέτηση του κάθε ταξινοµητή σε κάτι θετικό, στην εικό-

να µιας χώρας/ λίκνου της απόκρυφης, θεϊκής και εξωτικής γνώσης. Ο Arnaldo 

Momigliano διατυπώνει τη σχέση του ελληνικού πολιτισµού µε την Περσία και την Αίγυ-

πτο:  

ο ελληνιστικός πολιτισµός (δ)ιέθετε όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να γνωρίσει τους 

άλλους πολιτισµούς ‒εκτός από τη γνώση των ξένων γλωσσών. ∆ιέθετε όλα τα χαρακτη-

ριστικά µιας επεκτατικής, άρχουσας τάξης ‒εκτός από την πίστη στη δική του σοφία […] 

πολλοί από τους θρησκευτικά ανήσυχους Έλληνες στράφηκαν προς µια φανταστική Περ-

σία και µια φανταστική Αίγυπτο.74  

Ο θαυµασµός προς την Αίγυπτο και τον πολιτισµό της πήρε διάφορες µορφές και εξυπηρέ-

τησε διάφορους πολιτικούς σκοπούς. Η θρησκεία, η αιγυπτιακή τέχνη και η αρχιτεκτονική 

εισχώρησαν στη Ρώµη και σταδιακά την κατέκτησαν.75 Η περιπλάνηση και η αιγυπτοµανία 

συνέβαλαν στη διάδοση των αιγυπτιακών λατρειών της Ίσιδας και του Σάραπι στη ∆ύση, 

την Ελλάδα και τη Ρώµη, κάνοντας γνωστές τις λατρείες και το ιερατείο τους σε ένα ευρύ-

τερο πελατειακό κοινό και δίνοντας ώθηση στη διαµόρφωση των στερεοτυπικών εικόνων 

από τους κατακτητές. Ρωµαίοι αυτοκράτορες µετέφεραν από την Αίγυπτο αιγυπτιακούς 

οβελίσκους, σφίγγες και πολυάριθµα αγάλµατα ή δηµιούργησαν ακριβή αντίγραφα, αντι-

                                                                                                                                                                                 

νους κατακτητές. Ο D. Frankfurter αντικρούει την παραπάνω θέση και γράφει στο άρθρο του ‘Ritual ex-
pertise in Roman Egypt and the problem of the category "magician"’, ό.π., σελ. 122: One begins to get an 
image of private divination that is not selfish, not responding to a cultural ‘anxiety’, but very much based 
on one’s sense of priestly self-definition and service. 

74  A. Momigliano, Ξένη Σοφία: Τα Όρια του Εξελληνισµού στην Αρχαιότητα (µτφρ. Α. Κατσιβελάκη) 
(Αθήνα, 1998), σελ. 230. 

75  Για την αιγυπτοµανία της εποχής βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 19-44· S. Sauneron, The 
Priests of Ancient Egypt (µτφρ. A. Morrissett) (London- New York, 1960), σελ. 113-8· D. Frankfurter, Re-
ligion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 14, 166-7, 217-21. Ειδικότερα, για την αιγυπτοµανία και τον υλικό πολι-
τισµό βλ. S.-A. Ashton- T. V. Buttrey- A. Popescu, Roman Egyptomania: A Special Exhibition at the 
Fitzwilliam Museum (Cambridge, 24 September 2004 - 8 May 2005) (London, 2004)· J. S. Curl, The 
Egyptian Revival: Ancient Egypt as the Inspiration for Design Motifs in the West (London- New York, 
2005), σελ. 44-62· S. De Caro (επιµ.), Egittomania: Iside e il mistero (Catalogo della mostra, Napoli, 
Museo Archeologico Nazionale, 12 ottobre 2006 - 26 febbraio 2007) (Milano, 2006). Βλ. επίσης J. J. 
Winkler, Auctor and Actor: A Narratological Reading of Apuleius’s Golden Ass (Berkeley- Los Angeles- 
London, 1985), σελ. 307-9· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 59-60· G. W. Bowersock, Hellen-
ism in Late Antiquity, ό.π., σελ. 56· R. Gordon, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 72· J. Dieleman, ‘Stars and 
the Egyptian priesthood in the Graeco-Roman period’ στο S. Noegel- J. Walker- B. Wheeler (επιµ.), Pray-
er, Magic, and the Stars, ό.π., σελ. 140-1· του ίδιου, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 239-40, 250· 
Π. Παχής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 351-2· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 
58-9.  
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κείµενα µε τα οποία στόλισαν τις πλατείες, τους κήπους και τις βίλες της Ρώµης και της Ι-

ταλίας (ιδιαίτερα της Ποµπηίας), ενώ τις κατοικίες τους µε νειλωτικά ή άλλα αιγυπτιακά 

ζωγραφικά θέµατα διακόσµησαν και εύπορες οικογένειες.  

Το ενδιαφέρον των Ρωµαίων ηγεµόνων για την Αίγυπτο ήταν αναµενόµενο. Ο Γερµα-

νικός, ο υιοθετηµένος υιός του αυτοκράτορα Τιβέριου, περιόδευσε το 19 µ.Χ. στη χώρα για 

να µελετήσει τις αρχαιότητες, ο Βεσπασιανός (69-79 µ.Χ.) προσκύνησε τον ναό του Σάρα-

πι στην Αλεξάνδρεια και ο Τίτος (79-81 µ.Χ.) παρακολούθησε την αφιέρωση του ταύρου 

Άπι στη Μέµφιδα.76 Ο Βεσπασιανός και ο Τίτος υπήρξαν και λάτρεις της Ίσιδας και του 

Σάραπι, κάτι που φανερώνει µια συµβολική τους πράξη: µετά την επιστροφή τους στην Ι-

ταλία από την Αίγυπτο (69-70 µ.Χ.) και πριν από τη θριαµβευτική τους είσοδο στη Ρώµη 

επέλεξαν να περάσουν την πρώτη τους νύχτα στο Isaeum Campense, στο ρωµαϊκό κέντρο 

λατρείας των δύο αιγυπτιακών θεοτήτων.77 Προστατευόµενος της Ίσιδας, αλλά και του 

Πτα, υπήρξε και ο ∆οµιτιανός (81-96 µ.Χ.), όπως αποκαλύπτει ένας οβελίσκος που ήταν 

τοποθετηµένος στο Isaeum Campense και σήµερα βρίσκεται στην Piazza Navona της Ρώ-

µης.78 Το µεγαλύτερο ενδιαφέρον, όµως, επέδειξε ο Αδριανός (117-138 µ.Χ.). Το 130 µ.Χ. 

ταξίδευσε στη χώρα του Νείλου, ενώ η βίλα του στο Τίβολι (γνωστή ως βίλα Adriana) δεί-

χνει τις προτιµήσεις του αυτοκράτορα για τα αιγυπτιακά αρχιτεκτονικά στοιχεία.79 Τον 

Αδριανό στην Αίγυπτο ακολούθησαν ο Μάρκος Αυρήλιος (161-180 µ.Χ.), ο Σεπτίµιος Σε-

βήρος (193-211 µ.Χ.) και ο Καρακάλλας (211-217 µ.Χ.).80 

Στα παραπάνω δεν θα πρέπει να παραλείψουµε και τις επιµέρους οικοδοµικές κατα-

σκευές και συντηρήσεις που έγιναν στους αιγυπτιακούς ναούς κάτω από την οικονοµική 

βοήθεια και προστασία της εξουσίας.81 Σηµαντικές προσθήκες έγιναν, για παράδειγµα, 

στον ναό του Άµµωνα στο Καρνάκ από τους Πτολεµαίους, στον ναό του Ώρου στο Ε-

ντφού, της Ίσιδας στις Φίλες, ενώ τα θρησκευτικά κτίρια του ναού της Αθώρ στη Ντέντε-

ρα, του Σόµπεκ και του Ώρου στο Κοµ Όµπο, καθώς και του Χνουµ στην Έσνα, αποτελούν 

                                                           
76  Τάκιτος, Annales 2.59-61· Σουητώνιος, Divus Vespasianus 7· του ίδιου, Divus Titus 5.3. 
77  Φλ. Ιώσηπος, Ἰουδαϊκὸς πόλεµος 7.123. Βλ. επίσης J. S. Curl, The Egyptian Revival, ό.π., σελ. 44. Για τον 

ναό αυτόν στο Πεδίο του Άρεως της Ρώµης βλ. ό.π., σελ. 30-9· P. Pachis, ‘Isis Tyrannos and the construc-
tion of Imperial society’, ό.π., σελ. 156-8, 161· του ίδιου, Η Λατρεία της Ίσιδας και του Σάραπι: Από την 
Τοπική στην Οικουµενική Κοινωνία (Θεσσαλονίκη, 2010), σελ. 318-20, 333. 

78  RICIS 501/ 0124. Βλ. και J. S. Curl, The Egyptian Revival, ό.π., σελ. 44. 
79  ∆ίωνας Κάσσιος, Ῥωµαικαὶ ἱστορίαι 69.11. Για τη βίλα Adriana βλ. J. S. Curl, The Egyptian Revival, ό.π., 

σελ. 47-54. 
80  Historia Augusta (Ιούλιος Καπιτωλίνος): Marcus Antoninus philosophus 26.3· Historia Augusta (Αίλιος 

Σπαρτιανός): Severus 17.4· ∆ίωνας Κάσσιος, Ῥωµαικαὶ ἱστορίαι 78.22-3. 
81  Για το θέµα αυτό βλ. A. K. Bowman, Egypt after the Pharaohs, ό.π., σελ. 168-9· R. Bjerre Finnestad, 

‘Temples of the Ptolemaic and Roman periods’, ό.π., σελ. 185-9· O. E. Kaper, ‘Temple building in the 
Egyptian deserts during the Roman period’, ό.π., σελ. 139-55· J. G. Manning, Land and Power in Ptole-
maic Egypt, ό.π., σελ. 68-70, 85. 
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πτολεµαϊκές και ρωµαϊκές κατασκευές και προσθήκες. ∆εν συνιστούν, όµως, µόνο οι ναοί 

µεγάλων κέντρων συµπλέγµατα νεότερων προσθηκών και αλλαγών, αλλά και τα ιερά µι-

κρότερων πόλεων (Καρανίς, Τεβτύνις, Κερκεοσίρις), δείχνοντας το µεγάλο εύρος της κλί-

µακας αυτών των αρχιτεκτονικών παρεµβάσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι περισσότερο 

εκτεταµένες κατασκευές και ανακατασκευές ιερών στην Αίγυπτο έγιναν από αυτοκράτο-

ρες, όπως ο Αύγουστος και ο Τιβέριος (14-37 µ.Χ.), που δεν επέδειξαν προσωπικό ενδια-

φέρον για τις Αιγύπτιες θεότητες και υπήρξαν µάλιστα και σφοδροί διώκτες της λατρείας 

της Ίσιδας. Μεταγενέστεροι αυτοκράτορες που έδειξαν µεγαλύτερο προσωπικό ενδιαφέρον 

για τις αιγυπτιακές λατρείες δεν έχουν να επιδείξουν, παράλληλα, και µια έµπρακτη υπο-

στήριξη στους ναούς.82 

Ο χαρακτήρας της περιπλάνησης της νέας κοινωνίας και η αιγυπτοµανία πήραν τη 

µορφή διαρκών µετακινήσεων προς τα µεγάλα θρησκευτικά κέντρα της Αιγύπτου, µετακι-

νήσεις υποκινούµενες όχι µόνο από ένα απλό τουριστικό ενδιαφέρον, αλλά και από µια 

θρησκευτική λατρεία. Η ύπαρξη εκατοντάδων ακιδογραφηµάτων στους ναούς της Αιγύ-

πτου αποκαλύπτει την επιθυµία για έκφραση του θρησκευτικού συναισθήµατος των προ-

σκυνητών (προσκυνήµατα).83 Αντίστοιχες ενεπίγραφες µαρτυρίες απουσιάζουν σχεδόν από 

τη φαραωνική περίοδο, η παρουσία των οποίων επιβεβαιώνεται από τον δεύτερο αιώνα 

π.Χ. και στο εξής, µετά την εγκατάσταση των Ελλήνων αποίκων. Η εµφάνιση των προσκυ-

νηµάτων είναι τόσο ξαφνική στην ελληνιστική περίοδο, ώστε υποστηρίχθηκε ότι αποτε-

λούν ύστερο φαινόµενο στην Αίγυπτο, πιθανώς κάτω από την επίδραση των νέων ιδεών. 

Εκείνο που ήταν νέο, ήδη από τις πρώτες µαρτυρίες του Ηρόδοτου,84 δεν ήταν τα νέα θρη-

σκευτικά φαινόµενα, αλλά η καινοτοµία της καταγραφής τους, ενώ είναι πιθανό η απουσία 

δεδοµένων να παραποιεί τα συµπεράσµατα. Οι αιγυπτιακές πηγές επικεντρώνονται στην 

επίσηµη λατρεία και αρκετές αιγυπτιακές παραδόσεις δείχνουν αντίθεση ανάµεσα στην ε-

                                                           
82  Βλ. O. E. Kaper, ‘Temple building in the Egyptian deserts during the Roman period’, ό.π., σελ. 140. 
83  Για τον τουρισµό στους ναούς της Αιγύπτου βλ. J. G. Milne, ‘Greek and Roman tourists in Egypt’, JEA 

3.2 (1916), 76-80· A. D. Nock, ‘A vision of Mandulis Aion’ στου ίδιου, Essays on Religion and the An-
cient World, ό.π., τόµ. 1, σελ. 358-63· É. Bernand, ‘Pèlerins dans l’Égypte grecque et romaine’ στο M.-M. 
Mactoux- E. Geny (επιµ.), Mélanges Pierre Lévêque I: Religion (Paris, 1988), σελ. 49-63· D. Frankfurter 
(επιµ.), Pilgrimage and Holy Space in Late Antique Egypt (RGRW 134) (Leiden- Boston- Köln, 1998)· F. 
M. Simón, ‘From Thessalos of Tralles to Nicagoras of Athens: Religious pilgrimage to Egypt in the Ro-
man Empire’ στο F. M. Simón- F. Pina Polo- J. Remesal Rodríguez (επιµ.), Viajeros, peregrinos y aven-
tureros en el mundo antiguo (Barcelona, 2010), σελ. 227-40. Βλ. και την τυπολογία των προσκυνηµατι-
κών επιγραφών του G. Geraci, ‘Ricerche sul proskynema’, Aegyptus: Rivista Italiana di Egittologia e di 
Papirologia 51 (1971), 3-211, καθώς και τα κείµενα από τη συλλογή της M. Totti, Ausgewählte 
Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 26-45. Βλ. επίσης R. Bjerre Finnestad, ‘Temples of the 
Ptolemaic and Roman periods’, ό.π., σελ. 236· D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 46-7, 
166-7, 190-2, 218-9· J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 252-3. Πρβ. τα ιερά κέντρα των 
Θηβών στην Άνω Αίγυπτο, σελ. 181-4. 

84  Βλ. σελ. 41, υποσ. 87. 
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πίσηµη λατρεία και στη λαϊκή παράδοση, η οποία περιλαµβάνει και τα προσκυνήµατα σε 

ναούς. Αν τα προσκυνήµατα ήταν διαδεδοµένος τρόπος λατρείας στη φαραωνική περίοδο, 

τότε αυτά δεν θα περιλαµβάνονταν στις επίσηµες αιγυπτιακές πηγές.85 

Η αθρόα εισδοχή των Ελλήνων και Ρωµαίων και ο θρησκευτικός συγκρητισµός υπήρ-

ξε, οπωσδήποτε, καθοριστικός για την αύξηση του τουρισµού και των προσκυνηµάτων. 

Σηµαντικό προσκυνηµατικό κέντρο υπήρξε το Σαραπείο στην Αλεξάνδρεια, ο ναός της 

Βουβάστεως στην Κάνωπο, της Ίσιδας στις Φίλες, ο ναός του Όσιρι, του Σάραπι και του 

Μπες στην Άβυδο, το sanatorium του ναού της Αθώρ στη Ντέντερα, ο ναός του Μάνδουλι 

στην Ταλµίδα της Νουβίας (Καλάµπσα).86 Οι περισσότεροι προσκυνητές δεν ήταν Αιγύ-

πτιοι ή τουλάχιστον εξέφραζαν τις επισκέψεις τους σε γλώσσα άλλη από την αιγυπτιακή.87 

                                                           
85  I. Rutherford, ‘Down-stream to the Cat-Goddess: Herodotus on Egyptian pilgrimage’ στο J. Elsner- I. 

Rutherford (επιµ.), Pilgrimage in Graeco-Roman and Early Christian Antiquity: Seeing the Gods (Oxford- 
New York, 2005), σελ. 137, 139. Ο A. D. Nock (‘A vision of Mandulis Aion’, ό.π., σελ. 359-60) υποστη-
ρίζει ότι τα προσκυνήµατα έχουν ως πρόγονό τους τις ταφικές αναφορές των Αιγύπτιων, ενώ θεωρεί την 
αύξηση των προσκυνηµάτων κατά την ελληνιστική εποχή ως αποτέλεσµα της ανάπτυξης του ατοµικι-
σµού, τον οποίο και συνδέει µε το αίσθηµα της αποµόνωσης του ατόµου των ύστερων χρόνων. Για µια 
κριτική στη θεωρία του ατοµικισµού βλ. σελ. 20. Για την περίπτωση των προσκυνηµάτων θα πρέπει να 
χρησιµοποιήσουµε τον όρο ατοµικισµός µε την έννοια που τον χρησιµοποιεί ο F. M. Simón (‘From Thes-
salos of Tralles to Nicagoras of Athens’, ό.π., σελ. 228), ο οποίος σηµειώνει: ‘pilgrimage’ […] was a 
phenomenon that was more individual than collective, more about the pilgrims than pilgrimages 
themselves. Εκφράζοντας το πνεύµα της εποχής του, ο Nock (‘A vision of Mandulis Aion’, ό.π., σελ. 357-
400, ιδιαίτ. σελ. 398-400) βλέπει τα προσκυνήµατα ως εκδήλωση µιας πνευµατικής ευσέβειας και πίστης 
που έχει αναλογίες µε τον Χριστιανισµό. Ο J. Bingen (‘Normality and distinctiveness in the epigraphy of 
Greek and Roman Egypt’, ό.π., σελ. 261-2) αποµακρύνεται από τον Nock, καθώς θεωρεί ότι τα προσκυ-
νήµατα προέρχονται από φαραωνικές πρακτικές, εκφράζοντας όχι πίστη και ευσέβεια, αλλά λατρεία. 

86  Για την Αλεξάνδρεια και το Σαραπείο ως προσκυνηµατικό κέντρο στην αρχαιότητα βλ. J. G. Milne, 
‘Greek and Roman tourists in Egypt’, ό.π., 77-8· G. Geraci, ‘Ricerche sul proskynema’, ό.π., 35-7. Για τον 
ναό της Βουβάστεως βλ. I. Rutherford, ‘Down-stream to the Cat-Goddess’, ό.π., σελ. 131-49. Για τις Φί-
λες βλ. J. G. Milne, ‘Greek and Roman tourists in Egypt’, ό.π., 79· G. Geraci, ‘Ricerche sul proskynema’, 
ό.π., 115-36· É. Bernand, ‘Pèlerins dans l’Égypte grecque et romaine’, ό.π., σελ. 56-8· I. Rutherford, ‘Is-
land of the extremity: Space, language and power in the pilgrimage traditions of Philae’ στο D. Frankfur-
ter (επιµ.), Pilgrimage and Holy Space in Late Antique Egypt, ό.π., σελ. 229-56· D. Frankfurter, Religion 
in Roman Egypt, ό.π., σελ. 64-5, 102, 105-6· F. M. Simón, ‘From Thessalos of Tralles to Nicagoras of 
Athens’, ό.π., σελ. 237-8. Για τους ναούς της Αβύδου βλ. J. G. Milne, ‘Greek and Roman tourists in 
Egypt’, ό.π., 78, 79· G. Geraci, ‘Ricerche sul proskynema’, ό.π., 44-55· É. Bernand, ‘Pèlerins dans 
l’Égypte grecque et romaine’, ό.π., σελ. 55-6· I. Rutherford, ‘Pilgrimage in Greco-Roman Egypt: New 
perspectives on graffiti from the Memnonion at Abydos’ στο R. Matthews- C. Roemer (επιµ.), Ancient 
Perspectives on Egypt, ό.π., σελ. 171-89· F. M. Simón, ‘From Thessalos of Tralles to Nicagoras of Ath-
ens’, ό.π., σελ. 237. Ειδικότερα, ο ναός του Μπες (Βησά) στην Άβυδο υπήρξε σηµαντικό προσκυνηµατικό 
κέντρο, όπου τελούνταν εγκοιµήσεις και χρησµοδοσία από τον θεό. Βλ. D. Frankfurter, Religion in Ro-
man Egypt, ό.π., σελ. 169-74. Για το sanatorium της Ντέντερα βλ. F. Daumas, ‘Le sanatorium de Den-
dara’, BIFAO 56 (1957), 35-57· D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 47, 48, 162. Για το 
προσκύνηµα στον ναό του Μάνδουλι βλ. A. D. Nock, ‘A vision of Mandulis Aion’, ό.π., σελ. 357-400· 
A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 46-50· G. Geraci, ‘Ricerche sul proskynema’, ό.π., 143-9· D. 
Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 108-9, 165-6· G. Tallet, ‘Oracles’ στο Ch. Riggs (επιµ.), 
The Oxford Handbook of Roman Egypt (Oxford, 2012), σελ. 412. Επίσης, η αιγυπτιακή θεά Θούηρις-
Ταουέρτ λατρευόταν από αρκετούς προσκυνητές στην Οξύρρυγχο. Βλ. G. Geraci, ‘Ricerche sul 
proskynema’, ό.π., 180-1· D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 41, 121-4, 131, 153. 

87  Εξαιρετικά σπάνιες υπήρξαν οι αναφορές για τα προσκυνήµατα των Αιγύπτιων, καθώς οι µοναδικές µαρ-
τυρίες που διαθέτουµε είναι αυτές του Ηρόδοτου (Ἱστορίη 2.58-60) και η στήλη από τη Βουτώ (Cairo Mu-
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Σε µια προσκυνηµατική επιγραφή από τον ναό της Ίσιδας στις Φίλες (191 µ.Χ.) συναντού-

µε τον Σερηνό, ο οποίος επισκέπτεται τον ναό της Ίσιδας Φαρίας στην Αλεξάνδρεια και 

λαµβάνει χρησµό από τον Απόλλωνα να µεταβεί στις Φίλες, το προσκυνηµατικό κέντρο 

της θεάς στον αρχαίο κόσµο.88 Αναλόγως και ο Νέαρχος (1ος αι. µ.Χ.) ταξιδεύει στη Συήνη, 

στις πηγές του Νείλου, και στον ναό του Άµµωνα στην όαση Σίβα, χαράζοντας τα ονόµατα 

των φίλων του στους διάφορους ναούς.89 

Η προσωπική αναζήτηση των θεών στην αρχαία χώρα της Αιγύπτου απεικονίζει τις 

σχέσεις του ατόµου των νέων χρόνων µε το θεϊκό στοιχείο, σχέσεις που υπαγορεύονται, σε 

µεγάλο βαθµό, από την κοσµοθεώρηση της εποχής. Το νέο κοσµοείδωλο (ένα αριστοτελικό 

δηµιούργηµα ήδη του τέταρτου αι. π.Χ.) τοποθετεί στο κέντρο του σύµπαντος τη Γη, ενώ 

γύρω της περιστρέφονται σε διαφορετικές τροχιές οι επτά πλανήτες (Σελήνη, Ερµής, Α-

φροδίτη, Ήλιος, Άρης, ∆ίας, Κρόνος).90 Με την επίδραση της πλατωνικής διαρχίας και των 

διαρχικών συστηµάτων του Γνωστικισµού, ο Άδης, ο τόπος των ψυχών και των δαιµόνων, 

εξορίζεται από τον Κάτω Κόσµο στον υποσελήνιο χώρο και αντιπαραβάλλεται στον θεϊκό 

χώρο των υπερσελήνιων πλανητικών σφαιρών.91 Έτσι, το άτοµο παρουσιάζεται δέσµιο του 

υλικού κόσµου, των παραγγελµάτων της αδήριτης Μοίρας, της Τύχης και της Ανάγκης.92 

Η σωτηρία από τα δαιµονικά κοσµικά στοιχεία καθίσταται ο απώτερος στόχος του ατόµου 

και επιτυγχάνεται άλλοτε µε τη συµµετοχή στις µυστηριακές λατρείες της εποχής και άλ-

λοτε µε την κοινωνία στη γνώση. Οι µυστηριακές λατρείες των ύστερων χρόνων, µε προε-

ξάρχουσες αυτές της Ίσιδας, του Μίθρα και της Κυβέλης, υπόσχονται στον υποψήφιο µύ-

στη µια ευδαιµονία στην παρούσα ζωή και µια ευτυχισµένη µεταθανάτια ύπαρξη. Σε σχέση 

µε τις µυστηριακές λατρείες, η απολύτρωση µε τη γνώση ισοδυναµεί µε την κατανόηση της 

κοσµικής τάξης ή της µυστικής λειτουργίας του κόσµου για την εκπλήρωση της πνευµατι-

                                                                                                                                                                                 

seum 85932) (1ος αι. π.Χ.). Βλ. É. Drioton, ‘Les fêtes de Bouto’, BIE 25 (1943), 1-19· I. Rutherford, 
‘Down-stream to the Cat-Goddess’, ό.π., σελ. 137-40. 

88  IPhilae 168 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 35. 
89  P.Lond III 854 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 44. 
90  Στην αρχαιότητα ο Ήλιος και η Σελήνη θεωρούνταν πλανήτες. Για το πτολεµαϊκό κοσµολογικό µοντέλο 

βλ. S. Sambursky, The Physical World of Late Antiquity (London, 1962), σελ. 133-45· M. R. Wright, 
Cosmology in Antiquity (London- New York, 21996), σελ. 50-1. 

91  Πλούταρχος, Περὶ τοῦ ἐµφαινοµένου προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης 943 C, 944 C· του ίδιου, Περὶ τοῦ 
Σωκράτους δαιµονίου 591 C. 

92  Για την κοσµοθεώρηση της εποχής βλ. M. P. Nilsson, ‘The new conception of the universe in late Greek 
paganism’, Eranos 44 (1946), 20-7· H. Jonas, The Gnostic Religion, ό.π., σελ. 43-4, 241-65· E. R. Dodds, 
Εθνικοί και Χριστιανοί σε µια Εποχή Αγωνίας: Όψεις της Θρησκευτικής Εµπειρίας από τον Μάρκο Αυρήλιο 
ως τον Κωνσταντίνο (µτφρ. Κ. Αντύπας) (Αθήνα, 1995), σελ. 25-45· G. Filoramo, A History of 
Gnosticism, ό.π., σελ. 22-3, 54-6· L. H. Martin, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 90-4, 
347-51· του ίδιου, ‘The anti-individualistic ideology of Hellenistic culture’, ό.π., 121· Σπ. Πιπεράκης, Α-
στρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 35-8. 
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κής εσωτερικής αναζήτησης. Ο Luther H. Martin διατυπώνει εύστοχα το πνεύµα της επο-

χής: 

Οι θρησκείες της ελληνιστικής εποχής ήταν ενταγµένες στο πλαίσιο ενός ευρύτερου κό-

σµου και, όπως ο κόσµος αυτός, βρίσκονταν σε µια διαρκή µετάβαση: από την ευσέβεια, 

στο µυστήριο, στη γνώση […]. Κατά την ύστερη αρχαιότητα, οι τρεις αυτές δογµατικές 

στρατηγικές της ύπαρξης συνυπάρχουν ταυτόχρονα, ακόµη και µέσα σε ένα ενιαίο κείµε-

νο, όπως φαίνεται στις ερµητικές πραγµατείες.93 

Οι στρατηγικές δοµές της ύπαρξης διαµορφώνονται σε µεγάλο βαθµό από το νέο σωτηριο-

λογικό πρότυπο, την άνοδο της ψυχής και την απελευθέρωση από τον κόσµο.94 Στη µαγική 

‘Λειτουργία του Μίθρα’ παρέχονται οδηγίες για την επίτευξη της ανόδου της ψυχής του 

µύστη µέσα από τις επτά πλανητικές σφαίρες και τη συνάντηση µε την ανώτερη συµπαντι-

κή θεότητα, τον Ήλιο/ Μίθρα. Η υπερβατική αυτή εµπειρία επιφέρει τον ἀπαθανατισµόν, 

τη σωµατική, ηθική και πνευµατική αναγέννηση.95 ‘Γνωρίζω πως είµαι θνητός και εφήµε-

ρος’, αναγράφει ένα επίγραµµα που αποδίδεται στον αστρολόγο Κλαύδιο Πτολεµαίο (2ος 

αι. µ.Χ.), 

                                                           
93  L. H. Martin, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 390. Πρβ. G. Filoramo, A History of Gnos-

ticism, ό.π., σελ. 22-3. 
94  Για την ψυχανοδία βλ. C. Colpe, ‘Die "Himmelsreise der Seele" ausserhalb und innerhalb der Gnosis’ στο 

U. Bianchi (επιµ.), Le origini dello gnosticismo: Colloquio di Messina, 13-18 aprile 1966 (SHR 12) (Lei-
den, 1967), σελ. 429-45· του ίδιου, ‘Die "Himmelsreise der Seele" als philosophie- und religionsges-
chichtliches Problem’ στο E. Fries (επιµ.), Festschrift für Joseph Klein zum 70. Geburtstag (Göttingen, 
1967), σελ. 85-104· J. Flamant, ‘Sotériologie et systèmes planétaires’ στο U. Bianchi- M. J. Vermaseren 
(επιµ.), La soteriologia dei culti orientali nell’Impero romano (Atti del colloquio internazionale su la sote-
riologia dei culti orientali nell’Impero romano, Roma, 24-28 settembre 1979) (EPRO 92) (Leiden, 1982), 
σελ. 223-38· Ι. P. Culianu, ‘L’ "ascension de l’âme" dans les mystères et hors des mystères’ στο U. Bian-
chi- M. J. Vermaseren (επιµ.), La soteriologia dei culti orientali nell’Impero romano, ό.π., σελ. 276-300· 
του ίδιου, Psychanodia I: A Survey of the Evidence Concerning the Ascension of the Soul and its Rele-
vance (EPRO 99) (Leiden, 1983)· του ίδιου, Εµπειρίες της Έκστασης: Έκσταση, Ανάβαση και Οράσεις από 
τον Ελληνισµό µέχρι τον Μεσαίωνα (µτφρ. Λ. Παλλαντίου) (Αθήνα, 1986). Βλ. επίσης F. Cumont, 
L’Égypte des astrologues, ό.π., σελ. 205-6· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 110-1. Για την άνοδο 
της ψυχής στον Ερµητισµό και στην ύστερη Γνώση βλ. H. Jonas, The Gnostic Religion, ό.π., σελ. 165-9· 
G. Sfameni Gasparro, ‘La gnosi ermetica come iniziazione e mistero’ στης ίδιας, Gnostica et hermetica: 
Saggi sullo gnosticismo e sull’ermetismo (Nuovi Saggi 82) (Roma, 1982), σελ. 322-3· J.-P. Mahé, Hermès 
en Haute-Égypte. Τόµ. I: Les Textes hermétiques de Nag Hammadi et leurs parallèles grecs et latins (Bib-
liothèque Copte de Nag Hammadi. Textes 3) (Québec, 1978), σελ. 38-41· G. Filoramo, A History of Gnos-
ticism, ό.π., σελ. 137-41· J. Peste, The Poimandres Group in Corpus Hermeticum: Myth, Mysticism and 
Gnosis in Late Antiquity (PHD diss.) (Göteborg, 2002), σελ. 101-11, 179-86.  

95  PGM 4.475-820. Για τη ‘Λειτουργία του Μίθρα’ βλ. τη νεότερη έκδοση του H. D. Betz, The ‘Mithras Lit-
urgy’. Text, Translation, and Commentary (Studien und Texte zu Antike und Christentum 18) (Tübingen, 
2003). Βλ. επίσης M. Stoholski, ‘"Welcome to heaven, please watch your step": The "Mithras Liturgy" 
and the Homeric quotations in the Paris papyrus’, Helios 34.1 (2007), 69-95. Η λέξη ἀπαθανατισµὸς έχει 
συσχετιστεί στην ελληνική γραµµατεία ιδιαιτέρως µε τον Ζάλµοξι. Βλ. Ηρόδοτος, Ἱστορίη 4.94-6· Πλά-
τωνας, Χαρµίδης 156d = Στοβαίος, Ἐκλογαὶ 4.37.23· Ποσειδώνιος, FGrHist 87 F 134 = ∆ιόδωρος Σικε-
λιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.94.2· Λουκιανός, Θεῶν ἐκκλησία 9· του ίδιου, Σκύθης ἢ πρόξενος 1. 
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(ό)ταν όµως εξερευνώ τις αµφίδροµες ελικοειδείς πορείες των αστεριών, δεν αγγίζω πια 

µε τα πόδια µου τη γη: στέκοµαι κοντά στον ∆ία και πίνω αµβροσία, την τροφή των 

θεών.96 

Σύµφωνα µε το αστρολογικό έργο Mathesis (γράφ. 337-354 µ.Χ.) του Φίρµικου Ματερνού, 

η γνώση της αστρολογίας συνεπάγεται την άνοδο της ψυχής µέσα από τις επτά ουράνιες 

σφαίρες και την απολύτρωση από την κυριαρχία της κοσµικής µοίρας.97 O Ματερνός, γρά-

φοντας στον πάτρωνά του Μαβόρτιο, σηµειώνει:  

Κοίτα, λοιπόν […] µε ορθάνοιχτα µάτια τον ουρανό και αυτό το πολύ όµορφο κατασκεύ-

ασµα του θεϊκού έργου η ψυχή σου πάντα ας θαυµάζει. Τότε, λοιπόν, ο νους µας, που 

σχηµατίστηκε από την ανάµνηση του µεγαλείου του θεϊκού έργου, απελευθερώνεται από 

τις διεφθαρµένες παγίδες των σωµάτων και εγκαταλείπει τα µειονεκτήµατα της θνητής 

φύσης.98 

Ο µύστης της αστρολογίας έρχεται σε επαφή µε τον ουράνιο θεό και σε µια διαρκή κοινω-

νία µαζί του.99
 Η λύτρωση αυτή ερµηνεύεται από τον Jonathan Z. Smith ως µια επιθυµία 

του ατόµου της ύστερης αρχαιότητας για να δραπετεύσει από τη ‘φυλακή’ της νέας οικου-

µένης και να επιστρέψει στον πραγµατικό χώρο προέλευσής του, σε εκείνον του επέκει-

να.100  

Τα δύο επικρατούντα σωτηριολογικά πρότυπα και οι θρησκευτικές καινοτοµίες των 

ύστερων χρόνων µπορούν να κατανοηθούν καλύτερα µέσα από µια σύγκριση της ιστορίας 

του Λούκιου από το µυθιστόρηµα Metamorphoses του Απουλήιου (c. 125-180 µ.Χ.) και 

της αφήγησης του Θεσσαλού.101 Και στις δύο διηγήσεις κοινός παρανοµαστής των ηρώων 

                                                           
96  Κλ. Πτολεµαίος, AP 9.577: Οἶδ’ ὅτι θνατὸς ἐγὼ καὶ ἐφάµερος, ἀλλ’ ὅταν ἄστρων µαστεύω πυκνὰς 

ἀµφιδρόµους ἕλικας, οὐκέτ’ ἐπιψαύω γαίης ποσίν, ἀλλὰ παρ’ αὐτῷ Ζανὶ θεοτρεφέος πίµπλαµαι ἀµβροσίης. 
Ακολουθώ τη µετάφραση της Ν. Καριοφύλλη, Η Αστρολογία στην Ελλάδα και τη Ρώµη (Αθήνα, 1999), 
σελ. 145. 

97  Φ. Ματερνός, Mathesis 1.5.9, 7.1.2. 
98  Ό.π., 8.1.6: Intuere itaque […] patentibus oculis caelum, et pulcherrimam istam divini operis fabricam an-

imus tuus semper aspiciat. Tunc enim mens nostra maiestatis suae recordatione formata, a pravis cor-
porum illecebris liberatur, et exuta mortalitatis incommodis. 

99  Ό.π., 1.4.1-5, 1.5.11. 
100  J. Z. Smith, ‘The influence of symbols upon social change’, ό.π., σελ. 138-40· του ίδιου, ‘Birth upside 

down or right side up?’, ό.π., σελ. 161-4. 
101  Η ιστορία του Απουλήιου έχει οµοιότητες ως προς την πλοκή και τη δοµή της µε το ψευδώνυµο διήγηµα 

που αποδίδεται στον Λουκιανό Λούκιος ἢ ὄνος, στο οποίο και βασίστηκε. Βλ. σχετικά Τ. Ηägg, Το Αρχαίο 
Μυθιστόρηµα, ό.π., σελ. 218-23· J. J. Winkler, Auctor and Actor, ό.π., σελ. 252-6· S. Frangoulidis, Witch-
es, Isis and Narrative: Approaches to Magic in Apuleius’ Metamorphoses (Trends in Classics – Supple-
mentary Volumes 2) (Berlin- New York, 2008), σελ. 13-45. 



ΤΟ  ΠΟΛ ΙΤ ΙΣΜ ΙΚΟ  ΠΛΑΙΣ ΙΟ  ΤΗΣ  ΕΠ ΙΣ ΤΟΛΗΣ  ΤΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΥ   45                                                                           

 

(actor), οι οποίοι ταυτίζονται µε τους συγγραφείς/ αφηγητές τους (auctor),102 είναι η επι-

θυµία τους να ξεφύγουν από την κυριαρχία της Μοίρας. Η επιθυµία αυτή εκφράζεται αφη-

γηµατικά µε την περιέργεια των πρωταγωνιστών για τη δύναµη της µαγείας, η οποία υπό-

σχεται την ανατροπή των φυσικών νόµων (Μοίρας). Η έλλειψη, όµως, επαρκούς γνώσης 

για την κατανόηση των υπερβατικών νόµων της µαγείας έχει δυσµενείς συνέπειες. Ο Λού-

κιος, αντί να µεταµορφωθεί σε πουλί, µετατρέπεται σε γάιδαρο και ο Θεσσαλός, έπειτα από 

την αποτυχία των µαγικών συνταγών του Νεχεψώ, καταλαµβάνεται από απογοήτευση και 

ντροπή, επιθυµώντας να αφαιρέσει τη ζωή του. Η µόνη διέξοδος είναι η περιπλάνηση. Στο 

σηµείο, όµως, αυτό οι δύο ιστορίες διαφοροποιούνται, διότι ενώ η περιπλάνηση του Λού-

κιου είναι άσκοπη, η περιπλάνηση του Θεσσαλού έχει έναν στόχο: την εύρεση των συντα-

γών της µαγικής φαρµακοποιίας. Η σωτηρία των ηρώων επέρχεται και στις δύο αφηγήσεις 

µέσω της γνωριµίας µε Αιγύπτιους ιερείς και της συµµετοχής σε τελετουργίες που συνεπά-

γονται µια µεταµόρφωση (ατοµική και διηγηµατική), σύµφωνα µε το τριπλό δοµικό σχήµα 

των διαβατήριων τελετουργιών του Arnold van Gennep.103 Το ανεστραµµένο περιεχόµενο 

της διήγησης, το πάθος των προσώπων του δράµατος που προκύπτει από την έλλειψη γνώ-

σης, µετατρέπεται σε αποκατεστηµένο περιεχόµενο µε την κάθαρσιν που επιφέρει η δυνα-

µική της (ευεργετικής) µαγείας.104 Ωστόσο, στις δύο ιστορίες, αν και το µέσο της απολύ-

τρωσης είναι το ίδιο (αιγυπτιακή τελετουργία), το τέλος της είναι διαφορετικό: ο Λούκιος 

µεταµορφώνεται σε µύστη των µυστηρίων της Ίσιδας και απολυτρώνεται (� η σωτηρία ως 

                                                           
102  Στις Metamorphoses του Απουλήιου ο ήρωας του µυθιστορήµατος, ο Λούκιος, ταυτίζεται µε τον συγγρα-

φέα του. Βλ. σχετικά J. J. Winkler, Auctor and Actor, ό.π., ιδιαίτ. σελ. 135-79. 
103  Πρόκειται για τελετουργίες διάβασης (rites of passage) κατά τις οποίες επιτελείται µια µετάβαση από µια 

κατάσταση σε µια άλλη, µετάβαση που πραγµατώνεται σε τρία βασικά στάδια: στο πρώτο στάδιο 
(preliminal) επιτελείται ο χωρισµός του υποψήφιου µύστη από την κοινωνική του οµάδα, συνήθως µε 
προπαρασκευαστικές καθάρσεις, στο στάδιο liminal γίνεται το αποκορύφωµα της τελετουργίας και ανα-
τρέπεται η υπάρχουσα κατάσταση, και, τέλος, στο στάδιο postliminal επέρχεται επανενσωµάτωση του 
µύστη στην κοινότητα. Βλ. σχετικά A. van Gennep, The Rites of Passage (µτφρ. M. B. Vizedom- G. L. 
Caffee) (Chicago, 1960). Το σχήµα του Gennep µπορεί να εφαρµοστεί µε επιτυχία και στις δοµές της α-
φήγησης. Βλ. επίσης σελ. 181, υποσ. 31. Στο πρώτο στάδιο, αυτού της αποµόνωσης από την κοινότητα 
(preliminal), εντάσσεται η αφήγηση της αναχώρησης του Θεσσαλού από την Αλεξάνδρεια και η περιπλά-
νησή του στην Αίγυπτο. Η όλη εξιστόρηση της µύησης συνθέτει το στάδιο της αποκορύφωσης των τελε-
τουργιών (liminal), καθώς σε αυτό συντελείται µια αποδοµητική και αναδοµητική διαδικασία, µια αντιδο-
µή, αντιστρέφοντας την ισχύουσα πλοκή της ιστορίας και µεταµορφώνοντας τον ήρωα. Το µυητικό στά-
διο liminal ακολουθεί η επανενσωµάτωση του Θεσσαλού στο κοινωνικό του πλέγµα (στο λεγόµενο στά-
διο postliminal), µε την επιστροφή του ήρωα στην Αλεξάνδρεια. Το σενάριο µύησης του Θεσσαλού, µέσα 
από την αναφορά µιας ενδεχόµενης αυτοκτονίας, δεν αναλύεται αλλά επισηµαίνεται και από τον J. Z. 
Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 185, υποσ. 58. Βλ. και I. Moyer, ‘The initiation of the 
magician’, ό.π., σελ. 224· του ίδιου, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 248-9. Βλ. και σελ. 203. 

104  Όπως ακριβώς η αιγυπτιακή µαγεία σώζει και µεταµορφώνει τον Θεσσαλό, έτσι και στην ιστορία του Α-
πουλήιου η ευεργετική µαγεία της Ίσιδας, όπως αυτή εκτίθεται στο ενδέκατο και τελευταίο βιβλίο του 
µυθιστορήµατος, σώζει και µεταµορφώνει τον Λούκιο. Η θετική µαγεία της Ίσιδας αντιπαραβάλλεται 
στην αρνητική της επικίνδυνης µάγισσας Φωτίδας και της Παµφίλης. Πρβ. τον ανάλογο αφηγηµατικό ρό-
λο του Αιγύπτιου ιερέα Ζάτχλα στον Απουλήιο, Metamorphoses 2.28. Βλ. σχετικά S. Frangoulidis, Witch-
es, Isis and Narrative, ό.π., σελ. 41-2, 46-68, 99, υποσ. 194. 
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βιωµατική εµπειρία) και ο Θεσσαλός σε µάγο, αποκτώντας την ουράνια θεραπευτική γνώση 

(� η σωτηρία ως κατοχή της γνώσης). Τελικός στόχος είναι η απολύτρωση από την κοσµι-

κή µοίρα και η ουτοπική έξοδος από τα δεσµά του υλικού κόσµου.  

Σωτηρία σαν του Θεσσαλού ή του Λούκιου προϋποθέτει µια καθοδήγηση που παίρνει 

τη µορφή διδασκαλίας από έναν δάσκαλο σε έναν µαθητή. Μια τέτοια µετάδοση της γνώ-

σης εκφράζεται µε τη λέξη παράδοσις (= traditio), λέξη που εντοπίζεται τόσο στην εναρ-

κτήρια παράγραφο της επιστολής του Θεσσαλού, όπου ο ήρωας αναφέρει ότι πολλοί άν-

θρωποι έχουν προσπαθήσει να µεταδώσουν (παραδοῦναι) θαυµαστά πράγµατα, όσο και 

στο ενδέκατο βιβλίο του Απουλήιου, σε αναφορά µε την παράδοση των µυστηρίων του 

Όσιρι (traditio).105 Την ελληνική λέξη παράδοσις, µε τη σηµασία της εκχώρησης των µυ-

στηρίων και της απόκρυφης σοφίας, συναντούµε σε έναν µεγάλο αριθµό κειµένων (σε α-

ντίθεση µε την περιορισµένη χρήση της αντίστοιχης λατινικής λέξης), όπως στους µαγι-

κούς παπύρους,106 στα αλχηµικά107 και ερµητικά χειρόγραφα,108 στα γνωστικά109 και νεο-

πλατωνικά έργα.110  

Η διδασκαλία µπορεί να γίνει σταδιακά, σε διάφορες βαθµίδες, ανάλογα µε τον βαθµό 

της µυητικής εµπειρίας του κατηχούµενου. Για τον Φίρµικο Ματερνό οι ελλείψεις που πα-

ρουσιάζουν οι διάφορες αστρολογικές του θεωρίες επεξηγούνται από την ιεραρχία των δι-

                                                           
105  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 1, CCAG 8.3.134.3-4 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 45.2-3: Πολλῶν ἐπιχειρησάντων ἐν τῷ βίῳ, Σεβαστὲ Καῖσαρ, παραδοῦναι πολλὰ παράδοξα· Απουλήι-
ος, Metamorphoses 11.29 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros: The Isis-Book (Metamorphoses, Book 
XI) (EPRO 39) (Leiden, 1975), σελ. 106-7, 339: sacrorum traditio. Βλ. σχετικά A.-J. Festugière, 
‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 52, 57, υποσ. 3· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, 
ό.π., σελ. 286, υποσ. 5. Πρβ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 347-54. 

106  PGM 1.54: ἔστι δὲ ἡ τοῦ παρ] έδρου παράδοσις· PGM 1.192: ταῦτα οὖν µηδενὶ παραδίδου· PGM 4.476: τὰ 
<ἄ>πρατα, παραδοτὰ µυστήρια· PGM 5.108-11: ἐγώ εἰµι Μοϋσῆς (sic) ὁ προφήτης σου, ᾧ παρέδωκας τὰ 
µυστήριά σου τὰ συντελούµενα Ἰστραήλ· PGM 5.114-7: τοῦτό ἐστιν σοῦ τὸ ὄνοµα τὸ ἀληθινὸν τὸ παραδιδό-
µενον τοῖς προφήταις Ἰστραήλ· PGM 7.448: παραδίδωµί σοι· PGM 13.933: ὡς ὁ θεολ<ό>γος Ὀρφεὺς πα-
ρέδωκεν. 

107  Ἴσις προφῆτις τῷ υἱῷ αὐτῆς 4, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs 
(Paris, 1887-8), τόµ. 1 (µέρος 1), σελ. 29 = Ἴσις προφῆτις τῷ υἱῷ αὐτῆς Ὥρῳ 4, έκδ. M. Berthelot- C.-E. 
Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 1), σελ. 34: τῶν ζητουµένων µυστηρί-
ων παράδοσιν· Ἴσις προφῆτις τῷ υἱῷ αὐτῆς Ὥρῳ 5, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des an-
ciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 1), σελ. 34: τῶν µυστηρίων ἡ παράδοσις ἐποιεῖτο. 

108  CH 1.32: καθὼς παρέδωκας αὐτῷ τὴν πᾶσαν ἐξουσίαν· CH 13.15: ὁ Ποιµάνδρης, ὁ τῆς αὐθεντίας νοῦς, 
πλέον µοι τῶν ἐγγεγραµµένων οὐ παρέδωκεν· CH 13.22: µηδενί, τέκνον, ἐκφαίνων τῆς παλιγγενεσίας τὴν 
παράδοσιν, ἵνα µὴ ὡς διάβολοι λογισθῶµεν· NHC 6, 6, 52.7: ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ. 

109  Κλήµης Αλεξανδρείας, Στρωµατεῖς 1.1.13 (PG 8, 701 C): ἀλλὰ γὰρ τὰ µυστήρια µυστικῶς παραδίδοται, ἵνα 
ᾖ ἐν στόµατι λαλοῦντος καὶ ὃ λαλεῖται· ό.π., 1.1.15 (PG 8, 704 C-D): ὡς ἑτοίµους ἔχειν τὰς ἀκοὰς πρὸς τὴν 
παραδοχὴν τῆς γνωστικῆς παραδόσεως προκεκαθαρµένης τῆς γῆς ἀπό τε τῶν ἀκανθῶν καὶ τῆς πόας ἁπάσης 
γεωργικῶς εἰς καταφύτευσιν ἀµπελῶνος· Ιππόλυτος, Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος 5.10 (PG 16, 3159 B): 
Αἰῶνας ὅλους διοδεύσω, µυστήρια πάντα διανοίξω, µορφὰς δὲ θεῶν ἐπιδείξω· καὶ τὰ κεκρυµµένα τῆς ἁγίας 
ὁδοῦ Γνῶσιν καλέσας, παραδώσω.  

110  Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 8.1.260: Ἐγὼ δέ σοι πρῶτον ἐρῶ τὴν αἰτίαν δι’ ἣν ἔν τε γράµµα-
σι τῶν ἀρχαίων ἱερογραµµατέων πολλαὶ καὶ ποικίλαι δόξαι περὶ τούτων φέρονται, καὶ παρὰ τοῖς ἔτι ζῶσι 
τῶν σοφῶν τὰ µεγάλα οὐχ ἁπλῶς ὁ λόγος παραδίδοται. 



ΤΟ  ΠΟΛ ΙΤ ΙΣΜ ΙΚΟ  ΠΛΑΙΣ ΙΟ  ΤΗΣ  ΕΠ ΙΣ ΤΟΛΗΣ  ΤΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΥ   47                                                                           

 

αφόρων σταδίων της µύησης και πρόκειται να ενοποιηθούν όταν ο µύστης φτάσει στο πέ-

ρας της µύησής του.111 Μια τέτοια αποκαλυπτική σοφία που διδάσκεται σε διάφορες βαθ-

µίδες είναι και η ερµητική φιλοσοφία.112 Οι πραγµατείες του Corpus Hermeticum (στο εξής 

CH) έχουν τη µορφή διδασκαλίας άλλοτε του Ποιµάνδρη/ Νου, του Ερµή Τρισµέγιστου, 

του Ασκληπιού ή του Τατ. Ο ερµητικός Ποιµάνδρης ξεκινάει µε µια διαλογική διδαχή, κα-

τά τον τύπο της πλατωνικής µεθόδου των ερωταποκρίσεων, όπου ο Ερµής Τρισµέγιστος 

εµφανίζεται να διδάσκεται από τον Ποιµάνδρη/ Νου τα µυστικά του σύµπαντος µέσα από 

µια κλιµακωτή παροχή της γνώσης.113 

Η παρεχόµενη µε τη διδαχή σωτηρία απαιτεί την υποταγή στους φορείς της γνώσης, οι 

οποίοι, κάτω από το πρίσµα της αιγυπτοµανίας, δεν είναι άλλοι από τους Αιγύπτιους ιερείς. 

Ο Σόλωνας, ο Πυθαγόρας, ο ∆ηµόκριτος, ο Πλάτωνας, ο Περεγρίνος, ο Απολλώνιος ο Τυ-

ανέας, αλλά και ο Μωυσής και ο Ζάλµοξις, πρόσωπα µε ιδιαίτερο κύρος στον ελληνικό και 

ρωµαϊκό κόσµο, οφείλουν τη σοφία τους σε ιερείς της Αιγύπτου.114 Οι αφηγήσεις αυτές δεν 

                                                           
111  Φ. Ματερνός, Mathesis 5.1.38, 8.1.10. 
112  G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 190-202· J. Peste, The Poimandres Group in Corpus Hermeti-

cum, ό.π., σελ. 199-201. Πρβ. B. P. Copenhaver, Hermetica: The Greek Corpus Hermeticum and the Latin 
Asclepius in a New English Translation, with Notes and Introduction (Cambridge, 1992), σελ. xxxvi-xl. 

113  CH 1.1-3 et passim. Για τη µετάδοση της γνώσης µε το σχήµα των ερωταποκρίσεων βλ. σελ. 230-1. Ο 
Ποιµάνδρης (CH 1.26), έχοντας αποκαλύψει την αλήθεια στον Ερµή Τρισµέγιστο, τον προτρέπει να τη 
διδάξει στους ανθρώπους για τη σωτηρία τους. Στο τέλος του Ποιµάνδρου (CH 1.32) ο Ερµής αναγνωρί-
ζει αυτήν τη µετάδοση της γνώσης από τον Νου και διατίθεται να διαφωτίσει, µε τη σειρά του, το ανθρώ-
πινο γένος για τα µυστικά της σωτηρίας. Με ανάλογο τρόπο και ο Τατ (CH 13.1) ζητάει από τον Ερµή να 
ολοκληρώσει τη µυστική διδασκαλία για την αναγέννηση. 

114  Η αρχαία γραµµατεία βρίθει από αναφορές για τη µαθητεία αρχαίων σοφών στην Αίγυπτο. Ενδεικτικά 
αναφέρουµε ορισµένες: Σόλωνας  = Ηρόδοτος, Ἱστορίη 2.177.2· Πλάτωνας, Τίµαιος 21c - 25d· Αριστο-
τέλης, Ἀθηναίων πολιτεία 11.1· Πλούταρχος, Σόλων 26.1, 31.3· Ιππόλυτος, Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος 
6.22 (PG 16, 3227 A). Πυθαγόρας  = Ισοκράτης, Βούσιρις 28· Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 264 F 25 
= ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.98.1· Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 14.1.16· Λουκιανός, Βίων 
πρᾶσις 3· του ίδιου, Ὄνειρος ἢ ἀλεκτρυὼν 18· Ιππόλυτος, Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος 1.2 (PG 16, 3028 
A), 4.51 (PG 16, 3118 D – 3119 A), 9.27 (PG 16, 3406 B)· ∆ιογ. Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶµαι τῶν ἐν 
φιλοσοφίᾳ εὐδοκιµησάντων 8.3· Πορφύριος, Πυθαγόρου βίος 6-8, 11-2· Ιάµβλιχος, Περὶ τοῦ πυθαγορικοῦ 
βίου 2.12-4.19· Ιουλιανός, Λόγοι 236 D ‒ 237 A. ∆ηµόκρ ιτο ς  = ∆ηµήτριος Μάγνης ‒ Αντισθένης Ρό-
διος, FGrHist 508 F 12 = ∆ιογ. Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶµαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιµησάντων 9.35· Ιππό-
λυτος, Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος 1.13 (PG 16, 3037 B). Πλάτωνας  = Φιλόστρατος, Τὰ ἐς τὸν Τυα-
νέα Ἀπολλώνιον 1.2.1· ∆ιογ. Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶµαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιµησάντων 3.6. Για από 
κοινού αναφορές βλ. Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη 
ἱστορικὴ 1.96.1-3 (Ορφέας, Μουσαίος, Μελάµποδας, ∆αίδαλος, Όµηρος, Λυκούργος, Σόλωνας, Πλάτω-
νας, Πυθαγόρας, Εύδοξος, ∆ηµόκριτος, Οινοπίδης)· ό.π. = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 
1.69.4 (Ορφέας, Όµηρος, Πυθαγόρας, Σόλων)· Πλίνιος, HN 25.13 (Πυθαγόρας, ∆ηµόκριτος)· Πλούταρ-
χος, Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος 354 E = J. G. Griffiths, Plutarch’s De Iside et Osiride, ό.π., σελ. 130-1, 
285-7 (Σόλωνας, Θαλής, Πλάτωνας, Εύδοξος, Πυθαγόρας, Λυκούργος)· Κλήµης Αλεξανδρείας, 
Στρωµατεῖς 1.15.66, 69 (PG 8, 768 A-B, 772 A ‒ 775 A) (Θαλής, Πυθαγόρας, Πλάτωνας, Εύδοξος, Σό-
λωνας, ∆ηµόκριτος)· Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 1.1.2-3 (Πυθαγόρας, Πλάτωνας, ∆ηµόκρι-
τος, Εύδοξος)· Αµ. Μαρκελλίνος, Res gestae 22.16.19-22 (Πυθαγόρας, Αναξαγόρας, Σόλωνας, Πλάτω-
νας). Ο Περεγρίνος µαθητεύει δίπλα στον Αγαθόβουλο τον ασκητισµό της Αιγύπτου. Βλ. Λουκιανός, 
Περὶ τῆς Περεγρίνου τελευτῆς 17. Ο Απολλώνιος ο Τυανέας µαθητεύει στους γυµνοσοφιστές της Άνω Αι-
γύπτου. Βλ. Φιλόστρατος, Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον 6.1-27. Στην Αίγυπτο καταφεύγει και διδάσκεται 
και ο Μωυσής και ο Ζάλµοξις. Βλ. Φίλωνας Ιουδαίος, Περὶ τοῦ βίου Μωυσέως 1.23-4· Στράβωνας, 
Γεωγραφικὰ 7.3.5. 
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αποτελούν µόνο µυθοπλασία, αλλά αναπαριστάνουν και µια ιστορική πραγµατικότητα µε 

πρωταγωνιστή το αιγυπτιακό ιερατείο. Οι καινοτοµίες της αιγυπτιακής µαντείας, όπως οι 

προσωπικές θεϊκές αποκαλύψεις, η ατοµική καθοδήγηση, η αποκάλυψη µυστικών σε αµύη-

τους, το πάθος για αποκαλυπτικά βιβλία και η εγκοίµηση, υποδηλώνουν την επιθυµία του 

ιερατείου για µια εµπορευµατοποίηση της γνώσης του µε την ιδιοτελή προσφορά υπηρε-

σιών σε όσους ξένους το επιδίωκαν.115 Η ανταπόκριση του πρώτου στην αυξανόµενη ζήτη-

ση χρησµών από ανήσυχους νέους Ρωµαίους ευγενείς και φιλόδοξους πολιτικούς, η οποία 

συνοδευόταν και από γενναίες οικονοµικές δωρεές, ήταν επιτακτική ανάγκη σε µια εποχή 

όπου η αυτοκρατορική βοήθεια προς τους ναούς συνεχώς µειωνόταν. Η δωρεά του Ρωµαί-

ου ευγενή ή του ευκατάστατου πολιτικού ήταν εκείνη που µπορούσε να λειτουργήσει ως 

αναγνώριση του συµβολικού ρόλου αυθεντίας του ναού και της λατρείας του και να εξα-

σφαλίσει την επιβίωσή του.116 

Αρκετές τελετουργίες των µαγικών παπύρων του ιερατείου µεταµορφώνονται ποιοτικά 

σε µια διδακτική/ µυστηριακή γνώση κατά το πρότυπο των µυστηριακών λατρειών του ελ-

ληνορωµαϊκού κόσµου.117 Η µύηση θεωρείται ένα απαραίτητο µέσο για την επίτευξη της 

                                                           
115  Για την παράδοση και την καινοτοµία της αιγυπτιακής µαντείας στους ύστερους χρόνους βλ. D. Frankfur-

ter, ‘Ritual expertise in Roman Egypt and the problem of the category "magician"’, ό.π., σελ. 121-5· του 
ίδιου, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 145-97· του ίδιου, ‘Voices, books, and dreams: The diversifica-
tion of divination media in late antique Egypt’ στο S. I. Johnston- P. T. Struck (επιµ.), Mantikê: Studies in 
Ancient Divination (RGRW 155) (Leiden- Boston, 2005), σελ. 233-54· P. Ripat, ‘The language of oracular 
inquiry in Roman Egypt’, ό.π., 304-28· G. Tallet, ‘Oracles’, ό.π., σελ. 398-418. Για µια συγκέντρωση πη-
γών για τη µαντεία βλ. M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 50-62. Βλ. τη 
θέση του P. Ripat (‘The language of oracular inquiry in Roman Egypt’, ό.π., 323-4), ο οποίος υποστηρίζει 
ότι η άποψη ορισµένων ερευνητών, µεταξύ των οποίων και του D. Frankfurter, ότι τα αυτόφωνα µαντεία 
και οι τελετές εγκοίµησης υπήρχαν από τους φαραωνικούς χρόνους οφείλεται σε µια απροθυµία τους να 
αναγνώσουν την εποχή αυτήν ως περίοδο ανάπτυξης της λαϊκής θρησκευτικότητας. Υπάρχουν λίγες εν-
δείξεις που να δείχνουν ότι τα αυτόφωνα µαντεία, όπως εµφανίζονται στη ρωµαϊκή περίοδο, υπήρχαν ήδη 
από τους δυναστικούς χρόνους. Αν και η εγκοίµηση υπήρχε από τη φαραωνική περίοδο, οι λατρείες της 
εγκοίµησης έχουν επηρεαστεί σηµαντικά από τον ελληνισµό. Βλ. επίσης G. Tallet, ‘Oracles’, ό.π., σελ. 
408. 

116  D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 178-9, 196. 
117  Ο µάγος προσφωνείται µύστης τῆς ἱερᾶς µαγείας (PGM 1.127), αλλού γίνεται λόγος για τους συνµύσταις 

εἰς τὰς σὰς ἱερὰς τελετάς (PGM 12.94), ενώ η µαγική πράξη χαρακτηρίζεται ως ἱερὰν ἐπιτελουµένην 
ἐνέργειαν (PGM 4.160). Άλλες φορές, χρησιµοποιείται η λέξη µυστήριον (PGM 1.131, 4.476, 2477, 2592, 
5.110, 12.331, 333, 13.128, 685, 36.306) ή η φράση θεῖον µυστήριον (PGM 19a 52) ή µεγαλοµυστήριον 
(PGM 12.322). Βλ. και PGM 4.476, 748, 13.214, 226, 230-1, 233, 341, 343, 719, 734, 742, 755 (τέκνον), 
PGM 4.732-3, 12.94 (συµµύστης), PGM 4.477, 744 (µύστης), PGM 4.172, 2254 (µυσταγωγός), PGM 13.31 
(τελεσθήσῃ), PGM 13.37 (<τε>τελεσµένος), PGM 13.90 (τετέλεσµαί), PGM 13.100, 655 (τελούµενος), 
PGM 13.610 (τέλεσόν), PGM 13.755 (τελεσθήσεται), PGM 70.13 (τετέ[λ] εσµαι). Βλ. επίσης PGM 4.3095-
6: ἴσθι δὲ σινδόνα καθαρὰν περιβεβληµένος Ἰσιακῷ σχήµατι. Πρβ. PGM 4.933: ἠµφιεσµένος προφητικῷ 
σχήµατι. Για τη µαγεία ως µύηση/ διδασκαλία βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 348-50· H. D. 
Betz, ‘The formation of authoritative tradition in the Greek magical papyri’ στο B. F. Meyer- E. P. Sand-
ers (επιµ.), Jewish and Christian Self-Definition. Τόµ. 3: Self-Definition in the Graeco-Roman World 
(Philadelphia, 1982), σελ. 164, 166-7· του ίδιου, ‘Secrecy in the Greek magical papyri’ στο H. G. Kippen-
berg- G. G. Stroumsa (επιµ.), Secrecy and Concealment. Studies in the History of Mediterranean and Near 
Eastern Religions (SHR 65) (Leiden- New York- Köln, 1995), σελ. 169-72· R. Turcan, The Cults of the 
Roman Empire, ό.π., σελ. 271· F. Graf, ‘Comment devenir magicien? Le rituel d’initiation magique gréco-
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θεϊκής επιφάνειας και την εκπλήρωση της υπερβατικής αναζήτησης της γνώσης.118 Ο Da-

vid Frankfurter διατυπώνει τη θεωρία της stereotype appropriation για να επεξηγήσει τους 

παραπάνω νεωτερισµούς. Η οικονοµική ύφεση της αιγυπτιακής λατρείας στην ύστερη πε-

ρίοδο ανάγκασε τους ιερείς να βρουν νέα µέσα οικονοµικών εσόδων. Το ιερατείο παρέλαβε 

από τη ∆ύση την εξωτική εικόνα του ανατολίτη γκουρού και µάγου και µαζί µε τις καινο-

τοµίες της µαγείας τις έκανε µέρος της πολιτισµικής του ταυτότητας και τις εκµεταλλεύτη-

κε για οικονοµικούς λόγους. Οι νέοι ιερείς/ µάγοι ήταν σε θέση να ικανοποιούν τις φιλοδο-

ξίες και τις προσδοκίες της ελληνορωµαϊκής οικουµένης, καθώς µπορούσαν να πωλούν 

στους πελάτες τους έναντι αµοιβής την εσωτερική σοφία και τα τελετουργικά µυστικά 

τους.119 Η θεωρία του Frankfurter δεν µπορεί να υιοθετηθεί άκριτα. Ο Richard Gordon εύ-

λογα ασκεί κριτική στις θέσεις του Frankfurter. Για τον Gordon αυτές αδυνατούν να επεξη-

γήσουν τους νεωτερισµούς που επήλθαν στην αιγυπτιακή λατρεία πριν από την ελληνιστι-

κή κατάκτηση (όπως την πρόσληψη από το ιερατείο της αστρολογίας και της λεκανοµα-

ντείας την περσική περίοδο), ενώ η υιοθέτηση ενός καθορισµένου στερεοτύπου, αυτού του 

παντοδύναµου µάγου, αντιτίθεται στην κυρίαρχη αρνητική θεώρηση της ελληνορωµαϊκής 

γραµµατείας για την αιγυπτιακή µαγεία.120 Άλλωστε, οι πρώτες ενδείξεις εκλαΐκευσης και 

εκδηµοκρατισµού των ιερατικών πρακτικών παρατηρούνται από τους πτολεµαϊκούς χρό-

νους, όταν ακριβώς η οικονοµική ύφεση του ιερατείου δεν ήταν ιδιαίτερα εµφανής. 

Θα ήταν, λοιπόν, προτιµότερο να κάνουµε λόγο για µια διαρκή διαδικασία επαναπροσ-

διορισµού της αιγυπτιακής ιερατικής αυτο-εικόνας121 που είχε αρχίσει πριν από την ελλη-

                                                                                                                                                                                 

égyptien’ στο A. Moreau (επιµ.), L’Initiation. Τόµ. II: L’Acquisition d’un savoir ou d’un pouvoir. Le Lieu 
initiatique. Parodies et perspectives (Actes du colloque international de Montpellier, 11-14 avril 1991) 
(Montpellier, 1992), σελ. 27-35· του ίδιου, ‘The magician’s initiation’, Helios 21.2 (1994), 161-77· του ί-
διου, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 5, υποσ. 13, σελ. 26, 103-36· R. Gordon, ‘Re-
porting the marvellous’, ό.π., σελ. 68-70.  

118  PGM 13.56-7: ὁ <θ>εὸς οὐκ ἐπακούσεται, ἀλλ’ ὡς ἀµυστηρίαστον οὐ παραδέξεταί <σε>· PGM 13.380: 
οὐκ ἐπακούουσι ὡς ἀµυστηριάστῳ σοι ὑπάρχοντι· PGM 13.428: ἀλλ’  ὡς ἀµυστηρίαστον οὐ παραδέξεται. 

119  D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 224-37, και επίσης του ίδιου, ‘Ritual expertise in Ro-
man Egypt and the problem of the category "magician"’, ό.π., σελ. 130-5. Πρβ. του ίδιου, ‘Dynamics of 
ritual expertise in antiquity and beyond’, ό.π., σελ. 173-7.  

120  Βλ. R. Gordon, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 71-6. 
121  Σύµφωνα µε τον Gordon (ό.π., σελ. 69-111), η θεωρία του Frankfurter (stereotype appropriation) εφαρ-

µόζεται καλύτερα στους µετασχηµατισµούς του ιερατείου που επιτελέστηκαν µε στόχο τον αυτοπροσδιο-
ρισµό του και την ενίσχυση της αυτο-αντίληψης της ζωτικής συνέχειας της µαγικής του δύναµης και όχι 
ως µέσο ανταπόκρισης στις οικονοµικές αποδοχές. Η αρνητική στάση της ρωµαϊκής εξουσίας απέναντι 
στην αιγυπτιακή λατρεία οδήγησε τους Αιγύπτιους να ενισχύσουν τις παραδόσεις τους και να καλλιεργή-
σουν µια διαφορετική εθνική ταυτότητα. Οι καινοτοµίες της ελληνο-αιγυπτιακής µαγείας, όπως η χρήση 
µαγικών ονοµάτων, επωδών, ύµνων, αντλούµενες από διάφορες παραδόσεις, η εικονιστική διάταξη του 
µαγικού κειµένου, η χρήση εικόνων, αποτελούν µέσα αυτοπροσδιορισµού του ιερατείου, αφού τα κείµενα 
δεν απευθύνονταν στους πελάτες, αλλά στους ίδιους τους δηµιουργούς τους. ∆είχνουν ότι οι ιερείς είχαν 
επίγνωση των πλεονεκτηµάτων των νέων µέσων µαγείας και έκφρασης, υιοθετώντας τα ως µέρος του δι-
κού τους πολιτισµού και ως αντίδραση στην ξένη επικυριαρχία. Βλ. την κριτική στην επόµενη υποσηµεί-
ωση. 
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νική έλευση στην Αίγυπτο, ως αποτέλεσµα των περσικών κατακτήσεων, και συνεχίστηκε 

δυναµικά και στους νέους χρόνους. Η ιερατική αυτο-εικόνα συµπληρώθηκε κατά την ελ-

ληνιστική εποχή µε την παραλαβή επιµέρους στοιχείων από το συγκρητιστικό πλέγµα της 

κοινωνίας, ως µια αναπροσαρµογή της στρατηγικής του ιερατείου απέναντι στα νέα δεδο-

µένα της ελληνιστικής αγοράς, ενώ χρησιµοποιήθηκε και ως µέσο οικονοµικής επιβίωσης 

των ναών την περίοδο της οικονοµικής τους ύφεσης κατά τη διάρκεια των ρωµαϊκών χρό-

νων.122 

Ο συγκρητισµός και οι αµφίσηµες αντιλήψεις για την Αίγυπτο και τη σοφία της δια-

µορφώνουν το πλέγµα µέσα στο οποίο ο δηµιουργός της ιστορίας γράφει, αλλά και κατα-

ναλώνεται ακολούθως από το κοινό του. Στην παρούσα ενότητα επιχειρήθηκε, επιπλέον, 

και µια ανάλυση της αντίδρασης του ιερατείου που προκάλεσε η δράση και οι αντιλήψεις 

της ξένης εξουσίας, αρνητικές ή θετικές, και αυτό διότι ο δηµιουργός της επιστολής χρησι-

µοποιεί στοιχεία και δοµές που διαµορφώθηκαν από το ίδιο το αιγυπτιακό ιερατείο. Η µε-

λέτη ενός έργου παράγωγου µιας συγκρητιστικής κοινωνίας επιβάλλει τη µελέτη του συνό-

λου των πολιτισµών που το καθορίζουν.  

                                                           
122  Η παραπάνω θέση του R. Gordon φαίνεται πειστική. Η απόλυτη διχοτόµηση, όµως, που προτείνει ανάµε-

σα σε ανεξάρτητα στερεότυπα αποδυναµώνει τις σχέσεις ανταλλαγής του ιερατείου µε τον ξένο πολιτι-
σµό. Το γνωσιακό ‘αρχείο’ του ιερατείου των ελληνορωµαϊκών χρόνων αποτελείται από στοιχεία που α-
ντλούνται άλλοτε από προγενέστερες φαραωνικές πεποιθήσεις και πρακτικές, άλλοτε από την Ανατολή 
(Περσία, Ιουδαία) και άλλοτε από τον κόσµο της ∆ύσης. Πρόκειται για µια διαδικασία που δεν αποτελεί 
καινοτοµία των ύστερων χρόνων, καθώς αυτή είχε αρχίσει να συντελείται ήδη από την περίοδο της περσι-
κής κατάκτησης της Αιγύπτου, µε την πρόσληψη στοιχείων από τη Βαβυλώνα. Μια τέτοια διαδικασία δεν 
αποτελεί, όµως, µια µη εξελίξιµη διαχρονική σταθερά, αλλά µια κατάσταση που µεταλλάσσεται µαζί µε 
τις κοινωνικές αλλαγές. Ειδικότερα, οι ελληνικοί µαγικοί πάπυροι εικονίζουν ένα ιερατείο σε άµεση εξάρ-
τηση από τους Έλληνες και Ρωµαίους, µε την υιοθέτηση διαφόρων µέσων επικύρωσης του µηνύµατός 
τους, η ύπαρξη των οποίων θα ήταν περιττή αν οι πάπυροι κυκλοφορούσαν µόνο ανάµεσα σε ιερείς και 
δεν προορίζονταν για εξωτερική κατανάλωση. Και αυτό διότι, όπως θα δείξουµε και στο τέλος της διατρι-
βής, οι ελληνόφωνοι πάπυροι δεν κινούνταν αποκλειστικά και µόνο µέσα σε ιερατικούς κύκλους, όπως 
θέλουν αρκετοί ερευνητές των τελευταίων χρόνων. Εδώ, έχουµε να κάνουµε µε κείµενα στα οποία πρό-
σβαση είχαν όσοι µπορούσαν να τα αποκτήσουν, γεγονός που ενισχύει την εµπορική συναλλαγή του ιερα-
τείου και των πελατών τους και, κατά συνέπεια, τις επιδράσεις που δέχτηκαν οι ιερείς από το ευρύτερο 
πνεύµα της εποχής, είτε µε την υιοθέτηση καινοτόµων στοιχείων ή µε την επανερµηνεία παλαιότερων. 
Αντίθετα, οι δηµώδεις µαγικοί πάπυροι, απευθυνόµενοι εκ των πραγµάτων, λόγω της αιγυπτιακής τους 
γραφής, σε όσους ήταν σε θέση να τους διαβάσουν (δηλαδή στους ιερείς και έµµεσα, µέσω της µετοχής 
στις τελετουργίες που κατέγραφαν, στους ξένους πελάτες τους), παρουσιάζουν λιγότερα µέσα αφηγηµατι-
κής ρητορείας σε σχέση µε τους αντίστοιχους ελληνόφωνους. Ακόµα, όµως, και σε αυτούς οι επιδράσεις 
των νέων χρόνων είναι έκδηλες. Όπως έδειξε ο J. Dieleman (‘Scribal practices in the production of magic 
handbooks in Egypt’ στο G. Bohak- Y. Harari- Sh. Shaked [επιµ.], Continuity and Innovation in the Mag-
ical Tradition, ό.π., σελ. 85-117), οι καινοτοµίες που παρατηρούνται στη γραφή, τη σύνταξη και στο περι-
εχόµενο των δηµωδών παπύρων σε σχέση µε τους προγενέστερους στην ιερατική γραφή δείχνουν την επι-
θυµία ιερατικών κύκλων να αναπτύξουν σε έκταση τις τελετουργίες και να τις κάνουν πιο περίπλοκες. Η 
επιθυµία αυτή δεν αναδεικνύει τίποτε άλλο, θα προσθέταµε εµείς, παρά τις προσαρµογές που επέβαλε η 
ανάγκη για µια οικονοµική ανταπόκριση στις επιταγές του ελληνορωµαϊκού κοινού. Για τα διάφορα µέσα 
νοµιµοποίησης των µαγικών πρακτικών βλ. H. D. Betz, ‘The formation of authoritative tradition in the 
Greek magical papyri’, ό.π., σελ. 161-70· R. Gordon, ‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 83· του ίδιου, 
‘Imagining Greek and Roman magic’, ό.π., σελ. 188-91· J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., 
σελ. 254-76. Βλ. επίσης το τρίτο κεφάλαιο. 
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Juan de Iriarte (1701-1771), Ισπανός ελληνιστής και λατινιστής, ανακάλυψε στη 

Βασιλική –και αργότερα Εθνική– Βιβλιοθήκη της Μαδρίτης τον κώδικα Matritensis 

4631, τον οποίο περιέγραψε στον πρώτο τόµο του έργου του Regiae Bibliothecae 

Matritensis Codices Graeci Mss.1 Ο κώδικας Matritensis Bibl. Nat. 4631 [φύλ.75-9v] πε-

ριέχει την επιστολή κάποιου Αρποκρατίωνα προς τον αυτοκράτορα Καίσαρα Αύγουστο, 

όπως και ένα µικρό µέρος του πρώτου από τα συνολικά δύο επιµέρους βιβλία αστρολογι-

κής βοτανολογίας του έργου, µε τις συνταγές των βοτάνων των τεσσάρων πρώτων ζωδίων, 

δηλαδή του Κριού, του Ταύρου, των ∆ιδύµων και του Καρκίνου (η τελευταία δεν διασώζε-

ται ολόκληρη). Τη δηµοσίευση του Iriarte ακολούθησε και η έναν αιώνα σχεδόν µεταγενέ-

στερη editio princeps του Matritensis Bibl. Nat. 4631 [φύλ.75-9v] από τον Charles H. 

Graux.2  

1. Η επιστολή του Θεσσαλού και το περιβάλλον του Ερµητισµού 

Ο κώδικας Matritensis Bibl. Nat. 4631 αποτελεί κείµενο 162 φύλλων, το οποίο γράφηκε το 

1474 στη Μεσσήνη της Σικελίας από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη.3 Η επιστολή συνθέτει 

ένα µόνο µικρό τµήµα του κώδικα και βρίσκεται ανάµεσα σε αστρολογικές πραγµατείες 

και σε αποσπάσµατα του έργου Περὶ ὕλης ἰατρικῆς του ∆ιοσκουρίδη (c. 40-90 µ.Χ.), ενώ 

στην αρχή του χειρογράφου εντοπίζονται οι ερµητικές Κυρανίδες.4 Την ίδια συγγραφική 

δοµή βρίσκουµε και στον κώδικα Parisinus graecus 1603 (16ος αι. µ.Χ.), όπου συναντούµε 

αποσπάσµατα από τις Κυρανίδες [φύλ. 277v-81], ενώ στο επόµενο φύλλο [281v] ακολουθεί 

                                                           
1  J. de Iriarte, Regiae Bibliothecae Matritensis Codices Graeci Mss. (Madrid, 1769), σελ. 431-41, ιδιαίτ. 

σελ. 435, για την περιγραφή των φύλλων 75-9v  που περιλαµβάνουν την επιστολή. 
2  Ch. H. Graux, ‘Harpocration. Lettre à un empereur’, ό.π., σελ. 99-114. 
3  Κώδικας Matritensis Bibl. Nat. 4631 [φύλ. 5]: Κωνσταντίνου τοῦ Λασκάρεως κτῆµα καὶ κόπος, ἐν 

Μεσσήνῃ τῆς Σικελίας· ό.π., [φύλ. 147]: Κωνσταντῖνος ὁ Λάσκαρις ἐξέγραψε χρώµενος ἐν Μεσσήνῃ τῆς Σι-
κελίας, ανοδ'. Βλ. σχετικά J. de Iriarte, Regiae Bibliothecae Matritensis Codices Graeci Mss., ό.π., σελ. 
432, 436· Ch. H. Graux, ‘Harpocration. Lettre à un empereur’, ό.π., σελ. 100, υποσ. 4. 

4  Το ελληνικό κείµενο των Κυρανίδων εκδόθηκε από τον ∆. Καϊµάκη (Beiträge zur Klassischen Philologie 
76) (Meisenheim am Glan, 1976), ενώ για τη λατινική του µετάφραση βλ. L. Delatte, Textes latins et vieux 
français relatifs aux Cyranides (Liège- Paris, 1942), σελ. 1-206. 

Ο 
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ένα χωρίο από ένα βιβλίο ιατρικής αστρολογίας του Αιγύπτιου θεού Ερµή Τρισµέγιστου.5 

Μετά ακριβώς υπάρχει ένα απόσπασµα από µια πραγµατεία αστρολογικής βοτανολογίας, η 

οποία ταυτίζεται µε το πρώτο βιβλίο ζωδιακής βοτανολογίας του έργου του Θεσσαλού, 

όπως και ένα άλλο σύντοµο χωρίο που ταυτίζεται µερικώς µε ένα αντίστοιχο του επιλόγου 

του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως.6 Πίσω από την αντιγραφή στα ίδια χειρόγραφα α-

ποσπασµάτων του εν λόγω δηµιουργήµατος και των Κυρανίδων µπορούµε να διακρίνουµε 

την υιοθέτηση µιας ολόκληρης παράδοσης που αποτελεί κατασκευή της Αιγύπτου των 

πρώτων αιώνων των ελληνορωµαϊκών χρόνων. 

Ο µεταφραστής των Κυρανίδων στη λατινική γλώσσα θεωρητικοποιεί την παράδοση 

αυτήν. Από τον πρόλογο του έργου του πληροφορούµαστε ότι οι Κυρανίδες θα πρέπει να 

διαβαστούν σε συνδυασµό µε το βιβλίο του Αλέξανδρου, σχετικό µε τα επτά βότανα,7 και 

µε το βιβλίο του Θεσσαλού, σχετικό µε τις αστρολογικές αντιστοιχίες διαφόρων βοτάνων 

µε τα δώδεκα ζώδια και τους επτά πλανήτες.8 Η λατινική µετάφραση των Κυρανίδων βασί-

στηκε σε ένα ελληνικό χειρόγραφο της Κωνσταντινούπολης και πραγµατοποιήθηκε κατ’ 

εντολή του αυτοκράτορα Μανουήλ Α΄ του Κοµνηνού, το 1169. Σύµφωνα µε τον Franz 

Cumont, είναι αρκετά πιθανό στο χειρόγραφο αυτό τις Κυρανίδες να ακολουθούσε η επι-

στολή του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο τα δύο αυτά 

έργα συνυπάρχουν και στην έκδοση του Juan de Iriarte.9 Το ελληνικό κείµενο της Κωνστα-

ντινούπολης ίσως να ταυτίζεται µε ένα αντίστοιχο που καταστράφηκε το 1671 στην πυρκα-

γιά του µοναστηριού του Εσκουριάλ της Ισπανίας, καθώς στο χειρόγραφο µε αριθµό 349 

της βιβλιοθήκης του Εσκουριάλ εντοπίζονται οι Κυρανίδες, ενώ στο αµέσως επόµενο, µε 

αριθµό 350, περιλαµβάνονται διάφορα ιατρικά αποσπάσµατα.10  

Τι είναι, όµως, αυτό που ώθησε τους µεσαιωνικούς γραφείς στην αντιγραφή των δύο 

παραπάνω έργων στα ίδια χειρόγραφα; Το Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως και οι Κυρα-

                                                           
5  CCAG 8.4.7. Πρόκειται για την εισαγωγή της ἱερᾶς βίβλου τοῦ Ἑρµοῦ πρὸς Ἀσκληπιόν, 2-3, έκδ. C.-E. 

Ruelle, RPh 32 (1908), 250.11-252.17 = CCAG 6.83.3-8. 
6  CCAG 8.4.7. Πρόκειται για το απόσπασµα του επιλόγου στον CCAG 8.3.164.12-21 = H.-V. Friedrich, 

ό.π., σελ. 195. 
7  Για το βιβλίο του Αλέξανδρου βλ. τη σελ. 62. 
8  Cyranides, prooemium 1, έκδ. L. Delatte, Textes latins et vieux français relatifs aux Cyranides, ό.π., σελ. 

12: Volo te scire quod est apud Graecos quidam liber Alexandri Magni de VII herbis VII planetarum et al-
ter qui dicitur Thessali mysterium ad Hermetem, id est Mercurium, de XII herbis XII signis attributis et de 
VII aliis herbis per VII alias stellas; qui si forte pervenerint ad manus meas vel tuas, quia caelestem digni-
tatem imitant scientiae, huic operi praeponentur. Βλ. F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 88· του ίδιου, 
‘Thessali medici de virtutibus herbarum ad Claudium vel Neronem’, ό.π., σελ. 253-4· L. Thorndike, A 
History of Magic and Experimental Science, during the First Thirteen Centuries of our Era (New York, 
21929), τόµ. 2, σελ. 233. 

9  F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 88, υποσ. 1. 
10  E. Miller, Catalogue des manuscrits grecs de la Bibliothèque de l’Escurial (Paris, 1848), σελ. 355. Βλ. και 

F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 88, υποσ. 1. 
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νίδες αποτελούν ψευδεπίγραφα έργα που αντλούν συγγραφική αυθεντία µε την απόδοσή 

τους σε διάφορα πρόσωπα, µεταξύ αυτών και στον Ερµή Τρισµέγιστο.11 Ορισµένοι κώδι-

κες του πρώτου βιβλίου του Θεσσαλού έχουν έναν σύντοµο πρόλογο που εµφανίζει το έργο 

ως αποκάλυψη του Ερµή προς τον Ασκληπιό και αµέσως µετά συνεχίζουν την αφήγηση µε 

τον λόγο του θεού Ασκληπιού για τον Νεχεψώ. Πρόκειται για τους Parisinus graecus 2502 

[φύλ. 1], Vindobonensis med. graecus 23 [φύλ. 1] και Venetus App. cl. V 13 [φύλ. 149], µε 

τίτλο Βίβλος ἰατρικὴ σύντοµος τοῦ Τρισµεγίστου Ἑρµοῦ κατὰ µαθηµατικῆς ἐπιστήµης καὶ 

φυσικῆς ἀπορροίας τῶν ἄστρων ἐκδοθεῖσα πρὸς τὸν µαθητὴν αὐτοῦ Ἀσκληπιόν, καθώς και 

τους Parisinus graecus 2256 [φύλ. 588v] και Mosquensis 415 [φύλ. 72v], που επιγράφονται 

µε τη φράση Τοῦ Ἑρµοῦ πρὸς µαθητὴν αὐτοῦ Ἀσκληπιὸν περὶ βοτανῶν τῶν ιβ΄ ζῳδίων.12 Οι 

αστρολογικές πραγµατείες του κύριου µέρους του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως σε 

ορισµένα χειρόγραφα θεωρούν ως συγγραφέα τους και πάλι τον Ερµή. Το περιεχόµενο του 

πρώτου βιβλίου στον κώδικα Monacensis 542 [φύλ. 67] έχει τίτλο <Α> ἱ βοτάναι τῶν ιβ΄ 

ζῳδίων ἐκδοθεῖσαι παρὰ ῾Ερµοῦ. Επίσης, οι κώδικες Parisinus graecus 2502 [φύλ. 1] και 

Vindobonensis med. graecus 23 [φύλ. 1], που περιλαµβάνουν και ένα µικρό µέρος της επι-

στολής, τιτλοφορούνται Ἑρµοῦ τοῦ τρισµεγίστου περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως. Τα 

συγγραφικά εύσηµα στον Ερµή Τρισµέγιστο δίνονται και στο δεύτερο βιβλίο πλανητικής 

βοτανολογίας. Έτσι, στον κώδικα Parisinus graecus 2256 [φύλ. 580], τον Venetus App. cl. 

V 13 [φύλ. 149] και τον Mosquensis 415 [φύλ. 63] διακρίνουµε τη φράση Ἑρµοῦ τοῦ Τρι-

σµεγίστου πρὸς Ἀσκληπιὸν περὶ βοτανῶν τῶν ζ΄ ἀστέρων. Τέλος, ο κώδικας Parisinus grae-

cus 2502, ο Vindobonensis med. graecus 23 και ο Leidensis-Vossianus 8o 19 στο σηµείο 

της προσφώνησης του συγγραφέα της επιστολής από τον Ασκληπιό αναφέρουν το όνοµα 

του Ερµή.13  

Η υπαγωγή των Κυρανίδων στην αυθεντία του Ερµή Τρισµέγιστου φανερώνεται από 

τον ίδιο τον πρόλογο του βιβλίου. Στην εναρκτήρια παράγραφο διαβάζουµε Βίβλος αὕτη 

Κυρανοῦ <καὶ> Ἑρµεία ἐπικλητὴ ‘τὰ τρία’ , ενώ λίγο πιο κάτω διαβεβαιώνεται ότι οι Κυρα-

νίδες αποτελούν Θεοῦ δῶρον µέγιστον <ἀπ’> ἀγγέλων λαβὼν Ἑρµῆς ὁ τρισµέγιστος θεὸς 

ἀνθρώποις πᾶσιν µετέδωκεν δεκτικοῖς µυστικῶν βιβλίον τόδε.14 Στον κώδικα Matritensis 

                                                           
11  Για τα διάφορα χειρόγραφα που αποδίδουν το έργο του Θεσσαλού στον Ερµή Τρισµέγιστο βλ. H.-V. 

Friedrich, Thessalos von Tralles, ό.π., σελ. 25-35. 
12  Το κείµενο του προλόγου εντοπίζεται στους κώδικες Erlangensis 89 [φύλ. 175v], CCAG 7.232-3 (15ος αι. 

µ.Χ.), Marcianus 335 [φύλ. 324], CCAG 2.65 (15ος αι. µ.Χ.), Parisinus graecus 2180 [φύλ. 85v], CCAG 
8.3.14 (15ος αι. µ.Χ.), Parisinus graecus 2419 [φύλ. 265v], CCAG 8.1.60 (15ος αι. µ.Χ.) και Parisinus 
graecus 1603 [φύλ. 281v], CCAG 8.4.7. 

13  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 25, έκδ. H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 56.2: Μακα-
ρίας παρὰ θεῶν τιµῆς Ἑρµῆς τετυχηκώς. 

14  Κυρανίδες, πρόλογος 1, 7-8, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 14. 
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Bibl. Nat. 4631 [φύλ. 6] το ερµητικό χρώµα της γνώσης τονίζεται µε τις λέξεις Ἑρµοῦ τρι-

σµεγίστου τοῦ aἰγυπτίου (sic).15 Επίσης, το τρίτο βιβλίο των Κυρανίδων στον κώδικα Paris-

inus graecus 2502 [φύλ. 30v] επιγράφεται Βίβλος ἰατρικὴ σύντοµος τοῦ τρισµεγίστου Ἑρµοῦ 

κατὰ µαθηµατικῆς ἐπιστήµης καὶ φυσικῆς ἀπορροίας τῶν ζώων, ἐκδοθεῖσα πρὸς τὸν µαθητὴν 

αὐτοῦ Ἀσκλήπιον (sic), η κεφαλίδα του δεύτερου [φύλ. 51] γράφει Ἑρµοῦ τρισµεγίστου κατὰ 

µαθηµατικῆς ἐπιστήµης καὶ φυσικῆς ἀπορροίας τῶν τετραπόδων ζώων, ἐκδοθεῖσα πρὸς τὸν 

µαθητὴν αὐτοῦ Ἀσκλήπιον (sic), και, τέλος, το τέταρτο [φύλ. 84] τιτλοφορείται Τοῦ τρισµε-

γίστου Ἑρµοῦ κατὰ µαθηµατικῆς ἐπιστήµης καὶ φυσικῆς ἀπορροίας τῶν ἐναλίων, ἰχθύων τε 

καὶ ναυτῶν, ἐκδοθεῖσα πρὸς τὸν µαθητὴν αὐτοῦ Ἀσκλήπιον (sic).16 

Η σύνθεση ψευδεπίγραφων πραγµατειών, οι οποίες γράφηκαν ουσιαστικά από κάποιον 

ανώνυµο συγγραφέα, δεν αποσκοπεί µόνο στην επικύρωση της συγγραφικής αυθεντίας ε-

νός κειµένου µε την απόδοσή του σε ένα θεϊκό πρόσωπο, όπως τον Τρισµέγιστο Ερµή, αλ-

λά σχετίζεται και µε την επιθυµία του δηµιουργού να µην διεκδικήσει για τον εαυτό του τη 

συγγραφική πατρότητα, αλλά να συµπεριλάβει τη δηµιουργία του σε ένα ευρύτερο σύνολο 

έργων µε παρόµοιο περιεχόµενο.17 Ο Πλίνιος αναφέρει για την ψευδεπίγραφη γραµµατεία 

του Πυθαγόρα: 

Ούτε είµαι αδαής ότι το έργο του (ενν. του Πυθαγόρα), από το οποίο µόλις παρέθεσα, α-

ποδίδεται από ορισµένους στον γιατρό Κλεέµπορο, αν και η αρχαιότητα και η αδιάσπα-

στη παράδοση το αποδίδουν στον Πυθαγόρα. Και αυτό προσδίδει κύρος σε ένα έργο, ότι 

                                                           
15  J. de Iriarte, Regiae Bibliothecae Matritensis Codices Graeci Mss., ό.π., σελ. 432. 
16  F. de Mély- C.-E. Ruelle, Les Lapidaires de l’antiquité et du moyen âge. Τόµ. II.2: Les Lapidaires grecs 

(Paris, 1899), σελ. 275, 283, 300. Βλ. και A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 207. 
17  G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 332-4. Για τα ψευδεπίγραφα έργα βλ. W. Speyer, Bücherfunde 

in der Glaubenswerbung der Antike: Mit einem Ausblick auf Mittelalter und Neuzeit (Hypomnemata 24) 
(Göttingen, 1970)· του ίδιου, Die literarische Fälschung im heidnischen und christlichen Altertum: Ein 
Versuch ihrer Deutung (Handbuch der Altertumswissenschaft I.2) (München, 1971). Βλ. επίσης R. Beck, 
‘Thus spake not Zarathuštra: Zoroastrian pseudepigrapha of the Greco-Roman world’ στο M. Boyce- F. 
Grenet (επιµ.), A History of Zoroastrianism III: Zoroastrianism under Macedonian and Roman Rule 
(Handbuch der Orientalistik. Erste Abteilung: Der Nahe und der Mittlere Osten 8) (Leiden- New York- 
København- Köln, 1991), σελ. 491-565, ιδιαίτ. σελ. 491-511· D. C. Feeney, ‘Towards an account of the 
ancient world’s concepts of fictive belief’ στο Ch. Gill- T. P. Wiseman (επιµ.), Lies and Fiction in the An-
cient World (Exeter, 1993), σελ. 230-244, ιδιαίτ. σελ. 234-44· R. Gordon, ‘Hellenistic magic and astrolo-
gy’, ό.π., σελ. 132-3, 135· P. F. Beatrice, ‘Forgery, propaganda and power in Christian antiquity: Some 
methodological remarks’ στο L. H. Martin- P. Pachis (επιµ.), Theoretical Frameworks for the Study of 
Graeco-Roman Religions (Adjunct Proceedings of the XVIIIth Congress of the International Association 
for the History of Religions, Durban, South Africa, 2000) (Thessaloniki, 2003), σελ. 23-39, ιδιαίτ. σελ. 
23-31· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 53-5. 
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(δηλαδή) κάποιος άλλος έχει κρίνει ότι τα αποτελέσµατα των κόπων του αξίζουν να δη-

µοσιευθούν κάτω από το όνοµα ενός τόσο άξιου ανθρώπου.18  

Τον Πλίνιο έρχεται να συµπληρώσει δύο αιώνες αργότερα ο Ιάµβλιχος, παρατηρώντας ότι 

η ψευδεπίγραφη απόδοση της γραµµατείας στον Ερµή Τρισµέγιστο οφείλεται στην εκτίµη-

ση των αρχαίων Αιγύπτιων για το πρόσωπό του.19 Σύµφωνα µε τον Michel Foucault:  

∆εν υπήρξε ούτε Ερµής Τρισµέγιστος ούτε Ιπποκράτης ‒µε την έννοια που υπήρξε ο 

Μπαλζάκ‒, αλλά το γεγονός ότι αρκετά κείµενα έχουν αποδοθεί κάτω από το ίδιο όνοµα 

δείχνει ότι έχει δηµιουργηθεί µεταξύ τους µια σχέση οµοιογένειας, συγγένειας και αυθε-

ντικότητας από τη χρήση άλλων, αντίστοιχων αναλύσεων ή υποδεέστερης εκµετάλλευ-

σης.20 

Αυτή ακριβώς η θεµατική σχέση κειµένων είναι εκείνη που παρακίνησε τόσο τους αρχαί-

ους συγγραφείς να υπογράψουν τα κείµενά τους µε το όνοµα του Ερµή όσο και τους µε-

σαιωνικούς αντιγραφείς να συµπεριλάβουν το Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως και τις 

Κυρανίδες στους ίδιους κώδικες χειρογράφων.  

Tο Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως και οι Κυρανίδες αποτελούν πραγµατείες που 

ανήκουν στο ρεύµα του τεχνικού Ερµητισµού, στη γραµµατεία, δηλαδή, εκείνη των ελλη-

νιστικών και ελληνορωµαϊκών χρόνων η οποία, κάτω από την πατρωνία του Τρισµέγιστου 

Ερµή, περιλαµβάνει κείµενα αστρονοµικά, αστρολογικά, ιατρικά, µετεωρολογικά, µαγικές 

πραγµατείες, έργα αλχηµείας και φυσικής ιστορίας.21 Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του 

χριστιανού συγγραφέα Κλήµεντα Αλεξανδρείας για τα τέσσερα αστρολογικά και τα έξι ια-

τρικά βιβλία του Ερµή που βρίσκονταν στη διάθεση του αιγυπτιακού ιερατείου της Αλε-

ξάνδρειας του δεύτερου αιώνα µ.Χ.22 Σε αντιδιαστολή µε τον τεχνικό Ερµητισµό, ο φιλο-

                                                           
18  Πλίνιος, HN 24.159: nec me fallit hoc volumen eius a quibusdam Cleemporo medico adscribi, verum Py-

thagorae pertinax fama antiquitasque vindicant. et id ipsum auctoritatem voluminum adfert, si quis alius 
curae suae opus illo viro dignum iudicavit. 

19  Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 1.1.1-2: Θεὸς ὁ τῶν λόγων ἡγεµών, Ἑρµῆς, πάλαι δέδοκται 
καλῶς ἅπασι τοῖς ἱερεῦσιν εἶναι κοινός· ὁ δὲ τῆς περὶ θεῶν ἀληθινῆς ἐπιστήµης προεστηκὼς εἷς ἐστιν ὁ 
αὐτὸς ἐν ὅλοις· ᾧ δὴ καὶ οἱ ἡµέτεροι πρόγονοι τὰ αὑτῶν τῆς σοφίας εὑρήµατα ἀνετίθεσαν, Ἑρµοῦ πάντα τὰ 
οἰκεῖα συγγράµµατα ἐπονοµάζοντες. 

20  M. Foucault, ‘What is an author?’ στο J. V. Harari (επιµ.), Textual Strategies: Perspectives in Post-
Structuralist Criticism (London, 1980), σελ. 147 [παρατίθεται στο G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., 
σελ. 189]. 

21  Για τον τεχνικό Ερµητισµό βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π.· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., 
σελ. 155-86, 222-7· B. P. Copenhaver, Hermetica, ό.π., σελ. xxxii-xl· P. Kingsley, ‘Poimandres: The ety-
mology of the name and the origins of the Hermetica’, JWarb 56 (1993), 18-20. 

22  Κλήµης Αλεξανδρείας, Στρωµατεῖς 6.4.35, 37 (PG 9, 253 A-B, 256 A). Πρβ. τη θέση που θέλει τα αστρο-
λογικά βιβλία του Ερµή της αναφοράς του Κλήµεντα να συνδέονται µε την αιγυπτιακή αστρονοµία του 
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σοφικός Ερµητισµός οργανώνεται θεµατικά γύρω από µια φιλοσοφική και θεοσοφική γνώ-

ση, αποτελώντας µια αποκαλυπτική γραµµατεία του Ερµή για την προέλευση, τη φύση και 

την ηθική του θείου, ανθρώπινου και υλικού στοιχείου. Σκοπός είναι η µετάδοση της µυ-

στικής γνώσης του κόσµου για την άνοδο της ψυχής και τη σωτηρία.23 Το ρεύµα αυτό πε-

ριλαµβάνει το CH, τον λατινικό Asclepius ‒µια µετάφραση του απολεσθέντος Τέλειου λό-

γου‒, σαράντα αποσπάσµατα του συµπιλητή Ιωάννη Στοβαίου (5ος αι. µ.Χ.) (SH), τα ερµη-

τικά κείµενα στην κοπτική γλώσσα της γνωστικής βιβλιοθήκης του Ναγκ Χαµµάντι 

(NHC), τους αρµενικούς Ορισµούς, όπως και αποσπάσµατα παπύρων (π.χ. της Βιέννης).24   

Ο ίδιος ο Ερµητισµός ως ένα µονοδιάστατο σύστηµα αποτελεί µια κατασκευή των βυ-

ζαντινών λογίων, πίσω από την οποία κρύβεται η προσπάθειά τους για την επινόηση και τη 

δηµιουργία ενός στεγανού κανόνα και στόχο τη θεµατική ταξινόµηση των πολυάριθµων 

κειµένων που κυκλοφορούσαν κάτω από το όνοµα του Ερµή Τρισµέγιστου.25 Αυτό διαφαί-

νεται από το γεγονός ότι τα ερµητικά φιλοσοφικά έργα αποτελούν συµπιληµατικές οµάδες 

κειµένων που δεν συνιστούν ενιαίο σύνολο σκέψης και φέρουν σηµαντικές διαφορές µετα-

ξύ τους.26 Η επιµέρους διάκριση του Ερµητισµού ανάµεσα στα δύο ρεύµατα, τον τεχνικό 

και τον φιλοσοφικό, είναι υπαρκτή για την εποχή που µελετούµε, καθώς έχουµε να κάνου-

µε µε δύο ρεύµατα αντιπροσωπευτικά διαφορετικών µεθόδων, µε κοινό τέλος τη σωτηρία ‒

                                                                                                                                                                                 

Νέου Βασιλείου (c. 1548-1086 π.Χ.). Βλ. σχετικά A. Jones, ‘The place of astronomy in Roman Egypt’ 
στο T. D. Barnes (επιµ.), The Sciences in Greco-Roman Society, Apeiron 27.4 (1994), σελ. 43. 

23  Για την πορεία της λύτρωσης στον Ερµητισµό βλ. H. Jonas, The Gnostic Religion, ό.π., σελ. 147-73· G. 
Sfameni Gasparro, ‘La gnosi ermetica come iniziazione e mistero’, ό.π., σελ. 309-30· G. Filoramo, A His-
tory of Gnosticism, ό.π., σελ. 107-10· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 202-19· L. H. Martin, Οι 
Θρησκείες της Ελληνιστικής Εποχής, ό.π., σελ. 373-9· J.-P. Mahé, ‘La voie d’immortalité à la lumière des 
"Hermetica" de Nag Hammadi et de découvertes plus récentes’, VChr 45.4 (1991), 347-75· του ίδιου, ‘Le 
rôle de l’élément astrologique dans les écrits philosophiques d’Hermès Trismégiste’ στο J.-H. Abry 
(επιµ.), Les Tablettes astrologiques de Grand (Vosges) et l’astrologie en Gaule romaine (Actes de la Ta-
ble-Ronde du 18 mars 1992, organisée au Centre d’Études Romaines et Gallo-Romaines de l’Université 
Lyon III) (Collection du Centre d’Études Romaines et Gallo-Romaines, Nouvelle série 12) (Lyon- Paris, 
1993), σελ. 161-7· R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, ό.π., σελ. 277-9· J. Peste, The Poimandres 
Group in Corpus Hermeticum, ό.π., σελ. 85-118, 163-96. 

24  Η κλασική έκδοση του CH είναι των A. D. Nock- A.-J. Festugière, 4 τόµ. (BL). Για µια µετάφραση του 
CH και του Asclepius στην αγγλική γλώσσα, µε εισαγωγή και σχόλια, βλ. B. P. Copenhaver, Hermetica, 
ό.π. Τα ερµητικά κείµενα του Ναγκ Χαµµάντι εκδόθηκαν από τον J.-P. Mahé στο Hermès en Haute-
Égypte, ό.π., τόµ. 1, και από τους P. A. Dirkse- J. Brashler- D. M. Parrott στο ‘The Discourse on the 
Eighth and Ninth: VI, 6:52, 1-63, 32’ στο D. M. Parrott (επιµ.), Nag Hammadi Codices V, 2-5 and VI with 
Papyrus Berolinensis 8502, 1 and 4 (NHS 11) (Leiden, 1979), σελ. 341-73. Τα αρµενικά κείµενα εκδόθη-
καν από τον J.-P. Mahé στο Hermès en Haute-Égypte, ό.π., τόµ. 2, σελ. 273-481, και από τους J. Para-
melle- J.-P. Mahé στο άρθρο τους ‘Nouveaux parallèles grecs aux Définitions hermétiques arméniennes’, 
REArm 22 (1990-1), 115-34. Για βιβλιογραφία του θέµατος βλ. A. González Blanco, ‘Hermetism: A bi-
bliographical approach’, ANRW II 17.4 (1984), σελ. 2240-81. 

25  Για την επέµβαση των βυζαντινών λογίων στη ‘διαµόρφωση’ του Ερµητισµού βλ. J.-P. Mahé, Hermès en 
Haute-Égypte, ό.π., τόµ. 2, σελ. 449-50· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 49, 223· B. P. Copen-
haver, Hermetica, ό.π., σελ. xxxii· P. Kingsley, ‘Poimandres’, ό.π., 18. 

26  D. N. Wigtil, ‘Incorrect apocalyptic: The Hermetic ‘Asclepius’ as an improvement on the Greek original’, 
ANRW II 17.4 (1984), σελ. 2282-97. 
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υλική ή πνευµατική‒ του ανθρώπου. Σε καµία περίπτωση, όµως, δεν πρόκειται για µια τα-

ξινοµική διάκριση δύο αντιφατικών ερµητικών κύκλων. Η επιθυµία για µια τέτοια διάκρι-

ση έγκειται στη διάθεση των βυζαντινών λογίων για την εκκαθάριση του Ερµητισµού από 

τα ‘κατώτερα’ δαιµονικά στοιχεία της αστρολογίας, της µαγείας και της αλχηµείας και τη 

δηµιουργία ενός ‘ανώτερου’, εξευγενισµένου φιλοσοφικού Ερµητισµού, εκείνου που προ-

φήτευσε θριαµβευτικά την έλευση του Ιησού Χριστού.27  

Μια µελέτη των κειµένων των δύο αυτών ρευµάτων έρχεται να επιβεβαιώσει την ύ-

παρξη αστρολογικών ή µαγικών στοιχείων του τεχνικού Ερµητισµού σε φιλοσοφικές 

πραγµατείες και να αποδείξει την απουσία ταξινοµικών στεγανών ανάµεσα στην κατηγορία 

της αστρολογίας/ µαγείας και σε αυτήν της θρησκευτικής φιλοσοφίας. Σε ορισµένα ερµητι-

κά φιλοσοφικά κείµενα η θεϊκή γνώση προέρχεται από τη θέαση και τη γνώση του κόσµου 

και η αστρολογία θεωρείται απαραίτητη, ώστε η ψυχή να µπορέσει να µάθει την ουράνια 

τάξη και να οδηγηθεί στη σωτηρία, µε την απόδρασή της από τον υλικό κόσµο, τη διέλευ-

σή της µέσα από τους επτά πλανήτες και αποκορύφωµα την είσοδο στην υπερκοσµική θεϊ-

κή Ογδοάδα.28 ∆ιάφορα αποσπάσµατα του φιλοσοφικού Ερµητισµού χαρακτηρίζονται από 

µια θετική στάση απέναντι στον υλικό κόσµο, η οποία επεξηγείται θεωρητικά από την ευ-

εργετική επενέργεια της θεϊκής ουσίας στην ύλη και τους επτά πλανήτες.29 Αξίζει να ανα-

φέρουµε ως παράδειγµα µιας τέτοιας µεθόδου σκέψης το έργο του Ζώσιµου του Πανοπολί-

τη (3ος ‒ 4ος αι. µ.Χ.), όπου η αλχηµική γνώση δεν θεωρείται υποδεέστερη από τη φιλοσο-

φία, αλλά εκλαµβάνει µια πνευµατικότερη µορφή και οδηγεί στη σωτηρία.30  

Για τους παραπάνω λόγους, δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε αν οι δηµιουργοί του 

Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως και των Κυρανίδων είναι γνώστες της ερµητικής φιλο-

σοφίας και µέλη ερµητικών κύκλων ή απλά συγγραφείς που δανείστηκαν στοιχεία από τον 

τεχνικό Ερµητισµό ή ακόµα από το ευρύτερο πολιτισµικό πλέγµα της εποχής. Αυτό µπορεί 

να γίνει αντιληπτό αν προβούµε σε µια σύγκριση της χρονολόγησης των δύο αυτών οµά-

δων κειµένων. Η γραµµατεία του τεχνικού Ερµητισµού βρισκόταν σε ευρεία κυκλοφορία 

από τον πρώτο αιώνα µ.Χ., αν και είχε αρχίσει να δηµιουργείται ήδη στην Αίγυπτο του 

                                                           
27  Λακτάντιος, Divinae institutiones 4.27 (PL 6, 535 A): Ego vero non dubito, quin ad veritatem Trismegis-

tus hac aliqua ratione pervenerit, qui de Deo Filio locutus est multa, quae divinis continentur arcanis. 
28  CH 1.24-6· Στοβαίος, Ἐκλογαὶ 1.41.1 = SH 2B.8, 6· NHC 6, 6.  
29  CH 16.17-8· Asclepius 3. Για τα αποσπάσµατα που επηρεάζονται από την αστρολογία και την κοσµική 

συµπάθεια βλ. CH 1.9, 1.11, 1.13, 1.25, 1.27, 2.6, 3.2, 8.5, 10.14, 10.22-3, 12.15-6, 16· Asclepius 2-6, 23-
4, 37-8. Βλ. επίσης B. P. Copenhaver, Hermetica, ό.π., σελ. xxxvii, υποσ. 41. 

30  Για τον Ζώσιµο βλ. G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 227-37· J. Peste, The Poimandres Group in 
Corpus Hermeticum, ό.π., σελ. 145-52· του ίδιου, ‘The teachings of Zosimos: A micro-level study of syn-
cretism’ στο L. H. Martin- P. Pachis (επιµ.), Theoretical Frameworks for the Study of Graeco-Roman Re-
ligions, ό.π., σελ. 143-57. 
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δεύτερου αιώνα π.Χ., ενώ ο φιλοσοφικός Ερµητισµός κυµαίνεται ανάµεσα στο τέλος του 

πρώτου και το τέλος του τρίτου αιώνα µ.Χ.31 ∆ιαπιστώνουµε, έτσι, ότι τα ερµητικά µαγικά 

και αστρολογικά έργα αναζητούν µια θεωρητική στήριξη των πρακτικών τους εφαρµογών 

όχι σε µια ερµητική φιλοσοφία, αλλά στο ευρύτερο φιλοσοφικό και θρησκευτικό περιβάλ-

λον της εποχής.  

Οι αντιγραφείς των µεσαιωνικών χειρογράφων της επιστολής στεγανοποιούν ταξινοµι-

κά µια ερµητική παράδοση της αρχαιότητας που προσδιοριζόταν από µια ρευστή και υπό 

συνεχή διαµόρφωση γνώση της οικουµένης. Η τέχνη της αστρολογικής ιατρικής, από την 

οποία αντλεί και το Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό πα-

ράδειγµα ενός κοινού πολιτισµικού επιτεύγµατος που έλαβε έναν γηγενή αιγυπτιακό επι-

χρωµατισµό.32 Η ιατρική αστρολογία (όπως και οι αρχές της αστρολογίας γενικότερα) ει-

σήλθε στην Αίγυπτο από την Περσία, µετά την κατάκτηση της χώρας από τους Πέρσες, τον 

έκτο αιώνα π.Χ.,33 ενώ στη συνέχεια µετασχηµατίστηκε ως ένα επίτευγµα της διαπολιτι-

σµικής σύζευξης της βαβυλωνιακής, αιγυπτιακής και ελληνιστικής αστρολογίας. Η πολυ-

πολιτισµική προέλευση της γνώσης δηµιούργησε την αίσθηση µιας κοινής ιδιοκτησίας, έ-

τσι ώστε αυτή µπορούσε να διεκδικηθεί ισότιµα από διάφορες οµάδες µε διαφορετικό πο-

λιτισµικό αυτοπροσδιορισµό. Στις οµάδες αυτές θα πρέπει να εντάξουµε πρωτίστως το αι-

γυπτιακό ιερατείο, όπως και διάφορους κύκλους ριζοτόµων και αστρολόγων. Η παραγωγή 

πολυπληθών παρόµοιων θεµατικά έργων, στην οποία συνέβαλε η ανάπτυξη της γραφής, 

και ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας των κοινωνικών δικτύων της εποχής έκαναν αναγκαία 

                                                           
31  Για τη χρονολόγηση του τεχνικού Ερµητισµού βλ. J.-P. Mahé, Hermès en Haute-Égypte, ό.π., τόµ. 1, σελ. 

6-7· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 40-1, ιδιαίτ. υποσ. 11. Ο A.-J. Festugière (La Révélation, 
ό.π., σελ. 77-8) χρονολογεί τα πρώτα τεχνικά ερµητικά κείµενα στις αρχές του δεύτερου αιώνα π.Χ. ή α-
κόµα στον τρίτο αιώνα π.Χ., µια θέση, όµως, αρκετά αισιόδοξη για την παλαιότητα αυτών των κειµένων. 
Την ίδια θέση ακολουθεί και ο R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, ό.π., σελ. 274. Για τη χρονολό-
γηση του φιλοσοφικού Ερµητισµού βλ. G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 52-3, και επίσης J.-P. 
Mahé, Hermès en Haute-Égypte, ό.π., τόµ. 1, σελ. 5-6· L. H. Martin, Οι Θρησκείες της Ελληνιστικής Επο-
χής, ό.π., σελ. 372· R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, ό.π., σελ. 275. 

32  Για την τέχνη της ιατρικής αστρολογίας βλ. τη µελέτη µου Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., 
και επίσης A. Bouché-Leclercq, L’Astrologie grecque (Paris, 1899), σελ. 517-42· W. Kroll, ‘Iatromathe-
matike’, RE 9.1 (1914), στ. 802-4· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 123-60· F. H. Cramer, Astro-
logy in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 188-90· J.-H. Abry, ‘Les tablettes de Grand: Mode d’emploi à 
travers les écrits des astrologues’ στης ίδιας (επιµ.), Les Tablettes astrologiques de Grand (Vosges) et 
l’astrologie en Gaule romaine, ό.π., σελ. 152-4· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 185-91· της ίδιας, 
Power and Knowledge, ό.π., σελ. 53-4, 179-80· M. Papathanassiou, ‘Iatromathematica (medical astrology) 
in Late Antiquity and the Βyzantine period’, Med. Sec. 11.2 (1999), 357-76· M. M. Sassi, The Science of 
Man in Ancient Greece (µτφρ. P. Tucker) (Chicago- London, 2001), σελ. 177-83· V. Nutton, Ancient 
Medicine (London- New York, 22005), σελ. 265-9. 

33  R. K. Ritner, ‘Innovations and adaptations in ancient Egyptian medicine’, JNES 59.2 (2000), 113· του ίδι-
ου, ‘Medicine’ στο D. B. Redford (επιµ.), The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt (Oxford- New York, 
2001), τόµ. 2, σελ. 355. Για την ιατρική αστρολογία στην Περσία βλ. E. Reiner, Astral Magic in Babylo-
nia (TAPhS 85.4) (Philadelphia, 1995), σελ. 43-60, και επίσης Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, 
ό.π., σελ. 40-1. 
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τη συστηµατοποίηση της ρευστής και πολλά υποσχόµενης γνώσης. Αυτό επιτελέστηκε µε 

τη διαµόρφωση ‘κανόνων’ αυθεντίας, στοχεύοντας στη µεταµόρφωση της γνώσης από ένα 

πολυ-πολιτισµικό σε ένα µονο-πολιτισµικό εµπόρευµα, µε καταγωγή συχνά αιγυπτιακή.34 

Η αιγυπτιακή προέλευση της ιατρικής αστρολογίας αντανακλάται και στο έργο του Κλαύ-

διου Πτολεµαίου και από αυτόν γνωστοποιείται και στην υπόλοιπη οικουµένη: η αστρολο-

γική ιατρική (ἰατροµαθηµατικῶν συντάξεων) αποτελεί πράγµατι µια τέχνη των Αιγύπτιων.35 

Ένας µεγάλος αριθµός ιατροµαθηµατικών κειµένων κυκλοφορούσε ευρύτερα στους 

ελληνορωµαϊκούς χρόνους κάτω από το όνοµα του Ερµή Τρισµέγιστου.36 Η επιλογή του 

Ερµή εντάσσεται στην αρχαία πεποίθηση ότι ο θεός είναι ο επινοητής της αστρολογικής 

ιατρικής. Σε µια ιατροµαθηµατική πραγµατεία ο θεός φέρεται να λέει: 

Εγώ, λοιπόν, πρώτος βρήκα αυτήν την επιστήµη (ενν. τα ιατροµαθηµατικά) και διέταξα 

να ονοµάζεται υπηρέτης της φύσεως, διότι είναι ανάγκη να συγχρωτίζεται µε τη φύση, 

όπως ακριβώς τα βοηθήµατά της συνδέονται µε αυτήν.37 

                                                           
34  Στην ελληνορωµαϊκή αρχαιότητα ήταν διαδεδοµένη η πεποίθηση ότι οι Αιγύπτιοι είναι οι επινοητές της 

µελέτης του ουρανού. Βλ. Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη 
ἱστορικὴ 1.50.1, 1.69.5, 1.81.6, πρβ. 1.16.1, 1.81.4-5· ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.9.6· 
Πλίνιος, HN 7.203· Κλήµης Αλεξανδρείας, Στρωµατεῖς 1.16.74 (PG 8, 784 B)· Μιχ. Ψελλός, Πρὸς τοὺς 
ἐρωτήσαντας πόσα γένη τῶν φιλοσοφουµένων λόγων = Χαιρήµονας, απόσπ. 2 Horst. Από τους ιερείς της 
Αιγύπτου απέκτησαν τις αστρολογικές τους γνώσεις Έλληνες σοφοί, όπως ο ∆ηµόκριτος, ο Οινοπίδης και 
ο Εύδοξος. Βλ. Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 
1.98.3-4. Η Αίγυπτος είναι η χώρα όπου διδάχθηκαν την τέχνη του ουρανού ο Κόνωνας και ο Εύδοξος, ο 
Ζάλµοξις, ο Πλάτωνας και ο Πυθαγόρας. Βλ. Σενέκας, Naturales quaestiones 7.3.2-3· Στράβωνας, 
Γεωγραφικὰ 7.3.5, 17.1.29· Ιάµβλιχος, Περὶ τοῦ πυθαγορικοῦ βίου 4.19. Ο Ακορέας διδάσκει στον Καίσα-
ρα τα µυστικά των Αιγύπτιων που αφορούν στον Νείλο. Βλ. Λουκανός, De bello civili sive Pharsalia 
10.194-331. Στην Πεντάτευχο (1 [προοίµιο], 5.1.1, 3-4) ο ∆ωρόθεος ο Σιδώνιος εµφανίζεται ως βασιλιάς 
της Αιγύπτου (και άρα και ως ιερέας), ο οποίος µε τη συγγραφή της Πεντατεύχου αποκαλύπτει στον υιό 
του, Ερµή, την αστρολογική του γνώση, µια γνώση που απέκτησε µετά από τα ταξίδια του στη µυστηρια-
κή Ανατολή, την Αίγυπτο και τη Βαβυλώνα. Οι αφηγήσεις αυτές δεν αποτελούν µόνο µυθοπλασία, αλλά 
στηρίζονται και σε µια ιστορική αλήθεια: ο αστρολόγος Βέττιος Βάλης (Ἀνθολογίαι 4.11.4) αναφέρει ότι 
επισκέφθηκε την Αίγυπτο για να σπουδάσει αστρολογία, πληρώνοντας για τις γνώσεις που απέκτησε. 

35  Κλ. Πτολεµαίος, Τετράβιβλος 1.3.18-9. 
36  Για τα ερµητικά ιατροµαθηµατικά κείµενα βλ. W. Gundel- H. G. Gundel, Astrologumena: Die astrolo-

gische Literatur in der Antike und ihre Geschichte (Sudhoffs Archiv, Beihefte 6) (Wiesbaden, 1966), σελ. 
16-8, 21· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 56-95. 

37  Ἰατροµαθηµατικὰ 1.10, έκδ. J. L. Ideler, Physici et Medici Graeci: Minores I (Amsterdam, 21963), σελ. 
387-8: Ἐγὼ οὖν πρῶτος ἀνεῦρον ταύτην τὴν ἐπιστήµην καὶ προσέταξα αὐτὴν καλεῖσθαι ὑπηρέτιν τῆς 
φύσεως. ἀνάγκη γὰρ ταύτην συγκροτεῖν τῇ φύσει, ὅθεν καὶ τὰ βοηθήµατα ταύτῃ προσγίνεται. Η φράση Ἐγὼ 
οὖν πρῶτος αναλογεί στην αντίστοιχη φράση των αρεταλογιών της Ίσιδας και του Όσιρι. Βλ. ∆ιόδωρος 
Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.27.4-5:‘Ἐγὼ Ἶσίς εἰµι ἡ βασίλισσα πάσης χώρας, ἡ παιδευθεῖσα ὑπὸ 
Ἑρµοῦ, καὶ ὅσα ἐγὼ ἐνοµοθέτησα, οὐδεὶς αὐτὰ δύναται λῦσαι. ἐγώ εἰµι ἡ τοῦ νεωτάτου Κρόνου θεοῦ θυγά-
τηρ πρεσβυτάτη· ἐγώ εἰµι γυνὴ καὶ ἀδελφὴ Ὀσίριδος βασιλέως· ἐγώ εἰµι ἡ πρώτη καρπὸν ἀνθρώποις 
εὑροῦσα· ἐγώ εἰµι µήτηρ Ὥρου τοῦ βασιλέως· ἐγώ εἰµι ἡ ἐν τῷ ἄστρῳ τῷ ἐν τῷ κυνὶ ἐπιτέλλουσα· ἐµοὶ Βού-
βαστος ἡ πόλις ᾠκοδοµήθη. χαῖρε χαῖρε Αἴγυπτε ἡ θρέψασά µε’. ἐπὶ δὲ τῆς Ὀσίριδος ἐπιγεγράφθαι λέγεται 
‘Πατὴρ µέν ἐστί µοι Κρόνος νεώτατος θεῶν ἁπάντων, εἰµὶ δὲ Ὄσιρις ὁ βασιλεύς, ὁ στρατεύσας ἐπὶ πᾶσαν 
χώραν ἕως εἰς τοὺς ἀοικήτους τόπους τῶν Ἰνδῶν καὶ τοὺς πρὸς ἄρκτον κεκλιµένους, µέχρι Ἴστρου ποταµοῦ 
πηγῶν, καὶ πάλιν ἐπὶ τἄλλα µέρη ἕως ὠκεανοῦ. εἰµὶ δὲ υἱὸς Κρόνου πρεσβύτατος, καὶ βλαστὸς ἐκ καλοῦ τε 
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Το σηµαντικότερο διασωθέν έργο αποτελούν τα Ἰατροµαθηµατικὰ Ἑρµοῦ τοῦ Τρισµεγίστου 

πρὸς Ἄµµωνα Αἰγύπτιον και το αρκετά παραπλήσιο Ἑρµοῦ τοῦ Τρισµεγίστου περὶ κατακλί-

σεως νοσούντων περιγνoστικά (sic), ἐκ τῆς µαθηµατικῆς ἐπιστήµης, πρὸς Ἄµµωνα Αἰγύπτιον, 

πραγµατείες που άσκησαν επίδραση και σε µεταγενέστερους αστρολόγους.38 Ο Ερµής Τρι-

σµέγιστος θεωρείται δηµιουργός και ενός συστήµατος πρόγνωσης των ασθενειών βασισµέ-

νου στην πυθαγόρεια αριθµολογία για τον υπολογισµό της διάρκειας της ζωής κατά την 

κατάκλιση µετά από µια ασθένεια (Κανόνιον ή ῎Οργανον), όπως και ενός άλλου ανάλογου 

συστήµατος, του Ἑρµοῦ περὶ κατακλίσεων.39 Στον Αιγύπτιο θεό αποδίδεται και ένα έργο 

για την κατασκευή αστρολογικών θεραπευτικών περιαµµάτων, γνωστό ως Τοῦ Ἑρµοῦ πρὸς 

Ἀσκληπιὸν ἡ λεγοµένη ἱερὰ βίβλος, το οποίο εµφανίζεται σε άλλα χειρόγραφα και µε την 

ονοµασία Ἑτέρα βίβλος Ἑρµοῦ τοῦ τρισµεγίστου ἱερὰ πρὸς τὸν αὐτοῦ µαθητὴν Ἀσκλήπιον 

(sic) ή Ἑρµοῦ τοῦ Τρισµεγίστου ἔκθεσις περὶ προφυλακῆς βίου καὶ κράσεως σώµατος.40 Οι 

                                                                                                                                                                                 

καὶ εὐγενοῦς ᾠοῦ σπέρµα συγγενὲς ἐγεννήθην ἡµέρας. καὶ οὐκ ἔστι τόπος τῆς οἰκουµένης εἰς ὃν ἐγὼ οὐκ 
ἀφῖγµαι, διαδοὺς πᾶσιν ὧν ἐγὼ εὑρετὴς ἐγενόµην’. 

38  J. L. Ideler, Physici et Medici Graeci, ό.π., σελ. 387-96, 430-40. Στην ανώνυµη ενότητα Περὶ νοσούντων 
(CCAG 1.126.5-7) γράφεται η φράση ἔκ τε τῶν ἰατροµαθηµατικῶν Ἑρµοῦ καὶ Πετοσίρεως καὶ ἐκ τῶν 
συναγωγῶν Πρωταγόρου, µε το πρώτο έργο να ταυτίζεται µε την αντίστοιχη έκδοση του J. L. Ideler, ενώ 
για ένα ιατροµαθηµατικό βιβλίο του Ερµή, σχετικό µε τους δεκανούς, κάνει λόγο και ο ανώνυµος αστρο-
λόγος του 379 µ.Χ., CCAG 5.1.209.8-9. Αν και στην πραγµατεία της έκδοσης του Ideler δεν υπάρχει ανα-
φορά για τους δεκανούς, ωστόσο είναι πιθανό να πρόκειται για το ίδιο (ένα απολεσθέν τµήµα του;) ή ένα 
αρκετά παραπλήσιο έργο. Για τους δεκανούς βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’Astrologie grecque, ό.π., σελ. 
215-35· O. Neugebauer, ‘The Egyptian decans’ στου ίδιου, Astronomy and History: Selected Essays (New 
York- Berlin- Heidelberg, 1983), σελ. 205-9· του ίδιου- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes (MAPS 48) 
(Philadelphia, 1959), σελ. 5-6· L. Kákosy, ‘Decans in late-Egyptian religion’, Oikumene 3 (1982), 163-91· 
J.-H. Abry, ‘Les diptyques de Grand, noms et images des décans’ στης ίδιας (επιµ.), Les Tablettes as-
trologiques de Grand (Vosges) et l’astrologie en Gaule romaine, ό.π., σελ. 77-112· της ίδιας, ‘Les tab-
lettes de Grand’, ό.π., σελ. 151-6. Βλ. επίσης A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 115-20· F. H. 
Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 20· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 20, 
97· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology (Malden MA- Oxford, 2007), σελ. 68. 

39  Ἑρµοῦ Τρισµεγίστου Ὄργανον, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, 
ό.π., τόµ. 1 (µέρος 1), σελ. 23· CCAG 1.128· Ἑρµοῦ περὶ κατακλίσεων, CCAG 5.1.186-7. Ένα άλλο αριθ-
µητικό σύστηµα, παρόµοιο µε αυτό του Ερµή, έχει τον τίτλο Ψῆφος δόκιµος περὶ ἀρρώστων καὶ ἂλλων 
τινῶν και βρίσκεται στον κώδικα Parisinus graecus 2419 [φύλ. 33] (15ος αι. µ.Χ.), έκδ. P. Tannery, ‘No-
tice sur des fragments d’onomatomancie arithmétique’, Notices et Extraits des Manuscrits de la Biblio-
thèque Nationale et autres Bibliothèques 31.2 (1886), 258-9. Το απόσπασµα αυτό πιθανολογείται ότι 
προέρχεται από το έργο του αστρολόγου Θρασύλλου. Βλ. σχετικά Α. Bouché-Leclercq, L’Astrologie 
grecque, ό.π., σελ. 541, υποσ. 2· F. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 21. Παρό-
µοιο σύστηµα είναι και το Ψῆφος διαγνωστικὴ περὶ ζωῆς καὶ θανάτου, έκδ. P. Tannery, ‘Notice sur des 
fragments d’onomatomancie arithmétique’, ό.π., 258. Βλ. επίσης M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection 
des anciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (εισαγ.), σελ. 91-2· A. Delatte, Anecdota Atheniensia. Τόµ. 1: 
Textes grecs inédits relatifs à l’histoire des religions (Liège- Paris, 1927), σελ. 151, 572-3. Για την αριθ-
µολογία του Ερµή βλ. O. Neugebauer- G. Saliba, ‘On Greek numerology’, Centaurus 31.3 (1988), 194-6. 

40  Τοῦ Ἑρµοῦ πρὸς Ἀσκληπιὸν ἡ λεγοµένη ἱερὰ βίβλος, έκδ. C.-E. Ruelle, ό.π., 247-77· κώδικας Parisinus 
graecus 2502 [φύλ. 19], CCAG 8.3.72· Plut. 28 cod. 16 [φύλ. 350v], CCAG 1.39 (14ος αι. µ.Χ.). Για τα α-
στρολογικά θεραπευτικά φυλακτά, από τα οποία πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξε ο δεκανός/ δαίµονας Χνού-
βις, βλ. C. Bonner, Studies in Magical Amulets: Chiefly Graeco-Egyptian (Ann Arbor MI, 1950), σελ. 54-
60, 77-8· A. Delatte- Ph. Derchain, Les Intailles magiques gréco-égyptiennes (Paris, 1964), σελ. 54-73, 
265-74· M. G. Lancellotti, ‘Médecine et religion dans les gemmes magiques’, RHR 218.4 (2001), 438-43, 
447-52· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 335-64. Βλ. και Α. Bouché-Leclercq, 
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πραγµατείες αυτές υπήρξαν τόσο δηµοφιλείς, ώστε στην ύστερη αρχαιότητα συναντούµε 

και µια λατινική µετάφραση ενός ερµητικού ιατροµαθηµατικού κειµένου µε τον τίτλο Li-

ber Hermetis Trismegisti.41 

Τον δρόµο των ιατροµαθηµατικών από τη Βαβυλώνα στην περσική Αίγυπτο και στη 

συνέχεια στον ελληνιστικό κόσµο ακολούθησε και η αστρολογική βοτανολογία.42 Παρά 

τους όποιους µετασχηµατισµούς που παρατηρούνται στην τέχνη αυτήν κατά τη διάρκεια 

των ελληνιστικών και ελληνορωµαϊκών χρόνων, δεν θα πρέπει να παραβλέψουµε την πολι-

τισµική συνέχεια, καθώς οι ριζοτόµοι στη Βαβυλώνα συνδύαζαν µαγικά και αστρολογικά 

στοιχεία που µοιάζουν µε την αστρολογική βοτανολογία της εποχής που µελετούµε.43 Εί-

ναι, όµως, η ανάπτυξη της γραφής και ο ανταγωνισµός της ύστερης περιόδου εκείνα που 

συντέλεσαν στην ένδυση της αστρολογικής φαρµακοποιίας µε µια τεχνητή αρχαιότητα και 

στην απόδοσή της σε µυθικά πρόσωπα διαφόρων λαών, όπως στους Έλληνες Ορφέα και 

                                                                                                                                                                                 

L’Astrologie grecque, ό.π., σελ. 316, 536· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 139-43· R. Halleux- 
J. Schamp, Les Lapidaires grecs: Lapidaire orphique. Kerygmes. Lapidaires d’Orphée. Socrate et Denys. 
Lapidaire nautique. Damigéron- Evax (Paris, 1985), σελ. xxviii-xxxi· J.-H. Abry, ‘Les diptyques de 
Grand, noms et images des décans’, ό.π., σελ. 110-1· της ίδιας, ‘Les tablettes de Grand’, ό.π., σελ. 154-5· 
T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 191-4· A. M. Nagy, ‘Ancient magical gems’ στο J. C. B. 
Petropoulos (επιµ.), Greek Magic: Ancient, Medieval and Modern (London- New York, 2008), σελ. 36-7. 

41  Το πρώτο κεφάλαιο του Liber Hermetis Trismegisti, µε τίτλο De XXXVI decanis XII signorum et formis 
eorum et de climatibus et faciebus quas habent planetae in eisdem signis, συνιστά µια πραγµατεία ιατρι-
κής αστρολογίας. Βλ. W. Gundel, Neue astrologische Texte des Hermes Trismegistos: Funde und For-
schungen auf dem Gebiet der antiken Astronomie und Astrologie (Abhandlungen der Bayerischen Akade-
mie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Abteilung, N. F. H. 12) (München, 1936). Ο W. Gun-
del (ό.π., σελ. 10, 146, 180, 121· πρβ. του ίδιου- H. G. Gundel, Astrologumena, ό.π., σελ. 18) θεωρεί ότι η 
πρωτότυπη πραγµατεία γράφηκε στην Αίγυπτο τον δεύτερο αιώνα π.Χ. και αναθεωρήθηκε τον τρίτο αιώ-
να µ.Χ., η λατινική της, όµως, µετάφραση τοποθετείται στον τέταρτο ή πέµπτο αιώνα µ.Χ. Στα ελληνιστι-
κά χρόνια τοποθετούν το πρωτότυπο βιβλίο και οι F. Cumont (L’Égypte des astrologues, ό.π., σελ. 13-23) 
και A.-J. Festugière (La Révélation, ό.π., σελ. 112-23) µετά από τη µελέτη των αστρολογικών θεωριών 
του κεφαλαίου αυτού. Ο D. Pingree (‘The Indian iconography of the decans and horâs’, JWarb 26.3 
[1963], 227, υποσ. 31) υποστηρίζει ότι το ελληνικό κείµενο συµπιλήθηκε όχι νωρίτερα από τον έκτο αιώ-
να µ.Χ., αν και είναι πιθανό να χρησιµοποιήθηκε υλικό του δεύτερου αιώνα π.Χ., ενώ η λατινική πραγµα-
τεία αποτελεί πολύ µεταγενέστερο δηµιούργηµα. Σύµφωνα µε τον P. M. Fraser (Ptolemaic Alexandria, 
ό.π., τόµ. 1, σελ. 438-9, τόµ. 2, σελ. 635, υποσ. 516), το Liber Hermetis Trismegisti αντλεί από πηγές των 
ελληνορωµαϊκών χρόνων, το πρωταρχικό του, όµως, υλικό προέρχεται από την Αίγυπτο των ελληνιστι-
κών χρόνων, λόγω της παρουσίας µέσα στο κείµενο του αστρολογικού συστήµατος των αστερισµών των 
δεκανών και της αντιστοιχίας τους µε τους πλανήτες (θεωρία των προσώπων/ facies). Τέλος, για τον B. P. 
Copenhaver (Hermetica, ό.π., σελ. xxxiii) το Liber Hermetis Trismegisti περιλαµβάνει αποσπάσµατα που 
χρονολογούνται από τον τρίτο αιώνα π.Χ. 

42  Για την αστρολογική βοτανολογία βλ. A. Delatte, Herbarius: Recherches sur le cérémonial usité chez les 
anciens pour la cueillette des simples et des plantes magiques (Liège- Paris, 1938), σελ. 17-20, 41-50, 
108-10· F. Pfister, ‘Pflanzenaberglaube’, ό.π., στ. 1449-55· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 137-
60· G. Ducourthial, Flore magique et astrologique de l’antiquité (Paris- Berlin, 2003), σελ. 257-473· Σπ. 
Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 281-334, και επίσης A. Bouché-Leclercq, L’Astrologie 
grecque, ό.π., σελ. 317, 535-6· J. Scarborough, ‘The pharmacology of sacred plants, herbs, and roots’, 
ό.π., σελ. 154-6· M. Patera, ‘Les rites d’extraction des plantes dans l’antiquité. Magie, botanique et reli-
gion: L’exemple de la mandragore’, RAHA 27 (1994), 27-8· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 190-
1. 

43  E. Reiner, Astral Magic in Babylonia, ό.π., σελ. 25-42. 
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Αλέξανδρο, στους Ιουδαίους Σολοµώντα και Ενώχ, µε προεξάρχοντα όλων τον Τρισµέγι-

στο Ερµή και στόχο µια πρωτοκαθεδρία και προπαγάνδα.44 

∆ιάφορες πραγµατείες αστρο-βοτανικής θεραπευτικής, µε την ίδια ακριβώς αστρολο-

γική ‘τεχνογνωσία’ µε το Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, αποδίδονται στον Ερµή.45 Το 

ερµητικό σύγγραµµα Ἕτεραι ζ΄ βοτάναι ἀνακείµεναι τοῖς αὐτοῖς πλανωµένοις είναι 

ανώνυµο, ωστόσο ο κώδικας Parisinus graecus 2256 [φύλ. 582] συµπληρώνει τις λέξεις 

(τ)οῦ αὐτοῦ και ἕτεραι τοῦ αὐτοῦ φύλλα γ΄, εννοώντας τον Ερµή τον Τρισµέγιστο και αποδί-

δοντας, έτσι, το έργο στο πρόσωπο αυτό.46 Το Ἕτεραι ζ΄ βοτάναι ἀνακείµεναι τοῖς αὐτοῖς 

πλανωµένοις σε άλλα χειρόγραφα αποδίδεται στον βασιλιά Αλέξανδρο της Μακεδονίας, ο 

οποίος κατά τους ελληνορωµαϊκούς χρόνους θεωρείται µυθική αυθεντία, επιτελώντας τον 

ίδιο συγγραφικό ρόλο µε τον θεϊκό Ερµή.47 Η βοτανολογία του Αλέξανδρου συνδυάστηκε 

µε τα πλανητικά βότανα της δεύτερης πραγµατείας του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 

για να διαµορφώσει µια κατακλείδα που προστέθηκε υστερόχρονα στον επίλογο του 

τελευταίου, παρέχοντας έναν συνδυαστικό πίνακα των ισοδυναµιών των βοτάνων µε τους 

επτά πλανήτες.48 Αναλογίες µε το Ἕτεραι ζ΄ βοτάναι ἀνακείµεναι τοῖς αὐτοῖς πλανωµένοις 

φέρει και το Περὶ βοτανῶν τῶν ἑπτὰ πλανήτων, συγγραφέας του οποίου θεωρείται πάλι ο 

Τρισµέγιστος.49 Μια ανώνυµη ενότητα µε τις µαγικές ιδιότητες του φυτού παιωνία έχει δε-

                                                           
44  A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 137-9· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 66-7, 

υποσ. 20, σελ. 96-7, 98-9, 101-3. 
45  A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 143-60· W. Gundel- H. G. Gundel, Astrologumena, ό.π., σελ. 

19-21. 
46  CCAG 8.3.159-63, 8.3.22. Βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 147, υποσ. 2.  
47  CCAG 9.2.129-35. Για διάφορα άλλα χειρόγραφα που έχουν την ίδια δοµή βλ. CCAG 4.134-6, 6.83-4, 

7.233-6. Η πραγµατεία στο χειρόγραφο του CCAG 4.134-6 θεωρήθηκε από τον P. Boudreaux (‘De plantis 
duodecim signis et septem planetis subiectis’, ό.π., σελ. 152) ως έργο του αστρολόγου Κλαύδιου Πτολε-
µαίου, διότι ακολουθεί αποσπάσµατα που αποδίδονται στον Πτολεµαίο, ενώ φέρει στην αρχή της τη φρά-
ση (τ)οῦ αὐτ<οῦ> . Βλ. τον κώδικα Neapolitanus II C 33 [φύλ. 386-7v], CCAG 4.57-8 (15ος αι. µ.Χ.). Ό-
µως, η υπόθεση αυτή ανατρέπεται, καθώς, αν και στα δύο αποσπάσµατα του κώδικα Neapolitanus II C 33 
[φύλ. 386v-7] συναντούµε το όνοµα του Κλαύδιου Πτολεµαίου και στο τρίτο τη φράση (τ)οῦ αὐτ<οῦ> 
[φύλ. 387v], η επίµαχη πραγµατεία φαίνεται να τοποθετείται µετά από τις αναφορές του ονόµατός του και 
φέρεται να έχει άλλον τίτλο: (ε)ἰσὶ δὲ καὶ αἱ τούτων βότανες αἳ συνεργοῦσ< ι> κατὰ τὴν ἰδίαν αὐτῶν φύσιν. 
Βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 147, υποσ. 1. Για το βιβλίο του Αλέξανδρου κάνουν λόγο 
και οι λατινικές Κυρανίδες (prooemium 1, έκδ. L. Delatte, Textes latins et vieux français relatifs aux Cy-
ranides, ό.π., σελ. 12), όπου διαβάζουµε: liber Alexandri Magni de VII herbis VII planetarum. Βλ. L. 
Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, ό.π., τόµ. 2, σελ. 233-4· F. Pfister, ‘Pflanzena-
berglaube’, ό.π., στ. 1450-1· H.-V. Friedrich, Thessalos von Tralles, ό.π., σελ. 24, υποσ. 2· Σπ. Πιπερά-
κης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 292-3. Από το τέλος της ύστερης αρχαιότητας προέρχεται και µια 
περσική ιστορία που εντοπίζεται στα περσικά βιβλία Dīn Vigirgard και αναφέρει ότι ο Αλέξανδρος έκλε-
ψε από τα είκοσι ένα περσικά ιερά βιβλία των Nasks ορισµένες µεταγραφές τους που σχετίζονται µε τα 
άστρα και την ιατρική. Βλ. J. Bidez- F. Cumont, Les Mages hellénisés, ό.π., απόσπ. O 1b. 

48  CCAG 8.3.164.11-21 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 195. Βλ. σχετικά F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 
89· F. Pfister, ‘Pflanzenaberglaube’, ό.π., στ. 1452· A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin 
Thessalos’, ό.π., 56. 

49  CCAG 7.233-6. Βλ. P. Boudreaux, ‘De plantis duodecim signis et septem planetis subiectis’, ό.π., σελ. 
152· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 147, υποσ. 2. 
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χτεί ερµητικές επιδράσεις, διότι στο κείµενο συναντούµε δύο ερµητικά βιβλία, την 

Ἀρχαϊκὴν βίβλον και την Ἱερὰν βίβλον περὶ ἀνατοµῶν, αλλά και την αποκάλυψη ότι η 

παιωνία αποτελεί το δώρο του θεού προς τον Ερµή για τη θεραπεία των ασθενειών, κάτι 

που έχει αποτυπωθεί στα ιερά βιβλία των Αιγύπτιων.50 Ακόµα και από έναν µαγικό πάπυρο 

της Αιγύπτου πληροφορούµαστε ότι ο Ερµής ασχολήθηκε στην Πτέρυγα µε επτά ἐπιθύµατα 

και τις πλανητικές τους σχέσεις.51 

Με την αστρολογική/ ιατρική σοφία του Ερµή συγγενεύει και το έργο του Νεχεψώ. Ο 

Νεχεψώ, µαζί µε τον Πετόσιρι, θεωρείται συγγραφέας µιας πραγµατείας που αποτελεί συ-

µπίληµα των αστρολογικών γνώσεων των ελληνιστικών χρόνων, συνιστώντας το παλαιό-

τερο γνωστό έργο ελληνιστικής αστρολογίας, καθώς τα πρωταρχικά του τµήµατα χρονολο-

γούνται στον δεύτερο αιώνα π.Χ.52 Αποτελείται τουλάχιστον από δεκατέσσερις, ίσως και 

δεκαπέντε, τόµους και δοµείται θεµατικά σε τέσσερις οµάδες.53 Η πρώτη οµάδα περιλαµ-

βάνει τη βαβυλωνιακή οιωνοσκοπική αστρολογία, µε εµφανείς τις αιγυπτιακές επιρροές, η 

                                                           
50  CCAG 8.1.188.1, 18-9, 190.31-191.2 = 8.2.167.3, 21, 169.14-7. Για το κείµενο Περὶ παιωνίας βλ. CCAG 

8.1.187-93 = CCAG 8.2.167-71. Βλ. επίσης A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 154-60· G. 
Ducourthial, Flore magique et astrologique de l’antiquité, ό.π., σελ. 295-311· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία 
και Ιατρική, ό.π., σελ. 297-8. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την Ἀρχαϊκὴν βίβλον του Τρισµέγιστου δεν 
κάνει λόγο µόνο η αστρο-βοτανική αυτή πραγµατεία, αλλά και οι Κυρανίδες (πρόλογος 15, 71, 91, 1.7.53, 
έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 14, 17, 18, 52), όπως και ο αλχηµιστής Ολυµπιόδωρος, Εἰς τὸ Κατ’ ἐνέργειαν 
Ζωσίµου 52, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 
2), σελ. 101. Για την Ἀρχαϊκὴν βίβλον βλ. F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 104, υπόσ. 3· A.-J. 
Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 211-5. 

51  PGM 13.14-20. 
52  Τα αποσπάσµατα του Νεχεψώ/ Πετόσιρι συνέλεξε και εξέδωσε ο E. Riess στο ‘Nechepsonis et Petosiridis 

fragmenta magica’, Philologus (Supplementband 6) (1892), 325-94, ένα έργο που έχει πολλές ελλείψεις. 
Για πρόσφατη αναθεωρηµένη έκδοση βλ. S. Heilen, ‘Some metrical fragments from Nechepsos and Pe-
tosiris’ στο I. Boehm- W. Hübner (επιµ.), La Poésie astrologique dans l’antiquité (Actes du colloque or-
ganisé les 7 et 8 décembre 2007 par J.-H. Abry avec la collaboration de I. Boehm) (Collection du Centre 
d’Études et de Recherches sur l’Occident Romain 38) (Paris, 2011), σελ. 23-93 (non vidi). Για τον 
Νεχεψώ και τον Πετόσιρι βλ. W. Kroll, ‘Nechepso’, RE 16.2 (1935), στ. 2160-7· του ίδιου, ‘Petosiris’, RE 
19.1 (1937), στ. 1165· W. Gundel- H. G. Gundel, Astrologumena, ό.π., σελ. 27-36· D. Pingree, ‘Pseudo-
Petosiris’, DSB 10 (1974), σελ. 547-9· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 228-35, 
241-7· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 76-85, και επίσης A. Bouché-Leclercq, 
L’Astrologie grecque, ό.π., σελ. xi, 519-20, 563-4· L. Thorndike, A History of Magic and Experimental 
Science, ό.π., τόµ. 1, σελ. 292· F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 17-8· P. M. 
Fraser, Ptolemaic Alexandria, ό.π., τόµ. 1, σελ. 436-7· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 26-8. Ο 
Kroll (‘Nechepso’, ό.π., στ. 2163-4) τοποθετεί τη βίβλο των Νεχεψώ/ Πετόσιρι γύρω στο 150 π.Χ., µε βά-
ση ιστορικές αναφορές της, όπως αυτές παρατίθενται από τον Ηφαιστίωνα τον Θηβαίο (Ἀποτελεσµατικὰ 
1.21 = Fr. 6 Riess) και έλαβαν χώρα µεταξύ του 280 π.Χ. και του 145 π.Χ. στην περιοχή της Αιγύπτου. 
Τον Kroll ακολουθεί και ο P. M. Fraser (Ptolemaic Alexandria, ό.π., τόµ. 1, σελ. 436-7), χρονολογώντας 
τη βίβλο τον δεύτερο αιώνα π.Χ. Όµως, ο J. Schwartz (‘Héphestion de Thèbes’ στο J. Vercoutter [επιµ.], 
Institut Français d’Archéologie Orientale du Caire: Livre du Centenaire 1880-1980 [MIFAO 104] [Le 
Caire, 1980], σελ. 311-21, ιδιαίτ. σελ. 318, υποσ. 5, σελ. 320-1) έδειξε ότι τα εν λόγω ιστορικά περιστατι-
κά αποτελούν µεταγραφές από τους ιστορικούς Πολύβιο (c. 203-120 π.Χ.) και ∆ιόδωρο Σικελιώτη (c. 80-
20 π.Χ.). Αν ισχύει κάτι τέτοιο, τότε η βίβλος θα πρέπει να τοποθετηθεί στα τέλη του δεύτερου ή στις αρ-
χές του πρώτου αιώνα π.Χ. Βλ. επίσης Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 77-8, υποσ. 42. 

53  Για το περιεχόµενο και τη δοµή της αστρολογικής βίβλου βλ. D. Pingree, ‘Pseudo-Petosiris’, ό.π., σελ. 
547-8· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 26-8. 
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δεύτερη την ωροσκοπική αστρολογία, η τρίτη ενότητα, ένα έργο αποκλειστικά του Νεχε-

ψώ, περιέχει µια πραγµατεία αστρολογικής φαρµακοποιίας και µια δεύτερη που σχετίζεται 

µε την κατασκευή περιαµµάτων,54 ενώ η τέταρτη και τελευταία ενότητα αποτελείται από 

επιστολές του Πετόσιρι προς τον Νεχεψώ, µε την εφαρµογή της αριθµολογίας στην αστρο-

λογία για τη µελλοντική πρόγνωση της εξέλιξης µιας ασθένειας.55 Είναι φανερό ότι οι δύο 

τελευταίες ενότητες παρουσιάζουν θεµατική οµοιογένεια µε την ερµητική αστρολογική ια-

τρική, κάνοντας χρήση αστρολογικών βοτάνων/ περιαµµάτων και καταφεύγοντας στην 

πρόγνωση µιας ασθένειας µε την αρωγή της αριθµολογίας και της αστρολογίας. Ακριβώς 

αυτή η θεµατική οµοιογένεια επεξηγεί την υπαγωγή των συγγραφέων της αστρολογικής 

βίβλου στην αυθεντία του Τρισµέγιστου. Στον P.Salt (= P.Louvre 2342 bis), τµήµα ενός 

ωροσκοπίου (137/138 µ.Χ.), µαθαίνουµε ότι ο Νεχεψώ και ο Πετόσιρις οφείλουν τη γνώση 

τους στον Τρισµέγιστο Ερµή και τον Ασκληπιό:  

Αφού εξέτασα πολλά βιβλία, όπως έχουν παραδοθεί σε µας από αρχαίους σοφούς, που εί-

ναι οι Χαλδαίοι και ο Πετόσιρις και κυρίως ο βασιλιάς Νεχεύς (= Νεχεψώ), όπως ακριβώς 

αυτοί συσκέφθηκαν µε τον κύριό µας, Ερµή, και τον Ασκληπιό, που είναι ο Ιµούθης, ο 

υιός του Ηφαίστου.56 

                                                           
54  Για τα αποσπάσµατα θεραπευτικής του Νεχεψώ βλ. Fr. 27-32, 35-6 Riess. 
55  Η αριθµολογία του Πετόσιρι χρησιµοποιείται ευρέως από τους ιατροµαθηµατικούς για τον υπολογισµό 

της ζωής και διακρίνεται σε δύο µορφές, όπως αυτές περιέχονται σε µια επιστολή του Πετόσιρι προς τον 
Νεχεψώ, την Ἐπιστολὴν Πετοσίρεως φιλοσόφου πρὸς Νεκεψὼ βασιλέα (CCAG 4.120-1 = Fr. 38 Riess = 
Fr. 37 Riess [για τη λατινική εκδοχή του κειµένου]·  πρβ. CCAG 11.2.152-4 = Fr. 39 Riess), γνωστή και 
ως Ὄργανον ἀστρονοµικὸν Πετοσίρεως πρὸς Νεχεψὼ βασιλέα Ἀσσυρίων, CCAG 11.2.163-4 = Fr. 40 Riess. 
Βλ. και τον κώδικα Parisinus suppl. graecus 446 [φύλ. 43v] (CCAG 8.3.75) (10ος αι. µ.Χ.), ο οποίος τιτ-
λοφορείται Ὄργανον ἀστρονοµικόν. Ἐπιστολὴ Πετοσίρεως πρὸς Νεχεψῶ βασιλέα Ἀσυρίων (sic), συνδυά-
ζοντας τους δύο παραπάνω τίτλους. Η επιστολή αυτή προβαίνει σε εφαρµογή του λεξαριθµικού συστήµα-
τος στο όνοµα του ασθενή, προσαρµόζοντάς το σε ένα σύστηµα υπολογισµού που συνδυάζει την ηµέρα 
του σεληνιακού µήνα και τον Κύκλον ή Κανόνιον Πετοσίρεως. Βλ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection 
des anciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (εισαγ.), σελ. 87-91 = Fr. 41-2 Riess. Για τον κύκλο του Πετό-
σιρι βλ. και Α. Bouché-Leclercq, L’Astrologie grecque, ό.π., σελ. 538-40· L. Thorndike, A History of 
Magic and Experimental Science, ό.π., τόµ. 1, σελ. 682-3· F. Cumont, Recherches sur le symbolisme funé-
raire des Romains (Paris, 1942), σελ. 37-42· W. Gundel- H. G. Gundel, Astrologumena, ό.π., σελ. 33-4· 
O. Neugebauer- G. Saliba, ‘On Greek numerology’, ό.π., 189-206, ιδιαίτ. 191-4· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολο-
γία και Ιατρική, ό.π., σελ. 259-61. Για τα διάφορα ανάλογα χειρόγραφα βλ. I. S. Moyer, Egypt and the 
Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 246, υποσ. 156. Για τις µεθόδους αυτές του Πετόσιρι βλ. και Ιουβενάλιος, 
Satirae 6.578-81 = Test. 4 Riess: si prurit frictus ocelli angulus, inspecta genesi collyria poscit; aegra li-
cet iaceat, capiendo nulla videtur aptior hora cibo nisi quam dederit Petosiris. 

56  P.Salt (= P.Louvre 2342 bis), στ. 1.2-6, έκδ. O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., 
σελ. 42 (απόσπ. 137c) = Test. 6 Riess: σκεψάµενος ἀπὸ πολλῶν βίβλων, ὡς παρεδόθη ἡµεῖν ἀπὸ σοφῶν 
ἀρχαίων τουτέστιν χαλδαϊκῶν καὶ [Π] ετόσιρις, µάλιστα δὲ καὶ ὁ βασιλεὺς Νεχεύς, ὥσπερ καὶ αὐτοὶ 
συνήδρευσαν ἀπὸ τοῦ κυρίου ἡµῶν Ἑρµοῦ καὶ Ἀσκληπιοῦ ὅ<ς> ἐστὶν Ἰµούθου υἱὸς Ἡφήστου. Ο K. Ryholt 
(‘New light on the legendary king Nechepsos of Egypt’, JEA 97 [2011], 71) ταυτίζει τον Ερµή του απο-
σπάσµατος όχι µε τον Θωθ, αλλά µε τον θεοποιηµένο Αµενχοτέπ. Αν προβούµε, όµως, σε µια τέτοια ερ-
µηνεία, το νοηµατικό οικοδόµηµα της αστρολογίας του Νεχεψώ/ Πετόσιρι και η σχέση του µε τον Τρι-
σµέγιστο/ Θωθ καταρρέει. 
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Αξίζει να σηµειωθεί και η αναφορά του Φίρµικου Ματερνού, σύµφωνα µε την οποία ο Νε-

χεψώ και ο Πετόσιρις θεωρούνται θεϊκά πρόσωπα που γνώρισαν τα θεϊκά µυστικά από τον 

Ερµή, τον Ασκληπιό και τον Άνουβι.57 Η βίβλος του Νεχεψώ συγγενεύει και µε τα Σαλµε-

σχοινιακά (ίσως αρχές του 2ου αι. π.Χ.), µια οµάδα ιατροµαθηµατικών κειµένων και ένα 

σύντοµο τµήµα των ερµαϊκών διατάξεων,58 ενώ µε το ιατροµαθηµατικό έργο του Νεχεψώ 

και τον τεχνικό Ερµητισµό σχετίζεται και ο αστρολογικός P.Mich 149 (2ος αι. µ.Χ.),59 όπως 

και ένας πάπυρος µαγικής θεραπευτικής, ο PSI 1702 (3ος ‒ 4ος αι. µ.Χ.).60 

Οι ανταλλαγές στοιχείων ανάµεσα στη ρευστή ερµητική γραµµατειακή παραγωγή και 

ο τρόπος οργάνωσης της γνώσης της αυτοκρατορίας φαίνεται µέσα από µια ενδελεχή µελέ-

τη του έργου του Νεχεψώ µε την επιστολή και τις Κυρανίδες. Στο προλογικό σηµείωµα του 

Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως ο Θεσσαλός ανακαλύπτει σε µια βιβλιοθήκη της Αλε-

ξάνδρειας ένα βιβλίο του Φαραώ/ αστρολόγου: 

                                                           
57  Φ. Ματερνός, Mathesis 3 [prooemium] 4, 3.1.1 = Fr. 25 Riess. Για τη θεϊκότητα των προσώπων αυτών βλ. 

και την αναφορά του Φ. Ματερνού, ό.π., 8.5.1 = Fr. 26 Riess: Neque enim divini illi viri et sanctissimae 
religionis antistites, Petosiris et Nechepso. 

58  Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 8.4.266 = Χαιρήµονας, απόσπ. 9 Horst. Για τα Σαλµεσχοινιακὰ 
βλ. Πορφύριος, Πρὸς Ἀνεβὼ ἐπιστολὴ στον Ευσέβιο, Εὐαγγελικὴ προπαρασκευὴ 3.4 (PG 21, 169 C) = 
Χαιρήµονας, απόσπ. 5 Horst· Ηφαιστίωνας Θηβαίος, Ἀποτελεσµατικὰ 2.18.74. Βλ. επίσης A.-J. 
Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 77, 103· F. H. Cramer, Astrology in Roman Law and Politics, ό.π., 
σελ. 16-7· W. Gundel- H. G. Gundel, Astrologumena, ό.π., σελ. 15-6· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, 
ό.π., σελ. 258-9· R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, ό.π., σελ. 270, 274· I. S. Moyer, Egypt and 
the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 230, υποσ. 73· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 74-6. 
Η ονοµασία Σαλµεσχοινιακὰ πιθανώς προέρχεται από τη βαβυλωνιακή λέξη ṣalmi, που σηµαίνει ‘εικόνα’. 
Βλ. P. W. van der Horst, Chaeremon, Egyptian Priest and Stoic Philosopher: The Fragments Collected 
and Translated with Explanatory Notes (EPRO 101) (Leiden, 1984), σελ. 55, υποσ. 8. Τµήµα των 
Σαλµεσχοινιακῶν αποτελεί ο P.Oxy 465 (2ος αι. µ.Χ.), ο οποίος περιέχει ένα αιγυπτιακό αστρολογικό ηµε-
ρολόγιο µε τις αστρικές θεότητες των δεκανών που προκαλούν τις ασθένειες. Αν στον πάπυρο αυτόν πα-
ραβάλλουµε και την αναφορά του Φ. Ματερνού (Mathesis 4.22.2 = Fr. 28 Riess), σύµφωνα µε την οποία 
ο Νεχεψώ βρήκε τις θεραπείες των ασθενειών που προκαλούν οι δεκανοί, διαπιστώνουµε τη σύνδεση των 
Σαλµεσχοινιακῶν µε την παράδοση του Νεχεψώ. Επιπλέον, η ένταξη των Σαλµεσχοινιακῶν και της βί-
βλου των Νεχεψώ/ Πετόσιρι στον ερµητικό ‘κανόνα’ επιβεβαιώνεται και από τις οµοιότητες του P.Oxy 
465 µε το ερµητικό κείµενο δεκανικής θεραπευτικής γνωστό ως Τοῦ Ἑρµοῦ πρὸς Ἀσκληπιὸν ἡ λεγοµένη 
ἱερὰ βίβλος. Βλ. B. P. Grenfell- A. S. Hunt, The Oxyrhynchus Papyri III (Egypt Exploration Fund/ Grae-
co-Roman Branch) (London, 1903), σελ. 127-8, 137, υποσ. 200. Mε τον P.Oxy 465 µοιάζει και ένα άλλο 
παπυρικό απόσπασµα, ο P.Munch, έκδ. F. Boll, ‘Astrologisches aus den Münchener Papyri’ στο U. 
Wilcken (επιµ.), APF I (Leipzig, 1901), σελ. 492-501. 

59  P.Mich 149, Fr. 1 A-F, έκδ. F. E. Robbins, ‘A new astrological treatise: Michigan papyrus No. 1’, CP 22.1 
(1927), 5-11· A. E. Housman, ‘The Michigan astrological papyrus’, CP 22.3 (1927), 257-9. 

60  I. Andorlini, ‘Un anonimo del genere degli iatromathematikà’ στο A. Garzya- J. Jouanna (επιµ.), Trasmis-
sione e ecdotica dei testi medici greci (Atti del IV convegno internazionale, Parigi, 17-19 maggio 2001) 
(Napoli, 2003), σελ. 7-23. 
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Βρήκα ένα βιβλίο του Νεχεψώ που περιλαµβάνει είκοσι τέσσερις θεραπείες (κδ΄) για ο-

λόκληρο το σώµα και για κάθε ασθένεια, σύµφωνα µε τα ζώδια, µε τη χρήση λίθων και 

βοτάνων, και εξεπλάγην από τα παράδοξα των υποσχέσεών του.61 

Ενώ ο ελληνικός κώδικας της επιστολής, ο Matritensis Bibl. Nat. 4631 [φύλ. 75], γράφει 

ότι το βιβλίο του Νεχεψώ περιέχει δεκατέσσερις θεραπείες (τεσσαρεσκαίδεκα θεραπείας), ο 

λατινικός κώδικας Montepessulanus fac. med. 277 [φύλ. 31] κάνει λόγο για είκοσι τέσσερις 

θεραπείες (24 medicine), αναφορά που επιβεβαιώνεται και για το πρωτότυπο ελληνικό κεί-

µενο.62 Το λάθος του ελληνικού κώδικα ίσως να οφείλεται σε µια σύγχυση του αντιγραφέα 

του χειρογράφου ανάµεσα στον συνολικό αριθµό των θεραπειών του βιβλίου του Νεχεψώ, 

για τον οποίο γίνεται λόγος στην επιστολή του Θεσσαλού, και στον αριθµό των βιβλίων 

του. Είναι γεγονός ότι το έργο του Νεχεψώ/ Πετόσιρι δεν διασώθηκε ολόκληρο, αλλά µόνο 

σε αποσπάσµατα, τα οποία ανασυντίθενται κυρίως από το αστρολογικό έργο του Βέττιου 

Βάλη (2ος αι. µ.Χ.), του Φίρµικου Ματερνού και του Ηφαιστίωνα του Θηβαίου (4ος – 5ος αι. 

µ.Χ.). Έτσι, η συνένωση των σωζόµενων αποσπασµάτων δεν θα οδηγούσε στη σύνθεση 

µιας ολοκληρωµένης πραγµατείας µε νοηµατική συνάφεια, καθώς έχουµε να κάνουµε µε 

ανεξάρτητα χωρία που αποδίδονται άλλοτε στον έναν και άλλοτε στον άλλον συγγραφέα, 

αλλά ποτέ και στους δύο µαζί.63 Η αβεβαιότητα για το πρωτότυπο έργο του Νεχεψώ και 

Πετόσιρι είναι εµφανής όχι µόνο από τους αντιγραφείς των µέσων χρόνων, που είχαν πρό-

σβαση µόνο στα αποσπασµατικά χωρία της βίβλου µέσα από µεταγενέστερους συµπιλητές, 

αλλά ακόµα και από τους ίδιους τους αστρολόγους της αρχαιότητας. Ο Βέττιος Βάλης ε-

κλαµβάνει τον Πετόσιρι ως συγγραφέα ενός διαφορετικού έργου από αυτό του Νεχεψώ µε 

τον τίτλο Ὅροι,64 κάνοντας σαφές από διάφορα άλλα αποσπάσµατα ότι τα βιβλία του Νε-

                                                           
61  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 6, CCAG 8.3.135.13-6 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 47.5-8 = Fr. 35 Riess: εὑρὼν δὲ βίβλον τινὰ <τοῦ> Νεχεψὼ κδ΄ θεραπείας ὅλου τοῦ σώµατος καὶ 
παντὸς πάθους κατὰ ζῳδι<ακ>ὸν περιέχουσαν διὰ λίθων τε καὶ βοτανῶν τὰ τῆς ἐπαγγελίας παράδοξα 
ἐξεπληττόµην.  

62  Ό.π., προοίµιο 6, CCAG 8.3.135.14 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 47.6 = Fr. 35 Riess· De virtutibus herba-
rum, prooemium 6, CCAG 8.4.255.17 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 48.7. Βλ. και P. Boudreaux, ‘De plantis 
duodecim signis et septem planetis subiectis’, ό.π., σελ. 135, υποσ. 14· F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, 
ό.π., 102, υποσ. 1. 

63  Μερικά ύστερα χειρόγραφα υποδηλώνουν µια σχέση ανάµεσα στα δύο αυτά πρόσωπα, το πιθανότερο, 
όµως, είναι ότι τα σχετικά αποσπάσµατα δεν αποτελούσαν τµήµατα του πρωτότυπου βιβλίου. Στην κατη-
γορία αυτήν ανήκουν οι διάφορες επιστολές του Πετόσιρι προς τον Νεχεψώ. Βλ. P. M. Fraser, Ptolemaic 
Alexandria, ό.π., τόµ. 1, σελ. 436, τόµ. 2, σελ. 631, υποσ. 491· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hel-
lenism, ό.π., σελ. 243, υποσ. 141. 

64  Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 2.3.3: ὁ Πετόσιρις ἐν τοῖς Ὅροις ἐδήλωσε τὸν τόπον· ό.π., 9.2.7: οὐκ ἀσκόπως δὲ ὁ 
Πετόσιρις περὶ συµπαθείας Ἡλίου καὶ Σελήνης λέγει ἐν τοῖς Ὅροις. 
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χεψώ αποτελούν ξεχωριστές πραγµατείες από τις αντίστοιχες του Πετόσιρι.65 Σε άλλα, ό-

µως, σηµεία του έργου του αναφέρεται χωρίς καµία διάκριση στον βασιλέα (Νεχεψώ) και 

τον Πετόσιρι.66 Η ασάφεια αυτή περιλαµβάνει και το ζήτηµα του πλήθους των βιβλίων του 

Νεχεψώ. Ο Βέττιος Βάλης κάνει λόγο για τη δέκατη τρίτη βίβλο του Νεχεψώ, ο ιατρός Γα-

ληνός γράφει για το δέκατο τέταρτο βιβλίο του, ενώ ο P.Bingen 13 (= IFAO 313) (2ος ‒ 3ος 

αι. µ.Χ.) αποτελεί απόσπασµα από το δέκατο πέµπτο θεραπευτικό βιβλίο του Φαραώ, γνω-

στό ως Ἀποτροπιασµοί.67 Η αρχαία παράδοση για τα δεκατέσσερα βιβλία του Νεχεψώ, ό-

πως αυτή εντοπίζεται στο Περὶ κράσεως καὶ δυνάµεως τῶν ἁπλῶν φαρµάκων του Γαληνού, 

πιθανώς να παρέσυρε τον αντιγραφέα της επιστολής στο να διαπράξει το σφάλµα του. Ο 

αντιγραφέας διάβασε τη φράση βίβλον τινὰ Νεχεψὼ κδ΄ αποµονωµένα, χωρίς να τη συνδέ-

σει µε την αµέσως επόµενη λέξη που ακολουθεί (θεραπείας). Αναγνώρισε, όµως, έτσι τον 

αριθµό κδ΄ ως ενδεικτικό του πλήθους των βιβλίων του Νεχεψώ και όχι των θεραπειών του 

συγκεκριµένου βιβλίου του, ενώ, προσπαθώντας να µείνει πιστός στην παράδοση, προέβη 

σε διόρθωση του αριθµού, έτσι ώστε να διαβάσει βίβλον τινὰ Νεχεψὼ τεσσαρεσκαιδεκάτην. 

Λόγος για είκοσι τέσσερις θεραπείες µε τη χρήση βοτάνων και λίθων δεν γίνεται µόνο 

στο κείµενο του Θεσσαλού, αλλά και στις Κυρανίδες.68 Πρόκειται για ένα έργο λαϊκής θε-

ραπευτικής που παραθέτει λίστα από ορυκτά, πτηνά, ψάρια και βότανα σε στενή συνάφεια 

µε την ιατρική και µαγική τους χρήση. Τα υλικά αυτά διατάσσονται µέσα στο κείµενο σε 

                                                           
65  Ό.π., 8.5.19-20: Οἱ οὖν ἐντυγχάνοντες ταῖς ὑφ’ ἡµῶν συντεταγµέναις βίβλοις πάσας αἱρέσεις διελεγχούσαις 

µὴ λεγέτωσαν· αὕτη µέν ἐστι τοῦ βασιλέως, ἑτέρα δὲ Πετοσίρεως, ἄλλη δὲ Κριτοδήµου καὶ τῶν λοιπῶν· ό.π., 
9.1.2: ὅσα µὲν ὁ θειότατος βασιλεὺς εἴρηκε Νεχεψὼ ὁ τὴν ἀρχὴν ποιησάµενος τῆς ιγʹ βίβλου. 

66  Ό.π., 3.7.1 = Fr. 18 Riess: Ἔστι δὲ καὶ ἕτερος τρόπος ἀρίθµιος ἁρµόζων εἰς τὸν περὶ ζωῆς χρόνων καὶ εἰς 
τὸν περὶ ἐµπράκτων καὶ ἀπράκτων χρόνων, ὃν καὶ ὁ βασιλεὺς Πετοσίρει ἐδήλωσε µυστικῶς· ό.π., 7.6.1 = 
Fr. 21 Riess: ὑποτάξοµεν δέ, καθὼς ὁ βασιλεὺς καὶ Πετόσιρις ᾐνίξαντο, περὶ χρόνων ἐµπράκτων τε καὶ 
ἀπράκτων· ό.π., 9.11.2: καθάπερ ὁ Πετόσιρις τῷ βασιλεῖ περὶ πολλῶν µυστικῶς ἐκτίθεται. Βλ. D. Pingree, 
‘Pseudo-Petosiris’, ό.π., σελ. 548. 

67  Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 2.3.1, 3.11.2 (= Fr. 19 Riess), 9.1.2, 9.2.8· Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάµεως 
τῶν ἁπλῶν φαρµάκων 9.2.19, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 12, σελ. 207 = Fr. 29 Riess· P.Bingen 13, έκδ. J.-
L. Fournet, ‘Un fragment de Néchepso’ στο H. Melaerts (επιµ.), Papyri in Honorem Johannis Bingen Oc-
togenarii (P.Bingen) (Studia Varia Bruxellensia 5) (Leuven, 2000), σελ. 61-71. Σύµφωνα µε τον J.-L. 
Fournet (ό.π., σελ. 65-8), η δέκατη πέµπτη βίβλος του Νεχεψώ, οι Ἀποτροπιασµοί, ανήκει στην οµάδα ια-
τρικής αστρολογίας των βιβλίων του Νεχεψώ και συνδέεται µε την αντίστοιχη βίβλο που βρήκε ο Θεσσα-
λός στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Στο απόσπασµα του Γαληνού (Περὶ κράσεως καὶ δυνάµεως τῶν 
ἁπλῶν φαρµάκων 9.2.19, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 12, σελ. 207 = Fr. 29 Riess) γράφεται: καθάπερ καὶ ὁ 
βασιλεὺς Νεχεψὼς ἔγραψεν ἐν τῇ τεσσαρακαιδεκάτῃ βίβλῳ. Στο παραπάνω χωρίο δεν διευκρινίζεται µε 
σαφήνεια αν ο Νεχεψώ έγραψε τη συνταγή για το θεραπευτικό φυλακτό στο δέκατο τέταρτο βιβλίο της 
βίβλου των Νεχεψώ/ Πετόσιρι ή στο δέκατο τέταρτο βιβλίο της σειράς των ιατροµαθηµατικών. Για τον A. 
Bouché-Leclercq (L’Astrologie grecque, ό.π., σελ. 520, υποσ. 1) λαµβάνεται ως σωστή η πρώτη θέση, την 
οποία ακολουθώ. Τέλος, ο Ηφαιστίωνας (Ἀποτελεσµατικὰ 2.18.72) κάνει λόγο για την καθολικὴν βίβλο 
του Νεχεψώ. Βλ. επίσης W. Gundel- H. G. Gundel, Astrologumena, ό.π., σελ. 29-30· D. Pingree, ‘Pseudo-
Petosiris’, ό.π., σελ. 549, υποσ. 24· J.-L. Fournet, ‘Un fragment de Néchepso’, ό.π., σελ. 65· I. Andorlini, 
‘Un anonimo del genere degli iatromathematikà’, ό.π., σελ. 18-20. 

68  Για τον συσχετισµό του βιβλίου του Νεχεψώ µε τις Κυρανίδες βλ. P. Boudreaux, ‘De plantis duodecim 
signis et septem planetis subiectis’, ό.π., σελ. 135, υποσ. 15· F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 103-4· 
I. Andorlini, ‘Un anonimo del genere degli iatromathematikà’, ό.π., σελ. 18-9. 



∆ ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ  ΤΑ  ΧΕ ΙΡΟΓΡΑΦΑ  ΤΟΥ  ΜΕΣΑ ΙΩΝΑ                                                                            68 

 

αλφαβητική σειρά και σχηµατίζουν, µε τον τρόπο αυτόν, είκοσι τέσσερις θεµατικές οµά-

δες, ισοδυναµώντας αριθµητικά µε το σύνολο των γραµµάτων του ελληνικού αλφαβήτου.69 

Αξίζει να αναφέρουµε ότι σε µια υποτιθέµενη επιστολή του Πετόσιρι προς τον Νεχεψώ ε-

ντοπίζεται ένας πίνακας µε τις αντιστοιχίες των γραµµάτων του αλφαβήτου µε τα δώδεκα 

ζώδια. Οι παραπάνω µαρτυρίες µας ωθούν να συµπεράνουµε ότι οι είκοσι τέσσερις θερα-

πείες του βιβλίου του Νεχεψώ αντιστοιχούν στα είκοσι τέσσερα γράµµατα του ελληνικού 

αλφαβήτου (όπως ακριβώς και στις ερµητικές Κυρανίδες), τα οποία διανέµονται ανά ζεύγη 

σε κάθε έναν από τους δώδεκα ζωδιακούς αστερισµούς.70 

Η επιµέρους επίδραση του έργου του µυθικού Φαραώ/ αστρολόγου στον συντάκτη της 

επιστολής φαίνεται από µια συνταγή του Νεχεψώ, όπως αυτή απαντάται στο έργο του ια-

τρού Αέτιου του Αµιδηνού (6ος αι. µ.Χ.). Από αυτήν µαθαίνουµε για τη µετατροπή ενός 

φυτού (που διακρίνεται για τις θερµαντικές και ξηραντικές του ιδιότητες), της ανθεµίας/ 

χαµοµηλιού, σε χάπι (τροχίσκον) για τη θεραπεία του πυρετού.71 Στην επιστολή ο Θεσσα-

λός αναφέρει ότι βασίστηκε σε µια συνταγή του Νεχεψώ για να παρασκευάσει ένα ηλιακό 

χάπι (τροχίσκον ἡλιακόν).72 Η θερµή και ξηρή ποιότητα του τροχίσκου της αναφοράς του 

Αέτιου, παρασκευασµένου από ένα θερµό και ξηρό φυτό (ἀνθεµίς), αναλογεί στον τροχί-

σκον ἡλιακὸν του Θεσσαλού, καθότι ο πλανήτης του Ήλιου στην αρχαία αστρολογία έχει 

ακριβώς τις ίδιες ποιότητες µε την ανθεµία, είναι θερµός και ξηρός.73 Μια τέτοια γνώση 

γνωστοποιείται και από δύο εκπροσώπους της αρχαίας ‘επιστήµης’, από τον Γαληνό και 

τον ∆ιοσκουρίδη. Για τον πρώτο οι Αιγύπτιοι αντιστοιχούν το χαµαίµηλον στον Ήλιο και 

το θεωρούν ίαµα για κάθε είδους πυρετό, ενώ για τον δεύτερο η ανθεµία θεραπεύει τους 

πυρετούς όταν επαλειφθεί µε λάδι.74 

                                                           
69  Κυρανίδες, πρόλογος 15-6, 91-2, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 14, 18. Για τις Κυρανίδες βλ. L. Thorndike, 

A History of Magic and Experimental Science, ό.π., τόµ. 2, σελ. 229-35· A.-J. Festugière, La Révélation, 
ό.π., σελ. 201-16· J. J. Winkler, Auctor and Actor, ό.π., σελ. 262-5· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., 
σελ. 174-7· M. Waegeman, Amulet and Alphabet: Magical Amulets in the First Book of Cyranides (Am-
sterdam, 1987). 

70  CCAG 7.161. Βλ. F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 103-4. Ο γνωστικός Μάρκος, µε ανάλογο τρόπο, 
οµαδοποιεί τα γράµµατα του αλφαβήτου σε δύο οµάδες και τα αντιστοιχεί στα µέλη του σώµατος της Α-
λήθειας. Τα πρώτα δώδεκα γράµµατα του αλφαβήτου αναλογούν στον άξονα κεφάλι/ πόδια της δεξιάς 
πλευράς του σώµατος και τα υπόλοιπα γράµµατα καταλαµβάνουν τον άξονα πόδια/ κεφάλι της αριστερής 
µεριάς του σώµατος, έτσι ώστε τα γράµµατα Α και Ω να αντιστοιχούν από κοινού στο κεφάλι. Βλ. A. 
Bouché-Leclercq, L’Astrologie grecque, ό.π., σελ. 320, υποσ. 1. 

71  Αέτιος Αµιδηνός, Βιβλία ἰατρικὰ 1.38 = Fr. 30 Riess [στα λατινικά]. 
72  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 7, CCAG 8.3.135.17-9 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 47.9-11 = Fr. 35 Riess: σκευάσας γὰρ τὸν ὑπ’ αὐτοῦ θαυµαζόµενον τροχίσκον ἡλιακὸν καὶ τὰς λοιπὰς 
δυνάµεις ἐν πάσαις τῶν παθῶν θεραπείαις ἠστόχησα.. 

73  Για τον Ήλιο ως θερµό και ξηρό πλανήτη βλ. Κλ. Πτολεµαίος, Τετράβιβλος 1.4.1 = Ηφαιστίωνας Θηβαί-
ος, Ἀποτελεσµατικὰ 1.2.2. 

74  Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάµεως τῶν ἁπλῶν φαρµάκων 3.10, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 11, σελ. 
562· ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3.137.3. 
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Στον P.London-Leiden (3ος αι. µ.Χ.) περιλαµβάνεται µια µαγική πρακτική όπου ο επί-

δοξος µάγος, ύστερα από την εκφώνηση των µαγικών ονοµάτων λίγο πριν από την ανατο-

λή του Ήλιου, καλείται να επαλείψει το πρόσωπό του µε ένα µείγµα συστατικών, ώστε να 

επαινεθεί από τους ανθρώπους.75 Η τελετουργία τελειώνει µε τη διαβεβαίωση ότι αποτελεί 

έργο του βασιλιά, το όνοµα του οποίου, δυστυχώς, δεν διασώζεται, αλλά µόνο το καταλη-

κτικό του γράµµα, š. Οι αρχικοί εκδότες του παπύρου, οι Griffith και Thompson, υπέθεσαν 

ότι πρόκειται για τον βασιλιά ∆αρείο Α΄ [Ntryw(?)]š.76 Ωστόσο, για τον Kim Ryholt είναι 

πιθανότερο να πρόκειται για τον βασιλιά Νεχεψώ, καθώς το όνοµά του στη δηµώδη αιγυ-

πτιακή γραφή (Nw-kw p šš) έχει την ίδια κατάληξη µε το γράµµα š που διασώζεται στον 

P.London-Leiden.77 Αν δεχτούµε τη δεύτερη θέση, εκείνη του Ryholt, τότε η µαγική συ-

νταγή είναι πιθανό να προέρχεται από τη θεραπευτική βίβλο του Νεχεψώ. Η παραπάνω 

µαρτυρία υποθάλπει µια πιθανή σχέση της βίβλου του Νεχεψώ τόσο µε το Περὶ ἱερῶν 

βοτανῶν καὶ χυλώσεως όσο και τις Κυρανίδες. Στο δεύτερο βιβλίο του Θεσσαλού το φυτό 

του Ήλιου, το κιχώριο, µπορεί να κάνει κάποιον προσφιλή, αν επαλειφθεί στο πρόσωπο και 

µετά από επίκληση προς τον Ήλιο.78 Στις Κυρανίδες το άνθος και οι σπόροι του χρυσάνθε-

µου (ηλιακό και αυτό φυτό),79 µαζί µε ροδόµυρο, κάνουν αγαπητό, ευχάριστο και ευπρόσ-

δεκτο όποιον επαλείψει το σκεύασµα στα µάτια του το πρωί, ενώ αυτό γίνεται ιδιαίτερα 

δραστικό όταν η πράξη επιτελεστεί µε την ανατολή του Ήλιου.80 

Τη θεµατολογική συγγένεια της βίβλου του Νεχεψώ µε την επιστολή, το Περὶ ἱερῶν 

βοτανῶν καὶ χυλώσεως και τις Κυρανίδες έρχεται να συµπληρώσει η διαπίστωση ότι ορι-

σµένες συνταγές των δύο τελευταίων οµάδων κειµένων αντλούν από ένα κοινό υλικό που 

ανήκει στο ευρύτερο γνωσιακό δίκτυο της βοτανολογικής ‘εγκυκλοπαίδειας’ της εποχής. 

Στην πρώτη πραγµατεία το φυτό του Υδροχόου (µάραθρον/ δρακόντιον), όταν αναµειχθεί 

µε κρασί, βοηθάει από προβλήµατα που προκαλούν οι επιθέσεις των ερπετών, ενώ θερα-

                                                           
75  PDM 14.329-34. 
76  F. L. Griffith- H. Thompson, The Demotic Magical Papyrus of London and Leiden, ό.π., τόµ. 1, σελ. 86-7, 

ιδιαίτ. το σχόλιο στον στίχο XI.26, σελ. 86. 
77  K. Ryholt, ‘New light on the legendary king Nechepsos of Egypt’, ό.π., 62. Βλ. επίσης J. F. Quack, ‘From 

ritual to magic’, ό.π., σελ. 68-9. 
78  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 2.1.4, CCAG 8.3.153.7-10 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 

199.8-11. 
79  Πλίνιος, HN 21.168. 
80  Κυρανίδες 1.22.7-16, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 101. Στην κατακλείδα της επιστολής του Θεσσαλού 

(35-9, CCAG 8.3.139.1-13 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 61.9-64.11, 62.11-65.14) βρίσκεται ένα απόσπα-
σµα που είναι µεταγενέστερο χρονολογικά από την πρωτότυπη επιστολή. Σε αυτό δίνεται η οδηγία για τη 
συλλογή των βοτάνων το χρονικό διάστηµα που ο Ήλιος βρίσκεται στον Κριό, διότι τότε τα βότανα εµ-
φανίζουν δραστικότερες τις ιδιότητές τους, ενώ στη συνέχεια αυτά θα πρέπει να τοποθετηθούν σε γυάλινα 
αγγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ίδιος τρόπος συλλογής και παρασκευής του χυλού δίνεται και για το 
χρυσάνθεµο των Κυρανίδων. 
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πεύει τις αµβλυωπίες και τις επισκοτίσεις των µατιών.81 Στις Κυρανίδες βελτιώνει την όρα-

ση, θεραπεύει τις µελανιές και τα τραχώµατα των µατιών, καθώς και τα έλκη από δαγκώ-

µατα σκύλων, ενώ ο σπόρος του, αν αναµειχθεί µε κρασί, είναι ευεργετικός για όσους τσι-

µπήθηκαν από σκορπιό ή δαγκώθηκαν από φίδι.82 Στο Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 

το βότανο της Σελήνης (ἀγλαοφῶτις) θεραπεύει τα έλκη, ενώ η ρίζα του, αν καεί ως θυµία-

µα, θεωρείται ότι διώχνει τους δαίµονες, θεραπευτική που απαντάται και στις Κυρανίδες 

(όπου η αγλαοφώτιδα γράφεται ως γλυκισίδη/ παιωνία83).84 Τις ίδιες φαρµακευτικές ιδιότη-

τες των βοτάνων συναντούµε και αλλού. Το µάραθο συνδέεται στην αρχαία φαρµακολογία 

µε τα φίδια,85 κυρίως λόγω του σχήµατος του βλαστού του,86 παρέχοντας προστασία από 

τις επιθέσεις και τα δηλητήριά τους87 και είναι ευεργετικό και για τα προβλήµατα των οφ-

θαλµών,88 ενώ η αγλαοφώτιδα στον Πλίνιο, όπου αναφέρεται ως glycysidis/ paeonia, παρέ-

χει προστασία από τους εφιάλτες.89 

Τη συµπίληση του υλικού του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως θεµελιώνει θεωρητι-

κά η αρχή της κοσµικής συµπάθειας. Το µακροκοσµικό σύµπαν, οι πλανήτες και τα άστρα, 

και η µικροκοσµική Γη αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου θεϊκού κοσµικού συστήµατος 

που διέπεται από µια σχέση ταυτολογίας και αναλογίας. Ο µακρόκοσµος ασκεί επίδραση 

στη Γη και η αναλογική αυτή σχέση καθορίζει την ποιότητα του γήινου κόσµου της ύλης, 

όπως, για παράδειγµα, των βοτάνων, των λίθων ή ακόµα και ολόκληρων περιοχών.90 Η κο-

                                                           
81  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 1.11, CCAG 8.3.149.7-16 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 167-

71. 
82  Κυρανίδες 1.4.24-5, 5.12, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 40, 304. 
83  Στις πραγµατείες φαρµακοποιίας της αρχαιότητας δεν συναντάται µια οµοφωνία για τις ονοµασίες των δι-

αφόρων βοτάνων, εξαιτίας της απουσίας ταξινοµικών συστηµάτων, τα οποία άρχισαν να διαµορφώνονται 
πολύ αργότερα, από τον δέκατο όγδοο αιώνα και µε την καθοριστική επίδραση του Λινναίου (1707-
1778). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να παρατηρείται αρκετά συχνά µια διαφοροποίηση από συγγραφέα σε 
συγγραφέα ως προς το όνοµα που ο καθένας επιλέγει να δώσει στο ίδιο βότανο. Για τη διευκόλυνση της 
µελέτης και για την ακρίβεια της έρευνας όταν δύο συγγραφείς καταφεύγουν σε διαφορετική ονοµασία 
για το ίδιο βότανο, µέσα σε παρενθέσεις, διευκρινίζεται η ονοµατοθεσία στην οποία προβαίνουν. 

84  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 2.2.7 (= H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 211.7), 2.2.3, CCAG 
8.3.154.9-10 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 207.8-10· Κυρανίδες 5.3.6-7, 10-1, 1.3.21-2, έκδ. D. Kaimakis, 
ό.π., σελ. 301, 36.  

85  Πλίνιος, HN 8.99, 20.254 (ως feniculum), 25.19 (ως dracunculus). 
86  Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 9.20.3 (ως δρακόντιον)· Πλίνιος, HN 24.142 (ως dracunculus)· ∆ιο-

σκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 2.166.1 (ως δρακόντιον). 
87  Πλίνιος, HN 20.110 (ως marathron), 20.256, 258 (ως hippomarathon), 24.148-50 (ως aron, dracunculus, 

dracontium), 25.18 (ως dracunculus), 28.151 (ως dracontium)· ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3.70.1 
(ως µάραθον), 3.71.1 (ως ἱπποµάραθον), 2.166.3 (ως δρακόντιον). Βλ. επίσης G. Ducourthial, Flore ma-
gique et astrologique de l’antiquité, ό.π., σελ. 458-62. 

88  Πλίνιος, HN 24.144, 146 (ως aron), 20.254, 29.119 (ως feniculum)· ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 
3.70.2 (ως µάραθον), 2.166.4 (ως δρακόντιον).  

89  Πλίνιος, HN 27.87, 25.29. 
90  Για την ερµητική κοσµική συµπάθεια βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., τόµ. 1, σελ. 89-94, 125-7· 

G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 156-61· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 170-
3. 
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σµική συµπάθεια εκφράζεται στην επιστολή µε τα λόγια του Ασκληπιού προς τον Θεσσαλό 

για την ελλιπή γνώση του Νεχεψώ σχετικά µε τον συσχετισµό των άστρων µε τα βότανα 

και τους λίθους.91 Λίγους στίχους πιο κάτω, ο θεός συµπληρώνει ότι η εποχική παραγωγή 

επηρεάζεται από τις απορροές των άστρων, διότι το θεϊκό πνεύµα, που είναι το πιο λεπτο-

φυές, εισχωρεί σε κάθε ουσία και ιδιαίτερα σε περιοχές όπου δέχονται τις αστρικές επιδρά-

σεις κατά την κοσµική περιστροφή του σύµπαντος.92 Στην παραπάνω αντίληψη στηρίζεται 

και η αστρολογική αρχή της ευεργετικής ή δυσµενούς επιρροής των ζωδίων και των πλα-

νητών σε καθορισµένες χώρες και γεωγραφικά κλίµατα, θεωρία γνωστή ως χωρογραφία.93 

Από την επιστολή πληροφορούµαστε ότι το κώνειο στην Ιταλία έχει θανατηφόρες ιδιότη-

τες, σε αντίθεση µε την Κρήτη, όπου θεωρείται τροφή. Οι αιτιώδεις αυτές σχέσεις επεξη-

γούνται στη γλώσσα της αστρολογίας από την καταστροφική συναστρία του Άρη, του πλα-

νήτη του κώνειου, µε το ζώδιο/ οίκο του πλανήτη και κυβερνήτη της Ιταλίας, του Σκορ-

πιού. Η συναστρία αυτή δεν επικρατεί στην Κρήτη, διότι ο ∆ίας ως ηµερήσιος κυβερνήτης 

του ζωδίου της Κρήτης, του Τοξότη, εξουδετερώνει τις αρνητικές αυτές επιδράσεις.94 Οι 

                                                           
91  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 27, CCAG 8.3.137.16-7 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 55.10-58.1, 56.12-59.1 = Fr. 35, 36a Riess: φύσει δὲ χρησάµενος ἀγαθῇ συµπαθείας λίθων καὶ 
βοτανῶν ἐπενόησε. 

92  Ό.π., προοίµιο 28, CCAG 8.3.137.19-138.2 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 58.3-7 (59.3-7): ὥρια γὰρ πάντα 
τῇ τῶν ἄστρων ἀπορροίᾳ αὔξεται καὶ µειοῦται· τό τε θεῖον ἐκεῖνο πνεῦµα λεπτοµερέστατον ὑπάρχον διὰ 
πάσης οὐσίας διήκει καὶ µάλιστα κατ’ ἐκείνους τοὺς τόπους, καθ’ οὓς αἱ τῶν ἄστρων ἀπόρροιαι γίνονται 
{τῆς} ἐπὶ τῆς κοσµικῆς καταβολῆς. Πρβ. Στοβαίος, Ἐκλογαὶ 1.49.44 = SH 23.3: Ἦν γὰρ ἄξιον θεωρίας 
ὁµοῦ καὶ ἀγωνίας ὁρᾶν οὐρανοῦ κάλλος θεῷ καταφανταζόµενον τῷ ἔτι ἀγνώστῳ πλουσίαν τε νυκτὸς σεµνό-
τητα, ἐλάττονι µὲν ἡλίου ὀξεῖ δὲ προσφορουµένην φωτί, τῶν τε ἄλλων κατὰ µέρος κινουµένων ἐν οὐρανῷ 
µυστηρίων τακταῖς χρόνων κινήσεσι καὶ περιόδοις διά τινων κρυπτῶν ἀπορροιῶν τὰ κάτω συγκοσµούντων 
καὶ συναυξόντων· PGM 12.254: <σ>οῦ αἱ ἀγαθαὶ ἀπόρροιαι τῶν ἀστέρων εἰσίν· και επίσης PGM 13.780-
1, 21.15. 

93  Για την αστρολογική χωρογραφία βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’Astrologie grecque, ό.π., σελ. 327-47· A.-J. 
Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 117-8· W. Gundel- H. G. Gundel, Astrologumena, ό.π., σελ. 327· T. 
Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 179-85· M. M. Sassi, The Science of Man in Ancient Greece, ό.π., 
σελ. 175-7· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 69, 114-5· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολο-
γία και Ιατρική, ό.π., σελ. 148. Πρβ. L. R. LiDonnici, ‘Beans, fleawort, and the blood of a Hamadryas ba-
boon: Recipe ingredients in Greco-Roman magical materials’ στο P. Mirecki- M. Meyer (επιµ.), Magic 
and Ritual in the Ancient World, ό.π., σελ. 363-4. 

94  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 29-34, CCAG 8.3.138.3-139.1 = H.-V. Friedrich, 
ό.π., σελ. 58.9-61.8 (59.9-62.10): Βοτάνη γὰρ ἔστιν ἡ λεγοµένη κώνειον· αὕτη ἐκ τῆς τοῦ Ἄρεος ἀπορροίας 
δοκεῖ γεγενῆσθαι· ἔτυχε δὲ ἐπὶ τῆς κοσµικῆς καταβολῆς ἐν Σκορπίῳ βάλλων τὰς ἀκτῖνας· <ἔβαλε γοῦν τὸ 
κώνειον ἐν τοῖς τῆς Ἰταλίας µέρεσιν·> σκορπιανὸν γὰρ {καὶ} ἐκεῖνο τὸ τῆς Ἰταλίας κλίµα. αὕτη οὖν ἡ βοτάνη 
πλέον τῆς θείας ἀπορροίας ἑλκύσασα, εἴτε ἀπὸ τετραπόδου ἢ ἀνθρώπου βρωθῇ, παραχρῆµα θανατοῖ. τινὲς 
δὲ καὶ κατὰ ἄγνοιαν τῆς βοτάνης ἐν ταῖς ἐρηµίαις κατακλιθέντες παρ’ αὐτὴν καὶ κοιµηθέντες ἐν τῷ 
ῥινουλκεῖν ἐν ταῖς ἀναπνοαῖς αὐτῆς τὴν ἐνέργειαν ἐτελεύτησαν. ὅµοίως καὶ ἡ Κρήτη <ὑπὸ ˻τὸ˼ τοῦ Τοξότου 
κεῖται κλίµα. παρέτυχε δὲ ἐκεῖ ὁ Ζεὺς ἐπὶ τῆς κοσµικῆς καταβολῆς εἰς Κρήτην {ex codice Parisinus graecus 
2502 και Vindobonensis med. Graecus 23}> τὴν ἀκτινοβολίαν. τὴν αὐτὴν ουν βοτάνην εἰς Κρήτην τὸ κώ-
νειον ἐσθίουσιν ἄνθρωποι{ς} οὖσαν τῶν πάντων λαχάνων ἡδίονα. τοσοῦτον αἱ τῶν θεῶν ἀπόρροιαι παρὰ 
τοὺς τόπους καὶ καιροὺς δύνανται. Στον επίλογο του έργου του Θεσσαλού (6-7, CCAG 8.3.163.15-164.2 = 
H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 267-8) διατυπώνεται η θεωρία της κοσµικής συµπάθειας και η σχέση της µε τη 
φαρµακοποιία. Τα βότανα που φύονται σε ψυχρές περιοχές είναι λιγότερο δραστικά από τα βότανα που 
φύονται σε θερµούς κλιµατικά τόπους, όπου οι πόροι των βοτάνων είναι ανοιχτοί και απορροφούν ‒σε 
µεγαλύτερη κλίµακα από τα βότανα των ψυχρών περιοχών‒ τις αστρικές ευεργετικές επιδράσεις. Για τον 
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πλανητικές θέσεις του Άρη στο ζώδιο του Σκορπιού και του ∆ία στον Τοξότη ταυτίζονται 

µε το ωροσκόπιο του κόσµου, δηλαδή µε τις συναστρίες εκείνες που επικρατούσαν κατά τη 

χρονική στιγµή της δηµιουργίας του σύµπαντος (thema mundi).95 

Οι αρχές της κοσµικής συµπάθειας, της χωρογραφίας και του ωροσκοπίου του κόσµου 

της επιστολής ανήκουν στα επιτεύγµατα της ελληνιστικής αστρολογίας. Η χωρογραφία 

φαίνεται να αναπτύσσεται και να παίρνει τη µορφή µε την οποία έγινε δηµοφιλής στους 

ύστερους χρόνους στο έργο του Μανίλιου (1ος αι. µ.Χ.) και του ∆ωρόθεου του Σιδώνιου 

(έδρ. 25-75 µ.Χ.), ενώ το ωροσκόπιο της γέννησης του κόσµου (thema mundi) συναντάται 

για πρώτη φορά στο έργο Πίναξ του αστρολόγου Θρασύλλου (1ος αι. µ.Χ.).96 Τις ίδιες θεω-

ρίες συναντούµε και στο ερµητικό έργο των Νεχεψώ/ Πετόσιρι. Ο αστρολόγος Ηφαιστίω-

νας διασώζει ένα απόσπασµα της αστρολογικής βίβλου µε τη θεωρία της κοσµικής συµπά-

θειας των πλανητών, χωρίο που αποτελεί πιθανώς την παλαιότερη αναφορά για το αστρο-

λογικό αυτό αξίωµα.97 Από τον ίδιο αστρολόγο διασώζονται άλλες δύο αναφορές από τη 

βίβλο σχετικές µε τη χωρογραφία, µε επιρροές από τη βαβυλωνιακή και την αιγυπτιακή 

αστρολογία. Η πρώτη αναφέρεται στη διαίρεση του ουράνιου θόλου σε σαράντα οκτώ 

τµήµατα µε βάση τις ηλιακές και σεληνιακές εκλείψεις που επισυµβαίνουν σε τέσσερις υ-

ποδιαιρέσεις των δώδεκα ζωδιακών αστερισµών (βασισµένων στη διαίρεση των δώδεκα 

ωρών της ηµέρας ή της νύχτας σε τέσσερις οµάδες των τριών ωρών) και τις επιδράσεις 

τους σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές.98 Η δεύτερη ακολουθεί την ίδια δοµή, αλλά µε 

πιο απλή µέθοδο, καθότι πραγµατεύεται την απευθείας επίδραση των σεληνιακών και ηλι-

ακών εκλείψεων σε διάφορες γεωγραφικές ζώνες, χωρίς τη χρήση των επιµέρους υποδιαι-

ρέσεων των ωρών της ηµέρας ή της νύχτας.99 Τέλος, στους δύο µυθικούς αστρολόγους θα 

πρέπει να ήταν γνωστό και το ωροσκόπιο γέννησης του κόσµου, το thema mundi, σύµφωνα 

µε τον Φίρµικο Ματερνό.100 

                                                                                                                                                                                 

παραπάνω λόγο, αυτά θα πρέπει να συλλέγονται σε θερµούς τόπους, όπως στην Αίγυπτο, την Αραβία, την 
Ασία, τη Συρία και την Ιταλία. 

95  Για το thema mundi βλ. J. Komorowska, ‘Firmicus and the thema mundi: An Inquiry into Mathesis III, 1’, 
Classica Cracoviensia 14 (2011), 163-181, και επίσης Α. Bouché-Leclercq, L’Astrologie grecque, ό.π., 
σελ. 185-7· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 103, 104-5, 126-7· F. H. Cramer, Astrology in Ro-
man Law and Politics, ό.π., σελ. 25, 95· W. Gundel- H. G. Gundel, Astrologumena, ό.π., σελ. 230· T. Bar-
ton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 81, 200. 

96  Μανίλιος, Astronomica 4.744-817· ∆ωρόθεος Σιδώνιος στον Ηφαιστίωνα Θηβαίο, Ἀποτελεσµατικὰ 1.1.5, 
25, 44, 63, 83, 102, 121, 141, 160, 180, 199, 218· Θράσυλλος, CCAG 8.3.100.27-30. 

97  Ηφαιστίωνας Θηβαίος, Ἀποτελεσµατικὰ 1.23 = Fr. 12 Riess. Βλ. σχετικά D. Pingree, ‘Pseudo-Petosiris’, 
ό.π., σελ. 548. 

98  Ηφαιστίωνας Θηβαίος, Ἀποτελεσµατικὰ 1.21= Fr. 6 Riess. 
99  Ό.π., 1.22 = Fr. 7 Riess.  
100  Φ. Ματερνός, Mathesis 3.1 = Fr. 25 Riess.  
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Από την παραπάνω ανάλυση µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η (ερµητική) αστρολογία 

παρέχει στην επιστολή τα θεωρητικά/ φιλοσοφικά εργαλεία για την όποια διαχείριση µιας 

ρευστής ερµητικής σοφίας, η οποία κινείται ελεύθερα ανάµεσα στην αστρολογική βίβλο 

του Νεχεψώ, στο Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως και στις Κυρανίδες. Η γραφή και ο α-

νταγωνισµός της εποχής εξώθησε σε εκλογικεύεις και σε µια συστηµατοποίηση της ρευ-

στής προφορικής γνώσης µε τη συµπίληση βιβλίων και τη δηµιουργία συλλογών. Αποτέ-

λεσµα ήταν η διαµόρφωση έργων, όπως της βίβλου του Νεχεψώ/ Πετόσιρι, του Ψευδο-

∆ηµόκριτου, του Πυθαγόρα, του Ζωροάστρη και του Οστάνη ή των πραγµατειών του τε-

χνικού Ερµητισµού.101 Από τον Πλίνιο µαθαίνουµε, για παράδειγµα, ότι για τους Μάγους η 

ιερή βοτάνη (hiera botane = περιστερεὼν) είναι πανάκεια για όλες τις ασθένειες του σώµα-

τος, το κιχώριο αν επαλειφθεί κάνει κάποιον προσφιλή ανάµεσα στους ανθρώπους, το ηλι-

οτρόπιο (µια άλλη ονοµασία του κιχώριου) ως φυλακτό θεωρείται ευεργετικό για τους τρι-

ταίους και τεταρταίους πυρετούς, ενώ στο αλχηµικό έργο Χειρόκµητα του Ψευδο-

∆ηµόκριτου η αγλαοφώτιδα (aglaophotis) φύεται στην Αραβία και έχει µαγικές ιδιότη-

τες.102 Αυτήν ακριβώς την ‘περσική’ µαγικο-βοτανική σοφία συναντούµε αυτούσια και στο 

Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, σε ένα ερµητικό έργο, γεγονός που δείχνει τη συστη-

µατοποίηση της ίδιας ρευστής γνώσης και την ταξινόµησή της σε διάφορους ‘κανόνες’ µι-

ας ξένης σοφίας.103 Κατά συνάφεια και η ταξινόµηση του βοτανολογικού υλικού του Περὶ 

ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως και των Κυρανίδων στον ίδιο ερµητικό ‘κανόνα’ κατοχυρώ-

νεται από την οργανική του ενότητα, µια ενότητα η οποία πέρασε και στη συνείδηση των 

συµπιλητών των µέσων χρόνων. 

2. Τα πρόσωπα της επιστολής 

Η σχέση της πραγµατείας του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως µε τις Κυρανίδες καθόρι-

σε και τη συγγραφική πατρότητα της επιστολής του κώδικα Matritensis Bibl. Nat. 4631. Οι 

Κυρανίδες, αν και αποτελούν ένα δηµιούργηµα των πρώτων αυτοκρατορικών αιώνων, 

φθάνουν σε µας ως ένα βυζαντινό συµπιληµατικό έργο από δύο βιβλία, το πρώτο του µυθι-

                                                           
101  Βλ. σχετικά R. Gordon, ‘Lucan’s Erictho’, ό.π., σελ. 236-7· του ίδιου, ‘Hellenistic magic and astrology’, 

ό.π., σελ. 137-8· του ίδιου, ‘Imagining Greek and Roman magic’, ό.π., σελ. 166, 181, 185, 235· του ίδιου, 
‘Magian lessons in Natural History’, ό.π., σελ. 253-4. 

102  Πλίνιος, HN 25.106 (= J. Bidez- F. Cumont, Les Mages hellénisés, ό.π., απόσπ. O 34), 20.74, 22.61 (= J. 
Bidez- F. Cumont, Les Mages hellénisés, ό.π., απόσπ. O 31, O 33), 24.160 = J.  Bidez- F. Cumont, Les 
Mages hellénisés, ό.π., απόσπ. O 26. 

103  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 1.3.2, 2.1.4, 2.1.3, 2.2.1, CCAG 8.3.142.19, 153.7-10, 
153.6, 154.5 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 93.11, 94.11, 199.8-11, 6-7, 207.2-3. 
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κού Πέρση βασιλιά Κυρανού και το δεύτερο τοῦ Ἁρποκρατίωνος τοῦ Ἀλεξανδρέως.104 Το 

όνοµα αυτό συναντούµε και στον ελληνικό κώδικα Matritensis Bibl. Nat. 4631 [φύλ. 75], ο 

οποίος επιγράφεται Ἁρποκρατίων Καίσαρι Αὐγούστῳ χαίρειν.105 Ο Charles H. Graux, ανα-

γνωρίζοντας τον Αρποκρατίωνα των Κυρανίδων ως τον συντάκτη του προλόγου του Περὶ 

ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, ταυτίζει το πρόσωπο αυτό µε τον γραµµατικό Βαλέριο Αρ-

ποκρατίωνα, όπως και µε τον οµώνυµο ποιητή και φίλο του ρήτορα Λιβάνιου (c. 314-394 

µ.Χ.).106 Η θέση αυτή αυτοµάτως µεταθέτει χρονολογικά το έργο και τον συγγραφέα του 

στον τέταρτο αιώνα µ.Χ., το θρησκευτικό περιβάλλον του οποίου ‒η αναβίωση της µαγείας 

την περίοδο του Ιουλιανού και η θεουργική νεοπλατωνική φιλοσοφία του Ιάµβλιχου‒ µε-

τατρέπεται στα χέρια του Graux σε µεθοδολογικό κλειδί για την ερµηνεία της υπερβατικής 

εµπειρίας του ήρωα της ιστορίας και σε καταλυτικό στοιχείο για την αναγνώριση του αυ-

τοκράτορα Ιουλιανού πίσω από τη φράση του αποδέκτη της επιστολής Καίσαρι Αὐγούστῳ. 

Η εποχή του Ιουλιανού ως εποχή ‘παρακµής του παγανισµού’ (déclin de la magie 

païenne),107 το ενδιαφέρον του αυτοκράτορα για τις Αιγύπτιες θεότητες, η λατρεία του 

στον Ήλιο και τα άστρα και ο θαυµασµός του προς τον Ιάµβλιχο και τη θεουργική φιλοσο-

φία υπαγορεύουν στον Graux την επιλογή του αυτήν.108 

Ωστόσο, η ταύτιση του Βαλέριου Αρποκρατίωνα µε τον ποιητή Αρποκρατίωνα δεν 

µπορεί να υποστηριχθεί, διότι ο Βαλέριος Αρποκρατίωνας έζησε πιθανότατα τον δεύτερο 

αιώνα µ.Χ. και όχι τον τέταρτο, όπως ο οµώνυµος ποιητής και σύγχρονος του Λιβάνιου.109 

                                                           
104  Κυρανίδες, πρόλογος 1-5, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 14. 
105  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 1, CCAG 8.3.134.1-2 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 45.1. 
106  Ch. H. Graux, ‘Harpocration. Lettre à un empereur’, ό.π., σελ. 99-100. Πρβ. Λιβάνιος, Επιστολές 29.5-7, 

102.2. Οµοίως και ο A.-J. Festugière (La Révélation, ό.π., σελ. 204) τοποθετεί τον Αρποκρατίωνα των 
Κυρανίδων στον τέταρτο αιώνα µ.Χ. και πιθανολογεί ότι είναι το ίδιο πρόσωπο µε το πρόσωπο που ανα-
φέρει ο Λιβάνιος. 

107  Ch. H. Graux, ‘Harpocration. Lettre à un empereur’, ό.π., σελ. 104. 
108  Ό.π., σελ. 101-5. Ο F. Cumont (‘Écrits hermétiques’, ό.π., 91) αντικρούει τη θέση του Ch. H. Graux σχε-

τικά µε τη συγγραφή του έργου τον τέταρτο αιώνα µ.Χ. κάτω από την επίδραση του Νεοπλατωνισµού, 
υποστηρίζοντας ότι η θεουργία του Νεοπλατωνισµού δεν είναι παρά το αποτέλεσµα της εισδοχής στην 
ελληνική φιλοσοφία της µαγείας, η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο του πολιτισµού της Ανατολής και κυ-
ρίως της Αιγύπτου σε όλες τις εποχές και όχι µόνο στην περίοδο της ύστερης αρχαιότητας, όπως υποστή-
ριξε ο Graux. Άλλωστε, για τον Cumont (ό.π., 94) στην επιστολή δεν υπάρχουν στοιχεία Νεοπλατωνισµού 
και δεν έχουµε να κάνουµε µε µια ιαµβλιχική θεουργία, αλλά µε έναν ‘κλασικό παγανισµό’ που τοποθε-
τείται καλύτερα στον πρώτο αιώνα µ.Χ., ενώ ο τρόπος µε τον οποίο οι ιερείς της ∆ιόσπολης προστατεύ-
ουν την πρακτική της µαγείας, αρνούµενοι να την αποκαλύψουν στον Θεσσαλό, ταιριάζει περισσότερο µε 
την εποχή του Αυγούστου, παρά µε την εποχή του Ιουλιανού. Για τον Ιουλιανό βλ. D. M. Cosi, Casta Ma-
ter Idaea: Giuliano l’Apostata e l’etica della sessualità (Venezia, 1986)· J. Bouffartigue, L’Empereur Ju-
lien et la culture de son temps (Collection des Études Augustiniennes. Série Antiquité 133) (Paris, 1992)· 
R. Smith, Julian’s Gods: Religion and Philosophy in the Thought and Action of Julian the Apostate (Lon-
don- New York, 1995)· Π. Αθανασιάδη, Ιουλιανός: Μια Βιογραφία (Αθήνα, 2001)· Kl. Bringmann, Kaiser 
Julian: Der letzte heidnische Herrscher (Gestalten der Antike) (Darmstadt, 2004). 

109  Για τον Βαλέριο Αρποκρατίωνα βλ. H. Schultz, ‘Harpokration’, RE 7.2 (1912), στ. 2412-6· R. Tosi, ‘Har-
pocration’, Brill’s New Pauly 5 (2004), στ. 1150-1. 
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Το Λεξικὸν του Σούδα (10ος αι. µ.Χ.) αναφέρει ότι ο Βαλέριος Αρποκρατίωνας υπήρξε ρή-

τορας από την Αλεξάνδρεια, ο οποίος έγραψε το Λέξεις (Λεξικὸν) τῶν δέκα ῥητόρων και 

ένα χαµένο έργο, το Ἀνθηρῶν συναγωγή, µια συλλογή ρήσεων από έργα παλαιότερων συγ-

γραφέων.110 Το Λεξικὸν δεν δίνει πληροφορίες για την εποχή του Αρποκρατίωνα, ωστόσο 

σε έναν πάπυρο του c. 170 µ.Χ. συναντούµε το όνοµα του Βαλέριου Αρποκρατίωνα, ένας 

άλλος πάπυρος από το τέλος του δεύτερου ή τις αρχές του τρίτου αιώνα µ.Χ. περιλαµβάνει 

ένα απόσπασµα από το Λεξικὸν τῶν δέκα ῥητόρων, ενώ σε µια επιστολή από την αιγυπτια-

κή Οξύρρυγχο του δεύτερου αιώνα µ.Χ. βρίσκουµε και πάλι τον Αρποκρατίωνα να αναζη-

τάει διάφορα βιβλία, στην προετοιµασία του πιθανώς να συντάξει το συµπιληµατικό του 

έργο Ἀνθηρῶν συναγωγή.111 Η χρονολόγηση του Βαλέριου Αρποκρατίωνα στον δεύτερο 

αιώνα µ.Χ. επισφραγίζεται και µε µια ακόµα αναφορά από τη Historia Augusta, όπου ο α-

λεξανδρινός ρήτορας εµφανίζεται ως δάσκαλος και σύµβουλος του αυτοκράτορα Λούκιου 

Βήρου (130-169 µ.Χ.).112  

Ο εκδότης του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως στον CCAG, ο Pierre Boudreux, α-

κολουθεί τη θέση του Graux, εκλαµβάνοντας τον αλεξανδρινό γραµµατικό ως τον συγγρα-

φέα των Κυρανίδων και της επιστολής του κώδικα Matritensis Bibl. Nat. 4631. Ωστόσο, 

θεωρεί τον Βαλέριο Αρποκρατίωνα ως διαφορετικό πρόσωπο από τον ποιητή Αρποκρατί-

ωνα. Η τοποθέτηση των Κυρανίδων από τον Boudreux στον δεύτερο αιώνα µ.Χ. τον ανα-

γκάζει να χρονολογήσει το Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως την ίδια εποχή και να λάβει 

ως αποδέκτη της επιστολής τον αυτοκράτορα Αδριανό.113 Πράγµατι, έναν terminus ante 

quem για τη χρονολόγηση των πρώτων παρέχει ο Τερτυλλιανός (c. 160-220 µ.Χ.), σε έργο 

του οποίου συναντούµε τον Αρποκρατίωνα να δίνει πληροφορίες για τις φυσικές ιδιότητες 

του κισσού, µια αναφορά που µοιάζει µε αντίστοιχη των Κυρανίδων.114 Παρά την ύπαρξη 

                                                           
110  Σούδας, Λεξικόν, λήµµα ‘Ἁρποκρατίων ὁ Βαλέριος’. Το Λέξεις τῶν δέκα ῥητόρων διαµόρφωσε το πρότυ-

πο για τους αττικούς ρήτορες, την ερµηνεία τους, αλλά και τη γνώση του αττικού δικαίου. Περιείχε επε-
ξηγήσεις νοµικών και πολιτικών όρων, αλλά και αναφορές για πρόσωπα και καταστάσεις που είναι γνω-
στές από τους λόγους των αττικών ρητόρων. Μεταξύ άλλων, περιελάµβανε πληροφορίες για το δηµόσιο 
και νοµικό δίκαιο της Αθήνας και παρέθετε έργα τα περισσότερα από τα οποία έχουν χαθεί. Το Λεξικὸν 
του Σούδα και άλλα έργα γραµµατικών αντλούν πολλές πληροφορίες από τον Αρποκρατίωνα. 

111  P.Horak 16· P.Ryl III 532· P.Oxy 2192, στ. 2.28-38. 
112  Historia Augusta (Ιούλιος Καπιτωλίνος): Verus 2.5. 
113  P. Boudreaux, ‘De plantis duodecim signis et septem planetis subiectis’, ό.π., σελ. 133. 
114  Τερτυλλιανός, De corona 7 (PL 2, 85 B – 86 A)· Κυρανίδες 1.6.3-8, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 46. Ο M. 

L. West (‘Magnus and Marcellinus: Unnoticed acrostics in the Cyranides’, CQ n.s. 32.2 [1982], 480-1) 
έχει εκδώσει κάποιες ακροστιχίδες από τις Κυρανίδες που σχηµατίζουν τα ονόµατα Μάγνος και Μαρκελ-
λίνος. Υποθέτει ότι ο Μάγνος ταυτίζεται µε τον ιατροσοφιστή Μάγνο της Νισίβεως και ότι ο Μαρκελλί-
νος είναι ίσως ο ιστορικός Αµµιανός Μαρκελλίνος, τον οποίο και ταυτίζει µε τον οµώνυµο Μαρκελλίνο 
του Λιβάνιου (Επιστολές 188), χρονολογώντας, έτσι, τις Κυρανίδες στον τέταρτο αιώνα µ.Χ. Ο G. W. 
Bowersock (‘Review of J. Matthews, The Roman Empire of Ammianus’, JRS 80 [1990], 247-8) ακολουθεί 
τη θέση του West, διαφοροποιεί, όµως, τον ιστορικό Μαρκελλίνο από τον Μαρκελλίνο του Λιβάνιου, θε-
ωρώντας τον Μαρκελλίνο των ακροστιχίδων αυτόν για τον οποίο κάνει λόγο ο Λιβάνιος και όχι τον οµώ-
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µιας σηµαντικής αναλογίας ανάµεσα στον Βαλέριο Αρποκρατίωνα και τον συγγραφέα της 

επιστολής µας (που ήταν και αυτός γραµµατικός),115 µε γνώµονα το κοινό τους επάγγελµα, 

επισηµαίνεται µια σηµαντική αντίφαση. Ο συγγραφέας των Κυρανίδων φαίνεται να κατά-

γεται από την Αλεξάνδρεια, ενώ ο αποστολέας του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 

προέρχεται από τη Μικρά Ασία και επισκέπτεται την Αλεξάνδρεια µόνο για σπουδές. Αν 

και θα µπορούσε να χαρακτηριστεί ως αλεξανδρινός πολίτης, εξαιτίας της µακροχρόνιας 

παραµονής του στην πόλη αυτήν, εκφράζει, εντούτοις, την επιθυµία να επιστρέψει στην 

πατρίδα του.116  

Η αντίφαση αυτή επιλύεται από τη διαπίστωση ότι στο πρωτότυπο ελληνικό κείµενο 

υπήρχε το όνοµα του Θεσσαλού και όχι του Αρποκρατίωνα.117 Τη λανθασµένη απόδοση 

της πραγµατείας στον Αρποκρατίωνα αποκαλύπτει ο ίδιος ο κώδικας Matritensis Bibl. Nat. 

4631 [φύλ. 76v], καθώς στο σηµείο της επιφάνειας του Ασκληπιού ο θεός προσφωνεί τον 

συγγραφέα της επιστολής µε το όνοµα του Θεσσαλού, ὦ µακάριε […] Θεσσαλέ.118 Οµοίως 

και στο αντίστοιχο χωρίο της λατινικής µετάφρασης του κώδικα Montepessulanus fac. 

med. 277 [φύλ. 31v] ο θεός αναφωνεί o beate Thessale, όπως και στον κώδικα Palatinus 

latinus 1277, όπου αναγράφεται O te Theselaus.119 Η ίδια η λατινική µετάφραση του Περὶ 

ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, η οποία σε αρκετά σηµεία φαίνεται εγγύτερη στο πρωτότυπο 

ελληνικό κείµενο, επιβεβαιώνει ως συντάκτη της επιστολής τον Θεσσαλό. Ο κώδικας Mon-

tepessulanus fac. med. 277 [φύλ. 31, 35v] διασώζει στον τίτλο του, στην εναρκτήρια φράση 

της επιστολής και στην κατακλείδα του έργου το όνοµα του συγγραφέα του, Thessalus 

philosophus, ενώ ο κώδικας Vindobonensis 3124 [φύλ. 49v] µεταγράφει τον Θεσσαλό ως 

Texili.120 Τον τίτλο Theselaus philosophus διασώζουν και οι κώδικες που δεν περιλαµβά-

                                                                                                                                                                                 

νυµο ιστορικό. Βλ. την κριτική του G. Fowden (Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 24-5, 175, υποσ. 57), ο ο-
ποίος τοποθετεί τα πρόσωπα αυτά στον δεύτερο αιώνα µ.Χ. 

115  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 3, CCAG 8.3.135.5 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 
45.9-10. 

116  Ό.π., προοίµιο 11, CCAG 8.3.135.30-136.2 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 49.9-10: δι’ οὗ γαυριάσας ἱλαρὸς 
εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν καὶ τὴν πατρίδα κατελθεῖν δυνηθῶ. Βλ. σχετικά Ch. H. Graux, ‘Harpocration. Lettre à 
un empereur’, ό.π., σελ. 101, υποσ. 6· P. Boudreaux, ‘De plantis duodecim signis et septem planetis subi-
ectis’, ό.π., σελ. 133· F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 86· J. Z. Smith, ‘The temple and the magi-
cian’, ό.π., σελ. 172-3. 

117  Την ύπαρξη του ονόµατος του Θεσσαλού έδειξε για πρώτη φορά η µελέτη του F. Cumont, ‘Écrits hermé-
tiques’, ό.π., 85-90. 

118  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 25, CCAG 8.3.137.8-9 = H.-V. Friedrich, ό.π., 
σελ. 55.1. 

119  Ό.π., De virtutibus herbarum, prooemium 25, CCAG 8.4.257.7 = H. V. Friedrich, ό.π., σελ. 57.1. Για τον 
κώδικα Palatinus latinus 1277 βλ. S. Sconocchia, ‘Il De plantis duodecim signis et septem planetis subiec-
tis attribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 404, υποσ. 74. 

120  Θεσσαλός, De virtutibus herbarum, prooemium, CCAG 8.4.254.1-3 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 46.1-4: 
In Christi nomine Amen. Incipit liber Thessali philosophi de virtutibus herbarum XVIIII numero. Thessa-
lus philosophus […]. Για τη φράση της κατακλείδας βλ. ό.π., epilogus, CCAG 8.4.262.29 = H.-V. Frie-
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νονται στην έκδοση του Hans-Veit Friedrich, ο κώδικας London, British Library Add. 

41623 [φύλ. 128] και ο κώδικας Palatinus latinus 1277 [φύλ. 1].121 

Εξωτερικές µαρτυρίες για τον συγγραφέα της πραγµατείας έρχονται να επιβεβαιώσουν 

την παραπάνω διαπίστωση. Σε ένα βυζαντινό χειρόγραφο του κώδικα Vaticanus graecus 

1144 [φύλ. 243] (14ος αι. µ.Χ.) περιλαµβάνεται ένα χωρίο που ταυτίζεται µε ένα απόσπα-

σµα από την κατακλείδα της επιστολής. Το εν λόγω χωρίο αναφέρεται στις ιδιότητες του 

κώνειου, το οποίο επιφέρει σε µεγάλο βαθµό τον θάνατο αν καταναλωθεί στην Ιταλία, ενώ 

στην Κρήτη είναι εδώδιµο, γεγονός που οφείλεται στη διαφορετική επίδραση των άστρων 

στις δύο περιοχές. Ο συγγραφέας του αποσπάσµατος δεν παραλείπει να χρεώσει στον Θεσ-

σαλό τον αστρολόγο την αιτιολόγηση του φαινοµένου.122 Η ιστορία της αφήγησης φαίνεται 

να είναι γνωστή και στον ιατρό του έβδοµου αιώνα µ.Χ. Ιωάννη τον Αλεξανδρινό, καθώς 

αυτός αναφέρει ότι ο Θεσσαλός ο Τραλλιανός πήγε στην Αίγυπτο, όπου απέκτησε από µια 

ανώτερη δύναµη την ικανότητα να θεραπεύει τις ασθένειες.123 Τη σχέση του Θεσσαλού µε 

τη βοτανολογία καταδεικνύει και µια χειρόγραφη σηµείωση σε κώδικα του Περὶ ὕλης 

ἰατρικῆς του ∆ιοσκουρίδη, στην οποία ο Θεσσαλός εµφανίζεται να χαρακτηρίζει τον κρόκο 

ως ευώδη.124 

                                                                                                                                                                                 

drich, ό.π., σελ. 271.19: Explicit liber Thessali philosophi de virtutibus 19 herbarum. Για τον Vindobonen-
sis 3124 βλ. H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 67.1: Incipit liber secretorum Texili de virtutibus 12 herbarum 
secundum influentiam, quam recipiunt a 12 celestibus signis. Το όνοµα του Θεσσαλού εντοπίζεται και σε 
άλλα χωρία του Vindobonensis 3124. Το δεύτερο βιβλίο αρχίζει ως εξής: Incipit liber secundus Thessali 
de VII herbis cum earum proprietatibus secundum influentiam, quam recipiunt a VII planetis. Βλ. H.-V. 
Friedrich, ό.π., σελ. 197.1-2. Ο επίλογος του παραπάνω κώδικα ξεκινάει µε τη φράση: Incipit quaedam 
admonitio Thessali (Tesili) [ο H.-V. Friedrich δεν έχει εκδώσει το απόσπασµα αυτό, το οποίο περιέχεται 
στον D. Pingree, ‘Thessalus astrologus’, ό.π., σελ. 85]. Η καταληκτική φράση του πρώτου βιβλίου, Ex-
plicit liber Thessali de proprietatibus 12 herbarum secundum influentiam, quam recipiunt a 12 signis 
caelestibus (βλ. H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 189.8-9), του δεύτερου βιβλίου, Explicit liber secundus Thessa-
li  (βλ. H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 261.7), όπως και του επιλόγου στον κώδικα αυτόν, Explicit liber secun-
dus cum prooemio secretorum Thessali (βλ. H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 272.26), περιλαµβάνει, επίσης, το 
όνοµα του Θεσσαλού. 

121  D. Pingree, ‘Thessalus astrologus. Addenda’, ό.π., σελ. 330, 331. 
122  Kώδικας Vaticanus graecus 1144 [φύλ. 243], έκδ. P. Boudreaux, ‘Notes sur quelques manuscrits grecs des 

Bibliothèques de Rome, I’, Mélanges d’Archéologie et d’Histoire 26 (1906), 351: τὸ κώνειον ἡ βοτάνη ἐν 
µὲν Ἰταλίᾳ θανατωδέστατον, ἐν δὲ Κρήτῃ ἐδώδιµόν τε καὶ τροφιµώτατον, οὐκ ἀπὸ τοῦ µετάλλου, ἀλλ’, ὡς ὁ 
Θέσσαλος ὁ ἀστρολόγος λέγει, ἀπὸ τῶν ἀστέρων· ἐπεὶ ὁ πλάνης ἀστὴρ ὁ τοῦ Ἄρεως κατὰ τοῦ Σκορπίου τὰς 
ἀκτῖνας ἀφίησιν, ὑφ’ ὃ ζῴδιον ἡ Ἰταλία ξύµπασα κεῖται· ἔχων γὰρ τὸ κώνειον καὶ ἀπὸ φύσεως εἰς τὸ κακὸν 
δύναµιν, καὶ ἀπὸ τοῦ ἀστέρος εἰς τοῦτο ὀξύνεται· ἐν δὲ τῇ Κρήτῃ ὁ τοῦ ∆ιὸς ἀστήρ, ἀκτινοβολῶν τὸ ὑφ’ ὃ 
ἵδρυται αὕτη ζῴδιον, τὴν τῆς βοτάνης µεταποιεῖ ἰδιότητα. Πρβ. Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώ-
σεως, προοίµιο 29-34, CCAG 8.3.138.3-139.1 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 58.9-61.8, 59.9-62.10. 

123  Ιωάννης Αλεξανδρινός, Σχόλια εἰς τὸ ἕκτον βιβλίον τῶν Ἐπιδηµιῶν Ἱπποκράτους, απόσπ. 42 Duffy: ἀµέλει 
γοῦν καὶ ὁ Γαληνὸς ὡς ἰατρὸς ἰατρῷ ἐγκαλεῖ τῷ Θεσσαλῷ εἰς ἓξ µῆνας ἐπαγγελλοµένῳ παραδιδόναι τὴν 
ἰατρικήν. ὁ γὰρ Θεσσαλὸς οὐ ταύτην ἔλεγεν τὴν ἰατρικὴν παραδιδόναι εἰς ἓξ µῆνας· ἀλλ’ ἰστέον, ὅτι ἀπελθὼν 
οὗτος εἰς Αἴγυπτον ὠφελήθη τὸ ἐξ ὑπερτέρας δυνάµεως θεραπεύειν, καὶ ταύτην ἔλεγε διὰ ἓξ µηνῶν παραδι-
δόναι.  

124  ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 1.26 RV, έκδ. M. Wellmann (Berolini, 21958), τόµ. 1, σελ. 30.20-1: 
Θεσσαλὸς µὲν οὖν φησιν µόνον εὐώδη αὐτόν. Βλ. και F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 101, υποσ. 2. 
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Η ίδια ταύτιση προσώπου και έργου εντοπίζεται και στη λατινική µεσαιωνική γραµµα-

τεία. Ο µεταφραστής των Κυρανίδων και ο Jacobus de Dondis στο Aggregatio medica-

mentorum (1355) κάνουν λόγο για το βιβλίο του Θεσσαλού για τα δώδεκα και τα επτά α-

στρολογικά βότανα, ενώ ο Benedetto Rinio στο Liber de simplicibus (1420) αποδίδει στον 

Θεσσαλό ένα βιβλίο για τις ιδιότητες των βοτάνων.125 Επίσης, σηµαντική είναι και η µαρ-

τυρία του κώδικα Laurentianus 73, 1 [φύλ. 143] (11ος αι. µ.Χ.), όπου εντοπίζεται η φράση 

Thessalus ex Nechepso, φράση που συναντούµε και στον κώδικα Toletanus 97, 12 [φύλ. 

140] (15ος αι. µ.Χ.) (Thessalus exnecepso).126 Η σύνδεση των δύο αυτών ονοµάτων αποτε-

λεί ένα ακόµη ισχυρό επιχείρηµα για την ύπαρξη του ονόµατος του Θεσσαλού στο πρωτό-

τυπο έργο.  

O Franz Cumont διατυπώνει την υπόθεση ότι το κείµενο της επιστολής σε κάποιο από 

τα µεσαιωνικά χειρόγραφα ήταν ανώνυµο και ότι από αυτό απουσίαζε η φράση 

Ἁρποκρατίων Καίσαρι Αὐγούστῳ χαίρειν, αλλά καθώς ακολουθούσε τις Κυρανίδες ο Κων-

σταντίνος Λάσκαρης ή άλλος αντιγραφέας έγραψε λανθασµένα το όνοµα του Αρποκρατίω-

να.127 Το ζήτηµα που τίθεται εδώ είναι η απάντηση στο ερώτηµα ποιοι είναι οι λόγοι που 

κρύβονται πίσω από την επιλογή του ονόµατος αυτού. Είδαµε ότι το Περὶ ἱερῶν βοτανῶν 

καὶ χυλώσεως και οι Κυρανίδες, ανήκοντας στη γραµµατεία του τεχνικού Ερµητισµού, α-

ποτελούν ψευδεπίγραφα έργα. Η επιλογή του Αρποκρατίωνα από τον συντάκτη των Κυρα-

νίδων, τον οποίο ακολουθεί ο γραφέας του κώδικα Matritensis Bibl. Nat. 4631 [φύλ. 75-

9v], θα πρέπει να βασίστηκε στα ίδια κριτήρια µε αυτά που οδήγησαν στην επιλογή ενός 

επιφανούς ιατρού για τον πρόλογο του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως: και οι δύο 

πραγµατείες ανήκουν στο ρεύµα του τεχνικού Ερµητισµού και έχουν ιατρικό περιεχόµενο, 

ως έργα µαγικής φαρµακοποιίας. Εποµένως, η απόδοση του επιθέτου Ἀλεξανδρεὺς στον 

                                                           
125  Cyranides, prooemium 1, έκδ. L. Delatte, Textes latins et vieux français relatifs aux Cyranides, ό.π., σελ. 

12: et alter qui dicitur Thessali mysterium ad Hermetem, id est Mercurium, de XII herbis XII signis attrib-
utis et de VII aliis herbis per VII alias stellas· Jacobus de Dondis, Aggregatio medicamentorum [παρατί-
θεται στο L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, ό.π., τόµ. 2, σελ. 234]: Tesalus in 
secretis de xii herbis per signa celi et de vii secundum planetas· Benedetto Rinio, Liber de simplicibus 
[παρατίθεται στο F. Pfister, ‘Pflanzenaberglaube’, ό.π., στ. 1455]: Thesilus in libello de virtutibus herba-
rum. 

126  Κώδικας Laurentianus 73, 1 [φύλ. 143], έκδ. M. Wellmann, ‘Zur Geschichte der Medicin im Alterthum’, 
Hermes 35 (1900), 370· κώδικας Toletanus 97, 12 [φύλ. 140], έκδ. U. Capitani, ‘Il recupero di un passo di 
Celso in un codice del De medicina conservato a Toledo’, Maia: Rivista di Letterature Classiche 26 
(1974), 161-212, ιδιαίτ. 212 (φωτογραφία του κώδικα). Για τον τελευταίο κώδικα βλ. S. Sconocchia, ‘Il 
De plantis duodecim signis et septem planetis subiectis attribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 403, υποσ. 
73. 

127  F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 90. Στον P.Varsoviensis 5 (έκδ. G. Manteuffel, Papyri Varsovienses 
[Milan, 21974], σελ. 10) (3ος αι. µ.Χ.), όπου περιλαµβάνονται ιατρικά και φιλοσοφικά έργα, τα ονόµατα 
του Αρποκρατίωνα και του Θεσσαλού εµφανίζονται µε διαφορά λίγων στίχων. Βλ. J. J. Winkler, Auctor 
and Actor, ό.π., σελ. 263, υποσ. 27. Πρόκειται, όµως, για τον φιλόσοφο Αρποκρατίωνα τον Αργείο. Βλ. 
G. Manteuffel, Papyri Varsovienses, ό.π., σελ. 12, υποσ. 35. 
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Αρποκρατίωνα των Κυρανίδων θα µπορούσε να αποσυνδεθεί από το πρόσωπο του αλεξαν-

δρινού γραµµατικού Βαλέριου Αρποκρατίωνα και να συνδεθεί µε ένα διαφορετικό οµώνυ-

µο πρόσωπο που να ικανοποιεί τα κοινά κριτήρια ψευδεπιγραφίας των δύο ιατρικών πραγ-

µατειών.128 Ίσως να πρόκειται για τον ιατρό Αρποκρατίωνα (1ος – 2ος αι. µ.Χ.), όπως αυτός 

µας γίνεται γνωστός από τον Γαληνό.129 Προς επίρρωση της παραπάνω θέσης έρχεται να 

προστεθεί και η παρουσία ακροστιχίδων που προέρχονται από την πρωτότυπη σύνθεση 

των Κυρανίδων του Αρποκρατίωνα και σχηµατίζουν τα ονόµατα των ιατρών του δεύτερου 

αιώνα µ.Χ. Μάγνου και Μαρκελλίνου.130 Το γεγονός αυτό συνδέει το πρόσωπο του Αρπο-

κρατίωνα µε την παράδοση ιατρών και υποδηλώνει την επαγγελµατική του σταδιοδροµία. 

Ο Franz Cumont θεωρεί ότι οι λέξεις Καίσαρι Αὐγούστῳ δηµιουργήθηκαν από τον 

Κωνσταντίνο Λάσκαρη ή άλλον αντιγραφέα, ο οποίος, αντλώντας από την αντίστοιχη ε-

ναρκτήρια φράση της επιστολής Πολλῶν ἐπιχειρησάντων ἐν τῷ βίῳ, Σεβαστὲ Καῖσαρ,131 

λανθασµένα µετέγραψε το επίθετο σεβαστὸς µε το όνοµα Αὔγουστος (= σεβαστός).132 Η 

φράση της επιστολής Καίσαρι Αὐγούστῳ είναι δηλωτικός τίτλος του προσώπου του πρώτου 

αυτοκράτορα της Ρώµης, του Οκταβιανού Αυγούστου, και διατηρήθηκε ως τιµητική προ-

σφώνηση των αυτοκρατόρων µέχρι και το τέλος της αρχαιότητας.133 Ο λατινικός κώδικας 

                                                           
128  Ο J. J. Winkler (Auctor and Actor, ό.π., σελ. 272, υποσ. 34) υποστηρίζει ότι η ψευδεπίγραφη επιλογή του 

Αρποκρατίωνα, τον οποίο (λανθασµένα) ταυτίζει µε τον οµώνυµο Βαλέριο Αρποκρατίωνα, ως συγγραφέα 
των Κυρανίδων αιτιολογείται από το γεγονός ότι αυτός υπήρξε γνωστός γραµµατικός και κινητοποιείται 
από το µοτίβο της επιλογής φιλόλογων ως συγγραφέων βιβλίων µε φανταστικό περιεχόµενο, όπως συµ-
βαίνει, για παράδειγµα, στα Βαβυλωνικὰ του Ιάµβλιχου ή στις Metamorphoses του Απουλήιου. 

129  Γαληνός, Περὶ συνθέσεως φαρµάκων τῶν κατὰ τόπους 3.1, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 12, σελ. 629: πρὸς 
ὦτα πυορροοῦντα παρὰ Ἁρποκρατίωνος. ♃ κυτίων, σιδίων, ἀριστολοχίας, χαλκίτεως, µίσυος κυπρίου, κηκί-
δος, λεπίδος χαλκοῦ, ἀνὰ αʹ. σµύρνης, λιβάνου ἀνὰ τριώβολον, χαλκάνθης ὀπτῆς, στυπτηρίας σχιστῆς ἀνὰ 
τριώβολον, σὺν γλυκεῖ τροχίσκους ποιῶν χρῶ. εἰ δὲ καὶ µὴ προσέγραψεν αὐτὸς ἐν ἀρχῇ τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ 
φαρµάκου, προχειρότατον ἦν ἡµῖν νοῆσαι, µεµνηµένοις ὧν ἐν ἀρχῇ προεῖπον, ὅτι ξηραντικόν ἐστι τὸ φάρ-
µακον ὤτων πυορροούντων. ὅπερ γίνεται καταφεροµένου τινὸς ἐκ τῆς κεφαλῆς ῥεύµατος, ἐφ’ ᾧ καὶ τὰς 
ἑλκώσεις χρονίζοντι συµβαινούσας ὁρῶµεν. ἑνδεκάτην ὠτικὴν ἔγραψεν οὕτως. Τον ιατρό Αρποκρατίωνα 
θεωρεί συγγραφέα των Κυρανίδων ο L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, ό.π., 
τόµ. 2, σελ. 230 και υποσ. 5. 

130  G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 175, υποσ. 57. Βλ. και σελ. 75-6, υποσ. 114. 
131  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 1, CCAG 8.3.134.3 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 

45.2. 
132  F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 90. 
133  Για τον τίτλο ως δηλωτικό του Οκταβιανού βλ. IAphrodisias 37 (39/19 π.Χ.): αὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ 

Ἰουλίου υἱὸς Αὔγουστος· SEG 46.1252 (εποχή Αυγούστου): Καίσαρα Αὔγουστον· IG II2 3237 (αρχές 1ου αι. 
µ.Χ.): ὁ δῆµος Καίσαρος Αὐγούστου θεοῦ ἀρχηγέτου σωτῆρος· IGR I 5 1290, C 16/ D 24, 36 = A. Bernand, 
De Thèbes à Syène (Paris, 1989), αρ. 251 (27 π.Χ. ‒ 193 µ.Χ.): Αὐγούστου Καίσαρος· Λουκάς, Εὐαγγέλιον 
2.1: Καίσαρος Αὐγούστου· ∆ίωνας Κάσσιος, Ῥωµαϊκαὶ ἱστορίαι 53 [προοίµιο]: Ὡς Καῖσαρ Αὔγουστος 
ἐπεκλήθη· Α. Ηρωδιανός, Περὶ καθολικῆς προσῳδίας, έκδ. A. Lentz, Grammatici Graeci (Hildesheim, 
1965 [1867]), τόµ. 3.1, σελ. 101.13: Αὐγούστου Καίσαρος. Ο ∆ίωνας Κάσσιος (Ῥωµαϊκαὶ ἱστορίαι 53.16.8) 
γράφει ότι ο Οκταβιανός Αύγουστος ονοµάστηκε Αὔγουστος, διότι τα πιο πολύτιµα και ιερά πράγµατα 
αποκαλούνται αὔγουστα, ενώ απεκλήθη και µε την ελληνική λέξη σεβαστός, η οποία προέρχεται από το 
σεβάζεσθαι (= φοβούµαι µετά σεβασµού). Για τη διατήρηση του τίτλου αυτού στους µεταγενέστερους αυ-
τοκράτορες βλ. IKSide I 65 (102-116 µ.Χ.): Σεβαστο[ῦ Ν] έρουα Τραϊανοῦ Καίσαρος Α[ὐ] γούστ[ου Γερµα-
νικο] ῦ· IG XII 3 476 = IG XII 3 477 (117-138 µ.Χ.): Αὐτοκράτορα Καίσαρα Σεβαστὸν Τραϊανὸν Ἁδριανὸν 
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Montepessulanus fac. med. 277 [φύλ. 31] έρχεται να διορθώσει το λάθος του ελληνικού 

κειµένου, επιγράφοντας Germano (sic <Germanico) Claudio regi et deo eterno salutem et 

amorem.134 Τον Montepessulanus fac. med. 277 [φύλ. 31] επιβεβαιώνουν και οι κώδικες 

London, British Library Add. 41623 [φύλ. 128] και Palatinus latinus 1277 [φύλ. 1], µε την 

επίδοση της επιστολής στον Germano Claudio regi.135 Με την προϋπόθεση ότι ο χαιρετι-

σµός salutem et amorem αποτελεί µεσαιωνική προσθήκη, χρονολογούµενος τουλάχιστον 

από τον ενδέκατο αιώνα µ.Χ.,136 και ότι ο γραφέας του κώδικα Montepessulanus fac. med. 

277 διέπραξε λάθος και αντί για τη λέξη Germanico έγραψε τη λέξη Germano, καθώς η 

κατάληξη -ικῷ ήταν σηµειωµένη στο πρωτότυπο, όπως συνηθίζεται, µε έναν συντοµογρα-

φικό τύπο, µπορούµε να αποκαταστήσουµε την πρωτότυπη προσφώνηση στον αυτοκράτο-

ρα: Κλαυδίῳ Γερµανικῷ βασιλεῖ καὶ θεῷ αἰωνοβίῳ. Με τον τίτλο ‘Κλαύδιος Γερµανικός’ 

προσφωνούνταν δύο αυτοκράτορες, ο αυτοκράτορας Κλαύδιος (Ti. Claudius Caesar Au-

gustus Germanicus) (41-54 µ.Χ.) και ο Νέρωνας (Nero Claudius Caesar Augustus Ger-

manicus) (54-68 µ.Χ.).137 Σε αντίθεση µε τις λατινικές, στις ελληνικές επιγραφικές και 

γραµµατειακές πηγές ο τίτλος Τιβέριος Κλαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερµανικὸς αὐτοκράτωρ 

ή Νέρων Κλαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερµανικὸς αὐτοκράτωρ δεν συνοδεύεται από το επί-

θετο Αὔγουστος, όπως συµβαίνει µε άλλους αυτοκράτορες, µε µια µόνο εξαίρεση που εντό-

πισα σε µια αναφορά του ∆ίωνα Κάσσιου (c. 155 ή 163/164 ‒ 229+ µ.Χ.), όπου ο Νέρωνας 

                                                                                                                                                                                 

Αὔγουστον· BGU VII 1655, στ. 3.54-5 (169 µ.Χ.): Αὐτοκράτορσι Καίσαρσι Ἀντωνίνῳ καὶ 
Οὐήρῳ Ἀ[ γο] ύστοις· W. M. Ramsay, The Cities and Bishoprics of Phrygia, Being an Essay of the Local 
History of Phrygia from the Earliest Times to the Turkish Conquest (Oxford, 1895), αρ. 84 (195-199 
µ.Χ.): [Αὐτοκράτορα Καίσαρα Λ. Σ] επτίµιο[ν Σεουῆρ]ον Περτίνακ[α ἀνίκη] τον  Αὐγοῦστ[ον] · IG VII 2500 
(198-210 µ.Χ.): Τὸν µέγιστον καὶ ἀνείκητον Αὐτοκράτορα Καίσαρα Μ(ᾶρκον) Αὐρήλιον Σεουῆρον 
Ἀντωνεῖνον Αὔγουστον Σεβαστόν· Marek Kat. Kaisareia/ Hadrianopolis, αρ. 6 (212-217 µ.Χ.): 
[αὐτοκρά] τορα Καίσαρ[α Μ. Α] ὐρήλιον Ἀντωνεῖνον [Αὔ] γουστον Σεβαστόν· IG VII 2502 (268-270 µ.Χ.): 
Αὔγουστον Αὐτοκράτορ<α> Μ(ᾶρκον) Αὐρήλιον Κλαύδιον Καίσαρα· G. E. Bean- T. B. Mitford, Journeys 
in Rough Cilicia 1964-1968 (Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische 
Klasse, Denkschriften 102) (Ergänzungsbände zu den Tituli Asiae Minoris III) (Wien, 1970), αρ. 31, A.1 
(457-474 µ.Χ.): Αὐτοκράτωρ Κ[αῖσαρ Φλ. Λέων(;)] Εὐσεβὴς Νικήτης Τρ[οπεοῦχος ἀεισέβαστος, Αὔγουστος 
αἰώνιος] · IDidyma 674 (527/565  µ.Χ.): Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Αὔγουστος Φλ(άουιος) Ἰουστινιανὸς νικητής, 
τροπεοῦχος µέγιστος, ἀεὶ Σεβαστός· IEphesos 2904 = 2905 (530/539 µ.Χ.): Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλάουιος 
Ἰουστινιανὸς ἔνδοξος νικητὴς τροπαιοῦχος ἀεὶ Σεβαστὸς Αὐγοῦστος· SEG 42.1159 (543/544  µ.Χ.) = SEG 
42.1160 (550/551 µ.Χ.): Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Φλάβιος Ἰουστινιανὸς εὐσεβὴς νικητὴς τροπεοῦχος µέγιστος 
ἀεισέβαστος Αὔγουστος· SEG 32.1554, A.1-2 (6ος αι. µ.Χ.): Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Ἀναστάσιος, Εὐσε[βής, 
Νικητής, Τροπαιοῦχος Μέγισ] τος, ἀεὶ Σεβαστός, Αὔγουστος. Βλ. και ∆ίωνας Κάσσιος, Ῥωµαϊκαὶ ἱστορίαι 
79.16.2: Καίσαρα […] καὶ αὐτοκράτορα […] εὐσεβῆ καὶ εὐτυχῆ καὶ Αὔγουστον· ό.π., 73.15.5: Αὐτοκράτωρ 
Καῖσαρ Λούκιος Αἴλιος Αὐρήλιος Κόµµοδος Αὔγουστος· ό.π., 63.25.1: (τον Ρούφο) δὲ Καίσαρα καὶ Αὔγου-
στον ὠνόµαζον. 

134  Θεσσαλός, De virtutibus herbarum, prooemium 1, CCAG 8.4.254.3-4 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 46.4-5. 
135  Βλ. D. Pingree, ‘Thessalus astrologus. Addenda’, ό.π., σελ. 330, 331. 
136  I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 215, υποσ. 27. 
137  Στον παραπάνω συλλογισµό προέβη ο F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 98. 
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φέρεται να προσφωνείται ως Καῖσαρ Αὔγουστος.138 Μπορούµε, λοιπόν, µε βάση τα παρα-

πάνω να διατυπώσουµε την υπόθεση ότι ο µεσαιωνικός αντιγραφέας του Matritensis Bibl. 

Nat. 4631 [φύλ. 75-9v], επιλέγοντας τον ιατρό Αρποκρατίωνα ως δηµιουργό της επιστολής, 

επιλέγει και κάποιον από τους αυτοκράτορες της εποχής του (1ος – 2ος αι. µ.Χ.) που έφερε 

τον τίτλο του Καίσαρος Αὐγούστου.139 

Η επιλογή του ιατρού Αρποκρατίωνα από τον αντιγραφέα του κώδικα Matritensis Bibl. 

Nat. 4631 [φύλ. 75] βασίζεται στο όνοµα του συγγραφέα των Κυρανίδων και καθορίζει και 

τον παραλήπτη αυτοκράτορα της επιστολής. Είναι φυσικό ένα τόσο υστερόχρονο χειρό-

γραφο, όπως αυτό του Matritensis Bibl. Nat. 4631 [φύλ. 75-9v], να προήλθε από αντιγρα-

φές παλαιότερων χειρογράφων, τα οποία, µε τη σειρά τους, αντιγράφηκαν από ακόµα πα-

λαιότερα κείµενα, µε τις διαδοχικές αντιγραφές να φτάνουν στο πρωτότυπο δηµιούργηµα 

του δεύτερου, όπως θα δούµε, αιώνα µ.Χ. Με τον τρόπο αυτόν, δηµιουργείται µια ολόκλη-

ρη παράδοση χειρογράφων, τα οποία όσο πλησιάζουν χρονολογικά την εποχή µας και όσο 

αποµακρύνονται από την εποχή του πρωτότυπου έργου τόσο περισσότερο εµφανίζουν λά-

θη, παραλείψεις ή ακόµα και εσκεµµένες παρεµβάσεις, αλλαγές, δηλαδή, που µεταφέρο-

νται στα µεταγενέστερα χειρόγραφα µέσω των αντιγραφών. Ένα τέτοιο φαινόµενο είχε ε-

πισηµανθεί ήδη από τον Μαρτιάλη (c. 38/41 ‒ 102/104 µ.Χ.): 

                                                           
138  Για τον επίσηµο τίτλο προσφώνησης του αυτοκράτορα Κλαύδιου που εντοπίζεται σε όρκους από παπύ-

ρους της Αιγύπτου βλ. P.Fouad I 18.13-4 (53 µ.Χ.)· P.Fouad I 19.8-10 (53 µ.Χ.)· P.Mich 2.122, στ. 1.27-
8 (42+ µ.Χ.)· P.Oxy 251.18-20 (44 µ.Χ.)· P.Oxy 1258.4-5 (45 µ.Χ.)· P.Oxy 255.14-5 (48 µ.Χ.)· P.Oxy 
2837.20-2 (50 µ.Χ.)· P.Oxy 2669.11-2 (41-54 µ.Χ.)· PSI VIII 901.12 (46 µ.Χ.). Βλ. και τις επιγραφές υ-
πέρ του αυτοκράτορα A. Bernand, Les Portes du désert: Recueil des inscriptions grecques 
d’Antinooupolis, Tentyris, Koptos, Apollonopolis Parva et Apollonopolis Magna (Paris, 1984), αρ. 30 (42 
µ.Χ.), αρ. 31, αρ. 61 και 62 (41-54 µ.Χ.)· IGR I 5 1161 (49 µ.Χ.)· SEG 40.1562 (44/45 µ.Χ.)· SEG 
40.1560 (52 µ.Χ.). Για τον αντίστοιχο τίτλο του Νέρωνα βλ. P.Lond II 181, Fr. A 11-3 (63 µ.Χ.)· P.Oxy 
2851.17-9 (60 µ.Χ.)· P.Oxy 262.13-4 (61 µ.Χ)· P.Oxy 4982.6-8 (62 µ.Χ.)· P.Oxy 239.6-7 (66 µ.Χ.)· P.Oxy 
246.24-6 (66 µ.Χ.)· P.Oxy 4824.17-9 (67 µ.Χ.)· P.Ross. Georg II 13.8-10 (54-68 µ.Χ.)· SB XIV.3 
11974.17-20 (63/64 µ.Χ.). Βλ. και τις σχετικές επιγραφές A. Bernand, La Prose sur pierre dans l’Égypte 
hellénistique et romaine (Paris, 1992), αρ. 55.2-3 (55-59 µ.Χ.)· A. Bernand, Les Portes du désert, ό.π., αρ. 
62 [1] (57 µ.Χ.)· IFayoum 99.1-2 (59 µ.Χ.)· IFayoum 147.1-3 (60/61 µ.Χ.)· IFayoum 85 (61 µ.Χ.). Για 
τον Νέρωνα ως Καίσαρα Αὔγουστον βλ. ∆ίωνας Κάσσιος, Ῥωµαϊκαὶ ἱστορίαι 63.22.5: (τον Νέρωνα) Καί-
σαρα καὶ αὐτοκράτορα καὶ Αὔγουστον ὀνοµάσει;. 

139  Ο I. S. Moyer (Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 214-5) υποστηρίζει ότι είναι πιθανό το πρω-
τότυπο ελληνικό κείµενο να έφερε τη φράση Αὐτοκράτορι Καίσαρι Αὐγούστῳ χαίρειν και ότι η απόδοση 
στον Αρποκρατίωνα οφείλεται σε λάθος του αντιγραφέα, ο οποίος αντί για τη λέξη Αὐτοκράτορι έγραψε 
Ἁρποκρατίων. Έτσι, η επιστολή απευθύνεται στον Αύγουστο ή σε κάποιον από τους επόµενους αυτοκρά-
τορες που έφεραν τον τίτλο του. Ο Moyer διαφωνεί µε τη σύγκριση του F. Cumont (‘Écrits hermétiques’, 
ό.π., 98) ανάµεσα στο ελληνικό κείµενο και τη λατινική του µετάφραση για τη διόρθωση του παραλήπτη 
της επιστολής µε το επιχείρηµα των διαφορών που υπάρχουν ανάµεσα στο ελληνικό πρωτότυπο και στις 
λατινικές µεταφράσεις, αλλά και της απόκλισης που εντοπίζεται στον τίτλο των αυτοκρατόρων που προ-
σφωνούνται στην επιστολή από τον φραστικό φορµαλισµό του επίσηµου τίτλου του Κλαύδιου και του 
Νέρωνα. Το επιχείρηµα αυτό, ωστόσο, είναι αρκετά υποθετικό, καθώς, όπως είδαµε και θα δούµε και 
στην πορεία της µελέτης αυτής, η λατινική µετάφραση σε αρκετά σηµεία είναι εγγύτερη στο πρωτότυπο 
ελληνικό έργο. 
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Αν κάποια ποιήµατα σε αυτά τα φύλλα, αναγνώστη, σου φαίνονται είτε πολύ ασαφή είτε 

ότι δεν είναι γραµµένα σε καλά λατινικά, δεν είναι δικό µου λάθος: ο αντιγραφέας τα χά-

λασε στη βιασύνη του να ολοκληρώσει για σένα τη σειρά των στίχων.140  

Η ανάγκη για µια κατά γράµµα διατήρηση του κειµένου, αλλά και οι παρεµβάσεις που γί-

νονταν από µεταγενέστερους αντιγραφείς, είναι καταφανείς και στα κείµενα του Χριστια-

νισµού, µιας θρησκείας κατεξοχήν του βιβλίου. Ο Ιωάννης προειδοποιεί κάθε αντιγραφέα 

του ιερού του κειµένου, της Ἀποκαλύψεως: 

Εγώ, ο Ιωάννης, διαβεβαιώνω όλους όσοι ακούνε τα προφητικά λόγια αυτού του βιβλίου, 

πως αν κανείς προσθέσει κάτι σ’ όσα είναι γραµµένα, θα του προσθέσει κι ο Θεός τις 

συµφορές που είναι γραµµένες σ’ αυτό το βιβλίο· κι αν κανείς αφαιρέσει κάτι απ’ αυτά τα 

προφητικά λόγια, που είναι γραµµένα σ’ αυτό το βιβλίο, θ’ αφαιρέσει κι ο Θεός το µερί-

διό του από το δέντρο της ζωής κι από την άγια Πόλη.141   

Οι παρεµβάσεις αυτές αποτελούν όχι εξαιρέσεις, αλλά τον κανόνα, και επεξηγούν την ι-

στορία της χειρόγραφης παράδοσης του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως. Η αντικατά-

σταση του ονόµατος του Θεσσαλού και του παραλήπτη της επιστολής µε αυτό του Αρπο-

κρατίωνα και του Καίσαρα Αυγούστου στην εναρκτήρια φράση οφείλεται στη θέση τους 

πάνω στο χειρόγραφο, διότι οι περισσότερες φθορές χειρογράφων παρατηρούνται στην αρ-

χή ή στο τέλος του υλικού τους και όχι τόσο στο κύριο µέρος του σώµατός τους. Είναι πι-

θανό, λοιπόν, το σηµείο του ονόµατος του αποστολέα της επιστολής σε κάποιο από τα χει-

ρόγραφα του παρελθόντος να είχε φθαρεί και ο αντιγραφέας, επιθυµώντας την αποκατά-

στασή του, να προσέθεσε το όνοµα του Αρποκρατίωνα, µε όλες τις αλλαγές που συνεπάγε-

ται µια τέτοια επιλογή. 

3. Συγγραφική συνοχή και χρονολόγηση 

Καθοριστικό στοιχείο για τη χρονολόγηση της επιστολής και των αστρολογικών συνταγών 

του κύριου µέρους του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως αποτελεί το ζήτηµα της γνησιό-

                                                           
140  Μαρτιάλης, Epigrammata 2.8: Si qua videbuntur chartis tibi, lector, in istis sive obscura nimis sive Latina 

parum, non meus est error: nocuit librarius illis dum properat versus adnumerare tibi. 
141  Ιωάννης, Ἀποκάλυψις 22.18-9: Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου 

τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ’ αὐτά, ἐπιθήσει ὁ θεὸς ἐπ’ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραµµένας ἐν τῷ βιβλίῳ 
τούτῳ, καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ θεὸς τὸ µέρος αὐτοῦ 
ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας τῶν γεγραµµένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. Ακολουθώ τη 
µετάφραση από την έκδοση της Καινής ∆ιαθήκης της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας (Αθήνα, 1989). 
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τητας και της χειρόγραφης συνοχής του έργου. Ο Franz Cumont, υιοθετώντας τη θέση ότι 

η επιστολή και οι ενότητες αστρολογικής φαρµακοποιίας πράγµατι γράφηκαν από το ίδιο 

πρόσωπο, τον Θεσσαλό τον Τραλλιανό, προβαίνει στην εξέταση εσωτερικών αφηγηµατι-

κών στοιχείων, όπως και των αστρολογικών δεδοµένων, και χρονολογεί το Περὶ ἱερῶν 

βοτανῶν καὶ χυλώσεως στον πρώτο αιώνα µ.Χ.142 Αναγνωρίζοντας στα πρόσωπα των πα-

ραληπτών τους αυτοκράτορες Κλαύδιο ή Νέρωνα, που έζησαν τον πρώτο αιώνα µ.Χ., η 

φράση Germano Claudio regi παίζει καθοριστικό ρόλο για τη χρονολόγηση στην οποία 

προβαίνει, καθώς ο Κλαύδιος πήρε τον τίτλο του Καίσαρος Γερµανικοῦ το 43 µ.Χ. και ο 

Νέρωνας πέθανε το 68 µ.Χ., οπότε η επιστολή απευθύνεται σε ένα από τα δύο αυτά πρό-

σωπα και γράφηκε ανάµεσα στα έτη 43 µ.Χ και 68 µ.Χ. Επιπλέον, από τη φράση Πολλῶν 

ἐπιχειρησάντων ἐν τῷ βίῳ, Σεβαστὲ Καῖσαρ ο Cumont συνηγορεί υπέρ της δηµιουργίας του 

έργου τον πρώτο αιώνα µ.Χ. µε το επιχείρηµα ότι οι συγγραφείς που αφιερώνουν τα κείµε-

νά τους στους πρώτους αυτοκράτορες, τουλάχιστον µέχρι και τον Νέρωνα (68 µ.Χ.), χρη-

σιµοποιούν τη λέξη Καῖσαρ, στην οποία ο Θεσσαλός προσθέτει τη λέξη σεβαστός –ένα επί-

θετο κοινό για όλους τους αυτοκράτορες‒, ενώ ένας Έλληνας συγγραφέας του δεύτερου 

αιώνα µ.Χ. δεν θα έγραφε Καῖσαρ, αλλά Βασιλεῦ.143 Ωστόσο, το τελευταίο αυτό επιχείρηµα 

για τη συγγραφή της επιστολής τον πρώτο αιώνα µ.Χ. αποδυναµώνεται, διότι η προσφώ-

νηση µπορεί να θεωρηθεί και ως µέρος της στερεοτυπικής φόρµας του επίσηµου αυτοκρα-

τορικού τίτλου του Κλαύδιου ή του Νέρωνα ως Σεβαστοῦ Καίσαρος.144 

Την υπόθεση της ψευδεπιγραφίας της επιστολής φέρει στο προσκήνιο το γεγονός ότι 

διάφορα ψευδεπίγραφα κείµενα εσωτερικής αποκαλυπτικής σοφίας ή αστρολογικής ιατρι-

κής έχουν τη µορφή µιας επιστολής προς έναν βασιλιά.145 Η εισαγωγική επιστολή µιας 

πρακτικής από τον Μεγάλο Μαγικό Πάπυρο των Παρισίων απευθύνεται από τον Νεφώτη 

                                                           
142  F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 91-9.  
143  Ό.π., 98-9. ∆ιαφωνώ µε τη θέση του Cumont (ό.π., 96) σχετικά µε την ασάφεια (και άρα ανυπαρξία) βο-

τανολογικών οµοιοτήτων ανάµεσα στο Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως και στο έργο του ∆ιοσκουρίδη, 
θέση που χρησιµοποιεί για να υποστηρίξει την απουσία επιρροών του Περὶ ὕλης ἰατρικῆς στο Περὶ ἱερῶν 
βοτανῶν καὶ χυλώσεως και άρα την προγενέστερη τοποθέτηση του δεύτερου στον πρώτο αιώνα µ.Χ. Βλ. 
το Επίµετρο II . 

144  Βλ. σελ. 81, υποσ. 138. 
145  Για τέτοιου είδους επιστολές βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 324-31· W. Speyer, Die lit-

erarische Fälschung im heidnischen und christlichen Altertum, ό.π., σελ. 79-81· J. Z. Smith, ‘The temple 
and the magician’, ό.π., σελ. 174, υποσ. 14· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 246-
7, 279-80. ∆ύο επιστολές, γραµµένες στη δηµώδη αιγυπτιακή γραφή, που βρέθηκαν χαραγµένες στην ε-
ξωτερική επιφάνεια αγγείων της ύστερης πτολεµαϊκής ή της πρώιµης ρωµαϊκής περιόδου παρουσιάζουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το πρώτο γράµµα αποστέλλεται στον Φαραώ και περιλαµβάνει µια ιστορία ενός 
µάγου που ήταν φυλακισµένος και δέχτηκε τη βοήθεια δύο πουλιών, ενώ η δεύτερη επιστολή αποστέλλε-
ται από τον βασιλιά της Αραβίας στον Φαραώ και περιλαµβάνει την ιστορία ενός χελιδονιού και της θά-
λασσας. Βλ. J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 270. 
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στον βασιλιά Ψαµµήτιχο, τον αιωνόβιο βασιλιά της Αιγύπτου,146 µια µαγική τελετουργία 

περιλαµβάνεται στην επιστολή του Πίτυ προς τον Πέρση βασιλιά Οστάνη, ενώ ο Θφής, ο 

ιερογραµµατέας, αποστέλλει στον βασιλιά Ώχο (Αρταξέρξης Γ΄) το µυστικό όνοµα του 

θεού.147 Το Σεληνοδρόµιον, µια αστρολογική πραγµατεία για την πορεία της Σελήνης, δια-

τείνεται ότι συντάχθηκε από δύο βιβλία (όπως ακριβώς διατείνονται και οι ερµητικές Κυ-

ρανίδες). Το ένα επιδίδεται στον Φαραώ Ψαµµήτιχο και το άλλο γράφεται από τον ιερο-

γραµµατέα Μελάµποδα και απευθύνεται σε άλλον βασιλιά, γνώριµο σε µας από το προοί-

µιο του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, στον Νεχεψώ.148 Στον Νεχεψώ δίνεται και µια 

ψευδώνυµη επιστολή ιατρικής αστρολογίας του Πετόσιρι, η Ἐπιστολὴ Πετοσίρεως φιλοσό-

φου πρὸς Νεκεψὼ βασιλέα, γνωστή και ως Ὄργανον ἀστρονοµικὸν Πετοσίρεως πρὸς 

Νεχεψὼ βασιλέα Ἀσσυρίων.149 Ένας ερµητικός λόγος αποστέλλεται από τον Ασκληπιό στον 

βασιλιά Άµµωνα, κείµενο το οποίο αναφέρει και ο Λακτάντιος (c. 240-320 µ.Χ.), ενώ στον 

Φαραώ Άµµωνα στέλνει και ο Αιγύπτιος Βίτυς τη µετάφραση ενός ερµητικού βιβλίου.150 

Σε άλλες περιπτώσεις, η επίδραση της κατάκτησης της Αιγύπτου από τους Έλληνες και 

Ρωµαίους είναι εµφανής από τη µετάβαση της επιλογής του παραλήπτη από έναν γηγενή, 

µυθικό ή ιστορικό, Αιγύπτιο βασιλιά (Φαραώ) σε έναν ξένο βασιλιά-κατακτητή, όπως γίνε-

ται φανερό και στην επιστολή του Θεσσαλού µε την επιλογή του Ρωµαίου αυτοκράτορα. 

Αρκετές είναι οι ψευδεπίγραφες επιστολές που απευθύνονται στον βασιλιά της Αιγύπτου 

Πτολεµαίο. Στον Ιπποκράτη αποδίδονται δύο επιστολές προς τον Πτολεµαίο, η 

Ἱπποκράτους ἐπιστολὴ πρὸς Πτολεµαῖον βασιλέα, περὶ κατασκευῆς ἀνθρώπου, η οποία περι-

λαµβάνει ιατροµαθηµατικές συµβουλές, όπως και µια άλλη, που διαχωρίζει τις ασθένειες 

του ανθρώπινου σώµατος σε τέσσερις οµάδες, ανάλογα µε τα µέλη του σώµατος που πλήτ-

τονται, το κεφάλι, το στήθος, την κοιλιά και την κύστη (Ἱπποκράτης Κῷος Πτολεµαίῳ 

                                                           
146  PGM 4.154-5. Η προσφώνηση του Ψαµµήτιχου ως αιωνόβιου βασιλιά (βασιλεῖ […] αἰωνοβίῳ) σε µια ε-

πιστολή λεκανοµαντείας, την οποία ακολουθεί ένα κείµενο βοτανολογίας (βοτανήαρσις) (PGM 4.286-95), 
συνδέεται λεκτικά και θεµατικά µε την προσφώνηση του αυτοκράτορα ως regi et deo eterno στο λατινικό 
κείµενο της επιστολής του Θεσσαλού. Μια ελληνική µετάφραση της φράσης θα ήταν βασιλεῖ καὶ θεῷ 
αἰωνοβίῳ, φράση που προέρχεται από την πτολεµαϊκή Αίγυπτο. Βλ. σχετικά F. Cumont, ‘Écrits hermé-
tiques’, ό.π., 98-9. 

147  PGM 4.2006, 13.957-9. Για τις επιστολές στους µαγικούς παπύρους της Αιγύπτου βλ. H. D. Betz, ‘The 
formation of authoritative tradition in the Greek magical papyri’, ό.π., σελ. 163-4· F. Graf, ‘The magi-
cian’s initiation’, ό.π., 166· του ίδιου, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 119-20· J. 
Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 269-70· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, 
ό.π., σελ. 247, υποσ. 160. 

148  Κώδικας Berolinensis 173 [φύλ. 177ν], CCAG 7.62 (15ος αι. µ.Χ.)· κώδικας Parisinus graecus 1884 [φύλ. 
150v], CCAG 8.4.105 (αρχές 16ου αι. µ.Χ.). 

149  CCAG 4.120-1 = Fr. 38 Riess = Fr. 37 Riess [για τη λατινική εκδοχή του κειµένου]· CCAG 11.2.163-4 = 
Fr. 40 Riess. 

150  CH 16· Λακτάντιος, Divinae institutiones 2.16 (PL 6, 336 A)· Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 
8.5.267-8. 
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βασιλεῖ χαίρειν).151 Η τελευταία επιδίδεται αλλού στον βασιλιά Αντίοχο ή τον Μαικήνα, 

τον φίλο του αυτοκράτορα Αυγούστου, ενώ σε άλλα χειρόγραφα φέρει ως συγγραφέα τον 

∆ιοκλή τον Καρύστιο και παραλήπτη τον βασιλιά Αντίγονο.152 Στον Πτολεµαίο απευθύνει 

και ο Ψευδο-Μανέθωνας τη Βίβλον τῆς Σώθεως, ο Αστράµψυχος τους µαντικούς του χρη-

σµούς, ο Μανέθωνας τη µυστική αστρολογική του γνώση και ο Μελάµποδας το µαντικό 

του έργο Περὶ παλµῶν.153 

Η συγγραφική διάσπαση των διαφόρων χειρογράφων του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυ-

λώσεως, µε την απόδοσή τους στον Ερµή Τρισµέγιστο, στον Αρποκρατίωνα και στο γνω-

στό ιστορικό πρόσωπο του Θεσσαλού του Τραλλιανού, όπως και η χειρόγραφη ‘εµπλοκή’ 

του αντίστοιχου συγγράµµατος του βασιλιά Αλέξανδρου, αποδυναµώνει ακόµα περισσότε-

ρο τη γνησιότητα, αλλά και την ενότητα του έργου. Η ύπαρξη, όµως, χειρογράφων του 

πρώτου βιβλίου του Θεσσαλού τα οποία περιλαµβάνουν έναν σύντοµο πρόλογο που εµφα-

νίζει το έργο ως αποκάλυψη του Ερµή Τρισµέγιστου προς τον µαθητή του Ασκληπιό και τα 

οποία οικειοποιούνται τον λόγο του Ασκληπιού προς τον Θεσσαλό, αντικαθιστώντας το 

πρόσωπό του µε αυτό του Ερµή, θα µπορούσε να αποτελέσει ένα ισχυρό επιχείρηµα για 

όσους υποστηρίζουν την υστερόχρονη ‒από το πρωτότυπο κείµενο του Θεσσαλού‒ απόδο-

ση του έργου στον Ερµή και άρα τη συγγραφική ενότητα του πρωτότυπου.154 Τα χειρόγρα-

φα αυτά φαίνεται να προσπαθούν να αναµορφώσουν το ήδη υπάρχον κείµενο του Θεσσα-

λού, αποτελώντας, έτσι, µεταγενέστερες µεταλλαγές στο αρχικό κείµενο. Το παραπάνω σε 

συσχετισµό µε το γεγονός ότι η υπόσχεση του Ασκληπιού στον Θεσσαλό σχετικά µε την 

αποκάλυψη του ακριβούς χρόνου συλλογής των βοτάνων εκπληρώνεται κατά γράµµα από 

το πρώτο βιβλίο ζωδιακής βοτανολογίας ενισχύει την υπόθεση ενότητας της επιστολής µε 

το αντίστοιχο κείµενο της ζωδιακής φαρµακοποιίας.155 Έτσι, υπό το φως της µακραίωνης 

χειρόγραφης παράδοσης, η απόδοση των εν λόγω χειρογράφων στον Τρισµέγιστο θα πρέ-

πει να έγινε από µεταγενέστερους συντάκτες, ώστε το έργο που είχαν στα χέρια τους να 

έρθει σε σύµπλευση µε τον ερµητικό χαρακτήρα των ζωδιακών συνταγών και ιδιαίτερα ό-

                                                           
151  W. Gundel- H. G. Gundel, Astrologumena, ό.π., σελ. 71-2. 
152  V. Nutton, Ancient Medicine, ό.π., σελ. 264. 
153  Ψευδο-Μανέθωνας, appendix I Waddell· Χρησµοί Αστράµψυχου, προοίµιο 1, έκδ. R. Stewart (BT), σελ. 1, 

87· Μανέθωνας, Ἀποτελεσµατικὰ 5 [πρόλογος] 1, 6 [πρόλογος] 1· Μελάµποδας, Περὶ παλµῶν, πρόλογος, 
έκδ. H. Diels, Beiträge zur Zuckungsliteratur des Okzidents und Orients I: Die griechischen Zuckungs-
bücher (Melampus Περὶ παλµῶν) (Abhandlungen der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaf-
ten 4) (Berlin, 1907-8), σελ. 21. 

154  H.-V. Friedrich, Thessalos von Tralles, ό.π., σελ. 27-8· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, 
ό.π., σελ. 216, υποσ. 33. 

155  I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 216-7. 



∆ ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ  ΤΑ  ΧΕ ΙΡΟΓΡΑΦΑ  ΤΟΥ  ΜΕΣΑ ΙΩΝΑ                                                                            86 

 

ταν αυτοί δεν είχαν στη διάθεσή τους ολόκληρη την επιστολή του Θεσσαλού, αλλά µόνο το 

απόσπασµα του λόγου του Ασκληπιού ως αδέσποτο.  

Είναι, όµως, αρκετά τα παραπάνω για να εξαγάγουµε το συµπέρασµα ότι η απόδοση 

του έργου στον Ερµή αποτελεί µια γενικά υστερόχρονη ενέργεια σε σχέση µε το πρωτότυ-

πο έργο του Θεσσαλού; Η µελέτη των µεσαιωνικών χειρογράφων δεν αποτελεί πάντα α-

σφαλή δικλείδα για τη διατύπωση θέσεων σχετικών µε τη δηµιουργία ενός κειµένου της 

αρχαιότητας. Η ευρεία κυκλοφορία στην ελληνορωµαϊκή Αίγυπτο ενός µεγάλου αριθµού 

ερµητικών κειµένων αστρολογικής φαρµακοποιίας οδηγεί στην υπόθεση ότι οι δύο ενότη-

τες ζωδιακής και πλανητικής φαρµακευτικής του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως έφε-

ραν αρχικά το όνοµα του Ερµή και ενσωµατώθηκαν κάποια στιγµή σε µια ενιαία πραγµα-

τεία κάτω από το όνοµα του Θεσσαλού. Μια τέτοια θέση µπορεί να δικαιολογηθεί από τη 

διαφορά ύφους που παρατηρείται ανάµεσα στην πραγµατεία ζωδιακής και πλανητικής 

φαρµακοποιίας, καθότι η δεύτερη συγκεντρώνει το σύνολο σχεδόν των µαγικών στοιχείων 

του έργου,156 κάνοντάς µας να υποθέτουµε τη δηµιουργία τους από διαφορετικούς συγγρα-

φείς. Αυτό, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία και τις µαρτυρίες που διαθέτουµε ότι ο Θεσσαλός 

έγραψε ένα βιβλίο σχετικό µε τα δώδεκα και τα επτά βότανα οδηγεί στο συµπέρασµα ότι ο 

συγγραφέας της επιστολής συγκέντρωσε δύο προϋπάρχοντα και αυτόνοµα έργα τα οποία 

έφεραν το όνοµα του Τρισµέγιστου Ερµή σε µια ενιαία πραγµατεία.157 Η ίδια η παράδοση 

εικονίζει κάτι τέτοιο. Η βυζαντινή µετάφραση των Κυρανίδων γνωστοποιεί την ερµητική 

προέλευση του βιβλίου, καθώς το ονοµάζει Μυστήριο του Θεσσαλού προς τον Ερµή (Thes-

sali mysterium ad Hermetem).158 

Προς αυτήν την προτεραιότητα της ερµητικής πατρότητας της γνώσης µας ωθεί και η 

απόδοση δύο σύντοµων αποσπασµάτων του πρώτου βιβλίου ζωδιακής βοτανολογίας στον 

                                                           
156  Βλ. σελ. 122, υποσ. 125. 
157  Η αναφορά της επιστολής ότι ο Νεχεψώ έγραψε ένα βιβλίο για τα δώδεκα βότανα και φυλακτά µε βάση 

τα ζώδια και η ελλιπής του γνώση για τον κατάλληλο χρόνο συλλογής των βοτάνων, πληροφορίες που 
συµπληρώνονται από την πρώτη αστρολογική πραγµατεία του Θεσσαλού, θα µπορούσε να οδηγήσει στο 
συµπέρασµα ότι η δεύτερη πραγµατεία µε τα πλανητικά βότανα ίσως προστέθηκε υστερόχρονα από το 
υποτιθέµενο αρχικό βιβλίο του Θεσσαλού, από τη στιγµή που η τελευταία δεν συνάδει µε την αφήγηση 
της επιστολής. Ένας ιστορηµένος πάπυρος, όµως, βοτανολογίας από την Αντινούπολη, ο P.Johnson + 
P.Antin 3.214 (τέλη 4ου – αρχές 5ου αι. µ.Χ.), που αντλεί από τις συνταγές του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυ-
λώσεως, διασώζει τη συνταγή τόσο για το βότανο του Καρκίνου, το σύµφυτο, όσο και για το βότανο του 
Ερµή, τον φλόµο. Μια τέτοια συνύπαρξη δηλώνει ότι το πρωτότυπο έργο του Θεσσαλού περιείχε και τις 
δύο αστρολογικές ενότητες. Βλ. D. Leith, ‘The Antinoopolis illustrated herbal (PJohnson + PAntin. 3.214 
= MP3 2095)’, ZPE 156 (2006), 141-56. Στα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουµε και τη µαρτυρία µε-
σαιωνικών συγγραφέων ότι το liber Thessali περιελάµβανε µια ενότητα ζωδιακής και µια πλανητικής 
φαρµακοποιίας. Βλ. Cyranides, prooemium 1, έκδ. L. Delatte, Textes latins et vieux français relatifs aux 
Cyranides, ό.π., σελ. 12· Jacobus de Dondis, Aggregatio medicamentorum στο L. Thorndike, A History of 
Magic and Experimental Science, ό.π., τόµ. 2, σελ. 234. 

158  Cyranides, prooemium 1, έκδ. L. Delatte, Textes latins et vieux français relatifs aux Cyranides, ό.π., σελ. 
12.  
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µυθικό Ορφέα.159 Είναι η επίδραση του Ερµητισµού στον Ορφισµό εκείνη που δείχνει τον 

δανεισµό των δύο επίµαχων αποσπασµάτων των ερµητικών πραγµατειών από ορφικούς 

κύκλους. Ο Ορφισµός των κλασικών χρόνων πέρασε και στους αυτοκρατορικούς χρόνους, 

όπου τώρα µετασχηµατίζεται, αντλώντας από πεποιθήσεις και πρακτικές του ευρύτερου 

πολιτισµικού πλέγµατος της εποχής, ανάµεσά τους και από τον Ερµητισµό, όπως διαφαίνε-

ται από ορφικά κείµενα που δέχονται τις επιδράσεις της αστρολογίας, της αλχηµείας και 

της µαγείας.160 Η αιτιολόγηση µιας τέτοιας επιρροής αντανακλάται και στην αρχαία παρά-

δοση: ο Ορφέας ανήκει στην ίδια αλυσίδα αυθεντίας µαζί άλλους µυθικούς αστρολόγους 

του Ερµητισµού, όπως τον Ερµή, τον Ασκληπιό, τον Νεχεψώ και τον Πετόσιρι.161  

Καταλήγουµε, λοιπόν, στη διαπίστωση ότι το στερεοτυπικό σχήµα ψευδεπίγραφων 

κειµένων µυστικής γνώσης που απευθύνονται σε κάποιον βασιλιά και η χειρόγραφη διά-

σπαση του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, µε το πλήθος διαφόρων συγγραφέων, κατα-

δεικνύουν την ψευδεπιγραφία και την απουσία συγγραφικής συνοχής. Αναµφισβήτητα, η 

ψευδεπιγραφία της επιστολής και ο διαφορετικός χρόνος δηµιουργίας της από το κύριο µέ-

ρος του έργου δυσκολεύει την ακριβή χρονολόγηση.162 ∆ιάφορα, ωστόσο, είναι τα επιµέ-

                                                           
159  Αέτιος Αµιδηνός, Βιβλία ἰατρικὰ 1.175, 139 = αποσπ. 325-6 Kern. Πρβ. Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν 

καὶ χυλώσεως 1.6, 1.1.3-4, CCAG 8.3.144.18-145.6, 140.2-9 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 116-20, 68.8-
73.3, 69.7-74.4. Για τα ορφικά αποσπάσµατα του έργου του Θεσσαλού βλ. M. Wellmann, ‘Über eine 
spätorphische Schrift medizinischen Inhalts’, Sitzungsberichte der Königlich Preussischen Akademie der 
Wissenschaften 39 (1911), 838-41· H.-V. Friedrich, Thessalos von Tralles, ό.π., σελ. 35-6. 

160  Βλ. L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, ό.π., τόµ. 1, σελ. 293-6· W. K. C. Guth-
rie, Orpheus and Greek Religion: A Study of the Orphic Movement (Princeton NJ, 1993), σελ. 256-7· M. 
L. West, The Orphic Poems (Oxford, 1983), σελ. 29-33, 36-7. Για την οµοιότητα του Ερµητισµού µε τον 
ελληνιστικό Ορφισµό βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 345-7· M. Herrero de Jáuregui, Or-
phism and Christianity in Late Antiquity (µτφρ. J. Ottman- D. Rodríguez) (Sozomena. Studies in the Re-
covery of Ancient Texts 7) (Berlin- New York, 2010), σελ. 100-4. 

161  Φ. Ματερνός, Mathesis 4 [prooemium] 5 = Test. 7 Riess. Βλ. και Λουκιανός, Περὶ τῆς ἀστρολογίης 10: 
Ἕλληνες δὲ οὔτε παρ’ Αἰθιόπων οὔτε παρ’ Αἰγυπτίων ἀστρολογίης πέρι οὐδὲν ἤκουσαν, ἀλλὰ σφίσιν Ὀρφεὺς 
ὁ Οἰάγρου καὶ Καλλιόπης πρῶτος τάδε ἀπηγήσατο. Η απόδοση στον Ορφέα των δύο συνταγών της αστρο-
λογικής βίβλου ερείδεται τόσο στον συσχετισµό του Ορφέα µε την αστρολογία όσο και στην αυθεντία του 
θεραπευτή που είχε περιβληθεί από τους κλασικούς χρόνους (βλ. λ.χ. Ευριπίδης, Ἄλκηστις 966-9), µια ι-
διότητα που περιπλέχθηκε και µε τη µαγεία. Βλ. Πλίνιος, HN 30.7. Έτσι, επεξηγείται και µια αστρολογική 
θεραπευτική συνταγή που αποδίδεται στον Ορφέα, όπως αυτή διασώζεται στον Αλέξανδρο τον Τραλλια-
νό, Περὶ πυρετῶν 1.15 = απόσπ. 324 Kern: ἐκ τῶν παρακειµένων ἐν τοῖς Στράτωνος, λέγει δ’ Ὀρφέως 
εἶναι· στρύχνου ῥίζαν ἀνελόµενος φθινούσης σελήνης κόψον καὶ δίδου πιεῖν ἐξ αὐτῆς, τὴν µὲν πρώτην 
ἡµέραν µίαν δόσιν, εἶτα βʹ, εἶτα γʹ, εἶτα δʹ, καὶ οὕτως ἐφεξῆς, µέχρις ἂν πεντεκαίδεκα ἀναλώσῃς δόσεις. 
µυστηριῶδες δέ ἐστι καὶ ὑπὸ πολλῶν θαυµάζεται. 

162  Ο J. Scarborough (‘The pharmacology of sacred plants, herbs, and roots’, ό.π., σελ. 156) χρονολογεί το 
Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως από το πρώτο µισό του πρώτου αιώνα µ.Χ., µε βάση το είδος των βο-
τάνων που περιέχονται στην πλανητική συνταγή για το κιχώριο: το πιπέρι και η πιπερόριζα της συνταγής 
προέρχονταν από την Άπω Ανατολή και είχαν µεγάλη εµπορική ζήτηση στην αγορά της Μεσογείου από 
την εποχή αυτήν. Αντίθετα, για άλλους µελετητές ο δεύτερος αιώνας µ.Χ. θεωρείται ως πιθανότερη εποχή 
συγγραφής. Βλ. J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 172· R. K. Ritner, The Mechanics of 
Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 219· του ίδιου, ‘The religious, social, and legal parameters 
of traditional Egyptian magic’, ό.π., σελ. 58· του ίδιου, ‘Egyptian magical practice under the Roman Em-
pire’, ό.π., σελ. 3356. Ο D. Pingree (‘Thessalus astrologus’, ό.π., σελ. 83) τοποθετεί το έργο πολύ υστερό-
χρονα, στον τρίτο ή τέταρτο αιώνα µ.Χ., ενώ ο V. Nutton (‘Thessalus of Tralles’, Brill’s New Pauly 14 
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ρους στοιχεία που συνδράµουν στη χρονολόγηση της πρώτης. Το γραµµατειακό πρότυπο 

της αναζήτησης της αποκαλυπτικής γνώσης, πρότυπο που απαντάται και στην ιστορία του 

Θεσσαλού, αποτελεί ένα αφηγηµατικό σχήµα που συναντάται σε φανταστικές ιστορίες και 

µυθιστορηµατικές διηγήσεις του δεύτερου αιώνα µ.Χ.163 Ο δεύτερος αιώνας µ.Χ. αποτελεί 

έναν terminus ante quem και για την αναγωγή της αστρολογικής σοφίας σε µυθικές αυθε-

ντίες του αιγυπτιακού παρελθόντος (Ερµής/ Νεχεψώ/ Ασκληπιός) και αυτό διότι η αστρο-

λογική γραµµατεία (όπως πάπυροι/ όστρακα), ως ιδιοκτησία του αιγυπτιακού ιερατείου, 

διαφυλάχθηκε στα άδυτα των ναών του µέχρι και τον δεύτερο αιώνα µ.Χ., πριν ακριβώς 

από την περίοδο αποδυνάµωσης των αιγυπτιακών ναών του τρίτου αιώνα µ.Χ., οπότε και 

πέρασε στα χέρια των κοσµικών αστρολόγων.164 Η µετάβαση της ιερατικής σοφίας σε κο-

σµικούς αστρολόγους και από αυτούς στην ευρύτερη ελληνορωµαϊκή οικουµένη σήµαινε 

µια σταδιακή αποδυνάµωση της αυθεντίας της πρώτης, κάτι που δεν παρατηρείται στην ε-

πιστολή, µε τον λειτουργικό ρόλο του Νεχεψώ.165 Επιπλέον, πολλές ψευδεπίγραφες επι-

στολές, όπως του Θεµιστοκλή, του Σωκράτη ή του Ευριπίδη, χρονολογούνται τον πρώτο ή 

δεύτερο αιώνα µ.Χ., την ίδια περίοδο που τοποθετούνται οι επιστολογράφοι της ∆εύτερης 

Σοφιστικής, όπως και ο Ψευδο-Χίωνας, δείχνοντας το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της εποχής για 

το γραµµατειακό αυτό είδος.166  

                                                                                                                                                                                 

[2009], στ. 579) ανάµεσα στον τέταρτο και έκτο αιώνα µ.Χ. Ωστόσο, µια τόσο υστερόχρονη χρονολόγηση 
του έργου ανατρέπεται από τον P.Johnson + P.Antin 3.214, που φαίνεται να επηρεάζεται από το περιεχό-
µενο του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως και χρονολογείται στα τέλη του τέταρτου ή στις αρχές του 
πέµπτου αιώνα µ.Χ., παρέχοντας έναν terminus ante quem για τη δηµιουργία του τελευταίου. Βλ. 
D. Leith, ‘The Antinoopolis illustrated herbal’, ό.π., 141-56. Επιπλέον, η παλαιότερη λατινική µετάφραση 
του κειµένου χρονολογείται τον πέµπτο ή έκτο αιώνα µ.Χ., εποχή που προϋποθέτει την προτερόχρονη δη-
µιουργία της πρωτότυπης ελληνικής πραγµατείας. Βλ. S. Sconocchia, ‘Novità mediche latine in un codice 
di Toledo’, ό.π., 265-8· του ίδιου, ‘Problemi di traduzione del testo greco del De plantis duodecim signis 
et septem planetis subiectis attribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 125-51· του ίδιου, ‘Il De plantis duo-
decim signis et septem planetis subiectis attribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 389-406· D. Pingree, 
‘Thessalus astrologus. Addenda’, ό.π., σελ. 331-2. Όλοι οι παραπάνω µελετητές θεώρησαν την επιστολή 
και το περιεχόµενο του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως ως ενιαία ενότητα κειµένου, γραµµένο από το 
ίδιο πρόσωπο. Αντίθετα, ο H. Diller (‘Thessalos’, RE 6 A 1 [1936], στ. 182) διαχωρίζει την επιστολή του 
Θεσσαλού από τις συνταγές του κύριου µέρους της πραγµατείας, τοποθετώντας την πρώτη στον δεύτερο 
αιώνα µ.Χ. και τις αστρολογικές ενότητες στον πρώτο αιώνα µ.Χ. Στον Diller βασίζεται και ο A. Scott, 
‘Ps.-Thessalus of Tralles and Galen’s De methodo medendi’, Sudhoffs Archiv 75.1 (1991), 106-10. 

163  Ο J. J. Winkler (Auctor and Actor, ό.π., σελ. 257, υποσ. 12, σελ. 270) χρησιµοποιεί το πρότυπο της ανα-
ζήτησης της γνώσης για να τοποθετήσει το έργο του Θεσσαλού στην εποχή αυτή. 

164  Βλ. σχετικά A. Jones, ‘The place of astronomy in Roman Egypt’, ό.π., σελ. 45-6. 
165  Βλ. επίσης F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 94-5. 
166  P. A. Rosenmeyer, ‘The epistolary novel’ στο J. R. Morgan- R. Stoneman (επιµ.), Greek Fiction, ό.π., σελ. 

149-50· της ίδιας, Ancient Epistolary Fictions: The Letter in Greek Literature (Cambridge, 2001), σελ. 
194. Πρβ. L. Pernot, ‘La Seconde Sophistique et l’antiquité tardive’, ό.π., 40-1. 
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Η χρονολόγηση του πρώτου βιβλίου του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως µπορεί να 

γίνει από τον αστρονοµικό υπολογισµό του χρόνου συλλογής των βοτάνων.167 Ο ελληνικός 

κώδικας Matritensis Bibl. Nat. 4631 [φύλ. 78-9ν] δίνει πληροφορίες για τον χρόνο συλλο-

γής των τεσσάρων πρώτων ζωδιακών βοτάνων, καθώς λίγο πριν από το µέσο των συντα-

γών του βοτάνου του Καρκίνου και στο εξής το χειρόγραφο δεν σώζεται. Οι ηµεροµηνίες 

που παρέχονται για κάθε ένα από τα τέσσερα βότανα αντιστοιχούν σε τρία ηµερολογιακά 

συστήµατα, στο αιγυπτιακό, µακεδονικό και ρωµαϊκό ηµερολόγιο, δείχνοντας την επιθυµία 

του δηµιουργού τους να απευθυνθεί µε το έργο του πρώτα στο ελληνόφωνο κοινό της Αλε-

ξάνδρειας και αργότερα στον ευρύτερο ρωµαϊκό κόσµο. Ο ακόλουθος πίνακας περιλαµβά-

νει τον χρόνο συλλογής των βοτάνων, όπως αυτός υπάρχει καταγεγραµµένος στον κώδικα 

Matritensis Bibl. Nat. 4631 [φύλ. 78-9ν]. Για να διατηρηθεί, όµως, η αναλογία µε το αιγυ-

πτιακό και µακεδονικό ηµερολόγιο καταγράφεται, επιπλέον, η ισοδυναµία των ηµερών του 

ρωµαϊκού µήνα µε το Ιουλιανό ηµερολόγιο, καθώς και οι σύγχρονες αντιστοιχίες των 

τριών ηµερολογιακών συστηµάτων µε βάση το ηµερολόγιο αυτό.168 

ΠΙΝΑΚΑΣ  Ι .  Χρόνος  συλλογής  των  βοτάνων  

 

ΖΩ∆ Ι Α  
Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  

Α Ι ΓΥΠΤ Ι ΑΚΟ  ΜΑΚΕ∆ΟΝ ΙΚΟ  ΡΩΜΑΪΚΟ  Ι ΟΥΛ Ι ΑΝΟ  

� 

Κριός 
22 Φαµενώθ 18 ∆ύστρου 

15 καλανδῶν Ἀπριλλίου 

(= 18 Μαρτίου) 
17 Μαρτίου 

� 

Ταύρος 
23 Φαρµοῦθι 18 Ξανθικοῦ 

14 καλανδῶν Μαίων 

(= 18 Απριλίου) 
17 Απριλίου 

� 

∆ίδυµοι 
25 Παχών 20 Ἀρτεµισίου 

13 καλανδῶν Ἰουνίων 

(= 20 Μαΐου) 
19 Μαΐου 

� 

Καρκίνος 
25 Παυνί 19 ∆αισίου 

13 καλανδῶν Ἰουλίων 

(= 19 Ιουνίου) 
19 Ιουνίου 

Ο Franz Cumont ερµηνεύει τις ηµεροµηνίες αυτές ως ενδεικτικές του χρόνου εισόδου του 

Ήλιου σε κάθε ζώδιο και τις χρησιµοποιεί για να χρονολογήσει την επιστολή. Βασικό αξί-

ωµα χρονολόγησης αποτελεί η διαφορά που παρατηρείται στον τρόπο υπολογισµού των 

                                                           
167  Για τον χρόνο συλλογής βοτάνων στη ριζοτοµία βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 24-52· M. Patera, 

‘Les rites d’extraction des plantes dans l’antiquité’, ό.π., 26-8· G. Ducourthial, Flore magique et as-
trologique de l’antiquité, ό.π., σελ. 145-53· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ 301-7. 

168  F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 97 και υποσ. 3. Ειδικότερα, για το ηµερολόγιο και την αστρονοµία 
βλ. O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 3· A. Jones, ‘The place of astronomy 
in Roman Egypt’, ό.π., σελ. 36. Βλ. και Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 302, υποσ. 48, 
όπου σχετική βιβλιογραφία. 
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πλανητικών θέσεων πάνω στον ουράνιο θόλο ανάµεσα στην αρχαιότητα και τις µέρες µας, 

καθώς οι αστρονόµοι και αστρολόγοι της πρώιµης ρωµαϊκής εποχής έκαναν χρήση του α-

στρικού έτους για να υπολογίσουν τις θέσεις των πλανητών, έναντι του τροπικού που χρη-

σιµοποιείται σήµερα.169 Από τη στιγµή που οι αρχαίοι συγγραφείς χρησιµοποιούσαν τους 

απλανείς αστέρες ως ενδεικτικά σηµεία για τη µέτρηση της θέσης των πλανητών σε σχέση 

µε τα ζώδια, η ηµέρα εισόδου του Ήλιου σε κάθε ζωδιακό αστερισµό καθυστερούσε µια 

ηµέρα κάθε εκατό έτη κατά τους υπολογισµούς της αρχαιότητας. Έτσι, στα τρία πρώτα ζώ-

δια του κώδικα Matritensis Bibl. Nat. 4631 ο χρόνος συλλογής δίνεται κατά µια ηµέρα αρ-

γότερα σε σχέση µε τις ηµέρες εισόδου του Ήλιου σε κάθε ζώδιο του Iουλιανού ηµερολο-

γίου, λάθος που οφείλεται στο φαινόµενο της µετάπτωσης των ισηµεριών.170 Με βάση τα 

παραπάνω, ο Cumont υπολογίζει το έργο του Θεσσαλού στα µέσα του πρώτου αιώνα µ.Χ., 

χρησιµοποιώντας αστρονοµικές πληροφορίες από το έργο του Βάρρωνα De re rustica (37 

π.Χ.).171 Ο Ian Moyer επανεξετάζει τις ηµεροµηνίες αυτές και δίνει νέα δεδοµένα για τον 

χρόνο της συγγραφής. Βασιζόµενος στα νέα γραµµατειακά και παπυρικά ευρήµατα ωρο-

σκοπίων από την Αίγυπτο, εξάγει το συµπέρασµα ότι ο χρόνος συγγραφής της ερµητικής 

ενότητας εκτείνεται από το 63 µ.Χ. έως το 233 µ.Χ., µε το πιθανότερο διάστηµα να κυµαί-

νεται µέσα στον δεύτερο αιώνα µ.Χ.172 

                                                           
169  Το αστρικό έτος είναι ο χρόνος που χρειάζεται η Γη για να ολοκληρώσει µία πλήρη περιφορά γύρω από 

τον Ήλιο ή, σύµφωνα µε τις αρχές της αρχαίας κοσµολογίας, ο Ήλιος γύρω από τη Γη σε αναφορά µε 
τους απλανείς αστερισµούς. Αντίθετα, το τροπικό (ή ηλιακό) έτος υπολογίζεται από µια πλήρη περιφορά 
του Ήλιου γύρω από τη Γη, µε σηµείο αναφοράς µια καθορισµένη θέση του Ήλιου πάνω στην εκλειπτική.  

170  Η ταλάντευση του άξονα της Γης, καθώς περιστρέφεται, κάνει τους ζωδιακούς αστερισµούς να οπισθο-
χωρούν σε σχέση µε τα σηµεία των ισηµεριών. Το φαινόµενο αυτό ανακάλυψε ο Ίππαρχος (c. 180-120 
π.Χ.), φαινόµενο που στάθηκε καθοριστικό για τη διαµόρφωση της µιθραϊκής κοσµολογίας. Βλ. σχετικά 
D. Ulansey, The Origins of the Mithraic Mysteries: Cosmology and Salvation in the Ancient World (New 
York- Oxford, 1989), σελ. 49-51, 76-84. 

171  F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 96-8. 
172  I. S. Moyer, ‘A revised astronomical dating of Thessalos De virtutibus herbarum’ στο A. Ferraces-

Rodríguez- K.-D. Fischer- B. Holmes (επιµ.), Festschrift in Honor of Heinrich Von Staden (υπό έκδοση). 
Πρόκειται για µια αναθεώρηση της χρονολόγησης που είχε υποστηρίξει στο Egypt and the Limits of Hel-
lenism, ό.π., σελ. 217-9, 293-7. Ο Moyer αντλεί από τα αστρονοµικά δεδοµένα των ωροσκοπίων του Βέτ-
τιου Βάλη, των πινάκων του Κλαύδιου Πτολεµαίου και του P.Oxy 4148 (3ος αι. µ.Χ.) για να χρονολογήσει 
το περιεχόµενο του κώδικα Matritensis Bibl. Nat. 4631. Επειδή οι ηµεροµηνίες συλλογής των βοτάνων 
στον κώδικα Matritensis Bibl. Nat. 4631 είναι αριθµητικά περιορισµένες για να µπορέσει να προβεί σε 
ασφαλή χρονολόγηση, ο Moyer χρησιµοποιεί, επιπλέον, και τους χρόνους συλλογής του κώδικα Vin-
dobonensis 3124 [φύλ. 49v-53] για να συµπληρώσει τα στοιχεία και για τα υπόλοιπα οκτώ ζώδια, πληρο-
φορίες που φαίνονται να προσεγγίζουν πλησιέστερα το πρωτότυπο έργο. Βασικό αξίωµα χρονολόγησης 
αποτελεί η διαφορά των αστρικών και τροπικών ηλιακών θέσεων, δηλαδή η διαφορά του ηλιακού γεω-
γραφικού µήκους που παρατηρείται ανάµεσα στην αρχαιότητα και στις µέρες µας. Η διαφορά (απόκλιση) 
αυτή πρόκειται να παίξει τον καταλυτικό ρόλο για τη χρονολόγηση του πρώτου βιβλίου του Θεσσαλού. 
Οι Neugebauer και van Hoesen (Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 171-3, 179-82), ύστερα από µελέτη των 
ωροσκοπίων του Βέττιου Βάλη, βρήκαν ότι στα ωροσκόπια των Ἀνθολογιῶν το γεωγραφικό µήκος του 
Ήλιου υπήρξε µεγαλύτερο από το σηµερινό και κυµαινόταν µεταξύ +7° και +2° για τα έτη 54-157 µ.Χ., 
ενώ φαίνεται να µειώνεται σταδιακά στα ωροσκόπια που αποµακρύνονταν χρονολογικά από την αρχαιό-
τητα. Η παραπάνω διαφοροποίηση οφείλεται στο φαινόµενο της µετάπτωσης των ισηµεριών. Οι υπολογι-
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Αν και η χρονολόγηση της δεύτερης πραγµατείας, των πλανητικών βοτάνων, µε τη 

βοήθεια της αστρονοµίας και αστρολογίας είναι αδύνατη, µπορούµε να υποθέσουµε µε µια 

σχετική βεβαιότητα ότι και αυτή γράφηκε το αργότερο µέχρι τα τέλη του δεύτερου αιώνα 

µ.Χ., δεδοµένης της ευρείας κυκλοφορίας στην Αίγυπτο πραγµατειών του τεχνικού Ερµη-

τισµού έως την εποχή αυτήν. Είναι η περίοδος εκείνη, του τέλους του δεύτερου αιώνα µ.Χ., 

όταν οι δύο αυτές αστρολογικές πραγµατείες φαρµακοποιίας συνενώθηκαν για να δηµιουρ-

γήσουν ένα καινούργιο βιβλίο κάτω από το όνοµα του Θεσσαλού του Τραλλιανού. 

  

                                                                                                                                                                                 

σµοί του Βάλη βασίζονταν σε αστρονοµικούς πίνακες που διέφεραν από τα αντίστοιχα σύγχρονα δεδοµέ-
να κατά +5° το 50 µ.Χ. και +3.5° το 160 µ.Χ. Ο Moyer συγκρίνει τους χρόνους εισόδου του Ήλιου στην 
πραγµατεία του Θεσσαλού µε τις σηµερινές παρατηρήσεις, εκλαµβάνοντας υποθετικά ως τόπο την Αλε-
ξάνδρεια και χρόνο την 07:00 π.µ., µε άξονα τα έτη 1-200 µ.Χ., και βρίσκει ότι οι αποκλίσεις του ηλιακού 
γεωγραφικού µήκους στο έργο του Θεσσαλού είναι µεγαλύτερες από τις σηµερινές κατά +3.78 ηµέρες 
±0.81. ∆εδοµένου ότι ο Θεσσαλός χρησιµοποιούσε τον ίδιο τρόπο υπολογισµού του ηλιακού γεωγραφι-
κού µήκους µε τον Βέττιο Βάλη, οι αποκλίσεις της ερµητικής πραγµατείας του Matritensis Bibl. Nat. 4631 
συγκρίνονται µε τις αντίστοιχες αποκλίσεις των ωροσκοπίων του Βάλη και βγαίνει το συµπέρασµα ότι η 
περίοδος συγγραφής της πρώτης πραγµατείας του Θεσσαλού κυµαίνεται ανάµεσα στα έτη 82 µ.Χ. και 189 
µ.Χ. Αν τώρα ο κώδικας Matritensis Bibl. Nat. 4631 αντικατασταθεί µε τον Vindobonensis 3124, τα συ-
µπεράσµατα είναι λίγο διαφορετικά. Η διαφορά των σύγχρονων ηµερολογιακών δεδοµένων εισόδου του 
Ήλιου στα ζώδια µε τα αντίστοιχα του Vindobonensis 3124 είναι +3.49 ηµέρες ±1.26 και, έτσι, οι αποκλί-
σεις των αστρονοµικών στοιχείων του κώδικα αυτού, αφού συσχετιστούν µε τις αποκλίσεις των ωροσκο-
πίων του Βάλη, δίνουν χρονολόγηση τα έτη 77-213 µ.Χ. Επειδή µέχρι τώρα ο Moyer καταφεύγει στη 
χρήση πηγών στις οποίες οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν για να υπολογιστεί το ηλιακό γεωγραφικό 
µήκος είναι άγνωστες, προσθέτει άλλες δύο πηγές όπου οι µέθοδοι αυτές αναλύονται. Πρόκειται για τους 
πίνακες του Κλαύδιου Πτολεµαίου και του P.Oxy 4148. Βλ. σχετικά A. Jones, Astronomical Papyri from 
Oxyrhynchus (P.Oxy. 4133-4300a): Edited with Translations and Commentaries. Volumes I and II 
(MAPS 233) (Philadelphia, 1999), τόµ. 1, σελ. 349-50, 119-21, τόµ. 2, σελ. 48-53. Στη συνέχεια ακολου-
θεί την ίδια οδό υπολογισµού που ακολούθησε και για την περίπτωση του Βάλη. Λαµβάνοντας τα αστρο-
νοµικά στοιχεία των πινάκων του Πτολεµαίου και συγκρίνοντάς τα µε τα σηµερινά αντίστοιχα δεδοµένα, 
εξάγονται κάποιες αποκλίσεις, οι οποίες συγκρίνονται ακολούθως µε τις αποκλίσεις του χρόνου συλλογής 
των βοτάνων του Θεσσαλού. Έτσι, παρέχονται οι ηµεροµηνίες 71-161 µ.Χ. (για τον κώδικα Matritensis 
Bibl. Nat. 4631) ή τα έτη 63-201 µ.Χ. (για τον κώδικα Vindobonensis 3124). Αν τώρα επιλεχθεί ο P.Oxy 
4148 και διεξαχθούν υπολογισµοί µε βάση την ίδια συλλογιστική, προκύπτουν τα έτη συγγραφής 93-189 
µ.Χ. (για τον κώδικα Matritensis Bibl. Nat. 4631) και 83-233 µ.Χ. (για τον κώδικα Vindobonensis 3124). 
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II 

Μόνος δοκῶ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ  ΤΟΝ  ΘΕΣΣΑΛΟ  

απουσία από τα χειρόγραφα της πόλης των Τράλλεων ως του τόπου καταγωγής του 

Θεσσαλού θα µπορούσε να αποτελέσει ενδεικτικό στοιχείο της απόδοσης της επι-

στολής σε κάποιο οµώνυµο πρόσωπο διαφορετικό από τον ιατρό Θεσσαλό τον Τραλλιανό.1 

Πράγµατι, το ελληνικό κείµενο της επιστολής και οι λατινικές µεταφράσεις παραθέτουν 

µόνο το όνοµα Θεσσαλός, χωρίς να αναφέρονται στις Τράλλεις της Λυδίας.2 Η µοναδική 

σχετική αναφορά για τον τόπο προέλευσης του Θεσσαλού εντοπίζεται στην παράθεση της 

σύντοµης βιογραφίας του, όπου ως πατρίδα του χρεώνεται η ευρύτερη περιοχή της Μικράς 

Ασίας (ἐν τοῖς τῆς Ἀσίας κλίµασι).3 Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε τη συνήθεια των αρχαίων 

κειµένων να συνοδεύουν το όνοµα ενός ατόµου µε την ονοµασία του τόπου καταγωγής του 

ως διακριτικό στοιχείο της ταυτότητάς του (λ.χ. Θεσσαλὸς ὁ Τραλλιανός).4 Ορισµένα λατι-

νικά χειρόγραφα, όπως το χειρόγραφο του κώδικα Montepessulanus fac. med. 277 [φύλ. 

31, 35v], του London, British Library Add. 41623 [φύλ. 128] και του  Palatinus latinus 

1277 [φύλ. 1], προσθέτουν στο όνοµα του Θεσσαλού το επίθετο philosophus, ένας χαρα-

κτηρισµός που είναι συνηθισµένος την εποχή του Μεσαίωνα για διάφορες συγγραφικές 

αυθεντίες.5 Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και ένα βυζαντινό χειρόγραφο του δέκα-

του τέταρτου αιώνα, όπου ο Θεσσαλός χαρακτηρίζεται απλά ως αστρολόγος.6  

Η λέξη Θεσσαλός θα µπορούσε να επιτελεί και τον ρόλο του προσωνύµιου: ο Θεσσα-

λός δεν δηλώνει τίποτε άλλο παρά έναν µάγο που προέρχεται από τη Θεσσαλία, µια επιλο-

γή που καθορίζεται από το µαγικό περιεχόµενο της διήγησης και τη διαδεδοµένη πεποίθη-
                                                           
1  Για τη θέση αυτή βλ. F. Kudlien, ‘Medizinische Aspekte der antiken Unsterblichkeitsvorstellung’, RhM 

121 (1978), 222-4· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 217. 
2  Βλ. τα διάφορα χειρόγραφα στις σελ. 76-8. 
3  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 3, CCAG 8.3.135.5-6 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 45.10. 
4  Ψευδο-Γαληνός, Εἰσαγωγὴ ἢ ἰατρὸς 4, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 14, σελ. 684. 
5  Θεσσαλός, De virtutibus herbarum, prooemium/ epilogus, CCAG 8.4.254.1, 3, 262.29 = H.-V. Friedrich, 

ό.π., σελ. 46.2, 4, 271.19· D. Pingree, ‘Thessalus astrologus. Addenda’, ό.π., σελ. 330, 331. 
6  Κώδικας Vaticanus graecus 1144 [φύλ. 243], έκδ. P. Boudreaux, ‘Notes sur quelques manuscrits grecs des 

Bibliothèques de Rome, I’, ό.π., 351. 

Η 
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ση της αρχαιότητας για τη Θεσσαλία ως το λίκνο της µαγείας.7 Κάτι τέτοιο συµβαίνει, για 

παράδειγµα, σε µια πρακτική των µαγικών παπύρων του Πίτυ του Θεσσαλού (Πίτυος 

Θεσσαλοῦ ἀνάκρισις)8 και σε ένα χωρίο από το έργο Amphitruo του Ρωµαίου θεατρικού 

συγγραφέα Πλαύτου (c. 250-184 π.Χ.), όπου ο οµώνυµος ήρωας, ο Αµφιτρύωνας, εξαιτίας 

της σύγχυσης που προκάλεσε η εµπλοκή των θεών (του Ερµή και του ∆ία) στη ζωή του, 

χαρακτηρίζει τον υπαίτιο ως έναν µάγο από τη Θεσσαλία (Thessalum veneficum).9 Μια µε-

λέτη, ωστόσο, του περιεχοµένου της επιστολής είναι αρκετή για να επιβεβαιώσει την υπό-

θεση ότι ο συγγραφέας της έγραφε έχοντας κατά νου τον γνωστό ιατρό των ελληνορωµαϊ-

κών χρόνων. 

1. Ο ιστορικός Θεσσαλός 

Η επιστολή του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως δύναται να ενταχθεί στην ευρύτερη οι-

κογένεια της αφηγηµατικής µυθοπλαστικής επιστολογραφίας, της δραµατουργικής αφήγη-

σης µιας φαντασιακής ιστορίας που απευθύνεται σε κάποιον παραλήπτη.10 Οι επιστολές 

                                                           
7  Η περιοχή της Θεσσαλίας συνδέθηκε ιδιαίτερα µε τις µάγισσες και όχι µε τους µάγους. Οι µάγισσες της 

Θεσσαλίας φηµίζονταν για την ικανότητά τους να κατεβάζουν στη Γη τη Σελήνη, να καθοδηγούν πνεύµα-
τα νεκρών και να τελούν νεκροµαντικές πρακτικές. Βλ. Αριστοφάνης, Νεφέλαι 749-52· Πλάτωνας, 
Γοργίας 513a· Πλίνιος, HN 30.6-7· Στάτιος, Thebaïs 2.21-2, 4.504-5· Βαλ. Φλάκκος, Argonautica 1.730-
51, πρβ. 1.780: Thessalis in seros Ditis servaverat usus· Μαρτιάλης, Epigrammata 9.29.9. Από τη Θεσ-
σαλία καταγόταν η µάγισσα Εριχθώ του Λουκανού (De bello civili sive Pharsalia 6.507-830, πρβ. 6.434-
506) και η Μερόη του Απουλήιου, Metamorphoses 1.7-15. Στο µυθιστόρηµα του Απουλήιου (ό.π., 2.1) ο 
Λούκιος γνωρίζει τα µυστικά της µαγείας στη Θεσσαλία, την οποία χαρακτηρίζει ως το λίκνο της µαγικής 
τέχνης (Thessaliae loca tenere, quo artis magicae nativa contamina totius orbis consono ore celebrentur). 
Η εικόνα αυτή της Θεσσαλίας διατηρήθηκε και στους βυζαντινούς χρόνους. Ο βυζαντινός σχολιαστής 
στην Ἄλκηστιν (1128) του Ευριπίδη ερµηνεύει τη λέξη ψυχαγωγὸς ως γόης, ένας όρος που χρησιµοποιεί-
ται, σύµφωνα µε την άποψή του, στη Θεσσαλία. Βλ. σχετικά O. Phillips, ‘The witches’ Thessaly’ στο P. 
Mirecki- M. Meyer (επιµ.), Magic and Ritual in the Ancient World, ό.π., σελ. 378-86, και επίσης S. Fran-
goulidis, Witches, Isis and Narrative, ό.π. 

8  PGM 4.2140. Ο Πίτυς, όµως, γνωστός και ως Βίτυς, είναι Αιγύπτιος ιερέας και όχι µάγος από τη Θεσσα-
λία. Βλ. Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 8.5.267-8, 10.7.293· Ζώσιµος, Περὶ ὀργάνων καὶ καµί-
νων γνήσια ὑποµνήµατα: περὶ τοῦ ω στοιχείου 5, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens 
alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 2 (µέρος 3), σελ. 230. Βλ. και G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 275-
81· D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, ό.π., σελ. 211· Ch. A. Faraone, ‘Necromancy goes under-
ground: The disguise of skull-and corpse-divination in the Paris magical papyri (PGM IV 1928-2144)’ στο 
S. I. Johnston- P. T. Struck (επιµ.), Mantikê, ό.π., σελ. 264. Ο F. Graf (Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρ-
χαιότητα, ό.π., σελ. 235) συνδέει τον Πίτυ µε τον Βίτυ και τον ιατροµάγο Βίθο από το ∆υρράχιο, ο οποίος 
αναφέρεται από τον Πλίνιο, HN 28.82. Πιθανολογεί ότι η σύνδεσή του µε τη Θεσσαλία αντανακλά την 
ιστορική πραγµατικότητα για τη συνεργασία των Μάγων της Περσίας µε την περιοχή της Θεσσαλίας κατά 
την περσική εισβολή στον ελληνικό χώρο τον πέµπτο αιώνα π.Χ. Αντίθετα, για τον G. Fowden (Ο Αιγύ-
πτιος Ερµής, ό.π., σελ. 276, υποσ. 34) δεν υπάρχει λόγος να ταυτιστεί ο Βίτυς µε τον Βίθο. Σε κάθε περί-
πτωση, η επιλογή του επιθέτου Θεσσαλός για έναν Αιγύπτιο ιερέα και µάγο δεν αποτελεί τίποτε άλλο πα-
ρά ένδειξη του συγκρητιστικού υποβάθρου των µαγικών παπύρων, που χρησιµοποιούν τις αντιλήψεις του 
ελληνικού κόσµου για τη Θεσσαλία ως ένα λίκνο της µαγείας. 

9  Πλαύτος, Amphitruo 1043. 
10  Για το γραµµατειακό αυτό είδος βλ. P. A. Rosenmeyer, ‘The epistolary novel’, ό.π., σελ. 146-65· της 

ίδιας, Ancient Epistolary Fictions, ό.π., σελ. 133-252. Ο Λουκιανός συνέθεσε Τὰ πρὸς Κρόνον, µια αλλη-
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του είδους αυτού περιπλέκουν την αφηγηµατική δράση γύρω από πρόσωπα γνωστά στο 

κοινό, προαπαιτούµενο εάν ο συγγραφέας επιθυµεί την εγκυρότητα κάθε δηµιουργίας του. 

Η εικόνα των ηρώων έχει ιστορικό περίβληµα, συντίθεται, όµως, από µια κατασκευή του 

εαυτού και του βίου τους και όχι από µια απλή αντανάκλαση της ιστορίας, ενώ διαµορφώ-

νεται κάτω από τα ενδιαφέροντα του κοινού στο οποίο το έργο απευθύνεται και από τους 

προσωπικούς στόχους του συγγραφέα.11 Ακολουθώντας ένα τέτοιο πρότυπο, ο εαυτός του 

ήρωα της επιστολής αποτελεί µια µυθοπλαστική κατασκευή δοµηµένη πάνω στην ιστορική 

εικόνα του ιατρού Θεσσαλού του Τραλλιανού, έχοντας στόχο την πρόσδοση ενός συγγρα-

φικού κύρους που προέρχεται από την ‘εκµετάλλευση’ της φήµης του προσώπου αυτού. 

Την ίδια στιγµή, η συγγραφική ελευθερία, την οποία εγγυώνται οι αρχές της µυθοπλασίας, 

δηµιουργεί ένα χάσµα ανάµεσα σε αυτά που ήδη γνωρίζει το κοινό για τον ιστορικό Θεσ-

σαλό και στις καινοτοµίες της πλοκής, ένα χάσµα συχνά, όπως θα δούµε, αγεφύρωτο.12 

Ο Θεσσαλός καταγόταν από τις Τράλλεις της Λυδίας, µια πόλη της Μικράς Ασίας, και 

ήταν υιός ενός υφασµατοποιού,13 του οποίου το επάγγελµα ακολούθησε για κάποιο χρονι-

κό διάστηµα, ενώ στη συνέχεια µετέβη στη Ρώµη, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Νέρωνας, 

και έγινε ιατρός της σχολής των µεθοδικών.14 Η µεθοδική ιατρική αναπτύχθηκε αρχικά από 

Έλληνες ιατρούς εγκατεστηµένους στη Ρώµη και υπήρξε η κυρίαρχη ιατρική θεωρία του 

ρωµαϊκού κόσµου τουλάχιστον για τρεις αιώνες. Ο Θεσσαλός θεωρείται ο βασικός ανα-

µορφωτής της σχολής αυτής και τοποθετείται χρονολογικά µετά τον θεωρητικό πρόδροµο 

του ιατρικού αυτού κινήµατος, τον Ασκληπιάδη (έδρασε τις δεκαετίες του 70, 60 και ίσως 

και του 50 π.Χ.), ύστερα από τον επίσηµο ιδρυτή της σχολής, τον Θεµίσωνα (1ος αι. π.Χ.), 

                                                                                                                                                                                 

λογραφία του Λουκιανού µε τον ολύµπιο θεό Κρόνο, ενώ στο διήγηµα Ἀληθῶν διηγηµάτων (2.35) παρει-
σφρέει µια επιστολή του Οδυσσέα προς την Καλυψώ. Από αρκετές µυθοπλαστικές επιστολές αντλεί και 
το µυθιστόρηµα του Ψευδο-Καλλισθένη, Βίος Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος, όπως επιστολές του Αλέξαν-
δρου µε τον ∆αρείο τον Γ΄ και επιστολές του Αλέξανδρου προς τη µητέρα του, Ολυµπιάδα, και τον δά-
σκαλό του, Αριστοτέλη, στις οποίες περιγράφει τις θαυµαστές του περιπέτειες. Βλ. T. Hägg, Το Αρχαίο 
Μυθιστόρηµα, ό.π., σελ. 160-1. 

11  P. A. Rosenmeyer, ‘The epistolary novel’, ό.π., σελ. 147, 163· της ίδιας, Ancient Epistolary Fictions, ό.π., 
σελ. 196-200. 

12  Πρβ. P. A. Rosenmeyer, ‘The epistolary novel’, ό.π., σελ. 160-2· της ίδιας, Ancient Epistolary Fictions, 
ό.π., σελ. 204-9. 

13  Ο Γαληνός (Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.2, 1.3, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 10, 11, 19, Περὶ κρί-
σεων 2.3, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 9, σελ. 657), όπως θα δούµε πιο κάτω, κατακρίνει µε σφοδρότητα 
τον Θεσσαλό και τους µεθοδικούς, χρησιµοποιώντας ειρωνικά και υποτιµητικά το επάγγελµα του πατέρα 
του (ἐριουργός). 

14  Για τον Θεσσαλό τον Τραλλιανό και τη σχολή των µεθοδικών βλ. F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 
99-102· H. Diller, ‘Thessalos’, ό.π., στ. 168-80· V. Nutton, ‘Thessalus of Tralles’, ό.π., στ. 578-9. Βλ. ε-
πίσης L. Edelstein, ‘The Methodists’ στο O. Temkin- C. L. Temkin (επιµ.), Ancient Medicine: Selected 
Papers of Ludwig Edelstein (Baltimore, 1967), σελ. 173-91· V. Nutton, Ancient Medicine, ό.π., σελ. 187-
201. Τα αποσπάσµατα για τον Θεσσαλό έχουν συγκεντρωθεί και µεταφραστεί από την M. Tecusan, The 
Fragments of the Methodists. Τόµ. 1: Methodism outside Soranus (SAM 24.1) (Leiden- Boston, 2004).  
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και πριν από τους διαδόχους του, Μνασέα, ∆ιονύσιο και Σωρανό (τέλη 1ου ‒ αρχές 2ου αι. 

µ.Χ.).15  

Οι διάφοροι εκπρόσωποι της µεθοδικής ιατρικής, αν και δεν εκφράζουν µια ενιαία ια-

τρική θεωρία, καθώς ακολουθούν διαφορετική πορεία µεταξύ τους, χαρακτηρίζονται από 

κάποιες κοινές θεωρητικές αρχές. Ενώ οι ιπποκρατικοί ιατροί ενδιαφέρονται για τις αιτίες 

των συµπτωµάτων µιας ασθένειας και οι εµπειρικοί µόνο για την εµπειρία και την παρατή-

ρηση των ασθενειών και των αιτιών τους, για τους µεθοδικούς δεν κρίνεται απαραίτητη η 

συνεχής παρατήρηση, η λογική αναγωγή, ούτε και η ανατοµική έρευνα, διότι δεν ενδιαφέ-

ρονται για την ανατοµία, τη φυσιολογία και τη θεωρία των χυµών του σώµατος (η ανισορ-

ροπία των οποίων πιστευόταν ότι επιφέρει την ασθένεια). Οι θιασώτες της σχολής αυτής 

ταξινοµούν τις ασθένειες σε κατηγορίες µε γνώµονα τις σωµατικές καταστάσεις και στη 

συνέχεια εφαρµόζουν κανόνες θεραπείας που αντιστοιχούν σε κάθε κατηγορία, έτσι ώστε η 

εξέταση του ασθενή να είναι αρκετή για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Οι ασθέ-

νειες είναι αποτέλεσµα της συστολής (στεγνόν/ status strictus) ή της διαστολής (ῥοῶδες/ 

status laxus) των πόρων, µε την ενδιάµεση κατάσταση, κατά την οποία άλλοι πόροι είναι 

συσταλµένοι και άλλοι χαλαροί, να ονοµάζεται ἐπιπλεγµένον (status mixtus). Μια βασική 

καινοτοµία της σχολής, ένα επινόηµα του ίδιου του Θεσσαλού, είναι η µετασύγκρισις: η 

συνεχής τροποποίηση των πόρων του σώµατος, είτε στην κατάσταση ασθένειας είτε κατά 

την ανάρρωση, και η ανάλογη χρήση θεραπευτικών µεθόδων.16 Η επιθυµία για αποσύνδε-

ση από την παλαιά ιπποκρατική ιατρική και για τη δηµιουργία ενός νέου ιατρικού κινήµα-

τος, µε την απαξίωση παλαιότερων αυθεντιών, τη διαµόρφωση νέων θεωριών και µεθόδων 

και τον ανταγωνισµό, µε στόχο το κύρος και το κέρδος, είναι οι αρχές που καθόρισαν την 

ονοµασία της σχολής ως νέαν ή νεωτέραν αἵρεσιν.17  

Οι βασικές αυτές κατευθυντήριες γραµµές της σχολής αντανακλώνται σε µια αναφορά 

του Πλίνιου του Πρεσβύτερου για τον Θεσσαλό τον Τραλλιανό: 
                                                           
15  Ψευδο-Γαληνός, Εἰσαγωγὴ ἢ ἰατρὸς 4, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 14, σελ. 684. Βλ. επίσης Σωρανός, Περὶ 

γυναικείων παθῶν 3.2.1· Γαληνός, Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.7, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 52-
3· του ίδιου, Πρὸς τὰ ἀντειρηµένα τοῖς Ἱπποκράτους Ἀφορισµοῖς ὑπὸ Ἰουλιανοῦ 3, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., 
τόµ. 18a, σελ. 256. Ο Σωρανός υπήρξε ο πιο γνωστός θιασώτης της σχολής των µεθοδικών. Για τη µεθο-
δική ιατρική στο έργο του Σωρανού βλ. G. E. R. Lloyd, Science, Folklore and Ideology: Studies in the 
Life Sciences in Ancient Greece (Cambridge- New York, 1983), σελ. 182-200. 

16  Για τις θεωρίες αυτές του Θεσσαλού και των µεθοδικών βλ. Γαληνός, Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 4.4-5, 
έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 250-86· του ίδιου, Περὶ κράσεως καὶ δυνάµεως τῶν ἁπλῶν φαρµάκων 
5.24-5, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 11, σελ. 780-3· του ίδιου, Πρὸς τὰ ἀντειρηµένα τοῖς Ἱπποκράτους 
Ἀφορισµοῖς ὑπὸ Ἰουλιανοῦ, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 18a, σελ. 246-99· Κ. Αυρηλιανός, Tardae pas-
siones 1.1.32-3, 2.9.121-5· του ίδιου, Celeres passiones 2.9.44-52, 2.37.197-8, 2.38.218-24, 2.40.232-4. 
Βλ. και M. Tecusan, The Fragments of the Methodists, ό.π., σελ 88. 

17  Γαληνός, Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.2, 1.8, 3.2, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 8, 67, 172. Θα πρέ-
πει να επισηµανθεί ότι η λέξη αἵρεσις δεν χρησιµοποιείται µε τη χριστιανική έννοια της παραχάραξης του 
‘ορθού’ δόγµατος, αλλά µε τη σηµασία µιας νέας σχολής. 
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Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Νέρωνα η ίδια γενιά ανδρών µεταπήδησε στον Θεσ-

σαλό: αυτός ανέλαβε να καταργήσει κάθε ένα δόγµα και σαν κάτω από µια κατάσταση 

µανίας αγόρευσε εναντίον των ιατρών όλων των εποχών ‒µε πόσο καλή σύνεση και 

πνεύµα µπορεί κάποιος επαρκώς να καταλάβει, περισσότερο από όλα, από ένα µόνο περι-

στατικό· όταν στον τάφο του, ο οποίος βρίσκεται στην Αππία οδό, επέγραψε τον τίτλο ια-

τρονίκης.18 

Ο Πλίνιος συνεχίζει γράφοντας ότι κανείς ηθοποιός ή οδηγός αγωνιστικού τεθρίππου, πρό-

σωπα µε τη µεγαλύτερη δηµοτικότητα στους ελληνορωµαϊκούς χρόνους, δεν είχε τόσο µε-

γάλο πλήθος να το ακολουθεί, όπως αυτό που είχε ο Θεσσαλός όταν έβγαινε δηµόσια.19 

Την ίδια εικόνα ενός Θεσσαλού που διακρίνεται για τη δηµοτικότητά του, την απαξίωση 

των προγενέστερων ιατρών και την επιθυµία του για διάκριση συναντούµε και στο Περὶ 

θεραπευτικῆς µεθόδου του Γαληνού, από το οποίο, παρά τον έντονο πολεµικό του χαρα-

κτήρα, µπορούµε, µε µια ψύχραιµη ανάγνωση, να αποµονώσουµε όλα εκείνα τα στοιχεία 

που ανασυνθέτουν την εικόνα του ιστορικού Θεσσαλού.20 Ο Θεσσαλός παρουσιάζεται ως 

ένας αρκετά δηµοφιλής ιατρός που διακρίνεται για την παραθεώρηση της γνώσης ως γνώ-

σης, τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα και τη φιλοδοξία του. Κολακεύει τους πλούσιους 

της Ρώµης και συγκεντρώνει γύρω του έναν µεγάλο αριθµό µαθητών, χαρακτηριστικό 

στοιχείο, άλλωστε, των µεθοδικών.21 Ισχυρίζεται ότι µπορεί να διδάξει στον οποιονδήποτε 

µέσα σε διάστηµα έξι µηνών την ιατρική τέχνη, πρεσβεύοντας ότι για να γίνει κανείς ια-

τρός δεν είναι απαραίτητη η γνώση άλλων τεχνών, όπως της γεωµετρίας, της αστρονοµίας, 

της διαλεκτικής ή της µουσικής, ούτε θεωρείται απαραίτητη η εµπειρία.22 Η θέση αυτή συ-

                                                           
18  Πλίνιος, HN 29.9: eadem aetas Neronis principatu ad Thessalum transilivit delentem cuncta placita et ra-

bie quadam in omnis aevi medicos perorantem, quali prudentia ingenioque aestimari vel uno argumento 
abunde potest, cum monumento suo, quod est Appia via, iatronicen se inscripserit. 

19  Ό.π., 29.9: nullius histrionum equorumque trigarii comitatior egressus in publico erat. 
20  Ο Γαληνός χρησιµοποιεί σκληρή γλώσσα για τους µεθοδικούς και τον Θεσσαλό. Για παράδειγµα, χαρα-

κτηρίζει ειρωνικά τους υποστηρικτές του Θεσσαλού ως Θεσσαλείους ὄνους (Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 
5.10, 13.15, 1.4, 3.2, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 353, 915, 30, 169, Πρὸς τὰ ἀντειρηµένα τοῖς 
Ἱπποκράτους Ἀφορισµοῖς ὑπὸ Ἰουλιανοῦ 6, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 18a, σελ. 274), ενώ σε άλλα σηµεία 
του έργου του τον ονοµάζει αρχηγό της µωρότητας (ἐµπληξίας). Βλ. Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.7, έκδ. 
C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 51, Πρὸς τὰ ἀντειρηµένα τοῖς Ἱπποκράτους Ἀφορισµοῖς ὑπὸ Ἰουλιανοῦ 1, 
έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 18a, σελ. 249. 

21  Γαληνός, Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.1, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 5: ἐκολάκευε τοὺς ἐπὶ τῆς 
Ῥώµης πλουσίους […] ἑτοίµως ἐλάµβανε µαθητὰς παµπόλλους· του ίδιου, Περὶ τοῦ προγινώσκειν πρὸς 
Ἐπιγένην βιβλίον 1, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 14, σελ. 600: ἐλαχίστῳ τε χρόνῳ τὰς τέχνας ἐπαγγελλόµενοι 
διδάσκειν ἀθροίζουσι πλῆθος µαθητῶν, ἐξ ὧν καὶ αὐτοὶ προσλαµβάνουσι τὸ δύνασθαι κατὰ τὰς πόλεις, ἐν 
αἷς διατρίβουσιν. 

22  Γαληνός, Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.1, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 4-5: ὁ Θεσσαλὸς […] καὶ τῷ 
µησὶν ἓξ ἐπαγγείλασθαι διδάξειν τὴν τέχνην […] εἰ γὰρ οὔτε γεωµετρίας οὔτε ἀστρονοµίας οὔτε διαλεκτικῆς 
οὔτε µουσικῆς οὔτε ἄλλου τινὸς µαθήµατος τῶν καλῶν οἱ µέλλοντες ἰατροὶ γενήσεσθαι δέονται, καθάπερ ὁ 
γενναιότατος ἐπηγγείλατο Θεσσαλὸς, ἀλλ’ οὐδὲ µακρᾶς ἐµπειρίας χρῄζουσι καὶ συνηθείας τῶν ἔργων τῆς τέ-
χνης, ἕτοιµον ἤδη προσιέναι παντὶ γενησοµένῳ ῥᾳδίως ἰατρῷ. 
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νεπάγεται την απαξίωση παλαιότερων αυθεντιών και διαµορφώνεται µέσα σε ένα αγωνι-

στικό πλαίσιο που εκφράζεται µε τους όρους της νίκης σε έναν αγώνα.23 Η αγωνιστική ο-

ρολογία που χρησιµοποιείται για τον Θεσσαλό βρίσκεται σε απόλυτη σύµπλευση µε τον 

ανταγωνισµό των ιατρών στους αυτοκρατορικούς χρόνους, σε µια εποχή κατά την οποία η 

                                                           
23  Ό.π., 1.2, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 7: ὁ Θεσσαλὸς ἐκεῖνος Ἱπποκράτει τε καὶ τοῖς ἄλλοις 

Ἀσκληπιάδαις ἐπιτιµᾷ, καὶ κοινὸν τῆς οἰκουµένης θέατρον ἐν ταῖς ἑαυτοῦ βίβλοις πληρῶν, ἐπ’ ἐκείνου κρί-
νεται καὶ νικᾷ καὶ στεφανοῦται κατὰ τῶν παλαιῶν ἁπάντων, ἀνακηρυττόµενος αὐτὸς ὑφ’ ἑαυτοῦ· ό.π., έκδ. 
C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 8-9: µὴ τοὺς ὁµοτέχνους τῷ πατρί σου κριτὰς καθίσῃς ἰατρῶν, τολµηρότατε 
Θεσσαλέ· νικήσεις γὰρ ἐπ’ αὐτοῖς καὶ καθ’ Ἱπποκράτους λέγων καὶ κατὰ ∆ιοκλέους καὶ κατὰ Πραξαγόρου 
καὶ κατὰ πάντων τῶν ἄλλων παλαιῶν, ἀλλ’ ἄνδρας παλαιοὺς, διαλεκτικοὺς, ἐπιστηµονικούς· ό.π., έκδ. C. 
G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 11-2: τοῦτο γάρτοι τὸ θαυµαστόν ἐστι τόλµηµα τοῦ σοφωτάτου Θεσσαλοῦ, 
νικῆσαι µὲν ἅπαντας ἰατροὺς, αὐτὸν ἀγωνιστὴν, αὐτὸν ἀγωνοθέτην, αὐτὸν κριτὴν γενόµενον· ἐφεξῆς δὲ καὶ 
τοὺς ἄλλους Ἕλληνας εἰς ἀγῶνα προσκαλέσασθαι, ῥήτορας, γεωµέτρας, γραµµατικοὺς, ἀστρονόµους, φιλο-
σόφους, εἶτ’ ἐν αὐτοῖς καταστάντα, καὶ τῇ τῶν ἐριουργῶν ἑρµηνείᾳ χρησάµενον, ἀξιοῦν ἁπάντων εἶναι 
πρῶτον· ἰατρικὴν µὲν γὰρ ἁπασῶν τῶν τεχνῶν πρωτεύειν, ἑαυτὸν δὲ τοὺς ἰατροὺς ἅπαντας νενικηκέναι. 
τοῦτο µόνον ἐκ τύχης ἀληθῶς συνελογίσατο Θεσσαλός· εἰ γὰρ ἰατρικὴ µὲν ἁπασῶν ἐστι τῶν τεχνῶν ἀρίστη, 
πρῶτος δ’ ἐν αὐτῇ Θεσσαλὸς, εἴη ἂν οὕτω γε πάντων ἀνθρώπων πρῶτος καὶ Σωκράτους δηλονότι καὶ Λυ-
κούργου καὶ τῶν ἄλλων, οὓς ὁ Πύθιος ἐπῄνεσεν ἢ ὡς ἀγαθοὺς, ἢ ὡς σοφοὺς, ἢ ὡς Μουσῶν θεράποντας, ἢ 
ὡς ∆ιὸς ὑπηρέτας, ἢ ὡς ἄλλο τι θεοφιλὲς ἔχοντας. ἄγε δὴ λοιπὸν ὕµνους ᾀδόντων ἅπαντες Θεσσαλοῦ, καὶ 
γραφόντων ἐπινίκια µέλη, καὶ κοινὸν τῆς οἰκουµένης τὸ θέατρον γενέσθω, καὶ παρελθὼν ᾀδέτω τις ὡς παρὰ 
τοῖς ἱστοῖς τραφεὶς ἐνίκησε µὲν ∆ηµοσθένην καὶ Λυσίαν καὶ τοὺς ἄλλους ῥήτορας, ἐνίκησε δὲ Πλάτωνα καὶ 
Σωκράτην καὶ τοὺς ἄλλους φιλοσόφους, ἐνίκησε δὲ καὶ Λυκοῦργον καὶ Σόλωνα καὶ τοὺς ἄλλους νοµοθέτας, 
ἐστεφάνωται δὲ κοινῇ κατὰ πάντων ἀνθρώπων, ῥητόρων, φιλοσόφων, νοµοθετῶν. εἰ γὰρ δὴ γεωµετρῶν ἔτι 
καὶ γραµµατικῶν καὶ µουσικῶν ὀνοµαστὶ µνηµονεύοιµι µετὰ τὰς τηλικαύτας νίκας, ὑβρίζειν δόξω τὸν 
ἄνθρωπον· ὅπου γὰρ Λυκοῦργος καὶ Σόλων καὶ Πλάτων καὶ Σωκράτης καὶ Πυθαγόρας ἐνικήθησαν, ἦπου 
ἄρα καλὸν ἔτι µνηµονεύειν Ἱππάρχου καὶ Ἀρχιµήδους καὶ Ἀριστοξένου καὶ Ἀριστάρχου καί τινων ἑτέρων 
τοιούτων οὐδενὸς ἀξίων, ὡς ἂν εἴποι Θεσσαλός; ἀλλὰ τίς ἡµῖν οὕτω µεγαλόφωνος ποιητὴς ὃς ᾄσεται ταῦτα; 
τίνος Ὁµήρου νῦν εὐπορήσοµεν ἐν ἑξαµέτρῳ τόνῳ τὴν Θεσσάλειον ὑµνήσοντος νίκην;· ό.π., έκδ. C. G. 
Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 13: ὄνειρον Ὀρέστειον διηγῇ Θεσσαλέ. οἷον τοῦτο τὸ θέατρον, ἐν ᾧ νικᾷς 
Ἱπποκράτην; τίνες οἱ κριταὶ καθεδοῦνται; τίνες οἱ ἀγωνοθετοῦντες;· ό.π., έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, 
σελ. 17: ἆρ’ οὖν ἐνίκησεν ἂν ἐν τούτοις τοῖς φιλοσόφοις ὁ Θεσσαλὸς ἀγωνιζόµενος ὑπὲρ τῶν πρωτείων, οἳ 
τῆς ἑαυτῶν ἁπάσης φυσιολογίας Ἱπποκράτην προὐστήσαντο;· ό.π., έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 18: 
ἀλλ’ ἐὰν τοὺς περὶ Πλάτωνα καὶ Ἀριστοτέλη καὶ Χρύσιππον ὡς ἀγυµνάστους ἐν τῇδε παρέλθωµεν, οὐχ 
εὑρήσοµεν ἑτέρους. εἰ τοίνυν οὔτε τοὺς ἀπὸ τῶν ἄλλων τεχνῶν ὑποµένει δικαστὰς ὁ Θεσσαλὸς οὔθ’ οἱ δια-
λεκτικώτατοι τῶν φιλοσόφων οἴσουσιν αὐτῷ τὴν ψῆφον, ὑπὸ τίνων ἔτι κριθήσεται νικᾷν;· ό.π., 1.3, έκδ. C. 
G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 19-20: καὶ εἴπερ ἔγραψε Θεσσαλὸς ὡς ἐν µαγείροις καὶ βαφεῦσι καὶ ἐριουργοῖς 
καὶ σκυτοτόµοις καὶ ὑφάνταις τε καὶ κναφεῦσιν ἀγωνιζόµενος, ἀποίσεται τὴν νίκην καὶ καθ’ Ἱπποκράτους 
καὶ οὐδεὶς ἂν ἡµῶν ἀντεῖπεν· ἐπεὶ δὲ πάντας ἀνθρώπους καθίζει δικαστὰς, ἐκ τῶν πάντων δ’ ἐστὶ δήπου καὶ 
Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης καὶ Θεόφραστος καὶ Χρύσιππος, οὐκ ἂν ἔτι πάσας µόνος ἀποστρέφοιτο τὰς ψή-
φους, ἀλλ’ ἴσως ἐνέσται δίκην ἐφέσιµον ἀγωνίσασθαί τινι. κᾂν γὰρ Ἱπποκράτης καταφρονήσῃ, µικρότερον 
ἑαυτοῦ νοµίσας ἀγωνίσασθαι πρὸς Θεσσαλὸν, ἀλλ’ ἴσως Ἐρασίστρατος οὐ καταφρονήσει, καὶ πολύ γε 
µᾶλλον Ἡρόφιλος, καὶ τούτων ἔτι µᾶλλον Ἀσκληπιάδης ἄλλοι τε πολλοὶ τῶν νεωτέρων ἰατρῶν ἔχοντές τι 
φύσει φιλόνεικον οὐ καταφρονήσουσι τῆς ὕβρεως, ἣν εἰς ἅπαντας ἅµα τοὺς Ἕλληνας ὑβρίζει Θεσσαλός· 
ό.π., έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 22: ὁ δ’ ἐκ τῆς γυναικωνίτιδος ἐκπηδήσας Θεσσαλὸς ἐπιτιµᾷ τηλι-
κούτοις ἀνδράσιν, οὐ γένος ἔχων εἰπεῖν, οὐκ ἀνατροφὴν, οὐ παιδείαν οἵαν ἐκείνων ἕκαστος, ὁ µὲν 
Ἀριστοτέλους, ὁ δὲ Πλάτωνος, ὁ δὲ Θεοφράστου γενόµενος ὁµιλητὴς, ἤ τινος ἄλλου τῶν ἐν τῇ λογικῇ θεωρίᾳ 
γεγυµνασµένων ἀνδρῶν· ό.π., 1.4, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 35: φαινοµένας γοῦν εἰπὼν εἶναι τὰς 
κοινότητας ὁ σοφώτατος Θεσσαλὸς, ὀλίγον ὕστερον οὐ µόνον οὐδένα τῶν ἔµπροσθεν ἰατρῶν ἰδεῖν αὐτάς 
φησιν, ἀλλ’ οὐδὲ τὸν πρῶτον γεννήσαντα Θεµίσωνα· ό.π., 1.8, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 67: 
οἶµαι, τρόπον ἐχρῆν ποιῆσαι τὸν Θεσσαλὸν ἐπὶ τοσούτοις τε καὶ τηλικούτοις ἀνδράσι καθ’ ὧν ἑαυτὸν 
ἀνεκήρυττε, µέλλοντα νεωτέραν αἵρεσιν συνίστασθαι· νυνὶ δ’ οὔτε αὐτὸς οὐδὲν εἶπε σαφὲς οὔτέ τις τῶν ἀπ’ 
αὐτοῦ· ό.π., 4.4, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 272: ὁ δὲ καὶ τούτου καὶ τῶν ἄλλων ἰατρῶν ἁπάντων 
καταφρονήσας Θεσσαλός.  
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αδυναµία της ιατρικής να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ανθρώπινου σώµατος καλύπτεται 

πίσω από τη ρητορική πειθώ µιας αναπόδεικτης ιατρικής αυθεντίας.24  

∆υστυχώς, κανένα έργο του Θεσσαλού δεν διασώθηκε µέχρι τις µέρες µας. Από ανα-

φορές του Γαληνού και του Καίλιου Αυρηλιανού (5ος αι. µ.Χ.) µαθαίνουµε ότι ο ιατρός εί-

χε ασχοληθεί µε τη χειρουργία, τη διατροφή, τα φάρµακα, µε τις θεωρητικές αρχές της 

σχολής του, ενώ είχε γράψει και ένα κριτικό υπόµνηµα για τους Ἀφορισµοὺς του Ιπποκρά-

τη.25 Από τον Γαληνό πληροφορούµαστε και για την ύπαρξη µιας επιστολής του Θεσσαλού 

προς τον αυτοκράτορα Νέρωνα: 

[…] στην επιστολή προς τον Νέρωνα, η οποία αρχίζει απερίφραστα µε τα ακόλουθα λόγια 

‘έχω παραδώσει µια νέα αίρεση και τη µοναδική που είναι αληθινή, καθώς όλοι οι ιατροί 

του παρελθόντος απέτυχαν να αφήσουν πίσω τους οτιδήποτε χρήσιµο για τη διατήρηση 

της υγείας και για την αποµάκρυνση των ασθενειών’. Και καθώς συνεχίζει η επιστολή, 

αυτός λέει ότι ο Ιπποκράτης έχει αφήσει πίσω του επιβλαβή διδασκαλία.26 

                                                           
24  T. S. Barton, Power and Knowledge, ό.π., σελ. 138-43. Για τον ανταγωνισµό στην ιατρική και τη ρητορι-

κή της πειθούς βλ. G. E. R. Lloyd, Magic, Reason and Experience: Studies in the Origin and Development 
of Greek Science (Cambridge- New York, 1979), σελ. 88-98, ιδιαίτ. σελ. 96-8, και σελ. 45, 57, 250, 254-5, 
264· του ίδιου, Science, Folklore and Ideology, ό.π., σελ. 69, 79, 81, 118-9, 131-2, 166-7, 208-9, 213· S. 
P. Mattern, ‘Physicians and the Roman imperial aristocracy: The patronage of therapeutics’, BHM 73.1 
(1999), 1-18, ιδιαίτ. 9-18· T. S. Barton, Power and Knowledge, ό.π., σελ. 13-4, 133-68, ιδιαίτ. σελ. 147-9· 
V. Nutton, Ancient Medicine, ό.π., σελ. 211-2.  

25  Για το βιβλίο Περὶ χειρουργίας βλ. Γαληνός, Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 4.4, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 
10, σελ. 250· Κ. Αυρηλιανός, Tardae passiones 2.12.146. Για το πρώτο βιβλίο του Θεσσαλού σχετικό µε 
τη διαιτητική βλ. Κ. Αυρηλιανός, Celeres passiones 1.1.28, 3.17.172. Για το δεύτερο βιβλίο διαιτητικής 
βλ. Κ. Αυρηλιανός, Tardae passiones 1 [πρόλογος] 3, 2.1.60, 2.7.112, 2.12.146, 2.13.184, 3.2.14, 3.4.67, 
3.6.80, 3.8.122, 3.8.155, 5.2.51. Ο Κ. Αυρηλιανός (Celeres passiones 3.17.172) αναφέρει και το βιβλίο 
του Θεσσαλού Comparatio, που ίσως ταυτίζεται µε ένα άλλο βιβλίο του µε τον τίτλο Συγκριτικά (βλ. κα-
τωτέρω). Ο Θεσσαλός, σύµφωνα µε τον Γαληνό, έγραψε το Περὶ τῶν κοινοτήτων και το Συγκριτικά (Περὶ 
θεραπευτικῆς µεθόδου 1.2, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 7), το Περὶ φαρµάκων (ό.π., 4.4, έκδ. C. G. 
Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 256), το Περὶ µεθόδου (ό.π., 1.9, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 73), τον 
Κανόνα (ό.π., 4.4, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 268, Περὶ κράσεως καὶ δυνάµεως τῶν ἁπλῶν φαρ-
µάκων 5.25, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 11, σελ. 783), καθώς και υπόµνηµα στους Ἀφορισµοὺς του Ιππο-
κράτη (Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.2, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 8, Πρὸς τὰ ἀντειρηµένα τοῖς 
Ἱπποκράτους Ἀφορισµοῖς ὑπὸ Ἰουλιανοῦ 1, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 18a, σελ. 247). O Γαληνός, ως υπο-
στηρικτής της ιπποκρατικής ιατρικής, µιλάει µε έναν αρκετά επικριτικό τρόπο για τα βιβλία αυτά. Βλ. 
Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.2, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 10: ἐν ταῖς ληρώδεσί σου βίβλοις· ό.π., 
1.3, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 20: ἁπάσας αὐτοῦ τὰς βίβλους ἀµαθίας ἐσχάτης µεστάς· Πρὸς τὰ 
ἀντειρηµένα τοῖς Ἱπποκράτους Ἀφορισµοῖς ὑπὸ Ἰουλιανοῦ 6, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 18a, σελ. 273: ἐν 
τοῖς ληρώδεσι βιβλίοις. Για τα βιβλία του Θεσσαλού βλ. επίσης F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 101, 
ιδιαίτ. υποσ. 1· M. Tecusan, The Fragments of the Methodists, ό.π., σελ. 107-8.  

26  Γαληνός, Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.2, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 7-8: καὶ δι’ ὧν ἐπιστέλλει 
Νέρωνι, κατ’ ἀρχὰς µὲν εὐθέως γράφων αὐτοῖς ὀνόµασιν οὕτως· παραδεδωκὼς νέαν αἵρεσιν καὶ ὡς µόνην 
ἀληθῆ διὰ τὸ τοὺς προγενεστέρους πάντας ἰατροὺς µηδὲν παραδοῦναι συµφέρον προς τε ὑγείας συντήρησιν 
καὶ νόσων ἀπαλλαγήν. ἐπὶ προήκοντι δὲ τῷ γράµµατι προϊών φησιν ὡς Ἱπποκράτης µὲν ἐπιβλαβῆ τὴν 
παράδοσιν πεποίηται. 
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Η επιστολή συνοψίζει την προσπάθεια αποσύνδεσης από τις ιατρικές θεωρίες του παρελ-

θόντος και δεν έχει άλλον σκοπό παρά να ενισχύσει την αυτοδυναµία των µεθοδικών: η 

σχολή τους είναι η µόνη αληθινή από όλες τις προγενέστερες ιατρικές προσεγγίσεις, ενώ 

κατακρίνεται η ιπποκρατική ιατρική και η επιβλαβής παράδοση που έχει αφήσει.  

Πίσω από τη δηµιουργία της επιστολής µε παραλήπτη τον Νέρωνα µπορούµε να δια-

κρίνουµε τις δοµές της πατρωνίας, ενός συστήµατος κοινωνικής συναλλαγής ανάµεσα σε 

έναν ευεργετούµενο και έναν ισχυρό, οικονοµικά και κοινωνικά, προστάτη. Η συναλλαγή 

αυτή εκφράζει τις σχέσεις εξουσίας µιας ακραιφνούς ιεραρχικής κοινωνίας, όπου ευεργε-

τούµενος και ευεργέτης αποκοµίζουν αµοιβαία οφέλη: ο πρώτος οικονοµική και κοινωνική 

στήριξη, ενώ ο δεύτερος διατήρηση της κοινωνικής του αξίας και µια ιδιοτελή προσφορά 

πληθώρας υπηρεσιών.27 Κάθε συναλλαγή µε τον άρχοντα του κόσµου, τον Ρωµαίο αυτο-

κράτορα, δεν µπορεί παρά να προσδίδει την ύψιστη ιεραρχική θέση στο κοινωνικό αυτό 

δίκτυο, ένα δίκτυο του οποίου οργανικό τµήµα αποτελούσαν και οι αυτοκρατορικοί ιατροί. 

Στην κορυφή της κοινωνικής πυραµίδας των ιατρών του ελληνορωµαϊκού κόσµου το-

ποθετούνταν οι ιατροί που υπηρετούσαν τον αυτοκράτορα, την αυτοκρατορική αυλή και τη 

Σύγκλητο και ήταν αξιωµατούχοι στην ανώτερη γραφειοκρατική µηχανή της αυτοκρατορί-

ας. Πολλοί ιατροί απέκτησαν χρήµατα, τιµές και αξιώµατα για τις υπηρεσίες τους προς τον 

ηγεµόνα της αυτοκρατορίας, ενώ αρκετοί από αυτούς έγιναν και ευεργέτες της ιδιαίτερης 

πατρίδας τους.28 Ο ιατρός Αντώνιος Μούσας έλαβε τιµές και χρήµατα από τον Αύγουστο, 

διότι µε κρύα λουτρά κατάφερε να τον θεραπεύσει το 23 π.Χ.,29 ενώ υπήρξε και σηµαντι-

κός ευεργέτης στο νησί του, τη Σάµο, όπως αποκαλύπτουν τα αρχαιολογικά δεδοµένα.30 Ο 

Στερτίνιος Ξενοφώντας ο Κώος συνόδευσε, ως προσωπικός ιατρός, τον Κλαύδιο στην εκ-

                                                           
27  Για το φαινόµενο της πατρωνίας στους ρωµαϊκούς χρόνους βλ. R. P. Duncan-Jones, ‘The procurator as 

civic benefactor’, JRS 64 (1974), 79-85· J. Nicols, ‘Pliny and the patronage of communities’, Hermes 
108.3 (1980), 365-85· J. M. May, ‘The rhetoric of advocacy and patron-client identification: Variation on 
a theme’, AJPh 102.3 (1981), 308-15· R. MacMullen, ‘Personal power in the Roman Empire’, AJPh 107.4 
(1986), 512-24, ιδιαίτ. 519-24· H. Moxnes, ‘Patron-client relations and the new community in Luke-Acts’ 
στο J. H. Neyrey (επιµ.), The Social World of Luke-Acts: Models for Interpretation (Peabody MA, 1991), 
σελ. 241-68· C. Damon, ‘Greek parasites and Roman patronage’, HSCPh 97 (1995), 181-95· B. J. Malina, 
The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology (Third edition. Revised and expanded) 
(Louisville KY, 2001), σελ. 81-107· Π. Παχής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 207-42. 

28  Βλ. σχετικά G. W. Bowersock, ‘The prestige of Galen’ στου ίδιου, Greek Sophists in the Roman Empire 
(Oxford, 1969), σελ. 64-6· S. P. Mattern, ‘Physicians and the Roman imperial aristocracy’, ό.π., 2-8· V. 
Nutton, Ancient Medicine, ό.π., σελ. 254-7. 

29  Πλίνιος, HN 29.6· Σουητώνιος, Divus Augustus 81.1· ∆ίωνας Κάσσιος, Ῥωµαϊκαὶ ἱστορίαι 53.30.3. Βλ. 
επίσης Πλίνιος, HN 19.128· Σουητώνιος, Divus Augustus 59. 

30  P. Herrmann, ‘Die Inschriften römischer Zeit aus dem Heraion von Samos’, Mitteilungen des Deutschen 
Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung 75 (1960), αρ. 35 = ISamos 315. Ένας άλλος ιατρός του 
Αυγούστου, ο Μάρκος Αρτώριος, σε επιγραφή από την Αττική και τη Σµύρνη ‒η τελευταία ψευδεπίγρα-
φη‒ αναγνωρίζεται ως ευεργέτης. Βλ. IG II2 4116 = IG III 570 (c. 30 π.Χ.): ὁ δῆµος Μᾶρκον Ἀρτώριον 
εὐεργεσίας καὶ εὐνοίας ἕνεκα· CIG 3285: Μᾶρκον Ἀρτώριον Ἀσκληπιάδην, θεοῦ Καίσαρος Σεβαστοῦ 
ἰατρόν, ἡ βουλὴ κ(αὶ) ὁ δῆµος τῶν Σµυρναίων ἐτίµησαν ἥρωα πολυµαθίας χάριν. 
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στρατεία του στη Βρετανία (43 µ.Χ.), έλαβε τιµητικά αξιώµατα και ευεργέτησε µε δωρεές 

το νησί του.31 Με όµοιο τρόπο και ο Στατίλιος Κρίτωνας µετέβη στη Ρώµη και έγινε ο ια-

τρός του Τραϊανού γύρω στο 100 µ.Χ., λαµβάνοντας και αυτός πολλές τιµές από τον αυτο-

κράτορα και από τους κατοίκους της ιδιαίτερης πατρίδας του, της Ηράκλειας της Καρίας, 

ενώ στην Έφεσο οι ιατροί που θυσίαζαν στον Ασκληπιό και στους αυτοκράτορες ανήγει-

ραν µνηµείο προς τιµήν του το 102/114 µ.Χ.32 Στους ιατρούς αυτούς θα πρέπει να προσθέ-

σουµε και τον Στατίλιο Άτταλο (µέλος της αυτοκρατορικής υπηρεσίας από τη δεκαετία του 

150 µ.Χ.),33 τον σύγχρονό του Γέλλιο Μάξιµο, ο οποίος ευεργέτησε την πόλη του, την Α-

ντιόχεια της Πισιδίας,34 και τον ιατρό Σουλπίκιο Εκαταίο, το όνοµα του οποίου συναντού-

µε σε µια τιµητική επιγραφή της Κνίδου της Καρίας, όπου χαρακτηρίζεται φίλος τοῦ 

Σεβαστοῦ.35 Η άµεση πρόσβαση στον αυτοκράτορα ισοδυναµεί µε πρόσβαση στην εξουσία, 

στον πλούτο, το κύρος και στο σύστηµα της πατρωνίας. 

Η κοινωνική αυτή συνδιαλλαγή αντανακλάται µε τη συγγραφή ενός έργου αφιερωµέ-

νου στον αυτοκράτορα της Ρώµης ή µιας επιστολής µε παραλήπτη το πρόσωπο αυτό, όπως 

ακριβώς συµβαίνει και µε την επιστολή του ιστορικού Θεσσαλού προς τον Νέρωνα. Στο 

πλαίσιο αυτό τοποθετείται και το βιβλίο του ιατρού Μενεκράτη (πρώτο µισό 1ου αι. µ.Χ.), 

το Αὐτοκράτωρ ὁλογράµµατος ἀξιολόγων φαρµάκων, γνωστό και ως Αὐτοκράτωρ 

ὁλογράµµατος, το οποίο πραγµατεύεται τα φάρµακα και αφιερώνεται στον Τιβέριο ή τον 

Κλαύδιο.36 ∆εν µπορούµε να γνωρίζουµε αν µια τέτοια επίδοση στηρίζεται σε µια ιστορική 

πραγµατικότητα ή αν αποτελεί µια συµβολική πράξη νοµιµοποίησης του περιεχοµένου του 

κειµένου. Ίσως θα πρέπει να αποφύγουµε µια τέτοια διάκριση, καθώς η µια θέση δεν συνε-

                                                           
31  IKos EV 22, 25, 43, 46, 68, 70, 83, 85, 95, 97, 112, 117, 119, 124, 143, 172, 205, 219, 221, 241, 245, 286, 

288-9, 296-9, 301-2, 311, 314-8, 321, 327, 337, 341, 344, 347, 365-6· SEG 3.740, 27.521· B. V. Head, A 
Catalogue of the Greek Coins in the British Museum. Τόµ. 18: Caria, Cos, Rhodes &c. (London, 1897), 
σελ. 215 (αρ. 212-5). Αρκετές από τις παραπάνω επιγραφές φανερώνουν ότι ο Ξενοφώντας χρησιµοποίη-
σε την επιρροή του στον Κλαύδιο και πέτυχε την απόκτηση της ρωµαϊκής υπηκοότητας για αρκετούς από 
τους συγγενείς του, ενώ, σύµφωνα µε τον Τάκιτο (Annales 12.61), πέτυχε και φοροαπαλλαγή για τους 
Κώους. Όπως ο Ξενοφώντας, έτσι και ο Καλπούρνιος Ασκληπιάδης, ένας ιατρός από την Προύσα, έλαβε 
από τον Τραϊανό την υπηκοότητα του Ρωµαίου πολίτη όχι µόνο για τον εαυτό του, αλλά και για τους γο-
νείς και τα αδέλφια του, ενώ έγινε αποδεκτός από τους πιο επιφανείς άνδρες (viris clarissimis), εξαιτίας 
της µόρφωσης και του χαρακτήρα του. Βλ. CIL XI 3943 (c. 157 µ.Χ.).  

32  L. Robert- J. Robert, La Carie. Histoire et géographie historique avec le recueil des inscriptions antiques 
II:  Le Plateau de Tabai et ses environs (Paris, 1954), αρ. 49 (= Herakleia Salbake 13), αρ. 75 (= Herakleia 
Salbake 38), αρ. 126 (= Herakleia Salbake 100)· IEphesos 1522. 

33  L. Robert- J. Robert, La Carie, ό.π., αρ. 76-7 = Herakleia Salbake 34, 37· B. V. Head, A Catalogue of the 
Greek Coins in the British Museum, ό.π., σελ. 120 (αρ. 25-6). 

34  SEG 6.563, 554· CIL III 6820 (200/212 µ.Χ.). 
35  IKnidos I 90 (τέλη 1ου αι. µ.Χ.). 
36  Η ονοµασία του βιβλίου οφείλεται στην απόδοση όλων των αριθµητικών ισοδυναµιών του κειµένου όχι 

µε τα γράµµατα του αλφαβήτου (α = 1, β = 2, γ = 3 κ.ο.κ.), όπως ήταν σύνηθες την εποχή, αλλά µε τον 
συλλαβισµό των αριθµών, ώστε να αποφευχθούν πιθανά λάθη. Βλ. Γαληνός, Περὶ ἀντιδότων 1.5, έκδ. C. 
G. Kühn, ό.π., τόµ. 14, σελ. 31-2· του ίδιου, Περὶ συνθέσεως φαρµάκων τῶν κατὰ γένη 7.9, 2.5, έκδ. C. G. 
Kühn, ό.π., τόµ. 13, σελ. 995, 502-3. 
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πάγεται απαραίτητα και την αναίρεση της άλλης. Για την περίπτωση, όµως, της επιστολής 

του Ψευδο-Θεσσαλού προς τον αυτοκράτορα η συµβολική του παραλήπτη είναι εκείνη που 

προσδίδει το νόηµα της επίδοσης, καταδεικνύοντας την επιθυµία για ανέλιξη στο γραφειο-

κρατικό πλέγµα της ιεραρχικής ελληνορωµαϊκής κοινωνίας και δηλώνοντας την πρόσβαση 

του αποστολέα στις δοµές της εξουσίας που του επιτρέπει η δυνατότητα επιλογής ενός τέ-

τοιου παραλήπτη. 

2. Η συνθετική αναδόµηση µιας ταυτότητας: 

Θεσσαλός, ο ιατρός και ο µάγος 

Το ζήτηµα που τίθεται όσον αφορά στο προλογικό σηµείωµα του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ 

χυλώσεως είναι να εξακριβώσουµε την έκταση και τον βαθµό στον οποίο τα παραπάνω 

στοιχεία της ιστορικής παράδοσης για τον Θεσσαλό πέρασαν στην αφηγηµατική δοµή της 

επιστολής. Η επιθυµία για διάκριση του συγγραφέα είναι εµφανής από τις πρώτες κιόλας 

φράσεις του κειµένου:  

Ενώ πολλοί άνθρωποι επιχείρησαν να µεταδώσουν πολλά θαυµαστά πράγµατα στη ζωή 

τους, Σεβαστέ Καίσαρα, κανείς δεν κατάφερε να φέρει σε κάποιο πέρας τα σχέδια αυτά, 

εξαιτίας του σκότους που καλύπτει τη διάνοιά τους από τη µοίρα· µόνο εγώ, από όλους 

τους ανθρώπους που έζησαν από την αιωνιότητα, θεωρώ ότι έχω κάνει κάτι θαυµαστό και 

γνωστό σε λίγους. Επειδή επιχείρησα πράγµατα που υπερβαίνουν τη θνητή φύση, αυτά 

µετά από πολλά βάσανα και κινδύνους έφερα εις πέρας.37    

Η επιβεβαίωση της ιδιαιτερότητας ενός συγγραφικού δηµιουργήµατος από την εναρκτήρια 

κιόλας παράγραφό του εντάσσεται στη ρητορική της αυθεντίας του έργου και ερµηνεύεται 

υπό το πρίσµα του ανταγωνισµού σε σχέση µε άλλους συγγραφείς και κείµενα µε παρα-

πλήσιο περιεχόµενο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στην προκειµένη περίπτωση θα µπο-

ρούσε να αποτελέσει ο συγγραφέας του ευαγγελίου του Λουκά, που ξεκινάει τη συγγραφή 

του µε παρόµοιο τρόπο: 

                                                           
37  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 1-2, CCAG 8.3.134.3-135.5 = H.-V. Friedrich, 

ό.π., σελ. 45.2-9: Πολλῶν ἐπιχειρησάντων ἐν τῷ βίῳ, Σεβαστὲ Καῖσαρ, παραδοῦναι πολλὰ παράδοξα, 
µηδενὸς πρὸς τέλος ἀγαγεῖν τὰς ἐπαγγελίας δυνηθέντος διὰ τὸν <ἀπὸ> τῆς εἱµαρµένης ταῖς διανοίαις αὐτῶν 
ἐπικείµενον ζόφον, µόνος δοκῶ τῶν ἀπ’ αἰῶνος ἀνθρώπων πεποιηκέναι τι παράδοξον <καὶ ὀλίγοις 
γνωστόν>. ἐπιχειρήσας γὰρ πράγµασιν, ἅπερ θνητῆς µέτρα φύσεως ὑπερβαίνει, τούτοις γε µετὰ πολλῶν 
βασάνων καὶ κινδύνων τὸ καθῆκον τέλος ἐπέθηκα. 
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Πολλοί προσπάθησαν να συντάξουν διήγηση για τα γεγονότα, που είναι βεβαιωµένο ότι 

συνέβησαν ανάµεσά µας, όπως µας τα παρέδωσαν εκείνοι που από την αρχή ήταν αυτό-

πτες µάρτυρες και έγιναν κήρυκες αυτού του χαρµόσυνου µηνύµατος. Γι’ αυτό θεώρησα 

κι εγώ καλό, εντιµότατε Θεόφιλε, αφού τα ερεύνησα όλα από την αρχή και µε ακρίβεια, 

να σου τα γράψω µε τη σειρά, για να βεβαιωθείς ότι τα γεγονότα που διδάχθηκες είναι 

αυθεντικά.38 

Στην επιστολή του Θεσσαλού και στον πρόλογο του ευαγγελίου του Λουκά η φραστική 

φόρµα πολλῶν ἐπιχειρησάντων και πολλοὶ ἐπεχείρησαν αντιπαρατίθεται στη συγγραφική 

ικανότητα και καινοτοµία. Η αυθεντία του φραστικού σχήµατος ‘πολλοί επιχείρησαν’ συ-

ναντάται και σε άλλους συγγραφείς. Ο Γαληνός προτίθεται να επεξηγήσει τους λόγους για 

τους οποίους οι περισσότεροι από τους ιατρούς που επιχείρησαν να βρουν τη θεραπευτική 

µέθοδο απέτυχαν (σε αντίθεση µε αυτόν), ενώ για τον σχολιαστή του Αριστοτέλη η θεωρη-

τική φιλοσοφία είναι δύσκολη, καθώς πολλοί επιχείρησαν να ασχοληθούν µε αυτήν, κα-

νείς, ωστόσο, δεν ήταν άξιος.39  

Η επινόηση της σύγκρισης ενός συγγραφικού δηµιουργήµατος µε άλλα έργα που δεν 

κατορθώνουν να επιτύχουν τον ίδιο βαθµό αυθεντίας δηµιουργεί τις προϋποθέσεις ρητορι-

κού κύρους.40 Ο Ασκληπιός αποστέλλει τους Ὅρους στον Άµµωνα, διευκρινίζοντας ότι 

αποτελούν το αποκορύφωµα και το υπόµνηµα όλων των άλλων προηγούµενων λόγων, ερ-

χόµενοι σε αντιπαράθεση µε τις αντιλήψεις της πλειονότητας των ανθρώπων, ενώ σε έναν 

άλλον ερµητικό λόγο ο Ερµής Τρισµέγιστος ζητάει από τον Νου να του αποκαλύψει τις 

                                                           
38  Λουκάς, Εὐαγγέλιον 1.1-4: Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν 

πεπληροφορηµένων ἐν ἡµῖν πραγµάτων, καθὼς παρέδοσαν ἡµῖν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται 
γενόµενοι τοῦ λόγου, ἔδοξε κἀµοὶ παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε 
Θεόφιλε, ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. Ακολουθώ τη µετάφραση της έκδοσης της 
Καινής ∆ιαθήκης από την Ελληνική Βιβλική Εταιρία, ό.π. 

39  Γαληνός, Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.4, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 30: εὐθὺς ἅµα τῇ διδασκαλίᾳ 
τῆς θεραπευτικῆς µεθόδου καὶ ὧν ἐσφάλησαν οἱ πλεῖστοι τῶν ἰατρῶν ἐπιχειρησάντων ἰξευρεῖν αὐτὴν 
ἐξηγούµενοι τὰς αἰτίας· πρβ. του ίδιου, Περὶ ἀντιδότων 2.7, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 14, σελ. 144: 
ἐκτίθεσθαι δὲ τὰς τούτων σκευασίας µοχθηρόν µοι δοκεῖ, καίπερ πολλῶν ἐπιχειρησάντων ταῖς τούτων 
συγγραφαῖς, ὧς ἐστιν Ὀρφεὺς ὁ ἐπικληθεὶς Θεολόγος καὶ Ὦρος ὁ Μενδήσιος ὁ νεώτερος καὶ Ἡλιόδωρος ὁ 
Ἀθηναῖος τραγῳδιῶν ποιητὴς, καὶ Ἄρατος, καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν τοιούτων συγγραφεῖς· Αλέξανδρος 
Αφροδισιεύς, Ὑπόµνηµα εἰς τὸ µεῖζον Α τῶν Μετὰ τὰ φυσικὰ Ἀριστοτέλους, έκδ. M. Hayduck 
(Commentaria in Aristotelem Graeca 1) (Berlin, 1891), σελ. 139: συνιστὰς δὲ τὴν θεωρητικὴν φιλοσοφίαν 
ὡς µάλιστα οἰκείαν ἡµῖν καὶ κατὰ φύσιν, τῇ µέν φησι χαλεπὴν αὐτὴν δόξαι ἂν εἶναι τῇ δὲ αὖ ῥᾳδίαν, χαλεπὴν 
µὲν καθ’ ὅσον πολλῶν ἐπιχειρησάντων αὐτῇ οὐδεὶς κατ’ ἀξίαν τοὺς περὶ αὐτῆς πεποίηται λόγους· 
Ασκληπιός, Σχόλια εἰς τὸ µεῖζον Α τῆς Μετὰ τὰ φυσικὰ Ἀριστοτέλους, έκδ. M. Hayduck (Commentaria in 
Aristotelem Graeca 6.2) (Berlin, 1888), σελ. 116: Τουτέστιν ἡ περὶ πάσης τῆς θεωρητικῆς φιλοσοφίας θεω-
ρία κατὰ τὶ µὲν χαλεπή ἐστι, κατὰ τὶ δὲ ῥᾳδία· χαλεπὴ µὲν καθ’ ὅσον πολλῶν ἐπιχειρησάντων αὐτῇ οὐδεὶς 
κατ’ ἀξίαν τοὺς περὶ αὐτῆς πεποίηται λόγους. 

40  Αυτή η σύγκριση εκφράζεται αρκετές φορές µε το φραστικό σχήµα πολλὰ πολλῶν. Βλ. τα παραδείγµατα 
στο A. D. Nock- A.-J. Festugière, CH, ό.π., τόµ. 1, σελ. 147-53, υποσ. 1, και στο A.-J. Festugière, 
‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 57, υποσ. 3. 
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µυστικές αλήθειες, τις οποίες δεν έχει µάθει, εξαιτίας του πλήθους των διαφόρων θέσεων 

που έχουν διατυπωθεί.41 Από ένα απόσπασµα ενός βιβλίου του Ψευδο-∆ηµόκριτου, όπως 

έχει διασωθεί από τον Κλήµεντα Αλεξανδρείας, ο συγγραφέας εξαίρει το κύρος του σε 

σύγκριση µε τους υπόλοιπους ανθρώπους, καθώς έχει ταξιδεύσει και σπουδάσει 

περισσότερο από τον καθένα, ενώ κανείς δεν τον ξεπέρασε στη συγκέντρωση των έργων 

µετά αποδείξεως, ούτε ακόµα και οι Αιγύπτιοι που ονοµάζονται Αρπεδονάπτες.42 Στον 

πρόλογο του έργου του ο ∆ιοσκουρίδης απευθύνεται στον Άρειο και τον ενηµερώνει ότι 

πολλοί συγγραφείς, και σύγχρονοι και αρχαίοι, έγραψαν συγγράµµατα για τα φάρµακα, 

ωστόσο ορισµένοι από αυτούς δεν ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους, ενώ άλλοι αντέ-

γραψαν παλαιότερα έργα. ∆ικαιολογεί, έτσι, τη συγγραφή του Περὶ ὕλης ἰατρικῆς µε την 

υποστήριξη της θέσης ότι αυτή δεν κινητοποιήθηκε από µαταιοδοξία ή από κάποια αυθόρ-

µητη ενέργεια, αλλά από έναν σκοπό.43 Στον πρόλογο του τρίτου βιβλίου του έργου του ο 

Βέττιος Βάλης αναφέρει ότι πολλοί αστρολόγοι παρέδωσαν διάφορες διδασκαλίες για τον 

υπολογισµό της διάρκειας της ζωής, εξαιτίας, όµως, της περιπλοκότητας του ζητήµατος, 

αυτός διατίθεται να το επεξηγήσει µε µεθόδους αποδεδειγµένες από την προσωπική του 

εµπειρία.44 

Στην παραπάνω στρατηγική ρητορείας έρχεται να προστεθεί και ένα άλλο σχήµα αυθε-

ντίας· η επιθυµία ενός συγγραφέα να υπογραµµίσει τις δυσκολίες και την προσπάθεια που 

κατέβαλε για να δηµιουργήσει το έργο του: o Θεσσαλός επιχείρησε πράγµατα που υπερ-

βαίνουν τη θνητή φύση, φέροντάς τα εις πέρας µετά από πολλά βάσανα και κινδύνους, και 

ο Λουκάς ερεύνησε όλα τα γεγονότα της ζωής του Ιησού από την αρχή και µε ακρίβεια. 

Στον πρόλογο των Χρησµών του Αστράµψυχου ο Πέρσης ιερέας διασαφηνίζει τις δυσκολίες 

του εγχειρήµατός του να συγκεντρώσει και να στείλει στον βασιλιά Πτολεµαίο τους χρη-

σµούς του, ενώ σε µια µαγική πράξη ο Νεφώτης κάνει γνωστό στον βασιλιά Ψαµµήτιχο τη 

                                                           
41  CH 16.1: Μέγαν σοι τὸν λόγον, ὦ βασιλεῦ, διεπεµψάµην πάντων τῶν ἄλλων ὥσπερ κορυφὴν καὶ ὑπόµνηµα, 

οὐ κατὰ τὴν τῶν πολλῶν δόξαν συγκείµενον, ἔχοντα δὲ πολλὴν ἐκείνοις ἀντίδειξιν· CH 11.1: Ἐπεὶ πολλὰ 
πολλῶν καὶ ταῦτα διάφορα περὶ τοῦ παντὸς καὶ τοῦ θεοῦ εἰπόντων, ἐγὼ τὸ ἀληθὲς οὐκ ἔµαθον, σύ µοι περὶ 
τούτου, δέσποτα,  διασάφησον. 

42  Κλήµης Αλεξανδρείας, Στρωµατεῖς 1.15.69 (PG 8, 773 A): ἐγὼ δὲ τῶν κατ’ ἐµαυτὸν ἀνθρώπων γῆν πλεί-
στην ἐπεπλανησάµην, ἱστορέων τὰ µήκιστα, καὶ ἀέρας τε καὶ γέας πλείστας εἶδον καὶ λογίων ἀνθρώπων 
πλείστων ἐσήκουσα καὶ γραµµέων συνθέσιος µετὰ ἀποδείξιος οὐδείς κώ µε παρήλλαξεν, οὐδ’ οἱ Αἰγυπτίων 
καλεόµενοι Ἀρπεδονάπται. 

43  ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 1 [προοίµιο] 1: Πολλῶν οὐ µόνον ἀρχαίων ἀλλὰ καὶ νέων συνταξαµένων 
περὶ τῆς τῶν φαρµάκων σκευασίας τε καὶ δυνάµεως καὶ δοκιµασίας, φίλτατε Ἄρειε, πειράσοµαι παραστῆσαί 
σοι µὴ κενὴν µηδὲ ἄλογον ὁρµὴν ἐσχηκέναι µε πρὸς τήνδε τὴν πραγµατείαν διὰ τὸ τοὺς µὲν αὐτῶν µὴ 
τετελειωκέναι, τοὺς δὲ ἐξ ἱστορίας τὰ πλεῖστα ἀναγράψαι. 

44  Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 3.1.1: Περὶ µὲν οὖν τῆς ὑποστάσεως τῶν ζωτικῶν χρόνων ἄλλοι µὲν ἀλλοίως παρέ-
δωκαν· ἐπεὶ δὲ δοκεῖ ποικίλος καὶ πολυµερὴς ὑπάρχειν ὁ τόπος, καὶ αὐτοὶ δοκιµάσαντες αἱρέσεις 
ἐπιδιασαφήσοµεν. 
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φιλοπονίαν που κατέβαλε για το έργο του.45 Ο Συνέσιος στον πρόλογο του αλχηµικού του 

έργου, µιας απαντητικής επιστολής στον ∆ιόσκορο, ιερέα του Σάραπι στην Αλεξάνδρεια, 

τονίζει ότι µε σπουδῇ πολλῇ καὶ πόνῳ σχολίασε το αλχηµικό βιβλίο του ∆ηµόκριτου.46 Το 

σχήµα αυτό δεν απαντάται µόνο σε κείµενα των ελληνορωµαϊκών χρόνων, αλλά και στην 

ελληνιστική ιουδαϊκή γραµµατεία. Στο Β΄ Μακκαβαίων ο συντάκτης κάνει γνωστές στον 

αναγνώστη του τις δυσκολίες για τη σύντµηση του έργου του, ενώ ο συγγραφέας της Σο-

φίας Σειράχ υπογραµµίζει τον κόπο και την εντατική προσπάθεια που χρειάστηκε για να 

µεταφράσει το βιβλίο.47  

Αν και η χρήση από τον συντάκτη της επιστολής τέτοιων φραστικών προτύπων θα 

µπορούσε να αποτελεί απλά ένα µέσο κατοχύρωσης της συγγραφικής νοµιµότητας, µε τον 

ίδιο τρόπο µε τον οποίο αυτή επιτυγχάνεται από τους παραπάνω συγγραφείς, η άµεση υπα-

γωγή των προτύπων αυτών στην εικόνα ενός ήρωα ανώτερου από όλους τους θνητούς ανα-

καλεί στον νου την ‘αυθεντία’ του ιστορικού Θεσσαλού του Τραλλιανού. Μια τέτοια προ-

οπτική ενισχύει και ένα επιµέρους επιχείρηµα. Η φράση της επιστολής µόνος δοκῶ τῶν ἀπ’ 

αἰῶνος ἀνθρώπων εντάσσει τον αφηγηµατικό εαυτό του Θεσσαλού στον ανταγωνιστικό 

χαρακτήρα του ιστορικού Θεσσαλού, έτσι όπως αυτός γνωστοποιείται από την αγωνιστική 

ορολογία του Γαληνού.48 Οι λέξεις µόνος και ἀπ’ αἰῶνος, σε διάφορες παραλλαγές, αποτε-

λούν συνήθη φρασεολογία για να χαρακτηρίσουν άτοµα που έχουν λάβει ιδιαίτερα εξαιρε-

τικές τιµές και έχουν διακριθεί σε διάφορους τοµείς.49 Την ίδια στιγµή, η φράση λαµβάνει 

το νόηµά της και µέσα στο πλαίσιο της ρητορείας των ἀγώνων της ελληνορωµαϊκής κοι-

νωνίας. Ο Τερτυλλιανός στο De spectaculis κάνει γνωστό ότι η φράση εἰς αἰῶνας ἀπ’ 

                                                           
45  Χρησµοί Αστράµψυχου, προοίµιο 4-6, έκδ. R. Stewart, ό.π., σελ. 1, 87: περιέργως δὴ µᾶλλον ἔχοντα καὶ 

ἐπιθυµητικῶς περὶ τοιαῦτα, πάλιν ἑτέραν ἐξέπεµψα βίβλον, πολὺν κόπον ὑποµείνας· PGM 4.157-9: καὶ ἐγώ 
σοι βουλόµενος ἐπιδείξασθαι τὴν ἐν ἐµοὶ φιλοπονίαν ἀπέστειλά σοι τήνδε τὴν πρᾶξιν.  

46  Συνέσιος, Πρὸς ∆ιόσκορον εἰς τὴν βίβλον ∆ηµοκρίτου, ὡς ἐν σχολίοις 1, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, 
Collection des anciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 2), σελ. 57: Τῆς πεµφθείσης µοι ἐπιστολῆς 
παρὰ σοῦ περὶ τῆς τοῦ θείου ∆ηµοκρίτου βίβλου, οὐκ ἀµελέστερον ἔσχον· ἀλλὰ σπουδῇ πολλῇ καὶ πόνῳ 
ἐµαυτὸν βασανίσας, ἔδραµον πρὸς σέ. 

47  Β΄ Μακκαβαίων 2.26-7: καὶ ἡµῖν µὲν τοῖς τὴν κακοπάθειαν ἐπιδεδεγµένοις τῆς ἐπιτοµῆς οὐ ρᾴδιον, ἱδρῶτος 
δὲ καὶ ἀγρυπνίας τὸ πρᾶγµα, καθάπερ τῷ παρασκευάζοντι συµπόσιον καὶ ζητοῦντι τὴν ἑτέρων λυσιτέλειαν 
οὐκ εὐχερὲς µέν, ὅµως διὰ τὴν τῶν πολλῶν εὐχαριστίαν ἡδέως τὴν κακοπάθειαν ὑποίσοµεν· Σοφία Σειράχ, 
πρόλογος: εὑρὼν οὐ µικρᾶς παιδείας ἀφόµοιον, ἀναγκαιότατον ἐθέµην αὐτὸς προσενέγκασθαί τινα σπουδὴν 
καὶ φιλοπονίαν τοῦ µεθερµηνεῦσαι τήνδε τὴν βίβλον, πολλὴν ἀγρυπνίαν καὶ ἐπιστήµην προσενεγκάµενος ἐν 
τῷ διαστήµατι τοῦ χρόνου πρὸς τὸ ἐπὶ πέρας ἀγαγόντα τὸ βιβλίον ἐκδόσθαι καὶ τοῖς ἐν τῇ παροικίᾳ 
βουλοµένοις φιλοµαθεῖν, προκατασκευαζοµένους τὰ ἤθη ἐννόµως βιοτεύειν. Τα έργα αυτά ακολουθούν και 
το φραστικό σχήµα πολλὰ πολλῶν για την απόκτηση κύρους. Βλ. Β΄ Μακκαβαίων 2.24: συνορῶντες γὰρ 
τὸ χῦµα τῶν ἀριθµῶν καὶ τὴν οὖσαν δυσχέρειαν τοῖς θέλουσιν εἰσκυκλεῖσθαι τοῖς τῆς ἱστορίας διηγήµασι διὰ 
τὸ πλῆθος τῆς ὕλης· Σοφία Σειράχ, πρόλογος: Πολλῶν καὶ µεγάλων ἡµῖν διὰ τοῦ νόµου […] δεδοµένων […] 
ὁ πάππος µου Ἰησοῦς ἐπὶ πλεῖον ἑαυτὸν δοὺς εἴς τε τὴν τοῦ νόµου καὶ τῶν προφητῶν καὶ τῶν ἄλλων 
πατρίων βιβλίων ἀνάγνωσιν καὶ ἐν τούτοις ἱκανὴν ἕξιν περιποιησάµενος, προήχθη καὶ αὐτὸς συγγράψαι. 

48  Βλ. σελ. 97, υποσ. 23. 
49  M. N. Tod, ‘Greek record-keeping and record-breaking’, CQ 43.3/4 (1949), 105-12, ιδιαίτ. 111-2. 
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αἰῶνος υπήρξε συνήθης αγωνιστική προσφώνηση, µε αρκετά επιγραφικά ευρήµατα να επι-

βεβαιώνουν το παραπάνω.50 

Η επιθυµία του ήρωα για διάκριση είναι έκδηλη και στο σηµείο της ανασκόπησης των 

σπουδών του: 

Αφού εξασκήθηκα στην επιστήµη της γραµµατικής στην περιοχή της Ασίας και έγινα κα-

λύτερος από όλους που βρίσκονταν εκεί, αποφάσισα για κάποιο διάστηµα να έχω κέρδος 

από τη γνώση µου. Και αφού έπλευσα στην περίφηµη Αλεξάνδρεια µε αρκετό χρήµα, πε-

ριτριγύριζα τους πιο επιτυχηµένους φιλόλογους και εξαιτίας της αγάπης µου για τη σκλη-

ρή δουλειά και της σύνεσής µου, µε επαινούσαν όλοι. Επίσης, πήγαινα συνεχώς στις δια-

λέξεις των διαλεκτικών ιατρών, διότι επιθυµούσα πάρα πολύ αυτήν τη γνώση.51 

Σύµφωνα µε τον André-Jean Festugière, η βιογραφική παράθεση των σπουδών του Θεσσα-

λού ακολουθεί το πρότυπο των αρεταλογιών των σοφών, µε την έκθεση των αρετών και 

της σοφίας τους, θέση µε την οποία διαφωνεί ο Jonathan Z. Smith µε το επιχείρηµα ότι α-

πουσιάζουν χαρακτηριστικές αναφορές που εντοπίζονται στις αρεταλογίες των σοφών, ό-

πως η σύντοµη µόρφωση του Θεσσαλού στην πατρίδα του και η διαλογική δοκιµασία των 

σοφών της Αλεξάνδρειας από τον Θεσσαλό.52 Το σχετικό χωρίο έχει, για τον Smith, κοινά 

στοιχεία µε τις βιογραφίες της ύστερης αρχαιότητας. Μια αντίρρηση που θα µπορούσε να 

διατυπωθεί εδώ είναι ότι το πρότυπο της διαλογικής αντιπαράθεσης αποτελεί στοιχείο που 

εντοπίζεται σε διάφορα γραµµατειακά είδη, τόσο στις αρεταλογίες όσο και στις βιογραφί-

ες.53 Θα ήταν ίσως καλύτερο να αποφύγουµε να εντάξουµε το κείµενο αποκλειστικά στο 

ένα ή στο άλλο γραµµατειακό είδος και να προσπαθήσουµε να επικεντρωθούµε στη ρευ-

στότητα του υλικού, καθώς η επιστολή έχει αναλογίες τόσο µε τις αρεταλογίες σοφών όσο 
                                                           
50  Τερτυλλιανός, De spectaculis 25 (PL 1, 733 A). Βλ., για παράδειγµα, και τις επιγραφές IG II² 3163, στ. 3-

6 (post aet. Hadriani): µόνος καὶ πρῶτος τῶν ἀπ’ αἰῶνος πυκτῶν νεικήσας κατὰ τὸ ἑξῆς Πανελλήνια, 
Ὀλύµπια, Ἴσθµια, Ἁδριάνεια, Ῥώµη[ν] · IG II² 3169/70, στ. 14-6 (253-257 µ.Χ.): ἐτειµήθην χρυσῷ βραβείῳ 
µόνος καὶ πρῶτος τῶν ἀπ’ αἰῶνος κηρύκων· IAphrodisias 228, στ. 7-9 (αυτοκρατ. χρόν.): πρῶ[ τον καὶ 
µό] νον τῶν ἀπ’ αἰῶνος· ἀγ[ωνισάµε] νον· IAphrodisias 286, στ. 3-6 (αυτοκρατ. χρόν.): πρῶτον καὶ µόνον 
τῶν ἀπ’ αἰῶνος κυκλίων αὐλητῶν νικήσαντα ἱεροὺς ἀγῶνας· IEphesos 529, στ. 6-7 (αυτοκρατ. χρόν.): 
µόνος κα[ ὶ πρῶτος] τῶν ἀπ’ αἰῶνος ποιη[ τής] · IEphesos 1221, στ. 2.2-4 (180/192 µ.Χ.): καὶ νικήσαντα 
ὁµοίως µόνον καὶ πρῶτον τῶν ἀπ’ αἰῶνος. 

51  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 3-5, CCAG 8.3.135.5-11 = H.-V. Friedrich, ό.π., 
σελ. 45.9-47.3: ἀσκήσας <γὰρ> γραµµατικὴν ἐπιστήµην ἐν τοῖς τῆς Ἀσίας κλίµασι καὶ πάντων τῶν ἐκεῖ 
βελτίων γενόµενος διέγνων ἕως τινὸς τῆς ἐπιστήµης ἀπολαύειν. καὶ πλεύσας ἐπὶ τὴν περισπούδαστον 
Ἀλεξάνδρειαν µετὰ συχνοῦ ἀργυρίου τοῖς ἐντελεστάτοις τῶν φιλολόγων παρώδευον ( ̴ locus corruptus: τοὺς 
ἐντελεστάτους … περιώδευον) καὶ φιλοπονίας ἕνεκα καὶ συνέσεως ὑπὸ πάντων ἐπαινούµενος. ἐφοίτων δὲ 
συνεχῶς καὶ εἰς τὰς τῶν διαλεκτικῶν ἰατρῶν διατριβάς· ἤρων γὰρ περισσῶς ταύτης τῆς ἐπιστήµης. 

52  A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 58, υποσ. 4· J. Z. Smith, ‘The tem-
ple and the magician’, ό.π., σελ. 175, υποσ. 15. 

53  P. Cox Miller, Biography in Late Antiquity: A Quest for the Holy Man (The Transformation of the Classi-
cal Heritage 5) (Berkeley- Los Angeles- London, 1983), σελ. 49. 
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και µε τις βιογραφίες, όπως µε τους Ἱεροὺς λόγους του Αίλιου Αριστείδη (c. 117-181 µ.Χ.), 

την ιστορία του Απολλώνιου του Τυανέα του Φιλόστρατου (c. 170-247 µ.Χ.), του µάντη 

Αλέξανδρου του Λουκιανού (c. 125-180 µ.Χ.), του βασιλιά Αλέξανδρου του Ψευδο-

Καλλισθένη (3ος αι. µ.Χ.), τους διάφορους βίους του Πυθαγόρα, αλλά και µε χριστιανικές 

ιστορίες, όπως του Ψευδο-Κλήµεντα (3ος αι. µ.Χ.) ή αυτήν του Παύλου και της Θέκλας (2ος 

αι. µ.Χ.).54 

Παρά την απουσία αναφοράς για τη σύντοµη µόρφωση του Θεσσαλού στην πατρίδα 

του, στην επιστολή συναντούµε την επιτυχή µόρφωση ως αποτέλεσµα της ιδιαίτερης φύσης 

του ήρωα, ένα αφηγηµατικό σχήµα που απαντάται τόσο στις αρεταλογίες των σοφών όσο 

και στις βιογραφίες και αυτοβιογραφίες.55 Στις αρεταλογίες των σοφών η ανασκόπηση των 

σπουδών τους εντάσσεται στη µυθική διάσταση του προσώπου τους. Έτσι, για παράδειγµα, 

στην αρεταλογία του Μωυσή του Φίλωνα του Ιουδαίου (c. 20 π.Χ. – 50 µ.Χ.) µαθαίνουµε 

ότι ο Μωυσής κατάφερε να ξεπεράσει στη γνώση όλους τους δασκάλους του µέσα σε σύ-

ντοµο χρονικό διάστηµα, εξαιτίας της φύσης του, ενώ διδάχθηκε την αστρονοµία και την 

αστρολογία από τους Χαλδαίους και τους Αιγύπτιους µε αρκετή ακρίβεια και κάθε λεπτο-

µέρεια, αναζητώντας την αλήθεια.56 Ο Πυθαγόρας σπούδασε τη γνώση της Αιγύπτου µε 

κάθε επιµέλεια και προσοχή, κερδίζοντας την εκτίµηση και τον θαυµασµό των ιερέων και 

των προφητών.57 Ο Απολλώνιος ο Τυανέας, όταν έφτασε στην ηλικία για να µάθει γράµµα-

τα, επέδειξε µεγάλη ικανότητα µνήµης και εκµάθησης, ενώ µαθήτευσε στην πυθαγόρεια 

φιλοσοφία µε µια σοφία που δεν µπορεί να διατυπωθεί µε λόγια.58  

Το ίδιο γραµµατειακό σχήµα εφαρµόζεται και στις βιογραφίες των νεοπλατωνικών φι-

λόσοφων. Σύµφωνα µε τη βιογραφία του Πλωτίνου (c. 204/205 ‒ 270 µ.Χ.), ο φιλόσοφος 

µαθήτευσε δίπλα στον Αµµώνιο Σακκά, δείχνοντας τόση δεξιότητα στη φιλοσοφία, ώστε 

επιθυµούσε να διδαχθεί και τη σοφία των Περσών και των Ινδών.59 Ο Πορφύριος (c. 234-

305 µ.Χ.) προόδευσε τόσο ώστε γρήγορα έγινε ένας διακεκριµένος µαθητής του Λογγίνου, 

ο Ιάµβλιχος σηµείωσε µεγάλη πρόοδο στις σπουδές του και διακρίθηκε στη φιλοσοφία, 

ενώ ο Πρόκλος  (c. 412-485 µ.Χ.) προχώρησε στα µαθήµατά του σε σύντοµο χρόνο, επι-

                                                           
54  R. Beck, ‘Mystery religions, aretalogy and the ancient novel’, ό.π., σελ. 140-3.  
55  P. Cox Miller, Biography in Late Antiquity, ό.π., σελ. 9, 15, 21-3, 40, 85-6. 
56  Φίλωνας Ιουδαίος, Περὶ τοῦ βίου Μωϋσέως 1.21-4. 
57  Ιάµβλιχος, Περὶ τοῦ πυθαγορικοῦ βίου 4.18. 
58  Φιλόστρατος, Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον 1.7.1-2. 
59  Πορφύριος, Περὶ τοῦ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ 3. 
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δεικνύοντας ιδιαίτερη ικανότητα και προκαλώντας τον θαυµασµό στην εκµάθηση της ρη-

τορικής και της φιλοσοφίας.60  

Στις αυτοβιογραφίες η παραπάνω µέθοδος ρητορείας παίρνει τη µορφή της αυτοδιάθε-

σης. Αυτό διαφαίνεται από την αυτοβιογραφία του Φλάβιου Ιώσηπου (c. 37-100 µ.Χ.), ο 

οποίος σηµειώνει ότι έδειξε εξαιρετική επίδοση στην παιδεία, έχοντας και µνήµη και κατα-

νόηση, έτσι ώστε, όταν έγινε δεκατεσσάρων ετών, δεχόταν τον έπαινο όλων των ανθρώπων 

για την αγάπη του για τη µάθηση, ενώ οι αρχιερείς και οι άρχοντες της πόλης του τον συµ-

βουλεύονταν για νοµικά ζητήµατα.61 Ο Ιουστίνος (c. 103-165 µ.Χ.) σπούδασε δίπλα σε έ-

ναν πλατωνικό διδάσκαλο, προοδεύοντας όσο το δυνατόν περισσότερο κάθε ηµέρα.62 Στις 

Metamorphoses του Απουλήιου η έκθεση των αρετών του συγγραφέα έχει στόχο την επι-

κύρωση του µυθιστορήµατός του. Στον πρόλογο του έργου ο Λούκιος/ Απουλήιος αναφέ-

ρει ότι έµαθε την αττική γλώσσα (δείγµα της ∆εύτερης Σοφιστικής) στον πατρώο του τόπο, 

την Ελλάδα, όταν ήταν παιδί ακόµα, ενώ αργότερα στη Ρώµη, µε µεγάλο κόπο και σπουδή 

και χωρίς τη βοήθεια δασκάλων, έγινε κάτοχος της γλώσσας των Ρωµαίων πολιτών 

(Quiritium).63 Στόχος των αφηγηµατικών αυτών ειδών είναι η πρόκληση του ενδιαφέρο-

ντος του κοινού στο οποίο απευθύνονται µε την περιβολή του ενδύµατος της αυθεντίας της 

ζωής των προσώπων που αφηγούνται. 

Πίσω από τις αφηγηµατικές αυτές στρατηγικές της ανασκόπησης των σπουδών κρύβε-

ται η επιθυµία για ένταξη του ήρωα στην ανώτερη τάξη της ελληνορωµαϊκής κοινωνίας, 

στην οποία ανήκε, άλλωστε, και ο ιστορικός Θεσσαλός.64 Ύστερα από τις επιτυχηµένες 

σπουδές του στην Ασία και στην τέχνη της γραµµατικής,65 ο συγγραφέας βάζει τον Θεσ-

σαλό να καταφεύγει στην Αλεξάνδρεια µετὰ συχνοῦ ἀργυρίου, κάνοντας αφηγηµατική χρή-

ση του πλούτου ως ενδεικτικού συµβόλου κοινωνικής διαστρωµάτωσης και προαπαιτούµε-

νο της µόρφωσης.66 Η παιδεία στους ελληνορωµαϊκούς χρόνους αφορούσε ένα µικρό µόνο 

                                                           
60  Ευνάπιος, Βίοι φιλοσόφων καὶ σοφιστῶν 455-6, 457· Μαρίνος Νεαπολίτης, Πρόκλος ἢ περὶ εὐδαιµονίας 8-

9. 
61   Φλ. Ιώσηπος, Βίος 8-9. 
62   Ιουστίνος, ∆ιάλογος πρὸς Τρύφωνα 2.6 (PG 6, 477 C). 
63  Απουλήιος, Metamorphoses 1.1. 
64  Μια οµοιότητα του Θεσσαλού µε τους ήρωες των µυθιστορηµάτων είναι ότι και οι δύο αποτελούν µέλη 

της ανώτερης κοινωνικής τάξης. Βλ. F. Zeitlin, ‘Religion’, ό.π., σελ. 93, 98. 
65  Για την τέχνη της γραµµατικής βλ. R. Cribiore, Gymnastics of the Mind: Greek Education in Hellenistic 

and Roman Egypt (Princeton NJ- Oxford, 2001), σελ. 185-6, 210-5. Πρβ. R. A. Kaster, Guardians of Lan-
guage: The Grammarian and Society in Late Antiquity (The Transformation of the Classical Heritage 11) 
(Berkeley- Los Angeles- London, 1988), σελ. 447-52. 

66  Η εκπαίδευση µακριά από την οικογένεια απαιτούσε την οικονοµική στήριξη των γονέων. Ο P.Oxy 531 
(2ος αι. µ.Χ.) αποτελεί µια επιστολή του Κορνήλιου στον υιό του, Ιέρακα, ο οποίος βρίσκεται µακριά από 
το σπίτι για σπουδές. Τον ενηµερώνει ότι θα στείλει χρήµατα και τα εφόδια του µήνα µε τον Ανουβά. Σε 
µια άλλη επιστολή (P.Oslo III 153.5-11), της ίδιας εποχής, ένας σπουδαστής ζητάει από τον πατέρα του 
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ποσοστό του πληθυσµού, της εύπορης τάξης, αποτελώντας ένα είδος κοινωνικής αγοράς, 

καθώς απευθυνόταν σε ευκατάστατους γονείς και στα παιδιά τους, µε απώτερο στόχο την 

κοινωνική διάκριση και τη διαµόρφωση µιας κοινωνικής αυτοσυνείδησης.67 Μόνο ελάχι-

στα µέλη της ανώτερης τάξης µπορούσαν να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα, διότι αρκετά 

συχνά προϋπέθεταν τη µετακίνηση σε µεγάλα αστικά κέντρα, όπως την Αθήνα ή την Αλε-

ξάνδρεια, όπου τα µαθήµατα αυτά διδάσκονταν.68 Η επιλογή της Αλεξάνδρειας για τις ια-

τρικές σπουδές του Θεσσαλού δεν είναι τυχαία. Η κοσµοπολίτικη Αλεξάνδρεια, µε το 

Μουσείο και τη Βιβλιοθήκη της, υπήρξε το ‘επιστηµονικό’ κέντρο του αρχαίου κόσµου, 

έχοντας µεγάλη φήµη σε ολόκληρο τον µεσογειακό χώρο ως η πρωτεύουσα της επιστήµης 

των µαθηµατικών, της γεωµετρίας, της αστρονοµίας και της µουσικής, µε πολλούς φιλόδο-

ξους νέους της εποχής να σπουδάζουν, µεταξύ άλλων, και ιατρική στην πόλη αυτήν.69 

Οι εύποροι νέοι της εποχής συνήθιζαν να σπουδάζουν διάφορα γνωστικά αντικείµενα, 

συνδυάζοντας συχνά τη θεωρητική και φιλοσοφική παιδεία µε την ιατρική, µε χαρακτηρι-

στικότερα παραδείγµατα τον Γαληνό, τον Σέξτο Εµπειρικό (c. 160-210 µ.Χ.) και τον Ηρά-

κλειτο τον Ροδιαπολίτη (2ος αι. µ.Χ.), τον Όµηρο της ιατρικής ποίησης, όπως ονοµάστη-

κε.70 Σε µια τέτοια ελιτίστικη τάξη δεν θα µπορούσε παρά να ανήκει και ο ίδιος ο Θεσσα-

                                                                                                                                                                                 

να τον ενηµερώσει για τα δίδακτρα που πρόκειται να αποστείλει σε αυτόν και στον αδελφό του, ώστε να 
απαλλαχθεί από την ανησυχία. Βλ. σχετικά R. Cribiore, Gymnastics of the Mind, ό.π., σελ. 115-8. 

67  G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 295, 298· R. A. Kaster, Guardians of Language, ό.π., σελ. 15· 
E. Watts, ‘The student self in Late Antiquity’ στο D. Brakke- M. L. Satlow- S. Weitzman (επιµ.), Religion 
and the Self in Antiquity (Bloomington IN, 2005), σελ. 236. 

68  R. A. Kaster, Guardians of Language, ό.π., σελ. 21-3· R. Cribiore, Gymnastics of the Mind, ό.π., σελ. 111· 
E. Watts, ‘The student self in Late Antiquity’, ό.π., σελ. 236. Για τα ταξίδια και την εκπαίδευση βλ. επίσης 
E. Watts, ‘Student travel to intellectual centers: What was the attraction?’ στο L. Ellis- F. L. Kidner 
(επιµ.), Travel, Communication and Geography in Late Antiquity: Sacred and Profane (Aldershot UK- 
Burlington VT, 2004), σελ. 13-23. 

69  Για την Αλεξάνδρεια βλ. Αµ. Μαρκελλίνος, Res gestae 22.16.17-8. Ο ιατρός Σωρανός παρέµεινε για ένα 
χρονικό διάστηµα στην Αλεξάνδρεια για σπουδές. Βλ. Σωρανός, Περὶ γυναικείων παθῶν 2.6.4· Κ. Αυρη-
λιανός, Tardae passiones 5.2.30· Σούδας, Λεξικόν, λήµµα ‘Σωρανός’. Βλ. και V. Nutton, Ancient Medi-
cine, ό.π., σελ. 195. Στην Αλεξάνδρεια είχε σπουδάσει και ο ίδιος ο Γαληνός. Βλ. Γαληνός, Περὶ τρόµου 
καὶ παλµοῦ καὶ σπασµοῦ καὶ ῥίγους 7, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 7, σελ. 635· του ίδιου, Περὶ θεραπευτικῆς 
µεθόδου 1.7, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 53· του ίδιου, Πρὸς Πίσωνα περὶ τῆς Θηριακῆς βιβλίον 8, 
έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 14, σελ. 237· του ίδιου, Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάµεων 1.25, έκδ. C. G. 
Kühn, ό.π., τόµ. 6, σελ. 539. Για άλλες αναφορές σχετικά µε την Αλεξάνδρεια και τη σχέση της µε τον 
Γαληνό βλ. G. W. Bowersock, ‘The prestige of Galen’, ό.π., σελ. 62, υποσ. 2 και V. Nutton, Ancient Med-
icine, ό.π., σελ. 217-8. Τέλος, από µια επιγραφή (CIG 4379 C) (2ος – 1ος αι. π.Χ.) που βρέθηκε στον τάφο 
κάποιου Ορέστη στην Πισιδία της Μικράς Ασίας µαθαίνουµε ότι αυτός είχε σπουδάσει την ἰατρικὴν 
ἐπιστήµην στην Αλεξάνδρεια. 

70  V. Nutton, Ancient Medicine, ό.π., σελ. 221. Ο ίδιος ο Γαληνός (Περὶ διαγνώσεως καὶ θεραπείας τῶν ἐν τῇ 
ἑκάστου ψυχῇ ἰδίων παθῶν 8, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 5, σελ. 41-2, Περὶ τῆς τάξεως τῶν ἰδίων βιβλίων, 
πρὸς Εὐγενιανόν, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 19, σελ. 59, Περὶ τῶν ἑαυτῷ δοκούντων) κάνει εµφανή την 
ευρεία παιδεία του. Είχε γράψει βιβλία γραµµατικής (Περὶ τῶν ἰδίων βιβλίων 18, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., 
τόµ. 19, σελ. 48), ενώ προσπάθησε να συνδυάσει την ιατρική τέχνη µε τη φιλοσοφία στην πραγµατεία του 
Ὅτι ὁ ἄριστος ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 1, σελ. 53-63. Ειδικότερα, για την ευρεία 
παιδεία του Γαληνού βλ. G. W. Bowersock, ‘The prestige of Galen’, ό.π., σελ. 59-75· J. Whittaker, ‘Ploti-
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λός της αφήγησης, καθότι παρουσιάζεται να µαθητεύει κοντά τόσο στους αλεξανδρινούς 

φιλόλογους όσο και στους διαλεκτικοὺς ἰατρούς.71 Με τον όρο διαλεκτικοὶ ἰατροὶ εννοείται 

όχι µια συγκεκριµένη οµάδα ιατρών, αλλά µια γενικότερη τάση µεθόδου που έδειχνε ενδι-

αφέρον για τη θεωρητική ιατρική και ερχόταν σε αντιπαράθεση µε τους εµπειρικούς ια-

τρούς.72 Οι θιασώτες της διαλεκτικής µεθόδου εξέταζαν την ορθότητα των ιατρικών εν-

νοιών της γλώσσας και µε βάση αυτήν ανέπτυσσαν αξιώµατα για την υγεία και τις ασθέ-

νειες του ανθρώπινου σώµατος, ενώ έφεραν οµοιότητα µε τους γραµµατικούς και τους ρή-

τορες ως προς τις θεωρητικές τους αρχές.73 Έτσι, δεν θα αποκλίναµε πολύ αν χαρακτηρί-

ζαµε την τάση αυτήν ως έναν πρόδροµο του κινήµατος των ιατροσοφιστών/ ιατροφιλόσο-

φων, ενός ρεύµατος που συνδύαζε τη ρητορική και τη φιλοσοφία µε την ιατρική.74 Οι 

                                                                                                                                                                                 

nus at Alexandria: Scholastic experiences in the second and third centuries’, Documenti e Studi sulla 
Tradizione Filosofica Medievale 8 (1997), 172-9· V. Nutton, Ancient Medicine, ό.π., σελ. 221-3. 

71  Ο F. Cumont (‘Écrits hermétiques’, ό.π., 100-1, ιδιαίτ. υποσ. 5) επιχειρεί µια αποκατάσταση της φράσης 
διαλεκτικῶν ἰατρῶν του ελληνικού κώδικα Matritensis Bibl. Nat. 4631 [φύλ. 75] ως διαλεκτικῶν <καὶ> 
ἰατρῶν, εννοώντας ότι ο Θεσσαλός σπούδασε στην Αλεξάνδρεια την τέχνη της διαλεκτικής, δηλαδή της 
λογικής, και της ιατρικής. Τη θέση αυτήν τη στηρίζει στο αντίστοιχο λατινικό απόσπασµα του κώδικα 
Montepessulanus fac. med. 277 [φύλ. 31], όπου στο επίµαχο σηµείο γράφεται η φράση scholas logicorum 
et medicorum. Ωστόσο, το ελληνικό χειρόγραφο µετά τη φράση διαλεκτικῶν ἰατρῶν κάνει λόγο για τη δι-
ακαή επιθυµία του Θεσσαλού να αποκτήσει αυτήν τη γνώση (ἤρων γὰρ περισσῶς ταύτης τῆς ἐπιστήµης). Η 
χρήση του ενικού αριθµού στο ελληνικό κείµενο καταδεικνύει ότι ο συγγραφέας αναφέρεται στην τέχνη 
των διαλεκτικών ιατρών και όχι σε αυτήν των διαλεκτικών και των ιατρών, όπως υποστήριξε ο F. 
Cumont, καθώς, αν ίσχυε η τελευταία περίπτωση, ο συγγραφέας θα έπρεπε να χρησιµοποιήσει τον πληθυ-
ντικό και όχι τον ενικό αριθµό για τη λέξη ἐπιστήµη. Η προγενέστερη χρονολόγηση του λατινικού χειρο-
γράφου κατά έναν αιώνα θα µπορούσε να οδηγήσει στη θέση ότι αυτό θα βασιζόταν σε ένα πιο πιστό α-
ντίγραφο της πρωτότυπης ελληνικής πραγµατείας µε την υποτιθέµενη φράση διαλεκτικῶν <καὶ> ἰατρῶν. 
Ωστόσο, το λάθος εντοπίζεται όχι στο ελληνικό χειρόγραφο, αλλά στο λατινικό, από τη στιγµή που και 
αυτό καταφεύγει στη χρήση του ενικού αριθµού για τη λέξη ἐπιστήµη (ex eis desiderabam desiderio ve-
hementi hanc scientiam acquirere), αντί του πληθυντικού, όπως θα όφειλε να κάνει αν ήθελε να παραµεί-
νει πιστό στους συντακτικούς κανόνες της λατινικής γλώσσας. Βλ. και H.-V. Friedrich, Thessalos von 
Tralles, ό.π., σελ. 48, υποσ. 1. 

72  F. Boll, ‘Das Eingangsstück der Ps.-Klementinen’, ZNW 17 (1916), 142, υποσ. 1· A.-J. Festugière, 
‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 58, υποσ. 5. Ο Ch. H. Graux (‘Harpocration. Lettre 
à un empereur’, ό.π., σελ. 106, υποσ. 25) παραθέτει ένα χωρίο του Γαληνού (Περὶ κρισίµων ἡµερῶν 1.4, 
έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 9, σελ. 788-9), όπου γίνεται λόγος για τη διαλεκτική και την ιατρική, για να 
εκλάβει ως δεδοµένο την ύπαρξη µιας ανεξάρτητης σχολής ιατρών µε το όνοµα αυτό. Ωστόσο, οι αρχαίες 
πηγές επιβεβαιώνουν ότι µια τέτοια ιατρική σχολή δεν υπήρξε ποτέ, ενώ ο Γαληνός στο επίµαχο απόσπα-
σµα δεν αναφέρεται σε µια σχολή ιατρών, αλλά σε διάφορες ιατρικές θεωρητικές προσεγγίσεις. Ο A. 
Scott (‘Ps.-Thessalus of Tralles and Galen’s De methodo medendi’, ό.π., 109), εφορµώµενος από τη θεω-
ρία του ότι ο συντάκτης της επιστολής αντλεί στοιχεία από το έργο του Γαληνού για να κατασκευάσει την 
εικόνα του ήρωά του, υποστηρίζει ότι µια αναφορά του Γαληνού (Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.3, έκδ. C. 
G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 28) για τον Ηρόφιλο τον Αλεξανδρινό ως τὸν Ἡρόφιλον ἐκεῖνον τὸν διαλεκτι-
κόν, όπως και άλλες αναφορές του για τους ιατρούς/ αυθεντίες του παρελθόντος που βασίστηκαν στη λο-
γική και διαλεκτική, υπήρξε καθοριστική για τη σύνδεση του Θεσσαλού από τον συγγραφέα της επιστο-
λής µε την υποτιθέµενη οµάδα των διαλεκτικών ιατρών. Για τις θέσεις του A. Scott και µια κριτική τους 
βλ. σελ. 126-7. 

73  Οι λογικοὶ τῶν ἰατρῶν, σύµφωνα µε ένα απόσπασµα από το έργο του Πολύβιου (Ἱστορίαι 12.25e 4), περ-
νούν όλο τον χρόνο τους σε βιβλιοθήκες (ἐνδιατρίψαντες ταῖς βυβλιοθήκαις), χωρίς να έχουν καµία εµπει-
ρία από τις ασθένειες. Βλ. σχετικά A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 
58, υποσ. 5· V. Nutton, Ancient Medicine, ό.π., σελ. 367-8, υποσ. 72. 

74  I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ 209, υποσ. 3. Για τους ιατροσοφιστές/ ιατροφι-
λόσοφους βλ. ∆ίωνας Χρυσόστοµος, Οµιλίες 33.6· Πλούταρχος, Ὑγιεινὰ παραγγέλµατα 122 B-E· Α. Αρι-
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σπουδές, λοιπόν, του Θεσσαλού στην τέχνη της γραµµατικής και της φιλολογίας συνάδουν 

άµεσα µε τις αρχές των θεωρητικών ιατρών για την ορθή χρήση της γλώσσας. Ωστόσο, αυ-

τό έρχεται σε αντίθεση µε όσα µαθαίνουµε από τον Γαληνό για τον ιστορικό Θεσσαλό σχε-

τικά µε την απαξίωση από τον τελευταίο τεχνών, τις οποίες ο ίδιος θεωρούσε απαραίτητες 

για το επάγγελµα, όπως της γεωµετρίας, της αστρονοµίας, της διαλεκτικής, της µουσικής,75 

γεγονός που συνηγορεί υπέρ της ενίσχυσης της θέσης περί ψευδεπιγραφίας της επιστολής.  

Η εικόνα ενός επιτυχηµένου Θεσσαλού, όπως αυτή αναδύεται µέσα από την ανασκό-

πηση των σπουδών του, γρήγορα αποδοµείται από την αναποτελεσµατικότητα του βιβλίου 

του Νεχεψώ. Η αφήγηση είναι δραµατική: 

Θεωρώντας αυτήν την αποτυχία χειρότερη από τον θάνατο, µε κυριαρχούσε η λύπη. Και, 

επιπλέον, έχοντας βιαστικά εµπιστευτεί τη γραφή (ενν. του Νεχεψώ), είχα, επίσης, γράψει 

στους γονείς µου σχετικά µε τη δύναµη αυτών (ενν. των βοτάνων) σαν να τα είχα ήδη δο-

κιµάσει και υποσχόµουν να γυρίσω πίσω. ∆εν ήταν, λοιπόν, δυνατό να παραµείνω στην 

Αλεξάνδρεια, εξαιτίας της γελοιοποίησης από τους οµοτέχνους µου, διότι κυρίως τα καλά 

πράγµατα φθονούνται. Ούτε επιθυµούσα να επιστρέψω στην πατρίδα, από τη στιγµή που 

είχα καταφέρει πολύ λιγότερα από ό,τι είχα υποσχεθεί. 76 

Η αδυναµία εκπλήρωσης των υποσχέσεων της βίβλου του Νεχεψώ δεν εκλαµβάνεται από 

τον Θεσσαλό απλά ως µια προσωπική αποτυχία, αλλά ως µια αποτυχία εντός και κατά της 

κοινωνίας στην οποία αυτός ανήκε, της οικογένειάς του και του κύκλου των συµµαθητών 

του, µε τους οποίους αποτελούσε µια κλειστή, συναδελφική (µυητική;) κοινότητα.77 Η έ-

                                                                                                                                                                                 

στείδης, Ἱεροὶ λόγοι 3.8· Ευνάπιος, Βίοι φιλοσόφων καὶ σοφιστῶν 497-9· Παλλάδας, AP 11.281. Ένας ε-
πιφανής ιατροσοφιστής του τέλους του πέµπτου αιώνα µ.Χ. και των αρχών του επόµενου υπήρξε ο Γέσι-
ος. Βλ. Σούδας, Λεξικόν, λήµµα ‘Γέσιος’, και το άρθρο του E. Watts, ‘The enduring legacy of the 
Iatrosophist Gessius’, Greek, Roman, and Byzantine Studies 49 (2009), 113-33. Βλ. και την επιγραφή από 
τους βασιλικούς τάφους των Θηβών στο J. Baillet, Inscriptions grecques et latines des tombeaux des rois 
ou Syringes à Thèbes (MIFAO 42) (Le Caire, 1920, 1926), αρ. 1298 (χ.χ.). Βλ. επίσης G. W. Bowersock, 
‘The prestige of Galen’, ό.π., σελ. 59-75, ιδιαίτ. σελ. 66-8· T. S. Barton, Power and Knowledge, ό.π., σελ. 
85, 97. 

75  Γαληνός, Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.1, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 5. Για τη στάση του 
Γαληνού απέναντι στη διαλεκτική βλ. ό.π., 1.2, 1.3, 2.5, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 9, 18, 28, 30, 
113. 

76  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 8-10, CCAG 8.3.135.19-25 = H.-V. Friedrich, 
ό.π., σελ. 47.11-49.3: θανάτου δὲ τραχυτέραν ὑπολαβὼν εἶναι τὴν πλάνην ὑπὸ τῆς λύπης ἐδαπανώµην· καὶ 
γὰρ προπετέστερον τῇ γραφῇ πεπιστευκὼς ἔγραψα περὶ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν καὶ τοῖς γονεῦσιν ὡς ἤδη 
πειράσας καὶ ὑποστρέφειν ἐπηγγελλόµην. ἐν µὲν οὖν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ µένειν οὐχ οἷόν τε ἦν διὰ τὸν τῶν 
ὁµοτέχνων γέλωτα· καὶ γὰρ ἰδίως τὰ καλὰ φθονεῖται. εἰς οἶκον δὲ ἀπιέναι πάλιν προθυµίαν οὐκ εἶχον 
µικρότερος τῶν ἐπαγγελιῶν εὑρηµένος. 

77  Για τις σχολές ως µια κλειστή και µυητική κοινότητα βλ. E. Watts, ‘The student self in Late Antiquity’, 
ό.π., σελ. 236-41. Βλ. επίσης του ίδιου, Riot in Alexandria: Tradition and Group Dynamics in Late An-
tique Pagan and Christian Communities (The Transformation of the Classical Heritage 46) (Berkeley- Los 
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νταξη της αποτυχίας στο κοινωνικό πλέγµα της εποχής µας επιτρέπει να αναδείξουµε την 

ανασκευή από τον συγγραφέα της επιστολής του αφηγηµατικού εαυτού του ήρωα πάνω 

στο πρότυπο του ιδεατού εαυτού του ιστορικού Θεσσαλού, όπως αυτός ανασυντίθεται µέ-

σα από τα ίδια τα κείµενα του βίου και της πολιτείας του. Για µια τέτοια προσέγγιση θα 

µας βοηθήσει η κοινωνική ανθρωπολογία της εποχής και η θέση του Bruce J. Malina για τη 

συλλογική προσωπικότητα των ελληνορωµαϊκών χρόνων. Σύµφωνα µε τον Malina: 

Η συλλογική προσωπικότητα είναι χαρακτηριστική ατόµων που αντιλαµβάνονται τον ε-

αυτό τους και σχηµατίζουν την αυτο-εικόνα τους µε βάση αυτό που αντιλαµβάνονται οι 

άλλοι και τους το ανταποδίδουν. Αισθάνονται την ανάγκη των άλλων για τη δική τους 

ψυχολογική ύπαρξη, από τη στιγµή που η εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους πρέπει να 

συνάδει µε την εικόνα που διαµορφώνεται και παρουσιάζεται από σηµαντικά πρόσωπα, 

από µέλη σηµαντικών και προσωποκεντρικών οµάδων, όπως η οικογένεια, η φυλή, το 

χωριό, ακόµα και η πόλη και ένα µεγαλύτερο εθνοτικό δίκτυο.78  

Η συλλογική προσωπικότητα, όπως διατυπώνεται στην παραπάνω µελέτη, ανταποκρίνεται 

πλήρως στις λειτουργικές δοµές του ρόλου και της έννοιας του εαυτού του Θεσσαλού της 

επιστολής. Και οι δύο ισοδυναµούν µε µια κοινωνική ταυτότητα, δηλαδή µε την αυτο-

συνείδηση µιας υπαρξιακής ταυτότητας δοµηµένης πάνω σε έννοιες κοινωνικά καθορισµέ-

νες. Στην προκειµένη περίπτωση το συναίσθηµα που διαµορφώνει την προσωπικότητα του 

ήρωα είναι το αίσθηµα της λύπης/ απόγνωσης και της ντροπής που επήλθε από την αποτυ-

χία του αστρολογικού έργου του Νεχεψώ. Το αίσθηµα αυτό µεταφράζεται στην αρχαία 

σκέψη µε τη λέξη αἰδὼς (= pudor) και λαµβάνει το νόηµά του από τον αντιθετικό του πό-

λο, την τιµήν (honor).79 

Η αἰδὼς ορίζεται, σύµφωνα µε τον Robert A. Kaster, ως µια δυσαρέσκεια κάποιου µε 

τον εαυτό του, η οποία προκαλείται από µια ευπάθεια σε µια δίκαιη κριτική κοινωνικής απα-

                                                                                                                                                                                 

Angeles- London, 2010), σελ. 29-52. Πρβ. A. D. Nock, ‘Conversion and adolescence’ στου ίδιου, Essays 
on Religion and the Ancient World, ό.π., τόµ. 1, σελ. 472. 

78  B. J. Malina, The New Testament World, ό.π., σελ. 62: Collectivistic personality is characteristic of indi-
viduals who perceive themselves and form their self-image in terms of what others perceive and feed back 
to them. They feel the need of others for their very psychological existence, since the image they have of 
themselves must agree with the image formulated and presented by significant others, by members of sig-
nificant and person-sustaining groups such as family, tribe, village, even city and larger ethnic network. 
Για τη συλλογική προσωπικότητα στους ελληνορωµαϊκούς χρόνους βλ. ό.π., σελ. 58-80. Βλ. και C. F. 
Whelan, ‘Suicide in the ancient world: A re-examination of Matthew 27:3-10’, Laval Théologique et 
Philosophique 49.3 (1993), 515. 

79  Για την αἰδῶ και την τιµὴν στο κοινωνικό πλέγµα της ύστερης αρχαιότητας βλ. R. A. Kaster, ‘The shame 
of the Romans’, TAPhA 127 (1997), 1-19· B. J. Malina, The New Testament World, ό.π., σελ. 27-57. Πρβ. 
P. Brown, Η ∆ηµιουργία της Ύστερης Αρχαιότητας, ό.π., σελ. 60-99. 
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ξίωσης.80 Η απαξίωση αυτή δεν βιώνεται αποκλειστικά ως µια αντίδραση σε µια κριτική 

προερχόµενη από τον άµεσο κοινωνικό περίγυρο, αλλά και ως µια επιθυµία για την αποφυ-

γή οποιασδήποτε συµπεριφοράς που θα µπορούσε να προκαλέσει µια ενδεχόµενη κοινωνι-

κή κατακραυγή.81 Με τον τρόπο αυτόν, η αἰδὼς αποτελεί έναν µηχανισµό ενδοσκοπικής 

κριτικής του ιδανικού εαυτού και των ιδεατών προσδοκιών του στις νοητικές, ηθικές ή συ-

ναισθηµατικές του διεργασίες και όχι αποκλειστικά και µόνο σε µια εκτελούµενη κατακρι-

τέα πράξη. Σε κάθε περίπτωση, η κοινωνία έχει τον τελευταίο λόγο: αυτή θέτει τους όρους 

της τιµής και καταδικάζει την οποιαδήποτε παράβασή τους, προκαλώντας την αἰδῶ. Η αυ-

τοκριτική, ως το αποτέλεσµα των εσωτερικών διεργασιών της αἰδοῦς και της ατοµικής υ-

πευθυνότητας, διαµορφώνεται από τις συµβάσεις της κοινωνίας, που ορίζει το θεµιτό και 

καθορίζει τις ατοµικές συνειδήσεις. Ως συνέπεια, το αίσθηµα της αἰδοῦς εµφανίζεται στην 

πιο ολοκληρωµένη µορφή του στα αρσενικά µέλη της ανώτερης τάξης της ελληνορωµαϊ-

κής κοινωνίας. Απαιτεί ένα περίπλοκο και αναπτυγµένο σύστηµα κοινωνικών σχέσεων και 

ρόλων, καθώς όσες περισσότερες είναι οι κοινωνικές αξιώσεις και απαιτήσεις τόσο µεγα-

λύτερες είναι και οι πιθανότητες κάτι να µην πάει καλά και να επέλθει η αἰδώς.82   

Ο συγγραφέας της επιστολής κατασκευάζει τον ήρωά του από την ιδεατή εικόνα του 

ιστορικού Θεσσαλού, ενός φορέα µιας συλλογικής προσωπικότητας. Ο Θεσσαλός, ανήκο-

ντας στην ανώτερη τάξη, επιζητά την τιµὴν και την αναγνώριση, όπως αυτές πηγάζουν από 

το έντονα ανταγωνιστικό κλίµα της εποχής. Παρουσιάζεται ως ένας µορφωµένος ιατρός, 

αναµένοντας από την κοινωνία να έχει πολλές απαιτήσεις για τις ιατρικές του γνώσεις, α-

παιτήσεις από τις οποίες και δεσµεύεται, ενώ η κρίση που επέρχεται, µέσα από τον χλευα-

σµό και την ενδεχόµενη απογοήτευση της κοινωνίας (των συναδέλφων και της οικογένειάς 

του), επιφέρει την αἰδῶ, βάλλοντας τα υψηλά και παγιωµένα κριτήρια που έχει θέσει για 

τον πραγµατικό του εαυτό. Ακόµα και ο φθόνος των συµµαθητών του Θεσσαλού που θα 

µπορούσε να προκληθεί από µια επιτυχία του ήρωα (για να οδηγήσει, µετά την αποτυχία 

του, στον χλευασµό) λαµβάνει το νόηµά του από τις ίδιες αρχές της φιλοτιµίας και του α-

                                                           
80  R. A. Kaster, ‘The shame of the Romans’, ό.π., 4: a displeasure with oneself caused by vulnerability to 

just criticism of a socially diminishing sort. 
81  Το γενικευµένο συναίσθηµα της ντροπής φαίνεται από διάφορες αναφορές της λατινικής γραµµατείας. Ο 

Τερέντιος Βάρρωνας αρνήθηκε τη θέση του άρχοντα που του προσφέρθηκε από το σύνολο της συγκλήτου 
και του λαού, εξαιτίας της ντροπής που προκάλεσε η ήττα του στη µάχη (Βαλ. Μάξιµος, Facta et dicta 
memorabilia 4.5.2), ενώ για τον Τάκιτο (Annales 11.25) από ντροπή ορισµένοι συγκλητικοί παραιτούνται 
αυτοβούλως από τη θέση τους. 

82  Βλ. το σχόλιο του R. A. Kaster, ‘The shame of the Romans’, ό.π., 10: It follows that the richest sense of 
pudor (italics στο πρωτότυπο) belonged to the adult elite male, who had available the widest range of so-
cial situations involving the widest range of relations. Ο Τάκιτος (Annales 3.54) αναφέρει ότι η ανώτερη 
τάξη υποκινείται από τη ντροπή, ενώ ο λαός περιορίζεται από την ανάγκη. Πρβ. την αναφορά του Τάκιτου 
(Historiae 4.11) για την αυτοκτονία του Ιούλιου Πρίσκου, που υποκινήθηκε από τη ντροπή, παρά από τον 
εξαναγκασµό.  
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νταγωνιστικού δικτύου της εποχής.83 Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το αίσθηµα της ντροπής 

του συγγραφέα της αρεταλογίας του Ιµούθη/ Ασκληπιού του P.Oxy 1381 (2ος αι. µ.Χ.), ο 

οποίος ανέβαλε συνεχώς τη µετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, µεταξύ άλλων, και από 

τον φόβο µιας πιθανής αποτυχίας που θα τον ντρόπιαζε µπροστά στα µάτια των ανθρώ-

πων.84 

Η αἰδὼς και η απογοήτευση από τη βίβλο του Νεχεψώ οδηγούν τον Θεσσαλό στην α-

ναζήτηση της µυστικής αστρολογικής γνώσης. Μια δεύτερη αποτυχία να την εντοπίσει θα 

παίξει καθοριστικό ρόλο για τη ζωή του, διότι είναι αποφασισµένος να την αφαιρέσει:  

Αν δεν το επιτύχαινα αυτό, θα αφαιρούσα τη ζωή µου […] αν δεν πραγµατοποιούταν αυ-

τή η επιθυµία, ήµουν έτοιµος να αυτοκτονήσω.85 

Η αυτοκτονία στον αρχαίο κόσµο είναι µια αρκετά ‘δηµοφιλής’ πρακτική, όπως αποκαλύ-

πτει και η πληθώρα των περιστατικών της ελληνικής και λατινικής γραµµατείας.86 Η ιστο-

ρική και κοινωνική πραγµατικότητα µιας τέτοιας πράξης υιοθετείται και από την αφηγηµα-

τική µυθοπλασία και προσεγγίζεται µε τις ίδιες κοινωνιολογικές αρχές µε τις οποίες ερµη-

νεύουµε και τα ιστορικά περιστατικά.87 Αρωγός σε µια τέτοια προσέγγιση θα σταθούν οι 

θέσεις του Bruce J. Malina για τον κοινωνικό εαυτό των ελληνορωµαϊκών χρόνων και η 

εφαρµογή της θεωρίας του Ralph H. Turner για τον αληθινό ή πραγµατικό εαυτό (true self 

ή real self) στις συνιστώσες της αυτοκτονίας. Σύµφωνα µε τον Turner, ο αληθινός ή πραγ-

µατικός εαυτός διακρίνεται σε δύο τύπους: σε αυτόν που διαµορφώνεται από µια κοινωνι-

κή θεσµική συµπεριφορά (institutional) και αυτόν που δοµείται σε µια ατοµιστική παρορ-

µητική συµπεριφορά (impulsive).88 Η διαφορά τους έχει να κάνει µε τις διαφορετικές ε-

                                                           
83  Για την τιµή και τον φθόνο βλ. D. L. Cairns, ‘Hybris, dishonour, and thinking big’, JHS 116 (1996), 19· 

B. J. Malina, The New Testament World, ό.π., σελ. 110-2. 
84  P.Oxy 1381, στ. 2.42-4 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 15: οὐ γὰρ 

ἀποτυχό[ν] τι µοι µόνον αἰδὼς ἦν πρὸς ἀνδρῶν. 
85  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 10, 17, CCAG 8.3.135.27, 136.17-8 = H.-V. 

Friedrich, ό.π., σελ. 49.5, 51.10-1: τούτου µὴ τυχὼν θανάτῳ λοιπὸν ἀφιέναι τὸν βίον […]  ἧς ἐπιθυµίας ἂν 
ἁµάρτω, µέλλω ἀποτάσσεσθαι τῷ βίῳ.  

86  Για τo ζήτηµα της αυτοκτονίας στην αρχαιότητα βλ. A. J. L. van Hooff, From Autothanasia to Suicide: 
Self-Killing in Classical Antiquity (London- New York, 1990)· του ίδιου, ‘Η αυτοκτονία στην αρχαία τέ-
χνη’ (µτφρ. Ε. Οικονόµου), Αρχαιολογία και Τέχνες 98 (2006), 8-20· E. P. Garrison, ‘Attitudes toward sui-
cide in ancient Greece’, TAPhA 121 (1991), 1-34· C. F. Whelan, ‘Suicide in the ancient world’, ό.π., 505-
22, ιδιαίτ. 512-20· A. Α. Αβαγιανού, ‘"Ευθάνατος θάνατος": Το "καλῶς θανεῖν" στην αρχαία Ελλάδα’ στο 
Ευθανασία. Η σηµαντική του "Καλοῦ" Θανάτου (Αθήνα, 2000), σελ. 43-9· Ε. Κυριαζή, ‘Το φαινόµενο της 
αυτοκτονίας κατά τους ρωµαϊκούς χρόνους’, Αρχαιολογία και Τέχνες 98 (2006), 73-7. 

87  G. W. Muschert, ‘Self-affirmation through death: A contribution to the sociology of suicide through litera-
ture’, Sociological Inquiry 76.3 (2006), 297-315, ιδιαίτ. 304-11. 

88  R. H. Turner, ‘The real self: From institution to impulse’, AJS 81.5 (1976), 989-1016· του ίδιου, ‘The role 
and the person’, AJS 84.1 (1978), 1-23. 
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µπειρίες και συµπεριφορές τις οποίες κάθε εαυτός εκτιµά ως πιο σωστές, κριτήρια που ερ-

µηνεύουν και τα κίνητρα της αυτοκτονίας. Τα άτοµα µε κοινωνική συµπεριφορά αντιλαµ-

βάνονται την αυθεντία ως µια διατήρηση υψηλών καθηκόντων µε πολλές απαιτήσεις και 

ως έναν πλήρη έλεγχο των κοινωνικών τους καταστάσεων. Η κρίση επέρχεται όταν βιώ-

σουν µια εξωτερική απειλή που µπορεί να ανατρέψει την ορθή επιτέλεση του κοινωνικού 

τους ρόλου. Η αυτοκτονία για εκείνους είναι η µοναδική λύση. Αντίθετα, τα άτοµα µε ατο-

µιστική συµπεριφορά αναλώνονται σε µια διαδικασία αυτο-ανακάλυψης και αυτο-

δηµιουργίας, µε την κρίση του εαυτού τους να επέρχεται όταν βρεθούν σε σύγκρουση µε 

αυτά που θέλουν και επιθυµούν και µια ενδεχόµενη αυτοκτονία να µπορεί ευκολότερα να 

αποτραπεί µε την αλλαγή των δυσµενών καταστάσεων.89 Η συλλογική προσωπικότητα του 

Bruce Malina όταν συσχετιστεί µε τον τύπο της αυτοκτονίας ατόµων µε κοινωνική συµπε-

ριφορά µας επιτρέπει να εξηγήσουµε την εν λόγω επιθυµία του Θεσσαλού πάνω στη βάση 

του ανταγωνισµού της εποχής και της εικόνας που διαθέτουµε από τη γραµµατεία για τον 

εαυτό του ιστορικού Θεσσαλού. 

Η απώλεια της τιµῆς και η κυριαρχία της αἰδοῦς αποτελεί µια συναισθηµατική κατά-

σταση που επεξηγεί αρκετά από τα κίνητρα των αυτοκτονιών της αρχαιότητας, µεταξύ αυ-

τών και της σκέψης του Θεσσαλού να αφαιρέσει τη ζωή του.90 Όπως η αἰδώς, έτσι και η 

αυτοκτονία είναι φαινόµενο µε κοινωνικούς συντελεστές, απορρέοντας από τη θέση και 

τον ρόλο ‒πραγµατικό ή υποθετικό‒ του ατόµου µέσα στο κοινωνικό πλέγµα.91 Η µελέτη 

των κινήτρων της αυτοκτονίας δεν περιορίζεται σε µια sui generis εξέταση της συµπεριφο-

ράς του εµπλεκόµενου ατόµου, αλλά απαιτεί, παράλληλα, και µια άµεση επισκόπηση του 

                                                           
89  Για µια εφαρµογή των θεωριών του R. H. Turner στο ζήτηµα της αυτοκτονίας βλ. G. W. Muschert, ‘Self-

affirmation through death’, ό.π., 297-315, ιδιαίτ. 301-2. 
90  Για διάφορες περιπτώσεις αυτοκτονίας που προκαλεί η ντροπή βλ. Πλούταρχος, Ῥωµαίων ἀποφθέγµατα 

198 B· Τάκιτος, Historiae 4.11· Σουητώνιος, Otho 9.3· Φ. Ματερνός, Mathesis 1.7.2. Βλ. και A. J. L. van 
Hooff, From Autothanasia to Suicide, ό.π., σελ. 107-20, και τον πίνακα µε τα κίνητρα στις σελ. 198-232· 
C. F. Whelan, ‘Suicide in the ancient world’, ό.π., 515-8· Ε. Κυριαζή, ‘Το φαινόµενο της αυτοκτονίας κα-
τά τους ρωµαϊκούς χρόνους’, ό.π., 76. Βλ. επίσης E. P. Garrison, ‘Attitudes toward suicide in ancient 
Greece’, ό.π., 1-34. Για τις κυρίαρχες φιλοσοφικές σχολές της εποχής του Θεσσαλού η αυτοκτονία ε-
κλαµβάνεται µε µια αµφισηµία· άλλοτε κατακρίνεται και άλλοτε επιδοκιµάζεται. Για τις θέσεις της στωι-
κής φιλοσοφίας βλ. Κικέρωνας, De finibus bonorum et malorum 3.60-1· Σενέκας, Ad Lucilium epistulae 
morales 58.36, 70.8, 70.12· του ίδιου, De providentia 2.10, 6.7· του ίδιου, De ira 3.15.3-4· Πλίνιος Νεό-
τερος, Epistulae 1.12, 1.22.8-10, 3.7, 3.9.5· Επίκτητος, ∆ιατριβαὶ 1.24.20· ∆ιογ. Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶµαι 
τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιµησάντων 7.130. Για τις θέσεις της επικούρειας φιλοσοφίας βλ. Λουκρήτιος, De 
rerum natura 3.79-82· Σενέκας, Ad Lucilium epistulae morales 24.22-3. Για τη στάση της κυνικής 
φιλοσοφίας βλ. ∆ιογ. Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶµαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιµησάντων 6.18. Βλ. και A. A. 
Long, Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics (Berkeley- Los Angeles, 21986), σελ. 206· A. 
J. L. van Hooff, From Autothanasia to Suicide, ό.π., σελ. 188-91· C. F. Whelan, ‘Suicide in the ancient 
world’, ό.π., 514 και υποσ. 42-3· R. W. Sharples, Στωικοί, Επικούρειοι και Σκεπτικοί: Μια Εισαγωγή στην 
Ελληνιστική Φιλοσοφία (µτφρ. Μ. Λυπουρλή- Γ. Αβραµίδης) (Θεσσαλονίκη, 2002), σελ. 165, 179-80. 

91  Το ότι η αυτοκτονία ως φαινόµενο έχει βαθιές ρίζες στην κοινωνία έχει καταδειχθεί ήδη από την εποχή 
του Émile Durkheim, το 1897, στο Suicide: A Study in Sociology (µτφρ. J. A. Spaulding- G. Simpson) 
(New York, 1951).   
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κοινωνικού του πλέγµατος και των επιδράσεών του που το οδήγησαν στην απόφαση αυτήν. 

Έτσι, κατά αναλογία µε την αἰδῶ και κάτω από την ίδια κοινωνιολογική ερµηνεία, η αυτο-

κτονία στην αρχαιότητα απαντάται, στο µεγαλύτερο µέρος της, ανάµεσα στα αρσενικά µέ-

λη της ανώτερης τάξης της ελληνορωµαϊκής κοινωνίας.92 Η απολεσθείσα τιµή και η κυρι-

αρχία του συναισθήµατος της αἰδοῦς διορθώνεται µε την εθελούσια έξοδο από τη ζωή. Εί-

ναι χαρακτηριστικό το περιστατικό ενός αστρολόγου των ελληνορωµαϊκών χρόνων, του 

Αύλου, που απαγχονίστηκε από σεβασµό προς τον Πετόσιρι, όταν συνειδητοποίησε ότι εί-

χε παρέλθει η προβλεπόµενη από τον ίδιο ώρα θανάτου του.93 H αἰδὼς από την αποτυχία 

πρόγνωσης του ακριβούς χρόνου θανάτου µετασχηµατίζεται σε µια πράξη αυτοκτονίας. 

Ανάλογο είναι και το περιστατικό του Καισήλιου Βάσσου, ο οποίος ταξίδευσε στη Ρώµη 

και ενηµέρωσε τον Νέρωνα για ένα προφητικό του όνειρο, σύµφωνα µε το οποίο στο κτή-

µα του υπήρχε ένα σπήλαιο µε µεγάλη ποσότητα χρυσού. Η αποτυχία, όµως, να εντοπίσει 

τον θησαυρό και η επιθυµία να αποφύγει τη ντροπή τον παρακίνησαν να αφαιρέσει τη ζωή 

του.94 Τι συνέβη, όµως, στην περίπτωση του Θεσσαλού και στο ζήτηµα της αυτοκτονίας 

του; 

Η απόγνωση και η επιθυµία για αυτοκτονία του ήρωα της επιστολής λαµβάνουν το νό-

ηµά τους µέσα από την περιπλάνηση του Θεσσαλού προς αναζήτηση της γνώσης και την 

εκπλήρωση του σκοπού της. Το διηγηµατικό σχήµα της περιπλάνησης για την εύρεση της 

γνώσης αποτελεί ένα δηµοφιλές πρότυπο αφήγησης και εντοπίζεται σε κείµενα µε διαφο-

ρετικό προσανατολισµό.95 Πίσω από τους επιµέρους ρητορικούς στόχους του κάθε κειµέ-

νου, η χρήση του παραπάνω σχήµατος υποδηλώνει ότι κάθε γνώση δεν είναι αυθύπαρκτη 

και αποκλειστική, αλλά ερείδεται σε µια σοφία του παρελθόντος που µετατοπίζεται µαζί µε 

                                                           
92  Ο A. J. L. van Hooff (From Autothanasia to Suicide, ό.π., σελ. 15) σηµειώνει: During the Late Republic 

and the Early Empire committing suicide becomes something of a moral duty for the nobleman who loses 
face or the favour of the emperor. Βλ., όµως, ό.π., σελ. 20-1: But in the materials handed down to us, up-
per-class males dominate the scene; they are the bulk of the individual cases where the victims have a 
name. The unhappy few of the elite are of course only the tip of the iceberg of suicide. Beneath there is the 
great mass of anonymous desperate people. Βλ. επίσης C. F. Whelan, ‘Suicide in the ancient world’, ό.π., 
515-6. 

93  Λουκίλλιος, AG 11.164 = Test. 3 Riess. 
94  Τάκιτος, Annales 16.1, 3. 
95  Για την περιπλάνηση προς αναζήτηση της γνώσης βλ. A. D. Nock, Conversion, ό.π., σελ. 107-10· J. J. 

Winkler, Auctor and Actor, ό.π., σελ. 257-73· G. Anderson, Sage, Saint and Sophist: Holy Men and their 
Associates in the Early Roman Empire (London- New York, 1994), σελ. 171-4· J. Whittaker, ‘Plotinus at 
Alexandria’, ό.π., 159-90· Ph. A. Harland, ‘Journeys in pursuit of divine wisdom’, ό.π., σελ. 123-40· του 
ίδιου, ‘The days seemed like years’, ό.π., σελ. 6-12. Βλ. συµπληρωµατικά A. D. Nock, ‘Conversion and 
adolescence’, ό.π., σελ. 475· A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 46, 
υποσ. 1· J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 178, υποσ. 29· I. Moyer, ‘Thessalos of 
Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 41 και υποσ. 9· του ίδιου, ‘The initiation of the magician’, ό.π., 
σελ. 225, ιδιαίτ. υποσ. 52· του ίδιου, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 249, ιδιαίτ. υποσ. 163.  
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τη µετατόπιση του άξονα του φορέα της.96 Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο Κλεόµβροτος ο 

Σπαρτιάτης είχε πραγµατοποιήσει πολλά ταξίδια µε στόχο να καταγράψει µια ιστορία που 

θα αποτελούσε τη βάση για µια φιλοσοφία και θα είχε ως τέλος και σκοπό τη θεολογία. Οι 

απαντήσεις που έψαχνε δεν βρέθηκαν αµέσως, αλλά ύστερα από πολλές περιπλανήσεις και 

τη συνάντησή του µε έναν ασκητή.97 Η αντίφαση ανάµεσα στους νόµους του κράτους και 

στους µύθους του Ησίοδου και του Οµήρου για τις ιστορίες των θεών, οι οποίες έβριθαν 

από βία, αιµοµιξία και µοιχεία, παρακίνησε τον Μένιππο να επισκεφθεί διάφορες φιλοσο-

φικές σχολές, ώστε να επιλύσει τις απορίες του. Οι συνεχείς απογοητεύσεις, όµως, που δο-

κίµασε όταν δεν έλαβε καµιά απάντηση στα ερωτήµατά του ([σ]φαλεὶς οὖν καὶ ταύτης τῆς 

ἐλπίδος)98 τον οδήγησαν στη Βαβυλώνα, όπου κατήλθε στον Άδη και συµβουλεύθηκε το 

πνεύµα του νεκρού Τειρεσία.99 Η απαξίωση της γνώσης διαφόρων φιλοσοφικών ρευµάτων 

και η υπέρβαση που επιτυγχάνεται µε τη γνωριµία µε σοφούς δασκάλους σε αποµακρυσµέ-

να µέρη εκφράζει την ανωτερότητα των ηρώων ως κατόχων µιας σπάνιας και εξεζητηµένης 

γνώσης. 

Η χρήση του αφηγηµατικού αυτού σχήµατος από την ιουδαϊκή και χριστιανική παρά-

δοση επιτελεί µια µορφή θρησκευτικής προπαγάνδας, επιδιώκοντας να καταδείξει την ανω-

τερότητα της θρησκείας σε σχέση µε άλλα θρησκευτικά ρεύµατα της εποχής. Ο Φλάβιος 

Ιώσηπος στη βιογραφία του περιγράφει τη γνωριµία του µε τις διδασκαλίες των Φαρισαί-

ων, των Σαδδουκαίων και των Εσαίων, πριν καταλήξει σε έναν Ιουδαίο ασκητή, τον Βάν-

νο, δίπλα στον οποίο παρέµεινε για τρία συναπτά έτη, εκπληρώνοντας τον σκοπό του.100 Ο 

Ιουστίνος επισκέφθηκε διάφορες φιλοσοφικές σχολές και γνώρισε τις απόψεις τους, χωρίς 

να βρει απάντηση σε όσα αναζητούσε (ἀποτυχὼν τῆς ἐλπίδος).101 Η συνάντησή του, ωστό-

σο, µε έναν ηλικιωµένο χριστιανό γέροντα και η διαλογική τους αντιπαράθεση για την ε-

πάρκεια της φιλοσοφίας και του ορθού λόγου (µια συνοµιλία που θυµίζει πλατωνικό δια-

λεκτικό διάλογο) τον πείθουν για την αδυναµία της ελληνικής φιλοσοφίας και την ανωτε-
                                                           
96  Βλ. το άρθρο της G. Aragione, ‘L’amor proprio dei Greci e la ricerca del vero maestro (Clemente 

d’Alessandria, Stromati VI, 2, 5-27)’ στο A. Frey- R. Gounelle (επιµ.), Poussières de christianisme et de 
judaïsme antiques: Études réunies en l'honneur de Jean-Daniel Kaestli et Éric Junod (Prahins, 2007), σελ. 
41-59. 

97  Πλούταρχος, Περὶ τῶν ἐκλελοιπότων χρηστηρίων 410 A-B, 421 A-E. 
98  Λουκιανός, Μένιππος ἢ νεκυοµαντεία 6. 
99  Ό.π., 3-21. 
100  Φλ. Ιώσηπος, Βίος 10-2. Για µια διαφορετική ‘περιπλάνηση’ κάνει λόγο ένας άλλος Ιουδαίος συγγραφέας. 

Σύµφωνα µε τον Φίλωνα τον Ιουδαίο (Περὶ Ἀβραὰµ 68-80, 60-2, Περὶ ἀποικίας 176-96, Περὶ τοῦ θεοπέ-
µπτους εἶναι τοὺς ὀνείρους 1.41-60, 68-71), ο οποίος προβαίνει σε µια αλληγορική ερµηνεία των βιβλικών 
κειµένων, ο Αβραάµ, εγκαταλείποντας τη χώρα των Χαλδαίων, εγκαταλείπει, παράλληλα, την αστρονο-
µία και τις πεποιθήσεις τους, δηλαδή την κοσµική γνώση του νου, και γίνεται κοινωνός της αποκάλυψης 
του αληθινού θεού, επιτυγχάνοντας µια µετάβαση από την κοσµική στην αποκεκαλυµµένη γνώση. Βλ. ε-
πίσης J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 185 και υποσ. 55. 

101  Ιουστίνος, ∆ιάλογος πρὸς Τρύφωνα  2.5 (PG 6, 477 B). 
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ρότητα του Χριστιανισµού.102 Τα µεταφυσικά ερωτήµατα του Ψευδο-Κλήµεντα σχετικά µε 

την ψυχή και τη δηµιουργία του κόσµου τον οδήγησαν στους φιλόσοφους, όπου, όµως, δεν 

βρήκε απαντήσεις. Ύστερα από την αναβολή της επιθυµίας του να επισκεφτεί την Αίγυπτο, 

άκουσε για τις διδασκαλίες µιας νέας θρησκείας, του Χριστιανισµού, γεγονός ορόσηµο για 

την απαρχή της θρησκευτικής του µεταστροφής.103 Αναλόγως και στο µυθιστόρηµα του 

Ψευδο-Κυπριανού (4ος αι. µ.Χ.) ο ήρωας µυήθηκε από µικρή ηλικία στις λατρείες της Ελ-

λάδας, επισκέφθηκε τους Φρύγες, πήγε στη Μέµφιδα, στην Ινδία και τη Βαβυλώνα και κα-

τέληξε στην Αντιόχεια, όπου άρχισε να εξασκεί τη µαγεία και τις απόκρυφες τέχνες. Η α-

ποτυχία, ωστόσο, των µαγικών του γνώσεων ενάντια σε µια Χριστιανή παρθένο, την Ιου-

στίνη (ἀποτυχὼν ὧν ἐσπούδαζε),104 ήταν εκείνη που τον έκανε να στραφεί στον Χριστιανι-

σµό.105 

Η αναζήτηση της υπερβατικής γνώσης προϋποθέτει την επιλογή του κατάλληλου δα-

σκάλου, ενώ οι απογοητεύσεις είναι ένα συχνό στοιχείο και στον Νεοπλατωνισµό.106 Ο 

Πλωτίνος απογοητεύθηκε και έφυγε, γεµάτος θλίψη και απελπισία, από τις διαλέξεις των 

δασκάλων της Αλεξάνδρειας. Μόνο όταν γνώρισε τον Αµµώνιο Σακκά συνειδητοποίησε 

ότι αυτός ήταν ο δάσκαλος που αναζητούσε.107 Ο Πρόκλος εγκατέλειψε τις σπουδές ρητο-

ρικής στην Κωνσταντινούπολη και κατευθύνθηκε στην Αλεξάνδρεια για να σπουδάσει φι-

λοσοφία, αλλά δεν έµεινε ικανοποιηµένος από τη διδασκαλία. Τότε ήταν που θυµήθηκε τη 

συµβουλή της θεάς Αθηνάς, η οποία τον είχε καθοδηγήσει να σπουδάσει στην Αθήνα, όπου 

και κατέφυγε, εντάχθηκε στον κύκλο του Πλούταρχου και του Συριανού και µυήθηκε στον 

θεουργικό Νεοπλατωνισµό του Ιάµβλιχου.108 Ο µελλοντικός αυτοκράτορας Ιουλιανός, κα-

τά τη διάρκεια των σπουδών του δίπλα στον Αιδέσιο της Περγάµου, συνειδητοποίησε ότι ο 

Μάξιµος ήταν ο αληθινός δάσκαλος που αναζητούσε και ότι θα έπρεπε να επισκεφθεί την 

                                                           
102  Ό.π., 2.3-8.2 (PG 6, 477 A – 493 A). Ο διάλογος αυτός δεσπόζει στο κείµενο (ό.π., 3.2-7.3 [PG 6, 480 A – 

492 C]) και σχετίζεται µε το γραµµατειακό είδος των ερωταποκρίσεων. Βλ. σχετικά σελ. 230-1. 
103  Ψευδο-Κλήµης, Τῶν Πέτρου ἐπιδηµιῶν κηρυγµάτων ἐπιτοµὴ 1.1-3 (PG 2, 57 A – 60 A), 1.5-6 (PG 2, 60 C 

– 61 C) = Recognitiones 1.1-3 (PG 1, 1207 A – 1208 B), 1.5-6 (PG 1, 1209 A – 1210 B). Ο F. Boll (‘Das 
Eingangsstück der Ps.-Klementinen’, ό.π., 139-48) συγκρίνει την επιστολή του Θεσσαλού µε την εισαγω-
γή του έργου του Ψευδο-Κλήµεντα (από τη στιγµή που και τα δύο έργα επιχειρούν νοµιµοποίηση του πε-
ριεχοµένου τους µε τον λειτουργικό ρόλο του προλογικού σηµειώµατος) και µε τον Μένιππον του Λουκι-
ανού, σηµειώνοντας κοινά στοιχεία στους ήρωες των διηγήσεων, στις περιπλανήσεις τους και την αφήγη-
ση, πάνω στη βάση δοµικών και γλωσσικών σχέσεων. Βλ. την κριτική του J. Z. Smith, ‘The temple and 
the magician’, ό.π., σελ. 174, υποσ. 14, σελ. 178, υποσ. 29. 

104  Ψευδο-Κυπριανός, Μαρτύριον στον Φώτιο, Βιβλιοθήκη 184.129a.8. 
105  Ό.π., 184.128b-129a· του ίδιου, Μετάνοια τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ 1-14. 
106  G. Fowden, ‘The pagan holy man in late antique society’, JHS 102 (1982), 38-40· του ίδιου, Ο Αιγύπτιος 

Ερµής, ό.π., σελ. 317-8· J. Whittaker, ‘Plotinus at Alexandria’, ό.π., 159-90. Σε έναν πάπυρο (P.Oxy 2190) 
(1ος αι. µ.Χ.) περιλαµβάνεται η επιστολή ενός µαθητή προς τον πατέρα του, όπου εκφράζεται η δυσκολία 
να βρεθούν οι κατάλληλοι δάσκαλοι. 

107  Πορφύριος, Περὶ τοῦ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ 3. 
108  Μαρίνος Νεαπολίτης, Πρόκλος ἢ περὶ εὐδαιµονίας 9-10. 
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Έφεσο, ενώ ο Ελλησπόντιος έψαχνε τη γνώση σε διάφορα µέρη του κόσµου, καταλήγοντας 

στις Σάρδεις και στη φιλοσοφία του Χρυσάνθιου.109 Πίσω από τη συνεχή αυτήν αναζήτηση 

και τις απογοητεύσεις συχνά προϋποτίθεται η υφιστάµενη διάκριση της εποχής ανάµεσα 

στην κοσµική και υπερβατική γνώση.110 

Η αναζήτηση µιας ‘ανώτερης’ γνώσης, ύστερα από την απόγνωση και την αἰδῶ του 

Θεσσαλού, και η εύρεσή της αποσκοπούν σε µια προπαγάνδα της γνώσης, η οποία εκφρά-

ζεται αφηγηµατικά, µε τον καλύτερο τρόπο, µε την αποτροπή της αυτοκτονίας του ήρωα 

της ιστορίας. Με όµοιο τρόπο και σε ένα γνωστικό κείµενο του τρίτου αιώνα µ.Χ., στον 

Ζωστριανό, ο οµώνυµος διδάσκαλος του Γνωστικισµού είναι έτοιµος να αυτοκτονήσει, διό-

τι δεν µπορεί να βρει απαντήσεις στα υπερβατικά του ερωτήµατα. Η εµφάνιση του Αγγέ-

λου της Γνώσης και η άνοδός του στον ουρανό είναι εκείνη που θα αλλάξει τα σχέδιά 

του.111 Το όραµα επιτελεί διττό ρόλο: όχι µόνο αποτρέπει την αυτοκτονία, αλλά ενισχύει, 

παράλληλα, και τη θεϊκή εµπειρία του Ζωστριανού. Ένα απόσπασµα µε τις απόκρυφες 

πράξεις του Ιωάννη του P.Oxy 850 (4ος αι. µ.Χ. ‒ το πρωτότυπο έργο είναι του 2ου αι. µ.Χ.) 

περιγράφει τη δράση του ευαγγελιστή στη Μικρά Ασία. Σε ένα από τα ταξίδια του συνα-

ντάει κάποιον Ζεύξιδα, ο οποίος είναι έτοιµος να απαγχονιστεί και τον αποτρέπει από την 

αυτοκτονία. Ακολουθεί µια προσευχή του Ιωάννη και η µετοχή του Ζεύξιδα στη θεία Ευ-

χαριστία.112 Η χριστιανική προπαγάνδα δεν θα µπορούσε να εκφραστεί µε πιο εύγλωττο 

τρόπο: ο Χριστιανισµός όχι µόνο εξασφαλίζει την αιώνια ζωή µετά τον θάνατο, αλλά µπο-

ρεί να σώσει κάποιον από βέβαιο θάνατο και στην παρούσα ζωή. Η αφηγηµατική αυτο-

αντίληψη του Θεσσαλού, ως ένα προϊόν του συντάκτη της επιστολής, συντίθεται από την 

εικόνα του ιατρονίκη και επιστρατεύει την αυτοκτονία ως τη µοναδική λύση στην ‘ήττα’ 

του. Η µαταίωσή της, που επιτυγχάνεται µε τη γνωριµία του µε έναν Αιγύπτιο ιερέα και 

την απόκτηση της ‘αληθινής’ γνώσης µε την επιφάνεια του Ασκληπιού, ύστερα από περι-

πλανήσεις, επικυρώνει το περιεχόµενο του έργου. 

Από τον επίλογο του λατινικού De virtutibus herbarum του κώδικα Vindobonensis 

3124, ο οποίος απουσιάζει από το ελληνικό κείµενο, µαθαίνουµε τη δράση του Θεσσαλού 

που ακολούθησε την αποκάλυψη:  

                                                           
109  Ευνάπιος, Βίοι φιλοσόφων καὶ σοφιστῶν 474-5, 504-5. 
110  Ιουλιανός, Λόγοι 82 A-B, 162 C· του ίδιου, Επιστολές 300 D ‒ 301 A, 301 B-C· Ευνάπιος, Βίοι φιλοσό-

φων καὶ σοφιστῶν 469, 474· ∆αµάσκιος, Βίος Ἰσιδώρου στον Φώτιο, Βιβλιοθήκη 242, 336a, 337b. Βλ. G. 
Fowden, ‘The pagan holy man in late antique society’, ό.π., 33-8. 

111  NHC 8, 3.14-4.19. 
112  P.Oxy 850.1-15.  
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Παρόλα αυτά, του ζήτησα να έρθει (ενν. του ιερέα) για να δοκιµάσει µαζί µου τη δύναµη 

των βοτάνων που δόθηκαν σε µένα από τον θεό. Και αφού έφτασε ο καιρός για τη συλλο-

γή των βοτάνων, ήρθα στην Αλεξάνδρεια και συλλέγοντας βότανα που περιέχουν χυµό, 

δοκίµασα τη µεγαλύτερη δύναµή τους και τη βρήκα να είναι όπως είχε ειπωθεί. Έµεινα 

έκπληκτος και, έτσι, έλεγξα τη δύναµη όλων αυτών µέσα σε ένα έτος και έχοντας πειστεί, 

έγραψα ένα βιβλίο µε το οποίο υποσχέθηκα ότι θα έκανα έναν άνθρωπο ιατρό σε σύντοµο 

χρόνο. Μερικοί, όµως, που είχαν άγνοια για τη δύναµη των βοτάνων που δίνονταν στο βι-

βλίο µε αποδοκίµαζαν, χωρίς να γνωρίζουν το αποτέλεσµα, αλλά, όταν ήρθε ο καιρός, την 

επέδειξα µπροστά τους, όπως είχα υποσχεθεί, και πείστηκαν.113 

Η οµόλογη σχέση του αποσπάσµατος µε τις αναφορές του Γαληνού για τον ιστορικό Θεσ-

σαλό δεν µπορεί να αµφισβητηθεί. Στο έργο του Γαληνού έχουµε έναν Θεσσαλό να υπό-

σχεται ότι µπορεί να διδάξει στον οποιονδήποτε άνθρωπο την ιατρική τέχνη µέσα σε έξι 

µήνες, ενώ εµφανίζεται να έχει γύρω του πλήθος µαθητών.114 Αντιστοίχως και στον επίλο-

γο του λατινικού κειµένου ο ‘ιατρός’ υπόσχεται ότι µε τις αστρολογικές συνταγές του Α-

σκληπιού µπορεί να µετατρέψει έναν άνθρωπο σε ιατρό σε σύντοµο χρόνο.115 Στη συνέχεια 

κάνει επίδειξη των γνώσεών του στην Αλεξάνδρεια, τον τόπο όπου κάποτε έφυγε ντροπια-

σµένος, αποκτώντας ξανά το χαµένο κύρος. Η αριστοτελική κάθαρσις επέρχεται µε τον 

ήρωα να αποκαθίσταται ως ένα έγκυρο µέλος της ιατρικής κοινότητας, αλλά και της ευρύ-

τερης ελληνορωµαϊκής κοινωνίας.116 Η κοινωνική καταξίωση ως απόρροια της θεϊκής εύ-

                                                           
113  Θεσσαλός, De virtutibus herbarum, epilogus 16-9, έκδ. H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 272.16-25: rogavi 

tamen ipsum, ut veniret ad probandum mecum virtutem herbarum a deo mihi traditarum. et postquam ad-
venit tempus colligendi herbas, veni in Alexandriam et colligens herbe sucum habentis maiorem probavi 
virtutem et inveni sicut dictum est. admiratus sum et sic expertus sum virtutem omnium in spatio anni 
unius et certificatus scripsi librum, per quem promisi hominem in spatio brevi medicum facere. quidam 
tamen ignorantes virtutem herbarum, que tradite erant per librum, reprehendebant nescientes finem, sed 
<postquam> tempus advenit, probavi coram eis, sicut promisi, et certificati sunt. Ο επίλογος αυτός βρί-
σκεται και στους λατινικούς κώδικες Vaticanus latinus 11423 και Palatinus latinus 1277. Βλ. S. Sconoc-
chia, ‘Problemi di traduzione del testo greco del De plantis duodecim signis et septem planetis subiectis at-
tribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 143-4· του ίδιου, ‘Il De plantis duodecim signis et septem planetis 
subiectis attribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 399-400. Βλ. επίσης D. Pingree, ‘Thessalus astrologus. 
Addenda’, ό.π., σελ. 330-1. 

114  Γαληνός, Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.1, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 5. 
115  Πρβ. την κριτική του F. Kudlien (‘Medizinische Aspekte der antiken Unsterblichkeitsvorstellung’, ό.π., 

223), σύµφωνα µε την οποία η επίµαχη αναφορά δεν προέρχεται από τον Γαληνό, αλλά αποτελεί φράση 
ρητορείας που θα µπορούσε να διατυπωθεί από όποιον δάσκαλο επιθυµούσε να συγκεντρώσει µαθητές. Η 
αναλογία, εντούτοις, του παραπάνω ισχυρισµού του ήρωα της επιστολής µε τα ιστορικά στοιχεία που δια-
θέτουµε για τον Θεσσαλό τον Τραλλιανό δεν µπορεί να παραθεωρηθεί. 

116  Η κάθαρσις αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο του αρχαίου µυθιστορήµατος. Κατά την εξέλιξη της πλο-
κής οι ήρωες υπόκεινται σε αλλαγή της αρχικής κοινωνικής τους κατάστασης, στην οποία αποκαθίστανται 
µετά το πέρας των περιπετειών τους. Bλ. H. Kuch, ‘A study on the margin of the ancient novel: "Barbari-
ans" and others’ στο G. Schmeling (επιµ.), The Novel in the Ancient World, ό.π., σελ. 213· F. Zeitlin, ‘Re-
ligion’, ό.π., σελ. 98. Ο Χαρίτωνας (Τὰ περὶ Χαιρέαν καὶ Καλλιρόην 8.1.4) γράφει: νοµίζω δὲ καὶ τὸ 
τελευταῖον τοῦτο σύγγραµµα […] καθάρσιον γάρ ἐστι. Βλ. και J. R. Morgan, ‘Make-believe and make be-
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νοιας είναι εµφανής και στην αρεταλογία του Ασκληπιού του P.Oxy 1381. Ο Μενεχέρης, ο 

πρώτος δηµιουργός της αρεταλογίας, γράφοντας το βιβλίο και λατρεύοντας τους θεούς, 

κέρδισε φήµη και αιώνια δόξα.117 Αναλόγως και ο Λούκιος του Απουλήιου µυείται στα 

µυστήρια της Ίσιδας και του Όσιρι και κερδίζει µε την εύνοια των θεών χρήµατα και δόξα 

από την καριέρα του ως ρήτορας στο ρωµαϊκό δικαστήριο, ενώ ο Αίλιος Αριστείδης γίνεται 

λάτρης του Ασκληπιού και χρεώνει τη ρητορική του δεινότητα στις θαυµατουργές επεµβά-

σεις του θεού.118  

Η επιθυµία για διάκριση και µια αποσύνδεση από την ιατρική του παρελθόντος διαφαί-

νεται και από τον επίλογο του έργου: 

Εάν έλθει στα χέρια των πολλών αυτό το βιβλίο, θα σταµατήσει το φιλόλογο και θαυµα-

στό επίτευγµα της ιατρικής επιστήµης. ∆ιότι ούτε πια οι άνθρωποι θα ασκούν τους διάφο-

ρους κλάδους της ιατρικής, ούτε θα επιθυµούν να γνωρίσουν τα έργα των αρχαίων ια-

τρών, αλλά θα αµεληθεί ο κόπος τόσων παλαιών ανδρών, εξαιτίας της ευχέρειας του πα-

ρόντος έργου, καθώς έχει ειπωθεί ότι είναι δυνατό να θεραπεύσει κάθε σωµατικό πά-

θος.119 

Οι συνταγές φαρµακοποιίας του Θεσσαλού ακυρώνουν όλους τους προγενέστερους ια-

τρούς και την τέχνη της ιατρικής. Ο λατινικός κώδικας Palatinus latinus 1277 [φύλ. 7v] έ-

χει στην κατακλείδα του µια αναφορά η οποία απουσιάζει από τα υπόλοιπα χειρόγραφα. 

Από αυτήν µαθαίνουµε ότι ο Θεσσαλός µετά την αποκάλυψη του Ασκληπιού και την επι-

βεβαίωση των συνταγών επιστρέφει στην πατρίδα του και στη συνέχεια µεταβαίνει στη 

                                                                                                                                                                                 

lieve: The fictionality of the Greek novels’ στο Ch. Gill- T. P. Wiseman (επιµ.), Lies and Fiction in the 
Ancient World, ό.π., σελ. 183.  

117  P.Oxy 1381, στ. 10.223-11.228 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 15. 
118  Απουλήιος, Metamorphoses 11.28, 30 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros, ό.π., σελ. 106-7, 108-9, 

336-7, 341-2· Α. Αριστείδης, Ἱεροὶ λόγοι 4 και 5.38-41. Βλ. επίσης B. Rochette, ‘Aelius Aristide, Lucien, 
Apulée: Trois témoins du sentiment religieux dans l’Empire romain au IIe  s. ap. J.-C’ (Conférence faite et 
publiée dans le cadre de ‘Faculté Ouverte — Entretiens sur l’antiquité gréco-romaine’, Université de Li-
ège, 21 mars 2001), ηλεκτρονική διεύθυνση: www.class.ulg.ac.be/ressources/aelius.pdf (πρόσβαση 
13.01.2011), σελ. 10 (χωρίς σελιδοποίηση ‒ σελιδοποίηση δική µου)· S. Frangoulidis, Witches, Isis and 
Narrative, ό.π., σελ. 60-1, 199-200. 

119  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, επίλογος 3-4, έκδ. H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 263.5-12: 
ἐλθοῦσα γὰρ εἰς πλειόνων χεῖρας αὕτη ἡ βίβλος τὸ φιλόλογον καὶ θαυµαστὸν τῆς ˻καθόλου˼ ἰατρικῆς 
ἐπιστήµης ἐπίτευγµα περικόψει. οὐκέτι γὰρ οὔτε διαφόρους αἱρέσεις ἰατρικῆς ἀσκήσουσιν ἄνθρωποι οὔτε 
µὴν τὰ τῶν ἀρχαίων ˻ἰατρῶν συντάγµατα ποθήσουσιν µετιέναι, ἀλλ’ ἀµεληθήσεται τῶν τοσούτων˼ ἀνδρῶν 
καὶ τηλικούτων ὁ κόπος διὰ τὸ πολὺ τῆς ˻ἀπὸ τοῦ παρόντος συντάγµατος εὐχερείας ὡς εἴρηται παντὸς 
σωµατικοῦ πάθους θεραπευθήσεσθαι δυναµένου˼. Οι κώδικες Parisinus graecus 2256, Venetus App. cl. V 
13 και Mosquensis 415 διαφοροποιούνται λίγο από το παραπάνω χωρίο, ιδιαίτερα στην πρώτη πρόταση: 
διὰ γὰρ τὸ εὐχερὲς καὶ εὐπόριστον τῆς τῶν εἰρηµένων παθῶν θεραπείας, τὸ φιλόλογον καὶ θαυµαστὸν τῆς 
καθόλου ἰατρικῆς ἐπιστήµης ἐπίτευγµα παροφθήσεται παρὰ τῶν τοιούτων ἀνθρώπων. Βλ. CCAG 8.3.163.7-
9 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 263, υποσ. 5-7. 
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Ρώµη.120 Για άλλη µια φορά είναι έκδηλη η κατασκευή του δηµιουργήµατος µε βάση τον 

ιστορικό Θεσσαλό, σε αυτήν την περίπτωση µε γνώµονα τη σχέση του µε τη Ρώµη.  

Η τάση του Θεσσαλού για διάκριση, όπως δηλώνεται από την εναρκτήρια παράγραφο 

του έργου, η ανασκόπηση των σπουδών του, η ντροπή που επήλθε µετά από την αποτυχία 

των συνταγών της βίβλου του Νεχεψώ και η επιθυµία να αφαιρέσει τη ζωή του αποτελούν 

αφηγηµατική ανακατασκευή χαρακτηριστικών στοιχείων της εικόνας και του βίου του ι-

στορικού Θεσσαλού.121 Η σύνδεση στην οποία προβαίνουν οι επίλογοι των λατινικών µε-

ταφράσεων του Μεσαίωνα ανάµεσα στον συγγραφέα του De virtutibus herbarum και τον 

ιστορικό Θεσσαλό ακόµα και αν µπορεί να αµφισβητηθεί υπό τη θεώρηση µεταγενέστερων 

προσθηκών στο πρωτότυπο έργο, καταδεικνύει, εντούτοις, την ύπαρξη µιας ‘συνείδησης’ 

για τον ήρωα της ιστορίας. Η ‘συνείδηση’ αυτή ήταν τόσο ζωντανή ήδη από την εποχή της 

ύστερης αρχαιότητας, ώστε ο Ιωάννης ο Αλεξανδρινός, τον έβδοµο αιώνα µ.Χ., έρχεται να 

συγχωνεύσει τα δύο πρόσωπα του Θεσσαλού, του ιστορικού και αυτού της επιστολής. ∆ι-

αφωνώντας µε την αναφορά του Γαληνού ότι ο Θεσσαλός υποσχόταν ότι µπορούσε να δι-

δάξει την ιατρική σε έξι µήνες,122 ο Ιωάννης υποστηρίζει ότι ο Θεσσαλός υποσχόταν απλά 

ότι µπορούσε να διδάξει κάποιον µέσα σε έξι µήνες την ικανότητα να θεραπεύει τις ασθέ-

νειες του ανθρώπινου σώµατος, µια ικανότητα που έµαθε από µια ανώτερη δύναµη στην 

Αίγυπτο.123 

 

                                                           
120  Κώδικας Palatinus latinus 1277 [φύλ. 7v]: extrahendi succum herbarum in multa quantitate recepi omni-

um herbarum praedictarum et reversus sum ad patriam et stando ibi veni Romam volens observare prae-
cepta Dei scilicet id quod mihi traditum fuit ab ipso, et non dedi alicui mortali nisi tibi. ergo scriptum hoc 
quod tu probaveris divina virtute ipsarum in opere ipsarum medicinarum sit tibi cura observare, praecep-
ta Dei scilicet ut non tradas istud opus alicui donec vixeris, sed tene secretum et uni tui post mortem. Deo 
gratias. Explicit. Τµήµα της κατακλείδας αυτής απαντάται και στον κώδικα London, British Library Add. 
41623 [φύλ. 140v, 135]. Βλ. S. Sconocchia, ‘Problemi di traduzione del testo greco del De plantis duodec-
im signis et septem planetis subiectis attribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 144· του ίδιου, ‘Il De plantis 
duodecim signis et septem planetis subiectis attribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 400· D. Pingree, 
‘Thessalus astrologus. Addenda’, ό.π., σελ. 330, 331. 

121  Στα παραπάνω θα µπορούσαµε να προσθέσουµε και την αποτυχία του βιβλίου του Νεχεψώ και, έτσι, να 
µιλήσουµε για µια απαξίωση παλαιότερων αυθεντιών, όπως έκανε ο F. Cumont (‘Écrits hermétiques’, 
ό.π., 101), αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του ήρωα της ιστορίας, όπως θα δούµε στην επόµενη ενότητα, 
τον ιστορικό Θεσσαλό. Μπορούµε να µιλήσουµε για επιθυµία διάκρισης, στο µέτρο που αυτή κατασκευά-
ζει την ανωτερότητα του ήρωα από τους υπόλοιπους ανθρώπους, και όχι για απαξίωση αυθεντιών, διότι 
στην επιστολή του Θεσσαλού ο Νεχεψώ δεν απαξιώνεται, αλλά συµπληρώνεται. Βλ. σελ. 144-7. 

122  Γαληνός, Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου 1.1, έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 10, σελ. 5. 
123  Ιωάννης Αλεξανδρινός, Σχόλια εἰς τὸ ἕκτον βιβλίον τῶν Ἐπιδηµιῶν Ἱπποκράτους, απόσπ. 42 Duffy. Το 

παραπάνω χωρίο ανέδειξε πρώτος ο F. Kudlien (‘Medizinische Aspekte der antiken Unsterblichkeitsvor-
stellung’, ό.π., 222-4), ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Ιωάννης ο Αλεξανδρινός συγχώνευσε στο έργο του τον 
ιατρό Θεσσαλό µε τον οµώνυµο συντάκτη της επιστολής, ενώ στην πραγµατικότητα πρόκειται για δύο δι-
αφορετικά (υπαρκτά) πρόσωπα. 
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3. Η διαλεκτική αποδόµηση µιας ταυτότητας:  

Από τον ιατρό Θεσσαλό στον Θεσσαλό τον µάγο 

Η εικόνα ενός ήρωα που βρίσκεται σε σύµπλευση µε τον εαυτό του ιστορικού Θεσσαλού, 

όπως αυτός παρουσιάζεται στον Πλίνιο και τον Γαληνό, ως ιατρονίκης και ως πρώτος των 

πρώτων, οδήγησε αρκετούς ερευνητές στο να υποστηρίξουν τη γνησιότητα του έργου. 

Πρωτεργάτης όλων υπήρξε ο Franz Cumont, ο οποίος επιστράτευσε διάφορα επιχειρήµατα 

προς επίρρωση της υπόθεσής του.124 Για τον εν λόγω ερευνητή η περιορισµένη παρουσία 

µαγικών στοιχείων125 και η ευρεία ύπαρξη µεθόδων ορθολογικής φαρµακοποιίας στο Περὶ 

ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως αποτελεί ένδειξη για τη δηµιουργία της επιστολής και του 

αστρολογικού της κειµένου από έναν εµπειριοκράτη ιατρό, όπως τον Θεσσαλό. ∆έχθηκε, 

έτσι, ότι ο ιατρός από τις Τράλλεις έγραψε συνολικά δύο επιστολές προς τους αυτοκράτο-

ρες εκείνους που κρύβονται πίσω από τη φράση Germano Claudio regi του λατινικού De 

virtutibus herbarum, δηλαδή τον Κλαύδιο και τον Νέρωνα. Η πρώτη είναι η επιστολή του 

Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, η οποία επιδίδεται στον Κλαύδιο, δεδοµένου ότι σε αυ-

τήν ο Θεσσαλός εκθέτει τις σπουδές της νεότητάς του ως κάτι επίκαιρο, ενώ ακολουθεί 

χρονολογικά η επιστολή προς τον διάδοχό του, τον Νέρωνα, όπως η τελευταία γίνεται 

γνωστή από τον Γαληνό. Η ταύτιση του συγγραφέα του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 

                                                           
124  Τον Cumont ακολούθησαν και µεταγενέστεροι ερευνητές. Βλ. R. Reitzenstein, Hellenistic Mystery-

Religions, ό.π., σελ. 144· A. D. Nock, Conversion, ό.π., σελ. 108· A.-J. Festugière, ‘L’expérience reli-
gieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 45, υποσ. 3, 55, 57, υποσ. 1· F. H. Cramer, Astrology in Roman Law 
and Politics, ό.π., σελ. 45, 122-3, 146· E. R. Dodds, ‘Supernormal phenomena in classical antiquity’ στου 
ίδιου, The Ancient Concept of Progress and other Essays on Greek Literature and Belief (Oxford, 1973), 
σελ. 189, υποσ. 2. Ο S. Sconocchia (‘Problemi di traduzione del testo greco del De plantis duodecim 
signis et septem planetis subiectis attribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 143-5· του ίδιου, ‘Il De plantis 
duodecim signis et septem planetis subiectis attribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 400-6) θεώρησε γνή-
σιο το έργο µε γνώµονα την αναλογία που υπάρχει ανάµεσα στη βιογραφία του ιατρού Θεσσαλού και 
στον επίλογο των λατινικών χειρογράφων της επιστολής. 

125  Για τα µαγικά στοιχεία που εντοπίζονται στο κύριο µέρος της πραγµατείας βλ. Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν 
βοτανῶν καὶ χυλώσεως 2.1.4, 2.2.3, 5, 2.6.2, 2.7.2, CCAG 8.3.153.7-10, 154.9-10, 12-3, 157.11-3, 159.10-
3 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 199.8-11, 207.8-10, 207.13-211.1, 239.4-8, 259.1-4. Βλ. και F. Cumont, 
‘Écrits hermétiques’, ό.π., 101, υποσ. 4· D. Leith, ‘The Antinoopolis illustrated herbal’, ό.π., 156, υποσ. 
50. Στο τέλος του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως (CCAG 8.3.164.22-165 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 
196) παρατίθεται µια ευχή που απευθύνεται στον δηµιουργό του ορατού και αόρατου κόσµου. Η ευχή, αν 
και δεν υπήρχε στο πρωτότυπο ελληνικό κείµενο, καθώς αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη, δείχνει, ω-
στόσο, τη σύνδεση της πραγµατείας µε τη µαγική βοτανολογία. Αυτή θα πρέπει να εκφωνηθεί τη στιγµή 
ακριβώς της συλλογής των βοτάνων και στόχο έχει να ενισχύσει, µε τη δύναµη του µαγικού λόγου, την 
επιρροή κάθε άστρου στο συµπαθητικό του βότανο. Βλ. A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du mé-
decin Thessalos’, ό.π., 67-72. Για τη χρήση µαγικών επωδών στη βοτανολογία βλ. Θεόφραστος, Περὶ 
φυτῶν ἱστορίας 9.8.7· PGM 4.286-95, 2978-3001. Βλ. και A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 90-115· M. 
Patera, ‘Les rites d’extraction des plantes dans l’antiquité’, ό.π., 30-1· G. Ducourthial, Flore magique et 
astrologique de l’antiquité, ό.π., σελ. 160-9· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 321-2. 
Πρβ. τη χρήση ευχών στις µαγικές τελετουργίες. Βλ. σχετικά F. Graf, ‘Prayer in magic and religious ri-
tual’ στο Ch. A. Faraone- D. Obbink (επιµ.), Magika Hiera, ό.π., σελ. 188-213· του ίδιου, Η Μαγεία στην 
Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 253-7. 
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µε τον ιατρό Θεσσαλό ώθησε τον Cumont να δώσει ιδιαίτερη αξία στο κείµενο. Θεώρησε 

ότι είναι η µοναδική πραγµατεία µε τα αυτοβιογραφικά στοιχεία και τα ενδιαφέροντα ενός 

πολύ γνωστού ιατρού της αρχαιότητας, δείχνοντας την ανάµειξη της δεισιδαιµονίας µε την 

αρχαία επιστήµη, την εισδοχή των αιγυπτιακών πεποιθήσεων στη Ρώµη των πρώτων αυτο-

κρατόρων και επιτρέποντας τη γνωριµία µε τα πρώτα ιατροµαθηµατικά κείµενα της πτολε-

µαϊκής εποχής.126  

Στο σηµείο αυτό µπορούν να διατυπωθούν ορισµένες αντιρρήσεις. Η διάκριση των 

κειµένων φαρµακοποιίας σε δύο ταξινοµικές κατηγορίες, µιας εµπειριοκρατικής/ ορθολο-

γικής (όπου ο Cumont κατατάσσει το έργο του Θεσσαλού) και µιας µαγικής/ τελετουργι-

κής, υποθάλπει την κυρίαρχη µεθοδολογία της εποχής του Cumont για µια διάκριση µεταξύ 

‘επιστήµης’ και ‘µαγείας’.127 Μια κριτική, όµως, µελέτη των αρχαίων πηγών είναι αρκετή 

για να επιβεβαιώσει ότι η παραπάνω µέθοδος δεν έχει εφαρµογή για τα κείµενα της αρ-

χαιότητας και να µας αποκαλύψει τις εµπειριοκρατικές µεθόδους για την παρασκευή φαρ-

µάκων που εντοπίζονται και σε έργα µαγικο-αστρολογικής φαρµακευτικής.128 Για παρά-

δειγµα, στο ερµητικό αστρολογικό έργο Περὶ τῆς παιωνίας το οµώνυµο βότανο (ποσότητας 

µιας ουγγιάς) θεραπεύει διάφορες ασθένειες αν αναµειχθεί µε: 

µια ουγγιά από χυλό ποταµογείτονος, πέντε ουγγιές στύρακος, καλαµίνθης, µια ουγγιά 

από ρίζα θεογόνου· αφού λειώσεις τα ξηρά σε υγρά, τοποθέτησέ τα σε γυάλινο δοχείο 

και, όταν χρειαστεί, δώσε από αυτό τρία εξάγια για να πιωθεί µαζί µε κρασί.129 

Στο ίδιο κείµενο και λίγο πιο κάτω πληροφορούµαστε ότι από τους κόκκους της παιωνίας 

µπορεί κάποιος να φτιάξει έµπλαστρο για την κυνάγχη και τα έλκη µε: 

ένα λίτρο από τους σπόρους του βοτάνου, µια ουγγιά από τον χυλό των βλαστών, δύο 

ουγγιές από τον χυλό του ελελίσφακου (φασκόµηλου), δύο ουγγιές από τη ρίζα του µεµα-

χάµ, µια ουγγιά κηρήθρας, µια ουγγιά από λίπος χήνας, µια ουγγιά τερεβινθίνης.130 

                                                           
126  F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 101-2. 
127  Πρβ. Α. Bouché-Leclercq, L’Astrologie grecque, ό.π., σελ. 534· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 

153. 
128  Βλ. σχετικά Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 309-13. Πρβ. G. E. R. Lloyd, Science, Fol-

klore and Ideology, ό.π., σελ. 119-35. 
129  CCAG 8.1.191.30-192.2: χυλοῦ ποταµογείτονος· οὐγγία α΄. στύρακος καλαµίνθου ε΄· θεογόνου ῥίζης α΄· τὰ 

ξηρὰ τοῖς ὑγροῖς λειώσας τίθει ἐν ὑελίνῳ ἀγγείῳ· καὶ ὅταν ἐν χρείᾳ γένηται, δίδου ἐξ αὐτοῦ πίνειν ἑξάγια γ΄ 
µετ’ οἴνου. 



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ  ΤΟΝ  ΘΕΣΣΑΛΟ                                                                                                 124  

 

Σε ανώνυµη αστρολογική πραγµατεία των επτά πλανητικών βοτάνων από το βότανο της 

Αφροδίτης, το σατύριο, παρασκευάζεται µαγική αλοιφή σύµφωνα µε τις ακόλουθες οδηγί-

ες: 

Πάρε από τη χλωρή ρίζα οκτώ ουγγιές και δύο ουγγιές χοντρού πιπεριού και τέσσερις από 

λευκό σουσάµι, έξι ουγγιές από λεπτές σταφίδες, δύο ουγγιές πιπερόριζας, δεκαέξι ουγ-

γιές καθαρού τριβόλου και τέσσερα λίτρα καλά ψηµένου µελιού· αφού εκθλίψεις όλα αυ-

τά µε φροντίδα, βράσε τα µε το µέλι.131 

Η λεπτοµερής παράθεση της δοσολογίας (ουγγιά/ εξάγι/ λίτρο)132 και του τρόπου επεξερ-

γασίας κάθε βοτάνου µπορεί να αναγάγει τα παραπάνω µαγικά κείµενα στην ίδια θεµατική 

οµάδα µε τις ορθολογικές φαρµακευτικές συνταγές εµπειριοκρατικής µεθόδου, όπου η α-

κριβής δοσολογία είναι απαραίτητη για την παρασκευή φαρµάκων. 

Επιπλέον, σε αρκετά αστρολογικά κείµενα συναντούµε οδηγίες για τη χορήγηση φαρ-

µάκων σε καθορισµένες δόσεις, όπως ακριβώς συµβαίνει και στα ιατρικά και βοτανολογι-

κά έργα της εποχής. Για παράδειγµα, σε µια θεραπεία του Ορφέα ο χυλός που προέρχεται 

από τη ρίζα του στρύχνου συλλέγεται µε τη Σελήνη σε φθίση και λαµβάνεται ως φάρµακο 

σε διάφορες δόσεις.133 Παρόµοια θεραπευτική συναντάται και σε µια πραγµατεία για τις ι-

διότητες των επτά πλανητικών βοτάνων, όπου η ρίζα του ελένιου (< σελένιου < σελήνιου < 

Σελήνη) λαµβάνεται µε λευκό και άκρατο οίνο για τριάντα µέρες και µε τη Σελήνη σε αύ-

ξηση για τη θεραπεία της επιληψίας (σεληνιασµού) ή αυτή καταναλώνεται µέσα σε επτά 

µέρες για τη θεραπεία της ιερής νόσου. Για ασθένειες της σπλήνας, του ρίγους και του πυ-

ρετού η ρίζα χορηγείται µαζί µε οίνο σε τέσσερις δόσεις όταν η Σελήνη είναι γεµάτη, ενώ ο 

καρπός του ελένιου καταναλώνεται µε µέλι µέσα σε δέκα µέρες και µε τη Σελήνη σε αύξη-

ση για τη θεραπεία της διάρροιας και της δυσεντερίας.134  

Η παρουσία εµπειριοκρατικών µεθόδων σε κείµενα µαγικής βοτανολογίας δηλώνει τη 

ρευστότητα ενός υλικού διαµορφωµένου σηµαντικά από τις εξελίξεις της εποχής για την 

παρασκευή των φαρµάκων, γεγονός που µας αποτρέπει να µιλήσουµε (όπως έκανε ο 

                                                                                                                                                                                 
130  CCAG 8.1.193.18-20: τῆς βοτάνης τῶν κόκκων λίτρα α΄. τοῦ χυλοῦ τῶν πτόρθων οὐγκία α΄· χυλοῦ 

ἐλελισφάκου οὐγκίαι β΄· µεµαχάµ τῆς ῥίζης οὐγκίαι β΄· κηροῦ οὐγκία α΄· στέαρ χηνὸς οὐγκία α΄· τερεβενθί-
νης οὐγκία α΄. 

131  CCAG 12.134.17-21: Ἔπαρε ἀπὸ τῆς χλωρᾶς ῥίζης οὐγγ(ίας) η΄ καὶ µακρόν, πιπέρεως β΄ καὶ ἀπὸ σησάµου 
λευκοῦ δ΄, σταφίδων λεπτὰς ϛ΄, τζεντζέβρου β΄, τριβολίου καθαροῦ ιϛ΄ καὶ µέλιτος πεφριγµένου καλοῦ λίτρας 
δ΄· ταῦτα ὅλα τρίψας ἐπιµελῶς καὶ µετὰ τοῦ µέλιτος βράσον. 

132  Μια ουγγιά ισούται µε 27.88 γραµµάρια, το εξάγι µε 547 γραµµάρια, ενώ το λίτρο ισούται µε 12 ουγγιές, 
δηλαδή µε 324.45 γραµµάρια. 

133  Αλέξανδρος Τραλλιανός, Περὶ πυρετῶν 1.15 = απόσπ. 324 Kern. 
134  CCAG 12.132.28-133.2, 133.4-8. 
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Cumont) για έναν αυστηρά ταξινοµικό και συστηµικό διαχωρισµό των κειµένων σε ‘επι-

στηµονικά’ και ‘µαγικά’. Είναι προτιµότερο να κάνουµε λόγο για έναν διαχωρισµό δηλω-

τικό επικρατέστερων επιρροών σκέψης σε διάφορα κείµενα και σχολές ριζοτοµίας. Παρά 

τη διαφορά µεθόδου που παρατηρείται ανάµεσα στο έργο του Θεσσαλού και σε άλλα έργα 

αστρολογικής φαρµακευτικής (όπως λ.χ. στην Ὑγροµαντείαν του Σολοµώντα), η θεραπευ-

τική του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως δεν οφείλεται στις ιδιότητες των βοτάνων ‒

τουλάχιστον όχι θεωρητικά. Η επιλογή των βοτάνων κινητοποιείται κυρίως από τη µαγική 

και αστρολογική µετα-γλώσσα των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων τους, ενώ η πα-

ρουσία της εµπειρικής βοτανολογίας στο αστρολογικό ερµητικό έργο επεξηγείται µε τον ί-

διο τρόπο µε τον οποίο αυτή εδραιώνεται σε διάφορες αστρολογικές πραγµατείες µαγικής 

βοτανολογίας· από τη ρευστότητα ενός υλικού που ερµηνεύεται µε διαφορετικό τρόπο α-

νάλογα µε τον ιδιαίτερο προσανατολισµό του κάθε έργου. Το παραπάνω αποδοµεί το επι-

χείρηµα του Cumont για την ένταξη του έργου του Θεσσαλού στον ‘κανόνα’ της ορθολο-

γικής φαρµακοποιίας και τη συγγραφή του αποκλειστικά και µόνο από έναν εµπειριοκράτη 

ιατρό.135 

Οι Franz Cumont και Arthur D. Nock τάσσονται υπέρ της γνησιότητας του έργου µε το 

επιχείρηµα ότι και ο Πάµφιλος (1ος αι. µ.Χ.), ένας λεξικογράφος και ριζοτόµος από την 

Αλεξάνδρεια που διαµόρφωσε το έργο του ∆ιοσκουρίδη, έγραψε βιβλίο για τα βότανα, ε-

πηρεασµένος από τον Ερµητισµό.136 Τις σχετικές πληροφορίες µας δίνει ο Γαληνός στο 

                                                           
135  Η θέση του Cumont ενισχύεται από την ολοκληρωτική (φαινοµενικά) απουσία µαγικών στοιχείων στην 

πρώτη πραγµατεία του Θεσσαλού. Μια ενδελεχής µελέτη, όµως, των συνταγών της θα µπορούσε να ανα-
τρέψει κάτι τέτοιο. Από δύο αστρολογικές συνταγές της πρώτης ενότητας του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυ-
λώσεως (1.1.6, 1.9.6, CCAG 8.3.141.2, 148.15 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 78.3-4, 79.4, 159.6-7) µαθαί-
νουµε ότι ο χυλός του ελελίσφακου και η αναγαλλίδα θα πρέπει να τοποθετηθούν µέσα σε δοχείο κατα-
σκευασµένο από κασσίτερο, ενώ σε άλλο σηµείο της ίδιας ενότητας (1.1.5, CCAG 8.3.140.10 = H.-V. 
Friedrich, ό.π., σελ. 73.5, 74.6) γίνεται λόγος για την παρασκευή φαρµάκου για τη θεραπεία των νόσων 
της σπλήνας µε την προσθήκη του µαύρου κισσού. Αν και µια τέτοια φαρµακοποιία απαντάται και σε άλ-
λα εµπειριοκρατικά έργα της εποχής (όπως στον Γαληνό και στον Αέτιο τον Αµιδηνό), η παρουσία της σε 
ένα αστρολογικό κείµενο θα µπορούσε να διαβαστεί και µε διαφορετικό τρόπο. Η χρήση αντικειµένων 
κατασκευασµένων από συγκεκριµένο υλικό εµφανίζεται σε µαγικές συνταγές, ενώ ο κασσίτερος χρησι-
µοποιείται συχνά στη µαγική πρακτική (PGM 3.297-8, 4.1255, 2213, 3014, 7.216, 271, 417, 459, 462, 
PDM 14.1005), αποτελώντας και το µέταλλο του ∆ία, του πλανήτη της ίασης των ασθενειών. Βλ. CCAG 
2.169.29. Πρβ. την παρασκευή µαγικο-αστρολογικής συνταγής µέσα σε πιάτο από ερυθρό χαλκό, όπως 
αναφέρεται από τον Γαληνό, Περὶ κράσεως καὶ δυνάµεως τῶν ἁπλῶν φαρµάκων 11.1.34, έκδ. C. G. Kühn, 
ό.π., τόµ. 12, σελ. 356-7. Βλ. επίσης Σοφοκλής, Ῥιζοτόµοι, απόσπ. 534 Radt· Ορφέας, Ἀργοναυτικὰ 962. 
Για τη χρήση του χαλκού στη µαγεία βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 
167, ιδιαίτ. υποσ. 84. Αναφορικά µε την παρουσία του µαύρου κισσού θα µπορούσαµε να παρατηρήσου-
µε ότι ο µαύρος κισσός ενέχει µαγικό χαρακτήρα, καθώς το µαύρο χρώµα, ως µη χρώµα, λαµβάνει µια 
σηµειολογική οριακότητα και µαζί µε τον κισσό, το σύµβολο του χθόνιου ∆ιονύσου/ Όσιρι, παίζει καθο-
ριστικό ρόλο σε µαγικές τελετουργίες. Βλ. PGM 4.173, 2051. Πρβ. A. Delatte, Anecdota Atheniensia, 
ό.π., σελ. 615.18. Βλ. επίσης F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 135, 236. 

136  F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 106-7· A. D. Nock, Conversion, ό.π., σελ. 110. Για τον Πάµφιλο 
βλ. C. Wendel, ‘Pamphilos’, RE 18.3 (1949), στ. 336-49· W. Gundel- H. G. Gundel, Astrologumena, ό.π., 
σελ. 164-5· V. Nutton, Ancient Medicine, ό.π., σελ. 150, 268, 269. 
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Περὶ κράσεως καὶ δυνάµεως τῶν ἁπλῶν φαρµάκων, όπου καταγράφει ότι ο Πάµφιλος έκανε 

χρήση µιας ερµητικής πραγµατείας σχετικής µε τις αντιστοιχίες των αστερισµών των δεκα-

νών µε τριάντα έξι βότανα.137 Η πραγµατεία αυτή έχει οµοιότητα ως προς τη θεµατολογία 

της µε τη γνωστή σε µας ἱερὰν βίβλον τοῦ Ἑρµοῦ πρὸς Ἀσκληπιόν, η οποία αντιστοιχεί τους 

τριάντα έξι αστερισµούς των δεκανών σε βότανα και λίθους για την κατασκευή θεραπευτι-

κών περιάπτων.138 Η πιθανότητα, ωστόσο, ο ριζοτόµος Πάµφιλος να έγραψε µια πραγµα-

τεία αστρολογικής ιατρικής είναι µεγαλύτερη από το να συνέγραφε µια αντίστοιχη πραγ-

µατεία ο Θεσσαλός ο Τραλλιανός. Ο Πάµφιλος προερχόταν από το αρχαίο κέντρο της ια-

τρικής αστρολογίας, την Αλεξάνδρεια, και το έργο του, το Περὶ βοτανῶν, έχει στενή συνά-

φεια µε τη φαραωνική βοτανολογία, τη βοτανολογία των µαγικών παπύρων, καθώς και µε 

ολόκληρη εκείνη την παράδοση µαγικής φαρµακοποιίας του Ζωροάστρη, του Οστάνη και 

του Βώλου του Μενδήσιου.139 Αντίθετα, από όσα γνωρίζουµε για τον ιστορικό Θεσσαλό, 

αυτός δεν επισκέφθηκε ποτέ την Αίγυπτο, ενώ οι πληροφορίες του Γαληνού και του Καίλι-

ου Αυρηλιανού για το έργο του µας επιτρέπουν να διαπιστώσουµε ότι ‒σε αντίθεση µε την 

περίπτωση του Πάµφιλου‒ τα βιβλία του Θεσσαλού δεν περιελάµβαναν την αστρολογική 

ιατρική, αλλά τις θεωρητικές και πρακτικές αρχές της µεθοδικής ιατρικής, µε την οποία το 

περιεχόµενο του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως δεν έχει καµία σχέση.140  

Οι παραπάνω θέσεις του Cumont και του Nock στηρίζονται στην υπόθεση ότι ο συγ-

γραφέας της επιστολής, ο Θεσσαλός ο Τραλλιανός, υπήρξε και ο δηµιουργός των δύο α-

στρολογικών ενοτήτων του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως. Η απουσία ενός συνεκτικού 

δεσµού ανάµεσα στις ιατρικές θεωρίες του Θεσσαλού και στο αστρολογικό περιεχόµενο 

του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως δείχνει την ψευδωνυµία του έργου, µε την υιοθέτη-

ση του ονόµατος του γνωστού ιατρού να επιτελείται για την επίτευξη εγκυρότητας. 

Τα ίδια τα ιστορικά στοιχεία για τον Θεσσαλό, όπως αυτά παρουσιάζονται στο έργο 

του Γαληνού, αποτελούν ρευστές δοµές για την κατασκευή της εικόνας του ήρωα του Περὶ 

ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως. ∆εν µπορούµε, όµως, να υποστηρίξουµε, όπως έκανε ο Hans 

Diller και ο Alan Scott, ότι οι αναφορές του Γαληνού αποτέλεσαν το έναυσµα για τη δηµι-

                                                           
137  Γαληνός, Περὶ κράσεως καὶ δυνάµεως τῶν ἁπλῶν φαρµάκων 6 [προοίµιο], έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 11, 

σελ. 798. Ο Γαληνός (ό.π., έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 11, σελ. 792-8), ακολουθώντας την ίδια πολεµική 
διάθεση που έχει και για τον Θεσσαλό, επικρίνει τον Πάµφιλο για άγνοια σχετικά µε την τέχνη της βοτα-
νολογίας, αλλά και για την ενασχόληση µε τη µαγεία. 

138  Πρόκειται, όµως, για δύο διαφορετικά έργα, καθώς ο Γαληνός (Περὶ κράσεως καὶ δυνάµεως τῶν ἁπλῶν 
φαρµάκων 6 [προοίµιο], έκδ. C. G. Kühn, ό.π., τόµ. 11, σελ. 798) αναφέρει ότι ο Πάµφιλος έκανε λόγο για 
ένα βότανο µε την ονοµασία ἀετός, το οποίο δεν αναφέρεται καθόλου στην ἱερὰν βίβλον. Βλ. και F. Pfist-
er, ‘Pflanzenaberglaube’, ό.π., στ. 1454· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 77, 139. 

139  J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 189-90, 199-202· J. Bidez- F. Cumont, Les Mages hel-
lénisés, ό.π., τόµ. 1, σελ. 116-9, 189-90. 

140  H. Diller, ‘Thessalos’, ό.π., στ. 181. 
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ουργία της εικόνας του Θεσσαλού της επιστολής.141 Ο Diller για να συµπλεύσει µε τη θέση 

του Franz Cumont σχετικά µε τη χρονολόγηση του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως από 

τα αστρολογικά δεδοµένα της συλλογής των τεσσάρων πρώτων ζωδιακών βοτάνων θεώ-

ρησε ότι το υλικό µε τις αστρολογικές αναφορές χρονολογείται τον πρώτο αιώνα µ.Χ., ενώ 

η ιστορία του Θεσσαλού, βασισµένη στον Γαληνό, τοποθετείται υστερόχρονα, στον δεύτε-

ρο αιώνα µ.Χ.142 Αναλόγως και ο Scott διατύπωσε την άποψη ότι το έργο δηµιουργήθηκε 

κάποια στιγµή ύστερα από τη συγγραφή του Περὶ θεραπευτικῆς µεθόδου, βιβλίο µε τη βιο-

γραφία του Θεσσαλού και χρόνο δηµιουργίας τα έτη 169-180 µ.Χ., και ίσως ύστερα από το 

Εἰσαγωγὴ ἢ ἰατρὸς του Ψευδο-Γαληνού, που τοποθέτησε λίγο µετά το 199 µ.Χ., το έτος 

θανάτου του ιστορικού Γαληνού.143 Σύµφωνα, όµως, µε τον Vivian Nutton, νέες πληροφο-

ρίες προερχόµενες από βυζαντινούς και Άραβες συγγραφείς έρχονται να αναθεωρήσουν 

τον χρόνο θανάτου του Γαληνού και να τον µεταθέσουν στην εποχή του Καρακάλλα, γύρω 

στο 216 µ.Χ., µεταθέτοντας χρονολογικά και τα βιβλία του.144 Τα έξι πρώτα βιβλία της 

θεραπευτικῆς µεθόδου δηµιουργήθηκαν στα µέσα της δεκαετίας του 170 µ.Χ., ενώ το σύ-

νολο του έργου ολοκληρώθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 190 µ.Χ. ή και αργότερα.145 

Έτσι, σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, αν αποδεχτούµε τις θέσεις των Diller και Scott, η επι-

στολή θα πρέπει να γράφηκε τουλάχιστον από την τρίτη δεκαετία του τρίτου αιώνα µ.Χ., 

εποχή που δεν συνάδει µε την εσωτερική χρονολόγηση του περιεχοµένου της, το οποίο το-

ποθετείται στον δεύτερο αιώνα µ.Χ.  

                                                           
141  Ό.π., στ. 181-2· A. Scott, ‘Ps.-Thessalus of Tralles and Galen’s De methodo medendi’, ό.π., 106-10. Ένα 

απόσπασµα του πρώτου βιβλίου ερµητικής φαρµακοποιίας που αναφέρει ότι η συστολή των πόρων του 
σώµατος προκαλεί ασθένειες, ενώ η διαστολή τους επιφέρει την υγεία, αντανακλά την ιατρική θεωρία των 
πόρων των µεθοδικών. Βλ. Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 1.9.4-5, CCAG 8.3.147.17-
148.10 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 155.4-15. Το απόσπασµα αυτό χρησιµοποιήθηκε από τον A. Scott 
(‘Ps.-Thessalus of Tralles and Galen’s De methodo medendi’, ό.π., 107, 108) ως επιχείρηµα της επίδρασης 
του έργου του Γαληνού στο έργο του Θεσσαλού. Ωστόσο, το επίµαχο χωρίο µπορεί να προσεγγιστεί και 
έξω από το πλαίσιο των θεωριών ποροποιίας των µεθοδικών, ενώ είναι πιθανό να είναι µεταγενέστερο 
χρονολογικά από το πρωτότυπο κείµενο του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως. Βλ. I. S. Moyer, Egypt 
and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 217, υποσ. 35. Το ισχυρότερο επιχείρηµα της θέσης του Scott (‘Ps.-
Thessalus of Tralles and Galen’s De methodo medendi’, ό.π., 107-8) αποτελεί η σύγχυση που επικρατεί σε 
µια αναφορά του Ιωάννη του Αλεξανδρινού (Σχόλια εἰς τὸ ἔκτον βιβλίον τῶν ἐπιδηµιῶν Ἱπποκράτους, α-
πόσπ. 42 Duffy) για τον Θεσσαλό τον Τραλλιανό, καθώς αυτή βασίζεται σε στοιχεία που αντλούνται τόσο 
από την επιστολή όσο και από τις µαρτυρίες του Γαληνού. Η ταύτιση των δύο ‘Θεσσαλών’ από τον Ιωάν-
νη δεν επαρκεί, όµως, για να στηρίξει µια θέση ότι ο δηµιουργός της επιστολής πράγµατι βασίστηκε στο 
έργο του Γαληνού για να διαµορφώσει την εικόνα του ήρωά του. Η αναφορά του Ιωάννη καταδεικνύει 
απλά την ύπαρξη µιας ‘συνείδησης’ ότι ο Θεσσαλός της επιστολής είναι ο γνωστός ιατρός από τις Τράλ-
λεις. 

142  H. Diller, ‘Thessalos’, ό.π., στ. 182. 
143  A. Scott, ‘Ps.-Thessalus of Tralles and Galen’s De methodo medendi’, ό.π., 110. 
144  V. Nutton, ‘Galen ad multos annos’, Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque. Historiam 

Illustrandam 15 (1995), 25-39.  
145 V. Nutton, ‘Style and context in the Method of healing’ στο F. Kudlien- R. J. Durling (επιµ.), Galen’s 

Μethod of Ηealing (Proceedings of the 1982 Galen Symposium) (SAM 1) (Leiden- New York- Køben-
havn- Köln, 1991), σελ. 3-4. 
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Τόσο οι αναφορές του Γαληνού όσο και του συγγραφέα της επιστολής του Περὶ ἱερῶν 

βοτανῶν καὶ χυλώσεως αντλούν από τη φήµη που κυκλοφορούσε για τον Θεσσαλό τον 

Τραλλιανό στον ευρύτερο ελληνορωµαϊκό κόσµο και για την περίπτωση του συγγραφέα 

της επιστολής στην αιγυπτιακή Αλεξάνδρεια, τον τόπο πιθανώς δηµιουργίας της. Η επιστο-

λή προς τον Νέρωνα, όπως µας γνωστοποιείται από τον Γαληνό, ίσως να ενέπνευσε τον 

συγγραφέα της ψευδεπίγραφης ιστορίας, την οποία, όµως, έµαθε όχι από τον Γαληνό, αλλά 

από άλλη, άγνωστη για µας, πηγή. Για την περίπτωση του Πλίνιου το ζήτηµα είναι ίσως πιο 

συγκεκριµένο. Ο Πλίνιος µετά ακριβώς από την αναφορά του για τον Θεσσαλό τον Τραλ-

λιανό παραθέτει πληροφορίες για τον ιατρό Κρίνα τον Μασσαλιώτη. Ο Κρίνας, αναφέρει, 

ξεπέρασε σε φήµη τον Θεσσαλό, καθώς εφάρµοσε στην ιατρική του την αστρολογία και έ-

γινε τόσο πλούσιος, ώστε ευεργέτησε µε δέκα εκατοµµύρια σηστέρσια την πόλη του.146 Η 

αφηγηµατική σύνδεση του ιατρού Θεσσαλού µε τον ιατρό και αστρολόγο Κρίνα είναι πι-

θανό να επηρέασε την εκλογή του εν λόγω προσώπου για τον ρόλο του ήρωα της ιστορίας.  

Μπορούµε, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να διαπιστώσουµε ότι ο αυτοκράτορας στον 

οποίο απευθύνεται ο Ψευδο-Θεσσαλός ήταν ο Νέρωνας και όχι ο Κλαύδιος.147 Την επιλογή 

του Νέρωνα ως του παραλήπτη της επιστολής έρχεται να ενισχύσει και η αρχαία παράδοση 

για τη σχέση του αυτοκράτορα µε τη µαγεία. Η µαρτυρία του Πλίνιου είναι αποκαλυπτική 

ως προς αυτό: ήταν ο Νέρωνας εκείνος που γέµισε την πόλη της Ρώµης µε φαντάσµατα 

(saevius sic nos replevit umbris)!148 Ο αυτοκράτορας ήταν µυηµένος στη µαγεία του Οστά-

νη, επιθυµούσε να ελέγχει µέσω αυτής τους θεούς, να συµβουλεύεται τα θεϊκά πνεύµατα 

και τις ψυχές των νεκρών, ενώ το 66 µ.Χ. συναντήθηκε στη Ρώµη µε τον Πέρση µάγο Τι-

ριδάτη.149 Προσέλαβε µάγους για να τελέσουν τελετουργίες µε σκοπό να επαναφέρει στον 

κόσµο τη δολοφονηµένη από τον ίδιο µητέρα του, Αγριππίνα, ώστε να γίνει παράκληση 

κατάπαυσης του θυµού της.150 Προς το τέλος της ζωής του είχε λάβει ως δώρο από έναν 

                                                           
146  Πλίνιος, HN 29.9. 
147  Τον Νέρωνα ως τον παραλήπτη της επιστολής του Θεσσαλού υποστήριξαν οι R. Reitzenstein, Hellenistic 

Mystery-Religions, ό.π., σελ. 144· J. Volpilhac, ‘Lucain et l’Égypte dans la scène de nécromancie de la 
Pharsale, VI, 413-830 à la lumière des papyri grecs magiques’, REL 56 (1978), 285· S. Sconocchia, 
‘Problemi di traduzione del testo greco del De plantis duodecim signis et septem planetis subiectis attribui-
to a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 145· του ίδιου, ‘Il De plantis duodecim signis et septem planetis subiectis 
attribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 404-6· D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, ό.π., σελ. 135, 
153. 

148  Πλίνιος, HN 30.15. 
149  Ό.π., 30.14-7. Για τη σχέση του Τιριδάτη µε τα µιθραϊκά µυστήρια βλ. F. Cumont, ‘L’iniziazione di 

Nerone da parte di Tiridate d’Armenia’, RFIC 61 (n.s. 11) (1933), 145-54. Πρβ. R. Beck, ‘History into fic-
tion: The metamorphoses of the Mithras myths’ στου ίδιου, Beck on Mithraism: Collected Works with 
New Essays (Ashgate Contemporary Thinkers on Religion: Collected Works) (Aldershot UK- Burlington 
VT, 2004), σελ. 93-110. 

150  Σουητώνιος, Nero 34.4. Πρβ. 46.1: Terrebatur ad hoc evidentibus portentis somniorum et auspiciorum et 
ominum, cum veteribus tum novis. 
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άγνωστο άνδρα το αγαλµατίδιο ενός κοριτσιού, το οποίο παρείχε προστασία από τις συνω-

µοσίες. Όταν, την ίδια στιγµή, µια συνωµοσία αποκαλύφθηκε εναντίον του, το λάτρευε ως 

προστάτιδα θεότητα και ως ύψιστο θεό (pro summo numine), προσφέροντάς του τρεις θυ-

σίες καθηµερινά, µε την πεποίθηση ότι αυτό θα του προέλεγε µελλοντικούς κινδύνους.151  

Το γεγονός ότι ο ιερέας της ∆ιόσπολης δίνει στον Θεσσαλό την επιλογή να µάθει τα 

µυστικά της αστρολογικής φαρµακοποιίας µέσω της νεκροµαντείας ίσως να επηρέασε την 

επιλογή του εν λόγω ηγεµόνα για τον ρόλο του παραλήπτη της επιστολής.152 Ορισµένα 

στοιχεία της βιογραφίας του Νέρωνα ανακαλούν, τηρουµένων των αναλογιών, την ιστορία 

του Περίανδρου, τύραννου της Κορίνθου, και τη ‘νεκροφιλική’ σχέση µε τη γυναίκα του, 

Μέλισσα.153 Το πνεύµα του νεκρού Νέρωνα επισκέπτεται τον βιογράφο του, Φάννιο, στον 

ύπνο του και του προλέγει ότι θα πεθάνει µετά την ολοκλήρωση του τρίτου του βιβλίου.154 

∆εν θα πρέπει να παραλείψουµε και τη θέση ορισµένων ερευνητών που θέλουν τον Νέρω-

να να αποτελεί το πρότυπο του Σέξτου Ποµπήιου στο έργο De bello civili (ή Pharsalia) του 

Λουκανού (39-65 µ.Χ.), όπου ο Ρωµαίος ευγενής συµµετέχει στο νεκροµαντικό επεισόδιο 

µε τη µάγισσα Εριχθώ.155  

Την εικόνα του Νέρωνα/ µάγου έρχονται να συµπληρώσουν οι ίδιες οι πεποιθήσεις του 

Νέρωνα για τη δύναµη των άστρων. Ο αυτοκράτορας υπήρξε, κατά τη νεότητά του, µαθη-

τής του Χαιρήµονα, ενός Αιγύπτιου ιερέα και στωικού φιλόσοφου, ο οποίος ήταν και γνώ-

στης της ερµητικής αστρολογίας, όπως αποκαλύπτει ένα απόσπασµα από την Πρὸς Ἀνεβὼ 

ἐπιστολὴν του Πορφύριου:  

Ο Χαιρήµονας, λοιπόν, και οι άλλοι θεωρούν ότι τίποτα άλλο δεν υπήρχε πριν από τους 

ορατούς κόσµους, θέτοντας ως αρχή τους Αιγύπτιους θεούς και όχι άλλους, εκτός από 

τους ονοµαζόµενους πλανήτες και τα άστρα που αποτελούν τον ζωδιακό και όσα ανατέλ-

λουν τον ίδιο χρόνο µε αυτά και, επίσης, τις υποδιαιρέσεις των δεκανών και τους ωρο-

σκόπους και τους ονοµαζόµενους ισχυρούς ηγεµόνες, τα ονόµατα των οποίων αναφέρο-

νται στα Σαλµεσχοινιακά, µε τις θεραπείες των ασθενειών, τις ανατολές και τις δύσεις 

τους, καθώς και υποδηλώσεις µελλοντικών γεγονότων.156 

                                                           
151  Ό.π., 56. 
152  D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, ό.π., σελ. 153. 
153  Ό.π., σελ. 152-3. 
154  Πλίνιος Νεότερος, Epistulae 5.5.5-6. 
155  J. Volpilhac, ‘Lucain et l’Égypte’, ό.π., 285-6· R. Gordon, ‘Lucan’s Erictho’, ό.π., σελ. 241. Πρβ. D. Og-

den, Greek and Roman Necromancy, ό.π., σελ. 153. 
156  Πορφύριος, Πρὸς Ἀνεβὼ ἐπιστολὴ στον Ευσέβιο, Εὐαγγελικὴ προπαρασκευὴ 3.4 (PG 21, 169 C) = Χαιρή-

µονας, απόσπ. 5 Horst: Χαιρήµων µὲν γὰρ καὶ οἱ ἄλλοι οὐδ’ ἄλλο τι πρὸ τῶν ὁρωµένων κόσµων ἡγοῦνται, 
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Από τη µαθητεία του Νέρωνα δίπλα στον Χαιρήµονα δεν µπορούµε να αποκλείσουµε µια 

πιθανή διδασκαλία και γνωριµία του πρώτου µε τις αρχές της αστρολογίας, κάτι που αντα-

νακλάται στις µεταγενέστερες πεποιθήσεις του αυτοκράτορα για τη δύναµη των άστρων, 

όπως µαθαίνουµε από αναφορές του ∆ίωνα Κάσσιου και του Σουητώνιου (c. 69-130+ 

µ.Χ.). Όταν, για παράδειγµα, αυτός έµαθε ότι ο Βιτέλλιος απέρριψε τις προβλέψεις των α-

στρολόγων ότι κάποτε θα γινόταν αυτοκράτορας, γέλασε και ένιωσε ανακούφιση, διότι ο 

τελευταίος δεν συνιστούσε πια κίνδυνο.157 Όταν, πάλι, αστρολόγοι προέβλεψαν ότι µια µέ-

ρα θα εκδιωκόταν από τον θρόνο, ο Νέρωνας δεν φάνηκε να ανησυχεί, καθώς πίστευε ότι 

θα εξασφάλιζε τον βιοπορισµό του ως παίκτης της λύρας (Τὸ τέχνιον ἡµᾶς διατρέφει).158 

Σύµβουλός του ήταν και ο αστρολόγος Βάλβιλλος, ο διοικητής της Αιγύπτου από το 55 

µ.Χ. έως το 59 µ.Χ. και επικεφαλής του Μουσείου της Αλεξάνδρειας, της πρωτεύουσας της 

ερµητικής αστρολογίας για τον αρχαίο κόσµο.159 Ο Βάλβιλλος συµβούλευσε τον Νέρωνα 

ότι ο οιωνός ενός κοµήτη που ήταν ορατός στον ουρανό για αρκετές αλλεπάλληλες νύχτες 

και σήµαινε τον θάνατο µεγάλων ηγεµόνων µπορούσε να αποτραπεί µε τη θυσία ορισµέ-

νων επιφανών ανδρών. Έτσι, µετά την αποκάλυψη δύο συνωµοσιών, του Πίσωνα στη Ρώ-

µη και του Βινίκιου στο Μπενεβέντο, οι συνωµότες ‒επιφανείς άνδρες‒ οδηγήθηκαν στον 

θάνατο, ενώ τα παιδιά τους και οι υποστηρικτές τους θανατώθηκαν ή τιµωρήθηκαν µε διά-

φορους τρόπους.160  

Η επιλογή του Νέρωνα υποκινείται όχι µόνο από την εικόνα του ως µάγου και αστρο-

λόγου, αλλά και από την ευνοϊκή στάση που επέδειξε για την ανακαίνιση των αιγυπτιακών 

ναών στη χώρα του Νείλου. Στην εποχή του χρονολογείται ο διάκοσµος του πρόναου της 

Ντέντερα, η προέκταση ενός ναού στην Άκωρι, το mammisi (ναός γεννήσεως θεότητας) 

                                                                                                                                                                                 

ἐν ἀρχῆς λόγῳ τιθέµενοι τοὺς Αἰγυπτίων οὐδ’ ἄλλους θεοὺς πλὴν τῶν πλανήτων λεγοµένων καὶ τῶν 
συµπληρούντων τὸν ζῳδιακὸν καὶ ὅσοι τούτοις παρανατέλλουσιν, τάς τε εἰς τοὺς δεκανοὺς τοµὰς καὶ τοὺς 
ὡροσκόπους καὶ τοὺς λεγοµένους κραταιοὺς ἡγεµόνας, ὧν καὶ τὰ ὀνόµατα ἐν τοῖς Σαλµεσχινιακοῖς 
<᾿Αλµενιχιακοῖς> φέρεται καὶ θεραπεῖαι παθῶν καὶ ἀνατολαὶ καὶ δύσεις καὶ µελλόντων σηµειώσεις. 

157  ∆ίωνας Κάσσιος, Ῥωµαϊκαὶ ἱστορίαι 63.4.3. Πρβ. Σουητώνιος, Vitellius 3.2: A. Vitellius L. filius imperator 
natus est VIII. Kal. Oct., vel ut quidam VII. Id. Sept., Druso Caesare Norbano Flacco cons. Genituram ei-
us praedictam a mathematicis ita parentes exhorruerunt, ut pater magno opere semper contenderit, ne 
qua ei provincia vivo se committeretur, mater et missum ad legiones et appellatum imperatorem pro afflic-
to statim lamentata sit. 

158  Σουητώνιος, Nero 40.2. 
159  Τάκιτος, Annales 13.22. Για τον Βάλβιλλο και τον Νέρωνα βλ. F. H. Cramer, Astrology in Roman Law 

and Politics, ό.π., σελ. 115-31. Ο R. Beck (‘The Mysteries of Mithras: A new account of their genesis’ 
στου ίδιου, Beck on Mithraism, ό.π., σελ. 31-44, ιδιαίτ. σελ. 37, υποσ. 36, σελ. 42-3· του ίδιου, ‘Whose 
astrology? The imprint of Ti. Claudius Balbillus on the Mithraic Mysteries’ στου ίδιου, Beck on Mithra-
ism, ό.π., σελ. 323-9) υποστηρίζει την καθοριστική επίδραση του Βάλβιλλου και της δυναστείας του Α-
ντίοχου της Κοµµαγηνής, µε την οποία συνδεόταν, για τη διαµόρφωση των µυστηρίων του Μίθρα.  

160  Σουητώνιος, Nero 36. Πρβ. Τάκιτος, Annales 15.47: Fine anni vulgantur prodigia, inminentium malorum 
nuntia. Vis fulgurum non alias crebrior, et sidus cometes, sanguine inlustri semper Neroni expiatum. 
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στη Ντέντερα, όπως και η παλαιότερη διακόσµηση του ναού του Ντέιρ-ελ-Αγκάρ στην όα-

ση Ντάκλα.161 

Η φήµη του Θεσσαλού του Τραλλιανού στον ελληνορωµαϊκό κόσµο ήταν τόσο µεγά-

λη, ώστε ένας επιφανής ιατρός, όπως ο Γαληνός, να ασχοληθεί επισταµένα µε το πρόσωπο 

αυτό. Η επιστολή του ιστορικού Θεσσαλού προς τον Νέρωνα φαίνεται πως ήταν και αυτή 

γνωστή και σε συνδυασµό µε τη φήµη του αυτοκράτορα για τις απόκρυφες τέχνες, αλλά 

και την ευνοϊκή του στάση απέναντι στην αιγυπτιακή λατρεία στην Αίγυπτο, όπως φανε-

ρώνουν τα αρχαιολογικά δεδοµένα, υπήρξε η κινητήριος δύναµη για την επίδοση της επι-

στολής στον αυτοκράτορα αυτόν. Το όνοµα του ιστορικού Θεσσαλού και του παραλήπτη 

Νέρωνα ενδυναµώνουν το κύρος του έργου, µια στρατηγική που από µόνη της δεν θα ήταν 

αρκετή για µια ψευδώνυµη πραγµατεία που έχει ανάγκη από µια συνεχή αυτο-επιβεβαίωση 

του περιεχοµένου της µε τη χρήση επιµέρους στρατηγικών ρητορείας. 

 

                                                           
161  O. E. Kaper, ‘Temple building in the Egyptian deserts during the Roman period’, ό.π., σελ. 140. 
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III 

Εὑρὼν δὲ βίβλον τινά 

Η  ΒΙΒΛΟΣ  ΤΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ   

ΚΑΙ  Η  

ΒΙΒΛΟΣ  ΤΩΝ  ΘΗΒΩΝ   

επιστολή του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως επέχει θέση εισαγωγής στην α-

στρο-βοτανική πραγµατεία που ακολουθεί, επιχειρώντας, µέσα από τη διήγηση των 

περιπετειών του συγγραφέα της, την επικύρωση του µηνύµατος των αστρολογικών συντα-

γών. Η νοµιµοποίηση επιτυγχάνεται µε το ένδυµα του φιλολογικού σχήµατος της κατα-

σκευής ενός ιερού βιβλίου, το οποίο ακολουθεί µια αφηγηµατική κλιµάκωση που διαµορ-

φώνεται µέσα από τέσσερα βασικά στάδια:  

(α) την αφήγηση της ανακάλυψης ενός ηµιτελούς ιερού βιβλίου.  

(β) τη συγγραφή/ καταγραφή ενός νέου βιβλίου θεϊκής αποκάλυψης.  

(γ) την αποτελεσµατικότητα των αστρολογικών συνταγών. 

(δ) τη µυστικότητα των αστρολογικών συνταγών.  

Η νοµιµότητα της βίβλου του Θεσσαλού εντάσσεται σε ένα πλέγµα δυναµικής εξάρτησης 

και αντίθεσης από τη βίβλο του Νεχεψώ και αναδεικνύει τη στρατηγική της διαπραγµάτευ-

σης του συγγραφέα της επιστολής µε τον οικουµενικό κόσµο. 

1. Η βίβλος του Νεχεψώ: Αυθεντία και συνέχεια  

 ‘(Ό)ταν πλησίαζε ο καιρός για να επιστρέψω στο σπίτι µου και έχοντας προχωρήσει πολύ 

στην ιατρική’, διηγείται ο Θεσσαλός, 

Η 
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περιδιάβαινα τις βιβλιοθήκες, αναζητώντας την αναγκαία ύλη. Βρήκα ένα βιβλίο του Νε-

χεψώ […].1 

Η αναζήτηση και η τυχαία ανακάλυψη της βίβλου του Νεχεψώ µέσα σε µια κοσµική βιβλι-

οθήκη αποτελεί παράφραση ενός πολύ δηµοφιλούς φιλολογικού επινοήµατος της αρχαίας 

γραµµατείας, της ανακάλυψης κάποιου βιβλίου ή στήλης (που επιτελεί τον ίδιο ρόλο) µέσα 

σε έναν ιερό χώρο, συνήθως τάφο ή άδυτο ναού.2 Το σχήµα της αναζήτησης/ εύρεσης βι-

βλίων ή στηλών ενσωµατώνεται σε προλογικά σηµειώµατα πολλών έργων, ενισχύοντας το 

κύρος της αφήγησης µε την περιγραφή του θαυµαστού τρόπου µε τον οποίο το περιεχόµενό 

τους διασώθηκε δια µέσου των αιώνων, διατηρήθηκε αναλλοίωτο και παρουσιάζεται ξανά 

στο αναγνωστικό κοινό της εποχής των ελληνορωµαϊκών χρόνων.3 Η στρατηγική αυτή δι-

ακρίνεται από µια µετάθεση των συγγραφικών ευσήµων από τους συµπιλητές ή τους µετα-

γραφείς των διηγήσεων στους πρωτότυπους δηµιουργούς τους, οι οποίοι, µε τον έναν ή τον 

άλλον τρόπο, υπήρξαν άµεσοι φορείς της γνώσης που καταγράφουν. 

∆ιάφορα µυθιστορήµατα προσαρµόζουν το πρότυπο αυτό στα προλογικά τους σηµειώ-

µατα.4 Το διήγηµα του Αντώνιου ∆ιογένη Τὰ ὑπὲρ Θούλην ἄπιστα (c. 100 µ.Χ.) ισχυρίζεται 

ότι αποτελεί συµπίληµα των ιστοριών του ∆εινία, οι οποίες βρέθηκαν µέσα σε ένα ξύλινο 
                                                           
1  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 6, CCAG 8.3.135.11-4 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 47.3-6: ἐπεὶ δὲ καιρὸς ἦν εἰς οἶκον ἀπιέναι, κατὰ τρόπον ἤδη µοι καὶ τῆς ἰατρικῆς προιούσης, περιῄειν 
τὰς βιβλιοθήκας ἐκζητῶν <τὴν ἀναγκαίαν ὕλην>· εὑρὼν δὲ βίβλον τινὰ <τοῦ> Νεχεψώ. 

2  Για το θέµα αυτό βλ. την αξεπέραστη µελέτη του W. Speyer, Bücherfunde in der Glaubenswerbung der 
Antike, ό.π., ιδιαίτ. σελ. 125-41. Βλ. επίσης J. Bidez- F. Cumont, Les Mages hellénisés, ό.π., τόµ. 1, σελ. 
205-6, τόµ. 2, σελ. 319, υποσ. 8, σελ. 334, υποσ. 12, σελ. 340, υποσ. 12· A.-J. Festugière, ‘L’expérience 
religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 46-7, υποσ. 5· του ίδιου, La Révélation, ό.π., σελ. 319-24· S. 
Sauneron, The Priests of Ancient Egypt, ό.π., σελ. 121-5· W. Speyer, Die literarische Fälschung im 
heidnischen und christlichen Altertum, ό.π., σελ. 67-70· J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., 
σελ. 176-7, υποσ. 19, 21· R. W. Daniel- F. Maltomini, Supplementum Magicum (Abhandlungen der 
Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften) (Papyrologica Coloniensia 16.1-2) (Opladen, 
1990, 1992), τόµ. 2, σελ. 111-3· A. Henrichs, ‘"Hieroi Logoi" and "Hierai Bibloi": The (un)written mar-
gins of the sacred in ancient Greece’, HSCPh 101 (2003), 245-7, 226, υποσ. 60, 62· J. Dieleman, Priests, 
Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 271-4, 282-3· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 
245-6.  

3  Για τη χρήση σηµειωµάτων ως µέθοδο επικύρωσης βλ. W. Hansen, ‘Strategies of authentication in ancient 
popular literature’ στο S. Panayotakis- M. Zimmerman- W. Keulen (επιµ.), The Ancient Novel and Beyond 
(Mnemosyne, Bibliotheca Classica Batava Supplementum 241) (Leiden- Boston, 2003), σελ. 301-14. 

4  Για το πρότυπο αυτό στο αρχαίο µυθιστόρηµα βλ. T. Hägg, Το Αρχαίο Μυθιστόρηµα, ό.π., σελ. 152, 183· 
J. R. Morgan, ‘Make-believe and make believe’, ό.π., σελ. 196, 208-9· D. C. Feeney, ‘Towards an account 
of the ancient world’s concepts of fictive belief’, ό.π., σελ. 243· P. A. Rosenmeyer, Ancient Epistolary 
Fictions, ό.π., σελ. 200-1· W. Hansen, ‘Strategies of authentication in ancient popular literature’, ό.π., σελ. 
303-8, 312-3. Το πρότυπο αυτό χρησιµοποιείται και από τον Umberto Eco στο µυθιστόρηµά του Το Όνο-
µα του Ρόδου για να επεξηγήσει την προέλευσή του και να προσδώσει αυθεντία στο έργο του. Ο Eco ι-
σχυρίζεται ότι αντέγραψε ένα βιβλίο που γράφηκε από κάποιον Αβά Βαλέ, το οποίο, µε τη σειρά του, ή-
ταν πιστό αντίγραφο ενός χειρογράφου του Άντσο, χρονολογούµενο τον δέκατο τέταρτο αιώνα µ.Χ. Α-
πρόσµενες συνθήκες οδήγησαν στην απώλεια του βιβλίου του Βαλέ. Όµως, το 1970 σε ένα παλαιοβιβλιο-
πωλείο του Μπουένος Άιρες ο Eco βρήκε ένα βιβλίο και τυχαία µέσα σε αυτό αποσπάσµατα των χειρο-
γράφων του Άντσο, τα οποία (µαζί µε τις σηµειώσεις που είχε κρατήσει από το βιβλίο του Βαλέ, πριν το 
χάσει) συνθέτουν το µυθιστόρηµά του. Βλ. U. Eco, Το Όνοµα του Ρόδου, ό.π., σελ. 9-14. 
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κιβώτιο κοντά στον τάφο του, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Τύρου, από τους στρα-

τιώτες του βασιλιά Αλέξανδρου.5 ∆ύο ακόµα µυθιστορήµατα µε τις ιστορίες του Τρωικού 

πολέµου, το Ephemeris belli Troiani (2ος αι. µ.Χ.) του ∆ίκτυ του Κρητικού και το De excid-

io Troiae historia (c. 600 µ.Χ.) του ∆άρη του Φρύγα, ακολουθούν την ίδια δοµή.6 Το 

Ephemeris belli Troiani διατείνεται ότι ο συγγραφέας του, ο ∆ίκτυς, κατέγραψε τις ιστορίες 

του από τη συµµετοχή του στον Τρωικό πόλεµο σε δέλτους που ανακαλύφθηκαν µέσα σε 

κιβώτιο από κασσίτερο, τοποθετηµένο µέσα στον τάφο του.7 Ο Κορνήλιος Νέπως ανακά-

λυψε το De excidio Troiae historia του ∆άρη, ενός ιερέα της Τροίας της εποχής του Τρωι-

κού πολέµου, το µετέφρασε κατά λέξη στα λατινικά και το επέδωσε ως επιστολή στον 

Σαλλούστιο Κρίσπο.8 Ο Ευήµερος ο Μεσσήνιος (έδρασε κατά την ηγεµονία του Κάσσαν-

δρου, 311-298 π.Χ.) βασίζει το έργο του Ἱερὰ ἀναγραφή, µια αναφορά των πράξεων των 

Ελλήνων κοσµογονικών θεών, του Ουρανού, του Κρόνου και του ∆ία, σε µια στήλη που 

ανακάλυψε στο νησί των Παγχαίων και στον ναό του ∆ία Τρυφυλίου.9 Οι Κυρανίδες του 

Αρποκρατίωνα περιλαµβάνουν ένα προλογικό σηµείωµα µε τη µορφή επιστολής, καθώς 

απευθύνονται στην κόρη του συγγραφέα:  

                                                           
5  Αντ. ∆ιογένης, Τὰ ὑπὲρ Θούλην ἄπιστα στον Φώτιο, Βιβλιοθήκη 166.111 b = S. A. Stephens- J. J. Winkler, 

Ancient Greek Novels, ό.π., σελ. 127-8. Για το διήγηµα του ∆ιογένη βλ. T. Hägg, Το Αρχαίο Μυθιστόρηµα, 
ό.π., σελ. 152-5· J. J. Winkler, Auctor and Actor, ό.π., σελ. 268-70· S. Stephens, ‘Fragments of lost 
novels’, ό.π., σελ. 674-80. 

6  Για τα διηγήµατα του ∆ίκτυ και ∆άρη βλ. T. Hägg, Το Αρχαίο Μυθιστόρηµα, ό.π., σελ. 183-5· S. Merkle, 
‘Telling the true story of the Trojan war: The eyewitness account of Dictys of Crete’ στο J. Tatum (επιµ.), 
The Search for the Ancient Novel, ό.π., σελ. 183-96· του ίδιου, ‘The truth and nothing but the truth: Dictys 
and Dares’ στο G. Schmeling (επιµ.), The Novel in the Ancient World, ό.π., σελ. 563-80. Ο ∆ίωνας Χρυ-
σόστοµος (Οµιλίες 11.37-8) κάνει λόγο για έναν γέροντα Αιγύπτιο ιερέα στην Ονούφι, ο οποίος γνωστο-
ποίησε ότι οι ιστορίες του παρελθόντος και η πραγµατική ιστορία του Τρωικού πολέµου, που διαφέρει 
από τις αναφορές του Οµήρου, έχουν καταγραφεί µέσα στους αιγυπτιακούς ναούς και στις ιερές στήλες. 

7  ∆ίκτυς, Ephemeris belli Troiani, πρόλογος, έκδ. W. Eisenhut (BT), σελ. 2-3. 
8  ∆άρης, De excidio Troiae historia, προοίµιο, έκδ. F. O. Meister (BT), σελ. 1. Αναλόγως και το βιβλίο του 

∆ίκτυ (έκδ. W. Eisenhut, ό.π., σελ. 1-2) έχει ένα λατινικό σηµείωµα µε µορφή επιστολής του Λούκιου Σε-
πτίµιου προς τον Κουίντο Αράδιο Ρουφίνο. Σε αυτό ο Σεπτίµιος συµπυκνώνει τον πρόλογο της πραγµα-
τείας του ∆ίκτυ και δικαιολογεί την ελεύθερη µετάφραση, από τα ελληνικά στα λατινικά, στην οποία 
προέβη, ενώ παραθέτει και τον τρόπο σύντµησης του έργου. Όπως ο Λούκιος Σεπτίµιος ή ο Κορνήλιος 
Νέπως µε επιστολές αποστέλλουν µεταφρασµένα έργα του Τρωικού πολέµου, έτσι και ο Φλάκκος Αφρι-
κανός στέλνει στον Κλαύδιο τον Αθηναίο το Compendium aureum, ένα συµπίληµα από αποσπάσµατα 
των Κυρανίδων, µετά από την ανακάλυψή του στον τάφο του Κυρανού, του µυθικού βασιλιά της Τροίας. 
Βλ. Cyranides, prooemium, έκδ. L. Delatte, Textes latins et vieux français relatifs aux Cyranides, ό.π., 
σελ. 213. Βλ. και L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, ό.π., τόµ. 2, σελ. 233-4. 

9  Ευήµερος, FGrHist 63 F 2 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 6.1.4-10. Για τον Ευήµερο βλ. P. 
M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, ό.π., τόµ. 1, σελ. 289-95, 498· T. Hägg, Το Αρχαίο Μυθιστόρηµα, ό.π., 
σελ. 150-1· N. Holzberg, ‘Novel-like works of extended prose fiction II’ στο G. Schmeling (επιµ.), The 
Novel in the Ancient World, ό.π., σελ. 621-6· Π. Παχής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 270, ιδιαίτ. υποσ. 62, 
σελ. 272· Ν. Ρουµπέκας, Αναζητώντας τους Θεούς: Θρησκεία – Μύθος – Ουτοπία στον Ευήµερο τον Μεσ-
σήνιο (Θεσσαλονίκη, 2011). Το πρότυπο αυτό είχε περάσει στην Ελλάδα ήδη από την εποχή του Πλάτωνα 
(Κριτίας 119c-d), ο οποίος αναφέρει ότι οι νόµοι της Ατλαντίδας βρίσκονταν χαραγµένοι από τους πρώ-
τους βασιλιάδες σε ορειχάλκινη στήλη, µέσα στον ναό του Ποσειδώνα στο κέντρο του νησιού. 
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Βιβλίο θεραπευτικό από τη Συρία· ο Αρποκρατίωνας έχει γράψει αυτά προς την κόρη 

του.10  

Στο προλογικό του σηµείωµα ο Αρποκρατίωνας διηγείται τις περιπλανήσεις του στη Βαβυ-

λώνα και τη Συρία και τον τρόπο µε τον οποίο το περιεχόµενο των Κυρανίδων έφθασε στα 

χέρια του. Η συνάντηση µε έναν Σύρο γέροντα, η γνωστοποίηση για την ύπαρξη µιας αρ-

χαίας σιδερένιας στήλης µε τα µυστικά της µαγικής φαρµακοποιίας, γραµµένα στη συριακή 

γλώσσα, η µετάφρασή τους από τον γέροντα στα ελληνικά και, τέλος, η µεταγραφή τους 

από τον Αρποκρατίωνα συνθέτουν τα δοµικά στοιχεία της αφηγηµατικής κατασκευής του 

βιβλίου των Κυρανίδων.11 

Είναι φανερό ότι η επίπλαστη αρχαιότητα του περιεχοµένου των κειµένων αποτελεί 

µια πολιτική αυθεντίας σε ιστορίες που στην πραγµατικότητα συνθέτουν σύγχρονες κατα-

σκευές. Στο πλαίσιο αυτό κινείται και ο ισχυρισµός του Κριτία ότι τα χειρόγραφα του Σό-

λωνα για την Ατλαντίδα βρίσκονται στα χέρια του και ότι είχε πρόσβαση σε αυτά από πολύ 

µικρή ηλικία, καθότι ανήκαν στον παππού του.12 Ο Κλαύδιος Πτολεµαίος γίνεται κάτοχος 

ενός παλαιού χειρογράφου σχετικού µε την αστρολογική θεωρία των ορίων των πλανη-

τών.13 Ο Τατιανός (c. 120-180 µ.Χ.) αναζητούσε την αλήθεια στα µυστήρια και στις θρη-

σκευτικές τελετές. Βρήκε, όµως, ορισµένες βαρβαρικές γραφές αρκετά παλαιές για να συ-

γκριθούν µε τα δόγµατα των Ελλήνων και αρκετά θεϊκές για να µπορούν να συγκριθούν µε 

τα λάθη τους, γνωρίζοντας µέσα από αυτές τον αληθινό Θεό των Χριστιανών.14 Η άµεση 

πρόσβαση σε κείµενα του ‘παρελθόντος’ µετασχηµατίζει τους φορείς που τα διαχειρίζονται 

σε µεσολαβητές µιας αρχέγονης γνώσης, όπως αυτή τυποποιείται µέσα στο νοηµατικό 

πλαίσιο της ύστερης αρχαιότητας. Τέτοιοι δηµιουργοί προσφεύγουν στη χρήση όλων των 

απαραίτητων εργαλείων για τη νοµιµοποίηση κάθε καινοτοµίας, για µια διαρκή ερµηνεία 

και µετα-ερµηνεία της αρχαίας ιστορίας ή της αρχαίας σοφίας. Έτσι, το βιβλίο (και ανάλο-

γα και η ιερή στήλη) αποτελεί απλό εικονιστικό σύµβολο της αρχαίας γνώσης και ως τέ-

τοιο χρησιµοποιείται από τη µυθοπλαστική αφήγηση.15 

                                                           
10  Κυρανίδες, πρόλογος 30-1, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 15: Βίβλος ἀπὸ Συρίας θεραπευτική, τῇ οἰκείᾳ 

θυγατρὶ Ἁρποκρατίων γέγραφε τάδε. 
11  Ό.π., πρόλογος 30-96, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 15-8. 
12  Πλάτωνας, Κριτίας 113b. 
13  Κλ. Πτολεµαίος, Τετράβιβλος 1.21.20-1. 
14  Τατιανός, Πρὸς Ἕλληνας 29 (PG 6, 865 C – 868 A). 
15  Τα ιερά βιβλία της λατρείας της Ίσιδας, γραµµένα σε ιερογλυφική γραφή, για τα οποία κάνει λόγο ο Α-

πουλήιος (Metamorphoses 11.22 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros, ό.π., σελ. 96-7, 284-6) είναι α-
ντικείµενα λατρείας και όχι µέσα αποθήκευσης της γνώσης. Με όµοιο τρόπο και η απεικόνιση παπύρων 
τους οποίους διαβάζει ένα γυµνό αγόρι στον αριστερό τοίχο της τοιχογραφίας των διονυσιακών µυστηρί-
ων στη Βίλα των Μυστηρίων της Ποµπηίας, όπως και η απεικόνιση των παπύρων που µεταφέρουν οι Μά-
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Αν και το πρότυπο της αναζήτησης/ εύρεσης ενός κειµένου συναντάται αρκετά συχνά 

στη γραµµατεία της εποχής,16 στην επιστολή του Θεσσαλού αυτό θα πρέπει να εξεταστεί 

σε άµεση συνάφεια µε τον αιγυπτιακό ναό, διότι, όπως θα δούµε και στην πορεία της µελέ-

της, είναι ο αιγυπτιακός ναός το συµβολικό εκείνο στοιχείο που µετέχει καταλυτικά στην 

παραγωγή του νοήµατος της ιστορίας.17 Το σχήµα της ανακάλυψης βιβλίων µέσα σε ναούς 

αποτελεί αντανάκλαση µιας πολιτισµικής πραγµατικότητας της Αιγύπτου ήδη των φαραω-

νικών χρόνων: οι ναοί και οι βιβλιοθήκες τους, γνωστές και ως Οίκος της Ζωής (per-̔ nḥ), 

υπήρξαν το αποκλειστικό εργαστήριο παραγωγής του συνόλου της αιγυπτιακής γραµµα-

τείας.18 Την παράδοση αυτήν υιοθετούν στα έργα τους και αρκετοί συγγραφείς των ελλη-

                                                                                                                                                                                 

γοι στο Μιθραίο της ∆ούρας-Ευρωπού, ανήκουν, επίσης, στο πρότυπο της ‘εικονογραφίας’ των µυστηρί-
ων. Βλ. L. H. Martin, ‘Secrecy in Hellenistic religious communities’ στο H. G. Kippenberg- G. G. 
Stroumsa (επιµ.), Secrecy and Concealment, ό.π., σελ. 113-4. Πρβ. P. Pachis, ‘Imagistic modes of religi-
osity in the cult of Isis/ Sarapis during the Graeco-Roman age’ στο L. H. Martin- P. Pachis (επιµ.), Imagis-
tic Traditions in the Graeco-Roman World: A Cognitive Modeling of History of Religious Research (Acts 
of the Panel held during the XIX Congress of the IAHR, Tokyo, Japan, March 2005) (Thessaloniki, 2009), 
σελ. 212-3. 

16  Ο Πλούταρχος (Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιµονίου 577 F, 578 E ‒ 579 A) µας γνωστοποιεί την ανακάλυψη 
στον τάφο της Αλκµήνης στη Βοιωτία µιας χάλκινης πινακίδας που ήταν γραµµένη σε ακατάληπτη αιγυ-
πτιακή γραφή. Ο βασιλιάς της Σπάρτης Αγησίλαος απέστειλε την πινακίδα στον βασιλιά της Αιγύπτου, 
ίσως τον Νεκτανεβώ, µε σκοπό να µεταφραστεί από τους ιερείς. Βλ. και την αναφορά του Παυσανία 
(Ἑλλάδος περιήγησις 4.20.4, 4.26.6-8, 4.27.5 = Ν. Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις [Αθήνα, 
1974-81], τόµ. 3, σελ. 73, 82-3) για την ανακάλυψη από τον Επιτέλη ιερών κειµένων µε τα µυστήρια των 
Μεγάλων Θεών µέσα σε υδρία στο όρος Ιθώµη και την καταγραφή τους σε ιερά βιβλία, την ιστορία του 
Ψευδο-Πλάτωνα (Ἀξίοχος 371a) για την εύρεση στη ∆ήλο χάλκινων δέλτων που είχαν µεταφερθεί στο 
νησί από τους Υπερβόρειους Ώπι και Εκαέργη, το απόσπασµα του Πλούταρχου (Περὶ τοῦ ἐµφαινοµένου 
προσώπου τῷ κύκλῳ τῆς σελήνης 942 C) για την ανακάλυψη ιερών περγαµηνών στην Καρχηδόνα και, τέ-
λος, την ανακάλυψη χάλκινων πινακίδων από τον πατέρα του Ακουσίλαου, τον Κάβα, πάνω στις οποίες ο 
πρώτος βάσισε τις γενεαλογίες του. Βλ. Σούδας, Λεξικόν, λήµµα ‘Ἀκουσίλαος’. Από τη ρωµαϊκή παράδο-
ση µαθαίνουµε ότι τα βιβλία του Νουµά ανακαλύφθηκαν σε κιβώτιο που είχε τοποθετηθεί στον τάφο του. 
Βλ. Λίβιος, Ab urbe condita 40.29· Βαλ. Μάξιµος, Facta et dicta memorabilia 1.1.12· Πλίνιος, HN 13.84-
8· Βάρρωνας στον Αυγουστίνο, De civitate dei 7.34· Πλούταρχος, Νοµᾶς 22.2-5. Το γνωστικό Ευαγγέλιο 
των Αιγύπτιων (68 = A. Böhlig- F. Wisse στο J. M. Robinson [επιµ.], The Nag Hammadi Library in Eng-
lish [Leiden, 1988], σελ. 218) τοποθετήθηκε στο βουνό Χαράξιο για να αποκαλυφθεί στο τέλος των και-
ρών. 

17  Το σχήµα αυτό διακωµωδείται από τον Λουκιανό, Ἀλέξανδρος ἢ ψευδόµαντις 10. Ο µάντης Αλέξανδρος 
και ο Κοκκωνάς επινόησαν την τοποθέτηση στο ιερό του Απόλλωνα της Χαλκηδόνας χάλκινων πινακί-
δων, πάνω στις οποίες είχαν χαράξει την προφητεία ότι ο Ασκληπιός και ο Απόλλωνας θα εγκαθίσταντο 
στον Πόντο και στην πόλη της Αβωνοτείχου, πινακίδες που βρέθηκαν τυχαία στη συνέχεια από τον Αλέ-
ξανδρο και τον Κοκκωνά, µε σκοπό να νοµιµοποιήσουν την εγκαθίδρυση της νέας λατρείας του Ασκλη-
πιού/ Γλύκωνα. Η ιουδαϊκή γραµµατεία αναφέρει ότι ο αρχιερέας του Ναού του Σολοµώντα Χελκίας α-
ποκάλυψε στον Σαφάν, στον γραµµατέα του βασιλιά Ιωσία, ότι το βιβλίο του Νόµου βρέθηκε µέσα στον 
ναό του Κυρίου. Βλ. Β΄ Βασιλέων 22.8-10· Β΄ Χρονικών 34.14-8. 

18  Για τον Οίκο της Ζωής και τις δηµιουργίες του βλ. A. H. Gardiner, ‘The House of Life’, JEA 24.2 (1938), 
157-79· S. Sauneron, The Priests of Ancient Egypt, ό.π., σελ. 135-70· K. Nordh, Aspects of Ancient Egyp-
tian Curses and Blessings: Conceptual Background and Transmission (Acta Universitatis Upsaliensis. Bo-
reas: Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilization 26) (Uppsala, 1996), σελ. 
106-84, 193-216. Βλ. και A. K. Bowman, Egypt after the Pharaohs, ό.π., σελ. 188-90· R. K. Ritner, The 
Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 204-7· G. Pinch, Magic in Ancient Egypt, 
ό.π., σελ. 51-3, 63-4· R. Bjerre Finnestad, ‘Temples of the Ptolemaic and Roman periods’, ό.π., σελ. 228· 
D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 238-48. Είναι χαρακτηριστική η ύπαρξη στον ναό του 
Ώρου στο Εντφού µιας αίθουσας που αποτελούσε βιβλιοθήκη (χρονολογείται µεταξύ του 140-124 π.Χ.), 
στους εσωτερικούς τοίχους της οποίας υπήρχε κατάλογος µε τα βιβλία που φυλάσσονταν εκεί. Βλ. É. 



Η  Β ΙΒΛΟΣ  ΤΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕ ΙΑΣ  ΚΑΙ  Η  Β ΙΒΛΟΣ  ΤΩΝ  ΘΗΒΩΝ                                                                      137 

 

νορωµαϊκών χρόνων, που θέλουν τα βιβλία να συνδέονται µε τους ναούς της Αιγύπτου.19 

Οι βιβλιοθήκες των ιερών κέντρων της χώρας του Νείλου αποτέλεσαν τον χώρο διαφύλα-

ξης της γνώσης, ώστε είναι ευνόητη η αναφορά του Εκαταίου του Αβδηρίτη (4ος αι. π.Χ.) 

ότι η βιβλιοθήκη του ιερού του Ραµσή των αιγυπτιακών Θηβών φέρει την επιγραφή Ψυχῆς 

ἰατρεῖον.20 Οι θαυµατουργές θεραπείες του Σάραπι καταγράφονται και φυλάσσονται στις 

ιερές βιβλιοθήκες των ναών του, από έναν πάπυρο του δεύτερου αιώνα µ.Χ. µαθαίνουµε 

ότι η µαρτυρία ενός θαύµατος κατατίθεται στις βιβλιοθήκες του Ερµή/ Θωθ, ενώ ο Φαραώ 

Αµένωφις κατέθεσε τον Χρησµό του κεραµέως στα ιερά του αρχεία και τον κατέστησε προ-

σιτό σε όλη την ανθρωπότητα.21 

Η πρωιµότερη αναφορά του σχήµατος της αναζήτησης/ εύρεσης ιερού κειµένου εντο-

πίζεται στη στήλη του Φαραώ Σαµπάκα (British Museum 498) (c. 722-706 π.Χ.), µε την ε-

                                                                                                                                                                                 

Chassinat- M. de Rochemonteix, Le Temple d’Edfou (IFAO-MMAF 20) (Le Caire, 1928), τόµ. 3, σελ. 
339-51. Από τη στήλη του Φαραώ Ζοζέρ (Τόσορθρου), η οποία είναι ψευδώνυµη και χρονολογείται από 
την πτολεµαϊκή περίοδο, µαθαίνουµε ότι ο Φαραώ, εξαιτίας του επταετούς λιµού που έπληξε την 
Αίγυπτο, ζήτησε τη βοήθεια ενός ιερέα του Ιµχοτέπ, επιθυµώντας να µάθει για τις πηγές του Νείλου και 
τη θεότητα της περιοχής. Ο ιερέας απάντησε στον Φαραώ ότι θα συµβουλευτεί τα ιερά βιβλία που 
βρίσκονται στον Οίκο της Ζωής. Βλ. M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, ό.π., τόµ. 3, σελ. 96. Ο 
Νανεφερκαπτά περιπλανιόταν στην έρηµο της Μέµφιδας και µελετούσε τα κείµενα που υπήρχαν στους 
τάφους των Φαραώ και σε άλλα µνηµεία, καθώς και τα κείµενα που ήταν χαραγµένα στις στήλες από τους 
γραµµατείς του Οίκου της Ζωής. Βλ. ό.π., τόµ. 3, σελ. 128. Για τον Οίκο της Ζωής βλ. και τον P.Salt 825, 
στ. 6.5-7.7. 

19  Αχ. Τάτιος, Τὰ περὶ Λευκίππην καὶ Κλειτοφῶντα 3.25.6· Λουκιανός, Περὶ θυσιῶν 14· του ίδιου, Ὄνειρος ἢ 
ἀλεκτρυὼν 18· Απουλήιος, Metamorphoses 11.22 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros, ό.π., σελ. 96-7, 
284-5· Κλήµης Αλεξανδρείας, Στρωµατεῖς 6.4.35-7 (PG 9, 253 A – 256 A)· ∆ίωνας Κάσσιος, Ῥωµαϊκαὶ 
ἱστορίαι 76.13.2· Ζώσιµος, Περὶ ὀργάνων καὶ καµίνων γνήσια ὑποµνήµατα: περὶ τοῦ ω στοιχείου 5, έκδ. M. 
Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 2 (µέρος 3), σελ. 230. Για τα 
άδυτα και τα ιερά βιβλία βλ. R. W. Daniel- F. Maltomini, Supplementum Magicum, ό.π., τόµ. 2, σελ. 113· 
D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, ό.π., σελ. 137, υποσ. 21. Για τα ιερά βιβλία στην Αίγυπτο βλ. 
επίσης A. Henrichs, ‘Hieroi Logoi and Hierai Bibloi’, ό.π., 224-31, ιδιαίτ. 225, υποσ. 58· J. N. Bremmer, 
‘From holy books to Holy Bible: An itinerary from ancient Greece to modern Islam via Second Temple 
Judaism and early Christianity’ στο M. Popović (επιµ.), Authoritative Scriptures in Ancient Judaism (Sup-
plements to the Journal for the Study of Judaism 141) (Leiden- Boston, 2010), σελ. 333-6. 

20  Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.49.3. Για τις ιερές 
βιβλιοθήκες και τα ιερά αρχεία βλ. και A. Henrichs, ‘Hieroi Logoi and Hierai Bibloi’, ό.π., 226-7, υποσ. 
61-2. 

21  Α. Αριστείδης, Εἰς Σάραπιν 29, έκδ. B. Keil (Berlin, 1898), τόµ. 2, σελ. 361· P.Oxy 1382.18-20 = M. 
Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 13· Χρησµός του κεραµέως, P.Rainer 
19.813, στ. 2.52-3, έκδ. L. Koenen, ‘Die Prophezeiungen des "Töpfers"’, ό.π., 208. Την κατάθεση ιστο-
ριών σε ναούς συναντούµε και στο αρχαίο µυθιστόρηµα. Στο Κατὰ Ἀνθίαν καὶ Ἁβροκόµην Ἐφεσιακὰ 
(5.15.2) του Ξενοφώντα ο Αβροκόµης και η Ανθία, επιστρέφοντας, στο τέλος της ιστορίας, στην Έφεσο, 
επισκέπτονται το ιερό της Αρτέµιδος, όπου προσεύχονται, θυσιάζουν και καταθέτουν αναθήµατα στη θεά, 
ανάµεσα στα οποία και τη γραφήν, την καταγεγραµµένη, δηλαδή, εξιστόρηση των περιπετειών τους. Στο 
µυθιστόρηµα του Ψευδο-Απολλώνιου, βασιλιά της Τύρου, Historia Apollonii regis Tyri (RB, RC 51, έκδ. 
G. Schmeling [BT], σελ. 82, 136) ο ήρωας καταγράφει τις περιπέτειές του σε δύο αρχεία, το ένα από τα 
οποία φυλάσσει στον ναό της Αρτέµιδος στην Έφεσο και το άλλο στη βιβλιοθήκη του. Πρβ. τον πρόλογο 
του βιβλίου του ∆ίκτυ (Ephemeris belli Troiani, έκδ. W. Eisenhut, ό.π., σελ. 3), που γνωστοποιεί ότι µετά 
την ανακάλυψη και τη µετάφρασή του τοποθετήθηκε στην Ελληνική Βιβλιοθήκη της Ρώµης. Η κατάθεση 
των ιστοριών σε ναούς εξοµοιώνει τα διάφορα µυθιστορήµατα µε τις αρεταλογίες, οι οποίες προέρχονται 
από αφιερώµατα σε ναούς ή αποτελούν προσφορές στους θεούς. Βλ. J. J. Winkler, Auctor and Actor, ό.π., 
σελ. 240-1· R. Beck, ‘Mystery religions, aretalogy and the ancient novel’, ό.π., σελ. 139-40. 
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ξιστόρηση της ανακάλυψης του κοσµογονικού της περιεχοµένου πάνω σε έναν κατε-

στραµµένο σχεδόν από τα σκουλήκια πάπυρο που βρέθηκε µέσα στον ναό του Πτα στη 

Μέµφιδα από τον ίδιο τον Φαραώ.22 ∆ύο ακόµα δηµώδεις αιγυπτιακές ιστορίες ‒η πρώτη 

διαδραµατίζεται την περίοδο του Ραµσή Β΄ (c. 1290-1224 π.Χ.), αλλά αποτελεί δηµιούρ-

γηµα της ύστερης ελληνιστικής περιόδου (P.Cairo 30646), και η δεύτερη προέρχεται από 

τους ελληνορωµαϊκούς χρόνους (P.British Museum 604v)– περιλαµβάνουν το πρότυπο αυ-

τό. Η πρώτη ιστορία του Σετνέ περιπλέκεται γύρω από το µαγικό βιβλίο του Θωθ, το οποίο 

ανακαλύφθηκε από τον Σετνέ-Χαµβάς µέσα στον τάφο του Φαραώ Νανεφερκαπτά, στην 

αρχαία νεκρόπολη της Μέµφιδας.23 Από τη δεύτερη δηµώδη ιστορία του Σετνέ µαθαίνουµε 

ότι ο ιερέας Ώρος-υιός-του-Πανήσι, ύστερα από τη θεϊκή παρέµβαση του Θωθ, εντόπισε το 

µαγικό βιβλίο του θεού µέσα σε ένα δωµάτιο της βιβλιοθήκης του ναού του Χνουµ.24 Ο 

προφήτης Βίτυς βρήκε στα άδυτα του ναού της Σάιδας ένα βιβλίο του Θωθ-Ερµή, γραµµέ-

νο µε ιερογλυφικά γράµµατα, και το µετέφρασε για τον Φαραώ Άµµωνα.25 Ακόµα και για 

τον Φοίνικα συγγραφέα Σαγχουνιάθωνα κυκλοφορούσε η ιστορία ότι ανακάλυψε τα µυστι-

κά κείµενα των Αµµουνέων (των ιερέων του Άµµωνα) στα άδυτα των ναών, κατορθώνο-

ντας, έτσι, να ολοκληρώσει το έργο του.26  

Με ανάλογο τρόπο µε το ελληνιστικό µυθιστόρηµα, το αφηγηµατικό σχήµα της ανα-

κάλυψης ενός ιερού βιβλίου µέσα σε έναν αιγυπτιακό ναό προσαρµόζεται σε εναρκτήριες 

παραγράφους µαγικών πρακτικών και σε προλογικά σηµειώµατα ελληνο-αιγυπτιακών 

πραγµατειών αποκαλυπτικής σοφίας, νοµιµοποιώντας το περιεχόµενό τους. Μια πρακτική 

για την απόκτηση δαιµονικού βοηθού (παρέδρου) αποστέλλεται από τον ιερογραµµατέα 

Πνούθι προς τον Κήρυκα και έχει τη µορφή επιστολής.27 Σε αυτήν ο Πνούθις εξηγεί ότι το 

περιεχόµενο της πράξης προήλθε ύστερα από αναζήτηση ανάµεσα σε αµέτρητα βιβλία, 

προφανώς στα άδυτα των αιγυπτιακών ναών.28 Ένα ξόρκι ισχυρίζεται ότι προέρχεται από 

τη συλλογή ενός ιερού βιβλίου (Ἑρµοῦ) που βρέθηκε στο άδυτο του ιερού της Ηλιούπολης 

της Αιγύπτου και είναι µεταφρασµένο στα ελληνικά από την ιερογλυφική γραφή.29 Η Με-

γάλη Ἶσις ἡ κυρία είναι αντίγραφο µιας ιερής βίβλου από τα ιερατικά αρχεία του Ερµή, ενώ 

το Κλαυδιανοῦ σεληνιακὸν διατείνεται ότι ανακαλύφθηκε κοντά στο άγαλµα της Αφροδίτης 

                                                           
22  M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, ό.π., τόµ. 1, σελ. 52. 
23  Ό.π., τόµ. 3, σελ. 127-38. Ο Σετνέ-Χαµβάς θεωρείται Φαραώ της Αιγύπτου (Σεθῶν) στον Ηρόδοτο, 

Ἱστορίη 2.141. 
24  M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, ό.π., τόµ. 3, σελ. 146. 
25  Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 8.5.267-8, 10.7.293. 
26  Φίλωνας Βύβλου, FGrHist 790 F 1 = Ευσέβιος, Εὐαγγελικὴ προπαρασκευὴ 1.9 (PG 21, 73 A). 
27  PGM 1.42-195. Για τον Κήρυκα βλ. J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 269, υποσ. 226. 
28  PGM 1.45-7. 
29  PGM 122.1-5 = SM 72.1-5. 
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Ουρανίας, σε ναό στην Αφροδιτόπολη.30 Το στερεοτυπικό αυτό σχήµα ίσως υιοθετείται και 

από µια µαγική συνταγή, καθώς αυτή φέρει στην εναρκτήρια παράγραφό της τη χαρακτη-

ριστική φράση Ἀντίγραφον ἀπὸ ἱερᾶς βίβ[λο] υ.31 

Ο P.Oxy 1381 αποτελεί ένα εισαγωγικό σηµείωµα σε µια µη διασωθείσα αρεταλογία 

για τον θεό Ιµούθη/ Ασκληπιό.32 Από αυτόν µαθαίνουµε ότι ο Φαραώ Νεκτανεβώ, επιθυ-

µώντας την αναβίωση της λατρείας του Ιµούθη/ Ασκληπιού, έδωσε εντολή στον αρχιδικα-

στή Νευχάτι να αναζητήσει το ιερό βιβλίο του θεού, ένα βιβλίο που ανακαλύφθηκε πιθα-

νόν µέσα στον ναό του Ιµχοτέπ της Μέµφιδας.33 Στο εισαγωγικό προοίµιο των Χρησµών 

του Αστράµψυχου, ενός κειµένου αριθµητικής χρησµολόγησης, ο Αστράµψυχος κάνει γνω-

στό στον βασιλιά Πτολεµαίο ότι το έργο του αποτελεί µια ανθολογία από ιερά κείµενα 

προερχόµενα από τα άδυτα αιγυπτιακών ναών.34 Το κύρος των Χρησµών του Αστράµψυχου 

επιτείνεται επιπλέον µε την απόδοση της µαντικής τεχνογνωσίας τους στον Πυθαγόρα και 

την εµπλοκή στη διήγηση των µυθικών προσώπων του βασιλιά Αλέξανδρου, του Αστράµ-

ψυχου και του Φαραώ της Αιγύπτου (Πτολεµαίου).35 Ο Ψευδο-∆ηµόκριτος στον πρόλογο 

του αλχηµικού του βιβλίου χρεώνει την αλχηµική του σοφία στην ανακάλυψη των ιερών 

βιβλίων του Οστάνη για τη µετουσίωση της ύλης στο άδυτο ενός ναού της Μέµφιδας.36 Ο 

βυζαντινός χρονικογράφος Γεώργιος Σύγκελλος (τέλη 8ου – αρχές 9ου αι. µ.Χ.) αναφέρει 

                                                           
30  PGM 24a.1-4, 7.862-5. 
31  PGM 3.424. Βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 324, υποσ. 1. 
32  Για την αρεταλογία του P.Oxy 1381 βλ. M. Totti-Gemünd, ‘Aretalogie des Imuthes-Asklepios (P.Oxy. 

1381, 64-145)’ στο M. Girone (επιµ.), Ἰάµατα: Guarigioni miracolose di Asclepio in testi epigrafici (Bari, 
1998), σελ. 169-93, και A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 52-5· D. Wildung, Imhotep und Amen-
hotep: Gottwerdung im alten Ägypten (Münchner Ägyptologische Studien 36) (München- Berlin, 1977), 
σελ. 93-8 (αρ. 60)· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 115-8· D. Frankfurter, Religion in Roman 
Egypt, ό.π., σελ. 158, 238-9, 245-6. Παρά τις όποιες οµοιότητες της ιστορίας του Θεσσαλού µε τον P.Oxy 
1381, την επιστολή του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως δεν θα πρέπει να τη θεωρήσουµε ως αρεταλο-
γία µε τον τρόπο που το έκανε ο L. Kákosy στο ‘Thessalos in Thebes’ στο N. Grimal- A. Kamel- C. May 
Sheikholeslami (επιµ.), Hommages à Fayza Haikal (IFAO - Bibliothèque d’Étude 138) (Le Caire, 2003), 
σελ. 164. Οι αρεταλογίες έχουν στόχο να εξάρουν τη φύση και τις ιδιότητες των θεών τους οποίους υ-
µνούν, ενώ η επιστολή του Θεσσαλού χρησιµοποιεί τη θεϊκή σοφία του Ασκληπιού απλά ως ένα δραµα-
τουργικό στοιχείο για να νοµιµοποιήσει το περιεχόµενο. 

33  P.Oxy 1381, στ. 1.1-15 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 15. 
34  Χρησµοί Αστράµψυχου, προοίµιο 6-7, έκδ. R. Stewart, ό.π., σελ. 1, 87. Για την τεχνογνωσία τέτοιου είδους 

χρησµών βλ. P. W. van der Horst, ‘Sortes: Sacred books as instant oracles in Late Antiquity’ στο L. V. 
Rutgers- P. W. van der Horst- H. W. Havelaar- L. Teugels (επιµ.), The Use of Sacred Books in the Ancient 
World (Contributions to Biblical Exegesis and Theology 22) (Leuven, 1998), σελ. 143-73· D. Frankfurter, 
Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 181-4, 195, 231-2· του ίδιου, ‘Voices, books, and dreams’, ό.π., σελ. 
246-9· G. Tallet, ‘Oracles’, ό.π., σελ. 404. 

35  W. Hansen, ‘Strategies of authentication in ancient popular literature’, ό.π., σελ. 307-8. 
36  Ψευδο-∆ηµόκριτος, Φυσικὰ καὶ µυστικὰ 3, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens al-

chimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 2), σελ. 42-3 = J. Bidez- F. Cumont, Les Mages hellénisés, ό.π., 
απόσπ. A 6. Αν και το παραπάνω χωρίο δεν κάνει λόγο για τη Μέµφιδα, άλλα αποσπάσµατα από την α-
ποκάλυψη του Οστάνη µαρτυρούν ότι ο ναός βρισκόταν στη Μέµφιδα της Αιγύπτου. Βλ. J. Bidez- F. 
Cumont, Les Mages hellénisés, ό.π., τόµ. 2, σελ. 311.4 (απόσπ. A 3), 313.9 (απόσπ. A 4a). Σύµφωνα µε 
τον Πλίνιο (HN 30.9), οι γνώσεις του ∆ηµόκριτου βασίζονται στο έργο του Απολλωβήχι από την Κοπτό 
και του ∆άρδανου από τη Φοινίκη, τα βιβλία του οποίου ανακάλυψε µέσα στον τάφο του. 
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ότι η Βίβλος τῆς Σώθεως του Μανέθωνα βασίστηκε σε στήλες του Θωθ (του πρώτου Ερµή) 

που είχαν κατατεθεί µε τη µορφή βιβλίων στα άδυτα των αιγυπτιακών ναών από τον δεύτε-

ρο Ερµή (Τρισµέγιστο).37 ∆εν θα µπορούσαµε να παραλείψουµε από τα παραδείγµατα αυ-

τά και το έργο του Μελάµποδα, ο οποίος σηµειώνει στο προοίµιο του Περὶ παλµῶν ότι αυ-

τό αποτελεί αντιγραφή από στήλες των αδύτων των ναών.38  

Ο ανώνυµος συντάκτης της αρεταλογίας του P.Oxy 1381 αντλεί νοµιµότητα τόσο από 

το γεγονός ότι το βιβλίο του αποτελεί µεταγραφή ενός βιβλίου που ανακαλύφθηκε µέσα σε 

έναν ναό όσο και από το ότι ο πρωτότυπος δηµιουργός του υπήρξε ο Φαραώ Μενεχέρης.39 

Οι χρησµοί του Αστράµψυχου, η αλχηµική γνώση του ∆ηµόκριτου, η Βίβλος τῆς Σώθεως 

του Ψευδο-Μανέθωνα και το Περὶ παλµῶν του Μελάµποδα δεν στηρίζονται συγγραφικά 

µόνο στο κύρος των προσώπων που τους αποδίδονται, σε έναν Πέρση µάγο, σε έναν µυθι-

κό φιλόσοφο, στον ιερέα των Πτολεµαίων Μανέθωνα ή σε έναν µάντη της ελληνικής µυ-

θολογίας, τον Μελάµποδα, αλλά επιδιώκουν τη ρητορική της αυθεντίας και µε την απόδο-

ση του περιεχοµένου τους στην ύπαρξη άλλων παλαιότερων και πιο µυθικών βιβλίων που 

ανακαλύφθηκαν µέσα σε ναούς.40 

Σε αντίθεση µε αφηγήσεις όπως οι παραπάνω, το φιλολογικό σχήµα της αναζήτησης/ 

εύρεσης βιβλίου αυθεντίας στην επιστολή του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως δεν συνι-

στά µέσο νοµιµοποίησης του µηνύµατος της πραγµατείας. Οι αστρολογικές συνταγές του 

Νεχεψώ αποδείχθηκαν, τελικά, αναποτελεσµατικές. Ο Θεσσαλός φέρεται να λέει: 

Όµως, όπως φάνηκε, ήταν µια κενή ψευδαίσθηση µιας βασιλικής ανοησίας. ∆ιότι αν και 

είχα παρασκευάσει το ηλιακό φάρµακο, το οποίο εκείνος (ενν. ο Νεχεψώ) θαύµαζε, και 

τις υπόλοιπες συνταγές, απέτυχα σε όλες τις θεραπείες των ασθενειών.41 

Ο Jonathan Z. Smith υποστηρίζει ότι η ανακάλυψη ενός ελλιπούς και αναποτελεσµατικού 

βιβλίου µέσα σε µια κοσµική βιβλιοθήκη αποτελεί αντιστροφή του αφηγηµατικού προτύ-
                                                           
37  Ψευδο-Μανέθωνας, appendix I Waddell (η απόδοση µε προσαρµογή). 
38  Μελάµποδας, Περὶ παλµῶν, πρόλογος, έκδ. H. Diels, Beiträge zur Zuckungsliteratur des Okzidents und 

Orients, ό.π., σελ. 21. 
39  Ο Μενεχέρης δεν είναι άλλο πρόσωπο από τον Φαραώ Μυκερίνο του Ηρόδοτου, Ἱστορίη 2.129-33. 
40  Για τον Αστράµψυχο βλ. PGM 8.1 (Φιλτροκατάδεσµος Ἀστραψούκου)· Ιππόλυτος, Κατὰ πασῶν αἱρέσεων 

ἔλεγχος 5.14 (PG 16, 3170 A)· ∆ιογ. Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶµαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιµησάντων 1.2 και 
J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 268, υποσ. 222. Για τον ∆ηµόκριτο στους ύστερους 
χρόνους βλ. J. J. Winkler, Auctor and Actor, ό.π., σελ. 260-2. Για τον ιερέα Μανέθωνα βλ. G. Fowden, Ο 
Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 119-21· B. P. Copenhaver, Hermetica, ό.π., σελ. xv-xvi· I. S. Moyer, Egypt 
and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 84-141. Για τον Μελάµποδα βλ. S. Price- E. Kearns, ‘Melampus’ 
στων ίδιων, The Oxford Dictionary of Classical Myth and Religion (Oxford- New York, 2004), σελ. 341. 

41  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 6-7, CCAG 8.3.135.16-9 = H.-V. Friedrich, ό.π., 
σελ. 47.8-11 = Fr. 35 Riess: ἦν δέ, ὡς ἔοικε, βασιλικῆς µωρίας κενὸς τῦφος· σκευάσας γὰρ τὸν ὑπ’ αὐτοῦ 
θαυµαζόµενον τροχίσκον ἡλιακὸν καὶ τὰς λοιπὰς δυνάµεις ἐν πάσαις τῶν παθῶν θεραπείαις ἠστόχησα. 
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που της αναζήτησης/ εύρεσης βιβλίων κύρους σε ιερούς χώρους, όπως αυτό αναπτύχθηκε 

στις προηγούµενες σελίδες. Εντάσσει, µε τον τρόπο αυτόν, το σχήµα στο ευρύτερο πλαίσιο 

της αντιστροφής παραδοσιακών αφηγηµατικών σχηµάτων που διέπει, σύµφωνα µε τη θέση 

του, όλη την επιστολή.42 Η παραδοξότητα, ωστόσο, της πλοκής µπορεί να γίνει κατανοητή 

και να αποκτήσει το νόηµά της όχι µέσα από το πρίσµα αντιστροφής του Smith, ως ένας 

αντίκτυπος, δηλαδή, των κοινωνικών µετασχηµατισµών των ύστερων χρόνων, αλλά από τη 

θέση της πάνω στα όρια της διαπραγµάτευσης του συγγραφέα µε την παράδοση της οικου-

µένης για το πρόσωπο και την εικόνα του Νεχεψώ.  

Η αρχαιότερη χρονολογικά αναφορά στον Νεχεψώ συναντάται σε έναν κατάλογο µε τα 

ονόµατα των Φαραώ της Εικοστής Έκτης ∆υναστείας της Αιγύπτου (c. 672-525 π.Χ.), ό-

πως παρατίθεται στα Αἰγυπτιακὰ του ιστορικού Μανέθωνα.43 Πράγµατι, η εξελληνισµένη 

λέξη Νεχεψὼ ετυµολογείται στην αιγυπτιακή γραφή από µια εκδοχή του ονόµατος του Σαΐ-

τη βασιλιά Νεχώ Β΄ (c. 610-595 π.Χ.) µε την προσθήκη του επιθέτου ‘ο βασιλιάς’ = p 

(n)swt, ένα επίθετο που πιθανώς προστέθηκε όταν ένα έργο µαντικής ή αστρολογίας απο-

δόθηκε στο πρόσωπο αυτό µε σκοπό να ταυτίσει το έργο µε τον βασιλιά.44 Η περίοδος της 

δυναστείας του Νεχώ Β΄ χαρακτηρίζεται ως µια εποχή ακµής της Αιγύπτου, πριν ακριβώς 

από την υποδούλωσή της στον Πέρση βασιλιά Καµβύση (525 π.Χ.), στον οποίο ο Νεχώ Β΄ 

φαίνεται να αντιτάχθηκε. Η επιλογή του να ενσαρκώσει µια µυθική αυθεντία της αστρολο-

γίας εξυπηρετεί την πολιτική προπαγάνδας των Αιγύπτιων ενάντια στην πολιτική και πολι-

τισµική τους υποδούλωση πρώτα από τους Πέρσες και αργότερα από τους Έλληνες: η Αί-

γυπτος εµφανίζεται να διεκδικεί τα εθνικά εύσηµα για την αστρολογία, µια γνώση που δεν 

αποτελεί παρά συµπίληµα των επιτευγµάτων της οικουµένης, της Περσίας, της Αιγύπτου 

και της Ελλάδας.45 

                                                           
42  J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 177. 
43  Μανέθωνας, Αἰγυπτιακά, αποσπ. 68-9a Waddell. Βλ. και το αρµενικό απόσπασµα από τα Χρονικὰ του Ευ-

σέβιου στον Μανέθωνα, Αἰγυπτιακά, απόσπ. 69b Waddell. 
44  R. Krauss- G. Fecht, ‘Necho II. alias Nechepso’, GM 42 (1981), 49-60· I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles 

and cultural exchange’, ό.π., σελ. 44. Πρβ. του ίδιου, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 232-3. 
Ο J. D. Ray (‘Pharaoh Nechepso’, JEA 60 [1974], 255-6) θεωρεί τον Νεχεψώ ως τον βασιλιά της Σαϊτικής 
∆υναστείας Nekau-ba (= Νεχώ Β΄), όνοµα που στην ιερογλυφική γραφή γράφεται µε το ιερογλυφικό για 
το κριάρι και ερµηνεύθηκε κάποια στιγµή ως ‘Νεχώ το Κριάρι’ = N(y)-kw p sr. Ο Ray σχετίζει στη συ-
νέχεια τον Χρησµό του αµνού του Βόχχωρι µε τον Νεχεψώ της Σάιδας, καθώς και οι δύο Φαραώ έζησαν 
στην ίδια πόλη. Η παράδοση που συνδέει τη Σαϊτική ∆υναστεία µε προφητείες ιερών κριαριών πέρασε 
στους ελληνιστικούς χρόνους και συντέλεσε στη δηµιουργία των µύθων του Βόχχωρι και στη φήµη του 
Νεχεψώ, ως ενός Φαραώ που ενδιαφέρεται για την προφητεία, κάτω από το όνοµα του οποίου συγκε-
ντρώθηκαν έργα αστρολογίας. Αντίθετα, ο K. Ryholt (‘New light on the legendary king Nechepsos of 
Egypt’, ό.π., 61-72) υποστηρίζει ότι το όνοµα Νεχεψὼ αποτελεί παράφραση του ορθότερου Νεχεψὼς και 
σηµαίνει ‘Νεχώ ο Σοφός’. Πρόκειται για τον Νεχώ τον Β΄, ο οποίος σχετίστηκε µε ένα έργο αστρολογίας, 
εξαιτίας µιας έκλειψης που σηµατοδότησε τις απαρχές της δυναστείας του. 

45  Βλ. σχετικά I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 44-5· του ίδιου, Egypt and 
the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 241-2. 
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Η παραλαβή της αστρολογικής νοµιµότητας του Νεχεψώ από την οικουµένη συνοδεύ-

τηκε από µια µετάβαση του πόλου αυθεντίας, από την υπαγωγή του προσώπου του Φαραώ 

στην αυθεντία του Νεχώ Β΄ στην αναγωγή του σε δυναστικό σύµβολο µιας µυθικής φαρα-

ωνικής Αιγύπτου. Κάτι τέτοιο διαφαίνεται στα αστρολογικά κείµενα των ελληνορωµαϊκών 

χρόνων µε την αντικατάσταση του ονόµατος του Νεχεψώ µε τη λέξη βασιλεύς.46 Ο ίδιος ο 

βασιλιάς αποδίδει το σύνολο της σοφίας του σε µια αποκαλυπτική του εµπειρία, η οποία 

διασώζεται από τον αστρολόγο Βέττιο Βάλη: 

Φάνηκε σε µένα, δεδοµένου ότι ενατένιζα ολόκληρη τη νύχτα τους ουρανούς <…> και 

ότι σε µένα από τον ουρανό ήχησε µια φωνή που τύλιξε µια βαθυγάλαζη τήβεννο γύρω 

από το σώµα µου, διαχέοντας σκοτάδι.47 

Η εµπειρία του µυθικού Φαραώ µεταφράζεται σε µια παραλαβή της ουράνιας σοφίας, που 

πραγµατώθηκε πιθανώς κάτω από την καθοδήγηση του ιερέα Πετόσιρι (P -(ỉ·)dỉ - Wsỉr = 

‘∆ώρο του Όσιρι’).48 Κοινωνός, άλλωστε, µιας ανάλογης εµπειρίας υπήρξε και ο Πετόσι-

                                                           
46  Τίµαιος στον Αντίοχο, Εἰσαγωγικά, CCAG 8.3.116.11· Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 2.3.1, 2.29.1, 3.7.1 (= Fr. 18 

Riess), 3.8.1 (= Fr. 23 Riess), 3.11.2 (= Fr. 19 Riess), 3.13.6 (= Fr. 5 Riess), 5.4.1 (= Fr. 20 Riess), 7.6.1, 
7.6.10, 7.6.193, 7.6.203, 7.6.208 (= Fr. 21 Riess), 8.5.20, 9.1.2, 9.2.8, 9.4.3, 9.11.2, 9.12.9, 9.18.1. Πρβ. Φ. 
Ματερνός, Mathesis 4.22.2 = Fr. 28 Riess: Nechepso, iustissimus Aegypti imperator et astrologus valde 
bonus. 

47  Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 6.1.9 = Fr. 1 Riess: ἔδοξε δή µοι πάννυχον πρὸς ἀέρα <…> καὶ µοί τις ἐξήχησεν 
οὐρανοῦ βοή, τῇ σάρκας [µὲν] ἀµφέκειτο πέπλος κυάνεος κνέφας προτείνων. Για µια συγκέντρωση βιβλιο-
γραφίας για το χωρίο αυτό βλ. J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 184, υποσ. 53. Το 
παραπάνω απόσπασµα θα πρέπει να το συνδέσουµε µε την ουράνια άνοδο. Πρβ. Φίλωνας Ιουδαίος, Περὶ 
τοῦ θεοπέµπτους εἶναι τοὺς ὀνείρους 1.54· του ίδιου, Περὶ τῶν ἐν µέρει διαταγµάτων 2.45. Σχετικά µε την 
ψυχανοδία βλ. σελ. 43-4. Σύµφωνα µε τον W. Burkert (Lore and Science in Ancient Pythagoreanism 
[Cambridge MA, 1972], σελ. 357, υποσ. 36 ‒ παρατίθεται στο J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, 
ό.π., σελ. 184, υποσ. 53), η οὐρανοῦ βοὴ συνδέεται µε τη µουσική αρµονία των πλανητικών σφαιρών και 
την πυθαγόρεια παράδοση. 

48  Μια από τις πρωιµότερες αναφορές στον Πετόσιρι συναντάται ήδη από τον τέταρτο αιώνα π.Χ. στον Αρι-
στοφάνη, όπως αυτός παρατίθεται στον Αθήναιο, ∆ειπνοσοφισταὶ 3.114 c = Test. 2 Riess. Στο Λεξικὸν του 
Σούδα (λήµµα ‘Πετόσιρις’ = Test. 1 Riess), εκτός από δηµιουργός του Ἀστρολογούµενα, ο Πετόσιρις πα-
ρουσιάζεται και ως συγγραφέας ενός έργου για τα αιγυπτιακά µυστήρια (Περὶ τῶν παρ’ Αἰγυπτίοις µυστη-
ρίων). Η ανακάλυψη το 1919 από τον G. Lefebvre (Le Tombeau de Petosiris, 3 τόµ. [IFAO] [Le Caire, 
1923-4]) του τάφου ενός αρχιερέα του θεού Θωθ στην Ερµούπολη της Άνω Αιγύπτου, στο σηµερινό Σού-
µεν (Eshumen), µε το όνοµα του Πετόσιρι έρχεται προς επίρρωση της ιστορικότητας του προσώπου αυ-
τού, ενώ αποκαλύπτει, παράλληλα, ότι ο ιερέας είχε αποκτήσει και θεϊκή διάσταση, καθώς τα αρχαιολογι-
κά ευρήµατα δείχνουν ότι δεχόταν κάποιου είδους λατρεία. Για παράδειγµα, βλ. την επιγραφή των µέσων 
του τρίτου αιώνα π.Χ. στο G. Lefebvre, Le Tombeau de Petosiris, ό.π., τόµ. 1, σελ. 24 = É. Ber-
nand, Inscriptions métriques de l’Égypte gréco-romaine: Recherches sur la poésie épigrammatique des 
Grecs en Égypte (Annales Littéraires de l’Université de Besançon 98) (Paris, 1969), αρ. 125: Πετόσειριν 
αὐδῶ τὸ(ν) κατὰ χθονὸς νέκυν, νῦν δ’ ἐν θεοῖσι κείµενον· µετὰ σοφῶν σοφός. Βλ. επίσης F. Cramer, As-
trology in Roman Law and Politics, ό.π., σελ. 17· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 26. Η χρονολό-
γηση του τάφου στον τέταρτο/ τρίτο αιώνα π.Χ. αποδεικνύει την πλαστογράφηση του ονόµατός του από 
τη µεταγενέστερη χρονολογικά αστρολογική βίβλο (2ος αι. π.Χ.). Ο P. M. Fraser (Ptolemaic Alexandria, 
ό.π., τόµ. 2, σελ. 631, υποσ. 492) θεωρεί ότι ο ιερέας Πετόσιρις δεν µπορεί να ταυτιστεί µε τον οµώνυµο 
αστρολόγο, αφού κανένα από τα ακιδογραφήµατα του τάφου (graffiti) δεν αναφέρεται στο πρόσωπό του 
ως αστρολόγο. Βλ. επίσης I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 232, υποσ. 81. Ένα 
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ρις, ο οποίος φέρεται να συναντάται (συναλισθεὶς) µε τις ουράνιες τάξεις των θεών και των 

αγγέλων.49 Είναι έκδηλη από τις παραπάνω αναφορές η επικύρωση του Νεχεψώ και του 

Πετόσιρι µε γνώµονα τον ρόλο τους ως ενός δυναστικού και ενός ιερατικού αντίστοιχα 

συµβόλου της µυθικής χώρας του Νείλου,50 κατοχυρώνοντας τη δυνατότητά τους για µια 

πρόσβαση στην αρχέγονη σοφία της. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο από κοινού χαρα-

κτηρισµός τους από τους αστρολόγους ως Αἰγυπτίων,51 ἀρχαίων52 ή παλαιῶν53 (= 

veteres).54  

Η συνεδρία µε θεϊκά πρόσωπα νοµιµοποιεί την κατοχή της γνώσης, δηµιουργώντας µια 

σειρά µυθικών προσώπων σε άµεση εξάρτηση και αναφορά µε ύψιστες αυθεντίες. Στον 

P.Salt (= P.Louvre 2342 bis) ο Νεχεψώ και Πετόσιρις συµβουλεύτηκαν (συνήδρευσαν) τον 

Ερµή Τρισµέγιστο και τον Ασκληπιό/ Ιµούθη, αποκτώντας την αστρολογική τους σοφία.55 

Το έργο του Φίρµικου Ματερνού διατείνεται ότι εµπεριέχει τη σοφία εκείνη που αποκα-

λύφθηκε από τον Ερµή και τον Άνουβι στον Ασκληπιό, εκείνη που εξηγήθηκε από τον Νε-

χεψώ και τον Πετόσιρι και εκείνη που καταγράφηκε από τον Αβραάµ, τον Ορφέα και τον 

Κριτόδηµο.56 Η αλυσίδα της θεϊκής αστρολογικής αυθεντίας είναι σαφέστερη σε άλλο α-

πόσπασµα του παραπάνω έργου όπου ο Νεχεψώ και ο Πετόσιρις φέρονται να λαµβάνουν 

τη διδασκαλία του Ερµή, όπως αυτή δόθηκε στον Ασκληπιό και τον Άνουβι.57 Για τον α-

νώνυµο αστρολόγο του 379 µ.Χ. ο Νεχαώ, ο Κερασφόρος, ο Νεχεψώ και ο Πετόσιρις ακο-

λούθησαν τον Ερµή, ενώ στα Anecdota Oxoniensia ο Νεχεψώ εµφανίζεται να παραλαµβά-

νει τη γνώση του και από τον Όσιρι, την οποία ο τελευταίος, µε τη σειρά του, έλαβε από 

τον Κνούφι (Χνουµ).58 

                                                                                                                                                                                 

τµήµα επιγραφών από το ταφικό σύµπλεγµα του ιερέα Πετόσιρι έχει µεταφραστεί στα αγγλικά από την 
M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, ό.π., τόµ. 3, σελ. 44-54. Για τον ιερέα Πετόσιρι βλ. B. Menu, 
‘Le tombeau de Pétosiris (3). Culpabilité et responsabilité’, BIFAO 96 (1996), 343-57· του ίδιου, ‘Le tom-
beau de Pétosiris (4). Le souverain de l’Égypte’, BIFAO 98 (1998), 247-62. 

49  Πρόκλος, Σχόλια στην Πολιτείαν του Πλάτωνα, έκδ. W. Kroll (BT), τόµ. 2, σελ. 345 = Fr. 33 Riess. 
50  T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 26. 
51  Ηφαιστίωνας Θηβαίος, Ἀποτελεσµατικὰ 1.21.1 (= Fr. 6 Riess), 1.23.1, 29 (= Fr. 12 Riess), 2.1.2 = Fr. 14b 

Riess. 
52  Κλ. Πτολεµαίος, Τετράβιβλος 3.11.1 = Fr. 15 Riess· Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 3.11.1. 
53  Αντίοχος, Θησαυροὶ στον Ρητόριο, CCAG 1.143.2· Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 1.10.13, 1.22.16, 2.37.1, 3.9.1, 

7.4.1· Ανώνυµος αστρολόγος του 379 µ.Χ., CCAG 5.1.208.16· Ηφαιστίωνας Θηβαίος, Ἀποτελεσµατικὰ 
1.21.1 (= Fr. 6 Riess), 1.23.1 (= Fr. 12 Riess), 2.1.2 = Fr. 14b Riess· Σχόλια στην Τετράβιβλον του Κλ. 
Πτολεµαίου, Fr. 19 a Riess. 

54  Φ. Ματερνός, Mathesis 3 [prooemium] 1, 4.19.2, 4.22.1, 20 (= Fr. 13 Riess), 5.7.1, 8.33.3. 
55  P.Salt (= P.Louvre 2342 bis), στ. 1.4-6, έκδ. O. Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., 

σελ. 42 (απόσπ. 137c) = Test. 6 Riess. 
56  Φ. Ματερνός, Mathesis 4 [prooemium] 5 = Test. 7 Riess. 
57  Ό.π., 3.1.1 = Fr. 25 Riess. 
58  Ανώνυµος αστρολόγος του 379 µ.Χ., CCAG 5.1.204.19-22 = Πάλχος, Ἀποτελεσµατικά, CCAG 1.80.11-4· 

Anecdota Oxoniensia 3.171, Test. 11 Riess.  
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Την οργάνωση της γνώσης του Νεχεψώ κάτω από το σχήµα θεϊκή διδαχή � Νεχεψώ 

συµπληρώνει το σχήµα καταγραφή ‒ ερµηνεία σοφίας � Νεχεψώ, δείχνοντας έναν πιο έµ-

µεσο τρόπο πρόσβασης στη θεϊκή σοφία. Από δύο δηµώδεις αιγυπτιακούς παπύρους του 

πρώτου/ δεύτερου αιώνα µ.Χ., από τη βιβλιοθήκη του ναού της Τεβτύνεως, µαθαίνουµε ότι 

ο ιερέας Πετήσις (= Πετόσιρις)59 αποκωδικοποίησε ένα αστρολογικό βιβλίο του Ιµχοτέπ, 

το οποίο ανακαλύφθηκε τυχαία όταν κατέρρευσε ένας τοίχος του ναού της Ηλιούπολης και 

το παρουσίασε στον Φαραώ (Νεχεψώ).60 Στον πρόλογο µιας πραγµατείας για την πορεία 

της Σελήνης (Σεληνοδρόµιον) υποστηρίζεται ότι το έργο συντάχθηκε από δύο βιβλία: το 

πρώτο γράφηκε από τον ιερογραµµατέα Μελάµποδα και επιδόθηκε στον Νεχεψώ, ενώ το 

δεύτερο ανακαλύφθηκε µέσα σε άδυτο ενός ναού της Ηλιούπολης της Αιγύπτου.61 Σύµφω-

να µε τον ιατρό Αίλιο Προµώτο (2ος αι. µ.Χ.), ο Σάραπις εµφανίστηκε στον ύπνο του βασι-

λιά Πτολεµαίου και του αποκάλυψε τη θεραπεία µε τη χρήση ενός κολλύριου (θεοδότιον), 

µια θεραπεία που καταγράφηκε στο Σαραπείο της Μέµφιδας και της Κανώπου. Στην αφή-

γηση του Προµώτου ο Νεχεψώ (που αποκαλείται προφήτης) λαµβάνει τον µεσάζοντα ρόλο 

του θεραπευτή και ερµηνευτή της καταγεγραµµένης θαυµατουργής θεραπείας.62 

Η σοφία του Νεχεψώ, όπως αυτή γίνεται εµφανής από την παράδοση για το πρόσωπό 

του, έρχεται σε αντίθεση µε την ηµιτελή κοσµική του γνώση, όπως αυτή παρουσιάζεται 

στο έργο του Θεσσαλού.63 Ο Ασκληπιός είναι αρκετά σαφής για τους λόγους της αποτυχίας 

της βίβλου του Νεχεψώ:  

Ο βασιλιάς Νεχεψώ υπήρξε ένας πολύ σοφός άνδρας και κάτοχος όλων των αρετών, όµως 

δεν ευτύχησε να µάθει τίποτε από αυτά που εσύ αναζητάς από θεϊκή φωνή. Με την αγαθή 

                                                           
59  Σε έναν πάπυρο (P.Ryl II 63) του τρίτου αιώνα µ.Χ. ο Πλάτωνας παρουσιάζεται ως µαθητής που διδάσκε-

ται από τον Πετεήσι (= Πετήσι) την κοσµική συµπάθεια των πλανητών και των ζωδίων µε το ανθρώπινο 
σώµα. Οι W. Gundel- H. G. Gundel (Astrologumena, ό.π., σελ. 31) και ο K. Ryholt (‘New light on the 
legendary king Nechepsos of Egypt’, ό.π., 70) σχετίζουν το πρόσωπο αυτό µε τον Πετόσιρι. 

60  P.CtYBR 422v· P.Lund 2058v. Βλ. K. Ryholt, ‘New light on the legendary king Nechepsos of Egypt’, ό.π., 
62· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 245, και επίσης K. Ryholt, ‘The Life of 
Imhotep (P.Carlsberg 85)’ στο G. Widmer- D. Devauchelle (επιµ.), Actes du IXe congrès international des 
études démotiques. Paris, 31 août - 3 septembre 2005 (IFAO - Bibliothèque d’Étude 147) (Le Caire, 
2009), σελ. 313, υποσ. 30. 

61  Κώδικας Parisinus graecus 1884 [φύλ. 150v], CCAG 8.4.105. Πρβ. τον κώδικα Berolinensis 173 [φύλ. 
177ν], CCAG 7.62. 

62  Α. Προµώτος, ∆υναµερὸν 96.9. Βλ. επίσης M. Wellmann, ‘Über eine spätorphische Schrift medizinischen 
Inhalts’, ό.π., 839, υποσ. 3. Ο ιατρός Γαληνός (Περὶ συνθέσεως φαρµάκων τῶν κατὰ γένη 5.2, έκδ. C. G. 
Kühn, ό.π., τόµ. 13, σελ. 776-7, 778) αναφέρεται σε δύο θεραπευτικές συνταγές που ανακαλύφθηκαν στον 
ναό του Ηφαίστου (Πτα) της Μέµφιδας, ενώ στον κώδικα Antinori 101 [φύλ. 361v] (15ος αι. µ.Χ.) γίνεται 
λόγος και για µια ακόµα συνταγή που βρίσκεται στο άδυτο του Ηφαιστείου της Μέµφιδας. Για τον κώδι-
κα Antinori 101 [φύλ. 361v] βλ. E. Rostagno- N. Festa, ‘Indice dei codici greci Laurenziani non compresi 
nel catalogo del Bandini’, Studi Italiani di Filologia Classica 1 (1893), 217. 

63  A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 314· J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 183-
5· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 228-9. 
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του φύση κατανόησε τον συσχετισµό των λίθων και των βοτάνων µε τα άστρα, δεν γνώρι-

ζε, όµως, τον χρόνο και τον τόπο στον οποίο έπρεπε να συλλέξει τα βότανα.64 

Στο κείµενο υπογραµµίζεται η ανεπάρκεια της κοσµικής γνώσης σε σχέση µε την αποκε-

καλυµµένη σοφία, ένα ζήτηµα που αποτελεί κοινό τόπο της ελληνο-αιγυπτιακής γραµµα-

τείας. Η αρεταλογία του Ιµούθη/ Ασκληπιού ολοκληρώθηκε µε τη χάρη του Ασκληπιού και 

όχι µε τη σοφία του συγγραφέα της.65 Στις ερµητικές Κυρανίδες τα µυστικά των βοτάνων, 

των ορυκτών, των ψαριών, των πτηνών και των ζώων και η θεραπευτική τους χρήση παρέ-

χονται από τον θεό.66 Ο ∆ηµόκριτος και οι υπόλοιποι µαθητές του θεϊκού Οστάνη είχαν δι-

δαχθεί από τον δάσκαλό τους για τη φύση των ουσιών, χωρίς να προλάβουν να µάθουν για 

τα µυστικά της µετουσίωσής τους, εξαιτίας του θανάτου του. Το πνεύµα του νεκρού Οστά-

νη αποκάλυψε την ύπαρξη των µυστικών του βιβλίων, από τα οποία οι µαθητές του Πέρση 

µάγου έµαθαν ότι ακολουθούσαν τον σωστό δρόµο της αλχηµικής διαδικασίας, ωστόσο η 

αποτυχία τους οφειλόταν σε µια παράβλεψη της φράσης (ἡ) φύσις τῇ φύσει τέρπεται, καὶ ἡ 

φύσις τὴν φύσιν νικᾷ, καὶ ἡ φύσις τὴν φύσιν κρατεῖ, µια επιτοµή της όλης διδασκαλίας του 

Οστάνη.67 

Η ανεπάρκεια της κοσµικής γνώσης µεταφράζεται στην επιστολή σε µια ελλιπή κατα-

νόηση των νόµων της µαγείας: η µαγεία δεν είναι ανύπαρκτη, αλλά η αποτυχία της οφείλε-

ται στη λανθασµένη γνώση της (Νεχεψώ). Μια τέτοια θεώρηση οφείλεται στο γεγονός ότι 

η επιστολή του Θεσσαλού ανήκει στην οικογένεια εκείνη της γραµµατείας που αποσκοπεί 

σε µια υπεράσπιση της ακεραιότητας της εικόνας ή της ιδέας της Αιγύπτου σε σχέση µε 

την αρνητική άποψη της ελληνορωµαϊκής οικουµένης για τη θρησκεία της.68 Η ατελής 

γνώση των µυστικών της µαγείας και η αποτυχία που συνεπάγεται φαίνεται και στο διήγη-

µα Φιλοψευδὴς ἢ ἀπιστῶν του Λουκιανού. Ο µαθητευόµενος µάγος Ευκράτης επιθυµούσε 

να µιµηθεί τα επιτεύγµατα του δασκάλου του, Παγκράτη, δίχως να κατέχει τα µυστικά της 

µαγείας του. Η επιδίωξη να ζωντανέψει άψυχα αντικείµενα µε τη χρήση µιας µαγικής επω-

                                                           
64  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 27, CCAG 8.3.137.14-8 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 55.8-58.3 (56.10-59.3) = Fr. 35 Riess (Fr. 36a Riess): ὁ βασιλεὺς Νεχεψώ, ἀνὴρ φρενηρέστατος καὶ 
πάσαις κεκοσµηµένος ἀρεταῖς παρὰ µὲν θείας φωνῆς οὐδὲν ὧν σὺ µαθεῖν ἐπιζητεῖς εὐτύχησε· φύσει δὲ 
χρησάµενος ἀγαθῇ συµπαθείας λίθων καὶ βοτανῶν ἐπενόησε, τοὺς δὲ καιροὺς καὶ τοὺς τόπους ἐν οἷς δεῖ τὰς 
βοτάνας λαµβάνειν οὐκ ἔγνω. 

65  P.Oxy 1381, στ. 9.181-7 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 15. 
66  Κυρανίδες, πρόλογος 19-23, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 15. 
67  Ψευδο-∆ηµόκριτος, Φυσικὰ καὶ µυστικὰ 3, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens al-

chimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 2), σελ. 42-3 = J. Bidez- F. Cumont, Les Mages hellénisés, ό.π., 
απόσπ. A 6. Για παράλληλα χωρία της φράσης αυτής βλ. Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., 
σελ. 83-4. 

68  R. Gordon, ‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 76-7. Για την αποτυχία της µαγείας βλ. G. Anderson, 
Sage, Saint and Sophist, ό.π., σελ. 186· D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 220. 
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δής και µε την απουσία του δασκάλου του ήταν βέβαιο ότι θα οδηγούσε σε µια αποτυχία.69 

Αναλόγως και στις Metamorphoses του Απουλήιου ο Λούκιος µε τη βοήθεια της Φωτίδας 

χρησιµοποίησε τα µαγικά φίλτρα της Παµφίλης, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει, ώστε να µε-

ταµορφωθεί σε κουκουβάγια. Η επάλειψη, όµως, µε τη µαγική αλοιφή αντί να τον µετα-

µορφώσει σε πουλί τον µετέτρεψε σε γάιδαρο.70 Στον µαγικό P.Lugd.Bat. J 384 (V) (4ος αι. 

µ.Χ.) διαβάζουµε: 

Ερµηνείες από τα ιερά κείµενα που χρησιµοποιούσαν οι γραφείς των ναών, σε µετάφρα-

ση. Λόγω της περιέργειας του πλήθους, ανέγραψαν τα ονόµατα των φυτών και τα άλλα 

που χρησιµοποιούσαν πάνω σε είδωλα θεών, ώστε το πλήθος, από τη στιγµή που δεν έδι-

νε προσοχή, δεν θα µπορούσε να ασκήσει (ενν. τη µαγεία), λόγω ελλιπούς κατανόησης 

(ενν. των κειµένων). Εµείς, όµως, παραλάβαµε τη λύση του αινίγµατος από τα πάρα πολ-

λά αντίγραφα και όλα τα απόκρυφα (ενν. κείµενα).71 

Το ζήτηµα, λοιπόν, που τίθεται εδώ δεν είναι η ανυπαρξία της µαγείας, αλλά η σωστή της 

χρήση, ώστε αυτή να είναι αποτελεσµατική. 

Ως συνέπεια, στην ιστορία του Θεσσαλού ο ρόλος του Νεχεψώ ως αυθεντίας δεν απα-

ξιώνεται, αλλά συµπληρώνεται, και το εν λόγω χωρίο δεν στοχεύει στο να εκτοπίσει ή να 

αντικρούσει τον Φαραώ.72 Η αποδοχή προσώπων κύρους του παρελθόντος και η παράλλη-

λη συµπλήρωσή τους αποτελεί δοµικό στοιχείο των αστρολογικών έργων των ελληνορω-

µαϊκών χρόνων. Σύµφωνα µε τον Βέττιο Βάλη, τον Φίρµικο Ματερνό και τον Ιωάννη Λυδό 

(6ος αι. µ.Χ.), οι αστρολογικές αυθεντίες του παρελθόντος, ο Νεχεψώ και ο Πετόσιρις, δεν 

παρέθεσαν αναλυτικά και µε σαφήνεια τη γνώση τους, καθώς οι θεϊκοί αυτοί άνδρες 

σκοτεινῶς έγραψαν για τις αστρολογικές θεωρίες.73 Η συγγραφική αυτή επινόηση δίνει τη 

δυνατότητα στους αστρολόγους για µια συνεχή παραγωγή νέων αστρολογικών θεωριών 

και θεωρητικών αναλύσεων, χωρίς να αποδυναµώνεται η λειτουργική χρησιµότητα της αυ-

θεντίας και να απορρίπτονται παλαιότερα µυθικά πρόσωπα. Την ίδια λειτουργία ενέχει και 

                                                           
69  Λουκιανός, Φιλοψευδὴς ἢ ἀπιστῶν 35-6. 
70  Απουλήιος, Metamorphoses 3.23-4. 
71  PGM 12.401-7: ̔Ερµηνεύµατα ἐκ τῶν ἱερῶν µεθηρµηνευµένα, οἷς ἐχρῶντο οἱ ἱερογραµµατεῖς. διὰ τὴν τῶν 

πολλῶν περιεργίαν τὰς βοτάνας καὶ τὰ ἄλ[λ]α, οἷς ἐχρῶντο, εἰς θεῶν εἴδωλα ἐπέγραψαν, ὅπως µὴ 
εὐλαβούµενοι περιεργάζωνται µηδὲν διὰ τὴν ἐξακολούθησιν τῆς ἁµαρτίας. ἡµεῖς δὲ τὰς λύσεις ἠγάγοµεν ἐκ 
τῶν πολλῶν ἀντιγράφων καὶ κρυφίµων πάντων. 

72  G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 297· R. Gordon, ‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 77· Ph. 
A. Harland, ‘Journeys in pursuit of divine wisdom’, ό.π., σελ. 133· του ίδιου, ‘The days seemed like 
years’, ό.π., σελ. 11· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 229-30. 

73  Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 1.22.16, 2.29.1, 2.37.1, 6.8.16, 7.4.1· Φ. Ματερνός, Mathesis 4.22.1, 20 (= Fr. 13 
Riess), 8.2.1 (= Fr. 16 Riess), 8.5.1 = Fr. 26 Riess· Ιωάννης Λυδός, Περὶ διοσηµείων, προοίµιο 2, Test. 10 
Riess. 
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ο ισχυρισµός του Ολυµπιόδωρου (4ος ‒ 5ος αι. µ.Χ.) ότι τα µυστικά της αλχηµικής γνώσης 

έχουν συγκαλυφθεί από τους αρχαίους (σκοτεινοτάτῃ ἐκδόσει συνεσκίασαν), µυστικά που 

πρόκειται να δηλωθούν µε σαφήνεια από τον ίδιο.74  

Είναι ευνόητο, λοιπόν, ότι η νοµιµοποίηση κάθε καινοτόµας γνώσης επέρχεται µε την 

άµεση αναγωγή της σε κάποια από τις θεϊκές αυθεντίες του παρελθόντος, µια στρατηγική 

που ακολουθείται και από τον συγγραφέα της ιστορίας του Θεσσαλού. Το χωρίο των 

Ἀνθολογιῶν του Βέττιου Βάλη για την ψυχανοδία και την έκσταση του Νεχεψώ, απόσπα-

σµα που αποτελεί πιθανόν τµήµα της εισαγωγικής παραγράφου του βιβλίου αστρολογικής 

βοτανολογίας του Νεχεψώ, παραλαµβάνεται και µετασχηµατίζεται από τον συγγραφέα της 

επιστολής για µια νοµιµοποίηση του κειµενικού µηνύµατος µε την αρωγή µιας αστρολογι-

κής αυθεντίας του παρελθόντος. Η εµπειρία του Νεχεψώ κατά τη διάρκεια της νύχτας 

(πάννυχον), µε τα δοµικά της στοιχεία, τη φωνή από τον ουρανό (οὐρανοῦ βοή ≈ Θεσσα-

λός: θείας φωνῆς) και τη βιωµατική γνωριµία µε τον θεό του κόσµου (τῇ σάρκας [µὲν] 

ἀµφέκειτο πέπλος κυάνεος κνέφας προτείνων),75 προσαρµόζεται στο κείµενο της επιστολής. 

Ο Θεσσαλός, αναζητώντας στην Αίγυπτο την ουράνια θεϊκή γνώση, αναφέρει:  

Καθώς η ψυχή µου διαρκώς προσδοκούσε να εξασφαλίσει µια συνοµιλία µε τους θεούς, 

παρακαλούσα τους θεούς να µου χαρίσουν κάτι τέτοιο είτε µε ονειρικό όραµα (δι’ ὀνείρου 

φαντασίας) ή µε θεϊκό πνεύµα (διὰ πνεύµατος θείου), εκτείνοντας συνέχεια τα χέρια µου 

προς τον ουρανό.76 

Τα λόγια του Θεσσαλού για µια επικοινωνία µε τους θεούς δι’ ὀνείρου φαντασίας παραπέ-

µπουν σε ονειρικά θεϊκά οράµατα, έναν κοινό τόπο των διηγήσεων.77 Στο νοηµατικό, όµως, 

πλαίσιο της επιστολής η φράση κατανοείται καλύτερα από τις τελετουργίες αποκαλυπτικής 

χρησµοδότησης που επιτελούνταν στους αιγυπτιακούς ναούς µε την εγκοίµηση.78 Η ανα-

                                                           
74  Ολυµπιόδωρος, Εἰς τὸ Κατ’ ἐνέργειαν Ζωσίµου 1, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens 

alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 2), σελ. 70. 
75  Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 6.1.9 = Fr. 1 Riess. 
76  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 11, CCAG 8.3.135.27-30 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 49.5-9: ἀεὶ δέ µου τῆς ψυχῆς προµαντευοµένης ( ̴ locus corruptus: προµηθευοµένης) θεοῖς ὁµιλῆσαι, 
συνεχῶς εἰς οὐρανὸν τὰς χεῖρας ἐκτείνων τοὺς θεοὺς ἐλιτάνευον δι’ ὀνείρου φαντασίας ἢ διὰ πνεύµατος 
θείου χαρίσασθαί µοί τι τοιοῦτο.  

77  Βλ. π.χ. Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.65.5· 
∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 3.55.8· Λ. Ανναίος Κορνούτος, Ἐπιδροµὴ τῶν κατὰ τὴν 
ἑλληνικὴν θεολογίαν παραδεδοµἑνων 16. 

78  Για την εγκοίµηση και τα όνειρα στην αιγυπτιακή παράδοση βλ. J. D. Ray, The Archive of Ḥor, ό.π., σελ. 
130-6· του ίδιου, Reflections of Osiris: Lives from Ancient Egypt (Oxford- New York, 2002), σελ. 140-52· 
G. H. Renberg, ‘Incubation at Saqqâra’ στο T. Gagos (επιµ.), Proceedings of the Twenty-Fifth Interna-
tional Congress of Papyrology. Ann Arbor, July 29 – August 4, 2007 (American Studies in Papyrology. 
Special Edition) (Ann Arbor MI, 2010), σελ. 649-62· L. Prada, ‘Classifying dreams, classifying the world: 



Η  Β ΙΒΛΟΣ  ΤΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕ ΙΑΣ  ΚΑΙ  Η  Β ΙΒΛΟΣ  ΤΩΝ  ΘΗΒΩΝ                                                                      148 

 

φορά, συνεπώς, του Θεσσαλού δεν µπορεί παρά να εικονίζει τις ονειρικές εµφανίσεις του 

Ιµχοτέπ/ Ασκληπιού, προοικονοµώντας την επιλογή ενός θεού που θα παίξει τον πρωταγω-

νιστικό ρόλο στην εξέλιξη της πλοκής. Το παραπάνω δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο 

Ιµχοτέπ/ Ασκληπιός θεωρείται ο κατεξοχήν θεός των ονειρικών επιφανειών. Είναι χαρα-

κτηριστική µια επιτύµβια στήλη του 42 π.Χ. από την οποία µαθαίνουµε ότι η Ταιµχοτέπ 

συνέλαβε ένα αρσενικό παιδί όταν ο σύζυγός της, αρχιερέας του ναού του Πτα της Μέµφι-

δας, ακολούθησε τις οδηγίες που έλαβε από τον Ιµχοτέπ σε µήνυµα που του δόθηκε στον 

ύπνο του.79 Η παρουσία του Ιµχοτέπ µαρτυρείται και στα όστρακα µε την καταγραφή των 

ονειρικών εµπειριών του ιερέα Χορ.80 Μια µαγική πρακτική του P.Lond 121 (3ος ‒ 4ος αι. 

µ.Χ.) κάνει λόγο για την εγχάραξη της µορφής του Ασκληπιού της Μέµφιδας σε δακτυλίδι 

προκειµένου ο θεός να εµφανιστεί σε όνειρο, ενώ µια άλλη δηµώδης πρακτική από τη µα-

γική θηβαϊκή βιβλιοθήκη περιλαµβάνει µια επίκληση του Ιµχοτέπ µε σκοπό αυτός να εµ-

φανιστεί σε όνειρο και να αποκαλύψει µια συνταγή για θεραπεία.81 Στην αρεταλογία του 

P.Oxy 1381 ο Ιµούθης/ Ασκληπιός παρουσιάζεται στο όνειρο του συγγραφέα και στην α-

                                                                                                                                                                                 

Ancient Egyptian oneiromancy and demotic dream books’ στο H. Abd El Gawad κ. άλ. (επιµ.), Current 
Research in Egyptology 2011. Proceedings of the Twelfth Annual Symposium which Took Place at 
Durham University, United Kingdom March 2011 (Oxford- Oakville, 2012), σελ. 167-77. Βλ. επίσης S. 
Sauneron, The Priests of Ancient Egypt, ό.π., σελ. 97-9, 165· G. Pinch, Magic in Ancient Egypt, ό.π., σελ. 
136-7· D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 158-9, 162-9· I. S. Moyer, Egypt and the Lim-
its of Hellenism, ό.π., σελ. 165-75· G. Tallet, ‘Oracles’, ό.π., σελ. 407-8. Ο θεός Μπες εµφανιζόταν 
συνήθως σε όνειρα και χρησµοδοτούσε. Έτσι, σε µια επιγραφή από το Μεµνόνειο της Αβύδου, όπου ο 
θεός λατρευόταν και επιτελούνταν εγκοιµήσεις, διαβάζουµε: Ἐνθάδ’ ἰαύεσκον καὶ ἀληθέας εἶδον ὀνείρους 
Ἁρποκρᾶς ζαθέης Πανιάδος ναέτης, ἱρεὺς Κοπρείαο φίλος γόνος ἀρητῆρος. Βησᾶι πανοµφαίῳ καὶ χάρις οὐκ 
ὀλίγη. Βλ. É. Bernand, Inscriptions métriques de l’Égypte gréco-romaine, ό.π., αρ. 131 (3ος – 4ος αι. µ.Χ.). 
Βλ. και τα ονειραιτητά του Βησά (Μπες), PGM 7.222-49, 8.64-110, 102.1-17 = SM 90. Βλ. επίσης D. 
Frankfurter, ‘Ritual expertise in Roman Egypt and the problem of the category "magician"’, ό.π., σελ. 
122-5· του ίδιου, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 169-74· του ίδιου, ‘Voices, books, and dreams’, 
ό.π., σελ. 238-43.  

79  M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, ό.π., τόµ. 3, σελ. 62. Για τη στήλη βλ. British Museum Stele 
147 = D. Wildung, Imhotep und Amenhotep, ό.π., σελ. 68-70 (αρ. 45) = E. A. E. Reymond, From the Rec-
ords of a Priestly Family from Memphis (Ägyptologische Abhandlungen 38) (Wiesbaden, 1981), τόµ. 1, 
αρ. 20. 

80  J. D. Ray, The Archive of Ḥor, ό.π., αρ. 59.1-7, αρ. 18verso 1-3, 18, αρ. 17a. 
81  PGM 7.628-42, PDM 12.21-49. Αρκετές πρακτικές των µαγικών παπύρων αποτελούν αίτηση σε υπερβα-

τικές δυνάµεις για την αποκάλυψή τους σε όνειρα. Βλ. το ρήµα ὀνειραιτητέω και τα παράγωγά του (PGM 
1.329, 4.2077-8, 2445, 2501, 7.222, 250, 359, 664, 703, 740, 795, 8.64, 12.144, 190, 13.339, 22b 27, 32· 
P.Oxy 3298.41 = SM 85), όπως και το ρήµα ὀνειροθαυπτέω και το ουσιαστικό ὀνειροθαυπτάνη [= ὄνειρον 
+ αὔτοπτος] (PGM 4.2624-5, 3172, 3179). Για τα όνειρα στους µαγικούς παπύρους βλ. S. Eitrem, 
‘Dreams and divination in magical ritual’ στο Ch. A. Faraone- D. Obbink (επιµ.), Magika Hiera, ό.π., σελ. 
175-87, ιδιαίτ. σελ. 176-9 (για τα ὀνειραιτητά)· S. I. Johnston, ‘Sending dreams, restraining dreams: 
Oneiropompeia in theory and practice’ στο E. Scioli- Ch. Walde (επιµ.), Sub Imagine Somni: Nighttime 
Phenomena in Greco-Roman Culture (Testi e studi di cultura classica 46) (Pisa, 2010), σελ. 63-80, ιδιαίτ. 
σελ. 69-75 (για τα ὀνειραιτητά), και επίσης J. Podemann Sørensen, ‘Native reactions to foreign rule and 
culture in religious literature’, ό.π., σελ. 178· G. Pinch, Magic in Ancient Egypt, ό.π., σελ. 160, 164· W. 
M. Brashear, ‘The Greek magical papyri’, ό.π., σελ. 3502· F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρ-
χαιότητα, ό.π., σελ. 234· R. Gordon, ‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 84-6· D. Frankfurter, Religion 
in Roman Egypt, ό.π., σελ. 180. 
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ντίληψη (φαντασία[ν] ) της µητέρας του και θεραπεύει.82 Ανάλογες είναι και οι εκφάνσεις 

του Ασκληπιού σε ολόκληρο τον ελληνορωµαϊκό κόσµο, όπως διαφαίνεται από λατρευτικά 

αναθήµατα της Επιδαύρου, τις επιφάνειές του στα προφητικά όνειρα του Αίλιου Αριστείδη 

ή τις αναφορές του Ιάµβλιχου.83 Η συµβολική των ονειρικών επιφανειών του Ιµχοτέπ/ Α-

σκληπιού συνιστά το συνεκτικό στοιχείο για ένα πρώτο επίπεδο σύνδεσης του νυχτερινού 

οράµατος του Νεχεψώ µε την ονειρική αποκάλυψη που προσδοκούσε ο Θεσσαλός και αυτό 

διότι ο µυθικός αστρολόγος νοµιµοποιεί την αστρολογική του γνώση από τον ίδιο θεό στον 

οποίο οφείλει τη σοφία του και ο Θεσσαλός.84 

Ένα δεύτερο επίπεδο σύνδεσης της εµπειρίας του Νεχεψώ µε τον Θεσσαλό ανακύπτει 

από την επιθυµία του τελευταίου για µια κοινωνία στη γνώση διὰ πνεύµατος θείου, για µια 

έκσταση της ψυχής.85 Το πνεῦµα θεῖον του Θεσσαλού εκφράζει την εκστατική θεϊκή κατο-

χή, µε την Πυθία των ∆ελφών να αποτελεί το χαρακτηριστικότερο παράδειγµα της αρχαιό-

τητας.86 Η φράση πνεῦµα θεῖον θα µπορούσε να συνδεθεί µε την αντίστοιχη οὐρανοῦ βοὴ 

του αποσπάσµατος του Βέττιου Βάλη, µε το tertium comparationis, δηλαδή την κοινή βά-

ση της σύγκρισης, να αποτελεί η µαντική χρησµολόγηση. Και αυτό διότι είναι χαρακτηρι-

στικές οι αναφορές του Ευριπίδη (c. 485-406 π.Χ.) και του Νόννου του Πανοπολίτη (4ος – 

5ος αι. µ.Χ.) για τη βοὴν της Πυθίας όταν ενθουσιάζεται από τον Απόλλωνα.87 Εξάλλου, 

                                                           
82  P.Oxy 1381, στ. 5.91-7.140 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 15. Για 

µια µελέτη της ονειρικής εµπειρίας της αρεταλογίας σύµφωνα µε τις αρχές των γνωσιακών θεωριών βλ. P. 
Pachis, ‘Data from dead minds? Dream and healing in the Isis/ Sarapis cult during the Graeco-Roman 
age’, Journal of Cognitive Historiography 1.1 (2013) (υπό έκδοση). 

83  IG IV2 1 121-2 (4ος αι. π.Χ.), 126 (117+ µ.Χ.), 127 (224 µ.Χ.)· Α. Αριστείδης, Ἱεροὶ λόγοι 2.7 et passim· 
Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 3.3.108. Βλ. E. J. Edelstein- L. Edelstein, Asclepius: Collection 
and Interpretation of the Testimonies (Baltimore- London, 21998), τόµ. 1, σελ. 209-61, τόµ. 2, σελ. 145-
58.  

84  Για τον ρόλο του Ιµχοτέπ στη γνώση του Νεχεψώ βλ. P.Salt (= P.Louvre 2342 bis), στ. 1.4-6, έκδ. O. 
Neugebauer- H. B. van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 42 (απόσπ. 137c) = Test. 6 Riess· Φ. Μα-
τερνός, Mathesis 3.1.1 (= Fr. 25 Riess), 4 [prooemium] 5 = Test. 7 Riess. Βλ. και I. S. Moyer, Egypt and 
the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 229. 

85  A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 313. 
86  Πλούταρχος, Περὶ τοῦ µὴ χρᾶν ἔµµετρα νῦν τὴν Πυθίαν 402 B: οὗτος γάρ ἐστιν ὁ µάλιστα πρὸς τὴν τοῦ 

χρηστηρίου πίστιν ἀντιβαίνων λόγος, ὡς δυοῖν θάτερον, ἢ τῆς Πυθίας τῷ χωρίῳ µὴ πελαζούσης ἐν ᾧ τὸ 
θεῖον ἔστιν, ἢ τοῦ πνεύµατος παντάπασιν ἀπεσβεσµένου καὶ τῆς δυνάµεως ἐκλελοιπυίας· ∆ίωνας Χρυσό-
στοµος, Οµιλίες  72.12: ὡς τῷ ὄντι δὴ θεῖα ταῦτα καὶ σχεδόν τι τῶν χρησµῶν θειότερα οὓς ἡ Πυθία ἔχρα 
καθίζουσα ἐπὶ τοῦ τρίποδος, ἐµπιµπλαµένη τοῦ πνεύµατος· Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 
3.11.126: Ἡ δ’ ἐν ∆ελφοῖς προφῆτις, εἴτε ἀπὸ πνεύµατος λεπτοῦ καὶ πυρώδους ἀναφεροµένου ποθὲν ἀπὸ 
στοµίου θεµιστεύει τοῖς ἀνθρώποις, εἴτε ἐν τῷ ἀδύτῳ καθηµένη ἐπὶ δίφρου χαλκοῦ τρεῖς πόδας ἔχοντος χρη-
µατίζει, εἴτε καὶ ἐπὶ τοῦ τετράποδος δίφρου ὅς ἐστιν ἱερὸς τοῦ θεοῦ, πανταχῆ οὕτω δίδωσιν ἑαυτὴν τῷ θείῳ 
πνεύµατι, ἀπό τε τῆς τοῦ θείου πυρὸς ἀκτῖνος καταυγάζεται. Αξίζει να σηµειωθεί ότι µια λυχνοµαντεία, η 
Ἀπολλωνιακὴ ἐπίκλησις, προσφωνεί τη χρησµοδοτούσα οντότητα ως θεῖον πνεῦµα (PGM 1.284, 313), ενώ 
σε µια άλλη αντίστοιχη πρακτική του Μεγάλου Μαγικού Παπύρου των Παρισίων ο θεός καλείται να ει-
σέλθει στη φλόγα για να τη ζωοποιήσει µε θεῖον πνεῦµα (PGM 4.966-7). 

87  Ευριπίδης, Ἴων 91-3: θάσσει δὲ γυνὴ τρίποδα ζάθεον ∆ελφίς, ἀείδουσ’ Ἕλλησι βοάς, ἃς ἂν Ἀπόλλων 
κελαδήσῃ· Νόννος, ∆ιονυσιακὰ 9.270-1: καὶ χθονίης σφίγξασα βοῆς ἀλλόθροον ἠχὼ Πυθιὰς ὀµφήεσσα. 
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αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία είναι η αντίληψη του ίδιου του συγγραφέα για την ερµη-

νεία του εν λόγω χωρίου, το οποίο προφανώς διέθετε. Στην επιστολή του Θεσσαλού η 

οὐρανοῦ βοὴ του αποσπάσµατος του Βάλη µεταφράζεται ως θεία φωνή, την εµπειρία της 

οποίας υπολειπόταν ο Νεχεψώ. Αξίζει να σηµειώσουµε ότι µια ανάλογη ‘θεϊκή’ φωνή συ-

ναντούµε και στον µαγικό P.Washington univ. 181 (2ος – 3ος αι. µ.Χ.). Το κείµενο περιγρά-

φει τα µέταλλα και τους λίθους που αντιστοιχούν στους επτά πλανήτες και χρησιµοποιού-

νται για να σηµατοδοτούν πάνω σε έναν ωροσκοπικό πίνακα τον κάθε πλανήτη.88 Η εναρ-

κτήρια φράση του παπύρου είναι .[…] σ φωνὴ σοὶ ἔρχεται ὁµ[ ι] λοῦσα και µεταφράζεται ως 

φωνή έρχεται προς εσένα, λέγοντας….89 Το µαγικό περιεχόµενο του παπύρου µας επιτρέπει 

να ταυτίσουµε τη φωνὴν µε τη φωνή θεού που κατέρχεται και αποκαλύπτει την ωροσκοπι-

κή σοφία.90 Μια τέτοια θεϊκή φωνή συναντούµε στους µαγικούς παπύρους να συνδέεται µε 

τη χρησµολόγηση,91 ενώ στην αρχαία γραµµατεία η φράση συναντάται και σε αναφορές 

για το δελφικό µαντείο.92 Από µια τέτοια φιλολογική σύγκριση προκύπτει ότι η ουράνια 

βοή του Νεχεψώ και το θείο πνεύµα του Θεσσαλού αποκτούν τη νοηµατική τους σύνδεση 

πάνω στον άξονα της µαντικής εκστατικής αποκάλυψης.  

Την έκσταση του Θεσσαλού συµπληρώνει και ένα ακόµα απόσπασµα της επιστολής. Ο 

ήρωας περιγράφει την εµπειρία του µέσα στον σκοτεινό οίκο:  

                                                                                                                                                                                 

Πρβ. Σχόλια στους Ὀλυµπιονίκας του Πίνδαρου 6.106 a: ἐπεὶ ἀφανὴς ἦν ὁ Ἀπόλλων, ἐπεφάνη µὲν οὔ, προ-
σέπιπτε δὲ αὐτῷ ἡ βοή. 

88  Z. M. Packman, ‘Three magical texts from the Washington university collection’, BASP 13.4 (1976), 175-
7· της ίδιας, ‘Instructions for the use of planet markers on a horoscope board’, ZPE 74 (1988), 92-5 = 
PGMT 110. Ανάλογη πρακτική περιγράφεται στο µυθιστόρηµα του Ψευδο-Καλλισθένη, Βίος Ἀλεξάνδρου 
τοῦ Μακεδόνος 1.4.5-6. Βλ. Z. M. Packman, ‘Instructions for the use of planet markers on a horoscope 
board’, ό.π., 85-95. 

89  P.Washington univ. 181, στ. 1-2, έκδ. Z. M. Packman, ‘Three magical texts from the Washington universi-
ty collection’, ό.π., 176· της ίδιας, ‘Instructions for the use of planet markers on a horoscope board’, ό.π., 
92. 

90  Για τη συνάφεια της λέξης φωνὴ στον P.Washington univ. 181 µε τη φωνή θεού που αποκαλύπτει τα µυ-
στικά της αστρολογικής µαντείας βλ. τη σηµείωση στο PGMT, σελ. 312. Πρβ. Z. M. Packman, 
‘Instructions for the use of planet markers on a horoscope board’, ό.π., 86-7. 

91  PGM 4.164-5: θεωρῶν τὸν θεὸν ἐν τῷ ὕδατι καὶ φωνὴν λαµβάνων ἐν στίχοις παρὰ τοῦ θεοῦ· PGM 4.1031: 
ἀποκρίθητί µοι διὰ τῆς ἱερᾶς σου φωνῆς. 

92  Λ. Ανναίος Κορνούτος, Ἐπιδροµὴ τῶν κατὰ τὴν ἑλληνικὴν θεολογίαν παραδεδοµἑνων 32: διὰ δὲ τὸν 
εἰρηµένον σαφηνισµὸν τῶν πραγµάτων καὶ τὴν µαντικὴν αὐτῷ προσῆψαν καὶ εὑρεθέντος τοῦ ἐν ∆ελφοῖς µα-
ντείου τὸν Ἀπόλλωνα προσωνόµασαν Πύθιον ἀπὸ τοῦ δεῦρο ἐρχοµένους τοὺς ἀνθρώπους πυνθάνεσθαι τὰ 
καθ’ ἑαυτούς· ἐλέχθη δὲ καὶ ὁ τόπος ὀµφαλὸς τῆς γῆς οὐχ ὡς µεσαίτατος ὢν αὐτῆς, ἀλλ’ ἀπὸ τῆς 
ἀναδιδοµένης ἐν αὐτῷ ὀµφῆς, ἥτις ἐστὶ θεία φωνή· Σχόλια στους Ὀλυµπιονίκας του Πίνδαρου 6.106 c: ὅτι 
τῆς φωνῆς ἀκούσας τοῦ Ἀπόλλωνος. Βλ. και Κλήµης Αλεξανδρείας, Στρωµατεῖς 6.18.168 (PG 9, 401 A): 
τοὺς δὲ τοῦ παντοκράτορος προφήτας θεοῦ οὐκ ἄν τις καταπλαγείη ὄργανα θείας γενοµένης φωνῆς;· Πορ-
φύριος, Quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquias 17, έκδ. H. Schrader (BT), σελ. 320 
(κώδ. Vat.): κακὸν ἄγγελον τῆς ∆ιὸς ὄσσης ἀποκαλῶν. οὐ γάρ ἐστιν ἁπλῶς κακολογῶν, ὅτι οὐδ’ ὄσσαν 
ἁπλῶς τὴν φωνὴν σηµαίνει ἀλλὰ τὴν θείαν. 
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Και αφού κάθισα και το σώµα και η ψυχή µου παρέλυσε (ἐκλυοµένου), εξαιτίας του πα-

ράδοξου οράµατος […].93 

Στα λόγια αυτά του Θεσσαλού υφέρπει ένας πλατωνικός δυϊσµός µεταξύ σώµατος και ψυ-

χής. Ο Πλάτωνας στον Φαίδωνα διατυπώνει τη θέση ότι η κάθαρση προσφέρει αυτήν α-

κριβώς την ἔκλυσιν της ψυχής από τα δεσµά του υλικού σώµατος, η οποία ισοδυναµεί µε 

τον θάνατο.94 Ωστόσο, τα λόγια του Θεσσαλού δεν εικονίζουν έναν διαχωρισµό του σώµα-

τος από την ψυχή, αλλά µια από κοινού ἔκλυσιν, λέξη που µεταφράζεται ως παράλυση, δη-

λώνοντας, µε τον τρόπο αυτόν, την έκσταση της ψυχής που συνοδεύεται από την αποκαλυ-

πτική εµπειρία.95 Στη ‘Λειτουργία του Μίθρα’ η συνάντηση του µύστη µε τον Ήλιο/ Μίθρα 

επιφέρει µια παρόµοια κατάσταση: 

θα αποδυναµωθεί (ὑπέκλυτος), λοιπόν, η ψυχή σου και δεν θα είσαι ο εαυτός σου όταν θα 

σου δίνει (ενν. ο θεός) τις απαντήσεις.96  

Σύµφωνα µε τον φιλοσοφικό Ερµητισµό, ο άνθρωπος εγκαταλείπει το υλικό σώµα και τα-

ξιδεύει στον ουρανό, όπου αποκτά γνώση όλων των πραγµάτων.97 Μια τέτοια σωτηριολο-

γική ‘απελευθέρωση’ του νου υιοθετείται και από τη σκέψη του Πλωτίνου ως προαπαιτού-

µενο για τη γνωριµία µε το θείο.98  

Η συνάντηση του Θεσσαλού µε τον Ασκληπιό φθάνει σύντοµα σε µια κλιµάκωση, έκ-

δηλη από την πρόταση κατεπεπλήγµην ˻γὰρ˼ καὶ ἐπεπληρώµην τὸν νοῦν εἰς τὴν τοῦ θεοῦ 

βλέπων µορφήν.99 Στον Χρησµό του κεραµέως η έκσταση του αγγειοπλάστη δηλώνεται µε 

τη φράση ἐξεστη[κότος δὲ τοῦ κεραµέως τῶ] ν φρενῶν, καθώς αυτός κατέχεται από θεοφό-
                                                           
93  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 24, CCAG 8.3.137.4-5 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 53.14-5: καθεζοµένου δέ µου καὶ ἐκλυοµένου τοῦ σώµατος καὶ τῆς ψυχῆς διὰ τὸ παράδοξον τῆς θέας. 
Βλ. σχετικά F. Cumont, ‘Le culte égyptien et le mysticisme de Plotin’, ό.π., 83. 

94  Πλάτωνας, Φαίδων 67c-d: -Κάθαρσις δὲ εἶναι ἆρα οὐ τοῦτο συµβαίνει, ὅπερ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, τὸ 
χωρίζειν ὅτι µάλιστα ἀπὸ τοῦ σώµατος τὴν ψυχὴν καὶ ἐθίσαι αὐτὴν καθ’ αὑτὴν πανταχόθεν ἐκ τοῦ σώµατος 
συναγείρεσθαί τε καὶ ἁθροίζεσθαι, καὶ οἰκεῖν κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ νῦν παρόντι καὶ ἐν τῷ ἔπειτα µόνην 
καθ’ αὑτήν, ἐκλυοµένην ὥσπερ [ἐκ] δεσµῶν ἐκ τοῦ σώµατος; -Πάνυ µὲν οὖν, ἔφη. -Οὐκοῦν τοῦτό γε θάνα-
τος ὀνοµάζεται, λύσις καὶ χωρισµὸς ψυχῆς ἀπὸ σώµατος; -Παντάπασί γε, ἦ δ’ ὅς. Το χωρίο αυτό, µε ελάχι-
στες αλλαγές, παραθέτει και ο Ιάµβλιχος, Προτρεπτικὸς ἐπὶ φιλοσοφίαν 13, έκδ. E. Pistelli (BT), σελ. 65. 

95  Για την έκσταση της ψυχής βλ. F. Cumont, ‘Le culte égyptien et le mysticisme de Plotin’, ό.π., 83-92· A.-
J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 313-7· H. Jonas, The Gnostic Religion, ό.π., σελ. 284-8· E. R. 
Dodds, Εθνικοί και Χριστιανοί σε µια Εποχή Αγωνίας, ό.π., σελ. 92-3, 117-9· P. Brown, Η ∆ηµιουργία της 
Ύστερης Αρχαιότητας, ό.π., σελ. 114-6· G. Filoramo, A History of Gnosticism, ό.π., σελ. 32. Πρβ. την ψυ-
χανοδία στη σελ. 43-4. 

96  PGM 4.725-6: ὑπέκλυτος δὲ ἔσει τῇ ψυχῇ καὶ οὐκ ἐν σεαυτῷ ἔσει, ὅταν σοι ἀποκρίνηται. 
97  CH 10.24-6, 11.19-20. 
98  Πλωτίνος, Ἐννεάδες 5.5.11, 6.9.11. 
99  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 26, CCAG 8.3.137.12-3 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 55.5-6 (56.7-8). Βλ. σχετικά F. Cumont, ‘Le culte égyptien et le mysticisme de Plotin’, ό.π., 89, υποσ. 
4· A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 63, υποσ. 29bis. 
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ρου πνεύµατος διὰ Ἑρµ[οῦ γενοµένου.100 Σε µια τελετουργία του µαγικού P.Lugd.Bat. J 395 

(W) (4ος αι. µ.Χ.) ο θεός καλείται να εισέλθει στον νοῦν και στις φρένας του µύστη για ο-

λόκληρη τη ζωή του, εκπληρώνοντας όλες τις επιθυµίες του.101 ‘Κάποτε άκουσα τα εξής 

λόγια σχετικά µε τους λόγους µου και την επικοινωνία µου µε τον θεό’, γράφει ο Αίλιος 

Αριστείδης και συνεχίζει,  

(ε)ίπε ότι έπρεπε ο νους µου να αποµακρυνθεί από την παρούσα κατάσταση κι ότι έπρεπε, 

έχοντας αποµακρυνθεί, να ενωθεί µε τον θεό, κι έχοντας ενωθεί µε τον θεό να είναι πια 

υπεράνω της ανθρώπινης συνθήκης.102 

Είναι αυτή η βιωµατική γνωριµία µε τον θεό η ανώτατη εµπειρία που συνιστά την υψηλό-

τερη στρατηγική συγγραφικής ρητορείας και κύρους. 

Το είδος της αποκάλυψης που προσδοκά ο Θεσσαλός και η εµπειρία του µέσα στον οί-

κο ακολουθούν την ιστορία για την έκσταση του Νεχεψώ, εξισώνοντας, έτσι, τον ήρωα µε 

τον Φαραώ/ αστρολόγο. Η αναποτελεσµατικότητα, ωστόσο, της σοφίας του Νεχεψώ, πα-

ράλληλα, ακυρώνει την εµπειρία του Φαραώ. Πρόκειται για ένα αφηγηµατικό ορόσηµο 

που αποσυνδέει τον ήρωα της επιστολής από τον προκάτοχό του και καθορίζει την αφήγη-

ση για την ανακάλυψη ενός ηµιτελούς βιβλίου, το οποίο συµπληρώνεται µε τη δηµιουργία 

ενός νέου κειµένου αποκαλυπτικής σοφίας. 

2. Η βίβλος του Θεσσαλού: Νοµιµοποίηση και καινοτοµία  

α. Η καταγραφή της αποκάλυψης 

Η εύρεση και η αποτυχία του βιβλίου του Νεχεψώ αντιπαρατίθεται στη συγγραφή του βι-

βλίου του Θεσσαλού. Το έργο καταφεύγει σε ένα ρητορικό σχήµα που δίνει δυναµική κύ-

ρους στο µήνυµα του κειµένου: τα µυστικά της αστρολογικής φαρµακοποιίας του Περὶ 

ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως αποτελούν µια καταγραφή της αποκάλυψης του Ασκληπιού. 

Ο Θεσσαλός έφερε µέσα στον χώρο της αποκάλυψης χαρτί και µελάνι για να καταγράψει 

τα λεγόµενα του θεού: 
                                                           
100  Χρησµός κεραµέως, P.Graf 29787, απόσπ. 1.16-8, έκδ. L. Koenen, ‘Die Prophezeiungen des "Töpfers"’, 

ό.π., 196. Πρβ. το απόσπ. 2/3, 24, έκδ. L. Koenen, ‘Die Prophezeiungen des "Töpfers"’, ό.π., 196: 
ἐ] ξητασµένον τῶν φρεν[ῶν. 

101  PGM 13.791-4. 
102  Α. Αριστείδης, Ἱεροὶ λόγοι 4.52: Λόγον δέ ποτε ἤκουσα τοιόνδε φέροντα εἰς λόγους καὶ ὁµιλίαν θείαν. ἔφη 

χρῆναι κινηθῆναι τὸν νοῦν ἀπὸ τοῦ καθεστηκότος, κινηθέντα δὲ συγγενέσθαι θεῷ, συγγενόµενον δὲ 
ὑπερέχειν ἤδη τῆς ἀνθρωπίνης ἕξεως. Ακολουθώ τη µετάφραση της Ε. Κούκη (Αθήνα, 2012). 
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Εγώ, λοιπόν, εξαιτίας της πρόγνωσης της ψυχής µου, είχα φέρει µαζί µου, χωρίς τη γνώση 

του αρχιερέα, χαρτί και µελάνι για να σηµειώσω τα λεγόµενα ‒αν χρειαστεί.103 

Ένα ενδιαφέρον παράλληλο χωρίο υπάρχει και στο έργο Metamorphoses του Απουλήιου. 

Ο Λούκιος, ο ήρωας του µυθιστορήµατος, µετανιώνει, διότι δεν έχει κοντύλι και πλάκα για 

να καταγράψει την ιστορία του Έρωτα και της Ψυχής, όπως την άκουσε από µια ηλικιωµέ-

νη γυναίκα, ενώ ήταν ακόµα µεταµορφωµένος σε γάιδαρο.104 O Arthur D. Nock συνδέει το 

χωρίο µε την αναφορά του Θεσσαλού και ισχυρίζεται ότι πρόκειται για µια παρωδία του 

γνωστού προτύπου της καταγραφής αποκαλύψεων.105 Ωστόσο, η ιστορία αυτή, αν και ανή-

κει σε κείµενο µε έντονα τα στοιχεία της διακωµώδησης, έχει φιλοσοφικούς και αλληγορι-

κούς συµβολισµούς, µε την καταγραφή της να εντάσσεται στο πρότυπο της καταγραφής 

ιερών ιστοριών.106 Στο πλαίσιο αυτό ανήκουν και δύο άλλες αφηγήσεις, όπως µας τις γνω-

στοποιούν δύο Λατίνοι συγγραφείς. Σύµφωνα µε τον Κικέρωνα (c. 106-43 π.Χ.), ο θεός 

Τάγης (Tages) παρουσιάστηκε µε τη µορφή παιδιού στο χωράφι ενός γεωργού στην Ταρ-

κυνία της Ετρουρίας, αποκαλύπτοντας τη µαντική τέχνη στους Ετρούσκους, µια θεϊκή α-

ποκάλυψη που αποτυπώθηκε σε βιβλία.107 Ο Ιούλιος Obsequens, Ρωµαίος συγγραφέας του 

τέταρτου, πιθανόν, αιώνα µ.Χ., περιγράφει ένα περιστατικό που συνέβη στο µαντείο του 

Τροφώνιου, στη Λιβαδειά. Ο Ευτυχίδης, όταν βγήκε από τον ναό του ∆ία/ Τροφώνιου, έ-

φερε µαζί του µια χάλκινη πλάκα πάνω στην οποία καταγράφονταν συναφή ζητήµατα µε 

αυτά του ρωµαϊκού κράτους.108 Η χρησµοδότηση του θεού και η άµεση καταγραφή της 

                                                           
103  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 21, CCAG 8.3.136.27-9 = H. V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 53.3-5: ἐγὼ δὲ κατὰ προµήθειαν τῆς ψυχῆς εἶχον, ἀγνοοῦντος τοῦ ἀρχιερέως, χάρτην καὶ µέλαν ἐπὶ 
<τῷ> σηµειώσασθαι τῶν λεγοµένων, <ἃ> ἐὰν δεήσῃ.  

104  Απουλήιος, Metamorphoses 6.25: Sic captivae puellae delira et temulenta illa narrabat anicula; sed as-
tans ego non procul dolebam mehercules quod pugillares et stilum non habebam, qui tam bellam fabellam 
praenotarem. Για µια ανάλυση της φράσης βλ. J. J. Winkler, Auctor and Actor, ό.π., σελ. 44-5. 

105  A. D. Nock, Conversion, ό.π., σελ. 289. Τη σύνδεση αυτήν ακολουθεί και ο A.-J. Festugière, 
‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 62, υποσ. 23. 

106  Πρώτος ο R. Merkelbach (Roman und Mysterium in der Antike, ό.π., σελ. 1-53· του ίδιου, Isis regina ‒ 
Zeus Sarapis, ό.π., σελ. 451-84) ανέγνωσε την ιστορία του Έρωτα και της Ψυχής µέσα από το πρίσµα αυ-
τό. Με ανάλογο τρόπο και ο Πλούταρχος στο έργο Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος (= J. G. Griffiths, Plutarch’s 
De Iside et Osiride, ό.π.) βλέπει αλληγορικούς συµβολισµούς στον µύθο της Ίσιδας και Όσιρι. Βλ. επίσης 
Π. Σαρίσχουλη, Πλουτάρχου Περί Ίσιδος και Οσίριδος: Ο Μύθος (Θεσσαλονίκη, 2011). 

107  Κικέρωνας, De divinatione 2.50: Tages quidam dicitur in agro Tarquiniensi, cum terra araretur et sulcus 
altius esset impressus, extitisse repente et eum affatus esse, qui arabat. Is autem Tages, ut in libris est 
Etruscorum, puerili specie dicitur visus, sed senili fuisse prudentia. Eius aspectu cum obstupuisset bubul-
cus clamoremque maiorem cum admiratione edidisset, concursum esse factum, totamque brevi tempore in 
eum locum Etruriam convenisse; tum illum plura locutum multis audientibus, qui omnia verba eius ex-
ceperint litterisque mandarint; omnem autem orationem fuisse eam, qua haruspicinae disciplina con-
tineretur; eam postea crevisse rebus novis cognoscendis et ad eadem illa principia referendis. 

108  Ιούλιος Obsequens, De Prodigiis 50: Lebadiae Eutychides in templum Iovis Trophonii degressus tabulam 
aeneam extulit, in qua scripta erant quae ad res Romanas pertinerent.  
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από τον Ευτυχίδη αποτελεί πιθανότερο αφηγηµατικό σχήµα από αυτό της ανακάλυψης του 

κειµένου µέσα σε ναό.109 

Η γραφή και η αποκάλυψη συνθέτουν ένα ενιαίο πλέγµα και αποσκοπούν στη µετάδο-

ση και διάσωση της υπερβατικής εµπειρίας έξω από τα στενά περιοριστικά πλαίσια του 

ναού ή του χώρου της αποκάλυψης.110 Στην Αίγυπτο η καταγραφή µιας θεϊκής αποκάλυ-

ψης αποκτάει µια νέα δυναµική, καθώς το γράµµα και οι λέξεις θεωρούνται ιερές, διότι 

συµπυκνώνουν τη φύση και τη δύναµη των νοουµένων τους. Ο Νανεφερκαπτά αντιγράφει 

κάθε λέξη από το ιερό βιβλίο του Θωθ και στη συνέχεια ‘πίνει’ το κείµενο για να απορρο-

φήσει την ενεπίγραφη γνώση.111 Εδώ, η αξία του γράµµατος εκφράζεται µε την πόση του, 

αντανακλώντας µια διαδεδοµένη φαραωνική πρακτική κατάποσης µαγικών και αποτροπαϊ-

κών κειµένων, ενεπίγραφων πάνω σε θεραπευτικά αγάλµατα112 ή στις στήλες του Ώρου επί 

των κροκοδείλων (Horus cippi).113 Σε άλλες περιπτώσεις, µια ακριβής µεταγραφή θεωρεί-

ται αρκετή. Ο ιερέας Ώρος-υιός-του-Πανήσι θα πρέπει να φτιάξει ένα αντίγραφο από το 

                                                           
109  Βλ. την παραπλήσια αναφορά του Φιλόστρατου, Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον 8.19.2-8.20: ἀνέσχε γὰρ δι’ 

ἡµερῶν ἑπτά, ὅσων µήπω τις τῶν ὑπελθόντων τὸ µαντεῖον, φέρων βιβλίον προσφορώτατον τῇ ἐρωτήσει […] 
τὸ δὲ βιβλίον τὰς Πυθαγόρου εἶχε δόξας, ὡς καὶ τοῦ µαντείου τῇ σοφίᾳ ταύτῃ ξυντιθεµένου. Ἀνάκειται τὸ βι-
βλίον τοῦτο ἐν Ἀνθίῳ καὶ σπουδάζεται διὰ τὴν αἰτίαν (τὸ δὲ Ἄνθιον Ἰταλῶν τῶν ἐπὶ θαλάττῃ). ταῦτα µὲν δὴ 
καὶ τῶν Λεβάδειαν οἰκούντων ξυγχωρῶ ἀκροᾶσθαι, περὶ δὲ τοῦ βιβλίου τούτου γνώµη ἀποπεφάνθω µοι, 
διακοµισθῆναι µὲν αὐτὸ βασιλεῖ Ἀδριανῷ ὕστερον, ὅτε δὴ καί τινας τῶν τοῦ Ἀπολλωνίου ἐπιστολῶν, οὐ γὰρ 
δὴ πάσας γε, καταµεῖναι δὲ ἐς τὰ βασίλεια τὰ ἐν τῷ Ἀνθίῳ, οἷς µάλιστα δὴ τῶν περὶ τὴν Ἰταλίαν βασιλείων 
ἔχαιρεν. Βλ. σχετικά H. D. Betz, ‘The problem of apocalyptic genre in Greek and Hellenistic literature: 
The case of the oracle of Trophonius’ στο D. Hellholm (επιµ.), Apocalypticism in the Mediterranean 
World and the Near East (Proceedings of the International Colloquium on Apocalypticism, Uppsala, Au-
gust 12-17 1979) (Tübingen, 1983), σελ. 580. Για το µαντείο του Τροφώνιου βλ. σελ. 216, υποσ. 77. 

110  D. Frankfurter, ‘Voices, books, and dreams’, ό.π., σελ. 237. Για τη γραφή και την αποκάλυψη βλ. A.-J. 
Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 46-7· του ίδιου, La Révélation, ό.π., σελ. 
318-9. Βλ. επίσης L. Koep, Das himmlische Buch in Antike und Christentum: Eine religionsgeschichtliche 
Untersuchung zur altchristlichen Bildersprache (Theophaneia: Beiträge zur Religions- und Kirchenges-
chichte des Altertums 8) (PhD diss.) (Bonn, 1952) (non vidi). 

111  M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, ό.π., τόµ. 3, σελ. 131. Πρβ. CCAG 6.73.8-10, 75.34-7, 77.29-
31· PGM 7.521-8, 13.128-35, 432-42, 685-94· Αριθµοί 5.23-4. Για το γλείψιµο και την κατάποση στη φα-
ραωνική µαγεία βλ. R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 92-110. 

112  Για τα θεραπευτικά αγάλµατα βλ. P. Lacau, ‘Les statues "guérisseuses" dans l’ancienne Égypte’, Monu-
ment Piot 25 (1921-2), 189-209· É. Drioton, ‘Une statue prophylactique de Ramsès III’, ASAE 39 (1939), 
57-89· A. Klasens, A Magical Statue Base (Socle Béhague) in the Museum of Antiquities at Leiden 
(OMRO 33) (Leiden, 1952)· E. Jelínková-Reymond, Les Inscriptions de la statue guérisseuse de Djed-
Ḥer-le-Sauveur (IFAO - Bibliothèque d’Étude 23) (Le Caire, 1956)· L. Kákosy, ‘Some problems of the 
magical healing statues’ στο A. Roccati- A. Siliotti (επιµ.), La magia in Egitto ai tempi dei faraoni (Atti 
convegno internazionale di studi, Milano, 29-31 ottobre 1985) (Milano, 1987), σελ. 171-86· του ίδιου, 
Egyptian Healing Statues in Three Museums in Italy (Turin, Florence, Naples) (Catalogo del Museo 
Egizio di Torino, Serie Prima – Monumenti e Testi IX) (Turin, 1999). 

113  Για τις στήλες cippi βλ. H. Sternberg-el-Hotabi, ‘Die Götterdarstellungen der Metternichstele. Ein Neuan-
satz zu ihrer Interpretation als Elemente eines Kontinuitätsmodells’, GM 97 (1987), 25-70· P. Kousoulis, 
‘Spell III of the Metternich Stela: Magic, religion and medicine as a unity’, GM 190 (2002), 53-63· πρβ. J. 
P. Allen, The Art of Medicine in Ancient Egypt (Metropolitan Museum of Art Series) (New Haven CT- 
London, 2005), σελ. 53-4 (αρ. 52). Για αντίστοιχες απεικονίσεις που αναπαριστούν την Ίσιδα πάνω σε 
κροκόδειλο βλ. R. S. Bianchi, ‘Images of Isis and her cultic shrines reconsidered. Towards an Egyptian 
understanding of the interpretatio graeca’ στο L. Bricault- M. J. Versluys- P. G. P. Meyboom (επιµ.), Nile 
into Tiber, ό.π., σελ. 495-8, 502-3. 
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µαγικό βιβλίο του Θωθ και να επιστρέψει το πρωτότυπο βιβλίο στη θέση του.114 Μερικές 

πρακτικές από τους µαγικούς παπύρους της Αιγύπτου για την εµφάνιση θεών συνοδεύονται 

και από την εντολή για την καταγραφή των λεγοµένων του θεού, πολλές φορές πάνω σε πι-

νακίδες.115  

Η επινόηση της γραφής χρεώνεται στον Αιγύπτιο θεό Θωθ, ο οποίος µε το εφεύρηµά 

του κατέστησε τους Αιγύπτιους σε σοφωτέρους […] καὶ µνηµονικωτέρους, καθώς µε τη 

γραφή µνήµης τε γὰρ καὶ σοφίας φάρµακον ηὑρέθη.116 Ο Ερµής Τρισµέγιστος αποτελεί ένα 

δηµιούργηµα του ελληνιστικού συγκερασµού του θεού Ερµή της κλασικής ελληνικής µυ-

θολογίας µε τον Θωθ, διατηρώντας αυτό το χαρακτηριστικό στοιχείο, που παίρνει τη µορ-

φή της καταγραφής των αποκαλύψεων και των απόκρυφων γνώσεών του σε ιερά βιβλία.117 

Η αποτύπωση της ερµητικής σοφίας στην ύλη φανερώνεται και από τον δηµιουργό της Κό-

ρης κόσµου, όταν γράφει ότι όσες µυστικές γνώσεις του Τρισµέγιστου Ερµή ωφελούν τους 

θνητούς, αυτές χαράσσονται σε στήλες και οβελίσκους.118  

Η γραφή ιερών βιβλίων από τα ίδια τα χέρια ενός θεού δεν µπορεί παρά να αποτελεί τη 

µεγαλύτερη αφηγηµατική επινόηση υπέρ της αυθεντίας των ιερών κειµένων. Από τα χέρια 

του Θωθ έχει γραφεί το µαγικό βιβλίο του θεού στις δύο ιστορίες του Σετνέ και το δηµώδες 

                                                           
114  M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, ό.π., τόµ. 3, σελ. 146. 
115  PGM 8.89-91, 13.91-2, 137-8, 210-1, 564-5, 646-7. 
116  Πλάτωνας, Φαῖδρος 274e. Πρβ. Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιο-

θήκη ἱστορικὴ 1.16.1-2: Ὑπὸ γὰρ τούτου πρῶτον µὲν τήν τε κοινὴν διάλεκτον διαρθρωθῆναι καὶ πολλὰ τῶν 
ἀνωνύµων τυχεῖν προσηγορίας, τήν τε εὕρεσιν τῶν γραµµάτων γενέσθαι […] καὶ τοὺς Ἕλληνας διδάξαι 
τοῦτον τὰ περὶ τὴν ἑρµηνείαν, ὑπὲρ ὧν Ἑρµῆν αὐτὸν ὠνοµάσθαι. καθόλου δὲ τοὺς περὶ τὸν Ὄσιριν τοῦτον 
ἔχοντας ἱερογραµµατέα ἅπαντ’ αὐτῷ προσανακοινοῦσθαι καὶ µάλιστα χρῆσθαι τῇ τούτου συµβουλίᾳ. καὶ τῆς 
ἐλαίας δὲ τὸ φυτὸν αὐτὸν εὑρεῖν, ἀλλ’ οὐκ Ἀθηνᾶν, ὥσπερ Ἕλληνές φασι· Φίλωνας Βύβλου, FGrHist 790 F 
1 = Ευσέβιος, Εὐαγγελικὴ προπαρασκευὴ 1.9 (PG 21, 72 D): πρῶτός ἐστι Τάαυτος ὁ τῶν γραµµάτων τὴν 
εὕρεσιν ἐπινοήσας, καὶ τῆς τῶν ὑποµνηµάτων γραφῆς κατάρξας· καὶ ἀπὸ τοῦδε ὥσπερ κρηπῖδα βαλόµενος 
τοῦ λόγου, ὃν Αἰγύπτιοι µὲν ἐκάλεσαν Θωὺθ, Ἀλεξανδρεῖς δὲ Θὼθ, Ἑρµῆν δὲ Ἕλληνες µετέφρασαν· PGM 
5.247-9: ἐγώ εἰµι Θωύθ, φαρµάκων καὶ γραµµάτων εὑρετὴς καὶ κτίστης. 

117  Η ερµητική Κόρη κόσµου επιγράφεται Ἑρµοῦ τρισµεγίστου ἐκ τῆς ἱερᾶς βίβλου <τῆς> ἐπικαλουµένης 
Κόρης κόσµου. Βλ. Στοβαίος, Ἐκλογαὶ 1.49.44 = SH 23. H λατινική πραγµατεία Asclepius έχει τον ελλη-
νικό υπότιτλο Ἑρµοῦ τρισµεγίστου βίβλος ἱερὰ πρὸς Ἀσκληπιὸν προσφωνηθεῖσα, ενώ για τα ιερά βιβλία του 
Ερµή µιλάει και ο αλχηµιστής Ζώσιµος, Περὶ ὀργάνων καὶ καµίνων γνήσια ὑποµνήµατα: περὶ τοῦ ω στοι-
χείου 10, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 2 (µέρος 3), 
σελ. 232. Βλ. και J. N. Bremmer, ‘From holy books to Holy Bible’, ό.π., σελ. 235-6. Στα ιερά βιβλία του 
Ερµή αναφέρεται το Η Ογδοάς αποκαλύπτει την Εννεάδα (NHC 6, 6, 54.23-5), η Κόρη Κόσµου (Στοβαίος, 
Ἐκλογαὶ 1.49.44 = SH 23.8), ο Πλούταρχος (Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος 375 F = J. G. Griffiths, Plutarch’s 
De Iside et Osiride, ό.π., σελ. 214-7, 519-21) και ο Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 8.1.260-1, 
8.2.262. Τον δεύτερο αιώνα µ.Χ. χρονολογείται και το ∆ηµώδες βιβλίο του Θωθ. Για την έκδοση του βι-
βλίου βλ. R. Jasnow- K-Th. Zauzich, The Ancient Egyptian Book of Thoth: A Demotic Discourse on 
Knowledge and Pendant to the Classical Hermetica, 2 τόµ. (Wiesbaden, 2005), και επίσης J.-P. Mahé, 
‘Preliminary remarks on the Demotic "Book of Thoth" and the Greek Hermetica’, ό.π., 353-63. Για τα ερ-
µητικά βιβλία βλ. L. Thorndike, A History of Magic and Experimental Science, ό.π., τόµ. 1, σελ. 288-92· 
F. Cumont, L’Égypte des astrologues, ό.π., σελ. 152-4· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 74-88· 
W. Gundel- H. G. Gundel, Astrologumena, ό.π., σελ. 10-27· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 
126-44· D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 239-41. 

118  Στοβαίος, Ἐκλογαὶ 1.49.44 = SH 23.66. 
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αιγυπτιακό Βιβλίο των αναπνοών του ιερέα Χορ (τέλη ελληνιστικής – αρχές ρωµαϊκής πε-

ριόδου).119 Με όµοιο τρόπο και το υβριδικό µόρφωµα του Θωθ, ο Τρισµέγιστος Ερµής, έ-

χει συγγράψει µε τα χέρια του τα βιβλία του Ερµητισµού.120 Στην ερµητική Κόρην κόσµου 

ο Ερµής χαράζει όσα κατανόησε για τον κόσµο και τα µυστήρια του σύµπαντος, παρακι-

νούµενος από την επιθυµία του να αποκαλύψει και να δείξει τη γνώση αυτή σε όσους είναι 

απολύτως άξιοι.121 Για τις µυστηριώδεις στήλες του Ερµή κάνει λόγο και ο αστρολόγος 

Μανέθωνας, από τις οποίες, σύµφωνα µε τον Ιάµβλιχο, άντλησαν τη φιλοσοφία τους ο 

Πλάτωνας και ο Πυθαγόρας.122 Ο Ψευδο-Μανέθωνας αναφέρεται στα ἱερὰ βιβλία γραφέντα 

ὑπὸ τοῦ προπάτορος, τρισµεγίστου Ἑρµοῦ, ενώ τα µυστικά ονόµατα του Όσιρι λέγεται ότι 

έχουν αποκαλυφθεί από τον Ερµή Τρισµέγιστο, που τα έχει επιγράψει µε ιερογλυφικά 

γράµµατα στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου.123 Τον ρόλο του Τρισµέγιστου Ερµή ως εφευρέ-

τη της γραφής µοιράζεται και η Ίσιδα, χαράζοντας στην ιερή της στήλη από την Άνδρο (1ος 

αι. π.Χ.) την αρεταλογία της, τον φρικαλέον µύσταις ἱερὸν λόγον.124 Ακόµα και για τον 

Κρόνο και τη σύζυγό του, Ρέα, κυκλοφορούσε η ιστορία ότι είχαν επιγράψει µια αρεταλο-

γία του Όσιρι πάνω σε µια  αιγυπτιακή στήλη.125 

Η αξία της ιδιόχειρης καταγραφής µιας αποκάλυψης από έναν θεό µετασχηµατίζεται 

στη συµβολική εικόνα του θεϊκού βιβλίου. Στο αλχηµικό έργο Κοµαρίου φιλοσόφου 

ἀρχιερέως διδάσκοντος τὴν Κλεοπάτραν τὴν θείαν καὶ ἱερὰν τέχνην τοῦ λίθου τῆς φιλοσοφίας 

ο Κοµάριος δίνει στην Κλεοπάτρα το θεϊκό του βιβλίο µε τα µυστικά της αλχηµείας.126 

∆ιάφορα χάλκινα αγαλµατίδια της ύστερης περιόδου της Αιγύπτου (c. 664-332 π.Χ.) απει-
                                                           
119  M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, ό.π., τόµ. 3, σελ. 128, 146· Βιβλίο των αναπνοών 4.5, έκδ. R. 

K. Ritner, ‘"The breathing permit of Hôr" among the Joseph Smith papyri’, JNES 62.3 (2003), 172. 
120  Στοβαίος, Ἐκλογαὶ 1.49.44 = SH 23.8. 
121  Ό.π., 1.49.44 = SH 23.5. 
122  Μανέθωνας, Ἀποτελεσµατικὰ 6 [πρόλογος] 1-5· Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 1.2.5-6. 
123  Ψευδο-Μανέθωνας, appendix I Waddell· PGM 4.885-7. 
124  IG XII 5 739.10-2 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 2. Πρβ. την α-

ναφορά του ∆ιόδωρου, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.27.3: Οὐκ ἀγνοῶ δὲ διότι τινὲς τῶν συγγραφέων 
ἀποφαίνονται τοὺς τάφους τῶν θεῶν τούτων ὑπάρχειν ἐν Νύσῃ τῆς Ἀραβίας, ἀφ’ ἧς καὶ Νυσαῖον τὸν ∆ιόνυ-
σον ὠνοµάσθαι. εἶναι δὲ καὶ στήλην ἑκατέρου τῶν θεῶν ἐπιγεγραµµένην τοῖς ἱεροῖς γράµµασιν. Για την Ίσι-
δα ως εφευρέτη της γραφής βλ. την αρεταλογία από τη Μαρώνεια (SEG 26.821.22-4 = Y. Grandjean, Une 
nouvelle arétalogie d’Isis à Maronée [EPRO 49] [Leiden, 1975], σελ. 17-8, 75-9 = M. Totti, Ausgewählte 
Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 19 = RICIS 114/ 0202) (c. 100 π.Χ.), την Κύµη (IKyme 41.3 
= M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 1 = RICIS 302/ 0204) και την Ίο 
(IG XII 5 14.3-8 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 1 = RICIS 202/ 
1101) (1ος – 3ος αι. µ.Χ.). 

125  Θέωνας Σµυρναίος, Τῶν κατὰ τὸ µαθηµατικὸν χρησίµων εἰς τὴν Πλάτωνος ἀνάγνωσιν, έκδ. E. Hiller (BT), 
σελ. 105. 

126  Κοµαρίου φιλοσόφου ἀρχιερέως 2, 5, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens alchimistes 
grecs, ό.π., τόµ. 3 (µέρος 4), σελ. 290. Το γεγονός ότι ο Θεσσαλός αντιγράφει κρυφά τα λεγόµενα του 
Ασκληπιού, ενώ ο Κοµάριος δίνει το βιβλίο του στην Κλεοπάτρα, δεν διαφοροποιεί τις αφηγήσεις αυτές 
από την ιστορία του Κράτη. Σύµφωνα µε την τελευταία, ο Κράτης ανήλθε στον ουρανό και είδε τον Ερµή 
να διαβάζει από ένα αλχηµικό βιβλίο, το περιεχόµενο του οποίου αποκαλύφθηκε στον ήρωα από έναν άγ-
γελο. Βλ. R. Reitzenstein, Hellenistic Mystery-Religions, ό.π., σελ. 146. 
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κονίζουν τον Ασκληπιό/ Ιµχοτέπ να κρατάει έναν πάπυρο/ κύλινδρο ως σύµβολο της σο-

φίας και της γνώσης,127 ενώ ο θεός θεωρείται, όπως ο Ερµής και η Ίσιδα, εφευρέτης ή επι-

µελητής της γραφής.128 Στην αρεταλογία του P.Oxy 1381 ο Ιµούθης/ Ασκληπιός παρουσιά-

ζεται στο όνειρο του συγγραφέα και στο όραµα της µητέρας του να κρατάει ένα βιβλίο και 

πείθει να δηµοσιευθεί η µέχρι τότε αδηµοσίευτη θεϊκή αρεταλογία, ώστε κάθε ελληνική 

γλώσσα να πει την ιστορία του θεού και κάθε Έλληνας να λατρέψει τον υιό του Πτα, τον 

Ιµούθη.129 Η ανάγκη για την καταγραφή της αρεταλογίας εκφράζεται, µε τον καλύτερο 

τρόπο, µε την αξία που δίνεται στα γραπτά αναθήµατα ως ένα µέσο αθανασίας της ευγνω-

µοσύνης προς τους θεούς, το οποίο ανανεώνεται στη µνήµη.130 Ο Αίλιος Αριστείδης µε 

τους Ἱεροὺς λόγους, µιας ανθολογίας των ονειρικών αποκαλύψεων του Ασκληπιού, κατέ-

στησε αθάνατα τα λόγια του θεού, διότι το βιβλίο του είναι ένα συµβολικό µέσο διατήρη-

σης της µνήµης µέσω της γραφής.131 Η σηµειολογία της γραφής ως µέσο διατήρησης της 

µνήµης δηλώνεται και στο υπόµνηµα του Πρόκλου για τον Τίµαιον του Πλάτωνα. Για τους 

Αιγύπτιους περασµένα γεγονότα είναι πάντα παρόντα µε τη µνήµη, η µνήµη διατηρείται 

µέσα από την ιστορία, η οποία, µε τη σειρά της, είναι καταγεγραµµένη σε στήλες.132  

Η καταγραφή ιερών κειµένων για τη διαφύλαξη της γνώσης αποτελεί ένα αφηγηµατικό 

στερεότυπο στις θρησκείες του βιβλίου, στον Ιουδαϊσµό και στον Χριστιανισµό, προερχό-

µενο από την Αίγυπτο και τις παραδόσεις της για τα ιερά βιβλία. Σύµφωνα µε την ιουδαϊκή 

παράδοση, οι απόγονοι του βιβλικού Σηθ υπήρξαν οι εφευρέτες της µελέτης του ουρανού. 

Η πρόβλεψη, όµως, του Αδάµ για µια διπλή καταστροφή του κόσµου, από φωτιά τη µια 

φορά και από κατακλυσµό τη δεύτερη, τους παρακίνησε να διασώσουν τη γνώση τους από 

τον αφανισµό µε την αποτύπωσή της πάνω σε δύο στήλες, µια από πλίνθο και µια από λί-

θο.133 Στο απόκρυφο βιβλίο του Τωβίτ ο άγγελος Ραφαήλ συµβουλεύει τον Τωβίτ και τον 

                                                           
127  D. Wildung, Imhotep und Amenhotep, ό.π., σελ. 47, 195-6 (αρ. 139)· J. P. Allen, The Art of Medicine in 

Ancient Egypt, ό.π., σελ. 69 (αρ. 59). 
128  P.Oxy 1381, στ. 9.187-8 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 15· 

Μανέθωνας, Αἰγυπτιακά, απόσπ. 11 Waddell. Πρβ. Στοβαίος, Ἐκλογαὶ 1.49.69 = SH 26.9: βουλῆς δὲ ὁ 
πατὴρ πάντων καὶ καθηγητὴς ὁ τρισµέγιστος Ἑρµῆς· ἰατρικῆς δὲ ὁ Ἀσκληπιὸς ὁ Ἡφαίστου· ἰσχύος δὲ καὶ 
ῥώµης πάλιν Ὄσιρις, µεθ’ ὅν, ὦ τέκνον, αὐτὸς σύ· φιλοσοφίας δὲ Ἀρνεβεσχῆνις, ποιητικῆς δὲ πάλιν ὁ 
Ἀσκληπιὸς <ὁ> Ἰµούθης.  

129  P.Oxy 1381, στ. 6.120-1, στ. 9.198-202 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., 
αρ. 15. 

130  Ό.π., στ. 9.191-8 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 15. 
131  Α. Αριστείδης, Ἱεροὶ λόγοι 4.47, 3.30. Βλ. επίσης ό.π., 5.52, 63, 66. Για τις καταγραφές των ονειρικών α-

ποκαλύψεων του Αίλιου Αριστείδη βλ. ό.π., 1.3, 2.2-3, 8, 3.26, 4.25. Βλ. και L. T. Pearcy, ‘Theme, dream, 
and narrative: Reading the Sacred Tales of Aelius Aristides’, TAPhA 118 (1988), 377-91, ιδιαίτ. 380. 

132  Πρόκλος, Σχόλια στον Τίµαιον του Πλάτωνα, έκδ. E. Diehl (BT), τόµ. 1, σελ. 102. 
133  Φλ. Ιώσηπος, Ἰουδαϊκὴ ἀρχαιολογία 1.68-71. Πρβ. CCAG 8.1.160. 
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υιό του, Τωβία, να γράψουν τις περιπέτειές τους σε ένα βιβλίο, το οποίο αποτελεί είτε το 

σύνολο του βιβλίου του Τωβίτ είτε την πηγή του.134 Ο βιβλικός Ιώβ αναφωνεί: 

Αχ, ας γινόταν να γραφτούν τα λόγια µου και σε βιβλίο να καταχωριστούνε! Ή σ’ ένα 

βράχο µε κοπίδι να χαραχτούν και µε χυτό µολύβι να γεµίσουνε τα γράµµατα ώστε να 

µείνουν ανεξίτηλα για πάντα.135 

Στον προφήτη Ιεζεκιήλ και στον συγγραφέα της Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου δίνεται από 

τον Θεό και από έναν άγγελο αντίστοιχα ένα βιβλίο γραµµένο από θεϊκό χέρι και τους ζη-

τείται να το φάνε, ώστε να απορροφήσουν την καταγεγραµµένη γνώση του και να είναι σε 

θέση να τη µεταδώσουν.136 Ο συγγραφέας της Ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰωάννου καλείται από τον 

Θεό να γράψει σε βιβλίο όσα θα δει στο θεϊκό όραµα και να το επιδώσει µε τη µορφή επι-

στολής στις επτά εκκλησίες της Ασίας.137 Στο δεύτερο όραµα του Ποιµένα ο Ερµάς βλέπει 

µια γυναίκα να διαβάζει από ένα βιβλίο. Όταν εκείνη ζητάει από τον Ερµά να αναγγείλει το 

περιεχόµενό του στους εκλεκτούς του θεού, αυτός επικαλείται αδυναµία µνήµης και ζητάει 

για διευκόλυνσή του το βιβλίο, αντιγράφοντάς το κατά γράµµα.138  

Ο Θεσσαλός αντιγράφει επακριβώς τον λόγο του θεού και τον διατηρεί αναλλοίωτο 

στον χρόνο, µεταφέροντας την αποκάλυψη έξω από την Αίγυπτο, στο αναγνωστικό κοινό 

των ελληνορωµαϊκών χρόνων, και µεταµορφώνοντας το βιβλίο του σε ένα ιερό κείµενο, 

έναν ιερό λόγο. Ο William Hansen διακρίνει τις ψευδεπίγραφες ιστορίες καταγραφής γεγο-

νότων σε τρεις κατηγορίες:  

(α) σε εκείνες του συµβατικού τύπου, που υποστηρίζουν την προέλευσή τους από 

πρόσωπα του παρελθόντος, ενώ ο συγγραφέας παρουσιάζεται απλά ως συµπιλη-

τής, όπως αυτές που ενσωµατώνουν σε πρόλογο το πρότυπο της ανακάλυψης ιε-

ρών κειµένων.139  

                                                           
134  W. Hansen, ‘Strategies of authentication in ancient popular literature’, ό.π., σελ. 309, υποσ. 16. 
135  Ιώβ 19.23-4. Για το παραπάνω χωρίο δεν καταφεύγω στο ελληνιστικό κείµενο των Εβδοµήκοντα, αλλά 

χρησιµοποιώ τη µετάφραση από το εβραϊκό πρωτότυπο, όπως αυτή παρατίθεται στην έκδοση της Παλαιάς 
∆ιαθήκης της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας (Αθήνα, 2003), καθότι ο Ιώβ αποτελεί έργο γραµµένο πρω-
ταρχικά στην εβραϊκή γλώσσα. 

136  Ιεζεκιήλ 2.9-3.3· Ιωάννης, Ἀποκαλύψις 10.8-11. Βλ. σχετικά Μ. Κωνσταντίνου, ‘Βιβλιοφαγία στον Ιεζε-
κιήλ και την Αποκάλυψη’ στο 1900ετηρίς της Αποκαλύψεως Ιωάννου (Πρακτικά ∆ιεθνούς ∆ιεπιστηµονι-
κού Συµποσίου, Αθήναι- Πάτµος, 17-26 Σεπτεµβρίου 1995) (Αθήνα, 1999), σελ. 701-9. 

137  Ιωάννης, Ἀποκαλύψις 1.11, 1.19. 
138  Ερµάς, Ποιµὴν 2.1.3-4. 
139  Το µυθιστόρηµα του ∆άρη του Φρύγα, De excidio Troiae historia (προοίµιο, έκδ. F. O. Meister, ό.π., σελ. 

1), γράφηκε από το ίδιο το χέρι του ∆άρη (ipsius manu scriptam), µια αναφορά που απαντάται αρκετά συ-
χνά σε µεσαιωνικά χειρόγραφα για τη νοµιµοποίηση του κειµένου κάτω από το όνοµα ενός καταξιωµένου 
συγγραφέα. 
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(β) σε ιστορίες ελαφρούς ψευδο-καταγραφής γεγονότων, όπου το µήνυµα της επι-

κύρωσης δεν είναι σε περίοπτη θέση µέσα στο κείµενο.  

(γ) σε ιστορίες ισχυρής ψευδεπιγραφίας/ ψευδοκαταγραφής, σαν αυτήν του Θεσ-

σαλού, όπου ο συγγραφέας (συγκεκριµένα ο ίδιος ο Ασκληπιός) είναι πρόσωπο 

µεγάλου κύρους.  

Τα δύο πρώτα είδη συναντώνται στο ελληνιστικό µυθιστόρηµα και το τρίτο σε µαγικά και 

θρησκευτικά κείµενα.140 Ωστόσο, στην περίπτωση του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 

η αφήγηση αντλεί αυθεντία όχι µόνο ως αποκάλυψη του Ασκληπιού, αλλά και ως µια µε-

ταγραφή των λόγων του θεού από έναν επιφανή ιατρό των ελληνορωµαϊκών χρόνων. ∆ια-

χειρίζεται, έτσι, τη στρατηγική αυθεντίας µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο τη χρησιµοποιούν 

ψευδεπίγραφα έργα εσωτερικής σοφίας που αποδίδονται σε µυθικά πρόσωπα, όπως τον 

∆ηµόκριτο, τον Μανέθωνα και τον Μελάµποδα, ενώ, παράλληλα, ισχυρίζονται ότι αποτε-

λούν µεταγραφή βιβλίων και στηλών των αιγυπτιακών ναών. 

β. Η αποτελεσµατικότητα της αποκεκαλυµµένης τεχνογνωσίας 

Η κατασκευή του ιερού βιβλίου του Θεσσαλού υιοθετεί ένα ακόµη στοιχείο µε στόχο την 

επικύρωση: την αποτελεσµατικότητα των αστρολογικών συνταγών. Στον επίλογο της λατι-

νικής εκδοχής του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, στον κώδικα Montepessulanus fac. 

med. 277 [φύλ. 35v], ο Θεσσαλός προσκαλεί τον ιερέα να επιδείξουν από κοινού τις νέες 

αστρολογικές συνταγές:  

Παρόλα αυτά, του ζήτησα (ενν. του ιερέα) να έρθει µαζί µου για να δοκιµάσουµε µαζί τις 

δυνάµεις των βοτάνων που δόθηκαν από τον θεό, όταν έρθει ο καιρός για τη συλλογή.141 

Ο λατινικός κώδικας Vindobonensis 3124 είναι πιο αναλυτικός, παρουσιάζοντας τον ήρωα 

να επιδεικνύει µε επιτυχία τις συνταγές του.142 Επιπλέον, στον ελληνικό επίλογο της επι-

στολής δηλώνεται απερίφραστα ότι οι συνταγές της αστρολογικής φαρµακοποιίας µπορούν 

πράγµατι να θεραπεύσουν κάθε σωµατική ασθένεια.143 Η ανάγκη για την απόδειξη της α-

                                                           
140  W. Hansen, ‘Strategies of authentication in ancient popular literature’, ό.π., σελ. 301-14. 
141  Θεσσαλός, De virtutibus herbarum, epilogus 16, CCAG 8.4.262.26-8 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 271.16-

8: verum tamen rogabam ipsum, ut veniret mecum, ut probaremus simul virtutes herbarum traditarum a 
deo, postquam venerit tempus collectionis. 

142  Ό.π., epilogus 16-9, έκδ. H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 272.16-25. 
143  Ό.π., Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, επίλογος 1, 4, CCAG 8.3.163.3-4, 13-4 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 263.1-2, 11-2. 
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ποτελεσµατικότητας των πρακτικών είναι συχνή στους µαγικούς παπύρους και εντάσσεται 

στο πλαίσιο απόκτησης αυθεντίας και κύρους.144 Ορισµένες τελετουργίες φέρουν στην ει-

σαγωγή τους, στο κύριο σώµα ή στο τέλος τους την επιβεβαίωση ότι έχουν δοκιµαστεί και 

άρα είναι αποτελεσµατικές.145 Σε δύο περιπτώσεις, η διαβεβαίωση της εγκυρότητας της 

µαγικής τεχνογνωσίας επιτελείται µε την εµπλοκή του ιερέα Μανέθωνα και του µάγου Α-

πολλωβήχι, γεγονός που δείχνει την παραλαβή και εκµετάλλευση της ‘µυθικότητας’ αυτών 

των Αιγύπτιων, προσώπων κύρους για τους κατακτητές, από γηγενείς ιερατικούς κύ-

κλους.146 Μαγικές συνταγές χαρακτηρίζονται ως οι πιο πλήρεις και οι καλύτερες που υ-

πάρχουν, όπως η Ἀρκτικὴ που επιτυγχάνει τα πάντα, ένα Φυλακτήριον που χρησιµοποιείται 

για κάθε νόσο και πάθος και ένα ∆ακτυλίδιον που επιφέρει εκπλήρωση κάθε µαγικής πρά-

ξης και επιτυχία.147 Άλλες είναι περισσότερο µετριοπαθείς και ισχυρίζονται ότι αποτελούν 

κάτι µεγάλο,148 πολύ καλό,149 θαυµαστό150 ή κάτι αποτελεσµατικό.151 Στο δηµώδες αιγυ-

πτιακό Βιβλίο των αναπνοών διατυπώνεται η επιβεβαίωση της αποτελεσµατικότητας των 

µυστικών του βιβλίου για την αναζωογόνηση της ψυχής (b) µετά τον θάνατο του σώµα-

τος, δεδοµένου ότι αυτό έχει δοκιµαστεί ‘εκατοµµύρια φορές’.152 Ακόµα και στην 

Ἐπιστολὴν Πετοσίρεως φιλοσόφου πρὸς Νεκεψὼ βασιλέα διαβεβαιώνεται ότι η ιατροµαθη-

µατική µαντεία για την πρόγνωση µιας ασθένειας έχει εξακριβωθεί από τον ίδιο τον Πετό-

σιρι.153  

Στόχος των φραστικών αυτών στερεοτύπων στους ελληνικούς µαγικούς παπύρους εί-

ναι η επιθυµία για εµπορευµατοποίηση, ένα χαρακτηριστικό της ελληνορωµαϊκής περιό-

δου.154 Το ίδιο µπορεί να υποστηριχθεί και για την περίπτωση της ιατροµαθηµατικής µα-

ντείας του Πετόσιρι και για τις συνταγές του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως. Τα στοι-

χεία της αποτελεσµατικότητας των πρακτικών µπορεί να προέρχονται από τους φαραωνι-

                                                           
144  Bλ. σχετικά J. H. Johnson, ‘Louvre E3229’, ό.π., 92, 93· J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., 

σελ. 275-6, ιδιαίτ. υποσ. 246. Για συµπληρωµατική βιβλιογραφία βλ. την υποσ. 154. 
145  PGM 1.247, 4.157-62, 790-2, 3007, 11a.40, PDM 14.115, 117, 232, 425, 834, 856, 1110. 
146  PGM 3.439-40, 12.121. Για τον Απολλωβήχι βλ. Πλίνιος, HN 30.9· Απουλήιος, Apologia 90. 
147  PGM 4.1275, 1331, 7.579-80, 12.202. Βλ. επίσης PGM 1.272, 3.439, 4.775-7, 7.459, 462, 12.145, 277, 

36.36-7, 69, 134, 212, PDM 14.92, 334, 670-1, PDM suppl. 148. 
148  PGM 1.247, 36.275, PDM 14.1062. 
149  PGM 1.262, 4.1227, 7.396, PDM 14.489, 509-10, 682, 724, 727, 789, 1069, 61.78, 94, 105, PDM suppl. 

18, 27, 101, 116, 138, 148. 
150  PGM 4.2010-1, 7.919. 
151  PGM 7.582, PDM 14.840, 850. 
152  Βιβλίο των αναπνοών 3.4, έκδ. R. K. Ritner, ‘The breathing permit of Hôr’, ό.π., 170. 
153  CCAG 4.120.6-7 = Fr. 38 Riess = Fr. 37 Riess [για τη λατινική εκδοχή του κειµένου]. 
154  Βλ. σχετικά H. D. Betz, ‘The formation of authoritative tradition in the Greek magical papyri’, ό.π., σελ. 

168-9· R. Gordon, ‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 83· του ίδιου, ‘Imagining Greek and Roman 
magic’, ό.π., σελ. 188-9. 
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κούς χρόνους, µετέχοντας στον αυτοπροσδιορισµό του λειτουργικού ρόλου του µάγου,155 

αλλά, επιπλέον, µετασχηµατίζονται ή επανερµηνεύονται, ώστε να είναι σε θέση να αντα-

ποκριθούν και στις οικονοµικές ανάγκες του ιερατείου, καθώς οι µαγικές και αστρολογικές 

συνταγές στοχεύουν σε ένα πελατειακό κοινό.156 

γ. Η µυστικότητα της γραφής 

Ο Θεσσαλός επιθυµεί να βρεθεί µόνος του στον χώρο της αποκάλυψης και να µιλήσει πρό-

σωπο µε πρόσωπο µε τον Ασκληπιό, µια επιθυµία που, αν και προκαλεί τη δυσφορία του 

ιερέα, γίνεται αποδεκτή από τον τελευταίο.157 Η δυσφορία του ιερέα έχει άµεση αναφορά 

µε την αντίληψη του ελληνορωµαϊκού κόσµου (και του συγγραφέα) για την απόκρυφη (και 

ελεγχόµενα παρεχόµενη) γνώση του αιγυπτιακού ιερατείου. Από τον Στράβωνα µαθαίνου-

µε ότι οι Αιγύπτιοι ιερείς υπήρξαν αρκετά φειδωλοί στη µετάδοση της γνώσης τους στον 

Πλάτωνα και τον Εύδοξο.158 Ο Κλήµης Αλεξανδρείας αναφέρει ότι οι ιερείς δεν αποκαλύ-

πτουν τα µυστήριά τους στους περαστικούς, ούτε τη θεϊκή τους γνώση στους βέβηλους, 

αλλά µόνο σε όσους πρόκειται να γίνουν βασιλείς και σε όσους από τους ιερείς κρίνονται 

πιο ικανοί, ενώ για τον Ηλιόδωρο (3ος αι. µ.Χ.) οι ιερείς παρέχουν το σύνολο των µυστικών 

τους µόνο στους µύστες.159 Την ίδια αποκλειστικότητα της γνώσης των Αιγύπτιων ιερέων 

µας γνωστοποιεί ο Χαιρήµονας, ο ∆ιόδωρος ο Σικελιώτης και ο Λουκανός.160 Μια τέτοια 

περιχαρακωµένη αιγυπτιακή σοφία δεν αποτελεί µόνο µια ουτοπική αντίληψη της ∆ύσης 

για τη γνώση του αιγυπτιακού ιερατείου, αλλά και ένα µέσο αυτοπροσδιορισµού του τε-

λευταίου.161 Στον P.Salt 825, από την περσική ή πτολεµαϊκή περίοδο, ο Οίκος της Ζωής 

                                                           
155  R. Gordon, ‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 83. 
156  Πρβ. τη θέση του R. K. Ritner (‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 3367, υ-

ποσ. 174· πρβ. του ίδιου, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 202), ο οποίος 
βλέπει µια συνέχεια της φαραωνικής πρακτικής. Για την παραπάνω φαραωνική πρακτική βλ. J. Dieleman, 
Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 276, υποσ. 250. 

157  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 22-3, CCAG 8.3.136.31-137.1 = H.-V. Friedrich, 
ό.π., σελ. 53.7-10: εἶναι δὲ τὸ τέλειον τῆς χάριτος, εἰ µόνῳ µοι πρὸς µόνον ὁµιλεῖν ἐπιτρέψειεν. ὅµως οὐχ 
ἡδέως µέν (τοῦτο γὰρ ἐνέφαινον οἱ τῆς ὄψεως χαρακτῆρες), πλὴν ἐπηγγείλατο. Για τον I. S. Moyer (Egypt 
and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 262) την αντίδραση του ιερέα επεξηγεί η παραβίαση από τον Θεσ-
σαλό των ιερατικών αξιώσεων περί αποκλειστικότητας της επικοινωνίας µε τους θεούς, κάτι που ο ερευ-
νητής εντάσσει στον µετασχηµατισµό του ήρωα σε ιερέα. Βλ. σχετικά σελ. 237-8. 

158  Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 17.1.29. 
159  Κλήµης Αλεξανδρείας, Στρωµατεῖς 5.7.41 (PG 9, 68 B)· Ηλιόδωρος, Αἰθιοπικὰ ἢ τὰ περὶ Θεαγένην καὶ 

Χαρίκλειαν 9.9.5. 
160  Πορφύριος, Περὶ ἀποχῆς ἐµψύχων 4.6 = Χαιρήµονας, απόσπ. 10 Horst· ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη 

ἱστορικὴ 1.27.6· Λουκανός, De bello civili sive Pharsalia 10.194-6. 
161  J. Assmann, ‘Unio liturgica: Die kultische Einstimmung in götterweltlichen Lobpreis als Grundmotiv "es-

oterischer" Überlieferung im alten Ägypten’ στο H. G. Kippenberg- G. G. Stroumsa (επιµ.), Secrecy and 
Concealment, ό.π., σελ. 37-60. Βλ. επίσης R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical 
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χαρακτηρίζεται ως ένα µέρος που θα πρέπει να παραµείνει κλειστό και µυστικό στους ξέ-

νους.162 Σε κρύπτη του ελληνορωµαϊκού ναού της Αθώρ στη Ντέντερα απαγορεύεται η εί-

σοδος σε αλλοεθνείς, ώστε να µην δουν τη µαγεία (ḥk), ενώ η απαγόρευση να αποκαλυφ-

θούν τα µυστικά των ναών φαίνεται και από επιγραφές των πτολεµαϊκών χρόνων του ναού 

του Εντφού και της Έσνα.163 Αναµφισβήτητα, το στοιχείο της µυστικότητας παίζει δοµικό 

ρόλο στη φαραωνική ιερατική ταυτότητα, όπου γίνεται κατανοητό µέσα στο πλαίσιο των 

απαιτήσεων της µυητικής τελετουργίας και της έννοιας περί τελετουργικής καθαρότη-

τας.164 Ωστόσο, στους ύστερους χρόνους η µυστικότητα του ιερατείου µετατρέπει τον φο-

ρέα της σε κάτοχο µιας εσωτερικής σοφίας και ‒όπως φαίνεται και από τα παραπάνω πα-

ραδείγµατα‒ σε εκφραστή ενός πολιτισµικού και εθνικού διαχωρισµού από κάθε αµύη-

το.165 Έτσι, την περίοδο που µελετούµε ο ιερατικός αυτοπροσδιορισµός που πηγάζει από 

την αποκλειστικότητα της γνώσης ή την ελεγχόµενη παροχή της σε ξένους εντάσσεται στο 

ευρύτερο διαπολιτισµικό πλέγµα της εποχής, καθώς διαµορφώνεται κάτω και από την κα-

θοριστική επίδραση των µυστηριακών λατρειών,166 ιδιαίτερα στο πεδίο της µαγείας.167 

                                                                                                                                                                                 

Practice, ό.π., σελ. 202-4· G. Pinch, Magic in Ancient Egypt, ό.π., σελ. 62-3· I. Moyer, ‘Thessalos of 
Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 51· του ίδιου, ‘The initiation of the magician’, ό.π., σελ. 228· του 
ίδιου, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 256-62· J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., 
σελ. 82-7. 

162  P.Salt 825, στ. 7.5. Για άλλα παραδείγµατα βλ. ό.π., στ. 18.1. 
163  É. Chassinat, Le Temple de Dendara (IFAO) (Le Caire, 1952), τόµ. 5.1, σελ. 60.10-61.2, πρβ. σελ. 54.6-8, 

97.4· του ίδιου- M. de Rochemonteix, Le Temple d’Edfou, ό.π., τόµ. 3, σελ. 361.2· É. Chassinat, Le Tem-
ple d’Edfou (IFAO-MMAF 22) (Le Caire, 1930), τόµ. 5, σελ. 343.13-344.11· S. Sauneron, Le Temple 
d’Esna (IFAO) (Le Caire, 1968), τόµ. 3, σελ. 12. 

164  J. Assmann, ‘Semiosis and interpretation in ancient Egyptian ritual’ στο S. Biderman- B.-A. Scharfstein 
(επιµ.), Interpretation in Religion (Philosophy and Religion 2) (Leiden, 1992), σελ. 87-109· του ίδιου 
‘Unio liturgica’, ό.π., σελ. 37-60. Βλ. επίσης J. Baines, ‘Sources of Egyptian temple cosmology: Divine 
image, king, and ritual performer’ στο D. Ragavan (επιµ.), Heaven on Earth: Temples, Ritual, and Cosmic 
Symbolism in the Ancient World (Papers from the Oriental Institute Seminar ‘Heaven on Earth’ held at the 
Oriental Institute of the University of Chicago, 2-3 March 2012) (Oriental Institute Seminars 9) (Chicago, 
2013), σελ. 395-424.  

165  Βλ. επίσης J. Assmann, ‘Unio liturgica’, ό.π., σελ. 37-60. Τη θέση ότι η ‘εσωτερική’ µύηση αποτελούσε 
πραγµατικότητα της φαραωνικής Αιγύπτου, µε βάση εκδοχές της βίβλου Amduat και άλλων νεκρικών βι-
βλίων, διατύπωσε ο E. F. Wente, ‘Mysticism in Pharaonic Egypt?’, JNES 41.3 (1982), 161-79. Βλ., όµως, 
την κριτική του H. Willems, The Coffin of Heqata (Cairo JdE 36418): A Case Study of Egyptian Funerary 
Culture of the Early Middle Kingdom (Orientalia Lovaniensia Analecta 70) (Leuven, 1996), σελ. 280-3. 
Για τις µυήσεις ως αιγυπτιακή πρακτική και της σχέσης τους µε την ύστερη περίοδο βλ. και R. K. Ritner, 
‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 3364-7· I. S. Moyer, Egypt and the Limits 
of Hellenism, ό.π., σελ. 258-62. 

166  Στις µυστηριακές λατρείες κάθε παράβαση της µυστικότητας δεν έθιγε τους θεσµούς. Αντίθετα, η 
προάσπισή της µεγάλωνε το κύρος των λατρειών, κάνοντας τα µυστήρια ελκυστικά, αλλά, παράλληλα, 
κρατώντας τα και σε αποµόνωση. Βλ. W. Burkert, Μυστηριακές Λατρείες της Αρχαιότητας (µτφρ. Ε. Ματ-
θαίου) (Αθήνα, 21997), σελ. 22, 64, 88-9· L. H. Martin, ‘Secrecy in Hellenistic religious communities’, 
ό.π., σελ. 109-10. Για τη µυστικότητα των µυστηρίων βλ. Ηρόδοτος, Ἱστορίη  2.3.2, 2.46.2, 2.47.2, 2.48.3, 
2.51.2, 2.61.1, 2.62.2, 2.65.2, 2.81.2, 2.86.2, 2.123.3, 2.132.2, 2.170.1, 2.171.1-2· Παυσανίας, Ἑλλάδος 
περιήγησις 1.14.3, 1.24.4, 1.29.2, 1.38.7, 2.3.4, 2.17.4, 2.37.6, 4.33.5, 8.25.7, 8.37.6, 8.38.7, 8.42.4, 9.25.5-
6 = Ν. Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, ό.π., τόµ. 1, σελ. 240, 337, 385, 478, τόµ. 2, σελ. 70-
1, 148, 293-4, τόµ. 3, σελ. 145-6, τόµ. 4, σελ. 279-80, 339-40, 348, 372, τόµ. 5, σελ. 174· Α. Αριστείδης, 
Ἱεροὶ λόγοι 3.48· Απουλήιος, Metamorphoses 11.23 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros, ό.π., σελ. 98-
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Η µυστικότητα της ιερατικής γνώσης της επιστολής αποκτά το νόηµά της από την ίδια 

τη σηµειολογία ενός µυστικού. Αυτό προϋποθέτει ένα κοινωνικό πλέγµα διαµορφούµενο 

από τα µέλη µιας κλειστής οµάδας που το αποκρύπτουν και από όσους δεν µοιράζονται την 

κρυµµένη γνώση και επιθυµούν να την αποκτήσουν. Αν και η κατοχή και διαφύλαξη ενός 

µυστικού προσδίδει κύρος σε όσους το διαθέτουν, η λειτουργική αξία της απόκρυψης έ-

γκειται όχι µόνο στην αποσιώπηση, αλλά και στην ελεγχόµενη αποκάλυψη. Η αποκάλυψη 

ενός µυστικού ενισχύει ακόµα περισσότερο το κύρος και την αυθεντία της οµάδας/ φορέα 

του, έτσι ώστε η ίδια η δυναµική της γνώσης ισορροπεί ανάµεσα στην απόκρυψη και την 

αποκάλυψη, χάνοντας τη λειτουργική της αξία αν χαθεί αυτή η ευαίσθητη ισορροπία.168 Η 

παραδοξότητα της µυστικότητας γίνεται εµφανής από την καταγραφή απόκρυφων λόγων 

σε κείµενα, γεγονός που συντηρεί και ενισχύει αυτό το δίπολο απόκρυψης � αποκάλυ-

ψης.169 

Ο πρώτος πόλος του δυναµικού αυτού άξονα εκφράζεται µε την επιθυµία του Θεσσα-

λού να συνοµιλήσει µόνος του µε τον Ασκληπιό (εἰ µόνῳ µοι πρὸς µόνον), µια µόνωση που 

φαίνεται από την πράξη του ιερέα να κλείσει πίσω του την πόρτα του οίκου της υπερβατι-

κής εµπειρίας (καὶ ἐξελθὼν ἔκλεισε τὴν θύραν).170 Η µυστικότητα της εµπειρίας του Θεσ-

σαλού αντιπαραβάλλεται στον δεύτερο πόλο του άξονα, ο οποίος επιτυγχάνεται µε την α-

                                                                                                                                                                                 

9, 293-4. Βλ. επίσης W. Speyer, Die literarische Fälschung im heidnischen und christlichen Altertum, 
ό.π., σελ. 63-5· J. N. Bremmer, ‘Religious secrets and secrecy in classical Greece’ στο H. G. Kippenberg- 
G. G. Stroumsa (επιµ.), Secrecy and Concealment, ό.π., σελ. 61-78· W. Burkert, ‘Der geheime Reiz des 
Verborgenen: Antike Mysterienkulte’ στο H. G. Kippenberg- G. G. Stroumsa (επιµ.), Secrecy and Con-
cealment, ό.π., σελ. 79-100· L. H. Martin, ‘Secrecy in Hellenistic religious communities’, ό.π., σελ. 101-
21· A. Henrichs, ‘Hieroi Logoi and Hierai Bibloi’, ό.π., 239, υποσ. 112.  

167  Για τη σχέση της µυστικότητας των µαγικών παπύρων µε τις µυστηριακές λατρείες βλ. F. Graf, ‘The ma-
gician’s initiation’, ό.π., 165· του ίδιου, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 116-7· H. 
D. Betz, ‘Secrecy in the Greek magical papyri’, ό.π., σελ. 153-4. Ο R. K. Ritner (‘Egyptian magical prac-
tice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 3367, υποσ. 175) υποστηρίζει ότι η αποφυγή της δηµοσίευσης 
των πρακτικών των µαγικών παπύρων δεν αντανακλά το στοιχείο της µυστικότητας, έτσι όπως αυτό απα-
ντάται διάχυτο στην ελληνορωµαϊκή αρχαιότητα, αλλά αποτελεί στοιχείο που είναι συνέχεια της αιγυπτι-
ακής ιδέας ότι κάθε ιερή πληροφορία θα πρέπει να αποκαλυφθεί µόνο στο κατάλληλο άτοµο. Βλ. την κρι-
τική του W. J. Tait (‘Theban magic’ στο S. P. Vleeming [επιµ.], Hundred-Gated Thebes: Acts of a Collo-
quium on Thebes and the Theban Area in the Graeco-Roman Period [Papyrologica Lugduno-Batava 27] 
[Leiden- New York- Köln, 1995], σελ. 177), σύµφωνα µε τον οποίο η παραπάνω αντίληψη γίνεται δύσκο-
λα διακριτή στη φαραωνική Αίγυπτο και η διάκριση ανάµεσα στη µυστικότητα και στη θέση αυτήν είναι 
δύσκολο να προσδιοριστεί. Η φρασεολογία αντανακλά αιγυπτιακές ιδέες, ωστόσο αυτές γίνονται αντιλη-
πτές µε διαφορετικό τρόπο από τους συντάκτες των µαγικών παπύρων της Αιγύπτου του τρίτου ή τέταρ-
του αιώνα µ.Χ. 

168  B. Nedelmann, ‘Geheimhaltung, Verheimlichung, Geheimnis - einige soziologische Vorüberlegungen’ 
στο H. G. Kippenberg- G. G. Stroumsa (επιµ.), Secrecy and Concealment, ό.π., σελ. 1-16· M. Taussig, 
‘Transgression’ στο M. C. Taylor (επιµ.), Critical Terms for Religious Studies (Chicago- London, 1998), 
σελ. 354-7· J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 81· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of 
Hellenism, ό.π., σελ. 255, 258, 264. 

169  L. H. Martin, ‘Secrecy in Hellenistic religious communities’, ό.π., σελ. 115-6. 
170  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 22, 23, CCAG 8.3.136.31-2, 137.4 = H.-V. Frie-

drich, ό.π., σελ. 53.8, 13. 
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ποκάλυψη µέσω της καταγραφής των αστρολογικών συνταγών και την παράλληλη έκφρα-

ση της αναγκαιότητας για τη διατήρηση της µυστικότητας: 

Αυτό που σου αποµένει είναι να τηρήσεις όσα έχουν ειπωθεί και να φυλάξεις τον λόγο 

που έχει δοθεί από µένα, ώστε να µην παραδοθεί η γραφή αυτή σε κανέναν αµαθή άν-

θρωπο.171 

Η παραπάνω αµφισηµία φαίνεται και στην ερµητική Κόρην κόσµου. Ο Ερµής Τρισµέγιστος 

είναι εκείνος που κατέγραψε τα µυστήρια του σύµπαντος, επιθυµώντας την αποκάλυψη, 

και όσα αποκάλυψε τα απέκρυψε στη συνέχεια, ώστε να ανακαλυφθούν µόνο από εκείνους 

που κρίνονται απολύτως άξιοι.172 Αναλόγως και ο Μάνης (c. 216-277 µ.Χ.), αφού δέχτηκε 

τη θεϊκή απόκρυφη γνώση, τη φανέρωσε στη συνέχεια µε τη συγγραφή των βιβλίων του.173 

Το γνωστικό Ευαγγέλιο των Αιγύπτιων χαρακτηρίζεται ως µυστικό βιβλίο του Σηθ που το-

ποθετήθηκε στο βουνό Χαράξιο, ώστε να αποκαλυφθεί στο τέλος των καιρών µε τη βού-

ληση του Αυτογενή και όλου του Πληρώµατος.174 

Ο δεύτερος πόλος του άξονα, αυτού της καταγραφής της αποκάλυψης και της ανα-

γκαιότητας για απόκρυψη, υλοποιείται στην αρχαία γραµµατεία µε διάφορες στρατηγικές 

                                                           
171  Ό.π., επίλογος 2, CCAG 8.3.163.4-7 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 263.2-5: ἐν σοὶ ˻οὖν˼ τὸ λειπόµενόν ἐστιν 

κατασκευάζειν τε τὰ προγεγραµµένα καὶ τὸν ἐξ ἐµοῦ λόγον φυλάξασθαι, ˻ὥστε˼ ἀνθρώπῳ µηδενὶ ἀµαθεῖ πα-
ραδιδόναι τὴν γραφὴν ταύτην. Βλ. και τους κώδικες Parisinus graecus 2502 και Vindobonensis med. grae-
cus 23: παραινῶ δέ σοι ἐν ἀπορρήτοις ἔχειν τὴν γραφὴν ταύτην. Βλ. H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 263.13. Η 
µυστικότητα φαίνεται και από την κατακλείδα του κώδικα Palatinus latinus 1277 [φύλ. 7v]:  Dei scilicet 
id quod mihi traditum fuit ab ipso, et non dedi alicui mortali nisi tibi. ergo scriptum hoc quod tu 
probaveris divina virtute ipsarum in opere ipsarum medicinarum sit tibi cura observare, praecepta Dei 
scilicet ut non tradas istud opus alicui donec vixeris, sed tene secretum et uni tui post mortem. Ένα µέρος 
της κατακλείδας αυτής συναντάται και στον κώδικα London, British Library Add. 41623 [φύλ. 140v, 135]. 
Βλ. S. Sconocchia, ‘Problemi di traduzione del testo greco del De plantis duodecim signis et septem 
planetis subiectis attribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 144· του ίδιου, ‘Il De plantis duodecim signis et 
septem planetis subiectis attribuito a Tessalo di Tralle’, ό.π., σελ. 400· D. Pingree, ‘Thessalus astrologus. 
Addenda’, ό.π., σελ. 330, 331. 

172  Στοβαίος, Ἐκλογαὶ 1.49.44 = SH 23.5: τοῦτο δὲ ἦν ὁ πάντα γνοὺς Ἑρµῆς· ὃς καὶ εἶδε τὰ σύµπαντα καὶ ἰδὼν 
κατενόησε καὶ κατανοήσας ἴσχυσε δηλῶσαί τε καὶ δεῖξαι. Καὶ γὰρ ἃ ἐνόησεν ἐχάραξε· καὶ χαράξας ἔκρυψε 
τὰ πλεῖστα σιγήσας ἀσφαλῶς καὶ λαλήσας, ἵνα ζητῇ ταῦτα πᾶς αἰὼν ὁ µεταγενέστερος κόσµου. Για τη µυ-
στικότητα στον Ερµητισµό βλ. A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 50-
1· του ίδιου, La Révélation, ό.π., σελ. 350-1, 354· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 236, 287-8· 
B. P. Copenhaver, Hermetica, ό.π., σελ. 196· L. H. Martin, ‘Secrecy in Hellenistic religious communities’, 
ό.π., σελ. 115-6. 

173  P.Coloniensis 4780, στ. 36.1-12, έκδ. A. Henrichs- L. Koenen, ‘Der Kölner Mani-Kodex (P.Colon. inv. 
nr. 4780): ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ. Edition der Seiten 1-72’, ZPE 19 (1975), 36-7: 
. . . κρυπ] τὰς καὶ ἀπορρήτους ἀπεκάλυψέν µοι, πρόσθεν αὐτοῦ προσκυνήσας εἶπον· ‘ταῦτα ἅπερ αἰτοῦµαι 
παρὰ σοῦ, δίδονταί µοι καὶ συµπαραµενοῦσίν µοι κατὰ πάντα καιρὸν µὴ ἀποκρυπτόµενα ἀλλὰ προ[δήλω] ς 
διὰ τῶν χει[ρῶν µου φαι] νόµενα [ . . . . .   . . . .   πᾶ]σιν ὀφθαλ[µοῖς. 

174  Ευαγγέλιο των Αιγύπτιων 69, 68 = A. Böhlig- F. Wisse, ό.π., σελ. 218: The Gospel of <the> Egyptians. 
The God-written, holy, secret book […]. The great Seth wrote this book with letters in one hundred and 
thirty years. He placed it in the mountain that is called Charaxio, in order that, at the end of the times and 
the eras, by the will of the divine Autogenes and the whole pleroma, through the gift of the untraceable, 
unthinkable, fatherly love, it may come forth and reveal this incorruptible, holy race of the great savior. 
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κειµενικής προστασίας. Ορισµένες φορές, η απλή νουθεσία για απόκρυψη κρίνεται αρκετή. 

Το περιεχόµενο του βιβλίου του P.Salt 825 είναι απόκρυφο και δεν θα πρέπει να αποκα-

λυφθεί, διότι περιλαµβάνει τα µυστικά της ζωής και του θανάτου, όπως απόκρυφο για τους 

αµύητους είναι και το δηµώδες Βιβλίο των αναπνοών.175 ∆ιάφορες πρακτικές των µαγικών 

παπύρων της Αιγύπτου καταγράφουν την ανάγκη να παραµείνουν µυστικές µε την προστα-

κτική χρήση του ρήµατος κρύβω.176 

Άλλες φορές, ένας όρκος θα πρέπει να εκφωνηθεί από τους αναγνώστες των ιερών λό-

γων.177 Στον P.Lugd.Bat. J 395 (W) ένα ψευδεπίγραφο µαγικό βιβλίο του Μωυσή είναι α-

πόκρυφο και φέρει τον τίτλο Μοϋσέως (sic) ἱερὰ βί<β>λος ἀπόκρυφος ἐπικαλουµένη ὀγδόη 

ἢ ἁγία.178 Ο συγγραφέας του παπύρου χρησιµοποιεί µια απόκρυφη προσευχή, την Μοϋσέως 

(sic) ἀπόκρυφον Σεληνιακήν, και αναφέρεται στη Μοϋσέως (sic) ἀπόκρυφον τὴν ∆εκάτην 

βίβλο.179 Ο αποδέκτης του περιεχοµένου αυτού του µαγικού βιβλίου θα πρέπει να το κρα-

τήσει µυστικό και δεσµεύεται από όρκο.180 Η ίδια προϋπόθεση για τη διαφύλαξη των λε-

χθέντων µε όρκο παρατηρείται και στον επίλογο του ερµητικού κοπτικού κειµένου Η Ο-

γδοάς αποκαλύπτει την Εννεάδα, όπως και στις ερµητικές Κυρανίδες.181 ∆εν είναι, όµως, 

µόνο τα κείµενα αποκαλυπτικής σοφίας εκείνα που αξιώνουν µια συγκάλυψη µε όρκο, αλ-

λά και τα έργα των κοσµικών αστρολόγων, τα οποία µεταµορφώνονται, έτσι, σε κείµενα 

υπερβατικής γνώσης. Η αστρολογική σοφία του Κριτόδηµου (1ος αι. π.Χ./ 1ος αι. µ.Χ.;), του 

Βέττιου Βάλη και του Φίρµικου Ματερνού, αν και καταγράφεται σε βιβλία, είναι απόκρυ-

                                                           
175  P.Salt 825, στ. 5.10-6.3· Βιβλίο των αναπνοών 3.3-4, έκδ. R. K. Ritner, ‘The breathing permit of Hôr’, 

ό.π., 170. 
176  PGM 1.41, 4.922, 1251, 2512, 2518-9, 12.322, 334, 13.755. Για τη µυστικότητα των µαγικών παπύρων 

βλ. H. D. Betz, ‘Secrecy in the Greek magical papyri’, ό.π., σελ. 153-75· J. Dieleman, Priests, Tongues, 
and Rites, ό.π., σελ. 87-101, 276, και επίσης A. D. Nock, ‘Greek magical papyri’, ό.π., σελ. 177· A.-J. 
Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 350-2· H. D. Betz, ‘The formation of authoritative tradition in the 
Greek Magical Papyri’, ό.π., σελ. 167· του ίδιου, ‘Introduction to the Greek magical papyri’, ό.π., σελ. xli·  
M. Stoholski, ‘Welcome to heaven’, ό.π., 78-9· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 
256. Οι εντολές για την τήρηση της µυστικότητας των πρακτικών είναι συχνές στους ελληνικούς µαγικούς 
παπύρους, σε αντίθεση µε τους δηµώδεις αιγυπτιακούς, αποδεικνύοντας ‒για την περίπτωση των πρώ-
των‒ την υιοθέτηση στοιχείων από τον ευρύτερο ελληνορωµαϊκό κόσµο και την αµεσότερη σχέση τους µε 
το ελληνόφωνο κοινό της οικουµένης. Οι δηµώδεις µαγικές πρακτικές απαιτούν τη µυστικότητα όσο ε-
µπλέκεται σε αυτές η τελετουργία. Βλ. PDM 14.142, 145, 346, 365, 481, 705, 830, 833. Βλ. J. Dieleman, 
Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 276, υποσ. 251. 

177  Πρβ. R. Merkelbach, ‘Der Eid der Isismysten’, ZPE 1 (1967), 55-73. 
178  PGM 13.343-4. Ο συγγραφέας στο τέλος της δεύτερης εκδοχής της βίβλου επαναλαµβάνει τον τίτλο, το-

νίζοντας τη µυστικότητά της, και αναφέρει ότι γνωρίζει ένα άλλο αντίγραφο της ίδιας βίβλου που επιγρά-
φεται Μοϋσέως (sic) ἀπόκρυφος βίβλος περὶ τοῦ µεγάλου ὀνόµατος, ἡ κατὰ πάντων, ἐν ᾗ ἐστιν τὸ ὄνοµα τοῦ 
διοικοῦν<τος τὰ πάντα. Βλ. PGM 13.731-4. Ο τίτλος των παραπάνω βιβλίων του Μωυσή παραπέµπει και 
στο ερµητικό βιβλίο Ἑρµοῦ Τρισµεγίστου πρὸς τὸν υἱὸν Τὰτ ἐν ὄρει λόγος ἀπόκρυφος. Βλ. CH 13. Για την 
εικόνα του Αιγύπτιου Μωυσή βλ. σχετικά J. Assmann, Moses the Egyptian: The Memory of Egypt in 
Western Monotheism (Cambridge MA- London, 1998). 

179  PGM 13.1057, 1077-8. 
180  PGM 13.740-2. 
181  NHC 6, 6, 62.22-33, 63.15-30· Κυρανίδες, πρόλογος 11-2, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 14. 
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φη, καθώς οι αναγνώστες δεσµεύονται από όρκο να µην την αποκαλύψουν στους αµύη-

τους.182 

Η απόκρυψη κρίνεται αναγκαία και ως ένα µέσο προστασίας της ιερής αιγυπτιακής 

γραφής, µε την αποφυγή κάθε µετάφρασης των αιγυπτιακών κειµένων στα ελληνικά. Σε 

κείµενο του φιλοσοφικού Ερµητισµού ο Ασκληπιός αναφέρει στον Άµµωνα ότι ο Ερµής 

Τρισµέγιστος έλεγε ότι όσοι διαβάζουν τα βιβλία του (του Ασκληπιού) βρίσκουν τη σύντα-

ξή τους πολύ απλή και κατανοητή, ενώ είναι ασαφή και το νόηµα των λέξεών τους κρυµ-

µένο. Μια µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα θα κάνει ακόµα περισσότερο ασαφές το 

νόηµα των λέξεων. Για τον λόγο αυτόν, ο Ασκληπιός προτρέπει τον Άµµωνα να διατηρή-

σει την ιερή αιγυπτιακή γραφή των κειµένων.183 Η διηγηµατική ειρωνεία της απόκρυψης 

έγκειται στο γεγονός ότι οι ερµητικοί λόγοι δεν είναι γραµµένοι σε άλλη γραφή εκτός από 

την ελληνική. Η ανάγκη αποσιώπησης της γραφής δηλώνεται και στους µαγικούς παπύ-

ρους µε τη µέθοδο κωδικοποίησης. Στον P.Lugd.Bat. J 384 (V) παρέχεται µια λίστα µε τα 

κωδικοποιηµένα ονόµατα βοτάνων και άλλων υλικών και σε µια παράλληλη στήλη δίνεται 

η αποκωδικοποίησή τους, δηλαδή η αντιστοιχία τους µε γνωστά υλικά του ελληνορωµαϊ-

κού κόσµου. Η κωδικοποίηση γίνεται έτσι ώστε όσοι δεν είναι µυηµένοι να µην µπορούν 

να επιτύχουν τη µαγεία.184 Εδώ, η παραδοξότητα στη σηµειολογία της συγκάλυψης ανα-

                                                           
182  Κριτόδηµος, Ὅρασις στον Β. Βάλη, Ἀνθολογίαι 3.9.4· Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 4.11.11, 7.1, 7.6.231-4, 

9.15.12· Φ. Ματερνός, Mathesis 7.1, 8.33.2. 
183  CH 16.1-2. 
184  PGM 12.401-44. Σύµφωνα µε τον H. D. Betz (‘Secrecy in the Greek magical papyri’, ό.π., σελ. 167), ο 

γραφέας της µαγικής αυτής πρακτικής δεν γνώριζε ιερογλυφικά και η χρήση της κωδικοποίησης δεν 
στρέφεται κατά της µαγείας, αλλά κατά της λανθασµένης άσκησής της που προκύπτει από την έλλειψη 
της µαγικής γνώσης. Για τον J. Scarborough (‘The pharmacology of sacred plants, herbs, and roots’, ό.π., 
σελ. 159-60) οι θεϊκές ονοµασίες των βοτάνων δίνονται σε βότανα συχνά χρησιµοποιούµενα από την αι-
γυπτιακή θεραπευτική. Η L. R. LiDonnici (‘Beans, fleawort, and the blood of a Hamadryas baboon’, ό.π., 
σελ. 367 και υποσ. 49) αντικρούει τη θέση του Scarborough, µε βάση την απουσία αντίστοιχων ονοµα-
σιών των βοτάνων από άλλες πρακτικές των µαγικών παπύρων, υποστηρίζοντας, επιπλέον, ότι η χρήση 
από τον Scarborough (‘The pharmacology of sacred plants, herbs, and roots’, ό.π., σελ. 160-1) του θυµιά-
µατος κῦφι προς επίρρωση της θεωρίας του, µε το επιχείρηµα ότι αυτό απαντάται συχνά στους µαγικούς 
παπύρους και για το οποίο δεν παρέχονται από τις πηγές περαιτέρω στοιχεία, δεν ευσταθεί. Το κῦφι απο-
τελεί δηµιούργηµα διαφορετικών συστατικών, ενώ η λίστα του PGM 12.401-44 συντίθεται από µια απα-
ρίθµηση απλών υλικών. Ο λόγος της κωδικοποίησης γίνεται είτε για προστασία των συστατικών είτε για 
αύξηση του κύρους και ενδεχοµένως της τιµής της συνταγής. Η LiDonnici (‘Beans, fleawort, and the 
blood of a Hamadryas baboon’, ό.π., σελ. 368-77) θεωρεί ότι τα υλικά της πρώτης στήλης (i.e. µε τα από-
κρυφα ονόµατα), µε εξαίρεση µία, ίσως δύο περιπτώσεις, δεν απαντώνται σε άλλα κείµενα. Αντίθετα, 
πολλά υλικά της δεύτερης στήλης, της λίστας, δηλαδή, µε την αποκωδικοποίηση, αποτελούν µέρος της 
φαρµακευτικής γνώσης της εποχής. Στόχος της πρακτικής δεν είναι η αποκωδικοποίηση µυστικών υλι-
κών, όπως διατείνεται στον πρόλογό της, αλλά η ισοδυναµία τους µε ελληνικές ονοµασίες αρκετά γνω-
στών συστατικών στον µεσογειακό χώρο και η ‘απο-αιγυπτιοποίησή’ τους, ενώ είναι πιθανό το κείµενο 
να προέρχεται από το ελληνορωµαϊκό περιβάλλον και όχι από την Αίγυπτο. Όλα τα παραπάνω ισχύουν αν 
αυτό διαβαστεί από την αριστερή (µε τα αιγυπτιακά ονόµατα) προς τη δεξιά στήλη (µε τις αντιστοιχίες 
τους στην ελληνική γλώσσα). Αν συµβεί, όµως, το αντίθετο είναι εµφανής η επιθυµία για µια µυστικοποί-
ηση των ονοµάτων, η οποία ανάγει τους ιερείς και κατόχους της γνώσης αυτής στη σφαίρα του υπερβατι-
κού, έτσι όπως αυτοί εµφανίζονται στα µάτια της ελληνορωµαϊκής κοινωνίας. Αντίθετα, ο J. Dieleman 



Η  Β ΙΒΛΟΣ  ΤΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕ ΙΑΣ  ΚΑΙ  Η  Β ΙΒΛΟΣ  ΤΩΝ  ΘΗΒΩΝ                                                                      167 

 

δεικνύεται µε την αντιπαράθεση της λίστας µε µια άλλη πρακτική, προϊόν και αυτή των ί-

διων ιερατικών κύκλων. Στην τελευταία παρατίθενται τα επτά πλανητικά είδη θυµιάµατος, 

τα οποία ο συγγραφέας τους υποστηρίζει ότι άντλησε από ένα µυστικό βιβλίο του Μωυσή, 

την Κλεῖδα, που έχει συνοψιστεί σε ένα άλλο βιβλίο του Ερµή Τρισµέγιστου, την Πτέρυγα. 

Τα µαγικά συστατικά, αν και χαρακτηρίζονται ως τὰ ἀπόκρυφα ἐπιθύµατα, καταγράφονται 

απροκάλυπτα, χωρίς τη χρήση µιας κωδικοποιηµένης ονοµασίας.185  

Στην ενίσχυση του διπόλου απόκρυψης/ αποκάλυψης και του κύρους του ιερού λόγου 

προστίθεται και η γραπτή δήλωση της επιφυλακτικότητας για την καταγραφή ενός µυστι-

κού. Στους πρώτους στίχους της ‘Λειτουργίας του Μίθρα’ δηλώνονται οι ενοχές του συγ-

γραφέα, επειδή προτίθεται να καταγράψει τη θεϊκή διδασκαλία, µε την ελπίδα η Πρόνοια 

και η Ψυχή να συγχωρέσουν την πράξη του. Μόνο για τον µύστη του (µόνῳ δὲ τέκνῳ) α-

ξιώνει αθανασία, δηλώνοντας την αποκλειστικότητα της µαγικής γνώσης.186 Ο συγγραφέας 

της αρεταλογίας του Ασκληπιού µας πληροφορεί ότι είχε ξεκινήσει πολλές φορές τη µετά-

φραση του βιβλίου στην ελληνική γλώσσα, αλλά θεώρησε ασέβεια την κοινοποίηση τόσο 

µεγάλης και ιερής ιστορίας, διότι µόνο σε θεούς και όχι σε θνητούς επιτρέπεται η περιγρα-

φή των θαυµαστών θεϊκών πράξεων (κάτι που φυσικά δεν τηρεί).187 Η νοµιµοποίηση του 

γραπτού λόγου ενισχύεται µε την παραδοξότητα της µυστικότητας, µε την αµφισηµία µιας 

‘αποσιώπησης’.  

Η καταγραφή, λοιπόν, και η ταυτόχρονη αναγκαιότητα της απόκρυψης αποτελεί ρητο-

ρικό σχήµα αυθεντίας τόσο στη δηµώδη αιγυπτιακή γραµµατεία και στους µαγικούς παπύ-

ρους όσο και σε κείµενα του φιλοσοφικού και τεχνικού Ερµητισµού, στις αστρολογικές 

                                                                                                                                                                                 

(Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 189-203) υποστηρίζει ότι τα υλικά αυτά προέρχονται από τη φα-
ραωνική Αίγυπτο. Πρβ. την αιγυπτιακή προέλευση που δίνει σε µαγική πρακτική για τη συλλογή βοτάνων 
του PGM 4.2967-3006 ο R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 
39-40, 61. 

185  PGM 13.14-21. Το ίδιο συµβαίνει και µε µια πρακτική µε τον τίτλο Στήλη ἀπόκρυφος (PGM 4.1115-66), η 
οποία αν και απόκρυφη είναι καταγεγραµµένη. 

186  PGM 4.475-7. Η µυστικότητα, όπως δηλώνεται µε τη φράση αυτήν, απαντάται και σε άλλα σηµεία των 
µαγικών παπύρων. Βλ. PGM 1.192-3: ταῦτα οὖν µηδενὶ παραδίδου, εἰ µὴ µόνῳ [σο] υ ἰσχινῷ υἱῷ· PGM 
4.255-6: εἰς σὲ µόνον χωρησάτω, φυλασσοµένη ἀπό σου ἀµετάδοτος. Βλ. τη φράση µηδενὶ µεταδιδόναι εἰ 
µὴ µόνον τέκνῳ καὶ φίλῳ γνησίῳ, που ισοδυναµεί µε τον µυστικό τρόπο µετάδοσης της αλχηµικής γνώσης 
της Ίσιδας στον υιό της Ώρο. Βλ. Ἴσις προφῆτις τῷ υἱῷ αὐτῆς 6, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collec-
tion des anciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 1), σελ. 30 = Ἴσις προφῆτις τῷ υἱῷ αὐτῆς Ὥρῳ 6, 
έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 1), σελ. 34. 
Πρβ. CH 13.22: µηδενί, τέκνον, ἐκφαίνων τῆς παλιγγενεσίας τὴν παράδοσιν, ἵνα µὴ ὡς διάβολοι 
λογισθῶµεν. Η ίδια φράση, δηλωτική της απόκρυψης/ αποκάλυψης, συναντάται και στον πρόλογο των 
ερµητικών Κυρανίδων, 7-12, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 14: Θεοῦ δῶρον µέγιστον <ἀπ’> ἀγγέλων λαβὼν 
Ἑρµῆς ὁ τρισµέγιστος θεὸς ἀνθρώποις πᾶσιν µετέδωκεν δεκτικοῖς µυστικῶν βιβλίον τόδε. µὴ οὖν µετάδος 
ἀνδράσιν ἀγνώµοσιν, ἀλλ’ ἔχε ἐν ἑαυτῷ ὡς κτῆµα µέγιστον· µόνον δὲ τέκνοις, εἰ δυνηθείης, µετάδος σὺ ὁ 
πατὴρ ἀντὶ χρυσίου πολυτίµου, κτῆµα µέγα πρὸς ἐνέργειαν, ὁρκῶν αὐτοὺς µόνον ἀσφαλῶς ἔχειν τέκνον 
ἱερόν. 

187  P.Oxy 1381, στ. 2.32-42 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 15. 
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πραγµατείες των ελληνορωµαϊκών χρόνων ή στην αρεταλογία του P.Oxy 1381. Το Περὶ 

ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως υιοθετεί την παραπάνω στρατηγική για να δηµιουργήσει όλες 

τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων: να παρουσια-

στεί ως το απόλυτο κείµενο αποκαλυπτικής σοφίας και να εκφράσει µε τον πιο εύγλωττο 

τρόπο τη ρητορεία της διαπραγµάτευσης και του διαλόγου του συγγραφέα του µε την ελ-

ληνορωµαϊκή οικουµένη. 

3. Η βίβλος του Θεσσαλού, η  βίβλος του Νεχεψώ,  

και η ρητορεία µιας προπαγάνδας 

Η αποτυχία της αστρολογικής βίβλου του Νεχεψώ σχετίζεται αφηγηµατικά µε την ανακά-

λυψή της µέσα σε µια κοσµική βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και αντιπαραβάλλεται στη 

θεϊκή γνώση της αστρολογικής βίβλου του Θεσσαλού, ο οποίος την απέκτησε στη ∆ιόσπο-

λη (Θήβες) της Άνω Αιγύπτου και µάλιστα µε θεϊκή επιφάνεια, καταγράφοντας λέξη προς 

λέξη τα λεγόµενα του θεού Ασκληπιού και αποκτώντας επιπλέον κύρος µε το ρητορικό 

σχήµα της αποτελεσµατικότητας και µυστικότητας των συνταγών.188 Η αντίθεση ανάµεσα 

στη βίβλο του Νεχεψώ και σε αυτήν του Θεσσαλού είναι εκείνη που παράγει το νόηµα του 

κειµένου, µια αντίθεση που διαπραγµατεύεται τα όριά της πάνω στον άξονα της θρησκευ-

τικής γεωγραφίας της πλοκής, της ίδιας της συµβολικής του τόπου.  

Ο γεωγραφικός χώρος δεν αποτελεί έναν ουδέτερο ‘χάρτη’, αλλά διαρκώς παράγεται, 

γίνεται αντικείµενο διαπραγµάτευσης και αναπαράγεται.189 Στην επιστολή του Περὶ ἱερῶν 

βοτανῶν καὶ χυλώσεως η γεωγραφία της Αιγύπτου (Αλεξάνδρεια � ∆ιόσπολη/ Θήβες) δια-

τέµνεται σε δύο περιοχές, στην Κάτω και Άνω Αίγυπτο, και σε δύο αντικρουόµενα γεω-

γραφικά υποσύνολα/ φορείς πολιτισµικών αναπαραστάσεων. Η πολιτισµική γεωγραφία της 

επιστολής οικοδοµείται πάνω σε ένα κοινωνικό σύστηµα που διαµορφώνεται από το έντο-

να γηγενές αιγυπτιακό στοιχείο της Άνω Αιγύπτου (∆ιόσπολη) και την ιστορική αντιπαρά-

θεσή του µε την Κάτω Αίγυπτο (Αλεξάνδρεια).190 Οι Έλληνες αρχικά ως άποικοι και αργό-

τερα ως κατακτητές, έχοντας εγκατασταθεί κυρίως στο ∆έλτα του Νείλου και στην περιοχή 

του Φαγιούµ, στην Κάτω Αίγυπτο, δεν είχαν αναπτύξει ιδιαίτερες εµπορικές ή άλλου εί-
                                                           
188  Ο G. Fowden (Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 298) ερµηνεύει τη στρατηγική της συµπλήρωσης της βίβλου 

του Νεχεψώ ιστορικά: ως την επιθυµία ενός προσώπου, του Θεσσαλού, για άµεση καταξίωση.  
189  Βλ. τη µελέτη του H. Lefebvre, The Production of Space (µτφρ. D. Nicholson-Smith) (Oxford- Malden 

MA, 1991). 
190  Για τη σχέση της ∆ιόσπολης µε τη γηγενή παράδοση και την επιστολή του Θεσσαλού βλ. I. Moyer, 

‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 45-6· του ίδιου, ‘The initiation of the magician’, 
ό.π., σελ. 226· του ίδιου, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 249-53. 
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δους σχέσεις µε την αιγυπτιακή ενδοχώρα και µε την περιοχή της Άνω Αιγύπτου. Ο εξελ-

ληνισµός που επήλθε ως συνέπεια της αστικοποίησης στον Βορρά αντιπαρατίθεται στο ε-

ντονότερο γηγενές στοιχείο της υπαίθρου χώρας του Νότου, εκφραζόµενο πολιτισµικά µε 

τη γενικότερη τάση υιοθέτησης αιγυπτιακών ονοµάτων ή µε τη συχνή χρήση της δηµώδους 

αιγυπτιακής γραφής από τους ξένους αποίκους.191 Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι 

Θήβες, οι οποίες διατήρησαν το γηγενές τους χρώµα, εξαιτίας κυρίως της καταλυτικής επί-

δρασης των εύρωστων οικονοµικά ναών και του ιερατείου τους.192 Οι περιοχές αυτές, όπου 

οι επιδράσεις του ελληνιστικού πνεύµατος ήταν ασφαλώς πιο περιορισµένες, θεωρήθηκαν 

ότι εκφράζουν σε µεγαλύτερο βαθµό το γνήσιο πνεύµα της αρχαίας Αιγύπτου από ό,τι η 

Μέµφιδα ή ακόµα περισσότερο η εξελληνισµένη Αλεξάνδρεια. 

Η πολιτισµική διαφοροποίηση Κάτω και Άνω Αιγύπτου αντανακλά και µια αντιπαρά-

θεση, µια διαµάχη εξουσιών µεταξύ των δύο περιοχών υπαρκτή ήδη από τους φαραωνικούς 

χρόνους.193 Μια τέτοια αντιπαράθεση αποκαλύπτει, για παράδειγµα, το κείµενο µιας στή-

λης από τη Μέµφιδα, που βρίσκεται σήµερα στο Βρετανικό Μουσείο. Το 44-43 π.Χ. η σύ-

ζυγος του Ψιναµούνι Α΄, του αρχιερέα του Πτα στη Μέµφιδα, Τνεφερώς, ονοµάστηκε ‘σύ-

ζυγος του Πτα’, µια πράξη βασισµένη στην αντίστοιχη ονοµασία της συζύγου ή της κόρης 

του Φαραώ των Θηβών ως ‘συζύγου του Άµµωνα’, δείχνοντας, µε τον τρόπο αυτόν, την 

παλαιά διαµάχη της Μέµφιδας και των Θηβών, µε τη Μέµφιδα τώρα να παίζει τον πρώτο 

ρόλο.194 Στην ελληνιστική και ελληνορωµαϊκή περίοδο η παραπάνω διαµάχη συνέπλευσε 

µε τις νέες πολιτικές συνθήκες. Η Αλεξάνδρεια µετά την ελληνιστική και ρωµαϊκή κατά-

κτηση έγινε η πρωτεύουσα του νέου κράτους των Πτολεµαίων και των Ρωµαίων και η 

Μέµφιδα µετατράπηκε στο φερέφωνο της νέας δυναστείας, διότι οι ιερείς της στήριξαν τη 

νέα εξουσία. Η στέψη των Πτολεµαίων ηγεµόνων, τουλάχιστον από την εποχή του Πτολε-

µαίου Ε΄ του Επιφανούς (205-180 π.Χ.), τελούταν στον ναό του Πτα της Μέµφιδας, διατη-

                                                           
191  I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 45· του ίδιου, ‘The initiation of the ma-

gician’, ό.π., σελ. 226. 
192  J. Rowlandson, ‘Town and country in Ptolemaic Egypt’ στο A. Erskine (επιµ.), A Companion to the Hel-

lenistic World (Malden MA- Oxford, 2003), σελ. 258. Το παραδοσιακό χρώµα των Θηβών στους ρωµαϊ-
κούς χρόνους διαφαίνεται και από τη συντηρητικότητα των ταφικών συνηθειών της περιοχής. Βλ. σχετικά 
A. Łajtar, ‘The Theban region under the Roman Empire’ στο Ch. Riggs (επιµ.), The Oxford Handbook of 
Roman Egypt, ό.π., σελ. 182-3. 

193  D. J. Thomson, ‘The high priests of Memphis under Ptolemaic rule’ στο M. Beard- J. North (επιµ.), Pagan 
Priests: Religion and Power in the Ancient World (Ithaca NY, 1990), σελ. 102-3, 114. 

194  British Museum Stele 184 = E. A. E. Reymond, From the Records of a Priestly Family from Memphis, 
ό.π., αρ. 29. Βλ. D. J. Thomson, ‘The high priests of Memphis under Ptolemaic rule’, ό.π., σελ. 102. Για 
το παραπάνω αξίωµα στη φαραωνική περίοδο βλ. K. Vandorpe, ‘City of many a gate, harbour for many a 
rebel’ στο S. P. Vleeming (επιµ.), Hundred-Gated Thebes, ό.π., σελ. 204, 205, 206. 
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ρώντας, έτσι, τη συνέχεια της στέψης των Φαραώ στον ναό αυτόν.195 Με τα διατάγµατα 

της ιερατικής συνόδου που έγινε το 238 π.Χ. στην Κάνωπο, κοντά στην Αλεξάνδρεια, και 

της συνόδου της Μέµφιδας (Στήλη Ροζέττας) στις 27 Μαρτίου του 196 π.Χ., τέσσερις µή-

νες µετά την ενθρόνιση του Πτολεµαίου Ε΄ του Επιφανούς, επισηµοποιήθηκε η λατρεία 

των ηγεµόνων και των µελών της βασιλικής οικογένειας µε την ίδρυση ειδικού ιερατείου 

και ναών.196 Οι Θήβες µε το ισχυρό ακόµη ιερατείο ήταν φυσικό να µην βλέπουν µε καλό 

µάτι τη θέση και τον ρόλο της Μέµφιδας στο νέο παιχνίδι εξουσίας. 

Η αντιπαράθεση εξουσίας στους νέους χρόνους εκφράστηκε µε τον πιο απροκάλυπτο 

τρόπο µε µια σειρά εξεγέρσεων κατά των ξένων δυναστών που ξέσπασαν στις Θήβες τον 

δεύτερο αιώνα π.Χ. και συνεχίστηκαν και µετά τη ρωµαϊκή κατάκτηση.197 Οι εξεγέρσεις 

αυτές κινητοποιήθηκαν ως µια αντίδραση αρχικά στην ασφυκτική κυριαρχία των Πτολε-

µαίων και αργότερα των Ρωµαίων. Η πιο σηµαντική από τις επαναστάσεις ενάντια στην 

πτολεµαϊκή δυναστεία είχε επικεφαλής τους γηγενείς Φαραώ Χαρόννωφρι (205-199 π.Χ.) 

και Χαόννωφρι (199-186 π.Χ.) και ξεκίνησε στα τέλη του τρίτου αιώνα π.Χ., κατά τη 

διάρκεια των πρώτων είκοσι χρόνων της δυναστείας του Πτολεµαίου Ε΄. Ακόµα και µετά 

                                                           
195  Για τη Μέµφιδα και τη γηγενή θρησκεία κάτω από την πτολεµαϊκή εξουσία βλ. D. J. Thomson, ‘The high 

priests of Memphis under Ptolemaic rule’, ό.π., σελ. 97-116. 
196  Για το διάταγµα της Κανώπου βλ. OGIS 56 = R. S. Bagnall- P. Derow, The Hellenistic Period: Historical 

Sources in Translation (Malden MA- Oxford, 2004), αρ. 164. Για το διάταγµα της Μέµφιδας (Στήλη Ρο-
ζέττας) βλ. OGIS 90 = R. S. Bagnall- P. Derow, Historical Sources in Translation, ό.π., αρ. 165. Τα δια-
τάγµατα των συνόδων των ιερέων έχουν σκαλιστεί σε στήλες και είναι γραµµένα στα ιερογλυφικά, στη 
δηµώδη αιγυπτιακή γραφή και στα ελληνικά. Βλ. W. Spiegelberg, Der demotische Text der 
Priesterdekrete von Kanopus und Memphis (Rosettana) mit den hieroglyphischen und griechischen Fas-
sungen und deutscher Uebersetzung nebst demotischem Glossar (Heidelberg, 1922)· F. Daumas, Les 
Moyens d’expression du grec et de l’égyptien comparés dans les décrets de Canope et de Memphis (Sup-
plément aux Annales du Service des Antiquités de l’Égypte 16) (Le Caire, 1952)· G. Pugliese Carratelli, 
‘Il decreto della stele di Rosetta’, La Parola del Passato 38/208 (1983), 55-60· S. Quirke- C. Andrews, 
The Rosetta Stone: Facsimile Drawing with an Introduction and Translations (London- New York, 1988). 
Βλ. και J. A. S. Evans, ‘A social and economic history of an Egyptian temple in the Greco-Roman period’, 
ό.π., 164-6· J. Bingen, ‘Normality and distinctiveness in the epigraphy of Greek and Roman Egypt’, ό.π., 
σελ. 262-6· L. Koenen, ‘The Ptolemaic king as a religious figure’, ό.π., σελ. 28, 43, 48-50, 53, 67-8, 78· 
Π. Παχής, Ίσις Καρποτόκος, ό.π., σελ. 204-5. 

197  Για τις εξεγέρσεις αυτές βλ. P. W. Pestman, ‘Haronnophris and Chaonnophris: Two indigenous pharaohs 
in Ptolemaic Egypt (205–186 B.C.)’ στο S. P. Vleeming (επιµ.), Hundred-Gated Thebes, ό.π., σελ. 101-
37· K. Vandorpe, ‘City of many gate, harbor for many a rebel’, ό.π., σελ. 232-6· J. G. Manning, Land and 
Power in Ptolemaic Egypt, ό.π., σελ. 164-71· W. Clarysse, ‘The great revolt of the Egyptians (205-186 
BC)’ (Lecture held at the Center for the Tebtunis Papyri, University of California at Berkeley, on March 
16 2004), ηλεκτρονική διεύθυνση: www.tebtunis.berkeley.edu/lecture/revolt.html (πρόσβαση 28.12.2010). 
Για άλλες βίαιες αντιδράσεις των Αιγύπτιων βλ. ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.83.8-9· Κλ. 
Αιλιανός, Περὶ ζῴων ἰδιότητος 11.27. Βλ. επίσης L. Koenen, ‘The Ptolemaic king as a religious 
figure’, ό.π., σελ. 36-8· M. Beard- J. North- S. Price, Religions of Rome, ό.π., τόµ. 1, σελ. 347-8· D. 
Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 66-8, 206-9· P. Ripat, ‘The language of oracular inquiry 
in Roman Egypt’, ό.π., 314-5. Τις παραπάνω εξεγέρσεις, τουλάχιστον των ελληνιστικών χρόνων, δεν θα 
πρέπει να τις χαρακτηρίσουµε ως αµιγώς εθνικιστικές. Βλ. J. Bingen, ‘The structural tensions of Ptolema-
ic society’ στου ίδιου, Hellenistic Egypt, ό.π., σελ. 197· C. A. La'da, ‘Encounters with ancient Egypt’, 
ό.π., σελ. 165· J. G. Manning, Land and Power in Ptolemaic Egypt, ό.π., σελ. 165-6· I. S. Moyer, Egypt 
and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 31. 
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την επανάσταση του 205-186 π.Χ. η ειρήνη δεν επικράτησε και οι Θήβες αναµείχθηκαν 

στις δυναστικές συγκρούσεις του Πτολεµαίου Η΄ (170-163, 145-116 π.Χ.) µε την Κλεοπά-

τρα Β΄ (132-131 π.Χ.). Μια σύντοµη εξέγερση έγινε από τον βασιλιά Αρσιήσι (132/131 ‒ 

129 π.Χ.) και πιθανώς κάτω από την οικονοµική στήριξη µερικών ιερέων των Θηβών, ενώ 

το 91 π.Χ. ακολούθησε µια άλλη αναταραχή και το 88 π.Χ. εξέγερση, εξαιτίας δυναστικών 

προβληµάτων (101-88 π.Χ.). Λίγα χρόνια µετά το 23 µ.Χ µια άλλη στάση προκλήθηκε στις 

Θήβες µε αφορµή τη βαριά ρωµαϊκή φορολογία, την οποία ο έπαρχος Κορνήλιος Γάλλος 

κατάφερε να καταπνίξει. Από τότε η παρουσία ρωµαϊκών στρατευµάτων θα πρέπει να ήταν 

συνεχής στην περιοχή αυτή. Στα τέλη του τρίτου αιώνα µ.Χ. διάφορες επαναστάσεις στον 

Νότο και η επανάσταση του ∆οµίτιου ∆οµιτιάνου έπληξαν και πάλι τις πολύπαθες Θήβες.  

Η µετάβαση του Θεσσαλού από το κέντρο (Αλεξάνδρεια) προς την περιφέρεια (Θήβες) 

αποτελεί µια αφηγηµατική επαναδιαπραγµάτευση, µια σηµασιολογική ανασύνταξη, της 

κοινωνικής κατάστασης της εποχής, της µετακίνησης από την περιφέρεια προς τα µεγάλα 

αστικά κέντρα, αποκαλύπτοντας την ίδια την αφηγηµατική συµβολική του τόπου. Η Αλε-

ξάνδρεια, µια πόλη/ σύµβολο του ξένου κατακτητή, γίνεται και σύµβολο της ξένης και ηµι-

τελούς γνώσης του, ως επιτοµή της οποίας εκλαµβάνεται από τον συντάκτη της επιστολής 

η βίβλος του Νεχεψώ. Η πρώτη αναφορά στην αστρολογική αυθεντία του Νεχεψώ προέρ-

χεται από τον αστρολόγο που άκουγε στο ελληνικό όνοµα Τίµαιος, ίσως του πρώτου αιώνα 

π.Χ., ενώ στον Νεχεψώ αναφέρεται και ο Θράσυλλος, στο έργο του Πίναξ, ο Μανίλιος, ο 

∆ωρόθεος, ο Πλίνιος, ο Σουητώνιος, καθώς και ο Αντίοχος, τον δεύτερο αιώνα µ.Χ.198 Η 

εποχή της συγγραφής της επιστολής στα τέλη του δεύτερου αιώνα µ.Χ. µας ωθεί στην υπό-

θεση ότι γνωστά στον συντάκτη της ήταν και τα πολυάριθµα αποσπάσµατα της βίβλου του 

Νεχεψώ, όπως αυτά διασώζονται στο έργο του Σύρου αστρολόγου Βέττιου Βάλη, το κύριο 

µέρος του οποίου γράφηκε, σύµφωνα µε τη χρονολόγηση των ωροσκοπίων των 

Ἀνθολογιῶν από τον Otto Neugebauer, ανάµεσα στα έτη 152 µ.Χ. και 162 µ.Χ.199 Η υιοθέ-

τηση του ονόµατος του Νεχεψώ και της βίβλου του από διάφορους κοσµικούς αστρολό-

γους του ευρύτερου µεσογειακού χώρου, από Έλληνες, Ρωµαίους και από έναν Σύρο, συ-

ντέλεσε στην αποµάγευση µιας αυθεντίας της ‘αιγυπτιακής’ αστρολογίας και στη µετα-

µόρφωσή της σε µια κοινή και προσβάσιµη αστρολογική πηγή γνώσης της νέας εποχής. 

Εξάλλου, σύµφωνα µε τον Βέττιο Βάλη ο ίδιος ο Νεχεψώ παραδέχθηκε και διόρθωσε πα-

                                                           
198  Τίµαιος στον Αντίοχο, Εἰσαγωγικά, CCAG 8.3.116.10-1· Θράσυλλος, CCAG 8.3.100.19-20· Μανίλιος, 

Astronomica 1.47· ∆ωρόθεος Σιδώνιος στον Ηφαιστίωνα Θηβαίο, Ἀποτελεσµατικὰ 2.21.26· Πλίνιος, HN 
2.88 (= Fr. 2 Riess), 7.160 = Fr. 17 Riess· Σουητώνιος στον Αυσόνιο, Epistulae 17 = Test. 5 Riess· Αντίο-
χος, Εἰσαγωγικά, CCAG 8.3.119.25. 

199  O. Neugebauer, ‘The chronology of Vettius Valens’ Anthologiae’, HThR 47.1 (1954), 65-7.   
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λαιότερα λάθη που είχε κάνει κατά τη διατύπωση των αστρολογικών του θεωριών.200 Η 

αποµυθοποίηση και εκκοσµίκευση της γνώσης του Νεχεψώ παρότρυνε τον συγγραφέα της 

επιστολής να αναζητήσει µια νέα πηγή γνώσης της ‘γνήσιας’ αιγυπτιακής αστρολογικής 

παράδοσης στη γηγενή ∆ιόσπολη και να προβεί σε µια συµπλήρωση της αστρολογικής βί-

βλου του Νεχεψώ µε την επινόηση της ιστορίας του Θεσσαλού. 

Ο συγγραφέας της επιστολής του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως είναι φανερά µε 

το µέρος της ∆ιόσπολης και της Άνω Αιγύπτου, εκφράζοντας την πνευµατική νίκη της 

∆ιόσπολης επί της Αλεξάνδρειας και την ανεπάρκεια της κοσµικής γνώσης του ελληνορω-

µαϊκού κόσµου έναντι της θεϊκής αιγυπτιακής σοφίας. Σύµφωνα, όµως, µε τον Peter 

Brown: 

Το δίδαγµα της ιστορίας δεν είναι ότι ο ανθρώπινος λόγος είναι αδύναµος και ότι τα λόγια 

του θεού είναι ισχυρά, αλλά ότι ορισµένοι άνθρωποι έχουν την τύχη και την τόλµη να α-

ποκτήσουν πρόσβαση σε κάποιον θείο προστάτη, ενώ άλλοι όχι.201  

Ο Peter Brown ερµηνεύει την εµπειρία του Θεσσαλού µε τους όρους των κοινωνικών µε-

τασχηµατισµών της ύστερης αρχαιότητας, όπου η φιλία µε τον θεό ισοδυναµεί µε τη φιλία 

µε τους εξουσιάζοντες του κόσµου. Η σχέση ανθρώπου και θεού στην ύστερη αρχαιότητα 

µπορεί να αντανακλά µια ‘ιεραρχική κοινωνία φιλοδοξίας’, όµως σε ορισµένα κείµενα η 

φιλία µε τον θεό ανάγεται σε µέσο επικύρωσης του περιεχοµένου τους. Σε τέτοιες περι-

πτώσεις, η αξία της φιλίας ισοδυναµεί µε µια πρόσβαση στην υπερβατική σοφία, ανώτερη 

από κάθε ανθρώπινη γνώση. Στην κατακλείδα της τελετουργίας του Πνούθι για την από-

κτηση παρέδρου αποκαλύπτεται αυτή η δυναµική της σχέσης ανθρώπου/ θεού µε τη θεία 

σοφία: 

Θα σου δώσει, επίσης, και άγρια βότανα και τον τρόπο να θεραπεύεις και θα λατρεύεσαι 

σαν θεός, έχοντας φίλο τον θεό.202 

                                                           
200  Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 9.1.3: ὅτι µὲν οὖν µυστικῇ συνέσει τὴν ὑφήγησιν πεποίηται καὶ ἀρχηγὸς (ενν. 

Νεχεψώ) τῆς εἰς ταῦτα εἰσόδου καὶ ἡµῖν ἐγένετο πρόδηλον· τό τε ὁµολογεῖν περὶ τῶν ἡµαρτηµένων αὐτῷ 
πρότερον, ἐξ ὑστέρου δὲ κατωρθωµένων, ἀνδρὸς ἀγαθοῦ καὶ σοφοῦ ἀπολογίαν καὶ µετάνοιαν ἐπιφεροµένου, 
καθ’ ὃ καταφρονεῖ ὅλης τῆς βασιλείας καὶ τυραννίδος, <καὶ> τὸ περὶ τὰ τοιαῦτα ἐσπουδακέναι, ἐµπείρου 
καὶ πεποιθότος καὶ ἐρωτικὴν καὶ προτρεπτικὴν θεωρίαν ἐνδεικνυµένου τοῖς µεταγενεστέροις. Πρβ. Φ. Μα-
τερνός, Mathesis 8.5.1 = Fr. 26 Riess: Neque enim divini illi viri et sanctissimae religionis antistites, Pe-
tosiris et Nechepso, quorum alter tenuit imperii gubernacula, cum omnia quae ad huius artis pertinent 
disciplinam, diligentissimis ac veris interpretationibus explicassent, hoc quod nos edituri sumus, invenire 
potuerunt. 

201  P. Brown, Η ∆ηµιουργία της Ύστερης Αρχαιότητας, ό.π., σελ. 112. 



Η  Β ΙΒΛΟΣ  ΤΗΣ  ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕ ΙΑΣ  ΚΑΙ  Η  Β ΙΒΛΟΣ  ΤΩΝ  ΘΗΒΩΝ                                                                      173 

 

Με ανάλογο τρόπο και ο λόγος του Ασκληπιού προς τον Θεσσαλό υπονοεί µια σχέση φιλί-

ας ως νοηµατικό ισοδύναµο της θεοποίησης του δεύτερου µέσω της δυνατότητας πρόσβα-

σης σε µια θεϊκή σοφία: 

µε το πέρασµα του χρόνου και µετά την αναγνώριση των επιτευγµάτων σου οι άνθρωποι 

θα σε λατρεύσουν σαν θεό.203 

Ο Brown παραθεωρεί µια στρατηγική αυθεντίας αρκετά συχνή, όπως είδαµε στο κεφάλαιο 

αυτό, σε κείµενα της εποχής και εµφανής και στη διήγηση του Θεσσαλού: η θεία φωνή του 

θεού δεν εκφράζει τίποτε άλλο παρά την ανωτερότητα της γνώσης µιας αποκάλυψης σε 

σχέση µε τα κοσµικά επιτεύγµατα του νου.204  

Αυτή η ανωτερότητα απεικονίζει, τελικά, µια διαµάχη δύο διαφορετικών πολιτισµών. 

Στον Χρησµό του κεραµέως µπορούµε να δούµε µια ανάλογη διαµάχη που εκφράζεται µε 

τη µορφή αποκάλυψης. Οι ιµαντοφορεµένοι (Έλληνες) θα αυτοκαταστραφούν, επειδή είναι 

οπαδοί του Τυφώνα, του εχθρικού αιγυπτιακού θεού Σηθ, ενώ ο Αγαθός ∆αίµων205 θα ε-

γκαταλείψει την πόλη που οικοδοµείται (Αλεξάνδρεια) και θα εγκατασταθεί στη θεοκρα-

τούµενη Μέµφιδα.206 Η διάκριση ανάµεσα στην πόλη των Ελλήνων, την Αλεξάνδρεια, και 

τη θεοκρατούµενη ιερή πόλη των Αιγύπτιων, τη Μέµφιδα, δεν µπορεί παρά να ανακαλεί 

στον νου τη διάκριση που συναντάται στην επιστολή του Θεσσαλού ανάµεσα στην κοσµι-

κή γνώση της Αλεξάνδρειας και τη θεϊκή γνώση της ∆ιόσπολης, όπου καταφεύγει ο Θεσ-

σαλός. 

                                                                                                                                                                                 
202  PGM 1.190-1: δώσει δέ [σοι καὶ] ἀγρίας βοτάνας καὶ πῶς θερ[α]πεύσεις, καὶ ὡς θεὸς προ[σκ] υνηθήσει 

ἔχων τὸν θεὸν φί[λο] ν. 
203  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 25, CCAG 8.3.137.9-10 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 55.1-3 (56.2-4): προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ γνωσθέντων τῶν σῶν ἐπιτευγµάτων ὡς θεὸν ἄνθρωποί 
σε θρησκεύ<σ>ουσιν. 

204  A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 63, υποσ. 31. 
205  Ο Αγαθός ∆αίµονας ταυτίζεται µε τον Σάραπι, τον προστάτη της Αλεξάνδρειας και θεό της ευδαιµονίας 

και της καλοτυχίας. Για τον Αγαθό ∆αίµονα βλ. Π. Παχής, Οι Ανατολικές Λατρείες της Ελληνορωµαϊκής 
Εποχής, ό.π., σελ. 133, όπου σχετική βιβλιογραφία. 

206  Χρησµός του κεραµέως, P.Rainer 19.813, στ. 1.27-2.49 = P.Oxy 2332, στ. 2.49-3.79, έκδ. L. Koenen, ‘Die 
Prophezeiungen des "Töpfers"’, ό.π., 204-9. 
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IV 

Περιῄειν δὲ τὴν Αἴγυπτον 

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ  ΤΟΥΣ  ΘΕΟΥΣ  

πολιτική της διαπραγµάτευσης του συγγραφέα της επιστολής του Περὶ ἱερῶν 

βοτανῶν καὶ χυλώσεως αξιοποιεί την εικόνα θαυµασµού του ελληνορωµαϊκού κό-

σµου για τη χώρα της Αιγύπτου και του ιερατείου της ως ενός µυθικού τόπου/ λίκνου της 

σοφίας της Ανατολής και τη µετασχηµατίζει σε µια αντίληψη για µια εξωτική χώρα/ φορέα 

της απαγορευµένης και ανατρεπτικής γνώσης. Η νέα εικόνα παίζει καταλυτικό ρόλο στο 

συµβολικό παιχνίδι του δηµιουργού του κειµένου για µια επαναδιαπραγµάτευση των ορίων 

που είχε θέσει η ∆ύση για τη θέση και τον ρόλο των φορέων της αιγυπτιακής µαγείας στο 

κοινωνικό πλέγµα της εποχής. 

1. Η αφηγηµατική γεωγραφία µιας αναζήτησης: Οι αιγυπτιακές Θήβες 

‘Περιπλανιόµουν στην Αίγυπτο’, γράφει ο Θεσσαλός, ύστερα από την αποτυχία των συ-

νταγών της βίβλου του Νεχεψώ,  

παρακινούµενος από την ορµή της ψυχής µου και ψάχνοντας να βρω κάτι από τις βιαστι-

κές υποσχέσεις.1 

Η περιπλάνηση του Θεσσαλού καταλήγει στη ∆ιόσπολη, το δραµατουργικό σκηνικό της 

αποκάλυψης των µυστικών της αστρολογικής βοτανολογίας: 

Αφού, λοιπόν, έφθασα στη ∆ιόσπολη ‒εννοώ την πολύ αρχαία πόλη της Αιγύπτου που έ-

χει πολλούς ναούς‒, παρέµεινα εκεί.2 

                                                           
1  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 10, CCAG 8.3.135.25-7 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 49.3-4: περιῄειν δὲ τὴν Αἴγυπτον οἴστρῳ τῆς ψυχῆς ἐλαστρούµενος καὶ ζητῶν τι <τῆς> προπετοῦς 
ἐπαγγελίας ἐργάσασθαι. 

Η 
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Με την ονοµασία ∆ιόσπολις ήταν γνωστές δύο πόλεις της Αιγύπτου: η ∆ιὸς πόλις ἡ µεγάλη 

στις Θήβες και η ∆ιὸς πόλις ἡ µικρά, λίγο βορειότερα, ανάµεσα στην Άβυδο και τη Ντέντε-

ρα. Οι γηγενείς Αιγύπτιοι και οι κοπτικές πηγές χρησιµοποιούν τη λέξη ∆ιόσπολις για να 

δηλώσουν τη ∆ιὸς πόλιν τὴν µικράν, ενώ η ∆ιὸς πόλις ἡ µεγάλη αποκαλείται από τους ελλη-

νόφωνους ως Θῆβαι ή µητρόπολις.3 Σε άλλες ελληνικές πηγές η ∆ιὸς πόλις ταυτίζεται µε τις 

Θήβες, χωρίς πάντα τη χρήση κάποιας λέξης προσδιοριστικής της ονοµασίας της, όπως µε-

γάλη ή µητρόπολις.4 Για τους ελληνόφωνους η ∆ιόσπολη είναι πρωτίστως οι Θήβες, το µη-

τροπολιτικό κέντρο του αιγυπτιακού νοµού της Θηβαΐδας της Άνω Αιγύπτου, τοπωνύµιο 

που υιοθετεί και ο συγγραφέας της επιστολής. 

Υπέρ της υπόθεσης ότι ο Θεσσαλός κάνει λόγο για τις Θήβες συνηγορεί και η ίδια η 

αφήγηση της επιστολής, η οποία δεν αφήνει τον αναγνώστη στην ασάφεια, αλλά παραθέτει 

δύο παραπεµπτικά χαρακτηριστικά της πόλης αυτής: την αρχαιότητα και το πλήθος των ιε-

ρών της. Η αρχαιότητα της πόλης είναι προσδιοριστική της ταυτότητάς της. Ο Ηρόδοτος, 

τον πέµπτο αιώνα π.Χ., µας γνωστοποιεί ότι ο πρώτος άνθρωπος/ βασιλιάς της Αιγύπτου 

ήταν ο Μιν, όταν ολόκληρη η χώρα, µε µόνη εξαίρεση την περιοχή της Θηβαΐδας, ήταν έ-

λος, ενώ για την αρχαιότητα των Θηβών κάνουν λόγο και ο Αριστοτέλης και ο Εκαταίος, 

                                                                                                                                                                                 
2  Ό.π., προοίµιο 12, CCAG 8.3.136.2-3 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 49.11-3: Γενόµενος οὖν ἐν ∆ιὸς πόλει -

ἀρχαιοτάτην <λέγω> τῆς Αἰγύπτου πόλιν καὶ πολλὰ ἱερὰ ἔχουσαν -διέτριβον αὐτόθι. 
3  H. Kees, ‘Thebai’, RE 5 Α2 (1934), στ. 1557 [παρατίθεται στο G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 

307, υποσ. 59]. 
4  Για την ταύτιση της ∆ιόσπολης µε τις Θήβες βλ. Ιεζεκιήλ 30.14, 16: καὶ ἀπολῶ γῆν Φαθωρῆς καὶ δώσω 

πῦρ ἐπὶ Τάνιν καὶ ποιήσω ἐκδίκησιν ἐν ∆ιοσπόλει […] καὶ δώσω πῦρ ἐπ’ Αἴγυπτον, καὶ ταραχῇ 
ταραχθήσεται ἡ Συήνη, καὶ ἐν ∆ιοσπόλει ἔσται ἔκρηγµα καὶ διαχυθήσεται ὕδατα· Εκαταίος Αβδηρίτης, 
FGrHist 264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.15.1: Κτίσαι δέ φασι τοὺς περὶ τὸν 
Ὄσιριν πόλιν ἐν τῇ Θηβαΐδι τῇ κατ’ Αἴγυπτον ἑκατόµπυλον, ἣν ἐκείνους µὲν ἐπώνυµον ποιῆσαι τῆς µητρός, 
τοὺς δὲ µεταγενεστέρους αὐτὴν ὀνοµάζειν ∆ιὸς πόλιν, ἐνίους δὲ Θήβας· ό.π. = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλι-
οθήκη ἱστορικὴ 1.97.7: τὰς δὲ Θήβας καὶ ∆ιὸς πόλιν τὴν αὐτὴν ὑπάρχειν· Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 17.1.27: 
ἄλλοι δ’ εἰσὶ κἀκεῖ καὶ ἐν Θήβαις, τῇ νῦν ∆ιοσπόλει· ό.π., 17.1.46: Μετὰ δὲ τὴν Ἀπόλλωνος πόλιν oἱ Θῆβαι 
(καλεῖται δὲ νῦν ∆ιὸς πόλις), αἵθ’ ἑκατόµπυλοί εἰσι. Τον Στράβωνα παραθέτει ο Ευστάθιος, Παρεκβολαὶ εἰς 
τὴν Ὁµήρου Ἰλιάδα, έκδ. J. G. Stallbaum (Lipsiae, 1827-30), τόµ. 2, σελ. 270.15-7, 18-9: φασὶ δὲ τὰς Θή-
βας ταύτας πάλαι ποτὲ βασίλειον εἶναι τῶν Αἰγυπτίων καὶ ∆ιὸς πόλιν ἐν παραθέσει λέγεσθαι ἢ συνθέτως 
∆ιός-πολιν […] ὁ δὲ γεωγράφος ἱστορεῖ ὅτι Θῆβαι ἡ καὶ ∆ιόσπολις µητρόπολις Αἰγύπτου πάλαι. Βλ. επίσης 
τα σχόλια στον Όµηρο: Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 264 F 19a = Πορφύριος, Quaestionum Homericar-
um ad Iliadem pertinentium reliquias 9.383, έκδ. H. Schrader, ό.π., σελ. 138.18: νῦν δὲ ∆ιόσπολις 
καλοῦνται αἱ τὸ παλαιὸν Θῆβαι· Σχολιαστής στην Ἰλιάδα 9.383: οὐ τὸ πλάτος τῶν πυλῶν θέλει σηµαίνειν 
(οὐδὲ γὰρ ἅµα πάντας ἐξιέναι φησίν), ἀλλὰ τὸ µέγεθος τῆς πόλεως καὶ τὸ πλῆθος τῶν ἀνδρῶν, εἴ γε πύλας 
µὲν ἑκατὸν ἔχει, ἄνδρας δὲ ἁρµατοφόρους δισµυρίους. ἐν ταύτῃ δὲ ἦν πρότερον τὰ βασίλεια τῆς Αἰγύπτου, εἰς 
ἃ πολλοὺς ἔφερον φόρους Λίβυες, Αἰγύπτιοι, Αἰθίοπες, νῦν δὲ ∆ιόσπολις ὀνοµάζεται· Σχολιαστής στην 
Ὀδύσσειαν 4.126: Θῆβαι πόλις Αἰγύπτου ἡ νῦν καλουµένη ∆ιόσπολις. Πρβ. Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 
264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.45.4: ὑπὸ µὲν τῶν Αἰγυπτίων καλουµένην ∆ιὸς 
πόλιν τὴν µεγάλην, ὑπὸ δὲ τῶν Ἑλλήνων Θήβας· του ίδιου, FGrHist 264 F 19b = Α. Ηρωδιανός, Περὶ 
καθολικῆς προσῳδίας, έκδ. A. Lentz, Grammatici Graeci, ό.π., τόµ. 3.1, σελ. 93.18-20 = Στέφανος Βυζά-
ντιος, Ἐκ τῶν Ἐθνικῶν Στεφάνου κατ’ ἐπιτοµήν, λήµµα ‘∆ιόσπολις’, έκδ. A. Meineke (Berlin, 1849), σελ. 
234.1-2: ∆ιόσπολις, ἡ µεγάλη πόλις τῆς Αἰγυπτίας Θηβαΐδος, ἡ λεγοµένη ἑκατόµπυλος, κτίσµα Ὀσίριδος καὶ 
Ἴσιδος. 
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τον τέταρτο αιώνα π.Χ.5 O Στράβωνας στην περιγραφή του για τη ∆ιόσπολη δεν παραλεί-

πει να αναφερθεί στο πλήθος των ιερών της,6 µια εικόνα που έρχεται να συµπληρώσει και ο 

Φιλόστρατος στο έργο του για τον βίο του Απολλώνιου: 

Και καθώς οι άνθρωποι της Άνω Αιγύπτου είναι βαθιά θρησκευόµενοι, επιθυµούσαν να 

µάθει (ενν. ο Απολλώνιος) τα διάφορα ήθη τους.7 

Η ∆ιὸς πόλις ἡ µεγάλη, το σηµερινό Καρνάκ, υπήρξε µια από τις πέντε συνολικά περιοχές 

της ευρύτερης περιφέρειας των Θηβών και το κορυφαίο λατρευτικό κέντρο του Άµµωνα, 

του Μοντ και της Μούτ, µε πλήθος ιερών.8 Στη λατρεία του Άµµωνα, της κυρίαρχης θεό-

τητας των Θηβών, οφείλεται η ονοµασία ∆ιόσπολις των ελληνόφωνων πηγών. Η πόλη από 

την εποχή του Νέου Βασιλείου (c. 1548-1086 π.Χ.) ονοµαζόταν N(i)w.t-Imn, δηλαδή ‘πόλη 

του Άµµωνα’, αντιστοιχώντας στο ελληνικό τοπωνύµιο της ‘πόλης του ∆ία’ (= ∆ιόσπολις), 

από τη στιγµή που ο Άµµωνας, ήδη από τα µέσα του έκτου αιώνα π.Χ., είχε συγχωνευθεί 

µε τον θεό ∆ία, όπως φανερώνει και µια αναθηµατική επιγραφή αφιερωµένη στον ∆ία των 

Θηβών.9  

Για τον Ηρόδοτο τα γνωστότερα και παλαιότερα µαντεία, αυτά της Λιβύης και της 

∆ωδώνης, αποτελούν κληρονοµιά των αντίστοιχων µαντικών πρακτικών που ασκούνταν 

                                                           
5  Ηρόδοτος, Ἱστορίη 2.4.2-3: βασιλεῦσαι δὲ πρῶτον Αἰγύπτου ἄνθρωπον ἔλεγον Μῖνα. ἐπὶ τούτου, πλὴν τοῦ 

Θηβαϊκοῦ νοµοῦ, πᾶσαν Αἴγυπτον εἶναι ἕλος· Αριστοτέλης, Μετεωρολογικὰ 351b-352a: φαίνεται οὖν καὶ τὰ 
στόµατα πάντα, πλὴν ἑνὸς τοῦ Κανωβικοῦ, χειροποίητα καὶ οὐ τοῦ ποταµοῦ ὄντα, καὶ τὸ ἀρχαῖον ἡ Αἴγυπτος 
Θῆβαι καλούµεναι. δηλοῖ δὲ καὶ Ὅµηρος, οὕτως πρόσφατος ὢν ὡς εἰπεῖν πρὸς τὰς τοιαύτας µεταβολάς· 
ἐκείνου γὰρ τοῦ τόπου ποιεῖται µνείαν ὡς οὔπω Μέµφιος οὔσης ἢ ὅλως ἢ οὐ τηλικαύτης. τοῦτο δ’ εἰκὸς 
οὕτω συµβαίνειν· οἱ γὰρ κάτωθεν τόποι τῶν ἄνωθεν ὕστερον ᾠκίσθησαν. Ο Εκαταίος ο Αβδηρίτης 
(FGrHist 264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.45.4-50.7) περιγράφει την ακµή των 
Θηβών και, µεταξύ άλλων, αναφέρει (ό.π. = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.50.1): οἱ δὲ 
Θηβαῖοί φασιν ἑαυτοὺς ἀρχαιοτάτους εἶναι πάντων ἀνθρώπων. 

6  Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 17.1.46: ἔστι δ’ ἱερὰ πλείω, καὶ τούτων δὲ τὰ πολλὰ ἠκρωτηρίασε Καµβύσης. 
7  Φιλόστρατος, Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον 5.24.1: καὶ ἡ Αἴγυπτος δὲ ἡ ἄνω µεστοὶ θεολογίας ὄντες καὶ 

φοιτῆσαι αὐτὸν ἐς τὰ ἤθη τὰ αὑτῶν ηὔχοντο. 
8  Για τους ναούς της ∆ιόσπολης βλ. J. Quaegebeur, ‘Prêtres et cultes thébains à la lumière de documents 

égyptiens et grecs’, BSFE 70-1 (1974), 44-50· K. Vandorpe, ‘City of many a gate, harbour for many a re-
bel’, ό.π., σελ. 211-8· A. Łajtar, ‘The Theban region under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 175-6. 

9  Η επιγραφή (SEG 27.1106) χρονολογείται γύρω στο 550-525 π.Χ. και επιγράφει: [Με] λάνθιός µε ἀνέθηκε 
τῶι Ζηνὶ Θηβαίωι ἄκαλµα. Βλ. επίσης Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, 
Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.46.2-4: τεττάρων γὰρ ἱερῶν κατασκευασθέντων τό τε κάλλος καὶ τὸ µέγεθος 
θαυµαστὸν εἶναι τὸ παλαιότατον, τρισκαίδεκα µὲν σταδίων τὴν περίµετρον, πέντε δὲ καὶ τετταράκοντα 
πηχῶν τὸ ὕψος, εἴκοσι δὲ καὶ τεττάρων ποδῶν τὸ πλάτος τῶν τοίχων. ἀκόλουθον δὲ τῇ µεγαλοπρεπείᾳ ταύτῃ 
καὶ τὸν ἐν αὐτῷ κόσµον τῶν ἀναθηµάτων γενέσθαι, τῇ τε δαπάνῃ θαυµαστὸν καὶ τῇ χειρουργίᾳ περιττῶς 
εἰργασµένον. τὰς µὲν οὖν οἰκοδοµὰς διαµεµενηκέναι µέχρι τῶν νεωτέρων χρόνων, τὸν δ’ ἄργυρον καὶ 
χρυσὸν καὶ τὴν δι’ ἐλέφαντος καὶ λιθείας πολυτέλειαν ὑπὸ Περσῶν σεσυλῆσθαι καθ’ οὓς καιροὺς ἐνέπρησε 
τὰ κατ’ Αἴγυπτον ἱερὰ Καµβύσης· Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 17.1.46: τῷ δὲ ∆ιί, ὃν µάλιστα τιµῶσιν, 
εὐειδεστάτη καὶ γένους λαµπροτάτου παρθένος ἱερᾶται, ἃς καλοῦσιν οἱ Ἕλληνες παλλάδας· αὕτη δὲ καὶ παλ-
λακεύει καὶ σύνεστιν οἷς βούλεται, µέχρις ἂν ἡ φυσικὴ γένηται κάθαρσις τοῦ σώµατος· µετὰ δὲ τὴν κάθαρσιν 
δίδοται πρὸς ἄνδρα· πρὶν δὲ δοθῆναι, πένθος αὐτῆς ἄγεται µετὰ τὸν τῆς παλλακείας καιρόν. 
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στον ναό του Άµµωνα των αιγυπτιακών Θηβών.10 Η ∆ιόσπολη, µαζί µε την Ηλιούπολη και 

τη Μέµφιδα, είναι µια περιοχή που διαδραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αφηγήσεις για 

τη µαθητεία του Πυθαγόρα στην Αίγυπτο.11 Ακόµα και στη χριστιανική γραµµατεία, µε 

την έντονη πολεµική της, αναγνωρίζεται ο θρησκευτικός ρόλος της ∆ιόσπολης, καθώς συ-

γκαταλέγεται µαζί µε άλλες πόλεις, όπως η Βούβαστις και η Άβυδος, στα µεγάλα λατρευ-

τικά κέντρα της Αιγύπτου.12 Ο Εκαταίος πιστώνει ανάµεσα στα επιτεύγµατα της πόλης και 

την ανάπτυξη της αστρολογίας, ενώ δεν είναι τυχαία στο έργο του Ψευδο-Κλήµεντα, Τῶν 

Πέτρου ἐπιδηµιῶν κηρυγµάτων ἐπιτοµή, η καταγωγή του Ανουβίωνα, ενός αστρολόγου, από 

τη ∆ιόσπολη.13  

Στις ιστορίες µάγων οι Θήβες και η ευρύτερη περιοχή τους θεωρούνται τόπος µαγείας 

και παράδοξων γεγονότων. Ο Εκαταίος γράφει ότι το µαγικό φάρµακο νηπενθές, που χρη-

σιµοποίησε η µυθική Ελένη του Οµήρου, ανακαλύφθηκε από τις γυναίκες της ∆ιόσπολης 

των Θηβών, οι οποίες µάλιστα καταφεύγουν στη χρήση του ακόµα και στις µέρες του.14 

Στην πρώτη δηµώδη ιστορία του Σετνέ, που περιπλέκεται γύρω από την αιγυπτιακή µαγεία, 

η περιοχή της Θηβαΐδας παίζει σηµαντικό ρόλο.15 Ακόµα και η ιστορία µε µάγους του 

P.Carlsberg 207 (2ος αι. µ.Χ.), κάνοντας λόγο για έναν προφήτη του Άµµωνα, είναι πιθανό 

να διαδραµατίζεται στις Θήβες.16 

Τα αρχαιολογικά ευρήµατα επιβεβαιώνουν τον ρόλο των Θηβών στη µυθοπλαστική 

αφήγηση. Μαγικοί πάπυροι (Ramesseum Papyri), που προέρχονται από την ύστερη περίο-

δο του Μέσου Βασιλείου (c. 2010-1640 π.Χ.), βρέθηκαν µέσα σε ένα ξύλινο κουτί σε τάφο 

δυτικά των Θηβών.17 Από τις Θήβες προέρχονται και αρκετοί από τους µαγικούς παπύρους 

της Αιγύπτου, όπως ο P.Leiden I 384 και ο P.London-Leiden, µια συλλογή µαγικών πρα-

κτικών γραµµένων στην ελληνική και δηµώδη αιγυπτιακή γραφή πάνω σε παπύρους του 

                                                           
10  Ηρόδοτος, Ἱστορίη 2.54-5. 
11  Πορφύριος, Πυθαγόρου βίος 7· Ιάµβλιχος, Περὶ τοῦ πυθαγορικοῦ βίου 2.12. 
12  Επιφάνιος, Κατὰ αἱρέσεων 3.2.12 (PG 42, 804 B). 
13  Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.50.1· Ψευδο-

Κλήµης, Τῶν Πέτρου ἐπιδηµιῶν κηρυγµάτων ἐπιτοµὴ 4.6 (PG 2, 161 B). 
14  Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.97.7. Το απόσπα-

σµα του ∆ιόδωρου παραθέτει και ο Ευσέβιος, Εὐαγγελικὴ προπαρασκευὴ 10.8 (PG 21, 801 A). Πρβ. Όµη-
ρος, Ὀδύσσεια 4.219-30: Ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησ’ Ἑλένη ∆ιὸς ἐκγεγαυῖα· αὐτίκ’ ἄρ’ ἐς οἶνον βάλε φάρµακον, 
ἔνθεν ἔπινον, νηπενθές τ’ ἄχολόν τε, κακῶν ἐπίληθον ἁπάντων. ὃς τὸ καταβρόξειεν, ἐπεὶ κρητῆρι µιγείη, οὔ 
κεν ἐφηµέριός γε βάλοι κατὰ δάκρυ παρειῶν, οὐδ’ εἴ οἱ κατατεθναίη µήτηρ τε πατήρ τε, οὐδ’ εἴ οἱ προπάροι-
θεν ἀδελφεὸν ἢ φίλον υἱὸν χαλκῷ δηϊόῳεν, ὁ δ’ ὀφθαλµοῖσιν ὁρῷτο. τοῖα ∆ιὸς θυγάτηρ ἔχε φάρµακα µητιό-
εντα, ἐσθλά, τά οἱ Πολύδαµνα πόρεν, Θῶνος παράκοιτις, Αἰγυπτίη, τῇ πλεῖστα φέρει ζείδωρος ἄρουρα φάρ-
µακα, πολλὰ µὲν ἐσθλὰ µεµιγµένα, πολλὰ δὲ λυγρά. 

15  M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, ό.π., τόµ. 3, σελ. 127-38. 
16  W. J. Tait, ‘P.Carlsberg 207: Two columns of a Setna-text’ στο P. J. Frandsen (επιµ.), The Carlsberg Pa-

pyri 1: Demotic Texts from the Collection (Copenhagen, 1991), σελ. 19-46. Για τη σχέση της ιστορίας του 
παπύρου µε τις Θήβες βλ. W. J. Tait, ‘Theban magic’, ό.π., σελ. 181. 

17  W. J. Tait, ‘Theban magic’, ό.π., σελ. 173. 
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δεύτερου και τρίτου αιώνα µ.Χ. Ο αρχικός, όµως, χρόνος δηµιουργίας αυτών των πρακτι-

κών είναι προτερόχρονος. Οι τελετουργίες των ελληνικών µαγικών παπύρων είχαν αρχίσει 

να διαµορφώνονται ήδη από την ύστερη ελληνιστική περίοδο από κύκλους Αιγύπτιων ιε-

ρέων (της Αλεξάνδρειας;), ενώ οι αντίστοιχες δηµώδεις θα πρέπει να άρχισαν να σχηµατί-

ζονται από το τέλος του πρώτου αιώνα µ.Χ. από ιερείς των Θηβών και πάνω στη βάση των 

ελληνικών, όπως έδειξε η µελέτη του Jacco Dieleman.18  

Η Άνω Αίγυπτος υπήρξε και έδρα του Ερµητισµού και, οπωσδήποτε, η επιλογή της 

πρωτεύουσας της Άνω Αιγύπτου από τον συγγραφέα της επιστολής του Περὶ ἱερῶν 

βοτανῶν καὶ χυλώσεως, ενός κειµένου του τεχνικού Ερµητισµού, εντάσσεται στο πλαίσιο 

αυτό. Από την περιοχή της Θηβαΐδας διασώζονται δύο ναοί του Θωθ. Ο ένας είχε κτιστεί 

τους πτολεµαϊκούς χρόνους επί Πτολεµαίου του Η΄ (Κασρ ελ-Αγκούζ) κοντά στον ναό του 

Άµµωνα στην περιοχή του Μεντινέ Αµπού (όπου ο Θωθ λατρευόταν µαζί µε τον Ιµχοτέπ 

και τον Αµενχοτέπ),19 ενώ ο δεύτερος βρισκόταν κοντά στον ιερό περίβολο του ναού του 

Μοντ του Καρνάκ.20 Στον τελευταίο θα πρέπει να αναφέρεται ο Ερµής Τρισµέγιστος στο Η 

Ογδοάς αποκαλύπτει την Εννεάδα, όταν προτρέπει τον µαθητή του να γράψει σε ιερογλυφι-

κή γραφή τα µυστικά της διδασκαλίας του πάνω σε στήλες καλάιδος για να τοποθετηθούν 

στον ναό του στη ∆ιόσπολη.21 Η συγγένεια των Θηβών µε τον Ερµητισµό πιθανόν να εικο-

νίζεται και από τον Στράβωνα, όταν πιστώνει στους Θηβαίους ιερείς τη γνώση της ‘ηµερο-

λογιακής’ αστρονοµίας, µια γνώση που αποδίδουν στον Ερµή (Θωθ).22 

                                                           
18  J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 291-4. Τη σύνδεση των µαγικών παπύρων µε τις Θή-

βες επισηµαίνει και ο Garth Fowden (Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 303-11), συσχετίζοντας τους παπύρους 
αυτούς µε την κοπτική βιβλιοθήκη του Ναγκ Χαµµάντι και το περιβάλλον του Ερµητισµού. Για τους µα-
γικούς παπύρους ως δηµιούργηµα του αιγυπτιακού ιερατείου βλ. R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient 
Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 206, υποσ. 952· του ίδιου, ‘Egyptian magical practice under the 
Roman Empire’, ό.π., σελ. 3361-2, πρβ. σελ. 3345-6· D. Frankfurter, ‘Ritual expertise in Roman Egypt 
and the problem of the category "magician"’, ό.π., σελ. 116· του ίδιου, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 
13, 228-31· του ίδιου, ‘Dynamics of ritual expertise in antiquity and beyond’, ό.π., σελ. 159-60· M. Sto-
holski, ‘Welcome to heaven’, ό.π., 74. Πρβ. τη θέση που διατυπώνει ο W. J. Tait, ‘Theban magic’, ό.π., 
σελ. 173-4.  

19  Για τον ναό αυτόν του Θωθ βλ. Y. Volokhine, ‘Le dieu Thot au Qasr el-Agoûz. Ḏd-ḥr-p-hb, Ḏḥwty-stm’, 
BIFAO 102 (2002), 405-23. Βλ. επίσης J. Quaegebeur, ‘Prêtres et cultes thébains à la lumière de docu-
ments égyptiens et grecs’, ό.π., 52-3· K. Vandorpe, ‘City of many a gate, harbor for many a rebel’, ό.π., 
σελ. 228· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 250-1· A. Łajtar, ‘The Theban region 
under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 177-8· G. Tallet, ‘Oracles’, ό.π., σελ. 410. 

20  M. Dewachter, ‘À propos du temple de Thot à Karnak Nord’, Rd’É 36 (1985), 175-7· του ίδιου, ‘Encore le 
temple de Thot à Karnak Nord (addition à la note supra, p. 175-7)’, Rd’É 36 (1985), 187· K. Vandorpe, 
‘City of many a gate, harbor for many a rebel’, ό.π., σελ. 213· G. Zaki- M. Boraik, ‘Rapport préliminaire 
sur le domaine de Thot’, Karnak 13 (2010), 429-33. 

21  NHC 6, 6, 61.18-62.4. Ο G. Fowden (Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 307, υποσ. 59) ισχυρίζεται ότι ο Ερµής 
αναφέρεται εδώ στη Μικρή ∆ιόσπολη και όχι στη Μεγάλη. Άλλοι ερευνητές επέλεξαν την περιοχή της 
Θηβαΐδας και τον ναό του Θωθ του Κασρ ελ-Αγκούζ. Βλ. J.-P. Mahé, Hermès en Haute-Égypte, ό.π., τόµ. 
1, σελ. 33. Βλ., όµως, το σχόλιο του Y. Volokhine, ‘Le dieu Thot au Qasr el-Agoûz’, ό.π., 405, υποσ. 5. 

22  Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 17.1.46: λέγονται δὲ καὶ ἀστρονόµοι καὶ φιλόσοφοι µάλιστα οἱ ἐνταῦθα ἱερεῖς· 
τούτων δ’ ἐστὶ καὶ τὸ τὰς ἡµέρας µὴ κατὰ σελήνην ἄγειν, ἀλλὰ κατὰ ἥλιον, τοῖς τριακονθηµέροις δώδεκα 



ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ  ΤΟΥΣ  ΘΕΟΥΣ                                                                                                            179                                                           

 

 

Ο Jonathan Z. Smith ερµηνεύει την επιλογή της ∆ιόσπολης µε το σχήµα της αντιστρο-

φής δοµικών στοιχείων της επιστολής, το οποίο αντανακλά, σύµφωνα µε τη θέση του, τους 

θρησκευτικούς µετασχηµατισµούς των ύστερων χρόνων. Για τον Smith η πόλη δεν θα έ-

πρεπε να ονοµάζεται ∆ιόσπολις, αλλά νεκρόπολις, και είναι αυτό το επιχείρηµα που χρησι-

µοποιεί, µιας παρακµάζουσας, δηλαδή, πόλης των ύστερων χρόνων, για να υποστηρίξει την 

αντιστροφή του προτύπου απόκτησης γνώσης σε ένα ακµάζον αρχαϊκό κέντρο.23 Αναµφι-

σβήτητα, οι Θήβες στην ύστερη εποχή είχαν πάψει να αποτελούν το κυριότερο λατρευτικό 

κέντρο.24 Οι ελληνικές επιγραφές από τους αντίστοιχους ναούς των Θηβών επιβεβαιώνουν 

τον περιορισµό των λατρευτικών πρακτικών τουλάχιστον από το τέλος του δεύτερου ή τις 

αρχές του τρίτου αιώνα µ.Χ. για την περιοχή του Ντέιρ-ελ-Μπάχρι και τον τρίτο αιώνα 

µ.Χ. για το Λούξορ και το Καρνάκ.25 Το ζήτηµα, ωστόσο, που τίθεται εδώ είναι να εξακρι-

βώσουµε σε ποιο σηµείο της διήγησης τελειώνει η ιστορία και σε ποιο σηµείο αρχίζει η 

µυθοπλασία. Και αυτό διότι η ιστορική πραγµατικότητα των Θηβών ως µιας περιοχής α-

ντιπαράθεσης µε την Αλεξάνδρεια και τη Μέµφιδα συνθέτει το υφέρπον κοινωνικό σύστη-

µα της πολιτισµικής γεωγραφίας της περιοχής, ένα θέµα που αναπτύχθηκε στην τελευταία 

ενότητα του προηγούµενου κεφαλαίου. Η ιστοριογραφική, όµως, ανάγνωση του Smith α-

ναφορικά µε τη ∆ιόσπολη δεν έχει ιδιαίτερη σηµασία για τον δηµιουργό της επιστολής, 

                                                                                                                                                                                 

µησὶν ἐπαγόντων πέντε ἡµέρας κατ’ ἐνιαυτὸν ἕκαστον· εἰς δὲ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ὅλου ἐνιαυτοῦ, 
ἐπιτρέχοντος µορίου τινὸς τῆς ἡµέρας, περίοδόν τινα συντιθέασιν ἐξ ὅλων ἡµερῶν καὶ ὅλων ἐνιαυτῶν το-
σούτων, ὅσα µόρια τὰ ἐπιτρέχοντα συνελθόντα ποιεῖ ἡµέραν. ἀνατιθέασι δὲ τῷ Ἑρµῇ πᾶσαν τὴν τοιαύτην 
µάλιστα σοφίαν. 

23  J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 178. 
24  Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.46.4: τὰς µὲν οὖν 

οἰκοδοµὰς διαµεµενηκέναι µέχρι τῶν νεωτέρων χρόνων, τὸν δ’ ἄργυρον καὶ χρυσὸν καὶ τὴν δι’ ἐλέφαντος 
καὶ λιθείας πολυτέλειαν ὑπὸ Περσῶν σεσυλῆσθαι καθ’ οὓς καιροὺς ἐνέπρησε τὰ κατ’ Αἴγυπτον ἱερὰ Καµβύ-
σης· Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 17.1.46: Μετὰ δὲ τὴν Ἀπόλλωνος πόλιν oἱ Θῆβαι (καλεῖται δὲ νῦν ∆ιὸς πό-
λις), αἵθ’ ἑκατόµπυλοί εἰσι, διηκόσιοι δ’ ἀν’ ἑκάστην ἀνέρες ἐξοιχνεῦσι σὺν ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν. Ὅµηρος 
µὲν οὕτω· λέγει δὲ καὶ τὸν πλοῦτον· οὐδ’ ὅσα Θήβας Αἰγυπτίας, ὅθι πλεῖστα δόµοις ἐνὶ κτήµατα κεῖται. καὶ 
ἄλλοι δὲ τοιαῦτα λέγουσι, µητρόπολιν τιθέντες τῆς Αἰγύπτου ταύτην· καὶ νῦν δ’ ἴχνη δείκνυται τοῦ µεγέθους 
αὐτῆς ἐπὶ ὀγδοήκοντα σταδίους τὸ µῆκος. ἔστι δ’ ἱερὰ πλείω, καὶ τούτων δὲ τὰ πολλὰ ἠκρωτηρίασε Καµβύ-
σης. νυνὶ δὲ κωµηδὸν συνοικεῖται, µέρος µέν τι ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, ἐν ᾗπερ ἡ πόλις, µέρος δέ τι καὶ ἐν τῇ περαίᾳ, 
ὅπου τὸ Μεµνόνιον. ἐνταῦθα δὲ δυεῖν κολοσσῶν ὄντων µονολίθων ἀλλήλων πλησίον, ὁ µὲν σώζεται, τοῦ δ’ 
ἑτέρου τὰ ἄνω µέρη τὰ ἀπὸ τῆς καθέδρας πέπτωκε σεισµοῦ γενηθέντος, ὥς φασι […] ἐν δὲ ταῖς θήκαις 
<Θήβαις> ἐπί τινων ὀβελίσκων ἀναγραφαὶ δηλοῦσαι τὸν πλοῦτον τῶν τότε βασιλέων καὶ τὴν ἐπικράτειαν, 
ὡς µέχρι Σκυθῶν καὶ Βακτρίων καὶ Ἰνδῶν καὶ τῆς νῦν Ἰωνίας διατείνασαν, καὶ φόρων πλῆθος καὶ στρατιᾶς 
περὶ ἑκατὸν µυριάδας· ό.π., 17.1.27: τὸ ἱερὸν ἔχουσα τῷ Αἰγυπτίῳ τρόπῳ κατεσκευασµένον ἀρχαῖον, ἔχον 
πολλὰ τεκµήρια τῆς Καµβύσου µανίας καὶ ἱεροσυλίας, ὃς τὰ µὲν πυρί, τὰ δὲ σιδήρῳ διελωβᾶτο τῶν ἱερῶν, 
ἀκρωτηριάζων καὶ περικαίων, καθάπερ καὶ τοὺς ὀβελίσκους· ὧν δύο καὶ εἰς Ῥώµην ἐκοµίσθησαν οἱ µὴ κε-
κακωµένοι τελέως, ἄλλοι δ’ εἰσὶ κἀκεῖ καὶ ἐν Θήβαις, τῇ νῦν ∆ιοσπόλει, οἱ µὲν ἑστῶτες ἀκµὴν πυρίβρωτοι, 
οἱ δὲ καὶ κείµενοι· Τάκιτος, Annales 2.60: mox visit veterum Thebarum magna vestigia. Et manebant 
structis molibus litterae Aegyptiae, priorem opulentiam complexae. Την ίδια εικόνα δίνει και ο Ιουβενάλι-
ος, Satirae 15.4-6: effigies sacri nitet aurea cercopitheci, dimidio magicae resonant ubi Memnone chordae 
atque vetus Thebe centum iacet obruta portis. 

25  R. S. Bagnall, ‘Christianisme et paganisme dans l’Égypte romaine tardive’, ό.π., σελ. 287-8· του ίδιου, 
Egypt in Late Antiquity, ό.π., σελ. 263-4. 
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καθώς εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι η ‘µυθικότητα’ της πόλης για την πρόσδοση νοήµα-

τος στην αφηγηµατική του µετα-γλώσσα. 

Ο συγγραφέας της επιστολής, όπως άλλωστε και οι συγγραφείς των περισσότερων ελ-

ληνικών µυθιστορηµάτων, δείχνουν λιγότερο ενδιαφέρον για την πραγµατικότητα ενός τό-

που και περισσότερο για τη µυθολογία του τόπου αυτού. Για παράδειγµα, οι Συρακούσες 

στο διήγηµα του Χαρίτωνα Τὰ περὶ Χαιρέαν καὶ Καλλιρόην (1ος αι. π.Χ.) περιγράφονται µε 

τη δόξα που είχαν αποκτήσει µετά τη νικηφόρα τους άµυνα ενάντια στη Σικελική εκστρα-

τεία των Αθηναίων, την κλασική εποχή του πέµπτου αιώνα π.Χ. (415-413 π.Χ.).26 Ο πατέ-

ρας της Καλλιρόης, ο Ερµοκράτης, ήταν ιστορικό πρόσωπο: αναφέρεται από τον Θουκυδί-

δη και υπήρξε στρατηγός των Συρακούσιων κατά τη Σικελική εκστρατεία.27 Στην εποχή 

του Χαρίτωνα, τον πρώτο αιώνα π.Χ., η πάλαι ποτέ δόξα των Συρακουσών επιτρέπει τη 

δηµιουργία του µύθου.28 Στα ίδια πλαίσια κινείται και ο τόπος της Θεσσαλίας, µιας περιο-

χής που ενδύεται τη στερεοτυπική εικόνα του λίκνου της µαγείας, επεξηγώντας τον λει-

τουργικό της ρόλο στις Metamorphoses του Απουλήιου.29 

Η επιλογή της ∆ιόσπολης από τον συγγραφέα της επιστολής δεν είναι τυχαία, αλλά ε-

ντάσσεται στη στρατηγική της πρόσδοσης κύρους σε µια µυθοπλαστική πραγµατικότητα. 

Μια πλασµατική αφήγηση για να είναι αληθοφανής θα πρέπει να επιλέγει ως περιοχές 

δράσης των ηρώων τόπους αρκετά γνωστούς στον αναγνώστη.30 Ωστόσο, µια απόλυτη α-

ληθοφάνεια της διήγησης θα ήταν δεσµευτική για τη µυθοπλαστική δηµιουργικότητα και 

την καινοτοµία της δράσης και θα µπορούσε να πλησιάσει την ιστοριογραφία. Μια λύση 

που ακολουθούν οι αρχαίοι συγγραφείς είναι η επιλογή τόπων οι οποίοι, ενώ είναι οικείοι 

στον αναγνώστη, βρίσκονται έξω ή στα όρια του µεσογειακού χώρου, ώστε να παρέχεται η 

                                                           
26  Χαρίτωνας, Τὰ περὶ Χαιρέαν καὶ Καλλιρόην 1.1.1: Χαρίτων Ἀφροδισιεύς, Ἀθηναγόρου τοῦ ῥήτορος 

ὑπογραφεύς, πάθος ἐρωτικὸν ἐν Συρακούσαις γενόµενον διηγήσοµαι. Ἑρµοκράτης ὁ Συρακοσίων 
στρατηγός, οὗτος ὁ νικήσας Ἀθηναίους, εἶχε θυγατέρα Καλλιρόην τοὔνοµα, θαυµαστόν τι χρῆµα παρθένου 
καὶ ἄγαλµα τῆς ὅλης Σικελίας. 

27  Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 4.58, 4.65.1, 6.32.3, 6.35.1, 6.72.2, 6.73.1, 6.75.4, 6.81, 6.96.3, 6.99.2, 7.21.3, 5, 
7.73.1, 3, 8.26.1, 8.29.2, 8.45.3, 8.85.2-4. 

28  J. R. Morgan, ‘Make-believe and make believe’, ό.π., σελ. 199-200· G. Schmeling, ‘Myths of person and 
place: The search for a model for the ancient Greek novel’ στο S. Panayotakis- M. Zimmerman- W. Keu-
len (επιµ.), The Ancient Novel and Beyond, ό.π., σελ. 431, 433-4. Βλ. επίσης T. Hägg, Το Αρχαίο Μυθι-
στόρηµα, ό.π., σελ. 30, 41. 

29  Απουλήιος, Metamorphoses 1-3. Για τη Θεσσαλία ως περιοχή της µαγείας βλ. σελ. 92-3. 
30  Ο Κικέρωνας (De inventione 1.29), µιλώντας για τον ρεαλισµό στην αφήγηση, αναφέρει, µεταξύ άλλων, 

ότι ο τόπος της δράσης θα πρέπει να είναι ταιριαστός µε το πλαίσιο της αφήγησης, προκειµένου η τελευ-
ταία να είναι ρεαλιστική. Για την πραγµατικότητα του τόπου δράσης των ηρώων στο αρχαίο µυθιστόρηµα 
βλ. J. R. Morgan, ‘Make-believe and make believe’, ό.π., σελ. 198-9· G. Schmeling, ‘Myths of person and 
place’, ό.π., σελ. 430. 
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ποιητική ελευθερία για τα θαυµαστά και παράδοξα γεγονότα που αφηγούνται.31 Για παρά-

δειγµα, οι ήρωες των µυθιστορηµάτων ταξιδεύουν σε αποµακρυσµένα µέρη: τα ουτοπικά 

µέρη του Ευήµερου και του Ιάµβουλου (c. 100 π.Χ.) περιλαµβάνουν τα µακρινά νησιά του 

Νότου, τα µυθιστορήµατα του Χαρίτωνα και του Ξενοφώντα (2ος αι µ.Χ.) διαδραµατίζο-

νται στην Ανατολή, τα Φοινικικὰ του Λολλιανού (2ος αι. µ.Χ.) έχουν για τίτλο τη χώρα της 

Φοινίκης, τα Βαβυλωνικὰ του Ιάµβλιχου (γράφ. 161-180 µ.Χ.) εξελίσσονται στην εξωτική 

Βαβυλώνα, τα Αἰθιοπικὰ του Ηλιόδωρου στη µακρινή Μερόη της Αιθιοπίας, ενώ η παγω-

µένη Θούλη του Βορρά αποτελεί το σκηνικό της δράσης στο µυθιστόρηµα Τὰ ὑπὲρ Θούλην 

ἄπιστα του Αντώνιου ∆ιογένη.32 Με τον ίδιο τρόπο, η ∆ιόσπολη παραµένει µια πόλη γνω-

στή στον αναγνώστη, η οποία, την ίδια στιγµή, βρίσκεται στην Άνω Αίγυπτο και στα όρια 

του τότε κατακτηµένου κόσµου, έχοντας περιβληθεί την αχλή του µύθου. 

Οι Θήβες κατά τους ελληνορωµαϊκούς χρόνους είχαν αποκτήσει τη µυθική εικόνα µιας 

λαµπρής πόλης του παρελθόντος και µετατράπηκαν σε σηµαντικό προσκυνηµατικό κέ-

ντρο.33 Από τα δύο κολοσσιαία αγάλµατα του Μέµνονα, που βρίσκονταν στη δυτική όχθη 

του Νείλου και αναπαριστούσαν τον Φαραώ Αµένωφι Γ΄ (Αµενχοτέπ Γ΄) (c. 1389-1349 

π.Χ.), το ένα έγινε ιδιαίτερος πόλος έλξης των περισσότερων τουριστών.34 Και αυτό διότι, 

                                                           
31  Τ. Ηägg, Το Αρχαίο Μυθιστόρηµα, ό.π., σελ. 246· G. Schmeling, ‘Myths of person and place’, ό.π., σελ. 

430-4. Τα Αἰθιοπικὰ του Ηλιόδωρου µέσα από το πρίσµα της συµβολικής οριακότητας του χώρου και των 
τελετουργιών διάβασης του τριπλού δοµικού σχήµατος του A. van Gennep (The Rites of Passage, ό.π.) 
διαβάζει ο T. Whitmarsh στο άρθρο του ‘The writes of passage: Cultural initiation in Heliodorus’ Aethi-
opica’ στο R. Miles (επιµ.), Constructing Identities in Late Antiquity (London- New York, 1999), σελ. 16-
40. Οι ήρωες του µυθιστορήµατος, Θεαγένης και Χαρίκλεια, περιπλανώνται σε τρεις διαφορετικές χώρες 
κατά την εξέλιξη της ιστορίας (Ελλάδα � Αίγυπτος � Αιθιοπία), χώρες που αποτελούν τα τρία δοµικά 
στάδια των τελετουργιών διάβασης του σχήµατος του van Gennep (αποχωρισµός/ preliminal � µύηση/ 
liminal � επανενσωµάτωση/ postliminal). Η Ελλάδα συµβολίζει το στάδιο αποχωρισµού από την κοινό-
τητα, µε την αποµάκρυνση των ηρώων από τον οικείο στον αναγνώστη ελληνικό χώρο, ενώ η Αίγυπτος, 
ως µια χώρα που συµβολίζει τον θάνατο, αποτελεί το στάδιο της αποκορύφωσης των τελετουργιών και 
της µυητικής αναγέννησης, η οποία εκφράζεται αφηγηµατικά µε τον συµβολικό θάνατο της Χαρίκλειας. 
Τέλος, η Αιθιοπία, ως µια µακρινή και ουτοπική χώρα, όπου οι ήρωες εγκαθίστανται πλέον αναγεννηµέ-
νοι, ταυτίζεται µε το τελευταίο στάδιο των διαβατήριων τελετουργιών, αυτού της µυητικής επανενσωµά-
τωσης στην κοινότητα. 

32  Βλ. H. Kuch, ‘A study on the margin of the ancient novel’, ό.π., σελ. 210-1. Για το ταξίδι στο αρχαίο µυ-
θιστόρηµα βλ. J. Romm, ‘Travel’ στο T. Whitmarsh (επιµ.), The Cambridge Companion to the Greek and 
Roman Novel, ό.π., σελ. 109-26, και επίσης T. Hägg, Το Αρχαίο Μυθιστόρηµα, ό.π., σελ. 150-1· R. Beck, 
‘Mystery religions, aretalogy and the ancient novel’, ό.π., σελ. 149-50· F. Zeitlin, ‘Religion’, ό.π., σελ. 91. 
Για το ταξίδι και τη θρησκεία βλ. Ph. A. Harland (επιµ.), Travel and Religion in Antiquity, ό.π. 

33  Ειδικότερα, για τον τουρισµό στις ρωµαϊκές Θήβες βλ. É. Bernand, ‘Pèlerins dans l’Égypte grecque et 
romaine’, ό.π., σελ. 52-5· K. Vandorpe, ‘City of many a gate, harbour for many a rebel’, ό.π., σελ. 237-9· 
F. M. Simón, ‘From Thessalos of Tralles to Nicagoras of Athens’, ό.π., σελ. 229-37· A. Łajtar, ‘The The-
ban region under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 183-5. Για τις σχετικές επιγραφές των προσκυνητών βλ. 
G. Geraci, ‘Ricerche sul proskynema’, ό.π., 67-105. 

34  Τις επιγραφές του Κολοσσού εξέδωσαν οι A. Bernand- É. Bernand, Les Inscriptions grecques et latines 
du Colosse de Memnon (IFAO - Bibliothèque d’Étude 31) (Le Caire, 1960). Βλ. σχετικά G. W. Bow-
ersock, ‘The miracle of Memnon’, BASP 21.1-4 (1984), 21-32· A. Théodoridès, ‘Pèlerinage au Colosse de 
Memnon’, Cd’É 64 (1989), 267-82. Βλ. επίσης J. G. Milne, ‘Greek and Roman tourists in Egypt’, ό.π., 78, 
80· G. Geraci, ‘Ricerche sul proskynema’, ό.π., 72-5· É. Bernand, ‘Pèlerins dans l’Égypte grecque et ro-
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σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Στράβωνα, ένας σεισµός (26 π.Χ.) οδήγησε στην πτώση του 

άνω µέρους του αγάλµατος, µε αποτέλεσµα κάθε αυγή να αναδύονται µέσα από αυτό διά-

φοροι ήχοι.35 Εκτός από τον περιηγητή και γεωγράφο, που συνοδευόταν και από τον έπαρ-

χο Αίλιο Γάλλο, τον Μέµνονα επισκέφθηκαν και οι αυτοκράτορες Γερµανικός, Αδριανός, 

µαζί µε την αυτοκράτειρα Σαβίνα, και ο Σεπτίµιος Σεβήρος.36 Ανάµεσα στους πολλούς 

τουρίστες διακρίνουµε και τον Απίωνα, έναν γραµµατικό από την Αλεξάνδρεια, ο οποίος, 

επιθυµώντας να γράψει ένα βιβλίο µε παραδοξογραφίες για την Αίγυπτο (Αἰγυπτιακά), πήγε 

στο Μεµνόνειο και χάραξε πάνω του την επίσκεψή του.37 Στους βασιλικούς τάφους (σύριγ-

γες), επίσης στα δυτικά των Θηβών, βρέθηκε ένας µεγάλος αριθµός προσκυνηµατικών επι-

γραφών, µεταξύ αυτών και επιγραφές ιατρών, τις οποίες ο Ian Rutherford συσχετίζει µε το 

ιατρικό επάγγελµα του Θεσσαλού.38 Στη νεκρόπολη των Θηβών, το Ντέιρ-ελ-Μπάχρι, στο 

                                                                                                                                                                                 

maine’, ό.π., σελ. 52-3· K. Vandorpe, ‘City of many a gate, harbor for many a rebel’, ό.π., σελ. 238-9· D. 
Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 218-9· F. M. Simón, ‘From Thessalos of Tralles to Ni-
cagoras of Athens’, ό.π., σελ. 230-6· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 93· A. 
Łajtar, ‘The Theban region under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 184-5. 

35  Βλ. Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 17.1.46: νυνὶ δὲ κωµηδὸν συνοικεῖται, µέρος µέν τι ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, ἐν ᾗπερ ἡ 
πόλις, µέρος δέ τι καὶ ἐν τῇ περαίᾳ, ὅπου τὸ Μεµνόνιον. ἐνταῦθα δὲ δυεῖν κολοσσῶν ὄντων µονολίθων 
ἀλλήλων πλησίον, ὁ µὲν σώζεται, τοῦ δ’ ἑτέρου τὰ ἄνω µέρη τὰ ἀπὸ τῆς καθέδρας πέπτωκε σεισµοῦ 
γενηθέντος, ὥς φασι. πεπίστευται δ’, ὅτι ἅπαξ καθ’ ἡµέραν ἑκάστην ψόφος, ὡς ἂν πληγῆς οὐ µεγάλης, 
ἀποτελεῖται ἀπὸ τοῦ µένοντος ἐν τῷ θρόνῳ καὶ τῇ βάσει µέρους. Βλ. και Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 
1.42.3 = Ν. Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, ό.π., τόµ. 1, σελ. 499-500. 

36  Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 17.1.46: κἀγὼ δὲ παρὼν ἐπὶ τῶν τόπων µετὰ Γάλλου Αἰλίου καὶ τοῦ πλήθους τῶν 
συνόντων αὐτῷ φίλων τε καὶ στρατιωτῶν περὶ ὥραν πρώτην ἤκουσα τοῦ ψόφου, εἴτε δὲ ἀπὸ τῆς βάσεως εἴτε 
ἀπὸ τοῦ κολοσσοῦ εἴτ’ ἐπίτηδες τῶν κύκλῳ καὶ περὶ τὴν βάσιν ἱδρυµένων τινὸς ποιήσαντος τὸν ψόφον, οὐκ 
ἔχω διισχυρίσασθαι. διὰ γὰρ τὸ ἄδηλον τῆς αἰτίας πᾶν µᾶλλον ἐπέρχεται πιστεύειν ἢ τὸ ἐκ τῶν λίθων οὕτω 
τεταγµένων ἐκπέµπεσθαι τὸν ἦχον· Τάκιτος, Annales 2.61: Ceterum Germanicus aliis quoque miraculis in-
tendit animum, quorum praecipua Memnonis saxea effigies, ubi radiis solis icta est, vocalem sonum red-
dens· A. Bernand- É. Bernand, Les Inscriptions grecques et latines du Colosse de Memnon, ό.π., αρ. 28-
33, βλ., για παράδειγµα, τον αρ. 28: Ἰουλίας Βαλ(β)ίλλης·  ὅτε ἤκουσε τοῦ Μέµνο(νο)ς ὁ 
Σεβαστὸς Ἁδριανός. Μέµνονα πυνθανόµαν Αἰγύπτιον ἀλίω αὔγαι αἰθόµενον φώνην Θηβαΐ(κ)ω ’πυ λίθω· 
Historia Augusta (Αίλιος Σπαρτιανός): Severus 17.4: nam et Memphim et Memnonen et pyramides et lab-
yrinthum diligenter inspexit. 

37  Για τον Απίωνα και το βιβλίο του βλ. Ά. Γέλλιος, Noctes atticae 5.14. Για την επιγραφή του Απίωνα στο 
Μεµνόνειο βλ. A. Bernand- É. Bernand, Les Inscriptions grecques et latines du Colosse de Memnon, ό.π., 
αρ. 71: Ἀπίων πλειστονίκης ἤκουσα τρίς. Ο γραµµατικός Απίωνας καταγόταν από την Αλεξάνδρεια και 
συνδέθηκε µε τον τύπο του Αιγύπτιου µάγου. Έκανε γνωστό στον Πλίνιο (HN 30.18) ότι το φυτό κυνοκε-
φαλία (cynocephalia), που ονοµάζεται οσιρίτις (osiritis) στην Αίγυπτο, χρησιµοποιείται στη µαντεία και 
για την προστασία από κάθε είδους µαγεία. Το φυτό, όµως, αυτό αν ξεριζωθεί αµέσως προκαλεί τον θά-
νατο. Από τον Απίωνα αντλεί ο Πλίνιος (ό.π., 24.167) και την αναφορά του για ένα άλλο µαγικό φυτό µε 
την ονοµασία ανακάµψερως (anacampseros), το άγγιγµα του οποίου επιφέρει σε ένα ζευγάρι τον έρωτα 
(ἀνακάµψερως = ἀνακάµπτω [= επαναφέρω] + ἔρως {το φυτό που επαναφέρει τον έρωτα}). Επίσης, ο Α-
πίωνας µε τη νεκροµαντεία θέλησε να µάθει την πατρίδα του Οµήρου και τους γονείς του, όµως δεν απο-
κάλυψε σε κανέναν τι έµαθε. Βλ. ό.π., 30.18. Στο έργο του Ψευδο-Κλήµεντα (Τῶν Πέτρου ἐπιδηµιῶν κη-
ρυγµάτων ἐπιτοµὴ 4.6 [PG 2, 161 B]) ο Απίωνας σχετίζεται µε τον Σίµωνα τον µάγο, ενώ από τον Σούδα 
(Λεξικόν, λήµµα ‘Πάσης’) µαθαίνουµε για την ύπαρξη ενός βιβλίου του µε τον τίτλο Περὶ µάγου. 

38  I. Rutherford, ‘Pilgrimage in Greco-Roman Egypt’, ό.π., σελ. 188, υποσ. 13. Βλ. και I. S. Moyer, Egypt 
and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 250, υποσ. 170. Για τους τάφους βλ. Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 
264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.46.6: εἶναι δέ φασι καὶ τάφους ἐνταῦθα τῶν 
ἀρχαίων βασιλέων θαυµαστοὺς καὶ τῶν µεταγενεστέρων τοῖς εἰς τὰ παραπλήσια φιλοτιµουµένοις ὑπερβολὴν 
οὐκ ἀπολείποντας· Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 17.1.46: ὑπὲρ δὲ τοῦ Μεµνονίου θῆκαι βασιλέων ἐν σπηλαίοις 
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ταφικό συγκρότηµα της βασίλισσας Χατσεπσούτ (c. 1473-1458 π.Χ.), ο Πτολεµαίος Η΄ δι-

αµόρφωσε ένα ιερό στο τρίτο επίπεδο του συγκροτήµατος για τη λατρεία δύο θεών-

θεραπευτών, του Αµενχοτέπ και του Ιµχοτέπ/ Ασκληπιού, ιερό που έγινε σηµαντικό προ-

σκυνηµατικό κέντρο κατά την ελληνιστική και ελληνορωµαϊκή εποχή.39 Τρεις, µάλιστα, 

επιγραφές αποκαλύπτουν ότι ορισµένοι προσκυνητές υπήρξαν ιατροί.40 Οι θεότητες αυτές 

(µαζί µε την Αθώρ) λατρεύονταν και στον ναό του Πτα στο Καρνάκ, όπως φανερώνουν 

δύο ύµνοι προς τον Ιµχοτέπ και τον Αµενχοτέπ (ο δεύτερος είναι αρκετά αποσπασµατικός) 

που διασώζονται χαραγµένοι στην τέταρτη πύλη του ιερού του Πτα και χρονολογούνται 

την εποχή του Τιβέριου, καθώς τελειώνουν µε το όνοµα του αυτοκράτορα.41 Τα αρχαιολο-

                                                                                                                                                                                 

λατοµηταὶ περὶ τετταράκοντα, θαυµαστῶς κατεσκευασµέναι καὶ θέας ἄξιαι. Οι προσκυνηµατικές επιγραφές 
των νεκροπόλεων των Θηβών εκδόθηκαν από τον J. Baillet, Inscriptions grecques et latines des tombeaux 
des rois ou Syringes à Thèbes, ό.π. Είναι χαρακτηριστική µια από αυτές τις επιγραφές (ό.π., αρ. 320) (χ.χ.) 
που αναγράφει: Ἄµσουφις Ἀθᾶτος µάγος. Σχετικά µε τους βασιλικούς τάφους των Θηβών ως προσκύνηµα 
βλ. J. G. Milne, ‘Greek and Roman tourists in Egypt’, ό.π., 78-9, 79-80· G. Geraci, ‘Ricerche sul 
proskynema’, ό.π., 75-90· É. Bernand, ‘Pèlerins dans l’Égypte grecque et romaine’, ό.π., σελ. 53· K. Van-
dorpe, ‘City of many a gate, harbor for many a rebel’, ό.π., σελ. 238· F. M. Simón, ‘From Thessalos of 
Tralles to Nicagoras of Athens’, ό.π., σελ. 236-7· A. Łajtar, ‘The Theban region under the Roman Em-
pire’, ό.π., σελ. 184.  

39  Οι ελληνικές επιγραφές εκδόθηκαν από τον A. Bataille, Les Inscriptions grecques du temple de Hatshep-
sout à Deir el-Bahari (Publications de la Société Fouad I de Papyrologie. Textes et Documents 10) (Le 
Caire, 1951), και πρόσφατα από τον A. Łajtar, Deir el-Bahari in the Hellenistic and Roman Periods: A 
Study of an Egyptian Temple based on Greek Sources (JJP Supplements 4) (Warsaw, 2006). Για τις αιγυ-
πτιακές βλ. E. Laskowska-Kusztal, Deir el-Bahari III: Le Sanctuaire ptolémaïque de Deir el-Bahari (Var-
sovie, 1984). Για τον ναό της Χατσεπσούτ στο Ντέιρ-ελ-Μπάχρι βλ. A. Łajtar, ‘Proskynema inscriptions 
of a corporation of iron-workers from Hermonthis in the temple of Hatshepsut in Deir el-Bahari: New evi-
dence for pagan cults in Egypt in the 4th cent. A.D.’, JJP 21 (1991), 53-70, και επίσης J. G. Milne, ‘Greek 
and Roman tourists in Egypt’, ό.π., 79· G. Geraci, ‘Ricerche sul proskynema’, ό.π., 90-101· J. 
Quaegebeur, ‘Prêtres et cultes thébains à la lumière de documents égyptiens et grecs’, ό.π., 50-1· É. Ber-
nand, ‘Pèlerins dans l’Égypte grecque et romaine’, ό.π., σελ. 53-5· K. Vandorpe, ‘City of many a gate, 
harbor for many a rebel’, ό.π., σελ. 227-8· D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 64, 72, 124, 
158-9· I. Rutherford, ‘Pilgrimage in Greco-Roman Egypt’, ό.π., σελ. 177· I. S. Moyer, Egypt and the Lim-
its of Hellenism, ό.π., σελ. 250· A. Łajtar, ‘The Theban region under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 177, 
181. 

40  A. Bataille, Les Inscriptions grecques du temple de Hatshepsout à Deir el-Bahari, ό.π., αρ. 16 = A. Łajtar, 
Deir el-Bahari in the Hellenistic and Roman Periods, ό.π., αρ. 25 (3ος – 2ος αι. π.Χ.): (ἔτους) ιβʹ· Ζωΐλος 
ἰατρός· A. Bataille, Les Inscriptions grecques du temple de Hatshepsout à Deir el-Bahari, ό.π., αρ. 65 = 
A. Łajtar, Deir el-Bahari in the Hellenistic and Roman Periods, ό.π., αρ. 94 (162+ µ.Χ.): Ψενταχνοῦµις ὃς 
καὶ Ἀ[µµ]ώνιος τοῦ καὶ   ̣  ̣   ̣  ̣  ̣[  ̣ο] υ Ἀµµωνίου Τ   ̣ [  ̣  ̣  ̣] ὁ Ἑρµώνθεος ἰατρὸς ἔγραψεν τ[αῦτα τὰ 
γ] εγραµµένα· A. Łajtar, Deir el-Bahari in the Hellenistic and Roman Periods, ό.π., αρ. 165 (ρωµαϊκή πε-
ρίοδος): [  ̣  ̣  ̣Ἀσκλ]ηπιάδου ἰατροῦ. Βλ. επίσης I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 
250, ιδιαίτ. υποσ. 170. 

41  Για τον ύµνο στον Ιµχοτέπ βλ. G. Legrain, ‘Le temple de Ptah Rìs-Anbou-F dans Thèbes’, ASAE 3 (1902), 
61-2· S. Sauneron, ‘Un hymne à Imouthès’, BIFAO 63 (1965), 73-87· D. Wildung, Imhotep und Amenho-
tep, ό.π., σελ. 206-9 (αρ. 143.1)· M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, ό.π., τόµ. 3, σελ. 104-7. Για 
την παρουσία του Ιµχοτέπ και Αµενχοτέπ στο Καρνάκ βλ. D. Wildung, Imhotep und Amenhotep, ό.π., 
σελ. 201-16 (αρ. 142-5). Ο ναός του Πτα/ Ηφαίστου βρισκόταν µέσα στον ευρύτερο χώρο που ανήκε στο 
µεγάλο συγκρότηµα ναών του Άµµωνα/ Ρα. Ο ιερέας του ήταν γνωστός µε το όνοµα φενπτάιος (p ḥm-ntr 
Ptḥ), δηλαδή ο προφήτης του Πτα, ή ως προφήτης του Ηφαίστου. Ο ναός κτίστηκε επί δυναστείας του Φα-
ραώ Τούθµωσι Γ΄ (c. 1479-1425 π.Χ.), αλλά ανακατασκευάστηκε και ανακαινίστηκε κατά την πτολεµαϊ-
κή και ελληνορωµαϊκή περίοδο. Βλ. σχετικά G. Legrain, ‘Le temple de Ptah Rìs-Anbou-F dans Thèbes’, 
ό.π., 38-66, 97-114· J. Quaegebeur, ‘Prêtres et cultes thébains à la lumière de documents égyptiens et 
grecs’, ό.π., 49· E. Laskowska-Kusztal, Le Sanctuaire ptolémaïque de Deir el-Bahari, ό.π., σελ. 110-1· K. 
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γικά ευρήµατα δείχνουν ότι στον πίσω τοίχο του ναού αυτού είχε προσαρτηθεί ένας ειδικός 

χώρος, µάλλον για εγκοίµηση (sanatorium), όπως ακριβώς συνέβαινε και µε το sanatorium 

του ναού του Αµενχοτέπ/ Ασκληπιού στο Ντέιρ-ελ-Μπάχρι.42 Η εν λόγω λειτουργία του 

ναού θα πρέπει να συνδέεται άµεσα µε την εκεί λατρεία των δύο παραπάνω θεοτήτων. Από 

ένα δηµώδες όστρακο µε προέλευση τις Θήβες και χρονολογούµενο την πτολεµαϊκή εποχή 

µαθαίνουµε ότι το ιερό του Ιµχοτέπ (που θα πρέπει να το ταυτίσουµε µε αυτό του Πτα στο 

Καρνάκ) διέθετε πενήντα έξι (!) παστοφόρους µε την αρµοδιότητα της ερµηνείας των ονεί-

ρων.43 Στο Ασκληπιείο των Θηβών αναφέρεται και ο ερµητικός Asclepius, σύµφωνα µε τον 

Richard Reitzenstein, όταν κάνει λόγο για τον ναό του θεού Ασκληπιού στο όρος Λιβύη (in 

monte Libyae), όπου µε τη λέξη Λιβύη (Libyae) σηµαίνεται η δυτική όχθη του Νείλου.44 

Ο πραγµατολογικός ιστορικός άξονας της σχέσης Άνω και Κάτω Αιγύπτου χρησιµο-

ποιείται από την επιστολή για την ανάδειξη ενός κοινωνικού συστήµατος µε στόχο την α-

ντιπαράθεση της γηγενούς σοφίας µε αυτήν του ξένου κατακτητή. Μια τέτοια δοµή, όµως, 

δεν γίνεται και δεν µπορεί να σταθεί µόνη της στο σύστηµα σχέσεων. Χρειάζεται ένα πολι-

τισµικό νόηµα, το οποίο εγγυάται η στερεοτυπική εικόνα του τόπου µε τις µυθικές καταβο-

λές του. Τα διάφορα ιερά προσκυνηµατικά κέντρα της περιοχής της Θηβαΐδας, οι ναοί του 

Θωθ του Καρνάκ και του Κασρ ελ-Αγκούζ, καθώς και τα προσκυνηµατικά κέντρα του Α-

σκληπιού/ Ιµχοτέπ στο Καρνάκ και στο Ντέιρ-ελ-Μπάχρι, δύο θεοτήτων µε άµεση σχέση 

µε το κείµενό µας, δηµιουργούν το µυσταγωγικό σκηνικό της ιστορίας, καταδεικνύοντας 

την όχι τυχαία επιλογή της ∆ιόσπολης. Έτσι, η ∆ιόσπολη δεν εκλαµβάνεται από τον συγ-

γραφέα ως µια παρακµάζουσα πόλη, όπως θα ήθελε ο Jonathan Z. Smith, αλλά ως µια µυ-

                                                                                                                                                                                 

Vandorpe, ‘City of many a gate, harbor for many a rebel’, ό.π., σελ. 214· I. S. Moyer, Egypt and the Lim-
its of Hellenism, ό.π., σελ. 251. 

42  Για το sanatorium στο Ντέιρ-ελ-Μπάχρι βλ. E. Laskowska-Kusztal, Le Sanctuaire ptolémaïque de Deir 
el-Bahari, ό.π., σελ. 109-13. Ο A. Łajtar (Deir el-Bahari in the Hellenistic and Roman Periods, ό.π., σελ. 
56) καταλήγει σε διαφορετικό συµπέρασµα: υποστηρίζει ότι στον ναό του Ντέιρ-ελ-Μπάχρι δεν υπάρχουν 
ενδείξεις για την ύπαρξη και τη λειτουργία sanatorium. 

43  O.Leid.Dem 365, στ. 2.5-7 [παρατίθεται στο G. H. Renberg, ‘Incubation at Saqqâra’, ό.π., σελ. 654, υποσ. 
32]. Πρβ. το σχετικό αξίωµα των ονειροκριτών του ιερατείου της Ίσιδας. Βλ. RICIS 202/ 0217, 0245, 
0284, 0289, 0340, 0341, 0372, 618/ 1002 (ὀνειροκρίτης), RICIS 101/ 0221, 202/ 0209 (ὀνειροκρίτις), 
RICIS 101/ 0206 (κρίνων τὰ ὁράµατα). 

44  Asclepius 37: avus enim tuus, Asclepi, medicinae primus inventor, cui templum consecratum est in monte 
Libyae circa litus crocodillorum. Βλ. R. Reitzenstein, Hellenistic Mystery-Religions, ό.π., σελ. 166, υποσ. 
69. Για τον G. Fowden (Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 100-1) η φράση in monte Libyae αναφέρεται στην 
περιοχή που βρίσκεται στα δυτικά της Μέµφιδας, όπου υπήρχε και ο µεγάλος ναός του Ασκληπιού. Σχετι-
κά µε την επίµαχη φράση βλ. A. D. Nock- A.-J. Festugière, CH, ό.π., τόµ. 2, σελ. 394, υποσ. 317· J.-P. 
Mahé, Hermès en Haute-Égypte, ό.π., τόµ. 1, σελ. 5, υποσ. 24· B. P. Copenhaver, Hermetica, ό.π., σελ. 
245-6, 255.  
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θική και λαµπρή πόλη του παρελθόντος.45 Ο χώρος δράσης των ηρώων είναι ο χώρος όπου 

οι κοινωνικές του δοµές επικυρώνονται από τις πολιτισµικές του αναπαραστάσεις. 

2. Η αφηγηµατική µεταµόρφωση µιας αναγωγής:  

Από το αιγυπτιακό ιερατείο στον Αιγύπτιο µάγο  

Την εικόνα του µυθικού τόπου της διήγησης συµπληρώνει η εξωτική εικόνα του αιγυπτια-

κού ναού και του ιερατείου του.46 Ο Θεσσαλός, µόλις φτάνει στη ∆ιόσπολη, παρατηρεί: 

Ήταν, λοιπόν, εκεί αρχιερείς, φίλοι του λόγου και ηλικιωµένοι, µε πολλές γνώσεις. Καθώς 

περνούσε ο καιρός και η φιλία µου µε αυτούς ενισχυόταν, ζητούσα να µάθω αν διασώζε-

ται κάποια µαγική δραστηριότητα.47 

Το αιγυπτιακό ιερατείο παρουσιάζεται ως ο φορέας και ο θεµατοφύλακας της γνώσης του 

Οίκου της Ζωής, µιας εξωτικής και µη κατανοητής σοφίας του ανατολίτη γκουρού, προκα-

λώντας τον θαυµασµό στους επίδοξους νέους της ελληνορωµαϊκής κοινωνίας.48 Η εικόνα 

                                                           
45  Βλ. την κριτική του Ph. A. Harland, ‘Journeys in pursuit of divine wisdom’, ό.π., σελ. 130-1, 134· του 

ίδιου, ‘The days seemed like years’, ό.π., σελ. 9-10, 14. 
46  Οι αιγυπτιακοί ναοί αποτελούσαν σηµαντικά κοινωνικά και οικονοµικά ιδρύµατα, τα οποία απασχολού-

σαν έναν µεγάλο αριθµό ανθρώπων, ανάµεσά τους και τους ιερείς. Τα ανώτατα ιερατικά αξιώµατα ήταν 
αυτά του προφήτη, του αρχιερέα και των ιεροστολιστών. Άλλα θρησκευτικά λειτουργήµατα περιελάµβα-
ναν τους παστοφόρους, τους κοµιστές των ιερών αντικειµένων στις θρησκευτικές ποµπές, τους θύτες των 
ιερών ζώων, τους υµνωδούς, τους ωρολόγους (αστρονόµους) και τους φύλακες των ναών. Σηµαντικό ιε-
ρατικό αξίωµα ήταν αυτό των ιερογραµµατέων, επιφορτισµένων µε την τήρηση των ιερών βιβλίων του 
ναού και την ανάρτηση επιγραφών. Για το αιγυπτιακό ιερατείο και τα διάφορα αξιώµατα βλ. ∆ιάταγµα 
Κανώπου, OGIS 56.3-5· Στήλη Ροζέττας, OGIS 90.6-7· Κλήµης Αλεξανδρείας, Στρωµατεῖς 6.4.35-7 (PG 
9, 253 A – 256 A)· Πορφύριος, Περὶ ἀποχῆς ἐµψύχων 4.8 = Χαιρήµονας, απόσπ. 10 Horst. Βλ. F. 
Cumont, L’Égypte des astrologues, ό.π., σελ. 113-31· S. Sauneron, The Priests of Ancient Egypt, ό.π., σελ. 
56-73· J. A. S. Evans, ‘A social and economic history of an Egyptian temple in the Greco-Roman period’, 
ό.π., 183-203· A. K. Bowman, Egypt after the Pharaohs, ό.π., σελ. 180-3· R. Bjerre Finnestad, ‘Temples 
of the Ptolemaic and Roman periods’, ό.π., σελ. 227-9· J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 
205-8, 211-20.  

47  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 12-3, CCAG 8.3.136.3-6 = H.-V. Friedrich, ό.π., 
σελ. 49.13-6: ἦσαν γὰρ <ἐκεῖ> καὶ ἀρχιιερεῖς φιλόλογοι καὶ <γέροντες> ποικίλοις κεκοσµηµένοι 
µαθήµασιν. προβαίνοντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ τῆς πρὸς αὐτούς µοι φιλίας µᾶλλον αὐξανοµένης, ἐπυνθανόµην, 
εἴ τι τῆς µαγικῆς ἐνεργείας σῴζεται. 

48  Για τον θαυµασµό στο αιγυπτιακό ιερατείο βλ. Λουκανός, De bello civili sive Pharsalia 10.172-92· Φλ. 
Ιώσηπος, Κατὰ Ἀπίωνος 2.140-1· Λουκιανός, Φιλοψευδὴς ἢ ἀπιστῶν 34· Ωριγένης, Κατὰ Κέλσου 1.12 
(PG 11, 677 C)· ∆ιογ. Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶµαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιµησάντων 1.10-1· Ηλιόδωρος, 
Αἰθιοπικὰ ἢ τὰ περὶ Θεαγένην καὶ Χαρίκλειαν 3.11.3. Βλ. G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 59-60, 
ιδιαίτ. υποσ. 9. Ο χαρακτηρισµός των ιερέων ως φιλόλογων στην επιστολή φαίνεται να είναι άπαξ λεγόµε-
νο. Πλησιέστερος προς αυτόν είναι ο προσδιορισµός τους ως φιλόσοφων. Βλ. Ισοκράτης, Βούσιρις 28· 
Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 17.1.29, 46· Φλ. Ιώσηπος, Κατὰ Ἀπίωνος 1.28· Πλούταρχος, Σόλων 26.1· του ί-
διου, Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιµονίου 578 A· Κλήµης Αλεξανδρείας, Στρωµατεῖς 6.4.35 (PG 9, 253 A)· 
Ωριγένης, Κατὰ Κέλσου 1.12 (PG 11, 677 C)· ∆ιογ. Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶµαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ 
εὐδοκιµησάντων 1.1. Ένα απόσπασµα από το έργο του Αιγύπτιου ιερέα Χαιρήµονα (στον Πορφύριο, Περὶ 
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του αιγυπτιακού ιερατείου αποκτάει µια νέα διάσταση, διότι ο Θεσσαλός έχει σκοπό να δι-

απιστώσει εάν διασώζεται ανάµεσά του η µαγικὴ ἐνέργεια. Η Αίγυπτος είναι η πατρίδα της 

µαγείας και συχνό είναι το αφηγηµατικό στερεότυπο απόκτησης της µαγικής γνώσης στη 

χώρα του Νείλου. Στην Αίγυπτο διδάχθηκαν τα µυστικά της µαγείας οι Έλληνες σοφοί Πυ-

θαγόρας και ∆ηµόκριτος, ο Ψευδο-Κυπριανός Αντιόχειας και ο ∆εκαίνεος, ο µάγος/ σύµ-

βουλος του Βοιρεβίστα, του βασιλιά των Γετών.49 Ούτε το πρόσωπο του Ιησού κατάφερε 

να ξεφύγει από την παράδοση αυτήν, καθότι εµφανίζεται να µυείται στην αιγυπτιακή µα-

γεία.50 

Η ταύτιση του φορέα της µαγικής γνώσης µε το αιγυπτιακό ιερατείο στην ιστορία του 

Θεσσαλού αναδιατυπώνει µια κοινωνική πραγµατικότητα του ιερατείου, τον ρόλο του ως 

φορέα της µαγείας, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος των θρησκευτικών του τελε-

τουργιών.51 Το γεγονός ότι στη φαραωνική Αίγυπτο οι µαγικές ικανότητες ήταν αρκετά δι-

αδεδοµένες δηµιουργεί προβλήµατα στο να ταυτίσουµε τον τύπο του µάγου µε µια συγκε-

κριµένη ιερατική τάξη.52 Ίσως να πρόκειται για το αξίωµα των πτεροφόρων (sẖ.w mḏy-nṯr/ 

ẖry-ḥb) και των ιερογραµµατέων (sẖ.w Pr-͑nḫ) των ναών, οι οποίοι γνώριζαν γραφή και α-

νάγνωση και ήταν υπεύθυνοι για τα ιερά βιβλία του Οίκου της Ζωής.53 Ο Jacco Dieleman 

παρατηρεί ότι η εικόνα των Αιγύπτιων µάγων των γηγενών ιστοριών παρουσιάζει ορισµένα 

κοινά στοιχεία µε την αντίστοιχη εικόνα τους από τις ελληνικές και λατινικές πηγές. Και 

στα δύο είδη κειµένων ο ιερέας/ µάγος αναγνωρίζεται από τον τίτλο του, τα ενδύµατά του, 

                                                                                                                                                                                 

ἀποχῆς ἐµψύχων 4.6 = Χαιρήµονας, απόσπ. 10 Horst) αποκαλύπτει την πρόσληψη από το ιερατείο των 
νοηµατοδοτήσεων της οικουµένης για την αιγυπτιακή γνώση ως φιλοσοφία. 

49  Πλίνιος, HN 25.13· Ψευδο-Κυπριανός, Μετάνοια τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ 3· Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 7.3.11. 
50  Ωριγένης, Κατὰ Κέλσου 1.28 (PG 11, 713 B), 1.38 (PG 11, 733 A-B)· Αρνόβιος, Adversus nationes 1.43 

(PL 5, 773 A). 
51  Στις δηµώδεις αιγυπτιακές αφηγήσεις οι ιστορίες µε µάγους διαµορφώνουν ένα κοινό θέµα και συνθέτουν 

ξεχωριστό είδος, δίνοντας σηµαντικό δραµατουργικό ρόλο και σε ιερείς, από τη στιγµή που στην ελληνι-
στική και ελληνορωµαϊκή περίοδο οι ιερείς αποτελούσαν το τµήµα του πληθυσµού που µπορούσε να δια-
βάσει στη δηµώδη γραφή. Βλ. J. Tait, ‘Egyptian fiction in Demotic and Greek’, ό.π., σελ. 207. Για τους 
Αιγύπτιους µάγους στη γηγενή παράδοση βλ. S. Sauneron, The Priests of Ancient Egypt, ό.π., σελ. 64· R. 
K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 220-33· G. Pinch, Magic in 
Ancient Egypt, ό.π., σελ. 47-60· J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 222-38. Για τους Αι-
γύπτιους µάγους στην ελληνορωµαϊκή γραµµατεία βλ. F. De Salvia, ‘La figura del mago egizio nella 
tradizione letteraria greco-romana’ στο A. Roccati- A. Siliotti (επιµ.), La magia in Egitto ai tempi dei far-
aoni, ό.π., σελ. 343-65· D. Frankfurter, ‘Ritual expertise in Roman Egypt and the problem of the category 
"magician"’, ό.π., σελ. 119-21· του ίδιου, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 217-21, 224-8· M. W. Dick-
ie, Magic and Magicians in the Greco-Roman World, ό.π., σελ. 203-6, 212-7, 229-31· J. Dieleman, 
Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 239-54. Βλ. επίσης G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 300-
1· R. Ritner, ‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 3358 και υποσ. 123· W. J. 
Tait, ‘Theban magic’, ό.π., σελ. 180-1· R. Gordon, ‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 70-8· του ίδιου, 
‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 75-6· M. Stoholski, ‘Welcome to heaven’, ό.π., 74-6· Ph. A. Harland, 
‘Journeys in pursuit of divine wisdom’, ό.π., σελ. 133-5· του ίδιου, ‘The days seemed like years’, ό.π., 
σελ. 12-5· I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 224-6, 244-5. 

52  R. Gordon, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 72, υποσ. 15. 
53  J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 220. 
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τη σοφία που αντλεί από ιερά βιβλία και τη µυστικότητα της γνώσης του. Στο σηµείο αυτό 

εξαντλείται κάθε οµοιότητα, διότι ενώ στις αιγυπτιακές ιστορίες οι µάγοι εξαίρονται, επει-

δή βρίσκονται σε απόλυτη αρµονία µε τις ηθικές και τελετουργικές αξίες της θρησκευτικής 

τους ζωής, στην ελληνορωµαϊκή γραµµατεία οι ιερείς είναι αποξενωµένοι από την κοινω-

νία και λειτουργούν ως εξωτικοί γκουρού µε σκοπό το κέρδος.54 Εµφανίζονται κυρίως ως 

παθητικά αντικείµενα ή ως αγύρτες, υποταγµένοι στην ελληνιστική άποψη, ενώ τοποθε-

τούνται χρονικά όχι στο παρελθόν, όπως στα αιγυπτιακά κείµενα, αλλά στην εποχή του α-

ναγνώστη.55 

Μια τέτοια εικόνα λαµβάνει ο ιερογραµµατέας Παγκράτης στο διήγηµα του Λουκια-

νού Φιλοψευδὴς ἢ ἀπιστῶν (µε περισσότερο εµφανή τα στοιχεία της διακωµώδησης) και ο 

προφήτης Ζάτχλας στις Metamorphoses του Απουλήιου.56 Στο µυθιστόρηµα του Αντώνιου 

∆ιογένη Τὰ ὑπὲρ Θούλην ἄπιστα ο ιερέας Παάπις προκαλεί διάφορα δεινά στη ∆ερκυλλίδα 

και την οικογένειά της.57 Ένας Αιγύπτιος ιερέας, επιθυµώντας να εντυπωσιάσει τον Πλωτί-

νο, παρουσιάζεται ως µάγος, καθώς προβαίνει σε µια επίδειξη των ικανοτήτων του µε σκο-

πό να εµφανίσει µέσα σε έναν ναό της Ίσιδας στη Ρώµη τον προσωπικό δαίµονα του νεο-

πλατωνικού φιλόσοφου. Όταν έγινε η επίκληση, αποδείχθηκε ότι ο δαίµονας δεν ήταν µια 

κατώτερη οντότητα, αλλά ένας θεός, κάνοντας τον ιερέα να παραδεχτεί την ιδιαίτερη φύση 

του Πλωτίνου (και προφανώς τη δική του κατωτερότητα).58 Σε χριστιανικά έργα οι διηγή-

σεις µε Αιγύπτιους µάγους χρησιµοποιούνται ως µέσο για να καταδειχθεί η ανωτερότητα 

του Χριστιανισµού. Στο µυθιστόρηµα του Ψευδο-Κλήµεντα συναντούµε τους νεκροµάντεις 

ιερείς της Αιγύπτου και τον άνδρα που διδάσκει τον Απίωνα την επωδή της ερωτικής µα-

γείας, ενώ στη βιογραφία του Ιλαρίωνα, που έγραψε ο Ιερώνυµος (c. 347-420 µ.Χ.), συνα-

ντούµε έναν ιερέα του Ιµχοτέπ της Μέµφιδας να διδάσκει τον νεαρό από τη Γάζα την ερω-

τική µαγεία.59 

Μια περισσότερο θετική εικόνα εντοπίζουµε στα επόµενα παραδείγµατα, γεγονός που 

οφείλεται στην υπαγωγή της συµβολικής εικόνας του µάγου στην υπηρεσία της εξουσίας 
                                                           
54  Πρβ., όµως, την πρώτη δηµώδη ιστορία του Σετνέ από τους ελληνιστικούς χρόνους, όπου ο ιερέας φέρε-

ται να λέει στον Νανεφερκαπτά: If you wish to be sent [to the place where this book is] you must give me 
a hundred pieces of silver for my burial, and you must endow me with two priestly stipends tax free. Βλ. 
M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, ό.π., τόµ. 3, σελ. 129. 

55  J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 249, 223, 282-3. Στην ιστορία του Θεσσαλού µπορού-
µε να εντοπίσουµε µόνο δύο κοινά στοιχεία µε τα αιγυπτιακά κείµενα: ο ιερέας αναγνωρίζεται από τον 
τίτλο του (ἀρχιερέας), ενώ η γνώση του ιερατείου είναι µυστική. 

56  Λουκιανός, Φιλοψευδὴς ἢ ἀπιστῶν 34-6· Απουλήιος, Metamorphoses 2.28-9. 
57  Αντ. ∆ιογένης, Τὰ ὑπὲρ Θούλην ἄπιστα στον Φώτιο, Βιβλιοθήκη 166.109 a = S. A. Stephens- J. J. Winkler, 

Ancient Greek Novels, ό.π., σελ. 123. 
58  Πορφύριος, Περὶ τοῦ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ 10.  
59  Ψευδο-Κλήµης, Τῶν Πέτρου ἐπιδηµιῶν κηρυγµάτων ἐπιτοµὴ 1.5 (PG 2, 60 C-D) [= Recognitiones 1.5 (PG 

1, 1209 A-B)], 5.3 (PG 2, 176 B)· Ιερώνυµος, Vita Sancti Hilarionis eremitae 21 (PL 23, 39 A ‒ 40 A). 
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(του Φαραώ ή του αυτοκράτορα). Στο διήγηµα του Ψευδο-Καλλισθένη Βίος Ἀλεξάνδρου 

τοῦ Μακεδόνος ο Φαραώ Νεκτανεβώ παρουσιάζεται ως Αιγύπτιος µάγος µε ιερατικά χαρί-

σµατα: µαθαίνει για την περσική επέµβαση µε τη µαντική τελετουργία της λεκανοµαντείας, 

αποκτάει κύρος στη µακεδονική αυλή, εξαιτίας των ιερατικών του ικανοτήτων, και παρα-

πλανεί ερωτικά τη µητέρα του Αλέξανδρου, µε τη µορφή του θεού Άµµωνα, σε ονειρική 

του εµφάνιση.60 Σε µαγικό πάπυρο ο προφήτης της Ηλιούπολης Παγκράτης αποκαλύπτει 

στον αυτοκράτορα Αδριανό τη θαυµαστή δύναµη της µαγείας του.61 Ο Αιγύπτιος ιερέας 

Άρνουφις σώζει από βέβαιο θάνατο τον στρατό του Μάρκου Αυρήλιου, κατά την εκστρα-

τεία του στον ∆ούναβη (174 µ.Χ.), καθώς καταφέρνει µε επωδές να επικαλεστεί πολλές 

θεότητες και ιδιαίτερα τον Ερµή, τον θεό του αέρα, και να επιφέρει βροχή, την οποία τόσο 

είχαν ανάγκη.62 Η κοινωνία (και η συγγραφική ρητορεία) θέτει τα όρια του επιτρεπτού και 

του παράνοµου κάθε φορά και διαµορφώνει συνειδήσεις για τη θέση και τον ρόλο των φο-

ρέων της µαγείας.  

Μια τέτοια διαπραγµάτευση των ορίων µε την υιοθέτηση της αµφίσηµης κατηγορίας 

της µαγείας, µιας µαγείας που ταλαντεύεται ανάµεσα στα όρια του επιτρεπτού και φυσιο-

λογικού και στα όρια του απαγορευµένου, αναδεικνύει η αφήγηση της επιστολής. Την ανα-

ζήτηση του ήρωα για τη µαγική γνώση των Αιγύπτιων ιερέων έρχεται να διαδεχθεί η απο-

γοήτευση: 

Και αντιλήφθηκα ότι οι περισσότεροι από αυτούς (ενν. τους ιερείς) αντέδρασαν λεκτικά 

στις υποσχέσεις µε ανάλογο τρόπο µε τη δική µου αυθάδεια.63 Παρόλα αυτά, ένας ιερέας, 

που ήταν έµπιστος, εξαιτίας της σοβαρότητας του ήθους και της <µεγάλης> ηλικίας του, 

δεν απέρριψε τη φιλία.64 

                                                           
60  Ψευδο-Καλλισθένης, Βίος Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος 1.1-7. 
61  PGM 4.2447-55. Πρβ. τον µάγο Παγκράτη του Λουκιανού, Φιλοψευδὴς ἢ ἀπιστῶν 34. Έναν ποιητή Πα-

γκράτη συναντούµε στον Αθήναιο. Ο Αθήναιος (∆ειπνοσοφισταὶ 15.677 d-f) µας πληροφορεί ότι ο Πα-
γκράτης πρότεινε στον αυτοκράτορα Αδριανό να ονοµατίσει τον ροδίζοντα λωτό, ο οποίος φύτρωσε από 
το αίµα του λιονταριού που είχε σκοτώσει ο Αδριανός, ως Ἀντινόειον, προς τιµήν του Αντίνοου. Ο αυτο-
κράτορας ενθουσιάστηκε µε την πρόταση του Παγκράτη και τον αντάµειψε µε το προνόµιο γευµάτων στο 
Μουσείο της Αλεξάνδρειας. Ο ποιητής Παγκράτης θα µπορούσε να συνδεθεί εµµέσως µε τη µαγεία αν 
στο παραπάνω απόσπασµα παραβάλλουµε µια άλλη αναφορά του ∆ίωνα Κάσσιου (Ῥωµαικαὶ ἱστορίαι 
69.11.2-3), η οποία συνδέει τον θάνατο του Αντίνοου µε τις µαγικές πρακτικές του Αδριανού.  

62  ∆ίωνας Κάσσιος, Ῥωµαϊκαὶ ἱστορίαι 72.8· Σούδας, Λεξικόν, λήµµα ‘Ἄρνουφις’. 
63  Θα ήθελα να ευχαριστήσω την καθηγήτρια κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστηµίου της Alabama των 

Η.Π.Α. Τατιάνα Τσακιροπούλου-Summers για τη µετάφραση της φράσης αυτής. 
64  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 13-4, CCAG 8.3.136.6-9 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 49.17-51.1: καὶ τῶν µὲν πλειόνων ἐπαγγελίας ὁµοίας τῇ προπετείᾳ µου <ἐπι>φερόντων κατέγνων· ἑνὸς 
δέ τινος διὰ τὸ σοβαρὸν τῶν ἠθῶν καὶ τὸ τῆς ἡλικίας µέτρον πιστευθῆναι δυναµένου οὐκ ἀνεχαιτίσθην τῆς 
φιλίας. Το απόσπασµα αυτό στην έκδοση του Friedrich εµφανίζεται ελαφρώς αλλαγµένο, καθώς ο Frie-
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Η δυσφορία και η αντίδραση του αιγυπτιακού ιερατείου απέναντι στην αυθάδεια του ήρωα 

για την αποκάλυψη της µαγείας έχει προσελκύσει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της έρευνας. Η 

στάση των ιερέων να µην αποκαλύψουν τη γνώση τους στον Θεσσαλό µεταφράζεται για 

τον Franz Cumont ως τρόπος προστασίας της µαγείας τους απέναντι στις διώξεις της ρωµα-

ϊκής εξουσίας.65 Αναλόγως και ο André-Jean Festugière ερµηνεύει το ερώτηµα του Θεσσα-

λού για την ύπαρξη της µαγείας και τη συµπεριφορά των ιερέων µέσα από το πρίσµα της 

απαγόρευσης τέτοιων πρακτικών.66 Ωστόσο, στα τέλη του δεύτερου αιώνα µ.Χ., την περίο-

δο δηµιουργίας της επιστολής, η απαγόρευση της µαντείας και της µαγείας δεν ίσχυε στην 

Αίγυπτο και ακόµα και όταν επιβλήθηκε, µε το διάταγµα του 199 µ.Χ., η ισχύ της ήταν πε-

ριορισµένη.  

Σύµφωνα µε τον Jonathan Z. Smith, ο Θεσσαλός δεν αναζητάει µια απαγορευµένη από 

τη ρωµαϊκή εξουσία γνώση, η οποία αν αποκαλυφθεί θα συντελέσει σε διωγµούς των ιερέ-

ων. Το χωρίο εκφράζει την πεποίθηση του Θεσσαλού για τη διαρκή παρουσία και αποτε-

λεσµατικότητα της µαγείας, µια πεποίθηση απούσα στο ιερατείο εν όψει της παρακµής 

του.67 Ο Smith χρησιµοποιεί προς επίρρωση της θεωρίας του το αντίστοιχο χωρίο της λατι-

νικής µετάφρασης, όπου οι ιερείς της ∆ιόσπολης φαίνονται να περιγελούν την επιθυµία του 

Θεσσαλού να διδαχθεί από αυτούς τη µαγεία.68 Ωστόσο, ο Smith δίνει ιδιαίτερο βάρος σε 

µια λατινική µετάφραση που αποτελεί σε ορισµένα σηµεία επιφανειακή µόνο προσέγγιση 

στο πρωτότυπο, διότι η επίµαχη φράση δεν υπάρχει στο ελληνικό κείµενο, ούτε αποτελεί 

λεκτική παράφραση ενός αντίστοιχου χωρίου. Η Αίγυπτος του Θεσσαλού δεν είναι µια χώ-

ρα σε παρακµή, αλλά ο τόπος όπου το ιερατείο, όπως είδαµε, συνεχίζει να λειτουργεί και οι 

ναοί να παραµένουν θρησκευτικά κέντρα.69  

Ο Robert K. Ritner, λαµβάνοντας ως δεδοµένο τη συνέχεια της αιγυπτιακής φαραωνι-

κής µαγείας (ḥk) ακόµα και στην ύστερη αυτήν περίοδο, επιστρέφει στην παραδοσιακή 

θέση των Cumont και Festugière και ερµηνεύει τη στάση των ιερέων να αρνηθούν να µυή-

σουν τον Θεσσαλό µε τον φόβο τους απέναντι σε πιθανές κυρώσεις της ρωµαϊκής νοµοθε-
                                                                                                                                                                                 

drich προσθέτει ανάµεσα στις λέξεις διὰ τὸ και σοβαρὸν το αρνητικό µόριο <οὐ> , άποψη µε την οποία δι-
αφωνώ, δεδοµένου ότι αλλάζει το όλο νόηµα του κειµένου. 

65  F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 92· του ίδιου, L’Égypte des astrologues, ό.π., σελ. 164. 
66  A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 60, υποσ. 16. 
67  J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 179. Πρβ. τον ισχυρισµό του Ch. H. Graux (‘Har-

pocration. Lettre à un empereur’, ό.π., σελ. 104) ότι η αναζήτηση της µαγείας από τον Θεσσαλό και η α-
νταπόκριση ενός µόνο ιερέα από το σύνολο του ιερατείου της ∆ιόσπολης αποτελούν στοιχεία ενδεικτικά 
µιας εποχής παρακµής του ‘παγανισµού’. 

68  Θεσσαλός, De virtutibus herbarum, prooemium 13, CCAG 8.4.256.8-10 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 
50.10-1: querebam ab eis, si aliquod opus divinandi erat in civitate eorum et quidam eorum faciebant 
ridiculum de me. Βλ. J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 179, υποσ. 33. 

69  Βλ. την κριτική του I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 46-7· του ίδιου, ‘The 
initiation of the magician’, ό.π., σελ. 227. 
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σίας και από το γεγονός ότι ο Θεσσαλός ήταν ένας ξένος. Η συµπεριφορά τους υποκινείται 

από την αποφυγή µιας πιθανής καταδίκης που θα µπορούσε να επιβληθεί από τη µετάδοση 

της µυστικής και ιερής σοφίας σε έναν ξένο ο οποίος δεν ήταν έµπιστος και που θα έπρεπε 

‒ούτως ή άλλως‒ να αποκλειστεί από µια τέτοια γνώση.70  

Την απόρριψη της ερµηνείας της ιερατικής συµπεριφοράς µε τον φόβο για πιθανές 

διώξεις υποστηρίζει ο Ian Moyer, µε τη θέση ότι η αιγυπτιακή µαγεία γινόταν αντιληπτή ως 

θρησκεία από το ιερατείο και άρα δεν ήταν κάτι το απαγορευµένο, καθώς και µε τον ισχυ-

ρισµό ότι ακόµα και αν το ιερατείο φοβόταν τις διώξεις, οι απαγορεύσεις της εξουσίας δεν 

είχαν επίδραση στις λατρευτικές του τελετές. Ο Moyer φαίνεται να κλίνει περισσότερο υ-

πέρ της δεύτερης εκδοχής της θέσης του Ritner. Η ιερατική συµπεριφορά ερµηνεύεται ως 

αντίδραση στην επιθυµία ενός ξένου να εισέλθει στο περιχαρακωµένο κοινωνικό πλέγµα 

του αιγυπτιακού ιερατείου, ενώ η δυσκολία προσέγγισής του από τον Θεσσαλό εκφράζει, 

την ίδια στιγµή, και την επιθυµία για την απόκτηση της δύναµης της αιγυπτιακής λατρεί-

ας.71  

Από την άποψη του Moyer επηρεάζεται και ο Philip A. Harland, προσεγγίζοντας αφη-

γηµατικά το ζήτηµα και υποστηρίζοντας ότι η επίµαχη στάση αντικατοπτρίζει την εικόνα 

της γραµµατείας για ένα αποµονωµένο από όσους δεν ανήκαν στη λατρεία του αιγυπτιακό 

ιερατείο.72 Ο Richard Gordon διαφωνεί µε υποθέσεις όπως οι παραπάνω µε το επιχείρηµα 

ότι ο ήρωας δεν παραλείπει να τονίσει τη φιλία του µε τους Αιγύπτιους ειδικούς της τελε-

τουργίας. Για τον Gordon η άρνηση του ιερατείου οφείλεται στη σπάνια και εξεζητηµένη 

γνώση που αναζητά ο Θεσσαλός.73 Στα παραπάνω δεν θα πρέπει να παραλείψουµε και την 

ερµηνεία του Mark Stoholski, σύµφωνα µε τον οποίο η απροθυµία των ιερέων εκφράζει 

µια ‘µυστικοποίηση’ της σοφίας τους, ώστε να κάνουν τη γνώση τους πιο επιθυµητή.74  

Τη φράση αυτήν, ωστόσο, δεν θα πρέπει να τη λάβουµε αποµονωµένη, αλλά σε συσχε-

τισµό µε την αµέσως επόµενη. Την απροθυµία των ιερέων ακολουθεί η προθυµία ενός µό-

νο ιερέα να βοηθήσει τον Θεσσαλό. Σύµφωνα µε τον Ian Moyer, η φράση καὶ τῶν µὲν 

πλειόνων ἐπαγγελίας ὁµοίας τῇ προπετείᾳ µου <ἐπι>φερόντων κατέγνων µεταφράζεται ως 

περιφρόνησα την πλειονότητα αυτών, διότι έκαναν υποσχέσεις ισότιµες µε τη δική µου απερι-

                                                           
70  R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 219, υποσ. 1021· του ίδιου, 

‘The religious, social, and legal parameters of traditional Egyptian magic’, ό.π., σελ. 58-9· του ίδιου, 
‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 3357. 

71  I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 47-51· του ίδιου, ‘The initiation of the 
magician’, ό.π., σελ. 227-8· του ίδιου, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 255-62. 

72  Ph. A. Harland, ‘The days seemed like years’, ό.π., σελ. 4. 
73  R. Gordon, ‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 76, υποσ. 55. 
74  M. Stoholski, ‘Welcome to heaven’, ό.π., 90. 
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σκεψία.75 Βασισµένος στην παραπάνω (αρκετά προβληµατική) µετάφραση, ο εν λόγω µε-

λετητής υποστηρίζει ότι ο Θεσσαλός µε την άρνησή του να αποδεχτεί τη βιαστική γνώση 

του ιερατείου της ∆ιόσπολης, ύστερα από την εµπειρία της αποτυχίας των συνταγών του 

Νεχεψώ, διαχωρίζει τους Αιγύπτιους ιερείς σε δύο κατηγορίες: στους τσαρλατάνους, που 

ήταν πρόθυµοι να προσφέρουν οποιαδήποτε γνώση στους περίεργους Έλληνες και Ρωµαί-

ους, και στους γνήσιους ιερείς, τους φορείς της αυθεντικής γνώσης. Στους τελευταίους α-

νήκει και ο ιερέας που προθυµοποιήθηκε να πραγµατοποιήσει τη λεκανοµαντεία.76 Εντού-

τοις, η αναζήτηση του Θεσσαλού για το αν πράγµατι διασώζεται στην Αίγυπτο η µαγεία, η 

άρνηση του ιερατείου να την αποκαλύψει και η εκπλήρωση της επιθυµίας του ήρωα από 

έναν ιερέα είναι προτιµότερο να αναγνωσθούν ως επιµέρους στοιχεία της διαδικασίας κα-

τασκευής του τύπου του Αιγύπτιου µάγου. 

Η µελέτη για τη συγγραφική δηµιουργία του τύπου του µάγου προαπαιτεί µια µελέτη 

της κοινωνικής πραγµατικότητας των εκπροσώπων του ιερού της χώρας του Νείλου. Κατά 

τους πρώτους αιώνες της εποχής µας η θρησκευτική πρακτική της ελληνορωµαϊκής Αιγύ-

πτου περιστρέφεται γύρω από τους τοπικούς προφήτες και τους περιπλανώµενους ιερείς. 

Οι τοπικοί προφήτες συνδέονται µε την τοπική κοινότητα και τις παραδοσιακές λατρείες 

της, ενώ οι περιφερειακοί αποδεσµεύονται από αυτήν, µε µια φυγόκεντρο τάση αποµά-

κρυνσης από τους ναούς. Οι τελευταίοι είναι δύσκολα προσβάσιµοι και όσοι επιθυµούν τις 

υπηρεσίες τους θα πρέπει να ταξιδεύσουν για να τους γνωρίσουν ή είναι οι ίδιοι περιπλα-

νώµενοι. Είτε ως περιπλανώµενοι είτε εγκατεστηµένοι σε ένα µέρος της περιφέρειας, η θέ-

ση τους µακριά από την κοινότητα τους καθιστά από τη µια µεριά αντικείµενο υποψίας και 

επικινδυνότητας, ενώ από την άλλη οδηγεί στη θεώρηση ότι είναι πιο ισχυροί από τους το-

πικούς ειδικούς της τελετουργίας. Ωστόσο, οι δύο αυτοί ιερατικοί τύποι συνεργάζονται µε-

ταξύ τους, ενισχύοντας την αυθεντία τους και συνδέοντας την παράδοση µε την καινοτοµία 

του εξωτικού και του ξένου (πρβ. ο πρωτόγονος άγριος � ο ευγενής άγριος). Ο τοπικός φο-

ρέας µε τη συνεργασία του µε τον περιφερειακό συµµετέχει σε ένα ευρύτερο δίκτυο θρη-

σκευτικών τελετουργών, ενώ ο περιφερειακός µε τη συνεργασία αυτήν αποκτάει κύρος από 

την αναγνώριση που δέχεται από τον τοπικό φορέα/ εκπρόσωπο του κέντρου και της κοι-

νότητας.77 

                                                           
75  I. S. Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 253: I despised the majority of them for making 

professions equal to my own rashness. 
76   Ό.π., σελ. 253-4, 266-7. 
77  Για τους δύο αυτούς τύπους του τοπικού και περιφερειακού µάγου βλ. D. Frankfurter, ‘Dynamics of ritual 

expertise in antiquity and beyond’, ό.π., σελ. 159-78, ιδιαίτ. σελ. 161-73. Βλ. επίσης του ίδιου, Religion in 
Roman Egypt, ό.π., σελ. 30, 210-4, 224-33. 
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Η ειδολογική διαφοροποίηση των δύο γενικευµένων φορέων της τελετουργίας συντέ-

λεσε στην κατασκευή εννοιών για µια διττή ποιότητα της µαγικής γνώσης. ‘Χάρηκα ακού-

γοντας το όνοµα του νέου και πρόσταξα να τον οδηγήσουν µέσα πιστεύοντας πως αυτοµά-

τως µου δόθηκε η αρχή της λύσης που ζητούσα’, λέει ο ιερέας της Ίσιδας Καλάσιρις στα 

Αἰθιοπικά,  

γιατί ήµουν βέβαιος ότι, έχοντας ακούσει στο συµπόσιο πως ήµουν Αιγύπτιος και προφή-

της, είχε έλθει για να τον βοηθήσω στον έρωτά του, θύµα του λάθους των πολλών οι ο-

ποίοι πιστεύουν ότι η σοφία των Αιγυπτίων είναι µία και µόνη, ενώ υπάρχουν δύο. Η µία 

είναι λαϊκή και έρπει, που λέει ο λόγος, καταγής, είναι θεράπαινα ειδώλων, κουλουριάζε-

ται σε σώµατα νεκρών, ανακατεύεται µε βότανα και στηρίζεται σε ξόρκια. Σκοπό καλό 

δεν έχει αυτή κανέναν και ούτε κάνει καλό σε όσους τη µεταχειρίζονται· επειδή η ίδια εί-

ναι λανθασµένη, πολύ σπάνια φέρνει κάποιο ευτελές και άθλιο αποτέλεσµα· συνήθως µας 

κάνει να φανταζόµαστε σαν υπαρκτά τα ανύπαρκτα, διαψεύδει τις ελπίδες µας, εφευρί-

σκει πράξεις αθέµιτες και υπηρετεί τις ακόλαστες ηδονές. Η άλλη, γιέ µου, η αληθινή σο-

φία, της οποίας η κίβδηλη έχει καταχραστεί το όνοµα, εκείνη που εµείς οι ιερείς και το 

γένος των προφητών από νέοι ασκούµε, έχει το βλέµµα στραµµένο προς τα άνω, προς τα 

ουράνια, συναναστρέφεται τους θεούς και µετέχει της φύσεως των αθανάτων· την πρό-

γνωση του µέλλοντος την κατορθώνει µελετώντας την κίνηση των άστρων· στέκεται µα-

κριά από τα γήινα και όλες οι ενασχολήσεις της είναι για το καλό και το ωφέλιµο στους 

ανθρώπους.78 

Ανάλογες αντιλήψεις συναντούµε και σε ένα απόσπασµα του Κλαύδιου Αιλιανού (c. 175-

235 µ.Χ.). Κάνοντας λόγο για τον Αιγύπτιο ιερογραµµατέα και µάγο Ιαχίµ, ο Αιλιανός δι-

αφοροποιεί τη θεραπευτική του δεινότητα (ἐν ταῖς ὀδύναις καὶ νόσοις σοφιστὴς ἄκρος) από 

την αρνητική µαγεία, καθώς αυτός εµφανίζεται ως αντίπαλος στις επωδές και στη χρήση 

                                                           
78  Ηλιόδωρος, Αἰθιοπικὰ ἢ τὰ περὶ Θεαγένην καὶ Χαρίκλειαν 3.16.2-4: Ἥσθην ἀπαγγελθέντα µοι τὸν νεανίαν 

καὶ εἰσκαλεῖν ἐκέλευον, ἐνδιδόναι µοι ταὐτόµατον ἀρχὴν τῶν ἐν χερσὶ βουλῶν ἡγησάµενος· ἐτεκµαιρόµην 
γὰρ ὅτι µε παρὰ τὸ συµπόσιον Αἰγύπτιον καὶ προφήτην ἀκηκοὼς ἥκει συνεργὸν πρὸς τὸν ἔρωτα ληψόµενος, 
πάσχων οἶµαι τὸ τῶν πολλῶν πάθος οἳ τὴν Αἰγυπτίων σοφίαν µίαν καὶ τὴν αὐτὴν ἠπάτηνται κακῶς εἰδότες. 
Ἡ µὲν γάρ τις ἐστὶ δηµώδης καὶ ὡς ἄν τις εἴποι χαµαὶ ἐρχοµένη, εἰδώλων θεράπαινα καὶ περὶ σώµατα 
νεκρῶν εἰλουµένη, βοτάναις προστετηκυῖα καὶ ἐπῳδαῖς ἐπανέχουσα, πρὸς οὐδὲν ἀγαθὸν τέλος οὔτε αὐτὴ 
προϊοῦσα οὔτε τοὺς χρωµένους φέρουσα, ἀλλ’ αὐτὴ περὶ αὑτὴν τὰ πολλὰ πταίουσα λυπρὰ δέ τινα καὶ γλίσχρα 
ἔστιν ὅτε κατορθοῦσα, φαντασίας τῶν µὴ ὄντων ὡς ὄντων καὶ ἀποτυχίας τῶν ἐλπιζοµένων, πράξεων 
ἀθεµίτων εὑρέτις καὶ ἡδονῶν ἀκολάστων ὑπηρέτις. Ἡ δὲ ἑτέρα, τέκνον, ἡ ἀληθῶς σοφία, ἧς αὕτη παρωνύ-
µως ἐνοθεύθη, ἣν ἱερεῖς καὶ προφητικὸν γένος ἐκ νέων ἀσκοῦµεν, ἄνω πρὸς τὰ οὐράνια βλέπει, θεῶν συνό-
µιλος καὶ φύσεως κρειττόνων µέτοχος, ἄστρων κίνησιν ἐρευνῶσα καὶ µελλόντων πρόγνωσιν κερδαίνουσα, 
τῶν µὲν γηΐνων τούτων κακῶν ἀποστατοῦσα πάντα δὲ πρὸς τὸ καλὸν καὶ ὅτι ἀνθρώποις ὠφέλιµον 
ἐπιτηδεύουσα. Ακολουθώ τη µετάφραση από την έκδοση του µυθιστορήµατος των Α. Σιδέρη- Γ. 
Γιατροµανωλάκης (Αθήνα, 1997). 
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περιάπτων.79 Η ξένη σοφία µπορεί να εκλαµβάνεται ουσιοκρατικά από τους κατακτητές ως 

µαγεία, η σχέση της, όµως, µε την ιδεολογία της εξουσίας είναι εκείνη που προσδίδει ποιό-

τητα στο περιεχόµενο της γνώσης, κατά αναλογία µε την εξάρτηση της συµβολικής εικό-

νας των ανδρών µάγων της ελληνορωµαϊκής γραµµατείας από την ιδεολογία της εξουσίας, 

όπως περιγράφηκε στις προηγούµενες σελίδες. Και αυτό διότι ο τοπικός φορέας της µαγεί-

ας υποταγµένος στην εξουσία του εκάστοτε Ρωµαίου έπαρχου και κατ’ επέκταση σε αυτήν 

του αυτοκράτορα δεν συνιστούσε άµεσο ή, τουλάχιστον, ευκρινή κίνδυνο αµφισβήτησης 

της καθεστηκυίας τάξης. Αντίθετα, ο περιφερειακός φορέας αποτέλεσε για τη ∆ύση τον 

συµβολικό τύπο του επικίνδυνου και ανατρεπτικού µάγου, διότι ο φυγόκεντρος χαρακτή-

ρας του επέβαλε την πλήρη αποδέσµευση από τις δοµές της όποιας εξουσίας.80 Ακόµη, 

όµως, και αυτή η θετική σοφία του φορέα της αιγυπτιακής µαγείας τοποθετείται, µέσα από 

το πρίσµα της διαπραγµάτευσης της οικουµένης µε το ‘άλλο’, πάνω στον άξονα µιας αµφι-

σηµίας, αυτής του θαυµαστού αλλά ξένου.81 

Οι αντιθετικές αυτές κοινωνικές και νοηµατικές δοµές εντοπίζονται από κοινού στην 

πλοκή του Θεσσαλού και είναι η αντίθεση αυτή η οποία παράγει το νόηµα του κειµένου. 

Το ιερατείο της ∆ιόσπολης µε την άρνησή του να παραχωρήσει τη γνώση του στον Θεσσα-

λό παρουσιάζεται ως κάτοχος της αποκλειστικής και περιχαρακωµένης σοφίας του τοπικού 

φορέα. Κάτι τέτοιο συνάδει µε την ιδανική εικόνα των Αιγύπτιων ιερέων, σύµφωνα µε τον 

Χαιρήµονα: 

                                                           
79  Κλ. Αιλιανός, απόσπ. 105 Hercher = Σούδας, Λεξικόν, λήµµα ‘Ἰαχήν’. 
80  Για τον φυγόκεντρο χαρακτήρα του µάγου βλ. J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 172-

89. Πρβ. του ίδιου, ‘Towards interpreting demonic powers in Hellenistic and Roman antiquity’, ό.π., σελ. 
425-39· του ίδιου, ‘Good news is no news’, ό.π., σελ. 190-207· του ίδιου, ‘Trading places’, ό.π., σελ. 20-
7. Η G. Pinch (Magic in Ancient Egypt, ό.π., σελ. 58) επισηµαίνει ότι στην ελληνορωµαϊκή εποχή παρα-
τηρείται µια διαφοροποίηση ανάµεσα στους ιερείς/ µάγους των ναών, που έχαιραν τον σεβασµό, και 
στους επαγγελµατίες κοσµικούς µάγους, που τελούσαν τις πρακτικές έναντι αµοιβής, ήταν ανεξάρτητοι 
από τους ναούς και ενέπνεαν τον φόβο. Μια τέτοια διάκριση, ωστόσο, είναι απόλυτη, όπως απόλυτη είναι 
και η θέση του D. Frankfurter (Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 30, 228· πρβ. του ίδιου, ‘Voices, 
books, and dreams’, ό.π., σελ. 250), σύµφωνα µε τον οποίο στην ελληνορωµαϊκή Αίγυπτο οι περιφερεια-
κοί µάγοι ήταν ιερείς που ανταποκρίνονταν στις νέες ανάγκες της εποχής. Στους νέους χρόνους συνα-
ντούµε περιφερειακούς ιερείς που εµφανίζονται ως µάγοι, την ίδια στιγµή, όµως, δεν µπορούµε να απο-
κλείσουµε και την ύπαρξη µάγων που είναι κοσµικά άτοµα ανεξάρτητα από το ιερατείο. Βλ. και σελ. 239. 
Πρβ. τη θέση του R. K. Ritner (The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 222· του 
ίδιου, ‘The religious, social, and legal parameters of traditional Egyptian magic’, ό.π., σελ. 52· του ίδιου, 
‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 3354) για την απουσία περιπλανώµενων 
ιερέων στους φαραωνικούς χρόνους. Είναι, όµως, γεγονός ότι µεµονωµένοι ιερείς/ µάγοι που λειτουργού-
σαν ως άτοµα και έξω από τα στενά πλαίσια των επίσηµων λατρειών των ναών συναντώνται ήδη από τη 
φαραωνική εποχή, καθώς αυτοί περνούσαν µέρος µόνο του χρόνου τους στον ναό και δεν ήταν αποκλει-
στικά συνδεδεµένοι µε αυτόν. Βλ. σχετικά R. Gordon, ‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 68, υποσ. 12. 

81  Βλ. σελ. 28-32. 
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και ζούσαν µια ήρεµη ζωή, καθώς η επαφή µε τους άλλους ανθρώπους γινόταν µόνο στις 

πανηγύρεις και στις εορτές, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο οι ναοί ήταν σχεδόν άβατοι για τους 

άλλους […] αλλά τον υπόλοιπο χρόνο συνδιαλέγονταν πιο εύκολα µε τους όµοιούς τους, 

αλλά δεν σχετίζονταν µε κανέναν από αυτούς που βρίσκονταν έξω από τη θρησκεία 

τους.82 

Ο ιερέας του Θεσσαλού αποτελεί µέλος του τοπικού ιερατείου της ∆ιόσπολης και θεωρεί-

ται, µαζί µε τους υπόλοιπους ιερείς, ένας εκπρόσωπος του τοπικού φορέα της λατρείας. Η 

απόφασή του να βοηθήσει τον Θεσσαλό αντιτίθεται στον ιδανικό ρόλο του ιερατείου και 

τον µετατρέπει σε φορέα µιας παράνοµης και αρνητικής µαγείας, σε έναν περιπλανώµενο 

µάγο, κατά τα αφηγηµατικά στερεότυπα των ελληνορωµαϊκών διηγήσεων. Η αποδέσµευση 

του µάγου από το ιερατείο δηλώνεται από την ίδια την αφήγηση: 

Τον παρακάλεσα, λοιπόν, να περπατήσει µαζί µου στους πιο έρηµους τόπους της πόλης, 

χωρίς να αποκαλύψω τίποτε από ό,τι επιθυµούσα. Αφού αποµακρυνθήκαµε τότε σε κά-

ποιο άλσος, που περιβαλλόταν από πολλή ησυχία […].83  

Ο Θεσσαλός και ο αρχιερέας καταφεύγουν σε ένα αποµονωµένο και ήσυχο άλσος, όπου 

εκεί ο ήρωας εκφράζει στον ιερέα την επιθυµία του για αποκάλυψη.84 Με τον τρόπο αυτόν, 

ο ιερέας αποµακρύνεται από το θρησκευτικό κέντρο της ∆ιόσπολης και µετατρέπεται σε 

έναν περιφερειακό φορέα, έναν ισχυρό µάγο, εκπληρώνοντας την επιθυµία του Θεσσαλού. 

Μια τέτοια διαφοροποίηση ανάµεσα στο αιγυπτιακό ιερατείο και τον Αιγύπτιο µάγο απο-

καλύπτει το διήγηµα του Ψευδο-Κλήµεντα: 

                                                           
82  Πορφύριος, Περὶ ἀποχῆς ἐµψύχων 4.6 = Χαιρήµονας, απόσπ. 10 Horst: ἠρεµαίοις δὲ εἶναι, ἅτε τῆς 

ἐπιµιξίας κατὰ τὰς πανηγύρεις καὶ τὰς ἑορτὰς συντελουµένης µόνον, τὸ δὲ λοιπὸν σχεδὸν ἀβάτων ὄντων τοῖς 
ἄλλοις τῶν ἱερῶν […] τὸν δὲ ἄλλον χρόνον ἁπλούστερον µὲν τοῖς ὁµοίοις ἐπεµίγνυντο, τῶν δ’ ἐξωτικῶν τῆς 
θρησκείας οὐδενὶ συνεβίουν. 

83  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 15-6, CCAG 8.3.136.10-3 = H.-V. Friedrich, ό.π., 
σελ. 51.2-5: παρεκάλεσα οὖν αὐτὸν ἐν τοῖς ἐρηµοτάτοις τόποις τῆς πόλεως σὺν ἐµοὶ περιπατῆσαι µηδὲν ὧν 
ἔχρῃζον ἐκφήνας. ἀπελθόντων οὖν ἡµῶν εἴς τι ἄλσος ἡσυχίᾳ βαθυτάτῃ περιεχόµενον. Πρβ. τον λόγο του 
Σωκράτη (Πλάτωνας, Φαῖδρος 230b, 238c-d) για τα ιερά άλση. 

84  Το άλσος του Θεσσαλού συνδέει µε τα άλση των µαντικών ιερών, όπως αυτό του Τροφώνιου στη Λιβα-
δειά, ο P. Bonnechere στο ‘The place of the sacred grove (alsos) in the mantic rituals of Greece: The 
example of the alsos of Trophonios at Lebadeia (Boeotia)’ στο M. Conan (επιµ.), Sacred Gardens and 
Landscapes: Ritual and Agency (Dumbarton Oaks Colloquium on the History of Landscape Architecture 
26) (Washington DC, 2007), σελ. 17-41, ιδιαίτ. σελ. 39, και επίσης στη µονογραφία του, Trophonios de 
Lébadée: Cultes et mythes d’une cité béotienne au miroir de la mentalité antique (RGRW 150) (Leiden- 
Boston, 2003), σελ. 221-31, ιδιαίτ. σελ. 225, υποσ. 14. Ο I. S. Moyer (Egypt and the Limits of Hellenism, 
ό.π., σελ. 254, και επίσης του ίδιου, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 52· του ίδιου, 
‘The initiation of the magician’, ό.π., σελ. 228) το εκλαµβάνει ως στοιχείο µυστικότητας κάτω από το 
πρίσµα της σχέσης του ιερέα µε το υπόλοιπο ιερατείο και των διηγηµατικών καινοτοµιών του συγγραφέα 
της επιστολής. Βλ. και σελ. 237-8. 
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Θα πάω στην Αίγυπτο και θα γίνω φίλος µε τους ιεροφάντες και τους προφήτες των αδύ-

των και αφού αναζητήσω και βρω µάγο, θα τον πείσω µε πολλά χρήµατα να πραγµατο-

ποιήσει την επαναφορά µιας ψυχής, που ονοµάζεται νεκροµαντεία, σαν να ήθελα να ρω-

τήσω για κάποιο πράγµα, η ερώτηση, όµως, θα ήταν να µάθω αν είναι αθάνατη η ψυχή.85 

Το αιγυπτιακό ιερατείο αποστασιοποιείται αφηγηµατικά από τον Αιγύπτιο µάγο, ο οποίος 

είναι ο µόνος που µπορεί να ανταποκριθεί στις µεταφυσικές ανησυχίες του Κλήµεντα. Η 

αποστασιοποίηση αυτή ενισχύεται µε το µέσο της εξαπάτησης. Όπως ο Θεσσαλός φέρει 

κρυφά από τον ιερέα µέσα στον οίκο της αποκάλυψης χαρτί και µελάνι για να καταγράψει 

την αποκάλυψη του Ασκληπιού, έτσι και ο Κλήµης σχεδιάζει να πείσει τον µάγο να τελέσει 

µαντεία για να συµβουλευτεί τους νεκρούς για κάποιο ζήτηµα, αποκρύπτοντας τον πραγ-

µατικό σκοπό του: να µάθει για την αθανασία της ψυχής. Η εξαπάτηση των µάγων δεν 

προβάλλει παρά τις προκαταλήψεις της ελληνορωµαϊκής κοινωνίας για τους φορείς και 

τους λειτουργούς της απαγορευµένης γνώσης και αποτελεί ένα από τα µέσα της αφηγηµα-

τικής µεταµόρφωσης των ιερέων σε µάγους. 

Τη µετατόπιση του άξονα από τον ιερέα στον µάγο θα µπορούσε να ενισχύσει και το 

σχήµα απόκτησης της γνώσης έναντι αδράς αµοιβής. Είδαµε στο δεύτερο κεφάλαιο, ανα-

φορικά µε τις σπουδές του Θεσσαλού, ότι ο συγγραφέας βάζει τον ήρωά του να αναφέρει 

ότι κατέφθασε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου µε αρκετό χρήµα (µετὰ συχνοῦ ἀργυρίου).86 

Η φράση αυτή µπορεί να κατανοηθεί εξίσου κάτω από το πρίσµα των οικονοµικών απαι-

τήσεων των σχολών της Αλεξάνδρειας όσο και κάτω από το πρίσµα των οικονοµικών α-

παιτήσεων των ιερέων, απαραίτητων για την προσφορά των υπηρεσιών τους στους ξένους 

πελάτες. Τη διττή αυτήν ανάγνωση µας επιτρέπει η απουσία αναφορών για τον αποδέκτη 

των χρηµάτων.87 Η δεύτερη ανάγνωση της φράσης ανταποκρίνεται πλήρως στην κοινωνική 

                                                           
85  Ψευδο-Κλήµης, Τῶν Πέτρου ἐπιδηµιῶν κηρυγµάτων ἐπιτοµὴ 1.5 (PG 2, 60 C-D): Εἰς Αἴγυπτον 

πορεύσοµαι, καὶ τοῖς τῶν ἀδύτων ἱεροφάνταις τε καὶ προφήταις φιλιωθήσοµαι, καὶ µάγον ζητήσας καὶ 
εὑρὼν χρήµασι πολλοῖς πείσω, ὅπως ψυχῆς ἀναποµπὴν, τὴν λεγοµένην νεκροµαντείαν ποιήσῃ, ἐµοῦ ὡς περὶ 
πράγµατός τινος πυνθανοµένου· ἡ δὲ πεῦσις ἔσται περὶ τοῦ µαθεῖν εἰ ἀθάνατος ἡ ψυχή. Το απόσπασµα αυτό 
στη λατινική µετάφραση του Ψευδο-Κλήµεντα (Recognitiones 1.5 [PG 1, 1209 A-B]) έχει ως εξής: Ae-
gyptum petam, atque ibi hierophantis vel prophetis qui adytis praesunt, amicus efficiar, et pecunia ab eis 
invitatum magum precabor, ut educat mihi animam de infernis, per eam quam necromantiam vocant, 
tanquam de aliquo negotio consulere cupienti. Mihi vero haec erit consultatio: si immortalis est anima.  

86  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 4, CCAG 8.3.135.7-8 = H.-V. Friedrich, ό.π., 
σελ. 45.12-3. Βλ. σελ. 107-8. 

87  Βλ. σχετικά I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 53-4: Thessalos’s voice con-
trols the narrative and thus the representation of the exchange, so the advantages an Egyptian priest 
might gain through this process are difficult to ascertain. Nevertheless, the social and economic position 
of the Egyptian priesthood in the Roman period may indicate a plausible motivation for the priest’s ac-
tions. No cash is mentioned in the course of negotiations between Thessalos and the priest, but it should 
not be ruled out […]. Thessalos, moreover, traveled to Alexandria with a “large amount of money” […] 
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πραγµατικότητα των ύστερων χρόνων για τα οφέλη των ιερέων από τις µυήσεις που τελού-

σαν.88 Από τις υπηρεσίες του ιερατείου δεν θα µπορούσαν να απουσιάζουν και οι µαγικές 

τελετουργίες σε όσους πελάτες αναζητούσαν ανάλογες εµπειρίες.89 Ο προφήτης Ζάτχλας 

και ο Πέρσης ιερέας Μιθροβαρζάνης τελούν τις νεκροµαντικές τους πρακτικές ύστερα από 

πληρωµή, ενώ ο Ψευδο-Κλήµης σχεδιάζει να επισκεφθεί την Αίγυπτο για να µυηθεί στη 

νεκροµαντεία µε µια οικονοµική ανταπόδοση.90 Στον Μεγάλο Μαγικό Πάπυρο των Παρι-

σίων ο Παγκράτης, ο προφήτης της Ηλιούπολης, αποκαλύπτοντας στον αυτοκράτορα Α-

δριανό τη δύναµη της µαγείας, προκάλεσε τόσο θαυµασµό, ώστε ο αυτοκράτορας διπλασί-

ασε τον µισθό του.91  

Σε έργα µε φιλοσοφικό προσανατολισµό η οικονοµική ανταλλαγή χρησιµοποιείται ως 

µια δοµή που προσδίδει στη γνώση-εµπόρευµα ένα αρνητικό νόηµα, δεδοµένου ότι η τε-

λευταία αντιπαραβάλλεται στην αληθινή σοφία που γίνεται προσιτή ανιδιοτελώς. Στον 

∆ιάλογον πρὸς Τρύφωνα ο Ιουστίνος εγκαταλείπει τη µαθητεία δίπλα σε έναν περιπατητικό 

φιλόσοφο, επειδή ο τελευταίος ζήτησε αµοιβή.92 Από τη βιογραφία του Απολλώνιου µα-

θαίνουµε ότι Χαλδαίοι και Αιγύπτιοι ζητούσαν από τις πόλεις του Ελλήσποντου έναν µε-

γάλο αριθµό χρηµάτων για να τελέσουν αποτροπαϊκές θυσίες, ώστε να σταµατήσουν τους 
                                                                                                                                                                                 

intending to get a good education, and yet no mention is made of the payments his lecturers undoubtedly 
would have demanded. It is possible that mention of payment for the priest’s ritual services is simply omit-
ted. Βλ. επίσης D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 181. Πρβ. την ιστορία του Πλούταρ-
χου (Περὶ τῶν ἐκλελοιπότων χρηστηρίων 410 A, 421 A) για τον Κλεόµβροτο, ο οποίος ξεκίνησε τις εσω-
τερικές του αναζητήσεις µε αρκετό χρήµα (οὐσίαν δ’ ἔχων ἱκανήν), λαµβάνοντας τις πληροφορίες που ή-
θελε ύστερα από χρηµατισµό.  

88  Στην αρχαιότητα διαδεδοµένη ήταν η πεποίθηση ότι υπήρχαν αυθεντικά αιγυπτιακά µυστήρια, στα οποία 
όποιος επιθυµούσε µπορούσε να µυηθεί έναντι αµοιβής. Στο διήγηµα του Απουλήιου (Metamorphoses 
11.22, 28 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros, ό.π., σελ. 96-7, 104-7, 281, 334-5) η Ίσιδα εµφανίζεται 
στον ύπνο του Λούκιου και ορίζει τα έξοδα που χρειάζονταν για την τελετή της µύησής του στα µυστήριά 
της, ενώ ο Λούκιος επιθυµούσε διακαώς να µυηθεί και στα µυστήρια του Όσιρι στη Ρώµη, αλλά συνεχώς 
ανέβαλε την τελετή, εξαιτίας της φτώχειας του. Βλ. επίσης A. D. Nock, Conversion, ό.π., σελ. 56-7, 97-8, 
150· J. J. Winkler, Auctor and Actor, ό.π., σελ. 219-23· W. Burkert, Μυστηριακές Λατρείες της Αρχαιότη-
τας, ό.π., σελ. 59. 

89  Βλ. σχετικά F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 126· R. Gordon, ‘Imagining 
Greek and Roman magic’, ό.π., σελ. 212-4· M. W. Dickie, Magic and Magicians in the Greco-Roman 
World, ό.π., σελ. 239-40· J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 243, 253. Βλ. και την αντί-
στοιχη ερµηνεία που δίνει η θεωρία stereotype appropriation του D. Frankfurter, Religion in Roman 
Egypt, ό.π., σελ. 232-3. 

90  Απουλήιος, Metamorphoses 2.28: Zatchlas adest Aegyptius, propheta primarius, qui mecum iamdudum 
grandi praemio pepigit reducere paulisper ab inferis spiritum corpusque istud postliminio mortis 
animare· Λουκιανός, Μένιππος ἢ νεκυοµαντεία 6: ἐφ’ ὅτῳ βούλοιτο µισθῷ, καθηγήσασθαί µοι τῆς ὁδοῦ· 
Ψευδο-Κλήµης, Τῶν Πέτρου ἐπιδηµιῶν κηρυγµάτων ἐπιτοµὴ 1.5 (PG 2, 60 C): καὶ µάγον ζητήσας καὶ 
εὑρὼν χρήµασι πολλοῖς πείσω. Το σχετικό απόσπασµα από την αντίστοιχη λατινική µετάφραση (Recogni-
tiones 1.5 [PG 1, 1209 B]) έχει ως εξής: et pecunia ab eis invitatum magum precabor. 

91  PGM 4.2447-55: Παχράτης, ὁ προφήτης Ἡλιουπόλεως, Ἁδριανῷ βασιλεῖ ἐπιδεικνύµενος τὴν δύναµιν τῆς 
θείας αὑτοῦ µαγείας […] καὶ θαυµάσας τὸν προφήτην διπλᾶ ὀψώνια αὐτῷ ἐκέλευσεν δίδοσθαι. 

92  Ιουστίνος, ∆ιάλογος πρὸς Τρύφωνα 2.3 (PG 6, 477 A): ἐπ’ ἄλλον δὲ ἧκα, Περιπατητικὸν καλούµενον, 
δριµὺν, ὡς ᾤετο. Καί µου ἀνασχόµενος οὗτος τὰς πρώτας ἡµέρας, ἠξίου µε ἔπειτα µισθὸν ὁρίσαι, ὡς µὴ 
ἀνωφελὴς ἡ συνουσία γίγνοιτο ἡµῖν. Καὶ αὐτὸν ἐγὼ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν κατέλιπον, µηδὲ φιλόσοφον 
οἰηθεὶς ὅλως. 
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συνεχείς σεισµούς που έπλητταν την περιοχή. Αντίθετα, ο Απολλώνιος κατάφερε να θέσει 

σε τέρµα τους σεισµούς µε το µικρότερο δυνατόν οικονοµικό κόστος, αποδεικνύοντας την 

ανωτερότητα του ήθους του σε σχέση µε αυτό των Χαλδαίων και Αιγύπτιων πάνω στην 

κλίµακα των αξιών µιας οικονοµικής ανταλλαγής.93 Μια αρνητική θεώρηση για τη γνώση 

ως εµπόρευµα διαφαίνεται στη ‘Λειτουργία του Μίθρα’, όπου ο µάγος απευθύνεται στην 

Πρόνοια και την Ψυχή να είναι γενναιόδωρες µε την απόφασή του να καταγράψει τα µυ-

στήρια, καθώς δεν αποσκοπεί στην απόκτηση κέρδους, αλλά στην καθοδήγηση.94 Με ανά-

λογη διάθεση και ο Ωριγένης (c. 185-254 µ.Χ.), αντλώντας από τον εθνικό φιλόσοφο Κέλ-

σο, µας πληροφορεί ότι η αιγυπτιακή µαγεία µπορούσε να αποκτηθεί ακόµα και µε λίγους 

οβολούς.95  

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, θα µπορούσαµε να διατυπώσουµε τη θέση ότι η αρνητική 

θεώρηση των µάγων ως περιπλανώµενων τελετουργών διαµορφώνει την κατασκευή του 

ρόλου του ιερέα της επιστολής του Θεσσαλού: µάγοι σαν και αυτόν είναι ανεξάρτητοι από 

ένα θρησκευτικό κέντρο, θεωρούνται παράνοµοι και επικίνδυνοι για την καθεστηκυία τάξη 

και την ιδεολογία της εξουσίας, ενώ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι αµοιβής. Είναι, 

όµως, η µαγεία του ιερέα, δηλαδή η τελετουργία της λεκανοµαντείας, και όχι αυτή του ιε-

ρατείου εκείνη που στο τέλος της ιστορίας θα ικανοποιήσει τον Θεσσαλό και θα του απο-

καλύψει τα µυστικά της αστρολογικής φαρµακοποιίας. Για τον συγγραφέα η µαγεία του ιε-

ρέα είναι η υβριδική αναπαράσταση µιας ξένης, παράνοµης αλλά και θαυµαστής και απο-

τελεσµατικής γνώσης. Η µετα-γλώσσα του δηµιουργού της επιστολής εκφράζει µια επανα-

διαπραγµάτευση της αντίθεσης που θέλει τη θετική σοφία του τοπικού φορέα να αντιτάσ-

σεται στην αρνητική και κατώτερη του περιφερειακού, µια αντίθεση που γεφυρώνεται, επι-

πλέον, και από τη θέση του ιερέα/ µάγου της αφήγησης πάνω στα όρια του επιτρεπτού (ως 

                                                           
93  Φιλόστρατος, Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον 6.41: Σεισµῶν δὲ κατασχόντων ποτὲ τὰς ἐν τῷ ἀριστερῷ 

Ἑλλησπόντῳ πόλεις, Αἰγύπτιοι µὲν καὶ Χαλδαῖοι περὶ αὐτὰς ἠγείροντο ὑπὲρ ξυλλογῆς χρηµάτων, ὡς δεκατα-
λάντους θυσίας Γῇ καὶ Ποσειδῶνι θύσοντες, ξυνέφερον δ’ αἱ πόλεις τὰ µὲν ἀπὸ τοῦ κοινοῦ, τὰ δὲ ἀπὸ τῶν 
οἴκων ὑποκείµενοι τῷ φόβῳ, οἱ δέ, εἰ µὴ ἐπὶ τραπεζῶν ἐκτεθείη τὸ ἀργύριον, οὐκ ἂν ἔφασαν ὑπὲρ αὐτῶν 
θῦσαι· δοκεῖ δὴ τῷ ἀνδρὶ µὴ περιιδεῖν τοὺς Ἑλλησποντίους, καὶ παρελθὼν ἐς τὰς πόλεις τοὺς µὲν ἀπήλασεν 
ὡς θησαυρὸν πεποιηµένους τὰ ἑτέρων κακά, τὰς δὲ αἰτίας τῶν µηνιµάτων ξυλλαβὼν καὶ ὡς ἑκάστῃ πρό-
σφορον θύσας ἀπεύξατο τὴν προσβολὴν δαπάνῃ σµικρᾷ, καὶ ἡ γῆ ἔστη. Βλ. σχετικά G. Anderson, Sage, 
Saint and Sophist, ό.π., σελ. 136. Η διάκριση ανάµεσα στην αιγυπτιακή µαγεία και τη φιλοσοφία φαίνεται 
και σε άλλο απόσπασµα από το έργο του Φιλόστρατου, Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον 1.2.1. Ο Φιλόστρα-
τος, υπερασπίζοντας την ανωτερότητα της φιλοσοφίας έναντι της µαγείας, αναφέρει ότι ο Πλάτωνας µπο-
ρεί να διδάχθηκε τη σοφία των προφητών και των ιερέων της Αιγύπτου, ωστόσο δεν θεωρήθηκε ποτέ µά-
γος, διότι ανάµειξε τη γνώση τους µε τη δική του φιλοσοφία, όπως ένας ζωγράφος προσθέτει χρώµα σε 
ένα σχέδιο (καθάπερ ζωγράφος ἐσκιαγραφηµένοις ἐπιβαλὼν χρώµατα). 

94  PGM 4.475-6:Ἵλαθί µοι, Πρόνοια καὶ Ψυχή, τάδε γράφοντι τὰ <ἄ>πρατα, παραδοτὰ µυστήρια. 
95  Ωριγένης, Κατὰ Κέλσου 1.68 (PG 11, 788 A): τὰ ἔργα τῶν γοήτων, ὡς ὑπισχνουµένων θαυµασιώτερα, καὶ 

πρὸς τὰ ὑπὸ τῶν µαθόντων ἀπὸ Αἰγυπτίων ἐπιτελούµενα, ἐν µέσαις ἀγοραῖς ὀλίγων ὀβολῶν ἀποδοµένων τὰ 
σεµνὰ µαθήµατα. 
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µέλος του τοπικού ιερατείου) και του παράνοµου (ως περιφερειακός φορέας). ∆ηµιουργεί-

ται, έτσι, µια αφηγηµατική (ιδεατή) πραγµατικότητα που εµφανίζει την αµφίσηµη µαγεία 

να βρίσκεται στη διάθεση του ιερατείου και να µεταδίδεται σε έναν ξένο. Πίσω από την 

ουτοπία αυτή δεν µπορούµε παρά να διακρίνουµε την υπεράσπιση της µαγείας του ιερατεί-

ου µέσα από το πρίσµα µιας αντίδρασης απέναντι στην αντίληψη της κοινωνίας που θεωρεί 

ευτελή τη µαγική του γνώση.96  

Η συνδιαλλαγή των προσώπων του δράµατος µε τη µαγική γνώση νοµιµοποιείται επι-

µέρους µε την επιλογή του συγγραφέα της αφήγησης να προσδώσει στον ιερέα το αξίωµα 

του ἀρχιερέως (mr-šn.w), του ανώτερου εκπροσώπου των ναών, µε σηµαντικό κοινωνικό 

κύρος.97 Το ήθος και η µεγάλη ηλικία του αρχιερέα επιτείνουν την αξιοπιστία του. Σε πολ-

λές ιστορίες οι ιερείς που αποκαλύπτουν τη γνώση τους στους φιλόδοξους νέους φέρουν τα 

χαρακτηριστικά αυτά ως διακριτικά εγκυρότητας. Στον ∆ιάλογον πρὸς Τρύφωνα ο γέρο-

ντας που διδάσκει τον Χριστιανισµό στον Ιουστίνο έχει πρᾶον καὶ σεµνὸν ἦθος, ενώ ο ιε-

ρέας που δείχνει στον Νανεφερκαπτά την τοποθεσία του µαγικού βιβλίου του Θωθ, ο µορ-

φωµένος άνδρας που συναντάει ο Αρποκρατίωνας στη Συρία, ο Μιθροβαρζάνης του Λου-

κιανού και ο Μίθρας που µυεί τον Λούκιο στη λατρεία της Ίσιδας, όλοι τους έχουν τη µορ-

φή του σεβάσµιου γέροντα ιερέα.98 

Ο ιδιαίτερος ρόλος και η αξία του ιερέα µεταφράζονται αφηγηµατικά στη ‘φιλία’ ανά-

µεσα σε αυτόν και τον Θεσσαλό, στις δραµατικές παρακλήσεις του ήρωα για µια λύτρωση 

από την απελπισία του και στη µεγάλη ανυποµονησία για τη µύηση που θα ακολουθήσει. 

Όπως ο Θεσσαλός αναπτύσσει µια σχέση φιλίας µε τον ιερέα, έτσι και ο Ψευδο-Κλήµης ε-

πιθυµεί να γίνει φίλος µε τους αρχιερείς για να µυηθεί στη νεκροµαντεία, ενώ ο Ευκράτης 

                                                           
96  Πρβ. τη θέση του R. Gordon, ‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 81, 88. 
97  Οι αρχιερείς ήταν υπεύθυνοι για την όλη λειτουργία και τη διοίκηση του ναού. Για τα καθήκοντά τους εί-

χαν τη βοήθεια ή την επίβλεψη ενός επιστάτη, ο οποίος διοριζόταν από τον βασιλιά. Για το ιερατικό αξί-
ωµα των αρχιερέων βλ. Απουλήιος, Metamorphoses 11.16, 17, 20, 21, 22 = J. G. Griffiths, Apuleius of 
Madauros, ό.π., σελ. 88-9, 90-1, 92-3, 94-5, 96-7, 260-1, 277-8· PGM 12.265, και τα επιγραφικά δεδοµέ-
να: ∆ιάταγµα Κανώπου, OGIS 56.3· Στήλη Ροζέττας, OGIS 90.6· IG XIV 1103 = RICIS 501/ 0205 (c. 200 
µ.Χ.)· CIL VIII 25842 = RICIS 703/ 0301 (244-247 µ.Χ.). Στην πρώτη δηµώδη ιστορία του Σετνέ ο οµώ-
νυµος ήρωας χαρακτηρίζεται ως αρχιερέας του θεού Πτα. Βλ. M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, 
ό.π., τόµ. 3,  σελ. 127. Βλ. και τις δηµώδεις επιγραφές των αυτοκρατορικών χρόνων από ναούς της περιο-
χής της ∆ωδεκασχοίνου, στην Άνω Αίγυπτο, όπου εντοπίζεται η λέξη mr-šn: IDemPhilae 27.1, 223, 
412.1· IDemDakka 30.5, 6, 7, 8, 9, 11· IDemDendūr 1.2, 16. Στο IDemPhilae 417.7 συναντούµε την ελ-
ληνική λέξη ἀρχιερεὺς γραµµένη στη δηµώδη γραφή (˒rghrwe). Βλ. και το όστρακο του ιερέα Χορ στο J. 
D. Ray, The Archive of Ḥor, ό.π., αρ. 22.7. Για το αξίωµα αυτό βλ. F. Cumont, L’Égypte des astrologues, 
ό.π., σελ. 116-8· S. Sauneron, The Priests of Ancient Egypt, ό.π., σελ. 61-2· J. A. S. Evans, ‘A social and 
economic history of an Egyptian temple in the Greco-Roman period’, ό.π., 185-6· J. Dieleman, Priests, 
Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 206-7. 

98  Ιουστίνος, ∆ιάλογος πρὸς Τρύφωνα 3.1 (PG 6, 480 A)· M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, ό.π., 
τόµ. 3, σελ. 128· Κυρανίδες, πρόλογος 40-1, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 16· Λουκιανός, Μένιππος ἢ νε-
κυοµαντεία 6· Απουλήιος, Metamorphoses 11.22 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros, ό.π., σελ. 96-7. 
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γίνεται σταδιακά φίλος και σύντροφος µε τον Παγκράτη, ώστε ο τελευταίος να του αποκα-

λύψει τα µυστικά της µαγείας του.99 Στο έργο του Λουκιανού Ὄνειρος ἢ ἀλεκτρυὼν ο Πυ-

θαγόρας ταξιδεύει στην Αίγυπτο, καλλιεργεί τη σχέση του µε τους ιερείς και µαθαίνει τη 

σοφία τους.100 Ο Θεαγένης γίνεται φίλος µε τον ιερέα Καλάσιρι, όπως και ο Απίωνας µε 

έναν Αιγύπτιο µάγο, αποκτώντας τη µαγική ερωτική επωδή.101 Η ‘φιλία’, η οποία κάθε 

άλλο παρά ειλικρινής δεν ήταν, είναι απαραίτητη για την επίτευξη της εµπιστοσύνης των 

ιερέων και την αποκάλυψη της ιερατικής γνώσης. Υποκινείται από την αιγυπτοµανία της 

εποχής και τη θεώρηση των ιερέων της Αιγύπτου ως των θεµατοφυλάκων της υπερβατικής 

σοφίας, των οποίων η αυθεντία απαιτεί την υποταγή για την αποκάλυψη των µυστηρίων. 

Η προπέτεια του Θεσσαλού δηλώνει τη µεγάλη του επιθυµία για µύηση και την ανάγκη 

για έναν διαµεσολαβητή. Ο Θεσσαλός γράφει:  

Ξαφνικά, πέφτοντας κάτω µε το πρόσωπο και κλαίγοντας, είχα προσκολληθεί στα πόδια 

του αρχιερέα. Καθώς αυτός εξεπλάγη από το απροσδόκητο της θέας, µε ρώτησε για ποιον 

λόγο το έκανα αυτό και του απάντησα ότι έχει εξουσία στην ψυχή µου, καθώς είναι απα-

ραίτητο για µένα να µιλήσω µε έναν θεό, διαφορετικά, αν δεν πραγµατοποιούταν αυτή η 

επιθυµία, ήµουν έτοιµος να αυτοκτονήσω. Αφού µε σήκωσε από κάτω και µε παρηγόρησε 

µε τα πιο ευχάριστα λόγια, µε ευχαρίστηση µου υποσχέθηκε ότι θα κάνει αυτά τα πράγ-

µατα. 102 

                                                           
99  Ψευδο-Κλήµης, Τῶν Πέτρου ἐπιδηµιῶν κηρυγµάτων ἐπιτοµὴ 1.5 (PG 2, 60 C): τῶν ἀδύτων ἱεροφάνταις τε 

καὶ προφήταις φιλιωθήσοµαι· πρβ. Recognitiones 1.5 (PG 1, 1209 B): hierophantis vel prophetis qui adytis 
praesunt, amicus efficiar· Λουκιανός, Φιλοψευδὴς ἢ ἀπιστῶν 34: Αὐτόν, ἦ δ’ ὅς, ἐκεῖνον τὸν Παγκράτην 
[…] ἔγνων ἱερόν τινα ἄνθρωπον ὄντα, καὶ κατὰ µικρὸν φιλοφρονούµενος ἔλαθον ἑταῖρος αὐτῷ καὶ συνήθης 
γενόµενος, ὥστε πάντων ἐκοινώνει µοι τῶν ἀπορρήτων.  

100  Λουκιανός, Ὄνειρος ἢ ἀλεκτρυὼν 18: ἀπεδήµησα δὲ καὶ εἰς Αἴγυπτον, ὡς συγγενοίµην τοῖς προφήταις ἐπὶ 
σοφίᾳ. 

101  Ηλιόδωρος, Αἰθιοπικὰ ἢ τὰ περὶ Θεαγένην καὶ Χαρίκλειαν 3.11.3: Ὁ δὴ Θεαγένης ὡς τὸν Αἰγύπτιον καὶ τὸν 
προφήτην ἤκουσεν, ἡδονῆς τε ἀθρόον ἐνεπλήσθη καὶ ὥσπερ οἱ θησαυρῷ τινι προστυχόντες ὀρθώσας ἑαυτὸν 
ὕδωρ τε αἰτήσας καὶ πιὼν ‘ὦ σοφώτατε’ εἶπεν ‘ἀλλὰ σύ γε ταύτην δέχου τὴν φιλοτησίαν ἣν ἀπὸ τῶν ἡδίστων 
σοι προέπιον, καὶ φιλίαν ἡµῖν ἥδε ἡ τράπεζα σπενδέσθω’ · Ψευδο-Κλήµης, Τῶν Πέτρου ἐπιδηµιῶν κηρυγµά-
των ἐπιτοµὴ 5.3 (PG 2, 176 B): καὶ ὅµως, περιτυχών τινι Αἰγυπτίῳ, πάνυ τὰ µάγων ἀκριβοῦντι, καὶ 
φιλωθεὶς ἐκφαίνω µου τὸν ἔρωτα, καὶ οὐ µόνον ἑαυτόν µοι παρεῖχε πρὸς πᾶν ὃ ἐβουλόµην, ἀλλὰ δαψιλέστε-
ρον πρός µε φιλοτιµούµενος καὶ τὴν ἐπαοιδὴν, δι’ ἧς ἔτυχον, διδάσκειν οὐκ ἐφθόνησεν. 

102  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 16-8, CCAG 8.3.136.13-9 = H.-V. Friedrich, ό.π., 
σελ. 51.5-13: αἰφνίδιος περιπεσὼν ἐπὶ στόµα καὶ κλαίων τῶν ποδῶν εἰχόµην τοῦ ἀρχιερέως. ἐκπλαγέντος δὲ 
αὐτοῦ διὰ τὸ ἀπροσδόκητον τῆς θέας καὶ πυνθανοµένου, τίνος ἕνεκε τοῦτο ποιήσαιµι, ἔφασκον ἐν αὐτῷ τὴν 
ἐξουσίαν εἶναι τῆς ἐµῆς ψυχῆς· ἔχειν γάρ µε ἀνάγκην θεῷ ὁµιλῆσαι· ἧς ἐπιθυµίας ἂν ἁµάρτω, µέλλω 
ἀποτάσσεσθαι τῷ βίῳ. ἀναστήσας δέ µε ἀπὸ τῆς γῆς καὶ παρηγορήσας προσηνεστάτοις λόγοις, ἀσµένως 
ταῦτα ποιεῖν ἐπηγγέλλετο. 
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Η σχέση εξάρτησης µύστη/ ιερέα απαντάται και αλλού, έχοντας τον ίδιο λειτουργικό ρό-

λο.103 Από έναν ερµητικό λόγο µαθαίνουµε ότι ορισµένοι άνθρωποι επιθυµούσαν τόσο πο-

λύ να διδαχθούν τη µυστική διδασκαλία του Τρισµέγιστου Ερµή, ώστε έπεσαν στα πόδια 

του και εκείνος, αφού τους σήκωσε, τους καθοδήγησε.104 Ο Ερµάς πέφτει στα πόδια της 

γυναίκας του οράµατός του, παρακαλώντας την να εκπληρώσει την αποκάλυψη, η οποία 

στη συνέχεια τον σηκώνει µε παρηγορητικό τρόπο.105 Ο Πλάτωνας και ο Εύδοξος διδά-

σκονται από τους Αιγύπτιους ιερείς, µόνο αφού περνούν κάποιον χρόνο µαζί τους και τους 

εκλιπαρούν.106 Ο Αρποκρατίωνας των ερµητικών Κυρανίδων παρακαλεί τον γέροντα από 

τη Συρία να του επεξηγήσει την ενεπίγραφη στήλη µε τα µυστικά της µαγικής θεραπευτι-

κής.107 Ο ηλικιωµένος άνδρας στις Metamorphoses του Απουλήιου πέφτει στα πόδια του 

Αιγύπτιου ιερέα Ζάτχλα, του φιλάει τα χέρια και τον ικετεύει να τελέσει τη νεκρανάστα-

ση.108 Ο Μένιππος του Λουκιανού, µόλις συναντάει τον Μιθροβαρζάνη, τον παρακαλεί και 

τον ικετεύει και µε δυσκολία τον πείθει να τον βοηθήσει να κατέβει στον Άδη.109 Οι αφη-

γήσεις αυτές δίνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο για την εξέλιξη της ιστορίας στους φορείς 

της υπερβατικής γνώσης. 

Η µεγάλη επιθυµία του Θεσσαλού για την απόκτηση της αποκαλυπτικής γνώσης εκ-

φράζεται ποιητικά µε τη µεγάλη του ανυποµονησία για τη µύηση που θα ακολουθήσει: 

Εµένα, εξαιτίας της αναµονής, οι µέρες µου φαίνονταν σαν χρόνια.110 

                                                           
103  E. Peterson, ‘Beiträge zur Interpretation der Visionen im Pastor Hermae’ στου ίδιου, Frühkirche, Juden-

tum und Gnosis. Studien und Untersuchungen (Rom- Freiburg- Wien, 1959), σελ. 259· F. Cunen, ‘La 
lecanomancie "autoptique" de Thessalus’, ό.π., 279, υποσ. 45. 

104  CH 1.29: οἱ δὲ παρεκάλουν διδαχθῆναι, ἑαυτοὺς πρὸ ποδῶν µου ῥίψαντες. ἐγὼ δὲ ἀναστήσας αὐτοὺς 
καθοδηγὸς ἐγενόµην τοῦ γένους, τοὺς λόγους διδάσκων, πῶς καὶ τίνι τρόπῳ σωθήσονται, καὶ ἔσπειρα αὐτοῖς 
τοὺς τῆς σοφίας λόγους καὶ ἐτράφησαν ἐκ τοῦ ἀµβροσίου ὕδατος. 

105  Ερµάς, Ποιµὴν 3.2.3-4: πεσὼν δὲ αὐτῆς πρὸς τοὺς πόδας ἠρώτησα αὐτὴν κατὰ τοῦ κυρίου, ἵνα µοι ἐπιδείξῃ 
ὃ ἐπηγγείλατο ὅραµα. ἡ δὲ πάλιν ἐπελάβετό µου τῆς χειρὸς καὶ ἐγείρει µε καὶ καθίζει ἐπὶ τὸ συµψέλιον ἐξ 
εὐωνύµων. 

106  Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 17.1.29: συνανέβη γὰρ δὴ τῷ Πλάτωνι ὁ Εὔδοξος δεῦρο καὶ συνδιέτριψαν τοῖς 
ἱερεῦσιν ἐνταῦθα ἐκεῖνοι τρισκαίδεκα ἔτη, ὡς εἴρηταί τισι· περιττοὺς γὰρ ὄντας κατὰ τὴν ἐπιστήµην τῶν 
οὐρανίων, µυστικοὺς δὲ καὶ δυσµεταδότους, τῷ χρόνῳ καὶ ταῖς θεραπείαις ἐξελιπάρησαν, ὥστε τινὰ τῶν 
θεωρηµάτων ἱστορῆσαι. 

107  Κυρανίδες, πρόλογος 47-8, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 16: εὐθέως οὖν τοῦ πρεσβύτου δεηθεὶς εὐπειθῆ 
πρὸς τὴν ἐπίδειξιν ἔσχον. 

108  Απουλήιος, Metamorphoses 2.28: Huius diu manus deosculatus, et ipsa genua contingens, ‘Miserere’ ait 
‘Sacerdos, miserere, per caelestia sidera, per inferna numina, per naturalia elementa, per nocturna si-
lentia, et adyta Coptica, et per incrementa Nilotica, et arcana Memphitica, et sistra Phariaca, da brevem 
solis usuram et in aeternum conditis oculis modicam lucem infunde. Non obnitimur, nec terrae rem suam 
denegamus, sed ad ultionis solacium exiguum vitae spatium deprecamur’.  

109  Λουκιανός, Μένιππος ἢ νεκυοµαντεία 6: δεηθεὶς δὲ καὶ καθικετεύσας µόγις ἐπέτυχον παρ’ αὐτοῦ. 
110  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 20, CCAG 8.3.136.24-5 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 51.18-20: ἐµοὶ τῶν ἡµερῶν διὰ τὴν προσδοκίαν <ὡς> ἐνιαυτῶν ἀπαριθµουµένων.  
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Με ανάλογο τρόπο και ο Λούκιος ανυποµονούσε να µυηθεί στα µυστήρια της Ίσιδας, αλλά 

ο ιερέας: 

σοβαρός κι αυστηρός παρατηρητής της αγνής θρησκείας, αντιστεκόταν στις παρακλήσεις 

µου µε γλυκό τρόπο, µε την καλοσύνη ενός πατέρα που συγκρατούσε τις πρόωρες επιθυ-

µίες του γιού του. Με παρηγορούσε όµως και µου έδινεν ελπίδες κι έτσι µου µαλάκωνε 

την ανυποµονησία µου.111 

Η υπόσχεση του αρχιερέα να πραγµατοποιήσει την επιθυµία του Θεσσαλού σηµατοδοτεί 

µια εναλλαγή των συναισθηµάτων από την απόλυτη απελπισία σε αυτά µιας ανείπωτης χα-

ράς: 

Καθώς η ψυχή µου είχε ανακουφιστεί από τις υποσχέσεις του αρχιερέα, του φίλησα το 

δεξί χέρι και τον ευχαριστούσα, ενώ τα δάκρυά µου έτρεχαν ως πηγή κρήνης. ∆ιότι, φυ-

σικά, η απροσδόκητη χαρά φέρνει περισσότερα δάκρυα από τη λύπη.112 

Όπως ο Θεσσαλός, έτσι και ο Λούκιος, ύστερα από τη µύησή του στα µυστήρια της Ίσιδας, 

αγκαλιάζει και φιλάει τον ιερέα της θεάς, τον Μίθρα, εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνω-

µοσύνη για το πρόσωπό του.113 Ο ρόλος του ιερέα για τον Θεσσαλό και του Μίθρα για τον 

Λούκιο είναι αυτός του πνευµατικού πατέρα, στον οποίο το πνευµατικό παιδί του δείχνει 

υποταγή στην αυθεντία του ως διαµεσολαβητή της υπερβατικής γνώσης. Στην απόκρυφη 

γραµµατεία η µετάδοση της σοφίας που γίνεται πάνω στο σχήµα της συγγένειας πατέρα – 

υιού ενισχύει τη νοµιµότητα των φορέων της.114 Κάτι τέτοιο φαίνεται, για παράδειγµα, 

στους µαγικούς παπύρους και στον φιλοσοφικό και τεχνικό Ερµητισµό µε τη χρήση της 

                                                           
111  Απουλήιος, Metamorphoses 11.21 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros, ό.π., σελ. 94-5, 278-9: gravis 

et sobriae religionis observatione famosus, clementer ac comiter et ut solent parentes immaturis li-
berorum desideriis modificari, meam differens instantiam, spei melioris solaciis alioquin anxium mihi 
permulcebat animum. Ακολουθώ τη µετάφραση από την Έκδοση «Γραµµάτων» Αλεξάνδρειας (1927), 
Εισαγωγή - Επιµέλεια Α. Αϊβαλιώτης (Αθήνα, 1982). Βλ. και B. Rochette, ‘Aelius Aristide, Lucien, 
Apulée’, ό.π., σελ. 11.  

112  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 19, CCAG 8.3.136.20-3 = H.-V. Friedrich, ό.π., 
σελ. 51.14-7: διαχυθείσης δέ µου τῆς ψυχῆς ἐπὶ ταῖς ἐπαγγελίαις τοῦ ἀρχιερέως, ἠσπασάµην αὐτοῦ τὴν 
δεξιὰν καὶ ηὐχαρίστουν κρουνηδόν µοι τῶν δακρύων φεροµένων· φυσικῶς γὰρ ἀπροσδόκητος χαρὰ πλείονα 
λύπης ἐκκαλεῖται δάκρυα. 

113  Απουλήιος, Metamorphoses 11.25 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros, ό.π., σελ. 102-3, 325: Ad istum 
modum deprecato summo numine, complexus Mithram sacerdotem et meum iam parentem, colloque eius 
multis osculis inhaerens veniam postulabam, quod eum condigne tantis beneficiis munerari nequirem. 

114  Για τη διδασκαλία προς τον υιό βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 332-54. 
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λέξης τέκνον ή υἱὸς115 ή στη µετάδοση των περιεχοµένων της Ὑγροµαντείας του Σολοµώ-

ντα και της Πεντατεύχου του ∆ωρόθεου στα παιδιά των δηµιουργών τους, στον Ροβοάµ και 

τον Ερµή αντίστοιχα.116 

Η σχέση του ιερέα µε το υπόλοιπο ιερατείο της ∆ιόσπολης είναι µια επαµφοτερίζουσα 

σχέση που ταλαντεύεται ανάµεσα στον ρόλο του επίσηµου ειδικού της τελετουργίας και 

στην αποµάκρυνσή του από αυτόν. Ο ιερέας αποκόπτεται από το ιερατείο και γίνεται ένας 

περιφερειακός φορέας, ένας περιπλανώµενος µάγος, λαµβάνοντας αµοιβή για να πουλήσει 

τη γνώση του και ικανοποιώντας τις ‘µεταφυσικές’ αναζητήσεις του Θεσσαλού. Την ίδια 

στιγµή, η δοµική του εξάρτηση από το τοπικό ιερατείο της ∆ιόσπολης εξυπηρετεί στην πα-

γίωση µιας εικόνας του ιερατείου ως φορέα της ανατρεπτικής σοφίας της Ανατολής. Το 

αρχιερατικό του αξίωµα και η απόλυτη εξουσία πάνω στον Θεσσαλό, εκφραζόµενη µε τους 

όρους της ‘φιλίας’, των παρακλήσεων και της ανυποµονησίας του ήρωα, ενισχύει την ε-

γκυρότητα του ιερέα ως µεσολαβητή της µαγικής γνώσης. Η εικόνα του ως παράνοµου, ξέ-

νου αλλά και θαυµαστού µάγου ανήκει σε µια υβριδική ανασκευή των επαµφοτεριζουσών 

στερεοτυπικών κατασκευών της ∆ύσης για την αιγυπτιακή µαγεία, σε µια (ανα)σύνταξη 

αντιθετικών στοιχείων για τη δηµιουργία µιας νέας µετα-γλώσσας, ενός νέου µέσου επικοι-

νωνίας και διαλόγου µε την οικουµένη. 

 

                                                           
115  PGM 4.748, 13.214, 226, 230-1, 233, 341, 343, 719, 734, 742, 755 (τέκνον), PGM 4.2519 (υἱός)· CH 4.3, 

6, 8, 11, 5.2-6, 8, 8.3, 5, 10.5-7 et passim (τέκνον), CH 8.1 (παῖς)· Κυρανίδες, πρόλογος 9-10, 11-2, έκδ. D. 
Kaimakis, ό.π., σελ. 14. 

116  Ὑγροµαντεία, CCAG 8.2.143-65· ∆ωρόθεος Σιδώνιος, Πεντάτευχος 1 [προοίµιο]. Πρβ. τη µετάδοση της 
αλχηµικής γνώσης της Ίσιδας στον υιό της Ώρο. Βλ. Ἴσις προφῆτις τῷ υἱῷ αὐτῆς ‒ Ἴσις προφῆτις τῷ υἱῷ 
αὐτῆς Ὥρῳ, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 
1), σελ. 28-35. 
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V 

Ἀεὶ δέ μου τῆς ψυχῆς προμαντευομένης 

θεοῖς ὁμιλῆσαι 

ΣΥΝΟΜΙΛΩΝΤΑΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΘΕΟΥΣ  

το λατινικό κείµενο του επιλόγου ο Θεσσαλός και ο ιερέας, ύστερα από την αποκά-

λυψη του Ασκληπιού, επιστρέφουν στη ∆ιόσπολη και την επόµενη µέρα, αφού ο 

Θεσσαλός λαµβάνει αρκετά χρήµατα, όπως και µερικές προµήθειες, αφήνεται ελεύθερος 

(licentiatus) από τον ιερέα.1 Ο ήρωας εµφανίζεται ως µαθητής που έχει ολοκληρώσει τη 

διαδικασία µάθησης από έναν διδάσκαλο και αποφοιτά µε οτιδήποτε χρειάζεται για να ξε-

κινήσει τη νέα του αποστολή.2 Η λέξη licentiatus στους λατινικούς κώδικες µπορεί να µε-

ταφραστεί όχι µόνο ως ‘αποδέσµευση’, αλλά και µε τη µεσαιωνική έννοια της λέξης licen-

tiate, που σηµαίνει ‘άδεια’, πιθανώς για διδασκαλία. Σύµφωνα µε τον Ian Moyer, η έννοια 

αυτή αποτελούσε στοιχείο του χαµένου επιλόγου του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, 

υποδηλώνοντας µια αφηγηµατική τυποποίηση του νέου ρόλου του Θεσσαλού ή την ολο-

κλήρωση της µύησής του.3 Με τη λέξη licentiatus αναδύεται, συνεπώς, όλο το συγγραφικό 

νοηµατικό πλαίσιο για τον λειτουργικό ρόλο της τελετουργίας ως µια µύηση στις δυνάµεις 

και στον κοινωνικό ρόλο του µάγου,4 µεταµορφώνοντας τον ήρωα της επιστολής από έναν 

ιατρό σε έναν πανίσχυρο Αιγύπτιο µάγο. Η ανάγνωση της µυητικής εµπειρίας του Θεσσα-

λού, που θα µας απασχολήσει στο κεφάλαιο αυτό, µπορεί να γίνει πάνω σε δύο επίπεδα δι-

αστρωµάτωσης. Ένα πρώτο διαχρονικό και διαπολιτισµικό επίπεδο αναδεικνύει όσα αφη-

γηµατικά στοιχεία προέρχονται όχι από ένα αποκλειστικά περιχαρακωµένο αιγυπτιακό 

                                                           
1  Θεσσαλός, De virtutibus herbarum, epilogus 15, CCAG 8.4.262.24-6 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 271.13-

6 (272.14-6): et sic reversus sum in media nocte ad sacerdotem et in die crastino recipiens aurum suffi-
ciens mihi et res necessarias licentiatus sum a sacerdote. 

2  I. Moyer, ‘The initiation of the magician’, ό.π., σελ. 229· του ίδιου, Egypt and the Limits of Hellenism, 
ό.π., σελ. 263. Για τον Θεσσαλό ως µαθητή βλ. και G. Anderson, Sage, Saint and Sophist, ό.π., σελ. 127. 

3  I. Moyer, ‘The initiation of the magician’, ό.π., σελ. 237, υποσ. 84· του ίδιου, Egypt and the Limits of Hel-
lenism, ό.π., σελ. 263, υποσ. 221. 

4  I. Moyer, ‘The initiation of the magician’, ό.π., σελ. 224. 

Σ 
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θρησκευτικό σύστηµα, αλλά από το περίπλοκο συγκρητιστικό πλέγµα της Αιγύπτου των 

ύστερων χρόνων. Ένα δεύτερο επίπεδο συγχρονικής/ συντακτικής µελέτης θα καταδείξει 

το νόηµα των συγγραφικών νεωτερισµών της τελετουργίας της επιστολής για τη δηµιουρ-

γία µιας νέας κοινωνικής ουτοπικής διαστρωµάτωσης και ενός νέου µέσου διαλόγου µε 

τους ελληνόφωνους της αυτοκρατορίας. 

1. ∆ιαχρονία και διαπολιτισµικότητα I:  

Η µαντική τεχνογνωσία της αφήγησης  

Μια αποσύνθεση των δοµών της µαντικής τεχνογνωσίας της επιστολής αποκαλύπτει τις τε-

λετουργίες λεκανοµαντείας/ νεκροµαντείας, πρακτικές αρκετά διαδεδοµένες στην ελληνο-

ρωµαϊκή οικουµένη. Ο ιερέας δίνει στον Θεσσαλό τη δυνατότητα να µάθει τα µυστικά της 

αστρολογικής φαρµακοποιίας µε τη µαντική τεχνική της λεκανοµαντείας: 

Αυτός υποσχέθηκε να τελέσει την εµφάνιση θεϊκών επιφανειών µέσα σε λεκάνη 

(αὐτοπτικὴν ἔχειν λεκάνης ἐνέργειαν) […] ερωτούµενος από τον αρχιερέα αν ήθελα να µι-

λήσω µε την ψυχή κάποιου νεκρού ή µε θεό, είπα µε τον Ασκληπιό.5 

Η µαντική αυτή πρακτική απαιτεί τη χρήση µιας λεκάνης ή φιάλης µε νερό, στο οποίο 

προστίθεται και ένα λεπτό στρώµα λαδιού, για την εµφάνιση θεών, δαιµόνων ή νεκρών και 

τη χρησµοδότηση.6 Η δυνατότητα του Θεσσαλού να µιλήσει µε την ψυχή ενός νεκρού σχε-

τίζεται αφηγηµατικά µε τη λεκανοµαντεία και εντάσσεται στην παράδοση που θέλει την 

τελευταία να συνδέεται µε τη µαντεία που δίνουν οι ψυχές των νεκρών. Άλλωστε, το αντί-

στοιχο χωρίο του λατινικού κειµένου διαφοροποιείται στο σηµείο αυτό από την ελληνική 

επιστολή, κάνοντας λόγο για νεκροµαντεία και όχι για λεκανοµαντεία: 
                                                           
5  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 14, 22, CCAG 8.3.136.9-10, 29-31 = H.-V. Frie-

drich, ό.π., σελ. 51.1-2, 53.5-7: ἐπηγγείλατο δὲ οὗτος αὐτοπτικὴν ἔχειν λεκάνης ἐνέργειαν […] ἀνακρίνοντος 
δέ µε τοῦ ἀρχιερέως, πότερον ψυχῇ νεκροῦ τινος ἢ θεῷ ὁµιλῆσαι βουλοίµην, ἔφην Ἀσκληπιῷ. Για παράλλη-
λα της φράσης νεκροῦ τινος ἢ θεῷ ὁµιλῆσαι βλ. F. Cumont, L’Égypte des astrologues, ό.π., σελ. 166, ι-
διαίτ. υποσ. 2. 

6  Για τη λεκανοµαντεία βλ. F. Boehm, ‘Hydromanteia’, RE 9.1 (1914), στ. 79-86· R. Ganszyniec, ‘Λεκανο-
µαντεία’, RE 12.2 (1925), στ. 1879-89· F. Cunen, ‘La lecanomancie "autoptique" de Thessalus’, ό.π., 262-
80· E. R. Dodds, ‘Supernormal phenomena in classical antiquity’, ό.π., σελ. 187-92· R. W. Daniel- F. 
Maltomini, Supplementum Magicum, ό.π., τόµ. 2, σελ. 71-2· D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, 
ό.π., σελ. 131, 191-4· S. I. Johnston, ‘Oneiropompeia in theory and practice’, ό.π., σελ. 73-5. Βλ. επίσης 
Ch. H. Graux, ‘Harpocration. Lettre à un empereur’, ό.π., σελ. 108-9, υποσ. 41· I. Heeg, ‘Hygromantia Sa-
lomonis’ στον CCAG 8.2 (1911), σελ. 141-3· F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 92· του ίδιου, 
L’Égypte des astrologues, ό.π., σελ. 161· A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessa-
los’, ό.π., 60-1, υποσ. 18· J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 179, υποσ. 34, σελ. 180, 
υποσ. 38.  
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Και αυτός υποσχέθηκε να µου δείξει την επιφάνεια µε τη νεκροµαντεία σε κρύπτη (opus 

necromantie in crypta).7 

Η φράση, λοιπόν, του πρωτότυπου ελληνικού κειµένου αὐτοπτικὴν ἔχειν λεκάνης ἐνέργειαν 

κατανοείται καλύτερα αν συνδεθεί µε την αντίστοιχη φράση opus necromantie in crypta. Η 

πεποίθηση της αρχαιότητας για µια οµοιογένεια των τελετουργιών λεκανοµαντείας/ νεκρο-

µαντείας φαίνεται, ήδη από τον τέταρτο αιώνα π.Χ., σε ορισµένα αγγεία του Ζωγράφου της 

Κύµης (άκµ. c. 350-320 π.Χ.), που απεικονίζουν τη Σίβυλλα να κρατάει µια φιάλη, ενώ α-

πέναντί της βρίσκονται πνεύµατα νεκρών, συνηγορώντας, έτσι, υπέρ της υπόθεσης της λε-

κανοµαντείας.8 Τη σχέση της µαντικής µε νερό µε το νεκροµαντείο του Αχέροντα υπο-

γραµµίζει ο Κλήµης Αλεξανδρείας. Ο χριστιανός συγγραφέας προτρέπει το ποίµνιό του να 

µην ασχολείται µε τις µαντείες του Τροφώνιου της Λειβαδιάς (βαράθρων στόµατα), των 

∆ελφών (τρίποδα Κιρραῖον), της ∆ωδώνης (∆ωδωναῖον χαλκίον) ή µε τις λεκανοµαντείες 

του Αχέροντα (λέβης Θεσπρώτειος).9 Στις αναφορές αυτές προστίθεται και ένας µεγάλος 

αριθµός µαρτυριών της ελληνικής και λατινικής γραµµατείας, επιβεβαιώνοντας τη διαµόρ-

φωση µιας αφηγηµατικής παράδοσης για τη δυνατότητα πρόγνωσης του µέλλοντος µε την 

αρωγή µιας λεκάνης µε νερό και της γνώσης των νεκρών.10  

Η πεποίθηση αυτή συναντάται και στην ελληνο-αιγυπτιακή γραµµατεία. Σε µαγική 

πρακτική από τον Μεγάλο Μαγικό Πάπυρο των Παρισίων διακρίνουµε µε σαφήνεια τη 

σύνδεση της λεκανοµαντείας µε τη νεκροµαντεία (ἐπιτελουµένης αὐθοπτικῆς λεκανοµαντεί-

                                                           
7  Θεσσαλός, De virtutibus herbarum, prooemium 14, CCAG 8.4.256.12-3 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 52.2-

3: et ille promisit mihi monstrare evidens opus necromantie in crypta. 
8  D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, ό.π., σελ. 70. 
9  Κλήµης Αλεξανδρείας, Λόγος προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας 2.11 (PG 8, 68 B) = Ευσέβιος, Εὐαγγελικὴ 

προπαρασκευὴ 2.3 (PG 21, 120 C): Ἄδυτα τοίνυν ἄθεα µὴ πολυπραγµονεῖτε µηδὲ βαράθρων στόµατα τερα-
τείας ἔµπλεα, ἢ λέβητα Θεσπρώτειον ἢ τρίποδα Κιρραῖον ἢ ∆ωδωναῖον χαλκίον. Πρβ. Θεοδώρητος Κύρου, 
Ἑλληνικῶν θεραπευτικὴ παθηµάτων 10 (PG 83, 1061 A): καὶ τὸ ∆ωδωναῖον χαλκεῖον, καὶ τὸν Κιρραῖον 
τρίποδα, καὶ τὸν Θεσπρώτιον λέβητα· Μιχ. Ψελλός, Τίνα περὶ δαιµόνων δοξάζουσιν Ἕλληνες 3 (PG 122, 
880 A): καί τις ἠχῶν λέβης Θεσπρώτειος, καὶ ∆ωδωναῖον χαλκεῖον. Βλ. σχετικά D. Ogden, Greek and Ro-
man Necromancy, ό.π., σελ. 53-4. 

10  Ποσειδώνιος, FGrHist 87 F 70 = Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 16.2.39· Προπέρτιος, Elegiae 4.1.106· Πλίνιος, 
HN 30.14 = J. Bidez- F. Cumont, Les Mages hellénisés, ό.π., απόσπ. 12· Βάρρωνας στον Απουλήιο, Apo-
logia 42· Βάρρωνας στον Αυγουστίνο, De civitate dei 7.35· Ισίδωρος Σεβίλλης, Etymologiae sive origines 
8.9.11-2· Ι. Τζέτζης, Εἰς τὴν Ὁµήρου Ἰλιάδα ἐξήγησις, έκδ. G. Hermann (Lipsiae, 1812), σελ. 110.13-4, 
148.7-10. Πρβ. την αναφορά του Πλίνιου (HN 37.192) για τη χρήση του λίθου αναγκίτη (anancitis) στην 
υδροµαντεία µε σκοπό την επίκληση θεών, µε την αµέσως επόµενη αναφορά του σχετικά µε τη χρήση του 
λίθου συνοχίτη (synochitis) για τη διατήρηση της επιφάνειας των ψυχών των νεκρών. Βλ. και A. Delatte, 
Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 403.4. Η λέξη δαίµονες στις λεκανοµαντικές πρακτικές του Ιππόλυτου 
Ρώµης (Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος 4.35 [PG 16, 3099 C]) και του Μιχαήλ Ψελλού (Τίνα περὶ δαιµό-
νων δοξάζουσιν Ἕλληνες 6 [PG 122, 881 A-B]) χρησιµοποιείται µε την έννοια µε την οποία αυτή συνα-
ντάται στη χριστιανική γραµµατεία και όχι τόσο ως ισοδύναµο των ψυχών των νεκρών. 



ΣΥΝΟΜ ΙΛΩΝΤΑΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΘΕΟΥΣ                                                                                                        206                                                                                                                              
 

 

ας ἅµα καὶ νεκυοαγωγῆς).11 Οι ερµητικές Κυρανίδες πληροφορούν ότι το βότανο νεκύα το 

χρησιµοποιούν στις νεκροµαντείες µε λεκάνη και για τον λόγο αυτόν τα φύλλα του ονοµά-

ζονται νεκύδια.12 Στον αστρολόγο Μανέθωνα καθορισµένες από την εἱµαρµένην αστρολο-

γικές θέσεις δηµιουργούν ειδικούς στην υδροµαντεία, µια λέξη που ορίζεται ως λεκανο-

σκοπίη […] ἢ νεκυϊσµός.13 Σύµφωνα µε τον αστρολόγο Κλαύδιο Πτολεµαίο, η Σελήνη όταν 

κυριαρχεί στον τόπο της δράσης (πρακτικὸν τόπον ἐπισχῇ) και αποµακρύνεται από σύνοδο 

µαζί µε τον Ερµή στον Ταύρο, τον Αιγόκερω ή τον Καρκίνο ευθύνεται για τη γέννηση µά-

ντεων, θυτών ή λεκανοµάντεων, ενώ αν οι πλανήτες αυτοί βρεθούν στον Τοξότη ή τους Ι-

χθύες σηµατοδοτείται η γέννηση νεκροµάντεων.14 Η µικρή διαφορά των ωροσκοπικών δια-

γραµµάτων υπεύθυνων για τη ‘δηµιουργία’ λεκανοµάντεων και νεκροµάντεων δεν µπορεί 

παρά να επιβεβαιώνει µια συµβατική αστρολογική ‘αλήθεια’, τις πεποιθήσεις του ελληνο-

ρωµαϊκού κόσµου για τη σχέση των δύο αυτών µαντικών πρακτικών.  

Τελετουργίες λεκανοµαντείας απαντώνται αρκετά συχνά στους δηµώδεις και ελληνι-

κούς µαγικούς παπύρους για την εµφάνιση θεών και τη χρησµοδότηση.15 Η δηµοτικότητα 

τέτοιων πρακτικών στην Αίγυπτο επιβεβαιώνεται και από το µοναδικό αρχαιολογικό εύρη-

µα µαντικής µε νερό που διαθέτουµε, ενός θραύσµατος µιας ρηχής λεκάνης από τερακότα, 

εγχαραγµένου µε µαγικές λέξεις, από την Αντινούπολη του τρίτου αιώνα µ.Χ.16 Η µαντεία 

δεν αποτελεί µια καινοτόµα πρακτική για την ύστερη Αίγυπτο. ∆ιάφορες τεχνικές πρόγνω-

σης χρονολογούνται ήδη από την εποχή του Μέσου Βασιλείου και πραγµατεύονται την ερ-

                                                           
11  PGM 4.221-2. Σε άλλα δύο σηµεία της λεκανοµαντικής αυτής πρακτικής είναι εµφανής η σύνδεση µε τη 

νεκροµαντεία, καθώς συναντούµε τη λέξη νέκυας (PGM 4.227) και τη φράση θεὸς ἢ νέκυς (PGM 4.249). 
Για τη σύνδεση λεκανοµαντείας και νεκροµαντείας στους µαγικούς παπύρους βλ. και PGM 3.275-81, 
PDM 14.83-4, 259-64, 273-4, 280-1. Πρβ. PGM 62.47-51. 

12  Κυρανίδες 1.13.5-8, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 73. 
13  Μανέθωνας, Ἀποτελεσµατικὰ 4.7.212-3. 
14  Κλ. Πτολεµαίος, Τετράβιβλος 4.4.10 = Ηφαιστίωνας Θηβαίος, Ἀποτελεσµατικὰ 2.19.19 = Ρητόριος, CCAG 

8.4.210.5-8. 
15  Για τις δηµώδεις τελετουργίες λεκανοµαντείας (šn hn) βλ. PDM 14.1-92, 239-95, 295-308, 395-427, 528-

53, 627-35, 670-4, 695-700, 805-40, 841-50, 851-5, 1056-62, 1110-29, 1163-79. Για τις λεκανοµαντείες 
των ελληνικών παπύρων βλ. PGM 3.282-310, 4.154-285, 3209-54, 5.1-53, 54-69, 7.319-34, 62.39-46. 
Πρβ. 62.47-51. Η ‘τεχνολογία’ της µαντικής µε λεκάνη απαντάται και στην κοπτική χριστιανική µαγεία 
και αποτελεί συνέχεια των αντίστοιχων τελετουργιών των µαγικών παπύρων. Βλ. τον London Oriental 
Manuscript 6795 και 6796 [2], [3], [1] (αρχές 7ου αι. µ.Χ.) στο M. W. Meyer- R. Smith (επιµ.), Ancient 
Christian Magic: Coptic Texts of Ritual Power (Princeton NJ, 1999), σελ. 282 (αρ. 130), 285, 288-9 (αρ. 
131). Με τα παραπάνω πρβ. το Γένεσις 44.5, όπου γίνεται λόγος για το ασηµένιο ποτήρι του Ιωσήφ που 
προλέγει το µέλλον. Ο R. K. Ritner (The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 219, 
υποσ. 1020· του ίδιου, ‘The religious, social, and legal parameters of traditional Egyptian magic’, ό.π., 
σελ. 58· του ίδιου, ‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 3357) και ο I. Moyer 
(‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 47-8· του ίδιου, ‘The initiation of the magician’, 
ό.π., σελ. 227, ιδιαίτ. υποσ. 70· του ίδιου, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 252-3) περιορίζο-
νται κυρίως στους δηµώδεις µαγικούς παπύρους για τη µελέτη της λεκανοµαντείας του Θεσσαλού, στην 
προσπάθειά τους να δείξουν µια απόλυτη σύνδεση των γηγενών πρακτικών µε την επιστολή. 

16  SM 65. 
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µηνεία οιωνών, οι οποίοι είτε προέκυπταν µε φυσικό τρόπο, όπως σε όνειρα ή σε ηλιακές 

και σεληνιακές εκλείψεις, ή προκαλούνταν µε τεχνητό τρόπο, όπως µε τις µορφές λαδιού 

που σχηµατίζονταν µέσα σε µια λεκάνη µε νερό.17 Στην ύστερη περίοδο, όµως, αντίστοιχες 

πρακτικές διαφοροποιούνται από τις προγενέστερες και υπόσχονται µια πρόσωπο µε πρό-

σωπο θεϊκή συνάντηση. Τα σχήµατα του λαδιού στην επιφάνεια της λεκάνης δεν διαβάζο-

νται πλέον ως σηµεία οιωνών διαφόρων µελλοντικών ζητηµάτων, όπως στο παρελθόν, αλ-

λά λαµβάνονται ως ένα µέσο για µια άµεση συνδιαλλαγή µε τους χρησµοδότες θεούς.18 

Πίσω από τις καινοτοµίες µπορούµε να διακρίνουµε την επιθυµία ιερατικών κύκλων για 

την ενίσχυση των αντιλήψεών τους σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα της µαγικής τους 

γνώσης, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών τους για πρόγνωση και ε-

νόραση.19 Την επιθυµία για µια ιερατική αυτοδιάθεση των τελετουργιών λεκανοµαντείας 

αποκαλύπτει το µυθιστόρηµα του Ψευδο-Καλλισθένη, Βίος Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος, 

όπου ο Φαραώ Νεκτανεβώ εµφανίζεται να κάνει χρήση της λεκανοµαντείας. Καλώντας µε 

επωδές τους θεούς, τα αέρια πνεύµατα και τους καταχθόνιους δαίµονες και µε τη βοήθεια 

της λεκανοµαντείας, κατάφερε να καταστρέψει τα πλοία των εχθρών της Αιγύπτου.20 Τέ-

τοιους νεωτερισµούς των πρακτικών λεκανοµαντείας, υποκινούµενους τόσο από την αυτο-

αντίληψη του λειτουργικού ρόλου του αιγυπτιακού ιερατείου για (πρό)γνωση όσο και από 

τις απαιτήσεις του πελατειακού του κοινού, θα πρέπει να τους αναγάγουµε στο ίδιο το 

πνεύµα των νέων χρόνων, όπου η επιθυµία για µια επαφή µε τον θεό είναι άµεση και προ-

σωπική, χωρίς ερµηνευτές ή µεσολαβητές.21 

                                                           
17  Για τη φαραωνική µαντεία µε τη χρήση λεκάνης βλ. τον P.Turin CGT 54065 (∆έκατη Ένατη ∆υναστεία, 

c. 1302-1198 π.Χ.) στο S. Demichelis, ‘La divination par l’huile à l’époque ramesside’ στο Y. Koenig (ε-
πιµ.), La Magie en Égypte: À la recherche d’une définition (Actes du colloque organisé par le Musée du 
Louvre, 29-30 septembre 2000) (Paris, 2002), σελ. 149-65. Η µαντική µε λεκάνη συναντάται για πρώτη 
φορά στη Βαβυλώνα της τρίτης χιλιετίας π.Χ. Βλ. σχετικά F. Boehm, ‘Hydromanteia’, ό.π., στ. 80· R. 
Ganszyniec, ‘Λεκανοµαντεία’, ό.π., στ. 1879-81· E. R. Dodds, ‘Supernormal phenomena in classical an-
tiquity’, ό.π., σελ. 187-8· R. Gordon, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 75. Αρκετές είναι οι αναφορές της αρ-
χαίας γραµµατείας που αποδίδουν τη λεκανοµαντεία στους Πέρσες. Βλ. Ποσειδώνιος, FGrHist 87 F 70 = 
Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 16.2.39· Πλίνιος, HN 28.104, 30.14 = J. Bidez- F. Cumont, Les Mages 
hellénisés, ό.π., απόσπ. 12· Βάρρωνας στον Αυγουστίνο, De civitate dei 7.35· Ισίδωρος Σεβίλλης, Etymo-
logiae sive origines 8.9.13· Μιχ. Ψελλός, Τίνα περὶ δαιµόνων δοξάζουσιν Ἕλληνες 6 (PG 122, 881 A)· 
κώδικας Bononiensis 3632 [φύλ. 344v], CCAG 4.45 (15ος αι. µ.Χ.) = A. Delatte, Anecdota Atheniensia, 
ό.π., σελ. 495. Βλ. και D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, ό.π., σελ. 131. 

18  Ο J. Dieleman (‘Scribal practices in the production of magic handbooks in Egypt’, ό.π., σελ. 99, υποσ. 32) 
σηµειώνει: It is important to note here that although the art of divination is attested for as early as the 
Middle Kingdom, the Demotic spells differ from the earlier types of divination in the sense that they claim 
to produce a face-to-face encounter with the deity, whereas the earlier types of divination are about inter-
preting signs, either occurring spontaneously, such as dreams and moon and sun eclipses, or produced ar-
tificially . 

19  R. Gordon, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 75. 
20  Ψευδο-Καλλισθένης, Βίος Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος 1.1, 1.3.  
21  Βλ. επίσης G. Filoramo, A History of Gnosticism, ό.π., σελ. 31-2. 
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Με την ίδια ερµηνευτική µπορεί να επεξηγηθεί και η προσαρµογή του λειτουργικού 

ρόλου των νεκρών στη µαντική τεχνογνωσία της Αιγύπτου.22 Ο Robert K. Ritner σε άρθρο 

του επιχείρησε να υποστηρίξει την παρουσία νεκροµαντείας στους φαραωνικούς χρόνους, 

µε βάση την πεποίθηση ότι µπορούσε να επιτευχθεί κάποια επικοινωνία µε τους νεκρούς 

και µέσω αυτών να αποκαλυφθεί µια κρυµµένη γνώση ή µελλοντικά γεγονότα.23 Τα φαρα-

ωνικά παραδείγµατα, όµως, που χρησιµοποιεί είναι αρκετά αποσπασµατικά για να µπορέ-

σουν να συνδεθούν µε τη νεκροµαντεία των ύστερων χρόνων και δεν επαρκούν για να α-

ποδείξουν την τέλεση νεκροµαντικών τελετουργικών πρακτικών στη δυναστική Αίγυπτο.24 

Επίσης, η πεποίθηση ότι οι νεκροί είναι κοµιστές µιας εσχατολογικής γνώσης (κάτι που 

απαντάται συχνά στην ύστερη αρχαιότητα) θα πρέπει να αναζητηθεί µάλλον στη ∆ύση, 

στην Ελλάδα και τη Ρώµη.25 Ο σηµαντικότερος µύθος που άσκησε καταλυτική επίδραση 

υπήρξε ο πλατωνικός µύθος του Ηρός. Ο Ηρ σκοτώθηκε σε µάχη και ύστερα από δώδεκα 

µέρες, όταν το σώµα του τοποθετήθηκε στη νεκρική πυρά, η ψυχή του επέστρεψε και διη-

γήθηκε όσα είδε στον Άδη, αποδεικνύοντας τη θεωρία της µετεµψύχωσης.26 Το πνεύµα του 

Τειρεσία, η νεκρή µητέρα του Οδυσσέα, η Αντίκλεια, ο πατέρας και ο υιός του Ηλύσιου, ο 

Αγχίσης του Βιργίλιου (c. 70-19 π.Χ.), η Κύνθια του Προπέρτιου (c. 50-16 π.Χ.), όλοι τους 

είναι κάτοχοι των µυστικών των ψυχών, της µοίρας ή του άλλου κόσµου.27 Οι πεποιθήσεις 

αυτές αντανακλώνται και σε άλλες διηγήσεις. Ο Μένιππος του Λουκιανού κατέρχεται στον 

Άδη, όπου συναντάει τον Τειρεσία και µαθαίνει για τον ιδανικό τρόπο ζωής, ενώ η ∆ερ-

κυλλίδα, στο µυθιστόρηµα του Αντώνιου ∆ιογένη, διδάσκεται από το πνεύµα της νεκρής 

θεραπαινίδας της, της Μυρτώς, τα µυστικά του Άδη.28 

                                                           
22  Για τη νεκροµαντεία στην ελληνορωµαϊκή Αίγυπτο βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή 

Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 234-8· D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, ό.π., σελ. 134-8, 211-3· Ch. A. 
Faraone, ‘Necromancy goes underground’, ό.π., σελ. 255-82. Βλ. επίσης F. Cumont, ‘Le culte égyptien et 
le mysticisme de Plotin’, ό.π., 81, ιδιαίτ. υποσ. 2· του ίδιου, L’Égypte des astrologues, ό.π., σελ. 166-7· R. 
Turcan, The Cults of the Roman Empire, ό.π., σελ. 268· G. Pinch, Magic in Ancient Egypt, ό.π., σελ. 160· 
R. Gordon, ‘Imagining Greek and Roman magic’, ό.π., σελ. 207. 

23  R. K. Ritner, ‘Necromancy in ancient Egypt’ στο L. Ciraolo- J. Seidel (επιµ.), Magic and Divination in the 
Ancient World (Ancient Magic and Divination II) (Leiden- Boston- Köln, 2002), σελ. 89-96. Πρβ. του ίδι-
ου, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 180-3. 

24  Πρβ. G. Pinch, Magic in Ancient Egypt, ό.π., σελ. 46, και το σχόλιο του Ritner, ‘Necromancy in ancient 
Egypt’, ό.π., σελ. 95: If Egyptologists have chosen not to recognize a discrete category of necromancy in 
Egypt, it may well be because the range of associated actions is simply too broad to warrant a restrictive 
designation. 

25  Για την εσχατολογική γνώση των νεκρών βλ. D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, ό.π., σελ. 242. 
26  Πλάτωνας, Πολιτεία 614b – 621b. 
27  Όµηρος, Ὀδύσσεια 11.146-9, 216-24· Κικέρωνας, Tusculanae disputationes 1.115· Πλούταρχος, 

Παραµυθητικὸς πρὸς Ἀπολλώνιον 109 B-D· Βιργίλιος, Aeneis 6.724-51· Προπέρτιος, Elegiae 4.7.55-70. 
28  Λουκιανός, Μένιππος ἢ νεκυοµαντεία 21· Αντ. ∆ιογένης, Τὰ ὑπὲρ Θούλην ἄπιστα στον Φώτιο, Βιβλιοθήκη 

166.109 a-b = S. A. Stephens- J. J. Winkler, Ancient Greek Novels, ό.π., σελ. 123. 
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Τη διαµόρφωση µιας συνείδησης για τη σύνδεση της Αιγύπτου µε τη νεκροµαντεία α-

ντανακλούν ορισµένες αναφορές της ελληνορωµαϊκής γραµµατείας. Ο Έλληνας ιστορικός 

Ηρόδοτος, δίνοντας το όνοµα Μοίρης σε έναν Φαραώ της Αιγύπτου και περιγράφοντας αι-

γυπτιακές τελετουργίες στο δεύτερο βιβλίο των Ἱστοριῶν του,29 µας επιτρέπει να συσχετί-

σουµε µε την Αίγυπτο τον νεκροµάντη Μοίρη του Βιργίλιου και τις νεκροµαντικές τελε-

τουργίες της Εριχθούς του Λουκανού.30 Ο Ηλιόδωρος αναφέρει ένα επεισόδιο µε πρωτα-

γωνίστρια µια ηλικιωµένη γυναίκα της Βήσσας της Αιγύπτου και θέµα τη νεκρανάσταση 

του υιού της.31 Ο Ψευδο-∆ηµόκριτος επανέφερε από τον Κάτω Κόσµο µέσα σε έναν ναό 

της Μέµφιδας τον Πέρση µάγο Οστάνη για να µάθει τα µυστικά της µετουσίωσης της ύ-

λης.32 Από διηγήσεις σαν και αυτές δεν θα µπορούσε να απουσιάζει και ο ρόλος του αιγυ-

πτιακού ιερατείου ως φορέα της νεκροµαντικής τεχνογνωσίας. Ο Ψευδο-Κλήµης επιθυ-

µούσε να µυηθεί στη νεκροµαντεία µε την αρωγή του αιγυπτιακού ιερατείου, δίνοντας ένα 

τέλος στις µεταφυσικές του αναζητήσεις σχετικά µε την αθανασία της ψυχής, ενώ στις 

Metamorphoses του Απουλήιου ο Αιγύπτιος ιερέας Ζάτχλας τέλεσε νεκροµαντεία και την 

παροδική νεκρανάσταση του Θηλύφρονα, ώστε να αποκαλυφθεί ο δολοφόνος του (που δεν 

ήταν άλλος από την ίδια του τη γυναίκα).33 Η αφηγηµατική σύνδεση της ψυχής νεκρού µε 

τη µαντική ιδιότητα του Απόλλωνα και κατ’ επέκταση µε τη νεκροµαντεία του ιερατείου 

είναι πιθανή και στην αφήγηση του Ευνάπιου (c. 346-414 µ.Χ.), σύµφωνα µε την οποία έ-

νας Αιγύπτιος µάγος εµφάνισε µπροστά στον φιλόσοφο Ιάµβλιχο την ψυχή ενός µονοµά-

χου, υποστηρίζοντας ότι είναι ο θεός Απόλλωνας.34 Τον ρόλο του ιερατείου ως νεκροµάντη 

και την ίδια στιγµή την ανάγκη του να αντλήσει στοιχεία από άλλα έθνη για να αναπληρώ-

σει τη δική του έλλειψη νεκροµαντικών πρακτικών φανερώνουν οι πάπυροι του αιγυπτια-

κού ιερατείου. ∆ιάφορες νεκροµαντικές τελετουργίες µε τη χρήση σκύφου (κρανίου) απα-

ντώνται στους µαγικούς παπύρους και έχουν τις ρίζες τους, όπως έδειξε και η µελέτη του 

                                                           
29  Ηρόδοτος, Ἱστορίη 2.13.1, 2.101, 2.73-5. 
30  Βιργίλιος, Eclogae 8.95-9· Λουκανός, De bello civili sive Pharsalia 6.677-80. Βλ. σχετικά J. Volpilhac, 

‘Lucain et l’Égypte’, ό.π., 272-88. Βλ. την κριτική του D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, ό.π., 
σελ. 135. Πρβ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 238-41· Ch. A. Faraone, 
‘Necromancy goes underground’, ό.π., σελ. 273. 

31  Ηλιόδωρος, Αἰθιοπικὰ ἢ τὰ περὶ Θεαγένην καὶ Χαρίκλειαν 6.14-5. 
32  Ψευδο-∆ηµόκριτος, Φυσικὰ καὶ µυστικὰ 3, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens al-

chimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 2), σελ. 42-3 = J. Bidez- F. Cumont, Les Mages hellénisés, ό.π., 
απόσπ. A 6. 

33  Ψευδο-Κλήµης, Τῶν Πέτρου ἐπιδηµιῶν κηρυγµάτων ἐπιτοµὴ 1.5 (PG 2, 60 C-D) = Recognitiones 1.5 (PG 
1, 1209 A-B)· Απουλήιος, Metamorphoses 2.28-9. 

34  Ευνάπιος, Βίοι φιλοσόφων καὶ σοφιστῶν 473. 
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Christopher A. Faraone, όχι σε φαραωνικές πρακτικές, αλλά στη Μεσοποταµία και το ση-

µιτικό περιβάλλον.35 

Στη νεκροµαντική διάσταση της τελετουργίας της επιστολής δύναται να ενταχθεί και η 

επιλογή του Θεσσαλού να συνοµιλήσει µε τον Αιγύπτιο θεό Ασκληπιό/ Ιµχοτέπ. Kαι αυτό 

διότι ο Ιµχοτέπ υπήρξε ιστορικό πρόσωπο, ανώτατος αξιωµατούχος της αυλής του Φαραώ 

Ζοζέρ (c. 2670-2651 π.Χ.) της Τρίτης ∆υναστείας, που θεοποιήθηκε µετά τον θάνατό 

του.36 Έτσι, η επίκληση του Ιµχοτέπ δεν συνιστά µόνο επίκληση ενός θεού, αλλά και του 

πνεύµατος ενός θεοποιηµένου θνητού του Κάτω Κόσµου.37 Σε ένα όστρακο του ιερέα Χορ 

του Σεβεννύτη και σε µια µαγική επίκληση του θεού στη δηµώδη αιγυπτιακή γραφή ο Ιµ-

χοτέπ σχετίζεται µε τον Κάτω Κόσµο.38 Η σχέση του Ιµχοτέπ µε τον κόσµο των νεκρών εί-

ναι έκδηλη και σε αφηγήσεις των ελληνορωµαϊκών χρόνων, όπου το ελληνικό του αντί-

στοιχο, ο Ασκληπιός, συνδέεται µε τους νεκρούς. Από τον Ιππόλυτο Ρώµης (c. 170-235 

µ.Χ.) µαθαίνουµε για µια νεκροµαντική επίκληση του Ασκληπιού, µε τη µαγική της επωδή 

να αντλεί από τη µυθολογική σχέση του Ασκληπιού µε τον Άδη.39 Ο P.Oxy 416 (τέλος 3ου 

– αρχές 4ου αι. µ.Χ.) είναι ένα απόσπασµα ενός απολεσθέντος µυθιστορήµατος, στο οποίο η 

προσδοκία για µια επιφάνεια του Ασκληπιού δεν εκπληρώνεται, καθώς αντί για τον θεό 

εµφανίζεται ένας δαίµονας ή η ψυχή ενός νεκρού, φρεικ[ώ] δη ἔχοντα [ὄ]ψιν.40  

Στο πλαίσιο του λεκανοµαντικού/ νεκροµαντικού σκηνικού της διήγησης αποκτάει το 

νόηµά του και ο χρόνος της µύησης. Στο προοίµιο του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 

διαβάζουµε ότι ο Θεσσαλός µετά την έλευση των τριών ηµερών νηστείας και πολύ πρωί 

συνάντησε τον ιερέα για να µυηθεί.41 Το ελληνικό κείµενο της επιστολής για τη µύηση του 

Θεσσαλού νωρίς το πρωί ακολουθεί και η λατινική του µετάφραση, παρουσιάζοντας, ω-

                                                           
35  PGM 4.1928-2005, 2006-125, 2125-39, 2140-44. Βλ. Ch. A. Faraone, ‘Necromancy goes underground’, 

ό.π., σελ. 255-82, ιδιαίτ. σελ. 271-8. Για άλλες νεκροµαντικές πρακτικές των µαγικών παπύρων βλ. PGM 
4.2145-2240, PDM 61.79-94, και ίσως στο PGM 1.262-347, 7.993-1009, 13.277-82. Βλ. και τη µολύβδινη 
µαγική πινακίδα στο SM 66 (3ος – 4ος αι. µ.Χ.). Για τη βυζαντινή νεκροµαντεία, η οποία έχει οµοιότητες 
µε τη νεκροµαντεία των µαγικών παπύρων, βλ. A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 57, 450 (= 
CCAG 3.53), 589-90. 

36  Για τον Ιµχοτέπ βλ. D. Wildung, Imhotep und Amenhotep, ό.π., σελ. 5-248· J. Ray, Reflections of Osiris, 
ό.π., σελ. 5-22. Βλ. επίσης R. Jasnow- K-Th. Zauzich, The Ancient Egyptian Book of Thoth, ό.π., σελ. 17-
9· A. Łajtar, Deir el-Bahari in the Hellenistic and Roman Periods, ό.π., σελ. 11-3. 

37  Βλ. R. K. Ritner, ‘Necromancy in ancient Egypt’, ό.π., σελ. 91.  
38  J. D. Ray, The Archive of Ḥor, ό.π., αρ. 18verso 15· PDM suppl. 168-84. 
39  Ιππόλυτος, Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος 4.32 (PG 16, 3095 A-C). 
40  P.Oxy 416 = S. A. Stephens- J. J. Winkler, Ancient Greek Novels, ό.π., σελ. 409-15. 
41  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 21, CCAG 8.3.136.25-6 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 51.20-53.1: ἐπιστάσης δὲ τῆς τρίτης ἡµέρας ὑπὸ τὸν ὄρθρον πορευθεὶς ἠσπασάµην τὸν ἀρχιερέα 
<ταπεινῶς> . Βλ. σχετικά F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 92, υποσ. 7· J. Z. Smith, ‘The temple and 
the magician’, ό.π., σελ. 183, υποσ. 45. 
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στόσο, µια αντίφαση.42 Στον επίλογο του De virtutibus herbarum την πλοκή της µύησης 

ακολουθεί η επιστροφή (προφανώς στη ∆ιόσπολη) του Θεσσαλού και του ιερέα κατά το 

µέσο της νύχτας (in media nocte).43 Πώς είναι δυνατό να εξηγήσουµε αυτήν την αντίφαση 

των χειρογράφων; Ότι η µύηση του Θεσσαλού έγινε το πρωί είναι κάτι περισσότερο από 

βεβαιότητα. Στη φαραωνική Αίγυπτο η αυγή θεωρείται η πιο κατάλληλη στιγµή για την τέ-

λεση των µαγικών πρακτικών, διότι, σύµφωνα µε τη φαραωνική κοσµογονία, κάθε αυγή 

επιτελείται η κυκλική κοσµική αναγέννηση.44 Στον µαγικό P.Lond 121 συναντούµε έναν 

πίνακα µε τις κατάλληλες ηµέρες και ώρες για την επιτέλεση µαντείας (Ἡµεροµαντίαι κ[αὶ] 

ὧραι). Από τις τριάντα ηµέρες του σεληνιακού µήνα, έξι ηµέρες θεωρούνται δυσµενείς. 

Από τις υπόλοιπες είκοσι τέσσερις ηµέρες (όπου σε µια από αυτές υπάρχει διπλή χρονική 

στιγµή), στις εννέα η µαντεία θα πρέπει να επιτελεστεί την αυγή, στις οκτώ η πρακτική 

µπορεί να γίνει κάθε στιγµή της µέρας, στις έξι µόνο το απόγευµα, ενώ µόνο σε δύο µέρες 

η µαντική πρόγνωση πρέπει να λάβει χώρα το µεσηµέρι.45 Ο πίνακας αυτός δεν µπορεί πα-

ρά να καταδεικνύει τη χρονική αξία της αυγής για τη µαντική πρόγνωση. Έτσι, σε ένα α-

στρολογικό χειρόγραφο µια πρακτική λεκανοµαντείας λαµβάνει χώρα την πρώτη ώρα της 

πρώτης µέρας της εβδοµάδας, µε την ανατολή του Ήλιου, ενώ την αυγή γίνεται και η νε-

κροµαντεία του Μένιππου.46 Η αντίφαση, λοιπόν, στο ίδιο το κείµενο του De virtutibus 

herbarum µπορεί να εξηγηθεί από ένα σφάλµα του µεταφραστή προερχόµενο από τη δια-

δεδοµένη πεποίθηση ότι ο Θεσσαλός τέλεσε νεκροµαντεία (ας µην ξεχνάµε ότι µεταφράζει 

τη λεκανοµαντεία ως opus necromantie in crypta), µια πρακτική που τελούταν κατεξοχήν 

τη νύχτα.47 

Ύστερα από τη συνάντησή του µε τον ιερέα, ο Θεσσαλός οδηγείται στον χώρο όπου 

πρόκειται να πραγµατοποιηθεί η επιφάνεια του θεού. Στα ελληνικά χειρόγραφα ως τόπος 

µύησης παρουσιάζεται ένας οἶκος:  

                                                           
42  Θεσσαλός, De virtutibus herbarum, prooemium 21, CCAG 8.4.256.25-6 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 

52.16-54.1: tertio autem die completo summo diluculo ivi ad sacerdotem, quem salutavi humiliter. 
43  Ό.π., epilogus 15, CCAG 8.4.262.25 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 271.14 (272.14). 
44  G. Pinch, Magic in Ancient Egypt, ό.π., σελ. 76· W. M. Brashear, ‘The Greek magical papyri’, ό.π., σελ. 

3393. 
45  PGM 7.155-67. 
46  Κώδικας Neapolitanus II C 33 [φύλ. 233], CCAG 4.132.2 = A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 

617.14· Λουκιανός, Μένιππος ἢ νεκυοµαντεία 9. Η τελετουργία της λεκανοµαντείας του Θεσσαλού ανα-
καλεί τη µύηση του Μένιππου, έτσι όπως αυτή παρουσιάζεται στο έργο του Λουκιανού Μένιππος ἢ νεκυ-
οµαντεία, 6-9. Βλ. A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 59, ιδιαίτ. υποσ. 2· F. Cunen, ‘La lecano-
mancie "autoptique" de Thessalus’, ό.π., 269-71, 279-80. 

47  Για τη νύχτα ως χρόνο τέλεσης της νεκροµαντείας βλ. D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, ό.π., 
σελ. 166-8. 
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Είχε προετοιµαστεί ένας καθαρός οίκος από αυτόν (ενν. τον ιερέα), µαζί µε τα υπόλοιπα 

πράγµατα που ήταν απαραίτητα για την επίσκεψη […]. Έτσι, µε έκλεισε στον οίκο.48 

Στη λέξη οἶκος µένουν πιστές και οι λατινικές µεταφράσεις, καθώς χρησιµοποιούν τις α-

ντίστοιχες λέξεις hospitium (κατάλυµα) και domum (οίκος).49 Με τον οίκο έχουν συνδεθεί 

στη γραµµατειακή παράδοση λεκανοµαντικές και νεκροµαντικές πρακτικές, γεγονός που 

εικονίζει το είδος της εµπειρίας του ήρωα. Σύµφωνα µε τον Ιππόλυτο, µια νεκροµαντική 

επίκληση του Ασκληπιού και µια λεκανοµαντεία τελούνται µέσα σε σκοτεινό οἶκον.50 Ο 

βυζαντινός γραµµατικός Ιωάννης Τζέτζης (c. 1110-1180) αναφέρει ότι η παλιά λεκανοµα-

ντεία γινόταν µε αίµα ανθρώπων ή ζώων µέσα σε λάκκο ή σε λεκάνη, ενώ η νεότερη επιτε-

λείται µε νερό λεκάνης τοποθετηµένης µέσα σε µη µιασµένο οἰκίσκον.51  

Σύµφωνα µε τον André-Jean Festugière, η λέξη οἶκος χρησιµοποιείται µε την έννοια 

ενός ιερού δωµατίου στο εσωτερικό ενός ναού ή ενός ναΐσκου σε τέµενος ή µε την έννοια 

ενός τάφου που βρίσκεται υπό την προστασία µιας τοπικής θεότητας. Σε κάθε περίπτωση, 

πρόκειται για έναν κλειστό χώρο.52 Ο εν λόγω ερευνητής συµπληρώνει την πεποίθηση ότι 

ο οίκος κατασκευάστηκε από τον ιερέα ειδικά για την περίπτωση του Θεσσαλού, στηριζό-

µενος στο αραβικό έργο αστρολογικής µαγείας, µεταφρασµένο και στα λατινικά, την 

Picatrix (11ος αι. µ.Χ.), όπου γίνεται λόγος για την κατασκευή ενός καθαρού οίκου. Προς 

ενίσχυση της θέσης του καταφεύγει στο επιχείρηµα ότι στην αραβοκρατούµενη Αίγυπτο 

χρησιµοποιούσαν τη λέξη berba µε την έννοια ενός οικοδοµήµατος για την τέλεση µαγι-

κών πρακτικών.53 Ο Jonathan Z. Smith ασκεί κριτική στο επιχείρηµα του Festugière. Στη 

µετάφραση της Picatrix (ένα αρκετά υστερόχρονο έργο για να συνδεθεί µε την επιστολή 

του Θεσσαλού), την οποία χρησιµοποιεί ο Festugière, εντοπίζονται ασυνέχειες στη σηµα-

σία του οἴκου, ενώ, ανάλογα, και η λέξη berba µπορεί να µεταφραστεί ως οίκος, ναός ή τά-

φος.54 Τόσο οι σχετικές αναφορές από την Picatrix όσο και η λέξη berba εικονίζουν περισ-

σότερο ένα απλό δωµάτιο, οίκο ή ναό, µια διαπίστωση που ωθεί τον Smith να αναγνώσει 

τον οίκο του Θεσσαλού ως ένα απλό οικοδόµηµα ειδικά προετοιµασµένο και καθαρµένο 

                                                           
48  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 21, 23, CCAG 8.3.136.26-7, 137.1-2 = H.-V. 

Friedrich, ό.π., σελ. 53.2-3, 10-1: Εὐτρέπιστο δὲ αὐτῷ οἶκος καθαρὸς καὶ τὰ λοιπὰ τὰ πρὸς τὴν ἐπίσκεψιν 
[…] καὶ ἐγκλείσας µε εἰς τὸν οἶκον. 

49  Ό.π., De virtutibus herbarum, prooemium 21, 23, CCAG 8.4.256.27, 257.4 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 
54.2, 8. 

50  Ιππόλυτος, Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος 4.32 (PG 16, 3095 B), 4.35 (PG 16, 3099 B-C). 
51  Ι. Τζέτζης, Εἰς τὴν Ὁµήρου Ἰλιάδα ἐξήγησις, έκδ. G. Hermann, ό.π., σελ. 110. 
52  A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 61-2, υποσ. 21.  
53  A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 57-8, υποσ. 3. Τον A.-J. Festugière ακολουθεί και ο F. Cunen, 

‘La lecanomancie "autoptique" de Thessalus’, ό.π., 274, 275-6, υποσ. 28. 
54  J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 181-2, υποσ. 43. 
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για την τελετουργία ή, λιγότερο πιθανό, ως µια ειδική κατασκευή για την περίσταση. Η 

χρήση του οικοδοµήµατος εντάσσεται στο σχήµα της αντιστροφής του Smith, µε τη µετά-

βαση της θρησκευτικής εµπειρίας από ένα µόνιµο ιερό κέντρο, έναν ναό, σε χώρο προσω-

ρινής ιερότητας, ο οποίος ιεροποιείται µε τη δύναµη του µάγου.55 Σε παρόµοιο πλαίσιο κι-

νείται και ο Ian Moyer, χρησιµοποιώντας παραδείγµατα από τους δηµώδεις µαγικούς πα-

πύρους για να υποστηρίξει ότι ο οίκος προετοιµάστηκε και καθάρθηκε ειδικά για την τελε-

τουργία.56 

Ορισµένοι ερευνητές αποµακρύνονται από τις παραπάνω απόψεις, εκλαµβάνοντας τον 

οίκο της επιστολής ως έναν ναό. Ο Robert K. Ritner θεωρεί ότι η τελετή του Θεσσαλού εί-

ναι πιθανό να έγινε σε τµήµα ιερού, αφού η λέξη οἶκος όσο και η αντίστοιχη λέξη στη δη-

µώδη αιγυπτιακή γραφή (῾ ̣wy) µπορούν να δηλώνουν τόσο ένα δωµάτιο ιερού όσο και ένα 

κοσµικό οικοδόµηµα.57 Σύµφωνα µε τον David Frankfurter, ο οίκος του Θεσσαλού ταυτί-

ζεται µε ένα τµήµα/ εσοχή ή ένα επιπρόσθετο δωµάτιο σε ναό, ειδικά σχεδιασµένο για µα-

ντεία ή εγκοίµηση (sanatorium).58 Ο Frankfurter διατυπώνει τη θέση ότι κατά τη φαραωνι-

κή περίοδο οι εξωτερικοί τοίχοι των ναών που βρίσκονταν πλησιέστερα στα άδυτα υπήρ-

ξαν χώροι επιτέλεσης δηµόσιων λατρευτικών εκδηλώσεων, από τη στιγµή που η πρόσβαση 

στους ιερούς χώρους επιτρεπόταν µόνο σε ιερείς και όχι στον λαό. Στους ελληνορωµαϊκούς 

χρόνους οι αρχιτεκτονικές ανακατασκευές των ναών, µε την προσθήκη δωµατίων επισκέ-

ψιµων από όποιον το επιθυµούσε, δείχνουν τις καινοτόµες παρεµβάσεις της εποχής. Η οι-

κονοµική ύφεση του αιγυπτιακού ιερατείου επέφερε έναν µετασχηµατισµό της λατρείας 

των ναών στη λατρεία των µαντείων και την επιτέλεσή της σε χώρους του ναού απαγορευ-

µένους τους προηγούµενους αιώνες στον λαό, έναντι πληρωµής. Για τον Frankfurter η ε-

µπειρία του Θεσσαλού µέσα στο δωµάτιο του ναού δείχνει τον µετασχηµατισµό της αιγυ-

πτιακής λατρείας στους ύστερους χρόνους κάτω από τις νέες συνθήκες της εποχής.59 Ανα-

                                                           
55  Ό.π., σελ. 181-2. Πρβ. του ίδιου, ‘Trading places’, ό.π., σελ. 20-7. 
56  I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 49, υποσ. 45. Σε µια υστερόχρονη µελέ-

τη ο I. S. Moyer (Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 261-2, υποσ. 215) µειώνει τη διαφορά ανά-
µεσα στον οίκο και σε έναν ναό, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο ενέχουν την ίδια λειτουργία µέσα από τη 
θεώρηση της µικρο-κλίµακας των τελετουργιών των µαγικών παπύρων. Πρβ. J. Z. Smith, ‘Trading plac-
es’, ό.π., σελ. 20-7. 

57  R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 219 και υποσ. 1019· του ί-
διου, ‘The religious, social, and legal parameters of traditional Egyptian magic’, ό.π., σελ. 58, υποσ. 65, 
σελ. 59· του ίδιου, ‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 3357, ιδιαίτ. υποσ. 
116. 

58  D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 168-9. 
59  Ό.π., σελ. 162-9. Στα αρχαιολογικά παραδείγµατα του D. Frankfurter θα µπορούσαµε να προσθέσουµε 

και τον ναό του Όσιρι στην Άβυδο. Η παρουσία ενός ελληνικού ακιδογραφήµατος (graffito) ύστερης επο-
χής µέσα στο άδυτο του Οσίρειου καταδεικνύει πιθανόν την αδιαφορία των ιερέων να προστατεύσουν 
τους ναούς τους από αλλοεθνείς και αποτελεί ένδειξη αυτού του µετασχηµατισµού, της εισόδου προσκυ-
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λόγως και ο Philip A. Harland υποστηρίζει ότι ο οίκος του Θεσσαλού βρίσκεται πιθανότα-

τα µέσα στην περιοχή του ιερού της ∆ιόσπολης.60 Άλλοι ερευνητές, όπως οι Serge 

Sauneron και László Kákosy, επιθυµώντας να είναι πιο λεπτοµερείς, συνδέουν τον οίκο µε 

το sanatorium του ναού του Πτα στο Καρνάκ.61 Οι κοινωνικοί µετασχηµατισµοί των λα-

τρειών στην ελληνορωµαϊκή Αίγυπτο, όπως διαφαίνονται µέσα από τη µελέτη του David 

Frankfurter, µπορούν να επεξηγήσουν την επιλογή από τον συγγραφέα του προλόγου του 

Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως ενός οίκου/ ναού ως του χώρου µύησης του Θεσσαλού. 

Εντούτοις, η οποιαδήποτε προσπάθεια καθορισµού ενός συγκεκριµένου αρχαιολογικά χώ-

ρου απογυµνώνει την ίδια τη δυναµική της αφήγησης, προσεγγίζοντάς την όχι ως ένα µυ-

θοπλαστικό δηµιούργηµα, αλλά ως µια ιστοριογραφία. 

Το λατινικό χειρόγραφο είναι αποκαλυπτικό για τον χώρο της µύησης, γράφοντας nec-

romantie in crypta και δηλώνοντας µια νεκροµαντική µύηση σε άδυτο.62 Τα άδυτα και η 

πρακτική της νεκροµαντείας είναι άµεσα συνδεδεµένα, επιβεβαιώνοντας τη συνάφεια του 

χώρου µε την τελετουργία του Θεσσαλού.63 Μια από τις ονοµασίες των αιγυπτιακών ναών 

είναι duat (dt-n-b), λέξη που µεταφράζεται ως ο Κάτω Κόσµος, ο κόσµος των νεκρών, 

διότι, σύµφωνα µε την κοσµολογία των ναών, ο ναός θεωρείται απεικόνιση του κόσµου, 

τµήµα του οποίου αποτελεί και ο χώρος των νεκρών.64 Στη φαραωνική λατρεία η έννοια 

της αναγέννησης αποτελεί αναπόσπαστο χαρακτηριστικό στοιχείο του Κάτω Κόσµου, ο 

οποίος νοείται κυρίως ως ένα µυθογραφικό περιβάλλον µεταµόρφωσης του νεκρού και α-

νάδυσής του στο φως της ηµέρας. Κάτι τέτοιο διαφαίνεται από τον ίδιο τον όρο dt-n-b, 

που µεταφράζεται πιο δόκιµα ως η ανατολή του ba (b), υποδηλώνοντας την αναγέννηση 

της θεϊκής µορφής εντός του ναού. Αξίζει να σηµειωθεί η αναφορά του Απουλήιου για τη 

µετάβαση του Λούκιου στον Κάτω Κόσµο, κατά το αποκορύφωµα της ‘αναγεννητικής’ του 

                                                                                                                                                                                 

νητών µέσα στους ναούς. Βλ. I. Rutherford, ‘Pilgrimage in Greco-Roman Egypt’, ό.π., σελ. 186-7, και ε-
πίσης D. Frankfurter, ‘Voices, books, and dreams’, ό.π., σελ. 238. 

60  Ph. A. Harland, ‘Journeys in pursuit of divine wisdom’, ό.π., σελ. 135· του ίδιου, ‘The days seemed like 
years’, ό.π., σελ. 16. Για τον R. Reitzenstein (Hellenistic Mystery-Religions, ό.π., σελ. 145) ο οίκος του 
Θεσσαλού είναι ένας ‘µικρός ναός’ της περιοχής των Θηβών. 

61  S. Sauneron, ‘Un hymne à Imouthès’, ό.π., 73-4, υποσ. 7· L. Kákosy, ‘Thessalos in Thebes’, ό.π., σελ. 
161-4. Ο I. S. Moyer (Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 251) θεωρεί ότι η ταύτιση µε έναν συ-
γκεκριµένο ναό είναι δύσκολη, καθώς λατρευτικοί ναοί του Ιµχοτέπ µπορούν να βρεθούν σε διάφορες πε-
ριοχές της Άνω Αιγύπτου. 

62  Σύµφωνα µε τον F. Cunen (‘La lecanomancie "autoptique" de Thessalus’, ό.π., 272, ιδιαίτ. υποσ. 19), η 
φράση necromantie in crypta υποδηλώνει την τέλεση νεκροµαντείας σε κρύπτες και υπόγεια άδυτα, µια 
αναφορά που σχετίζεται µε την αιγυπτιακή παράδοση. 

63  Βλ. σχετικά D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, ό.π., σελ. 135-6. 
64  Για παράδειγµα, βλ. É. Chassinat, Le Temple d’Edfou, ό.π., τόµ. 5, σελ. 29.10. Βλ. R. Bjerre Finnestad, 

‘Temples of the Ptolemaic and Roman periods’, ό.π., σελ. 212. 
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εµπειρίας στα µυστήρια της Ίσιδας µέσα σε άδυτο ναού.65 Σε άλλα κείµενα των ύστερων 

χρόνων µια τέτοια αντίληψη επανερµηνεύεται και απογυµνώνεται από κάθε αναγεννητική 

διάσταση, ώστε να ικανοποιεί τις πεποιθήσεις της εποχής για τη σχέση αδύτων και νεκρών. 

Η εµφάνιση νεκρών σε υπόγεια δώµατα και η νεκροµαντεία αντανακλάται στις συµβατικές 

‘αλήθειες’ της αρχαίας αστρολογίας. Οι πλανητικές συναστριές στο ωροσκοπικό κέντρο 

του υπογείου, συµβόλου του Άδη, του κόσµου των νεκρών και των δαιµόνων, σηµατοδο-

τούν δαιµονική κατοχή, δηµιουργώντας νεκροµάντεις.66 Ο ∆ηµόκριτος επιθυµεί, χωρίς α-

πόλυτη επιτυχία, να τελέσει νεκροµαντεία µε την ψυχή του νεκρού Οστάνη µέσα σε άδυτο 

ναού της Μέµφιδας.67 Ο Κλήµης Αλεξανδρείας συνδέει τα αιγυπτιακά άδυτα µε τις νεκρο-

µαντείες των Ετρούσκων (Τυρρηνῶν), ενώ ο Θεοδώρητος Κύρου (c. 393-457 µ.Χ.) κάνει 

λόγο για τα ζοφώτατα ἄντρα των νεκροµαντείων των Τυρρηνών και των Χαλδαίων.68  

Η µετωνυµία αδύτου και νεκρών επεξηγείται από το νοηµατικό πλαίσιο της εποχής που 

θέλει τα άδυτα ναών να συνδέονται µε τη µύηση, τη µαγεία και τη χρησµολόγηση, καθορί-

ζοντας και την επιλογή της ίδιας της ελληνικής λέξης οἶκος.69 Ο ∆ίωνας Χρυσόστοµος (c. 

                                                           
65  Απουλήιος, Metamorphoses 11.23 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros, ό.π., σελ. 98-9, 296-308: Ac-

cessi confinium mortis et calcato Proserpinae limine per omnia vectus elementa remeavi; nocte media vidi 
solem candido coruscantem lumine; deos inferos et deos superos accessi coram et adoravi de proxumo. 
Τη χρήση αδύτων των ναών για τις διάφορες µυήσεις στη λατρεία της Ίσιδας επιβεβαιώνουν και τα αρ-
χαιολογικά δεδοµένα, όπως, για παράδειγµα, ο ναός της Ίσιδας/ Σάραπι στη Θεσσαλονίκη. Βλ. P. Pachis, 
‘Imagistic modes of religiosity in the cult of Isis/ Sarapis during the Graeco-Roman age’, ό.π., σελ. 209. Η 
ονειρική µυητική εµπειρία του Αίλιου Αριστείδη (Ἱεροὶ λόγοι 3.48) έχει αναλογίες µε το απόσπασµα του 
Απουλήιου, ο οποίος έζησε την ίδια εποχή µε τον αττικό ρήτορα: πολὺ δέ τι τούτων φρικωδέστερον εἶχεν 
τὰ χρόνῳ ὕστερον φανθέντα, ἐν οἷς αἵ τε δὴ κλίµακες ἦσαν αἱ τὸ ὑπὸ γῆς τε καὶ ὑπὲρ γῆς ἀφορίζουσαι καὶ τὸ 
ἑκατέρωθι κράτος τοῦ θεοῦ, καὶ ἕτερα ἔκπληξιν θαυµαστὴν φέροντα, καὶ οὐδὲ ῥητὰ ἴσως εἰς ἅπαντας, ὥστε 
ἀσµένῳ µοι φανῆναι <τὰ> σύµβολα [τοῦ Ἀσκληπιοῦ]. κεφάλαιον δ’ ἦν περὶ τῆς τοῦ θεοῦ δυνάµεως, ὅτι καὶ 
χωρὶς ὀχηµάτων καὶ χωρὶς σωµάτων ὁ Σάραπις οἷός τ’ εἴη κοµίζειν ἀνθρώπους ὅπη βούλοιτο. 

66  Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 2.13.1, 2.37.43, 2.37.51. Βλ. F. Cumont, Recherches sur le symbolisme funéraire 
des Romains, ό.π., σελ. 41, και επίσης του ίδιου, L’Égypte des astrologues, ό.π., σελ. 203. 

67  Ψευδο-∆ηµόκριτος, Φυσικὰ καὶ µυστικὰ 3, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens al-
chimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 2), σελ. 42-3 = J. Bidez- F. Cumont, Les Mages hellénisés, ό.π., 
απόσπ. A 6. 

68  Κλήµης Αλεξανδρείας, Λόγος προτρεπτικὸς πρὸς Ἕλληνας 2.11 P (PG 8, 69 A-B) = Ευσέβιος, Εὐαγγελικὴ 
προπαρασκευὴ 2.3 (PG 21, 121 A)· Θεοδώρητος Κύρου, Ἑλληνικῶν θεραπευτικὴ παθηµάτων 10 (PG 83, 
1061 A). Για τον Θεοδώρητο Κύρου βλ. Y. Papadogiannakis, Christianity and Hellenism in the Fifth-
Century Greek East: Theodoret’s Apologetics against the Greeks in Context (Hellenic studies 49) (Cam-
bridge MA- London, 2012). 

69  Για την κάθοδο και τη µύηση σε άδυτα βλ. F. Graf, ‘Comment devenir magicien?’, ό.π., σελ. 27-9· του ί-
διου, ‘The magician’s initiation’, ό.π., 161· του ίδιου, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., 
σελ. 103-6· D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, ό.π., σελ. 120-1, 125, 137, υποσ. 21· P. 
Bonnechere, ‘Trophonius of Lebadea: Mystery aspects of an oracular cult in Boeotia’ στο M. B. Cos-
mopoulos (επιµ.), Greek Mysteries: The Archaeology and Ritual of Ancient Greek Secret Cults (London- 
New York, 2003), σελ. 171-3. Πρβ. του ίδιου, Trophonios de Lébadée, ό.π., index ‒ catabase, enfers. Η 
κατασκευή υπόγειων δωµάτων και η παραµονή σοφών σε αυτά δεν µπορεί παρά να ανακαλεί τη µύηση 
στα άδυτα των ναών. Ο Έρµιππος (στον ∆ιογ. Λαέρτιο, Βίοι καὶ γνῶµαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ 
εὐδοκιµησάντων 8.41· πρβ. Τερτυλλιανός, De anima 28 [PL 2, 697 B ‒ 698 B]· Σχόλια στην Ἠλέκτραν 
του Σοφοκλή 62) αναφέρει ότι ο Πυθαγόρας, όταν ήταν στην Ιταλία, κατασκεύασε ένα υπόγειο δωµάτιο 
από όπου κατήλθε στον Άδη. Ο ∆ηµοσθένης έγινε µεγάλος ρήτορας µε την παραµονή του σε υπόγειο κα-
τασκεύασµα. Βλ. Πλούταρχος, ∆ηµοσθένης 7.3. Με υπόγειο κατασκεύασµα συνδέεται και ο Ζάλµοξις. 
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40-115 µ.Χ.) αναφέρει ότι αν κάποιος έφερνε έναν άνθρωπο, Έλληνα ή βάρβαρο, να µυη-

θεί µέσα σε έναν µυστικό οἶκον, εκθαµβωτικό για την οµορφιά και το µέγεθός του 

(ὑπερφυῆ κάλλει καὶ µεγέθει), θα ήταν βέβαιο ότι ο άνθρωπος αυτός κάτι θα πάθαινε στην 

ψυχή του.70 Εδώ, έχουµε να κάνουµε µε έναν οίκο και µια µύηση, στοιχεία που εικονίζουν 

τις µυητικές εµπειρίες µέσα σε άδυτα ναών. Ο Πυθαγόρας µυήθηκε στο Ιδαίον Άντρο της 

Κρήτης, όπως και στα άδυτα των αιγυπτιακών ναών, ενώ ο Παγκράτης του Λουκιανού έ-

µαθε τα µυστικά της µαγείας στα υπόγεια των µεµφιτικών ναών, όπου παρέµεινε για είκοσι 

τρία χρόνια.71 Οι αιγυπτιακοί ναοί θεωρήθηκαν ως το άντρο της ξένης µαγείας και για τη 

χριστιανική γραµµατεία. Ο Κυπριανός διδάχθηκε τη µαγεία σε άδυτα ναών της Μέµφι-

δας.72 Στο Ασκληπιείο της Μέµφιδας παρέµεινε έναν χρόνο και ο νεαρός της Γάζας στην 

ιστορία του Ιερώνυµου και έγινε κάτοχος της ερωτικής µαγείας.73 Το αφηγηµατικό αυτό 

στερεότυπο υιοθετήθηκε και για τον Ιησού τον Ναζωραίο, οι θαυµατουργές ικανότητες του 

οποίου οφείλονται στην παραµονή του µέσα στα άδυτα των αιγυπτιακών ναών.74 Η µύηση 

σε υπόγεια δεν σχετίζεται µόνο µε την Αίγυπτο, αλλά και µε την ευρύτερη πολιτισµική πα-

ράδοση. Ο Αριστέας, ο Εµπεδότιµος και ο Τροφώνιος συνδέθηκαν µε υπόγειους χώρους.75 

Ακόµα και για τον αυτοκράτορα Ιουλιανό κυκλοφορούσε η παράδοση ότι είχε κατέλθει για 

τελετή ή µαντεία σε υπόγεια άδυτα.76 Η κατάβαση και η χρησµοδότηση συνδέονται στενά, 

όπως αποκαλύπτουν τα αρχαιολογικά ευρήµατα στο µαντείο του Τροφώνιου της Λειβαδιάς 

και του Απόλλωνα στην Κλάρο της Μικράς Ασίας.77 Την παράδοση αυτήν έρχεται να επι-

                                                                                                                                                                                 

Βλ. Ελλάνικος Μυτιληναίος,  FGrHist 4 F 73 = Σούδας, Λεξικόν, λήµµα ‘Ζάµολξις’·  Ηρόδοτος, Ἱστορίη 
4.95.3-5· Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 7.3.5. 

70  ∆ίωνας Χρυσόστοµος, Οµιλίες 12.33. 
71  ∆ιογ. Λαέρτιος, Βίοι καὶ γνῶµαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιµησάντων 8.3· Πορφύριος, Πυθαγόρου βίος 17, 

34. Για άλλες αναφορές σχετικές µε την παραµονή του Πυθαγόρα στα άδυτα των αιγυπτιακών ναών βλ. 
Λουκιανός, Ὄνειρος ἢ ἀλεκτρυὼν 18· Κλήµης Αλεξανδρείας, Στρωµατεῖς 1.15.66 (PG 8, 768 B)· Ιάµβλι-
χος, Περὶ τοῦ πυθαγορικοῦ βίου 4.19. Ο ίδιος ο Πυθαγόρας, σύµφωνα µε τον Ιππόλυτο (Κατὰ πασῶν 
αἱρέσεων ἔλεγχος 1.2 [PG 16, 3028 A]), µιµούµενος τη µαθητεία του στους ιερείς της Αιγύπτου, επέβαλε 
στους µαθητές του την αποµόνωση σε υπόγεια άδυτα. Για τον Παγκράτη βλ. Λουκιανός, Φιλοψευδὴς ἢ 
ἀπιστῶν 34. 

72  Ψευδο-Κυπριανός, Μετάνοια τοῦ ἁγίου Κυπριανοῦ 3. 
73  Ιερώνυµος, Vita Sancti Hilarionis eremitae 21 (PL 23, 39). 
74  Αρνόβιος, Adversus nationes 1.43 (PL 5, 773 A). 
75  Γρηγόριος Ναζιανζινός, Λόγος ∆΄, Κατὰ Ἰουλιανοῦ βασιλέως στηλιτευτικὸς πρῶτος 59 (PG 35, 581 B-C). 
76  Σωζοµενός, Ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία 5.2 (PG 67, 1212 D). 
77  Για το µαντείο του Τροφώνιου βλ. Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 9.39.5-9.40.2 = Ν. Παπαχατζής, Παυ-

σανίου Ελλάδος Περιήγησις, ό.π., τόµ. 5, σελ. 251-8. Βλ. και τις µελέτες του P. Bonnechere, ‘Trophonius 
of Lebadea’, ό.π., σελ. 169-92· του ίδιου, Trophonios de Lébadée, ό.π.· του ίδιου, ‘The place of the sacred 
grove (alsos) in the mantic rituals of Greece’, ό.π., σελ. 17-41, ιδιαίτ. σελ. 31-7, και επίσης H. W. Parke, 
Ελληνικά Μαντεία (µτφρ. Α. Βόσκος) (Αθήνα, 42000), σελ. 154-8· H. D. Betz, ‘The problem of apocalyp-
tic genre in Greek and Hellenistic literature’, ό.π., σελ. 577-97· D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, 
ό.π., σελ. 80-5. Ο Ιάµβλιχος (Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 3.11.124) χαρακτηρίζει το άδυτο του µαντεί-
ου της Κλάρου ως οἶκον κατάγειον. Για το µαντείο της Κλάρου βλ. H. W. Parke, Ελληνικά Μαντεία, ό.π., 
σελ. 168-73.  



ΣΥΝΟΜ ΙΛΩΝΤΑΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΘΕΟΥΣ                                                                                                        217                                                                                                                              
 

 

βεβαιώσει µυθολογικά η µύηση του Ορφέα στα µυστήρια των Ιδαίων ∆ακτύλων, πιθανώς 

σε υπόγειο µέγαρο, και η χρησµοδότηση που έδινε το κεφάλι του, µετά τον αποκεφαλισµό 

του, µέσα από µια τρύπα στη Μυτιλήνη.78 

Από τη σηµασιολογική ανάλυση της λέξης οἶκος (= χώρος επιφάνειας νεκρών � από-

κρυφης γνώσης), όπως αυτή αναπτύχθηκε στις προηγούµενες σελίδες, δεν θα πρέπει να 

απουσιάσει και µια ειδικότερη συντακτική τοποθέτηση της λέξης στο κοινωνικό πλέγµα 

της µαγείας των ελληνορωµαϊκών χρόνων. Η στάση της ρωµαϊκής εξουσίας απέναντι σε 

κάθε ανατρεπτική τελετουργία την περιθωριοποίησε και τη µετέτρεψε σε µια απαγορευµέ-

νη γνώση, µε αποτέλεσµα αυτή να τελείται µυστικά, συχνά µέσα σε έναν ιδιωτικό οίκο ή 

δωµάτιο, κάτω από τον φόβο των διώξεων.79 Οι ελληνικοί και δηµώδεις µαγικοί πάπυροι 

κάνουν λόγο για την τέλεση των µαγικών πρακτικών σε αποκαθαρµένους οίκους/ δωµάτι-

α.80 Ακόµα και σε ένα απόσπασµα ενός χαµένου ελληνο-αιγυπτιακού µυθιστορήµατος του 

δεύτερου αιώνα µ.Χ. ο προφήτης/ µάγος Τινούφης συνδέεται αφηγηµατικά µε έναν οἶκον, 

ενώ τα µαγικά τεχνάσµατα για την εµφάνιση της Σελήνης γίνονται, σύµφωνα µε τον Ιππό-

λυτο, µέσα σε οίκο.81 Στην ελληνο-αιγυπτιακή γραµµατεία η λέξη οἶκος δεν ισοδυναµεί 

µόνο µε ένα απλό δωµάτιο, ανεξάρτητο από έναν ιερό χώρο, αλλά και µε ναούς.82 Στον 

P.Petr2 1 (238-237 π.Χ.) µε τον οἶκον εννοούνται οι ιεροί χώροι του ναού της Αφροδίτης, 

σε έναν πάπυρο από την Οξύρρυγχο (2ος αι. µ.Χ.) η λέξη οἶκος του Ηφαίστου (Πτα) µετα-

φράζεται ως ναός ή µέρος του Ηφαιστείου της Μέµφιδας, ενώ οι µυστικές αλχηµικές δια-

δικασίες τελούνται µέσα σε δῶµα ἱεροῦ οἴκου, σε δωµάτιο, δηλαδή, ενός ναού.83 Ο οἶκος 

                                                           
78  ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 5.64.4· Φιλόστρατος, Ἡρωικὸς 28.9. Ένας µαγικός πάπυρος 

(PGM 70.13-25) κάνει λόγο για τη µύηση σε υπόγειο άδυτο των Ιδαίων ∆ακτύλων, γεγονός που αποτελεί 
διαπιστευτήριο της γνώσης του µάγου ενάντια στις τιµωρίες του Κάτω Κόσµου. Βλ. σχετικά H. D. Betz, 
‘Fragments from a catabasis ritual in a Greek magical papyrus’, History of Religions 19.4 (1980), 287-95. 

79  Για την τέλεση πρακτικών σε δωµάτια βλ. R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient Egyptian Magical 
Practice, ό.π., σελ. 218· του ίδιου, ‘The religious, social, and legal parameters of traditional Egyptian 
magic’, ό.π., σελ. 58· του ίδιου, ‘Egyptian magical practice under the Roman Empire’, ό.π., σελ. 3356· J. 
Z. Smith, ‘Trading places’, ό.π., σελ. 23· R. Gordon, ‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 80· J. Diele-
man, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 276, υποσ. 251. Για τον µετασχηµατισµό των µαγικών τελε-
τουργιών κάτω από το φάσµα των απαγορεύσεων της µαγείας βλ. Ch. A. Faraone, ‘Necromancy goes un-
derground’, ό.π., σελ. 255-82, ιδιαίτ. σελ. 278-81. 

80  PDM 14.95, 119, 150, 282-3, 765-8, PGM 4.2187-8, 7.541-2, 875, 13.6-8. Για τη χρήση οίκων στους µα-
γικούς παπύρους βλ. επίσης PDM 14.118, 153, PGM 1.84, 3.193, 6.4, 7.727, 12.163. Για τη χρήση οίκου 
στη βυζαντινή µαγεία βλ. A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 425.21, 590.6. 

81  P.Turner 8.18 = P.Haun 400, έκδ. S. A. Stephens- J. J. Winkler, Ancient Greek Novels, ό.π., σελ. 404· Ιπ-
πόλυτος, Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος 4.37 (PG 16, 3102 C). 

82  Βλ. την υποσηµείωση στο PGMT (σελ. 133, υποσ. 89), η οποία αναφέρει ότι η ελληνική λέξη οἶκος είναι 
αµφίσηµη και µπορεί να σηµαίνει είτε έναν οίκο είτε δωµάτιο ενός οίκου που λειτουργεί ως ναός. 

83  P.Petr2 1 (= P.Petr I 21 = P.Petr III 1), στ. 2.52-3: ἀπὸ δὲ \νό/του αὐλὴ κοινὴ, ἀπὸ δὲ λιβὸς οἶκος ἱερὸς τοῦ 
ἀφροδι[σ] ίου· P.Oxy 1380, στ. 1.2 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 
20: τὴν ἐν τῷ] Ἡφαίστου οἴκῳ· Ολυµπιόδωρος, Εἰς τὸ Κατ’ ἐνέργειαν Ζωσίµου 50, έκδ. M. Berthelot- C.-
E. Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 2), σελ. 100: Ἡ οὖν διὰ λειώσεως 
γίνεται· οὐ γὰρ ἁπλῶς συλλειοῦται, ἀλλ’ ἐν δώµατι ἱερατικῷ· ἐκ δὲ τοῦ δώµατος ἐκείνου τοῦ ἱεροῦ οἴκου, ἐφ’ 
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της µαγείας στην επιστολή αποκαλύπτει την αµφισηµία ενός όρου που µπορεί να γίνει κα-

τανοητός µε διαφορετικό τρόπο, ανάλογα µε το κοινωνικό δίκτυο/ αποδέκτη του κειµένου. 

Για τον συγγραφέα ο οἶκος, όπως αναπτύξαµε στις προηγούµενες σελίδες, ταυτίζεται µε 

χώρο ναού. Το αναγνωστικό κοινό είναι, όµως, αυτό που µπορεί να καθορίσει, ύστερα από 

τον ‘θάνατο του συγγραφέα’, το νόηµα της λέξης και να την εκλάβει, µέσα από το ιδιαίτε-

ρο γνωσιακό του πρίσµα, είτε ως δωµάτιο επιτέλεσης της παράνοµης µαγείας είτε ως χώρο 

ενός ναού. 

Τη µαντική τεχνογνωσία της αφήγησης ολοκληρώνει η εντολή του ιερέα προς τον 

Θεσσαλό να καθίσει απέναντι από τον θρόνο του Ασκληπιού.84 Το τυπικό αυτό, σύµφωνα 

µε το οποίο ο χρησµοδοτούµενος στη λεκανοµαντεία είναι καθισµένος, είναι αρκετά πα-

λαιό και απαντάται ήδη από τον τέταρτο αιώνα π.Χ., όπως αποκαλύπτουν τα αγγεία του 

Ζωγράφου της Κύµης.85 Ως ένα ευρύτερο λατρευτικό τυπικό µε τη µορφή του ενθρονισµού 

µύστη συναντάται στις κορυβαντικές τελετουργίες και στα µυστήρια της Σαµοθράκης 

(θρόνωσις), τα οποία ίσως να επηρέασαν και µια πρακτική των ελληνικών µαγικών παπύ-

ρων όπου γίνεται λόγος για τον ενθρονισµένο µύστη (τεθρονισµένος).86 Η λέξη θρόνωσις 

σηµαίνει, λοιπόν, τη µυστηριακή µύηση. Σε ένα επίγραµµα από τη Μαντίνεια (130+ µ.Χ.) 

ο µύστης χαρακτηρίζεται ως σύνθρονος µε τους αθάνατους θεούς, ενώ σε ένα ταφικό επί-

γραµµα (1ος αι. µ.Χ.) από τη Γκίζα της Αιγύπτου ο νεκρός χαρακτηρίζεται σύνθωκος µε τον 

Μίνωα, τον κριτή του Άδη.87 

Τα δοµικά στοιχεία της µαντικής τεχνογνωσίας, η επιλογή του Ασκληπιού, ο χρόνος 

της τελετουργίας, ο οίκος και η θρόνωση του Θεσσαλού, εµπλέκονται αφηγηµατικά µε τις 

τελετουργίες λεκανοµαντείας/ νεκροµαντείας, πρακτικές ευρύτατα διαδεδοµένες στην ελ-

                                                                                                                                                                                 

ἴσα τὰ µέρη, πανταχόθεν λίµναι καὶ κῆποι παρακείσθωσαν. Πρβ. IG IX 1 89 = RICIS 106/ 0301 (2ος – 1ος 
αι. π.Χ.): οἴκους Σαράπει· CIG 3163 = RICIS 304/ 0204 (211-212 µ.Χ.): οἶκον ταῖς Νεµέσεσιν ἀνιέρωσεν. 
Με την έννοια του ναού χρησιµοποιείται η εν λόγω λέξη και στον Ηρόδοτο (Ἱστορίη 8.143.2), καθώς και 
σε επιγραφή από την Επίδαυρο, IG IV2 1 110, A 18, 25, 27, 30, 32, 36 (4ος – 3ος αι. π.Χ.). 

84  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 23, CCAG 8.3.137.2 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 
53.11: καὶ καθῖσαι κελεύσας. 

85  D. Ogden, Greek and Roman Necromancy, ό.π., σελ. 70. 
86  Πλάτωνας, Εὐθύδηµος 277d· ∆ίωνας Χρυσόστοµος, Οµιλίες 12.33· PGM 7.747. Για τη θρόνωση βλ. E. 

Peterson, ‘Beiträge zur Interpretation der Visionen im Pastor Hermae’, ό.π., σελ. 267, υποσ. 74· W. 
Burkert, Μυστηριακές Λατρείες της Αρχαιότητας, ό.π., σελ. 110-1, 185, υποσ. 3, σελ. 188, υποσ. 36 και 43· 
R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, ό.π., σελ. 30-1· K. Clinton, ‘Stages of initiation in the Eleusin-
ian and Samothracian mysteries’ στο M. B. Cosmopoulos (επιµ.), Greek Mysteries, ό.π., σελ. 62-5· P. 
Bonnechere, Trophonios de Lébadée, ό.π., σελ. 261. Πρβ. Αριστοφάνης, Νεφέλαι 254: κάθιζε τοίνυν ἐπὶ 
τὸν ἱερὸν σκίµποδα. Βλ. σχετικά P. Bonnechere, ‘Trophonius of Lebadea’, ό.π., σελ. 174-5· του ίδιου, 
Trophonios de Lébadée, ό.π., σελ. 250-3. 

87   IG V 2 312: ∆όξης παῖδα Ἰσόχρυσον, ὃν Ἀντίνοος θεὸς αὐτὸς ἤρατο φιλάµενος σύνθρονον ἀθανάτοις εἰκόνι 
χαλκείῃ τεύξας Ἐπιτύνχανος ἔνθα παῖδα πατὴρ θῆκεν δόγµατι τῆς πατρίδος· É. Bernand, Inscriptions 
métriques de l’Égypte gréco-romaine, ό.π., αρ. 3: Τὸ πρὶν ἐγὼ ναίων Λιβύης πέδον ἐνθάδε κεῖµαι Μάγνης 
τ’ εἰµὶ γένος κοὔνοµα Σωσίβιος· Πλούτωνός τε δόµους καὶ Φερσεφόνης κυαναυγεῖς, Μίνω σύνθωκος δ’ εἰµὶ 
παρ’ εὐσεβέσιν. Ἀλλὰ σύ µοι, παροδῖτα, προσαυδήσας µέγα χαίρειν, µηθὲν ταρβήσας ἀσφαλέως ἄπιθι. 
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ληνορωµαϊκή Μεσόγειο. Μπορεί η τέλεση νεκροµαντικών πρακτικών να είναι αρκετά αµ-

φίβολη για την Ελλάδα και τη Ρώµη των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, ωστόσο η ανα-

κατασκευή των πεποιθήσεων και των αντίστοιχων µαρτυριών από συγγραφείς των ύστε-

ρων χρόνων, µια ανακατασκευή που ήθελε τη νεκροµαντεία να αποτελεί µια πραγµατικό-

τητα του ελληνικού παρελθόντος,88 είναι αρκετή για να µας επιτρέψει να µελετήσουµε τα 

κείµενα αυτά, καθότι φαίνεται να επηρεάζουν το πνεύµα της ύστερης εποχής. Κάτω από το 

πλέγµα αυτό Αιγύπτιοι ιερείς µετασχηµάτισαν τις τελετές λεκανοµαντείας σε προσωπικές 

αποκαλύψεις (συχνά νεκροµαντικές), διανθίζοντας την τεχνογνωσία τους µε στοιχεία προ-

ερχόµενα από τη Μεσοποταµία, τους Σηµίτες και το ελληνικό περιβάλλον, µε σκοπό να ι-

κανοποιήσουν τους φιλόδοξους αναζητητές της υπερβατικής αιγυπτιακής γνώσης, όπως 

τον Θεσσαλό, έναντι, φυσικά, αµοιβής. 

2. ∆ιαχρονία και διαπολιτισµικότητα II: Η µαντική εµπειρία της αφήγησης 

Το αποκορύφωµα της ιστορίας του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως αποτελεί αναµφι-

σβήτητα η άµεση προσωπική συνάντηση του Θεσσαλού µε τον Ασκληπιό, η µαντική του 

εµπειρία.89 Πρόκειται για µια θεϊκή επιφάνεια η οποία κλιµακώνεται πάνω σε ένα δυναµικό 

σύστηµα που πραγµατώνεται µε τη χρήση επιµέρους διαπολιτισµικών στοιχείων: η νηστεία 

του Θεσσαλού, τα απόρρητα ονόµατα, ο θρόνος και ο χαιρετισµός του θεού, η έκπληξη και 

ο µακαρισµός του ήρωα, ο σύντοµος διάλογος των προσώπων του δράµατος και, τέλος, η 

άνοδος του Ασκληπιού στον ουρανό εµπλέκονται σε ένα δυναµικό παιχνίδι µεταξύ παρελ-

θόντος και παρόντος, Αιγύπτου και οικουµένης.   

                                                           
88  S. I. Johnston, ‘Delphi and the dead’ στο S. I. Johnston- P. T. Struck (επιµ.), Mantikê, ό.π., σελ. 283-306, 

ιδιαίτ. σελ. 287-92. 
89  Αρκετές είναι οι αναφορές της αρχαίας γραµµατείας για τις άµεσες επιφάνειες του Ασκληπιού, όπως στο 

έργο του Αριστείδη (Ἱεροὶ λόγοι 1.3, 2.18, 32), του Μάξιµου του Τύριου (∆ιαλέξεις 9.7), του Φιλόστρατου 
(Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον 1.7.2), του Ιππόλυτου (Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος 4.32-3 [PG 16, 3095 
A-C]), του Ωριγένη (Κατὰ Κέλσου 3.24 [PG 11, 948 A-B]) ή του ανώνυµου αστρολόγου του 379 µ.Χ., 
CCAG 5.1.210.5-6. Στον P.Oxy 1381 (στ. 5.108-10 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-
Religion, ό.π., αρ. 15) ο Ιµούθης/ Ασκληπιός παρουσιάζεται µε φυσικό τρόπο στη µητέρα του συγγραφέα 
της αρεταλογίας (οὔτ’ ὄναρ οὔθ’ ὕπνος, ὀφθαλµοὶ γὰρ ἦσαν ἀκείνητοι διηνυγµένοι). Βλ. και PDM 14.95, 
PDM suppl. 169. Για τις άµεσες επιφάνειες του Ασκληπιού βλ. O. Weinreich, Αntike Heilungswunder: 
Untersuchungen zum Wunderglauben der Griechen und Römer (Religionsgeschichtliche Versuche und 
Vorarbeiten 8.1) (Giessen, 1909), σελ. 1, υποσ. 3· F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 93· του ίδιου, ‘Le 
culte égyptien et le mysticisme de Plotin’, ό.π., 81, υποσ. 1· A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du 
médecin Thessalos’, ό.π., 63, υποσ. 28· E. R. Dodds, Εθνικοί και Χριστιανοί σε µια Εποχή Αγωνίας, ό.π., 
σελ. 80. Γενικά, για τις επιφάνειες του Ασκληπιού βλ. E. J. Edelstein- L. Edelstein, Asclepius, ό.π., τόµ. 1, 
σελ. 194-7. 
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Το δοµικό σύστηµα της µύησης της επιστολής µπορεί να ενταχθεί στην τρίτη κατηγο-

ρία των ‘αποκαλύψεων αναζήτησης’ του τριπλού σχήµατος του Ioan P. Culianu,90 διότι ο 

Θεσσαλός, προτού δεχτεί την επιφάνεια του Ασκληπιού, τέλεσε σωµατική κάθαρση µε 

τριήµερη νηστεία.91 Η προπαρασκευαστική κάθαρση του Θεσσαλού συνδέεται αφηγηµατι-

κά µε την αγνότητα των Αιγύπτιων ιερέων, επειδή η αγνεία δεν περιλαµβάνει µόνο τον 

ήρωα, αλλά και τον ιερέα. Ο συντάκτης µε τη χρήση του πληθυντικού αριθµού είναι σα-

φής: 

Αφού επιστρέψαµε από το άλσος, ήµαστε σε κατάσταση αγνείας.92 

Η αγνότητα των Αιγύπτιων ιερέων ήταν προαπαιτούµενο για τη συµµετοχή στις τελετουρ-

γίες.93 Η ίδια αγνότητα απαιτείται και για τον Θεσσαλό, όπως και για οποιονδήποτε µύστη, 

προκειµένου να συµµετάσχει στα αιγυπτιακά θρησκευτικά µυστήρια και να έρθει σε προ-

σωπική επαφή µε τον θεό. Ο προσκυνητής του Μάνδουλι/ Αιώνα για να συναντηθεί µε τον 

θεό γράφει ότι ἁγνεύσας ἐς πολὺν χρόν[ον, όπως και ο Λούκιος, ο οποίος, πριν από τη µύη-

σή του στα µυστήρια της Ίσιδας µέσα σε ναό των Κεχρεών, τέλεσε προπαρασκευαστικές 

καθάρσεις (λουτρό) και δεκαήµερη αποχή από κρέας και κρασί.94 

                                                           
90  I. P. Culianu, Psychanodia, ό.π., σελ. 6, 7. 
91  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 18, CCAG 8.3.136.19-20 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 51.13: ἐκέλευσέν <µε> ἁγνεύειν ἡµέραις τρισίν. Για την τριήµερη νηστεία βλ. επίσης Φίλωνας Ιου-
δαίος, Περὶ βίου θεωρητικοῦ ἢ ἱκετῶν 35· Τερτυλλιανός, De ieiunio adversus psychicos 7 (PL 2, 962 C)· 
Φιλόστρατος, Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον 2.37.2· Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 3.11.127· 
του ίδιου, Περὶ τοῦ πυθαγορικοῦ βίου 3.16. Για την τριήµερη νηστεία/ αγνεία στους µαγικούς παπύρους 
βλ. PGM 4.783-4, 897-8, 1099-1100, 1268-9, 7.749. Βλ. και A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 
18.11, 413.3-4, 6-7, 425.4, 477.20, 634.5, 635.5-6, 651.14. Βλ. επίσης F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, 
ό.π., 92, υποσ. 6-7· A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 61, υποσ. 20· J. 
Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 180, υποσ. 35. Ο Ch. H. Graux (‘Harpocration. Lettre 
à un empereur’, ό.π., σελ. 110, υποσ. 46), θεωρώντας τη µύηση του Θεσσαλού ως θεουργική πρακτική 
του τέταρτου αιώνα µ.Χ., χρησιµοποιεί τον Ιάµβλιχο για τον υποµνηµατισµό του χωρίου, ο οποίος παρα-
θέτει ένα απόσπασµα από την Πρὸς Ἀνεβὼ ἐπιστολὴν του Πορφύριου (Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 
4.11) σχετικό µε την αγνεία.  

92  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 20, CCAG 8.3.136.23-4 = H.-V. Friedrich, ό.π., 
σελ. 51.17-8: ἐπανελθόντες δὲ ἐκ τοῦ ἄλσους ἐπὶ τὴν ἁγνείαν ἐγιγνόµεθα. 

93  Για την αγνότητα των Αιγύπτιων ιερέων βλ. Ηρόδοτος, Ἱστορίη 2.37, 2.64· Εκαταίος Αβδηρίτης, FGrHist 
264 F 25 = ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 1.89.4-5· Πλούταρχος, Περὶ Ἴσιδος καὶ Ὀσίριδος 
352 C ‒ 354 A = J. G. Griffiths, Plutarch’s De Iside et Osiride, ό.π., σελ. 123-9, 270-81· Πορφύριος, Περὶ 
ἀποχῆς ἐµψύχων 4.6-7 = Χαιρήµονας, απόσπ. 10 Horst· P.Wash. 138 = M. Totti, Ausgewählte 
Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 9 (2ος αι. µ.Χ.)· P.Oslo I 2 (= PGM 37) = M. Totti, Aus-
gewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 10. Bλ. επίσης S. Sauneron, The Priests of Ancient 
Egypt, ό.π., σελ. 35-40· G. Pinch, Magic in Ancient Egypt, ό.π., σελ. 56-7, 76-7· R. Bjerre Finnestad, 
‘Temples of the Ptolemaic and Roman periods’, ό.π., σελ. 227-8· J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, 
ό.π., σελ. 211-6, 218· Ph. A. Harland, ‘The days seemed like years’, ό.π., σελ. 19-20. 

94  H. Gauthier, Les Temples immergés de la Nubie: Le Temple de Kalabchah (Le Caire, 1911, 1914), τόµ. 1, 
σελ. 241.7-8 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 40· Απουλήιος, Met-
amorphoses 11.23 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros, ό.π., σελ. 98-9, 286-91. Σχετικά µε την κάθαρ-
ση ως απαραίτητο στοιχείο προετοιµασίας των υποψήφιων µυστών των µυστηριακών λατρειών βλ. Π. 
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Την κάθαρση προϋποθέτει η συνάντηση µε τον Ασκληπιό, η οποία επιτελείται µε την 

εκφώνηση των ἀπορρήτων ὀνοµάτων του.95 Στη φαραωνική Αίγυπτο ήταν διαδεδοµένη η 

πεποίθηση ότι η φύση κάθε όντος ήταν ενσωµατωµένη στο όνοµά του, έτσι ώστε η γνώση 

του τελευταίου µετέφερε δύναµη και στο αντικείµενο που σήµαινε.96 Ανάλογες θεωρήσεις 

για το γλωσσικό ιδίωµα συναντούµε και στην ελληνική φιλοσοφία. Στον Κρατύλον του 

Πλάτωνα ο Ερµογένης παρουσιάζει τις απόψεις του ηρακλείτειου φιλόσοφου Κρατύλου 

για τη φύση του ονόµατος: 

Σωκράτη, αυτός εδώ ο Κρατύλος υποστηρίζει ότι η ορθότητα του ονόµατος βρίσκεται 

από τη φύση εγγενής σε κάθε ένα από τα όντα και ότι αυτό δεν είναι το όνοµα µε το οποίο 

µερικοί αποκαλούν το πράγµα, µετά από συµφωνία πώς να το αποκαλέσουν, καθορίζο-

ντάς το µε µέρος της φωνής τους, αλλά ότι κάποια ορθότητα των ονοµάτων υπάρχει µε 

φυσικό τρόπο και για τους Έλληνες και για τους βαρβάρους, που είναι η ίδια για όλους.97 

Τα ονόµατα για τον Κρατύλο περιέχουν φυσική ορθότητα, διότι η γλώσσα είναι δοσµένη 

από τη φύση, ενώ για τον Ερµογένη αποτελούν τεχνητά κατασκευάσµατα, έπειτα από συν-

θήκη. Η ορθότητά τους δεν είναι φυσική, αλλά υπόθεση κοινωνικής συµφωνίας, και δίδο-

νται κατά βούληση. Η φιλοσοφική διαφωνία για την προέλευση των ονοµάτων φύσει (Κρα-

τύλος) ή θέσει (Ερµογένης) διατηρήθηκε και στους ύστερους χρόνους. Ο Ωριγένης, συµ-

φωνώντας µε τον Κρατύλο, θεωρεί ότι τα µαγικά ονόµατα αποκτούν τη δύναµή τους όχι 
                                                                                                                                                                                 

Παχής, Το Νερό και το Αίµα στις Μυστηριακές Λατρείες της Ελληνιστικής Εποχής (διδακτ. διατρ.) (Θεσσα-
λονίκη, 1988), σελ. 24-7· του ίδιου, ‘Η κάθαρση στα Ελευσίνια Μυστήρια: Προπαρασκευαστικές τελε-
τουργίες’, ΕΕΘΣΤΘ (νέα σειρά) 1 (1990), 197-257. Βλ. επίσης A. D. Nock, ‘A vision of Mandulis Aion’, 
ό.π., σελ. 373-4· G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 238-9. Πρβ. την αγνότητα των ριζοτόµων. Στο 
αστρολογικό έργο Περὶ παιωνίας (CCAG 11.2.166.5) απαιτείται η τριήµερη νηστεία του ριζοτόµου πριν 
τις µαγικές τελετουργίες της συλλογής. Για την αγνότητα των ριζοτόµων βλ. και Κυρανίδες 1.7.95, 
1.22.12, έκδ. D. Kaimakis, ό.π., σελ. 55, 101· CCAG 8.1.188.12, 17, 8.2.167.15, 19, 12.127.13· PGM 
4.2968-9. Για τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες των ριζοτόµων βλ. A. Delatte, Herbarius, ό.π., σελ. 
53-64· M. Patera, ‘Les rites d’extraction des plantes dans l’antiquité’, ό.π., 28-9· G. Ducourthial, Flore 
magique et astrologique de l’antiquité, ό.π., σελ. 141-5. 

95  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 23, CCAG 8.3.137.3-4 = H.-V. Friedrich, ό.π., 
σελ. 53.12-3: προαγαγὼν διὰ τῶν ἀπορρήτων ὀνοµάτων τὸν θεόν. Για τα µαγικά ονόµατα (voces magicae) 
βλ. τη µελέτη της P. Cox Miller, ‘In praise of nonsense’ στο A. H. Armstrong (επιµ.), Classical Mediter-
ranean Spirituality: Egyptian, Greek, Roman (London, 1986), σελ. 481-505, και επίσης C. Bonner, Stud-
ies in Magical Amulets, ό.π., σελ. 11-2, 186-207· R. Turcan, The Cults of the Roman Empire, ό.π., σελ. 
286· G. Pinch, Magic in Ancient Egypt, ό.π., σελ. 68, 72-3, 164-6· W. M. Brashear, ‘The Greek magical 
papyri’, ό.π., σελ. 3429-38· H. D. Betz, ‘Secrecy in the Greek magical papyri’, ό.π., σελ. 160-9· F. Graf, Η 
Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 52-3, 86-7, 111, 238-9, 257-60· R. Gordon, ‘Imagin-
ing Greek and Roman magic’, ό.π., σελ. 220-1, 239-43· του ίδιου, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 76-81· J. 
Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 4-6 και index ‒ voces magicae. 

96  G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 137. 
97  Πλάτωνας, Κρατύλος 383a-b: Κρατύλος φησὶν ὅδε, ὦ Σώκρατες, ὀνόµατος ὀρθότητα εἶναι ἑκάστῳ τῶν 

ὄντων φύσει πεφυκυῖαν, καὶ οὐ τοῦτο εἶναι ὄνοµα ὃ ἄν τινες συνθέµενοι καλεῖν καλῶσι, τῆς αὑτῶν φωνῆς 
µόριον ἐπιφθεγγόµενοι, ἀλλὰ ὀρθότητά τινα τῶν ὀνοµάτων πεφυκέναι καὶ Ἕλλησι καὶ βαρβάροις τὴν αὐτὴν 
ἅπασιν. 



ΣΥΝΟΜ ΙΛΩΝΤΑΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΘΕΟΥΣ                                                                                                        222                                                                                                                              
 

 

από τη σηµασιολογική τους αυτοδυναµία (σηµαινόµενα), αλλά από τις ποιότητες και τις ι-

διότητες των ήχων τους.98 Το ίδιο το όνοµα και τα γράµµατα που το απαρτίζουν περιέχουν 

τη δύναµη του προσδιοριζόµενου αντικειµένου. Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας αποστασι-

οποιείται από την αριστοτελική προσέγγιση για τη σχέση του σηµαινόµενου και του ονό-

µατός του ως µια σύµβαση (θέσει εἰσὶ τὰ ὀνόµατα), ακολουθώντας τις αντιλήψεις των στω-

ικών, σύµφωνα µε τις οποίες οι πρώτοι άνθρωποι προσπάθησαν µε τις λέξεις τους να µιµη-

θούν τη φύση των αντικειµένων (φύσει).99 Αν το γλωσσικό ιδίωµα διαµορφώνεται από την 

ουσία του σηµαινόµενου, τότε οι θεϊκές ονοµασίες δεν µπορεί παρά να χαρακτηρίζονται 

από φυσική ορθότητα και να θεωρούνται ιερές.  

Τα ‘σοφά έθνη’ της αρχαιότητας, όπως οι Αιγύπτιοι, οι Πέρσες ή οι Εβραίοι, θεωρήθη-

καν θεµατοφύλακες των θεϊκών λέξεων. Ο Ιάµβλιχος αναφέρει ότι από τη στιγµή που οι 

θεοί έχουν δείξει ότι η γλώσσα των ιερών εθνών, όπως των Ασσύριων και των Αιγύπτιων, 

είναι η κατάλληλη για τις θρησκευτικές τελετουργίες θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η 

επικοινωνία µε τους θεούς είναι επιβεβληµένη να γίνεται στη φυσική τους γλώσσα. Επειδή 

ο λόγος τους είναι ο πρώτος και ο πιο αρχαίος και επειδή αυτοί που έµαθαν τα πρώτα ονό-

µατα θεών τα µετέδωσαν, αφού τα ανέµειξαν µε τη δική τους γλώσσα, αυτός θα πρέπει να 

διατηρηθεί απαράλλακτος και αµετάβλητος.100 Κάθε µετάφραση ή αλλαγή της ιερής γλώσ-

σας αποδυναµώνει τη δυναµική της και, κατά συνέπεια, την αποτελεσµατικότητα των τελε-

τουργικών πράξεων.101 Για τον Ωριγένη ορισµένες λέξεις ξένων εθνών, όπως των Αιγύπτι-

ων, των Περσών, των Βραχµάνων και των Σαµαναίων, εµπεριέχουν ιδιαίτερη δύναµη, α-

ποδεικνύοντας για τον χριστιανό θεολόγο τη λογική µιας µαγείας που συνθέτει ένα σύστη-

µα πρακτικών µε ορθολογική συνάφεια.102 Σε µια ανάλογη ‘απολογία’ των µαγικών ονοµά-

                                                           
98  Ωριγένης, Κατὰ Κέλσου 1.25 (PG 11, 708 B): Οὕτως οὐ τὰ σηµαινόµενα κατὰ τῶν πραγµάτων, ἀλλ’ αἱ τῶν 

φωνῶν ποιότητες καὶ ἰδιότητες, ἔχουσί τι δυνατὸν ἐν αὐταῖς πρὸς τάδε τινὰ ἢ τάδε. 
99  Ό.π., 1.24 (PG 11, 701 B – 704 A): Λεκτέον δὲ καὶ πρὸς τοῦτο, ὅτι ἐµπίπτει εἰς τὸ προκείµενον λόγος 

βαθὺς, καὶ ἀπόρρητος, ὁ περὶ φύσεως ὀνοµάτων, πότερον, ὡς οἴεται Ἀριστοτέλης, θέσει ἐστὶ τὰ ὀνόµατα, ἢ, 
ὡς νοµίζουσιν οἱ ἀπὸ τῆς Στοᾶς φύσει, µιµουµένων τῶν πρώτων φωνῶν τὰ πράγµατα, καθ’ ὧν τὰ ὀνόµατα, 
καθὸ καὶ στοιχεῖά τινα ἐτυµολογίας εἰσάγουσιν. 

100  Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 7.4.256: ∆ιότι γὰρ τῶν ἱερῶν ἐθνῶν, ὥσπερ Ἀσσυρίων τε καὶ Αἰ-
γυπτίων, οἱ θεοὶ τὴν ὅλην διάλεκτον ἱεροπρεπῆ κατέδειξαν, διὰ τοῦτο καὶ τὰς κοινολογίας οἰόµεθα δεῖν τῇ 
συγγενεῖ πρὸς τοὺς θεοὺς λέξει προσφέρειν, καὶ διότι πρῶτος καὶ παλαιότερός ἐστιν ὁ τοιοῦτος τρόπος τῆς 
φωνῆς, καὶ µάλιστα ἐπειδὴ οἱ µαθόντες τὰ πρῶτα ὀνόµατα περὶ τῶν θεῶν µετὰ τῆς οἰκείας γλώττης αὐτὰ 
συµµίξαντες παραδεδώκασιν ἡµῖν, ὡς οἰκείας καὶ προσφόρου πρὸς αὐτὰ ὑπαρχούσης, ἀκίνητον διατηροῦµεν 
δεῦρο ἀεὶ τὸν θεσµὸν τῆς παραδόσεως.  

101  Βλ. σχετικά CH 16.1-2· Ωριγένης, Κατὰ Κέλσου 1.25 (PG 11, 708 A), 5.45 (PG 11, 1252 A – 1253 A)· 
Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 7.5· Μιχ. Ψελλός, Ἐξήγησις εἰς τὰ χαλδαϊκὰ λόγια (PG 122, 
1132 C). 

102  Ωριγένης, Κατὰ Κέλσου 1.24 (PG 11, 704 A – 705 A): Ἐὰν τοίνυν δυνηθῶµεν ἐν προηγουµένῳ λόγῳ 
παραστῆσαι φύσιν ὀνοµάτων ἐνεργῶν, ὧν τισι χρῶνται Αἰγυπτίων οἱ σοφοὶ ἢ τῶν παρὰ Πέρσαις µάγων οἱ 
λόγιοι, ἢ τῶν παρ’ Ἰνδοῖς φιλοσοφούντων Βραχµᾶνες, ἢ Σαµαναῖοι, καὶ οὕτω καθ’ ἕκαστον τῶν ἐθνῶν· καὶ 
κατασκευάσαι οἷοί τε γενώµεθα, ὅτι καὶ ἡ καλουµένη µαγεία οὐχ, ὡς οἴονται οἱ ἀπὸ Ἐπικούρου καὶ 
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των προβαίνει και ο Ιάµβλιχος, όταν διαχωρίζει τη χρήση µαγικών λέξεων από τις απάτες 

των µάγων. Τα αιγυπτιακά ονόµατα είναι απαραίτητα για την επίτευξη των πρακτικών, ε-

πειδή οι Αιγύπτιοι υπήρξαν οι πρώτοι που έλαβαν το δώρο της επικοινωνίας µε τους 

θεούς.103 Η πρωτόλεια, αρχαϊκή και αυθεντική µίµηση της φύσης των πραγµάτων δίνει στα 

θεϊκά ονόµατα τη δύναµή τους, µε την Αίγυπτο, τη χώρα της αρχέγονης σοφίας, να δια-

δραµατίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο γλωσσικό αυτό παιχνίδι. 

Αυτά ως προς τη θεωρία. Με ποιον τρόπο, όµως, οι θεωρητικές αυτές αρχές εφαρµόζο-

νταν στην πράξη; Ένας µεγάλος αριθµός φυλακτών, κατάδεσµων και οι µαγικοί πάπυροι 

της Αιγύπτου προβαίνουν σε µια συστηµική χρήση του µαγικού γλωσσικού µορφώµατος 

ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη της τελετουργίας. Αυτό περιλαµβάνει ακατά-

ληπτα, τις περισσότερες φορές, ονόµατα που σχηµατίζονται µε συριγµούς και ποππυσµούς 

γραµµάτων, παλίνδροµα φωνήεντα και σύµφωνα ή συνδυασµούς λέξεων και αριθµών. Αρ-

κετά συχνά, φραστικά µορφώµατα προέρχονται ή µιµούνται την αιγυπτιακή ή άλλες γλώσ-

σες, όπως την αιθιοπική, την εβραϊκή, τη συριακή ή την κοπτική. (Ἐ)πικαλοῦµαί σου τὸ 

κρυ[π] τὸν ὄνοµα, αναφωνεί ο µάγος σε µια πρακτική, ένα όνοµα που αποκαλύπτεται λίγο 

πιο κάτω:  

αθηζοφωιµ ζαδηαγηωβηφιαθεαα Ἀµβραµι Ἀβρααµ θαλχιλθοε ελκωθωωηη αχθωνων σα 

Ἰσακ χωηϊουρθασιω Ἰωσϊα ϊχηµεωωωω αωαεϊ.104  

Στο συνονθύλευµα αυτό ακατανόητων λέξεων µπορούµε να διακρίνουµε τα εβραϊκά ονό-

µατα του Αβραάµ, του Ισαάκ και του Ιωσία, µε τα δύο πρώτα να εκλαµβάνονται από τον 

Ωριγένη ως φορείς µιας ιδιαίτερης µαγικής δύναµης.105 Σε ορισµένες περιπτώσεις, µαγικές 

λέξεις έχουν στόχο να δηµιουργήσουν µια οµοφωνία µε την αιγυπτιακή γλώσσα. Στην τε-

                                                                                                                                                                                 

Ἀριστοτέλους, πρᾶγµά ἐστιν ἀσύστατον πάντῃ, ἀλλ’, ὡς οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ ἀποδεικνύουσι, συνεστὼς µὲν, 
λόγους δ’ ἔχον σφόδρα ὀλίγοις γινωσκοµένους. 

103  Ιάµβλιχος, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 7.5.258: ἀλλὰ µᾶλλον ἐκεῖνο ὑπολάµβανε, ὡς Αἰγυπτίων πρώτων 
τὴν µετουσίαν τῶν θεῶν διακληρωσαµένων, καὶ οἱ θεοὶ χαίρουσι τοῖς Αἰγυπτίων θεσµοῖς καλούµενοι· οὐδ’ 
αὖ γοήτων ἐστὶ ταῦτα πάντα τεχνάσµατα· πῶς γὰρ ἂν τὰ µάλιστα συνηνωµένα τοῖς θεοῖς καὶ ἡµᾶς πρὸς 
αὐτοὺς συνάπτοντα καὶ µόνον οὐχὶ τὰς ἴσας δυνάµεις ἔχοντα τοῖς κρείττοσι, φανταστικὰ ἂν εἴη πλάσµατα, 
ὧν χωρὶς οὐδὲν ἱερατικὸν ἔργον γίγνεται; 

104  PGM 1.216-21. 
105  Ωριγένης, Κατὰ Κέλσου 4.33 (PG 11, 1080 A): Σαφὲς δὴ, ὅτι καὶ γενεαλογοῦνται Ἰουδαῖοι ἀπὸ τῶν τριῶν 

πατέρων, τοῦ Ἀβραὰµ, καὶ τοῦ Ἰσαὰκ, καὶ τοῦ Ἰακώβ· ὧν τοσοῦτον δύναται τὰ ὀνόµατα συναπτόµενα τῇ τοῦ 
Θεοῦ προσηγορίᾳ, ὡς οὐ µόνον τοὺς ἀπὸ τοῦ ἔθνους χρῆσθαι ἐν ταῖς πρὸς Θεὸν εὐχαῖς, καὶ ἐν τῷ 
κατεπᾴδειν δαίµονας, τῷ, ‘ὁ Θεὸς Ἀβραὰµ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαὰκ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰακὼβ’, ἀλλὰ γὰρ σχεδὸν καὶ 
πάντας τοὺς τὰ τῶν ἐπῳδῶν καὶ µαγειῶν πραγµατευοµένους. Εὑρίσκεται γὰρ ἐν τοῖς µαγικοῖς συγγράµµασι 
πολλαχοῦ ἡ τοιαύτη τοῦ Θεοῦ ἐπίκλησις, καὶ παράληψις τοῦ Θεοῦ ὀνόµατος, ὡς οἰκείου τοῖς ἀνδράσιν 
τούτοις εἰς τὰ κατὰ τῶν δαιµόνων. 
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λετουργία Σολοµῶνος κατάπτωσις παρατίθενται τα ονόµατα του θεού, τα γραµµένα από 

τον Ερµή τον Τρισµέγιστο στην Ηλιούπολη της Αιγύπτου µε ιερογλυφικά γράµµατα:  

αρβακωριφ· µηνιαµ· ωβαωβ· αβνιωβ· µηριµ· βαϊαξ· χενωρ· φηνιµ· ωρα· ωρησιου· Οὔσιρι· 

Πνιαµούσιρι· Φρηούσιρι· Ὡριούσιρι· Ναειωρούσιρι· Μηνιµούσιρι· Μνηκούσιρι· Φληκούσι-

ρι· Πηληλούσιρι· ωνιω· Ῥαβκούσιρι· Ἀνιωβούσιρι· Ἀµηαούσιρι· Ἀνωρούσιρι· 

Ἀµηνηφηούσιρι· Ἀµηνιούσιρι· ξωνιωρ· Ἠουρούσιρι.106  

Είναι εµφανής η επιθυµία του γραφέα της µαγικής πρακτικής για τη δηµιουργία οµόφωνων 

λέξεων µε το όνοµα του θεού Όσιρι, αποκαλύπτοντας, όµως, παράλληλα, την ελλιπή γνώ-

ση του στην ιερογλυφική γραφή.107 

Η συχνότητα µε την οποία οι µαγικές λέξεις απαντώνται στους ελληνικούς µαγικούς 

παπύρους σε σχέση µε τη συγκριτικά περιορισµένη παρουσία τους στους αντίστοιχους δη-

µώδεις δείχνει ότι το µαγικό ιδίωµα επιχειρεί να ενισχύσει το κύρος και την αυθεντία των 

πρακτικών εκείνων που απευθύνονται στο ελληνόφωνο κοινό της οικουµένης. Την ίδια 

στιγµή, οι ιερείς της Αιγύπτου, κάνοντας χρήση του γλωσσικού αυτού µορφώµατος, ενι-

σχύουν την αυτοδυναµία του ρόλου τους και τις αντιλήψεις τους για τη δύναµη των λέξε-

ων, επεκτείνοντάς τες και µε τη χρήση λέξεων άλλων εθνών.108 Ο αυτοπροσδιορισµός της 

γλωσσικής δύναµης του µάγου συµπορεύεται µε τις απαιτήσεις τόσο του πελατειακού του 

κοινού όσο και της ίδιας του της αυτο-εικόνας για µια δυναµική επέµβαση στον θεϊκό κό-

σµο. Τέτοιες απαιτήσεις είναι εναργείς στον Πλωτίνο, όταν αυτός, στην πολεµική του για 

τη µαγεία του Γνωστικισµού, κάνει φανερό ότι η ονοµαστική επίκληση των θεών αποσκο-

πεί στον εξαναγκασµό και στον έλεγχο των υπερβατικών δυνάµεων.109 Ο εξαναγκασµός 

θεοτήτων συνιστά µια δοµική διαφορά των µαγικών τελετουργιών από τις αντίστοιχες 

θρησκευτικές, κάτι που αντανακλάται στη µαγική γλώσσα µε την αντιστροφή της προτασι-

ακής λογικής και των γλωσσολογικών κανόνων για µια ανατροπή της φυσικής και κοινω-

νικής τάξης.110  

                                                           
106  PGM 4.885-95. 
107  H. D. Betz, ‘Secrecy in the Greek magical papyri’, ό.π., σελ. 166. 
108  R. Gordon, ‘Shaping the text’, ό.π., σελ. 81. 
109  Πλωτίνος, Ἐννεάδες 2.9.14: ὅταν γὰρ ἐπαοιδὰς γράφωσιν ὡς πρὸς ἐκεῖνα λέγοντες, οὐ µόνον πρὸς ψυχήν, 

ἀλλὰ καὶ τὰ ἐπάνω, τί ποιοῦσιν ἢ γοητείας καὶ θέλξεις καὶ πείσεις λέγουσι καὶ λόγῳ ὑπακούειν καὶ ἄγεσθαι, 
εἴ τις ἡµῶν τεχνικώτερος εἰπεῖν ταδὶ καὶ οὑτωσὶ µέλη καὶ ἤχους καὶ προσπνεύσεις καὶ σιγµοὺς τῆς φωνῆς 
καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα ἐκεῖ µαγεύειν γέγραπται. 

110  Βλ. επίσης Α.-Φ. Χριστίδης, ‘Η µαγική χρήση της γλώσσας’ στο Α.-Φ. Χριστίδης- D. Jordan (επιµ.), 
Γλώσσα και Μαγεία: Κείµενα από την Αρχαιότητα (Πρακτικά 14ου Συνεδρίου του Τοµέα Γλωσσολογίας 
του Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, 28-29 Απριλίου 1993) (Αθήνα, 1997), σελ. 52-64. 
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Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι τα ἀπόρρητα ὀνόµατα του Ασκληπιού της επιστολής, όποια 

και αν ήταν αυτά, µπορούν να συνδεθούν µε τις φαραωνικές πεποιθήσεις για τη δύναµη 

του λόγου, αλλά όχι απόλυτα. Η λειτουργικότητα της µαγικής γλώσσας παρουσιάζει µια 

συνέχεια µε το παρελθόν, ωστόσο το µαγικό ιδίωµα των ύστερων χρόνων θα πρέπει να το-

ποθετηθεί στο ευρύτερο συγκρητιστικό περιβάλλον της εποχής, όπου ενισχύεται θεωρητικά 

από τις πεποιθήσεις της φιλοσοφίας για τη δυναµική του ονόµατος και µορφοποιείται από 

διάφορους πολιτισµούς. Η ειδολογική διαφοροποίηση της χρήσης µαγικών ονοµάτων από 

την αντίστοιχη του παρελθόντος ερείδεται στην επιθυµία, µέσω της εκφώνησης ή της κα-

ταγραφής τους, για µια ανατροπή και αµφισβήτηση της καθεστηκυίας τάξης. 

Η δυναµική του µαγικού λόγου συνεπάγεται, µε µια µηχανιστική σχεδόν βεβαιότητα, 

την κάθοδο του Ασκληπιού και την εγκαθίδρυσή του πάνω σε θρόνο.111 Η καθισµένη µορ-

φή του θεού αντλεί από την κλασική φαραωνική εικονογραφία, που θέλει τον Ιµχοτέπ µε 

τη µορφή Αιγύπτιου ιερογραµµατέα να κάθεται, κρατώντας στα χέρια του έναν πάπυρο.112 

Μια µαγική επίκληση του Ασκληπιού περιλαµβάνει την εγχάραξη της (καθισµένης) µορ-

φής του θεού σε δακτυλίδι, όπως αυτή προέρχεται από τη µεµφιτική εικονογραφία (γλύψον 

τὸν ἐν Μέµφει Ἀσκληπιόν).113 Η εµφάνιση θεών πάνω σε θρόνο αποτελεί µια στερεοτυπική 

εικόνα στην αιγυπτιακή παράδοση. Μια επιγραφή από την Άβυδο (1ος – 2ος αι. µ.Χ.) κάνει 

λόγο για τον θρόνο (θῶκον) του Όσιρι, σε έναν πάπυρο από τον νοµό της Αρσινόης του 

Φαγιούµ (98 µ.Χ.) συναντούµε τη φράση θεῶν θρονισµῶν, ενώ σε µια µαγική πρακτική η 

µαγική φιγούρα που πρόκειται να χαραχθεί πάνω στο δεξί φτερό µιας νυχτερίδας απεικονί-

ζει µια θεότητα καθισµένη σε θρόνο.114 

Ο θρόνος συνδέεται µε τη διδασκαλία µιας µυστικής γνώσης και τη χρησµοδότηση, 

ένα στοιχείο µε άµεσους δεσµούς µε τον κλασικό κόσµο και τον µαντικό θρόνο του Απόλ-

                                                           
111  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 23, CCAG 8.3.137.2-3 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 53.11-2: ἄντικρυς τοῦ θρόνου, εἰς ὃν ἔµελλεν ὁ θεὸς καθέζεσθαι. Για τον θρόνο του Ασκληπιού της 
επιστολής βλ. A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 62, υποσ. 26· E. Pe-
terson, ‘Beiträge zur Interpretation der Visionen im Pastor Hermae’, ό.π., σελ. 254-6· F. Cunen, ‘La 
lecanomancie "autoptique" de Thessalus’, ό.π., 278-9· J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., 
σελ. 182-3 και υποσ. 44· P. Bonnechere, Trophonios de Lébadée, ό.π., σελ. 259, ιδιαίτ. υποσ. 30· I. Mo-
yer, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 51· του ίδιου, ‘The initiation of the magician’, 
ό.π., σελ. 228· του ίδιου, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 251. 

112  Βλ. σελ. 157, υποσ. 127. Η εικονογραφία αυτή ίσως καθόρισε και τις ανάλογες απεικονίσεις του καθισµέ-
νου σε θρόνο Ασκληπιού της ελληνικής παράδοσης. Βλ. Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 2.23.4, 2.27.2 = 
Ν. Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, ό.π., τόµ. 2, σελ. 173, 205. Ο Αίλιος Αριστείδης (Ἱεροὶ 
λόγοι 4.56) βλέπει σε ονειρικό του όραµα την καθισµένη µορφή του Ασκληπιού της Περγάµου να σχηµα-
τίζεται στον ουρανό. 

113  PGM 7.628-42. 
114  É. Bernand, Inscriptions métriques de l’Égypte gréco-romaine, ό.π., αρ. 73· SB V 8750 (= P.Lund III 10), 

στ. 3.54· PGM 12.376-96. 
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λωνα, όπως έδειξε ο André-Jean Festugière.115 Στο σχήµα θρόνος �   διδασκαλία µυστικής 

γνώσης θα πρέπει να εντάξουµε τα επόµενα δύο παραδείγµατα. Στο όραµα του Ερµά η θεϊ-

κή γυναίκα κάθεται σε θρόνο, για τον οποίο χρησιµοποιούνται χαρακτηριστικά οι λέξεις 

καθέδρα και συµψέλιον.116 Στην αλχηµική βίβλο του Κοµάριου ο Κοµάριος διδάσκει στην 

Κλεοπάτρα τη µυστική φιλοσοφία καθισµένος πάνω σε θρόνο.117 Στενότερη αποδεικνύεται 

η σχέση χρησµοδότησης και θρόνου. Στον P.Oxy 1380 (2ος αι. µ.Χ.) ο χρησµοδότης Ώρος 

χαρακτηρίζεται θρονιστής· χρησ[µ]ῳ[δ.] . […] π]άν[ τ]ων θρόνου κύριον· καὶ χρησµῳδὸν 

βασιλέα.118 Σε πρακτικές από τους µαγικούς παπύρους γίνεται λόγος για τον θρόνο όπου 

πρόκειται να εµφανιστεί η υπερβατική οντότητα για να δώσει χρησµούς, ενώ στην αρετα-

λογία του Καρποκράτη από τη Χαλκίδα (3ος αι. µ.Χ.) ο θεός ονοµάζεται θρονόµαντις, κα-

θώς χρησµοδοτεί πάνω σε θρόνο.119 

Με την εµφάνιση στον θρόνο, ο θεός ανασηκώνει το δεξί του χέρι, απευθύνοντας έναν 

χαιρετισµό στον Θεσσαλό.120 Το χέρι στη φαραωνική Αίγυπτο ήταν µέσο δηµιουργικής ε-

                                                           
115  Ο A.-J. Festugière (‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 62, υποσ. 26) καταφεύγει σε ένα 

χωρίο του Πλάτωνα (Πρωταγόρας 315b-c) το οποίο παρουσιάζει τον Ιππία τον Ηλείο ως διδάσκαλο ‒κατά 
αναλογία µε τον Ασκληπιό ως διδάσκαλο στην επιστολή του Θεσσαλού‒, καθισµένο σε θρόνο, ενώ χρη-
σιµοποιεί παραδείγµατα από τον µαντικό θρόνο του Απόλλωνα, αντλώντας από αποσπάσµατα της κλασι-
κής ελληνικής γραµµατείας, όπως του Ευριπίδη (Ἰφιγένεια ἡ ἐν ταύροις 1254-5, 1281-2) και του Αισχύλου 
(Εὐµενίδες 616), καθώς και του IG I 2 78. Βλ. επίσης E. Peterson, ‘Beiträge zur Interpretation der Vi-
sionen im Pastor Hermae’, ό.π., σελ. 255. Για τον θρόνο στην ελληνική παράδοση βλ. και P. Bonnechere, 
Trophonios de Lébadée, ό.π., σελ. 253-62. 

116  Ερµάς, Ποιµὴν 1.2.2, 1.4.1, 3, 3.1.4, 7, 3.2.4, 3.10.3, 5, 3.11.2, 4, 3.13.3. Ο E. Peterson (‘Beiträge zur In-
terpretation der Visionen im Pastor Hermae’, ό.π., σελ. 254-70) υποστηρίζει ότι πολλά από τα οράµατα 
που περιλαµβάνονται στον Ποιµένα του Ερµά έχουν αναλογίες µε τη µαγεία και κυρίως µε τη µαγική 
χρησµοδότηση, θεωρώντας ότι το χριστιανικό κείµενο δεν έχει οµοιότητες τόσο µε την ιουδαϊκή και απο-
καλυπτική χριστιανική γραµµατεία όσο µια οµοιογένεια µε την ερµητική γνώση και τα µαγικά κείµενα. 

117  Κοµαρίου φιλοσόφου ἀρχιερέως 3, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens alchimistes 
grecs, ό.π., τόµ. 3 (µέρος 4), σελ. 290. Στο αραβικό αλχηµικό µεσαιωνικό βιβλίο του Κράτη ο Κράτης α-
νέρχεται στον ουρανό, όπου βλέπει τον Ερµή να είναι καθισµένος πάνω σε καθέδρα και να διαβάζει από 
ένα βιβλίο. Βλ. R. Reitzenstein, Hellenistic Mystery-Religions, ό.π., σελ. 146. 

118  P.Oxy 1380, στ. 11.251-2, 265-6 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 
20. 

119  PGM 1.332, 2.162, 164· R. Harder, Karpokrates von Chalkis und die memphitische Isispropaganda (Ab-
handlungen der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse 14) (Berlin, 
1943-4), σελ. 8, στ. 9 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 6 = RICIS 
104/ 0206. Στους µαγικούς παπύρους ο θρόνος δηλώνει την εγκαθίδρυση του θεού, την εξουσία του και 
τον ιδιαίτερο χώρο του. Βλ. PGM 7.264-5, 77.12-3, PDM 14.133, 198, 493, 519. Αρκετές πρακτικές ‘α-
πόλυσης’ θεοτήτων των µαγικών παπύρων παρουσιάζουν του θεούς να επιστρέφουν στους θρόνους τους. 
Βλ. PGM 4.920-1, 5.41-3, 7.333-4. 

120  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 24, CCAG 8.3.137.7-8 = H.-V. Friedrich, ό.π., 
σελ. 53.17-8: ἀνατείνας οὖν τὴν δεξιὰν ἤρξατο λέγειν. Για τη σηµειολογία του χεριού στην αρχαιότητα βλ. 
O. Weinreich, Αntike Heilungswunder, ό.π., σελ. 1-45. Για τον χαιρετισµό του Ασκληπιού της επιστολής 
βλ. F. Cumont, ‘Écrits hermétiques’, ό.π., 93· A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thes-
salos’, ό.π., 63, υποσ. 28· E. Peterson, ‘Beiträge zur Interpretation der Visionen im Pastor Hermae’, ό.π., 
σελ. 257-8· F. Cunen, ‘La lecanomancie "autoptique" de Thessalus’, ό.π., 279, ιδιαίτ. υποσ. 45· J. Z. 
Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 183, υποσ. 46. 
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νέργειας, προστασίας και θεραπείας, αλλά και συµβολικό στοιχείο µαγείας.121 Στους ελλη-

νορωµαϊκούς χρόνους µετασχηµατίζεται σε χαρακτηριστικό των σωτήρων θεοτήτων (Σά-

ραπις/ Ασκληπιός), εκφράζοντας την προστασία που οι θεοί παρέχουν στους πιστούς τους. 

Με τέτοιο τρόπο θα πρέπει να ερµηνεύσουµε τη συµβολική του χεριού σε µια επιστολή του 

Ψευδο-Ιπποκράτη, σε έναν ύµνο του Αίλιου Αριστείδη και σε ένα απόσπασµα του Κλαύδι-

ου Αιλιανού, όπου ο θεός Ασκληπιός παρουσιάζεται να χαιρετάει, ανασηκώνοντας το χέρι 

του.122 Τη συµβολική του χεριού ως στοιχείου υπερβατικής προστασίας/ θεραπευτικής δύ-

ναµης έρχεται να συµπληρώσει η συµβολική του ως µέσου νοµιµοποίησης του µύστη, κα-

θώς η θεϊκή αναγνώριση που επέρχεται µε τον χαιρετισµό κατοχυρώνει τη σχέση µύστη/ 

θεού. Στην ιστορία του Θεσσαλού µια τέτοια νοµιµοποίηση επιτείνεται µε την επιλογή του 

δεξιού χεριού και αυτό διότι το δεξί χέρι καταλαµβάνει την υψηλότερη θέση στην κλίµακα 

των αντιθετικών αξιών της ελληνορωµαϊκής αρχαιότητας (δεξί � αριστερό � αρσενικό � 

θηλυκό � ανώτερο � κατώτερο).123 Στο όραµα του Ερµά η θεϊκή γυναίκα, σε αρκετά χωρί-

α, εµφανίζεται να χαιρετάει τον ήρωα του διηγήµατος, ενώ σε πρακτική αυτοπτικής επιφά-

νειας από τον Μεγάλο Μαγικό Πάπυρο των Παρισίων η θεότητα εµφανίζεται καθισµένη σε 

κιβώριο124 να χαιρετά τον µάγο µε το δεξί χέρι ανασηκωµένο.125 Ακόµα και η εικόνα του 

θείου άνδρα που επιτελεί θαύµατα περιστρέφεται γύρω από το χέρι, ένα αρχαίο σύµβολο 

δύναµης.126 

Η επιφάνεια και το µεγαλείο του Ασκληπιού αφήνουν άφωνο τον Θεσσαλό.127 Αναλό-

γως και ο Λούκιος, µιλώντας για το ενύπνιο όραµά του, διευκρινίζει ότι θα προσπαθήσει να 

περιγράψει την εξαίσια µορφής της Ίσιδας, αν τα καταφέρει η φτώχεια του λόγου του ή αν 

η ίδια η θεά του δώσει τη δύναµη και την ικανότητα, ενώ ο Αίλιος Αριστείδης επισηµαίνει 

                                                           
121  G. Pinch, Magic in Ancient Egypt, ό.π., σελ. 102, 70, 83, 84, 100, 115, 121, 159. Πρβ. R. K. Ritner, The 

Mechanics of Ancient Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 76-7. 
122  Ψευδο-Ιπποκράτης, Επιστολή 15, έκδ. É. Littré (Amsterdam, 21973), τόµ. 9, σελ. 340· Α. Αριστείδης, 

Λαλιὰ εἰς Ἀσκληπιὸν 10, έκδ. B. Keil, ό.π., τόµ. 2, σελ. 337· Κλ. Αιλιανός, απόσπ. 99 Hercher = Σούδας, 
Λεξικόν, λήµµα ‘Θεόποµπος,> Θεοδέκτου’. 

123  Για το ‘δεξί’ και το ‘αριστερό’ στις αντιλήψεις της αρχαιότητας βλ. M. M. Sassi, The Science of Man in 
Ancient Greece, ό.π., σελ. 91-3, 95, 100, 167· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 199-201, 
όπου και επιµέρους βιβλιογραφία. 

124  Εδώ, η λέξη κιβώριον ισοδυναµεί µε τον λωτό και, έτσι, η αναφερόµενη θεότητα είναι ο Αρποκράτης. Βλ. 
την υποσηµείωση 156 στο PGMT, σελ. 59-60. 

125  Ερµάς, Ποιµὴν 1.1.4, 1.2.2, 4.2.2· πρβ. 5.1: Προσευξαµένου µου ἐν τῷ οἴκῳ καὶ καθίσαντος εἰς τὴν κλίνην 
εἰσῆλθεν ἀνήρ ἔδοξος τῇ ὄψει, σχήµατι ποιµενικῷ, περικείµενος δέρµα ἄγειον λευκὸν καὶ πήραν ἔχων ἐπὶ 
τῶν ὤµων καὶ ῥάβδον εἰς τὴν χεῖρα. καὶ ἠσπάσατό µε, κἀγὼ ἀντησπασάµην αὐτόν· PGM 4.1110-2. 

126  P. Brown, ‘The rise and function of the holy man in Late Antiquity’, JRS 61 (1971), 87. 
127  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 24, CCAG 8.3.137.6-7 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 53.15-7: οὔτε γὰρ τοὺς τῆς ὄψεως χαρακτῆρας οὔτε τὴν τοῦ περικειµένου κόσµου καλλονὴν ἀνθρώπου 
λόγος διασαφῆσαι δύναιτ’ < ἄν> . Για το ζήτηµα βλ. σχετικά B. Rochette, ‘Aelius Aristide, Lucien, 
Apulée’, ό.π., σελ. 9-10. 
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τη δυσκολία να επεξηγήσει στους άλλους τις υπερβατικές του εµπειρίες.128 Στο κοπτικό 

ερµητικό κείµενο Η Ογδοάς αποκαλύπτει την Εννεάδα ο Ερµής, αναφερόµενος στο όραµα 

της ψυχής που εισέρχεται στη σφαίρα της Ογδοάδας και Εννεάδας, αναρωτιέται µε ποιον 

τρόπο µπορεί να µιλήσει και να περιγράψει τα µυστικά του σύµπαντος, από τη στιγµή που 

η γλώσσα αδυνατεί για τέτοιες αποκαλύψεις.129 Το φραστικό σχήµα δηλώνει, µεταξύ άλ-

λων, την αδυναµία του µυηµένου να εκφράσει λεκτικά τη βιωµατική του εµπειρία, διότι 

αυτή υπέρκειται κάθε ανθρώπινης αντίληψης, µεταδίδοντας µοναδικότητα στο κειµενικό 

µήνυµα που µεταφέρει. 

Ο Ασκληπιός, ύστερα από τον χαιρετισµό, απευθύνεται προς τον Θεσσαλό: 

‘Ω, ευτυχισµένε Θεσσαλέ, που έχεις τιµηθεί από έναν θεό· µε το πέρασµα του χρόνου και 

µετά την αναγνώριση των επιτευγµάτων σου οι άνθρωποι θα σε λατρεύσουν σαν θεό. Ρώ-

τα, λοιπόν, χωρίς φόβο για ό,τι θέλεις και εγώ µε ευχαρίστηση θα σου απαντήσω στα πά-

ντα’. Εγώ, λοιπόν, µε δυσκολία άκουσα κάτι, διότι είχα εκπλαγεί και ο νους µου ήταν 

πλήρης, βλέποντας τη µορφή του θεού. Όµως, παρόλα αυτά, ζήτησα να µάθω για ποιον 

λόγο απέτυχα όταν δοκίµασα τις συνταγές του Νεχεψώ.130 

Ο µακαρισµός του Θεσσαλού από τον Ασκληπιό αναπαράγει έναν φραστικό τύπο µε ρίζες 

στο δελφικό µαντείο του Απόλλωνα.131 Σε έναν δελφικό µακαρισµό από τον Ηρόδοτο η 

                                                           
128  Απουλήιος, Metamorphoses 11.3 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros, ό.π., σελ. 72-3, 123· Α. Αρι-

στείδης, Ἱεροὶ λόγοι 2.23, 32, 49. 
129  NHC 6, 6, 57.33-58.4, 58.16-7. 
130  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 25-6, CCAG 8.3.137.8-14 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 55.1-7 (56.2-10): ὦ µακάριε παρὰ θεῷ τυχὼν τιµῆς Θεσσαλέ, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ 
γνωσθέντων τῶν σῶν ἐπιτευγµάτων ὡς θεὸν ἄνθρωποί σε θρησκεύ<σ>ουσιν. ἐπερώτα οὖν <ἀδεῶς> περὶ 
ὧν θέλεις ἀσµένως ἐµοῦ πάντα παρέξοντος. ἐγὼ δὲ µόλις µὲν ˻ἤκουσα˼· – κατεπεπλήγµην ˻γὰρ˼ καὶ 
ἐπεπληρώµην τὸν νοῦν εἰς τὴν τοῦ θεοῦ βλέπων µορφήν· – ὅµως <δ’> οὖν ἐπυνθανόµην, δι’ ἣν αἰτίαν ἐπὶ 
ταῖς τοῦ Νεχεψὼ δυνάµεσιν ἠστόχησα. 

131  Για τους µακαρισµούς θεών προς θνητούς βλ. AG 14.77 και G. L. Dirichlet, De Veterum Macarismis (Re-
ligionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten 14.4) (Giessen, 1914), σελ. 60-1· J. Z. Smith, ‘The temple 
and the magician’, ό.π., σελ. 183, υποσ. 49. Πρβ. B. Gladigow, ‘Zum Makarismos des Weisen’, Hermes 
95.4 (1967), 404-33. ∆ιάφοροι άλλοι µακαρισµοί θνητών από θεούς οφείλονται σε άλλους λόγους. Βλ. 
Παυσανίας, Ἑλλάδος περιήγησις 7.5.3 = Ν. Παπαχατζής, Παυσανίου Ελλάδος Περιήγησις, ό.π., τόµ. 4, σελ. 
40-1· Αθήναιος, ∆ειπνοσοφισταὶ 12.520 a-b = Στέφανος Βυζάντιος, Ἐκ τῶν Ἐθνικῶν Στεφάνου κατ’ 
ἐπιτοµήν, λήµµα ‘Σύβαρις’,  έκδ. A. Meineke, ό.π., σελ. 589· Στέφανος Βυζάντιος, Ἐκ τῶν Ἐθνικῶν Στε-
φάνου κατ’ ἐπιτοµήν, λήµµα ‘Βυζάντιον’, έκδ. A. Meineke, ό.π., σελ. 189. Στον ύµνο προς τον Μάνδουλι 
ο θεός αποκαλείται Μακαρεῦ. Βλ. H. Gauthier, Le Temple de Kalabchah, ό.π., σελ. 241.2 = M. Totti, Aus-
gewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 40. Ο A. D. Nock (‘A vision of Mandulis Aion’, 
ό.π., σελ. 367) συσχετίζει το επίθετο αυτό µε ένα πρόσωπο της ελληνικής µυθολογίας µε το όνοµα Μάκαρ 
ή Μακαρεύς. Πρόκειται για έναν βασιλιά της Λέσβου που συχνά θεωρείται υιός του Ήλιου από τη Ρόδο. 
Βλ. Όµηρος, Ἰλιὰς 24.544· ∆ιόδωρος Σικελιώτης, Βιβλιοθήκη ἱστορικὴ 5.56.4-5· Σχόλια στους 
Ὀλυµπιονίκας του Πίνδαρου 7.131 a-c, 132 a. Ο Μάνδουλις/ Αιών, άλλωστε, είναι ηλιακή θεότητα και η 
χρήση της λέξης Μακαρεῦ χρησιµοποιείται ως υποκατάστατο της λέξης Μάκαρ. Με βάση τα παραπάνω, ο 
A. D. Nock (‘A vision of Mandulis Aion’, ό.π., σελ. 367) προβαίνει και στην αποκατάσταση ενός κατε-
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Πυθία εξισώνει τον Λυκούργο µε θεό (ἀλλ’ ἔτι καὶ µᾶλλον θεὸν ἔλποµαι), όπως ακριβώς 

κάνει και ο Ασκληπιός µε τον Θεσσαλό (ὡς θεὸν ἄνθρωποί σε θρησκεύ<σ>ουσιν).132 Οι 

διάφοροι µακαρισµοί της Πυθίας, όπως αυτός προς τον Κύψελο, τον Χαρίτωνα, τον Μελά-

νιππο και τον Ησίοδο, δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να επιβεβαιώνουν και να ενισχύουν τη 

θεϊκή αναγνώριση της νοµιµότητας των προσώπων.133 Μια αυτοδιάθεση της αξίας της αν-

θρώπινης φύσης µε το πρότυπο του µακαρισµού επιτυγχάνεται και στον ερµητικό Asclepi-

us· ο Ασκληπιός χαρακτηρίζει τον άνθρωπο ευτυχισµένο, επειδή ως οντότητα έχει στενή 

σχέση µε το θεϊκό στοιχείο.134 Η εύνοια ή η γνώση που έχουν δεχτεί οι θνητοί από τους 

θεούς προκαλεί τον µακαρισµό από τους υπόλοιπους ανθρώπους. Στο Περὶ τοῦ Πλωτίνου 

βίου του Πορφύριου ένας Αιγύπτιος ιερέας µακαρίζει τον νεοπλατωνικό φιλόσοφο, µόλις 

συνειδητοποιεί ότι ο προσωπικός του δαίµονας είναι ένας θεός.135 Στον µαγικό P.Berol. 

5025 (4ος ‒ 5ος αι. µ.Χ.) ο Κήρυκας προσφωνείται από τον γραφέα της τελετουργίας, τον 

Πνούθι, ευτυχισµένος µύστης της µαγείας, διότι έχει γίνει κάτοχος του δαιµονικού βοηθού 

(παρέδρου).136 Ο ιερέας Μίθρας, όταν ετοιµάζεται να µυήσει τον Λούκιο στα µυστήρια της 

Ίσιδας, τον µακαρίζει για την τύχη του να ευνοείται από τόσο µεγάλη θεά και τον παρακι-

νεί να βιαστούν για τη µύηση, ώστε να µην αργοπορούν την ευτυχία του.137 

                                                                                                                                                                                 

στραµµένου αποσπάσµατος ενός µαγικού παπύρου, όπου διαβάζει τη φράση µακαρ[ εῦ αἰ]ώνιε (PGM 
3.234). 

132  Ηρόδοτος, Ἱστορίη 1.65.3: ἥκεις, ὦ Λυκόοργε, ἐµὸν ποτὶ πίονα νηὸν Ζηνὶ φίλος καὶ πᾶσιν Ὀλύµπια δώµατ’ 
ἔχουσι. δίζω ἤ σε θεὸν µαντεύσοµαι ἢ ἄνθρωπον· ἀλλ’ ἔτι καὶ µᾶλλον θεὸν ἔλποµαι, ὦ Λυκόοργε. 

133  Ό.π., 5.92 ε, 2 = ∆ίωνας Χρυσόστοµος, Οµιλίες 37.5 = Ευσέβιος, Εὐαγγελικὴ προπαρασκευὴ 5.35 (PG 21, 
400 B) = AG 14.88: ὄλβιος οὗτος ἀνὴρ ὃς ἐµὸν δόµον ἐσκαταβαίνει, Κύψελος Ἠετίδης, βασιλεὺς κλειτοῖο 
Κορίνθου· Αθήναιος, ∆ειπνοσοφισταὶ 13.602 c: εὐδαίµων Χαρίτων καὶ Μελάνιππος ἔφυ, θείας ἁγητῆρες 
ἐφαµερίοις φιλότατος· Κλ. Αιλιανός, Ποικίλη ἱστορία 2.4: τούτους ὕστερον ἡ Πυθία καὶ τὴν φιλίαν αὐτῶν 
ὕµνησε διὰ τούτων τῶν ἐπῶν, θείας ἡγητῆρες ἐφηµερίοις φιλότητος εὐδαίµων Χαρίτων καὶ Μελάνιππος ἔφυ, 
τοῦ θεοῦ τὸν ἔρωτα αὐτῶν θείαν ὀνοµάσαντος φιλίαν· Ευσέβιος, Εὐαγγελικὴ προπαρασκευὴ 5.35 (PG 21, 
400 C): Εὐδαίµων Φάλαρις, καὶ Μελάνιππος ἔφυ, Θείας ἁγητῆρες ἐν ἀνθρώποις διχονοίας· Certamen Ho-
meri et Hesiodi 219-23: ὄλβιος οὗτος ἀνὴρ ὃς ἐµὸν δόµον ἀµφιπολεύει, Ἡσίοδος Μούσῃσι τετιµένος 
ἀθανάτῃσιν· τοῦ δ’ ἦ τοι κλέος ἔσται ὅσην τ’ ἐπικίδναται ἠώς. ἀλλὰ ∆ιὸς πεφύλαξο Νεµείου κάλλιµον 
ἄλσος· κεῖθι δέ τοι θανάτοιο τέλος πεπρωµένον ἐστίν. 

134  Asclepius 23: Confundor, o Trismegiste, sed tuis verbis libenter adsensus felicissimum hominem iudico, 
qui sit tantam felicitatem consecutus. 

135  Πορφύριος, Περὶ τοῦ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ 10: µακάριος εἶ θεὸν ἔχων τὸν δαί-
µονα καὶ οὐ τοῦ ὑφειµένου γένους τὸν συνόντα. 

136  PGM 1.127: ὦ µα[κάρι] ε µύστα τῆς ἱερᾶς µαγείας. 
137  Απουλήιος, Metamorphoses 11.22 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros, ό.π., σελ. 96-7, 284: ‘O’ inquit 

‘Luci, te felicem, te beatum, quem propitia voluntate numen augustum tantopere dignatur: et quid’ inquit 
‘Iam nunc stas otiosus teque ipsum demoraris? Ο Λούκιος χαρακτηρίζεται ευτυχής και από το πλήθος που 
συµµετέχει στην ιερή ποµπή της Ίσιδας, καθώς έχει δεχτεί τις ευεργεσίες και την προστασία της θεάς, την 
αναγέννηση και τη συµµετοχή του στο ιερατείο. Βλ. ό.π., 11.16 = J. G. Griffiths, Apuleius of Madauros, 
ό.π., σελ. 88-9, 256-9, ιδιαίτ. σελ. 256-7: Omnes in me populi fabulabantur: ‘Hunc omnipotentis hodie de-
ae numen augustum reformavit ad homines: felix Hercule et ter beatus qui vitae scilicet praecedentis in-
nocentia fideque meruerit tam praeclarum de caelo patrocinium, ut renatus quodam modo statim sacro-
rum obsequio desponderetur’. 



ΣΥΝΟΜ ΙΛΩΝΤΑΣ  ΜΕ  ΤΟΥΣ  ΘΕΟΥΣ                                                                                                        230                                                                                                                              
 

 

Σύµφωνα µε τον Jonathan Z. Smith, ο λόγος του θεού Ασκληπιού προς τον Θεσσαλό 

µπορεί να διακριθεί σε τρία µέρη:138  

(α) στον χαιρετισµό.139  

(β) στην υπόσχεση θεοποίησης.140  

(γ) στην πρόσκληση του θεού να θέσει ο Θεσσαλός το ερώτηµά του, στο ερώτηµα 

του Θεσσαλού και στην απάντηση του θεού.141  

Ο σύντοµος διάλογος του Ασκληπιού µε τον Θεσσαλό έχει αναλογίες µε τις ιστορίες µετά-

δοσης µιας µυστικής γνώσης ή ενός χρησµού µε τη µορφή διαλόγου. Οι φιλοσοφικοί διά-

λογοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη µετατράπηκαν στην ύστερη αρχαιότητα σε πρότυ-

πα για την ανάπτυξη του γραµµατειακού είδους των ερωταποκρίσεων, ενός τύπου διαλόγου 

που χρησιµοποιήθηκε από την ερµητική, απόκρυφη ιουδαϊκή, γνωστική και χριστιανική 

γραµµατεία. Η γραµµατειακή αυτή µορφή βρίσκεται σε σύµπλευση µε τις αξίες της ελλη-

νορωµαϊκής αρχαιότητας για τη µετάδοση της γνώσης µέσω της πολιτικής της συζήτησης 

και του διαλόγου, εντάσσοντας τα κείµενα στο σύστηµα της παιδείας των φιλοσοφικών 

σχολών, µε το πρότυπο της διδαχής και την κατήχηση να παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρό-

λο.142   

Οι ερωταποκρίσεις απαντώνται σε αφηγήσεις που περιλαµβάνουν χρησµοδότηση. Ο 

Πλούταρχος στον λόγο του για το µαντείο του Τροφώνιου καταγράφει τον διάλογο του Τί-

µαρχου µε τον ήρωα Τροφώνιο.143 Αναλόγως και ο Λουκιανός παραθέτει έναν µακροσκελή 

διάλογο του Σακερδώτου, ενός Ρωµαίου ευγενή, µε τον νέο θεό του µάντη Αλέξανδρου, 

                                                           
138  J. Z. Smith, ‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 183. 
139  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 25, CCAG 8.3.137.8-9 = H.-V. Friedrich, ό.π., 

σελ. 55.1, 56.2. 
140  Ό.π., προοίµιο 25, CCAG 8.3.137.9-10 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 55.1-3, 56.2-4. 
141  Ό.π., προοίµιο 25-7, CCAG 8.3.137.10-8 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 55.3-58.3, 56.4-59.3. 
142  H. Dörrie- H. Dörries, ‘Erotapokriseis’, RAC 6 (1966), στ. 342-70· Y. Papadoyannakis, ‘Instruction by 

question and answer: The case of late antique and Byzantine erotapokriseis’ στο S. F. Johnson (επιµ.), 
Greek Literature in Late Antiquity: Dynamism, Didacticism, Classicism (Aldershot UK- Burlington VT, 
2006), σελ. 91-105. 

143  Πλούταρχος, Περὶ τοῦ Σωκράτους δαιµονίου 591 A-D: Χρόνου δὲ προϊόντος εἰπεῖν τινα πρὸς αὐτὸν οὐχ 
ὁρώµενον· ‘ὦ Τίµαρχε, τί ποθεῖς πυθέσθαι;’ Φράσαι δ’ αὐτὸν ὅτι ‘πάντα· τί γὰρ οὐ θαυµάσιον;’ ‘ Ἀλλ’ ἡµῖν,’ 
φάναι, ‘τῶν ἄνω µέτεστι µικρόν· ἄλλων γὰρ θεῶν ἐκεῖνα· τὴν δὲ Φερσεφόνης µοῖραν, ἣν ἡµεῖς διέποµεν, 
τῶν τεττάρων µίαν οὖσαν ὡς ἡ Στὺξ ὁρίζει, βουλοµένῳ σοι σκοπεῖν πάρεστιν.’ Ἐροµένου δὲ αὐτοῦ τίς ἡ 
Στύξ ἐστιν, ‘ὁδὸς εἰς Ἅιδου,’ φάναι, ‘καὶ πρόεισιν ἐξ ἐναντίας αὕτη σχίζουσα τῇ κορυφῇ τὸ φῶς· 
ἀνατείνουσα δ’, ὡς ὁρᾷς, ἐκ τοῦ Ἅιδου κάτωθεν, ᾗ ψαύει περιφεροµένη καὶ τοῦ φωτὸς ἀφορίζει τὴν ἐσχάτην 
µερίδα τῶν ὅλων […] ταύτας δ’, ἀστράπτουσα καὶ µυκωµένη φοβερόν, οὐκ ἐᾷ πελάζειν, ἀλλὰ θρηνοῦσαι τὸν 
ἑαυτῶν πότµον ἀποσφαλλόµεναι φέρονται κάτω πάλιν ἐπ’ ἄλλην γένεσιν, ὡς ὁρᾷς.’ ‘Ἀλλ’ οὐδὲν ὁρῶ,’ τὸν 
Τίµαρχον εἰπεῖν, ‘ἢ πολλοὺς ἀστέρας περὶ τὸ χάσµα παλλοµένους, ἑτέρους δὲ καταδυοµένους εἰς αὐτό, τοὺς 
δὲ ᾄττοντας αὖ κάτωθεν.’ ‘Αὐτοὺς ἄρα,’ φάναι, ‘τοὺς δαίµονας ὁρῶν ἀγνοεῖς. Βλ. σχετικά H. D. Betz, ‘The 
problem of apocalyptic genre in Greek and Hellenistic literature’, ό.π., σελ. 580-2· P. Bonnechere, 
Trophonios de Lébadée, ό.π., σελ. 70, 172, υποσ. 97, σελ. 182, 200, 251, υποσ. 6. 
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τον Ασκληπιό/ Γλύκωνα.144 Στην πράξη οι επερωτήσεις θεών σε µαντεία µε σκοπό τη χρη-

σµοδότηση απέχουν από τους µακροσκελείς διαλόγους της µυθοπλασίας, έχουν απλούστε-

ρη µορφή και συνίστανται από µία ή δύο ερωτήσεις προς τη χρησµοδοτούσα θεότητα, ό-

πως ακριβώς συµβαίνει και µε την περίπτωση του Θεσσαλού.145 Τέτοιου είδους επερωτή-

σεις συναντώνται στην Ελλάδα, ήδη των κλασικών χρόνων, µε χαρακτηριστικότερες αυτές 

που απευθύνονται στον Απόλλωνα του µαντείου των ∆ελφών.146 Στο ίδιο πρότυπο κινού-

νται και οι επερωτήσεις σε θεούς, όπως έχουν διασωθεί σε παπύρους της Αιγύπτου. Για 

παράδειγµα, ένας χρησµοδοτούµενος από το Φαγιούµ του πρώτου αιώνα µ.Χ. κάνει µια 

επερώτηση στον Σόµπεκ (Σοκωννωκοννῑ) αν θα πρέπει να παραµείνει στη Βακχιάδα ή να 

την εγκαταλείψει.147 Σε έναν πάπυρο της Οξυρρύγχου (1ος ‒ 2ος αι. µ.Χ.) ο Εύφορος ρωτά 

τον ∆ία/ Ήλιο/ Σάραπι και τους σύνναους θεούς αν πρόκειται να ανακτήσει (από κάποια 

δυστυχία;), ενώ σε άλλον πάπυρο από την Οξύρρυγχο (2ος αι. µ.Χ.) ο Θέωνας, απευθυνό-

µενος στους ίδιους θεούς, επιθυµεί να µάθει αν τον συµφέρει να αναιρέσει µια απόφαση.148 

Στους µαγικούς παπύρους η δοµική θέση της επερώτησης µέσα στο ευρύτερο σύστηµα της 

µαντικής τελετουργίας παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιτυχή της έκβαση.149  

Τα λατινικά χειρόγραφα αποκαλύπτουν τι επακολούθησε της αποκάλυψης: ο θεός Α-

σκληπιός ανέρχεται στον ουρανό.150 Η άνοδος του θεού στον ουρανό απαντάται στους µα-

γικούς παπύρους και συγκεκριµένα στις επωδές ‘απολύσεως’ των θεών, µετά το τέλος της 

                                                           
144  Λουκιανός, Ἀλέξανδρος ἢ ψευδόµαντις 43: Ἐθέλω δέ σοι καὶ διάλογον διηγήσασθαι τοῦ Γλύκωνος καὶ 

Σακερδῶτός τινος, Τιανοῦ ἀνθρώπου· ὁποίου τινὸς τὴν σύνεσιν, εἴσῃ ἀπὸ τῶν ἐρωτήσεων. 
145  Οι χρησµοί ακολουθούν συνήθως την ακόλουθη δοµή: (α) το όνοµα της χρησµοδοτούσας θεότητας προς 

την οποία γίνεται η επίκληση, που συνοδεύεται από το όνοµα του ικέτη, (β) την πρόδοση, δηλαδή το επε-
ρώτηµα, και, τέλος, (γ) την απόδοση, το αίτηµα για χρησµοδοσία. Βλ. σχετικά W. M. Brashear, ‘The 
Greek magical papyri’, ό.π., σελ. 3450-1. 

146  Ηρόδοτος, Ἱστορίη 1.55: δωρησάµενος δὲ τοὺς ∆ελφοὺς ὁ Κροῖσος ἐχρηστηριάζετο τὸ τρίτον. ἐπείτε γὰρ δὴ 
παρέλαβε τοῦ µαντηίου ἀληθείην, ἐνεφορέετο αὐτοῦ. ἐπειρώτα δὲ τάδε χρηστηριαζόµενος, εἴ οἱ πολυχρόνιος 
ἔσται ἡ µουναρχίη. ἡ δὲ Πυθίη οἱ χρᾷ τάδε· ‘ἀλλ’ ὅταν ἡµίονος βασιλεὺς Μήδοισι γένηται, καὶ τότε, Λυδὲ 
ποδαβρέ, πολυψήφιδα παρ’ Ἕρµον φεύγειν µηδὲ µένειν, µηδ’ αἰδεῖσθαι κακὸς εἶναι.’· Θουκυδίδης, Ἱστορίαι 
1.134.4: ὁ δὲ θεὸς ὁ ἐν ∆ελφοῖς τόν τε τάφον ὕστερον ἔχρησε τοῖς Λακεδαιµονίοις µετενεγκεῖν οὗπερ 
ἀπέθανε (καὶ νῦν κεῖται ἐν τῷ προτεµενίσµατι, ὃ γραφῇ στῆλαι δηλοῦσι), καὶ ὡς ἄγος αὐτοῖς ὂν τὸ πεπραγ-
µένον δύο σώµατα ἀνθ’ ἑνὸς τῇ Χαλκιοίκῳ ἀποδοῦναι. 

147  P.Fayoum 137 = M. Totti, Ausgewählte Texte der Isis- und Sarapis-Religion, ό.π., αρ. 50: Σοκωννωκοννῑ  
θεῶι µε<γα>λοµεγάλῳ· χρηµάτισόν µοι, εἰ µείνω ἐν Βακχιάδι· εἰ µέλλω ἐντυγχάνειν, τοῦτο ἐµοὶ 
χρηµάτισον. 

148  P.Oxy 5017: ∆ιὶ Ἡλίῳ µεγάλῳ Σαράπιδι καὶ τοῖς συννάοις θεοῖς. ἀξιοῖ Εὔφορος, εἰ ἀνακτήσωµαι (sic), 
τοῦτό µοι δός· P.Oxy 5018: ∆ιὶ Ἡλίῳ µεγάλῳ Σαράπιδι καὶ τοῖς συννάοις θεοῖς. ἀξιοῖ Θέων ὁ καὶ 
Πτολεµαῖος· ἠ (sic) σύµφορόν µοί ἐστι διαλύσασθαι α  ̣λ  ̣τ̣ι̣κ̣  ̣ν̣ ἐπίκρισιν, τοῦτό µοι δός. 

149  PGM 1.327-8: καὶ ὅταν εἰσέλθῃ, ἐρώτα αὐτόν, περὶ οὗ θέλεις· PGM 4.230-2: προσκαλοῦ, ὃν βούλει θεόν, 
καὶ ἐπερώτα, περὶ οὗ θέλεις, καὶ ἀποκριθήσεταί σοι καὶ ἐρεῖ σοι περὶ πάντων. 

150  Θεσσαλός, De virtutibus herbarum, epilogus 15, CCAG 8.4.262.24 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 271.13: 
his autem dictis deus in celum ascendit. Ο κώδικας Vindobonensis 3124 διαφοροποιείται λίγο από την α-
ντίστοιχη φράση του φύλλου 35v του κώδικα Montepessulanus fac. med. 277: quibus dictis deus ascendit 
in celum. Βλ. H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 272.13-4. Για την άνοδο του θεού στον ουρανό βλ. E. Peterson, 
‘Beiträge zur Interpretation der Visionen im Pastor Hermae’, ό.π., σελ. 265. 
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εκπλήρωσης του σκοπού επίκλησής τους, ενώ εντοπίζεται και στον φιλοσοφικό Ερµητι-

σµό, µε τον Ερµή να ανέρχεται στον ουρανό ύστερα από τις αποκαλύψεις του.151 

Ο στείρος ορθολογισµός των αρχών και µέσων του προηγούµενου αιώνα οδήγησε σε 

µια πραγµατιστική προσέγγιση της εµπειρίας του Θεσσαλού, η οποία απογυµνώνει κάθε 

δυναµική του κειµένου. Για τον André-Jean Festugière ο οίκος και η επωδή του ιερέα στο-

χεύουν στην πρόκληση εντυπώσεων για την εξαπάτηση του Θεσσαλού µε τη χρήση κρυ-

φών µηχανισµών θεϊκής επιφάνειας. Η λέξη οἶκος και η φράση καὶ τὰ λοιπὰ τὰ πρὸς τὴν 

ἐπίσκεψιν αποκαλύπτουν τη χρήση και την προετοιµασία από τον ιερέα ενός ειδικά δια-

µορφωµένου χώρου για την επίτευξη της ‘ψευδο-αποκάλυψης’, µε την τριήµερη νηστεία 

να του δίνει τον απαραίτητο χρόνο προετοιµασίας και τον κλειστό οίκο τη δυνατότητα α-

πόκρυψης των µηχανισµών επιφάνειας. Αφήνοντας µόνο του τον ήρωα µέσα στον σκοτεινό 

οίκο, ο ιερέας εξασφαλίζει την επίβλεψη της εξαπάτησης.152 Ο François Cunen αντικρούει 

την ορθολογική ερµηνεία του Festugière και εξηγεί την αποχώρηση του ιερέα από τον οίκο 

της επιφάνειας µε τις πρακτικές των αυτοψιών των µαγικών παπύρων και των θεουργικών 

έργων, όπου δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία για τη γνησιότητα των οραµάτων. Ωστόσο και 

αυτός επεξηγεί ορθολογικά την αντίδραση του ιερέα, ως µια επιθυµία να έχει την επίβλεψη 

της όλης τελετουργίας.153 Τη θεωρία περί τεχνάσµατος ακολουθεί και ο Garth Fowden, 

σύµφωνα µε τον οποίο η ενόραση µπορεί να ερµηνευθεί και σαν ιερατική απάτη, εύκολα 

να γίνει πιστευτή από κάποιον µε άσχηµη ψυχολογική κατάσταση, όπως ήταν ο Θεσσα-

λός.154 Η ορθολογική ανάγνωση της µύησης του Θεσσαλού ως µια ιερατική απάτη ή οι ψυ-

χολογικές ερµηνείες της εµπειρίας του µας αποµακρύνουν από την αφηγηµατική διάσταση, 

τους στόχους του κειµένου και τις στρατηγικές του συγγραφέα του. Ακόµα και ο Eric R. 

Dodds, αν και αντιλαµβάνεται ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις συνιστούν ένα ψευδο-

                                                           
151  PGM 3.259, 262, 4.1060-1· Στοβαίος, Ἐκλογαὶ 1.49.44 = SH 23.7. 
152  A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 74-7. Προς επίρρωση της θέσης 

του ο Festugière χρησιµοποιεί ένα απόσπασµα από το έργο του Ιππόλυτου (Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος 
4.35 [PG 16, 3099 B-C]) που αποκαλύπτει ένα αντίστοιχο τέχνασµα λεκανοµαντείας. Ένα δοχείο µε νερό, 
το οποίο έχει για βάση του µια γυάλινη επιφάνεια, τοποθετείται πάνω σε µια τρύπα µιας πλατφόρµας. Οι 
βοηθοί του µάγου, µε την κατάλληλη ένδυση, µπαίνουν κάτω από την πλατφόρµα και εµφανίζονται σαν 
να αντικατοπτρίζονται πάνω στην επιφάνεια του νερού του δοχείου µε τη µορφή φαντασµάτων, θεών ή 
δαιµόνων. Μια άλλη περίπτωση εξαπάτησης µας γίνεται γνωστή από τις Κυρανίδες, 1.3.29-31, έκδ. D. 
Kaimakis, ό.π., σελ. 36. Ο µάγος ζωγραφίζει µε φωσφορίζοντα υλικά δαιµονικές µορφές, οι οποίες δεν εί-
ναι ορατές την ηµέρα, ενώ το βράδυ αυτές γίνονται αντιληπτές και εκλαµβάνονται ως θεοί ή δαίµονες. 
Πρβ. την παρεµφερή αναφορά του Ιππόλυτου, Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος 4.35 (PG 16, 3099 C). Είναι 
γεγονός ότι πολλές επιφάνειες βασίζονταν σε τέτοιου είδους εξαπατήσεις. Για άλλα τεχνάσµατα βλ. Ιππό-
λυτος, Κατὰ πασῶν αἱρέσεων ἔλεγχος 4.28-42 (PG 16, 3090 B – 3103 D). Βλ. και A. D. Nock, Conver-
sion, ό.π., σελ. 97· G. Anderson, Sage, Saint and Sophist, ό.π., σελ. 68-70· R. Gordon, ‘Imagining Greek 
and Roman magic’, ό.π., σελ. 218-9· M. W. Dickie, Magic and Magicians in the Greco-Roman World, 
ό.π., σελ. 242-3. Η ερµηνεία, όµως, αυτή δεν έχει να προσφέρει τίποτε στην αφήγηση. Βλ. κατωτέρω. 

153  F. Cunen, ‘La lecanomancie "autoptique" de Thessalus’, ό.π., 274-5, υποσ. 27-8. 
154  G. Fowden, Ο Αιγύπτιος Ερµής, ό.π., σελ. 299. 
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πρόβληµα, καθώς το όραµα του Θεσσαλού έχει έναν και µόνο σκοπό, την επικύρωση των 

συνταγών, προβαίνει σε µια ανάλογη ορθολογική ανάγνωση του κειµένου: υποθέτει ότι ο 

Θεσσαλός είδε το όραµα του καθισµένου Ασκληπιού, κοιτάζοντας τον θρόνο του θεού, 

όπως ο τελευταίος αντικατοπτριζόταν στο νερό της λεκάνης.155 

3. Συγχρονία και εν-τόπιση: 

Οι µαγικοί πάπυροι και η µύηση του Θεσσαλού 

Μέχρι τώρα επιχειρήθηκε µια µελέτη για την ανάδειξη των επιµέρους δοµών της τελετουρ-

γίας της επιστολής που µπορούν να αναλυθούν διαπολιτισµικά, καταδεικνύοντας τη σχέση 

του συγγραφέα µε το ευρύτερο πολιτισµικό περιβάλλον της εποχής, αλλά και την Αίγυπτο. 

Αν επιχειρήσουµε, στο σηµείο αυτό, να περιορίσουµε το χρονολογικό και γεωγραφικό πε-

ριβάλλον της µελέτης µας στην Αίγυπτο των τεσσάρων πρώτων αιώνων της εποχής µας και 

λάβουµε ως γνώµονα τις λεκανοµαντείες των δηµωδών και ελληνικών µαγικών παπύρων, 

µπορούµε να διαπιστώσουµε την οργανική σχέση του συγγραφέα της επιστολής µε την ελ-

ληνο-αιγυπτιακή µαγεία. 

∆ύο λεκανοµαντείες από τον δηµώδη P.London-Leiden (PDM 14.1-92, 14.528-53) δια-

τείνονται ότι έχουν δοθεί από έναν ιατρό από τον νοµό της Οξυρρύγχου, ανακαλώντας στη 

µνήµη µας το επάγγελµα του Θεσσαλού και τη λεκανοµαντεία της ιστορίας του.156 Η τριή-

µερη νηστεία πριν την τέλεση της λεκανοµαντείας, προαπαιτούµενο για τη µύηση του 

Θεσσαλού, εντοπίζεται και σε αντίστοιχη πρακτική του δηµώδους µαγικού P.London-

Leiden (PDM 14.695-700).157 Η ‘Λεκανοµαντεία του Κονσού’ (PDM 14.239-95) πραγµα-

τοποιείται σε ένα αποκαθαρµένο σκοτεινό δωµάτιο, µε τον µάγο και το παιδί/ διάµεσο να 

είναι καθισµένοι, ενώ, επιπλέον, δίνεται η εντολή στον µάγο να καθίσει κοντά στη λεκάνη, 

αν επιθυµήσει να τελέσει την τελετουργία µόνος του, χωρίς την παρουσία συµµύστη.158 

Στα παραπάνω προσθέτουµε και τη δεύτερη µαντική µε λεκάνη του ιατρού της Οξυρρύγ-

χου (PDM 14.528-53), όπου ο θεός Άνουβις εµφανίζεται καθισµένος και ο µύστης δίνει 

                                                           
155  E. R. Dodds, ‘Supernormal phenomena in classical antiquity’, ό.π., σελ. 189, υποσ. 2. 
156  PDM 14.1: [A vessel divination which a physician ?] in the nome of Oxyrhynchus [gave to me]· PDM 

14.528: [Another?] vessel inquiry which a physician in the Oxyrhynchite nome gave me (µτφρ. J. H. John-
son). 

157  PDM 14.697: you being pure for three days (µτφρ. J. H. Johnson). 
158  PDM 14.282-3: You go to a dark storeroom whose [face] opens to the south or east in a clean place· 

PDM 14.288-9: You should make him sit on a new [brick]; you yourself should sit on another brick, you 
being before him· PDM 14.293: If you wish to do it by vessel [you being] alone, you should fill your eye(s) 
with this ointment, and you should sit [near the vessel?] (µτφρ. J. H. Johnson). 
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την εντολή στον χρησµοδότη θεό να σηκώσει το χέρι του και να αναφωνήσει το όνοµά 

του.159 Αντίστοιχα στοιχεία εµπλέκονται δυναµικά και στο σύστηµα της λεκανοµαντικής 

τεχνογνωσίας των ελληνικών µαγικών παπύρων. Στη ‘Λεκανοµαντεία του Άνουβι’ (PGM 

7.319-34) εντοπίζουµε την τριήµερη καθαρτική προπαρασκευαστική νηστεία, όπως, επί-

σης, και στη λεκανοµαντεία του P.Louvre 2391 (= P.Mimaut, 4ος αι. µ.Χ.) (PGM 3.282-

310), στην οποία, επιπλέον, συναντούµε και τον γνώριµο σε µας οίκο.160 Η ‘Λεκανοµα-

ντεία του Νεφώτη’ (PGM 4.154-285) ξεκινά κατά την ανατολή του Ήλιου, όπως ακριβώς 

και η τελετουργία της επιστολής.161 Ο André-Jean Festugière συσχετίζει γλωσσολογικά τη 

λεκανοµαντεία του Θεσσαλού µε τη ‘Λεκανοµαντεία του Νεφώτη’, που προηγείται µιας 

µαγικής πρακτικής για τη συλλογή των βοτάνων (βοτανήαρσις), και εντοπίζει πολλές ο-

µοιότητες, µεταξύ αυτών την καθισµένη µορφή του µύστη και την επίκληση της θεότητας 

µε τη χρήση µαγικών ονοµάτων.162 Όπως στην παραπάνω πρακτική, έτσι και στη ‘Φιαλο-

µαντεία της Αφροδίτης’ (PGM 4.3209-54) ένα δοχείο µε νερό τοποθετείται στα γόνατα του 

καθισµένου µύστη, ο οποίος καλείται να χαιρετήσει τη θεά και να της ανακοινώσει ότι αν 

επιθυµεί να χρησµοδοτήσει θα πρέπει να σηκώσει το χέρι της.163 Μια άλλη ανάλογη πρα-

κτική έχει τίτλο Μαντεῖον Σαραπιακὸν [ἐπὶ] παιδός, ἐπὶ λύχνου καὶ φιάλης [κ]αὶ β[ά] θρου 

(PGM 5.1-53).164 Με τη λέξη βάθρον εννοείται ο θρόνος του Σάραπι, έννοια που γίνεται 

σαφής λίγους στίχους πιο κάτω.165 Τα κοινά στοιχεία της µύησης του Θεσσαλού µε τις λε-

κανοµαντικές πρακτικές είναι πάρα πολλά για να µπορούν να παραθεωρηθούν: η τριήµερη 

                                                           
159  PDM 14.547-8: When Anubis has come in and established himself, you should say to Anubis, ‘Arise! Go 

out and bring in to me the gods of this city or town’· PDM 14.553: The god who will question for me, let 
him raise his hand for me and let him tell me his name (µτφρ. J. H. Johnson). 

160  PGM 7.334: ἁγνεύσας ἡµέρας γ΄ χρῶ· PGM 3.304: δεῖ προαγνεύειν ἐ[πὶ] ἡµέρας τρεῖς. ἔστω δὲ ὁ οἶκος· 
PGM 3.302: καὶ ἐπίγραψον ἐν τ[ῷ] ἐδ[ά]φει µέσον τοῦ οἴκου. 

161  PGM 4.169-70: οἵᾳ βούλει ἀνατολῇ τριταίας οὔσης τῆς σελήνης. 
162  A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du médecin Thessalos’, ό.π., 60-1, υποσ. 18. Για τη βοτανήαρσιν 

βλ. PGM 4.286-95. Η πρακτική της λεκανοµαντείας του PGM 4.222-42 σχετίζεται γλωσσολογικά µε την 
τελετουργία του Θεσσαλού. Οι λέξεις/ φράσεις-κλειδιά της λεκανοµαντείας του µαγικού παπύρου και οι 
αντίστοιχες από την επιστολή του Θεσσαλού ταξινοµούνται στα ακόλουθα λεκτικά δίπολα: σκέψις (PGM 
4.222) ‒ ἐπίσκεψιν (Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 21, CCAG 8.3.136.27 = H.-
V. Friedrich, ό.π., σελ. 53.3), κατέχων ἐπὶ τοῖς γόνασι σκεῦος (PGM 4.227-8) ‒ καθῖσαι κελεύσας/ 
καθεζοµένου δέ µου (Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 23-4, CCAG 8.3.137.2, 4 = 
H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 53.11, 14) και, τέλος, η φράση τῷδε αὐτῷ λόγῳ χρώµενος (PGM 4.233) και τα 
απόρρητα ονόµατα που την ακολουθούν (PGM 4.234-42) αντιστοιχούν στα απόρρητα ονόµατα του θεού 
Ασκληπιού (Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, προοίµιο 23, CCAG 8.3.137.3-4 = H.-V. Frie-
drich, ό.π., σελ. 53.12-3). Στο τελευταίο αυτό ζεύγος αντιστοιχιών θα πρέπει να προστεθεί και η αναφορά 
του µαγικού παπύρου για τη µαγική δύναµη του ονόµατος του Τυφώνα (PGM 4.244-60). 

163  PGM 4.3251-2: θὲς δὲ τὸ ποτήριον ἐπὶ τὰ γόνατά σου· PGM 4.3222-7: εἶτα ἀτένιζε εἰς τὴν φιάλην. ἐπὰν 
ἴδῃς, ἄσπασαι καὶ λέγε· ‘χαῖρε, θεὰ µεγαλόδοξε Ιλαρα ουχ, καὶ εἴ µοι χρηµατίζεις, ἔκτεινόν σου τὴν χεῖρα’. 
ἐπὰν ἐκτείνῃ, ἀξιοῦ πρὸς τὰ ἐπερωτήµατα. 

164  PGM 5.1-3. 
165  PGM 5.32-8: ‘εἰσερχέσθω ὁ θρόνος τοῦ θεοῦ (µαγικά ονόµατα)· εἰσενεχθήτω ὁ θρόνος’. ἐὰν οὖν ὑπὸ δ΄ 

ἀνδρῶν βαστάζηται, σὺ ἐρώτα· ‘τ[ ί] ἐστεφανωµένοι εἰσὶ καὶ τί προάγει τοῦ θρόνου;’ . 
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νηστεία, ο οίκος, ο χρόνος της µύησης, το κάθισµα του µύστη και ο θρόνος του θεού, κα-

θώς και το χέρι/ χαιρετισµός της χρησµοδοτούσας θεότητας, όλα εικονίζουν την εµπειρία 

του Θεσσαλού.166 

Σύντοµα, όµως, προκύπτει ένα ερώτηµα. Η λεκανοµαντεία συνιστά µια έµµεση αποκά-

λυψη, µε τις µορφές των θεών ή των δαιµόνων να εµφανίζονται στην επιφάνεια του νερού 

και όχι µε µια φυσική παρουσία.167 Αντίθετα, η εµφάνιση του Ασκληπιού της επιστολής 

αποτελεί µια άµεση κρατοφάνεια. Πώς είναι δυνατό ο Θεσσαλός να τέλεσε λεκανοµαντεία, 

ενώ είδε τη φυσική παρουσία του Ασκληπιού;168 Η τελετουργία του Θεσσαλού εντάσσεται 

στο πλαίσιο µιας παραδοσιακής αιγυπτιακής τελετουργίας για την άµεση επιφάνεια θεού, 

γνωστή ως ‘έλευση θεού’ (peh-netjer ή pḥ-nṯr).169 Πρόκειται για µια τελετουργία η οποία 

από την εποχή του Νέου Βασιλείου συνίστατο από τη ζήτηση χρησµού από ένα θεϊκό ά-

γαλµα για τη λήψη αποφάσεων και την αναζήτηση βοήθειας ή συµβουλής από τους θεούς. 

                                                           
166  Από χειρόγραφα βυζαντινής λεκανοµαντείας (κώδικας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Αθήνας 1265 [φύλ. 

20-20v] [16ος ‒ 17ος αι. µ.Χ.]·  κώδικας Harleianus 5596 [φύλ. 37v-8] [15ος αι. µ.Χ.]), της πιβακτοροµαντεί-
ας, εντοπίζουµε οµοιότητες µε ολόκληρη την τελετουργία του Θεσσαλού και την ελληνο-αιγυπτιακή µα-
γεία. Η τελετουργία γίνεται κατά την ανατολή του Ήλιου, ο µάγος και το παιδί που συµµετέχει στη µαντι-
κή πρακτική είναι καθισµένοι, ενώ γίνεται επίκληση των δαιµόνων µε µαγικά ονόµατα, ο βασιλιάς των 
οποίων καλείται να καθίσει σε θρόνο. Βλ. A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 37-8, 430-1. Η βυ-
ζαντινή λεκανοµαντεία είναι γνωστή και ως ὑγροµαντεία ή γαστεροµαντεία και, όπως και η πιβακτοροµα-
ντεία, µοιάζει µε την πρακτική του Θεσσαλού, καθώς απαιτεί αγνότητα, οι µετέχοντες είναι καθισµένοι 
και γίνεται επίκληση µε µαγικά ονόµατα. Βλ. A. Delatte, Anecdota Atheniensia, ό.π., σελ. 44-53, 54-6, 
429-30, 469, 480, 493-8, 504, 588-9, 594-6. 

167  Πρβ. τις αναφορές του Πορφύριου (Πρὸς Ἀνεβὼ ἐπιστολὴ στον Ιάµβλιχο, Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 
3.14.132) και του Ιάµβλιχου (Περὶ τῶν αἰγυπτίων µυστηρίων 2.10.94), οι οποίοι µε τις λέξεις φαντάζονται 
και φαντάσµατα σε λεκανοµαντική πρακτική υπονοούν και τη ‘µεσότητα’ της θεϊκής επιφάνειας. Αντί-
στοιχα και ο ∆αµάσκιος (Βίος Ἰσιδώρου στον Φώτιο, Βιβλιοθήκη 242, 347b) χρησιµοποιεί τη λέξη φάσµα-
τα. 

168  Αυτή η αντίφαση παρατηρήθηκε από διάφορους ερευνητές. Ο F. Cunen (‘La lecanomancie "autoptique" 
de Thessalus’, ό.π., 278) σηµειώνει: Cette absence de la λεκάνη, cette présence effective du dieu assis sur 
son trône portent un coup décisif aux partisans d’une lécanomancie au sens propre. Ο J. Z. Smith (‘The 
temple and the magician’, ό.π., σελ. 180) ισχυρίζεται ότι η τελετουργία του Θεσσαλού δεν είναι λεκανο-
µαντεία, δηλαδή µια έµµεση αποκάλυψη µέσω της εµφάνισης των δαιµόνων ή των θεών πάνω στην επι-
φάνεια του νερού, αλλά µια άµεση επιφάνεια του θεού. Ο I. Moyer (‘Thessalos of Tralles and cultural ex-
change’, ό.π., σελ. 48) διατυπώνει τη θέση ότι η ονοµασία των τελετουργιών της ‘έλευσης θεού’ στους 
δηµώδεις µαγικούς παπύρους δεν αντιστοιχεί στις λεκανοµαντείες και, έτσι, η µαντική της επιστολής δεν 
ανήκει στην παραπάνω οµάδα πρακτικών. Σε πρόσφατη µελέτη του ο Moyer (Egypt and the Limits of Hel-
lenism, ό.π., σελ. 252) διαφοροποιείται από την προηγούµενη θέση του, διαπιστώνοντας ότι οι λεκανοµα-
ντείες αποτελούν επιµέρους τελετές του ευρύτερου λατρευτικού τυπικού των τελετουργιών άµεσης επι-
φάνειας. Από την υπόθεση λεκανοµαντείας αποµακρύνεται και ο L. Kákosy (‘Thessalos in Thebes’, ό.π., 
σελ. 163-4), θεωρώντας την επιφάνεια του Ασκληπιού µια άµεση αποκάλυψη. Σε αντίθετη κατεύθυνση 
κινείται ο E. R. Dodds (‘Supernormal phenomena in classical antiquity’, ό.π., σελ. 189, υποσ. 2, σελ. 191), 
σύµφωνα µε τον οποίο η µύηση του Θεσσαλού ήταν µια λεκανοµαντεία. 

169  Για την pḥ-nṯr βλ. J. H. Johnson, ‘Louvre E3229’, ό.π., 90-1· R. K. Ritner, The Mechanics of Ancient 
Egyptian Magical Practice, ό.π., σελ. 214-20· J. Dieleman, ‘Scribal practices in the production of magic 
handbooks in Egypt’, ό.π., σελ. 108-9. Βλ. επίσης R. K. Ritner, ‘The religious, social, and legal parameters 
of traditional Egyptian magic’, ό.π., σελ. 55-9· του ίδιου, ‘Egyptian magical practice under the Roman 
Empire’, ό.π., σελ. 3346 et passim· I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 48-
50· του ίδιου, ‘The initiation of the magician’, ό.π., σελ. 227, ιδιαίτ. υποσ. 70· του ίδιου, Egypt and the 
Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 252-3. 
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Στους ελληνορωµαϊκούς χρόνους η pḥ-nṯr από λατρευτική τελετουργία των φαραωνικών 

ναών µετασχηµατίζεται σε µια προσωπική/ ιδιωτική τελετουργία, ένας µετασχηµατισµός 

που περιλαµβάνει και τις καινοτοµίες των τελετουργιών λεκανοµαντείας, έχοντας στόχο 

την ικανοποίηση των πελατειακών απαιτήσεων και την ενίσχυση της αιγυπτιακής ιερατικής 

αυτο-εικόνας, κάτω από το νέο πνεύµα της εποχής. Ο νεωτερισµός των pḥ-nṯr είναι εναρ-

γής στην επιστολή από την προσωπική συνάντηση του Θεσσαλού µε τον θεό (µόνῳ µοι 

πρὸς µόνον)170 και φανερώνει την επιθυµία ιερατικών κύκλων να κάνουν τις pḥ-nṯr αντι-

κείµενο οικονοµικής εκµετάλλευσης, ικανοποιώντας τις αναζητήσεις εύπορων νέων, όπως 

του Θεσσαλού.171 Έτσι, στους ύστερους χρόνους οι pḥ-nṯr προσφέρουν στον συµβουλευό-

µενο πιο αφηρηµένα και εξυψωµένα πνευµατικά κέρδη, όπως (πρό)γνωση και µυστική ε-

µπειρία. Τέτοιου είδους τελετουργίες απαντώνται στους δηµώδεις αιγυπτιακούς και στους 

ελληνικούς µαγικούς παπύρους και φέρουν συνήθως τον τίτλο αὔτοπτος/ αὔτοπτον ή σύ-

στασις.172 

                                                           
170  Με τη φράση αυτή στους µαγικούς παπύρους δηλώνονται οι προσωπικές αποκαλύψεις. Βλ. PGM 1.186-8: 

οὕτως οὖν ὁ θεὸς ὑπὸ σοῦ µόνου θεωρηθήσεται […] εἰ µὴ σὺ αὐτὸς µόν[ο] ς· PGM 4.484: ὅπως ἐγὼ µόνος 
αἰ<τ>ητής. Αρκετοί ερευνητές συνέδεσαν, λανθασµένα, την εν λόγω φράση της επιστολής του Θεσσαλού 
µε τη µοναχική θεωρία του Νεοπλατωνισµού. Βλ. Πλωτίνος, Ἐννεάδες 1.6.7: τοῦ θεοῦ αὐτῷ µόνῳ αὐτὸ 
µόνον ἴδῃ· ό.π., 5.1.6: εὔχεσθαι τοῦτον τὸν τρόπον δυναµένους µόνους πρὸς µόνον· ό.π., 6.7.34: ἵνα δέξηται 
µόνη µόνον· ό.π., 6.9.11: φυγὴ µόνου πρὸς µόνον· Πορφύριος, Περὶ ἀποχῆς ἐµψύχων 2.49: µόνος µόνῳ δι’ 
ἑαυτοῦ θεῷ προσιέναι· Νουµήνιος στον Ευσέβιο, Εὐαγγελικὴ προπαρασκευὴ 11.22 (PG 21, 905 A): 
ὁµιλῆσαι τῷ ἀγαθῷ µόνῳ µόνον· Πρόκλος, Σχόλια στον Τίµαιον του Πλάτωνα, έκδ. E. Diehl, ό.π., σελ. 
212.24: µόνος τις τῷ θεῷ µόνῳ συνῇ. Βλ. σχετικά E. Peterson, ‘Herkunft und Bedeutung der ΜΟΝΟΣ 
ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΝ-Formel bei Plotin’, Philologus 88 (1933), 30-41. Βλ. επίσης F. Cumont, ‘Le culte égyp-
tien et le mysticisme de Plotin’, ό.π., 87-8· του ίδιου, L’Égypte des astrologues, ό.π., σελ. 165· A. D. 
Nock, ‘A vision of Mandulis Aion’, ό.π., σελ. 372-3· A.-J. Festugière, ‘L’expérience religieuse du mé-
decin Thessalos’, ό.π., 50-1, 62, υποσ. 25· του ίδιου, La Révélation, ό.π., σελ. 45· E. Peterson, ‘Beiträge 
zur Interpretation der Visionen im Pastor Hermae’, ό.π., σελ. 259· F. Cunen, ‘La lecanomancie "au-
toptique" de Thessalus’, ό.π., 273, 279. Ο J. Z. Smith (‘The temple and the magician’, ό.π., σελ. 180-1) 
τονίζει τη σχέση της φράσης µε τον Νεοπλατωνισµό, αλλά υποστηρίζει ότι ενώ στη νεοπλατωνική φιλο-
σοφία η µοναχική φυγή επιτελείται µε την άνοδο στον ουρανό, στην επιστολή του Θεσσαλού επικρατεί η 
αντιστροφή και ο Ασκληπιός κατέρχεται, ακολουθώντας το πρότυπο των επιφανειών των θεοτήτων των 
αιγυπτιακών ναών. Ανάλογες φράσεις µε τη φραστική φόρµα µόνος πρὸς µόνον έχουµε και στον Ποιµένα 
του Ερµά (3.1.5: ἰδὼν ταῦτα κείµενα καὶ µηδένα ὄντα ἐν τῷ τόπῳ ἔκθαµβος ἐγενόµην, καὶ ὡσεὶ τρόµος µε 
ἔλαβεν καὶ αἱ τρίχες µου ὀρθαί· καὶ ὡσεὶ φρίκη µοι προσῆλθεν µόνου µου ὄντος· ό.π., 3.1.8: καὶ κετὰ τὸ 
ἀναχωρῆσαι τοὺς νεανίσκους καὶ µόνων ἡµῶν γεγονότων λέγει µοι), ενώ η φράση απαντάται και στον Φί-
λωνα τον Ιουδαίο, Περὶ τοῦ βίου Μωϋσέως 2.163: µήτ’ ἐκλιπεῖν ὑποµένων τὰς πρὸς θεὸν ὁµιλίας, ἃς 
ἰδιάζων µόνος µόνῳ διελέγετο· Περὶ γιγάντων 52: µόνῃ ψυχῇ τὸ ὂν θεωρεῖν. 

171  D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt, ό.π., σελ. 230-1. 
172  Για την αιγυπτιακή λέξη pḥ-nṯr στους δηµώδεις µαγικούς παπύρους βλ. PDM 14.117, 145, 169, 175, 232, 

828, 833, 836, PDM suppl. 130, 149, 154, 169, 184. Για τη λέξη αὔτοπτος και τα παράγωγά της βλ. PGM 
3.291, 699, 4.162, 221, 930, 950, 952, 5.54, 5a 3, 7.319, 335, 727, 8.85, 13.734-5. Για τη σύστασιν βλ. 
PGM 1.57, 2.43, 73, 3.197, 438, 494, 695, 698, 4.209, 220-1, 260, 778, 930, 6.1, 3, 39, 7.505, 13.38, 346, 
927, 930-31. Βλ. επίσης PGM 1.39-40: τὸ στόµα πρὸς τὸ στόµα συνόµιλος τ[ῷ θεῷ] · Ψευδο-Καλλισθένης, 
Βίος Ἀλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος 1.6.2: ἄλλο ὄνειρος, ἄλλο αὐτοψία. 
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Η λεκανοµαντεία του Θεσσαλού αποκαλείται αυτοπτική λεκανοµαντεία (αὐτοπτικὴν 

ἔχειν λεκάνης ἐνέργειαν), συνδυάζοντας τη λεκανοµαντεία µε τις τελετουργίες pḥ-nṯr.173 Οι 

µαντικές πρακτικές των µαγικών παπύρων ιεραρχούνται µε βάση το είδος των οραµάτων 

τους και µε άξονα την αµεσότητα µε τους θεούς ή τους δαίµονες. Στο πρώτο στάδιο οργα-

νώνεται η αποκάλυψη µέσω ονείρων, µια καθαρά νοητική κατάσταση. Μετά ακολουθεί η 

αποκάλυψη της λεκανοµαντείας ή της λυχνοµαντείας, που συνιστά µια έµµεση αποκάλυ-

ψη, και, τέλος, η ανώτερη αποκάλυψη είναι η αυτοψία, η άµεση επικοινωνία µε έναν θεό. 

Ωστόσο, υπάρχουν τελετές που αλληλοπεριχωρούν τα τρία αυτά στάδια.174 Ως συνέπεια, 

µια πρακτική λεκανοµαντείας µπορεί να αποτελεί και τελετουργία άµεσης επιφάνειας, ένα 

αὔτοπτον, όπως αποκαλύπτουν ορισµένοι µαγικοί πάπυροι.175 Η µύηση του Θεσσαλού ή-

ταν, τελικά, µια τέτοια αυτοπτική λεκανοµαντεία. 

Τι µπορούν να µας πουν τα παραπάνω για την αυτάρκεια της αφήγησης της τελετουρ-

γίας και τους σκοπούς του έργου; Θα ξεκινήσω την ανάλυση από τις θέσεις του Ian Moyer, 

µε τις οποίες σε µεγάλο βαθµό συµφωνώ. Ο Moyer διαβάζει τη σχέση των δύο προσώπων 

του δράµατος, του Θεσσαλού και του ιερέα, ως µια σχέση οικονοµικής (από τη στιγµή που 

ο Θεσσαλός δεν παραλείπει να αναφέρει ότι έφθασε στην Αλεξάνδρεια µε αρκετό χρήµα) 

και κυρίως πολιτισµικής συνδιαλλαγής. Το ‘εµπόρευµα’ είναι η µαγική γνώση και προα-

παιτούµενο η πληρωµή του ιερέα για τις υπηρεσίες του ή ακόµα η ένταξή του στους ανώ-

τερους κοινωνικούς κύκλους της Αλεξάνδρειας. Η σχέση αυτή δεν είναι και δεν θα µπο-

ρούσε να είναι ισότιµη, διότι φτάνει σε µας µέσα από τη διήγηση, εµφανίζοντας τον ήρωα 

ως τον νικητή αυτής της ανταλλαγής. Η εικόνα ενός Θεσσαλού που παραβαίνει τη µυστι-

κότητα του ιερατείου, µε την εύρεση ενός ιερέα πρόθυµου να τον µυήσει, η άγνοια του τε-

λευταίου για τη µυστική καταγραφή των λόγων του θεού από τον ήρωα (µε χαρτί και µε-

λάνι) και η άµεση προσωπική επαφή του Θεσσαλού µε τον Ασκληπιό, παρά τη δυσφορία 

του ιερέα, αποτελούν συγγραφικές καινοτοµίες µε στόχο να περιθωριοποιήσουν τον ρόλο 

του ιερέα και να τον µεταβιβάσουν στον Θεσσαλό. Με τον τρόπο αυτόν, ο ήρωας αποκτάει 
                                                           
173  Η λέξη αὔτοπτος, αὐτοψία, αὐτοπτικὸς απαντάται σε έργα νεοπλατωνικών φιλόσοφων, όπως του Πορφύ-

ριου (Περὶ τοῦ Πλωτίνου βίου καὶ τῆς τάξεως τῶν βιβλίων αὐτοῦ 10), του Ιάµβλιχου (Περὶ τῶν αἰγυπτίων 
µυστηρίων 2.3.73, 2.4.76, 2.6.82, 2.7.83, 2.10.91-4, 7.3.254) και του ∆αµάσκιου (Βίος Ἰσιδώρου στον Φώ-
τιο, Βιβλιοθήκη 242, 335b, 336a), καθώς και στην ερµητική γραµµατεία (Στοβαίος, Ἐκλογαὶ 1.21.9 = SH 
6.18), έχοντας το νόηµα της θεϊκής αυτοφάνειας. Ο F. Cunen (‘La lecanomancie "autoptique" de Thessa-
lus’, ό.π., 272-3) αντιδιαστέλλεται τον Ch. H. Graux (‘Harpocration. Lettre à un empereur’, ό.π., σελ. 108, 
υποσ. 40) και συσχετίζει τη λέξη αὐτοπτικὴν της επιστολής του Θεσσαλού όχι µόνο µε τη θεουργική αυ-
τοψία, αλλά και µε τις πρακτικές των µαγικών παπύρων της Αιγύπτου. Πίσω, όµως, από τις θέσεις του 
υφέρπει µια εξελικτική αντίληψη που διακρίνει την κατώτερη µαγεία από την ανώτερη θεουργική φιλο-
σοφία. 

174  R. Gordon, ‘Reporting the marvellous’, ό.π., σελ. 83-4. Βλ. και F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή 
Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 233-4· S. I. Johnston, ‘Oneiropompeia in theory and practice’, ό.π., σελ. 74-5. 

175  PGM 3.282-310, 4.154-285, 5.54-69, 7.319-34, PDM 14.805-40. 
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ένα ιερατικό αξίωµα και, παράλληλα, αυθεντία, καθώς ως νέος ιερέας έχει πρόσβαση στον 

θεό και τη γνώση του. Η διήγηση µεταλλάσσει την παραδοσιακή αιγυπτιακή τελετουργία, 

όπως αυτή γινόταν αντιληπτή από το ιερατείο, δηλαδή ως θρησκεία (emic όρος), σε κάτι 

µαγικό (etic όρος), σε µια µαγεία θαυµαστή και εξωτική, παρουσιάζοντας τον συγγραφέα 

της ως έναν µεσάζοντα των µυστηρίων της Αιγύπτου στον έξω κόσµο.176 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να διατυπώσουµε ορισµένες αντιρρήσεις: (α) η αποµά-

κρυνση του ιερέα από το ιερατείο, (β) το τέχνασµα του ήρωα να φέρει κρυφά χαρτί και µε-

λάνι µέσα στον ναό και (γ) η πληρωµή του εκπροσώπου του ιερού θα πρέπει να ιδωθούν µε 

σηµείο αναφοράς όχι τον ήρωα της ιστορίας, αλλά τον ιερέα και τη δραµατουργική του µε-

ταµόρφωση σε περιπλανώµενο µάγο.177 Επίσης, η καταγραφή της µυστικής εµπειρίας ε-

ντάσσεται στο πλαίσιο της καταγραφής χρησµών σε πινακίδες, µια διαδεδοµένη τεχνογνω-

σία χρησµολόγησης στους µαγικούς παπύρους.178 Τέλος, η προσωπική επαφή του ήρωα µε 

τον Ασκληπιό δεν αποτελεί παράκαµψη του συµβολικού ρόλου του ιερέα, αλλά συνθέτει 

κοινό τόπο των διηγήσεων της εποχής και εντάσσεται, όπως είδαµε, στις τελετουργίες pḥ-

nṯr, οι οποίες κατά τους ύστερους χρόνους τελούνται ιδιωτικά. 

Μια διήγηση ξεκινάει και τελειώνει µε τη συγγραφή της. Κατά συνέπεια, για τη µελέτη 

της επιστολής δεν έχει τόσο σηµασία ο τρόπος µε τον οποίο η µαγεία γινόταν αντιληπτή 

από το ιερατείο (ως θρησκεία) και αν αυτή µετασχηµατίζεται αφηγηµατικά (σε µαγεία). 

                                                           
176 I. Moyer, ‘Thessalos of Tralles and cultural exchange’, ό.π., σελ. 51-6· του ίδιου, ‘The initiation of the 

magician’, ό.π., σελ. 225, 228-30. Στην τελευταία και νεότερη µελέτη του ο I. S. Moyer (Egypt and the 
Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 242-8, 262-9, 279) αναπτύσσει περαιτέρω τις παραπάνω θέσεις. Η αιγυπτι-
ακή παράδοση της µετάδοσης της µυστικής γνώσης από έναν ιερέα στον Φαραώ, παράδοση που αντανα-
κλάται στις επιστολές του Πετόσιρι προς τον βασιλιά Νεχεψώ, υιοθετείται από τον συγγραφέα της επι-
στολής, αλλά προσαρµόζεται στις νέες συνθήκες της εποχής. Ο Θεσσαλός, ένας νέος ιερέας Πετόσιρις, 
αποκαλύπτει τη γνώση του στον νέο Φαραώ του κόσµου, τον αυτοκράτορα της Ρώµης. Έτσι, η µυστικό-
τητα της σοφίας του Θεσσαλού, που τονίζεται στο ίδιο το κείµενο, νοµιµοποιείται, καθώς εντάσσεται στο 
αιγυπτιακό παραδοσιακό πλαίσιο της µετάδοσης της σοφίας από έναν ιερέα σε έναν Φαραώ. Μια τέτοια 
µυστική σοφία, όµως, υπόκειται από τον συντάκτη της επιστολής σε αναπροσαρµογή. Και αυτό διότι η 
γραµµατεία του Νεχεψώ, την οποία ο Moyer εντάσσει στην αιγυπτιακή γραµµατειακή παραγωγή, γίνεται 
ένα εµπόρευµα για τον ελληνορωµαϊκό κόσµο µε τη µεταλλαγή του περιεχοµένου της, καθώς το κοινό 
στο οποίο απευθύνεται αντιµετωπίζει τη µαγεία µε µια διττότητα και αµφισηµία, άλλοτε ως κάτι επικίν-
δυνο και άλλοτε ως κάτι εξωτικό. Το ζήτηµα, λοιπόν, της γνησιότητας της γνώσης παίζει πρωταγωνιστικό 
ρόλο για τον Θεσσαλό. Η αναποτελεσµατικότητα της βίβλου του Νεχεψώ και ο διαχωρισµός που κάνει ο 
Θεσσαλός ανάµεσα στους ‘καλούς’ και στους ‘κακούς’ ιερείς, µε την εύρεση του γνήσιου εκπροσώπου 
της εξωτικής αιγυπτιακής σοφίας, ενός ιερέα που συντελεί στην αποκάλυψη του Ιµχοτέπ/ Ασκληπιού, 
συνθέτουν στοιχεία διαπραγµάτευσης του συντάκτη της επιστολής ανάµεσα στην ελληνο-αιγυπτιακή 
γνώση του Νεχεψώ και στον ‘καταναλωτή’ της, το ελληνορωµαϊκό κοινό. Ο Θεσσαλός, προσλαµβάνο-
ντας για τον εαυτό του τον ρόλο του Αιγύπτιου ιερέα, εµφανίζεται ως κάτοχος της αληθινής αιγυπτιακής 
σοφίας, την οποία εµπορεύεται µε τη δηµιουργία του βιβλίου του. 

177  Βλ. σελ. 191-8. 
178  PGM 8.89-91: ἔχε ἔγγιστά σου πινακίδα, ἵνα ὅσα λέγει (ενν. ο θεός) γράψῃς, ἵνα µὴ κοιµη[θ] εὶς 

ληθαργήσῃς· PGM 13.91-2: ἔχε δὲ πινακίδα, εἰς ἣν µέλ<λ>εις γρ<ά>φ<ε> ιν, ὅσα σοι λέγει· PGM 13.210-
1: ἐπὰν εἰσέλθῃ ὁ θεός, κάτω βλέπε καὶ γράφε τὰ λεγόµενα· PGM 13.564-5: ἐπὰν εἰσέλθῃ οὖ<ν ὁ θεός, κά-
τω βλέπε καὶ γρ<ά>φε τὰ λεγόµενα· PGM 13.646-7: ἔχε δὲ πινακίδα, εἰς ἣν µέλλεις γράφειν, ὅσα σοι λέγει. 
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Εδώ, δεν έχουµε να κάνουµε µε τις αντιλήψεις του ιερατείου, αλλά µε το νοηµατικό πλαί-

σιο ενός συγγραφέα.179 Άρα αυτό που έχει αξία είναι η µελέτη των νοηµατικών αναπαρα-

στάσεων της µαγείας του ίδιου του δηµιουργού και του ελληνορωµαϊκού κοινού του. Η λε-

κανοµαντεία του προλόγου του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως είναι µια τελετουργία 

στο τυπικό της οποίας, κατά τους ελληνορωµαϊκούς χρόνους, πρόσβαση δεν είχε µόνο το 

ιερατείο, αλλά οποιοσδήποτε είχε τη δυνατότητα να συµβουλευτεί τα κείµενα αυτά. Η πα-

ρουσία της µαγικής τεχνογνωσίας των παπύρων σε περιοχές έξω από την Αίγυπτο, όπως 

έχουν δείξει τα ανασκαφικά δεδοµένα στην Αµαθούντα της Κύπρου, στην αρχαία αγορά 

των Αθηνών, στην Καρθαγένη της Αφρικής και αλλού,180 υποδεικνύουν µια αποσύνδεση 

της τέλεσής της από τον χώρο δηµιουργίας της: τον αιγυπτιακό ναό. Το παραπάνω επεξη-

γείται από την εµπορευµατοποίηση των αιγυπτιακών τελετουργιών, είτε µε τη διαµεσολά-

βηση των ιερέων/ µάγων µε σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων των πελατών τους είτε 

µε την ίδια την πώληση των µαγικών τελετουργιών σε όσους ελληνόφωνους ήταν σε θέση 

να διαβάσουν στα ελληνικά και είχαν την οικονοµική δυνατότητα να τους αγοράσουν. 

Η θέση αυτή σε συσχετισµό µε το γεγονός ότι η µαγική τελετουργία της λεκανοµα-

ντείας των µαγικών παπύρων θα πρέπει να αναγνωστεί, παράλληλα, όχι µόνο ως µια ρεα-

λιστική πρακτική, αλλά και ως κατασκευή µιας αφηγηµατικής ουτοπίας,181 µας οδηγεί στην 

παρακάτω διαπίστωση. Ο συγγραφέας της επιστολής είχε στη διάθεσή του µια πρακτική 

που συνδυάζει τις αυτοπτικές τελετουργίες µε τη µαντική µε λεκάνη (µια κατεξοχήν αφη-

γηµατική καινοτοµία των µαγικών παπύρων), την οποία και µεταγράφει στην ιστορία του. 

Την αφηγηµατική µεταγραφή ακολουθεί ο µετασχηµατισµός της αυτοπτικής λεκανοµα-

ντείας. Και αυτό επιτελείται µε τη µετατροπή µιας τελετής η οποία στους παπύρους πραγ-

µατοποιείται αποκλειστικά και µόνο από τον ιερέα/ µάγο (πολλές φορές µε την αρωγή ενός 

παιδιού/ διάµεσου ‒ συµµύστης) σε µια τελετουργία όπου ο Θεσσαλός, ως µέτοχος της 

πρακτικής και άρα ως µάγος, έχει την καθοριστική και ζωτική καθοδήγηση ενός ιερέα. Η 

επαµφοτερίζουσα θέση του ιερέα ανάµεσα στον ρόλο του ως περιπλανώµενου µάγου και 

ως επίσηµου ειδικού της τελετουργίας εντάσσει τη θαυµαστή και παράνοµη λεκανοµαντεία 

στο πλαίσιο της επίσηµης ιερατικής σοφίας των αιγυπτιακών ναών. Ένας τέτοιος µετασχη-

µατισµός συµβάλλει στην παραγωγή ενός νέου νοήµατος για τη διαµόρφωση µιας νέας 

                                                           
179  Για τον ίδιο λόγο δεν µας ενδιαφέρει µια ερµηνεία του ρόλου του ιερέα της αφήγησης υπό το πρίσµα της 

θεωρίας του D. Frankfurter stereotype appropriation. Βλ. σχετικά D. Frankfurter, Religion in Roman 
Egypt, ό.π., σελ. 181. 

180  Βλ. F. Graf, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 6-7· R. Gordon, ‘Imagining Greek and 
Roman magic’, ό.π., σελ. 188. 

181  Βλ. σχετικά R. Gordon, ‘Lucan’s Erictho’, ό.π., σελ. 237. 
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κοινωνικής ουτοπικής διαστρωµάτωσης: του ουτοπικού ρόλου του αιγυπτιακού ιερατείου 

ως µεσολαβητή µιας παράνοµης γνώσης και µιας ανατρεπτικής σοφίας. Η συµµετοχή του 

Θεσσαλού σε µια ‘παραδοσιακή’ αιγυπτιακή τελετουργία µεταβιβάζει στον ήρωα τη ‘γηγε-

νή’ αιγυπτιακή σοφία και τον µεταµορφώνει σε έναν πανίσχυρο µάγο. Ο µάγος αυτός εµ-

φανίζεται ως φορέας της θαυµαστής και απαγορευµένης γνώσης της Ανατολής, συνεχιστής 

µιας παράδοσης που τέθηκε στο περιθώριο. 
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ε τη µαγικὴν ἐνέργειαν του Αιγύπτιου ιερέα αποκτάται από τον Θεσσαλό η αστρο-

λογική φαρµακοποιία, το πολιτισµικό προϊόν των επιτευγµάτων της σύζευξης των 

πολιτισµών που επέφερε η περσική κατάκτηση στην Αίγυπτο, το νέο οικουµενικό κράτος 

του Αλέξανδρου και αργότερα µια ενιαία ρωµαϊκή αυτοκρατορία. Η απόκρυφη αυτή τέχνη 

µεταµορφώνεται σε µια παραδοσιακή αιγυπτιακή γνώση, µέσα στα πλαίσια του µηχανι-

σµού της εφεύρεσης της παράδοσης για την κατασκευή ενός γνήσιου αιγυπτιακού παρελ-

θόντος και κάτω από τις επιταγές του ανταγωνισµού της νέας κοινωνίας. O Κλαύδιος Πτο-

λεµαίος στην Τετράβιβλόν του αναπαράγει την ‘αιγυπτιακή’ σοφία και τη γνωστοποιεί στο 

κοινό του ελληνορωµαϊκού κόσµου: 

Οι Αιγύπτιοι το ήξεραν αυτό. Ανέπτυξαν αυτή την τεχνική περισσότερο απ’ τον καθένα, 

συνδυάζοντας πλήρως την ιατρική µε την αστρολογική πρόγνωση. Ποτέ δεν θα καθιέρω-

ναν ορισµένα µέσα πρόληψης ή προστασίας εναντίον συνθηκών που υπάρχουν ή πρόκει-

ται να υπάρξουν στην ατµόσφαιρα, γενικά ή ειδικά, αν δεν ήταν πεισµένοι ότι το µέλλον 

δεν µπορεί να αλλάξει ή να επηρεαστεί. Πράγµατι, έβαζαν τη δυνατότητα αντίδρασης µε 

µια σειρά φυσικών ιδιοτήτων ακριβώς µετά τη θεωρία της µοίρας. Συνδύαζαν µε τη δυνα-

τότητα της πρόβλεψης το χρήσιµο και ευεργετικό µέρος της µεθόδου που αποκαλούσαν 

«ιατρική αστρολογία», επειδή ήθελαν να ανακαλύψουν, χάρη στην αστρολογία, την ειδι-

κή φύση των µιγµάτων στην ύλη και τα πράγµατα που είναι υποχρεωµένα να συµβούν 

λόγω της ατµόσφαιρας και των ιδιαίτερων αιτιών τους.1  

Η γνώση αυτή αφοµοιώθηκε και από Αιγύπτιους ιερείς, τον πολιτισµικό συλλέκτη και εκ-

φραστή ενός ‘γνήσιου’ και ‘γηγενούς’ αιγυπτιακού πολιτισµού, και διαφυλάχθηκε ως πο-

λύτιµο απόκτηµα στα άδυτα των αιγυπτιακών ναών. Ο Κλήµης Αλεξανδρείας κάνει λόγο 

για τα αστρολογικά και ιατρικά βιβλία του Ερµητισµού που είχε στη διάθεσή του το αιγυ-

πτιακό ιερατείο:  
                                                           
1  Κλ. Πτολεµαίος, Τετράβιβλος 1.3.18-9: τούτοις δὲ ὡς ἔοικε συνεγνωκότες οὕτως ἔχουσι καὶ οἱ µάλιστα τὴν 

τοιαύτην δύναµιν τῆς τέχνης προαγαγόντες Αἰγύπτιοι συνῆψαν πανταχῇ τῷ δι’ ἀστρονοµίας προγνωστικῷ 
τὴν ἰατρικήν. οὐ γὰρ ἄν ποτε ἀποτροπιασµούς τινας καὶ φυλακτήρια καὶ θεραπείας συνίσταντο πρὸς τὰς ἐκ 
τοῦ περιέχοντος ἐπιούσας ἢ παρούσας περιστάσεις καθολικάς τε καὶ µερικάς, εἴ τις αὐτοῖς ἀκινησίας καὶ 
ἀµετατρεψίας τῶν ἐσοµένων ὑπῆρχε δόξα. νῦν δὲ καὶ τὸ κατὰ τὰς ἐφεξῆς φύσεις ἀντιπρᾶξαι δυνάµενον ἐν 
δευτέρᾳ χώρᾳ τοῦ καθ’ εἱµαρµένην λόγου τιθέµενοι συνέζευξαν τῇ τῆς προγνώσεως δυνάµει τὴν κατὰ τὸ 
χρήσιµον καὶ ὠφέλιµον διὰ τῶν καλουµένων παρ’ αὐτοῖς ἰατροµαθηµατικῶν συντάξεων, ὅπως διὰ µὲν 
<τῆς> ἀστρονοµίας τάς τε τῶν ὑποκειµένων συγκρίσεων ποιότητας εἰδέναι συµβαίνῃ καὶ τὰ διὰ τὸ περιέχον 
ἐσόµενα συµπτώµατα καὶ τὰς ἰδίας αὐτῶν αἰτίας. Ακολουθώ τη µετάφραση της Ν. Καριοφύλλη, Η Αστρο-
λογία στην Ελλάδα και τη Ρώµη, ό.π., σελ. 137. 

Μ 
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Μετά τον υµνωδό ακολουθεί ο ωροσκόπος, ο οποίος κρατάει στο χέρι του τα σύµβολά 

του, το ωρολόγιο και τον φοίνικα της αστρολογίας. Αυτός πρέπει να έχει πάντα στο στόµα 

του τα αστρολογικά βιβλία του Ερµή, που είναι τέσσερα στον αριθµό, από τα οποία το 

πρώτο είναι σχετικό µε τη διάταξη των απλανών αστερισµών, το δεύτερο σχετικό µε τις 

κινήσεις του Ήλιου, της Σελήνης και των πέντε πλανητών, το τρίτο µε τις συνόδους και 

τους φωτισµούς του Ήλιου και της Σελήνης και το τελευταίο σχετικό µε τις ανατολές 

[…]. Σαράντα δύο είναι, λοιπόν, όλα τα χρήσιµα βιβλία του Ερµή, από τα οποία τριάντα 

έξι περιέχουν όλη τη φιλοσοφία των Αιγύπτιων και τα µαθαίνουν οι προαναφερθέντες. Τα 

υπόλοιπα έξι µαθαίνουν οι παστοφόροι, καθώς είναι ιατρικά, σχετικά µε την κατασκευή 

του σώµατος, των ασθενειών, των οργάνων, των φαρµάκων, των οφθαλµών και το τελευ-

ταίο σχετικό µε γυναικολογικά ζητήµατα.2 

Τα ιατρικά αυτά κείµενα του Τρισµέγιστου Ερµή δεν είναι άλλα από τα ιατροµαθηµατικά 

κείµενα του τεχνικού Ερµητισµού και αυτό διότι η ερµητική ιατρική είχε συνδεθεί άµεσα 

µε την αστρολογία. Η λατινική έκδοση των Κυρανίδων συσχετίζει τον Ερµή µε την πραγ-

µατεία αστρολογικής θεραπευτικής του Θεσσαλού, αναφέροντας:  

Και ένα άλλο (ενν. βιβλίο) που ονοµάζεται το Μυστήριο του Θεσσαλού προς τον Ερµή, 

δηλαδή τον Τρισµέγιστο, σχετικό µε δώδεκα βότανα που αποδίδονται στα δώδεκα ζώδια 

και για επτά άλλα βότανα που αποδίδονται σε επτά άλλα άστρα.3  

Το Μυστήριο του Θεσσαλού αποτελεί µέρος των ερµητικών µυστηρίων, αποκτώντας κάθε 

δικαίωµα να σταθεί επάξια δίπλα στην υπόλοιπη ερµητική γραµµατεία. Η συγγένεια της ε-

πιστολής µε τον Ερµητισµό είναι καταφανής όχι µόνο από τα επιµέρους στοιχεία της και 

από το ερµητικό περιεχόµενο του αστρολογικού έργου που νοµιµοποιεί, αλλά και από την 

επιλογή του δραµατουργικού ρόλου του Ασκληπιού, ενός θεού που αποκαλύπτει στον 

                                                           
2  Κλήµης Αλεξανδρείας, Στρωµατεῖς 6.4.35, 37 (PG 9, 253 A-B, 256 A): µετὰ δὲ τὸν ᾠδὸν ὁ ὡροσκόπος 

ὡρολόγιόν τε µετὰ χεῖρα καὶ φοίνικα ἀστρολογίας ἔχων σύµβολα πρόεισιν. τοῦτον τὰ ἀστρολογούµενα τῶν 
Ἑρµοῦ βιβλίων τέσσαρα ὄντα τὸν ἀριθµὸν ἀεὶ διὰ στόµατος ἔχειν χρὴ, ὧν τὸ µέν ἐστι περὶ τοῦ διακόσµου 
τῶν ἀπλανῶν φαινοµένων ἄστρων, <τὸ δὲ περὶ τῆς τάξεως τοῦ ἡλίου καὶ τῆς σελήνης καὶ περὶ τῶν πέντε 
πλανωµένων,> τὸ δὲ περὶ τῶν συνόδων καὶ φωτισµῶν ἡλίου καὶ σελήνης, τὸ δὲ λοιπὸν περὶ τῶν ἀνατολῶν 
[…] δύο µὲν οὖν καὶ τεσσαράκοντα αἱ πάνυ ἀναγκαῖαι τῷ Ἑρµῇ γεγόνασι βίβλοι· ὧν τὰς µὲν τριάκοντα ἓξ 
τὴν πᾶσαν Αἰγυπτίων περιεχούσας φιλοσοφίαν οἱ προειρηµένοι ἐκµανθάνουσι, τὰς δὲ λοιπὰς ἓξ οἱ 
παστοφόροι ἰατρικὰς οὔσας περί τε τῆς τοῦ σώµατος κατασκευῆς καὶ περὶ νόσων καὶ περὶ ὀργάνων καὶ 
φαρµάκων καὶ περὶ ὀφθαλµῶν καὶ τὸ τελευταῖον περὶ τῶν γυναικείων. 

3  Cyranides, prooemium 1, έκδ. L. Delatte, Textes latins et vieux français relatifs aux Cyranides, ό.π., σελ. 
12: et alter qui dicitur Thessali mysterium ad Hermetem, id est Mercurium, de XII herbis XII signis attrib-
utis et de VII aliis herbis per VII alias stellas.  
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Θεσσαλό τη θεραπευτική και αστρολογική του σοφία.4 Η σχέση του Ασκληπιού/ Ιµχοτέπ 

µε τον Ερµή/ Θωθ είναι στενή στην ίδια τη γηγενή αιγυπτιακή παράδοση, όπως, για παρά-

δειγµα, στο ∆ηµώδες βιβλίο του Θωθ, όπου ο Ιµχοτέπ χαρακτηρίζεται ως ‘υπηρέτης του 

Θωθ’.5 Αναλόγως και στα κείµενα του τεχνικού Ερµητισµού ο ρόλος του Ασκληπιού/ Ιµ-

χοτέπ γίνεται δευτερεύοντας και εντάσσεται στην αυθεντία του Ερµή, καθώς παρουσιάζε-

ται ως µαθητής του. Μια πραγµατεία αστρολογικής θεραπευτικής µε τη χρήση βοτάνων και 

λίθων επιγράφεται Τοῦ Ἑρµοῦ πρὸς Ἀσκληπιὸν ἡ λεγοµένη ἱερὰ βίβλος, ενώ το περιεχόµενο 

των Κυρανίδων συνιστά µια σοφία του Ερµή Τρισµέγιστου προς τον Ασκληπιό.6  

Η ερµητική σοφία οργανώθηκε και συστηµατοποιήθηκε σε περιχαρακωµένες πρακτι-

κές µε τη συµβολή και την ανάπτυξη της γραφής. Η παραγωγή ενός µεγάλου αριθµού έρ-

γων µε παραπλήσιο περιεχόµενο έκανε απαραίτητη την ανάγκη νοµιµοποίησης της γνώσης 

µε τη δηµιουργία ‘κανόνων’ και την απόδοσή τους σε διάφορα µυθικά πρόσωπα διαφόρων 

εθνών. Είναι ο µηχανισµός διαµόρφωσης της αιγυπτιακής παράδοσης εκείνος που ευθύνε-

ται για τη δηµιουργία του ερµητικού ‘κανόνα’ ή της βίβλου του Νεχεψώ, και είναι ο ίδιος 

µηχανισµός αυτός που απογυµνώνει την αυθεντία του Νεχεψώ, όταν πια δεν µπορεί να κα-

λύψει τις ανάγκες του, και τη µεταθέτει στη βίβλο του Θεσσαλού. Εκείνο που µένει στο τέ-

λος είναι η οµοιογένεια και η ρευστότητα της γνώσης: ο Σολοµώντας γίνεται, µαζί µε τον 

Τρισµέγιστο Ερµή και τον Θεσσαλό, ο διεκδικητής της ίδιας θεραπευτικής σοφίας. Στην 

εναρκτήρια παράγραφο της Ὑγροµαντείας του Σολοµώντα διαβάζουµε:  

‘∆ώσε προσοχή, ακριβέ υιέ µου, Ροβοάµ, στη λεπτοµερή εκτέλεση της τέχνης αυτής από 

µένα τον πατέρα σου, Σολοµώντα, στα πράγµατα στα οποία βρίσκεται όλη η αξία της υ-

δροµαντείας, γιατί πρέπει πρώτα από όλα […] να υπερέχει η παρατήρηση των πλανητών 

και των ζωδίων και µετά από αυτό πρέπει κανείς να ενεργεί σύµφωνα µε τη βούλησή 

                                                           
4  Οι αρχαίες πηγές για τη θεραπευτική σοφία του Ασκληπιού/ Ιµχοτέπ είναι πολυάριθµες. Ενδεικτικά ανα-

φέρουµε ορισµένες: Μανέθωνας, Αἰγυπτιακά, απόσπ. 11 Waddell· Asclepius 37· Στοβαίος, Ἐκλογαὶ 
1.49.69 = SH 26.9. Για την αστρολογική γνώση του Ιµχοτέπ βλ. P.Mich 149, Fr. 1 I 18-20, έκδ. F. E. 
Robbins, ‘Michigan papyrus No. 1’, ό.π., σελ. 14· PDM 12.21-49. Ορισµένοι αδηµοσίευτοι δηµώδεις αι-
γυπτιακοί πάπυροι αστρολογίας (τέλη 1ου ‒ αρχές 2ου αι. µ.Χ.) από τα ιερατικά αρχεία της Τεβτύνεως α-
ποδίδονται στον Ιµχοτέπ. Πρόκειται για τους P.CtYBR 422v, P.Lund 2058v, PSI D 35v, P.Carlsberg 66 + 
P.Lille και PSI D 39. Βλ. K. Ryholt, ‘The Life of Imhotep (P.Carlsberg 85)’, ό.π., σελ. 313, υποσ. 30· I. S. 
Moyer, Egypt and the Limits of Hellenism, ό.π., σελ. 245, υποσ. 152. Σε επιγραφή των ρωµαϊκών χρόνων 
από τον ναό της Αθώρ στη Ντέντερα ο Ιµχοτέπ είναι ο θεός που γνωστοποιεί την πορεία των άστρων. Βλ. 
D. Wildung, Imhotep und Amenhotep, ό.π., σελ. 139 (αρ. 94). Σε ιερογλυφική επιγραφή από τον ναό του 
Ντέιρ-ελ-Μπάχρι δηλώνεται ότι ο Ιµχοτέπ δηµιούργησε το έτος για τα άστρα. Βλ. E. Laskowska-Kusztal, 
Le Sanctuaire ptolémaïque de Deir el-Bahari, ό.π., σελ. 34 (αρ. 26) και D. Wildung, Imhotep und Amen-
hotep, ό.π., σελ. 226. Στο mammisi του ναού της Ίσιδας στις Φίλες ο Ιµχοτέπ απεικονίζεται να περιβάλλε-
ται από τους δεκανούς. Βλ. D. Wildung, Imhotep und Amenhotep, ό.π., σελ. 169-70 (αρ. 119). 

5  ∆ηµώδες βιβλίο του Θωθ, B 02, στ. 3.15, έκδ. R. Jasnow- K-Th. Zauzich, ό.π., σελ. 192, 447. 
6  Τοῦ Ἑρµοῦ πρὸς Ἀσκληπιὸν ἡ λεγοµένη ἱερὰ βίβλος, έκδ. C.-E. Ruelle, ό.π., 247-77· Κυρανίδες, έκδ. F. de 

Mély- C.-E. Ruelle, Les Lapidaires grecs, ό.π., σελ. 275, 283, 300.  
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του’. Ο Ροβοάµ είπε προς τον πατέρα του, Σολοµώντα, ‘πατέρα, σε ποια πράγµατα βρί-

σκεται η δύναµη των πραγµάτων;’. Ο Σολοµώντας απάντησε ‘στα βότανα και στα λόγια 

και στους λίθους βρίσκεται όλη η τέχνη και η χάρη και η δύναµη αυτών που αναζητάς’.7  

Η ἐνέργεια τῶν πραγµάτων που αναζητούσε ο Ροβοάµ ήταν, τελικά, η ἐνέργεια των 

βοτάνων την οποία αναζητούσε ο Θεσσαλός στην Αίγυπτο, µια δύναµη που παρέχεται 

τόσο από τον Σολοµώντα όσο και από τον θεό Ασκληπιό. Η µυστική γνώση απόκρυφων 

τεχνών ανήκει στη δικαιοδοσία των θεών και προσφέρεται στα πλαίσια µιας µυητικής τε-

λετής ως δώρο στους ανθρώπους.8 Η αιγυπτιακή καταγωγή των θεοτήτων που µεταδίδουν 

τη σοφία τους δεν µπορεί παρά να αποτελεί µέρος αυτής της στρατηγικής της µεταµόρφω-

σης της γνώσης της αυτοκρατορίας σε µια αιγυπτιακή παραδοσιακή σοφία. Η Αιγύπτια θεά 

Ίσιδα µυεί και διδάσκει τον Παγκράτη τα µυστικά της µαγείας, ενώ τη θεά συναντούµε και 

στην αλχηµική γραµµατεία να αποκαλύπτει τα µυστικά της αλχηµείας στον υιό της, τον 

Ώρο, µυστικά που παρέλαβε, µε τη σειρά της, από τον άγγελο Αµναήλ.9 Οι µαγικοί πάπυ-

ροι συνιστούν µια καταγεγραµµένη συλλογή µαγικών πρακτικών, πολλές από τις οποίες δί-

νονται από θεούς ή αποδίδονται σε αυτούς. Ο Όσιρις, η Νέφθυς ή ο Ερµής Τρισµέγιστος 

διαδραµατίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο παιγνίδι εξουσίας.10 Ακόµα και µια δηµώ-

δης µαγική πρακτική ωροσκοπικής µαντείας επιδιώκει αυθεντία και κύρος µε τη διαβεβαί-

ωση ότι χρήση της έκανε ο ίδιος ο Ιµχοτέπ.11 

                                                           
7  Ὑγροµαντεία, CCAG 8.2.143.6-144.5: Πρόσεχε, ὦ ἀκριβέστατε υἱὲ Ῥοβοάµ, εἰς τὴν ἀκρίβειαν τῆς τέχνης 

ταύτης ἐµοῦ τοῦ πατρός σου Σολοµῶντος ἐν τοῖς πράγµασιν, ἐν οἷς κεῖται ἡ ἅπασα προσοχὴ τῆς 
ὑγροµαντείας, ὅτι χρὴ πρὸ πάντων <….> ἐπικρατεῖν τὰς ἐπιτηρήσεις τῶν πλανήτων καὶ τῶν ζῳδίων καὶ 
µετ’ αὐτὰ µετέρχεσθαι καὶ ποιεῖν κατὰ τὸ βουλητόν. Ῥοβοὰµ δέ φησι πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ Σολοµῶντα· ὦ 
πάτερ, ἐν ποίοις πράγµασιν κεῖται ἡ ἐνέργεια τῶν πραγµάτων; Σολοµὼν δέ φησιν· ἐν βοτάνοις καὶ ἐν λόγοις 
καὶ ἐν λίθοις κεῖται ἡ ἅπασα τέχνη καὶ χάρις καὶ ἐνέργεια τῶν ζητουµένων. 

8  Για τη µαγεία ως δώρο θεών βλ. H. D. Betz, ‘The formation of authoritative tradition in the Greek magical 
papyri’, ό.π., σελ. 165-6· F. Graf, ‘Comment devenir magicien?’, ό.π., σελ. 29-33· του ίδιου, ‘The magi-
cian’s initiation’, ό.π., 162-3· του ίδιου, Η Μαγεία στην Ελληνορωµαϊκή Αρχαιότητα, ό.π., σελ. 107-12· 
Ch. A. Faraone, Ancient Greek Love Magic, ό.π., σελ. 57-8· J. Dieleman, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., 
σελ. 262-3. 

9  Λουκιανός, Φιλοψευδὴς ἢ ἀπιστῶν 34· Ἴσις προφῆτις τῷ υἱῷ αὐτῆς 1-6, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, 
Collection des anciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 1), σελ. 28-30 = Ἴσις προφῆτις τῷ υἱῷ αὐτῆς 
Ὥρῳ 1-6, έκδ. M. Berthelot- C.-E. Ruelle, Collection des anciens alchimistes grecs, ό.π., τόµ. 1 (µέρος 1), 
σελ. 33-4. 

10  PGM 3.440, PDM 14.627 (Όσιρις), PDM 61.100 (Νέφθυς), PGM 4.885-7 (Ερµής Τρισµέγιστος). Τον συ-
γκρητισµό των µαγικών παπύρων δείχνει και το γεγονός ότι ανάµεσα στα ονόµατα των θεών συναντούµε 
θεότητες όπως τον Απόλλωνα (PGM 10.36), τους δώδεκα ολύµπιους θεούς (PGM 7.863-4) ή τον Ήλιο/ 
Μίθρα (PGM 4.482-3). Η µαγεία ως θεϊκό δώρο δεν αποτελεί αποκλειστικότητα της Αιγύπτου, αλλά συ-
ναντάται και στο περιβάλλον της Ελλάδας των κλασικών χρόνων. Σύµφωνα µε τον Πίνδαρο (Πυθιονῖκαι 
4.213-9), η Αφροδίτη δίδαξε στον Ιάσoνα την ερωτική µαγεία, ενώ για τον Πλάτωνα (Πολιτεία 364b-c) οι 
αγύρτες και οι µάντεις πείθουν τους πελάτες τους για τις µαγικές τους ικανότητες, τις οποίες έχουν απο-
κτήσει από τους θεούς µέσω θυσιών και επωδών. 

11  PDM 14.93-114 [PGM 14a 1-11]. Για την πρακτική βλ. J. Podemann Sørensen, ‘Native reactions to for-
eign rule and culture in religious literature’, ό.π., σελ. 177-8· J. Dieleman, ‘Stars and the Egyptian priest-
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Το ανταγωνιστικό πλέγµα της ελληνορωµαϊκής κοινωνίας διαπραγµατεύθηκε τις 

τελετουργίες λεκανοµαντείας µε τον ίδιο τρόπο µε τον οποίο διαχειρίστηκε και την αστρο-

λογική φαρµακοποιία, ως µια πολιτισµική διελκυστίνδα. Η µαρτυρία του Ποσειδώνιου (c. 

135-51 π.Χ.) αναφέρει ότι ανάµεσα στους Πέρσες µάντεις ξεχωρίζουν: 

οι µάγοι και οι νεκροµάντεις και ακόµη οι ονοµαζόµενοι λεκανοµάντεις και 

υδροµάντεις.12 

Λίγο αργότερα, οι Πέρσες Μάγοι θα δώσουν τη θέση τους σε Ιουδαίους. Ένα κείµενο α-

στρολογικής φαρµακοποιίας, η Ὑγροµαντεία, που θα µπορούσε να αποδοθεί εξίσου στον 

Τρισµέγιστο Ερµή, στον Αλέξανδρο της Μακεδονίας ή ακόµα και στον Θεσσαλό, αποδίδε-

ται στον µυθικό, πλέον, βασιλιά και µάγο των Ιουδαίων, τον Σολοµώντα.13  

Οι λεκανοµαντικές πρακτικές παρελήφθησαν και από τους Αιγύπτιους ιερείς και 

µετασχηµατίστηκαν σε προσωπικές αποκαλύψεις, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

του ελληνορωµαϊκού κόσµου, ενώ έγιναν αναπόσπαστο µέρος της αιγυπτιακής ιερατικής 

ταυτότητας, διαµορφώνοντας τη µαγική τους αυτο-αντίληψη. Μια πρακτική των µαγικών 

παπύρων για την αυτοπτική επιφάνεια του Τυφώνα, µε σκοπό τη χρησµοδότηση, γράφει: 

Νεφώτης προς τον Ψαµµήτιχο, τον αιωνόβιο βασιλιά της Αιγύπτου, χαίρε […]. Θα εξετά-

σεις µε την αυτοπτική λεκανοµαντεία, όποια µέρα θελήσεις ή νύχτα και σε οποιονδήποτε 

τόπο, βλέποντας τον θεό στο νερό και λαµβάνοντας τη φωνή του θεού που µιλάει σε στί-

χους ως απάντηση για οτιδήποτε θελήσεις.14  

Τελετουργίες σαν και αυτές παρουσιάζονται στην αφηγηµατική ουτοπία ως µυστικές 

εµπειρίες πρόγνωσης που κυκλοφορούν στις ανώτερες τάξεις της αιγυπτιακής κοινωνίας: 

σε µυθικούς Φαραώ και σε πεφωτισµένους ιερείς. Στην πραγµατικότητα, όµως, πρόκειται 

για προσωπικές αποκαλυπτικές τελετουργίες που ήταν προς πώληση σε όσους 

αναζητούσαν µια αποκαλυπτική σοφία, συνεισφέροντας στην οικονοµική αυτοδυναµία των 

ναών. 

                                                                                                                                                                                 

hood in the Graeco-Roman period’, ό.π., σελ. 146-50· του ίδιου, Priests, Tongues, and Rites, ό.π., σελ. 
123-6. 

12  Ποσειδώνιος, FGrHist 87 F 70 = Στράβωνας, Γεωγραφικὰ 16.2.39: παρὰ δὲ τοῖς Πέρσαις οἱ Μάγοι καὶ νε-
κυοµάντεις καὶ ἔτι οἱ λεγόµενοι λεκανοµάντεις καὶ ὑδροµάντεις. 

13  Ὑγροµαντεία, CCAG 8.2.143-65. 
14  PGM 4.154, 162-5: Νεφώτης Ψαµµητίχῳ, βασιλεῖ Αἰγύπτου αἰωνοβίῳ, χαίρειν […] σκέψῃ διὰ λεκάνης 

αὐτόπτου ἐν ᾗ βούλει ἡµέρᾳ ἢ νυκτί, ἐν ᾧ βούλει τόπῳ, θεωρῶν τὸν θεὸν ἐν τῷ ὕδατι καὶ φωνὴν λαµβάνων 
ἐν στίχοις παρὰ τοῦ θεοῦ, οἷς βούλει. 
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* * *  

Τόσο η ἐνέργεια των αστρολογικών βοτάνων όσο και η µαγική ἐνέργεια της 

λεκανοµαντείας ενέχουν µια σηµειολογική παραδοξότητα. Ο συντάκτης της επιστολής α-

νασκευάζει τις αµφίσηµες αντιλήψεις για τη µαγεία, όπως αυτές αναπαρίστανται στην ελ-

ληνορωµαϊκή γραµµατεία, διαµορφώνοντας µια νέα υβριδική αντίληψη και χρησιµοποιώ-

ντας την ως µέσο διαπραγµάτευσης ενάντια στις αντιλήψεις και στη γνώση του ελληνορω-

µαϊκού πολιτισµού. Είναι η ανατροπή των οριοθετήσεων της µαγείας από τη ρωµαϊκή ε-

ξουσία εκείνη που αποκαλύπτει τις διαθέσεις του δηµιουργού της επιστολής. Ο ιερέας που 

µεσολαβεί για τη µύηση του Θεσσαλού είναι και δεν είναι µέλος του ιερατείου. Μεταµορ-

φώνεται σε έναν περιπλανώµενο µάγο και σε κάτοχο της παράνοµης αιγυπτιακής µαγείας, 

ο οποίος, όµως, δεν παύει να εκπροσωπεί και όλους τους ιερείς των Θηβών (ιερέας � µά-

γος). Από την άλλη µεριά, ο οίκος της µύησης είναι και δεν είναι άδυτο ναού, ανάλογα µε 

το δίκτυο/ αποδέκτη του κειµένου, σηµατοδοτώντας έναν ιερό θρησκευτικό χώρο ή ένα 

απλό δωµάτιο/ χώρο επιτέλεσης παράνοµων µαγικών τελετουργιών (ναός � µυστικός χώ-

ρος). Οι αµφισηµίες αυτές αντιστοιχούν µετωνυµικά στη σηµειολογία της ίδιας της µαγεί-

ας. H µαγεία είναι και δεν είναι µέσα στα όρια του φυσιολογικού: είναι θαυµαστή και απο-

τελεσµατική, αλλά και ξένη, παράνοµη και ανατρεπτική. 

Ο επαµφοτερίζων ρόλος της µαγείας είναι εκείνος που καθοδηγεί τις στρατηγικές του 

συγγραφέα της επιστολής και επεξηγεί τους σκοπούς συγγραφής του έργου. Ο µάγος/ ιερέ-

ας και ο απαγορευµένος χώρος/ ναός επιτρέπουν µια διττή ανάγνωση της ιστορίας. Ο ήρω-

ας της ιστορίας αναζητάει µια απαγορευµένη από τη ρωµαϊκή εξουσία γνώση, την οποία 

αποκτάει στις Θήβες της Άνω Αιγύπτου µε τη διαµεσολάβηση ενός µάγου και στην οποία 

µυείται µέσα σε έναν µυστικό χώρο. Την ίδια στιγµή που έχουµε να κάνουµε µε τα αρνητι-

κά στερεότυπα της ∆ύσης για την ξένη µαγεία, ο µάγος αποδεικνύεται µεσολαβητής µιας 

απαγορευµένης αλλά αποτελεσµατικής µαντικής µαγείας (λεκανοµαντεία). Η επαναδια-

πραγµάτευση των συµβόλων που επιτελείται στην εισαγωγική επιστολή (βίβλος Νεχεψώ ≠ 

βίβλος Θεσσαλού/ Αλεξάνδρεια ≠ ∆ιόσπολη/ βιβλιοθήκη ≠ οίκος-ναός/ κοσµική ≠ αποκε-

καλυµµένη γνώση) κατοχυρώνει την αποτελεσµατικότητα της λεκανοµαντείας και της 

γνώσης που παρέχει. Ο ρόλος του ιερέα ως µέλους του τοπικού ιερατείου της ∆ιόσπολης 

και ως µάγου καθορίζει τη διαπραγµάτευση του συγγραφέα µε την οικουµένη για τη δυνα-

µική διάθεση από το ιερατείο µιας θαυµαστής µαγικής γνώσης που τίθεται στο περιθώριο 

και γίνεται παράνοµη από τη ρωµαϊκή εξουσία. Η καινοτόµα πλοκή της ιστορίας µας δεί-
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χνει ότι η κατηγορία της µαγείας δεν συντίθεται αποκλειστικά από οντολογικά στεγανά, 

αλλά µπορεί να ανήκει και σε µια ευρύτερη κατηγορία διαπραγµάτευσης που είναι πιο 

ρευστή και ενέχει µια υβριδική ανασύνθεση εννοιών και αναπαραστάσεων. Η ευεργετική, 

αποτελεσµατική, ξένη και παράνοµη µαγεία αποτελούν αναπαραστάσεις που, εδώ, αλλη-

λοσυµπληρώνονται, παράγοντας µια νέα υβριδική ιερατική ταυτότητα. Η στρατηγική της 

ρητορείας του συγγραφέα αντανακλά µια τέτοια σύνθεση. Ένας ιατρός από τη Μικρά Ασί-

α, ο οποίος διέπρεψε στη Ρώµη, εκφράζοντας, µε τον καλύτερο τρόπο, τον ελληνικό και 

ρωµαϊκό τρόπο ζωής, ο Θεσσαλός, µετατρέπεται µε µια παράνοµη και θαυµαστή αιγυπτιακή 

µαγεία σε έναν ανατρεπτικό και εξωτικό µάγο. 

Το περιεχόµενο των δύο ερµητικών βιβλίων αστρολογικής φαρµακοποιίας, µέσω της 

διήγησης της επιστολής και του τελετουργικού µέσου της µαντικής µε λεκάνη µε το οποίο 

αποκτήθηκε, µετασχηµατίζεται ποιοτικά σε µια αµφίσηµη µαγική σοφία, που είναι τόσο 

απαγορευµένη και ξένη όσο είναι θαυµαστή και αποτελεσµατική. Η οργάνωση των δύο 

προγενέστερων ερµητικών βιβλίων σε µια ενιαία πραγµατεία µε εισαγωγικό σηµείωµα την 

επιστολή συνενώνει µια γραµµατεία που κυκλοφορούσε ανάµεσα σε κλειστούς (ερµητι-

κούς;) κύκλους της ελληνορωµαϊκής Αιγύπτου και τη µεταποιεί σε ένα εµπόρευµα. Η απο-

στολή του έργου στον αυτοκράτορα της Ρώµης εντάσσει την αµφίσηµη µαγεία στο σύστη-

µα της παιδείας της εποχής και την κάνει ένα εξαγώγιµο προϊόν, κατακτώντας, τελικά, τον 

κόσµο από τον οποίο η ίδια καταδιώχθηκε… 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ  I  
 

ΚΩ∆ΙΚΑΣ  MATRITENSIS BIBL.  NAT. 4631 

(= MATRITENSIS 110) [φύλ .  75-7v ] 1 

ρποκρατίων Καίσαρι Αὐγούστῳ χαίρειν, 

Πολλῶν ἐπιχειρησάντων ἐν τῷ βίῳ, Σεβαστὲ Καῖσαρ, παραδοῦναι πολλὰ παράδοξα, 

µηδενὸς πρὸς τέλος ἀγαγεῖν τὰς ἐπαγγελίας δυνηθέντος διὰ τὸν <ἀπὸ> τῆς εἱµαρµένης ταῖς 

διανοίαις αὐτῶν ἐπικείµενον ζόφον, µόνος δοκῶ τῶν ἀπ’ αἰῶνος ἀνθρώπων πεποιηκέναι τι 

παράδοξον <καὶ ὀλίγοις γνωστόν>. (2) ἐπιχειρήσας γὰρ πράγµασιν, ἅπερ θνητῆς µέτρα 

φύσεως ὑπερβαίνει, τούτοις γε µετὰ πολλῶν βασάνων καὶ κινδύνων τὸ καθῆκον τέλος 

ἐπέθηκα. (3) ἀσκήσας <γὰρ> γραµµατικὴν ἐπιστήµην ἐν τοῖς τῆς Ἀσίας κλίµασι καὶ πάντων 

τῶν ἐκεῖ βελτίων γενόµενος διέγνων ἕως τινὸς τῆς ἐπιστήµης ἀπολαύειν. (4) καὶ πλεύσας ἐπὶ 

τὴν περισπούδαστον Ἀλεξάνδρειαν µετὰ συχνοῦ ἀργυρίου τοῖς ἐντελεστάτοις τῶν φιλολόγων 

παρώδευον καὶ φιλοπονίας ἕνεκα καὶ συνέσεως ὑπὸ πάντων ἐπαινούµενος. (5) ἐφοίτων δὲ 

συνεχῶς καὶ εἰς τὰς τῶν διαλεκτικῶν ἰατρῶν διατριβάς· ἤρων γὰρ περισσῶς ταύτης τῆς 

ἐπιστήµης. (6) ἐπεὶ δὲ καιρὸς ἦν εἰς οἶκον ἀπιέναι, κατὰ τρόπον ἤδη µοι καὶ τῆς ἰατρικῆς 

προιούσης, περιῄειν τὰς βιβλιοθήκας ἐκζητῶν <τὴν ἀναγκαίαν ὕλην>· εὑρὼν δὲ βίβλον τινὰ 

<τοῦ> Νεχεψὼ κδ’ θεραπείας ὃλου τοῦ σώµατος καὶ παντὸς πάθους κατὰ ζῳδι<ακ>ὸν 

περιέχουσαν διὰ λίθων τε καὶ βοτανῶν τὰ τῆς ἐπαγγελίας παράδοξα ἐξεπληττόµην. ἦν δέ, ὠς 

ἔοικε, βασιλικῆς µωρίας κενὸς τῦφος· (7) σκευάσας γὰρ τὸν ὑπ’ αὐτοῦ θαυµαζόµενον 

τροχίσκον ἡλιακὸν καὶ τὰς λοιπὰς δυνάµεις ἐν πάσαις τῶν παθῶν θεραπείαις ἠστόχησα. (8) 

θανάτου δὲ τραχυτέραν ὑπολαβὼν εἶναι τὴν πλάνην ὑπὸ τῆς λύπης ἐδαπανώµην· καὶ γὰρ 

προπετέστερον τῇ γραφῇ πεπιστευκὼς ἔγραψα περὶ τῆς ἐνεργείας αὐτῶν καὶ τοῖς γονεῦσιν ὡς 

ἤδη πειράσας καὶ ὑποστρέφειν ἐπηγγελλόµην. (9) ἐν µὲν οὖν τῇ Ἀλεξανδρείᾳ µένειν οὐχ οἷόν 

τε ἦν διὰ τὸν τῶν ὁµοτέχνων γέλωτα· καὶ γὰρ ἰδίως τὰ καλὰ φθονεῖται. (10) εἰς οἶκον δὲ 

ἀπιέναι πάλιν προθυµίαν οὐκ εἶχον µικρότερος τῶν ἐπαγγελιῶν εὑρηµένος, περιῄειν δὲ τὴν 

Αἴγυπτον οἴστρῳ τῆς ψυχῆς ἐλαστρούµενος καὶ ζητῶν τι <τῆς> προπετοῦς ἐπαγγελίας 

ἐργάσασθαι ἢ τούτου µὴ τυχὼν θανάτῳ λοιπὸν ἀφιέναι τὸν βίον. (11) ἀεὶ δέ µου τῆς ψυχῆς 

                                                           
1  Στο επίµετρο παρέχεται το αρχαίο ελληνικό κείµενο της επιστολής χωρίς την τελική του παράγραφο, η 

οποία αποτελεί µεταγενέστερη προσθήκη στο πρωτότυπο και είναι πέρα από το πλαίσιο µελέτης της πα-
ρούσας διατριβής. Βλ. σχετικά H.-V. Friedrich, Thessalos von Tralles, ό.π., σελ. 22-3. 

Ἁ 
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προµαντευοµένης θεοῖς ὁµιλῆσαι, συνεχῶς εἰς οὐρανὸν τὰς χεῖρας ἐκτείνων τοὺς θεοὺς 

ἐλιτάνευον δι’ ὀνείρου φαντασίας ἢ διὰ πνεύµατος θείου χαρίσασθαί µοί τι τοιοῦτο, δι’ οὗ 

γαυριάσας ἱλαρὸς εἰς τὴν Ἀλεξάνδρειαν καὶ τὴν πατρίδα κατελθεῖν δυνηθῶ.  

(12) Γενόµενος οὖν ἐν ∆ιὸς πόλει – ἀρχαιοτάτην <λέγω> τῆς Αἰγύπτου πόλιν καὶ 

πολλὰ ἱερὰ ἔχουσαν – διέτριβον αὐτόθι· ἦσαν γὰρ <ἐκεῖ> καὶ ἀρχιιερεῖς φιλόλογοι καὶ 

<γέροντες> ποικίλοις κεκοσµηµένοι µαθήµασιν. (13) προβαίνοντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ τῆς 

πρὸς αὐτούς µοι φιλίας µᾶλλον αὐξανοµένης, ἐπυνθανόµην, εἴ τι τῆς µαγικῆς ἐνεργείας 

σῴζεται. καὶ τῶν µὲν πλειόνων ἐπαγγελίας ὁµοίας τῇ προπετείᾳ µου <ἐπι>φερόντων 

κατέγνων· (14) ἑνὸς δέ τινος διὰ τὸ σοβαρὸν τῶν ἠθῶν καὶ τὸ τῆς ἡλικίας µέτρον 

πιστευθῆναι δυναµένου οὐκ ἀνεχαιτίσθην τῆς φιλίας. ἐπηγγείλατο δὲ οὗτος αὐτοπτικὴν ἔχειν 

λεκάνης ἐνέργειαν. (15) παρεκάλεσα οὖν αὐτὸν ἐν τοῖς ἐρηµοτάτοις τόποις τῆς πόλεως σὺν 

ἐµοὶ περιπατῆσαι µηδὲν ὧν ἔχρῃζον ἐκφήνας. (16) ἀπελθόντων οὖν ἡµῶν εἴς τι ἄλσος ἡσυχίᾳ 

βαθυτάτῃ περιεχόµενον, αἰφνίδιος περιπεσὼν ἐπὶ στόµα καὶ κλαίων τῶν ποδῶν εἰχόµην τοῦ 

ἀρχιερέως. (17) ἐκπλαγέντος δὲ αὐτοῦ διὰ τὸ ἀπροσδόκητον τῆς θέας καὶ πυνθανοµένου, 

τίνος ἕνεκε τοῦτο ποιήσαιµι, ἔφασκον ἐν αὐτῷ τὴν ἐξουσίαν εἶναι τῆς ἐµῆς ψυχῆς· ἔχειν γάρ 

µε ἀνάγκην θεῷ ὁµιλῆσαι· ἧς ἐπιθυµίας ἂν ἁµάρτω, µέλλω ἀποτάσσεσθαι τῷ βίῳ. (18) 

ἀναστήσας δέ µε ἀπὸ τῆς γῆς καὶ παρηγορήσας προσηνεστάτοις λόγοις, ἀσµένως ταῦτα ποιεῖν 

ἐπηγγέλλετο καὶ ἐκέλευσέν <µε> ἁγνεύειν ἡµέραις τρισίν. (19) διαχυθείσης δέ µου τῆς ψυχῆς 

ἐπὶ ταῖς ἐπαγγελίαις τοῦ ἀρχιερέως, ἠσπασάµην αὐτοῦ τὴν δεξιὰν καὶ ηὐχαρίστουν κρουνηδόν 

µοι τῶν δακρύων φεροµένων· φυσικῶς γὰρ ἀπροσδόκητος χαρὰ πλείονα λύπης ἐκκαλεῖται 

δάκρυα. (20) ἐπανελθόντες δὲ ἐκ τοῦ ἄλσους ἐπὶ τὴν ἁγνείαν ἐγιγνόµεθα ἐµοὶ τῶν ἡµερῶν διὰ 

τὴν προσδοκίαν <ὡς> ἐνιαυτῶν ἀπαριθµουµένων. (21) ἐπιστάσης δὲ τῆς τρίτης ἡµέρας ὑπὸ 

τὸν ὄρθρον πορευθεὶς ἠσπασάµην τὸν ἀρχιερέα <ταπεινῶς>. 

Εὐτρέπιστο δὲ αὐτῷ οἶκος καθαρὸς καὶ τὰ λοιπὰ τὰ πρὸς τὴν ἐπίσκεψιν· ἐγὼ δὲ κατὰ 

προµήθειαν τῆς ψυχῆς εἶχον, ἀγνοοῦντος τοῦ ἀρχιερέως, χάρτην καὶ µέλαν ἐπὶ <τῷ> 

σηµειώσασθαι τῶν λεγοµένων, <ἃ> ἐὰν δεήσῃ. (22) ἀνακρίνοντος δέ µε τοῦ ἀρχιερέως, 

πότερον ψυχῇ νεκροῦ τινος ἢ θεῷ ὁµιλῆσαι βουλοίµην, ἔφην Ἀσκληπιῷ· εἶναι δὲ τὸ τέλειον 

τῆς χάριτος, εἰ µόνῳ µοι πρὸς µόνον ὁµιλεῖν ἐπιτρέψειεν. (23) ὅµως οὐχ ἡδέως µέν (τοῦτο 

γὰρ ἐνέφαινον οἱ τῆς ὄψεως χαρακτῆρες), πλὴν ἐπηγγείλατο. καὶ ἐγκλείσας µε εἰς τὸν οἶκον 

καὶ καθῖσαι κελεύσας ἄντικρυς τοῦ θρόνου, εἰς ὃν ἔµελλεν ὁ θεὸς καθέζεσθαι, προαγαγὼν διὰ 

τῶν ἀπορρήτων ὀνοµάτων τὸν θεὸν καὶ ἐξελθὼν ἔκλεισε τὴν θύραν. (24) καθεζοµένου δέ µου 

καὶ ἐκλυοµένου τοῦ σώµατος καὶ τῆς ψυχῆς διὰ τὸ παράδοξον τῆς θέας (οὔτε γὰρ τοὺς τῆς 

ὄψεως χαρακτῆρας οὔτε τὴν τοῦ περικειµένου κόσµου καλλονὴν ἀνθρώπου λόγος 

διασαφῆσαι δύναιτ’ < ἄν>)· ἀνατείνας οὖν τὴν δεξιὰν ἤρξατο λέγειν· 
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(25) ὦ µακάριε παρὰ θεῷ τυχὼν τιµῆς Θεσσαλέ, προϊόντος δὲ τοῦ χρόνου καὶ γνωσθέντων 

τῶν σῶν ἐπιτευγµάτων ὡς θεὸν ἄνθρωποί σε θρησκεύ<σ>ουσιν. ἐπερώτα οὖν <ἀδεῶς> περὶ 

ὧν θέλεις ἀσµένως ἐµοῦ πάντα παρέξοντος. (26) ἐγὼ δὲ µόλις µὲν ˻ἤκουσα˼· – 

κατεπεπλήγµην ˻γὰρ˼ καὶ ἐπεπληρώµην τὸν νοῦν εἰς τὴν τοῦ θεοῦ βλέπων µορφήν· – ὅµως 

<δ’> οὖν ἐπυνθανόµην, δι’ ἣν αἰτίαν ἐπὶ ταῖς τοῦ Νεχεψὼ δυνάµεσιν ἠστόχησα. πρὸς ὃ ὁ 

θεὸς εἶπεν· (27) ὁ βασιλεὺς Νεχεψώ, ἀνὴρ φρενηρέστατος καὶ πάσαις κεκοσµηµένος ἀρεταῖς 

παρὰ µὲν θείας φωνῆς οὐδὲν ὧν σὺ µαθεῖν ἐπιζητεῖς εὐτύχησε· φύσει δὲ χρησάµενος ἀγαθῇ 

συµπαθείας λίθων καὶ βοτανῶν ἐπενόησε, τοὺς δὲ καιροὺς καὶ τοὺς τόπους ἐν οἷς δεῖ τὰς 

βοτάνας λαµβάνειν οὐκ ἔγνω. (28) ὥρια γὰρ πάντα τῇ τῶν ἄστρων ἀπορροίᾳ αὔξεται καὶ 

µειοῦται· τό τε θεῖον ἐκεῖνο πνεῦµα λεπτοµερέστατον ὑπάρχον διὰ πάσης οὐσίας διήκει καὶ 

µάλιστα κατ’ ἐκείνους τοὺς τόπους, καθ’ οὓς αἱ τῶν ἄστρων ἀπόρροιαι γίνονται {τῆς} ἐπὶ τῆς 

κοσµικῆς καταβολῆς. ἐξ ἑνὸς δὲ <τοῦ>το πρὸς πίστιν τῶν λοιπῶν παραστήσω. (29) Βοτάνη 

γὰρ ἔστιν ἡ λεγοµένη κώνειον· αὕτη ἐκ τῆς τοῦ Ἄρεος ἀπορροίας δοκεῖ γεγενῆσθαι· ἔτυχε δὲ 

ἐπὶ τῆς κοσµικῆς καταβολῆς ἐν Σκορπίῳ βάλλων τὰς ἀκτῖνας· <ἔβαλε γοῦν τὸ κώνειον ἐν 

τοῖς τῆς Ἰταλίας µέρεσιν·> σκορπιανὸν γὰρ {καὶ} ἐκεῖνο τὸ τῆς Ἰταλίας κλίµα. (30) αὕτη οὖν 

ἡ βοτάνη πλέον τῆς θείας ἀπορροίας ἑλκύσασα, εἴτε ἀπὸ τετραπόδου ἢ ἀνθρώπου βρωθῇ, 

παραχρῆµα θανατοῖ. (31) τινὲς δὲ καὶ κατὰ ἄγνοιαν τῆς βοτάνης ἐν ταῖς ἐρηµίαις κατακλιθέ-

ντες παρ’ αὐτὴν καὶ κοιµηθέντες ἐν τῷ ῥινουλκεῖν ἐν ταῖς ἀναπνοαῖς αὐτῆς τὴν ἐνέργειαν 

ἐτελεύτησαν. (32) ὅµοίως καὶ ἡ Κρήτη <. . . . . . > τὴν ἀκτινοβολίαν. (33) τὴν αὐτὴν ουν βο-

τάνην εἰς Κρήτην τὸ κώνειον ἐσθίουσιν ἄνθρωποι{ς} οὖσαν τῶν πάντων λαχάνων ἡδίονα. 

(34) τοσοῦτον αἱ τῶν θεῶν ἀπόρροιαι παρὰ τοὺς τόπους καὶ καιροὺς δύνανται. 
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ΕΠΙΜΕΤΡΟ  Ι Ι  
 

Η  ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΪΑ   

ΤΟΥ  ΠΕΡΙ  ΙΕΡΩΝ  ΒΟΤΑΝΩΝ  ΚΑΙ  ΧΥΛΩΣΕΩΣ  

Θα ψάλλω για το θεό που κυβερνά µυστηριωδώς τη φύση, το θεό που διαπερνά τον ουρα-

νό, τη στεριά και τη θάλασσα και που κυβερνά ολόκληρο το τεράστιο οικοδόµηµα µε ε-

νοποιητικό δεσµό.1  

α λόγια του αστρολόγου Μανίλιου εκφράζουν ποιητικά τη στωική κοσµική συµπά-

θεια, µια θεωρία που διαπερνά σαν θεϊκό πνεύµα ολόκληρο το οικοδόµηµα της ερµη-

τικής αστρολογίας. Η αστρολογική φαρµακοποιία του κύριου µέρους του Περὶ ἱερῶν 

βοτανῶν καὶ χυλώσεως διατάσσεται πάνω στο κάθετο σύστηµα των κοσµικών σχέσεων, 

έχοντας ως εφαλτήριο τους ζωδιακούς αστερισµούς και τους πλανήτες και τελικό αποδέκτη 

τα βότανα και τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Στις ακόλουθες σελίδες προβαίνουµε σε µια 

ανάλυση του συστήµατος αυτού, η οποία δεν έχει σκοπό να είναι εξαντλητική για κάθε α-

στερισµό ή πλανήτη, φυτό και ασθένεια, αλλά ενδεικτική του τρόπου σύνταξης της αστρο-

λογικής σκέψης και γλώσσας. Πριν προβούµε στην οποιαδήποτε ανάλυση, παραθέτουµε 

σχηµατικά ‒στους ακόλουθους πίνακες II και III‒ τις αστρολογικές σχέσεις. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  I I .  Η  ζωδιακή  φαρµακοποι ία  του  Θεσσαλού   

ΖΩ∆ Ι Α  ΒΟΤΑΝΑ  ΘΕΡΑΠΕ Ι ΕΣ  

� 

Κριός 

ἐλελίσφακος/ 

salvia 

θεραπεύει τις αιµοπτύσεις/ τη φυµατίωση/ αυτούς που παθαίνουν συγκοπή (= 
συντηκτικούς)/ τις νόσους της σπλήνας/ τα προβλήµατα της µήτρας, όπως τη 
σκλήρυνση, τις ρεύσεις υγρών, τους επίµονους πόνους/ τις ασθένειες των νε-
φρών/ την ισχιαλγία. 

� 

Ταύρος 

περιστερεὼν 
ὀρθός/ 

columbina = 
verbena 

θεραπεύει νόσους των µατιών, όπως την οφθαλµία, τα οιδήµατα, τα πρηξίµα-
τα, τη δακρύρροια, τις ρεύσεις υγρών, τα γλαυκώµατα, τους καταρράκτες, τα 
πτερύγια, τα έλκη των βλεφάρων, τα χαλάζια, τα λευκώµατα. 

                                                           
1  Μανίλιος, Astronomica 2.60-2: namque canam tacita naturae mente potentem infusumque deum caelo ter-

risque fretoque ingentem aequali moderantem foedere molem. Ακολουθώ τη µετάφραση της Ν. Καριο-
φύλλη, Η Αστρολογία στην Ελλάδα και τη Ρώµη, ό.π., σελ. 97. 

Τ 
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� 

∆ίδυµοι 

περιστερεὼν 
ὕπτιος/ 

hiera botane 

θεραπεύει τα καρκινώµατα/ τα κονδυλώµατα/ τα έλκη των βλεφάρων/ όλες τις 
ασθένειες/ ασθένειες του στόµατος/ του λαιµού. 

� 

Καρκίνος 

σύµφυτον/ 

consolida ma-
ior 

συγκολλά τα τραύµατα και τα αποκοµµένα νεύρα/ θεραπεύει τα σχίσµατα των 
αρτηριών και των φλεβών του θώρακα/ τις αιµοπτύσεις/ ρυθµίζει την έµµηνο 
ρύση/ αντιµετωπίζει τα σχίσµατα και τις ελκώσεις των χιτώνων του µατιού. 

� 

Λέων 
κυκλάµινος 

σταµατάει τις φλεγµονές του κεφαλιού και του θώρακα/ επουλώνει τα έλκη 
του αιδοίου, των ρουθουνιών, του στόµατος/ στερεώνει τα δόντια/ προκαλεί 
έµµηνο ρύση/ θεραπεύει τις χοιράδες/ τα αποστήµατα/ τις ωχροµέλαινες κη-
λίδες/ τους λιπώδεις όγκους/ τα εκφύµατα/ τα φλεγµονώδη εξανθήµατα/ τα 
οζώδη εξογκώµατα/ καθαρίζει και σταµατάει τη ρεύση του πύον. 

� 

Παρθένος 

καλαµίνθη/  

nepeta  
κατά των πληγών από εγκαύµατα/ θεραπεύει το ερυσίπελας/ τον πυρετό/ τις 
κεφαλαλγίες. 

	 

Ζυγός 

σκορπίουρον/ 

heliotropio = 
pentadactylo 

βοηθάει σε προβλήµατα υδρωπικίας/ ελεφαντίασης/ ύπαρξης εντερικών πα-
ρασίτων/ προβλήµατα της σπλήνας/ των εντόσθιων. 


 

Σκορπιός 
ἀρτεµισία 

κατά των πυρετών/ της επιληψίας (= σεληνιαζοµένους)/ χρησιµοποιείται σε 
νευρικές παθήσεις/ σε καταστάσεις αναισθησίας µελών του σώµατος/ στη σύ-
σπαση µυών και την αναισθησία των νεύρων και των αρθρώσεων/ στην πα-
ράλυση/ θεραπεύει γυναίκες που εµφανίζουν νευρικές διαταραχές από µετα-
κινήσεις της µήτρας και έχουν καρκινώµατα στο όργανο αυτό. 

� 

Τοξότης 

ἀναγαλλίς/ 

citragalla 

καθαρίζει το φλέγµα του κεφαλιού και του θώρακα/ κατά του πονόδοντου/ 
βελτιώνει την όψη του προσώπου/ θεραπεύει τους επιληπτικούς/ τη µανία/ την 
ορθόπνοια (άσθµα)/ τις κηλίδες/ τις φακίδες/ τα εξανθήµατα/ τους αλφισµούς/ 
βοηθάει στις ερωτικές επιδόσεις. 

� 

Αιγόκερως 
λάπαθον 

προστατεύει από επιθέσεις θηρίων και σκύλων/ θεραπεύει από το δάγκωµα 
σκύλου/ τη λύσσα. 

 

Υδροχόος 

µάραθρον = 

δρακόντιον 

προστατεύει από δάγκωµα θηρίων (ενν. ερπετών)/ θεραπεύει από τα δηλητή-
ρια ερπετών/ θεραπεύει παθήσεις των µατιών, όπως την αµβλυωπία και την 
τύφλωση. 

� 

Ιχθύες 

 

ἀριστολοχία 

θεραπεύει νοσήµατα των µατιών, όπως τον καταρράκτη, τα γλαυκώµατα, τις 
φλεγµονές, τα µικρά έλκη και τη ρυπαρότητα/ την αλωπεκία/ τη λέπρα/ την 
ψώρα/ τις φακίδες/ τους αλφισµούς/ θεραπεύει τα έλκη και τις δύσκολα να 
θεραπευθούν πληγές/ τα έλκη των ρουθουνιών, των αυτιών, του στόµατος/ τις 
παθήσεις του αιδοίου/ του πρωκτού/ το πύον και το φλέγµα του θώρακα/ βοη-
θάει όσους έχουν πέτρα/ φλεγµονή στην κύστη/ ψωρίαση/ θεραπεύει το έλκος 
στην ουρήθρα/ τα σαρκώµατα/ τις χοιράδες/ τα εκφύµατα/ τους λιπώδεις ό-
γκους/ τα αποστήµατα/ τα σκληρώµατα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  I I I .  Η  πλανητ ική  φαρµακοποι ία  του  Θεσσαλού  

ΠΛΑΝΗΤΕΣ  ΒΟΤΑΝΑ  ΘΕΡΑΠΕ Ι ΕΣ  

☼ 

Ήλιος 

κιχώριον = ἡλιοτρόπιον/ 

girasol 
θεραπεύει προβλήµατα της καρδιάς/ τους πυρετούς/ θεραπεύει τις 
κεφαλαλγίες/ προβλήµατα στο στοµάχι. 

� 

Σελήνη 

ἀγλαοφῶτις/  

peonia = glycysidis 
θεραπεύει τους πυρετούς/ τους δαιµονισµένους/ τις χοιράδες/ τις 
φλεγµονές της παρωτίδας/ τα σαρκώµατα/ τα έλκη. 

♄ 

Κρόνος 

ἀείζῳον/ 

semperviva 
θεραπεύει τις ποδάγρες. 

♃ 

∆ίας 

εὐπατόριον = 

πενταδάκτυλος 

θεραπεύει τους ληθαργικούς πυρετούς/ τη διάρροια/ τη δυσεντε-
ρία/ τις κοιλιακές νόσους/ τις νόσους των µατιών, όπως τα λευ-
κώµατα, τα πτερύγια, τα ονύχια/ τις µελανιές/ τις ωχροµέλαινες 
κηλίδες/ τις λειχήνες/ καθαρίζει τις µέλαινες ουλές. 

♂ 

Άρης 

πευκέδανος (στην έκδοση 
του Friedrich εµφανίζεται 

ως πευδέκανος) 

προστατεύει από δηλητηριώδη θηρία (ενν. ερπετών)/ κατά των 
δηλητηρίων των ερπετών/ ευεργετικό για τον ίκτερο/ την υδρωπι-
κία/ θεραπεύει την αποκοπή των νεύρων/ συγκολλά τα τραύµατα. 

♀ 

Αφροδίτη 
πανάκεια = πλοκαµίς = 
καλλίτριχον = ἡράκλειον 

έχει θετική επίδραση στα µαλλιά/ θεραπεύει νόσους των µατιών/ 
τα προβλήµατα της µήτρας/ προστασία και θεραπεία από δηλητή-
ρια/ επούλωση τραυµάτων κεφαλιού/ κατά των ρυτίδων και των 
εξανθηµάτων του προσώπου των γυναικών. 

☿ 

Ερµής 

φλόµος = 

Ἑρµοῦ ῥάβδος ἀγαθή/ 

taxus verbascus 

κατά της κόπωσης/ δίνει ευκινησία στο σώµα/ εξάγει από το σώ-
µα τα κεντριά (βέλη;) και τα αγκάθια/ συνάπτει τα θλασµένα και 
σπασµένα οστά.  

 

Η επιλογή των βοτάνων καθορίζεται από µια πολυεπίπεδη ανάγνωση του ταξινοµικού 

συστήµατος.2 Σε ένα πρώτο στάδιο εντοπίζουµε µια σηµειολογική προσέγγιση της φυτικής 

χλωρίδας ή των πλανητών της. Η αρτεµισία του Σκορπιού επιφέρει την ίαση σε γυναικολο-

γικές ασθένειες, λόγω της σηµειωτικής σχέσης της ονοµασίας της µε τη θεά Άρτεµη, τη 

θεά προστάτιδα των γυναικών.3 Η αγλαοφώτιδα της Σελήνης ετυµολογείται από τη λέξη 

ἀγλαὸς (= φωτεινός) και το φάος (= φῶς < φαίνω), εκφράζοντας τη γλωσσολογική επιλογή 

ενός ‘φωτεινού’ βοτάνου για έναν πλανήτη που χαρακτηρίζεται από τη φωτεινότητά του.4 

Το αείζωο του Κρόνου, σύµφωνα µε την ετυµολογία του, είναι ένα φυτό που ζει πάντα, α-
                                                           
2  Βλ. σχετικά Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 283-97. Βλ. επίσης G. Ducourthial, Flore 

magique et astrologique de l’antiquité, ό.π., σελ. 257-473.  
3  Πλίνιος, HN 25.73. Βλ. και G. Ducourthial, Flore magique et astrologique de l’antiquité, ό.π., σελ. 437, 

440. 
4  Ό.π., σελ. 296. 
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ντιστοιχώντας σε έναν πλανήτη του οποίου ο θεός/ πάτρωνας, ο Κρόνος, είναι η προσωπο-

ποίηση του χρόνου.5 Αναλόγως και η πανάκεια της Αφροδίτης αντλεί από τη σηµειολογία 

του πλανήτη της: θεωρείται ότι έχει γυναικεία χαρακτηριστικά και προσδίδει οµορφιά στο 

σώµα.6 Στο πλαίσιο µιας τέτοιας µετωνυµικής ανάγνωσης εντάσσεται και ο φλόµος του 

Ερµή, παρέχοντας ευκινησία στο σώµα, επειδή κυβερνάται από έναν θεό και τον πλανήτη 

του µε γνώρισµα την ευκινησία και την ταχύτητά του.7  

Στην παραπάνω κατηγορία µπορούµε να εντάξουµε και τρεις ακόµα συνταγές του 

Θεσσαλού. Ο χυλός του φυτού της Αφροδίτης επαλείφεται στο πρόσωπο ύστερα από την 

επίκληση του µαγικού ονόµατος του πλανήτη (ϑϕϡλςϛψ) και προσδίδει τον θαυµασµό, 

ενώ αν κάποιος πιεί τον χυλό του φλόµου του Ερµή και επικαλεσθεί τον πλανήτη µε το µα-

γικό του όνοµα (εϡξβ΄ν), αποκτάει ρητορική δεινότητα.8 Είναι εµφανής η σύνδεση της 

µαγικής φαρµακευτικής µε τη µυθολογία των θεοτήτων των πλανητών, της Αφροδίτης, 

θεάς του έρωτα, και του Ερµή, του θεού του λόγου και της διάνοιας. Επίσης, η αύξηση και 

µείωση του σεληνιακού δίσκου κάθε µήνα παίζει πρωταρχικό ρόλο τόσο στην αύξηση και 

µείωση του αντίστοιχου φυτού της Σελήνης, της αγλαοφώτιδας, όσο και στις θεραπευτικές 

της ιδιότητες.9  

Για τη µελέτη της ζωδιακής κοσµικής συµπάθειας θα πρέπει να λάβουµε υπόψη τη θε-

ωρία των οίκων των πλανητών. Πρόκειται για ένα αστρολογικό σύστηµα που συνδέει τους 

επτά πλανήτες µε τους δώδεκα ζωδιακούς αστερισµούς. Έτσι, κάθε πλανήτης θεωρείται 

κυβερνήτης δύο ζωδίων/ οίκων, ενός ηµερήσιου και ενός νυχτερινού, ενώ ο Ήλιος έχει µό-

νο έναν ηµερήσιο οίκο, τον Λέοντα, και η Σελήνη µόνο έναν νυχτερινό, τον Καρκίνο.10 Με 

                                                           
5  Ό.π., σελ. 323. 
6  Ό.π., σελ. 358. 
7  Η µεγάλη ταχύτητα περιστροφής του Ερµή ‘γύρω από τη Γη’ είχε παρατηρηθεί από την αρχαιότητα, κα-

θώς ο πλανήτης χρειαζόταν περίπου ένα έτος για να ολοκληρώσει µια πλήρη περιφορά. Για τον λόγο αυ-
τόν, δεν βρίσκεται περισσότερο από ένα ζώδιο µακριά από τον Ήλιο, αφού η πορεία που διαγράφει στον 
ουράνιο θόλο κινείται πολύ κοντά µε τη γραµµή της εκλειπτικής. 

8  Θεσσαλός, Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως 2.6.2, 2.7.2, CCAG 8.3.157.11-3, 159.10-3 = H.-V. Frie-
drich, ό.π., σελ. 239.4-8, 259.1-4. 

9  Ό.π., 2.2, CCAG 8.3.154 = H.-V. Friedrich, ό.π., σελ. 207-11. 
10  Στον ακόλουθο πίνακα (IV) παρατίθενται οι οίκοι των πλανητών: 
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τον τρόπο αυτόν, τα ζώδια δεν αυτοπροσδιορίζονται µόνο από τις ιδιότητές τους, αλλά και 

µε γνώµονα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των πλανητών που τους κυβερνούν, διαµορφώνοντας 

ένα νέο σύστηµα σύνδεσης των άστρων µε τα βότανα. Έτσι, για παράδειγµα, ο περιστε-

ρεώνας ορθός εξουσιάζεται από τον Ταύρο, τον νυχτερινό οίκο του πλανήτη της Αφροδί-

της. Το ιερό ζώο της οµώνυµης θεάς του πλανήτη είναι τα περιστέρια, τα οποία, µε τη σει-

ρά τους, συνδέονται µε την όραση, επεξηγώντας την ιαµατική ιδιότητα του περιστερεώνα 

για τις ασθένειες των οφθαλµών.11 Ο πλανήτης της Αφροδίτης κυριαρχεί, ανάλογα, και 

στον περιστερεώνα ύπτιο των ∆ιδύµων, θεραπεύοντας κονδυλώµατα και σαρκώµατα των 

βλεφάρων, προβλήµατα σχετικά µε την αλλοίωση της σωµατικής οµορφιάς, την οποία ε-

ξουσιάζει η θεά Αφροδίτη.12 Το κυκλάµινο ανήκει στο ζώδιο του Λέοντα, τον οίκο του Ή-

λιου, και επιλέγεται για αυτήν ακριβώς τη σχέση του µε τον Ήλιο, διότι το χρώµα και η 

παρετυµολογία του ονόµατός του παραπέµπουν στα χαρακτηριστικά του πλανήτη.13  

Με µια δεύτερη ανάγνωση του συστήµατος διαπιστώνουµε ότι, σε ορισµένες περιπτώ-

σεις, η ταξινοµική διάταξη των δώδεκα ζωδιακών αστερισµών και των επτά πλανητών στα 

µέλη ή τα όργανα του ανθρώπινου σώµατος (σύστηµα µελοθεσίας) και οι ασθένειες που αυ-

τή υπαγορεύει καθορίζουν τις ιδιότητες των βοτάνων.14 Το ζώδιο του Ταύρου στο µελοθε-

τικό σύστηµα του Τεύκρου του Βαβυλώνιου (1ος αι. π.Χ.) και του Βέττιου Βάλη προκαλεί 
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Για τους οίκους βλ. Α. Bouché-Leclercq, L’Astrologie grecque, ό.π., σελ. 182-92· O. Neugebauer- H. B. 
van Hoesen, Greek Horoscopes, ό.π., σελ. 7· T. Barton, Ancient Astrology, ό.π., σελ. 96-7· της ίδιας, Pow-
er and Knowledge, ό.π., σελ. 75· R. Beck, A Brief History of Ancient Astrology, ό.π., σελ. 85-6· Σπ. Πιπε-
ράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 156-7. 

11  G. Ducourthial, Flore magique et astrologique de l’antiquité, ό.π., σελ. 396-7. 
12  Ό.π., σελ. 401. 
13  Ό.π., σελ. 416.  
14  Για τη µελοθεσία βλ. E. Liénard, ‘La mélothésie zodiacale dans l’antiquité’, RUB 39 (1933-4), 471-85· A. 

Olivieri, ‘Melotesia planetaria greca’, Memorie della Reale Accademia di Archeologia, Lettere ed Arti V 
15/2 (Napoli, 1936), 19-58· W. Hübner, ‘Eine unbeachtete zodiakale Melothesie bei Vettius Valens’, RhM 
120 (1977), 247-54· Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 170-224, και επίσης A. Bouché-
Leclercq, L’Astrologie grecque, ό.π., σελ. 319-25· L. Thorndike, A History of Magic and Experimental 
Science, ό.π., τόµ. 1, σελ. 520· A.-J. Festugière, La Révélation, ό.π., σελ. 125-31· T. Barton, Ancient As-
trology, ό.π., σελ. 189-90· M. Papathanassiou, ‘Iatromathematica’, ό.π., 365-6· R. Beck, A Brief History of 
Ancient Astrology, ό.π., σελ. 69. 
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νοσήµατα των οφθαλµών.15 Η µελοθετική σχέση του ζωδίου µε τα οφθαλµικά προβλήµατα 

και η σχέση του περιστερεώνα µε την όραση υποδεικνύουν την επιλογή του περιστερεώνα 

ορθού για τον Ταύρο. Οι ∆ίδυµοι αναλαµβάνουν τον περιστερεώνα ύπτιο και τη θεραπεία 

του σε ασθένειες του στόµατος και των παρίσθµιων (λαιµού), καθώς ο κυβερνήτης/ πλανή-

της τους, ο Ερµής, σχετίζεται αστρολογικά µε την περιοχή του στόµατος, τα όργανά του 

και τον λόγο.16 Το σύµφυτο του Καρκίνου θεραπεύει αποκολλήσεις και διαβρώσεις των χι-

τώνων του µατιού, διότι το ζώδιό του αποστέλλει οφθαλµικές νόσους, ενώ ο νυχτερινός 

του κυβερνήτης, η Σελήνη, ενέχει ιδιαίτερη συµπαθητική σχέση µε τον αριστερό οφθαλ-

µό.17 Η αριστολοχία, στο Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως, τοποθετείται στους Ιχθύες για 

να αναλογεί µετωνυµικά, λόγω του διπλού είδους της, µε το ‘διπλό’ ζώδιο των Ιχθύων.18 

Θεωρείται ιαµατική σε δερµατολογικά προβλήµατα, σε ασθένειες, δηλαδή, για τις οποίες 

υπεύθυνο είναι το παραπάνω ζώδιο.19 

Ο ίδιος τρόπος ανάγνωσης µπορεί να γίνει και για την πλανητική χλωρίδα. Σε διάφορες 

αστρολογικές πραγµατείες ο Ήλιος οργανοθετείται στην καρδιά, ενώ στην ιατρική πλανη-

τική µελοθεσία του αστρολόγου ∆ωρόθεου ο πλανήτης ευθύνεται για τις αντίστοιχες νό-

σους στο όργανο αυτό.20 Στο κείµενό µας το κιχώριο ανήκει στον Ήλιο και ταυτίζεται µε 

το ηλιοτρόπιο, το κατεξοχήν φυτό του Ήλιου για την αρχαιότητα,21 δικαιολογώντας α-

στρολογικά την επιλογή του για τη θεραπεία των αντίστοιχων ασθενειών του αστέρα, δη-

λαδή νόσων της καρδιάς και του πυρετού (και αυτό διότι ο Ήλιος χαρακτηρίζεται ως θερ-

µός πλανήτης).22 Στην αστρολογική ‘αποκωδικοποίηση’ του κιχώριου θα µπορούσαµε να 

                                                           
15  Τεύκρος Βαβυλώνιος στον Ρητόριο, CCAG 7.197.8-9, 22-3· Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 2.37.8. Με τη µελοθε-

τική αυτή αναλογία επεξηγείται αστρολογικά και η σύνδεση της πανάκειας της Αφροδίτης µε τη θεραπεία 
οφθαλµικών προβληµάτων, από τη στιγµή που ο πλανήτης έχει νυχτερινό οίκο τον Ταύρο. 

16  P.Ryl 63, στ. 5· Ἰατροµαθηµατικὰ 1.5, έκδ. J. L. Ideler, Physici et Medici Graeci, ό.π., σελ. 387, 430· Κλ. 
Πτολεµαίος, Τετράβιβλος 3.13.5 = Ηφαιστίωνας Θηβαίος, Ἀποτελεσµατικὰ 2.13.6· Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 
1.1.37, 42· ∆ωρόθεος Σιδώνιος, Πεντάτευχος 4.1.73. 

17  Τεύκρος Βαβυλώνιος στον Ρητόριο, CCAG 7.200.11, 16· Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 2.37.10. Για τη Σελήνη 
και τον αριστερό οφθαλµό βλ. P.Ryl 63, στ. 4· Ἰατροµαθηµατικὰ 1.5, έκδ. J. L. Ideler, Physici et Medici 
Graeci, ό.π., σελ. 387, 430· Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 1.1.5. Πρβ. ∆ωρόθεος Σιδώνιος, Πεντάτευχος 4.1.74. 

18  G. Ducourthial, Flore magique et astrologique de l’antiquité, ό.π., σελ. 468. 
19  Τεύκρος Βαβυλώνιος στον Ρητόριο, CCAG 7.211.27-8· Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 2.37.19. Η ευθύνη που έχει 

στους παραπάνω αστρολόγους το ζώδιο των Ιχθύων για την επιφορά λειχήνων επεξηγεί, µε ανάλογο τρό-
πο, τις θεραπευτικές ιδιότητες του ευπατόριου του ∆ία για τις λειχήνες, διότι ο πλανήτης αποτελεί τον νυ-
χτερινό κυβερνήτη των Ιχθύων. 

20  Κλ. Πτολεµαίος, Τετράβιβλος 3.13.5 = Ηφαιστίωνας Θηβαίος, Ἀποτελεσµατικὰ 2.13.6· Β. Βάλης, 
Ἀνθολογίαι 1.1.2, πρβ. 2.41.32· ∆ωρόθεος Σιδώνιος, Πεντάτευχος 4.1.74. 

21  Για το ηλιοτρόπιο και τον Ήλιο βλ. Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 7.15.1· Πλίνιος, HN 2.109, 18.252, 
22.57, πρβ. 26.69 (helioscopios)· ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4.190.1, πρβ. 4.164.7 (ἡλιοσκόπιος). 
Βλ. επίσης G. Ducourthial, Flore magique et astrologique de l’antiquité, ό.π., σελ. 286-291. 

22  Για τον Ήλιο ως θερµό πλανήτη βλ. Κλ. Πτολεµαίος, Τετράβιβλος 1.4.1 = Ηφαιστίωνας Θηβαίος, 
Ἀποτελεσµατικὰ 1.2.2· Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 1.1.1. Αν και η θερµότητα του Ήλιου θα µπορούσε να επε-
ξηγήσει τις ιδιότητες του κυκλάµινου του Λέοντα (οίκου του Ήλιου) κατά των φλεγµονών, εντούτοις αυ-
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αποδώσουµε και την ίαση από τις κεφαλαλγίες, από τη στιγµή που ο Ήλιος µελοθετείται 

στον εγκέφαλο και στο κεφάλι.23 Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι τo ευπατόριο αναλογεί 

στον ∆ία και σε ασθένειες των µατιών, διότι ο ∆ίας έχει ηµερήσιο οίκο τον Τοξότη, ο ο-

ποίος ευθύνεται για οφθαλµικές νόσους στον Τεύκρο και τον Βάλη.24  

Σύµφωνα µε τον ιστορικό της ιατρικής John Scarborough, η πραγµατεία του Θεσσαλού 

περιλαµβάνει θεραπευτικές συνταγές αρκετά γνωστές στον µεσογειακό χώρο, οι οποίες 

απαντώνται σε φαρµακευτικά και ιατρικά εγχειρίδια της εποχής, όπως στο έργο του Πλίνι-

ου, του Κολουµέλα (1ος αι. µ.Χ.), του ∆ιοσκουρίδη, του Γαληνού και στη βυζαντινή φαρ-

µακευτική.25 Πιθανή επίδραση στην ανθολογία των φυτών του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυ-

λώσεως θα πρέπει να άσκησε το ιπποκρατικό corpus, το Περὶ φυτῶν ἱστορίας του Θεόφρα-

στου, το Historia Naturalis του Πλίνιου και το Περὶ ὕλης ἰατρικῆς του ∆ιοσκουρίδη, δεδο-

µένου του χρόνου συγγραφής των δύο αστρολογικών πραγµατειών, τον δεύτερο αιώνα 

µ.Χ. 

Σε πολλές περιπτώσεις αντιστοιχιών η εµπειριοκρατική γνώση συνδέεται στενά µε την 

αστρολογική ‘αλήθεια’. Οι ασθένειες των δώδεκα ζωδίων ή των πλανητών/ κυβερνητών 

τους, όπως και καθενός από τους επτά πλανήτες ξεχωριστά, καθοδηγούν τους άγνωστους 

συντάκτες του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως να επιλέξουν το συγκεκριµένο βότανο 

για κάθε άστρο ανάλογα µε τις φαρµακευτικές του ιδιότητες, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται 

στις ασθένειες του ζωδίου ή πλανήτη. Έτσι, ο ελελίσφακος του Κριού εξουσιάζεται όχι µό-

νο από τον Κριό, αλλά και από τον Άρη, καθώς ο πλανήτης αποτελεί τον νυχτερινό κυβερ-

νήτη του ζωδίου. Στο µελοθετικό σύστηµα του P.Mich 149, του Κλαύδιου Πτολεµαίου και 

του Βέττιου Βάλη ο Άρης είναι ο πλανήτης των γυναικείων νόσων, των τραυµάτων και των 

αιµορραγιών.26 Τα προβλήµατα του Άρη, γυναικολογικές νόσους και απώλεια αίµατος, θε-

ραπεύει ο ελελίσφακος στον Ιπποκράτη, στο έργο του Πλίνιου και του ∆ιοσκουρίδη, όπως 

και στο Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως.27 Το ζώδιο του Καρκίνου, σύµφωνα µε τη ζω-

διακή µελοθεσία του Βέττιου Βάλη, αποστέλλει αναπηρίες και χωλότητα, ενώ, επιπλέον, 

                                                                                                                                                                                 

τές θα πρέπει να αναζητηθούν περισσότερο στη βοτανολογία της εποχής, παρά στις αστρολογικές θεωρί-
ες. Βλ. κατωτέρω τον πίνακα V. 

23  Κλ. Πτολεµαίος, Τετράβιβλος 3.13.5 = Ηφαιστίωνας Θηβαίος, Ἀποτελεσµατικὰ 2.13.6· Β. Βάλης, 
Ἀνθολογίαι 1.1.2· P.Mich 149, Fr. 1 F 38, έκδ. F. E. Robbins, ‘Michigan papyrus No. 1’, ό.π., σελ. 11. 

24  Τεύκρος Βαβυλώνιος στον Ρητόριο, CCAG 7.207.23-4· Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 2.37.16. 
25  J. Scarborough, ‘The pharmacology of sacred plants, herbs, and roots’, ό.π., σελ. 156.  
26  P.Mich 149, Fr. 1 E 31-9, έκδ. F. E. Robbins, ‘Michigan papyrus No. 1’, ό.π., σελ. 10· Κλ. Πτολεµαίος, 

Τετράβιβλος 3.13.15, 4.9.5 = Ηφαιστίωνας Θηβαίος, Ἀποτελεσµατικὰ 2.13.19, 2.25.6· Β. Βάλης, 
Ἀνθολογίαι 1.1.21-2. Με τη βοήθεια της αστρολογικής σχέσης του Άρη µε τις αναφερόµενες ασθένειες 
αποκωδικοποιούνται και οι ιδιότητες του πευκέδανου του Άρη για την ίαση από την αποκοπή των νεύρων 
και από τα τραύµατα. 

27  Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων 2.121, 124, έκδ. É. Littré, ό.π., τόµ. 8, σελ. 262, 264, 268· Πλίνιος, HN 
22.146-7· ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3.33.2. 
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στον P.Mich 149 η Σελήνη, νυχτερινός κυβερνήτης του Καρκίνου, προκαλεί συνθλίψεις, 

θραύσεις και αποκοπές µελών.28 Η φαρµακοποιία του σύµφυτου για τις αιµοπτύσεις, την 

ίαση από πτώσεις και την επούλωση ρηγµάτων (µια θεραπευτική ποιότητα που ερµηνεύε-

ται από την ίδια την ετυµολογία του βοτάνου, σύµφυτον = σύν + φύω, δηλαδή, συνενώνω) 

καθοδηγεί τον δηµιουργό της ερµητικής πραγµατείας να προβεί στη χρήση του σύµφυτου 

για τον Καρκίνο.29 ∆εν θα πρέπει να παραλείψουµε να αναφέρουµε ότι η σχέση της Σελή-

νης µε τον γονιµοποιό κύκλο της γυναίκας είναι αυτή που συντελεί στην επιλογή ενός φυ-

τού του οποίου οι ιδιότητες συµπορεύονται µε την αστρολογική γλώσσα.30 Η αρτεµισία 

θεωρείται θεραπευτική για τη µήτρα31 και η ταξινόµησή της στον Σκορπιό προκαθορίζεται 

από τη σχέση του ζωδίου µε τον ‘ερωτικό’ πλανήτη του Άρη. Η αναγαλλίδα του Τοξότη εί-

ναι το φυτό του ∆ία (ως ο κυβερνήτης του ζωδίου), ενός πλανήτη υπεύθυνου για θανάτους 

από κεφαλαλγίες.32 Προβλήµατα στο κεφάλι αποµακρύνει η αναγαλλίδα στη φαρµακευτι-

κή του Πλίνιου και του ∆ιοσκουρίδη, όπου, επιπλέον, λαµβάνεται ως ευεργετική για τα δό-

ντια, όπως και στο έργο του Θεσσαλού.33  

Την ύπαρξη των ίδιων λογικών δοµών διαπιστώνουµε και από µια µελέτη του πίνακα 

των πλανητικών συµπαθητικών σχέσεων. Το αείζωο του Κρόνου θεραπεύει τις ποδάγρες, 

διότι στην αστρολογική ‘εγκυκλοπαίδεια’ της εποχής ο Κρόνος και το ζώδιο του πλανήτη, 

ο Υδροχόος, χρεώνονται την ποδάγρα,34 µια ‘αλήθεια’ σε απόλυτη σύµπλευση µε τις θερα-

πευτικές ιδιότητες του αείζωου.35 Η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης της θεάς της οµορφιάς και 

για τον λόγο αυτόν αναλαµβάνει ένα βότανο, το καλλίτριχο, ευεργετικό για τις τρίχες του 

κεφαλιού.36 Με την ίδια λογική, η επιλογή του καλλίτριχου της Αφροδίτης για τις ασθένει-

                                                           
28  Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 2.37.10· P.Mich 149, Fr. 1 F 18-20, έκδ. F. E. Robbins, ‘Michigan papyrus No. 1’, 

ό.π., σελ. 10. 
29  Πλίνιος, HN 27.41-2 (ως symphyton petraeum), 26.137, 148 (ως symphyton)· ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης 

ἰατρικῆς 4.9.1-2 (ως σύµφυτον πετραῖον), 4.10.2 (ως σύµφυτον ἄλλο). 
30  Πλίνιος, HN 26.161 (ως symphyton)· ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4.9.2 (ως σύµφυτον πετραῖον). Για 

τη σχέση της Σελήνης µε την έµµηνο ρύση βλ. Σπ. Πιπεράκης, Αστρολογία και Ιατρική, ό.π., σελ. 198, ό-
που σχετική βιβλιογραφία. Για τον Βέττιο Βάλη (Ἀνθολογίαι 2.41.31) ο Καρκίνος, ο οίκος της Σελήνης, 
είναι υπεύθυνος για θανάτους από γυναικολογικές νόσους. 

31  Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων 1.46, έκδ. É. Littré, ό.π., τόµ. 8, σελ. 106· του ίδιου, Περὶ ἐπικυήσιος 32, 
έκδ. É. Littré, ό.π., τόµ. 8, σελ. 500· Πλίνιος, HN 26.159· ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3.113.2. Η 
απόδοση στην αρτεµισία ιδιοτήτων όπως της αντιµετώπισης του πυρετού και προβληµάτων των νεύρων 
θα πρέπει να επεξηγηθεί αµιγώς αστρολογικά, λόγω της σχέσης της µε τον Άρη. 

32  Κλ. Πτολεµαίος, Τετράβιβλος 4.9.4 = Ηφαιστίωνας Θηβαίος, Ἀποτελεσµατικὰ 2.25.5.  
33  Πλίνιος, HN 25.144, 166· ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 2.178.2. 
34  Β. Βάλης, Ἀνθολογίαι 1.1.13· CCAG 5.3.129.16-7· Liber Hermetis Trismegisti 1, έκδ. W. Gundel, Neue 

astrologische Texte des Hermes Trismegistos, ό.π., σελ. 23. 
35  Πλίνιος, HN 26.101· ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4.88.2 (ως ἀείζῳον µέγα). 
36  Θεόφραστος, Περὶ φυτῶν ἱστορίας 7.14.1 (ως ἀδίαντον)· Πλίνιος, HN 22.62 (ως adianton), 26.160 (ως 

callithrix)· ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 4.134.2 (ως ἀδίαντον). 
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ες της µήτρας ερείδεται στη µυθολογική σχέση της οµώνυµης θεάς µε τον γυναικείο ερωτι-

σµό και στην κοινή γνώση της εποχής για τις αντίστοιχες ιαµατικές ιδιότητες του φυτού.37 

Άλλες φορές, η φαρµακευτική γνώση της εποχής φαίνεται να υποκινεί, σε µεγαλύτερο 

βαθµό από την όποια αστρολογική ‘αλήθεια’, τις βοτανολογικές αντιστοιχίες. Η ιπποκρα-

τική ιατρική επηρέασε ορισµένες από τις ιδιότητες των βοτάνων του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν 

καὶ χυλώσεως. Το κυκλάµινο επιφέρει την έµµηνο ρύση στις γυναίκες και είναι θεραπευτι-

κό για το πύον, η αριστολοχία είναι ιαµατική για τα έλκη, ενώ η αγλαοφώτιδα αποµακρύνει 

τους πυρετούς.38 Είναι, όµως, η επίδραση της φαρµακολογίας των ύστερων χρόνων εκείνη 

που διαµόρφωσε σηµαντικά τις δύο ερµητικές πραγµατείες. Ο ακόλουθος πίνακας (V) πα-

ραθέτει κάποια από τα βότανα που εντοπίζονται σε αυτές και συναντώνται την ίδια στιγµή 

σε δύο τουλάχιστον βιβλία βοτανολογίας προγενέστερα χρονολογικά από τις δύο ενότητες 

του αστρολογικού µας έργου. Στόχος είναι να καταδειχθούν πιθανές επιδράσεις και να επε-

ξηγηθούν οι αντίστοιχες ιδιότητες της χλωρίδας του Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ χυλώσεως πέ-

ρα και έξω από κάθε αστρολογική γλώσσα. 

ΠΙΝΑΚΑΣ  V .  Η  βοτανολογ ία  του  Περὶ  ἱ ερῶν  βοτανῶν  καὶ  χυλώσεως   

ΒΟΤΑΝΑ  
Περὶ ἱερῶν βοτανῶν καὶ 

χυλώσεως 

ΘΕΟΦΡΑΣ ΤΟΣ  

Περὶ φυτῶν ἱστορίας 
ΠΛ ΙΝ Ι ΟΣ  

HN 
∆ ΙΟΣΚΟΥ Ρ Ι ∆ΗΣ  
Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 

κυ
κλ
ά
µι
νο
ς 

ἐὰν οὖν εἰς τὸν χυλὸν 
βάλῃς ἴσον ˻ἴσῳ µέλιτος˼ 
καὶ ἐνιῇς {µέλιτι} εἰς τὰς 
ῥῖνας, τὰς ἐκ τῆς κεφαλῆς 
καὶ τοῦ θώρακος 
φλεγµονὰς παύει (1.5.2). 

ἐὰν δὲ καὶ καταµήνια 
γυναικῶν θέλῃς 
καταγαγεῖν, εἰς ἔριον βάλε 
ἐκ τοῦ φαρµάκου καὶ δί-
δου ἀποθέσθαι καὶ 
παραχρῆµα ἐνεργεῖ 
(1.5.3). 

Τοῦ δὲ κυκλαµίνου ἡ 
µὲν ῥίζα πρός τε τὰς 
ἐκπυήσεις τῶν 
φλεγµονῶν καὶ πρό-
σθετον γυναιξὶ καὶ 
πρὸς τὰ ἕλκη ἐν µέλι-
τι· ὁ δὲ ὀπὸς πρὸς τὰς 
ἀπὸ κεφαλῆς καθάρ-
σεις ἐν µέλιτι 
ἐγχεόµενος (9.9.3). 

purgat autem 
et cyclaminos 
cum melle in 
nares addita, et 
ulcera capitis 
sanat inlita 
(25.134). 

ciet cyclamini 
radix pota et 
adposita, et 
vesicae in-
sidentium de-
cocto medetur 
(26.155). 

ἐγχυµατίζεταί τε ὁ 
χυλὸς αὐτῆς µετὰ 
µέλιτος εἰς τὰς ῥῖνας 
πρὸς κάθαρσιν 
κεφαλῆς (2.164.2). 

ἥτις ποθεῖσα µεθ’ 
ὑδροµέλιτος ἄγει 
φλέγµα καὶ ὕδωρ κά-
τω, καὶ ἔµµηνα δὲ 
κινεῖ πινοµένη καὶ 
προστιθεµένη 
(2.164.1). 

 

ἀ
ρι
στ
ολ
οχ
ία

   
 

σκευάζεται δὲ ἔµπλαστρος 
πρὸς τὰ ῥυπαρὰ καὶ 
παλαιὰ ἕλκη (1.12.7). 

χρησίµη δὲ πρὸς πολ-
λά, καὶ ἀρίστη πρὸς 
κεφαλῆς ἀγαθὴ δὲ καὶ 
πρὸς τὰ ἄλλα ἕλκη 
(9.13.3, πρβ. 9.20.4). 

aristolochia 
quoque putria 
ulcera exest 
(26.142). 

καὶ σηπεδόνας περι-
χαράσσει καὶ τὰ 
ῥυπαρὰ περικαθαίρει 
ἕλκη (3.4.5). 

                                                           
37  Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείων 2.118, 119, έκδ. É. Littré, ό.π., τόµ. 8, σελ. 256, 260 (ως ἀδίαντον)· Πλίνιος, 

HN 26.160 (ως callithrix)· ∆ιοσκουρίδης, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς 3.48.4-5 (ως πάνακες Ἡράκλειον). 
38  Ιπποκράτης, Περὶ γυναικείης φύσιος 32, έκδ. É. Littré, ό.π., τόµ. 7, σελ. 362, 364· του ίδιου, Περὶ νούσων 

2.47, έκδ. É. Littré, ό.π., τόµ. 7, σελ. 68· του ίδιου, Περὶ ἑλκῶν 13, έκδ. É. Littré, ό.π., τόµ. 6, σελ. 416· 
του ίδιου, Περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν 40 (ως γλυκυσίδη), έκδ. É. Littré, ό.π., τόµ. 7, σελ. 266. 
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κι
χώ

ρι
ον

 

σκευάζεται δὲ ἐκ τῆς ῥίζης 
{καὶ} καταπότια πρὸς 
[…]στοµαχικούς, ὅσοις ὁ 
στόµαχος κεκάκωται 
{καὶ} ˻µὴ προσιέµενος τὰς 
τροφάς, καὶ ἐπὶ τῶν 
προσλαµβανόντων µέν, 
ἀπεπτούντων δέ˼ (2.1.5). 

 stomacho 
prodest 
(20.74). 

βρωθεῖσαι γὰρ 
ἀτονοῦντα στόµαχον 
παρηγοροῦσι 
(2.132.2, ως σέρις). 

εὐ
πα

τό
ρι
ον

 σκευάζεται δὲ καὶ διὰ τῆς 
ῥίζης τροχίσκος πρὸς 
διαρροϊκοὺς καὶ 
λυεντερικοὺς καὶ εἰς 
πᾶσαν κοιλιακὴν διάθεσιν 
(2.4.2). 

 semen 
dysintericis in 
vino potum 
auxiliatur 
unice (25.65). 

τὸ δὲ σπέρµα καὶ ἡ 
πόα σὺν οἴνῳ πινο-
µένη δυσεντερικοὺς 
[…] ὠφελεῖ  
(4.41.2). 

πε
υκ
έδ
α
νο
ς Ταύτης ὁ χυλὸς ἐνεργεῖ 

πρὸς τὰ τῶν ἰοβόλων θη-
ρίων δήγµατα […] ὁ οὖν 
προαλειψάµενος οὐ µὴ 
δηχθήσεταί ποτε (2.5.1). 

 contra serpen-
tes bibiturque 
et ex oleo pe-
runctos tuetur 
(25.118). 

διώκει δὲ θηρία θυ-
µιώµενος (3.78.3). 

φ
λό
µο

ς/
 

ve
rb

a
sc

u
m

 διὰ δὲ τῆς ῥίζης 
ἔµπλαστρος σκευάζεται, 
ἥτις βέλη καὶ σκολόπας 
καὶ τὰ δυσκόµιστα τῶν 
ὀστέων ἐπισπᾶται (2.7.3). 

 verbasci semi-
ne ac foliis ex 
vino decoctis 
ac tritis omnia 
infixa corpori 
extrahuntur 
(26.149). 

τὸ δὲ ἀφέψηµα 
αὐτῆς ῥήγµασι καὶ 
σπάσµασι καὶ θλά-
σµασι […] ἀρήγει  
(4.103.3). 

∆ιαπιστώνουµε, λοιπόν, ότι η αστρολογία, η ‘πλανητική’ µυθολογία και η εµπειριο-

κρατική φαρµακοποιία αποτελούν τα µεθοδολογικά κλειδιά για να κατανοήσουµε το σύ-

στηµα αυτό των αντιστοιχιών των φυτών µε τους ζωδιακούς αστερισµούς και τους επτά 

πλανήτες. Η πολυπλοκότητα των θεωριών αυτών και η (εν πολλοίς) αυθαιρεσία τους δίνει 

στους αστρολόγους τη δυνατότητα για µια διαρκή παραγωγή νέων συνδυασµών και ταξι-

νοµικών συστηµάτων, εγγυώντας το ανεξάντλητο της τέχνης τους. Το παραπάνω δικαιολο-

γείται από τον έντονα ανταγωνιστικό χαρακτήρα της εποχής και την επιθυµία για µια απο-

κλειστική πρόσβαση και κατοχή της γνώσης, η οποία, αν και βασίζεται σε καθορισµένες 

αστρολογικές θεωρίες, συνεχώς ανανεώνεται µε καινοτοµίες. 
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