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Ι. Εισαγωγή 

 

Η παρούσα εργασία προσεγγίζει μία από τις πιο σημαντικές περιόδους της 

παγκόσμιας ιστορίας σε ό,τι αφορά την πρώιμη διπλωματία, εκείνη της Ύστερης 

Εποχής του Χαλκού στον γεωγραφικό τομέα της Ανατολικής Μεσογείου, όπου αυτή 

εμφανίζεται συγκροτημένη για πρώτη φορά παγκοσμίως στα τέλη της 4ης χιλιετίας- 

με πολύ εξιδεικευμένες πρακτικές και πρωτόκολλα στο πλαίσιο της εκάστοτε 

διοικητικής οργάνωσης. Η διατύπωση «διεθνείς σχέσεις» στον τίτλο παραπέμπει εν 

πολλοίς σε διαδικασίες στις οποίες συμμετείχαν οι τότε μεγάλοι μεσογειακοί 

πολιτισμοί, της Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας, της Ανατολίας, μαζί με άλλους 

μικρότερης εμβέλειας που αναπτύχθηκαν στην περιφέρειά τους και λειτούργησαν ως 

δορυφόροι τους, όπως εκείνοι της Συροπαλαιστίνης, της Κρήτης και του εν γένει 

αιγαιακού κόσμου. 

Οι πρώιμοι διπλωματικοί θεσμοί διέθεταν κανονισμούς και σώματα 

εκπροσώπων με επίσημες πολιτικές γραμμές, και εκφράζονταν μέσω απεσταλμένων 

με ειδικές γνώσεις στο πλαίσιο δεδομένων ιεραρχιών. Οι μονάρχες, βασιλείς ή 

άνακτες της συγκεκριμένης εποχής βρίσκονταν κατά κανόνα σε συνεχή επικοινωνία- 

σε ένα πλαίσιο μεγάλης κινητικότητας και ρευστότητας, όταν ο σύμμαχος του ενός 

σήμερα γινόταν εύκολα σύμμαχος του άλλου την επομένη. Μεγάλο ρόλο έπαιζε 

φυσικά το ανταλλακτικό εμπόριο, η ανταλλαγή προϊόντων που υπήρξε βασική 

παράμετρος ανάπτυξης της γραφειοκρατίας και ενός συστήματος με σύνθετες 

εθιμοτυπικές διαδικασίες. Ελλείψεις αγαθών και οι ανάγκες απόκτησής τους 

αποτέλεσαν πρωταρχικό έναυσμα για την επικοινωνία και τη διάδραση, πάντοτε 

ωστόσο, όπως θα φανεί στην εργασία, ανάλογα με τη φύση και τον χαρακτήρα του 

κάθε πολιτισμού και τις νοοτροπίες που καθόριζαν την αντίληψη της θέσης τους μέσα 

στο σύστημα. 

Τα πολιτισμικά δίκτυα (cultural networks) δημιουργήθηκαν και σε σχέση με 

τους παράγοντες (agents) που θα επιλέγονταν για την καλύτερη προώθηση των 

συμφερόντων του κάθε μέλους τους, που έπρεπε επομένως να επιλέξει με ποιούς θα 

επικοινωνούσε. Τα δίκτυα δεν λειτουργούσαν με θετικιστικό τρόπο1, σύμφωνα με 

                                                             
1 Hodder-Mol 2015: 1066-1071 
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αυστηρά πρωτόκολλα, αλλά προσαρμόζονταν κυρίως στους τρόπους σκέψεις, τις 

νοοτροπίες και εν γένει τις ιδεολογίες των μετεχόντων. Οι σχετικές πολιτικές και 

διπλωματικές αποφάσεις δεν βασίζονταν πάντα στη λογική, όμως πολύ συχνά και σε 

συναισθηματικές παρορμήσεις, για παράδειγμα, όπως θα δούμε, εκδικητικές 

πολιτικές, που είχαν προσωπικό χαρακτήρα. 

Η εργασία ξεκινά με μια αναφορά σε συναφείς διπλωματικούς όρους της σύγχρονης 

εποχής αναζητώντας στον χρόνο κάποιες ενδεχόμενες αναλογίες με την ΥΕΧ. 

Σήμερα η διπλωματία είναι εξαιρετικά σύνθετη, προσαρμοσμένη στην εποχή της 

γρήγορης πληροφορίας, ενημέρωσης και διάδοσης– ένας ολόκληρος επιστημονικός 

κλάδος που μελετάται σε πανεπιστήμια και σε διπλωματικές σχολές. Η ΥΕΧ υπήρξε 

μια εξωστρεφής περίοδος με αξιοθαύμαστα τεχνολογικά μέσα. Η ανάπτυξη της 

ναυπηγικής, της ναυτιλίας και η κατασκευή λιμενικών εγκαταστάσεων ευνόησαν 

εξαιρετικά την επέκταση των θαλάσσιων, αλλά και των οδικών δικτύων και την 

επικοινωνία. Η Μεσόγειος αποτέλεσε καταλυτικό συνδετικό κρίκο, ακόμη και για 

τους πολιτισμούς χωρίς ναυτικά χαρακτηριστικά και ταυτότητα που είχαν όμως 

συμμάχους τους μεσάζοντες με θαλάσσια δράση. Τη διαχρονική αυτή συμβολή της 

έχουν υπογραμμίσει ιστορικοί και αρχαιολόγοι, όπως οι ιστορικοί F. Braudel 

(1976[2]) και P. Horden και N. Purcell (2000), οι αρχαιολόγοι Β. Καραγιώργης 

(1974), C. Broodbank (2013) και Ε. Cline (2014). 

 
Εικ.1: Ανατολική Μεσόγειος, ΥΕΧ http://maritimehistorypodcast.com/ 

http://maritimehistorypodcast.com/
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Στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης, η πολιτική και η διπλωματία 

ακολουθούν γραμμές και παίρνουν αποφάσεις που μοιάζουν –αν και μπορεί να μην 

είναι- καθολικές, και γεννούν τεχνοκρατικές ή και εθνικιστικές τάσεις. Οι ταχύτητες 

της πληροφόρησης και του συνολικού τρόπου ζωής διαμορφώνουν σταδιακά μια 

κοινή διαπολιτισμική αντίληψη για την κοινωνία και την οικονομία. Στην Εποχή του 

Χαλκού, τις πρώιμες μορφές εξωτερικής πολιτικής χαρακτήριζαν, φαίνεται, ο 

διάλογος, οι επιρροές και οι επεκτατικές δράσεις των Μεγάλων βασιλέων της 

Μεσοποταμίας. Ενώ η Αίγυπτος μοιάζει μια μάλλον απομονωμένη δύναμη που είτε 

χάνει είτε κερδίζει διατηρεί το κύρος της, δίχως να απομακρύνεται πολύ έξω από τα 

φυσικά της όρια. Δεν εισέρχεται σε ουσιαστικούς διαλόγους με τους άλλους και 

προάγει σταθερά το μήνυμα της μοναδικότητάς της και του ρόλου της ως ρυθμιστή 

του χάους-που βρίσκεται, φυσικά, έξω από τα δικά της σύνορα. 

Στην εργασία θα εξεταστούν, επίσης, μορφές εξωτερικής πολιτικής, όπως οι 

ανταλλαγές δώρων μεταξύ ηγεμόνων και αποδόσεις φόρων τιμής (tributes). Αυτά 

μπορούσαν να είναι πρώτες ύλες, που διέθεταν οι μεν, αλλά όχι οι δε, επεξεργασμένα 

προϊόντα, όπως άμαξες, αγάλματα, κοσμήματα, αλλά και άλογα, ακόμα και 

ανθρώπους ως δούλους, υπηρέτες, τεχνίτες κ.ά., τόσο γυναίκες όσο και άνδρες. 

Φυσικά και οι ηγεμόνες μικρότερου βεληνεκούς έπρεπε να αποδίδουν φόρους τιμής 

στους μεγάλους ηγεμόνες της Ανατολικής Μεσογείου με ό,τι αγαθά κι αν είχαν. Οι 

αποδόσεις είχαν συνοδευτικό ρόλο στις διπλωματικές διαδικασίες και προϊδέαζαν για 

ένα θετικό κλίμα που θα βασιζόταν στον αμοιβαίο σεβασμό, εφόσον ακολουθούνταν 

και οι εθιμοτυπικοί κανόνες του κάθε συμβεβλημένου μέλους. Μια σημαντική μορφή 

ανάπτυξης πολιτισμικών σχέσεων είναι και οι επιγαμίες, που παρείχαν ένα 

διαπροσωπικό πλαίσιο στις εκάστοτε συμφωνίες των ηγεμόνων. 

Σημαντική παράμετρος των εν λόγω σχέσεων υπήρξε αυτή της μετακίνησης 

(movement). Κατά τον Molloy: «Η μετακίνηση των ανθρώπων πέρα από τις 

κοινότητές τους μελετάται συνήθως μέσα από τους φακούς του εμπορίου και της 

ανταλλαγής, όμως η αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να περιλαμβάνει 

ταξίδια για θρησκευτικούς, πολιτικούς, οικογενειακούς λόγους, αναζήτηση, βία, την 

υγεία και πολλά άλλα2». Διεθνείς παραδόσεις μπορούν να διαμορφώσουν τοπικές 

πρακτικές, όπως παρατηρείται έντονα στην Ανατολική Μεσόγειο την ΥΕΧ μέσα από 

τον προσδιορισμό της δυναμικής του κάθε συμμετέχοντα στο δίκτυο και την επιρροή 

                                                             
2Molloy 2016: 2 (η μτφρ. δική μου) 
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των ισχυρών πολιτισμών στους μικρούς. Έτσι, παρατηρούνται και φαινόμενα 

πολιτισμικής αφομοίωσης, για παράδειγμα αυτής των Μινωιτών και των Μυκηναίων 

τον 14οαι. π.Χ. 

Σημαίνουσα είναι και η έννοια της συνδεσιμότητας (connectivity), που 

αναδείχτηκε κυρίως μέσα από τη «θεωρία των παγκόσμιων συστημάτων» (World-

Systems Theory) του κοινωνιολόγου και οικονομολόγου Wallerstein. Αυτή 

υποστηρίζει, όπως λέει η H. Dawson3, ότι οι κοινωνίες δεν αναπτύσσονται 

απομονωμένες, αλλά μέσα από περισσότερες ή λιγότερες πολιτισμικές 

αλληλεπιδράσεις, και χαρακτηρίζονται αναλόγως κεντρικές, περιφερειακές ή 

περιθωριακές – τέτοιες ιχνηλατούνται στην Αρχαιολογία καταρχήν, για παράδειγμα, 

με τη μελέτη των ροών των αντικειμένων. Η συνδεσιμότητα οδηγεί σε κοινωνίες 

υβριδικές μέσω της συνεργασίας ή του ανταγωνισμού4. 

Η εργασία μου βασίζεται κυρίως στη βιβλιογραφική έρευνα και στις απόψεις 

αρχαιολόγων και ιστορικών που βασίζονται κυρίως σε γραπτές πηγές της εποχής, 

κυρίως στα αρχεία της αιγυπτιακής Αμάρνας, της χεττιτικής Χαττούσας (Bogazköy), 

και αυτά της Ugarit, των Rapanu και Uternu στη Συροπαλαιστίνη. 

 

1.1 Έννοιες και διαδικασίες των διεθνών σχέσεων και της διπλωματίας 

 

Ο G.R.Berridge αναγνωρίζει ότι η ιστορία της διπλωματίας ξεκινά από τη 

Μεσοποταμία της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού5 για την οποία ο ίδιος αντλεί 

πληροφορίες από το έργο του ιστορικού M. Liverani το οποίο και εκθειάζει. 

Συγκρίνοντας με τον αρχαίο κόσμο, υπογραμμίζει ότι τότε η επικοινωνία ήταν 

χρονοβόρα, επίπονη, απρόβλεπτη και επισφαλής, ενώ κάνει κάποιες καίριες 

παρατηρήσεις, όπως το ότι η γλώσσα και η θρησκεία υπήρξαν βασικές συνιστώσες 

της διπλωματίας. Θέτει, επίσης, βασικά ερωτήματα, όπως ποιοί αποφάσιζαν, εν τέλει, 

οι βασιλείς, οι πρόξενοι, οι απεσταλμένοι ή μια ανώτερη ιεραρχία; Ήταν η εγγύτητα 

το μόνο κριτήριο που καθόριζε τις επαφές; Μέσω διπλωματικών επαφών επιλύνονταν 

«καθολικά» και τοπικά θέματα; Πόσο προετοιμάζονταν οι πρεσβευτές για να πάνε 

                                                             
3Dawson 2016: 324 
4Dawson 2016: 325 
5Berridge 2007: 1; Βλ. και Liverani 2001 
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στις άλλες χώρες και τι μόρφωση και γνώσεις διέθεταν για τις εσωτερικές και εν γένει 

πολιτισμικές δομές των «συνομιλητών» τους; 

Η πρώτη φάση μιας διπλωματικής επαφής μεταξύ δύο ή περισσότερων μελών, 

υποστηρίζει, είναι οι προδιαπραγματεύσεις6. Υπογραμμίζει ότι ένα μέρος των 

προδιαπραγματεύσεων, αν και με τρόπο συγκαλυμμένο, αφορά ουσιώδη ζητήματα, 

δηλαδή όλες εκείνες τις δραστηριότητες πριν από την κυρίως διαπραγμάτευση, εκείνη 

της «στρογγυλής τραπέζης». Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι μια διαπραγμάτευση 

θα ωφελήσει όλους τους συμβαλλόμενους, ορίζουν το περιεχόμενο της ατζέντας και 

τον τρόπο διεξαγωγής των συνομιλιών, ώστε με τη διπλωματία να φροντίσουν να μην 

οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Αν δεν αναγνωριστεί από τα μέλη κοινό συμφέρον και 

φτάσουν σε αδιέξοδο, ακολουθεί κήρυξη πολέμου, για την οποία περίπτωση θα 

μιλήσουμε παρακάτω. 

Πριν από τις επίσημες πολιτικές αποφάσεις, σύμφωνα με τον Berridge, τα μέρη 

ενδέχεται να προωθούν εντάσεις και διαμάχες, για να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις 

και το εν δυνάμει εύρος των διαπραγματεύσεων, ενώ υπάρχουν και παρασκηνιακές 

πιέσεις. Τα μηνύματα που προωθούνται είναι ότι: υπάρχουν αμφίδρομα κοινά οφέλη, 

δηλαδή πρόκειται να κερδίσουν όλοι και η όποια άλλη λύση είναι καταστροφή, 

δηλαδή η αναπόφευκτη σύγκρουση και ο πόλεμος, όπως τονίζεται έντονα και στην 

επιστολογραφία των βασιλέων της Εποχής του Χαλκού. Τα συμβαλλόμενα μέλη 

προσπαθούν, φυσικά, να εκμεταλλευτούν την κατάσταση προκειμένου το καθένα να 

διεκδικήσει μεγαλύτερα ανταλλάγματα. 

Οι διαπραγματεύσεις επηρεάζονται σαφώς από την εσωτερική πολιτική των 

εμπλεκομένων και του πολιτισμού7 τους. Πλεονέκτημα αποτελεί ένα ιστορικό 

έντονης εχθρότητας μεταξύ τους, που δικαιολογεί την αναγκαιότητα συνεχών 

διαπραγματεύσεων χωρίς κανείς να κατηγορηθεί ότι μεροληπτεί ή παραμελεί τις 

δικές του εθνικές και ιδεολογικές προτεραιότητες, αφού πρώτιστα οφείλουν να 

επιλυθούν τα θέματα που υπάρχουν με τους «εχθρούς» του. Η σημερινή τάση να 

αποφεύγονται τα βίαια επεισόδια, όσο διαρκούν οι διαπραγματεύσεις, δεν ίσχυε στην 

Εποχή του Χαλκού, όταν οι λαοί δεν ενημερώνονταν για τις συζητήσεις του ηγεμόνα 

τους: γνώριζαν την απόφαση τελεσίδικα, όπως τους ανακοινωνόταν με την μορφή 

ενεπίγραφης στήλης ή με τον πανηγυρισμό για την επιτυχία της διπλωματικής 

                                                             
6Berridge 2007: 61-84 
7«Είναι καταφανώς αναγκαίο η ηγεσία και των δύο πλευρών να εμπνέει εμπιστοσύνη στο εσωτερικό 

της χώρας», Berridge 2007: 64 
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αποστολής. Η αποτυχία δεν προβαλλόταν ποτέ, αλλά συγκαλυπτόταν μέσα από την 

διατύπωση της. 

Σήμερα η ατζέντα των διαπραγματεύσεων είναι προσυμφωνημένη, 

περιλαμβάνει συγκεκριμένα θέματα, σε δεδομένη σειρά. Ο πρεσβευτής της Εποχής 

του Χαλκού παρουσίαζε προφορικά8 τα αιτήματα και σε ό,τι του αντιπροτεινόταν 

έπρεπε να απαντήσει με δημιουργικό και ευφάνταστο τρόπο, ώστε να κερδίσει το 

αντίπαλο δέος. Διαχρονικά το εκάστοτε λεξιλόγιο που επιλέγεται έχει τεράστια 

σημασία, ενώ υπάρχουν και ζητήματα προπαγάνδας και κρυφών μηνυμάτων, που θα 

αναλύσουμε κατά περιπτώσεις παρακάτω- κυρίως εξαιτίας του αποσπασματικού 

χαρακτήρα του υλικού. 

Στη σύγχρονη διπλωματία μεγάλο ρόλο έχουν τα διαδικαστικά σε μια 

διαπραγμάτευση: πώς και πού επιλέγουν οι ηγέτες να συναντηθούν και να 

συνομιλήσουν, άμεσα ή έμμεσα, η σύνθεση των αντιπροσωπειών και η κατάλληλη 

χρονική στιγμή. Αυτά δεν θα πρέπει να διέφεραν πολύ την Εποχή του Χαλκού. Η 

μορφή της διπλωματίας ήταν έμμεση και οι ηγεμόνες δεν βρίσκονταν διά ζώσης. 

Εξάλλου, οι πρέσβεις ως σημαντικά μέλη των κοινωνιών της Ανατολικής Μεσογείου, 

ήταν, όπως θα δούμε, αγγελιοφόροι, αλλά και εκπρόσωποι του εκάστοτε βασιλέα.  

Σημαντική είναι η παρατήρηση του Berridge ότι «τα πιο αδύναμα κράτη γενικά 

προτιμούν σήμερα να διαπραγματεύονται με τα πιο ισχυρά σε πολυμερείς διασκέψεις, 

γιατί έτσι μεγιστοποιούν τις ευκαιρίες για σύναψη συμμαχιών με ομοϊδεάτες ή με 

κράτη εξίσου ευάλωτα με τα ίδια9». Με ανάλογο τρόπο την Εποχή του Χαλκού τα 

μικρά κράτη φαίνεται ότι προσέγγιζαν τα μεγαλύτερα, για να αποκτήσουν 

περισσότερα οφέλη από άλλα εξίσου μικρότερα, για παράδειγμα οι διαμάχες των 

Μιτάννι με τους Χετταίους ή το αίτημα της ημι- ανεξαρτησίας των Χαναανιτών από 

την Αίγυπτο, που θα δούμε παρακάτω. 

Αφού η πρώιμη διπλωματία είναι έμμεση, οι τόποι διεξαγωγής των συζητήσεων 

με τους πρεσβευτές είναι στη χώρα του εκάστοτε αντιπάλου, σπάνια και ενδιάμεσα, 

δηλαδή σε ανάλογη απόσταση από τους συμβαλλόμενους, όπως θα δούμε. Σε 

αντίθεση με τη σημερινή εποχή, που η διαπραγμάτευση στο έδαφος του αντιπάλου 

συνεπάγεται απώλεια κύρους και περνάει μήνυμα υποχωρητικότητας, την Εποχή του 

                                                             
8Podany 2010: 180 
9Berridge 2007: 71 
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Χαλκού η πρεσβεία στο εχθρικό έδαφος ήταν κανόνας. Ενώ, υπήρχαν και ενδιάμεσα 

κράτη- διαμεσολαβητές, αφού αυτό συνέφερε οικονομικά και πολιτικά. 

Οι σύγχρονες διπλωματικές αντιπροσωπείες απαρτίζονται από διπλωμάτες, 

αξιωματούχους, ή και ακόμη ανώτερα κυβερνητικά μέλη ενός κράτους αναλόγως με 

τη σπουδαιότητα του ζητήματος που διακυβεύεται. Την Εποχή του Χαλκού, εκτός 

από τους επίσημους πρεσβευτές, στις αποστολές συμμετείχαν συχνά μέλη της 

βασιλικής οικογένειας, των οποίων η παρουσία- ενδεχομένως και ένας γάμος- 

επισφράγιζαν τη συμφωνία. Η διατύπωση «αδερφός-βασιλέας», που χρησιμοποιείται 

συχνά στα κείμενα, αλλάζει ριζικά τη δυναμική των πολιτικών και κρατικών 

σχέσεων, όπως τονίζει η Podany (2010). 

Η περίοδος διεξαγωγής μιας διπλωματικής διαπραγμάτευσης είναι σήμερα 

σημαντική ενίοτε και συμβολική. Στο παρελθόν αυτή η περίοδος καθοριζόταν από τη 

δυσκολία των χερσαίων και θαλάσσιων μετακινήσεων και πραγματοποιούνταν σε 

συγκεκριμένες εποχές. Η συχνότητα της αλληλογραφίας και η άσκηση πίεσης 

φανερώνουν συχνά αδυναμία, ενώ διαχρονικά σημαντική είναι η αναζήτηση θετικών 

οιωνών: σήμερα θετικών πολιτικών και κοινωνικών σημαδιών για τη 

πραγματοποίηση μιας διαπραγμάτευσης και στην Εποχή του Χαλκού σημαδιών της 

θεϊκής παρέμβασης για την κύρωση ή μη μιας συμφωνίας, τα οποία οι 

ενδιαφερόμενοι υπερτόνιζαν. 

Ο χρόνος και η καθυστέρηση παίζουν αποφασιστικό ρόλο για τη σημερινή 

διπλωματία. Όπως υπογραμμίζει ο Berridge « τα κράτη […] συμμετέχουν σε 

διαπραγματεύσεις απλώς και μόνο για να κερδίσουν χρόνο ή για να αποκτήσουν τα 

πλεονεκτήματα της προπαγάνδας που τους δίνονται όταν φαίνεται πως αναζητούν 

“ειρηνική λύση10”». Η κωλυσιεργία, λοιπόν, μπορεί να είναι μια “παρελκυστική 

διαδικασία”, για να κερδηθούν χρόνος ή/και συμφέροντα ανταλλάγματα. Υπερείχαν 

εξάλλου σε σπουδαιότητα για τις ημερομηνίες των διαπραγματεύσεων οι καιρικές 

συνθήκες που καθόριζαν τις χερσαίες και θαλάσσιες μετακινήσεις και την 

εποχικότητά τους. Το επίπεδο των τεχνολογικών μέσων ανάγκαζε τους εμπόρους, τα 

καραβάνια και, φυσικά, τους διπλωμάτες να ταξιδεύουν κατά κανόνα συγκεκριμένες 

περιόδους του χρόνου.  

Στοιχεία της σύγχρονης διπλωματίας αναφέρονται σε ενδεχόμενες αναλογίες 

και διαφορές τους με την αρχαιότητα. Υπάρχει, όμως, η άποψη του Liverani που 

                                                             
10Berridge 2007: 73 
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υποστηρίζει την αξιολόγηση του κάθε διπλωματικού συστήματος στο πλαίσιο του 

τόπου και του χρόνου του11. Ως προς την ερμηνεία των διαφορετικών σχετικών 

δράσεων της Εποχής του Χαλκού, ο ίδιος αναφέρει ότι «ο παρατηρητής δεν πρέπει να 

επηρεάσει το φαινόμενο που παρατηρούμε, αλλά να κρατήσει τη δική του κουλτούρα, 

το σύστημα αξιών και την ιδεολογία του μακριά από αυτά που ερευνά, γιατί αλλιώς 

διατρέχει τον κίνδυνο (το υπό μελέτη αντικείμενο) να γίνει κατανοητό ως 

διαστρεβλωμένο ή κατώτερο ή παράταιρο σε σχέση με την κουλτούρα μας, το 

σύστημα αξιών μας, την ιδεολογία μας12». Χρειάζεται να αξιολογήσουμε ιδιαίτερα 

την κάθε πολιτική ιδεολογία ώστε να κατανοήσουμε τα συναφή της γεγονότα13.  

Σύμφωνα με τον Brand, η διπλωματία και η πολιτική εν γένει δεν καθορίζονται 

πάντα από λογικά και πρακτικά κριτήρια, αλλά συχνά από πεποιθήσεις, ιδεολογίες 

και επιθυμίες των κρατών που τα ωθούν να αποζητούν απλά την αναγνώριση ως ίσα 

απέναντι στις μεγάλες δυνάμεις14. Συμπληρώνει ότι η μέθοδος του Liverani της 

κατανόησης της ιδιοσυγκρασίας των αρχαίων πολιτισμών δεν ερμηνεύει εν τέλει 

γεγονότα που μας παραδίδονται ως ιστορικές αλήθειες, αφού όσο πρακτικός και αν 

είναι ένας πολιτισμός, μπορεί εντούτοις να βασίσει ορισμένες αποφάσεις του στο 

ιδεολογικό του μη ορθολογικό υπόβαθρο15. 

Την Εποχή του Χαλκού η αλλαγή μιας ηγεσίας ήταν σημαντικό γεγονός και οι 

άλλοι ηγεμόνες έσπευδαν να ρωτήσουν εάν οι προσυμφωνηθείσες συμφωνίες θα 

τηρούνταν, για παράδειγμα στην περίπτωση ανάδειξης καινούργιου βασιλέα (βλ. και 

παρακάτω). 

 

1.2 Ιστορικό, κοινωνικό και γεωγραφικό πλαίσιο 

 
Η Ύστερη Εποχή του Χαλκού στην Ανατολική Μεσόγειο διαρκεί περίπου από 

το 1550 π.Χ. έως το 1000 π.Χ., όταν επέρχεται μια σχεδόν γενικευμένη κατάρρευση 

των εκεί πολιτισμών. Την περίοδο αυτή σε ακμή ήταν ένα διπλωματικό σύστημα, στο 

οποίο συμμετείχαν οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι Μιτάνι, οι Χετταίοι, 

οι κάτοικοι του Αιγαίου, της Κρήτης και της Κύπρου. Γεωγραφικά το δίκτυο 

κάλυπτε, επομένως, την Αίγυπτο, τη Συροπαλαιστίνη (Levant), τη Μεσοποταμία, την 

                                                             
11Liverani 2001: 1(η μτφρ. δική μου) 
12Liverani 2001: 5 (η μτφρ. δική μου) 
13Liverani 2001: 11 (η μτφρ. δική μου) 
14 Brand 2007: 26 
15Αυτόθι 
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Ανατολία (Μικρά Ασία), την Κύπρο, το Αιγαίο, την Κρήτη και το σημερινό 

ηπειρωτικό Ελλαδικό χώρο. Με τα Ακκαδικά τους ονόματα, οι περιοχές αναφέρονται 

στα κείμενα ως: Alasiya/Alasia (Κύπρος), Kizzuwatna (Κιλικία), Tarhuntassa (Δυτικά 

της οροσειράς του Ταύρου, δηλαδή η σημερινή Τουρκία), Lukka (Λυκία), 

Keftiu/Kaptara (Κρήτη), Ahhiyawa (Αχαιοί), Karkisa (Καρία), Wilusa 

(Τροία/Ίλιον16). 

 Η Αίγυπτος άρχισε από το 2160 π.Χ. στο πλαίσιο του Αρχαίου Βασίλειου να 

χωρίζεται σε επικράτειες17, και η Βύβλος γύρω στο 2150 π.Χ. έχασε τη στενή σχέση 

της με την Αίγυπτο. Στη Συροπαλαιστίνη είχαν αρχίσει να διασκορπίζονται και να 

εγκαθίστανται σταδιακά νομαδικές φυλές, μία από τις οποίες ήταν οι Αμορίτες, με 

αποτέλεσμα να παρατηρείται μια σχετική εγκατάλειψη της αγροτικής παραγωγής και 

αύξηση της κτηνοτροφίας-μάλλον επειδή τα κοπάδια μετακινούνται,όπως παρατηρεί 

ο Broodbank18. 

Κατά την ΥΕΧ επανεμφανίζονται οι αυτοκρατορίες19. Οι Αιγύπτιοι είχαν 

κατακτήσει τη Νουβία, ενώ τα βορειοανατολικά σύνορα τους έφταναν έως τη 

κεντρική Συρία. Οι Μιτάνι, που ήταν βασίλειο των Χουριτών, είχαν φτάσει 

ανατολικά στην οροσειρά του Ζάγκρου και νοτιοδυτικά συνόρευαν με τους 

Χετταίους. Οι τελευταίοι επεκτάθηκαν μετά το 1350 π.Χ. στη βόρεια και την 

κεντρική Συρία παίρνοντας τη γη των Μιτάνι και εδάφη της Αιγύπτου. Στη Κρήτη, ο 

λεγόμενος Μινωικός πολιτισμός επηρέασε περισσότερα νησιά του Αιγαίου, αλλά και 

περιοχές της Πελοποννήσου, όπου αργότερα επικράτησαν οι Μυκηναίοι. Βασιλείς 

της Κύπρου, ενός νησιού κυρίως διαμετακομιστικού εμπορίου, επικοινωνούν με τους 

υπόλοιπους ηγεμόνες της εποχής. Ο Ε.Cline ονομάζει τον 14οαι.π.Χ. «Χρυσή Εποχή» 

διεθνοποίησης και παγκοσμιοποίησης, με επαφές και ποικίλες διαδράσεις όλων των 

πολιτισμών της Ανατολικής Μεσογείου20, για παράδειγμα στον τομέα της θρησκείας. 

Τίθενται πολλά ζητήματα ουσιαστικής ισότητας μεταξύ των βασιλέων των 

περιοχών και συχνά σε επιστολές τους υπάρχει έντονη ρητορική σχετική με τη 

διεκδίκησή της, ώστε να έχουν μεγαλύτερο κύρος και δυναμική στις αξιώσεις τους. 

Ισχυρότερες μοιάζουν οι πολιτικές των Αιγυπτίων και των Χετταίων, γεγονός που 

                                                             
16 Kitchen 2007: 6-7 
17Broodbank 2013: 349 
18Broodbank 2013: 350 
19 Altman 2009: 127 
20 Cline 2014: 42 
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βασίζεται στη δύναμή τους, αλλά και στην πληθώρα των ενεπίγραφων πηγών και 

γραπτών μαρτυριών για αυτούς. 

Οι αρχαιολόγοι επικεντρώνονται κατά κανόνα σε υλικά κατάλοιπα, που 

μαρτυρούν περίπλοκες και συχνά διαπροσωπικές υποθέσεις οι οποίες καθόρισαν τις 

αποφάσεις μιας διπλωματικής διαβούλευσης. Ο C.Knappett διακρίνει τα αντικείμενα 

(objects) από τα πράγματα (things21): τα πρώτα ως κομμάτια του υλικού πολιτισμού 

με τα οποία ταυτιζόμαστε και οπτικοποιούμε την ταυτότητα μας, και τα δεύτερα ως 

στοιχεία της ζωής που συμμετέχουν εξίσου σημαντικά σε καθημερινές και 

συνηθισμένες διαδικασίες. 

Ό,τι συμβαίνει με τα αντικείμενα αναγνωρίζεται στις εκφράσεις της κοινωνίας 

και στις κοινωνικές επαφές. Ένα αντικείμενο μπορεί να έχει εξωτικά χαρακτηριστικά 

αλλά να χρησιμοποιείται σε τοπικές πρακτικές, ενώ ένα τοπικό πράγμα να γίνεται 

σύμβολο. Τοπικοί και εξωτερικοί όροι συνδυάζονται ήδη στη πρώιμη διπλωματία για 

τις έννοιες που χρησιμοποιούν τα συμβαλλόμενα μέλη. Ενώ την επικοινωνία 

διευκολύνει η κοινή χρήση της Ακκαδικής γλώσσας που καταγραφόταν με τη 

σφηνοειδή γραφή, μια τεχνολογική σύλληψη για τη διευκόλυνση των συνομιλιών και 

την οικειότητα. 

 

1.3 Οι όροι του Liverani αμοιβαιότητα (reciprocity) και ανακατανομή (redistribution) 

 

Το έργο του Liverani είναι μάλλον το πρώτο που περιγράφει σφαιρικά τη 

διπλωματία της ΥΕΧ. Ο ίδιος χρησιμοποιεί δύο κομβικούς όρους, αυτούς της 

αμοιβαιότητας (reciprocity) και της ανακατανομής (redistribution). Η αμοιβαιότητα 

παραπέμπει σε οργάνωση σε συμμετρικές ομάδες που απολαμβάνουν ισότητα στη 

διοίκηση, ενώ η ανακατανομή προϋποθέτει ένα κοινό για όλους κέντρο οργάνωσης, 

το οποίο έχει την κεντρική εξουσία και ανακατανέμει τη διοίκηση22. Στις αρχαίες 

κοινωνίες, η αμοιβαιότητα ξεκινούσε από τις σχέσεις της οικογένειας που βασίζονταν 

σε συλλογικά αισθήματα και πιο ειδικά συμφέροντα, ενώ η ανακατανομή αφορούσε 

μορφές κρατών «απομονωμένων»- συχνά ηθελημένα, όχι οικονομικά, γεωγραφικά ή 

διπλωματικά- που αντιλαμβάνονται τον έξω κόσμο ως μέρος της δικής τους 

λειτουργίας. 

                                                             
21Knappett 2010: 81-83 (βλ. και Molloy 2016: 7) 
22Liverani 2001:5 
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Στην Εποχή του Χαλκού συνηθίζεται περισσότερο το μοντέλο της 

αμοιβαιότητας μεταξύ των πολιτισμών, ενώ εκείνο της ανακατανομής γίνεται πιο 

συχνό στην Αρχαϊκή περίοδο23. Σε πλαίσιο αμοιβαιότητας, όπως θα δούμε και στη 

συνέχεια, δημιουργήθηκαν στην Εγγύς Ανατολή δίκτυα ισορροπημένων 

διπλωματικών σχέσεων, ενώ φαίνεται ότι κυρίως η Αίγυπτος επέμενε στη 

κεντρικότητα της. Ακόμη όμως και σχέσεις κρατών, που βασίζονταν φαινομενικά 

στην αμοιβαιότητα, οι συμμετέχοντες τους δεν αντιλαμβάνονταν ο ένας τον άλλο ως 

ίσο ή δεν κατανοούσαν πλήρως τους σκοπούς, το ιδεολογικό επίπεδο τους ή/και τα 

πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους. Ούτε υπήρχε πάντα απαραίτητα μια ουσιαστική, 

αλλά συχνά μια κατά συνθήκη, ισότητα στα αγαθά που ανταλλάσσονταν. Σε πολλές 

περιπτώσεις υπήρχε υποτιθέμενη αποδοχή της ισότητας, για παράδειγμα ως προς το 

κύρος, αλλά και τα καθαυτά υλικά προϊόντα. 

Με παρόμοιο σκεπτικό, ο Α. Altman υποστηρίζει ότι η διοίκηση γινόταν από 

ισχυρούς ηγεμόνες, που έλεγχαν συμπλέγματα μικρότερων «δορυφορικών» πόλεων- 

κρατών, με μικρότερους βασιλείς ή αρχηγούς φυλών24. Ο P.Brand, από την άλλη, 

θεωρεί, όπως προαναφέρθηκε, ότι, αφού η πολιτική και η διπλωματία δεν 

καθορίζονται πάντα από λογικά και πρακτικά κριτήρια, οι πεποιθήσεις, η ιδεολογία 

και οι επιθυμίες των κρατών, τα σπρώχνουν συχνά να αποζητούν απλά την 

αναγνώριση ως ίσα απέναντι στις πιο μεγάλες δυνάμεις25. Τέλος, κατά την ευρύτερη 

προσέγγιση του Β.Molloy για τους πολιτισμούς του Αιγαίου, υπάρχει σχέση της 

κλίμακας (scale) με τον τρόπο (mode26), δηλαδή αλληλεπιδράσεων των χωρικών και 

κοινωνικών οντοτήτων με τα υποκείμενα, τις διαδικασίες και τους λόγους. Στην 

αρχαιολογία είναι σημαντικό οι σχέσεις να προσεγγίζονται σε μικρο- και μακρο- 

κλίμακα, εφόσον οι δραστηριότητες μιας κοινωνίας καλύπτουν μικρές όσο και πιο 

μεγάλες αποστάσεις, ιδίως στο πλαίσιο ενός διπλωματικού συστήματος. 

 

1.4 Η σημασία των συνόρων κατά την ΥΕΧ 

 

Τα σύνορα είναι πάντα σημαντικά για τις πόλεις- κράτη και τους πολιτισμούς: 

κατά τον Molloy,το εκάστοτε τοπικό περιβάλλον είναι κάτι το οικείο, ενώ ο κόσμος 

                                                             
23Liverani 2001: 7 
24 Altman 2009: 127 
25 Brand 2007: 26 
26Molloy 2016: 1 
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πέρα από αυτό είναι τρομακτικός27. Διαχρονικά, τα όρια (boundaries) που εγγράφουν 

αυτό το οικείο είναι ποτάμια, θάλασσες, οροσειρές και άλλες διακριτές ενότητες του 

φυσικού τοπίου, μαζί με τα σημεία του ορίζοντα. Η Αίγυπτος καλύπτει την περιοχή 

που εκτείνεται από τον Νότο προς τον Βορρά όπως ρέει ο Νείλος και, συμβολικά, 

από την Ανατολή στη Δύση όπως κινείται ο ήλιος28. Τη Μεσοποταμίας ορίζουν ο 

Τίγρης και ο Ευφράτης, και κατά τον άξονα Βορρά-Νότου υπάρχει η οροσειρά του 

Ζάγρου και ο Περσικός κόλπος. 

Η αντίληψη της οριοθέτησης με τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα αφήνει 

επιπλέον την προσδοκία για περαιτέρω κατακτήσεις, προπαγανδίζοντας την ιδέα ότι 

σε αυτά βρίσκεται το έσχατο γεωγραφικό τέλος. Οι εκάστοτε ρητορικές κατάκτησης 

ήταν μεν δημοφιλείς, όπως θα δούμε, αλλά στην πραγματικότητα δεν επιθυμούσαν να 

προχωρήσουν τόσο μακριά- π.χ. στην περίπτωση της Αιγύπτου με τη χώρα του Punt, 

μάλλον τη σημερινή Σομαλία ή Αιθιοπία ή το Σουδάν που παρουσιαζόταν ως 

κατάκτηση, αλλά ήταν πολύ μακριά τους για να αξίζει μια εκστατεία τους εκεί. Για 

τους Αιγυπτίους, εκτός από το πραγματικό σύνορο [t’,š] υπήρχε και το κινητό σύνορο 

[drw] που ήταν το μυθικό όριο του σύμπαντος, οριζόταν από την πορεία του ήλιου 

και υποστήριζε την πρόθεση για την επέκταση σε επιπλέον εδάφη. Η Αίγυπτος, η 

Ασσυρία και η Βαβυλώνα διατυπώνουν γραπτά ότι τα σύνορά τους θα φτάσουν μέχρι 

εκεί όπου ανατέλλει και δύει ο ήλιος29. 

Κάθε αρχηγός αντιλαμβανόταν τη χώρα του ως κέντρο του κόσμου και τον 

εαυτό του ως εγγυητή της κοσμικής ισορροπίας. Στην αρχαιότητα, οι ηγεμόνες 

προσλάμβαναν τα σύνορά τους πολύ πιο συμβολικά30 σε σχέση με τη σύγχρονη 

εποχή και επομένως οι αντιλήψεις τους ιδίως για τους διπλωματικούς όρους των 

συνοριακών συνθηκών δεν μας είναι εύκολα κατανοητές. Η συμβολική 

αναπαράσταση ξεκινά από τον στενό οικογενειακό χώρο και οδηγεί σε μια κοινωνία 

που μοιράζεται τη γλώσσα, τις αξίες, τα ήθη και τα έθιμα,όσο και σε ένα διοικητικό, 

οικονομικό και πολιτικό σύστημα το οποίο είναι και παρουσιάζεται ως διαφορετικό 

από εκείνο των γειτόνων. 

Η «εξωτερική πολιτική» κάθε λαού εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο ο 

ίδιος αυτοαξιολογείται. Το πιο συχνό πρότυπο περιλαμβάνει ένα κέντρο, μια κεντρική 

                                                             
27Molloy 2016: 2 
28Liverani 2001: 24; Osing 1982 
29Liverani 2001:30 
30Τα σύνορα,  υποστηρίζει ο Liverani (2001: 18), λειτουργούσαν με μια συμβολική αναπαράσταση της 

πραγματικότητας  
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διοίκηση, μια κεντρική πρωτεύουσα που καλείται να ελέγχει τις κατώτερες 

περιφέρειες της. Ενίοτε ένας πολιτισμός απομονώνεται για να διατηρήσει μάλλον τον 

πυρήνα και την ταυτότητά του, αν και ορισμένες κοινότητες δεν παύουν να έχουν 

διαδράσεις– και καμμία δεν σταματά εντελώς. Κάποια ειδικά «εθνικά» 

χαρακτηριστικά ενδέχεται να τονίζονται, ως αναγνωριστικά: για παράδειγμα, οι 

νομάδες θεωρούνταν «αταίριαστοι» στη Μεσοποταμία, γιατί δεν είχαν σταθερό σπίτι 

και καλλιεργημένες εκτάσεις31. 

Υπάρχουν, επίσης, οι «γκρίζες ζώνες», δηλαδή περιοχές με άγρια φύση, 

δυσπρόσιτα βουνά κ.λπ. που δεν κατοικούνται ούτε ελέγχονται εύκολα και 

προσλαμβάνονται κατά κανόνα ως εχθρικές, ξένες και επικίνδυνες. Είναι τα σύνορα 

που δεν μπορεί κανείς να διεκδικήσει, ενώ από την άλλη πλευρά τους βρίσκεται ο 

εχθρός. 

Τις μεγαλύτερες διενέξεις για αμφισβητούμενα σύνορα είχαν οι Βαβυλώνιοι με 

τους Ασσύριους, οι οποίοι έρχονταν συχνά σε σχετικές συμφωνίες. Όπου επικρατεί η 

διπλωματία της αμοιβαιότητας υπάρχει γενικά ίσο μοίρασμα με σύνορα σε περιοχές 

με ανάλογα ορεινά και άλλα τοπία. Απομακρυσμένες και άγνωστες περιοχές έξω από 

τη συμβολική πραγματικότητα και τα όρια του κάθε πολιτισμού θεωρούνται δίχως 

σύνορα, δηλαδή χαοτικές, και περιβάλλονται από μύθους για τα τρομακτικά πέρατα 

του κόσμου, όπου κρύβεται το άγνωστο και το επικίνδυνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
31Liverani 2001: 19 
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ΙΙ. Διεθνείς σχέσεις, Διπλωματία και Πρακτικές 

 

2.1 Ο Αιγυπτιακός πολιτισμός 

 

Σημαντική πηγή για την εξωτερική πολιτική και το διπλωματικό σύστημα της 

ΥΕΧ αποτελεί το αρχείο πινακίδων με τη διεθνή αλληλογραφία που έχει βρεθεί στην 

Αμάρνα. Τη συγκεκριμένη περίοδο, οι Αιγύπτιοι αντιμετώπιζαν απειλές στα σύνορά 

τους: τους Υξώς στο Δέλτα του Νείλου, τη Θηβαϊκή δυναστεία στην κεντρική 

πεδιάδα και τους Νούβιους στη περιοχή νότια από το νησί της Ελεφαντίνης, στο 

σημερινό Ασουάν. Οι ίδιοι είχαν σταθερή πολιτική που όριζε την υποταγή λαών που 

θεωρούσαν νομοτελειακά υπόδουλούς τους, για παράδειγμα τους Νούβιους και τους 

Σύριους, όπως φαίνεται στα σανδάλια του Τουταγχαμών (Εικ.2). Με τη κατάκτηση 

της Νουβίας το 1500 π.Χ., η Αίγυπτος αύξησε τους βοσκότοπους32 και τα κοιτάσματά 

της σε χρυσό, ενώ συγχρόνως επέκτεινε το αρδευτικό της σύστημα έως το Fayum. 

Κάθε προσπάθεια κατανόησης των αρχαίων μηχανισμών διεθνών σχέσεων 

εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας περνά και από τις προσλήψεις των σύγχρονων 

ερευνητών για τους εκάστοτε πολιτισμούς. Ο J.Assmann χαρακτηρίζει την 

αιγυπτιακή κοινωνία μονολιθική33 και στον αντίποδά της βλέπει τη μεσοποταμιακή 

που έχει ως βασικές γλώσσες τα σουμεριακά και τα ακκαδικά και όπου η εξουσία 

εναλλασσόταν μεταξύ Βαβυλωνίων, Κασσιτών, Ασσύριων -οι οποίοι επηρέαζαν τους 

Ελαμίτες-Αμορίτες, Χουρίτες και Χαναανίτες. Αιγυπτιακές θεότητες εκπροσωπούν 

την κοσμική τάξη, δηλαδή το δίκαιο και τον πολιτισμό όπως ο Ώρος, την άγρια φύση, 

το χάος και τη βία όπως ο Σεθ. Ο συμβιβασμός των αντιθετικών αυτών στοιχείων 

φέρνει την ισορροπία. Κατά τον Assmann, «η αιγυπτιακή μυθοκινητική υπηρετεί 

καθαρά την ενίσχυση της συνείδησης της συλλογικής ταυτότητας, που έχει ως στόχο 

την ένταξη34». Οι ξένοι που πήγαιναν να ζήσουν στη χώρα έπρεπε να υιοθετήσουν 

τον αιγυπτιακό τρόπο ζωής, αλλιώς θεωρούνταν ακάθαρτοι. 

Οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν τα έτη ανάλογα με το τι σημαντικό γεγονός συνέβαινε 

στη διάρκειά τους. Προωθούσαν δε τον μνημειακό λόγο που είχε μεγάλη σημασία για 

την εσωτερική και εξωτερική πολιτική τους: για τον τρόπο σκέψης τους, ο λόγος 

αυτός ήταν αιώνιος και, έτσι, αιώνιο ήταν και το κράτος, άρα και η τάξη του κόσμου. 

                                                             
32Broodbank 2013: 359 
33Assmann 2017: 228 
34Assmann 2017: 234 
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Στις προσλήψεις τους, ο χρόνος επαναλαμβανόταν, και οι ίδιοι τον τιμούσαν και τον 

τηρούσαν τελετουργικά35. 

Ως προς τα αιγυπτιακά ήθη και έθιμα, ο Ηρόδοτος αναφέρει τη σπουδαιότητα 

των νόμων του ιερατείου και των ιερών36. Οι εικόνες και τα ιερά, σημειώνει ο 

Assmann, προωθούσαν την πολιτισμική μνήμη και μετέφεραν κανόνες εις το 

διηνεκές, διαμορφώνοντας έτσι τις γενικές νοοτροπίες για την ίδια τη χώρα,όσο και 

τη θέαση του «άλλου» σε αυτή37. Η αιγυπτιακή ιερατική κοινωνία ενείχε το μήνυμα 

ότι αν κατέρρεε η Αίγυπτος, θα κατέρρεε και η συνολική έλλογη δομή και η 

παγκόσμια τάξη38. Γι’ αυτό υπήρχαν ορισμένες αναγκαστικές κοινές παράμετροι για 

όσους ζούσαν στη χώρα, όπως η γλώσσα [nsnrmt- «γλώσσα των ανδρών»] που 

έπρεπε να γνωρίζουν όσοι εισέρχονταν στη τοπική κοινωνία. Προπαγανδιστικά 

μάλιστα κείμενα παρουσιάζουν τον Φαραώ να αλλάζει τη γλώσσα άλλων λαών, για 

παράδειγμα των Λιβύων, υπέρ της αιγυπτιακής39.  

Είναι γνωστό ότι οι Αιγύπτιοι βάσιζαν την ευημερία τους στον Νείλο, που 

παρουσιάζεται ως ζωοφόρος ποταμός: «Ένας Νείλος από τον ουρανό για τους ξένους 

λαούς και για όλα τα πλάσματα όλων των περιοχών που [αυτά] περπατούν40». 

Κατώτεροι θεωρούνταν άλλοι ποταμοί, όπως ο Ευφράτης που, κατ’εκείνους, 

είχε ανάποδη ροή [mwqd]41. Υποδεέστεροι ήταν αυτοί που περίμεναν τις 

βροχοπτώσεις για να επιβιώσουν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στον Ύμνο του 

Άτων, από το σώμα της αλληλογραφίας της Αμάρνα. 

Σημαντικό ήταν το υγρό στοιχείο εν γένει. Ο πόντος γινόταν αντιληπτός ως 

ένας κύκλος [šntwr], όπως και ο ήλιος. Το βορειότερο σύνορο της Αιγύπτου, οι ακτές 

της στη Μεσόγειο, υπήρξαν ένα συμβολικό όριο (βλ. και παρακάτω, για τον ρόλο της 

θάλασσας) που, πιστεύω, δεν την ενθάρρυνε να επεκταθεί κατακτητικά βορειότερα- 

στην Κρήτη και τα άλλα νησιά. Οι Αιγύπτιοι έγραφαν έως πού είχαν φτάσει σε 

στήλες που λειτουργούσαν ως ορόσημα, όμως και ως προπαγανδιστικά εργαλεία, 

αφού οι επιγραφές τους ήταν δημόσιες, απευθύνονταν στο κοινό. Για παράδειγμα, η 

στήλη του Gebel Barkal που έχει βρεθεί στη Νουβία παρουσιάζει την εν δυνάμει 

                                                             
35Assmann 2017: 258 
36Ηροδ. 2, 35-38 
37Assmann 2017: 269 
38Assmann 2017: 272 
39«Άκουσαν, ενώ ήταν στην υπηρεσία του βασιλέα, την αιγυπτιακή γλώσσα, και ο βασιλέας τους 

άφησε να ξεχάσουν τη δική τους γλώσσα, ανέτρεψε τις γλώσσες τους» Liverani 2001: 20 (η μτφρ. δική 

μου) 
40Lichtheim 2006: 99 (η μτφρ. δική μου) 
41Liverani 2001:20 
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ικανότητα του Τούθμωσι Γ’ (1479-1425 π.Χ.) να διασχίσει τον Ευφράτη: τονίζοντας 

έτσι, ότι οι Αιγύπτιοι μπορούσαν να το κάνουν και το είχαν ήδη αποπειραθεί 

συμβολικά με τη κατάκτηση της Νουβίας. Οι στήλες όριζαν συχνά ένα ιδεατό και όχι 

το πραγματικό σύνορο,στο οποίο μπορούσαν να φτάσουν για να το κατακτήσουν. 

Εφόσον, λοιπόν, τα βόρεια σύνορα ήταν οριοθετημένα από τη θάλασσα, η 

Αίγυπτος έπρεπε να διαφυλάξει εκείνα με την Ασία και τους λαούς της 

Συροπαλαιστίνης και της Μεσοποταμίας, καθώς και τη νότια επικράτειά της στη 

Νουβία, όπου διέθετε φρούρια κατά το Μέσο Βασίλειο από τα οποία εισάγονταν τα 

σχετικά αγαθά. Με την Ασία τη χώριζε το «Τείχος του Κυβερνήτη», στο εμπορικό 

πέρασμα από και προς την Αίγυπτο, όπου καταγράφονταν με συστηματικές 

γραφειοκρατικές διαδικασίες οι άνθρωποι και τα αγαθά που διακινούνταν42. 

Ένα δίκτυο ηγεμόνων, υποταγμένων και συμμάχων, επέτρεπαν στους 

Αιγυπτίους να διακινούν εμπορικά αγαθά παντού στην Ανατολική Μεσόγειο την 

ΥΕΧ,- και είναι πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς έως πού έφτανε η επιρροή τους, ποιοί 

ήταν οι ενδιάμεσοι σταθμοί και για ποιους λόγους. 

Ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Αιγύπτου έχει η πόλη Άβαρις, στο Δέλτα του 

Νείλου, η πρωτεύουσα της Αιγύπτου κατά τη περίοδο των Υξώς (περ. 1600-1500 

π.Χ.), ένα κοσμοπολίτικο κέντρο της εποχής. Μεταναστευτικές ροές από τη Χαναάν 

και την ευρύτερη Συροπαλαιστίνη οδήγησαν στην εγκατάσταση βορειοανατολικά του 

Δέλτα και στην ίδρυσή της, από πληθυσμούς που οι Αιγύπτιοι ονόμαζαν heqakhasut, 

δηλαδή «άρχοντες ξένων τόπων». Καθυποτάχτηκαν από τον Φαραώ Αχμόσι Α’ 

(1550-1525 π.Χ.), όταν άρχισαν να ισχυροποιούνται. Η Άβαρις είχε σχέσεις και με 

την Κρήτη, όπως δείχνουν οι τοιχογραφίες με τα ταυροκαθάψια που έχουν βρεθεί στο 

Tell el-Dab’a- τη σημερινή θέση της αρχαίας πόλης και χρονολογούνται στο τέλος 

της περιόδου των Υξώς και την αρχή της 18ης Δυναστείας. Ο ανασκαφέας τους, 

αυστριακός αρχαιολόγος, M. Bietak και η συνεργάτης του Ν. Μαρινάτου 

υποστηρίζουν ότι η Άβαρις και η Κρήτη είχαν σταθερές επαφές εμπορικές ή 

ιδεολογικές και θρησκευτικές ή και τα δύο, και όχι εφήμερες σχέσεις τη 

συγκεκριμένη εποχή43. 

Μετά τους Υξώς, οι Φαραώ μετέφεραν τον πόλεμο στην Ανατολή για να 

προφυλάξουν τη χώρα τους. Ο Τούθμωσις Α’ (1504-1492 π.Χ.) και ο Τούθμωσις Γ’ 

                                                             
42Liverani 2001: 52 
43Bietak-Marinatos 1995: 61 
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(1479-1425 π.Χ.) έφτασαν έτσι έως τον Ευφράτη, στη προσπάθεια δημιουργίας μια 

«στοιχειώδους αυτοκρατορίας» κατά τον Broodbank.44 

 
Εικ. 2: Σανδάλια του Τουταγχαμών (1350-1335 π.Χ.) με Σύριο (αριστ.)και 

Νούβιο(δεξ.) για τις κατεκτημένες από τον Φαραώ πατρίδες τους (Reeves 
1980: εικ. 155) 

 

2.2 Ο πολιτισμός και οι θεσμοί των Χετταίων 

 

Ένας από τους πιο σημαντικούς πολιτισμούς της ΥΕΧ είναι αυτός των 

Χετταίων (Εικ.3), που εγκαταστάθηκαν στα εδάφη της σημερινής Τουρκίας τη 2η 

χιλιετία π.Χ. και αναμείχθηκαν με τους ντόπιους πληθυσμούς, τους Χάττι. Είχαν 

σύνορα μέχρι τη βόρεια Συρία, πριν από την εμφάνιση των Μιτάννι, τον 15ο και τον 

14οαι. και ήρθαν σε σύγκρουση πολλές φορές με τη φυλή των Κάσκα (Kashka) που 

βρίσκονταν στη βορειοανατολική πλευρά της σημερινής Τουρκίας στον Εύξεινο 

Πόντο. Πρωτεύουσα τους ήταν η Χαττούσα, διάσημη για τα πελώρια τείχη της45. 

Όπως και οι Αιγύπτιοι, διέθεταν και αυτοί μια ιδιαίτερη πολιτική που στηριζόταν στο 

δίκαιό τους. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει ο Assmann, για εκείνους «ένα 

συμβόλαιο εγείρει τις πιο δεσμευτικές αξιώσεις στην ανάμνηση. Το συμβόλαιο 

πρέπει να μνημονεύεται, να διαφυλάσσεται και να εφαρμόζεται έως και την τελευταία 

του λεπτομέρεια46», ενώ «η ανάμνηση συνδέεται με την αυτοδέσμευση στο πλαίσιο 

                                                             
44Broodbank 2013: 387 
45Beckman 2007: 98-99 
46 Assmann 2017: 324 
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μακροχρόνιων συνασπισμών και με την ισχύ εξαιρετικά δεσμευτικών συμβολαίων 

και νόμων47». Η διαμόρφωση της ιστορίας και της πολιτικής δραστηριότητας των 

Χετταίων βασίζεται στο δίκαιο, άρα και στην τήρηση των γραπτών και προφορικών 

συμφωνιών με τους άλλους. Πρόκειται για δεσμεύσεις που οδηγούν και σε αξιώσεις 

για το μέλλον, γίνονται δηλαδή μοχλός πίεσης και διεκδικήσεων. Η λογική του 

χεττιτικού δικαίου ανταμείβει το σωστό, τιμωρεί το άδικο και θεωρεί σημαντικό το 

ζήτημα της ανταπόδοσης. Η δικαιοσύνη των Χετταίων έχει την κοινωνική και την 

χρονική διάσταση: η πρώτη συνδέεται με τις έννοιες της αλληλεγγύης και της 

αμοιβαιότητας καθώς και την πολιτική ζωή, ώστε να μην κυριαρχήσει το χάος και 

παρακμάσει ο πολιτισμός48, ενώ ο χρόνος είναι δεσμευτικός για μελλοντικές 

αποφάσεις. 

Σε χεττιτικά κείμενα της ΥΕΧ όπως οι Άθλοι του Σουππιλουλιούμα και τα 

Μεγάλα Χρονικά του Μυρσιλή-μολονότι «οι Χετταίοι ενδιαφέρονται περισσότερο να 

χρησιμοποιήσουν το παρελθόν τους και λιγότερο να το καταγράψουν49»- όλα τα 

συμβόλαια έχουν μια εισαγωγή με την ιστορία των δύο συμβαλλόμενων μερών και 

την επίκληση του παρελθόντος τους ως θεμέλιο ενός κοινού μέλλοντος50. Όπως και 

στην Αίγυπτο η αίσια έκβαση μια ιστορικής κατάστασης είναι αποτέλεσμα θεϊκής 

παρέμβασης που γίνεται η αφορμή επετείου και εν γένει ανάμνησης, ενώ ένα μυθικό 

γεγονός είναι χρονικά αόριστο, αλλά διαιωνίζεται για παραδειγματισμό. Στο έργο 

Απολογία του Τελεπίνου (The proclamation of Telipinu), περί το 1500 π.Χ., ο 

ομώνυμος βασιλέας δικαιολογεί την ανάληψη της εξουσίας του με αναδρομές: 

αφενός, σε τρεις σημαντικούς προηγούμενους βασιλείς τους Λαμπάρνα, Χατουσίλι 

Α’ και Μυρσιλή Α΄, που συνδέθηκαν με την ευημερία των Χετταίων και με 

στρατιωτικές νίκες επί των εχθρών τους· αφετέρου, σε ηγεμόνες που ήταν κακοί, 

γιατί δεν είχαν τη θεϊκή υποστήριξη και ο λαός υπέφερε από τις δολοπλοκίες τους- 

δηλώνοντας έτσι ότι θα ακολουθούσε τους ένδοξους προκατόχους του51. 

Γενικά, σημειώνει ο Assmann, την ΥΕΧ χαρακτηρίζει η θεολογικοποίηση της 

ιστορίας52. Οι δυναστείες των Χετταίων αυτοπαρουσιάζονται ως ευλογημένοι 

βασιλείς των οποίων η γενιά φθίνει σταδιακά, οπότε αναπόφευκτα μια νέα δυναστεία 

με νέα επιταγή εμπιστοσύνης έρχεται να διοικήσει δικαιότερα. Πρόκειται για τον 

                                                             
47 Assmann 2017: 326 
48Assmann 2017: 332 
49 Assmann 2017: 336-337; Van Seters 1983: 122 
50 Assmann 2017: 340 
51 Assmann 2017:355 
52 Assmann 2017: 356 
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πρωιμότερο γνωστό πολιτισμό που αναζητά στο παρελθόν τις αιτίες για την 

κατάσταση του παρόντος. Η λογική της πολιτικής των Χετταίων είναι διττή: τείνει 

αφενός να αποκαθιστά τους ναούς τους όταν αυτοί καταστρέφονταν από εσωτερικούς 

ή εξωτερικούς εχθρούς, και αφετέρου να επιβάλλει τη δικαιοσύνη στη γεωγραφική 

περιοχή που θεωρούσαν δική τους. Πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι ότι οι 

περιφερειακές κοινωνικές ομάδες διατηρούσαν τις συνήθειες και τα έθιμά τους, ώστε 

η κεντρική διοίκηση να αποφεύγει ενδεχόμενους ξεσηκωμούς τους. 

 
Εικ. 3: Αυτοκρατορία των Χετταίων και γειτονικοί λαοί 

https://www.themaparchive.com/the-hittite-empire-and-neighbouring-states-                              
14001100-bce.html 

 

 

2.3Ανάκτορα και καθήκοντα των ηγεμόνων 

 

Τα ανάκτορα στην Ανατολική Μεσόγειο της Εποχής του Χαλκού, στη 

Μεσοποταμία, τη Συροπαλαιστίνη, την Αίγυπτο, την Ανατολία, την Κρήτη, είχαν 

κεντρικό πολιτικό, διοικητικό και οικονομικό ρόλο. Στις αποθήκες τους 

φιλοξενούσαν το πλεόνασμα της εκάστοτε παραγωγής που προοριζόταν για 

ανταλλαγές, καθώς και για τις εισφορές (tributes) για τις διπλωματικές τους 

https://www.themaparchive.com/the-hittite-empire-and-neighbouring-states-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2014001100-bce.html
https://www.themaparchive.com/the-hittite-empire-and-neighbouring-states-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2014001100-bce.html
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πρεσβείες και αποστολές. Δεν μπορούσαν, ωστόσο πάντα να έχουν τον απόλυτο 

έλεγχο και των περιφερειακών τους υπηκόων που δρούσαν και σε ανεξάρτητο 

εμπορικό πλαίσιο53. Τα ανάκτορα στήριζαν τις αστικές οικονομίες και ολόκληρα τα 

οικονομικά συστήματα, προφύλασσαν τα μέλη της ανώτερης ιεραρχίας, όσων είχαν 

την εύνοια των θεών, και στρατιωτική στήριξη. Διαμόρφωναν τη γραφειοκρατία τους, 

τους φόρους και φρόντιζαν για την απόκτηση και την αποθήκευση εξωτικών αγαθών 

και τη συντήρηση τεχνιτών που θα τους έδιναν περαιτέρω αξία με τη κατάλληλη 

επεξεργασία. 

Στα ανακτορικά μεσογειακά συστήματα της ΥΕΧ, ο ηγεμόνας λειτουργούσε 

κατά κανόνα ως πρότυπο. Όφειλε να είναι ικανός να υποτάσσει άλλες χώρες, να έχει 

το κύρος που χρειαζόταν για να του αποδίδεται φόρος τιμής από τους ξένους, και να 

εξολοθρεύει όσους επιβουλεύονταν τη χώρα του. Υπήρχαν πολλοί τρόποι επίδειξης 

δύναμης κυρίως με τελετές, παρελάσεις και εν γένει με προπαγανδιστικές γιορτές, 

αλλά και με την απόκτηση τίτλων μέσα από επιτυχημένες επεκτατικές εκστρατείες54- 

η τελευταία πρέπει, ωστόσο, να είναι καταλλήλως δικαιολογημένη, αλλιώς λειτουργεί 

προσβλητικά και μπορεί να οδηγήσει σε εμπόλεμη σύρραξη. Για παράδειγμα, ο 

Ασσύριος ηγεμόνας Τουκούλτι-Νινούρτα Α’ (1243-1207 π.Χ.), αφού κατέκτησε τη 

Βαβυλώνα αυτοανακηρύχθηκε «βασιλιάς της Άνω και της Κάτω Θάλασσας» 

[šartâmtielitiu šupaliti], ώστε να νομιμοποιήσει πλέον τις επεκτατικές διεκδικήσεις 

του γεωγραφικά και συμβολικά. Οι Ασσύριοι θεωρούσαν ότι κάθε γη πέρα από τον 

Ευφράτη ανήκε στους Χετταίους και έτσι απέλασαν εκεί 28.800 ανθρώπους που 

«πολιτογράφησαν» Χετταίους για να μην τους στείλουν πίσω οι ντόπιοι55. 

Στο επίπεδο της προπαγάνδας, ενδιαφέρων είναι ο συχνός ισχυρισμός των 

βασιλέων ότι κάθε κατάκτησή τους γίνεται γιατί οι άλλοι λαοί είναι απολίτιστοι και 

τους χαρακτηρίζει το χάος και η ακυβερνησία και ο ίδιος έχει υποχρέωση να 

επεκτείνει την ειρήνη και να οργανώνει τον κόσμο56. Αποτυχημένος θεωρείται στο 

επίπεδο της εσωτερικής πολιτικής του ο ηγεμόνας που δεν εμπλέκεται σε αμυντικούς 

ή επεκτατικούς πολέμους. Εάν έχει ήττες, τον έχουν εγκαταλείψει οι θεοί και η 

βασιλεία του είναι καταραμένη και δυσοίωνη. Έτσι, ο Τουταγχαμών (1342-1325 

π.Χ.) κατηγορεί την αιρετική ηγεσία της Αμάρνα, και ουσιαστικά τον πατέρα του 

                                                             
53Broodbank 2013: 356 
54Liverani 2001: 26; Bonheme 1978 
55Liverani 2001:28 
56Liverani 2001: 32 
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Ακενατών, για τις αποτυχημένες στρατιωτικές εκστρατείες της και τη μη επέκταση 

των ορίων της Αιγύπτου. 

 

2.4 Ηγεμονικοί τίτλοι, ρητορική και η έννοια της αδελφότητας 

 

Οι δικαιολογημένοι ηγεμονικοί τίτλοι είχαν μεγάλη σημασία για τις 

διαπραγματεύσεις μεταξύ των βασιλέων, καθόριζαν τη ρητορική μεταξύ τους, την 

κλιμάκωναν από ισότιμη έως περιφρονητική. Οι λίγοι μεγάλοι βασιλείς εγγράφονταν 

στη λεγόμενη αδελφότητα. Στη Μεσοποταμία οι τίτλοι αποδίδονταν στην ακκαδική, 

την κοινή γραπτή γλώσσα, ώστε να γίνονται κατανοητοί από όλους. Για παράδειγμα, 

τον τίτλο šarkiššati, «βασιλεύς του σύμπαντος», χρησιμοποίησαν κυρίως Κασσίτες 

και Ασσύριοι, καθώς και ο Χετταίος Τουδχαλίγια Α’ (1237-1209 π.Χ.), αλλά όχι 

Αιγύπτιοι, πιθανότατα γιατί τα δικά τους σύνορα ήταν πολύ συγκεκριμένα. Οι φαραώ 

μπορούσαν να διοικούν τους πάντες ως εγγυητές της κοσμικής ισορροπίας, όμως οι 

ίδιοι έπρεπε να βρίσκονται μέσα στα γνώριμα σύνορά τους. 

Οι Αιγύπτιοι προτιμούσαν τον τίτλο του «βασιλέα της Άνω και της Κάτω 

Αιγύπτου» [nswtbity] ή του «αφέντη και των δύο περιοχών» [nbt’,wy]57. Για εκείνους, 

η Αίγυπτος είναι ένα, η χώρα είναι το κέντρο του κόσμου, και έτσι ο φαραώ διοικεί 

ολόκληρο τον κόσμο. Φυσικά έπρεπε να αποδεχτούν ότι δεν ήταν οι μοναδικοί 

ηγεμόνες και να αναγνωρίσουν, έστω ρητορικά, ως ίσους τους και άλλους βασιλείς, 

ωστόσο στο εσωτερικό τους διατηρούσαν σταθερά την ιδέα της κεντρικότητας. Αυτό 

οδηγεί σε μια ιεραρχία με μεγάλους και μικρούς βασιλείς- που συχνά ζητούν την 

προστασία των πρώτων. Στη Μεσοποταμία, ο Μεγάλος Βασιλέας  (LUGAL.GAL58) 

έχει και μεγάλες υποχρεώσεις, είναι το κέντρο των ενεργειών και πρέπει να 

προφυλάσσει και να προστατεύει τους ελάσσονες βασιλείς, δηλαδή εκείνων που 

διοικούν το κράτος59 και τα συμφέροντα τους (LUGAL.KUR). Ο φαραώ, εκτός από 

τον τίτλο LUGAL.KUR Mi-iṣ-ri (διοικητή της Αιγύπτου), είχε και τον τίτλο του 

Μεγάλου Βασιλέα, μολονότι δεν ένιωθε, φαίνεται, υποχρεωμένος να προστατεύει 

άλλους. Η ιεραρχία και η ισοτιμία κατά τον Liverani «καθορίζονται πολιτικά από τη 

δύναμη, αλλά πολιτισμικά κερδίζονται από την επίσημη συμπεριφορά60». Όταν 

κάποιος δεν αναγνωριζόταν από αυτόν που θεωρούσε ίσο του, οι σχέσεις οξύνονταν. 

Οι Χετταίοι, για παράδειγμα, διευκρινίζουν: 

                                                             
57Liverani 2001: 23 
58Mantzourani-Kopanias-Voskos 2019: 110 
59Αυτόθι 
60Liverani 2001: 41 (η μτφρ. δική μου) 
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«Οι βασιλείς που είναι ομότιμοι/ισάξιοί μου είναι ο βασιλέας της Αιγύπτου, ο 

βασιλέας της Βαβυλώνας, ο βασιλέας της Ασσυρίας, ο βασιλέας των Ahhiyawa 

(δηλαδή των Αχαιών61)». 

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης δύναμής τους, οι Μιτάννι τον 15οαι. πίεσαν τον 

Ασσύριο βασιλέα Ασούρ- Ουμπαλίτ A’ (Ashur-Uballit I) που προσπαθούσε να πείσει 

ότι του άξιζε να συγκαταλέγεται στους μεγάλους βασιλείς, να ξεκινήσει διπλωματικές 

και εμπορικές σχέσεις με την Αίγυπτο. Ώστε να συμβάλουν οι Αιγύπτιοι να 

αναγνωριστεί ο ίδιος εκπρόσωπος και διάδοχος με το μεγαλύτερο κύρος της 

Ασσυρίας, όσο και μελλοντικά, των αδύναμων Μιτάννι. Σε αυτό αντέδρασε ο 

ηγεμόνας της Βαβυλωνίας που διεκδίκησε τον τίτλο του Μεγάλου Βασιλέα της 

Μεσοποταμίας- με συγκατάθεση της Αιγύπτου, μολονότι ο Αμενόφις Δ’ (1367-1350 

π.Χ.) το αρνείται. Έναν αιώνα αργότερα, η Ασσυρία συνέχιζε να διεκδικεί τον ίδιο 

τίτλο για τον μονάρχη της αποζητώντας όμως πλέον την αναγνώριση των Χετταίων: ο 

βασιλέας τους Τουδχαλίγια Δ’ (Tudhaliya IV) (1237-1209 π.Χ.) αναγνώρισε 

πράγματι στον Ασσύριο Τουκούλτι-Νινούρτα Α’ (Tukulti-Ninurta I) (1243-1207 

π.Χ.) τη δίκαιη διεκδίκηση εδαφών που κατέκτησε, όχι όμως το πλαίσιο της 

αδελφότητας που ζητάει και τον ρωτάει, μάλιστα ενοχλημένος από την αλαζονεία του 

«Γιατί μου απευθύνεσαι με όρους αδελφότητας;», επιβεβαιώνοντας ότι ο θεσμός 

αυτός ήταν ένα κλειστό κύκλωμα για το δίκτυο των πιο ισχυρών. 

Κατά τον Liverani, οι Χετταίοι είχαν το φόβο μήπως η φιλοδοξία και η γρήγορη 

ανάπτυξη των Ασσυρίων κατέστρεφαν τον κύκλο της ισορροπίας μεταξύ των λαών 

της Μεσοποταμίας62, και έτσι αναγνωρίζουν ως μεγάλο το βασίλειο των Μιτάννι, για 

να έχουν έναν γειτονικό σύμμαχο εναντίον των Ασσυρίων63 (Εικ. 4). 

                                                             
61HDT 1996: 101 
62Liverani 2001: 43 
63Ο Χετταίος Σουππιλουλιούμα Α’ (1344-1322 π.Χ.) είχε πει για τους Μιτάννι: «[…] η χώρα των 

Μιτάννι είναι μια σπουδαία χώρα-δεν θα καταστραφεί, ο μεγάλος βασιλέας, ο βασιλέας των Χετταίων, 

θα αφήσει τη χώρα των Μιτάννι να ζήσει…Εγώ, ο μεγάλος βασιλέας, ο βασιλέας των Χετταίων, θα 

αφήσω τη νεκρή χώρα των Μιτάννι να ζήσει και θα την αποκαταστήσω στη θέση της»: HDT 40-42 (η 

μτφρ. δική μου) 
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Εικ. 4: Κράτη της Μεσοποταμίας το 1400 π.Χ. 

 http://hist1039-16.omeka.fas.harvard.edu/exhibits/show/marriage-diplomacy--the-power-
/item/76 

 

Πολλές φορές Χετταίοι όσο και Αιγύπτιοι πολέμαρχοι έπαιρναν μόνοι τους 

πρωτοβουλίες για να κατακτήσουν ή και να διεκδικήσουν εδάφη. Αυτό προσπαθούσε 

να το εμποδίσει η κεντρική χεττιτική διοίκηση, ενώ ο φαραώ ενδιαφερόταν μόνο για 

τη σταθερή απόδοση του μεριδίου που του αναλογούσε και τη μη αμφισβήτηση της 

εξουσίας του. Μια κοινή απόφαση όλων των γνωστών βασιλέων ήταν η σχετική 

απαγόρευση έναντι αντιποίνων λεηλασίας των χωριών και εν γένει των περιοχών 

μέσα στα σύνορά τους64. 

Στην επίλυση διπλωματικών θεμάτων σημαντικό ρόλο παίζουν σήμερα οι 

συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, όπου όλοι οι ομιλητές είναι στην ίδια ιεραρχική 

βαθμίδα. Μια ανάλογη ίσως περίπτωση από την αρχαία Αίγυπτο αναγνωρίζεται όταν 

οι σύμβουλοι του Καμόσι (Kamose) (περ. 1555-1550 π.Χ.) τον συμβουλεύουν να 

μιμηθεί το παράδειγμα των βασιλέων της Μεσοποταμίας και να συζητήσει με τους 

άλλους ηγεμόνες· και αυτός λόγω της πεποίθησης της κεντρικότητάς του απαντά: 

«Σε ποιό σημείο είμαι ενήμερος για τη δύναμή μου, όταν ένας μεγάλος αρχηγός 

βρίσκεται στην Άβαρι, ένας άλλος στην Kush, κι εγώ κάθομαι σε συνασπισμό με ένα 

                                                             
64Liverani 2001: 55 

http://hist1039-16.omeka.fas.harvard.edu/exhibits/show/marriage-diplomacy--the-power-/item/76
http://hist1039-16.omeka.fas.harvard.edu/exhibits/show/marriage-diplomacy--the-power-/item/76
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Βεδουίνο και ένα Νέγρο, και καθένας από όλους κρατά ένα κομμάτι της 

Αιγύπτου65;». 

Αναγνωρίζονται εδώ ορισμένοι άλλοι αρχηγοί, αλλά όχι όλοι, αφού στο τέλος 

της 17ης Δυναστείας, η χώρα ήταν διαιρεμένη στα δύο, με τους Υξώς στο Δέλτα με 

πρωτεύουσα την Άβαρι και τον φαραώ στις Θήβες. 

 

2.5 Αγγελιαφόροι, διερμηνείς και πρέσβεις κατά την ΥΕΧ 

 

Από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της ΥΕΧ είναι αυτό της γραπτής 

επικοινωνίας. Η αλληλογραφία που αρχίζει να μελετάται σήμερα πιο συστηματικά 

και σφαιρικά των αγγελιαφόρων που μετέφεραν το εκάστοτε μήνυμα και των 

πρεσβευτών με τις γραπτές συνθήκες σε παπύρους ή περγαμηνές. Ο αγγελιαφόρος 

είχε πολύ σημαντικό ρόλο. Ήταν, κατά τον Liverani, “a form of a spoken message66”. 

Στον πολύγλωσσο κόσμο της Ανατολικής Μεσογείου της ΥΕΧ, η Ακκαδική ήταν, 

όπως προαναφέρθηκε, μια lingua franca για τις εμπορικές και διπλωματικές 

συναλλαγές. Οι βασιλείς εξαρτιόνταν σε μεγάλο βαθμό από τους γραφείς και τους 

διερμηνείς τους για τη μετάφραση, ενίοτε ακόμη και για την ερμηνεία του μηνύματος 

με αυτό που έλεγε ή ζητούσε η άλλη πλευρά. 

Ο αγγελιαφόρος οφείλει, «να απαντήσει ερωτήσεις, να προσθέσει εξηγήσεις και 

να παρουσιάσει τις πλήρεις προθέσεις του αποστολέα. Πρέπει να επεξεργαστεί όλα 

εκείνα τα ζητήματα που δεν μπορούσαν να αποδοθούν με τη γραφή […] είναι πιθανό 

ο αγγελιοφόρος να παρερμηνεύσει τις προθέσεις του βασιλιά67». Το ίδιο δείχνει μια 

επιστολή του Χετταίου ηγεμόνα στον βασιλέα Σινασούρα (Shinashura) των 

Kizzuwatna, ενός βασιλείου στη χώρα των Μιτάννι στη Νοτιοανατολική Μικρά 

Ασία, τον οποίο συμβουλεύει: 

«Αν τα λόγια του αγγελιαφόρου συμφωνούν με τα λόγια στην πινακίδα, 

εμπιστεύσου τον. Αλλά εάν τα λόγια του αγγελιαφόρου δεν συμφωνούν με όσα 

γράφει η πινακίδα, εσύ Shinashura μην εμπιστευτείς τον αγγελιοφόρο και μην 

πιστέψεις το κακό περιεχόμενο της αναφοράς του68». 

Σε διπλωματικές αποστολές οι πρέσβεις εκπροσωπούσαν τη φωνή του βασιλέα 

σε ξένη χώρα και είχαν έτσι σοβαρή συμβολική αξία. Ανήκαν κατά κανόνα στις 

υψηλές κοινωνικές τάξεις και ήταν αξιωματικοί των ανακτόρων ή συγγενείς του 

                                                             
65Liverani 2001:38 (η μτφρ. δική μου) 
66Liverani 2001: 71 
67Liverani 2001:71 
68HDT 1996: 20 
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βασιλέα. Σημαντικό χαρακτηριστικό τους ήταν η ευελιξία στη διεκπεραίωση των εν 

δυνάμει προβλημάτων και ο ικανός βαθμός εμπιστοσύνης ότι θα διαπραγματευτούν 

για το συμφέρον της χώρας τους. Έπρεπε να διαθέτουν ευγένεια, ικανότητα, πίστη 

και αποτελεσματικότητα και ανταμείβονταν δε με σημαντικά δώρα ακόμα και από 

ξένους βασιλείς. Στο τέλος της καριέρας τους απολάμβαναν τιμές για τις δύσκολες 

διπλωματικές αποστολές που είχαν διεκπεραιώσει με επιτυχία. Στην αλληλογραφία 

της Αμάρνα διαβάζουμε: 

«Τον Mane, τον αγγελιοφόρο του αδερφού μου και τον Hane τον διερμηνέα του 

αδερφού μου, τους τιμώ ως θεούς. Τους έχω δώσει πολλά δώρα και τους έχω 

συμπεριφερθεί με ευγένεια, γιατί η συμπεριφορά τους υπήρξε εξαίρετη. Δεν έχω 

ξανασυναντήσει άνδρες σαν αυτούς. Μακάρι οι θεοί και οι θεοί του αδερφού μου να 

τους προστατεύουν69!». 

Στις διαπραγματεύσεις με τους Ασσύριους, για παράδειγμα ο Χετταίος 

πρεσβευτής έφτανε με δύο πήλινες πινακίδες, μια επιστολή ειρήνης και μια πολέμου 

και ανάλογα με την έκβαση της διαπραγμάτευσης, παρουσίαζε τη μία από τις δύο. 

Ήταν επίσης υπεύθυνοι για τις βασιλικές επιγαμίες, τις συνθήκες που συμφωνούνταν 

για τον γάμο, τη μεταφορά της νύφης και  των αμφίπλευρων γαμήλιων δώρων. 

Στις πολλές δυσκολίες των αγγελιαφόρων, διερμηνέων και πρέσβεων 

περιλαμβάνονταν κατά κανόνα τα επικίνδυνα ταξίδια, χερσαία και κυρίως θαλάσσια, 

κατά τα οποία ήταν υπεύθυνοι να μεταφέρουν μεγάλης αξίας δώρα, που ήταν συχνά 

αιτίες επιθέσεων εναντίον τους. Οι βασιλείς φρόντιζαν ενίοτε για τη γρήγορη άφιξη 

ενός αγγελιαφόρου παρέχοντάς του ένα «διπλωματικό διαβατήριο». Έτσι, οι Μιτάννι 

υποδεικνύουν στους Χαναανίτες να στείλουν γρήγορα στην Αίγυπτο τον αγγελιαφόρο 

τους, να τον παραδώσουν στον Αιγύπτιο διοικητή και να μην τον σταματήσουν, αφού  

αυτός δεν φέρει κανένα δώρο70. Αρκετά βασίλεια σταματούσαν τις πρεσβείες για να 

μάθουν τα μηνύματα που κουβαλούσαν, κυρίως αν έκριναν ότι αυτά τους 

αφορούσαν. Οι αγγελιαφόροι της ΥΕΧ προστατεύονταν από τους κώδικες 

φιλοξενίας, μια πρακτική που συνεχίστηκε στην Εποχή του Σιδήρου. Ο βασιλέας που 

τους υποδέχεται φροντίζει για την ασφάλεια, την τροφή και τη διαμονή τους και τους 

επιτρέπει να συμμετέχουν σε τοπικές γιορτές και τελετουργίες και δεν φεύγουν πίσω 

χωρίς τη συγκατάθεση του και τα δώρα του- τα οποία περιμένουν ανυπόμονα οι 

ηγεμόνες στη χώρα τους. Σε μια σχετική επιστολή Ασσύριου βασιλέα διαβάζουμε: 

                                                             
69Moran 1992:21 (η μτφρ. δική μου) 
70Liverani 2001: 73; Moran 1992: 30 
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«Γιατί οι αγγελιοφόροι πρέπει να περιμένουν ακόμα και να πεθάνουν πριν 

φύγουν; Αν ο βασιλέας έχει κάποιο κέρδος να τους κρατά, ας τους κρατά. Αλλιώς 

γιατί να πεθάνουν πριν φύγουν; Οι αγγελιαφόροι που εμπιστευόμαστε ο ένας στον 

άλλο, είναι απλά αγγελιαφόροι! Θα τους αφήσουν να ζήσουν ή θα πεθάνουν πριν 

φύγουν71;». 

Ενώ σε μια άλλη επιστολή γράφεται: 

«Αδερφέ μου, θα ήθελα να στείλω πίσω τους αγγελιοφόρους σου γρήγορα, 

αλλά όσο ο αδερφός μου κρατά τον αγγελιοφόρο μου, κρατώ [και εγώ] αυτούς τους 

άνδρες εδώ. Όσο γρήγορα αφήσει τους δικούς μου να φύγουν και να παρουσιάσουν 

την αναφορά τους σε εμένα, θα αφήσω τον Mane να φύγει και θα στείλω τον Keliya 

πίσω στον αδερφό μου όπως πριν72». 

Σε μια αναφορά από τη Κύπρο, εξάλλου, όπου ο ηγεμόνας της απολογείται 

στον φαραώ, γιατί κράτησε τον αγγελιαφόρο του για τρία χρόνια, αφού στο νησί 

έπεσε πανούκλα73 από την οποία μάλιστα έχασε μία από τις νεαρές συζύγους του. Στο 

πλαίσιο επομένως, της αμοιβαιότητας, όπως την περιγράφει ο Liverani, οι 

αγγελιοφόροι γίνονταν και μέσα πίεσης και μπορούσαν να παραμείνουν σε ξένο 

βασίλειο έως το τέλος της ζωής του- ορισμένοι ίσως και ως πολιτικοί πρόσφυγες. 

Ανάλογες ήταν και οι περιπτώσεις ανταλλαγής καλλιτεχνών και θεραπευτών, που 

διέμεναν μακριά από τις πατρίδες τους ενδεχομένως για πάντα. 

 

2.6 Συνθήκες- Τερματισμός των συνθηκών 

 

Τις πτυχές διπλωματικών και διεθνών σχέσεων τις γνωρίζουμε μέσα από 

αρχαίες, συνήθως εγχάρακτες σε πήλινες πινακίδες γραπτές συνθήκες74. Οι συνθήκες 

υπάρχουν σε αρκετά αντίτυπα για όλους τους μετέχοντες και από τους Αιγύπτιους 

μεταγράφονταν στους τοίχους ιερών ή διοικητικών κτιρίων δημοσιοποιώντας, έτσι 

και προπαγανδιστικά το περιεχόμενό τους. 

Στο αρχείο της Χαττούσας υπάρχουν συνθήκες των Χετταίων, που είναι όμως 

χωρίς σφραγίδα, οπότε μάλλον πρόκειται για αντίγραφα πρωτότυπων που βρίσκονταν 

στα χέρια βασιλέων και ανώτερων αξιωματούχων ή και μέσα στους ναούς μπροστά 

από τα αγάλματα των θεοτήτων τους. Μια πηγή λέει χαρακτηριστικά: 

                                                             
71Moran 1992: 16 (η μτφρ. δική μου) 
72Moran 1992: 29 (η μτφρ. δική μου) 
73EA 35: 26; Mantzourani κ.ά. 2019: 106 
74Με εξαίρεση μια συνθήκη υποταγής που έχει χαραχτεί σε χάλκινη πινακίδα: αυτή μεταξύ του 

Τουδχαλίγια Δ’ και του ανιψιού του Κουρούντα (Kurunta), βασιλέα της Tarhuntassa, μιας πόλης στην 

επικράτεια των Χετταίων.  
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«Αυτό το έγγραφο έχει εφτά αντίγραφα και είναι σφραγισμένο με τη σφραγίδα 

της θεάς του ήλιου Αρίννα και τη σφραγίδα του θεού της καταιγίδας των Χετταίων. Η 

μία πινακίδα έχει τοποθετηθεί παρουσία της θεάς του Ήλιου Αρίννα, μια πινακίδα 

παρουσία του Θεού της καταιγίδας των Χετταίων, μια πινακίδα παρουσία του 

Λελβανί (Lelwani), μια πινακίδα παρουσία του Χεμπάτ (Hebat) των Kizzuwatna, μια 

πινακίδα παρουσία του θεού της Καταιγίδας και της Αστραπής και μια πινακίδα 

παρουσία του Ζιθαρίγια (Zithariya). Και ο Κουρούντα, ο βασιλιάς της Γης των 

Tarhuntassa, έχει μια πινακίδα στην κατοικία του75». 

Οι ηγεμόνες, αλλά και οι πόλεις υπέγραφαν μεταξύ τους συνθήκες, για 

παράδειγμα το Κάρκεμις με την Ουγκαρίτ, που ήταν υποτελής των Χετταίων με 

σημαντικές εμπορικές σχέσεις. Ο Α.Altman αναφέρει ότι οι συνθήκες της Αρχαίας 

Βαβυλωνιακής περιόδου (19ος-16οςαι. π.Χ.) αποτελούσαν πινακίδες με όρκους 

μάλλον συμφιλίωσης (tuppiniš ilim στα βαβυλωνιακά76)στους οποίους μάρτυρες ήταν 

οι θεοί. 

Οι συνθήκες μεταξύ Χετταίων και Αιγυπτίων εγγράφονται στο σχήμα της 

αμοιβαιότητας του Liverani, αφού συνάπτονται από δύο πολύ ισχυρές ηγεμονίες που 

οφείλουν να αναγνωρίσουν η μία την άλλη ώστε να υπάρχει ισορροπία στις σχέσεις 

τους. Στα κείμενα τους περιλαμβάνονται: 1) ένα προοίμιο, 2) μια προαιρετική 

παράγραφος με την ιστορία των σχέσεων των δύο πολιτισμών που υπογραμμίζει την 

«αδελφότητα» (brotherhood) και την ειρήνη που τις χαρακτήριζε πάντα, 3) τα 

συμφωνηθέντα, 4) ένας κατάλογος με τις θεότητες μάρτυρες των δύο πλευρών, 5) 

ευχές για να παραμείνει η συνθήκη επιτυχής και κατάρες για την περίπτωση 

παραβίασης της. 

Ο Altman παρουσιάζει και μια άλλη πιο συγκεκριμένη δομή ειδικά για τις 

συνθήκες υποταγής που συναντάται στις ενεπίγραφες πινακίδες και περιλαμβάνει: 1) 

μια εισαγωγή όπου διαφαίνεται κυρίαρχος εκείνος που ορίζει τη συμφωνία, 2) έναν 

πρόλογο με το ιστορικό και νομικό υπόβαθρο που οδήγησε στη συνθήκη, 3) το 

συμφωνητικό μέρος, 4) μια ρήτρα ως υπενθύμιση ότι υπάρχουν αντίγραφα που τα 

έχουν όλοι, και άρα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν ήταν γνώστης της 

συνθήκης, 5) κατάλογο με τους εμπλεκόμενους θεούς και 6) ευλογίες και κατάρες 

σχετικές με την έκβαση της συνθήκης77. 

                                                             
75Altman 2009: 156-157 (η μτφρ. δική μου) 
76Altman 2009: 157 
77Altman 2009: 178-179 
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Μια συνθήκη σπάει και επέρχεται η ρήξη μεταξύ των συνθηκολογούντων όταν: 

1) παραβιάζεται η συμφωνία από τη μια εκ των δύο πλευρών, 2) πεθαίνει ένα μέλος 

της συμφωνίας και 3) κάποιο από τα δύο μέρη χάνει την εξουσία του, οπότε δεν 

μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. 

Ο πρώτος λόγος είναι συνήθως σε προλόγους συνθηκών, όπως σε αυτόν εκείνης 

που συντάσσει ο Σουνασσούρα (Sunassura), βασιλέας των Kizzuwatna (στη 

μετέπειτα Κιλικία) και σύμμαχος των Χετταίων: 

«Οι Χουρήτες (=Μιτάννι) παραβίασαν τους όρκους…οι Χουρήτες αμάρτησαν 

ενώπιον της γης των Χετταίων, αλλά ενώπιον της γης του Kizzuwatna αμάρτησαν 

ακόμη περισσότερο… Τώρα οι Χετταίοι και οι Kizzuwatna είναι ελεύθεροι από τους 

όρκους τους (στους Μιτάννι)78». 

Αν ένα μέλος της συμφωνίας πεθάνει, τότε ο κληρονόμος του οφείλει να 

αναλάβει τις υποχρεώσεις των προσυμφωνηθέντων, και η μη τήρησή τους μπορεί να 

γίνει αφορμή για ρήξη. Ενώ στην τρίτη περίπτωση, της απώλειας της εξουσίας, τότε η 

συνθήκη μπορεί να θεωρηθεί λήξασα. 

Στο έπος του Τουκούλτι-Νινούρτα (Tukulti-Ninurta), βασιλέα της Ασσυρίας 

(1243- 1207 π.Χ.) πληροφορούμαστε ότι ο Βαβυλώνιος ηγεμόνας οργάνωσε μια 

επιδρομή εναντίον της Ασσυρίας, πράξη που παραβίαζε τη συνθήκη που είχαν 

υπογράψει αυτοί οι δύο βασιλείς. Για αντίποινα, οι Ασσύριοι έπιασαν αιχμαλώτους 

Βαβυλώνιους εμπόρους, τους οποίους κατηγόρησαν για κατασκοπεία, παρόλο που  

έφεραν μαζί τους διαπιστευτήρια που τους επέτρεπαν να ταξιδεύουν και στις δύο 

χώρες, αλλά τους απελευθέρωσαν, στη συνέχεια, όπως επέβαλαν οι διεθνείς 

πρακτικές. 

Επίσης, στην εποχή του Αντάντ-Νιράρι Α’ (Adad-Nirari I) (1305-1274 π.Χ.) 

μια συμφωνία σχετική με την παραβίαση συνθήκης από τους Μιτάννι αναφέρει: 

«Όταν ο Shattuara, ο βασιλέας των Μιτάννι, έγινε εχθρικός απέναντί  μου, και 

διέπραξε εχθρότητες, με εντολή του θεού μου Assur, κυρίου και συμμάχου μου, και 

με την εντολή των μεγάλων θεών που αποφασίζουν υπέρ μου, τον αντιμετώπισα και 

τον έφερα στην πόλη μου Assur. Τον ανάγκασα να πάρει έναν όρκο και τότε του 

επέτρεψα να επιστρέψει στη γη του. Κάθε χρόνο, για όσο έζησε, δεχόμουν συχνά τον 

φόρο τιμής του στην πόλη μου Assur79». 

Ο ίδιος βασιλέας αντιμετώπισε μια επανάσταση από μια μικρή φυλή της 

περιοχής του που προσπάθησε να συνάψει συμμαχία με τους Χετταίους. Αυτοί 

                                                             
78HTP 1996: 41 
79Altman 2009: 142 (η μτφρ. δική μου) 
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δέχτηκαν μεν τις δωροδοκίες, αλλά δεν συνέδραμαν στον αγώνα της και όταν 

ηττήθηκε από τον Ασσύριο βασιλέα,ο ίδιος γράφει για τον ηγεμόνα της και αντίπαλό 

του: 

«Όσον αφορά εκείνον, έβγαλα από την πόλη Ιρίντου (Irridu) τη σύζυγό του, 

τους γιους του, τις κόρες του και τους ανθρώπους του. Δεμένους τους έφερα μαζί με 

τα αγαθά τους στην πόλη μου, Assur. Κατέκτησα, έκαψα και κατέστρεψα την πόλη 

Ιρίντου και τις πόλεις μέσα στην περιοχή της πόλης Ιρίντου και έσπειρα αλμυρά φυτά 

σε εκείνους80». 

Τόσο από το έπος του Τουκούλτι-Νινούρτα Α’, όσο και από το έργο Τα 

κατορθώματα του Σουππιλουλιούμα (1370-1342), προκύπτει πόσο σκληρή ήταν η 

νομοθεσία για όσους επαναστατούσαν εναντίον του βασιλέα. Πιο αδίστακτοι και 

εκδικητικοί παρουσιάζονται οι Χετταίοι- η πρακτική του Μυρσιλή Β’ (1321-1295 

π.Χ.) ήταν να καίει ολοσχερώς τις πόλεις και να αιχμαλωτίζει τον πληθυσμό που δεν 

κατάφερε να διαφύγει. 

 

2.7 Ρητορική της πολεμικής ισχύος και τελετουργικές πρακτικές πριν από τον πόλεμο 

 

Όταν ένα κράτος απειλείται κάνει άμεσα έκκληση για βοήθεια σε έναν μεγάλο 

βασιλέα, που είναι πιο δυνατός οικονομικά και στρατιωτικά. Οι αιτούντες 

παρουσιάζουν πάντα τους εαυτούς τους μόνους και περικυκλωμένους από εχθρούς. 

Έτσι, όταν οι βασιλείς της Συροπαλαιστίνης ζητούν βοήθεια από τον φαραώ 

απαριθμούν τα ονόματα όλων των εχθρών και των συμμάχων τους: 

«Ο Ζιμρίντα (Zimrida) της Σιδώνος, ο Αζίρου (Aziru) ο προδότης του βασιλέα 

και οι άνδρες από το Άρβαντ (Arwad) έχουν ορκιστεί, έχουν ανανεώσει τους όρκους 

τους και έχουν συγκεντρώσει τα πλοία τους και τα άρματά τους και τους στρατιώτες 

τους για να κατακτήσουν την Τύρο (Tyre), τη δούλη του βασιλέα. Ας γνωρίζει ο 

άρχοντάς μου ότι τριάντα πόλεις έχουν ξεκινήσει εχθροπραξίες εναντίον μου και 

είμαι μόνος81». 

Όπως έχουμε προαναφέρει, ο βασιλέας (ειδικά ο Αιγύπτιος) όφειλε να επιβάλει 

την τάξη και τη δικαιοσύνη, ενώ οι εχθροί πάντα παρουσιάζονται ως ξένοι 

βαρβαρικοί λαοί, με παράξενες γλώσσες, που δεν ανήκουν στη σφαίρα του 

                                                             
80Altman 2009: 143 (η μτφρ. δική μου); Η φράση «έσπειρα αλμυρά φυτά» χρησιμοποιείται συχνά από 

τους Ασσυρίους και υποδηλώνει μάλλον μεταφορικά την παντελή καταστροφή των σπαρτών. Εξαιτίας 

του ιδιαίτερου κλίματος, καμία περιοχή της Μεσοποταμίας δεν ήταν δυνατό να επιβιώσει δίχως νερό 

και σοδειές. 
81Liverani 2001:80 (η μτφρ. δική μου) 
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πολιτισμού και διάγουν τη ζωή τους χωρίς κανόνες. Κατά την ΥΕΧ ο ηγεμόνας 

περιγράφεται και απεικονίζεται συχνά πάνω στο άρμα του, ως τείχος82 που πρόκειται 

να προστατέψει τον λαό του. 

Ειδικά στη ρητορική της Αιγύπτου-στην εσωτερική, όσο και στην εξωτερική 

της πολιτική -ο φαραώ παρουσιάζεται πάντα ως εκείνος που μπορεί να κατατροπώσει 

τον εχθρό ακόμη και μόνος του, με ένα χτύπημα. Αυτό αναπαράγεται ευρέως την 

εποχή του Ραμσή Γ’, όταν την Αίγυπτο απειλούν οι Λαοί της Θάλασσας και οι 

λιβυκές φυλές83 και την εποχή του Ραμσή Β’ όταν αντιμετώπισε τους Χετταίους στην 

μάχη του Καντές (Qadesh) τον 13οαι.π.Χ. Κατά τον Liverani, «όλα τονίζουν πώς η 

ποιοτική ανωτερότητα του Φαραώ ήταν ικανή να ξεπεράσει την ποσοτική 

ανωτερότητα του δειλού, προδότη και γενικώς κατώτερου εχθρού84». Ο κομπασμός 

του Ραμσή μετά τη μάχη του Καντές ενόχλησε τόσο τον Χατουσίλη, ώστε ο ίδιος 

αναρωτιέται αν ο Φαραώ πολέμησε εντέλει κανένα. Ο χεττιτικός στρατός που 

συμμετείχε θα πρέπει να ήταν πολύ μεγάλος, αφού πάρα πολλές συνθήκες αναφέρουν 

την απαίτηση των Χετταίων να επελαύνουν μαζί με όλους τούς συμμάχους τους85. Ο 

Ραμσής έπρεπε,όμως, να παρουσιάζεται πάντα ως ο νικητής κάθε πολεμικής 

σύρραξης, ακόμη και εάν ο στρατός του είχε μεγάλες απώλειες. 

Αναφορικά με τις τελετουργικές πρακτικές πριν από τον πόλεμο, οι Αιγύπτιοι 

συνήθιζαν να φτιάχνουν πήλινα ομοιώματα των εχθρών τους, να γράφουν πάνω τους 

κατάρες και μετά να τα σπάνε (Εικ. 5), μια συμβολική πρακτική που προέρχεται από 

την πίστη στη μαγεία και τις κατάρες. Οι Χετταίοι έφτιαχναν εξάλλου, μακέτες με 

αναπαραστάσεις των πολεμικών πεδίων πάνω στις οποίες δοκίμαζαν τις εκάστοτε 

στρατηγικές τους, καθώς και εικονικές αναπαραστάσεις νικηφόρων εκστρατειών. 

Όπως διαβάζουμε: 

«Χωρίζουν τους νέους άνδρες στα δύο  και τους δίνουν τα ονόματα: το ένα 

μισό το ονομάζουν οι άνδρες των Χετταίων και το άλλο μισό το αποκαλούν οι άνδρες 

των Masha [ενός υπόδουλου λαού στη δυτική χεττιτική επικράτεια]. Οι άνδρες των 

Χετταίων έχουν χάλκινα όπλα και οι άνδρες των Masha έχουν όπλα από καλάμι. 

Πολεμούν μεταξύ τους και οι άνδρες των Χετταίων νικούν86». 

Και ακόμη: 

                                                             
82Liverani 2001: 84 
83Liverani 2001: 82 
84Liverani 2001:81 (η μτφρ. δική μου) 
85The Kadesh Inscriptions of Ramesses II (Oxford 1960: 8) 
86Liverani 2001:86 (η μτφρ. δική μου) 
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«Φτιάξαμε δύο ειδώλια (figurines), ένα από κέδρο και ένα από πηλό. Στο ένα 

από κέδρο βάλαμε το όνομα του εχθρού του Μεγαλειότατου και στο άλλο από πηλό 

βάλαμε το όνομα του Hishmi- Sharruma87». 

Οι ίδιοι φαντάζονταν και περιέγραφαν τους εχθρούς ως γυναίκες που αξίζουν 

την υποτίμηση τους. Όλες αυτές οι πρακτικές γίνονταν για να αναπτερώσουν το 

ηθικό των στρατιωτών και να τους κάνουν να ριχτούν στη μάχη με περισσότερο 

θάρρος, γιατί ο εχθρός ήταν κατώτερος και ήταν εκείνος που είχε διαπράξει την 

αδικία. 

Οι Χετταίοι χρησιμοποιούσαν τις λέξεις nakru (εχθρός) και salmu (σύμμαχος). 

Εχθροί τους ήταν οι Αιγύπτιοι, οι Χουρίτες (Μιτάννι) και οι Βαβυλώνιοι και 

σύμμαχοί τους όσοι υπάγονταν στην κυριαρχία τους και κατέβαλαν εισφορές 

(tribute). Εχθρούς τους θεωρούσαν και τους συμμάχους των εχθρών τους. Στις 

προσλήψεις τους, όλοι ήταν εχθροί μέχρι να γίνουν σύμμαχοί τους μέσα από μια 

επίσημη συνθήκη που επισφραγιζόταν με όρκο στους θεούς88. 

 

 
Εικ. 5: Τελετουργικό ειδώλιο με γραπτές κατάρες κατά του εχθρού πριν 

τη μάχη http://cojs.org/egyptian_curse_figurine-_c-1800_bce/ 

 

2.8 Αλλάζοντας σύμμαχο: η περίπτωση των Αμοριτών 

 

Η μάχη για τη γη των Αμοριτών (Εικ. 6) είναι μια από τις πιο γνωστές διενέξεις 

μεταξύ Αιγυπτίων και Χετταίων- περιελάμβανε και τη Βύβλο στον Λίβανο. Από τη 

βασιλεία του Άμπντι-Ασίρτα (Abdi-Ashirta) (2000 π.Χ. περ.), οι Αμορίτες ήταν 

                                                             
87Liverani 2001: 86 (η μτφρ. δική μου) 
88Liverani 2001: 123 

http://cojs.org/egyptian_curse_figurine-_c-1800_bce/
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παραδοσιακοί σύμμαχοι των Αιγυπτίων. Τον 14ο αιώνα, όμως, ο βασιλέας τους 

Αζίρου συνδέθηκε με τον Σουππιλουλιούμα Α’ και συμμάχησε με τους Χετταίους. 

Επί της βασιλείας του Ραμσή Β’, οι Αμορίτες πήραν το μέρος των Αιγυπτίων, 

γεγονός που εξόργισε τους συμμάχους τους και δικαιολόγησε την πολεμική τους 

σύγκρουση. Στη σχετική πηγή αναφέρεται: 

«[…] οι Αμορίτες έσφαλαν. Είπαν: “Με τη θέληση μας γίναμε υπηρέτες; Αλλά 

τώρα δεν είμαστε πια υπηρέτες!”, και στράφηκαν στον βασιλέα της Αιγύπτου. Έτσι ο 

θεός του Ήλιου μου, ο Μουβατάλι, και ο βασιλιάς της Αιγύπτου πολέμησαν ο ένας με 

τον άλλο για τους Αμορίτες. Ο Μουβατάλι κέρδισε και υπέταξε με τα όπλα τη γη των 

Αμοριτών89.» 

 

 
Εικ.6: Χάρτης με παραδοσιακούς συμμάχους στην Εγγύς Ανατολή 

https://www.wikiwand.com/en/Amurru_kingdom 

 

2.9 Συνθήκες Αιγυπτίων, Χετταίων, Ασσυρίων και Μιτάννι 

 

Τον 13οαι. π.Χ. ο Ραμσής Β’ και ο Χατουσίλι Γ’ (1275-1260 π.Χ.) συνέταξαν 

μια συνθήκη για την οριοθέτηση των συνόρων των χωρών τους- πρόκειται για ένα 

συμβιβασμό των δύο βασιλείων. Η ρητορική του Ραμσή, για την εσωτερική 

προπαγάνδα, συγκεντρώνεται στη φράση «[ο Φαραώ] τοποθετεί το σύνορο του όσο 

                                                             
89Liverani 2001: 50; HDT, 99-100 (η μτφρ. δική μου) 

https://www.wikiwand.com/en/Amurru_kingdom
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μακριά επιθυμεί, σε οποιαδήποτε γη». Από τη μεριά τους οι Χετταίοι λένε «Ο 

μεγάλος πρίγκιπας των Χετταίων δεν θα εκστρατεύσει ενάντια στη γη της Αιγύπτου 

για να πάρει ό,τι επιθυμεί. Και ο Ραμσής, ο μεγάλος βασιλέας της Αιγύπτου, δεν θα 

εκστρατεύσει ενάντια στη γη των Χετταίων για να πάρει κάτι από αυτή για πάντα90».  

Το συμβολικό επίπεδο ήταν σημαντικό για τα κράτη, ιδιαίτερα σε ό,τι 

αφορούσε τα σύνορά τους. Ο Σουππιλουλιούμα Α’ των Χετταίων (1344-1322 π.Χ.) 

έστησε στήλη στο όρος Λίβανος στα σύνορά του. Όταν όμως ο Ασσύριος Ανταντ-

Νιράρι Α’ (Adad-Nirari I) (1307-1275 π.Χ.) ζήτησε αργότερα από τον Χατουσίλι Γ’ 

(1267-1237 π. Χ.) να κάνει και αυτός το ίδιο στη γη των Χετταίων, εκείνος 

αρνήθηκε91- προφανώς επειδή τον θεωρούσε υποδεέστερό του. Υπάρχουν συμφωνίες 

διαδοχής, όπου οι σύμμαχοι εγγυούνται ότι, αν πέθαινε ο μεγάλος βασιλέας, θα 

διασφάλιζαν την ηγεσία του απογόνου του- εκείνου που είχε ορίσει ως διάδοχό του- 

και ορκίζονταν ότι θα προστάτευαν τα δικαιώματα των ηγεμόνων της χώρας τους.  

Στήλες στήνονταν κατά κανόνα σε ακατοίκητες και δυσπρόσιτες περιοχές, που 

δεν αποτελούσαν αντικείμενο ουσιαστικής διεκδίκησης. Η στήλη δείχνει ότι ένας 

βασιλέας έφτασε έως εκεί, παραπέμποντας, επίσης, στη διάκριση του κοσμικού και 

του οργανωμένου κόσμου του από το χάος, το άγνωστο, το επικίνδυνο. Δείχνει, 

επίσης, στον πληθυσμό της εκάστοτε χώρας ότι σε περίπτωση κατάκτησης της, ο 

ηγεμόνας αυτός θα δημιουργούσε δρόμους επικοινωνίας, θα άνοιγε πηγάδια για νερό 

και γενικώς θα την εκπολίτιζε.  

Σημαντικό στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής της εποχής είναι ότι σε μια 

διένεξη μεταξύ δύο ισχυρών πολιτισμών έρχεται ένας κοινά αποδεκτός μεγάλος 

βασιλέας να επιλύσει τη διαφορά. Για παράδειγμα, ο Σουππιλουλιούμα διευθέτησε τα 

σύνορά του στο Κάρκεμις (Karkemish) με τους Μιτάννι παρουσιάζοντας αναλυτικά 

ποιοι οικισμοί και περιοχές ανήκαν σε ποιον, με φυσικό σύνορο τον Ευφράτη. Στην 

πραγματικότητα όμως, ήταν ένα μοίρασμα της Μεσοποταμίας στον φυσικό του γιο 

και στον γαμπρό του92, τον Σατιβάζα (Shattiwaza) που είχε παντρευτεί την κόρη του 

Χετταίου βασιλιά και διοικούσε τους Μιτάννι με χεττιτικό στρατό. 

 

 

  

                                                             
90Liverani 2001:51 (η μτφρ. δική μου) 
91Liverani 2001: 36 
92Liverani 2001:48 
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2.10 Πόλεμος και ιδεολογία κατά την ΥΕΧ 

 

Αν οι διαπραγματεύσεις των ηγεμόνων αποτύχουν, τότε η απόφαση για το ποιός 

έχει δίκιο κρίνεται με πόλεμο. Στις γραπτές πηγές της ΥΕΧ οι πολεμικές πληροφορίες 

δεν είναι πάντα αντικειμενικές. Συχνά ο νικητής μιας μάχης, που είναι φυσικά και ο 

συγγραφέας της πηγής, έχει αυτοπροσδιοριστεί ήδη έτσι πριν πολεμήσει. Ενώ ο 

στρατός του αντιπάλου παρουσιάζεται πάντα κατώτερος ποιοτικά, σε αντίθεση με τον 

μέλλοντα νικητή που διακρίνεται για την ηθική του ανωτερότητα. Αυτός που 

ξεκινούσε τον πόλεμο υποστήριζε ότι βρισκόταν σε άμυνα είτε γιατί ο ίδιος είχε 

αδικηθεί είτε γιατί ο αντίπαλος είχε επιτεθεί σε κάποιον από τους συμμάχους του. 

Διαχρονικά ο πόλεμος έχει κανόνες. Ξεκινά όταν κάποιος δεν συμμετέχει ή και 

αντιτίθεται στην υπάρχουσα ισορροπία δυνάμεων των μεγάλων ηγεμόνων και αυτό 

χαρακτηρίζει τους εχθρούς βάρβαρους. Οι Χετταίοι έδιναν ιδιαίτερη σημασία στους 

κανόνες του πολέμου,και όσοι δεν τους ακολουθούσαν ήταν αμαρτωλοί για αυτούς 

απέναντι στους θεούς και έπρεπε να τιμωρηθούν. Για να κηρυχθεί ένας πόλεμος, ο 

αγγελιαφόρος πήγαινε με δύο πινακίδες, μια υπέρ και μια κατά της σύρραξης, και 

έκρινε ανάλογα με τη συμπεριφορά του άλλου βασιλέα ποιά θα παρουσίαζε. Στις 

πηγές διαβάζουμε, για παράδειγμα: 

[Γράφει ο Ασσύριος ηγεμόνας στον Τουδχαλίγια Δ’ (1237-1209 π.Χ.)]: […] 

ένας δεύτερος αγγελιαφόρος του βασιλέα έρχεται σε εμένα κρατώντας δύο πινακίδες 

πολέμου και μία ειρήνης. Μου παρουσιάζει πρώτα τις δύο πινακίδες πολέμου. Όταν 

οι στρατιώτες μου άκουσαν τις εχθρικές λέξεις, θέλησαν να εκστρατεύσουν και ο 

αγγελιοφόρος των Χετταίων το είδε αυτό. Τρεις μέρες πέρασαν και ο αγγελιοφόρος 

του βασιλέα των Χετταίων μου παρουσίασε την πινακίδα της ειρήνης. Και στην 

πινακίδα έγραφε: “Ορκίζομαι στον θεό της Καταιγίδας και στον θεό του Ήλιου, οι 

οποίοι γνωρίζουν εάν είμαι εχθρικός απέναντι στον βασιλέα της Ασσυρίας, τον 

αδερφό μου, και αν δεν έχω ειρήνη μαζί του. Δεν θα του επιστρέψω τους φυγάδες 

[…] ούτε τους στρατιώτες που έφυγαν από τον βασιλέα της Ασσυρίας και μπήκαν 

στη γη των Χετταίων [...] Γιατί αδέρφια σαν εμάς να βρίσκονται σε πόλεμο;93”». 

Διακρίνουμε τη διπλωματική πίεση από τη μία μέσω των απειλών και από την 

άλλη μέσω της συνθήκης ειρήνης που δείχνει την αυτοπεποίθηση και τη δύναμη των 

Χετταίων. Αυτοί απαιτούσαν την υπακοή του ελάσσονος ηγεμόνα, στη συγκεκριμένη 

                                                             
93Altman 2009: 132 (η μτφρ. δική μου) 
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περίπτωση της Ugarit, δεν επιθυμούσαν όμως πιθανώς να αποδυναμώσουν τον 

σύμμαχό τους με ένα πόλεμο. 

Πριν από την έναρξη μιας σύρραξης, η αντίπαλη πλευρά πρέπει να ειδοποιηθεί 

για τον επικείμενο πόλεμο. Έτσι, σε μια άλλη περίπτωση, οι Χετταίοι 

προειδοποίησαν για μια επικείμενη επίθεση τους στο Αλέππο, το σημερινό Χαλέπι 

της Συρίας: 

«Έρχομαι εναντίον σου. Έλα! Αν δεν έρθεις, θα σου επιτεθώ ως επιτιθέμενη 

αρκούδα και θα πεθάνεις από στραγγαλισμό94», κατά τη χαρακτηριστική ρητορική 

της εποχής- ο επιτιθέμενος βασιλέας διατάζει τον αμυνόμενο αντίπαλο να βγει έξω να 

πολεμήσουν και να μην κρυφτεί πίσω από τα τείχη της πόλης του. Σε μια ανάλογη 

περίπτωση, ο Μυρσιλής προειδοποιεί τον Ανίγια (Anniya) της Azzi-Hayasa, ενός 

μικρού βασιλείου νότια της σημερινής Τραπεζούντας: 

«Ήρθα και στρατοπέδευσα στα σύνορα της γης σου. Δεν επιτέθηκα στη γη σου 

και δεν τη λεηλάτησα για να πάρω αιχμαλώτους, κοπάδια και πρόβατα. Αλλά 

ξεκίνησες εχθροπραξίες και επιτέθηκες στη Dankuwa, την οποία ερήμωσες. Ας 

πάρουν οι θεοί το μέρος μου κι ας κρίνουν το δίκιο σε εμένα95». 

Για τους Χετταίους, όπως παρατηρεί ο Altman, η παράλειψη προειδοποίησης 

του εχθρού για την κήρυξη πολέμου αποτελεί «βεβήλωση», μια προσβολή στις 

νόρμες του κόσμου όπως τον δημιούργησαν οι θεοί-και, επομένως, μπορεί 

προκαλέσει την οργή τους96. Δεν ενημέρωναν μόνο όταν ήταν σε άμυνα ή έκαναν 

επιθέσεις σε νομαδικές φυλές, τις οποίες θεωρούσαν μικρής επικινδυνότητας και όχι 

φορείς πολιτισμού. 

Κανονιστική ισχύ ως προς το χώρο διεξαγωγής του πολέμου είχαν τα 

παρακάτω. Η μάχη έπρεπε να γίνεται σε τόπο γνωστό και στους δύο αντιπάλους, 

συνήθως σε ανοιχτή περιοχή, και όχι απαραίτητα σε ουδέτερο έδαφος- και με το φως 

της ημέρας97 για να μπορούν οι βασιλείς να παρακολουθούν καλύτερα τα δρώμενα. 

Αυτό δηλώνουν, για παράδειγμα, φράσεις όπως «μην κινηθείς, έρχομαι» και «θα 

έρθω εναντίον σου στη δική σου περιοχή και θα πολεμήσω εναντίον σου στη δική 

σου περιοχή98». Επίσης, το ακόλουθο: 

                                                             
94Altman 2009: 130; Liverani 2001: 110 (η μτφρ. δική μου) 
95Altman 2009: 131 (η μτφρ. δική μου) 
96Altman 2009: 133 
97Οι φυλές των Κάσκα (Kashka) έκαναν ωστόσο εφόδους τη νύχτα, αλλά ενίοτε και μεγάλοι βασιλείς: 

οι Μιτάννι κατηγορούν τον Χετταίο βασιλέα Σαττουάρα (Shattuara) (13ος αι. π.Χ.) ότι έκανε επίθεση 

στους Ασσύριους όταν ήταν διψασμένοι και κουρασμένοι· ενώ και ο Μυρσιλής έκανε επιθέσεις και τη 

νύχτα∙  Liverani 2001: 109 
98Liverani 2001: 114 
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«Ο Hurba-Tilla βασιλέας του Ελάμ έγραψε στον Kurigalzu (περ. 1400 π.Χ.) : 

“Έλα εδώ! Έλα να γίνει η μάχη στο Dur-Shulgi”. Ο Kurigalzu το άκουσε και πήγε να 

κατακτήσει το Ελάμ. Ο Hurba-Tilla έδωσε πράγματι τη μάχη εναντίον του στο Dur-

Shulgi, αλλά υποχώρησε πριν από εκείνον, και o Kurigalzu προκάλεσε την ήττα 

του99». 

Ο αμυνόμενος ηγεμόνας μπορούσε να αρνηθεί να αντιμετωπίσει τον 

επιτιθέμενο σε ανοιχτό πεδίο, να αγνοήσει όποια προσταγή του, όπως «έλα εδώ να 

δώσουμε μάχη», και να οχυρωθεί πίσω από τα τείχη του: αυτό τον υποβίβαζε, όμως, 

από τη θέση του μεγάλου βασιλέα, αφού ο οχυρωμένος αμυνόμενος εμφανίζεται 

κατώτερος. Τέτοιες περιπτώσεις υπήρξαν αυτές του Χετταίου Ουρχί-Τεσάπ (Urhi-

Teshub) που δεν αντιμετώπισε τον Χετταίο Χατουσίλι, και του μονάρχη των Μιτάννι 

που απέφευγε την ανοιχτή μάχη με τον Χετταίο Σουππιλουλιούμα. Οι μάχες σε 

ανοιχτό πεδίο απαιτούσαν εξειδικευμένες γνώσεις στρατηγικής και καθορίζονταν από 

ποικίλους παράγοντες- π.χ. εάν ο εχθρός δεν ανήκε στους «πολιτισμένους», τότε η 

προστασία μέσα στα τείχη δεν κρινόταν ντροπιαστική. Έτσι, ο βασιλέας της Alashiya 

(Κύπρος) προέτρεπε εκείνον της Ugarit να φτιάξει οχυρώσεις για να αμυνθεί όταν 

ξεκίνησαν οι επιθέσεις από τους Λαούς της Θάλασσας: 

«Περικύκλωσε τις πόλεις σου με τείχη, άσε τα στρατεύματα και τα άρματα σου 

να μπουν, να είσαι σε εγρήγορση για την άφιξη των εχθρών και να είσαι πολύ 

σταθερός100!». 

Η πιο ουσιαστική αιτία για ένα πόλεμο είναι η απειλή των συνόρων του 

κράτους και ο κίνδυνος εχθροπραξιών. Για τον Αιγυπτιακό τρόπο σκέψης, για 

παράδειγμα, η κοσμική οργάνωση της χώρας δεν είναι δυνατόν να διαταραχθεί από 

το χάος που υπάρχει πέρα από την επικράτειά της. Ενώ για τους Χετταίους, η 

παραβίαση των όρκων μιας συνθήκης οδηγούν στον κλονισμό της εμπιστοσύνης και 

στη σύρραξη: 

«[…] έτσι ώστε αδερφός πρόδωσε αδερφό, φίλος πρόδωσε φίλο και όλοι 

αλληλοσκοτώθηκαν101». 

Ενδεικτική για τη μεγάλη σημασία που έδιναν οι Χετταίοι στην τήρηση των 

όρκων είναι η περίπτωση του ηγεμόνα Μυρσιλή που διάβαζε τις παλαιότερες γραπτές 

πηγές για να γνωρίζει τα εγκλήματα του παρελθόντος: 

                                                             
99Liverani 2001: 111 (η μτφρ. δική μου) 
100Liverani 2001: 112 (η μτφρ. δική μου); Ug. V:85-86 
101Liverani 2001: 92; AM 192-193 (η μτφρ. δική μου) 



 

43 

«O Αϊταγκάμα ήταν βασιλέας του Καντές (Qadesh) και ο Αρί-Τεσάμπ ήταν ο 

πιο μεγάλος του γιος. Καθώς έβλεπε ότι πολιορκούνταν και ξέμεναν από σιτηρά, ο 

Αρί-Τεσάμπ σκότωσε τον πατέρα του Αϊταγκάμα. Μετά από αυτό, ο Αρί-Τεσάμπ και 

η γη του Καντές στράφηκαν στο δικό μου μέρος και υποτάχθηκαν σε εμένα. Μα 

κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν δέχτηκα τον Αρί-Τεσάμπ ως υποτελή μου. Καθώς 

είχαν παραβιάσει τον όρκο, τους είπα: “Ας πραγματοποιήσουν οι θεοί του όρκου την 

κατάρα: ας σκοτώσει ο γιος τον πατέρα, ας σκοτώσει αδερφός τον αδερφό, ας 

εξαφανίσουν όλοι την ίδια τους τη σάρκα102!”». Πώς θα μπορούσαν να εμπιστευτούν 

κάποιον που σκότωσε τον ίδιο του τον πατέρα; Δεν ήταν φερέγγυος και άξιος 

συνεργασίας στο μέλλον. 

 

2.11 Οργάνωση των κατακτημένων περιοχών- Ειρήνη και εσωτερική προπαγάνδα 

 

Διαφορετικές ήταν οι πρακτικές ενσωμάτωσης των διαφορετικών νέων 

υποταγμένων περιοχών. Οι Αιγύπτιοι επέβαλαν στους Νουβίους μια πρακτική 

πλήρους προσάρτησης, υιοθέτησης των ηθών και των εθίμων τους- τον εξαιγυπτιασμό 

τους δηλαδή, προκειμένου να διατηρήσουν την εσωτερική ομοιογένεια της χώρας 

τους. Ενώ για τους υπόδουλους λαούς, εκτός των θεϊκών συνόρων της Αιγύπτου, 

διασφάλιζαν την πολιτισμική ομοιομορφία: άφηναν, για παράδειγμα, τις 

Χαναανιτικές δυναστείες να διοικούν υπό τον έλεγχο τοπικών όσο και 

περιφερόμενων διοικητών στις περιοχές και τα λιμάνια της Παλαιστίνης και της 

Νότιας Συρίας103. Δεν επιθυμούσαν, εξάλλου, να ζουν έξω από τη χώρα τους, στις 

κατακτημένες περιοχές, αλλά επέστρεφαν το συντομότερο δυνατό, επιθυμώντας να 

πεθάνουν και να θαφτούν στη χώρα τους104.  

Οι Ασσύριοι επέβαλαν στις κατακτημένες περιοχές το δικό τους νομικό 

σύστημα. Έλεγχαν, όμως, τις πηγές νερού, διοικούσαν τους ναούς των Μιτάννι και 

εφάρμοζαν ένα ιεραρχικό σύστημα διοίκησης. Αναφέρονταν σε περιφερειακά 

διοικητικά κέντρα (ανάκτορα105), το καθένα με οικονομική, νομική και στρατιωτική 

εξουσία, που επικοινωνούσαν με το κέντρο τους, την πρωτεύουσα Ασσούρ, μέσω 

ενός δικτύου αγγελιαφόρων. Δεν είναι ωστόσο λίγες οι περιπτώσεις παντελούς 

καταστροφής πόλεων και ανοικοδόμησής τους από τους ίδιους106. 

                                                             
102Liverani 2001: 92; AM 112-113 (η μτφρ. δική μου) 
103Altman 2009: 146; Liverani 2001: 95 
104Liverani 2001: 96 
105Altman 2009: 147 
106Liverani 2001: 95 
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Οι Χετταίοι κατακτούσαν και υπέτασσαν μια περιοχή προσαρτώντας την ως 

επαρχία του κράτους τους και συχνά αναφέρονται πυρπολήσεις, λεηλασίες, 

αιχμαλωσίες και μετακινήσεις πληθυσμών. Σε αντίθεση, όμως, με τους Ασσυρίους 

και τους Αιγυπτίους, εκείνοι δεν επέβαλαν τον δικό τους πολιτισμό, τις πολιτικές και 

το νομικό τους σύστημα στους κατακτημένους, αλλά σέβονταν τα τοπικά ήθη και 

έθιμα των περιοχών σε ζητήματα δικαίου107. Επεδίωκαν, μάλιστα, επιγαμίες 

στηριζόμενοι στο σύστημα της αμοιβαιότητας, μολονότι τοποθετούσαν ως διοικητή 

ένα Χετταίο αξιωματούχο ή και κάποιο μέλος της βασιλικής οικογένειας, όπως έκανε 

ο Σουππιλουλιούμα στο Χαλέπι και στο Κάρκεμις της Βαβυλωνίας: 

«Τότε όρισε τον γιο του Sharru-Kushuh και του έδωσε τη χώρα και την πόλη 

του Karkemish να τις διοικήσει και τον έκανε ανεξάρτητο βασιλέα108». 

Όταν η μητρόπολη όλων, η Χαττούσα, βρισκόταν σε ανάγκη ή σε πόλεμο, 

απαιτούσαν στρατιωτική ενίσχυση από τις επαρχίες τους και, όπως είδαμε ήδη, 

εκείνες προσέφεραν στρατιωτική βοήθεια και την υποταγή τους στο μεγάλο Χετταίο 

ηγεμόνα προκειμένου να έχουν τη δική του στρατιωτική προστασία αντίστοιχα. 

Όταν μια εκστρατεία έφτανε στο τέλος της, νικητές και ηττημένοι έπρεπε να 

παρουσιάσουν τα αποτελέσματά της στο λαό τους. Κάποτε οι δύο αντίπαλοι 

επέστρεφαν δίχως να έχουν συγκρουστεί και ούτε καν συναντηθεί: επομένως κανείς 

τους δεν νίκησε  ούτε ηττήθηκε, αλλά επήλθε ένας συμβιβασμός, για παράδειγμα ο 

ένας υποχώρησε στις απειλές του άλλου. Για την εσωτερική τους προπαγάνδα και οι 

δύο πλευρές, ωστόσο, ανακοίνωναν την υποτιθέμενη νίκη τους και αναπτέρωναν έτσι 

το φρόνημα του λαού τους. Μια «εικονική» μάχη ήταν εκείνη των Ασσυρίων και 

Βαβυλωνίων στο Suqaqu, και μια άλλη την οποία κέρδισαν και οι δύο αντίπαλοι ήταν 

η μάχη του Καντές μεταξύ Αιγυπτίων και Χετταίων. 

Ο Σουππιλουλιούμα Α’ (1344-1322 π.Χ.) κατάφερε αφενός, να απωθήσει τους 

Κάσκα, που είχαν λεηλατήσει τη Χαττούσα στο πρώτο μισό του 14ου αιώνα, και 

αφετέρου, εκμεταλλευόμενος τα εσωτερικά προβλήματα της Αιγύπτου με τις 

θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις του Ακενατών (περ. 1363-1334 π.Χ.) κατέκτησε τη 

Δαμασκό, την Ugarit, το Καντές και τη γη των Αμοριτών109.Οι εχθροπραξίες 

συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια από τους διαδόχους τους και κορυφώθηκαν με τη 

μάχη του Καντές του 1274 π.Χ.110. Εκεί συγκρούστηκαν, όπως προαναφέρθηκε, ο 

                                                             
107Altman 2009: 150 
108Liverani 2001: 95 (η μτφρ. δική μου) 
109Κοπανιάς 2018: 120 
110Cline 2014: 80; Κοπανιάς 2018: 122 
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Ραμσής Β’ με τον Μουβατάλλι Β’ (MuwatalliII), σε μια από τις μεγαλύτερες 

συγκρούσεις με άρματα της αρχαιότητας111, που έληξε με “ισοπαλία”. Οι δύο 

βασιλείς παρουσίασαν το αποτέλεσμα ως μια νίκη δική τους και του κράτους τους. 

Ειδικά ο Ραμσής σε μια ανάγλυφη στήλη παρουσιάζεται να πολεμά και να νικά 

σχεδόν μόνος τον εχθρό112. Η στήλη στήθηκε στο Abu Simbel (Εικ. 7) και έχει 

αναπαραχθεί, επίσης, στο Ραμέσσειο (Ramesseum), στους ναούς του Καρνάκ, του 

Λούξορ και της Αβύδου113. 

Ο Χατουσίλης Γ’ (περ. 1267-1237 π.Χ.), αδερφός του Μουβατάλλι Β’, σύναψε 

τελικά ειρήνη με τους Αιγυπτίους το 1259 π.Χ., 15 χρόνια μετά τη μάχη του Καντές. 

Πρόκειται για την «Αργυρή Συνθήκη» (Silver Treaty114), που του χρησίμευσε για την 

εσωτερική πολιτική του, αλλά και για να αποφύγει ένα επαπειλούμενο πραξικόπημα 

από τον ανιψιό του Ουρχί- Τεσάμπ (Urhi- Teshub), τον οποίο ο ίδιος είχε 

εκθρονίσει115, σε μια απόμερη περιοχή της Ανατολίας και κατόπιν ή στην Alashi(y)a 

ή στην Ahhiyawa116- από όπου δραπέτευσε και αναζήτησε καταφύγιο στην Αίγυπτο- 

που δεν τον επέστρεψε ποτέ στο θείο του. Ο ηγεμόνας αυτός αντιμετώπιζε πολλές 

δυσκολίες: τις διαφωνίες για τα σύνορά του με την Ασσυρία, την προσβολή του 

Αντάντ-Νιράρι που δεν τον συνεχάρη για την άνοδό του και τον θάνατο του 

συμμάχου του ηγεμόνα της Βαβυλώνας που κλόνισε τη συνθήκη του κατά της 

Αιγύπτου. Αυτά τον οδήγησαν σε συνθήκη ειρήνης με τους Αιγύπτιους και σε 

συμφωνίες με όσους περισσότερους αντιπάλους του μπορούσε προκειμένου να 

αναγνωριστεί ως νόμιμος βασιλέας των Χετταίων117. Αυτή είναι η πιο διάσημη 

συμφωνία ειρήνης της ΥΕΧ, που αντιγράφηκε σε πολλά αντίτυπα σε αρχεία και των 

δύο κρατών και ξεχώρισε για την ανάμνηση του δικαίου. 

                                                             
111Κοπανιάς 2018: 122 
112Liverani 2001: 102 
113Cline 2014: 80 
114Cline 2014: 82 
115Κοπανιάς 2018: 125 
116Όπ.π. 
117Brand 2007: 22 
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Εικ. 7: Ραμσής Β’ στη Μάχη του Καντές (Kadesh), Ναός Abu Simbel 

(Κοπανιάς 2018: εικ.: 4.37) 
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ΙΙΙ. Θαλάσσιες μεσογειακές επικράτειες 

 

3.1 Ο ρόλος της θάλασσας 

 

Η συγχρονική άνθιση μεγάλων μεσογειακών πολιτισμών της ΥΕΧ έχει ένα 

κρίσιμο παρονομαστή: τη θάλασσα. Σε μια εποχή που, και χάρη στην Ακκαδική 

γλώσσα που αποδίδεται στη σφηνοειδή γραφή, οι επικοινωνίες και οι ανταλλαγές 

εντατικοποιήθηκαν η Μεσόγειος άνοιξε τον κατεξοχήν δρόμο. Κατά τον Molloy, 

όταν «η κινητικότητα μπορεί να πραγματοποιείται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, η 

κλίμακά της δεν χρειάζεται να περιορίζεται τεχνολογικά, και τα κίνητρα και οι 

μηχανισμοί [της] υπόκεινται στις ιδιαιτερότητες των ιστορικών συγκυριών118». 

Μεγάλες δυνάμεις της εποχής, οι Αιγύπτιοι και οι Χετταίοι, αλλά και 

μικρότεροι, περιφερειακοί τους πολιτισμοί συμμετείχαν εν τέλει δυναμικά σε 

οικονομικές διαδικασίες που επέφεραν κοινωνικές και εν γένει πολιτισμικές μείξεις, 

αναλογίες και αλλαγές. Ο σκηνικός χώρος τους, η λεκάνη της Μεσογείου 

χαρακτηρίζεται από έντονες αλληλεπιδράσεις, ανθρώπων και ιδεολογιών στο πλαίσιο 

μιας ιδιαίτερης εξωστρέφειας διαμέσου της θάλασσας119. Ο Broodbank έδωσε τον 

χαρακτηρισμό Mediterraneanism (Μεσογειανισμός) στο φαινόμενο της ύπαρξης 

πολλών κοινών συμβόλων, υλικών και άυλων στους πολιτισμούς εκείνης της 

περιόδου120, τους οποίους οι σημερινοί μελετητές προσεγγίζουν και προσπαθούν να 

κατανοήσουν μέσα από τη θεωρία των δικτύων (network theory)121. Παρά τις 

αδυναμίες της, π.χ. την ταύτιση ανθρώπων και αντικειμένων, η ερμηνευτική αυτή 

πρόταση έχει θετικά αρχαιολογικά αποτελέσματα. 

Άλλοι ερευνητές δίνουν έμφαση στις έννοιες του νησιωτισμού (insularity) και 

της θαλάσσιας συνδεσιμότητας (connectivity) αναδεικνύοντας τη σημασία των 

παραλίων και των νησιών της Μεσογείου. Έτσι, ο Molloy υπογραμμίζει τη 

χαρακτηριστική ικανότητα των κοινοτήτων του Αιγαίου να αποκτούν και να 

διατηρούν συνδέσεις με μακρινούς πολιτισμούς122. Σημαντικοί κόμβοι επαφής ήταν 

οι λιμενικές εγκαταστάσεις στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου, όπου 

συναντιόντουσαν ντόπιοι, ταξιδιώτες και ναυτικοί. 

                                                             
118Molloy 2016: 4 (η μτφρ. δική μου) 
119Broodbank 2013: 373 
120Broodbank 2013: 388 
121Μαγγίδης 2007; Cline 2014; Molloy 2016 
122 Molloy 2016: 2 
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3.2 Η σημασία των νησιών της Ανατολικής Μεσογείου 

 

Τα νησιά ως ξεχωριστοί γεωγραφικοί τόποι και η νησιωτικότητα, δηλαδή εν 

πολλοίς η ταυτότητα και τα ιδιαίτερα φυσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του 

νησιώτη σε σχέση με εκείνα κατοίκων της ηπειρωτικής στεριάς, αποτελούν 

αντικείμενο αρχαιολογικών ερευνών τις τελευταίες δεκαετίες. Ο F.Braudel έγραψε 

ότι τα μεγάλα νησιά της Μεσογείου αποτελούν μικρές ηπείρους δίνοντας τα 

παραδείγματα της Κρήτης και της Κύπρου123. 

Η Dawson αναφέρεται σε σημαντικά κριτήρια για την ανάπτυξη των νησιών, 

όπως είναι η θέση τους, οι διαθέσιμοι φυσικοί πόροι για τη διαβίωση των πληθυσμών 

τους, η επιλογή των δρόμων για την εύρεση αγαθών, η ανάπτυξη της ναυπηγικής 

τέχνης, αλλά και η ικανότητά τους να δημιουργούν τους δικούς τους πολιτισμικούς 

δεσμούς στη μεσογειακή κλίμακα επικοινωνίας και ανταλλαγής124. Η ίδια τονίζει και 

τη συμβολική διάσταση που έδιναν στα νησιά εξαιτίας της δυσκολίας της θαλάσσιας 

πρόσβασης τους125. 

Είναι, όμως, τα νησιά απομονωμένοι τόποι όπως τα παρουσιάζει συχνά η 

μυθολογία, με άγριους και αποξενωμένους κατοίκους; Ή κοσμοπολίτικα μέρη που 

συμμετέχουν ενεργά σε ευρύτερα δίκτυα; Την ΥΕΧ και τα δύο φαινόμενα ισχύουν 

στο Αιγαίο. Στις Κυκλάδες υπήρχε ήδη την ΠΕΧ έντονη κινητικότητα και, όπως 

σημειώνει ο Broodbank, η εγγύτητα των νησιών ευνοούσε το φαινόμενο της 

κυκλοφορίας μέσω νησιών -από νησί σε νησί (island-hopping)-, οπότε και τις εύκολες 

θαλάσσιες μετακινήσεις. Στο πρώτο μισό της 2ης χιλιετίας, πρωταγωνιστής είναι η 

ανακτορική Κρήτη, ενώ η Κύπρος είναι ίσως ηθελημένα ακόμη εσωστρεφής126, 

θυμίζοντας, κατά τους Κ.Κόπακα και G.Cadogan, την αναφορά του C.Levi-Strauss σε 

«θερμές» και «ψυχρές» κουλτούρες,με τις πρώτες να εμπλέκονται σε επαφές και να 

εξελίσσονται ταχύτατα και τις δεύτερες να επιμένουν κυκλικά στα ίδια127. 

Σημαντικό ρόλο, όμως, έπαιξε και το νησί της Αίγινας που σύμφωνα με τον 

J.M. Kelder, καθόρισε την επέκταση της δύναμης του Μυκηναϊκού πολιτισμού έξω 

από την Πελοπόννησο128. Η εγκατάσταση της Κολώνας στην Αίγινα ήταν τον 17ο και 

                                                             
123 Braudel 1972: 148-9 
124 Dawson 2016: 323 
125 Dawson 2016: 327 
126Kopaka-Cadogan 2012: 19 
127Kopaka-Cadogan 2012: 24  
128Kelder 2020: 39 
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τον 16οαι.π.Χ. το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στον Σαρωνικό κόλπο129. Ενώ τον 15ο 

και 14οαι.(ΥΕΧ ΙΙΒ) συμμετείχε στο εκμυκηναϊσμένο (‘mycenaeanized130’) δίκτυο, 

διευκολύνοντας την επέκτασή του στη νότια Αττική και, έτσι, την πρόσβαση στα 

μεταλλεία του Λαυρίου, για να αποκτήσουν τα μέλη του πλούτο και κύρος ισάξια 

αυτών της Αιγύπτου131. Συνέβαλε και στην άνθιση των διεθνών εμπορικών και 

διπλωματικών σχέσεων των Μυκηναίων με τρόπο ώστε γύρω στο 1400 π.Χ. η 

Millawanda (Μίλητος) να γίνει η βάση των μετεχόντων στην Ανατολία132, και αυτοί 

να αναφέρονται στις χεττιτικές πηγές. 

 

3.3 H Κρήτη στη Μεσόγειο 

 

Τα πρώτα κρητικά ανάκτορα κατασκευάστηκαν γύρω στο 1950-1900 π.Χ. και, 

έκτοτε, στο νησί αναπτύσσεται, όπως τονίζει ο Broodbank, ένας πολιτισμός με 

συνεχείς ζυμώσεις με τους άλλους εκείνους της Ανατολικής Μεσογείου133. Σε τάφους 

τιτλούχων της βασιλείας της Χατσεψούτ (1508-1458 π.Χ.), του Τούθμωση Γ’ (1479-

1425 π.Χ.) και του Αμενόφη Β’ (περ. 1479-1400 π.Χ.), όπως σε εκείνον του 

Useramun, βεζίρη του Τούθμωση Γ’, υπάρχουν τοιχογραφίες με πομπές ανδρών που 

ονομάζονται Keftiu και μεταφέρουν μινωικά πολυτελή τέχνεργα στους φαραώ134. 

Απευθείας ταξίδια από την Αίγυπτο στην Κρήτη και η επιστροφή δεν μπορούν να 

επιβεβαιωθούν, αφού οι γνώσεις μας για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και το 

επίπεδο της ναυτικής τεχνολογίας της εποχής δεν είναι επαρκείς. Αιγυπτιακά 

αντικείμενα που έχουν βρεθεί στην Κρήτη της 2ης χιλιετίας π.Χ. έχουν ανιχνευτεί και 

στη Συροπαλαιστίνη, από όπου ίσως έφταναν στο νησί μέσω του διαμετακομιστικού 

εμπορίου135. 

Η πιθανή ρότα του πλοίου που ναυάγησε στο τέλος του 14ου αι. π.Χ. στο 

Uluburun της Νοτιοανατολικής Τουρκίας δείχνει ότι, ακόμη και εάν το ταξίδι από την 

Κρήτη στην Αίγυπτο ήταν εφικτό (Εικ.8), στην επιστροφή θα προτιμούσαν τον 

παράπλου της Συροπαλαιστίνης και τα ασφαλή του αγκυροβόλια. Τα μικρά νησιά στα 

νότια της μεγαλονήσου και στο Δέλτα του Νείλου θα αποτελούσαν σταθμούς- αλλά 

και λημέρια πειρατών. Ως νησιώτες, οι Μινωίτες χρησιμοποίησαν εντατικά τη 

                                                             
129Kelder 2020: 40 
130Kelder 2020: 44 
131Αυτόθι 
132Kelder 2020: 47 
133Broodbank 2013: 353 
134MacGillivray 2007:165 
135 Pendlebury 1930: 77 
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θάλασσα, όπως δείχνουν αρκετά αρχαιολογικά ευρήματα, για παράδειγμα διάφοροι 

και ποικίλοι σφραγιδόλιθοι με απεικονίσεις πλοίων που αποτελούν σημαντικές 

μαρτυρίες για τη ναυπηγική τέχνη της εποχής (Εικ. 9). 

Εμπορικές συναλλαγές με τους Keftiu και τη χώρα τους Kaptara αναφέρονται 

στο αρχείο των πινακίδων του συριακού ανακτόρου στο Μάρι και σχετίζονται με 

όπλα, υφάσματα και δέρματα που αντάλλασσαν μαζί τους136. Επαφές της Κρήτης με 

την Αίγυπτο επιβεβαιώνουν για παράδειγμα εισαγωγές σκαραβαίων και η χρήση του 

σείστρου, συμβόλου της θεάς Χαθώρ, επιρροές που θα έφταναν με το άμεσο εμπόριο 

ή μέσω Συροπαλαιστίνης, από τα λιμάνια-σταθμούς στη Βύβλο και την Ugarit137. 

Πολύ σημαντική περίοδος για τις σχέσεις Κρήτης-Αιγύπτου υπήρξε εκείνη της 

βασιλείας της Χατσεψούτ, όταν -κατά την ΥΜ ΙΑ περίοδο- γίνονταν δεκτοί Μινωίτες 

απεσταλμένοι. Τότε συνέβη η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας, που επηρέασε τις 

σχέσεις των δύο περιοχών. Όταν η Χατσεψούτ μοιραζόταν τη βασιλεία με τον πολύ 

νεαρό ακόμη ανιψιό της Τούθμωσι Γ’ τον οποίο κηδεμόνευε, οι ιερείς του Amun 

έκριναν ότι έπρεπε να αποκτήσει την εξουσία μόνη της, ώστε να αντιμετωπίσει 

επαρκώς τις επιπτώσεις των καταστροφών- των σεισμών, του τσουνάμι, και των 

μεταναστεύσεων των πληγέντων από την περιοχή του Αιγαίου προς το Δέλτα του 

Νείλου138. Εκείνη προσέγγισαν, επομένως, οι Keftiu για να ζητήσουν την «ανάσα της 

ζωής» (the breath of life)-μια αιγυπτιακή έκφραση που σημαίνει υποτέλεια- και να τη 

δεχτούν ως ηγεμόνα139. Αφού, σύμφωνα με τον J.A. MacGillivray, μόνο με τη 

βοήθεια της Αιγύπτου θα μπορούσαν να ανοικοδομήσουν τις παράλιες πόλεις, τα 

λιμάνια και τις αγροτικές τους εγκαταστάσεις που είχαν χαθεί140. 

Η Χατσεψούτ ανταποκρίθηκε θετικά και επέτρεψε να κατασκευαστούν πλοία 

στο βασιλικό ναυπηγείο Peru-nefer141· ενώ και μετά το θάνατό της, ο Τούθμωσις Γ’ 

συνέχισε να δέχεται τους απεσταλμένους τους, και την απόδωση δώρων και την 

υποτέλειά τους. Η βασιλεία του κατά την ΥΜ ΙΒ συνέπεσε με τις επισκευές στην 

Κνωσό, τα Γουρνιά και την Ζάκρο και χτίστηκαν σημαντικά οικοδομήματα στην 

Αγία Τριάδα, τον Μόχλο, την Ψείρα, το Παλαίκαστρο142. Στη συνέχεια, πιθανότατα 

για χάρη της εσωτερικής του πολιτικής, ο φαραώ προσπάθησε συστηματικά να 

εξαλείψει το όνομα της θείας του. Την εποχή όμως της στέψης του Αμένοφι Β’ 

                                                             
136Broodbank 2013: 366 
137 Vidal 2006: 275 
138MacGillivray 2007: 161 
139MacGillivray 2007: 164 
140Αυτόθι 
141Bietak 2005: 80 
142MacGillivray 2007: 166 
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(1427- περ.1401 π.Χ.), φαίνεται να αλλάζει το status των Μινωιτών απεσταλμένων, 

καθώς, όπως σημειώνει ο R.B. Koehl, τα ρούχα τους αποδίδονται πλέον με 

μυκηναϊκές λεπτομέρειες143. Ο κρητικός πληθυσμός δεν πρέπει να κατάφερε να 

ανακάμψει,ουσιαστικά, από τη φυσική καταστροφή,και αυτό έδωσε την ευκαιρία 

στους Μυκηναίους να βρουν πρόσφορο έδαφος για επέκταση– όπως φαίνεται και 

στην αλλαγή από τη Γραμμική Α στη Β προς τα τέλη της ΥΜ ΙΒ144. 

Ένα ακόμα πολύ σημαντικό σχετικό επιγραφικό εύρημα βρέθηκε στο Kom El-

Hetan, τον νεκρικό ναό του Αμένοφι Γ’ (1386-1349 π.Χ.) στο Λούξορ. Πρόκειται για 

την Αιγαιακή λίστα που αφορά το ταξίδι του ίδιου του Φαραώ στο Αιγαίο και την 

καταγραφή των τοπωνυμίων των περιοχών που επισκέφτηκε. Ανάμεσά τους, 

αναγνωρίζονται τα Αμνισός, Κνωσός, Φαιστός, Κυδωνία, κατόπιν τα Κύθηρα, και, 

στην ηπειρωτική Ελλάδα, τα Μυκήνες, Ναύπλιο και ίσως Θήβα. Ο κατάλογος κλείνει 

με την επιστροφή και πάλι μέσα από κρητικές πόλεις- ξανά την Αμνισό145. Μερικοί 

ερευνητές θεωρούν αυτό το γραπτό τεκμήριο μέρος της εσωτερικής αιγυπτιακής 

προπαγάνδας. Ενώ άλλοι, όπως ο Cline, υποστηρίζουν ότι αφορά ένα πραγματικό 

ταξίδι των Αιγυπτίων προκειμένου να επικοινωνήσουν με τους ήδη γνωστούς τους 

Μινωίτες, και να γνωρίσουν τους τότε κυρίαρχους Μυκηναίους και να 

επιβεβαιώσουν τη συνέχεια των εμπορικών συναλλαγών τους με εκείνους -άλλωστε, 

ελεφάντινα πλακίδια με το εγχάρακτο όνομα του Αμένοφι Γ’ έχουν βρεθεί μόνο στις 

Μυκήνες. Την ΥΕΧ είχαν πυκνώσει τα εμπορικά δίκτυα και οι Αιγύπτιοι έπρεπε να 

επανεδραιώσουν τις συμφωνίες τους. 

                                                             
143Koehl 2006: 344 
144MacGillivray 2007: 167 
145Cline2014: 47 
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Εικ. 8: Ρότα και ενδιάμεσοι σταθμοί του πλοίου-ναυαγίου του Uluburun 
http://maritimehistorypodcast.com/ep-016-old-money-the-uluburun-and-   gelidonya-

wrecks/ 

 
Εικ. 9: Πρώιμη κρητική απεικόνιση ιστιοφόρου. Σφραγίδα, τάφος στον 

Πλάτανο Μεσαράς, περ. 2000 π.Χ. (Broodbank 2013: εικ. 8.5) 

 

http://maritimehistorypodcast.com/ep-016-old-money-the-uluburun-and-%20%20%20gelidonya-wrecks/
http://maritimehistorypodcast.com/ep-016-old-money-the-uluburun-and-%20%20%20gelidonya-wrecks/
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3.4 Η Κύπρος στη Μεσόγειο 

 

Η Κύπρος έγινε ενδιαφέρουσα για τους πολιτισμούς της Μεσογείου στις αρχές 

της 2ης χιλιετίας π.Χ. Ακόμα και το σύγχρονο όνομά της προέρχεται από τα πλούσια 

κοιτάσματα χαλκού που διαθέτει, τον βασικό φυσικό της πόρο146. Καταγράφεται ως 

Alashiya σε εμπορικές συναλλαγές τόσο της Μεσοποταμίας με την περιοχή του 

Αιγαίου στα αρχεία του ανακτόρου στο Μάρι, αλλά και από τη Βαβυλώνα147 όπου 

αναφέρονται κοινές δράσεις για την απόκτηση χαλκού148. Μέχρι το τέλος της Μέσης 

Κυπριακής περιόδου (ΜΕΧ 1700-1600 π.Χ.) δεν υποστηρίζονται ικανοποιητικά 

όποιες κεντρικά οργανωμένες τοπικές δομές σχετικές με την εκμετάλλευση και την 

εξαγωγή χαλκού. Αλλά πιθανότατα τότε συνέβησαν σημαντικές κοινωνικές και 

πολιτικές ανακατατάξεις που καθόρισαν τον μετέπειτα ρόλο του νησιού κατά την 

ΥΕΧ149. Οι κύριοι σταθμοί εξαγωγής της 2ης χιλιετίας βρίσκονταν στα βόρεια 

παράλιά του, και στα ανταλλασσόμενα αγαθά με την Αίγυπτο και την Ανατολία 

περιλαμβάνονταν χαλκός και πολλή κεραμική, ενώ οι κάτοικοί του ζητούσαν 

αιγυπτιακό ασήμι και χαναανίτικα σιτηρά 150. 

Ο ηγεμόνας της Alashiya αποκαλούσε τον φαραώ αδερφό και του απευθυνόταν 

ως ίσος προς ίσο. Αυτό δείχνει μια σιγουριά, ίσως επειδή η Αίγυπτος δεν είχε 

επεκτατικές τάσεις απέναντι στο νησί, που ήταν μάλλον ανεξάρτητο151. Ο ίδιος δεν 

χρησιμοποιούσε όμως τον τίτλο του LUGAL.GAL (Μεγάλου βασιλέα), αλλά εκείνον 

του LUGAL KUR A-la-ši-ia. Είχε έναν επίτροπο ή διοικητή (commissioner/ 

governor) που αναγράφεται ως MAŠKIM στην αλληλογραφία152. Είχε μάλλον 

σημαντική θέση στη διοίκηση: επικοινωνούσε με τους αντίστοιχους αξιωματούχους 

της Αιγύπτου και της Χαναάν ανταλλάσσοντας σημαντικά δώρα, όπως οι ηγεμόνες 

τους, και εκπροσωπούσε τον βασιλέα του σε σημαντικές υποθέσεις. Στη βασιλική 

αυλή υπήρχαν και γραφείς που γνώριζαν την Ακκαδική, κάτι αρκετά ασυνήθιστο που 

δείχνει την ενεργό διεθνή δράση του Κύπριου ηγεμόνα153. 

Η Κύπρος είχε διπλωματικές σχέσεις και με τους Χετταίους και τους Μιτάννι, 

όχι πάντα σε ειρηνικές συνθήκες: στο “Κατηγορητήριο (indictment) του Madduwatta”, 

                                                             
146Mantzourani κ.ά. 2019: 96 
147Mantzourani κ.ά. 2019: 96 
148Broodbank 2013: 367 
149Mantzourani κ.ά.2019: 100 
150Mantzourani κ.ά.2019: 106 
151Kitchen 2007 
152Mantzourani κ.ά.2019: 114·ο τίτλος συναντάται και ως MAŠKIM.GAL /Μεγάλος επίτροπος/ 

διοικητής 
153Mantzourani κ.ά.2019: 105 
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ηγεμόνα της Arzawa (Λυκία) στην Ανατολία (14ος-13ος αι. π.Χ.) αναφέρονται 

επιδρομές στην Alashiya154 και ο βασιλέας της Κύπρου παραπονιόταν για επιδρομές 

από τους Λύκιους155. Πολύ στενές και καλές ήταν οι σχέσεις του νησιού με την 

Ugarit, καθώς ο Niqmaddu Β’ το θεωρούσε εξίσου σημαντικό με τα βασίλεια των 

Χετταίων και των Μιτάννι. Στο αρχείο της ομώνυμης πρωτεύουσας, ο Κύπριος 

ηγεμόνας ονόμαζε εκείνον της περιοχής «γιο156»∙ ενώ στο αρχείο Rap’anu, ο 

Ammurapi Β’ (1200-1190/85 π.Χ.) ονόμαζε τον βασιλέα του νησιού «πατέρα157». Η 

Ugarit χρειαζόταν σε σημαντικό βαθμό την Alashiya, όχι μόνο για την παροχή 

χαλκού, αλλά και για τη δυνατότητα διεξαγωγής διαμετακομιστικού εμπορίου που 

της παρείχε με την περιοχή του Αιγαίου, την Ahhiyawa, και την Ανατολία. 

Η ανάπτυξη του νησιού έφτασε σε σημαντικό όριο αστικοποίησης στην ΥΚ ΙΙΓ 

(1300- 1225/1200 π.Χ.), και κοινωνικής ιεράρχησης με επίκεντρο την εκμετάλλευση 

του χαλκού. Οι ερευνητές αναρωτιούνται εάν υπήρχε ένα κέντρο διοίκησης ή 

διαφορετικές πόλεις-κράτη στο νησί ή εάν ανεξάρτητες τοπικές ελίτ είχαν πρόσβαση 

στην παραγωγή και τη διαχείριση του χαλκού, καθώς τα ευρήματα δείχνουν ότι 

εξωτικά αγαθά απολάμβαναν περισσότεροι και όχι μόνο ο βασιλέας και η αυλή του. 

Προκύπτει, σύμφωνα με τους περισσότερους, ότι η Κύπρος ήταν πολιτικά 

κατακερματισμένη, και ότι ο όρος Βασιλέας της Alashiya υιοθετήθηκε μάλλον ως 

κοινός τόπος αναφοράς και συνεννόησης με τους υπόλοιπους μεγάλους πολιτισμούς 

της ΥΕΧ158. 

Κυπριακές εγκαταστάσεις της ΥΕΧ δείχνουν καταστροφές πιθανότατα από 

επιδρομές, αφού ο έλεγχος των κοιτασμάτων χαλκού και το εμπόριο των μετάλλων 

θα αποτελούσαν ισχυρό μήλον της έριδος για τους γείτονές της -και όχι μόνο. Στα 

τέλη της 2ης χιλιετίας, οι κάτοικοι συμμάχησαν με τους Λαούς της Θάλασσας, ενώ 

αναφέρονται ναυμαχίες εναντίον του νησιού από τους Χετταίους Τουδχαλίγια Δ’ και 

Σουππιλουλιούμα Β’ (1207-1178 π.Χ.)159 

 

  

                                                             
154Mantzourani κ. ά.2019: 108;ΕΑ 38: 7-12 
155ΕΑ 38: 10-2 
156Στο αρχείο Urtenu της Ugarit μας δίνεται και το όνομα του βασιλέα της Alashiya Kušmešuša, και 

αναφέρεται μάλλον στον Niqmaddu Γ’. Mantzourani κ.ά.2019: 112-113 
157Εδώ ο ηγεμόνας της Ugarit λέει ότι πέφτει μέχρι και στα πόδια του «πατέρα» του για να έχει τη 

στήριξή του. Mantzourani κ.ά. 2019: 114-115 
158Mantzourani κ.ά. 2019: 116-119; Η S. Sherratt (1998: 297) συμπεραίνει ότι το ανταλλακτικό 

εμπόριο περνούσε μάλλον μέσα από τοπικούς μικρούς σταθμούς μέσα στο νησί 
159 Cline 2014: 155 
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3.5 Λιμάνια και θεσμικό πλαίσιο για τα πλοία 

 

Τα λιμάνια αποτελούν ζωτικούς, διαχρονικούς, συνδετικούς κρίκους στο 

γεωπολιτισμικό τοπίο της Μεσογείου και των λαών της. Δυστυχώς, οι γνώσεις μας 

για εκείνα της ΥΕΧ είναι περιορισμένες: πρόκειται για σταθμούς-αγκυροβόλια, σε  

κόλπους και σε όρμους μεταξύ χερσονήσων, ενδεχομένως με νησίδες και με παροχές 

νερού, πιθανόν σε δέλτα ποταμών κ.λπ. Ο A. Raban κατέγραψε τέσσερα τέτοια 

αγκυροβόλια στο Ισραήλ. Ένα στην περιοχή Yavneh-Yam160: μια οχυρωμένη πόλη-

λιμάνι που ιδρύθηκε το 2000 π.Χ. και λειτούργησε έως και την περίοδο των 

Σταυροφοριών, όπου αναγνώρισε ένα καταφύγιο στον βράχο που χρονολόγησε στα 

1500-1200 π.Χ. - εκεί βρήκε άγκυρες με κεντρική οπή, διακοσμητικά φύλλα χρυσού, 

ένα συριακό σφραγιδόλιθο του 13ου αι. (Εικ. 10) και δύο χαναανίτικα ειδώλια 

θεοτήτων. Από άλλο αγκυροβόλιο, στο Tel Ridan προήλθαν αρκετές άγκυρες 

κυπριακού τύπου161 (Εικ. 11). Ενώ στο Tel Dor, μια περιοχή που χρησιμοποιήθηκε 

ήδη στη ΜΕΧΙΙ (2000-1800 π.Χ.), υπολείμματα τοιχοδομιών στην παραλία162 (Εικ. 

12) δείχνουν ένα μάλλον δημόσιο κτίριο σε λειτουργία για 200 περίπου χρόνια (13ος-

11ος αι.) στην πόλη των Sikuli, μιας ομάδας των Λαών της Θάλασσας. Σημειώνει, 

τέλος, την αρχαία λιμενική πόλη του Akhziv, στα σύνορα με τον Λίβανο, που 

ιδρύθηκε τη ΜΕΧ ΙΙ στο ακρωτήριο στη βόρεια πλευρά της εκβολής του εκεί 

ποταμού163. 

Ο Broodbank αναφέρει το παράδειγμα των λιμενικών εγκαταστάσεων της 

Κρήτης και τη σχέση τους με τα μινωικά ανάκτορα, αλλά και τη  σημασία της Ugarit 

για τους Αιγύπτιους, τους Χετταίους και τους Κύπριους βασιλείς. Ο T.Tartaron 

παρατηρεί ότι την Εποχή του Χαλκού υπήρχαν και μικρότεροι σταθμοί με πιο 

περιορισμένη εμβέλεια, και ότι οι μελετητές δεν πρέπει να αναζητούν μόνο τις τότε 

ανταλλαγές σε μεγάλες αποστάσεις164. Σε αντίθεση με τις μεσοποταμιακές, οι 

μεσογειακές εγκαταστάσεις είχαν το ένα πόδι στη στεριά και το άλλο στη θάλασσα 

δημιουργώντας επεκτεινόμενες συνδέσεις, όπως λέει ο Broodbank165. 

Ο ίδιος υποθέτει, επίσης, ότι οι Αιγύπτιοι στο Δέλτα του Νείλου ήταν πιο 

συνηθισμένοι στους ξένους πληθυσμούς που δεν είχαν αφομοιωθεί πλήρως στον 

αιγυπτιακό πολιτισμό. Από την εποχή του Μέσου Βασιλείου, οι εκεί κάτοικοι 

                                                             
160Raban 1985: 329 
161Raban 1985: 332 
162Raban 1985: 334-335 
163Raban 1985: 349 
164Tartaron 2014 
165Broodbank 2013: 358 
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αυξήθηκαν, και είχαν μάλιστα διαφορετικές κουλτούρες δημιουργώντας υβριδικά 

έθιμα – και το διάστημα 1800 έως 1650 π.Χ. αναπτύχθηκε η Άβαρις (Tel el Da’ba). Η 

περιοχή του Λέβαντ με τις Χαναανίτικες κοινότητες υπήρξε ζώνη πολιτισμικής ακμής 

για την Αίγυπτο, τη Μεσοποταμία, την Ανατολία, την Κύπρο και το Αιγαίο. Διάσημα 

λιμάνια της που αναφέρονται στις πηγές είναι κυρίως αυτά του Άσκελον, της Βύβλου, 

της Τύρου, της Σιδωνίας, της Βηρυτού και της Τρίπολης. Ενώ γνωστές αρχαιολογικά 

είναι μερικές μόνο λιμενικές εγκαταστάσεις της ΥΕΧ, όπως αυτή στην Έγκωμη της 

Κύπρου, αλλά και στον Κομμό στη νότια Κρήτη, όπου οι συστηματικές ανασκαφές 

από τους Joseph και Maria Shaw αποκάλυψαν την ύπαρξη νεώσοικου ήδη της ΜΜ 

ΙΙΒ για τον ελλιμενισμό και τη χειμερινή προστασία των πλοίων166. Ανάλογες 

κατασκευές έχουν βρεθεί και στον Κατσαμπά στο Ηράκλειο, και έχουν χρονολογηθεί 

στην ΥΜ ΙΙΙΓ περίοδο167και αλλού στο νησί. 

Ένα καλό παράδειγμα είναι η λιμενική ανακτορική πόλη της Ras 

Shamra168στην Ugarit, που καταστράφηκε τον 12ο αι. π.Χ. Εκεί έχουν ανασκαφεί 

νεκροταφεία με ενδείξεις για ταξική ιεράρχηση, φρυκτωρίες για την επικοινωνία με 

τα πλοία και πέντε αγκυροβόλια. Στο αρχείο της υπήρχαν πινακίδες που απέδιδαν στη 

σφηνοειδή, την ιερογλυφική και κυπρο-μινωική γραφή πολλές γλώσσες της εποχής, 

όπως τη Σουμεριακή, τη Χεττιτική και τη Χουριτική. Στο Αιγαίο και στη Μικρά Ασία 

ένας σημαντικός αριθμός παράλιων εγκαταστάσεων εγγράφουν αγκυροβόλια και 

αξιοποιούν τη θάλασσα ήδη από την 3η χιλιετία (ΠΕΧ): οι περισσότερες είναι 

οχυρωμένες, όπως το Liman Tepe στην περιοχή της Σμύρνης169 (Εικ. 13). 

Σε τίνος τη δικαιοδοσία υπάγονταν όμως τα πλοία που βρίσκονταν σε ξένα 

λιμάνια και αγκυροβόλια; Στον βασιλέα που τα έστειλε ή σε αυτόν που τα δέχτηκε; 

Οι Χετταίοι για παράδειγμα θεωρούσαν αρμοδιότητα των εκάστοτε τοπικών αρχών 

να επιβάλλουν τη δικαιοσύνη, όταν χρειαζόταν, και στα δικά τους τα χεττιτικά πλοία. 

Ενώ στο λιμάνι του Dor (στο σημερινό Ισραήλ), όταν ο Αιγύπτιος Wen-Amun έπεσε 

θύμα κλοπής, ζήτησε αποζημίωση από τον τοπικό ηγεμόνα και έλαβε την ακόλουθη 

απάντηση: 

«[Αν] Ανήκε ο κλέφτης στη δική μου γη, αυτός που ήρθε μέσα στο πλοίο σου 

και έκλεψε το ασήμι σου, τότε θα σε αποζημίωνα από το δικό μου θησαυροφυλάκιο 

μέχρι να έπιαναν τον κλέφτη. Αλλά ο κλέφτης ανήκει σε εσένα, ανήκει στο δικό σου 

                                                             
166 Shaw 2018: 1-3 
167 Shaw 2018: 4-6 
168 Yon 2003: 41-51 
169Kouka 2016: 211 
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πλοίο! Όπως και να έχει, πέρνα μερικές μέρες εδώ και επισκέψου με ξανά: θα ψάξω 

για αυτόν170». 

Η απάντηση ήρθε μέσω του διοικητή της Βύβλου που προσπαθούσε να 

αποφύγει την αποζημίωση στον Wenamum χωρίς όμως να έχει καμία δικαιοδοσία 

πάνω του. Κατά κανόνα έμποροι, αγγελιαφόροι και εν γένει πρέσβεις πρέπει να 

προστατεύονται από τους νόμους της φιλοξενίας, όταν βρίσκονται σε ξένο τόπο, 

αφού εκπροσωπούν τον βασιλέα τους στον οποίο ενδέχεται να μεταφέρουν την όποια 

δυσαρέσκειά τους. 

 

Εικ.10: Αποτύπωμα συριακού σφραγιδοκυλίνδρου,Yavneh-Yam, περ. 13 αι. π.Χ., 

Ισραήλ (Raban 1985: εικ. 11) 
 

 

                                                             
170Goedicke 1975: 35 

Εικ.11: Συριακή ή κυπριακή λίθινη 
άγκυρα της ΥΕΧ, Tel Ridan, Ισραήλ 
(Raban 1985: εικ. 5) 
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Εικ. 13:Λιμενικές πόλεις της ΠΕΧ - Αιγαίο, ηπειρωτική Ελλάδα, Ανατολία 

(Kouka 2016: εικ. 9.1) 

 

 

 
 

 

Εικ.12: Παραθαλάσσιος τοίχος 
στο Dor, ΜΕΧΙΙ (Raban 1985: 
εικ. 15) 
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3.6 Ναυάγια στην Ανατολική Μεσόγειο την ΥΕΧ 

 

Τα αρχαία ναυάγια χαρακτηρίζονται συχνά από τους αρχαιολόγους 

“χρονοκάψουλες”, γιατί διατηρούνται εξαιρετικά στο υγρό θαλάσσιο περιβάλλον και 

ανακαλύπτονται συχνά ως «κλειστά σύνολα», στις αρχικές τους συνάφειες. Δύο πολύ 

γνωστά ναυάγια στην Ανατολική Μεσόγειο της ΥΕΧ είναι αυτά του Uluburun, στο 

Κας της νοτιοδυτικής Τουρκίας και της Χελιδωνίας Άκρας στη νότια ακτή της 

Τουρκίας, κοντά στην  Αντάλυα. 

Το πρώτο χρονολογείται γύρω στο 1350 π.Χ.171 και είναι το αρχαιότερο 

αναγνωρισμένο ναυάγιο του κόσμου. Αποκαλύφθηκε μέσα από μια από τις πιο 

σημαντικές υποβρύχιες ανασκαφές παγκοσμίως, που ξεκίνησε το 1984 από το 

Ινστιτούτο Ναυτικής Αρχαιολογίας με επικεφαλή τον G.Bass και ολοκληρώθηκε το 

1994172. Απείχε μόνο 50 μέτρα από την ακτή και εκτεινόταν κατηφορικά σε βάθος 

από 44 έως 51 μέτρα. Είχε μήκος 15 μέτρα και μετέφερε 20 τόνους εμπόρευμα μαζί 

με 24 βαριές πέτρινες άγκυρες. Το φορτίο του περιλάμβανε μεταξύ άλλων, 10 τόνους 

κυπριακού χαλκού σε τάλαντα (oxhide ingots), ένα τόνο κασσίτερου, 150 

χαναανίτικα αγγεία και κοσμήματα, μυκηναϊκά αγγεία, 350 κιλά υαλόμαζας, 

χαυλιόδοντες ελέφαντα και δόντια ιπποποτάμου, ξύλο από το Σουδάν, αυγά 

στρουθοκαμήλου, χάλκινα όπλα από τη Μικρά Ασία και το Αιγαίο, Κυπριακούς 

πίθους γεμάτους με άλλα σκεύη και κοσμήματα (Εικ. 15 και 16), χάντρες, μουσικά 

όργανα, το ειδώλιο μιας Χαναανίτικης173 θεότητας από χαλκό με επικάλυψη χρυσού, 

διατροφικά είδη και καρυκεύματα (ρόδια, ελιές, σταφύλια, αμύγδαλα, σύκα, 

κορίανδρο), καθώς και ρητίνη τερεβίνθου σε ακατέργαστη μορφή και 149 βάρη 

διαφορετικών μονάδων και χωρών για το ζύγισμα προϊόντων από τους εμπόρους. 

Βρέθηκε, επίσης, ένας χρυσός αιγυπτιακός σκαραβαίος με το όνομα της βασίλισσας 

Νεφερτίτη (1370-1330 π.Χ.). Το ναυάγιο του Uluburun αποτελεί μια απαράμιλλη 

απόδειξη διαπολιτισμικών ανταλλαγών τους τελευταίους αιώνες της 2ης χιλιετίας π.Χ. 

στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου- έχει χαρακτηριστεί και μικρόκοσμος του 

διεθνούς εμπορίου174. 

                                                             
171 Cline 2014: 77 
172 Bass 1986: 269-270 
173Αυτόθι 
174 Cline 2014: 78 
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Η ταυτότητα του πλοίου αυτού παραμένει αινιγματική και η πορεία του υπό 

συζήτηση. Σύμφωνα με τον C. Pulak, έναν από τους κύριους ανασκαφείς του, μπορεί 

να ξεκίνησε από την Αίγυπτο ή να πήγαινε σε αυτήν ή ακόμη να κατευθυνόταν στο 

Αιγαίο ή την Κρήτη ή και την Κύπρο175, ενώ ο Bass λέει ότι σίγουρα έκανε στάση 

στην Κύπρο για να προμηθευτεί την τόσο μεγάλη ποσότητα κεραμικής176 (Εικ. 14). 

Οι τόνοι του κυπριακού χαλκού και κασσίτερου από τα βάθη της Ανατολής, πιθανόν 

το Αφγανιστάν, είναι αναλογικοί για την ανάμειξη και τη δημιουργία του αντίστοιχου 

κράμματος (κασσιτερούχου χαλκού). Άγνωστοι παραμένουν οι ιδιοκτήτες του 

πλοίου, ενώ ο Cline συνοψίζει τους ενδεχόμενους λόγους του ταξιδιού του: είτε 

επρόκειτο για εμπορικό πλοίο που πήγαινε προς το Αιγαίο, είτε ένα σκάφος που 

απέστειλε ως δώρο ο φαραώ ή κάποιος άλλος ισχυρός βασιλέας δεδομένου του πολύ 

πλούσιου φορτίου του είτε ότι το ναύλωσαν οι Μυκηναίοι (Εικ. 17) για να 

προμηθευτούν πρώτες ύλες που θα επεξεργάζονταν και θα εξήγαν εκ νέου στην 

Ανατολή- για παράδειγμα, από το ρετσίνι του τερεβίνθου στη δημιουργία 

αρωματικών ελαίων177.Το πλοίο ήταν φτιαγμένο από λιβανέζικο κέδρο με την 

τεχνοτροπία εξοχών και υποδοχών στα κομμάτια των ξύλων (mortise-and-tenon), 

όπως και το ναυάγιο της Κυρήνειας στην Κύπρο του 4ουαι. π.Χ.178 

Το πλοίο του ναυαγίου στη Χελιδονία Άκρα (Cape Gelidonya) (Εικ. 18) στα 

ανοιχτά της Αντάλυας βυθίστηκε γύρω στο 1200 π.Χ. στο χρονολογικό μεταίχμιο του 

τέλους της ΥΕΧ. Μετέφερε και αυτό τάλαντα χαλκού και κασσίτερου από την 

Κύπρο, συριακούς σφραγιδόλιθους, ποικίλους ζυγούς εμπόρων, εργαλεία και αγγεία 

μυκηναϊκής τεχνοτροπίας- της ΥΕ ΙΙΙΒ περιόδου, μήτρες και ένα αμόνι που δείχνουν 

ότι φιλοξενούσε και ένα μεταλλουργό. Θα μπορούσε να είναι χαναανίτικο ή 

κυπριακό179, και να εμπορεύεται με τους Μυκηναίους (Εικ. 19). Πιθανότερα θα ήταν 

ένα εμπορικό πλοίο που πήγαινε από λιμάνι σε λιμάνι, παρά μέρος μιας διπλωματικής 

αποστολής180, όπως έχει υποτεθεί εξαιτίας του πλούσιου φορτίου του. 

Ο Raban καταγράφοντας τις ενάλιες αρχαιότητες του Ισραή, εντόπισε, το 1985, 

στο Tel Hreis (Chreiz) τα κατάλοιπα ενός μάλλον εμπορικού πλοίου που ναυάγησε 

παραλιακά, και τα βαρύτερα αντικείμενά του θάφτηκαν κάτω από την άμμο181: 

                                                             
175Pulak 2010 
176 Bass 1984: 295 
177 Cline 2014: 75 
178Αυτόθι 
179 Cline 2014: 101 
180Αυτόθι 
181Raban 1985: 326 
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αναφέρονται μια αιγυπτιακή άγκυρα και ένα αιγυπτιακό ξίφος (sickle sword) της 

ΥΕΧ, άγκυρες του 14ου και13ου αι. π.Χ., και, κοντά τους, τάλαντα από κασσίτερο 

(tin). 

 

Εικ.14: Πιθανά αγκυροβόλια του πλοίου-ναυαγίου του Uluburun, και ρότα τηςΥΕΧ 

https://www.researchgate.net/figure/The-eastern-Mediterranean-at-3-300-years-BP-in-the-

Late-Bronze-Age-Arrows-indicate-the_fig1_31282550 

 

 

Εικ.15-16: Χαναανίτικα κοσμήματα στο ναυάγιο του Uluburun (Pulak 

2005:εικ. 41-47) 

 

Εικ.17: Μυκηναϊκά κύπελα στο ναυάγιο του Uluburun (Pulak 2005:εικ. 38) 

https://www.researchgate.net/figure/The-eastern-Mediterranean-at-3-300-years-BP-in-the-Late-Bronze-Age-Arrows-indicate-the_fig1_31282550
https://www.researchgate.net/figure/The-eastern-Mediterranean-at-3-300-years-BP-in-the-Late-Bronze-Age-Arrows-indicate-the_fig1_31282550
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Εικ.18: Το ακρωτήριο του ναυαγίου στη Χελιδονία Άκρα 
https://www.penn.museum/sites/expedition/three-shipwrecked-scarabs/ 

 

Εικ. 19: Ευρήματα από το ναυάγιο στηΧελιδονία Άκρα 

http://nautarch.tamu.edu/class/316/gelidonya/ 

 

3.7 Μεσογειακές Θαλασσοκρατίες; 

 

Η πολυσυζητημένη έννοια της θαλασσοκρατίας την Εποχή του Χαλκού έχει 

συνδεθεί κυρίως με τον Μινωικό πολιτισμό και διατυπώθηκε από την πολύ 

μεταγενέστερη ελληνική γραμματεία. Ο έλεγχος της θάλασσας απαιτούσε ειδικές 

γνώσεις και δεξιότητες διαφορετικές προσλήψεις του χρόνου και του χώρου, της 

απομόνωσης και της επικοινωνίας. Οδηγεί στην επικοινωνία, στο εμπόριο, τον 

https://www.penn.museum/sites/expedition/three-shipwrecked-scarabs/
http://nautarch.tamu.edu/class/316/gelidonya/
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εποικισμό και εν δυνάμει την ευμάρεια. Οι κάτοικοι των νησιών, που περιβάλλονται 

από τη θάλασσα, συμμετέχουν συχνά σε ανταλλακτικά δίκτυα αγαθών, τεχνογνωσίας 

και ιδεών με άλλους νησιώτες όσο και με κατοίκους της ηπειρωτικής ενδοχώρας182. 

Ο όρος θαλασσοκρατία χρησιμοποιήθηκε από τους ιστορικούς του 5ουαι. π.Χ., 

και μάλιστα από τον Ηρόδοτο και τον Θουκυδίδη στο πλαίσιο της κλασικής Αθήνας,  

και σημαίνει αρχή/ηγεσία στη θάλασσα- το όραμα των Αθηναίων. Σύμφωνα με τον 

S.Hornblower, «η θαλάσσια δύναμη ασκείται από τότε που οι άνθρωποι 

χρησιμοποιούν πλοία για στρατιωτικούς σκοπούς183». Με τη δύναμη και τον 

πολεμικό επεκτατισμό συνδυάζει τον όρο και ο Ηρόδοτος184 όταν αναφέρεται στη 

θαλάσσια υπεροχή του βασιλέα της Κνωσού Μίνωα. Ήταν όμως η θαλασσοκρατία 

συνδεδεμένη και με το εμπόριο, τη διπλωματία και την πολιτική; Κατά τον 

Θουκυδίδη: « Ο Μίνως ήταν ο πρώτος που γνωρίζουμε εξ ακοής ότι είχε ναυτικό και 

διοικούσε τη σημερινή ελληνική θάλασσα185». Στην πραγματικότητα, ο ιστορικός 

αναζήτησε στη μινωική θαλάσσια ισχύ τις προγονικές ρίζες για το ιδανικό της 

αθηναϊκής θαλασσοκρατίας της εποχής του. 

Τη μινωική θαλασσοκρατία αμφισβήτησαν πολλοί σύγχρονοι μελετητές186, 

όπως τουλάχιστον την υποστήριξε ο ανασκαφέας της Κνωσού A. J. Evans, με βάση 

της επιχειρηματολογίας του το δυνατό ναυτικό και τις αποικίες της βικτωριανής 

Αγγλίας. Την Εποχή του Χαλκού πολλοί μεσογειακοί πολιτισμοί μοιράζονταν τη 

θάλασσα και συμμετείχαν δυναμικά στο θαλάσσιο εμπόριο: o Κυκλαδικός, ο 

Μινωικός και κατόπιν ο Μυκηναϊκός στο Αιγαίο, αλλά και εκείνοι της Ανατολίας, 

της Λεβαντίνης και της Κύπρου, ως ένα βαθμό και ο Αιγυπτιακός. Οι Χετταίοι, οι 

Ασσύριοι και οι Βαβυλώνιοι συνδυάζονται περισσότερο με τις χερσαίες 

μετακινήσεις, μολονότι έβγαιναν και αυτοί και εκμεταλλεύονταν τη θάλασσα. 

Σύμφωνα με τον G.Childe, οι Μινωίτες συνδέθηκαν με τη θάλασσα επειδή δεν 

είχαν αρκετούς φυσικούς πόρους στο νησιωτικό γεωγραφικό τους περιβάλλον και 

                                                             
182Kopaka-Cadogan 2012:20 
183 Hornblower 2004: 1375-1376 (η μτφρ. δική μου) 
184Ηρόδ. 3.122:Πολυκράτης γάρ ἐστι πρῶτος τῶν ἡμεῖς ἴδμεν Ἑλλήνων ὃς θαλασσοκρατέειν  
 ἐπενοήθη, πάρεξ Μίνω τε τοῦ Κνωσσίου καὶ εἰ δή τις ἄλλος πρότερος τούτου ἦρξε τῆς θαλάσσης. 
185Θουκ. 1, 4.1-1,5.1: Μίνως γὰρ παλαίτατος ὧν ἀκοῇ ἴσμεν ναυτικὸν ἐκτήσατο καὶ τῆς νῦν  

Ἑλληνικῆς θαλάσσης ἐπὶ πλεῖστον ἐκράτησεκαὶ τῶν Κυκλάδων νήσων ἦρξέ τε καὶ οἰκιστὴς πρῶτος 

 τῶν πλείστων ἐγένετο, Κᾶρας ἐξελάσας καὶ τοὺς ἑαυτοῦ παῖδας ἡγεμόνας ἐγκαταστήσας· τό τε  

λῃστικόν, ὡς εἰκός, καθῄρει   (5)ἐκ τῆς θαλάσσης ἐφ’ ὅσον ἐδύνατο, τοῦ τὰς προσόδους μᾶλλον 

ἰέναι αὐτῷ. 
186 Gere 2009·Ziolkowski 2008· Duke 2006 

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/AT.html
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χρησιμοποίησαν τα λιμάνια για την απόκτηση αγαθών που χρειάζονταν187, άποψη 

που μοιράζεται και ο ιστορικός Spengler188. Οι L. Hitchcock και A. Maeir πιστεύουν 

ότι η έννοια της θαλασσοκρατίας, που συνδέεται με τους κλασικούς χρόνους και όχι 

άμεσα με την Εποχή του Χαλκού, πρέπει να εκλαμβάνεται μεταφορικά: ακριβώς 

επειδή, δηλαδή, τα κρητικά ανάκτορα και εν γένει τα διοικητικά κέντρα βρίσκονταν 

σε στρατηγικές θέσεις μπορούσαν να επιβλέπουν και να ελέγχουν την κατασκευή 

πλοίων και να οργανώνουν το εμπόριο και τους συμβαλλόμενους σε 

δραστηριότητες189. 

Ως θαλασσόκρατορες, οι Μινωίτες απόκτησαν σταδιακά αποικίες, για 

παράδειγμα στα Κύθηρα και στις Κυκλάδες που «εκμινωίστηκαν190» 

(Minoanisation). Άλλοι μελετητές όπως οι C.Knappett και Ε.Νικολακοπούλου 

υποστηρίζουν ότι οι Κυκλαδίτες υιοθέτησαν επιλεκτικά στοιχεία του Μινωικού 

πολιτισμού χωρίς καν να αλλάξουν τα έθιμά τους ή την καθημερινότητα και τις 

συνήθειές τους191. Οι μετακινήσεις ανθρώπων και αγαθών από και προς τα νησιά του 

Αιγαίου φαίνεται, ωστόσο, ότι ήταν καταρχήν αναγκαίες για την επιβίωση του 

πληθυσμού τους, όπως και ο επαφές τους με τη μεγαλόνησο Κρήτη, ιδίως τη 2η 

χιλιετία π.Χ. 

Όλο και περισσότεροι ερευνητές βλέπουν πλέον τη Μινωική θαλασσοκρατία 

ενταγμένη σε ένα δίκτυο (network) επιμέρους θαλασσοκρατιών στην Ανατολική 

Μεσόγειο της ΥΕΧ, που συναντιόνταν σε κομβικά γεωπολιτικά σημεία για να 

προωθήσουν το εμπόριό τους. Στη θάλασσα θα έβγαιναν με τα πλοία τους Αιγύπτιοι, 

Χαναανίτες, Κύπριοι, και αργότερα, και οι λεγόμενοι Λαοί της Θάλασσας, που 

μάλλον κατέκτησαν τμήματα της μεσογειακής θαλάσσιας επικράτειας: κατά τον 

B.Knapp, «οι αγορές επεκτείνονταν εντέλει τόσο επιθετικά όσο τα κράτη ή οι 

αυτοκρατορίες και οι έμποροι κουβαλούσαν εμπορεύσιμα αγαθά όσο πιο μακριά 

μπορούσαν»192. Η άποψη αυτή μου φαίνεται λογική, αφού οι περιφερειακές 

θαλασσοκρατίες θα ήταν επίσης απαραίτητες για την άνθηση του μεσογειακού 

εμπορίου. Κάτι ανάλογο ισχύει μάλλον και στους ιστορικούς χρόνους, όταν η 

                                                             
187Sherratt 2006: 115 
188Sherratt 2006: 118 
189 Hitchcock-Maeir 2016: 3 
190Broodbank 2004: 46-91·Broodbank 2013: 370-371 
191Knappett-Nikolakopoulou 2008: 2 
192Knapp 1993: 342 (η μτφρ. δική μου) 
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Μεσόγειος θα ονομαστεί Mare Nostrum, και τις πολυπολιτισμικές επαρχίες της θα 

ρυθμίζει η κεντρική διοίκηση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας193. 

3.8 Εντατικοποίηση της πειρατείας την ΥΕΧ 

 

Αφότου οι άνθρωποι ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν τη θάλασσα για 

προσωπικούς τους σκοπούς, δεν γίνεται να μην αναπτύχθηκε και μια «παρακρατική» 

συμπεριφορά στη θάλασσα- δηλαδή η πειρατεία. Ποιά μορφή είχε όμως αυτή την 

ΥΕΧ; Εν απουσία μια γνωστής, τουλάχιστον νομοθεσίας της θάλασσας και ενός 

θεσμοθετημένου ελέγχου στα λιμάνια, μήπως κάθε προσπάθεια λεηλασίας πλοίων 

μπορούσε να χαρακτηριστεί πειρατεία; Κατά τον K.Nowicki, υπήρχε μια μυκηναϊκή 

συνομοσπονδία (confederation) που διατηρούσε την ειρηνική διεξαγωγή του 

εμπορίου194- αν και η συλλογική οικονομική και ναυτική ισορροπία που έχει 

προτείνει ο Knapp, μου φαίνεται πιθανότερη. Ενώ, στην ίδια κατεύθυνση, οι  

Hitchcock και Maeir υποστηρίζουν ότι μετά την κατάρρευση του Μυκηναϊκού 

πολιτισμού χάθηκε ο έλεγχος της θάλασσας και εντατικοποιήθηκε η πειρατεία195. Οι 

πειρατές συνήθιζαν να πλησιάζουν παράλιες εγκαταστάσεις και να επιδίδονται σε 

επιδρομές και λεηλασίες με σκοπό την αρπαγή λείας, δηλαδή το πλιάτσικο. Μια 

αναφορά του βασιλέα της Alashiya (Κύπρος) ενημερώνει ότι πειρατές με εφτά πλοία 

κατέστρεψαν πόλεις που ανήκαν στην Ugarit196. 

Ως πειρατικά λημέρια της ΥΕΧ έχουν προταθεί περιοχές στην Κύπρο (το Μαα-

Παλαίκαστρο) και στην Κρήτη, για παράδειγμα, το Καστρί στο Παλαίκαστρο, αλλά 

και ο Κομμός, η Αμνισός, ο Πόρος και στον κόλπο του Μιραμπέλλου, τα Γουρνιά, η 

Ψείρα και Μόχλος197. Στα τέλη της Εποχής του Χαλκού αυτά μάλλον 

εγκαταλείπονται και γίνονται πειρατικοί σταθμοί- το ίδιο πιθανόν και νησίδες όπως η 

Ντία και η Γαύδος. Η πειρατεία επέφερε, κατά τους Hitchcock και Maeir, 

πολιτισμικές μείξεις, αλλά και κοινωνικό κατακερματισμό στην ΥΜ ΙΙΙΓ Κρήτη198. 

Ο Cline υποστηρίζει ότι το 1177 π.Χ., κατά το όγδοο έτος της βασιλείας του 

Ραμσή Γ’, οι Λαοί της Θάλασσας ξεκίνησαν να κάνουν επιδρομές από την ξηρά και 

                                                             
193 Manning 2018: 260-261 
194Nowicki 2001:24 
195 Hitchcock-Maeir 2016 
196Wachsmann 2008: 164 
197 Hitchcock-Maeir 2016: 6 
198 Hitchcock-Maeir 2016: 7 
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τη θάλασσα199. Ο Broodbank διστάζει να προσδώσει στις δράσεις τους τον 

χαρακτηρισμό «πειρατικές», αφού δεν είναι ξεκάθαρο ποιοί ήταν οι κανόνες εκείνων 

που είχαν την εξουσία- αν ήταν πειρατές ή κυρίαρχοι στη θάλασσα200. Όπως και αν 

έχει, η δράση των Λαών της Θάλασσας θεωρείται ότι άλλαξε δραστικά τις ισορροπίες 

στην Ανατολική Μεσόγειο και, βέβαια, τις πολιτισμικές υποδομές βάσει των οποίων 

είχαν διαμορφωθεί οι διπλωματικές σχέσεις πριν από την Εποχή του Σιδήρου. 

3.9 Η κατάρρευση των πολιτισμών μετά την ΥΕΧ 

 

Στο τέλος της ΥΕΧ λίγο πριν την αρχή των λεγόμενων Σκοτεινών Αιώνων, τα 

βασίλεια της Ανατολικής Μεσογείου μοιάζουν να φεύγουν σχεδόν συγχρόνως από το 

προσκήνιο για λόγους που παραμένουν αμφιλεγόμενοι και περίπλοκοι. 

O Cline αναρωτιέται αν η πολιτισμική αυτή κατάρρευση συνέβη εξαιτίας «μιας 

τέλειας καταιγίδας από συμφορές201». Ο ίδιος κάνει μια αναδρομή στη σχετική 

βιβλιογραφία και υπενθυμίζει ότι στις δεκαετίες του 1980 και 1990 επικρατούσε η 

άποψη ότι οι αλλεπάλληλες επιδρομές των Λαών της Θάλασσας ευθύνονταν για τη 

διακοπή των εμπορικών και διπλωματικών σχέσεων και τη συνακόλουθη παρακμή 

των πολιτισμών202. Αρχαιολογικά ευρήματα από σχετικές ανασκαφές έχουν πλέον 

τροποποιήσει την άποψη αυτή. Ο ερευνητής εστιάζει σε περιβαλλοντικούς 

παράγοντες μέσα από δεδομένα που δείχνουν φυσικές καταστροφές. Πράγματι, 

σεισμοί έπληξαν στην τελευταία φάση της ΥΕΧ την Ανατολική Μεσόγειο - την 

Τροία, τη Χαττούσα, τη Μεγιδδώ και την Έγκωμη203- με έναν πολύ μεγάλο σεισμό 

στην Ugarit το 1250 π.Χ.- και διήρκεσαν αρκετά από το 1225 έως το 1175 π.Χ. Η 

κλιματική αλλαγή οδήγησε σε ξηρασία και λιμό, όπως αναφέρεται σε γραπτές πηγές 

και προκύπτει από τις αρχαιοβοτανικές αναλύσεις γύρης σε περισσότερα μέρη της 

Μεσογείου204. Οι συνθήκες αυτές δημιούργησαν μάλλον εχθρικά περιβάλλοντα που 

έσπρωξαν τους Λαούς της Θάλασσας σε μεταναστεύσεις και σε αναζήτηση 

καλύτερων συνθηκών. Ο ίδιος αναφέρει την άποψη του Carpenter ότι η ξηρασία 

επηρέασε σημαντικά τον Μυκηναϊκό πολιτισμό που παρέσυρε και τους υπόλοιπους, 

                                                             
199 Cline 2014: 1-6 
200Broodbank 2013: 466 
201 Cline 2014: 139 
202Αυτόθι 
203 Cline 2014: 140-142 
204 Cline 2014: 142-147 
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στην οποία αντιπροτείνει ή προτείνει επιπλέον μια σιτοδεία με συνακόλουθο λιμό στη 

γη των Χετταίων ήδη στα τέλη του 13ου αιώνα205. 

Η S.Zuckerman εξετάζει, επίσης, τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της 

εποχής και μάλιστα εσωτερικές επαναστάσεις και εμφύλιες συρράξεις που θα 

αποσταθεροποίησαν τις δομές των τότε βασιλείων, για παράδειγμα στη Hazor της 

Χαναάν, αλλά και στα μυκηναϊκά ανάκτορα206. Στον αντίποδα, βρίσκεται το 

επιχείρημα των εξωτερικών επιδρομέων που ανέκοψαν τις εμπορικές και 

διπλωματικές διόδους- αλλά, ποιούς απέκοψαν πρώτους, σπάζοντας έτσι τη 

συνδετική αλυσίδα των πολιτισμών στο εμπόριο και την επικοινωνία; Ήταν οι 

περιφερειακοί πολιτισμοί που λειτουργούσαν ως μεσάζοντες τόσο σημαντικοί, ώστε 

να προκληθεί αυτή η αλυσιδωτή αντίδραση της κατάρρευσης; Πιστεύω ότι κομβικής 

σημασίας ήταν τα νησιά και τα λιμάνια, και ότι εάν επλήγησαν οι εκεί ιδιώτες 

έμποροι με όποια διακοπή της ζήτησης των αγαθών πολυτελείας, τα έσοδά τους θα 

σημείωναν σημαντική πτώση· και όσο δεν υπήρχε κίνηση στις μικρές αγορές, δεν θα 

μπορούσαν να έχουν κέρδος ούτε οι πιο μεγάλες. Εάν υπήρχαν επιπλέον και 

εσωτερικά προβλήματα, όλα αυτά, σε συνδυασμό με την εσωστρέφεια ορισμένων 

πολιτισμών (βλ. για παράδειγμα το κλειστό σύστημα της Αιγύπτου),θα λειτούργησαν 

ανασταλτικά, και πρώτα απ’ όλα για τα περιφερειακά κέντρα. Γνωστές είναι οι 

επιδρομές στη Συροπαλαιστίνη και η ολοκληρωτική καταστροφή των Ugarit207, 

Lachish και Μεγιδδώ208. Σε μια πηγή στο αρχείο της Ugarit, ο Χετταίος αντιβασιλέας 

γράφει στον ηγεμόνα της και τον συμβουλεύει: 

«Μου έγραψες: “Πλοία του εχθρού φάνηκαν στη θάλασσα!” [...] Πρέπει να 

παραμείνεις δυνατός. Για εσένα πού είναι οι σύμμαχοί σου, πού είναι τα άρματά σου; 

Δεν βρίσκονται κάπου κοντά σου;… Περικύκλωσε τις πόλεις σου με τείχη. Φέρε το 

πεζικό και το ιππικό σου μέσα (στις πόλεις σου). Έχε το νου σου για τον εχθρό και 

γίνε πολύ δυνατός!»209. 

Τον προτρέπει, επομένως, να οχυρωθεί και να ενισχύσει τις δυνάμεις του μόνος 

του: πουθενά δεν του λέει ότι θα έρθει να τον βοηθήσει, μάλλον επειδή δεν μπορούσε 

να το κάνει εκείνη τη χρονική στιγμή. 

                                                             
205 Cline 2014: 143 
206 Zuckerman 2007: 25 
207 Cline 2014: 150 
208 Zuckerman 2007: 9-11 
209Ug.5.23 (η μτφρ. δική μου) 
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Η άλλη αιτία που υποστηρίζει ο Cline είναι αυτή της αποκέντρωσης, όταν τα 

ανάκτορα παύουν να διοικούν κεντρικά την οικονομία και το εμπόριο, και ανέρχονται 

οι ιδιώτες έμποροι210. Το φαινόμενο αυτό είχε συνδέσει η Sherratt με τους Λαούς της 

Θάλασσας που ανέλαβαν ως μεσάζοντες211. Ο A.Yasur-Landau βλέπει σε αυτούς 

επιδρομείς ταπεινότερης καταγωγής που βρήκαν την ευκαιρία να εγκατασταθούν στις 

περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου που παράκμαζαν212. Κανείς δεν θεωρεί πλέον, 

πιστεύω, τους Λαούς της Θάλασσας μόνο πολεμοχαρείς επιδρομείς που έκαιγαν και 

κατέστρεφαν. Αυτό θα ήταν μόνο η μία πλευρά της ιστορίας: είναι γνωστό σήμερα 

ότι αυτοί άνοιγαν τον δρόμο σε μεταναστευτικές ορδές ανθρώπων που ωθούνταν 

προς ανατολικά λόγω και της κλιματικής αλλαγής. 

O Cline αναφέρεται και στο σύστημα για την κατάρρευση των πολιτισμών του 

C. Renfrew, που ακολουθεί τα εξής στάδια: 1) πρώτα καταρρέει η κεντρική διοίκηση, 

2) χάνονται οι παλιές αριστοκρατικές ελίτ, 3) επέρχεται η κατάρρευση της κεντρικής 

οικονομίας, και 4) έρχονται νέοι πληθυσμοί και σταδιακά πεθαίνουν οι παλιότεροι213. 

Σημαντικό είναι μάλλον να εστιάσει κανείς και στην αλλαγή νοοτροπιών από τους 

προηγούμενους στους νεότερους πληθυσμούς που ήρθαν, αλλά και σε αυτούς που 

γεννήθηκαν μετά την κατάρρευση της ΥΕΧ. Την περίοδο ακμής του, στην πρώιμη 

και μέση ΥΕΧ, οι κοινωνικές δομές διέπονταν, όπως είδαμε,από πολλά κανονιστικά 

σχήματα όπως αυτό της αμοιβαιότητας και της ανακατανομής. Στην τελευταία φάση 

της εποχής αυτής, έπαψαν να χρησιμοποιούν τα δύο αυτά σχήματα- μάλλον επειδή 

δεν μπορούσαν πλέον να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. 

Η κατάρρευση δεν θα ακολούθησε, επομένως, γραμμική παρακμιακή πορεία, 

αλλά θα επηρεάστηκε από όλους τους λόγους που προαναφέρθηκαν και δυσχέραναν 

ακόμη και τη λήψη αποφάσεων για τη διάσωση της προηγούμενης κατάστασης. Κατά 

τον Cline, δεν χρειάζεται να φαντάζεται κανείς μια εικόνα αποκάλυψης για την 

πολιτισμική πτώση, αλλά μάλλον τη σταδιακή παρακμή ενός συστήματος από το 

οποίο αποχωρούν βαθμιαία οι συντελεστές του214. Οι δυσμενείς περιβαλλοντικές 

συνθήκες δεν άφησαν τον απαραίτητο χρόνο για να αφομοιωθούν οι κοινωνικές 

μεταβολές. 

                                                             
210 Cline 2014: 152-154 
211Sherratt 1998: 307 
212Yasur-Landau 2010: 114-118 
213Cline2014: 161; Renfrew 1979: 481-506 
214Cline2014: 169 
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Έτσι, τους επόμενους αιώνες που ακολουθούν έχουν χαθεί οι Μυκηναίοι, οι 

Μινωίτες, οι Χετταίοι, οι Ασσύριοι, οι Κασσίτες, οι Κύπριοι, οι Μιτάννι, οι 

Χαναανίτες και επηρεάζονται σημαντικά οι Αιγύπτιοι: όχι ολοσχερώς οι ανθρώπινοί 

τους πληθυσμοί ούτε εντελώς το πολιτισμικό τους υπόβαθρο, αλλά οι διεθνείς 

σχέσεις και η διπλωματία- και εν γένει η επικοινωνία, οι εμπορικές ανταλλαγές, το 

κοινωνικό και ιεραρχικό σύστημα. Το τεράστιο προηγούμενο δίκτυο εξωτερικής 

πολιτικής “έσβησε” και τη  θέση του πήραν οι λεγόμενοι Σκοτεινοί αιώνες και οι 

δομές της Εποχής του Σιδήρου. Θα περάσουν αρκετοί αιώνες έως ότου 

ξαναεπικοινωνήσουν δυναμικά οι μεσογειακοί πολιτισμοί, χωρίς όμως σύνθετα 

πρωτόκολλα και την αίγλη αυτών της ΥΕΧ: μεγάλων βασιλέων και μικρότερων 

ηγεμόνων, πρέσβεων και αγγελιοφόρων, διεθνών γάμων, ανταλλαγών δώρων και 

απόδοσης φόρων υποτελείας (tributes). Αδυνατίζει η σημασία των θαλάσσιων 

ταξιδιών και η ανάπτυξη της ναυτικής τεχνολογίας και μαζί παρακμάζουν οι παράλιες 

πόλεις και οι πληθυσμοί τους. Διαλύεται, εν τέλει, το αρχαιότερο επίσημο 

διπλωματικό σύστημα στην ανθρώπινη ιστορία. 
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IV. Παράρτημα 

Ειδικά διπλωματικά ζητήματα 

 

4.1Επιγαμίες 

 

Στις επιστολές από τα αρχεία της Αμάρνα και της Χατούσας υπάρχουν συχνά οι 

προσφωνήσεις «πατέρας», «γιος» και «αδερφός», οι δύο πρώτες με το στοιχείο του 

σεβασμού και ο συχνότερος τρίτος, μάλλον ως ένδειξη μιας κάποιας ισότητας και 

οικειότητας μεταξύ συνομήλικων215. Τα κείμενα είναι αλλού πιο ήπια, όπως οι 

συμφωνίες ειρήνης στις οποίες τονίζεται η έννοια της αδελφότητας και άλλοτε 

ενέχουν μια έντονη τάση επιβεβαίωσης του γράφοντα και του status του. Ο όρος 

«αδελφότητα» (brotherhood) που προσεγγίζεται συχνά στη βιβλιογραφία216 αποδίδει, 

πιστεύω, εκτός από τη δημιουργία μιας ξεχωριστής ομάδας ελίτ από διαφορετικούς 

ηγεμόνες-«αδερφούς» και την προσπάθεια εδραίωσης ηγεμονιών που βασίζονταν σε 

πραγματικούς συγγενικούς δεσμούς. Την ΥΕΧ υπήρξαν πράγματι, περισσότερες 

μετακινήσεις μελών βασιλικών οικογενειών σε άλλα βασίλεια με σκοπό τον γάμο. 

Οι επιγαμίες γίνονταν για δύο σκοπούς. Από την μία, μπορούσαν να έχουν μία 

διπλωματική μορφή, με μια γαμήλια διαβεβαίωση και την ανταλλαγή πολύτιμων 

δώρων, όταν ένας πρίγκιπας ή μια πριγκίπισσα επρόκειτο να παντρευτεί αντίστοιχο 

μέλος της οικογένειας άλλου βασιλείου, όχι για να φέρουν στοιχεία του δικού τους 

πολιτισμού στη νέα κοινωνία του/της συζύγου τους. Άλλοτε, όμως, τέτοιοι γάμοι 

αποτελούσαν πολιτική διακήρυξη για αλλαγές που θα έκανε ο κυρίαρχος πολιτισμός 

σε αυτόν που υποδουλωνόταν και η ειρήνη επισφραγιζόταν με ένα γάμο. Στην πρώτη 

περίπτωση, ο πολιτισμός που στέλνει το βασιλικό μέλος δεν δίνει σημασία στις 

πολιτικές κινήσεις του, ενώ στη δεύτερη αυτό αποστέλλεται, για να επιτύχει τον 

ύψιστο στόχο, δηλαδή τη διάδοση του πολιτισμού του και την ένταξη των νέων 

υπηκόων στον μεγάλο βασιλέα. 

Κάθε λαός ακολουθούσε διαφορετική τακτική με τις επιγαμίες. Οι Αιγύπτιοι για 

παράδειγμα, δεν έστελναν μέλη της βασιλικής οικογένειας σε άλλες αυλές, αλλά 

δέχονταν, αν και επιφυλακτικά, πρίγκιπες και πριγκίπισσες από ξένα κράτη, και 

θεωρούσαν αυτονόητο ότι θα “εξαιγυπτιανίζονταν” πλήρως. Οι λαοί της 

                                                             
215Cline 2014: 55 
216Η A.Podany (2010) έχει αναλύσει τον όρο και την χρήση του στην περίοδο από το 2500 π.Χ. έως το 

1300 π.Χ.  
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Μεσοποταμίας, αντίθετα, ήταν πιο ανοιχτοί και οι μονάρχες τους προτιμούσαν να 

στείλουν τους γιους τους για να διαδώσουν τον πολιτισμό τους μέσα από τους 

απογόνους τους. Στη βιβλιογραφία αναφέρονται γάμοι Χετταίων με Μιτάννι και με 

Βαβυλώνιους, Βαβυλωνίων με Ασσύριους και με Ελαμίτες και όλων αυτών με 

Αιγυπτίους. 

Μια ξένη νύφη γινόταν δεκτή με τιμές και γιορτές στις οποίες συμμετείχαν όλοι 

οι κάτοικοι του βασιλείου. Για το νέο μέλος θα χτίζονταν ειδικά κτήρια με 

διακοσμημένα δωμάτια: ο Τούθμωσις Γ’, για παράδειγμα, είχε κοσμήσει με 

τοιχογραφίες Μινωικού τύπου χώρους πιθανότατα για κάποια σύζυγό του από την 

Κρήτη217. 

Στο αρχείο της Αμάρνα αναφέρεται εκτενώς μια περίπτωση επιγαμίας και 

υπάρχει μια πλούσια αλληλογραφία για τις διαδικασίες της. Την περίοδο της 

βασιλείας του Αμενώφι Γ’, στα μέσα του 14ου αι. π.Χ., πραγματοποιήθηκε ο 

τελευταίος γάμος μεταξύ Μιτάννι και Αιγυπτίων: ο ηγεμόνας των πρώτων Τουσράττα 

συμφώνησε με τον Αμενώφι να του στείλει την κόρη του Tadu-Hepa ως νύφη. Δύο 

δεκαετίες πριν ο ίδιος είχε παντρευτεί και την αδερφή του Τουσράττα και έτσι θα 

γινόταν εκτός από αδερφός και πεθερός του218. Οι πρέσβεις ήταν υπεύθυνοι να 

διεκπεραιώσουν αυτή τη συμφωνία. Ο Αμενώφις έστειλε τεράστιες ποσότητες 

χρυσού και ασημιού ως κοσμήματα, πυξίδες, κρεβάτια, θρόνους, αλλά και ένα πλοίο 

φτιαγμένο από κέδρο επιχρυσωμένο και έξι μικρότερα σκάφη για να το 

ρυμουλκήσουν219. Ενώ, ο Τουσράττα έστειλε δύο καταλόγους με τα δώρα του, τον 

ένα με όσα προορίζονταν προσωπικά για τον φαραώ, τον άλλο με την προίκα της 

πριγκίπισσας. Η Podany παρατηρεί ότι δεν στέλνονταν ακατέργαστες πρώτες ύλες, 

αλλά τέχνεργα που δείχνουν τη σκληρή δουλειά που είχε γίνει για την επεξεργασία 

τους220. Σημαντικά δώρα ήταν και τα άλογα και πραγματικά ή συμβολικά όπλα, όπως 

βέλη και χρυσά άρματα. 

Η προίκα της πριγκίπισσας περιλάμβανε κοσμήματα δαχτυλίδια και 

περιβραχιόνια, αλλά και χτένες, ξύλινες πυξίδες και υφάσματα. Την τεράστια 

ποσότητα χρυσού και πολύτιμων αντικειμένων θα συνόδευαν Αιγύπτιοι στρατιώτες 

μέχρι τη χώρα τους. Η πριγκίπισσα πήρε εξάλλου μαζί της 270 γυναίκες ακολούθους 

                                                             
217Podany 2010: 225 
218Podany 2010: 217-220 
219 Moran 1992: 27-34 (EA 14) 
220Podany 2010: 222 
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της και 30 άντρες από την πατρίδα της. Από όλα αυτά τα άτομα, συνήθως, κανένας 

δεν επέστρεφε. Το τεράστιο καραβάνι θα έκανε μήνες να φτάσει στην Αίγυπτο, οπότε 

ο Τουσράττα ένιωσε την ανάγκη να στείλει εν τω μεταξύ έναν άλλο αγγελιαφόρο για 

να υπενθυμίσει στον Αμένοφι το νόημα της αποστολής, με μια τολμηρή, αν και όχι 

ασυνήθη σε περιπτώσεις επιγαμιών, δήλωση: 

«Εμείς μεταξύ μας είμαστε ένα, η γη των Χουριτών με τη γη της Αιγύπτου… 

Είμαι ο βασιλέας της γης της Αιγύπτου και ο αδερφός μου είναι ο βασιλέας της γης 

των Χουριτών221». 

Ο Τουσράττα παραπονέθηκε, παρόλα αυτά, γιατί δεν πήρε μεγαλύτερης αξίας 

δώρα και ζήτησε επιπλέον από τον Αμένοφι ένα χρυσό άγαλμα της νύφης κόρης του 

Tadu-Hepa. Αυτό θα μπορούσε, πιστεύω, να το χρησιμοποιήσει πολύ δυναμικά στην 

εσωτερική του πολιτική ως ένδειξη βαθιάς αγάπης του πανίσχυρου φαραώ για την 

πριγκίπισσα και κατ’ επέκταση του πολιτισμού των Μιτάννι. Όμως, ο Αμένοφις 

πέθανε χωρίς να στείλει ποτέ το χρυσό άγαλμα της πριγκίπισσας, και ο διάδοχός του 

ο Ακενατών, ο αιρετικός Φαραώ, έστειλε ένα επιχρυσωμένο ξόανο της νύφης-

τηρώντας μεν, αλλά χωρίς ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη συμφωνία του προκατόχου 

του222. Η Tadu-Hepa εντάχθηκε απλά στο χαρέμι του χάνοντας την προβλεπόμενη 

πολιτική ισχύ, ενώ ο Τουσράττα εκλιπαρούσε τον νέο φαραώ να τηρήσει την 

παλαιότερη συμφωνία. 

Έναν αιώνα μετά από αυτά τα γεγονότα, στα μέσα του 13ου αι. π.Χ., η 

βασίλισσα των Χετταίων, πιθανώς η Puduhepa223 η σύζυγος του Χατουσίλη Γ’, 

έστειλε την κόρη της ως νύφη στον Ραμσή Β’ γράφοντάς του: 

«Τώρα ξέρω ότι η Αίγυπτος και οι Χετταίοι θα γίνουν μία χώρα…Εσύ ως 

γαμπρός μου, θα παντρευτείς την κόρη μου224». 

Ενώ σε μια συνθήκη γάμου της κόρης του, ο Χετταίος Σουππιλουλιούμα λέει 

στον πρίγκιπα των Μιτάννι: 

«Ο πρίγκιπας Σατιβάζα (Shattiwaza) θα είναι ο βασιλιάς στη γη των Μιττάνι 

και η κόρη του βασιλέα των Χετταίων (δηλαδή η δική του κόρη) θα είναι η 

                                                             
221Moran 1992: 65 (EA24) 
222Podany 2010: 240-242 
223Η αρχή της πινακίδας δεν σώζεται- Ο  Beckman υποθέτει ότι πρόκειται για την Puduhepa. 
224 Beckman 1999: 135 
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βασίλισσα στη γη των Μιττάνι… Στο μέλλον οι Χετταίοι δεν θα βλάψουν τους 

Μιττάνι και οι Μιττάνι δεν θα βλάψουν τους Χετταίους225». 

Εδώ υπάρχει ξεκάθαρη πολιτική σκοπιμότητα και επιγαμία μεταξύ άνισων 

βασιλείων, αφού μεν η κόρη του θα γίνει βασίλισσα των Μιττάνι, ενώ ο Μιτάνιος 

γαμπρός δεν είχε δικαιώματα στη γη των Χετταίων και όφειλε να τηρήσει τη συνθήκη 

ειρήνης με αυτούς. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι Αιγύπτιοι δεν έστελναν τις κόρες τους να 

παντρευτούν έξω από τη χώρα, πιθανότατα λόγω της πεποίθησης ότι πέραν των 

συνόρων τους υπάρχει μόνο το χάος. Ένας Βαβυλώνιος βασιλέας πρότεινε μάλιστα 

κάποτε σε ένα Φαραώ να εξαπατήσει τον λαό του: 

«Ώριμες κόρες, όμορφες γυναίκες πρέπει να είναι διαθέσιμες [στην Αίγυπτο]. 

Στείλε μου μια όμορφη γυναίκα ως κόρη σου. Ποιός θα ισχυριστεί ότι δεν είναι η 

κόρη του βασιλέα226;». 

Ο φαραώ δεν συμφώνησε, όμως, γιατί το πολιτικό μήνυμα που θα περνούσε η 

δράση αυτή θα ήταν το ίδιο: ακόμα και μια Αιγύπτια ψευδοπριγκίπισσα θα έδειχνε 

υποχώρηση ως προς τη σχετική πρακτική. 

Σε μια άλλη περίπτωση, η βασίλισσα των Χετταίων επέλεξε για τον γιο της 

συγχρόνως δύο διαφορετικές νύφες από τα δύο μεγάλα βασίλεια των Βαβυλώνιων και 

των Αμοριτών γράφοντας ότι το έκανε «ως πηγή δόξας για εμένα ενώπιον του λαού 

των Χετταίων227». Εδώ το πολιτικό μήνυμα είναι διπλό: αφενός, η ηγεμόνας δέχεται 

δύο ξένες ως μέλη της βασιλικής της αυλής, δημιουργώντας μελλοντικές συμμαχίες 

μέσα από τους συγγενικούς δεσμούς και αφετέρου ότι κανείς από τους δύο εν λόγω 

πολιτισμούς δεν ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να δικαιούται την αποκλειστικότητά της. 

Σημασία για τη διπλωματία είχε, όπως προαναφέρθηκε, ο ρόλος που 

αναλάμβαναν οι ξένοι σύζυγοι στην πολιτική ζωή της χώρας που θα τους 

φιλοξενούσε πλέον έως το τέλος της ζωής τους. Η Tadu-Hepa (βλ. παραπάνω) δεν 

έγινε σύζυγος του Ακενατών, αλλά εντάχθηκε στο χαρέμι του και έκτοτε χάθηκε από 

το προσκήνιο. Μια ανάλογη καταγραφή στην αλληλογραφία της Αμάρνα αναφέρει 

ότι ο Αμένοφις Γ’ ζήτησε ως σύζυγο μια από τις κόρες του Βαβυλώνιου μονάρχη 

Καντάσμαν- Ενλίλ (Kadashman- Enlil). Εκείνος δεν αρνήθηκε, αλλά τον ρώτησε 

πρώτα, πώς ήταν η αδερφή του, την οποία είχε παντρευτεί παλιότερα. Η αφήγηση 

γίνεται κωμική, αφού προφανώς ο φαραώ δεν θυμόταν καν ποιά ήταν η προηγούμενη 

                                                             
225 Beckman 1999: 44-45 
226 Moran 1992: 8-9 
227 Beckman 1999: 132-135 
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νύφη- ούτε και οι αγγελιοφόροι του αδερφού της δεν μπόρεσαν να την αναγνωρίσουν 

στο χαρέμι του, αφού ούτε οι ίδιοι την είχαν ξαναδεί ποτέ228. Πιθανόν, πιστεύει ο 

T.Bryce, ο φαραώ θυμόταν πολύ καλά την πριγκίπισσα, αλλά δεν ήθελε να την δείξει 

για να αποφύγει όποιο ενδεχόμενο μήνυμά της στον αδερφό της, που θα παρουσίαζε 

τη δυσμενή της κατάσταση αποτρέποντάς τον να στείλει και την κόρη του στην 

Αίγυπτο229. 

Πολύ σημαντικός παράγοντας στο ζήτημα των επιγαμιών ήταν, όπως είναι 

φυσικό, το θέμα των απογόνων. Η Podany θεωρεί ότι ο απόγονος δύο διαφορετικών 

βασιλικών οικογενειών ήταν εν δυνάμει διάδοχος του θρόνου που τον φιλοξενούσε 

και θα διασφάλιζε τις ειρηνικές και διπλωματικές σχέσεις των δύο κρατών230. Αυτά 

τα παιδιά θα ήταν δίγλωσσα, θα γνώριζαν τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα και των 

δύο γονέων τους και θα αποτελούσαν συνεκτικούς κρίκους των λαών τους. Κάποτε, 

ένας βασιλιάς εκθρονίστηκε λόγω της διπλής του καταγωγής. Πράγματι ο Καρά-

Χαρντάς (Kara-Hardash) που βασίλευε στη Βαβυλώνα το 1333 π.Χ. ήταν απόγονος 

ενός Βαβυλώνιου ηγεμόνα και της κόρης του βασιλέα της Συρίας, Ασούρ-Ουμπαλλίτ 

(Ashur-Uballit). Τον απομάκρυναν και ίσως τον δολοφόνησαν οι Κασσίτες που τον 

αντικατέστησαν με κάποιον δίχως βασιλική καταγωγή. Για να εκδικηθεί την αδικία 

που έγινε στον εγγονό του ο Ασούρ-Ουμπαλλίτ επιτέθηκε στη Βαβυλώνα και 

τοποθέτησε στον θρόνο ένα άλλο μέλος της βαβυλωνιακής βασιλικής οικογένειας231- 

αφού, όταν υπήρχαν συμφωνίες παλαιότερων βασιλέων, σε περίπτωση εξέγερσης 

εναντίον των απογόνων «σύμμαχοι» θα βοηθούσαν στην αποκατάστασή τους 

πολεμώντας τους σφετεριστές. 

Στα κείμενα της Αμάρνα υπάρχει επίσης μια ιστορία της «αιρετικής» γενιάς του 

Ακενατών που είναι γνωστή στη βιβλιογραφία ως η «υπόθεση του πρίγκηπα 

Ζαννάνζα» (Zannanza affair). Όταν η Αίγυπτος κινδύνεψε να μείνει ακέφαλη και 

αδιοίκητη μετά τον πρόωρο θάνατο του Τουταγχαμών, η βασίλισσα της Αιγύπτου 

Νεφερτίτη ή η σύζυγος του θανόντα, πρόσβαλε το αιγυπτιακό πρωτόκολλο και 

έστειλε αίτημα στους Χετταίους να στείλουν ένα πρίγκιπά τους για να νυμφευθεί τη 

χήρα βασίλισσα. Ο Σουππιλουλιούμα Α’ ανταποκρίθηκε αμέσως, αφενός για να 

φτιάξει γέφυρες με την Αίγυπτο, και αφετέρου επειδή πίστεψε ότι ένας άνδρας 

πρίγκιπας θα είχε περισσότερη επιρροή από μια πριγκίπισσα που κινδύνευε να χαθεί 

                                                             
228 Moran 1992:1-5 
229 Bryce 2003:110; Podany 2010: 234 
230Podany 2010: 235 
231Podany 2010: 236 
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στο χαρέμι. Έστειλε έτσι τον γιο του Ζαννάνζα, που όμως δολοφονήθηκε με την 

άφιξή του-και οι δικοί του έσπευσαν να κατηγορήσουν τους Αιγυπτίους για αυτό232. 

Συνοψίζοντας, οι επιγαμίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ΥΕΧ και μπορούσαν 

να κατευθύνουν με διαφορετικούς τρόπους τις πολιτικές και διπλωματικές σχέσεις 

της εποχής. Οι Αιγύπτιοι φαίνονται αδιάλλακτοι ως προς το δικό τους σχετικό 

πρωτόκολλο∙ ενώ πολλές βασιλείες της Μεσοποταμίας θα πρέπει να επωφελούνταν, 

ακόμα και να επιβίωναν χάρη σε αυτήν την πρακτική, που αποτελεί ένα από τα πιο 

ενδιαφέροντα διαχρονικά ανθρωπολογικά ζητήματα, και δεν έχει προσεγγιστεί ακόμη 

ικανοποιητικά στην αρχαιολογία. 

 

Εικ.20: Χεττιτική επιγραφή. Ο Tushratta προς Αμενώφι Γ’ για τον γάμο του 

Φαραώ με την Tadu-Hepa,πριγκήπισσα των Μιτάννι, περ. 1352 π.Χ. 
https://britishmuseum.withgoogle.com/object/diplomatic-links-between-syria-and-egypt 

 

 

4.2 Επαναστάσεις, ταραχοποιοί, τιμωρίες 

 

Στην εξωτερική και εσωτερική του πολιτική, ένας βασιλέας πρέπει να είναι σε 

θέση να επιβληθεί και να επαναφέρει τη χώρα του πίσω στην τάξη, όταν 

επαναστάσεις και άλλες ταραχές μεταξύ γειτόνων διαταράσσουν την ισορροπία και 

απαιτούν την παρέμβασή του. Συνήθεις απειλές για τους εμπόρους, τους 

αγγελιοφόρους και εν γένει τους πρέσβεις είναι οι κλοπές ή και οι δολοφονίες, ενώ 

συχνές είναι οι εισβολές ομάδων από τα σύνορα και οι λεηλασίες. Κίνδυνο 

αποτελούν, επίσης, οι φυγάδες δούλοι και υπάρχουν κρατικές συνθήκες για την 

                                                             
232 Cline 2014: 68 

https://britishmuseum.withgoogle.com/object/diplomatic-links-between-syria-and-egypt
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παράδοσή τους, όσο και οικονομικές αποζημιώσεις μαζί με τιμωρίες που 

επιβάλλονταν όταν κάποια πλευρά αρνιόταν να τους παραδώσει233. 

Οι περιπτώσεις δολοφονίας είναι πιο περίπλοκες, γιατί οι μεγάλοι βασιλείς 

αναθέτουν στους μικρότερους ηγεμόνες τη διεξαγωγή ερευνών για τη διαλεύκανσή 

τους -και συχνά αυτοί παραπονιούνται και ζητούν βοήθεια. Το ίδιο συμβαίνει και 

στην περίπτωση των απαγωγών. Έτσι, για κάποια εγκλήματα στην Παλαιστίνη ένας 

Κασσίτης βασιλέας ζητά την παρέμβαση του φαραώ για να βρει τον ένοχο της 

απαγωγής και της κλοπής ενός αγγελιαφόρου του, και να αποζημιωθεί και για τα 

πράγματά του234. 

Άλλες φορές αναφέρονται οι γενικές συνέπειες της μη απόδοσης δικαιοσύνης. 

Για παράδειγμα, ένας Βαβυλώνιος βασιλέας γράφει: 

«Εάν δεν σκοτώσεις αυτούς τους άνδρες, θα πάνε πίσω και θα σκοτώσουν ξανά 

είτε ένα δικό μου καραβάνι είτε έναν δικό σου αγγελιοφόρο, και η επικοινωνία των 

πρεσβευτών μας θα διακοπεί235». 

Ενώ, μπορεί μερικά αιτήματα για τιμωρία να μην εξετάζονται για 

διπλωματικούς λόγους. Έτσι, σε μια κατηγορία για αδικία στα εδάφη του, ο εύθικτος 

βασιλέας της Κύπρου (Alashiya) απαντά: 

«Δεν γνωρίζεις τους ανθρώπους των εδαφών μου. Δεν κάνουν τέτοιες 

πράξεις!»236. 

Τα χεττιτικά κείμενα είναι πιο αναλυτικά ως προς το νομικό πλαίσιο, για 

παράδειγμα: 

«Αν οι βασιλείς ακούσουν κάτι τέτοιο [ένα φόνο], πιάνουν τον δολοφόνο και 

τον παραδίδουν στους αδερφούς του δολοφονημένου. Οι αδελφοί λαμβάνουν την 

οικονομική αποζημίωση για τον δολοφονημένο και πραγματοποιούν εξαγνιστήρια 

τελετή για τον φονιά με τις πράξεις του οποίου αφαιρέθηκε μια ζωή. Μόνο εάν δεν 

επιθυμούν να λάβουν οικονομική αποζημίωση, τότε εκτελούν τον άνδρα που πήρε 

μια ζωή»237. 

                                                             
233Liverani 2001: 58 
234Liverani 2001: 59 
235Liverani 2001:60 (η μτφρ. δική μου) 
236Liverani 2001:61 (η μτφρ. δική μου) 
237Αυτόθι 
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Με αυτή τη νομική διευθέτηση, ο Χετταίος βασιλέας παρουσιάζει έμμεσα τον 

λαό του ως μη ικανό να διαπράττει λεηλασίες και δολοφονίες, αφού ούτε 

πραγματικούς δολοφόνους δεν καταδικάζει. Ενώ, με ρητορικές όπως εκείνη που 

προαναφέρθηκε του ηγεμόνα της Κύπρου, ότι δηλαδή ο άλλος δεν γνωρίζει τον λαό 

που κατηγορεί, κερδίζεται χρόνος, ώστε να αποφεύγονται οι αντεκδικήσεις και να 

συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. 

Στη γλώσσα των Χετταίων, οι φυγάδες ονομάζονται habiru, λέξη που στα 

κείμενα της Αμάρνα χρησιμοποιείται για τους εγκληματίες και τους εχθρούς238. Ο 

βασιλιάς που δεν επιθυμεί να δράσει εναντίον των εχθρών ή των επαναστατών, 

πρέπει να εξηγήσει τη στάση του μέσω της αλληλογραφίας, για να μην αντιμετωπίσει 

αντίποινα. Έτσι, ο βασιλέας των Ahhiyawa (Αχαιών) ξεκαθάρισε στον πειρατή 

Riyamaradu (γνωστό ταραχοποιό εναντίον των Χετταίων) ότι: 

«Όταν θες να είσαι εχθρός του βασιλέα των Χετταίων, να γίνεις εχθρός του από 

άλλη χώρα, μην γίνεις εχθρός του από την δική μου χώρα»239. 

Αναλόγως, τον 14ο αι. π.Χ. ο Κασσίτης ηγεμόνας Kurigalzu αρνήθηκε τη 

συμμαχία με τους Χαναανίτες εναντίον της Αιγύπτου, λέγοντας: 

«Αν είστε εχθροί του βασιλέα της Αιγύπτου του αδερφού μου, συμμαχήστε με 

κάποιον άλλο […], δεν θα συμμαχήσω μαζί σας, γιατί είναι σύμμαχοί μου»240. 

Τον ίδιο αιώνα, ο αρχηγός των Αμοριτών Αζίρος προέτρεπε τον λαό του να 

επαναστατήσει εναντίον των Αιγυπτίων, προκειμένου να επιτύχουν ειρήνη: 

«Σκότωσε τον αφέντη σου και γίνε σαν εμάς: Τότε θα έχεις ειρήνη![…] Ακόμα 

και αν ο Φαραώ βγει έξω, όλες οι χώρες θα είναι εχθρικές απέναντί του και τι μπορεί 

να κάνει εναντίον μας;»241.  

Οι επαναστάσεις έπρεπε να καταπνίγονται. Έτσι συνέβη εντέλει με τους 

Αμορίτες που προαναφέρθηκαν, αλλά και στην περίπτωση της Ασσούβα (Assuwa): 

δηλαδή στη συμμαχία που έκαναν 22 πόλεις της ΒΔ Ανατολίας μέχρι τα Δαρδανέλια 

το 1430 π.Χ., επί της βασιλείας του Χετταίου Τουδχαλίγια Α’/Β242’. Ο ίδιος ηγήθηκε 

των στρατευμάτων του και κατέπνιξε την εν λόγω επανάσταση και αιχμαλώτισε τον 

αντίπαλο βασιλέα και τον γιό του Κουκούλι (Kukkuli), στον οποίο επέτρεψε ωστόσο 

να βασιλεύσει στην Ασσούβα. Όταν όμως εκείνος ξαναεπαναστάτησε οι νικητές 

                                                             
238Liverani 2001: 64  
239Αυτόθι (η μτφρ. δική μου) 
240EA 9 (η μτφρ. δική μου) 
241ΕΑ 74 (η μτφρ. δική μου) 
242Η αναφορά αυτή στον συγκεκριμένο βασιλέα οφείλεται στην αβεβαιότητα αν πρόκειται για τον 

πρώτο ή τον δεύτερο ηγεμόνα με το συγκεκριμένο όνομα (Cline 2014: 32). 
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Χετταίοι του επέβαλαν την ποινή του θανάτου και κατέλυσαν τον συνασπισμό της 

Ασσούβα243. Στη Χαττούσα έχει βρεθεί ένα μυκηναϊκό ξίφος που συνδέεται με αυτή 

την ιστορία, και οι μελετητές αναρωτιούνται εάν σε αυτή την επανάσταση 

συμμετείχαν ως μισθοφόροι και Ahhiyawa (Αχαιοί)244. 

 

4.3 Πρόσφυγες, φυγάδες, εγκληματίες και αιχμάλωτοι 

 

Οι ξένοι γίνονται (απο)δεκτοί μεμονωμένα ή ομαδικά στα βασίλεια όταν 

δηλώνουν την υποταγή τους και ενίοτε, όταν υπάρχουν σχέσεις αμοιβαιότητας, 

θεωρούνται όμοιοι και ίσοι. Εάν όμως οι ντόπιοι ένιωθαν να απειλούνται με 

οικονομική ή πολιτισμική αλλοίωση, επέβαλαν συμφωνίες που αρνούνταν την είσοδο 

ορισμένων ξένων προσφύγων, προκειμένου να ασφαλίσουν τον κοινωνικό και 

πολιτικό έλεγχο του κράτους τους245. 

Οι φυγάδες που ζητούν άσυλο σε άλλα βασίλεια αποτελούν μια ενδιαφέρουσα 

περίπτωση και στο πλαίσιο της διπλωματίας και των διεθνών σχέσεων. Γνωστή είναι 

η ιστορία της συνθήκης μεταξύ του Ραμσή Β’ και του Χατουσιλή Γ’ που αφορούσε 

τον εκθρονισμένο θείο του δεύτερου, τον Ούρχι-Τεσάμπ, παλαιότερου βασιλέα των 

Χετταίων (1280- 1275 π.Χ.). Η σχετική συνθήκη ορίζει ότι αυτός θα παρέμενε στην 

Αίγυπτο ως προστατευόμενος φιλοξενούμενος, γιατί πιθανόν θα τον σκότωναν εάν 

επέστρεφε στη Χαττούσα. Ο φαραώ δεν τον έστειλε πίσω, μάλλον γιατί θεώρησε ότι 

ο πρώην ηγεμόνας θα του ήταν χρήσιμος ως σύμβουλος για διεκδικήσεις του από 

τους Χετταίους. Ενώ ο Χατουσιλή επωφελήθηκε από την άρνηση των Αιγυπτίων να 

τον παραδώσουν, αφού ο θείος του θα παρέμενε εξόριστος και αδύναμος246. 

Οι βασιλείς κρατούσαν, επομένως, έναν αριθμό “χρήσιμων” προσφύγων και 

πολλοί πρόσφυγες εκθείαζαν τα προσωπικά προτερήματά τους για να κερδίσουν την 

εύνοια των νέων τους ηγεμόνων. Ένα άλλο παράδειγμα είναι η φυγή του βασιλέα των 

Χουριτών Σατιβάζα (Shattiwaza),και η αναζήτηση καταφυγίου του στους Χετταίους, 

στον Σουππιλουλιούμα, που έγινε στη συνέχεια και γαμπρός του. Κατάφερε έτσι να 

                                                             
243Cline 2014: 35-36 
244 Hansen 1994: 213-215; Cline 2014: 36 
245Liverani 2001: 67 
246Liverani 2001: 69 
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εκστρατεύσει στη γη του και να την πάρει πίσω, ενώ με τον νέο δεσμό αίματος οι 

Χουρίτες ενσωματώθηκαν σταδιακά στο βασίλειο των Χετταίων247. 

Μια πολεμική σύρραξη μπορούσε να ξεκινήσει, όταν ένας ηγεμόνας δεν 

επέστρεφε υπηκόους του άλλου. Από το αρχείο τα Χρονικά του Μυρσιλή Β’, 

πληροφορούμαστε ότι ο Χετταίος αυτός ηγεμόνας έστειλε αγγελιοφόρο στον υποτελή 

του βασιλέα της Arzawa στη δυτική Ανατολία (πιθανώς στην Έφεσο), λέγοντας: 

«Επειδή σου ζήτησα να μου επιστρέψεις τους υπηκόους μου που ήρθαν σε 

εσένα και εσύ δεν τους έδωσες πίσω και συνέχισες να με αποκαλείς παιδί και 

συνέχισες να με μειώνεις, τώρα έλα και ας πολεμήσουμε. Ας αποφασίσει ο θεός της 

καταιγίδας για τη διένεξή μας»248.  

Στην ίδια πηγή υπάρχει μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση της στιχομυθίας του 

Χετταίου βασιλέα με το αντίπαλο δέος που ήταν τότε ο ηγέτης των Κάσκα (Kashka) 

του Πόντου: 

«Στείλε πίσω τους υπηκόους μου (του Μυρσιλή), τους οποίους πήρες και 

οδήγησες στην Κάσκα. Ο Pihhuniya μου απάντησε ως εξής: “Δεν θα σου δώσω 

τίποτα. Και αν έρθεις να με πολεμήσεις δεν θα μείνω να σε αντιμετωπίσω πουθενά 

μέσα στη δική μου περιοχή, θα έρθω στη δική σου γη και θα πάρω θέση να σε 

πολεμήσω στη μέση της δικής σου γης”. Όταν ο Pihhuniya μου απάντησε έτσι και δεν 

μου επέστρεψε τους υπηκόους μου, πήγα να τον πολεμήσω. Επιτέθηκα στη γη 

του»249. 

Σε αιγυπτιακές βασιλικές επιγραφές της περιόδου του Νέου Βασιλείου (1560-

1070 π.Χ.) γίνεται λόγος για μεγάλες μεταφορές αιχμαλώτων μετά από στρατιωτικές 

εκστρατείες. Σύμφωνα με τους χεττιτικούς νόμους, οι αιχμάλωτοι έπρεπε να 

εγκατασταθούν, να τους δωθούν χωράφια, σπόροι για φύτευση, κοπάδια, μαλλί για να 

υφαίνουν ενδύματα, και όφειλαν με τη σειρά τους να παράγουν φορτία με 

καυσόξυλα- απολάμβαναν κατά τον Altman μια υψηλότερη κοινωνική θέση από ό, τι 

οι κανονικοί σκλάβοι250.Ενώ, ιδίως από τη βασιλεία του Αντάντ-Νιράρι Α’ (1305-

1274 π.Χ.), οι Ασσύριοι μετέφεραν μαζικά ομάδες αιχμαλώτων που χρησιμοποιούσαν 

ως εργατικό δυναμικό- άνδρες, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους στα μεγάλα 

κατασκευαστικά έργα, τις αγροτικές εργασίες και σε κάθε είδους βιοτεχνικές και 

                                                             
247Cline 2014: 67-68 
248Altman 2009: 130 (η μτφρ. δική μου) 
249Altman 2009: 131 (η μτφρ. δική μου) 
250Altman 2009: 151-152 
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χειρωνακτικές δραστηριότητες, όπως την κατασκευή αγγείων και την επεξεργασία 

του μαλλιού251. 

Συνήθης τόπος εξορίας για τους Χετταίους ήταν η Κύπρος, όπως φαίνεται στο 

αρχείο της Χαττούσας: εκεί εξόριζε ο Μυρσιλής Β’ (1321-1295 π.Χ.), ενώ 

εξόριστους ή φυγάδες από το νησί αυτό δέχτηκε στα εδάφη του ο Χαττουσίλης Γ’ 

(1267-1237 π.Χ.), και στην Κύπρο εξορίστηκε αρχικά ο Ούρχι-Τεσάμπ πριν διαφύγει 

στην Αίγυπτο252. 

 
Εικ. 21: Αιχμάλωτοι Λίβυοι και Tjekker δίπλα στη μορφή του Ραμσή Γ’, 

ανάγλυφο, Medinet Habu, περ. 1176π.Χ. (Drews 2000:fig. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
251Αυτόθι 
252Mantzouraniκ.ά. 2019: 108-109 
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