
73ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ τχ. 110

Ήδη την 4η χιλιετία π.Χ., τα φύλα του νοτίου Τουρκµενι-
στάν έκαναν τις πρώτες αποτυχηµένες απόπειρές

τους να εποικίσουν αυτά τα εδάφη. Η επόµενη, πολύ πιο απο-
τελεσµατική απόπειρα έγινε έπειτα από χίλια χρόνια, δηλαδή
στα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ. Στην Ακκαδική ή ίσως στη
µετα-ακκαδική περίοδο (2250-2000 π.Χ.), το αρχαίο δέλτα
του ποταµού Μουργκάµπ υποδεχόταν τα φύλα της Εγγύς
Ανατολής, που ήταν εξοικειωµένα µε την αρχαία αγροκαλ-
λιέργεια και κτηνοτροφία (συµπεριλαµβανοµένης της εκτρο-
φής αλόγων), τους πρωτόγονους τρόπους αρχαίας άρδευ-
σης, µε διάφορους τρόπους κατασκευών και µια ιδιαίτερα
ανεπτυγµένη χειροτεχνία. Στη χώρα τους χρησιµοποιούσαν
µε επιτυχία τη γνώση και την τεχνογνωσία τους.

Αµερικανοί και ρώσοι επιστήµονες αποδίδουν τη µαζική
µετανάστευση των φύλων στην ξηροθερµική περίοδο που
παρατηρήθηκε στην Εγγύς Ανατολή και τη ∆υτική Μεσόγειο.
Ως αποτέλεσµα της ξηρασίας, οι βροχοπτώσεις µειώθηκαν
δραµατικά, τα χωράφια είχαν λιγοστό νερό και οι σοδειές µει-
ώθηκαν στο ελάχιστο. Αυτό τεκµηριώνεται από τον µεγάλο
αριθµό εγκαταλελειµµένων αγρών και των καταλοίπων αρ-
χαίων οικισµών που βρέθηκαν στην τεράστια περιοχή που
εκτείνεται από την Ελλάδα ως την Ινδία.

Ουσιαστικά, όπως µπορούµε να δούµε σήµερα, την εποχή
εκείνη η ξηροθερµική κρίση δεν έπληξε όλες τις αρχαίες εκτά-
σεις αγροκαλλιέργειας αλλά µόνο ορισµένες. Οι γεωργοί και
οι κτηνοτρόφοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα εδάφη
τους και ξεκίνησαν ένα µακρύ ταξίδι προς αναζήτηση νέων
γόνιµων εδαφών. Άρχισαν να εξερευνούν τις γειτονικές χώ-
ρες και αφού όλες οι κοντινές περιοχές είχαν ήδη καταλη-
φθεί από άλλα φύλα συνέχισαν ακόµη µακρύτερα σε άλλα
εδάφη της Εγγύς Ανατολής. Τελικά, έφτασαν στο βασίλειο
της Ακκαδίας και έµειναν εκεί για ένα διάστηµα. Αλλά το πρό-
βληµα του υπερπληθυσµού υπήρχε και στην αρχαία Μεσο-
ποταµία, κι έτσι οι µετανάστες αναγκάστηκαν να συνεχίσουν
την αναζήτηση ελεύθερων εδαφών προς τα ανατολικά.

Επόµενος σταθµός τους ήταν τα εδάφη του νοτιοδυτικού

Ιράν (ή, αλλιώς, το αρχαίο Ελάµ), όπου παρέµειναν για ένα
διάστηµα αλλά, στη συνέχεια, και πάλι λόγω του υπερπληθυ-
σµού, αναγκάστηκαν να µετακινηθούν ακόµη µακρύτερα, κι
έτσι έφτασαν στα εδάφη του ανατολικού Ιράν.

Ο δρόµος της µετανάστευσης αυτών των φύλων της Ύστε-
ρης Εποχής του Χαλκού φέρει µεν ίχνη από ερείπια εγκατα-
λελειµµένων οικισµών, όχι όµως και στρατιωτικών εισβολών
ή µεγάλων µαχών. Με άλλα λόγια, πρόκειται για µια ειρηνική
µετανάστευση αγροτικών φύλων όταν, σύµφωνα µε την ακρι-
βή έκφραση του I. Diakonovff, τα φύλα σιγά σιγά «επεκτάθη-
καν» αναζητώντας νέα εδάφη προς εκµετάλλευση.

Οι νεοαφιχθέντες κατέληξαν έτσι στο ανατολικό Ιράν όπου
ίδρυσαν έναν αριθµό µεγάλων οικισµών του τύπου Ισάρ ΙΙΙ,
στην περιοχή Σακντάντ. Έχοντας διασχίσει τα όρη Κόπε Νταγ,
φυσικά σύνορα µεταξύ του σύγχρονου Ιράν και του Τουρ-
κµενιστάν, τα νοµαδικά φύλα εισχώρησαν στο έδαφος αυτής
της αρχαίας χώρας, όπου ο εδραιωµένος γεωργικός τρόπος
ζωής είχε τις ρίζες του στην 5η-4η χιλιετία π.Χ. Κατά συνέ-
πεια, τα φύλα των εποίκων εγκαταστάθηκαν στα εδάφη όλου
του σύγχρονου ανατολικού Ιράν, στο µεγαλύτερο µέρος του
Αφγανιστάν, του Πακιστάν (συµπεριλαµβανοµένου του Βελου-
χιστάν), του Τουρκµενιστάν, του νότιου τµήµατος του Ουζ-
µπεκιστάν και ενός µέρους του Τατζικιστάν. Ο υλικός πολιτι-
σµός των φύλων που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή από τη
νότια ακτή της Κασπίας Θάλασσας και σχεδόν µέχρι την Αρα-
βική Θάλασσα παρουσιάζει πολλά κοινά χαρακτηριστικά.

Στην εν λόγω περίοδο, δηλαδή στα τέλη της 3ης χιλιετίας
π.Χ., οι περιοχές στους βόρειους πρόποδες του Κόπε Νταγ,
τόσο εύφορες κάποτε, υπέφεραν πλέον από καταστροφική ξη-
ρασία. Οι εαρινές βροχοπτώσεις είχαν ουσιαστικά σταµατήσει
και οι χείµαρροι του βουνού στέρευαν. Τα φύλα της περιοχής
εγκατέλειψαν τους οικισµούς τους που ερειπώθηκαν. Τα µετα-
ναστευτικά φύλα κατέλαβαν εκ νέου τους εγκαταλελειµµένους
οικισµούς ή σε ορισµένες περιπτώσεις έχτισαν νέους δίπλα
στους παλιούς (για παράδειγµα, το Τεκέµ Ντέπε κοντά στη
θέση Ναµάζγκα, το Ελκέν Ντέπε κοντά στη θέση Κουσούτα). Οι

Αρχαιολογικά τεκµήρια στο Τουρκµενιστάν:
η έρηµος Κάρα-Κουµ

Βίκτωρ Σαριγιαννίδης
∆ρ Αρχαιολόγος

Στο άρθρο αυτό εξετάζονται τα αρχαιολογικά ευρήµατα των τελευταίων χρόνων στην Κάρα-Κουµ, µία από τις µεγα-
λύτερες ερήµους του κόσµου που βρίσκεται στην κεντρική Ασία, στο ανατολικό τµήµα του σύγχρονου Τουρκµενιστάν.
Στην άµµο της νοτιοανατολικής Κάρα-Κουµ ήρθε στο φως µια αρχαία χώρα µε την ονοµασία Μαργκούς, σύµφωνα
µε την επιγραφή του Μπεχιστούν (Ιράν).
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περιοχές αυτές, όµως, έγιναν σταδιακά ιδιαίτερα πυκνοκατοι-
κηµένες και τα µεταναστευτικά φύλα µετακινήθηκαν ακόµη µα-
κρύτερα προς την Ανατολή και εγκαταστάθηκαν τελικά στη λε-
κάνη του αρχαίου δέλτα του ποταµού Μουργκάµπ, που πηγά-
ζει στο Αφγανιστάν, στην οροσειρά Χίντου Κους, τον Παροπά-
µισο των αρχαίων. Έπειτα από ένα σύντοµο διάστηµα, δεκάδες
και στη συνέχεια εκατοντάδες οικισµοί χτίστηκαν στα γόνιµα
εδάφη του δέλτα. Τα πλησιέστερα χωράφια χρησιµοποιήθηκαν
για την καλλιέργεια δηµητριακών, όπως στάρι και κριθάρι, και
τα πολυάριθµα κοπάδια εξηµερωµένων βοδιών έβρισκαν άφθο-
νη τροφή στα λιβάδια. Σταδιακά διαµορφώθηκε στην περιοχή
µια νέα ανατολική χώρα οµοσπονδιακού τύπου µε πολύ ανε-
πτυγµένο πολιτισµό.

Κεντρικός οικισµός, κάποιου είδους πρωτεύουσα, ήταν πι-
θανότατα η πόλη της οποίας τα κατάλοιπα σήµερα ονοµάζο-
νται Γκονούρ Ντέπε (Γκρίζος Λόφος). Η συγκεκριµένη πόλη
δεν ήταν συνηθισµένη. Το κέντρο της καταλάµβανε ένα µνη-
µειώδες ανάκτορο, τόπος κατοικίας για το βασιλιά και την οι-
κογένειά του. Η επίσηµη είσοδος στο παλάτι, που θυµίζει ιδι-
αίτερα µια παρόµοια είσοδο στο ανάκτορο της Κνωσού στην
Κρήτη (το γεγονός αυτό παραπέµπει αναµφισβήτητα στην επιρ-
ροή της Ελλάδας στην περιοχή της εγγύς Ασίας), οδηγούσε σε

µια διµερή αίθουσα ακροάσεων. Μέσω µιας εσωτερικής αυ-
λής που βρισκόταν έξω από την αίθουσα ακροάσεων, µπο-
ρούσε κανείς να µπει στην ευρύχωρη αίθουσα του θρόνου και
στα ενδιαιτήµατα του βασιλιά µε τις µεγάλες αυλές για περι-
πάτους. Το ανάκτορο είχε επίσης ένα «σύµπλεγµα για τις επι-
κήδειες υπηρεσίες», όπου διεξάγονταν οι νεκρικές τελετές των
µελών της βασιλικής οικογένειας. ∆ίπλα στο «τελετουργικό σύ-
µπλεγµα» υπήρχαν κτίρια που η αρχιτεκτονική τους παρου-
σιάζει κοινά χαρακτηριστικά µε κατασκευές που είχαν πιθα-
νότατα τις ρίζες τους στη Μικρά Ασία. Απέναντι από το ανάκτο-
ρο της κατοικίας του βασιλιά υπήρχε ένα ιερό, όπου ο ηγεµό-
νας και τα µέλη της οικογένειάς του µπορούσαν να πουν τις
καθηµερινές τους προσευχές. Το ιερό είχε µια δίχωρη εστία
για αιµατηρές θυσίες. Τα κτίρια της διοίκησης βρίσκονταν στο
ανατολικό βοηθητικό τµήµα του ανακτόρου και πλάι τους
ήταν οι κατοικίες εκείνων που υπηρετούσαν στο ανάκτορο.

Το ανάκτορο και τα κτίρια της διοίκησης περιστοιχίζονταν
από ένα ισχυρό αµυντικό τείχος µε ορθογώνιους πύργους,
που είχαν πολεµίστρες σε σχήµα τόξου. Γύρω από την ακρό-
πολη υπήρχαν κτίρια λατρείας που µε τη σειρά τους περι-
στοιχίζονταν επίσης από ένα επιπλέον αµυντικό τείχος τετρά-
γωνου σχήµατος, ενισχυµένο µε στρατιωτικούς πύργους. Τα
τείχη αυτά φαίνεται ότι αποτελούν την πρώτη αµυντική
γραµµή του κεντρικού τµήµατος του κτιριακού συµπλέγµα-
τος. Γύρω από το τετράγωνο των τειχών υπήρχαν µεγάλες
και µικρές δεξαµενές, ναοί και κτίρια χειροτεχνών. Όλο το
σύµπλεγµα περιβαλλόταν από ένα άλλο, τρίτο τείχος, το
οποίο πιθανώς δεν είχε αµυντική χρήση. Ήταν στενό (πλά-
τους µέχρι 1 µ.) και δεν είχε στρατιωτικά τείχη. Πρόκειται για
ένα κυκλικό τείχος που χώριζε τον πνευµατικό κόσµο από τον
εγκόσµιο.

Εκτενείς ανασκαφές στην περιοχή ανέδειξαν πολλά κοινά
στοιχεία ανάµεσα στον πολιτισµό της αρχαίας Μαργκούς και
τον κόσµο της αρχαίας Ανατολίας, και παρά τις ιδιαιτερότη-
τές του και την πρωτοτυπία του µπορεί ακόµη να θεωρηθεί
ως το πέµπτο κέντρο του παγκόσµιου πολιτισµού µετά τη Με-
σοποταµία, την Αίγυπτο, την Κίνα και την Ινδία. Οι πεποιθή-
σεις, οι τελετουργίες και τα έθιµα, που µας έγιναν γνωστά µε
τη µελέτη των µνηµείων της Μαργιανής, έχουν πολλά κοινά
µε εκείνα της θρησκείας του πρώτου κόσµου, του Ζωροα-
στρισµού. Βεβαίως, όλοι γνωρίζουµε ότι ο Ζαρατούστρα γεν-
νήθηκε πολύ αργότερα από την εποχή που αποικίστηκε η λε-
κάνη του δέλτα του ποταµού Μουργκάµπ. Αλλά µε βάση τις
αρχαιολογικές µελέτες σε υλικά που αποκάλυψαν οι ανα-
σκαφές στη Μαργκούς, µπορεί να πει κανείς ότι πολλές θρη-
σκευτικές ιδέες, τελετουργίες και έθιµα του λαού της προ-
λείαναν το έδαφος όπου 1000 χρόνια αργότερα εµφανίστηκε
ο Ζωροαστρισµός. Και έτσι, στην περίπτωση αυτή, µπορούµε
δικαίως να χαρακτηρίσουµε τις πεποιθήσεις του λαού της αρ-
χαίας Μαργκούς ως πρωτο-ζωροαστρικές. Ας δούµε τώρα
όµως τα γεγονότα που αποδεικνύουν αυτήν την πρόταση.
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1. Τελετουργική δίχωρη εστία.
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Λατρεία της Φωτιάς
Οι ανασκαφές στον κύριο οικισµό του Γκόνουρ Ντέπε µάς
έδωσαν αρκετά στοιχεία για το ότι η λατρεία της φωτιάς έπαι-
ζε τον πιο σηµαντικό ρόλο στη θρησκευτική ζωή του τοπικού
πληθυσµού. Αυτό αποδεικνύεται από τον πρώτο µνηµειώδη
Ναό της Φωτιάς που βρίσκεται στην ανατολική πρόσοψη του
ανακτόρου της Γκονούρ. Οι ανασκαφές αποκάλυψαν βωµούς
και «δοχεία για την ιερή τέφρα», λατρευτικές εστίες ειδικής
κατασκευής, που σχετίζονταν µε το έθιµο να καλύπτεται ο νε-
κρός µε στάχτη πριν από την ταφή, καθώς και ταφές ατόµων
µε αναπηρίες σε τύµβους µε καµένους τοίχους.

Ο Ναός της Φωτιάς, που χτίστηκε την πρώτη περίοδο του
οικισµού της Γκονούρ, γνώρισε τουλάχιστον τρεις οικοδοµι-
κές φάσεις. Ο αρχαιότερος Ναός της Φωτιάς ανεγέρθηκε
απευθείας στο έδαφος και είχε αρκετές αίθουσες. Το κεντρι-
κό τµήµα του αποτελείται από µια υπερυψωµένη εξέδρα σε
σχήµα Τ καλυµµένη µε ένα στρώµα γύψου. Μια µακρά αλυ-
σίδα από τέσσερις ορθογώνιους ναούς της φωτιάς εκτείνο-
νταν κοντά στο ιερό. Οι βωµοί ήταν σκαµµένοι στο έδαφος
και το εσωτερικό τους ήταν στρωµένο µε πυρίµαχα τούβλα.
Οι τοίχοι του ναού έφεραν έντονα ίχνη καύσης. Μεγάλοι όγκοι
τέφρας που βρέθηκαν κοντά στο χώρο τεκµηριώνουν το γε-
γονός ότι η φωτιά έκαιγε συνεχώς στο εσωτερικό των βωµών.

Σε κάθε έναν από τους βωµούς είχαν σκαφτεί θάλαµοι
(διαστάσεων 2x2 µ.) σε βάθος πάνω από ένα µέτρο. Ο µικρό-
τερος, τέταρτος βωµός ήταν τοποθετηµένος κάθετα στους
υπόλοιπους, κάτι που εξηγείται από την έλλειψη χώρου. Μπο-
ρεί να υποθέσει κανείς ότι οι βωµοί ήταν εσκεµµένα «κρυµ-
µένοι» από τα αδιάκριτα βλέµµατα των µυηµένων, αφού βρί-

σκονταν πίσω από έναν τυφλό τοίχο και ήταν σχεδόν αόρα-
τοι από την επιφάνεια. Πρέπει να σηµειωθεί ότι σήµερα τα
ιερά στους ζωροαστρικούς Ναούς της Φωτιάς είναι «κρυµ-
µένα» σε ορισµένα «µυστικά» µέρη πίσω από µεγάλους τοί-
χους. Παρόµοιοι ορθογώνιοι βωµοί που βρίσκονταν πίσω από
τοίχους χωρίς ανοίγµατα αποκαλύφθηκαν στις ανασκαφές
στο τέµενος της Γκονούρ και στο ναό του Τογκολόκ-21. Βρέ-
θηκαν επίσης κοντά σε βασιλικούς τύµβους (για παράδειγµα,
κοντά στον τύµβο 3235 στην Γκονούρ).

∆ίπλα στους βωµούς βρέθηκαν ορθογώνιες κατασκευές
από αποξηραµένους στον ήλιο πλίνθους, οι οποίες αποκα-
λούνται «αποθέτες ιερής τέφρας». Όταν έγιναν οι ανασκα-
φές, όλοι οι αποθέτες ήταν γεµάτοι µε λευκή τέφρα δίχως
προσµίξεις. Στο τελικό στάδιο της ύπαρξης της Γκονούρ όλοι
οι βωµοί, καθώς και «οι αποθέτες», είχαν καλυφθεί µε πλίν-
θους και είχαν σκεπαστεί προσεκτικά µε κονίαµα ώστε να απο-
φευχθεί µελλοντική διάτρησή τους (η ανώτατη κυρίαρχη τά-
ξη της Γκονούρ εγκατέλειψε την περιοχή τη 2η χιλιετία π.Χ.,
όταν ο ποταµός Μουργκάµπ άλλαξε ροή προς τη ∆ύση). Όπως
αναφέρθηκε, αυτοί οι βωµοί βρίσκονταν ελάχιστα πάνω από
το επίπεδο του εδάφους, γεγονός που συνάδει µε τους ζω-
ροαστρικούς κανόνες όταν, σύµφωνα µε τη M. Boyce, οι
βωµοί ήταν συνήθως «κατασκευασµένοι στο ύψος των µα-
τιών καθισµένων ανθρώπων».

Ο δεύτερος τύπος κυκλικών βωµών αποκαλύφθηκε στις
ανασκαφές στο «σύµπλεγµα θυσιών» της Γκονούρ. Ο πρώ-
τος, ο «µεγάλος βωµός», είχε διάµετρο περίπου 7 µ. και ήταν
σκαµµένος στο έδαφος σε βάθος 0,50 µ. Πρόκειται για ανοι-
χτή κατασκευή, µε τοίχους ύψους µέχρι 1,3 µ., καλυµµένους

στο εσωτερικό και το εξωτερικό τους µε
κονίαµα. Ο ελαφρώς κοίλος πυθµένας
τους ήταν καλά «πατηµένος» και καλυµ-
µένος µε ένα παχύ στρώµα κονιάµατος
και µε ένα στρώµα από στάχτη στο ανώ-
τερο τµήµα του. Στην ανατολική πλευρά
του βωµού υπήρχε µια δίοδος µε δύο
κατωφερή σκαλοπάτια και το νότιο τµή-
µα του ήταν µια δίχωρη λατρευτική εστία,
µε ίχνη καύσης. Αντίθετα µε τις υπόλοι-
πες εστίες (βλ. παρακάτω) αυτή δεν είχε
διαχωριστικό ανάµεσα στην κάµινο και το
φούρνο· είχε, ωστόσο, µια «προεξοχή».

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε αυτήν την
εστία δεν καίγονταν ξύλα αλλά αρωµα-
τικά βότανα. Σύµφωνα µε τους ειδικούς,
οι σύγχρονοι ζωροάστρες πιστεύουν
ότι οι θεοί δεν περιµένουν πάντα θυσίες
µε κρέας. Υπάρχουν ορισµένες περι-
πτώσεις που µπορεί να είναι πλήρως ικα-
νοποιηµένοι µόνο µε τη µυρωδιά αρω-
µατικών βοτάνων (Boyce 2003, σ. 23).
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Στην Γκονούρ, σε ορισµένες λατρευτικές εστίες, στο βασι-
λικό ιερό και στον µεγάλο βωµό βρέθηκαν ίχνη καµένων αρω-
µατικών βοτάνων. Και στις δύο περιπτώσεις σε αυτές τις
εστίες, αντί για το διαχωριστικό µεταξύ καµίνου και φούρνου
υπήρχε µια «προεξοχή». Στο βωµό που εξετάζουµε βρέθηκε
ένα σχεδόν ακέραιο κύπελλο από όνυχα.

Τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας αποδεικνύουν
ότι ο βωµός αυτός χρησιµοποιήθηκε για να γίνονται θυσίες
στους θεούς και όχι για την καύση της «αιώνιας φλόγας» στο
εσωτερικό του. Όταν καταστράφηκε, χτίστηκε δίπλα ένας µι-
κρότερος βωµός (διαµέτρου 5 µ.), επίσης µε δίοδο προς το
εσωτερικό.

Στο ναό Τογκολόκ-21, στο έδαφος ενός µεγάλου κυκλικού
βωµού, βρέθηκε µια παχιά «κρούστα». Ειδικές αναλύσεις που
έγιναν στο Πανεπιστήµιο Λοµονόσοφ της Μόσχας έδειξαν ότι
στην αρχαιότητα στην επιφάνεια του βωµού έριχναν κάποιο λί-
πος, το οποίο κυλούσε κάτω στο βάθος, όπου σιγόκαιε µια µι-
κρή εστία µε κάρβουνα. Όταν το λίπος έφτανε στην εστία, η φω-
τιά δυνάµωνε και τότε ο καπνός µπορούσε να φτάσει στον ου-
ρανό όπου οι θεοί τον απολάµβαναν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει το γεγονός ότι ο Στράβων έχει παρακολουθήσει πα-
ρόµοιες διαδικασίες: ζωροάστρες τοποθετούσαν κοµµάτια λι-
παρού κρέατος ακριβώς πάνω στα κάρβουνα της εστίας, η φλό-
γα δυνάµωνε και ο καπνός κατευθυνόταν προς τον ουρανό σε
συνεχή ροή (Boyce 1982, σ. 154).

Ένας άλλος βωµός, διαµέτρου 3 µ., βρισκόταν στη νότια
πρόσοψη του «Ναού των Θυσιών». Είχε επίσης ένα πέρασµα
αλλά όχι εστία και µόνο η βόρεια πλευρά αυτού του βωµού
έφερε ίχνη καύσης.

Και οι δύο τύποι βωµών, ορθογώνιος και κυκλικός, βρέ-
θηκαν επίσης στις ανασκαφές στο τέµενος της Γκονούρ και
στον µνηµειώδη ναό Τογκολόκ-21. Έτσι, µπορούµε να πούµε
ότι ο λαός της Μαργκούς χρησιµοποιούσε και τους δύο τύ-
πους από την περίοδο της πρώτης τους εµφάνισης στη λε-
κάνη του δέλτα του αρχαίου Μουργκάµπ και µέχρι το τέλος
της Εποχής του Χαλκού. Οι ορθογώνιοι βωµοί χρησιµοποιή-
θηκαν για την καύση της «αιώνιας φωτιάς», ενώ οι κυκλικοί
για θυσίες σε διάφορους θεούς του ζωροαστρικού πανθέου.

Στο τέµενος της Γκονούρ, και πιο συχνά στο ναό Τογκο-
λόκ 21, ορθογώνιοι βωµοί βρίσκονταν δίπλα σε ανοιχτές ορ-
θογώνιες πλίνθινες εξέδρες (δίχως σκεπή). Οι κατασκευές
αυτές θυµίζουν ιδιαίτερα τα pavi που βρήκε η M. Boyce στους
σύγχρονους ζωροάστρες και τα περιέγραψε στο βιβλίο της.
Σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις των Ινδο-Ιρανών πρόκειται για
το χώρο όπου κάθονται οι θεοί, αθέατοι στους ανθρώπους
(βλ. τα ιερά βιβλία των ζωροαστρών Αβέστα και Ριγκβέντα).

Αξίζει να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στις τελετουργικές
εστίες µε δύο θαλάµους, αφού µόνο στην Γκονούρ βρέθηκαν
σε µεγάλο αριθµό (πάνω από 120!). Η κατασκευή τους είναι
διαφορετική από εκείνη των συνηθισµένων εστιών. Ανάµεσα
στους δύο θαλάµους, από τους οποίους ο ένας χρησίµευε ως

κάµινος και ο άλλος ως φούρνος, υπήρχε ένα χαµηλό χώρι-
σµα. Κατά κανόνα οι κάµινοι είχαν δυνατή φωτιά στο εσωτε-
ρικό τους και συχνά έχουν βρεθεί κατάλοιπα από κάρβουνα.
Η κατασκευή αυτών των εστιών προφανώς εξυπηρετούσε ένα
σκοπό, να αποτραπεί η επαφή της «αγνής φύσης» της φωτιάς
µε το αίµα από το κρέας και άρα να αποφευχθεί η βεβήλωσή
της. Αυτό ανταποκρίνεται πλήρως στον ζωροαστρικό νόµο
της διατήρησης της τελετουργικής αγνότητας της φωτιάς.

Στο πλάι αυτών των λατρευτικών εστιών συνηθισµένου µε-
γέθους, κατά τις ανασκαφές στην Γκονούρ αποκαλύφθηκαν
πολύ µεγαλύτερες απιόσχηµες εστίες. Φαίνεται ότι αυτές χρη-
σιµοποιούνταν για τις θυσίες µεγάλων ζώων, όπως αποδει-
κνύεται από τα κρανία τους και τα µακρά οστά που αφέθηκαν
πιθανώς για τους θεούς. Όπως οι συνηθισµένες λατρευτικές
δίχωρες εστίες, και αυτές είχαν εσωτερικά διαχωριστικά µε µε-
γάλες οπές, από τις οποίες ο καυτός αέρας από την κάµινο
µπορούσε να φτάσει το κρέας του ζώου που θυσιαζόταν στο
φούρνο.

Λατρεία του Νερού
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές απέδειξαν ότι για τους κατοί-
κους της Μαργκούς το νερό έπαιζε εξίσου σηµαντικό ρόλο
µε τη φωτιά. Εδώ αξίζει να αναφέρουµε ότι αφού οι ζωροά-
στρες σέβονταν το νερό στον ίδιο βαθµό µε τη φωτιά, η Μ.
Boyce πρότεινε να τους αποκαλούµε λατρευτές όχι µόνο της
φωτιάς αλλά και του νερού. Στα νότια προάστια της Γκονούρ
οι ανασκαφές αποκάλυψαν µια µεγάλη και πιθανότατα φυσι-
κή λεκάνη επιφάνειας περίπου 150 µ. από τη ∆ύση προς την
Ανατολή και 80 µ. από τον Βορρά προς τον Νότο. Με τη βοή-
θεια ειδικά κατασκευασµένων καναλιών και µέσω του συστή-
µατος κεραµικών αγωγών που βρισκόταν κάτω από τα θεµέ-
λια του κυκλικού τείχους η δεξαµενή γέµιζε µε νερό από τον
ποταµό Μουργκάµπ. Προς αποφυγή καταστροφής της όχθης
στο σηµείο όπου το νερό εισερχόταν στη δεξαµενή, οι αρ-
χαίοι αρδευτές είχαν κατασκευάσει ενισχυτικά έργα µε θραύ-
σµατα κεραµικών.

Τόσο στις νότιες όσο και στις βόρειες παρυφές αυτής της
δεξαµενής είχαν κατασκευαστεί κτίρια διαφόρων χρήσεων
µε δίχωρες τελετουργικές εστίες στο εσωτερικό τους. Στο
ανατολικό τµήµα του συµπλέγµατος κτιρίων στη νότια όχθη
βρέθηκε µια αίθουσα που ξεχωρίζει λόγω τριών διαδοχικών
τελετουργικών εστιών πάνω σε χαµηλές πλίνθινες εξέδρες.

Οι αίθουσες που αποκαλύφθηκαν κατά τις ανασκαφές εί-
χαν άµεση σύνδεση µε τη µεγάλη δεξαµενή που εξετάζουµε.
Φαίνεται ότι ακόµη και στην αρχαιότητα η ευρύχωρη αίθουσα
που αναφέρεται παραπάνω δεν είχε βόρειο τείχος και ότι ου-
σιαστικά ήταν ένα είδος µεγάλης ταράτσας στην άκρη της
δεξαµενής. Μπορεί να υποθέσει κανείς ότι οι αρχαίοι λαοί
της Μαργκούς έχτιζαν µεγάλες ταράτσες (πλάτους µέχρι και
10 µ.) πλάι σε δεξαµενές, όπου κατασκεύαζαν αίθουσες µε
δίχωρες τελετουργικές εστίες. Όταν η στάθµη του νερού στη
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«µεγάλη δεξαµενή» υποχωρούσε προσπαθούσαν να σταµα-
τήσουν τη «διαρροή» κατασκευάζοντας δίπλα και κάτω από
αυτήν ορισµένες τάφρους µε τελετουργικές εστίες. Και αντί-
θετα µε τις συνηθισµένες εστίες δύο θαλάµων αυτές κατα-
σκευάζονταν απευθείας στο έδαφος.

Είναι προφανές ότι υπήρχε άµεση λειτουργική σύνδεση
µεταξύ της δεξαµενής και της τελετουργικής λατρείας του
Νερού. Στην Αβέστα αναφέρεται περισσότερες από µία φορά
ότι κάθε ζωροάστρης θα πρέπει να ξεκινά το πρωί µε προ-
σευχή στη Φωτιά και το Νερό και ότι κανένα έργο δεν θα µπο-
ρούσε να έχει ξεκινήσει χωρίς αυτήν. Είναι γνωστό ότι οι Ινδο-
Ιρανοί λάτρευαν ποταµούς, λίµνες, ρυάκια και γενικά κάθε εί-
δους αποθέµατα νερού, καθώς και ότι οι σπονδές νερού ήταν
αντίστοιχες µε αυτές της φωτιάς.

Μπορούµε να υποθέσουµε ότι το θολό νερό από τον πο-
ταµό θεωρούνταν ακατάλληλο για ιερές τελετουργίες. Και πι-
θανώς για τον εξαγνισµό του νερού οι αρχαίοι λαοί κατασκεύ-
αζαν ειδικά «φίλτρα» ή «ηθµούς». Έτσι, στα βόρεια της µεγά-
λης δεξαµενής της Γκονούρ κατασκευάστηκε η λεγόµενη «µι-
κρή δεξαµενή» στο κέντρο της οποίας βρισκόταν ένας άδειος
κύβος 7x5 µ. µε αποξηραµένους στον ήλιο πλίνθους. Μέσω ει-
δικά κατασκευασµένων αγωγών, µε τείχος όχι χαµηλότερο του
µισού µέτρου, το νερό από τη µεγάλη δεξαµενή περνούσε σε
αυτήν την κατασκευή µέσω µιας οπής στη βάση της. Το εσω-
τερικό του «φίλτρου» γέµιζε µε κοµµάτια από καλάµια του πο-

ταµού που χρησίµευαν για την κάθαρση του νερού. Στη συνέ-
χεια, µέσω µιας ειδικής οπής απορροής, ένα µέτρο ψηλότερης
από την οπή εισροής, το καθαρό νερό µεταφερόταν στη «µι-
κρή» δεξαµενή. Και στη συνέχεια, όπως φανταζόµαστε, το νερό
χρησιµοποιούνταν για θυσίες και σπονδές.

Ας θυµηθούµε για µία ακόµη φορά ότι οι προσφορές στη
Φωτιά και το Νερό βρίσκονταν στο επίκεντρο των καθηµερι-
νών λατρειών που είναι γνωστές ως γιάσνα. Οι πιθανώς τακτι-
κές αιµατηρές θυσίες χρησίµευαν ως προσφορές στη Φωτιά.
Γενικά η διαδικασία εξαγνισµού είναι ηθικό καθήκον κάθε ζω-
ροάστρη και σήµερα, όπως κανόνας είναι και οι ζωροαστρι-
κές ιεροτελεστικές πλύσεις από το κεφάλι µέχρι τα πόδια.

Ο µεγάλος αριθµός δεξαµενών διαφορετικού µεγέθους
που ήρθαν στο φως είναι ένα επιπλέον στοιχείο που ενισχύει
την υπόθεσή µας. Εκτός από τη µεγάλη και τη µικρή δεξαµε-
νή στην Γκονούρ υπήρχαν και τέσσερις µικρότερες δεξαµε-
νές νερού, οι οποίες γέµιζαν µε νερό της βροχής που συγκε-
ντρωνόταν σε αµµόλοφους (takirs). Αξίζει να σηµειώσουµε
ότι οι περισσότερες δεξαµενές βρίσκονταν στο βορινό τµήµα
του µνηµείου, όπου ήταν δύσκολο να φτάσει το νερό από τον
ποταµό Μουργκάµπ. Κατά συνέπεια, κατασκεύασαν αγωγούς
στο εσωτερικό του κυκλικού τείχους, στους αµµόλοφους, και
στη συνέχεια το νερό που συγκεντρωνόταν κατευθυνόταν
προς τις δεξαµενές µέσω ειδικών κεραµικών αγωγών (kobur)
που είχαν κατασκευαστεί στη βάση του κυκλικού τείχους.
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Σχεδόν όλοι (εκτός από τους βορινούς αγωγούς) χτίστηκαν
σε µεταγενέστερη περίοδο και στο πέρασµα του χρόνου οι
αγωγοί αυτοί κατέστρεψαν τις προηγούµενες αίθουσες. Προ-
φανώς, ο αγωγός του βορινού τµήµατος της Γκονούρ σχεδιά-
στηκε ώστε να ενσωµατωθεί στην αρχική κατασκευή του κυ-
κλικού τείχους, αφού βρισκόταν στο υπόγειό του.

Οι δεξαµενές και όλο το αποχετευτικό σύστηµα που βρέ-
θηκε στην Γκονούρ φαίνεται ότι συνδέεται όχι µόνο µε τα λα-
τρευτικά λουτρά αλλά πιθανότατα και µε πλατείες οµαδικών
γευµάτων. Οι πλατείες αυτές βρίσκονταν σε διαφορετικά στά-
δια της ζωής στην Γκονούρ και χαρακτηρίζονταν από το τε-
ράστιο µέγεθός τους. Οι µεγαλύτερες, µέχρι 700-120 τ.µ.,
δεν έφεραν σχεδόν καµία κατασκευή (βωµούς ή άλλα τελε-
τουργικά κτίσµατα) και οι επιφάνειές τους ήταν καλυµµένες
πλήρως µε µαύρη τέφρα σε συνδυασµό µε οστά ζώων και
θραύσµατα κεραµικών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η αρχαιότερη
βορινή πλατεία οµαδικών γευµάτων µοιάζει µε «σφολιάτα»
που αποτελείται από διαδοχικά καµένα στρώµατα και στρώ-
σεις αγνής άµµου πιθανότατα από τον ποταµό. Μπορούµε να
υποθέσουµε ότι η άµµος χρησίµευε για τον καθαρισµό του
εδάφους. Χαρακτηριστικά, η Αβέστα όπως και η Ριγκβέντα
περιέχουν αναφορές σε πλατείες οµαδικών γευµάτων που
στο Ιράν ονοµάζονται Ida, ενώ οι βεδικοί Άριοι τις ονόµαζαν
Iza (Boyce 1982, σ. 165). Οι ανασκαφές στην Γκονούρ έδειξαν
ότι πλατείες του τύπου Ida/Iza έπαιζαν σηµαντικό ρόλο στη
ζωή των φυλών της περιοχής. Εκτός από θραύσµατα κεραµι-
κών και τέφρα οι περιοχές αυτές καλύπτονταν επίσης µε
θραύσµατα από οστά ζώων (ίσως υπολείµµατα τροφών). ∆ί-
πλα στις πλατείες βρέθηκαν δεξαµενές που πιθανώς χρησί-
µευαν ως λουτήρες ιεροτελεστιών. Οι πλατείες αυτές βρί-
σκονταν σε διαφορετικά σηµεία του µνηµείου και σε όλες τις
φάσεις της ύπαρξης του χώρου, µέχρι την τελευταία.

Είναι σηµαντικό ότι όχι µόνο οι δεξαµενές αλλά και οµάδες

κτιρίων, τα περισσότερα από τα οποία
περιλάµβαναν τελετουργικές εστίες µε
δύο θαλάµους που χρησίµευαν για το
µαγείρεµα του θυσιαστήριου κρέατος,
αποκαλύφθηκαν δίπλα σε αυτές τις πλα-
τείες. Μπορεί κανείς να προτείνει ότι η
πράξη των οµαδικών γευµάτων ήταν επί-
σης ένα είδος θυσίας και ότι οι άνθρω-
ποι έτρωγαν το κρέας που µαγειρευόταν
µε «ειδική συγκέντρωση πνεύµατος και
ψυχής».

Λατρεία της Γης
Εκτός από τις λατρείες του Νερού και
της Φωτιάς στη Μαργκούς εντοπίζεται
και η λατρεία της Γης. Οι ανασκαφές
κλασικών ναών όπως ο Τογκολόκ-1 και ο
Τογκολόκ-21 αποκάλυψαν τετράγωνους

χώρους για τη σφαγή ζώων. Ήταν καλυµµένοι µε µεγάλα θραύ-
σµατα από κεραµικά, ακόµη και µε σκωρία κεραµέων. Βρέθηκε
επίσης ένας αγωγός για την εκτροπή υγρών. Και στους δύο
ναούς οι χώροι αυτοί δεν είχαν κατασκευαστεί στο αρχικό στά-
διο της ανέγερσης του κτιρίου, αλλά εµφανίστηκαν µόνο αφό-
του οι ναοί είχαν εγκαταλειφθεί. Η ειδική δοµή τους µας κάνει
να υποθέτουµε ότι κατασκευάστηκαν ώστε να αποφευχθεί η
άµεση επαφή του αίµατος του ζώου µε την «αγνή φύση» της
Γης. Στην Αβέστα αναφέρεται ότι εάν χυθεί αίµα στη γη, τότε
αυτό θεωρείται έγκληµα και ότι για να αποφευχθεί πρέπει να
προβλέπεται κατασκευή ειδικών χώρων.

Ο εξίσου ιερός σεβασµός για την «αγνή φύση» της Γης
παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της ταφής ανθρώπων µε κά-
ποιου είδους αναπηρία. Οι άνθρωποι αυτοί κατά κανόνα θά-
βονταν σε ειδικά κατασκευασµένους λάκκους µε τους εσωτε-
ρικούς τοίχους επιµελώς καµένους µε φωτιά, διαδικασία που
σύµφωνα µε τις τοπικές πεποιθήσεις προστάτευε τη γη από
βεβήλωση. Μπορούµε να υποθέσουµε ότι αυτοί οι «καµένοι
τάφοι» ετοιµάζονταν εκ των προτέρων κατά τη διάρκεια της
ζωής αυτών των ατόµων.

∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι ζωροάστρες τιµούσαν ιδιαι-
τέρως τη Γη και έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για να αποφύγουν
τη βεβήλωσή της µε το αποσυντιθέµενο σώµα του νεκρού. Η
V. Krukova σηµειώνει ότι όλα τα ιερά βιβλία των ζωροαστρών
είναι γεµάτα µε το φόβο του θανάτου και τη µιαρότητα που εί-
ναι συνδεδεµένη µε αυτόν. Αυτό αποδεικνύεται από τις επι-
κήδειες τελετές των ζωροαστρών, που απαιτούσαν να απο-
φεύγεται η άµεση επαφή του πτώµατος µε τη Γη. Για να το πε-
τύχουν τοποθετούσαν ένα µονωτικό υλικό µεταξύ του νεκρού
και του εδάφους και επίσης δεν κάλυπταν τον νεκρό µε χώµα
αλλά τον τοποθετούσαν σε ένα είδος κατακόµβης, µια λεπτο-
µέρεια που πρωτύτερα ήταν άγνωστη στο Τουρκµενιστάν.
Ένα κλασικό παράδειγµα αυτού του είδους τύµβων αναπαρί-
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σταται επίσης από τα επονοµαζόµενα οσουάρι (ή οστεοφυ-
λάκια), χαρακτηριστικό του συγκριτικά υστερότερου σταδίου
του ζωροαστρισµού (για περισσότερες λεπτοµέρειες, βλ.
Krukova 2005, σ. 241-245).

Λατρεία του Σόµα/Χαόµα
Με τις ανασκαφές στα ανατολικά προάστια της Γκονούρ ανα-
καλύφθηκε ένας µικρός ναός κοντά στη βασιλική νεκρόπολη.
Πρόκειται για έναν από για τους αρχαιότερους γνωστούς ναούς
που χρησιµοποιούνταν πιθανώς για την παραγωγή ενός πα-
ραισθησιογόνου ποτού. Οι αρχαίοι Ιρανοί το ονόµαζαν Χαόµα
και οι βεδικοί Άριοι Σόµα. Αυτή η υπόθεση βασίζεται στην εύ-
ρεση τεσσάρων µεγάλων παραταγµένων πίθων, που το εσωτε-
ρικό τους ήταν επικαλυµµένο µε ένα παχύ στρώµα λευκού γύ-
ψου ώστε να αποφεύγεται η διαρροή του υγρού. Τριάντα πα-
ρόµοιοι πίθοι βρέθηκαν επίσης στο τέµενος της Γκονούρ. Όλοι
οι πίθοι χρησιµοποιούνταν για τον µακρόχρονο εµποτισµό µι-
κρών κλαδιών και στηµόνων αλκαλοειδών φυτών, εφέδρας και
κάνναβης (σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα ανάλυσης που πραγ-
µατοποίησε η καθηγήτρια N.R. Mayer-Melikyan, στο Κρατικό
Πανεπιστήµιο Μόσχας. Βλ. το άρθρο της στο V. Sariannidis
(επιµ.), Margiana and ProtoZoroastrinism, 1998, σ. 198). Τα φυτά
τοποθετούνταν σε αυτούς τους πίθους για δύο λόγους: πρώ-

τον για να εξαλειφθεί η χαρακτηριστικά δυσάρεστη µυρωδιά
τους και στη συνέχεια για να αλεστούν και να ετοιµαστούν για
µελλοντική επεξεργασία. Οι πυθµένες όλων των πίθων ήταν
στερεωµένοι στο έδαφος µε κονίαµα, λεπτοµέρεια που θυµίζει
έντονα τη «λευκή αίθουσα» του ναού Τογκολόκ-21, η οποία
αναµφισβήτητα χρησίµευε για την προετοιµασία του τονωτι-
κού ποτού τύπου Σόµα/Χαόµα. Άλλωστε, όπως και στο ναό Το-
γκολόκ-21 και σε άλλα µνηµεία της Μαργιανής, στο τέµενος
βρέθηκαν επίσης κεραµικές βάσεις που χρησιµοποιούνταν για
το στράγγισµα του έτοιµου ποτού, καθώς και λίθινοι τριπτήρες
και γουδιά. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν ειδικές επίπεδες λίθινες

πλάκες µε ηµισφαιρικές προεξοχές στο κέντρο, που χρησιµο-
ποιούνταν για την αποστράγγιση του χυµού των φυτών µέσω
της πίεσης.

Η Σόµα στη Ριγκβέντα και η Χαόµα στην Αβέστα είχαν
τριαδική απεικόνιση (ποτό, φυτό και θεότητα) και απαντούν
σε διάφορες θέσεις, ενώ «µεταξύ των ιρανικών θεοτήτων δεν
υπάρχει σχεδόν καµία άλλη εκτός από τη Χαόµα από την Αβέ-
στα και τη βεδική Σοάµα µε τόσο παρεµφερή χαρακτηριστικά
στην ιρανική και την ινδική παράδοση» (Drezden 1977, σ.
351). ∆εν είναι καθόλου τυχαίο ότι στους ναούς που αποκα-
λύφθηκαν µε τις ανασκαφές στη Μαργκούς, πολλές αίθου-
σες σχετίζονταν µε τη διαδικασία παραγωγής και χρήσης του
ποτού Χαόµα. Μπορούµε να πούµε ότι αυτό ήταν το πιο το-
νωτικό ποτό που έφεραν τα µεταναστευτικά φύλα στη νέα
τους χώρα. Επίσης, θα µπορούσαµε να προσθέσουµε ότι στο
ναό του Τογκολόκ-21 κατά την ανασκαφή αποκαλύφθηκαν
απολιθώµατα εφέδρας, ανθέων και κάνναβης (Mayer-Melikyan
1998, σ. 198).

Το έτοιµο ποτό έµπαινε σε τελετουργικά αγγεία διακοσµη-
µένα µε ανάγλυφες µορφές στο χείλος τους. Αναπαριστούσαν
ζώα και πουλιά και στο κέντρο της σύνθεσης υπήρχε ένα ζευ-
γάρι ανθρώπων. Σε ένα αγγείο, ο άνδρας κρατά ένα παιδί στα
χέρια. Αυτό µοιάζει µε απεικόνιση ενός µύθου από τη Ριγκβέ-
ντα: ο θεός του Κεραυνού παίρνει από τη γυναίκα του το γιο
του, ο οποίος στη συνέχεια χρίστηκε θεός του Σόµα/Χαόµα.
Στο εσωτερικό ενός από αυτά τα τελετουργικά αγγεία βρέθη-
καν τέσσερα κύπελλα-µικρογραφίες που χρησιµοποιούνταν
για την πόση χυµού.

Ο δεύτερος τύπος τελετουργικών δοχείων που χρησιµο-
ποιούνταν επίσης και για σπονδές είχε σωληνοειδείς απορ-
ροές µε τη µορφή κεφαλής ταύρου ή αγελάδας, µε σχεδια-
σµένα µάτια και σκαλισµένα κέρατα. Τα περισσότερα διακο-
σµούνταν µε ένα δέντρο στο κέντρο και δύο κατσίκες στα πλά-
για. Στο εσωτερικό ορισµένων δοχείων υπάρχουν χαραγµένοι
βάτραχοι και ανάµεσά τους φίδια που προσπαθούν να φτά-
σουν το χείλος ενός αγγείου. Σε αυτήν τη σύνθεση δεν µπο-
ρεί παρά να θυµηθεί κανείς το µύθο από την Αβέστα που µιλά
για τον κοσµικό ωκεανό Βαρουκάς, στο κέντρο του οποίου
µεγαλώνει το «∆έντρο όλων των σπόρων». Γύρω του το ψάρι
Κάρα κολυµπά και προστατεύει το δέντρο από µοχθηρά όντα
(κυρίως φίδια και βατράχους) που προσπαθούν να φάνε τις
ρίζες του. Θα πρέπει επίσης να προσθέσουµε ότι οι ανα-
σκαφές των ναών αποκάλυψαν ανάγλυφες εικόνες ψαριών,
γεγονός που µπορεί να µην είναι τυχαίο.

Οι αρχαίοι φαίνεται ότι είχαν ειδικές αίθουσες για την πα-
ραγωγή Σόµα/Χαόµα, όπου τα δάπεδα και οι τοίχοι ήταν πλή-
ρως καλυµµένοι µε λευκό γύψο. Οι αίθουσες αυτές αποκαλού-
νταν συµβατικά «λευκές αίθουσες». Ήταν σκαµµένες στο κέ-
ντρο των ναών Τογκολόκ-1 και Τογκολόκ-21, καθώς και στο τέ-
µενος της Γκονούρ. Πιθανότατα σε όλους τους ναούς δίπλα
στις «λευκές αίθουσες» υπήρχαν συγκροτήµατα τύπου «αυλή
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µε διαδρόµους περιµετρικά», δηλαδή υπήρχε µια κεντρική
αυλή περιστοιχισµένη µε διαδρόµους. Αυτό υποτίθεται ότι ήταν
το µέρος όπου λάµβαναν χώρα οι τελετουργικές σπονδές.

Πιστεύουµε ότι οι λατρείες της «αγνής φύσης» της Φω-
τιάς, του Νερού και της Γης των λαών της Μαργκούς ενδε-
χοµένως να χρησίµευσαν ως βάση για τη µετέπειτα προέ-
λευση του Ζωροαστρισµού µεταξύ των τοπικών φυλών. Άλ-
λωστε, υπάρχουν ορισµένα ακόµη στοιχεία που στηρίζουν
αυτήν την υπόθεση.
ΜΑΡΜΑΡΙΝΕΣ ΚΕΦΑΛΕΣ ΣΚΗΠΤΡΩΝ. Κατά τη διάρκεια ανασκα-
φών στο ναό Τογκολόκ-21, στο δάπεδο της αίθουσας 332 βρέ-
θηκε µαρµάρινη κεφαλή ταύρου, µε ένθετα κέρατα από κά-
ποιο άλλο είδος λίθου (κύανο ή κορνεόλιο) ή, ίσως, από χρυ-
σό. Η βάση της κεφαλής ήταν στιλβωµένη και στις πλευρές
υπήρχαν τρεις οπές για τη στερέωσή της στη βάση (σκή-
πτρο). Οι σύγχρονοι ζωροάστρες ιερείς χρησιµοποιούν πολύ
παρεµφερή σκήπτρα κατά τη διάρκεια της µύησης νεαρών
ατόµων στη ζωροαστρική θρησκεία.
ΠΕΛΕΚΥΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥ. Οι περισσότερες ιρανικές
θεότητες είναι γνωστές γιατί έχουν ανθρωπόµορφη εικόνα αλλά
ταυτόχρονα µπορούν να µεταµορφωθούν σε διάφορα ζώα.
Σε έναν τύµβο στη νεκρόπολη της Γκονούρ βρέθηκε ένας
ορειχάλκινος πέλεκυς µε µορφή αγριόχοιρου, τυλιγµένου µε
ένα φίδι. ∆εν µπορεί παρά να µας παραπέµψει σε µία από τις
µετενσαρκώσεις του θεού Βερεθράγκνα ως αγριόχοιρου.
Στον ύµνο της Αβέστα στον Μίτρα, ο Βερετράβνα παριστά-
νεται µε τη µορφή ενός άγριου χοίρου (Yasht 10). Ένας δυ-
νατός αγριόχοιρος µε κοφτερά δόντια, ρίχνεται µπροστά
στον Αχούρα Μάζντα έτοιµος να πολεµήσει τους άπιστους
παραβάτες της συµφωνίας (M. Boyce).
Ι∆ΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ. Ιδιαίτερη θέση στο σύστηµα της
Εγγύς Ανατολής αξίζει να δοθεί στη γλυπτική και τη σφραγι-
δογλυφία της αρχαίας Μαργιανής και της Βακτρίας. Πλάι σε
απλά σχέδια υπάρχουν συχνά αφηγηµατικές συνθέσεις και
φανταστικές προσωπικότητες όπως, για παράδειγµα, ανθρώ-
πινα όντα µε φτερά και κεφάλια πτηνών. Επίσης, µεγάλο εν-
διαφέρον παρουσιάζουν τα λίθινα φυλαχτά που απεικονίζουν
ειρηνικά ζώα (σπάνια αρπακτικά και φανταστικά ζώα) σε όµορ-
φα σκαλισµένα ανάγλυφα. Κάτω από τις κοιλιές των ζώων
µπορεί κανείς συχνά να δει ειρηνικά φίδια ή φιδόµορφους
δράκους µε τα κεφάλια τους πάντα προτεταµένα προς τα
πίσω πόδια των ζώων. Ο ειδικός στο θέµα P. Amiet πιστεύει ότι
αυτός ο ξεκάθαρος «φαλλικός συµβολισµός» αντικατοπτρί-
ζει την ιδέα της κλοπής του «ζωογόνου σπέρµατος» που µα-
κροπρόθεσµα σήµαινε τη συνέχιση της ζωής στη γη. Κατά
κανόνα, η βασική διαµάχη γινόταν µεταξύ φιδιών και φιδό-
µορφων δράκων που πάντα απεικονίζονται σε θέσεις µάχης.
Οι επιθετικοί φιδόµορφοι δράκοι αναπαριστώνται µε ορθά-
νοιχτα σαγόνια, µεγάλα δόντια, διογκωµένα µοχθηρά µάτια,
συχνά µε φτερά και ένα κέρατο στη µύτη. Ο ανταγωνισµός
τους αναπαριστά τη µάχη του Καλού και του Κακού, τη βα-

σική ιδέα της ζωροαστρικής ιδεολογίας και ηθικής. Την προ-
σοχή µας προσελκύει µια µικρή οµάδα φυλαχτών από τη Μαρ-
γιανή, µε την εικόνα µιας προσωπικότητας του αρχαίου ιρα-
νικού έπους. Στην Αβέστα περιγράφεται ως «σγουροµάλλης»
µε µοχθηρό άγριο βλέµµα (Boyce 1989, σ. 97) και πρόκειται
για τον δηµοφιλή ήρωα Κερσάσπα. Είναι πολύ πιθανό η
ύπαρξη µιας κοινής εικόνας του Κερσάσπα στα φυλαχτά από
τη Βακτρία και τη Μαργιανή να αποδείξει ότι αυτό το έπος
ήταν δηµοφιλές και στις δύο χώρες και ότι αργότερα αυτό
το γεγονός βρήκε την αναπαράστασή του στην Αβέστα.
VARA. Στην Αβέστα γίνονται αναφορές στη Vara (οικισµός, σύ-
µπλεγµα αγροικίας) που µέχρι πρόσφατα θεωρούνταν κατά
παράδοση ένας οικισµός τεσσάρων τετραγώνων. Ωστόσο, δύο
µελετητές, οι B. Brentjes και K. Yettmar, µε διαφορετικό τρό-
πο ο καθένας, ανακάλυψαν ότι η Vara ήταν ουσιαστικά ένα
κυικλικό σύµπλεγµα αγροικίας. Την άποψη υποστήριξε και ο
ακαδηµαϊκός I. Steblin-Kamensky που έδωσε µια νέα ερµη-
νεία της Αβέστα. Σήµερα η Vara περιγράφεται ως ένας κυκλι-
κός οικισµός µε τρεις περιµετρικούς τοίχους. Ο πρώτος τοί-
χος έχει εννέα διόδους, ο µεσαίος έξι, και ο τελευταίος τρεις.
Παραδόξως, η περιγραφή αυτή µοιάζει ιδιαίτερα µε την κα-
τασκευή του βακτριανού ναού Ντασλί-3 όπου ο εσωτερικός
τοίχος έχει επίσης µόνο τρεις διόδους (V. Sariannidis 1977).
Σύµφωνα µε την άποψη του καθηγητή G. Tucchi το άλλο κτί-
ριο δίπλα στο ναό Ντασλί-3 που έχει διαδρόµους σε σχήµα Τ
δίπλα σε κάθε µία από τις τέσσερις πλευρές του θυµίζει αρ-
χαίο ινδικό µάνταλα στέψης των ινδο-ιρανών βασιλέων. Η
αδιάλειπτη ύπαρξη της ζωροαστρικής θρησκείας στα εδάφη
της εγγύς και κεντρικής Ασίας αντιστοιχεί σε περισσότερο από
µία χιλιετία και οι βασικές της ιδέες υιοθετήθηκαν αργότερα
από τον Ιουδαϊσµό, τον Χριστιανισµό και το Ισλάµ. Σήµερα ελά-
χιστες µικρές κοινότητες ζωροαστρών λειτουργούν στο Ιράν
και την Ινδία. Όταν η πρώτη αναφορά του ζωροαστρισµού
έφτασε στην Ευρώπη και έγινε γνωστή σε ακαδηµαϊκούς ήταν
ήδη µια παλαιά θρησκεία στα τελευταία της στάδια. Γνωρί-
ζουµε ελάχιστα για την προηγούµενη φάση, που µπορούµε να
ονοµάσουµε πρωτο-ζωροαστρισµό, όταν υπήρχαν πολλές βα-
σικές θεωρίες αυτής της θρησκείας αλλά ο ηγέτης της, ο Ζα-
ρατούστρα, δεν είχε γεννηθεί ακόµη. Προσπαθήσαµε να δεί-
ξουµε ότι οι ανασκαφές στην Γκονούρ αποκάλυψαν τεκµήρια
για τις τελετουργίες, τις παραδόσεις και τα έθιµα που µπορούν
να θεωρηθούν πιθανότατα ως η βάση της ζωροαστρικής ιδεο-
λογίας. Εκτενείς αρχαιολογικές ανασκαφές έδειξαν ότι ο λαός
της Μαργιανής λάτρευε τη Φωτιά, το Νερό και τη Γη και είχε
πολύπλοκες λατρείες ζώων, συγκεκριµένα του κριαριού. Είναι
αλήθεια ότι σε πολλές θερµές και άνυδρες χώρες υπήρχε η λα-
τρεία του νερού και ότι σε πολλές χώρες η φωτιά έπαιζε ση-
µαντικό ρόλο στις τελετουργίες. Σε πολλές χώρες του κόσµου,
ακόµη και σήµερα βλέπουµε µια ιερή αντιµετώπιση της γης.
Αλλά φαίνεται ότι µόνο στη θρησκεία του πρώτου κόσµου, στο
ζωροαστρισµό, βρίσκει κανείς τη λατρεία και των τριών «αγνών

τχ. 110 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ & ΤΕΧΝΕΣ80

4. SARIGIANNIDIS:Protypi 110X  3/4/09  12:24 PM  Page 80



στοιχείων», δηλαδή της Φωτιάς, του Νερού και της Γης, καθώς
και την παραγωγή του «µαγικού» ποτού, του Σόµα/Χαόµα, πα-
ράλληλα µε τη λατρεία του φυτού που χρησιµοποιούνταν για
την παρασκευή του. Μεµονωµένα, τα σύµβολα αυτά απα-
ντούν σε κάθε αρχαίο πολιτισµό αλλά µόνο εδώ, στην Γκο-
νούρ εµφανίζονται στο σύνολό τους. Ο υλικός πολιτισµός
στην ευρύτερη περιοχή από τις θέσεις Σακντάντ και Ισάρ στο
ανατολικό Ιράν και µέχρι τις θέσεις Κέτα και Μεργκάρ-Σιµπρί
στο Βελουχιστάν αποτελεί τεκµήριο για µια µακρόχρονη δια-
δικασία µετανάστευσης, στην οποία είχε εµπλακεί ο πληθυ-
σµός αυτής της τεράστιας έκτασης.
«ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ». Χαρακτηριστική είναι η σύνδεση της Μαργια-
νής µε τον πολιτισµό της κοιλάδας του Ινδού ποταµού. Στα
δυτικά της κύριας εισόδου στο ανάκτορο της Γκονούρ υπάρ-
χει ένα µικρό σύµπλεγµα που αποτελείται από αλληλοσυνδε-
όµενα κοινά περάσµατα και δύο αίθουσες που µοιάζουν µε δια-
δρόµους (αρ. 115, 129-132, 110, 133). Ο κεντρικός ήταν αναµ-
φισβήτητα η αίθουσα 115. Οι τοίχοι και το δάπεδο αυτής της
µεγάλης αίθουσας είχαν καλυφθεί προσεκτικά µε κονίαµα
υψηλής ποιότητας. Η αίθουσα είναι ιδιαίτερη όχι µόνο επειδή
έχει δέκα «τυφλά παράθυρα» (Sariannidis, 2005, σ. 116) αλλά
επίσης λόγω µιας κατασκευής που έχει τέσσερις γωνίες, οι
οποίες συνδέονται µεταξύ τους µόνο µε πλατιά και χαµηλά
τοιχάρια και χωρίς να έχουν χτιστεί ποτέ ανάµεσα στις γω-
νίες τοίχοι. Τέτοιες κατασκευές (περίπτερα – δωµάτια δίχως
τοίχους) δεν υπάρχουν πουθενά αλλού στην Εγγύς Ανατολή.
Η µόνη αναλογία είναι η αίθουσα XXIII στο Mohemdjo Daro,
που οι Ινδοί αρχαιολόγοι Dhavalikar και Arte καθορίζουν ως
ναό της φωτιάς, αντίθετα µε τη γνώµη του Marshall.

Οι ανασκαφές στη Μαργιανή και ειδικά στην Γκονούρ απο-
δεικνύουν ότι οι αρχαίοι λαοί αυτών των περιοχών είχαν κα-
τακτήσει ένα πολύ υψηλό επίπεδο ανάπτυξης του πολιτισµού,
της τέχνης, της αρχιτεκτονικής και της χειροτεχνίας. Υπήρχε
µια πολύπλοκη κοινωνική διαστρωµάτωση. Οι λαοί αυτοί βέ-
βαια πίστευαν στη µετά θάνατον ζωή, γεγονός που δηλώνε-
ται από τα ταφικά έθιµα και δώρα τους. Ελπίδα για ένα καλό
µέλλον µετά θάνατον είχαν µόνο εκείνοι που µπορούσαν να
πληρώσουν πλούσιες θυσίες. Οι κύριες καθηµερινές τους λα-
τρείες αποτελούνταν πρώτα απ’ όλα από θυσίες και χοές προς
τιµήν της Φωτιάς και του Νερού, εξού και ο µεγάλος αριθµός
των τελετουργικών εστιών που βρέθηκαν στην Γκονούρ. Πί-
στευαν επίσης σε πολλές διαφορετικές θεότητες και έκαναν
διάφορες τελετουργίες προς τιµήν τους. Μερικές φορές θυ-
σίαζαν ζώα και άλλοτε θεωρούσαν ότι οι θεοί θα ήταν ικανο-
ποιηµένοι απλώς µε τη µυρωδιά θυσιών ή ακόµη µε την πρό-
θεση να τους λατρεύσουν.

Συνοψίζοντας αυτά που περιγράφηκαν και εξετάστηκαν
παραπάνω µπορούµε να πούµε ότι πριν από τέσσερις χιλιάδες
χρόνια, εδώ, στο έδαφος του σηµερινού Τουρκµενιστάν, στην
καρδιά της ερήµου Κάρα-Κουµ, η ζωή ανθούσε και υπήρχε
ένα ανεπτυγµένο πολιτισµικό κέντρο ανατολικού τύπου. Οι

ιδεολογικές και θρησκευτικές πεποιθήσεις αυτών των λαών
µπορούν εύλογα να θεωρηθούν ως η βάση για τη µετέπειτα
παγκόσµια θρησκεία και µπορούν να ονοµαστούν πρωτο-ζω-
ραστρισµός. Αρκετά αργότερα, βάσει αυτών ή πολύ παρό-
µοιων µε αυτές, εδραιώθηκαν οι παραδόσεις, οι τελετουργίες
και οι πεποιθήσεις της θρησκείας που γνωρίζουµε ως ζωροα-
στρισµό. Οι επιστήµονες θα συµβάλουν στην επίλυση πολλών
σκοτεινών σηµείων, που υπάρχουν ακόµη όσον αφορά τις
ρίζες του ζωροαστρισµού.

Μετάφραση από τα αγγλικά: Ελένη Οικονόµου
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Archaeological Evidence in Turkmenistan:
the Desert Kara Kum
V. Saryannidis

The present work deals with the archaeological discoveries
made in the last years in the Kara Kum, one of the largest
deserts of the world, located in Central Asia in the eastern
part of modern Turkmenistan. It was in the sands of the
South-Eastern Kara Kum where archaeologists found an
ancient country named Margush according to the Behus-
tan inscription (Iran). Four thousand years ago, there, in
the territory of modern Turkmenistan, in the heart of the
Kara Kum desert, there existed flourishing life and a devel-
oped center of the ancient civilization of the ancient East-
ern type. The ideological and religious beliefs of this peo-
ple may be quite reasonably considered as the basis for
the future world religion and can be called protozoroastri-
anism. Quite later based on these or very similar to these
traditions, rituals and beliefs the religion known to us as
Zoroastrianism was founded. The future scholars will help
in solving many dark moments that still exist in the origin of
the roots of the Zoroastrianism.
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