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Γάμος και Μητρότητα 
στην ελληνορρωμαϊκή Αίγυπτο

Κάθε ερευνητής που επιθυμεί να εξετάσει  
την κοινωνία της ελληνορρωμαϊκής Αιγύπτου 
βρίσκεται αντιμέτωπος με μία πρόκληση,1  
τον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα, ο οποίος 
βασίζεται στη συνύπαρξη της αιγυπτιακής,  
της ελληνικής και της ρωμαϊκής κουλτούρας.2  
Η Αίγυπτος, από την άλλη, προσφέρει πλήθος 
πρωτογενών πηγών απαράμιλλης αξίας, που 
έχουν διασωθεί λόγω των κλιματολογικών της 
συνθηκών. Παπυρικά έγγραφα, τα οποία 
ανακαλύφθηκαν σε εγκαταλελειμμένες πόλεις, 
αρχαίες χωματερές και σαρκοφάγους, έρχονται 
να ρίξουν φως στην ιδιωτική ζωή ατόμων, για 
τα οποία άλλες πηγές σιωπούν ή είναι 
λακωνικές. Μία τέτοια ομάδα ατόμων είναι  
οι γυναίκες της ελληνορρωμαϊκής Αιγύπτου. 
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ζωή των γυναικών στις παραδοσιακές 
κοινωνίες βασιζόταν κυρίως στο δίπτυχο 

γάμος-παιδιά. Τόσο ο γάμος όσο και η μητρότητα 
αποτελούσαν δύο όψεις της ζωής των γυναικών, 
που εντάσσονταν στην ιδιωτική σφαίρα. Τα 
παπυρικά έγγραφα, όπως τα γαμήλια συμβόλαια 
(εικ. 1), οι ιδιωτικές επιστολές και τα υπομνήματα, 
επιτρέπουν τη διερεύνηση του ιδιωτικού βίου των 
γυναικών, καθώς γράφτηκαν για να εξυπηρετήσουν 
όχι δημόσιους αλλά ιδιωτικούς σκοπούς.3 Επιπλέον 
αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών, καθώς 
είναι απαλλαγμένα από κάθε είδους προκατα-
λήψεις αναφορικά προς το φύλο ή την ηλικία, κάτι 
που δεν ισχύει για άλλα είδη πηγών, όπως, επί 
παραδείγματι, για τις επιτύμβιες στήλες.4 Αξιο-
ποιώντας το υλικό που προσφέρουν οι πάπυροι, η 
παρούσα μελέτη επιδιώκει να διαφωτίσει τις 
συνθήκες του έγγαμου βίου, τις συναισθηματικές 
σχέσεις του ζευγαριού, καθώς και τον ρόλο της 
μητέρας στο πλαίσιο της οικογένειας. Τέλος, είναι 
σκόπιμο να επιβεβαιωθεί ή να διαψευσθεί η 
επικρατούσα άποψη αναφορικά με την περι-

ορισμένη δραστηριότητα των γυναικών στην 
αρχαιότητα. 

Ο έγγαμος βίος των γυναικών 
Γυναῖκα οὖσαν ἄνανδρον καὶ ἀβοήθητον χαρακτη-
ρίζει τον εαυτό της η Απολλωνάριον σε ένα 
υπόμνημά της στον στρατηγό του νομού, θέλοντας 
να αποφύγει την υποχρεωτική καλλιέργεια 
δημόσιας γης.5 Οξύμωρη θα χαρακτήριζε κανείς τη 
θέση της· από τη μία, η κατοχή γης μέσω της 
κληρονομιάς τής προσδίδει δύναμη,6 ενώ από την 
άλλη, η απουσία του συζύγου την καθιστά αδύναμο 
όν. Είναι γεγονός ότι οι γυναίκες της ρωμαϊκής 
περιόδου είχαν καλύτερη θέση από τις αντίστοιχες 
γυναίκες της κλασικής και ελληνιστικής εποχής, 
καθώς στους παπύρους εμφανίζονται ως 
ιδιοκτήτριες γης, οικιών, δούλων και κινητής 
περιουσίας, γεγονός το οποίο τους παρείχε 
οικονομική ανεξαρτησία.7 Ωστόσο, η παρουσία 
ενός άρρενος προστάτη («κυρίου»), ο οποίος θα 
διευθετούσε τις δημόσιες υποθέσεις της γυναίκας, 
ήταν αναγκαία.8 
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1. Συμβόλαιο γάμου, 173 π.Χ. (P. Giss. 2: P. Giss. inv. 215, Universitätsbibliothek Gießen). 

Η

365



Κλεανθή  Τ ίρλα :  Γάμος  κα ι  Μητρότητα

Η πράξη του γάμου συνίστατο στην έκδοση της 
νύφης και στον καθορισμό της προίκας,9 ενώ η 
συμφωνία του γάμου επισφραγιζόταν με το γαμήλιο 
συμβόλαιο, το οποίο εμπεριείχε τους όρους της 
κοινής συμβίωσης του ζευγαριού και ρύθμιζε 
περιουσιακά ζητήματα.10 Θα πρέπει εδώ να 
σημειωθεί, ότι τα γαμήλια συμβόλαια παρουσιάζουν 
ποικιλομορφία, η οποία οφείλεται τόσο στην 
γεωγραφική τους προέλευση όσο και στις ατομικές 
περιστάσεις.11 Παρόλα αυτά, στους όρους τους 
εντοπίζονται περισσότερες ομοιότητες παρά 
διαφορές και μέσα από αυτούς μπορεί κανείς να 
σχηματίσει μια εικόνα για τη θέση της γυναίκας στο 
πλαίσιο του γάμου. Αρχικά, μια γυναίκα δεν ήταν 

δυνατόν να ξεφύγει από τη στερεοτυπική αντίληψη 
περί υπακοής και πειθαρχίας στον άνδρα και ήταν 
κοινωνικώς αναμενόμενο να υποτάσσεται σε αυτόν 
(εικ. 2).12 Ωστόσο, η υποταγή της στον σύζυγό της 
δεν συνεπαγόταν και την παθητική της στάση κατά 
τη διάρκεια του έγγαμου βίου, εφόσον σε πολλές 
περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ως «κυριεύουσα», 
πράγμα που υποδηλώνει ότι αναλάμβανε από 
κοινού με τον σύζυγό της τη διαχείριση του 
νοικοκυριού και των οικονομικών του.13 Επιπλέον, 
τα συγκεκριμένα συμβόλαια όριζαν μια σειρά 
υποχρεώσεων της γυναίκας, που περιόριζαν τις 
ενέργειές της, αποσκοπώντας στη διατήρηση της 
οικογενειακής γαλήνης. Πιο συγκεκριμένα, για μια 
γυναίκα ήταν ανεπίτρεπτη η απουσία από το σπίτι 
για μία ημέρα ή νύχτα χωρίς να έχει εξασφαλίσει 
προηγουμένως τη συγκατάθεση του συζύγου της, 
γεγονός το οποίο λειτουργούσε ως μέσο πρόληψης 
κατά της απιστίας (εικ. 3).14 Δεδομένου, μάλιστα, 
ότι κατά τη ρωμαϊκή περίοδο η ενασχόληση με τις 
μαγικές πρακτικές (και ιδιαίτερα με τα ερωτικά 
φίλτρα και τα ξόρκια) ήταν ευρύτατα διαδεδομένη, 
συχνά συναντούμε απαγορευτικούς περιορισμούς 
για τη χρήση μαγείας στα γαμήλια συμβόλαια.15 

Τα γαμήλια συμβόλαια όμως περιλάμβαναν και 
όρους που στόχευαν στην εξασφάλιση αξιοπρε-
πούς έγγαμου βίου για τη γυναίκα. Ο άνδρας, είτε 
βρισκόταν στο σπίτι είτε όχι, όφειλε να τής παρέχει 
τα αναγκαία για την επιβίωσή της, δηλαδή τροφή, 
ρουχισμό και στέγη (εικ. 4).16 Αυτό στην πράξη 
σημαίνει ότι, ακόμη και όταν ο άνδρας απουσίαζε 
από το σπίτι για να εργαστεί σε κάποιο άλλο μέρος 
της Αιγύπτου, έπρεπε να εξασφαλίσει για την 
οικογένειά του την απαραίτητη επάρκεια αγαθών. 
Το τελευταίο επιβεβαιώνεται και από την επιστολή 
του Ιλαρίωνα στη γυναίκα του, Άλι, στην οποία 
υπόσχεται την αποστολή του μισθού του, 
προκειμένου να φροντίσει το παιδί τους και το 
νοικοκυριό (εικ. 5).17 Εκτός από την παροχή των 
απαραίτητων για την επιβίωση αγαθών, τα συμβό-
λαια μεριμνούν για τη σωστή μεταχείριση των 
γυναικών από τους συζύγους τους. Έτσι, ο άνδρας 
δεν θα έπρεπε να εξυβρίζει τη σύζυγό του ούτε να 
χρησιμοποιεί βία, ενώ η εισαγωγή άλλης γυναίκας 
στο σπίτι ήταν απαγορευμένη, καθώς απειλούσε τη 
θέση της νόμιμης συζύγου και μητέρας των 
νόμιμων τέκνων.18 

Η τήρηση των παραπάνω όρων στόχευε στην 
αρμονική συμβίωση και εξασφάλιζε έναν γάμο στην 
ιδανική του μορφή. Όμως, η καταπάτησή τους 
δημιουργούσε προβλήματα που οδηγούσαν συχνά 
στο διαζύγιο και την αποστολή υπομνημάτων, τα 
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2. Συμβόλαιο γάμου, 81-96 μ.Χ.  
(P. Oxy. 2.265: P. Oxy. inv. 265, Courtesy of the 
Thomas Fisher Rare Book Library, University of 
Toronto). 
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4. Συμβόλαιο γάμου, 74-75 μ.Χ.  
(SB 28.17045: P.Oxy.inv. 372, Courtesy of the Thomas Fisher Rare Book Library,  

University of Toronto).

3. Συμβόλαιο γάμου, 100-125 μ.Χ.  
(P. Oxy. 3.497: P. CtYBR inv. 49, Beinecke Rare Book and Manuscript Library,  

Yale University).
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οποία προέρχονταν από οικογένειες που μόνο 
ευτυχισμένες δεν θα μπορούσαν να χαρακτηρι-
στούν.19 Οι γυναίκες κατέφευγαν στις αρχές, για να 
καταγγείλουν την εγκατάλειψή τους από τους 
συζύγους τους, την παραμέληση αλλά και την 
κακοποίησή τους.20 Πιο αναλυτικά, τα παράπονα 
των γυναικών αποδεικνύουν ότι οι σύζυγοί τους 
έδειχναν ασυνέπεια στη βασική τους υποχρέωση 
να συντηρήσουν την οικογένειά τους και να τής 
εξασφαλίσουν την απαραίτητη ευημερία.21 Δεν 
ήταν σπάνιο μάλιστα για έναν άνδρα να δημιουρ-
γήσει νέα οικογένεια, εγκαταλείποντας και 
παραμελώντας τη γυναίκα του και το παιδί του.22 
Ακόμη, η έξωση της γυναίκας από το σπίτι και η 

κακοποίησή της προκαλούσαν την προσφυγή της 
στις δημόσιες αρχές.23 Τα υπομνήματα, ωστόσο, 
στοχεύουν περισσότερο στην επίλυση των 
οικονομικών διαφορών παρά στην αποκατάσταση 
των σχέσεων μεταξύ των συζύγων, και ως εκ 
τούτου, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως 
αντικειμενική πηγή για την εξέταση των διαπροσω-
πικών σχέσεων του ζευγαριού.24 Οι ιδιωτικές 
επιστολές των γυναικών ίσως είναι η πιο άμεση 
πηγή πληροφοριών, καθώς φωτίζουν άμεσα τις 
πραγματικές συνθήκες του έγγαμου βίου και τη 
φύση των συζυγικών σχέσεων. 

Μια ματιά στα ενδότερα  
των συζυγικών σχέσεων 
Είναι αυτονόητο ότι τα έγγραφα που αφορούν στον 
γάμο, όπως τα γαμήλια συμβόλαια, δεν αντι-
κατοπτρίζουν τα βαθύτερα συναισθήματα που 
μπορεί να ένιωθαν οι σύζυγοι ο ένας για τον άλλο, 
καθώς πρόκειται για έγγραφα με τυπική μορφή, 
από όπου απουσιάζει σαφώς η προσωπική 
έκφραση. Από την άλλη, αν ήλπιζε κανείς να 
εντοπίσει στις ιδιωτικές επιστολές τις ενδόμυχες 
σκέψεις και τα συναισθήματα των συζύγων, θα 
απογοητευόταν,25 καθώς η μελέτη των ιδιωτικών 
τους επιστολών συναντά εμπόδια που οφείλονται 
πρωτίστως στις συνθήκες σύνταξης και ανάγνωσής 
τους. Αν αναλογιστεί κανείς ότι λόγω του 
αναλφαβητισμού μια επιστολή έπρεπε να αναγνωσ-
θεί δυνατά από το άτομο που τη μετέφερε, ενώ 
επιπροσθέτως οι γυναίκες έκαναν χρήση των 
υπηρεσιών επαγγελματία γραφέα για να συντάξουν 
τα γράμματά τους, γίνεται κατανοητό ότι η 
έκφραση των συναισθημάτων περιοριζόταν σε 
μεγάλο βαθμό.26 Για τους παραπάνω λόγους, οι 
περισσότεροι πάπυροι έχουν τυπική μορφή με 
επιστολικές φόρμες και αναφέρονται σε καθημερι-
νές έγνοιες των ανθρώπων, όπως την υγεία και την 
αποστολή αγαθών. 

Μία επιπρόσθετη δυσκολία στην ανάλυση των 
επιστολών είναι ότι έχουμε στη διάθεσή μας μόνο 
την εκδοχή του αποστολέα και δεν γνωρίζουμε 
ποια απάντηση έδωσε ο παραλήπτης, αν πράγματι 
έδωσε ποτέ κάποια απάντηση. Ο Montserrat 
παρομοιάζει πολύ εύστοχα την κατάσταση αυτή με 
την τηλεφωνική συνομιλία δύο ανθρώπων, εκ των 
οποίων εμείς ακούμε μόνο τον έναν.27 Για 
παράδειγμα, ο Πανίσκος στο γράμμα του προς τη 
σύζυγό του, Πλουτογένεια, εκφράζει το παράπονό 
ότι δεν έχει λάβει ακόμη απάντηση από αυτήν, η 
οποία μάλιστα έχει φύγει από την οικία τους και 
έχει επιστρέψει στο πατρικό της, όσο εκείνος είναι 
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5. Η επιστολή του Ιλαρίωνα στη σύζυγό του, Άλι, 1 
π.Χ. (P. Oxy. 4.744: P. Oxy. inv. 744, Courtesy of the 
Thomas Fisher Rare Book Library, University of 
Toronto). 
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απών. Μερίδιο ευθύνης για αυτό φαίνεται να έχει η 
μητέρα του, η οποία μένει μαζί τους. Η Πλουτογέ-
νεια κωλύεται να περιγράψει την κατάσταση λόγω 
των συνθηκών ανάγνωσης και σύνταξης των 
επιστολών, για αυτό και ο Πανίσκος την παρακαλεί 
να τον ενημερώσει τουλάχιστον για την υγεία της 
(εικ. 6).28 Αν η Πλουτογένεια απαντούσε και 
διασωζόταν η απάντησή της, θα καθίστατο δυνατή 
η εξαγωγή συμπερασμάτων για τα προβλήματα στη 
σχέση τους. 

Ο Clarysse παρατηρεί ότι τα γράμματα, στα 
οποία εντοπίζονται ενίοτε συναισθήματα, είτε είναι 
γραμμένα από γυναίκες είτε απευθύνονται σε 
αυτές. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι 
γυναίκες ως σύζυγοι και μητέρες λειτουργούσαν ως 
άτομα εμπιστοσύνης μέσα στο σπίτι, όταν οι 
σύζυγοί τους έλειπαν μακριά για επαγγελματικούς 
λόγους.29 Πρώτο ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί η 
επιστολή της Διδύμης στον Απολλώνιο, τον οποίο 
στην έναρξη της επιστολής της αποκαλεί «ήλιο». Η 
απόσταση που χωρίζει το ζευγάρι φαίνεται να 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη Διδύμη, καθώς 
αδυνατεί να δει το φως του ηλίου, εφόσον ο 
Απολλώνιος είναι για την ίδια το μοναδικό φως, το 
οποίο τώρα στερείται.30 Μία ακόμη σύζυγος, που 
εκδηλώνει τις ανησυχίες της και ταυτόχρονα την 
αγάπη της, είναι η Αλίνη (εικ. 7). Ο Απολλώνιος, ο 
σύζυγός της, έφυγε έκτακτα από κοντά της, για να 
πολεμήσει εναντίον των Εβραίων επαναστατών. 
Αυτό το γεγονός τάραξε τόσο την Αλίνη, που δεν 
μπορεί να ησυχάσει, σκεπτόμενη νύχτα και μέρα 
την ασφάλεια του συζύγου της. Μάλιστα, η αγωνία 
της είναι έμπρακτη, εφόσον αρνείται το φαγητό και 
το ποτό. Το μοναδικό στήριγμά της αυτήν τη 
στιγμή, είναι ο πατέρας της που προσπαθεί να τη 
συνεφέρει με κάθε τρόπο.31 Ο Ιλαρίων, από την 
άλλη, προσπαθεί να καθησυχάσει τη σύζυγό του, η 
οποία φοβάται ότι θα την ξεχάσει. Μη συμ-
μεριζόμενος τους φόβους της, λοιπόν, τής επι-
βεβαιώνει ότι δεν είναι δυνατόν να τη λησμονήσει.32 
Σε μια άλλη επιστολή, ο Πτολεμαίος επιδιώκει να 
αλλάξει τη συμπεριφορά της συζύγου του, η οποία 
φαίνεται να αδιαφορεί για αυτόν. Έτσι, τής 
γνωστοποιεί ότι τον βασανίζει η αϋπνία εξαιτίας της 
αδιαφορίας της, θέλοντας να προκαλέσει τον οίκτο 
της.33 Είναι φυσικό και αναμενόμενο να απουσιάζει 
από τα γράμματα των συζύγων η υπερβολή στην 
έκφραση των συναισθημάτων, δεδομένων των 
συνθηκών σύνταξης και αποστολής τους. Είναι 
ωστόσο αδιαμφισβήτητη η αμεσότητα που τα 
διακατέχει, η οποία μάς επιτρέπει να διεισδύσουμε 
στα ενδότερα της οικογενειακής ζωής. 

Ο προορισμός κάθε γυναίκας: η τεκνοποίηση 
Η φυσική κατάληξη ενός γάμου και ο προορισμός 
κάθε γυναίκας ήταν η απόκτηση παιδιών. Είναι 
γεγονός ότι στην αρχαιότητα η ανατροφή και η 
φροντίδα των μικρών παιδιών, τουλάχιστον των 
ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, ήταν στην 
αρμοδιότητα υπηρετών, όπως ήταν οι τροφοί και οι 
παιδαγωγοί. Σύμφωνα με τον Saller, η χρήση των 
οικιακών δούλων απομάκρυνε τόσο τους συζύγους 
μεταξύ τους όσο και τους γονείς από τα παιδιά.34 Δεν 
θα ήταν ωστόσο δόκιμο να ισχυριστεί κανείς ότι η 
μητέρα ήταν απούσα από τη ζωή ενός παιδιού, 
καθώς αναλάμβανε την ηθική καθοδήγησή του. Η 
σχέση μητέρας-κόρης είναι περισσότερο δύσκολο να 
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6. Επιστολή του Πανίσκου στη σύζυγό του, 
Πλουτογένεια, 296 μ.Χ. (P.Mich. 3.217: P.Mich.inv. 

1364, Image digitally reproduced with the permission of 
the Papyrology Collection, Graduate Library,  

University of Michigan).
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εξεταστεί, καθώς η κόρη περιοριζόταν παραδοσιακά 
στο σπίτι, όπου δεχόταν την καθοδήγηση της 
μητέρας της, προκειμένου να γίνει και εκείνη καλή 
σύζυγος και μητέρα. Σύμφωνα με τα παπυρικά 
έγγραφα όμως, η εμπλοκή της μητέρας στον γάμο 
της κόρης της ήταν καθοριστική και γινόταν εμφανής 
τόσο στην επιλογή του γαμπρού όσο και στην έκδοση 
της νύφης.35 Η Θερμούθις, επιπλέον, παίρνει την 
πρωτοβουλία και καλεί συγγενείς και φίλους στην 
οικία της, προκειμένου να γιορτάσουν όλοι μαζί τον 
γάμο της θυγατέρας της.36 Η γιορτή στο σπίτι της 
νύφης, οργανωμένη από τη μητέρα της, δείχνει την 
ενεργό συμμετοχή των γυναικών στην τελετή και ίσως 
φανερώνει τη σπουδαιότητα του γάμου ως μια 
κρίσιμη στιγμή των γυναικών, κατά την οποία η 
σεξουαλική ωριμότητα αναγνωριζόταν δημοσίως.37 

Η σχέση της μητέρας με τον γιο της ίσως να μην 
ήταν ιδιαιτέρα στενή, ειδικά στα πρώτα χρόνια της 
ζωής του. Η Dixon βλέπει την εικόνα της μητέρας 

κατά τη ρωμαϊκή εποχή να έρχεται σε πλήρη 
αντίθεση με αυτήν της σύγχρονης εποχής· λιγότερη 
φροντίδα κατά τα πρώτα έτη του παιδιού και 
περισσότερη επιρροή στον ενήλικο γιο.38 Παρόλα 
αυτά, η μητέρα συμμετείχε ενεργά στην εκπαίδευση 
του γιου της και στην οικοδόμηση της καριέρας του. 
Ενδεικτική είναι η επιστολή μιας μητέρας στον γιο της, 
Πτολεμαίο, η οποία αναστατώθηκε πολύ, όταν 
πληροφορήθηκε ότι ο δάσκαλός του μετακόμισε σε 
άλλη πόλη προς αναζήτηση καλύτερων συνθηκών 
εργασίας. Για αυτό συμβουλεύει τον γιο της να 
αναζητήσει το συντομότερο δυνατό νέο διδάσκαλο 
με τη βοήθεια του παιδαγωγού του (εικ. 8).39 Η 
μετακίνηση των αγοριών σε μεγαλύτερες πόλεις για 
εκπαιδευτικούς λόγους προκαλούσε την εύλογη 
ανησυχία των γονέων, που δεν διστάζουν να την 
εκφράσουν σε κάθε τους γράμμα. Σε γενικές 
γραμμές, το οικογενειακό σύστημα της ελληνορ-
ρωμαϊκής Αιγύπτου βασίστηκε στην εξουσία του 
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7. Επιστολή της Αλίνης στον σύζυγό της, 115 μ.Χ. 
(P.Giss. 1.19: P.Giss. inv. 33, Universitätsbibliothek 
Gießen). 

8. Επιστολή στον Πτολεμαίο από τη μητέρα του, 
2ος-3ος αι. μ.Χ. (P.Oxy. 6.930: Sp Coll MS Gen 
1026/11, By permission of University of Glasgow 
Library, Special Collections). 
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πατέρα, την patria potestas. Ωστόσο, η materna 
potestas συνέχισε να υφίσταται ως απόρροια του 
ηθικού κώδικα των Αιγυπτίων. Σύμφωνα με αυτόν, η 
θέση της μητέρας ήταν μεν περιορισμένη όσο ο 
σύζυγός της ήταν εν ζωή, αλλά μετά τον θάνατό του 
η μητέρα αναλάμβανε την ανατροφή των παιδιών και 
την προστασία τους.40 Έτσι, στους παπύρους τόσο 
της ελληνιστικής όσο και της ρωμαϊκής περιόδου 
συναντούμε περιπτώσεις, όπου η μητέρα ενεργεί ως 
προστάτης των ορφανών από πατέρα τέκνων της 
(εικ. 9).41 

Η ενεργός παρουσία της μητέρας φαίνεται ότι 
είχε αντίκτυπο στη ζωή των παιδιών, τα οποία δεν 
παραλείπουν να εκδηλώσουν την αγάπη τους προς 
αυτή στην ιδιωτική τους αλληλογραφία. Ο Σεμπρώ-
νιος στέλνει ένα διπλό γράμμα που προορίζεται για 
τον αδερφό του και τη μητέρα του. Αρχικά, 
απευθύνεται στη μητέρα του, την οποία χαιρετά 
θερμά και εύχεται να είναι καλά. Περισσότερο 
ενδιαφέρον όμως, παρουσιάζουν οι συμβουλές που 
δίνει στον αδερφό του, Μάξιμο, σχετικά με το πώς 
πρέπει να συμπεριφέρεται αυτός και τα υπόλοιπα 
αδέρφια στη μητέρα τους, όσο εκείνος είναι απών. 
Τον προτρέπει, λοιπόν, να μη στενοχωρεί τη 
μητέρα τους και να τιμωρεί τα υπόλοιπα αδέρφια, 
αν δεν την σέβονται και δεν υπακούν.42 Ο τρόπος 
με τον οποίον ο Σεμπρώνιος υποδεικνύει τον 
σωστό τρόπο συμπεριφοράς των άλλων αδερφών 
προς τη μητέρα τους, θυμίζει αρκετά τις νουθεσίες 
ενός πατέρα, ίσως επειδή ο φυσικός τους πατέρας 
έχει αποβιώσει και τη θέση του στην οικογένεια έχει 
αναλάβει ο ίδιος ο Σεμπρώνιος ως μεγαλύτερος 
γιος. Τέλος, κλείνει το γράμμα του προσπαθώντας 
να εξευμενίσει τον αδερφό του, Μάξιμο, και τον 
παρακαλεί να μη του κρατά κακία εξαιτίας των 
νουθεσιών του. Το κλείσιμο της επιστολής του 
συγκινεί, καθώς ο Σεμπρώνιος αναγνωρίζει ότι η 

μητέρα είναι τόσο ιερή, που πρέπει να την σέβεται 
κανείς όπως τον θεό.43 

Επίλογος 
Στη μελέτη αυτή επιχειρήθηκε μια προσέγγιση της 
ζωής των γυναικών στην ελληνορρωμαϊκή Αίγυπτο 
μέσα από τα παπυρικά έγγραφα της εποχής. 
Αρχικά, σκόπιμο θεωρήθηκε να εξεταστεί ο 
έγγαμος βίος των γυναικών για τον εξής λόγο: η 
κατοχή γης μέσω της προίκας ή της κληρονομιάς 
ενίσχυε την ανεξαρτησία της γυναίκας έναντι του 
συζύγου της, κάτι που δεν συνέβαινε κατά την 
πτολεμαϊκή περίοδο, όταν η γυναίκα έπαιρνε ως 
προίκα μόνο κινητή περιουσία.44 Ωστόσο, πέρα από 
τις οικονομικές δραστηριότητές της, η ανεξαρτησία 
της και η δυναμικότητά της γίνεται εμφανής και στο 
πλαίσιο του γάμου: διεκδικεί τα δικαιώματά της 
στέλνοντας υπομνήματα στις αρχές, αποστέλλει 
γράμματα στον σύζυγό της χωρίς να συγκρατεί τα 
συναισθήματά της, ενώ λαμβάνει επιστολές 
γεμάτες αγωνία από τα αγαπημένα της πρόσωπα. 
Το γεγονός ότι η έκφραση των συναισθημάτων 
παρατηρείται στις επιστολές των γυναικών 
προκαλεί ερωτήματα σχετικά με την ελευθερία των 
κινήσεών τους. Μήπως οι γυναίκες ήταν τελικά 
περισσότερο ελεύθερες από ό,τι πιστεύεται;45 
Σύμφωνα με το υλικό που προσφέρουν οι πάπυροι, 
η μητέρα της ελληνορρωμαϊκής εποχής κληρονομεί 
τον δυναμικό χαρακτήρα της γυναίκας της αρχαίας 
Αιγύπτου. Η εξουσία της επί των τέκνων της είναι 
εμφανής στα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, 
γεγονός που δεν ίσχυε για τις γυναίκες της 
κλασικής Αθήνας και της Ρώμης. Επιπλέον, οι 
πάπυροι μάς επιτρέπουν να μπούμε στη θέση των 
παιδιών, που αντιμετώπιζαν τη μητέρα ως το 
ιερότερο πρόσωπο της ζωής τους.  
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9. Υπόμνημα μιας μητέρας 
στον εξηγητή, όπου φέρεται 

ως επίτροπος των τριών υιών 
της, 36 μ.Χ. (P.Mich. 5.232: 

P.Mich.inv. 965, Image digitally 
reproduced with the 

permission of the Papyrology 
Collection, Graduate Library, 

University of Michigan).
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