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Σήµερα ο πλούτος του κρύβεται κάτω από τη γη. Δεν 
είναι άλλος από τα κοιτάσµατα πετρελαίου, που 
δίνουν 112 δισεκατοµµύρια βαρέλια. Στο παρελθόν 
το Ιράκ ήταν εντελώς διαφορετικό από τη σηµερινή 
άγονη γη. Ήταν ένας τόπος πλούσιος σε νερό, 
καλλιέργειες και πολιτισµό.  

Μια γη στην οποία αναπτύχθηκαν παραµυθένιες 
πόλεις όπως η Βαβυλώνα και η Βαγδάτη, κέντρα 
µεγάλων αυτοκρατοριών. Εκεί έζησαν οι Σουµέριοι, οι Βαβυλώνιοι και οι Ασσύριοι. 
"Τα δύο µεγάλα επιτεύγµατα της Μεσοποταµίας είναι η γένεση των πρώτων 
πόλεων, από τις οποίες αρχαιότερη είναι η Ιεριχώ, µε βάση τα ευρήµατα των 
ανασκαφών, καθώς και η επινόηση της γραφής", υπογραµµίζει ο κ. Χρήστος 
Μπουλώτης, αρχαιολόγος της Ακαδηµίας Αθηνών.  

Σήµερα πετρέλαιο, χτες νερό  

Το σηµερινό Ιράκ είναι η αρχαία Μεσοποταµία, η γόνιµη πεδιάδα ανάµεσα στους 
ποταµούς Τίγρη και Ευφράτη. Σ' αυτή την περιοχή συντελέστηκε µεταξύ της 8ης 
και 7ης χιλιετίας π.Χ. η γεωργική επανάσταση. Στις περιοχές της εύφορης 
Ηµισελήνου, η οποία περιλαµβάνει το Βόρειο Ιράκ, άρχισε ο άνθρωπος να 
καλλιεργεί δηµητριακά.  

Πρώτα εκµεταλλεύτηκε τις βροχές˙ στη συνέχεια άρχισε να κατασκευάζει απλά 
συστήµατα άρδευσης και, τέλος, έλεγχε τα νερά των ποταµών κατασκευάζοντας 
διώρυγες. Η Μεσοποταµία πρόσφερε τις ιδανικές συνθήκες: γόνιµη γη, ήλιο και 
νερό. Σήµερα βέβαια µπορούµε µόνο να τα φανταστούµε όλα αυτά.  

Οι βροχές ελαττώθηκαν, ενώ οι πηγές του Τίγρη και του Ευφράτη διακόπτονται 
από τα φράγµατα της Τουρκίας και της Συρίας, τα οποία αφήνουν να φτάνει 
ελάχιστο νερό στο Ιράκ. Στην αρχαία Μεσοποταµία ωστόσο οι πληµµύρες ήταν 
συχνές. Απ' αυτές γεννήθηκε ο µύθος του Κατακλυσµού.  

Πήλινοι τόµοι  

Μαζί µε τη γεωργική ήρθε και µια άλλη επανάσταση. Οι πρώτες πόλεις γεννήθηκαν 
γύρω στο 4000 π.Χ. Όταν σε άλλες περιοχές ο άνθρωπος ζούσε σε καλύβες, οι 
Πρωτοσουµέριοι, ο αρχαίος λαός της Μεσοποταµίας, ίδρυαν αστικά κέντρα. Οι 
πόλεις Ουρ και Ουρούκ απέκτησαν πλούτο στο κέντρο µιας καλλιεργηµένης ζώνης. 
Τα δηµητριακά πωλούνταν ευρέως και σχεδόν παντού έρεε άφθονο το χρυσάφι και 
τα πολύτιµα αγαθά. 

Έτσι άρχισε το εµπόριο. Από το Αφγανιστάν έφταναν καραβάνια µε λαζουρίτη, 
σπάνιο ορυκτό από το οποίο έφτιαχναν κοσµήµατα και ειδώλια. Καθώς η κοινωνία 
γινόταν όλο και πιο σύνθετη, αναπτύχθηκε µια από τις µεγαλύτερες πολιτιστικές 
κατακτήσεις στην ιστορία: η γραφή. Γεννήθηκε το 3400 π.Χ. για να προσφέρει τα 
απαραίτητα γραπτά ντοκουµέντα για τις εµπορικές συναλλαγές, τις πράξεις 
µεταβίβασης της παραγωγής ή των ζώων.  

Στη συνέχεια διηγήθηκε τους µύθους και τα κατορθώµατα των βασιλέων. Η 
σφηνοειδής γραφή χρησιµοποιήθηκε σ' αυτή την περιοχή µέχρι τον 3ο αιώνα µ.Χ. 
Οι πήλινες πινακίδες φυλάσσονταν στις βιβλιοθήκες των παλατιών, όπως στο 

 



ανάκτορο της Νινευή. Η βιβλιοθήκη της, µε 22.000 πήλινους "τόµους", αποδίδεται 
στον Ασσύριο βασιλιά Ασσουρµπανιπάλ ή Σαρδανάπαλο (668-626 π.Χ.), ο οποίος 
πέρασε στην ιστορία ως σύµβολο λαγνείας και έκλυσης των ηθών. Ένα κοινωνικό 
σύνολο ωστόσο έχει ανάγκη από κανόνες.  

Πρώτοι οι Σουµέριοι θέσπισαν γραπτούς νόµους, ένα σταθερό κανόνα αντί για τις 
αποφάσεις ενός αρχηγού. Ο κώδικας του Ουρ Ναµµού, ενός Σουµέριου βασιλιά, 
ανάγεται περίπου στο 2000 π.Χ. Ο πολιτισµός, η γραφή και οι νόµοι των 
Σουµερίων απορροφήθηκαν από τους νέους κατακτητές, τους Βαβυλωνίους. Ο 
Βαβυλώνιος βασιλιάς Χαµουραµπί (1792-1750 π.Χ.) θέσπισε τον κώδικα που φέρει 
το όνοµά του. Τα 282 άρθρα του υπαγόρευαν τους κανόνες της κοινωνικής 
συµβίωσης, από την κλοπή µέχρι το διαζύγιο. "Η πρώιµη συστηµατοποίηση του 
εθιµικού δικαίου υπήρξε ένα ακόµα σηµαντικό επίτευγµα της Μεσοποταµίας", 
τονίζει ο κ. Μπουλώτης.  

Η πλουσιότερη µητρόπολη  

Η λάµψη των πόλεων της Μεσοποταµίας διήρκεσε επί αιώνες, µέσα από µια συνεχή 
διαδοχή λαών και βασιλείων. Στη γη των δύο ποταµών χτίστηκαν οι πρωτεύουσες 
των Ασσυρίων Νινευή και Νιµρούντ αλλά και η Βαβυλώνα, η µητρόπολη που 
υπήρξε σηµαντικό πολιτιστικό και εµπορικό κέντρο του αρχαίου κόσµου. Η πόλη 
µε την ιστορία χιλιετιών ήταν τόσο πλούσια και λαµπερή, ώστε περιβλήθηκε µε το 
πέπλο του µύθου.  

Οι Αµορρίτες, οι οποίοι έφτασαν στη Μεσοποταµία περίπου το 1900 π.Χ., επέλεξαν 
το πιο στρατηγικό σηµείο στον Ευφράτη για πρωτεύουσά τους. Το ονόµασαν 
Βαβυλώνα από το "Bab-ili" (Πύλη του θεού). Έτσι άρχισαν οι δυναστείες των 
Βαβυλωνίων σε µια πόλη η οποία είδε να εναλλάσσονται λαοί και βασιλείς που την 
έκαναν αξιοθαύµαστη: από τον Χαµουραµπί στον Ναβουχοδονόσορα Β' (604-562 
π.Χ.) κι από εκεί στον Μέγα Αλέξανδρο.  

Ο Μακεδόνας στρατηλάτης ήθελε να την κάνει πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας 
του, όµως δεν πρόλαβε. Πέθανε εκεί το 323 π.Χ. Στο απόγειο της δόξας της 
έφτασε επί βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα. Έτσι εκτός από πλουσιότερη πόλη 
του κόσµου ήταν και το µεγαλύτερο πολιτιστικό κέντρο.  

Οι ιεροί γάµοι του βασιλιά  

Τη Βαβυλώνα διέσχιζαν δύο µεγάλες διώρυγες και 24 µεγάλες λεωφόροι. Είχε 24 
ναούς και 600 ιερά. Γνωρίζουµε τη λάµψη της από τις αρχαίες διηγήσεις, οι οποίες 
περιέγραφαν µε θαυµασµό τα παλάτια και τους κήπους της. Ένα από τα επτά 
θαύµατα του κόσµου ήταν οι κρεµαστοί κήποι της Βαβυλώνας οι οποίοι, σύµφωνα 
µε την παράδοση, κατασκευάστηκαν για τη θρυλική βασίλισσα Σεµίραµι.  

Ήταν δεντροφυτεµένοι χώροι σε στέγες και ταράτσες και συγκρατούνταν µε κίονες 
και θόλους, ενώ ποτίζονταν από τα νερά του Ευφράτη. Ίσως αποτελούσαν τµήµα 
του βασιλικού παλατιού. Καθώς όµως δεν απέµεινε τίποτα απ' αυτούς, διαθέτουµε 
γι' αυτούς ελάχιστες πληροφορίες.  

Αντίθετα, ένας σωρός από τούβλα είναι τα αποµεινάρια ενός άλλου από τα 
θαύµατα της Βαβυλώνας. Είναι ο εντυπωσιακός πύργος Ετεµενάνκι ή Πύργος της 
Βαβέλ, ύψους ενενήντα µέτρων. Ο Ηρόδοτος τον 5ο αιώνα π.Χ. τον περιέγραψε 
ως εξής: "Ήταν κατασκευασµένος από εφτά αναβαθµούς και µε περίτεχνο 
διάκοσµο. Στην κορυφή του βρισκόταν ο ναός του θεού Μαρντούκ. Εκεί υπήρχε 
ένα χρυσό τραπέζι κι ένα κρεβάτι. Στην αρχή κάθε χρόνου, την άνοιξη, γινόταν η 
τελετή της ιερογαµίας, οι ιεροί γάµοι ανάµεσα σε µια ιέρεια και στο βασιλιά.  



Πολυτέλεια και αµαρτία  

Η φήµη της Βαβυλώνας πέρασε στην ιουδαιοχριστιανική παράδοση. Οι Εβραίοι 
εκπατρίστηκαν στη Βαβυλώνα επί βασιλείας του Ναβουχοδονόσορα. Ήταν η 
περίοδος της λεγόµενης βαβυλωνιακής αιχµαλωσίας, η οποία τελείωσε το 539 π.Χ. 
Οι Ασσύριοι ήταν από τους πρώτους που εκτόπισαν τους Εβραίους.  

Μάλιστα ήταν έθιµο να µετακινούν τους λαούς που κατακτούσαν για να 
αποφεύγουν τις τοπικές εξεγέρσεις. Διόλου τυχαία, για τους Εβραίους η Βαβυλώνα 
ήταν καταραµένη πόλη. Μπορούµε να φανταστούµε το θαυµασµό που ένιωσε ο 
φτωχός κόσµος που ήρθε από τα βάθη της Παλαιστίνης στις µεγάλες µητροπόλεις.  

Ο Ηρόδοτος περιγράφει την ιερή πορνεία των γυναικών της Βαβυλώνας, οι οποίες 
µία φορά στη ζωή τους έπρεπε να δοθούν στους ξένους στο ναό της θεάς του 
έρωτα Ιστάρ. Πράγµατι η Αγία Γραφή περιγράφει τη Βαβυλώνα ως εστία 
διαφθοράς και ειδωλολατρίας και την αποκαλεί "µεγάλη πόρνη". Η φήµη του 
καταραµένου "µαγικού" κόσµου πέρασε και στους θρύλους του Ισλάµ.  

Από την έρηµο, στα παλάτια  

Με την πολιτική παρακµή της Βαβυλωνίας νέοι κατακτητές κατέλαβαν την πλούσια 
Μεσοποταµία: Πέρσες, Πάρθοι, Σελευκίδες. Όµως το αρχαίο Ιράκ ήταν πάντα 
πλούσιο και οι πόλεις του γνώριζαν άνθηση. Μπροστά σ' αυτές τις 
"ραφιναρισµένες" Αυλές βρέθηκαν οι τελευταίοι κατακτητές της Μεσοποταµίας, οι 
φυλές των βεδουίνων από την αραβική χερσόνησο, πολεµιστές στο όνοµα του 
Ισλάµ.  

Για τους νοµάδες της ερήµου µε οδηγό το χαλίφη Οµάρ (634-644 µ.Χ.), η άφιξη 
στην Κτησιφώντα, πρωτεύουσα των Σασσανιδών, περσικής δυναστείας της εποχής, 
ήταν παράδεισος. Αρχικά οι µουσουλµάνοι κατακτητές εγκαταστάθηκαν σε 
οχυρωµένα στρατόπεδα. Ίσως έτσι οι αρχηγοί ήθελαν να κρατήσουν τους 
στρατιώτες µακριά από του πειρασµούς των πλούσιων πόλεων.  

Μέσα σε λίγα χρόνια τα στρατόπεδα έγιναν πόλεις κι έτσι γεννήθηκε η µητρόπολη 
που θα γινόταν το κέντρο του ισλαµικού κόσµου, η έδρα του χαλίφη-διαδόχου του 
Προφήτη Μωάµεθ και οδηγού του Ισλάµ, η πρωτεύουσα µια τεράστιας 
αυτοκρατορίας που εκτεινόταν από την Ασία µέχρι τη Μεσόγειο: η Βαγδάτη.  

100.000 εργάτες  

Την έχτισε το 762 ο χαλίφης Αλ Μανσούρ στις όχθες του Τίγρη. Την ονόµασε "Bag 
dad", "δώρο Θεού". Για την κατασκευή της, η οποία κόστισε από 4-18 εκατοµµύρια 
δηνάρια, µόχθησαν 100.000 εργάτες. Το παλάτι του χαλίφη, µε µια πόρτα από 
συµπαγές χρυσάφι, είχε έναν πράσινο τρούλο ύψους 48 µέτρων, ορατό από 
µακριά. Το διπλό κυκλικό τείχος είχε 113 πύργους.  

Η πόλη έφτασε να έχει από 500.000 έως ένα εκατοµµύριο κατοίκους. Η θέση της 
ήταν στρατηγική τόσο για τα καραβάνια όσο και για τους θαλάσσιους δρόµους 
χάρη στο λιµάνι της Βασόρας. Επιπλέον ήταν το σταυροδρόµι Ανατολής και Δύσης. 
Αρκεί να σκεφτούµε ότι στη Βαγδάτη άρχισε η παραγωγή χαρτιού, τέχνη που 
έµαθαν από τους Κινέζους. Το νέο υλικό που αντικατέστησε τις περγαµηνές και 
τους παπύρους πωλούνταν µέχρι και στην Ευρώπη.  

Δώρα: Ελέφαντες ή µαργαριτάρια  



Η πόλης µεγάλωσε µε τον ανιψιό του αλ-Μανσούρ, το χαλίφη Χαρούν αλ Ρασίντ. Η 
φήµη του ήταν τόσο µεγάλη, ώστε έγινε ο πρωταγωνιστής στις Χίλιες και Μία 
Νύχτες, τη συλλογή παραµυθιών που γράφτηκαν από το 15ο µέχρι το 18ο αιώνα. 
Πολλές από τις ιστορίες διαδραµατίζονται στη Βαγδάτη.  

Στις διηγήσεις ο Χαρούν ήταν το πρότυπο του καλού κυβερνήτη, ο οποίος 
περιδιάβαινε την πόλη µεταµφιεσµένος για να ακούσει τα παράπονα του λαού. 
Ήταν ο βασιλιάς µιας µεγαλοπρεπούς Αυλής. Εντυπωσίασε µάλιστα τον 
Καρλοµάγνο όταν ανάµεσα στα άλλα δώρα του έστειλε κι έναν ελέφαντα. Συν τοις 
άλλοις ήταν και µορφωµένος. Δηµιούργησε τον πυρήνα του πρώτου δηµόσιου 
πανεπιστηµίου, το Μπαΐτ αλ Χικµά, τον Οίκο της Σοφίας, που έγινε πολιτιστικό 
κέντρο του Ισλάµ. Εκεί γνώρισαν άνθηση οι επιστήµες, η ιατρική, η αστρονοµία 
και τα µαθηµατικά. Μεταφράζονταν έργα από τα ελληνικά, τα εβραϊκά και τα 
σανσκριτικά. Όποιος ήθελε ένα βιβλίο ζητούσε από τους γραφιάδες της αγοράς να 
του το αντιγράψουν. Ο πλούτος των χαλίφηδων ήταν τεράστιος. Ο γιος του 
Ρασίντ, Αλ-Μαµούν, χάρισε στο γάµο του στους εκατοντάδες καλεσµένους του από 
ένα δώρο, είτε µαργαριτάρια είτε εκτάσεις γης. 

Η παρακµή  

Η λάµψη της Βαγδάτης άρχισε να σβήνει µε τους εµφύλιους πολέµους και κατόπιν 
µε την εισβολή των Μογγόλων. Τα αρδευτικά έργα, που κληρονόµησε από τους 
λαούς της Μεσοποταµίας, καταστράφηκαν, θέτοντας σε κίνδυνο την ευφορία της 
περιοχής. Η Βαγδάτη µετατράπηκε σε περιφερειακή πόλη της οθωµανικής 
αυτοκρατορίας. Από την πρωτεύουσα των χαλίφηδων δεν απέµειναν παρά µόνο 
δύο µνηµεία: ένα παλάτι κι ένα κτίριο όπου στεγαζόταν κάποιο πανεπιστήµιο. Έτσι 
η πόλη του θρύλου και της Σεχραζάντ χάθηκε µέσα στα νέφη του πολέµου από 
τον οποίο ταλαιπωρήθηκε πρόσφατα.  

 


