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Φιλόλογος, Λυκειάρχης έπϊ τιμή

Μόνον στα «Αττικά» τοΰ Παυσανίου μνημονεύεται, «άπαξ είρη- 
μενον» κα'ι εκεί (37,7), το «Ποικίλονόρος». Ή μοναδική αυτή μαρτυρία 
έχει δημιουργήσει πρόβλημα ταυτίσεως στους άσχολουμένους με 
την τοπογραφία τής αρχαίας Αττικής, οί όποιοι είναι προφανές 
ότι άδυνατοϋν να προσδιορίσουν πειστικώς την θέση τοϋ όρους 
αυτού1. Αύθαιρέτως βέβαια χρησιμοποιείται σήμερα το τοπωνύμιο 
προκειμένου γενικώς περί τοϋ βορείως τής διαβάσεως τοϋ Δαφνιού 
τμήματος τοΰ όρους Αιγάλεω.

Μέ άφετηρία λοιπόν το «κλεινόν αστυ» κα'ι κινούμενος επ'ι τής 
Ίεράς όδοΰ ό Παυσανίας άμέσως μετά το μνήμα τής διαβοήτου 
Πυθιονίκης2 συναντά το ιερόν τοϋ Απόλλωνος κα'ι τών λοιπών 
θεοτήτων, κατά πάσαν πιθανότητα, στον χώρο που εύρίσκεται 
σήμερα ή Μονή Δαφνιού3: «Έστι δε ιερόν εν ώ κειται Αήμητρος

1. Βλ. άναλυτικώς Γ. Γ. Λαμπάκη, Χριστιανική Αρχαιολογία της Μονής Λαφνίου, 
Άθήναι 1889, σ. 29-32. Σημειωτέον ότι κάποιοι έξ αυτών έπέτειναν τήν σύγχυση 
παρεμβάλλοντες έκει κα'ι το μάλλον ανύπαρκτον «Ίκάριον όρος», πριν 
διαπιστωθή ή θέσις τοΰ αρχαίου Δήμου τής Ικαρίας στις βορειοανατολικές 
κλιτϋς τοϋ Πεντελικοΰ, παρά τον Διόνυσο.

2. Περ'ι αυτής βλ. προχείρως στο εξαιρετικό έργο τοϋ Ν. Δ. Παπαχατζή, Παυσανίου 
Ελλάδος Περιηγησις, Έκδοτ. Αθηνών, 2004, Αττικά, σ. 468 κ. έξ.

3. Ό γνωστός «άθηναιογράφος» Δημ. Γρηγ. Καμπούρογλου, ό όποιος το 1893 διεξή- 
γαγε έρασιτεχνικώς άνασκαφές στον χώρο τής Μονής Δαφνιού, μολονότι δέχεται 
ότι δεν υπάρχει καταλληλότερος χώρος για τήν ίδρυση τοΰ αρχαίου ίεροϋ, παρά 
ταϋτα, λόγω τής έλλείψεως έπαρκών ευρημάτων, εικάζει ότι πρέπει ίσως αυτό να 
ζητηθή δυτικώτερα, πλησιέστερα δηλαδή προς τον ναό τής Αφροδίτης (Βλ. Δ. Κα-
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καί παιδός άγάλματα καί Αθήνας τε καί Απόλλωνος Άπόλλωνι δε 
έποιήθη μόνω το έξ άρχής» (1,37,6). Συνεχίζει δε, κατά την συνήθειά 
του, με το «ιστορικό» τής Ιδρΰσεως του ίεροΰ άπδ τους απογόνους 
του Κεφάλου, ό όποιος είχε εξορισθή άπό την Αθήνα έξ αιτίας του 
άκουσίου φόνου τής συζΰγου του Προκρίδος4. Οί κατά την δεκάτην 
γενεάν άπόγονοι του Κεφάλου «πλενσαντες ές Δελφούς ήτουν τον 
θεόν κάθοδον ές Αθήνας ό δέσφισι κελεύει θϋσαι πρώτον Απόλλωνι 
ένταϋθα τής Αττικής, ένθα αν ϊδωσιν έπ'ι τής γής τριήρτι θεούσαν, 
γενομένοις δε αύτοϊς κατα το ποικίλον καλονμενον δρος δράκων 
έφάντι σπονδή κατά τον φωλεόν Ιών καί Άπόλλωνι τε θνουσιν εν 
τω χωρίω τούτω καί ύστερον σφάς έλθόντας ές τήν πόλιν άστοϋς 
έποιήσαντο Αθηναίοι» (1,37,7).

Αυτή λοιπόν είναι ή μοναδική σε άρχαια κείμενα μαρτυρία 
περί τοΰ «Ποικίλου όρους». Διότι ό όλος ορεινός όγκος φέρεται 
υπό δυο άλλα ονόματα. Πρώτον, ώς Αίγάλεως, ό, ή Αίγάλεων, τό. 
Οί μαρτυρίες είναι πολλές. Αναφέρω μόνον τις αρχαιότερες, τοΰ 
Ηροδότου δηλαδή, ό όποιος (8,90) μάς πληροφορεί ότι ό Ξέρξης 
είχε παρακολουθήσει τήν έν ΣαλαμΧνι ναυμαχίαν «κατήμενος υπό 
τω οϋρεϊ τφ άντίον ΣαλαμΙνος τό καλέεται Αίγάλεως» καί τοΰ 
Θουκυδίδου που άφηγειται (ΒΊ9) ότι κατά τό πρώτον έτος τοΰ 
Πελοποννησιακοΰ πολέμου οί Λακεδαιμόνιοι, άφοΰ έτρεψαν τό 
Αθηναϊκό ιππικό «περί τους Ρείτους», δηλαδή στην περιοχή τής 
λίμνης τοΰ Κουμουνδοΰρου, «επειτα προνχώρουν έν δεξιζχ εχοντες 
τό ΑΙγάλεων όρος διά Κρωπιάς, εως άφίκοντο ές Άχαρνάς». Από 
τον συνδυασμό τών δυο αυτών χωρίων προκύπτει ότι, κατα τους 
κλασσικούς τουλάχιστον χρόνους, ό νοτιώτερος βραχίονας τής 
Πάρνηθος, άπδ τοΰ Καματεροΰ καϊ τών Άνω Λιοσίων μέχρι τοΰ 
πορθμοΰ τής ΣαλαμΧνος είχε τό όνομα Αίγάλεως - ΑΙγάλεων5.

μποΰρογλου, Τό Δαφνί, έν Άθήναις 1920, σ. 23-25). Όσα έφεκτικώς εκτίθενται 
εδώ, δεν επηρεάζονται βέβαια άπδ τϊς έπιφυλάξεις αυτές, οί όποιες έξ άλλου σήμε
ρα δεν υιοθετούνται.

4. Βλ. Απολλοδώρου Βιβλιοθήκη, 3,198 καϊ Όβιδίου Ars Amatoria, στ. 686 κ. έξ.
5. Τό όρος Αιγάλεω έπομένως διακρίνεται τής Πάρνηθος, τής οποίας άποτελεΐ συ

νέχεια, άπό τής αρχαίας Κρωπ(ε)ιάς, τής διαβάσεως δηλ. τοΰ Δέματος ή Καταδέ- 
ματος, οπού τα ερείπια αρχαίου τείχους. Άπδ τήν δίοδο αυτή διέρχεται ή σιδη
ροδρομική γραμμή Αθηνών - Κορίνθου. Είναι χαρακτηριστικόν ότι ό Αριστόδη
μος (3oç αί. π.Χ.;) άποκαλεΐ τό όλον όρος Αιγάλεω Πάρνηθα γράφων ότι ό Ξέρ
ξης, έπειδή δεν ήταν δυνατόν να ζεύξη γέφυρα καϊ να περάση με τδν στρατό του
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Tò τμήμα επίσης του ορούς άπό τοϋ Δαφνίου μέχρι τής ακτής 
άναφέρεται κα'ι ώς Κορυδαλ(λ)ός. Ό Στράβων (9,1,13) γράφει: 
«Ύπερ τής άκτής ταύτης (οπού δηλαδή διεξήχθη ή ναυμαχία) δρος 
έστί δ καλείται Κορυδαλλός, καί ό δήμος Κορνδαλλεις». Κατά την 
μαρτυρίαν επίσης τοϋ Αθηναίου (Αειπνοσοφ. 9,43) ό Θεόφραστος «έν 
τφ περί έτεροφωνίας των ομογενών» γράφει ότι «οι Άθήνησι φησ'ιν 
έπ'ι τάδε πέρδικες τοϋ Κορυδαλλού προς το αστυ κακκαβίζουσιν, 
οί δ’ έπέκεινα τιττυβίζουσιν». Καί, κατά τον Διόδωρο (Ίστορ. Βιβλ. 
4,59,5) ο Θησεϋς «Προκρούστη άπέκτεινε τον οικοϋντα εν τφ 
λεγομενω Κορυδαλλω τής Αττικής». Τδ τοπωνύμιο διεσώθη μέχρι 
των νεωτέρων χρόνων, ώστε νά τδ άναφέρη περ'ι τδ έτος 1575 ό 
Πρωτονοτάριος τής Μεγάλης τοϋ Χρίστου Εκκλησίας Θεοδόσιος 
Ζυγομαλάς στον Μαρτίνο Κροϋσιο, τον συγγραφέα τής Turcograe- 
cia6 *. Αλλά κα'ι ό Ιγνάτιος, επίσκοπος Ναζιανζοΰ, που έπεσκέφθη την 
Αθήνα τδ 1772 τδ επιβεβαιώνει: «Καί ό Κορύδαλος, δστις κείται 
μεταξύ τήςΈλευσινος καί τοϋ Πειραιώς άπό αύτοϋ τοϋ όρους έκλήθη 
καί ό δήμος ΚορυδαλλεΙς καί ό Θεόφιλος, ό την Λογικήν συγγράψας 
(ου τδ ιδιόχειρον κέκτημαι) Κορυδαλλεύς»1. Τδ τοπωνύμιο αυτό 
διετηρήθη κα'ι ώς Σκορδαλδς ή Σκορδιλός, υπήρχαν δε κα'ι νεώτερα

πεζή στην Σαλαμίνα, «ήκεν έπ'ι τό Ηράκλειον» καί «καθεζόμενος επί τον Πάρ
νηθας ορούς, έγγϋς δε ήν τούτο, έώρα την ναυμαχίαν». (Jacoby,F2a, 104,F fr.1,10). 
Ό Πλούταρχος (Θεμ. 13,1) μεταφέρει επίσης πληροφορία τοϋ Φανοδήμου (4ος ai. 
π.Χ.) ότι ό Ξέρξης είχε καθίσει «υπέρ το Ηράκλειον ή βραχεί πόρφ διείργεται 
τής Αττικής ή νήσος», δηλαδή έπ'ι τοϋ λόφου τοϋ Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι. 
Έπωφελοϋμαι τής ευκαιρίας, για να σημειώσω ότι τα χωρία αυτά έπιλϋουν 
μάλλον τδ γνωστό πρόβλημα τής σημασίας τοϋ έπιθέτου «εναγής» στον στ. 466 
των «Περσών» τοΰ Αισχύλου (βλ. L- Sc.- Κωνσταντινίδου έν λ. εναγής (Γ,ΙΙ) κα'ι 
Γρ. Βερναρδάκη, Λεξ. Ερμηνευτικόν (σ. 522“'): 
έδραν γάρ είχε παντός ευαγή στρατού 
υψηλόν δχθον άγχι πελαγίας άλός
Είναι προφανές, νομίζω, ότι ή «έδρα» τών Περσών ήταν εύαγής, δηλαδή Ιερά, 
διότι είχαν έγκατασταθή στον Ιερό χώρο τοΰ Ηρακλείου. Ό στίχος έξ άλλου 
(Εύριπ. Ίκ. 652) «εστην θεατής πύργον εύαγή λαβών» υπενθυμίζει ασφαλώς το 
'Ομηρικό Φ,526. Βλ. κα'ι Ευσταθίου, Παρεκβολαϊ εις την Όμηρου Ίλιάδα, 4, 550,5. 
Δεν υπάρχει έπομένως λόγος διορθώσεως τοΰ έπιθέτου σέ «εύαυγής» ή «έναυγής».

6. Turcograeciae libri odo a Martino Crusio, Βασιλεία 1584, σ. 95. Στο έλληνικδ κεί
μενο υπάρχει ή γραφή Κρνδαλός. Στο λατινικό, τοϋ Κρουσίου, Corydalus.

7. Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Μνημεία τής Ιστορίας τών Αθηναίων, τ. Α', έν Άθήναις 
1891, σ. 6.
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άθηναϊκά επώνυμα «Σκορδαλός» και «Κονρδαλΐις»8, που ελέγχουν 
κα\ τις δυο παραλλαγές του. Ό μνημονευόμενος διαπρεπής λόγιος 
Θεόφιλος Κορυδαλλεΰς (1563-1646) μετέβαλε επί τδ άρχαϊκώτερον 
τδ επώνυμό του, που ήταν «Σκορδαλός». Παρά ταϋτα κα'ι αυτό είναι 
Γσως έπίσης αρχαίο.

Τδ όρος, λοιπόν, τδ όποιο φέρεται στο κείμενο του Παυσανίου 
με τδ όνομα «Ποικίλον» αγνοείται άπδ τ'ις σχετικές αρχαίες κα'ι 
νεώτερες μαρτυρίες. Πέραν όμως αύτοΰ γεννώνται κα'ι ερωτήματα 
που αφορούν την πραγματική ύπαρξη του τοπωνυμίου. Κατ’ αρχήν ό 
«εξηγητής· των έπιχωρίων», ό ξεναγός δηλαδή, ό όποιος ενδεχομένως 
άφηγήθη στον Παυσανία τον μϋθο, ή ό συγγραφέας άπδ τον όποιον 
Γσως έχει άντλήσει τδ σχετικό κείμενο9, περιέγραψαν τήν πορεία των 
απογόνων τοϋ Κεφάλου άπδ τήν ’Ελευσίνα μέσω τής Ίεράς όδοϋ, 
έχοντας ύπ’ όψιν τους τήν τοπογραφία τής εποχής. Ή πορεία αυτή 
συναντά τ'ις υπώρειες τοϋ όρους πολύ δυτικώτερα τοϋ Δαφνιού, 
στήν περιοχή των Ρειτών, πρδ τής μακράς στενοποριάς10, τήν όποιαν 
για εύνοήτους λόγους είχε παρακάμψει ό Άρχίδαμος τδ 431 π.Χ. 
Κατά τήν άφήγηση αυτή ή συνάντηση των άπογόνων τοϋ Κεφάλου 
με τον δράκοντα συνέβη «γενομένοις αύτοΐς κατά το ποικίλον 
καλονμενον δρος». Ό άόριστος όμως τοϋ ρήματος γί(γ)νομαι με τήν 
πρόθεση κατά χρησιμοποιείται πάντοτε άπδ τον Παυσανία γιά νά 
δηλωθή όχι ή προσέγγιση, άλλα ή άφιξη «κατά χώραν». Παραθέτω 
δύο χαρακτηριστικά χωρία, άπδ τά όποια τεκμαίρεται αυτό σαφώς

8. Δ. Καμποΰρογλου, ε. ά., τ. Α', σ. 348. Βλ. έπίσης Δ. Γέροντα, Ιστορία των Αθη
ναίων (1687-1821), Άθήναι 1969, σ. 553 κα'ι Κώδικα τοΰ Νοταρίου Αθηνών Πα- 
ναγή Ποΰλου (1822-1833), Μνημεία Μεταβυζαντινού Δικαίου, Άθηναι 1957, πρ. 
620, σ. 466.

9. Πολλοί, ήδη άπό τοΰ 4°'’ π.Χ. αίώνος, συνέγραψαν «άτθίδας», χρονογραφικά 
δηλ. κείμενα περ'ι τών Αθηνών κα'ι τής Αττικής έν γένει, άρχαιότερον τών οποί
ων ό Παυσανίας (10,15,5) θεωρεί τον Κλειτόδημον. Προφανώς είχε ύπ’ όψιν του 
τα κείμενα αυτά, άλλα κα'ι συγγράμματα περιηγητών, δπως ό συμπατριώτης του 
έκ Τρωάδος Πολέμων (210 - 170 π.Χ.), ό όποιος είχε γράψει γιά τήν Ιερά όδό κα'ι 
τήν Ελευσίνα.

10. Ίο πλάτος τής Ίεράς όδοΰ, ακόμη κα'ι πλησίον τής ε’ισόδου τοϋ Έλευσινίου ιε
ρού, ήταν περίπου 5 μ. Ή διαπλάτυνση τής όδοΰ είχε άρχίσει μάλλον άπδ τής 
τρίτης δεκαετίας κα'ι συνετελέσθη περ'ι τά μέσα τοΰ παρελθόντος αιώνος, οπό
τε έχαράχθη παραλλήλως μέχρι τοΰ Δαφνιού κα'ι ή εύρεΐα Λεωφόρος Αθηνών 
- Κορίνθου. Ό ένδιαφερόμενος νά σχηματίση εικόνα τοΰ αρχαίου τοπίου πρέπει 
νά συμβουλευθή επομένως παλαιότερες εικόνες κα'ι χάρτες.
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έκ των συμφραζομένων:
1. «ό Πτολεμαίος ώς προσιών ό Σελενκον στρατός έγένετο κατά 

Ανσιμάχειαν λαθών Σελενκον κτείνει» (1,16,2).
2. «πρίν δε η κατ’ αύτην γενέσθαι την πόλιν, επί το ιερόν άφιξη 

τοϋ Ασκληπιού» (2,26,1).
Έν προκειμένω λοιπόν ή μετοχή τοϋ άορίστου «γενομένοις», που 

προσδιορίζει χρονικώς τόν, έπίσης σε χρόνον αόριστο, ρηματικόν 
τΰπο «έφάνη», δηλώνει σαφώς καί, άναμφιβόλως τδ ταυτόχρονο:
Εύθϋς ώς εφθασαν...έμφανίστηκε (στον ίδιον τόπο καί χρόνο) ό 
δράκων.

’Επειδή όμως τα ιερά, κατά την διαχρονική παράδοση, έπρεπε νά 
ίδρΰωνται (κα'ι οί εικόνες σήμερα νά τοποθετούνται) εκεί άκριβώς 
που ό χρησμός ή το ένύπνιον εχει υποδείξει11, είναι φανερόν ότι 
οί εκατέρωθεν τής μακράς στενοποριάς πού οδηγεί στο ιερό ορεινοί 
όγκοι, άπδ τούς οποίους επρεπε κατ’ άνάγκην νά διέλθουν οί απόγονοι 
τοϋ Κεφάλου, δεν έφεραν τδ όνομα «Ποικίλον», διότι τδ οίονδήποτε 
«ποικίλον», πρέπει χωρίς άμφιβολία νά τοποθετηθή στον χώρο τοϋ 
ίεροϋ. Ό αρχαίος διαβάτης έξερχόμενος τής στενοποριάς, έφ’ όσον τδ 
ιερό βασίμως πλέον τοποθετείται στον χώρο τής Μονής, άντίκρυζε 
προ αυτού όχι όρος, άλλά ένα ευρύ πλάτωμα πού άπομακρύνει τά 
πρανή τοϋ προς βορράν τμήματος τοϋ όρους Αιγάλεω κα'ι βεβαίως 
ή άναφορά στο πλάτωμα αυτό θά ήταν ό άκριβέστερος τρόπος 
προσδιορισμού τοϋ συγκεκριμένου σημείου («έν τω χωρίω τοντφ») 
όπου υποτίθεται ότι ένεφανίσθη ό δράκων κα'ι έγινε ή θυσία. Πρέπει 
ακόμη νά σημειωθή ότι ό Παυσανίας, όταν άναφέρεται σε κάποιο 
«χωρίον», σχεδόν πάντοτε παραθέτει τδ όνομά του ή τδ προσδιορίζει 
με πλήρη σαφήνεια. Αυτό όμως προφανώς δεν συμβαίνει έδώ, διότι, 
ώς έχει τδ κείμενο, ούτε τδ όνομα τοϋ χωρίου άναφέρεται ούτε 
βέβαια ή θέση τοϋ ίεροϋ έπισημαίνεται επαρκώς με τήν ασαφή μνεία 
ένδς εκτεταμένου ορεινού όγκου ή τών μυθολογικών ιχνών τοϋ 
δράκοντος.

11. Βλ. π.χ. Παυσ. 1,43,8, όπου, στην φράση «Καί ό τρίπονς κατά το όρος Γεράνειαν 
άπολισθών ελαθεν αυτόν έκπεσών», έσφαλμένως προτείνεται ή διόρθωσις του 
«αυτόν» εις αυτόν κα'ι μεταφράζεται έτσι (βλ. Ν. Δ. Παπαχατζή έ.ά., σ. 576 κα'ι 
506). Διότι είναι ήλιου φαεινότερον ότι εκεί ή λέξις αυτόν είναι επίρρημα το
πικό που σημαίνει έκεΐ ακριβώς, όπου δηλ. ή κώμη Τριποδίσκοι (βλ. L- Sc.- Κων- 
σταντινίδου έν λ. αυτόν καί ένδεικτικώς Παυσ. 1,5,3 - 1,11,2, - 1,31,3 - 1,39,5). 
Για άλλες χαρακτηριστικές περιπτώσεις βλ. Παυσ. 3,23,7 καί 9,16,6.
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Οί άντικειμενικο'ι αυτοί, λόγοι συνετέλεσαν, ώστε να έχουν 
διατυπωθή περί, τής θέσεως του «Ποικίλου όρους» οί έπίσης ποικίλες, 
καί, κάποτε περισσότερες τής μιας άπό τον ίδιον «άρχαιολογοΰντα 
τοπογράφον» άπόψεις. Αυτές όμως περιέργως δεν φαίνεται νά έχουν 
λάβει ύπ’ όψιν τους το γεγονός ότι κατ’ άνάγκην έκ τοΰ κειμένου θά 
πρέπη νά προαχθή σε ιδιαίτερον όρος κα'ι νά όνομασθή «ποικίλον» 
τδ μάλλον χαμηλό πολύ πλησίον κα'ι νοτίως τοϋ ίεροϋ ύψωμα12, 
τοΰ οποίου έπίσης πρέπει νά έξηγηθή τδ όνομα. Διότι οί συνήθεις 
σημασίες τοϋ επιθέτου ποικίλος έπ'ι άντικειμένων κα'ι τόπων 
είναι πολύχροος, ζωγραφισμένος, κατάστικτος παρδαλός (πρβλ. 
πάρδαλις) πολύμορφος, πολυμερής, συμμιγής, σύνθετος, «πολυειδής 
καί έξ έτερογενών» κ.τ.ό. Σε μία π.χ. άπδ τις πολλές μυθιστορηματικές 
άφηγήσεις περ'ι τοΰ Μ. Αλεξάνδρου χαρακτηρίζεται μόνον, χωρ'ις νά 
ονομάζεται ποικίλον, ένα όρος μέ περίεργα μυθικά φυτά κα'ι ζώα 
«ποικίλα τήχροιρ καί ξένα τή μορφή13». Ούτε όμως τδ συγκεκριμένο 
ύψωμα ούτε συνολικώς τδ όρος Αιγάλεω παρουσιάζουν σήμερα 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ούτε μάς έχει άπδ τδ παρελθόν 
παραδοθή σχετική πληροφορία.

Έκτος αύτοΰ έπισημαίνω εδώ κα'ι ένα γραμματικής φϋσεως 
κώλυμα που αφορά τδ έξ έπιθέτου κύριον όνομα «Ποικίλον». 
Διότι κατά τον κανόνα τοϋ Ήρωδιανοϋ γιά τά είς -λον ουδέτερα 
υπερδισύλλαβα, ή λέξις, ώς τοπωνΰμιον (ως όνομα δηλ. κύριον), 
έπρεπε νά προπαροξΰνεται, δηλαδή νά έκφωνήται Ποίκιλον κα'ι 
όχι Ποικίλον. Τοΰ γενικοΰ αύτοΰ κανόνος ούτε ό έπιφανής άρχαιος 
Γραμματικός παραθέτει ούτε έγώ κατώρθωσα νά έπισημάνω κάποιαν 
έξαίρεση14. Τοΰτο σημαίνει ένδεχομένως ότι ό πολύ προσεκτικός

12. Μολονότι ή λέξις ορος είναι ώς προσηγορικόν γενικώς άσαφής, ό Στράβων 
π.χ. διακρίνει μεταξύ τών υψωμάτων γράφοντας (3,2,9) «παν όρος κα'ι πάντα 
βοννόν» κα'ι ό Άρριανός έπίσης μεταξύ ορούς κα'ι λόφου (10,46,2). Ό Παυσα
νίας χρησιμοποιεί τίς φράσεις «ορος ον μέγα ή ούχ υψηλόν» (βλ. 1,32,2 - 8,44,7 
- 6,21,1), αλλά καί «λόφος ού μέγαςχ\ ονκ άγαν μεγέθους η ϋψονς» (βλ. 3,15,10 
καί 8,11,12). Το νοτίως λοιπόν τής Μονής τοϋ Δαφνιού ύψωμα (230 μ.) πού ονο
μάζεται σήμερα Δαφνοβούνι, παρατηρούμενο μάλιστα άπό το υψόμετρο τών 
100 μέτρων τοϋ αρχαίου καί νεωτέρου ίεροϋ, δεν πρέπει νά έδωσε στον Παυσα
νία τήν εντύπωση όρους ή έν πάση περιπτώσει υψώματος διακεκριμένου έντός 
τοϋ όρεινοϋ όγκου, στον όποιον άνήκει.

13. Historia Alexandri Magni (recensio y') 3,21.
14. Ήρωδιανοϋ, Περί καθολικής προσωδίας, 3,1, σ. 380,36 κ. έξ. Ό Ήρωδιανός πα

ραθέτει άρκετά παραδείγματα κυρίων ονομάτων (τοπωνυμίων) μέ τήν κατάλη
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Ήρωδιανός, που παραπέμπει κα'ι στα Αττικά του συγχρόνου του 
Παυσανίου, είτε έκρινε ότι εκεί δεν πρόκειται περί, κυρίου ονόματος, 
πράγμα όμως που δεν προκύπτει άπό το κείμενο, όπως το γνωρίζομε 
σήμερα15, εΐτε είχε συναντήσει το εν λόγω μικρο-τοπωνύμιο, όπως 
θά υποστηρίξω έν συνεχείς*, σε γενική πτώση. Το γεγονός όμως ότι 
δεν άναφέρεται το τοπωνύμιο αυτό, ώς μοναδική έστω έξαίρεση του 
κανόνος, σημαίνει ότι δεν είχε έντοπισθή, άκόμη καί τότε, σε κάποιο 
άλλο κείμενο, μολονότι ό Ήρωδιανός, όπως είναι φανερόν άπό τήν 
διασωθεΐσα εύρεια επιτομή τοϋ έργου του Καθολική Προσωδία, 
(στο όποιο πραγματεύεται άκριβώς προβλήματα τονισμού) είχεν 
έπιμελώς άποδελτιώσει όχι μόνον τον Παυσανία, άλλα εκατοντάδες 
συγγραφέων κα'ι έργων, τών όποιων άτυχώς μόνον τά ονόματα 
γνωρίζομε σήμερα, μεταξύ δε αυτών αρκετά γραμματικών, ιστορικών, 
γεωγράφων, περιηγητών κα'ι άτθιδογράφων16.

ξη αυτή κα'ι στους δυο άριθμοΰς. Είναι πάντως άξιοσημείωτον το γεγονός ότι, 
ενώ παραθέτει περ'ι τα τριάντα τοπωνυμία σε πληθυντικόν άριθμό, μνημονεύ
ει μόνον οκτώ σε ενικόν άριθμό, μεταξύ τών οποίων δυο μόνον όρη, το Μαίνα- 
λον κα'ι το Πώλον («όρος Περραιβίας»). Υποθέτω ότι, εάν είχε ΰπ' όψιν του το 
Ποίκιλον, θά το κατέγραφε, έάν μάλιστα, παρά τον κανόνα του, όμοτονοϋσε 
προς το επίθετο. Υποθέτω έπίσης ότι και ό συντάξας τήν επιτομή δεν θά παρέ- 
λειπε τοπωνυμία έκ τών ολιγάριθμων σε άριθμό ενικό. Τήν ύποστηριζόμενη εδώ 
άποψη νομίζω ότι ενισχύει, και ή άπουσία τοϋ τοπωνυμίου αυτού άπό τήν σω- 
ζομένη έπιτομή τοϋ ειδικού γεωγραφικού λεξικού Εθνικά τοϋ επιφανούς Γραμ
ματικού Στεφάνου τού Βυζαντίου (ΣΤ'αί.μ.Χ.). Ό Στέφανος είχε λάβει ύπ’ όψιν 
του όχι μόνον τον Ήρωδιανό, αλλά κα'ι τά συγγράμματα πολλών άρχαίων ιστο
ρικών, περιηγητών κα'ι γεωγράφων, μεταξύ δέ αυτών κα'ι τοϋ Παυσανίου, τοϋ 
οποίου μάλιστα Ισως άνεκάλυψε κα'ι αντέγραψε το κείμενο (βλ. Ν. Δ. Παπα- 
χατζή, έ. ά., σ. 42).

15. Άν ό Ήρωδ. είχε έκλάβει τήν λέξη ποικίλον ώς έπίθετον, τότε έπίσης δεν θά 
ήταν όνομα όρους (τοπωνύμιον), άλλά επιθετικός προσδιορισμός δρου, στήλης 
δηλαδή ή φυσικού οροθεσίου, τά όποια κατ’ ανάγκην θά έπρεπε νά έχουν κά
ποια Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά πού θά δικαιολογούσαν το όνομά τους. Στήν 
περίπτωση αυτή το κείμενο θά έπρεπε Ισως νά διορθωθή «κατά τον ποικίλον 
καλονμενον δρον». Τότε όμως προφανώς κα'ι ό Παυσανίας θά έδήλωνε, κατά 
τήν συνήθειά του, το οριζόμενο διά τού όρου αυτού.

16. Βεβαίως, δεδομένης μάλιστα τής περιπετείας τοϋ κειμένου τοϋ Παυσανίου σε 
χρόνους πού οί κανόνες τοϋ Ήρωδιανοϋ προφανώς δεν ήσαν σεβαστοί, αύτά 
άποτελοΰν μόνον ενδείξεις ex silentio, πέραν βέβαια τοϋ γεγονότος ότι έφθα- 
σε μέχρις ημών έπιτομή μόνον τής Καθολικής Προσωδίας. Παραθέτω όμως, 
έπίσης ένδεικτικώς, απόσπασμα κανόνος τού Ήρωδιανοϋ (3,1, σ. 158, 21-24),
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Στις έπιφυλάξεις αυτές πρέπει να προστεθή κα'ι ή γενικώς κακή 
παράδοση τοΰ κειμένου, το όποιο έφθασε μέχρις ημών μέσω κωδίκων 
που όλοι μάλλον έχουν αντιγραφή στην Δύση τον ΙΕ' α’ιώνα άπδ ένα 
όχι καλό κα'ι μάλλον έφθαρμένο χειρόγραφο, όπως άποδεικνΰεται 
άπδ το πλήθος τών σφαλμάτων κα'ι την παραποίηση πολλών 
κυρίων ονομάτων. Το μητρικό αυτό χειρόγραφο έχει άπολεσθή. 
Κατά συνέπειαν είναι, νομίζω, θεμιτή, ώς άναγκαία, ή προσπάθεια 
διορθώσεως του χωρίου, ή προσθήκη δηλαδή μιας άκόμη εικασίας 
μεταξύ τών πολλών που έχουν προταθή γιά τήν άποκατάσταση έν 
γένει τοϋ κειμένου τοΰ Παυσανίου17.

Υποθέτω λοιπόν ότι το πρόβλημα έπιλΰεται κα'ι το νόημα 
εύοδοΰται, άν ή επίμαχος φράσις «γενομενοις δε αντοίς κατά το 
ποικίλον καλονμενον όρος» διορθωθή σε

γενομενοις δε αύτοϊς κατά τον ποικίλον καλονμενον όρον
Προτείνεται δηλαδή ή λέξις όρος, ό, άντ'ι τοΰ ομοήχου όρος, τό.
Ή προτεινόμενη εδώ διόρθωσις δεν θά είχε βέβαια λόγον ύπάρξεως, 

άν ύποτεθή ότι τό εικαζόμενο σφάλμα θά μπορούσε μετά βεβαιότητος 
νά άναχθή στον ’ίδιον τον συγγραφέα ή σε κάποια πηγή, τήν οποίαν 
εχρησιμοποίησε. Διότι είναι δυνατόν νά είχε παρεισφρήσει λόγω 
παραναγνώσεως ή παρακούσματος ή κάποιας άσαφοΰς σημειώσεως, 
άν μάλιστα κατά τον χρόνον περιηγήσεως τής Αττικής, κα'ι λόγω 
τής πρωίμου έκδόσεως τών Αττικών, δεν είχε διαμορφώσει άκόμη ο 
Παυσανίας συγκεκριμένη μέθοδο παρατηρήσεως, τηρήσεως στοιχείων 
κα'ι συγγραφής. Είναι όμως επίσης πιθανόν νά συνέβη τοΰτο είτε 
κατά τήν αντιγραφή τοΰ κειμένου ή τήν μεταγραφή του άπδ τήν 
μεγαλογράμματο scriptionem continuarti, οπότε, εξ αίτιας τής άπδ πολλοΰ 
πλήρους σιγήσεως τοΰ δασέος πνεύματος, ήταν εύκολη ή σύγχυση τών 
δύο ομοήχων κα'ι ομογράφων πλέον λέξεων ορος καί ορος, είτε κατά 
τήν άπδ τοΰ Θ'περίπου αιώνος καί εξής παράδοση τοΰ κειμένου διά 
τής μικρογραμμάτου γραφής, οπότε ενδεχομένως, λόγω άγνοιας,

όπου σαφώς φαίνεται ή σχολαστική ερευνά κα'ι ή προσοχή με τήν όποιαν ειχεν 
έργασθή: «Τα (εις -άλλος) υπέρ τρεις συλλαβας έκφερόμενα παραληγόμενα τφ 
a βαρννεται, εΐ μη άπδ τοϋ κ αρχοιτο. à g ύβαλλος.,.πε ρ ία λ λ ο ς.,.αίγίθαλλος, κρα- 
παταλλός δε είδος νομίσματος καί κορυδαλλός προσηγορικόν καί δνομα δήμον 
αττικού όξύνεται».

17. Περί τής χειρογράφου παραδόσεως καί τών εκδόσεων τοΰ κειμένου βλ. Ν. Δ. 
Παπαχατζή, έ. ά., σ. 32-62.
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κάποιος κωδικογράφος «διώρθωσε», όπως παρατηρεΐται συχνά, τον 
ολιγώτερο γνωστόν τΰπο δρον με την πολύ συνήθη λέξη δρος καί, εν 
συνεχεία, κατ’ ανάγκην, «οπισθοχωρητικός», μετέβαλε την σύνταξη. 
Τοϋτο είναι δυνατόν να συνέβη καί λόγω κάποιας παραναγνώσεως των 
συντομογραφ ιών, πού άφοροϋν συνήθως, ώς γνωστόν, τις καταλήξεις 
καί λόγω τής συχνής συγχύσεως τού υ με το ν στην μικρογράμματο 
γραφή, οπότε ή γεν. ποικίλου είναι δυνατόν νά άνεγνώσθη ποικίλον.

Ή λέξις δρος, ό, σημαίνει το σύνορο, το φυσικό ή τεχνητό 
οροθέσιο ή καί, την ενεπίγραφη κάποτε στήλη, πού καθώριζε τά 
όρια μιας περιοχής ή ιδιοκτησίας. Γράφει π.χ. ό Παυσανίας (8,25,12): 
«έμβάλλει δε εις τον Λάδωνα καί ή Τνθόα κατά των Θελπουσίων 
δρον προς Ήραιεΐς, καλονμενον δε υπό Αρκάδων Πεδίον». Είναι 
λοιπόν, νομίζω, πολύ πιθανόν ό προτεινόμενος «Ποικίλον δρος» νά 
καθώριζε τό προς δυσμάς όριο τού συγκεκριμένου ιερού, τό όποιον θά 
μπορούσε κάλλιστα νά ονομάζεται «Ποικίλον», αφού εκεί υπήρχαν 
λατρευτικά αγάλματα, κατά σειράν αναφοράς, τής Δήμητρας, τής 
Περσεφόνης, τής Αθήνας καί, τού Απόλλωνος. Ήταν επομένως ένα 
ποικίλον Ιερόν, ώς σύμμικτον καί σύνθετον, πολυειδές καί, πολυμερές. 
Ό Παυσανίας προφανώς αποφεύγει νά έρμηνεύση τό όνομα. Τούτο 
συμβαίνει συχνά επί, τοπωνυμίων πού δεν παρουσιάζουν ιστορικό 
ή μυθολογικό ενδιαφέρον ή όσων θεωρεί προφανή ή άγνοεί την 
προέλευση. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν νά άποφανθή κάποιος μετά 
βεβαιότητος περί, τού τί έν προκειμένω συνέβη, ένδιαφέρουσα όμως 
είναι ή δήλωσή του: «Τοσαντα κατά γνώμην την έμήν άθηναίοις 
γνωριμώτατα ήν εν τε λόγοις καί θεωρήμασιν, άπέκρινε δε άπο των 
πολλών έξ άρχμς ό λόγος μοι τα ές συγγραφήν άνήκοντα» (1,39,3).

Φαίνεται πάντως ότι άρχικώς τό ιερό αυτό ώνομαζόταν «Πύθιον» 
καί επ’ αυτού συνηγορεί ό μύθος περ'ι τού χρησμού. «Πύθια» βέβαια 
(κατά τό Δελφικό «έν Πυθοϊ») μαρτυρούνται, στην Αττική καί άλλοΰ, 
πολλά. Έν προκειμένω (Άριστοφ. σχόλια εις Λυσιστράτην, στ. 58) ό 
Πανδίων, υιός τού Κέκροπος, «προσκτησάμενος την Μεγαρίδα ένειμε 
την χώραν τοις παισίν εις δ' μοίρας Αίγεΐ μεν την παρά τό αστυ 
μέχρι Πυθίου...». Ό Φιλόχορος επίσης, επιφανής άτθιδογράφος τού 
Γ'αίώνος π.Χ., ώριζε (Στράβων 9,1,6) την άρχήν τού Νίσου (υιού τού 
Πανδίονος) «άπδ Ισθμού μέχρι τού Πυθίου». Βεβαίως (Στράβων έ. ά.) 
ό ’Άνδρων (Δ' αί. π.Χ.) ώριζε τήν άρχήν τού Νίσου «μέχρι Ελευσίνας 
καί τού Θριασίου Πεδίου», άλλά κα'ι ό Παυσανίας (1,38,2) δηλώνει
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ότι οί Ρειτοί «το άρχαΐον, ώς έγώ πννθάνομαι, προς άθηναίους τους 
άλλους οροί γης έλευσινίοις ησαν». Παρά τις διαφορετικές δμως 
μαρτυρίες, είναι προφανές ότι το δυτικό όριο τοϋ Ιερού ήταν καί 
γενικώτερα, εκ παραδόσεως, γνωστό ώς «δρος γης» κα'ι επομένως ώς 
άκριβέστερος τρόπος εντοπισμού, τοπικού δηλαδή προσδιορισμού, 
ένός συμβάντος. Ό Παυσανίας δέν ονομάζει τδ ιερό Πύθιον, διότι 
προφανώς δέν έφερε πλέον τδ όνομα αυτό γιά τον λόγο πού έχουμε 
ήδη έκθέσει18. Υποθέτω λοιπόν ότι, γιά τον ϊδιο λόγο, ô άλλοτε 
«Πυθίου όρος» θά μπορούσε νά άποκαλήται τότε «Ποικίλου δρος».

Κατά τον Γεώργιο Λαμπάκη «περίεργον γνώμην» είχε διατυπώσει 
ό περιηγητής R. Chandler19 πού ύπεστήριξε ότι «Ποικίλον» 
ώνομαζόταν τδ έπ'ι τής Ίεράς έπίσης οδού, 1500 περίπου μέτρα δυτικώς 
τού Δαφνιού, Ιερόν τής Αφροδίτης, περί τού οποίου ό Παυσανίας 
γράφει ευθύς αμέσως: «Μετά δε τούτο Αφροδίτης ναός έστι καί προ 
αύτοϋ τείχος άργών λίθων θεάς αξιον». ’Επειδή τήν «περίεργον»

18. Σημειωτέον οτι έχουν διατυπωθή κα'ι απόψεις περ'ι λατρείας έκεϊ όχι τοϋ Πυθίου, 
άλλα τοϋ Δελφινιού ή τοϋ Δαφνηφόρου Απόλλωνος (βλ. Γ. Λαμπάκη, έ. ά., σ. 27 
κα'ι 39). Διά τής τελευταίας εικασίας έπιχειρεΐται να έτυμολογηθή το τοπωνύμιο 
Λαφνί, περ'ι τοϋ οποίου έχουν πολλά προταθή. «Δαφνηφόριον» όμως μαρτυρεΐται 
στον Δήμο τής Φλύας, όπου δηλ.περίπου το σημερινό Χαλάνδρι (βλ. Πλουτ. Θεμ. 
15,4). Ή παρουσία όμως τοϋ δράκοντος, ό όποιος, παραβαλλόμενος άπδ τον με
ταγενέστερο προφανώς μϋθο μέ τριήρη, εκλαμβάνεται εκεί ώς πολύπουν μάλλον 
έρπετόν, ελέγχει ίσως κάποιαν πολύ άρχαία, παγκόσμιο έξ άλλου, λατρεία ερπε- 
τοειδών υποχθονίων θεοτήτων, περ'ι των όποιων μαρτυρούν π.χ. οί μΰθοι περ'ι τοϋ 
Τυφωέως, τοϋ Πύθωνος, τοϋ χρυσοϋ δέρατος, των Εσπερίδων, τοϋ Κάδμου κ.λπ., 
μέχρι τής δρακοντοκτονίας των Άκριτικών ασμάτων κα'ι τής λαϊκής είκονογρα- 
φήσεως τοϋ Αγίου Γεωργίου. Είναι βέβαια άμάρτυρο καί, καθ’ όσον γνωρίζω, δέν 
μπορεί νά στηριχθή στά αρχαιολογικά ευρήματα, άλλά θά μπορούσε νά ΰποτεθή 
ότι ό άναφερόμενος στον «φωλεόν» τοϋ δράκοντος μύθος ίσως είχε ΰπ’ όψιν του 
το νοτίως κα'ι σε μικρή απόσταση άπό τήν Μονή Δαφνιού «σπήλαιον τοϋ Πα- 
νός», το όποιον άνέσκαψε ό Δημ. Καμπούρογλου κα'ι άργότερα συστηματικά ό Ί. 
Τραυλός. Ό Παυσανίας, παρά το ενδιαφέρον του γιά τις αρχαίες λατρείες, αγνο
εί τήν ύπαρξη τοϋ λατρευτικού αύτοϋ σπηλαίου. Τούτο είναι μία ακόμη ένδει
ξη ότι δέν είχε Ιδιαιτέρως έγκύψει στήν περιοχή. Τδ παράδοξο πάντως είναι ότι 
ώς συνήθης προσδιορισμός των ερπετών τίθεται το έπίθετο ποικίλος ή αίόλος 
πού σημαίνει έπίσης τον ποικίλον (βλ. π.χ. Ήσύχ. έν λ. αίόλος, Ζωναρά Λεξ. εν λ. 
αιθάλη, Εύριπ. Ίφιγ. ή έν Ταύροις, 1245, Σοφοκλ, Τραχ., 11-12, Πινδ. Πυθ., 8,46, 
Άλκμάνος, fr. 1,26 κα'ι Όρειβασίου (ίατρ.) (Collectiones medicete, 11, δέλτα 11,3).

19. Βλ.. Γ. Λαμπάκη έ. ά., σ. 34. Άναφέρεται στήν σελ. 262 τοϋ έργου τοϋ Richard 
Chandler Reisen in Griechenland (Leipzig 1777).
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αυτήν εικασία είχα άνεξαρτήτως διατυπώσει προ ετών, συγχρόνως 
βέβαια με την προηγούμενη20, φρονώ ότι είναι ενδιαφέρον, μολονότι 
πλέον την θεωρώ λιγώτερο πιθανή, να εκθέσω κα'ι εδώ τα υπέρ 
αυτής επιχειρήματα, άφοϋ μάλιστα δεν έπηρεάζεται ή διόρθωση, την 
όποιαν προτείνω. Τις υποθέσεις αυτές επιτρέπει προφανώς ή τυπική 
- μονολεκτική σχεδόν- άναφορά τοϋ Παυσανίου που σημαίνει ότι 
δεν έζήτησε περισσότερες πληροφορίες κα'ι επομένως ή ένημέρωσή 
του ήταν μάλλον ελλιπής.

Ό Παυσανίας παρατηρεί ότι έκεΐ υπήρχε κα'ι ένα άξιοθέατο τείχος 
«άργών λίθων», τοϋ οποίου Γχνη φαίνεται ότι άνεγνωρίσθησαν in 
situ. Tò έπίθετο βέβαια αργός, προκειμένου περ'ι λίθου, σημαίνει 
συνήθως τον ακατέργαστο, τον άλάξευτο, μπορεί όμως να σημαίνη 
κα'ι τον λευκό ή στιλπνό (πρβλ. άργυρος), που με τις μεταβολές τοϋ 
φωτός μπορεί να γίνεται ποικίλος. Σημειωτέον ότι στα Αττικά επίσης 
(28,5), όπου γίνεται λόγος για τους δυο έπ'ι τοϋ Άρείου Πάγου 
«άργονς λίθους», υπάρχει κα'ι γραφή «άργνροϋς». Ό ΈκαταΧος 
άναφέρει «πυλώνα λίθον ποικίλου»21 κα'ι ό Στράβων (5,2,5) 
«μέταλλα (λατομεία) λίθον λευκού τε καί ποικίλου γλανκίζοντος». 
Έξ άλλου γιατί νά είναι «θέας άξιον» ένα άκαλαίσθητο, έστω εκ 
μάλλον πολυμόρφων (ποικίλων;) λίθων, τείχος;

Έκτος αύτοΰ στά πολλά έπ'ι τοϋ βράχου άναθηματικά κοιλώματα, 
που σώζονται κα'ι σήμερα, τοποθετοϋσαν οί επισκέπτες τοϋ ίεροϋ τά 
άφιερώματά τους, συνήθως ειδώλια τής θεάς ή μαρμάρινα περιστέρια, 
τά «γλήνεα» ή «ποικίλματα» κατά τον Ησύχιον (έν λ. γλήνεα): «Οί 
δε ποικίλματα καί χληνόν το ποικίλον, καί ζώδια, άγάλματα. ’Ένιοι 
καί κήρινα πλάσματα άξιοθέατα». Πολλά άπδ αυτά εύρέθησαν 
κατά τήν άνασκαφή. Γιά τους λόγους μόνον αύτοϋς θά μποροϋσε 
’ίσως νά όνομασθή το ιερό «Ποίκιλον». Όχι χωρ'ις έκπληξη ακόυσα 
προσφάτως άπδ εντοπίους ότι άκόμη κα'ι σήμερα νεαρές γυναίκες τής 
περιοχής τοποθετοϋν στά κοιλώματα αυτά μικρά προσωπικά τους 
άντικείμενα, αποβλέποντας προφανώς σέ κάποια ευνοϊκή έξέλιξη 
τών αισθηματικών τους ζητημάτων!!

Επειδή όμως πρόκειται περ'ι Ιεροϋ τής Αφροδίτης, πρέπει νά 
συνυπολογισθή το γεγονός ότι ή Αφροδίτη κα'ι αυτά που τήν άφοροϋν

20. Βλ. Ή Αίθουσα, έπετηρ'ις τού 3ου Λυκείου Αιγάλεω, τ. 10 (σχολ. έτος 2004-05) σ. 
228 κ. έξ.

21. Fragni. Jacoby-F3a, 264, F fragm. 25,421.
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συνδέονται πολλές φορές στα κείμενα με το επίθετο ποικίλοςκα\ λόγω 
τοϋ περικαλλούς των ενδυμάτων καί του φόρτου των κοσμημάτων 
τής θεάς22, άλλα κα\ τοϋ «ποικίλου», τοϋ πανούργου δηλαδή, τοϋ 
δολεροϋ, άπατηλοΰ, πολυμηχάνου, παλιμβούλου καί άστάτου τοϋ 
έρωτος. Διότι το επίθετο ποικίλος λέγεται με όλες αυτές τις σημασίες 
έπ'ι προσώπων κα'ι συμπεριφορών. Χαρακτηριστικοί, είναι οί δυο 
πρώτοι στίχοι τοϋ Σαπφικού 'Ύμνου εις την Άφροδίττην.

Ποικιλόθρον’ άθάναύ Άφρόδιτα 
Παΐ Αίος δολόπλοκε, λίσσομαί σε 

Σημειωτέον ότι το «ποικιλόθρονος» έχει μάλλον ώς δεύτερο 
συνθετικόν όχι τον θρόνον, άλλα to θρόνον (εϋχρ. στον πληθ., θρόνα, 
ΐά), που σημαίνει ύφασμα, ένδυμα κεντημένο μέ άνθη, πλουμισμένο, 
ποικίλον23.

Έδώ βέβαια πρέπει να άναφέρωμε κα'ι τον περιβόητο ήδη άπδ 
τον Όμηρον ( Ξ 214 κ. εξ.) «κεστδν ιμάντα ποικίλον», την κεντημένη 
δηλαδή ζώνη τής Αφροδίτης μέ την οποίαν ένέπνεε άκαταμάχητη 
την έρωτική επιθυμία. Τδ Όμηρικδ επίθετο «κεστός» (κεντητός) 
έπικρατει άργότερα τοϋ ουσιαστικού «ίμάς», χρησιμοποιείται 
πλέον ώς ουσιαστικό24, εν συνεχείς* δέ άντικαθίσταται μέ το έπίθετο 
«ποικίλος», τδ όποιον επίσης λαμβάνει θέσιν ουσιαστικού.

Ό Ησύχιος έν λ. Κνθέρεια παρατηρεί: «Κυθέρεια...δτι κευθόμενον 
εχει εν έαυτή τον ...κεστδν Ιμάντα, ήγονν τον ποικίλον».

Ή Σούδα, έν λ. κεστός, μάς πληροφορεί: «Κεστδν ιμάντα, ποικίλον 
ιμάντα...».

Ό Γραμματικός Άριστόνικος (Β' αί. π.Χ,) παρατηρεί: «Πολνκεστος: 
οτι πολνκεστος ό πολυκέντί\τος, εκ δε τούτον ό ποικίλος δϊίλοϋται 
διά τάς ραφάς. Καί ό τής Αφροδίτη κεστός άπδ τούτου. Τή νϋν 
τούτον ιμάντα - ποικίλον» ( Ξ 219). Ό δέ Καλλίμαχος ώς όνομα 
κύριον τοϋ ίμάντος τδν κεστδν έκδέχεται»25 26. Γι’ αυτό «καί τον 
κεστδν Ιμάντα... τή Αφροδίτη άνατιθέασι, τδ ποικίλον νποφαίνοντες 
τής επιθυμίας»16.

22. Βλ. προχ. Όμηρ. "Υμνον εις Άφροδίτην στ. 86-90. Ή γυμνή Αφροδίτη τής Γλυ
πτικής εμφανίζεται μετά τον 5ον π.Χ. αιώνα.

23. Βλ. Ίλ. X, 440-41. Κατά την «Λέξεων, έπίσης, Συναγωγήν» τοϋ Φωτίου, εν λ. ποι
κίλον, «κα'ι το Διονυσιακόν ίμάτιον ούτως (δηλ. ποικίλον) ελεγον».

24. Ευσταθίου Παρεκβολαί εις τήν Ίλιάδα, 3,619, 7- 620,9.
25. Περ'ι σημείων Ίλιάδος, σχόλ. στον στ. Γ, 371.
26. Ανωνύμου (Ψευδο-Ήλιοδώρου κλπ.), Παράφρασις τών Άριστοτ. Ηθικών Νικο-
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Είναι χαρακτηριστικόν ότι κα'ι συνειρμικός ή Αφροδίτη 
φαίνεται νά συνδέεται μέ το επίθετο «ποικίλος». Στον Πλατωνικό 
Φίληβο (12, b-c ) π. χ. ό Σωκράτης λέγει: «Καί νϋν την μεν 
Άφροδίτην, δπη εκείνη φίλον οντω προσαγορεύω, την όέ ηδονήν 
oiôa ώς εστι ποικίλον». Προσθέτω κα'ι μια χαρακτηριστική περ'ι 
τοΰ Άριστοτέλους κρίση που άποδεικνΰει την σχέση αυτή: «ώς δε 
εν διαλεκτικοίς ποικίλος ταΐς μιμησεσιν, Άφροδίτιις δνομα γεμων 
καί χαρίτων άνάμεστος»21.

Συνηγορούν επομένως άρκετο'ι λόγοι, για να όνομασθή έπίσης 
κα'ι το ιερό αυτό «Ποίκιλον», κα'ι ό όρος, περ'ι τοΰ οποίου εικάζουμε 
ότι έπληροφορήθη ό Παυσανίας, ένδέχεται νά ήταν κοινός τών δυο 
γειτονικών ιερών, κατά τον τρόπον που υποδεικνύει έπαιρόμενος ό 
Σόλων:

έγώ δε τούτων ώσπερ εν μεταιχμίω 
δρος κατέστην* * 27 28

Νομίζω λοιπόν ότι ή προτεινόμενη γραφή συγκεντρώνει υπέρ 
αυτής άρκετά έπιχειρήματα. Βεβαίως δεν παύει να είναι μιά εικασία, 
ή όποια μόνον εκ τύχης μπορεί νά έπαληθευθή ή νά διαψευσθή.

SUMMARY

This study supports the idea that the place-name «Ποικίλον ορος», 
mentioned only in Pausanias’ text «Αττικά» (37,7) doesn’t probably 
exist. Arguments based on topography, meaning and grammar are 
lined up and the replacement of the phrase «γενομένοις δε αντοΐς 
κατά το ποικίλον καλούμενον ορος» with «γενομένοις δε αντοΐς 
κατά τον ποικίλον καλούμενον δρον» is proposed. So, it is sup
posed that, because of an incorrect original or subsequent reading, 
they wrote «δρος» in the place of «δρος» (meaning demarcation, a 
natural or artificial border, of a region or property) which sounds 
similar after the suppression of the rough breathing. Of course, it is 
presupposed and relevant indications are cited, that the sanctuary of

μαχείων (1149 b, 15 κ. έξ.), 146,38. Βλ. και τα σχετικά έπιγράμματα (Anthologia
Graeca, 5, 158-159).

27. Ήλία (πρώην Δαβίδ), Υπόμνημα εις τας Κατηγορίας τοϋ Άριστοτέλους, 124,5.
28. Άριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία, 12,5, 11-12.



208 Κων Ιω. Δαλκος

Apollo and the rest of deities in Dafni or the adjoining sanctuary of 
Aphrodite were called «Ποίκιλον». Finally, it is stressed emphasis on 
the fact that this correction cannot be confirmed or contradicted but 
accidentally.

Incidentally, the use of the adjective «εναγής» in Aeschylus’ 466 
verse of «Πέρσαι» is justified (note 5).


