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Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ 

ΕΙς το Έθνικον Άρχαιολογικόν Μουσείον 'Αθηνών απόκειται μέ αριθ. 175 άγαλ
μα έκ μαρμάρου, οπερ ευρέθη τφ 1881 έν Πειραιεί κατά την έκβάθυνσιν του λιμένος 
των *Αλών (')· είκονίζον τον ΠλοΟτον έν τη παιδική ηλικία καθήμενον επί τοΟ βραχίο-
νος της ΕΙρήνης. Δια το ώς άνω άγαλμα, οδτινος πλήρες άντίγραφον υπάρχει καΐ είς 
τήν Γλυπτοθήκην του Μονάχου, δ αρχαιολόγος Μελετόπουλος, έν τη εργασία του 
«ΠειραΐκαΙ αρχαιότητες» (δκδοσις 1960) καΐ έν σελίδι (4), μας πληροφορεί δτι τα πρω 
τότυπον ήτο χαλκοΰν §ργον του διασήμου καλλιτέχνου Κηφισοδότου (πατρός του Πρα
ξιτέλους) καΐ άνέκειτο είς τήν άγοράν τών Αθηνών κατασκευασθέν μετά το 375 π. Χ., 
δτε οί "Αθηναίοι μετά τήν νικηφόρον ναυμαχίαν παρά τήν Λευκάδα (375 π. Χ.), καθ· 
ή ν δια του στρατηγού των Τιμοθέου ένίκησαν τους Λακεδαιμονίους άφ' ενός μέν έστε-
ρέωσαν τήν συμμαχίαν, άφ* έτερου δέ έπέτυχον τήν άπαλλαγήν της Όλύνθου άπό της 
Σπαρτιατικής δεσποτείας καΐ συνήψαν είρήνην (374 π. χ.) καθιερώσαντες καΐ Ιδίαν λα· 
τρείαν τής θεδς ΕΙρήνης, ώς μας πληροφορεί δ Κορνήλιος Νέπως καθ' δν «quae victo
ria tantae fuit Atticis laetitiae, ut tum primum arae Paci publice sint factae eique 
deae pulvinar sit institutum cuius laudis ut memoria maneret, Timotheo publice 
statu am in foro posuerunt» (Cornel. Nepos. Timotheus κεφ 2). 

Ό χρονολογικός δμως αυτός καθορισμός τής λατρείας τής «Τεθαλυίας θεάς» 
ΕΙρήνης, ήν «θέμις Ετεκεν» κατά τον "Ησίοδον (θεογονία 901), ουδόλως ευσταθεί, διότι 
τα σύγχρονα γεγονότα μαρτυρούν δτι ύπήρχεν ήδη μία λατρεία τής θεάς Είρήνης έν 
"Αθήναις, δια το αίματηρόν τής οποίας υπάρχει ωσαύτως μεγάλη διαφωνία, διότι, ένφ 
ό Αριστοφάνης έν τη έπιγραφομένη κωμωδία του «ΕΙρήνη» (στιχ. 1019) γράφει «οΰχ 
ήδεται δήπουθεν ΕΙρήνη σφαγαΐς, | ουδ' αίματοΟται βωμός, άλλ" είσω φέρων, | θύσας, 
τά μηρί* έξελών δευρ' 2κφερε, | χοοτω τό πρόβατον τφ χορηγφ σφζεται» (9) τό Δέρμα 
τικον δμως τοΟ Λυκούργου επί άρχοντος Νικοκράτους (III "Ολυμπιάς 333 π. Χ.) μας 
πληροφορεί περί τοΟ αντιθέτου «ΈπΙ Νικοκράτους άρχοντος έκ τής θυσίας τη ΕΙρήνη 
παρά στρατηγού Π Η Η Η Η Δ Δ | · | · |- | · > (8). 

1) Οδτως εκλήθη δπό τών νεωτέρων δ Διμήν τοδ Πειραιώς έξ αΙτίας τής θ-έσβως 
"Αλαί (τ. §. άλυκαί). ήτις Ικειτο προς τό 1 μέρος τής προκυμαίας, προ τοδ σταθμοδ τοδ 
Σ.Π.Α.Π. Ή ονομασία δμως αδτη τοδ Λιμένος τοδ Πειραιώς είναι εσφαλμένη, άφ' ενός μέν 
διότι δ λιμήν αυτός έκαλεΐτο δπό τών αρχαίων Κωφός λιμήν, άφ' έτερου δέ διότι αϊ θέσις 
ΆλαΙ—Άλίπεδον καΐ "Αλμυρός εδρίσκοντο Ιξω τών λιμένων καί δρμων. 

2) Έν τοΤς αυτοϊς σχολίοις άναγιγνώσκομβν καί τα 'έξης : €πρός σόγκρισιν τοδ πολέ
μου καλώς Ιφησε μή χαίρειν τήν Είρήνην σφαγαΐς' μόνοι γαρ οί πολέμιοι αϊματι καί φόνοις 
χαίρουσιν». Ίδέ Κ. Μερβντίτου «At αναίμακτοι προσφοραί τών 'Αρχαίων Ελλήνων», πβριοδ. 
Πλάτων 8 (1. 952) σβλ. 212 σημ. 50. 

3) Ή άριθμογραφία δηλοϊ τόν αριθμόν 92 i δραχμαί. Ίδέ καί August Böckh «Staats-
hausbaltung der Athener? τόμ. Β' σελ. 256. 
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Ό A.ugo Mommsen είς το έργον (ι) του (Heortologie, antiquarishe Unter
suchungen über die städtischeu Feste der Athener. Leipzig 1864) οοδεμίαν ήμερομη-
νίαν συγκεκριμένην προτείνει, πιστευων δέ 8ft, κατά τήν έποχήν καθ" ήν έγένετο 
Ιν άντίγραφον τοΟ αγάλματος toö Κηφισοδότου, θα επήλθε μία μεταρρύθμισις γράφε,̂  
έν σελίδι 115 «άφοΟ ή θυσία είς τήν Είρήνην ήτο το χαρακτηριστικόν της ήμέραο των 
Συνοικισμών, ήδύνατο να έπέλθη μία άλλανή τών ονομάτων* ώφειλον να όνομα 
σουν τήν ήμέραν τών Συνοικισμών έορτήν της ΕΙρήνης, καΐ αϊ θυσίαι αυτής τής 
ημέρας έγένοντο νοηταΐ urtò tò γενικον δνομα των θυσιών τής Είρήνης, καίτοι ô βωμός 
τής ΕΙρήνης δέν άπρεπε να ποτισθή μέ το αίμα τών θυμάτων», 

"Εκ τών γραφομένων υπό του Mommsen γίνεται φανερον 1) οτι ή λατρεία τής 
θεάς Είρήνης εΐγε καθιερωθή επί τής εποχής τών Συνοικισμών, δτε δηλαδή ô θησεύς 
«μετά δέ τήν ΑΙγΙως τελευτήν μέγα καΐ θαυμαστόν έργον είς νουν βαλόμενος συνφκισε 
τους τήν Άττικήν κατοικοΟντας είς §ν άστυ, καΐ μιας πόλεως ένα δήμον άπέφηνε τέως 
σποράδας δντας καΐ δυσανακλήτους προς τα κοινόν πάντων συμφέρον» (Πλουτ. θησευς 
14,2) οτι τα θύματα τα σημειούμενα είς τους λογαριασμούς του Λυκούργου ûitô τον κα
νόνα «θυσία τη Είρήνη» θα έθυσιάσθησαν επί ένας άλλου βωμοΟ, πιθανόν είς τον βω-
μόν τής "Αθηνάς, διότι παρά Θουκυδίδη πληροφορούμεθα οτι ol 'Αθηναίοι «καΐ ξυνοίκια 
έξ εκείνου Ιτι καΐ νΟν τη θεφ έορτήν δημοτελή ποιουσι (θουκ Β'. 15,4)». Πάντως τό 
δτι ή θεά Είρήνη ήτο συνδεδεμένη μέ τον Συνοικισμόν γίνεται φανερόν καΐ έκ τών 
δσων γράφει ό σχολιαστής του "Αριστοφάνους έν τφ στίχω 1019 «έν γαρ τή τών Συ 
νοικεσίων εορτή οί μέν φασίν Είρήνη θυσίαν τελεΐσθαι, ής ό βωμός ούχ αίματουται» 
έκ τούτων εξάγεται οτι, καθ" δν χρόνον ό "Αριστοφάνης έγραφε τα έργα του, θα 
υπήρχε καΐ ή λατρεία τής θεάς ΕΙρήνης, δια τό άγαλμα τής οποίας ό Παυσανίας μας 
πληροφορεί δτι εορίσκετο είς τό Πρυτανεΐον «Πλησίον δέ Πρυτανεΐόν έστιν, έν φ νό
μοι τε ol Σόλωνος είσι εγγεγραμμένοι, καΐ θεών ΕΙρήνης αγάλματα κείται καΐ "Εστία 
ανδριάντες δέ άλλοι τε καΐ Αύτόλυκος ό παγκρατιαστής» (1.18, 3). 

Σημειωτέον δτι τό άγαλμα τής θεάς Είρήνης φερούσης έπί του βραχίονος τον 
Πλουτον πρέπει να τό εΐδεν χαί έκ του σύνεγγυς να έγνώρισεν ό Παυσανίας, διότι έν 
IX, 16. 2 γράφει «Σοφόν μέν δή καΐ τούτοις τό βούλευμα, έσθεΐναι Πλουτον ές τάς χεί
ρας άτε μητρί ή τροφφ τή Τύχη, σοφόν δ' ούχ ήσσον Κηφισοδότου" καΐ γαρ οδτος τής 
ΕΙρήνης τό άγαλμα Άθηναίοις Πλουτον έχουσαν πεποίηκεν», ένφ έν Ι, 8, 2, μας 
πληροφορεί «Μετά δέ τάς είκόνας τών επωνύμων εστίν αγάλματα θεών, "Αμφιάραος 
καΐ Είρήνη φέρουσα Πλουτον παΐδα», έξ ών γίνεται φανερόν δτι κατά τήν πολύ άρ-
χαίαν έποχήν ή λατρεία τής θεδς Είρήνης υπήρχε καΐ έτιμδτο αοτη ώς θεά κούρο-
τρόφος. 

Βεβαίως δ Παυσανίας δέν μας λέγει, έάν τό άγαλμα έτοποθετήθη πλησίον ενός 
βωμού καΐ έάν είχε χαρακτήρα μνημείου λατρείας, ώς τουλάχιστον γίνεται φα
νερόν έκτου Δερματικού του* Λυκούργου. Ό "Ισοκράτης δμως είς τήν'Αντίδοσίν του 
(παρ. 109—110) γράφων τα κάτωθι « καΐ περί τον αυτόν χρόνον Λακεδαιμο
νίους ένίκησε ναυμαχών, καΐ ταύτην ήνάγκασεν αυτούς συνθέσθαι τήν είρήνην, ή το-
σαύτην μεταβολήν έκατέρα τών πόλεων έποίησεν, ώσθ" ήμδς μέν άπ" εκείνης τής ημέ
ρας θύειν αύτη καθ' έκαστον τον ένιαυτόν ώς ουδεμιάς άλλης oötoo τη πόλει συνε-
νεγκούσης, Λακεδαιμονίων δέ μετ' εκείνον τον χρόνον μηδ" ύφ' ενός έωρδσθαι μήτε 
ναυτικόν εντός Μαλέας περιπλέον μήτε πεζόν στρατόπεδον δι" 'Ισθμού πορευόμενον, 

1) «Wenn das Friedensopfer ein characteristicum des Synökientages war, so 
konnte ein Namenstausch eintreten ; Man durfte den Synökien—Tag ein Fest der Eirene, 
die opferhandlungen dieses Tages Insgesamt ein Friedensopfer nennen obwohl der 
Friedens altar nicht mit Thierblut bespritzt wurde». 

(Mommsen Heortologie . . . ένθ' άνωτ. σβλ. 115). 
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δπερ οοτοΐς της περί Λεοκτρα συμφοράς εδροι τις αν αίτιον γεγενημένον» μας Επι
τρέπει να συμπεράνωμεν 1) δτι το άγαλμα το οπό του Κηφισοδότου φίλοτεχνηθέν 
οψώθη έπ* ευκαιρία τοΟ γεγονότος αΰτοο, διό καΐ «σοφόν δ' ούχ ήσσον» χαρακτηρίζει 
auto ό Παυσανίας (IX, 16 παρ. 2), πλησίον τον αγαλμάτων των επωνύμων ηρώων, δη
λαδή εις το μέρος της πόλεως, δπερ ήτο τό κέντρον της πολιτικής κινήσεως" 2) δτι ή 
ειρήνη του 371 π. Χ., εις ήν κατέληξαν τα γεγονότα τοΟ 375 π. χ., ανήκει εις τό δεύ
τερον ήμισυ του δευτέρου έτους τής 102ας 'Ολυμπιάδος περί ής ô Plinius γράφει έν 
τφ έργω αοτοΟ «Historia Naturalis» (34· 50) «Centesima secunda Olympiade floruerunt 
Polycles Cephisodotus Leochares Hypatodorus». Ό αυτός Ρωμαίος ιστορικός θα έγνώ 
ριζε πολλά έργα του Κηφισοδότου, διότι σαφώς μας πληροφορεί τόσον περί τοΟ συγ
γενικού δεσμού μέ τον Πραξιτέλη, δστις «Praxiteles filius Cephisodoti et artis heres 
fuit. Cuiusque laudatum est Pergami symplegma nobile digitis corpori verius quam 
marmori inpressis» (36. 24), δσον καΐ περί των έργων αύτου καΐ δή έν Πειραιεΐ ένθα 
«Cephisodotus Minervam ad templum Jovis servatone in eodem portu, cui pauca com· 
parantur» (34. 74) έτι δέ καΐ έν 'Αθήναις ένθα «Cephisodoti duo fuere : prìoris est 
Mercurius Liberum patrem in infantia nutriens, fecit et Contionantem manu elata, 
persona in incerto est. Sequens philosophos fecit» (34. 87). Έκ των ώς άνω γίνεται 
δήλον δτι δέν καθιερώθη ή λατρεία της θεδς Ειρήνης το 374 π. Χ., άφου μάλιστα καΐ 
ό Πλούταρχος εις τόν βίον toö Κίμωνος (κεφ. 13) μας πληροφορεί δτι μετά τήν ναυ 
μαχίαν του Εύρυμέδοντος (470 π. Χ ) «ΦασΙ δέ καΐ βωμόν Ειρήνης δια ταύτα τους 
'Αθηναίους ίδρύσασθαι, καΐ Καλλίαν τόν πρεσβεύσανττα τιμήσαι διαφερόντως», ή δέ 
πληροφορία τοΟ Κορνηλίου Νέπωτος (Timotheus κεφ. 2) ουδόλως ευσταθεί οφειλομένη 
πιθανόν εις σύγχυσιν, ήτις προεκλήθη έκ της προσωρινής σημασίας, ήτις εδόθη εις τήν 
συναφθεΐσαν είρήνην, ήτις χάριν αυξήσεως του κύρους της συνεδέθη μέ τήν λα-
τρείαν της θεδς Είρήνης της καθιερωθείσης επί τής εποχής του Θησέως, δστις «επειδή 
έβασίλευσε γενόμενος μετά του ξυνετου καΐ δυνατός τά τε άλλα διεκόσμησε τήν χω
ράν καΐ καταλύσας των άλλων πόλεων τά τε βουλευτήρια καΐ τάς αρχάς είς τήν νυν 
πόλιν οοσαν, tv βουλευτήριον άποδείξας καΐ πρυτανεΐον, ξυνφκισε πάντας, καΐ νεμο 
μένους τά αυτών έκαστους δπερ καΐ προ του ήνάγκασε μιςχ πόλει ταύτη χρήσθαι, ή 
απάντων ήδη ξυντελοόντων ές αυτήν μεγάλη γενομένη παρεδόθη υπό τοΟ Θησέως τοις 
έπειτα» (θουκ. Β. 15) πρβ. Σχολ. ΕΙρην. 1013 «τη τών Συνοικεσίων εορτή». Σημειωτέον 
δτι καΐ τό «θυσία τη Ειρήνη» του Δερματικού του Λυκούργου τοποθετείται είς τόν 
μήνα Έκατομβαιώνα καΐ εΤναι ή 16η του μηνός καθ" ήν έτιμώντο οί Συνοικισμοί, 
διότι, ώς πληροφορούμεθα παρά Πλουτάρχω (βίος Θησέως κεφ. 24), ό θησευς où μόνον 
«Τήν τε πόλιν 'Αθήνας προσηγόρευσε καΐ Παναθήναια θυσίαν έποίησε κοινήν» άλλα 
«έθυσε δή καΐ μετοίκια {*) τη έκτη δπΐ δέκα του Έκατομβαιώνος, ήν έτι καΐ νυν θύουσι». 

5) Παρά Θοοκοδίδ-Β Ξ ο ν ο £ κ ι α Σημειωτέον δτι τοδ δροι> Ξ υ ν ο ί κ ι α ποιβΤται 
Xpîjoiv καΐ δ Χάραξ παρά Στεφάνφ τφ Βοζαντίψ έν σελ. 42. 


