
ΚΑΛΛΙΌΠΗς ΓΙΑΝΝΟΪΛΙΔΟΤ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑΙ EOPTAI ΕΠΙ ΠΡΟΤΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ; 

Έ γ έ ν ε τ ο ήδη απόπειρα ερμηνείας εκ των προϊστορικών μνημείων της εορ

τής της αιώρας ί 1 ) . 

Έ ά ν ευσταθή ή άνάγνωσις της γραφής των πήλινων πινακίδων, όποτε ονό

ματα θεωρουμένων ως ελληνικών θεών εισέρχονται εις την προ'ϊστορίαν ( 2 ) , ίσως: 

δεν θα ήτο άτοπον να έπιδιώξωμεν να έρμηνεύσωμεν μνημεία του Κρητομυκη-

ναϊκοΰ κόσμου δι' Ελληνικών εορτών. 

Κ α τ α γ ώ γ ι α : 

Και πρώτον θα έπιδιώξωμεν να διαφωτίσωμεν τα πέντε χρυσά ναόμορφα 

κοσμήματα, τά όποια ως γνωστόν έξήλθον εκ της αυτής μήτρας, δύο εκ του τρί

του γυναικείου τάφου καί τρία εκ του ανάμεικτου τετάρτου «πρότυπα ναών ή 

ιερών» Schliemann ( 3 ), «χρυσοΰν ίεροφυλάκιον» (shrine) Evans ( 4 ) , «πρόπλασμα 

ναοΰ» Nilsson ( 5 ), «παράστασις προσόψεως τρικλίτου ίεροΰ» Μαρινάτος ( 6 ), μετά 

περιστερών (7) ή «περιστεροειδών πτηνών καθήμενων επί τών άκρων ποδών» 

κατά τον Karo. ( Ί δ . σ. 196 είκ. 1). 

Κατά τον Κ. Mueller (8) υπάρχει αναντίρρητος συνάφεια μεταξύ τής θεάς 

τών περιστερών και του λατρευτικού οικοδομήματος με τάς περιστεράς εκ τών 

παραδειγμάτων. Αυτή δίδει την έ'ννοιαν του μεγέθους ενός τοιούτου οικοδομήματος 

υπερβαίνοντος άπλοΰν βωμόν. Την αυτήν λοιπόν έρμηνείαν θα έπισυνάψωμεν εις 

τα δύο ελάσματα έ κ τ ο υ τρίτου λάκκου τών Μυκηνών με απεικόνισα γυμνής γυ

ναικείας μορφής φερούσης πτηνον έπί τής κεφαλής καί επί εκάστου βραχίονος ( 9 ) , 

1) Arth. Evans, Palace of Minos at Knossos, London 1921—1936, IV 24—27, Law-
rer Lillian B. The dance in ancient Crete είς Studies presented to David Moore Robin
son τομ. I 41 bc8. G. E. Mylonas. Nilsson, Die Anthesterien und die Aiora, Eranos 
15, 1915. Παράλληλα εξ δλου του κόσμου Frazer, Golden Bough, 4, 277. 

2) Κ. Γιαννουλίδου, Φαιστός ή Ήφαιστος; Πλάτων (17) 1965, 118 ύποσ. 3—13. 
3) Η. Schliemann, Mycèues, Paris 1879. 349· 
4) Evans, Myc. Tree and Pillar Cult, J. H. S. (21) 1901, 191. 
5) M. Nilsson, Min. Myc. Religion, Lund 1950, 173 είκ 77, Geschichte d. Griech. 

Religion, Müachen 1950, 290—1. 
6) Σπ. Μαρινάτου, Κρήτη καί Μυκηναϊκή Ελλάς, 'Αθήναι 1959, 121—2 είκ. 205 μέσον^ 
7) G. Karo, Schachtgräber von Mykenai, München 1930, 74 άρ. 242—44 mv. 

18, σ. 26 πιν. 27. 
8) Κ. Müller, Frühtnykenische Reliefs, Jahrbuch (30) 1915, 303, 
9) Nilsson, ενθ. άνωτ. πιν. 23,3. 
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( Ί δ . σ. 196είκ. 2) . ώς και επί των τριών κιόνων μετά περιστερών του συγγενούς 

προπλάσματος εκ του ούτω καλουμένου ιεροϋ της θέας τών περιστερών εν Κνωσ-

σφ ί1)· 
Ύ π ο του Nilsson (2) εκ του άλλου τα ναόμορφα οικοδομήματα παρελληλί-

σθησαν προς σφράγισμα εκ Μυκηνών με δύο σπουδαία κοινά σημεία, μικρότερον 

εντός μεγαλυτέρου ζεύγος κεράτων καθοσιώσεως καί έπ ' αυτών πτηνον (περι

στερά) επί κίονος, ε'ις έκάστην πλευράν του οποίου υπάρχει τετράποδον καί π τ η -

νόν, προφανώς δχι περιστερά. 

Ύ π ο την ιδίαν σκοπιάν ΐσως με μεγαλυτέραν έπιφύλαξιν πρέπει να συμπε-

ριλάβωμεν Κύπρια νομίσματα του Καρακάλλα (3) φέροντα τον τριμερή ναόν της 

Παφίας 'Αφροδίτης με περιστεράς ( 4 ) . 

Δυσχέρειαι έχουν προκύψει ώς προς την καταγωγήν του τύπου τών ναο-

μόρφων κοσμημάτων καί ώς προς τάς μετ ' αυτών περιστεράς, αί όποΐαι έθεω-

ρήθησαν ώς λατρευτικον στοιχεΐον, άρχιτεκτονικον ή διακοσμητικόν μοτίβον. 

'Αλλ' ας είσέλθωμεν ε'ις το θέμα ώς αντιμετωπίζουν αυτό οι έρευνηταί. Ώ ς 

προς τα Μυκηναϊκά κοσμήματα έκληφθέντα ώς πρότυπα ναοΰ ή ίεροΰ νομίζω δτι 

δυνάμεθα 'ίσως να όμιλώμεν περί αυτών ώς ναομόρφων κατόπιν της υπάρξεως 

συνδετικού κρίκου ναοΰ μυκηναϊκής γεωμετρικής εποχής του πρωτογεωμετρικού 

ναϋδρίου τής συλλογής Γιαμαλάκη ( 5 ), την γνώμην πρώτον κατά τον Schlie-

mann ( 6 ), έκτος του δτι είναι πολύ μικρά δια κατοικίαν, έπικυροϋν τα τέσσαρα 

κέρατα, τα όποια σχηματίζουν την έπίστεψιν του πύργου, αί περιστεραί με έκτε-

τυλιγμένας τας πτέρυγας επί εκάστης πλευράς καί οι τρεις κίονες με κιονόκρανα 

απεικονισμένοι εις τάς τρεις εν σχήματι θύρας κόγχας, ομοιάζοντες προς τον 

κίονα εν μέσω τών λεόντων τής πύλης τών Μυκηνών. Περιστατικόν, το όποιον 

οφείλει να έντυπωσιάση όλως ιδιαιτέρως είναι δτι, αί λοξαί γραμμαί δεξιά καί 

αριστερά τών κιόνων δίδουν ε'ις τάς κόγχας έ'ντονον ομοιότητα προς το έσωτερι-

κον τών τάφων, οι όποιοι είναι έπενδεδυμένοι δι' επικλινών τοίχων (de murs 

inclinés). Κάτωθεν τών κογχών δηλοΰνται ωραία τέσσαραι καθήμεναι (assises) 

1) Nilsson, ενθ. άνωτ. πιν. 11.2. Πρβλ. καί τριμερές Ιερόν Βαθυπέτρου. 
2) Nilsson M.M.R. 173 είκ. 78. 
3) Ε. Α. Gardner, Excavations in Cyprus 1887 — 8, 213 
4) Την περιστεράν εις το μέγιστον είδώλιον εκ του VM 3 β παρεκκλησίου τοϋ διπλού 

πελέκεως (Evans ΡΜ II 337) ώς επίσης είς τα δύο ειδώλια τοϋ Γάζι παρά τα ιερά κέρατα 
καί είς τά έτερα έκ Καρφί με άνά δύο πτηνά θεωροϋμεν ώς σύμβολα τής θεότητος, Nilsson, 
Geschichte der Gr. Relig. 291 (ιδ. καί σ. 267 πιν. 14.4). Tò πτηνον έπί τοϋ χρυσού δακτυ
λίου έκ Τίρυνθος όπισθεν τοϋ θρόνου τής καθήμενης θεότητος δεν θεωρείται ώς περιστερά 
(Nilsson πιν. 23, 3). 

Κατά τον Evans (ΡΜ Ι 222) είς αύτάς τάς περιπτώσεις έ'χομεν εικόνας τής ιδίας 
θεότητος τών περιστερών, ένισχυομένας ύπο παλαιοτέρου ζφομορφικοΰ τύπου ή τής ίερείας 
της θεοποιηθείσης δια τής καθόδου τοϋ πνεύματος περιστεράς. 

5) Στ. 'Αλεξίου, Πρωτογεωμετρικός ναΐσκος τής Συλλογής Γιαμαλάκη, Κρητ. Χρον. (4) 
1950, 446. 

6) Schliemann, Mycènes, Paris 1879. 342 είκ. 493. 
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γραμμαί μέ τοιχοποιείαν εκ μεγάλων πελεκητών λίθων (pierres de tailles). 'Αντι

θέτως το άνώτερον μέρος φαίνεται ν' άπεικονίζη οικοδόμημα εκ ξύλου. 

Κατά τον Evans ( ι) το οικοδόμημα εδώ είναι περισσότερον έξειργασμένον καί 

συμβατικόν, ως το μικρόν ^Φοινικον ίεροφυλάκιον γνωστόν ως «Maabel of 

Amrit» τα παρόντα κλίτη (cells) ύψοΰνται επί λίθινης βάσεως καί Μυκηναϊκός 

βωμός ετέθη επί της στέγης του κεντρικού ίεροφυλακίου. Τα αντικείμενα δμως, 

τα όποια vò ιερόν επρόκειτο να περιλάβη είναι οι βαιτυλικοί «πεσσοί της οικίας» 

ώς καί τα κέρατα καθιερώσεως τιθέμενα εις την βάσιν εκάστου. Φαίνονται να 

ϊστανται τουλάχιστον ολίγον όπισθεν τών ανοιγμάτων, άφοΰ ύπόρχη χώρος δια τα 

λατρευτικά αντικείμενα να τοποθετηθούν έμπροσθεν των. 

Κατά τον Dussaud (2) συχνάκις ήρμηνεύθησαν ώς βωμός καί ή παρουσία 

τών περιστερών κάμνει ωσαύτως ήμας να σκεπτώμεθα περί λατρειών φοινικικών. 

Κατά δε την σαφεστάτην περιγραφήν του Nilsson (3) ή κατασκευή έχει 

τρία τμήματα εντός έκαστου τών όποιων υπάρχει Μυκηναϊκός κίων καί ζεύγος 

κεράτων καθοσιώσεως. Έκαστον τών δύο πλευρικών τμημάτων επιστέφεται δια 

κέρατος καθοσιώσεως επί του όποιου πτηνόν. 'Υπεράνω του κεντρικού τμήματος 

υπάρχει κατασκευή ομοιάζουσα προς βωμον μέ καμπτομένας πλευράς, επί τών 

οποίων ισταται ζεύγος κεράτων μεταξύ αυτών δε έτερον ζεύγος μικρότερον. 

Κατά τον Mueller (4) αξιοπρόσεκτος είναι ή διακόσμησις τών μετοπών, ή 

όποια εμφαίνεται εις τήν ύπερύψωσιν της μέσης κατασκευής του τρίμερους οικο

δομήματος. Συνίσταται εκ διπλών ημικυκλίων, τα όποια ενυπάρχουν δεξιά καί 

αριστερά εις πλαίσια καί απεικονίζουν δύο ήμιρόδακας. 'Αναμφιβόλως το κόσμημα 

προκύπτει δι' έπιστηρίξεως δύο ήμιροδάκων εις δύο κάθετα μέλη. Έ ν τούτοις 

στάδια του κοσμήματος ένεκα της ιδιομορφίας του έχουν υπάρξει ώς εδώ (5) καί 

έν Κρήτη. 

Το λατρευτικον οικοδόμημα είναι καθ' ολοκληρίαν Κρητικον καί μέ αυτό 

αϊ περιστεραί του ανάγλυφου ώς της γυμνής θεάς ήλθον εκ Κρήτης, αν καί ό 

Mueller ήθελε τοποθετήσει τα ανάγλυφα εις τον αυτόν τόπον, εις τον όποιον καί 

τάς θεάς τών περιστερών. Αϊ δύο περιστεραί ε'ις το λατρευτικον οικοδόμημα 

είναι δηλαδή αϊ της θεάς, πτερυγίσασαι μακράν, ϊδιαι ε'ις τας λεπτομέρειας, ώστε 

φαίνεται να κατάγωνται εκ του αύτοΰ τύπου. 
cO Κουρουνιώτης (6) «εκ τών πτηνών, άτινα ώς ακρωτήρια εικονίζονται επί 

τών βωμών τών μνημονευθέντων Μυκηναϊκών πλακιδίων» δσον καί «εκ τών τρι-

1) Evans, Mycen. Tree and Pillar cult, J.H.S. (21) 1901, 191 είκ. 65. 
2) R Dussaud, Les civilisations préhelléniques, Paris 1914, 337. 
3) Nilsson GGR 273 mv. 7, ΙΓ, MMR, 173. 
4) Κ. Müller, Früh my kenische Reliefs, Jahrbuch (30) 1915, 304* 
5) Müller, 304, 4, Bulle, Orchoraenos I 73. Ή ζωοφόρος εξ αλαβάστρου της Τί-

ρυνθος άρχεται δια «τριγλύφων» καί «ήμιροδάκων» Schliemann, Tiryns πιν. 4 ώς ή αντί
στοιχος ζωφόρος της Κνωσσοϋ εξ έρυθροϋ λίθου άν ή απεικόνισες μου δέν μέ άπατα Β,S.A. 
(7) 1900-1, 55 άπεικ. 66. 

6) Κ. Κουρουνιώτης, 'Ανασκαφή θολωτού τάφου έν Βόλω, ΑΕ 1906, 227. 
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γωνικών εξοχών του άνω μέρους της παραστάσεως του πλακιδίου εκ Βόλου» ευ

ρίσκει γνωστήν τήν χρήσιν του ακρωτηρίου «και τήν έπίδρασιν τούτων επί της 

αρχιτεκτονικής καί των οικοδομημάτων» ήδη εις τους Μυκηναίους. 

"Αλλως «αί περιστεραί αύται δεν δύνανται πράγματι να παριστούν διακοσμή

σεις, διότι ευρέθησαν πτερυγίζουσαι πέριξ όμοιων μορφών εις χρυσάς πλάκας 

αυτής τής θεότητος· άλλα προσέτι αν καί απεικονίζουν αυτά τα πτηνά δεν νομίζω 

δτι το σχετικον μέγεθος είναι μία σκέψις, ή οποία θά ήνώχλει πολύ καλλιτέχνην 

μιας τόσον πρωτογόνου περιόδου». 

Ώ ς ανωτέρω εΐπομεν Κύπρια νομίσματα 1 διέσωσαν τον ναον τής Παφίας 

'Αφροδίτης με τάς περιστεράς. Αί περιστεραί δύνανται πιθανόν να θεωρηθούν ώς 

εχουσαι όμοίαν προς τας επί τών πλακιδίων σημασίαν—σύμβολον τής παρουσίας 

τής θεότητος—αν καί μερικοί είσηγήθησαν δτι είναι μεγάλαι διακοσμήσεις ϊσως 

εις μέταλλον 2 , οπότε κατ ' άναλογίαν το αυτό 'ίσως θα συνέβαινε με τα χρυσά 

ελάσματα. 

Έ σ η μ ε ι ώ θ η 3 δτι το συγκριτικον μέγεθος τών περιστερών επί τών χρυσών 

ίεροφυλακίων καί τών κεράτων καθοσιώσεως επί αμφοτέρων καί τών αναλόγων 

«κλιτών τών πεσσών» (pillars - cells) επί τών δακτυλίων, είναι ενδείξεις δτι εχο-

μεν να κάμνωμεν με εντελώς μικρά οικοδομήματα. 

'Οπωσδήποτε οι περιστεραί ώς ακρωτήρια θα άπετέλουν 'ίσως δυσαναλογίαν 

προς το δλον οικοδόμημα αν καί αί περιστεραί τής γυμνής μορφής του Μυκη

ναϊκού τάφου είναι ώσαύτο)ς μεγάλαι. Νομίζω δτι είσερχόμεθα εις καθαρώς ορνι-

θολογικον ζήτημα. Να υποθέσω μεν δτι ό καλλιτέχνης κατασκευάζων τα πτηνά 

ηθέλησε να καταστήση γνωστόν το έπιχωριάζον είδος των, όθεν θα ε'ίχομεν ύπο-

δήλωσιν τόπου προελεύσεως του ε'ίδους των επί τών μνημείων, π.χ. εκ τής αντι

διαστολής περιστεράς καί πελιάδος ώς παραδίδεται εις ημάς εκ του Αιλιανού 4 ; 

«λέγει δε 'Αριστοτέλης καί διάφορον είναι τής περιστεράς τήν πελειάδα - τήν μεν 

γαρ περιστεράν είναι μείζονα, τήν δε πελειάδα βραχυτέραν, καί τήν μεν περιστε-

ράν τιθασον γίνεσθαι τήν δε ου». 

Έ κ τοϋ 'Αθηναίου 5 «'Αντιφάνης εν τοις Ό μ ο π α τ ρ ί ο ι ς φησίν . . . ή Κύ

προς έχει πελείας διαφόρους» καί εις τα ' Ε π ι γ ρ ά μ μ α τ α του Μαρτιάλεως 6 αναγρά

φονται αί Παφιακαί περιστεραί «Paphiaque columbae» 'ίσως υπό τήν αυτήν εννοιαν. 

'Αλλ' ώς παρετήρησεν πρώτος ό Schliemann 7 το Κυπριακον νόμισμα του 

1) Alfred "Westholm, The Paphian Temple of Aphrodite and its relation to orien
tal architecture, Acta Archaelogica (4) 1933, 202 είκ. 5, Schliemman, Mycènes 349 είκ. 
423 Johanna Schmidt, Paphos, R E. XVIII 3, 955 είκ. 4. 

2) E A. Gardner, Excavations in Cyprus 1887—8, 213. 
3) Evans, Myc. Tree Pillar cult, J H S (21) 1901, 192 υπό τοϋ Schuchhardt, Sellers' 

Translation σ. 200. 
4) Αίλιαν. Ποικιλ. Ίστορ. A 15. 
5) 'Αθηναίος, Δειπνοσοφ. ΙΔ 70 σ. 655. 
6) Μαρτιαλ. Έπιγραμμ. Vil i 28, 13. 
7) Ίδ. ύποσ. 1. 
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Καρακάλλα αντιστοιχεί πλήρως προς τα ναόμορφα Μυκηναϊκά ελάσματα. Κατά 

τον Gardner 1 «ή όμοιότης είναι τόσον προφανής, ώστε γίνεται αισθητή εις τον 

παρατηρητήν με το πρώτον βλέμμα. Δεν είναι δμως απλώς επιφανειακή και μια 

προσεκτική έξέτασις τείνει να βεβαίωση τήν άποψιν δτι έγένετο μίμησις του αυ

τού προτύπου υπό αμφοτέρων, του καλλιτέχνου της Μυκηναϊκής πλακός και υπό 

του σχεδιαστού του ρωμαϊκού νομίσματος. 

Δυσκόλως δυνάμεθα να ύποθέσωμεν δτι αμφότεροι εΐδον το ίδιον οικο

δόμημα, άλλ' ό τύπος του Φοινικικού 2 ίεροφυλακίου πρέπει να παρέμεινε 

σχεδόν αμετάβλητος, Έ α ν ή χρυσή πλάξ δεν παριστά αυτόν τον ναον της Πάφου, 

πρέπει να παριστά εν τύπον του οποίου ήτο ή Πάφος τουλάχιστον εις μεταγενε-

στέρονς χρόνους χαρακτηριστική άπεικόνισις». 

" Η δ η ύπήρχεν εις προϊστορικούς χρόνους ό τύπος ούτος του τρίμερους ναού 

με ύψωμένον μέσον κλίτος και πιθανόν εκ κέντρου της Μ. 'Ασίας έξηπλώθη ευ

ρέως εις τάς χώρας της 'Ανατολικής Μεσογείου κατά τήν Johanna Schmidt. 3 . 

Πόσον παρεκτράπη ή ευφυΐα τών σχολιαστών εν τη ελλείψει συγκριτικών 

υλικών δεικνύεται εκ της θεωρίας, ή οποία είδεν εις τον βωμον τών περιστερών, 

το έ'μπροσθεν μιας μεγάλης βασιλικής και εις τον Μυκηναϊκον βωμον του συνή

θους τύπου, ό όποιος επιστέφει το κεντρικόν κλίτος (cell) παράθυρον με «ημικύ

κλια είσηγμένα είτε δια να πληρούν τον χώρον είτε ώς διακόσμησιν επί τών π α 

ραθυρόφυλλων». Βλέπομεν έμπροσθεν μας διηρημένα εις δωμάτια παρεκκλήσια, 

τα όποια φέρουν ίχνη της καταγωγής των έκ τών απλών οικοδομικών τύπων, 

συγγενών προς τάς κιονοφόρους στοάς της Ι σ π α ν ί α ς ή τα πρωτόγονα μνημεία 

τών Βαλεαρίδων (Evans) 4 . 

Δυνάμεθα να προσθέσωμεν μίαν ύπόθεσιν, μάλλον έπικύρωσιν Κρητικήν δια 

τήν καταγωγήν του τύπου τών ναομόρφων ελασμάτων και του ομοιάζοντος προς 

αυτά Παφιακοΰ ίεροϋ τών νομισμάτων 5 Βεσπασιανού (ορειχάλκινον), Δομιτιανοΰ 

(άργυροΰν), Τραϊανού, Καρακάλλα, ή οποία ήθελε τυχόν ερμηνεύσει και τα ετερο

γενή στοιχεία. 

Κατά τον Άπολλόδωρον « Ά γ ή ν ω ρ δε παραγενόμενος εις τήν Φοινίκην 

γαμεΐ Τηλέφασσαν και τεκνοΐ θυγατέρα μεν Εύρώπην, παΐδας δε Κάδμον και 

Φοίνικα και Κίλικα τινές δε Εύρώπην ούκ Άγήνορος άλλα Φοίνικος λέγουσι. 

ταύτης Ζευς έρασθείς . . . έκόμισεν εις Κρήτην» 6 «Εύρώπην δε γήμας Ά σ τ έ -

1) Ε. Α. Gardner, Excavations in Cyprus 1887—8, JHS. (9) 1888, 214. 
2) Διά θεωρίας περί προελεύσεως ναοΰ Παφίας 'Αφροδίτης ιδ. Westholm, ëv6. άνωτ. 
3) Κέρατα διεκόσμουν 'ίσως τήν έμπροσθίαν οίκοδομήν τοΰ ναοΰ της 'Αφροδίτης έν Πά-

φω και θραύσματα τούτων ευρέθησαν είς το ν. κλίτος του ναοΰ του Σαράπιδος είς Σόλους 
(άνωκοδομήθη επί Σεπτιμίου Σεβήρου), άλλ' αϊ άνασκαφαί είς Βουνούς, Συρίαν, Περσίαν εμ
βάλλουν τήν ιδίαν είς διαδεδομένον—υποθέτουν είς τον Έτρουσκικον καΐ μέχρι της χριστια
νικής βασιλικής τρίκλιτον ναόν, Schmidt, RE XVIII 3, 960. 

4) Evans, Myc. Tree and Pillar cult, JHS (21) 1901, 191-2. 
5) RE XVIII 3. σ. 955 είκ. 1—5. 
6) Άπολλοδ. Βιβλιοθήκη Γ 1,1 ίδ. και Β 1,4. 
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ριος . . . Μίνως» * «Κατρέως δε του Μίνωος Αερόπη και Κλυμένη . . . » 2 «Άε-

ρόπην δε και Κλυμένην Κατρεύς Ναυπλίω δίδωσιν εις άλλοδαπάς ηπείρους άπεμ-

πολήσαι. τούτων Άερόπην μεν εγημε Πλεισθένης και παΐδας 'Αγαμέμνονα και 

Μενέλαον έτέκνωσε» 3 . 

Δια των γενεαλογιών θα ήρμηνεύοντο Ι'σως και ώρισμέναι επιδράσεις ή θεω-

ρίαι, πλην της του Διόδωρου 4 Κρητικής, περί την καταγωγήν 5 της Παφίας 

* Αφροδίτης π.χ. Φοινικικαι εκ του αναφερθέντος Φοίνικος ώς και ή άποψις του 

Τακίτου 6 ότι τελεταί τίνες δύνανται να ίχνηλατηθοΰν εις την Κιλικίαν της Μ. 

'Ασίας εκ του αδελφού της Ευρώπης Κίλικος. 

Αϊ περιστεραί έπί δλων τών περιληφθέντων μνημείων μεταξύ των οποίων 

-και έπί της γυμνής γυναικείας μορφής 7 σχετίζει αυτά προς την Άφροδίτην. Ή 

Φεότης αΰτη κατά τον Φουρνοΰτον 8 «περιστερά δε τών ορνέων χαίρει μάλιστα, το 

-καθαρον είναι τό ζώον, και φιλοφρονητικόν, δια τών ώσανεί φιλημάτων». 

Οί 'Αθηναίος και Αιλιανός παραδίδουν έορτάς τής 'Αφροδίτης τελουμένας 

έν Έρυκι τής Σικελίας και συνδεομένας κατ' εξοχήν προς τάς περιστεράς. Κατά 

τον 'Αθήναιον 9 «τής δε Σικελίας έν "Ερυκι καιρός τις έστιν, δν καλοΰσιν Άναγω-

γωγάς, έν φ φασι την θεόν εις Λιβύην άνάγεσθαι- τότ' ουν αϊ περί τον τόπον πε

ριστεραί αφανείς γίνονται ώς δη τή θεώ συναποδημοΰσαι, και μεθ' ημέρας εννέα 

έν τοις λεγομένοις Καταγωγίοις μιας προπετασθείσης εκ του πελάγους περιστεράς 

καί εις τον νέων είσπτάσης παραγίνονται και αί λοιπαί». Το αυτό έπαναλαμβά-

Ύ,νλ ό Αιλιανός 1 0 . 

1) Άπολλοδ. Βιβλ. Γ 1, 2, Περί της χρονολογίας του Μίνωος συγκεντρωμένας πηγάς 

18. εις R E XV, 1892 αρθρ. Minos (έκδ. 1932). Περί του δευτέρου Μίνωος ιδ. καί Μεγ. Έ λ λ . 

Έ γ κ . τομ. 17, 242. 

2) Άπολλοδ. Γ 2, 1. 

3) Άπολλοδ. Γ. 2,2. 

4) Διοδ. Σικ. Γ 7 7 , 5 . 

5) Συγκεντρωμένας τάς πηγάς 18. εις M.R. J a m e s I I On t h e history and antiqui* 

t ies of Paphos, J H S (9) 1888, 175 κ. εξ., ιδ. καί W e s t h o l m ενθ. άνωτ. 202. 

6) Τακιτ. Hist 11^3. 

7) Nilsson MMR, 397, 336 «αν καί τα χρυσά φύλλα είναι διαπερασμένα με μικράς 

•όπας δια προσάρτησιν εις τι άντικείμενονί. 

8) Φουρνοϋτος, Θεωρία περί της τών θεών φύσεως 24. 

9) Άθην. Δειπνοσοφ. 9 σ. 394 F . 

10) Αιλιανός, Περί ζώων ιδιότητος, 4, 2 : « Έ ν Έ ρ υ κ ι της Σικελίας εορτή έστιν, ην 

καλοΰσιν Ά ν α γ ώ γ ι α Έρυκϊνοί τε αυτοί, καί μέντοι καί δσοι έν τή Σικελία πάση. Ή δε αιτία 

του της εορτής ονόματος, την Άφροδίτην λέγουσιν εντεύθεν εις Λιβύην άπαίρειν έν ταϊςδε 

ταΐς ήμέραις. Δοξάζουσι δε άρα ταϋτα ταύτη εκείθεν τεκμαιρόμενοι" περιστερών πλήθος έστιν 

ένταΰθα πάνυ πάμπλειστον" ούκοΰν αί μεν ούχ όρώνται, λέγουσι δε Έρυκϊνοί την θεόν δορυφο-

ρούσας άπελθεϊν αθύρματα γαρ Αφροδίτης περιστεράς εΤναι αδουσί τε εκείνοι, καί πεπιστεύ-

κασι τοΰτο οί πάντες άνθρωποι. Διελθουσών δε ημερών εννέα, μίαν μεν διαπρεπή την ώραν 

Ι κ γε του πελάγους τοΰ κομίζοντος έκ τής Λιβύης όράσθαι είσπετομένην, ούχ οϊαν κατά τάς 

άγελαίας πελειάδας τάς λοιπάς είναι, πορφυράν δέ, ώσπερ οδν την Άφροδίτην ό Τή'ιος ήμϊν 

Ανακρέων άδει, πορφυρήν που λέγων' καί χρυσφ δέ είκασμένη φανείη άν, καί τοΰτο γε κατά 

τήν 'Ομήρου θεόν τήν αυτήν, ην εκείνος άναμέλπει χρυσήν έπεται δέ αύτη τών περιστερών 
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Νά έρμηνεύσωμεν λοιπόν τα περί ού ό λόγος μνημεία με τάς περιστεράς, μετ-

τήν παραδεδομένην έορτήν του "Ερυκος των Κ Α Τ Α Γ Ω Γ Ι Ω Ν , κατά την οποίαν 

έπανηγύριζον την έπάνοδον της 'Αφροδίτης εις τον ναόν της συνοδευομένην ύπα

των πτηνών ; 

Καίτοι ό Evans έχει πραγματευθή την ίστορ'ιαν της περιστέρας εις τον* 

Μινωικον 1 πολιτισμον ώς και την συνάφειαν της Συριακής καΐ Κυπριακής λ α -

τρείας της περιστεράς προς την Μινωϊκήν 2 , δυσκολίαι δια μίαν τοιαύτην ερμηνείας 

εγείρονται εκ του "Ερυκος και της καταγωγής τής λατρείας τής Έρυκίνης "Αφρο

δίτης. 

Ό Έ ρ υ ξ 3 (Λατ. Erycus, Erucus) ύπήρξεν αρχαία πόλις τής Β Δ Σικελίας 

επί του ομωνύμου δρους. (Monte S· Giuliano). Συμφώνως προς τον Διόδωρον τον 

Σ ι κ ε λ ι ώ τ η ν 4 και τον Στέφανον Βυζάντιον 5 εκλήθη εκ του μυθικού "Ερυκος. 

« 'Έρυκά φασιν υίον μεν γενέσθαι 'Αφροδίτης και Βούτα, βασιλέως τινός ε γ χ ω 

ρίου . . . κτίσαι δε πόλιν άξιόλογον όμώνυμον αύτω» υπήρξε δε ό ιδρυτής του 

ίεροΰ τής Αφροδίτης" άλλως ό Αινείας κατά Σέρβιον 6 και Βεργίλιον 7 . 

Κατά τον Θουκυδίδην 8 , ό "Ερυξ έκτίσθη υπό Τρώων, οι όποιοι κατέ-

φυγον μετά τήν άλωσιν τής Ι λ ί ο υ εις Σικελίαν καί όμοΰ μετά τών Σικανών 

άπεκλήθησαν "Ελυμοι. 9 «'Ιλίου δε άλισκομένου τών Τρώων τινές διαφυγόντες 

'Αχαιούς πλοίοις άφικνουνται προς τήν Σικελίαν, και όμοροι τοις Σικανεΐς οίκή-

σαντες ξύμπαντες μεν "Ελυμοι εκλήθησαν πόλεις δι' αυτών "Ερυξ τε καί "Εγεστα. 

Προσξυνώκησαν δε αύτοΐς καί Φωκέων τινές τών άπο Τροίας τότε χειμώνι ες 

Λιβύην πρώτον, έπειτα ες Σικελίαν ά π ' αυτής κατεν3χθέντες». 

Ώ ς υπό Τρώων κατοικηθέντα τον "Ερυκα δέχεται καί ό Στράβων 1 0 «τον δε 

Αίνείαν μετ ' Ά γ χ ί σ ο υ του πατρός καί του παιδος Άσκανίου λαον άθροίσαντα 

πλεΰσαι* καί οί μεν οίκήσαι . . . οι δ ' εις Α'ίγεσταν καταραί τής Σικελίας συν* 

Έ λ ύ μ ω Τρωί καί "Ερυκα καί Λιλύβαιον κατασχεΐν». 

τα νέφη τών λοιπών, καί εορτή πάλιν Έρυκίνοις, καί τα καταγώγια πανήγυρις* εκ τοϋ* 
έργου καί τοΰτο το όνομα». 

Ίδ. καί Αίλιαν. Ποικίλης Ίστορ. Α. 15 ώς καί Nilsson, Griech. Feste, 374. 
1) Evans, Palace of Minos I 222. 407. 
2) Ένθ. άνωτ. 408. 
3) RE VI 602 (έ'τος έκδ. 1909) αρθρ. Eryx 
4) Διοδ. Βιβλιοθ. Ίστορ. 4. 83 (έκδ. Λειψίας). 
5) Στ. Βυζ. 'Εθνικά, Berlin 1849 λ. Έρυξ. «πόλις Σικελίας, άρσενικώς, άπο "Ερυκος" 

του 'Αφροδίτης καί Βούτου. το έθνικόν Έρυκίνος καί 'Ερυκίνη Αφροδίτη εν Ρώμη καί Σι
κελία». 

6) RE. VI, 603 Eryx (έτος έκδ. 1909) Σερβ. Χΐΐΐ 608. 
7) Βεργ. Αίν, V 759 : Tum vicino astris Erycino in vertice sedes fundatur Vener-

ri idaliae tutnuloque sarerdos ac lucus late sacer additus Anchiseo. 
8) Θουκυδ. Ξυγγραφης 6,2. 
9) RE, V, 2467, Elymi ("Ελυμοι Έλυμαϊοι). 

10) Στραβ. Γεωγρ. ΙΓ e 608. 
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Λίθινα δπλα ευρεθέντα εις την κορυφήν καΐ τάς κατωφέρειας του "Ερυκος 

αποδεικνύουν κατοίκησίν του ήδη εις τους πανάρχαιους χρόνους. Έλληνικήν έμ-

φάνισιν εις "Ερυκα αποτελεί ό 'Ηρακλής : «ήλθεν εις πεδίον "Ερυκος, δς έβασί-

λευσεν Έ λ ύ μ ω ν . Έ ρ υ ξ δε ήν Ποσειδώνος π α ι ς » , κατά τον Άπολλόδωρον 1 . Ύ π σ 

τον μΰθον της συγκλήσεως μάχης δια τάς βοΰς της Έρυθείας εκ μέρους του 

"Ερυκος και της χώρας υπό του 'Ηρακλέους επιτυγχάνεται ή νίκη του ' Η ρ α 

κλέους 2 . 

' Ό ' Η ρ ό δ ο τ ο ς 3 θέλει «την "Ερυκος χώρην πάσαν είναι Ήρακλειδέων αύτοΰ 

Ή ρ α κ λ έ ο ς κτησαμένου». Ό 'Ηρακλής πάντως φαίνεται ότι εγκατέλειψε «τοις 

έγχωρίοις» την χώραν «μέχρι αν τις τών έκγόνων αύτοΰ παραγενόμενος απαίτη

ση» 4 · ως τοιούτος εμφανίζεται ό Λακεδαιμόνιος Δωριεύς ό Άναξανδρίδης 5 . 

Κατά τον Alex S c h e n k 6 βεβαίως ό ποιητής (Στησίχορος) έχρησιμοποίησεν 

τον μΰθον δια να δήλωση μέ αυτόν άπαιτητικάς αξιώσεις τών 'Ελλήνων έπί της 

χώρας τοΰ Έ ρ υ κ ο ς . 'Αλλ' δμως ώφειλεν ούτος επίσης ιθαγενές μυθικον «υπό

στρωμα» τών Έ λ ύ μ ω ν ύπο το γενεαλογικον δένδρον τοΰ "Ερυκος ν' άναλάβη καί 

χρησιμοποίηση. 

Τον δον αι. ό "Ερυξ περιήλθεν υπό τήν σφαίραν επιρροής τής Έ γ έ σ τ η ς . Τ α 

νομίσματα 7 μαρτυροΰν τήν έξάρτησιν αυτήν. 

Περί το τέλος τοΰ 5ου αι. έπέτυχον οι Καρχηδόνιοι να γίνουν κύριοι 8 καΐ 

παρά τάς κατά καιρούς επιτυχίας τών Συρακούσιων διεφύλαξαν τήν θέσιν. 

Διετηρήθησαν ερείπια τής πόλεως καί τών τειχών, πλίνθοι μέ φοινικικά 

στοιχεία καί σήματα λιθοξόων, μία ύποθεμελίωσις δε έπί τοΰ ορούς πιθανώς 

ανήκει εις τον ναόν» 9 . 

Λεπτοί γρανίτινοι κίονες ευρισκόμενοι εις άλλα μέρη τής πόλεως αρχικώς 

ανήκον εις τον ναόν, ως επίσης νόμισμα τοΰ 1 π.Χ. αι. έκκρουσθέν ύπο τοΰ C. 

Considius Nonianus 1 0 παριστά τον ναόν μέ τον ώχυρωμένον περίβολον. 

Κατά τον Smith n ό ναός συνδέεται γενικώς ύπο τοΰ λαϊκοΰ μύθου μέ τάς 

εγκαταστάσεις τών Τρωών εις το μέρος αυτό τής Σικελίας. 

1) Άπολλοδ. 2. 5. 10. 
2) Ίδ. καί Παυσ. 4. 36. 4. 
3) Ήροδοτ. Ίστορ. Ε 43. 
4) Διόδωρ. 4. 23. 2. 
5) Ένθ. άνωτ. καί Παυσ. 1. 16. 3. 
6) Alex Schenk, Trinakria, Sizilien und Grossgriechenland, München 1963, 58 

καί εις σ. 186 : «πανταχού εΪς τήν Σικελίαν οχι μόνον εις το Έλληνικον τμήμα, άλλ' επίσης 
καί εις τους ιθαγενείς «βαρβάρους» τους Έλύμους εις Έρυκα έγνώριζον καί αναμνήσεις τοϋ 
Μίνωος καί τών Κρητών». 

7) Holm, Geschichte Siciliens III 598 άρ. 95—98. 
8) 406 π. Χ. Διοδρ. 13, 80, 6 | 397 π. Χ. Διοδρ. 14, 48, 1, | 55, 7, | 368 π. Χ/Διοδρ. 

15, 73, 3. 
9) Richter, Antike Steinmetzzeichen 1885, 43—51. 

10) W Sm th, Dictionary of Graek and Roman Geography, London 1878, 854. 
11) "Ενθ. άνωτ. 853. 
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Έάν δύναται να προσδοθή αξία εις τάς παραδόσεις ήθελε σημειώσει τήν 

ΰπαρξιν έδρας λατρείας Πελασγικής καταγωγής μάλλον παρά Φοινικικής ώς υπο

τίθεται υπό πολλών συγγραφέων. Ακόμη και αυτοί οι συγγραφείς *, οιτινες πα

ριστούν αυτό (το ιερόν) ώς ιδρυθέν προ των χρόνων του Αινείου, αναφέρουν δτι 

έπεσκέφθη τοΰτο ό ήρως και το έκόσμησε με μεγαλοπρεπείς προσφοράς. 

Είναι βέβαιον Οτι το ιερόν είχε τήν καλήν τύχην να θεωρήται με ΐσον σε-

βασμον υπό Φοινίκων, Καρχηδονίων, Ελλήνων και Ρωμαίων. 

Κατά τήν Άθηναϊκήν έκστρατείαν εις Σικελίαν μανθάνομεν υπό του Θουκυ-

δίδου 2 δτι ήτο πλούσιον εις σκεύη και άλλας προσφοράς εις χρυσον καΐ άργυρον 

των οποίων εκαμνον χρήσιν δια Ve αποπλανήσουν τους Αθηναίους πρέσβεις εις 

πίστιν περί του πλούτου των. 

Οι Καρχηδόνιοι φαίνεται να έταύτησαν τήν Venus Erycina με τήν Φοινι-

κικήν θεαν Άστάρτην και ούτως έδειξαν εις αυτήν πολύ σεβασμόν, ένώ οι Ρω

μαίοι έσέβοντο εξαιρετικώς τήν θεότητα και τον ναόν της ένεκα του υποτιθεμένου 

συνδέσμου με τον Αίνείαν. 

Κατά τον Dunbabin 3 : Ή . . . κυρία τοποθεσία τών Έλύμων "Ερυξ εκείτο εις 

τήν Καρχηδονιακήν γωνίαν και θέλομεν κάλλιστα θεωρήσει αυτήν με τάς Φοινικι-

κάς πόλεις. Και κατωτέρω 4 : Ό Έρυξ έγένετο μία καθ' ολοκληρίαν Φοινίκη πόλις. 

Οι Έλύμιοι είναι εν αίνιγμα. 'Υπάρχουν σημαντικά λείψανα της . . . ιεράς 

πόλεως των Έρυκος . . . Ό "Ερυξ κατά το πλείστο είναι τελείως Φοινικικός έξω-

τερικώς. Ή λατρεία της θεότητος ταυτισθείσης προς τήν Άφροδίτην Έρυκίνην 

έχει τήν μεγαλυτέραν της διάδοσιν κατά τήν Ρωμαϊκήν περίοδον. Είναι εΰλογον 

να συγκρίνωμεν αυτήν προς τήν Φοινικικήν 'Αστάρτην. 

'Ωσαύτως ό Freeman 5 πιστοποιεί οτι περί της ιδρύσεως του ναού δεν δυ

νάμεθα να εϊπωμεν ουδέν. 'Οπωσδήποτε περιήλθεν ενωρίς υπό Φοινικικήν έπιρροήν. 

Κατ' αυτόν ό ναός του "Ερυκος, τον όποιον γνωρίζομεν έκ της ιστορίας, ήτο εκ 

πρώτης βψεως ιερόν λατρείας της Χανααν ή Βαβυλώνος. Εις τήν θεότητα του ό 

"Έλλην ήτο ευχαριστημένος να μεταφέρη το όνομα της χαριέσσης του 'Αφροδί

της και ό Λατίνος της άκακου Venus. 'Αλλ' ήτο βεβαίως μια Φοινικική Ashtoreth. 

Κατά τους Perrot—Chipiez6 το παν άπώλετο του περίφημου αύτοΰ ναού 

ένθα τις έλάτρευε τήν Άστάρτην υπό τήν έπίκλησιν της Erek - Hayim κατά λέξιν 

«μακράν ζωήν» ώς θεότητος «ή οποία δίζει μακροζωίαν» δθεν το δνομα του Έ ρ υ -

χος, το όποιον ή πόλις ελαβεν παρά τοις Έλλησι και Σικελοΐς και υπό το όποιον 

εϊναι γνωστή εις κλασσικούς χρόνους. Κατωτέρω 7 δέ : Το ορός "Ερυξ . . . διε-

δραμάτισε κατά τήν διάρκειαν τριών αιώνων σημαντικήν θέσιν εις τήν πάλην τών 

1) Διοδρ. Σικ. 4, 83, Διονυσ. 1, 47. 
2) Θουκυδ. 6, 46. 
3) T. J. Dunbabin, The western Greeks, Oxford 1948, 143. 
4) Ένθ. άνωτ. 335 και 336. 
5) Ε. Α. Freeman, History of Sicily, Oxford 1891, I 277. 
6) G. Perrot—Ch. Cliipiez, Hist, de Γ art dans 1' antiquité, Paris 1885, 3, 308. 
7) "Ενθ. άνωτ. 330. 
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Καρχηδονίων κατά των Ελληνικών πόλεων . . . Έ π ί της κορυφής του ύψουτο δ 

ναός της Ά σ τ ά ρ τ η ς . 

Κατά τον Bérard ι ή λατρεία της 'Αφροδίτης την οποίαν διεδέχθη αναμφι

βόλως ή της Ά σ τ ά ρ τ η ς έπί του ορούς Έ ρ υ κ ο ς είναι το σημεΐον το πλέον σαφές 

των φοινικικών επιδράσεων. 

Το αυτό λέγεται υπό του Farneil 2 : Έ ν Σικελία ή λατρεία ήτο φυσικά ανα

μεμειγμένη με την της Καρχηδονίας θεότητος του 'Έρυκος.—Κατά την σχολιασμέ-

νην εκδοσιν του Παυσανίου υπό Frazer 3 : 'Υπάρχει επίσης εις την περιοχήν του 

'Έρυκος έν Σικελία ιερόν της Έρυκίνης θεότητος. Αυτό ήτο το περίφημον Καρχη-

δονιακον Ιερόν της Ά σ τ ά ρ τ η ς ή Astoreth έπί του ορούς 'Έρυκος. Κ α τ ' αυτόν ό Sir 

Ε. Η. Bunbury 4 σκέπτεται δτι οι μΰθοι ύποδηλουν το ιερόν έπί του ορούς ' Έ ρ υ 

κος «άρχαίαν έδραν Πελασγικής λατρείας μάλλον ή Φοινικικής καταγωγής». Ά λ λ ' 

ή λατρεία ως είναι γνωστή εις ήμας, εμφανίζεται να υπήρξε καθαρώς Φοινι

κική* και δτι θεά ήτο ή Ά σ τ ά ρ τ η απεδείχθη δια φοινικικών επιγραφών 5 . *Ως προς 

τον Σημιτικον χαρακτήρα τής λατρείας ό Freeman 6 λέγει : Τ Η τ ο βεβαίως μία 

Φοινικική Ashtoreth, ή οποία ετησίως έ'φευγεν άπα τον ναόν του 'Έρυκος δι' εν 

ταξείδιον εις Ά φ ρ ι κ ή ν και ελάμβανε τάς περιστεράς της μετ ' αυτής. 

Και ό Frazer συνεχίζει : Ειναί π ω ς έκπληκτικον να εΰρη τις το ιερόν τής 

Φοινικικής θεότητος εις άπομεμακρυσμένην γωνίαν τής Α ρ κ α δ ί α ς . 

Ό ναός τής Έρυκίνης Αφροδίτης 3ΐς τήν Ψ ω φ ΐ δ α τής Α ρ κ α δ ί α ς ίδρύθη 

υπό τών παίδων τής θυγατρος του 'Έρυκος Ψωφΐδος 7 , κατ ' άλλην παράδοσίν 

θυγατρος του Ξάνθου, υίου του Ερυμάνθου, απογόνου του Πελασγού. 

Ως παρατηρεί ό Bérard 8 ό Παυσανίας ίδρυσεν έτερον σύνδεσμον μεταξύ 

αυτής τής Αρκαδίας, ένθα υπήρχε πόλις Έ λ υ μ ί α 9 και τών χωρών τών Έ λ ύ μ ω ν 

. . . εάν αϊ Σημιτικαί έπιρροαί έπί τής λατρείας του'Έρυκος είναι αναντίρρητοι δι 

αύτοϋ οδηγείται να διερωτηθή τις έάν δεν πρέπη ν' αναζήτηση έπίσηςίπροελλη-

νικάς επιδράσεις. 

Ε π ί σ η ς ό σχετιζόμενος προς τους Έλύμους ιδρυτής τής λατρείας τής Έ ρ υ 

κίνης Αφροδίτης Αινείας «Αίνειάδος Αφροδίτης ό βωμός έπί τή κεφαλή του Έ -

1) J. Bérard, La colonisation grecque de Γ Italie Méridionale et de la Sicile, 
Paris 1941, 265. 

2) L. R. Farnell, The Cults of the Greek states, Oxford 1896, τομ. II, 641. 
3) Παυσ. 8. 24. 6 εκδ. Frazer 1898, τομ. IV, 284. 
4) Αυτόθι (αρθρ. "Ερυξ εις Smith, Diet, of Geography). 
5) W. Robertson Smith, Religion of the Semites'London 1907 294, 309, 471. 
6) Freeman, History of Sicily I 277. 
7) Παυσ. 8. 24.6, Στ. Βυζ. Έθνικ. «Ψωφίς, πόλις Αρκαδίας, κέκληται άπο Ψώφιδος 

τοΰ Λυκάονος . . . ή άπο Ψωφΐδος της "Ερυκος θυγατρός. ε*στι και ετέρα πόλις Ψωφίς 
'Ακαρνανίας, ή παιλαιά λεγομένη . . . και τρίτη της 'Αχαΐας . . . και ετέρα Ψωφίς, πόλις 
Αιβύης . . . λέγεται δε και ή Ζακυνθίων ακρόπολις Ψωφίς». 

8) J. Bérard, La colonisation 376. 
9) Ξενοφ. Έλλην. 6.5.13. 
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λύμου» 1 συνάπτεται προς την Ε λ λ ά δ α 2 : *Η 'Αφροδισίας εις Ν . Λακωνίαν εθεω

ρείτο δτι ίδρύθη υπό του Αινείου 3 , ή έφιππος 'Αφροδίτη του "Αργούς σχετίζε

ται προς τον Αίνείαν. Συνδέεται δε καί προς Αϊνειαν Θράκης, Κύθηρα, "Ακτιον, 

Βουθρωτόν. 

Έ κ του άλλου ό Bérard 4 συνδέει την Άφροδίτην Έρυκίνην προς την Έ ρ -

κυναν της Λεβαδείας (Venerus Heruc) εις έπιγραφήν της Καμπάνιας καί Venus 

Herycina εις Σικελικήν έπιγραφήν 5 . "Ερκυνα έκαλεΐτο καί ή Δημήτηρ 6 . Εις το 

δάσος του Τροφωνίου ένθα ύπηρχον αγάλματα της Έρκύνης και του Τροφωνίου· 

ύπήρχεν επίσης ιερόν της Δήμητρος Ευρώπης καί του Διός. Περαιτέρω συνδέει. 

τήν Άστάρτην ως θεότητα των 'ίππων προς τήνΕύρώπην ήνιόχην. 

Κατά Bérard ή 'Αφροδίτη Έρυκίνη δέν μετέβη έκ της Σικελίας εις Ά ρ κ α -

δίαν ώς Ιλεγον οι Ψωφίδιοι . Άπαντοΰμεν αυτήν 7 πανταχού ένθα είχον εισδύσει οι 

Σημΐται , εις Βοιωτίαν, Άρκαδίαν, Άφρικήν, Σαρδηνίαν, ώς επίσης εις Σικελίαν. 

Ή Έρυκίνη γίνεται διά τους Βοιωτούς ή 'Αφροδίτη Ά ρ γ υ ν ν ί ς . . . 8 δια τήν 

Ά τ τ ι κ ή ν ή θυγάτηρ του Ίκαρίου, ή ιέρεια του Διονύσου ή ιέρεια Ή ρ ι γ ό ν η . Ύ π ο 

τάς άναφερομένας όμως ενδείξεις ισχυροποιείται 'ίσως ή «προελληνικότης» της 'Ερυ-

κίνης θεότητος. Ή Ή ρ ι γ ό ν η συνάπτεται προς τήν άποδεικνυομένην ώς προϊστορικήν· 

αίώραν. Πιθανόν Έρυκίνα - "Ερκυνα θεότης να εδωσεν τήν όνομασίαν έκ ναοΰ 

της εις τήν περιοχήν του Έ ρ υ κ ο ς βραδύτερον δε να συνεχωνεύθη προς τήν Έ ρ υ 

κίνην Άφροδίτην. "Ισως δια της εορτής της των «καταγωγίων» ενδέχεται να έρ-

μηνεύσωμεν τα αναφερθέντα μνημεία. Ή διάδοσις της Έρυκίνης 'Αφροδίτης επι

τρέπει πιθανόν εις ήμας να συνδέσωμεν τάς περιστεράς της προς τήν άναγραφεΐ-

σαν έορτήν, ώς περί «προελληνικής» θεότητος, διότι δέν εχομεν αύθεντικήν μαρτυ-

ρίαν ότι πρόκειται περί τελετής της Ά σ τ ά ρ τ η ς . Εις μεταγενεστέρους χρόνους πάν

τως εις Έ ρ υ κ α πρέπει να επήλθε συγχώνευσις 'Αφροδίτης Έρυκίνης προς τήν 

Άστάρτην καί τήν Ρωμαϊκήν Άφροδίτην. 

Π ώ ς να ίσχυρισθώμεν μετά του Nilsson 9 δτι ή Έρυκίνη Α φ ρ ο δ ί τ η είναι. 

1) Δίον. Άλικαρν. 1. 53. 
2) Farnell, Cults II 738 σημ. 45c. 
8) Παυσ. 3.22.11. 
4) V. Bérard, De l'origine des cultes Arcadiens J49 
5) C I L X 7121/8042. 
6) Λυκοφρ, 153, Τίτος Αίβιος XLV 27, W. Röscher, Lexikon d. Griech und 

Römischen Mythologie I* 2300 
7) Ή Έρυκίνη θεότης έλατρεύετο καί εις Συρακούσας (CILX 7121) Άφρικήν, Κάτω 

Ίταλίαν καί μάλιστα εις Ρώμην ναός αυτής υπήρχε πλην τοϋ Καπιτωλίου, «πρό της πύλης 
της Κολλίνης . . . έχον καί νεών καί στοάν περικειμένην άξιόλογον» Στρβ, 6. 272. 

8) Röscher, Lexikon I1, 501, λ. Argennos (θεότης Λυδικής παιδεραιστίας). Εις Στ. 
Βυζ. 'Εθνικά λ. Άργύννιον «Άργυννος υιός Πεισιδίκης της Λεύκωνος τοϋ Άθάμαντος τοϋ 
Σίσυφου του Αίολου,, ερωμένος 'Αγαμέμνονος, Βοιωτός, δς ανιών είς τον Κηφισσον τελευτά. 
άφ' οδ Άργυννίδα τήν Άφροδίτην έτίμησε. λέγεται καί Άργουνίς» (θα ήρμηνεύοντο οΰτω-
καΐ αϊ περιστεραί επί της «αιώρας» ίδ. σελίδα μου 178 ύποσ. 1). 

9} Nilsson, Griech. Feste 374· 
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όμολογουμένως τελείως σημιτική αν και επίσης οι "Ελληνες κάτοικοι της Σ ι κ ε 

λίας και βραδύτερον οι Ρωμαίοι άπέβλεπον μετά σεβασμού ; 

« Ά γ ι ώ τ α τ ο ν » «εκ παλαιότατου» * θεωρεί το ιερόν της ο Παυσανίας. 

Μαρτυρία του Δ ι ό δ ω ρ ο υ 2 αναφερομένη εις την Κρητικήν καταγωγήν της 

Α φ ρ ο δ ί τ η ς του Έ ρ υ κ ο ς υπέρ της οποίας έτάχθη και ό Evans 3 «των γαρ θεών 

φασι τους πλείστους εκ της Κρήτης όρμηθέντας ομοίως δ' "Αφροδίτην ένδιατρΐψαι 

της μεν Σικελίας περί τον Έ ρ υ κ α , των νήσων περί Κύθηρα και Πάφον της Κύ

πρου, της δε 'Ασίας περί την Σ υ ρ ί α ν δια την έπιφάνειαν και την επί πλέον έπι-

δημίαν αύτης τους εγχώριους έξιδιάζεσθαι την θεόν, καλοΰντας Άφροδίτην Έ ρ υ -

κίνην και Κυθέρειαν και Παφίαν, έτι δέ και Συρίαν» ϊσως συνάδει προς Κρητικον 

στάδιον των ημικυκλίων των ναομόρφων ελασμάτων ως Κρήσσα υπήρξε και ή εγ

γονή του Μίνωος μήτηρ τοΰ 'Αγαμέμνονος 'Αερόπη, αν και δεν θα εισέλθω εις 

θεωρίας περί προελεύσεως τοΰ Μυκηναϊκού πολιτισμού και χρυσού. 

Κ υ ν ο φ ό ν τ ι ς 

Σφράγισμα έκ Κνωσού απεικονίζει άνδρικήν μορφήν μέ χιτώνα, φέρουσαν 

δόρυ και ασπίδα—of exeptional form—και επί της κεφαλής κορυφούμενον πΐλον 

(peaked cap) ή κράνος. Παρά τήν πλευράν κύων 4 . ( Ί δ * σ. 196 είκ. 5) . 

Πιθανόν επί τοΰ σφραγίσματος ν' άνεύρωμεν τον πρόδρομον εορτής, ή όποια κατά 

τήν παράδοσιν έτελεΐτο εις Ά ρ γ ο ς έκαλεΐτο δέ «Άρνίς» 5 άλλως «Κυνοφόντις» 6 , 

έτελειτο τον μήνα 'Αρνεΐον—«θυσία . . . και εορτή»—σχετίζεται δέ προς τον Λίνον. 

Κατά τον Αίλιανον 7 «εν δέ ταΐς ήμέραις, ας καλοΰσιν Άρνη'ιδας, οι αυτοί, 

(Άργεΐοι) εάν κύων εις τήν άγοράν παραβάλη, άναιροΰσιν αυτόν». Αυτός ό 

Nilsson 8 θεωρεί «andere Frage» έτερον ζήτημα, εάν ό Αίνος εις το "Αργός ήτο 

έπιχώριος ή εάν έθιμα και μΰθοι μετεφέρθησαν μεταγενέστερον, 

1) Παυσ. 8. 24. 6. 
2) Διοδ. 5. 77. 4 - 5. 
Κατά Στράβωνα το ιερόν της 'Αφροδίτης τοΰ "Ερυκος «ίεροδούλων γυναικών πλήρες 

το παλαιόν, ας ανέθεσαν κατ' εύχήν οί' τ ' έκ της Σικελίας και έξωθεν πολλοί» (C 272 
σ. 9—10) όπερ δμως δεν ανταποκρίνεται προς πορνείαν εις τους φοινικικούς ναούς της 
Άστάρτης ως π. χ. εν Βύβλω. Τουλάχιστον δέν υπάρχει μνεία. Είναι προβληματικον αν συνέ
βαινε τοΰτο εις ώρισμένας αποικίας (Κύπρος, Έρυξ) και λίαν άμφίβολον, εάν ή υπηρεσία της 
θεότητος είναι τόσον καθαρά εις τήν πατρίδατώς ισχυρίζεται τις ( RE II 2 Άστάρτη σ. 1778). 

3) ενθ. άνωτ. 
4) 'Ομοιάζει προς λέαιναν δύναται επίσης να είναι μέγας κ ύ ω ν κατά τον Nilsson" 

MMR. 355 είκ. 163, λέαινα ή πάρδαλις κατά τον Evans, ΡΜ II 832 είκ. 547, λέαινα BSA 
(9) 1902—3, 59 και εις ύποσ. 4 πιθανόν είδος μολοσσικοϋ κυνός. Το έρμηνευθεν ώς πάρδαλις 
ζφον επί τής κεφαλής τής Μινωικής θεότητος, ύπ' εμού ήρμηνεύθη ώς Mafdet. Ί δ . Κ. 
Γιαννουλίδου, Ή Αιγυπτιακή Mafdet έν τφ προελληνικοί κόσμω, Πλάτων (10) 1958 144—5. 

5) Παυσ. 1.43. 7. Στατ: Θηβ. 1. 562, Κόνων 19 παρά Φωτίω κώδιξ Βιβλ. 186, 
Nilsson, Griech, Feste 435, 3. 

6) Άθην. 3 σ 99e «μή καί τίνα Κυνοφόντιν έορτήν ποιησώμεθα αντί τής παρ' Άρ« 
γείοις επιτελούμενης» Ndeson ενθ. άνωτ. 436, 2. 

7) Αίλιαν. Περί ζώων ιδιότητος 12. 34, Ndsson, Μνθ. άνωτ. 436, 1. 
8) Nilsson, 2νθ. άνωτ. 435. 
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"Οθεν επί του σφραγίσματος δεν θα εχωμεν τον άρρενα συνοδον ή υίον της 

θεότητος ως εξάγει, ό Evans ! εκ μορφής συγχρόνου σφραγίσματος της Ά γ ι α ς Τριά

δος, άλλ' 'ίσως ίερατικήν μορφήν μετά του μέλλοντος να φονευθή κυνός. Ό πΐλός 

της 2 παρελληλίσθη προς τον επί της κεφαλής 3 συγχρόνων ορειχάλκινων αγαλματίων, 

ως του αναθηματικού σπηλαίου ή καταφυγίου του Πατσοΰ πλησίον τής Συβρίτου 

εις Κρήτην, το προέχον έμπρόσθιον του οποίου είναι περιέργως «Χεττιτικόν». 

"Αγνωστος δμως θα παραμείνη ό βαθύτερος λόγος του φόνου τών ζώων. Κατά 

τον Nilsson 4 «ή θανάτωσις του κυνος είναι άπαραγνωρίστως μία τελετή καθαρι

σμού καί εξιλασμού. Ό καύσων του θέρους ένσαρκοΰται εις τον ούράνιον κύνα 

Σείριον, δια τούτο θανατοΰνται οι κύνες προς έξιλασμόν. 

Ώ ς αδύνατον σημεΐον τής υποθέσεως θεωρείται οτι φόνος ή θυσία κυνος 

δεν δηλοΰται δια τάς κυνικάς ημέρας. 

Προς φόνον κυνός ενδέχεται να εχη σχέσιν καί ό ΜΜΙ έλεφάντινος ήμικύ-

λινδρος 5 , ευρεθείς πλησίον τής Κνωσσοΰ με παράστασιν ανδρικής μορφής μετ' εγ

χειριδίου περί τήν όσφΰν, τυπολογικώς ανηκούσης εις εις τάς πρώιμους ΜΜΙ εκ 

Πετσοφα, ώς καί μετά γυναικείας μορφής με μακρούς κυματίζοντας βοστρύχους 

κάτωθεν δε αυτών κύων καί ετι κατωτέρω τέσσαραι μετάλλινοι ραμφόστομοι πρό-

χοι. Τ ο ένδυμα τής κόρης «νύμφης» κατά Evans, είναι άπλούστερον τής συνή

θους Βαβυλωνιακής έσθήτας τής θεότητος Ί σ τ ά ρ , διότι εις το άνώτερον μέρος 

πτυχοΰται ώς ό Ελληνικός χιτών. Είναι εν τούτοις μεγάλου ενδιαφέροντος ώς 

άγνωστον εξ ετέρου παραδείγματος Μινωικής γυναικείας ενδυμασίας. Διερωτά

ται δε εάν πρόκηται περί ειδικής νυμφικής έσθήτος. Ή κόρη απεικονίζεται κατά 

Evans δράττουσα τήν χείρα του ανδρός ώς εάν το ζεύγος ήτο «πιστοϋν ορκον» 

(plighting their troth). ( Ί δ . σ. 196 ε'ικ. 4) . 

Ό Evans εις τήν «πέζαν» (=φραμπαλάδες — flounces) άρχομένην εκ τών 

ώμων αναγνωρίζει Συριακήν έπίδρασιν. 

Ό Kenna 6 κατατάσσει τον λίθον εις τους υπόπτους. 

Πιθανόν δμως καί ενταύθα ν' άναγνωρίσωμεν σχέσιν προς τήν έορτήν τής 

Άρνίδος, εάν δεν πρόκηται περί ρωπογραφικοΰ θέματος. 

Θα ήδυνάμεθα 'ίσως να έρμηνεύσωμεν τα κάτωθεν τοδ κυνος υπάρχοντα αγγε ία 

δια καθαρτήριον χρήσιν εκ του μέλλοντος να φονευθή ζώου. 'Εντός του κύκλου 

τών υποθέσεων ενδέχεται να ϊδωμεν τήν αρχήν του φόνου ή ίσως—κακώς διατυ

πωθείσης—θυσίας ζώων 7 εις τήν ζωολατρείαν 8 . 

1) Evans, ένθ. άνωτ. είκ. 548. 
2) BSA (9) 1902—3, 59 είκ. 38. 
3) *Η ιδία μορφή άπαντα έπί σφραγισμάτων μετά λεόντων. Λεοντοκεφαλαί δε έρμη-

νευθεϊσαι καί ώς εκ θυσιασθέντων ζώων απεικονίζονται έπί σφραγιστικού δακτυλίου Μυκηνών 
Evans MTPC, London 1901, 10 είκ. 4. (Ίδ. σ μου 198 είκ. 13). Πάντως δέν αναφέρεται εις 
τάς πηγάς θυσία λεόντων. 

4) Nilsson, έ'νθ. άνωτ. 437. 
5) Evans, ΡΜ 197 είκ. 145. 
6) Kenna, Cretan Seals, Oxford 1960, 154 «Gemmae dubitandae» 3b. 
7) Πρβλ. καί Ρωμαϊκά Lupercalia. 
8) Περί λατρείας κυνος εις Κρήτην ίδ. Κ. Γιαννουλίδου «Ζεΰ Δικταΐον άείσομεν ήέ Λυ« 
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Δ ε ν δ ρ ο κ ό π ι α . 

Ή ίερότης του δένδρου έχει διατυπωθή ' και διά την Κρητομυκηναϊκήν 

θρησκείαν. 

Δένδρα ώς γνωστόν παρίστανται επί Κρητομυκηναϊκών χρυσών δακτυλίων. 

Παραθέτομεν μνημεία. Μετ' αυτών θα αναφέρω μόνον την προς το δένδρον 

σχετιζομένην μορφήν. Τήν δλην άπεικόνισιν επί τών δακτυλίων ευρίσκει τις εις 

την βιβλιογραφίαν : 

Σ φ ρ α γ ι σ τ ι κ ό ς δ α κ τ ύ λ ι ο ς π ε ν ι χ ρ ώ ς δ ι α τ η ρ η θ ε ί ς 

ε κ Φ α ι σ τ ο ύ : 2 Προς τα δεξιά δύναται τις να 'ίδη δένδρον εντός περιβόλου. 

Κατά τον Persson γυνή δράττεται δι' αμφοτέρων τών χειρών του κορμού ώς διά 

να τινάξη αυτό. Άμφότεραι αϊ κνήμαι αυτής είναι εις τα γόνατα κεκαμμέναι, ή 

αριστερά ύψοΰται ολίγον ύψηλότερον τής ετέρας διά νά υποδήλωση βιαίαν κίνησιν. 

Περιεγράφη ώς τελείως γυμνή, άλλα διά καλυτέρας παρατηρήσεως θά φανή εκ τής 

πυκνότητος του δεξιού μηροϋ δτι είναι ένδεδυμένη άνδρικον περίζωμα. Έ κ του 

δένδρου here in leaf κυρτουμένη γραμμή κοκκίδων εκτείνεται οριζοντίως, πιθανώς 

πίπτοντα φύλλα ή καρποί. ( Ί δ . σ. 197 είκ. 11). 

Δ α κ τ ύ λ ι ο ς Β α φ ε ί ο υ : 3 'Ανδρική μορφή γυμνή εξαιρέσει τών σαν

δαλιών, τής ώς κνημΐδος ενδυμασίας τών ποδών, του συνήθους περιζώματος και 

ζώνης, φαίνεται εις μίαν ένεργητικήν στάσιν «ε'ίτε δρέπουσα καρπούς διά τήν θεό

τητα έκ του δένδρου της ε'ίτε σύρουσα κάτω τον κλάδον διά νά συλλέξη αΰτη εξ 

αύτου». Έ π ί τ ο υ δ α κ τ υ λ ί ο υ τ ο υ S c h l i e m a n n μικρά γυναικεία 

ακόλουθος όπισθεν του δένδρου ασχολείται ε'ις το «νά δρέπη καρπούς διά τον αυτόν 

σκοπόν». 

Έ π ί τ ο υ δ α κ τ υ λ ί ο υ τ ώ ν Μ υ κ η ν ώ ν 4 άρρην γονατίζων 

δράττεται ισχυρώς δένδρου. ( Ί δ . σ. 197 είκ. 7) . 

«Δ α κ τ ύ λ ι ο ς Μ ί ν ω ο ς » : 5 Θεωρηθείς ώς κίβδηλος έξελήφθη συνι

στάμενος έκ σκηνών ετέρων δακτυλίων. ( ς Ιδ. σ. 197 είκ. 6) . 

Οΰτως ή σκηνή προς τα δεξιά «ελήφθη» έκ του δακτυλίου τής Φαιστού 6 . 

Κατά τον Nilsson ò χαράκτης έ'καμνε το λάθος νά κατασκευάση το δένδρον νά 

φυτρώνη έκ τής κορυφής του βωμοειδους οικοδομήματος. Νομίζω δτι, 'ίσως δμως 

διά τούτου δηλοϊ τήν συντελεσθεΐσαν άποκοπήν του δένδρου. Γυνή μέ τους πόδας 

κεκαμμένους έπί του βωμοειδοΰς κατασκευάσματος έχει τήν άριστεράν ύψωμένην 

καΐον oder Dictynna—Ida» Πλάτων, (8) 1956, 78—83, Κ. Γιαννουλίδου, €Ζεύς Αί'καλος— 
Άκακαλλίς Σκύλλιον όρος», Πλάτων (10) 1958, 109—114. 

1) 'IS. Nilsson MMR, 262 (βιβλιογραφίαν). 
2) Savignonì, Mon. Ant. (14) 1904. 557 είκ. 50, Alex Persson, The religion ot 

Greece in Prehistoric times, Sather classical lectures, (17), 1942, 35. 
3) Arth. Evans, Myc. Tree Pillar Cult, J H S (21) 1901, 176—7 είκ. 52, 
4) ενθ. άνωτ. σ. 177 είκ. 53. 
5) Nilsson Min. Myc. Rei. 42 είκ. 9. 
6) ένθ. άνωτ. 268 είκ. 133. 
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•ώς να δράττεται του δένδρου ή να στηρίζη αυτό, ή κεφαλή έχει τήν στάσιν της 

αποστροφής ενώ ή δεξιά χεΙρ καμπτομένη εις τον αγκώνα μετεωρίζεται ανυ

ψούμενη. 

Ή ανδρική μορφή δραττομένη τών κλάδων του δένδρου «ελήφθη» εκ του 

δακτυλίου του Βαφείου 1 , ένθα προς τ ' αριστερά υπάρχει δένδρον επί απροσδιορί

στου κατασκευής 2 καί άνήρ άπτεται κλάδου του με ένεργητικήν κίνησιν. 

Ή κατωτέρα σκηνή είναι κυρίως «άντίγραφον» του δακτυλίου του Μ ό χ λ ο υ 3 . 

f i δ. σ. 197 είκ. 8) . 

Πιθανόν δμως ό δακτύλιος του Μίνωος να είναι γνήσιος δηλών ένιαίαν σύνθεσιν, 

ήτοι τήν μετά τήν συντελεσθεΐσαν άποκοπήν του δένδρου έργασίαν δια τήν τελε-

τουργικήν μεταφοράν του, δια του ιδίου μεταφορικού μέσου ώς επί του δακτυλίου 

του Μόχλου, οπότε να μήν «έτοποθετήθησαν εκ παρανοήσεως τα λατρευτικά κα

τασκευάσματα εντός της λέμβου» 4 , άλλα να έχωμεν μεταφοράν άνάλογον προς τήν 

του ίεροΰ πέπλου τών Παναθηναίων. 

Χ ρ υ σ ο ύ ς δ α κ τ ύ λ ι ο ς Η ρ α κ λ ε ί ο υ : 5 Αι παραστάδες της 

6ύρας με δίπλας γραμμάς, διπλούν γεισον καί εις το άνοιγμα βραχύν καί λεπτον 

ελευθέρως ίστάμενον κίονα. Έ π ί της κορυφής της κατασκευής το δένδρον, του 

όποιου δράττεται γυνή με άμφοτέρας τάς χείρας. 

Χ ρ υ σ ο ύ ς δ α κ τ ύ λ ι ο ς ' Α θ η ν ώ ν : Δεικνύει τήν γνωστήν κατα

σκευήν μέ δένδρον έπί έκατέρας πλευράς, το άριστερον δραττόμενον υπό θιασώτου. 

Σειρά άποκοπέντων δένδρων ή κλάδων : 

1) Χρυσούς δακτύλιος εις το κρατικον μουσεΐον Βερολίνου : 6 ιερόν δένδρον 

έπί βωμοΰ. 

2) Έ π ί της ορειχάλκινης πινακίδος του σπηλαίου Ψυχρού 7 κλάδοι εντός 

τριών ζευγών κεράτων. ( Ί δ . σ. 197 είκ. 9) . 

3) Σφραγίς Σφουγγαράς : 8 Δύο δένδρα μέ άγγεΐον σπονδής καί ήμισυ κέ

ρας καθιερώσεως. 

4) Έλεφάντινος σφραγιστικός δακτύλιος Φυλακωπής : 9 Κλάδος εντός κέρα

τος καθοσιώσεως λατρεύεται υπό γυναικός. "Οπισθεν της θιασώτου δύο συμβατικοί 

κλάδοι. ( Ί δ . σ. 197 είκ. 10). 

5) Θραύσμα αγγείου εκ Κνωσσοΰ : 1 0 Τρεις κλάδοι μεταξύ κεράτων καθο

σιώσεως. 

1) ενθ. άνωτ. 275 είκ 138. 
2) Ώ ς έάν άπα αγγείου επιμήκους έκφυόμενον ΑΕ 1890, 170, λίθινος κίων Evans 

MTPC 176, ταφικος πίθος Persson R.G.P.T. 
3) Nilsson £νθ. άνωτ. 269 είκ. 136. 
4) Nilsson Ινθ. άνωτ. 42. 
5) Nilsson ένθ. άνωτ. 267 είκ. 131. 
6) Nilsson MMR 266 είκ. 130. 
7) ενθ. άνωτ. 171 είκ. 72. 
8) » » 149 είκ. 57. 
9) » » 171 είκ, 73. 

10) » » 171—2. 



— 193 — 

6) Χοανοσχήμου ρυτον του κρατικού μουσείου Βερολίνου 1 . 'Ανωτέρα ζώνη : 

Κοκκίδες ή γραμμαί παριστούν κλάδον εντός ϊσως δύο ζευγών κεράτων κα-

Φοσιωσεως. 

7) Χρυσούς δακτύλιος Μυκηνών : 2 Δένδρον επί πυλώνος ίεροφυλακίου 

•{portal—shrine). 

8) Λίθος Βαφείου: 3 'Ιερός κλάδος μεταξύ κεράτων καθοσιώσεως αρδεύεται 

•ύπο δαιμόνων. 

9) Χρυσούς σφραγιστικός δακτύλιος Κνωσσοΰ : 4 Δένδρα εις βωμόν. 

Ά π ό π ε ι ρ α ι έγένοντο ερμηνείας της δλης και μετά του δένδρου απεικονιζό

μενης σκηνής. Κατά την Lawer 5 « . . . Εις τάς σκηνάς άνήρ ή γυνή παρίσταται τι-

Λ/άσσουσα ή ελκουσα κάτω κλάδον ή τον κορμον προφανώς ίεροΰ δένδρου . . . Εις 

-πλείστας περιπτώσεις δ κορμός είναι πεφορτωμένος καρπών. Ό Evans ύπέθεσεν 

·#τι εις τοιαύτας απεικονίσεις θιασώτης προσφέρει ίεράν τροφήν εις την θεότητα 

•μητέρα, την οποίαν αναγνωρίζει εις την «εύρεΐαν» (large) γυναικείαν μορφήν, ή 

-οποία φαίνεται επί τών πλείστων δακτυλίων συνήθως εις το κέντρον της συνθέ

σεως. Ό Glotz θεωρεί τάς σκηνάς ώς άπεικονιζούσας έποχιακον και τελετουργι

ώ ν δρέψιμον τών Ιερών καρπών εξ αφιερωμένου δένδρου. 'Οπωσδήποτε είναι άξιο-

-σημείωτον δτι εις πολλάς περιπτώσεις ή «ευρεία» γυναικεία μορφή (είτε θεότης 

εΐτε ακόλουθος του βωμού) οριστικώς φαίνεται ώς εάν ήθελε πληχθή ή απειλούσα 

να πλήξη τον άνδρα ή τήν γυναίκα, ή οποία δράττεται του ίεροΰ κλάδου. . . 

ΐΣυχνάκις ή σκηνή φαίνεται πάρα πολύ όμοια άποπειρωμένης κλοπής ιερών καρ

π ώ ν . Και ή Lawer προχωρεί ε'ις τήν έκφρασθεΐσαν άλλωστε καί ύπο άλλων άπο-

•ψιν χοροΰ έπί τών δακτυλίων ώς Κρητικον πρωτότυπον δια τελετάς εκτελεσθεί

σας προ του βωμοΰ της Ό ρ θ ι α ς 'Αρτέμιδος καί της έλαίας της Δήλου». 

Εϊμαι της γνώμης 6τι τα σχετιζόμενα προς τήν δενδρολατρείαν Κρητομυκη-

-ναϊκά μνημεία δυνάμεθα να προσδιορίσωμεν άκριβέστερον εκ της παραδόσεως έπί 

αμελούς επιγραφής τών αυτοκρατορικών χρόνων της πανηγύρεως του δ ε ν δ ρ ο

χ ο π ί ο υ. 

Κατά τήν έπιγραφήν έωρτάζετο εις Ά ν τ ι μ ά χ ι α ν της Κ ώ προς τιμήν της 

""Ηρας. Ώ ς παρατηρεί καί ό Ni l s son 6 φαίνεται να βασίζεται έπί αρχαίων εθίμων, 

επειδή αυτή ώς ή πομπή προς τον Δία Ύέτιον διωργανώθη ύπο ενός δήμου, ό 

•όποιος εν χρονικον διάστημα ειχεν αποσπάσει αυτήν εκ της πόλεως. 

«Δενδροκόπιον» δύναται μόνον να δήλωση τήν τελετουργικήν δενδροτομίαν 

ενός δένδρου, άλλα το δένδρον πρέπει μετά τήν κατακοπήν να εχη τήν θέσιν του 

ε ι ς τήν πανήγυριν. 

1) ένθ. άνωτ. 172 είκ. 74. 
2) » » 258 είκ. 127. 
3) » » 147. 
4) Evans, M.T.P.C. London 1901, 72 είκ. 48. 
5) Lawer Lillian Β. The dance in ancient Crete. Studies presented to David 

Moore Robinson, τόμ. Ι, εκδ. ύπο G. E Mylonas, Saint Louis Missouri 1951, 41—2. 
•6) Nilsson, Griech. Feste 61 èV). καί ή επιγραφή. 

13 
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Ουτω τα προς δένδρον σχετιζόμενα μνημεία της Κρητομυκηναϊκής εποχής; 

δυνάμεθα να ταυτίσωμεν κάλλιστα προς την δενδροτομίαν ή άποκοπήν κλάδου συμ--

βολικώς ή να ϊδωμεν τάς τιμάς, αϊ όποΐαι αποδίδονται εις αυτό μετά τήν άποκο

πήν εκ του δένδρου. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν να παρίστανται ως κατά τα σημε

ρινά δενδροκόπια αί προς ύλοτομίαν τελούμεναι έργασίαι. Βλέπομεν όμως ιδιαιτέ

ρας φροντίδας δια τάς προς τιμήν της θεότητος της βλαστήσεως διοργανουμένας 

τελετάς. Το μέλλον να έκριζωθή δένδρον είναι εντός περιβόλου, βωμοειδοΰς ή άλ

λου κατασκευάσματος ή σχετίζεται προς τελετουργούσας μορφάς. ' Άποκοπέν δε 

τυγχάνει τιμών εντός ιερών κεράτων ή επί βωμοΰ. Πρβλ. και σφράγισμα Ά γ . 

Τριάδος. (Ίδ. σ. 198 είκ. 12). 

Έ π ι κ ρ ή ν α ι α . 

Έορτήν ϊσως τήν οποίαν δυνάμεθα να εΰρωμεν επί προϊστορικών μνημείων 

είναι τα «έπικρήναια»2. Τήν γνωρίζομεν μόνον εκ του 'Ησυχίου: «εορτή Δήμη-

τρος παρά Λάκωσιν». 

Θα τήν άναγνωρίσωμεν πιθανόν επί του μεγάλου χρυσοΰ δακτυλίου εκ της 

ακροπόλεως τών Μυκηνών3. Εις το άκρον άριστερον του δακτυλίου δυνάμεθα νά 

ϊδωμεν εξ κεφάλας ζώων. (Ίδ. σ. 198 είκ. 13). 

Αΰται κατά τον Nilsson 4 δέον να νοηθώσιν ως κρανία θυσιασθέντων ζώων 

—δεν προσδιορίζει το είδος των, κρεμάμενα εις το ιερόν άλσος. 

Εις τήν Thomas 5 φαίνεται άπίθανον, εάν οχι αδύνατον δτι λέοντες παρε-

στάθησαν ποτέ ως Ουσιαστικά ζώα* ήσαν εν τούτοις συνδεδεμένοι με τήν λατρείαν 

της Μινωικής θεότητος ισοδυνάμου της 'Ασιατικής Κυβέλης, ως δύναται να ί'δη 

τις επί παραστάσεων λίθων και σφραγισμάτων. 

Τήν αυτήν γνώμην έχει και δ καθ. κ. Μαρινάτος6, έθεώρει δε πιθανώτερον 

άρα να ερμηνευθούν ως ακόλουθοι της θέας—ίσως τών τριών θεοτήτων, διότι ειναι-

άκριβώς εξ παρασταθέντες οΰτω δια τήν ελλειψιν του χώρου. 

Είμαι της γνώμης δτι ενδέχεται να έ'χωμεν τήν αρχήν λεοντοκρηνών εις άλ

σος, εντός του όποιου τελετουργοΰνται προσφοραί ανθέων και άλλαι δενδρολατρι-

καί τελεταί. "Ισως κατ' αυτόν τον τρόπον έτελουντο τα έπικρήναια. 

Έ κ της αρχαιότητος δεν διετηρήθησαν άλσοι με κρήνας 7 . 

1) Έ π ί Ρωμαϊκού μωσαϊκού έκ λιθόστρωτου βασιλικής γνωρίζομεν, δτι επί κεφαλής 

τοΰ συλλόγου τών δενδροφόρων αφιερωμένων είς τήν Μητέρα τών θεών, ήτό τις ονόματι 

H i l a r i u s . Ί δ . Visconti, Bull, de Comm. Arch. 1890 σ. 24 πιν. Ι και I I . 

2) Nilsson, G r Feste, 314, 4. 

3) Evans, Myc. Tree and Pillar cult, L o n d o n 1901, 10 είκ. 3. 

4) Nilsson, Min. Myc. Rei., L u n d 1950, 347 είκ. 158. 

5) Helen Thomas, T h e Acropolis t reasure from Mycenae, BSA (39) 1938—39, 93. 

6) Σ π . Μαρινάτος, Ή Κρητομυκην. θρησκεία κατά τάς παραδόσεις τοΰ καθ. κ. Σ π . 

Μαρινάτου, Άθηναι 1948, 83. 

7) π.χ. Παυσ. 8.16.1 «δια της Φενεατικής όδεύοντι ορη Φενεατών έστι Τρίκρηνα κα

λούμενα καί είσίν αυτόθι κρήναι τρεις». Κρήνη πλησίον της όδογεφύρας Κνο^σσου και είς Ζά-

κρον. Είς Φαίακας γνωρίζομεν ( Ό μ η ρ . ρ 206) κρήνην τ υ κ τ ή ν καλλίροον. Έ π ί της έκ 

Κάτω 'Ιταλίας πινακίδος γνωστής ως Petelia tablet δίδεται ή έξης οδηγία προς τον νεκρον-
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Βεβαίως εχομεν πολλάς απεικονίσεις κρανίων 1 ζώων εις τον Κρητομυκηνα-

ϊκόν κόσμον. Έ π ί χρυσού δακτυλίου πάλιν εκ του θησαυρού της ακροπόλεως τών 

Μυκηνών εξ κεφαλαί είναι διατεταγμέναι εις δύο σειράς. Τρεις βοοκεφαλαί, αϊ έτε-

ραι είναι κεφαλαί ζώου άνευ κεράτων, το όποιον δεν δύναται να προσδιορισθή μετά 

βεβαιότητος. Κατά Thomas 1 ανάλογοι προς τάς «λεοντοκρήνας» του ανωτέρω 

δακτυλίου. 

Π υ θ α ΐ ς. 

Φορείς πελέκεων 2 μονοστόμων 3 — δύο εκ Κνωσσοΰ και εις εκ Βαφείου — 

απεικονίζονται έπί άμυγδαλοσχήμων λίθων. 

Έ π ί σφραγΐδος εξ αίματίτου (Βαθειά, Άν. Κνωσσοΰ) ό νεαρός πρίγκηψ ή 

ιερεύς βασιλεύς της τελευταίας δυναστικής περιόδου ένδεδυμένος μακράν έσθήτα 

κρατεί τό Συροαιγυπτιακόν πέλεκυν. 

Ή κόμη πίπτει περί τό Οπισθεν του λαιμού. Κομψότης εις στάσινκαί ένδυμα 

τα άκρα του οποίου δεικνύουν θυσάνους (tassels). "Ισταται ως να προχωρή προς τ" 

αριστερά, άλλα με τό άνω μέρος του σώματος και της κεφαλής έστραμμένον όπι

σθεν, ό αρ. βραχίων χαμηλούμενος με άνοικτήν παλάμην ώς να χαιρέτα. 

'Ανάλογος προσωπικότης και έπί σφραγΐδος έκ της περιοχής του δωμα

τίου του θρόνου. 

Έ π ί τής σφραγΐδος του Βαφείου ό φορεύς πελέκεως δεικνύει άσυνήθην προ-

βολήν του πηγουνίου. Τούτο είναι δυνατόν να ερμηνεύεται ώς βραχύς πώγων, πι-

θανώτερον όμως τό αποτέλεσμα συνοπτικού χαρακτήρος τής έγχαράξεως κατά 

Evans. Πιστεύω ότι πρόκειται μάλλον περί πώγωνος. 

Αι μορφαί αύται δεν αποκλείεται να συνδέωνται προς πομπεΐς, ανάλογους 

τής «πυθαΐδος» 4 οι όποιοι προηγοΰντο τής πορείας άπό 'Αθηνών ώς Δελφούς και 

τών οποίων τό ιερόν ύπούργημα δεν ορίζεται μετά βεβαιότητος. Γνωρίζομεν ότι 

προσεφέροντο εκτός τών θυσιαστικών ζώων και άπαρχαί, ϊσως δε ή Πυθαΐς συν

έπιπτε προς τους τελευταίους μήνας τοΰ έ'τους. 

Δια την φωτογράφησιν τών χρναών ελασμάτων 

εκ Μυκηνών, χάριτας οφείλω προς την κ. Ρέαν 

Κοτιώνη τής 'Ελλην. 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας. 

«εύρήσσεις δ ' Άϊδαοδόμων έπ ' αριστερά κρήνην, | παρ' δ' αύτήι λευκήν έστηκυϊαν κυπάρισσον | 

ταύτης της κρήνης μηδέ σχεδόν έμπελάσειας. \ Εύρήσεις δ' έτέραν της Μνημοσύνης άπό λίμνης j 

ψυχρόν ΰδωρ προρέον » Ί δ . J . Η . Harrison, Prolegomena to the s tudy of G r e e k 

religion (Meridian Books, New York 1960 σ. 573). 

1) Nilsson, MMR, 232 είκ. 114, Η. T h o m a s ëv0. άνωτ. 82 Schl iemann, Mykenai 
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