
ΚΑΛΑΙΟΠΗς ΓΙΑΝΝΟΤΛΙΔΟΤ 

ΝΑΟΙ ΤΟΥ ^ΔΟΥ-ΠΛΟΥΤΩΝΟΣ 

(Έν δψει των μαγνητομετρήσεων τοδ υπεδάφους τής Ηλείας) * 

Πώς είναι δυνατόν δ βασιλεύς του «ζόφου ήερόεντος» ό αδυσώπητος θεός 

του θανάτου να έχη μοΐραν επί γης ; 

Ε'ίτε διότι ό θεός ούτος είναι άρχων νεκύων, θεός ύποχθόνιος, εϊτε διότι 

ως θεός θανάτου εμπνέει φόβον καί δέος, δεν έχομεν μαρτυρίας δτι έτυχεν αμέ

σως υπό των αρχαίων της τιμής άνοικοδομήσεως ιδίου ναοΰ. 

Καί δμως υπό το βνομα "Αιδης εξαιρετικώς έλατρεύετο ούτο εις Ήλείαν ως 

πληροφορούμεθα εκ του Παυσανίου (6. 25, 2) : «ανθρώπων δέ ών ϊσμεν μόνοι τι-

μώσιν "Αιδην Ηλείοι». Ενταύθα είχε ναόν, εις τον όποιον ήνοίγετο ή είσοδος 

άπαξ του έτους, προσιτόν μόνον εις τους ιερείς : « Ό δέ Ιερός του "Αιδου περί

βολος τε καί ναός (έστι γαρ δη Ήλείοις καί "Αιδου περίβολος τε καί ναός) 

άνοίγνυται μεν άπαξ κατά έτος έκαστον, είσελθεΐν δε ουδέ τότε έξεΐταν πάρα γε 

του ιερωμένου». Μόνον εδώ ή το ή λατρεία του "^δου κεχωρισμένη τών λοιπών 

θνητών, διότι ως έπικυροΐ ό Röscher τον Welcker εις ούδένα ώφειλε ν' ανοιγη-

ται ή οδός προς τον θάνατον. Ούτως ό " ^ η ; κατεϊχεν εις Ήλείαν ναόν καί 

τέμενος. Ό ναός ούτος μέχρι σήμερον δέν έχει άνευρεθή, δεν έχομεν δέ ούδε-

μίαν πληροφορίαν περί του χρόνου καί τών τεχνιτών οι όποιοι κατεσκευασαν 

αυτόν, του ρυθμού καί τών γλυπτικών αυτού διακοσμήσεων ή τών ιδιομορφιών, 

τάς οποίας ήδύνατο ούτος να παρουσιάζη. 

Αιτία της ανεγέρσεως τούτου θεωρείται ή βοήθεια, την οποίαν παρέσχεν 

ό *4·δης ε'ις τους Πυλίους κατά τον αγώνα μεταξύ Νηλέως καί Ηρακλέους 

(Άπολλδ. 2 . 7 , 3 ) . 

Έ ν όψει τών συνεχιζόμενων μαγνητομετρήσεων του υπεδάφους της "Ηλείας 

έπιθυμοΰμεν να συμβάλωμεν προς άνεύρεσίν του. 

Καίτοι δέν παρεδόθησαν ναοί υπό αυτό τούτο το βνομα τοΰ "^δου ΐ} μαρτυ-

ροΰνται ναοί υπό το βνομα αυτού ώς Πλούτωνος. Πλουτώνεια έκαλούντο καί αί 

οδοί, αί άγουσαι εις τα βασίλεια τοΰ χρυσηνίου καί κλυτοπώλου θεού. 

* Το πρόβλημα περί τοδ ναοϋ τοΰ "Αδου της Ηλείας ετέθη έν τφ φροντιστηρίω της 
Προϊστορικής 'Αρχαιολογίας. Προς τοϋτο μοί εστράφη ή προσοχή ύπο τοΰ Διδασκάλου μου 
καθ. κ. Σπ. Μαρινάτου, τον όποιον καί ευχαριστώ θερμώς. 

1) Ίδ. τα ιίρθρα Hades, Pluto, Unterwelt, Ares, κτλ. εις τα ειδικά επιστημονικά 
λεξικά καί εγκυκλοπαίδειας, ώς καί τά περί ονομάτων πόλεων μετά Πλουτωνείων. 
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Διά των συγκεντρωθέντων και έκ τούτων στοιχείων, ενδέχεται να συντελέ-

σωμεν προς έξιχνίασιν μή άνασκαφέντων εισέτι ετέρων ναών του θεού. 

Ή Πύλος, εις τήν οποίαν τίθεται υπό του 'Ομήρου το έπεισόδιον της 

τρώσεως του "^δ<^υ υπό του βέλους του 'Ηρακλέους (Ε 395 κ.εξ., Πίνδ., Πυθ. 

9. 33), ή Πύλος της Τριφυλίας ως προέκυψεν έ κ τ ω ν ανασκαφών του C. Biegen *, 

κατά τον Άρίσταρχον ερμηνεύεται ώς πύλη του "^.δου 2 , παρεμορφώθη δε άπο 

στόματος είς στόμα ώς έκ συγχύσεως εις Πύλον. Οΰτως εκφέρεται ώς πιθανή 

ή σκέψις, δτι ή Ιρις μέ τον Ή ρ α κ λ έ α ύπετίθετο γενομένη κατά τήν κατάβασιν 

του ήρωος εις τον "^.δην 8 δια να ελευθέρωση τήν "Αλκηστιν ή ν' άναγάγη τον 

Κέρβερον. Ή 'ίασις δμως του τραύματος έγένετο υπό του Παιήονος εν Ό λ ύ μ π ω 4 . 

Έ π ί μελανόμορφου σκύφου κιτρίνου εδάφους εξ "Αργούς, ò Η ρ α κ λ ή ς έν 

τ φ Κάτω Κόσμω εγείρει λίθον κατά του Πλούτωνος, δστις μέ το άετοφόρον 

σκήπτρον εις τήν δεξιαν θα υποχώρηση προς τ αριστερά, προσβλέπων άγωνιω-

δώς τον Ή ρ α κ λ έ α . Δεξιά του ήρεμος ή Περσεφόνη. 

Δια τον Röscher αδίκως συνεσχετίσθη ή πολεμική εκστρατεία του ήρωος 

προς τον αγώνα 'Ηρακλέους—",Α-δου της Ίλιάδος ('Ηρακλέους—"Αρεως της Ά σ π ί -

δος του 'Ησιόδου στ. 357 κ.εξ.). 

Κατά το λεξικον Daremberg—Saglio ό Ευστάθιος υπερβάλλει, βέβαιων δτι 

ό " ^ δ η ς είχε τέμενος είς το δρος Μίνθη παρά τήν Πύλον : «προς έω δ' εστίν 

δρος του (Τριφυλιακου) Πύλου πλησίον έπώνυμον Μίνθης . . . και δή και τέμε

νος εστίν "Αιδου προς τω δρει τιμώμενον και υπό Μακιστίων, και Δήμητρος 

άλσος ύπερκείμενον του Πυλιακου πεδίου» (Στρβ. Γεωγρ. Η e 344). 

Έ κ τών Πλουτωνείων, γνωστότερον το της Έλευσΐνος, εν μέσω του τρι

γωνικού περιβόλου του ίερου. Πιθανώς πρόκειται περί κοινού ναοΰ Πλούτωνος 

και Κόρης ώς συνήχθη έκ τών ευρεθέντων είς τον περίβολον δύο αναθηματικών 

ανάγλυφων, τα όποια αποδεικνύουν ταυτότητα του προς τον ιερόν χώρον, ώς 

επίσης έκ σπουδαίας οικοδομικής επιγραφής του 329/8 π . Χ. μέ λογαριασμούς 

επισκευών και μεταβολών του μεγάλου ίερου της Έλευσΐνος 5 και εξ επιγραφών 

μετά μνείας του ίερου του Πλούτωνος και της ίερείας του. 

Το σπήλαιον έν τ φ βράχω συνήπτετο μέ τήν ενταύθα λατρείαν του Πλού

τωνος. Κατά τους 'Ορφικούς "Υμνους (XIX 12) έχρησίμευεν ώς Πύλαι "4δου, 

δπου έπί άρματος κατηλθεν ό Πλούτων μετά της Περσεφόνης είς τον Κ ά τ ω Κό-

σμον και είτα έπέστρεψεν. Ό Παυσανίας δμως θέτει τήν άρπαγήν παρά τάς 

δχθας του Κηφισού. 

1) C. Biegen ΕΕΦΣΠΑ 1963—4, 285—305. 

2) L. Malten, Jahrbuch (29) 1914, 179. 

3) Παυσ. Frazer τομ. IV, W Leaf, The Iliad, London 1886 στ. 393—400. 

4) P. Stengel, Opferbräuche der Griechen, Leipzig - Berlin 1910, 154, 

Th. S. Sophoulis, Hades in der antiken Kunst, Wuerzburg 1884, 18. 

5) AE 1883, 113, Dittenberger, Sylloge 22, 587, 651, 628. 
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Κ α τ ά γενικόν κανόνα τα Πλουτώνεια έχουν σχέσιν προς χάσματα ή σπή

λαια εκ των οποίων ενίοτε άνεδύοντο αναθυμιάσεις. Έ κ του Κόνωνος γνωστόν 

χάσμα εν Κυλλήνη (Διηγ. 15). Χάσμα γης εις Δελφούς ( Ά π ο λ λ δ . 1, 4, Διοδ. 

Σικ. 16, 26) . Εις Αίγιαλον ί καταβάσιον "Αδου (Καλλιμ. άποσπ.). "Ενεκα της 

θεωρήσεως αυτών ώς εισόδων εις τον Κ ά τ ω Κόσμον, ώς πυλών του "Αδου, ό 

θεός ούτος είναι γνωστός ύπο την έπωνυμίαν «πυλαίος» «πυλάοχος» «πυλάρτης». 

' Ε κ τών πηγών γνωρίζομεν δύο ναούς του Πλούτωνος, τών οποίων ή άνεύ-

ρεσις θα ώλοκλήρωνε την εικόνα μας περί Πλουτωνείων, εις Βυζάντιον και εις 

Αϊανήν της Μακεδονίας. Ό πρώτος αναφέρεται ύπο Διονυσίου του Βυζαντίου ώς 

κατεδαφισθείς ύπο Φιλίππου του Β ' : «in abscessu maris duae aedes Plutonis et 

Junonis quarum solum nomen exstat». «Plutonis templum Philippus Macedo 

inopia materiae demolitus est, locorum vero nomina remanserunt. Hic enim 

Plutonis aera, ille Junonia aera dicitur, ubi quotannis victimam primo anni die 

mactat gens Magarica. Haec quidem Dionysius, qui cum ait Junonis et Plutonis 

aedes fuisse κατά άπόβασιν της θαλάσσης, videri potest acram significare oram 

maris potius quam Promontorium, quod nullum sit in hac orae parte, nisi Dio-

nysii temporibus mare attingerei radices secundi collis . . . » (Anaplus Bospori 

Thracii, G. G. Μ. άποσπ. 9, εκδ. Mueller Parisiis 1861 σ. 23 . 

Ό ναός του Πλούτωνος εις Αίανήν της Μακεδονίας είναι γνωστός εξ ανα

θηματικής επιγραφής ανάγλυφου : «Θεώ δεσπότη Πλούτωνι και τή πόλει Έ α ν ή 

Τ . Φλαούιος Λέωνας (sic) [Έλθών ίδ]ών τε τον θεον και τον ναον την σ[τήλην 

άνέθηκεν έκ τ]ών ιδίων, κατ ' οναρ, | δι ' | επιμελητού Άχε[ροντίου] | Καλιανι. 

Μονή "Αγ. Η λ ί ο υ | . 

Εις τήν έ'κδοσιν τών Heuzey, Daumet 2 σχολιάζεται δτι το έπώνυμον του 

Δεσπότου ανήκει εις χθόνιον θεότητα. Δέσποινα έκαλεΐτο ή Περσεφόνη, γηίνη 

θεότης ώς ή Γη και Δημήτηρ. ' Ε π ί τών νομισμάτων της Αίανής ό Πλούτων με 

μόδιον. Παρετηρήθη δέ δτι ή έν τή επιγραφή γραφή τής Έ α ν ή ς δι ' Ε είναι ορθο

γραφική παραλλαγή Ρ ω μ α ϊ κ ή ί εποχής. Ούτω τον ναον του Πλούτωνος έπεσκέ-

πτοντο επί μακρόν οι οπαδοί τής είδωλολατρείας. Ό Πλούτων ύπήρξεν ό κατ ' 

εξοχήν θεός και προστάτης τής πόλεως. Είς Αίανήν (=θεοποιηθέν όνομα τής 

α ί α ς = γ ή ς συναφές προς τον Πλούτωνα) εμφανίζονται χαράδραι τών χειμάρρων 

ανάλογοι προς τα Πλουτώνεια. 

Κατά Bouché — Leclercq 3 ή πόλις Έ α ν ή τής Μακεδονίας φαίνεται δτι 

κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους ύπήρξεν έδρα λατρείας του Πλούτωνος και 

θεραπευτικού χρηστηρίου δι' έγκοιμήσεως. Ή γειτνίασις προς τήν Θράκην κά-

1) Rohde, Psyche 213, 1. 
2) L. Heuzey, Η. Daumet, Mission archéologique de Macédoine, Paris 

1876, 288—9. 
3) A. Bouché Leclercq, Histoire de la Divination dans l 'antiquité, Bruxel

les 1963 II 376. 
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μνει νά πιστεύωμεν, δτι ό λατρευόμενος θεός εις αυτήν τήν περιοχήν, αρχικώς ό 

Διόνυσος, συχνάκις συνεπιέσθη. 

Δύναται κατ' αρχήν ό Πλούτων της Έανής νά ταυτίζηται προς τον Διό-

νυσον, διότι ακολουθεί το όδοιπορικον εκ Θρφκη: εις Θεσσαλίαν και Βοιωτίαν, 

δια Διονυσιακής χώρας. Ή τοποθεσία της Άχάρακας θα έδικαίωνε παρομοίαν 

ύπόθεσιν, διότι γειτνιάζει προς τήν Νύσαν. Έφ* δσον οι ναοί του Βοσπόρου και 

της Αίανής δεν άνευρέθησαν, δεν γνωρίζομεν κατά πόσον ήτο πιθανόν όπαΐον 

άδυτου του ναοΰ να έπικοινωνή προς τον χθόνιον κόσμον καΐ δχι σπήλαιον, ώς 

ισχυρίζεται ό Gruppe περί ύποδηλώσεως των ονομάτων Αυλίδος και Αύλώνος, 

άλλως χάλκεος ουδός ή αδλαξ. Εις Κολωνον "Ιππιον 1 ( Ί δ . Σοφοκλ. Οίδ. Κολ. 

έκδ. Γ. Μυστριώτου 1893 σ. 58 στ. 1591) «κατά τον Bellermann ό ουδός λέγε

ται χαλκόπους ένεκα της σχέσεως αύτου προς τον "Αδην, διότι ό "Ομηρος λέγει 

περί του Ταρτάρου 1ν Θ 15 «ρίψω ες Τάρταρον ήερόεντα, τήλε μάλ9, ήχι βάθι-

στον υπό χθονός έστι βέρεθρον ένθα σιδήρειαί τε πύλαι και χάλκεος ουδός» και 

ό 'Ησίοδος, Θεογ. 811 «ένθα δέ μαρμάρεαί τε πύλαι και χάλκεος ουδός, άστεμ-

φής ρίζησι διηνεκέεσι άρηρώς, αυτοφυής». 

Κατά τον Σχολιαστήν «Φησί . . . 'Απολλόδωρος δι' αύτοϋ καταβάσιον είναι 

εις "Α,δου». Δια τούτου ό Θησεύς και ό Πειρίθους κατήλθον εις "Αδην και δια 

τούτου κατά τίνα έγένετο ή αρπαγή της Περσεφόνης». 

Ό Πλούτων είχεν άρχαΐον ναον και έν Κορωνεία 2 της Βοιωτίας, άπο 

κοινού μετά της Ίτωνίας 'Αθηνάς (Στρβ. Θ. e 411). 

Ό ναός του Ποσειδώνος εις Ταίναρον—«στόμιον» "Αδου «πύλη έσχάτοις» 

ή και "Αδης—κατά Παυσανίαν ήτο «ναός εί/.ασμένος σπηλαίω» (3. 19, 10). 

Αι απόψεις άλλων πηγών διαφέρουν περί τούτου θεωρουσαι αυτόν άνεξάρ-

τητον του σπηλαίου (Στρβ. Γεωγρ. Η e 363, Pomponius Mela, De Chorographia, 

II, 3 εκδ. C. Frick, Lipsiae 1880), έξεφράσαμεν δέ τήν άποψιν δτι ώς στόμιον του 

".Αδου ήδύνατο να χρησιμεύη δχι το σπήλαιον, άλλ° ή περί τον ναον πηγή 8 : 

«οΰτε υπό γήν όδοΰ δια του σπηλαίου φερούσης, οοτε ετοιμον δν πεισθήναι θεών 

ύπόγαιον είναί τίνα ο'ίκησιν ές ήν άθροίζεσθαι τάς ψυχάς». (Παυσ. 3. 25, 4), 

δπερ κατά παρατήρησιν του F. Boelte ισχύει και δι' άλλας εισόδους του "Αδου. 

^,. ,..Ό μυθογράφος Παλαίφατος, ίσως υπό τήν ιδιότητα του αυτήν, θεωρεί τήν 

άναγωγήν του Κέρβερου, συντελεσθεΐσαν «εκ του άντρου» (Περί άπιστων 40). 

"Υπάρχουν δθεν πιθανότητες ό ναός του "Αδου εις Ήλείαν ν' άναζητηθη πλησίον 

σπηλαίου, το όποιον θα έχρησίμευεν ώς ό παλαιότατος ναός, κατ' άναλογίαν προς 

το Ταίναρον και τήν 'Ελευσίνα ή να ήτο αυτός οδτος ό ναός «είκασμένος σπη

λαίω». 

Είς άντρον έν Καμπάνια παρά τή λίμνη Άόρνω ύπετίθετο δτι ύπήρχεν ή 

1) Σοφ. Οίδ. Κολ. Th. Johnsotii, Cum Versione et Notis. 
2) Κ. Γιαννουλίδου, Περί ενδεχομένης χθονίας 'Αθηνάς έπιτυμβίου μνημείου, ΠΛΑΤΩΝ 

ΙΘ' 1967, 229. 
3) Κ. Γιαννουλίδου, Ai λατρεϊαι τοΰ Ταινάρου, ΠΛΑΤΩΝ Κ' 1968, 226. 
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Ιξ Ιταλίας εις "Αδου κατάβασης. Πρβλ. επίσης το άντρον του Κυνος παρά τή 

Αβέρνη. Ενδέχεται επίσης ναοί "Αδου - Πλούτωνος, δεδομένου δτι εγγύς των 

Πλουτωνείων ή εν αύτοΐς ΐσως υπήρχε τι χρησιμεΰον ώς πύλη "Αδου, ν' άναζη-

τώνται πλησίον πηγής ώς εις "Αργός ή «συναγεία κρήνη» εκ της όποιας έφημο-

λογεΐτο δτι ήλευθερώθη ό Κέρβερος (Ήσυχ. λ. ελεύθερον ύδωρ, Εύσταθ. Παρεκβ. 

εις Όμηρ. Όδυσ. ν 408). 

Πηγή ονόματι Κυάνη, άνεφάνη πλησίον των Συρακουσών κατά τήν άρπα-

γήν υπό του Πλούτωνος καί κατάδυσιν της Κόρης εις "Αδην, δια μέσου άναφα-

νείσης ρωγμής του εδάφους (Διοδ. Σικ. 5. 4, 2). Ό 'Αμφιάραος εις Ώρωπον 

άνήλθεν εκ του Κάτω Κόσμου ώς θεός εκ πηγής 1 (Παυσ. 1. 34,4). Οί μή ευ

ρεθέντες επίσης ναοί του "Α^ου - Πλούτωνος πιθανόν να ζητηθούν πλησίον φω

τεινών λευκών βράχων καί θερμών πηγών καί εκ τών όποιων άνεδίδοντο αναθυ

μιάσεις ώς εις Πετηλίαν (CIG 5772) καί το άντρον τής Φρυγίας προς τη Ίερα-

πόλει εκ του όποιου έξήρχοντο αναθυμιάσεις θανατηφόροι, διότι έχρησίμευον ώς 

πύλαι "Αδου, ώς επίσης ενδέχεται ν' άηχνευθοΰν καί πλησίον λίμνης. Έ κ περι

γραφής του Παυσανίου πληροφορούμεθα τα περί «τήν Άλκυονίαν λίμνην, δι' ής 

φασιν Άργεΐοι Διόνυσον ες τον "Αιδην έλθεΐν Σεμέλην άνάξοντα, τήν δε τοιαύτη 

κάθοδον δεΐξαι οί Πόλυμνον. τη δε Άλκυονία πέρας του βάθους ούκ ίστιν, ουδέ 

τίνα οίδα ές το τέρμα αυτής ουδεμία μηχανή καθικέσθαι δυνηθέντα» (Παυσ. 

2. 37. 5). 

Καθ' έτέραν μαρτυρίαν του Παυσανίου (2. 31, 2) ή Σεμέλη έκομίσθη υπό 

του Διονύσου εξ "Αιδου ώς επίσης καί ό "Ηρακλής ανήγαγε τον κύνα «ταύτη» 

διά του ναοΰ τής "Αρτέμιδος Σωτείρας εν Τροιζήνι. 

Άνεφέραμεν καί τα περί του άντρου εν Καμπάνια παρά τη λίμνη Άόρνω. 

Ό ναός του "Αδου ίσως δύναται ν' άνευρεθή καί πλησίον ποταμού ώς είς Παυ-

σανίαν (2. 36, 6—7) : Τοπογραφικώς μετά τήν κάθοδον έκ τής Λέρνης ό ποτα

μός Έρασΐνος έκβάλλει είς τον Φρίξον. «άναστρέψας δέ ες τήν ευθείαν τόν τε 

Έρασΐνον διαβήση καί επί τον Χείμαρρον π ο τ α μ ò ν άφιξη, πλησίον δέ αυ

τού περίβολος έστι λίθων, καί τον Πλούτωνα άρπάσαντα, ώς λέγεται, Κόρην τήν 

Δήμητρος καταβήναι ταύτη φασίν ές τήν ύπόγεων νομιζομένην αρχήν». 

Παρά το περί οΰ ανωτέρω ό λόγος κοινον ιερόν "Αδου—Ίτωνίας 'Αθήνας 

εις Κορώνειαν (Παυσ. 9. 34, 5) «έκ δέ Λαφυστίου κατιόντι ές τής Ίτωνίας 'Αθη

νάς το ιερόν π ο τ α μ ό ς έστι Φάλαρος ές τήν Κηφισίδα έκδιδούς λίμνην» 

«ανωτέρω δέ (του τεμένους του Λαφυστίου Διός έκ Κορώνειας στάδιοι είκοσι) 

έστιν 'Ηρακλής Χάροψ έπίκλησιν. ενταύθα δέ οί Βοιωτοί λέγουσιν άναβήναι τον 

Ήρακλέα άγοντα του "Αιδου τον κύνα». 

Ώ ς είδομεν πλησίον του χάσματος τής Κυλλήνης ερρεεν ό π ο τ α μ ό ς 

Στύξ. Ή λατρεία του "Α,δου ενταύθα έσυνεχίσθη διά του Σαράπιδος, εφ* δσον είς 

τήν περιοχήν ευρέθησαν νομίσματα μετά του θεοΰ τούτου. 

Ποιος επίσης φιλολόγων δέν γνωρίζει τους εν Θεσπρωτία ποταμούς του 

1) Β. Πετράκου, Ό 'Ωρωπός καί τλ lapòv τοϋ Άμφιβράου, ' Αθήναι 1968, 64. 
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"./̂ .δου, 'Αχέροντα Στύγα, Πυριφλεγέθοντα, Κωκυτόν, τήν μεταγενεστέραν Λήθην, 

την Άχερουσίαν λίμνην, ώς και τήν Λουκιάνειον λέμβον του Χάροντος ; Τήν 

μεταφοραν δια κοσκίνου ΰδατος υπό των τιμωρηθβισών Δαναΐδων ; "*Αν καί δ 

μύθος ούτος ενδέχεται ν' άνάγηται είς μίαν γενικωτέραν Κρητομυκηναϊκήν—Αί-

γυπτιακήν Χ άντίληψιν περί του άτερπέος χώρου των νεκρών και της μετά θάνα

τον ζωής είς «πείρατα γαίης» καΐ παρά «ρόον ώκεανοΐο». 

Ή πλήρωσις τών ύποχθονίων διόδων ενίοτε δι' ύδατος, δεν είναι ίσως 

άσχετος προς τήν φιλοσοφικήν θεώρησιν περί της ζωής ώς προελθούσης έκ του 

ΰδατος. "Η ιδία οδός, κατ' εξοχήν το μή καθαρύν ύδωρ θα ήτο καΐ πηγή θανά

του (και δή ψυχικού, «εν βορβόρω κεΐσθαι» έλέγετο περί άμυήτων έν τφ Όρφι-

φισμώ) ώς ή ζείδωρος άρουρα. 

Το φυσικον τοπίον, ό κατ' εξοχήν εμπνευστής τών μυθολογικών παραδό

σεων καί ή βαθύτερα γνώσις του υπεδάφους, έλπίζομεν δτι θα οδηγήσουν συντό

μως είς τήν άνεύρεσιν τόσον του ναοΰ του "^δου της 'Ηλείας, δσον καί τών 

ναών του Πλούτωνος της Αίανής (Βερροίας) καί του Βοσπόρου. 

Έ ν κατακλείδι, ώς εξάγεται εξ έπισκοπηθέντων Πλουτωνείων, προκειμένου 

να έρευνήσωμεν συστηματικώς περί τών ναών τούτων, καίτοι το υπέδαφος δια

φυλάσσει στοργικώς πολλούς αρχαιολογικούς θησαυρούς καί επιφυλάσσει είς ήμας 

πολλάς εκπλήξεις, ίσως δεν είναι άσκοπον να στρέψωμεν τήν προσοχήν μας είς 

σπήλαια «ναός είκασμένος σπηλαίω» ή καί πλησίον αυτών, είς λευκούς βράχους, 

άλλα καί επί τών ίχνών αρχαίων πηγών, λιμνών, ποταμών τών περί ών e λόγος 

περιοχών, καίτοι δέν διετηρήθησαν έν τή τοπική παραδόσκ. 

S U M M A R Y 

Trying to find out the temple of Hades of Elis as well as of Pluto of 

Aeane (Macedonia) and Bosporus, perhaps we may think of them near cave» 

or like - caves «ναός είκασμένος σπηλαίω», near white rocks and on the vestige» 

of ancient sources, lakes, rivers, in accordance with the ancient tradition of 

passages to the underworld (Plutoneia). 

1) M. Nilson, Minoan - Mycen. Religion, Lund 1950, 619—6J3. Σπ. Μαρινάτου, 
*H Κρητομυκην. θρησκεία (κατά τβς παραδόσεις του καθ. κ. ΣΤΓ. Μαρινάτου) 'Αθήναι, 
1948, 165. 


