
ΚΑΛΛΪΟΠΗς ΠΑΝΝΟΥΛΙΔΟΥ 

ΑΒΑΙ-ΑΜΑΙΑ 

Έκ του ζεύγους των ελληνικών θεοτήτων Άμαίας καί Άζησίας θα άσχοληθώμεν 
ττερί τήν Άμαίαν, δια να ζητήσωμεν άμεσον προέλευσιν της καταλήξεως τοΟ ονό
ματος της. 

Παρά Ζηνοβίω άναγινώσκομεν : «Ή Άμαία τήν Άζησίαν μετήλθεν, Ιστορεί Δί
δυμος, ότι Άμαία μέν ή Δημήτηρ παρά Τροιζηνίοις προσαγορεύεται* Αζησία δέ ή 
Κόρη' άπο της Ιστορίας ή παροιμία προήχθη, λέγεται δέ επί τών πολυχρονίω ζητήσει 
χρωμένων>. 

Παρά Σουίδα: «'Αζησία ή Κόρη, Άμαία δέ ή Δημήτηρ. καί παροιμία' ή Άμαία 
τήν Άζησίαν μετήλθεν ι . έπί τών πολυχρονίως ζητήσεσι χρωμένων». 

Αντιθέτως έκ του Ησυχίου μανθάνομεν : «Αζησία* ή Δημήτηρ" από του άζαίνειν 
τους καρπούς». Έκ του Imm. Bekkeri 2 'Αζησία : «οοτως ή Δημήτηρ παρά Σοφοκλεΐ 
καλείται, οί δέ τήν ευτραφή». 

Ή πληροφορία του Ζηνοβίου περί λατρείας Δήμητρος ως Άμαίας καί Περσεφό
νης ώς Άζησίας εις Τροιζήνα, έφ' οσον ή Δαμία καί Αύξησία έλατρεύοντο είς Τροι-
ζήνα *, έδημιούργησαν τήν γνώμην δτι Άμαία καί Αζησία ήσαν διάφοροι τύποι τών 
ονομάτων Δανίας και Αύξησίας *. 

Ή Δαμία καί Αύξησία άλλωστε ήσαν αϊ Άζήσιαι θεότητες κατ' έπιγραφήν της 
Επιδαύρου : Β «Ό Ιερεύς του Μαλεάτα Απόλλωνος καί θεών Άζεσίων Δαμίας Αύξησίας 
Ποσειδώνιος το Μτος ΡΠΔ». 

Λατρευτικαί ομοιότητες υπάρχουν μεταξύ τών Άζησιών θεοτήτων Δαμίας, Αύξη
σίας προς τήν Δήμητρα : «είδόν τε τα αγάλματα [ έν ΑΙγίνη ] καί 'έβνσά σφισι κατά τα 
<χύτά καθά δή καί έν Έλευσινι θύειν νομίζουσιν>, λέγει ό Παυσανίας 8. Έ ν τφ πλαΐ-
σίω τών άναγραφέντων είναι ή ετυμολογία της Άζησίας υπό Baunack έκ του Ά·ζη-
τεΐν Τ, ανεξαρτήτως σχέσεως Δαμίας—Δαμοίας προς Δαμομάτηρ Δαμάτηρ. Ή Αύξησία 
συνάπτεται προς τήν αυξησιν 8. Καί ή Δημήτηρ 8 καλείται Αύξιθαλής 1 β. 

Πάντως είς Σχόλια u , Δαμία Αύξησία, Δημήτηρ Κόρη εμφανίζονται ώς δύο δια-

1) "0 Usener, Götternamen, 216, μ$ταφράζει : «Die Schnitterin hat die Reiferin 
erreicht». Τοδτο δχι ορθόν κατά τον S. Eitrem, Die göttlichen Zwillinge bei den Griechen, 
Christiania, 1902, 113, δποσ. 2. 

2) Anecdota Graeca, Berolini, 1814, 348. 
3) Παυσανίας 2, 32, 2. 
4) Παυσανίας, Ικδ. Frazer, Τόμ. 3, 267. 
5) P. Cavvadias, Fouilles d' Épidaure, Ι, σ. 45 αρ. 51, Collitz, G. D. I. 3 αρ. 3337. 
6) Παυσανίας 2, 30, 4. 
7) Studien, I, 1, 66. 
8) Η. Usener, Götternamen, Frankfurt / Main, 1948, 131. 
9) 'Ορφικοί Ύμνοι, 26, 40. 
10) Δαμι&αλής—Δαμία. Ίο. Παυσ. 8, 15, 4. Eitrem, Ινθ' άνωτ., 113. 
11) Σχολ. Άριστδ., 3, σ. 593 (Dindorf). 
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φορετικά ζεύγη θεοτήτων : «Έπιδαύριοι λοιμώ διεφθείροντο' ε'χρησεν αοτοίς ή Πυθία 
έκ τών έλαιών της 'Αθηνάς των Ιερών άπό της ακροπόλεως αγάλματα ίδρύσασθαι Δή· 
μητρός καΐ Κόρης Δαμίας καΐ Αύξησίας». 

Παραλλήλως προς τόπον «Άμαία» ol τύποι ΆμμαΙα, Άμμία, Άμμάς ' συμπί
πτουν σημασιολογικός. Ή κατά το μάλλον καΐ ήττον εξωτερική καΐ εννοιολογική 
όμοιότης τούτων αποκλείει ϊσως καθ' ήμδς παραγωγήν της λέξεως Άμαία έκ του 
*Α Μνία έκ παρανοήσεως ' . 

Έκ τών αναγραφομένων έν λεξικοΐς ενδιαφέρει ήμας ή έν τη λέξει Άμμάς παρ-
Ήσυχίω σύνδεσις Αρτέμιδος Δήμητρος : «'Αμάς' ή τροφός 'Αρτέμιδος, καΐ ή μήτηρ· 
καΐ ή 'Ρέα καί ή Δημήτηρ>. 

Συσχετίζοντες Άμαίαν καί Άζησίαν προς Δαμίαν καί Αύξησίαν πληροφορούν 
μέθα έκ του Παυσανίου : «ές δέ τήν Δαμίαν καί Αύξησίαν, και γαρ Τροιζηνίοις μέτεστιν 
αυτών, où τον αυτόν λέγουσιν δν Έπιδαύριοι καί Αίγινήται λόγον, άλλ' άφικέσθαι 
παρθένους έκ Κρήτης > ·. 

Ή τοπική δμως κατάληξις της Άμαίας [πρβλ. Κορυφαία, Δαφναία, Φεραία, Κι-
θωναία, Περγαία, Άλφειαία, Έλαφιαία (έκ τόπου ^νθα ε*λαφος)] δέν Ιχει σχέσιν προς 
τόπους λατρείας τών ανωτέρω θεοτήτων κατά Παυσανίαν ώς καί προς Κρήτην. "Εδει 
να προέρχηται έκ του αμάρτυρου τύπου "Αμα*, όστις ύπομιμνήσκει τάς "Αβας. Συχνό-
τερον δμως χρησιμοποιείται β αντί μ * ή αντιστρόφως. Έ α ν σπεδεικνύετο ασφαλής ή 
προέλευσις της Άμαίας έκ τοο Ά - Μνία, ό P. Kretschmer 6 θα έπεκύρωνεν άπαξ Ιτι, 
δτι ή αλλαγή τοο β είς μ έν τη θρακική διαλέκτω εΤναι βεβαία, δταν ακόλουθη ν. 

Οί τύποι μύρμαξ - βόρμαξ λατινιστί formica θα ήδύναντο να ερμηνευθούν ώς 
δάνειον έκ του βορρά, Βάργος • Μάργος, Όμηρ. Άμυδών (Άβυδών), Σερβυλίς · Σερμυλίς. 

'Αλλ' υπάρχει ή δυνατότης μεταβολής του β είς μ κατ' Αίολικήν παραφθοράν, 
ως κυβερνήτης μετεβλήθη είς κυμερνήτην β . 

"Η ιδρυθείσα κατά τήν επιστροφή ν έκ του Τρωικού πολέμου προς βορραν τών Κε· 
ραυνίων ορέων Άβαντία παρηλλάγη ύπό τών βαρβάρων γειτόνων είς Άμαντίαν 7 . 

Ούτω προκειμένου περί 'Αμαίας δυνάμεθα να σκεφθώμεν δίπτυχον άλλαγήν του 
β είς μ, έαν συνδέσωμεν αυτήν προς "Αβας. Ιδού έν συνεχεία τί πληροφορούμεθα έκ 
του Στεφάνου Βυζαντίου περί Άβών : «πόλις Φωκική . . . "Αβα "Αβαι . . . το έθνικόν 
Άβαίος καί τό κτητικόν. μηδείς δέ περιττολογίαν ήγείσθω τήν παράθεσιν τών εθνικών, 
δια τό άνόμοιον. Δέρβη . . . Δερβήτης καί Δερβαιος . . . εΌτι καί άλλη "Αβα πόλις Κα-
ρίας . . . Άβεύς τό έθνικόν δια τον είθισμένον τοις καρικοίς τύπον . . . ». 

"Αβαι 8 ύπήρχον έν Φωκίδι καί Kapig. Είναι οϋτως ολως υποθετική ή έξακρίβωσις 

1) "Αππας καλείται επίσης δ τροφεύς' (αππα* Καλλιμ. είς "Αρτβμ. 6). Περί ΑΜΜΙΑΣ 
E8è Ήροδτ. 1, 7, Μέγ. Έτομ. 84, 26, Ch. Lobeck, Aglaophamus sive de theologiae Grae-
corum causis, 1879, J.H.S. (31) 1911, 181. W. Calder, Corpus Inscriptionum Neo—Phry-
giarum, S. Wide, De sacris Troezeniorum, Hermion. Epidauriorum, Upsaliae, 65. 

2) Eitrem, §νθ. άνωτ., 112, 6ποσ. 1. 
3) Παυσανίας 2, 32, 2. 
4) Βεμβράς αντί μεμβράς, βροτός · μορτός, μολεΐν, αόρ. τοδ βλώσκω, Άβαιόκριτος — 

Άμαιόκριτος, Πλουτάρχ. Βίος Άράτο« 16, Πολυβ. 20, 4, Abantus - Amantus, C. I. L, III,. 
2137, Anon. Vales 5, 26. 

5) Einleitung in die Geschichte d. Griech. Sprache, Göttingen, 1866, 236. 
6) "Ενθ" άνωτ., σ. 236, δποσ. 3. 
7) Παυσ. 5, 22, 3. 
8) V. W Yorke, Excavations at Abae and Hyampolis in Phokis, J. H. S. (16) 1896. 
«"Αβας, Ινθα ήν tpov 'Απόλλωνος πλούσιον, . . . καί . . . χρηστήριον» Ήροδτ. 8, 3. 

Δι' "Αβας τΐ|ς Άριστέου Ί δ . Mittheilungen d. Deutschen Instituts in Athen, (14), 1889„ 



— 157 — 

τόπου τυχόν προελεύσεως τής Άμαίας : Πάντως είς τον περιοχήν τών Φωκικών Άβών 
κατφκουν θράκες, ώς πληροφορούμεθα έκ του Στράβωνος, οστις ομιλών περί των Άβάν-
των της Ευβοίας λέγει: «'Αριστοτέλης έξ "Αβας της Φωκικής θρφκας όρμηθέντας έποι* 
κήσαι τήν νήσον και έπονομάσαι Άβαντας τους Μχοντας αυτήν» '. 

Άμα[α θεότης εΐδομεν δτι θεωρείται ή Δημήτηρ ή ή Κόρη, ή θεότης τών Φωκικών 
όμως Άβών κατά τριττώς συμπληρωθεΐσαν έπινραψήν είναι ή σχετιζόμενη προς ε'λαψον 
"Αρτεμις. 

Δια της έλάφου * ώς κοινού στοιχείου δυνάμεθα ϊσως να συνδέσωμεν "Αρτεμιν 
προς Δήμητρα, πλην της ταυτίσεως τροφού 'Αρτέμιδος Δήμητρος έν λέξει Άμμάς. 

Ό μήν Έλαφηβολιών, άλλαχου Έλάφιος, ό Μάρτιος του 'Ιουλιανού ήμερολο· 
γιου, ώς ό Δελφικός θεοξένιος, ήτο συνυφασμένος προς μυστηριακάς έορτάς έκ της 
άναβιώσεως της βλαστήσεως. Νεβρίς ήτο καΐ τό συμβολον του ανωτάτου βαθμού της 
μυήσεως, της άποθεώσεως, έν τοις Έλευσινιακοίς μυστηρίοις·. 

Αυτή ή φύσις τών δύο θεοτήτων ένουται έν τφ προσώπω της ύπό κεφαλήν έλά
φου Γοργούς Μεδούσης * ώς πλησίον αλλήλων ίστανται «Άρτεμις μέν παρά τήν Δήμη
τρα» έν τφ Ιερφ της Δεσποίνης «άπό δέ Άκακησίου τεσσάρας σταδίους» «άμπεχομένη 
δέρμα έλάφου καί έπί τών ώμων φαρέτραν έχουσα, έν δέ ταΐς χερσί τη μέν λαμπάδας 
ϋχει, τη δέ δράκοντας δύο. παρά δέ τήν Άρτεμιν κατάκειται κύων». 

Έάν θεωρήσωμεν ώς Άβαίαν θεότητα τήν συναφήν προς τήν Άζησίαν Άμαίαν, 
δέν έμτιοδιζόμεθα ίσως νά δεχθώμεν προέλευσιν της όφιοφόρου Αρτέμιδος έκ της Κρη
τικής θεότητος τών οφεων. 

Προς τάς αντιρρήσεις του Nilsson 6 δτι ή θεά τών όφεων είναι οίκιακή θεότης, 
ένά> ή Αρκαδική Άρτεμις συγγενεύει προς τήν Πότνιαν, ήτις τήν Μινωικήν έποχήν πα
ρίσταται άνευ οφεων, θεότητες δέ μή Μινωικής καταγωγής απεικονίζονται μετ* οφεων, 
θα έλέγομεν δτι αί αντίστοιχοι προς Δαμίαν καί Αύξησίαν, Άμαία και Άζησία, ώς θεό
τητες της γεννήσεως έχουν σχέσιν προς τον οίκον, του οποίου συμβολον καί φύλαξ ήτο 

372, W. Judeich, «Olymos». Εϊς Ύάμπολιν δπήρχεν ίερόν 'Αρτέμιδος έλαφηβόλου, έτελοΰντο 
δέ «μεγάλα Έλαφηβόλια» IG, IX1, 90, Πλουτ., Ήθικ., σ. 224Β, 600 D, 1099Ε. 

1) Στράβ., 10, 445. 
2) Ε. Forsdyke, A stag—horn head from Crete (40) 1920, 174, Lydekker, The deer 

of all Lands ("Ελαφος—'Αφροδίτη, 'Απόλλων (Κανάχου), Διόνυσς) 'Απόλλων Ύλάτας, 'Απόλ
λων Δήλου, Άθ-ηνά Ααοδικείας, Θυσία έλάφου : ΕΙς Άθ-ηνδν Δήλου, "Αρτεμιν Ααφρίαν (ζώσα 
ίλαφοι έρρίπτοντο έπί τοΟ βωμοΰ αυτής). "Έλαφος—πινακίδες: J. Sundwall, Weiteres zu den 
Pylischen Sachzeichen, ΜΙΝ0Σ, II 29. Διεθ-ν. Έφημ. Νομισμ. Άρχαιολ., Τόμ. 4ος, 319. 

3) Πάρα Daremberg — Saglio, Dictionnaire des antiquités Grecques et Romaines, 
Τόμ. IV, 40, &p&p. Nebris, τόμ. I I 1 , 56δ, αρθρ. Eleusinia, Ιδ. τα περί ΝΕΡΒΙΣΜΟΓ κατά 
τήν λατρείαν τής Δήμητρος μετά το »άλαδε μύσται» ώς καί περί απεικονίσεως του. Τό έλευ-
σινιακόν ιρϊψον τήν νεβρίδα» διέσωσεν δ Κλήμης δ Άλεξανδρεύς, Προτρεπτικός προς "Ελλη
νας, XII 118, 1—119, I At <Έλευσινιακής νεκροπόλεως άνασκαφαί» οπό Ά . Σκιά, Άρχ Έφ., 
1912, σ. 8, Ιφερον εις φως εντός τής τέφρας «ίκανα κέρατα έλάφου, έν οίς έφαίνοντο τομαΐ δια 
πρίονος» R. Ε. αρθρ Tierdae monen σ. 909 είς μυστήρια Διονύσου έν Αήμναις, είς μυστήρια 
Σαβαζίου Φώτιος, Αέξ. Συναγ., λ. νεβρίζειν. Νεβρίς έφέρετο επίσης δπό Διονυσίου,'Αρτέμιδος, 
Μαινάδων, Σκηνών, Σατύρων, Βακχών. "Ιδ. «Ααογραφίαν», 6ον τόμ., 1917—19, 189—215. Στ. 
Κυριακίδαυ, Θυσία έλάφου έν νεοελληνική παραδόσει καί συναξαρίοις, ώς καί S. Przeworski, 
Le culte du cerf en Anatolie, SVRIA, XXI, 1940, σ. 62—76. 

4) Ed. Gerhard, Auserlesene Griechische Vasenbilder, Berlin, 1843, τόμ. Π, πίν. 
LXXXIX. Έν σελ. 26 του κειμένου περιγράφεται ώς LXXIX. 3 . 4 εσφαλμένως ! Ίδ. καί 
Archiv f. Religionswissenchaft, II, 261—7, ώς καί Losch, Der Hirsch als Totenführer. 

5) Nilsson, Minoan Mycenaean Religion, Lund, 1950, 504, δποσ. 76. 'Αρχ. Έφημ. 
1927-8, v. 27, διτοσ. 3. Παυσ. 10 . 35. 
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ό όφις. «Οίκουρος όφις !». Ή Δαμία και ή Αύξησία κατά τήν Τροιζηνιακήν παράδοσιν 
ήσαν παρθένοι έκ Κρήτης. Ό επώνυμος οίκιστής των Άβών ώς υίας Λυγκέως και Ύπερ-
μνήστρας της Δαναού ήτο φορεύς είς Ά β α ς * της λατρείας της 'Αργολίδος. Έ ν τηι 
Άβαία θεω ενδέχεται να συνυφαίνηται ή «Άμαία» καΐ ή "Αρτεμις, ώς γενικώτεραι σχέ
σεις 'Αρτέμιδος Δήμητρος • έσώθησαν èv τη τέχνη, ένθα υπάρχουν αναμφισβητήτως ϊχνη 
θρησκευτικού συντηρητισμού ανεξαρτήτως επιδράσεων. 

Ό Πραξιτέλης έν 'Αντίκυρα παρέστησεν Άρτεμιν «δάδα αχούσαν έν τη δεξιά" καΐ 
υπέρ των ώμων φαρέτραν». Ή δας, ήτις έχει άμεσον σχέσιν προς τήν Δήμητρα, ευρίσκε
ται είς χείρας της 'Αρτέμιδος. Δάς κρατείται υπό της 'Αρτέμιδος καΐ είς το Άργειακόν 
άνάγλυφον της Πολυστράτας 8, τοΟ τέλους τοΟ 5ου αϊ. 'Αθυροστομία καΐ θυσία, ώς έν 
Έλευσΐνι, ελάμβανε χώραν κατά τάς έορτάς της Δαμίας και Αύξησίας. 

Σύνδεσις δθεν Άμαίας προς Ά β α ς είναι ίσως εφικτή. ΚαΙ πάλιν το ερώτημα : 
Προς Καρικάς ή Φωκικάς "Αβας ; 

Ή φύσις της Άμαίας ταυτίζεται προς τήν προελληνικήν θεότητα καΐ τήν Δήμητρα> 

φήμαι δέ αποδίδουν Κρητικήν καταγωγήν είς τήν Δαμίαν καΐ Αύξησίαν. Συγγενής λα
τρεία ενώνει τήν Καρίαν * προς Κρήτην καΐ 'Αργολίδα. ΕΓναι πιθανόν έκ των Καρικών 
Άβων δια των νήσων—Αίολική παραφθορά του β είς μ—ή λατρεία της Άμαίας να 
διεδόθη είς ήπειρωτικήν Ελλάδα ('Αργολίδα, Κορινθίαν) εκείθεν, ώς απηχεί ό μύθος 
περί Ιδρύσεως των Άβων είς Φωκίδα. 

Έν τω προσώπφ της Άβαίας δυνατή ίσως συνένωσις Αρτέμιδος Δήμητρος. 
Ή μεταβολή Άβαίας είς Άμαίαν εύοδουται καί σημασιολογικώς δια των συντε-

θειμένων μετά του μα λέξεων (Άμμαία, Άμμάς, Άμμία). 
Τό Μτερον ήμισυ της Άμαίας, ή Άζησία, δέν κωλύει τήν άνοηέρω έρμηνείαν 

Άμαίας έξ Άβων καί διότι γνωρίζομεν πολλά ζεύγη καί γυναικείων θεοτήτων. 

1) "Άβα=νύμφη, "Αβας=υίος της νύμφης Άρεθ·ούσης, "Αβα καί "Αββας απαντούν ώς 
κύρια ονόματα έν Καρία, Αυκία, Πισιδία. 

2) Ή Δέσποινα εΐχεν ίεραν ελαφον μακροβιοδσαν από του Τρωικού πολέμου : <νεβρος 
έών έάλων, ÔV ές "Ιλιον ήν», άνεγράφετο επί του ψελίου της μέχρι των χρόνων τοϋ έκ Αυκο-
σούρας Αεωκύδους. 

3) Farnell, Cults of the Greek States, II, 540, πίν. XXXVa. 
4) "Εθιμα τών Καρών της Καύνου ώμοίαζον προς τα της Μινωικές Κρήτης : «συγγίνεσθαι 

ές πόσιν, καί άνδράσι καί γυναιξί καί παισί», κ. &. tot δε Καύνιοι . . . αυτοί μέντοι έκ Κρήτης 
φασί είναι» Ήροδ. Α, 172. Ό Ζευς Στράτιος ή Αάβρανδος, έν τη δμωνύμψ πόλει τής Καρίας 
έκράτει κατά τους μεταμυκηναϊκούς χρόνους τον διπλούν Κρητικον πέλεκυν. «Πολλοίς δέ 
ετεσιν δστερον ές άποικίαν έκ Τροιζήνος σταλέντες Άλικαρνασσόν έν τη Καρία καί Μύνδον 
άπφκισαν οί γεγονότες απ' 'Αετίου τοδ "Ανθα» Παυσ. 2, 30, 9. Κάρες έκ της Μ. 'Ασίας έκ 
τοδ άλλου εϊχον καταλάβει τάς παραθαλάσσιους χώρας τής Ελλάδος Σαλαμίνα, Μεγαρίδα, 
Τροιζηνίαν, Έρμιόνην, Έπίδαυρον, Κόρινθον. Π. Καββαδία, Προϊστορ. Άρχαιολογ., σ 491, δπ 3. 
Κρητικά ονόματα πόλεων απαντούν έν Αυκία, Καρία, Ινθ' άνωτ. 484, δπ. 1. Δι' έπικοινωνίαν Μ. 
'Ασιατικών παραλίων 'Αργολίδος, ίδ. τα γραφέντα δπ' έμοδ έν τη" μελέτη ΜΑΖΑ ΑΜΑΖΟΝΕΣ. 


