
ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΚΑΤΗ

Έν των τυχαίων ευρημάτων τά όποια πλεΐστα όσα προβλήματα θέτουν 
είναι καί ή πηλίνη μετ’ αναγλύφου πινακίς, ή οποία εύρέθη κατά τό θέρος τοϋ 
1955 είς την περιοχήν τοΰ χωρίου Δαιμόνια.

Ή είκών 1 αποδίδει σχεδόν είς τό φυσικόν μέγεθος την παράστασιν τής πι- 
νακίδος \ ώς καί τό άκανόνιστον ελαφρώς ανώμαλον περίγραμμά της. Εύρέθη δυ- 
τικώς τοϋ χωρίου Δαιμόνια τής περιοχής Νεαπόλεως Βοιών καί είς άπόστασιν δια- 
κοσίων περίπου μέτρων άπό τον λόφον Καστέλλι μετά ολίγων έφθαρμένων ειδω
λίων τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος καί δύο οστράκων κοινών άγγείων τών κλασσικών χρόνων 1 2.

Ό λόφος Καστέλλι παρουσιάζει εξαιρετικόν ενδιαφέρον καί ασφαλώς έκαλύ- 
πτετο υπό προελληνικοΰ συνοικισμού, παρά τό γεγονός ότι μόνον δύο πόδας μυ
κηναϊκών ύι|ηπόδων κυλικών εΰρον, οί όποιοι ίσως νά προέρχωνται εξ άλλης θέ- 
σεως. Οί περί τό χωρίον Δαιμονιά λόφοι παρουσιάζουν σημαντικά λείψανα έσκαμ- 
μένων επί τοΰ πωρολίθου τάφων, τάφοι δε εύρίσκονται συχνά καί κατά την καλ
λιέργειαν τών άγρών. Είς την περιοχήν δυτικώς τοΰ χωρίου καί εντός τών αγρών 
άφθονοΰν οί κέραμοι καί τά όστρακα τών κλασσικών καί τών ελληνιστικών χρό
νων. Περισσότερον σημαντικά είναι τά αρχιτεκτονικά λείψανα, τά όποια έχουν κατά 
καιρούς εύρεθή είς τήν περιοχήν, μεταξύ τών όποιων υπάρχουν καί τεμάχια δω
ρικών πωρίνων κιόνων ώς καί έπιγραφαί3. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τά λίθινα 
αναθηματικά τεμάχια διαφόρων μελών τοΰ σώματος, τά όποια μνημονεύουν οί 
J. J. Η. Hondius καί Μ. A. Hondius - van Haeften4, τά όποια συνδέουν τήν 
περιοχήν με τήν λατρείαν τοΰ ’Ασκληπιού καί πιθανόν ιερόν του5.

"Εν πρώτον ζήτημα θέτει ό χώρος είς τον όποιον τό χωρίον Δαιμονιά εύρί- 
σκεται, διότι δεν έχει άναγνωρισθή είς ποιον άρχαϊον συνοικισμόν αντιστοιχεί 6.

1 Διαστάσεις: ΰψ. 0.18, πλ. 0.095, πάχ. 0 015. Πηλός 
λευκάζων ελαφρώς. ΊΙ εϋρεσις τής πινακίδος άναφέρε- 
ται καί είς τό Chroniques des Fouilles τοΰ BCH 
EXXX, 1956, σ. 277,είκονίζεταικαίείς τό JHS LXXVI, 
1956, Archaeology in Greece, σ. 15 είκ. 15.

2 Ή περισυλλογή καί ή μεταφορά είς τό Μουσεΐον 
Σπάρτης, ώς καί αί πρώται πληροφορίαι οφείλονται είς 
τόν φίλον τών αρχαιοτήτων κ. Κωνσταντίνον Λουμάκην.

3 ΙΙρβλ, BSA XIV, 1907-8, σ. 166 (wace-hasluck).

BSA XXIV, 1919-22, σ. 148- 149 καί είκ. 3 (hondius

καί HONDIUS van haeften).

4 ε. ά. σ. 148 - 149.
5 Δυστυχώς δέν ήδυνήίΐην νά τά ΐδω είς τήν Δαι- 

μονιάν. Πιθανώτατα μερικά έχουν μεταφερΌή είς τό 
Μουσεΐον τής Σπάρτης, όπου υπάρχουν πολλά άνευ 
αριθμοί καταλόγου καί χωρίς δήλωσιν προελεΰσεως.

6 Παλαιοτερας πληροφορίας περί τής ίΐέσεως βο- 

blay, Recherches, σ. 98. leake, Peloponnesiaca, 
σ. 168. curtius, Peloponnes II, σ. 112. ι,ε bas, 

Rev. Arch. 1845, σ. 219. ross, Wanderungen II, 
σ 247. wace - haseuck, BSA XIV, 1907 - 8, σ. 166. 
hondius καί hondius van haeften, BSA XXIV,
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Οί Wace - Hasluck 1 καί οί Hondius καί Hondius van Haeften θέτουν 
είς την θέσιν αυτήν τον υπό τοΰ Θουκυδιδου (IV 56) μνημονευόμενον συνοικισμόν 
Κότυρτα, ό όποιος έκειτο πλησίον τής Άφροδισιάδος, ή οποία άργοτερον ένεσω-

ΕΙκ. 1. Πηλίνη πινακις έκ Δαιμόνιας.

ματώθη είς τάς Βοιάς2. Τα Κότυρτα άναφέρονται εκτός τής πληροφορίας τοΰ 
Θουκυδίδου είς μίαν σειράν επιγραφών, αί όποΐαι συνδέονται με τό ιερόν τοΰ

1919 - 1928, σ. 148 - 149. έστι του κόλπου, ταντην ωκιοε μεν Βοιός των Ήρακλε*-
1 ε. ά. σ. 166. δών, σνναγαγεΐν δε ανδρας άπδ τριών ες αυτήν λέγεται
2 ΠΑΥΣ. III 22, 11: καί Βοιαι πόλις προς τω πέρατί πόλεων, *Ήτιδος και 9Αφροδισιάδος και Σίδης.
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190 Χρυσάν8ου Χρήστου

Ύπερτελεάτα ’Απόλλωνος1. Ενδιαφέρον είναι να παρατηρηθώ ότι ούδεμία των 
επιγραφών προέρχεται έκ τής περιοχής τοϋ χωρίου Δαιμόνια,, όπου τίθενται τά 
Κότυρτα, άλλα όλαι εύρέθησαν παρά τό Φοινίκι. Εϊς μίαν θέσιν δυτικώς τοϋ 
χωρίου Φοινίκι εύρέθησαν χαλκαι ταινίαι, έπιγραφαί (ψηφίσματα), πάντα αναθή
ματα εις τον ’Απόλλωνα Ύπερτελεάταν. Ή εΰρεσις των αντικειμένων αυτών προεκά- 
λεσεν άνασκαφήν τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας τό 1884, ήτίς όμως ούδέν απέδωσε2.

Τά ψηφίσματα τών Κοτυρτατών κυρίως3 καί αί άλλαι έπιγραφαί άποδει- 
κνΰουν τό ιερόν τού ’Απόλλωνος Ύπερτελεάτα ως εν τών κέντρων τοϋ κοινού 
τών Έλευθερολακώνων κατά τούς ρωμαϊκούς χρόνους καί έχουν εξαιρετικήν ση
μασίαν διά την ιστορίαν τής Λακωνίας. Δεν έλυσαν όμως τό πρόβλημα τής θέ- 
σεως εις την οποίαν εύρίσκετο τό ιερόν καί συνεσκότισαν τό ζήτημα τής θέσεως 
τών Κοτύρτων. Νομίζω ότι αν έπανέλθωμεν εις τον Παυσανίαν ίσως πλησιάσω- 
μεν την πραγματικότητα καί άντιστοίχως ίσως καταστή δυνατόν νά προσδιορι- 
σθοΰν αί θέσεις τοϋ ιερού τού ’Απόλλωνος καί τής Κοτύρτας. Ό Παυσανίας 
(III 22, 10) παρατηρεί: 'Εστι δε έν zfj yfj ταΰττ] και Ιερόν ’Ασκληπιόν στάδια άπέ- 
χον ώς πεντή κοντά ’Ασωπόν· τό δε χωρίον, ενϋα τό Άσκληπιεϊον ' Υπερτελέατον όνο- 
μάζονσιν, ή άπόστασις δε αυτή από τού ’Ασωπού, ό όποιος με ασφάλειαν τίθε
ται παρά τήν Πλύτραν, μάς φέρει εις τό χωρίον Δαιμόνια 4. Εις τήν περιοχήν 
τού χωρίου τούτου πρέπει νά άναζητηθούν τά λείψανα τοϋ ναού τοϋ ’Απόλλωνος, 
παρά τό γεγονός ότι 5 Παυσανίας δεν άναςρέρει ιερόν τοϋ ’Απόλλωνος άλλά μό
νον τοϋ ’Ασκληπιού εις τό Ύπερτελέατον. ’Ήδη ή «Γαλλική ’Αποστολή» εΐχε 
φθάσει εις τό αυτό συμπέρασμα επί τή βάσει τής άποστάσεως άπό τοϋ ’Ασωπού - 
Πλύτρας καί είχε θέσει τό Ύπερτελέατον εις τήν περιοχήν τής Δαιμόνιας.5 Τά 
Κότυρτα πρέπει νά εύρίσκωνται πλησιέστερον προς τήν θάλασσαν καί ελαφρώς 
νοτιώτερον, άν καί δεν είναι εΰκτΛον νά όρισθή άκριβώς ή θέσις των. Υπέρ τής 
Δαιμόνιας ώς Ύπερτελέατον άποτελεΐ άποφασιστικόν στοιχεΐον ή εΰρεσις τών άνα- 
θηματικών λίθινων ομοιωμάτων διαφόρων άνθρωπίνων μελών, τά όποια άσφα- 
λώς προέρχονται άπό ιερόν τοϋ ’Ασκληπιού.

Ό Παυσανίας δεν άναφέρει ιερόν τοϋ ’Απόλλωνος εις τό Ύπερτελέατον καί 
αυτό είναι δυνατόν νά σημαίνη δύο πράγματα, ή ότι έχει εμμέσως τήν πληροφο
ρίαν χωρίς νά έχη έπισκεφθή τήν περιοχήν, πράγμα πιθανόν, ότε ή πληροφορία 
θά προέρχεται έκ καταλόγου ιερού τοϋ ’Ασκληπιού, ό όποιος φαίνεται ότι ήτο

1 BCH IX, 1885, σ. 241 στ. 10. Άρχ. Έφημ. 1900, 
σ. 154, 158, 159.

2 ΠΑΕ 1885, σ. 31 : «δυο σκάψαντες τάφρους τήν 
έτέραν κάθετον έπί τής έτέρας έν τφ χωρίφ, ένθα
καί τά ευρήματα, άτινα αφορμήν εις τήν σκαφήν 
ταύτην παρέσχον, άνεκαλύφθησαν, ούδέν άλλο οικοδο
μήματος λείψανον εΰρομεν». Περί τών ευρημάτων καί 
επιγραφών έκ τής θέσεως αυτής κατά καιρούς πρβλ.
BCH IX, 1885, σ. 241 έξ. σ. 517 εξ. Άρχ. Έφημ. 1884, 
σ. 85 έ. 203 εξ., 1890 σ. 65 εξ., 1900 σ. 154 έξ., 1904 
σ. 55 έξ. colutz - bbchtel, 4537-4549. IG V, 1

975 - 1106.
3 Άρχ. Έφημ. 1900, σ. 153 - 160.
4 Διά τόν Ασωπόν πρβλ. leake, Morea I, σ. 225, 

Peloponnesiaca, σ. 169. βοβι.αυ, Recherches, σ. 97. 
LE bas, Rev. Arch. 1845, σ. 218. ross, Wanderun- 
gen II, σ. 247. curtius, ε.ά. II, σ. 290. bursian, Geogr. 
Griechenlands II, σ. 142. philippson, Peloponnes, 
σ. 179. Άρχ.Έφημ. 1884, σ. 86. 1900, σ. 158. negris, 

AM XXIX, 1904, σ. 344. BSA XIV, 1907-8, σ. 163-4.
5 bory de s. vincent, Exped. Scient., σ. 456. 

BSA XXIV, 1919-21, σ. 149.
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έξαιρετικώς λαοφιλής εις την περιοχήνΉ δ,τι φαίνεται ακόμη πιθανώτερον 
είναι δτι εις τό αυτό ιερόν έ/αχτρεύοντο άμφότεροι οί θεοί τόσον ό ’Ασκληπιός 
δσον καί ό ’Απόλλων. Διότι ό εις άναφέρεται από τάς έπιγραφάς ώς Ύπερτελεά- 
της, δ ετερος παραδίδεται υπό τού Παυσανίου. Την πληροφορίαν του δε την ενι
σχύουν τά τυχαία ευρήματα, τά όποια δεν είναι δυνατόν παρά νά προέρχωνται 
από ιερόν του.

Όλίγαι λέξεις και περί τού συγχρόνου ονόματος τού χωρίου. Τό Δαιμόνια 
δεν είναι λόγιον καί πιθανώτατα δύναται νά συνδεθή με τό Λακεδαιμόνια, γη, 
χώρα : Τό όνομα Δαιμονιά εύρίσκεται οΰτω είς τό δεύτερον συνθετικόν τού Λα
κεδαιμόνιος καί είναι περίεργον πώς έπέζησε 1 2.

"Εν δεύτερον ζήτημα, μορφο/ιογικόν κυρίως, τό παρουσιάζει ή ιδία ή μορφή 
τής πηλίνης πινακίδος τής Δαιμόνιας. Ή μορφή νέας συνοδευομένης υπό κυνός 
δεν είναι συνήθης κατά τούς χρόνους τής πινακίδος. Επίσης δεν είναι συνή
θης ή άπεικόνισις μορφών με τόσον βραχύν χιτώνα, εάν έξαιρεθώσι τά παραδεί
γματα χορευτριών καί δρομέων γυναικών3. Αί δρομείς δμως είς τήν Σπάρτην με 
τον βραχύν χιτώνα φαίνεται δτι ήσαν σύνηθες θέαμα καί ίσως συνδέονται καί 
με είδικάς λατρείας4. Μεγάλας δυσκολίας δεν παρουσιάζει ή χρονολογική τοπο
θέτησα; τής είς τήν πινακίδα είκονιζομένης μορφής ούτε ή συσχέτισις προς συγ
γενείς παραστάσεις. Έν τή πινακίδι είκονίζεται νεαρά γυνή φέρουσα βραχύτατον 
χιτώνα καί βαίνουσα προς τά αριστερά. Ή κεφαλή είναι περισσότερον έφθαρ- 
μένη καί δεν αποδίδει καλώς τά χαρακτηριστικά τού προσώπου, εκτός τού δτι ό 
πώγων καί ή ρίς παρουσιάζονται γωνιώδεις. Ή κόμη είναι βραχεία καί σχηματί
ζει κρωβύλον είς τό δπισδεν μέρος τής κεφαλής άφήνουσα γυμνόν τον λαιμόν. 
Τό στήθος είναι ευρύ, τονισμένον με σαφή δήλωσιν τών μαστών, οί όποιοι δια
γράφονται υπό τον χιτώνα. Ή όσφύς είναι λεπτή, ή λεπτότης της δε τονίζεται 
από τον τρόπον μέ τον όποιον κρατείται ό χιτών, ό όποιος ευρύνεται κάτωθεν 
τής όσφύος. Αί χεΐρες, είς τάς όποιας διακρίνεται ποιά τις άδεξιότης καί βαρύτης, 
είναι ή δεξιά προς τά όπίσω καί ολίγον χαμηλότερον τής όσφύος τοποθετημένη 
κατά τρόπον ώστε νά έγγίζη ελαφρώς τον χιτώνα. 'Η αριστερά δμως σαφώς δια- 
κρίνεται νά άνασηκώνη τον χιτώνα ελαφρώς καί διά τών δακτύλων ώς νά προ- 
σπαθή νά διευκολύνη τήν κίνησιν. Ή στάσις αυτή είναι συνήθης είς τάς παρα
στάσεις τών γυναικών δρομέων, εις τάς όποιας επιβάλλεται διά νά δείξη τον δρό-

1 Πρβλ. ίερά ΠΑΥΣ. III 22, 9 δώδεκα στάδια άπό ’Ασω
πόν III 22, 10 είς Ύπερτελέατον III 22, 13 είς Βοιάς 
III 22,13, επτά στάδια άπό ’Ασωπού III23, 6, 7. «Παρά 
τήν Επίδαυρον Λιμηράν III 23, 10 είς Επίδαυρον 
Λιμηράν» καί BSA XXIV, 1919-21, σ. 194. wide, La- 
konische Kulte, σ. 184 - 5.

2 Πρβλ. περί τών διαφόρων προσπαθειών ερμηνείας 
τοϋ Λακεδαιμόνιος RE* III, A Sparla, στήλη 1279- 
1285. ΗΡΟΔ. I 4: Λακεδαιμονίης γυναίκας. ΕΥΡ1Π. Τρ. 
250 : τα. Λακεδαιμόνια, ννμφα..

3 Είς τήν Σπάρτην αί φαινομηρίδες δέν ήσαν σπά

νιοι' πρβλ. ΙΙΛΟΥΤΛΡΧ. Σύγκρισις Λυκούργου καί Νουμά, 
76. 3: Φαινομηρίδας τε γάρ αντας αποκαλονοιν, ώς ”Ιβυ
κος. ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ, Όνομ. (Bethe) II, 187 : καί ή Λύ
καινα φανόμηρις. ΙΒΥΚ. άπόσπ. 61.

4 Πρβλ. χαλκά άγαλμάτια παριστώντα τρέχουσας 
νεάνιδας γ.ανοι.οτζ, Friihgr. Bildhs., άριθ. 39, σ. 88, 
πίν. 48,13 τοΰ ’Εθνικού Άρχ. Μουσείου Συλλογή Κα- 
ραπάνου 24. rayet, Mon. de l’art antique, 17. i.an- 

GI.OTZ, άριθ. 41, σ. 88 πίν. 48a. London Brit. Mus. 
208. Br. Catal. of Bronzes 3. uxkull, Friihgriechi- 
sche Plastik, 37.
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μον ίων *. Αλλά και εις την περίπτωσιν τής μορφής τής πινακίδος ό τρόπος 
αυτός χρησιμοποιήσεως τών χειρών δίδει εύκαμψίαν, χάριν κα'ι εσωτερικήν κίνη- 
σιν εις την μορφήν. Είναι σαφές ότι ό τεχνίτης θέ?ιει και επιτυγχάνει νά εί- 
κονίση την μορφήν εν κινήσει ούχΐ εν στάσει. Ό χιτών πτυχοΰται κάτωθι τής 
όσφύος εις τρεις καθέτους πτυχάς, αί όποΐαι τονίζουν τούς καθέτους άξονας 
τοΰ σώματος. Οί πόδες εν διαστάσει φέρουν όμοιομόρφως τό βάρος τοϋ σώματος 
κα'ι ή έντΰπωσις επιτείνεται από τον μεγάλον διασκελισμόν. Εις τον έν προβολή 
αριστερόν πόδα διακρίνεται σχετική δυσκαμψία, εις τον δεξιόν αρκετή άδεξιό- 
της κυρίως είς τό κάτω τοϋ γόνατος τμήμα. Παραλλήλως προς τήν μορφήν 
βαδίζει κύων με τήν αυτήν κατεύθυνσιν. Άμφότεραι αί μορφαί, ή γυναικεία καί 
ή τοΰ κυνός, πατούν επί είδους βάσεως, ή δποία εύρίσκεται ύψηλότερον τοΰ πλαι
σίου τής πινακίδος καί θέλει νά δηλώση οδόν πιθανώτατα. ’Ίσως νά προέρχε
ται εκ Μήλου ή μιμείται τό Μηλιακόν (είκ. 3).

Τό άνάγλυφον παρουσιάζει καλάς αναλογίας, συνθετικήν ικανότητα, κυρίως 
διά τής όργανώσεως τής γυναικείας μορφής κατά τούς διαγώνιους έν σχέσει με τήν 
.πινακίδα άξονας. Αί χεϊρες παρακολουθούν τήν κίνησιν τών ποδών κατ’ αντίστρο
φον φοράν, ή αριστερά χειρ τον δεξιόν πόδα, ή δεξιά τον αριστερόν. Ή μορφή 
δύναται νά άναλυθή καί είς μίαν σειράν τριγώνων: στήθος - όσφΰς, τρίγωνον 
άντεστραμμένον όσφύς - χιτών κάτω, τρίγωνον έν κανονική θέσει- άνοιγμα τών 
ποδών, κανονικόν τρίγωνον. Πρόκειται διά μίαν σΰνθεσιν, ή οποία δίδει λειτουργι
κόν χαρακτήρα είς τήν όλην όργάνωσιν τής μορφής καθώς αυτή στενοΰται έκ τών 
κάτω προς τά άνω. Ταυτοχρόνως στερεότητα χωρίς ακινησίαν, χάριν χωρίς έκ- 
ζητήσεις παρά τάς έπί μέρους αδυναμίας. Θά ήδΰνατο νά παρατηρήση κανείς ότι 
ώς τύπος τό άνάγλυφον τής πηλίνης πινακίδος θά έ'δει νά παρακολουθή ή νά 
ανάγεται είς ένα σημαντικόν έργον. Καταφανώς ή μορφή ένθυμίζει τά λεγάμενα 
Μηλιακά Ανάγλυφα1 2 καί είδικώς τήν σειράν ή οποία είκονίζει χορεύτριας ώς 
προς τήν κίνησιν3, τήν σειράν ή οποία είκονίζει Άρτεμιν παρακολουθουμένην 
υπό ζώου, ώς προς τον κύνα

Ή είκών 2 0 μάς δίδει μερικά στοιχεία συγκρίσεως. Έχομεν όμοίαν άπόδο- 
σιν τής κόμης, ομοιότητα είς τήν κίνησιν τών ποδών, τήν πτΰχωσιν τοΰ χιτώνος, 
τής χειρός, ή οποία έρχεται προς τά όπίσω καί άκουμβά κάτωθεν τής όσφύος. 
Ταΰτα, παρά τό γεγονός ότι τό μηλιακόν είναι ένα έργον καλλιτεχνικού κέν
τρου, ένώ τό λακωνικόν είναι περιφερειακού έργαστηρίου. Άμφότερα ανήκουν 
είς τούς αυτούς χρόνους, είς τά μέσα τοΰ 5ου π. X. αϊώνος, καί πιθανώτατα 
έπηρεάζονται από έν κοινόν πρότυπον. Τό άνάγλυφον τής Δαιμόνιας θά ή το δυ
νατόν νά θεωρηθή παλαιότερον αλλά ίσως τούτο οφείλεται καί είς τήν σχημα-

1 Πρβλ. langlotz, ε. ά., πίν. 48. 3 Πρβλ. jacobstahl, ε. ά. σ. 33 - 36 άριΌ·. 28-45,
2 Πρβλ. jacobstahl, Die Melischen Reliefs, 1931, πίν. 16, 17, 20, 21, 22.

σ. 153: «Wo sind die melischen Reliefs gemacht ? 4 Πρβλ. jacobstahi,, ε. ά. σ. 25-27 άρι/ih 16, 17,
Die Fundstatistik gibt keine Antwort auf diese 18 πίν. 9, και σελ. 26 είκ. 3.
oft besprochene Frage* καί σημ. 4, οπού άναφέρον- 5 jacobstahl άρι/ik 45 πίν. 22. r. a. higgins, Cat. 
ται αί απόψεις περί τής καταγωγής των. of the Terrak. of Brit. Mus., 1954, πίν. 81 άριί>. 618.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:41:24 EEST - 54.161.213.156



193“Αρτεμίξ Εκάτη

τικήν εργασίαν τοΰ επαρχιώτου τεχνίτου. Είς τό Μηλιακόν τα χαρακτηριστικά 
παρουσιάζονται περισσότερον έντονα, διότι τούτο είναι περιτετμημένον, γεγονός 
δπερ δίδει μεγαλυτέρας δυνατότητας είς τον καλλιτέχνην. Έχει μεγαλύτερον πλού
τον λεπτομερειών, όρθοτέραν όργάνωσιν, τά διάφορα στοιχειά του τονίζουν πε
ρισσότερον τον λειτουργικόν χαρακτήρα τής συνΟέσεως. Πάντως τό άνάγλυφον 
τής Δαιμόνιας αποτελεί ενδιαφέρον δείγμα τής έπιδράσεως σημαντικών έ'ργων

καί κυρίως τής άντανακλάσεώς των είς 
τόσον μακρινάς περιοχάς, όπου ή από
μερος περιοχή τοΰ Μαλέα.

Ε’ικ. 2 Μηλιακόν πήλινον άνάγλυφον 
Βρεττ. Μουσ. Β 370.

Εϊκ. 3. Μηλιακόν πήλινον άνάγλυφον. Άμβοΰργον, 
Museum fiir Kunst u. Gewerbe.

Αί πήλιναι πινακίδες είς την Λακωνίαν φαίνεται ότι εϊχον εξαιρετικήν τύ
χην, διότι έκτος τών παλαιοτέρων τής Άγγελόνας 1 — άς σημείωσή ότι ή Άγγε- 
λόνα εΰρίσκεται είς τήν αυτήν με τήν Δαιμονιάν περιοχήν, είς τό Ήρφον παρά 
τον Εύρώταν2—τά πρόσφατα ευρήματα τής περιοχής τών Άμυκλών3 καί τών 
διαφόρων ιερών τής Σπάρτης πολλά προέρχονται καί από διαφόρους άλλας θέ
σεις. (Δύο από τά Χρύσαφα εντελώς έφθαρμένα, ένα άπό τό Γεράκι καί τρία

1 BSA XI, 1904-5, σ. 86 έξ. 3Πρβλ. ΟΡΛΑΝΔΟΥ,’Έργον ΑΕ 1956, σ. 100 έ. BCH
2 BSA XII, 1905 - 6, σ. 288 έξ. LXXXI, 1957, σ. 550.
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194 Χρυσάνβου Χρήστου

από την Σκούραν εΐδον το 1956 άλλά δλα μέ τάς παραστάσεις εντελώς έφθαρμένας).
Πάντως τόσον από τα παλαιότερα δσον κα'ι από τά προσφάτως εύρεθέντα εις 

τάς Άμύκλας δεν έχομεν έστω κα'ι ένα τύπον, ό όποιος νά ένθυμίζη τό άνάγλυφον 
τής Δαιμόνιας και νά συσχετίζεται με έξωλακωνικά έργα τόσον σαφώς. Ή μορφή 
με τον τρόπον με τον όποιον βαδίζει, την ύπερήφανον στάσιν τοΰ σώματος, την 
χορευτικήν, θά ε?νεγα, κίνησιν ευρίσκεται πλησιέστατα εις τά Μηλιακά ανάγλυφα. 
Παρουσιάζει μίαν μορφήν, ή οποία βαδίζει ώς νά χορεύη ή χορεύει βαδίζουσα καί 
τούτο τό τονίζει ό τρόπος με τον όποιον άνασηκώνει τον βραχύν χιτώνα. Ώς 
προς αυτό ευρίσκεται πλησίον τών Μηλιακών αναγλύφων άλλά ή παρουσία τοΰ 
ζώου αποκλείει την περίπτωσιν νά έχωμεν χορεύτριαν εις τό άνάγλυφον τής Δαι
μόνιας. Τό ζώον είναι προφανώς κύων καί τούτο φαίνεται σαφέστερον άν συγ- 
κριθή με εν άλλο έκ τών μηλιακών αναγλύφων, τό όποιον είκονίζει Άρτεμιν 
συνοδευομένην υπό τής έλάφου, τών αυτών χρόνων (είκ. 3) λ

Καί τό κύριον πρόβλημα τού αναγλύφου τής Δαιμόνιας τό θέτει ή παρου
σία τού κυνός παρά την γυναικείαν μορφήν. Δηλώνει δτι εχομεν εις την νεαράν 
κόρην μίαν "Αρτεμιν καί μάλιστα μίαν ειδικήν μορφήν τής Άρτέμιδος.

Βεβαίως τό άπλούστερον θά ή το νά θεωρηθή ή μορφή Άρτεμις, ή όποια 
ώς θεά τού κυνηγίου συνοδεύεται από τον θηρευτικόν της κύνα. Τούτο προσ
κρούει εις δύο δυσκολίας. Ή πρώτη είναι σχετική μέ τό δτι ή ’Άρτεμις ώς θεά τού 
κυνηγίου, ώς Άγροτέρα,— έπίθετον τό όποιον τό έχει ήδη εις τόν Ομηρον"—συν
οδεύεται από έλαφον.Ώς θεά τού κυνηγίου συνδέεται ιδιαιτέρως μέ τήν Λακωνίαν 
ή ’Άρτεμις είς τήν ομηρικήν ήδη ποίησιν (Όδυσσ. ζ 102): οϊη δ’ ’Άρτεμις εΐαι κατ’ 
ονρεα ίοχέαιρα, / ή κατά Τηνγετον περιμήκετον ή ’Ερύμανθον,/ τερπομένη κάπροισι και 
ώκείμς έλάφοιοι, άλλά καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν δέν άναφέρεται κύων. Ή Άρ- 
τεμις ώς θεά τού κυνηγίου συνοδεύεται από τήν έ?αχφον τήν κυνηγετικήν της ΰπό- 
στασιν τήν εκφράζει ή έλαφος καί άπειρα έργα έχομεν, είς τά όποια ή ’Άρτεμις 
συνοδεύεται ύπό τής έλάφου. Είς τήν ουσίαν όμως ή Άρτεμις δέν είναι μόνον θεά 
τοΰ κυνηγίου ή μάλλον δέν καταλήγει παρά πολύ αργά είς τήν θεάν τού κυνηγίου. 
'Π κυρία της ύπόστασις είς τούς πρωίμους χρόνους εκφράζεται μέ τό Πότνια θη- 
ρών ή καλύτερον μόνον Πότνια 3. Πρόκειται περί τής μεγάλης θεάς, ή οποία δε

ι jacobstahl, έ. ά. σ. 26 άριίΚ 18 πίν. 9. Ham
burg Museum fiir Kunst und Gewerbe Inv. Nr. 
127, 34 Arch. Auz. XLIII, 1928, σ. 376 είκ. 90.To ζώον 
είς τό άνάγλυφον τής Δαιμόνιας δέν είναι δυνατόν 
νά είναι έλαφος, διότι καί μόνη ή άπεικόνισις τής 
ούρας τοΰ ζώου δεικνύει δτι έχομεν κύνα. Ενθυμίζει 
τούς Λακωνικούς κύνας μέ τήν μακράν καί λεπτήν 
κεφαλήν, τό όξύ ρόγχος, τό μακρόν σώμα άπό τό άνάγλυ
φον τής Θάσου (Jdl XXVIII, 1913, πίν. 26), τό όποιον 
καί σημασιολογικώς σχετίζεται μέ τόν κύνα τοΰ άναγλύ- 
φου μας. ’Επίσης οί rodenwaldt, Das Relief bei den 
Griechen, είκ. 87, o. keeler, Hunderassen im Al- 
tertum, OJh. VIII, 1905, σ. 246 εξ., δπου συγκρίνον- 
ται κρητικοί κύνες άπό νομίσματα, σ. 251 -258 Λα
κωνικοί κύνες. Πρβλ. τό άνάγλυφον άπό τά Χρύσαφα

wace-xod, Sparta Museum Catal., άριύ·. 505 καί 
σ. 107 είκ. 10. ’Επίσης άριίΚ 600 σ. 195 είκ. 69 = 
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, Πελοπονν. I, σ. 293 είκ. 3. watzinger, 

Die griech. Vasen in Tubingen, πίν. 41.
2 Ίλ. Φ 471. ΞΕΝΟΦ. Έλλ. IV 2, 19, Κυνηγ. VI 13. 

RE- II στήλ. 1344 έξ., 1378 εξ. nilsson, Gesch. griech. 
Rel. I, σ. 455. c. hoen, Artemis, σ. 85. sam wide, 

Lakonische Kulte, σ. 109.
3 Μία συζήτησις περί τοΰ θέματος τής Ποτνίας 

ίΐηρών δέν είναι είς τά πλαίσια αυτής τής μελέτης. 
Τό θέμα πάντως συνεχώς συζητεΐται καί ή βιβλιογρα
φία είναι ήδη άπέραντος' προχείρως σημειώνω : stud- 

niczka, Kyrene, 1890, σ. 153 έξ., ό όποιος έχρη- 
σιμοποίησε πρώτος τόν δρον περί τών πτερωτών γυ
ναικείων μορφών τών κρατούντων ζώα, radet, Cy-
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’Άρτεμις 'Εκάτη 195

σπάζει των τελευταίων χρόνων τής γεωμετρικής περιόδου καί καλύπτει καί ολό
κληρον την αρχαϊκήν. Είναι ή προομηρική θεότης με τα πολλαπλά χαρακτηριστικά, 
τά πλέον διάφορα στοιχεία και τής όποιας μόνον ό Ήσιόδειος στίχος (Θεογ. 413), 
ούρανίη χΰ·ονίη τε καί είναλίη, ή ό τύπος «πολλών ονομάτων μορφή μία» δύ- 
ναται νά άποδώση τό πλάτος. Μερικά από τά πρωϊμώτερα έ'ργα την απεικο
νίζουν σαφέστατα εις αυτήν τήν πολλαπλότητα *■ έχει μίαν σειράν χαρακτηριστι
κών, τά όποια τήν δεικνύουν Πότνιαν - Κυρίαρχον - Έξουσιάζουσαν όχι μόνον τό 
ζωικόν, αλλά και τό φυτικόν και τό βασίλειον τοΰ θανάτου ακόμη. Δεν είναι μό
νον κυρίαρχος τοΰ κόσμου τής ζωής αλλά καί τών περιοχών τού θανάτου. Συγκεν
τρώνει δλας τάς εξουσίας, έχει όλους τούς κόσμους υπό τήν σκέπην της- εις τά έργα 
άπό τήν Βοιωτίαν είναι θεά τών ζώων αλλά καί θεά τών φυτών, θεά τής ξη- 
ράς αλλά καί θεά τής θαλάσσης, δεδομένου ότι ό ιχθύς τήν συνοδεύει καί είκονίζε- 
ται εις τό ένδυμά της (τό αύτό συμβαίνει καί εις τό έλεφάντινον πλακίδιον τής Σμύρ
νης), επίσης ό κόσμος τής ξηράς (έλαφος), τού άέρος (πτηνόν), τής θαλάσσης (ιχθύες), 
άπαντώνται. Είς τήν λαβήν τοΰ αγγείου τής Βέρνης παρουσιάζονται τά χθόνια 
χαρακτηριστικά της έντόνως με τούς δφεις. Ή μορφή τής Ποτνίας αποτελεί μίαν 
άπό τάς μεγαλυτέρας συνθέσεις τοϋ τέλους τής γεωμετρικής περιόδου. ’Ανεξαρτή
τως τοΰ γεγονότος ότι ή μορφή έχει καί κρητομυκηναϊκήν προϊστορίαν, όπως έχει 
καί ανατολικός επιδράσεις, αποτελεί μίαν τυπικώς ελληνικήν άπάντησιν είς τον 
χαώδη 8ον καί τον 7ον π. X. αιώνα.

’Αποτελεί τήν προοδευτικήν προβολήν τής ανθρώπινης μορφής ώς κυριάρχου 
τών δυνάμεων τοΰ κόσμου. Ή Πότνια είναι ένα χαρακτηριστικόν δείγμα πρωίμου 
συγκρητισμού υπό μίαν ειδικήν έννοιαν. Έχομεν τήν αρχικήν μορφήν τής θεάς 
τής γονιμότητος, τής θεάς τής φύσεως, ή οποία παρουσιάζεται άπό τών πα
λαιολιθικών χρόνων 2, πλουτισμένην μέ διάφορα νέα στοιχεία. Θά ήτο δυνατόν νά 
παρακολουθήση κανείς διάφορα λατρευτικά στρώματα, τά όποια προστίθενται είς

bele, Bibl. des Universites du Midi, XIII, 1009, μέ 
συγκέντρωσιν τύπων, m. s. Thompson, The Asiatic 
or Winged Artemis, JHS XXIX, 1909, σ. 286 έξ. 

o. kern, Ath. Mitt. L, 1925, σ. 157 έξ. ch. picard, 

Ephese et Claros, 1922, σ. 509 έξ. nilsson, Mi- 
noan Myk. Rel., 1927, a. 443 εξ. Gesch. griech. 
Rel. I, σ. 274 έξ. j. charbonneaux, Deux grands 
fibules geometriques, Prehist. I, 1932, σ. 191 έξ. 

E. kunze, Kret. Bronzerel., σ. 200, Schweitzer, 

Gnomon 1928, σ. 190 έξ. E. langlotz, Antike VIII, 
1932, σ. 117 έξ. j. Chittenden, Hesperia XVI, 1947, 
σ. 89 έξ. demargne, Crete Dedalique, a. 286 έξ. 

f. matz, Gesch. griech. Kunst I, σ. 447, 469, 
498 κτλ. L. curtius, Torso. Die Rankegottin, σ. 192 έξ. 

barnett, The Nimrud Ivories, Brit. Mus., 1957, 
σ. 82 έξ. k. kerEnyi, Symbolae Osloenses XXXIII, 
1957, a. 127.

1 Πρβλ. Άρχ. Έφημ. 1892, πίν. 10. nilsson, Gesch. 
gr. Rel. I, πίν. 30, s. hoenn, Artemis, σ. 25 είκ. 1. 
M. holleaux, Monum. Piot I, 1894, πίν. Ill καί

σ. 22 είκ. 1. simone mollard - besques, Catalogue 
raisonne des Figurines et Reliefs en terre-cuite 
grecs, etrusques et romains - Musee de Louvre I, 
1954, πίν. 6, B 52. Άρχ. Έφημ. 1893, πίν. 9. Βοιωτικά 
ο. kern, AM L, 1925, σ. 122 πίν. VII. Έλεφάντι- 
νον πλακίδιον έκ Σμύρνης BCH LXXVII1, 1954, 145, 
AJA LVIII, 1954,240. Κυκλαδικά 11,1956, εΐκ. 5 (Τήνου). 
Λαβή χαλκού αγγείου τής Βέρνης έν grachwil, Ber- 
nisches Hist. Museum K. Hoenn Artemis, πίν. I. 
L. curtius, Torso, είκ. 30.ΆγγεΤον ’Αρκάδων Κρήτης 
AM L, 1925, είκ. 4. matz, Gesch. gr. Kunst I, 
πίν. 166,b. langlotz, Antike VI1Γ, 1932, σ. 174 είκ 6. 
demargne, La Crete Dedalique, πίν. X.

2 Πρβ. l. frantz, Die Muttergottin in vorderen 
Orient und in Europa, Alte Orient XXXV, 1937, 
σ. 16. dussaud, Civil, prehell., σ. 359. h. fritze, Die 
nackte orientalische Gottin, JdI XII, 1897, a. 139. 
c.schuchhardt, Skulpturen aus der alteren Stein· 
zeit, Arch. Anz. XXIX, 1914, σ 508.
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διαφόρους περιόδους. Διότι εις την μορφήν αυτήν εύρίσκονται κα'ι πολλά! από τάς 
κοινωνιολογικός μεταπτώσεις τών πρωίμων χρόνων, ή προσθήκη στοιχείων με το
πικά χαρακτηριστικά. ’Από τοΰ 6ου π. X. αίώνος παρατηρεΐται μία αντίστροφος 
πορεία εις τήν Ελλάδα τής μορφής αυτής. 'Υπό τήν πίεσιν τής ομηρικής θεο
λογίας, ή οποία δεν είναι καν θεολογία, κα! τών τοπικών εξελίξεων, κυρίως τών 
τοπικιστικών τάσεων, ή ΓΙότνια αποσυντίθεται. Διαφοροποιείται εις κεχωρισμέ- 
νας υποστάσεις και εις διαφόρους περιοχάς κα! λαμβάνει εντελώς νέον χαρακτήρα. 
Προστίθενται επίθετα καθαρά τοπικών προβολών, άφαιροΰνται στοιχεία και ή 
μορφή έξανθρωπίζεται. Τήν κυρίαν διάδοχον τής Ποτνίας άσφαλώς τήν αποτελεί 
ή ’Άρτεμις και αυτή υπό διάφορα ονόματα διατηρεί τάς διαφόρους υποστάσεις 
της. ’Αλλά κα! ή Ήρα έχει στοιχειά της κα! ή Δημήτηρ κα! ή Άθηνά 1 κα! ή 
’Αφροδίτη. Ό εξανθρωπισμός τοΰ κόσμου, εις τον όποιον διά τούς 'Έλληνας με
τέχουν κα! οί θεοί, έφερεν εις τάς διαυγείς μορφάς τοΰ Όλυμπιακοΰ Δωδεκαθέου. 
Ή πολιτική άπομόνωσις άφ’ ετέρου έδωσεν έ'ντονα τοπικά χαρακτηριστικά εις τάς 
μορφάς, τάς περιέβαλε κα! με τάς εξουσίας τής παλαιάς Ποτνίας. Μερικά στοιχεία, από 
καιρού είς καιρόν, μάς επιτρέπουν νά πλησιάσωμεν τήν ουσίαν τών προομηρικών αν
τιλήψεων, χαρακτηριστικά τά όποια έκληροδοτήθησαν είς τούς θεούς τοΰ Όλΰμπου.

Τό άνάγλυφον τής Δαιμόνιας μάς αποκαλύπτει εν έκ τών χαρακτηριστικών 
τής Ποτνίας, τό όποιον περιήλθεν είς τήν ’Άρτεμιν. Τούτο είναι ή δΰναμίς της 
είς τον Άδην, μία εξουσία της έπ! τών χθονίων περιοχών. Ό τύπος τής θεάς 
με τό ζώον τό όποιον τήν συνοδεύει, βαϊνον παραλλήλως, έχει μακροτάτην ιστο
ρίαν. Εύρίσκεται είς τούς Μινωικούς χρόνους είς τήν Κνωσόν2, όπου ένας λέων 
συνοδεύει τήν θεάν. Είς τον 7ον αιώνα επανέρχεται πτερωτή πάλιν με συνοδόν 
τον λέοντα είς εν τεμάχιον Μηλιακοϋ αγγείου3 κα! συνεχίζει τήν πορείαν της είς 
τά ελεφάντινα πλακίδια τής Περαχώρας4 κα! τών Συρακουσών, όπου ή θεά 
συνοδεύεται άπό αίγα5, διά νά φθάση είς τά Μηλιακά ανάγλυφα όπου συνο
δός τής Άρτέμιδος ακόμη πτερωτής είναι ή έλαφος6. ’Εννοείται ότι τά διάφορα 
ζώα πρέπει άσφαλώς νά άναφέρωνται είς διαφόρους λατρείας, παρουσιάζουν δια
φόρους υποστάσεις τής Ποτνίας7. Είς τά μηλιακά εκτός τού ζώου, τό όποιον 
δεν είναι ίδιον αλλά είς τήν αυτήν σχέσιν με τήν θεάν, έχομεν τήν ’Άρτεμιν με 
βραχύν χιτώνα επίσης, ως κα! είς τό άνάγλυφον τής Δαιμονιάς. Ό Treu, ό όποιος 
τό 1880 είχεν ίδή εις τό Γύθειον εν άλλο άνάγλυφον τής Άρτέμιδος λίθινον με 
βραχύν χιτώνα τό έθεώρει ώς τό παλαιότερον τών γνωστών8 κα! τό συνέκρινε μέ πήλι-

Χρυσάνβου Χρήστου

1 Ή Άθηνά ώς Πότνια Θηρών ν. yaeouris, Athena 
als Herrin der Pferde, Museum Helveticum VII, 
1950, a. 19 - 101.

2 BSA IX, 1902-3, σ. 58 είκ. 51. nilsson, Gesch. 
gr. Rel. I, πίν. 18, 4.

3 Arch. Zeitung 1854, πίν. 61. eanglotz, Antike 
VIII, είκ. 7. matz, Gesch. gr. Kunst I, 169b.

4 Arch. Anz. XRVII, 1932, σ. 140 είκ. 15. matz, 

Gesch. gr. Kunst I, σ. 501.
5 Notizie degli Scavi R. Acc. dei Lincei 1895,

σ. 119 είκ. 1. matz, Gesch. gr. Kunst I, πίν. 169.
6 jacobstahe, Melische Reliefs, άριθ. 16 πίν. 9 

σ. 25, άριθ. 18 πίν. 9 σ. 27. Arch. Anz. XIJII, 1928, 
376 είκ. 90.

7 Πρβλ. περί τής αίγός wide, Rakonische Kulte, 
σ. 109. ΞΕΝΟΦ. Έλλην. IV 2, 20, Λακ. Πολ. XIII 8. 
ΠΛΟΥΤ. Λυκοϋργ. 22, ζιεηεν έν RE5 III, α, 1462.

8 Πρβλ. g. treu, Arch. Zeitung 1882, πίν. 6, ι. 
Δυστυχώς δέν ήδυνήθην πουθενά νά τό άνειίρω. 

Επίσης οΰτε είς τον παλαιόν κατάλογον τής Συλλο-
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νον άνάγλυφον έκ Θίσβης, δπου ή θεά είκονίζεται με υψηλά κυνηγετικά υπο
δήματα1 .

Τό ερμηνευτικόν πρόβλημα, τό όποιον θέτει τό άνάγλυφον τής Δαιμόνιας, 
είναι ποιαν άκριβώς σημασίαν έ'χει ή παρουσία τοΰ κυνός και εξ αύτοΰ προσδιορίζε
ται καί ή ύπόστασις τής Άρτέμιδος. Ή πηλίνη πινακ'ις δεν πρέπει νά μάς δια- 
φεύγη ότι προέρχεται έκ τάφου. ’Αποτελεί άνάθημα, τό όποιον συνοδεύει τον νεκρόν 
διά νά τοΰ διευκολΰνη την είς τον άλλον κόσμον είσοδον. Δεν είναι δυνατόν νά 
γίνη ούτε καν σκέψις ότι πιθανώς είναι άνάθημα τό όποιον συνοδεύει είς τον 
τάφον ένα κυνηγόν διά νά τοΰ ένθυμίζη την χαράν τοΰ κυνηγίου. Ή μορφή τής 
θεάς με τον κύνα άποτελεΐ στοιχεΐον τό όποιον έ'ρχεται νά βοηθήση τον νεκρόν, 
νά παρακαλέση δι’ αυτόν. Είναι ή μορφοποίησις μιάς προσευχής. Ό κύων είναι 
γνωστόν ότι συνδέεται με τό βασίλειον τοΰ θανάτου αν και δεν είναι σαφές πότε 
ποΰ καί διατί συνεδέθη (χθόνιον χαρακτήρα έχει καί ό τοΰ άναγλύφου τής Δαιμο- 
νιάς)2. Καί ό κύων παρά την Άρτεμιν άποκαλύπτει ούχί απλώς τον χθόνιον 
χαρακτήρα της άλλά οδηγεί είς την ταύτισίν της με την Έκάτην. Ή παράστα- 
σις τής Δαιμονιάς μάς δίδει την ’Άρτεμιν Έκάτην. Καί ή ’Άρτεμις Εκάτη πα
ρουσιάζεται ήδη είς τον ΑΙΣΧΥΛΟΝ, δπου έχομεν: ’Άρτεμιν <Υ Έκάτην γυναι/κών 
λόχους έφορεύειν (Ίκέτ. 676) 3.

’Απόπειραν διερευνήσεως τής Εκάτης είχε κάμει ήδη ό Kern εξ άφορμής τοΰ 
ελεφάντινου πλακιδίου τής Ποτνίας Θηρών άπό την Σμύρνην καί εΐχεν άποδώσει είς 
αυτήν ώς κυρίαν διάδοχον τής Ποτνίας τάς παραστάσεις τών Βοιωτικών άγγείων 
καί τοΰ ελεφάντινου πλακιδίου 4. Ό ίδιος είδε σαφώς δτι εν τή ουσία δεν είναι δυνατός 
ό χωρισμός τής Εκάτης άπό τήν ’Άρτεμιν 5, άλλά δεν είναι δυνατόν νά δεχθώ- 
μεν καί ταύτισίν τής Εκάτης με τήν ΙΙότνιαν, διότι ή Πότνια δεν έχει μόνον 
χθόνια χαρακτηριστικά. Ή χθονία έκφρασις τών χαρακτηριστικών τής Ποτνίας 
προβάλλεται είς τό πρόσωπον τής Άρτέμιδος Εκάτης. Ή δυσκολία εύρίσκεται 
είς τό ποιος συγκεκριμένως είκονογραφικός τύπος άπετέλει διά τήν άρχαίαν τέ
χνην τήν άπόδοσιν τής Άρτέμιδος Εκάτης. Ακόμη καί ό Wernicke 6 πα
ρατηρεί περί τής Άρτέμιδος δτι έχει τον πυρσόν διά τό νυκτερινόν κυνήγιον

γης Γυθείου άναφέρεται, επομένους έχει έξαφανισθή 
πρό τοΰ 1920. Ή πληροφορία τοΰ Treu δτ( προέρχε
ται άπό τον ’Ασωπόν είναι πιθανή· καί σήμερον με- 
ταφέρονται ευκόλως μάρμαρα άπό τήν περιοχήν αυτήν 
είς τό Γύθειον. Πληροφορούμαι άργά παρά G. bruns, 

Die Jagerin Artemis (Diss., 1929) σ. 58 καί άπεικόνι- 
σις πίν. 2, είκ. 9, ότι εύρίσκεται είς τό Έθν. Άρχ. 
Μουσείον τών ’Αθηνών.

1 Arch. Zeitung 1881, σ. 253.
2 Πρβλ. nilsson, Gesch. gr. Rel. I, σ. 95 

H. scholtz, Der Hund in der griech. rom. Magie 
und Religion (Diss., Berlin 1937) σ. 12 ές. Διά θυσίας 
κυνών είς τήν Έκάτην wide, Lak. Kulte, σ. 119.

3 Πρβλ. ΙΙΑΥΣΑΝ. I 43, 1 : Οΐδα δε Ήοίοδον ποιή- 
οαντα εν καταλόγφ γυναικών Ιφιγένειαν ούκ άποϋανεϊν, 
γνώμη δέ 3 Αρτέμιδος * Εκάτην είναι. ΗΣΥΧ. : Καλλίατη, η

έν τώ Κεραμεικφ ιδρυμένη ‘Εκάτη, ην ενιοι ’Άρτεμιν λέγου- 
αιν. alex. philadelpheds-p. roussel, BCH El, 1927, 
σ. 155 εξ. wilamowitz, Griechische Tragodie I, 
σ. 85 έξ. RE2 II 1355-6 (WERNICKE) καί τήν χαρα
κτηριστικήν έπιγραφήν τής Ίεραπόλεως, ή οποία άνα- 
φέρει Σελήνην ή "Αρτεμιν ή Έκάτην ή Κΰπριδα ή Δή
μητρα, τήν μητέρα τής Περσεφόνης, παρά J. τη. bent, 

JHS XI, 1890, σ. 252. Ό malten, Jdl XXIX, 1914, 
σ. 179 θεωρεί τήν ’Άρτεμιν Φεραίαν κόρην τής Εκάτης.

4 otto kern, Elfenbeinrelief aus Kleinasien, 
AIM E, 1925, σ. 157. Επίσης πρβλ. j. charbonneaux, 

Deux grandes fibules, Prehistoire I, 1932, σ. 191 
καί hampe, P'riihe griech. Sagenbilder, σ. 108, δπου 
θεωρεί όρθώς τάς πόρπας τοΰ Λούβρου πλαστάς.

5 ο. kern, Hermes, ΧΧΙλ', σ. 500.
6 RE 2 II, 1357.
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καί ιόν κύνα ώς σύμβολον καί ζώον προς θυσίαν. Ό Nilsson 1 νομίζει δη 
ή Άρτεμις Εκάτη ταυτίζεται μέ την πυρσοφόρον Άρτεμιν, δπως είκονίζεται 
εις τό άνάγλυψον τής Άρτέμιδος Καλλίστης2. Άλλα μία μαρτυρία εις τον 
Παυσανίαν άποδεικνύει δτι ή Άρτεμις Εκάτη περισσότερον εκφράζεται μέ την 
παρουσίαν τοΰ κυνδς εις τδ πλευράν της. Εις τον ναόν τής Δεσποίνης, άλλης 
μορφής τής Ποτνίας, έν Λυκοσούρα, μέ χθόνια χαρακτηριστικά είκονίζονται : 
Παυς. VIII 37, 4: τον θρόνον δε εκατέρωθεν ’Άρτεμις μεν παρά την Δήμητρα 
έατηκεν άμπεχομένη δέρμα έλάψου και επί των ώμων φαρέτραν έχονσα, έν δέ ταΐς

γεροί τή μεν λαμπάδα έχει, τή δε δράκοντας δυο. παρά δέ την ’Άρτεμιν κατάκειτατ 
κνων, οιαι θηρενειν είσίν επιτήδειοι. Έδώ ή ’Άρτεμις κατέχεται εντελώς από τά 
χθόνια χαρακτηριστικά, δφεις, λαμπάδα, κύνα. Την κυνηγετικήν της φΰσιν την έδή- 
λωσεν ό καλλιτέχνης διά τοΰ δέρματος τής έλάψου ούτως ώστε καί διά την πε- 
ρίπτωσιν αυτήν νά μη δύναται νά τεθή ζήτημα παρεξηγήσεως. Τά ευρήματα 
τών άνασκαφών εις την Λυκόσουραν έδειξαν δτι βασικώς ή περιγραφή τοΰ Παυ- 
σανίου είναι ορθή 3 ταυτοχρόνως αποσαφηνίζεται δτι 6 Kern έχει άδικον δταν 
ταυτίζη τήν ΙΙότνιαν μέ τήν Έκάτην, διότι εις τά έργα τά όποια αναφέρει απου
σιάζει τό κύριον χαρακτηριστικόν τής Εκάτης, ό κύων.

1 Gesch. gr. Rel. I, 465.
2 BCH LI, 1927, πίν. VIII.

3 Πρβλ. g. dickins, BSA XIII, 1906-7, σ. 377 έ.
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Ούσιαστικώς νομίζω δτι τό πρόβλημα τοϋ κυνός καί τής Άρτέμιδος Εκάτης 
τό λύει ή σειρά τών έργων, ή οποία αποδίδει τον θάνατον τοΰ Άκταίωνος. Εις 
αυτά φαίνεται ή σύνδεσις τής Άρτέμιδος μέ την Εκάτην καί ό ρόλος τοΰ κυνός 
εις την σΰνδεσιν αυτήν. Διότι αί παραστάσεις μέ τον θάνατον τοΰ Άκταίωνος 
σπαρασσομένου υπό τών κυνών τής Άρτέμιδος άποδεικνύουν πόσον ύ κύων παρά 
την Άρτεμιν συμβολίζει τον χθόνιον χαρακτήρά της, δίδει την Άρτεμιν Έκά- 
την. Εις τον θάνατον τοΰ Άκταίωνος ή Άρτεμις είναι Εκάτη καί ό κύων είναι 
ό θάνατος λ Ή παράστασις ενός άγγείου τής Λευκανίας μέ τον θάνατον τοΰ 
Άκταίωνος (είκών 4), αποτελεί χαρακτηριστικήν είκονογράφησιν τοΰ μύθου1 2. Αί 
παραστάσεις τοΰ θανάτου τοΰ Άκταίωνος παρουσιάζουν την ’Άρτεμιν Έκάτην, 
την ’Άρτεμιν μέ τό πρόσωπον τής Εκάτης εις τον κύνα. Ό κύων εδώ είναι 
ό θάνατος διά τον Άκταίωνα καί ταυτοχρόνως ή ίκανοποίησις τής χθονίας φύ- 
σεως τής θεάς. Είς τό άγγεΐον τής Λευκανίας έχομεν πιθανώτατα καί ένα ακόμη 
συσχετισμόν μέ την Έκάτην. Ή ’Άρτεμις είς την κεφαλήν φέρει μηνοειδές κό
σμημα, τό όποιον άσφα?άος φανερώνει τήν σχέσιν της μέ τήν Σελήνην, μίαν άλ
λην ύπόστασιν τής Εκάτης. (Δέν είναι σαφές τί ακριβώς έχει είς τήν κεφα
λήν ή ’Άρτεμις αλλά μέχρις άποδείξεως τοϋ εναντίου νομίζω δτι είκονίζεται ή 
Σελήνη).

Ή ερμηνεία τής παραστάσεως είς τήν πηλίνην πινακίδα τής Δαιμόνιας ώς 
Άρτέμιδος Εκάτης έκτος τοΰ δτι εξηγεί τον ρόλον τοΰ κυνός καί τον συσχετι
σμόν μέ τάς παραστάσεις τοΰ θανάτου τοΰ Άκταίωνος, μάς επιτρέπει νά κάμω- 
μεν ακόμη εν βήμα. Πιθανώτατα δίδει τήν δυνατότητα ερμηνείας παραστάσεων 
ειδωλίων, τά όποια είκονίζουν τήν θεάν μέ τον κύνα καί εύρίσκονται συχνά είς 
τούς τάφους 3.

Ούδεμία από τάς δοθείσας ερμηνείας εξηγεί διά ποιον λόγον ή ’Άρτεμις εύ- 
ρίσκεται είς τούς τάφους, αν εδώ θεωρείται ώς απλώς θεά τοΰ κυνηγίου. Επίσης 
ακριβώς δέν εξηγείται ή παρουσία της είς τον τάφον τής Δαιμονιάς. Άν δμως 
ή νέα ερμηνεία είναι ορθή, τότε δλαι αύταί αί παραστάσεις τής Άρτέμιδος συν- 
οδευομέναι υπό τοΰ Κυνός τής Άρτέμιδος Εκάτης έχουν εϋκολον έξήγησιν διά 
τήν παρουσίαν των π?ιησίον τοΰ νεκρού. Είναι ή συμπαράστασις τής θεάς τοΰ 
βασι?\.είου τών νεκρών, ή άπόδειξις δτι ούχί μόνον κατά τήν ζωήν του τήν είχε 
κατά νοΰν αλλά δτι καί τήν εικόνα της έχει μαζί του. Ή παρουσία τής θεάς 
είς τον τάφον αποτελεί έγγύησιν περί τής άφοσιώσεως τοΰ νεκροΰ καί ταυτο
χρόνως άπόδειξιν τής πίστεώς του είς τήν δύναμίν της. Τά χθόνια χαρακτηρι
στικά τής Ποτνίας τά εκφράζει ή ’Άρτεμις διά τής παρουσίας τοΰ κυνός. Αυτό 
δέν σημαίνει δτι διά πολλούς καί κατά τήν κλασσικήν περίοδον ό κύων παρά τήν

1 Πρβλ. τό υλικόν περί τοΰ θανάτου τοϋ Άκταίω
νος RE2 I AMaion, sfiCHAN, Etudes sur la trage-
die Grecque, σ. 132 εξ. jacobstahl, Aktaions Tod 
έν Marburger Jahrbuch, τ. V [1929], Sonderdruck 
σ. 1-23 μέ παράθεσιν τών σημαντικωτέρων παραστά
σεων τοΰ μύθου.

2 jacobstahi., ε.ά. σ. 14 είκ. 17. Eondon Brit. Mu
seum F176. trendae, Friihitaliotische Vasen, σ. 38 
άριθ. 253.

3 Πρβλ. winter, Typen der fig.Terrakotten III, 
2, 163-164.
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θεάν δεν θά ήτο δυνατόν νά παρεξηγηθή και να θεωρήται μόνον άπόδειξις τών 
κυνηγετικών της ικανοτήτων. Ή σΰνδεσις όμως με τον θάνατον τοΰ Άκταίωνος, 
με τά ειδώλια τά όποια είκονίζουν ’Άρτεμιν μετά κυνός και εύρίσκονται είς τούς 
τάφους κα'ι ίσως και ή Άρτεμις Βενδίς, εικονογραφούν σαφώς την σχέσιν αυτήν.

Ή Άρτεμις Εκάτη είναι ή ’Άρτεμις ή συνοδευομένη υπό τοΰ κυνός. Ή άπει- 
κόνισίς της είς την μακρινήν αυτήν περιοχήν άποδεικνύει πόσον ισχυρά ήτο ή πα- 
ράδοσις αυτής τής συνδέσεως, αλλά καί πόσον σαφής. Είς τάς μακρινάς περιο- 
χάς, είς τήν περιφέρειαν τής Ελληνικής ιστορίας ή παράδοσις είναι περισσότερον 
διαρκής καί εν επαφή μέ τάς πηγάς της. Τό ευτελές άνάγλυφον τής Δαιμόνιας 
διασώζει πολύτιμα δι’ ημάς στοιχεία περί τών προομηρικών μέχρι τοΰ 5ου αίώ- 
νος επιβιώσεων. Διότι ή χθονία φΰσις τής Ποτνίας προβάλλεται διά νέου στοι
χείου τοΰ κυνός μέ τήν ομηρικήν παρουσίαν τής Άρτέμιδος. Ή ’Άρτεμις Εκάτη 
διά τοΰ κυνός δεικνύει εν στοιχεΐον, τό όποιον τήν φέρει ώς κληρονόμον τής Με
γάλης Ποτνίας τών προομηρικών χρόνων.

ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ
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