
Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΜΙΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΟΥ
νπο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Έν τφ προ μικροΰ έκδοθέντι τόμω τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος 1939-1941 
άνεφερον εν σελ. 101 τα κατά τον ανδριάντα τοΰ Μίλωνος τοΰ Κροτωνιάτου, πατοΰν- 
τος επί δίσκου κα'ι κρατοΰντος στερρώς έν τή αριστερά ρόαν, είπον δέ και περί τής 
διδόμενης υπό των αρχαίων συγγραφέων κα'ι δή και υπό τοΰ ’Απολλώνιου τοΰ 
Τυανέως ερμηνείας.

Είναι άξιον πολ?νής προσοχής δτι έν τή αρχαιολογική συλλογή τοΰ κόμιτος 
Κλαυδίου Faina έν Όρβιέτφ, τή γνωστή υπό τό όνομα Museo Etrusco Faina, 
περιγραφείση δέ υπό τοΰ D. Cardella έν τφ όμωνΰμω δημοσιεΰματι Museo Etru
sco Faina, υπάρχει ΰπ’άριθ. 72 (Cardella σ. 71) ύψίλαιμος άμφορεΰς μελανόγραφος 
έ'χων την παράστασιν δυο παλαιόντων αθλητών, αριστερά δέ τοΰ έπόπτου μετά μακράς 
ράβδου κα'ι δεξιά ενός άθλητοΰ νικήσαντος, ώς έμφαίνεται έκ των κλάδων κα'ι των ται
νιών, φέροντος δέ εις άμψοτέρας τάς χεΐρας άνά μίαν (;) ρόαν (είκ. 1). Την περιγραφήν 
τής παραστάσεως τοΰ άμφορέως Faina παραλαμβάνω έκ τοΰ σχετικοΰ περί τής μνημο- 
νευΟείσης συλλογής τοΰ Όρβιέτου άρθρου τοΰ Werner Technau έν Rom. Mitteil. (53) 
1938, 112 μετά τοΰ πίνακος 27. Τό άγγεΐον χρονολογεί ό συγγραψεύς εις τάς άρχάς 
τοΰ 5°'’ αίώνος π.Χ. Ό φέρων τάς ρόας έστεμμένος και κλαδοφορών νικητής έν πάλη 
αθλητής τής αγγειογραφίας Faina δέν είναι, προφανώς, πιθανόν ότι δύναται νά έρμη - 
νευΟή ώς ίερεΰς τής "Ηρας κατά τήν υπό ’Απολλώνιου τοΰ Τυανέως δοθεΐσαν λογίαν 
ερμηνείαν προκειμένου περί τοΰ άνδριάντος τοΰ Μίλωνος. Σημειωτέον δέ ότι ή παρου
σία τής ρόας είς διπλοΰν δηλ. είς άμφοτέρας τάς χεΐρας τοΰ νικητοΰ παλαιστοΰ, 
σκοπεί άναμφισβητήτως, όπως έξάρη έτι μάλλον τήν σημασίαν τοΰ χθονίου συμβόλου 
διά τήν έπιτευχθεΐσαν νίκην (είκ. 2).

Είναι δέ ζήτημα αν ή διπλή αυτή ρόα είναι ένταΰθα απλώς καί μόνον χθόνιον 
σύμβολον προς χαρακτηρισμόν τοΰ προσώπου τοΰ φέροντος αυτήν ή μήπως ύποκρύ- 
πτεται έν τφ συμβόλω εύρυτέρα έννοια έπεκταθεΐσα έκ τής χθονίας φΰσεως.

Ή ρόα είναι κατ’ έξοχήν σύμβολον τής Γής, ερμηνεύεται δέ, κατά κανόνα, ώς 
παριστών τήν γονιμότητα καί ευφορίαν καί τήν καθ’ όλου ευημερίαν τοΰ γένους τών 
ανθρώπων καί παντός έπί γής ζφου ή φυτοΰ. Τοιαύτη δέ ήτο καί είναι μέχρι σήμερον 
έν Έλλάδι ή άντίληψις.
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Άλλ’ή πανδώτειρα και παμμήτειρα Γαια είναι κατά τι απόσπασμα (άρ. 36) τοΰ 
Σόλωνος: μήτηρ μεγίστη δαιμόνων ’Ολυμπίων, είναι ευρύστερνος, πελώρη καί 
ήϋΟέμεθλος (Όμηρ. ΰμν. εις Γην μητέρα πάντων, 30,1) κ.ά. πολλά τά όποια δεικνύουσι 
ρωμαλέαν καί κραταιάν κατασκευήν καί Γιγάντειον τρΰσιν καί δύναμιν, διό καί είναι 
μήτηρ των ίσχυροτάτων Γιγάντων καί των Τιτάνων, (Preller - Robert Griech.

Mythol. I 39. 634-637). Έν 
περιπτοισει σεισμών γίνεται 
έπίκλησις εις αυτήν καί τον 
ΙΊοσειδώνα, ώς μαρτυρεί ό Φι- 
λόστρατος έν τώ βίω ’Απολλώ
νιου VI σ. 129 (Preller-

Είκ. 2· Λεπτομέρεια εϊκ. 1.Εϊκ. 1. Άμφορεύς Συλλογής Faina.

■ν m

Robert αΰτ. 637 σημ. 1 καί 586 σημ. 1. Dieterich Mutter Erde 37 έ. 61).
Πάντα ταΰτα δεικνύουσι τό άπέραντον κράτος, τήν δύναμιν τής Γης, εις έπίρ- 

ρωσιν δέ τής άντιλήψεως ταύτης, προς άλλοις, έρχεται καί ό μύθος τού Λίβυος Γίγαντος 
παλαιστοΰ ’Ανταίου, ό όποιος καταβαλλόμενος καί ψαύων τήν Γήν ήντλει νέαν 
δύναμιν παρά τής μητρός αυτού (Roscher Lex. I 1,362 έέ. (Oertel), παρά τω όποίω 
καί πάσαι αί άρχαιαι περί τού ’Ανταίου πηγαί).

Ό Μίλων ό Κροτωνιάτης, ό πλείστας νικήσας νίκας κατά τούς Πανελ?\.ηνίους 
αγώνας καί υμνηθείς υπό τού Σιμωνίδου (Diehl Anth. Lyr. V, άρ. 153 — Antli. 
Plan. 156), ήκμασε κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 6ου καί κατά τό πρώτον ήμισυ τού 
5ου π. X. αίώνος. Ή νίκη τών Κροτωνιατών, τών όποιων ηγέτης, φέρων τήν λεοντήν
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καί τό ρόπαλον τοΰ Ήρακλέους, άναφέρεται ό Μίλων, κατά των Συβαριτών και ή 
καταστροφή τής Συβάρεως πίπτει περί τό έτος 510 π. X. (Beloch Griech. Gesch. I 
1,383' ή άνάμιξις τοΰ Μίλωνος μνημονεύεται υπό τοΰ Διόδωρου II, 9, 5 (Diels 

Fragm. d. Vorsokrat.3 I, 32, άρ. 14), XII, 9, 10. Τζετζου Χιλιάδ. II, 530. Κατά τον 
Krause Gymnastik I, 435, 8 ή εκστρατεία αΰτη έγένετο κατ’ ’Ολυμπιάδα 67, 4-68, 1 
ήτοι τφ 509)8 π. X., πρβ. Modrze έν RE XV, 1673, 18έέ.

Ό Overbeck SQ 484 σημειοΐ δτι χρόνος τής κατασκευής τοΰ άνδριάντος τοΰ 
Μίλωνος υπό τοΰ επίσης Κροτωνιάτου Δαμέου (Παυςαν. VI, 14, 5) είναι μεταξύ των 
’Ολυμπιάδων 62 καί 70, ήτοι από τοΰ 528 μέχρι τοΰ 496 π. X. Περί τοΰ Δαμέου τοΰ 
Κροτωνιάτου γλύπτου καί περί τοΰ άνδριάντος τοΰ Μίλωνος οΰδέν λέγει ό Brunn 

Gesch. d. gr. Kiinstler, μνημονεύων αύτ. σελ. 275. 276. 277 καί 300 μόνον τοΰ ομωνύ
μου τούτου Άρκάδος γλύπτου.

Ό Μ ίλών ένίκησε την πρώτην ’Ολυμπιακήν καί τήν πρώτην Πυθικήν νίκην 
αύτοΰ έτι παΐς ών. Ό Σεξτος Ιούλιος Αφρικανός, Όλυμπιάδ. αναγραφή 23 κέ., θέτει 
τήν παιδικήν νίκην τοΰ Μίλωνος εις τήν 60^ ’Ολυμπιάδα ήτοι τω 536 (ή 540, εάν ήτο 
τό πρώτον έτος τής Όλυμπιάδος άρχόμενον). Έκ τής παρά τω Ευσέβιο Χρον. I 202 
σημειώσεως έξάγεται δτι δ Μίλων ένίκησέ τινα νίκην κατά τήν 62αν Ό?ι/υμπιάδα. 
Ό ’Ιούλιος ’Αφρικανός θέτει τάς μετά τήν παιδικήν νίκας τοΰ Μίλωνος εις τάς ’Ολυ
μπιάδας 62 - 66. Κατά ταΰτα ή άθ?\.ητική δράσις τοΰ περίφημου παλαιστοΰ διήρκεσε 
περίπου τριάκοντα έτη (πρβ. Modrze RE αύτ.). Σημειωτέου δτι ό Μίλων φέρεται 
ως μαθητής τοΰ Πυθαγόρου ως καί ή σύζυγος αύτοΰ Μυΐα (βλ. τάς πηγάς έν RE αύτ. 
καί παρά Λεοναρδω, ’Ολυμπία 44).

Προκειμένου περί τοΰ ύπό τοΰ Δαμέου ποιηθέντος άνδριάντος τοΰ Μίλωνος 
δ Reisch Griech. Weihgeschenke 40 κέ., στηριζόμενος εις τάς αρχαίας πηγάς, συμ
περαίνει δτι πρόκειται περί προηγμένου τίνος τύπου κούρου μετά τό 600, σύμποδος 
καί έχοντος τον δεξιόν των βραχιόνων κεκαμμένον επί τοΰ στήθους καί τήν χεϊρα μετά 
τοΰ άντίχειρος προς τά άνω τεταμένου, των δέ ύπολοίπων δακτύλων ωσαύτως τεταμέ
νων «κατά στοίχον». Ή άλλη χειρ έφερε ρόαν, περί τήν κεφα?α]ν ήτο δεδεμένη ται
νία, οί δέ πόδες έπάτουν επί δίσκου.

Ό Σουιδας παρέχει τήν εξής εϊδησιν έν λ. Μίλων (έκδ. Ada Adler τόμ. Ill, 395. 
άριθ. 1066): Μίλων Κροτωνιάτης, ένίκησε παλαιών έξ ’Ολύμπια, έφεσής δέ τή ρ ούκ 
ϊσχυσε καταπαλαΐσαι τον ΜασίΘεον, συμπολίτην αύτοΰ ηλικία καί νέον όντα καί ούκ 
έθέλοντα εγγύς ΐστασθαι. Ίστάμενος δέ έπ’ άληλιμμένφ τώ δίσκψ γέλωτα έποιεΐτο 
τούς έμπίπτοντάς τε και ωθούμενους άπό τοΰ δίσκου. Περιεδεΐτο δέ τω μετώπω χορ
δήν καθάπερ ταινίαν ή στέφανον κατέχων δέ έντός χειλέων τό άσθμα καί έμπτπλάς 
αίματος τάς έν τή κεφαλή φλέβας διερρήγνυεν άπό τής Ισχύος των φλεβών τήν 
χορδήν καθάπερ πάπυρον. Καί τής δεξιάς χειρός τό μέν εις τον άγκώνα έκ τοΰ δόμου 
παρ’ αυτήν καθίει τήν πλευράν, τό δέ άπό τοΰ άγκώνος έτεινεν ές εύθύ των δακτύ
λων, τον μέν άντίχειρα άντιστρέφων ές τό άνω, τών λοιπών δέ άλλήλοις έπικειμέ- 
νων κατά στοίχον τόν έλάχιστον ούν τών δακτύλων κάτω γινόμενον ούκ άπεκίνη- 
σεν άν τις βιαξόμενος. ’ Απέθανε δέ ούτος έπιτυχών ξύλω ξηρώ σφήνας τούς δι-
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ιστώντας αύτό· ό δέ ύπό φρονήματος καθίησι τάς χεΐρας ώς διαρρήξων- όλισθαί- 
νουσί τε δή οί σφήνες κάκεΐνος έχόμενος ύπό τοΰ ξύλου λύκων έφένετο εύρημα- 
μάλιστα γσρ τό θηρίον τούτο ιτολύ και άφθονον έν τή Κροτωνία χώρα νέμεται 
(πρβ. τον αύτόν Σουίδαν έν λ. φρόνημα).

Ή ερμηνεία χοΰ άνδριάντος ή δοθεΐσα υπό τοΰ Φιλοστράτου και τοΰ Άπολ- 
λωνίου τοΰ Τυανέως, την όποιαν άνέφερον έν ΑΕ 1939-41, 101 κέ. συντόμως, είναι 
βεβαίως από άλ?α]ς άπόψεως χρήσιμος, άλλα καθ’ έαυτήν εξεζητημένη καί απίθανος 
(βλ. Guttmann De olympionic. apud Philostrat. 7. Matz De Philostrati in describen- 
dis imaginibus fide 33. Hitzig - BlOmner υπομνήματα είς Παυσαν. VI 14,5 
Pausanias II 2 σ. 601. Modrze RE αΰτ. σ. 1675). Διό γίνεται δεκτόν ότι ό άνδριάς 
τοΰ Μί?αονος έφερε τα νικητήρια σύμβολα τοΰ άθλητοΰ.

Είναι δέ γνωστόν εκ τοΰ ΙΙλινιου ΝΗ 34,50 καί εκ τοΰ Λουκιανού Άνάχαρσις 
9, ότι τό «μή?ιθν» ήτο επινίκιον έπαθλον των Πυθικών αγώνων.

Λουκιανός Άναχ. 9: Πυθοΐ δέ μήλα τοόν ίεριΰν τοΰ Θεού.
Plinius ΝΗ. 34,59: Vicit eum (τον Μύρωνα) Pythagoras Regiuus ex Italia 

pancratiaste Delphis posito; eodem vicit et Leontiscum; fecit et stadiodromon Astylou 
qui Olympiae ostenditur et Libyn puerum tenentem tabellam eodem loco et mala 
ferentem nudum.

’ Αν τό μήλον τοΰτο εκ τών ιερών δένδρων τοΰ θεοΰ ήτο ρόα ή κοινόν μήλον 
δεν γνωρίζομεν. Είναι όμως πιθανόν ότι πρόκειται περί ρόας, εάν άναλογισθώμεν ότι 
ό Πύθιος ’Απόλλων είναι θεός μαντικός - χθόνιος καί συνήλθεν είς γάμον μετά 
χθονίων θεοτήτων τής τε Κορωνίδος, τής καθ’ Ησίοδον Ύάδος, καί τής Κυρήνης τής 
έν τω Πηλίφ (Klinz 'Ιερός γάμος 88 μετά βιβλιογραφίας).

Ό υπό τοΰ Πλινίου άναφερόμενος Λίβυς είναι ό Μνασέας ό Κυρηναΐος (Παυσαν. 

VI, 13,7.18,1). Ό Reisch Griech. Weihgesch. 44 την tabellam ερμηνεύει ώς εικονικόν 
πινάκιον. Ή Sellers The elder Pliny’s Chapters on History of Art είς τό μνημονευθέν 
χωρίον τοΰ Πλινίου, άκολουθοΰσα τον Urlichs Gorlitz. Verhandl. 330, νομίζει ότι ό 
puer tenens tabellam δύναται νά είναι ό αυτός προς τον υπό τοΰ Παυσανίου VI, 6,1 
μνημονευόμενον παΐδα Όλυμπιονίκην Πρωτόλαον, ώς προς τό σχήμα δέ παραβάλλει 
μετά τοΰ Reisch τό έν Μονάχω ύπ’ άριθ. άγγείον (Benndorf Griech. u. Siz. Vasenb. 
I IX. Π?ί,είονα παρά Hyde Olymp. Viet. Mon. 182). Δέν φαίνεται όμως πιθανόν ότι 
αί μετά την λ. Libyn λέξεις τοΰ Πλινίου άναφέρονται είς διάφορα άγάλματα, άλλ’ είναι 
παράθεσις ερμηνευτική τοΰ σχήματος τοΰ άγάλματος τοΰ Λίβυος, όστις έφερε καί 
tabellam καί mala, ήτο δέ καί uudus. Οΰτω δέ καί ό Brunn G. gr. Κ. 133-4. Ό Hyde 

όμως Olymp. Victor Mon. 18Ιέ., άκολουθών τον Stuart Jones διορθοΰντα τό χωρίον 
τοΰ Πλινίου διά τής προσθήκης τοΰ et καί γράφοντος άντί tabellam τήν λ. flagellum, 
δεχομένου δέ λάθος τοΰ Πλινίου έν τή μεταφράσει τοΰ παΐδα διά τοΰ puerum άντί 
filium κατά τον Furtwangler (Jahrbb. 1876,509) παραδέχεται χωριστά άγάλματα, 
ούχί όρθώς.

Τά mala ταΰτα τοΰ Λίβυος, ήτοι τοΰ Μνασέου τοΰ Κυρηναίου, είναι πιθανώτατον 
ότι είναι καρποί ροιάς, ένισχύομαι δέ είς τήν εικασίαν ταύτην άναμιμνησκόμενος τήν

Ό άνδριάς Μίλωνος τοΰ Κροτωνιάτου
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έπ'ι Λακωνικού αγγείου παράστασιν τής Κυρήνης (πρβλ. Studniczka Kyrene και την 
άλλως γνωστήν λατρείαν τής χθονίας Κυρήνης τής έν τω Πηλίω (Klinz ένθ. άν.).

"Οτι δμως ό δίσκος, έπ'ι τοΰ οποίου έπάτει ό άνδριάς τοΰ Μίλωνος, είναι σύμβο- 
λον τής αθλητικής φύσεως τούτου, δπως ήκάσθη υπό τινων (Modrze ενθ αν.) είναι 
δΰσκολον να γίνη αποδεκτόν, διότι ό Μίλων δεν ήτο δισκοβόλος αλλά παλαιστής και 
ούχί αγωνιστής τοΰ πεντάθλου, έν φ δίσκος είναι σΰμβολον (ορισμένης αθλητικής είδι- 
κότητος καί ούχί γενικώς χαρακτηριστικόν οίουδήποτε άθλητοΰ.

Ό Christian Scherer De Olympionicarum statuis (1885) σ. 23 κέ. νομίζει δτι ό 
Φιλόστρατος ήκολούθησε τον Παυσανίαν έν τή ερμηνεία τών συμβόλων τοΰ αγάλμα
τος τοΰ Μίλωνος, δτι δέ ό Παυσανίας έ'μαθεν δ,τι λέγει περί τής δυνάμεως τοΰ άθλη- 
τοΰ έξ αύτοϋ τοΰ άγάλματος ή παρά τίνος έξηγητοΰ. Ό Πλινιος ΝΗ VII, 19 λέγει 
περί τοΰ Μίλωνος malum tenenti nemo digitum corrigebat. Ό Αιλιανος άναφέρει 
τήν δύναμιν ταύτην τοΰ Μίλωνος έν σχέσει προς τήν ρόαν έν Ποικ. Ίστορ. II, 24 καί 
Περί ζώων VI 55.

Έν μέν τή Ποικ. Ιστορία λέγεται: "Ηδη τινές τήν Μίλωνος τοΰ Κροτωνιάτου 
περιφερομένην ρώμην έξέβαλον, τοιαΰτα περί αύτοϋ λέγοντες, Μίλωνος τούτους 
τήν ροιάν ήν έν τή χειρί κατείχεν, ούδείς τών αντιπάλων έΣ,ελείν έδύνατο· ή δε 
ερωμένη αύτοϋ ράστα αύτήν έξήρει κλπ.

Έν δέ τω Περί ζώων κεΐται: Αί λεπάδες, ούκ αν αύτάς άποσπάσειας τών πετρώνι 
ούδέ εί λάβοις δακτύλοις τοίς τοΰ Μίλωνος, δσπερ οΰν έγκρατέστατα καί ευλα
βέστατα τήν ροιάν κατείχεν, ώς μή αύτήν άφελέσθαι τών αντιπάλων τινά τής 
δεξιάς αύτοϋ.

Διά ταΰτα δέ ό Scherer ήρμήνευσε τον δίσκον ώς στρογγΰλην βάσιν άρχαϊκοΰ 
άγάλματος, τύπου κούρου. Ερμηνεύει δέ τό σχήμα τής δεξιάς χειρός ώς σχήμα σεβίζον- 
τος ή δεόμένου ώς καί ό Φιλόστρατος, νομίζει καί ένταΰθα δτι δέν πρόκειται περί ρόας 
άλλά περί παρανοηθέντος άρυβάλλου καί άναζητεϊ τον άγαλματικόν τύπον έν τώ άγάλ- 
ματι τοΰ Φιλησίου ’Απόλλωνός τοΰ Κανάχου, τοιουτοτρόπως δέ κατασκευάζει Μίλωνα 
τής ιδίας αΰτοΰ αύθαιρέτου άντιλήψεως.

Ο Frazer Pausanias IV7, 140 διαφωνεί όρθώς ώς προς τήν ταύτισιν προς τον 
Φιλήσιον ’Απόλλωνα (Hyde Olympic Victor Monuments and Greek Athletic Art 
(1921), 107).

Σημειωτέων δτι ό Hitzig- Bdumner, Pausanias II 2, σ. 602 άναφέρει άνευρεθέν 
έν ’Ολυμπία τεμάχιον στρογγύλης βάσεως σχετισθέν υπό τοΰ Roehl έν Arch. Ztg. 
XL 1882, 89 άρ. 429 προς τον άνδριάντα τοΰ Μίλωνος (βλ. Λεοναρδον ’Ολυμπία 44 έ. 
σημ. 3. 345 άρ. 20. Olympia V 264). Ή άνω επιφάνεια τοΰ λίθου φέρει λείψανα έπι- 
γραφής, ή όποια, εάν θεωρηθή άναφερομένη εις τον Μίλωνα, θά ήδύνατο νά συμπλη-
ρωθή ώς εξής: JΜίλων Διοήίμω άνέθεκεν........ Κατά τό μέσον τοΰ λίθου σώζονται
τά γράμματα.. ]αμ[.. συμπληρούμενα ίσως διά τοΰ ονόματος τοΰ τεχνίτου Δαμέα. 
Άλλά τό δλον είναι άμφίβολον.

Κατά πάσαν πιθανότητα ό «δίσκος» έπί τοΰ οποίου έπάτει ό άνδριάς τοΰ Μίλω
νος, δέν είναι ό άθλητικός δίσκος τών δισκοβόλων, άλλά στρογγύλον έ'λασμα «άληλιμ-
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μεν ον» κατά την παρά Σουίδα και Παυσανία παράδοσιν, έφ’ οΰ άγωνιζόμενος έπάτει 
ό Μίλων καί κατώρθωνε μήτε νά ολίσθηση μήτε νά κλονισθή. Ό δίσκος ούτος ήτο 
ιδιορρυθμία τοΰ διασήμου παλαιστού και έσυμβόλιζε την τεραστίαν αύτοΰ δύναμιν» 
ώστε νά παραμένη οΰτος ακλόνητος αντιμετωπίζουν τε?ωσφόρως τήν τε δύναμιν τοΰ 
αντιπάλου κα'ι τό έκ τοΰ ολισθηρού δίσκου μειονέκτημα.

Η παράστασις τοΰ άμφορέως Faina είναι πολύτιμος διά τήν ερμηνείαν τής ρόας 
ώς αθλητικού συμβόλου εις τας χεΐρας παλ,αιστού νικήσαντος. Ή πάλη είναι τό κατ’ 
εξοχήν άθλημα τό απαιτούν ούχί μόνον τέχνην, αλλά και δύναμιν πολλήν. Διό καί ό 
ΦίΛΟΣΤΡΑΤΟΣ έν τω Γυμναστικω 11 αναφέρει ότι οί Ήλεΐοι «τήν πάλην καρτεράν 
νενομίκασι καί άλεγεινήν κατά τούς ποιητάς». Ό Θησεύς λέγεται ότι πρώτος είσήγαγε 
τήν παλαιστικήν τέχνην, «πρότερον δέ έχρώντο μεγέθει μόνον καί ρώμη προς τας 
πάλας» (ΓΙλυςαν. I, 39,3). Τοΰ δέ Μίλωνος ή ασυνήθης ρώμη πλείστων έ'τυχε παρά 
των αρχαίων εγκωμίων.

Τού ’Ανταίου ή υπερφυσική, άτε υπό τής μητρός αυτού Γής άνανεουμένη δύνα- 
μις, κατεβλήθη υπό τής τέχνης τού Ήρακλέους συνεργησάσης τή ρώμη αΰτού. Διδα
κτικός δέ είναι ό χαρακτηρισμός τού Πλουτάρχου έν Ήθικοΐς σ. 680 d ότι ή πάλη 
είναι τό τεχνικώτατον καί πανουργότατον των αθλημάτων.

Ό επί τού άμφορέως Faina γενειών παλαιστής ό φέρων τάς δύο ρόας ώς νικη- 
κής είναι συνέχεια τής προηγουμένης έκεϊ παραστάσεως των δύο παλαιόντων, έκ των 
οποίων ό μέν είς είναι γενειών, ό δέ άλλος αγένειος, διά δέ τής έν συνεχεία παραστά
σεως αΰτού ό άγγειογράφος θέλει νά δείξη τήν έ'κβασιν τού άγώνος.

Ό άνδριάς τού Μίλωνος πρέπει νά τεθή πιθανώς είς τον χρόνον μεταξύ τής 62“ζ 
καί GG1')? Όλυμπιάδος ήτοι είς τά έτη μεταξύ 528 καί 512 π. X., κατά δέ τήν γνώμην 
τού Overbeck SQ 484, ώς ήδη είπον μεταξύ τοΰ 528 καί 496 π. X. Ό χρόνος άρα 
τού άνδριάντος καί τού άμφορέως Faina είναι περίπου ό αυτός. Έν τή χρήσει δέ τής 
ρόας δέν άποκλείεται ότι ό άγγειογράφος ΰπέστη έπίδρασιν έκ τού άνδριάντος, άλλ’ 
άσφαλώς δέν έδωκεν είς τήν ρόαν τήν σημασίαν, τήν οποίαν έδιδεν ό ’Απολ?χόνιος 
ό Τυανεύς, διότι δέν είναι δυνατόν νά δεχθώμεν ότι καί ό νικητής παλαιστής τού άμ
φορέως ήτο ίερεύς τής Ήρας. Παρά ταύτα ό άγγειογράφος διά νά ένισχύση τήν σημα
σίαν τής ρόας παρέστησε τον νικητήν φέροντα δύο ρόας, κατά τήν συνήθειαν τών άρ- 
χαίων νά μεταχειρίζωνται διπλά τά σύμβολα προς έπίρρωσιν τής έννοιας αυτών (πρβ. 
όσα έγραφα έν BCH (70) 194G, 409). "Ωστε ό άγγειογράφος, είτε ύπέστη έπίδρασιν 
έκ τού άνδριάντος τού Μίλωνος είτε μή, άλλην είχεν ύπ’ όψει έν τή διανοία αυτού ση
μασίαν τής ρόας, τήν έκ τού χθονίου συμβόλου παρεκτεταμένην σημασίαν τής δυνά- 
μεως, τής δαιμονικής ισχύος, τήν οποίαν έχει ή κατ’ έξοχήν χθονία ί)εά Γή. ’Εκτός δέ 
τού μύθου τού ’Ανταίου καί τών Τιτάνων καί τών Γιγάντων, οϊτινες είναι πανίσχυροι 
ώς τέκνα τής Γής, ή άρχαία πίστις άπέδιδε καί είς τούς άφηρωϊζομένους, τούς νεκρούς 
υπερφυσικήν δύναμιν, όπως βλάπτωσι τούς ζώντας. Τής δυνάμεως ταύιης μετελάμβα- 
νον ούτοι ευθύς ώς άποθνήσκοντες καθίσταντο χθόνιοι καί τέκνα τής Γής καί, όπως 
λέγει ό Ησύχιος έν λ. κρείττονας· τούς ήρωας ούτω λέγουσιν. Δοκοΰσι δέ κακωτικοί 

/ες είναι, διά τούτο καί οί παριόντες τά ήρωα σιγήν έχουσι μή τι βλαβώσι. Καί οίτι\
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θεοί δε. Αισχύλος Αίτναίαις (Άπόσπ. 10). Κρεάτων δέ είναι καί ό βελτίων και ο ισχυ
ρότερος. Καί ό Αθηναίος XI, 4 σ. 461 λέγει: χαλεπούς γάρ καί πλήκτας τούς ήρωας 
νομίύ,ουσι. Ό ήρως δέ, κατά τον 'Ησύχιον έν λ., είναι ό δυνατός, ισχυρός, γενναίος 
σεμνός. 'Ήρωες δμως ήσαν καί οι νεκροί ώς ισχυροί, έξ ού καί τό άφηρωΐ'ζεσθαι ση
μαίνει άποθνήσκειν. Έκ τής χθονίας δέ αυτού φΰσεως καλείται καί ό όφις ήρως ποικί
λος. Περί τής ετυμολογίας τού ήρως - "Ηρα είπον έν ΑΕ 1939 - 41 σ. 100.

"Αξιόν σημειώσεως είναι τό λεγόμενον υπό τού Σουιδα έν λ. ήρία- οί τάφοι, φασί 
δέ τινες κοινότερον μέν πάντας τούς τάφους ούτως όνομάύ,εσθαι, κατ’ έξ,αίρεσιν δε 
τούς μή έν ό\]/ει φκοδομημένους. Ώνομάσθαι δέ παρά την έραν.-Έρα δέ ή γή λέγει 
ό Σουίδας έν λ. Πρβ. την έ'κδ. τής Ada Adler I2, 402 άρ. 2887 καί 587, άρ. 512.

Περί των ηρώων - νεκρών βλ. J. Harrison Prolegomena 325 κέέ. Διά τό είναι δέ 
κακωτικοί καί κρείττονες μειλίσσονται οί νεκροί.

Χαρακτηριστική δέ τής χθονίας έννοιας τής ρόας είναι καί ή έπί λευκής ληκύθου 
τού Βερολίνου άρ. 2680 παράστασις, έπί τής όποιας είκονίζεται γυνή ίσταμένη προ 
στήλης καί φέρουσα έπί δίσκου, προτεινομένου διά τής αριστερός χειρός, τέσσαρας με
γάλος ρόας προσφερομένας εις τον Χάρωνα, ό όποιος ϊσταται απέναντι αυτής έν τφ 
πλοίφ αυτού (Furtwangler Vasenkatalog II, σ. 765, άρ. 2680).

Είς τά ήδη έν ΑΕ 1939 - 41 κατειλεγμένα παραδείγματα ρόας χθονίας δύνανται 
νά προστεθώσι καί άλλα π. χ. Rom. Mitt. XI 1896, 183 πήλινα έκ Conca, σ. 188 έκ 
τάφου τής Via Cristallini. Πηλίνη ρόα ώς κτέρισμα RM (46) 1931, 61. 'Ρόα έν κέρατι, 
Άμαλθείας έπί σαρκοφάγου 'Ρωμαϊκής RM (46) 1931 σ. 108. Τ. 'Ρόα έκ τού θησαυ
ρού τού Έσκυλίνου τής 'Ρώμης RM (45) 1930, 126.

Έκ πάντων τούτων συνάγεται ότι ή ρόα είς χεΐρας παλαιστών, όπως έπί τού άμ- 
φορέως Faina καί έν τή περιπτώσει τού άνδριάντος τού Μίλωνος, είναι σύμβολον εξαί
ρετου δυνάμεως, ΰπαινισσόμενον την δαιμονικήν ίσχύν τών χθονίων, προς τήν όποιαν 
παραβάλλεται ή τών άθλητών παλαιστών.

Βεβαίως ή συμβολική αυτή παρεκτεταμένη έννοια τής ρόας δέν είναι εΰρυτέρα, 
διά τούτο δέ καί τά μνημειακά καί φιλολογικά μαρτύρια είναι, τουλάχιστον μέχρι τοΰδε, 
έλάχιστα. Ότι όμως ή ρόα είναι έπινίκιον έ'παθλον έν τφ άνδριάντι τού Μίλωνος, 
όπως εικάζει ό Modrze RE ένθ. άν. 1675, στηριζόμενος είς τήν περί τών Πυθίων καί 
τού μήλου ώς έπάθλου μνημονευθεΐσαν παράδοσιν, δέν φαίνεται πιθανόν, διότι ό άν- 
δριάς τού Μίλωνος ήτο έν ’Ολυμπία, άνεφέρετο δέ εύλόγως είς ’Ολυμπιακήν νίκην 
ή νίκας. Έν ’Ολυμπία δ’ όμως δέν ήτο έ'παθλον ουδέποτε ή ρόα. Προς τούτοις καί ό έπί 
τού άμφορέως Faina νικητής παλαιστής θά έδει τότε νά είναι άποκλειστικώς πυθιονίκης, 
πράγμα, τό όποιον δέν φαίνεται πιθανόν. Πιθανώτερον είναι νά ύποθέσωμεν ότι ΰπό- 
κειται ένταύθα δημώδης συμβολισμός τής έννοιας ύπερμέτρου δυνάμεως, περιυβρισμέ
νος τοπικώς, έξαρθείς διά τού άνδριάντος τού Μίλωνος καί τυχών χρήσεως καί παρά 
τφ άγγειογράφφ τού άμφορέως Faina, ίσως κατά μίμησιν καί έπίδρασιν τού ολίγον 
προηγηθέντος άνδριάντος, άλλά μετ’έπιτάσεως τού συμβολισμού διά διπλού καρπού 
ροιάς.
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Τίς οίδε μήπως είχε την παρεκτεταμένην ταύτην σημασίαν ή ρόα έν τφ κύκλω των 
Πυθαγορείων, εις τον όποιον ανήκε καί ό Μ ίλών καί ή σύζυγος αυτού Μυϊα, ή δέ εξ 
αυτών έπίδρασις περιωρίζετο εις Ίταλιωτικάς τινας μόνον πόλεις. Έν τοιαύτη περι- 
πτώσει καί ό άμφορεύς Faina, τού οποίου δεν καθορίζεται ό τόπος τής κατασκευής, θά 
προέρχεται εκ παρομοίου περιβάλλοντος, ή, όπως είπον, θά τελή υπό την έπίδρασιν τοΰ 
άνδρ ιόντος.

’Αλλά καί τούτο δεν είναι απολύτως βέβαιον ή πιθανόν, διότι πλήν τού άνδριάν- 
τος τοΰ Λίβυος παιδός, τοΰ Μνασέου τού Κυρηναίου, περί ου ήδη ανωτέρω είπον, καί 
άλλος άνδριάς ’Ολύμπιονίκου, τού Θεογνήτου τού Αΐγινήτου, παλαιστού παι- 
δός καί τούτου, άναφέρεται υπό τοΰ Παυςανιου VI, 9, 1 ώς εξής: Θεογνήτφ δε Αίγι- 
νήτη πάλης μεν στέφανον λαβεΐν ΰπήρ2,εν έν παισί, τον δέ άνδριάντα οί Πτόλι- 
χος έποίησεν Αίγινήτης.------------------- ’Εφ’ ότω ό Θεόγνητος πίτυος τής γ' ήμε
ρου καί ροιάς φέρει καρπόν, έμοί μέν ούχ οίά τε ήν συμβαλέσθαι, τάχα 
δ’ άν Αίγινήταις τισίν επιχώριος ές αύτά άν εϊη λόγος. (Ό Schubart, πιθανώτερον 
διά τό διπλούν αν, διώρθωσεν: ές αυτόν είη λόγος).

Ό παλαιός Christian Scherer έν De olympionicarum statuis (1885) 26 σημ. 
2 ένόμισεν ότι τό άγαλμα τού Θεογνήτου έ'φερεν έν τή έτέρα των χειρών άρύβαλλον, 
τον όποιον πλανηθείς ό Παυσανίας έξέλαβεν ώς καρπόν ροιάς, άλλ’ όρθώς ό Reisch 

Gr. Weihgesch. 43 άπέκρουσε τούτο.
Ό Hitzig καί ό BliImner έν τή έκδ. τού Παυσανίου II 2, 577 άναφέρουσι τό εις 

τον ανδριάντα τού Θεογνήτου σωζόμενον έπίγραμμα τού Σιμωνίδου άρ. 149 (Ρ. L. G. 
III 498 = Diehl Antli. Lyr. V, άρ. Ill = Τη. Bergk Die griecli. Liederdichter 
o. 205 άρ. 201, Anthol. Planudea 2.

Ό Πίνδαρος Πυθιον. VIII, 35 άναφέρει τον Θεόγνητον ώς θειον τού Άριστο- 
μένους τού Αΐγινήτου παλαιστού, εις τον όποιον είναι άφιερωμένος ό Πινδαρικός ύμνος 
επί τή Πυθική νίκη. Κατά τον Robert Hermes (35) 1900, 165 ό Θεόγνητος ένίκησε 
τφ 476, ό δέ ’Αριστομένης τφ 446. Hyde 01. Viet. Mon. 1656. Ό Urlichs Arch. 
Anal. 9 Reisch έ'νθ’ άν. 44) στηριζόμενος εις τό μνημονευθέν άνωτέρω ένταύθα χω- 
ρίον τού Λουκιανού, ’Ανάχαρσ. 9 θεωρεί τον puerum.... mala ferentem ώς Πυθιονί
κην. Άλλ’ ε’ίπομεν ήδη ότι ούτος είναι ό Λίβυς, ό νικήσας έν ’Ολυμπία.

"Ωστε ούχί έκ τού τόπου, δηλ. των Δελφών, όφείλομεν νά άναζητήσωμεν την 
ερμηνείαν, άλλ’ έκ τής συμβολικής σημασίας τής ρόας, ή όποια δεν είναι απλώς πυθική 
άλλ’εύρυτέρα, ώς υποδεικνύει καί ό άνδριάς τού Θεογνήτου.

Ή σύνδεσις τών καρπών τής πίτυος καί τής ροιάς έν τφ άνδριάντι τούτφ οφείλει 
πιθανώτατα νά έρμηνευθή έκ συγγενούς σημασίας τών συμβόλων. Ή πίτυς ή ήμερος 
είναι άσφαλώς ή σημερινή κουκουναριά, τής όποιας ό καρπός, ό κώνος, είναι πλήρης 
σπερμάτων, κατά τούτο δέ ομοιάζει προφανώς προς τον σπερματοβριθή καρπόν τής 
ροιάς.

Ή πίτυς είναι συμβολικόν δένδρον τού Άττιος, τής Δήμητρος, τού Διονύσου, 
τοΰ οποίου ό θύρσος κατέληγεν άνω εις κώνον πίτυος, τής Κυβέλης, τού Μηνός, τού 
Μί&ρα, τού Όσίριδος, άλλα καί τού ’Ασκληπιού, τού Μελικέρτου, τού Πανός, όστις έν
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έπιγράμματι χοϋ Κριναγόρου (Anthol. Palat. VI, 253,3) καλείται πιτύστεπτος, εχει δέ 
φίλην την Πίτυν, κλπ., τοϋ Ποσειδώνος κλπ. (Gruppe Griech. Mythol. II Sachregister 
έν λ. Fichte, σ. 1903, και Pinie σ. 1912). Χαρακτηριστικόν είναι δτι κατά τα έν Άθή- 
ναις Θεσμοφόρια, τα άλλως καί Άρρητοψόρια καλούμενα, πλήν άλλων έρρίπτοντο εις 
τά μέγαρα, τα βάραθρα τής Δήμητρος καί κΔάδοι πίτυος διά την γονιμότητα τοΰ 
δένδρου (πρβ. Harrison Prolegomena 138. Farnell Cults of the Gr. States III 91). 

Περί των κλάδων τής πίτυος των ριπτομένων κατά τά Θεσμοφόρια εις τά μέγαρα 
μαρτυρεί τό εις τούς Εταιρικούς διαλόγους II, 1 τοΰ Λουκιανού άρχαΐον σχόλιον, περί 
τοϋ όποιου έπραγματεύθη ό Ε. Rohde Rhein. Mus. (30) 1870, 548 κέ. καί Στέφανος 

ό Βυζάντιος έν λ. Μίλητος (Preller - Robert Griech. Myth. I 779 έ. πρβ. αύτ. σ. 740· 
715. 797,3). Ή σχετική φράσις τοϋ αρχαίου είς Λουκιανόν σχολίου λέγει ρητώς: 
λαμβάνουσι δέ κώνου Θαλλούς διά τό πολύγονον τοΰ φυτοΰ, ένθα μάλλον τονιστέον 
πολυγόνον. ΓΙρβ. καί L. Deubner Att. Feste 40 έ.—Gjerstad Archiv f. R. W. (27) 
1929, 197.212. καί L. Ziehen έν RE Suppl. VII, 44, 59 έ.

Κλάδοι πίτυος ήσαν έν χρήσει λατρευτική έν τοϊς Άρρητοφορίοις (Deubner 10), 

έν τοϊς Σκίροις (Deubner 44) καί έν τοϊς Θεσμοφορίοις (Deubner 44. 46.)

Π άντα ταϋτα δεικνΰουσιν ότι ή κώνος ή πίτυς διά την πολ,υγονίαν τοΰ καρπού 
αυτής ήτο σύμβολον χθόνιον, άνήκον είς θεότητας τής γονιμότητος καί ευφορίας, 
σΰμβολον άρα συγγενέστατον προς την ρόαν καί την διά ταΰτης έκφραζομένην έννοιαν 
τής γονιμότητος καί τής παρεκτεταμένης σημασίας τής δυνάμεως. "Ωστε άμφότερα τά 
έν τώ άνδριάντι τού Θεογνήτου τοϋ παλαιστοϋ παιδός άπαντώντα σύμβολα είναι, 
προφανώς, ταυτόσημα καί δηλούσι την «δαιμονικήν» ρώμην τοϋ άθλητοϋ. Περί τής 
πίτυος — πεύκης (Pinus pinea L.) βλ. V. Ηεην Kulturpflanzen u. Haustiere8 (1911), 
301-7.

Περί τής ρόας προκειμένου είναι άξιον προσοχής ότι ό Νικανδρος Άλεξιφ. 490 έ· 
αναφέρει Κρητικάς καί Αίγινητικάς ροιάς ή ρόας έχούσας «κάρφη φοίνια» ήτοι 
ερυθρούς κόκκους. Έλέγετο δέ ή ρόα Λατινιστί malum punicum ή m. granatum ή 
καί απλώς malum. Έν τφ Corpus glossar. latiu. Ill, 264 ή ροιά μεταφράζεται malum 
granatum. Έλέγετο δέ καί malum puniceum, μήλον φοινικοΰν. Ό Steier, 

γράφων τό άρθρον m. punicum έν RE2 XIV (1928) σ. 928-942, φρονεί ότι ίσως διά 
τό έρυθρόν χρώμα έπεκράτησε τό όνομα in. punicum. Έν τούτοις ό Πλινιος Ν. Η. 
XIII, 112 γράφει: sed circa Carthaginem Punicum malum cognomine sibi vindicat; 
aliqui granatum appellant. Όπως δέ άνέφερον έν τή ΑΕ 1939-41, 101 ή ιστορία 
τής ροιάς ανάγει τήν προέλευσιν αυτής είς τήν μέσην ’Ανατολήν κατά τάς μαρτυρίας 
τής Π. Διαθήκης ήτοι περί τήν Φοινίκην. Διά τούτο φαίνεται πιθανοότερον ότι ή Λατι
νική ονομασία m. punicum μάλλον είς τον τόπον παρά είς τό χρώμα οφείλει νά άναχθή, 
όπως καί ό Πλίνιος υποδεικνύει.

Είς έπίρρωσιν τής νέας ταύτης ερμηνείας τής ρόας έρχεται καί νέον έκ τής μελα
νόμορφου αγγειογραφίας τεκμήριον, είναι δέ αξία πολλής προσοχής ή έπί άμφο- 
ρέως τοϋ Βρεττανικοϋ Μουσείου, τοΰ είδους τών μελανόμορφων έξεζητημενών (affec- 
tirt, affected) λεγομένων αγγείων, παράστασις, έπί τής οποίας έμφανίζεται ηλικιωμένος
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γενειών άνήρ προσφέρων εις άναχωροΰντα οπλίτην ρόαν. Τό άγγεΐον περιγράφεται 
λεπτομερώς υπό τοΰ Η. Β. Walters έν τω Br. Mus. Catalogue of Vases B 152, 
απεικονίζεται δε πολύ συνοπτικώς έν CVA Great Britain 3 III He πίν. 25, 3α-β· 
Πρβ. G. Karo έν JHS XL 1899 σ. 161 άρ. 23. Walters Ancient Pottery I πίν. 29 
(μόνον ή μία οψις). Κατ’ ευκρινή ιχνογραφίαν απεικονίζονται άμφοτέρων των πλευρών 
τοΰ άμφορέως αί παραστάσεις παρά Micali Storia degli antichi popoli Italiani, III 
σ. 129-31, Monumenti πίν. 75. 76. Κατά τον πίνακα ύπ’ άρ. 75 τοΰ Micali έγένετο 
και ή ένταΰθα άπεικόνισις (είκ. 3).

Τό θέμα άμφοτέρων τών παραστάσεων είναι ή άναχώρησις οπλίτου άποχαιρε- 
τίζοντος τούς παραμένοντας διά κινήσεως, συνήθους καί σήμερον, τής δεξιάς χειρός.

Είκ. 3. Μελανόμορφος άμφορεύς τοΰ Βρεττανικοϋ Μουσείου.

Έν τή όπισθία παραστάσει, ήτις είναι σχεδόν ταυτόσημος προς την προσθίαν, έλλείπει 
ή προσφερομένη είς τον οπλίτην ρόα. Ό Walters έν τή περιγραφή τοΰ άγγείου 
φρονεί ότι ή άποχαιρετιστήριος κίνησις τής δ. χειρός τοΰ οπλίτου σημαίνει άποποίησιν 
τής ρόας (holding out right hand as if declining it). ’Αλλά νομίζω ότι ή κίνησις τής 
δεξιάς τοΰ οπλίτου είναι προφανώς άποχαιρετιστήριος, όπως καί σήμερον, διότι ή αυτή 
χειρονομία παρατηρεΐται καί είς άλλα πρόσωπα τής παραστάσεως, χωρίς νά προσφέ- 
ρηται είς αυτά καρπός ροιάς, είναι δέ καί είς ταΰτα τοΰ αύτοΰ πράγματος δηλωτική, 
έφ’ όσον ή όλη σκηνή είναι σκηνή άποχωρισμοΰ καί άποχαιρετισμοΰ. Έαν έπρόκειτο 
περί άποποιήσεως καί άρνήσεως άποδοχής τής ρόας, ή παλάμη θά ήτο όλη έστραμμένη 
προς τό άποκρουόμενον πράγμα καί ούχί άντωπή προς τον θεατήν. Είς τοΰτο ίσως 
παρεσΰρΰη ό Walters παρατηρήσας ότι έν τή άντιστοίχοι όπισθία παραστάσει τοΰ 
άμφορέως δεν προσφέρεται ρόα είς τύν άναχωροΰντα οπλίτην.

Εικάζω ότι καί έν τή περί ής ό λόγος άγγειογραφία ή σημασία τής ρόας είναι 
ή τής ευτυχίας καί τής δυνάμεως. Ή ρόα κεΐται ένταΰθα άντί τής φράσεως «Καλήν
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Τύχην καί καλήν δύναμιν», ευχόμενης εις τον εις εκστρατείαν έξερχόμενον οπλίτην 
ευτυχή έκβασιν τής συμμετοχής του είς τον πόλεμον, διότι δεν είναι δυνατόν νά φαντα- 
σθώμεν ότι ό γέρων, πατήρ ίσως τοΰ οπλίτου, ύποσημαίνει είς αυτόν διά τής ρόας τον 
θάνατον καί τό «μόρσιμον ήμαρ», όπως φρονεί ό Micali έκλαμβάνων τήν ρόαν ώς 
«tin balsamario a palla» (άρΰβαλλον) προσφερόμενον είς τον οπλίτην ώς σΰμβολον del 
premio eteruo destinatogli dai fati! Είναι ωσαύτως άξιον σημειώσεως ότι επί τής άσπί- 
δος τοΰ οπλίτου υπάρχει εν έκτύπφ άναγλύφω ώς «επίσημον» αυτής όφις, ό όποιος 
είναι πιθανώτατα ό οίκουρός τοΰ οπλίτου δαίμων, φύλαξ αύτοΰ καί κακοΰ αποτρό
παιος. Ό Ε. KiiSTER Die Schlange in der griech. Kunst u. Religion 50.113.130 
εύστοχώτατα διέλαβε περί τοΰ όψεως ώς επισήμου ασπίδων άπό τοΰ 6ου π. X. αίώνος 
καί εφεξής καί ήρμήνευσε τήν άποτρόπαιον τούτου σημασίαν ώς καί τήν δύναμιν 
αύτοΰ κατά τοΰ κακοΰ βλέμματος καί τής βασκανίας, όπερ μάλιστα επί τών ασπί
δων τών είς πόλεμον έξερχομένων είναι έπικαιρότατον (Kuster αύτ. ιδία έν 
σ. 112 έ. σημ. 7).

Ύπό τοΰ Benndorf- Niemann έν Das Heroon von Gjdlbaschi - Trysa σ. 221 

πίν. XXIX, 4 απεικονίζεται ή μακρά πλευρά σαρκοφάγου, ένθα ύπό τήν κλίνην 
υπάρχει πλατεία τετράγωνος έξαρσις, ίση κατά τό ύψος προς τον γειτνιάζοντα σκίμ- 
πουν καί ένθυμίζουσα τούς έν τή σημερινή ’Ανατολή συνήθεις « σοφράδες» (’Αρχαία 
παραδείγματα παρά Loeschcke Arch. Ztg 1884, 96, 8). Έπί τής χθαμαλής ταύτης 
τραπέζης διακρίνονται σταφυλαί, παραδείσια μήλα(;) (τά άλλως λεγάμενα Lycopersica 
ή περσικά μήλα, τά άνήκοντα είς τήν οικογένειαν τών στρυχνοειδών-solanacea) καί 
δύο ρόα ι. Έν τφ αύτώ συγγράμματι σ. 222 πίν. XXIX, 11 προς άλλοις είκονίζεται 
παΐς κατά κρόταφον φέρων έν τή κεκλεισμένη δεξιά ρόαν έστραμμένην προς τά κάτω. 
Έν άμφοτέραις ταΐς περιπτώσεσι πρόκειται περί χθονίας απλώς ρόας. Περί τοΰ μήλου 
έν τή κλασσική άρχαιότητι έγραψεν ό Benjamin Foster The Symbolism of the 
Apple in Classical Antiquity, έν τή σειρά τών Harvard Studies in Classical Philology 
X, σ. 39 κέ. (πρβ. AJA IV, σ. 539), αλλά τό βιβλίον δεν υπάρχει έν Άθήναις.

[Κατά τήν έκτύπωσιν τοΰ παρόντος άρθρου λαμβάνω γνώσιν τής άρτι άφι- 
χθείσης συνεχείας τοΰ μνημειώδους έργου τοΰ A. Β. Cook Zeus III, 1.2, ένθα σ. 81 Ιέ. 

γίνεται έκτενέστερος λόγος περί τής ρόας καί δή καί τοΰ αγάλματος τής Άθηνάς Νίκης. 
'Ο Cook γινοόσκει συνοπτικώς καί τό εύρημα τοΰ Μπαλάνου έκ τοΰ σημειώματος τοΰ 
C. W. Blegen AJA (40) 1936, 145, όρθώς δε χρησιμοποιεί τοΰτο προς άπόκρουσιν 
τής γνώμης τοΰ Benndorf, προσάγων καί άλλα μνημεία σχετικά προς τήν ρόαν 
καθ’όλου. Τον ανδριάντα τοΰ Μίλωνος αναφέρει ό Cook σ. 816 έ. συντόμως. Ή καί 
παρά τώ Cook III 1050 είκ. 843 άπεικονιζομένη έρυθρόμορφος έκ Κορνέτου κύλιξ 
τοΰ Ολτου (Monum. d. Inst. X πίν. 23-24) δεικνύει τήν Ήβην καύημένην καί 
φέρουσαν έν μεν τή έτέρα τών χειρών άνθος, έν δέ τή άλλη ρόαν. Ή "Ηβη δεν άναφέ- 
ρεται ώς χθονία, είναι δέ θυγάτηρ τοΰ Διός καί τής Διώνης καί προσωποποίησις τής 
νεανικής ώραιότητος καί σφριγώσης ακμής. Έκ τούτου νομίζω ότι καί έπί τή είρημένη 
αγγειογραφία παρά τό άνθος ή ρόα συμβολίζει τήν νεανικήν δύναμιν].

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
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