
ΖΕΥΣ ΕΛΑΣΤΕΡΟΣ ΕΝ ΠΑΡΩ.

ν π ο Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΙ

Την λατρείαν τοϋ Διός Έλαστέρου έν Πάρφ γνωρίζομεν διά τριών επιγραφών, 
έκ τών όποιων ή μία μόνον, εσχάτως εύρεθεΐσα, διασφζει ακέραιον τό ασυνήθες 
και διά πρώτην φοράν άπαντών έπίθετον τοΰτο τοϋ Διός. Εις τάς δύο άλλας, 
αί όποΐαι διέσφζον μέρος μόνον τοϋ επιθέτου, συμπληρώνεται νΰν ασφαλώς τοΰτο.

1. Ή νΰν τό πρώτον δημοσιευομένη επιγραφή άνευρέθη κατά τό θέρος τοΰ 1949

Εΐκ. 1. Επιγραφή επί κιονίσκου έκ Πάρου.

έξωθι τής ΝΔ γωνίας τοΰ περιβόλου τής Παναγίας Καταπολιανής ή Έκατονταπυλιανής 
έν τή πόλει τής Πάρου, είναι δέ κεχαραγμένη επί τοΰ άνωτέρου μέρους κιονίσκου, 
εντός ιδιαιτέρως λελεασμένης κατακορύφου λωρίδος καί κατευθύνεται έκ τών άνω προς 
τά κάτω. Τό σχήμα τών γραμμάτων δεικνύει ή έξ έκτύπου φωτογραφία (είκ. 1), είναι 
δέ ταΰτα τών μέσων περίπου τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος καί έχουν ύψος 3 έκ. Ό κιονίσκος έχει 
ύψος 1,01, άνω διάμετρον 0,33 καί κάτω 0,36’ κατά την άνω αύτοϋ έπιφάνειαν φέρει 
άναθύρωσιν, ούχί όμως καί τόρμον γομφώσεως. Ή έπιγραφή άναγινώσκεται ως εξής:

Διός Έλαστέρο

Ό κιονίσκος άπετέλει προφανώς όρον τεμένους τοΰ Διός Έλαστέρου. Μελ
λοντική έρευνα θά δείξη, αν ό τόπος τής άνευρέσεως τοΰ κιονίσκου είναι ακριβώς τό 
τέμενος τοΰτο.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:33:03 EEST - 54.226.8.97
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2. Ή επιγραφή, την όποιαν έδημοσίευσα εν Άρχ. Δελτ. 14, 1931-32 (1935) 
Παράρτ. σ. 49 κα! την οποίαν απεικονίζω ενταύθα (είκ. 2), άναγινώσκεται νϋν ασφα
λώς οΰτω:

Διός [Έλα]- 
στέρο Π 
ατρ ώ ιο.

Είκ. 2. ’Επιγραφή έκ Πάρου

Την συμπλήρωσιν ενάστερος, την οποίαν είχον προτείνει τότε και ήτις παλαιογρα- 
φΐκώς δεν απείχε πολύ τού ορθού, δεν είχον τολμήσει οπωσδήποτε να εισαγάγω εις τό 
κείμενον όρθώς ό Μ. Ρ. Nilsson Gesch. d. griech. Rel. I 1941, 525 σημ. 2 είχε θεω
ρήσει ότι δυστυχώς τό έπίθετον δεν ήδΰνατο να συμπληρωθή ασφαλώς, αφού ή ακρι
βής συμπλήρωσις ήτο λέξις νέα και έπίθετον άγνωστον. Έν IG XII Supplementum 
σ. 107 άρ. 207 είχε συμπληρωθή άδιστάκτως Περίστερο έκ τής παρ’ ΑΘΗΝΑΙΩ 9,395 a 

' διηγήσεως, την συμπλήρωσιν δ’ έδέχθη καί ό Ο. Rubensohn R.E. έν λ. Paros στ. 1841 
καί 1847 θεωρηθέντος ότι ό Ζευς ούτος ήτο ανάλογος προς τον Δία ’Αφροδίσιον. Καί 
ή έπιγραφή αΰτη, ως δεικνύει ή είκ. 2, άπετέλει όρον, πιθανότατα δε τού αυτού ώς καί 
ή προηγούμενη τεμένους.

3. Έξ έκτυπου τού Μ. Κρίσπη είχε δημοσιεύσει ό Hiller von Gaertringen 
έν Sitzb. Berl. Ak. 1906, 786 ( = IG XII 5, 1027, πρβ. καί A. B. Cook Zeus II 946 
είκ. 14) έπιγραφήν εύρεθεΐσαν έν τή πόλει τής Πάρου (συνοικία Χωριάτικα) οΰτω:

Βωμός Διός Έ[νδένδ]- 
ρο, των από Μ [ α ν ] δρο- 
θ έ μ ι ο ς- μέλιτι σπένδεται.

Ή συμπλήρωσις είχε στηριχθή εις γλώσσαν τού Ησυχίου: ”Ενδενδρος παρά Ροδίοις 
Ζευς καί Διόνυσος εν Βοιωτοΐς. Ό Ζευς ’Ένδενδρος τής Πάρου έγένετο γενικώς απο
δεκτός: Wilamowitz Glaube d. Hell. I 34 καί 125, Stengel Kultusalt.3 σ. 104, 
A. B. Cook Zeus II 946 καί III 1173, Hiller v. Gaertringen Gnomon 1930, 
428, Roscher Myth. Lex. VI 624, O. Rubensohn R. E. έν λ. Paros στ. 1841. Ήδη 
όμως ή υπό τού Ησυχίου έντόπισις τής λατρείας τού Διός Ένδένδρου εις την Ρόδον 
έγείρει ένδοιασμούς διά την παραδοχήν τής αυτής λατρείας καί εις τήν Πάρον. Είναι 
άναντίρρητον ότι καί έν τή έπιγραφή ταύτη όφείλομεν να άναγνώσωμεν:

Βωμός Διός Έ[λαστέ]- 
ρ ο κ. τ. λ.

Ό αριθμός τών συμπληρουμένων γραμμάτων είναι ακριβώς ό αυτός.
Νομίζω ότι οΰδείς δισταγμός έπιτρέπεται διά τήν συμπλήρωσιν τών επιθέτων τού 

Διός εις τάς έπιγραφάς 2 καί 3 διά τού Έλάστερος.
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Έκ τοϋ περιεχομένου άλλως χε των τριών επιγραφών είναι προφανής, κατά την 
γνώμην μου, ή μεταξύ τούτων σχέσις. Την σύναψιν τοϋ Διός ως Έλαστέρου καί 
Πατρώου εις την έπιγρ. 2 ερμηνεύει ή αρχαϊκή επιγραφή 3. Ό Έλάστερος Ζευς τής 
τελευταίας ταύτης ανήκει εις τούς άπο Μανδροθέμιος, είναι ά'ρα πατρώος, θεός 
προστάτης τής φρατρίας ή οίκου τού Μανδροθέμιος καί τών εξ αυτού. Τήν έννοιαν τού 
Διός πατρός καί πατρώου έδειξε σαφώς ό Μ. Ρ. Nilsson AfRw. 1938, 156 κέ. πρβ. 
καί Gesch. d. gr. Religion I, 378 κέ. Ζεύς Πατρώος είναι δ θεός τών προγόνων, τού 
γένους. Τό γένος τών Λαβυαδών έν Δελφοΐς έχει προστάτην τον Δία Πατ ρ ώ ον 
(Α στίχ. 14 κ.ά.). Ύπό τήν αυτήν έννοιαν άναφέρεται έν άλλη έπιγραφή (Τροίας) ώς 
προπάτωρ (AJA 1935, 538, Nilsson Gesch. d. gr. Rel. 377), όπου ή παραιτέρω 
σύναψις έν τή αυτή έπιγραφή προς τό έρκεϊος καθισιά έτι προφανεστέραν τήν έννοιαν* 
αλλαχού (BCH 1894, 441, Rev. Arch. XI, 1935, 195) άναφέρεται ώς έρκεϊος 
πατρώος. Είναι οΰτω πατρώα ή λατρεία τού Έλαστέρου Διός εις τούς απογόνους 
τού Μανδροθέμιος καί πιθανώς τό τέμενος ήτο ίδρυμένον άρχικώς ύπό τούτων. Έάν 
ή έν Θάσφ καί τή αποικία αυτής Γαληψώ (Rev. Arch. IX 1935, 195 κέ.) λατρεία τού 
Διός Πατρώου συνάπτεται προς τήν λατρείαν τού Διός Έλαστέρου Πατρώου τής Πάρου 
δεν δύναμαι νά εί'πω μετά βεβαιότητος, άλλ’είναι δυνατή, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

’Αλλά τις είναι ό Ζεύς Έλάστερος; Δεν βλέπω άλλην δυνατότητα έρμηνείας τής 
λέξεως είμή τήν έκ τού ελαύνω καί άστήρ. Βεβαίως εις τά έκ τού έλαύνω σύνθετα ώς 
πρώτον συνθετικόν λαμβάνεται τό έλασι-, ώς έλάσιππος, έλασιβρόντας (ΠίΝΔ. άπόσπ- 
144). ’Αλλά γνωστής οΰσης τής περί τά τοιαύτα σύνθετα άσταθείας (Ε. Schwyzer 
Gr. Grammatik, σ. 441), οΰδέν έμποδίζει νά δεχθώμεν, ότι ήδύνατο νά ληφθή καί τό 
ένεστωτικόν θέμα έλα- (έλά-ω), πιθανώτατα δέ ευφωνικοί λόγοι έπέδρασαν προς 
τοιούτον σχηματισμόν * έλασιάστερος ή * έλασάοτερος άμφιβάλλω άν ήδύναντο νά προ
φέρουν έλληνικά χείλη. Ό Ε. Schwyzer έ.ά., αναφέρει ώς παράδειγμα τής ποικιλίας 
τών τοιούτων συνθέτων τό έλκεοί-πέπλος παρά τό έλκε-χίτων είναι προφανώς 
ανάλογα καί τό έλάοιππος παρά τό έλάστερος.

Τού Διός έλαύνοντος αστέρα τήν ιδιότητα γνωρίζομεν κυρίως έκ τής Ίλιάδος 
Δ 75 κέ.

ΟΙον δ’ αστέρα ήκε Κρόνου πάις άγκυλομήτεω, 
ή ναύτηισι τέρας ήέ στρατώι εύρέι λαών, 
λαμπρόν* τοϋ δέ τε πολλοί άπό σπινθήρες ϊενται* 
τώι είκυΐ’ ήιϊ,εν έπί χθόνα ΙΙαλλάς Άθήνη.

Ήδη οί αρχαίοι σχολιασταί έσημείωσαν ότι πρόκειται περί διάττοντος άστέροςr 
αστέρα ννν φησι τον άστ εροειδώς άκοντιζόμενον (DlNDORF 3, 199). 
Έν τφ είς ’Απόλλωνα Όμ. Ύμνω 441 κατά προφανή, ώς γνωστόν, μίμησιν τών 
στίχων τούτων ό ’Απόλλων μεταμορφώνεται έπίσης είς αστέρα, άλλ’ είς τήν δευτέραν 
ταύτην περίπτωσιν λείπει βεβαίως ή είκών τού Διός έξακοντίζοντος τούς άστέρας. 
ΤΙ έννοια αυτή οΰτω σαφής άπαντα μόνον είς τούς άνωτέρω στίχους τού Δ τής Ίλιάδος 
καί τον Έλάστερον Δία τής Πάρου, τον όποιον τώρα γνωρίζομεν. ’Αστέρα ίέναι 
(Δ 75) καί αστέρα έλαύνειν (Έλάστερος) είναι προφανώς ταυτόσημα.
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Ό έκσφενδονισμός ούτος των αστέρων ανήκει εις την γνωστήν άντίληψιν περί 
Διός, δστις, έκτος τοΰ κεραυνού, εκσφενδονίζει επίσης την αστραπήν, ώς Ν 242

6ή δ' ΐμεν άστεροπήι έναλίγκιος, ήν τε Κρονίων 
χειρί λαβών έτίναξεν άπ αίγλήεντος Όλυμπου 
δεικνύς σήμα βροτοΐσιν.. (πρβ. καί Β 353,1 236 κ.ά.)

ή την βροντήν, ώς παρά ΠίΝΔΑΡΩ Όλυμπ. IV 1 κέ.

έλατήρ υπέρτατε βροντάς άκαμαντόποδος 
Ζεϋ

καί Έλασιβρόντα παί Ρέας (ΙΙίΝΔ. άπ. 144). Πρβ. καί φ 413, ω 112 κέ. Εις τον 
Πίνδαρον έχομεν οΰτω τό πλησιέστερον προς τον έλάστερον Δία, ένθα τό ελαύνω 
αντικαθιστά το ίέναι (ήκε αστέρα) τοΰ Δ 75. Την ίριν επίσης τανύει ό Ζευς (Ρ 547). 
Ό άστήρ, σώμα ουράνιον, συγγενές προς τον κεραυνόν, την αστραπήν, την βροντήν, 
την ίριδα, εύρίσκεται εις την κυριότητα τοΰ Διός καί εξακοντίζεται υπό τούτου, όταν 
θέλη νά δηλώση την θ’έλησίν του. Είναι πάντα ταΰτα τα ουράνια σημεία διοσημίαι 
(A. Β. Cook II 4 κέ), όπως ρητώς άναψέρεται εις τούς ανωτέρω ομηρικούς στίχους.

Είναι τόσον φυσική ή τοιαύτη έρμηνεία καί τόσον σύμφωνος προς τάς παλαιο- 
τέρας ελληνικός αντιλήψεις, ώστε ούδείς θά θελήση νά έρμηνεύση τον Δία έ?ιάστερον 
ώς τον όδηγοΰντα καί κανονίζοντα τάς κινήσεις τών αστέρων πρβ. επίγραμμα τοΰ β' 
π.Χ. αί., όπου ό Ζεύς διευθύνει πόλον άστρων, W. Peek Mnemosynon Th. Wiegaud, 
σ. 15, A στ. 1. ’Ακόμη όλιγώτερον πιθανή είναι ή παραδοχή έστω καί λανθανούσης 
έξομοιώσεως τοΰ Διός προς αστέρα, ώς εποπτεύει ό Cook I 760 διά τον στίχον Δ 75 
συνάπτων προς τήν μεταγενεστέραν παράδοσιν (Κλημης Ρώμης, Όμιλ. 5.13 καί 
Τζετζης εις Λυκοφρ. Άλεξ. 88), καθ’ ήν ό Ζεύς ώς άστήρ έγέννησεν έκ τής Λήδας τούς 
Διοσκούρους καί ώς ίσως θά ήδύνατό τις νά είκάση έκ τής έν Κέφι λατρείας τοΰ Διός 
Ίκμαίου - Σείριου (A. Β. Cook II 265 κέ).

Δυνατή φαίνεται ή σύναψις τών στίχων Δ 75 κέ. προς τούς μετεωρίτας, ώς υπο
θέτει ό Cook III 885 κέ.

Ή λατρεία τών αστέρων, ώς γνωστόν, είναι μόνον τών μεταγενεστέρων χρόνων 
τής άρχαιότητος (πρβ. Μ. Ρ. Nilsson Symbolisme astronomique et mystique dans 
certains cultes publics grecs έν Collection Latomus II, σ. 217 κέ.), ακόμη δε καί 
ή πίστις εις τον Δία θεόν τών αστέρων ή ή ταύτισις αύτοΰ προς αστέρα είναι έντελώς 
μεταγενεστέρα. Πρβ. Cook I 545 καί 740 κέ.

Ή έμφάνισις διάττοντος άστέρος θεωρηθεΐσα ώς διοσημία υπό τών απογόνων 
τοΰ Μανδροθέμιος είτε, ίσως, ή πραγματική ή φανταστική πτώσις ενός μετεωρίτου εις 
περιοχήν άνήκουσαν εις τούτους ύπήρξεν ή αφορμή τής ίδρύσεως τής λατρείας τοΰ 
Διός έλαστέρου.

Ή σπονδή μέλιτος νοείται καί μετά τήν άντικατάστασιν τοΰ Ένδένδρου υπό τοΰ 
Έλαστέρου Διός εις τήν έπιγραφήν 3. Αύτη είναι χαρακτηριστική διά τάς χθονίας 
θεότητας. Ή σπονδή μέλιτος μαρτυρείται καί εις τήν λατρείαν τοΰ Διός Τκμαίου —
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Σείριου έν Κέω (Cook III 267 σημ. 5). ΙΙαρ’ δλον δτι είναι γνωστόν δτι χθόνιαι χοαί 
προσεφέροντο εις τους αστέρας (Kircher Die sakr. Bedeutung d. Weines 3), είναι δμως 
δυνατόν αί άστρικαί αύται λατρεΐαι να μή είναι πολύ παλαια'ι (Nilsson έ.ά. ο. 218 κέ.). 
Έπιμένοντες είς τον παραλληλισμόν τού έξακοντισμοΰ τών διαττόντων, ή των μετεω
ριτών ενδεχομένως, προς τον κεραυνόν, βροντήν κ.τ.δ. δυνάμεϋα να ένθυμηθώμεν τον 
Δία Καταιβάτην- ό πίπτων άστήρ είναι ανάλογος προς τον πίπτοντα κεραυνόν καί είναι 
δυνατόν νά θεωρηθή δτι τό τέμενος τοΰ Διός έλαστέρου ήτο άνάλογον προς τα ένη- 
λνσια. Είς τον τόπον, δπου ό κεραυνός τοΰ Διός έφόνευσε τύν Έρεχθέα, ήτοι είς τον 
βωμόν τοΰ Διός Ύπατου προ τοΰ Έρεχθείου, προσεφέροντο πέμματα άνευ οίνου ήτοι 
χθόνιαι θυσίαι καί μελιτοΰσσαι (Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ Έρέχθειον σ. 10 κέ). ’Ακριβώς 
δέ καί είς την Θάσον πλησίον τής επιγραφής τοΰ Διός ΙΤατρφου εΰρέθη καί άλλη μνη- 
μονεύουσα Διός Καταιβάτου (Rev. Arch. 1937, 198).

Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΑΕΩΝ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ

ΥΠΟ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ Θ. ΜΙΤΣΟΥ

Ό έν τή είκόνι 1 καί 2 άμφορεύς εύρέθη κατά τάς άνασκαφάς επί τοΰ χώρου, 
ένθα ήτο τό ιερόν τοΰ Πυθίου ’Απόλλωνος παρά τον Ίλισσόν. Έκειτο εντός τοΰ 
μεταγενεστέρου υδραγωγείου, τό όποιον διήρχετο άνωθεν τοΰ Πεισιστρατείου, ήτοι 
μεταξύ τοΰ βραχώδους λόφου καί τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ περιβόλου τοΰ Όλυμπιείου 
(είδικώς υπό την άνωφερικήν οδόν, ή οποία οδηγεί προς τό άλσος καί τό υπαίθριον 
καφφενεΐον). Συνεκολλήθη εκ πολλών τεμαχίων καί συνεπληρώθη διά γύψου. Ύψος 
τοΰ σφζομένου μέρους 0.76.

Ή επιφάνεια τών ώμων καί τής κοιλίας τοΰ άγγείου διακοσμείται διά παραστά
σεων σχετικών προς τούς άγώνας τών Παναθηναίων, κατά τά όποια είχε τοΰτο δοθή 
ώς έπαθλον είς άγώνα δρόμου.

’Επί τής κυρίας όψεως παρίσταται ή ’Αθήνα (είκ. 1) ώπλισμένη χωρούσα προς 
δεξιά. Προς ταΰτην τείνει τήν χείρα Νίκη επί δωρικού κίονος. Έπί τής οπίσθιας όψεως 
(είκ. 2) δρομεύς, είς τό τέρμα τοΰ δρόμου, τείνει τήν χείρα, ϊνα λάβη στέφανον, όν 
έτέρα Νίκη έπί κίονος τείνει προς αυτόν. Τον χώρον μεταξύ τών δύο παραστάσεων τής 
έπί κίονος Νίκης πληροί παχεΐα ταινία μελανού χρώματος εκ τοΰ λαιμού προς τήν 
βάσιν τοΰ άγγείου. ΙΊαραλλήλως πρός τήν ταινίαν έχει γραφή διά μελανός χρώματος 
έπί τοΰ έρυθροΰ ή έπιγραφή: Τών Άθήνηθεν [άθλων].

Έπί τής άντιστοίχου πλευράς, καί άκολουθοΰσα τήν αυτήν κατεύθυνσης ήτοι άπό
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