
ΑΤΤΙΚΑ I

ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ Π Α Π ΑΔ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ

1. Η ΠΡΩΤΗ ΙΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΜΥΡΡΙΝΗ 
ΤΗΣ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

Νοτίως τοΰ συνοικισμού Ζωγράφου και κατά τούς δυτικούς πρόποδας τοϋ Υμητ
τού εύρέθη τυχαίως κατά την εκσκαφήν θεμελίων οικίας επιτύμβιος μαρμαρίνη πλάξ, 
φέρουσα επί τής έμπροσθεν άνω επιφάνειας το κατωτέρω δημοσιευόμενον ώραίον 
έπίγραμμα.

Ή στή?α] είναι απλή (ΰψ. 0.98) είργασμένη μόνον κατά τό άνω ήμισυ μέρος (ΰψ. 
0.44 πλ. 0.17 πάχος 0.13), τδ φέρον την επιγραφήν. Τό κάτω μέρος είναι άδρομερώς 
έπεξειργασμένον, ως έντιθέμενον εντός τής γής. Τά γράμματα στοιχηδόν άνευ εξαιρέ
σεων είναι κανονικώς κεχαραγμένα έ'χοντα τό σχήμα τής γραφής τού φθίνοντος 5ου ή 
μάλλον τού άρχομένου 4ου π.Χ. αίώνος' ΰψ. γραμμ. 0-008-0.01 μ. διάστ. 0.005-0.007 μ. 
(είκ. 1):

1 Καλλίμαχο θυγΙατρός τηλαυγείς μνήμα, 
ή πρώτη | Νίκης άμφεπόλ|ευσε νεών" 
εύλοΙγίαι δ’ όνο μ’ έσχ|ε συνέμπορον, ώ|ς άπό θείας 
Μυρ | ρινέη κλήθη συΐντυχίας" έτύμω|ς 

5 πρώτε Άθηναί|ας Νίκες εδος άΐμφεπόλευσεν 
έ|κ πάντων κλήρωίι, Μυρρίνη» εύτυ|χίαι.

1. Τό έπίγραμμα είναι γεγραμμένον εις 16 σειράς, αποτελούν τρία ελεγειακά 
δίστιχα. Δυσκολίαν παρουσιάζει μετρικώς ό πρώτος στίχος, δστις κανονικώς έπρεπε νά 
είναι εξάμετρος. Άλλ’ είναι πεντάμετρος καί θά ήδΰνατο διά τούτο νά έκληφθή δτι 
αποτελεί καί ούτος έλεγεϊον. Παραδείγματα, βεβαίως, τοιαύτης πλοκής επιγραμμάτων, 
καθ’ ήν προηγούνται δύο ελεγειακοί στίχοι καί έπονται δακτυλικοί ή καί άντιστρόφως, 
έχομεν καί άλλοθεν 1 καί επομένως δεν θά ήτό τι άσΰνηθες. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
ή μορφή τού μέτρου θά είχεν ούτως:

Άλλ’ είναι γνωστόν δτι τού ελεγειακού στίχου τό δεύτερον δεξιόν κώλον άποτε- 
λεΐται πάντοτε έκ δακτύλων2 καί ούχί ώς ενταύθα, ένθα ό τέταρτος καί πέμπτος πούς

1 Kaibel Epigr. indices σ. 703. βραχείας συλλαβής (αν) διά την δακτυλικήν μορφήν
2 Α. ΣΚΙΑ Μετρική σ. 127. ΠΟΛΕΜΩΝ Β 1938 σ· 73, του δευτέρου κώλου. Ό Έ. Πεζόπουλος (αυτόθι) άντι- 

ενθα εν στ. 11 δημοσιευόμενου Θεσσαλικοΰ επίγραμμα- θέτως δέχεται έν τφ δευτέρφ κώλω σπονδείον.
τος ή συγγραφεύς συνεπλήρωσε τόν στίχον διά μιας
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είναι σπονδειάζοντες. Άδόκιμον δε πρέπει νά θεωρηθή τό εν έπιγράμματι τοΰ ποιητοΰ

Φίλιππου εν Παλατ. Ανθ. XIII, 1 δίστιχον, συγκείμενον έκ δύο ελεγείων, ών τό δεύ
τερον όλοσπόνδειον:

έν πάσιν μύθοις έργοισίν τε καλοΐς 
πάντη γάρ πάσιν σήν δηλοΐς τιμήν

Η λοιπόν πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι κα'ι ό πρώτος ούτος στίχος ήτο εξάμετρος δα
κτυλικός, δτε ή μορφή αύτοΰ θά ήτο π.χ.

Καλλίμαχο θυγατρός τηλαυγές μνήμα [τόδ’ έστίν].
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παρελείφθη δηλαδή μέρος τοϋ 5ου καί ό 6ος ποΰς, ή δτι έ'χομεν ένταύθα σπάνιον παρά
δειγμα ελεγειακού στίχου μετά σπονδειάζοντος τού δευτέρου κώλου, προς τονισμόν τού 
χαρακτήρος τής άποθανούσης. Διότι σπονδείων γίνεται κυρίως χρήσιςείς μελωδίας έπαυ- 
λουμένας ή έπαδομένας κατά τάς σπονδάς1, προς έξαρσιν τής σοβαρότητος, τής σεμνό- 
τητος καί μεγαλοπρεπείας των σπονδικών ιεροτελεστιών. Είς σπονδείους καταλήγον 
πεντάμετρον είναι καί ό έπφδός (refrain) τού χορού είς στ. 121, 139, 159 τού Άγα- 
μέμνονος, τού Αισχύλου1 2.

αϊλινον αϊλινον είπε τό δ’ εύ νικάτω.

Στ. 1. Δεν είναι βεβαίως δυνατόν νά προσδιορίσω μεν ακριβώς περί τίνος Καλλί
μαχου πρόκειται ενταύθα. Διότι τό όνομα είναι σύνηθες κατά τον 50ν αιώνα π.Χ. 
Άλλ’ ή χρονολογία τής επιγραφής, έξαγομένη καί έξ άλλων, έκτος τού σχήματος τών 
γραμμάτων, ώς θά ίδωμεν, τεκμηρίων καί ή έγκατάστασις τής Μυρρίνης ως ιερείας 
κατά τά μέσα τού 5ου αϊώνος, προτρέπει ημάς νά άποβλέψωμεν είς τον Καλλίμαχον, 
ώς πατέρα ταΰτης, άρχοντα κατά την 83γ'ν ’Ολυμπιάδα (446-5 π.Χ.)3, επί τού όποιου 
ό Καλλίας συνήι|ιε μετά τών Σπαρτιατών τριακονταετείς σπονδάς.

Τηλαυγές μνήμα πρβ. μνήμα με όράις περικαλλές Kaibel 450 καί μνήμα 
τόδ’ ύψιφανές Kaibel 97 α. Τηλαυγής δε σημαίνει ό άκτινοβολών, ό μακρόθεν 
λάμπων ποιητική λέξις άπαντώσα π.χ. παρά Πινδαρωι Πυθ. 2, 6 Όλ. 6, 4 πρόσωπον 
χρή θέμεν τηλαυγές καί Σοφοκλει Τραχ. 524 καί Αριςτοφ. ’Όρν. 1092, 1711 
ουθ’ ήλιου τηλαυγές ακτινών σέλας.

Στ. 2. Έν τφ δευτέρφ στίχω ό ποιητής εξαιρεί τήν θέσιν τής άποθανοΰσης ώς 
πρώτης ιερείας τού ναού τής Άθηνάς Νίκης. Διότι ή λέξις άμφιπολεύω μετ’ αιτιατι
κής είναι γνωστή ώς σημαίνουσα υπηρετώ ώς ίερεύς ή, ώς ενταύθα, ιέρεια ώς π. χ. 
παρ’Ηροδ. II 56,2... ίρόν Διός. Τήν ιδιότητα δέ ταύτην εξαιρεί καί κατωτέρω 
έν στ. 5.

Στ. 3 καί 4. Ή σειρά τών λέξεων πρέπει νά νοηθή ούτως: όνομα δ’ έσχε συν- 
έμπορον ευλογία, ώς άπό θείας συντυχίας κλήθη Μυρρινέη* δηλαδή, όνομα δέ 
έ'λαβε σύμφωνον προς τήν δόξαν, διότι ώνομάσθη Μυρρινέη ώς έκ θείας τίνος συντυ
χία?· Τό όνομα Μυρρίνη παραγόμενον έκ τού μύρτος - μυρσίνη είναι σχετικόν προς τον 
έ'παινον καί τήν δόξαν, διότι διά μύρτινων στεφάνων έστέφοντο καί άρχοντες καί 
στρατηγοί τών Αθηνών4, οί νικηταί είς τούς αγώνας, έ'τι δέ καί αί ίέρειαι. Πιθανώς 
όμως ένταΰθα ό ποιητής έχει ύπ δψει του τον αττικόν μύθον τής Μυρσίνης, τον δια- 
σωθέντα είς τά Γεωπ. XI 6 τού Κασσιανού Βάσσου, καθ δν ή Μυρσίνη, κόρη ύπερ- 
βάλλουσα τώ κάλλει καί τή ρώμη, ένδιέτριβεν είς τάς παλαίστρας, στέφουσα τούς νική
τας εις τους αγώνας· τινές δέ τών νέων έκ φθόνου έφόνευσαν αυτήν έφ’ ώ καί προσφι
λής, όπως ήτο, είς τήν Αθήναν μετεμορφώθη υπό ταύτης είς μυρσίνην. Ό μύθος,

1 U. von Wilamowitz - Moellendorf Griech· 3 Διοδωρ. Σικελ. XII 7,12.
Verskunst σ. 114 καί 370. Γ. Χοιροβοσκού, ΣΧΟΛ. 4 Πολυδ. VIII 86, X 69. Σχολ. Αριϊτοφ. Ιππείς 59
εις Ηφαιςτ. 3,1. καί Σφήκες 861.

2 Wilamowitz ε. ά. σ. 354.
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δεικνύων σύνδεσμον τής μυρσίνης προς την Άθηνάν διεμορφώθη πιθανώς προς έξή- 
γησιν τών παλαιστρικών εκ μυρσίνης στεφάνων1.

Ή λέξις συνέμπορος μετά δοτικής είναι λέξις γνωστή έκ τών ποιητών Αιςχ. 
Χοηφ. 733, Ευρ. Βάκχ. 57 καί Έλ. 1538, Αριςτοφ. Βάτρ. 398, ώς σημαίνουσα σύντρο
φον, ακόλουθον.

Στ. 5. εδος άμφεπόλευσεν σημαίνει ό,τι καί ανωτέρω νεών άμφεπόλευσε1 2. 
Αί λέξεις νεώς καί έ'δος άναφέρονται συχνάκις όμοΰ ώς π. χ. τά τών θεών έδη και 
τους νεώς Ινοκρ. 4,155 καί τούς νεώς και τά εδη και τά τεμένη Λυκ. 1433.

Στ. 6. έκ πάντων κλήρωι. Γνωρίζομεν έκ τούτου τον τρόπον τής διά κλήρου 
εκλογής τής ίερείας τής Άθηνάς Νίκης, όστις ήτο εις ημάς άγνωστος.

Ή χρονολογία τοΰ επιγράμματος εκτός τοϋ σχήματος τών γραμμάτων δύναται νά 
καθορισθή μετά τίνος σχετικότητος καί εξ άλλων τεκμηρίων. Ούτως ή γραφή τής 
διφθόγγου ου διά τοϋ άπλοϋ ο άπαντά μέν μεμονωμένως καί μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 4ου 
αίώνος4, άλλ’ είναι κυρίως εν χρήσει μέχρι τών μέσων τής 4Ίς π. X. έκατονταετηρίδος 
(353 π. X.). Ή χρήσις εξ άλλου τοϋ ε εν στ. 5 τοϋ επιγράμματος παρά τήν εν στ. 2 
χρήσιν τοϋ μετευκλειδείου η, δεικνύει χρόνους ούχί μακράν κειμένους τής έν έ'τει 403 
εισαγωγής τοΰ Ιωνικού αλφαβήτου. Τής χρονολογίας δε ταύτης δεν είναι δυνατόν νά 
είναι πολύ νεώτερον τό επίγραμμα.

Προς τά τεχνικά όμως ταϋτα καί έν μέρει σχετικά τεκμήρια, τά έξαγόμενα έκ τοϋ 
σχήματος τών γραμμάτων καί τής γραφής, έ'χομεν σαφείς, νομίζω, ίστορικάς αποδείξεις 
έξ αυτής ταύτης τής έννοιας τοϋ έξαιρέτου τούτου γραπτοΰ μνημείου. Μετ’ έμφάσεως 
καί έπαίνου έπαναλαμβάνεται ή ίδιότης τής ύμνουμένης ένταϋθα Μυρρόνης, ώς ίερείας 
τής Άθηνάς Νίκης καί δή τής πρώτης κατασταθείσης διά κλήρου έξ απάντων τών 
Αθηναίων. Ή έκλογή ταύτης υπήρξε λοιπόν ιδιαιτέρως τιμητική καί έγένετο πιθανώ- 
τατα μεταξύ υποψηφίων κατά δόξαν γένους τών πλέον έπιψανών. Διά τούτο νομίζω 
ότι ό πατήρ Καλλίμαχος ύπήρξέ τις τών εύγενών καί τών τά πρώτα φερόντων Αθηναίων.

Αλλά περί τής έγκαταστάσεως τής πρώτης ίερείας τοϋ ναοϋ τής Άθηνάς Νίκης, 
ήτις συμπίπτει προς αυτήν ταύτην τήν νεωτέραν οικοδομήν τοϋ ναοϋ καί τοϋ λίθινου 
βωμοϋ τής Θεάς, έ'χομεν σαφή έπιγραφικήν μαρτυρίαν, ήτις διαφωτίζεται έ'τι περισσό
τερον διά τοΰ ήμετέρου έπιγράμματος. Πρόκειται περί τής περιφήμου ίεράς έπιγραφής 
τοϋ ναοϋ τής Άθηνάς Νίκης5 τών περί τό 450 π.Χ. χρόνων, IG I2, 24, τής καθοριζού-

1 Ο Grufpe Griech. Myth. II 1288 ΰποσ. 1 πρβ. 
και τόν μύθον της Μυρσίνης Ιερείας τής ‘Αφροδίτης 
Servicjs Comm, εις Αίν. III, 23.

2 Kaibel 414,5: τον Όσίριδος άμφεπόλευσε θώκον
3 Ή λέξις έ'δος σημαίνει καί κατά κυριολεξίαν

καθήμενον άγαλμα καί οΰτος ήτο πιθανώς ό τύπος 
τοΰ αρχαϊκού ξοάνου τής Άπτέρου καλούμενης Νίκης
Benndorf Kultbild d. Ath. Nike 22 καί Furt- 

waengler Roscher Lexikon I 683,36 Περί τούτου 
και γενικώτερον περί τής άρχαιοτέρας έν τώ τόπιρ λα
τρείας πραγματεύεται διεξοδικώς ό Γ. Π· ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 
εν ΑΕ 1939 41 σ. 91 κε. οστις προσφυέστατα εικάζει δτι

οί ‘Αθηναίοι μετά τήν υπό τών Περσών καταστροφήν 
τοϋ παλαιοτέρου ξοάνου, αντικατέστησαν τοϋτο διά 
νεωτέρου κατά τήν έν έτει 448 άνοικοδόμησιν τοΰ νεω- 
τέρου ναοΰ.

4 W. Lademann De tit. questiones orthogr. et 
gramm. 115. B. Λεοναρδος AE 1917,231 1918,77 
1923,37. W. Larfeld Handbuch d. griech. Epigr. 
I 306, II 457.

5 Νέαν έκδοσιν παρά Μ. Ν. Tod A Selection of 
Greek Historical Inscriptions δευτ. έκδ. 1946 σ. 78 
άρ. 40.
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σης και την αμοιβήν μάλιστα καί τα δικαιώματα τής ίερείας έπ! των δημοσίων θυσιών, 
άτινα επαναλαμβάνονται και διά νέου τοΰ έτους 420 -ψηφίσματος IG I1 2, 25, χαρα- 
χθέντος όπισθογράφως εν τώ αύτω λίθω. Οί προς την ιέρειαν σχετικοί στίχοι τής έπι- 
γραφής ταΰτης έ'χουν ώς εξής κατά την έ'κδοσιν των IG I2:

5. [Άθεναίαι τει Νίκ]ει Ιιιέρεαν Ιιέ ά[ν δι|ά βίο 1ιιεράτα]ι 
έχς Άθεναίον 1ιαπα[σον καθίστα]σθαι.........

Ή επιγραφή αυτή έξεδόθη πολλάκις μέχρι τοϋδε κα'ι συνεπληρώθη διαφοροτρόπως. 
Ό πρώτος εκδότης1 συνεπλήρωσεν Ιιιέρεαν he ά]ν άστε έχς άστον ε]ι έχς Άθε
ναίον 1ιαπά[ντον καταστέ]σαι, ό J. Prott προέτεινεν έχς Άθεναίον 1ιαπά[ντον 
1ιαιρεΐ]σθαι, όπερ όμως αποκρούει ό L. Ziehen2, διότι τό ορθόν θά ήτο Ιιαιρέσθαι' 
άλλ’ ή γραφή αυτή είναι άπίθανος, διότι ό στίχος γίνεται κατά έν γράμμα βραχύτερος. 
’Αλλά τό έν στ. 6 τοΰ ήμετέρου επιγράμματος έκ πάντων κλήρωι δίδει νομίζω τήν 
κλείδα τής ορθής συμπληρώσεως. Διότι ή ιέρεια τής Άθηνάς έξελέγη διά κληρώσεως καί 
ό τρόπος ούτος τής εκλογής θά έπρεπε νά άναφέρεται έν τώ ψηφίσματι. Πρέπει λοιπόν 
έν τω έλλείπόντι μέρει τής έπιγραφής νά ύπάρχη λέξις δι ής νά δίδεται ή έννοια τοΰ κλη- 
ροΰσθαι. Ούτω π.χ. θά ήδυνάμεθα νά συμπληρώσω μεν έχς Άθεναίον 1ιαπά[ντον κλε- 
ρο]σθαι. Άλλ’ ή έπιγραφή είναι γεγραμμένη στοιχηδόν άνευ έξαιρέσεων καί τά έλλεί- 
ποντα γράμματα είναι 10. Διά τούτο προτείνω τήν συμπλήρωσιν έχς Άθεναίον 
1ιαπα[σον κλερόσα]σθαι, όπερ συμφωνεί προς τον έλλείποντα χώρον. Πιθανώς 
όμως ή διά κλήρου έκλογή νά άνεφέρετο καί ανωτέρω έν στ. 5 κέ. τού ψηφίσματος, 
ένθα ή συμπλήρωσις ά[ν διά βίο 1ιιεράτα]ι δεν είναι πάντως βεβαία. Ή χρονολογία 
τοΰ ψηφίσματος έχει καθορισθή έπακριβώς εις τό έτος 448 π. X.3. Έχομεν λοιπόν έν 
σχετικόν χρονολογικόν σημεΐον διά τήν ήλικίαν τής πρώτης ίερείας τής Άθηνάς Νίκης. 
Διότι αν λάβωμεν ώς άνώτερον όριον τής χρονολογίας τοΰ έπιγράμματος τής Μυρρίνης 
τό τέλος τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος, έχομεν μέχρι τοΰ 448 ήμισυν σχεδόν αίώνα ζωής τής 
ίερείας, ήτις προφανώς κατά τήν ιερατικήν αυτής έγκατάστασιν θά ήτο νέα παρθένος. 
Ή ηλικία τών ιερέων καί ίερειών τών διαφόρων θεών δεν ήτο βεβαίως καθωρισμένη 
καί πολλά παραδείγματα έχομεν ίερειών έχουσών διάφορον ήλικίαν4, άλλ’ ένταΰθα 
είναι πιθανόν ότι κατά τήν εκλογήν τής ίερείας καί δή τής πρώτης, τής Άθηνάς Νίκης 
έξέλεξαν παρθένον νέαν καί εύγενή.

Άνακεφαλαιοΰντες τά ανωτέρω καταλήγομεν ούτως είς τά εξής συμπεράσματα:
1. Ή πρώτη ιέρεια τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης ήτο ή Μυρρίνη ή κόρη 

τοΰ Καλλίμαχου, έπιφανοΰς Αθηναίου καί πιθανώς τοΰ έν έτει 446-45 π.Χ. 
άρχοντος-

2. Έξελέγη διά κλήρου έξ Αθηναίων απάντων καί ήτο πιθανώτατα νέα 
παρθένος, τιμηθεΐσα Ιδιαιτέρως υπό τών πολιτών διά τής έκλογής ταΰτης.

1 Π. Καββαδιας έν ΑΕ 1897,176 κέ.
2 Ο. L. Ziehen Leges sacrae σ. 46 ύποσ. 4.
3 Ό Μ. Ν. Tod έ.ά. χρονολογεί ταύτην μεταξύ τών

eccov 450-46 π.Χ. θεωρών άβεβαίαν χήν συμπλήρωσιν

[ίΐιππόν]ικος έν σχ. 4 καί συμπληρών κατά χήν άνά- 
γνωσιν τοΰ A. Β. West [Γλα]ύκος.

4 Ρ. Stengel Griech. Kultusaltertiimer έν Handb. 
d. klass. Altert.-Wiss. 37.
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Άλλ’ είναι εις ή μας άλλοθεν γνωστή ή Μυρρίνη αΰτη ή έγκατασταθεϊσα από των 
μέσων τοΰ 5ου αίώνος εν τή Άκροπόλει ιέρεια διά βίου καί γηράσασα εν αυτή παρθέ
νος είς την υπηρεσίαν τής Θεάς;1

Μεταξύ τών γυναικών, αϊτινες καταλαμβάνουν την Άκρόπολιν των ’Αθηνών είς 
την Λυσιστράτην τοΰ Άριστοφάνους2, άναφέρεται ούχί άπαξ Μυρρίνη τις, διαδραμα- 
τίζουσα, μετά την Λυσιστράτην, έν τών κυριωτέρων μερών τής κωμφδίας. Καί εν 
αρχή μεν ταΰτης ή σκηνή ύπόκειται έν τή πόλει, δπου, κατά πρόσκλησιν τής Λυσιστρά- 
της, συνέρχονται αί γυναίκες τών ’Αθηνών καί μετ’ αυτών συγχρόνως γυναίκες εξ 
άλλων εχθρικών πόλεων, τής Σπάρτης, τής Κορίνθου καί τών Θηβών, ϊνα συσκεψθοΰν 
διά τήν κατάπαυσιν τοΰ πολέμου καί ακούσουν τήν γνώμην τής Λυσιστράτης, όπως 
άπόσχωσι πάσης μετά τών άνδρών ομιλίας μέχρις ότου έξαναγκάσωσι τούτους νά είρη- 
νεύσωσιν. Άλλ’ από τοΰ στίχου 240 κέ. ή σκηνή μεταφέρεται είς τήν Άκρόπολιν, τήν 
οποίαν καταλαμβάνουν κατ’ άρχάς αί γραΐαι καί προς τήν οποίαν σπεύδουν τώρα όλαι 
όμοΰ αί γυναίκες διά νά κλείσουν τάς πύλας. Προ τής εισόδου λοιπόν τής κεκλεισμένης 
Άκροπόλεως καί δή κατά τά Προπύλαια καί τον πύργον τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης, 
υποτίθεται, ότι εκτυλίσσονται οί μεταξύ τοΰ χοροΰ τών γερόντων καί τοΰ Προβούλου 
καί τοΰ Κινησίου άφ’ ενός, τών γυναικών άφ’ ετέρου, διάλογοι. Προς τήν θέσιν δε τών 
γυναικών έπί τών Προπυλαίων καί τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης γίνεται ιδιαίτερος 
υπαινιγμός έν στ. 257, ένθα ό χορός τών γερόντων έκπλήσσεται διά τό θράσος τών 
γυναικών:

κατά τ' άκρόπολιν έμήν λαβεΐν, 
κλήιθροις δέ δή καί μοχλοί - 
σι τά προπύλαια πακτοΰν.

καί έν στ. 317, ένθα γίνεται έκκλησις υπό τών γυναικών προς τήν Θεάν, προστάτιδα 
τοΰ χώρου, ΐνα βοηθήση αύτάς είς τον κοινόν υπέρ τής ειρήνης αγώνα:3

δέσποινα Νίκη ξυγγενοΰ τών έν πόλει γυναικών 
τοΰ νΰν παρεστώτος θράσους θέσθαι τροπαΐον ή μάς.

Είναι λοιπόν πιθανόν, ότι έπί τοΰ μετώπου τής σκηνής θά είκονίζετο κατά τινα 
τρόπον ή Άκρόπολις καί δή τά Προπύλαια μετά τοΰ Ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης καί 
τήν θέσιν ταύτην θά ειχον οπωσδήποτε ύπ’ όψει οί θεαταί κατά τήν διδασκαλίαν τής 
κωμιοδίας. Άλλ’ακριβώς έν τφ ναώ τής Άθηνάς Νίκης έζη άπό μακροΰ ήδη χρόνου 
ή ίδική μας Μυρρίνη, έγκατασταθεϊσα έκεΐ είς νεαράν ηλικίαν άπό τών μέσων περίπου 
τοΰ αίώνος, ήτις θά ήτο επομένως γνωστή είς όλους τούς Αθηναίους, γέροντας καί 
νέους, ως άναπόσπαστον γνώρισμα τοΰ περί τά Προπύλαια ίεροΰ χώρου. Γραία ήδη 
καί πιθανώς ούχί ωραία κατά τό 411, ότε έδιδάχθη κατά τά Λήναια ή κωμωδία τής

I Έν τώ Επιγραφικοί Μουσείφ σώζεται καί έτέρα 
ενεπίγραφος επιτύμβια στήλη ύπ'άριθ. 12220 δημοσιευ- 
•Οεΐσα έν IG II3 (3989) έχουσα ούτως:

Μυρρίνη ίέρεα 
Έναιτίων

χρονολογούμενη είς τά τέλη τοΰ 5ου αίώνος. Δέν δύνα
μαι νά εΐπω ποιαν σχέσιν έχει πρός τήν ενταύθα Μυρ-

ρίνην, διότι δέν γνωρίζομεν τόπον εύρέσεως τής στήλης.
2 ΑΡΙΣΤΟΦ. Λυσ. 69 κέ. 88,104,115,136,194 κέ. 201, 

207, 838 κέ.
3 U. von Wilamowitz - Moellendorf Ari

stophanes Lysistrate (1927) 142 καί G. Elderkin 
Aphrodite and Athena in the Lysistrate είς Class. 
Phil. 35, 1940, 390.
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Λυσιστράτης, έξηκολούθει νά κρατή τά κλείθρα τοΰ ναού, κατοικούσα πιθανότατα εκεί 
που κα! αποτελούσα διά τούς εισερχόμενους είς την Άκρόπολιν γνωστόν καί χαρακτη
ριστικόν τύπον. Ούδείς θά ήδύνατο ώς εκ τούτου νά σκεψθη τά Προπύλαια κα! τον 
ναόν τής Άθηνάς Νίκης χωρίς νά συλλαβή νοερώς την μορφήν τής μακροβίου ίερείας 
αυτού κα! πολύ περισσότερον όταν άκούη, ώς έν τή Λυσιστράτη κα! τό όνομα αυτής Μυρ- 
ρίνη. Είς τούτο δε ακριβώς έγκειται ή έκφρασις τού κωμικόν κα! γελοίου, ή προς στιγμήν 
δηλαδή μεταφορά τής σκέψεως τών θεατών, οϊτινες κα! έπ! τής σκηνής προσβλέπουν 
προς τήν Άκρόπολιν, προς τήν γηραιάν κα! ευσεβή άμφίπολον τής Θεάς, τής οποίας 
τό όνομα φέρει τώρα έν τή κωμοιδία τού Άριστοφάνους ή ολίγον ελαφρά τά ήθη κα! 
ακόλαστος Μυρρίνη, ήτις δι’ εταιρικών χαριεντισμών κα! υπεκφυγών αποφεύγει τήν 
μετά τού συζύγου αυτής Κινησίου ομιλίαν.1 ’Επιτείνεται δε ή έκφρασις τού γελοίου 
διά τών θωπευτικών υποκοριστικών προσωνυμιών, άς ό Κινησίας απευθύνει προς τήν 
Μυρρίνην, ώς έν στ. 872 ώ γλυκύτατου Μυρρινίδιον κα! κατωτέρω έν στ. 906 
ώ Μυρρίον, ήτις συγχέεται έξ άλλου, έν τή φαντασία τών ετοίμων προς τό άστεΐον 
κα! τον γέλωτα θεατών, προς τήν ιέρειαν Μυρρίνην, τής οποίας τήν θρησκευτικήν ιδιό
τητα κα! τήν παρθενίαν ένθυμίζει διά συνεχών υπαινιγμών ό ποιητής.

Οΰτω έν στ. 195 ή Μυρρίνη είναι έκείνη έκ τών γυναικών, ήτις προτείνει τον 
τρόπον τού όρκου:

θεΐσαι μέλαιναν κύλικα μεγάλην ύπτίαν 
μηλοσφαγοΰσαι Θάσιον οίνου σταμνίον 
όμόσωμεν είς τήν κύλικα μή ’πιχεΐν ύ'δωρ.

κα! κατωτέρω στ· 207: έάτε πρώτην μ’ ώ γυναίκες όμνύναι,2 κα! ό υπαινιγμός τού 
Κινησίου έν στ. 898

τά τής ’Αφροδίτης ίερ’ άνοργίαστά σοι 
χρόνον τοσοϋτόν έστιν.

Έάν λοιπόν τό πράγμα ούτως έ'χη δεν βλέπω τον λόγον, διά τον όποιον πρέπει νά 
άποκλείσωμεν1 2 3 τήν ΰπόθεσιν ότι κα! ό διακωμωδούμενος ένταύθα σύζυγος τής Μυρρί- 
νης είναι ό γνωστός διθυραμβοποιός Κινησίας γενόμενος κα! αλλαχού στόχος καυστι
κών έπιθέσεων τού Άριστοφάνους κα! κυρίως είς τούς ’Όρνιθας 1373 κέ.4 Θέτοντες 
δηλ. παρά τήν γηραιάν ευσεβή Μυρρίνην τον άσεβέοτατον απάντων κα! παρανο- 
μώτατον, κατωφερή ε’ις συνουσίαν αλλά κα! τήν έξωτερικήν έμφάνισιν δυσειδή κα! 
φιλάσθενον ποιητήν Κινησίαν,5 οί θεατα! τής κωμωδίας ειχον μίαν άστειοτάτην κα! 
κωμικωτάτην εικόνα έρωτικής σκηνής. "Οτι δε διακωμωδείται ένταύθα διά τής ομωνυ
μίας, πρόσωπον άφιερωμένον είς τήν υπηρεσίαν τών θεών δεν είναι τι άσύνηθες τής 
’Αριστοφάνειου κωμωδίας. Ούτως είς τον Πλούτον έν στ. 676 κέ. ό ίερεύς έπωφελεΐ-

1 Πρβ· κυρίως στ. 870 κέ· 4 Πρβ. καί Βάτραχοι 153, Έκκλ. 330, Άποσπ. 149
2 Υπαινίσσεται πιθανώς ενταύθα δτι ή Μυρρίνη Περί τοΰ Κινησίου ίδέ RE άρθρ. τοΰ Maas.

υπήρξε πρώτη ιέρεια τής Άθηνάς Νίκης. 5 ΛΥΣΙΑΣ παρ’ ΑθΗΝ. LXXIII 551 d καθ’ έκά-
3 U. von Wilamowitz έ.ά. 172 καί G. Murray στην ημέραν άποθνη σκόντα μή δυνασθαι τελευτήσαι.

Aristophanes (1933) 173.
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ται τοΰ ύπνου των ικετών τοΰ Ασκληπιού διά νά περισυλλέξΐ] τά θυλήματα, τά γ?,υκά 
δηλ. πλακούντια εκ των βωμών και νά ΰψαρπάση τάς ίσχάδας από τής ίεράς τραπέζης:

έπειτ5 άναβλέψας όρώ τον Ιερέα 
τούς φθοΐς άφαρπάζοντα καί τάς ίσχάδας 
άπό τής τραπέζης τής ίεράς' μετά τούτο δέ 
περιήλθε τούς βωμούς άπαντας έν κύκλω, 
εϊ που πόπανον εϊη τι καταλελειμμένον'

Νομίζω δέ δτι καί γενικώτερον εις την Λυσιστράτην, έ'νθα αί γυναίκες γίνονται 
κΰριαι τής Άκροπόλεως ως φύλακες μάλιστα τών ιερών θησαυρών, τούς οποίους επι
θυμούν νά προστατεύσουν άπό πάσης χρήσεως προς πολεμικούς σκοπούς ως έν στ. 422

Πρ. ... τάργυρίου νυνι δέον
ύπό τών γυναικών άποκέκλχιμαι τάς πύλας

καί Λυσ· στ. 498 ινα τάργύριον σών παρέχοιμεν και μή πολεμοΐτε δι’ αυτό,
υπαινίσσεται ό Αριστοφάνης τον μέγαν σχετικώς αριθμόν τών ίερειών καί τών γυναι
κών έν γένει, αιτινες ήσαν εις την υπηρεσίαν τών θεών. Ύπήρχον οΰτω π.χ. έκτος τής 
ίερείας τής ’Αθήνας Νίκης ίέρειαι τοΰ ΙΙαρθενώνος, τής Πολιάδος έν τώ Έρεχθείφ 
τής Πανδρόσου, τοΰ Βραυρωνίου, αί άρρηφόροι κόραι κ.λ,π.

Ή φιλολογική αΰτη παρέκβασις εις την Λυσιστράτην τοΰ Άριστοφάνους μόνον 
ως μικρά συμβολή εις τήν ερμηνείαν τοΰ κειμένου δύναται νά θεωρηθή. Άλλ’ αν ή 
ύπόθεσίς μου περί τής Μυρρίνης είναι αληθής, τό δημοσιευόμενον ένταΰθα ώραΐον 
έπίγραμμα προσλαμβάνει δλως ιδιαιτέραν φιλολογικήν καί ιστορικήν σημασίαν1 2.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 πρβ. Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ Τό Έρέχθειον 6. Είναι πιθα
νόν δτι καί υί έν στίχοις 435, 439, 443, 447 νή τήν 
Άρτεμιν, νή τήν Πάνδροσον, νή τήν Φώσφορον νή 
τήν Ταυροπόλον δρκοι εις θηλείας θεότητας, παρωδούν 
κατά τινα τρόπον ίερείας.

2 Περί τής έν τή Λυσιστράτη αναφοράς τοΰ Άρι
στοφάνους πρός τάς θεάς τής Άκροπόλεως καί δή τήν 
Άφροδίτην καί τήν Άθηνάν έπραγματεύθη διεξοδικώς

ό Elderkin έ.ά. Ούτος έν σ. 388 κέ. συνδέει τήν 
Μυρρίνην πρός τήν θεάν Άφροδίτην έκ τοΰ ονόματος 
αυτής παραγομένου έκ τοΰ μύρτος καί διδόμενου μάλι
στα εις εταίρας· Έξ ου καί νομίζει δτι ή Μυρρίνη είναι 
μία παρφδία τής Αφροδίτης (a parody of Aphrodite)· 
Άλλ’ ή έξήγησις αΰτη καί έκ τών έκτιθεμένων ένταΰθα 
πρέπει, νομίζω, νά άποκλεισθή.
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