ΥΠΑΙΘΡΙΟΙ ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΑ
ΩΣ ΜΕΣΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
Σκοπός τοΰ άρθρου τοΰτου είναι νέα ερμηνεία τής κατασκευαστικής σημασίας
ένίων ελευθέρων και υπαιθρίων στύλων εβραϊκών-φοινικικών-χαναναϊκών, κυπρια
κών, άσσυριακών, μεσοποταμιακών, καθώς καί μινωικών, ως καί άλλων τινών ιερών.
Τής ερμηνείας ταΰτης, ή οποία σχετίζεται προς την διά τοΰ κεραυνοΰ καί τής βροχής
γονιμοποίησιν τής γής, απαιτείται να προηγηθή σχετική ένημέρωσις ώς πρός τό φαινόμενον τοΰ κεραυνοΰ, ώς έ'χει τοΰτο μάλιστα κατά την τελευταίαν τριακονταετίαν άναθεωρηθή
1 Ή δημιουργία τοΰ κεραυνοΰ (Ε· Beck, Lightning

νοΰ. "Οτι τό φαινόμενον τοΰτο έγνώριζον οί άρχαΐοι

Protection for Electric Systems, 1951) εξηγείται διά

φαίνεται έκ τοΰ λόγου τοΰ Άρταβάνου είς τήν Αυλήν
τοΰ Ξέρξου, συμφώνως πρός τήν άφήγησιν τοΰ Ηρο

τής εφαρμογής τών νόμων τής ήλεκτροφυσικής. Υπάρ
χουν διάφοροι θεωρίαι πώς δημιουργοΰνται τάδυναμικά,

δότου (VII 10). Σήμερον είναι γνωστόν ότι: έάν έπί

τά όποια παράγουν τόν κεραυνόν. Βέβαιον πάντως είναι

τοΰ έδάφους ύπάρχη στύλος, τό πεδίον έντάσεως μετα

ότι αποτέλεσμα ώρισμένων ατμοσφαιρικών διαδικασιών,

ξύ τοΰ έδάφους καί τοΰ έκ

αί όποΐαι συντελοΰνται κατά τήν διάρκειαν θυελλών, εΐvat ή συσσώρευσις φορτίων εντός τοΰ θυελλοψόρου νέ

νου όδηγοΰ έκκενώσεως τοΰ κεραυνοΰ είναι δυνατόν
νά κατευθύνη τόν οδηγόν τοΰτον έκ τοΰ νέφους πρός

φους ή τμήματος απλώς τούτου και ή δημιουργία όμοι

τόν στύλον

ων ή άντιθέτων φορτίων έντός τοΰ εδάφους, κάτωθεν

δεικνύουσαι οδηγούς κεραυνών μεταβάλλοντας πορείαν,

τοΰ νέφους αύτοΰ, ενώ δετά φορτία ταϋτα αύξάνονται,
τό δυναμικόν μεταξύ νέφους καί έδάφους αυξάνεται

καμπτόμενους δηλαδή, όπως κατευθυνθοΰν πρός πλη
σίον στύλους ή δένδρα υψηλά. Δεν είναι μολαταύτα

επίσης καί ώς έκ τοΰτου αυξάνεται άντιστοίχως έντός

δυνατόν νά διατυπωθή ή γνώμη ότι κτήρια καί στύλοι,

τοΰ άέρος ή κλίσις τοΰ πεδίου, ήτοι τά κατά έκατοστόμετρον volt. Ή κλίσις αΰτη τοΰ πεδίου δέν έχει ομοιό

ευρισκόμενοι έντός επιπέδου έπιφανείας χαμηλοΰ υψο

μορφον διανομήν : είναι περισσότερον έντονος είς τό

αυτήν ταύτην τήν έντός τοΰ νέφους δημιουργίαν τοΰ

έντός τοΰ νέφους κέντρον φορτίου. “Οταν δέ ή κλίσις

όδηγοΰ έκκενώσεως τοΰ

κεραυνοΰ, έκτος έάν ή

αίίτη όπερνικήση τήν δΰναμιν τοΰ έναντι ταύτης τμήμα

μεγίστου

τό Empire State Building

τος άέρος, ό αήρ ούτος διασπάται καί δημιουργεΧιαι ή

τής Νέας Ύόρκης π.χ., οπότε δημιουργοΰνται έντός

κορυφή (αιχμή) ή ό οδηγός τοΰ κεραυνοΰ, τό σημεϊον

τοΰ νέφους εμβολισμοί, τρόπον τινά, τοΰ γήινου δυ

δηλαδή τής ένάρξεωςτής έκκενώσεως τούτου. Καθώς δέ

ναμικού

ή κορυφή αύτη ή ό οδηγός ούτος κατέρχεται καί πλη

μιουργοΰνται

σιάζει πρός τήν γήν, τό ήλεκτροστατικόν πεδίον αυξά

πρός τά κάτω, έκ τοΰ νέφους

νεται καί ή κλίσις τοΰ πεδίου επί τής έπιφανείας τοΰ

τών κάτω πρός τά άνω, έκ τοΰ έδάφους πρός τό νέφος

τοΰ νέφους κατερχομέ

τοΰτον. Υπάρχουν

μάλιστα φωτογραφίαι

μέτρου, είναι είς θέσιν νά έπιδράσουν οπωσδήποτε είς

ύψους, όπως

είναι

καί οί όδηγοί έκκενώσεως τοΰ κεραυνοΰ δηάντιστρόφως: δέν άρχίζουν

έκ τών άνω

πρός τό έδαφος, άλλ’ έκ

έδάφους αποβαίνει μεγάλη, έντός ολίγου δέ προκαλεΐ

δηλαδή' ή έάν

τήν δημιουργίαν αντιστοίχου κορυφής ή όδηγοΰ έκκε

ή έπί τής κλιτύος τούτων, είς σχετικώς μέγα ύψος, καί

νώσεως έκ τοΰ έδάφους πρός τά άνω, ώστε δημιουργεί-

τά θυελλοφόρα νέφη, τά όποια συνήθως κινούνται είς

ται τελικώς έπαφή μεταξύ τών δύο κορυφών ή οδηγών

σχετικώς χαμηλά στρώματα τής άτμοσφαίρας, διέρχων-

τοΰ κεραυνού, τοΰ έκ τοΰ έδάφους άνερχομένου άφ’

ται σχεδόν δι’ αύτών, οπότε δημιουργοΰνται παρόμοιοι

ενός καί τοΰ έκ τοΰ νέφους κατερχομένου άφ’ ετέρου,

έμβολισμοί τοΰ γήινου δυναμικού έντός τών νεφών.
Αποφασιστικόν οπωσδήποτε παράγοντα άποτελεϊ ή

μέσφ στιγμιαίου σπινθήρος πιθανώς. Προεξοχαί συνε

οί στύλοι ούτοι εόρίσκωνται έπί όρέων

πώς ύπεράνω τής γής έντός μιας περιοχής δοκιμάζουν

έντασις τοΰ φορτίου είς τόν οδηγόν έκκενώσεως τοΰ

ίσχυράν κλίσιν πεδίου έπί τών άκρων των καί είναι λίαν

κεραυνοΰ. Ούτος δυνατόν νά έλκυσθή πρός υψηλήν προ

ένδεχόμενον ώς έκ τούτου νά πληγούν ΰπό τοΰ κεραυ

εξοχήν τής γής, στΰλον π.χ., όσον δέ μεγαλύτερον είναι
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Έπ'ι xfi βάσει τών στοιχείων, τά όποια προσφέρει ή βραχεία άνάλυσις τοΰ φαινο
μένου τούτου, είναι δυνατόν να ύποστηριχθί] κατ’ αρχήν ή γνώμη ότι δεν ήτο συμβο
λικός ή απλώς διακοσμητικός ό προορισμός τών ύπαιθρίως ίσταμένων πανύψηλων,
μετάλλινων δέ, καί μάλιστα έκ χαλκού, ελευθέρων στύλων τοΰ ναού τού Σαλομώντος
Ίαχούμ καί Βαάς (=Κραταίωσις και Ισχύς), αλλά, τρόπον τινά, μηχανικοτελετουργικός κα'ι ότι πρόγονοι τοΰ συστήματος αυτών είναι δυνατόν νά άναγνωρισθοΰν επί τινων
μνημείων χωρών τής Εγγύς ’Ανατολής καί τής περιοχής τοΰ Αιγαίου, συγγενές δέ
αυτών σύστημα έπί παραστάσεων κυπριακών. Τά ακόλουθα παραδείγματα ενισχύουν
την γνώμην ταύτην.
τό φορτίον έπ'ι τοΰ οδηγού έκκενώσεως τού κεραυνού

πρός διατήρησίν των εις τό δυναμικόν τής γης. Ή πιθα-

καί δσον ισχυρότερου είναι τό πεδίον μεταξύ τοΰ οδη
γού τούτου καί τής έπί τοΰ έδάφους προεξοχής, τοΰ στύ

νότης συνεπώς είς μετάλλινος πύργος ή στύλος νά
πληγή υπό τοΰ κεραυνοΰ είναι μεγίστη, τοσούτφ

λου π.χ., τόσον μεγαλύτεραι είναι αί πιθανότητες νά
πλήξη 6 οδηγός τοΰ κεραυνοΰ τον στύλον τοΰτον. Υπάρ

έδάφους προεξοχής, λόφου, όρους ή τής κλιτύος αυτού.

χουν ασφαλώς πολλαί περιπτώσεις, αί όποιαι καλοΰνται

Μεμονωμένος, κοινός, μή μετάλλινος δηλαδή, στύλος ή

είσέτι «τυχαϊαι» λόγω τής έλλείψεως έπαρκών γνώσεων

καπνοδόχος ή δένδρον ύψους 50 μ. έπί τοΰ έπιπέδου,

μάλιστα έάν ούτος εύρίσκεται έπί τίνος φυσικής τοΰ

πρός προσδιορισμόν τής διαδρομής τοΰ οδηγού τής έκ

χαμηλοτάτου υψομέτρου, χώρου τής έγγύς τής Νέας

κενώσεως τοΰ κεραυνοΰ, όπως π.χ. ή άγνοια τής καταστάσεως τοΰ ίονισμοΰ τής ατμόσφαιρας κατά μήκος τής

Ύόρκης περιοχής, ένθα ή ΐσοκεραυνική στάθμη, ήτοι
ή έτησία συχνότης κεραυνών, είναι 30, όση δηλαδή

καθόδου τοΰ κεραυνού. Λέγεται έν τούτοις ότι γεωλο

περίπου είναι καί ή μέση ΐσοκεραυνική στάθμη τής ‘Ελ

γικοί διαμορφώσεις έπηρεάζουν οπωσδήποτε τήν δημι

λάδος καί τών ανατολικών παραλίων τής Μεσογείου

ουργίαν τοΰ οδηγού τοΰ κεραυνοΰ καί ότι υπάρχουν ευ

γενικώς, θά πληγή μίαν φοράν κάθε δύο έτη. Έάν όμως

παθείς

αί

οί άπλοι, μή μετάλλινοι στύλοι ή καπνοδόχοι κλπ. εύ-

όποιαι ύπόκεινται εις συχνούς κεραυνούς, ένω άλλαι

ρΐσκωνται έπί υψώματος, θά πληγούν συντομώτερον.

περιοχαί, ώρισμέναι

δηλαδή τοποθεσίαι,

σπανίως πλήσσονται υπό τούτων.Εις τήν τεχνικήν βιβλι

Καί έάν οί στύλοι ούτοι είναι μετάλλινοι άφ’ ενός καί

ογραφίαν μάλιστα γίνεται λόγος ότι αί «ευπαθείς» αΰ-

ευρίσκωνται καί έπί τίνος υψώματος άφ’ ετέρου, τότε

ται περιοχαί είναι δυνατόν νά έξακριβωθοΰν μέσφ ραβδοσκοπήσεως υπό ειδικών ατόμων, έχόντων έμπειρίαν

ή συχνότης τής έπ’ αυτών πτώσεως τοΰ κεραυνοΰ θά

δηλ. περί τό θέμα τούτο.Κατ’ έπανάληψιν έξ άλλου έχει

λαί μετάλλινοι κατασκευαί, εύρισκόμεναι ακόμη καί έπί

διατυπωθή

ή θεωρία ότι ή διαχωριστική έπιφάνεια

έπιπέδου, χαμηλού υψομέτρου χώρου καί έχουσαι συνε

μεταξύ δύο διαφόρου υφής γεωλογικών περιοχών ένισχύει τήν δημιουργίαν τοΰ οδηγού τής έκκενώσεως τού

χόμενον μετάλλινον οπλισμόν πλήσσονται συχνάκις ύπό

κεραυνοΰ.'Οπωσδήποτε σημαντικόν παράγοντα εις τήν

τούτων, καί μάλιστα χωρίς οί έντός αυτών ένοικοι νά τό

δημιουργίαν ή μή τοΰ οδηγού τούτου

αποτελεί καί ή

άντιληφθοΰν καν. Τοιαΰτα κτήρια αλλά καί οίαιδήποτε

ειδική άντίστασις τού έδάφους, άντιστοίχως υψηλή ή

αλλαι κοιναί μετάλλινοι συσκευαί, έστω καί χαμηλαί,

χαμηλή. Καί τοΰτο διότι: τό ρεύμα,

τό

είναι κατά πολύ μεγαλυτέρα. Είναι γνωστόν δέ ότι ύψη-

τοΰ κεραυνοΰ, όταν θυελλοφόρα νέφη διέρχωνται έγγύς

όποιον παρά,

αυτοκίνητα π.χ., αποτελούν έν ώρα θυέλλης καταφύγιον

πρός τήν γήν

ασφαλές. Πρέπει όμως νά παρουσιάζουν συνεχή μετάλ

πρέπει δι* οίουδήποτε μέσου νά φθάση οπωσδήποτε εις

λινοι· οπλισμόν, άδιάσπαστον δηλαδή ενότητα πρός τόν

γεται έκ τής έκκενώσεως τοΰ κεραυνοΰ
ταύτην καί, έάν τό έδαφος εις

έν σημεΐον

υψηλήν άντίστασιν, ώστε τό ρεύμα

παρουσιάζη

κύριον αγωγόν ή τούς κυρίους αγωγούς. Άλλως οίαδή-

άρκούντως νά έμ-

ποτε ασυνέχεια δυνατόν νά προκαλέση σοβαράς κατα-

ποδισθή, θά προσπαθήση τότε τό ρεύμα τούτο καί θά

στροφάς, δημιουργουμένας υπό τού (ύψηλοΰ) ρεύματος

κατορθώση νά εύρη διέξοδον τελικώς

άλλου. 'Ο κύ

τοΰ ευρισκομένου πρό τής υψηλής ειδικής άντιστάσεως,

ριος όγκος του τότε θά

μέσα) οδού,

ή

λόγιρ τής ασυνέχειας αυτής. Ή υψηλή δέ αϋτη ειδική

άντίστασιν)

άντίστασις, οσάκις παρουσιάζεται έπί τοΰ έδάφους, φαί

τοιαύτη δέ οδός είναι κυρίως πάσα μεταλλική επι

νεται νά άσκή σαφή έπίδρασιν έπί τών χαρακτηριστι
κών καί τής διαδρομής έν γένει τοΰ κεραυνοΰ. “Οτι ή

οποία θά

διαρρεύση

παρουσιάση τήν χαμηλοτέραν

φάνεια συνδεομένη πρός τό έδαφος, ήτοι κυρίως με
Ή μετάλλινη

ειδική αϋτη άντίστασις τοΰ έδάφους κάτωθεν τού κέν

αϋτη έπιφάνεια παρουσιάζει μεγίστην ηλεκτρικήν αγω

τάλλινοι στύλοι

καί

πύργοι υψηλοί.

τρου φορτίου τού νέφους έχει τοιαύτην έπίδρασιν έπί

γιμότητα καί συντελεί ασφαλώς πρός τήν προσέλκυσιν

τής διαδρομής ταύτης φαίνεται έκ τοΰ ακολούθου παρα

τοΰ οδηγού τοΰ κεραυνοΰ. Έπί τών μετάλλινων τούτων

δείγματος: Άς ΰποτεθή α) ότι υπάρχει βραχώδης λόφος

κατασκευών τά ρεύματα φορτίσεως δύνανται νά διέρ-

άποτελούμενος έκ μονωτικής κυριολεκτικώς ουσίας, μέ

Χωτναι έλευθέρως έκ τής γής είς τήν κορυφήν αυτών

ύψηλοτάτην ειδικήν άντίστασιν δηλαδή, ή μέγας θύλα-
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ΕΒΡΑΊ'ΚΑ - ΦΟΙΝΙΚΙΚΑ - XANANA ΓΚΑ

Περί τής φΰσεως και τοΰ προορισμού τών δΰο στόλων τοΰ ναοΰ τοΰ Σαλομώντος, τοΰ Ιαχούμ καί τοΰ Βαάς (είκ. 1 υπό

Stevens,

κατά

Albright

και

Wright '),

έχουν διατυπωθή πολλαι γνώμαι λ
Κατά τινας οι στΰλοι ουτοι είναι ιεροί οβελίσκοι, τρόπον τινά, με φαλλικήν έν
νοιαν, κατ’ άλλους είναι «κοσμικοί πεσσοί», ώς οι τοΰ Ηρακλέους π.χ., κατ’ άλ?ιους
παριστοΰν τα δίδυμα όρη, μεταξύ τών όποιων ανατέλλει ό ήλιος έκάστην πρωίαν, καί
κατ’ άλλους παριστοΰν δένδρα ιερά. Υπάρχει επίσης ή γνώμη

ότι είναι βωμοί πυρός.

Προς την γνώμην ότι είναι βωμοί πυρός συντάσσεται καί ό Albright 3, έχει όμως
ουτος τροποποιήσει ελαφρώς αυτήν, πιστεύων ότι οί δύο στΰλοι είναι ιερά θυμιατήρια
απλώς.
Ή γνώμη ότι πρόκειται περί βωμών πυρός ή θυμιατηρίων απλώς, καίτοι είναι ή
πλέον πιθανή, δεν δικαιολογεί εν τοΰτοις ώρισμένα στοιχεία, τά όποια παρέχει ή υπό
τών κειμένων τής 'Αγίας Γραφής περιγραφή τών δύο τούτων στύλων: συγκεκριμένως
δεν δικαιολογεί τό πελώριον ύψος των καί τά πλεΐστα τών μερών με τά έξαρτήματά
των (βλ. κατωτέρω).
Σημειωτέον ότι συνήθως παρέχεται ή έξήγησις ότι οί δύο ουτοι στύλοι είναι συμ
βολικά αντικείμενα καί ότι τά μέρη με τά έξαρτήματά των είναι διακοσμητικά. Τό
γιγαντιαΐον όμως ύψος τών στύλων τούτων, καθ’ ά μόλις έλέχθη, είναι κατά τής ερμη
νείας ταύτης.
Δεχόμεθα οΰτω κατ’ αρχήν ότι οί στύλοι ουτοι κατά πρώτον μεν λόγον έξετέλουν ώρισμένην λειτουργίαν, κατά δεύτερον δέ λόγον ότι ήσαν διακοσμητικοί. Επίσης ότι
κήν Αντίστασιν, βράχου ή λίθων π.χ., περιβαλλόμενος

δτου τό νέφος μετακινηθή έκ τοΰ χώρου, ό όποιος εύρίσκεται ύπεράνω τοΰ υψηλής Αντιστάσεως βραχώδους

ύπό

κος πλήρης τοιούτου ύλικοΰ έχοντος ύψηλοτάτην ειδι
χαμηλής ειδικής Αντιστάσεως, καί δτι

εδάφους πρός τήν περιβάλλουσαν τόν χώρον τοΰτον

β) ύπεράνω τοΰ βραχώδους τούτου λόφου ή τοΰ θύλα

περιοχήν, πρός τό έδαφος δηλαδή, τό όποιον είναι κα

κος τούτου υπάρχει θυελλοφόρον νέφος καί κέντρον

λής άγωγιμότητος- εκτός έάν έπί τοΰ βραχώδους τούτου

φορτίου εντός τοΰ νέφους τούτου, έκ τοΰ οποίου έχει Αρ

χώρου τής υψηλής ειδικής Αντιστάσεως

χίσει νά κατέρχεται οδηγός έκκενώσεως τοΰ κεραυνοΰ,

μέσον χαμηλής ειδικής Αντιστάσεως, μετάλλινος ή υδά

καί ότι γ) τό Αντίθετον φορτίον υπάρχει τότε εις τό

τινος Αγωγός π.χ., υλικόν δηλαδή

πραγματικόν γήινον

σιάζει μεγάλην ήλεκτρικήν

εδάφους

πεδίον, εντός

τοΰ καλής Αγωγι-

τοποθετηθή

τό όποιον παρου

Αγωγιμότητα,

οπότε τό

μότητος κοινοΰ εδάφους δηλαδή, ήτοι είτε κάτωθεν εί

δυναμικόν τής έπιφανείας τοΰ ήλεκτροστατικοΰ πεδίου

τε πέριξ τοΰ ΰλικοΰ τούτου τής υψηλής ειδικής Αντιστά

εύρίσκεται τότε έγγύτατα πλέον τοΰ δυναμικοΰ τής γής,

σεως, τοΰ βράχου ή τοΰ θύλακος τούτου- έξ άλλου δ) δτι

τοΰ ευρισκομένου εντός τοΰ καλής Αγωγιμότητος εδά

ή ειδική Αντίστασις τοΰ βραχώδους χώρου ή τοΰ θύλα

φους, κάτωθεν τοΰ βράχου ή τοΰ θύλακος τούτου" καί

κος τούτου

τότε υπάρχουν

είναι τόσον υψηλή, ώστε ελάχιστη μόνον

έντασις είναι δυνατόν νά κυκλοφορήση διά μέσου αύτοΰ
πρός διατήρησιν τής επιφάνειας πλησίον τοΰ κέντρου
φορτίου τοΰ νέφους εις τό πραγματικόν δυναμικόν τής

μεγάλαι

πιθανότητες ό κεραυνός νά

πλήξη τόν χώρον τοΰτον τής υψηλής ειδικής Αντιστά
σεως Ακριβώς.
1

ΒΑ 28

2,

19ο5, εικ. 9. Βιβλιογραφίαν τής Αρχιτε

πλακών ενός

κτονικήν τοΰ διακόσμου, τών σκευών κλπ. τοΰ ναοΰ βλ.

φορτισμένου πυκνωτοΰ Αέρος- ό οδηγός τότε τής έκκε

έν Β. Goldman,The Sacred Portal, 128-9 σημ. 21,

γής. ωσάν μεσάζουσα πλάξ μεταξύ τών

νώσεως τοΰ κεραυνοΰ δέν θά ώθηθή πλέον πρός τόν

2 Περί τών γνωμών τούτων βλ. W. F. Albright,

χώρον αυτόν τής υψηλής ειδικής Αντιστάσεως, Αλλά θά

Archaeology

έλκυσθή μάλλον πρός τήν

144 κ.έ. καί R. Β. Y. Scott, The Pillars Jachin and

περιβάλλουσαν

τοΰτον πε

ριοχήν, την χαμηλής ειδικής Αντιστάσεως δηλαδή, καί

Boaz

είναι δυνατόν κατόπιν τούτου ή Ανάπτυξις τοΰ όδηγοΰ

143-149.

τής έκκενώσεως τοΰ κεραυνοΰ νά καθυστερήση, μέχρις

έν Journal

3 Αυτόθι.
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ό Albright1 δικαίως αποδέχεται δτι ούτοι σχετίζονται προς την λατρείαν τοΰ θείου
πυρός και πιστεύει—και μετ’ αύτοΰ κα'ι οί πλεΐστοι τών ερευνητών—δτι οί στύλοι
οΰτοι, καθώς καί δλος ό ναός τού Σαλομώντος, είναι φοινικικής προελεύσεως, ώς
παραδίδεται εξ άλλου και υπό τών κειμένων τής 'Αγίας Γραφής, κα'ι ακόμη δτι
όρθώς ανάγει την άπωτέραν καταγωγήν στύλων και ναού συγχρόνως εϊς πιθανώς
προϋπάρξαντα χαναναϊκά πρότυπα.
Ή προσφερομένη ενταύθα νέα ερμηνεία, συνεπώς, αποτελεί οΰσιαστικώς παραλ-

Είκ. 1. Πρόσοψις ναού Σαλομώντος (υπό C. F. Stevens καθ’ ύπόδειξιν τών Albright καί Wright)
καί υπαίθριοι στΰλοι πρό αότοΰ.

λαγήν μόνον τής γνώμης ταύτης τού Albright, διότι πιστεύομεν δτι ό προορισμός τών
δύο περί ών ό λόγος στύλων τοΰ ναού τού Σαλομώντος ήτο συνυφασμένος προς την
λατρείαν τοΰ θείου πυρός, ιδιαιτέρως δμως προς την λατρείαν τού κεραυνού κα'ι
τής συνήθως άκολουθούσης βροχής, κα'ι δτι κοιτίς των ύπήρξεν ή περιοχή τής Εγγύς
Ανατολής κα'ι τού Αιγαίου τής 2ης χιλιετηρίδος π.Χ.
Συγκεκριμένως, κατά τήν νέαν ταύτην ερμηνείαν, προορισμός τών δύο τούτων στύ
λων ήτο ή δι αυτών κα'ι τών μερών μετά τών εξαρτημάτων των έν δεδομένη ευκαιρία
προσπάθεια άπαγωγής τού ουρανίου πυρός υπό μορφήν κεραυνού προς δημιουργίαν
πυράς έπ'ι τού βωμού (καί όλοκαύτωσιν δι αυτού τών σφαγίων) ενώπιον τών θεωμένων λατρευτών καί προκλήσεως βροχής άκολούθως. Ύπό τήν έποψιν άκριβώς ταύτην οί
στύλοι ούτοι δυνατόν νά θεωρηθούν δτι άπετέλουν έν τών μεγίστων τεχνικών έργων
τής άρχαιότητος καί συνεπώς ό χαρακτηρισμός τού ναού τού Σαλομώντος ώς ενός
τών επτά θαυμάτων τού άρχαίου κόσμου δυνατόν νά ώφείλετο εις τούς στύλους τού
τους άκριβώς.
1 νΕ. ά.
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'Υπαίθριοι στύλοι καί δένδρα ώ; μέσα έπιφανείας τοΰ θεού τοΰ κεραυνού

Τά επιχειρήματα, έπί τών οποίων βασίζεται ή νέα αΰτη γνώμη, παρέχονται κυρίως
υπό τών κειμένων τής Π. Διαθήκης κατά την μετάφρασιν τών Ο7 (Βασιλειών και
Παραλειπομένων), τά όποια προσφέρουν πολλά στοιχεία περί τών δύο στύλων τοΰ
ναοΰ τοΰ Σαλομώντος 1: περί τής ύλης, περί τοΰ ύψους, περί τοΰ σχήματος, περί τών
ΰπερκειμένων μερών μετά τών εξαρτημάτων των, περί τοΰ τρόπου κατασκευής καί με
ταξύ των συνδέσεως, περί τών συναφών κατασκευών καί περί τοΰ περιβόλου αυτών.
Κατασκευαστής τών δύο τούτων στύλων είναι ό Φοίνιξ, καί δη έκ Τύρου τής Φοι
νίκης, «τέκτων χαλκού» Χείραμος, συνώνυμος τοΰ βασιλέως2 τής πόλεως ταύτης, μετα
κληθείς προς τον σκοπόν τούτον υπό τοΰ βασι?ιέως Σαλομώντος, όταν ούτος άπεφάσισε
την κατασκευήν τοΰ ναοΰ. Τά διαφωτιστικά περί τής χρησιμοποιήσεως τών δύο τούτων
στύλων στοιχεία ώς μέσων επαγωγών τοΰ κεραυνού είναι τά ακόλουθα:
Α) Ή νλη. Άμφότεροι οί στύλοι ούτοι ειχον χυθή έκ χαλκού καί ήσαν έξ άλλου,
ώς μόλις έλέχθη, έργον περιφήμου «τέκτονος χαλκού». Είναι γνωστόν ότι ό χαλκός
παρουσιάζει τήν μεγίστην ήλεκτρικήν αγωγιμότητα. Τά ρεύματα φορτίσεως συνεπώς
ήτο δυνατόν νά διατηρούν τήν κορυφήν τών στύλων εις τό δυναμικόν τής γής καί οί
τυχόν κεραυνοί, έκ τών ΰπερθεν διερχομένων θυελλοφόρων νεφών, ήτο δυνατόν νά
πλήσσουν τούς στύλους τούτους, οί όποιοι καί παρέμενον ανέπαφοι λόγο) τής έξαιρετικής χαμηλής ηλεκτρικής άντιστάσεως, τήν όποιαν παρουσίαζον, έφ’όσον ήσαν έκ
χαλκού, κατά τήν

δίοδον

τών κεραυνών. Επ’ αυτής ακριβώς τής ίδιότητος

1 Βασιλειών Γ', VII 3-9·' 3. Καί έχώνευσε{ό Χείραμος)

τών

εκατόν, καί εθηκεν επί τών χαλαστών.

τούς δύο στύλους τφ αίλάμ του οίκου, όκτωκαίδεκα πήχεις

Έπί τοΰ προκειμένου βλ. παρατήρησιν π. ΙΩΗΛ ΓΐΑΝ-

ύψος του στύλου, και περίμετρον τεσσαρεςκαίδεκα πήχεις ε-

ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Ή Π.Διαθήκη κατά τους θ', 1958, Πα

κύκλου αυτόν. το

4. και δύο

ραλειπομένων Β', III 16) ότι σχετικώς προς τήν Φράσιν
σερσερώθ έν τώ Δαβίρ τό εβραϊκόν κείμενον όμιλει

επιθέματα έποίησε δούναι επί τάς κεφαλάς τών στύλων χω

περί άλύσεων έν ειδει περιδέραιων, τάς οποίας ό Τύ-

πάγιος του στύλου

τά κοιλώματα. καί ούτως ό στύλος ό

τεσσάρων

δακτύλων

δεύτερος.

του

ριος Χείραμος έκρέμασεν έπί τών στυλών τούτων τής

ενός καί πέντε πήχεις τό ύψος του επιθέματος του δευτέρου.

αυλής. Σημειωτέον ότι τοιαΰται άλύσεις έν ειδει περι

5. καί εποίησε δύο δίκτυα περικαλύψαι τό επίθεμα τών

δέραιων κρεμαμένων έκ δύο, όμοιας,ώς φαίνεται, προε-

νευτά χαλκά, πέντε πήχεις

στύλων, καί δίκτυον

τώ έπιθέματι
6. καί

τφ έπιθέματι τφ δευτέρφ.
στίχοι

ροών

το ύψος του

χαλκών,

τφ)

επιθέματος

ένί, καί

κρεμαστόν,

εργον

δεδικτυωμένοι,

δίκτυον

εργον

δύο

κρεμαστόν,

στίχος επί στίχον. καί ούτως εποίησε τφ έπιθέματι τφ δευτέρω.

7. καί έστησε τούς στύλους τφ

αίλάμ τφ) ναού, καί

έστησε τον στύλον τον ένα καί έπεκακεσε

το

ονομα αυτού

* Ιαχονμ. καί έστησε τον στύλον τον δεύτερον και επεκαλεσε
8. και επι

τό όνομα αυτού Βαάς (Βολώζ).
τών στύλων εργον κρίνου κατά

το αίλαμ τεσσάρων

9. καί μέλαθρον επ’ άμφοτέρων

τών

τών κεφαλών
πηχών.

τών στύλων και επανωθεν

τά

τών

στύλους
έξ

δεξιών Κατόρθω_

Αυτόθι Β',Ι V 12-13 : 12. στύλους δύο καί έπ' αυτών γωλάθ τή χωθαρ'εθ έπί τών

κεφαλών τών

δίκτυα δύο συγκαλύψαι τάς κεφαλάς
τών κεφαλών

τών στύλων.

στύλων δύο,

καί

τών χωθαρ'εθ ά έστιν

13. καί κώδωνας χρυσούς

τετρακοσίους εις τά δύο δίκτυα, καί

δυο τού

τφ δικτύω τφ ένί τού συγκαλύψαι

στρεπτά

τών

γλυφών

τα όντα

χαθαρέθ, ά έστιν έπάνω τών στύλων·

δύο γένη
τάς

ροΐσκων έν

δύο γωλάθ

καί

Βλ. καί ΙΩΣΗΠΟΝ Ιουδαϊκή ’Αρχαιολογία VIII 3.4.

τού οίκον στύλους

δύο

πήχεων

τριακονταπέντε

κεφαλών

τών

έν

τφ Δαβίρ καί

στύλων, και

εποίησε

2 Περί τοΰ Βασιλέως τής Τύρου Είράμου (ΙΩΣΗΠΟΣ)

καί τοΰ Σαλομώντος βλ. Η. J. Ktzenstein, Is there

καί

any Synchronism Between the Reigns

εδωκεν

and Solomon έν JNES 24, 1965, 116 κ.έ.

κεφαλάς αυτών πήχεων πεντε. 16.

εποίησε σερσερώθ (=άλύσεις)
επί

τούς

σις καί τό όνομα τού έξ αριστερών * Ισχύς.

δίκτυα

Παραλειπομένων Β’, III 15 - 16 : 15. και έποίησεν έμ
τό ύψος, καί τάς

εύωνύμων, καί έκάλεσε τό όνομα τού έκ

και τα

επί τών στύλων.

προσθεν

· και έστησε

δύο.

τών κεφαλών τών στύλων
άμφότερα

Παραλειπομένων Β', III

κατά πρόσωπον τού ναού, τον ένα έκ δεξιών καί τον ένα

έπί

πλευρών επίθεμα τό μέλαθρον τφ παχει.

Αυτόθι 27: στύλους δύο καί τά στρεπτά τών στύλων επί
καλύπτειν

λεύσεως, στύλων απαντούν καί έπί τών παραστάσεων
τοΰ έν Πάφω ίεροΰ τής Αφροδίτης, καθώς καί έπί τών
συναφών άσσυριακών παραδειγμάτων (βλ. κατωτέρω).

of

Hiram

ροισκους

20
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μετάλλινων στΰλων βασίζεται, ώς γνωστόν, και ή προψυλακτική λειτουργία τοΰ αλε
ξικέραυνου.
Β) Το νψος. Συμφώνως προς το κείμενον των Βασιλειών τό ύψος τών στΰλων
τούτων ήτο δέκα οκτώ πήχεων. Συμφώνως προς τό κείμενον τών Παραλειπομένων κα'ι
τοΰ Ίερεμίου κατά την μετάψρασιν τών Ο ' τό ύψος των ήτο τριάκοντα πέντε πήχεων,
τό συνολικόν όμως ύψος μετά τών ΰπερκειμένων αυτών μερών (βλ. αμέσως κατωτέρω)
ήτο κατά πολύ μεγαλΰτερον: ε’ίκοσι επτά πήχεων κατά τό κείμενον τών Βασιλειών, τεσ
σαράκοντα τεσσάρων πήχεων κατά τό κείμενον τών Παραλειπομένων κα'ι τοΰ Ίερεμίου
κατά τούς θ'. Τό ύψος τοΰ ναοΰ εξ άλλου ήτο τριάκοντα πήχεων Κ Γνωστοΰ δντος
ότι ό κεραυνός πίπτει επί τοΰ πλησιεστέρου προς τό θυελλοφόρον νέφος σημείου καί
ότι προσβάλλει συνήθως δένδρα υψηλά καί ύψηλάς εν γένει κατασκευάς, κατ εξοχήν
δε προτιμά τά σημεία, τά όποια συγκοινωνοΰν άπ’ ευθείας προς τό καλής άγωγιμότητος έδαφος, πλήσσει οΰτω κυρίως μετάλλινα αντικείμενα, τά όποια είναι υψηλά καί
ιστανται επί σημείων σχετικώς υψηλών. Γνωστοΰ δντος έξ άλλου δτι οί στΰλοι Ιαχούμ καί Βαάς ΐσταντο επί τοΰ δρους Moriah, επί υψώματος δηλαδή, καί δτι τά θυελ
λοφόρα νέφη συνήθως διέρχονται ύπεράνω ή καί κάτωθεν τής κορυφής τών υψωμά
των, αί πιθανότητες πλήξεως τών στΰλων τούτων υπό τοΰ κεραυνοΰ ήσαν έτι ηύξημέναι
ασφαλώς.
’Αλλά τό ύψος ακριβώς τών στύλων άπετέλει καί έγγύησιν άσφα?ί.είας συγχρόνως
δλου τοΰ ναοΰ. Είναι γνωστόν δτι ή προστατευτική ίκανότης τοΰ άλεξικεραΰνου περι
λαμβάνει κώνον, τοΰ οποίου ή κορυφή είναι επί τής κορυφής τοΰ άλεξικεραΰνου
διπλοί δμως ή πολλαπλοί στΰλοι άλεξικεραΰνων δεν αύξάνουν τήν ζώνην ασφαλείας
μεταξύ των κατά τό σύνολον τών προστατευομένων κώνων ύφ’ ενός έκάστου τών στύ
λων τούτων αλλά κατά πολύ μεγαλυτέραν έκτασιν τοΰ συνόλου των. Καί ώς αλεξικέ
ραυνα συνεπώς τυχόν χρησιμοποιούμενοι οί δντως ούρανομήκεις στΰλοι Ίαχούμ καί
Βαάς θά παρεΐχον οπωσδήποτε άνά πάσαν στιγμήν προστασίαν εις τον ναόν. Καί τοΰτο
διότι: εάν κοινός στΰλος άλεξικεραΰνου 30μ. περίπου υπέρ τό έδαφος, τό οποίον έχει
ίσοκεραυνικήν στάθμην 30 (βλ. σ. 149 σημ. 1), δυνατόν νά πλήσσεται άπαξ άνά τρία έτη,
τό κτήριον, τό όποιον προστατεύεται υπό τοΰ άλεξικεραΰνου τούτου, υπολογίζεται δτι,
πλήσσεται άπαξ άνά 3.200 έτη. Πλήν τής προστατευτικής των δμως ταύτης ίκανότητος,
οί στΰλοι ούτοι θά είχον επίσης καί τήν ιδιότητα τής προσελκύσεως τοΰ όδηγοΰ τής έκκενώσεως τοΰ κεραυνοΰ. Κατ’ έπανάληψιν έλέχθη

δτι, οσάκις μετάλλιναι

κατασκευαί

ύψοΰνται έλευθέρως καί μάλιστα επί έξεχόντων σημείων, οιον λόφων, όρέων κλπ., καί
δή ενίοτε βραχωδών, εκτίθενται πολύ περισσότερον τοΰ συνήθους εις τον οδηγόν έκκενώσεως τοΰ κεραυνοΰ,επί έξέχοντος δε σημείου είχε κτισθή καί ό ναός τοΰ Σαλομώντος
(δρος Moriah), ώς γνωστόν. Ή προσέλκυσις συνεπώς τοΰ όδηγοΰ έκκενώσεως τοΰ κε
ραυνοΰ καί ή άπαγωγή αύτοΰ εις τό πραγματικόν δυναμικόν τής γής εις περίπτωσιν
1 "Οτι τό ύψος τών στύλων ύπερέβαινε τό ΰψος τοΰ

(Α.Β. Cook, Zeus II, 427 είκ.331), αί αναπαραστάσεις

ναοΰ κατά πάσαν πιθανότητα φαίνεται καί εκ τής πα-

τής προσόψεοος τοΰ ναοΰ δμως παρουσιάζουν συνήθως

ραστάσεως ναοΰ

τούς δύο στύλους έχοντας μικρότερον ύψος.

καί

στύλων

επί έπιχρύσου

ύαλου

χρονολογούμενης εις τό β' ήμισυ τοΰ 3ου αίώνος μ.Χ.
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προσεγγίσεως θυελλοφόρου νέφους ήτο δυνατόν νά συντελεσθή εύχερώς διά των δύο
μετάλλινων στύλων τοΰ ναού.
Γ)c Υπερκείμενα μέρη. "Εκαστος στύλος έφερεν επ’ αύτοΰ τά ακόλουθα μέρη
με διάφορα εξαρτήματα:
Α)Χαλκοΰν κιονόκρανον καλούμενον έπίϋεμα κατά τό κείμενον τών Βα
σιλειών, κεφαλή καί κιονόκρανον κατά τό κείμενον τών Παραλειπομένων και τοΰ Ίερεμίου. Τοΰτο ήτο, φαίνεται, σφαιρικόν ή πεπιεσμένον σφαιρικοί'. Τό κιονόκρανον τοΰτο
άναψέρεται ώς gullotli εις τό κείμενον τό εβραϊκόν (γωλάθ εις τό κείμενον τών θ'),
περί τής λέξεως δε ταύτης τό λεξικόν τοΰ W.

Gesenius

1 αναφέρει τά ακόλουθα:

«wahrscheinlich aus assyr. gullatu, Wulst, Kugel an einem Saulenkapital».
To κιονόκρανον τοΰτο, συμφώνως προς τά ανωτέρω κείμενα, ήτο πέντε πήχεων
και έφερε τά ακόλουθα εξαρτήματα:
α) X α λ κ ο ΰ ν δικτυιοτόν (δίκτυον) έπί τοΰ κιονόκρανου αύτοΰ (sebakoth
κατά τό κείμενον τό εβραϊκόν). Επι τοΰ δικτυωτοΰ τούτου είχον στερεωιθή

μικροί

χαλκοί κώδωνες και μικραϊ χαλκαΐ ρόαι εις δύο στίχους, πιθανώς κατά τά κράσπεδα
τοΰ δικτυωτοΰ.
β) Χαλκαΐ άλύσεις, αί όποΐαι έκρέμαντο άπότών δικτυωτών τούτων.Τό εβραϊ
κόν κείμενον όμΛεΐ περί χαλκών άλύσεων υπό μορφήν όρμων, περιδέραιων δηλαδή,
αναφέρει δε ότι τινές τών άλύσεων τούτων κατέληγον εις τό ’ Αδυτον - Δαβϊρ τοΰ ναοΰ,
μία δ’ εξ άλλου τούτων κατέληγεν, ώς φαίνεται εκ τών συμφραζομένων τοΰ κειμένου, εις
τον υπαίθριον βωμόν τής αΰλής, ενώ άλλαι έκρέμαντο ϊσως απλώς ή κατέληγον εις τινα
άλλα σημεία τοΰ ναοΰ—και τοΰ έν γένει ίεροΰ —, χρησιμεύουσαι διά την σύνδεσιν τών
διαφόρων μετάλλινων επιφανειών του, ούτως ώστε νά έπετυγχάνετο συνεχής δι’ αυτών
μετάλλινος, ούτως είπεϊν, δπλισμός τοΰ ναοΰ προς τον κύριον αγωγόν — ή
κυρίους αγωγούς μάλλον — τοΰ τυχόν

τούς δύο

κεραυνού. Ή μεταλλική αυτή σύνδεσις, ή

δημιουργία δηλαδή συνεχούς συστήματος αγωγού, έξησφάλιζε πιθανώς τό δλον συγκρό
τημα τοΰ ίεροΰ και εκ τών τυχόν πλευρικών εκκενώσεων τοΰ κεραυνού.
Παρεμπιπτόντως ας σημειωθή ότι άλύσεις έχρησιμοποιήθησαν και άμα τή άνακα?ιύψει τοΰ άλεξικεραύνου κατά τούς νεωτέρους χρόνους ώς κύριοι άγωγοϊ τοΰ κε
ραυνού. Αί πλούσιαι κυρίαι καί δεσποινίδες έφερον πίλους, όπισθεν τοΰ κρασπέδου τών
οποίων έκρέματο μακρά χαλκή άλυσις, ή οποία έσύρετο επί τοΰ έδάφους χρησιμεύουσα
ώς λήψις γής κατά τοΰ κεραυνού. Οί κύριοι εξ άλλου έκράτουν άλεξιβρόχια έν εϊδει
άλεξικεραύνων, τά όποια είχον ύψηλότατον μετάλλινον στέλεχος έπί τής κορυφής, έν
εϊδει μετάλλινης κεραίας, καί χαλκήν άλυσιν, ή οποία έκρέματο έκ τοΰ μετάλλινου σκε
λετού αυτών καί έσύρετο έπί τοΰ όπισθεν έδάφους χρησιμεύουσα έπίσης ώς λήψις γής·
Β) Χαλκούς κρίνος, ύψους τεσσάρων πήχεων, έπί τής κορυφής έκάστου κιονοκράνου, μέ πρόσοψιν προς τήν αυλήν. Ή μορφή τοΰ άκροτάτου τούτου μέρους έκάστου
τών δύο τούτων στύλων δεν στερείται ειδικής σημασίας πιθανώς: Ύπό μορφήν κρίνου
(ανθεμίου), απλού κατ’ άρχάς, καί μάλιστα διπετάλου ή τριπετάλου, εΐκονίζεται εις τήν1
1 Hebraisches und aramaisches Worterbuch, 140.
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τέχνην τής ’Ανατολικής Μεσογείου έν γένει αυτός οΰτος ό κεραυνός

Κατά συνέπειαν

αί υπό μορφήν άντωπών ή άντινοότων αιχμών άκρόταται απολήξεις, τά δύο ή έστω
πλείονα χαλκά πέταλα έκαστου κρίνου δηλαδή, άπετέλουν τά άκρότατα μετάλλινα ση
μεία πιθανώς, εις τά όποια έφθανον έκ τής γής ελευθέριος τά ρεύματα, τά όποια ήτο
δυνατόν νά προσελκύσουν, τρόπον τινά, τον οδηγόν τοΰ κεραυνού, οσάκις παρουσιάζετο
ή ευκαιρία θυελλοφόρου νέψους εις την περιοχήν, διά μέσου τούτων δέ κα'ι ακολούθως
διά. μέσου τού κιονόκρανου και τών άλύσεων και τοΰ όλου στύλου κατήρχετο ό κεραυ
νός εις την γήν, πιθανώς άνευ προκλήσεως καταστροφής τίνος, συνήθως δέ ήκολουθεΐτο υπό βροχής.
Αί χαλκαΐ άλύσεις, αί όποϊαι έκρέμαντο έκ τών κιονοκράνων, καί δη έκ τών δικτυωτών τών στύλων τούτων, χρησιμεύουσαι ως μέσα έξασφαλίσεως τής συνεχείας τού
μετάλλινου οπλισμού τού ναού, έξηγούν καί τό γεγονός διατί ό κύριος δημιουργός τοΰ
ναού τούτου ήτο «τέκτων χαλκού». Μία τών άλύσεων τούτων φαίνεται ότι κατέληγεν εις
τό’ Αδυτον - Δαβίρ τού ναού, τούτο δέ συμφώνως προς τάς αρχαίας πηγάς έφερε μεταλλίνας έπενδύσεις έσωτερικώς. Εντός τοΰ άβάτου τούτου χώρου κατά μίαν μεταγενεστέραν πηγήν (Κλήμης ό Άλεξανδρεύς, βλ. κατωτέρω) άνεδύοντο αναθυμιάσεις έκ τής
ύπ’ αυτό γής, αί αναθυμιάσεις δέ αΰται είναι ή υπό τής Π. Διαθήκης άναφερομένη
νεφέλη έντύς τού ’Αδύτου - Δαβίρ πιθανώς

(βλ. έπίσης κατωτέρω). "Αλλη άλυσις φαί

νεται, ώς έλέχθη, ότι κατέληγεν έπί τού βωμού τής αύ?νής, ένθα τά έπί εύφλέκτου υλι
κού σφάγια, προς δημιουργίαν πυράς πιθανώς καί προς όλοκαύτωσιν αυτών.
Δ) Τρόπος κατασκευής και μεταξύ των αύνδεοις. Οι στύλοι οΰτοι, ό Ίαχούμ
καί ό Βαάς, ήσαν, μερικώς τουλάχιστον, κενοί έσωτερικώς. Τούτο διαφαίνεται: α) έκ τού
ότι ήσαν — κατά τά κείμενα πάντοτε —χωνευτοί [και... έχώνευσεν... (ό Χείραμος)]
καί

β) έκ τών κοιλωμάτων,

τά όποια άναφέρονται εις τό κείμενον τών θ’. ’Ίσως

οί στύλοι οΰτοι νά ήσαν κοίλοι, μέ πάχος τοιχώματος τεσσάρων δακτύλων, ώς ανα
φέρει έξ άλλου καί τό άρχαΐον κείμενον, ή

σαΛηνωτή δέ αΰτη μορφή προσεφέρετο

καί από μηχανικής πλευράς.
Άμφότεροιοί στύλοι, Ίαχούμ καί Βαάς, ήνοΰντο ό εις μετά τού άλλου

μέσω δι

πλής όριζοντίας δοκού, ή δοκός δέ αΰτη καλείται υπό τών Ο ' μέλαθρον 1
2. Τό οΰτω δημιουργούμενον συγκρότημα είχε μορφήν Η (ή Π), παρείχε δέ τήν έντύπωσιν γιγαντιαίου
πυλώνος, «Toran» 3, προ τής προσόψεως τού ναού. Ή διπλή αΰτη

δοκός, σημειωτέον,

άπαντά καί έπί τού παρομοίου συγκροτήματος στύλων, ιδίας δηλαδή μορφής, προτού κυ
πριακού ιερού, έπιβίωσίς της δέ άπαντά υπό μορφήν Π έν Λακωνία (δόκανα βλ. κατωτ.)·
έςαιρέσει δέ τού Myres4, ό όποιος όμως συνδυάζει τούτο προς πρόπυλον, ούδείς
άλλος λαμβάνει ΰπ’ όψιν αυτό.
Καί ή ΰπαρξις τής δοκού ταύτης δικαιολογείται άπό άπόψεως έπίσης μηχανικής:
προς μεγαλυτέραν άντοχήν τού συστήματος τών δύο ιστών (στύλων).
1 Β?,. Jacobsthal, Der Blitz in der orientalischen
I<unst,1905 (Der Zweiteilige Blitz).βλ.καί κατωτέρω.
2 Βλ. άν. σ. 153, σημ. 1 ώ ςκαί ΗΣΥΧΙΟΝ έν λ.: έπιστνλιον.

3 Βλ.

C.

Schick,

Die

Stiftshiite

der

Tempel
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1896, 86.

μορφήν Η (τοΰ πυλώνος
4

J.

L.

Myres,

Other Buildings
28-29.

Ό Schick δμως δέν

είδε

τούτου).

King Solomon’s Temple

and

and Works oi Art έν PEQ 1948,

AE 1966
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Ε) Συναφείς καταοκευαί. ’Εγγύς τοΰ συγκροτήματος των δΰο στυλών τοΰ
ναού τοΰ Σαλομώντος μνημονεύονται υπό των κειμένων αί εξής κατασκευαί:
α) Χαλκούς βωμός. Διά τής τοποθετήσεως των σφαγίων έπ'ι τοΰ χάλκινου
βωμού έπ'ι εύφλεκτου προφανώς υλικού, ξύλων κλπ., κα'ι διά τής συνδέσεως τούτου
διά μιας των άλύσεων πιθανώς, προς τον κύριον αγωγόν, ήτοι προς τό συγκρότημα Η
τών στύλων Ίαχούμ και Βαάς, ό βωμός και πάντα τά έπ’ αυτού εύφλεκτα υλικά και
σφάγια διετηρούντο εις τό πραγματικόν δυναμικόν τής γής. Συνεπώς κα'ι ό δι’ αυτού
τυχόν διερχόμενος οδηγός έκκενώσεως τού κεραυνού ή κλάδος απλώς τούτου έπενήργει
έμπρηστικώς έπ'ι τού υπό τά σφάγια εύφλεκτου υλικού, έδημιούργει δηλαδή απλήν
πυράν έπ'ι τού βωμού πιθανώς, άποτρεπομένης συγχρόνως πάσης άλ?ιης καταστρεπτι
κής ένεργείας αυτού·
β) Χαλκή βάσις. Αύτη έχρησίμευεν όις βάθρον τού δεόμενου έπ'ι τού προκειμένου βασιλέως Σαλομώντος κατά την ώραν τής καθόδου τού κεραυνού. Τό βάθρον,
συνδεόμενον δι’ όμοιου πιθανώς και ό βωμός τρόπου προς τον Ίαχούμ κα'ι τον
Βαάς, παρειχεν ασφάλειαν ε!ς τον προσευχόμενον βασιλέα κατά την διάρκειαν τής κα
θόδου τού κεραυνού. Κατασκευαί (βλ· σ. 149 σημ. 1) παρουσιάζουσαι συνεχόμενον μετάλλινον οπλισμόν αποτελούν ιδεώδες καταφύγιον έν ώρα θυελλών, όπως αυτοκίνητα
π. χ., έάν δέ τυχόν πληγούν υπό κεραυνού, τά έντός αυτών άτομα δεν αντιλαμβάνονται
καν τούτον.
Ζ) Περίβολος. Τό συγκρότημα Η (κατ’ αναλογίαν

προς τό κυπριακόν) τών

στύλων Ίαχούμ κα'ι Βαάς ϊστατο πιθανώς έντός ειδικού χώρου περιμέτρου δεκα
τεσσάρων καί, κατ’ άλλην παραλλαγήν τού κειμένου, δώδεκα πήχεων. 'Ο περίβολος
ούτος ήτο απαραίτητος ώς έκ τού ειδικού προορισμού και τής άκρως έπικινδύνου,
εις

περίπτωσιν κακού χειρισμού, λειτουργίας τού ανωτέρω συγκροτήματος. Έξενε-

χθεΐσα γνώμη ότι έκαστος τών στύλων είχε περιφέρειαν δεκατεσσάρων ή και δώδεκα
πήχεων είναι οπωσδήποτε τόσον απίθανος, ώστε

καί ό

Albright

1 τήν απορρί

πτει ασυζητητί, υποθέτει δέ ότι πρόκειται περί λάθους κατά τήν αντιγραφήν τού αρ
χαίου κειμένου καί ότι οί στύλοι οΰτοι πρέπει νά είχον περιφέρειαν δύο ή τεσσάρων
μόνον πήχεων (2 αντί 12 καί 4 αντί 14).
"Οτι δεν πρόκειται περί λάθους τού άντιγραφέως αλλά μάλλον περί παρανοήσεως
απλώς τού αρχαίου κειμένου φαίνεται έκ τών ακολούθων στοιχείων:
α) Είς τό κείμενον τών Βασιλειών (μετάφρ. Ο ) άναφέρεται έπ'ι τού προκειμένου:
κα'ι περίμετρος

τεοσαρεςκαίδεκα πήχεις έκνκλον αυτόν (ήτοι τον ένα

στύλον, ό όποιος

μόνος καί περιγράφεται υπό τού κειμένου, έν συνεχεία δέ προστίθεται ότι τό αυτό
ΐσχυε καί προκειμένου περί τού ετέρου στύλου). Έκνκλον δέν είναι δυνατόν νά αφορά
είς τό πάγιος τού στύλου αλλά μάλλον είς τινα κατασκευήν ύπάρχουσαν πέριξ αυτού.
β) Είς τό κείμενον τού Ίερεμίου 2 έξ άλλου (μετάφρ. Ο ) άναφέρεται σχετικώς:
σπαρτίον πήχεων δώδεκα περιεκνκλου αυτόν (ήτοι τον ένα τών δύο στύλων

έπίσης, τού

οποίου ή περιγραφή αφορά καί είς τον έτερον στύλον, ό όποιος ήτο απολύτως όμοιος
προς αυτόν). Περιεκνκλου έξ άλλου δέν είναι δυνατόν νά αφορά έτι μάλλον είς τό πάχος
1 Έ.ά. 144

κ.ε.

2 LII 21.
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τοΰ στΰλου τούτου, έφόσον άλλωστε άναφέρεται συγκεκριμένως: και σπαρτών πήχεων,
δώδεκα περιεκύκλου αυτόν, το όποιον κα'ι αποκλείεται

να άπετέλει την νοητήν, τρόπον

τινά, περιφέρειαν απλώς τοΰτου. ’Απετέλει τοΰτο μάλλον σχοινοειδή περίβολον, περί
βολος δε άπαντα εξ άλλου πέριξ τοΰ όμοιου

συγκροτήματος στόλων τοΰ κυπριακού

ιερού (βλ. κατωτέρω, είκ. 4-7, 9-11).
'Ότι τοιούτος περίβολος ήτο αναγκαίος, είναι προφανές, εάν ληφθή ιδίως ύπ’ όψιν
ό σοβαρός κίνδυνος, τον όποιον διέτρεχον τυχόν αδαή

άτομα πλησιάζοντα ώρισμένας

έποχάς τό συγκρότημα τούτο και έκ περιεργείας άπτόμενα αυτού. Μη έγγίζετε, κίνδυνοςθάνατος θά ήτο τό άρχικόν νόημα τού άβατου τούτου χώρου πιθανώς.
Πέραν τής ως άνω έκτεθείσης ήλεκτρικής λειτουργίας τών στύλων τούτων, ή
όποια προκύπτει έκ τής άπλής περιγραφής των υπό τών κειμένων τής 'Αγίας Γραφής,
ή αυτή λειτουργία, και συγκεκριμένως ή τής προσελκύσεως τού οδηγού τής έκκενώσεως
τού κεραυνού, ήτις καί συνωδεύετο υπό ίκετηρίου τελετής —συνεδυάζετο δηλαδή προς
πράξιν τελετουργικήν—, διαφαίνεται έτι περαιτέρω έκ τών αυτών κειμένων1, έκ τής περι
γραφής συγκεκριμένως τής υπό τού Σαλομώντος καθαγιάσεως τού ναού.
Ή τελετή αύτη τών έγκαινίων, γενομένη δέκα ολοκλήρους

μήνας μετά τήν άπο-

περάτωσιν τού ναού, καί δή κατά τον δεύτερον μήνα τού φθινοπώρου, τον κατ’ εξοχήν
μήνα τών θυελλών καί τών βροχών εις τήν περιοχήν τής ’Ανατολικής Μεσογείου,
περιελάμβανε τά εξής μέρη. Μεταφοράν τής Κιβωτού τής Διαθήκης έκ τής Σιών εις τό
όρος Moriali, ένθα ό ναός. Είσοδον τών ιερέων μετά τής Κιβωτού εις τό Άδυτον Δαβίρ τού ναού καί έξοδον αυτών άκολούθως έξ αυτού καί τοποθέτησίν των παρά τό
θυσιαστήριον τών ολοκαυτωμάτων τής αύλής. Προσευχήν τοΰ βασιλέως ενώπιον τού
συγκεντρωμένου λαού καί κάθοδον τού θείου πυρός έκ τού ουρανού, ήτοι τού κεραυ
νού, προς δημιουργίαν πυράς καί δι’ αυτής όλοκαύτωσιν τών έπί τοΰ βωμού προς θυ
σίαν ευρισκομένων σφαγίων, προ τών όμμάτων τών ιερέων, τού βασιλέως καί τοΰ λαού·
Κατά τάς μαρτυρίας τών χωρίων τούτων, άφού έτοποθετήθη ή Κιβωτός τής Δια
θήκης εντός τού ’Αδύτου-Δαβίρ τού ναού καί πριν ή ό βασιλεύς καθαγιάση τον ναόν
τούτον, οί ιερείς άπεσύρθησαν τού Αδύτου-Δαβίρ έξ αιτίας τής άρχομένης εκεί έμφανίσεως τής νεφέλης καί τής δόξης. Ή έμφάνισις τών φαινομένων τούτων δεν ήτο
άσχετος ίσως προς τήν είς τό’Άδυτον-Δαβίρ κατάληξιν τής μιας ή πλειόνων τών
χαλκών

άλύσεων, αί όποίαι έκρέμαντο έκ τοΰ συγκροτήματος τών δύο πελωρίων

στύλων τής αύλής τοΰ ναού. Ή νεφέλη καί ή δόξα, είδικώς δέ ή νεφέλη, δυνατόν νά
σχετίζωνται προς τάς υπό τού Κλήμεντος τού Αλεξάνδρειάς μνημονευομένας άναθυμιάσεις, αί όποίαι έξεπήγαζον έκτου έδάφους τού Αδύτου-Δαβίρ (βλ. κατωτέρω)
τού ναού τούτου, είναι δέ γνωστόν οτι καί μικραί τινες τυχόν έκκενώσεις (σπινθηρισμοί)
ήδύναντο νά οδηγούν είς άναφλέξεις εύφλέκτων υλών καί δημιουργίαν καπνού.
Συμφώνως πάντοτε προς τά χωρία ταύτα, ό βασιλεύς, ευρισκόμενος έπί
1

α) Βασιλειών Γ', VIII 2. Βλ. έπί τοΰ προκειμένου

παρατήρησιν τοΰ

π.

ΙΩΗΛ ΓΐΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ είς τά

καίνια έγιναν τον δέκατον μήνα μειά τήν

βάσεως
άποπεράτω-

σιν τοΰ ναοΰ.

υπομνήματα του είς τό έν λόγιρ βιβλίον τής Π. Δ. σ· 79,

β) ΒασιλειώνΓ', VIII 10, 11, 14, 15, 22, 54, 55, 62·

σημ. 2. Δέν άναφέρεται άλλου ή λέξις αΰτη (Άθανίν)

γ) Παραλειπόμενα Β', V 14, VI 1, 3, 12, 13, 14,

βραδύτερον ονομάζεται 'Οκτώβριος. Επομένως τά έγ-
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χαλκής έντός τής αυλής, έστρεψεν έν δεδομένη στιγμή ακολούθως τό πρόσωπόν του
προς τον λαόν, ό όποιος είχε συγκεντρωθή εντός τής αυλής, άτενίζων δέ αυτόν και εις
στάσιν προσευχής, γονυκλινής δηλαδή καί με τός χεΐρας υψωμένος προς τον ουρανόν,
άπηύθυνε μετά ταΰτα μακράν ίκετήριον προσευχήν εις τον Θεόν, μετά τό πέρας τής
όποιας τό εκ τοΰ οΰρανοΰ θειον πΰρ, κατελθόν, υπό μορφήν κεραυνού προφανώς, ώλοκαΰτωσε τά προς θυσίαν επί τοΰ βωμού σφάγια, προ των όμμάτων τοΰ γονυπετούς,
λαού, ένω ή δόξα έπλήρου παραλλήλους όλον τό ιερόν.
Τό θαύμα τούτο, ιδίως ή έκ τού ουρανού κάθοδος τοΰ θείου πυρός υπό μορφήν
κεραυνού, ό όποιος εντός ελάχιστου χρόνου άπηνθράκωσε πάντα τά σφάγια επί τού
υπαιθρίου βωμού, ως καί ή πλήρωσις τού ’Αδύτου - Δαβίρ διά τής δόξης, συνετελέσθη πιθανώς διά τού συγκροτήματος τών δύο στύλων Ίαχούμ καί Βαάς.
Τό θαύμα τούτο φυσικόν ήτο νά έθεωρεΐτο καίριας σημασίας υπό τού λαού:
Ή έμφάνισις τού θείου πυρός, τό όποιον προ τών οφθαλμών τών λατρευτών κατήρχετο έκ τοΰ νεφοσκεπούς φθινοπωρινού ουρανού καί κατέτρωγε τά επί τοΰ βωμού προς
όλοκαύτωσιν σφάγια, ενώ ή προσέγγισίς του έξ άλλου έγένετο αντιληπτή καί εις τό
’ Αδυτον - Δαβίρ τοΰ ναού έκ τής έμφανίσεως προειδοποιητικής αίγλης ή σπινθηρισμών,
έδημιούργει άναποφεύκτως εις τός ψυχάς τών λατρευτών τούτων τήν πίστιν ότι ό ναός
έτύγχανεν οπωσδήποτε, καθώς καί ό έγκαινιάζων αυτόν

βασιλεύς, τής έγκρίσεως τού

Θεού. Ή τελετή αυτή άμέσως μετά ίκετήριον προσευχήν έπλήρου συνεπώς τάς προϋ
ποθέσεις θείας έπιφανείας πιθανώς.
Εικάζεται, διότι τά κείμενα κρίνουν περιττόν νά αναφέρουν σχετικώς —περί τής
καθόδου άλλωστε τού θείου πυρός δεν γίνεται μνεία υπό τού κειμένου τών Βασιλειών
αλλά υπό τού κειμένου τών

Παραλειπομένων μόνον—, ότι τήν κάθοδον τοΰ θείου

πυρός, μετά τήν καθαγίασιν καί τά εγκαίνια συνεπώς, ήκολούθησεν ίσως καί ή πτώσις
βροχής.
Ποία ήτο καί είναι ακόμη ή σημασία τής βροχής

μόνον όσοι προέρχονται έκ

περιοχών υποκειμένων εις τον κίνδυνον τού αύχμού, εις τον κίνδυνον τοΰ λιμού καί
τού λοιμού, οιαι είναι αί πλεΐσται χώραι τής ’Ανατολικής Μεσογείου δηλαδή, είναι δυ
νατόν νά εκτιμήσουν έπαρκώς. Γνωστού όντος ότι τά εγκαίνια τού ναού έτελέσθησαν
κατά μήνα

’Οκτώβριον (δέκα ολοκλήρους μήνας μετά τήν άποπεράτωσιν τού ναού,

βλ. ανωτέρω), τον κατ’ έξοχήν μήνα τών βροχοπτώσεων καί τής παρασκευής τών
αγρών (σπορά), ή βροχή αΰτη ήτο (καί είναι άλλωστε) θειον δώρον ασφαλώς.
Περί τούτου ακριβώς αρκεί νά έπαναληφθούν όσα αναφέρει ό Raphael Ραται 1
προλογίζων τό άρθρον του: «Tlie Control of Rain

in Ancient Palestine»: Rabbi

Simenon ben Yoliai said: Three things are equal in their value: Earth, Alan and
Rain. Levi bar Hiyya said: And all the three are of three letters (...), to teach you
that, if there is no earth, there is no rain, if there is no rain, there is no earth, and
without both of them no man can exist (Gen. Rab. ch. 13).
Αί συνέπειαι τού αύχμού έξ άλλον περιγράφονται— ή καί υπαινίσσονται απλώς—
1 Hebrew Union College Annual 14 (Cincinnati 1939), 251-286.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:24:49 EET - 54.224.86.88

160

ΑΕ 1966

Χρυοούλας Καρδαρά

και εις άλλα χωρία τής 'Αγίας Γραφής, ή δέ απ’ αύτοΰ απαλλαγή κατόπιν προκλήσεως
καθόδου τοΰ κεραυνοϋ έπί ίεροϋ βωμοΰ προ των όμμάτων συγκεντρωμενών λατρευ
τών τελείται καί εις έτερον ιερόν κορυφής: επί τοΰ όρους Καρμήλου, καί μάλιστα υπό
τοΰ Προφήτου Ήλία, ό όποιος αναγνωρίζεται καί ύπό τών συγχρόνων ακόμη τεχνι
κών1 ώς ό πρώτος μελετητής τοΰ κεραυνοϋ. Ή ύπό τοΰ Προφήτου Ήλία προσέλκυσις
τοΰ κεραυνοϋ έχει έν όλίγοις ώς εξής 1
2:
Προ τής διαφθοράς, ή οποία είχε κατακλΰσει τήν χώραν καί ώφείλετο κυρίως είς
τήν ύπό τοΰ λαοΰ τοΰ ’Ισραήλ αποδοχήν τής λατρείας τών φοινικικών θεών (τοΰ ενός
Βάαλ ή τών διαφόρων Βάαλ=Βααλίμ), κατόπιν τής προτροπής μάλιστα τοΰ βασιλέως
Άχαάβ, ό όποιος έπηρεάζετο ύπό τής Φοινίσσης—εκ Τΰρου—βασιλόπαιδος, συζύγου
του Ίεζάβελ, ένεφανίσθη αίφνιδίως ό Προφήτης Ήλίας καί προεψήτευσε μακροχρό
νιον λιμόν, ό όποιος έμελλε νά προέλθη έξ αιτίας φοβέρας ανομβρίας. Κατά τήν
εβραϊκήν παράδοσιν ή διάρκεια τής ανομβρίας ταΰτης ήτο πλέον τών τριών ετών,
κατά τινας όμως έρευνητάς αύτη δεν διήρκεσε πλέον τοΰ ενός έτους. Μετά τοΰ λιμοΰ
όμως ύποτίθεται ότι εμφανίζεται καί λοιμός, διότι ή έλλειψης χορτοβοσκής δημιουργεί,
ώς γνωστόν, κυρίως λόγφ τοΰ όμαδικοΰ θανάτου τών κτηνών, τάς βασικάς προϋποθέ
σεις τής άναπτύξεως καί διαδόσεως νόσων λοιμωδών.
Τό κύριον στοιχεΐον τοΰ ύπό τοΰ Προφήτου Ήλία συντελεσθέντος θαύματος,
ύπό τήν άρχαίαν κυρίως σημασίαν τής λέξεως ταύτης, έγκειται είς τό γεγονός ότι ό
μέγιστος τών Προφητών τοΰ ’Ισραήλ έγνώριζε τήν δύναμιν τής θείας σοφίας, μέρος
τής οποίας άλλωστε ένεκλείετο εντός αύτοΰ, έγνώριζε δέ ώσαύτως ότι τής σοφίας
ταύτης

ύπελείποντο

οι ψευδοπροφήται τοΰ Βάαλ, φίλοι τής

Ίεζάβελ, αντίπαλοι

αύτοΰ. Καί τήν κατάλληλον στιγμήν, τήν οποίαν ούτος εξέλεξε, ένεφανίσθη ένώπιον
τοΰ βασιλέως τοΰ Ισραήλ Άχαάβ καί προεκάλεσε συνέλευσιν τοΰ λαοΰ τοΰ ’Ισραήλ,
αλλά καί τών Φοινίκων ψευδοπροφητών τοΰ Βάαλ

συγχρόνως είς μέρος, τό όποιον

έπέλεξεν, είς τό έπί τοΰ όρους Καρμήλου ήχρηστευμένον παλαιόν ιερόν κορυφής,
ή φύσις τοΰ όποιου έτύγχανεν ασφαλώς γνωστή είς αυτόν.
Έκεϊ κατ’ αρχήν άπέτυχον οί ψευδοπροφήται τοΰ Βάαλ—τούς όποιους πρώτους
είς τον αγώνα τής προσελκύσεως καί τής απαγωγής τοΰ θείου πυρός, τοΰ κεραυνοϋ,
καθώρισεν αυτός—, καταναλώσαντες τό πλεϊστον τοΰ χρόνου των είς περιττός τελετάς,
ώς έπί τό πλεϊστον συμπαθητικής μαγείας, ήτοι ορχήσεις3 καί δΓ όπλων χαράξεις τοΰ
σώματός των. Τότε ό Προφήτης Ήλίας, άφοΰ έξεδίωξεν αύτούς καί βραδύτερον διέταξεν όπως θανατωθούν, έπέτυχεν έκεϊ όπου άπέτυχον ούτοι. Κατ’ αρχήν έπεσκεύασεν
ούτος τον έκ λίθων βωμόν τοΰ ίεροΰ τούτου, ό όποιος έπί Άχαάβ καί Ίεζάβελ είχε
περιπέσει είς αχρηστίαν προφανώς καί είχε σχεδόν καταστραφή· ακολούθως έτοποθέ-

1 Beck,

of people (οί προφήται) who worked themselves

ε. ά.

2 Βασιλειών Γ, XVIII: 17, 19 - 27, 29 - 41, 45.

into a state of trance with the help of song and

άσματα διά τών οποίων έπετυγχάνετο

dance in a way that we perhaps find difficult to

είδος έκστάσεως έκτελοϋν καί οί προφήται τοΰ Ισρα

accept, were honoured in Israel as one of the
means by which Yaweh might reveal himself>.

3 Χορούς καί

ήλ. Βλ. L. Η. Groi.i,enberg καί Μ. F. Helding,
Shorter Atlas of the Bible, 115, 1959 : «...this clan
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τησεν έπί τούτου τό σφάγιον τής θυσίας, και δή έπί εύφλεκτων ξύλων εν συνεχεία
έ'σκαψε βαθεϊαν τάφρον πέριξ τοΰ βωμού, την οποίαν επίφρωσεν ύδατος καί δι’ ΰδατος
άφθονου περιέβρεξεν επίσης τον βωμόν κα'ι τό έπ’αύτοΰ σφάγιον εκ τίνος εγγύς πηγής1·
Ή ΰπ’ αύτοΰ ακολούθως όργανωθεΐσα τελετή τής καθόδου τοΰ θείου πυρός έπι
τού σψαγίου τού βωμού τούτου ενθυμίζει έν πολλοις την υπό τού

Σαλομώντος τελε

τήν τής όλοκαυτώσεως των σψαγίων διά τού θείου, τού έκ τοΰ ουρανού, πυρός, με
μόνην τήν διαφοράν, ότι διά τοΰ ύδατος, τό όποιον ύπήρχεν εντός τής πέριξ τού
βωμού τάφρου τού έπ'ι τού Καρμήλου ιερού, καθώς καί. επί τού σφαγίου καί επί τού
βωμού τού ιερού τούτου, ό Προφήτης Ήλίας έξησφάλισε πιθανώς

τήν μείωσιν τής

υψηλής ειδικής άντιστάσεως τού βραχώδους εδάφους καί τού λίθινου βωμού καί επέ
τυχε τήν σύνδεσίν των προς υπάρχοντα υπόγεια ρεύματα (άναφέρεται εγγύς πηγή) καί
οΰτω προς τό πραγματικόν δυναμικόν τής γής, έδημιούργησε δηλαδή
θέσεις
ώστε ό

συμπληρώσεως

τάς προϋπο

τού κυκλώματος εντός τού καλής άγωγιμότητος

εδάφους,

αναμενόμενος ΰπ’ αύτοΰ,—λόγιο καί τών μετεωρολογικών γνώσεών του—

δδηγός τού κεραυνού νά καταστή δυνατόν νά έλκυσθή τελικώς προς αυτό. Είς τήν περί
πτωσήν τής προσελκύσεως τοΰ κεραυνού υπό τού Σαλομώντος ή διατήρησις τών σφα
γίων τής θυσίας καί τού βωμού είς τό δυναμικόν τής γής

κατέστη δυνατή διά μέ

σου τού χαλκού, έκ τού οποίου εΐχον σχεδόν τά πάντα κατασκευασθή, δηλαδή διά
τού

μετα?ιλίνου, ώς θά έλέγομεν σήμερον, οπλισμού.
’Ακολούθως ό Προφήτης Ήλίας άπηύθυνε θερμήν

ικετήριον προσευχήν προς

τον Θεόν, είς τήν οποίαν έπανέλαβε δίς τήν φράσιν «είσάκονσόν μου σήμερον πνρί», καί
τελικώς κατήλθε πύρ έκ τού ουρανού, τό όποιον καί κατέκαυσε τά ξύλα, τό σφάγιον,
τούς λίθους ώς καί τό χώμα τού βωμού, έπείσθη δε κατόπιν τούτου ό λαός καί ό βα
σιλεύς Άχαάβ· μεθ’ δ ό Προφήτης Ήλίας ανήγγειλε τήν έμφάνισιν τού ΰετού, ό
όποιος καί έ'θεσε τέρμα είς τον αύχμόν.
Νά ΰπήρχον άρά γε καί έπι τού δρους Καρμήλου στύλοι υψηλοί; Ούδέν πάντως
άναφέρεται είς τήν Π. Διαθήκην περί αυτών ρητώς, ώς άναφέρεται δηλαδή προκειμένου περί τοΰ ναού τού Σαλομώντος.’Αλλά, ένφ έχομεν λεπτομερή περιγραφήν τού ναού
τούτου, ούδεμία περιγραφή υπάρχει τού έπί τού δρους

Καρμήλου

ιερού, τό όποιον

άλλωστε ήτο αμέσου, ώς φαίνεται, χαναναϊκής καταγωγής. Χαναναϊκής, έμμέσου δμως
μάλλον, καταγωγής ήσαν, φαίνεται, καί οί στύλοι τού ναού τού Σαλομώντος. Άλλ’ ή
προσέλκυσις τοΰ οδηγού τής έκκενώσεως τοΰ κεραυνού ήτο δυνατόν καί δι’ άλλου
τρόπου νά έπιτευχθή, διά τίνος δένδρου υψηλού π.χ., πράγμα τό όποιον ήτο τότε έξ
ίσου γνωστόν. Δένδρα γνωρίζομεν σήμερον δτι ήσαν έκ τών ών ούκ άνευ είς τά ιερά
κορυφής (βλ. κατωτέρω).
Ώς έλέχθη, είναι γνωστόν δτι τά πλεΐστα εβραϊκά ιερά έλκουν τήν άπωτάτην κα
ταγωγήν των έκ τών χαναναϊκών ιερών καί ώς έπί τό πλεΐστον καί τό τυπικόν τής
λατρείας τού εβραϊκού λαού ομοιάζει προς τό τυπικόν τής λατρείας τών γειτονικών αυ
τού είδωλολατρικών λαών, είναι δε χαναναϊκής κυρίως καταγωγής 1
2. Ή απαγωγή τού
1 Βλ. ΙΩΣΗΠΟΝ ε.ά. ’Αρχαιολογία VIII 13. 5.

μενος Baal ήτο ό τοπικός Baal ή ό Baal-Melkartli

2 Κατά πόσον ό έπι τοΰ όρους Καρμήλου λατρευό-

τής Τύρου (έκ τής όποιας προήρχετο και ή Ίεζάβελ)

21
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κεραυνοί ήτο γνωστή, φαίνεται, εις τούς Χαναναίους (βλ. κατωτέρω) και δι’ αυτών
κατέστη γνωστή εις τούς Φοίνικας πιθανώς, τό δέ μηχανικόν έ'ργον, δι’ού επί Σαλομώντος έπετεύχθη ή απαγωγή αύτη, ήτο έ'ργον Φοίνικος «τέκτονος χαλκού», τού Χειράμου·
Ή απαγωγή αύτη επομένως δεν άπετέλει μονοπώλιον τού εβραϊκού λαού, δικαιολο
γείται δέ οΰτω πλήρως ή υπό τού προφήτου Ήλία πράξις τής θανατώσεως όλων τών
Φοινίκων ψευδοπροφητών τού Βάαλ. Οί ψευδοπροφήται ούτοι ήτο δυνατόν υπό όμαλάς
συνθήκας να προβούν εις απαγωγήν τού κεραυνού και διά τού τρόπου τούτου.να επη
ρεάσουν τούς αφελείς τού Ισραήλ καί να μετατρέψουν τούτους εις οπαδούς τού ενός
Βάαλ ή τών διαφόρων Βάαλ (Βααλίμ). Ή θανάτωσες τών ψευδοπροφητών τού Βάαλ,
Φοινίκων ιερέων τής Ίεζάβελ, ήτο πραξις ανάγκης συνεπώς. Ότι ούτως έχει τό πράγμα
φαίνεται και έκ τού γεγονότος ότι εκ τών άλλων ιερέων, και δή εκ τών ιερέων τής
Άστάρτης, ούδεις έπαθέ τι ύπ’αυτού (τού Ήλία)1. Πολλαϊ εξηγήσεις έχουν

δοθή

διά τον λόγον τής έχθρας ταύτης εναντίον τών ιερέων τού Βάαλ, ή οποία δεν άφεώρα
μόνον εις

τήν περίπτωσιν ταύτην άποκλειστικώς· Μεθ ’ όσα έλέχθησαν φαίνεται πι

θανόν ότι οί ιερείς ούτοι — ή ώρισμένοι τουλάχιστον εξ αυτών — ήσαν εις θέσιν
διά τής μεθόδου τής απαγωγής τού κεραυνού και τής δημιουργίας, τρόπον τινά, τής
τόσον απαραιτήτου εις τάς άγροτικάς οικονομίας τής τότε εποχής βροχής νά συν
τελούν έκάστοτε εις τήν μεταστροφήν τών Εβραίων έκ τής λατρείας τού Ενός και
Μόνου Θεού εις τήν λατρείαν τού ίδικοΰ των θεού και νά αποτελούν μόνιμον κίν
δυνον συνεπώς.
Άνεφέρθη αμέσως ανωτέρω ότι τό τυπικόν τής λατρείας τού εβραϊκού λαού
ώμοίαζε κατά τό μάλλον ή ήττον προς τό τυπικόν τής λατρείας ώρισμένων έκ τών γει
τονικών αυτού λαών. Είναι όμως συγχρόνως γνωστόν ότι ή διαψορά μεταξύ

τών λα

τρειών τούτων, τών Εβραίων άφ’ ενός καί τών γειτόνων των είδωλολατρών άφ’ ετέ
ρου, τών Χαναναίων κυρίως, δεν συνίστατο ώς επί τό πλεΐστον εις τό τυπικόν τής
λατρείας των άλλ’ εις τήν ιδεολογίαν καί εις τήν ήθικήν, καθώς καί εις τήν λατρείαν
τού Ενός καί Μόνου αντί τών πολλών, καί δή κατά ζεύγη, θεών. Ό εβραϊκός ούτος
μονοθεϊσμός

ειχεν έκάστοτε τήν τυχαίαν μάλλον ύποστήριξιν τών

βασιλέων τού

εβραϊκού λαού, διότι ούτοι διά λόγους πολιτικής ώς επί τό πλεΐστον σκοπιμότητος, νυμ
φευόμενοι βασιλόπαιδας 2 έκ τών γειτονικών των είδωλολατρικών κρατών, εύρίσκοντο
υπό τήν επιρροήν τούτων, εντεύθεν δέ αί ενίοτε άσκούμεναι επιδράσεις καί εις τήν
λατρείαν. Ό εβραϊκός όμως μονοθεϊσμός ηύξήθη, κυρίως, χάρις εις τήν διαρκή έπαγρύβλ. W.

F.

Albright, Archaeology and the Reli

Baal-prophets to their God and that of Elijah to

gion of Israel, 156 (ένθα καί παοαι at διατυπιοθεϊ-

Yaweh

σαι περί τοΰ προβλήματος τούτου γνώμαι).

identical. When Yaweh’sfire (Lighting?) proves his

1 Βλ. R. Ραται, The Goddess Asherah έν JNES
24, 1965, 37 χ. έ. (βλ. σ 46) : Although the 400

superiority, the people side with Elijah and burst

prophets of Asherah seem to have attended the

450 prophets of the Baal are seized, dragged down

meeting on Mount Carmel, only the 450 prophets
of Baal were challenged to the contest bj' Elijah,

into the valley, and slaughtered at the river
Kishon, no word is said about the fate of the 400

and no further word is said in the entire detailed

prophets of Asherah. The inference must be that,

narrative about the prophets of Asherah. Evident

not being part of the contest, no harm befell them».

ly, the Phoenician Baal was the real rival of Yaweh,
not

the

Goddess

Asherah.

The appeal

of the
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are

surprisingly similar, in fact almost

into shouts of «Yaweh is the god !» Where upon the

2 Πρβ.

A. Μαι,αμαι,

Aspects

of

the

Foreign

Policies of David and Solomon έν JNES 1963, 9.

AE 1966
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πνησιν και την άφοβον ύποστήριξιν των Κριτών καί τών Προφητών τοΰ εβραϊκού
λαοΰ, τών πραγματικών Κολοσσών τοΰ Πνεύματος αλλά καϊ τών Γιγάντων τής ’Ηθι
κής, τών οποίων οί λόγοι άλλα και αί πράξεις συγχρόνως κατέστησαν την εποχήν των
μίαν τών σημαντικωτέρων εποχών τής ανθρώπινης ιστορίας γενικώς.
Σημειωτέον ότι περί τοΰ Προφήτου Ήλία είδικώς υπάρχει μεταγενέστερα παράδοσις ότι ό Θεός ένεπιστεΰθη είς αυτόν «την κλείδα της βροχής»1. Τοΰτο σημαίνει πιθα
νώς ότι έγνώριζεν ό Προφήτης ούτος τον τρόπον προ βλέψεως τής διε?ιεύσεως τών βρο-

Είκ. 2. 'Ιερόν Hazor. Ζεύγος βάσεων ελευθέρων στύλων πρό τοΰ ναού.

χοψόρων νεφών και συγχρόνως τον τρόπον προκλήσεως βροχής έξ αυτών. Αί μέθοδοι
αύται, καθώς κα'ι άλλα στοιχεία, φαίνεται ότι ήσαν γνωστά καί είς τους Χαναναίους και
έκ τούτων παρελήφθησαν ως επί τό πλεϊστον ταΰτα υπό τών Φοινίκων, οί όποιοι,
καθώς έπανει?ιημμένως

έλέχθη, ήσαν

οί υπεύθυνοι τής όλης κατασκευής τοΰ ναού

τοΰ Σα?ιομώντος, ιδίως ό «τέκτων χαλκόν» Χείραμος, τό απάνθισμα τής δεξιοτεχνίας
τοΰ όποιου άπετέλεσαν οί δύο χαλκοί υψηλοί στύλοι τοΰ ναού τής Ιερουσαλήμ.
Καί εύρέθη μέν εντός τής αυλής τοΰ ίεροΰ τής χαναναϊκής πόλεως Hazor2 (είκ. 2),
πρό τοΰ ναού καί εκατέρωθεν τοΰ υπαιθρίου βωμού, άνά μία λιθίνη βάσις κίονος, ελευ
θέριος καί ύπαιθρίως ίσταμένου, είναι άγνωστον όμως έάν οί κίονες ούτοι ήσαν χαλκοί.
Άλλ οί ελεύθεροι ούτοι καί ύπαιθρίως ίστάμενοι κίονες ή

στύλοι δεν ήτο πάν

τοτε απαραίτητον νά ήσαν έκ χαλκού. Καί τοΰτο διότι καί αυτοί ούτοι οί χαλκοί στύλοι
Ίαχούμ καί Βαάς άντικατεστάθησαν βραδύτερον υπό άλλων στύλων, οί όποιοι ήσαν έκ
λίθου καί ξτίλου 3. Έξ άλλου άναφέρονται πολλάκις υπό τής Π. Διαιθήκης (massebah)
στήλαι ώς χαρακτηριστικά στοιχεία τής λατρείας τού Βάαλ, τού θεού τών θυελλοφόρων-βροχοφόρων νεφών καί τού κεραυνού (αντιστοίχου τού θεού τών Χουρριτών
1 R.Patai, The Control of Rain in Ancient

Pa-

lestine, 257-8.
2 London News 21 καί 28 Μάρτιος 1959. BA 1964,
197 κ.έ., ως καί Excavations at Hazor, 1958, Prelimi-

nary Communique IEJ 9, 1959, 81-83 (υπό Y.Yadin).
Πλήρης δημοσίευσις έπίκειται έν Hazor III.
3 Βλ. Schick, έ.ά. Tempel in Jerusalem.
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Χρυοούλας

ΑΕ 1966

Καρύαρά

Tesub και τοΰ Μεσοποταμιακής καταγωγής Σύρου Hadad), τοΰ συνήθως λατρευομένου είς

ιερά κορυφής (τόπους υψηλούς

κατά

τούς θ'

και bamoth κατά τό

κείμενον τό εβραϊκόν), αί στήλαι δε αύται προέρχονται έκ τής χαναναϊκής λατρείας
πιθανώς, ή οποία φθινούσης τής έποχής τοΰ Χαλκού έκληρονομήθη κατά τό πλεΐστον
μέρος της είς τούς Φοίνικας και κατά μικρόν της μέρος είς τούς Εβραίους1. Σημειωτέον ότι

ό

'Ηρόδοτος αναφέρει (II 44) ζεύγος στηλών έλευθέρων και υπαιθρίων

είς τό ιερόν τού ΤΙρακλέους Baal - Melkarth τής Τύρου, έκ τούτων δέ ή μία ήτο
μετάλλινη (έκ χρυσού) και ή έτέρα λιθίνη (έκ σμαράγδου). Τάς δύο ταύτας στήλας μάλι
στα και τό όπισθεν αυτών ιερόν βλέπει ό

Barnett12

επί άναγ?\.ύφων άσσυριακών.

(Kouyunjik).
Τάς υπαιθρίους στήλας οί σύγχρονοι έρευνηταΐ τής χαναναϊκής, τής φοινικικής καί
τής εβραϊκής λατρείας θεωρούν άλλοτε έπιτυμβίους, μνημεία ηρώων δηλαδή, άλλοτε
δέ, κυρίως όταν ανήκουν είς ιερά κορυφής, ώς αντικείμενα λατρείας τού άρρενος θεού,
δηλωτικά ιδίως τού τόπου τής έπιφανείας του 3. Έξ άλλου οί έρευνηταΐ τής εβραϊ
κής λατρείας θεωρούν καί την υπό τού Ιακώβ ίδρυθεΐσαν στήλην έν Bethel (

- κα

τοικία τού θεού) δηλωτικήν τής έκεϊ έπιφανείας τού Θεού4. 5 Τάς στήλας μάλιστα
αύτάς τών φοινικικών ιερών οί βασιλείς τού Ισραήλ καί τού ’Ιούδα καταστρέφουν
ενίοτε—οσάκις ευρίσκουν ευκαιρίαν. Διά τής καταστροφής κυρίως τών στηλών τού
των άφ’ ενός καί τού ξυλίνου, παρ’ αύτάς συνήθως, ομοιώματος

τής Άστάρτης

(Asherah, κατά τούς Ο' = άλσος) άφ’ ετέρου έξαγγέλλεται γενικώς καί ή καταστροφή
ενός προς έν τών φοινικικών αυτών ιερών. Καθώς καί διά τής έπανιδρύσεως τών στη
λών τούτων καί τού ομοιώματος τής Άστάρτης έξαγγέλλεται καί ή έπανίδρυσις ενός
προς έν τών ιερών τούτων °.
Έκ τού χωρίουτών Βασιλειών Δ( XVII 10 (και έστήλωσαν έαυτοϊς στήλας και άλση
επί παντϊ βοννώ ύψηλω) θά ήτο

δυνατόν νά έξαχθή τό συμπέρασμα ότι κατά καιρούς

σύμπασα σχεδόν ή χώρα διέθετε δίκτυον, ούτως είπεΐν, βροχοποιόν, συνιστάμενον έκ
συγκροτήματος στηλών, ιδρυμένων έπί κορυφών όρέων, ώς έπί τό πλεΐστον, έντός ιε
ρών φοινικικών ή καί εβραϊκών, χαναναϊκής κυρίως άμφοτέρων καταγωγής. Είναι όμως
μάλλον άπίθανον ότι έκαστον τών ιερών τούτων κορυφής διέθετεν ύψηλάς στήλας, διά
τών οποίων νά ήτο δυνατόν νά γίνη απαγωγή τοΰ κεραυνού. Λογικόν όμως είναι νά
ύποτεθή ότι αί πλεΐσται τών στηλών τούτων ούδέν άλλο άπετέλουν είμή συμβολικός
μιμήσεις απλώς τών μεγάλων στηλών ώρισμένων έπιφανών ιερών κορυφής, άπετέλουν
δηλαδή αύται συμβολικά ώς έπί τό πλεΐστον σημεία τής έπιφανείας τοΰ θεού, τά όποια
1 ’Άς σημειωθή ότι
ζεται προς

τό

καί αυτή αυτή ή Σιών ταυτί

κύριον χαναναϊκόν

δοος Saplion (βλ.

G. Gordon, Ugarit and Minoan Crete, 20).

2 Archaeology 9, 1956, 91, είκ. 9.
3 Περί τών γνιυμών τούτων βλ. J. Gray, The Canaanites, 1964, 75.

τό κείμενον τής Π. Διαθήκης (Βασιλειών καί Παραλει
πομένων),

προς δήλωσιν τής

ρών τούτων είναι: (ό

καταστροφής τών ιε

βασιλεύς ή ό λαός) άφ* ενός

εξέκοψε τά άλση (περί τοΰ άλσους βλ. αμέσως ανωτέρω)

ή έξωλόϋρενσε τά άλση καί άφ’ ετέρου σννέτριψε τάς στηλας (τοΰ Βάαλ). Ή λέξις σννέτριψε, σημειωτέον, χρη

4 J. Gray, έ.ά. 76. "Οτι ή επιφάνεια τοΰ Θεοϋ συν-

σιμοποιείται εις τό κείμενον τής Π. Διαθήκης καί προ-

τελεΐται κατά την Π. Διαθήκην διά θυελλών, αστραπών

κειμένου περί τής υπό τών Χαλδαίων καταστροφής τών

καί κεραυνών, φαίνεται καί έκ τών ακολούθων χωρίων:
Ίησ. Ναυή X 11. Κριταί V 4-5. Βασιλ. A*, VII 10.

χούμ καί τοΰ Βαάς (Ιερεμίας).

5 Ή συνήθης φράσις, ή οποία χρησιμοποιείται εις
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έάεωροΰντο απαραίτητα στοιχεία τής λατρείας, ή οποία έτελεΐτο εις δλα τα κοινά υπαί
θρια ιερά (και δτι τοιαϋται συνεπώς συμβολικά! στη λα ι ήσαν ή

στήλη τοΰ ’Ιακώβ έν

Bethel και αί δυο στήλαι (στΰλοι) τής χαναναϊκής πόλεως Hazor —13ος π.Χ. αιών) ή
ήσαν και σήματα απλώς δηλωτικά τοΰ χώρου τής πτώσεως τοΰ κεραυνοΰ (βλ. και κατω
τέρω). Άλλ ας σημειωθή έπ! τοΰ προκειμένου δτι ή απαγωγή τοΰ κεραυνοΰ ήτο δυνατόν
νά γίνη και διά τίνος δένδρου εις περίπτωσιν διελεΰσεως βροχοφόρων νεφών ύπεράνω
τών ιερών κορυφής. Είναι δέ γνωστόν δτι καί τό δένδρον άπετέλει εξ ίσου απαραίτητον
συνήθως στοιχεϊον τών αυτών ιερών καί συνεδυάζετο προς την επιφάνειαν τοΰ θεοΰ
αλλά καί την χθονίαν συγχρόνως λατρείαν τούτου. Στήλαι καί δένδρα ήσαν οΰτω δηλω
τικά τής εκ τοΰ ούρανοΰ καθόδου καί διά μέσου αΰτών διελεΰσεως καί εν τινι μέτρω

Είκ. 3. Νόμισμα Σαμαρείας.

κατοικίας τοΰ θεοΰ1 τοΰ κεραυνοΰ, τοΰ θνήσκοντος καί άναγεννωμένου έν καιρώ,
συνεπώς προσλαβόντα ουράνιον καί χθόνιον χαρακτήρα συγχρόνως καί, ως εκ τούτου,
ταυτισθέντα προς σημεία τής επιφάνειας καί προς ταφικά μνημεία τοΰ αύτοΰ θεοΰ.
Προέκτασιν τής άντιλήψεως περί τής επί ελευθέρων υπαιθρίων στύλων επιφά
νειας τοΰ θεοΰ τοΰ κεραυνοΰ καί τής βροχής άπετέλουν, ώς φαίνεται, καί οί ελεύθεροι
υπαίθριοι στΰλοι ή αί έλεύθεραι υπαίθριοι στήλαι τών φοινικικών ιερών κορυφής
χαναναϊκής, ώς έλέχθη, καταγωγής κυρίως, ώς είκονίζονται επί νομισμάτων παλαιστι
νιακών πόλεων τής ρωμαϊκής εποχής, τής Σαμαρείας π.χ. (είκ. 3)2, ένθα μάλιστα καί
άναφέρεται ιερόν τοΰ Βάαλ ήδη υπό τής Π. Διαθήκης καταστραφέν υπό τοΰ Ίου καί
μετατραπέν εις κοπρώνα ύπ αύτοΰ3.
Έ?^εύθεροι, ώς έλέχθη, υψηλοί υπαίθριοι στΰλοι άναφέρονται υπό τοΰ Ηροδό
του εις τήνΦοινίκην: εις μετάλλινος, καί δή έξ άπέφθου χρυσοΰ, καί εΐς λίθινος, εκ
σμαράγδου, εις τό έν Τύρω τής Φοινίκης ιερόν τοΰ Ήρακλέους Baal-Melkarth, τοΰ
οποίου ή ϊδρυσις άνήγετο εις άρχαιοτάτους χρόνους. Οί στΰλοι ούτοι τής Τύρου άπε1 ΓΙρβ. καί κείμενον Ugarit,ivfla άναφέρονται στύ
λοι κατοικητήριοι τοΰ Θεοΰ: J.B. Pritschard, An
cient and Near Eastern Texts Relating to the Old
Testament, 1955 — Ugaritic Myths, μετάφρασις υπό

of thy dwelling».
2 A. B. Cook, Zeus II, Appendix B, 887, είκ. 820.
3 Βασιλ. Δ', X 25 (πρβ. ιδρυσιν τοΰ ίεροΰ έν Βασιλ.
Γ, XVIII 32) 18-27.

H. L. Ginsberg, 129 : «He will pullout the pillars
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Xpυαούλχς Καρδαρά

Jgg

AE 1966

τελούν και τδ κύριον χαρακτηριστικόν τοϋ δλου ιερού αυτής, καθ’ δν τρόπον περίπου
και οί στύλοι Ίαχούμ και Βαάς άπετέλουν τό κύριον χαρακτηριστικόν τού ναού τοϋ
Σαλομώντος. Σημειωτέον δτι έκ Τύρου ακριβώς τής Συρίας προήρχετο ό «τέκτων
χαλκού» των στύλων αυτών (Ίαχούμ και Βαάς) Χείραμος και έκ Τύρου τής Συρίας
προήρχετο έξ άλλου καί ή Ίεζάβελ καί οί προφήται τού Βάαλ της, οί όποιοι καί
άπετέλουν μέλη τής βασιλικής της αυλής.
Άπήχησις τής λατρείας ταύτης ακριβώς τών στύλων καί τής παναρχαίας προελεύσεώς της εύρίσκεται εις την πληροφορίαν, την οποίαν παρέχει ό Κλήμης ό Άλεξανδρεύς1: . . . πρϊν γονν άκριβο)ϋην<α τάς τών άγαλμάτων σχέσεις κίονας ίστάντες οί πα
λαιοί εοεβον τούτους ώς άφιδρύματα τοϋ ϋεοϋ.

Β. ΚΥΠΡΙΑΚΑ

Οί έλεύθεροι καί υπαίθριοι στύλοι

τών φοινικικών καί τών έξ αυτών έξηρτη-

μένων εβραϊκών ιερών άπετέλουν, ώς φαίνεται, καί χαρακτηριστικόν στοιχεΐον τού
μεγάλου κυπριακού ιερού (τής Πάφου).
Ώρισμένα νομίσματα (είκ.4, 6, 9-10 ) καί άλλα έργα μικροτεχνίας (εϊκ. 5 καί 11)
είκονίζοντα τό ιερόν τής Παφίας ’Αφροδίτης 1
2, παρέχουν πλήρη εικόνα τών στύλων
τού ιερού τούτου. Τα στοιχεία μάλιστα τά όποια παρουσιάζει τό ιερόν τούτο, όπως
άκριβώς έμφανίζεται έπί τών έργων τούτων, άνταποκρίνονται κατά τό μάλλον ή ήττον
προς την υπό τών κειμένων τών Βασιλειών, τών Παραλειπομένων καί τού Ίερεμίου
περιγραφήν τών στύλων Ίαχούμ καί Βαάς. Συγκεκριμένως: Έπί τών νομισμάτων τού
των είκονίζεται ζεύγος πελωρίων στύλων, εις τινας περιπτώσεις έφθαρμένων κατά τό
μέρος τής κορυφής ή καί έλλιπών ίσως κατά τό μέρος αύτό έπί τούτω, λόγφ άνεπαρκείας τού χώρου, προς δήλωσιν τοϋ γιγαντιαίου ύψους των. Έκ τοϋ άνωτάτου μέρους
ώρισμένων έκ

τών νομισμάτων τούτων μάλιστα φαίνεται νά κρέμωνται άλύσεις έν

εϊδει περιδέραιων, ώς δηλαδή άναφέρει καί τό έβραϊκόν κείμενον τής Π. Διαθήκης
άναφορικώς προς τούς στύλους Ίαχούμ καί Βαάς. Οί στύλοι οΰτοι τοϋ Κυπριακού ίε
ροϋ ένοΰνται έξ άλλου, έπί τών έργων τούτων, ό εις μετά τοϋ άλλου καί διά, διπλής
συνήθως, όριζοντίας δοκού, ή όποια ένθυμίζει άκριβώς τό μέλαθρον τών στύλων
Ίαχούμ καί Βαάς, τό όποιον ήτο έπίσης διπλοϋν, σχηματίζουν δέ διά τοϋ τρόπου τού
του πελώριον πυλώνα σχήματος Η (καί εις τινας περιστώσεις Π) προ τής προσόψεως
τοϋ ναού, «Toran». Διά τον λόγον

μάλιστα τοΰτον συγχέονται ούτοι ένίοτε προς

αύτό τούτο τό μεσαϊον μέρος τής προσόψεως ταύτης.

Ό

Hill3, ό όποιος έμελέτησε τά κυπριακά ταϋτα νομίσματα, διήρεσε

δύο κατηγορίας, ή

μία τών

όποιων

περιλαμβάνει

νομίσματα είκονίζοντα
2,

1924,

υπό

1 2τρωμ. I 25. 164.

risk-filologiske

όποιος κατά γενικήν ομολογίαν (βλ. WESTHOI.M, έ.ά.

Paphian Aphrodite and its Relation to Oriental
Architecture έν Acta Archaeolog. 4, 1933, 201.

208) όρΟώς παραβάλλει τό τριμερές ιερόν τής Πάφου
πρός τά τριμερή κρητομυκηνα'ίκά Ιερά.
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9,

τούς

εις

2 Περί τοΰ ίεροΰ τούτου βλ. A. Wbstholm, The

Έπίσης C. Blinkbnberg, Le temple de Paphos έν
Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Histo-

Meddelelser.

ταϋτα

1-40, ό

3 Catalogue of Greek Coins of Cyprus, 1904.
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μορφήν πυλώνος δύο στύλους έντός αυλής μέ δύο θυμιατήρια, άνά έν ένθεν καί
ένθεν αΰτών, και ή έτέρα περιλαμβάνει νομίσματα είκονίζοντα τούς αυτούς στύλους
προ τού τριμερούς ναού, μετά ή καί άνευ αυλής. Περιττόν να λεχθή δτι

ό Hill,

καθώς καί οί λοιποί μέχρι σήμερον έρευνηταί, τούς υπό μορφήν πυλώνος σχήματος Η
στύλους συγχέουν προς τό κεντρικόν κλιτός τού ενίοτε όπισθεν αυτών τριμερούς τούτου

Είκ. 5. Δακτύλιος: πυλών
ανευ τοΰ όπισθεν αυτού
ναού.

Είκ. 4. Νόμισμα Κύπρου: πυλών ανευ τοΰ όπισθεν αυτού ναού.
(Blinkenberg, είκ. 4)

§

ναού. Ή οροφή τοΰ κλιτούς τούτου όμως είτε φαίνεται σαφώς έπί τινων έκ τών νομι
σμάτων τούτων όπισθεν τού συγκροτήματος Η τών στύλων αύτών, κάτωθεν ακριβώς
τής όριζοντίας δοκού των, είτε υποτίθεται απλώς όπισθεν αυτής.

Είκ.

6.

Νομίσματα Κύπρου α - β (Σάρδεων γ καί Περγάμου

8):

Πυλών άνευ

τοΰ όπισθεν αύτοΰ

ναοϋ.

(A. Β. Cook, Zeus II, είκ. 325-8).

Τό πελώριον ύψος άφ’ ενός τών δύο στύλων τούτων τού κυπριακού ιερού, αί δύο
οριζόντιοι προς σύνδεσίν των δοκοί (μέλαθρον) άφ’ ετέρου, ώς καί

αί άλύσεις,

αί

όποιαι φαίνονται νά κρέμωνται υπό μορφήν περιδέραιων έκ τού άνωτάτου μέρους τών
στύλων τού κυπριακού τούτου ιερού, είναι χαρακτηριστικά στοιχεία, καθώς ήδη έλέχθη,
τών στύλων Ταχούμ καί Βαάς.
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Ύπδ μορφήν πυλώνος σχήματος Η μετά ή άνευ άλΰσεων κρεμαμένων έν είδει πε
ριδέραιου έκ τής κορυφής είκονίζεται συγκρότημα όμοιων στύλων και έπι δακτυλίου τής
συλλογής Α.Β.
ώς καί
τής

Cook1

(είκ. 5),

επί σφραγιδόλιθου

Copenhague (είκ. 11)2;

οί όποιοι είκονίζουν τό κυ
πριακόν ιερόν, τον πυλώνα,
προ τοΰ ναοΰ ή άνευ τούτου.
Οί στύλοι, οί όποιοι είκονίζονται επί των στύλων των
δύο

τούτων

μάλιστα

είς

έργων,
την

έχουν

κορυφήν

των καί άπόληξιν διχαλωτήν·
Όμοίαν άπόληξιν έξ άλλου
φαίνεται να έχουν καί οί στύ
λοι, οί όποιοι είκονίζονται
προ τού ιερού, έπί τινων τών
κυπριακών νομισμάτων, ώς
καί τινων άλλων

πόλεων3,

τά όποια υποτίθεται ότι αντι
γράφουν τό κυπριακόν ιερόν,
’Άς σημειωθή ότι άναπαράστασις τού κυπριακού ιε

Είκ. 7. ’Αναπαράστασις τοΰ κυπριακού ιερού (κατά Hetsch καί Miinther)
(Blinkenberg, είκ. 5 άνω).

ρού έπεχειρήθη τό 1824 υπό
τού Δανού άρχιτέκτονος G. F.

Hetsch

υπό την επιστημονικήν έπίβλεψιν τοΰ F.
ther

ΜϋΝ-

4 (είκ. 7), διακρινομένη διά τήν άπό-

δοσιν τού όλου ιερού υπό τό πνεύμα τής
εποχής τού άρχιτέκτονος τούτου, τού ρυ
θμού τής

«αυτοκρατορίας»

δηλαδή.

Ή

άναπαράστασις αυτή, εσφαλμένη ίσως έν
πολλοΐς, ώς έχει παρατηρηθή, παρουσιάζει
έν

τούτοις τούς στύλους τού ιερού ίστα-

μένους έλευθέρως καί ΰπαιθρίως προ αυ
τού, εκατέρωθεν μάλιστα τού βωμού.
Ή διχαλοιτή άπόληξις τών στύλων τού
Είκ.

8.

Άνατολικαί μορφαί κεραυνού.

κυπριακού ιερού είναι

μετά σημασίας πι

θανώς. Αί πρώται μορφαί κεραυνού έπί τών
διαφόρων άνατολικών παραστάσεων έχουν άπόληξιν διχαλωτήν. Ποικιλίαν μάλιστα
τοιούτων παραστάσεων παρουσιάζει ό A. Β.
1 Zeus II, είκ. 330.
2 Blinkenberg, έ.ά. είκ. 1.
3 “Ε.ά. Zeus II, είκ. 327-8.
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Cook

5 (βλ. είκ.

8).

Τό κείμενον τού

4 Bunkenberg, έ.ά. Le temple de

Paphos, 12,

είκ. 5 άνω.

5 Cook, έ.ά. II, είκ. 712-723. Πβλ.καί Jacobsthal,
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Γ' βιβλίου των Βασιλειών τής Π. Διαθήκης έξ άλλου αναφέρει δτι και ό Ιαχούμ κα'ι ό
Βαάς κατέληγον εις την κορυφήν εις τι μέλος ΰψους 4 πήχεων έχον

μορφήν κρίνου,

με πρόσοψιν δε προς τήν πλευράν τής αυλής. Άλλα μορφήν άπλοΰ κρίνου παρου
σιάζει κατ’ άρχάς και επί των έργων τής ελληνικής τέχνης αυτός οΰτος ό κεραυ
νός, ό όποιος βραδΰτερον άφ’ ενός αποβαίνει πολυπέταλος κα'ι άφ’ ετέρου διπλασιάζε
ται και προς τήν αντίθετον φοράν. Ή διχαλωτή άπόληξις των στύλων τοΰ Κυπριακού

Είκ. 9. Νόμισμα Κύπρου:

Είκ. 10. Νόμισμα Κύπρου : Πυλών

Πυλών

μετά τοΰ όπισθεν αύτοϋ ναοΰ.
(Blinkenberg, είκ. 3).

μετά τοΰ όπισθεν αότοΰ ναοΰ.
(Blinkenberg, είκ. 2).

Είκ. 11. Σφραγιδόλιθος '■ Πυλών
μετά τοΰ όπισθεν αύτοϋ ναοΰ.

ίεροϋ

είναι ϊσως τό αντίστοιχον μέλος τών Ίαχούμ και Βαάς, τό όποιον περιγράφε-

ται ώς εργον κρίνου δηλαδή. Βεβαίως δεν είναι δυνατόν νά άναμένωμεν πλήρη αντι
στοιχίαν κα'ι ομοιότητα εις τα διάφορα μέρη, ώς και εις τα εξαρτήματα τών κατά δια
φόρους τόπους κα'ι έποχάς συγκροτημάτων τών στύλων αυτών. Άλλ’ εις τάς απολή
ξεις τής κορυφής των, και έπ'ι τής περιπτώσεως τοΰ κυπριακοΰ ίεροΰ καί έπ'ι τής περιπτώσεως τοΰ ναοΰ τοΰ Σαλομώντος, έχομεν πιθανώς τάς άπωτάτας ρίζας τής άπεικονίσεως καί τοΰ έλληνικοΰ κεραυνοΰ, αί άπο?\ήξεις δέ αύται, αί διχαλωταί, ανατολικής
έπινοήσεως πιθανώς, οφείλονται ίσως εις τήν προσπάθειαν απαγωγής καί τυχόν πλευρικών

κλάδων] τοΰ κατερχομένου όδηγοΰ τοΰ κεραυνοΰ. Σημειωτέον ότι επί τών κυ

πριακών στύλων παρατηρούνται καί πτηνά. Πτηνά, καί δή αετοί, σύμβολα τοΰ Διός,
Der Blitz,

1906.

Blinkenberg,

weapon, 1911. Usener, Keraunos

The

Thunder-

1905, 1-30.

i\ Rhein. Mus.
22

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/01/2023 21:24:49 EET - 54.224.86.88

Χρυαοΰλκς Καρδαρα

170

ΑΕ 1966

ύπήρχον και έπΐ τών στύλων τοΰ ίεροΰ τοΰ Λυκείου Διάς, παρατηρούνται δέ επίσης
ιπτάμενα και παρά τούς στύλους τοΰ ίεροΰ τοΰ

ρυτοΰ τής Κάτω Ζάκρου (βλ. περί

τούτων κατωτέρω).
Συναφώς προς τα κυπριακά νομίσματα, ώς καί προς τον δακτύλιον καί τον
σφραγιδόλιθον, με το κυπριακόν ιερόν, πρέπει νά παρατηρηθή

ότι εκατέρωθεν τών

στύλων τούτων, έχουν επίσης είκονισθή καί άνά εν ή δύο θυμιατήρια (candelabria)·
τά θυμιατήρια δέ ταΰτα έχουν θεωρηθή άντιστοιχοΰντα εις τούς στύλους Ίαχούμ καί
Βαάς, κυρίως ίσως διότι είναι καί αυτά, δύο όμοια, υπό μορφήν ελευθέρου κίονος,
κατασκευάσματα, ΰψούμενα προ τής προσόψεως επίσης τοΰ ίεροΰ. ’Αλλά καί το υπο
τιθέμενον ΰψος τών θυμιατηρίων τούτων είναι σχετικώς μικρόν συγκρινόμενον προς
τό ύψος τών Ίαχούμ καί Βαάς, ώς παραδίδεται τούτο υπό τών κειμένων, καί στε
ρούνται τά θυμιατήρια ταΰτα τών εξαρτημάτων τών δύο στύλων Ίαχούμ καί Βαάς,
έξ όσων άναφέρονται δηλαδή υπό τών κειμένων. Οί υπό μορφήν όμως πυλώνος σχή
ματος Η δύο πελώριοι στύλοι, οί όποιοι είκονίζονται μεταξύ τών «θυμιατηρίων» τών
νομισμάτων τούτων, κέκτηνται ού μόνον τό άνάλογον ύψος αλλά καί τά πλεΐστα τών
εξαρτημάτων καί τών άλλων μερών τών στύλων Ίαχούμ καί Βαάς, τάς άλύσεις δηλαδή,
αί όποιαι κρέμανται έκ τοΰ άνωτάτου

μέρους των, καί τό μέλαθρον, τήν όριζοντίαν

δοκόν (διπλήν επίσης), ώρισμένα δέ καί τάς κεραίας των (έργον κρίνου).
Έκ τών ανωτέρω προκύπτει ότι οί στύλοι ούτοι τοΰ Κυπριακού ίεροΰ άπετέλουν
στοιχεία παλαιοτάτης παραδόσεως καί μέσα επιφάνειας (διελεύσεως) τοΰ άρρενος θεού
τοΰ κεραυνοΰ καί τής βροχής, εύρίσκονται δέ εγγύς τής παραδόσεως τών ελευθέρων στύ
λων τών φοινικικών καί τών εβραϊκών ιερών. Άς σημειωθή ότι κατά τον Ηρόδοτον 1
καί τήν κατ’ αυτόν κυπριακήν παράδοσιν, τό κυπριακόν ιερόν είχεν ίδρυθή υπό
Φοινίκων τής Συρίας, κατά τον Διόδωρον τον Σικελιώτην 2 έξ άλλου κοιτίς τής λα
τρείας (τής ’Αφροδίτης) τοΰ ίεροΰ τούτου ήτο ή Κρήτη. Δέν αποκλείεται συνεπώς
άμφότεραι αί παραδόσεις αύται νά άπηχοΰν: α) τήν σχέσιν τοΰ ίεροΰ τούτου

προς τά

φοινικικά ιερά, πράγμα τό όποιον πιστοποιούν οί υπό μορφήν ελευθέρου πυλώνος στύ
λοι, σχήματος Η, προ αυτού' αλλά καί β) έτέραν σχέσιν, τοΰ ίεροΰ τούτου προς τά
κρητικά ιερά, πράγμα τό όποιον διαφαίνεται έκ τής τριμερούς διαιρέσεώς του. Ώς
πρόκειται νά δειχθή κατωτέρω έξ άλλου λεπτομέρειαι τοΰ υπό μορφήν Η πυλώνος τοΰ
κυπριακού ίεροΰ ομοιάζουν προς Λακωνικά παραδείγματα (δόκανα), φαίνεται δέ ότι
ή ονομασία τών εβραϊκών στύλων Ίαχούμ καί Βαάς σχετίζεται προς τήν ονομασίαν
ελληνικών διδύμων μορφών (βλ. κατωτέρω).
Γ. ΑΣΣΥΡΙΑΚΑ

Ελεύθεροι στΰλοι έξ άλλου, άνταποκρινόμενοι έν τινι μέτρω προς τήν υπό τής
II. Διαθήκης περιγραφήν τών στύλων τοΰ ναού τοΰ Σαλομώντος

Ίαχούμ καί Βαάς,

καθώς καί προς τάς παραστάσεις τών στύ?αον τοΰ κυπριακού ίεροΰ, άποτελοΰν έπίσης
ουσιώδες, ώς φαίνεται, χαρακτηριστικόν τοΰ τυπικού τής λατρείας τοΰ Άσσυριακοΰ
1 I 105.
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'YnociSpict οτΰλοι και δένδρα «ς μέσα επιφάνειας τού 8εου τού κεραυνού

Είκ. 12. Άσσυριακός στύλος:

Είκ. 13. Άσσυριακοί στύλοι: 'ιστοί

'ιστός μέ λογχοειδή κεραίαν.

μέ σφαιρικόν κιονόκρανον ώς καί άλύσεις.

Είκ. 14. Άσσυριακοί στύλοι : ιστοί μέ σφαιρικά
κιονόκρανα, λογχοειδή κεραίαν ώς καί άλύσεις.

Είκ. 15. Ιστοί μέ σφαιρικόν κιονόκρανον,
λογχοειδή κεραίαν ώς καί άλΰσεις.

Είκ. 16. Άσσυριακός στύλος: ιστός

Είκ. 17. Άσσυριακός στύλος : ιστός

μέ λογχοειδή κεραίαν, ώς καί άλύσεις.

μέ λογχοειδή κεραίαν ως καί άλύσεις.

Είκ. 18. Άσσυριακός στύλος: ιστός

Είκ. 19. Άσσυριακός στύλος :

μέ σφαιρικόν κιονόκρανον καί διπλήν

Ιστός μέ σφαιρικόν κιονόκρανον καί

κεραίαν ώς καί άλύσεις.
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λαοϋ. Συγκεκριμένους: άσσυριακαί παραστάσεις 1 επί

ΑΕ 1966

κυλίνδρων (ρυθμός «τρυπά-

νου», είκ. 12-19) τοΰ 90U καί 8ου αίώνος π.Χ· είκονίζουν ελευθέρους στύλους, ώς εμ
βλήματα συνήθως τοΰ θεού τοΰ κεραυνού ή καί τής μετ’ αυτού λατρευομένης θεάς,
οί στύλοι δέ ούτοι σύγκεινται έκ των εξής, ώς επί τό πλείστον, μερών: Α)έξ ενός ιστού,
μειουμενού προς τά άνω, Β) έξ ενός κιονοκράνου, σφαιρικού ή πεπιεσμένου σφαι
ρικού, Γ) έξ άλύσεων, κρεμαμένων εκατέρωθεν τούτου καί, ώς επί τό πλεϊστον, Δ) έξ
ενός ανώτατου μέρους, τό όποιον άποτελε'ιται α) είτε έξ απλής λογχοειδούς κεραίας
β) είτε έκ διπλής κεραίας, διπετάλου δηλαδή, γ) είτε έξ άμφοτέρων τούτων ήτοι καί
λογχοειδούς καί διπετάλου κεραίας, μεταξύ των όποιων παρεμβάλλεται μικρόν

κιο-

νόκρανον, σφαιρικόν. Αί παραστάσεις των στύλων τούτων ΰποδηλοϋν ότι ούτοι είναι
μάλλον σύμβολα τής λατρείας το θεού τού κεραυνού (Assur), προελθόντα ίσως έκ στύ
λων οί όποιοι έχρησίμευον ώς μέσα τής έπιφανείας του.
Τά άσσυριακά όμως παραδείγματα στύλων

στερούνται τού μελάθρου, τής ορι

ζόντιας δοκού δηλαδή, καί φαίνεται ότι ό εις στύλος νοείται μεμονωμένως από τού άλ
λου. Κατά τά άλλα οί άσσυριακοί ούτοι έλεύθεροι στΰ?ιθΐ άνταποκρίνονται εις τοιούτον σημείον προς τούς εβραϊκούς στύλους Ίαχούμ καί Βαάς, ώστε νά μη αποκλεί
εται, λόγω καί τής χρονικής έγγύτητος των άσσυριακών καί τών εβραϊκών παραδειγμά
των, τά άσσυριακά παραδείγματα νά άπετέλεσαν τά πρότυπα τών εβραϊκών στύλων
άπό

μορφολογικής τουλάχιστον πλευράς

τών μερών

αυτών. Σημειωτέον ότι τά

άσσυριακά παραδείγματα δεν έ'χουν τύχει ερμηνείας ικανοποιητικής (καλούνται συνή
θως σπάθαι ή σπάθαι επί στύλων ή κροσσωταί σπάθαι επί στύλων ή μήναι έπί στύ
λων ή κροσσωταί μήναι έπί στύλων κ.ο.κ.).

ΒΟΡΕΙΑ

ΣΥΡΙΑΚΑ

Ή

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ

ότι τά άσσυριακά παραδείγματα άκριβώς άπετέλεσαν καί τά
άμεσα πρότυπα Μικρασιατικών ή Βορείων Συριακών παρα
δειγμάτων τού α' ήμίσεος τής I1!? χιλιετηρίδος π.Χ. Τούτο
φαίνεται έκ τής παραστάσεως κυλίνδρου 2 (είκ. 20), τών άρχών τού 7ου π.Χ. αίώνος, έπί τού όποιου είκονίζεται έλεύθερος στύλος, φέρων κιονόκρανον σχήματος πεπιεσμένης
Εικ. 20. Β. Συριακός σιϋλος:
διπέταλον κεραίαν, ώς καί άλυσεις.

σφαίρας καί έπ’ αυτού διπέταλον άπόληξιν με εκατέρωθεν
ζεΰγος κρεμαμένων άλύσεων, ό στύλος δέ ούτος έξαρτάται
μορφολογικως εκ των ασσυριακων παραδειγμάτων νοείται
ομοίως μεμονωμένως καί άποτελεί λατρευτικόν σύμβολον

τού θεοΰ ή μέσον έπιφανείας του.

1

Πβλ. Ε.

Porada,

Corpus

of Ancient

Near

Eastern Seals in the American Collections — The
Pierpont-Morgan Library Collection, 35 κ.έ., άρ.694,
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ΒΑΒΥΛΩΝΙΑΚΑ ■ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΚΑ

Υπάρχουν λατρευτικά αντικείμενα βαβυλωνιακών θεοτήτων, κυρίως τοΰ χθονίου θεοΰ (Ninurta;1-) Nergal, τά

όποια είκονίζονται

ίστάμενα πλησίον των

(είκ. 21α, β, γ)2, ή φερόμενα είς μίαν των χειρών των, άποτελούμενα δέ έ| ενός ίστοΰ

Είκ. 21α-γ. Βαβυλωνιακοί στύλοι.

Είκ. 22α-γ. Βαβυλωνιακοί στύλοι.

και μιας λογχοειδούς απλής είτε διπλής (διπετάλου), ενίοτε τεθλασμένης, κεραίας επ’
αύτοΰ. Τά αντικείμενα ταΰτα φαίνεται: α) νά σχετίζωνται, έμμέσως τουλάχιστον, προς
τά μνημονευθέντα ήδη άσσυριακά παραδείγματα καί β) έφ’ ών τουλάχιστον είκονί1 Βλ. Hadssig, Worterbuch der Mythologie, Μεσοπ., 115

έν λ. Ό θεός οΰτος χαρακτηρίζεται ώς

Konig Sturmwetter.
2 Βλ. Ε. Porada, έ.ά. είκ. 450, 500, 493.
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ίστάμενα παρ’

αυτήν, νά έχουν, δπως και τα άσσυριακά, διακοσμητικόν - συμβολικόν χαρακτήρα μάλ
λον ή μηχανικόν (ήλεκτρικόν).
Υπάρχουν έξ άλλου καί μεσοποταμιακά παραδείγματα (καί έκ προδυναστικών
χρόνων), είκονιζόμενα άνά εν εκατέρωθεν ή τής χθονίας θεότητος, ή οποία σχετίζεται καί
προς τα ουράνια ΰδατα, ή τής εισόδου ενός ίεροΰ (είκ. 22 α-β ', γ 1
2). Τα παραδείγματα
ταΰτα αποτελούνται έξ ενός ιστού (στύλου) φέροντος υπό την κεραίαν τέρθρον, ήτοι
όπήν.Κατά την σχεδόν ομόφωνον γνώμην των ερευνητών 3 σκοπός τών τέρθρων τού
των ήτο ή διά μέσου των στερέωσις όριζοντίας δοκού, δημιουργούσης μετά τών δύο
καθέτων παραλλήλων ιστών Η ή Π, άναλόγως τού ύψους τής θέσεως τού τέρθρου.
Ό Demangel 1 μάλιστα υποστηρίζει ότι ό συνδυασμός ούτος τέρθρου (boucle) καί
ιστού άπετέλεσε τό ιδεόγραμμα τής θύρας, έκ τού οποίου έξειλίχθη τό σημιτικόν
daleth καί έκ τούτου τό ελληνικόν δέλτα ώς καί ότι δ τύπος ούτος τού ζεύγους τών κα
θέτων ιστών με την μεταξύ των διάμεσον δοκόν έψηρμόσθη κατ’ άρχάς εις τό θύρωμα
τών απλών κατοικιών καί
λαβών πλέον

χαρακτήρα

βραδύτερον άντεγράφη καί εις τό θύρωμα τών ιερών»
«διακοσμητικόν - προφυλακτικόν». Φαίνεται όμως ότι ό

αυτός τύπος Η ή II, τών δύο καθέτων παραλλήλων δοκών καί τής διαμέσου των όρι
ζοντίας δοκού δηλαδή, έφηρμόσθη ευρέως καί προς κατασκευήν υψηλών πυλών προ
τών ιερών. Αί πύλαι αύται ειχον διακοσμητικόν-προφυλακτικόν χαρακτήρα, καί, ώς
φαίνεται, έστιν ότε λειτουργίαν μηχανικήν (ηλεκτρικήν). Οί δύο ιστοί μάλιστα τών πυ
λών τούτων παρουσιάζονται ένίοτε καί ώς παριστάμενοιδίδυμοι μορφαί (είκ. 22 α-β).
Καί εδώ ακριβώς πρέπει ίσως νά άναζητηθή ή ερμηνεία τών ονομάτων τών δύο
συνωνύμων εβραϊκών διδύμων, τού Ίαχουμ καί τού Βαάς (Ίσχνς καί Κραταίωσίς) καί
όχι εις τυχόν, ώς υποστηρίζει ό Albright, έπιγραμματικάς, ούτως είπεΐν, φράσεις,
άφορώσας εις τον

βασιλικόν οίκον τής Ιερουσαλήμ: τά ονόματα τών δύο στύλων

δεν αποτελούν δηλαδή συνθηματικά αποσπάσματα φράσεων άλλα προσωποποιήσεις.
ειούται απλώς ότι ή λατρεία τών διδύμων, καί δή υπό μορφήν στύλων, ένίοτε σχή
ματος Η ή Π, άπαντά καί εις τήν περιοχήν τού Αιγαίου κατά τούς ιστορικούς χρό
νους, προερχόμενη έκ τής προϊστορικής

έποχής πιθανώς (βλ. κατωτέρω), είς μίαν

δέ περίπτωσιν οί δίδυμοι ούτοι, προσωποποιημένοι, φέρουν ακριβώς όμοια ονόματα
προς τούς εβραϊκούς διδύμους: Αλκαίος καί Σϋ'ένβλος.
Εύνόητον είναι ποία ή προφυλακτική σημασία τών δύο τούτων μετά τέρθρου
στύλων, κατόπιν τών όσων έχουν λεχθή.
C',

ΧΕΤΤΑΤΚΑ

Όμοιοι ελεύθεροι στύλοι μέ τέρθρον, υποθέτουν οί έρευνηταί, ήσαν καί είς
τούς Χετταίους γνωστοί. Είς τούτους όμως κυρίως ήσαν, φαίνεται, γνωστοί άλλου τύ
που έλεύθεροι στύλοι, καί δή μειούμενοι προς τά άνω βαθμηδόν, τελικώς δέ άπολήγοντες είς κεραίαν αιχμηρόν, μονοκόμματοι, δίκην οβελίσκου, δηλαδή. Ό τύπος ούτος
1 Βλ. Demangel έν BCH 66-7, 1942-3, είκ. 7-8,

6.

2 Αυτόθι 304, είκ. 60.
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τοΰ ελευθέρου στύλου (είκ. 23) απαντά κατ’ εξοχήν είς τα βασιλικά χετταϊκά όνοματόσημα (πρβ.είκ. 24)1 ώς ιδεόγραμμα τής λέξεως βασιλεύς. Έν fj μάλιστα περιπτοισει υπάρ
χει ύπεράνω τοΰ στύλου τούτου διπλόσπειρα (ή όποια είναι τό ιδεόγραμμα τοΰ επιθέ
του μέγας και κακώς, ώς τονίζει ό

Akurgal

2, συγχέεται αΰτη προς κιονόκρανον, διότι

οί Χετταίοι δεν έχρησιμοποίουν κίονας άλλα πεσσούς ή στύλους), τότε στύλος και
διπλόσπειρα σημαίνει βασιλεύτατος, ήτοι μέγας βασιλεύς. Ή ταύτισις τοΰ στύλου προς

Είκ. 23. Χετταϊκοί ελεύθεροι στύλοι.

Είκ. 24. Δίδυμοι χετταϊκοί ελεύθεροι στύλοι (δνοματόσημον).

τον βασιλέα δεν είναι τυχαία πιθανώς (βλ. κατωτέρω). ’Αξίζει μάλιστα νά σημειωθή ότι
οί στύλοι οΰτοι τών χετταϊκών

βασιλικών όνοματοσήμων φαίνονται έν μέρει κοίλοι

έσωτερικώς, τούτο δε δημιουργεί υποψίαν μήπως οί έν χρήσει στύλοι ήσαν ένδεχομένως έκ μετάλλου, χωνευτοί δηλαδή, έχοντες κοιλώματα έσωτερικώς, προς μείζονα
αντοχήν, όπως περίπου άναψέρεται κα'ι υπό τής Π. Διαθήκης προκειμένου περί τοΰ
Ίαχούμ καί τού Βαάς. Σημειωτέον ότι έπί τών χετταϊκών όνοματοσήμων απαντούν οί
στύλοι ούτοι καί κατά ζεύγη.
Ζ.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΑ

Παραδείγματα έλευθέρων υπαιθρίων αιγυπτιακών στύλων (είκ. 25) άναφέρονται
υπό τού

Αλέξιου

3 ώς πρότυπα τών μινωι-

κών, καλούνται δε οί στύλοι ούτοι υπό τούτου
ιστοί σημαιών. Λόγω κλιματικών συνθηκών
οί αιγυπτιακοί ούτοι στύλοι θά είχον κατά
τό μάλλον ή ήττον διακοσμητικόν καί συμβολικώς

μόνον προφυλακτικόν

χαρακτήρα,

διά τούτο δε ίσως καί δεν ιστανται απολύτως
έλεύθεροι άλλ’ έν

μέρει έντός έσοχών τοΰ

τοίχου. Τά αιγυπτιακά ταύτα παραδείγματα
φαίνεται ότι στερούνται όριζοντίας (διαμέσου)
δοκού, άπό μορψολογικής δέ πλευράς οί ελεύ
θερο I ούτοι στύλοι παρουσιάζουν ομοιότητα
προς τούς στύλους, ώς τονίζει ό Αλέξιου, τών

Είκ.25. Αιγυπτιακοί έλεύθεροι στύλοι καί οβελίσκοι,

μινωικών ιερών (βλ. αμέσως κατωτέρω). Είς τά αιγυπτιακά ταύτα παραδείγματα θά
πρέπει ίσως νά προστεθούν καί οί οβελίσκοι (είκ. 25), έλεύθεροι πάντοτε, τοσούτω
δέ μάλλον καθόσον ή καθαυτό κεραία των έφερε πολλάκις έπένδυσιν μεταλλικήν.
Αιγυπτιακοί στύλοι καί οβελίσκοι πάντως είναι υψηλότεροι τού έγγύς αυτών ιερού.
1

Frankfort, Cylinder Seals, 275, είκ. 89.

3 Κρητικά Χρονικά 17, 1964, 339 κέ. είκ. 1.

2 AJA 66,1962, 377.
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Η.

ΚΡΗΤΟ - ΜΥΚΗΝΑΪΚΑ

Έπί τής γνωστής τοιχογραφίας έκ Κνωσοΰ (είκ. 26) τοΰ τριμερούς ιερού, έπ'ι τού
τεμαχίου αναγλύφου αγγείου έκ Κνωσού, τό όποιον έχει δημοσιεύσει ό Evans, έπ'ι
τών τεμαχίων τού αναγλύφου αγγείου, επίσης έκ Κνωσού, τα όποια έχουν δημοσιεύ-

Είκ. 26. Μινωικο'ι ελεύθεροι στύλοι (τοιχογραφία έκ Κνωσοΰ).

σει ό

Πλατών

καί ό

Αλέξιου

(είκ. 27), έπί τοΰ αναγλύφου ρυτού, τό όποιον έχει

εΰρει (εις τό άνάκτορον τής Κάτω Ζάκρου) καί δημοσιεύσει ό

Πλατών

(είκ. 28), έπί τού

χρυσού ελάσματος τού Βόλου, ώς βλέπει την παράστασίν του ό

Αλέξιου,

καθώς καί

έπί τινων άλλων έργων, κατάλογον τών όποιων παρουσιάζει ό

Αλέξιου

ή είκονίζον-

ται δύο ή περισσότεροι έλεύθεροι καί υπαίθριοι στύλοι προ ιερών. Οί στύλοι ούτοι
φέρουν, ώς έπί τό πλεϊστον, προ τοΰ μέσου ύψους των τετράπλευρον κιονόκρανον καί
έπί τούτου δεύτερον, ΰψηλότερον, ουρανομήκη κυριολεκτικώς στύλον μέ αίχμηράν άπόληξιν εν εΐδει υψηλής κεραίας. Καθώς άποδεικνύει έσχάτως ό

Αλέξιου2,

ή ΰπάρχουσα

άναπαράστασις τής τοιχογραφίας τού τριμερούς ιερού έκ Κνωσού, παρουσιάζουσα
τούς ελευθέρους στύλους προ αύτοΰ έχοντας ύπερκείμενα κιονόκρανα, είναι έσφαλμένη,
οι δε στύλοι ούτοι πρέπει οπωσδήποτε να θεωρηθούν ώς έχοντες έπί τών πρώτων καί
μοναδικών των κιονοκράνων ουρανομήκη αιχμηρόν στύλον, έν εΐδει υψηλής κεραίας
(είκ. 26), όπως δηλαδή καί οί τέσσαρες στύλοι προ τού ιερού έπί τοΰ ρυτού έκ τοΰ
1 Κρητικά Χρονικά 17, 1964, 339 κέ.
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1 παρατηρεί σχε-

Εϊκ. 28. Μινωικοί ελεύθεροι στύλοι (άνάγλυφον ρητόν έκ Κάτω Ζάκρου).

τικώς προς τό ιερόν τής τοιχογραφίας ταΰτης ότι πρόκειται περί ίεροϋ «ευρισκομένου
έκτος τοΰ ανακτόρου πιθανώς».
Ποια ήτο ή πραγματική λειτουργία των στύλων τούτων δεν έχει είσέτι έξακρι1 Κρητικά Χρονικά έ.ά.
23
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βωθή υπό των ερευνητών. 'Οπωσδήποτε δμως εχει άποκλεισθή ή πιθανότης δτι πρό
κειται περί στηριγμάτων οροφής, έν άλλοις περί καθαυτό αρχιτεκτονικών
άψ’ ής ό καθηγητής

Μαρινάτος

μελών,

1 άπέδειξεν ότι οί στύλοι ουτοι ΐσταντο έλευθέρως

άφ’ ενός καί ΰπαιθρίως άφ’ ετέρου. Δικαίως έξ άλλου ΰπεστηρίχθη υπό τοϋ

Αλέξιου

εσχάτως δτι οί στύλοι ουτοι ύψοϋντο έ'μπροσθεν άλλα καί έξωθεν τοϋ ίεροϋ.
Ό

Αλέξιου12

τούς στύλους τούτους ήρμήνευσεν εσχάτως ως ιστούς σημαιών σχε-

τιζομένους προς τα παραδείγματα, τα όποια εμφανίζουν τα αιγυπτιακά ιερά τοΰ Νέου
Βασιλείου. Ή ερμηνεία αυτή τοϋ
τοΰ καθηγητοϋ

Μαρινάτου

Αλέξιου,

καθώς καί ή παίιαιοτέρα ταύτης ερμηνεία

3, καιθ’ ήν οί στύλοι ουτοι είναι ιστοί λαβάρων σχετιζόμε-

νοι προς ανάλογα παραδείγματα βαβυλωνιακά τής εποχής τοϋ Γουδέα, βασίζεται έπί
τής όριθής άντιλήψεως δτι οί στύλοι ουτοι Ϊσταντο, καθ’ ά μόλις έλέχθη, άφ’ ενός έλευ
θέρως καί άφ’ ετέρου ύπαιθρίως. Ή ερμηνεία τοϋ

Αλέξιου

ή σχετίζουσα αυτούς προς

τά αιγυπτιακά παραδείγματα ιστών, οί όποιοι έστηρίζοντο εντός εσοχών τών τοίχων,
άποκλίνει ελάχιστα τής άντιλήψεως ταύτης. Έπί τής αυτής περίπου άντιλήψεως βα
σίζεται έξ άλλου καί ή ερμηνεία τοϋ

Schachermeyr

4, καθ’ ήν οί στύλοι ουτοι άπετέ-

λουν βάσεις διπλών πελέκεων πιθανώς, ίσταμένων προ τών ιερών.
Μεθ’ δσα έλέχθησαν συνεπώς άλλη τις νέα ερμηνεία τών κρητο- μυκηναϊκών
τούτων στύλων, βασιζομένη επίσης έπί τής άντιλήψεως δτι ουτοι ϊσταντο έλευθέρως καί
ύπαιθρίως πρύ (ορισμένων κρητο - μυκηναϊκών ιερών, είναι δυνατόν νά ύποστηριχθή·
Επιτρέπεται δηλαδή νά προταθή δτι, κατ’ άντιστοιχίαν προς τούς έλευθέρους
υπαιθρίους στύλους τών χωρών τής Εγγύς ’Ανατολής, οί έλευθέρως προ (ορισμένων
κρητο - μυκηναϊκών ιερών ίστάμενοι στύλοι δεν ήσαν πάντοτε οπωσδήποτε ξύλινοι
άλλ’ ένίοτε ϊσως καί μετάλλινοι, καί δή ώρισμένοι έξ αυτών ϊσως εκ χαλκού, ήσαν έ'ργα
«τεκτόνων χαλκού», καί δτι ομοίως άπαντες

συνεδέοντο άφ’ενός προς την λατρείαν

τοϋ θεού τοΰ ουρανίου πυρός (ήτοι προς την λατρείαν τοϋ θεοΰ τής θυέλλης καί τοϋ
κεραυνού) καί τής άκολουθούσης βροχής καί άφ’ ετέρου προς την λατρείαν τής γονιμοποιήσεως τής θηλείας θεότητος έκπροσωπούσης την γήν τής περιοχής.
Οί στύλοι, οί όποιοι είκονίζονται έπί τών μνημονευθέντων έργων, φαίνεται δτι
άποτελοϋν, τρόπον τινά, ολόκληρον σύστημα, τό όποιον συνιστα χαρακτηριστικόν στοιχεϊον πολλών κρητικών καί τινων μυκηναϊκών ιερών κορυφής. Οί στύλοι δμως τών ιε
ρών τούτων δεν φαίνεται νά παρουσιάζουν δλα τά μέρη με τά έξαρτήματα τοϋ συστή
ματος τών κυπρο-φοινικικών στύλων. Συγκεκριμένος δεν φαίνεται νά παρουσιάζουν τό
μέλαθρον, ήτοι την διάμεσον δοκόν, καί τάς άλύσεις, παρουσιάζουν δμως τό κιονόκρανον, υπό μορφήν δμως παρελληλεπιπέδου, μη σφαιρικήν, καί την λογχοειδή άπόληξιν,
την κεραίαν δηλαδή, υπό απλήν δμως, μη διχαλωτήν μορφήν, εις διαφορετικός δέ άναλογίας μεταξύ των, τό συνολικόν ύψος τών όποιων έν τούτοις υπερβαίνει οπωσδήποτε
τό ύψος τοΰ συνήθως όπισθεν αυτών είκονιζομένου ίεροϋ.
Δεν άποκλείεται ή λογχοειδής αυτή άκριβώς, ουρανομήκης κυριολεκτικώς, άπό1 ΜαρϊΝΑΤΟΣ-HirmeR, Κρήτη καί μυκηναϊκή Ελ
λάς, 106.

2 Κρητικά Χρονικά ε.ά.
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3 Έ. ά. 106.
4 Die minoisclie Kultur der alten Kreta, 159.
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ληξις τών κρητομυκηναϊκών στύλων νά άπετέλει ενίοτε και ανεξάρτητον, και 6ή μετάλλινον, μέρος, ένσφηνοΰμενον κατά βούλησιν εντός τοΰ τετραπλεΰρου κιονόκρανου τοΰ
στύλ,ου, τα δε δισκάρια, τα όποια είκονίζονται πολλάκις έπί τοΰ κιονοκράνου τούτου,
είτε νά έχρησίμευον προς γόμφωσιν άκριβώς τής υψηλής καί ενίοτε μετάλλινης κε
ραίας εντός τοΰ κιονοκράνου είτε νά άπετέλουν συνεπτυγμένην μορφήν τών «λύ
σεων. Την ΰπόθεσιν ταύτην, τής άνεξαρτήτου και ενίοτε κινητής κατασκευής τής υψη
λής λογχοειδούς καί έστιν δτε μετάλλινης κεραίας τών στύλων, ενισχύουν καί άλλαι
παραστάσεις όμοιων στύλων, οί όποιοι παρουσιάζονται με μείωσιν προς τά άνω καί με
τετράπλευρον κιονόκρανον άλλ’άνευ τής ΰπερθεν αυτών κεραίας, χαρακτηριστικόν δεί
γμα τών όποιων είναι τό εξ 'Αγίας Τριάδος ρυτόν λ
Κατόπιν τούτου είναι δυνατόν νά έξαχθή τό συμπέρασμα ότι οί στύλοι οΰτοι τών
κρητο - μυκηναϊκών ιερών άπετελοΰντο, ως επί τό πλεϊστον, πιθανώς: άφ’ ενός εκ τίνος

ΕΙκ. 29. Μινωικός ελεύθερος στύλος (δακτύλιος έκ Κνωσού).

κατωτέρου στύλου, μειουμένου προς τά άνω, καί τοΰ τετραπίιεύρου κιονοκράνου του
καί άφ’ ετέρου έκ τίνος άλλου στύλου, ένσφηνουμένου ενίοτε κατά βούλησιν εντός τοΰ
κιονοκράνου τοΰ κατωτέρου στύλου, μειουμένου δε έπίσης προς τά άνω, ώστε νά καταλήγη εις κεραίαν. Ό δεύτερος ούτος στΰ?ως ή ή κεραία αυτή ήτο δυνατόν, οσάκις έκρίνετο σκόπιμον, νά άποσπάται άπό τοΰ κιονοκράνου τοΰ κατωτέρου στύλου, ό όποιος
τότε ϊστατο καί άνευ ταύτης.
Ή ύπόθεσις αυτή περί τής έκ μετάλλου ένίοτε κατασκευής τοΰ άνωτέρου μέρους
(κεραίας) τών ελευθέρων στύ?ιων τών κρητο - μυκηναϊκών ιερών είναι δυνατόν νά ίσχύη
καί προκειμένου περί τοΰ δίκην οβελίσκου ελευθέρου πανύψηλου στύλου, ό όποιος
είκονίζεται προ τοΰ κρητικοΰ Εεροΰ τοΰ γνωστού έκ Κνωσοΰ δακτυλίου (είκ. 29)2 καί,
συμφώνως προς την γνώμην τοΰ Evans3, represents the male form of the auiconic
image. Ό έν λόγφ στύλος φαίνεται νά στερήται τοΰ τετραπλεΰρου κιονοκράνου τών
άλλων κρητικών στύλων, οί όποιοι είκονίζονται προ τών ιερών, διά τον λόγον δε τού
τον καλείται οβελίσκος συνήθως υπό τών έρευνητών. Ό στύλος ούτος ομοιάζει άπλώς
1 MaPINATOS-Hirmbr, ε.ά. 106.
2 Ματζ, Gottererscheinung und Kultbild im minoischen Kreta έν Abhandl. Ak. Wiss. u. Liter.

Mainz, 1958, Nr. 7, 391, σημ. 1 καί 2 (βιβλιογραφία).
3 JHS i, 1901, 171.
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μέ τό δίκην υψηλής κεραίας άνοότερον μέρος των άλλων στύλων. Ό στύλος δμως οΰτος είναι ελλιπής κατά τό άνώτατον τμήμα του, την καθαυτό λογχοειδή άπόληξίν του,
προφανώς δέ τούτο συμβαίνει λόγω έλλείψεως χώρου καί επιθυμίας τού τεχνίτου να
δηλώση διά τού τρόπου τούτου τό μέγιστον ύψος του, άντιθέτως προς τό ρυτόν τής
Κάτω Ζάκρου, ένθα τό πελώριον ύψος των λογχοειδών απολήξεων τών στύλων, λόγω
άνέσεως χώρου, έχει δηλωθή. Δεύτερος στύλος δεν φαίνεται νά έχη παρασταθή επί τού
ανωτέρω έκ Κνωσού δακτυλίου. Άλλα, εάν κρίνομεν έκ τού συνόλου τών κρητο- μυκη
ναϊκών στύίιων, επ’ ούδενί λόγω φαίνεται καθωρισμένος ό αριθμός των. Έξ άλλου δεν
άποκ?ιείεται άλλος όμοιος στύλος νά εΰρίσκετο δεξιά τού έπί τού δακτυλίου τούτου ιε
ρού, τό όποιον έχει κατά τό αριστερόν του μόνον μέρος δηλωθή.
Ό στύλος οότος τού έκ Κνωσού δακτυλίου φαίνεται νά είναι πάντως, ώς ήδη έλέχθη, μονοκόμματος, άνευ κιονόκρανου, μειούμενος πρόςτά άνω βαθ μηδόν.'Ο τύπος οΰτος δυνατόν νά άποτελή παλαιότερον στάδιον, έκ τού οποίου νά έξειλίχθη ό γνωστός
μετά τετραπλεύρου κιονόκρανου στύλος, ένθυμίζει δέ ακριβώς λόγω τής έλλείψεως
κιονόκρανου τούς χετταΐκούς στύλους.
Δέον νά σημειωθή ότι πάντες οί στύλοι οΰτοι τών κρητομυκηναϊκών ιερών φαί
νεται ότι στερούνται διαμέσου δοκού ίσως, διότι δεν αποτελούν οπωσδήποτε σύστημα
ζευγών, σύστημα έκ δύο ισοϋψών καί έπί τού αύτού έπιπέδου ίσταμένων στύλων,
συνδεόμενων ώς έκ τούτου δι’ όριζοντίας δοκού, σύστημα Η ή Π. ’Ίσως διά τού
συγκροτήματος τών πλειόνων στύλων (τέσσαρες στύλοι π.χ. έπί τού ρυτού τής Κάτω
Ζάκρου), τών μή μάλιστα ίσταμένων ένίοτε έπί τού αυτού έπιπέδου (βλ. τεμάχια αγ
γείων Evans καί Αλέξιου - Πλάτωνος : είκ. 27) έπετυγχάνετο, αν μή ευχερέστερος
τουλάχιστον συχνότερον ή απαγωγή τού κεραυνού, ήτοι ή έπιφάνεια τού θεού, έν
συγκρίσει προς τό σύστημα ζευγών Η ή Π.
Ή μή κατά ζεύγη καί έπί τού αυτού έπιπέδου κατασκευή τών κρητομυκηναϊκών
στύλων έπιτρέπει τήν ΰπόθεσιν ότι μικρότερα κρητικά ιερά κορυφής διέθετον ένα καί
μόνον υψηλόν στύλον εις τινα άπόστασιν άπ’ αυτών, άλλα δέ, πτωχότερα, ούδένα διέ
θετον ίσως στύλον προ αυτών ή διέθετον συμβολικήν απλώς, καί μικροτέρων προ
φανώς διαστάσεων, μίμησιν αυτού.
Σημειωτέου ότι τό «θυμιατήριον» έντός τού αδύτου τού ιερού, τό όποιον είκονίζεται δεξιά τού στύλου έπί τού έκ Κνωσού χρυσού δακτυλίου (είκ. 29), ενθυμίζει τό
«θυμιατήριον», τό όποιον είκονίζεται έπί τού μεγάλου χρυσού δακτυλίου τής Τίρυνθος
προ τής έπί θρόνου καθημένης θεάς, είναι δέ ή υπαρξίς του ίσως έπί τού προκειμένου
ενδεικτική: ένθυμίζει τήν υπό τού Κλήμεντος τής ’Αλεξάνδρειάς 1 γενομένην παρατήρησιν περί τού θυμιατηριού τό όποιον ύπήρχεν έντός τού ’Αδύτου-Δαβίρ τού ναού
τού Σαλομώντος, καθ’ήν τό θυμιατήριον τούτο ήτο σύμβολου τής εν τω μέσω τω κόσμω
κείμενης γης, έζ ής αΐ άνα&υμιάσεις, μέσος δε και δ τόπος εκείνος τον τε εντός καταπετά
σματος, ένϋα μόνωτω άρχιερεΐ έπετρέπετο ρηταϊς είσιέναι ήμέραις, και της έξωθεν περικειμένης αυλαίας τοϊς πασιν

άνειμένοις 'Εβραίοις διό μεσαίτατον ουρανοί) και γης ...

1 V 6.
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Τό θυμιατήριον χοΰτο πιστεύεται συνήθως δτι έπειχε διά τούς Εβραίους περίπου την
θέσιν, την οποίαν κατελάμβανε εντός πολλών εθνικών άβατων χοίρων ό όμφαλός
καθώς και ή πυραμίς, ή όποια είκονίζεται έπ'ι πολλών νομισμάτων ώς κύριον χαρα
κτηριστικόν τοΰ κυπριακού ιερού. Άμφότερα, όμφα?ώς και πυραμίς, καθώς και στύλοι,
προέρχονται έκ τοΰ άνεικονικοΰ σταδίου τής λατρείας τού θεού τού κεραυνού καί τής
μετ’ αυτού λατρευομένης θεάς, τής γής πιθανώς.
Θ.

ΒΑΛΚΑΝΙΚΑ

Ελεύθεροι στύλοι είκονίζονται, ώς φαίνεται, καί προ έσχηματοποιημενού ιερού
επί τού λαιμού μνημειώδους πίθου τής Γιουγκοσλαβίας (Vintfa) δημοσιευόμενου υπό
τοΰ

Popovitsch

(είκ. 30)λ Τό ιερόν τούτο: α) τριμερές καί έ'χον β) ύπερυψωμένον τό με-

Είκ. 30. Έλεΰϋεροι στϋλοι (άγγεΐον Vinia).

σαΐον κλιτός καί εκατέρωθεν τούτου γ) άνά ένα πανύψηλον στύλον καί δ) παραλλήλους
τεθλασμένας γραμμάς, αί όποΐαι δηλούν πιθανώς κλιμακοστάσια, ενθυμίζει τό τριμε
ρές ιερόν (κορυφής;) τής τοιχογραφίας έκ Κνωσού (είκ. 26), είναι δέ αίγαιακής προελεύσεως πιθανώς καί ίσως έλλαδικής μάλλον ή κρητικής, διότι τό πολύ ΰπερυψωμένον
μεσαϊον κλιτός ενθυμίζει τό ομοίως πολύ ΰπερυψωμένον μεσαΐον κλιτός τού τριμερούς
ιερού (κορυφής) τού χρυσού ελάσματος τού Βόλου. Σημειωτέον ότι ή άνωθεν τού με
σαίου κλιτούς τού τριμερούς βαλκανικού ιερού έσχη ματοποιημένη μορφή ταυτίζεται ΰπό
τού

Popovitsch

προς έπιφαινόμενον θεόν. Οΰτος ένθυμίζει τον έπιφαινόμενον θεόν

τού έκ Κνωσού άφ’ ενός καί τού έκ Μυκηνών άφ’ ετέρου

χρυσού

δακτυλίου

(βλ. είκ. 29 καί 31), πράγμα τό όποιον ένισχύει την γνώμην τού Ματζ 2 ότι καί έπί
τής τοιχογραφίας τού τριμερούς ιερού τής Κνωσού έχει είκονισθή σκηνή έπιφανείας
θεότητος (ή αναμονή ταύτης). Μόνον ότι ή έπιφάνεια αΰτη δέν είναι ίσως ή τής με
γάλης θεάς, ώς πιστεύει ό Ματζ, άλλα μάλλον ή τού θεού τού κεραυνού καί τής βρο
χής καί παντοδυνάμου συζύγου της. Σημειωτέον έξ άλλου ότι έξ έκατέρου στύλου τοΰ
τριμερούς

βαλκανικού ιερού ΰπάρχει ζεύγος άποφύσεων (διπλή γραμμή προς τά

κάτω), ΰποδηλούν ίσως άλύσεις.
1 RA 1965, 2, 42 είκ. 24.

2 Βλ. σ. 179, σημ, 2.
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Καρδαρα

ΑΡΧΑΙΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
Ή διατυπωθεΐσα γνώμη περί τής κατασκευαστικής σημασίας τών υψηλών κα'ι
ενίοτε μετάλλινων στυλών ένισχύεται κα'ι εκ τινων αρχαίων πληροφοριών.
'Ότι ό μηχανικός, οΰτως είπεΐν, τρόπος απαγωγής τοΰ κεραυνού ήτο γνωστός εις
τούς κατοίκους τής ανατολικής Μεσογείου καί τής ’Εγγύς ’Ανατολής γενικώς φαίνεται
καί έκ τών ακολούθων αρχαίων παραδόσεων.
α) Τό Πασχάλιον Χρονικόν 1 αναφέρει περί τοΰ ΙΊερσέως δτι, μεταβάς ούτος εις
την Συρίαν έξετέλεσε μετά τών μελών τής εκεί ύπαρχοΰσης (εξ ’Άργους) παροικίας,
ίκετηρίους τελετάς, εν ακολουθία τών όποιων κεραυνός υπό μορφήν σφαίρας κατήλθεν έκ τού ουρανού, τό δέ έκ τής σφαίρας ληφθέν πύρ έλατρεύετο έκτοτε ώς θειον
καί υπό τών Περσών.
Έκ τής περιγραφής τού Χρονικού τούτου προκύπτει ότι ύπήρχεν ή παράδοσις
κατά την Υστέραν αρχαιότητα ότι κατά την μυθικήν έποχήν ήτο δυνατόν κατόπιν δια
φόρων τελετών νά γίνη απαγωγή τού κεραυνού καί

μάλιστα υπό μορφήν σφαίρας

—καί σήμερον πιστεύεται ότι ενίοτε ό κεραυνός πίπτει υπό μορφήν σφαίρας—, έξ
άλλου δέ ότι προσπάθεια κατεβάλλετο κατά τήν Υστέραν αρχαιότητα νά άναχθή εις
τινα κοινήν πηγήν άφ’ ενός ή υπό τών μυθικών κατοίκων τής Ελλάδος κληρονομηθεϊσα λατρεία τού θείου πυρός καί άφ’ ετέρου ή υπό τών Περσών ευρέως ασκούμενη
πυρολατρεία, ήτοι εις τον Περσέα, ίσως λόγφ τής έτυμολογίας τού ονόματος αυτού.
Ότι ύπήρχεν ή παράδοσις αΰτη έντονος κατά τήν Υστέραν αρχαιότητα περί
απαγωγής τού κεραυνού φαίνεται καί έκ τίνος άλλου χωρίου-·
β) Ό

Servius

2, ό Σχολιαστής τού Βιργιλίου, ζήσας κατά τήν έποχήν τού Θεοδο
1

σίου τού Νεωτέρου, ισχυρίζεται ότι ό Προμηθεύς έδίδαξε τούς ανθρώπους, όταν ούτοι
έθυσίαζον, νά μή άνάπτουν πυράν έπί τού βωμού αλλά νά καταβιβάζουν προς τον σκο
πόν τούτον τό πύρ έκ τού ουρανού. Ύπό τήν έννοιαν ίσως ταύτην ό ήρως ούτος ήτο
γνωστός καί ώς Πυρφόρος (=ίερεύς πυρφόρος). Ή περιγραφή αύτη τοΰ Σχολιαστού
τού Βιργιλίου, καθ’ ήν ό Προμηθεύς έδίδαξε τούς ανθρώπους τήν απαγωγήν τού κε
ραυνού προς δημιουργίαν πυράς επί τού βωμού καί όλοκαύτωσιν τών σφαγίων τών
ευρισκομένων έπ’ αύτού, ένθυμίζει τήν έξ ουρανού απαγωγήν τού θείου πυρός προς
όλοκαύτωσιν τών σφαγίων τού βωμού κατά τήν τελετήν τής ύπό τού Σαλομώντος
προσφερθείσης θυσίας κατά τά έγκαίνια τοΰ ναού αύτού, καθώς καί τήν ύπό τού Προ
φήτου Ήλία όργανωθεϊσαν όμοίαν περίπου τελετήν προς κατάπαυσιν τοΰ αύχμού.
γ) Τό Πασχάλιον Χρονικόν 3 αναφέρει περί τού Ζωροάστρου (ζήσαντος κατά τον
7ον αιώνα π. X. ι) ότι ούτος ήθέλησε νά άποθάνη διά τού κεραυνού καί δή άπανθρακούμενος ύπ’ αύτού — έν εΐδει ολοκαυτώματος προφανώς — καί πράγματι έπέτυχε
τούτο. Ή αυτή πληροφορία έπαναλαμβάνεται ύπό τού Κεδρηνού5, καθώς καί ύπό τού
Μιχαήλ Γλυκά 6.

2 Βουκολ. VI

1 Βλ. Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae,72.
42.

5 Ίστορ. Συν. 16 β-γ (BEKKER 129).

3 Έ.ά. 67.

6
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δ) Συναφώς προς τον τρόπον τούτον, ό όποιος ήτο γνωστός είς τούς Πέρσας, ό
Πλίνιος 1 υποστηρίζει ότι ό βασιλεύς τής Τυρρηνίας Porsenna ομοίως έγνώριζε τό
μέσον προσελκΰσεως τού κεραυνού καί ότι έφήρμοσε την μέθοδον ταΰτην προκειμένου
νά άπαλλάξη την πόλιν τής Τυρρηνίας Bolsena έκ τίνος τέρατος όνόματι Oita, τό
όποιον έλυμαίνετο την περιοχήν, είναι γνωστόν δέ ότι οί Τυρρηνοί ήσαν χαλκουργοί
καί μικρασιατικής καταγωγής.
ε) Ό Πλίνιος 1
2 επίσης παρέχει την πληροφορίαν ότι ό Tullius Hostilius προσεπάθησε νά έψαρμόση την μέθοδον τού πατρός αύτού Numa Pompilius καί νά προκαλέση

απαγωγήν τού κεραυνού, ύπέστη όμως κατακεραΰνωσιν εξ ατυχήματος λόγω

άτελείας τής ύπ’ αύτού έφαρμοσθείσης τελετής (μεθόδου δηλαδή). Τον θάνατον τού
τον πολλοί τών αρχαίων ιστορικών άπέδωκαν είς απλήν κατακεραΰνωσιν τού Διός.
ζ) Ό Πλίνιος 3 διηγείται ωσαύτως ότι ό Arnus είχε την ικανότητα νά συλλέγη τό
πύρ τού ούρανού καί νά θάπτη ιούτο είς την γήν.
Αί μαρτυρίαι αύται τού Πλινίου (δ-ζ) πείθουν ότι ύφίστατο κατά την εποχήν του
παράδοσις, καθ’ήν κατά τούς παλαιοτάτους χρόνους ήτο γνωστός καί είς τήν Τυρρηνίαν
ό τρόπος τής απαγωγής τού κεραυνού. Καί ενταύθα δέον νά σημειωύή ότι οί Τυρρηνοί
έφημίζοντο ανέκαθεν ώς άριστοι χαλκουργοί. Γνωστόν είναι εξ άλλου ότι ούτοι ειχον
αναπτύξει είς τό επακρον τήν άπό τού κεραυνού μαντείαν, διέθετον δέ καί είδικάζ
σχολάς τής μαντικής ταΰτης. Τής αύτής μαντικής μάλιστα εύρετής έθεωρεϊτο ό χθόνιος καί ύπό μορφήν παιδός εμφανιζόμενος ήρως Tages 4, ό όποιος παραδίδεται ότι
έδίδαξε ταύτην είς τον Τυρρηνόν Tarchon5.
η) Συμφώνως προς τάς αρχαίας παραδόσεις, οί Τελχινες 6, οί όποιοι κατωκουν
άρχικώς είς τήν νήσον Κρήτην, καλουμένην πάλαι ποτέ Τελχινίαν έξ αύτών, καί έκ
Κρήτης μετέβησαν είς Κύπρον καί είς Ρόδον, ομοίως καλουμένην Τελχινίδα έξ αύτών»
ήσαν χαλκουργοί κυρίως, κρύπτοντες μάλιστα μετ’ έπιμονής τά μυστικά τής τέχνης
των. Ούτοι ήσαν ικανοί νά προκαλοΰν χιόνας, νέφη, χάλαζαν καί βροχήν, θεωρούμενοι
ώς έκ τούτου άτομα ύπερψυσικά καί ένίοτε φοβερά λόγφ τής ικανότητάς των ταύτης
ακριβώς νά δαμάζουν ύπερφυσικάς δυνάμεις καί νά έπωφελώνται αύτών. ’Ακριβώς
έξ αιτίας τής έπεμβάσεώς των ταύτης είς θέματα άφορώντα είς τάς καιρικάς συνθήκας καί έν γένει είς τά μυστικά τής φύσεως έπροξένησαν, λέγεται, τήν οργήν τού Διός
— ό όποιος τούς κατεπόντισεν — ή τού

’Απόλλωνος — ό όποιος τούς κατετόξευσε.

Τά ένδιαφέροντα στοιχεία τών παραδόσεων τούτων είναι ότι οί Τελχινες: α) ήσαν
περίφημοι χαλκουργοί καί β) ήδύναντο νά προκαλούν χιόνας καί βροχήν.
Θά έπρεπε συναφώς νά άναφερθή ότι έτερος τέκτων χαλκού, ό Koshar τού έπους
τής Anat (14°? αιών π.Χ.) 7 καί ύπεύθυνος τής κατασκευής τού ναού τού θεού τού κε-

1 II, UV 140 (βλ. καί RE XXII έν λ. Porsenna).
2 II, LIV 140.
3 Αυτόθι.
4 L. Taylor, Local Cults of Etruria, 139.
5 Αυτόθι. Ό Tarchon καί αυτός οΰτος ό ύπό μορ

ονται ένίοτε (Στράβων V 2. 2).
6 Βλ. Διοδ.

Σικελ. V 55

Στράβων

XIV

653.

Ευςταθ. Σχόλ. Ίλιάδ. 772.

7 C. VirollKaod, La deesse Anat, Mission de
Ras-Shamra IV, 88. C. Gordon, Ugaritic Literature.

φήν παιδός έμφανιζόμενος χίΐόνιος θεός Tages συγχέ-
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ραυνοΰ Baal τής Ugarit, φαίνεται ομοίως επιδιδόμενος εις την ερευνάν τών μυστικών
τής φΰσεως, έ'χων καί τινα σχέσιν προς την Κρήτην (= Caph - tor) πιθανώς.
Ή σχέσις τών Τελχίνων χαλκουργών προς την λατρείαν τοΰ θεοΰ τοΰ κεραυνού
καί τής βροχής φαίνεται να ένισχΰεται εν μέρει καί γλωσσολογικώς: Ή λέξις Τελ- χίν
φαίνεται συγγενής προς την τυρρηνικήν λέξιν Tarchon, προς τό όνομα δηλαδή τοΰ
Τυρρηνοϋ ήρωος, ό όποιος παρέλαβεν άπό τον χθόνιον θεόν τα κεραυνοσκοπικά βι
βλία προς διδασκαλίαν τής κεραυνοσκοπικής τέχνης εις τούς ανθρώπους.Τό όνομα Tar
chon έξ άλλου πιστεύεται ότι αποτελεί τήν βάσιν καί τοΰ εθνικού τυρρηνικοΰ ονόμα
τος Tarquinius καί είναι γνωστόν ότι οί Τυρρηνοί έφημίζοντο ώς άριστοι χαλκουργοί.
Ή λέξις Tarchon άλλωστε φαίνεται συγγενής προς τήν λέξιν Tarchund1, προς τό
όνομα δηλαδή χετταϊκοΰ θεοΰ τοΰ κεραυνοΰ. Αί λέξεις αύται προέρχονται πιθανώς έκ
τής ίνδοευρωπαϊκής ρίζης (s)ten-, σημαινοΰσης θόρυβον γενικώς. Έκ τής ρίζης ταΰτης
κατά τον C. D.

Buck1
2

έδημιουργήθη: ή ελληνική λέξις στένω, ή

λατινική tonare καί

αί λατινογενείς tonnere, tun, thunder, donder, douar κ.ο.κ. Τών λέξεων τούτων φαί
νεται συγγενές καί τό όνομα τοΰ Γερμανικού θεοΰ τοΰ κεραυνοΰ Thor3, 4 τοΰ εχοντος
ώς ιερόν σύμβολον τήν δρΰν, ήτοι τό σύμβολον αυτού τούτου τοΰ Δωδωναίου Διός.
Περί τοΰ φόβου, τον όποιον ένεποίουν τά περί τήν χαλκουργίαν ασχολούμενα
άτομα τής μυθικής εποχής (πολλά τών όποιων, φαίνεται, συνεκέντρουν εις έαυτά πά
σας τάς ύφισταμένας τότε μετεωρολογικός, τεχνικάς καί καλλιτεχνικός γνώσεις) καί
τής

σχέσεώς των προς τά

Μαρινάτος

ιερά σπήλαια

έχει πραγματευθή

ήδη ό καθηγητής

ή τονίσας σχετικώςότι καί αυτός ό Πυθαγόρας φέρεται μαθητεύσας εις έν

τών σπηλαίων τούτων (Ίδαιον).
θ) Περί τοΰ Πυθαγόρου συγκεκριμένως άναφέρεται ότι ούτος έκαθαρίσθη «τή
κεραύνια λίθω» εις τό ιερόν τοΰ Τδαίου άντρου ΰφ’ ενός τών Ίδαίων Δακτύλων. Ό
φυσικομαθηματικός Ε. Κ. Πλατακης5, ό όποιος έδημοσίευσε μελέτην περί τοΰ Ίδαίου άν
τρου, δεν αποκλείει τήν πιθανότητα ή κάθαρσις αυτή νά έγένετο διά κεραυνοΰ, προσ
θέτων ότι «έπειδή ή κάθαρσις έν τόποι ίερω, ώς τό Ίδαιον, αφορά είς ψυχικήν κάθαρσιν
καίούχί είς σωματικήν, ή κατά τά ανωτέρω ύπόθεσις περί τής διά κεραυνοΰ καθάρσεως
τοΰ Πυθαγόρου δύναται νά στηριχθή, οπότε άγόμεθα είς περαιτέρω σκέψεις, μήπως
δηλαδή τό Τερατεΐον τοΰ Τδαίου, λόγιον μάλιστα, είχε γνώσεις τινάς περί τοΰ σήμερον
λεγομένου ήλεκτρισμοΰ»· καί καταλήγει: «Νομίζομεν ότι τό θέμα είναι άξιον έρεύνης».
’Εάν οι Ίδαΐοι Δάκτυλοι έχρησιμοποίησαν επί τοΰ Πυθαγόρου κάθαρσιν βασιζομένην επί τής απαγωγής τοΰ κεραυνοΰ, δυνατόν νά ύποστηριχθή ότι ή μέθοδός των
άπετέλει, μερικώς τούλάχιστον, έπιβίωσιν τής προϊστορικής παραδόσεως προερχομένην
έκ τοΰ κρητικοΰ πολιτισμού, άπετέλει έπιβίωσιν τής μεθόδου, τήν όποιαν έφήρμοζον
οί μυθικοί χαλκουργοί τής προϊστορικής Κρήτης, οί Τελχΐνες δηλαδή.

1 Ο.R. Gurney, The Hittites, 138 (Pelican A 259).
2 Dictionary of Selected Synonyms in the Prin-

ciple Indo-European Languages, 57 [1.56],
3 Βλ. Hadssig, έ.ά., Γερμαν., 88 έν λ.

4 Τό Όροπέδιον τής Νίδας καί τό Ίδαιον ”Αντρον
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έν Έπετ. Φιλοσ. Σχολ. Παν. ’Αθηνών 1956 - 7, 239·
βλ. επίσης Zur Frage der Grotte von Arkalochori έν
Kadmos 1 (2), 93.
5 Τό Ίδαιον “Αντρον, 1965, 48-9.
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δμως προς τά πορίσματα των ερευνητών 1 τα κρητικά ιερά κορυφής φαίνονται να έγκαταλείπωνται κατά την τελευταίαν φάσιν τής νεοανακτορικής έποχής και νά επανα
λαμβάνεται ή λατρεία εις τά αυτά ιερά συνήθως από τής ύπομυκηναϊκής και τής πρωτο
γεωμετρικής έποχής. Έξ άλλου, κατά την γνώμην των ερευνητών 1
2 επίσης, δείγματα
τών ελευθέρων στύλων, οί όποιοι αποτελούν χαρακτηριστικά στοιχεία τών ιερών κο
ρυφής, παύουν νά υπάρχουν από τού 1450 π.Χ. Υπάρχει πιθανότης λοιπόν κατόπιν
τούτου ή έξαφάνισις τών ελευθέρων μινωικών στύλων, ώς και ή έγκατάλειψις τών κρητικών ιερών κορυφής, είσέτι δε και ή μετανάστευσις τών Τελχίνων προς Άνατολάς, νά
όφείλωνται εις την λόγω τού ηφαιστείου τής Θήρας προκληθεΐσαν προ τού 1450 π.Χ.
έρήμωσιν τής μεγαλονήσου και την άκολουθήσασαν διασποράν πολλών εκ τών κατοί
κων αυτής (κατά

τά

πορίσματα τής γνωστής έρεύνης τού καθηγητοΰ

Μαρινάτου)

καϊ

ή έπϊ τού Πυθαγόρου έφαρμοσθεΐσα μέθοδος νά έλκη την καταγωγήν εκ τής ’Ανατολής
(βλ. κατωτέρω).
ι) Κατά τόν Παυσανίαν (VIII 38. 3) έν καιρώ αύχμοΰ ό ίερεύς τού Λυκαίου Διός
ήδύνατο νά προκαλέση ομίχλην καϊ συνεπώς βροχήν.
ια) Κεραυνόν καϊ βροχήν ήτο εις θέσιν νά προκαλέση (βλ. ανωτέρω) ό προφήτης
Ήλίας κατά τήν 'Αγ. Γραφήν.
ΚΥΡΙΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ
ΣΤΥΛΟΙ ΚΑΙ ΔΕΝΔΡΑ

Κατά πόσον εις πάσας τας έν λόγω περιπτώσεις (α- ια), εις τάς οποίας άναφέρεται
ή υπαινίσσεται απλώς απαγωγή τού κεραυνού ή

δημιουργία προϋποθέσεων βροχής,

έχρησιμοποιούντο υψηλοί στύλοι, μετάλλινοι ή μή, είναι άγνωστον ασφαλώς. Έλέχθη
δμως ήδη δτι ευρέως διαδεδομένη ήτο εις τούς αρχαίους λαούς ή άντίληψις δτι δένδρα
υψηλά προσείλκυον κατά κανόνα τόν οδηγόν τού κεραυνού. Δυνατόν συνεπώς νά έγένετο ένίοτε καϊ απαγωγή τούτου δι’ αύτών. "Απαξ και ή ίδιότης τών δένδρων τούτων,
ιδίως μάλιστα τής δρυός (εύδοκιμούσης συνήθως εις σχετικόν ύψόμετρον, ένθα διέρ
χονται και τά θυελλοφόρα νέφη) κατέστη γνωστή, κατέστη πιθανώς ακολούθως γνω
στή καϊ όμοια ίδιότης τών έλευθέρως ίσταμένων στύλων μιμουμένων άρχικώς τόν
κορμόν τού δένδρου, μέ μείωσιν προς τά άνω δηλαδή, υπό τύπον υψηλού δόρατος
(έξ ου καϊ ή έτυμολογία τούτου έκ τής αυτής καϊ ή λέξις δένδρον ρίζης κατά τόν
C. D. Buck)3.
Σαφώς λοιπόν διαχωρίζεται πλέον κατόπιν τούτου ή σημασία τών στύλων τών
κρυπτών τών οικιακών ιερών καϊ τών σπηλαίων, τών έστεγασμένων χώρων δηλαδή,
ή οποία ήτο ώς έπϊ το πλεϊστον τεκτονική, άπό τήν τών έλευθέρων και υπαιθρίων στύ
λων τών ιερών, ή οποία, ώς φαίνεται, ήτο άρχικώς μηχανική - ήλεκτρική καϊ βραδύτερον
προφυλαχτική - εύετηριακή. Διότι πρέπει ιδιαιτέρως νά τονισθή ότι, όπως δεν είναι δυ
νατόν όλοι οί στύλοι τών έστεγασμένων χώρων νά έτύγχανον λατρείας, δεν είναι έξ
1

ΠΛΑΤΩΝ,

Κρητικά Χρονικά 1951, 159.

3 ”Ε.ά. 48 [1. 42],

2 ΑΛΕΞΙΟΥ, Κρητικά Χρονικά 1964, 346, σημ.31.
24
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ίσου δυνατόν καί δλοι οί υπαίθριοι σχΰλοι ή στήλαι νά ειχον μηχανικόν - ηλεκτρικόν
σκοπόν, νά έχρησίμευον δηλαδή προς απαγωγήν τοϋ κεραυνού, πολλοί δε τούτων

θά

άπετέλουν συμβολικός μιμήσεις μάλλον των μεγάλων στύλων επιφανών ιερών—κορυ
φής ως επί τό πλεΐστον πιθανώς, διά τών οποίων έστιν δτε έπετυγχάνετο πράγματι ή
απαγωγή τού κεραυνού—ή ήσαν καί δηλωτικά σημεία ενίοτε χώρου πληγέντος υπό
κεραυνού. Καί ό

Nilsson

1

άλλωστε

παρατηρεί προκειμένου περί τών ελευθέρων

στύλων ή στηλών ώρισμένων ελληνικών ιερών, δτι έτοποθετούντο πολλάκις ώς σή
ματα ενδεικτικά τού μέρους τής πτώσεως τού κεραυνού, χαρακτηρίζοντα τον πέριξ
αυτών χώρον ένηλύσιον καί άβατον συνεπώς. Καθ’ δμοιον έξ άλλου τρόπον καί δλα
τά δένδρα τών ιερών δεν ήτο δυνατόν νά έχρησίμευον ώς μέσα απαγωγής τού κεραυ
νού αλλά τά πλεΐστα τούτων άπετέλουν μάλλον μαρτύρια συγχεόμενα ώς έπί τό πλεΐ
στον καί προς τήν παρουσίαν τού θεού, τού έπιφαινομένου διά τού ουρανίου πυρός,
τού κεραυνού, καί τής άκολουθούσης βροχής, τού ίερογαμίαν τελούντος μετά τής χθονίας θεάς, μετά τής γής, τού θνήσκοντος καί άναγεννωμένου εν καιρώ, ήσαν δέ ταύτα
σύμβολα τού κύκλου τής ζωής άφ’ ενός καί τού θανάτου άφ’ ετέρου, συνεδέοντο δη
λαδή : α) προς τήν άντίληψιν περί θανάτου, καθό ίσως προσελκύοντα τον κεραυνόν
καί πλησσόμενα ύπ’αυτού (βλ. κατωτέρω) αλλά καί

β) προς τήν άντίληψιν περί τής

εκ τού θανάτου προκαλουμένης νέας ζωής, καθό ίσως κεκαυμένα άλλ’έν καιρώ θάλλοντα νέον βλαστόν,

μεσολαβούσης πιθανώς τής γονιμοποιήσεως τής γής μετά

τήν

πτώσιν τού κεραυνού καί τής βροχής. Τά δένδρα ταύτα καί οί στύλοι οΰτοι (ή αί
στή?\.αι αύται) ή καί συμβολικός συνδυασμός άμφοτέρων τούτων εις τούς άνατολικούς
λαούς (maypole)2 άπετέλουν συνεπώς στοιχεία τής εύετηριακής ύπαιθρίως άσκουμένης
λατρείας, ή οποία ήτο χθονία καί ουρανία συγχρόνως. ’Ήδη καί

δ ΠΛΑΤΩΝ

3 όμιλεΐ

περί τού «διπλού χαρακτήρος» τής λατρευομένης έπί τών κρητικών ιερών κορυφής
θεάς, λέγων δτι αυτή ήτο ουρανία καί χθονία, προσθέτων δέ δτι μετά τής θεάς
ταύτης συνελατρεύετο πιθανώς «και ό νεαρός θεός τής βλαστήσεως, ό θνήσκων καί
άνιστάμενος», καθόσον τούτο θά έδικαιολόγει καί «τήν τοποθέτησιν έπί τής κορυ
φής τού ιερού τού τάφου του», κατά τήν γνώμην του.
Έπί τού προκειμένου δμως δέον νά διατυπωθή ή ακόλουθος γνώμη
ματικώς : Ή κυρίως λατρευομένη θεότης

συμπληρω-

τών κρη το μυκηναϊκών ιερών κορυφής δεν

φαίνεται νά ήτο, δπως συνήθως πιστεύεται,ή μεγάλη θεά τής γής καί νά συνελατρεύετο
μετ’ αύτής δευτερευόντως μόνον ό θεός τής βλαστήσεως, ώστε δεν έπιτρέπεται κατ’
έπέκτασιν τής θείας διαρθρώσεως ταύτης νά γίνεται λόγος περί μητριαρχίας εις τήν
κρη το-μυκηναϊκήν κοινωνίαν. Ή κυρία θεότης τών κρητο-μυκηναϊκών ιερών κορυφής
ήτο ό θεός τού κεραυνού καί τής βροχής καί, ώς έκ τούτου, καί τής βλαστήσεως καί
συνεπώς πάσης ζωής, ό έκ τού ουρανού κατερχόμενος θεός καί γονιμοποιών τήν
μεγάλην θεάν τής γής καί «Κύριος» αύτής. Αί δύο αύται θεότητες άπετέλουν θειον
ζεύγος, ήτο δέ ό θεός ούτος ό θείος άναξ (wa-nax), ένω ή θεά αύτη ήτο ή θεία
άνασσα (wa-na-ssa) τών πινακίδων τής γραμμικής γραφής Β4.
1 Zu Zeus Kataibates, Opuscula Selecta 1, 1951,
34 κέ. Βλ. καί A History of Greek Religion, 80.

2 Βλ. Frankfort, Cylinder Seals, 205 κ.έ.
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Ή έπίσημος θέσις τοΰ θεοΰ Ποσειδώνος εις πολλά μυκηναϊκά κέντρα, δπως πα
ρουσιάζεται σήμερον εκ τών πινακίδων τής γραφής ταΰτης, ώς και ή στενή σχέσις του
προς τον άνακτα και την άνασσαν, καθώς παρατηρεί δ Palmer1, ενισχύουν την γνώμην
τοΰ Kretschmer δτι Ποσειδών σημαίνει

«Κύριος τής Γης». Ό θεός ούτος απο

βαίνει βραδύτερον, προς τδ τέλος τής μυκηναϊκής εποχής, και Κύριος τής θαλάσσης,
λόγω ίσως τής εις την ναυσιπλοΐαν έπιδόσεως ώρισμένων φύλων τών λατρευτών του
ή ϊσως, μάλλον, λόγω τής αρχικής του σχέσεως προς τά υπόγεια ρεύματα τής γής, γνω
στά υπό τό συμβολικόν δνομα ϋ·άλααόα (βλ. κατωτέρω), τά όποια συνεκοινώνουν και
μετά τής θαλάσσης τελικώς· ή και λόγω άμφοτέρων τών στοιχείων τούτων πιθανώς.
Ή προσωνυμία τοΰ, μυκηναϊκής καταγωγής, θεοΰ τούτου παρουσιάζει πάντως
εκπληκτικήν ομοιότητα, συμφώνως προς τά πορίσματα τών ερευνητών2, προς αντιστοί
χους προσαγορεύσεις ανατολικών θεών: π.χ. άπαντά ή προσαγόρευσις αυτή εις: τούς
Σουμερίους ώς En-ki, τούς Χετταίους ώς Wurunkatte, τούς Χουρρίτας ώς Irbitiga,
τούς Χαναναίους ώς Baal Ar§ (Aliyan) καί. τούς Μεσοποτάμιους ώς Ninurta 3.
Όλαι αί προσωνυμίαι αύται τών θεών τούτων σημαίνουν «Κύριος τής Γής»,
ούτως ώστε επιβάλλεται, καθ’ ά σήμερον πιστεύεται, νά έξαχθή τό συμπέρασμα δτι και
ή ελληνική προσωνυμία Ποσειδών (=Κύριος τής Γής) είναι μετάφρασις απλώς ύπαρχούσης ανατολικής αντιστοίχου προσωνυμίας. ’Αντίστοιχοι προσαγορεύσεις ήσαν ίσως
καί άλλαι προσωνυμίαι τοΰ θεοΰ τούτου: γαιήηχος π.χ., αλλά, ενώ αύται παρέμειναν
επίθετα αύτοΰ, ή προσαγόρευσις Ποσειδών άπέβη τελικώς τό κύριον όνομά του.
Εις τό σημεΐον τοΰτο είναι δυνατόν νά παρατηρηθή ωσαύτως δτι ενώ είς τά
χετταϊκά βασιλικά όνοματόσημα τό ιδεόγραμμα τής άνάσσης, ή οποία και εκεί ταυτί
ζεται προς τήν θείαν άνασσαν, είναι γυναικεία κεφαλή, τό Ιδεόγραμμα τοΰ άνακτος,
ό όποιος άντιστοίχως ταυτίζεται καί προς τον θειον άνακτα, είναι, καθώς ήδη έλέχθη,
ελεύθερος στΰλος (βλ. είκ. 24), μειούμενος προς τά άνω καί σχηματίζων κορυφήν (στύ
λος καί ΰπερθεν αύτοΰ διπλόσπειρα είναι τό ιδεόγραμμα τής λέξεως μέγας βασιλεύς, ένφ
τό ιδεόγραμμα τής μεγάλης βασιλίσσης είναι γυναικεία κεφαλή μετά διπλοσπείρας).
’Ίσως ό στΰλος ούτος δεν είναι άσχετος προς τήν κοινήν άντίληψιν πολλών λαών τής
ανατολικής Μεσογείου περί ταυτίσεως τής κατοικίας ή τής παρουσίας τοΰ ίδιου τοΰ
ουρανίου καί χθονίου συγχρόνως θεοΰ τούτου προς τον ελεύθερον στύλον τών ιερών
του, διά τοΰ οποίου ήτο δυνατόν νά γίνη ενίοτε ή έπιφάνειά του. Ή ύπάρχουσα παράδοσις (βλ. σ. 166 καί κατωτέρω) δτι, πριν ή έμφανισθοΰν τά αγάλματα, τό θειον έτύγχανε λατρείας διά τών ελευθέρων στύλοιν, ή κιόνων, σχέσιν έχει προς τήν άντίληψιν
ταύτην κατά τό άνεικονικόν στάδιον λατρείας πιθανώς.
Ή είκών μιάς θρησκευτικής «κοινής», καλυπτούσης τήν περιοχήν τοΰ Αιγαίου,
καί πολλών χωρών τής Εγγύς ’Ανατολής, αναδύεται, ώς παρατηρεί ό Palmer4, έκ πολ
λών παραδειγμάτων τοΰ είδους τούτου καί έκ σχετικών συμπερασμάτων τών συγχρό
νων ερευνητών τής λατρείας. Είς τά παραδείγματα ταΰτα, τά όποια έχουν ήδη έπισημανθή υπό τών ερευνητών τούτων, δυνατόν νά προστεθούν καί οί ελεύθεροι στύλοι,
1 Ε· R. Palmbr, έ'.ά. 255 κ.έ.

Herr der Erde.

4 Έ. ά.

2 Αυτόθι.
3 HaussiG, ε.ά., Μεσοποτ., 114,

έν λ. Ninurta=
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μεμονωμένοι ή μή, ιών κρητομυκηναϊκών ιερών κορυφής, είναι δέ οι στύλοι οΰτοι
ενδεικτικοί τής λατρείας τοΰ ουρανίου θεού τοΰ κεραυνού, τού και χθονίου συγχρό
νως «Κυρίου τής Γής» καί τών εγκάτων της, υπέρτατου ρυθμιστού τής επί τής γής
άλλα καί υπό την γήν ζωής, ήτοι καί άδυσωπήτου κριτοΰ μετά θάνατον.
Βεβαίως ό θεός ούτος δεν προβάλλεται δεόντως είκονογραφικώς υπό τής κρητομυκηναϊκής τέχνης, όπως ή θεία άνασσα (ή οποία κατά τά ανατολικά

πρότυπα είναι

τό μεν σύζυγος τό δέ μήτηρ του), πράγμα τό όποιον έχει, φαίνεται, οδηγήσει εις την
έσψαλμένην άντίληψιν περί τής μειονεκτικής θέσεως τοΰ τότε άνδρός έναντι τής συγ
χρόνου του γυναικός. Τούτο όμως συμβαίνει, όπως φαίνεται, λόγοι τής ως έπί τό πλεΐστον άνεικονικής φύσεως τής λατρείας τού θεού τούτου, ή οποία είναι εν πολλοίς
όμοια τής άνεικονικής φύσεως τής λατρείας αντιστοίχων μορφών τού ανατολικού
θεοΰ τού κεραυνού καί τής βροχής καί «Κυρίου τής Γής».
Ή παρουσία όμως τού θεού τούτου έπί τών κρητομυκηναϊκών ιερών κορυφής
είναι οπωσδήποτε σαφής καί διά τής ενίοτε άπεικονίσεως αυτού τού ίδιου (πρβ. χρυσούν δακτύλιον έκ Κνωσού, είκ. 29, καί

μάλιστα εις πλεονεκτικήν θέσιν έναντι

τής ομοίως είκονιζομένης θεάς τής Γής, καί χρυσούν δακτύλιον έκ Μυκηνών, είκ. 31)
καί κυρίως δΓ ώρισμένων μαρτυρίων τής λατρείας του, τά κυριώτερα τών οποίων είναι
τά δένδρα καί οί ελεύθεροι στύλοι (έξειλιγμένη μορφή λατρείας τού ιερού δένδρου).
ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΗΤΟΜΥΚΗΝΑΤΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΟΔΟΥ (ΤΟΥ ΘΕΟΥ) ΤΟΥ ΚΕΡΑΥΝΟΥ

Ή γνώμη αυτή περί τής έκ τού δένδρου τών ιερών κορυφής πάλαι ποτέ έξελίξεως τών υψηλών ελευθέρων στύλων φαίνεται νά περιέχη καί τήν ορθήν ερμηνείαν
ώρισμένων κρητο-μυκηναϊκών παραστάσεων, οιον π.χ.:
α) Τού ήδη μνημονευθέντος δακτυλίου έκ Κνωσού (είκ. 29). Ή έξ ουρανού κά
θοδος άκριβώς παρά τό άνώτερον άκρον τοΰ στύλου τούτου τού έκ Κνωσού χρυ
σού δακτυλίου, ήτοι ή

άνωθεν κατάβασις καί έπιφάνεια τοΰ άρρενος θεού προς

συνάντησιν τής θεάς, ή οποία ϊσταται έπί τού λίθινου
προ τοΰ στύλου τούτου
τον θεόν

τούτον, σχέσιν

βωμού, τού είκονιζομένου

καί προ τού ιερού καί μάλιστα

εις στάσιν ικεσίας προς

έχει ίσως προς τήν κάθοδον (τού θεού) τού κεραυνού καί

τής βροχής: ή έν ικεσία θεά είναι πιθανώς ή τοπική υπό γονιμοποίησιν μεγάλη θεά
Γή ζητούσα παρακλητικώς τήν έκ τοΰ θεού τών νεφελών εις αυτήν άποστο?ιήν τής
βροχής μέσω τού θείου πυρός, τοΰ κεραυνού, ό όποιος κατά τήν έπιστημονικήν ερμη
νείαν προκαλεΐ συνήθως έκτόνωσιν τής άτμοσφαίρας καί δημιουργεί τάς προϋποθέσεις
βροχής, κατά τήν πρωτόγονον όμως άντίληψιν άπλώς γονιμοποιέ! τήν γήν. Διά τής
επιφάνειας λοιπόν ταύτης τού θεού τούτου τού κεραυνού, τών θυελλών καί τής βροχής
παρά τον ιερόν τούτον στύλον τού έκ Κνωσού δακτυλίου φαίνεται νά έκπληρούται ή
ικεσία τής θεάς, τής ίσταμένης έπί τού προ τού ιερού είκονιζομένου βωμού, διά τοΰ
τρόπου δέ τούτου δηλούται ίερογαμία πιθανώς.
Σημειούμεν συναφώς άντίστοιχον κατά τήν περιγραφήν τού Παυσανίου (I 24. 3)παράστασιν θεάς τών ιστορικών χρόνων έπί τής Άκροπόλεως τών ’Αθηνών, ένθαύπήρχεν
άγαλμα Γής, ίκετευονσης ϋσαι τον Δία, είτε αύτοϊς όμβρον δεήοατ Άϋ'ηναίοις είτε καί
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τοΐς πάβιν επιανμβάς αύχμός, παράστασιν προερχομένην έκ τίνος παλαιάς παραδόσεως

πιθανώς. Έξ αντιστοίχου προς αυτήν πηγής ϊσως προέρχεται καί ή πλ,ηροφορία τοΰ
Μ.Αύρηλίου1: «ϋσον, ώ Ζεν φίλε, κατά τής άρουρας των ’Αθηναίων καί των πεδίων...».
Ή έπί τοΰ λίθινου βωμοΰ τοποθέτησις τής θεάς ίκετευούσης την προς αυτήν καί
τον βωμόν κάθοδον τοΰ θεοΰ τοΰ κεραυνοΰ επί τοΰ έν λόγω χρυσοΰ έκ Κνωσοΰ δα
κτυλίου δηλοϊ πιθανώς ότι ό βωμός ούτος ήτο βωμός θείου πυρός καί ότι ό προς
αυτόν καί τήν έπ’ αύτοΰ (νοουμένην) θεάν κατερχόμενος θεός είναι ό θεός τών θυελλοφόρων νεφών, τοΰ κεραυνοΰ καί τής βροχής, ή δέ θεά αΰτη είναι, ώς φαίνεται, το
πική προσωποποίησις τής γής.
Ό μΰθος συνεπώς τής άπανθρακώσεως τής Σεμέλης, ή οποία, κατά μίαν γλώσσαν 2,
σημαίνει τράπεζαν (=βωμόν;) ίκετευοΰσης τον Δία όπως έμψανισθή προ αυτής ύπό
τήν πραγματικήν του μορφήν, δεν είναι άσχετος προς τήν άντίληψιν ταΰτην. Σημειοΰμεν
σχετικώς ότι ό Kretschmer 3 έχει ήδη συνδέσει προ πολλοΰ τήν λέξιν Ζεμε?αό (Zemelo),
ή οποία άπαντά έπί φρυγιακών τάφων τοΰ 3ου αίώνος μ.Χ., προς τήν Σλαυικήν λέξιν
Zernlja, ή όποια σημαίνει γή. "Ας προστεθή σχετικώς ότι ό C. D. Buck 4 παρατηρεί
ότι ή ρίζα τής λέξεως ταύτης χρησιμοποιείται ευρέως ύπό τών
γλωσσών προς δήλωσιν τής γής

βαλτικών - σλαυικών

[οΰτω π.χ. ζεΗΐε=Λιθουανική, ζεηιε^Λεττονική,

εεηιηιΐπ^Παλαιοπρωσσική, ζειηήα=σλαυική (εκκλησιαστική)]. "Ας προστεθή επίσης
ότι ό

Πλατών

6 τό τοπωνΰμιον Μαζά τής Κρήτης, ένθα έσκαψεν ούτος καί εύρε μινωι-

κόν ιερόν κορυφής, επιχειρεί να έρμηνεύση έκ δΰο προελληνικών λέξεων: Μά=Μήτηρ
καί Ζά=Γή, δηλωτικών, κατ’αυτόν, τής εκεί λατρευομένης θεάς. Σημειωτέον ότι ή
Σεμέλη κατά μίαν άλλην ελληνικήν γλώσσαν 6 καλείται Ύή (άπό τής ύσεως),' Υής
δέ κατά τήν αυτήν γλώσσαν λέγεται καί ό Όμβριος Ζευς.
Προς τον ώς άνω πυρήνα τής άντιλήψεως ταύτης δεν είναι

συνεπώς πιθανώς

άσχετος επίσης καί ό μΰθος τοΰ ύπό μορφήν χρυσής βροχής προς συνάντησιν τής Δα
νάης κατερχομένου Διός, ήτοι τοΰ κατ’ εξοχήν θεοΰ τοΰ κεραυνοΰ καί τής βροχής.
β) Τοΰ χρυσοΰ δακτυλίου έκ τής άκροπόλεως τών Μυκηνών (είκ. 31). Περί τού
του ό καθηγητής

Μαρινάτος

7 λέγει, τρόπον τινά, προφητικώς: «Θεά ασφαλώς είναι ή

ύπό τό δένδρον καθημένη μορφή. Δύο άλλαι θεαί ή νύμφαι προσφέρουν εις αυτήν
ιερά άνθη.

Έξ λεοντοκεφαλαί προφανώς είναι συντετμημένα σύμβολα τών λεόν

των, οί όποιοι άνά δύο συνοδεύουν τάς θεάς. Δύο μικραί γυναικεΐαι μορφαί θερα
πεύουν ωσαύτως τήν θεάν. Ό διπλούς πέλεκυς δηλοΐ τήν ιερότητα τοΰ χώρου. Έξ
ούρανοΰ κατέρχεται ό Κούρος. Εις τον ουρανόν ήλιος καί μήνη (αΰτη είς αδύνατον
προς τον ήλιον θέσιν). Ό μήν τής συμβολικής γονιμοποιήσεως τής φύσεως;» Έλέχθη
προφητικώς, διότι: ό έξ ούρανοΰ κατερχόμενος Κούρος ένθυμίζει τήν αντίστοιχον
παράστασιν τοΰ χρυσοΰ δακτυλίου έκ Κνωσοΰ καί ούδέν άλλο ούτος είκονίζει πιθανώς
ή τον κατερχόμενον ύπό μορφήν κεραυνοΰ θεόν προς γονιμοποίησιν τής γής καί τής
έκπροσωπούσης αυτήν θηλείας θεότητος. Ό στύλος δηλαδή τοΰ έκ Κνωσοΰ χρυσοΰ
1 Τά εις εαυτόν V 7.

5 Κρητικά Χρονικά 1951, 114.

2 ΗΣΥΧΙΟΣ έν λ.

6 Ησύχιος έν λ.

3 Aus der Anomia, Gottingen 1892, 7.

7 ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ - Hirmer, έ.ά. 122 (είκ. 207).

4 Έ ό. 16 [1. 21].
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δακτυλίου καί τό μέγα δένδρον τοΰ έκ Μυκηνών χρυσού δακτυλίου δηλοΰν to αυτό
περίπου πράγμα πιθανώς. Εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τών δακτυλίων τούτων πι
θανώς πρόκεινται βωμοί θείου πυρός, ή δλη δε σκηνή ύποδηλοΐ ίερογαμίαν τού θεού
τοΰ κεραυνού καί τής βροχής μετά τής τοπικής
σού δακτυλίου τών Μυκηνών μάλιστα

δ

μεγάλης θεάς τής γής. ’Επί τού χρυ

καθηγητής

Μαρινάτος

βλέπει τήν κατά τον

φθινοπωρινόν μήνα γονιμοποίησιν τής γής: τον μήνα δηλαδή τών θυελλοφόρων νε
φών, τών κεραυνών καί τών βροχών. Σημειωτέον δτι άνάμνησις τού έκ τού ουρανού
κατερχομενού θεού τών δύο τούτων χρυσών δακτυλίων (έκ Κνωσού καί έκ Μυ
κηνών), ήτοι έσχηματοποιημένη

μορφή αυτού, αποτελεί ή έπί τού λαιμού τού πί-

Είκ. 31. Δακτύλιος Μυκηνών.

θου Vin^a τής Γιουγκοσλαυίας είκονιζομένη ύπεράνω τοΰ ιερού, μέ τούς εκατέρω
θεν υψηλούς στύλους, μορφή (είκ. 30).
γ) Τοΰ χρυσού δακτυλίου έκ τών Μυκηνών, περί τού οποίου
Μαρινάτος

ό καθηγητής

1 λέγει: «Πολλά έγράφησαν περί τού θέματος: ’Ανδρική μορφή ένεργεΐ

τήν τελετουργικήν έκρίζωσιν τού ιερού δένδρου. Γυναικεία μορφή “οιμώζει καί πλήττει
τούς

μηρούς,,, κατά τήν ομηρικήν έ'κφρασιν. Δεξιά

άλλη μορψή γυναικεία κλαίει

κλίνουσα ύπεράνω τού βωμού. Πιθανή έννοια τής παραστάσεως: “έκ τού θανάτου γεννάταιή ζωή,,». Έλέχθη προφητικώς, διότι τό έπί τού ιερού τούτου είκονιζόμενον δένδρον
ούδέν άλλο είναι πιθανώς ή δένδρον πληγέν ή θεωρούμενον ώς πληγέν ήδη άπό
τίνος καιρού υπό τοΰ θεού τού κεραυνού καί ταυτιζόμενον κατόπιν τούτου προς τον
κεραυνόν (κεραυνών ή ένηλύσιον δη?ιαδή) αλλά καί προς

τον θεόν τούτον, νεκρόν

καί έκριζούμενον υπό τίνος μορφής άποστρεφούσης σκοπίμως τό βλέμμα άπ’ αυτού.
Ύπό τό φαινομενικώς νεκρόν τούτο δένδρον, έκπροσωπούν καί τον τάφον τού θεού
ίσως, θάλλει ή αρχίζει νά θάλλη νέος βλαστός, δ δποΐος καί έκπροσωπεϊ τήν αυτήν ού1

ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ - Hirmer, έ.ά. είκ. 206. Πρβ. όμοίαν

παράστασιν έπί δακτυλίου Φαιστού, αύιόϋι 103 είκ. 111 ·
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σίαν ή ύπόστασιν κα'ι το κεκαυμένον δένδρον πιθανώς. Άλλα καί τό νεκρόν τοΰτο δένδρον, καθό πλησσόμενον υπό

τοΰ θεοΰ τοΰ κεραυνοΰ, ταυτίζεται προς τύν θεόν

τοΰτον, καθώς μόλις έλέχθη, καί δ νέος ΰπ’ αυτό βλαστός συνεπώς, έκπροσωπών την
αυτήν καί τό νεκρόν δένδρον ουσίαν, ταυτίζεται ίσως ομοίως προς τον αυτόν θεόν.
Διά μίαν ακόμη φοράν συνεπώς επαληθεύει ή γνώμη τοΰ

Κοντολεοντος

1 δτι από

τής προϊστορικής ήδη εποχής τό δένδρον τών διαφόρων ελληνικών ιερών άπετέλει ως
έπί τό πλεϊστον έπιβίωσιν τής λατρείας τοΰ χθονίου θεοΰ (ό όποιος έν καιρφ ΰπεβιβάσθη εις ηρώα) καί όχι τής θεάς μητρός του.
ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ

ΜΕΣΑ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΕΩΣ
ΑΛΛΟΙ

ΤΟΥ

ΚΕΡΑΥΝΟΥ

ΑΓΩΓΟΙ

Εγγύς διαφόρων ελληνικών ιερών, πολλά τών οποίων, προέρχονται έκ τής προ
ϊστορικής εποχής, καθώς καί εγγύς προϊστορικών ιερών κορυφής, ως καί ιερών τής Εγ
γύς Ανατολής, ύπήρχον πηγαί ή κρήναι καί δεξαμεναί ή ξηραί τάφροι ή άμφότεραι,
αί όποΐαι ώδήγουν —ή έπιστεΰετο δτι ώδήγουν— προς υπόγεια ρεύματα. Τά μαρτύρια
ταΰτα, ήτοι καί αί πηγαί ή αί κρήναι καί αί ξηραί τάφροι ή τά χάσματα προήλθον
’ίσως έκ κτηθείσης εμπειρίας δτι διηυκόλυνον τήν έπιφάνειαν τοΰ θεοΰ τοΰ κεραυνοΰ
(ήτοι τήν δημιουργίαν τών κυκλωμάτων κατά τον ίονισμόν τής ατμόσφαιρας —συμψώνως προς τήν τρέχουσαν ορολογίαν— λόγω τής χαμηλής ειδικής άντιστάσεως τών
υδατίνων αγωγών, βλ. σ. 149, σημ. 1), δηλ. προσεφέροντο ώς πρόσθετα

μέσα τής κα

θόδου του καί μάλιστα άνευ καταστρεπτικών συνεπειών. Αί κρήναι ή αί τάφροι αύταο
καθώς καί τά μεγάλα σκεύη, τά όποια έγένοντο κατά μίμησιν αυτών, ανατολικής ώς
έπί τό πλεϊστον προελεύσεως, καλούμενα ύλάλασσαι συνήθως καί υπό τών ανατολικών
λαών, άπέβησαν σύν τω χρόνφ μαρτύρια συμβολικά.
Ή έπί τής Άκροπόλεως ΰάλασσα τοΰ Ποσειδώνος - Έρεχθέως συνεπώς ούδέν
άλλο ήτο πιθανώς ή συμβολική έπιβίωσις στοιχείου λατρείας ανατολικής προελεύ
σεως καί μυκηναϊκής καταγωγής πιθανώς. Ή θάλασσα αύτη τής Άκροπόλεως, περί
τής όποιας πραγματεύεται διεξοδικώς ό
καί ό

Παλλας3,

Κοντολεων

2, παρουσιάζει, καθώς παρατηρεί

άμεσον μεν σχέσιν προς τήν έπί τοΰ δρους Καρμήλου τάφρον, ή όποια

καλείται υπό τής Π. Διαθήκης θάλασσα, έ'μμεσον δέ σχέσιν προς τήν χαλκήν θάλασσαν
τοΰ ναοΰ τής 'Ιερουσαλήμ: «The large bronze S e a», λέγει ό G. E.

Wright4

προκειμέ-

νου περί τοΰ μεγάλου σκεύους τοΰ ναοΰ τής 'Ιερουσαλήμ, «closely resembles the Baby
lonian apsu, a word used both as a name of a subterranean fresh-water ocean, from
which all life and fertility were derived, and also as the name

of a basin of holy

water in the temples».
Αί κρήναι ή αί τάφροι καί αί δεξαμεναί αύται, δπως καί οί στΰλοι ή

αί στήλαι

καί τά δένδρα, άπέβησαν ούν τω χρόνφ συμβολικά, ώς έλέχθη, ώς έπί τό πλεϊστον μαρ
τύρια τής ουρανίας καί συγχρόνως χθονίας εύετηριακής φύσεως τοΰ θεοΰ τοΰ κεραυνοΰ
καί τής βροχής, κατ’ έξοχήν δέ δηλωτικά τής εις τά έ'γκατα τής γής είσχωρήσεώς του.
1 Τό Έρέχθειον ώς
37 κέ.
2 Αυτόθι 34 κέ.

οικοδόμημα χθονίας λατρείας,

3 'Η θάλασσα τών εκκλησιών, 74, 148.

4 The House of Tord έν Bibl. Arch. Reader 1961,
180 κέ.
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Τά υπόγεια ταύτα ΰδατα ήσαν ομοίως χαρακτηριστικά καί τής λατρείας τοΰ αντιστοί
χου τοΰ μυκηναϊκού Ποσειδώνος (=Κυρίου τής Γής) ανατολικού θεού. Άλλα και
ή φΰσις τού εδάφους, τουλάχιστον όταν στύλοι και δένδρα εΐχον λειτουργίαν μη
χανικήν, όχι απλώς συμβολικήν, έλαμβάνετο ϊσως ύπ’ όψιν διότι

είναι γνωστόν

(βλ. σ. 149 σημ. 1), ότι είναι δυνατόν νά διαγνωσθούν δΓ εμπειρικού τρόπου καί σήμε
ρον ακόμη υπό ώρισμένων ατόμων ώρισμέναι ευπαθείς εις τον κεραυνόν περιοχαί.
ΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΕΠΙΒΙΩΣΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ

ΧΡΟΝΩΝ

Τό θέμα τής έπιβιώσεως τής λατρείας τού ιερού δένδρου έχει μελετηθή εξαντλη
τικούς υπό των ερευνητών, χρήσιμον όμως είναι νά έπαναληφθή μόνον τό συμπέρασμα
τής έρεΰνης τού

Κοντολεοντος

1 ότι τό επί τής Άκροπόλεως ιερόν δένδρον (ή ελαία

Είκ. 32. Ή βάσις τοΰ ετέρου τών ελευθέρων υπαιθρίων στύλων τοΰ ίεροΰ τοΰ Λυκαίου Διός,

έπί τού προκειμένου) αποτελεί μεν έπιβίωσιν τής προϊστορικών χρόνων λατρείας,
όχι όμως τής θεάς Άθηνάς αλλά τοΰ τοπικού χθονίου θεού Έρεχθέως (Έριχθονίου)
ό όποιος, ταυτισθείς

βραδΰτερον ώς ήρως προς τον θεόν ΓΙοσειδώνα, έγένετο Πο-

σειδών - Έρεχθεΰς.
Τό θέμα εξ άλλου τής έπιβιώσεως τής λατρείας τών ελευθέρων στυλών έχει μεν
έπίσης πολλάκις συζητηθή υπό τών ερευνητών εξαντλητικούς άλλ’ υπό τό πρίσμα τής
έξομοιώσεώς των

προς

τούς

στύλους

τών

σπηλαίων

καί

τών κρυπτών — καί

τής έξ αυτών προελεΰσεώς των συνεπώς. Καθώς όμως έτονίσθη, οι λατρευτικοί στύλοι
(ή κίονες) πρέπει νά διακρίνωνται πλέον σαφώς: α) εις στύλους υπαιθρίους (καί ελευ
θέριος ίσταμένους) καί β) εις στύλους έστεγασμένων χώρων, σπηλαίων καί κρυπτών
δηλαδή. Χρήσιμα συνεπώς είναι ολίγα τινά σχετικώς προς την έπιβίωσιν ώρισμένων
ελευθέρων στύλων.
Έπιβίωσις τής λατρείας τών έλευθέρων στύλων, καί δη συνεχής, παρατηρεΐται εις1
1 Έ.ά. 37 κέ.
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την Εγγύς ’Ανατολήν μέχρι καί τής ρωμαϊκής εποχής (π.χ. εις την Σαμάρειαν1: σ. 165,
είκ. 3). Τής αυτής λατρείας έξ άλλου έπιβίωσις παρατηρεΐται καί εις την Κύπρον,
ομοίως μέχρι καί τής ρωμαϊκής εποχής (σ. 167 κέ. είκ. 4-7, 9-11).
’Αντίστοιχος έπιβίωσις διαπιστοΰται καί εις ώρισμένας περιοχάς τής Ελλάδος
—καί τής ιταλικής χερσονήσου—, άλλοτε δμως με εμφανή καί άλλοτε με αφανή έπίδρασιν έκ τής εικονικής λατρείας.
Ή έπιβίωσις αΰτη των έλευθέρων καί υπαιθρίων στύλων διαπιστοΰται υπό απλήν
(μονός στύλος) ή υπό δίδυμον (διπλοί στύλοι) μορφήν, πυκνή μεν ιδίως εις τό κεντρικόν
καί νοτιοδυτικόν τμήμα τής Πελοποννήσου, σποραδική

δέ εις ώρισμένας

άλλας

περιοχάς. Οΰτω π.χ.:
Έν zfj άκρα zfj άνωτάτϊ] τοΰ ορούς τής ’Αρκαδίας Λυκαίου υπήρχε κατά τον Παυ

σανίαν 2 υπαίθριον ιερόν, άποτελούμενον κυρίως έκ τίνος μεγάλου βωμού καί έξ ενός
ζεύγους υπαίθριος ίσταμένων υψηλών στύλων παρά τον βωμόν τούτον, εΰρεθέν κατά
τάς γενομένας άνασκαφάς 3 (είκ.
4
32 : δ εις των δύο στύλων, ήτοι ή βάσις του μετά τίνος
τών σφονδύλων, όχι τού κατωτέρου). Οί στύλοι ούτοι, μεθ’ δσα έλέχθησαν, ούδέν άλλο
άπετέλουν πιθανώς ή προέκτασιν τής προϊστορικής άντιλήψεως τής έπί τούτων (καί τών
δένδρων), υπό μορφήν κεραυνού, καθόδου καί δι’ αυτών διελεύσεως τού ουρανίου θεού
είς τά έγκατα τής γής. Ότι ό Ζεύς, δ όποιος έλατρεύετο έπί τού όρους Λυκαίου καί
διέθετεν ιερέα, δ δποΐος διά διαφόρων τελετουργιών ήδύνατο νά προκαλέση βροχήν
(σ. 185), κατά τούς ιστορικούς χρόνους έθεωρεϊτο ό κατ’ έξοχήν θεός τού κεραυνού
καί τής βροχής καί ένίοτε έταυτίζετο προς αυτόν τούτον τον κεραυνόν, είναι γνωστόν,
κα?\.ούμενος άλλωστε διά τούτο i: κεραύνιος (κεραυνός, κεραυνοβόλος), άστραπαΐος, καταιβάτης

(καββάτης,

καππώτας), άφέσιος, βροντών, όμβριος, νάϊος, νετιος. Κοιτίς

τής λα

τρείας του μάλιστα έκ τών μή κρητικών περιοχών ήτο αυτή αΰτη ή ’Αρκαδία κατά τον
A. Β. Cook5. Έκ τής αρκαδικής περιοχής ακριβώς

άλλου, κατά τον καθηγητήν

Μαρινατον

ή λατρεία του

μετεφυτεύθη έξ

6, καί είς αυτήν ταύτην τήν Κρήτην δι3 ’Αρ

κάδων ’Αχαιών άποίκων, ήδη κατά τήν μυκηναϊκήν έποχήν.
Είς τήν έγγύς τού Λυκαίου έξ άλλου περιοχήν, ΝΑ. αυτού,
κωνικήν, έπεχωρίαζεν ή

είς τήν

Λα

λατρεία τών Διοσκούρων (είς τάς Θεράπνας), ούτοι

δέ

έλατρεύοντο έκεΐ καί κατά τούς ιστορικούς χρόνους ώς δόκανα 7, άνεικονικώς δηλαδή,
ήτοι υπό μορφήν δύο έλευθέρως ίσταμένων υπαιθρίων στύλων, συνδεομένων μεταξύ
των διά διπλής όριζοντίας διαμέσου δοκού. Έπί τού αναγλύφου (είκ. 33) τού Μου
σείου τής Σπάρτης, τού 5ου αίώνος π.Χ. κατά τον
τον 5ον αιώνα
μεσον

Wace

8, έχει αντιγραφή ή κατά

έπικρατοΰσα άνεικονική, έκ δύο καθέτων στύλων

δοκόν, παράστασις αύτών,

μέ διπλήν διά

έπιβίωσις συμβολική παλαιοτάτης

παραδόσεως

προφανώς. Ή διπλή διάμεσος δοκός τών δύο τούτων στύλων, έξ αιτίας τών καθέτων
1 Πρβ. καί στύλους Γαδείρων, Α.Β. Cook, Zeus II,

Κρητικά Χρονικά 1961-2, 177 κέ.

2 VIII 38. 7.

3 ΑΕ 1904, 152 κέ. πίν. 7-8, είκ. 2. ΑΕ 1905, 161178.

4

5 Αυτόθι.
6 Περί τόν πρώτον ’Αχαϊκόν εποικισμόν τής Κρήτης,

426, σημ. 5.

7 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Περί φιλαδελφ.1, 478 Α.
8 Tod

Farnei,i., Cults

of Greek

States I, 44 κέ.

καί

Wace, A Catalogue

of

the Sparta

Museum, είκ. 68.

A. B. Cook, Zeus II, 31.

25
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χωρισμάτων της, ενθυμίζει ακριβώς την διάμεσον, διπλήν κα'ι μέ δμοια χωρίσματα, δο
κόν τών διδύμων έλευθέρων στύλων τοΰ κυπριακού ίεροΰ (είκ. 9 - 10), ή όμοιότης δε αύτη
έ'χει μεν παρατηρηθή υπό τών έρευνητών

(Harrison ‘, Westholm 1
2,

Demangel 3),

συμβαίνει όμως ot, δίκην πύλης, έλευθέρως ίστάμενοι στύλοι τού κυπριακού ιερού
— καί συνεπώς καί αί δοκοί των — να συγχέωνται υπό τούτων προς την πρόσοψην
τού μεσαίου κλιτούς τού ένίοτε όπισθεν αυτών είκονιζομένου ναού (βλ. σ. 166 κέ.).
"Οπως οί ελεύθεροι δίδυμοι στύλοι μέ την διάμεσον διπλήν των δοκόν τής αυλής
τοΰ κυπριακού ίεροΰ άφ’ ενός καί οί τής αυλής τού ιερού τής 'Ιερουσαλήμ άφ’ έτέρου,
οΰτω καί τά λακωνικά

δόκανα

μέ την διάμεσόν των,

διπλήν επίσης, δοκόν άπετέλουν (ή

έμιμούντο συμβολι

κούς) ζεύγος ελευθέρων διδύμων στύλων, οί όποιοι, έχοντες ύπέρθυρον (μέλαθρον)

έκ δύο οριζοντίων δοκών,

έσχημάτιζον έλευθέραν πύλην σχήματος Η ή Π.
Ό τύπος ούτος τών λακωνικών δοκάνων, λόγω
ακριβώς τής διαμέσου διπλής των δοκού, είναι σαφώς
διάφορος τού τύπου τών ελευθέρων στύλων τών μινωικών

ιερών, οί όποιοι στερούνται δοκού εντελώς.

Οί στύλοι ούτοι τών κρητικών (μινωικών)
φανίζονται άλλωστε κατά
1450 π.Χ., ένφ κατά τον

τον

Αλέξιου

Πλατωνα5

ιερών εξα
4

μετά

τό

έγκαταλείπονται εξ

άλλου από τότε περίπου καί τά μινωικά υπαίθρια ιερά
κορυφής. Ή έξαφάνισις αΰτη τών στύλων καί ή εγκα
Είκ. 33. Άνάγλυφον δοκάνων.

τάλειψης τών υπαιθρίων ιερών κορυφής,έλέχθη ήδη, εί
ναι αποτέλεσμα τής μετά τά μέσα τού 15ου αίώνος π.Χ.

έρημώσεως μεγάλου τμήματος τής μεγαλονήσου πιθανώς. Ή έρήμωσις αΰτη κατά τον
καθηγητήν

Μαρινατον

ώφείλετο εις τήν, λόγω τής έκρήξεως τού ηφαιστείου τής Θή

ρας, έπελθοΰσαν καταστροφήν καί εις τήν άκολουθήσασαν μετανάστευσιν μεγάλου
τμήματος τού κρητικού πληθυσμού. Εις τούς μεταναστεύσαντας τότε προς Άνατολάς
Μινωίτας Κρήτας φαίνεται ότι περιελαμβάνοντο καί οί Τελχϊνες, οί μυθικοί τής νή
σου χαλκουργοί, οί όποιοι ήσαν υπεύθυνοι πιθανώς τής κατασκευής ώρισμένων
μετάλλινων στύλων τών κρητικών ιερών, καθό τέκτονες χαλκού (σ. 185 κέ.).
Ή εις τήν Λακωνικήν συνεπώς παρουσία τών ελευθέρων υπαιθρίων στύλων υπό
διάφορον τού μινωικοΰ τύπου μορφήν, υπό

όμοίαν δ’ εξ άλλου μορφήν προς τον

τύπον τών έλευθέρων στύλων τοΰ κυπριακού καί τού φοινικικού (ως καί τού εβραϊκού)
ιερού, ΰποδη?ιθΐ αντιστροφήν τοΰ ρεύματος, εξ ’Ανατολών προς Δυσμάς δηλαδή, μεταγενεστέραν τής έρημώσεως τής Κρήτης καί τοΰ εποικισμού τής Κύπρου δι’ ’Αρκά
δων ’Αχαιών.
’ Αγνωστον έάν καί οί στύλοι τού αρκαδικού ιερού τού Λυκαίου Διός είχον μεταξύ
1 Tod καί Wack, έ.ά. σ. 193 σ. 1.

4 Βλ. σ. 185 σημ. 2.

2 Βλ. σ. 166, σημ. 10.

5 Βλ. σ. 185 σημ. 1.

3 Βλ. σ. 174 σημ. 1.
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των όριζοντίαν δοκόν: δεν υπάρχει λεπτομερής περιγραφή ή άπεικόνισίς των. Έάν
πάντως είχον τοιαύτην δοκόν, ό τύπος των, υπό μορφήν πύλης, σχήματος Η ή Π, θά ήτο
όμοιας ή και τής αυτής και τά δόκανα πιθανώς καταγωγής- και θά ώμοίαζεν έτι μάλ
λον προς τούς υπό μορφήν έλευδέρας πύλης διδύμους στύλους τοΰ κυπριακού ίεροΰ)
καθόσον έπ'ι τής κορυφής τών στύλων τοΰ ιερού τοΰ Λυκαίου Διός είχον, κατά τον
Παυσανίαν, τοποθετηθή καί άνά εις αετός, μεγάλα δέ πτηνά φαίνεται νά εΐχον τοποθετηθή καί έπί τής κορυφής τών στύλων τοΰ κυπριακού ίεροΰ. Ή μεταξύ τών στύλων
όμως τοΰ ίεροΰ τοΰ Λυκαίου Διός ,άπόστασις (7 μ.) δυσκόλως συνηγορεί υπέρ τής
ύπάρξεως διαμέσου δοκού.
"Οτι καί τά λακωνικά δόκανα είχον μορφήν πύλης, ότι οί Διόσκουροι δηλαδή έλατρεύοντο άνεικονικώς, υπό μορφήν πύλης, εις τήν Λακωνικήν, μαρτυρεί αυτός ούτος ό
Παυσανίας ι, όποιος αναφέρει παρά τό Γύθειον πύλης Καστορίδας, αύται δέ άπό μακροΰ έχουν θεωρηθή (πρβ.

Curtius

2 καί

Demangel

3) ώς σύμβολον νεκρικής πύλης.

Ότι ή υπό μορφήν πύλης άπεικόνισίς τών Διοσκούρων εΐχε χθόνιον, ήτοι νεκρι
κόν, χαρακτήρα, μαρτυρεί άφ’ ενός μεν άλλη γραπτή πηγή 4, κατά τήν όποιαν τά δόκανα
έξωμοιοΰντο προς τον τάφον τών Διοσκούρων, άφ’ ετέρου δέ ή έπί τοΰ αναγλύφου
τών δοκάνων παρουσία τών όφεων, στοιχείων κατ’ εξοχήν χθονίων, ώς γνωστόν. Πώς
προέκυψεν ή έξομοίωσις αΰτη τοΰ ελευθέρου στύλου ή τών ελευθέρων στύλων προς
τον τάφον έχει ήδη άναλυθή, ήτοι όπως προέκυψεν άρχικώς ή έξομοίωσις τοΰ δένδρου
(σ. 190) προς τον τάφον αυτόν, άφοΰ οί στύλοι έκπροσωποΰν τήν αυτήν καί τό δένδρον περίπου άντίληψιν πιθανώς.
Άλλ’ ή ύπαρξις λατρευτικής έλευθέρας πύ?ι/ης χθονίου χαρακτήρος φαίνεται νά
ένδημή καί εις άλλας έγγύς τής Λακωνικής περιοχάς: Αυτό τούτο τό συχνάκις άπαντών
τοπωνύμιον ΙΙνλος είναι έπί τοΰ προκειμένου ενδεικτικόν. Τής γνώμης μάλιστα ότι τούτο
πρέπει νά συνδυασθή προς τήν ΰπαρξιν πύλης5 είναι άπό μακροΰ οί έρευνηταί, κατ’ αυ
τούς δέ, ιδίως κατά τον

Nilsson

6, καί ό βασιλ,εύς τής Πύλου Νηλεύς ούδέν άλλο είναι

είμή ή χθονία ύπόστασις τοΰ θείου άνακτος ώς άδυσωπήτου μετά θάνατον κριτοΰ' καί
κατ’αύτόν δέν είναι τυχαϊον ότι καί ό Άχέρων καί ό Λάδων άπαντοΰν είς τήν έγγύς,
ήτοι τήν νοτίως τής Ήλιδος, περιοχήν. Τυχαϊον δέν είναι έξ άλλου καί κατά τον κα
θηγητήν

Μαρινατον

ότι ή σύζυγος τοΰ Νηλέως, ταυτιζομένη προς τήν θείαν άνασσαν,

καλείται Χλωρίς. Σημειωτέον, ό Νηλεύς, δίδυμος άδε?αρός τοΰ Πελίου, προέρχεται έκ
Θεσσαλίας, είς ταύτην δέ έχει εΰρεθή καί τό χρυσοΰν έλασμα (τοΰ Βόλου) 7, έπί τοΰ
οποίου είκονίζονται δύο υψηλοί καί υπαίθριοι στύλοι προ μυκηναϊκού ίεροΰ κορυφής
(άνευ διαμέσου δοκού). Ή ίδιότης τοΰ θείου άνακτος 8 ώς Νηλέως καί ή σχέσις του
προς νεκρικήν πύλην έπιτρέπει ϊσως συσχετισμόν τούτου προς τήν χετταϊκήν παράστασιν (είκ· 24), είς τήν όποιαν μεταξύ δύο έλευθέρων (άνευ διαμέσου δοκού) στύ?ιων,
δημιουργούντων έντύπωσιν πύλης, έχει είκονισθή, καί δή έπί βάθρου, άνδρική μορφή.
1 III 21. 9.
2 Βλ. RE V 1089 (Pelopon. II 316).
3 ΑΕ 1937, I, 144.
4 Μ. ΕΤΥΜ. έν λ. δόκανα.

6 Mycenaean Origin, 79 κέ., 89.

7 Κρητικά Χρονικά 1964, 346, σημ. 31.
8 Τό έπίύετον

τοΰτο είναι έπίθετον άλλωστε τοΰ

Ποσειδώνος (RE XVI 2270).

5 Βλ. RE XXIII, 2 εν λ. Pylos.
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Δίδυμοι στύλοι, έχει παρατηρηθή, απαντούν εις τούς Χετταίους, εκεί δπου οί Mitanni
χρησιμοποιούν στύλον άπλούν (μονόν) \
Άλλ’ εις την Λακωνικήν έπεχωρίαζεν εξ άλλου ή λατρεία και τού απλού (μονού),
συνήθως υψηλού, στύλου, τοιαύτη δε φαίνεται νά ήτο π.χ. ή λατρεία: α) τού Άμυκλαίου
’Απόλλωνος καί β) τού Διονύσου Κολωνάτα: Καί τούτο διότι:

Είς τάς Άμύκλας εντός υπαιθρίου ιερού, ήτοι τεμένους, τό όποιον είχε την μορφήν
κολοσσιαίου θρόνου—διά τήν διακόσμησιν τού οποίου είχε μετακληθή ό γ?ιύπτης Βαθυκλής—, ύψούτο τριακοντάπηχυς ελεύθερος στύλος καί μάλιστα εκ χαλκού (είκ. 34)1
2, επί
τούτου δε είχον προστεθή κεφαλή καί χεΐρες φέρουσαι τόξον καί λόγχην, ό στύλος δε ούτος, ώς γνωστόν, έλατρεύετο ώς ό ’Απόλλων Άμυκλαϊος. Τό γιγαντιαίον ύψος τού στύ
λου τούτου-ιθεού των Άμυκλών καί ή μετάλλινη κατασκευή του ούδεμίαν αφήνουν
αμφιβολίαν περί τής αρχικής προελεύσεως τής

λατρείας του, ενώ ή επί τής κο

ρυφής του κεφαλή καί αί χεΐρες ύποδηλούν μεταγενέστερον εμβολιασμόν, εκ τής εικο
νικής λατρείας πιθανώς.
Περί τής χθονίας (ώς καί των δοκάνων) άλλωστε φύσεως τής λατρείας τού στύλου-θεοΰ των Άμυκλών μαρτυρεί ή αρχαία άντίληψις 3 ότι ό στύλος ούτος ύψούτο επί
τάφου (τού Υακίνθου) ακριβώς.
Ή φύσις τής λατρείας τού Άμυκλαίου Απόλλωνος είναι δυνατόν νά γίνη έ'τι
1 Βλ. Frankfort, Cylinder Seals, 215.
2 ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ III 19. 1-2.
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τής έρεΰνης τοϋ Albright

είδικώς.

Ή λατρεία αΰτη είναι, κατά την γνώμην τοΰ Albright ’, ανατολικής προε?ιεύσεως
καί τοϋτο διότι Άμυκλαΐος καί Άμύκλαι συνδέονται προς τό έκ σουμερικής διαλέκτου
προερχόμενον έπί&ετον τοΰ χθονίου θεοΰ Nergal Mkl (κατά τον Astour12 τό έπίθετον
τοΰτο είναι δυτικο-σημιτικής ρίζης καί σημαίνει δένδρον ή στύλον, οπερ όμως προκειμένου περί τής λατρείας ταύτης τοΰ ’Απόλλωνος είναι ομοίως ενδεικτικόν).
Κατά τον Albright3 έξ άλλου ή λατρεία τοΰ’Αμυκλαίου ’Απόλλωνος έχει προέλθει έκ τής Κύπρου ακριβώς: ό χαναναϊκός θεός Reseph, ό όποιος έταυτίζετο προς τον
σουμερικόν θεόν Nergal καί προς τον ελληνικόν θεόν ’Απόλλωνα 4, έλατρεΰετο εις την
Κύπρον ως Rsp Mkl, καθώς

μαρτυρεί κυπριακή (= συλλαβική) - φοινικική επιγραφή-

Κατά τον Albright, λοιπόν, ή λατρεία τοΰ χαναναϊκοΰ θεοΰ Resepli, περιπλανηθεϊσα
έκ τής Παλαιστίνης (ένθα-ΒεΛ-βΙ^η-άπαντά κατά τον 14ον αιώνα π.Χ.) προς Δυσμάς,
μετεφυτεύθη, φθινούσης τής μυκηναϊκής έποχής, εις τήν Λακωνικήν έκ τής Κύπρου, εις
τήν οποίαν είχε προηγουμένως έκ τής Παλαιστίνης μεταφερθή καί έπί τι διάστημα έγκλιματισθή. Οί δεσμοί ’Αχαϊκού τμήματος τής Πελοποννήσου καί τής Κύπρου δικαιο
λογούν άλλωστε τήν μεταφοράν ταύτην. Δέον νά σημειωθή ότι Resepli5 σημαίνει φλόξ,
άστραπή-κεραυνός, φλόγωσις-καΰμα, καί μάλιστα υπό τήν έννοιαν τής καταστροφής.
Ή συνάφεια αΰτη Reseph καί ’Απόλλωνος έξηγεΐ ϊσως καί τήν αρχικήν έννοιαν τοΰ ονό
ματος τούτου (έκ τοΰ έλ?ιηνικής ρίζης ρήματος άπόλλυμι), ώς καταστροφέως δηλαδή6.
Τούτων ούτως έχόντων, ή γνώμη (βλ. ανωτέρω) ότι καί τά δόκανα είναι κυπρια
κής καταγωγής είναι έτι πιθανή. Είναι δυνατόν λοιπόν ή λατρευτική μορφή τών
λακωνικών διδύμων άφ’ ενός καί ή τοΰ Άμυκλαίου ’Απόλλωνος άφ’ ετέρου νά μετε
φυτεύθη έκ τής Κύπρου εις τήν Λακωνικήν συγχρόνως περίπου, φθινούσης τής μυκη
ναϊκής έποχής, διαπιστουμένου ρεύματος έξ ’Ανατολών προς Δυσμάς κατά τήν έποχήν ταύτην.
Εις τήν Σπάρτην έξ άλλου, ήτοι είς τήν Λακωνικήν, άναφέρεται υπό τοΰ Παυσανίου 7 καί του ’Αθηναίου 8 ιερόν τοΰ Διονύσου 9 Κολωνάτα, τοΰ οποίου ή λατρεία θά
ήτο όμοιας φύσεως προς τήν τοΰ Άμυκλαίου Άπόλλ,ωνος πιθανώς, άναφέρεται δ’ έξ
άλλου καί είς τό Γύθειονΰπό τοΰ

Παυσανίου 10 υπαίθριος αργός λί'&ος ονομαζόμενος

Ζευς Καππώτας, σύμβολον τής άνεικονικής λατρείας

τοΰ θεοΰ τοΰ κεραυνού. Σημειω-

τέον τέλος ότι μεταξύ Φιγαλείας και Τριφυλίας άναφέρεται Κρήσιος Κολωνός11.
Ή λατρεία τών διδύμων στύλων καί ή λατρεία τοΰ απλού στύλου άπαντά μέν καί
έκτος τής Λακωνικής, σποραδικώς όμως, επίσης δέ καί μετά μερικού ή καί ολικού έμβολιασμοΰ έκ τής εικονικής λατρείας. Οΰτω π.χ.:
1 BASOR 1943, 32-4.

8 XIII 574 d

2 Hellenosemitica, 312.

9 'Ο Kerenyi (Der friihe

4 Βλ. Haussig, ε.ά., Συρία, 305 έν λ. Reseph.

lehre, 2, 218 κέ.) περί Διονύσου - νΑτυος καί τοΰ Far-

5 Αυτόθι.
Demangei,

(BCH 1938,

187)

θεωρεί

ή ρίζα τής λέξεωτ ’Απόλλων δεν είναι ελληνική
άσσυροβαβυλωνιακή : Α1>ιι11η=θύρα.
7 III 13. 7.

Dionysos) θεωρεί ότι

και ό θεός Διόνυσος είναι προϊστορικής καταγωγής.
Πρβ. τήν γνώμην τοϋ WELCKER (Griechische Gotter-

3 BASOR, έ.ά.

6 Ό

(Άπόσπ. Πολέμ.).

δτι
άλλ’

νεει,

(Cults of

Greek States, 1, 38) περί Διός - Διο.

νύσου ώς Σωσιπόλιδος τής "Ολυμπίας.
10 III 22. 1.
11 Βλ. Κρητ. Χρον. 1961-2, 189, σημ. 19.
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Χρυσοΰλας Καρόαρα

Οί δίδυμοι έλατρεύοντο 1 κατά τάς μαρτυρίας γραπτών πηγών εις διάφορα μέρη,
έν οις: εις την Μίλητον άνωνύμως κα'ι εντός υπαιθρίου, υπό μορφήν ναοΰ, ίεροΰ (Διδυμαΐον), έν συνδυασμό» προς την λατρείαν τοΰ Απόλλωνος· εις την Σαμοθράκην
μέ ανατολικής προελεύσεως ονόματα, ήτοι ώς Κάβειροι = Μεγάλοι θεοί, ταυτιζόμενοι

Είκ. 35. Διόσκουροι-Δόκανα (τυρρηνικά κάτοπτρα).

προς τούς Κορΰβαντας- είς την Θάσον ώς Σΰ-ενελος καί ’Αλκαίος, μέ ονόματα αντί
στοιχα τών εβραϊκών διδύμων (τοϋ Ίαχονμ καί τοΰ Βαάς, τα όποια οί Ο' μετέτρεψαν
είς τα θηλυκοΰ γένους ονόματα ’Ισχύς καί Κραταίωσις). Κατά τάς

μαρτυρίας έργων

τέχνης έξ άλλου φαίνεται ότι οί Διόσκουροι έλατρεΰοντο είς πολλά μέρη έν οίς: Είς
την Κύζικον 2, ένθα εύρέθη προ πολλοΰ πήλινον είδώλιον είκονίζον άμφοτέρους καθημένους, έκάτερον τούτων δε έκτείνοντα τον βραχίονα όπισθεν τοΰ αύχένος τοΰ ετέ
ρου. Οί οΰτω, όριζοντίως, τοποθετημένοι βραχίονες έπεΐχον έπί τής εικονικής ταύτης
παραστάσεως την θέσιν τής διαμέσου τών καθέτων στύλων δοκοΰ (διπλής μάλιστα,
ήτοι αντιστοίχου πρός τούς δύο βραχίονας). Είς την κεντρικήν Ιταλίαν, ένθα εύρέτθησαν κάτοπτρα (τυρρηνικά)3 είκονίζοντα τούς Διοσκούρους υπό μορφήν εικονικήν καί
1 Περί τής λατρείας των γενικώς : RE V

έν λ.

Dioskuren.
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άνεικονικήν συγχρόνως (είκ. 35), ήτοι ώς νέους συνδεόμενους όμως ενίοτε δι’ απλής
ή διπλής όριζοντίας δοκού και οΰτω σχηματίζοντας Η ή Π. Μεταξύ τών

νεανικών

μάλιστα τούτων μορφών σποραδικώς άπαντα καί απολύτως άνεικονική συμβολική
παράστασις αύιών υπό μορφήν απλού, ήτοι μονού, ελευθέρου στύλου, καταλήγοντος
ή εις τριπέταλον άνθέμιον (τό όποιον άπηχεΐ τήν παλαιάν κυπριακήν παράδοσιν, βλ.
σ. 167 κέ., είκ. 5, 8 κλπ.) ή είςκαθήμενον έπ’ αΰτού πτηνόν (τό οποίον άπηχεΐ τήν αύτήν
παράδοσιν, είκ. 9-10, καί ανακαλεί εις τήν μνήμην καί τούς επί τών στύλων τού ιερού
τού Λυκαίου Διός αετούς, σ. 194). 'Υπό απολύτως άνεικονικήν μορφήν ή λατρεία τών
Διοσκούρων φαίνεται νά άπαντα καί αλλού (είκ. 36) ή ώς ζεύγος κιόνων άνευ μάλιστα
διαμέσου δοκού.
Όμοίως ή λατρεία τού απλού ελευθέρου στύλου εμφανίζεται καί εις άλλας έκτος
τής Λακωνικής περιοχάς, σποραδικώς όμως: Γνωστή είναι, λόγου

.—

χάριν, ή λατρεία τού ’Απόλλωνος Άγυιέως, λατρευομένου εντός
υπαιθρίων

' ' *"

ιερών καί προ τών οικιών υπό μορφήν υπαιθρίου

στύλου, συνήθως υψηλού (ευρισκομένου πλησιέστερον

J

προς τό

αρχικόν πρότυπον) ή καί χαμηλού (συμβολικού - προφυλακτικοΰ εύετηριακού). Εις ποιον βαθμόν ή λατρεία αΰτη τού, υπό μορφήν
ελευθέρου στύλου (ή κίονος), ύπαιθρίως ίσταμένου, λατρευομένου
θεού άπετέλει έπιβίωσιν τής παλαιάς λατρείας τού ουρανίου θεού,
τού κατερχομένου εις τήν γήν υπό μορφήν κεραυνού (καί βροχής)
Είκ. 36. Διόσκουροι

καί χθονίου ακολούθως καθισταμένου, φαίνεται εκ τής, δίκην

(σφραγιδόλιθος).

υψηλού οβελίσκου, άπεικονίσεώς του επί τών νομισμάτων ώρισμένων πόλεων, τής Κερκύρας1
2 καί τής Άμβρακίας3 π.χ. Ό στύλος μάλιστα, δ όποιος
είκονίζεται επί τών νομισμάτων τής Άμβρακίας (είκ.37), είναι διμερής καί άποτελείται:
α) εκ κατωτέρου στύλου μετά λίαν πεπιεσμένου σφαι
ρικού κιονοκράνου καί β) εξ άνωτέρου ύψηλοτέρου
στύλου αιχμηρού. Έκ τής κορυφής μάλιστα τού δί
κην κεραίας αιχμηρού τούτου στύλου φαίνεται νά
Είκ. 37. ’Απόλλων ’Αγυιεύς
(νόμισμα Άμβρακίας).

κρέμαται απλή (αριστερά μόνον) ή διπλή (αριστερά
καί δεξιά) αλυσις, αύτη δε είναι δυνατόν νά γίνη
κατανοητή μόνον εάν παραβληθή άφ’ ενός προς

τάς άλύσεις τών στύλων τού ιερού τής Ιερουσαλήμ (σ. 155) καί άφ’ ετέρου προς τάς
άλύσεις τών στύλων παραστάσεων τού κυπριακού ιερού (πρβ. είκ. 4, 5, 6 κλπ.) ή προς
τάς άλύσεις τών άσσυριακών στύλων, όπως παρουσιάζονται

επί τών κυλίνδρων

(βλ. είκ. 13-19), είσέτι δε καί προς αλυσοειδή εξαρτήματα ελευθέρων στύλων πόλεων
τής Εγγύς ’Ανατολής όπως είκονίζονται επί νομισμάτων ρωμαϊκών 4. ’Αλλά καί άλλοι
θεοί έλατρεύοντο υπό μορφήν απλού στύλου ή κίονος καί
ό δέ

Farnell

μέχρι τής ’Ιταλίας άκόμη)

παραθέτει παράστασιν αγγείου τού Ruvo, εις τήν οποίαν 6 Ζευς παρου

σιάζεται, υπό μορφήν στύλου, άνεικονικώς5.
1

πίν. 18 1 καί 2·

FurtwAngeER, Ant. Gem., πίν. 13, άρ. 29.

4 A. B.Cook, Zeus, II 423.

2 Βλ. A. Β. Cook, Zeus II, 676, είκ. 616.
3 Β.

Μ.

Cat.

Coins

( Θεσσαλίας

κ. α. ),

94

5 Cults of Greek States, 1 πίν. la.
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Σκοπός τής παραθέσεως τών έλαχίστων τούτων

δειγμάτων

επιβιώσεων τών

ήσαν γνωστοί κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους ώς άφιδρύματα1 κα'ι έτύγχανον οιας
κα'ι τά ξόανα λατρείας, είναι κυρίως ή παροχή (ορισμένων βασικών στοιχείων εις τον
ερευνητήν, τον όποιον

ενδιαφέρει ή έξέλιξις τής λατρείας γενικώς. Περαιτέρω συνε

πώς συζήτησις εις τον τομέα τούτον, τής λατρείας τού ελευθέρου υπαιθρίου στύλου,
απλού ή διπλού, και μάλιστα ένδελεχής, έκφεύγει τών πλαισίων τής παρούσης μελέτης 1
2.
Έν κατακλεΐδι τονίζεται όμως, ότι οί ελεύθεροι οΰτοι κίονες ή στύλοι ούδέν ένεΐχον
στοιχείον φετιχισμού, ώς παρατηρεί άλλωστε κα'ι ό

Farnell

3, διότι ούδαμώς έθεω-

ρούντο αντικείμενα με αύτοδύναμον ικανότητα άλλα σημεία τής παρουσίας τού θείου
γενικώς.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΔΑΡΑ

1 Βλ. σ. 166 (ΚΛΗΜ. ό ΑλεξαΝΔΡ., σχολιάζων τόν
ΕΛΛΑΝΙΚΟΝ: ...γράφει

ονν ό την

Φορωνίδα

ποιήαας)

καί σ. 193, σημ. 7 (ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ).
2 Περί νέων ενδείξεων λατρείας

έλευθέρων στύλων
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εν Άρκαδίςι βλ. ΠΑΕ 1966. Περ'ι τής λατρείας θεαινών
τινων ύιτό μορφήν ελευθέρων στύλων βλ. προσεχή μου
μελέτην.
3 ”Ε.ά. 1, 15.

