
Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ

ΥΠΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ό 'Ηλιόδωρος ό ’Αθηναίος περιηγητής, ό άκμάσας έπ'ι Άντιόχου τοΰ Επιφα
νούς (175-164 π.Χ.) καί γράψας περί τής Άκροπόλεως σύγγραμμα έκ δέκα πέντε βιβλίων 
ώς καί έργον περί των Άθήνησι τριπόδων, άμψότερα άπολεσΰέντα, έν άποσπάσματι, 
τό οποίον διέσωσεν ό γράψας πιθανώς κατά τούς χρόνους τού Αύγουστου ή τοΰ Τιβε- 
ρίου Αλέξανδρος Ούαλέριος 'Αρποκρατίων έν τω Λεξικώ «Λέξεις των δέκα ρητόρων» 
έν λέξει Νίκη Άθηνά, πληροφορεί τά έξης: Λυκούργος έν τω περί τής ίερείας· ότι δε 
Νίκης Άθηνάς ξόανον άπτερον, εχον έν μέν τή δεξιά ρόαν, έν δέ 
τη εύωνόμω κράνος έτιμάτο παρ’ Άθηναίοις, δεδήλωκεν 'Ηλιόδωρος ό περιη- 
γι,τής έν α' περί άκροπόλεως (πρβ. Φώτιον, Σουίδαν καί Παυσανίαν I, 22, 4).

Ό Παυσανίας V, 26, 6 αναφέρει: Κάλαμις δέ ούκ έχουσαν πτερά ποιήσαι 
λέγεται (δηλ. Άθηνάν Νί'κην) Απομιμούμενος τό ’ΑΘήνησι τής Άπτέρου καλούμενης 
ξόανον.

Τό άγαλμα τούτο τού Καλάμιδος ήτο ανάθημα των Μαντινέων εις ’Ολυμπίαν, 
ώς λέγει ό Παυσανίας, δστις ανάθημα των Μαντινέων Νίκης άναφέρει άμέσως προη
γουμένως ώς έξης: Παρά, δέ την Άθηνάν πεποίηται Νίκη· ταύτην Μαντινείς ανέθεσαν, 
τον πόλεμον δέ ού δηλοΰσιν έν τω έπιγράμματυ Κάλαμις δέ κλπ. Παρά την άνώ- 
μαλον διάταξιν τού κειμένου είναι πιθανόν ότι ό Κάλαμις είναι ό τεχνίτης τού Μαντι- 
νεικού άναθήματος (Overbeck Schriftquellen σ. 96 άρ. 516).

Ό J. Six Jahrb. (30) 1915, 85 άπιθάνως εικάζει δτι Σωσάνδρα τού Καλάμιδος, 
την όποιαν πάντες θεωροϋσιν Άφροδίτην, είναι ή Άθηνά Νίκη τής Άκροπόλεως, 
έ'ργον άρα καί αυτή τού Καλάιιιδος, έπαναληφθεΐσα ύπ’ αυτού έν ’Ολυμπία ώς άνά- 
θημα των Μαντινέων. Οΰτω δέ προσπαθεί ό Six νά άναζωογονήση την παλαιωθεΐσαν 
εικασίαν τού Benndorf περί Κίμωνος ώς είσαγαγόντος την Άθηνάν Νίκην έκ Σίδης 
κατά τινα άνατολικήν κρανοφορούσαν θεάν ταυτιζομένην προς την Άθηνάν! Ταΰτα, 
τά καί καθ’ έαυτά άπίθανα, άναιροΰνται νύν όριστικώς μετά τά νέα υπό τον ναόν ευρή
ματα, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

Προκειμένου περί τού έν Άθήναις έπί τής Άκροπόλεως ναού τής Άπτέρου 
Νίκης ό Παυσανίας I, 22, 4 λέγει τά έξής: Των δέ προπυλαίων έν δεξιά Νίκης έστίν 
Άπτέρου ναός, ούτως απλώς, ούτε την θεάν καλών Άθηνάν Νίκην, ούτε τό ξόανον 
άναφέρων, περιορίζων δέ την ?ιατρείαν εις την ’Άπτερον Νίκην, έν φ οί Αθηναίοι 
τού 5ου π. X. αίώνος κατ’έπιγραφικόν μαρτύριον (IG I 2 24) τον ναόν άφιέρωσαν εις
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την ’Αθήναν Νίκην, επιτασσόμενης έν τη έπιγραφή καί τής κατασκευής βωμού 
διά την θεάν. Είναι άξιον προσοχής δτι ή επιγραφή δεν μνημονεύει το ξόανον.

Ό Benndorf Kultbild der Athena Nike 22 παρετήρησε την ομοιότητα τού 
επί μελανογράφου αγγείου (Gerhard Auserles. Vasenbilder 242, 1,2 = Jahn De anti- 
quiss. Minervae Poliadis simulacris πίν. 1, 1) άπαντώντος τύπου λατρευτικού αγάλ
ματος τής ’Αθήνας καθημένης, άνευ αιγίδος, έν Ίωνικώ χιτώνι καί φεροΰσης έν μεν 
τή άριστερρ κράνος, έν δε τή δεξιά φιάλην, προς τό υπό τού Ήλιοδώρου άναφερόμενον 
ξόανον τής Άθηνάς Νίκης, προσέκρουσεν όμως είς την έκ τής μελανογράφου αγγειο
γραφίας απουσίαν τής ρόας, διό καί έπέσχε διά την ταΰτισιν. Ό Furtwangler έν 
Roscher Lexikon I, 689, 36 έ. δέχεται την ταυτότητα, διότι, ώς λέγει, δεν δΰναταί 
τις νά απαίτηση παρά τίνος άγγειογράφου ακρίβειαν ουδέ όταν ούτος προτίθεται νά 
άποδώση ώρισμένην τινά παράστασιν. ’Αγγειογραφία ανέκδοτος έπί μελανογράφου 
πρόχου έν Alteuburg, μνημονευομένη υπό τού Furtwangler, παριστά την αυτήν καθη- 
μένην ’Αθήναν φέρουσαν μέν τό κράνος έπί τής κεφαλής, άλλ’ έν τή αριστερά τήν ρόαν. 
Τό πρότυπον ήτοι τό έπί τής Άκροπόλεως ξόανον, έπάγεται ό Furtwangler, ανήκε 
βεβαίως είς πολύ αρχαίους χρόνους, καθ’ οϋς ή έννοια τής ειρηνικής, γονιμότητα 
παρεχούσης θεάς ήτο ακόμη ή προέχουσα.

’Εν πάση περιπτώσει ή παρουσία τής ρόας είναι αξία πάσης προσοχής, διότι 
ή ρόα είναι διαυγέστατον καί άναμφισβήτητον χθόνιον σύμβολον σημαίνον βεβαίως 
διά τής πολυσπορίας αυτού γονιμότητα καί καρποφορίαν, άλλα παρακολουθούν πάντοτε 
ώς σύμβολον χθονίας θεότητας ή χθονίας φύσεως παραστάσεις, ή θεότητας, τών οποίων 
ή αρχική ύπόστασις ήτο χθονία. Οί χθόνιοι θεοί καί οί ήρωες ήσαν οί φορείς τής 
γονιμόνητος άτε άνήκοντες είς τήν «πανδώτειραν γαΐαν» (Όρφ. Ύμν. 9, 25. 26, 2).

Ή ρόα έμφανίζεται συχνότατα έν τή χειρί Σπαρτιατών ηρώων καί σεβιζόντων 
(Milchhofer Anfange der Kunst 182), αποβαίνει δε σύνηθες διακοσμητικόν στοι- 
χεΐον τών Λακωνικών αγγείων, έπί τών οποίων άπαντά καί ώς σύμβολον θεών. Διά
φορα μνημεία ρόας έν Σπάρτη βλ. παρά Dawkins The Sanctuary of Artemis Orthia 
at Sparta (1929) Index έν λ. pomegranate. Είναι δέ αξία προσοχής ή διάδοσις τής 
ρόας έν τή διακοσμήσει καί άλλων τάξεων αγγείων, Σαμιακών, ’Ιωνικών, Ποντικών, 
Ναυκρατικών (βλ. Pfuhl Malerei u. Zeichnung der Griechen III, 953 έν λ. Gra- 
naten), προσθετέα δέ καί τά έξ 'Ισπανίας παραδείγματα (Arch. Anz. 1940, 90). 
Ή κοσμητική αΰτη χρησιμοποίησις τής ρόας προϋποθέτει τό κράτος αυτής ώς συμβόλου, 
θά ένεδείκνυτο δέ συστηματική τις περί αυτής έρευνα έν τε τή πίστει καί έν τή τέχνη.

Ό Άντιφών παρ’ Άθηναίω III 27 σ. 84c παραδίδει ότι ή ’Αφροδίτη έν Κύπρω 
έφύτευσε κήπον ροιών. Άλλ’ έν Κύπρω ή θεά συγγενεύει προς τήν Άστάρτην τήν 
χθονίας έν μέρει φύσεως θεότητα τής γεννήσεως καθ’ όλου, ή οποία ταυτίζεται καί 
προς τήν Σελήνην (Έκάτην), κατέρχεται δέ καί είς τον "Αδην (Roscher Lexik. I 390. 
394. 395 (W. Roscher). Gruppe Griech. Mythol. I 340). Περί τής Άστάρτης ώς χθο
νίας θεότητος μαρτυροϋσι καί τά έκ Gezer προερχόμενα ειδώλια τής θεάς τά φέροντα 
ρόας παρά Macalister Gezer III, 220, 14. ’Ακόμη δέ καί σήμερον φύεται τό δεν- 
δρύλλιον άγριον έν Παλαιστίνη (Punica granatum L.), άποφέρον καρπούς μικροτέρους
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τής ήμερου ροιάς (Thomsen έν Ebert Reallex. d. Vorgesch. IV, 1 σ. 497). Τήν πρα
γματείαν τοΰ G. Furlani Istar, Anahita e Nike Apteros έν Studi e Materiali Stor. Relig. 
II 1935, 139 κέ. δεν ήδυνήθην να ϊδω. 'Ρόαν ή άνθος ροιάς κρατοΰσιν άγάλ(ΐατα ’Αφρο
δίτης (Furtwangler παρά Roscher Lex. I 411. 413. Ε. Siecke Gotterattribute und 
sog. Symbole (1909) 150 έ.) κατά τούς κλασσικούς πλέον χρόνους τής τέχνης, δτε 
διετηρήΰη τό παλαιόν σύμβολον τής καρποφορίας. Τήν παραγωγικήν δύναμιν τής 
’Αφροδίτης κατά θαυμαστήν ποιητικήν διατΰπωσιν παριστα ό Αισχύλος έν τώ δια- 
σωθέντι άποσπάσματι τών Δαναΐδων ύπ’ άριθ. 43 τής έκδόσεως τοΰ Nauck, έ'νθα 
αυτή ή θεά όμιλεΐ περί έαυτής.

Τά έπίθετα ζείδωρος, ήπιόδωρος, εΰκαρπος καί δωρΐτις άναφέρονται προφανώς 
είς τήν γηίνην καρποφορίαν. Ή ’Αφροδίτη συχνάκις θεωρείται χθονία καί θεά τοΰ 
θανάτου (Gltntert Kalypso 192 έ. — A. Klinz 'Ιερός Γάμος (1933), 79), τοΰ δε 
συζύγου αυτής ’Άρεως τήν χθονίαν φύσιν έδειξεν ό Ρ. Kretschmer Glotta (11) 1921 
σ. 195 έ. Klinz αύτ. 80.

Καί ή "Ηρα ώς τελεία, ήτοι προστάτις τοΰ τελείου γάμου τοΰ καρποφοροΰντος 
καί αύξάνοντος τό ανθρώπινον γένος, είχεν ένιαχοΰ ώς σύμβολον τήν ρόαν ώς καί 
ή αντίστοιχος έν 'Ρώμη Juno. Άλλ’ή Ήρα ήτο άρχήθεν ή Σελήνη ώς καί ή ’Αφρο
δίτη (πρβ. Roscher έν Lexik. I 2, 2075 έ. 2087 έ.). Τό περιβόητον χρυσελεφάντινον 
άγαλμα τής Ήρας έν τώ Ήραίω τοΰ ’Άργους τό ποιηθέν υπό τοΰ Πολυκλείτου, 
έφερεν έν τή χειρί ρόαν, περί τής όποιας ό Παυσανίας II, 17, 4 παρατηρεί: τά μέν 
οΰν ές τήν ροιάν, άπορρητότερος γάρ έστιν ό λόγος, άφείσθοο μοι.

Ό Roscher ένθ’άν. 2090 παρατηρεί ότι είς τήν "Ηραν ήσαν οικεία καί καθιε
ρωμένα τά φυτά: ροιά, τό ήλίχρυσον, τό κύπερι, ή λύγος καί τό λείριον, διότι ήσαν 
έν χρήσει προς θεραπείαν γυναικείων νόσων, ίδια δέ ανωμαλιών τών καταμηνίων. 
’Αλλά τούλάχιστον ώς προς τήν ροιάν είναι αξία πολλής προσοχής ή φράσις τοΰ Παυ- 
σανίου, ό δέ «άπορρητότερος λόγος» δεν φαίνεται ότι σχετίζεται απλώς προς τήν 
σεμνοτυφίαν τοΰ περιηγητοΰ.

Ό Furtwangler (Roscher Lexik. I 2, 2132, 56) άκολουθεΐ τήν ερμηνείαν τοΰ 
Welcker (Griech. Gotterlehre II, 320 σημ.), καθ’ήν ή ροιά είναι σύμβολον τής συζυ
γικής γονιμότητος, αποκρούει δέ τήν έκδοχήν τοΰ Botticher (Arch. Ztg. 1856, 119 έ.) 
ότι ή ροιά είναι ό καρπός τοΰ "Αδου, ό συμβολίζων τήν νίκην τής θεάς κατά τής 
Δήμητρος καί τής ΙΙερσεφόνης. Περί τοΰ "Αδου καί τοΰ κόκκου τής ρόας έπί τή βάσει 
τοΰ είς Δήμητρα Όμηρικοΰ Ύμνου 372-4 έγραψεν ό C. Bonner Class. Review 
(53) 1939, 3 έ.

Ό καρπός τής ροιάς είναι ασφαλώς σύμβολον τής χθονίας άρχήθεν φύσεως τής 
"Ηρας, ήτις άποδεικνύεται καί διά τών περί τήν Κάναθον πηγήν ίστορουμένων παρά 
τώ Παυσανία II, 33, 2 (πρβ. Eitrem έν RE2 Suppl. Ill, 906 έ. Klinz 'Ιερός Γάμος 99. 
Περί τής έτυμολογίας τοΰ ονόματος Ήρα-'ΈρΓα ή "Ερρα βλ. Roscher έν Lexik. 
I 2, 2093 κ.έ. Σημειωτέον ότι ό Διογένης ό Λαέρτιος 8,2, 12, 76 παράγει τό όνομα 
έκ τοΰ έρα. Άναμιμνήσκω δέ τό 'Ομηρικόν έπίρρ. έραζε, έκ τοΰ αχρήστου έρα
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Γερμαν. Erde, σημαίνον χαμαί, κατά γης: έραζε πίπτω ή χέω: Μ 157, Π 459, Ρ 619, 
Ο 527, χ 20. "Ηρα = Γη;). Περ'ι τής ετυμολογίας προσθετέος καί ό Μ. Ρ. Nilsson 

Min. and Myceu. Relig. 418 σημ. καί ό Sam Wide εν Archiv f. Relig. Wiss. (10) 
1904, 212, ένθα ή "Ηρα συνάπτεται προς την λ. ήρως, ήτις Όμηρικώς σημαίνει 
κύριος, "Ηρα άρα = κυρ ία. Ό Wilamowitz προέτεινε την ετυμολογίαν ήρως- Ηρα 
ήδη εν Herakles I 1 296· βλ. Glaube der Hellenen I 237.

Έάν δέ ή "Ηρα ήτο χθονία άρχήθεν ή καί αύτή ή Γη προσαρμόζονται καί προς 
ταύτην οί στίχοι τοΰ Αισχύλου έν τφ όποσπάσματι τών Δαναΐδων 1 κ.έ.

έρά μέν αγνός ουρανός τρώσαι γθόνα, 
έρως δέ γαΐαν λαμβάνει γάμου τυγεΐν 
όμβρος δ άπ εύνατήρος ούρανοΰ πεσών 
έδευσε γαΐαν ή δε τίκτεται βροτοΐς κλπ.

"Αλλως καί άπιθάνως ερμηνεύει την ρόαν τής "Ηρας ό S. Reinach Amalthee II 
2095 (=Monum. Piot (28) 1925-6 σ. 1504)■ πρβ. Cultes, mythes et religions V 77 έ.

’Άλλαι περιπτοίσεις παρουσίας τής ρόας ως χθονίου συμβόλου είναι ό θεός "Αττις 
(Gruppe Gr. Myth. II 15294. 15414), ό Διόνυσος (Gruppe αύτ. 1413°), ό 'Αρπο- 
κράτης (Gruppe αύτ. 1563°), ή Νάνα (Gruppe αύτ. 15362), ή Περσεφόνη (Gruppe 

αύτ. 865. 1189. 1358) καί αί ΤΩραι επί τής έν Βερολίνω κύλικος τοΰ Σωσίου (Furtw. 

Reichii. GV. Ill, 14 έ. πίν. 123).

Χαρακτηριστικός δέ είναι ό μΰΰος, καθ ’ όν ή ροιά εκφύεται έκ τού αίματος 
τεθαμμένων σωμάτων ηρώων οιοι ό Μενοικεύς (Παυσαν. IX 65, 1), ό Ετεοκλής καί 
ό Πολυνείκης (Φιλοστράτου Εικόνες 2, 29). Τό αύτό μυθολογείται καί περί τής 
ανδρογύνου Άγδίστεως (Arnob. 5, 6). Gruppe Grieeh. Myth. I 62, 85. 210, 533 
II 764. 790, (Μενοικεύς), I 62. II 790 (Ετεοκλής), II 790 (Πολυνείκης), II 790, 1543 
(’Άγδιστις).

To περί τοΰ τάφου τοΰ Μενοικέως χωρίον τοΰ Παυσανίου IX, 25,1 έχει ώς εξής: 
Τοΰ δέ Μενοικέως έπιπέφυκε ροιά τω μνήματυ τοΰ καρπού δέ όντος πεπείρου διαρ- 
ρή^αντί σοι τό έκτος λοιπόν έστιν εύρεΐν τό ένδον αϊματι έμφερές. Αΰτη μέν δή 
τεθηλός δένδρον έστίν ή ροιά.

Τό δέ χωρίον τοΰ Φιλοστράτου (Εικόνες Β' 29, 4), τό άναφερόμενον είς τον 
τάφον τοΰ Έτεοκλέους καί τοΰ παραταφέντος εκεί υπό τής ’Αντιγόνης αδελφού Πολυ- 
νείκους, λέγει: Τό δέ τής ροιάς έρνος αύτοφυές, ώ παΐ, λέγεται γάρ δή κηπεΰσαι 
αύτό ’ Ερινύας έπί τα τάφτυ, καν τοΰ καρποΰ σπάσης, αίμα έκδίδοται νΰν έτυ ή άνά- 
μιξις τών Έρινύων καθ ιστά έτι προφανέστερον τον χθόνιον χαρακτήρα τής ροιάς παρά 
τό έπί τοΰ τάφου «αύτοφυές» τοΰ συμβολικού δένδρου.

Περί τής ροιάς τοΰ τάφου τοΰ Μενοικέως βλ. καί Botticher Baumkultus der 
Hellenen 286, όπου συγχέεται ή περί Μενοικέως καί Πο?νυνείκους παράδοσις, ό δέ 
Μενοικεύς καλείται Μένοικος.
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Παραδείγματα ρόας επιταφίου χρήσεως βλ. παρά Ε. Pfuhl Jahreshefte XI 1908 
Beibl. 107, πρόσθες δέ και τδ έν Νέα Ύόρκη έπιτΰμβιον Die Antike VII 1931, 335 
είκ. 3, ώς και τό έξ Έπιδάμνου έπιτΰμβιον ήμιάγαλμα, Ο. Benndorf Jahresh. I 1898 
πίν. 1, σελ. 1 έ. (Διακριτέαι δέ αί ρόαι από των επιτύμβιων μηκώνων Brijckner 

Friedhof am Eridanos 48 είκ. 22, 49 άρ. 33. Stais Marbres et bronzes 197 άρ. 1240, 
198). 'Ρόα υπάρχει επί τοΰ Μνημείου τών Άρπυιών (JHS (62) 1942 πίν. II), επί τής 
στήλης τής Πολυξένης έκ Λαρίσης (Έΰν. Μουσ. 733), επί Μεγαρικοΰ αναγλύφου 
(Atli. Mitt. II 1877, 194, 4) κλπ. Stais Marbres σ. 118.

Σημειωτέον δτι ό Παυσανίας περιγραφών την έν τω όπισθοδόμω τοΰ Ηραίου 
τής ’Ολυμπίας άποκειμένην λάρνακα τοΰ Κυψέλου λέγει έν V, 19, 6 περί τής παραστά- 
σεως τοΰ Διονύσου : Διόνυσος δέ έν άντρα) κατακείμενος, γένεια έχων καί έκπωμα 
χρυσοΰν, ένδεδυκώς έστι ποδήρη χιτώνα· δένδρα δέ άμπελοι περί αύτόν καί μηλέαι 
τέ είσι καί ρόαι (άλλη γραφή: ροιαί).

Καί ένταΰθα ή ροιά είναι χύόνιον σύμβολον άπηχοΰν προτέραν ύπόστασιν τοΰ 
■θεοΰ. Περί τής γραφικής άναπαραστάσεως τής λάρνακος βλ. W. von Massow Die 
Kypseloslade έν Ath. Mitt. (41) 191G σ. 1 κ.έ. Περί τής παραστάσεως τοΰ Διο
νύσου σ. 90 έ. Περί τοΰ χθονίου Διονύσου βλ. καί Ε. Buschor έν Sitz. Ber. bayr. 
Akademie 1937 άρ. 1 : Feldmanse, σ. 6.

Περί τής προελεύσεως τής ροιάς διαλαμβάνει ό Hahn έν Ebert Reallex. d. 
Vorgeschichte IV 2, 496 έ., δέχεται δέ την προέλευσιν τοΰ δένδρου έκ τής νήσου 
Sokotra (Insula Dioscoridis) σύμφωνων τω Schweinfurth Zeitschr. f. Ethnol. (23) 
1891, 695. ’Άξια σημειώσεως είναι καί δσα γράφει ό Peter Thomsen παρά Ebert 

αύτ. περί Παλαιστίνης καί Συρίας έν σχέσει προς την ροιάν καί την περί αυτής ώς 
συμβόλου τής γηίνης καρποφορίας πίστιν τών ’Ισραηλιτών μετά παραθέσεως τών έκ 
τής Γ1. Γραφής πηγών καί τών έκ τών μνημείων μαρτυριών (Macalister Gezer II 
20. 236 είκ. 390, 1. 4. Ill πίν. 176, 1).

Μοναδική περίπτωσις, έφ’ δσον είναι γνωστόν, παρουσίας τής ρόας έν χερσίν 
αγάλματος θνητοΰ είναι ή τοΰ χαλκοΰ άνδριάντος τοΰ άθλητοΰ Μίλωνος τοΰ Κροτω- 
νιάτου, έ'ργου τοΰ έκ Κρότωνος Δαμέα, έν ’Ολυμπία, περί τοΰ οποίου αναφέρει 
ό Παυσανίας VI, 14, 5έ. καί ό Φιλόστρατος Τά εις τον Τυανέα Άπολλώνιον IV, 28 
(πρβ. Frazer Pausanias IV, 44). Ό άνδριάς οΰτος τοΰ Μίλωνος, τον όποιον, ώς 
λέγει ό Παυσανίας, αυτός ό Μίλων είσεκόμισεν εις την ’Άλτιν, έ'φερεν ή «ξυνεϊχε τή 
αριστερά ρόαν», ιστατο δέ έπί δίσκου άληλιμμένου καί « γέλωτα έποιείτο τούς έμπί- 
πτοντά,ς τε καί ώδοΰντας άπό τοΰ δίσκου». Ώς ερμηνείαν τής παρουσίας τής ρόας 
ό Παυσανίας αναφέρει: < ροιάν μεν δή οϋτω κατείχεν ώς μήτε άλλιρ παρεΐναι βια- 
ί,ομένα) μήτε αυτός λυμήνασθαι πιέίίμυν ». Ό δέ Φιλόστρατος λέγει: « οί μεν δή 
κατ’ ’Ολυμπίαν τε καί’Αρκαδίαν λόγοι τον άθλητήν ίστοροΰσι τούτον άτρεπτον γενέ· 
σθαι καί μή έκβιβασΟήναί ποτέ τού χώρου, έν φ έστή, δηλοΰσθαι δέ τό μέν άπρί^, 
τών δακτύλων έν τή συνοχή τής ρόας, τό δέ κλπ. ’Αλλά την πραγματικήν ερμηνείαν, 
κατά τον Φιλόστρατον, παρέσχεν ό ’Απολλώνιος ό Τυανεΰς ώς εξής: Ο δέ Απολλώ
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νιος σοφιδς μεν είπεν έπινενοήσθαι ταΰτα, σοφώτερα δέ είναι τά αληθέστερα. «Ώς 
δέ γινώσκοιτε τον νοΰν τοΰ Μίλωνος, Κροτωνιάται τον αθλητήν τούτον ιερέα έστή- 
σαντο τής Ήρας. Την μέν δη μίτραν δ,τι χρή νοείν, τί αν έϊ,ηγοίμην έπ, μνημο- 
νεύσας ίερέως άνδρός; 'Η ρόα δέ μόνη φυτών τή 'Ήρα φύεται, ό δέ ύπό 
τοίς ιτοσί δίσκος, έπί άσπιδίου βεβηκώς ό ίερεύς τή Ήρα εύχεται, τουτί δέ και ή δε^,ιά 
σημαίνει, το δέ έργον των δακτύλων καί το μήπω διεστώς τή άρχαία άγαλματοποιία 
προσκείσθω». Κατά ταΰτα ή παρουσία τής ρόας έν τή αριστερά τοΰ αγάλματος απο
τελεί σΰμβολον τής ίερωσΰνης τοΰ Μίλωνος παρά τή 'Ήρα, περί ής ώς χθονίας ανω
τέρω εϊπομεν. Την ρόαν τοΰ Μίλωνος αναφέρει καί ό Αίλιανός Ποικ. Ίστ. II, 24 καί 
Περί ζώων IV, 55.

Τάς από τής φιλολογικής παραδόσεως μαρτυρίας ταΰτας περί τοΰ χθονίου χαρα- 
κτήρος τής ροιάς, πλουσίως διαπιστοΰσι τά μνημεία.

Χαρακτηριστικά είναι τά εκ Βοιωτίας καί άλλαχόθεν αρχαϊκά πήλινα ειδώλια 
ίσταμένης ή καθημένης θεάς Δήμητρος φεροΰσης τον μυστικόν πόλον καί έμπροσθεν 
άνηρτημένον εκ τοΰ λαιμοΰ άνθος ροιάς γραπτόν. Πρβ. π.χ. Fr. Winter Typen 
d. figiirl. Terrakotten I, 4, 1. 4-8, 6 (πόλος). 7 (πόλος καί περίαπτον)— 9, 1 (;) — 26,
7. 8. 9.-27, 5. 6. 8 —Σικελίας: 125, 2. 3 — 126, 1. 2. 4 — 127, 1.

Χαρακτηριστικοί είναι ώσαύτως οί έν τώ ’Εθνικά» ’Αρχαιολογικά» Μουσείφ των 
’Αθηνών καί άλλαχοΰ άποκείμενοι αναθηματικοί πόλοι φέροντες γραπτάς ή καί πλα- 
στικώς δεδηλωμένος μικράς ρόας μετά μακροΰ μίσχου πρβ. Valentin Kurt MOller, 

Der Polos, die griecli. G5tterkrone 30 L, πίν. II άριστ. (Βερολϊνον), III (Βόννη). 
Οί έν Άθήναις έκ Βοιωτίας πόλοι Collignon - Couve Catalogue der vases peints 
du Musee National άριΟ. 458. 459, όπου ή μικρά ρόα θεωρείται ώς άνθος ?ιωτοΰ 
Bohlau Jalirbuch III 1888, 341 άρ. 70 είκ. 24 καί 342 άρ. 71 είκ. 25, δπου απεικο
νίζεται « Blumenstern » προφανώς άστήρ έξ άνθέων ροιάς, δπως καί έν τώ άριθ. 70 
είκ. 24, δπου σαφώς πρόκειται περί πλαστικοΰ άνθους ροιάς ή μικράς ρόας ούχί δέ 
λωτοΰ ώς καί ό Bohlau δέχεται. Έπί τή ευκαιρία ταύτη παρέχω ένταΰθα τών πόλων 
τών ’Αθηνών νέα σχεδιογραφήματα έκ χειρός τοΰ μακαρίτου Αίμ. Ζιλλιερόν υίοΰ (είκ. 1).

Υπάρχουν δέ καί άγγεΐα πήλινα έν σχήματι ρόας· πρβ. Nicole Catalogue 
supplement άριθ. 575.844.845. Κ. Masner Samml. antiker Vasen u. Terrakotten 
im k. k. osterreich. Museum άρ. 72. Πηλίνη ρόα γεωμετρικού ρυθμοΰ έν Μονάχω 
Arch. Anz. 1917, 29. Όμοια έν Άρχ. Έφ. 1898 πίν. 2, 5 σελ. 83. 105. Όμοια Πρω- 
τοκορινθ. έκ Κύμης Monum. Lincei XXII πίν. 41, 4. 51, 5. Πρβ. καί Jahrbuch I 141, 
303 ιι (ρόα έπί βωμοΰ).— Άξιόλογον είναι τό έν τώ μουσείφ τοΰ Βερολίνου άγγεΐον 
(Furtwangler Vasenkatalog I, 155 άρ. 1338) άποτελοΰμενον έκ τεσσάρων ροών, 
περί τάς οποίας έλίσσεται δφις. ’Άλλα έν Arch. Anz. (43) 1928, 385 έ.

'Ρόαν φέρει έν τή δεξιά, κεκαμμένη έπί τής κοιλίας καί έπιδεικνύει ταΰτην κατά 
την χαρακτηριστικήν τοΰ καρποΰ όψιν ή π:ρωτοαρχαϊκή ’Αττική θεά τοΰ Βερολίνου 
(Wiegand Antike Denkm. 1928, σελ. 18 είκ. 3). Ό Wiegand θεωρεί ταΰτην θεάν, 
άλλά δέν άποκλείει καί θνητήν (σ. 24), φέρουσαν τον νυμφικόν στέφανον, άνιδρυμένην
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επί τοΰ τάφου αυτής (Pernice Privataltertumer (Gercke-Norden Einleit. II) σελ. 66. 
Buschor Griech. Vasenmalerei 182 είκ. 132. A. von Salis Rhein. Mils. (73) 1920-24, 
199 έ.) Ό Wilamowitz έθεώρησεν αυτήν Άφροδίτην (Arch. Anz. 1925, 404).

'Ρόα ανάγλυφος καί έπι τών θρόνων Ludovisi-Boston (Studniczka Jahrb. (26) 
1911, 73 129. 141).

ΊΡόαν και άλάβαστον κρατεί καθημένη πηλίνη θεά (0.36) τοΰ εν Άμβούργω 
Μουσείου (Arch. ανζ. (32) 1917, 99).

Είκ. 1. Πήλινοι πόλοι έκ Βοιωτίας.

Μετά την διακρίβωσιν τής σημασίας τής ρόας ώς συμβόλου γονιμότητος και 
καρποφορίας καθ’ όλου, παρακολουθούντος όμοιας σημασίας θεότητας έν γένει χθο- 
νίου χαρακτήρος είτε μονίμου εϊτε έκεΐθεν τό πρώτον άφορμηθείσας, επανέρχομαι 
είς την Άθηνάν Νίκην και εις τό φέρον την ρόαν ξόανον αυτής εν τώ όμωνΰμω έπ'ι 
τής Άκροπόλεως ναω. Ό Eugen Fehrle Die kultische Keuschheit im Altertum 
(1910) σ. 169 κέ. έξετάσας ακριβώς τάς έπι τής Άκροπόλεως και αλλαχού τής Ελλά
δος λατρείας τής Άθηνάς μεθ’ών συνεδέοντο απόρρητα, οργιά, μυστήρια και 
τελεταί, προσιδιάζουσαι είς θεότητας γονιμότητος ή είς θεότητας υποκείμενος είς 
χθονίας δυνάμεις προκαλουσας την καρποφορίαν εϊτε την γηίνην εϊτε την άνθρωπίνην, 
άποβλέπων δέ και είς λατρείας τής Άθηνάς, ένθα αυτή έφερε την έπίκλησιν Μήτηρ 
ώς εν ’Ήλιδι (Παυσαν. V, 2, 2. Dieterich Matter Erde 63), καταλήγει είς το συμπέ
ρασμα ότι και ή πολιούχος τών Αθηνών θά ειχεν ή άρχήθεν ή έπειτα προσλαβοΰσα 
την ιδιότητα τής Μητρός, τής προστάτιδος πάσης καρποφορίας. Έκ τούτου δέ καί
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ερμηνεύει ό Fehrle την παρουσίαν τής ρόας έν τώ ξοάνφ τής ’Αθήνας ως Νίκης έκ 
τής φύσεως τής μητρικής τής Άθηνάς αυτής καθ’έαυτήν. Την ροαν εχουσι και αρχαιό
τερα ειδώλια έκ τής Άκροπόλεως, ’Αττική μελανόγραφος κΰλιξ, λήκυθος τοΰ 5ου 
αίώνος, κα'ι επίγραμμα τής Παλατίνης ’Ανθολογίας IX 576 (πρβ. Arch. Anzeig. 

1893, 140. Jahn-Michaelis Arx Athenarum πίν. 36. Roscher Lex. I, 389,39. 
Cecil Smith Catalogue of Vases Brit. Mus. τόμ. Ill 396 D 22. Furtwangler 

Meisterwerke 213, Fehrle αύτ. 185· πρβ. ενταύθα κατωτέρω σ. 109).
Ώς χθονίαν ’Αθήναν ερμηνεύει ό Klinz Ιερός γάμος 33 κα'ι την επί δισκο- 

μόρφου ελάσματος έκ Τεγέας έγχάρακτον παράστασιν γυναικός γυμνής ορθής έπι 
τετραπόδου (ταύρου;), ςρερούσης έν τή υψωμένη δεξιά ρόαν, έν ω έν τώ πεδίω υπάρχει 
παράστασις ύψιλαίμου πτηνού (στρουθοκαμήλου). Τό έ'λασμα χρονολογεί εις τον 70λ'π.Χ. 
αιώνα, έν ω ό πρώτος έκδοτης Ch. Dugas BCH 1921, 384 έ. θεωρεί, πιθανώτερον, 
γεωμετρικόν. Περί τής χθονίας ή μητρικής ’Αθήνας τών ’Αθηνών διέλαβε καί 
ό L. Deubner Attische Feste 10. 16. 35, 7. 249, μετά συσχετίσεων δε προς νέα ελλη
νικά έθιμα 52, επί τή βάσει τής πραγματείας τοΰ Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΥ έν Λαογραφία (7) 
1923, 363. Σημειωτέον ότι ό Wilamowitz Sitz. Ber. Akad. Berlin 1921, 950 έ. καί 
ό Nilsson Min. Mycen. Relig. 419 έ. δέχεται ότι ή ’Αθήνα διεδέχθη την Μυκηναϊκήν 
άσπιδηφορούσαν θεάν, ή οποία, κατά τον Nilsson, θά έκαλεΐτο Μυκήνη έπι τή βάσει 
τού έν στίχω τής Όδυσσείας β 120: έυστέφανόςτε Μυκήνη.

Άλλ’έάν άποβλέψωμεν εις τήν περίπτωσιν τής συνενιόσεως δύο θεοτήτων έν τή 
‘Αθήνα Νίκη ήτοι τής ’Αθήνας καί τής Νίκης, όπως καί έν τή Άθηνά Ύγιεία, ένθα 
ή δευτέρα θεότης, άλλως αυτοτελής, αποβαίνει έπίκλησις τής ίσχυροτέρας, θά παρα- 
τηρήσωμεν ότι καί ή προσωποποιηθεΐσα ιδέα τής νίκης, ή θεά Νίκη κατά τον Ησίο
δον Θεογον. 383 είναι κόρη τού γίγαντος Πάλλαντος καί τής Ντυγός:

Στύξ δ’ έτεκεν παΐς Ωκεανού Πάλλανπ μιγεΐσα 
Ζήλον καί Νίκην καλλίσφυρον έν μεγάροισιν 
καί Κράτος ήδέ Βίην άριδείκετα γείνατο τέκνα 
τών ούκ έστ’ άπάνευθε Διός δόμος ούδέ τις έδρη 
υύδ’ οδός όππη μή κείνοις Θεός ήγεμονεύη, 
άλλ’ αίεί πάρ Ζηνί βαρυκτύπψ έδριόωνται.

Τιτάνων άγώνι, κατέστησε καί αυτήν καί τά τέκνα αυτής ’Ολύμπιους, ώς διηγείται 
περαιτέρω ό Ησίοδος στ. 389-401.

Η μετάστασις αΰτη εις τον Ολυμπον δεικνύει ότι ή Στύξ καί τά τέκνα αύτής, 
έν οίς καί ή Νίκη, ήσαν έκ καταγωγής χθόνιαι δυνάμεις. Κούρα Πάλλαντος 
καλείται ή Νίκη ύπο τοΰ Βακχυλίδου Άποσπ. 71 έκδ. Kenyon καί έν ’Ανθολογία 
6,313. Ο Διονύσιος ό Αλικαρνασσεύς I, 32, 10 εμφανίζει τήν Νίκην ώς θυγατέρα τού 
Αρκάδος Πάλλαντος, αντί τοΰ I ιτάνος Πάλλαντος, καί νεανικήν συμπαίκτριαν τής 
Άθηνάς. Καί άλλαι δε παραλλαγαί περί τής πατρότητος τής Νίκης (’Άρης, Ζευς) είναι 
παραποιήσεις τού αρχικού μυθου τής Θεογονίας, οστις χθονίαν χαρακτηρίζει τήν
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αρχικήν αυτής ύπόστασιν (Βλ. Η. Bulle Roscher Lexik. Ill 1, 305 κέ. μετά τής 
σχετικής βιβλιογραφίας, είς ήν προσθετέος και ό L. Deubner Attische Feste 25).

Ή Νίκη δεν άνεπτΰχθη έκ τής Άθηνάς Νίκης, δπως προς άλλοις ίσχυρίσθη 
ή Jane Harrison Mythology and monuments of Athens 366, όρθώς δέ άπέκρουσεν 
ό Sikes Class. Review 1895, 280, άλλα τούναντίον ή Άθηνά προσέλαβε τάς ιδιό
τητας τής αύτοτελοΰς θεάς Νίκης, δπως καί τής Ύγιείας, χωρίς νά κατάργηση; την 
χωριστήν αύτών ΰπαρξιν (Bulle αύτ. 310).

"Οπως δέ έν νεωτέροις χρόνοις οΰτω καί εν τή άρχαιότητι ή συνένωσις αυτή 
τής Άθηνάς καί τής Νίκης προεκάλεσε σΰγχυσιν, οΰτω δέ τήν Άθηνάν ταύτην\ έξέ- 
λαβον ως τήν αυτοτελή Νίκην, τό δέ λατρευτικόν αυτής ξόανον τό άνευ πτερύγων 
ώνόμασαν Νίκην άπτερον, έν φ τύπος άπτερος Νίκης δέν υπήρξε (Bulle αύτ. 316 έ.). 
Άθηνάν Σώτειραν Νίκην αναφέρει ό Usener Gotternamen 220 έξ επι
γραφής τής Κυπριακής πόλεως Λαπήθου παρά Le Bas - Waddington VII άρ. 2778.

Άλλ’ δ έν τή χειρ! τοΰ ξοάνου τής Άθηνάς Νίκης καρπός τής ροιάς παρά τά 
λεχθέντα περ! τής χθονίας ΰποστάσεως τής Άθηνάς και τής Νίκης και τής συνιάτα- 
μένης τούτων θεοκρασίας, έν ή έπικρατει ή Άθηνά, προσδέχεται άπροσδόκητον έπι- 
κουρίαν έξ αυτής τής προϊστορίας τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης τής Άκροπόλεώ,ς. 
Ή ευτυχής και από αρχαιολογικής άπόψεως, ως έκ των υστέρων έφάνη, σκέψις τοΰ 
μακαρίτου Νικολάου Μπαλάνου, δπως άποσυνθέση και άναστηλοιση έκ νέου τον κινδυ- 
νεύοντα ναόν τής Άθηνάς Νίκης, άπεκάλυψεν είς ημάς πολυτιμότατα στοιχεία τής υπό 
τον ναόν προηγηθείσης λατρείας τής Άθηνάς Νίκης.

Τά πορίσματα τής γενομένης υπό τον ναόν τής Άθηνάς Νίκης έρεύνης έξέθηκεν 
ό Μπαλάνος έν λεπτομερεΐ έκθέσει, ή οποία έξετυπώθη έν τώ 3^ μέρει τοΰ τόμου τής 
έκατονταετηρίδος τής Αρχαιολογικής Εταιρείας από σελ. 776 - 807 μεθ’ ενός δια
γράμματος, υπό τον τίτλον: Ή νέα άναστήλωσις τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης (1935 - 
1939). Περ! των πορισμάτων τούτων βλ. κα! G. Welter Vom Nikepyrgos, Arch. Anz. 
1939, 1 κ.έ.

Ή σπουδαιότης των υπό τον ναόν άποκαλυφθέντων κτισμάτων έπέβαλλον, δπως 
ταΰτα παραμείνωσιν έφεξής προσιτά είς τήν έπιστήμην κα! μετά τήν νέαν άναστήλωσιν 
τοΰ έπ’ αύτών ναοΰ, ό δέ Μπαλάνος είσακούσας τήν σύστασιν κατώρθωσε δΓ εύφυοΰς 
τεχνικής υποχθονίου διαρρυθμίσεως νά λύση τό πρόβλημα τοΰτο.

Ή διερεύνησις τοΰ υπό τύν ναόν δγκου τοΰ βραχώδους πύργου κα! τοΰ κατά τον 
χώρον έκεϊνον μέρους τοΰ Πελαργικοΰ, ΐνα στερεωθή ό δλος βράχος κα! ανακοπή 
ή περαιτέρω σάθρωσις αύτοΰ, έ'φερεν είς φώς αμέσως υπό τον σωζόμενον ναόν ένα έκ 
πώρων λίθων βόθρον ή έσχάραν, «πλήρη, κατά τό έσωτερικόν αύτοΰ κοίλωμα, 
αρχαϊκών ειδωλίων κα! θραυσμάτων μικρών αγγείων» (πρβ. ΑΕ 1937, 785 είκ. 13).

Ή ΰπαρξις τής έσχάρας ταύτης (είκ. 2, κατά σχεδιογράφημα τοΰ καλλιτέχνου 
τών Μουσείων κ. Ν. Κοντοπούλου) μηνύει προφανώς χθονίαν λατρείαν παναρχαίας 
περιόδου, είς ήν άγουσι τά πήλινα ειδώλια.

Περ! τήν έσχάραν ταύτην κα! ούχ! έν συμμετρική προς ταύτην θέσει, αλλά πιθα-
14
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Είκ· 3. Τοίχος οίκου η τεμένους τής Άΰηνάς Νίκης.
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νώτατα σεβασθέν αύχήν ώς ιερόν λατρευτικόν λείψανον, άνηγέρΰη έν μέρει, μη άποτε- 
λεσθέν ϊσως η άποτελεσθέν μεν, αλλά μή σωζόμενον νΰν δλον, μικρόν οικοδόμημα, τοϋ 
οποίου σφζονται δύο δόμοι άνίσου σήμερον ύψους έκ καλώς είργασμένου τιτανόλιθου 
έδραζόμενοι έπι εύθυντηρίας κατά την ΒΑ γωνίαν τοϋ ναού τής ’Αθήνας Νίκης. Τό 
πλάτος τοΰ κτίσματος τούτου ήτο 1.78 μ., τό δέ μήκος άγνωστον διά την έκ Τουρκικής 
κατασκευής έπελθοΰσαν έκεΐ καταστροφήν (ΑΕ 1937, 785 είκ. 12, ένταΰθα είκ. 3, κατά 
σχεδιογράφημα τοΰ καλλιτέχνου των Μουσείων κ. Παπαηλιοπούλου). Τό ναΰδριον τούτο, 
έν σχήματι μάλλον άπλοΰ & ο’ίκου », αποτελεί την δευτέραν φάσιν τής έκεϊ λατρείας, 
εις την όποιαν ανήκει βωμός άνευρεθεις και ’ίσως άναφερόμενος έν τή άνακαλυφθείστ) 
αρχαϊκή έπιγραφή τοΰ 6ου πιθανώς αίώνος (ΑΕ 1937, 78(5 είκ. 15). Κατά την φάσιν 
ταύτην τής λατρείας διά τής προσθήκης τοΰ βωμού έξαίρεται έ'τι μάλλον ή λατρεία 
χωρίς νά άποσβεσθή ή χθονία αύτής φύσις. Κατά την τρίτην φάσιν τής λατρείας, την 
οποίαν έκπροσωπεϊ ό νΰν σωζόμενος ναός μετά τοΰ αντιστοίχου βωμού, ό χθόνιος 
χαρακτήρ τής λατρευομένης θεάς διατηρείται και έμφαίνεται διά τής συμβολικής τοΰ 
πράγματος ρόας.

Περί τών σχετικών προς τον ναόν τής Άθηνάς Νίκης ζητημάτων πρβ. όσα 
έγραψαν ό G. Welter Athen. Mitt. (48) 1923, 190 έ. καί ό Ά. Ορλανδος Ath. Mitt. 
(40) 1915, 27 έ., συνολικώς δέ περί τοΰ ναού ό Ch. Picard L’Acropole d’Athenes II 
L’enceinte, l’entree, le bastion d’Athena Nike, les Propylees (1929) 18 έ. Wrede 

Ath. Mitt. (57) 1932, 74 έ. Schleif Jahrb. (48) 1933, 177 έ. Έκ τής μνείας τής 
Άρτέμιδος Έπιπυργιδίας εΰστόχως ήκασεν ό Welter ότι ό βράχος έκαλεΐτο ήδη έν τή 
άρχαιότητι πύρ’γος.

Ή δεύτερα φάσις τής ?ιατρείας διά τής κατασκευής τοΰ υπέρ την έσχάραν 
« οίκου » καί τοΰ αντιστοίχου βωμού ανήκει πιθανώς, ώς εικάζω, εις την Πεισιστρά- 
τειον περίοδον, κατεστράφη δέ ό οΐκος κατά την Περσικήν έπιδρομήν. Ή αρχαϊκή 
έπιγραφή ή άνευρεθεΐσα υπό τοΰ Μπαλάνου (Τες ’Αθηναίας | τές Νίκες [ho] | βομός | 
Πατροκ[λές] ή Πατροκ[λέδες | έποίησε) διά τό τρίγραμμον σίγμα δέν είναι μέν 
δυνατόν νά είναι νεωτέρα τοΰ 445, αλλά διά τε τον τρόπον τής χαράξεως καί τό όλον 
τοΰ λίθου σχήμα ουδέ όλως ανήκει είς τον 5ον αιώνα, αλλά πρέπει νά τεθή εις τον 
6ον μεσοΰντα πιθανώς ή καί όλίγφ πρότερον. Ό Welter ΑΑ 1939, 12 άνέγνωσε 
τό όνομα: Πατροκέδες, θεωρεί δέ τον «οίκον» καί τον βωμόν σύγχρονα, ούδέν λέγων 
περί τής έσχάρας.

Ή όλη δέ έξεργασία τοΰ τοίχου τοΰ «οίκου» είναι ώς καί ή συναρμογή τών 
δόμων λαμπρά, αξία τής περιόδου, είς τήν οποίαν τίθεται καί ή οποία είναι καί άλλως 
γνωστή διά τε τήν έζαρσιν τών έπι τής ’Ακροπόλεως λατρειών τής Άθηνάς καί διά 
τήν εισαγωγήν νέων (Άρτεμις Βραυρωνία) έκ παραλλήλου προς τήν καλλιτεχνικήν 
καί πνευματικήν ακμήν τής πόλεως έπι τής όνομαστής έκείνης τυραννίδος (Judeich 

Topographie von Athen 64 κέ. Pauly-Wissowa RE2 XIX (1938), 155 τό άρθρον 
Peisistratos τοΰ Schachermeyer· βλ. αυτόθι Peisistratiden σ. 150-155. Ωσαύτως 
καί F. Ε. Adcock έν Cambr. Ana Hist. V (1936), 59 -81, ώς καί τό έργον τοΰ 
Ρ. Ν. Ure The Origin of Tyranny, 1922). Ό ’Αριστοτέλης Άθην. Πολιτ. XIV
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χαρακτηρίζει τον Πεισίστρατον ώς <; δη μοκρατικώτατον καί σφόδρ’ εύδοκι- 
μηκότα εν τφ προς Μεγαρέας πολεμώ». Τφ 461 κατέλαβεν οΰτος την αρχήν, 
έξεβλήθη δέ τω 556/5 καί μετά 12 έτη άποκατεστάθη άρχαϊκώς καί λίαν απλώς 
(Άριστοτ. αΰτ. 4) ώς τής Άθηνάς καταγούσης τον Πεισίστρατον εν τή 
μορφή τής Φύης, γυναικος μεγάλης καί κα/ιής (Ήρόδοτ. I 60). Καί ό μέν Πεισί- 
στρατος έφ’αρματος είσήλαυνε, παραιβατούσης τής γυναικος, οί δ’έν 
τώ άστει προσκυνοΰντες έδέχοντο θαυμάζοντες (Άριστοτ. αύτ.) τφ 544 
π.Χ. Πιθανώς κατά την έτέραν τών περιπτώσεων τούτων θά άνηγέρθη υπό τοΰ 
Πεισιστράτου δ οίκος τής Άθηνάς Νίκης καί δ βωμός τοΰ Πατροκ[ήδους;]. Τότε 
δε θά έποιήθη καί τό οίκείον αρχαϊκόν ξόανον τής θεάς, τό δποΐον καταστραφέν υπό 
τών Περσών θά άντικατεστάθη διά νεωτέρου αρχαϊκού ξοάνου, δτε κατά τον 5ον 
αιώνα άνηγέρθη ό νΰν σφζόμενος ώραΐος Ιωνικός άμφιπρόστυλος καί έποιήθη νέος 
βωμός, τής άποψάσεως ληφθείσης μέν περί τά μέσα τοΰ 5ου αιώνος κατά την επι
γραφήν IG I2 24 τοΰ 448 π.Χ., έκτελεσθείσης δέ προφανώς βραδύτερον, ώς υπο
δεικνύει ή δευτέρα υπό την πρώτην χαραχθεΐσα επιγραφή IG I2 25 τοΰ 420/19 
καί διαπιστοΰσιν αί αρχιτεκτονικά! μορφαί καί ή τέχνη τών γλυπτών (πρβ. Judeich 

Topogr. 218).

Ή επιγραφή A' (IGI'2 24) εν στ. 10έ. ρητώς λέγει: νεόν δε οίκοδομέσαι 
καθ’ δ τι | αν Καλλικράτες χσυγγράφσει καί βο | μόν λίθινον, εκεί δέ ή λ. λίθινον 
άναφέρεται ούχί μόνον είς τον βωμόν, αλλά καί είς τον ναόν, σημαίνει δέ, ώς καί 
ή άλλοθεν χρήσις διδάσκει, μαρμάρινον.

Ή άλλη φράσις τής αυτής έπιγραφής έν στ. 4έ.: καί τό θιερόν Θυρόσα|ι καθ’ δ τι 
αν Καλλικράτες χσυγγράφσε|ι άναφέρεται είς τό δλον τέμενος μετά τοΰ προηγου
μένου οίκου καί τοΰ βωμοΰ, ή έντός τοΰ δποίου λατρεία φαίνεται δτι είχε παραμεληθή 
μετά τήν καταστροφήν τήν επί τών Μηδικών, διό καί πλήν τής θυρώσεως τοΰ τεμέ
νους άποφασίζεται έκεΐ έν στ. 2έ. τέι | Άθεναίαι τέι Νίκει θιέρεαν θέ ά|ν άστε έχς 
άστόν έΐ;] έχς ΆΟεναίον άιτάντ[ον | καταστέσ]αι.

Ό Welter ΑΑ αΰτ. 12 φρονεί δτι αίτια τής ίδρύσεως τής λατρείας τής Άθηνάς 
Νίκης δέν είναι πολεμική, αλλά αγωνιστική, συνδεομένη προς τάς νίκας τών Παναθη- 
ναίων καί προς αυτήν τήν ϊδρυσιν τούτων περί τό 550. Ότι ή λατρεία δμως τής 
Άθηνάς Νίκης γίνεται /ιατρεία τής πόλεως μόλις περί τά μέσα τοΰ 5ου αίώνος (IG I2 
84), δέν είναι πιθανόν, διότι πιθανώτερον είναι, μετά τά νεώτατα ευρήματα, δτι ή 
έπιγραφή IG I2 24 άναφέρεται είς άναζωογόνησιν τοΰ τε ίεροΰ καί τής αρχαίας 
λατρείας, τής όποιας ή παναρχαία φάσις είναι ή έσχάρα, ή έπειτα έξαρθεΐσα υπό τοΰ 
Πεισιστράτου διά τής άνεγέρσεως τοΰ « οίκου ».

Τά υπό τον νΰν σωζόμενον ναόν τής Άθηνάς Νίκης εύρεθέντα πολύτιμα λείψανα 
καθιστώσι σαφεστέραν τήν έννοιαν τής έπιγραφής ώς προς τό « ιερόν» τής θεάς. 
’Άξιον δέ προσοχής είναι τό πραγματικόν γεγονός δτι, ώς έκ τοΰ τοπογραφικοΰ δια
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γράμματος τοϋ Μπαλάνου έμφαίνεται, ό οίκος καί ό βωμός αΰτοΰ μικρόν τι άποκλί- 
νοντες προς Ν δεν είναι άπίθανον δτι έν τοΰτφ ρυθμίζονται προς τό Πεισιστράτειον 
Πρόπυλον και την εις αυτό άγουσαν πομπικήν οδόν, μολονότι τοΰτο δεν είναι σαφώς 
άναγκαΐον. Πάντως όμως ό πύργος ήτο, κατά την ορθήν παρατήρησιν τοΰ G. Welter 

ΑΑ αύτ. 7 έ., ό φρουρός τής Μυκηναϊκής εισόδου εις τήν Άκρόπολιν, όπως έν Τίρυνθι 
καϊ Αίγίνη.

"Οτι δε ως χθονίαν ήσθάνοντο τήν ’Αθήναν Νίκην και οί ’Αθηναίοι τοΰ 5ου π.Χ. 
αίώνος δεικνύει προς τοϊς είρημένοις καί ή ανωτέρω (σ. 104) μνημονευθεϊσα λήκυθος

Είκ. 4. Ή κατάστασις των όπισθεν των Δ. ανοιγμάτων κογχών.

τοΰ Βρεττανικοΰ μουσείου, ή παρέχουσα τήν κρανοφοροΰσαν Άθηνάν έν προτομή 
ήτοι έξερχομένην έκ τής γής και κρατοΰσαν ρόαν. Ό Buschor Sitz. Ber. bayr. Akad 
1937, Feldmause σ. 7, άπαριθμών τοιαύτας προτου,άς θεών καί άμφιβάλλων, αν πρό
κειται περί παραστάσεων « ανόδου » χθονίων θεοτήτων, έλησμόνησε τήν λήκυθον τοΰ 
Βρεττανικοΰ μουσείου, ή οποία διά τήν ρόαν ασφαλώς δηλοΐ άνοδον τής χθονίας θεάς. 
Χθονίαν ’Αθήναν έν προτομή έχομεν και έπϊ τής μελανΟμόρφου ληκύθου τής Δρέσδης 
παρά Haspels Attic Blackfigured Lekythoi πίν. 45, 2 σελ. 148 157 2 257. Ότι αι 
εκατέρωθεν παριστώμεναι γλαύκες είναι δηλωτικά! τής χθονίας φύσεως τής έν προ
τομή θεάς όρθώς παρατηρεί ή Haspels αύτ. σ. 51 σημ. 5.

Χαρακτηριστική τής χθονίας φύσεως τής Άθηνάς Νίκης είναι και ή παρουσία
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όφεως έπι τοΰ αναγλύφου Arch. Anz. 1894, 171 (Ρ. Herrmann). Ό KOster Die 
Schlange in der griech. Kunst u. Religion (1913), 117 έρμηνεΰει, ήκιστα πιθανώς, 
την σΰνδεσιν τόΰ δφεως μετά τής Άθηνάς Νίκης έκ τής φθοροποιού είς τον έχθρόν 
και φόβον έμποιοΰσης σημασίας τοΰ δφεως. Πρβ. Frohner Notice sculpt, ant. Louvre 
άρ. 486, βιβλιογραφία περί τοΰ έν τφ Λούβρω όμοιου.

’Αλλά παρά την χθονίαν φύσιν τής λατρείας τής Άθηνάς Νίκης δτι ό δλος 
πύργος ήτο εστία χθονίας λατρείας άποδεικνύει άλλο σημεϊον έλθόν καί πάλιν είς φως 
κατά την άποσύνθεσιν τοΰ δυτικού τοίχου τοΰ περιβλήματος τοΰ βράχου και δη κατά 
τά δύο ορθογώνια ανοίγματα, τά όποια είναι καί αυτά καθ’ έαυτά σημαντικά διά την 
έννοιαν τοΰ τόπου. “Οπισθεν των ανοιγμάτων τούτων άπεκαλύφθησαν έκ νέου αί δύο 
συνεχόμενοι, αλλά διαφόρων διαστάσεων κόγχαι (Judeich Topogr. αύτ. ΑΕ 1937,789 έ. 
791 είκ. 20, ένταΰθα είκ. 4 κατά σχεδιογράφημα τοΰ κ. Παπαηλιοπούλόυ), παρά την 
έτέραν δε τούτων ή έπιφάνεια τοΰ βράχου ήτο κεκαυμένη καί εύρέθη εκεί καί τεμά- 
χιον αγγείου κεκαυμένον, μάρτυρες άμφότερα τελούμενης ποτέ εκεί λατρείας. Τά 
ενδεικτικά τοΰ πράγματος λείψανα θά ήσαν ίσως περισσότερα, έάν δεν είχε μεσολα
βήσει ή έν έτει 1866 έπισκευή καί ύποστήριξις ή ταράξασα την άρχαίαν πραγματικήν 
κατάστασιν (ΑΕ αύτ. 790 σημ. 1).

Αλλά καί τά δύο ορθογώνια ανοίγματα, τά όποια είναι αρχαία καί συνδέονται 
άναμφισβητήτως προς τάς δπισθεν αύτών δύο κόγχας, είναι αψευδή μαρτύρια τής έκεϊ 
χθονίας λατρείας, άγνωστον τίνος, προστίθενται δέ είς τά ήδη γνωστά παραδείγματα 
περί τής σημασίας των τοιούτων παραθύρων ή οπών.

Είς ταΰτα ανάγκη νά προσθέσωμεν την λατρείαν τής Εκάτης ή Άρτέμιδος Έπι- 
πυργιδίας ή Άρτέμιδος Εκάτης ή Εκάτης Προπυλαίας ή Άρτέμιδος Φωσφόρου, τής 
όποιας τον τόπον φαίνεται δτι άπεκάλυψεν ό Welter παρά τον έξωτερικόν τοίχον τής 
νοτιάς πτέρυγος τών Προπυλαίων τφ 1923 (Ατη. Μιττ. 1923 πίν. IV. Judeich 

Topogr. 224 1·2).
Ό δλος πύργος άρα έχει χθόνιον χαρακτήρα άπηχών την παναρχαίαν Ελληνικήν 

πίστιν είς τήν Μητέρα Γήν, τήν μυστηριώδη πηγήν τής γενέσεως καθ’ όλου, διά τοΰτο 
δέ καί «πρωτόμαντιν γαϊαν» καλουμένην καί Φύσιν ως φύουσαν πάντα τά 
θαυμάσια, καί Θέμιν ως φορέα καί γεννήτριαν τών έπ’ αυτής έν θαυμαστή τάξει καί 
κόσμω άναδιδομένων, διά τοΰτο δέ καί αφετηρίαν τής ιδέας τής δικαιοσύνης 
καί άλλων «πολλών ονομάτων μορφήν μίαν».

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
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