
ΠΥΚΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝ ΑΘΗ ΝΑΤΚΟΣ ΠΕΠΛΟΣ *

Ο ΠΥΚΙΝΟΣ ΔΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΩΣ

Αί άρχαιότεραι διασωθεϊσαι μαρτυρίαι περί τής επί τής Άκροπόλεως λατρείας 
είναι οί στίχοι τής Όδυσσείας 1 καί τής Ίλιάδος2, άναφέρονται δε οΰτοι εις κοινόν 
ιερόν τοΰ Έρεχθέως καί τής Αθήνας. Τό ιερόν τοΰτο είναι δ πυκινος δόμος τοΰ 
Έρεχθέως κατ’ αρχήν καί δ πίων νηος άργότερον.

Σχετικώς προς τούς στίχους τούτους, τής Όδυσσείας άψ’ένός καί τής Ίλιάδος 
άψ’ ετέρου, ό Κοντολεων 3 παρατηρεί : «’Ίσως δεν είναι εντελώς τυχαΐον.,.δτι δ ποιη
τής διά να χαρακτηρίση τό οικοδόμημα τής κοινής ταύτης λατρείας άναγόμενον μεν 
τούτο εις τον Έρεχθέα (η 81) καλεΐ δόμον, άναγόμενον δμως εις τήν Άθηνάν καλεϊ 
νηόν (Β 549). Ή οΰτω διδόμενη ερμηνεία εις τούς στίχους τής Όδυσσείας είναι αντί
θετος προς τήν συνήθη' δέχονται πάντες σχεδόν, δτι ενταύθα ή Άθηνα εισέρχεται ως 
φΐ?,οξενουμένη τού τότε βασιλεύοντος των ’Αθηνών εις τό άνάκτορον τούτου. 
Ό Μ.Ρ. Nilsson, δστις,ώς γνωστόν, θεωρεί τήν ’Αθήναν ως έ'χουσαν τήν αρχήν αυ
τής έκ τής υπό τού βασιλέως εν τώ μεγάρω αύτού τελούμενης οικιακής λατρείας κατά 
τούς προϊστορικούς χρόνους, πιστεύει δτι ενταύθα δ Έρεχθεύς άντιπροσωπεύει τον 
μυκηναϊκόν βασιλέα τών ’Αθηνών, εν τώ οΐκω τού όποιου κατοικεί ή θεά, καί διακρί
νει οΰτω δύο παραδόσεις, τήν μεν τής Όδυσσείας γεννηθεΐσαν εκ τής προϊστορικής 
ταύτης άντιλήψεως, τήν δ’ έτέραν τής Ίλιάδος άντιπροσωπεύουσαν τήν νεωτέραν 
αθηναϊκήν πίστιν, καθ’ήν ή ’Αθήνα ϊδρυσεν έν τώ ναώ αυτής τήν λατρείαν τού Έρε
χθέως». Παρατηρεί έξαλλου περαιτέρω δ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ4, δτι, καί αν ακόμη δεχθώμεν

* Βαθυτάτην ευγνωμοσύνην εκφράζω καί εντεύθεν 
εις τόν καθηγητήν κ. Σπυρίδωνα Μαρινάτον διά το 
στοργικόν ενδιαφέρον του υπέρ τής μελέτης ταύτης, 
καθώς καί διά τάς πολυτιμοτάτας αύτοΰ υποδείξεις. 
Διά τήν άδειαν δημοσιεύσεως τής παρούσης εργα
σίας ώς καί τήν στοργικήν [παρακολούθησιν αυτής 
όλως ιδιαιτέρως ευχαριστώ τόν καθηγητήν κ. ’Ανα
στάσιον Όρλάνδον, Γενικόν Γραμματέα τής ’Αρχαιο
λογικής ’Εταιρείας. Βαθυτάτην ευγνωμοσύνην αισθά
νομαι καί προς τόν καθηγητήν κ. Νικόλαον Κοντολέοντα 
διά τό άδιάλειπτον ενδιαφέρον του καί τήν έποπτείαν 
τής δημοσιεύσεως, ως καί τήν έν πολλοΐς άσκηθεΐ- 
σαν κριτικήν αύτοΰ. Θερμάς ευχαριστίας έκφράζω 
έξ άλλου εις τόν έφορον κ. Νικόλαον Πλάτωνα διά 
τήν άδειαν δημοσιεύσεως μέρους τοΰ ρυτοΰ τοΰ ανα
κτόρου τοΰ Κάτω Ζάκρου (είκ. 9) καί τινας υποδείξεις 
αύτοΰ, ωσαύτως δέ είς τήν ’Αρτεμίσιαν Γιαννουλάτου 
διά τήν άδιάπτωτον παρακολούθησιν καί τήν ένδε-

λεχή διόρθωσιν τών τυπογραφικών δοκιμίων.
1 η 80-1: ΐκετο (ή * Αθήνα) δ3 ες Μαραθώνα και

ενρνάγυιαν Άϋήνην, 
δϋνε δ3 Έρεχ'&ηος πνκινδν δόμον.

2 Β 547 κ.έ. *Ερεχϋ·ηος μεγαλήτορος, ον ποτ αΑϋ·ήνη

ϋρέψε Δ ιός ·&υγάτηρ, τέκε δε ζείδωρος

[άρονρa
Κάδ δ3 εν Άφηνες εΐσεν, έφ ένι πιόνι νηω* 
εν&α δέ μιν τανροισι και άρνειοΐς ίλάονται· 
κούροι ’Αθηναίων περιτελλομένων ενιαυτών. 

3 Τό Έρέχθειον ώς οικοδόμημα χθονίας λατρείας, 3-4. 
*0 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ παρατηρεί επί τοΰ προκειμένου, δτι οΐ 
στίχοι οΰτοι, καίτοι όβελίζονται ή θεωρούνται παρέμ
βλημα τών Πεισιστρατείων χρόνων, άποτελοΰσι τάς 
άρχαιοτέρας σφζομένας πηγάς περί τής επί τής Άκρο
πόλεως λατρείας.

4 Αυτόθι 4.
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ώς ορθήν την συνή θως διδομένην ταύτην ερμηνείαν τών στίχων τής Όδυσσείας, πρέπει 
ακολούθως νά δεχθώμεν, ότι έπ'ι τής εποχής τών περιπλανήσεων τοΰ Όδυσσέως βα- 
σιλεύς τών ’Αθηνών ήτο ό Έρεχθεύς, τοιαύτη δε εκδοχή αποκλείεται έξ αυτού τούτου 
τοΰ χωρίου τής Ίλιάδος. «Ούδείς τών αρχαίων εκδοτών τοΰ 'Ομήρου», λέγει περαιτέρω 
ό Κοντολεων1, «θά ήτο δυνατόν νά δεχθή έν τή τελική μορορή τοΰ κειμένου δύο 
οΰτω διαφόρους αντιλήψεις περί τοΰ Έρεχθέως. Ή έννοια τής χρονικής διαδοχής τών 
προσώπων και τών γεγονότων αποτελεί κυριόίτατον χαρακτήρα τής ομηρικής διη- 
γήσεως» και «θά ήτο απολύτως απαράδεκτος και διά τούς αρχαίους έκδότας αλλά καί 
διά τούς παλαιούς άκροατάς τοΰ 'Ομήρου ό συγχρονισμός τοΰ γηγενούς Έρεχθέως 
προς τον Όδυσσέα καί τον Μενεσθέα. Είναι όρθότερον οί στίχοι τής Ίλιάδος νά έρ- 
μηνεύσωσι καί τούς τής Όδυσσείας. Καί εάν άκόμη ύποθέσωμεν, ότι ό πυκινός δό
μος είναι έπιβίωσις τοΰ μυκηναϊκού μεγάρου, άλλ’ όμως διά τον 'Όμηρον ό Έρεχθεύς 
είναι ιερόν πρόσωπον, ή δέ Άθηνά εισέρχεται εις τον οίκον αυτού διότι ή ιδία άνέ- 
θρεψε τό τέκνον τούτο τής Γης καί τό έγκατέστησεν εντός τοΰ ίδιου αυτής ναού. Σύγ
χρονον τοΰ Μενεσθέως είναι άδύνατον οπωσδήποτε ότι έψαντάσθησαν τον Έρεχθέα. 
Έάν λοιπόν ή ’Αθηνά εισέρχεται εντός τοΰ δόμου τοΰ Έρεχθέως, καθ’ όν χρόνον 
ούτος έχει άπό πο?Αοΰ παύσει νά ζή, είναι άδύνατον ό Έρεχθεύς ούτοςνά μή άποτελή 
ιερόν πρόσωπον διά τον ποιητήν τοΰ η τής Όδυσσείας, όπως καί διά τον ποιητήν τοΰ 
Νηών Καταλόγου. Έκτος τούτου ή άντί?πγψις ότι θεός τις εισέρχεται εις τον οίκον θνη
τού βασιλέως, ώς εις ’ίδιον κατάλυμα, ϊνα άναπαυθή, δυσκόλως ευρίσκει παράλληλα 
εντός τοΰ ομηρικού κόσμου- όπου ομηρικοί θεοί εισέρχονται εις τούς οίκους θνητών, 
τούτο γίνεται διά μίαν στιγμήν, δι’ ώρισμένον λόγον, πρόκειται περί έπιφανείας, τήν 
οποίαν δεν έχομεν έν η 81. Ή Άθηνά δϋνε Έρεχϋ"ηος πυκινόν δόμον, διότι ούτος ήτο 
καί ίδιος αυτής ναός, ώς μανθάνομεν έκ τών στίχων Β 547 κ.έ.»:

Οί στίχοι ούτοι τής Ίλιάδος, έν οίς άναφέρεται δ έπί τής Άκροπόλεως πίων νηος 
τής θεάς, θεωρούνται ήδη άπό τής άρχαίας έποχής παρέμβλημα τών Πεισιστρα- 
τείων χρόνων.Ό αρχαίος ναός 2 επομένως, ό ναός δηλαδή, όστις ίδρύθη κατά τον 
6ον π.Χ. αιώνα περί τήν μέχρι τότε υπαίθριον έσχάραν—ταυτιζομένην προς τον 
έπί τής Άκροπόλεως τάφον τοΰ Έρεχθέως—, στεγάσας τότε καί τό μικρών, ώς φαίνε
ται, διαστάσεων ξόανον τής Άθηνάς, είναι δυνατόν νά ταυτισθή προς τον πίονα νηδν 
τής παραδόσεως τών στίχων τούτων τής Ίλιάδος, ούτος δέ έκλήθη οΰτω πιθανώς λόγφ 
τών πλουσίων άναθημάτων αύτοΰ. Ό αυτός ναός έξ άλλου είναι δυνατόν νά ταυ- 
τισθή καί προς τον νηδν τοΰ γηγενέος Έρεχϋέος, όν μνημονεύει ό ΗΡΟΔΟΤΟΣ1 2 3.

1 Τό ’Ερέχθειον, έά. 4-5.
2 Συμφώνως προς τά πορίσματα μελέτης αρχαιολογι

κής (ΑΕ 1961, 64 κ.έ.), έπί τής Άκροπόλεως ύπήρχεν εν 
καί μόνον ξόανον τής πολιούχου θεάς Άθηνάς, έστε- 
γάζετο δέ τούτο μέχρι μέν τής αρχαϊκής έποχής 
—καθ’ δν χρόνον δηλαδή έπί τού μυκηναϊκού πύργου 
υπήρχε τό υπαίθριον ιερόν τής έσχάρας—εντός τού υπό 
τήν δυτικήν πλευράν τού πύργου ιερού, κατά τήν αρ
χαϊκήν δέ έποχήν εντός τοΰ περί τήν έσχάραν κτι- 
σθέντος μικρού πώρινου αρχαϊκού ναού (αρχαϊκός αρ

χαίος ναός) καί τέλος κατά τήν κλασσικήν καί τήν 
μετακλασσικήν έποχήν έντός τού έπί τοΰ πύργου καί 
έπί τού πώρινου τούτου ναού κτισθέντος μαρμάρινου 
κλασσικού ναού (κλασσικός αρχαίος ναός), τά δέ’Ερέ- 
χθειον άπετέλει τότε επίσημον τελεστήριον τής λατρείας 
τής πολιούχου θεάς, τοΰ πολιούχου ήρωος - γενάρχου 
καί τινων άλλων χθονίων έπίσης μορφών τής πόλεως.

3 ΗΡΟΔ. VIII 55: "Εατι έν τfj άκροπόλι ταντη Έρε- 
χΊ)έος τοΰ γηγενέος λεγομένου είναι νηος·..
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5Αρχαίος ναός, πίων νηός, νηος τον γηγενέος ’Ερεχΰ'ήος, είναι οΰτω εις και ό αυτός 
ναός, ό των αρχαϊκών χρόνων.

Προ τής ίδρύσεως όμως τοϋ αρχαϊκού τούτου ναού, όστις έστέγασεν, ώς 
έλέχθη, την έσχάραν τοϋ ήρωος γενάρχου καί τό ξόανον τής πολιούχου θετής μητρός 
αύτοϋ—ήτοι καθ’ όν χρόνον ή έσχάρα αΰτη άπετέλει υπαίθριον ιερόν—, τό ξόανον 
τούτο τής θεάς έπρεπε νά εύρίσκεται εντός προγενεστέρου τινός, γεωμετρικού, ιερού 
αύτοϋ. Τό ιερόν τούτο είναι ό πνκινος δόμος τοϋ Έρεχθέως, τό ιερόν δηλαδή τής 
παραδόσεως των στίχων τής Όδυσσείας, όπερ προ πολλοϋ ήδη έχει συναφθή προς 
τον πρώτον ιερόν χώρον λατρείας τής ’Αθήνας. Τό ιερόν τούτο άντιθέτως προς την 
κρατούσαν άντίληψιν καί συμφώνως προς την γνώμην τού Κοντολεοντος (βλ. ανω
τέρω), δεν πρέπει νά ταυτίζεται προς τό μυκηναϊκόν άνάκτορ’ον τής Άκροπόλεως, 
διότι ό Έρεχθεύς δεν είναι επί τοϋ προκειμένου δ βασιλεύς τών ’Αθηνών άλλ’ ό γη
γενής ήρως Έριχθόνιος- Έρεχθεύς, ό θετός δηλαδή υιός τής Άθηνάς καί ό μυθικός 
γενάρχης τών ’Αθηναίων, ή δευτέρα—ή μετά την Άθηνάν—σημαντική μορφή λα
τρείας τής πόλεως, θεότης άρχικώς έκπεσούσα εις ήρωα·. Διακρίνεται δε σαφώς 
δ Έρεχθεύς ούτος από τοϋ βασιλέως Έρεχθέως, όστις ύπήρξεν ιστορική φυσιογνω
μία τής πόλεως, δράσασα κατά τον 13ονπ. X. αιώνα, κυρίως κατά τον Αθηναίο- 
θρακικόν πό?ιεμον 1 2.

Δεν είναι δυνατόν συνεπώς δ πυκνός δόμος τοϋ Έρεχθέως τής παραδόσεως τών 
στίχων τής Όδυσσείας νά είναι τό επί τής Άκροπόλεως μυκηναϊκόν άνάκτορον τού 
βασιλέως τών ’Αθηνών, άλλ’ είναι μάλλον, καθ’ ά πιστεύομεν, τό τέμενος αυτού, 
καί δή παρά τήν είσοδον τής Άκροπόλεως (είκ. 1), ένθα έλατρεύετο κατά τούς 
πρωίμους χρόνους (ως τεθαμμένος) δ πολιούχος ήρως γενάρχης, μετ’ αύτοϋ δέ 
έλατρεύετο καί τό ξόανον τής θετής μητρός αύτοϋ πολιούχου θεάς Άθηνάς. Τό τέ
μενος τούτο, συνιστάμενον έκ τού μυκηναϊκού πύργου, όστις λόγφ τής συμπαγούς 
κυκλώπειου κατασκευής αύτοϋ εύχερώς ήτο δυνατόν νά κληθή πνκινος, έφερε α) κατά 
μεν τήν δυτικήν πλευράν ιερόν (είκ. 2) καί εκεί έστεγάζετο, ώς φαίνεται, κατά 
τούς πρωίμους ιστορικούς χρόνους—εις οΰς καί άναφέρονται οι στίχοι ούτοι τής 
Όδυσσείας—τό μικρόν διαστάσεων ξόανον τής πολιούχου θεάς Άθηνάς, όπερ κατά 
μίαν παράδοσιν εϊχεν άφιερωθή εις αύτήν ύπό τού Αθηναίου γενάρχου, υιού αύτής, 
β) επ’ αύτοϋ δέ έσχάραν 3 (είκ. 4), έφ’ ής έτελεΐτο τότε ή χθονία λατρεία τού γενάρ
χου τούτου. Άπετέλει συνεπώς δ πνκινος δόμος τού Έρεχθέως τό ιερόν τέμενος τοϋ 
Αθηναίου τούτου γενάρχου, ή δέ παράδοσις τών στίχων τής Όδυσσείας δυνατόν νά 
προέρχεται έκ τών μυκηναϊκών χρόνων, ώς πιστεύει δ Nilsson, άλλά καί έκ 
τών μεταμυκηναϊκών ή τών πρώτων ιστορικών χρόνων, ώς άφίνει νά νοηθή δ 
Κοντολεων. Τό τέμενος τούτο τού γηγενούς Έρεχθέως ένεφανίζετο καί ώς δ τύμ-

1 Κοντολεων, ε.ά 26.
2 Περί τοΰ βασιλέως Έρεχθέως και τοΰ ’Αθηναίο- 
ϊκικοϋ πολέμου: ΑΕ 1961, 86 κ.έ.

3 Ή έσχάρα αΰτη συνδέεται λειτουργικώς πρός τούς 
μετ’ εσωτερικής κοιλότητος βωμούς, τούς δεχομένους

χθονίας φύσεως προσφοράς. (Περί αύτών βλ. Yavis, 
Greek Altars, 70 κ.έξ. Βλ. καί καθηγ. Ορλανδον, 
Τό Έργον τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τό 
1963, είκ. 149.)
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βος αύτοΰ, έ'χων: α) επ’ αύτοΰ μεν έσχάραν, λίαν ενωρίς ταυτισθεΐσαν προς τό ση- 
μεΐον επικοινωνίας μετά τοϋ τάφου αύτοΰ, χρησιμεύουσαν προς υποδοχήν των δια
φόρων δι’ αυτόν προοριζομένων χθονίων προσφορών, και β) ύπό την μίαν, την δυ
τικήν, πλευράν αύτοΰ ιερόν, χρησιμεΰον προς στέγασιν τοΰ ξοάνου τής πολιούχου 
θεάς Άθηνάς, θετής μητρός αύτοΰ.

Είκ. 1. Ό μυκηναϊκός πύργος τής Άκροπόλεως.
Σχέδιον Σ. ’Ιακωβίδου.

Τό ιερόν τοΰτο, συμφώνως προς τά πορίσματα τής έρεύνης τοΰ Μπαλανου 1 
είχε μήκος 5 μ. περίπου, απροσδιόριστον όμως, λόγω εσωτερικών καταπτώσεων, βά
θος. Ή είσοδος αύτοΰ ήτο έσφραγισμένη διά «ξηρολιθιάς», ής ή πρόσοψις είσεΐχε

Είκ. 2. Μυκηναϊκόν ίερόν παρά τήν δυτικήν πλευράν Είκ. 3. ‘Ιερόν έπί «σήμαντρου»
τοϋ μυκηναϊκού πύργου τής Άκροπόλεως. (πήλινου σφραγίσματος) έκ Κνωσοϋ.

Σχέδιον Σ. ’Ιακωβίδου.

κατά 0.15-0.20 μ. τής προσόψεως τοΰ μυκηναϊκοΰ πύργου, μεταξύ δε τών λίθων 
αύτής εύρέθη έντειχισμένη πωρίνη στήλη, έξικνουμένη μέχρι τής οροφής. Ή στήλη 
αυτή έτοποθετήθη εκεί, καθ’ ά πιστεύεται, όταν έκτίσθη ή «ξηρολιθιά» κατά τήν

1 Ν. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, Ή νέα άναστήλωσις τοϋ ναοΰ Σ. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Ή μυκηναϊκή άκρόπολις τών ’Αθηνών, 
τής ’Αθήνας Νίκης έν ΑΕ 1937, 790 κ.έ. καί 109 κ.έ.
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κατασκευήν τοϋ κλασσικού περιβλήματος τοϋ πύργου (είκ. 5), άντικαταστήσασα πα- 
λαιότερον κιονίσκον ή πεσσίσκον στρογγυλόν, καθώς μαρτυρεί κυκλικόν λάξευμα τοϋ 
βράχουεύρεθέν ΰπ’αυτήν. Δεν αποκλείεται ό παλαιότερος οΰτος κιονίσκος νά ήτο ξύ
λινος, αποτεφρωθείς κατά τα Μηδικά. Αί διαστάσεις τής στήλης ήσαν : μέτωπον 
0.60 μ., βάθος 0.35 μ., ύψος 1.25 μ. Ή διάμετρος τοϋ υπό την στήλην κυκλικού λα
ξεύματος, έφ’ ου ήδράζετο τό προγενέστερον στήριγμα τοϋ ίεροϋ, δεν παρέχεται υπό τοϋ 
Μπαλανου, υπολογίζεται δμωςΰπό τοϋ Ιακωβιδου 1 επί τή βάσει των δημοσιευομένων 
εικόνων 20 καί 21 τοϋ Μπαλανου καί κατ’ αναλογίαν προς τά 0.60 μ. πλάτους τοϋ 
μετώπου τής στήλης εις 0.45-0.47 μ. περίπου. Ώς προς την ακριβή θέσιν τοϋ

Είκ. 4. Έσχάρα επί τοϋ μυκηναϊκού πύργου τής Άκροπόλεως.

ίεροϋ τούτου άφ’ ενός εντός τής δυτικής πλευράς τού πύργου καί άφ’ ετέρου 
τοϋ στηρίγματος αυτού εντός τοϋ ίεροϋ τούτου, ό Ιακωβιδης υπολογίζει, δτι τό 
ιερόν τούτο ήρχιζε «προς Ν. μέν από τοϋ σημείου κατά 0.90 μ. νοτιώτερον τής 
στήλης, προς Β. δε άπό σημείου δχι όλιγώτερον τών 0.80 μ. προς Ν. τοϋ λαξεύμα
τος 4» (είκ. 2).

Εντός τοϋ ίεροϋ τούτου, υπό την δυτικήν πλευράν τοϋ μυκηναϊκού πύρ
γου, εντός τοϋ πυκινον τεμένους δηλαδή τοϋ μυθικού γενάρχου, εύρίσκετο, φαίνεται, 
κατά τούς υστάτους μυκηναϊκούς καί τούς γεωμετρικούς χρόνους τό ξόανον τής πολιού
χου’Αθήνας, θετής μητρόςτοΰ γενάρχου τούτου. Ήτο δέ, ώς έπανειλημμένως έλέχθη, 
τό ξόανον τούτο μικρών διαστάσεων, οία ήσαν ά?Αωστε, ώς φαίνεται, καί εκ διαφόρων 
αρχαίων παραστάσεων, τά πλεϊστα τών αρχαίων ξοάνων2 (κατωτ. σ. 186 είκ. 18α-β), 
φερόμενα ενίοτε καί διά τών χειρών,τοποθετημένον δέ πιθανώς επί μικράς, κινητής, 
εκ ξύλου ή καί εκ πολυτίμου τίλης ίσως, βάσεως. Τό λαξευτόν τούτο, ούτως είπεΐν, 1

1 νΕ.ά. 109 κ.έ. 2 Βλ. ΑΕ 1961, 74,σημ. 3.
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ιερόν στέγαστρον τοΰ ξοάνου τούτου υπό την δυτικήν π?ιευράν τοϋ πύργου, δεσπό
ζοντος τής Άκροπόλεως των πρώτων ιστορικών χρόνων και τοΰ περί αυτήν τότε 
άστεως, είναι δυνατόν νά ταυτισθή προς τό πρώτον άδυτον τής πολιούχου θεάς.

Ή γνώμη αυτή ένισχύεται συν τοΐς άλλοις καί έκ τοΰ όλως ιδιαιτέρου σεβασμοΰ, 
ού έ'τυχεν ό χώρος ούτος,καί τοΰτο διότι, πρίν ή μετά τά Μηδικά σφραγισθή διά τής 
κλασσικής έπενδύσεως, έφράχθη διά «ξηρολιθιάς» άφ’ ενός και ύπεβαστάχθη διά 
λίθινης στήλης άφ’ ετέρου, εις άντικατάστασιν τοΰ ξυλίνου κίονος ή πεσσοΰ, δι’ ού 
έστηρίζετο πρότερον Εις τον χώρον συνεπώς τοΰτον είσέδυεν ή Άθηνά κατά τήν

’•"’'Τ'*.

Ε’ικ. 5. Κλασσικόν περίβλημα τοϋ μυκηναϊκού πύργου.

παράδοσιν τών στίχων τής Όδυσσείας (δννε), οσάκις έπανήρχετο εις τήν πόλιν 
αυτής, μόνη δέ αυτή πιθανώς, έξ ου και ό χώρος ούτος, ήτο άδυτος, ήτοι απρόσιτος, 
εις τό κοινόν.

Σχετικώς προς τήν εντός τοΰ ίεροΰ τούτου ΰπαρξιν τοΰ ξοάνου τής θεάς 
είναι δυνατόν σήμερον νά διατυπωθώσι δύο γνώμαι:

I: Ό πυκινός δόμος τοΰ Έρεχθέως ήτο ή διάδοχος κατάστασις πιθανώς τής μυκη
ναϊκής ανακτορικής λατρείας. Συγκεκριμένος τό μέν υπό τήν δυτικήν πλευράν τοΰ πύρ
γου ιερόν ήτο πιθανώς ή διάδοχος κατάστασις τοΰ άνακτορικοΰ οίκιακοΰ ίεροΰ τών 
υστάτων μυκηναϊκών χρόνων, όπερ δυνατόν νά φαντασθώμεν άνάλογον προς τό μι
κρόν (1 μ. X 1 μ.) ιερόν τών διπλών πελέκεων τοΰ ανακτόρου τής Κνωσοΰ 1 2 κυρίως, 
ένθα έτελεΐτο ή λατρεία τής ανακτορικής θεότητος, ή προς τό εσχάτως εύρεθέν ιε
ρόν τής Κέας3, ή δέ έπι τοΰ πύργου έσχάρα ήτο πιθανώς ή διάδοχος κατάστασις τής

1 ΜΠΑΛΑΝΟΣ, έ.ά. 795 κ.έ.
2 J. D. Pendlbbory, A Handbook to the Palace 

of Minos, πίν. 7, 2.
3 Βλ. Έφημερ. Καθημερινήν 20, 21 καί 23 ’Ιουλίου 

1963, Ελευθερίαν 1 καί 8 3επτεμβρ. 1963, ώς καί 
περιοδ. Εικόνες 23 Αύγουστου 1963. Ένδείκνυται νά

παρατηρηθή, δτι τά εντός τοϋ ίεροΰ τούτου εύρεθέντα 
αγάλματα είναι μέν οπωσδήποτε λατρευτικής φύσεως, 
ούδέν τούτων όμως είναι δυνατόν νά ταυτισθή πρός 
ξόανο»’, ήτοι πρός λατρευτικήν ένσωμάτωσιν τοΰ θείου, 
απαιτούσαν τήν ΰπαρξιν άδυτου (βλ. κατωτέρω).
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ανακτορικής μυκηναϊκής υπαιθρίου έσχάρας, ήν δυνατόν νά φαντασθώμεν άνάλογον 
είτε προς την έσχάραν τής αυλής τοΰ ανακτόρου τής Τίρυνθος 1 (είκ. 6), ένθα έτε- 
λεϊτο πιθανώς ή λατρεία τοΰ χθονίου τοπικού δαίμονος εύετηρίας, εϊτε προς τον 
υπαίθριον βωμόν ή θριγκόν λίθων ώρισμένων σφραγιδόλιθων 1 2, ένθα επίσης έτε- 
λεΐτο ή λατρεία τής μορφής ταύτης. ’Αξίζει μάλιστα νά σημειωθή έπϊ τοΰ προκειμέ- 
νου, δτι ό Ιακωβιδης 3 έχει εΰρει, ότι ή μυκηναϊκή Άκρόπολις των ’Αθηνών παρου
σιάζει πολλά κοινά σημεία προς την μυκηναϊκήν άκρόπολιν τής Τίρυνθος. Ή γνώμη 
αυτή, καθ’ ήν τό μεταμυκηναϊκόν τέμενος τοΰ πύργου, ήτοι τά δύο πρώιμα ιερά 
αύτοΰ, ή υπαίθριος έσχάρα και τό λαξευτόν ιερόν, συνιστώσι τό πρώτον τέμενος 
τής πολιούχου θεάς και τοΰ πολιούχου ήρωος υίοΰ αυτής, αλλά και τήν διάδοχον

Είκ. 6. Έσχάρα επί τής άκροπόλεως τής Τίρτινθ-ος.

εξ άλλου κατάστασιν τής μυκηναϊκής ανακτορικής λατρείας, οικιακής άφ’ ενός και 
υπαιθρίου άφ’ ετέρου, συνεπάγεται ένίας παρατηρήσεις καί τινα συμπεράσματα.

Τό μυκηναϊκόν άνάκτορον τής Άκροπόλεως έπαυσε, φαίνεται, νά άποτελή 
έδραν άσκήσεως τής λατρείας, όπως ακριβώς έπαυσε νά άποτελή και έδραν άσκή- 
σεως τής εξουσίας, προς τό τέλος τής μυκηναϊκής εποχής. Ή μετατόπισις τής 
έδρας λατρείας εκ τοΰ συμπλέγματος τοΰ ανακτόρου εις άλλον χώρον τής Άκρο
πόλεως, εις τον χώρον τοΰ μυκηναϊκοΰ πύργου, δεν φαίνεται νά προεκλήθη συνεπεία 
εχθρικής τίνος βιαίας καταστροφής. Κυρία αιτία τής μεταφοράς ταύτης θά πρέπει νά 
ήτο μάλλον ή συνεπεία έρειπώσεως έγκατάλενψις αύτοΰ. Ή είκαζομένη αΰτη έρεί- 
πωσις δυνατόν νά ήτο σύγχρονος τής έρειπώσεως, ήν παρουσιάζει τό άνω μέρος τοΰ 
μυκηναϊκοΰ πύργου, αΰτη δε προηγήθη αναμφίβολος τής επ’ αύτοΰ ίδρύσεως τής 
έσχάρας. Ή ιδρυσις αΰτη έξ άλλου είναι δυνατόν νά τοποθετηθή εις τους ύπομυκη- 
ναϊκούς χρόνους, εις οΰς φαίνεται άνήκον τό σχήμα ώρισμένων τών ειδωλίων τής 
έσχάρας, διότι, ώς άνακοινοΐ ό Ιακωβιδης 4, τά ειδώλια ταΰτα άνεγνωρίσθησαν 
υπό τοΰ καθηγητοΰ Μαρινάτου ώς ΰπομυκηναϊκά. Λόγφ τής συμπαγοΰς κυκλώπειου 
κατασκευής τοΰ πύργου ή έρείπωσις τοΰ άνω τμήματος αύτοΰ, ήτις συνέβη πιθανώς 
κατά τούς προ τής ΰπομυκηναϊκής έποχής χρόνους, δυνατόν νά μή ήτο αποτέλεσμα

1 Tiryns I, 6, 31-44, III, 134 κ.έ., 215 είκ. 64-5. 'Ελλάς, 207 κάτω.
Bossert, Altkreta3, είκ. 6 3 Έ.ά. 228.

2 ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ (καί Hirmer), Κρήτη καί Μυκηναϊκή 4 Αύτό&ι 186, σημ. 361.
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απλής τίνος χρονιάς φθοράς. Δεν αποκλείεται επομένως συγχρόνως προς την κατα
στροφήν ταύτην τοΰ πύργου να συνέβη και καταστροφή τοϋ εγγύς αύτοϋ μυκηναϊκού 
ανακτόρου επί τής Άκροπόλεως, τότε δέ να συνέβη και ή έρείπωσις τοϋ άνω μέρους 
τής Βορείου Κρήνης, ή είκαζομένη δέ αυτή καταστροφή τοϋ ανακτόρου τούτου και 
τοϋ δλου συμπλέγματος ίσως αυτού, λόγω τής ξυλοπλινθοδομίας αυτού, να ήτο 
κατά πολύ σοβαρωτέρα τής τοϋ πύργου.

Τοιαύτη καταστροφή μαρτυρεϊται εξ άλλου ύπδ τής αρχαίας παραδόσεως: 
Κατά τήν επιδρομήν και τον πόλεμον των Έλευσινίων και των συμμάχων αυτών 
Θρακών (τελούντων υπό τον βασιλέα τούτων Εΰμολπον, υιόν τοϋ Ποσειδώνος) εναν
τίον τής Άκροπόλεως και τών Αθηναίων (τελούντων υπό τον βασιλέα αυτών Έρε- 
χθέα, απόγονον τού θετού υίοϋ τής Άθηνάς Έριχθονίου - Έρεχθέως), έφονεύθη 
εις μονομαχίαν υπό τοϋ Έρεχθέως ό Εΰμολπος, ακολούθως δέ ό Π ο σ ε ι δ ώ ν, εκδι
κούμενος τον φόνον τούτου, έφόνευσε τον Έρεχθέα 1 ή παρεκάλεσε τον Δία δπως 
φονεύση αυτόν, ένφ συγχρόνως κατέστρεψε καί τήν οικίαν αυτού1 2 *, τό 
έπ'ι τής Άκροπόλεως δηλαδή μυκηναϊκόν άνάκτορον αύτοϋ. 
Ή τοιαύτη, υπό τής αρχαίας παραδόσεως, μαρτυρουμένη καταστροφή τοϋ έπ'ι τής 
Άκροπόλεως μυκηναϊκού ανακτόρου τοϋ βασιλέως Έρεχθέως πιθανόν να ήτο σύγ
χρονος τής όμοιας περίπου, ήτοι διά κεραυνού, υπό τής αρχαίας παραδόσεως επίσης 
μαρτυρουμένης, καταστροφής τού έπ'ι τής άκροπόλεως τών Θηβών μυκηναϊκού ανα
κτόρου τού βασιλέως Κάδμου. Αι βασιλεΐαι τών δύο τούτων μυθικών βασιλέων φαί
νεται να είναι σύγχρονοι, διότι σύγχρονοι είναι έξ άλλου και αί βασιλεΐαι τών 
τρισέγγονων αυτών Θησέως και Οίδίποδος άντιστοίχως.

’Έχει ήδη διατυπωθή ή γνώμη ή δτι ό έρειπιών τοϋ μυκηναϊκού ανακτόρου έπ'ι 
τής Άκροπόλεως ή τμήματος άπλώς αυτού, συμπεριλαμβανομένης ίσως καί τής Βο
ρείου Κρήνης, έθεωρήθη έκ τών υστέρων πιθανώς ως τό χάσμα, ένθα έθανατώθη 
υπό τοϋ Ποσειδώνος ό βασιλεύς Έρεχθεύς, κατά συνδρομήν δέ διαφόρων παραγόν
των ϊσως, ήτοι: α) τής άναμνήσεως τοϋ μακρού πολέμου τών Αθηναίων έναντίον 
τών Θρακών, λαού λατρεύοντος θεόν τής θαλάσσης καί τών ίππων, άλλα καί ένοσί- 
γ α ι ο ν β) θεομηνίας ένσκηψάσης μετά τό πέρας τοϋ πολέμου τούτου καί τήν υπέρ 
τών Αθηναίων έκβασιν αύτοϋ, έξ ής έπήλθεν ίσως μερική ή ολική κατάρρευσις τοϋ 
ανακτόρου τής Άκροπόλεως καί προεκλήθησαν πιθανώς έξ αύτής καί θύματα, άτινα 
έτάφησαν υπό τά έκ τής καταρρεύσεως ταύτης έρείπια’ γ) τής άσκήσεως λατρείας 
ηρωικής φύσεως, χθονίας δηλαδή, επί τών έρειπίων τούτων κατά τούς μεταγενεστέ
ρους χρόνους' καί δ) τής ύφισταμένης τότε άντιλήψεως, δτι έμφανεΐς ρωγμαί τοϋ 
έδάφους ήτο δυνατόν νά είναι τάφοι ηρώων4.

Ενδέχεται οΰτω ή δημιουργηθεΐσα κατάστασις έκ τής καταστροφής ταύτης τοϋ 
μυκηναϊκού τούτου ανακτόρου, συνεπικουρούσης καί τής συνήθους έκ τού χρόνου 
φθοράς, νά επέβαλε τελικώς τήν μεταφοράν τής έδρας τής κεντρικής έξουσίας κατ’

1 Βλ. ΑΕ 1961, 86-7, σημ. 2, α-ιδ. χ-&εα καί την οικίαν αντον καταλνοαντος,,,.
2 Αυτόθι (σημ. 2, ιβ: ΑΠΟΛΛΟΔ. III 15, 4): ...Έρε- 3 ΑΕ 1961, 86 κ.έ.

χ&εΰς μεν άνεΐλεν Εΰμολπον, Ποσειδώνος δε καί τον Έρε· 4 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ε. ά., 8 κ.έ.
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άρχάς καί τής λατρείας άργότερον έκ τοϋ άχρηστευθέντος πλέον συμπ?^έγματος τοϋ 
ανακτόρου τούτου. Ή μεταφορά τής εξουσίας πιθανόν να συνέβη επί των διαδόχων 
τοΰ βασιλέως Έρεχθέως. Έπί Αίγέως έ'χει πάντως συντελεσθή αυτή, ή δέ νέα βασι
λική κατοικία εύρίσκεται, συμφώνως προς την άρχαίαν παράδοσιν, παρά τούς βο
ρείους πρόποδας τής Άκροπόλεως ή εντός τοΰ χώρου ίσως τοϋ μετά ταϋτα Θησείου, 
έτέρα δέ βασιλική κατοικία, μεταγενέστερα, τό Νηλεΐον, εύρίσκεται,συμψώνως προς

Είκ. 7. Βάσεις κιόνων έκ τοΰ χώρου τοϋ ανακτόρου τής Άκροπόλεως.

τήν άρχαίαν παράδοσιν, παρά τούς νοτίους πρόποδας τής Άκροπόλεως. Ή βασι
λεία τοϋ Αίγέως καί τοϋ υιοΰ αύτοϋ Θησέως τοποθετείται υπό τής αρχαίας παρα- 
δόσεως προ τοϋ Τρωικοΰ πολέμου, ήτοι εις τό τέλος τοϋ 13ου π.Χ. αίώνος, εις τό 
τέλος τής ΥΜ ΙΙΙΒ εποχής. Ενδέχεται όμως τμήμα τουλάχιστον τοϋ μυκηναϊκού 
ανακτόρου τής Άκροπόλεως νά παρέμεινε χρησιμοποιούμενου καί μετά τήν έξ αύτοϋ 
επίσημον μεταφοράν τής βασιλικής κατοικίας, έπισκευασθέν μετά τήν καταστροφήν 
αύτοϋ. Εις τήν επισκευήν ταύτην άνήκουσι πιθανώς αί δύο βάσεις των κιόνων (είκ. 7)» 
διότι, καθώς άποδεικνΰει ό Ιακωβιδης ή αί βάσεις αϋται δεν προέρχονται έξ αύτοϋ 
τούτου τοϋ μυκηναϊκού ανακτόρου τής Άκροπό?ιεως, άλλ’ είναι μεταγενέστεραι αύτοϋ- 
Τάς βάσεις ταύτας θεωρεί μεταγενεστέρας τοϋ ανακτόρου καί ό Nylander 3, 1 2

1 Βλ. ΑΕ 1961, σ. 158 σημ. 2. 3 Opuscula Atheniensia 4, 31-57, είκ. 7 και 8.
2 "Ε.ά. 22 κ.έ. σχέδ. 3 83, είκ. 6.
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ούτος δμως χαρακτηρίζει αύτάς ώς γεωμετρικός-άρχαϊκάς. Ή γνώμη, αΰτη, καθ’ήν αί 
βάσεις αΰται άνήκουσιν εις τον γεωμετρικόν - αρχαϊκόν ναόν τοϋ ξοάνου της Πολιά- 
δος, δεν εξηγεί διατι ό ναός οΰτος κατεστράφη άνευλαβώς, ένώ τό πρωιμώτατον 
ιερόν τοϋ μυκηναϊκού πύργου διεφυλάχθη εύλαβώς υπό των μετέπειτα άρχιτεκτόνων. 
’Αξίζει εξ άλλου να σημειωθή έπϊ τοϋ προκειμένου, δτι τό έπϊ τοϋ ανακτόρου τής 
Τίρυνθος, μικρότερων αύτοϋ διαστάσεων, άποκαλυφθένκτίσμα δεν είναι γεωμετρικών- 
άρχαϊκών χρόνων, ώς έπιστεύετο μέχρι πρό τίνος, άλλα προέρχεται ώσαύτως έκ 
των υστάτων μυκηναϊκών χρόνων και ήτο βραχείας διάρκειας, καθώς άποδεικνύει ό 
Blegen ι. Ό τύπος τής εξεργασίας των δύο βάσεων τής Άκροπόλεως, χαρακτηριστι
κός τής γεωμετρικής και τής αρχαϊκής εποχής, ήρχισε πιθανώς φθινούσης τής δευτέ- 
ρας χιλιετηρίδος, μετά την καταστροφήν τών ανακτόρων και την εις την Ελλάδα 
έγκατάστασιν τών έπηλύδων φύλων, κατά τό β’ ήμισυ τοϋ 13ου π.Χ. αϊώνος.

Ενδέχεται συνεπώς ή Άκρόπολις νά έξηκολούθησε κατοικουμένη ή συχναζο- 
μένη καϊ μετά την επίσημον μεταφοράν τής βασιλικής κατοικίας, μέχρις δτου, κατά
στασης πλέον αναγκαίας τής πλήρους καϊ οριστικής έγκαταλείψεως τού έπισκευασθέν- 
τος(;) ανακτόρου,πιθανώς μετά την υστέραν Μυκηναϊκήν ΙΙΙΓ εποχήν1 2, μετεφέρθη 
και ή λατρεία εξ αύτοϋ. Τό άνάκτορον τούτο, συν τώ χρόνω καταρρεΰσαν εντελώς, 
έθεωρήθη ένηλνοιον ίσως, εν καιρώ δε έδημιουργήθη εξ άλλου ή παράδοσις, δτι είς 
τον ένηλνοιον τούτον χώρον τής Άκροπόλεως εϊχον ταφή μέλη τής δυναστείας τοϋ 
μυθικού γενάρχου, έπαληθευομένης οϋτω τής γνώμης τοϋ καθηγητοϋ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ3, 

δτι ή παράδοσις αΰτη προέρχεται έκ τών ιστορικών χρόνων μόνον4.
Ενδέχεται εξ άλλου ή μεταφορά αΰτη τής λατρείας είς τον χώρον τοϋ μυκη

ναϊκού πύργου νά ύπηγορεύθη καϊ έκ τίνος άλλου λόγου: ”Οτε έπι Θησέως κατηρ- 
γήθη ό θεσμός τοϋ απολύτου μονάρχου, δστις ήτο κύριος τού άνακτόρου και τής περ'ι 
την Άκρόπολιν περιοχής, άπ’ ευθείας άπόγονος τής άνακτορικής θεάς ’Αθήνας καϊ 
μόνος αυτός ή μετά μελών τής οικογένειας αύτοϋ ήρχετο είς άμεσον επαφήν 
μετά τής θεάς ταύτης, έτέλει μόνος αύτός τήν λατρείαν αύτής καϊ έδέετο, οσάκις 
ήθελεν, εις αύτήν, ίδρύθη δέ άκολούθως ή πόλις, έθεσπίθη δηλαδή τό νέον διοικητι
κόν σύστημα, καθ’ δ αί διάφοροι κατά τόπους άρχαϊ τής ’Αττικής, ήτοι οί άλλοι 
κατά τόπους μονάρχαι αύτής, αύτόχθονες άλλά καϊ έπήλυδες, κατηργήθησαν, άντ 
αύτών δέ ώργανώθη μία καϊ μόνη κεντρική άρχή, περιελθοϋσα είς τό σύνολον αύτών> 
ώς έδρα τής νέας ταύτης, κοινής πλέον, εκτελεστικής έξουσίας καθιερώθη τό Πρυτα-

σύμπηξις αΰτη τοϋ παναττικοϋ κράτους ύπό τό ’Αθηναϊκόν άστυ, γενομένη ύπό 
τήν αιγίδα τής μυκηναϊκής ’Αθηναϊκής άνακτορικής θεάς, συνετέλεσεν έν μέρει ίσως 
και εις τήν λήψιν τής τελικής άποφάσεως προς έγκατάλειψιν τοϋ ήρειπωμένου έπι

1 Korakou, 133.
2 Desborough, The Last Mycenaeans and 

their Successors, 116.
3 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ, έ.ά. 9, σημ. 1.
4 Περί τής μή ύπάρξεως λατρείας νεκρών κατά τούς 

προϊστορικούς χρόνους βλ. Myeonas, Eleusis, 62 ώς

καί Τά μυκηναϊκά έθιμα ταφής έν Έπιστ. Έπετ. Φιλ. 
Σχ. Παν. Άθ. 1961-2, 291 κ έ. Βλ. επίσης ΜΑΡΙΝΑΤΟΝ 

έν ΠΑΕ 1953, 239-40, 244-5. Κατά τής γνώμης ταύτης 
τάσσεται ό ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ('Ομηρικά καί μυκηναϊκά έθι
μα ταφής: Ελληνικά 17, 1960, 40 64).
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AE 1960 Ό πυκινός δόμος τοΰ Έρεχδέως 175

τής ’Ακροπόλεως ανακτόρου κα'ι μεταφοράν τής λατρείας έξ αυτού εις τον χώρον τοΰ 
μυκηναϊκού πύργου, διότι ό χώρος οΰτος ήτο εγγύτερον τού νεοϊδρυθέντος κέντρου 
τοΰ παναττικοΰ κράτους, τής έδρας δηλαδή τής εκτελεστικής εξουσίας αύτοΰ. Παρου- 
σίαζεν έν όίλλοις ή μεταφορά αύτη τό πλεονέκτημα τής μειώσεως τής άποστάσεως με
ταξύ α)τοΰ νέου χώρου λατρείας και β) τής νέας έδρας τής κεντρικής εξουσίας, άμφο- 
τέρων ευρισκομένων είσέτι έν συναρτήσει κατά τούς χρόνους εκείνους. Ή μεταφορά 
αύτη έπέτρεπεν εξ άλλου και την έλευθέραν πως τότε δέησιν όλων τών ’Αθηναίων 
πολιτών, αυτοχθόνων και έπηλύδων, αρχόντων και άρχομένων, προς την πολιούχον, 
παναττικήν πλέον, θεάν αυτών. Ή παρά τήν πύλην συνεπώς τής Άκροπόλεως καιτά 
τείχη αυτής μεταφορά τοΰ ιερού τής τέως ανακτορικής και πολιούχου πλέον θεάς δεν

Είκ. 8. 'Ιερά Πυλών Μυκηνών, 

α) Πύλης Λεαινών. β) ’Οπίσθιας πύλης.

είναι άσχετος ϊσως προς τήν νέαν ταύτην άντίληψιν περί αυτής, ως παναττικής δηλα
δή θεότητος.'Ως έχει παρατηρήσει ό Wilamowitz ή ή Άθηνά δεν παρουσιάζεται ώς 
προστάτις τών μυκηναϊκών ανακτόρων, αλλά τών τειχών και τών άκροπόλεων. Είναι δέ, 
φαίνεται, ή άντίληψις αύτη ή έπικρατήσασα κυρίως μετά τήν σύστασιν τής πόλεως.

Ή μεταφορά αύτη τής έδρας τής λατρείας, μάλιστα δέ ή μεταφορά τής οικια
κής ανακτορικής λατρείας εις τό υπό τήν δυτικήν πλευράν τοΰ πύργου ιερόν, 
ίσως ύπηγορεύθη καί εκ τίνος άλλου λόγου επίσης: 'Ως άποδεικνύει εσχάτως ό 
Χαρετωνιδης 2, αί μικρών διαστάσεων καί ορθογωνίου σχήματος κοιλότητες παρά 
τάς πύλας τής άκροπόλεως τών Μυκηνών (είκ. 8) ούδέν άλλο είναι είμή ιερά 
πύλης, όμοιον δέ ιερόν είναι έξ άλλου καί ή παρά τήν πύλην τής άκροπόλεως 
τήςΤίρυνθος αντίστοιχος εντός τών τειχών κολότης. Τοιαΰτα ιερά πύλης ευρίσκει 
ό Χαριτωνιδης έξ άλλου υπάρχοντα καί κατά τούς ιστορικούς χρόνους εις διαφόρους

1 Athena (Klein. Schr. 5, 2), 10. βλ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΝ, Χαριστήριον εις Ά. Κ. Όρλάνδον,
2 Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ, Ιερόν Πύλης, AM 75, 1960, τόμ. A', 225.

1-3, παρένθ. πίν. 1. Περί τής ταυτισεως ταύιης
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170 Χροσβύλας Καρδαρκ ΑΕ 1960

άλλας ελληνικά; πόλεις. Τοιοΰτον ιερόν μάλιστα, πιστεύομεν, θά ήτο και τό ιερόν 
τοΰξοάνου τής ’Αθήνας ’Όγγας ή Όγκαίης παρά τάς πύλας (Όγκαίας) τής άκροπό
λεως των Θηβών λ "Ιερόν Όγκαίης (πβλ. όγκος) καί πυκινός δόμος άπετέλσυν ίσως 
ταυτοσήμους εκφράσεις. Όρθώς οΰτω τονίζει ό Χαριτωνιδηυ, ότι τό ιερόν τής πύλης 
τής Τίρυνθος συνεσχετίσθη υπό τοΰ Ο. Muller προς τά δύο ανοίγματα επί τής δυ
τικής πλευράς τής κλασσικής έπενδύσεως τοΰ πύργου τής Άκροπόλεως των ’Αθη
νών, διότι, ώς άπεδείχθη εκ των άνασκαφών τοΰ Μπαλανου, ταΰτα άνταποκρίνον- 
ται έν μέρει προς την διάρθρωσιν τοΰ υπό την δυτικήν πλευράν τοΰ πύργου ίεροΰ.

"Η μεταφορά συνεπώς τής οικιακής ανακτορικής λατρείας, τοΰ ξόανου δηλαδή 
τής θεάς Άθηνάς, δπερ κατά τήν άρχαίαν παράδοσιν ειχεν άφιερωθή εις αύτήν υπό 
τοΰ θετού υίοΰ αυτής καί γενάρχου τών ’Αθηναίων, εις τό ιερόν τοΰτο ύπη- 
γορεύθη πιθανώς καί εκ τής επιθυμίας τής συνεχίσεως τής λατρείας αύτοΰ εγγύς 
μεν τής νέας έδρας άσκήσεως τής εξουσίας, εις ιερόν δε καθιερωμένον ήδη άπό τών 
μυκηναϊκών χρόνων. Τό ιερόν τοΰτο μέχρι τότε άφεώρα πιθανώς εις τήν λατρείαν 
τής ανακτορικής ταύτης θεάς ώς προστάτιδος θεότητος τοΰ έλέω Θεοΰ δυνάστου καί 
τών κτήσεων αύτοΰ—έν αις καί τό άνάκτορον ή μάλλον ή όλη Άκρόπολις καί ή περί 
αυτήν περιοχή—κατά πάσης εχθρικής επιβουλής, έν καιρφ δηλαδή ανάγκης 2. ’Άγνω
στον είναι όμως άν τό ιερόν τοΰτο ΰπέστη σημαντικήν μετατροπήν μετά τήν είς 
αυτό μεταφοράν τής οικιακής ταύτης λατρείας. Δεν αποκλείεται όμως νά διηυρύνθη 
τοΰτο έσωτερικώς καί τότε νά έτοποθετήθησαν τά δύο στηρίγματα 'αύτοΰ.

Ή γνώμη αυτή περί τής λίαν ενωρίς μεταθέσεως τής έ'δρας τής λατρείας έκ 
τοΰ συμπλέγματος τοΰ μυκηναϊκοΰ ανακτόρου είς τον χώρον τοΰ μυκηναϊκού πύρ
γου, παρά τήν πύλην τής Άκροπόλεως, ένισχύεται συν τοΐς άλλοις καί έκ τής 
γνώμης τοΰ Holland 3, καθ’ ήν ούδεμία υπάρχει ένδειξις ίδρύσεως ναού έπι τοΰ 
μυκηναϊκού ανακτόρου τής Άκροπόλεως, αμέσως διαδόχου αύτοΰ, ώς καί έκ τής 
γνώμης τοΰ Dinsmoor 4, καθ’ ήν ΰπαρξις τοιούτου ναού έντός τοΰ χώρου τοΰ άλ
λοτε μυκηναϊκού τούτου ανακτόρου είναι ίσως αναγκαία, άλλ’ έντελώς υποθετική.

Έξ άλλου όμως είναι δυνατόν νά διατυπωθή καί έτέρα γνώμη:
II: Δεν αποκλείεται τά δύο στηρίγματα τοΰ ίεροΰ νά ύπήρχον έκεΐ άρχικώς. 

Τό ιερόν τοΰτο εύρίσκεται παρά τούς πρόποδας καί έντός τοΰ μυκηναϊκού πύργου. 
Ό πύργος ούτος, συμφώνως προς τά πορίσματα τής έρεύνης τοΰ Ιακωβιδου, δεν 
συνδέεται προς τό προς Άνατολάς αύτοΰ τμήμα τοΰ Κυκλώπειου τείχους τής Άκρο
πόλεως, αλλά προς τό προς Βορράν αύτοΰ έτερον τμήμα τοΰ τείχους τούτου, ένθα καί 
ή πύλη (είκ. 1). Εμφανίζεται συνεπώς ό μυκηναϊκός πύργος τής Άκροπόλεως άφ’ένός 
μέν ώς ήμιαυτοτελής, τρόπον τινά, δχθος τής μυκηναϊκής Άκροπόλεως, άφ’ ετέρου 
δε ώς τό πλέον καίριον σημεΐον άμύνης αύτής. Ό δχθος ούτος έχων έπένδυσιν τοί
χου καί παρά τούς πρόποδας καί έντός αύτοΰ τριμερές ιερόν, είναι δυνατόν νά προσ-

1 F. Vian, Les Origines des Thebes, 141 (μετά 
τής παλαιοτέρας βιβλιογραφίας): «Α Thebes on ima- 
ginerait, au dessus des Portes Oneees dans une 
niche, le xoanon peint de la deesse, qui serait 
done expose έν ύπαίθρφ a tous les regards»·

Πβλ. ΑίΣΧ. Έιττ. 501: (Παλλάς ”Ογκα): άγχίπτολις 
πυλαίοι γείτων.

2 Βλ. Ματζ, Kreta, Mykene, Troy a, 10.
3 AJA 43, 1939, 297-8.
4 AJA 51, 1947, 109-10.
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AE 1960 Ό πυκινος δόμο; τού Έρεχβέω; 177

διορισθή καί ώς ιερόν κορυφής, τοΰ γενάρχου κα'ι τής θεάς, ώς τοιούτον δέ νά έπέζησε 
πιθανώς και κατά τούς πρώτους ιστορικούς χρόνους, χαρακτηρισθέν υπό τοΰ ποιητοϋ 
τής Όδυσσείας ώς πυκινόν. Τό ιερόν τούτο είναι οΰτω δυνατόν νά παραβληθή προς 
τό ιδρόν κορυφής ', δπερ έχει είκονισθή έπ'ι τοΰ εσχάτως υπό τοΰ Πλάτωνος εύρε- 
θέντος ρυτού τοΰ ανακτόρου τοΰ Κάτοι Ζάκρου (εϊκ. 9), τό φέρον έπένδυσιν τοίχου 
και έπ'ι τής κλειτΰος αυτού πολυμερές ιερόν. Τό ιερόν τούτο κορυφής τοΰ Κάτω 
Ζάκρου συνδέεται αμέσως α) προς την λατρείαν τής ανακτορικής θεάς, ήτις, κατά 
τον ΠΛΑΤΩΝΑ, εμφανίζεται άνεικονικώς έπ'ι τής κορυφής αυτού, ώσεί άναδυομένη

Είκ. 9. Ιερόν Κορυφής Κάτω Ζάκρου.

έξ αυτού, κα'ι β) τοΰ νεαρού δαίμονος εύετηρίας, ου ή λατρεία ύποσημαίνεται 
διά τής έπ'ι τοΰ ιερού παρουσίας τοΰ ιερού δένδρου αυτού. Τό τριμερές υπό τον 
πύργον τής Άκροπόλεως ιερόν είναι δυνατόν έξ άλλου νά παραβληθή κα'ι προς 
έτερον, καί δή έλλαδικόν μυκηναϊκόν, ιερόν, κορυφής μάλιστα 2, ώς φαίνεται εκ τής 
κάτωθεν αυτού ύπαρχούσης ανηφορικής πως κυματοειδούς γραμμής, έχον έπ'ι τής κλει- 
τύος αυτού τριμερές έσωτερικόν .ιερόν είκονιζόμενον επί χρυσού έλάσματος εύρε- 
θέντος έγγύς τού Βόλου (είκ. 10). Τό έλασμα τούτο, κατά την γνώμην τού 
καθηγητού Μαρινάτου, προέρχεται πιθανώς έκ τής έπενδύσεως λίθινου αγγείου, 
ρυτού ίσως. Τό αύτό υπό τον πύργον τής ’Ακροπόλεως ιερόν είναι δυνατόν έπίσης 
νά παραβληθή προς τό τριμερές ιερόν κορυφής, δπερ είκονίζεται έπ'ι τού υπό τοΰ 
Αλέξιου 3 δημοσιευθέντος τεμαχίου λίθινου αγγείου έκ Κνωσού (είκ. 12). Τό ιερόν

1 Τό "Εργον τής Άρχαιολ. Εταιρείας κατά τό 1963, 2 BossKRT, Altkreta8. είκ. 188.
172 κ.έξ., είκ. 187. 3 Κρητικά Χρονικά 13, 1959, 346-52, πίν. 34-5.
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178 Χρυσούλας Καρδαρά ΑΕ 1960

τοΰ αγγείου τούτου δεν παρουσιάζει εσωτερικούς κίονας προς στήριξιν της οροφής. 
Όμοίαν πρόσοψιν θά παρουσίαζε συνεπώς καί το υπό τον πύργον τής Άκροπόλεως 
ιερόν,έν περιπτώσει, καθ’ ήν έστερεϊτο τοΰ ζεύγους των κιόνων αυτού' προ τοΰ αρι
στερού, ούτως είπεΐν, κλιτούς τοΰ ιερού τού λίθινου τούτου αγγείου παρουσιάζεται

Είκ. 10. Έλλαδικόν Ιερόν κορυφής 
έπί χρυσού ελάσματος έκ Βόλου.

Είκ. 11. Τριμερές Ιερόν 
έπί χρυσοϋ ελάσματος έκ Μυκηνών.

τοιχίον καί τό κλιτός εμφανίζεται, τρόπον τινά, ως κόγχη, ένθυμίζουσα τό ιερόν 
πύ?ιης των Μυκηνών (είκ. 8).

Ή τριμερής αυτή διάταξις τών επί τής κλειτύος ιερών, παρουσιάζουσα κατά

Είκ. 12. Τριμερές Ιερόν κορυφής. Τεμάχιον λίθινου αγγείου έκ Κνωσού.

κανόνα τό μέσον κλιτός εύρυχωρότερον, ενθυμίζει την διάταξιν καί άλλων γνωστών 
κρητομυκηναϊκών ιερών'. Ενθυμίζει αυτή έν πρώτοις τό ιερόν τού ’Ανακτόρου 
τής Κνωσού, τό τής τοιχογραφίας τού αυτού ανακτόρου (είκ. 13), τό τών χρυσών ελα
σμάτων τού πρώτου βασιλικού περιβόλου (τού Schliemann) τών Μυκηνών (είκ. 11). 
Επίσης τό υπό τού καθηγητού Μαρινάτου 2 άνασκαφέν ιερόν τού ανακτόρου τού

1 Βιβλιογραφίαν περί τών ιερών τούτων βλ. υπό 
καθηγητού ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ έν ΠΑΕ 1952, 610.

2 Αυτόθι 607 κ,έ.’Επίσης ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ( καίΗιΚΜΒίι), 
Κρήτη καί μυκηναϊκή 'Ελλάς, είκ. 60 κάτω.
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Βαθυπέτρου (είκ. 14). Έξ άλλου ή πρόσοψις τοϋ υπό τον πύργον τής Άκροπόλεως 
ιερού ενθυμίζει κυρίως, ώς μοι ύπέδειξενο καθηγητής Μαρινάτος, την πρόσοψιν

Είκ. 13. Τριμερές Ιερόν έπΐ τοιχογραφίας τής Κνωαοΰ.

τριμερούς ιερού παριστωμένου έπ'ι «σηάντρου» (σφραγίσματος) είκονισθέντος υπό 
τού Evans 1 (είκ. 3). ’Αξίζει να σημειωθή έπ'ι ιού προκειμένου, δτι αριστερά τοϋ

Είκ. 14. Τριμερές Ιερόν ανακτόρου Βαθυπέτρου.

«έν παραστάσι» ιερού τοϋ σφραγίσματος τούτου είκονίζεται βωμός, αριστερά δε τοϋ 
ύπό τον πύργον τής Άκροπόλεως όμοιου ίεροΰ έχει εύρεθή κοι?ιότης μετά τέφρας 
καί υπολειμμάτων κεκαυμένων οστών, βωμός τρόπον τινά επίσης (είκ. 1 2 καί 2 4).

Τό ιερόν τού Κάτω Ζάκρου έξ άλλου είναι ενδεικτικόν τής εκτός τού ανα
κτόρου μονίμου ύπάρξεωςτού ξοάνου τής ανακτορικής θεότητος. Τό ξόανον τής 1

1 PM IV, ?, είκ. 597 A, j.
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Άθηνάς συνεπώς μή στεγαζόμενον καί άρχικώς ίσως εντός τοΰ ανακτόρου τής Άκρο- 
πόλεως δεν άπετέλει έξαίρεσιν ύπάρχοντος κανόνος, άλλ’ ήκολούθει μάλλον ίσχύου- 
σαν ήδη μυκηναϊκήν παράδοσιν απαιτούσαν τήν μέν στέγασιν αύτοΰ εντός ανεξαρ
τήτου τοΰ ανακτορικού συμπλέγματος ίεροΰ, καϊ δή κορυφής, τήν δε τέλεσιν τής λα
τρείας αύτοΰ εντός τοΰ άνακτορικοΰ συμπλέγματος. Σημαντική επομένως έπί τοΰ 
προκειμένου είναι ή παρατήρησις τοΰ καθηγητοΰ Broneer \ ότι δ μυκηναϊκός 
πύργος δυνατόν νά ένετάχθη έκ των υστέρων εις τα οχυρωματικά έργα τής Άκρο- 
πόλεως. Δυνατόν δ πύργος ούτος νά υπήρχε παρά τήν πύλην ως δχθος καί αύτοτελές 
ιερόν κορυφής, τό ιερόν δε τοΰτο νά άπεφασίσθη δπως ένταχθή εις τήν δλην όχύ- 
ρωσιν τής Άκροπόλεως ως πύργος προς μείζονα προστασίαν αύτοΰ καί αύτής.

Έπί τοΰ ίεροΰ κορυφής τοΰ Κάτω Ζάκρου δ Πλατών βλέπει, ώς ήδη έλέχθη, 
άνεικονικήν μορφήν θηλείας θεότητος, ταύτης δε ή λατρεία φαίνεται αμέσως συνδεο- 
μένη προς τήν λατρείαν χθονίου δαίμονος εύετηρίας. ’Αναπόφευκτος αποβαίνει 
συνεπώς δ παραλληλισμός τής κοινής ταύτης λατρείας προς τήν κοινήν έπί τής 
Άκροπόλεως λατρείαν τοΰ ξοάνου τής ’Αθήνας, ώς καί τοΰ εύετηριακής καί χθονίας 
φύσεως ’Αθηναίου γενάρχου, θετοΰ υίοΰ αύτής. Ή έπί τής Άκροπόλεως χθονία λα
τρεία συνεδυάζετο έξ άλλου προς τήν λατρείαν τής φυσικής τοΰ γενάρχου τούτου 
μητρός, τής Γής, τής παλαιάς δηλαδή προελληνικής θεάς. Δεν είναι άπίθανον επο
μένως ή τριμερής διάταξις τοΰ υπό τον πύργον ίεροΰ νά έχη καί ποιάν τινα 
σχέσιν προς τήν κοινήν έκεΐ λατρείαν, τών τριών τούτων, συννάων ίσως τότε, 
θείων μορφών. Έν άλλοις, κοινή λκχτρεία τών τριών τούτων θείων μορφών, ήτοι 
ή κοινή λατρεία α) τών δύο θείων μητέρων, τής Γής καί τής Άθηνάς, καί β) τοΰ 
θείου βλαστοΰ αύτών κοί γενάρχου τών ’Αθηναίων, τοΰ Έριχθονίου-Έρεχθέως, ή 
κοινή λατρεία δηλαδή τής έπί τής Άκροπόλεως λατρευομένης θείας μυκηναϊκής 
τριάδος, είναι δυνατόν νά θεωρηθή υπεύθυνος τής τριμερούς διατάξεως τοΰ ίεροΰ 
τούτου.

Άς σημειωθή έξαλλου, δτι κατά τούς κλασσικούς χρόνους δ Αθηναίος γενάρχης 
έλατρεύετο έπί τής Άκροπόλεως καί ώς Ζεύς "Υπατος 1 2, ούτος δε έλατρεύετο 
πάντοτε έπί κορυψών. Ή λατρεία αυτή τοΰ Διός 'Υπάτου—Έριχθονίου-Έρεχθέως 
αποτελεί συνεπώς κληρονομιάν ίσως έκ τοΰ άπωτάτου παρελθόντος τής Άκρο
πόλεως, πιθανώς τής έπί τοΰ μυκηναϊκού πύργου λατρείας κορυφής. Όμοίαν 
κληρονομιάν έξ άλλου αποτελεί καί ή ιερά έλαια, ίδιον χαρακτηριστικόν γνώρισμα 
τοΰ Αθηναίου γενάρχου, κατά τον Κοντολεοντα 3, έκ τών υστέρων άποβάσα καί 
χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής Άθηνάς.

Ή γνώμη αυτή, καθ’ ήν ή άνεικονική μορφή τής πολιούχου θεότητος τών Αθη
νών, ήτοι τό ξόανον αύτής, πιθανώς δεν έστεγάξετο έντός αύτοΰ τούτου τοΰ μυκη
ναϊκού ανακτόρου, άλλ’ έντός τοΰ ίεροΰ κορυφής αύτοΰ, δπερ ήτο καί τό ιερόν τοΰ 
γενάρχου τής πολεως, ήτοι τής χθονίας τοπικής δυνάμεως εύετηρίας αύτής, καί τής 
προελληνικής θεάς I ής συγχρόνως, άγει εις τά ακόλουθα συμπεράσματα : α)Τό ξόανον

1 Gnomon, 35, 1963, 711.
2 ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ, ε.ά. 14.

3 Αύτόίΐι 37 κ.έ.
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τής θεάς, πιθανώς ανέκαθεν στεγαζόμενον εντός τού παρά την πύλην τής Άκρο- 
πόλεως ιερού—δπερ ήτο άρχικώς ιερόν κορυφής, ένταχθέν άργότερον υπό μορφήν 
πύργου εντός τοϋ σχεδίου τής μυκηναϊκής όχυρώσεως τής Άκροπόλεως και μετατρα- 
πέν εκ των υστέρων ϊσως εις ιερόν πύλης, ήτοι εντός πύργου—δεν μετεφέρθη άρ- 
χομένων των ιστορικών χρόνων εις τον πύργον εκ τοϋ ήρειπωμένου ανακτόρου, άλλ’ 
εύρίσκετο ήδη εκεί και απλώς έγένετο προσιτόν εις πάντα Άθηναΐον, όταν άπεφα- 
σίσθη και ή εκ τοϋ ανακτόρου μεταφορά τής εκτελεστικής εξουσίας εις τό παρά την 
βόρειον κλειτύν, ώς πιστεύεται, τής Άκροπόλεως Πρυτανεϊον και Βουλευτήριον. 
β) Εντός τού ανακτορικού συμπλέγματος και τού οικιακού ιερού έτελεΐτο κατά τούς 
μυκηναϊκούς χρόνους ή λατρεία τοϋ ξοάνου κα'ι έφυλάσσοντο επίσης και οί θησαυροί 
αυτού, ή παράδοσις δε αυτή συνεχίσθη και κατά τούς ιστορικούς χρόνους διά τής 
εντός τοϋ Έρεχθείου επισήμου τελέσεως τής λατρείας, γ) Εντός τοϋ ιερού τούτου 
τεμένους τού πύργου εξ ά?ιλου υπήρχε πιθανώς κα'ι ό ιερός χώρος τοϋ εύετηριακοϋ 
θεού, υιού τής πολιούχου θεάς και γενάρχου τής πόλεως.

Ή γνώμη αυτή καθ’ ήν τό ξόανον τής θεάς δεν εύρίσκετο μονίμως εντός οικια
κού ιερού τοϋ ανακτόρου τής Άκροπόλεως, άλλ’εντός ά?ιλου τίνος ιερού αυτής, 
ένισχύεται και έκ τής γνωστής ομηρικής παραδόσεως περ'ι τοϋ έν Τροία ξοάνου τής 
Άθηνάς. Οϋτω : α) Ή Εκάβη προκειμένου νά προσφέρη βαρύτιμον πέπλον ώς αφιέ
ρωμα εις τήν Άθηνάν εγκαταλείπει μετά τής γυναικείας ακολουθίας αυτής τό βασι
λικόν άνάκτορον τής Τροίας και μεταβαίνει εις τον ναόν τής θεάςταύτης, ευρισκό
μενον έν πόλει άκρν/ λ β) Ό Όδυσσεύς και ό Διομήδης, άποφασίσαντες τήν κλοπήν 
τοϋ διιπετοϋς τούτου ομοιώματος τής θεάς, εισέρχονται λάθρα εις τήν πόλιν απλώς 
τής Τροίας, ούχ'ι δέ εις τό άνάκτορον τού βασιλέως αυτής 1 2. γ) Τό ξόανον τούτο τής 
Άθηνάς έν Τροία, ώς κα'ι τό ξόανον τής Άθηνάς έν Άθήναις, έ'φερε διά μεν τής 
μιάς χειρός σύμβολον τής προστασίας, ήν ήσκει ή έν αύτώ θεά έπι τής ύπ’ αυτής 
προστατευομένης πόλεως έν καιρώ ειρήνης (άτρακτον και ηλακάτην τό τής Τροίας 3, 
ρόαν τό τών Αθηνών4), διά τής έτέρας δέ χειρός έ'φερε σύμβολον τής προστα
σίας, ήν ήσκει ή θεά έπι τής αυτής πόλεως έν ώρα ανάγκης, ήτοι έν καιρφ πολέ
μου (δόρυ τό τής Τροίας5, κράνος τό τών Αθηνών6). Ή γνώμη αυτή περϊ τής 
έκτος τοϋ μυκηναϊκού ανακτόρου ύπάρξεως τοϋ ιερού τής Άθηνάς ένισχύεται έξ 
άλλου και έξ έτέρας ομηρικής7 παραδόσεως, καθ’ ήν ή Άθηνά έλατρεύετο μακράν 
πως τοϋ ανακτόρου (τοϋ Αλκινόου), έντός ίδιου ιερού αύτής.

Ή άποψις, καθ’ ήν τό μυκηναϊκόν άνάκτορον τής Άκροπόλεως έ'παυσε νά 
άποτελή έ'δραν τής κεντρικής έξουσίας, ώς πιστεύεται γενικώς, άλλά, καθ’ά πιστεύο-

1 Ζ 296 · βη (Ή 'Εκάβη μετά τοϋ πέπλου) <5’ ί'μεναι

πολλαι δε μεζεοσενοντο γεραιαί. 
αΐ δ’ δτε νηδν ικανόν 'Αϋήνης εν πόλει ακρϊ/, 
τΫ)σι δνρας ωιξε Θεανώ καλλιπάρηος,

Κιοαηίς, αλοχος Άντήνορος ίπποδάμοιο.
2 Άρχαίαν βιβλιογραφίαν τοΰ περιστατικού τούτου

βλ. : Frazer, Apollodorus (The - Loeb Classical

Eibrary) II, σ· 226 καί σημ. 2.
3 Αυτόθι II 38, σημ. 2.
4 ΑΕ 1961, 68, 80.
5 Βλ. αμέσως ανωτέρω σημ. 3.
6 Βλ. ομοίως σημ. 4.
7 Όδύσσ. ζ 286 κ.έ. καί 321 κ.έ.
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μεν, καί έδραν τής πολιούχου θεάς και τοΰ μετ' αυτής λατρευομένου μυθικού γενάρ
χου τής πόλεως καί θετοϋ υιού αυτής, ληγοΰσης οπωσδήποτε τής μυκηναϊκής εποχής, 
ένισχύεται άφ’ένός εκ τής έλλείψεως ναοϋ έπϊ τοΰ άλλοτε μυκηναϊκού ανακτόρου τής 
Άκροπόλεως, άφ’ετέρου δέ έκ τής μετά πάσης φροντίδος διαφυλάξεως των πρωίμων 
ιερών τού μυκηναϊκού πύργου 1 κατά τήν πρώιμον ιστορικήν εποχήν, τού πυκι- 
νον δόμου τού Έρεχθέως και τού πίονος νηον, Άτεκμηρίωτος συνεπώς είναι ή 
κρατούσα γνώμη 2, καθ’ήν, ενώ τά λείψανα τών πρωίμων τούτων ιερών τού πύργου 
έκρίθησαν διατηρητέα καϊ περιεσώθησαν μετ’ άκρας εύλαβείας υπό τών μετέπειτα 
αρχιτεκτόνων, τά λείψανα τού κατά τήν γνώμην ταύτην έπϊ τού άλλοτε ανακτόρου 
τής Άκροπόλεως γεωμετρικού ναού έκρίθησαν ύπο τών αρχιτεκτόνων τούτων και 
τού όλου ιερατείου μή διατηρητέα και έξηφανίσθησαν ύπ’αύτών άνευλαβώς.

Περ'ι τών δύο τούτων ιερών τού μυκηναϊκού πύργου, ήτοι τής έπ’ αυτού υπαι
θρίου έσχάρας και τού υπό τήν δυτικήν πλευράν αυτού ιερού, δηλαδή τού πρώτου 
τεμένους τοΰ γηγενούς Έρεχθέως, έν άλλοις τού πυκινοΰ δόμου αυτού, προσθετέα 
τά ακόλουθα:

Ή έπι τοΰ πύργου έσχάρα, καθώς ήδη έχει λεχθή, προορισμόν είχε νά δέχεται 
άρχικώς τάς προς τον μυθικόν γενάρχην προσφοράς, συνίστα δ’έξ άλλου ϊσως και 
τήν κατοικίαν αυτού ώς οίκουρού όφεως. Έν καιρώ δέ, όμού μετά τού πύργου, έθεω- 
ρήθη αυτή πιθανώς ώς ό τάφος αυτού, ίσως λόγω τής ανέκαθεν άκρως χθονίας φύ- 
σεως τής λατρείας αυτού. Ή έσχάρα αυτή, καθό υπαίθριος άρχικώς, εκαλείτο καϊ 
βωμός' καθό έχουσα σχήμα στομίου φρέατος, έκαλεϊτο καϊ φρέαρ3· καθό δεχο- 
μένη τά έκ διαφόρων τελετών άπονίμματα έκαλεϊτο καϊ θάλασσα4. Καθόλου 
άπίθανον επομένως εις τήν υπαίθριον καϊ χαμηλού ύψους ταύτην έσχάραν, ορατήν 
ασφαλώς πανταχόθεν έκ Δυσμών, νά έκάθησαν καϊ οι οπαδοί τού Κύλωνος 5 μετά τήν 
αποτυχίαν αυτού, όπως σφετερισθή τής αρχής τή συνδρομή τού πενθερού αυτού 
Θεαγένους, τυράννου τών Μεγαρέων. Έτερος βωμός πρωίμων χρόνων δεν έχει 
εύρεθή αλλαχού τής Άκροπόλεως, ή παράδοσις δέ αναφέρει, ότι ούτος άπετέλει 
μέρος τού ιερού τής Άθηνάς.

Τό υπό τό πύργον έξ άλλου ιερόν έστέγασε καϊ καθ’ όλην τήν γεωμετρι
κήν, ώς φαίνεται, εποχήν τό ξόανον τής θεάς. Ένώ δέ έπϊ τής έσχάρας τού πύργου 
έγένοντο αί χθόνιοι καϊ άπυροι προσφοραί, προ τού υπό τον πύργον ιερού έγένοντο 
αί έμπυροι προσφοραί, ώς φαίνεται έκ τοΰ λαξεύματος καϊ τών λειψάνων πυράς καϊ 
οστών κατά τήν ΒΔ. πλευράν αυτού 6 (εικ. 1, 2 καϊ 2, 4). Μετά τήν κατά τον 6ον π.Χ. 
αιώνα όμως ΐδρυσιν τού έπι τού πύργου ναού καϊ τήν έντός αυτού μεταφοράν τού

1 Βλ. ΑΕ 1987, ε.ά. σιών 74, 148* βλ. ωσαύτως ΑΕ 1961, 76-7.
2 Περί ταύτης βλ. ΤΡΑΥΛΟΝ, Ή πολεοδομική έξέλι- 5 ΘΟΥΚ. I 126 : ο μεν ούν Κνλων καί ό αδελφός αυτόν

ξις τών 'Αθηνών, 42. εκδιδράσχονσιν* οΐ <5’ άλλοι ώς έπιέζοντο καί τινες καί άπέ-
3 "Οτι τό φρέαρ τούτο ήτο ξηρόν φαίνεται καί έκ ΰ'νηοκον υπό του λιμόν, καΰίζουοιν επί τον βωμόν ικεται

τού ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ. (I 126), διότι οί οπαδοί τοΰ Κύ- τον εν άκροπόλει. άναστήοαντες δε αντοϋς οι τών 3ΑΌ·ηναί- 
λωνος ήναγκάσθησαν νά παραδοθώσι λόγφ έλλείψεως ων επιτετραμμένοι την φυλακήν, ώς εώρων άπο'&νήοκοντας 

ΰδαχΟς. εν τώ ίερω, εφ3 φ μηδε κακόν ποιήοονοιν, άπαγαγόντες
4 Περί τού ξηρού τούτου φρέατος ταυτιζομένου προς άπέκτειναν.

τήν θάλασσαν βλ. ΠΑΛΛΑΝ, Ή θάλασσα τών 'Εκκλη- 6 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, ε.ά. 109.
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ξοάνου αί έμπυροι προσψοραι έγένοντο προφανώς επί τού τότε κτισθέντος πρότοϋ ναοϋ 
τούτου βωμού. Τό υπό τον πύργον θολωτόν πρώτον ιερόν τού ξοάνου της πολιούχου 
θεάς έξ άλλου ήτο καί τό μέγαρον αυτής, τής λέξεως ταύτης χρησιμοποιούμενης τότε 
πλέον υπό την λατρευτικήν σημασίαν. 'Η λέξις μέγαρον κατά τούς ύστερους μυκη
ναϊκούς χρόνους έχρησιμοποιεΐτο ίσως υπό την κοσμικήν σημασίαν αύτής, προς δή- 
λωσιν δηλαδή τού μυκηναϊκού ανακτόρου τής Άκροπόλεως, συνεκδοχικώς δε μόνον 
προς δήλωσιν καί τού εντός αυτού οικιακού ιερού. Εις τό οικιακόν τούτο ιερόν, καί 
άν ακόμη δεν εύρίσκετο τό ξόανον, έτελεΐτο πάντως ή επίσημος λατρεία αυτού. 
Άφ’ ής όμως ή κατοικία τού μονάρχου μετεφέρθη έκ τού ανακτόρου τούτου καί 
επί τι διάστημα τό άνάκτορον τούτο έξηκολούθησε νά είναι ό χώρος τής άσκήσεως 
τής λατρείας, ή λέξις μέγαρον ήρχισε χρησιμοποιουμένη τότε ίσως υπό τήν λατρευτικήν 
σημασίαν αύτής, καίπερ άναψερομένη εις τήν τέως βασιλικήν κατοικίαν. Ή διά- 
κρισις τών δύο τούτων εννοιών τής λέξεως (μέγαρον) οφείλεται, ώς γνωστόν, εις τον 
Κοντολεοντα 1. Δεν αποκλείεται οΰτω ή χρήσις τής λέξεως ταύτης προς δήλωσιν 
τού σπηλαίου νά είναι μεταγενεστέρα, δπως άλλωστε υποθέτει καί ό Κοντολεων, 

δημιουργηθεΐσα ίσως μετά τήν κατά τούς πρωίμους ελληνικούς χρόνους έμφασιν 
τής λατρείας εις τά σπηλαιώδους μορφής ιερά πύλης καί κορυφής, οιον καί τό έν 
Θήβαις ιερόν τού ξοάνου τής Άθηνάς ’Όγγας 1 2, καί τό τής Άκροπόλεως.

Μετά τήν κατά τον 6ον π.Χ. αιώνα ϊδρυσιν τού μετά τού βωμού μικρού πώρι
νου ναού, τού αρχαϊκού άρχαίον ναόν (πέριξ τής μέχρι τότε υπαιθρίου έσχάρας 
τού πύργου), ό ναός ούτος έστέγασε τότε καί τό μικρών διαστάσεων ξόανον τής θεάς. 
Άπέβη δέ ούτος συνεπώς τό νέον άδυτον 3 τού ξοάνου καί τό νέον μέγαρον αυτού. 
Ε’ις τό άδυτον τούτο, φαίνεται, ήθέλησε νά είσέλθη ό Κλεομένης, ήμποδίσθη δμως 
υπό τής ίερείας 4 εγκαίρως, εις τό πρόπυλον αυτού πιθανώς (Μικρά Προπύλαια). Εις 
τό μέγαρον τούτο έξ άλλου κατέψυγον, φαίνεται, οί πολιορκημένοι Αθηναίοι τό 
480 π. X., δταν ειδον τούς Πέρσας, άνελθόντας έκ τής οπίσθιας ανόδου τής Άκρο- 
πόλεως, νά έ'ρχωνται κατ’ αυτών έκ τού χώρου τού ιερού τής Άγραύλου. Καθ’ ά 
μαρτυρεί έξ άλλου δ Ηροδοτος 5, τό ιερόν τής θεάς εύρίσκετο έγγύς τών Μικρών 
Προπυλαίων, ένέπρησαν δέ αυτό οί έκ τού ιερού τής Άγραύλου έλθόντες Πέρσαι, 
άφ’ ου ένέπρησαν πρώτον τά Προπύλαια. Τό υπό τήν δυτικήν

1 Περί του μεγάρου βλ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΑ, ε,ά. 47 κ.έ., 
κυρίως δμως βλ. τά υπό του Ιδιου έν Melanges 
Merlier 1, 1956, 293 κ.έ.

2 Βλ. ανωτέρω σ. 175 σημ. 1.
3 Περί του άδυτου τούτου βλ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΑ, Τό 

Έρέχθειον, έ.ά. 49, 52.
4 ΗΡΟΔ. V 72: 'Ως γάρ άνέβη ες τήν άκρόπολιν (ό 

Κλεομένης) ,,.ήιε ες τό άδυτον τής ΰεον, ώς προσερέων· ή 

δε ίερείη έξαναστάσα εκ του θρόνου πριν ή τάς ϋ'ύρας αυ
τόν άμεΐψαι είπε* ώ ξεΐνε... πάλιν χώρει μηδέ έστάι ες τό 
ίρόν.

5 ΗΡΟΔ. VIII 53: χρόνφ δ εκ τών απόρων έφάνη δή 
τις έσοδος τοΐσι βαρβάροισι* έδεε γάρ κατά τό ΰ'εοπρόπιον 

πάσαν τήν *Αττικήν τήν εν τή ήπείρω γενέσΦαι υπό Πέρ-

σησι. έμπροσύλε ών προ τής άκροπόλιος, δπισάε δε τών πυ- 
λεων καί τής ανόδου, τή δή ούτε τις έφύλασσε οϋτ’ άν ήλ~ 
πισε μή κοτέ τις κατά ταϋτα άναβαίη ανθρώπων, ταύτη 

άνέβησάν τινες κατά τό ίρόν τής Κέκροπος ύλυγατρός 
* Αγραύλου, καίπερ απόκρημνου εόντος του χώρου, ώς <5έ 
ειδον αυτούς άναβεβηκότας οί ’Αθηναίοι [επί τήν άκρό- 

πολιν], οί μεν ερρίπτεον εωυτούς κατά τού τείχεος κάτω 
καί διεφϋ'είροντο, οί δε ες τό μέγαρον κατέφευγον. τών δέ 
Περσέων οί άναβεβηκότες πρώτον μεν ε τ ρ ά π ο ν

το προς τ ά ς π ύ λ α ς, ταύτας δέ άνοίξαντες τούς 
ίκέτας εφόνευον’ έπεί δέ σφι πάντες κατέστρωντο, τ ό 
ίρόν συ λ ήσαντες ένέπρησαν πάσαν τήν άκρό- 
πολιν.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:22 EEST - 18.237.180.167



184 Χ,ρμσούλα; Καρδαρά ΑΕ 1960

πλευράν τοΰ πύργου πρότερον μέγαρον έκλήθη συν τώ χρόνω, φαίνεται, μέγαρον 
προς έσπερην τετραμμένον ή προς διάκρισιν αυτού πιθανώς από τού νεωτέρου αυτού 
τού έπ'ι τού πύργου και προς Άνατολάς έστραμμένου, μεγάρου. ’Ίσως, άφ’ ής μετε- 
φέρθη εξ αυτού τό ξόανον εις τον έπ'ι τοΰ πύργου ναόν κα'ι μέχρις ού έσφραγίσθη 
(βλ. κατωτέρω) διά τής κλασσικής έπενδύσεως τού πύργου, μετά τά Μηδικά, τό προς 
έσπερην τετραμμένον μέγαρον δυνατόν νά έχρησίμευεν ώς τελεστήριον άπλώς τής χθο- 
νίας λατρείας, πλουτισθείσης ιδία κατά τον 6ον π.Χ. αιώνα. Τά πτωχά και αβέβαια

τοιχάρια υπό τό Έρέχθειον, ατινα έχουσιν ήδη σχε- 
τισθή προς τό αρχαϊκόν τελεστήριον τής λατρείας 
ταύτης, πιθανόν ούδέν άλλο νά είναι είμή λείψανα 
ιερού μιας ή περισσοτέρων εκ τών χθονίων μορφών, 
αΐτινες έ?\,ατρεύοντο παλαιόθεν πιθανώς (βλ. ανω
τέρω) εντός και εγγύς τού χώρου τού Έρεχθείου, 
ύπαιθρίως δέ ϊσως άρχικώς. Πιθανόν όμως νά άνή- 
κον πράγματι ταύτα εις τό αρχαϊκόν τελεστήριον, 
διότι δεν γνωρίζομεν κατά πόσον ο πρώην άβατος καί 
μικρός χώρος τού πρώτου αδύτου τής πολιούχου θεάς 
ήτο δυνατόν νά γίνη βατός μετά την μεταφοράν τοΰ 
ξοάνου εξ αυτού. Σημειωτέον ότι μετά την διά τής 
κλασσικής έπενδύσεως τού πύργου σφράγισιν τού 
μεγάρου τούτου, μετά τά Μηδικά, έπαυσε μεν τούτο 
χρησιμοποιούμενον έφεξής, έπ'ι τής δυτικής πλευράς 
δέ τής κλασσικής έπενδύσεως άφέθησαν τότε δύο 
ορθογώνια ανοίγματα (είκ. 4 κα'ι 15). Ταύτα άντα- 
πεκρίνοντο έν μέρει προς την αρχιτεκτονικήν τού 
σφραγισθέντος και άχρηστευθέντος μεγάρου. Έν- 
δείκνυται επομένως νά τονισθή σχετικώς, ότι και τό 
Έρέχθειον και ό κλασσικός ναός τής Άθηνάς Νί

κης1 2 κτίζεται μετά την άχρήστευσιν τού μεγάρου τούτου και ότι τά ανοίγματα ταύτα 
έχουσι σχετισθή υπό τού ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ3 προς την αρχιτεκτονικήν τής δυτικής προσ- 
όψεως τού Έρεχθείου κα'ι τάς άνάγκας τού δυτικού τμήματος τούτου ώς τελεστηρίου 
τής έπ'ι τής Άκροπόλεως χθονίας λατρείας τής πόλεως τών κλασσικών χρόνων.

Είκ. 15. ’Ορθογώνια ανοίγματα 
επί της δυτικής πλευράς 

τής κλασσικής έπενδύσεως τοΰ πύργου.

1 ΗΡΟΔ. V 77 : χρόνφ δε έλυσαν (οί ’Αθηναίοι) σφεας 
(τους Βοιιοτους) δίμνεως άποτιμησάμενοι. τάς δε πέδας 
αυτών, εν τηοι εδεδέατο, άνεκρέμασαν ές την άκρόπολιν, 
αΧπερ ετι καί ές έμε ήοαν περιεονσαι, κρεμάμεναι εκ τειχέ- 

ων περιπεφλενσμένων πνρι νπδ τοΰ Μηδον, άντίον δε τον 

μεγάρου τοΰ προς έσπερην τετραμμένον. Τά τείχη ταΰτα 
ούδέν άλλο είναι πιθανώς ή τό Έννεάπυλον έναντι τοΰ 
υπό τόν πύργον ίεροΰ. Περί τούτου βλ. ΤΡΑΥΛΟΝ, 
Ή πολεοδομική έξέλιξις τών ’Αθηνών, 25.

2 Μετά τά Μηδικά ό υπό τών Περσών καταστραφείς 
αρχαϊκός αρχαίος ναός έδέχθη έπ'ι τών ερειπίων αύτοΰ

δύο δόμους. Ούτοι άνήκουσι πιθανώς εις οΰς χρόνους 
οί ’Αθηναίοι είχον αποφασίσει νά μή έπανιδρύσωσι τά 
ύπό τών Περσών καταστραφέντα ιερά αυτών, άπετέλουν 
δέ δλως πρόχειρον ίσως επισκευήν τοΰ έρειπωθέντος 
τούτου ναοϋ. Μετά τήν άπόφασιν όμως έπανιδρύσεως 
τών ιερών τούτων οί δόμοι ούτοι άφέθησαν εκεί ώς 
άναπόσπαστον πλέον μέρος τοΰ δλου αρχαϊκού ναοΰ, 
ούτος δέ, ώς καί δλος δ ύπ’ αυτόν πύργος, άπετέλεσαν 
τοΰ λοιπού τό κρηπίδωμα τοΰ κλασσικοΰ αρχαίου ναοΰ 
τοΰ ναοΰ δηλαδή τής Νίκης (βλ. ανωτέρω σ. 166 σημ.2) 

3 Τό Έρέχθειον, ε. ά. 68.
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Σκοπός τής παναθηναϊκής πομπής, τοΰ θεαματικωτέρου μέρους τής δλης πανα
θηναϊκής εορτής, ήτο, ώς γνωστόν, ή άφιέρωσις τοΰ παναθηναϊκού πέπλου εις τό 
έπϊ τής Άκροπόλεως ξόανον τής πολιούχου θεάς Αθήνας.

Ό πέπλος ούτος κατεσκευάζετο έπ'ι μήνας υπό Άτθίδων, των έργαστι- 

νών, έπϊ τή βάσει ειδικών σχεδίων και υπό την έποπτείαν των αθλοθετών1 και 
τής βουλής 1 2, ήτο μάλλινος, κροκωτός (κίτρινου χρώματος) και έκοσμεΐτο διά πλου
σίων ποικιλμάτων, ώς και διά σκηνών τής Γιγαντομαχίας—κατ’ εξοχήν διά των κατ' 

αυτήν ανδραγαθιών τής ’Αθήνας—, έχρησίμευε δέ, συμφώνως προς τήν κρατούσαν 
γνώμην, είτε ώς εξωτερικόν εϊτε ώς εσωτερικόν ένδυμα τοΰ έπι τής Άκροπόλεως 
ξοάνου αυτής 3.

Ή γνώμη αύτη φαίνεται χρήζουσα τροποποιήσεως, υπέρ τής τροποποιήσεως 
ταύτης δέ συνηγορούσι πολλά! άρχαΐαι πληροφορίαι, έν συνδυασμοί ιδίως προς τήν 
έπϊ τής ανατολικής πλευράς τής ζωφόρου τού Παρθενώνος γνωστήν παράστασιν 
(είκ. 16).

Συμφώνως προς τήν παράστασιν ταύτην ό παναθηναϊκός πέπλος ήτο μάλλινον 
ύφασμα τετραγώνου ή μάλλον ορθογωνίου σχήματος και μεγάλων σχετικώς διαστά
σεων4, τουλάχιστον 2—2.50 μ. X 1.80—2.30 μ., λαμβανομένων ύπ’ δψιν: α) τών έκ τού 
αριθμού τών παρυφών είκαζομένων τεσσάρων αναδιπλώσεων αυτού (βλ. άναπαρά- 
στασιν έν είκόνι 17) και β) τού αντιστοίχου μεγέθους τών γλυπτών μορφών τής 
ζωφόρου (τού πήχεος τού Κέκροπος, ύπολογιζομένου εις 0.40 μ., άπαιτούντος μήκος 
πέπλου 2.50 μ.). Ό πέπλος ούτος έπϊ τής ζωφόρου παρουσιάζει τέσσαρας αναδιπλώ
σεις και έπι μέν τοΰ γλυπτού (εικ. 16) αί παρυφαι τοΰ πέπλου, τελούσαι έκ τοΰ 
πλαγίου, διακρίνονται τών διπλώσεων λόγφ τής λεπτοτέρας κατατομής αυτών, έπι δέ 
τού γραμμικού σχεδίου (εικ. 17) τελούσαι έν κατόψει, διά τής αντιστρόφου άπο- 
δόσεως και τών διακεκομμένων γραμμών.

Αι διαστάσεις αύται τού παναθηναϊκού πέπλου ήτο δυνατόν νά έπιτευχθώσι κατά 
δύο τρόπους πιθανώς: ή δπως πιστεύει ή Bieber0, έκ διαφόρων τεμαχίων, άτινα 
έξεπονούντο τό έν ανεξαρτήτως τού άλλου υπό τών έργαστινών, ακολούθως δέ συνερ- 
ράπτοντο τό έν μετά τού άλλου ύπ’ αύτών εις έν τεμάχιον ή ώς προτείνει ό καθη-

1 ΑΡΙΣΤΟΤ. Άθην. Πολ. 60 : Κληροϋαι δέ καί α&λο-ίέέ- 
τας δέκα [α^όρας, ένα εκ της φυλής έκάστης. οντοι δε δο· 

κιμαοΟ'έντες αρχουοι τέτταρ[α ε]τη καί διοικοϋσι τήν τε 

πομπήν τών Παναϋηναίων καί τον αγώνα τής μουσικής 

καί τον γνμνικδν αγώνα και τήν ιπποδρομίαν, και τον 
πέπλον ποιούνται και τους αμφορείς μετά τής βου

λής, και τό έλαιον τοΐς άΰληταΐς άποδιδόασι·

2 Αυτόθι 49: ...έκρινε δέ ποτέ και τα παραδείγματα 
καί τον πέπλον ή βουλή, νΰν δέ τό δικαοτήριον τό λαχόν·

3 Βλ. Studniczka, Griech. Tracht, 136. Bieber,

B. F. Lekythoi in Buffalo έν AJA 48, 1944,126 
Deubner, Attische Feste 31, 1959. Περί τοΰ πέ
πλου τούτου γενικώς βλ. καί Premerstein έν OJh 15, 
1912, 10 κ έ.

4 Περί τοΰ πλάτους έν γένει τών υφαντών βλ. 
Bieber, Griechische Kleidung, 17 καί Wace έν AJA 
52, 1948, 55.

5 AJA 52, 1948, 126, σημ. 26 : The large peplos 
was pieced together from the various pieces made 
by individual girls.
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186 Χρυβούλκ; Καρδαρά ΑΕ 1960

γητής Μαρινάτος, κα'ι εξ ενός μόνου τεμαχίου, ύφαινομένου έπι ειδικού ιστού, χρη
σιμοποιούμενου δηλαδή προς ύφανσιν τού παναθηναϊκού πέπλου αποκλειστικούς, 
διαστάσεων πολύ μεγαλύτερων των κοινών άλλων ιστών. Δεν αποκλείεται έξ άλλου 
να έγένετο ποικίλη κατανομή τής εργασίας τών έργαστινών, άναλόγως τής πείρας καϊ 
τής δεξιοτεχνίας αυτών, και άλλαι μέν τούτων δυνατόν να ήσαν υπεύθυνοι τής 
ταλασιουργίας ή εριουργίας (νηθίδες ή έ'ριθοι), άλλαι τής βαφής (δευσοποιοί), άλλαι

Κέκροψ Έριχθόνιος-Έρεχθεύς

Είκ. 16. Έκ τής ζοχρόρου τοϋ Παρθενώνος. 
Τετάρτη (και τελευταία) άναδίπλωσις τοϋ πέπλου.

τής ύψάνσεως (ύφάντριαι) καί τής έν γένει διακοσμήσεως, να εκαλούντο δέ πάσαι 
έργαστΐναι γενικώς.

Τό μέγα τούτο σχετικώς μέγεθος τού παναθηναϊκού πέπλου έπιβεβαιούται κα'ι 
υπό τής επικής παραδόσεως, καθ’ ήν ό ωραίος ομηρικός πέπλος έπηνεΐτο ώς μέγι
στος ή ώς και υπό τής ’Αθηναϊκής συνήθειας, καθ’ ήν ούτος έκομίζετο κατά την 
εορτήν τών Παναθηναίων εις τήν Άκρόπολιν, ώς ίστίον τής παναθηναϊκής νηός 1 2.

1 Ίλιάδος Ζ 271 : πέπλον, δ’ ο; τις τοι χαριέοτατος ήδέ RE XVIII, 3, στ. 460 κ.έ. ένλέξει Pan.athena.ea. Παρά-
μέγιστος. στάσιν αυτής βλ. έν DbubnER, έ.ά. είκ. 39, άρ. 32 (επί

2 Περί τής παναθηναϊκής νηός βλ. ΖΐΕΚΒΝ έν αναγλύφου τοϋ ναοΰ τοΰ 'Αγίου 'Ελευθερίου).
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AE 1960 Ό παναθηνατκος πέπλος 187

Τό επί τής Άκροπόλεως ξόανον τής πολιούχου θεάς εξ άλλου ήτο μάλλον μι
κρόν, κινητόν και εύμετακόμιστον—διά τούτο και μετεφερθη εκ τής Ακροπολεως

γ : Πρώτη άναδίπλωσις τοΰ πέπλου.

τό 480 π.Χ., όπως άλλωστε ειχον μεταφερθή και άλλα γνωστά ξόανα, π.χ. τό εκ τής 
Τροίας Παλλάδιον τής Άθηνάς καί τό εκ τής Ταυρίδος ξόανον τής Βραυρωνία^ 
Άρτέμιδος, τό εκ τής Σάμου ξόανον τής Ήρας, καθώς καί τα εξ Επίδαυρου ξόανα
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188 Χρυσούλα; Κκρδαρκ ΑΕ 1960

τής Λαμίας καί Αύξησίας—, ήτο οΰτω μεγέθους μικρότερου τοϋ φυσικού πιθανώς, 
οϊα ήσαν έξ άλλου και τα πλεϊστα άλλα ξόανα, τινά μάλιστα έξ αυτών κα'ι μετά τής 
βάσεώς των, γνωστά έκ παραστάσεων αγγείων 1 και γλυπτών (είκ. 18α, β).

Ύφασμα μεγά?αον σχετικώς διαστάσεων όμως, οίος ό παναθηναϊκός πέπλος, 
κα'ι δή μάλλινον, δεν ήτο δυνατόν νά έχρησιμοποιεΐτο ώς ένδυμα τοϋ μικρού τοΰ-

Είκ. 18α. Ξόανον βορείου μετόπης 
τοΰ Παρθενωνος.

Είκ. 18β. Ξόανον ζιρφόρου τοϋ ναοϋ 
τής Φιγαλείας.

του ξοάνου τής θεάς, διότι θά κατεστρέψετο και ή συνοχή τών μεγάλων επ’ αύτοΰ 
ένυφασμένων μορφών τής Γιγαντομαχίας : Ό Πλούταρχος 2 μάλιστα αναφέρει σχε
τικώς, ότι τον 4ον π.Χ. αιώνα—ότε τό θρησκευτικόν αίσθημα τών ’Αθηναίων ειχεν 
οπωσδήποτε μειωθή—προς κολακείαν τοΰ Δημητρίου τοΰ Πολιορκητοΰ ΰφάνθη 
έπϊ τοΰ παναθηναϊκοΰ πέπλου ή μορφή τούτου κα'ι τοΰ πατρός αύτοΰ ’Αντιγόνου. 
Τά φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τών Μακεδόνων τούτων στρατηγών θά διεκρί-

1 Παραδείγματα μικροΰ μεγέθους ξοάνων θεαινών 
έκ παραστάσεων αγγείων: κρατήρ Βιέννης (JHS 70, 
1950, 36, είκ. 2: ARV2, 1118)' πελίκη Λένινγκραντ 
(JHS 70, 1950, 38, είκ. 4. Jdl 37, 1937, 51, είκ. 11)' 
υδρία Νεαπόλεως (Jdl έ.ά. 53, είκ. 12)' θραύσμα 
κρατήρος Λονδίνου (αυτόθι 49, είκ. 10: ARV2, 1079)' 
κρατήρ Τάραντος (ARV2, 1337) κρατήρ Φερράρας 
αυτόθι (1340)' υδρία Λονδίνου (αυτόθι 1313)' θραύσμα 
κρατήρος Λένινγκραντ (JHS 70, 1950, 40, είκ. 5)' κΰλιξ 
’Οξφόρδης (Scherer, The Legends of Troy, είκ. 105)'

αλάβαστρον ’Οξφόρδης (Langeotz, Aphrodite in 
den Garten, πίν. 6, i). Πολλά άλλα μικρού μεγέθους 
ξόανα, βλ. αυτόθι 30, θεωρούμενα ύπό τοΰ LanGLOTZ 
ως τής ’Αφροδίτης.

2 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δημήτριος 12 : δ μεν γάρ πέπλος, 
ώσπερ εψηφίσαντο μετά τον Διάς και τής ' Λϋηνάς προσεν- 

υφηναμένων Δημητρίου κα'ι ’Αντιγόνου... Περί τής διάκο- 
σμήσεως τοΰ πέπλου βλ. Pfuhi,, De Atheniensium 
pompis sacris, 12, σημ. 1.
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νοντο ασφαλώς μόνον, εάν αί έπ! τοϋ πέπλου ένυφασμέναι μορφα'ι αυτών ήσαν 
μεγάλου σχετικώς μεγέθους.

Έν περιπτώσει, λοιπόν, καθ’ ήν ό παναθηναϊκός πέπλος έχρησιμοποιεΐτο ώς 
μάλλινον εξωτερικόν ένδυμα τοΰ μικρού ξοάνου της θεάς, έν πρώτοις θά έκά- 
λυπτε λίαν άκαλαισθήτως και ίσως άπέκρυπτε τό πλεΐστον αύτοϋ. Έξ άλλου, 
οίαδήποτε και αν ήτο ή διευθέτησις αύτοΰ έπι τοΰ ξοάνου τούτου, θά κατέστρε- 
φεν οπωσδήποτε την συνοχήν των έπ’ αύτοΰ μεγάλων μορφών τής Γιγαντομαχίας. 
Έν περιπτώσει πάλιν, καθ’ ήν ούτος μετετρέπετο εις έσωτερικόν έ'νδυμα τοΰ 
ξοάνου, μετά την έν πομπή δηλαδή άφιέρωσιν αύτοΰ, θά προσεφέρετο δλως άκαί- 
ρως, κυριολεκτικώς «κατόπιν εορτής», εις τήν πολιοΰχον θεάν, αί αδιάφοροι δέ, έκ 
τής ζώνης κυρίως, προκαλούμεναι πτυχώσεις αύτοΰ, καθώς καί ή αναπόφευκτος ίσως 
άχρήστευσις πλεονάζοντος τμήματος έκ τοΰ παναθηναϊκοΰ υφάσματος, θά κατέ- 
στρεφον έ'τι μάλλον τήν συνοχήν τών μεγάλων έπ’ αύτοΰ μορφών τής Γιγαντομα
χίας καί τό αποτέλεσμα οΰτω από αισθητικής πλευράς θά ήτο λίαν πενιχρόν.

'Ο παναθηναϊκός πέπλος συνεπώς φαίνεται δτι έχρησιμοποιεΐτο μέν οιος 
προσεκομίζετο καί άφίεροΰτο εις τήν θεάν, ώς μεγάλων σχετικώς διαστάσεων ύφασμα 
δηλαδή, άλλ’δτι δεν έχρησίμευεν ώς μόνιμον έ'νδυμα τοΰ μικροΰ ξοάνου αυτής, 
προς διακοσμητικόν σκοπόν.

Ό πέπλος ούτος έχρησίμευε κυρίως ώς προκάλυμμα (παραπέτασμα) ή καί κά
λυμμα τοΰ ξοάνου πιθανώς, είχε δέ τεκτονικόν, ούτως είπεΐν, χαρακτήρα δηλ. τήν 
κατά βούλησιν ή μόνιμον απόκρυψιν τής θέας τοΰ ξοάνου τούτου τής πολιούχου 
θεάς, ώς συνάγεται έκ τών ακολούθων στοιχείων:

1) Ύπό τοΰ Εύριπίδου ή λέξις πέπλος χρησιμοποιείται προς δήλωσιν τοΰ 
παραπετάσματος1. Ύπό τοΰΌμήρου καί άλλων έξ άλλου συγγραφέων 1 2 ή αυτή λέξις 
χρησιμοποιείται προς δήλωσιν ορθογωνίου υφάσματος κυρίως, ήτοι ορθογωνίου 
καλύμματος ή ίματίου, δίκην ωσαύτως καλύμματος. Κατά τήν κλασσικήν έπο- 
χήν ή λέξις πέπλος χρησιμοποιείται διττώς: προς δήλωσιν παντός προκαλύμματος 
ή καλύμματος—ύπό τήν έννοιαν ταύτην χρησιμοποιείται καί ύπό τοΰ Εύριπίδου, 'ώς 
μόλις άνεφέρθη—καί προς δήλωσιν ίδιου τύπου γυναικείου ένδύματος, έσωτερι- 
κοΰ δμως. Ή πρώτη τών δύο τούτων κλασσικών έννοιών τοΰ πέπλου, ή καί αρ
χαιότερα, ασφαλώς άψορά εις τον παναθηναϊκόν πέπλον 3, δΓδ καί ή Bieber4 καλεΐ 
τοΰτον «Decke».

1 ’Ίων 1143 : Πρώτον μεν δρόφω πτέρυγα περιβάλλει 

πέπλων.
2 Βλ. Liddeli, - Scott (μετάφρασις ύπό Κων- 

ΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ): έν λ. πέπλος : παν ύφασμα χρησιμεΰον 
προς έπικάλυψιν, σινδών, εφάπλωμα, παραπέτα- 

σ μ α, καλύπτρα, κάλυμμα άμάξης.
Περί τοΰ πέπλου τοΰ άναφερομένου έπί τής επι

γραφής CIA I, 93, IG8,I 80 σημειωτέα ή σχετική παρα- 
τήρησις τοΰ Mommsen (Heortologie, 188): ... nicht 
speciell mit den Panathenaen beschaftiget.

3 ΠΟΛΥΔ. 7,50 : πέπλος έο&ημά δ’ έοτι διπλοϋν την

χρείαν, ώς ένδϋναί τε και έπιβαλέο&αι. και οτι μεν έπι~ 

βλημά έοτι τεκμήραιτ αν τις και τφ της Ά&ηνάς πέπλφ.._ 

"Οτι έπίβλημα=κάλνμμα βλ. κα'ι ΑΡΡΙΑΝ.Άνάβ. VI 29. 
Τό έν IG2 II 1514 μνημονευόμενον έπίβλημα ίερείας 
δέον νά έρμηνευθή ώς τελετουργικόν κάλυμμα αυτής 
(παράστασιν τοιοΰτου καλύμματος πβλ. έν Niesson, 
Geschichte der griecb. Relig. πίν. 43, 2, 1955), όρ- 
θώς δέ ερμηνεύεται ώς «coverlet» ύπό τοΰ Wace 
(Jh, 1952, 113).

4 Griechische Kleidung, 13.
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2) Αί διαστάσεις τοΰ παναθηναϊκού πέπλου ένδείκνυνται προς χρήσιν αύτοΰ 
δίκην προκαλύμματος ή καϊ καλύμματος τού ξοάνου τής πολιούχου θεάς Άθηνάς.

3) Αί επί τοΰ παναθηναϊκού πέπλου μεγάλαι ένυφασμέναι μορφαί, ώς καί ή 
δλη σύνθεσις, τής Γιγαντομαχίας, θά έξετιμώντο δεόντως, μόνον εάν ό πέπλος οΰτος 
έξηκολούθει νά ήτο αναπεπταμένος τρόπον τινά, οίος δηλαδή ήτο καί επί τής πανα
θηναϊκής νηός κατά τό διάστημα τής παναθηναϊκής πομπής. Ή σύνθεσις καί έκάστη 
τών μορφών τούτων τής Γιγαντομαχίας αύτοΰ θά προεβάλλετο τότε έναργώς, καί δη 
μεθ’ όλων τών χρωματικών εναλλαγών αυτής, οί δε πολΐται θά άπήλαυον ούτω συνε
χώς τής προς την σεπτήν θεάν τής πόλεως πλούσιας δωρεάς αύτών. Έάν ληφθή μά
λιστα ύπ’ όψιν ή προσπάθεια, ήν ειχον καταβάλει αί άρρηφόροι μετά τών ίερειών 
κατά^τήν εορτήν τών χαλκείων 1 καί κυρίως ή μετά ταΰτα μακρά προσπάθεια, ήν είχε 
καταβάλει ό όμιλος τών έργαστινών, όστις—άποτελούμενος εκ παρθένων αλλά καί 
εξ ύπάνδρων καί μετά τέκνου ή τέκνων γυναικών 1 2-ειχεν εκπονήσει αυτόν, τό 
έργον τούτο έπρεπε νά ήτο έφάμιλλον, ίσως δε καί εν πολλοΐς άνώτερον τών άλλων 
συγχρόνων τότε έργων τέχνης τής πόλεως, συνδυάζον πιθανώς δεξιοτεχνίαν ζωγρα
φικής άφ’ ενός, εξ ής προήρχοντο άσφα?^,ώς τά υπό τής βουλής καί τών αθλοθετών 
ελεγχόμενα σχέδια αύτού, καί υφαντικής άφ’ ετέρου, επί πλέον δε καί κεντήμα
τος ίσως.

4) Βεβαιούται ή ύπαρξις ’Αττικών υφαντών προκαλυμμάτων (παραπετασμάτων) 
θυρωμάτων σκηνών γενικώς αλλά καί τής σκηνής τού θεάτρου (αύλαϊαι)3. Έφ’ ενός 
μάλιστα τών παραπετασμάτων τούτων, όπερ έκόσμει τό προσκήνιον τού εν Άθήναις 
θεάτρου, ειχεν άπεικονισθή επίσης ό Δημήτριος ό Πολιορκητής 4.'Η επί τού παναθη
ναϊκού πέπλου άπεικόνισις τού Μακεδόνος στρατηγού συνεπώς δεν ήτο ή μόνη επί 
’Αθηναϊκού παραπετάσματος παράστασις τούτου, πιθανόν δε ή επί τού παναθηναϊ
κού πέπλου παράστασις αυτού νά άπετολμήθη μετά τήν επί τού παραπετάσματος 
τοΰ Διονυσιακού θεάτρου απεικόνισή αύτοΰ.

5) Βεβαιούται ή ύπαρξις ’Αττικών μυθικών υφαντών παραπετασμάτων—ένίων 
μάλιστα καλουμένων πέπλων—καί ενός μετά μυθικής παραστάσεως επ’ αύτού, ύφαν-

1 ΑΡΠΟΚΡΑΤ, έν λ. άρρηφορεϊν.,.τέσ σάρες μεν έχει- 

ροτονοϋντο δι ευγένειαν άρρηφόροι, δύο δε έκρίνοντο, αϊ 

της υφής του πέπλου ήρχον καί τών άλλων τών περί αυ

τόν, λευκήν <5* έσΰ’ήτα έφόρουν εΐ δε χρυοία περιέδεντο, 
Ιερά ταϋτα έγίνετο. Βλ· ΣΟΥΔΑ έν λ. επιώψαο'&αι ·... δ 
βασιλεύς έπιώχματο άρρηφόρους, οΐον κατέλεξεν, εξελέξατο. 
Αυτόθι έν λ. Χαλκεία · εορτή αρχαία καί δημώδης πά- 
λαί, ύστερον δε υπό μόνων ηγετο τών τεχνιτών, δτι δ 
'Ήφαιστος έν τη Αττική χαλκόν είργάσατο' έστι δε καί ενη 
νέα του Πυανεψιώνος, έν η καί ιέρειαι μετά τών άρρ?/φό
ρων τον πέπλον διάζονται. Βλ. και Μ· ΕΤΥΜ. έν λ.

2 ΣΧΟΛ. Εύριπ. Έκάβ. 46Τ : ου μόνον παρθένοι ύφαι-
νον ώς φησιν 'Απολλόδωρος έν τη περί δεών, αλλά καί

τέλειαι γυναίκες, ώς Φερεκράτης έν Δουλοδιδασκάλφ. Περί 
τών παρθένων έργαστινών βλ. καί IG II2 1034: 
τών παρθένων, [τών Ύ\ρη]ασμένων τά ε[ρ]ία τά [εις τό]ν 
πέπλον. Επίσης ΣΟΥΔΑ έν λ. έργαστΙναι.

3 Βλ· ΗΣΥΧ. καί ΣΟΥΔΑ έν λ. αυλαία : τό τής σκηνής 

παραπέτασμα. Πβλ. ωσαύτως : 0ΕΟΦΡ. Χαρακτ. Ε 30 
(Περί άρεσκείας) : ... καί τήν αυλαίαν εχουσαν Πέρσας 

ένυφασμένους. ΠΟΛΥΔ. IV 122. ΠΛΟΥΤ. Θεμιστ. C 30 
Βλ. έπίσης Bieber, History of the Greek and Roman 
Theater2, 69, ώς καί Arnott, Greek Scenic Con
ventions, 16*7.

4 ΑΘΗΝ. XII 536. Βλ. ΣΟΥΔΑ έν λ. προσκήνιον » τό 
προ τής σκηνής παραπέτασμα.
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τής ώς φαίνεται, προ τοϋ θυρώματος, τής έν Δελφοϊς σκηνής τοΰ Ξούθου1. 
Ή σκηνή αΰτη έφερε βαρβαρικά μέν παραπετάσματα, έπ'ι τής οροφής καί των τοι
χωμάτων, "Αττικόν δε προ τοϋ θυρώματος. Τα βαρβαρικά ταΰτα παραπετάσματα τής 
σκηνής ταύτης είναι νοητά ίσως λόγω τής βαρβαρικής έν γένει καταγωγής τοΰ Ξού
θου, τό προ τοΰ θυρώματος όμως ’Αθηναϊκόν παραπέτασμα αυτής είναι νοητόν 
πιθανώς λόγο» τής προς τον βασιλικόν μυκηναϊκόν οίκον των ’Αθηνών αγχιστείας 
αύτοΰ.

6) Βεβαιοΰται εξ άλλου ΰπαρξις ύφαντοΰ παραπετάσματος άναρτωμένου εντός 
ναοΰ, καί μάλιστα προ ξοάνου, έν Σάμω. Συγκεκριμένως, συμφώνως προς την έπι- 
γραφήν1 2 τοΰ Ηραίου τής Σάμου, ό κόσμος τής Σαμίας Ήρας, τοΰ έκεΐ ξοάνου 
αυτής δηλαδή (τής Θεόν κατά την έπιγραφήν), περιελάμβανε λινοΰν παραπέτασμα 
(. .. σινδών ?ας ήντι[να x]fj Θεω παραπιτνώσιν...), άναρτώμενον προ τοΰ ξοάνου3, καί 
έτερα δύο, όμοια περίπου, παραπετάσματα {...παραπετάσματα δύο βαρβαρικά ποικίλα..), 
ώς καί δύο ανλαίας.

Ή χρήσις λινοΰ παραπετάσματος προ τοΰ ξοάνου τής Σαμίας Ήρας εύρίσκεται 
μέν εις άντίθεσιν προς την χρήσιν τοΰ μάλλινου παναθηναϊκού πέπλου, εύχερώς 
όμως δικαιολογείται ή άντίθεσις αυτή, όταν ληφθή ύπ’ όψιν ή εύρεΐα χρήσις τοΰ 
λινοΰ έν γένει υφάσματος ώς ένδύματος καθ’ όλην σχεδόν την έ'κτασιν τής ανατολι
κής Ελλάδος, καθ’ όν χρόνον μάλιστα τό μάλλινον ύφασμα έχρησιμοποιεΐτο εις 
την ηπειρωτικήν Ελλάδα προς κατασκευήν έσωτερικών ένδυμάτων.

7) Βεβαιοΰται ωσαύτως ΰπαρξις ύφαντοΰ, καί δή μάλλινου, παραπετάσματος, 
άναρτωμένου έντός τοΰ έν ’Ολυμπία ναοΰ τοΰ Διός 4 (περί τοΰ παραπετάσματος 
τούτου βλ. καί κατωτέρω).

8) Πιστοποιείται έπίσης ΰπαρξις όμοιου περίπου ύφαντοΰ παραπετάσματος, 
άναρτωμένου έντός τοΰ έν Έφέσω ναοΰ τής Άρτέμιδος5.

9) Πιστοποιείται τέλος ΰπαρξις ύφαντών παραπετασμάτων έντός τών ελληνι
κών ναών έν γένει, προς άπόκρυψιν τής θέας τών έκεΐ ομοιωμάτων τοΰ θείου καί 
ένίοτε άπαγόρευσιν τής εισόδου 6 εις αύτούς.

1 Παραπέτασμα εισόδου έφερεν ή σκηνή αυτή τοΰ 
Ξούθου πρό τοΰ θυρώματος, και δή ’Αθηναϊκόν (”Ιων 
1163 : κατ’ εισόδους δε Κέκροπα θυγατέρων πέλαςΙσπεί

ρας σννειλίασοντ ’Αθηναίων τίνος άνάϋημα). Βαρβαρικά 
παραπετάσματα (πέπλοι) ΰπήρχον έπί τής οροφής τής 
σκηνής ταύτης, άλλα δέ βαρβαρικά παραπετάσματα έπί 
τών τοιχωμάτων αυτής "Ιων, 1158 : τοίχιαιν δ’ έπι/ημ- 
πισχεν άλλα βαρβάρων υφάσματα), κατ’ αναλογίαν 
ίσως πρός τά παραπετάσματα τής σκηνής τοΰ Μαρδο- 
νίου (Ηροδ.ΙΧ 82. ΑΡΙΣΤΟΦ. Βάτρ. 938. ΑΙΣΧ. Πέρσ. 
182) καί τά μεταγενέστερα τούτων αντίστοιχα (έφαπτίδαι) 
τής σκηνής τοΰ Πτολεμαίου (ΑΘΗΝ. V 194). Περί τών 
παραπετασμάτων τής σκηνής τοΰ Ξούθου βλ. WlLAMO- 
witz, Euripides Ion, στ. 1159 (1926).

2 Οηχϋ, Die Gottin und ihre Basis έν AM 68,
1953, 47.

3 Βλ. AJA 64, 1960, 355 κ έ. (Ή Θεός and the 
’Όπισθε Θεός - Their Attributes).

4 ΠΑΥΣΑΝ. V 12, 4 : ...παραπέτασμα έρεονν κεκο- 

αμημένον νφάαμασιν (ήτοι διά παραστάσεων ένυφασμέ- 
νων) Άοσνρίοις και βαφή πορφύρας της Φοινίκων...

5 Αυτόθι: τούτο ονκ ές τό άνω τό παραπέτασμα πρός 
τον δροφον, ώσπερ γε έν Άρτέμιδος της Έφεσίας άνέλ- 
κουαι, καλωδίοις δε έπιχαλώντες καϋιασιν ές τό έδαφος.

6 ΠΟΡΦΥΡ. Περί τοΰ έν Όδυσσεία τών νυμφών άν
τρου 26 (εκδ. Nauck): τον δε νότον ϋεοΐς νέμοντες ίοτα- 
μένης τής μεσημβρίας έν τοΐς ναοΐς τών ύλεών τα παραπε

τάσματα έλκονοι, τό * Ομηρικόν δή τούτο φνλάσαοντες 
παράγγελμα, ώς κατά την εις νότον έγκλισιν τον ήλιου ον 

βέμις άνβρώπους είαιέναι εις τά ιερά, άλλ' άϋανάτων οδός
εατιν.
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10) ’Αρχαία παράστασις 1 γλυπτού είκονίζει ιερόν τέμενος έν φ παραπέτασμα, 
πεσσός, βωμός, άγαλμα θεότητος.

11) Ό κλασσικός αρχαίος ναός (μαρμάρινος ναός Άθηνάς Νίκης), έν φ έστεγά- 
ζετο τό ξόανον τής πολιούχου θεάς των ’Αθηνών κατά τούς κλασσικούς καί τούς 
μετακλασσικούς χρόνους, άποτελεΐται, ώς γνωστόν, έκ μικρού σηκού, άνοιγομένου 
προς Άνατολάς, φέροντος τρία θυρώματα καί ούδεμίαν θύραν (μεταξύ τών παρα- 
στάδων καί τών δύο πεσσών). Προ τών πλαγίων θυρωμάτων τού σηκού τού ναού 
τούτου φαίνεται ότι υπήρχε μαρμάρινον θωράκιον ή μάλλον είδος κιγκλιδώμα
τος στηριζομένου επί μαρμάρινης βάσεως (είκ. 19).

Ή είσοδος εις τον σηκόν τούτον έγίνετο διά 
τού μεσαίου θυρώματος, συνεπώς προ αυτού άνηρ- 
τάτο πιθανώς παραπέτασμα (αυλαία). Ή άνάρτησις 
μεγάλου παραπετάσματος επί τού θυρώματος τού
του είναι δυνατόν νά νοηθή κατ’ αναλογίαν προς 
την άνάρτησιν: α) τών προς την αυλήν παραπετα
σμάτων τής Σαμίας Ήρας, τού προ τού ξοάνου 
αυτής ετέρου όμοιου παραπετάσματος' καί β) τού 
βήλου ή καταπετάσματος τού βηλοθύρου ή άλλως 
'Αγίας Πύλης τού Ιερού Βήματος τών παλαιοχρι
στιανικών βασιλικών2. Σημειωτέον μάλιστα επί 
τού προκειμένου ότι τό καταπέτασμα τούτο τού 
χριστιανικού ναού εκαλείτο ενίοτε καί πέπλος3, 
έφερε δέ πολλάκις ώραιοτάτας ένυφασμένας παρα
στάσεις έπ’ αυτού. Καί εάν μεν τό προ τού με
σαίου θυρώματος παραπέτασμα τού κλασσικού αρ
χαίου ναού ήτο αντίστοιχον τών εξωτερικών τού 
ναού τής Σάμου μόνον παραπετασμάτων, θά ύπήρ- 
χεν εσωτερικόν παραπέτασμα, αντίστοιχον προς τό 

εσωτερικόν τής Σάμου παραπέτασμα, χρησιμεύον καί ώς κάλυμμα τής θέας τού 
ξοάνου, τό παραπέτασμα τούτο δέ θά συνίστα τον κυρίως παναθηναϊκόν πέπλον.

Δεν είναι άπίθανον, έξ άλλου, ύπεράνω τών κιγκλιδωμάτων τών δύο πλαγίων 
θυρωμάτων τού σηκού τού μαρμάρινου αρχαίου ναού, νά άνηρτώντο καί άλλα παρα
πετάσματα, τά παραπετάσματα δέ ταύτα δυνατόν νά νοηθώσι κατ’ αναλογίαν 
τών πλαγίων, ύπεράνω τών θωρακίων ή τών κιγκλιδωμάτων, βήλων τού Ιερού Βή
ματος τών παλαιοχριστιανικών βασιλικών.

Τά πλάγια ταύτα παραπετάσματα τού σηκού τούτου δέν αποκλείεται νά ήσαν 
καί παλαιότεροι πέπλοι, δέν αποκλείεται όμως νά ήσαν καί άλλου τίνος είδους 
παραπετάσματα. Δέν αποκλείεται έξ άλλου τά δύο ταύτα πλάγια θυρώματα τού

1 Βλ. Bibber, History of the Greek and Roman χαιολογία, I, 200 κ.έ.
Theater2, 84, ε’ικ. 307 : Γλυπτόν Δρέσδης. 3 ΣΩΤΗΡΙΟΥ έν ΑΕ 1929, 243.

2 Α. ΣΩΤΗΡΙΟΥ, Χριστιανική καί βυζαντινή άρ-

Εΐκ. 19. ’Ανατολική πλευρά 
τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης.
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σηκού τούτου τής Άκροπόλεως νά έκλείοντο κα'ι δι’ υψηλών απλώς κιγκλιδωμά
των, άτινα θά έστηρίζοντο έπ'ι τών δίκην βάσεων χαμηλών ’ίσως θωρακίων αυ
τού (είκ. 19).

’Όπισθεν τού ξοάνου τής ’Αθήνας πάντως παραπέτασμα δεν ήτο δυνατόν νά 
άνηρτάτο, διότι: α) ή επί τοίχου ή οροφής άνάρτησις τάπητος ή άλλου τίνος 
υφάσματος άπήδε μάλλον προς τάς εν γένει έλληνικάς συνήθειας (βλ. ανωτέρω), 
β) ύπήρχεν ήδη εκεί γραπτή, επί τού τοίχου, παράστασις τού ήρωος - γενάρχου 
Έριχθονίου - Έρεχθέως

’Έμπροσθεν τού ξοάνου έξ άλλου άνηρτάτο καί τό έν Σάμω παραπέτασμα 
(βλ. ανωτέρω), ή συνήθεια δέ τής άναρτήσεως παραπετάσματος επί ή προ θυρώμα
τος ανάγεται πιθανώς εις την μυθικήν εποχήν (βλ. ανωτέρω).

Άναρτώμενον οΰτω επί ή πέραν πως τού μεσαίου, τού καί μόνου κατ’ ουσίαν 
ελευθέρου, θυρώματος τού σηκοΰ τού κλασσικού αρχαίου ναού, προ τού μικρού 
πάντως ξοάνου τής θεάς, ό παναθηναϊκός πέπλος διεχώριζε, φαίνεται, καί άπεμό- 
νου^κυρίως τό άδυτον τής θεάς από τού προνάου αυτής, καθ’δν τρόπον περίπου 
άφ’ ενός τό καταπέτασμα τών παλαιοχριστιανικών βασιλικών διεχώριζε καί άπεμό- 
νου τον κυρίως ναόν από τού 'Ιερού Βήματος, άφ’ ετέρου δέ τό καταπέτασμα 
τού υπό τού Μωϋσέως 1 2 κατασκευασθέντος φορητού ναού καί τού υπό τού Σολο- 
μώντος3 ίδρυθέντος μεγαλοπρεπούς ναού τής'Ιερουσαλήμ διεχώριζε καί άπεμόνου 
επίσης τό άγιον από τού άγιον τών άγιων, εις δ μόνον ό Άρχιερεύς είχε δικαίωμα νά 
είσέλθη· άπέκρυπτε δ’ έξ άλλου ή έπέτρεπε τήν θέαν τού ξοάνου

Τό εβραϊκόν τούτο παραπέτασμα έκρέματο άπό ξύλινων στύλων, στηριζομένων 
επί κινητών μετάλλινων βάσεων4. Έάν επομένως ύποστηριχθή ενδεχομένως, δτι 
διά λόγους ασφαλείας κυρίως, υπήρχε κιγκλίδωμα, κατά βούλησιν άνοιγόμενον καί 
κλειόμενον, καί προ τού μεσαίου θυρώματος τού σηκού τού επί τής Άκροπόλεως 
αρχαίου ναού, ό παναθηναϊκός πέπλος δεν αποκλείεται νά άνηρτάτο καί επί στύ
λων, στηριζομένων επί κινητών βάσεων προ τού ξοάνου τής θεάς ή καθ’δν τρό
πον περίπου άνηρτάτο καί τό έν ’Ολυμπία ή τό έν Έφέσω παραπέτασμα.

Σημειωτέον δτι ό φορητός ναός τού Μωϋσέως ή άλλως Σκηνή τού Μαρτυρίου 
έφερε καταπέτασμα επί τής άνατολικής πλευράς, ήτις καί άπετέλει τήν είσοδον αυτού, 
έ'τερον δέ καταπέτασμα, δπερ διήρει τον ναόν τούτον εις τό άγιον καί τό άγιον τών 
άγιων. Τό καταπέτασμα τούτο άπετέλει τό κυρίως καταπέτασμα καί ήτο άντίστοιχον 
προς τό μοναδικόν καταπέτασμα τού ναού τού Σολομώντος, δπερ μόνη ή χειρ τού

1 Βλ. ΑΕ 1961, 77.
2 α. ΕΞΟΔΟΣ ΚΣΤ' 31 κ.έ. · Καί ποιήσεις καταπέτασμα

εξ υακίνθου και πορφύρας και κοκκίνον κεκλωσμένον και 
βνσσον νενησμένης, έ'ργον υφαντόν,ποιήσεις αύτώ Χερουβείμ 

και επιϋήσεις αυτό επί τεσσάρων στυλών άσήπτων κεχρυ-

σωμένων. β. Αυτόθι 33 κ.έ.: και ψήσεις τό καταπέτασμα 
επί τών στυλών και είσοίσεις εκεί εσώτερον του καταπετά
σματος τήν κιβωτόν του μαρτυρίου και διοριει τό καταπέτα
σμα υμιν άναμέσον του αγίου και άναμέσον του αγίου τών 

αγίων, γ. Αυτόθι Λ 6 : Και ΰ'ήσεις αυτό (τό θυσιαστή

ριον) απέναντι του καταπετάσματος του δντος έπι τής κι

βωτού τών μαρτυρίων, έν οΐς γνωσΰ'ήσομαί σοι έκεΐίλεν. 
Τούτο νοείται ενταύθα ώς έπίβλήμα μάλλον τής κιβωτού.

3 ΔΕΥΤΕΡΟΝ. Γ’ 14* κα'ι έποίησε (ό Σολομών) τό 
καταπέτασμα ύακίνΰου, καί πορφύρας καί κοκκίνου, καί 
βυσσου καί ϋ φαν εν έν αύτώ Χερουβείμ.

4 ΕΞΟΔ. ΚΣΤ' 31: καί έπιάήσεις αυτό (τό καταπέτα
σμα) έπί τεσσάρων στύλων· Αυτόθι 36 : καί ποιήσεις τω 

καταπετάσματι πέντε στύλους... καί χωνεύσεις αύτοΐς πέντε 
βάσεις χαλκάς.
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Άρχιερέως είχε δικαίωμα νά σύρη. Τό καταπέτασμα τοΰτο μάλιστα έφερεν έν- 
υφασμένας έ π’ αύτοΰ μεγάλας μορφάς Χερουβείμ. Σημειωτέον έξ 
άλλου δτι, συμφώνως προς την επιγραφήν τοΰ Ηραίου τής Σάμου, ύπήρχεν 
εκεί άφ’ ενός μέν παραπέτασμα προ τοΰ σεπτού ξοάνου τής Σαμίας Ήρας, άφ’ ετέ
ρου δέ έτερα δυο παραπετάσματα καί δυο άλλα προ τής εισόδου τοΰ ναοϋ αυτής 
(αύλαΐαι). Σημειωτέων επίσης, δτι τό καταπέτασμα τοΰ ναοϋ τοΰ Σολομώντος 
μετεφέρθη, καθ’ ά πιστεύεται \ υπό τοΰ Άντιόχου καί άφιερώθη εις τον έν 
’Ολυμπία ναόν τού Διός, έχρησιμοποιήθη δέ τοΰτο έ'κτοτε προφανώς εις άντικατά- 
στασιν προγενεστέρου τίνος παραπετάσματος αύτοΰ.

Εντός τοΰ ναοΰ τοΰ Ήρώδου 1 2 έξ άλλου υπήρχε καταπέτασμα προ τής μεσο- 
θύρας τής όδηγοΰσης εκ τοΰ προνάου εις τον οίκον καί έτερον καταπέτασμα προ τής 
μεσοθύρας τής όδηγοΰσης εκ τοΰ άγιου εις τα αγία των άγιων. Τό δεύτερον τοΰτο κατα
πέτασμα ή τό επί τής κιβωτοΰ τής Διαθήκης άπλούμενον κάλυμμα, καλούμενον επί
σης καταπέτασμα, εννοεί ό Ευαγγελιστής Ματθαίος 3, λέγων δτι έσχίσϋη είς δυο άπδ 
άνωϋεν έως κάτω και ή γη έσχίσϋ'η κα'ι αί πέτραι έσγίσϋησαν, μετά τον θάνατον τοΰ 
Ίησοΰ. ’Αξίζει νά τονισθή ωσαύτως επί τοΰ προκειμένου, δτι, δτε οι ’Αθηναίοι 
απεικόνισαν τήν μορφήν τοΰ Δημητρίου τοΰ Πολιορκητοΰ καί τοΰ πατρός αύτοΰ 
’Αντιγόνου επί τοΰ παναθηναϊκοΰ πέπλου (βλ. ανωτέρω), ό πέπλος οΰτος μέσος έρ- 
ράγη, ϋνέλλης έμπεσονσης, τιμωρηθείσης διά τοΰ τρόπου τούτου, ως καί δι’ άλλων 
τινών καταστρεπτικών φαινομένων, τής προς τό θειον έπιδειχθείσης άσεβείας τών 
’Αθηναίων, τής ύβρεως αύτών δηλαδή 4 *.

Σημειωτέον έξ άλλου δτι ό ναός τοΰ Σολομώντος τής Ιερουσαλήμ έκτίσθη κατά 
φοινικικόν πρότυπον ναοΰ, ώς συνήθως πιστεύεται, καί δή υπό τεχνιτών μετα- 
κληθέντων έκ Τύρου υπό τοΰ Σολομώντος, άποταθέντος τότε είς τον βασι
λέα ταύτης Χουράμ °, οί δέ άριστοι βεβαμμένοι καί άσυνήθως πεποικιλμένοι 
πέπλοι έκομίζοντο έκ Τύρου καί Σιδώνος είς τήν Ελλάδα τής ομηρικής έποχής 6. 
Βόρειος αλλά καί νότιος Συρία έξ άλλου θεωρούνται πλέον σήμερον ώς κέντρα

1 Frazer, Pausanias’ Description of Greece, 
III 545: «There are some grounds for believing 
that this eastern curtain, presented to the temple 
of Zeus by Antiochus (ΠΑΥΣ. V 12, 4), had heen 
originally the veil of the temple at Jerusalem. For 
Antiochus carried off the veil (I Maccabees, I, 22: 
Josephus, Antiquit. Jud. XII, 5, 4), and after rob
bing and defining the temple, attempted to recon
secrate to Olympian Zeus (II Maccabees VI, 2). 
It would, therefore, be very natural that Antiochus 
should dedicate to Zeus most famous of his san
ctuaries the curtain which he had carried off 
from the temple at Jerusalem..·».

2 ΙΩΣΗΠ. Ίουδ. άρχαιολ. E' s', 4.
3 KZ' 51.

4 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Δημήτριος 12 '....έπεσήμηνε δε τοΐς 
πλείστοις τό ϋεΐον. ό μεν γόο πέπλος, ώοπερ έψηφίσαντο

μετά τον /διός και της ‘Αύληνας προσεννφηναμένων Δ η μη
τριόν και ‘Αντίγονον, πεμπόμενος διό τον Κεραμεικοΰ μ έ -

ο ο ς ε ρ ρ άγ η ϋνέλλης εμπεοουοης. περί δε τους βω
μούς τους εκείνων έίςήνϋηοεν η γη κνκλφ πολν κώνειον, 

άλλως μηδε τής χώρας πολλαχον φνόμενον. fi δ’ ημέρα τα 

τών Διονυσίων έγένετο, τήν πομπήν κατέλνσαν Ισχυρών 
πάγων γενομένων παρ' ώραν' καί πάχνης βαρείας έπιπε- 

αοναης, ον μόνον αμπέλους καί ανκας άπάσας άπέκαναε τό 
ψύχος, άλλα καί τοΰ σίτον τον πλεϊατον εν χλόη διέφϋει- 
ρε. διό καί Φιλιππίδης εγϋοός ών τον Στρατοκλέονς εν 

κωμφδία προς αυτόν έποίησε ταντα (Άπ. 25, 4-7) ■ 
δι δν άπέκανοεν ή πάχνη τας αμπέλους, 
δι δν άσεβοννϋ' ό πέπλος έ ρ ρ άγ η μέσος 

τας τών βεών τιμάς ποιοϋντ άνβρωπίνας, 
ταντα καταλύει δήμον, ον κωμφδία.

5 Βλ. C. Kenyon, Archaeology in the Holy 
Hand, 245 (1960) : «It is, however, clear that So
lomon’s temple was wholy Phoenician in character».

6 Ίλιάδ. Z 289. Περί ομοιότητάς τίνος έξ άλλου ελ

ληνικής καί εβραϊκής ίερας άμφιέσεως βλ. Thiersch, 
Ependytes und Ephod.
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έπιβιώσεως πλείστων όσων μυκηναϊκών στοιχείων κατά τούς πρώτους ιστορικούς 
χρόνους.

Κατά τούς προκλασσικούς χρόνους, μέχρι καί τής υπό των Περσών καταστροφής 
των ιερών τής Άκροπόλεως, παραπέτασμα φαίνεται ότι άνηρτάτο και προ τού θυρώ
ματος τοΰ αρχαϊκού αρχαίου ναού (πώρινος ναός ’Αθήνας Νίκης), ένθα έστεγάζετο 
τότε πιθανώς τό ξόανον τής πολιούχου θεάς: Ό ναΐσκος ούτος ήτο επίσης πιθανώς 
μετά θυρώματος και άνευ θύρας. Προ τής ίδρύσεως τοΰ αρχαϊκού τούτου ναού εξ 
άλλου παραπέτασμα άνηρτάτο, ως φαίνεται, και εντός τού υπό τον μυκηναϊκόν πύρ
γον ιερού,—όπερ έχρησίμευεν ήδη από τού τέλους τής 2“? π.Χ. χιλιετηρίδος ίσως 
ώς κατοικία τού ξοάνου τούτου—, μάλλον δε κυρίως προ τού μεσαίου ανοίγμα
τος αυτού. Δεν είναι συνεπώς άνευ σημασίας επίσης, ότι και τό ιερόν τούτο 
έστερεΐτο θύρας, ό διαχωρισμός δε τοΰ αδύτου αύτοΰ έπετυγχάνετο ίσως διά τού 
παραπετάσματος αύτοΰ. Ή εις τό ιερόν τούτο προσπέλασις έγίνετο πιθανώς διά τίνος 
μικράς πύλης, εγγύς αυτού κειμένης,ώς έγίνετο εξ άλλου μετά ταύτα διά τών Μικρών 
Προπυλαίων ή εις τό έπι τού πύργου τέμενος είσοδος. Ενδεικτικόν πάντως τής ίερό- 
τητος τού πρώτου τούτου αδύτου τής πολιούχου θεάς, τοΰ υπό τον πύργον δηλαδή 
ιερού, είναι ότι ό άβατος χώρος αυτού έσφραγίσθη διά «ξηρολιθιάς» μετά την άχρή- 
στευσιν αύτοΰ, πιθανώς μετά την κατά τά Μηδικά καταστροφήν αυτού, προς απο
φυγήν, φαίνεται, οίασδήποτε τυχόν, εξ αβλεψίας ή καί άγνοιας έ'στω, μελλοντικής 
παραβιάσεως αυτού. Ό άβατος εξ άλλου χώρος τού αρχαϊκού αρχαίου ναού έξησφα- 
λίσθη, ώς φαίνεται, διά τής έπ’ αυτού ίδρύσεως τού κλασσικού αρχαίου ναού. 
Πλήρης όμως, ήτοι όμοία, σφράγισις αύτοΰ άπεκλείετο ίσως, λόγω τής εντός αύτοΰ 
παρουσίας τής έσχάρας άφ’ ενός καί τού οίκουρού όφεως άφ’ ετέρου.

Ό παναθηναϊκός πέπλος, τό παναθηναϊκόν εν άλλοις παραπέτασμα, άναρτώ- 
μενον προ τής θεάς, άπετέλει συνεπώς τήν όροθετικήν, ούτως είπεΐν, γραμμήν, ήτις 
άπεμόνου τον άδυτον χώρον καί τών τριών κατά καιρούς διαδοχικών μεγάρων αύτής. 
Συρόμενος, πλαγίως ή άνω, ούτος έπέτρεπε τήν έκάστοτε θέαν αύτής είς τούς 
’Αθηναίους πολίτας, λατρευτάς αύτής, άναγκαστικώς λοιπόν άπέβη ό πέπλος 
ούτος πολύτιμον έξάρτυμα τής λατρείας τής πολιούχου θεάς καί ίερώτατον σύμβολον 
τής όλης εν γένει ’Αθηναϊκής λατρείας, αγλάισμα δε μέγα τής πόλεως 1. Όμοίαν όρο
θετικήν γραμμήν άπετέλει πιθανώς καί τό προ τής Σαμίας Ήρας λινούν παραπέτα
σμα. Τοιαύτηνέξ άλλου όροθετικήν γραμμήν άπετέλει καί τό καταπέτασμα τού Εβραϊ
κού ναού καθώς καί τό τής παλαιοχριστιανικής βασιλικής καί τών βυζαντινών ναών.

Εύνοήτως λοιπόν τό παναθηναϊκόν παραπέτασμα έχρηζεν ού μόνον άνανεώσεως 
άλλά καί συστηματικής συντηρήσεως. Καί ή μέν άνανέωσις έγίνετο διά τής έκά
στοτε άφιερώσεως τού νέου παναθηναϊκού πέπλου, ήτοι τού νέου ιερού παραπε
τάσματος, ή συντήρησις δε έπετυγχάνετο διά τοΰ συνεχούς τοπικού καθαρισμού τών

1 Πρβλ. ΣΧΟΛ. Άριστοφ. Μπίΐ. 565 : ευλογήσω βον- 

λόμεϋ·α τους πατέρας ημών δτι άνδρες ή σαν τήσδε τής γης 
άξιοι και τοΰ πέπλον. Επίσης : ΑΡΙΣΤΟΦ. "Όρν. 827 : 

τις δαι σός πολιούχος έ'σται; τω ξανονμεν τον πέπλον;

’Αξίζει νά τονισθή, οτι σήμερον τό σεπτότερον ιών 
συμβόλων τοΰ ’Ελληνικού "Έθνους, τό λάβαρον τής 
Έπαναστάσεως, είναι τό άλλοτε καταπέτασμα τοΰ 
καθολικοΰ τής Μονής τής ’Αγίας Λαύρας.
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ρύπων και των κηλίδων υπό τοϋ κατανίπτου \ ίδιου προς τούτο ίερέως, διά τού όλι- 
κοϋ καθαρισμού υπό των πλυντρίδων 1 2, κατά την εορτήν των Πλυντηρίων πιθανώς, 
ως καί διά τίνος γενικής κατά καιρούς επισκευής 3 αυτού. Ή τοιαύτη περί τον πέ
πλον άπασχόλησις τού προσωπικού τούτου δεν είναι δυνατόν νά έρμηνευθή υπό τής 
κρατούσης γνώμης, καθ’ ήν δ παναθηναϊκός πέπλος έχρησιμοποιεΐτο αποκλειστικούς 
ώς έ ν δ υ μ α τού ξοάνου. Όπωσδήποτε όμως εις οόρισμένας περιστάσεις ό πέπλος 
ούτος έτοποθετεΐτο καί οός κάλυμμα αυτού τούτου τού ξοάνου—κατά τινας ιδίως 
αποφράδας ημέρας 4 καί καθ' ώρισμένας διατάξεις ίσως τού τυπικού 5 τής επισή
μου λατρείας, τελουμένης εντός τού τελεστηρίου, ήτοι εντός χώρου μη αδύτου καί 
μη άβάτου—,ώς έπίβλημα& δηλαδή, δπερ έκάλυπτεν όλοσχερώς αυτό.

"Αγνωστον είναι εάν έγίνετο όμοια χρήσις τού πέπλου εντός τού οικιακού ιερού 
ή εντός τού ιερού κορυφής(βλ. άνωτ. σ. 176κ.έ.) τού ανακτόρου τής Άκροπόλεως καί 
ποία ήτο περίπου ή εκεί θέσις αυτού εντός αυτών: στερούμεθα τής άνωδομίας καί 
τού εν γένει σχεδίου τού ανακτόρου τούτου 7 καί τής αρχικής ϊσως διατάξεως τού υπό 
τον πύργον ιερού (βλ. άνωτ. σ. 176). Παρ’ όλα ταύτα όμως ένδείκνυται ή διατύπωσις 
τών ακολούθων εικασιών : ό πέπλος ούτος ενδέχεται νά μετετράπη από καλύμματος 
(ήτοι έπιβλήματος) εις προκάλυμμα (ήτοι παραπέτασμα) τής θεάς, άφ’ ής μετετράπη 
αύτη εις πολιούχον, κυρίως άφ’ ότου τό ξόανον αυτής κατέστη εφεξής ορατόν εις πάντα 
Άθηναΐον πολίτην, από τού αδύτου όμως καί άβάτου χώρου αυτού, προηγουμένως δε 
νά έχρησιμοποιεΐτο ώς έπίβ?\.ημα,ήτοι κάλυμμα μόνον αυτού, οσάκις τούτο ίσως καθί
στατο ορατόν, άπαγορευομένης διά τού τρόπου τούτου τής αμέσου θέας αυτού, (οΐος 
π.χ. εικάζεται επί τού ξοάνου τού ρυτού τού Κάτω Ζάκρου, είκ. 14). Ή γνωστή παρά- 
στασις τής ανατολικής πλευράς τής ζφφόρου τού Παρθενώνος (είκ. 16) παρουσιάζει 
τον πρώτον πέπλον προσκομιζόμενον υπό τού Έριχθονίου - Έρεχθέως, ίδρυτού 
τής πρώτης μυθικής ’Αθηναϊκής δυναστείας. Ενδέχεται συνεπώς ορθογώνιον ύφα
σμα νά άπετέλει όπωσδήποτε έξάρτυμα καί τής εντός τού ανακτορικού ιερού τε
λουμένης οικιακής λατρείας ή τού ιερού κορυφής. Πιθανόν όμως ορθογώνιον 
ύφασμα ή μάλλον ορθογώνια υφάσματα, πέπλοι, κατά τήν επικήν έκφρασιν, νά 
άπετέλουν μέρος τού ιερού κόσμου τής θεάς, χρησιμοποιούμενοι έκάστοτε διαφορο- 
τρόπως, τοιούτος δέ ήτο ίσως καί δ υπό τής Εκάβης εις τήν ’Αθήναν τής Τροίας προσ- 
φερθείς πέπλος8. Ενδέχεται δηλαδή οί ιεροί ούτοι πέπλοι νά ήσαν διαφόρου με
γέθους καί νά μή είχον μίαν καί μόνην αποκλειστικήν χρήσιν, εις δέ τούτων νά άπετέ- 
λεσεν ενδεχομένως τό παναθηναϊκόν παραπέτασμα, χρησιμοποιούμενος άρχικώς ώς

1 Bekker, Anecd. I, 269, 29 έν λ. κατανίπτης: ίε- 

ρωσύνη 3 Αέλήνησιν, ό τά κατά (ό DEUBNER, έ.ά. έχει 
άντ’ αύτοΰ : τά. Πβλ. καί Μ. ΕΤΥΜ:..ό τά κάτω) τοϋ πέ

πλον τής 3Αϋ·ηνάς ρνπαινόμενα άποπλϋνων* βλ. καί 
Ziehen, έν RE XXI 1, στ. 1062, καθ’ δν ό ίερεύς 
ουΕος, αν μή καθημερινώς, τουλάχιστον από και
ρού εις καιρόν έξεπλήρου τά καθήκοντα αύτοΰ.

2 Αυτόθι. Βλ. επίσης : AM 76, 1961, 85 κ.έ.
3 Βλ. RE XVIII, στ. 3, 486.
4 Πρβλ. ΓΐΑΟΥΤΑΡΧ. Άλκ. 34: ή γάρ ήμερα κατέ-

πλενσεν (ό ’Αλκιβιάδης) έδράτο τά Πλυντήρια τή ϋεώ. 
δρώσι δέ τά οργιά Πραξιεργίδαι Θαργηλιώνος έκτη φϋίνον- 

τος, απόρρητα, τόν τε κόσμον άφελόντες και το ε δ ο ς 
κατακαλνψαντες, δΰ-εν έν ταΐς μάλιστα τών άποφρά- 

δων τήν ημέραν ταύτην [άπρακτον] ’Αθηναίοι νομίζονσι.
5 AM 76, 1961, 87.
6 Βλ. άνωτ. σ. 189, σημ. 3.
7 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ, Ή μυκηναϊκή άκρόπολις τών ’Αθη

νών, 173 κ.έ..
8 Βλ. άνωτ. σ. 181, σημ. 1.
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AE 1960 'Ο παναθηναηκβς πέπλβ; 197

έπίβ?ιημα μόνον τοΰ ξοάνου. Σημειωτέον ότι ύφασμα, καλούμενον έν τή σαμιακή επι
γραφή καταπέτασμα \ έχρησιμοποιείτο κατά τούς κλασσικούς χρόνους ώς κάλυμμα της 
ίεράς τραπέζης τής Σαμίας Ήρας, όμοιον δε περίπου ύφασμα σινόών λίς, ηντινα τέ)

ϋεώ παραπιτνώσιν, έχρησιμο- 
ποιεΐτο κατά την αυτήν επι
γραφήν ώς παραπέτασμα τοΰ 
ξοάνου αυτής2. "Ομοιον 
ύφασμα εξ άλλου, καταπέ
τασμα κατά τήν Π. Διαθή
κην, έχρησιμοποιείτο κα'ι ώς 
κάλυμμα τής Κιβωτού τής 
Διαθήκης, τού ναού τού Σο- 
λομώντος, καταπέτασμα 3 δέ
έκα?νεΐτο και το προ αυτής 

Είκ. 20. ιίαράστασις έπί τής σαρκοφάγου τής Άγιας Τροΐδος. [ερ^ν παραπέτασμα, κατα

πέτασμα ώσαΰτως εκαλείτο τό προ τοΰ Ίεροΰ Βήματος ύφασμα των παλαιοχρι
στιανικών βασιλικών ή και πέπλος, καταπέτασμα δέ έξ άλλου καί τό επί τής 'Αγίας 
Τραπέζης άπλούμενον κάλυμμα αυτής.

Ενδέχεται ώσαΰτως ορθογώνιον ύφα
σμα, πέπλος δηλαδή, νά ήτο ιερός καί 
τής ?ιατρείας τής τοπικής εύετηριακής 
χθονίας μορφής, τοΰ ήρωος - γενάρχου, 
τοΰ Έριχθονίου - Έρεχθέως, δηλαδή.
Οΰτος ανέκαθεν έλατρεΰετο επί τής 
Άκροπόλεως μετά τής Άθηνάς, έθεω- 
ρεΐτο δέ ώς ταφείς εντός αύτοΰ τούτου 
τοΰ τεμένους αυτής. Πέπλος κατά τήν 
επικήν 4 παράδοσιν χρησιμοποιείται προς 
κάλυψιν τής νεκρικής λάρνακος τοΰ Έ- 
κτορος, φάροςί> ταφτμον 6 ετοιμάζει ή Πη
νελόπη διά τον νεκρόν τοΰ Ααέρτου, 
έανώ λιτί 7 καλύπτεται έτερος νεκρός επι
κού ήρωος, παραπετάσματι δέ έτερος είσέτι 
νεκρός 8.Ίερά τοΰ ήρωος-γενάρχουήτο άρ- Είκ> 21 ’ Παράστασις έπι τής αύτής
χικώς ή ελαία, ώς άποδεικνύει ό ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ 9, σύμβολον ίσως τής έν γένει ’Αττικής

Documents in Mycenaean Greek, 313: pa-we-a = 
pharwea. A. Morpurgo, M5'cenaeae graecitatis le
xicon έν λ. pa-we-si. Wace, The Mycenae Tablets II, 
MYOe 127.

6 Όδυσσ. β 97-9.
7 Ίλιάδ. Σ 352.
8 Διών. Καςς. EIV 35.
9 Τό Έρέχθειον ώς οικοδόμημα χθονίας λατρείας, 

37 κ.έ.

1 Βλ. άνωτ. σ. 191, σημ. 2.
2 Αυτόθι. Άγνωστος όμως είναι ή χρήσις καί ή κατα

γωγή τοΰ έν ’Ηλεία πέπλου τής Ήρας (ΠΑΥΣ.ν 16,2). 
Ό DeubnER (έ·ά. 30) παρατηρεί σχετικώς: wie alt die 
Sitte war, dass die elischen Frauen alle vier Jahre 
der Hera einen Peplos wehten, steht nicht fest.

3 Εξοδος έ.ά.
4 Ίλιάδ. Ω 795.
5 Περί τοΰ φάρους βλ: Ventris καί Chadwick,
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198 Χρυσούλας Καρδαρα ΑΕ 1960

βλαστήσεως. Πλήν τής ελαίας, προς την λατρείαν τοϋ γενάρχου τούτου ήσαν συν- 
υφασμένοι άρχικώς καί οι παναθηναϊκοί αγώνες \ ιερός δε κατ’ εξοχήν τοΰ γενάρ
χου τούτου έθεωρεΐτο ό ίππος γενικώς, εν συνδυασμοί προς τό άρμα 1 2, δπερ έξεπροσώ- 
πει ίσως την πολεμικήν δύναμιν τών πρώτων έποίκων, λατρευτών τοΰ ήρωος καί 
τής ανακτορικής θεάς, θετής μητρδς αυτού. Λαμβανομένου οΰτω ύπ" δψιν δτι εντός 
τοΰ κοινού ναού αυτών έκαιε συνεχώς λυχνία καί δτι μέγας αριθμός λύχνων εΰρέθη 
εντός τού εν Ίσθμια ιερού τού Παλαίμονος 3, ούτος δέ, καθώς επίσης άποδεικνύει ό 
ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ4, ήτο σύστοιχος μορφή τού Έριχθονίου - Έρεχθέως, λαμβανομένου 
δ’ ωσαύτως ύπ" δψιν δτι ό Παλαίμων ήτο προστάτης τής ναυτιλίας καί πατήρ τών 
ναυαγούντων, δεν αποκλείεται καί ή επί τής Άκροπόλεως, παρά τό ξόανον τής θεάς 
κατά τούς κλασσικούς χρόνους λυχνία 5, ή εχουσα σχήμα νηός, ως καί ή παναθη
ναϊκή ναύς 6, έφ" ής μετεψέρετο εις τήν Άκρόπολιν ό παναθηναϊκός πέπλος, νά 
ήσαν επίσης λατρευτικά στοιχεία, άρχικώς συνδεδεμένα προς τήν δλως χθονίαν λα
τρείαν τού "Αθηναίου γενάρχου, προστάτου συν τοΐς άλλοις καί τής ναυτιλίας, ήτοι 
τών ναυτιλλομένων λατρευτών αυτού από τών μυκηναϊκών ήδη χρόνων.

Μικράν ένδειξιν υπέρ τής γνώμης ταύτης αποτελεί ίσως ή επί τής σαρκο
φάγου τής 'Αγίας Τριάδος7 γνωστή παράστασις. Τό επί τής σαρκοφάγου ταύτης 
παριστώμενον πλοΐον (είκ. 20) φαίνεται συνυφασμένον αμέσως προς τήν λατρείαν 
τού προ αυτού, καί δή προ τής υπαιθρίου έσχάρας 8 είκονιζομένου, θείου, ώς 
φαίνεται, νεκρού, εις δν καί μάλιστα προσφέρεται. Ό νεκρός ούτος έξ άλλου δεν 
φέρει ένδυμα άλλ’ απλώς κάλυμμα, πέπλον ή ταφψον φάρος κατά τήν επικήν έκ- 
φρασιν, είναι δέ μικροτέρου μεγέθους ή αί άλλαι εγγύς αυτού μορφαι καί μικράς, 
τρόπον τινά, ηλικίας*ίσως. Έπι τών βραχειών πλευρών τής σαρκοφάγου ταύτης εί- 
κονίζεται ζεύγος θεαινών (είκ. 21). Δεν ένδείκνυται συνεπώς νά παρασιωπηθή 
δτι τό εκ τής άκροπόλεως τών Μυκηνών ώραΐον έλεφαντοστούν 9 είκονίζει επίσης 
ζεύγος θεαινών καί μικράν μορφήν παιδός μεταξύ αυτών (είκ. 22). ΑΕ θεαί μάλι
στα αύται τού ελεφαντοστού τών Μυκηνών περιβάλλονται διά κοινού εξωτερικού 
ενδύματος, διά [πέπλον, ώς σημειοΐ ό καθηγητής Μαρινάτος10, ή μεταξύ δέ 
αυτών παιδική μορφή φέρει μικρόν ύφασμα περί τό κατώτερον δμως μόνον μέρος 
αυτής, ζώμα κατά τήν γνώμην τού καθηγητού Μαρινάτου. Δέν ένδείκνυται συνεπώς 
νά παρασιωπηθή επίσης, δτι κατά τούς ιστορικούς χρόνους μορφαί τινες τοπικών

1 Βλ· ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ, έ.ά., 39.
2 Βλ. ΑΕ 1961, 151.
3 Hesperia 27, 1958, πίν. 15,b.
4 ”Ε.ά. 8, 14.
5 Παυς. I 26. Στραβ. IXC 396, Plin. Ν. Η. 

XXXIV 92.
6 Περί αυτής βλ. άνωτ. σ. 186, σημ. 2.
7 ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ (καί Hirmer), Κρήτη καί μυκηναϊκή 

Ελλάς, πίν. XXVII-XXX καί σ. 101 (πρωίμου Υστέ
ρας Μυκηναϊκής III εποχής 1400 π.Χ.)-μετά τής βι
βλιογραφίας.

8 “Οτι δέν πρόκειται περί βωμοΰ αλλά περί έσχά
ρας βλ. Yavis, Greek Altars, 25 : It is impossible
to consider the low stepped structure as an altar.

’Αλλά δέν είναι σαφές, εάν πρόκειται περί είδους βα
θμιδωτής έσχάρας, ώς πιστεύεται, ή περί απλής τίνος 
εσχάρας, επί τίνος υψώματος, μετά τίνος δένδρου Ιερού 
παρ’ αυτήν, τό δέ όπισθεν οικοδόμημα, εγγύς τής νέκρας 
μορφής, επί τίνος επιπέδου, τοΰ αυτού ή διαφόρου τής 
έσχάρας, καί τό δένδρον έπί τού οικοδομήματος, όπως 
δηλαδή έπί τής έτέρας πλευράς τής σαρκοφάγου (ΜΑ
ΡΙΝΑΤΟΣ έ\ά. πίν. XXVIII).

9 ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ε. ά. είκ. 218-9 καί σ. 217. Όμοιον 
σύμπλεγμα τριάδος έκ Μυκηνών: ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ έν 

ΑΑ 1933, 303, είκ. 15 : Μυλωνάς έν The Aegean and 

the Near East, πίν. XV, 9.
10 Έ.ά. 101.
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ηρώων καί δή τοπικοί δαίμονες εύετηρίας, προστάτιδες δυνάμεις τής ευδαιμονίας

Είκ. 22. Έλεφαντοστοΰν έκ τής άκροπόλεως τών Μυκηνών, 
α. Πρόσθια δψις. β. ’Οπίσθια δψις.

και τής ακεραιοτητος τής 
χώρας καί ίδρυταί τοπι
κών αγώνων, ώς τοϋ έν 
Όλυμπία Σωσιπόλιδος 1 
(είκ. 23) καί τοΰ έν Άθή- 
ναις Έριχθονίου-Έρεχθέ- 
ως (είκ. 16), τοΰ έν Ί
σθμια Παλαίμονος 2 καί 
τοΰ έν Νεμέα Άρχεμό- 
ρου3, είκονίζονται υπό 
μορφήν παιδός, φέροντος 
πολλάκις έπί τής άλλως γυ-

τοΰτων, ώς τοΰ Έριχθο- 
νίου - Έρεχθέως, τοΰ Πα
λαίμονος καί τοΰ Άρχε- 
μόρου συνδέονται σαφώς 
προς την ΰπαρξιν τάφου, 
αί μορφαί δε αΰται παρου
σιάζονται έξ άλλου έ'χουσαι 
ώς έπί τδ πλείστον ζεΰγος 
θείων μητέρων, ώς μέλη 
θείας τριάδος. Τής τριά- 
δος ταύτης ή λατρεία έτε- 
λεΐτο άρχικώς έντός τριμε
ρών ιερών πιθανώς, οίκια-μνης αυτών μορφής με

γαλοπρεπές ίμάτιον ή χλα- Είκ. 23. Σωσίπολις: Έκ τοΰ Α άετώ- κών άλλα καί κορυφής, εν 
μΰδα4 μόνον, τινές μάλιστα ματοξ τοΰ ναοΰ Τ0° Διός τί>ςΌλυμπίας· δε έ| αυτών φαίνεται ότι 

ήτο καί το υπό τον μυκηναϊκόν πύργον τής Ά κροπόλεως ιερόν.

1 Βλ. Eoeschke, Die ostliche Giebelgruppe am 
Zeustempel zu Olympia, 9 κ. έ. Ό Doeschke ταυ
τίζει την παιδικήν ταύτην μορφήν τοΰ άνατολικοΰ αε
τώματος τοΰ ναοΰ τής ’Ολυμπίας πρός τόν Σωσίπολιν 
καϊ λόγω τής πρός τήν γήν επαφής τής μιας χειρός αυ
τής. Ή μορφή αύτη φέρει έπί τοΰ γυμνού σώματος αυ
τής μεγαλοπρεπή χλαμύδα μόνον. Τοιαύτην χλαμύδα 
έφερε καί ή έν Ήλιδι μορφή τοΰ Σωσιπόλιδος, είκο-

νιζομένη καί έκεΐ ύπό μορφήν παιδός ΠΑΥΣ. VI 25,4: 
... εατιν ό θεό? (ό Σωσίπολις) παϊς μεν ηλικίαν, άμπέ- 
χεται δε χλαμύδα ποικίλην νπδ άατέρων, τη χειρί δε εχει 
τη ετέρα. τδ κέρας της 'Αμαλϋείας (πρόκειται προφανώς 
περί μετακλασσικής άπεικονίσεως). Περί τοΰ Σωσιπόλι
δος τούτου βλ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΑ, έ.ά. 12 κ έξ.

2 Αυτόθι.
3 Corinth IX, άριθ. 241 (2°? αιών μ.Χ.).
4 "Ομοιον ένδυμα έφερε καί ή μορφή τοΰ Διός Σω-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:42:22 EEST - 18.237.180.167



200 Χρυσούλας Καρδαρά ΑΕ 1960

Ώς καί πλεΐστα γνωρίσματα συνεπώς τής άλλωστε χθονίας έπι τής Άκροπό- 
λεως λατρείας τοΰ γενάρχου καί τοϋ ξοάνου τής πολιούχου θετής μητρός αύτοΰ, 
καί ό παναθηναϊκός πέπλος καί ή παναθηναϊκή ναΰς έλκουσιν ίσως την καταγωγήν 
έκ των μυκηναϊκών χ ρ 6 νω ν. Ή παναθηναϊκή ναΰς αποτελεί πιθανώς ίδιον 
γνώρισμα τοϋ γενάρχου τών ’Αθηνών ώς προστάτου καί σωτήρος τών κατά θάλασ
σαν λατρευτών αύτοΰ καί συγχρόνως σύμβο?ιθν τής χθονίας φύσεως τής λατρείας 
αυτού, ώς εξ άλλου ό ίππος καί τό άρμα άλλα καί ή ελαία αποτελεί σύμβολον τής 
χθονίας φύσεως τής λατρείας αύτοΰ ώς προστάτου τών κατά ξηράν λατρευτών του.

Εΐ*. 24. Βόρειος πλευρά τοΰ πύργου. Κλΐμαξ.

Υποστηρίζεται δμως συνήθως, ότι ό παναθηναϊκός πέπλος κατεσκευάζετο 
μέχρι καί τοΰ 5ου αίώνος επί τής Άκροπόλεως ή έκομίζετο κατ’ άρχάς έφ’ άμά- 
ξης, όμοιας προς τήν τής λατρείας τοΰ Διονύσου, έκ τών υστέρων δε μόνον λα- 
βούσης τήν μορφήν νηός λ Ή γνώμη όμως αυτή αδυνατεί νά προσδιορίση τον λό
γον, δι’ όν άφ’ ενός ή άμαξα αυτή μετετράπη εις πλοΐον καί άφ’ ετέρου ή κυρία 
αθηναϊκή εορτή, ή παναθηναϊκή, ύπέστη τήν έπίδρασιν έτέρας-, δευτερευούσης, αθη
ναϊκής εορτής. Υποστηρίζεται εξ άλλου ότι, εφόσον ή παναθηναϊκή ναΰς δεν απεικο
νίζεται επί τής ανατολικής πλευράς τής ζωφόρου τοΰ Παρθενώνος 2, ό παναθηναϊ
κός πέπλος μέχρι καί τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος δεν προσεκομίζετο διά τής παναθηναϊκής 
νηός. Έδείχθη όμως εσχάτως, ότι επί τής πλευράς ταύτης τής ζωφόρου δεν έχει 
παρασταθή ή έκάστοτε υπό τών ’Αθηναίων εις τήν πολιούχον θεάν προσφορά τοΰ 
παναθηναϊκού πέπλου, άλλ’ ή ύπ’αύτοΰ τούτου τοΰ ήρωος-γενάρχου τών ’Αθηνών 
ΐδρυσις τής παναθηναϊκής εορτής 3. 'Ο παναθηναϊκός πέπλος συνεπώς προσεκομί-
σιπόλιδος τής παρά Μαιάνδρφ Μαγνησίας (Cook, 
Zeus I, 58), συτινος ή μορφή θεωρείται υπό τοΰ 
ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ (Τό Έρέχθειον, 14) ανάλογος τοΰ 
Έριχθονίου - Έρεχθέως.

1 Βιβλιογραφίαν βλ. εν DeubnER, ε.ά. 33 κα'ι 
RE XVIII, στ. 461-2.

2 Βλ. RE αυτόθι 462.
3 ΑΕ 1961, 118 κ.έ.
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ζετο καί κατά τον 50ν π. X. αιώνα δι’ ου τρόπου προσεκομίζετο προ και μετά 
ταϋτα : διά τής παναθηναϊκής νηός. Ή ναΰς αυτή, συμφώνως προς την άρχαίαν 
φιλολογικήν μαρτυρίαν, έστάθμευε τελικώς παρά τό Πύθιον. Έκεΐθεν ήγετο ό πέπλος 
εις τον επί τής Άκροπόλεως ναόν τοϋ ξοάνου τής πολιούχου θεάς: εις τον έπ'ι τοΰ 
πύογου ναόν. Δεν αποκλείεται επομένως ή μικρά έπ'ι τής βορείου πλευράς τοΰ πύρ
γου κλιμαξ 1 (είκ. 24) νά έχρησίμευε προς παραλαβήν τοΰ παναθηναϊκοΰ πέπλου. 
Δυνατόν δηλαδή διά τής κλίμακος ταύτης νά έκομίζετο ό πέπλος ούτος εις τον 
επί τοΰ πύργου ναόν καί διά μεν τής νοτίου πτέρυγος των Προπυλαίων νά έγίνετο 
ή είσοδος των σφαγίων καί των άλλων προσφορών προς τέλεσιν τής προεισαγωγικής 
θυσίας 2 επί τοΰ προ τοΰ ναοΰ τούτου βωμού, διά δέ τοΰ κεντρικού τμήματος τών 
Ποοπυλαίων νά έγίνετο ή είσοδος τών σφαγίων, καθώς καί τών άλλων επίσης 
προσφορών προς τέλεσιν τής μεγάλης καί κυρίας παναθηναϊκής θυσίας, έπί τοΰ 
μεγάλου καί έγγΰς τοΰ Έρεχθείου βωμού.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΔΑΡΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΣΕΛ 193

Ή γνώμη, καθ’ ήν τά πλάγια θυρώματα τοΰ κλασσικού αρχαίου ναοΰ, ήτοι 
τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης, έκλείοντο διά κιγκλιδωμάτων έρειδομένων έπί μαρμα-

Α.ο.
Εικ. 25. Προναος καί θυρώματα του ναοΰ τής ΆΦηνας Νίκης.

ρινών, δίκην κατωφλιων, βάσεων, διατυπωθεΐσα εις άρθρον τοΰ παρόντος τόμου τής 
Αρχαιολογικής Εφημερίδος (άνωτ. σ. 193) χρήζει άπαραιτήτως τών δύο άκολούθων 

συμπληρώσεων.

1 Περί τής κλίμακος τούτης ό ΤΡΑΥΛΟΣ (Ή πολεο- εισόδου τής ’Ακροπόλεως ανευ άλλης τίνος παρεμ- 
δομική εξέλιξες τών Αθηνών, 61) πιστεύει, δτι αίίτη βολής, 
κατέληγεν αμέσως εις τήν άνωφερικήν οδόν τής 2 Βλ. ΑΕ 1961, 140.
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1. Ό καθηγητής Α. Ορλανδος 1 έχει προ πολλοϋ αποδείξει την αρχικήν ΰπαρ- 
ξιν κιγκλιδώματος έφ’ έκατέρου των δυο θυρωμάτων τοϋ ναού, τούτου, τής Άθηνάς 
Νίκης (είκ. 25), άπορρίψας ώς έσφαλμένην τήν παλαιοτέραν άν^νηψιν, καθ’ ήν τά 
κιγκλιδώματα ταϋτα ήσαν μεταγενέστεραι προσθήκαι τοϋ ναοΰ.

2. Ό καθηγητής Α. Ορλανδος2 έξ άλλου εχει επίσης αποδείξει τήν ΰπαρξιν καί 
τρίτου κιγκλιδώματος, επί τοϋ μεσαίου θυρώματος τοϋ αυτού,ναοΰ συγχρόνου των δύο 
άλλων, επί των πλαγίων θυρωμάτων, κιγκλιδωμάτων, τό μεσαΐον δε τούτο κιγκλίδω
μα, κατά βούλησιν κλειόμενον, διά λόγους ασφαλείας τοϋ ξοάνου πιθανώς, ή άνοιγό- 
μενον, προς είσοδον μόνης τής ίερείας εις τον σηκόν, ήρείδετο ωσαύτως επί μαρμάρι
νου κατωφλίου. Διά τού κατωφλιού τούτου έπετυγχάνετο ή ομοιόμορφος έμφάνισις 
καί των τριών κιγκλιδωμάτων τοϋ ναού, ώς καί ό ευκρινής διαχωρισμός τών δύο 
κυρίων μερών αυτού, προνάου καί σηκοΰ, εντός τοϋ οποίου υπήρχε τό πάνσεπτον 
ξόανον, χώρου κατ’ εξοχήν άβάτου καί αδύτου. Πέραν ακριβώς τοϋ κατωφλίου 
τούτου άνηρτάτο πιθανώς τό παναθηναϊκόν παραπέτασμα (άνωτ. σ. 193), καθώς 
περίπου άνηρτάτο τό καταπέτασμα τοϋ κιβωρίου, πέριξ τής αγίας τραπέζης τών 
παλαιοχριστιανικών εκκλησιών, ήτοι τά βήλα, άτινα εΐκονίζονται επί ψηφιδωτών 
ή χειρογράφων, άναφέρονται δε καί υπό συγγραφέων3.

Δέον νά σημειωθή παρεμπιπτόντως ότι ό καθηγητής Α. Ορλανδος 4 έχει επίσης 
αποδείξει, ότι ό ναός τής ’Αθήνας Νίκης ουδέποτε μετετράπη εις χριστιανικόν ναόν, 
άντιθέτως προς τον Παρθενώνα, τό Έρέχθειον καί τήν νοτιοδυτικήν πτέρυγα τών 
Προπυλαίων. Ή διάκρισις αυτή έγένετο, διότι δ ναός τής Άθηνάς Νίκης, ήτοι δ 
κλασσικός αρχαίος ναός, έκρίθη ακατάλληλος υπό τών Χριστιανών νά μετατραπή εις 
χριστιανικόν ναόν, κατά τήν γνώμην τοϋ καθηγητού Ορδανδου πιθανώτατα διότι 
ή από Δυσμών είσοδός του ήτο αδύνατος ή έστω δυσχερής, λόγω τής κατά τό έξώ- 
τατον άκρον τοϋ πύργου τοποθετήσεως τού ναού. ’Ίσως όμως νά έγένετο αυτή καί 
διότι επί αιώνας δ ναός οϋτος είχε στεγάσει τό μόνον επί τής Άκροπόλεως ξόανον, 
ήτοι τήν υλικήν ένσωμάτωσιν τής πολιούχου τών Αθηνών θεάς Άθηνάς, υπό τό 
δάπεδον δέ αύτοϋ έξ άλλου ύπήρχεν ή έσχάρα, δ τάφος-βωμός δηλαδή, τοϋ ήρωος- 
γενάρχου τής πόλεως, αποτελούσα έξ ίσου σοβαρόν έμπόδιον προς καθίδρυσιν κιβω- 
ρίου, βωμού δηλαδή χριστιανικού.

ΧΡ. Κ.

1 Zura Tempel der Athena Nike έν AM 40,1915,30. 
Nouvelles observations sur la construction du 
temple d’Athena Nike έν BCH 71-72, 1947-8, Le 
secos, 11 κ.έ.

2 Βλ. παραπλεΰρωι:, σημ. 1.
3 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ, Ή ξυλόστεγος παλαιοχριστιανική 

βασιλική, Β, 475.
4 BCH έ.ά. 38.
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