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ΥΠΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ

Έν Άρχ. Έφημερίδι 1948-1949 σ. 1-5 δημοσιεύει ό κ. Ν. Κοντολέων εμπεριστα
τωμένους καί μετ’ αγαστής συντομίας επιγραφήν εκ Πάρου, εξ ής άποκαθίσταται όρι- 
στικώς νέον έπίθετον τοΰ Διός: Έλάστερος. Δύο έτεραι έπιγραφαί ειχον εΰρεθή προη
γουμένως έν τή αυτή νήσω, άναφέρουσαι τό αύτό έπίθετον, άλλ’ άμφότεραι ήσαν 
κολοβαί. Είς την μίαν, ένθα παρέχεται καί ή σημαντική πληροφορία, δτι είς τον Δία 
έκεΐνον έσπένδετο μέλιτι, συνεπλήρωσεν ό Hiller ν. Gaertringen Διός ένδένδρο. Είς τήν 
άλλην, ήν έδημοσίευσεν ό ίδιος κ. Κοντολέων, συνεπλήρωσε Διός εύαστέρο, δπερ ίσως 
εξηγεί διά ποιον λόγον καί τήν άνευρεθεΐσαν ορθήν γραφήν έλάστερος συνήψε προς 
τα άστρα.

’Ήδη δ ίδιος ό έκδοτης είς τήν λογίαν μελέτην του ποιείται πολλάς όρθάς παρα
τηρήσεις, άναφέρων μεταξύ άλλων, δτι ό Ζευς δεν συνδέεται προς τούς αστέρας παρά 
είς πολύ μεταγενεστέρους χρόνους (ΑΕ έ.ά. σ. 4). Ό Ζεύς τών Ελλήνων καί γενικώ- 
τερον ό Ίνδογερμανικός Ζεύς είναι θεός τών νεφών καί καταιγίδων, είς άλλα δέ στρώ
ματα τής θρησκευτικής έξελίξεως θεός τοΰ λάμποντος αίθέρος. ’Αλλά καί γλωσσικώς 
ό τύπος έλάστερος δεν δύναται νά έρμηνευθή ώς «έλαύνων τούς αστέρας» (* έλασιά- 
στερος), διότι τοσοϋτον ισχυρά συγκοπή θά ήμαύρωνε τελείως τήν αρχικήν σημασίαν 
τοΰ έτύμου.

Λογικώτερον είναι νά θεωρηθή ή λέξις παραθετικόν τοΰ * έλαστήρ ή έλαστής 
(τό δεύτερον μεμαρτυρημένον), ώστε Ζεύς έλάστερος είναι ανάλογος σχηματισμός προς 
τό "Αρτεμις άγροτέρα (έκ τοΰ *άγροτήρ-αγρότης). Ό Ζεύς έλαύνει ιδίως τον κεραυνόν, 
αλλά καί τήν αστραπήν καί τήν βροντήν (ώς παρατηρεί καί ό Κοντολέων σ. 4). Ή έπι- 
ταγή δμως έπί μιας τών ανωτέρω έπιγραφών «μέλιτι σπένδεται» υποδεικνύει άλλην 
έννοιαν τοΰ έπιθέτου έλάστερος, διότι, ώς καί ό Κοντολέων διείδε (σ. 4), ή τοιαύτη 
σπονδή είναι χαρακτηριστική τών χθονίων θεοτήτων. Είναι αληθές, δτι καί ό Ζεύς 
λατρεύεται ώς χθόνιος καί συνάπτεται προς τήν Δήμητρα ή τήν Γήν. Έν Μυκόνω 
μάλιστα προσεφέρετο κοινή θυσία είς Δία χθόνιον καί Γήν χθονίαν. Διά τούτων δμως 
ό Ζεύς νοείται ώς γονιμοποιών τήν γήν καί προξενών τήν ευφορίαν διά τής βροχής, 
ούχί δέ ώς θεός τοΰ Κάτω κόσμου'. ’Απομένει επομένως νά άναζητήσωμεν άλλαχοΰ 1

1 Μ. Nilsson A History of Greek Religion 122.
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την έννοιαν τοΰ νέου επιθέτου τοϋ Διός και συγχρόνως νά συμβιβάσωμεν ταύτην προς 
την μειλίχιον σπονδήν.

Την έννοιαν τοΰ έλαΰνειν (κακούργους, πατραλοίας, μητραλοίας, έπιόρκους κλπ.) 
συνήπτον οί "Ελληνες προς κατωτέρας θεότητας τιμωρούς τών τοιοΰτων εγκλημάτων. 
Τό δράμα έδημιοΰργησε τό πρότυπον τοΰ Όρέστου, έλαυνομένου υπό τών Έρινύων. 
Άλλα καί ό πανσθενής Ζευς, όστις βαθμηδόν, ώς ό ΰι[ηστος τών θεών, συνεκέντρωσε 
πλείστας ιδιότητας, διώκει καί τιμωρεί ώρισμένα εγκλήματα. ’Ήδη παρ’ Όμήρφ άνα- 
φέρεται ώς κάτι τό σύνηθες, νά τιμωρή ό Ζευς ίκετήσιος τους άμαρτάνοντας ανθρώ
πους1. Έντεΰθεν λατρεύεται Ζευς άλάστωρ (ό έψορών τούς φόνους). Παλαμναΐος 
(ό τούς αΰτοχειρί ψονεύσαντας τιμωρούμενος). Προστροπαϊος (ό προστρέπων τό άγος 
αύτοις). Τιμωρός (ούτως εν Κύπρω)1 2. Σύν τη προόδιο τής θρησκευτικής άνελίξεως 
πάσαι αί κατώτεραι θεότητες αί έλαύνουσαι τούς κακούργους (Κήρες, Έρινύες, Άραί, 
Άράντιδες, Λιταί, Ποιναί κτλ.) προσκολλώνται εις τον Δία. Έντεΰθεν ό Ζεύς λατρεύε
ται ώς Τιμωρός3. Αί Λιταί παρορμοΰν τούς ανθρώπους εις τό αγαθόν. Έάν όμως δεν 
είσακουσθώσι, καταφεύγουσιν εις τον Δία, όστις καταπέμπει την Άτην έπί τον ασεβή4. 
Έντεΰθεν έπεζήτησεν ό Hofer νά έρμηνεύση τό έπίθετον Λιταΐος τοΰ Διός5. Εντός 
τοΰ περιβάλλοντος τών ανωτέρω θρησκευτικών επεξεργασιών τό νέον έπίθετον έλά
στερος έν συνδυασμφ προς την διά μέλιτος σπονδήν ευρίσκει την φυσικήν αύτοΰ 
τοποθέτησιν.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

1 Οδ. ν 213 -14: Ζευς σφέας τίσαιτο Ικετήσιος, δς τε 
καί άλλους | ανθρώπους έφορςί καί τίνυται δς τις άμάρτχ).

2 Cook Zeus II, (appendix Μ) σ. 1098 - 99.

3 Cook ε.ά. 1101.
4 Ιλ. I 510 -12.
5 "Ορα Cook ε.ά. 1099.
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