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ια την καλύτερη κατανόηση του χαρακτήρα και 

της σημασίας των τελετουργιών και των παρα-

δόσεων, που συνδέονται με την Αθηνά και τον ιερό 

της βράχο στην Αθήνα, προτάσσεται εδώ μια σύντο-

μη ανάλυση του γενικότερου θρησκευτικού υποβάθρου 

των λατρειών της θεάς στην Ακρόπολη και γενικότερα 

στην αρχαία θρησκεία: 

Το αγροτοποιμενικό στοι-

χείο υπήρξε, παρά την ανά-

πτυξη αστικών κέντρων, 

κυρίαρχο στην αρχαία ελλη-

νική κοινωνία. Το στοιχείο 

αυτό διαμόρφωσε και τον 

πυρήνα της αρχαίας θρη-

σκείας, η οποία συνέλα-

βε το θείο ως την κοσμική 

δύναμη της φύσης, η οποία 

με την αέναη αναγεννητι-

κή της δύναμη ενσαρκώνει 

την αθανασία. Στην προ-

σωπικότητα και τον «βίο» 

όλων των αρχαίων θεών, 

πέρα ή κάτω από τις ιδιό-

τητες που απέκτησε με τον 

καιρό ο καθένας τους για 

τον έλεγχο συγκεκριμένων 

τομέων της ζωής, υπήρ-

χε ένα, το ίδιο υπόστρωμα 

πίστεων, που ταύτιζε την 

ύπαρξή τους με τον ρυθ-

μό της φύσης, δηλαδή τον 

θάνατο του παλιού και τη 

γέννηση του νέου.1 Αναφέ-

ρω μόνο ένα χαρακτηριστι-

κό παράδειγμα, τη διαδοχή 

στη βασιλεία των θεών.2 Ο 

αρχέγονος Ουρανός ακρω-

τηριάσθηκε και αντικαταστάθηκε από τον γιο του τον 

Κρόνο. Ο Κρόνος πάλι καταβρόχθιζε τα παιδιά του, 

γιατί σύμφωνα με χρησμό, ένα από αυτά θα τον αντι-

καθιστούσε στη βασιλεία. Σε κοσμικό δηλαδή επίπεδο 

ο Κρόνος έπρεπε να ανανεωθεί με τον σπόρο του, με 
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τον τόκο του, και ο ίδιος θα χανόταν – και πράγματι, 

σύμφωνα με το μύθο, τελικά κατέληξε στον Τάρταρο. 

Όμως η γυναίκα του η Ρέα γλύτωσε το στερνοπαίδι 

τους, τον Δία, δίνοντας μια σπαργανωμένη πέτρα να 

φάει ο Κρόνος αντί για το παιδί (εικ. 1). Και η μητέρα 

του Κρόνου, η Γαία, ή η κόρη της, αδελφή του Κρό-

νου, η Μήτις, με ένα φάρ-

μακο τον έκαμε να εξεμέ-

σει τα πέντε παιδιά που 

είχε φάει. Δηλαδή τα παι-

διά, η Εστία, η Δήμητρα, 

η Ήρα, ο Πλούτων και ο 

Ποσειδών, αφού πέθαναν, 

ξαναγεννήθηκαν με ενέρ-

γεια της Γης, της Φύσης 

δηλαδή, ή της άλλης όψης 

της, της Μήτιδος. Μήτις 

σημαίνει φρόνηση, σύνε-

ση, πρόνοια, μέριμνα. Η 

Γη και η Μήτις του μύθου 

είναι το ίδιο θείο πρόσωπο, 

αυτή που δίνει τα πάντα 

στον άνθρωπο, ή αυτή που 

φροντίζει τα πάντα για τον 

άνθρωπο, η Πανδώρα. Αλλά 

και ο τρίτος βασιλιάς στη 

διαδοχή των θεών, ο Ζευς, 

έλαβε τον ίδιο χρησμό, ότι 

δηλαδή ένα παιδί του θα 

τον αντικαθιστούσε. Ο Ζευς 

πήρε γυναίκα του τη Μήτι-

δα, δηλαδή αυτός, το θείο 

παιδί, γονιμοποίησε, όπως 

ο νέος σπόρος, την ίδια 

του τη μητέρα, τη γη. Η 

Μήτις, σύμφωνα με τον 

χρησμό, θα γεννούσε ένα 

κορίτσι πρώτα και ένα αγόρι μετά, το οποίο και θα τον 

αποκαθήλωνε από το θρόνο. Γι’ αυτό και ο Ζευς κατά-

πιε την έγκυο Μήτιδα. Εδώ ο μύθος αντικατοπτρίζει, 

ή καλύτερα προσωποποιεί, το στάδιο κατά το οποίο ο 

σπόρος της ζωής βρίσκεται μέσα στη γη πριν ξαναβγεί 

Εικ. 1. Η Ρέα προσφέρει στον Κρόνο ένα σπαργανωμένο λίθο αντί 
του παιδιού-Δία. Πελίκη 460-450 π.Χ., Ν. Υόρκη

Εικ. 2. Ο Άδης-Πλούτων (Πλούτος) σπέρνει την ευφορία και 
η Δήμητρα ετοιμάζει με το άροτρο να καλλιεργήσει τον σπόρο. 
Αττική πελίκη 440-430 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο 
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στάσεις αυτές αποδίδουν έναν άγνωστο μύθο ή μια 

λατρευτική πράξη, όπου η θεά Γη εμφανιζόταν ανα-

νεούμενη, επανεμφανιζόμενη ύστερα από την περιο-

δική της απόκρυψη στα έγκατα της γης, και οι σάτυ-

ροι, όντα της οργιαστικής φύσης, βοηθούσαν στην 

απελευθέρωση του τόκου της.3

Η Αθηνά λοιπόν ένωνε στη βασική της ουσία το κοσμι-

κό θηλυκό και αρσενικό στοιχείο, ἄρσην καὶ θῆλυς ἔφυ, 

όπως έλεγε ο Ορφικός ύμνος (32: Αθηνάς). Είναι 

χαρακτηριστική της υπό-

στασής της η ροδιακή πα-

ράδοση, σύμφωνα με την 

οποία κατά τη γέννηση 

της θεάς έπεσε από τον 

ουρανό χρυσή βροχή, η 

γέννησή της δηλαδή γέν-

νησε πλούσια γεννήματα 

στη φύση.

Οι λατρείες της Ακρόπο-

λης διατήρησαν έντονη τη 

βασική αυτή υπόσταση 

της θεάς, την οποία βέ-

βαια η Αθηνά μοιραζόταν 

και με τους άλλους θεούς 

με τους οποίους συλλα-

τρεύθηκε στην Ακρόπολη. 

Ένα πανάρχαιο στοιχείο 

της λατρείας ήταν το Παλ-

λάδιο, το αρχαίο, ξύλινο 

άγαλμα της Αθηνάς Πολιά-

δος, που θεωρούσαν ότι 

έπεσε από τον ουρανό και 

φυλασσόταν στο Ερέχθειο.4 

Γύρω από αυτό υπήρχαν 

στην Αθήνα μυστικές παραδόσεις: Μία από αυτές έλε-

γε ότι η Αθηνά πήρε το όνομα Παλλάς από τον πατέ-

ρα της, τον γίγαντα Πάλλαντα, ο οποίος επιχείρησε 

να την βιάσει. Η Αθηνά αντέδρασε, τον σκότωσε, τον 

έγδαρε και φόρεσε το δέρμα του. Μια άλλη, παράλ-

ληλη παράδοση έλεγε ότι η Αθηνά ονομάσθηκε Παλ-
λάς για να θυμάται τη φίλη της, την Παλλάδα, την 

οποία σκότωσε κατά λάθος. Έφτιαξε μάλιστα η θεά, 

στο φως, όπως υπαινικτικά το παρουσιάζει μια αττι-

κή αγγειογραφία, όπου ο Άδης σπέρνει από το κέρας 

της αφθονίας τους γονιμοποιούς χυμούς στη γη, ενώ 

απέναντί του η Δήμητρα με το άροτρο είναι έτοιμη 

να καλλιεργήσει τη γέννα τους (εικ. 2). Ο Ζευς, γονι-

μοποιός της Μήτιδος, και η καταβροχθισμένη Μήτις 

με το νέο γόνο που έχει στην κοιλιά της βρίσκονται 

όλοι ενωμένοι μέσα σε ένα μυθικό σώμα. Το θηλυ-

κό στοιχείο, που γεννά τη ζωή και το αρσενικό που 

τη γονιμοποιεί, αλλά και 

η νέα ζωή, που γεννιέται 

από την ένωσή τους, βρί-

σκονται στον μύθο αυτό 

ενωμένα. Ο Ζευς που έχει 

την έγκυο Μήτιδα μέσα 

του είναι ένα αρρενόθηλυ 
όν. Η Μήτις, σύμφωνα με 

τον χρησμό που αναφέρθη-

κε πιο πάνω, θα γεννούσε 

κορίτσι και αγόρι. Από τη 

γονιμοποίηση δηλαδή της 

Μήτιδος-Γης θα προέκυ-

πτε η ανανέωση της ίδιας 

της Φύσης και του τόκου 

της, όπως στην Ελευσίνα 

ανανεωνόταν με την άνο-

δο της Περσεφόνης από 

τον Άδη η ίδια η Γη, ή Δή-

μητρα, και ο τόκος της, ο 

Ίακχος ή Πλούτος (εικ. 3). 

Όταν ο Ήφαιστος άνοι-

ξε το κεφάλι του Διός με 

τον πέλεκύ του ξεπήδησε 

αυτό που κοιλοπονούσε η 

Μήτις μέσα στον Δία, η πάνοπλος Αθηνά (εικ. 4). Η 

κόρη του Διός και της Μήτιδος συμπύκνωσε στην υπό-

στασή της αυτό το ενδιάμεσο στάδιο του κρυμμένου 

μέσα στο θηλυκό στοιχείο γονιμοποιού σπόρου της 

νέας ζωής. Την ίδια βασική αντίληψη για την ανα-

νέωση της θείας δύναμης εκφράζουν οι παραστάσεις 

σατύρων, οι οποίοι πλήττουν μέσα σε ιερό με πέλεκυ 

το κεφάλι θεάς που αναδύεται από τη γη. Οι παρα-

γη. Το πάθημα όμως αυτό διηγούνταν άλλοι ότι συνέ-

βη όχι στον Μύρμηκα, αλλά σε μια κόρη με το όνομα 

Μύρμηξ, αγαπημένη της Αθηνάς. Και σ’ αυτούς τους 

μύθους είναι προφανείς η κατάβαση στη γη και η ανα-

γέννηση, καθώς και η αμφιφυλία, οι δύο όψεις αρσε-

νικού και θηλυκού, στο πρόσωπο του ή της Μύρμη-

κος, που ουσιαστικά ήταν η ίδια η Αθηνά, όπως δεί-

χνει η διεκδικούμενη από αυτήν και τον φίλο ή την 

φίλη της δεξιότητα στην κατασκευή του αρότρου.

Αυτή καθ’ εαυτή η εφεύρεση του αρότρου από την 

Αθηνά δείχνει την άμεση σχέση της με την ευφορία 

της γης και την ανανεωτική της δύναμη. Μεταξύ Προ-

πυλαίων και Αρείου Πάγου βρισκόταν το Βουζύγιον,6 

ένας αγρός, όπου γινόταν κάθε χρόνο ο ιερός άροτος, 

δηλαδή ένα τελετουργικό 

όργωμα, από μέλος του 

ιερατικού γένους των Βου-

ζυγών, οι οποίοι κατάγο-

νταν από τον μυθικό Βου-

ζύγη (το όνομα σημαίνει 

αυτόν που δένει τα βόδια 

στον ζυγό του αρότρου). 

Στον Βουζύγη θα είχε πα-

ραδώσει η Αθηνά το άρο-

τρο που εφεύρε, και εκεί-

νος, έλεγαν, έξευξε πρώτος 

βόδια σ’ αυτό και έσπειρε 

σιτάρι στον ιερό αγρό.7 Σε 

ανάμνηση το άροτρο φυλασσόταν στον ναό της θεάς, 

στο Ερέχθειο. Κάθε χρόνο λοιπόν αναπαριστανόταν 

η αφετηριακή αυτή σπορά, ώστε να αναπαράγεται 

μαγικά η ευλογία της. Σε μια αττική αγγειογραφία του 

5ου αι. π.Χ. παριστάνεται εύγλωττα η πρώτη αυτή 

σπορά, η θεία γονιμοποίηση της Αττικής γης (εικ. 5).8 

Στην Κεκροπία γη, δηλαδή στο βασίλειο του μυθικού 

βασιλιά της Αθήνας Κέκροπα, ο Βουζύγης πραγμα-

τοποιεί την ιερή άροση παρουσία του Κέκροπα και 

της Αθηνάς, η οποία κρατεί στάχυα. Η Αθηνά εδώ, 

που παραδίδει την καλλιέργεια των δημητριακών, δεν 

διαφέρει από τη Δήμητρα, η οποία μαζί με τον σπό-

ρο του σιταριού κατεβαίνει στη γη και ξαναβγαίνει ως 

Περσεφόνη. Εικονογραφικά και εννοιολογικά συγχέε-

έλεγαν, ένα ξύλινο άγαλμα της φίλης της, το παλλά-
διο, για να το λατρεύουν οι θνητοί. Υπήρχαν και άλλες 

παραδόσεις στην Αθήνα για έναν άλλο Πάλλαντα, γιο 

του Πανδίονα και εγγονό του Εριχθονίου, του οποίου 

τα 50 παιδιά, οι Παλλαντίδες, νικήθηκαν από τον 

Θησέα. Αλλά εδώ ενδιαφέρουν περισσότερο οι προ-

ηγούμενοι, πιο υπαινικτικοί της ουσίας της Παλλά-

δος και του παλλαδίου, μύθοι. Πάλλας ή πάλλαξ και 

παλλάς, σύμφωνα με τους αρχαίους λεξικογράφους, 

σημαίνει νεανίας και νεάνις (πβλ. το παλληκάρι). Στον 

πρώτο λοιπόν μύθο το αρσενικό θείο στοιχείο, ο Πάλ-

λας, η νέα και σφριγηλή ζωή, εμφανίζεται ως πατέ-

ρας, γονιμοποιός, και η Αθηνά ως κόρη του, ως ανα-

γεννημένη ενσάρκωση της φύσης, ως μια άλλη Περ-

σεφόνη. Αλλά συγχρόνως 

ο Πάλλας αναγεννάται 

μαζί με την Αθηνά, αφού 

αυτή ουσιαστικά τον ανα-

σταίνει μπαίνοντας στο 

δέρμα του. Στον μύθο αυ-

τό επομένως η Αθηνά εν-

σάρκωνε και τα δύο στοι-

χεία μαζί, αρσενικό και 

θηλυκό, ήταν αντίστοιχη 

με τον έγκυο πατέρα της, 

τον Δία, από το κεφάλι του 

οποίου ξεπήδησε η ίδια 

πάνοπλη. Στη δεύτερη πα-

ράδοση πάλι, η Αθηνά και η φίλη της η Παλλάς είναι 

προφανώς το ίδιο θείο πρόσωπο, η μια πεθαίνει, η 

άλλη ζει, σύμφωνα με τον κύκλο του θανάτου και της 

ζωής. Πάλλας και Παλλάς, αρσενικό και θηλυκό, εναλ-

λάσσονται σ’ αυτόν τον κύκλο.

Ανάλογος ήταν και ο μύθος για τον Μύρμηκα.5 Ο 

Μύρμηξ ήταν φίλος της Αθηνάς, επιδέξιος στα χει-

ρωνακτικά. Η Αθηνά τον μεταμόρφωσε σε μυρμήγκι 

και τον καταδίκασε να ζει μέσα στη γη, τον έστειλε 

δηλαδή στον κάτω κόσμο, επειδή ισχυρίσθηκε ότι 

αυτός εφεύρε το άροτρο, που όμως ήταν δημιούργη-

μα της θεάς. Ο Ζευς αργότερα τον ξαναέκανε άνθρω-

πο, μαζί του και όλα τα μυρμήγκια. Οι άνθρωποι αυτοί, 

πρωτοάνθρωποι, αυτόχθονες, βγήκαν μέσα από τη 

Εικ. 4. Η γέννηση της Αθηνάς από την κεφαλή του Διός. 
Εξάλειπτρο 570-560 π.Χ., Μουσείο Λούβρου

Εικ. 3. Η Γαία παραδίδει μέσα σε κέρας αφθονίας τον Πλούτο 
στη Δήμητρα. Υδρία 5ος αι. π.Χ., Κωνσταντινούπολη 

Εικ. 5. Ο «ιερός άροτος» στην «Κεκροπία» γη. Από αριστερά: Η Αθηνά, 
ο Κέκροψ, και ο Βουζύγης. Στην άκρη αριστερά η ελαία της Κεκροπίας 

(επιγραφή). Κρατήρας του 5ου αι. π.Χ., Harvard University
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σε τη γη της Αθήνας από τον Ποσειδώνα (εικ. 6). Η 

ιερή αυτή, αρχέγονη ελιά ζούσε πάντα μέσα στο Παν-

δρόσιο του Ερεχθείου και αμέσως μετά την περσική 

καταστροφή ανέθαλε, αναγεννήθηκε όπως και η ίδια 

η Αθήνα που ενσάρκωνε.13 Το ότι και το φυτό αυτό 

ενσάρκωνε τον κύκλο του θανάτου και της αναγέννη-

σης δείχνει το όνομα που του έδωσε η παράδοση, 

μορία.14 Έτσι την είπαν, έλεγαν, από τον θάνατο, τον 

μόρο του Αλιρρόθιου,15 γιου του Ποσειδώνος, ο οποίος 

θέλοντας να καταστρέψει το φυτό της Αθηνάς που 

στέρησε την Αθήνα από τον πατέρα του, επιχείρησε 

να το κόψει με πέλεκυ. Ο πέλεκυς όμως του γλίστρη-

σε και τον χτύπησε θανά-

σιμα –μια άλλη εκδοχή της 

ήττας του Ποσειδώνος, 

που ταυτιζόταν με τον γιο 

του, αφού χαρακτηριζόταν 

ο ίδιος με το επίθετο Αλιρ-
ρόθιος16– η λέξη σημαίνει 

το βούισμα των κυμάτων 

(τον ρόθο) της θάλασσας 

(άλς-αλός). Από την μορία 

πάντως της Ακρόπολης 

θεωρούσαν ότι διαδόθη-

καν οι ιερές ελιές της Αττι-

κής που προστάτευε και 

εκμεταλλευόταν το αθηνα-

κό κράτος.

Τον ρόθο των κυμάτων 

ισχυρίζονταν οι Αθηναίοι ότι άκουγαν όταν φυσούσε 

νότιος άνεμος στο προστομιαίον, στο στόμιο δηλαδή 

που ανοιγόταν προς την Ερεχθηίδα θάλασσα, η οποία 

κατά την παράδοση βρισκόταν κάτω από το δάπεδο 

του δυτικού διαμερίσματος του Ερεχθείου (εικ. 7, αρ. 

10).17 Η Ερεχθηίς θάλασσα ήταν το αλμυρό νερό που 

έκαμε να βγει από το βράχο ο Ποσειδών κατά τη διεκ-

δίκηση της Αθήνας και κατά την παράδοση πάντα 

επικοινωνούσε με τη θάλασσα του Φαλήρου. Η ακρι-

βής διάταξη των διαφόρων μνημείων, προσκυνημά-

των και αφιερωμάτων μέσα στο Ερέχθειο, λόγω των 

μεταγενεστέρων μετατροπών στο εσωτερικό του δεν 

μπορεί να προσδιορισθεί και γι’ αυτό υπάρχει στην 

ται –και στην αίσθηση του αρχαίου εικονογράφου– 

με τη Δήμητρα, ώστε μερικοί σημερινοί μελετητές να 

αναγνωρίζουν στη γυναικεία μορφή του αγγείου τη 

Δήμητρα.9 Όμως η χαραγμένη πάνω από το δέντρο 

επιγραφή ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ (Κεκροπίας) δηλώνει ότι αυτό 

είναι η ελιά της Αθηνάς στη γη της Κεκροπίας, είναι 

η ελιά της Κεκροπίας, δηλαδή της Αθήνας.

Και πράγματι: Ο ιερός άροτος στο Βουζύγιο γινόταν 

στο τέλος του Φθινοπώρου – τέλος Οκτωβρίου αρχές 

Νοεμβρίου, εποχή της σποράς. Στην αρχή της άνοι-

ξης, τον Μάρτιο, προσφέρονταν στην Αθηνά τα Προ-
χαριστήρια, μια θυσία που θεωρούσαν ότι επαναλάμ-

βανε την πιο αρχαία απ’ 

όλες τις θυσίες που έγιναν 

στη γη, και που προσφέρ-

θηκε στην Αθηνά κατά τους 

αρχαίους συγγραφείς «διὰ 
τὴν ἄνοδον τῆς θεοῦ και διὰ 
τὴν βλάστησιν τῶν καρπῶν 
τῶν φυομένων».10 Η θυσία 

αυτή δείχνει ότι η λατρεία 

της Αθηνάς στην Αθήνα 

είχε ένα βαθύτερο μυστη-

ριακό υπόβαθρο που την 

ήθελε, όπως και τη Δήμη-

τρα με την Περσεφόνη, να 

κρύβεται το φθινόπωρο 

μαζί με τον σπόρο στη γη 

και να επανεμφανίζεται 

στο φως μαζί με τα νέα γεννήματα την άνοιξη. Το 

μυστηριακό αυτό υπόβαθρο θεωρεί η έρευνα ότι υπο-

δηλώνουν οι παραστάσεις προτομών Αθηνάς που κρα-

τεί βλάστημα πάνω σε αττικές ληκύθους του 5ου αι. 

π.Χ.,11 που είναι ανάλογες με τις παραστάσεις της 

ανερχόμενης Γης που είδαμε στην αρχή,12 όπου επί-

σης εμφανίζεται από τη βάση της εικόνας η υπερφυ-

σικού μεγέθους κεφαλή της θεάς της Φύσης. Σε μία 

μάλιστα παράσταση, μαζί με τη θεά βλαστάνει και ένα 

κλαδί ελιάς. 

Και όντως, η Αθηνά ήταν αυτή που κατά την παρά-

δοση έκανε να βλαστήσει με καρπό η πρώτη ελιά στην 

Ακρόπολη και στον κόσμο ολόκληρο, όταν διεκδίκη-

έρευνα πλήθος σχετικών προτάσεων που αποκλίνουν 

πολύ μεταξύ τους. Εδώ χρησιμοποιείται ως βασικό 

σχέδιο η πρόταση του Τραυλού,18 επειδή έχει σημει-

ωμένες τις περισσότερες από τις παραδιδόμενες ως 

περιεχόμενες στο κτίριο κατασκευές, για την ύπαρξη 

των οποίων στο εσωτερικό του, πράγμα που είναι και 

αυτό που ενδιαφέρει την 

παρούσα διαπραγμάτευ-

ση, κανείς δεν αμφιβάλλει.

Το Ερέχθειο ήταν ένα πο-

λυοικοδόμημα που σχεδι-

άστηκε για να στεγάσει τις 

πιο σεβάσμιες λατρείες 

της Αθήνας στην Ακρόπο-

λη, αλλά και για να τονίσει 

τη σχέση τους. Μέσα σ’ 

αυτό ήταν ιδρυμένο το ξύ-

λινο, αρχαίο άγαλμα της 

Αθηνάς Πολιάδος (εικ. 7, 

αρ. 6),19 που ενσάρκωνε τη 

θεία δύναμη που κατοι-

κούσε στην Ακρόπολη και 

ήλεγχε την πόλη. Το Ερέ-

χθειο διαδέχθηκε ένα μι-

κρό ναΐσκο, ο οποίος είχε 

στεγάσει μετά τα Περσικά 

το άγαλμα που πριν από 

την καταστροφή ήταν ιδρυ-

μένο μέσα στον αρχαίο ναό 

του 6ου αι. π.Χ. Το Ερέ-

χθειο στέγαζε επίσης τον 

κοινό βωμό του Ποσειδώ-

νος και του Ερεχθέως (εικ. 

7, αρ. 5).20 Είδαμε ότι ο 

Ποσειδών ως κύριος των 

υδάτων της θάλασσας αλλά και των εγκάτων της γης 

–γαιήοχο τον αποκαλούσαν– μπορεί στο μύθο να έχα-

σε από την Αθηνά, με την Ερεχθηίδα όμως θάλασσά 

του έμεινε κι αυτός συνιδιοκτήτης του βράχου της 

Ακρόπολης, παρών μέσα στη γη της. Αν θυμηθούμε 

και τον Αλιρρόθιο, βλέπουμε ότι ο θεός διατήρησε 

στον ιερό βράχο τη χθόνια πλευρά της υπόστασής 

του. Γι’ αυτό συνδυάσθηκε με τον Ερεχθέα – που απο-

τυπώθηκε αργότερα στον μύθο ως γιός του γεννημέ-

νου από τη γη Εριχθονίου – και μέσω αυτού συνέχισε 

την ενεργή του παρουσία στην Ακρόπολη (εικ. 8).21 

Όπως δείχνει και το όνομά του (αυτός που ρηγνύει, 

σχίζει τη γη, από το ρήμα ερέχθω) ο Ερεχθεύς ταυτι-

ζόταν με τον Εριχθόνιο, 

που το όνομά του σημαί-

νει τον πολύ, τον δυνατό 

χθόνιο. Στην Ιλιάδα του 

Ομήρου ο Ερεχθεύς είναι 

ο Εριχθόνιος. Οι σχετικοί 

στίχοι σε μετάφραση είναι 

οι ακόλουθοι: Εκείνοι πάλι 
είχαν την Αθήνα, την καλο-
χτισμένη πολιτεία, τον Δή-
μο του μεγαλοπρεπή Ερε-
χθέα, που γεννημένο από την 
εύφορη γη τον ανάθρεψε η 
Αθηνά, η κόρη του Δία, και 
τον εγκατέστησε στην Αθή-
να, στον πλούσιο ναό της, 
όπου οι νέοι των Αθηναίων 
τον εξευμενίζουν θυσιάζοντάς 
του κάθε χρόνο αρνιά και ταύ-
ρους.22

Ο μύθος του Εριχθονίου,23 

όπως διαμορφώθηκε στην 

κλασική παράδοση, πα-

ρουσιάζει με τον πιο εύ-

γλωττο τρόπο την αναγεν-

νητική λειτουργία της Αθη-

νάς και τον χαρακτήρα της 

πανάρχαιης λατρείας που 

στέγασε το Ερέχθειο. Η 

Αθηνά επισκέφθηκε τον Ήφαιστο για να παραγγεί-

λει όπλα. Ο κουτσός θεός, παρακινημένος από τον 

Δία, επιχείρησε να κάνει έρωτα με την Αθηνά. Η θεά 

προσπάθησε να τον αποφύγει, αλλά το σπέρμα του 

ορμητικού Ηφαίστου έπεσε πάνω στην μηρό της. Η 

Αθηνά σφούγγισε αποτροπιαστικά το σπέρμα με ένα 

κομμάτι μαλλί και το πέταξε στη γη. Από αυτό όμως 

Εικ. 6. Η έρις Αθηνάς και Ποσειδώνος. Η ελιά προβάλλει από τη γη 
μαζί με το φίδι (Εριχθόνιο;). Υδρία περί το 350 π.X., Αγία Πετρούπολη

Εικ. 8. Η Αθηνά και ο Ερεχθεύς, κύριοι της Ακρόπολης, στις δύο 
πλευρές της ιερής ελαίας. Επίτιτλο ανάγλυφο απολογισμού των ταμιών 

της θεάς από την Ακρόπολη (410/409 π.Χ.)

Εικ. 7. Το Ερέχθειο και τα ιερά στο εσωτερικό του κατά τον Ι. Τραυλό

1. Βωμός Υπάτου Διός

2. Βωμός Ηφαίστου

3. Βωμός Βούτου

4. Θρόνοι ιερέων

5. Βωμός Ποσειδόνως και Ερεχθέως

6. Ναΐσκος αγάλματος Πολιάδος

7. Λύχνος Καλλιμάχου

8. Τάφος Ερεχθέως – κατοικία ιερού όφεως

9. Βωμός θυηχόου και ίχνη κεραυνού Διός

10. Προστομιαίον και ίχνη από το κτύπημα

      της τρίαινας του Ποσειδώνος

11. Πρόσταση Καρυάτιδων

12. Τάφος Κέκροπος

Ἀθηνᾶ Ἀθηνῶν μεδέουσα
Η ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Ἀθηνᾶ Ἀθηνῶν μεδέουσα
Η ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Ἀθηνᾶ Ἀθηνῶν μεδέουσα
Η ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Ἀθηνᾶ Ἀθηνῶν μεδέουσα
Η ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ Η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ
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εκεί ένα φίδι, ή ο Εριχθόνιος τριγυρισμένος με φίδια 

–η χθόνια μορφή του γεννώμενου θεού– τρόμαξαν 

και, χτυπημένες από τρέλα που η Αθηνά τους έστει-

λε ως τιμωρία, αυτοκτόνησαν πέφτοντας από το βρά-

χο της Ακρόπολης. Μόνον η Πάνδροσος που τήρησε 

την εντολή της Αθηνάς έμεινε ως τροφός του Εριχθο-

νίου μέσα στον ναό της θεάς. Στο σημείο αυτό του 

μύθου βλέπουμε πάλι τον κύκλο του θανάτου (Έρση-

Άγραυλος) και της συνέ-

χειας της ζωής (Πάνδρο-

σος) που μοιράστηκαν οι 

τρείς κόρες. 

Η μυθική διήγηση απο-

τυπωνόταν στις θρησκευ-

τικές εγκαταστάσεις της 

Ακρόπολης, οι οποίες εξυ-

πηρετούσαν τη λατρεία 

που επένδυαν οι μύθοι. Ο 

αρχαίος ναός, και ασφαλώς 

πιο παλιά το μυκηναϊκό 

ανάκτορο, ο πυκινὸς δόμος 
Ἐρεχθῆος του Ομήρου (εικ. 

11), και κατόπιν το Ερέ-

χθειο (εικ. 12) ήταν η έδρα 

της Αθηνάς, της Αθηνάς 

Πολιάδος, ενσάρκωσης 

της πόλης. Εκεί βρισκό-

ταν ο τάφος του Ερεχθέως 

(εικ. 7, αρ. 8), όπου όμως 

θεωρούσαν ότι κατοικεί 

και ο ιερός όφις, δηλα-

δή ο αναγεννώμενος Ερε-

χθεύς Εριχθόνιος. Δίπλα 

στον τάφο του Ερεχθέως 

βρισκόταν το ίχνος από τον κεραυνό του Διός που τον 

σκότωσε (εικ. 7, αρ. 9), σύμφωνα με τον μύθο, κατά 

παράκληση του Ποσειδώνος, του οποίου ο Ερεχθεύς 

είχε σκοτώσει τον γιο του Εύμολπο στον πόλεμο μετα-

ξύ Αθήνας και Ελευσίνας. Το ότι το σύμπλεγμα αυτό 

τάφου και ίχνους κεραυνού ήταν ένα άγιο μαρτύριο της 

αναγεννητικής παρουσίας του θείου στην Ακρόπολη, 

που εξασφάλιζε τη δύναμη και τη μακροημέρευση της 

πόλης, δείχνει η σχετική παράδοση ότι οι κόρες του 

Ερεχθέως, η Χθονία και η Πρωτογένεια, θυσιάστηκαν 

μετά από σχετικό χρησμό από τον πατέρα τους προ-

κειμένου αυτός να κερδίσει τη μάχη κατά των Ελευσι-

νίων.28 Χθονία και Πρωτογένεια: Οι δυό όψεις ενός και 

του αυτού, θνήσκοντος και αναγεννώμενου, λυτρωτι-

κού θείου όντος, της ίδιας της Φύσης. Γιατί Πρωτο-

γένεια, η πρώτη που γεννά ή γεννιέται, παράγει μόνη, 

χωρίς γάμο τη ζωή, αφού 

το οποιοδήποτε αρσενικό 

που θα την γονιμοποιούσε 

θα έπρεπε να έχει γεννηθεί 

πριν από τη δική της γέν-

να. Η Χθονία λοιπόν και 

η Πρωτογένεια, η κρυμ-

μένη στη γη δύναμη της 

Φύσης από τη μια, και η 

εκδήλωσή της στο φως, η 

άνοδός της από την άλλη. 

Το σημείο στο οποίο χτυ-

πήθηκε ο Ερεχθεύς από 

τον κεραυνό διατηρήθη-

κε ορατό μέσα στο δάπε-

δο της βόρειας πρόστασης 

του Ερεχθείου. Μάλιστα 

πάνω από το ίχνος του 

κεραυνού υπήρχε άνοιγμα 

στη στέγη της πρόστασης, 

ώστε ο δρόμος της θείας 

επέμβασης να μη διακό-

πτεται. Το φρεάτιο με το 

ίχνος του κεραυνού δίπλα 

στον τάφο του μαρτυρού-

σε την αθανασία του Ερε-

χθέα. Γιατί ο Ερεχθεύς ήταν ένας διόβλητος, ένας χτυ-

πημένος από τον Δία. Και, όπως παραδίδει ο Πλού-

ταρχος,29 «όλοι ξέρουμε πολύ καλά, πως τα σώματα 

αυτών που χτυπήθηκαν από κεραυνό δεν αποσυντίθε-
νται. Πολλοί ούτε τους καίνε ούτε τους θάβουν, αλλά 

τους περιφράσσουν και τους αφήνουν, ώστε το σώμα 

τους να φαίνεται σε κατάσταση αιώνιας αφθαρσίας». 

Πάνω στο μαρτύριο του κεραυνού υπήρχε βωμός, που 

μαρτυρεί και η παράσταση του ιερού αρότου. Ως γέν-

νημα της γης τον φαντάζονταν μισό άνθρωπό και μισό 

φίδι. Οι κόρες του πάλι, που ανέλαβαν τη φύλαξη 

του Εριχθονίου, λέγονταν 

Άγραυλος ή Άγλαυρος, 

Έρση και Πάνδροσος.26 

Τα ονόματά τους είναι 

χαρακτηριστικά, πρώτον, 

του ότι τα τρία αυτά μυθικά 

πρόσωπα ήταν παραλλα-

γές μιας θείας ουσίας, και, 

δεύτερον, ότι η ουσία αυτή 

ήταν η γονιμοποίηση της 

γης. Η άγραυλος είναι αυτή 

που διατρίβει στους αγ-

ρούς, η έρση είναι η πρω-

ινή δροσιά, και η πάνδρο-
σος είναι η ολόδροση, αυτή 

που χαρίζει όλη την απα-

ραίτητη για τα γεννήματα 

υγρασία. Είναι σαφές λοι-

πόν ότι οι τρεις κόρες του 

γεννημένου από τη γη Κέ-

κροπος αντιπροσώπευαν 

το γονιμοποιό και το ανα-

γεννητικό στοιχείο της φύ-

σης, αναλαμβάνοντας στον 

μύθο αυτό τον ρόλο της 

Αθηνάς, που στην επίση-

μη θεολογία είχε επικρα-

τήσει ως παρθένος θεά. 

Αυτό γίνεται σαφές και 

από το γεγονός ότι μητέ-

ρα των κορών παραδίδεται 

ότι ήταν μια πρώτη Άγλαυ-
ρος.27 Η μητέρα και η πρώ-

τη κόρη είχαν δηλαδή το 

ίδιο όνομα, συμβολίζοντας 

μια αναγέννηση. Σύμφωνα 

με τον μύθο λοιπόν, η Έρση και η Άγραυλος ή Άγλαυ-

ρος από περιέργεια παράκουσαν τη θεά και άνοιξαν 

την κίστη (εικ. 10). Βλέποντας να ξεπροβάλλει από 

η γη γονιμοποιήθηκε, και έβγαλε από τα σπλάγχνα 

της, γέννησε, τον Εριχθόνιο. Η Αθηνά ανέλαβε τότε 

να τον αναθρέψει. Στις αρχαίες παραστάσεις, που 

είναι πολλές, η θεοποιη-

μένη Γη βγαίνει, ανέρχεται, 
από τη γη, και παραδίδει 

το παιδί Εριχθόνιο στην 

Αθηνά για να το αναθρέ-

ψει (εικ. 9). Η Αθηνά ταυ-

τίζεται με τη Γη ως μητέ-

ρα, γονιμοποιός και γόνι-

μη, χθόνια και υπέργεια.

Το παιδί της Αθηνάς-Γης, 

ο Εριχθόνιος-Ερεχθεύς, 

στις παραστάσεις αυτές 

έχει φυσιολογική ανθρώ-

πινη μορφή. Όμως η συ-

νέχεια του μύθου υπογραμ-

μίζει με σαφήνεια τη χθό-

νια προέλευσή του. Η Αθη-

νά από ντροπή για το αθέ-

λητο τέκνο της έκρυψε μυ-

στικά από τους θεούς το 

παιδί σε ένα ψάθινο κιβώ-

τιο, μια κίστη. Δεν είναι 

ασφαλώς τυχαίο ότι η κί-

στη ήταν το σκεύος που 

περιείχε τα άρρητα αντι-

κείμενα κατά τις μυστηρια-

κές τελετές.24 Την κίστη 

λοιπόν με το περιεχόμενό 

της το έδωσε η Αθηνά στις 

τρεις κόρες του Κέκροπος, 
του πρώτου βασιλιά της 

Αθήνας, με τη ρητή εντο-

λή να μην την ανοίξουν. 

Χαρακτηριστική για τη φύ-

ση αυτών των κορών είναι 

η υπόσταση του πατέρα 

τους: Για τον Κέκροπα25 έλεγαν οι Αθηναίοι ότι γεννή-

θηκε από το έδαφος, από τη γη της Αττικής, η οποία 

μάλιστα ονομάσθηκε τότε από αυτόν Κεκροπία, όπως 

Εικ. 10. Ο Εριχθόνιος προβάλλει από κίστη πάνω σε βράχο, 
από τον οποίο βγαίνουν δύο φίδια. Μπροστά του η Αθηνά. 

Πελίκη 440-430 π.Χ., Βρετανικό Μουσείο

Εικ. 11. Η Μυκηναϊκή ακρόπολη και η περιοχή του ανακτόρου 
κατά τον Γ. Ιακωβίδη

Εικ. 12. H περιοχή του Ερεχθείου προς το τέλος του 5ου αι. π.Χ. 
κατά τον Α. Παπανικολάου

Εικ. 9. Η Γη ανερχόμενη παραδίδει τον Εριχθόνιο στην Αθηνά. 
Παρακολουθούν ο Ήφαιστος, ο Ερμής, η Νίκη και η Αφροδίτη. 

Κρατήρας περί το 400 π.Χ., Βιρτζίνια
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χθηκαν διατεταγμένα κανονικά στο βόρειο τείχος της 

Ακρόπολης, ορίζοντας ακριβώς τον χώρο του Αρρηφο-

ρίου και προβάλλοντας προς την Αγορά την σημασία 

του για την πόλη.37 Όμως και στο ίδιο το Ερέχθειο, 

που προβαλλόταν στην Αγορά πάνω από το τείχος, 

πρέπει να γίνονταν νυκτερινές τελετές που το μήνυ-

μά τους μεταδιδόταν στην πόλη. Ο Αλέκος Παπανι-

κολάου απέδειξε ότι τα τρία σχισμοειδή ανοίγματα στο 

νότιο και το βόρειο τοίχο του Ερεχθείου σχεδιάστη-

καν και κατασκευάσθηκαν 

με την αρχική μορφή του 

κτιρίου, και ότι ο σκοπός 

τους ήταν να εκπέμπουν 

κάποιο φωτεινό σήμα κα-

τά τη νύκτα (εικ. 16).38 

Τα ανοίγματα αυτά επα-

ναλαμβάνονταν στο τείχος 

απέναντι από τη βόρεια 

πλευρά του κτιρίου (εικ. 

17), ώστε αντίστοιχο σήμα 

να μπορεί να μεταδίδεται 

στην πόλη. Ο θεατρικός 

χώρος που παρεμβαλλό-

ταν μεταξύ του Ερεχθείου 

και του τείχους σ’ αυτό το 

σημείο καθιστά βέβαιη την 

τέλεση νυκτερινής τελετής 

στον χώρο, κατά την οποία 

φωτεινά σήματα στέλλο-

νταν προς την πόλη. Πιθα-

νότατα η νυκτερινή αυτή 

τελετή ήταν η Παννυχίς,39 

η οποία γινόταν τη νύχτα 

της παραμονής των Πανα-

θηναίων, παραμονή δηλαδή της 28ης Εκατομβαιώ-

νος, με το σημερινό ημερολόγιο Ιουλίου, ημέρας γέν-

νησης της Αθηνάς. 

Παραλείπονται εδώ για λόγους οικονομίας άλλες δευ-

τερεύουσες λατρείες στο χώρο του Ερεχθείου και γενι-

κότερα γιορτές της Αθηνάς που σχετίζονται με την 

Ακρόπολη, όπως τα Καλλυντήρια και τα Πλυντήρια, 

κατά τα οποία εκδυόταν το άγαλμα της Πολιάδος, 

ποδες της Ακρόπολης (εικ. 15).35 Εκεί άφηναν τα ιερά 

αντικείμενα και έπαιρναν άλλα, τα οποία ανέβαζαν 

στην Ακρόπολη, όπου τα παραλάμβανε η ιέρεια της 

Αθηνάς Πολιάδος. Τα αντικείμενα μέσα στην κίστη 

ήταν μυστικά, δεν τα ήξεραν σύμφωνα με τον ιερό 

λόγο ούτε οι αρρηφόροι ούτε η ίδια η ιέρεια. Η εορτή 

τέλειωνε με την αποδέσμευση των κοριτσιών και την 

αντικατάστασή τους για την επόμενη γιορτή με νέα 

κορίτσια. Η μιμητική και συγχρόνως μαγικά ενεργη-

τική επανάληψη της διαδι-

κασίας γέννησης του Ερι-

χθονίου σ’ αυτή τη μυστι-

κή γιορτή δεν θα μπορούσε 

να είναι σαφέστερη: Κάθο-

δος μέσα από τη γη της 

κίστης, όπου τελετουργι-

κά βρισκόταν ο χθόνιος 

Εριχθόνιος, στο ιερό της 

Αφροδίτης και του Έρω-

τα, στις θεότητες δηλαδή 

που ελέγχουν οποιαδήπο-

τε γέννηση. Και στη συνέ-

χεια άνοδος της κίστης με 

το ανανεωμένο περιεχό-

μενό της, τον τελετουργι-

κά πάλι ανανεούμενο Ερι-

χθόνιο, και με τα κορίτσια 

με όλη τη νιότη μπροστά 

τους. Κάπου μεταξύ Παν-

δροσείου και Αρρηφορίου 

υπήρχε βωμός της Γης Κου-
ροτρόφου,36 αυτής δηλαδή 

που ανατρέφει παιδιά, άλ-

λο ένα μέρος της λατρείας 

που ταύτιζε την Αθηνά με την μητέρα γη της Ακρό-

πολης και κατ’ επέκταση της Αθήνας. 

Η άμεση σχέση της Αθηνάς Πολιάδος με τη μυστική 

τελετή των Αρρηφορίων, η οποία συμπύκνωνε ολό-

κληρη τη θεία της οντότητα, τονίσθηκε ιδιαίτερα από 

τους Αθηναίους όταν, μετά την Περσική καταστρο-

φή, αναμόρφωσαν την πόλη τους. Μέλη από τον θρι-

γκό του καταστραφέντος αρχαίου ναού της θεάς εντά-

ονομαζόταν του θυηχόου, δηλαδή ενός ιερέα που προ-

σέφερε αναίμακτες θυσίες, υγρούς χυμούς, χοές και 

ψωμάκια.30 Τέτοιες θυσίες ξέρουμε ότι προσφέρονταν 

στους χθόνιους θεούς, και ήταν κατεξοχήν θεοί που 

κατοικούσαν και έβγαιναν από τη γη αυτοί τους οποί-

ους στέγαζε το Ερέχθειο. Βορειότερα υπήρχε ο τάφος 

του επίσης ανθρώπου και δράκοντα Κέκροπα, τάφος 

ο οποίος στο τέλος του 5ου αι. προσαρμόσθηκε στη 

νοτιοδυτική γωνία του Ερεχθείου και αναδείχθηκε με 

την πρόσταση των Καρυατίδων (εικ. 7, αρ. 11-12).31

Αμέσως δίπλα στο Ερέχθειο, στα δυτικά του, εκτει-

νόταν το υπαίθριο ιερό της Πανδρόσου, η οποία, 

όπως αναφέρθηκε, ήταν αυτή που ανέθρεψε δίπλα 

στην Αθηνά τον Εριχθό-

νιο,32 και η οποία επομέ-

νως αντιπροσώπευε την 

αναγεννητική πλευρά της 

μητέρας θεάς. Γι’ αυτό 

και μέσα στο τέμενός της 

βρισκόταν η πρώτη στον 

κόσμο ελιά της Αθηνάς. 

Δύο αγγειογραφίες δεί-

χνουν αυτήν ακριβώς την 

ταυτότητα της Πανδρό-

σου και του τεμένους της: 

Ένας κρατήρας στο Los 

Angeles δείχνει μέσα στο 

Πανδρόσειο, που αναγνω-

ρίζουμε από την θαλερή 

ελιά, ένα παιδί να στρέφεται προς ένα φίδι (που είναι 

ίσως το αναφερόμενο από τις πηγές παιδί που «τάι-

ζε» το ιερό φίδι,33 αλλά μπορεί να είναι και ο ίδιος ο 

Εριχθόνιος), την Πάνδροσο να παρακολουθεί ήρεμη 

και τις άλλες δυο κόρες του Κέκροπος να φεύγουν 

έκπληκτες προς τα δεξιά, ενώ η Αθηνά δίπλα στην 

Πάνδροσο τους δείχνει την τιμωρία τους, να πέσουν 

δηλαδή από την Ακρόπολη. Το δεύτερο αγγείο, στο 

Adolphseck της Γερμανίας, δείχνει τον Κέκροπα και 

την Αθηνά, πάλι με φόντο την ελιά, να κάνουν προ-

σφορές στην κίστη στην οποία βρίσκεται ο Εριχθόνι-

ος, ενώ δίπλα καθήμενη γυναικεία μορφή κρατεί τα 

όπλα της Αθηνάς (εικ. 13).

Το τελευταίο αυτό στοιχείο μας οδηγεί αμέσως στη 

λατρευτική πράξη η οποία τελούσε, δηλαδή παρί-

στανε, επαναλάμβανε μυστηριακά, τη γέννηση του 

Εριχθονίου και την πρόκληση των αγαθών την οποία 

αυτή επέφερε. Στα δυτικά του Ερεχθείου και του Παν-

δροσείου, σε ένα χαμηλότερο επίπεδο, εκτεινόταν το 

Αρρηφόριο, ο χώρος των αρρηφόρων (εικ. 12, 14).34 

Οι αρρηφόροι –η λέξη σημαίνει αυτές που έφεραν, 

μετέφεραν άρρητα, μυστικά πράγματα– ήταν τέσσε-

ρα κορίτσια ηλικίας 7-11 ετών και επιλέγονταν από 

επιφανείς οικογένειες της πόλης. Εγκαθίσταντο στο 

Αρρηφόριο στο τέλος του μήνα Πυανεψιώνα, δηλα-

δή πριν τα μέσα Νοεμβρίου, και έμεναν εκεί μέχρι 

την γιορτή των αρρηφορίων 
που γινόταν στην αρχή του 

μήνα Σκιροφοριώνα, δη-

λαδή στο τέλος Μαΐου. Το 

Αρρηφόριο διέθετε έναν 

οίκο, στα δυτικά του μια 

αυλή πιθανώς στεγασμένη 

με στοά, και στα ανατολι-

κά του έναν ακόμα ανοι-

κτό χώρο, που ήταν πιθα-

νώς η σφαιρίστρα που ανα-

φέρουν οι γραπτές πηγές, 

εκεί δηλαδή που τα κορί-

τσια έπαιζαν τελετουργικά 

μπάλα. Στη δυτική αυλή 

βρισκόταν το στόμιο της 

μυστικής καθόδου στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης 

(εικ. 14), που τη μυκηναϊκή εποχή οδηγούσε βαθιά σε 

πηγή, και που στα χρόνια των αρρηφόρων το ανώτερο 

τμήμα της ήταν σε χρήση και έβγαζε στα πόδια του 

βράχου. Οι αρρηφόροι κατά το διάστημα της παρα-

μονής τους στην Ακρόπολη ύφαιναν μαζί με τις εργα-
στίνες τον πέπλο της Αθηνάς. Την ημέρα της γιορ-

τής των Αρρηφορίων, που ονομαζόταν χαρακτηριστι-

κά και Έρση, δύο από αυτές –όπως δυο ήταν και οι 

κόρες του Κέκροπος που έπεσαν από την Ακρόπολη– 

μετέφεραν μέσα σε κίστη ιερά τελετουργικά αντικείμε-

να μέσα από την υπόγεια δίοδο από το Αρρηφόριο στο 

ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα στους βόρειους πρό-

Εικ. 13. Κέκροψ, Αθηνά, κίστη με τον Εριχθόνιο. 
Κρατήρας τέλος 5ου αι. π.Χ., Adolphseck

Εικ. 14. Η κάθοδος των Αρρηφόρων και η θέση της στο Αρρηφόριο 
(δεξιά, σχ. Α. Παπανικολάου)

Εικ. 15. Επιγραφές του ιερού της Αφροδίτης και του Έρωτα
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μένη από τον 6ο τουλάχιστον αι. π.Χ. στη θέση του 

πύργου, που προστάτευε την είσοδο της Μυκηναϊκής 

ακρόπολης.51 Και έτσι η αθηναϊκή πόλη-κράτος από 

νωρίς προέβαλε την Πρόμαχο Αθηνά, η οποία, παρα-

μένοντας πάντα νέα, Παρθένος, είχε κύριο μέλημα τα 

όπλα και την προάσπιση της Αθήνας. Αυτή την πλευ-

ρά της Αθηνάς, τη μαχητική Παρθένο και Πρόμαχο, 

προέβαλε η πόλις-κράτος με τα νομίσματά της, τα αγάλ-

ματά της και κυρίως με ένα μεγάλο ναό γι’ αυτή την 

υπόσταση της θεάς, που φρόντισε από νωρίς τον 6ο 

αι. π.Χ. να στήσει στην Ακρόπολη στα νότια του ναού 

της Πολιάδος.52 Η Πρόμαχος και Παρθένος θεά απο-

τέλεσε τον άλλο, πιο προβεβλημένο, πόλο της λατρεί-

ας της στην Ακρόπολη. Ο μέγας βωμός, στα βορειο-

ανατολικά του Παρθενώνα 

αποτελούσε το θυσιαστή-

ριό της. Και αυτή η περιο-

χή του μεγάλου βωμού ση-

μάνθηκε στο βόρειο τείχος 

με τον εντοιχισμό των με-

λών από τον πρόδρομο του 

Παρθενώνα, που είχε ημι-

τελής καταστραφεί κατά 

τα Περσικά.53 

Η μορφή και η λειτουρ-

γία του κλασικού Παρθε-

νώνος, που ήταν ο διάδο-

χος εκείνου του ναού, είναι 

λίγο πολύ σε όλους γνωστή. Για τον πλούσιο γλυπτό 

του διάκοσμο, που οπωσδήποτε αποσκοπούσε να 

συμπυκνώσει τη θρησκευτική και πολιτική ταυτότητα 

της Αθήνας, ιδιαίτερα δε για την ερμηνεία του θέμα-

τος της ζωφόρου, έχουν διατυπωθεί και διατυπώνο-

νται πολλές ερμηνείες. Εδώ θα περιορισθώ σε μια μόνο 

παρατήρηση, που νομίζω συνοψίζει όσα εκτέθηκαν 

πιο πάνω: Η άποψη ότι η ζωφόρος απεικονίζει την 

πραγματική πομπή των Μεγάλων Παναθηναίων που 

γινόταν κάθε τέσσερα χρόνια είναι, πιστεύω, αυτή που 

στηρίζεται στις πιο στέρεες ενδείξεις. Η Erika Simon 

παρατήρησε ότι στη βόρεια πλευρά κινείται το ιερό-

τερο μέρος της πομπής.54 Εκτός της κανηφόρου, που 

έχει γυρίσει στην ανατολική πλευρά προς τη συνά-

νε αναφορά πιο πάνω. Είναι χαρακτηριστική σχετι-

κά η τελευταία πράξη της παράξενης αυτής θυσίας: 

Η προβιά του θυσιασμένου ζώου παραγεμιζόταν μετά 

με χόρτο, έτσι ώστε να διατηρηθεί η μορφή που αυτό 

είχε στη ζωή (ανανέωση).48 Το άσπρο βόδι που εμφα-

νίζεται στην αγγειογραφία της οινοχόης μπροστά στο 

βωμό είναι πιθανότατα το παραγεμισμένο τομάρι του 

θύματος του προηγούμενου έτους.

Οι ίδιοι οι Αθηναίοι έλεγαν ότι η θυσία αυτή ήταν η 

αρχαιότερη του τόπου τους. Και πράγματι, τόσο ο 

πέλεκυς, όσο και η τράπεζα ως βωμός παραπέμπουν σε 

προϊστορικές τελετές, όπως αυτές που εμφανίζονται 

επάνω σε κρητικές και μυκηναϊκές σφραγίδες.49 Όπως 

η Αθηνά Πολιάς κυκλοφορούσε στο Ομηρικό παλά-

τι του Ερεχθέα, έτσι και 

ο Ζευς Πολιεύς είχε τις 

ρίζες του στη Μυκηναϊκή 

Ακρόπολη. Το ίδιο το όνο-

μα της Αθηνάς φαίνεται 

να έχει προσωποποιήσει, 

ή καλύτερα να έχει θεο-

ποιήσει, τη γη τη Αθήνας. 

Το όνομα Αθήνη, όπως την 

αποκαλεί ο Όμηρος, φαί-

νεται να είναι προϊστορι-

κό τοπωνύμιο, όπως τα 

Μυκήνη, Παλλήνη, Κυλ-
λήνη κ.λπ. Από αυτό πήρε 

το όνομά της η θεά. Οι θεοί της Ακρόπολης ήταν η εν-

σάρκωση της ζωοδότριας αθηναϊκής γης. Μια παρά-

σταση σε αττική λήκυθο50 από τις αρχές της δημο-

κρατίας στην Αθήνα, περί το 500 π.Χ., υπαινίσσεται 

ίσως αυτή την ταύτιση των θεών της Ακρόπολης με 

τη γη της Αθήνας: Παρουσιάζει την Αθηνά να ανέρ-

χεται, κατά τον χαρακτηριστικό τρόπο, ως προτομή 

από τη γη μαζί με ένα αρσενικό θεό, τον Διόνυσο μάλ-

λον ή τον Ήφαιστο, ανάμεσα σε σατύρους οι οποί-

οι κρατούν λαμπάδες, άρα σε ένα νυχτερινό, μυστι-

κό περιβάλλον. 

Ως ταυτιζόμενες με τη γη της Αθήνας, οι κύριες αυτές 

θεότητές της την προστάτευαν φυσικά και από τους 

εχθρούς της. Έτσι βρίσκουμε την Αθηνά εγκατεστη-

ο πέλεκυς καταδικαζόταν και ριχνόταν στη θάλασσα. 

Αυτό, έλεγαν, γινόταν σε ανάμνηση ενός γεγονότος 

που συνέβη την εποχή του Ερεχθέως (εδώ η σύνδεση 

με τις παραδόσεις του Ερεχθείου), όταν κατά την τέλε-

ση κάποιας θυσίας ένα βόδι έφαγε το πόπανο της προ-

σφοράς και ο ιερέας το σκότωσε, ενώ τότε απαγορεύο-

νταν οι αιματηρές θυσίες (επιτρέπονταν μόνο οι αναί-

μακτες δηλαδή, οι απευθυνόμενες προς τους χθόνιους 

θεούς). Ο ιερέας δραπέτευσε και, επειδή δεν τον εύρι-

σκαν για να τον τιμωρή-

σουν, οι πολίτες καταδίκα-

σαν τον πέλεκυ που έκανε 

το φόνο. Κάποιες εικονι-

στικές παραστάσεις από 

την αρχαιότητα αναφέρο-

νται στην περίεργη αυτή 

λατρεία. Στο εντοιχισμέ-

νο στη Μικρή Μητρόπο-

λη αρχαίο ανάγλυφο ημε-

ρολόγιο44 εικονίζεται ως 

σύμβολο του μήνα Σκιρο-

φοριώνα ο βουφόνος με 

τον πέλεκυ και το βόδι. 

Σε μια οινοχόη πάλι (εικ. 

18),45 επάνω σε βωμό που 

μοιάζει με τράπεζα –και 

οι αρχαίες πηγές αναφέ-

ρουν όντως τον βωμό στο 

ιερό του Πολιέως ως χαλ-

κή τράπεζα46– έχει ανέβει 

ένα βόδι για να φάει την 

τοποθετημένη εκεί τροφή 

και να προκαλέσει έτσι τον 

θυσισμό του. Γύρω του κυ-

κλοφορούν τα άλλα βόδια. Σχετικά με τη λατρευτική 

αυτή πράξη και τον μύθο της πρέπει να επισημανθεί 

ότι η «εκούσια» προσέλευση του θύματος στη θυσία47 

–και επομένως η απαλλαγή του θύτη από το μίασμα 

ενός θανάτου που όμως έπρεπε να γίνει για να κινη-

θεί ο ανανεωτικός κύκλος της ζωής–, αυτή η εκούσια 

θυσία παραπέμπει άμεσα στο περιεχόμενο που αντι-

προσώπευαν οι λατρείες της Αθηνάς στις οποίες έγι-

πλυνόταν στο Φάληρο και ξαναντυνόταν στον ναό 

της θεάς, ή τα Σκιροφόρια,40 κατά τα οποία γινόταν 

μεγάλη πομπή από την Ακρόπολη στο Σκίρον, στην 

Ιερά οδό, για την αποτροπή των καυμάτων του θέρους. 

Θα γίνει μόνο κάπως εκτενέστερη αναφορά στην 

παρουσία του Ηφαίστου μέσα στο Ερέχθειο, όπου 

διέθετε βωμό και θρόνο για τον ιερέα του (εικ. 7, αρ. 

2, 4), σε σχέση με άλλες λατρείες πάνω στην Ακρό-

πολη: 

Ο Ήφαιστος ήταν αυτός 

ο οποίος έσπειρε τον Ερι-

χθόνιο που κατοικούσε στο 

Ερέχθειο, αλλά και αυτός 

που εκμαίευσε την Αθηνά 

από το κεφάλι του Διός, 

ανοίγοντάς το με έναν πέ-

λεκυ (εικ. 3).41 Το σκεύος 

αυτό έπαιζε ένα σημαντικό 

ρόλο σε μια άλλη λατρεία 

πάνω στην Ακρόπολη: Στα 

ανατολικά του Ερεχθείου 

υπήρχε το ιερό του Διός 

Πολιέως,42 ένας ευρύχω-

ρος περίβολος με ναΐσκο 

και βωμό, στον οποίο μέχρι 

τουλάχιστο τον 5ο αι. π.Χ. 

φυλάσσονταν τα βόδια των 

θυσιών. Στο ιερό αυτό κα-

τά την γιορτή των Διιπο-
λίων, δηλαδή τη γιορτή του 

Διός Πολιέως, αντίστοιχου 

προφανώς προς την Αθη-
νά Πολιάδα προστάτη της 

πόλης, γινόταν μια περί-

εργη θυσία που την ονόμαζαν Βουφόνια.43 Κατά τη 

διάρκεια της γιορτής αυτής τοποθετούσαν πάνω στον 

βωμό άχυρο από τη συγκομιδή του ιερού αρότου, αυτό 

προσήλκυε το ζώο της θυσίας να πλησιάσει στο θυσια-

στήριο οικειοθελώς για να φάγει και εκεί ο ιερέας, που 

τον αποκαλούσαν βουφόνο, σκότωνε το θύμα με πέλε-

κυ. Αμέσως μετά έριχνε τον πέλεκυ και έφευγε τρέχο-

ντας. Κατόπιν γινόταν δίκη του εργαλείου για τον φόνο, 

Εικ. 17. Η αυλή με το θεατρικό χώρο βορειοανατολικά του Ερεχθείου. 
Πάνω αριστερά τα ανοίγματα στο τείχος (σχ. Α. Παπανικολάου)

Εικ. 18. Παράσταση των Διιπολίων. 
Αττική οινοχόη, 6ος αι. π.Χ., Μόναχο

Εικ. 16. Τα σχισμοειδή ανοίγματα στον βόρειο τοίχο 
του Ερεχθείου εξωτερικά (σχ. Α. Παπανικολάου-Π. Ψάλτη)
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από τον Κέκροπα, Κεκροπίας, όπως αυτή παραδίδεται από 

πλήθος αρχαίων πηγών, για παράδειγμα στον Ευριπίδη, 

Ικέτιδες, στ. 658: παλαιᾶς Κεκροπίας οἰκήτορας, και Ηλέ-

κτρα, στ. 1288-89: σὺ δ' Ἰσθμίας γῆς αὐχέν' ἐμβαίνων ποδὶ / 
χώρει πρὸς ὄχθον Κεκροπίας εὐδαίμονα. Η λέξη δεν μπορεί 

να δηλώνει την συνώνυμη αθηναϊκή φυλή, όπως πρότεινε 

η U. Kron, “Die zehn attischen Phylenheroen”, AttMitt, 

Beiheft 5 (Berlin 1976), 95-96, γιατί η φυλή ονομαζόταν 

Κεκροπίς, γενική Κεκροπίδος, και η δυνατότητα Κεκροπιάς 

(σε ονομαστική) είναι αμάρτυρη. Η γενική Κεκροπίας επο-

μένως πρέπει να εννοηθεί συμπληρούμενη ως (γῆ) ή (ἀγρός) 

ή, το πιο πιθανό, (ἐλαία) Κεκροπίας. – Ευχαριστώ τον συνά-

δελφο Χ. Κριτζά για τις πολύτιμες υποδείξεις του σχετικά.

β) Η συνύπαρξη των παραδόσεων της εφεύρεσης του αρό-

τρου από την Αθηνά, της πρώτης ζεύξης βοδιών σε άροτρο 

από τον Βουζύγη και της πρώτης σποράς από αυτόν σε 

αγρό δίπλα στην Ακρόπολη, καθώς και η φύλαξη του πρω-

ταρχικού αρότρου στον ναό της Αθηνάς, αποτελούν ισχυ-

ρές ενδείξεις ότι η παράσταση του αθηναϊκού αγγείου απο-

δίδει την πρώτη άροση στην Αττική, και ότι οι συντελεστές 

της είναι η (αγροτική) Αθηνά και ο παραλήπτης του δώρου 

του αρότρου και πρώτος σπορέας σιταριού Βουζύγης. Βλ. 

σχετικά και J. Bollansée, “Hermippos of Smyrna” στο G. 

Schepens (Επιμ.), F. Jacoby. Die Fragmente der Griechischen 

Historiker continued, IVA: Biography (Brill, Leiden-Boston-

Köln 1999), 127. W. Filser, Die Elite Athens auf der attischen 

Luxuskeramik, IV2 Landwirtschaft (Βerlin-München 2017).

γ) Η παρατήρηση ότι το εικονιζόμενο δένδρο δεν είναι 

ελαία επειδή δεν έχει φύλλα, ενώ η ελιά ως αειθαλής απο-

δίδεται στις αρχαίες παραστάσεις με φύλλα, δεν ευσταθεί, 

όπως δείχνουν ανάλογες συνοπτικές αποδόσεις της ελαίας 

της Αθηνάς στην αγγειογραφία, αλλά και στην ανάγλυφη 

τέχνη. Βλ. π.χ. την πελίκη στο Λούβρο, LIMC (βλ. σημ. 4) 

ΙΙ, λ. Athena, αρ. 31, όπου η Αθηνά κρατεί κλαδί ελιάς 

χωρίς φύλλα. την κύλικα του Δούριδος με την Αθηνά και 

τον Ηρακλή, Beazley, ARV2, 441, 185, όπου τα δεξιά κλα-

διά της ελαίας δεν έχουν φύλλα. και το επίτιτλο ανάγλυφο 

απολογισμού των ταμιών της Αθηνάς, LIMC (βλ. σημ. 4) 

IV, λ. Erechtheus, αρ. 76 (εικ. 8), όπου δεν μπορεί να επι-

βεβαιωθεί η εικασία ότι τα φύλλα αποδίδονταν στη λεία 

επιφάνεια με χρώμα. 

9. Simon, ό.π. (σημ. 6). Για τη σταδιακή συσχέτιση της 

par l’École Française d’Athènes (Paris 2000), 23-33. Πβλ. Β. 

Λαμπρινουδάκης, Μηροτραφής (Αθήνα 1971), κυρίως σελ. 

382-399. Tanja Susanne Scheer, “Nature - Myth - Religion 

in Ancient Greece”, Potsdamer Altertumswissenschaftliche 

Beiträge 67 (Stuttgart 2019).

2. Για τους μύθους της διαδοχής των θεών που ακολουθούν 

βλ. πρόχειρα P. Grimal, Λεξικό της Ελληνικής και Ρωμαϊ-

κής Μυθολογίας (University Studio Press, Θεσσαλονίκη 

1991), λήμματα Ουρανός, Κρόνος, Ρέα, Γαία, Μήτις, Ζευς, 

Ήφαιστος, Αθηνά, Πανδώρα.

3. Αναλυτικά για το θέμα βλ. Cl. Bérard, Anodoi. Essai sur 

l'imagerie des passages chthoniens (Rome 1974). Πβλ. K. 

Schefold, Die Göttersage in der klassischen und hellenistischen 

Kunst (München 1981), 68-72 (ανερχόμενοι από το έδα-

φος θεοί) και 72-75 (Πανδώρα).

4. Για τους μύθους και την εικονογραφία της Αθηνάς βλ. 

Grimal, ό.π. (σημ. 2), W. Roscher, Lexicon der Griechischen 

und Römischen Mythologie, I-VII (Hildesheim 1965) και 

LIMC (=Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae), 

I-VIII και Suppl. (Zürich/Düsseldorf 1981-2009) στα οικεία 

λήμματα.

5. Grimal, ό.π. (σημ. 2). Roscher, ό.π. (σημ. 4), στα λήμμα-

τα Myrmex και Myrmix. R. Graves, Greek Myths3 (Cassell-

London 1963), 213. 

6. Grimal, ό.π. (σημ. 2), λ. Βουζύγης. Roscher, ό.π. (σημ. 

4), λ. Buzyges. A.B. Cook, Zeus. A study in Ancient Religion 

III (London 1940, 606-608. E. Simon, Festivals of Attica. 

An Archaeological Commentary (London 1983), 21, pl. 7.

7. Βλ. πιο κάτω τα σχετικά με την εορτή Διιπόλια, όπου τα 

χρησιμοποιούμενα για τη θυσία δημητριακά προέρχονταν 

από την παραγωγή του ιερού αρότου στοΒουζύγιον.

8. Simon, ό.π. (σημ. 6). LIMC (βλ. σημ. 4) ΙΙΙ, λ. Bouzyges, 

αρ. 2, σ. 154, όπου ο Cl. Bérard ερμηνεύει τον ζευγολάτη 

όχι ως τον Βουζύγη, αλλά ως ένα από τους απογόνους του, 

από το ιερατικό γένος των Βουζυγών, και τη γυναικεία μορ-

φή ως ιέρεια της Δήμητρας, τοποθετώντας τη σκηνή στο 

Ελευσινιακό Ράριον πεδίον. Η ερμηνεία αυτή δεν ευσταθεί 

για πολλούς λόγους:

α) Η επιγραφή ΚΕΚΡΟΠΙΑΣ στο αγγείο χωροθετεί με σαφή-

νεια τη σκηνή στην Αττική γη. Τα κεφαλαία γράμματα δεν 

επιτρέπουν άλλη απόδοση στη μικρογράμματη γραφή παρά 

μόνον τη γενική της παλαιάς ονομασίας της Αττικής γης 

ένα τμήμα της κατευθυνόταν προς το Ερέχθειο, αυτό 

που εικονιζόταν στη βόρεια ζωφόρο, ενώ το άλλο, 

πήγαινε στον Μεγάλο Βωμό της Αθηνάς Παρθένου, 

αυτό που παρουσιαζόταν στη νότια ζωφόρο. Φυσι-

κά στην ουσία τους οι δύο 

πόλοι της θυσίας συνδέο-

νταν άρρηκτα. Ας σημει-

ωθεί σχετικά ότι οι αρρη-

φόροι έπλεκαν μαζί με τις 

εργαστίνες τον πέπλο που 

προσέφεραν στα Παναθή-

ναια στη θεά, και ότι η ίδια 

η γιορτή τιμούσε τη γέννη-

ση της θεάς.58

Η Αθηνά λοιπόν, που γεν-

νήθηκε από την Μήτιδα, 

την πρόνοια δηλαδή και 

τη μέριμνα, έγινε με τον 

καιρό η θεά η Αθηνών μεδέ-
ουσα.59 Γιατί και το ρήμα 

μέδω, μεδέω, σήμαινε φρο-

ντίζω, προστατεύω, κυβερ-

νώ. Η Αθηνά κυβερνούσε 

την Αθήνα, γονιμική και 

μαχητική, εξασφαλίζοντάς 

της την ευφορία της γης 

για μια εύπορη ζωή, αλλά 

και την ασφάλεια της πό-

λης και των θεσμών της.

Σημειώσεις

1. Β. Λαμπρινουδάκης, «Οι Δελφοί και ο Απόλλων» στο: 

A. Jacquemin (Επιμ.), Delphes. Cent ans après la grande 

fouille. Essai de bilan. Actes du Colloque International organisé 

θροιση των θεών, των σκαφηφόρων και των υδρια-

φόρων, τα ζώα που οδηγούνται εδώ για θυσία είναι 

και βόδια και πρόβατα (εικ. 19). Το στοιχείο αυτό 

παραπέμπει σε θυσίες προς τις θεές του Ερεχθείου, 

γιατί σύμφωνα με αρχαίες 

πηγές για κάθε μια αγελά-

δα που θυσιαζόταν στην 

Αθηνά έπρεπε να προ-

σφέρεται μια προβατίνα 

στην Πάνδροσο.55 Αυτή τη 

θυσία την βλέπουμε και σε 

μια παράσταση σε αττική 

υδρία, όπου μέσα σε ιερό 

δίπλα στο βωμό στέκονται 

βόδι και πρόβατο παρου-

σία της γλαύκας της Αθη-

νάς.56 Στις επιγραφές για 

τα Παναθήναια γίνεται 

σαφής διάκριση ανάμεσα 

στα θύματα που προσφέ-

ρονταν στον μεγάλο βωμό, 

αυτόν της Παρθένου, και 

εκείνων που προσφέρονταν 

στον αρχαίο ναό, που αντι-

καταστάθηκε από το Ερέ-

χθειο.57 Το κρέας των πρώ-

των δινόταν στους ιερείς 

και τους άρχοντες, ενώ των 

δεύτερων μοιραζόταν στο 

λαό. Στη νότια ζωφόρο η 

πομπή των ιππέων και των 

θυμάτων (μόνο βόδια, εικ. 

20) αντιστοιχεί περισσό-

τερο σ’ αυτή την πιο κο-

σμική άποψη της Παρθέ-

νου θεάς, αντίθετα με το 

ιερατικό κλίμα που επι-

κρατεί στη βόρεια, στραμ-

μένη προς το Ερέχθειο, πλευρά. Είναι επομένως πολύ 

ελκυστική η πρόταση της Simon να συμπεράνουμε 

από όλα αυτά, ότι η πομπή των Παναθηναίων μπαί-

νοντας στην Ακρόπολη μοιραζόταν στα δύο, και το 

Εικ. 19. Ο λίθος IV της βόρειας ζωφόρου του Παρθενώνος με 
παράσταση προβάτων που οδηγούνται για θυσία. © Αρχείο ΥΣΜΑ

Εικ. 20. Ο λίθος XLIV της νότιας ζωφόρου του Παρθενώνος 
με παράσταση βοδιών που οδηγούνται για θυσία. © Αρχείο ΥΣΜΑ
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μοσίευτη διδακτ. διατριβή του Α. Παπανικολάου, Το Ερέ-

χθειον. Τοπογραφία και αρχιτεκτονική των μνημείων της 

περιοχής, 479 π.Χ. – 150 μ.Χ. (ΕΜΠ Αθήνα 1990) και του 

†ίδιου (Επιμ. Φ. Μαλλούχου-Tufano – Χ. Μπούρας), Η 

αποκατάσταση του Ερεχθείου (1979-1987). Η απόδοση του 

έργου (Αθήνα 2012). Πβλ. την πρόσφατη μελέτη του J.Z. 

van Rookhuiizen “The Parthenon Treasury on the Acropolis 

of Athens”, AJA 124, 2020, 3-35, όπου υποστηρίζεται ότι 

ο «Παρθενών» ήταν το δυτικό διαμέρισμα του Ερεχθείου.  

18. J. Travlos, Bildlexicon zur Topographie des antiken Athen 

(Tübingen 1971). 

19. Βλ. πιο πάνω, σημ. 4.

20. Παυσ. 1.26 5.

21. Σύμφωνα με τον μύθο ο Ερεχθεύς πέθανε κεραυνοβο-

ληθείς από τον Δία κατά παράκληση του Ποσειδώνος. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι κάποιες παραδόσεις απέδιδαν στον 

Ερεχθέα την επινόηση του αρότρου με έμπνευση της Αθη-

νάς. Σχετικό ζωγραφικό έργο υπήρχε στην Ακρόπολη (Σχό-

λια εις Αριστείδην, Παναθηναϊκός, έκδ. Dindorf, 3, 62: ἐν 
τῇ ἀκροπόλει ὀπίσω αὐτῆς [της Αθηνάς] γέγραπται ἅρμα 
ἐλαύνων [ο Ερεχθεύς], ὡς πρῶτος τοῦτο τῆς θεοῦ δεξάμενος). 

Στον Ερεχθέα απέδιδαν επίσης κάποιοι την εισαγωγή της 

καλλιέργειας του σίτου από την Αίγυπτο στην Αθήνα, 

Grimal, ό.π. (σημ. 2), λ. Ερεχθεύς. Roscher, ό.π. (σημ. 4), λ. 

Erechtheus. LIMC (βλ. σημ. 4) IV Addenda, λ. Erechtheus.

22. Ομήρου Ιλιάς Β 546-551. Πβ. Οδ. η 78-81.

23. Grimal, ό.π. (σημ. 2), λ. Εριχθόνιος. Roscher, ό.π. (σημ. 

4), λ. Erichthonios. Schefold, ό.π. (σημ. 3), 48-57.

24. ThesCRA (=Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum) V, 

274-278.

25. Grimal, ό.π. (σημ. 2), λ. Κέκροψ. Roscher, ό.π. (σημ. 

4), λ. Kekrops. Graves, ό.π. (σημ. 5), 97-100. LIMC (βλ. 

σημ. 4) VI Addenda, λ. Kekrops.

26. Grimal, ό.π. (σημ. 2), λ. Άγλαυρος, Έρση, Πάνδροσος. 

Roscher, ό.π. (σημ. 4), λ. Aglauros, Herse, Pandrosos. LIMC 

(βλ. σημ. 4) I, Aglauros-Herse-Pandrosos.

27. Κόρη του Ακταίου, πρώτου βασιλιά της Αθήνας, σύζυ-

γος του Κέκροπος, μητέρα του Ερυσίχθονος, της Αγλάυ-

ρου και των δύο αδελφών της. Σύμφωνα με αυτή την παραλ-

λαγή του μύθου (Απολλόδωρος 3.14.2· Παυσανίας 1.2.5· 

Ευριπίδης, Ίων 496) ο Κέκρωψ ήταν ο δεύτερος βασιλιάς 

της πόλης. 

αθηναϊκής λατρείας και του Βουζύγου με την ελευσινιακή 

λατρεία και τον Τριπτόλεμο βλ. Roscher, ό.π. (σημ. 4), λ. 

Triptolemos, στ. 1133. Cook, ό.π. (σημ. 6). Χαρακτηριστι-

κή της ουσιαστικής συγγένειας των δύο λατρειών είναι η 

πληροφορία ότι «τοὺς τρέφοντας ἐν Ἐλευσῖνι τοὺς ἱεροὺς βόας 
ἀροτριῶντας βουζύγας ἐκάλουν», Σχόλια εις Αριστείδην, έκδ. 

Dindorf, τόμ. 3, σ. 473, 16). Πβ. IG3, 71.

10. Σούδα λ. Προχαριστήρια. Anecd. Bekk. 1,295,3. M.C. 

Taylor, Procharisteria (Oxford 2013). Πβ. Αρποκρ. λ. Προ-

σχαιρητήρια. «Λυκοῦργος ἐν τῇ Κροκωνιδῶν διαδικασίᾳ. 
Ἑορτὴ παρ’ Αθηναίοις ἀγομένη, ὅτε δοκεῖ ἀπιέναι ἡ Κόρη» 
(ἀπιέναι = ότι αναχωρεί από τον Άδη). Εδώ πάλι φαίνεται 

η συγγένεια/παραλληλία αθηναϊκού και ελευσινιακού μύθου: 

Η ανερχόμενη από τη γη θεότητα αναγνωρίζεται άλλοτε 
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φραστεί σε τρισδιάστατο χώρο, τότε οι θεοί κάθονται 

σε ημικύκλιο.2 Μπροστά στις δύο ομάδες παρουσιά-

ζεται το δίπλωμα του πέπλου από τον ιερέα και ένα 

παιδί (αγόρι ή κορίτσι) περίπου 10-11 ετών. Η Όλγα 

Παλαγγιά πιστεύει, όπως και ο John Boardman, ότι 

πρόκειται για κορίτσι και ότι έχει την ιδιότητα της 

αρρηφόρου, δηλαδή νεαράς που υπηρετεί την θεά.3 

Από την άλλη πλευρά βλέπουμε μια ιέρεια να δέχε-

ται δύο κοπέλες μεγαλύτερες σε ηλικία, που κουβα-

λούν μαξιλάρια ή σκαμνιά. Η Αθηνά καθιστή, αμέσως 

στα δεξιά, φαίνεται να μην βλέπει την τελετή, αλλά 

ούτε οι συμμετέχουσες βλέπουν την θεά και μάλι-

στα η τελευταία γυρίζει την πλάτη της στο θέαμα. 

Άρα καμιά άμεση επικοι-

νωνία δεν υπάρχει μετα-

ξύ της ιερής πράξης και 

της θεάς στην ανατολική 

ζωφόρο – αυτό όμως δεν 

σημαίνει ότι δεν βλέπει το 

θέαμα. Απλώς δεν ανακα-

τεύεται.

Παρατηρούμε δε και το 

εξής: ναι μεν οι θεοί δεν 

αναμειγνύονται με τους 

ανθρώπους, όμως είναι 

σαφώς ενταγμένοι στην 

ανθρώπινη εορτή, εφόσον 

συμποσιάζουν. Φαίνονται 

χαλαροί, συνομιλούν μετα-

ξύ τους, απορροφημένοι ο ένας από τον άλλον, και 

έτσι συμμετέχουν στην γενική γιορτινή και χαρούμε-

νη ατμόσφαιρα. Παρόλο που βρίσκονται στην δική 

τους σφαίρα (και αυτό το τονίζω), η εντύπωση, που 

αποκομίζει ο θεατής από την σύνθεση της ζωφόρου, 

είναι ότι η έλλειψη παρέμβασής τους στην ανθρώπι-

νη τελετή δεν είναι ένδειξη αδιαφορίας, αλλά, αντι-

θέτως, καλής θέλησης για την πόλη και τους πολί-

τες. Αυτό το τελευταίο θα το εξηγήσω λίγο αργότε-

ρα πιο διεξοδικά.

Ας δούμε τώρα ποιοι θεοί παίρνουν μέρος, εφόσον 

έχουν ταυτιστεί ονομαστικά: Ζευς, Ήρα, Ίρις (ή 

μήπως Νίκη;), Ήφαιστος και Αθηνά, Ερμής, Διόνυ-

την ανατολική ζωφόρο του Παρθενώνος οι 

πολίτες των Αθηνών και οι ιερείς τους συνυπάρ-

χουν. Όμως, κανείς από τους πολίτες δεν φαίνεται να 

βλέπει τους θεούς, που είναι αόρατοι. Θα εξετάσω το 

φαινόμενο αυτό από την πλευρά της μελετήτριας της 

αρχαίας θρησκείας ελπίζοντας, ότι θα θέσω κάποια 

γενικά ερωτήματα, που αφορούν τη σχέση θεών και 

ανθρώπων, και ότι έτσι θα ανοίξουμε μια συζήτηση 

για τον ρόλο του θείου στην πόλη των Αθηνών, όπως 

απεικονίζεται στη λογοτεχνία και την εικαστική τέχνη.

Μια από τις ερωτήσεις, που θα θέσω, είναι το πώς 

και πότε οι θεοί επενέβαιναν στις ανθρώπινες υπο-

θέσεις. Μια δεύτερη είναι, αν οι άνθρωποι αναγνώ-

ριζαν πάντοτε την παρου-

σία των θεών και, εάν ναι, 

τι έβλεπαν ακριβώς. Και 

αυτό το θέμα της μορφής 

πρέπει να τονιστεί διότι, 

ενώ η επιφάνεια του θείου 

στην χριστιανική παράδο-

ση είναι σχεδόν πάντοτε 

εμφανής και ευεργετική, 

στην αρχαιότητα οι θεοί 

μπορεί να έχουν απατη-

λή μορφή και να είναι έως 

και επικίνδυνοι.1 Πάντως, 

η Ήρα στην Ιλιάδα λέει 

ότι οι θεοί είναι φοβεροί, 

όταν τους βλέπει κανείς 

με την πραγματική τους μορφή: Χαλεποὶ δὲ θεοὶ φαί-
νεσθαι ἐναργεῖς (Ιλ. 20, 131). 

Για να συζητήσω τα θέματα αυτά, που είναι κατά βάση 

θεολογικά, θα βασιστώ στους ποιητές και κυρίως στον 

Όμηρο. Θα αναφερθώ όμως και σε μερικές εικονιστι-

κές παραστάσεις αναθημάτων και κυρίως στην ζωφό-

ρο του Παρθενώνα. 

Αυτά για εισαγωγή. Ας αρχίσουμε τώρα με γνωστά 

πράγματα, στα οποία εγώ δεν θα προσθέσω τίποτε 

καινούργιο. Στην ανατολική ζωφόρο παρουσιάζονται 

14 θεοί που συμποσιάζουν και ο γλύπτης (Φειδίας;) 

τους χωρίζει σε δύο ομάδες των επτά. Η Jenifer Neils 

έχει προτείνει ότι, εάν η περίεργη αυτή διάταξη μετα-

ΟΙ ΑΟΡΑΤΟΙ ΘΕΟΙ ΣΤΗΝ ΖΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣΟΙ ΑΟΡΑΤΟΙ ΘΕΟΙ ΣΤΗΝ ΖΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ
Ναννώ Μαρινάτου

Ομότιμη Καθηγήτρια Κλασικών Σπουδών, University of Illinois, Σικάγο

Σ Θυμίζω ότι σε αετώματα, ή σε ζωφόρους, που διακο-

σμούν τους ελληνικούς ναούς, οι θεομαχίες δεν είναι 

σπάνιες, αν και εκεί οι αντίπαλοι θεοί συνήθως ανή-

κουν σε διαφορετικές γενεές. Και στο δυτικό αέτωμα 

του Παρθενώνα ακόμα απεικονίζεται θεϊκή αντιπα-

λότητα μεταξύ Αθηνάς και Ποσειδώνα. 

Στην Ιλιάδα του Ομήρου, που θεωρείται βάση της 

αρχαίας θεολογικής σκέψης, η θεία αντιπαλότητα 

είναι εμφανέστατη. Στο βιβλίο Υ ο ποιητής περιγρά-

φει μια ανθρώπινη μάχη, στην οποία παίρνουν μέρος 

όλοι οι θεοί, μια μάχη που συγκλονίζει ολόκληρο το 

σύμπαν, από τον ουρανό μέχρι τον Άδη. Γράφει ο 

Όμηρος:

ἐν δ’αὐτοῖς ἒριδα ρήγνυντο
Δεινὸν δ’εβρόντησε πατὴρ 
ἀνδρῶν τε θεῶν τε ὑψόθεν... 
(δεινά βρόντησε απο ψηλά ο 
πατέρας ανδρών και θεών)
Ποσειδάων ἐτίναξε γαῖαν 
ἀπειρεσίην (ο Ποσειδών τί-
ναξε την απέραντη γη)
Ὀρέων τ’αίπεινὰ κάρηνα 
(και τις κορυφές των αιχ-
μηρών βουνών). 
Πάντες δ ἐσσείοντο πόδες 
πολυπίδακος Ἲδης... (όλοι 
οι προπόδες της 'Ιδης με τις 
πολλές πηγές εσσείοντο)
ἒδεισεν δ’ὑπένερθεν ἂναξ 

ἐνέρων Ἀιδωνεύς (φοβήθηκε στον κάτω κόσμο ο βασι-
λέας των νεκρών),
δείσας ἐκ θρόνου ἆλτο καὶ ἲαχε... (φοβούμενος, πήδηξε 
από τον θρόνο του και έκραξε) (Ιλ. 20, 55-62).

 

Χρησιμοποίησα αρχαίες λέξεις στην πρόχειρη μετά-

φρασή μου για να δώσω όσο πιο καλά μπορούσα την 

αίσθηση της γλώσσας του Ομήρου και να τονίσω ότι 

είναι τόσο έντονος ο πόλεμος μεταξύ των θεών, που 

ολόκληρο το σύμπαν συμμετέχει: σείονται τα βου-

νά, σείεται και ο κάτω κόσμος. Είναι έτσι τεράστια η 

αντίθεση με την ζωφόρο του Παρθενώνα, όπου δεν 

κουνιέται τίποτα, όπου οι θεοί κάθονται με απόλυτη 

σος, Δήμητρα και Άρης, Ποσειδών, Απόλλων, Άρτε-

μις, Αφροδίτη και Έρως.4 

Συνοπτικά λοιπόν, ο καλλιτέχνης (Φειδίας;) τονίζει 

τις οικογενειακές σχέσεις και συγγένειες: το συζυγικό 

ζεύγος (Ζευς και Ήρα), μητέρα και γιος (Αφροδίτη 

και Έρως), θείος και ανεψιός (Ποσειδών και Απόλ-

λων), αδέλφια (Άρτεμις και Απόλλων).5 Επειδή η οικο-

γένεια είναι η και η βάση της αρχαίας κοινωνίας των 

Αθηνών, νομίζω ότι επίτηδες επέλεξε αυτό τον τρό-

πο παρουσίασης της θείας οικογένειας ο καλλιτέχνης. 

Τονίζεται επίσης και ή συμμαχία μεταξύ θεών, όπως 

λ.χ. Αθηνάς και Ηφαίστου, επειδή οι τελευταίοι είναι 

όχι μόνο αδέλφια (από τον πατέρα) αλλά και σύνναοι 

θεοί, που μοιράζονται τον 

ίδιο ναό μέσα στην πόλη. 

Τονίζω και πάλι το εξής. 

Οι θεοί όχι μόνο μιλάνε 

μεταξύ τους, αλλά φαί-

νονται χαλαροί και ευχα-

ριστημένοι. Η Αφροδίτη 

κάτι δείχνει στον γιο της, 

πού ίσως αφορά κάποιο 

μνημείο του Αθηναϊκού 

τοπίου.

Όλα αυτά είναι βέβαια 

γνωστά, και θα αφήσω 

στους ειδικούς να συμπλη-

ρώσουν και άλλες λεπτο-

μέρειες. Για εμένα έχει ση-

μασία η ολική σύλληψη της παράστασης, που αφορά 

την κοινωνικότητα και την αρμονία, που έχουν μετα-

ξύ τους τα μέλη της θείας οικογενείας, κάτι που σημει-

ολογεί την καλή τους διάθεσή προς την πόλη. 

Βέβαια, τις αρμονικές σχέσεις μεταξύ θεών δεν πρέπει 

να τις πάρουμε ως δεδομένο. Διότι έρχονται σε αντί-

θεση με την εικόνα που συχνά παρουσιάζεται στην 

Ιλιάδα του Ομήρου, όπου ο Ζευς έρχεται σε πλήρη 

αντιπαράθεση με τους ισότιμους αδελφούς του, θεούς 

της δικής του γενιάς, όπως την Ήρα και τον Ποσει-

δώνα, ή και με τους νεότερους, όπως τον Άρη. Δια-

φωνεί ακόμα και με την ίδια του την κόρη, την Αθη-

νά, όταν αυτή παίρνει το μέρος των Αχαιών.

ΟΙ ΑΟΡΑΤΟΙ ΘΕΟΙ ΣΤΗΝ ΖΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣΟΙ ΑΟΡΑΤΟΙ ΘΕΟΙ ΣΤΗΝ ΖΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

Ο λίθος V της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνος με την απεικόνιση 

της παράδοσης του πέπλου. © Αρχείο ΥΣΜΑ
Ο λίθος V της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνος με την απεικόνιση 

της Ήρας και του Δία.© Αρχείο ΥΣΜΑ
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συνδέονται με κάποια ειδική περίπτωση ικεσίας, είτε 

προσωπικής, είτε κοινωνικής, δείγματα ευχαριστίας 

προς τον σωτήρα θεό. 

Ένα άλλο θέμα άξιο συζήτησης είναι το εξής: όταν 

οι θνητοί έρχονται σε άμεση επαφή με το θείο η επα-

φή δεν είναι σημάδι αρμονίας, αλλά σχεδόν πάντο-

τε σημάδι κρίσης – άρα καλλίτερα να μένουν οι θεοί 

στον δικό τους χώρο, όπως βλέπουμε στη ζωφόρο. 

Στην Ιλιάδα ποτέ δεν είναι τυχαία η συνάντηση, και 

ποτέ δεν γίνεται σε περιστάσεις κανονικότητας. Ακό-

μη και η Θέτις, η μητέρα του Αχιλλέα, έρχεται κοντά 

του μόνον όταν την έχει ανάγκη ο γιος της. 

Ενδεικτικό είναι ένα επεισόδιο από το πρώτο βιβλίο 

της Ιλιάδας: ο Αχιλλέας βρίσκεται σε κατάσταση μεγά-

λης ψυχικής αναταραχής, νοιώθοντας απέραντο θυμό 

και μίσος προς τον Αγαμέμνονα, διότι ο τελευταίος 

τον έχει ταπεινώσει δημόσια και απειλεί να του πάρει 

την παλλακίδα του, την Βρισηίδα. Μέσα στον αναβρα-

σμό του είναι έτοιμος να του επιτεθεί και να τον σκο-

τώσει. Άθελα σχεδόν πάει το χέρι του στο ξίφος και 

είναι έτοιμος να το τραβήξει. Ξαφνικά όμως, έρχεται 

η Αθηνά από πίσω του, τον αρπάζει από τα μαλλιά και 

τον σταματάει. Τίθεται το ερώτημα: με ποια μορφή 

την βλέπει ο Αχιλλέας; Ως νέα γυναίκα με περικεφα-

λαία και την αιγίδα; Όχι: την βλέπει σαν μια τρομα-

κτική και εντελώς ακαθόριστη μορφή, η οποία ξεχω-

ρίζει επειδή έχει φοβερά μάτια, σχεδόν απειλητικά. 

Θάμβησεν δ’ Αχιλλεύς, μετ’δὲ τράπετο, 
αὐτίκα δ’ἒγνω Παλλάδ Ἀθηναίην. 
Δεινὼ δε οἱ ὂσσε φάανθεν... (1. 200)

Θα κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρώτον, η παρουσία 

του θείου είναι τρομακτική και όχι ευχάριστη, όπως 

υποδηλώνει το: δεινὼ δε οἱ ὂσσε φάανθεν (του φάνηκαν 
δεινά τα μάτια της). Δεύτερον, όπως επεσήμανα ήδη, 

δεν είναι ξεκάθαρο με ποια μορφή ο Αχιλλέας βλέπει 

την θεά. Μήπως μοιάζει με έναν από τους εταίρους 

του ή ίσως με κουκουβάγια; Την αναγνωρίζει μεν, 

αλλά ο ποιητής δεν μας εξηγεί πώς. Ίσως η διεργασία 

είναι διανοητική, όπως άλλωστε υποδηλώνει η γλώσ-

σα: ἒγνω Παλλάδ Ἀθηναίην. Τρίτον, δεν υπάρχει καμία 

αντικειμενική επιβεβαίωση για την παρουσία της θεάς 

από τους παριστάμενους. Ο Αχιλλέας, και μόνον αυτός, 
βλέπει την θεά, ενώ κανείς άλλος δεν την αντιλαμ-

βάνεται, ούτε ο ίδιος ο Αγαμέμνων και αυτό το λέει 

καθαρά ο ποιητής: τῶν δὲ ἂλλων οὐ τις ὁρᾶτο... (Ιλ. Α. 

198). Το συμπέρασμα είναι ότι η επιφάνεια του θείου 

είναι φαινόμενο υποκειμενικής διανοητικής εργασίας, 

που δεν επιβεβαιώνεται από μάρτυρες και σηματοδο-

τεί την κρίση. Πάντως, η Αθηνά, (με όποιο τρόπο και 

να την φανταστούμε) βάζει τέλος στην κρίση, διότι 

ο Αχιλλέας συγκρατείται. Ίσως μόνος του αποφασί-

ζει να ελέγξει τον εαυτό του, αλλά το ενδεχόμενο ότι 

ίσως τον βοήθησε η αυθυποβολή, το υπαινίσσεται ο 

ποιητής περιγράφοντας την ψυχολογία του Αχιλλέα, 

ότι δηλαδή πίστεψε στην παρουσία της θεάς. 

Ένα δεύτερο παράδειγμα υποκειμενικότητας, σε σχέ-

ση όμως με μεγάλη ψυχολογική κρίση, είναι το εξής. 

Στο βιβλίο Ε της Ιλιάδας, ο Διομήδης μαίνεται και 

φονεύει τους Τρώες δεξιά και αριστερά με την βοή-

θεια της Αθηνάς (όπως τουλάχιστον νομίζει ο ίδιος). 

Οι λίθοι V και VI της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνος με την απεικόνιση της Αθηνά, του Ποσειδώνα, του Απόλλωνα, της Άρτεμης και της Αφροδίτης. © Αρχείο ΥΣΜΑ

Μέχρι εδώ όλα είναι ξεκάθαρα. Μια ερώτηση όμως 

παραμένει: γιατί οι θεοί δεν αναμειγνύονται με τους 

θνητούς και δεν υποδέχονται την πομπή; Εδώ βλέπου-

με μια διαφοροποίηση από την συνηθισμένη εικονο-

γραφία, όπως την γνωρίζουμε από πολλά Αττικά αφιε-

ρώματα, όπου π.χ. ο Ασκληπιός ή η Άρτεμις Βραυρω-

νία αντικρίζουν τους ανθρώπους πρόσωπο με πρόσω-

πο. Τονίζω και πάλι ότι στην ζωφόρο του Παρθενώνα 

οι θεοί είναι αόρατοι για τους ανθρώπους. Είχε τεθεί 

το ερώτημα από κάποιους: μήπως η απομόνωση των 

θεοτήτων εκφράζει την κρυφή αποστασιοποίηση του 

καλλιτέχνη προς την παραδοσιακή θρησκεία; Μήπως 

ο τελευταίος εκφράζει τις ιδέες του Πρωταγόρα, και 

άλλων σοφιστών, που βρίσκονταν τότε στην Αθήνα; 

Μήπως αυτή είναι η ουσία της ορθολογιστικής ιδεο-

λογίας του Περικλή;6 

Αυτήν την πρόταση ορθολογιστικού αθεϊσμού (ας τον 

πούμε έτσι) εγώ την απορρίπτω. Η διακριτική παρου-

σία των θεών στην εορτή δεν είναι ένδειξη αδιαφορίας, 

αλλά αντιθέτως καλός οιωνός για την πόλη, μια απτή 

απόδειξη ότι τα ανθρώπινα πράγματα πάνε τόσο καλά 

από μόνα τους, που η επέμβασή του θείου δεν είναι 

απαραίτητη. Έτσι, οι θεοί ξεκουράζονται και απολαμ-

βάνουν την γιορτή, χωρίς να χρειάζεται να επιχειρή-

σουν, ώστε να διορθώσουν κάποια ανωμαλία.

Όσο για τα αφιερώματα που αναφέραμε, αυτά είναι 

άλλη υπόθεση, εφόσον σχεδόν όλα τα αφιερώματα 

ηρεμία χωρίς ίχνος εχθρότητας. Πόσο φιλικά μιλάει 

ο Ποσειδών με τον Απόλλωνα, ενώ στην Ιλιάδα οι δυο 

τους είναι συχνά έτοιμοι να συγκρουστούν! 

Τι μας λέει αυτό; Όχι βέβαια ότι ο καλλιτέχνης προ-

τείνει κάποια θεολογία, που διαφέρει ουσιαστικά από 

αυτήν του Ομήρου. Μάλλον μας δείχνει ότι επιλέγει 

μόνο εκείνα τα θεολογικά στοιχεία, που ταιριάζουν 

στο ιδεολογικό περιεχόμενο της παράστασης. Διότι, 

πρέπει να τονίσω, ότι ακόμα και στην Ιλιάδα οι θεοί 

πάντα συμφιλιώνονται μεταξύ τους στο τέλος αποφα-

σίζοντας, ότι δεν αξίζει τον κόπο να συγκρουστούν για 

να εξυπηρετήσουν τους θνητούς. Αυτή την κουβέντα 

λέει ο Ποσειδών στην Ήρα: 

«Ας μην μαλώνουμε μεταξύ μας για τους θνητούς, για-

τί δεν πρέπει. Είμαστε πολύ ανώτεροί τους. Ας καθό-

μαστε να τους βλέπουμε, και ας αφήσουμε τον πόλε-

μο σε αυτούς» (Ιλ. Υ, 134-35).

Ένα πρώτο συμπέρασμα είναι ότι στην ζωφόρο η 

πόλη δεν φαίνεται να σπαράζεται από έμφυλες στά-

σεις – άρα οι θεοί δεν χρειάζεται να πάρουν θέση 

και να συγκρουστούν. Η αρμονία των θεών εκφράζει 

και την αρμονία των πολιτών, που είναι πολύ σημα-

ντική για την ιδεολογία των Αθηνών της εποχής του 

Περικλέους, όπως μας την παρουσιάζει άλλωστε και 

ο Θουκυδίδης. Η θεϊκή ευεξία φαίνεται να πηγάζει 

από τον κοινό σκοπό θεών και ανθρώπων να συνερ-

γαστούν για το καλό της πόλης. 

Ο λίθος ΙV της ανατολικής ζωφόρου του Παρθενώνος με την απεικόνιση του Ερμή, του Διόνυσου, την Δήμητρα και του Άρη. © Αρχείο ΥΣΜΑ
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ήπια μορφή και όχι δεινή, όπως εκείνη της Αθηνάς 

όταν την είδε ο Αχιλλέας. Δεύτερον, η χαλαρή στάση 

τους δείχνει, ότι είναι καλόβολοι και ευνοϊκοί προς 

τους πολίτες. Και όπως είδαμε, η εύνοιά τους δεν 

μπορούσε να θεωρηθεί πάντοτε ως δεδομένη. Τρίτον, 

η πεφωτισμένη αυτή θεολογία ταίριαζε απόλυτα με 

την φιλοσοφία του Περικλή. Δεν ήταν αντι-Ομηρική, 

αλλά ούτε ακριβής απόδοση του Ομήρου. Πρόκειται 

μάλλον για διασκευή προς το ηπιότερο. 

Οι θεοί του Παρθενώνος και η Ιδανική πόλη 
του Περικλή 
Εκτός από την θεολογία, ο Φειδίας θέλησε να εκφρά-

σει και την πολιτική ιδεολογία της σύγχρονης Αθήνας, 

όπως την διαμόρφωσε ο Περικλής. Θα κάνω κάποι-

ες αναφορές στον Επιτάφιο του Περικλέους, όπως τον 

αποδίδει ο Θουκυδίδης. Και τονίζω εδώ ότι ο Επιτά-

φιος είναι έργο του Θουκυδίδη και όχι πραγματικός 

λόγος όπως ακριβώς εκφωνήθηκε και είναι φυσικό, ότι 

εκφράζει περισσότερο τον Θουκυδίδη παρά τον ιστο-

ρικό Περικλή. Εμένα τουλάχιστον, μου φαίνεται ότι 

ταιριάζει θαυμάσια με την εικονογραφία της ζωφόρου. 

Μια πρώτη παρατήρηση είναι, ότι η πολιτεία, όπως 

παρουσιάζεται και στην ζωφόρο και στον Επιτάφιο, 

στηρίζεται στην οικογένεια. Ο Περικλής ευθέως απευ-

θύνεται στους γονείς, πατέρες, μητέρες και αδέλφια 

αυτών, πού έπεσαν στον πόλεμο. Χωρίς την οικογένεια 

η κοινωνία δεν μπορεί να σταθεί, και ακριβώς αυτή 

την επικοινωνία βλέπουμε και στην θεϊκή οικογένεια.

Μια δεύτερη παρατήρηση αφορά τη συλλογικότη-

τα της κοινωνίας και τις αμοιβαίες υποχρεώσεις των 

πολιτών. Ο Θουκυδίδης υπαινίσσεται, ότι η Αθήνα 

του Περικλή ήταν πετυχημένη, επειδή βασιζόταν στη 

συναίνεση και την καλή θέληση όλων των πολιτών, 

όλων των τάξεων και όλων των ηλικιών.9 Και στην 

πομπή της ζωφόρου βλέπουμε, ότι συμμετέχουν όλα 

τα μέλη της κοινότητας των Αθηνών: άνδρες και γυναί-

κες, πολεμιστές, ώριμοι και αξιοσέβαστοι άνδρες, νέοι 

άνδρες, ακόμα και παιδιά, όπως βλέπουμε στην σκηνή 

του πέπλου, όπως ήδη έχουμε συζητήσει. 

Σε άλλο τμήμα της ζωφόρου, οι έφηβοι συνεργάζονται 

μεταξύ τους και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, κου-

σαφήνεια πόσο μεγάλο ρόλο παίζει η αυθυποβολή για 

την αυτοπεποίθηση του ατόμου και συνάμα πόσο ρόλο 

παίζει η πίστη στο θείο. Αλλά πιο σημαντικό ακόμη 

είναι, το ότι οι θεοί γίνονται ορατοί στον άνθρωπο 

μόνον όταν ο τελευταίος τους έχει ανάγκη. Αλλιώς 

οι θνητοί δεν βλέπουν τους θεούς, είτε επειδή είναι 

αόρατοι, είτε επειδή έχουν άλλη μορφή (π.χ. πτηνού) 

και έτσι δεν είναι αναγνωρίσιμοι.

Αλλά θέλω να αφήσω τον Όμηρο τώρα, και να ανα-

φερθώ στον Σοφοκλή, που είναι σύγχρονος με τον 

Παρθενώνα. Ας δούμε τον Οιδίποδα Τύραννο, όπου το 

δράμα αρχίζει με τον φοβερό λοιμό που έχει πλήξει 

την πόλη, και που αποδίδεται σε κάποιον πυρφόρο 

θεό, ένα θεό χωρίς όνομα. Μάταια οι μελετητές έχουν 

προσπαθήσει να καταλάβουν ποιος είναι: ο Άρης; 

Μήπως ο Προμηθεύς; Ο Σοφοκλής είναι αόριστος 

πάνω στο θέμα αυτό. Όμως, με το επίθετο πυρφό-

ρος τονίζει την καταστρεπτική παρουσία της φωτιάς, 

δηλαδή ότι καίγονται πτώματα ανθρώπων και ζώων σε 

ολόκληρη την πόλη. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, 

ο θεός είναι άγνωστος, εχθρικός και πηγή άγχους για 

την κοινότητα. Οι πολίτες απευθύνονται στους Δελ-

φούς, και όντως ο Απόλλων τους βοηθάει, αποκαλύ-

πτοντας ότι κάποιος ευθύνεται (και όπως γνωρίζουμε 

αποδεικνύεται, ότι ο ένοχος είναι ο ίδιος ο Οιδίπους). 

Τελικά σώζεται η πόλη, αλλά μόνον όταν ο Οιδίπους 

αναλάβει τις ευθύνες του.8 Συμπέρασμα: οι θεοί είναι 

επικίνδυνοι όταν θυμώσουν, αλλά ευτυχώς υπάρχουν 

τρόποι, ώστε να εξευμενισθούν.

Τα αναφέρω όλα αυτά για να καταλήξω στο συμπέ-

ρασμα ότι η θεϊκή εύνοια δεν είναι δεδομένη, και ότι 

ο θείος θυμός είναι πηγή άγχους για τους πολίτες, 

όταν μάλιστα αισθάνονται ένοχοι για κάποιο κακούρ-

γημα. Ας θυμηθούμε το Κυλώνειο άγος. Και επειδή 

στην ζωφόρο του Παρθενώνα οι θεοί αφήνουν τους 

ανθρώπους να εορτάσουν χωρίς να τους ενοχλούν 

(και είναι αόρατοι σε αυτούς), και επειδή είναι εμφα-

νώς ικανοποιημένοι, η πόλη έχει πετύχει την τελειό-

τητα. Ο αρχαίος θεατής, που θα έβλεπε τους θεούς 

της ζωφόρου να συμποσιάζουν, θα έφτανε σε κάποια 

συμπεράσματα, τα οποία τα συνοψίζω εδώ. 

Πρώτον, θα καταλάβαινε αμέσως, ότι οι θεοί έχουν 

είναι άοπλοι. Να όμως που ο Τηλέμαχος, που είναι 

ακόμα πολύ νέος και άπειρος, κάνει ένα μοιραίο λάθος: 

ξεχνάει να κλειδώσει την οπλοθήκη του οίκου και έτσι 

βρίσκει την ευκαιρία ο Μελάνθιος, ένας κακόβουλος 

υπηρέτης του Οδυσσέα και προδότης, που έχει προ-

σχωρήσει στους μνηστήρες, να φανεί χρήσιμος στους 

αφέντες του. Από τη μισάνοιχτη πόρτα ο Μελάνθιος 

μπαίνει μέσα στην αποθήκη, παίρνει όπλα και τα κου-

βαλάει στους μνηστήρες. Αυτό αλλάζει την ισορροπία 

δυνάμεων, διότι τώρα οι τελευταίοι είναι οπλισμένοι 

και γίνονται επικίνδυνοι, ενώ, αντιθέτως, ο Οδυσσέας 

και ο γιος του βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Όταν ο 

Οδυσσέας αντιλαμβάνεται, ότι οι μνηστήρες έχουν 

όπλα στα χέρια τους, αρχίζουν και τρέμουν τα γόνα-

τά του, διότι φοβάται ότι έρχεται το τέλος και πατέρα 

και γιου. Είναι δυνατόν, σκέφτεται, να αντιμετωπίσουν 

δύο άνθρωποι μόνοι τους ένα ολόκληρο πλήθος νέων 

ανδρών και οπλισμένων; Τότε, στην κρισιμότατη στιγ-

μή, εμφανίζεται η Αθηνά. Έχει πάρει όμως ανθρώπι-

νη μορφή και μοιάζει με τον Μέντωρα, ένα φίλο του 

Οδυσσέα, που ζει στην Ιθάκη. Έτσι μας λέει ο ποι-

ητής. Όμως, οι μνηστήρες δεν φαντάζονται καν, ότι 

μπορεί να είναι η θεά. Και εδώ βλέπουμε την ουσία 

του πράγματος διότι, ενώ ο Οδυσσέας χαίρεται που 

βλέπει τον Μέντωρα και του λέει: «θυμήσου, ότι είμα-

στε φίλοι από παιδιά» (22. 227), κατά βάθος ελπίζει 

ότι δεν είναι ο Μέντωρ αλλά η θεά Αθηνά μεταμφιε-

σμένη, διότι μόνο αυτή μπορεί να τους σώσει.

Ας δούμε όμως τι βλέπουν οι μνηστήρες. Όπως είπα-

με ήδη, αυτοί δεν υποψιάζονται καν, ότι θα μπορού-

σε να είναι η Αθηνά και απλά βλέπουν τον Μέντωρα, 

τον οποίον μάλιστα αρχίζουν να βρίζουν και να απει-

λούν, λέγοντάς του ότι θα τον σκοτώσουν, αν τυχόν 

βοηθήσει τον παλιό του φίλο. Και όντως ο Μέντωρ 

σε λίγο εξαφανίζεται (ίσως φοβήθηκε;). Ο Οδυσσέας 

μπερδεύεται, αλλά ξαφνικά βλέπει ένα μαύρο χελι-

δόνι να τρυπώνει στην στέγη, το οποίο το ερμηνεύει 

ως την Αθηνά μεταμφιεσμένη σε χελιδόνι. Σκέφτεται 

λοιπόν, ότι όντως ήταν η Αθηνά και άρα θα συνεχίζει 

να τον στηρίζει. Αυτό του δίνει θάρρος και αντιμετω-

πίζει τους μνηστήρες μέχρι τέλους.7

Σε αυτό το επεισόδιο βλέπουμε, νομίζω, με αρκετή 

Κάποια στιγμή όμως, πληγώνεται από ένα βέλος. 

Μέσα στην απελπισία του έντονου σωματικού πόνου 

και φόβου, και στην γενική ψυχική του αναταραχή, 

βλέπει την Αθηνά να τον πλησιάζει και να τον ενθαρ-

ρύνει να πάρει μέρος στην μάχη. Του λέει να φροντίσει 

να γίνει καλός πολεμιστής και μάλιστα να γίνει καλλί-

τερος από τον ίδιο τον πατέρα του. Η θεά είναι τρυ-

φερή μαζί του και τον ονομάζει «χαρά της ψυχής μου» 

(«ἐμῶ θυμῷ κεχαρισμένε») (Ε. 826). Μετά, μαλακά-

μαλακά, η Αθηνά σπρώχνει από το άρμα τον ηνίοχό 

του Διομήδη, τον Σθένελο, και παίρνει εκείνη τα ηνία 

στα χέρια της, οπότε, μαζί με τον Διομήδη, καταδιώ-

κουν τους Τρώες σαν ανίκητη ομάδα. Όμως, ο ευαί-

σθητος αναγνώστης του Ομήρου, μπορεί να αναρω-

τηθεί το εξής: μήπως ο ποιητής υπαινίσσεται, ότι ο 

Σθένελος παρέμεινε στην θέση του και ότι ο Διομήδης 

αναγνώρισε την Αθηνά μόνο στο μυαλό του (δηλαδή 

είχε κάποια παραίσθηση;). Μήπως η παρουσία της 

Αθηνάς ήταν η υποκειμενική του εντύπωση; Πάντως, 

κανένας μάρτυρας δεν υπάρχει, διότι κανείς από τους 

άλλους Αχαιούς ή τους Τρώες, δεν παρατηρεί την 

εκτόπιση του Σθένελου από το άρμα. Άρα, εφόσον 

κανείς δεν βλέπει την Αθηνά, εκτός από τον ίδιο τον 

ήρωα, μπορεί και να την φαντάστηκε εκεί. Ο ποιη-

τής δεν παίρνει θέση σε αυτό το θέμα, αλλά αφήνει το 

κοινό του να βρει την καλλίτερη λύση, για ποιο λόγο 

ο Διομήδης αριστεύει. Τι αφήνει όμως ο Όμηρος να 

υπονοηθεί; Προφανώς ότι ο πόνος και ο φόβος του 

θανάτου (δηλαδή η κρίση) συνδέονται άμεσα με την 

παρουσία της θεάς, η οποία επεμβαίνει και τον σώζει. 

Εάν αυτό είναι υποκειμενική ή αντικειμενική πραγμα-

τικότητα δεν ενδιαφέρει τόσο.

Και στην Οδύσσεια επεμβαίνουν οι θεοί, για να λύσουν 

κάποιο πρόβλημα, είτε ακόμα για να βλάψουν τον 

Οδυσσέα, όπως κάνει ο θυμωμένος Ποσειδών. Και 

εδώ ισχύουν, όσα περίπου είπα για την Ιλιάδα, δηλα-

δή ότι η παρουσία του θείου δεν επιβεβαιώνεται από 

μάρτυρες. Θα συζητήσω εδώ μόνο ένα επεισόδιο, που 

μου φαίνεται όμως πολύ χαρακτηριστικό. 

Ο Οδυσσέας και ο Τηλέμαχος αντιμετωπίζουν τους 

μνηστήρες μόνοι τους. Στην αρχή τα καταφέρνουν 

πολύ καλά, διότι είναι οπλισμένοι, ενώ οι μνηστήρες 
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υποταχτεί σε αυτόν και στους θεούς: σε καμιά περί-

πτωση δεν πρέπει να ενεργήσει ο πολίτης για το ατο-

μικό του συμφέρον. Το ίδιο βλέπουμε και στην ζωφό-

ρο, όπου η κάθε μορφή είναι μεν ατομικά σχεδιασμέ-

νη αλλά και πλήρως ενταγμένη στην συλλογικότητα 

της πόλης.13 

Τελικά, λοιπόν, η δημοκρατία δεν μπορεί να λειτουρ-

γήσει χωρίς ευσέβεια προς τους νόμους και τους θεούς, 

οι οποίοι επιβλέπουν τους νόμους. Αν και αόρατοι, 

συμμετέχουν στην κοινότητα και κοινωνία των πολι-

τών: αν μη τι άλλο, ορίζουν τα ήθη και τα έθιμά της. 
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νός στρατηγός, αλλά δεν ενεργεί με ευσέβεια προς 

τους θεούς του κάτω κόσμου ούτε σύμφωνα με τα 

έθιμα της πόλης. Τιμωρεί την Αντιγόνη καταδικάζο-

ντάς την σε θάνατο, επειδή προσπάθησε να κάνει το 

καθήκον της προς τον νεκρό αδελφό της, δηλαδή με 

ευσέβεια. Αυτό όμως είναι 

και οικογενειακό αλλά και 

(όπως νομίζω) το πολιτι-

κό της καθήκον σύμφω-

να με τα έθιμα της πόλης. 

Άρα, ο Κρέων έχει επιβά-

λει ένα νόμο από τα επά-

νω προς τα κάτω αυθαίρε-

τα χωρίς να έχει εξασφα-

λίσει την συναίνεση των 

πολιτών – και αυτό ακρι-

βώς τονίζει και ο χορός 

του δράματος.11 Με την 

συμπεριφορά του ο Κρέων 

προσβάλλει τους πάντες, 

καταστρέφοντας τελικά 

και τη δική του οικογέ-

νεια και βλάπτοντας την 

πόλη, αντί να την βοηθή-

σει. Καταλήγω, ότι η ευσέ-

βεια των πολιτών, όπως 

εκφράζεται στην ζωφόρο 

του Παρθενώνος, είναι 

εμβληματική και εκφρά-

ζει τα ιδεώδη της πόλης 

του Περικλέους, όπου δεν 

διαχωρίζεται το κοινωνικό 

δίκαιο από την ευσέβεια.

Όντως, αμφισβητήθηκε 

η παραδοσιακή θρησκεία 

από σοφιστές της εποχής, 

όπως λ.χ. τον Αναξαγόρα, αλλά τέτοια ένδειξη αναμ-

φισβήτησης δεν βλέπουμε στην ζωφόρο.12 

Και προχωρώ σε μια τελική σκέψη πολιτικής φύσεως, 

που εκφράζει ο Θουκυδίδης μέσω του Επιταφίου. Το 

πολίτευμα βασίζεται στην καλή θέληση του κάθε πολί-

τη, να αναλάβει με σοβαρότητα τον ρόλο του και να 

βαλώντας πιθάρια με το ιερό ύδωρ στον βράχο οπότε 

σε κάθε κοινωνική στάθμη, σε κάθε κατηγορία πολί-

του, σε κάθε ηλικία, διαπιστώνουμε την ομόνοια, τη 

συνεργασία, την κοινωνικότητα. 

Στον Επιτάφιο τονίζεται από τον Περικλή το θέμα 

της εμπιστοσύνης μεταξύ 

των ανθρώπων. Οι Αθη-

ναίοι, λέει, συναλλάσσο-

νται μεταξύ τους χωρίς κα-

χυποψία και χαιρετούνται 

με χαμόγελα αντί με σκυ-

θρωπά βλέμματα (κοινώς 

δεν «κάνουν μούτρα»).10 

Αυτό το πνεύμα αποδίδει 

και ο Φειδίας, αν πράγμα-

τι αυτός ήταν ο σχεδια-

στής της ζωφόρου.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να 

τονίσω, ότι το θέμα της 

ευσέβειας είναι κυρίως 

κοινωνικό ζήτημα και ότι 

σεβασμός προς τους θεούς 

συμβάλει στην ευνομία και 

την ευτυχία της πόλης: ο 

σωστός πολίτης προς τους 

συνανθρώπους του είναι 

και ευσεβής πολίτης. Ο 

Νικίας, μας λέει ο Θου-

κυδίδης, ενεργούσε πάντο-

τε σύμφωνα με τα «νόμι-

μα» και με ευσέβεια προς 

τους θεούς και ανθρώπους 

και αυτά τα δύο χαρακτη-

ριστικά τον έκαναν εξαί-

ρετο στρατηγό, αξιοσέβα-

στο στους στρατιώτες του. 

Τονίζω εδώ, ότι ευσέβεια προς το θείο και την πολιτεία 

συνδυάζονται απόλυτα – θρησκοληψία με την αρνη-

τική έννοια είναι δύσκολο να βρούμε στους αρχαίους 

συγγραφείς της κλασικής Αθήνας. 

Ας δούμε και την περίπτωση, που παρουσιάζει ο 

Σοφοκλής στην Αντιγόνη. Ο Κρέων είναι μεν ικα-
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ζουν και την πραγματικότητα αλλά και την πρόσληψη 

της νύχτας.1 

Πώς έβλεπαν τη νυκτερινή Ακρόπολη οι συντρο-

φιές των κωμαστών που γύριζαν στους δρόμους της 

νυκτερινής Αθήνας; Ένας δούλος θα κρατούσε το 

λυχναράκι ή τον πυρσό για όσους είχαν τα μέσα, 

ώστε να αποφύγουν εμπό-

δια, λάκκους και ακαθαρ-

σίες, αλλά τί έβλεπαν όταν 

έστρεφαν τη ματιά τους 

στον ιερό λόφο; Πώς βίω-

ναν τη σκοτεινή Αθήνα οι 

ψαράδες που αξημέρωτα 

έφερναν την πραμάτεια 

τους στην αγορά; Πώς 

έβλεπαν άραγε τη νυκτε-

ρινή Ακρόπολη οι άλλοι 

νυκτερινοί διαβάτες, οι 

επισκέπτες των πορνείων 

και των συμποσίων; Είναι 

σπάνιες οι γραμματειακές 

πηγές και σπανιότερες οι 

εικονιστικές παραστάσεις, 

όπως μια σκηνή σε ερυ-

θρόμορφη οινοχόη στο 

Μητροπολιτικό Μουσείο 

της Νέας Υόρκης (περ. 

430-420 π.Χ., εικ. 2). Μια 

γυναίκα, ίσως μια δούλα, 

πλησιάζει με το λυχνάρι 

στο χέρι την πόρτα που 

κρούει με το ραβδί του 

ένας άντρας με βάρβιτο 

(έγχορδο μουσικό όργα-

νο)· το στεφάνι στα μαλλιά 

του μάλλον υποδηλώνει 

ότι επιστρέφει από κάποιο 

συμπόσιο. Οι ερωτήσεις αυτές είναι ρητορικές, γιατί 

δυστυχώς οι πηγές δεν μας δίνουν σχετικές πληρο-

φορίες. Ωστόσο, με έναν συνδυασμό γραμματειακών 

πηγών, επιγραφών και αρχαιολογικών τεκμηρίων μπο-

ρούμε να σχηματίσουμε μια εικόνα για δραστηριότητες 

ια τον σημερινό κάτοικο ή επισκέπτη της Αθή-

νας ο φωταγωγημένος Παρθενώνας κυριαρχεί 

στο νυκτερινό τοπίο. Για τις νυκτερινές εξόδους μας 

επιλέγουμε μερικές φορές τις ταράτσες και τα μπαλ-

κόνια εστιατορίων, μπαρ και ξενοδοχείων, από όπου 

μπορούμε να απολαύσουμε τη θέα ενός μνημείου, 

που δεν είναι μόνο σύμβο-

λο των επιτευγμάτων του 

αρχαίου ελληνικού πολι-

τισμού αλλά και σημείο 

αναφοράς για την ταυτό-

τητα των Νεοελλήνων. Ο 

νυκτερινός Παρθενώνας 

και τα υπόλοιπα μνημεία 

της Ακρόπολης σήμερα 

είναι πηγές φωτός, που η 

λάμψη τους υποβαθμίζε-

ται κάπως από τις μυριά-

δες άλλες πηγές άπλετου 

φωτός που κυριαρχούν στο 

νυκτερινό κέντρο της Αθή-

νας, με τους φωταγωγημέ-

νους δρόμους, τις φωτεινές 

διαφημιστικές πινακίδες, 

το φως των σπιτιών, τους 

προβολείς των αυτοκινή-

των. Πολύ διαφορετική θα 

ήταν η εμπειρία του φω-

ταγωγημένου Παρθενώνα 

την 19η Οκτωβρίου 1875, 

πριν εισαχθεί η ηλεκτρο-

δότηση, όταν επισκέφθη-

κε την Αθήνα ο πρίγκηπας 

της Ουαλίας, ο μετέπει-

τα Εδουάρδος Ζ΄ (εικ. 1). 

Ζώντας στην εποχή των 

πόλεων του φωτός και των 

πόλεων που δεν κοιμούνται ποτέ, λησμονούμε ότι η 

εμπειρία της νύκτας ήταν πολύ διαφορετική σε άλλες 

εποχές, όχι μόνο λόγω τεχνολογικών εξελίξεων (όπως 

ο ηλεκτρισμός), αλλά και λόγω ποικιλίας κοινωνικών, 

πολιτιστικών και θρησκευτικών παραγόντων που αλλά-
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φάλαγγα και την τριήρη. Όταν σκεφτόμαστε τις Ελλη-

νίδες, πρώτα σκεφτόμαστε τις οικιακές τους δραστη-

ριότητες. Και δεν υπάρχει κανένας λόγος να σταμα-

τήσουμε να το κάνουμε. Παρ’ όλα αυτά, το ήμισυ του 

ιστορικού χρόνου είναι χρόνος νυκτερινός. Η νίκη στη 

ναυμαχία της Σαλαμίνας σημειώθηκε την ημέρα, αλλά 

μόνο επειδή το προηγούμενο βράδυ ο Θεμιστοκλής 

είχε στείλει τον δούλο του στον Ξέρξη για να τον 

παραπλανήσει και να προκαλέσει τη μάχη. Πολλά 

ιερά ήταν κλειστά μετά τη δύση, ωστόσο τα ιερά στα 

οποία συνέρρεαν πλήθη προσκυνητών, επειδή ήταν 

σημαντικά μαντεία, τόποι 

τέλεσης αγώνων ή τόποι 

θεραπείας, είχαν δειπνι-

στήρια, όπως η λέσχη των 

Κνιδίων στους Δελφούς, 

χώρους φιλοξενίας, όπως 

το Λεωνίδειο στην Ολυ-

μπία, εγκοιμητήρια όπως 

το άβατον στην Επίδαυρο, 

και χώρους για την παρα-

μονή ειδικού ιερατικού 

προσωπικού τη νύκτα, 

όπως οι αρρηφόροι – κορί-

τσια που έπρεπε να μεί-

νουν για κάποιο διάστημα 

στην Ακρόπολη (βλ. πιο 

κάτω). Σε ιερά μυστηρια-

κών λατρειών, ιδίως του 

Διονύσου και του Μίθρα, 

δημιουργούνταν τεχνητά 

νυκτερινά τοπία, με σκο-

τεινούς υπόγειους χώρους 

και τεχνητά σπήλαια. Επο-

μένως καμιά ιστορία του 

αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, της κοινωνίας και της 

θρησκείας δεν μπορεί να είναι πλήρης, αν δεν λαμβάνει 

υπόψη της και τη νύκτα ως ιστορικό, κοινωνικό και 

πολιτιστικό φαινόμενο που υπόκειται σε αλλαγές.

Η έρευνα αυτών των αλλαγών δεν είναι απλή υπό-

θεση. Οτιδήποτε γεμίζει τη νύκτα με ζωή, από τις 

οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές 

στη νυκτερινή Ακρόπολη, προσεγγίζοντας ένα θέμα 

που έχει μελετηθεί πολύ λίγο: Την ιστορία της νύχτας 

στην αρχαιότητα.

Η κίνηση του αστρονομικού χρόνου είναι κυκλική. 

Συνδέεται με την κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο 

και της σελήνης γύρω από τη γη. Αυτή την αέναη 

κίνηση, που καθορίζει την ακολουθία νύκτας και μέρας, 

αντικατοπτρίζει και η αρχαία εικονογραφία που δίνει 

άρματα και μερικές φορές φτερά και στη Νύκτα, όπως 

σε λευκή λήκυθο από την Αθήνα (εικ. 3),2 και σε άλλες 

μορφές, που συνδέονται με την αδιάσπαστη κίνηση του 

χρόνου, όπως η Ηώς (η θεά 

της χαραυγής) και ο Ήλιος. 

Ενώ η κίνηση του αστρονο-

μικού χρόνου είναι κυκλι-

κή, η κίνηση του ιστορικού 

χρόνου είναι ευθύγραμμη, 

οδηγώντας από μια φάση 

ανθρώπινου πολιτισμού 

στην επόμενη. Ως αστρο-

νομικό φαινόμενο η νύκτα 

δεν έχει ιστορία· έχει όμως 

ιστορία ως πολιτιστικό φαι-

νόμενο, και μερικές πτυχές 

αυτής της ιστορίας θα θίξω 

εδώ, εστιάζοντας σε έναν 

χώρο, τον χώρο της Ακρό-

πολης, και κοιτάζοντάς τον 

διαχρονικά. 

Οι περισσότερες ανθρώπι-

νες δραστηριότητες, που 

μελετούν οι ιστορικοί και 

οι αρχαιολόγοι πλάθοντας 

την εικόνα που έχουμε για 

την ελληνική αρχαιότητα, 

είναι δραστηριότητες της ημέρας: Οι συζητήσεις στην 

εκκλησία του δήμου, η μάχη, η καλλιτεχνική δημιουρ-

γία, οι δραματικές παραστάσεις, οι θυσίες στα ιερά, 

η άσκηση στο γυμνάσιο, η δουλειά στα χωράφια, οι 

αγώνες στα στάδια. Όταν σκεφτόμαστε τα ελληνικά 

ιερά, σκεφτόμαστε ναούς, αγάλματα και αφιερώματα. 

Όταν σκεφτόμαστε τον πόλεμο, σκεφτόμαστε τη 

Εικ. 1. Ο Πρίγκηπας της Ουαλίας επισκέπτεται τη φωταγωγημένη 
Ακρόπολη τη 19η Οκτωβρίου 1875. Χαρακτικό, Illustrated London 

News, αρ. 1892 (13 Νοεμβρίου 1875). Συλλογή του συγγραφέα

Εικ. 2. Γυναίκα με λυχνάρι (δούλα;) και άντρας με βάρβιτο. Ερυθρόμορφη 
αττική οινοχόη, περ. 430–420 π.Χ. New York, Metropolitan Museum 
of Art, Fletcher Fund 1937. 29 © The Metropolitan Museum of Art, 

New York. Public Domain

Εικ. 3. Η Νύξ και το άρμα της. Λευκή λήκυθος που αποδίδεται 
στον ζωγράφο της Σαπφούς, Αθήνα, τέλη 6ου/αρχές 5ου αι. π.Χ. 
New York, Metropolitan Museum of Art, αρ. ευρ. 41.162.29. 29 
© The Metropolitan Museum of Art, New York. Public Domain
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κάποια πράγματα, γνωστά στους περισσότερους, αλλά 

μερικές φορές παραγνωρισμένα.

Πρώτον, η Ακρόπολη δεν είναι μόνο η Ακρόπολη των 

κλασικών χρόνων, είναι και η μυκηναϊκή ακρόπολη και 

το οχυρό της αρχαϊκής εποχής και της ύστερης αρχαι-

ότητας. Δεύτερον, η Ακρόπολη δεν είναι μόνο το ανώ-

τατο πλάτωμά της, αλλά το σύνολο του λόφου, όπου 

υπήρχαν διάφορα ιερά, και ένα από αυτά είναι ακριβώς 

το υπαίθριο ιερό της Αφρο-

δίτης και του Έρωτα στη 

βόρεια κλιτύ, κάτω από τη 

βορειοανατολική γωνία του 

Ερέχθειου (εικ. 4).4 Στην 

ίδια πλαγιά, ανατολικά της 

Κλεψύδρας, βρίσκεται σπή-

λαιο αφιερωμένο στη λα-

τρεία του Απόλλωνα ὑπ᾿ 
Ἄκραις ή ὑπὸ Μακραῖς, εκεί 

που ο μύθος τοποθετούσε 

τον βιασμό, νυκτερινό ή 

όχι, της Κρέουσας από τον 

Απόλλωνα.5 Για μας μπο-

ρεί η Ακρόπολη να έχει 

συνδεθεί με τα μνημεία που 

δημιούργησε η κλασική τέ-

χνη τον 5ο π.Χ. Ωστόσο, 

τα μνημεία αυτά, όπως και 

οι πρόδρομοί τους στην 

αρχαϊκή εποχή, οδήγησαν 

μοιραία στον αφανισμό 

των οικοδομημάτων της μυ-

κηναϊκής εποχής, όταν η 

Ακρόπολη ήταν ανακτορικό κέντρο.6 Μπορεί σήμερα 

τα υλικά κατάλοιπα της μυκηναϊκής εποχής να περιο-

ρίζονται σε τμήματα των κυκλώπειων τειχών και άλλα 

λιγοστά λείψανα, ωστόσο η ύστερη εποχή του χαλκού 

και η πρώιμη εποχή του σιδήρου έχουν αφήσει το 

στίγμα της στους αττικούς μύθους. Για τους αρχαίους 

Αθηναίους η Ακρόπολη ήταν το σκηνικό πολλών μύ-

θων. Εδώ τοποθετούσαν το ανάκτορο των μυθικών 

τους βασιλέων και, συνεπώς, και το σκηνικό πολλών 

δραμάτων, όπως ο βιασμός της Κρέουσας από τον 

ανάπτυξης, της δημιουργίας πολύπλοκων κοινωνικών 

δομών και της αστικοποίησης, αυτές οι τυπικές δρα-

στηριότητες και εμπειρίες επέδειξαν εντυπωσιακή 

σταθερότητα και συνέχεια, σφραγίζοντας τον τρόπο 

που αντιλαμβανόμαστε τη νύκτα. 

Η νύκτα συνέχισε και συνεχίζει να απαιτεί από την 

ομάδα να προστατευθεί από κινδύνους και επιθέσεις. 

Η νύκτα παραμένει ο προνομιακός χώρος για τη συ-

νάντηση με υπερβατικές 

δυνάμεις – οι άνθρωποι 

συνεχίζουν να ονειρεύο-

νται τους νεκρούς τους και 

να πιστεύουν πως τα άστρα 

επηρεάζουν τη συμπεριφο-

ρά και την τύχη. Η νύκτα 

είναι χρόνος για κοινωνική 

συναναστροφή σε μικρές 

ομάδες, για τη συνεύρεση 

στον κύκλο της οικογένειας, 

για τη συγκέντρωση των 

μελών μιας κοινωνικής ομά-

δας και των συνωμοτών, 

και, σε εξαιρετικές περι-

πτώσεις –στις νύκτες του 

πανηγυριού και της αγρυ-

πνίας– χρόνος για συνά-

θροιση μεγάλων ομάδων. 

Έτσι η νύκτα απέκτησε 

ιδιαίτερη σημασία για το 

αίσθημα του συνανήκειν, 

για την ταυτότητα. Η νύ-

κτα ήταν και είναι χρόνος 

για την ικανοποίηση των αισθήσεων, με φαγητό, ποτό, 

έρωτα και διασκέδαση· η νύκτα είναι ο χρόνος της 

παραβατικής συμπεριφοράς για κάποιους, της πε-

ρισυλλογής για άλλους· τέλος, η νύκτα είναι ο χρόνος 

της ανάπαυσης και της αδράνειας. Κατά συνέπεια, 

οι συνειρμοί της νύκτας με ορισμένα φαινόμενα είναι 

αρκετά συνηθισμένοι και σταθεροί: είναι οι συνειρμοί 

του κινδύνου, της αποκλειστικότητας, του έρωτα και του 

απροσδιόριστου πόθου, της μελαγχολίας, του υπερφυ-

σικού, του θανάτου. Τους συνειρμούς αυτούς εκφρά-

ζει και το ελληνικό λαϊκό τραγούδι και το έντεχνο 

λαϊκό τραγούδι («Ζαΐρα θα ’ρθω να σε κλέψω κάποια 

βραδιά», «Είναι κάτι νύχτες με φεγγάρι», «Χάρτινο 

το φεγγαράκι», «Νύχτα ξελογιάστρα», «Σάββατο κι 

απόβραδο και ασετυλίνη» κ.λπ.). Σε ένα γκράφιτι στο 

Νυμφαίο του Ευξείνου Πόντου μια γυναίκα γράφει 

(περ. 250 π.Χ.): [Θ]εοδώρα Πίτθωνι χαίρειν· καλῶς 
ποήσεις με, ἀγρυπνίσεις με («Η Θεοδώρα στον Πίτ-

θωνα· χαίρε! Θα με περι-

ποιηθείς. Θα με αφήσεις 

άγρυπνη»).3 

Οι αρχαίες πηγές συνήθως 

δίνουν έμφαση σε πτυχές 

της νύκτας που συνδέο-

νται με αυτές τις αντιλή-

ψεις: τον φόβο και την 

αγωνία, τον εορτασμό και 

τη διασκέδαση, την ερωτι-

κή επιθυμία και την επικοι-

νωνία με το θείο. Μπορού-

με να διακρίνουμε αυτές τις 

πτυχές και στην Ακρόπολη 

και τη σκοτεινή της ιστο-

ρία; Δυστυχώς, πολλές φο-

ρές οι πηγές κυριαρχούνται 

από στερεότυπα και μας 

δίνουν περισσότερα στοι-

χεία για αυτά παρά για συ- 

νηθισμένες, καθημερινές 

εμπειρίες. Αυτό το πρό-

βλημα έχουμε και στην πε-

ρίπτωση της νυκτερινής 

Ακρόπολης: Οι πληροφορίες αφορούν τη γιορτή και 

τις ακραίες συμπεριφορές, όχι την καθημερινότητα.

Αρχίζω σκόπιμα με εκείνο το στερεότυπο που θα μας 

ξένιζε περισσότερο στην περίπτωση της Ακρόπολης, 

δηλαδή τη σύνδεση της νύκτας με την ερωτική επιθυ-

μία. Όταν το κεντρικό κτήριο της Ακρόπολης είναι ο 

Παρθενών, o οίκος της Παρθένου, δεν θα έπρεπε να 

περιμένουμε το ερωτικό στοιχείο να είναι εξόριστο 

από την Ακρόπολη; Αρχίζω λοιπόν ακριβώς με το 

ερωτικό στοιχείο, επειδή μου επιτρέπει να ξεκαθαρίσω 

δραστηριότητες των ανθρώπων ως τη συμπεριφορά 

των ζώων, οτιδήποτε ερεθίζει τις αισθήσεις, από τις 

σκιές, τον φωτισμό των δρόμων, το φεγγαρόφωτο, 

τη μυρωδιά των νυχτολούλουδων, ή το άγγιγμα ενός 

γυμνού σώματος στο σκοτάδι έως το τραγούδι του 

αηδονιού, τη ρυθμική κραυγή της κουκουβάγιας, το 

γαύγισμα των σκύλων, το ροχαλητό του γέρου, τον ήχο 

του συναγερμού και τη φασαρία των πανηγυριωτών, 

και οτιδήποτε οι άνθρωποι 

βιώνουν τη νύκτα, από τα 

όνειρα και την ενοχλητι-

κή επίσκεψη των φαντα-

σμάτων ως τις πειρατικές 

επιδρομές –και στη γειτο-

νιά μου, τα Εξάρχεια, τη 

μάχη ανάμεσα στα ΜΑΤ 

και τους αντιεξουσιαστές–, 

όλα αυτά διαφέρουν ανά-

λογα με πληθώρα παρα-

γόντων, που περιλαμβά-

νουν το είδος, την ηλικία, 

το φύλο, την κοινωνική 

θέση, το επάγγελμα και 

την ιστορική συγκυρία.

Από τους πανάρχαιους 

χρόνους, τότε που η φωτιά 

στη σπηλιά ή τον καταυ-

λισμό πρόσφερε φως, ζε-

στασιά και προστασία από 

τα αγρίμια, διακρίνουμε 

τις ίδιες τυπικές νυκτερι-

νές δραστηριότητες. Συνί-

στανται στην άμυνα από άγρια ζώα και επιθέσεις και 

την αυξημένη ανάγκη για μέτρα ασφάλειας, την από 

κοινού κατανάλωση τροφής, την αφήγηση ιστοριών, τον 

χορό και το τραγούδι, την ερωτική συνεύρεση, τον ύπνο, 

τα όνειρα, την παρακολούθηση των άστρων και των 

φάσεων της σελήνης, την εμπειρία με υπερφυσικά 

φαινόμενα και την επικοινωνία με υπερβατικές δυνά-

μεις. Αν και η ζωή στους ανώτερους πολιτισμούς της 

αρχαιότητας και, μετά, στον σύγχρονο κόσμο γινόταν 

όλο και πιο πολυσύνθετη, λόγω της τεχνολογικής 

Εικ. 4. Κάτοψη της Ακρόπολης τον 2ο αι. μ.Χ. 
Ι. Τραυλός, Η πολεοδομική εξέλιξις των Αθηνών, Αθήνα 1960, εικ. 21

Το υπαίθριο ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα 
στη βόρεια κλιτύ της Ακρόπολης © David John

Η ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΟΥΡΟΥΠΟΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΟΥΡΟΥΠΟΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΟΥΡΟΥΠΟΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΟΥΡΟΥΠΟ
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Απόλλωνα (βλ. πιο πάνω) και ο έρωτας της Φαίδρας 

για τον Ιππόλυτο. Μπορεί η Φαίδρα στην Τροιζήνα 

να ερωτεύτηκε τον γιο του Θησέα, στην Αθήνα όμως 

ίδρυσε ιερό της Αφροδίτης, γνωστό τον 5ο π.Χ. αιώνα 

ως ιερό Ἀφροδίτης ἐφ᾿ Ἱππολύτῳ στη νότια κλιτύ της 

Ακρόπολης, για να μπορεί από εκεί να βλέπει την 

Τροιζήνα.7 Στην Αθήνα εκμυστηρεύτηκε τον έρωτά 

της στον νέο, όταν ήρθε στην πόλη για τα μυστήρια 

(Διόδωρος 4.62.1-3). Και στη νότια πλαγιά της Ακρό-

πολης, κοντά στο Ασκληπιείο, οι Αθηναίοι έδειχναν 

τον τάφο του Ιππολύτου (Παυσανίας 1.22.1). Είναι 

ενδιαφέρον ότι ο Γάλλος ζωγράφος Anne Louis Girodet 

de Roucy-Trioson, που εικονογράφησε την Τρίτη 

Πράξη της τραγωδίας Φαίδρα του Ρακίνα για τις εκδό-

σεις Didot (περ. 1805), αφήνει να διαφαίνεται μέσα 

από το ανοικτό παράθυρο του ανακτόρου του Θησέα 

ένα κτήριο που θυμίζει τον Παρθενώνα (εικ. 5). Με 

την ερωτοχτυπημένη Φαίδρα και τους νυκτερινούς 

της αναστεναγμούς βλέπουμε μια απροσδόκητη και 

μάλλον ξεχασμένη διάσταση της Ακρόπολης.

Το ερωτικό στοιχείο εμφανίζεται πάλι, αυτή τη φορά 

με ιστορική βεβαιότητα και σαφώς ως παραβατική 

συμπεριφορά, το 307 π.Χ., όταν ο Δημήτριος Πολι-

ορκητής απελευθέρωσε την Αθήνα από τη μακεδονική 

κατοχή του Κασσάνδρου. Οι Αθηναίοι, σε ένδειξη 

ευγνωμοσύνης «αποφάσισαν να του προσφέρουν ως 

κατάλυμα τον οπισθόδομο του Παρθενώνα. Διέμενε 

λοιπόν εκεί και έλεγαν ότι η Αθηνά τον είχε υποδεχθεί 

και του πρόσφερε φιλοξενία, αν και η εγκατάστασή του 

ως μουσαφίρη ούτε πολύ κόσμια ήταν ούτε ευγενική 

απέναντι σε μια παρθένο. ... Ο Δημήτριος ώφειλε να 

ντρέπεται την Αθηνά, αν όχι για κανέναν άλλο λόγο 

ως μεγαλύτερη αδελφή του· γιατί έτσι ήθελε ο Δημή-

τριος να ονομάζουν την Αθηνά. Τόσο προσβλητική 

ήταν η συμπεριφορά του στην ακρόπολη απέναντι σε 

ελεύθερα αγόρια και (παντρεμένες) γυναίκες πολιτών, 

που η Ακρόπολη να φαίνεται πιο καθαρή όταν έκανε 

τις ακολασίες του με εκείνες τις πόρνες, τη Χρυσίδα, 

τη Λαμία, τη Δημώ και την Αντικύρα».8

Η ιστορικότητα αυτού του επεισοδίου επιβεβαιώνεται 

από το γεγονός ότι ο σύγχρονος ποιητής και πολιτικός 

Φιλιππίδης το αναφέρει σε μια κωμωδία του, στιγμα-

που μετέφεραν και παίρνουν κάτι άλλο που το μετα-

φέρουν σκεπασμένο».

Δεν είναι βέβαιο, αν το ιερό της Αφροδίτης ταυτίζεται 

με το ιερό της Αφροδίτης και του Έρωτα, που προα-

νέφερα.14 Μετά την ολοκλήρωση της τελετής οι δύο 

αρρηφόροι αντικαθίσταντο από άλλες. Αυτή η τελε-

τουργία που σχετίζεται με νεαρά κορίτσια έχει θεω-

ρηθεί ότι σχετίζεται με διαβατήριες ή μυητικές τελετές, 

δηλαδή τελετές που σφραγίζουν τη μετάβαση από μια 

ηλικιακή τάξη στην επόμε-

νη. Όμως η ερμηνεία αυτή 

είναι προβληματική, δεδο-

μένου ότι η ηλικία των αρ-

ρηφόρων δεν ήταν συγκε-

κριμένη (7-11 έτη) και η 

τελετή δεν πραγματοποι-

ούνταν από όλα τα κορί-

τσια της Αθήνας.15 

Νυκτερινές τελετές πραγ-

ματοποιούνταν στην Ακρό-

πολη και τα ιερά της σε 

τακτικά διαστήματα. Στη 

ανατολική πλευρά της 

Ακρόπολης, κάτω από ένα 

σπήλαιο, τοποθετείται το 

ιερό της Αγλαύρου.16 Εδώ 

πραγματοποιούνταν ολο-

νύκτιες τελετές (παννυχί-
δες), όπως μαρτυρεί τιμητι-

κό ψήφισμα για την ιέρεια 

της Αγλαύρου Τιμοκρίτη, 

το 246 π.Χ.17 Παννυχίδες 
συνόδευαν συχνά γιορτές. 

Σε παννυχίδες αφιερώνει όμορφους στίχους η Σαπφώ 

– μάλιστα, σε κανέναν άλλον αρχαίο συγγραφέα δεν 

βρίσκουμε τόσο συχνές αναφορές σε αυτές τις ολονύ-

κτιες τελετουργίες με τους κύκλιους χορούς κοριτσιών 

όσο στη μεγάλη ποιήτρια της Λέσβου.19 Ενδέχεται η 

χρονική στιγμή της τέλεσης παννυχίδων να συνδέεται με 

την κίνηση ουράνιων σωμάτων. Παρατηρώντας ότι οι 

περισσότερες αττικές γιορτές τοποθετούνται γύρω στα 

μέσα ενός μήνα, η Catherine Trümpy έχει διατυπώ-

ερώματα για τα οποία έχουμε λεπτομερείς καταλόγους 

– η Ακρόπολη ήταν διαρκώς εκτεθειμένη σε κινδύνους 

και είχε ιδιαίτερες ανάγκες φύλαξης και προστασί-

ας, ημέρα και νύχτα. Για την αντιμετώπιση αυτών 

των αναγκών οι πληροφορίες είναι περιορισμένες. 

Αλλά μια αποσπασματική επιγραφή (περ. 445 π.Χ.) 

αναφέρεται στην οικοδόμηση ενός κτηρίου που θα 

φυλασσόταν από τρεις τοξότες, για να αποτρέψει τη 

διείσδυση δραπετών, που θα αναζητούσαν άσυλο στο 

ιερό, και εγκληματιών.11 

Χώρος κατοικίας κατά τα 

μυκηναϊκά χρόνια και όταν 

τα τείχη της πρόσφεραν 

προστασία σε πολεμικές 

περιόδους, η Ακρόπολη των 

ιστορικών χρόνων πρόσφε-

ρε νυκτερινή διαμονή σε 

λίγους επίλεκτους, κυρίως 

σε ιερατικό προσωπικό. 

Στους ιστορικούς χρόνους 

η Ακρόπολη ήταν χώρος 

κατοικίας της ιέρειας της 

Αθηνάς και των ἀρρηφόρων 

(εικ. 4). Οι αρρηφόροι, δύο 

κορίτσια ηλικίας επτά έως 

έντεκα ετών, γόνοι των πιο 

διακεκριμένων οικογενειών 

της Αθήνας, κατοικούσαν, 

όπως γράφει ο Παυσανίας, 

κοντά στον ναό τη Πολιά-

δος για κάμποσο καιρό 

(χρόνον μέν τινα δίαιταν 
ἔχουσι).12 Οι αρρηφόροι 

συμμετείχαν έναν μήνα πριν από τον εορτασμό των 

Παναθηναίων στη νυκτερινή τελετή των Αρρηφορίων.13 

«Τοποθετούν στο κεφάλι τους ό,τι η ιέρεια της Αθηνάς 

τους δίνει για να το μεταφέρουν, χωρίς να ξέρουν τί 

είναι αυτό, ούτε η ιέρεια που το παραδίδει ούτε αυτές 

που το μεταφέρουν. Υπάρχει μέσα στην πόλη ένας 

περίβολος, όχι μακριά από το ιερό της λεγόμενης 

Αφροδίτης της εν Κήποις, και προς αυτό το μέρος 

οδηγεί μια υπόγεια δίοδος. Εκεί κάτω αφήνουν αυτά 

τίζοντας τη μετατροπή του Παρθενώνα σε πανδοχείο 

και χώρο αμαρτίας.9

Η νύχτα συνδέεται συνειρμικά με το απαγορευμένο. 

Ένας σχετικός μύθος αφορά τις Κεκροπίδες. Σύμφωνα 

με την παράδοση, η Αθηνά είχε αναθέσει στις τρεις 

θυγατέρες του βασιλιά Κέκροπα και της Αγλαύρου, 

τις Κεκροπίδες ή Αγλαυρίδες Έρση, Άγλαυρο και 

Πάνδροσο, το καθήκον να μεταφέρουν μια κίστη, 

ένα καλάθι, χωρίς να έχουν δικαίωμα να το ανοί-

ξουν. Όμως μια νύχτα, η Άγλαυρος και η Έρση δεν 

μπόρεσαν να συγκρατήσουν την περιέργειά τους και 

κάτω από το φως του λύχνου της Αθηνάς άνοιξαν το 

μυστηριώδες καλάθι και είδαν αυτό που δεν έπρεπε 

να δουν: το βρέφος Εριχθόνιο και ένα φίδι. Τρομαγ-

μένες, γκρεμίστηκαν από την Ακρόπολη, στη βορινή 

πλαγιά της.10 Δεν είναι τυχαίο ότι η παραβίαση μας 

απαγόρευσης επιχειρείται στο σκοτάδι της νύχτας. 

Υπογραμμίζω επίσης την αναφορά στον λύχνο της 

Αθηνάς, ένα λυχνάρι που έκαιγε νυχθημερόν, γιατί 

σχετίζεται άμεσα με νυκτερινές πράξεις λατρείας, στις 

οποίες θα αναφερθώ στη συνέχεια.

Αυτές οι αφηγήσεις συνδέουν τη νύχτα με το απαγο-

ρευμένο και το παραβατικό. Αν έχουμε πληροφορίες 

για αυτά τα νυκτερινά περιστατικά, είναι ακριβώς 

επειδή δεν ήταν συνηθισμένα και καθημερινά. Το 

απαγορευμένο και το παραβατικό με φέρνουν στο 

θέμα του φόβου απέναντι σε απειλές, συνωμοσίες, 

επιθέσεις και άνομες ενέργειες και στα μέτρα για την 

αντιμετώπισή τους. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ακρόπολη 

ήταν αρχικά κυρίως οχυρό. Ως οχυρό την κατέλαβε ο 

Κύλων και οι υποστηρικτές του στην προσπάθειά του 

να εγκαθιδρύσει τυραννίδα στην Αθήνα τον ύστερο 7ο 

αι. π.Χ. (Θουκυδίδης 1.125.5-11). Ως οχυρό λειτούρ-

γησε και κατά την εισβολή του Ξέρξη στην Αττική 

το 480 π.Χ. –χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία (Ηρόδοτος 

8.51)– και ο Θεμιστοκλής φρόντισε να επισκευάσει 

τα τείχη της. Και φυσικά οχυρό ήταν και στην ύστερη 

αρχαιότητα, όταν η Αθήνα δέχθηκε την επίθεση του 

γοτθικού φύλου των Ερούλων, το 267 μ.Χ. 

Αλλά και ως ιερό και χώρος φύλαξης πολύτιμων αντι-

κειμένων – με τη Χαλκοθήκη της, το ταμείο της Αθη-

ναϊκής Συμμαχίας τον 5ο π.Χ. αι. και τα πολύτιμα αφι-

Εικ. 5. Εικονογράφηση της τραγωδίας «Φαίδρα» του Ρακίνα από τον Anne 
Louis Girodet de Roucy-Trioson για τις εκδόσεις Didot (περ. 1805). http://
www.getty.edu/art/collection/objects/121/anne-louis-girodet-de-roucy-trios-

on-phaedra-rejecting-the-embraces-of-theseus-french-about-1800
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π.χ. την ώρα λειτουργίας των λουτρών) και οργανώνουν 

δημόσια δείπνα· τέλος, αυξάνει ο αριθμός των λατρειών 

που επιτελούσαν νυκτερινές τελετές.34 Αυτός ο τελευ-

ταίος παράγοντας είχε επιπτώσεις στη νυκτερινή 

Ακρόπολη.

Τέσσερεις είναι οι βασικοί παράγοντες που συνετέ-

λεσαν στη μεγαλύτερη συχνότητα νυκτερινών θρη-

σκευτικών τελετών κατά την ελληνιστική εποχή και 

τους αυτοκρατορικούς χρόνους (περ. 300 π.Χ. - 200 

μ.Χ.): πρώτον, η διάδοση 

σωματείων, ιδιαίτερα σω-

ματείων λάτρεων του Διο-

νύσου και των αιγυπτιακών 

και ανατολικών θεοτήτων· 

δεύτερον, η διάδοση λα-

τρειών με μυστηριακό χα-

ρακτήρα, στις οποίες η 

μύηση και άλλες τελετές 

γίνονταν συνήθως τη νύ-

κτα· τρίτον, η επίδραση 

γιορτών που οργάνωναν οι 

ελληνιστικοί βασιλείς· και, 

τέταρτον, η έντονη ανά-

γκη των ανθρώπων να επι-

κοινωνήσουν απευθείας με 

τους θεούς, π.χ. με σκηνο-

θετημένες επιφάνειες και 

κυρίως με την ἐγκοίμησιν 

σε ιερά του Ασκληπιού και 

άλλων θεοτήτων από τις 

οποίες οι πιστοί προσδο-

κούσαν θεραπεία. Κατά την ἐγκοίμησιν οι πιστοί περ-

νούσαν τη νύκτα σε ειδικούς χώρους σε ιερά, περιμέ-

νοντας να επιφανεί ο θεός στο όνειρό τους και να τους 

γιατρέψει ή να δώσει οδηγίες για τη θεραπεία τους.35 

Ἐγκοίμησις πραγματοποιούνταν ήδη από τα τέλη του 

5ου π.Χ. αιώνα στο ιερό του Ασκληπιού στη νότια 

πλαγιά της Ακρόπολης (εικ. 4). Ο Αριστοφάνης μας 

δίνει μια κωμική περιγραφή της ἐγκοιμήσεως στην 

κωμωδία του Πλοῦτος, που παρουσιάστηκε το 388 

π.Χ. (στ. 649-763). Ο Αριστοφάνης περιγράφει πως 

ο τυφλός θεός του πλούτου έρχεται στο Ασκληπιείο 

Ως λόφος, η Ακρόπολη προσφερόταν γενικά για την 

παρατήρηση του νυκτερινού ουρανού και των ουρά-

νιων σωμάτων, κάτι που ισχύει και για τους γειτονικούς 

λόφους.32 Ζώντας μέσα στη νυκτερινή φωτορύπανση, 

οι κάτοικοι των πόλεων έχουν σχεδόν ξεχάσει να στρέ-

φουν το βλέμμα τους στον νυκτερινό ουρανό. Στην 

αρχαιότητα ο υπολογισμός του χρόνου σχετίζεται άμεσα 

με την παρατήρηση των φάσεων της σελήνης και τη 

θέση των αστεριών και αστερισμών. Έχει διατυπωθεί 

η υπόθεση ότι από τον Λό- 

φο των Μουσών γίνονταν 

αστρονομικές παρατηρή-

σεις, ενώ είναι γνωστό ότι 

στην Πνύκα ήταν τοποθε-

τημένο το ἡλιοτρόπιον του 

αστρονόμου Μέτωνα.33

Οι νυκτερινές δραστηριό-

τητες υπόκεινται σε αλλα-

γές και αυτό ισχύει και για 

την Ακρόπολη. Οι πιο δρα-

ματικές αλλαγές συνέβη-

σαν, όπως είδαμε, με την 

κατάργηση της βασιλείας, 

την απομάκρυνση του ανα-

κτόρου και την υποβάθμι-

ση της Ακρόπολης ως οχυ-

ρού με αντίστοιχη ενίσχυ-

ση του ρόλου της ως ιερού. 

Από το 4ο π.Χ. αιώνα και 

μετά διάφοροι ετερόκλητοι 

παράγοντες οδήγησαν σε 

σημαντικές αλλαγές στον τρόπο που οι αρχαίοι Αθη-

ναίοι βίωναν τη νύχτα. Αυξήθηκε ο αριθμός των ιδιω-

τικών σωματείων και συνακόλουθα η συχνότητα των 

νυκτερινών συναθροίσεων που οργάνωναν· οι πόλεμοι 

και οι πειρατικές επιδρομές στις ακτές της Αττικής 

έκαναν επιτακτικότερη την ανάγκη για μέτρα προστα-

σίας· ισχυροποιήθηκε η θέση των γυναικών, με απο-

τέλεσμα να μεγαλώσει η ελευθερία κινήσεων αλλά και 

η ανάγκη για την προστασία τους – εισάγεται π.χ. ο 

θεσμός των γυναικονόμων· ευεργέτες χρηματοδοτούν 

με δωρεές νυκτερινές δραστηριότητες (διευρύνοντας 

των Παναθηναίων.26 Η Ευφροσύνη Μπούτσικα έχει δια-

τυπώσει μια πολύ σαγηνευτική υπόθεση παρατηρώντας 

ότι ο αστερισμός του Δράκοντα είναι ορατός δύο ώρες 

μετά το ηλιοβασίλεμα, ακριβώς την εποχή που γιορτά-

ζονταν τα Παναθήναια. Ο αστερισμός του Δράκοντα 

συνδεόταν με την Αθήνα, αφού, κατά την παράδοση, η 

θεά είχε φονεύσει το ερπετό κατά την Τιτανομαχία. Τα 

αγόρια και κορίτσια που συμμετείχαν στους κύκλιους 

χορούς της παννυχίδας θα μπορούσαν να παρατηρή-

σουν στη βόρεια πλευρά 

της Ακροπόλεως αυτόν τον 

ιδιαίτερα φωτεινό αστερι-

σμό την εποχή που μεσου-

ρανεί.27 Η κορύφωση των 

Παναθηναίων συνέπιπτε 

με το τέλος, όχι το μέσον, 

ενός σεληνιακού μήνα (28η 

ημέρα), όταν η φθίνουσα 

σελήνη δεν φώτιζε το στε-

ρέωμα και επομένως το φως 

των άστρων ήταν ιδιαίτερα 

ισχυρό.28 

Η πομπή των Παναθηναί-

ων ξεκινούσε μετά την παν-

νυχίδα, νωρίς το πρωί, με 

την ανατολή του ήλιου (ἅμα 
ἡλίῳ ἀνιόντι). Δεν είναι γνω-

στό πότε πραγματοποιού-

νταν μια άλλη εκδήλωση, η 

οποία προϋποθέτει σκοτά-

δι: η λαμπαδηδρομία, ο αγώ-

νας δρόμου ανάμεσα σε νέους που εκπροσωπούσαν τις 

δέκα αττικές φυλές και έτρεχαν με αναμμένο πυρσό από 

τον βωμό του Έρωτα στην Ακαδημία προς την Ακρό-

πολη.29 Δεν αποκλείεται η λαμπαδηδρομία να γινόταν 

πριν από την παννυχίδα, αλλά δεδομένου ότι η λαμπάδα 

του νικητή θα άναβε τη φωτιά στον βωμό της Αθηνάς για 

τη θυσία θεωρώ πιθανότερο να γινόταν νωρίς το πρωί 

της 28ης Εκατομβαιώνος, πριν από την έναρξη της 

πομπής.30 Γενικά, οι λαμπαδηδρομίες πραγματοποιού-

νταν είτε στο μεταίχμιο νύχτας και μέρας (το σούρου- 

πο ή το χάραμα), είτε κατά τη διάρκεια της νύχτας.31

σει την υπόθεση ότι συνέπιπταν με την πανσέληνο.20 

Οι αρχαίες πηγές που αναφέρονται σε παννυχίδες 

δίνουν στοιχεία κυρίως για τις σχετικές δαπάνες και 

για την τήρηση της τάξης (εὐταξία). Δεν είναι τυχαίο 

ότι ένα συνηθισμένο θέμα της νεότερης κωμωδίας 

είναι ο βιασμός ή η απαγωγή ενός κοριτσιού κατά τη 

διάρκεια τέτοιας νυκτερινής γιορτής.21 Παννυχίδες 

γίνονταν στην Ακρόπολη με βεβαιότητα στη γιορτή των 

Χαλκείων προς τιμή της Αθηνάς Εργάνης, της οποίας 

ο βωμός βρισκόταν δυτικά 

του Παρθενώνα.22 Νυκτε-

ρινές τελετές θα πρέπει 

να γίνονταν στα διάφο-

ρα σπήλαια στις πλαγιές 

της Ακρόπολης, όπως του 

Πάνα και των Νυμφών. 

Ο κατάλογος των αντικει-

μένων που φυλάσσονταν 

στη Χαλκοθήκη αναφέρει 

και ένα μεγάλων διαστά-

σεων λυχνάρι (λυχνεῖον τὸ 
μέγα), ίσως πολύφωτο, που 

σκόρπιζε το φως του σε 

νυκτερινές τελετές θεοξε-
νίων, δηλαδή της υποδοχής 

κάποιου θεού.23 

Η σημαντικότερη γιορτή 

που σχετίζεται με τη νυ- 

κτερινή Ακρόπολη είναι η 

γιορτή των Παναθηναίων, 

την 28η Εκατομβαιώνος 

(μέσα Αυγούστου). Φυσικά οι περισσότερες πράξεις 

λατρείας κατά τη γιορτή αυτή –η μεγάλη πομπή, η 

παράδοση του πέπλου και η θυσία–, αλλά και οι αθλη-

τικοί και μουσικοί αγώνες γίνονταν με το φως της 

ημέρας. Ωστόσο, τη νύχτα πριν από την κορύφωση της 

γιορτής τελείτο παννυχίδα στην Ακρόπολη.24 Μια επι-

γραφή (περ. 335 π.Χ.) αναφέρεται στις δημόσιες δαπά-

νες, ώστε η τέλεση της παννυχίδας από τους ιεροποιούς 

να είναι όσο τον δυνατόν ωραιότερη.25 Έχει διατυπωθεί 

η υπόθεση ότι ένα πλάτωμα στα βόρεια του Ερέχθειου 

ήταν ο χώρος όπου πραγματοποιούνταν η παννυχίδα 

Το Σπήλαιο της Αγλαύρου στην ανατολική κλιτύ 
της Ακρόπολης © Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών

Αττική πελίκη περί το 425 π.Χ. με απεικόνιση λαμπαδηδρόμων. 
© Υπουργείο Πολιτισμού ΤΑΠΑ - ΕΑΜ, φωτ. Σ. Μαυρομμάτης
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αναλάβει τα σχετικά έξοδα (κεχορήγηκεν ἐκτενῶς). 

Στις σχετικές τελετές συμμετείχαν και η κόρη του ως 

ἀρρηφόρος και ο γιος του ως κλειδοῦχος και πυρφόρος 

(υπεύθυνος για το άναμμα της φωτιάς στους βωμούς).

Με τις νυκτερινές εμπειρίες θεϊκής επιφάνειας συν-

δέεται και ένα άλλο φαινόμενο: η ανάθεση στο ιερό 

αφιερωμάτων από πιστούς που είχαν βιώσει την επι-

φάνεια του θεού σε ένα όνειρό τους και δεχθεί την 

οδηγία να προσφέρουν κάποιο αφιέρωμα. Τέτοιες 

αφιερώσεις κατ᾿ ὄναρ είναι εξαιρετικά σπάνιες κατά 

την κλασική εποχή, αλλά ο αριθμός τους αυξάνει κατά 

την ελληνιστική εποχή και τους αυτοκρατορικούς 

χρόνους (περ. 1300 επιγραφές).38 Μια γυναίκα είχε 

κάνει ένα τέτοιο αφιέρωμα κατ᾿ ὄναρ στο Ασκληπιείο 

της Αθήνας, πιστεύοντας ότι ο θεός την είχε σώσει 

από μεγάλη αρρώστια.39 

Μια άλλη σημαντική εξέλιξη της ελληνιστικής επο-

χής είναι και η έμφαση στη λατρεία του Διονύσου, με 

τη δραματική αύξηση του αριθμού των διονυσιακών 

σωματείων και των θιάσων από μύστες του Διονύσου. 

Ο Διόνυσος θεωρούνταν εκείνη την εποχή προστάτης 

μοναρχών, όπως των πρώτων Πτολεμαίων και του 

στο Ασκληπιείο με πόνο και ελπίδα. Τις εμπειρίες 

αυτές αποτυπώνουν και εικονιστικές παραστάσεις, 

όπως ανάγλυφο με παράσταση ἐγκοιμήσεως στο ιερό 

του Ασκληπιού στον Πειραιά (τέλη του 5ου π.Χ. 

αιώνα, αρ. ευρ. ΜΠ 405). Εικονίζει τον Ασκληπιό να 

σκύβει πάνω σε μια άρρωστη γυναίκα, ξαπλωμένη σε 

κλίνη, και να απλώνει τα χέρια του για να τη θερα-

πεύσει. Τη σκηνή παρακολουθούν οι συγγενείς της 

γυναίκας και η Υγεία (εικ. 6). 

Η σημασία της λατρείας του Ασκληπιού αυξήθηκε 

εντυπωσιακά κατά την ελληνιστική εποχή και τους 

αυτοκρατορικούς χρόνους. Το πιστοποιούν ανα-

θηματικές επιγραφές, κατάλογοι αφιερωμάτων και 

τιμητικές επιγραφές για άτομα που συνέβαλαν στην 

ενδυνάμωση της λατρείας. Ένα τιμητικό ψήφισμα του 

έτους 137 π.Χ. για τον ιερέα του Ασκληπιού Λεωνίδα 

αναφέρεται στις θυσίες που πρόσφερε κατά τις γιορτές 

προς τιμή του θεού και την τέλεση παννυχίδων.37 Ιδιαί-

τερη αναφορά γίνεται στον χορό κοριτσιών (παρθενικός 
χορός) κατά την παννυχίδα αλλά και στη φροντίδα του 

ιερέα για την καθημερινή λατρεία ([ἐπὶ ἁπάσας τὰς κ]
αθ’ ἑκάστην ἡμέραν γινομένας θε[ραπείας])· ο ίδιος είχε 

γάλα, ξίδι από τα Σπάτα, τού σήκωσε τα βλέφαρα και 

του άλειψε το κατάπλασμα στα μάτια, για να πονάει. 

Και τούτος βάζοντας τις φωνές το βάζει στα πόδια. Κι 

ο θεός γελώντας είπε: «Κάτσε τώρα εκεί μπλαστρω-

μένος, να σού μάθω να παίρνεις ψεύτικο όρκο στη 

λαοσύναξη». ... Ύστερα πήγε και κάθισε κοντά στον 

Πλούτο. Πρώτα τού άγγιξε το κεφάλι, έπειτα πήρε 

καθαρή πετσέτα και τού σκούπισε τα βλέφαρα. Η 

Πανάκεια τού σκέπασε με κόκκινο πανί το κεφάλι και 

όλο το πρόσωπο. Ύστερα σφύριξε ο θεός και βγήκαν 

από το ιερό δύο φίδια, τεράστια σε μέγεθος. ... Σιγά 

τα φίδια μπήκαν κάτω από το πανί και, όπως μού 

φάνηκε, τού έγλυφαν τα βλέφαρα. Κι όσο να πιείς δέκα 

κανάτια κρασί, ο Πλούτος είχε κιόλας σταθεί όρθιος 

κι έβλεπε. Κι εγώ χτύπησα από χαρά παλαμάκια. Κι 

αμέσως ο θεός και τα φίδια χάθηκαν στον ναό. Και 

να δεις πώς όλοι, όσοι είχαν πλαγιάσει κοντά του, 

ασπάζονταν τον Πλούτο και κανένας δεν έκλεισε μάτι 

όλη τη νύχτα, μέχρι που φώτισε».

Αυτή η περιγραφή, όπως και οι αφηγήσεις θαυμάτων 

στα ἰάματα της Επιδαύρου,36 δίνουν μια εντύπωση για 

το πώς βίωναν τη νύχτα οι ασθενείς που κατέφευγαν 

της Αθήνας και παρουσιάζει τον δούλο Καρίωνα να 

περιγράφει τί διαδραματίστηκε στο ἄβατον, όπου 

περνούσαν τη νύχτα οι ασθενείς:

«Ο πρόπολος μας ζήτησε να σβήσουμε τα λυχνάρια 

και να κοιμηθούμε αμέσως. Μας είπε επίσης ακόμα 

κι αν ακούσουμε έναν θόρυβο να μείνουμε αμίλητοι. 

Έτσι πλαγιάσαμε με τάξη. Εγώ όμως δεν μπορούσα 

να κλείσω μάτι, γιατί με ερέθιζε ένα τσουκάλι με κουρ-

κούτι, λίγο πιο πάνω από το κεφάλι μιας γριάς και μ’ 

είχε πιάσει μανία να συρθώ μέχρι εκεί. Σηκώνοντας τα 

μάτια μου βλέπω τον ιερέα να αρπάζει τα πρόσφορα 

και τα σύκα από την ιερά τράπεζα. Στη συνέχεια 

έκανε μια γύρα σε όλους τους βωμούς για να δει αν 

είχε αφεθεί κάπου κανένα πρόσφορο. Και τα «άγιαζε» 

όλα χώνοντάς τα στο σακούλι του». 

Στη συνέχεια έρχεται ο Ασκληπιός, συνοδευόμενος 

από τις κόρες του, Ιασώ και Πανάκεια.

«Πήρε βόλτα κι άρχισε να εξετάζει τους άρρωστους 

έναν-ένα. Κι ένας δούλος του φέρνει πέτρινο γουδί 

και γουδοχέρι και ένα κιβώτιο. ... Άρχισε πρώτα με 

τον Νεοκλείδη. Αφού έτριψε ένα κατάπλασμα, τρία 

κεφάλια σκόρδα τηνιακά, σκυλλοκρόμμυδο, βολβούς, 

Άποψη του Ασκληπιείου από την Ακρόπολη © Αρχείο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών Εικ. 6. Μαρμάρινο ανάγλυφο με παράσταση θεραπείας ασθενούς από τον Ασκληπιό, περ. 400 π.Χ. Μουσείο Πειραιά, αρ. ευρ. 405. © ΥΠΠΟA
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12. Παυσανίας 1.27.3.

13. Για τα Ἀρρηφόρια βλ. L. Deubner, Attische Feste, Βερο-

λίνο 1966 (δεύτερη έκδοση), 9-17, με τις σχετικές πηγές. 

Πρόσφατη ανάλυση από τον R. Parker, Polytheism and 

Society at Athens, Οξφόρδη 2005, 219-228, με την παλαιό-

τερη βιβλιογραφία.

14. Βλ. R. Parker, ό.π. (σημ. 13), 221. 

15. Βλ. και τις κριτικές παρατηρήσεις του R. Parker, ό.π. 

(σημ. 13), 227-228.

16. Ακολουθώ την ταύτιση που πρότεινε ο Γ. Δοντάς μετά 

την ανακάλυψη τιμητικού ψηφίσματος για την ιέρεια της 

Αγλαύρου· βλ. G. Dontas, “The True Aglaurion”, Hesperia 

52, 1983, 48-63. Παλαιότερα (έτσι και στο σχέδιο του Ι. 

Τραυλού στην εικ. 4), το σπήλαιο της Αγλαύρου τοποθε-

τείτο στη βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης.

17. Supplrmentum Epigraphicum Graecum XXX 115: ἐπειδὴ 
δὲ ἡ ἱέρεια τῆς Ἀγλαύρου τά τε εἰσαγώγεια καὶ τὰς θυσίας ἔθυσε 
τὰς προσηκούσας, ἐπεμελήθη δὲ καὶ τῆς εὐταξίας τῆς ἐν τῆι 
παννυχίδι, ἐκόσμησε δὲ καὶ τὴν τράπεζαν.

18. Βλ. R. Parker, ό.π. (σημ. 13), 182.

19. Βλ. R. Schlesier, Sappho bei Nacht, στο A. Chaniotis 

(Επιμ.), La nuit. Imaginaire et réalités nocturnes dans le 

monde gréco-romain (Entretiens Hardt 64), Γενεύη 2018, 

σελ. 91-121.

20. C. Trümpy, “Feste zur Vollmondszeit. Die religiösen 

Feiern Attikas im Monatslauf und der vorgeschichtliche atti-

sche Kultkalender”, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 

121, 1998, 109-115.

21. E. Bathrellou, “Menander’s Epitrepontes and the Festival 

of the Tauropolia”, Classical Antiquity 31, 2012, 151-192.

22. Agora XV αρ. 253 (118/7 π.Χ.). Για τη γιορτή βλ. Parker, 

ό.π. (σημ. 13), σελ. 464-465.

23. Inscriptiones Graecae II2 1424a II στ. 125 και 255: [ἐν] 
τῆι χαλκοθήκηι· ... λυχνεῖον τὸ μέγα τὸ [ε]ἰς θεοξένια (369 

π.Χ.). Γενικά, στις απογραφές αντικειμένων σε ιερά είναι 

συχνή η παρουσία λύχνων και πυρσών που σχετίζονται με 

νυκτερινές θρησκευτικές δραστηριότητες. 

24. Υποθετική αναπαράσταση από την J.B. Connelly, Το 

αίνιγμα του Παρθενώνα, μετάφραση Κ. Σέρβη, Αθήνα 2016, 

312-317.

25. Inscriptiones Graecae II2 334 στ. 30-34: καὶ εἰς παννυχίδα 
[διδόναι] :  ∶ : δραχμάς· τοὺς δὲ ἱεροποιοὺς τοὺς διοι[κοῦντας 

3. Supplementum Epigraphicum Graecum LVI 894(4). Γενι-

κά, για επιγραφές που γράφονταν ή διαβάζονταν τη νύκτα, 

βλ. A. Chaniotis, “The Epigraphy of the Night” στο N. 

Papazarkadas και C. Norena (Επιμ.), From Document to 

History: Epigraphic Insights into the Greco-Roman World, 

Leiden 2019, 13-36.

4. Το ταύτισε και ανέσκαψε ο O. Broneer, “Eros and Aph-

rodite on the North Slope of the Acropolis in Athens”, 

Hesperia 1, 1932, 31-55.

5. Ευριπίδης, Ίων στ. 10-15. Πρόσφατη μελέτη του ιερού 

από τον P.N. Nulton, The Sanctuary of Apollo Hypoakraios 

and Imperial Athens, Providence 2003.

6. Για τη μυκηναϊκή Ακρόπολη βλ. το κλασικό σύγγραμμα 

του Σ. Ιακωβίδη, Η μυκηναϊκή ακρόπολις των Αθηνών, 

Αθήνα 1962.

7. Το ιερό αναφέρεται το 429 π.Χ. σε επιγραφή: Inscriptiones 

Graecae I3 383 C.II.IX στ. 233-234.

8. Πλούταρχος, Δημήτριος 13-14: τὸν γὰρ ὀπισθόδομον τοῦ 
Παρθενῶνος ἀπέδειξαν αὐτῷ κατάλυσιν· κᾶκεῖ δίαιταν εἶχε, 
τῆς Ἀθηνᾶς λεγομένης ὑποδέχεσθαι καὶ ξενίζειν αὐτόν, οὐ 
πάνυ κόσμιον ξένον οὐδὲ παρθένῳ πρᾴως ἐπισταθμεύοντα. ... 
Δημήτριος δὲ τὴν Ἀθηνᾶν αὐτῷ προσῆκον, εἰ δι᾿ ἄλλο μηδέν, 

ὥς γε πρεσβυτέραν ἀδελφὴν αἰσχύνεσθαι· τοῦτο γὰρ ἐβούλετο 
λέγεσθαι. Τοσαύτην ὕβριν εἰς παῖδας ἐλευθέρους καὶ γυναῖκας 
ἀστὰς κατεσκέδασε τῆς ἀκροπόλεως, ὥστε δοκεῖν τότε μάλιστα 
καθαρεύειν τὸν τόπον, ὅτε Χρυσίδι καὶ Λαμίᾳ καὶ Δημοῖ καὶ 
Ἀντικύρᾳ, ταῖς πόρναις ἐκείναις, συνακολασταίνοι.
9. Πλούταρχος, Δημήτριος 26: ὁ τὴν ἀκρόπολιν πανδοκεῖον 
ὑπολαβὼν | καὶ τὰς ἑταίρας εἰσαγαγὼν τῇ παρθένῳ.

10. Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη 3.14.6. Για τον μύθο και 

τη σχέση του με τη νυκτερινή τελετή των Αρρηφορίων βλ. 

W. Burkert, “Kekropidensage und Arrephoria”, Hermes 94, 

1966, 1-25· J. Larson, Greek Heroine Cults, Madison 1995, 

39-42· E. Boutsikas και R. Hannah, “Aitia, Astronomy, and 

the Timing of the Arrhephoria”, Annual of the British School 

at Athens 107, 2012, 233-245.

11. Inscriptiones Graecae I3 45: οἰκο[δ]ομε͂σαι ⁞ hόπ̣[ος] ἂν ⁞ 
δραπέτες μὲ ἐ[σί]ει ⁞ μεδὲ λοποδύτ̣[ες] ⁞ ταῦτα δὲ χσυνγρά̣φ̣σαι 
μὲν Καλλικράτ]ε ⁞ hόπος ἄριστα καί] εὐτελέστατα σκε̣υάσαι ⁞ 
ἀπ̣ομισθο͂σα[ι] δὲ τὸ[ς] πολετὰ̣ς ⁞ hό[π]ος ἂν ⁞ ἐντὸς hεχσέ[κ]
οντα ⁞ ἑμερο͂ν ⁞ ἐπισκ[ε]υασθε͂ι ⁞ φύλακας δὲ [ἐ]͂ναι τρε͂ς μὲν 
τοχσό[τ]ας ⁞ ἐκ τε͂ς φυλε͂ς τε͂ς [π]ρυτανευόσες.

στοιχείο και το γλέντι, τα όνειρα και την επικοινωνία 

με το θείο, τον φόβο των επιθέσεων και την παραβατι-

κή συμπεριφορά. Στόχος μου δεν ήταν να συλλέξω εδώ 

εξαντλητικά και να παρουσιάσω όλα τα στοιχεία που 

σχετίζονται με τη νυκτερινή Ακρόπολη, αλλά να δείξω 

με επιλεγμένα παραδείγματα ότι η πραγματικότητα 

και η εμπειρία της νύχτας αλλάζει στο διάβα των αιώ-

νων, κάτω από την επίδραση διαφόρων παραγόντων. 

Φυσικά, αν η παρουσίασή μου επεκτείνονταν και πέρα 

από την ύστερη αρχαιότητα θα βλέπαμε και άλλες 

διαστάσεις του νυκτερινού τοπίου, με τη μετατροπή 

του Παρθενώνα σε χώρο χριστιανικής λατρείας και 

τις αγρύπνιες των χριστιανών. 

Οι αρχαίοι Αθηναίοι βίωναν τη νύχτα με διαφορετικό 

τρόπο από τους σύγχρονους κατοίκους της πόλης, και 

είχαν απόλυτη συνείδηση της πολυδιάστατης σημα-

σίας της νύχτας, πραγματικής και συμβολικής. Δεν 

είναι τυχαίο ότι από το σύνολο της αττικής πανίδας 

επέλεξαν ένα νυχτόβιο πτηνό για να το συνδέσουν 

με την προστάτιδα θεά τους αλλά και την ίδια την 

ταυτότητά τους: τη γλαύκα. Η γλαύκα κοσμούσε τη 

δημόσια σφραγίδα, τα νομίσματα και τα αντικείμενα 

δημόσιας χρήσης του κράτους των Αθηναίων. Όπως 

η γλαύκα μπορεί να δει μέσα στο σκοτάδι, έτσι και 

η Αθηνά, θεά της σοφίας, της τέχνης και της τεχνο-

λογίας, Εργάνη και Πολιάς, συμβολικά διαπερνούσε 

με τη ματιά της το σκοτάδι. Στην Ακρόπολη η φλόγα 

του λυχναριού της δεν έσβυνε ποτέ.

Σημειώσεις

1. Για του παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη 

της νύκτας στην αρχαία Ελλάδα βλ. A. Chaniotis, “Nessun 

Dorma! Changing Nightlife in the Hellenistic and Roman 

East”, στο A. Chaniotis (Επιμ.), La nuit. Imaginaire et réalités 

nocturnes dans le monde gréco-romain (Entretiens Hardt 64), 

Γενεύη 2018, 1-58.

2. Για την εικονογραφία της νύχτας βλ. I. Mylonopoulos, 

“Brutal are the Children of the Night! Nocturnal Violence 

in Greek Art”, στο A. Chaniotis (Επιμ.), La nuit. Imaginaire 

et réalités nocturnes dans le monde gréco-romain (Entretiens 

Hardt 64), Γενεύη 2018, σελ. 175-180.

Μιθριδάτη Στ΄, του Νέου Διονύσου. Αυτή η προτί-

μηση προς τη λατρεία του Διονύσου είχε απρόσμενες 

επιπτώσεις στο νυκτερινό τοπίο της Ακρόπολης στα 

τέλη του 1ου π.Χ. αιώνα. Όταν ο Μάρκος Αντώνιος 

έμεινε για κάποιο διάστημα στην Αθήνα, το 39 π.Χ., 

κατασκεύασε στη νότια κλιτύ της Ακροπόλεως, πάνω 

από το θέατρο του Διονύσου, κέντρο βακχικών συμπο-

σίων, με τον ίδιο να παρουσιάζεται ως Διόνυσος και 

οι φίλοι του ως διονυσιακός θίασος.40 Όπως και στην 

περίπτωση του Δημητρίου του Πολιορκητή, που είχε 

κάνει τον Παρθενώνα ερωτική του φωλιά, έτσι και 

στην περίπτωση αυτή πρόκειται για παραβατική, 

ιερόσυλη, συμπεριφορά. Ο Αθήναιος παραθέτει από-

σπασμα από τον «Εμφύλιο Πόλεμο» του Σωκράτη του 

Ροδίου (Fragmente der griechischen Historiker 192 F 2):

«Ο Σωκράτης αφηγείται ότι, όταν ο Αντώνιος έμεινε 

στην Αθήνα, κατασκεύασε περίοπτη πλατφόρμα πάνω 

από το θέατρο, καλυμμένη από χλωρή βλάστηση, 

όπως γίνεται στα βακχικά σπήλαια. Αφού προμη-

θεύτηκε τύμπανα και νεβρίδες [δέρματα ελαφιού] 

και κάθε είδους άλλα αντικείμενα της διονυσιακής 

λατρείας, ξάπλωνε εκεί από το χάραμα με τους φίλους 

του και μπεκρούλιαζε, ενώ μουσικοί και τραγουδι-

στές [ἀκροάματα], που είχε καλέσει από την Ιταλία, 

πρόσφεραν λατρευτικές υπηρεσίες [λειτουργούντων] 

μπροστά στους Πανέλληνες που συναθροίζονταν εκεί 

για να δουν το θέαμα». 

Εννοείται ότι το γλέντι του Νέου Διονύσου, που άρχιζε 

πριν από την ανατολή του ήλιου συνεχιζόταν και μετά 

τη δύση του.

Η Ακρόπολη, ως τόπος με ιστορία πολλών αιώνων, 

είχε ζωή και μετά το ηλιοβασίλεμα. Την απηχούν 

μύθοι και την μαρτυρούν γραμματειακές πηγές και 

επιγραφές. Αρκετά από τα αντικείμενα που ο σημερι-

νός επισκέπτης βλέπει στο Μουσείο της Ακρόπολης 

–ιδίως αφιερώσεις και ανάγλυφα– είναι σιωπηλά τεκ-

μήρια δραστηριοτήτων και βιωμάτων στην Ακρόπολη 

μετά το σούρουπο. Όπως ανέφερα στην αρχή, με τη 

νύχτα συνδέονται, διαχρονικά, διάφορα στερεότυ-

πα: δραστηριότητες, εικόνες, βιώματα, προσδοκίες, 

αισθήματα. Κάποια από αυτά τα διακρίνουμε και στις 

αρχαίες πηγές για τη νυκτερινή Ακρόπολη: το ερωτικό 
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ο πιο γνωστό πορτραίτο του Μουσείου Ακρο-

πόλεως είναι η κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάν-

δρου (εικ. 1-2).* Είναι από πεντελήσιο μάρμαρο, σε 

μέγεθος μεγαλύτερο του φυσικού 

και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εί-

ναι προϊόν αττικού εργαστηρίου. 

Λόγω της εξαιρετικής του ποιό-

τητας είναι ένα έργο εμβληματι-

κό, που κατέχει περίοπτη θέση 

στον κατάλογο των πορτραίτων 

του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος 

εμφανίζεται νέος και ωραίος, σα-

φώς εξιδανικευμένος και ο γλύ-

πτης έχει δώσει στη μορφή του 

μια θεϊκή υπόσταση. Παρόλο που 

η κεφαλή της Ακροπόλεως περι-

λαμβάνεται σε όλα τα εγχειρίδια, 

είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα 

έργο κάπως αινιγματικό. Θα το 

έλεγα πολύ γνωστό και συγχρόνως 

άγνωστο, γιατί η ερμηνεία του και 

ιδίως η χρονολόγησή του παρου-

σιάζουν πολλά προβλήματα, που 

δεν γίνονται αμέσως αντιληπτά 

από τον επισκέπτη του Μουσείου. 

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας 

τον προβληματισμό μου, εξηγώ-

ντας σας τί ήταν εκείνο που με 

ώθησε να αμφισβητήσω την πα-

ραδοσιακή αντίληψη, ότι ο Αλέ-

ξανδρος της Ακροπόλεως είναι 

ένα πορτραίτο του 4ου αι. π.Χ. 

που φιλοτεχνήθηκε, όταν ο Αλέ-

ξανδρος ήταν ακόμη διάδοχος του 

θρόνου. Έχει αποδοθεί στον Αθη-

ναίο γλύπτη Λεωχάρη, δημιουργό 

των δυναστικών πορτραίτων του 

Φιλίππου και του Αλεξάνδρου στο 

Φιλιππείο της Ολυμπίας καθώς 

και των χάλκινων πορτραίτων του Αλεξάνδρου και του 

φίλου του Κρατερού στους Δελφούς. Κατ’ αρχήν είχα 

υπ’ όψη μου ότι η νεανική εμφάνιση είναι χαρακτη-

ριστική στα μεταθανάτια πορτραίτα του Αλεξάνδρου, 

που τείνουν να τον εξιδανικεύουν και να τον εξομοι-

ώνουν με διάφορους θεούς και 

ήρωες. Γιατί το μεγαλύτερο πρό-

βλημα της έρευνας στις προσωπο-

γραφίες του Αλεξάνδρου είναι, αν 

πρόκειται για πορτραίτα εν ζωή ή 

μεταθανάτια. Τέτοια έχουμε καθ’ 

όλη τη διάρκεια της ελληνιστικής 

περιόδου αλλά και στα ρωμαϊκά 

χρόνια, καθώς έμεινε άσβεστη η 

μνήμη του στην ιστορία. 

Αλλά το μεγαλύτερο εμπόδιο 

στην αποδοχή της ερμηνείας του 

πορτραίτου του Αλεξάνδρου, σαν 

πρωτοτύπου έργου του 4ου αι., 

είναι το γεγονός ότι βρέθηκε 

στην Ακρόπολη. Γνωρίζουμε από 

μελέτες των αρχαίων πηγών, των 

αγαλματικών βάσεων που βρέ-

θηκαν στην Ακρόπολη και των 

τιμητικών ψηφισμάτων που ανα-
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Αγρίππα τον 1ο αι. π.Χ., όπως μας πληροφορεί η 

επιγραφή στο βάθρο. Ένα ανάλογο τέθριππο με πορ-

τραίτο του Αττάλου Β΄ στήθηκε σε έναν άλλο πεσσό 

μπροστά στη ΒΑ γωνία του Παρθενώνα. Τα άρματα 

αυτά ήταν αγωνιστικά αναθήματα μετά από νίκες των 

Ατταλιδών στις αρματοδρομίες των Παναθηναίων. 

Αλλά εκτός από τους τιμητικούς ανδριάντες, στην 

Ακρόπολη υπήρχαν και λατρευτικά αγάλματα των 

Ατταλιδών, όπως θα δούμε παρακάτω. 

 

Η χρονολόγηση της κεφαλής του Αλεξάνδρου στα 

ελληνιστικά χρόνια, πολύ μετά τον θάνατό του, είναι, 

νομίζω, δεδομένη. Αξίζει όμως να ανιχνεύσουμε τους 

λόγους για τους οποίους απέκτησε μια σχεδόν θεϊκή 

υπόσταση και επί πλέον στήθηκε στην Ακρόπολη. Για 

τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να ανατρέξουμε στις αρχαίες 

πηγές καθώς και να εξετάσουμε πρώτα ένα άλλο 

πορτραίτο του Αλεξάνδρου, επίσης από μάρμαρο, που 

βρέθηκε στην αρχαία Αγορά πριν ξαναγυρίσουμε στον 

Αλέξανδρο της Ακροπόλεως. 

Σύμφωνα με τη μαρτυρία των αρχαίων πηγών, υπήρ-

χαν τουλάχιστον δυο πορτραίτα του Αλεξάνδρου στην 

Αθήνα. Το πρώτο έγινε όταν ο Αλέξανδρος ήταν 

διάδοχος του θρόνου. Ο Παυσανίας (1.9.4) μας πλη-

ροφορεί ότι οι Αθηναίοι είχαν στήσει αγάλματα του 

Αλεξάνδρου και του πατέρα του Φιλίππου Β΄ στην 

Αγορά. Αργότερα εκεί κοντά έστησαν και πορτραίτα 

των Πτολεμαίων, του Λυσιμάχου και του Πύρρου, 

βασιλέα της Ηπείρου. Το σύνταγμα των Μακεδόνων, 

πατέρα και γιου, πιθανόν απεικονιζόταν πάνω σε 

άρμα, όπως μαθαίνουμε από τον Πλίνιο (Φυσική Ιστο-

ρία 34.78), ο οποίος μας λέει επίσης ότι το σύνταγμα 

ήταν χάλκινο. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι τα αγάλ-

ματα αυτά στήθηκαν μετά τη μάχη της Χαιρωνείας 

το 338, όταν ο Αλέξανδρος, σαν διάδοχος του μακε-

δονικού θρόνου, ήρθε για πρώτη και τελευταία φορά 

στην Αθήνα, μεταφέροντας την τέφρα των Αθηναίων 

πεσόντων από το πεδίο της μάχης. Γιατί όμως απει-

κονίστηκαν οι Μακεδόνες σε άρμα; Χάλκινα άρματα 

συνήθως αφιερώνονταν στα πανελλήνια ιερά μετά από 

νίκες σε αρματοδρομίες, αλλά εδώ δεν έχουμε τέτοια 

περίπτωση. Μήπως ο Αλέξανδρος έφτασε στην Αθήνα 

πάνω σε άρμα, για αυτό οι Αθηναίοι τον απεικόνισαν 

έτσι σε ανάμνηση του γεγονότος; Μπορούμε ίσως να 

υποθέσουμε κάτι τέτοιο, αν θυμηθούμε ότι τριάντα 

χρόνια αργότερα, το 307 π.Χ., έφτασε στην Αθήνα 

πάνω σε άρμα ο Δημήτριος Πολιορκητής, ο οποίος 

μπήκε θριαμβευτικά στην πόλη σαν ελευθερωτής από 

την τυραννία του Δημητρίου Φαληρέα. Οι ευγνώμονες 

Αθηναίοι έστησαν στην Αγορά χάλκινο σύνταγμα του 

Δημητρίου πάνω σε άρμα μαζί με τον πατέρα του Αντί-

γονο Μονόφθαλμο, ο οποίος, σημειωτέον, δεν πήγε 

ποτέ στην Αθήνα. Μπορούμε πάντως να υποθέσουμε 

ότι η θριαμβευτική είσοδος του Δημητρίου στην Αθήνα 

αποτελεί παράλληλο για την παλαιότερη είσοδο του 

Αλεξάνδρου, ίσως και εσκεμμένο παράλληλο, καθώς 

είναι γνωστή η τάση των διαδόχων του Αλεξάνδρου 

να βαδίζουν επί τα ίχνη του και να τον μιμούνται σε 

κάθε φάση της δημόσιας ζωής του, μια τάση γνωστή 

ως imitatio Alexandri. Και ο Αλέξανδρος πιθανόν να 

μπήκε θριαμβευτικά στην Αθήνα μόνος πάνω σε άρμα, 

αλλά απεικονίστηκε στο άρμα μαζί με τον πατέρα του.

Εκτός από το πορτραίτο του Αλεξάνδρου σαν διαδό-

χου του θρόνου που στήθηκε στην Αγορά, έχουμε μαρ-

τυρίες ότι οι Αθηναίοι του αφιέρωσαν και λατρευτικό 

άγαλμα κατά τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, το 

323. Γνωρίζουμε από λόγους του Δεινάρχου και του 

Υπερείδη, που εκφωνήθηκαν στη δίκη του Δημοσθένη 

(για την υπόθεση του Αρπάλου, το 323), καθώς και 

από τον Επιτάφιο του Υπερείδη, που εκφωνήθηκε 

στην ταφή των πεσσόντων του Λαμιακού πολέμου 

(322), ότι το φθινόπωρου του 324 ο Αλέξανδρος απαί-

τησε από τους Αθηναίους να του αποδώσουν θεϊκές 

τιμές καθώς και να λατρέψουν τον Ηφαιστίωνα σαν 

ήρωα. Στις αρχές του 323 ο Δημάδης, με τη στήριξη 

του Δημοσθένη, έπεισε τους Αθηναίους να δεχτούν 

το αίτημά του, με αντάλλαγμα να μην εκδιωχθούν οι 

Αθηναίοι κληρούχοι από τη Σάμο. Αυτό είχε σκοπό 

να ακυρώσει μέρος του συνολικού σχεδίου του Αλε-

ξάνδρου σχετικά με την επιστροφή των εξορίστων σε 

διάφορες ελληνικές πόλεις, πράγμα που θα είχε ως 

συνέπεια την απομάκρυνση όσων είχαν στο μεταξύ 

που είχε καταφύγει στην Αθήνα με το θησαυροφυλάκιο 

του Αλεξάνδρου. Σας υπενθυμίζω ότι ο Αλέξανδρος 

πέθανε ο καλοκαίρι του 323 και το 322 οι Αθηναί-

οι κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον 

των Μακεδόνων, τον γνωστό ως 

Λαμιακό πόλεμο. Φαίνεται όμως 

ότι τα γεγονότα αυτά δεν είχαν 

καμία επίπτωση στη λατρεία του 

Αλεξάνδρου, η οποία συνέχισε να 

υπάρχει στην Αθήνα σύμφωνα 

με την μαρτυρία του Υπερείδη, 

ο οποίος το 322 εξεφώνισε τον 

επιτάφιο του Λεωσθένη, Αθηναίου 

στρατηγού που έπεσε στον Λαμια-

κό πόλεμο. 

«Είμαστε ακόμα υποχρεωμένοι», 

λέει ο Υπερείδης στον Επιτάφιο, 

«να αμελούμε τους βωμούς και 

τους ναούς των θεών προς όφε-

λος των βωμών και των ναών των 

θνητών, και να λατρεύουμε τους 

υπηρέτες τους σαν ήρωες». Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι εννοεί τον 

Αλέξανδρο, ενώ η ηρωική λατρεία 

του υπηρέτη του αναφέρεται στον 

Ηφαιστίωνα, ο οποίος αφηρωί-

στηκε μετά θάνατο με τις ευλο-

γίες του μαντείου του Άμμωνα. Η 

ηρωική λατρεία του Ηφαιστίωνα 

διαδόθηκε στην αυτοκρατορία 

του Αλεξάνδρου κατ’ απαίτηση 

του ιδίου, έχουμε μάλιστα και 

ένα αναθηματικό ανάγλυφο του 

Ηφαιστίωνα από την Πέλλα στο 

Μουσείο Θεσσαλονίκης. Η θεϊκή 

λατρεία του Αλεξάνδρου καθώς 

και η ηρωική λατρεία του Ηφαι-

στίωνα στην Αθήνα έχουν συζητη-

θεί πολύ στην έρευνα. Δεν γνωρί-

ζουμε, αν οι δύο λατρείες εγκαθι-

δρύθηκαν ταυτόχρονα. Παρ’ όλο όμως που έχουν γίνει 

αποδεκτές από μεγάλους ιστορικούς, όπως ο Christian 

καρπωθεί τη γη τους, δηλαδή των κληρούχων. Ο 

Δημοσθένης μάλιστα πρότεινε να ονομαστεί ο Αλέ-

ξανδρος γιός του Διός ή ακόμα και του Ποσειδώνα, αν 

αυτή ήταν η επιθυμία του, και να 

στηθεί «εικόνα Αλεξάνδρου βασι-

λέως του ανικήτου θεού» (για να 

δανειστώ τα λόγια του Υπερείδη). 

Η αναγνώριση του Αλεξάνδρου 

ως γιου του Ποσειδώνα πιθανόν 

να είναι αναφορά στον Θησέα, 

τον εθνικό ήρωα της Αθήνας, που 

εθεωρείτο γιος του Ποσειδώνα. 

Αργότερα οι Αθηναίοι θα αποκα-

λέσουν και τον Δημήτριο Πολιορ-

κητή γιο του Ποσειδώνα, πιστεύω 

για τους ίδιους λόγους. Άλλωστε 

οι θεϊκές τιμές, που αποδόθηκαν 

στον Αλέξανδρο ενώ ήταν ακόμα 

εν ζωή, αποτέλεσαν το πρότυπο 

για την θεοποίηση των διαδόχων 

του, όπως του Δημητρίου Πολι-

ορκητή, τον οποίο υποδέχτηκαν 

οι Αθηναίοι σαν θεό, το 291 π.Χ. 

Φαίνεται τελικά ότι, παρ’ όλο που 

οι Αθηναίοι ικανοποίησαν την 

επιθυμία του Αλεξάνδρου να τον 

θεοποιήσουν εν ζωή, δεν κατάφε-

ραν να τον πείσουν να αποσύρει 

το διάταγμα για την επιστροφή 

των εξορίστων. Οι Αθηναίοι κλη-

ρούχοι της Σάμου σώθηκαν μόνο 

επειδή ο Αλέξανδρος πέθανε, πριν 

προλάβει να υλοποιήσει το σχέδιό 

του. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο 

Δημάδης, που είχε προτείνει το 

ψήφισμα για τη θεοποίηση του 

Αλεξάνδρου, να καταδικαστεί από 

τους Αθηναίους την άνοιξη του 

323 και να πληρώσει ένα υπέρο-

γκο πρόστιμο. Αλλά και ο Δημοσθένης δικάστηκε και 

καταδικάστηκε με αφορμή το σκάνδαλο του Αρπάλου, 

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Εικ. 3. Προτομή Αλεξάνδρου. Αθήνα, Μουσείο 
Αρχαίας Αγοράς S 2089. Φωτ. Ο. Παλαγγιά

Εικ. 4. Προτομή Αλεξάνδρου. Αθήνα, Μουσείο 
Αρχαίας Αγοράς S 2089. Φωτ. Ο. Παλαγγιά
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για την οποία μιλήσαμε παραπάνω, δεν περιορίζεται 

στους διαδόχους του Αλεξάνδρου αλλά επεκτείνεται 

και στην τέχνη. Σε ένα πολύ διαφωτιστικό άρθρο, που 

δημοσίευσε το 1989, ο Klaus Fittschen επεσήμανε 

μια τάση μίμησης της μορφής και 

της κόμμωσης του Μεγάλου Αλε-

ξάνδρου κατά τα αυτοκρατορικά 

χρόνια με χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα το πορτραίτο του λεγόμενου 

Ροιμιτάλκη στο Μουσείο Ακροπό-

λεως (εικ. 8). Η τάση αυτή όμως 

ανιχνεύεται πολύ νωρίτερα. Ήδη 

από τα πρώιμα ελληνιστικά χρόνια 

βλέπουμε μυθολογικές μορφές με 

στοιχεία της προσωπογραφίας του 

Αλεξάνδρου, όπως στο μωσαϊκό της 

αρπαγής της Ελένης του υστέρου 

4ου αι. π.Χ. από την Πέλλα, ο ηνίο-

χος του Θησέα μας θυμίζει τον Αλέ-

ξανδρο. Με βάση τα στοιχεία αυτά, 

μπορούμε να διατυπώσουμε την 

υπόθεση ότι ο αγαλματικός τύπος 

της ελευσινιακής μυθολογικής μορ-

φής του λεγόμενου Ευβουλέα, που 

δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια 

του 4ου αι. και παραδίδεται από 

ρωμαϊκά αντίγραφα, δανείστηκε την 

κόμμωση του Αλεξάνδρου με κύριο 

χαρακτηριστικό την αναστολή.

Τεκμήριο ότι η προτομή από το 

Υστερορρωμαϊκό Τείχος της Αγο-

ράς είναι πορτραίτο και όχι ιδεαλι-

στική μορφή αποτελούν τα φύλλα 

άκανθας που κοσμούν τη βάση της. 

Η προσθήκη της άκανθας συνηθί-

ζεται κατά τη ρωμαϊκή εποχή σε 

κεφαλές ή προτομές επιτυμβίων 

πορτραίτων, όχι θεών και ηρώων. Το ενδιαφέρον 

είναι ότι συχνά τοποθετούνται άκανθες σε προτομές 

αυτοκρατόρων που έχουν ήδη πεθάνει. Ένα καλό 

παράδειγμα από τον ελλαδικό χώρο είναι η προτομή 

εν ζωή. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, το μόνο γνω-

στό πορτραίτο του Αλεξάνδρου στην Αθήνα, όπως 

είπαμε παραπάνω, ήταν του γλύπτη Ευφράνορα. 

Παρ’ όλα αυτά, η Harrison απέδωσε τον Αλέξανδρο 

της Αγοράς στον Αθηναίο γλύπτη 

Λεωχάρη, για τον οποίο γνωρίζουμε 

ότι φιλοτέχνησε τα δυναστικά πορ-

τραίτα του Φιλίππου Β΄ της Μακε-

δονίας στο Φιλιππείο της Ολυμπίας 

μεταξύ του 338 και 336 π.Χ. καθώς 

τα πορτραίτα του Αλεξάνδρου και 

του Κρατερού στους Δελφούς μετά 

το 320 π.Χ. Το πρόβλημα εδώ είναι 

ότι τα πορτραίτα της Ολυμπίας και 

των Δελφών έχουν χαθεί και οι γνώ-

σεις μας για το στυλ του Λεωχάρη 

βασίζονται σε υποθέσεις.

Η ταύτιση της προτομής με τον Αλέ-

ξανδρο δεν έγινε αμέσως αποδεκτή 

στην έρευνα λόγω της ομοιότητάς 

της με τον λεγόμενο Ευβουλέα, έναν 

ελευσινιακό ήρωα, η απεικόνιση του 

οποίου παραδίδεται κυρίως από δύο 

κεφαλές που βρέθηκαν στο ιερό της 

Δήμητρας και Κόρης στην Ελευ-

σίνα και είναι σήμερα στο Εθνικό 

Αρχαιολογικό Μουσείο (εικ. 6-7). Ο 

τόπος εύρεσης των κεφαλών αυτών 

μας επιτρέπει να αποδεχτούμε την 

ταύτισή τους με ήρωα σχετικό με 

την ελευσινιακή λατρεία. Αργότερα 

αναγνωρίστηκαν και άλλα αντίγρα-

φα του λεγομένου Ευβουλέα, και 

σήμερα έχουμε συνολικά 11, πολλά 

από την Αθήνα και την Αττική. H 

Harrison θεώρησε ότι όλες οι κεφα-

λές αυτές απεικονίζουν τον Αλέξαν-

δρο, πράγμα που απορρίφθηκε συλλήβδην από τους 

ερευνητές με αποτέλεσμα να ταυτιστεί και η προτομή 

της Αγοράς με τον Ευβουλέα. Η αλήθεια όμως βρί-

σκεται κάπου στη μέση. Η μίμηση του Αλεξάνδρου, 

βρίσκονταν ήδη στην Αθήνα, για 

αυτό και η προτομή του Αλεξάνδρου 

θεωρείται ότι αντιγράφει πορτραί-

το του Αλεξάνδρου στημένο στην 

Αθήνα. Ο αντιγραφέας δεν ήθελε 

να αντιγράψει το άγαλμα ακέραιο, 

εξ ου και η μορφή της προτομής, η 

οποία θα προοριζόταν να διακοσμή-

σει μια κόγχη σε κάποια ρωμαϊκή 

έπαυλη. 

Η προτομή εδράζεται σε μια μα-

κρόστενη βάση, διακοσμημένη με 

φύλλα άκανθας. Ο Αλέξανδρος φο-

ράει στα μαλλιά μια ταινία, η οποία 

όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί βασι-

λικό διάδημα, γιατί οι άκρες της 

δεν πέφτουν στο πίσω μέρος του 

λαιμού. Ο τύπος αυτός της ταινίας 

φοριέται συνήθως από θεούς και 

ήρωες. Τον Αλέξανδρο τον ταυτί-

ζουμε χάρη στην πλούσια κόμμωσή 

του, που θυμίζει χαίτη λιονταριού 

και σχηματίζει μπροστά τη λεγόμε-

νη αναστολή, από το βλέμμα στραμ-

μένο προς τον ουρανό και τον λοξό 

λαιμό. Το πλησιέστερο παράλληλο 

προς αυτό τον τύπο του Αλεξάνδρου 

το βρίσκουμε σε μια κεφαλή από την 

Αλεξάνδρεια στο Βρετανικό Μου-

σείο, που παρουσιάζει τα ίδια παχιά 

χείλη και τη χωρίστρα στη μέση 

(εικ. 5). Η προτομή του Αλεξάνδρου 

από την Αγορά δημοσιεύτηκε από 

την Αμερικανίδα αρχαιολόγο Evelyn 

Harrison, η οποία επεσήμανε ότι 

τα στυλιστικά χαρακτηριστικά του 

προσώπου του παραπέμπουν στον 

4ο αι. και επομένως πρόκειται για 

ρωμαϊκό αντίγραφο πορτραίτου του 

Αλεξάνδρου, το οποίο φιλοτεχνήθη-

κε όταν ο Αλέξανδρος ήταν ακόμα 

Habicht και ο Ernst Βadian, ο τελευ-

ταίος διατύπωσε την υπόθεση ότι οι 

λατρείες ήταν βραχύβιες, γιατί δεν 

άφησαν αρχαιολογικά κατάλοιπα. 

Και όμως! 

Δεν γνωρίζουμε σε ποιο σημείο στην 

Αθήνα χτίστηκε ο ναός του θεο-

ποιημένου Αλεξάνδρου, ασφαλώς 

βέβαια όχι στην Ακρόπολη για τους 

λόγους που εξηγήσαμε παραπάνω, 

έχουμε όμως ένα πορτραίτο του 

Αλεξάνδρου της ρωμαϊκής εποχής, 

που πιθανόν να απηχεί το λατρευ-

τικό του άγαλμα. Πρόκειται για ημι-

τελή προτομή του Αλεξάνδρου από 

μάρμαρο Θάσου, που βρέθηκε στις 

ανασκαφές της αρχαίας Αγοράς το 

1959, εντοιχισμένο στο Υστερορρω-

μαϊκό Τείχος της Αθήνας (εικ. 3-4). 

Βρίσκεται σήμερα στον άνω όροφο 

της Στοάς του Αττάλου. Δυστυχώς η 

προτομή αυτή δεν έχει την προβολή 

της κεφαλής του Αλεξάνδρου στο 

Μουσείο Ακροπόλεως και όμως η 

ιστορική της σημασία είναι εξ ίσου 

σπουδαία. 

Το μέγεθος της προτομής είναι με-

γαλύτερο του φυσικού. Σώζονται 

επτά σημεία μετρήσεως, στο πηγού-

νι, στην κόμμωση και στα πλάγια 

της κεφαλής, τεκμήρια ότι η κεφαλή 

αντιγράφηκε από κάποιο πρότυπο. 

Το αντίγραφο χρονολογείται στον 

2ο αι. μ.Χ. και πρέπει να προέρχε-

ται από ένα εργαστήριο μαρμαρο-

γλυπτικής της Αγοράς. Από άλλα 

ρωμαϊκά αντίγραφα κλασικών προ-

τύπων που βρέθηκαν στην Αθήνα 

συμπεραίνουμε, ότι συνήθως οι Αθη-

ναίοι αντέγραφαν αγάλματα που 

Εικ. 5. Κεφαλή Αλεξάνδρου 
από την Αλεξάνδρεια. Λονδίνο, Βρετανικό 

Μουσείο 1857. Φωτ. Hans R. Goette

Εικ. 6. Προτομή του λεγομένου Ευβουλέως 
από την Ελευσίνα. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο 181. Φωτ. Ο. Παλαγγιά

Εικ. 7. Προτομή του λεγομένου Ευβουλέως 
από την Ελευσίνα. Αθήνα, Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο 1839. Φωτ. Ο. Παλαγγιά

Εικ. 9. Πορτραίτο του Μάρκου Αυρηλίου 
από το αέτωμα των Μεγάλων Προπυλαίων 

της Ελευσίνας. Φωτ. Ο. Παλαγγιά

Εικ. 8. Ο λεγόμενος Ροιμιτάλκης. 
Από το Διονυσιακό θέατρο. Αθήνα, Μουσείο 

Ακροπόλεως. Τέως Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο 419. Φωτ. Ο. Παλαγγιά

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ 
ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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ϊκό αντίγραφο της συλλογής που προέρχεται από το 

Τίβολι (εικ. 10), πιθανόν από την έπαυλη του Αδρια-

νού, και επομένως αδριάνειο, ο Fittschen έσπασε το 

ταμπού του 4ου αι. για την κεφαλή της Ακροπόλεως, 

διατυπώνοντας την υπόθεση 

ότι δεν πρόκειται για πρωτό-

τυπο κλασσικό έργο αλλά για 

ύστερη ελληνιστική παραλλα-

γή, που μπορεί να χρονολο-

γηθεί από το 150 ως το 100 

π.Χ. Τεκμήριο για τη χαμηλή 

χρονολόγηση αποτελούν οι 

βόστρυχοι της κόμης στο πίσω 

μέρος της κεφαλής, που χαρα-

κτηρίζονται από γραμμώσεις, 

με πλησιέστερο παράλληλο 

μια κεφαλή αθλητή από τη 

Ρόδο που χρονολογείται γύρω 

στα μέσα του 2ου αι. π.Χ. Ανά-

λογες γραμμώσεις παρουσιάζει 

και η γενειάδα του Ποσειδώνα 

της Μήλου στο Εθνικό Αρχαιο-

λογικό Μουσείο, έργο επίσης 

των μέσων του 2ου αι. π.Χ. Ο 

Fitschen κατέληξε στο συμπέ-

ρασμα ότι το πρωτότυπο του 

πορτραίτου του Αλεξάνδρου 

της Ακροπόλεως έγινε μετά 

τον θάνατό του, για αυτό απει-

κονίζεται εξιδανικευμένος με 

σχεδόν θεϊκή υπόσταση. Επει-

δή από τον τύπο αυτό σώζο-

νται μόνο κεφάλια, ο Fittschen 

ακολούθησε την υπόδειξη της 

Harrison ότι τα κεφάλια προ-

έρχονται από ερμαϊκές στήλες, 

αποδίδοντας έτσι και τον Αλέ-

ξανδρο της Ακροπόλεως σε 

ερμαϊκή στήλη. Το πρόβλημα εδώ είναι ότι δεν έχουμε 

ερμαϊκές στήλες με εικονιστικές κεφαλές πριν από το 

50 π.Χ., επομένως η άποψη αυτή δεν τεκμηριώνεται. 

Η αρχαιότερη σωζόμενη ερμαϊκή στήλη με πορτραίτο 

τρη. Σώζονται σε γερμανικά μουσεία δύο μαρμάρινα 

ρωμαϊκά αντίγραφα του 2ου αι. μ.Χ. Η πρώτη κεφαλή 

βρέθηκε στο Τίβολι το 1791 και είναι σήμερα στο 

Schloss Erbach (εικ. 10), η άλλη βρέθηκε στη Μάδυτο, 

στη χερσόνησο της Καλλίπο-

λης στη Μικρά Ασία το 1874, 

και είναι τώρα στο Βερολίνο 

(εικ. 11). Στο αντίγραφο του 

Schloss Erbach διακρίνουμε 

έναν κλασικισμό ενώ το αντί-

γραφο του Βερολίνου παρου-

σιάζει έντονη διάβρωση στην 

επιφάνεια. 

Η κεφαλή της Ακροπόλεως 

θεωρήθηκε για πολλά χρό-

νια πρωτότυπο έργο του 4ου 

αι. π.Χ. με επιστέγασμα την 

άποψη του Bernard Ashmole, 

που δημοσιεύτηκε το 1951, ότι 

είναι δημιουργία του Αθηναίου 

γλύπτη Λεωχάρη που φιλοτέ-

χνησε και άλλα πορτραίτα του 

Αλεξάνδρου στα πανελλήνια 

ιερά της Ολυμπίας και των 

Δελφών, τα οποία ανέφερα 

στην αρχή αυτής της ομιλίας. 

Στην αρχή της ομιλίας είπαμε 

επίσης ότι η παρουσία αυτού 

του πορτραίτου στην Ακρό-

πολη αποκλείει τη χρονολό-

γησή του στον 4ο αι., γιατί 

οι Αθηναίοι δεν αφιέρωναν 

πορτραίτα μη Αθηναίων στην 

Ακρόπολη – μια απαγόρευση 

που έπαψε να ισχύει από τον 

2ο αι. π.Χ. και μετά. 

Καταλύτης για την ερμηνεία του Αλεξάνδρου της 

Ακροπόλεως υπήρξε η δημοσίευση του καταλόγου 

των αρχαίων γλυπτών του Schloss Erbach από τον 

Klaus Fittschen, το 1977. Ορμώμενος από το ρωμα-

Κατά τον 2ο και 3ο αι. μ.Χ. έχουμε αναβίωση του 

ενδιαφέροντος για το πρόσωπο του Αλεξάνδρου, με 

αποκορύφωση την επίσκεψη του Καρακάλλα στον 

τάφο του Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια. Ο ίδιος 

φρόντισε να στηθούν αγάλματα του 

Αλεξάνδρου σε όλη την αυτοκρατο-

ρία. Μετά τον Καρακάλλα, ο Ηλιο-

γάβαλος και ο Αλέξανδρος Σεβήρος 

έστησαν πορτραίτα του θεοποιη-

μένου Αλεξάνδρου στα ανάκτορά 

τους στη Ρώμη και τον περιέλα-

βαν στην αυτοκρατορική λατρεία. 

Η προτομή του Αλεξάνδρου της 

Αγοράς, παρ’ όλη την ιστορική της 

σημασία, παρέμεινε στο περιθώ-

ριο, αφενός γιατί είναι ημιτελής και 

αφετέρου γιατί η ομοιότης της με 

τον τύπο του Ευβουλέα δημιούρ-

γησε σύγχυση για την ταύτιση του 

τύπου. Αυτό λειτούργησε προς όφε-

λος της κεφαλής του Αλεξάνδρου 

της Ακροπόλεως, που παρέμεινε ο 

μόνος αναγνωρίσιμος τύπος Αλε-

ξάνδρου από την Αθήνα. Και τώρα 

ήρθε επιτέλους η ώρα να μιλήσουμε 

για την κεφαλή της Ακροπόλεως. Ο 

λόγος που την άφησα για το τέλος 

είναι χρονολογικός – το πορτραίτο 

του Αλεξάνδρου της Ακροπόλεως 

έπεται του Αλεξάνδρου της Αγοράς.

Η κεφαλή του Αλεξάνδρου της 

Ακροπόλεως (εικ. 3-4) βρέθηκε σε 

ανασκαφή κοντά στο Ερέχθειο το 

1886. Η άριστη διατήρηση της 

επιφάνειας του μαρμάρου είναι 

ένδειξη ότι το έργο ήταν στημένο 

σε εσωτερικό χώρο. Ο Αλέξανδρος 

απεικονίζεται στον ανθό της νιότης 

του και δεν φοράει ούτε βασιλικό διάδημα ούτε ταινία 

στα μαλλιά. Έχει μια ελαφριά κλίση προς τα αριστερά 

με αποτέλεσμα η κεφαλή να είναι κάπως ασύμμε-

του Μάρκου Αυρηλίου από το αέτωμα των Μεγάλων 

Προπυλαίων της Ελευσίνας (εικ. 9). Η ασπίδα που 

περιβάλλει την προτομή κοσμείται με άκανθα, επειδή 

το πορτραίτο του αυτοκράτορα είναι μεταθανάτιο. 

Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε 

ότι ο αντιγραφέας που φιλοτέχνησε 

την προτομή του Αλεξάνδρου προ-

σέθεσε την άκανθα γνωρίζοντας ότι 

πρόκειται για ιστορική προσωπικό-

τητα που δεν ήταν πλέον εν ζωή.

Ο Αλέξανδρος (εικ. 4-5) απεικο-

νίζεται σαν ώριμος άνδρας, όχι 

σαν νέος 18 ετών, όπως θα ήταν 

μετά τη μάχη της Χαιρωνείας όταν 

απεικονίστηκε στην Αθήνα από τον 

Ευφράνορα. Πρόκειται, λοιπόν, για 

προσωπογραφία της ωριμότητάς 

του, μετά την κατάκτηση της Περ-

σίας. Οι αρχαίες πηγές αναφέρουν 

μόνο ένα τέτοιο πορτραίτο του στην 

Αθήνα, το λατρευτικό άγαλμα του 

θεοποιημένου Αλεξάνδρου που στή-

θηκε κατ’ επιταγή του ιδίου το 323. 

Αν η προτομή της Αγοράς αντιγρά-

φει το λατρευτικό άγαλμα του Αλε-

ξάνδρου, τότε εξηγείται όχι μόνο η 

ταινία στα μαλλιά, που χαρακτη-

ρίζει θεούς και ήρωες, αλλά και το 

κολοσσιαίο του μέγεθος. Η θεϊκή 

υπόσταση του Αλεξάνδρου εξηγεί 

ακόμη γιατί αποτέλεσε το πρότυπο 

για την απεικόνιση του Ευβουλέα, 

του οποίου η εικόνα χρονολογεί-

ται επίσης στα τελευταία χρόνια 

του 4ου αι. Δεν μπορούμε βέβαια 

να εξηγήσουμε γιατί δεν σώζονται 

άλλα αντίγραφα του λατρευτικού 

αγάλματος του Αλεξάνδρου από 

την Αθήνα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά να βρεθούν και 

άλλα. Η προτομή της Αγοράς πιθανόν προοριζόταν 

για κάποια ιδιωτική έπαυλη, όπως είπαμε παραπάνω. 

Εικ. 12. Αλέξανδρος. Από τη Μαγνησία επί του Σιπύλου. 
Μουσείο Κωνσταντινουπόλεως 709. Φωτ. Hans R. Goette

Εικ. 10. Κεφαλή Αλεξάνδρου. Από το Τίβολι. 
Schloss Erbach 642. Φωτ. Hans R. Goette

Εικ. 11. Κεφαλή Αλεξάνδρου. Από τη Μάδυτο. 
Βερολίνο, Staatliche Museen, Antikensam-

mlung K 203. Φωτ. Hans R. Goette
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το άγαλμα του Αλεξάνδρου συνόδευε τα αγάλματα 

του Αττάλου Α΄ και της Απολλωνίδας. Το γεγονός ότι 

είναι κολοσσιαίου μεγέθους και από διαφορετικό μάρ-

μαρο είναι ένδειξη ότι αφιερώθηκε αργότερα – είναι 

άλλωστε έργο διαφορετικού εργαστηρίου. Η παρου-

σία του πάντως, στην Ακρόπολη μπορεί πιο εύκολα 

να εξηγηθεί, αν τη συνδέσουμε με την παρουσία των 

Ατταλιδών, μεγάλων φίλων και ευεργετών της Αθήνας. 

* Ευχαριστώ θερμά την Άννα Μαλικούρτη και το ΔΣ της 

Ένωσης των Φίλων της Ακροπόλεως για την πρόσκληση 

να μιλήσω για την κεφαλή του Αλεξάνδρου στην Ακρόπο-

λη. Το παρόν αποτελεί το κείμενο της ομιλίας μου όπως 

εκφωνήθηκε στο αμφιθέατρο του Μουσείου Ακροπόλεως 

στις 7.12.2018. Επίκειται δημοσίευση του άρθρου με τον 

τίτλο “Alexander the Great and the Athenians: Deification 

and Portraiture” στον τόμο E. Anson, M. D’Agostini, F. 

Pownall (επιμ.), Affective Relationships and Personal Bonds 

in Antiquity (Oxford).

που Ε΄ της Μακεδονίας, έγινε ένας από τους επώνυ-

μους ήρωες της πόλης και δέχτηκε θεϊκή λατρεία το 

200 π.Χ. Αυτές μάλιστα οι τιμές του απεδόθησαν, ενώ 

βρισκόταν ο ίδιος στην πόλη. Ο ίδιος αφιέρωσε ένα 

σύνταγμα χαλκίνων αγαλμάτων μεγέθους μικρότερου 

του φυσικού στα νότια του Παρθενώνα, κοντά στο 

τείχος της Ακροπόλεως, που απεικόνιζαν γιγαντομα-

χία, αμαζονομαχία, τη μάχη του Μαραθώνα και τη 

μάχη των Περγαμηνών εναντίον των Γαλατών. Όπως 

αναφέραμε στην αρχή αυτής της ομιλίας, οι γιοι του 

Ευμένης Β΄ και Άτταλος Β΄ αφιέρωσαν δύο χάλκινα 

πορτραίτα τους πάνω σε τέθριππα στον ιερό βράχο, 

ένα στην είσοδο των Προπυλαίων και ένα μπροστά 

από την ΒΑ πρόσοψη του Παρθενώνα, μετά από νίκες 

τους στις αρματοδρομίες των Παναθηναίων.

Εκτός όμως από τα τιμητικά πορτραίτα των Ατταλιδών 

στην Ακρόπολη, έχουμε και ενδείξεις για λατρευτι-

κά αγάλματα. Η αποσπασματική κεφαλή φυσικού 

μεγέθους του Αττάλου Α΄, που βρέθηκε στην Ακρό-

πολη, συσχετίστηκε με μια γυναικεία κεφαλή αναλό-

γου μεγέθους που πιθανόν απεικονίζει τη σύζυγό του 

Απολλωνίδα (εικ. 14). Οι κεφαλές είναι από παριανό 

μάρμαρο, στιλβωμένες, και η καλή διατήρηση της επι-

δερμίδας τους ίσως οφείλεται στο ότι ήταν στημένες 

σε εσωτερικό χώρο, κατά συνέπεια σε έναν από τους 

ναούς της Αθηνάς πάνω στην Ακρόπολη, ίσως στο 

Ερέχθειο. Η αδρή κατεργασία των πλαγίων όψεων 

της γυναικείας κεφαλής είναι ένδειξη ακρολιθικής 

τεχνικής, πράγμα που συνηθιζόταν στα λατρευτικά 

αγάλματα. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι ο 

Άτταλος Α΄, ως επώνυμος ήρως της Αθήνας, και η 

Απολλωνίς είχαν αφιερωθεί από τους Αθηναίους σαν 

σύνναοι θεοί της Αθηνάς, ακολουθώντας μια πρακτική 

συνηθισμένη στα ελληνιστικά βασίλεια. 

Η παρουσία λατρευτικών αγαλμάτων περγαμηνών 

βασιλέων στην Ακρόπολη του 2ου αι. ίσως είναι μια 

εξήγηση για την παρουσία του Αλεξάνδρου στον ιερό 

βράχο την ίδια περίοδο. Τα πορτραίτα του Αλεξάν-

δρου έπαιζαν πάντα ένα θεσμικό ρόλο στα ελληνιστικά 

βασίλεια, θα μπορούσαμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι 

Μουσείο της Κωνσταντινουπόλεως (εικ. 12), όπου 

απεικονίζεται αφηρωισμένος, νεανικός, με το ιμάτιο 

του Δία να του δίνει σχεδόν 

θεϊκή υπόσταση. Το πορτραί-

το αυτό είναι του 2ου αι. π.Χ. 

και παρουσιάζει αναλογίες με 

το μεταθανάτιο πορτραίτο του 

θεοποιημένου Αττάλου Α΄ από 

τον ναό της Ήρας στην Πέρ-

γαμο. Εξάλλου ο Αλέξανδρος 

της Μαγνησίας προέρχεται 

από το βασίλειο της Περγά-

μου. Έχουμε όμως και ανά-

λογη απεικόνιση νεανικού και 

αφηρωϊσμένου Αλεξάνδρου 

από το δωδεκάθεο της Δήλου 

(εικ. 13), όπου λειτούργησε 

σαν λατρευτικό άγαλμα.

 

Αν διατυπώσουμε την υπόθε-

ση ότι η κεφαλή του Αλεξάν-

δρου από την Ακρόπολη είναι 

πρωτότυπο έργο του 2ου αι. 

π.Χ., τότε η παρουσία της στην 

Ακρόπολη μπορεί να συσχετι-

στεί με τα μνημεία των Αττα-

λιδών που αφιερώθηκαν στον 

ιερό βράχο κατά το α΄ μισό του 

2ου αι. Κατά την περίοδο αυ- 

τή, οι βασιλείς της Περγάμου 

Άτταλος Α΄ και κατόπιν οι γιοι 

του Ευμένης Β΄ και Άτταλος Β΄ 

ανέπτυξαν πολύ στενές σχέ- 

σεις με την Αθήνα σαν ευερ-

γέτες. Αρκεί να σας θυμήσω τη 

στοά του Ευμένη Β΄ δίπλα στο 

διονυσιακό θέατρο και τη στοά 

του Αττάλου Β΄ στην Αγορά. 

Οι βασιλείς της Περγάμου 

τιμήθηκαν ποικιλοτρόπως από 

την πόλη, έγιναν Αθηναίοι πολίτες και μάλιστα ο 

Άτταλος Α΄, σύμμαχος της Αθήνας εναντίον του Φιλίπ-

είναι του φιλοσόφου Φαίδρου από το Ελευσίνιο της 

Αγοράς, της οποίας σώζεται η ενεπίγραφη βάση. 

Είναι πιθανώτερο η κεφαλή 

του Αλεξάνδρου της Ακροπό-

λεως να ανήκε σε ολόσωμο 

άγαλμα. Μετά τον Fittschen 

η νεώτερη έρευνα κατέληξε 

σε μια συμβιβαστική λύση – η 

κεφαλή του Αλεξάνδρου από 

την Ακρόπολη είναι ελληνιστι-

κό αντίγραφο ενός πορτραίτου 

του 4ου αι. και μάλιστα είναι 

το αρχαιότερο σωζόμενο αντί-

γραφο πορτραίτου που έφτασε 

ως τις μέρες μας. 

Και πάλι όμως η βασανιστική 

ερώτηση παραμένει – τι δου-

λειά έχει ένα πορτραίτο του 

Αλεξάνδρου στην Ακρόπολη;

 

Η εξαιρετική ποιότητα της 

κεφαλής της Ακροπόλεως και 

τα εξιδανικευμένα χαρακτη-

ριστικά του προσώπου μας 

επιτρέπουν να διατυπώσου-

με την υπόθεση ότι πρόκει-

ται για πρωτότυπο έργο, όχι 

όμως του 4ου αι. αλλά των 

ελληνιστικών χρόνων και να 

το εντάξουμε στην κατηγορία 

των μεταθανάτιων πορτραί-

των του Αλεξάνδρου, που δη-

μιουργήθηκαν με σκοπό να 

ενισχύσουν την εξουσία των 

διαδόχων προβάλλοντάς τον 

σαν ιδρυτή των ελληνιστικών 

μοναρχιών. Παρατηρούμε ότι 

από την κεφαλή της Ακροπό-

λεως απουσιάζει το βασιλικό 

διάδημα – ανάλογο είναι το πορτραίτο του Αλεξάν-

δρου από τη Μαγνησία επί του Σιπύλου, σήμερα στο 

Εικ. 14. Κεφαλές του Αττάλου Α΄ και της Απολλωνίδας. 
Μουσείο Ακροπόλεως 2335 και 3628. Φωτ. Ο. Παλαγγιά

Εικ. 13. Αλέξανδρος. Από το Δωδεκάθεο της Δήλου. 
Μουσείο Δήλου Α 4184. Φωτ. Ο. Παλαγγιά
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κτίσμα σύγχρονο της δεξαμενής, το οποίο χρησίμευε 

ως χώρος εστίασης των επισήμων προσώπων.

Σε μικρή απόσταση υπάρχει άλλη μία, παλαιότερη 

δεξαμενή, η λεγόμενη ιερή δεξαμενή που χρονολο-

γείται στον 8ο αι.. Δημιουργήθηκε για την συλλο-

γή των ομβρίων υδάτων. Ιερή την ονόμασαν επειδή 

στην κοιλότητά της βρέθηκαν περί τα 200 τελετουρ-

γικά αγγεία του τύπου 

της φιάλης. Χρησίμευαν 

είτε για σπονδές είτε για 

καθαρμούς. Υπάρχει και 

η άποψη ότι εδώ υπήρχε 

μαντείο. Υπάρχει βέβαια 

και άλλη, πιο πραγματι-

στική εκδοχή: τα αγγεία, 

από ποικίλες αιτίες (σει-

σμούς, βροχές, αλλά και 

λόγω της κατωφέρειας 

του εδάφους) παρασύρ-

θηκαν από υπερκείμενα 

κτίρια και βρέθηκαν –πού 

αλλού;– στη λακκούβα! 

Τέλος, κατά τη διαδρομή 

της επιστροφής, είχαμε 

την ευκαιρία να δούμε, 

χωρίς να κατέβουμε από 

το όχημα, και τα διόλου 

ευκαταφρόνητα κατάλοι-

πα του αρχαίου υδραγω-

γείου της περιοχής.

Ιδεώδης αναψυχή ύστερα 

απ’ όλα αυτά υπήρξε το 

γεύμα μας στην παραλία 

της παρακείμενης λίμνης 

Βουλιαγμένης. Λέω παρα-

λία και όχι όχθη, διότι 

πρόκειται απλώς για ένα πολύ κλειστό κόλπο που 

φέρει καταχρηστικά το όνομα λίμνη, αφού και το 

νερό του είναι εξ ολοκλήρου θαλάσσιο. Το θέαμα της 

ακύμαντης θάλασσας, η απόλυτη νηνεμία, οι υπέροχες 

κατασκευάστηκε ταυτόχρονα με τον πρώτο ναό. Στα 

τέλη όμως του 4ου αι. καλύφθηκε με στέγαστρο στηρι-

ζόμενο σε 8 ιωνικούς κίονες, 4 ανατολικά και 4 δυτικά.

Επόμενος σταθμός μας, η Στοά. Ήταν διώροφο κτί-

σμα με δύο υπόστεγα που σχημάτιζαν ορθή γωνία και 

έβλεπαν νότια και δυτικά, δηλαδή και τα δύο προς τη 

θάλασσα. Καινοτόμο στοιχείο εδώ η συνύπαρξη δωρι-

κού και ιωνικού ρυθμού: 

δωρικοί οι κίονες του ισο-

γείου, ιωνικοί οι κίονες του 

ορόφου, έτσι ώστε η και-

νοτομία να εισάγεται δια-

κριτικά. Το κτίσμα χρησί-

μευε ως χώρος υποδοχής 

επισκεπτών, αλλά και ως 

χώρος φύλαξης προσφο-

ρών και αναθημάτων.

Μια αξιοσημείωτη κατα-

σκευή βρίσκεται πίσω 

από την στοά. Πρόκειται 

για τη λεγόμενη αψιδω-

τή δεξαμενή, μια κτιστή 

δεξαμενή, της οποίας 

η αψιδωτή οροφή έχει 

καταρρεύσει. Κατασκευ-

άστηκε περί το 500 π.Χ., 

προκειμένου να καλύψει 

τις ανάγκες τού ιερού σε 

πόσιμο νερό. Μία εντυ-

πωσιακή πεσσοστοιχία 

υποβάσταζε την οροφή. Η 

κατωφέρεια του δαπέδου 

κλιμακώνεται με βαθμίδες, 

απαραίτητες για όσους 

εργάζονταν στο εσωτερικό 

τής δεξαμενής. Το σχήμα 

της ήταν πεταλοειδές, ενώ το εσωτερικό της ήταν 

επιχρισμένο με στεγανωτικό κονίαμα. Στα μάτια ενός 

μη ειδικού το έργο φαντάζει ως τεχνολογικό επίτευγμα. 

Παραπλεύρως της δεξαμενής υπάρχει το εστιατόριο, 

Γιώτα, η οποία, με λόγο λιτό και περιεκτικό, μας άνοιξε 

τα μάτια στον χώρο και στον χρόνο. Το ιερό γνώρισε 

μεγάλη ακμή τον 6ο αι., υπέστη καταστροφές στις 

αρχές του 4ου αι., και συγκεκριμένα το 391 π.Χ., κατά 

τον πόλεμο μεταξύ Κορίνθου και Σπάρτης, ανέλαβε 

όμως και γνώρισε νέα ακμή περί τα τέλη του 4ου αι., 

χάρις στον Δημήτριο τον Πολιορκητή, ο οποίος τότε 

ανέπτυξε έντονη δράση στην περιοχή. Η χαριστική 

βολή για το ιερό ήταν η καταστροφή της Κορίνθου από 

τα στρατεύματα του Λεύκιου Μόμμιου, το 146 π.Χ. 

Έκτοτε περιέπεσε σε αχρησία και εγκαταλείφθηκε.

Η περιήγηση και ξενάγη-

ση άρχισε από την λεγό-

μενη δυτική αυλή. Πρό-

κειται για αύλειο χώρο 

εν μέρει στεγασμένο. Το 

στέγαστρο στηριζόταν 

σε κίονες, ενώ στον στε-

γασμένο χώρο υπήρχαν 

λαξευτά έδρανα. Χτίστη-

κε στις αρχές τού 6ου αι., 

μαζί με τον πρώτο ναό. 

Ήταν ο πρώτος σταθμός 

των προσκυνητών, μόλις 

έφθαναν με τα πλοία. Κα-

ταστράφηκε το 391 π.Χ. 

Σε άμεση γειτνίαση με 

την δυτική αυλή βρίσκε-

ται ο ναός τής θεάς. Ναός 

δωρικός πρόστυλος κατα-

σκευασμένος από πωρό-

λιθο της περιοχής. Δύο 

εσωτερικές κιονοστοιχί-

ες χωρίζουν τον σηκό σε 

τρία κλίτη. Οι τέσσερις γωνίες της στέγης επιστέ-

φονταν από αγάλματα της φτερωτής θεάς Νίκης. 

Χτίστηκε τον 6ο αι. στη θέση παλαιότερου ναού (των 

αρχών του 6ου αι.), ο οποίος κατεδαφίστηκε. Ιδιαίτε-

ρο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο βωμός, που βρίσκεται 

απέναντι και σε μικρή απόσταση από την πρόσοψη 

του ναού. Το θυσιαστήριο, δηλαδή ο καθαυτό βωμός, 

Εκδρομή στο Ηραίον Περαχώρας 
(4 Απριλίου 2019)

Στη δυτική εσχατιά του Ισθμού που ένωνε και ενώνει 

την Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο βρίσκεται το 

Ηραίον, σημαντικό ιερό, όπου η θεά Ήρα λατρευόταν 

ως Ακραία και ως Λιμενία κατά την αρχαιότητα. Η 

περιοχή είναι στρατηγικής σημασίας, γι’ αυτό και 

υπήρξε μήλον της έριδος μεταξύ δύο ομόρων πόλεων, 

των Μεγάρων και της Κορίνθου. Τολμηροί ναυτι-

κοί, θαλασσοπόροι, ιδρυτές αποικιών, οι Μεγαρείς 

και οι Κορίνθιοι υπήρξαν 

ανταγωνιστές. Το ιερό το 

ίδρυσαν οι Μεγαρείς στις 

αρχές του 8ου αι., ύστερα 

όμως από μερικές δεκαε-

τίες το κατέλαβαν και το 

κράτησαν οι Κορίνθιοι. 

Εδώ έκαναν την τελευ-

ταία τους δέηση οι Κορίν-

θιοι ναυτικοί πριν από τον 

απόπλου, εδώ έφερναν τα 

ευχετήρια και τα ευχαρι-

στήρια αναθήματά τους. 

Προστάτιδα του γάμου 

και της οικογενείας, αλλά 

και προσωποποίηση του 

αέρος (ΗΡΑ-ΑΗΡ), σύμ-

φωνα με την ορφική θεο-

λογία, η θεά Ήρα ήταν 

αυτή που θα έστελνε ευ-

νοϊκούς ανέμους και θα 

διαφύλασσε σώους τους 

ναυτικούς και τις οικογέ-

νειές τους.

Με σύμμαχο τον καιρό (πράγμα καθόλου αυτονόητο 

εφέτος) ξεκινήσαμε και, αφού αφήσαμε την εθνι-

κή οδό, αρχίσαμε να απολαμβάνουμε το τοπίο της 

Περαίας χώρας-Περαχώρας, καταπράσινο και γεμάτο 

αγριολούλουδα.

Φτάνοντας, συναντήσαμε την αρχαιολόγο κα Μελέτη 

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν

Ξενάγηση των «Φίλων» από την Μ. Γιώτα στο Ηραίον Περαχώρας.
Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Ο αρχαιολογικός χώρος του Ηραίου Περαχώρας.
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Οι «Φίλοι» στην αψιδωτή δεξαμενή του Ηραίου Περαχώρας. 
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano
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απόβλητη από την πατρίδα της την Κολχίδα. Η ίδια 

έκοψε τις γέφυρες, όταν, οιστρηλατούμενη απ’ το 

πάθος της για τον Ιάσονα, πρόδωσε τα μυστικά και 

παρέδωσε τα κειμήλια τού πατρικού οίκου, αλλά και 

δεν δίστασε να διαπράξει το στυγερό έγκλημα της 

αδελφοκτονίας, στην προσπάθειά της να διαφύγει με 

τον Ιάσονα. Συνεπώς τα παιδιά της δεν είχαν κανένα 

μέλλον μακριά απ’ τον πατέρα τους. Γι’ αυτό τα οδή-

γησε στο ιερό τής Ήρας 

κι εκεί τα εγκατέστησε, 

ως ικέτες, ελπίζοντας ότι 

οι Κορίνθιοι θα τα σεβα-

στούν. Δεν τα σεβάστηκαν 

όμως. Τα σκότωσαν και 

διέδωσαν ότι τα σκότωσε 

η Μήδεια.

Στη μνήμη των ούτως ή 

άλλως αδικοχαμένων παι-

διών, οι Κορίνθιοι έστελναν 

κάθε χρόνο στο Ηραίον 

επτά αγόρια και επτά κορί-

τσια με πένθιμη αμφίεση 

και κόμμωση (=κουρεμέ-

να), τα οποία έμεναν εκεί 

μέχρι τον επόμενο χρόνο 

που θα έρχονταν οι αντι-

καταστάτες τους. Μάλλον 

λοιπόν είχαν συλλογικές 

ενοχές οι Κορίνθιοι, αλλιώς 

προς τί τα μνημόσυνα και 

οι εξιλασμοί; Και να σκε-

φτεί κανείς, ότι η θεά Ήρα 

ήταν εκείνη που ενέπνευ-

σε στη Μήδεια το ερωτικό 

πάθος για τον Ιάσονα, θέλοντας να τον βοηθήσει να 

επιτύχει τους σκοπούς του.

Ζωή Ξαρλή

θαλασσινές γεύσεις μάς χάρισαν πραγματικές στιγμές 

ευδαιμονίας. Ένα μέρος τόσο κοντινό μα και τόσο 

απόμακρο, απόκοσμο σχεδόν. Μετά την καθιστική 

απόλαυση χρειαζόταν ένας περίπατος στον λεγόμενο 

δίαυλο, που δεν είναι άλλος από το στόμιο του κόλ-

που. Ύστερα και απ’ αυτήν την εξερεύνηση, πήραμε 

τον δρόμο τής επιστροφής με την απαραίτητη στάση 

στο πάντα φιλόξενο Λουτράκι για καφέ και γλύκισμα, 

μέσα στην αχλή ενός ειδυλ-

λιακού δειλινού. «Η των 

ηδονών του βίου ραθυμία» 

κι εδώ.

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» 

στους διοργανωτές. Και σ’ 

άλλα με υγεία!

Και κάτι σαν υστερόγραφο.

Αν και είπαμε ουκ ολίγα, 

μη νομισθεί ότι το Ηραίον 

μάς είπε όλα τα μυστικά 

του. Εξαντλούνται αυτά 

τα θέματα; Ο μύθος έχει 

βάλει κι εδώ τη σφραγί-

δα του. Σύμφωνα με την 

αρχαία παράδοση, στο 

Ηραίο θάφτηκαν τα παι-

διά του Ιάσονα και της 

Μήδειας ύστερα από τον 

τραγικό θάνατο που βρή-

καν από το χέρι τής μάνας 

τους, κατά την ευριπίδεια 

εκδοχή, την πιο γνωστή 

και διαδεδομένη, η οποία 

όμως δεν είναι και η μόνη. 

Υπάρχει κι άλλη, που μοιάζει αληθοφανέστερη. Σύμ-

φωνα μ’ αυτήν, η Μήδεια, διωγμένη από τον σύζυγό 

της Ιάσονα, ο οποίος αποφάσισε να νυμφευθεί την 

Γλαύκη, κόρη τού βασιλιά τής Κορίνθου Κρέοντα, 

διατάσσεται από τον βασιλιά να πάρει τα παιδιά της 

και να φύγει από την χώρα. Πού να πάει όμως; Είναι 

Εκδρομή στα Ιωάννινα 
(24-27 Ιουνίου 2019) 

Η τετραήμερη εκδρομή της ΕΦΑ, τον Ιούνιο, έγινε 

στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων. Η επιλογή 

σχετιζόταν με την παρότρυνση του Εφόρου Ιωάννι-

νων, κ. Κώστα Σουέρεφ, τον οποίον είχαμε γνωρίσει 

από την ωραιότατη ξενάγηση που είχε κάνει στα 

Μέλη της ΕΦΑ στην περι-

οδική Έκθεση του Μου-

σείου Ακρόπολης για τη 

Δωδώνη, το 2016. Έτσι η 

πρώτη ημέρα της εκδρο-

μής περιέλαβε βέβσαια 

επίσκεψη και ξενάγηση 

στον αρχαιολογικό χώρο 

της Δωδώνης, όπου μας 

υποδέχθηκε ο ίδιος ο κ. 

Σουέρεφ. Το Ιερό, σε 

απόσταση 22 χλμ. Νότια 

των Ιωαννίνων βρίσκεται 

στο μέσο στενής κοιλάδας, 

στους ανατολικούς πρόπο-

δες του όρους Τόμαρον, 

με τη δίδυμη κορυφή, και 

θεωρείτο, σύμφωνα με την 

παράδοση, το αρχαιότε-

ρο μαντείο του ελληνικού 

χώρου. Κατά τον Ηρόδο-

το, δύο πελειάδες (περι-

στερές) έφυγαν από την 

Θήβα της Αιγύπτου, η μία 

ίδρυσε το ιερό του Άμμω-

νος Διός στη Λιβύη και η 

άλλη κάθισε σε μία βελα-

νιδιά της Δωδώνης και παρήγγειλε ότι εκεί έπρεπε να 

ιδρυθεί το Μαντείο του Διός. Το μαντείο της Δωδώνης 

είναι γνωστό από τα «Αργοναυτικά» και τα Ομηρικά 

έπη. Η Μεγάλη Θεά, σύμφωνα με την παράδοση, 

θεότητα της ευφορίας και της γονιμότητας, είχε την 

κατοικία της στη Δωδώνη, στις ρίζες μιας μεγάλης 

βελανιδιάς, της φηγού και αποτέλεσε το θείο ζεύγος, 

μαζί με τον Νέο Θεό του Ουρανού και των Κεραυ-

νών, τον Δία. Ο Ζευς έγινε ένοικος της Δωδώνης, με 

την επίκληση Νάϊος, και η προελληνική θεά πήρε το 

όνομά του και έγινε Διώνη. Η φηγός ήταν η κατοικία 

του θείου ζεύγους και από το θρόισμα των φύλλων της 

και το πέταγμα των πελειάδων-περιστερών, οι υπο-

φήται του Διός, οι Σελλοί, ερμήνευαν στους θνητούς 

τη θεία βούληση.

Οι πρώτες ανασκαφές 

στον χώρο έγιναν από 

τον φιλάρχαιο πολιτικό Κ. 

Καραπάνο (1875) και από 

τα ευρήματα, και ιδίως 

τα ψηφίσματα σε χάλκι-

να ελάσματα, βεβαιώθη-

κε ότι εκεί βρισκόταν το 

Μαντείο του Δωδωναίου 

Διός. Οι νεότερες συστη-

ματικές ανασκαφές εγκαι-

νιάσθηκαν το 1950 και 

συνεχίζονται μέχρι σήμε-

ρα. Εμείς ξεναγηθήκαμε 

στο Θέατρο, το Βουλευτή-

ριο, το Πρυτανείο και την 

Ιερά Οικία, ενώ είδαμε 

από μακριά την ακρόπολη 

και τη χριστιανική Βασιλι-

κή. Στο θέατρο είχαμε την 

τύχη να ξεναγηθούμε και 

από τον κ. Πέτρο Κατσού-

δα, πολιτικό μηχανικό και 

υπεύθυνο της αναστήλω-

σης. Οι εργασίες στο θέα-

τρο άρχισαν το 1959 με 

υπεύθυνο τον Καθηγητή Σ. Δάκαρη, οπότε έγιναν ο 

καθαρισμός και οι αποχωματώσεις του χώρου, ενώ 

το θέατρο παρουσίαζε μορφή ερειπίου. Για την απο-

κατάστασή του χρησιμοποιήθηκε τοπικός ασβεστό-

λιθος. Οι περιηγητές τον 19ο αι. έβλεπαν μόνο την 

κορυφή του θεάτρου και περιέγραφαν έναν κάμπο 

από καλαμπόκια. Το θέατρο, ένα από τα μεγαλύτερα 

Οι «Φίλοι» ξεναγούνται στη Δωδώνη 
από τον Έφορο Ιωαννίνων Κ. Σουέρεφ. Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Οι «Φίλοι» στη Στοά του Ηραίου.
Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Περιήγηση των «Φίλων» στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης.
Φωτ. Σπ. Ζαφειρόπουλος

Οι «Φίλοι» στο Ηραίον Περαχώρας.
Φωτ. Α. Λάϊος
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λη οικία, η οποία, από τις διαστάσεις και την θέση 

της, παρέπεμπε σε δημόσιο οικοδόμημα.

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε, 20 χλμ. ΒΔ των Ιωαν-

νίνων, την Κληματιά, έναν από τους παλαιότερους 

οικισμούς της περιοχής της Ζίτσας, που μαρτυρείται 

με την ονομασία Βελτσίτσα σε γραπτές πηγές της 

υστεροβυζαντινής εποχής. Μάρτυρας της οικονομικής 

ευρωστίας της περιοχής τον 16ο και 17ο αι. είναι το 

πλήθος των εκκλησιαστικών μνημείων. Από το Μετα-

βυζαντινό Πάρκο Κληματιάς εμείς επισκεφθήκαμε, 

με την συνοδεία του κ. Σουέρεφ και της κας Ξένιας 

Δημητρακοπούλου, από τη Βυζαντινή Εφορεία, δύο 

εκκλησίες, την Μεταμόρφωση του Σωτήρος και τον 

ναό του Αγίου Δημητρίου. Ο ναός της Μεταμόρφω-

σης, 2,5 χλμ. ΒΔ του οικισμού της Κληματιάς, στην 

κορυφή ενός κατάφυτου λόφου, είναι ένα μόνοχωρο, 

καμαροσκέπαστο κτίσμα κατάγραφο εσωτερικά με 

τοιχογραφίες. Η εικονογράφηση έγινε το 1568 από 

τον ζωγράφο Φράγκο Κονταρή, από την Θήβα, μαζί 

με τον ιερέα αδελφό του Γεώργιο, οι οποίοι εικονο-

γράφησαν και πολλές άλλες εκκλησίες στην ευρύτερη 

περιοχή. Βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τις τοι-

χογραφίες της Μεταμόρφωσης είναι η αφηγηματική 

διάθεση και η παραστατική απόδοση των γεγονότων, 

με πολύ πυκνή σύνθεση, ενώ παρατηρούνται και επι-

δράσεις από τη Δυτική ζωγραφική.

Ο ναός του Αγίου Δημητρίου, που επισκεφθήκαμε 

στη συνέχεια, είναι ο ενοριακός ναός της Κληματιάς. 

Κτίσθηκε το 1558, όπως μαρτυρεί επιγραφή στον νότιο 

βοηθούν να κατανοήσουμε τον χαρακτήρα της πόλης 

στους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους αλλά 

και τη σημασία της θέσης στις κατοπινές εποχές, 

αφού διετέλεσε και οθωμανικό οχυρό κατά τους Βαλ-

κανικούς πολέμους (1905-08). Η πρόσβαση στην 

ακρόπολη, της οποίας τα τείχη διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση, είναι αρκετά δύσκολη και οι «Φίλοι» ήταν 

ευγνώμονες στον Δήμο Ζίτσας και στον δήμαρχό της, 

που, μετά από συνεννόηση με τον κ. Σουέρεφ, τους 

παραχώρησε μικρά πούλμαν για να ανέβουν μέχρι την 

κορυφή του λόφου. Ο οχυρωματικός περίβολος της 

ακρόπολης έχει ακανόνιστο ελλειψοειδές σχήμα και 

ενισχύεται από ορθογώνιους πύργους. Περιηγηθήκαμε 

τον χώρο με την καταπληκτική θέα, όπου βρίσκονται 

αναμεμειγμένα αρχαία και νεώτερα κατάλοιπα. Στο 

υψηλότερο πλάτωμα ο κ. Σουέρεφ μάς υπέδειξε μεγά-

εγκατάσταση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ, πολλοί από 

τους «Φίλους» περιφέρθηκαν στην πόλη και εντυπω-

σιάσθηκαν από την ομορφιά και την ζωντάνια της.

Η δεύτερη ημέρα της εκδρομής ξεκίνησε με μία επί-

σκεψη, εκτός προγράμματος, στο Αρχοντικό Μίσιου, 

ένα τυπικό γιαννιώτικο αρχοντικό του 1844, το οποίο 

μετά το θάνατο των τελευταίων απογόνων απαλ-

λοτριώθηκε και επισκευάσθηκε από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και στεγάζει σήμερα την 6η Εφορεία 

Νεωτέρων Μνημείων. Ιδιαίτερα αξιόλογα είναι τα 

ξυλόγλυπτα ταβάνια με το ζωγραφιστό διάκοσμο, ενώ 

η οικοσκευή μαρτυρεί τον πλούτο και την καλαισθησία 

των ανθρώπων που ζούσαν σε αυτό.

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την Ακρόπολη του 

Μεγάλου Γαρδικίου, τη βορειότερη από τις τρεις 

ακροπόλεις που φύλαγαν το λεκανοπέδιο των Ιωαν-

νίνων κατά την αρχαιότητα και η οποία ήλεγχε την 

είσοδο στο λεκανοπέδιο από Βορρά και Δυσμάς. Η 

ακρόπολη έχει ταυτισθεί, από τον Σ. Δάκαρη, με 

την πρωτεύουσα των Μολοσσών, την Πασσαρώνα. 

Η ίδρυσή της τοποθετείται στο α΄ μισό του 3ου αι. 

π.Χ. (επί βασιλέως Πύρρου) αλλά ήκμασε στο τέλος 

του 3ου αι. π.Χ., όταν η Ήπειρος ήταν διοικητικά 

οργανωμένη στο Κοινό των Ηπειρωτών (234-168 

π.Χ.). Σύμφωνα με τον ιστορικό Λίβιο, η Πασσαρών 

ήταν η πρώτη από τις φιλομακεδονικές μολοσσικές 

πόλεις που κατέστρεψαν οι Ρωμαίοι στην Ήπειρο. 

Τα πορίσματα των ερευνών τα τελευταία χρόνια μας 

στην Ελλάδα, είχε χωρητικότητα 17.000 θεατών και 

ήταν κτισμένο στη νότια πλευρά ενός λόφου. Γύρω 

από τον λόφο κατασκευάστηκε αναλημματικός τοίχος 

που ενισχύθηκε ανατολικά με ισχυρές πυργοειδείς 

αντηρίδες. Κτίσθηκε στις αρχές του 3ου αι. π.Χ., επί 

βασιλέως Πύρρου, αλλά έχει 4 οικοδομικές φάσεις. Το 

κοίλο χωρίζεται με 4 διαζώματα σε τρία τμήματα. Στο 

κέντρο της ορχήστρας διατηρείται η βάση της θυμέλης 

(βωμού του Διονύσου) ενώ η σκηνή έχει τετράγωνα 

παρασκήνια και δωρική στοά στη νότια οπίσθια πλευ-

ρά. Στα τέλη του 3ου αι. προστέθηκε στην πρόσοψη 

της σκηνής και ένα κομψό ιωνικό προσκήνιο και δύο 

ιωνικά πρόπυλα. Στα χρόνια του Αυγούστου το θέατρο 

μετατράπηκε σε αρένα.

Μετά την μακρά και ενδιαφέρουσα ξενάγηση στη 

Δωδώνη επόμενος σταθμός ήταν τα Γιάννενα και 

Ξενάγηση των «Φίλων» στον ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 
από την Ξ. Δημητρακοπούλου Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Οι «Φίλοι» στον ναό του Αγίου Δημητρίου Κληματιάς. 
Φωτ. Σπ. Ζαφειρόπουλος

Τοιχογραφίες από τον ναό του Αγίου Δημητρίου Κληματιάς. 
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Ξενάγηση των «Φίλων» στο αρχαίο θέατρο της Δωδώνης από τον Π. Κατσούδα. 
Φωτ. Σπ. Ζαφειρόπουλος

Επίσκεψη των «Φίλων» στην Ακρόπολη του Μεγάλου Γαρδικίου.
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano
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Δωδώνης με τα ποικίλα αφιερώματά του (ψηφίσματα, 

ενεπίγραφα μολύβδινα ελάσματα με τις ερωτήσεις 

προς το Μαντείο, αναθηματικές ενεπίγραφες στήλες 

και άλλα). Μετά την επίσκεψη στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο και προτού κατευθυνθούμε προς το Κάστρο 

των Ιωαννίνων κάναμε μια μικρή στάση στην Εταιρεία 

Ηπειρωτικών Μελετών η οποία φιλοξενεί, μεταξύ 

άλλων, έκθεση με έργα του γνωστού Ηπειρώτη ζωγρά-

φου Κώστα Μαλάμου, δωρεά της οικογενείας.

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το Μέσα Κάστρο (Ιτς 

Καλέ), το εσωτερικό φρούριο των Ιωαννίνων. Είδα-

με την βυζαντινή Πύλη, κατάλοιπα των βυζαντινών 

τειχών, τον βυζαντινό Πύργο και βέβαια το τζαμί 

του Ασλάν Πασά. Στο Βυζαντινό Μουσείο, που βρί-

σκεται μέσα στο Κάστρο, μας περίμενε η κα Σταμα-

τία Κορτζή, της Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, 

τοίχο, και ακολουθεί τον τύπο του σταυρεπίστεγου ναού 

με ευρύ νάρθηκα. Στα νότια και δυτικά περιβάλλεται 

από μεταγενέστερο χαγιάτι. Ο ζωγραφικός διάκοσμος 

εντάσσεται στην παραγωγή της τοπικής Ηπειρωτικής 

Σχολής, έτσι όπως διαμορφώθηκε από τους αδελφούς 

Κονταρή, που μετακλήθηκαν από τη Θήβα.

Η επόμενη ημέρα (Τετάρτη 25/6) ήταν αποκλειστικά 

αφιερωμένη στην πόλη των Ιωαννίνων και τα Μουσεία 

της. Αρχίσαμε από το Αρχαιολογικό Μουσείο, έργο 

του γνωστού αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, πρω-

τοποριακό για την εποχή του. Το Μουσείο συνδυάζει 

στοιχεία του μοντέρνου κινήματος της αρχιτεκτονικής, 

της ελληνικής παράδοσης και της ηπειρωτικής αρχιτε-

κτονικής. Εκεί μας περίμενε ο κ. Χρήστος Κλείτσας, 

αρχαιολόγος της Εφορείας, ο οποίος ανέλαβε και 

την ξενάγησή μας. Το Μουσείο είναι χωρισμένο σε 

ενότητες που αναφέρονται σε όλες τις περιόδους της 

ιστορίας της περιοχής. Μια ενότητα αναφέρεται στην 

προϊστορική Ήπειρο, άλλη στην πολιτική και διοικη-

τική οργάνωση της Ηπείρου μέσα από επιγραφές και 

νομίσματα. Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στον φημισμένο 

Βασιλέα των Μολοσσών Πύρρο και την εποχή του 

μέσα από ποικιλία ευρημάτων από οικισμούς και 

τάφους. Ξεχωριστή ενότητα είναι αυτή που αναφέρε-

ται στα έθιμα και τις δοξασίες που σχετίζονται με τον 

θάνατο και ιδιαίτερα σε συγκρότημα που ταυτίζεται 

με το Νεκρομαντείο του Αχέροντα. Σημαντική είναι 

βέβαια και η πτέρυγα, που έχει ως θέμα το Ιερό της 

η οποία και μας ξενάγησε στην κεντρική συλλογή 

του Μουσείου. Η συλλογή φιλοξενεί εκθέματα από 

την παλαιοχριστιανική, βυζαντινή και μεταβυζαντι-

νή εποχή. Τα εκθέματα αυτά –γλυπτά, νομίσματα, 

εικόνες, βημόθυρα, ευαγγέλια– είναι ενδεικτικά της 

ιστορίας και της τέχνης της Ηπείρου κατά τις περιό-

δους αυτές. Το Μουσείο είναι κτισμένο στα ερείπια 

του κεντρικού κτηρίου του σεραγιού του Αλή Πασά, 

που καταστράφηκε το 1870 από πυρκαγιές. Η κυρία 

Κορτζή μας ξενάγησε στο «Θησαυροφυλάκιο» που 

στεγάζει την έκθεση αργυροχρυσοχοΐας και αποτελεί 

παράρτημα του Βυζαντινού Μουσείου. Βρίσκεται σε 

άμεση επαφή με τα αποκαλυφθέντα ερείπια του σερα-

γιού. Στόχος της έκθεσης είναι να προβληθεί η τέχνη 

και οι τεχνικές της αργυροχρυσοχοΐας, που γνώρισε 

ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Ήπειρο.

Στη συνέχεια ευχάριστη έκπληξη για όλους ήταν η 

επίσκεψη στο θαυμάσιο Μουσείο Αργυροτεχνίας που 

ανήκει στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς. 

Το μουσείο καταλαμβάνει τις δύο στάθμες του δυτι-

κού προμαχώνα της ακρόπολης καθώς και το κτίσμα 

των παλαιών μαγειρείων, που εφάπτονται με αυτόν. 

Πρόκειται για ένα μουσείο θεματικό, τεχνολογικό 

αλλά και περιφερειακό, αφού εστιάζει κυρίως στην 

ιστορία της αργυροτεχνίας στην Ήπειρο. Οι «Φίλοι», 

με πολύ ενδιαφέρον και με την βοήθεια οπτικοακου-

στικών μέσων, ανακάλυψαν και παρακολούθησαν τις 

παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής και διακόσμησης 

αργυρών αντικειμένων αλλά και εθαύμασαν την Συλ-

λογή αργυρών ηπειρωτικών αντικειμένων από τον 18ο 

αι. έως τον 20ό αι..

Στη συνέχεια πήραμε το βαποράκι, το οποίο μας 

οδήγησε στο Νησί των Ιωαννίνων, στη λίμνη Παμ-

βώτιδα. Μετά από μία σύντομη στάση για ξεκούραση 

και γεύμα επισκεφθήκαμε την περίφημη Μονή του 

Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπηνών. Μαζί μας ήταν 

και πάλι η κα Ξένια Δημητρακοπούλου της Εφορείας 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, η οποία με μεγάλη προθυμία 

ανέλαβε να μας ξεναγήσει. Η Μονή ιδρύθηκε στους 

υστεροβυζαντινούς χρόνους, το 1291-92 ανακαινίσθη-

κε το καθολικό από τον Μιχαήλ Φιλανθρωπηνό. Από 

το συγκρότημα σώζεται σήμερα το καθολικό, τμήμα 

των κελιών και της Τράπεζας. Βρίσκεται στη δυτική 

πλευρά του Νησιού και περιβάλλεται από λιθόκτιστο 

περίβολο. Ο ναός είναι μονόχωρος, καμαροσκεπής 

Ξενάγηση των «Φίλων» στο κάστρο Ιωαννίνων από την Στ. Κορτζή.
Φωτ. Σπ. Ζαφειρόπουλος

Το Φετιχιέ Τζαμί και ο τάφος του Αλή Πασά στο Ιτς Καλέ 
των Ιωαννίνων. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, έργο του αρχιτέκτονα Α. Κωνσταντινίδη (αριστερά) και ξενάγηση των «Φίλων»
στο Μουσείο από τον Χρ. Κλείτσα (δεξιά). Φωτ. Σπ. Ζαφειρόπουλος

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας του ΠΙΟΠ στο Κάστρο των Ιωαννίνων (αριστερά). Η Ξ. Δημητρακοπούλου ξεναγεί τους «Φίλους» στην Μονή 
του Αγίου Νικολάου των Φιλανθρωπηνών (δεξιά). Φωτ. Σπ. Ζαφειρόπουλος, Φ. Μαλλούχου-Tufano
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χαρακτηρίζεται συμβατικά ως «Πρυτανείο» –αρχείο 

της πόλης– λόγω της ανεύρεσης σ’ αυτό 3.000 πήλινων 

σφραγισμάτων. Εντυπωσιακό ήταν το κτήριο, όπου 

αποκαλύφθηκαν τρία δωμάτια συμποσίων με ψηφι-

δωτά δάπεδα. Η ανασκαφική έρευνα έφερε στο φως 

και ένα σημαντικό αριθμό χάλκινων νομισμάτων του 

Κοινού των Θεσπρωτών. Δυτικά των τειχών βρίσκεται 

το Θέατρο, το οποίο επισκεφθήκαμε στη συνέχεια. 

Το Θέατρο των Γιτάνων, 

χωρητικότητας 3 χιλ. θεα-

τών, κτίστηκε στα μέσα 

του 3ου αι. π.Χ., εποχή 

αυξημένης οικοδομικής 

δραστηριότητας στην 

Ήπειρο, επί βασιλείας 

Πύρρου, και καταστράφη-

κε από τους Ρωμαίους, το 

167 π.Χ. Ήταν κτισμένο 

στο κατώτερο επίπεδο του 

οικισμού και προστατευ-

όταν από προτείχισμα. 

Ήταν λίθινο, ως υλικό 

κατασκευής χρησιμοποιή-

θηκε ο λευκός ασβεστόλι-

θος. Το κοίλο αποτελείτο 

από 28 σειρές εδωλίων, σε 

δύο διαζώματα, ενώ πιθα-

νόν υπήρχε και επιθέατρο. 

Έχουν αποκαλυφθεί 4 κλί-

μακες, που διαιρούσαν το 

κοίλο σε 5 κερκίδες. Στην 

πρόσθια πλευρά πολλών 

εδωλίων αποκαλύφθηκαν 

επιγραφές με ονόματα ανθρώπων (πιθανώς απελεύ-

θερων). Η ορχήστρα σχηματίζει πλήρη κύκλο και 

τέμνεται από το προσκήνιο. Στο θέατρο, όπως μας 

εξήγησαν οι υπεύθυνοι του χώρου, γίνονται ακόμη 

έργα στερέωσης και προστασίας λόγω της έντονης 

διαβρωτικής δράσης και της συχνής υπερχείλισης του 

παρακείμενου ποταμού Καλαμά. Από το 2010 έχει 

ενταχθεί στο σωματείο «Διάζωμα» και χρησιμοποιείται 

για ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιοχής.

επιβεβαιώνεται και από την αρχαία γραπτή παράδο-

ση (Λίβιος, Πολύβιος), μεταξύ του 350 και 300 π.Χ. 

και διαδέχθηκαν την Ελέα ως έδρα του Κοινού των 

Θεσπρωτών. Αν και κατοικήθηκαν μόνο δύο αιώνες, 

μέχρι το 167 π.Χ., οπότε καταστράφηκαν από τους 

Ρωμαίους, ήταν από τα σπουδαιότερα οικονομικά και 

πολιτικά κέντρα της περιοχής του Ιονίου. Ο αρχαίος 

οικισμός διαθέτει φυσική οχύρωση, αφού περιβάλλε-

ται στις τρεις πλευρές του 

από τον ποταμό Θύαμη 

(Καλαμά), που ήταν πλω-

τός στην αρχαιότητα, ενώ 

η ΒΑ πλευρά προστατεύε-

ται από το βουνό της Βρυ-

σέλλας. Η Ακρόπολη των 

Γιτάνων διέθετε πολυγωνι-

κό τείχος ενώ ο οικισμός, 

του οποίου ο πληθυσμός 

υπολογίζεται, σε περίοδο 

ακμής, σε 6 χιλ. κατοί-

κους, ήταν κτισμένος σε 

διαφορετικά άνδηρα με 

οργανωμένο πολεοδομι-

κό σχέδιο και με δρόμους 

πλάτους 4-6 μ., οι οποίοι 

όριζαν ορθογώνια οικο-

δομικά τετράγωνα. Ένα 

ισχυρό εσωτερικό τείχος 

(διατείχισμα) χώριζε τον 

οικισμό σε δύο τομείς. Στο 

Δυτικό τμήμα, εσωτερικά 

του διατειχίσματος, ανα-

πτυσσόταν μεγάλο μέρος 

της δημόσιας και θρησκευτικής ζωής της πόλης. 

Εμείς επισκεφθήκαμε την Αγορά, η βόρεια πλευρά 

της οποίας οριοθετείται από Στοά μήκους 76 μ., ενώ 

στη νότια υπήρχε συγκρότημα καταστημάτων. Το 

υψηλό επίπεδο διαβίωσης καθρεφτίζεται στην ποιό-

τητα κατασκευής των δημοσίων κτηρίων, που έχουν 

ανασκαφεί, και στον πλούτο των κινητών ευρημάτων. 

Στον ΝΔ χώρο αποκαλύφθηκε κτήριο λατρευτικού 

χαρακτήρα, γνωστό ως «μικρός ναός». Άλλο κτήριο 

με ξύλινη στέγη με καμαροσκεπή νάρθηκα και τρεις 

εξωνάρθηκες. Το εσωτερικό του είναι κατάγραφο 

με τοιχογραφίες τις οποίες μας ανέλυσε, με κάθε 

λεπτομέρεια, η κα Δημητρακοπούλου. Αποδίδονται 

είτε στον Φράγκο Καστελλάνο είτε στους αδελφούς 

Κονταρή από την Θήβα και χρονολογούνται στον 16ο 

αι. Σχετικά πρόσφατα έγιναν εργασίες συντήρησης 

του τοιχογραφικού διακόσμου καθώς και στερεωτικές 

επεμβάσεις στον ναό.

Την ίδια εποχή με την 

Μονή των Φιλανθρωπη-

νών ιδρύθηκε μία δεύτερη 

Μονή του Αγίου Νικολάου 

από την βυζαντινή οικογέ-

νεια του Στρατηγόπουλου. 

Οι δύο μονές εγκαινίασαν 

μια ιδιότυπη μορφή μονα-

χισμού, που χαρακτηρίζει 

την μοναστική πολιτεία 

του νησιού, η οποία ήκμα-

σε τον 16ο αι. και διατη-

ρήθηκε μέχρι τον 19ο αι. 

οπότε οι μονές μετατρά-

πηκαν σε κελιά φυλακι-

σμένων.

Την τελευταία ημέρα της 

εκδρομής φύγαμε από την 

περιφέρεια Ιωαννίνων 

για να επισκεφθούμε τα 

Αρχαία Γίτανα (ή Γιτάνη) 

Θεσπρωτίας και το Αρχαι-

ολογικό Μουσείο Ηγουμε-

νίτσας. Οι περισσότεροι από μας είχαν ακούσει για το 

Θέατρο των Γιτάνων αλλά δεν φαντάζονταν την έκτα-

ση και την σπουδαιότητα της Ακρόπολης των Γιτάνων, 

έκτασης 280 στρεμμάτων. Ο αρχαιολογικός χώρος 

άνοιξε σχετικά πρόσφατα για το κοινό, αφού η ανά-

δειξή του ολοκληρώθηκε το 2013. Εκεί μας περίμενε 

η κα Βασιλική Λάμπρου, αρχαιολόγος της Εφορείας, 

η οποία και ανέλαβε με πολλή προθυμία την ξενάγηση 

των «Φίλων». Τα Αρχαία Γίτανα ιδρύθηκαν, όπως 

Μετά τα Γίτανα επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό 

Μουσείο Ηγουμενίτσας, ένα σύγχρονο κτήριο που 

λειτουργεί μόλις εδώ και μία δεκαετία. Εκεί ξεναγη-

θήκαμε από την Προϊσταμένη της Εφορείας Προϊ-

στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, 

κα Κατερίνα Κάντα-Κίτσου. Το Μουσείο, χωρισμένο 

σε ενότητες, έχει ως σκοπό να προβάλλει την ιστορία 

και το πλούσιο αρχαιολογικό παρελθόν της Θεσπρω-

τίας από την Προϊστορική 

Εποχή μέχρι τους Βυζα-

ντινούς χρόνους. Το εν-

διαφέρον επικεντρώνεται 

στην Ελληνιστική περίοδο, 

εποχή στην οποία σημειώ-

νεται η μεγαλύτερη ακμή 

της Θεσπρωτίας και έχει 

ερευνηθεί εις βάθος. Σε 

επιμέρους θεματικές ενό-

τητες παρουσιάζονται οι 

σημαντικότεροι οικισμοί 

(Ελέα, Γιτάνη, Ντόγιανη 

Λαδοχώρι), ο δημόσιος 

και ιδιωτικός βίος, καθώς 

σε ξεχωριστή ενότητα, τα 

ταφικά έθιμα και η εξέ-

λιξή τους. Το Μουσείο 

λειτουργεί ως κέντρο ενη-

μέρωσης του κοινού για το 

δίκτυο των επισκέψιμων 

χώρων της περιοχής.

Μετά από μια σύντομη 

στάση για φαγητό στην 

Ηγουμενίτσα, οι «Φίλοι» 

πήραν τον δρόμο επιστροφής για την Αθήνα. Έτσι 

τελείωσε άλλη μία εκδρομή της Ένωσης, της οποίας η 

επιτυχία οφείλεται εν πολλοίς στις υποδείξεις και την 

έμπρακτη βοήθεια του Εφόρου κ. Κώστα Σουέρεφ, τον 

οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά.

Άννα Μαλικούρτη

Η Β. Λάμπρου ξεναγεί τους «Φίλους» στα Αρχαία Γίτανα.
Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Οι «Φίλοι» στα Αρχαία Γίτανα.
Φωτ. Σπ. Ζαφειρόπουλος

Επίσκεψη των «Φίλων» στο θέατρο των Αρχαίων Γιτάνων.
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Ξενάγηση των «Φίλων» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας 
από την Κ. Κάντα-Κίτσου. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano
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το Κάστρο της Κυπαρισσίας ή Αρκαδιάς. Ονομάστηκε 

έτσι λόγω των Αρκάδων που εγκαταστάθηκαν στην 

περιοχή τον 10ο ή 11ο αι., εξαιτίας των Σλαβικών 

επιδρομών στη Β. Πελοπόννησο. Ξεναγός μας και 

πάλι η κα Άννα Μαλικούρτη.

Η περιοχή της Κυπαρισσίας κατοικείται συνεχώς από 

τα προϊστορικά χρόνια. Στον Όμηρο αναφέρεται 

ως Κυπαρισσίεντας. Η ακρόπολή της, κτίσμα γιγά-

ντων κατά τη μυθολογία, 

περιβάλλεται από Κυκλώ-

πεια τείχη με ογκόλιθους 

διαστάσεων 4x1,69 μ. Η 

Κυπαρισσία, κομμάτι του 

ελληνικού χώρου, γνώρισε 

τις ίδιες με αυτόν ιστορι-

κές περιπέτειες. Την Ομη-

ρική εποχή υπάγεται στο 

βασίλειο της Πύλου, την 

κλασική εποχή υποδου-

λώνεται στους Σπαρτιά-

τες, στη συνέχεια γίνεται 

επαρχία της Ρωμαϊκής και 

της Βυζαντινής Αυτοκρα-

τορίας. 

Αυτό που σήμερα βλέπει 

ο επισκέπτης του Κάστρου 

είναι το Φράγκικο κάστρο, 

θεμελιωμένο πάνω στο βυ-

ζαντινό, το οποίο με τη 

σειρά του είχε κτιστεί πά- 

νω στην αρχαία ακρόπο-

λη. Εύκολα κανείς διακρί-

νει την επανάχρηση των 

αρχαίων υλικών από τους 

Βυζαντινούς και τους Φρά-

γκους. Τελευταίοι οι Τούρκοι έκαναν επεμβάσεις στο 

Κάστρο, όπως προσθήκη κανονιοθυρίδων ή πεταλό-

σχημων προμαχώνων, ώστε αυτό να ανταποκριθεί στις 

καινούργιες αμυντικές ανάγκες που δημιούργησε η 

χρήση των πυροβόλων όπλων.

Η κάτοψη του Κάστρου είναι τραπεζοειδής και έχει 

μήκος 100 μ. από Β προς Ν και 60 μ από Α προς 

όπως αναφέρει ο Σ. Μαρινάτος, ο οποίος εκτιμά ότι ο 

«κύκλος» μπορεί να περιέβαλλε παλαιότερους τάφους. 

Νεώτερη έρευνα όμως από τον Γ. Κορρέ έδειξε ότι δεν 

πρόκειται περί «κύκλου», αλλά για δύο τείχη διαφορε-

τικών εποχών, που βαίνουν επί της ιδίας περιφέρειας.

Εντός του «κύκλου» ήρθε στο φως τρίτος θολωτός 

τάφος, αρχαιότερος των προηγούμενων και μικρότε-

ρος σε διαστάσεις, ο οποίος είχε καταστραφεί. Από 

τη θόλο του τάφου 3, δια-

μέτρου 6,90 μ., μόνον ένα 

κομμάτι στην Ανατολική 

πλευρά διατηρείται σε 

ύψος 2 μέτρων περίπου. 

Στην υπόλοιπη θόλο δια-

τηρείται μόνον η κατώτα-

τη σειρά των πρώτων λί-

θων των θεμελίων. Στον 

τάφο αυτό βρέθηκαν πολ-

λά χρυσά αντικείμενα, έτσι 

ώστε να χαρακτηριστεί ως 

χρυσοφόρος. 

Νοτίως του λόφου 100 μ. 

περίπου έξω από τον περι-

φραγμένο αρχαιολογικό 

χώρο βρέθηκε θολωτός 

τάφος ΥΕΙ εποχής που 

ανήκε στο νεκροταφείο 

του πληθυσμού. Έχει διά-

μετρο 5,08 μ. και είχε χρη-

σιμοποιηθεί για περισσό-

τερες από 15 ταφές. Χρο-

νικά κάλυπτε όλον τον 16ο 

και 15ο αι.

Αφήνουμε την Περιστεριά 

και κατευθυνόμαστε προς την Κυπαρισσία. Η Κυπα-

ρισσία είναι χτισμένη αμφιθεατρικά στις υπώρειες του 

όρους Ψυχρό ή Αιγάλεω και φθάνει μέχρι τη θάλασσα. 

Στο βορειοανατολικό άκρο του ιστορικού πυρήνα της 

σημερινής πόλης, στην κορυφή βραχώδους λόφου που 

ελέγχει τη θάλασσα αλλά και στο πέρασμα προς τις 

πεδιάδες της Τριφυλίας και Άνω Μεσσηνίας βρίσκεται 

λόφου και είναι ο νεώτερος και ο πιο ενδιαφέρων 

αρχιτεκτονικά από τους τρεις βασιλικούς τάφους 

(1550-1450 ΥΕΙΙ) του χώρου. Η πρόσοψή του είναι 

μεγαλοπρεπής με πώρινη, λίθινη, επένδυση. Δύο λίθοι 

της αριστερής παραστάδας φέρουν χαραγμένα δύο 

κνωσσιακά λατομικά σύμβολα, κλαδί και διπλούν 

πέλεκυ, στοιχεία ιδιαιτέρως ιστορικής σημασίας, διότι 

μαρτυρούν τις σχέσεις της περιοχής με την Κρήτη 

και ιδιαίτερα με την Κνωσσό. Η είσοδος του τάφου 

ύψους 5,10 μ., πλάτους 2,33 μ. και μήκους 6 μ. ήταν 

κλειστή στην πρόσοψη και στο οπίσθιο μέρος με 

αργολιθοδομή. Τα τοιχώματά της καλύπτονταν από 

λευκωπό ασβεστοκονίαμα, άφθονα ίχνη του οποίου 

διατηρούνται στους αρμούς και στην επιφάνεια των 

πελεκητών λίθων. Το ανώφλι της εισόδου αποτελείται 

από 3 μεγάλους λίθους. Πιθανότατα υπήρχε και ανα-

κουφιστικό τρίγωνο. Η θόλος, που μοιάζει με κυψέλη 

με την κλείδα στην κορυφή, έχει ύψος 10 μ., διάμετρο 

12,04 μ. και το δάπεδό της, καθώς και αυτό του δρό-

μου, που ανοίγει προς νότον και έχει πλάτος 3,30 μ. 

και μήκος 28 μ., είναι ο φυσικός κροκαλοπαγής λίθος, 

επιμελώς πελεκημένος και λειασμένος. Ως θεμέλια της 

θόλου χρησιμοποιήθηκαν πλακωτοί λίθοι. Από τον 

πάλαι ποτέ πλούτο του τάφου, ο οποίος είχε συληθεί 

ήδη από την μυκηναϊκή εποχή, βρέθηκαν ορισμένα 

ίχνη χρυσού, αμέθυστου και ελεφαντόδοντου. Ανα-

τολικά του τάφου 1 ήρθαν στο φως ερείπια μεγάλης 

οικίας μεσοελλαδικής – πρωίμου μυκηναϊκής εποχής.

Στα ΝΔ του τάφου 1, σε απόσταση 70-80 μ., συνα-

ντήσαμε τον δεύτερο θολωτό τάφο, ο οποίος είναι 

μικρότερος και αρχαιότερος του πρώτου. Ο τάφος 

2 κατακρημνίστηκε άγνωστο πότε και σταμάτησε η 

λειτουργία του. Η διάμετρος της θόλου είναι 10,60 

μ., το δε δάπεδό της ακατέργαστος κροκαλοπαγής 

βράχος. Η είσοδος του τάφου διατηρείται σε ύψος 

3,30 μ. και ήταν τειχισμένη στο οπίσθιο μέρος της. Ο 

τάφος, αν και συλημένος, έχει δώσει αρκετά δείγματα 

του πλούτου του, όπως χρυσά, χάλκινα και ασημένια 

σκεύη. 

Κατά την ανασκαφή του τάφου 2 ήρθε στο φως πελώ-

ριο καμπυλόγραμμον κτίσμα «ου μόνον ανάλογον είναι 

το κυκλικόν κτίσμα από το ανάκτορον της Τίρυνθος», 

Εκδρομή στην Τριφυλία-Κυπαρισσία-Βάσσες 
(25-26 Σεπτεμβρίου 2019)

Στη Β. Μεσσηνία, 7 χλμ. από την Κυπαρισσία, στη 

νότια όχθη του ποταμού Κυπαρισσίεντα, πλωτού κατά 

την αρχαιότητα, υψώνεται ο λόφος της Περιστεριάς, 

το σπουδαιότερο παλαιομυκηναϊκό κέντρο της Δ. 

Πελοποννήσου κατά τον Σ. Μαρινάτο, πρώτο ανα-

σκαφέα της περιοχής (1960-1965). Ο λόφος ελέγχει 

τη διάβαση του Μεσσηνιακού αυλώνος προς την πε-

διάδα και από εκεί την περιοχή της Ιθώμης και της 

ευδαίμονος Μεσσηνίας.

Στη ΒΔ πλευρά, στα ριζά του λόφου, υπάρχει πλούσια 

πηγή (δροσοπηγή), αποφασιστικός παράγων για την 

κατοίκηση της περιοχής, η οποία όπως δείχνουν τα 

ευρήματα, κατοικήθηκε από την Μεσοελλαδική εποχή 

έως και το τέλος της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΒ΄ φάσης. 

Κατά τον Σ. Μαρινάτο «ο τόπος ούτος φαίνεται να 

εγκαταλείφθη περί το τέλος του 15ου αι. και τούτο 

καθιστά έτι δυσκολοτέρα την ταύτισιν προς οιανδή-

ποτε πόλιν της παραδόσεως». Η εύρεση καταλοίπων 

οικίας πρώιμων ρωμαϊκών χρόνων στα ΝΑ του λόφου, 

πάνω από την Μυκηναϊκή ΝΑ οικία, δείχνει ότι η 

περιοχή συνέχισε τη ζωή της ως απλό πόλισμα.

Ο λόφος της Περιστεριάς και οι γειτονικοί λόφοι 

Κοκοράκου (Κουκιρίκου) και Καράγενη ήταν υψίστης 

γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας για την εποχή. 

Ενδεικτικό του πλούτου και της δύναμής τους είναι 

η πυκνή και συνεχής κατοίκηση καθ’ όλη τη ΜΕ και 

ΥΕ/Μυκηναϊκή εποχή, οι οικονομικές και πολιτιστικές 

σχέσεις με άλλους λαούς, όπως αυτούς της Β. Θάλασ-

σας και τους Κρήτες, αλλά και οι πολύχρησοι θολωτοί 

τάφοι, εφάμιλλοι αυτών των Μυκηνών.

Στον λόφο της Περιστεριάς έχουν ανασκαφεί 3 θολω-

τοί τάφοι και έχουν βρεθεί κατάλοιπα οικιών και 

περιβόλων. Ένας τέταρτος θολωτός τάφος, ο λεγό-

μενος Νότιος θολωτός, βρέθηκε σε οικόπεδο 100 

μέτρα νοτίως του λόφου και εκτός του περιφραγμένου 

αρχαιολογικού χώρου.

Η επίσκεψή μας στον αρχαιολογικό χώρο ξεκίνησε 

από τον τάφο 1. Ξεναγός μας η ΓΓ της ΕΦΑ Άννα 

Μαλικούρτη. Ο τάφος βρίσκεται στο κέντρο του 

Η Α. Μαλικούρτη ξεναγεί τους «Φίλους» στον αρχαιολογικό χώρο του 
λόφου της Περιστεριάς. Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Επίσκεψη των «Φίλων» στον αναστηλωμένο θολωτό τάφο 
της Περιστεριάς. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano
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Ο κλασικός ναός του Απόλλωνος χτίστηκε το 420-

400 π.Χ. Η λατρεία όμως του Απόλλωνα Βασσίτα 

υπήρχε ήδη από τα τέλη του 8ου/αρχές του 7ου αι. 

π.Χ. Νοτίως του κλασικού ναού βρέθηκαν θεμέλια 

οικοδομήματος μήκους 25 μ. και πλάτους 7,5 μ., που 

αποδόθηκε από τους ανασκαφείς Κουρουνιώτη και 

Γιαλούρη στον πρώτο αρχαϊκό ναό του Απόλλωνα. Ο 

ναός δεν είχε πτερό αλλά μόνο σηκό και άδυτο, είχε 

προσανατολισμό προς βορράν και έφερε θύρα στον 

ανατολικό τοίχο του αδύτου προς το Λύκαιο όρος, 

όπως και ο κλασικός ναός.

Πολλοί μελετητές όμως θεωρούν ότι ο αρχαϊκός ναός 

του Απόλλωνος βρίσκεται κάτω από τα θεμέλια του 

κλασσικού ναού. Ο Αμερικάνος μελετητής Cooper 

πιστεύει ότι ο πρωιμότερος ναός του Απόλλωνος Βασ-

σίτα χτίστηκε κατά τα τέλη του 7ου αι. μετά τη νίκη 

των Φιγαλέων επί των Σπαρτιατών, το 659 π.Χ. Ακο-

λουθεί μια δεύτερη οικοδομική φάση του ναού, γύρω 

στα 600 π.Χ., ενώ γύρω στο 500 π.Χ. κατασκευάστηκε 

ένα τρίτο κτίριο που αποτελεί και το πρότυπο του 

κλασικού ναού. Αρχιτεκτονικά μέλη αυτού του κτηρίου 

έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τον Cooper στη δυτική 

ευθυντηρία του κλασικού ναού. Από τον αρχαϊκό ναό 

του 600 π.Χ. έχουν έρθει στο φως πολλά θραύσματα 

πήλινων αρχιτεκτονικών μελών. Χαρακτηριστικό το 

κεντρικό δισκοειδές πήλινο ακρωτήριο με την πλού-

σια, πολύχρωμη, γραπτή διακόσμηση (διαμ. 1,06 μ.). 

Παρ’ όλο που ο Ναός του Επικουρίου Απόλλωνα ήταν 

σημαντικός και κατά την αρχαιότητα, δεν έχουμε 

με ισχυρά τείχη Φιγάλεια, οι Φιγαλείς ζήτησαν και 

πήραν χρησμό από το Μαντείο των Δελφών και με 

τις συμβουλές του θεού κατάφεραν να απομακρύνουν 

τους εισβολείς. Κατά μια άλλη εκδοχή, η ονομασία 

Επικούριος οφείλεται στο γεγονός ότι ο Απόλλω-

νας προστάτευσε τους Φιγαλείς από την επιδημία 

που είχε πλήξει τον ελληνικό χώρο στα χρόνια του 

Πελοποννησιακού Πολέμου. Η πρόσβαση στο Ναό 

γινόταν από τον ιερό δρόμο, ίχνη του οποίου σώζονται, 

που ξεκινούσε από τη Φιγάλεια, η οποία είχε και τη 

διοικητική μέριμνα του ιερού, και έφθανε νοτιοδυτικά 

του ναού. Σε ένα σημείο της αρχαίας οδού υπήρχε 

πηγή με κρήνη, από το οικοδομικό υλικό της οποίας 

έχει κατασκευαστεί η σύγχρονη κρήνη στο ανηφορικό 

μονοπάτι λίγο πριν το ναό.

Γύρω στα 650 π.Χ. στην περιοχή, που ήδη κατοικεί-

ται από τους αρχαϊκούς χρόνους, εγκαταστάθηκαν 

Μεσσήνιοι φυγάδες μετά την ήττα τους από τους 

Σπαρτιάτες. Σήμερα το τοπίο φαίνεται άγονο, σκλη-

ρό και απομονωμένο. Την αρχαία εποχή όμως ήταν 

προνομιούχος περιοχή, διότι η θέση αυτή εξασφάλιζε 

οπτική επαφή με την Κυπαρισσία, τον Κυπαρισσιακό 

κόλπο, τις κορυφές των γύρω βουνών και των γύρω 

λόφων. Σε περίπτωση εισβολής υπήρχε η δυνατότητα 

αλληλο-πληροφόρησης και επικοινωνίας μεταξύ των 

πόλεων που είχαν αναπτυχθεί στους γύρω λόφους και 

εποπτείας των περασμάτων. Τέτοιες πόλεις ήταν η 

Μεσσηνιακή Είρα, η Αλίφειρα, η Θησώα. Επικοινωνία 

υπήρχε και μεταξύ των ιερών των γύρω λόφων.

Η επίσκεψη στην Κυπαρισσία ολοκληρώνεται με μικρή 

βόλτα στην Άνω Πόλη με την πυκνή δόμηση, τα στενά 

σοκάκια, τους λιθόστρωτους δρόμους, τις μεταβυζα-

ντινές και νεοκλασικές εκκλησίες, τα κατάλοιπα της 

οθωμανικής περιόδου, όπως το χαμάμ και το τζαμί 

του Σουλεϊμάν, και τα διώροφα κεραμοσκεπή σπίτια 

με τις δύρριχτες ή τετράρριχτες στέγες. 

Φεύγοντας από την Κυπαρισσία κάναμε μια στάση 

στον γνωστό «Νερόμυλο» της περιοχής για καφεδάκι 

σ’ ένα αλλιώτικο περιβάλλον.

Την επόμενη ημέρα, 26-9-2019, επισκεφθήκαμε τον 

ναό του Επικουρίου Απόλλωνα στις Βάσσες της Φιγα-

λείας. Εκεί μας περίμενε ο κ. Κ. Παπαδόπουλος, πολι-

τικός μηχανικός ο οποίος είναι υπεύθυνος του έργου 

αποκατάστασης του μνημείου. Μαζί του ξεκινήσαμε 

ένα ταξίδι στην ιστορία και στις περιπέτειες του ναού.

Η περιοχή των Βασσών βρίσκεται στα όρια Αρκαδίας, 

Τριφυλίας και Μεσσηνίας, στη δυτική πλαγιά του 

όρους Κωτίλιο κοντά στην αρχαία Φιγάλεια. Το έδα-

φός της αποτελείται από μικρές, απάνεμες κοιλάδες 

που διαμορφώνονται μέσα στους βράχους. Στο γυμνό 

και βραχώδες αυτό τοπίο, σ’ ένα από τα απάνεμα 

πλατώματα (Βάσσες) της δυτικής πλαγιάς του Κωτι-

λίου, το οποίο αποτελεί συνέχεια του Λυκαίου όρους 

και σε υψόμετρο 1.131 μ., οι Φιγαλείς ίδρυσαν τον 

Ναό του Απόλλωνα. Ο θεός φέρει το επίθετο Επικού-

ριος, διότι κατά την παράδοση, όταν το 659 π.Χ. οι 

Σπαρτιάτες κατέλαβαν αιφνιδιαστικά την οχυρωμένη 

Δ. Διαγώνιο διαχωριστικό τείχος, σχεδόν εξαφανι-

σμένο σήμερα, χωρίζει τον Βόρειο εσωτερικό από 

τον Νότιο εξωτερικό περίβολο. Στο Κάτω Κάστρο ή 

κάτω Περίβολο υπήρχε η κύρια πύλη του κάστρου, η 

οποία πρέπει να βρισκόταν πιο κάτω από τη σημερινή 

πρόχειρη είσοδο. Η πύλη προστατευόταν από πύργο, 

που πρέπει να ήταν στη θέση όπου σήμερα υπάρχει 

ένα μισογκρεμισμένο τζαμί. Κοντά στην είσοδο του 

Κάστρου υπάρχουν 2 κρήνες οθωμανικής εποχής.

Στην νοτιοανατολική γωνία του Κάτω Κάστρου υπήρ-

χε ένας πύργος-προμαχώνας χτισμένος από αρχαίους 

ογκόλιθους. Προχωρώντας προς τα δυτικά συναντάμε 

έναν μικρό τετράγωνο Πύργο εντελώς κατεστραμμένο. 

Στη συνέχεια το τείχος ανεβαίνει για να φθάσει στον 

μεγάλο δυτικό πύργο, από τον οποίον διασώζεται ένα 

μέρος από το δυτικό τμήμα του με ένα κατεστραμμένο 

αψιδωτό παράθυρο. Μετά τον πύργο υπάρχει ένα 

χάσμα 20-25 μ. και μετά η βάση πύργου με δεξαμενή, 

ακριβώς πάνω από τις κερκίδες του μικρού σύγχρο-

νου θεάτρου. Στην ανατολική πλευρά του κάστρου 

υπάρχει ένας Προμαχώνας, με κύριο οχύρωμα έναν 

κυκλικό πύργο, ο οποίος, αν και ονομάζεται Πύργος 

του Ιουστινιανού, είναι Φράγκικος. Ο κυκλικός πύργος 

και ένας μεγάλος τετράγωνος αποτελούν τα χαρακτη-

ριστικά οχυρωματικά στοιχεία του πάνω κάστρου. 

Ο τετράγωνος πύργος χτισμένος από ακανόνιστους 

πωρόλιθους και τούβλα είναι βυζαντινό κτίσμα και 

είναι ο πύργος των γιγάντων, που αναφέρεται στο 

Χρονικό του Μωρέως.

Οι «Φίλοι» στο Κάστρο της Κυπαρισσίας (αριστερά). Ο Β. Βαροτσάκης απαγγέλει στο σύγχρονο μικρό θέατρο του Κάστρου (δεξιά). 
Φωτ. Κ. Μοσχούρη, Η. Δημητρακόπουλος

Ο Κ. Παπαδόπουλος ξεναγεί τους «Φίλους» στον ναό του Επικουρίου Απόλλωνα. 
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, Η. Δημητρακόπουλος
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Τον κυρίως χώρο του σηκού διέτρεχε εσωτερικά η 

περίφημη ιωνική ζωφόρος. Η ζωφόρος αποτελείτο 

από 23 μαρμάρινες πλάκες, από τις οποίες 11 έχουν 

ως θέμα τους την Κενταυρομαχία και 12 την Αμα-

ζονομαχία. Πιθανός γλύπτης της ζωφόρου είναι ο 

Μενδαίος γλύπτης Παιώνιος, ο οποίος γύρω στα 421 

π.Χ. φιλοτέχνησε στην Ολυμπία το άγαλμα της Νίκης. 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι από το 1986 το 

μνημείο έχει ανακηρυχθεί 

μνημείο της παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομιάς 

της UNESCO.

Η εκδρομή μας ολοκλη-

ρώνεται με την επίσκεψη 

στην Iστορική Bιβλιοθή-

κη της Ανδρίτσαινας ή 

αλλιώς «Νικολοπούλειο», 

από το όνομα του πρώ-

του δωρητή Κωνσταντί-

νου-Αγαθόφρωνα Νικο-

λόπουλου. Η βιβλιοθήκη 

της Ανδρίτσαινας, εκτός 

από τις συλλογές Νικολό-

πουλου με σπάνιες εκδό-

σεις των πρώτων ετών της 

Τυπογραφίας, διαθέτει 

πολύτιμα και δυσεύρετα 

βιβλία, ιστορικό αρχείο 

με χειρόγραφα από την 

περίοδο της Ελληνικής 

Eπανάστασης αλλά και 

μετεπαναστατικά, διατη-

ρεί αρχειακό υλικό (εφη-

μερίδες, περιοδικά τοπικού χαρακτήρα) και αποτελεί 

το σημαντικότερο πνευματικό Ίδρυμα της περιοχής. 

Τους διαδρόμους της βιβλιοθήκης κοσμούν εκμαγεία 

της ζωφόρου του Επικουρίου Απόλλωνος, δωρεά του 

Βρετανικού Μουσείου προς την Ανδρίτσαινα, το 1963.

Επιστρέψαμε πιο «πλούσιοι» και με ένα «ευχαριστώ» 

προς τους ανθρώπους που οργάνωσαν αυτήν την τόσο 

ενδιαφέρουσα και επιτυχημένη εκδρομή.

Αθανασία Κιναλίδου

που προσδίδει στους ημικίονες την εντύπωση κιόνων. 

Ανάμεσα στο νοτιότερο ζεύγος των λοξών ημικιόνων 

στεκόταν ελεύθερος κίονας που έφερε κορινθιακό 

κιονόκρανο, ίσως το αρχαιότερο της ελληνικής αρχι-

τεκτονικής. Εμείς γνωρίζουμε αυτό το κιονόκρανο, που 

έχει καταστραφεί, από σχεδιαστική αναπαράσταση 

του Γερμανού αρχιτέκτονα (από του πρώτους «ανα-

σκαφείς» του ναού) Hallerstein. Έτσι κίονας και ημι-

κίονες σχηματίζουν ένα Π, 

διαχωρίζοντας με ευρημα-

τικό τρόπο το άδυτο από 

τον χώρο του σηκού.

Βέβαια παραμένει πάντα 

το πρόβλημα του λατρευ-

τικού αγάλματος του θεού. 

Κάποιοι μελετητές θεω-

ρούν ότι το άγαλμα του 

θεού ή ο βωμός του θεού 

βρισκόταν στον δυτικό τοί-

χο του αδύτου. Υπάρχει η 

άποψη ότι ίσως το λατρευ-

τικό άγαλμα να ήταν στη-

μένο στον σηκό, μπροστά 

από τον Κορινθιακό κίο-

να, με το πρόσωπο στραμ-

μένο προς Βορράν. Κατ’ 

άλλους ο κορινθιακός κίο-

νας αποτελούσε την ανει-

κονική παράσταση της θεό-

τητος. Ο Παυσανίας μας 

πληροφορεί ότι στην αγο-

ρά της Μεγαλόπολης, επά-

νω σε επιβλητικό βάθρο 

ήταν στημένο χάλκινο άγαλμα του Απόλλωνος, ύψους 

12 μ., που είχε μεταφερθεί από τις Βάσσες, χωρίς να 

διευκρινίζει όμως, αν πρόκειται για το λατρευτικό 

άγαλμα του θεού που βρισκόταν μέσα στο ναό και 

αργότερα αντικαταστάθηκε από άλλο ακρόλιθο. Νεώ-

τερες έρευνες οδηγούν στο ότι το άγαλμα ήταν στη-

μένο έξω στην Βορειοανατολική γωνία του ναού και 

ότι στο εσωτερικό του, ίσως στο άδυτο, υπήρχε ένα 

ξόανο.

τα κιονόκρανα, οι εσωτερικές μετόπες και η Ιωνική 

ζωφόρος. Ο προσανατολισμός του ναού από Β προς 

Ν, αντί του συνήθους από Α προς Δ έγινε, κατά τον 

Κουρουνιώτη, για εξοικονόμηση χώρου. Υπάρχει όμως 

και η άποψη ότι ο προσανατολισμός αυτός συνδέεται 

με την αρκαδική θρησκευτική παράδοση διότι και 

άλλοι αρκαδικοί ναοί, όπως ο ναός της Αθηνάς στην 

Αλίφειρα, της Αθηνάς Σωτείρας κ.ά. έχουν τον ίδιο 

προσανατολισμό. Τέλος, ο Ν. Γιαλούρης θεωρεί ότι 

ο προσανατολισμός αυτός συνδέεται με τη σχέση του 

Απόλλωνος με τις υπερβόρειες χώρες.

Ο Ναός (39,87x16,13 μ. στο επίπεδο της ευθυντη-

ρίας) έχει 6 δωρικούς κίονες στις στενές πλευρές και 

15 σε κάθε μακρά πλευρά, αντί 6x13, που είναι η 

αναλογία της κλασικής εποχής. Όλοι οι κίονες ήταν 

επιχρισμένοι με μαρμαροκονίαμα, οι δε κίονες της 

βόρειας πλευράς είναι παχύτεροι από τους υπολοί-

πους. Ο δωρικός θριγκός που στέφει την περίσταση 

του ναού αποτελείται από ένα απλό δωρικό επιστύλιο 

και δωρική ζωφόρο με τρίγλυφα και ακόσμητες μετό-

πες. Κατά τον Κ. Παπαδόπουλο οι μετόπες πρέπει να 

είχαν ζωγραφικό διάκοσμο που καταστράφηκε, καθώς 

ζωγραφισμένα ήταν και τα φατνώματα στο εσωτερικό 

του ναού. Η δικλινής στέγη του ναού καλυπτόταν από 

17 σειρές μαρμάρινων κεραμίδων κορινθιακού τύπου.

Τα πτερά των δύο στενών πλευρών του ναού είναι 

βαθύτερα από αυτά των μακρών πλευρών, έτσι μει-

ώνεται το μήκος του σηκού και ο ναός είναι αρμο-

νικότερος. Το δάπεδο του ναού αποτελείται από 

ορθογώνιους λίθους, οι αρμοί των οποίων τέμνονται 

κάθετα και συμπίπτουν ακριβώς με τους αρμούς του 

στυλοβάτη. Επίσης ο πρόναος είναι βαθύτερος από 

τον οπισθόδομο.

Στον ανατολικό τοίχο του αδύτου ανοίγεται μια θύρα, 

ίσως για θρησκευτικούς λόγους. Ένα άλλο χαρακτηρι-

στικό που κάνει τον ναό ξεχωριστό είναι η διαρρύθμιση 

του εσωτερικού χώρου του σηκού. Εδώ η εσωτερική 

κιονοστοιχία του κλασικού ναού αντικαθίσταται από 

5 ζεύγη ιωνικών ημικιόνων, που μέσω λεπτών τοιχα-

ρίων συνδέονται κάθετα προς τους τοίχους του σηκού. 

Μόνον το νοτιότερο ζεύγος των ημικιόνων ενώνεται 

με τους τοίχους του σηκού υπό γωνία 45°, γεγονός 

σχετικές ιστορικές καταγραφές. Οι μόνες πληροφο-

ρίες μας προέρχονται από τον Παυσανία, ο οποίος 

επισκέφθηκε τον ναό το 176 μ.Χ.

Από τον Παυσανία και μετά, το μνημείο μένει ξεχα-

σμένο μέχρι το 1765, όταν ο Γάλλος αρχιτέκτονας 

Boucher επισκέπτεται την περιοχή και το εντοπίζει. 

Κατά την περιγραφή του Boucher και αργότερα, το 

1787, του Fauvel, οι περισσότεροι κίονες του ναού 

ήταν στη θέση τους, με τα επιστύλιά τους, όμως το 

εσωτερικό του ναού είχε καταρρεύσει. Η πρώτη αιτία 

της κατάρρευσης οφείλεται στην πτώση της στέγης εξ 

αιτίας της αποσάθρωσης των δοκών που τη συγκρα-

τούσαν. Η καταστροφή ολοκληρώθηκε, όταν 3 κίονες 

και μέρος της τοιχοδομίας του ναού κατεδαφίστηκαν 

για την απόσπαση του μετάλλου των συνδέσμων που 

συγκρατούσαν τους λίθους.

Η πρώτη ανασκαφή του ναού έγινε το 1812 από 

ομάδα φιλάρχαιων «επιστημόνων», μετά από άδεια 

του Βελή πασά της Πελοποννήσου, οι οποίοι έφεραν 

στο φως τις ανάγλυφες πλάκες της περίφημης Ιωνικής 

ζωφόρου από το εσωτερικό του σηκού του ναού καθώς 

και 4 μαρμάρινα άκρα ενός υπερμεγέθους ακρολιθικού 

αγάλματος. Οι λίθοι της ζωφόρου μεταφέρθηκαν στη 

Ζάκυνθο και αγοράστηκαν από τον Άγγλο αντιβασιλέα 

πρίγκηπα Γεώργιο, μεταφέρθηκαν στην Αγγλία και 

κατέληξαν στο Βρετανικό Μουσείο.

Ο ναός του Επικουρίου Απόλλωνος κατέχει ιδιαίτερη 

θέση ανάμεσα στους αρχαίους ναούς. Ο αρχιτέκτονας 

του μνημείου, κατά τον Παυσανία ο Ικτίνος, λόγω των 

ομοιοτήτων του ναού με τον Παρθενώνα, κατάφερε 

να συνδυάσει τα αρχαϊκά στοιχεία με νεώτερα, να 

δώσει καινούργια πνοή στη ναοδομία, να συνδυάσει 

με πρωτότυπο τρόπο τους διαφορετικούς ρυθμούς και 

να δημιουργήσει ένα μοναδικό μνημείο.

Ο ναός του Επικούριου Απόλλωνα είναι δωρικός περί-

πτερος, «διπλός εν παραστάσι», με πρόναο, σηκό, 

άδυτο και οπισθόναο. Είναι κατασκευασμένος από 

τοπικό ιζηματογενή ασβεστόλιθο. Μαρμάρινα είναι 

ορισμένα μέρη της οροφής, όπως οι σίμες, οι φατ-

νωματικές πλάκες του βορείου και νοτίου πτερού 

και του προνάου, οι δοκοί της οροφής και οι σταγό-

νες των προμόχθων, ενώ στον σηκό μαρμάρινα ήταν 

Το εσωτερικό του ναού του Επικουρίου Απόλλωνα και λεπτομέρεια της 
βάσης των εσωτερικών ημικιόνων. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

οι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥνοι «ΦιΛοι» μΑΣ ΓΡΑΦοΥν
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Οι «Φίλοι» στον ναό της Μεταμόρφωσης Κληματιάς (αριστερά) και στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης (δεξιά).
Φωτ. Σπ. Ζαφειρόπουλος

Ξενάγηση των «Φίλων» από τον Κ. Σουέρεφ στον ναό 
της Μεταμόρφωσης Κληματιάς. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Άποψη του εσωτερικού του Αρχοντικού Μίσιου στα Ιωάννινα.
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Η έκθεση του Μουσείου Αργυροτεχνίας του ΠΙΟΠ 
στο Κάστρο Ιωαννίνων. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Επίσκεψη των «Φίλων» στα Αρχαία Γίτανα.
Φωτ. Σπ. Ζαφειρόπουλος

Επίσκεψη των «Φίλων» στο Κάστρο των Ιωαννίνων (αριστερά) και στην Ακρόπολη Γαρδικίου (δεξιά). 
Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Οι «Φίλοι» στα Αρχαία Γίτανα.
Φωτ. Σπ. Ζαφειρόπουλος

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Επίσκεψη των «Φίλων» στο Κάστρο των Ιωαννίνων.
Φωτ. Κ. Μοσχούρη
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Μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας, Μουσείο Ολυμπιακών 

Αγώνων) και στον Πύργο (Αρχαιολογικό Μουσείο). 

Ομιλητές ήταν στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας 

Ολυμπίας ο Χρήστος Λιάγκουρας και στο Αρχαιο-

λογικό Μουσείο και στο Μουσείο των Ολυμπιακών 

Αγώνων ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Αρχαιολό-

γοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας. Ο Χρήστος 

Λιάγκουρας ήταν επίσης ομιλητής στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο Πύργου.

Παρασκευή, 3 Μαΐου: Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό 

χώρο της Αρχαίας Αγοράς. Λόγω μεγάλης προσέλευ-

σης μελών η επίσκεψη έγινε σε δύο ομάδες. 

Ομιλήτριες ήταν η Μαρία Λιάσκα και η Κλειώ Τσό-

λίου και νέας Ελεγκτικής Επιτροπής, στο Αμφιθέατρο 

του Μουσείου Ακρόπολης. Προηγήθηκε η ομιλία του 

Νίκου Μαλλούχου, Αντιπροέδρου της Ελληνικής Φιλο-

τελικής Ομοσπονδίας, με θέμα: «Η Ακρόπολη και η 

Αρχαία Ελληνική Τέχνη στο ελληνικό γραμματόσημο». 

Η διάλεξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα www.blod.gr

Πέμπτη, 4 Απριλίου: Επίσκεψη στον Αρχαιολογικό 

χώρο του Ηραίου Περαχώρας. Ομιλήτρια ήταν η 

Γιώτα Μελέτη, Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιο-

τήτων Κορινθίας.

 

Πέμπτη-Παρασκευή, 18-19 Απριλίου: Διήμερη 

εκδρομή στην Ολυμπία (Αρχαιολογικός χώρος και 

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου: Διάλεξη του Ομότιμου 

Καθηγητή ΕΚΠΑ Βασιλείου Λαμπρινουδάκη με θέμα: 

«Ἀθηνᾶ Ἀθηνῶν μεδέουσα. Η πολιούχος της Αθήνας 

και η έδρα της στην Ακρόπολη» στο Αμφιθέατρο του 

Μουσείου Ακρόπολης. Η διάλεξη αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα www.blod.gr 

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου: Επίσκεψη στη Μόνιμη 

Συλλογή Αγγείων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μου-

σείου. Λόγω μεγάλης προσέλευσης μελών η επίσκεψη 

έγινε σε δύο ομάδες. Ομιλητής και στις δύο ομάδες 

ήταν ο Δρ. Γεώργιος Καββαδίας, Προϊστάμενος του 

Τμήματος Συλλογής Αγγείων, Μεταλλοτεχνίας και 

Μικροτεχνίας του Μουσείου. 

Παρασκευή, 15 Μαρτίου: Εκδρομή στις Αχαρνές 

και στη Φυλή. Επίσκεψη στην Αρχαιολογική Συλλο-

γή Αχαρνών, στον θολωτό τάφο του Μενιδίου, στο 

Φρούριο της Φυλής και στην Ιερά Μονή της Κοίμησης 

της Θεοτόκου (Κλειστών). Ομιλήτριες ήταν στην 

Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών η Τ. Κατσανδρή 

και στο Φρούριο Φυλής η Θεοδώρα Γεωργουσοπού-

λου, Αρχαιολόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής 

Αττικής.

Παρασκευή, 22 Μαρτίου: Τακτική Γενική Συνέλευ-

ση της Ένωσης Φίλων Ακροπόλεως και Διενέργεια 

Εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου-

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου: Διάλεξη στο Αμφιθέατρο 

του Μουσείου Ακρόπολης της Καθηγήτριας Ναννώς 

Μαρινάτου, με θέμα: «Αόρατοι Θεοί». Ακολούθησε η 

κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης στο 

κτήριο Weiler. Η διάλεξη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 

www.blod.gr 

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου: Επίσκεψη στην Περιοδι-

κή έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Tέχνης, με θέμα: 

«Κρήτη. Τρεις αρχαίες πόλεις ζωντανεύουν. Απτέρα-

Ελεύθερνα-Κνωσός». Λόγω μεγάλης προσέλευσης 

μελών η επίσκεψη έγινε σε δύο ομάδες. Ομιλητής και 

στις δύο ομάδες ήταν ο Γεώργιος Παπαμιχελάκης, 

Αρχαιολόγος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. 

Οι «Φίλοι» στο Φιλιππείο της Αρχαίας Ολυμπίας με τον Χρ. Λιάγκουρα (αριστερά) και στο Μουσείο Ολυμπιακών Αγώνων με τον Κ. Αντωνόπουλο (δεξιά). 
Φωτ. Η. Δημητρακόπουλος, Κ. Μοσχούρη

Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν» Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»

Οι «Φίλοι» ξεναγούνται στην Αρχαιολογική Συλλογή Αχαρνών από την Τ. Κατσανδρή (αριστερά) και στο Φρούριο Φυλής 
από την Θ. Γεωργουσοπούλου (δεξιά). Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Η διάλεξη της Ν. Μαρινάτου στο Αμφιθέατρο 
του Μουσείου Ακροπόλεως. Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Συμπληρωματική διδασκαλία στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας από την Ι. Τριάντη (αριστερά) 
και οι «Φίλοι» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου (δεξιά). Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, Στ.Γιαννούλη
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Δευτέρα-Πέμπτη, 24-27 Ιουνίου: Εκδρομή στην 

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Επισκέψεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία.

1η ημέρα: Αρχαιολογικός χώρος της Δωδώνης με 

ομιλητές τον Κωνσταντίνο Σουέρεφ, Διευθυντή της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων και τον Πέτρο 

Κατσούδα, πολιτικό μηχανικό στην ίδια Εφορεία, ο 

οποίος επικεντρώθηκε στις εργασίες αναστήλωσης 

και συντήρησης του Αρχαίου Θεάτρου της Δωδώνης.

2η ημέρα: Αρχαιολογικός χώρος της Ακροπόλεως 

του Γαρδικίου, με ομιλητή τον Κωνσταντίνο Σουέρεφ 

και το Μεσοβυζαντινό Πάρκο Κληματιάς, (ναοί της 

Μεταμόρφωσης και του Αγίου Δημητρίου) με ομιλή-

τρια την Πολυξένη Δημητρακοπούλου, Αρχαιολόγο 

στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Σημειώνεται η 

προσφορά του Δήμαρχου Ζίτσας κ. Μιχάλη Πλιάκου, 

που διέθεσε αυτοκίνητα του Δήμου για την ανάβαση 

των Μελών της ΕΦΑ στην Ακρόπολη Γαρδικίου.

3η ημέρα: Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων, με ομι-

λητή τον Χρήστο Κλείτσα, Αρχαιολόγο στην Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Κάστρο, Βυζαντινό Μουσείο 

Ιωαννίνων και Θησαυροφυλάκειο (Μουσείο Αργυρο-

χοϊας), με ομιλήτρια τη Σταματία Κορτζή, Αρχαιολό-

γο στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Μουσείο 

Αργυροτεχνίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπε-

ζας Πειραιώς, στο Κάστρο Ιωαννίνων, με ομιλήτρια 

την υπεύθυνη του Μουσείου Αγνή Δρίμτζια. Μονή 

Φιλανθρωπηνών στο Νησί Ιωαννίνων με ομιλήτρια 

γκα, Αρχαιολόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων της 

Πόλης των Αθηνών.

Πέμπτη, 23 Μαΐου: Εκδρομή στην Ύδρα. Επίσκεψη 

στην Οικία Λάζαρου Κουντουριώτη και στο Εργαστή-

ριο Τέτση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου καθώς και 

στο Ιστορικό Αρχείο της Ύδρας. Ομιλητές ήταν στην 

Οικία Λάζαρου Κουντουριώτη και στο Ατελιέ Τέτση 

η Άννα Μαρία Σαρηγιάννη και στο Ιστορικό Αρχείο 

της Ύδρας ο Δημήτριος Τσίτσιδας. 

Παρασκευή, 7 Ιουνίου: Εκδρομή στο Αμφιάρειο. 

Ομιλητής ήταν ο Άρης Κυριαζής, Αρχαιολόγος της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»

την Πολυξένη Δημητρακοπούλου, Αρχαιολόγο στην 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων. Την ίδια ημέρα 

έγινε επίσκεψη στην Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών 

(έκθεση Κώστα Μαλάμου) με ομιλητή υπεύθυνο της 

Εταιρείας και στο Αρχοντικό Μίσιου με ομιλήτρια 

υπάλληλο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων και 

Τεχνικών έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής 

Μακεδονίας, που στεγάζεται εκεί. 

4η ημέρα: Αρχαιολογικός χώρος και Θέατρο των Γιτά-

νων, με ομιλήτρια τη Βασιλική Λάμπρου, Αρχαιολόγο 

της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας. Μουσείο 

Ηγουμενίτσας με ομιλήτρια την Γεωργία Πλιάκου, 

αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιο-

τήτων Θεσπρωτίας. 

Πέμπτη 5, Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου και Πέμπτη 17 
Οκτωβρίου: Τρεις διαδοχικές επισκέψεις των «Φίλων» 

στην αρχαιολογική ανασκαφή του Μουσείου Ακρόπο-

λης. Ομιλητές ήταν η Άννα Βλαχάκη, η Ειρήνη Καρρά, 

η Ιωάννα Μπουγάτσου και η Ιωάννα Πατέρα, Αρχαι-

ολόγοι – φροντιστές του Μουσείου. Λόγω μεγάλης 

προσέλευσης μελών η επίσκεψη έγινε σε πέντε ομάδες. 

Τετάρτη-Πέμπτη, 25-26 Σεπτεμβρίου: Διήμερη 

εκδρομή στις Βάσσες Φιγαλείας. Επίσκεψη στον Ναό 

Επικουρίου Απόλλωνος, στη Βιβλιοθήκη της Ανδρί-

τσαινας και στα αξιοθέατα της Κυπαρισσίας. Στο Ναό 

Επικουρίου Απόλλωνος ομιλητής ήταν ο Κ. Παπα-

δόπουλος, Δρ. Πολ. Μηχανικός και Υπεύθυνος του 

Έργου Αποκατάστασης του Ναού. Στη Βιβλιοθήκη 

της Ανδρίτσαινας η Παναγιώτα Σαμίου προσέφερε 

οπτικοακουστικό πληροφοριακό υλικό σχετικά με τον 

δωρητή και το ιστορικό ίδρυσης της Βιβλιοθήκης.

Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου: Επίσκεψη στην Περιοδική 

Έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, με τίτλο 

«Πικάσο και Αρχαιότητα. Γραμμή και πηλός». Λόγω 

μεγάλης προσέλευσης Μελών η επίσκεψη έγινε σε 

δύο ομάδες. Ομιλήτρια και στις δύο ομάδες ήταν η 

Μεταξία Ρούτση, Αρχαιολόγος του Μουσείου Κυκλα-

δικής Τέχνης. 

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου: Επίσκεψη στην Περιο-

Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»

Επίσκεψη και ξενάγηση των «Φίλων» στον αρχαιολογικό χώρο του Ολυμπιείου από τον Μ. Κορρέ. 
Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, Α. Κριτσέλης

Ξενάγηση των «Φίλων» στο Αμφιάρειο από τον Α. Κυριαζή. 
Φωτ. Κ. Μοσχούρη

Οι «Φίλοι» ξεναγούνται στην αρχαιολογική ανασκαφή του Μουσείου 
Ακροπόλεως από την Ι. Μπουγάτσου. Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Ξενάγηση των «Φίλων» στην Αρχαία Αγορά από την Μ. Λιάσκα (αριστερά) και στην Οικία Λαζάρου Κουντουριώτη στην Ύδρα 
από την Α.Μ. Σαρηγιάννη (δεξιά). Φωτ. Κ. Μοσχούρη
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Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου: Επίσκεψη στο Ίδρυμα 

Αικατερίνης Λασκαρίδη. Ομιλητές ήταν ο Κωνστα-

ντίνος Μαζαράκης Αινιάν, Διευθυντής του Ιδρύματος 

και συνεργάτες του στο Ίδρυμα.

Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου: Επίσκεψη στο Νομισματι-

κό Μουσείο στο Ιλίου Μέλαθρον. Ομιλήτρια ήταν η 

Νομισματολόγος Μίνα Γαλάνη.

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου: Διάλεξη της Ακαδη-

μαϊκού και Ομότιμης Καθηγήτριας ΕΚΠΑ Χρύσας 

Μαλτέζου, με θέμα: «Ο Μοροζίνι και οι Έλληνες», 

στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακρόπολης. 

Κοραλία Μοσχούρη

δική Φωτογραφική έκθεση του Μουσείου Ακρόπολης, 

με τίτλο «Σμίλη και μνήμη». Ομιλήτριες ήταν η Εύη 

Πετροπούλου και η Σταυρίνα Πούλου, Αρχαιολόγοι 

της ΥΣΜΑ.

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου: Επίσκεψη στον Αρχαιο-

λογικό χώρο του Ολυμπιείου. Ομιλητής ήταν ο Ακα-

δημαϊκός και Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Μανόλης 

Κορρές.

Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου: Επίσκεψη στα Γενικά Αρχεία 

του Κράτους. Ομιλήτρια ήταν η Χριστίνα Σάρρα, 

Προϊσταμένη του Τμήματος Προβολής, Επικοινωνίας 

και Εκπαιδευτικών Δράσεων των ΓΑΚ.

Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»Η ΔΡΑΣΤΗΡιοΤΗΤΑ ΤΩν «ΦιΛΩν»

Ξενάγηση των «Φίλων» από τον Κ. Μαζαράκη Αινιάν στο Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη (αριστερά). 
Επίσκεψη των «Φίλων» στη Συλλογή Βελημέζη του Ιδρύματος (δεξιά). Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano

Ξενάγηση των «Φίλων» στο Νομισματικό Μουσείο από την Μ. Γαλάνη (αριστερά) και διάλεξη της Χρ. Μαλτέζου 
στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Ακροπόλεως (δεξιά). Φωτ. Φ. Μαλλούχου-Tufano, Κ. Μοσχούρη

νεΑ ΤΗΣ εΦΑνεΑ ΤΗΣ εΦΑ

β) ποσού 200,00 € στην «Κιβωτό του Κόσμου», στη 

μνήμη Αντωνίου Μπίμπα, πρώην Τακτικού Μέλους 

του ΔΣ της ΕΦΑ, που εκτελούσε χρέη Ταμία.

γ) ποσού 200,00 € στο Σωματείο «Πνοή» – Φίλοι 

Εντατικής Θεραπείας Παιδιού, στη μνήμη του πρώην 

Τακτικού Μέλους του ΔΣ της ΕΦΑ, Ανδρέα Κυριαζή, 

που εκτελούσε χρέη Ταμία.

δ) ποσού 200,00 € στην Εταιρεία Προστασίας Σπα-

στικών «Πόρτα Ανοιχτή», στη μνήμη Φαίδωνα Στρά-

του, πρώην Προέδρου του ΔΣ της Ένωσης. 

H ΕΦΑ παρείχε δωρεάν: 

- αντίτυπα των Αρχαιολογικών Οδηγών της σε επί-

σημους επισκέπτες των αρχαιολογικών χώρων και 

μουσείων αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων 

Πόλης των Αθηνών και της Υπηρεσίας Συντήρησης 

Μνημείων Ακρόπολης.

- αντίτυπα των Αρχαιολογικών Οδηγών και Βιβλίων 

έκδοσής της σε αρχαιολόγους-ομιλητές κατά τις επι-

σκέψεις των Μελών της σε αρχαιολογικούς χώρους 

και μουσεία, στο πλαίσιο του προγράμματος εκδη-

λώσεων της.

- μεγάλο αριθμό αντιτύπων όλων των εκδόσεών της 

(αρχαιολογικοί οδηγοί, βιβλία, τεύχη της ετήσιας έκ-

δοσης «Ανθέμιον») για τον εμπλουτισμό της Βιβλιο-

θήκης της Μεγάλης του Γένους Σχολής στην Κων-

σταντινούπολη.

- Αντίτυπα του 29ου τεύχους «Ανθέμιον» στις Βιβλιο-

θήκες των Ξένων Αρχαιολογικών Σχολών, σε Υπηρε-

σίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και 

σε επιλεγμένους Φορείς και Επιστήμονες.

Χορηγίες και Δωρεές προς την ΕΦΑ
Ίδρυμα Ιω. Φ. Κωστόπουλου: 3.000,00 €

Οι «Φίλοι» που έφυγαν το 2019
Σωτήρης Αδάμ

Μαριάννα Βερέμη 

Nίκη Γουλανδρή

Ανδρέας Κυριαζής

Αντώνης Μπίμπας 

Φαίδων Στράτος 

Συνεργασία της ΕΦΑ με την Εφορεία Αρχαιοτή-
των Πόλης Αθηνών και την ΥΣΜΑ

Η Ένωση, στα πλαίσια της υποστήριξης του έργου της 

Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, διαχειρίστη-

κε και κατά το έτος 2019 χρήματα της Αμερικανικής 

Σχολής Κλασικών Σπουδών, τα οποία εκταμιεύθηκαν 

από τον λογαριασμό της, προκειμένου να καλυφθούν 

λειτουργικές ανάγκες της Εφορείας.

Επίσης, κατά το έτος 2019, κατατέθηκαν στον λογαρι-

ασμό της Ένωσης, για την ικανοποίηση λειτουργικών 

αναγκών της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρό-

πολης, δωρεές από τους φορείς: Accademia Adrianea 

di Architettura e Archeologia Onlus, Politecnico di 

Milano, Georgia Institute of Technology και από φυ-

σικά πρόσωπα: Mr. Zivkov Stanislav και Mr. Robert 

McCabe, συνολικού ποσού 2.784,00 €.

Συνεργασία με τρίτους φορείς
Η ΕΦΑ συνέχισε την συνεργασία της με τον Ειδικό 

Επιστημονικό Ιστότοπο του «Ιδρύματος Μποδοσά-

κη» και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα www.blod.gr 

οι διαλέξεις, που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια των 

εκδηλώσεων της.

Εκδόσεις
Το έτος 2019 κυκλοφόρησε η ετήσια έκδοση της Ένω-

σης, «Ανθέμιον», 29ο τεύχος, με ειδικό αφιέρωμα στον 

Πελοποννησιακό Πόλεμο.

Επίσης, εκδόθηκε ο αρχαιολογικός οδηγός «Ακρόπο-

λη και Μουσείο» στην ισπανική γλώσσα, του οποίου 

η μετάφραση και εκτύπωση έγινε μετά από χορηγία 

του Ιδρύματος Ιω. Φ. Κωστόπουλου.

Ακόμη, κατά το 2019, έγινε επανέκδοση των αρχαιο-

λογικών οδηγών «Ακρόπολη και Μουσείο» και «Μου-

σείο Αρχαίας Αγοράς» στην αγγλική γλώσσα. 

Δωρεές προς τρίτους
Η ΕΦΑ έκανε τις ακόλουθες δωρεές στους ακόλου-

θους φορείς:

α) ποσού 400,00 € στον Φάρο Τυφλών, για την ενί-

σχυση του έργου του.
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ζουν και τότε ξεκινούν την προσπάθεια ίδρυσης της 

πρώτης πολυμετοχικής τράπεζας, με μετόχους που 

συμμετέχουν με την προϋπόθεση κανένας τους να 

μην υπερβαίνει, ως ποσοστό, το πέντε τοις εκατό του 

συνολικού κεφαλαίου που είχε οριστεί, όρος που τέ-

θηκε για να αποφευχθούν παλαιές πρακτικές και πα-

ρεμβάσεις. Η επιτυχία του εγχειρήματος –η Τράπεζα 

Εργασίας– ξεπέρασε κάθε προσδοκία τους. Εμπνευ-

στής και πρωτεργάτης αυτού του οράματος υπήρξε ο 

Κωνσταντίνος Καψάσκης, με άμεσο συνοδοιπόρο τον 

αγαπημένο του Αντωνάκη και τους Ιωάννη Παλαιο-

κρασσά και Ξενοφώντα Νικήτα. 

Ο δικός μας Αντώνης πέρα από ένας πετυχημένος 

τραπεζικός ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πράος, 

ευγενής, λιτός, ακάματος, οργανωτικός, ρεαλιστής. 

Για όλους εμάς που ζήσαμε πλάι του, μέσω της αγα-

πημένης συζύγου του Νέλλυς Αδαμάκου, αυτό που πά-

ντα θα θυμόμαστε και θα θαυμάζουμε είναι η απεριό-

ριστη καλωσύνη και η γενναιοδωρία του προς όποιον 

είχε ανάγκη.

Η συμμετοχή του, από το 2010 έως το 2016, ως Τα-

μίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Φίλων 

Ακροπόλεως τον γέμιζε με ιδιαίτερη χαρά. Στήριξε το 

έργο της Ένωσης με σταθερότητα, πνεύμα συνεργα-

σίας και μεγάλη γενναιοδωρία, αφήνοντας ανεξίτηλη 

την παρουσία του στη μνήμη των μελών της. 

Μπέλλα Αδαμάκου-Κνιθάκη 

Αντώνης Μπίμπας (1931-2019)

Ο Αντώνης Μπίμπας γεννήθη-

κε το 1931, γονείς του ήταν ο 

Γεώργιος Μπίμπας και η Βασι-

λική Καλκάνη. Έχασε σε πολύ 

μικρή ηλικία τον πατέρα του και 

κατά συνέπεια δεν μπόρεσε να 

κάνει τις σπουδές που ονειρευό-

ταν. Ως προστάτης οικογένειας 

πήρε αναβολή από τον στρατό και στην ηλικία των 18 

ετών ξεκίνησε την επαγγελματική του σταδιοδρομία 

στην Εμπορική Τράπεζα, στο υποκατάστημα της Καλ-

λιθέας. Εκείνο το κατάστημα υπήρξε φυτώριο ταλα-

ντούχων υπαλλήλων, ενώ εκεί σφυρηλατήθηκαν φιλίες 

ζωής. Ανάμεσα στους συναδέλφους υπηρετούσε και ο 

Κωνσταντίνος Καψάσκης, ο Ντίνος για τον Αντώνη, 

που η ζωή το έφερε να γίνουν συνοδοίποροι για την 

υπόλοιπη σταδιοδρομία τους και να τους χωρίσει μό-

νον ο θάνατος του Καψάσκη, το 1993. Υπηρέτησαν 

πρώτα σε στρατηγικές θέσεις στην Εμπορική Τράπε-

ζα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και στη συνέχεια 

μεταπήδησαν στην American Express, σε θέσεις στην 

Ευρώπη, στην Αμερική και στην Ελλάδα. Αυτές οι με-

τακινήσεις τούς προσέφεραν γνώσεις σε νέα τραπε-

ζικά συστήματα και διεύρυναν τους επαγγελματικούς 

τους ορίζοντες γεννώντας τους τη διακαή επιθυμία να 

μπορέσουν με κάποιο τρόπο να τα εφαρμόσουν και 

στην Ελλάδα. Με τη Μεταπολίτευση οι ιδέες ωριμά-

να ήταν η ευγενική μεν αλλά πεισματάρικη υπομονή. 

Στην παιδεία πάλι διάλεξε την καλύτερη Ευρωπαϊκή 

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων [INSEAD] για να 

μπολιάσει το ξεκίνημα σοβαρών σύγχρονων σπου-

δών απαραίτητων για το μέλλον του ιδιωτικού τομέα 

στον τόπο μας. 

Και στις δύο περιπτώσεις ο δρόμος ήταν ανηφορικός 

και το πιστοποιητικό της επιτυχίας αμφίβολης ανταλ-

λακτικής αξίας, πιστεύω όμως ότι η ακεραιότητα του 

Φαίδωνος ήταν ένα ισχυρό υπομόχλιο, ώστε αυτές οι 

προσπάθειες να αφήσουν τα χνάρια τους [ευτυχώς, 

δηλαδή, είναι ψεύδος ότι βλάπτουν όλοι την Συρίαν 

το ίδιο ... ]. Και μια τελευταία πινελιά: είχαμε αρχικά 

γνωριστεί με τον Φαίδωνα στους Προσκόπους, να’ 

σου τον τώρα στη Νομική Σχολή και στη Γραμμα-

τεία του Οικονομικού, μου αναγγέλλουν ότι ο κύριος 

Στράτος είναι εδώ και θέλει να σας δει, λέω να πε-

ράσει και αντικρύζω το ζωηρό χαμόγελο υπερήφανου 

πατρός που σχεδόν απαγγέλει το μήνυμά του - είμαι 

πολύτεκνος και ... [περί θηλέων επρόκειτο]! Φυσι-

κά και το αίτημά του ήταν νόμιμο/απλό/αυτονόητο, 

αλλά και, μέσα στην οχλοβοή φοιτητών, γονέων και 

της οδού Σόλωνος, ήταν αίτημα κυρίως χαρούμενο - 

τέτοιος ήταν ο Πρόεδρος Φαίδων! Καθώς έλεγαν, η 

Πατρίς ευγνωμονούσα ... κ.λπ., εμείς λέμε η Ένωση 

Φίλων της Ακρόπολης, ευγνωμονούντες, με χαμόγελο.

Γεώργιος Η. Κριμπάς 

Φαίδων Στράτος (1933-2019)

Ανάμεσα στους σοφούς συ-

μπολίτες μας, που χρημάτισαν 

Πρόεδροι της Ένωσης, ο Φαί-

δων Στράτος ξεχωρίζει και για 

μια ιδιώνυμη αιτία [τόσο τώρα 

παρεξηγημένη], την ζυγιασμένη 

και μετρημένη συμπάθεια και 

την άνετη προθυμία να μοιρα-

στεί με όλους την χαρά του και την περηφάνεια για 

το έργο της Ένωσης στα εννιά ολόκληρα χρόνια της 

θητείας του. Σταθερός μα χωρίς φανατισμό στις αρ-

χές του έδινε με την ευγενική του παρουσία έναν πο-

λιτισμένο τόνο στις πρακτικές δράσεις, που επέτρε-

ψαν στην Ένωση να πετύχει και να μετατρέψει την 

αρχική φιλότιμη πρωτοβουλία σε μια μόνιμη, θετική, 

επιρροή, εξισορροπητικό ήμισυ ο ίδιος δίπλα στην 

εξίσου προικισμένη μέλισσα, που ήταν η Γενική της 

Γραμματέας, τώρα Επίτιμη Πρόεδρος Έβη Τουλούπα. 

Στις λίγες αυτές γραμμές αναγνώρισης αφήνω, αδι-

κώντας, τες άλλες δράσεις πολυετείς του Φαίδωνα 

για να χαρώ ανακαλώντας τον με τα χαρακτηριστικά 

που τον έκαναν κυριολεκτικά αγαπητό. 

Το πιο δύσκολο και μακροχρόνιο ήταν η πολιτική παι-

δεία της πολιτικής παράταξης που η ιστορική συγκυρία 

τον τοποθέτησε, έργο που δεν ήταν κεκτημένο από 

το ιστορικό της παρελθόν ούτε πάντα ευπρόσδεκτο 

από τις κατεστημένες αντιλήψεις. Αρετή του Φαίδω-

οI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑνοI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑν οI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑνοI «ΦιΛοI» ΠοΥ εΦΥΓΑν

Ο Φ. Στράτος, ο Α. Κυριαζής και η Ε. Τουλούπα σε εκδήλωση των «Φίλων» το 2006 (αριστερά). Προεδρεύοντας σε Γεν. Συνέλευση των «Φίλων» (δεξιά) Οι Χ. και Κ. Μπούρα και Α. και Ν. Μπίμπα στο Ηρώδειο, 1994 (αριστερά). Οι Γ. Κριμπάς και Α. Μπίμπας σε Γεν. Συνέλευση των «Φίλων» (δεξιά)
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(ΕΒΕΑ) ως Αντιπρόεδρος την πενταετία 1983-1988 

και στη συνέχεια από τη θέση του Προέδρου την πε-

νταετία 1988-1993. 

Παράλληλα υπηρέτησε από τη θέση του Προέδρου ή 

του Αντιπροέδρου σε έναν μεγάλο αριθμό ενώσεων και 

οργανισμών, όπως η Ένωση Βιομηχάνων Ξύλου, η 

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, η Ένωση Ευρωπαϊ-

κών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων, η 

Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων, το Ελληνικό Κέ-

ντρο Παραγωγικότητας, ο Οργανισμός Ανασυγκρότη-

σης Επιχειρήσεων. 

Ανάμεσά τους και η Ένωση Φίλων Ακροπόλεως, όπου 

υπήρξε μέλος του ΔΣ και Ταμίας της από το 2003 

έως το 2007. Συνεργάστηκε στενά και αρμονικά με 

την τότε Αντιπρόεδρο της ΕΦΑ Έβη Τουλούπα και 

τον Πρόεδρο Μανώλη Νειάδα, συντελώντας καθορι-

στικά στην αναβάθμιση του κύρους και της επιρροής 

της Ένωσης. Πάντοτε παρών στις συνεδριάσεις του 

ΔΣ αλλά και στις εκδρομές και άλλες εξορμήσεις της 

Ένωσης κέρδιζε τους γύρω του με το χαμόγελό του, 

τη φυσική του ευγένεια, ανθρωπιά και αρχοντιά, χα-

ρακτηριστικά άρρηκτα συνδεδεμένα στη μνήμη και 

στην καρδιά των μελών της Ένωσης με την προσω-

πικότητά του. 

Συνοδοιπόρος στη ζωή του μέχρι τέλους η Ηλέκτρα 

Λοΐζου, με την οποία είχε αποκτήσει δύο κόρες. Είχε 

επίσης τρία εγγόνια.

Φανή Μαλλούχου-Tufano

Ανδρέας Κυριαζής (1925-2019)

Ένας εκλεκτός «Φίλος της 

Ακρόπολης», ο Ανδρέας Κυρι-

αζής, έφυγε πλήρης ημερών το 

2019. Ήταν πτυχιούχος του 

Χημικού Τμήματος της Φυσικο-

μαθηματικής Σχολής του Πανε-

πιστημίου Αθηνών και ανέπτυξε 

μια έντονη επιχειρηματική και 

κοινωνική δραστηριότητα αναλαμβάνοντας θέσεις 

ευθύνης από τη δεκαετία του ’70 μέχρι πρόσφατα.

Από νωρίς δραστηριοποιήθηκε στον τομέα της Βι-

ομηχανίας, ως Αντιπρόεδρος της «Ντέξιον Ελλάς 

ΑΕΒΕ», βιομηχανίας επεξεργασίας μετάλλου και με-

ταλλικών κατασκευών και της «Πανοτέξ ΑΕΒΕ», βι-

ομηχανίας ξυλείας.

Πίστευε στην αξία της «δια βίου μάθησης» ως εργα-

λείου αυτοβελτίωσης και μαζί στην αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού της χώρας μέσα από τις με-

θόδους του σύγχρονου management και γι’ αυτό δρα-

στηριοποιήθηκε στην Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως 

Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) αναλαμβάνοντας τη θέση του 

Προέδρου την πενταετία 1978-1983. 

Βιώνοντας την αγωνία για το μέλλον της εθνικής οι-

κονομίας πίστευε στην ανάγκη γόνιμης συνεργασίας 

των παραγωγικών τάξεων με τη δημόσια διοίκηση, 

γι’ αυτό και δραστηριοποιήθηκε στη διοίκηση του 

Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών 

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
(στα ελληνικά και αγγλικά)

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΤΟ «ΑΝΘΕΜΙΟΝ»

Στο Μουσείο και στα πωλητήρια της Ακρόπολης, σε βιβλιοπωλεία, 
σε Μουσεία (Μπενάκη, Πόλεως Αθηνών), στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ), 

στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ) και στα Γραφεία της ΕΦΑ

Στο Μουσείο και στα πωλητήρια της Ακρό-
πολης, σε βιβλιοπωλεία, σε Μουσεία, στο 
ΜΙΕΤ, στο ΙΜΕ και στα Γραφεία της ΕΦΑ

Διανέμεται δωρεάν στα μέλη της ΕΦΑ, 
σε βιβλιοθήκες και σε διάφορους φορείςΟ Α. Κυριαζής (αριστερά) με τον Μ. Νειάδα Ο Α. Κυριαζής σε Γεν. Συνέλευση των «Φίλων»
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