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ΗΟΡΟΣ 26–31(2014–2019)77–94

ΕΛΕΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ – AΓΓΕΛΟΣ Π. ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ψήφισμα ὀργεώνων ἐξ Ἀθηνῶν

Tὸ δημοσιευόμενο1 ψήφισμα ὀργεώνων ἀγόρασε τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο τὸ 
1975 κατόπιν εἰσηγήσεως τῆς τότε Ἐφόρου τῶν Ἀρχαιοτήτων καὶ προϊσταμένης 
τῆς Ἐφορείας Ἀρχαιοπωλείων καὶ Ἰδιωτικῶν Ἀρχαιολογικῶν Συλλογῶν, κυρίας 
Θεοδώρας Καράγιωργα, τώρα ἐπιτίμου Ἐφόρου. 

Ὁ λίθος κατὰ δήλωσιν τοῦ πωλητοῦ εἶχε βρεθεῖ τὸ 1955 ὄπισθεν τοῦ Παναθη-
ναϊκοῦ Σταδίου κατὰ τὶς ἐκσκαφὲς γιὰ τὴν θεμελίωση ἰδιωτικῆς οἰκίας. Ὁ εὑρετὴς 
τὸ ἐπώλησε στὸν ἀρχαιοπώλη Εὐθύφρονα Ἠλιάδη, ἰδιοκτήτη τοῦ ἐπί τῆς ὁδοῦ 
Πανεπιστημίου 20 ἀρχαιοπωλείου «Γκαλερὶ Ἠλιάδη», ὁ ὁποῖος κατὰ τὸν νόμον 
τὸ ἐδήλωσε στὴν Ἐφορεία Ἀρχαιοπωλείων. 

Ἡ σύντομη, σαφὴς καὶ πλήρως τεκμηριωμένη εἰσήγηση τῆς κυρίας Καράγιωρ-
γα, διὰ τῆς ὁποίας ἀναγνωριζόταν ἡ σημασία τοῦ ἀρχαίου τόσο γιὰ τὴν λατρεία, 
ὅσο καὶ γιὰ τὴν τοπογραφία τῆς παρὰ τὸν Ἰλισὸν περιοχῆς, ὁδήγησε στὴν ἀγορὰ 
τῆς ἐπιγραφῆς. 

Μνεία τῆς ἐπιγραφῆς γίνεται στὸ Ἀρχαιολογικὸν Δελτίον 1975, B2 Χρονικὰ, 
377. Τὸ 1978 εἰσήχθη στὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικό Μουσεῖο, ὅπου καὶ ἀπόκειται μὲ 
τὸν ὑπ᾽ ἀρ. εὑρ. 6587.

Τὴν σεβαστὴ κυρία Καράγιωργα εὐχαριστοῦμε θερμότατα, διότι μᾶς γνωστο-
ποίησε τὴν ὕπαρξη τοῦ ψηφίσματος, μᾶς ἔδωσε ὅλα τὰ ἀναγκαῖα στοιχεῖα ποὺ 
εἶχε στὴν διάθεσή της καὶ μᾶς παρότρυνε νὰ τὸ δημοσιεύσωμε. 

Στήλη λευκοῦ μαρμάρου μετ’ ἀετώματος καὶ ἐπιτίτλου ἀναγλύφου ἐλλιπής (εἰκ. 1).

1. Τὴν ἐπιγραφὴ ἀνακοινώσαμε στὸ ἐπιστημονικὸ Συμπόσιο εἰς μνήμην Στεφάνου Ἀθ. Κου-
μανούδη ποὺ συνδιοργάνωσαν τὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπιγραφικὴ Ἑταιρεία 
μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς ἐν Ἀθήναις Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας στὶς 20–22 Δεκεμβρίου 2018. Γιὰ 
τὴν διευκόλυνση τῆς μελέτης στὸ Ἐθνικὸ Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο εὐχαριστοῦμε τὴν προϊστα-
μένη τῆς Συλλογῆς Ἔργων Γλυπτικῆς Δ. Ἰγνατιάδου. Οἱ φωτογραφίες τῶν εἰκ. 1, 3 εἶναι τοῦ 
Κ. Κωσταντόπουλου, τῆς εἰκ. 2 τοῦ ἐργαστηρίου συντηρήσεως τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ 
Μουσείου, ἐνῶ τῆς εἰκ. 5 τοῦ Κ. Ξενικάκη.
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Ὕψ. (σωζ.) 0,555μ., ὕψος κορμοῦ 0,165μ., πλάτ. (στὸν κανόνα) 0,485μ. πλάτ. 
κορμοῦ 0,45μ., πάχ. (στὸ ἄνω τμῆμα) 0,12μ., πάχ. κορμοῦ 0,10μ.

Ὕψος γραμμάτων 0,01μ.
Ὁ πρῶτος στίχος εἶναι χαραγμένος στὸ μέσον τοῦ ἐπιστυλίου. Ἡ ἐπίκληση 

Θεοὶ εἶναι χαραγμένη μὲ ἀραιὰ γράμματα στὸν κανόνα, ὅπου πατοῦν οἱ μορφὲς 
τοῦ ἀναγλύφου. 

Θεόκωμος τοῖς θεοῖς
Θεοί

 Ἀγαθῆι τύχηι· Θεοτέλης Πυθαράτ-  στοιχ. 26

 ου Ὄαθεν εἶπεν· ἐπειδὴ Θεόκωμος
5 διατελεῖ ποιῶν καὶ ἐνδεικνύμε-
 νος ἀγαθὸν ὅ,τι δύναται περί τε τ-
 ὸ ἱερὸν τοῦ Διὸς καὶ τοὺς ὀργε[ῶν]-
 ας καὶ γραμματεὺς αἱρεθεὶς [ὑπὸ]
 τοῦ κοινοῦ καλῶς καὶ δικα[ίως κα]-
10 ὶ φιλοτίμως γεγραμμά[τευκεν κα]-
 [ὶ ἐπιμεμέ]ληται πε[ρὶ . . . . . 9 . . . .]
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Τὸ ἐλλιπὲς ψήφισμα σώζει τὰ ἀναγκαῖα στοιχεῖα γιὰ τὴν ἀναγνώριση τοῦ εἴδους 
του, τὸ ὄνομα τοῦ τιμωμένου, τὸ κοινὸν ποὺ τὸ ἐψήφισε, τὸ ὄνομα τοῦ εἰσηγητοῦ 
καὶ τμῆμα τοῦ αἰτιολογικοῦ· κατ᾽εὐτυχῆ συγκυρία μνημονεύεται καὶ ἡ θεότης, στῆς 
ὁποίας τὴν λατρεία ἦταν ἀφιερωμένο τὸ κοινόν. Οἱ ὀργεῶνες τιμοῦν τὸν Θεόκωμο, 
τὸν ὁποῖον εἶχαν ἐκλέξει γραμματέα τοῦ κοινοῦ, διότι κατὰ τὰ ἀναγραφόμενα 
προσφέρει τὶς καλὲς ὑπηρεσίες του στὸ ἱερὸν τοῦ Διός καὶ ἄσκησε τὰ καθήκοντά 
του καλῶς, δικαίως καὶ φιλοτίμως. 

1, 4 Θεόκωμος· τὸ ὄνομα εἶναι σπανιώτατο. Μαρτυρεῖται, καθ᾽ ὅσον γνωρίζομε, 
μία ἀκόμη φορὰ στὴν Ἀττική. Κατ᾽ ἐξαιρετικὴν σύμπτωσιν σὲ ἀδημοσίευτο ψήφισμα 
τοῦ κοινοῦ τῶν θιασωτῶν τοῦ Ἡρακλέους Παγκράτους τιμᾶται ἕνας Θεόκωμος, 
διατελέσας γραμματεὺς τοῦ κοινοῦ. Ἐπειδὴ τὸ ψήφισμα χρονολογεῖται βάσει τοῦ 
χαράκτου στὸ πρῶτο τέταρτο τοῦ 3ου αἰ. π.Χ. δὲν ἀποκλείεται νὰ πρόκειται περὶ 
τοῦ ἰδίου προσώπου· ἐὰν ὄχι, εἶναι ἀπὸ τοὺς ἀμέσως κατιόντας τοῦ τιμωμένου 
στὸ δημοσιευόμενο ψήφισμα. Δὲν μπορεῖ κανεὶς εἰπῆ ἀσφαλῶς ἐὰν ὁ τιμώμενος 
γραμματεὺς στὸ δημοσιευόμενο ψήφισμα εἶναι Ἀθηναῖος ἢ ξένος. Τὸ ὄνομά του 
δὲν συνοδεύεται ἀπὸ δημοτικό, ἀλλὰ συχνὰ στὸ αἰτιολογικὸν τῶν τιμητικῶν ψη-
φισμάτων ἀναγράφεται μόνον τὸ ὄνομα τοῦ τιμωμένου χωρὶς τὸ δημοτικὸ ἢ τὸ 
ἐθνικόν, ἐνῶ στὴν ἀπόφαση ἀναγράφεται πλήρως, βλ. λόγου χάριν IG II2 1204.3/4 
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καὶ 8–10, 1235.2 καὶ 13/14, 1247.4 καὶ 16/17, 1254.2 καὶ 6/7, 1263.5 καὶ 21/22, 1270.2/3 καὶ 
11/12. Πάντως, ἐὰν ὁ Θεόκωμος τοῦ θιάσου τοῦ ἱεροῦ τοῦ Παγκράτους ταυτίζεται 
ἢ εἶναι τῆς ἰδίας οἰκογενείας πρὸς τὸν τιμώμενο τοῦ δημοσιευομένου ψηφίσματος, 
τότε ἀσφαλῶς δὲν εἶναι Ἀθηναῖος δημότης.

3 Θεοτέλης Ὄαθεν2· ὁ είσηγητὴς τοῦ ψηφίσματος εἶναι ἄγνωστος.
7 τ|ὸ ἱερὸν τοῦ Διός· ἡ μνεία τῆς λατρευομένης θεότητος ἐν συνδυασμῷ πρὸς 

τὴν ἀνάγλυφη παράσταση τοῦ ψηφίσματος καθιστοῦν βέβαιη τὴν ἀναγνώριση τοῦ 
ἱεροῦ ὡς ἐκείνου τοῦ Διὸς Μειλιχίου. Κατὰ ταῦτα, λαμβανομένου ὑπ᾽ ὄψιν καὶ τοῦ 
τόπου εὑρέσεως του, ὁ ἐνεπιγραφος λίθος συμβάλλει ἰδιαιτέρως στὴν συζήτηση 
περὶ τῶν λατρευομένων πέραν τοῦ Ἰλισοῦ θεοτήτων (βλ. κατωτ.).

10 γεγραμμά[τευκεν]· ὁ παρακείμενος τοῦ ρήματος γραμματεύω δὲν μαρ-
τυρεῖτο στὶς ἐπιγραφές, καὶ ἀπὸ τοὺς συγγραφεῖς τῶν κλασσικῶν χρόνον μόνον 
στὸν λόγο τοῦ Δημοσθένους περὶ τῆς παραπρεσβείας (19) 314 ἀπαντοῦν ἅπαξ 
οἱ τύποι γεγραμματευκέναι καὶ γεγραμματευκώς.

11 [ἐπιμεμέ]ληται· τὸ ἀντικείμενο τοῦ μερικῶς σωζομένου ρήματος δὲν σώζε-
ται, ἀλλὰ βασιζόμενος κανεὶς σὲ ἄλλα παράλληλα θὰ μποροῦσε νὰ προτείνη πε[ρὶ 
τoῦ ἱεροῦ, ἢ τῆς ἑορτῆς, ἢ τῆς θυσίας] καὶ εἴ τι ἄλλο ἀνάλογο.

[Α.Π.Μ.]

Ι. Ἡ στήλη

Λείπουν τὰ ἔνθετα ἀκρωτήρια τοῦ ἀετώματος τῆς στήλης. Σπασμένα κατὰ 
τόπους τὰ καταέτια γεῖσα τοῦ ἀετώματος, καὶ ὁ κορμὸς τῆς στήλης κάτω δεξιά. 
Κάτω ἀριστερὰ ἡ στήλη εἶναι κομμένη ὁριζόντια μὲ ἐργαλεῖο καὶ φέρει ἐπανεπε-
ξεργασία μὲ φαγάνα, προκειμένου ἴσως νὰ στερεωθεῖ σὲ βάση μετὰ τὴν εὕρεσή 
της. Ἀποκεκρουμένα, πιθανότατα σκόπιμα σὲ μεταγενέστερη εποχή, εἶναι ὅλα τὰ 
πρόσωπα καὶ ἐν μέρει καὶ οἱ κεφαλὲς τῶν μορφῶν τῆς παράστασης, καθὼς καὶ τὸ 
ἀντικείμενο ποὺ κρατοῦσε ἡ ἀνδρικὴ θεϊκὴ μορφὴ στὸ δεξὶ χέρι. 

Ἡ ἀετωματικὴ ἐπίστεψη, συμπεριλαμβανομένου τοῦ ὁριζόντιου γείσου της, 
ἔχει ὕψος 0,08μ. Ἡ ὀρθογώνια βάθυνση ἔχει ὕψος 0,235μ., πλάτος 0,405μ. καὶ 
βάθος 0,038μ. Ὁ κανόνας κάτω ἀπὸ τὴ βάθυνση ἔχει ὕψος 0,023μ. καὶ τὸ ἰωνικὸ 
κυμάτιο 0,015μ.

Το κέντρο τοῦ τυμπάνου τοῦ χαμηλοῦ ἀετώματος καταλαμβάνει ἀνάγλυφη 
ἀσπιδίσκη, μὲ δηλωμένη ἀνάγλυφα τὴν ἄντυγα καὶ τονισμένο μὲ ἀκίδα τὸ κέντρο. 

2. Ὁ δῆμος (Ὄα) βρισκόταν πιθανὸν στὸ Παπαγγελάκη στὸ Λιόπεσι (Παιανία), βλ. J. S. 
Traill, The Political Organization of Attica, Princeton 1975, 43 καὶ τοῦ ἰδίου, Demos and Trittys, 
Toronto 1986, 129. Γιὰ τὸ ὄνομά του βλ. Στεφ. Byz. s.v., p. 482, (ed. Meineke).
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Ἑκατέρωθεν αὐτῆς εἰκονίζονται ἀντωπὰ δύο ἑλισσόμενα φίδια στραμμένα πρὸς 
τὰ μέσα. 

Κάτω ἀπὸ τὸ ὁριζόντιο γεῖσο τοῦ ἀετώματος ἰωνικὸ κυμάτιο ἐξυπηρετεῖ τὴ με-
τάβαση στὸ ὕψους 0,015μ. ἐπιστύλιο. Τὸ τελευταῖο ὑποστηρίζεται ἀπὸ δύο δωρικὲς 
παραστάδες, ὕψους 0,235μ., μαζὶ μὲ τὰ ἐπίκρανα, καὶ πλάτους 0,04–0,037μ., οἱ ὁποῖες 
πλαισιώνουν τὴ βάθυνση μὲ τὴν ἀνάγλυφη παράσταση. Τὰ ἐπίκρανα δηλώνονται 
ἀνάγλυφα καὶ στοὺς κροτάφους. Τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸ ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο στὸν 
κορμὸ τῆς στήλης ἐξυπηρετεῖ βαρὺς κανόνας καὶ ἰωνικὸ κυμάτιο.

Τεχνικὰ χαρακτηριστικά. Χονδρὸ βελόνι ἔχει χρησιμοποιηθεῖ στὴν πίσω πλευρὰ 
τῆς στήλης καὶ στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ ἀετώματος. Οἱ κρόταφοι τῆς στήλης, ἀπὸ 
πάνω ἕως κάτω, εἶναι «χτενισμένοι» μὲ λεπτὸ ντισιλίδικο. Ἡ ἐπεξεργασία μὲ χον-
δρὸ ντισιλίδικο στὸ κάτω μέρος τοῦ κορμοῦ της ὀφείλεται σὲ δεύτερη χρήση τοῦ 
μνημείου. Τέσσερις στρογγυλὲς ὀπὲς στὴν ἄνω ἐπιφάνεια τοῦ ἀετώματος, —ἀπὸ μία 
στὰ δύο ἄκρα καὶ ἀπὸ μία ἑκατέρωθεν τῆς κεντρικῆς κορύφωσης—, ἐξυπηρετοῦσαν 
στὴν ἔνθεση τῶν χωριστὰ κατασκευασμένων ἀνθεμωτῶν ἀκρωτηρίων στὰ πλάγια 
καὶ στὸ μέσο. Στρογγυλὲς ὀπὲς ἀπὸ τρυπάνι γιὰ τὸν διαχωρισμό ἀναγλύφου καὶ 
πεδίου τῆς παράστασης σώζονται ἐντὸς τῆς βάθυνσης, στὴν κεφαλὴ τῆς λατρεύ-
τριας ἀριστερὰ στὴν παράσταση, πλάι στὸν λαιμὸ τοῦ νηπίου, στὸ κάτω μέρος τοῦ 
σκήπτρου τοῦ θεοῦ, πάνω ἀπὸ τὴν κεφαλὴ τῆς νεαρῆς γυναικείας μορφῆς δεξιά, 
καὶ στὴν ἄνω δεξιά γωνία τοῦ πεδίου τῆς βάθυνσης. 

Ἀπὸ τὸν ἔλεγχο ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ ἐργαστήριο συντήρησης τοῦ 
Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου μὲ φθορισμὸ ὑπεριώδους ἀκτινοβολίας (UVF)3 
κατέστη δυνατὸ νὰ διαπιστωθεῖ ὅτι τὰ ἰωνικὰ κυμάτια ποὺ ἐξυπηρετοῦσαν ἀφενὸς 
τὴ μετάβαση ἀπὸ τὸ ὁριζόντιο γεῖσο τοῦ ἀετώματος στὸ ἐπιστύλιο καὶ ἀφετέρου 
ἀπὸ τὸ ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο στὴ στήλη διακοσμοῦνταν κάποτε γραπτῶς μὲ ὠὰ καὶ 
λογχόσχημα φύλλα (εἰκ. 3). Ἐπίσης γραπτὴ ἄλλοτε ταινία, ὕψους μόλις 0,006μ., στὸ 
πάνω μέρος τοῦ κανόνα ὁρίζει τὸ σημεῖο ἔναρξης γιὰ τὴ χάραξη τῆς ἐπίκλησης. 
Ἴχνη χρωμάτων δὲν ἔχουν σωθεῖ οὔτε στὰ κυμάτια, ἀλλὰ οὔτε καὶ στὸ ἀνάγλυφο 
ἢ μέσα στὴ χάραξη τῶν γραμμάτων.

ΙΙ. Τὸ ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο

Τὸ ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο τοῦ ψηφίσματος (εἰκ. 2) ἀκολουθεῖ ὡς πρὸς τὴ σύνθεση 
τῆς παράστασης τὸν τύπο τῶν ἀναθηματικῶν ἀναγλύφων. Ἡ κατηγορία εἶναι γνω-
στὴ ἤδη ἀπὸ τὴν τελευταία εἰκοσαετία τοῦ 5ου π.Χ. αἰώνα4. Ἐξελικτικά, ὡστόσο, 

3. Τὸν ἔλεγχο πραγματοποίησαν οἱ συντηρητὲς τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου Κ. 
Τσακρῆ καὶ Ι. Παναγάκος. 

4. Γιὰ τὰ ἐπίτιτλα ἀνάγλυφα ποὺ ἀκολουθοῦν τὸν τύπο καὶ τὴ σύνθεση τῶν ἀναθηματικῶν 



καὶ κυρίως γύρω στὰ τέλη τοῦ 4ου π.Χ. αἰώνα, τὰ ἐπίτιτλα αὐτά ἀνάγλυφα, ποὺ 
ἐπιστέφουν τιμητικὰ συνήθως ψηφίσματα, διακρίνονται μὲ δυσκολία ἀπὸ τὰ ἀμιγῶς 
ἀναθηματικὰ5 ποὺ ἀφιερώνονται στὰ ἱερὰ τῶν θεῶν. 

Στὴν παράσταση, στὰ δεξιὰ τῆς βάθυνσης καὶ σὲ ἰδιαίτερα ἔξεργο ἀνάγλυφο, 
μέγιστου ὕψους 0,03μ., ἀπεικονίζονται οἱ θεοὶ σὲ ἐμφανῶς μεγαλύτερη κλίμακα 
ἀπὸ τὴν ὁμάδα τῶν λατρευτῶν ποὺ πλησιάζουν ἀπὸ τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση. Στὸ 
κέντρο δεσπόζει ὄρθιος γενειοφόρος θεὸς ποὺ παριστάνεται κατενώπιον στρέφοντας 
ἐλαφρῶς τὸ ἄνω μέρος τοῦ κορμοῦ του πρὸς τοὺς λατρευτές. Πατάει σταθερὰ 
μὲ τὸ δεξὶ σκέλος, ἐνῶ λυγίζει τὸ ἀριστερό. Φοράει διαγώνια ἱμάτιο, ποὺ ἀνοίγει 
μπροστὰ ἀφήνοντας ἀκάλυπτο τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ στήθους καὶ τὸ κάτω δεξιό 
τμῆμα τοῦ κορμοῦ. Τὸ ἔνδυμα σκεπάζει πλήρως τὴν ἀριστερὴ ὠμοπλάτη καὶ τὸν 
βραχίονα καὶ πέφτει πίσω μὲ κατακόρυφες πτυχώσεις. Μὲ τὸ ἀριστερὸ ἀνυψωμένο 
χέρι κραδαίνει κατακόρυφα σκῆπτρο, ἡ ἄκρη τοῦ ὁποίου ἀγγίζει τὴν ὀροφὴ τοῦ 
γείσου. Γύρω ἀπὸ τὸ σκῆπτρο, ἕως τὸ μέσο περίπου τοῦ ὕψους του, ἀνελίσσεται 
φίδι. Ὁ θεὸς ἀνοίγει πρὸς τὸ πλάι τὸ δεξί του χέρι κρατώντας, ἀποκεκρουμένο 
σήμερα, στρογγυλὸ ἀντικείμενο, πιθανότατα φιάλη, τὸ ὁποῖο τείνει πρὸς τὸν πρῶτο 
λατρευτή. Ἡ μορφὴ εἶναι ἀνυπόδητη.

Δίπλα του εἰκονίζεται γυναικεία θεότητα, σὲ στάση τριῶν τετάρτων πρὸς τὰ 
ἀριστερά, καθισμένη σὲ θρόνο μὲ ψηλό ἐρεισίνωτο καὶ ὀξεῖες ἀπολήξεις στὶς 
γωνίες. Φοράει χιτώνα μὲ μακριὲς ὣς τοὺς ἀγκῶνες χειρίδες ποὺ ζώνεται ψηλά, 
κάτω ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ στῆθος. Ἀπὸ πάνω φορᾶ ἱμάτιο ποὺ ἀναδιπλώνεται στὴν 
ποδιά της καὶ καλύπτει ὅλο τὸ κάτω μέρος τοῦ κορμοῦ. Μαζεύει κοντὰ στὸ 
κάθισμα τὸ δεξί της σκέλος καὶ ἀνοίγει πρὸς τὰ ἐμπρὸς τὸ ἀριστερό. Πατᾶ τὰ 
πόδια σὲ ὑποπόδιο ποὺ εἶναι σύμφυτο μὲ τὸν θρόνο. Ἀκουμπᾶ τὸ ἀριστερό της 
χέρι στὴν κεφαλὴ λιονταριοῦ ποὺ στέκεται ἤρεμο πλάι της, ἀποδιδόμενο κατὰ 
τομήν, καθισμένο στὰ πίσω πόδια του. Στὸ ἀνυψωμένο, λυγισμένο στὸν ἀγκώνα, 
δεξὶ χέρι κρατοῦσε πιθανότατα γραπτὸ κάποτε σκῆπτρο. Στὴν κεφαλὴ ἡ θεὰ θὰ 
φοροῦσε διάδημα, κρίνοντας ἀπὸ τὴν ὀξυκόρυφη ἀπόληξη πάνω ἀπὸ τὸ μέτωπο, 
τὸ ὁποῖο θὰ ἦταν ἐν μέρει καλυμμένο ἀπὸ τὸ ἱμάτιο ποὺ ἔπεφτε πίσω στὴ ράχη. 
Δύο ἐλεύθεροι πλόκαμοι ἀπὸ τὰ μαλλιά της πέφτουν μπροστά, ἑκατέρωθεν τοῦ 
λαιμοῦ, ὣς τὸ στέρνο.

Δεξιότερα ἀπεικονίζεται δεύτερη γυναικεία θεότητα ὄρθια, κατενώπιον. Ἀπὸ 
τὸν σωζόμενο λαιμὸ συμπεραίνεται ὅτι καὶ ἡ κεφαλὴ ἀποδιδόταν μετωπική. Ἡ θεὰ 

ἀναγλύφων βλ. M. Meyer, Die griechischen Urkundenreliefs, Berlin 1989 (AM–Beih. 13), 145–150. 
C. L. Lawton, Attic Document Reliefs. Art and Politics in Ancient Athens, Oxford 1995, 38. 

5. Μ. Meyer, ὅπ. π., 150. 
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πατάει σταθερὰ στὸ ἔδαφος μὲ τὸ δεξὶ σκέλος, ἐνῶ λυγίζει τὸ ἀριστερό. Φοράει 
ἀττικὸ πέπλο μὲ μακρὺ ἀπόπτυγμα ποὺ ζώνεται κάτω ἀκριβῶς ἀπὸ τοὺς μαστούς. 
Μὲ τὸ ἀριστερὸ χέρι ἀγκαλιάζει δάδα, ψηλὴ ὣς τὴν ὀροφὴ τοῦ γείσου, ἐνῶ τείνει 
τὸ δεξὶ χέρι, ποὺ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸ ἀντίστοιχο τῆς καθιστῆς θεᾶς, κρατῶντας 
στρογγυλὸ ἀντικείμενο ποὺ φέρει στὴν ἄνω ἐπιφάνεια κεντρικὴ κυκλικὴ βάθυνση 
καὶ περιφερειακὲς ὠόσχημες βαθύνσεις· πρόκειται γιὰ ψωμὶ ποὺ φέρει ἐνσφράγι-
στη διακόσμηση. Ἡ νεανική της εμφάνιση, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν πέπλο, ὑπογραμμίζεται 
καὶ ἀπὸ τὰ μαλλιά της ποὺ εἶναι μαζεμένα στὸ πίσω μέρος τῆς κεφαλῆς σὲ μικρὸ 
σφιχτὸ κότσο. 

Ἀριστερὰ στὴν παράσταση ἀπεικονίζεται σκηνὴ θυσίας καὶ πομπὴ λατρευτῶν, 
μιᾶς οἰκογένειας μὲ τὴν ὑπηρέτρια, ποὺ ὀργανώνεται σὲ πέντε ἐπάλληλα ἐπίπεδα. 
Στὸ πλησιέστερο πρὸς τὸ πεδίο τοῦ ἀναγλύφου ἐπίπεδο, τελείως ἀριστερὰ καὶ σὲ 
ἐξαιρετικὰ πρόστυπο ἀνάγλυφο, εἰκονίζεται ὑπηρέτρια, —φαίνεται μόνον τὸ πρό-
σωπό της σὲ κατατομὴ πρὸς τὰ δεξιά—, νὰ μεταφέρει στὴν κεφαλὴ ὀρθογώνια 
κίστη μὲ τὰ ἀπαραίτητα γιὰ τὴ θυσία, σκεπασμένη μὲ ὕφασμα. Σὲ δεύτερο ἐπίπεδο 
εἰκονίζεται πρόβατο, διακρίνεται ἡ κεφαλή του, ποὺ τὸ ὁδηγεῖ γιὰ θυσία μικρὸ 
ἀγόρι, ἀπεικονιζόμενο ἐν μέρει μπροστὰ ἀπὸ τὸ ζῶο. Δὲν εἶναι σαφὲς ἐὰν πρόκειται 
γιὰ μέλος τῆς οἰκογένειας ἢ γιὰ μικρὸ δοῦλο. Στὸ τέταρτο ἐπίπεδο εἰκονίζεται τὸ 
ζευγάρι τῶν ἐνήλικων λατρευτῶν καὶ ὁ βωμός. Προπορεύεται ὁ πατέρας, ντυμέ-
νος, κατὰ τὴ γνωστὴ σύμβαση, μὲ ἱμάτιο ποὺ ἀφήνει ἀκάλυπτο τὸ δεξιὸ τμῆμα 
τοῦ ἄνω κορμοῦ καὶ φέρει στὴν κεφαλὴ ὑψηλὸ ἀντικείμενο, σπασμένο σήμερα. 
Ἀκριβῶς ἀπὸ πίσω του εἰκονίζεται ἡ σύζυγός του ντυμένη μὲ χιτώνα καὶ ἱμάτιο ποὺ 
ἔχει τὰ μαλλιά της πιασμένα πίσω σὲ κότσο. Καὶ οἱ δύο παριστάνονται σὲ στάση 
σεβίζοντος μὲ λυγισμένο τὸ δεξὶ χέρι, ἐνῶ μπροστά τους βρίσκεται ὀρθογώνιος 
βωμὸς μὲ κρατευτές. Στὸ τελευταῖο ἐπίπεδο, μπροστὰ ἀπὸ τὸ ζευγάρι, εἰκονίζεται 
ὄρθιο ἀγόρι, τυλιγμένο σὲ ἱμάτιο, ἐνῶ ἕνα ἀκόμη νήπιο, προφανῶς κορίτσι, ντυ-
μένο μὲ χειριδωτὸ χιτώνα ποὺ συγκρατεῖται μὲ μασχαλιστήρα στὸ στῆθος, εἶναι 
μισοκαθισμένο στὸ ἔδαφος καὶ ἕτοιμο νὰ ἀνασηκωθεῖ, γιὰ νὰ ἀγγίξει μὲ τὸ δεξὶ 
χέρι τὸ ἱμάτιο τοῦ θεοῦ.

Ὁ μεγαλοπρεπὴς γενειοφόρος θεὸς ἀναμφίβολα παραπέμπει σὲ πατριαρχικὴ 
θεότητα. Ἡ παρουσία τοῦ ἑλισσόμενου γύρω ἀπὸ τὸ σκῆπτρο φιδιοῦ στὸ ἐπίτιτλο 
ἀνάγλυφο παραπέμπει πρωτίστως στὸν Ἀσκληπιό. Ὡστόσο, ὁ Ἀσκληπιός, ὅταν 
ἀπεικονίζεται ὄρθιος, ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὴ βακτηρία κάτω ἀπὸ τὴ μασχάλη, ἐνῶ 
μόνον ὅταν ἀπεικονίζεται ἔνθρονος, ἡ βακτηρία παριστάνεται κατακόρυφα ὡς 
σκῆπτρο6. Ἡ ἑπόμενη σκέψη ὁδηγεῖ ἀναγκαστικὰ στὸν Δία. Ὁ τύπος τοῦ Διὸς 

6. Πρβλ. ἐνδεικτικῶς LIMC II (1984) 874, ἀρ. 82, πίν. 641, s.v. Asklepios (B. Holtzmann).
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ποὺ στέκεται μὲ βασιλικὴ μεγαλοπρέπεια, ντυμένος μόνο μὲ ἱμάτιο καὶ κρατῶντας 
σκῆπτρο, εἶναι ἕνας τύπος γνωστὸς στὴν εἰκονογραφία τοῦ πατέρα τῶν θεῶν ἤδη 
ἀπὸ τὰ μέσα τοῦ 5ου, ἀλλὰ κυρίως στὸν 4ο π.Χ. αἰώνα7. Στὸν 4ο αἰώνα μάλιστα 
ἡ εἰκόνα του συγχέεται ἀρκετὲς φορὲς μὲ ἐκείνη τοῦ Ἀσκληπιοῦ. Ἡ ἐμφάνιση τοῦ 
φιδιοῦ ἐπιτρέπει τὴ διατύπωση τῆς ὑπόθεσης ὅτι πρόκειται γιὰ τὸν Δία Μειλίχιο. 
Στὴν ταύτιση αὐτὴ συνάδει καὶ ἡ ἀναφορὰ σὲ ἱερὸν τοῦ Διὸς στὸ ψήφισμα (στίχ. 7).

Ὁ Ζεὺς Μειλίχιος, θεότητα μὲ ἐξαγνιστικὲς ἰδιότητες8, ἀποτελεῖ τὴν ἐκδοχὴ 
τοῦ καλοῦ, εὐγενικοῦ, πράου θεοῦ. Στὸν Ἑλληνικὸ κόσμο ἀπεικονίζεται εἴτε ἀν-
θρωπόμορφος, ὡς ὥριμος γενειοφόρος ἄνδρας, εἴτε ζωόμορφος, ὡς γενειοφόρο, 
συχνὰ κουλουριασμένο, φίδι9, ἀντιπροσωπεύοντας κυρίως τὸν χθόνιο θεὸ τοῦ 
ἐξαγνισμοῦ. Ἡ ζωόμορφη φύση του ἔχει συνδεθεῖ στενὰ καὶ μὲ τὸν οἰκουρὸ ὄφι, 
ποὺ φύλαγε τὴ σοδειὰ ἀπὸ τὰ παράσιτα καὶ ἐξασφάλιζε τὴν ἐπάρκεια σίτισης. 
Ἡ σύνδεση τοῦ θεοῦ μὲ τὴν ἀγροτικὴ παραγωγὴ ἐπεκτάθηκε ἀργότερα καὶ στὴν 
ἀνθρώπινη γονιμότητα, ἀλλὰ καὶ στὴν προσωπικὴ καὶ οἰκογενειακὴ εὐημερία.

Στὰ ἀττικὰ ἀναθηματικὰ ἀνάγλυφα, ποὺ χρονολογοῦνται ἀποκλειστικὰ στὸ 
δεύτερο μισὸ τοῦ 4ου καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ 3ου αἰώνα, ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Διὸς Μει-
λιχίου ὡς ὥριμου γενειοφόρου ἄνδρα10 πλησιάζει τὴν Ὀλύμπια φύση τοῦ θεοῦ, 
ἀπὸ τὴν ὁποία ὅμως δὲν ἀπουσιάζει καὶ ἡ χθόνια ἰδιότητά του11. Εἶναι συνήθως 
ντυμένος μὲ ἱμάτιο καὶ κάθεται σὲ θρόνο, σπανιότερα σὲ βράχο, μὲ βωμὸ μπροστά 
του, κρατῶντας σκῆπτρο στὸ ἀριστερὸ χέρι καὶ φιάλη στὸ δεξί12. Ἀπεικονίζεται σὲ 
ἐξαιρετικὰ μεγαλύτερη κλίμακα ἀπὸ τοὺς λατρευτές, ἀφενὸς γιὰ νὰ ὑπογραμμιστεῖ 

7. LIMC VIII (1997) 344, Commentary: Classical period II: 4th cent. B.C., s.v. Zeus (Ι. Leventi).
8. Γιὰ τὴ φύση τοῦ Διὸς Μειλιχίου βλ. G. V. Lalonde, Horos Dios. An Athenian Shrine and Cult 

of Zeus (Monumenta Graeca et Romana 11), Leiden - Boston 2006, 45–47.
9. Βλ. ἐνδεικτικῶς G. V. Lalonde, ὅπ. π., 46–47. C. L. Lawton, Votive Reliefs, The Athenian Agora 

38, Princeton N. J. 2017, 78, ἀρ. 73–74, πίν. 21 καὶ 81, ἀρ. 78–79, πίν. 22 καὶ 80, ἀρ. 81, πίν. 24. 
10. Βλ. συγκεντρωμένα LIMC VIII (1997) 340–341, ἀρ. 200–209, πίν. 228, s.v. Zeus, Β. Meilichios/

Philios (I. Leventi). G. V. Lalonde, ὅπ. π., 47, 114, ἀρ. ΖΜ31, εἰκ. 27 καὶ 116–117, ἀρ. ΖΜ?40 καὶ 
117, ἀρ. ΖΜ?41 καὶ 120, ἀρ. ΖΜ?53. C. L. Lawton, Votive Reliefs, ὅπ. π., 80–81, ἀρ. 80, πίν. 23. 

11. Σὲ ἕνα μοναδικὸ ἀνάγλυφο τοῦ 4ου/3ου αἰ., ποὺ βρέθηκε στὴν Κέρκυρα, ἀλλὰ εἶναι 
ἀττικῆς προελεύσεως, ὁ θεὸς εἰκονίζεται ἀνθρωπόμορφος ἀλλὰ ταυτόχρονα συνοδεύεται ἀπὸ 
δύο ἀγένεια φίδια. Βλ. Ἀρχαιολογικὸ Μουσεῖο Κερκύρας ἀρ. 352: LIMC VIII (1997) 341, ἀρ. 
202, πίν. 228, s.v. Β. Zeus Meilichios/Philios (I. Leventi). G. V. Lalonde, ὅπ. π., 119, ἀρ. ΖΜ51. C. 
L. Lawton, Votive Reliefs, ὅπ. π., 76, σημ. 264.

12. Σὲ ἀνάγλυφο τοῦ 4ου/3ου αἰ. π.Χ. ἀπό τὸν Πειραιᾶ ὁ θεὸς κρατᾶ κέρας Ἀμαλθείας 
στὸ ἀριστερὸ χέρι ὡς παραπομπὴ στὴ γονιμότητα καὶ τὴν ὑλικὴ εὐμάρεια. Βλ. Ἀρχαιολογικὸ 
Μουσεῖο Πειραιῶς ἀρ. 3: E. Vikela, Die Weihreliefs aus dem Athener Pankrates-Heiligtum am Ilissos. 
Religionsgeschichtliche Bedeutung und Typologie, Berlin 1994 (AM-Beih. 16), 64 σημ. 49, 175–176, 
πίν. 34.2. LIMC VIII (1997) 341, ἀρ. 206, s.v. Zeus, Β. Meilichios/Philios (I. Leventi). G. V. Lalonde, 
ὅπ. π. (σημ. 8), 114, ἀρ. ΖΜ31, εἰκ. 27. C. L. Lawton, Votive Reliefs, ὅπ. π., 76, σημ. 264.
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ἡ θεϊκή του φύση καὶ ἀφετέρου γιὰ νὰ τονιστεῖ ἡ δύναμη καὶ τὸ μέγεθος τῆς πρα-
ότητάς του. Συνήθως κοιτάζει πρὸς τὴν πομπὴ τῶν λατρευτῶν ποὺ ἔρχονται ἀπὸ 
τὴν ἀντίθετη κατεύθυνση. Οἱ ὑπηρέτες διακρίνονται συνήθως ἀπὸ τὸ μικρότερο 
μέγεθός τους ἢ τὴν τοποθέτησή τους σὲ χαμηλότερο ἐπίπεδο, στὸ τέλος πάντοτε 
τῆς οὐρᾶς τῶν λατρευτῶν, κουβαλῶντας καλάθια, δίσκους, κίστες ἢ ὁδηγῶντας 
τὸ ζῶο, συνήθως πρόβατο, σπανιότερα χοιρίδιο, τῆς θυσίας. Ὁ πρῶτος τῶν λα-
τρευτῶν ποὺ ἡγεῖται τῆς πομπῆς ἢ καὶ ἄλλοι σηκώνουν τὸ δεξὶ χέρι στὴν τυπικὴ 
χειρονομία τοῦ σεβασμοῦ. 

Ἐξ ὅσον ἦταν δυνατὸ νὰ ἐλεγχθεῖ, εἶναι τὸ μοναδικὸ ἀνάγλυφο, στὸ ὁποῖο ὁ 
Ζεὺς Μειλίχιος παριστάνεται ὄρθιος, ἐφόσον ἡ προταθεῖσα ταύτιση τοῦ ὄρθιου 
θεοῦ μὲ τὸν Δία Μειλίχιο σὲ δύο ἀττικὰ ἀναθηματικὰ ἀνάγλυφα, τὸ ἕνα μαζὶ μὲ 
τὴ Δήμητρα καὶ τὴν Κόρη13, καὶ τὸ ἄλλο πλάι σὲ φίδι14, εἶναι ἀμφίβολη καὶ δὲν 
ὑποστηρίζεται ἐπιγραφικά.

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι ἡ καθιστὴ γυναικεία θεότητα στὰ ἀριστερὰ τοῦ 
Διὸς εἶναι ἡ Κυβέλη. Τὸ λιοντάρι πλάι της ἀποτελεῖ τὸ κατεξοχὴν σύμβολό της καὶ 
δὲν ἀφήνει ἀμφιβολίες γιὰ τὴν ταύτιση, παρόλο ποὺ δὲν κρατᾶ τὴ φιάλη στὸ ἕνα 
χέρι καὶ τὸ τύμπανο στὸ ἄλλο15. Εἰκονίζεται στὸν δεύτερο κλασικὸ εἰκονογραφικὸ 
τύπο, σύμφωνα μὲ τὴν τυπολογικὴ διάκριση τῆς Erika Simon16, ντυμένη δηλαδὴ 
μὲ χιτώνα ζωσμένο ψηλὰ κάτω ἀπὸ τὸ στῆθος. Ὁ τύπος αὐτὸς δὲν ἀποδίδεται σὲ 

13. Βιέννη, Kunsthistorisches Μuseum I 1095: H. Möbius, Das Metroon in Agrai und sein Fries, 
AM 60/61(1935/36)255, πίν. 89.2. A. Peschlow-Bindokat, Demeter und Persephone in der attischen 
Kunst des 6. bis 4. Jahrhunderts, JdI 87(1972)60–157, εἰδικὰ 141–142, 151, ἀρ. R 15. LIMC VII (1994) 
420, ἀρ. 37, s.v. Ploutos (K. Clinton). G. Güntner, Göttervereine und Götteversammlungen auf attischen 
Weihreliefs: Untersuchungen zur Typologie und Bedeutung, Würzburg 1994, 60, 154, ἀρ. D 26, πίν. 
31.1. E. Vikela, Attische Weihreliefs und die Kult-topographie Attikas, AM 112(1997)167–246, εἰδικὰ 
231, σημ. 182. A. Comella, I rilievi votivi greci di periodo arcaico e classico. Diffusione, ideologia, 
committenza, Bari 2002, 225, ἀρ. Scon. 43.

14. ΕΑΜ 1407: S. Papaspyridi, Guide du musée national. Marbres, bronzes et vases, Athènes 
1927, 253, ἀρ. 1407. J. N. Svoronos, Das Athener Nationalmuseum, ergänzt von A. Philadelpheus 
III, Athen 1937, 356–357, ἀρ. 105, πίν. 65. U. Hausmann, Kunst und Heiltum. Untersuchungen zu 
den griechischen Asklepiosreliefs, Potsdam 1948, ἀρ. 33, εἰκ. 7. LIMC II (1984) 881, ἀρ. 202, πίν. 
650, s.v. Asklepios (B. Holtzmann). Ε. Vikela, Attische Weihreliefs, ὅπ. π., 238, σημ. 300, πίν. 31.2. 
M. Edelmann, Menschen auf griechischen Weihreliefs, München 1999, 214, ἀρ. F 18. Ν. Καλτσάς, 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Τα γλυπτά. Κατάλογος, Αθήνα 20022, 210, ἀρ. κατ. 426 (μὲ 
εἰκ.). Α. Comella, ὅπ. π., 134, 135, 218, ἀρ. Pireo 2, εἰκ. 136.

15. Εἰδικῶς γιὰ τὰ σύμβολα τῆς Κυβέλης βλ. L. E. Roller, In Search of God the Mother. The 
Cult of Anatolian Cybele, Berkeley - Los Angeles - London 1999, 146–149.

16. F. Naumann, Die Ikonographie der Kybele in der phrygischen und der griechischen Kunst 
(IstMitt Beih. 28), Tübingen 1983, 161. LIMC VIΙI (1997) 753–754, ἀρ. 48, πίν. 510, s.v. Kybele 
(E. Simon).
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συγκεκριμένο γλύπτη, ἀλλὰ ἀποτελεῖ πιθανότατα μετάπλαση τοῦ χαμένου σήμερα 
ἀγάλματος ποὺ εἶχε φιλοτεχνήσει περὶ τὰ τέλη τοῦ 5ου αἰώνα ὁ Πάριος γλύπτης 
Ἀγοράκριτος γιὰ τὸ Μητρῶο τῆς Ἀγορᾶς τῶν Ἀθηνῶν17· ἡ μετάπλαση ἀπαντᾶ 
εὐρέως στοὺς ἀττικοὺς κυρίως ἀναθηματικοὺς ναΐσκους τῶν ὕστερων κλασικῶν 
καὶ ἑλληνιστικῶν χρόνων. Στὰ ἀνάγλυφα τὸ λιοντάρι στέκεται ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον 
στὰ δεξιά της18 καὶ ὄχι στὰ ἀριστερά, ὅπως στὸ ἀνάγλυφό μας.

Ἡ νεαρὴ θεὰ μὲ τὴ δάδα τελείως δεξιὰ θὰ μποροῦσε νὰ ταυτιστεῖ μὲ τὴν 
Ἄρτεμη, τὴν Ἑκάτη ἢ τὴν Κόρη, καθώς εἶναι οἱ μόνες δαδοφόρες νεανικὲς θεὲς 
στὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ τέχνη. Ἤδη ἀπὸ τὸ δεύτερο μισὸ τοῦ 5ου αἰώνα εἶναι 
γνωστὴ πληθώρα ἀναθηματικῶν ἀναγλύφων στὴν Ἄρτεμη, τὰ ὁποῖα ἀπεικονίζουν 
τὴ θεὰ νὰ κρατᾶ μία ἢ δύο δάδες19, ὡς παραπομπὴ στὴ σχέση της μὲ τὶς χθόνιες 
δυνάμεις20 ὡς θεᾶς τῆς φύσης καὶ τῆς γέννησης. Στὸν 4ο αἰώνα ὁ τύπος γίνεται 
ἰδιαίτερα δημοφιλὴς21 καὶ ἀπαντᾶ, ὅπως καὶ στὸν προηγούμενο αἰώνα, τόσο σὲ 
ἤρεμη στάση ὅσο καὶ σὲ κίνηση, ντυμένη ἄλλοτε μὲ ἀττικὸ πέπλο καὶ ἄλλοτε μὲ 
χιτώνα καὶ ἱμάτιο. Ἡ ἐξομοίωσή της στὸ ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο μὲ τὴν Ἄρτεμιν Ἀγρο-
τέρα, τὴν ὁποία ἐπίσης τιμοῦσαν στὴν περιοχὴ τοῦ Ἰλισοῦ22, δὲν εἶναι δυνατή, 
καθὼς ἡ τελευταία ἀπεικονίζεται συνήθως ἔνοπλη (μὲ τόξο, φαρέτρα, ἐνίοτε μὲ 

17. Γ. Δεσπίνης, Συμβολὴ στὴ μελέτη τοῦ ἔργου τοῦ Ἀγορακρίτου, Ἀθήνα 1971. F. Naumann, 
ὅπ. π., 159–169. LIMC VIΙI (1997) 753, ἀρ. 47a–c, πίν. 510, s.v. Kybele (E. Simon). G. Despinis, Die 
Statue der Göttermutter des Agorakritos, στὸ V. M. Strocka (Hrsg.), Meisterwerke. Internationales 
Symposion anlässlich des 150. Geburtstages von Adolf Furtwängler, Freiburg im Breisgau, 30. Juni–3. 
Juli 2003, München 2005, 143–154. Ἡ ταύτιση τῆς Ἑλληνικῆς Μητέρας τῶν Θεῶν, —εἴτε αὐτὴ 
νοεῖται ὡς Γῆ εἴτε ὡς Ρέα—, μὲ τὴ φρυγικῆς καταγωγῆς Κυβέλη εἶναι γνωστὴ ἤδη ἀπὸ τὰ 
μέσα τοῦ 6ου π.Χ. αἰ. ἢ λίγο ἀργότερα, ἀπὸ τὴν ἀναφορά της στὸν 14ο Ὁμηρικὸ Ὕμνο. Βλ. 
N. Robertson, The Ancient Mother of the Gods. A Missing Chapter in the History of Greek Religion, 
στὸ E. N. Lane, Cybele, Attis and Related Cults: Essays in Memory of M. J. Vermaseren (EPRO 131), 
Leiden 1996, 239–304, εἰδ. 302–303. Τὸ ἀγορακρίτειο ἄγαλμα ἐπικυρώνει οὐσιαστικὰ μιὰ πολυετὴ 
διαδικασία εἰσαγωγῆς καὶ ἐπιβολῆς τῆς ξένης θεᾶς στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο. Βλ. Ε. Βικέλα, Ἡ 
φρυγικὴ Μητέρα θεὰ ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ στὴν Ἑλλάδα. Προσλήψεις καὶ μεταπλάσεις, ΑΕ 140 
(2001) [2003] 41–71, εἰδικὰ 57, σημ. 54α. 

18. Βλ. LIMC VIΙI (1997) 752, ἀρ. 34–36, πίν. 509, s.v. Kybele (E. Simon).
19. Βλ. συγκεντρωμένα E. Vikela, Apollon, Artemis, Leto. Eine Untersuchung zur Typologie, 

Ikonographie und Hermeneutik der drei Gottheiten auf griechischen Weihreliefs (Athenaia 7), München 
2015, 80–85 (ΙΙΙ.Β.b. 3).

20. LIMC II (1984) 737, s.v. Artemis (L. Kahil). E. Simon, Die Götter der Griechen, München 
19984, 134–135. I. Solima, Heiligtümer der Artemis auf der Peloponnes, Studien zu antiken Heiligtümern 
4, Heidelberg 2011, 230. «Χθονία» εἶναι μία ἀπὸ τὶς τέσσερις ἐπικλήσεις τῆς Ἀρτέμιδος στὸν 
Ὀρφικὸ Ὕμνο 36, 9. 

21. Βλ. συγκεντρωμένα Ε. Vikela, Apollon..., ὅπ. π., 90–97 (ΙΙΙ.C. a.).
22. Παυσ. Ι 19, 6. J. Travlos, Pictorial Dictionary of Ancient Athens, London 1971, 112–120 (μὲ 

τὴν παλαιότερη βιβλιογραφία).
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δόρυ ἢ ἀκόντιο), συνοδεύεται συχνὰ ἀπὸ ζῶα (σκυλί, ἐλάφι ἢ τράγο), ἐνῶ στὰ 
ἀναθηματικά της ἀνάγλυφα δὲν περιλαμβάνεται ποτὲ σκηνὴ θυσίας23. 

Ἡ πιθανότητα τῆς Ἑκάτης24, ἡ ὁποία ἐπίσης ἐμφανίζεται ὡς νεαρὴ καὶ δα-
δοφόρος στὴν ἀρχαία Ἑλληνικὴ τέχνη25, δὲν θὰ πρέπει νὰ συζητηθεῖ περαιτέρω, 
καθὼς στὰ ἀττικὰ ἀναθηματικὰ ἀνάγλυφα τοῦ 4ου αἰώνα φέρει σχεδόν πάντοτε 
πόλο στην κεφαλή26. 

Μετὰ τὴν παραδοχὴ τῶν ἀνωτέρω συμβάσεων προτείνεται χωρὶς ἀμφιβολία ἡ 
ταύτισή της μὲ τὴν Κόρη, ἡ ὁποία ἐμφανίζεται συχνὰ σὲ ἀναθηματικὰ ἀνάγλυφα 
τῶν ὕστερων κλασικῶν χρόνων ὡς νεαρή, ψιλόλιγνη μορφὴ νὰ στέκεται ὄρθια 
πλάι στὴν καθιστὴ μητέρα της καὶ νὰ κρατᾶ μία ἢ δύο δάδες27. Παρόλο ποὺ 
στὰ ἀνάγλυφα ἐμφανίζεται πάντα μὲ χιτώνα καὶ ἱμάτιο, ὁ τύπος τῆς πεπλοφόρου 
Κόρης ποὺ κραδαίνει δάδα φαίνεται πὼς εἶναι γνωστὸς στὴ γλυπτικὴ ἤδη ἀπὸ τὰ 
τέλη τοῦ 5ου αἰώνα, ἐὰν τὸ ἀποσπασματικὸ ἀνάγλυφο ἀπὸ τὴν Ἀγορὰ τῶν Ἀθη-
νῶν28 ἀπεικονίζει πράγματι τὴ θεά. Πρόσθετο, πάντως, ἐπιχείρημα ποὺ ἐνισχύει 
τὴν προταθεῖσα ταύτιση μὲ τὴν Κόρη στὸ ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο εἶναι τὸ ψωμὶ ποὺ 
κρατᾶ ἡ θεὰ στὸ δεξὶ χέρι.

ΙΙΙ. Ἡ τεχνοτροπία καὶ ἡ χρονολόγηση τοῦ ἀναγλύφου

Τὸ μεγάλο βάθος τοῦ ὀρθογώνιου διάχωρου ποὺ δίνει τὴν ἐντύπωση θεατρικῆς 
σκηνῆς, τὸ ἰδιαίτερα ἔξεργο ἀνάγλυφο τῶν μορφῶν, ἀλλὰ καὶ στιλιστικὰ χαρα-
κτηριστικά, ὅπως ἡ αὐτονομία, τὸ βάρος καὶ ὁ ὄγκος τῶν ἐνδυμάτων, οἱ παχιὲς 
σωληνοειδεῖς πτυχώσεις, τὸ ψηλὸ ζώσιμο τοῦ χιτώνα τῶν γυναικείων θεοτήτων, 

23. Ε. Vikela, Apollon..., ὅπ. π., 129. Πρβλ. τὰ ἀνάγλυφα Ar 3, 4, 8, 9, 16, 18 πίν. 22, 23, 
25–27 καὶ Tr 1 πίν. 53.

24. LIMC VI (1992) 989–996, ἀρ. 1–93, πίν. 654–660, s.v. Hekate (H. Sarian).
25. Πρβλ. τὸ ἀνάγλυφο ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ(;), ἀπὸ τὰ 380–370 π.Χ., στὸ Βερολίνο, Κρατικὰ 

Μουσεῖα, Antikensammlung Sk 691: C. Βlümel, Die klassisch griechischen Skulpturen der Staatlichen 
Museen zu Berlin, Berlin 1966, 73–74, ἀρ. κατ. 86 (Κ 106), εἰκ. 118. F. Naumann, ὅπ. π., 169, 175–176, 
312, ἀρ. κατ. 135, πίν. 25.1. M. Xagorari-Gleißner, Meter Theon. Die Göttermutter bei den Griechen, 
Mainz 2008, 39, 56, πίν. 12.1.

26. LIMC VI (1992) 991 ἀρ. 23, 992 ἀρ. 25–26, 993 ἀρ. 50, s.v. Hekate (H. Sarian).
27. LIMC VIII (1997) 978, s.v. Persephone (G. Güntner). Ὡς πρὸς τὸν τρόπο ποὺ κραδαίνει τὴν 

δᾶδα στὸ ἀνάγλυφό μας πρβλ. τὸ ἀττικὸ ἀναθηματικὸ ἀνάγλυφο ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆς Δήμητρος 
στὸ Wadi bel Gadir στὴν Κυρήνη, τοῦ δευτέρου μισοῦ τοῦ 4ου π.Χ. αἰ. (Κυρήνη, Ἀρχαιολογικὸ 
Μουσεῖο 74.931: αὐτόθι, 961, ἀρ. 74, πίν. 644).

28. Ἀθήνα, Μουσεῖο Ἀρχαίας Ἀγορᾶς S 1045: A. Peschlow-Bindokat, ὅπ. π. (σημ. 13), 116, 
118 εἰκ. 40, 150, ἀρ. R 1. LIMC ΙV (1988) 867, ἀρ. 271, s.v. Demeter (L. Beschi). LIMC VIII (1997) 
958, ἀρ. 21, πίν. 642, s.v. Persephone (G. Güntner). A. Comella, ὅπ. π. (σημ. 13), 58, 194, ἀρ. Atene 
53, εἰκ. 48. C. L. Lawton, Votive Reliefs, ὅπ. π., 51, 52–53, ἀρ. 44, πίν. 12.
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τὸ κωδωνόσχημο σῶμα τῆς πεπλοφόρου Κόρης29, ἀλλὰ καὶ τὸ μισοκαθισμένο στὸ 
ἔδαφος νήπιο ποὺ παραπέμπει σὲ ὁλόγλυφα ἀγαλμάτια νηπίων ἀπὸ τὸ ἱερὸ τῆς 
Εἰλειθυίας30 στὴν περιοχὴ τοῦ Ἰλισοῦ, —πιθανότατα ἔργα τοῦ ἴδιου ἐργαστηρίου—, 
ποὺ χρονολογοῦνται στὴν τελευταία δεκαετία τοῦ 4ου π.Χ. αἰώνα, ὁδηγοῦν μὲ 
ἀσφάλεια σὲ μιὰ χρονολόγηση τοῦ ἐπίτιτλου ἀναγλύφου στὰ μέσα τοῦ τελευταίου 
τέταρτου τοῦ 4ου π.Χ. αἰώνα.

         [Ε.Β.]

Ἡ ἀπεικόνιση τοῦ Διὸς Μειλιχίου στὸ ἀνάγλυφο, ἡ μνεία τοῦ ἱεροῦ τοῦ Διὸς 
στὸ ψήφισμα καὶ ἡ εὕρεση τῆς ἐπιγραφῆς πίσω ἀπὸ τὸ Παναθηναϊκὸ Στάδιο ἔχουν 
εἰδικὴ σημασία γιὰ τὴν λατρεία τοῦ Διὸς Μειλιχίου στὴν πέραν τοῦ Ἰλισοῦ περιοχή. 

Κατὰ τὴν μαρτυρία τοῦ Θουκυδίδου (Ι 126, 5–6): ἔστι καὶ Ἀθηναίοις Διάσια 
ἃ καλεῖται Διὸς ἑορτὴ Μειλιχίου μεγίστη ἔξω τῆς πόλεως, ἐν ᾗ πανδη-
μεὶ θύουσι πολλὰ οὐχ ἱερά, ἀλλὰ <ἁγνὰ> θύματα ἐπιχώρια. Τὰ Διάσια31 
ἐτελοῦντο στὶς 23 τοῦ Ἀνθεστηριῶνος μηνός32.

Πρῶτος ὁ Ἀ. Σκιᾶς ἐπρότεινε ὅτι τὸ ἱερὸ τοῦ Διὸς Μειλιχίου βρισκόταν στὴν 
περιοχὴ τοῦ Ἰλισοῦ33 (εἰκ. 4). Συνέδεσε μάλιστα μὲ τὸ τελευταῖο δύο ἀναθηματικὰ 

29. Πρβλ. ἐνδεικτικῶς τὴν Ἀθηνᾶ σὲ ἀναθηματικὸ ἀνάγλυφο ἀπὸ τὴν Ἀγορά ἀπὸ τὰ τέλη 
τοῦ 4ου π.Χ. αἰ. (Ἀθήνα, Μουσεῖο Ἀρχαίας Ἀγορᾶς S 1652: C. L. Lawton, Votive Reliefs, ὅπ. π., 
46, ἀρ. 34, πίν. 9).

30. ΕΑΜ 696: Σ. Καρούζου, Ἡ τυφλὴ ἄρκτος, AE (1957) [1961] 78, εἰκ. 8. O. Palagia, A 
Colossal Statue of Personification from the Agora of Athens, Hesperia 51(1982)103, πίν. 33a. C. Vorster, 
Griechische Kinderstatuen, Köln 1983, 72, 202, 227, 351, ἀρ. 60. E. G. Raftopoulou, Figures enfantines 
du Musée National d’Athènes: Département des sculptures, München 2000, 57–58, ἀρ. κατ. 33, πίν. 
60–61. Ν. Καλτσάς, ὅπ. π., 270, ἀρ. κατ. 565 (βλ. καὶ τὴν εἰκ. στὴ σελ. 271). 

31. Οἱ φιλολογικὲς πηγὲς περὶ Διασίων δὲν εἶναι πολλές, βλ. Ἀριστ. Νεφέλαι 408 καὶ 864 (καὶ 
τὰ σχόλια στοὺς στίχους), Λουκ. Ἰκαρομένιππος 24, τοῦ ἰδίου, Χαρίδημος 1 καὶ Τίμων 7 καὶ τὰ 
λήμματα τῶν Λεξικογράφων κυρίως ὑπὸ τὸ λ. Διάσια ἢ Διασίοις. Γιὰ τὴν ἑορτὴ βλ. L. Deubner, 
Attische Feste, Berlin 1932, 155–158. M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion I. Religion 
Die Religion Griechenlands bis auf die griechische Weltherrschaft (HdA V 2, 1), München 19552, 
411, 412. H. W. Parke, Festivals of the Athenians, London 1977, 120–122, 176. E. Simon, Festivals of 
Attica. An Archaeological Commentary, Madison Wisconsin 1983, 12–15. R. Parker, Polytheism and 
Society at Athens, Oxford 2005, 56, 74, 466. G. V. Lalonde, ὅπ. π. (σημ. 8), 70, 107–112.

32. Βλ. Scholia in Aristophanem, 1.3.1, Scholia in Nubes (scholia vetera), ed. D. Holwerda, 
Groningen 1977, 408c: Διασίοισιν· Ἀθήνησιν ἑορτὴ Μειλιχίου Διὸς μηνὸς Ἀνθεστηριῶνος 
η´ φθίνοντος. 

33. Ἀ. Ν. Σκιᾶς, Περὶ τῆς ἐν τῇ κοίτῃ τοῦ Ἰλισοῦ ἀνασκαφῆς, ΠΑΕ 1893, 22, σημ. 1. Τὴν 
γνώμη του ἀκολούθησε ὁ Α. Mommsen, Feste der Stadt Athen im Altertum geordnet nach Attischem 
Kalender, Leipzig 1898, 421–422, καθώς καὶ ἀρκετοὶ νεώτεροι μελετητές, βλ. G. V. Lalonde, ὅπ. 
π. (σημ. 8), 111. E. Greco (ed.), Topografia di Atene. Sviluppo urbano e monumenti dalle origini al 
III secolo d.C., II: Colline sud-occidentali - Valle dell’Ilisso, Atene - Paestum 2011, 489, ἀρ. F.37 
(D. Marchiandi). 
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ἀνάγλυφα34 ποὺ ἦλθαν στὸ φῶς κατὰ τὶς ἀνασκαφὲς ποὺ διενήργησε τὸ 1893 στὴν 
κοίτη τοῦ Ἰλισοῦ περὶ τὴν πηγὴ Καλλιρρόη, στὴν σημερινὴ ἐκκλησία τῆς Ἁγίας 
Φωτεινῆς, καὶ παρ᾽ ὅλο ποὺ κανένα ἀπὸ τὰ δύο δὲν σώζει τὸ ὄνομα ἢ τὸ ἐπίθετο 
τοῦ θεοῦ, ἐταύτισε τὴν καθιστὴ γενειοφόρο ἀνδρικὴ θεότητα μὲ τὸν Δία Μειλίχιο35.

Ὁ G. Daux στηριζόμενος στὴν ἐπιγραφὴ τῆς Μείζονος Δημαρχίας τῶν ᾽Ερ-
χιέων (SEG 21, 541)36, καταλόγου θυσιῶν ποὺ τελοῦσαν οἱ Ἐρχιεῖς κατὰ μῆνα, 
ὑποστήριξε37 ὅτι τὸ ἱερὸ τοῦ Διὸς Μειλιχίου βρισκόταν στὴν Ἄγρα, βλ. στίχ. 
38–44: Ἀνθεστηριῶνο|ς, Διασίοις, ἐν | ἄστε(ι) ἐν Ἄγρας | Διὶ Μιλιχίωι, | 
οἶς, νηφάλιος | μέχρι σπλάγχ|[ν]ων, Δ𐅂𐅂.

Στὴν μαρτυρία τῆς ἐπιγραφῆς τῆς Μείζονος Δημαρχίας μία ἀκόμη προσετέθη 
προσφάτως, ὅπως ὑπέδειξε ἡ Μ. Λίτσα38· κατὰ τὶς ἀνασκαφὲς τῆς Γ´ Ἐφορείας 

34. A) ΕΑΜ 1778: Ἀ. Ν. Σκιᾶς, Ἀνάγλυφα ἐκ τῆς ἐν τῇ κοίτῃ τοῦ Ἰλισοῦ ἀνασκαφῆς, AE 
43 (1894) [1894], 137–139, πίν. 7. J. N. Svoronos, ὅπ. π. (σημ. 14), 632–633, ἀρ. 336, πίν. 131. LIMC 
Ι (1981) 24, ἀρ. 204, πίν. 42, s.v. Acheloos (H. P. Isler). LIMC V (1990) 168, ἀρ. 3376, s.v. Herakles 
(J. Boardman) καὶ 347, ἀρ. 728, s.v. Hermes (G. Siebert) καὶ 938, ἀρ. 3, πίν. 604, s.v. Kallirrhoe II 
(A. Spetsieri-Choremi). LIMC VIII (1997) 341, ἀρ. 207, s.v. Zeus, B. Meilichios/Philios (I. Leventi). E. 
Vikela, Attische Weihreliefs, ὅπ. π., 212–213, πίν. 27.1. N. Καλτσάς, ὅπ. π., 278, ἀρ. κατ. 583. G. V. 
Lalonde, ὅπ. π., 111, ἀρ. ΖΜ?25. M. Λίτσα, Γραμματεῖον 4(2015)51, σημ. 12. C. L. Lawton, Votive 
Reliefs, ὅπ. π., 75, σημ. 254. IG II3 4, 2, 1300, πίν. 141. Β) ΕΑΜ 1779: Ἀ. Σκιᾶς, ὅπ. π., 135–137 
μὲ σχέδιο. J. N. Svoronos, ὅπ. π., 632, ἀρ. 329, πίν. 130. Ε. Vikela, Die Weihreliefs, ὅπ. π., 73–74, 
σημ. 129–130, πίν. 35.2. LIMC VIII (1997) 340–341, ἀρ. 201, s.v. Zeus (I. Leventi). S. Vlizos, Der 
thronende Zeus. Eine Untersuchung zur statuarischen Ikonographie des Gottes in der spätklassischen 
und hellenistischen Kunst, Rahden 1999, 125–126, ἀρ. WR.4, πίν. 7.1. G. V. Lalonde, ὅπ. π. (σημ. 8), 
111–112, ἀρ. ΖΜ?26. M. Λίτσα, Γραμματεῖον 4(2015)51, σημ. 12. C. L. Lawton, Votive Reliefs, ὅπ. 
π., 254. IG II3 4, 2, 1298, πίν. 141. 

35. Κατάλογο τῶν ἀναγλύφων ποὺ ἔχουν μέχρι σήμερα συνδεθεῖ μὲ τὸ ἱερὸ τοῦ Διὸς Μειλιχίου 
ἐν Ἄγραις παρέχει ἡ Μ. Α. Λίτσα στὴ Διατριβή της, Το «πρὸς νότον μάλιστα τετραμμένον» 
τμήμα των Αθηνών: συμβολή στη μελέτη της τοπογραφίας της ΝΑ του Ολυμπιείου και παρά 
τον Ιλισσό περιοχής, ΕΚΠΑ, Αθήνα 2017. Τὸ ἀνάγλυφο ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὶς ἀνασκαφὲς 
τοῦ Μ. Μιτσοῦ νοτίως τοῦ Ὀλυμπιείου (1939) βρίσκεται σὲ ἀποθήκη τῆς Συλλογῆς Γλυπτῶν 
τοῦ Ἐθνικοῦ Ἀρχαιολογικοῦ Μουσείου (ΕΑΜ 12194)· ταυτίστηκε ἀπὸ τὴν Ἕλ. Βλαχογιάννη. 
Εἰκονίζεται ἐδῶ γιὰ πρώτη φορά (εἰκ. 5). Σὲ ὅλες τὶς δημοσιεύσεις ἀναφέρεται ὅτι οἱ λατρευτὲς 
ταυτίζονται μὲ γυναῖκες, ἐνῶ πρόκειται γιὰ ἀνδρόγυνο. Τέλος, ὁ ἀριθμὸς εὑρετηρίου (12124) 
ποὺ σημειώνεται στὶς IG II3 4, 2, 1301 εἶναι λανθασμένος (ὁ ἐκδότης δὲν δημοσιεύει τὸν λίθο 
ἐξ αὐτοψίας). 

36. ῾Η ἐπιγραφὴ ἀπόκειται στὸ Ἐπιγραφικὸ Μουσεῖο (ΕΜ 13163).
37. Βλ. G. Daux, La grande démarchie: Un nouveau calendrier sacrificial d’Attique (Erchia), 

BCH 87(1963)603–634, πίν. 13–14. Βλ. ἐπίσης Μ. Η. Jameson, Notes on the Sacrificial Calendar 
from Erchia, BCH 89(1965)1965, 154–172· καὶ M. H. Jameson – D. R. Jordan – R. D. Kotansky, A 
Lex Sacra from Selinous (GRBM 11), Durham, North Carolina 1993, 81 (d). G. V. Lalonde, ὅπ. π. 
(σημ. 8), αρ. ΖΜ21. 

38. Μ. Λίτσα, Γραμματεῖον 4(2015)49–52.
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Προϊστορικῶν καὶ Κλασικῶν Ἀρχαιοτήτων στὸ «οικόπεδο της Αρτέμιδος Αγροτέρας 
στις δυτικὲς Υπώρειες του λόφου του Αρδηττού, στο Μετς» τὸ 2014, σύμφωνα 
μὲ ἀνακοίνωση στὸν ἡμερήσιο τύπο, ἦλθε στὸ φῶς ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ στὸν 
Δία Μειλίχιο. Ἐπιπλέον ἡ Μ. Λίτσα ὑποστήριξε ὅτι ὁ δεύτερος ναός, τοῦ ὁποίου 
σύμφωνα μὲ τὴν ἀνακοίνωση βρέθηκαν τὰ κατάλοιπα παρὰ τὸν ἤδη γνωστὸ τὸν 
ἀποδιδόμενο στὴν Ἀγροτέρα Ἄρτεμιν, πιθανῶς σχετίζεται μὲ τὴν λατρεία καὶ τὸ 
ἱερὸ τοῦ Διὸς Μειλιχίου ἐν Ἄγραις. 

Στὸ χωρίον Ἄγρα ἢ Ἄγραι39, ποὺ ἔκειτο πέραν τοῦ Ἰλισοῦ40, ἐκτὸς τοῦ ἱεροῦ 
τοῦ Διὸς Μειλιχίου βρίσκονταν καὶ ἄλλα σημαντικὰ ἱερά41, τῆς Μητέρας τῶν θεῶν, 
τῆς Ἀρτέμιδος Ἀγροτέρας, τοῦ Ποσειδῶνος Ἑλικωνίου, κλπ.

Ἡ ἀναγνώριση τῆς Μητρὸς42 τῶν θεῶν μεταξὺ τῶν μορφῶν τοῦ ἐπιτίτλου 
ἀναγλύφου καὶ ἡ συνδεσή της μὲ τὸν Δία Μειλίχιο ἐπιβάλλουν τὴν ἐπανεξέταση 
τῶν μαρτυριῶν σχετικὰ μὲ τὸ ἱερὸ καὶ τὴν λατρεία της ἐν Ἄγραις. 

Λατρεία τῆς Μητρὸς43 ἐν Ἄγραις πιθανῶς44 μαρτυρεῖται στὸ ἡμερολόγιο τῶν 
θυσιῶν IG I3 234.5 (480–460 π.Χ.)· στοὺς στίχ. 3–4 τῆς ἴδιας ἐπιγραφῆς μνημονεύε-
ται καὶ ὁ Ζεὺς Μειλίχιος. Ἐπιγραφικὲς μαρτυρίες χρονολογούμενες μετὰ τὰ μέσα 

39. Καὶ οἱ δύο μορφὲς τοῦ τοπωνυμίου ἀπαντοῦν στοὺς ἀρχαίους συγγραφεῖς καὶ στοὺς 
λεξικογράφους· πάντως στὶς ἐπιγραφὲς τοῦ 5ου, 4ου 3ου καὶ 2ου π.Χ. αἰώνα μαρτυρεῖται κυρίως, 
ἀλλὰ ὄχι ἀποκλειστικῶς ὁ ἑνικὸς ἀριθμός (βλ. IG I3 386.146 καὶ 1591.13 [τὸ τοπωνύμιο εἶναι 
συμπληρωμένο, ἀλλὰ ἡ συμπλήρωση εἶναι πιθανή, διότι ἡ ἐπιγραφὴ εἶναι χαραγμένη στοιχηδόν]). 

40. Βλ. Παυσ. Ι 19, 6: διαβᾶσι δὲ τὸν Ἰλισὸν χωρίον Ἄγραι καλούμενον καὶ ναὸς 
Ἀγροτέρας ἐστὶν Ἀρτέμιδος. 

41. Γιὰ τὶς λατρεῖες καὶ τὰ ἱερὰ στὴν περιοχὴ τοῦ Ἰλισοῦ βλ. J. Travlos, Pictorial Dictionary 
of Ancient Athens, 289–297. N. Robertson, Festivals and Legends. The Formation of Greek Cities in 
the Light of Public Ritual, Toronto 1992, 21–31. A. Pautasso, Agrai, Artemide e il “Tempio dell’Ilisso”. 
Un problema da riconsiderare, MemLinc s. 9,13(2002)779–791. R. R. Simms, Agra and Agrai, GRBS 
43(2002/3)219–229.

42. Ἡ λέξη Μήτηρ ἤδη ἀπὸ τὸν 14ο Ὁμηρικὸ Ὕμνο ἀποτελεῖ αὐτοτελῆ ὀνομασία, ὅπως 
καὶ στὴν Φρυγία (Matar). Συνεπῶς λειτουργεῖ ἰσότιμα καὶ ἐναλλακτικὰ μὲ τὸ ὄνομα Κυβέλη. 
Πρέπει ὡστόσο νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἐπονομασία Μήτηρ χρησιμοποιεῖται ἐνίοτε καὶ γιὰ ἄλλες 
συγγενικὲς θεότητες, ὅπως γιὰ τὴν Γαῖα, τὴν Ρέα ἢ τὴν Δήμητρα. Βλ. L. E. Roller, ὅπ. π. (σημ. 
15), 169–177. Σύμφωνα μὲ τὴν Ε. Βικέλα, Ἡ φρυγικὴ Μητέρα θεά, ὅπ. π. (σημ. 17), 44, σημ. 18, 
ὁ ἀκριβέστερος προσδιορισμός διευκολύνεται εἴτε ἀπὸ τὴν διήγηση εἴτε ἀπὸ τὸν κατοχυρωμένο 
γιὰ τὴν καθεμία θεότητα εἰκονογραφικὸ τύπο εἴτε ἀπὸ τὸν τόπο εὑρέσεως τοῦ μνημείου. 

43. Ἡ λατρεία τῆς Μητρὸς ἦταν παλαιότατη στὴν Ἀττική, βλ. M. J. Vermaseren, Corpus 
Cultus Cybelae Attidisque II. Graecia atque insulae, Leiden 1982, 381–382. N. Frapiccini, L’arrivo 
di Cibele in Attica, PP 42(1987)22–26. Ν. Robertson, ὅπ. π., 274–277. R. Parker, Athenian Religion. 
A History, Oxford 1996, 188, 194. 

44. Λέγομε πιθανῶς, διότι ὁ τοπικὸς προσδιορισμὸς ἐν Ἄγρας εἶναι συμπλήρωση, εὔστοχη 
βεβαίως. Τὴν εἶχε προτείνει ὁ Ἄλκης Ν. Οἰκονομίδης, Τὰ Ἀθηναϊκὰ 16(1960)11, σημ. 24, καὶ 
στὴν ἔκδοση τῆς ἐπιγραφῆς στὶς IG I3 περιελήφθη στὸ κείμενο.
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τοῦ 5ου π.Χ. αἰώνα βεβαιώνουν τὴν λατρεία της ἐκεῖ45. Ὁ Ἀτθιδογράφος Κλεί-
δημος (περὶ τὰ μέσα τοῦ 4ου π.Χ. αἰώνα) συνδέει46 τοπογραφικῶς τὸ Μητρῶον47 
ἐν Ἄγραις, τὸ ἱερὸν τῆς Εἰλειθυίας καὶ ἐκεῖνο τοῦ Ποσειδῶνος Ἑλικωνίου. Ὁ 
Παυσανίας (2ος μ.Χ. αἰ.) δὲν ἀναφέρει τὸ Μητρῶον48. Μέχρι σήμερα πάντως δὲν 
ἔχουν βρεθεῖ ἀρχιτεκτονικὰ κατάλοιπα συνδεόμενα μὲ βεβαιότητα μὲ τὸ ἱερό49.

Ὁ H. Möbius ἐτόνισε50 τὴν τοπικὴ καὶ χρονικὴ γειτνίαση τῆς λατρείας τῆς 
Μητρὸς καὶ τοῦ Διὸς Μειλιχίου στὸ ἱερὸ ἐν Ἄγραις (τὰ μικρὰ Μυστήρια καὶ 
τὰ Διάσια ἑορτάζονταν τὸν Ἀνθεστηριῶνα), —μάλιστα ὁ Ζεὺς κατεῖχε ξεχω-
ριστὴ θέση στὸ Μητρῶον μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἐξαγνισμοῦ τῶν μυούμενων στὰ 
Μικρὰ Μυστήρια—· ἐπρότεινε δὲ ὅτι οἱ δύο θεότητες συλλατρεύονταν στὸ ἱερὸ 
ἐν Ἄγραις51. 

Ἡ δημοσιευόμενη ἐπιγραφὴ προσκομίζει νέα στοιχεῖα γιὰ τὴν λατρεία τῶν 
δύο θεοτήτων. Πρῶτον ἡ ἀπεικόνιση τῆς Κόρης στὸ ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο ὄρθιας 
πλάι στὴν καθιστὴ Μητέρα, ὅπως συνηθίζεται στὰ ἀναθηματικὰ καὶ ἐπίτιτλα 
ἀνάγλυφα Δήμητρος καὶ Κόρης52, στὰ ὁποῖα ἡ δεύτερη παριστάνεται ὄρθια πλάι 
στὴν καθιστὴ φυσική της μητέρα, συνιστᾶ τεκμήριο τῆς στενῆς συνδέσεως Μητρὸς 
καὶ Δήμητρος, ἐνισχυόμενο ἀπὸ τὴν τέλεση τῶν μικρῶν Μυστηρίων στὸ ἱερὸ τῆς 
Μητρὸς ἐν Ἄγραις. Τίθεται τώρα ἐπιτακτικώτερα τὸ ἐρώτημα τῆς ταυτίσεως 
τῆς λατρείας, ἂν ὄχι τῆς ὑποστάσεως53, Μητρὸς καὶ Δήμητρος στὸ ἐν λόγῳ ἱερό. 

45. IG I3 138.11–12, 383.50, 369.91. Βλ. ἐπίσης Ν. Robertson, ὅπ. π. (σημ. 41), 274.
46. Κλείδημος ἐν πρώτῳ Ἀτθίδος. Τὰ μὲν οὖν ἄνω τὰ τοῦ Ἰλισοῦ πρὸς ἀγορὰν 

Εἰληθυῖα· τῷ δ’ ὄχθῳ πάλαι ὄνομα τοῦτο, ὃ νῦν Ἄγρα καλεῖται, Ἑλικών· καὶ ἡ 
ἐσχάρα τοῦ Ποσειδῶνος τοῦ Ἑλικωνίου ἐπ’ ἄκρου. καὶ ἐν τῷ τετάρτῳ εἰς τὸ ἱερὸν 
τὸ μητρῷον τὸ ἐν Ἄγραις. Βλ. καὶ Ν. Robertson, ὅπ. π., 275.

47. Ἱερεῖς τῆς λατρείας τῆς Μητρὸς μνημονεύονται στὶς ἐπιγραφὲς IG ΙΙ2 4595 (328/7 π.Χ.), 
IG ΙΙ2 5134 (αὐτοκρατορικῶν χρόνων), IG ΙΙ2 1817.9–10 (220/1 μ.Χ.). 

48. Ἐὰν εἶχε μεταφερθεῖ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἁδριανοῦ ἀπὸ τὴν ὄχθη τοῦ Ἰλισοῦ ἐντὸς τοῦ 
περιβόλου τοῦ Ὀλυμπιείου, ὅπως συνέβη μὲ τὸ ἱερὸ τοῦ Κρόνου καὶ τῆς Ρέας (Παυσ. Ι 18, 7), 
εἶναι ἄξιον ἀπορίας ὅτι δὲν τὸ ἀναφέρει ὁ περιηγητής. 

49. Ὁ Travlos, ὅπ. π., 112, εἰκ. 154, εἶχε ὑποστηρίξει ὅτι κατάλοιπα θεμελιοτοίχων ποὺ εἶχαν 
ἀποκαλυφθεῖ στὴν ἀριστερὴ ὄχθη τοῦ Ἰλισοῦ τὸ 1962 ἐντὸς τῆς κοίτης τῶν μεσαιωνικῶν χρόνων 
ὑποδηλώνουν ἴσως τὴν θέση τοῦ Μητρώου, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔχει ἀποδειχθεῖ.

50. Βλ. H. Möbius, Das Metroon in Agrai und sein Fries, AM 60/61(1935/36)234–268. Ἀντίθετη 
ἄποψη διατύπωσε ὁ M. Nilsson, ὅπ. π., 668, σημ. 10.

51. Ὁ R. Parker, Polytheism, ὅπ. π. (σημ. 31), 344, σημ. 76, δὲν δέχεται ὅτι οἱ δύο λατρεῖες 
ἦσαν στενὰ συνδεδεμένες, πολὺ περισσότερο ὅτι ὑπῆρχε συλλατρεία.

52. Βλ. ἐνδεικτικὰ LIMC VIII (1997) 961, ἀρ. 68–75, πίν. 644, s.v. Persephone (G. Güntner).
53. Ὁ R. Parker, Polytheism, ὅπ. π. (σημ. 31), 344, προσφυῶς σημειώνει: «The Lesser Mysteries 

were celebrated in the sanctuary of ‘Mother at Agrai’ a figure disctinct from Demeter though readily 
to be identified with her.». Μήτηρ ἐμφανίζεται ταυτιζόμενη πρὸς τὴν Δήμητρα στὸν Εὐρ., Ἑλ. 
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Δεύτερον, ἐὰν ὁ ἀποκαλυφθεὶς προσφάτως δεύτερος ναὸς ὄντως ἀνήκει στὸν 
Δία Μειλίχιο, ὅπως ἡ εὑρεθεῖσα ἀναθηματικὴ ἐπιγραφὴ ὑποδεικνύει, ἀλλὰ δὲν 
ἀποδεικνύει, τὸ δημοσιευόμενο ψήφισμα μὲ τὸ ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο, στὸ ὁποῖο συν- 
απεικονίζονται ὁ Ζεὺς Μειλίχιος καὶ ἡ Μήτηρ, καθὼς καὶ ἡ Κόρη, ἐπαναφέρουν 
τὸ ζήτημα τῆς ἀποδόσεως τοῦ γνωστοῦ Ἰωνικοῦ ναοῦ54, τὸν ὁποῖο οἱ Stuart καὶ 
Revett ἐσχεδιάσαν λεπτομερῶς καὶ ἀπεικόνισαν55 μερικὰ χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν 
ὁλοσχερῆ καταστροφή του.

[Α.Π.Μ. – Ε.Β.]

1301–1368 καὶ στὸν Μελανιππίδη, PMG 764. (Τὶς παραπομπὲς ὀφείλομε στὸν R. Parker, Athenian 
Religion, ὅπ. π. σημ. 43, 189, σημ. 134). 

54. Στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου (ὑπῆρχε ἐκεῖ ἀνεμόμυλος στὰ νεώτερα χρόνια), ὅπου ἔχουν 
ἀποκαλυφθεῖ τὰ ἐρείπια τοῦ Ἰωνικοῦ ναοῦ (βλ. Ἀ. Ν. Σκιᾶς, Ἀνασκαφαὶ παρὰ τὸν Ἰλισόν, ΠΑΕ 
1897, 72–85) καὶ προσφάτως τὰ θεμέλια ἑνὸς δευτέρου ναοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς ἀνακοινώσεις στὸν 
τύπο, ὁ Σκιᾶς, ὅπ. π., 74–75, σημειώνει «ἄλλο ἐρείπιον τετράγωνον… παρὰ τὸν ἐν τῇ κορυφῇ 
τοῦ λόφου νῦν ὑπάρχοντα ἀνεμόμυλον». Ἡ μνεία τῆς ἐσχάρας Ποσειδῶνος τοῦ Ἑλικωνίου ἐπ᾽ 
ἄκρου τοῦ ὄχθου τοῦ ὀνομαζομένου Ἄγρα καὶ στὸ παρελθὸν Ἑλικών (βλ. ἀνωτ. Kλείδημον) 
συνιστᾶ ἰσχυρὸ τεκμήριο γιὰ τὴν τοποθέτησή της στὴν κορυφὴ τοῦ λόφου· παραμένει ὅμως 
ἀβέβαιον ἐὰν τὰ ἐρείπια ποὺ ἐντόπισε ὁ Σκιᾶς πρέπει νὰ ἀποδοθοῦν σὲ αὐτήν.

55. The Antiquities of Athens measured and delineated by James Stuart and Nicholas Revett, 
London 1762–1830. 
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Εἰκ. 1. Τὸ ψήφισμα ὀργεώνων (ΕΑΜ 6587)
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Εἰκ. 3. Λεπτομέρεια τοῦ ἰωνικοῦ κυματίου μὲ φθορισμὸ ὑπεριώδους ἀκτινοβολίας (UVF)

Εἰκ. 2. Τὸ ἐπίτιτλο ἀνάγλυφο τοῦ ψηφίσματος (ΕΑΜ 6587) 



94

Εἰκ. 4. Ἡ περιοχὴ τοῦ Ἰλισοῦ
(σχέδ.: J. Travlos, Pictorial Dictionary of Ancient Athens, p. 291, fig. 379)

Εἰκ. 5. Ἀναθηματικὸ ἀνάγλυφο ἀπὸ
τὴν ἀνασκαφὴ τοῦ Μ. Μιτσοῦ νοτίως
τοῦ Ὀλυμπιείου (ΕΑΜ 12194)


