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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η αρχαία ελληνική γραμματεία παρουσιάζεται πλούσια όσον αφορά στη θεά 

Εκάτη. Η πρώτη αναφορά στη θεά εντοπίζεται κατά την αρχαϊκή περίοδο και μάλλον 

αργά, στη Θεογονία του Ησιόδου, αν λάβουμε υπόψη μας ότι νωρίτερα ο Όμηρος δεν 

την αναφέρει πουθενά στο έργο του. Επιπλέον, για τη θεά αλλά και για τον τρόπο με 

τον οποίο διαμορφώνεται η λατρεία της υπάρχει πλήθος επιγραφών που βρέθηκαν 

στα νησιά της Δωδεκανήσου και στις απέναντι μικρασιατικές ακτές, οι πρωιμότερες 

από τις οποίες χρονολογούνται στον 6
ο
 αι. π.Χ. Οι επιγραφές αυτές προϋποθέτουν ένα 

λατρευτικό τυπικό πολλά χρόνια νωρίτερα. Με βάση τις επιγραφές αυτές αλλά και με 

εκείνες των επόμενων αιώνων από την ευρύτερη περιοχή γίνεται προσπάθεια να 

καταδειχθεί η σημασία της Εκάτης αλλά και η πιθανή προέλευση της λατρείας της 

από εκεί και η εξάπλωσή της στον ηπειρωτικό κορμό της Ελλάδας.  

Η θεά Εκάτη λατρεύτηκε στα νησιά της Δωδεκανήσου αλλά και στη Μικρά 

Ασία (πίν. 33) με επίθετα που δεν απαντώνται πουθενά αλλού. Τα ονόματα που 

αποδόθηκαν στη θεά, όπως ποντία και σώτειρα, έφθασαν μέχρι τις μέρες μας μέσω 

των επιγραφών και χρονολογούνται σε μία σχετικά πρώιμη περίοδο (τέλος 4
ου

-αρχές 

3
ου

 αι. π.Χ.), τονίζουν ιδιαίτερα, αν όχι μόνο, το μειλίχιο χαρακτήρα της. Αυτό 

συντελείται σε μία περίοδο κατά την οποία σε άλλες περιοχές όπου λατρευόταν η 

Εκάτη, κυρίαρχο στοιχείο της ήταν η μαγεία, η σχέση της με τις ψυχές των 

αδικοχαμένων και η σκοτεινή και χθόνια φύση της. Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα της θεάς αλλά και της λατρείας της 

στους αμέσως επόμενους αιώνες. Είναι πολύ πιθανό η έντονη αυτή διαφοροποίηση 

του χαρακτήρα της από εκείνο στις υπόλοιπες περιοχές να επέδρασε στη διαμόρφωση 

του ρόλου της από τους (Νεο-)Πλατωνικούς φιλοσόφους και μέσω αυτών στους 

Χαλδαϊκούς χρησμούς, αφού όπως είναι γνωστό τα δύο μεγάλα νησιά της 

Δωδεκανήσου, η Κως και η Ρόδος, υπήρξαν σημαντικά πνευματικά και πολιτισμικά 

κέντρα της αρχαιότητας. 

Τα επίθετα που χαρακτηρίζουν τη θεά, αποκαλύπτουν την πρωτοτυπία στη 

λατρεία της στην περιοχή αλλά και την απόκλισή της από τον καθιερωμένο τρόπο 

λατρείας στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Η πρωτοτυπία αυτή ενισχύεται και από τη 

σχέση της Εκάτης με διάφορους θεούς με τους οποίους φαίνεται να συλλατρεύεται. 
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Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το γεγονός ότι η θεά δεν παρουσιάζεται να έχει δεσμούς 

με τις Χάριτες, θεότητες με ισχυρή λατρεία στην Κω αλλά και που «παραδοσιακά» 

σχετίζονται μ’ αυτήν. Αντίθετα, συνδέεται με τον Απόλλωνα και το Δία, θεούς 

κυρίαρχους στην ευρύτερη περιοχή.  

Όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο απεικονίσθηκε η θεά, δηλαδή ως 

τρίμορφη, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι ο τύπος αυτός έχει τις ρίζες του στα νησιά 

της Δωδεκανήσου. Ο Αλκαμένης θεωρείται ο ευρέτης της τρίμορφης εικόνας της 

Εκάτης σύμφωνα με ένα χωρίο του Παυσανία. Ωστόσο, από τα νησιά προέρχονται τα 

παλαιότερα αρχαϊστικά περιρραντήρια με τις τρεις πανομοιότυπες γυναικείες μορφές 

γύρω από κιονίσκο. Επιπλέον, στην ίδια περίοδο χρονολογείται και ένα ανάθημα από 

το ιερό της Αθηνάς στη Λίνδο με τρεις γυναικείες προτομές σε κυκλική διάταξη. Ως 

καλλιτεχνικά κέντρα είναι πολύ πιθανό τα νησιά να προώθησαν την εικόνα αυτή στον 

υπόλοιπο κόσμο και ο Αλκαμένης να υπήρξε ο πρώτος που δίνοντάς της όνομα 

θεωρήθηκε και ο δημιουργός της.  

Όσον αφορά στις τρίμορφες απεικονίσεις της θεάς δεν υπάρχουν μέχρι 

σήμερα πολλές σχετικές μελέτες. Αυτές περιορίζονται σε αρκετά άρθρα με 

δημοσίευση ελάχιστων γλυπτών κάθε φορά και σε κάποιες μονογραφίες. Από τα 

παλαιότερα και σημαντικότερα άρθρα είναι εκείνα του Petersen, στα οποία όμως δεν 

έχουμε καμία αναφορά στα Εκαταία από τα νησιά. Ανάμεσα στις μονογραφίες 

συγκαταλέγονται και εκείνες της Harrison και του Χρυσοστόμου, οι οποίες 

αναφέρονται αντίστοιχα στα Εκαταία από την Αγορά της Αθήνας και τη Θεσσαλία. 

Επιπλέον, λίγα είναι και τα έργα που περιλαμβάνουν ορισμένα μόνο Εκαταία της 

Δωδεκανήσου ή της ευρύτερης περιοχής. Μονογραφίες όπως του Kraus, της Brahms, 

της Sarian, της Werth και τελευταία ο κατάλογος της Μαχαίρα για την ελληνιστική 

πλαστική της Ρόδου, δίνουν μία μικρή μόνο ιδέα για την παραγωγή τέτοιων έργων 

στην περιοχή.  

 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εξεταστούν τα Εκαταία από τα 

Δωδεκάνησα στο σύνολό τους και να ερευνηθούν προβλήματα σχετικά με την 

τυπολογία τους. Ξεκινώντας από την προβληματική αυτή εξετάζουμε και θέματα 

όπως η επιρροή που δέχθηκαν τα νησιά στη διαμόρφωση των τύπων, αλλά και την 

επιρροή που αυτά άσκησαν. Ταυτόχρονα προτείνουμε την ύπαρξη σχολής στα νησιά, 

κυρίως στον τρόπο που οι καλλιτέχνες χειρίζονται το ένδυμα, ένας τρόπος που είναι 

εύκολα διακριτός από άλλες περιοχές ή καλλιτεχνικές σχολές. Παράλληλα, 
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καταδεικνύεται το πλήθος των τύπων που παρατηρούνται στα Εκαταία της περιοχής. 

Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πρωτοτυπία που χαρακτήριζε την 

παραγωγή γλυπτών, καθώς σε ένα σχετικά μικρό σύνολο έργων παρατηρούνται μεν 

οι βασικοί τύποι, αλλά και σ’ αυτούς μπορεί να διακρίνει κανείς σημαντικές 

παραλλαγές από τον αρχικό, οι οποίες συνιστούν ιδιαίτερες και εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσες ομάδες. 

 

Η εργασία διαρθρώνεται σε τρία μέρη, των οποίων προηγείται το ιστορικό της 

έρευνας. Στο πρώτο μέρος αναλύονται τα σχετικά με την προέλευση της λατρείας της 

Εκάτης αλλά και στοιχεία του μύθου και της λατρείας της, όπου γίνεται ιδιαίτερη 

αναφορά στις δημόσιες και τις ιδιωτικές τελετουργίες προς τιμήν της. Ακολούθως 

αναπτύσσονται στοιχεία του ευρύτερου θρησκευτικού πλαισίου μέσα στο οποίο και 

από το οποίο διαμορφώθηκε η λατρευτική εικόνα της τρομερής θεάς της μαγείας και 

των νυχτερινών τελετών. Στο κεφάλαιο για την σχέση της Εκάτης με άλλους θεούς η 

έρευνα περιορίστηκε μόνο σε εκείνους, των οποίων η λατρευτική σύνδεσή τους με τη 

θεά εντοπίζεται στην περιοχή των Δωδεκανήσων. Κατά τον ίδιο τρόπο αναπτύχθηκε 

και το κεφάλαιο του συγκρητισμού.  

Το δεύτερο μέρος της μελέτης περιλαμβάνει τις επιγραφές από τα 

Δωδεκάνησα, οι οποίες αναφέρονται είτε στην ίδια τη θεά είτε σε θεοφόρα ονόματα 

με πρώτο συνθετικό το όνομά της. Το πλήθος των επιγραφών αυτών αποκαλύπτει τη 

διάδοση της λατρείας της Εκάτης στα νησιά αυτά, γεγονός που ενισχύεται και από το 

μεγάλο αριθμό Εκαταίων από δύο μόνο νησιά, τη Ρόδο και την Κω. Τα 34 Εκαταία 

του καταλόγου διακρίνονται σε δύο μεγάλες ομάδες: στην πρώτη, η οποία χωρίζεται 

με τη σειρά της σε τρεις υποκατηγορίες ανάλογα με την απόκλιση των μορφών από 

τον αρχικό τύπο, εντάσσονται τα τρίμορφα Εκαταία με αρχαϊστικά χαρακτηριστικά˙ 

στη δεύτερη μεγάλη ομάδα, την οποία αποτελούν πέντε μικρότερες, ανήκουν τα 

Εκαταία που φέρουν κινούμενες ή χορεύουσες μορφές στο κατώτερο μέρος του 

τριγωνικού πεσσίσκου τους ή του κιονίσκου τους.  

Η μελέτη κλείνει με το τρίτο και τελευταίο μέρος, στο οποίο αναπτύσσονται 

τα συμπεράσματα σχετικά με τη λατρεία της Εκάτης στα Δωδεκάνησα αλλά και με τη 

συμβολή των νησιών αυτών στη διαμόρφωση της τριπρόσωπης εικόνας της θεάς.   
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Τελειώνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές μου κ.κ. Πέτρο 

Θέμελη, Ν. Σταμπολίδη και G. Waywell. Ιδιαίτερες ευχαριστίες χρωστώ ξεχωριστά 

στον καθηγητή και επόπτη της εργασίας μου κ. Πέτρο Θέμελη για την αμέριστη 

συμπαράστασή του όλα τα χρόνια και σε όλα τα στάδια της έρευνάς μου και για τις 

πολύτιμες και γόνιμες παρατηρήσεις του, αλλά και στον καθηγητή κ. Νικόλαο 

Σταμπολίδη, ο οποίος μου επέτρεψε να μελετήσω τα Εκαταία της Κω και χωρίς την 

πολύτιμη βοήθεια του οποίου δε θα ολοκληρωνόταν η διαδικασία της υποστήριξης 

της παρούσας μελέτης. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την καθηγήτρια κ. 

Κοκκορού-Αλευρά, η οποία μου επέτρεψε να μελετήσω το Εκαταίο από την 

Καρδάμαινα (αρ. κατ. 13, αρ. ευρ. Γ 1019 (Γ 310)). Για το Εκαταίο αυτό δεν υπάρχει 

φωτογραφία στην παρούσα μελέτη, καθώς πρόκειται σύντομα να δημοσιευθεί στο 

corpus με τα γλυπτά της ανασκαφής. 

Θα ήθελα από δω να ευχαριστήσω και την οικογένειά μου ως ελάχιστο δείγμα 

ευγνωμοσύνης για την υλική και κυρίως ηθική συμπαράσταση κατά τη διάρκεια των 

ερευνών μου. 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΗΣ  ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

 Το μεγαλύτερο μέρος των μελετών που έχουν ως θέμα τους την Εκάτη, 

αναφέρονται κυρίως στη φύση, το χαρακτήρα, την καταγωγή, τη λατρεία και τη 

μυθολογία τη σχετική με τη θεά.
1
 Αντίθετα, σχετικά ελάχιστες είναι οι αναφορές των 

μελετητών στη μορφή των λατρευτικών αγαλμάτων της θεάς. Οι αναφορές αυτές 

περιορίζονται συνήθως σε μεμονωμένα άρθρα που αφορούν στο λατρευτικό τυπικό 

της Εκάτης σε συγκεκριμένες περιοχές του Ελλαδικού χώρου και σε συνδυασμό με 

τη μορφή των αγαλμάτων της θεάς σε κάθε μία περιοχή. Ωστόσο, σημαντικές για τη 

μελέτη των αγαλματικών τύπων της θεάς υπήρξαν οι μελέτες του Th. Kraus και της 

E. B. Harrison.
2
  

 Πριν αναφερθούμε στα πονήματα των Kraus και Harrison, θα πρέπει να 

παρουσιάσουμε τις προσπάθειες του Ε. Petersen το 1880 και 1881 που είναι και οι 

πρώτες στην ιστορία της έρευνας για την προσέγγιση της μορφής και της φύσης της 

Εκάτης και των αγαλματικών της τύπων. Η μελέτη του Petersen δεν είναι μία 

πραγματεία αλλά τρία εκτενέστατα και πολύ περιεκτικά άρθρα για τη θεά. Το πρώτο 

του άρθρο
3
 ξεκινά με ένα χωρίο από τα Σχόλια στη Μήδεια του Ευριπίδη, στο οποίο η 

Εκάτη, η Σελήνη και η Άρτεμη συνδέονται μεταξύ τους και αντιπροσωπεύουν τις 

τρεις φάσεις του φεγγαριού.
4
 Αναφέρεται στη συνέχεια στα κοινά προσωνύμια της 

Άρτεμης και της Εκάτης στις διάφερες περιοχές του ελλαδικού χώρου καθώς και στα 

αγάλματα της σκοτεινής θεάς που αναφέρονται από τη γραπτή παράδοση.
5
  

Το μεγαλύτερο μέρος του άρθρου καταλαμβάνει ο κατάλογος με τις τέσσερις 

κατηγορίες που δημιούργησε ο Petersen για την κατάταξη των Εκαταίων: στην πρώτη 

εντάσσονται τα Εκαταία στα οποία όλες οι μορφές είναι όμοιες μεταξύ τους ενώ στη 

δεύτερη, που είναι και η μικρότερη κατηγορία, μόνο οι δύο μορφές είναι όμοιες 

μεταξύ τους. Στην τρίτη κατηγορία Εκαταίων – κατά Petersen – καμία μορφή δεν 

είναι ίδια με την άλλη· μάλιστα η διαφοροποίησή τους γίνεται εντονότερη και από τη 

διαφορετική θέση και χρήση των χεριών και των αντικειμένων που φέρουν. Στην 

τελευταία ομάδα οι δύο μορφές χρησιμοποιούν μόνο το ένα χέρι με τον ίδιο τρόπο. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε μία από αυτές τις τέσσερις κατηγορίες 
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αποτελείται από περισσότερα από δύο σύνολα έργων με κοινά χαρακτηριστικά και οι 

τέσσερις μαζί εντάσσονται στην ομάδα Ι.
6
 

Η αρχική κατηγοριοποίηση των Εκαταίων του Petersen σε τέσσερις κύριες 

ομάδες θεωρώ ότι είναι σωστή. Ωστόσο, δε βλέπω να υπάρχει ουσιαστικός λόγος στο 

χωρισμό κάθε μίας από αυτές σε υπο-ομάδες, οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από τα 

αντικείμενα που κρατούν οι μορφές. Θα μπορούσε, ίσως, να περιοριστεί στις αρχικές 

τέσσερις κατηγορίες και να δώσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους χωρίς περαιτέρω 

διαχωρισμό. Μία τόσο πολύπλοκη κατάταξη νομίζω ότι δε βοηθά αλλά, αντίθετα, 

μπερδεύει ένα νέο μελετητή. 

Στο άρθρο του 1881 ο Petersen κάτω από τον τίτλο αναφέρει σε παρένθεση 

ότι πρόκειται για συνέχεια του άρθρου του 1880, προφανώς όσον αφορά στις 

υποκατηγορίες Εκαταίων.
7
 Στη μελέτη του αυτή ασχολείται αρχικά με τον τρόπο 

ένδυσης των μορφών του 5
ου

 και του 4
ου

 π.Χ. αιώνα και δίνει παραδείγματα από την 

πλαστική, την αγγειογραφία και ελάχιστα από τη νομισματική τέχνη των δύο αυτών 

αιώνων.
8
 Στη συνέχεια προσπαθεί, ερμηνεύοντας τις αρχαίες πηγές, να δείξει από πού 

επηρεάστηκε και πώς διαμορφώθηκε η απεικόνιση της θεάς· εξηγεί ότι η τριμορφία 

της οφείλεται εν μέρει στις παλαιότερες απεικονίσεις της Αρτέμιδος και κατά άλλο 

μέρος στις γραπτές πηγές με τις οποίες η Εκάτη φαίνεται να έχει μερίδιο εξουσίας 

στους τρεις κόσμους: ουρανό, γη και θάλασσα ή κάτω κόσμο.
9
 Συνεχίζει δηλώνοντας 

τη σχέση της Εκάτης με την Άρτεμη και τη Σελήνη καθώς και τη σχέση των 

τριαδικών Θεαινών – των Ωρών, των Νυμφών και των Χαρίτων – με την Άρτεμη-

Εκάτη ή τη Σελήνη-Εκάτη.
10

 Στο τέλος του άρθρου δίνει τη δεύτερη ομάδα Εκαταίων 

(II. Gruppe). Αυτή αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες κάθε μία από τις οποίες 

αντιπροσωπεύει διαφορετική έκφανση της τέχνης στην απόδοση των μορφών· 

δηλαδή τις ολόγλυφες μορφές, τα ανάγλυφα, τους νομισματικούς τύπους και τις 

απεικονίσεις σε ημιπολύτιμους λίθους.
11

  

Στο πρώτο μέρος της δεύτερης αυτής μελέτης για την Εκάτη ο Petersen 

συνεχίζει να μπερδεύει τον αναγνώστη του έργου του με το πλήθος των 

υποκατηγοριών στις οποίες εντάσσει τις απεικονίσεις της θεάς και οι οποίες 

αποτελούν το τελευταίο τμήμα του ‘I. Gruppe’ του άρθρου του 1880. Σημαντικές 

είναι, ωστόσο, οι πληροφορίες που δίνει σχετικά με τους δεσμούς της Εκάτης με την 

Άρτεμη και τη Σελήνη, καθώς και για τις σχέσεις της σκοτεινής θεάς με τριάδες 

μικρότερων θεοτήτων. Τα στοιχεία που εξάγει κανείς μελετώντας τις αναφορές αυτές, 

τον βοηθούν στη βαθύτερη κατανόηση της πολύπλοκης φύσης της θεάς. 
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Στο τρίτο και τελευταίο άρθρο του για τη θεά Εκάτη ο Petersen αναφέρεται σε 

ένα συγκεκριμένο Εκαταίο με ανάγλυφες παραστάσεις διατεταγμένες σε ζώνες στο 

σώμα (πίν. 32 α-β).
12

 Το άρθρο αυτό είναι σημαντικό για ορισμένες πρακτικές της 

λατρείας της θεάς, όπως αυτές διαφαίνονται από τις αφηγηματικές απεικονίσεις σε 

συνδυασμό με την ανάλυση των γραπτών πηγών από τον ίδιο το μελετητή.
13

     

 Το 1960 ο Th. Kraus παρουσίασε μία ολοκληρωμένη μελέτη για τη θεά.
14

 Τα 

πρώτα κεφάλαια του έργου του ήταν αφιερωμένα στη φύση, τη μυθολογία και τη 

λατρεία της Εκάτης σε συνάρτηση με τον Απόλλωνα. Έκανε επίσης εκτενείς 

αναφορές στην μικρασιατική, την ησιόδεια, τη θρακική και την Εκάτη – Ενοδία.
15

 

Στο μεγαλύτερο, ωστόσο, μέρος της μονογραφίας ασχολήθηκε με την αλκαμένεια 

Εκάτη, το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή δημιουργήθηκε, και με τους διάφορους 

αγαλματικούς τύπους της θεάς.
16

 Στο τελευταίο θέμα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση 

διακρίνοντας τα Εκαταία στις κατηγορίες των μονοπρόσωπων, των τριπρόσωπων και 

εκείνων με τις χορεύουσες μορφές γύρω από τον τριγωνικό, συνήθως, πεσσίσκο. 

Όλες αυτές οι κατηγορίες παρουσιάζονται με χρονολογική σειρά ξεκινώντας από τον 

5
ο
 π.Χ. αι, συνεχίζοντας στον 4

ο
 και την πρώιμη ελληνιστική περίοδο και 

ολοκληρώνοντας με την ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο. 

 Η E. B. Harrison στον ένατο τόμο της σειράς The Athenian Agora 

ασχολήθηκε με τα αρχαϊκά και τα αρχαϊστικά γλυπτά από την Αγορά της Αθήνας.
17

 

Στον τόμο περιέλαβε και τα μέχρι τότε γνωστά Εκαταία από την περιοχή.
18

 Στην 

εισαγωγή της παρουσιάζει τα τεχνοτροπικά και, κατ’ επέκταση, τα χρονολογικά 

προβλήματα που μπορεί να συναντήσει κανείς στη μελέτη ενός τέτοιου υλικού και 

δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα.
19

 Η κατάταξή των Εκαταίων έγινε κυρίως με βάση 

τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά κάθε γλυπτού και όχι με χρονολογική σειρά. Οι 

κατηγορίες που διαμορφώθηκαν, παρουσιάζουν Εκαταία με ίδιες και τις τρεις μορφές 

ή μόνο τις δύο ή με μορφές που φέρουν κάποιο διακριτικό – δάδα, φιάλη, ή 

στεφάνι.
20

 Όσον αφορά στη χρονολόγηση των έργων αυτή καλύπτει ένα διάστημα 

από τον 2
ο
 π.Χ. αιώνα

21
 μέχρι τον 3

ο
 αιώνα μ.Χ. Ο κατάλογός της αρχίζει με ένα 

Εκαταίο
22

 που έχει πολλά όμοια τεχνοτροπικά στοιχεία με το Εκαταίο από την 

Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, το οποίο θεωρείται από πολλούς μελετητές ως το 

πλησιέστερο χρονικά και τεχνοτροπικά στο Εκαταίο του Αλκαμένη.
23

 Ωστόσο, η 

Harrison χρονολογεί το πρώτο αυτό Εκαταίο του καταλόγου της στον πρώιμο 1
ο
 μ.Χ. 

αιώνα. 
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 Ο Dietrich Willers ασχολήθηκε με τη μορφή της αρχαϊστικής Εκάτης.
24

 

Εξετάζει αρχικά γλυπτά που χρονολογούνται στο τέλος της αρχαϊκής περιόδου ή στα 

πρώιμα χρόνια του αυστηρού ρυθμού και τα ονομάζει υποαρχαϊκά· τα έργα αυτά κατ’ 

άλλους μελετητές θεωρούνται και ονομάζονται αρχαΐζοντα ή αρχαϊστικά.
25

 Στη 

συνέχεια αναφέρει τα δύο έργα του Αλκαμένη, που θεωρείται από το σύνολο των 

μελετητών ότι ήταν αρχαϊστικά: τον Ερμή Προπυλαίο
26

 και την Εκάτη Επιπυργιδία.
27

 

Ειδικότερα, στο κεφάλαιο για την Εκάτη Επιπυργιδία θέτει το ερώτημα κατά πόσο το 

Εκαταίο που βρίσκεται στη Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή της Αθήνας είναι 

πρωτότυπο και συνδέεται άμεσα με το έργο του μεγάλου καλλιτέχνη που 

δημιούργησε στην Αθήνα στο δεύτερο μισό του 5
ου

 π.Χ. αιώνα. Ξεκινώντας από τις 

απόψεις παλαιότερων ερευνητών για το συγκεκριμένο θέμα, ότι δηλαδή το Εκαταίο 

του BSA θα μπορούσε να είναι μία πρωτότυπη σμικρυμένη ανάπλαση 

χρονολογούμενη, όπως το αλκαμένειο έργο, στον 5
ο
 π.Χ. αιώνα ή απλά ένα 

αντίγραφο του 1
ου

 π.Χ. αιώνα, ουσιαστικά δεν καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα· 

αντίθετα, αναλύει τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να στηρίξουν εξίσου τις δύο αυτές 

παλαιότερα διατυπωμένες θέσεις.
28

 

Η Haiganuch Sarian στην εργασία της στο LIMC VI 1 δίνει εν συντομία τα 

βασικά στοιχεία για τη σημασία του ονόματός της, την καταγωγή της θεάς Εκάτης 

βάσει των γραπτών πηγών, για τη λατρεία της όπως αυτή μας αποκαλύπτεται από τις 

επιγραφές – κυρίως της Δήλου – και το χαρακτήρα της θεάς.
29

 Το μεγαλύτερο μέρος 

της έρευνάς της καταλαμβάνει ο κατάλογος με τις παραστάσεις της Εκάτης σε όλες 

τις μορφές της τέχνης, από τη ζωγραφική και την αγγειογραφία μέχρι τα νομίσματα 

και την πλαστική.
30

 Η κατάταξη των έργων γίνεται σε έξι κατηγορίες· οι τρεις πρώτες 

περιλαμβάνουν τις απεικονίσεις των διαφόρων εκφάνσεων της θεάς: η μονοπρόσωπη, 

η τρίμορφη και η συσχέτισή της – συγκρητισμός – με άλλες θεότητες·  οι τρεις 

τελευταίες που είναι και οι μικρότερες κατηγορίες, παρουσιάζουν την Εκάτη σε 

μαγικά φυλαχτά και εργαλεία, και σε ταφικές στήλες.
31

 Το πόνημα της Sarian, αν και 

συνοπτικό, μπορεί να αποτελέσει, ωστόσο, ένα καλό ξεκίνημα για μια πιο 

εμπεριστατωμένη μελέτη.  

 Ο Παύλος Χρυσοστόμου στη μελέτη του για την Εκάτη ασχολείται κυρίως με 

το πως παρουσιάζεται και πως λατρεύεται η θεά στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.
32

 

Ο κατάλογός του περιλαμβάνει νομίσματα, ειδώλια και γλυπτά. Η κατάταξη των 

έργων γίνεται με βάση τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζεται σε αυτά η θεά. Έτσι, ο 

κατάλογος διαρθρώνεται σε τέσσερεις βασικές κατηγορίες: η μία περιλαμβάνει τις 
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απεικονίσεις της κεφαλής της θεάς στα νομίσματα· η δεύτερη αποτελείται από έργα 

σε νομίσματα και ανάγλυφα που παρουσιάζουν την Εννοδία έφιππη και δαδοφόρο· σε 

άλλες ανάγλυφες αναθηματικές στήλες η Εκάτη παριστάνεται όρθια να κρατά δάδα 

και να συνοδεύεται από άλογο και σκυλί. Τέλος, ο Χρυσοστόμου δίνει μία κατηγορία 

«αμφίβολων μνημείων», η οποία αποτελείται από τέσσερεις υποκατηγορίες· μία από 

αυτές περιλαμβάνει τα μαρμάρινα Εκαταία από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία.
33

 

Ο Stephen Ronan εξέδωσε σε έναν τόμο τα σημαντικότερα – κατά την άποψή 

του – τμήματα παλαιότερων μελετών αφιερωμένων στη σκοτεινή θεά.
34

 Τα τμήματα 

που επαναδημοσίευσε ανήκουν σε μελέτες των Lowe, Farnell, Smith και Rohde και 

αναφέρονται στη λατρεία, τη φύση και την απεικόνιση της Εκάτης.
35

 Ο ίδιος ο Ronan 

δημοσιεύει στο τέλος του τόμου αυτού δύο πρωτότυπες δικές του μελέτες που 

αναφέρονται στην Εκάτη των διαφόρων Ύμνων και των Χαλδαϊκών Χρησμών.
36

 Η 

ενέργεια του Ronan – να συγκεντρώσει, δηλαδή, τμήματα άλλων ερευνών που 

αναφέρονται στην Εκάτη – βοηθάει μεν ένα νέο μελετητή να δει σε ένα τόμο τις 

απόψεις παλαιότερων μελετητών για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν στη θεά· 

αλλά τον αποκόπτει από την επαφή του με την ευρύτερη διάταξη των βιβλίων από 

όπου πάρθηκαν τα τμήματα αυτά, και η οποία πολλές φορές βοηθάει στην καλύτερη 

κατανόηση των ιδεών των συγγραφέων.   

Η Tatjiana Brahms στη μελέτη της για την έννοια και τη λειτουργία της 

αρχαϊστικής τέχνης στην Κλασική και την Ελληνιστική περίοδο
37

 αφιερώνει ένα 

εκτενές κεφάλαιο στην αλκαμένεια Εκάτη και στην επιρροή που αυτή άσκησε στους 

τύπους Εκαταίων που δημιουργήθηκαν αργότερα αλλά και σε αποδόσεις άλλων 

γυναικείων μορφών. Το κεφάλαιο για την Εκάτη αρχίζει με μία σύντομη επισκόπηση 

των βασικών σημείων όλων των μελετών που αναφέρονται στη θεά, όπως την κοιτίδα 

της λατρείας της, τη σχέση της με θεότητες όπως η Άρτεμη και ο Ερμής, τον 

προβληματισμό σχετικά με το Εκαταίο της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής της 

Αθήνας. Μάλιστα θεωρεί ότι το Εκαταίο αυτό αποτελεί ίσως το άμεσο αντίγραφο του 

έργου του Αλκαμένη, αφού μεταπλάστηκε και αντιγράφηκε σε εξαιρετικά μεγάλο 

βαθμό.
38

 Στη συνέχεια αναλύει τα τεχνοτροπικά στοιχεία με βάση τα οποία ο Kraus 

κατέρτησε τον κατάλογο των Εκαταίων του και δίνει εν συντομία τον τρόπο με τον 

οποίο έκανε η ίδια τις δικές της κατηγορίες.  

Τα χαρακτηριστικά των ελληνιστικών Εκαταίων καθώς και εκείνα με τις 

ορχούμενες μορφές γύρω από τον πεσσίσκο τους αναφέρονται σε πολύ γενικά 

πλαίσια σε ξεχωριστά υποκεφάλαια.
39

 Επισημαίνει ότι δίπλα στην κατηγορία των 
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Εκαταίων που στην Ελληνιστική περίοδο υιοθετούν στοιχεία άμεσα προερχόμενα από 

την Εκάτη του Αλκαμένη, παρατηρείται μία άλλη ομάδα τρίμορφων απεικονίσεων 

της θεάς που ενσωματώνει με εκλεκτικό κλασικιστικό τρόπο άλλες αρχαϊστικές 

φόρμες. Επιπλέον, στις περιπτώσεις των Εκαταίων με τις ορχούμενες μορφές γύρω 

από τον πεσσίσκο τους αυτές είναι που αντικατοπτρίζουν, συνήθως, τα σύγχρονα 

καλλιτεχνικά ρεύματα.
40

 Η αναφορά της Brahms στα ρωμαϊκά πεσσόμορφα 

αγάλματα της πολύμορφης θεάς είναι εξαιρετικά σύντομη περιοριζόμενη σε δύο μόνο 

παραγράφους που ξεκινούν με τη διαπίστωση ότι τα Εκαταία αυτής της περιόδου 

διατηρούν τα αλκαμένεια χαρακτηριστικά.
41

  

Η Brahms συνεχίζει το κεφάλαιο για την Εκάτη εξετάζοντας το δεσμό της 

θεάς με τις Χάριτες αλλά κυρίως τη σχέση της με την Άρτεμη. Όσον αφορά στην 

τελευταία η μελετήτρια παρουσιάζει απεικονίσεις ειδωλίων, σε ανάγλυφα και 

ολόγλυφα, που θα μπορούσαν να ταυτιστούν ή να συσχετιστούν με κάποιο τρόπο με 

τις απεικονίσεις της Άρτεμης-Εκάτης ή της Εκάτης· όσον αφορά στα ανάγλυφα 

αναλύει τα δύο σημαντικότερα που φέρουν αναπαράσταση αρχαϊστικού ειδωλίου: το 

αναθηματικό ανάγλυφο της Ξενοκράτειας και την πλάκα από την εσωτερική ζωφόρο 

του ναού του Απόλλωνα στις Βάσσες Φυγαλείας.
42

 Τέλος, δίνει μία σειρά γλυπτών 

έργων στα οποία θεωρεί ότι απεικονίζεται η Άρτεμη-Εκάτη. Πρόκειται για 

μονοπρόσωπες γυναικείες μορφές, με χαρακτηριστικό ροδιακό παράδειγμα την 

αγαλματική γυναικεία μορφή ντυμένη κατά τον τρόπο των ανάγλυφων μορφών στα 

τριπρόσωπα Εκαταία.
43

  

Στα Εκαταία που προέρχονται από τη Δωδεκάνησο ελάχιστες αναφορές 

εντοπίζουμε στα παραπάνω έργα. Επιπλέον, κάποια από τα δημοσιευμένα της Κω και 

της Ρόδου συμπεριέλαβε στον εκτενέστατο κατάλογό της και η Nina Werth, η οποία 

εξετάζει στο έργο της Εκαταία από όλο το χώρο της Μεσογείου.
44

 Εκαταία από τη 

Ρόδο, εξάλλου, μελέτησε και η Βάνα Μαχαίρα, τα οποία και δημοσίευσε στον 

κατάλογο για την ελληνιστική πλαστική από το νησί.
45

 

 Τέλος, η Sarah I. Johnston παρουσιάζει την Εκάτη όπως αυτή αποκαλύπτεται 

από τις γραπτές πηγές, ιδιαίτερα από τους Χαλδαϊκούς χρησμούς και τη 

Νεοπλατωνική παράδοση.
46

 Το πόνημά της είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς σε αυτό 

μπορεί να διαπιστώσει κανείς την αλλαγή που συντελέστηκε μέσω της γραπτής 

παράδοσης και κατά το πέρασμα του χρόνου στη μορφή και τη φύση της θεάς. Στη 

μελέτη της, ωστόσο, δεν καταπιάνεται καθόλου με τις απεικονίσεις της θεάς στις 

διάφορες μορφές τέχνης.  
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Την ίδια οπτική, της Εκάτης μέσα από τη Χαλδαϊκή και τη Νεοπλατωνική 

παράδοση, από τους ορφικούς ύμνους και τα μαγικά κείμενα των κατάδεσμων αλλά 

και χωρίς την παρουσίαση των αγαλματικών τύπων της θεάς, ακολουθεί και ο 

Wolfgang Fauth.
47

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ  ΤΗΣ  ΛΑΤΡΕΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΚΑΤΗΣ 

 

Το θέμα της καταγωγής της Εκάτης έχει απασχολήσει την μέχρι τώρα έρευνα 

για τη θεά. Οι μελετητές έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες και υποστηρίζουν αντίστοιχα 

ότι η θεά κατάγεται από την Ανατολή ή ότι πρόκειται για μία ελληνική θεά, η 

σπουδαιότητα της οποίας ενισχύθηκε κατά την αρχαϊκή περίοδο. Η τελευταία θεωρία 

στηρίζεται κυρίως στο χωρίο του Ησιόδου.  

Ο West στο άρθρο του αναφέρει της διάφορες γενεαλογίες για τη θεά που 

απαντούν στους αρχαίους έλληνες συγγραφείς. Από την μελέτη των πηγών προκύπτει 

μία αρκετά ασαφής εικόνα για την καταγωγή της Εκάτης, καθώς στη Θεογονία 

αναφέρεται ότι αυτή καταγόταν από την Αστερία και τον Περσέα, ενώ άλλες πηγές 

παραδίδουν ότι ήταν παιδί της Λητούς ή του Δία και της Δήμητρας.
48

 Είναι πιθανό η 

σύγχυση αυτή για τη γενεαλογία της Εκάτης να αντικατοπτρίζει την άγνοια των 

Ελλήνων για την προέλευση της θεάς. Επιπλέον, το γεγονός ότι η θεά συνδέθηκε από 

τους ύστερους συγγραφείς με το Δία φανερώνει ίσως την προσπάθεια να την 

εντάξουν στο Ολυμπιακό Πάνθεο και να την εξελληνίσουν. 

Ξεκινώντας από αυτήν την πίστη ο West δίνει τις απόψεις των μελετητών που 

υποστηρίζουν την ανατολική ή και τη θρακική προέλευση της θεάς. Θεωρεί ότι η 

Εκάτη παρουσιάζει ομοιότητες με την καρική θεά Βενδίδα, όπως το ότι και οι δύο 

είναι θεές της σελήνης και κρατούν δάδες.
49

 Ωστόσο τονίζει ότι οι ομοιότητες μεταξύ 

των δύο θεαινών είναι γενικές και δεν μπορούν να στηρίξουν τη θέση ότι η Εκάτη 

αποτελεί την εξέλιξη της θρακικής θεάς. 

Όσον αφορά στο ερώτημα για το εάν η Εκάτη είναι ανατολικής και μάλιστα 

καρικής προέλευσης, οι απόψεις του West ταυτίζονται με εκείνες του Berg.
50

 

Σύμφωνα με τον τελευταίο οι περισσότεροι μελετητές στηρίζουν τη θεωρία της 

καταγωγής της Εκάτης από την Ανατολή και ειδικότερα από την Καρία σε δύο 

στοιχεία. Το πρώτο είναι το πλήθος τον κύριων θεοφόρων ονομάτων που απαντούν 
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στην περιοχή, με το θέμα εκατ-.
51

 Το δεύτερο στοιχείο είναι η μεγάλη διάδοση της 

λατρείας της Εκάτης στην περιοχή της Στρατονίκειας με επίκεντρο τα Λάγινα, όπου 

είχε ιδρυθεί μεγάλος ναός προς τιμή της θεάς. Ο Berg ξεκινώντας από την αρχή της 

ελληνικότητας της Εκάτης, αντικρούει τα δύο αυτά επιχειρήματα. Τονίζει ότι τα 

θεοφόρα ονόματα ήταν γενικώς σπάνια στην Αττική κατά τον 5
ο
 π.Χ. αιώνα, ενώ και 

το ότι δεν απαντούν στον Ελλαδικό χώρο πολλά ονόματα με το θέμα εκατ- δεν 

σημαίνει ότι η θεά ήταν μικρότερης σημασίας εδώ από ότι στη Μικρά Ασία.
52

 

Επιπλέον, η Εκάτη στα Λάγινα εμφανίζεται στη ζωφόρο του ναού ως μονοπρόσωπη
53

 

και με στοιχεία που περιγράφονται στη Θεογονία του Ησιόδου.
54

 Αυτό αποδεικνύει 

την παλαιότητα της Εκάτης στον Ελλαδικό χώρο. Ο Berg συνδέει την Ιφιμέδεια των 

πινακίδων της Γραμμικής Γραφής Β
55

 με την Ιφημέδη του Καταλόγου Γυναικών του 

Ησιόδου, στην οποία δόθηκε το επίθετο εινοδία.
56

 Εξάλλου, η πρωιμότερη γραπτή 

ένδειξη για τη λατρεία της στην περιοχή της Καρίας προέρχεται από τα Λάγινα και 

χρονολογείται στον 2
ο
 π.Χ. αιώνα.

57
 Ο Berg θεωρεί ότι οι συσχετισμοί αυτοί οδηγούν 

στην χρονική τοποθέτηση της λατρείας της Εκάτης στον Ελλαδικό χώρο στην Εποχή 

του Χαλκού. Ο West, αντίθετα, υποστηρίζει ότι εάν το όνομα i-pe-me-de-ja είναι μία 

πρώιμη – μυκηναϊκή – μορφή του Ιφημέδη και Ιφιμέδεια, η οποία ταυτίζεται με την 

Εκάτη, αποδεικνύει την παλαιότητα της θεάς, χωρίς όμως να στηρίζει την ελληνική 

καταγωγή της.
58

 

 Η Marquardt
59

 ξεκινά την πραγμάτευση της καταγωγής της Εκάτης με την 

πίστη ότι η θεά προήλθε από την Ανατολή, συγκεκριμένα από την Καρία.
60

 Τα 

στοιχεία στα οποία στηρίζεται, είναι το πλήθος των θεοφόρων ονομάτων, με το θέμα 

εκατ-, καθώς και τα μνημεία προς τιμήν της θεάς.
61

 Υπάρχει μία επιγραφή του 6
ου

 

π.Χ. αιώνα χαραγμένη σε βωμό στον ναό του Απόλλωνα Δελφινίου στη Μίλητο, στην 

οποία αναφέρεται η Εκάτη. Σε άλλη επιγραφή από τον ναό η θεά αποκαλείται 

προστάτρια των εισόδων.
62

 Την ιδιότητα αυτή διατήρησε η θεά και στην Ακρόπολη 

των Αθηνών, όπου όμως απεικονίστηκε τριπρόσωπη, σε αντίθεση με την πρωιμότερη 

απεικόνισή της ως μονοπρόσωπη.
63

  

Η Marquardt δεν φαίνεται να μπορεί να προβάλλει άλλα επιχειρήματα για να στηρίξει 

την καταγωγή της Εκάτης από την Καρία. Θεωρεί ότι ο Ομηρικός Ύμνος στη Δήμητρα 

καθώς και η Θεογονία του Ησιόδου συνηγορούν σε μία πρώιμη εισχώρηση της θεάς 

στον Ελλαδικό χώρο, κατά την αρχαϊκή περίοδο. Ίσως τότε λατρευόταν σε ιδιωτικούς 

χώρους, στα πλαίσια της οικογένειας.
64
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 Με την άποψη για την καρική καταγωγή της θεάς συμφωνεί και ο Laumonier. 

Το παλαιότερο στοιχείο για την εικόνα και τη φύση της θεάς είναι, κατ’ αυτόν, η 

ζωφόρος του ναού της Εκάτης στα Λάγινα.
65

 Η λαγινίτις θεά έχει χθόνιο χαρακτήρα, 

καθώς απεικονίζεται να φέρει στην κεφαλή πόλο, να κρατά δάδες και λυχνάρια, και 

το κλειδί κατά την πομπή της κλειδαγωγής.
66

 O Laumonier θεωρεί ότι η χθόνια φύση 

της θεάς, η οποία συνδέεται και με τη μορφή της σελήνης, εξηγεί το όνομα «Εκάτη», 

το οποίο έχει καρική προέλευση. Οι Έλληνες πρέπει να προσάρμοσαν το όνομα της 

ανατολικής θεότητας στα δικά τους δεδομένα εξομοιώνοντάς (εξισώνοντάς) την με 

την Άρτεμη, την αδελφή του Απόλλωνα.
67

                    

 Ο Kraus  στο έργο του για την Εκάτη
68

 υποστηρίζει την μικρασιατική 

καταγωγή της θεάς. Στη μεγάλη διάδοση της λατρείας της στην Μικρά Ασία 

στηρίζεται η θέση του Kraus για την ανατολική καταγωγή της Εκάτης.
69

 Ωστόσο, 

αναγνωρίζει ότι τα στοιχεία, επιγραφές και οικοδομήματα που έχουμε για τη λατρεία 

της Εκάτης στα Λάγινα – την κυριότερη περιοχή λατρείας της θεάς στην Καρία – 

είναι ύστερα. Τονίζει όμως ότι η λατρεία πρέπει να προϋπήρχε.
70

 Τις τελετές προς 

τιμήν της Εκάτης στα Λάγινα ασκούσαν οι ευνούχοι, ιερείς της θεάς. Το στοιχείο 

αυτό δεν απαντά πουθενά στην ελληνική θρησκεία, σε αντίθεση με την ανατολική 

όπου οι ευνούχοι συνδέονταν με πλήθος θεοτήτων.
71

    

Σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου βρέθηκαν θρόνοι σκαλισμένοι στο βράχο 

και αφιερωμένοι στην Εκάτη. Η πρακτική της αφιέρωσης τέτοιων θρόνων έχει τις 

ρίζες της στην παλαιά ανατολική παράδοση και συνδέεται με τη λατρεία της 

Κυβέλης. Στη Φρυγία η Εκάτη πλησιάζει, τόσο στη λατρεία όσο και στην εικόνα, την 

ανατολική Μεγάλη Μητέρα θεά.
72

 Επιπλέον, στην Εκάτη αποδίδεται το όνομα 

λέαινα.
73

 Αυτό την συνδέει με το λιοντάρι, ένα ζώο που ανήκε σε προελληνικές 

ανατολικές θεότητες. Προκύπτει από τα παραπάνω, σύμφωνα με τον Kraus, ότι η 

Εκάτη ανήκει στον κύκλο των μεγάλων ανατολικών θεοτήτων. Ωστόσο, με την 

εισαγωγή της στον ελλαδικό χώρο δεν παραγκωνίστηκε η μικρασιατική της 

καταγωγή ούτε τα στοιχεία που την χαρακτήριζαν εκεί. Φαίνεται ότι αυτά 

συγχωνεύθηκαν με τις λειτουργίες που απέκτησε η θεά στην ελληνική λατρεία.
74

 

 Υπέρ της άποψης για την καρική καταγωγή της Εκάτης είναι και ο Nilsson. 

Υποστηρίζει ότι οι ελληνικοί θεοί δεν κάλυπταν πλήρως τις θρησκευτικές ανάγκες 

των Ελλήνων, οι οποίοι για το λόγο αυτό εισήγαγαν θεότητες από λαούς με τους 

οποίους ήρθαν σε επαφή μέσω του εμπορίου. Η Εκάτη ήταν η πρώτη θεότητα που 

εισήχθη στον ελλαδικό χώρο από την νοτιοδυτική Μικρά Ασία κατά την αρχαϊκή 
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περίοδο.
75

 Το επιχείρημά του για την καρική της καταγωγή είναι το πλήθος των 

θεοφόρων ονομάτων στην περιοχή, τα οποία έχουν ως πρώτο συνθετικό το όνομα της 

θεάς. Ο χαρακτήρας της καρικής Εκάτης μας είναι άγνωστος, ενώ στην Ελλάδα η θεά 

επικράτησε ως θεάς της μαγείας και των τριστράτων. Η θεά έγινε γρήγορα αποδεκτή 

από τους πληθυσμούς εδώ, καθώς τα ιδιαίτερα αυτά στοιχεία της φύσης της δεν 

αντιπροσωπεύονταν από κανέναν άλλο θεό του ελληνικού πάνθεου.
76

 Ένα άλλο 

στοιχείο που ενίσχυσε τη θέση της στην ελληνική λατρεία ήταν το ότι ως θεά της 

μαγγανείας ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα στις γυναίκες, οι οποίες ασχολούνταν 

με τέτοια θέματα.
77

     

 Με την μη ελληνική καταγωγή της Εκάτης συμφωνεί και ο Farnell.
78

 Την 

άποψή του στηρίζει στην συγκεχυμένη εικόνα των Ελλήνων για τη γενεαλογία της 

θεάς, καθώς και στο ότι η Εκάτη δεν αναφέρεται από τα Ομηρικά έπη.
79

 Υποστηρίζει 

επίσης ότι η πλατιά διάδοση της λατρείας της θεάς στον ελλαδικό χώρο δεν αποτελεί 

στοιχείο για την καταγωγή της, καθώς παρόμοια φαινόμενα παρατηρήθηκαν και με 

λατρείες άλλων θεοτήτων, όπως του Μίθρα και της Ίσιδος. Εξάλλου, η Εκάτη δεν 

είχε καμία σχέση με την παλαιά λατρεία των θεών με τους οποίους συνδέθηκε.
80

  

Η προέλευση της θεάς πρέπει ίσως να αναζητηθεί πέρα από τα όρια του ελληνικού 

κόσμου και μάλιστα στα βόρεια. Ο δρόμος που ακολούθησε προς αυτόν ήταν 

πιθανότατα ο ίδιος δρόμος με αυτόν της λατρείας του Διονύσου. Η Θράκη θεωρείται 

η πιθανότερη περιοχή καταγωγής της Εκάτης λόγω της ομοιότητας της θεάς με μία 

εντόπια, τη Βένδιδα. Η θεότητα αυτή, όπως και η Εκάτη, είχε μερίδιο επιρροής σε 

πολλές περιοχές του κόσμου και διακριτικό της σύμβολο θεωρείτο η δάδα. 

Ενδιαφερόταν για τα κοπάδια και ο μεγάλωμα των φυτών, στοιχεία που απαντούν και 

στην ησιόδεια Εκάτη. Η μη ελληνικότητα της Εκάτης βασίζεται, εξάλλου, και στο ότι 

οι τελετές προς τιμήν της περιλάμβαναν τη θυσία σκύλων, ζώο που οι Έλληνες 

θεωρούσαν ακάθαρτο.
81
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ΜΥΘΟΣ  ΚΑΙ  ΛΑΤΡΕΙΑ  ΤΗΣ  ΕΚΑΤΗΣ 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιάσουμε τις αναφορές στην Εκάτη της αρχαίας 

λογοτεχνικής παραγωγής σε συνάρτηση με την αντίστοιχη και σχετική βιβλιογραφική 

έρευνα. Στόχος μας είναι η αναζήτηση των απαρχών της λατρείας της Εκάτης αλλά 

και το αίτιο του μύθου της.   

 

Οι περισσότερες μελέτες που αφορούν στην Εκάτη βασίζονται κυρίως στο 

χωρίο της Θεογονίας του Ησιόδου (στ. 411-452). Ο Fr. Pfister
82

 στο άρθρο του 

αναλύει το συγκεκριμένο χωρίο και το χωρίζει σε δύο ενότητες. Σε κάθε μία από τις 

ενότητες αυτές διαφαίνονται τα διαφορετικά στοιχεία του χαρακτήρα της Ησιόδειας 

Εκάτης. Στο πρώτο μέρος περιλαμβάνονται οι τιμές
83

 προς τη θεά τόσο από τους 

θεούς όσο και από τους ανθρώπους, ενώ δίνονται και οι λόγοι για τους οποίους 

τιμήθηκε τόσο πολύ η Εκάτη από τις δύο αυτές ομάδες. Το δεύτερο μέρος του 

χωρίου, όπως το έχει χωρίσει ο Pfister, αναφέρεται στη δύναμη της θεάς να βοηθάει 

όποιους από τους θνητούς θέλει, αλλά και τους ίδιους να τους καταστρέψει όταν το 

αποφασίσει.
84

 Ο μελετητής τονίζει ότι η Εκάτη τιμήθηκε ιδιαίτερα από το Δία, αν και 

η ίδια προερχόταν από το παλιό γένος των θεών, τους Τιτάνες.
85

 Επιπλέον, η θεά 

διατήρησε τις τιμές που είχε ανάμεσα στους Τιτάνες παράλληλα με αυτές που 

απέκτησε στη νέα τάξη πραγμάτων, όπου κυρίαρχος ήταν ο Δίας. Σε αντιδιαστολή 

προς αυτήν φέρνει τη Στύγα, η οποία ανήκε επίσης στους Τιτάνες, και στην οποία 

δόθηκαν πολλά δώρα από τον πατέρα των θεών χωρίς όμως ιδιαίτερες τιμές.
86

  

Τον «Ύμνο στην Εκάτη» από τη Θεογονία του Ησιόδου αναλύει και η D. 

Boedeker.
87

 Σημειώνει αρχικά ότι η θεά παρουσιάζεται στο έργο του Ησιόδου ως 

ανεξάρτητη μορφή με παγκόσμια, καθολική δύναμη. Αντίθετα η επικρατούσα 

αντίληψη στην Ελληνιστική εποχή και στην ύστερη αρχαιότητα παρουσιάζει την 

Εκάτη ως μοχθηρή χθόνια θεά που συνδέεται με τις θυσίες σκύλων, τη σελήνη και τα 

τρίστρατα. Στο άρθρο της η Boedeker αναφέρει εν συντομία τις μελέτες εκείνες που 

υποστηρίζουν ότι το χωρίο αυτό της Θεογονίας είναι μάλλον ύστερο και εμβόλιμο, 

και εκείνες που υποστηρίζουν ότι ο Ησίοδος συνέγραψε το έργο προκειμένου να 

απαγγελθεί σε αγώνες. Επίσης, δίνει τις απόψεις των μελετητών όσον αφορά στην 
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καταγωγή της θέας και της λατρείας της.
88

 Τονίζει ότι είναι πολύ δύσκολο να 

αποδειχθεί τι πραγματικά ισχύει από όλα αυτά, και καταλήγει στην ανάλυση του 

χωρίου που είναι αφιερωμένο στην Εκάτη. Στη θεά έχει δοθεί μερίδιο επιρροής σε 

θάλασσα, γη και ουρανό, ενώ προκαλεί εντύπωση ότι δεν έχει επιρροή στον Κάτω 

Κόσμο, όπου θα περιμέναμε να τη δούμε περισσότερο από οπουδήποτε αλλού. Το 

στοιχείο αυτό της Θεογονίας έρχεται σε αντίθεση προς την ομηρική διάταξη των 

τριών κόσμων, σύμφωνα με την οποία στον ουρανό και τη θάλασσα κυριαρχούν 

αντίστοιχα ο Δίας και ο Ποσειδώνας, ενώ η γη και ο Όλυμπος μοιράζονται εξίσου 

ανάμεσά τους.
89

 Η Εκάτη διατηρώντας τις τιμές που τις είχαν αποδοθεί την περίοδο 

των Τιτάνων φαίνεται να αποτελεί, λόγω αυτού του γεγονότος, το συνδετικό κρίκο 

ανάμεσα στον παλαιό και το νέο κόσμο. Αυτές οι τιμές μεταφράζονται στη δύναμη 

που έχει η θεά να βοηθά ανθρώπους από συγκεκριμένα επαγγέλματα, με 

συγκεκριμένες ιδιότητες ή με ιδιαίτερη κοινωνική θέση. Δίνεται μία κατάσταση από 

οκτώ (8) κατηγορίες, ανάμεσα στις οποίες είναι οι βασιλείς στους δικαστικούς 

αγώνες ή στην αγορά, οι πολεμιστές, οι αθλητές και οι ιππείς. Η θεά προστρέχει σε 

βοήθεια των ψαράδων και των βοσκών, με τη συνεργασία του Ποσειδώνα και του 

Ερμή αντίστοιχα.
90

 Σημειώνεται ότι δεν είναι γνωστό γιατί ο Ησίοδος επέλεξε αυτά 

τα επαγγέλματα για το χωρίο της Εκάτης, καθώς στη Θεογονία αναφέρονται και άλλα 

επαγγέλματα. Οι κατηγορίες των επαγγελμάτων κατατάσσονται σε τρεις ευρύτερες 

ομάδες: η πρώτη αφορά στην εξουσία, η δεύτερη τη φυσική δύναμη και η τελευταία 

αναφέρεται στην παραγωγικότητα, στην ανατροφή παιδιών (κούροι) και ζώων.
91

 Η 

Boedeker θεωρεί ότι μέσω αυτής της σχηματικής απόδοσης της ανθρώπινης 

κοινωνίας η Ησιόδεια ποίηση διασώζει την αρχαϊκή Ινδοευρωπαϊκή θεώρηση του 

κόσμου.
92

 Ωστόσο πιστεύει ότι πουθενά αλλού, ούτε στη λατρεία ή στους μύθους και 

στην εικονογραφία της, η θεά δεν αντιπροσωπεύει την Ινδοευρωπαϊκή ιδεολογία.  

Η περίπτωση της Εκάτης στη Θεογονία φανερώνει ότι οι τιμές που λαμβάνουν οι θεοί 

οφείλονται στη γενναιοδωρία του Δία, ο οποίος κυριαρχεί πλέον στον κόσμο. 

Παράλληλα το γεγονός ότι η Εκάτη ενώνει τόσες διαφορετικές όψεις του κόσμου,  

αποτελεί το παράδειγμα για την απόκτηση της εξουσίας και της δύναμης από το 

Δία.
93

  

 Η P. Marquardt επισημαίνει ότι η Εκάτη στη Θεογονία κατέχει μοναδικές 

δυνάμεις που της επιτρέπουν να ενεργεί στους τρεις κόσμους – γη, θάλασσα και 

ουρανό – και να παραμένει ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη από την κυριαρχία του 

Δία.
94

 Η θεά είναι η μόνη που στο έργο του Ησιόδου ονομάζεται κουροτρόφος,
95

 γιατί 
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βοηθά στο μεγάλωμα των νέων. Ωστόσο αναφέρονται και άλλες γυναικείες θεότητες 

που συμμετέχουν στην ανατροφή των παιδιών, χωρίς όμως να έχουν έναν τόσο 

ξεχωριστό τίτλο.
96

 Η ιδιαίτερη θέση της Εκάτης ανάμεσα στους θεούς διαφαίνεται 

και από το γεγονός ότι σε αυτήν καταφεύγουν οι θνητοί προκειμένου να επιτύχουν τη 

συνδρομή της στις υποθέσεις τους, αλλά και την εύνοια των άλλων θεών. 

Η Εκάτη συνδέεται με ορισμένους από τους νέους θεούς, όπως ο Ποσειδώνας και ο 

Ερμής, σε θέματα που αφορούν στο ψάρεμα και στην αναπαραγωγή των ζώων.
97

 

Επιπλέον, το ευρύ φάσμα της δράσης της σε χώρους όπως αυτός των δικαστηρίων και 

της αγοράς, των μαχών, και των αγώνων, συμπίπτει με το χώρο δράσης και άλλων 

θεών, όπως του Δία, της Αθηνάς και του Άρη.
98

 Η Marquardt τονίζει ότι αν και η 

Εκάτη εμφανίζεται ως θεά ευνοϊκή προς τους θνητούς, εντούτοις μπορεί να αναιρέσει 

τη συμπάθειά της, εάν δεν την ικανοποιήσουν με τις απαραίτητες τελετές οι 

ευνοούμενοί της.
99

 Στο άρθρο γίνεται μία σύγκριση ανάμεσα στην Εκάτη της 

Θεογονίας και την Εκάτη του Ομηρικού Ύμνου στη Δήμητρα.
100

 Στον Ομηρικό Ύμνο
101

 

η θεά ζει σε σπηλιά, και κρατά δάδες όταν τρέχει να βοηθήσει στην ανεύρεση της 

Περσεφόνης.
102

 Η Marquardt θεωρεί ότι τα στοιχεία αυτά δηλώνουν την χθόνια φύση 

της Εκάτης, η οποία όμως αποσιωπάται στον Ησίοδο. Ο χαρακτήρας αυτός της θεάς 

κυριαρχεί στην ελληνική γραμματεία μόνο από τον ύστερο 5
ο
 π.Χ. αιώνα και εξής.

103
      

 Η J. S. Clay τονίζει με έμφαση το ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος του χωρίου στη 

Θεογονία που είναι αφιερωμένο στην Εκάτη. Δίνει τις απόψεις σχετικά με το αν είναι 

ή όχι ένα ύστερο, εμβόλιμο τμήμα οι στίχοι 411-452.
104

 Αναφέρει ότι οι μέχρι τώρα 

θεωρίες σχετικά με το γιατί ένα τόσο μεγάλο τμήμα είναι αφιερωμένο στη θεά, δεν 

σχετίζονται με την εσωτερική δομή του κειμένου, αλλά βασίζονται σε υποθέσεις για 

τις προσωπικές ιδιορρυθμίες ή τις περιστάσεις της ζωής του Ησιόδου. Η Clay είναι 

αντίθετη σε αυτούς που υποστηρίζουν ότι ο ποιητής αφιέρωσε ένα τόσο μεγάλο 

τμήμα στην Εκάτη, επειδή η λατρεία της είχε ήδη εδραιωθεί στη Βοιωτία, στην 

ιδιαίτερη πατρίδα του στα χρόνια του. Θεωρεί επίσης ότι η αιτιολόγηση του χωρίου 

δεν πρέπει να στηριχθεί μόνο στο ότι ο Ησίοδος θέλησε ίσως να τιμήσει μία θεά που 

παραγκωνίστηκε από το έπος αλλά που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην τάξη των 

χωρικών με τους οποίους ήθελε να συνδέεται και ο ίδιος ο Ησίοδος.
105

  

Η Εκάτη ανήκει στην τελευταία γενιά των παλαιών θεών. Τους στίχους που 

αναφέρονται σε αυτήν ακολουθεί το επεισόδιο της γέννησης του Δία με τον οποίο 

συνδέεται η θεά. Επισημαίνεται ότι η Εκάτη δεν πρόσφερε καμία ιδιαίτερη υπηρεσία 

στο Δία στον αγώνα του για την κατάκτηση της εξουσίας. Παρόλα αυτά ο νέος 
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Πατέρας των θεών της παραχώρησε το δικαίωμα να διατηρήσει τις παλαιές τιμές, και 

επιπλέον της έδωσε και νέες, κυρίως τη δυνατότητα να επεμβαίνει στους τρεις 

κόσμους, στη γη, τη θάλασσα και τον ουρανό. Αν και η Εκάτη παραμένει ανεξάρτητη 

και ανεπηρέαστη από τη θέληση και τη δύναμη του Δία, εντούτοις οι δικές της 

δυνάμεις δεν είναι τελείως αυτόνομες, καθώς επεμβαίνει σε χώρους που βρίσκονται 

υπό την επιρροή άλλων θεών, του Ποσειδώνα (θάλασσα) και του Ερμή (το μεγάλωμα 

των ζώων). Ο Ησίοδος αναφέρει δύο φορές το επίθετο μουνογενής
106

 δίνοντας 

έμφαση με αυτόν τον τρόπο στη σημαντική θέση της θεάς. Φαίνεται ότι ο Δίας τίμησε 

την Εκάτη κυρίως επειδή ήταν μουνογενής, ως αναγνώριση της μοναδικής της 

κατάστασης.
107

  

Η Clay υποστηρίζει ότι ο Ησίοδος αναλύει τις λειτουργίες και τις δυνάμεις της 

Εκάτης δίνοντας την ετυμολογία του ονόματός της. Η μακροσκελής του αναφορά στη 

θεά προήλθε από την κατανόηση του ιδιαίτερα κρίσιμου ρόλου της στο πιο 

σημαντικό σημείο του έργου του, δηλαδή στη μετάβαση από την παλαιά στη νέα 

τάξη των θεών. Η θεά δεν μεσολαβεί μόνο ανάμεσα στις δύο γενιές θεών, αλλά 

ενώνει με τις δυνάμεις της τα τρία επίπεδα του κόσμου. Η βοήθεια που παρέχει η 

Εκάτη στους θνητούς, κάνει αισθητή την παρουσία των ανθρώπων στη Θεογονία, ένα 

έργο που είναι αφιερωμένο κυρίως στους αθανάτους.
108

 

 Ο D. R. West
109

 ξεκινά την αναφορά του την Εκάτη επισημαίνοντας ότι αυτή 

εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ελληνική γραμματεία στη Θεογονία του Ησιόδου, 

ενώ δεν μνημονεύεται καθόλου από το έπος. Ο «Ύμνος στην Εκάτη»
110

 θεωρείται 

έξοχο δημιούργημα του γραπτού λόγου, είτε αποδίδεται στον Ησίοδο είτε όχι. Ο West 

αναλύει το χωρίο χωρίς να πάρει θέση στο ζήτημα της γνησιότητάς του. Στη συνέχεια 

αναφέρεται διεξοδικά στον Ομηρικό Ύμνο στη Δήμητρα και στην εμφάνιση της 

Εκάτης σε αυτόν. Ο West επιμένει κυρίως στον χαρακτήρα της Εκάτης στη Θεογονία 

ως κουροτρόφου και αναφέρει έργα τραγικών, στα οποία η θεά εμφανίζεται ως 

προστάτρια της γέννησης.
111

 Εξάγει από την παράθεση των έργων αυτών το 

συμπέρασμα η Εκάτη να συνδέεται με το γάμο και την ανατροφή των παιδιών, ενώ 

θεωρεί ότι πρέπει αυτή να σχετιζόταν ήδη από την εποχή του Ησιόδου με τη γέννηση. 

Γιατί δεν είναι δυνατόν η θεά κουροτρόφος να μην έχει καμία σχέση με τη γέννηση.                         

 Ο Kraus στη μονογραφία του για την Εκάτη πραγματεύτηκε τα 

σημαντικότερα θέματα που αφορούν στη θεά.
112

 Στα πρώτα κεφάλαια του έργου του 

αναφέρεται τη σχέση της Εκάτης με τον Απόλλωνα, στην καταγωγή της θεάς αλλά 

και στο θέμα της Ενοδίας θεάς.
113

 Στα υπόλοιπα κεφάλαια αναλύει τους τύπους των 
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Εκαταίων ξεκινώντας από το πρόβλημα της Αλκαμένειας Εκάτης και καλύπτοντας 

την περίοδο από τον 5
ο
 π.Χ. αι. έως τα Ρωμαϊκούς χρόνους.

114
  

Όσον αφορά στην καταγωγή της Εκάτης ο Kraus θεωρεί ότι η θεά ήλθε στον 

ελλαδικό χώρο από τη Μικρά Ασία.
115

  

Σε ένα κεφάλαιο ο Kraus ασχολείται με την ησιόδεια και την ορφική Εκάτη. 

Εντοπίζει τις ομοιότητες που υπάρχουν στη Θεογονία και στον πρώτο Ορφικό Ύμνο 

και αφορούν στο χαρακτήρα της θεάς. Στα δύο ποιήματα η θεά καλείται 

κουροτρόφος,
116

 ενώ στον Ορφικό Ύμνο ονομάζεται και Περσεία. Το τελευταίο 

ενισχύει τη σχέση του ύμνου με το χωρίο της Θεογονίας, καθώς σε αυτήν η Εκάτη 

αναφέρεται ως κόρη του Περσέα. Ωστόσο, το τμήμα της Θεογονίας που ασχολείται 

με την Εκάτη, θεωρείται μονοκόμματο, ίσως χωρίς ιδιαίτερους συνεκτικούς δεσμούς 

με το υπόλοιπο έργο. Αντίθετα, η θεά του Ορφικού Ύμνου συγχωνεύεται με άλλες 

θεότητες.
117

  

Ο Kraus εξηγεί το μέγεθος του χωρίου της Θεογονίας (στ. 411-452) που αναφέρεται 

στην Εκάτη στηριζόμενος στην καταγωγή του Ησιόδου. Ο πατέρας του ποιητή 

καταγόταν από την Κύμη, μία περιοχή της Μικράς Ασίας σε άμεση γειτνίαση με την 

περιοχή όπου η λατρεία της θεάς ήταν πολύ διαδεδομένη. Ήταν επόμενο να 

επηρεαστεί από τη μεγάλη ανατολική θεά και να την εισάγει στο έργο του. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου γίνεται λόγος για τη θρακική και θεσσαλική Εκάτη. Η 

λατρεία της θεάς εντοπίζεται, στην περιοχή της Θράκης, στα Άβδηρα και τη 

Σαμοθράκη. Τα Άβδηρα ήταν αποικία των Τηίων, οι οποίο έφεραν τη λατρεία της 

Εκάτης στη νέα πόλη από τη Μικρά Ασία.
118

 Στη Σαμοθράκη η θεά λατρευόταν με  

διαφορετικό όνομα. Ο Kraus θεωρεί ότι οι Έλληνες κατ’ αυτόν τον τρόπο – με τη 

χρήση δηλαδή διαφόρων θεϊκών ονομάτων – προσπαθούσαν να εκφράσουν τη γνώση 

τους για μία προελληνική θεά.
119

  

Στη Θεσσαλία λατρευόταν μία αυτόνομη θεά με το όνομα Ενοδία, ένα όνομα που σε 

άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου χρησιμοποιόταν για την επίκληση διαφορετικών 

θεοτήτων.
120

 Τον 5
ο
 π.Χ. αιώνα η θεσσαλική θεά Ενοδία ταυτίζεται στην ελληνική 

γραμματεία με την Εκάτη.
121

 

 Η Sarah Johnston συνέγραψε επίσης μία πραγματεία με θέμα την Εκάτη.
122

 

Στο έργο της ασχολείται με την Εκάτη και τη φύση της ως θεά των ψυχών, όπως αυτή 

διαφαίνεται από τους Χαλδαϊκούς Χρησμούς,
123

 αλλά και σε αυτή στηρίζεται η 

σημασία της θεάς για τους χρησμούς.
124
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Στο χαλδαϊκό σύστημα του κόσμου η Εκάτη συμβολίζει την Κοσμική Ψυχή.
125

 O 

βασικότερος ρόλος της Κοσμικής Ψυχής ήταν το ότι ένωνε τον Αισθητό με τον Νοητό 

Κόσμο. Η Εκάτη επομένως λειτουργούσε ως μεσολαβητής ανάμεσα στον ορατό και 

τον αόρατο κόσμο βοηθώντας τις ψυχές να περάσουν από τον ένα κόσμο στον 

άλλο.
126

 Η μεσολάβηση της θεάς γινόταν και σε άλλες στιγμές του ανθρώπινου βίου: 

βοηθούσε τους θνητούς την ώρα της γέννησης, ήταν παρούσα στο γάμο και 

προστάτευε όσους περνούσαν από τα σταυροδρόμια. Όλα αυτά υποδηλώνουν τη 

μετάβαση από μία κατάσταση σε μια άλλη, από έναν τόπο σε άλλο.
127

 Εξάλλου, το 

γεγονός ότι η Εκάτη χαρακτηρίζεται στους Ορφικούς Ύμνους ως «κλειδούχος 

βασίλισσα όλου του Κόσμου», υποδηλώνει ότι ελέγχει τα όρια ανάμεσα σε δύο 

κόσμους.
128

  

 Στο δεύτερο μέρος της μελέτης της η Johnston αναφέρει τις επιφάνειες της Εκάτης. 

Αρχαίοι συγγραφείς μας πληροφορούν ότι των επιφανειών της θεάς προηγούνταν 

σεισμοί και κεραυνοί.
129

 Οι επιφάνειες των θεών αποτελούσαν την υπέρβαση των 

γήινων ορίων και γι’ αυτό προκαλούσαν τέτοια φαινόμενα.
130

                       

 Ο Farnell
131

 στην αναφορά του στην Εκάτη δεν ασχολείται ιδιαίτερα με τον 

χαρακτήρα της όπως αυτός πλάθεται από τον Ησίοδο στη Θεογονία. Υποστηρίζει ότι 

ο ποιητής προσπάθησε μέσω αυτού του χωρίου να κερδίσει για τη λατρεία της νέας 

θεάς την αναγνώριση από τον ελληνικό κόσμο, καθώς η Εκάτη εντάσσεται στο έργο 

του στην παλιά τάξη των θεών, τους Τιτάνες. Ο Ησίοδος αποσιώπησε ίσως σκόπιμα 

τη σκοτεινή πλευρά του χαρακτήρα της θεάς. Ο Farnell πιστεύει, βάσει του 

ποιήματος, ότι η λατρεία της Εκάτης στη Βοιωτία ήταν αρκετά νέα, και πως πρέπει 

να ήλθε από το Βορρά.
132

  

Δίνει στη συνέχεια τους σημαντικότερους τόπους στους οποίους λατρευόταν η θεά: 

στα Λάγινα της Καρίας,
133

 στη Βοιωτία, στην Αίγινα, στη Θράκη και τη 

Σαμοθράκη.
134

  

Στο άρθρο γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο σκοτεινό χαρακτήρα της Εκάτης, καθώς 

και στη σχέση της με τη σελήνη.
135

 Στον Ομηρικό Ύμνο στη Δήμητρα η θεά κατοικεί 

σε σπηλιά, όταν γίνεται μάρτυρας της απαγωγής της Περσεφόνης. Το γεγονός ότι 

σπεύδει να βοηθήσει τη Δήμητρα να βρει την κόρη της κρατώντας στα χέρια δάδες 

ερμηνεύθηκε από πολλούς ως ένδειξη για τη φύση της Εκάτης ως θεάς του 

φεγγαριού. Ο Farnell δέχεται την άποψη αυτή αλλά προσθέτει ότι το στοιχείο αυτό 

υποδηλώνει και τον καταχθόνιο χαρακτήρα της, αφού οι σπηλιές αποτελούσαν 

πιθανόν καταφύγιο και των χθονίων θεοτήτων. Ο Farnell αμφισβητεί το ότι κάποιες 
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τελετές προς τιμήν της Εκάτης που πραγματοποιούνταν κατά την πανσέληνο ή κατά 

το νέο φεγγάρι, αποδεικνύουν ότι αυτές γίνονταν για τη θεά της σελήνης, αφού αυτή  

λατρευόταν εκεί ως θεά των πνευμάτων.
136

 Μάλιστα ως φοβερή θεά και θεά των 

φαντασμάτων διατηρήθηκε στην πίστη των ύστερων χρόνων, παρά ως θεά της 

σελήνης. 

Ο Farnell επισημαίνει και την ταύτιση της Εκάτης με την Άρτεμη. Η Άρτεμη καλείται 

κάποτε Προθυραία ή ’Ενοδία
137

 επίθετα που χαρακτηρίζουν κατεξοχήν την Εκάτη. 

Στο έργο του για τις λατρείες στις ελληνικές πόλεις ο Farnell αφιερώνει ένα 

κεφάλαιο για την εικόνα της Εκάτης και στην εξέλιξή της από μονοπρόσωπη σε 

τριπρόσωπη.
138

 Ξεκινά την αναφορά του από το πήλινο ειδώλιο του 6
ου

 π.Χ. αιώνα 

από την Αθήνα που φέρει επιγραφή με το όνομα της θεάς.
139

 Παριστάνεται μία 

καθήμενη σε θρόνο γυναικεία μορφή με ποδήρες ένδυμα και καλύπτρα στην κεφαλή. 

Ο Farnell θεωρεί πως, παρά το ότι η μορφή δεν φέρει τα διακριτικά σύμβολα της 

Εκάτης, το ειδώλιο αποτελεί ένδειξη για τη λατρεία της ως μονοπρόσωπης θεάς στην 

Αθήνα πριν από την Περσική εισβολή.
140

 Η θεά απεικονίζεται μονοπρόσωπη και στην 

αρχαϊκή αγγειογραφία.
141

 Εκεί, κατά τον Farnell, η μορφή που φέρει δάδες 

διαφοροποιείται από τις άλλες θεότητες και ταυτίζεται με την Εκάτη.
142

 Γίνεται 

έπειτα αναφορά στα γλυπτά έργα του Μύρωνα και του Αλκαμένη, οι οποίοι 

παρέστησαν τη θεά – ο πρώτος μονοπρόσωπη και ο δεύτερος τρίμορφη.
143

 

 Ο Παύλος Χρυσοστόμου εκπόνησε διατριβή με θέμα τη θεσσαλική θεά 

Ενοδία.
144

 Με βάση τις επιγραφικές μαρτυρίες εντοπίζει τη λατρεία της σε διάφορες 

περιοχές τόσο στη Θεσσαλία
145

 όσο και στην Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Αναλύει το θέμα της λατρείας της θεάς
146

 και παρουσιάζει την εικονογραφία της 

θεσσαλικής θεάς Ενοδίας.
147

 Ανάμεσα στις κατηγορίες των παραστάσεων της 

Φεραίας θεάς περιλαμβάνονται και τρίμορφα Εκαταία, τα οποία σύμφωνα με τον 

μελετητή αποδίδουν την Εκάτη και την Άρτεμη Εκάτη στο νότιο ελλαδικό χώρο και 

στη Μικρά Ασία.
148

  

Παρουσιάζονται παράλληλα θεότητες που από την έρευνα ταυτίστηκαν με την  

Ενοδία της Θεσσαλίας, και άλλες με τις οποίες συνδεόταν η λατρεία της.
149

 Ο 

Χρυσοστόμου θεωρεί ότι η Εκάτη, όπως ήταν γνωστή στην Αττική, υπέστη 

θεοκρασία με τη θεσσαλική θεά. Την απόψή του αυτή στηρίζει στο γεγονός ότι οι δύο 

θεές εμφανίζουν κοινά στοιχεία στις λειτουργίες τους, στον τρόπο με τον οποίο 

λατρεύονταν και απεικονίζονταν.
150
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Ίσως όμως δεν θα πρέπει να μιλάμε για διαφορετικές θεότητες, αλλά για μία θεά που 

λόγω της ιδιομορφίας της λατρείας της στις διάφορες περιοχές του ελλαδικού χώρου 

απέκτησε διάφορα επίθετα (π.χ. Φεραία < Φερές, Ενοδία), τα οποία αργότερα πήραν 

τη θέση του αρχικού της ονόματος. Η αρχική αυτή θεά απέκτησε παράλληλα στους 

τόπους όπου λατρεύτηκε, και κάποιες τελετές που απαντούσαν μόνο στις 

συγκεκριμένες περιοχές. Έτσι, πολλοί μελετητές οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι 

πρόκειται για διαφορετικές θεότητες που συγχωνεύθηκαν ή υπήρξαν κάποια στιγμή 

θεές παράλληλες.        

 Τέλος, αξίζει να αναφερθούμε εδώ στο Εκαταίο που μελέτησε και δημοσίευσε 

ο Petersen το 1881.
151

 Το σώμα του Εκαταίου – κάτω από το ζώσιμο στο στήθος – 

κοσμείται με τέσσερις ζώνες με ανάγλυφες παραστάσεις, ενώ και το στήθος φέρει 

αντίστοιχη παράσταση (πίν. 31 στ). Σύμφωνα με το μελετητή στην πρώτη και τη 

δεύτερη ζώνη αποδίδονται διαφορετικές μορφές της θεάς του φεγγαριού, της 

Σελήνης,
152

 ενώ η παράσταση της τέταρτης μπορεί να συνδεθεί με την Άρτεμη∙
153

 

στην τρίτη, δε, ζωφόρο απεικονίζεται ένα τρίμορφο Εκαταίο και σε αυτήν ο Petersen 

αναγνωρίζει τελετουργικές πράξεις που συνδέονται με τη σκοτεινή θεά.
154

 Πρόκειται, 

ίσως, για ένα μοναδικό έργο το οποίο αποκαλύπτει – αναπαριστώντας – στοιχεία από 

τη λατρεία της Εκάτης. Εδώ υπάρχουν όλα τα διακριτικά γνωρίσματα της θεάς: η 

αγαλματική απεικόνισή της, γυναίκες που κρατούν δάδες και καλάθια με φρούτα ή 

λουλούδια. Στο δεξιό άκρο της παράστασης μία γυναικεία μορφή ανεβαίνει σε έναν 

χαμηλό βράχο κρατώντας ταινία στο ένα χέρι και στο άλλο κάτι που μοιάζει με 

εγχειρίδιο, και φαίνεται ότι θα γονατίσει στη συνέχεια. Ο Petersen αναγνωρίζει στη 

σκηνή αυτή το αντίστοιχο των ομηρικών αναγλύφων
155

 σε ένα από τα οποία ο 

Οδυσσέας έχει την ίδια στάση μπροστά σε ένα βόθρο προσφορών και μ’ ένα ξίφος 

αποτρέπει τις διψασμένες ψυχές να γευτούν το αίμα που πρόσφερε, μέχρι να πιεί ο 

μάντης Τειρεσίας και να του μιλήσει.
156

 Ο μελετητής σωστά επισημαίνει ότι ο 

Οδυσσέας διδάχθηκε από τη μάγισσα Κίρκη τους όρκους στους νεκρούς, αλλά δεν 

επικαλείται την Εκάτη∙
157

 αργότερα θα συνδεθεί η θεά, απ’ όλους τους ποιητές, με 

τον κόσμο των νεκρών, των σκιών. 

Ωστόσο, από την ανάλυση των παραστάσεων από τον Petersen δεν καθίσταται 

ξεκάθαρο για ποιο λόγο συνδέει την πρώτη και την τέταρτη ζώνη μόνο με τη Σελήνη 

και την Άρτεμη αντίστοιχα. Από τα στοιχεία που δίνει ο μελετητής για την πρώτη 

περίπτωση είναι η γέννηση και ο θάνατος, τα οποία αποδίδονται με την απεικόνιση 

ενός μωρού και του φτερωτού Ερμή, του ψυχοπομπού. Η παρουσία, όμως, του μωρού 
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εδώ θα μπορούσε να συνδέεται με την ιδιότητα της Εκάτης ως θεάς Κουροτρόφου, 

ενώ ο Ερμής υποδηλώνει τη φύση της ως θεά των ψυχών και γενικότερα ως θεά που 

έχει μερίδιο εξουσίας στον Κάτω Κόσμο. 

Η τέταρτη ζωφόρος συνδέεται – πάντα κατά τον Petersen – με την Άρτεμη∙ εδώ 

εικονίζονται τέσσερις γυναικείες ορχούμενες μορφές, τις οποίες ταυτίζει με τις 

Νύμφες και τη μορφή που τις οδηγεί στ’ αριστερά με την Αφροδίτη. Στο δεξιό άκρο 

παριστάνεται η Άρτεμη με το τόξο της. Ο μελετητής θεωρεί ότι στην παράσταση 

αυτή μπορεί να αναγνωρίσει κανείς μία γιορτή προς τιμήν της Αρτέμιδος, ενώ η 

συμμετοχή της θεάς του έρωτα στην απεικόνιση μπορεί να εξηγηθεί με βάση ένα 

χωρίο από την τέταρτη Ωδή του Ορατίου.
158

 Σύμφωνα με το χωρίο αυτό “η Κυθηρεία 

Αφροδίτη οδηγεί τους χορούς, καθώς κρέμεται από πάνω το φεγγάρι, και οι όμορφες 

Χάριτες μαζί με τις Νύμφες χτυπούν τη γη με εναλλαγή των ποδιών”. Ο Petersen 

ταυτίζει την αναφορά στο φεγγάρι με την παρουσία της Αρτέμιδος στη σκηνή και τις 

τρεις μορφές με τις Νύμφες, γιατί συνδέονται με τη θεά του κυνηγιού.  

Η απεικόνιση της Αρτέμιδος με το τόξο στην τελευταία, τέταρτη, ζώνη του Εκαταίου 

είναι αδιαμφισβήτητη. Ωστόσο, η παρουσία της σε ένα έργο αφιερωμένο στη θεά 

Εκάτη υποδηλώνει, ίσως, τη σχέση των δύο θεαινών όσον αφορά σε κάποια στοιχεία 

της φύσης τους και στο συγκρητισμό που υπέστησαν οι δυο τους από τους 

συγγραφείς των μεταχριστιανικών, κυρίως, αιώνων. Επιπλέον, οι τρεις ορχούμενες 

μικρότερες θεότητες δε θα μπορούσαν να ταυτιστούν με βεβαιότητα με τις Νύμφες, 

καθώς η ταυτότητα των τριαδικών γυναικείων θεοτήτων ποικίλει ανάλογα με το 

γενικό περιεχόμενο μίας παράστασης, τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται, αλλά 

και ανάλογα με το ποιος άλλος θεός τις συνοδεύει.
159

 Θεωρώ πολύ πιο πιθανό οι 

ανάγλυφες ορχούμενες μορφές στην τέταρτη ζώνη του Εκαταίου να είναι Χάριτες, 

γιατί αυτές μπορούν να συσχετισθούν τόσο με την Άρτεμη και την Εκάτη όσο και με 

την Αφροδίτη.    

 

 

Η Εκάτη εμφανίζεται για πρώτη φορά στην αρχαία ελληνική γραμματεία στη 

Θεογονία του Ησιόδου. Λόγω της έκτασης του χωρίου που είναι αφιερωμένο σε 

αυτήν, αλλά και εξαιτίας των μεγάλων τιμών που της αποδίδονται σε αυτό, πολλοί 

μελετητές αμφισβήτησαν τη γνησιότητά του. Φαίνεται, ωστόσο, περισσότερο πιθανό 

το τμήμα αυτό της Θεογονίας να έχει γραφτεί πράγματι από τον Ησίοδο. Η θεά, αν 

και δεν αναφέρεται σε παλαιότερα έργα, όπως τα Ομηρικά έπη, πρέπει να προϋπήρχε 
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του Ησιόδου στον ελλαδικό χώρο και στη λατρεία. Το γεγονός ότι δεν αναφέρεται 

από τον Όμηρο οφείλεται ίσως στο γεγονός ότι στους χρόνους του η θεά δεν είχε τη 

σημασία που απέκτησε λίγο αργότερα. Επιπλέον, στα έπη εμφανίζονται και δρουν 

κυρίως οι Ολύμπιοι θεοί, ενώ η Εκάτη ανήκε στο παλαιό γένος των θεών, οι οποίοι 

δεν συμμετέχουν στα έπη. Μία επίσης άποψη υπέρ της γνησιότητας του χωρίου της 

Θεογονίας είναι ότι σε αυτό η θεά περιγράφεται ως καλοπροαίρετη προς τους 

ανθρώπους, όταν αυτοί εκπληρώνουν σωστά τα καθήκοντά τους απέναντί της. 

Αντίθετα, στα ύστερα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας η Εκάτη 

παρουσιάζεται ως θεά χθόνια, μοχθηρή και απαίσια που ακολουθείται από 

φαντάσματα και κατοικεί σε σπηλιά. 

Ο Ησίοδος εκφράζει την πρωταρχική πίστη και αντίληψη για την υπόσταση 

της Εκάτης. Αργότερα εισάγονται στα χαρακτηριστικά της και στοιχεία που 

σχετίζονται με τα αόρατα όντα του Κάτω Κόσμου. Τότε η θεά αποκτά το σκοτεινό 

και άγριο χαρακτήρα της με τον οποίο είναι κυρίως γνωστή. 

 

 

 

 

Τελετουργίες και στοιχεία της λατρείας της Εκάτης 

 Στο υποκεφάλαιο αυτό γίνεται μία προσπάθεια να ανιχνευθεί ο τρόπος 

λατρείας της Εκάτης και να καταδειχθούν οι πιθανές τελετουργίες προς τιμήν της. 

Ωστόσο, οι τελετουργίες τόσο της επίσημης όσο και της ανεπίσημης λατρείας της 

θεάς συχνά δεν έχουν σαφώς διακριτά όρια μεταξύ τους και είναι σχεδόν αδύνατο 

πολλές φορές να μιλήσει κανείς για το τι ανήκει στις επίσημες και τι στις οικιακές και 

ανεπίσημες τελετουργίες της. Έτσι, η παρουσίαση των στοιχείων γίνεται με βάση τον 

εσωτερικό δεσμό που εντοπίζουμε μεταξύ τους, και όχι βάσει της διάκρισης σε 

επίσημη και ανεπίσημη λατρεία.  

 

Στη σκοτεινή μορφή της Εκάτης οφείλονται τα περισσότερα γνωστά μέχρι 

σήμερα στοιχεία του τυπικού της λατρείας της. Ωστόσο, πριν αναφερθούμε σ’ αυτά, 

είναι απαραίτητο να γίνει αναφορά σ’ ένα ιδιαίτερα σημαντικό επίθετο της θεάς το 

οποίο μπορεί με μεγάλη πιθανότητα να υποστηρίξει τους λόγους για τους οποίους 

μόνο αυτή η θεά από το παλιό γένος των θεών μπόρεσε να διατηρήσει τη δύναμή της 

και μάλιστα με τόσο αυξημένες αρμοδιότητες στη νέα τάξη πραγμάτων.  
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Στη Θεογονία του ο Ησίοδος αποδίδει στην Εκάτη έναν αρκετά μεγάλο 

αριθμό επιθέτων, όπως οὐρανία, χθονία, εἰναλία και άλλα. Το σημαντικότερο 

όμως, από όλα τα χαρακτηριστικά που της αποδίδονται, είναι εκείνο της 

Κουροτρόφου και μάλιστα ίσως είναι αυτό που αποτελεί το συνεκτικό δεσμό για τα 

τρία που προαναφέρθηκαν. Ειδικότερα, στην ανατολική ζωφόρο του ναού της θεάς 

στα Λάγινα εικονίζεται αυτή η θεά, και όχι η Ρέα, να ξεγελά τον Κρόνο δίνοντάς του 

μια φασκιωμένη πέτρα να φάει αντί για το βρέφος-Δία. Η παράσταση αυτή 

αισθητοποίησε πιθανότατα ένα μύθο που δε μαρτυρείται σήμερα από καμιά 

σωζόμενη γραπτή πηγή, ούτε καν από τον Ησίοδο στη Θεογονία του οποίου η Γαία 

είναι εκείνη που δίνει τη φασκιωμένη πέτρα στον Κρόνο. Εξαιτίας αυτής της τής 

ενέργειας η θεά δικαιολογημένα απέκτησε μερίδιο και στα τρία επίπεδα του κόσμου, 

πολύ περισσότερο σ’ εκείνο του ουρανού, όπου κυρίαρχος ήταν πλέον ο νέος θεός, ο 

Δίας. Ως κουροτρόφος αλλά και εξαιτίας της χθόνιας φύσης της συνδέθηκε και με τον 

κύκλο των θεοτήτων του τοκετού.
160

 

Σε αντίθεση με το πιο πάνω χαρακτηριστικό της Εκάτης, το οποίο είναι ίσως 

και το μοναδικό που της προσδίδει ξεκάθαρα ένα μειλίχιο χαρακτήρα, έρχεται το 

γνωστό από τις αρχαίες μαρτυρίες των ύστερων κυρίως χρόνων στοιχείο ότι στην 

Εκάτη  που συνδεόταν με τον Κάτω Κόσμο και με τις αδικοχαμένες και πρόωρα 

χαμένες ψυχές, συνήθιζαν να προσφέρουν σφάγια σκύλων, κατά προτίμηση 

μαύρων,
161

 και μάλιστα κουταβιών.
162

 Οι προσφορές αυτές συνδέονται πιθανότατα με 

την πίστη ότι η σκοτεινή θεά συνοδευόταν πάντα από σκύλους και η παρουσία της 

γινόταν αντιληπτή από τους ανθρώπους με τα αλυχτίσματα των τετράποδων συνοδών 

της. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Βιργιλίου στο έκτο βιβλίο του που αφορά 

στην κατάβαση του Αινεία στον Κάτω Κόσμο, όπου σημειώνει ότι η γη των δασών 

άρχισε να σείεται
163

 και φάνηκαν σκυλιά να ολολύζουν, καθώς η θεά εμφανιζόταν 

από τις σκιές.
164

 Μάλιστα, σύμφωνα με τον Αιλιανό, τα σκυλιά που τη συνόδευαν 

ήταν «σκύλακες», δηλαδή κουτάβια και όχι μεγάλης ηλικίας ζώα.
165

  

Ίσως επειδή ο σκύλος θεωρούνταν συνοδός της τρομερής Εκάτης, όταν αυτός 

προσφερόταν σφάγιο στη θεά, δεν έτρωγαν από τη σάρκα του, όπως συνέβαινε με 

άλλα θυσιαζόμενα ζώα.
166

 

Το ζώο συνδεόταν με τις ψυχές που συνόδευαν τη θεά τη νύχτα. Αυτές 

ανήκαν σε ανθρώπους που είχαν πεθάνει όχι απλώς βίαια αλλά και πρόωρα.
167
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Στη θρησκεία του αρχαίου ελληνικού κόσμου
168

 ο θάνατος ήταν το αντίθετο 

της ζωής, η έλλειψη όλων αυτών που είναι η ζωή – η χαρά και οι απολαύσεις, αλλά 

και η λύπη και οι κακουχίες. Ακόμα, όμως, και οι δυσάρεστες καταστάσεις μπορεί να 

πει κανείς ότι είναι καλοδεχούμενες, αφού μπορεί να τις ξεπεράσει κατά τη διάρκεια 

της ζωής του, της ύπαρξής του. Η ύπαρξη σταματούσε με το χαμό ενός ανθρώπου, 

γεγονός που σήμαινε ταυτόχρονα και στέρηση όλων αυτών που συγκροτούσαν τη 

ζωή. Ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου είναι ένα δυσβάσταχτο γεγονός, το 

οποίο γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να το δεχθεί κανείς, όταν χάνεται ένας νέος 

άνθρωπος, γιατί δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής του. Ωστόσο, τα 

παιδιά κάτω των δύο ετών που πέθαιναν, δεν συγκαταλέγονταν ανάμεσα στους 

άωρους.
169

 Οι νεκροί συνεχίζουν να υπάρχουν σε μια άλλη σφαίρα, στη σφαίρα των 

σκιών, σαν πνεύματα-ψυχές. Στην κατάσταση αυτή – της ύπαρξης αλλά και της μη 

ύπαρξης ουσιαστικά – δεν έχουν μερίδιο σε καμιά από τις χαρές της ζωής, αφού είναι 

απλά είδωλα. Έτσι, όταν εμφανίζονται, δεν περπατούν, αλλά μοιάζει να «πλέουν» 

μέσα στην ατμόσφαιρα˙ δεν τρώνε ούτε πίνουν˙
170

 δε μιλούν, αλλά σκούζουν ή 

σιγομουρμουρίζουν δημιουργώντας ένα συνεχές βόμβισμα στ’ αφτιά όσων τυχαίνει 

να βρίσκονται εκεί γύρω.
171

  

Οι ζωντανοί άφηναν φαγητό και ποτό σαν προσφορές στους νεκρούς τους, και 

ιδιαίτερα για τις ψυχές τους,
172

 στα τρίστρατα.
173

 Μόνο στην περίπτωση που κάποιος 

θέλει να συνομιλήσει με κάποιο νεκρό μόνο τότε προσφέρει στο νεκρό μέσω ενός 

λάκκου προσφορών γάλα, μέλι, κρασί και αίμα, προσφορές που ζητούσε και η θεά 

Εκάτη, η θεά των ψυχών. Αυτή η δοξασία, δηλαδή οι προσφορές στους νεκρούς, 

είναι κοινή στην αρχαία ελληνική γραμματεία από τον Όμηρο μέχρι και πολύ 

αργότερα.
174

  

Ωστόσο, υπάρχει μία ειδοποιός διαφορά ανάμεσα στην επικοινωνία των 

ζωντανών με τους νεκρούς των Ομηρικών χρόνων και με την αντίστοιχη επικοινωνία 

τους στα κλασικά χρόνια. Στον Όμηρο ο Οδυσσέας κατεβαίνει στο φυσικό χώρο των 

ψυχών, στον Άδη, για να μιλήσει μαζί τους και μάλιστα μ’ εκείνες που αυτός 

επιλέγει. Αντίθετα στα κατοπινά χρόνια οι ζωντανοί καλούν στο δικό τους κόσμο τις 

ψυχές των οικείων τους με τις διάφορες προσφορές τους.
175

   

Σε αντιδιαστολή με την παραπάνω πίστη φαίνεται να έρχεται η διδαχή των 

Πλατωνικών φιλοσόφων για την ψυχή. Η αναφορά της είναι εδώ αναγκαία, καθώς η 

Πλατωνική διδασκαλία άσκησε σημαντική επιρροή στους Χαλδαϊκούς Χρησμούς και 

αυτοί με τη σειρά τους στη διαμόρφωση της Νεοπλατωνικής φιλοσοφίας και κυρίως 
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στην εικόνα της Εκάτης, όπως αυτή διαμορφώνεται στους πρώτους 

μεταχριστιανικούς αιώνες.
176

 Ο ίδιος ο Πλάτωνας αναφέρει ότι η διαλεκτική 

φιλοσοφία μαζί με τη δικαιοσύνη μπορούν να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην 

αγνότητα, ίδια μ’ εκείνη των θεών, ώστε αυτός να καταφέρει να γίνει όμοιος με το 

θεό. Η διαδικασία αυτή καθορίζει τόσο τη στάση του ανθρώπου στην επίγεια ζωή όσο 

και τη μοίρα της αθάνατης ψυχής του στην περίοδο μετά το θάνατό του. Ο άνθρωπος 

αποτελούμενος από σώμα και ψυχή είναι θνητός μόνο ως προς την υλική υπόστασή 

του. Έτσι, με το θάνατό του το σώμα καταστρέφεται, αλλά η ψυχή διαχωρίζεται και 

συνεχίζει να υπάρχει.
177

 Επιπλέον, ο Αριστοτέλης επισημαίνει ότι ένας άνθρωπος 

παύει να έχει αισθήματα και αντίληψη μετά το θάνατό του. Ωστόσο, δεν είναι 

ξεκάθαρο αν ο Αριστοτέλης εννοεί εδώ την ψυχή ή το σύνολο της ανθρώπινης 

ύπαρξης ως σώματος-ψυχής. Αν πράγματι εννοεί την ψυχή, τότε η διδαχή του αυτή 

έρχεται σε άμεση αντίθεση με τη λαϊκή πίστη της περιόδου, ότι δηλαδή οι ψυχές 

έχουν αισθήματα και μπορούν να βλάψουν ή να ωφελήσουν τους ζωντανούς.
178

 

 Οφείλουμε να αναφερθούμε και σε ένα ακόμα στοιχείο που αφορά στις σκιές. 

Η αρχαία ελληνική γραμματεία αναφέρει ότι οι ψυχές μπορούν να επωφεληθούν από 

τους ζωντανούς ή ακόμα και να τους βλάψουν χωρίς να έχει προηγηθεί κάτι. Από την 

άλλη υπάρχει και η πλέον επικρατούσα άποψη που είναι και μέρος των λαϊκών 

δοξασιών. Σύμφωνα μ’ αυτήν οι ψυχές αυτών που δε βρίσκουν ησυχία στον τάφο 

τους, εξακολουθούν να υπάρχουν και να κυκλοφορούν ανάμεσα στους ζωντανούς. 

Μάλιστα, τα «φάσματα» έχουν ανάγκες, οι οποίες αν δεν ικανοποιηθούν από τους 

ζωντανούς, τότε αυτοί διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο.
179

 Γι’ αυτό το λόγο οι ζωντανοί 

φρόντιζαν πάντα να εξευμενίζουν τους νεκρούς τους με τακτικές προσφορές.
180

 Οι 

προσφορές προς τους νεκρούς κάποιες φορές συνέπιπταν χρονικά αλλά και ως προς 

το περιεχόμενό τους με εκείνες προς τη θεά Εκάτη.
181

       

Σε όλες τις παραπάνω αναφορές έρχεται να προστεθεί η παρουσία του 

σκύλου, ως συνοδού της θεάς, και να επιτείνει την αίσθηση τρόμου που μπορεί να 

προκαλεί η παρουσία ή η αίσθηση των σκιών γύρω μας. Μπορεί κανείς να νοιώσει το 

δέος που προκαλούσε η επιφάνεια μιας θεάς, η οποία μάλιστα γίνεται ακόμα πιο 

τρομακτική και μετατρέπει το δέος σε φόβο, αν λάβουμε υπόψην μας το χαρακτήρα 

της θεάς Εκάτης, και σ’ αυτήν συνυπολογίσουμε την εμφάνιση των ψυχών που 

βομβούν, και των σκύλων που αλυχτούν. Πρόκειται για μία εικόνα που σίγουρα θα 

προκαλούσε πανικό ακόμα και στους λιγότερο δεισιδαίμονες. Έτσι, ο μικρός μαύρος 

σκύλος που συνοδεύει την τρομερή θεά των τρίστρατων, από τη μια φαίνεται να 
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ενισχύει αυτήν την πλευρά της και από την άλλη να αντικατοπτρίζει, ενδεχομένως, 

τόσο με το χρώμα του όσο και με το νεαρό της ηλικίας του αλλά και να εκφράζει με 

τα ουρλιαχτά του τη «δυστυχία» που προκαλεί ένας πρόωρος χαμός, όχι μόνο σ’ 

αυτούς που μένουν πίσω αλλά και σ’ αυτούς που φεύγουν. Εξάλλου, ακόμα και 

σήμερα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν στη διαισθητική ικανότητα που έχει ο σκύλος να 

αντιλαμβάνεται έναν επερχόμενο θάνατο, κυρίως κάποιου μέλους του σπιτιού στο 

οποίο ανήκει το ζώο.
182

 

Επιπλέον, όλες οι πηγές αναφέρονται σε θυσία μαύρων, κυρίως, σκυλιών.
183

 Οι ιεροί 

νόμοι όριζαν την προσφορά ζώων με σκούρο τρίχωμα στις χθόνιες θεότητες και με 

ανοιχτόχρωμο στις ολύμπιες αντίστοιχα.
184

 Επιπλέον είναι πιθανό η προτίμηση στο 

χρώμα του σκύλου να οφείλεται στο γεγονός ότι οι θεοφάνειες της Εκάτης 

πραγματοποιούνταν νύχτες χωρίς φεγγάρι, ενώ αυτό το χρώμα επιτείνει και το 

σκοτεινό χαρακτήρα που της απέδιδαν.
185

 

Τα σφάγια σκύλων προσφέρονταν πολλές φορές ως εξιλασμός, για να 

εξασφαλίσουν οι θύτες την ευνοϊκή στάση της θεάς απέναντί τους. Χαρακτηριστικό 

είναι το παράδειγμα που αναφέρει ότι σε μία περίπτωση προετοιμασίας, κατά τους 

ρωμαϊκούς χρόνους, του μακεδονικού στρατού για εκστρατεία σφαγιάστηκε ένας 

σκύλος.
186

 Μάλιστα το ζώο μοιράστηκε σε πρόσθιο και πίσω τμήμα, και τα δύο αυτά 

τμήματα τοποθετήθηκαν στις δύο πλευρές ενός δρόμου. Ανάμεσα από τα κομμάτια 

αυτά πέρασε το μακεδονικό στράτευμα. Τα δύο μέρη του σφαγιασμένου ζώου 

δημιούργησαν, έτσι όπως τοποθετήθηκαν, μία συμβολική πύλη, ένα πέρασμα από τη 

μία κατάσταση στην άλλη.  

Η τελετή αυτή δείχνει ίσως την πίστη στον αποτρεπτικό χαρακτήρα
187

 – μπροστά 

στον κίνδυνο – των μελών του ζώου που συνόδευε τη σκοτεινή θεά Εκάτη, και κατ’ 

επέκταση την πίστη στην ίδια τη θεά η οποία φύλαγε κάθε είδους πέρασμα. Είναι 

πιθανό το πέρασμα αυτό να συμβόλιζε και την καλή έκβαση μιας μάχης. 

Η παραπάνω σχέση – θεάς με σφάγιο – αποκαλύπτεται και από την 

παράσταση στην τρίτη ζώνη του Εκαταίου που παρουσιάστηκε παραπάνω. Η 

γυναικεία μορφή στο δεξιό άκρο της παράστασης, όπως αναλύθηκε παραπάνω, 

βρίσκεται πάνω από βόθρο προσφορών∙ κρατά ταινία στο αριστερό και στο δεξί χέρι 

εγχειρίδιο το οποίο θα χρησιμοποιήσει πιθανότατα για να προσφέρει ως σφάγιο, στην 

Εκάτη, το σκύλο που βρίσκεται μπροστά της.
188

 

Εξίσου – αν όχι περισσότερο – αποκαλυπτικό για τη στενή σχέση της Εκάτης 

με τα σκυλιά – ως σφάγια και ως συνοδοί – είναι και το πλήθος των επιθέτων που τη 
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συνοδεύουν στις αρχαίες πηγές και στις επιγραφές: φιλοσκύλαξ, σκυλακαγέτις, 

σκυλακάγεια, σκυλάκαινα, σκυλακίτις, σκυλακοτρόφος.
189

  Όλα είναι σύνθετα και 

έχουν σαν πρώτο ή – σπανιότερα – δεύτερο συνθετικό τη λέξη «σκύλος». Η σύνδεση 

αυτή εξαίρεται και από το μεγάλο αριθμό αγαλμάτων της θεάς, στα οποία αυτή 

εικονίζεται όρθια και δίπλα της κάθεται ένας σκύλος. Στις απεικονίσεις αυτές ο 

σκύλος δεν είναι το γνωστό, από τις πηγές, κουτάβι, ο «σκύλακας», αλλά ένα ζώο σε 

μεγαλύτερη τουλάχιστον ηλικία.
190

 Εξάλλου, σε σκύλο μεταμόρφωνε η θεά όποιον 

ήθελε να τιμωρήσει, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την Εκάβη.
191

 Η στενή 

σχέση της χθόνιας θεάς με το σκύλο έδωσε και στο ζώο χθόνιο χαρακτήρα.
192

 

 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ο ρόλος του σκύλου ακόμα και σε 

κάποιες λαϊκές τελετουργίες, οι οποίες λάμβαναν χώρα σε περιοχές της Θεσσαλίας 

και της Ηπείρου ακόμα και πριν από δύο περίπου αιώνες, κατά την περίοδο της 

Τουρκοκρατίας. Ειδικότερα, στην περιοχή των Ιωαννίνων αναφέρεται ένα 

παγανιστικό έθιμο κατά τη διάρκεια του οποίου ένας σκύλος δενόταν με ένα σκοινί 

από ένα δέντρο ή πάσσαλο. Κάποιος αναλάμβανε να ανυψώσει το ζώο, κάτω από το 

οποίο είχε τοποθετηθεί μία λεκάνη με νερό ή υπήρχε μία λιμνούλα. Το σκοινί 

περιελισσόταν τόσο ώστε ο σκύλος να ανυψωθεί αρκετά πάνω από το έδαφος. Στη 

συνέχεια άφηνουν το σκοινί να ξετυλιχθεί και το σκυλί να πέσει στριφογυριζόμενο 

στο νερό. Μετά από τη διαδικασία αυτή το ζώο ελευθερωνόταν και οι συμμετέχοντες 

στο έθιμο έδεναν άλλο σκύλο, ο οποίος θα περνούσε την ίδια δοκιμασία.
193

 

Ο σκύλος συνδέεται σε πολλές αρχαίες θρησκείες με τον Κάτω Κόσμο
194

 

αλλά και με το θάνατο. Είναι αυτός που φυλάει το πέρασμα από τον επίγειο κόσμο 

στον κόσμο των νεκρών. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας το γεγονός ότι 

και στην αρχαία ελληνική θρησκεία και εικονογραφία ο Κέρβερος,
195

 ο φύλακας του 

Άδη, παρουσιάζεται σαν σκύλος με τεράστιες διαστάσεις και ένα ή τρία κεφάλια. Η 

απεικόνιση αλλά και η περιγραφή αυτή τον κάνουν φοβερό και τρομερό, αφού 

τέτοιος πρέπει να είναι ο φύλακας των ψυχών.       

Όσον αφορά στη σχέση του σκύλου με το θάνατο υπήρχαν δεισιδαιμονίες που 

την καθόριζαν.
196

 Θεωρούσαν ότι το παρατεταμένο αλύχτισμα του ζώου τη νύχτα 

προμηνούσε το θάνατο κάποιου εκεί κοντά. Γι’ αυτό και προκαλούσε τρόμο το 

ουρλιαχτό του. Παρόμοιες δοξασίες και δεισιδαιμονίες έχουν επιβιώσει και στις 

μέρες μας σε πολλές περιοχές του ελλαδικού χώρου, όπου το νυχτερινό αλύχτισμα 

του σκύλου θεωρείται προμήνυμα κακών.
197
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 Ωστόσο, ο δεσμός της Εκάτης με το σκύλο δεν περιορίζεται μόνο στη σχέση 

της θεάς και του ζώου με τον Κάτω Κόσμο και το θάνατο. Η θεά λατρευόταν και στα 

σπίτια, καθώς προστάτευε το πέρασμα των κατοίκων τους από τον έξω-οικιακό χώρο 

στον ενδο-οικιακό. Ο σκύλος ήταν πάντα ο καλύτερος φύλακας του σπιτιού από 

ξένους εισβολείς. Ίσως υπάρχει εδώ μία σύνδεση του σκύλου-φύλακα των σπιτιών με 

το σκύλο-φύλακα του οίκου του Άδη, του Κάτω Κόσμου. 

 Οι θυσίες σκύλων στη θεά πραγματοποιούνταν κυρίως με την αρχή του νέου 

φεγγαριού που αντιστοιχούσε με την τριακοστή νύχτα κάθε μήνα.
198

 Ακόμα και το 

χρονικό σημείο που απαιτούνταν για τις προσφορές της – το τέλος δηλαδή του μήνα 

ή η αρχή του νέου που συνέπιπτε με τη γέννηση του νέου φεγγαριού – δείχνει ότι η 

θεά ήταν η προστάτρια των περασμάτων, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τότε άφηναν 

στα τρίστρατα και άλλες προσφορές όπως σκορόδα, δηλαδή σκόρδα, γλυκίσματα, 

κυρίως μελόπιτες – ένα είδος μπισκότου,
199

 ψάρια δύο ειδών,
200

 αυγά και τυρί,
201

 όλα 

εκλεκτές προσφορές για την τρομερή θεά των ψυχών.
202

 Εντύπωση προκαλεί το 

γεγονός ότι παρά το χθόνιο στοιχείο που είναι και το επικρατέστερο στην υπόσταση 

της θεάς, τα δείπνα στην Εκάτη δεν τοποθετούνταν σε λάκκους προσφορών αλλά σε 

βωμούς ή πάνω στο έδαφος, πιθανότατα μπροστά στα λατρευτικά της αγάλματα. 

Αυτό αποκαλύπτεται από τη διακωμώδηση των δείπνων από τον Αριστοφάνη, ο 

οποίος αναφέρει ότι οι φτωχοί, και όχι η θεά, έτρωγαν τις προσφορές που αφήνονταν 

στα τρίστρατα.
203

  

 Εδώ θα πρέπει να κάνουμε μία σύντομη παρεμβολή και να προσεγγίσουμε την 

αναφορά του Αριστοφάνη από άλλη λιγότερο σκωπτική πλευρά. Μπορεί ο αρχαίος 

κωμικός ποιητής να διακωμωδεί τα δείπνα προς τη θεά, ωστόσο θα πρέπει να δούμε 

αυτό που όλοι γνώριζαν: ότι δηλαδή οι προσφορές ήταν ουσιαστικά τα δείπνα των 

φτωχών και τυπικά τα δείπνα της θεάς. Η διακωμώδηση μιας τόσο σοβαρής 

θρησκευτικής τελετής, που όμως εντασσόταν στα πλαίσια του οίκου, θα μπορούσε να 

επιφέρει από τη μια τη λαϊκή οργή και από την άλλη το σταμάτημα της ίδιας της 

τελετής. Αυτό συμβαίνει πάντα όταν οι πιστοί συνειδητοποιήσουν ότι 

«ξεγελάστηκαν» από την ίδια τους την πίστη. Ωστόσο, το γεγονός ότι τίποτα από τα 

δύο δεν προκάλεσε η σκωπτικότητα του Αριστοφάνη στο συγκεκριμένο θέμα, 

φαίνεται να αποδεικνύει ότι οι πιστοί της κλασικής περιόδου είχαν συνδέσει άρρηκτα 

την Εκάτη με τους πένητες. Και η υπόθεσή μας μπορεί να βρει σημαντικά ερείσματα 

αν αναλογισθούμε ότι οι φτωχοί ήταν πρόσωπα περιπλανώμενα, που δεν έβρισκαν 

ησυχία πουθενά λόγω των κακών συνθηκών διαβίωσης. Περιπλανώμενες ήταν και οι 
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ψυχές που είχαν προέλθει από έναν άωρο ή και βίαιο θάνατο. Έτσι, οι πένητες 

μπορούν να θεωρηθούν το ζωντανό πάρισο των ψυχών-συνοδών της Εκάτης και γι’ 

αυτό το λόγο να δικαιολογείται πλήρως η εμφάνισή τους στους χώρους λατρείας της 

θεάς. Στον αντίποδα της αριστοφανικής διακωμώδησης βρίσκεται αιώνες μετά η 

αγωνιώδης ερώτηση που απηύθυνε ο Πορφύριος στον Ιάμβλιχο για το πώς είναι 

δυνατό οι θεοί να καταδέχονται να υπηρετούν αυτούς που τους πρόσφεραν ψωμιά, 

τους ἀλφιτομάντεις.
204

 Η ερώτηση αυτή αποκαλύπτει την αγωνία αλλά και τη 

δυσπιστία του φιλοσόφου απέναντι στις διάφορες τελετές. 

 Κατά το δέκατο τρίτο απόγευμα του σεληνιακού μήνα, το οποίο συνέπιπτε με 

την πανσέληνο, η Εκάτη τιμόταν και πάλι στις τριόδους με ένα είδος γλυκίσματος. 

Κατά την τελετή προσφοράς του στη θεά, οι λατρευτές περιέβαλλαν το γλύκισμα με 

αναμμένες δάδες. Η προσφορά ονομαζόταν ἀμφιφῶν, γιατί η τελετή γινόταν μεταξύ 

σκότους και φωτός.
205

 Ωστόσο, μία άλλη ερμηνεία για τη λέξη ἀμφιφῶν, και ίσως 

περισσότερο πιθανή, είναι κάτι που φωτίζεται από δύο πλευρές.
206

 Το γλύκισμα αυτό 

είναι πιθανό να αποτελεί τη γενικότερη ονομασία των γλυκισμάτων που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω, αν θεωρήσουμε ότι όλα τα παραπάνω προσφέρονταν στη θεά 

με το ίδιο τελετουργικό, δηλαδή να περιβάλλονται με αναμμένες δάδες ή κεριά. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι τα γλυκά που αφήνονταν στα τρίστρατα για την 

Εκάτη, ήταν πολύ συγκεκριμένα αφού τόσο οι προσφορές αυτών αλλά και άλλων 

ειδών όσο και οι θυσίες ζώων συνδέονταν με τη φύση των θεών στους οποίους 

προσφέρονταν.
207

 Φαίνεται πολύ πιθανό η συσχέτιση της Εκάτης με την Πανσέληνο 

να είναι ύστερη επιρροή, όταν η θεά ταυτίστηκε με την Άρτεμη. Αυτό προκύπτει από 

το γεγονός ότι οι περισσότερες αρχαίες πηγές αναφέρουν ότι αμφιφώντες 

προσφέρονταν στην Άρτεμη κατά την πανσέληνο.
208

 Στις τρεις αυτές θεές – Εκάτη, 

Άρτεμη και Σελήνη – αναφέρεται ότι προσφερόταν είδος γλυκίσματος που 

ονομαζόταν βοῦς. Στο γλυκό αυτό τοποθετούσαν κέρατα για να συμβολίσουν έτσι το 

νέο φεγγάρι.
209

   

Τα εδέσματα που προσφέρονταν στη θεά αναφέρονται από τους αρχαίους 

συγγραφείς
210

 ως δεῖπνα,
211

 και είχαν εξιλαστικό-κατευναστικό χαρακτήρα προς 

αυτήν για να αποτρέπει το κακό που μπορούσε να συναντήσει κανείς στα 

τρίστρατα.
212

 Τα δείπνα που προσφέρονταν στην Εκάτη στο τέλος κάθε μήνα, δεν 

αποσκοπούσαν μόνο στο να εξευμενίσουν την τρομερή θεά αλλά και τους 

ἀποτρόπαιους.
213

 Οι αποτρόπαιοι ήταν οι ψυχές των νεκρών που δεν έβρισκαν ησυχία 
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στους τάφους τους, γιατί δεν είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής τους, καθώς 

είχαν πεθάνει με βίαιο τρόπο ή πρόωρα.
214

 Ήταν τα φαντάσματα που συνόδευαν τη 

θεά και προκαλούσαν φόβο στους ανθρώπους.
215

 

Πρέπει να αναφερθούμε εδώ στη ιδιότητα της Εκάτης ως μάγισσας, η οποία 

αναπόφευκτα συνδέεται και με την ύπαρξη των ψυχών στα τρίστρατα. Η Εκάτη 

συνδέθηκε από νωρίς – τόσο από τις αρχαίες πηγές όσο και από την πίστη των ίδιων 

των ανθρώπων – με την τέχνη της μαγείας. Αυτήν επικαλούνται οι μάγοι για να 

φέρουν σε πέρας την αποστολή που τους αναθέτουν οι θνητοί, όπως το να φέρουν 

πίσω έναν αγαπημένο ή να προκαλέσουν κακό σε κάποιον άλλο.
216

 Για το λόγο αυτό 

η θεά αναφέρεται σε παπύρους που περιέχουν μαγικούς ύμνους αλλά και σε 

καταδέσμους με κατάρες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα δύο τέτοιων 

καταδέσμων από την Αγορά της Αθήνας.
217

 Στον έναν από αυτούς ο πιστός 

επικαλείται τη βοήθεια των θεών και των θεαινών του Κάτω Κόσμου, όπως είναι ο 

Ερμής, ο Πλούτων, η Εκάτη και η Περσεφόνη,
218

 ώστε να τιμωρηθούν οι κλέφτες της 

περιουσίας του. Καταγγέλλει, επίσης, και όσους γνωρίζουν κάτι για το γεγονός και το 

αρνούνται. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις μορφές 

της Εκάτης, η οποία αναφέρεται ως δέσποινα, οὐρανία, καταχθονία, τριοδῖτις, 

τρίμορφη, μονοπρόσωπη και καρδιοδαίτα. Όλα αυτά τα επίθετα είναι γνωστά και από 

άλλες πηγές. Στο σύνθετο επίθετο καρδιοδαίτα το δεύτερο συνθετικό προέρχεται από 

το ρήμα δαινύω ή δαίνυμι που σημαίνει παρέχω γεύμα ή τρώω κάτι.
219

 Με το επίθετο 

αυτό και με την ερμηνεία του η θεά παρουσιάζεται ως η τρομερή θεά που τρώει τις 

καρδιές των ανθρώπων. Επίθετο και ερμηνεία ταιριάζουν απόλυτα με το σκοτεινό και 

καταχθόνιο χαρακτήρα της, αν αναλογισθούμε ότι έσπερνε τον τρόμο στις καρδιές 

των θνητών, όταν αυτοί αντιλαμβάνονταν την παρουσία της. Ανάλογου περιεχομένου 

είναι και ένας κατάδεσμος από την Αθήνα του 1
ου

 μ.Χ. αι.
220

 Σ’ αυτόν γίνεται 

επίκληση στην Εκάτη, ώστε αυτή να κόψει – καρδιοτόμησον – την καρδιά του 

κλέφτη. Πρόκειται για μιαν ιδιαίτερα απειλητική ευχή, αφού αυτό που ζητάνε εδώ 

από τη θεά είναι ουσιαστικά να φοβίσει μέχρι θανάτου τον άλλο. Η σημασία της 

καρδιάς πρέπει να τονιστεί, αφού πίστευαν – αλλά πιστεύουμε και μέχρι σήμερα
221

 – 

πως μέσω αυτής γίνονται αισθητά όλα τα έντονα συναισθήματα, και πολύ 

περισσότερο τα αρνητικά, τα οποία κάνουν την καρδιά να χτυπά πιο γρήγορα.
222

    

Είναι σχεδόν σίγουρο το ότι στη θεά πρέπει να απευθύνονταν και οι τελετές 

με τα κέρινα ομοιώματα, τα οποία αφήνονταν στα τρίστρατα ή τοποθετούνταν σε 
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τάφους ανθρώπων που είχαν πεθάνει άωρα ή βίαια.
223

 Οι τελετές αυτές είναι γνωστές 

από τον Πλάτωνα αλλά και από μαγικούς παπύρους.
224

 Ωστόσο, δεν ήταν η θεά 

εκείνη που πραγματοποιούσε το αίτημα των μάγων, αλλά οι ψυχές που τη 

συντρόφευαν. Το παραπάνω δε φαίνεται ξεκάθαρα σε καμία αρχαία μαρτυρία. Είναι, 

όμως, βέβαιη η πίστη στη συμμετοχή των ψυχών στη διαδικασία εκπλήρωσης της 

ευχής,
225

 αν λάβουμε υπόψιν μας ότι στους τάφους όσων είχαν καταδικαστεί σε 

θάνατο ή είχαν πεθάνει βίαια, έριχναν κατά τη διάρκεια της ταφής τους κατάδεσμους, 

συνήθως μολύβδινους, που περιείχαν κατάρες.
226

  

Η Εκάτη συνδεόταν και με την προστασία του οίκου και κυρίως με την 

προστασία του περάσματος από την ασφάλεια του σπιτιού προς τον έξω κόσμο˙ αλλά 

και το αντίστροφο: την προστασία του σπιτιού από τα κακά του έξω κόσμου με την 

είσοδο των μελών της οικογένειας στο σπίτι. Για το λόγο αυτό είχαν μία εικόνα της 

δίπλα στην είσοδο κάθε σπιτιού. Αυτή η συνήθεια ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στην 

αρχαία Αθήνα.
227

 Επιπλέον, προκειμένου να προστατεύσουν τον οίκο από τα κακά, οι 

ένοικοι πραγματοποιούσαν σε τακτά χρονικά διαστήματα διάφορες εξαγνιστικές 

τελετές που απευθύνονταν στην Εκάτη. Τα υπολείμματα αυτών των τελετών είναι 

γνωστά ως καθάρματα,
228

 καθάρσια και οξυθύμια.  

Καθάρματα ήταν στην κυριολεξία τα σκουπίδια, τα απορρίμματα κάθε είδους. 

Προκειμένου για τις εξαγνιστικές οικιακές τελετές ήταν ίσως όσα μέρη των 

θυσιαζόμενων ζώων δεν χρησιμοποιούνταν σ’ αυτές και απορρίπτονταν.  

Τα καθάρσια, από την άλλη, ήταν ό,τι μεταχειρίζονταν οι μετέχοντες στις 

εξιλεωτικές θυσίες για να εξαγνίσουν το σπίτι τους. Ήταν τα αντικείμενα ή μέρη 

αυτών που απέμεναν και μετά τη θυσία-τελετή, όπως τα αυγά και το σώμα του 

θυσιασμένου σκύλου. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της τελετής στα σπίτια όλα τα μέλη 

της οικογένειας άγγιζαν το μικρό σκύλο πριν τον θυσιάσουν. Η ενέργεια αυτή δείχνει 

ότι τα μέλη της οικογένειας ήθελαν να μεταθέσουν τα κακά, των οποίων ήταν 

πιθανότατα φορείς, στο ζώο που θα θυσιαζόταν. Το ζώο, έτσι, θα λειτουργούσε, 

καθαρτικά και θεραπευτικά ταυτόχρονα,
229

 σαν φαρμακός, σαν αποδιοπομπαίος 

τράγος. Η διαδικασία του αγγίγματος και της θυσίας του ζώου ονομάζεται 

περισκυλακισμός.
230

 Σημαντικότατο στοιχείο της τελετής εξαγνισμού του σπιτιού 

ήταν και η απολύμανσή του με καπνό. Αυτό γινόταν με πήλινα θυμιατήρια
231

 και 

θεωρούνταν και αυτά καθάρσια. Τόσο τα καθάρματα όσο και τα καθάρσια αφήνονταν 

ως προσφορά για τη θεά στα τρίστρατα. 
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 Η τρίτη ονομασία των τελετών προς την Εκάτη είναι τα οξυθύμια. Όταν τα 

καθάρματα και τα καθάρσια μεταφέρονταν στις τριόδους για τη θεά, δεν 

τοποθετούνταν απλά εκεί, αλλά καίγονταν. Σύμφωνα με το λεξικό Liddell-Scott τα 

οξυθύμια ήταν ο χώρος κοντά στα αγάλματα της θεάς στα τρίστρατα, όπου καίγονταν 

τα απομεινάρια των εξαγνιστικών οικιακών τελετών: τα αυγά, το σώμα του 

θυσιασμένου σκύλου αλλά και τα θυμιατήρια. Οι παραπάνω λεξικογράφοι 

συνεχίζουν λέγοντας πως οι συγκεκριμένες τελετές ονομάστηκαν έτσι καθώς, για να 

ανάψουν την πυρά, χρησιμοποιούσαν κλαδιά από το φυτό θύμος,
232

 με τα οποία είχαν 

προηγουμένως δείρει ζώα.
233

 Ωστόσο, θα πρέπει ίσως την ερμηνεία της λέξης 

οξυθύμια να την αναζητήσουμε στις λέξεις οξυθυμίας (αρσ.) και οξυθυμία (θηλ.), που 

σημαίνουν αντίστοιχα τον οξύθυμο άνθρωπο και τον ξαφνικό θυμό. Η ερμηνεία αυτή 

είναι περισσότερη ταιριαστή με το περιεχόμενο της τελετής των οξυθυμίων, που ήταν 

ο εξευμενισμός της τρομερής θεάς Εκάτης, ο οποίος στην τελετή των οξυθυμίων 

συνδεόταν, πιθανότατα, με την καύση των προσφερόμενων ειδών.
234

 

 Τέλος, πρέπει να γίνει μία σύντομη αναφορά σε μία προσφορά προς τους 

θεούς, η οποία θα μπορούσε να συνδεθεί και με την Εκάτη. Η προσφορά αυτή 

ονομαζόταν κόλλαβος ή κόλλυβον
235

 και ήταν μικρά γλυκίσματα από σιτάρι. Η 

αναφορά στο κύριο συστατικό του γλυκίσματος αυτού θα μπορούσε να το συνδέσει 

μόνο με τη Δήμητρα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές
236

 αυτά προσφέρονταν 

κατά την τελετή καλωσορίσματος ενός νέου μέλους στην οικογένεια. Η Εκάτη ήταν η 

θεά που παράστεκε στις γέννες, αφού αυτές ήταν ένα δύσκολο πέρασμα τόσο για τις 

γυναίκες όσο και για τα παιδιά που έφερναν στον κόσμο.  

Παράλληλα, θα πρέπει στη λέξη κόλλυβον αλλά και στο ίδιο το γλύκισμα να 

δούμε την επιβίωσή τους μέχρι τις μέρες μας. Η λέξη αυτή αναφέρεται σήμερα στο 

γλύκισμα που αποτελείται κυρίως από σιτάρι, ρόδι και σουσάμι, και προσφέρεται 

μετά την εξόδιο τελετή ή μετά από κάθε τελετή ανάμνησης – μνημόσυνο – του 

νεκρού. Για τη χριστιανική πίστη – που επηρεάστηκε πολύ από το Νεοπλατωνισμό
237

 

– ο θάνατος σημαίνει ένωση με το θείο και γι’ αυτό ένα τόσο σημαντικό – αν και 

λυπηρό γεγονός – έπρεπε να γιορτάζεται, όπως ακριβώς γιορταζόταν ο ερχομός ενός 

παιδιού στην αρχαιότητα. Η Εκάτη υπήρξε για τους Νεοπλατωνικούς ο ενδιάμεσος 

κρίκος του νοητού και του αισθητού κόσμου. Βρίσκεται έτσι ως συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα στους δύο τρόπους προσφοράς γλυκισμάτων για δύο εντελώς διαφορετικά 

αλλά εξίσου σημαντικά περάσματα, αλλά παρίσταται ακόμα και ανάμεσα στις δύο 

εποχές της θρησκείας, της αρχαίας και της χριστιανικής, ως συνεκτικός δεσμός.  
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 Αξίζει στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε τη θέση της γυναίκας στις τελετές 

που αφορούσαν στην Εκάτη. Είναι γνωστό από αρχαίες πηγές ότι οι γυναίκες δε 

συμμετείχαν γενικά σε δημόσιες εκδηλώσεις λατρείας. Από την άλλη, ωστόσο, 

αρχαίες μαρτυρίες
238

 αλλά και μαρμάρινες στήλες και αρχαία αγγεία – μελανόμορφα 

και ερυθρόμορφα – αποκαλύπτουν την ύπαρξη ιερειών στην υπηρεσία διαφόρων 

θεοτήτων. Για την Εκάτη δε γνωρίζουμε παρά ελάχιστα για το φύλο των ιερέων της. 

Η φύση της θεάς, όμως, αλλά και ο χαρακτήρας που είχαν οι τελετουργίες προς τιμήν 

της, καθιστούν σχεδόν βέβαιο ότι όχι ιερείς
239

 αλλά ιέρειες ήταν αρχικά
240

 αυτές που 

φρόντιζαν τα της θεάς και ενισχύουν τη μαρτυρία τη σχετική με τη Μήδεια.
241

 

Εξάλλου, ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος των γυναικών κατά τη μετάβαση του ατόμου 

από το ένα ηλικιακό στάδιο στο άλλο,
242

 όπως από την ανυπαρξία στη ζωή – γέννηση 

και από τη ζωή στο θάνατο – ταφή,
243

 ένας ρόλος που συνδέεται στενά με την Εκάτη, 

τη θεά των περασμάτων, είναι αποκαλυπτικός της ιδιαίτερης θέσης των γυναικών στις 

τελετουργίες προς τιμήν της θεάς.  

Οι τελετές και οι τελετουργίες,
244

 όπως αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω, 

μιλούν για «δείπνα Εκάτης». Αν αναγάγουμε τα δείπνα αυτά σε επίπεδο σπιτιού-

οικογένειας, εκεί την εποπτεία και την προετοιμασία τους επιφορτίζονταν πάντα οι 

γυναίκες.
245

 Ωστόσο, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι για τις επίσημες λατρευτικές 

τελετές προς τιμήν της θεάς ελάχιστα μας είναι γνωστά ή ελάχιστα συμπεράσματα 

μπορούμε να εξάγουμε από τις παραστάσεις σε αγγεία ή άλλα αρχαιολογικά 

ευρήματα.   

Πριν όμως περάσουμε στην αναφορά των τελετών στα πλαίσια του οίκου, 

αλλά και στην επίσημη λατρεία της θεάς, θα πρέπει να επισημάνουμε ένα στοιχείο 

της λατρείας της που μαρτυρείται από ελάχιστα – εξαιτίας της ευπαθούς φύσης τους – 

αρχαιολογικά ευρήματα. Πρόκειται για τις πομπές που γίνονταν προς τιμήν της θεάς. 

Στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης βρίσκεται ένα ξύλινο εκαταίο,
246

 το 

οποίο χρονολογείται πιθανότατα στην ελληνιστική περίοδο. Φέρει ίχνη επικάλυψης 

με ένα υπόλευκο υλικό «προετοιμασίας»
247

 ως υπόστρωμμα του χρώματος ή της 

επιχρύσωσης, από τα οποία σήμερα δε σώζεται τίποτα.
248

 Λόγω του υλικού του αλλά 

και του μεγέθους του που δεν ξεπερνά τα 0,234 μ., το εκαταίο αυτό θα ήταν το πιο 

κατάλληλο για τις επίσημες τελετές, στις οποίες προβλέπονταν και πομπές. Λόγω του 

ευτελούς υλικού του, από την άλλη, θα μπορούσε να είναι και ένα εκαταίο που θα 

προστάτευε την είσοδο ενός σπιτιού. Το παραπάνω εύρημα ενισχύει τις αναφορές του 

Παυσανία στα ξύλινα εκαταία που είδε ταξιδεύοντας στην Ελλάδα.
249
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Οι περισσότερες τελετές για τη θεά σχετίζονταν με τη λατρεία και τον 

εξευμενισμό των αγαπημένων προσώπων που έφυγαν νωρίς από τη ζωή. Η 

προετοιμασία του νεκρού αλλά και ό,τι αφορούσε σ’ αυτόν μετά την ταφή, βάραινε 

τις γυναίκες,
250

 οι οποίες ετοίμαζαν τα νεκρόδειπνα, αλλά δε συμμετείχαν ενεργά σ’ 

αυτά.
251

 Ίσως στο σημείο αυτό θα μπορούσε να αντιτάξει κανείς τη μη συμμετοχή 

των γυναικών στα νεκρόδειπνα στην πιθανότητα να είναι ιέρειες οι λειτουργοί των 

τελετών για τη θεά. Όμως, τα νεκρόδειπνα αυτά καθεαυτά ήταν μέρος μόνο της 

λατρείας των νεκρών και όχι και της Εκάτης, και η τέλεσή τους γινόταν από τον 5
ο 

π.Χ. αι. και εξής στα σπίτια και όχι στους τάφους, όπως συνήθιζαν σε προηγούμενους 

αιώνες. Επομένως, η στέρηση της συμμετοχής των γυναικών από αυτά δεν μπορεί να 

σημαίνει ταυτόχρονα και αδυναμία ή αποκλεισμό τους από το να τελούν τις 

τελετουργίες για τη θεά και κατ’ επέκταση να είναι ιέρειές της.
252

 

Ταυτόχρονα, όλες οι τελετές που σχετίζονται με τη θεά και με την προστασία 

του οίκου, λάμβαναν – σε πρώτη φάση – χώρα στα όρια του οίκου και στη συνέχεια 

μεταφέρονταν εκτός, αφού προηγουμένως προετοιμάζονταν με επιμέλεια από τις 

γυναίκες του σπιτιού. Η έξοδος από το σπίτι, για να αφεθούν τα καθάρσια και τα 

καθάρματα στα τρίστρατα για τη θεά, γινόταν πάντα στη δύση του ήλιου, στην αρχή 

του νέου φεγγαριού. Όλη αυτή η διαδικασία αλλά και ο χρόνος κατά τον οποίο 

γινόταν, πρέπει να έδιναν στην τελετή ένα μαγικό χαρακτήρα, σύμφωνο με τη φύση 

της θεάς.  

Σε συνάρτηση με αυτό οφείλουμε να αναφέρουμε ότι κατά την αρχαιότητα η 

μαγεία ασκούνταν κυρίως από γυναίκες, γεγονός που υποστηρίζεται από αναφορές 

πολλών αρχαίων συγγραφέων.
253

 Οι πιο γνωστές μάγισσες είναι γυναίκες και είναι 

γνωστές ήδη από τα Ομηρικά έπη. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Κίρκη,
254

 γνωστή ήδη 

από την Οδύσσεια, αργότερα συνδέθηκε γενεαλογικά με την Εκάτη, ενώ η Μήδεια 

θεωρούνταν πάντα υπηρέτρια της θεάς και ο κατεξοχήν τύπος μάγισσας.
255

 Μάλιστα 

για το πρόσωπο της Μήδειας έχουμε και τη μοναδική – μέχρι σήμερα – αναφορά 

αρχαίου συγγραφέα, του Απολλώνιου του Ρόδιου, ότι ήταν η ιέρεια της Εκάτης και 

πραγματοποιούσε τις γητειές με βότανα που επέφεραν τη νάρκωση και πάντα 

ανάλογα με τις προσταγές της θεάς.
256

 Ο Απολλώνιος περιγράφει πλήρως τις 

εξαιρετικές ικανότητές της ως μάγισσας και αναφέρει ότι μπορεί να ωφελήσει αλλά 

και να βλάψει με τα «φάρμακά» της.
257

 Το τελευταίο είναι στοιχείο και του 

χαρακτήρα της θεάς που η Μήδεια υπηρετούσε. Εξάλλου, είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρον ότι ο Οβίδιος αναφέρει το βότανο της Εκάτης, το οποίο ήταν ιδιαίτερα 
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ισχυρό και αποτελεσματικό. Μάλιστα το βότανο αυτό χρησιμοποιεί μία θεά, η Αθηνά 

(Minerva).
258

 

Ένα επιπλέον στοιχείο που συνδέει τη Μήδεια με τη μαγεία και την Εκάτη 

είναι ότι και η ίδια η ιέρεια της θεάς έπεσε θύμα μαγικών ερωτικών τελετών.
259

 

Συγκεκριμένα στον 4
ο
 Πυθιόνικο του Πινδάρου

260
 η Αφροδίτη, η θεά του έρωτα, 

έδωσε στον Ιάσωνα μία ίυγγα, ένα ερωτικό ξόρκι με το οποίο ο Ιάσωνας θα 

αποπλανούσε τη Μήδεια, πράγμα που κατάφερε.
261

 Η τελετή στο χωρίο αυτό 

περιλαμβάνει την πράξη, η οποία είναι το δέσιμο του πουλιού, και η απαγγελία της 

προσευχής που δίδαξε η ίδια η Αφροδίτη στον Ιάσωνα. Το μαγικό αυτό ξόρκι που 

έχει να κάνει με την ερωτική αποπλάνηση, είναι ένα ακόμα στοιχείο που συνδέει τη 

μαγεία αυτού του είδους με την Εκάτη.
262

 Στο μαγικό πάπυρο PMG² IV. 2756-2758 

ένας άνδρας κάνει επίκληση στη θεά ζητώντας της να φέρει μπροστά στην πόρτα του 

σε κατάσταση μανίας τη γυναίκα που επιθυμεί. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός 

ότι η προσευχή απευθύνεται προς τη θεά των περασμάτων, των εισόδων, και εκεί 

ζητάει ο εκτελεστής του μαγικού τελετουργικού να έρθει το θύμα του χωρίς να 

μπορεί να προβάλει αντίσταση και έχοντας αφήσει πίσω της όλη την προηγούμενη 

ζωή της, παιδιά και γονείς.
263

   

Πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι πολλές γυναίκες, οι οποίες αναφέρονται από τις 

αρχαίες πηγές να ασκούν την τέχνη της μαγείας, ήταν πόρνες ή πρώην πόρνες, όπως η 

Σιμαίθα και η Μέλισσα.
264

 Επιπλέον, η χρήση της ίυγγας και γενικότερα τα ερωτικά 

μαγικά ξόρκια ήταν ουσιαστικά ένας τρόπος εξαπάτησης του άλλου.
265

 Έτσι, ιδιότητα 

αυτών των γυναικών αλλά και τα μέσα που χρησιμοποιούσαν ήταν ο κύριος λόγος 

που προκαλούσε τις υποψίες για τη χρήση μαγικών πρακτικών και όχι τόσο οι ίδιες οι 

πρακτικές, οι οποίες ήταν εξάλλου ευρέως διαδεδομένες. Όσον, δε, αφορά στην 

αποτελεσματικότητα των πρακτικών αυτών φαίνεται ότι αυτή εξαρτιόταν απόλυτα 

από το αν το θύμα γνώριζε ή όχι ότι ήταν ο αποδέκτης μαγικού ύμνου κατάδεσης.
266

 

Αυτό βρίσκεται στα όρια μεταξύ της δεισιδαιμονίας και της ψυχολογικής 

αυθυποβολής του θύματος.   

Συμπληρωματικά πρέπει να αναφερθεί εδώ ότι η μαγεία ήταν γενικά μια 

πρακτική περιφρονητέα, στην οποία όμως αναγκάζονταν να καταφύγουν συχνά 

έχοντας προηγουμένως μεταχειριστεί όλα τα «νόμιμα» μέσα για να καταφέρουν κάτι. 

Επιπλέον, μία τελετή μαγείας συνεπαγόταν με επικίνδυνη πράξη, αφού έφερνε τον 

άνθρωπο σ’ επαφή με χθόνιες θεότητες και ειδικότερα με την τρομερή Εκάτη και τα 
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εκδικητικά πνεύματα που τη συνόδευαν, την οποία και τα οποία θα επικαλούνταν με 

δυσκολία σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. 

Απέναντι στη δράση των μαγικών παπύρων και των καταδέσμων υπήρχε και η 

αντίδραση των φυλαχτών, lamellae, όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο για την έννοια 

του Θείου και της Μαγείας. Τα περισσότερα από αυτά βρέθηκαν μέσα σε τάφους και 

ο στόχος τους είναι προφανής: να προστατεύσουν το νεκρό από τις δυσκολίες του 

Κάτω Κόσμου, τα κακόβουλα πνεύματά του αλλά και να διαλύσουν τον τρόμο που 

προκαλούσε στους ανθρώπους η πιθανότητα και η ταλαιπωρία των συνεχών 

μετεμψυχώσεων.
267

 Επιπλέον, οι άνθρωποι που θάβονταν συνοδευόμενοι από ένα 

τέτοιο φυλακτό, θεωρούσαν ότι θα κέρδιζαν τον Παράδεισο.
268

 Υπήρχαν δύο είδη 

τέτοιων φυλαχτών: το ένα ήταν σχετικά πλατύ και τοποθετούνταν στο στήθος του 

νεκρού˙ το άλλο ήταν μικρών διαστάσεων και έκλεινε το στόμα του νεκρού – 

επιστόμιο.
269

  

Ένα εξαιρετικό παράδειγμα αυτής της αντίδρασης απέναντι σε εχθρικές 

θεότητες και πνεύματα του Κάτω Κόσμου είναι το ασημένιο φυλακτό που 

αγοράστηκε από τη συλλογή MacDaniel στο Harvard.
270

 Το φυλακτό αυτό περιέχει 

μία σειρά θείων ονομάτων αλλά και επιφωνημάτων, προφανώς αποτροπαϊκών, και 

μία προσευχή εναντίον κακόβουλων πνευμάτων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το 

γεγονός ότι αναφέρεται και το όνομα του προφυλασσόμενου. Το κείμενο γράφτηκε 

έχοντας σαν πρότυπο τους μαγικούς κατάδεσμους, στοιχείο που το διαφοροποιεί από 

τα υπόλοιπα της ίδιας κατηγορίας. Φαίνεται, ωστόσο, πως ο δημιουργός του θέλησε 

να χρησιμοποιήσει τα ίδια όπλα μ’ εκείνα του πιθανού του αντιπάλου.
271

  

Σύμφωνα με το μελετητή του φυλαχτού το όνομα Φορβαρβαρωρ του ένατου 

στίχου αποτελεί επίκληση της Εκάτης, της προστάτιδας θεάς όλων των μάγων, ενώ 

στο στ. 12 μπορούμε να ξαναδούμε μία μορφή της Εκάτης, πίσω από το επίθετο 

Ερισίγκαλ.
272

 Στην ταύτιση αυτή συνηγορεί και ένας μαγικός πάπυρος (PMG LXX. 

4-25) με τίτλο «Φυλακτό της Εκάτης Ερισίγκαλ κατά του φόβου της τιμωρίας», o 

ρόλος του οποίου ήταν η προστασία από τη μετά θάνατο τιμωρία και από τους 

χθόνιους δαίμονες.
273

 Επιπλέον, η θεά φαίνεται να είναι εδώ η επικρατέστερη 

ανάμεσα στους άλλους χθόνιους, καθώς ο πιστός ζητά να προφυλαχθεί από πνεύματα 

άωρα και βίαια. Τα πνεύματα αυτά συνόδευαν την τρομερή Ενοδία και αυτή ήταν η 

μόνη που μπορούσε να τα ελέγξει και να αποτρέψει τις εχθρικές τους διαθέσεις. 

Στοιχεία για το ποιοι, κυρίως, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις λατρείας προς τη 

θεά, μπορούμε να αντλήσουμε και από το εκαταίο που βρίσκεται στη συλλογή 
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Brückenthal στο Hermannstadt (πίν. 32 α-β).
274

 Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, 

και στις πέντε ζώνες που κοσμούν οριζόντια το σώμα του αγάλματος,
275

 οι 

συμμετέχουσες είναι όλες γυναίκες. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η παρουσία του 

Ερμή στη δεύτερη ζώνη. Η εμφάνισή του, ωστόσο, σε ένα εκαταίο και μάλιστα τόσο 

ολοκληρωτικά αφιερωμένο στην Εκάτη είναι κατανοητή και απόλυτα 

δικαιολογημένη, αν σκεφτούμε πόσο στενά ήταν συνδεδεμένη η λατρεία της θεάς με 

τον ψυχοπομπό Ερμή. Στον αντίποδα αυτών των παραστάσεων βρίσκεται μία 

επιγραφή από την Κω.
276

 Η επιγραφή, χαραγμένη σε αετωματική μαρμάρινη στήλη, 

αναφέρεται στις ετήσιες θυσίες που τελούνται από τον ιερέα του Απόλλωνα προς 

τιμήν διαφόρων θεών. Ανάμεσα στους θεούς αυτούς συγκαταλέγεται και η Εκάτη ως 

Στρατία και ως Μελιτείνα. Στους στίχους 10-11 δηλώνεται με σαφήνεια ότι στις 

λατρευτικές πράξεις δεν μπορούν να συμμετάσχουν γυναίκες. Συνήθως τέτοιες 

απαγορεύσεις αφορούν σε λατρεία ανδρικών θεοτήτων. Εδώ, ωστόσο, η απαγόρευση 

φαίνεται να οφείλεται στη μεταφορά των σφάγιων στο Τιμαχεῖον, δηλαδή στην έδρα 

ανδρών αξιωματούχων.
277

  

Η Εκάτη αλλά και η λατρεία της αναμείχθηκε σχετικά νωρίς με την Άρτεμη 

και τις τελετές προς τιμήν της. Είναι χαρακτηριστικό ότι μελόπιτες,
278

 γνωστές ως 

μελιτοῦττα στις αρχαίες πηγές,
279

 αφήνονταν από τους πιστούς σε απόμερα μέρη για 

τα φίδια του Κάτω Κόσμου. Επρόκειτο για είδος ψωμιού που είχε ζυμωθεί ή 

περιχυθεί με μέλι και χρησιμοποιούνταν κυρίως σαν προσφορά. Όπως αναφέρθηκε 

και πιο πάνω, οι προσφορές προς τη θεά Εκάτη περιλάμβαναν γλυκίσματα αλλά και 

μέλι. Ωστόσο, τα φίδια αυτά συνδέονται περισσότερο με την Άρτεμη. Όταν, όμως, η 

θεά Εκάτη του γένους των Τιτάνων άρχισε να συγχέεται και αργότερα να ταυτίζεται 

με την Άρτεμη του Δωδεκάθεου, τα φίδια έγιναν σύμβολά της και ζώα που επέτειναν 

το τρομακτικό και φρικτό κομμάτι του χαρακτήρα της – αυτό που σχετίζεται με τις 

νυκτερινές θεοφάνειές της αλλά και με τον Κάτω Κόσμο. 

Η νυκτερίδα
280

 είναι το κατεξοχήν θηλαστικό ζώο της νύκτας, για το οποίο 

όμως δεν έχει γίνει καμιά αναφορά από τις αρχαίες μαρτυρίες για μία πιθανή σχέση 

της με την Εκάτη, τουλάχιστον από τα μέχρι σήμερα γνωστά κείμενα. Αυτή η 

σύνδεση θεάς και ζώου θα πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα, καθώς η νυκτερίδα προκαλεί 

φόβο όχι μόνο εξαιτίας της παρουσίας της αλλά και επειδή συνδέθηκε με ανθρώπους 

που έχασαν βίαια τη ζωή τους.
281

 Χαρακτηριστική είναι η αναφορά στο ζώο αυτό 

στην Οδύσσεια, στο σημείο όπου οι μνηστήρες που θανατώθηκαν από τον Οδυσσέα 
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παρουσιάζονται σα νυκτερίδες που πετούν πίσω από τον Ερμή.
282

 Πρόκειται για 

άωρους και βιαιοθάνατους, στοιχείο που αμέσως θα μπορούσε να τους συνδέσει με 

την Εκάτη. Στην Οδύσσεια, όμως, όπως και στην Ιλιάδα, οι νεκροί αυτοί αλλά και 

πλήθος άλλων που έτυχαν βίαιου και πρόωρου θανάτου, δε συνδέθηκαν ποτέ με την 

Εκάτη των ψυχών και του Κάτω Κόσμου, αφού η θεά αυτή άρχισε να κερδίζει έδαφος 

στις γραπτές πηγές μετά τη Θεογονία του Ησιόδου. Γίνεται εδώ διάκριση και 

επισήμανση για την αναφορά των αρχαίων συγγραφέων στην Εκάτη, καθώς είναι 

δεδομένο ότι η θεά είχε κερδίσει έδαφος στην αρχαία ελληνική θρησκεία, σε επίπεδο 

ατομικό, οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό, πολύ νωρίτερα.
283

 Η μόνη γνωστή 

μέχρι τώρα σύνδεση της Εκάτης με τη νυκτερίδα γίνεται στο μολύβδινο κατάδεσμο 

που βρέθηκε στην Αθηναϊκή Αγορά. Ειδικότερα, στο σημείο όπου ο πιστός 

επικαλείται τη θεά Εκάτη και αναφέρεται στα επίθετά της, είχαν χαράξει μία 

νυκτερίδα με ανοιχτά φτερά. Το κεφάλι της νυκτερίδας πλαισιώνεται από τα επίθετα 

που συνοδεύουν – και σε άλλες πηγές – τη θεά, ενώ σε πολλά σημεία η επιγραφή έχει 

χαραχθεί στα κενά μέρη του σώματος και των φτερών του ζώου.
284

 Στην ίδια την 

επιγραφή δε γίνεται καμία νύξη στη λέξη νυκτερίδα. Ωστόσο, το ίδιο το όνομά της τη 

συνδέει με τη νύκτα και κατ’ επέκταση με τη νυκτερινή θεά Εκάτη. 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στη λατρεία αλλά και στη φύση της 

Εκάτης είναι τα τρίστρατα, οι χώροι όπου λατρευόταν αλλά και όπου συνήθιζε να 

τριγυρίζει η θεά. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι υπάρχει ένα είδος αλληλεξάρτησης 

ανάμεσα στον τόπο αυτό και στον τρόπο που απεικονίστηκε η θεά, ως τριπρόσωπη˙ 

τρία πρόσωπα σε ένα σώμα, το καθένα από τα οποία βλέπει προς τις τρεις 

διαφορετικές κατευθύνσεις ενός τρίστρατου. Φαίνεται, επίσης, να επηρεάζονται τα 

δύο παραπάνω – τόπος και μορφή –από το γεγονός ότι η τριοδίτις θεά είχε μερίδιο 

ευθύνης αλλά και χώρο δράσης και στους τρεις κόσμους: τον Κάτω, τον επίγειο και 

τον ουράνιο.
285

 

Η σημασία των τριστράτων για τις τελετουργίες προς την Εκάτη εντοπίζεται 

και σε ένα άλλο γεγονός. Τα τρίστρατα ήταν τα σημεία που ουσιαστικά ανήκαν σε 

τρεις διαφορετικές περιοχές, αλλά και που ταυτόχρονα δεν ανήκαν σε καμία από 

αυτές. Το ίδιο ισχύει και για την Εκάτη, ανήκε στο παλιό γένος των θεών αλλά με την 

επικράτηση των νέων φαίνεται να επιβιώνει, χωρίς όμως ουσιαστικά να ανήκει 

ξεκάθαρα στον κόσμο τους. Δρα και στα τρία επίπεδα αλλά δεν ανήκει σε κανένα από 

αυτά. Κανένας τόπος δε θα ήταν καλύτερος από αυτούς, οι οποίοι εκφράζουν με τόση 

σαφήνεια την πολυπλοκότητα της Εκάτης.  
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Όπως σημειώθηκε παραπάνω, στα τρίστρατα αφήνονταν για τη θεά τα 

απορρίμματα από τους εξαγνισμούς των οικιών. Επρόκειτο για αντικείμενα και 

κατάλοιπα θυσιών που έπρεπε να απομακρυνθούν από το σπίτι. Το γεγονός ότι δεν 

αφήνονταν σε λάκκους προσφορών ή δεν πετάγονταν σε αποθέτες, δείχνει ότι τα 

μιάσματα αυτά δεν έπρεπε να μολύνουν άλλο χώρο. Ο καταλληλότερος, λοιπόν, 

τόπος για να αφεθούν, ήταν αυτός που δεν ανήκε πουθενά, τα τρίστρατα. 

Τα παραπάνω ισχύουν και για τις ψυχές που συνόδευαν τη θεά στα τρίστρατα. 

Εφόσον είχαν πεθάνει πρόωρα ή βίαια και δεν είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο της 

ζωής τους, δεν μπορούσαν να βρουν ανάπαυση στον τάφο. Υπήρχε η πίστη ότι οι 

ψυχές αυτές θα μπορούσαν να μπουν στον κόσμο των νεκρών μόνο μετά από μία 

περίοδο αναμονής και παραμονής σ’ αυτήν την κατάσταση, μέχρι να συμπληρώσουν 

το όριο ηλικίας στο οποίο θα έφθαναν, αν δεν είχαν πεθάνει πρόωρα και βίαια.
286

 Η 

αδυναμία ανάπαυσης σχετίζεται και με το γεγονός πως εφόσον πέθαναν πριν την ώρα 

τους, είχαν ακόμα πολλή ενέργεια να δώσουν. Ήταν καταδικασμένες να μην ανήκουν 

και να μη βρίσκονται πουθενά, ούτε στον Κάτω Κόσμο ούτε στον κόσμο των 

ζωντανών. Ήταν φαντάσματα που θα έπρεπε να είναι στον Άδη˙ παρέμεναν, όμως, 

στον επίγειο κόσμο χωρίς σάρκα και οστά, τα βασικά στοιχεία ενός έμβιου όντος και 

επομένως χωρίς να είναι ούτε σ’ αυτόν.  

Μένει ένα ακόμα σημείο που πρέπει να αναφέρουμε σε σχέση με τα 

τρίστρατα και τις ψυχές που περιπλανιόνταν εκεί. Αν υποθέσουμε ότι όλα τα 

τρίστρατα στοιχειώνονταν από τους «αποτρόπαιους», τότε θα ήταν πολύ δύσκολο 

κάποιος να κινηθεί με ευκολία και χωρίς φόβο από τη μία περιοχή στην άλλη και από 

τόπο σε τόπο. Θα έπρεπε, αν συνέβαινε το παραπάνω, να έχει πάντα μαζί του 

προσφορές, ώστε σε περίπτωση που αναγκαζόταν να διασχίσει ένα τρίστρατο, να 

μπορεί να εξευμενίσει τα φάσματα και να περάσει την περιοχή χωρίς να διατρέξει 

κάποιο κίνδυνο από αυτά. Ωστόσο, φαίνεται σχεδόν απίθανο να συνέβαινε το 

παραπάνω, η πίστη δηλαδή στην παρουσία φαντασμάτων σε όλα τα τρίστρατα. Τα 

φαντάσματα παρουσιάζονταν, ίσως και μόνο για τους δεισιδαίμονες, στις τριόδους 

μόνο στις περιπτώσεις που αυτοί ήθελαν να έρθουν σε επαφή με τους νεκρούς για να 

φέρουν σε πέρας κάποια κατάρα ή ξόρκι.
287

 

Πρέπει εδώ να γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε ένα μαγικό πάπυρο, τον PMG VII. 

451, στον οποίο εντοπίζουμε ένα ακόμα στοιχείο για την επικινδυνότητα των 

τριστράτων. Ο πάπυρος αυτός ένα κείμενο με οδηγίες για την κατάβαση στον Άδη. Οι 

στίχοι 15-19 προτρέπουν τον ενδιαφερόμενο να πει τον αποτρεπτικό ύμνο σε ένα 
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τρίστρατο.
288

 Έχοντας στο νου μας ότι τα κείμενα κατάβασης αφορούσαν αυτόν που 

κατέβαινε στον Άδη, μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η τρίοδος που 

αναφέρεται εδώ, εντάσσεται στην τοπογραφία του Κάτω Κόσμου και όχι σ’ αυτήν 

του επίγειου. Διαπιστώνουμε με τα παραπάνω ότι η Εκάτη είναι θεά που έχει εξουσία 

στα πνεύματα που γυρνούν άδικα στη γη αλλά και στα κακόβουλα που συχνάζουν 

στα τρίστρατα του Άδη. 

Όσον αφορά στα αναθήματα και τις προσφορές προς τη θεά, υπάρχει ένα κενό 

– κυρίως όσον αφορά στα πρώτα – στη βιβλιογραφία αλλά και στις αναφορές τον 

αρχαίων πηγών. Ωστόσο, η πολυπλοκότητα και η πολυμορφία του χαρακτήρα της μας 

οδηγεί στο να υποθέσουμε ότι στη θεά προσφερόταν ένας μεγάλος αριθμός 

διαφορετικών αντικειμένων ανάλογα με την περίσταση.
289

 Για παράδειγμα άλλο 

ανάθημα θα πρόσφεραν στη θεά των ψυχών, άλλο στην Κουροτρόφο θεά
290

 και άλλο 

στην Εκάτη προστάτρια του γάμου. Επιπλέον, η σχέση της Εκάτης με την τέχνη της 

μαγείας τη συνδέει με ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούσαν οι «μεσάζοντες»-μάγοι 

κατά τη διάρκεια των τελετών τους. Πρόκειται για ένα αττικό γεωμετρικό ανάθημα, 

ομοίωμα πήλινου τροχού με τέσσερις ακτίνες, η περιφέρεια του οποίου κοσμείται με 

έντεκα ομοιώματα πουλιών, όλα του ίδιου είδους, σουσουράδες.
291

 Ο τροχός φέρει 

στην οριζόντια επιφάνειά του, εκεί όπου είναι προσαρμοσμένα τα πουλιά, τέσσερις 

διαμπερείς οπές ανάρτησης. Είναι πιθανό το αντικείμενο αυτό να το αναρτούσαν στο 

ύψος των ματιών ίσως και λίγο πιο ψηλά, αφού αυτό μαρτυρά η γραμμική 

γεωμετρική διακόσμηση στην κάτω επιφάνειά του αλλά και στη λεπτή στεφάνη της 

περιφέρειάς του. 

Σύμφωνα με το λεξικό του Σουίδα οι σουσουράδες
292

 που κοσμούν τον τροχό, 

αποκαλούνταν στην αρχαιότητα ίυγγες λόγω της οξείας κραυγής που έβγαζαν.
293

 

Σύμφωνα, δε, με ό,τι μας μαρτυρείται από αρχαίους συγγραφείς, οι μάγισσες έδεναν 

ένα τέτοιο πουλί σε έναν τροχό, τον οποίο έπειτα περιέστρεφαν.
294

 Με τον τρόπο 

αυτό θεωρούσαν ότι μπορούσαν να ελκύσουν την καρδιά κάποιου άνδρα και να τον 

μαγέψουν τόσο ώστε στη συνέχεια να δηλώσει υποταγή.
295

 Μπορεί κανείς να 

φανταστεί την εντύπωση που θα προκαλούσε στους δεισιδαίμονες, οι οποίοι θα είχαν 

καταφύγει για βοήθεια στο μάγο, ένας τροχός από ξύλο όπως το πήλινο ομοίωμα στη 

Βοστόνη, καθώς θα περιστρεφόταν στο ύψος των ματιών τους και με μια ίυγγα 

δεμένη πάνω του να προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφύγει κουνώντας βίαια τα φτερά 

της και βγάζοντας οξείς ήχους. Ακόμα και αν φανταστούμε αυτό το ίδιο πήλινο 

εύρημα να χρησιμοποιείται στην τελετή μαγείας, η σκηνή είναι εντυπωσιακή: ο 
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καλοφτιαγμένος τροχός με τα πυκνά διακοσμητικά μοτίβα να περιστρέφεται αρχικά 

προς τη μία κατεύθυνση˙ και όταν – με την περιστροφή – τα σχοινιά ανάρτησής του 

γίνουν ένα, να αρχίσει ο τροχός την αντίστροφη πορεία του και μάλιστα με 

μεγαλύτερη φόρα. Οι αρχαίοι συγγραφείς μιλούν για μία σουσουράδα δεμένη στο 

μαγικό περιστρεφόμενο τροχό, ενώ ο τροχός στο Μουσείο Καλών Τεχνών της 

Βοστόνης κοσμείται με έντεκα τέτοια πουλιά. Είναι πολύ πιθανό ο δημιουργός ή ο 

παραγγελιοδότης του αντικειμένου να επιθυμούσε να ενισχύσει τη μαγική δύναμη 

του τροχού με τη δύναμη των έντεκα ιύγγων και όχι της μίας, όπως απαιτούσαν οι 

πραγματικές τελετές.  

Το αποτέλεσμα της μαγικής πράξης δεν οφειλόταν τόσο στην κίνηση όσο 

στον ήχο που παρήγαγε το όργανο περιστρεφόμενο και στις κραυγές του πουλιού που 

ήταν δεμένο πάνω του. Μάλιστα, πολλοί αρχαίοι συγγραφείς παραλλήλιζαν τη 

μαγική δύναμη αυτού του ήχου με τη δύναμη των λόγων διαφόρων ρητόρων.
296

 Όλη 

αυτή η τελετή
297

 μπορεί να συνδέεται με την Εκάτη ως θεά της μαγείας. Όμως, και 

αναλύοντας τον τροχό στα επιμέρους σύμβολα
298

 – τροχός και ίυγξ – μπορούμε να τα 

συσχετίσουμε με τη θεά. 

Η Ίυγξ ήταν η κόρη που έδωσε στο Δία να πιει ένα ερωτικό φίλτρο, με το 

οποίο προκάλεσε τον ερωτικό οίστρο του θεού για την Ιώ.
299

 Όπως είδαμε πιο πάνω, 

οι δεισιδαίμονες επικαλούνταν τη θεά σε μαγικά ερωτικά ξόρκια που έγραφαν σε 

μολύβδινα ελάσματα, με στόχο να γητεύσουν την καρδιά κάποιου. Από την άλλη, το 

σύμβολο που δημιουργεί ο τροχός συνδέθηκε από πολύ νωρίς και σε πολλές αρχαίες 

θρησκείες με τον ήλιο ή γενικότερα με κοσμικά σύμβολα.
300

 Μάλιστα, στην αρχαία 

ελληνική θρησκεία η χρήση του τετράκτινου τροχού που συμβόλιζε τον ηλιακό 

δίσκο, απέκτησε και αποτροπαϊκό, προφυλακτικό χαρακτήρα. Ο ήλιος είναι το αστέρι 

που κυριαρχεί στον ουρανό και αυτός με τη σειρά του είναι ο ένας από τους τρεις 

κόσμους στους οποίους μπορεί να κινείται και να δρα η Εκάτη. Επιπλέον, ο 

προφυλακτικός αποτροπαϊκός χαρακτήρας των αντικειμένων που τον μιμούνται, 

συνάδει με τον αποτροπαϊκό, εξευμενιστικό χαρακτήρα των τελετών προς την 

τρομερή θεά. 

 Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η αναφορά του Πινδάρου στην 

τέταρτη Ωδή του, σύμφωνα με την οποία ο τροχός ίυγξ χρησιμοποιούνταν σε τελετές 

κατά το νέο φεγγάρι (νουμηνίαν) και για την προσέλκυσή του.
301

 Τότε ακριβώς 

γίνονταν και οι σημαντικότερες τελετουργίες προς τιμήν της Εκάτης˙ και ποιος άλλος 
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χώρος θα μπορούσε να είναι ο καταλληλότερος από ένα τρίστρατο, όπου κυρίαρχος 

ήταν η θεά και όπου το φως του φεγγαριού έφτανε ανεμπόδιστο.  

Η σχέση της θεάς με το φεγγάρι και με τα ξόρκια αγάπης που τελούνταν 

εκείνη τη χρονική στιγμή, επιβεβαιώνεται και από τη δεύτερη Ωδή/ειδύλλιο του 

Θεοκρίτου. Εκεί η Σιμαίθα επικαλείται τη βοήθεια της Σελήνης και της Εκάτης
302

 

προκειμένου να φέρει πίσω τον άπιστο αγαπημένο της Δάφνη. Μετά την επίκληση 

δίνει ώθηση στο μαγικό τροχό της για να γυρίσει.
303

 Στο ίδιο έργο, που φέρει τον 

τίτλο Φαρμακεύτρια,
304

 αναφέρει τον τροχό ίυγγα και λίγο αργότερα τον ονομάζει 

ρόμβο.
305

 Η λέξη προέρχεται από το ρήμα ρέμβω που σημαίνει στροβιλίζομαι. 

Σημαίνει, επομένως, αντικείμενο που περιδινείται, περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό 

του ύστερα από εξωτερική ώθηση. Σε άλλους αρχαίους συγγραφείς έχει την έννοια 

του κυμβάλου ή του κώνου, αντικειμένων που χρησιμοποιούνταν σε μαγικά ξόρκια 

για να προκαλέσουν σύγχυση ή να υπνωτίσουν.
306

 Φαίνεται λοιπόν ότι 

χρησιμοποιούσαν τον όρο αυτό ως γενική ονομασία των τροχών ή άλλων 

αντικειμένων που χρησιμοποιούνταν σε ξόρκια˙ στην προκειμένη περίπτωση για να 

προσελκύσουν την αγάπη κάποιου.
307

 Αποκαλυπτικό είναι το ότι, ενώ η λέξη ίυγξ 

μπορούσε να αντικατασταθεί σε ένα αρχαίο κείμενο αναφερόμενο στη μαγεία με τη 

λέξη ρόμβος, η λέξη ρόμβος αντίθετα δεν μπορούσε να σημαίνει ίυγγα ή ένα μόνο 

συγκεκριμένο αντικείμενο αυτής της τέχνης. Αυτό είναι αποτέλεσμα της παραπάνω 

θέσης ότι, δηλαδή η λέξη ρόμβος κάλυπτε μεγάλο μέρος των οργάνων τέτοιων 

τελετουργιών.
308

   

Αν και υπάρχει πλήθος αναφορών αρχαίων συγγραφέων στο ρόμβο ως 

παραλληλόγραμμο – συνήθως ξύλινο – αντικείμενο μαγείας που περιστρέφεται γύρω 

από έναν ιμάντα, δεν υπάρχει ωστόσο μέχρι σήμερα καμιά πιθανή αρχαία απεικόνισή 

του ούτε και κάποιο αντικείμενο από τα αρχαιολογικά ευρήματα που να μπορεί να 

ταυτιστεί μ’ αυτό.
309

 Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι, ενώ ο ρόμβος ήταν αρχικά 

ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της τέχνης της μαγείας, έγινε έπειτα η γενική 

ονομασία των οργάνων που χρησιμοποιούνταν σ’ αυτές τις τελετές. 

Τέλος, πρέπει να γίνει μία σύντομη αναφορά στις (προσ)ευχές που απηύθυναν 

οι πιστοί ή οι δεισιδαίμονες στην Εκάτη τόσο στα πλαίσια της επίσημης θρησκείας 

όσο και στα πλαίσια της μαγείας. Η συνήθης πρακτική ήταν να απαγγέλλονται 

μεγαλόφωνα, αφού οι θεοί των αρχαίων ήταν ανθρωπόμορφοι˙ είχαν, επομένως, 

αυτιά και μπορούσαν ν’ ακούσουν τις ανθρώπινες επικλήσεις.
310
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Στις επίσημες προσευχές οι πιστοί απευθύνονταν σε δεύτερο πρόσωπο στη 

θεά και χρησιμοποιούσαν πολλά από τα πιο χαρακτηριστικά, μειλίχια και ευνοϊκά 

επίθετά της προκειμένου να κερδίσουν τη συμπάθεια της για τα αιτήματά τους. Η 

χρήση του δεύτερου προσώπου καθιστά πιο άμεση την επαφή μεταξύ θεού και 

ανθρώπου. Ταυτόχρονα οι επίσημοι ύμνοι απευθύνονται κατά περίσταση σε 

συγκεκριμένους θεούς κάθε φορά, αφού πραγματοποιούνται σε ημερομηνίες ή 

περιστάσεις αφιερωμένες στους συγκεκριμένους θεούς. Έτσι μπορούμε να σκεφτούμε 

τους ύμνους προς τιμήν της Εκάτης στα τρίστρατα στη γέννηση του νέου φεγγαριού.   

Σωζόμενα δείγματα αυτών των προσευχών βρίσκουμε στους μαγικούς 

παπύρους, οι οποίοι φαίνεται ότι ακολούθησαν τη γενική μορφή των επίσημων ύμνων 

στον τρόπο συγγραφής τους.
311

  

Μπορούμε, εύκολα ίσως, να ανασυνθέσουμε την εικόνα ενός ιερέα να πραγματοποιεί 

μία τελετή προς την Εκάτη στα τρίστρατα. Οι προσευχές λέγονται δυνατά κοντά στο 

τριπρόσωπο άγαλμα της θεάς και συνοδεύουν τις τελετουργίες, οι οποίες – όπως έχει 

επισημανθεί πιο πάνω – περιλάμβαναν και θυσίες μαύρων κουταβιών, δίνοντας σε 

όλη τη σκηνή μία επισημότητα. Ωστόσο, είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς και το 

πρακτικό μέρος μιας τέτοιας προσευχής σε μια περιοχή επικίνδυνη όπως τα 

τρίστρατα. Είναι ένας τρόπος, σε συνδυασμό με τις θρησκευτικές τελετές, να 

εξορκίσει κανείς το φόβο που προκαλεί τόσο η Ενόδια θεά όσο και ο ίδιος ο χώρος 

στον οποίο λατρεύεται.  

 Σε αντίθεση προς το παραπάνω σκηνικό έρχεται η άσκηση της μαγείας. 

Μπορεί και οι τελετές αυτές να ξεκίνησαν με μεγαλόφωνη απαγγελία των μαγικών 

ύμνων αλλά στην πορεία η αλλαγή στις κοινωνικές συνθήκες και στη σκέψη των 

ανθρώπων είναι πιθανό να επέβαλαν και την αλλαγή στο τελετουργικό. Στο μαγικό 

πάπυρο που αναφέρθηκε πιο πάνω με το κείμενο κατάβασης, οι οδηγίες που δίνονται 

σ’ αυτόν που πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον πάπυρο, αφορούν στην Εκάτη. 

Σύμφωνα μ’ αυτόν τα μαγικά ή αποτρεπτικά λόγια πρέπει να ειπωθούν σ’ ένα 

τρίστρατο και αμέσως αυτός που τ’ απαγγέλλει, θα πρέπει να στραφεί και να φύγει. 

Επιπλέον, το τελετουργικό πρέπει να γίνει νύχτα.
312

   

Από την άλλη ένας ύμνος που λέγεται δυνατά προκαλεί μεν δέος στους 

ακροατές, αλλά δεν έχει τον ίδιο αντίκτυπο που θα είχε ο ίδιος μαγικός ύμνος αν 

κάποιος τον ψιθύριζε και ταυτόχρονα πραγματοποιούσε υποτιθέμενες μαγικές 

πράξεις. Ένα τέτοιο τελετουργικό με λόγια που σχεδόν δεν ακούγονται, είναι σίγουρο 

πως θα προκαλούσε τρόμο στους δεισιδαίμονες και σ’ αυτούς που επιζητούσαν τη 
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βοήθεια της μαγείας. Τη μαγική αυτή ατμόσφαιρα επέτεινε σίγουρα σε μεγάλο βαθμό 

και το γεγονός ότι οι μαγικοί ύμνοι περιείχαν και ακατανόητες λέξεις, οι οποίες 

ουσιαστικά δεν ήταν λέξεις αλλά συλλαβές χωρίς νόημα. Έτσι, η ψιθυριστή 

απαγγελία ενός μαγικού ύμνου που περιέχει ακατανόητα λόγια αλλά και κατάρες ή 

ευχές που απέβλεπαν στην τιμωρία κάποιου, ο χώρος – τα τρίστρατα, η νύχτα – ο 

χρόνος κατά τον οποίο τελούνταν, αλλά και η ίδια η φύση της θεάς και των συνοδών 

της στους οποίους απευθύνονταν, δημιουργούσαν ένα σκηνικό τρομακτικό˙
313

 τέτοιο 

που έπρεπε να είναι για να πειστεί κανείς για τις υποχθόνιες δυνάμεις της Εκάτης.
314

  

Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι οι ύμνοι που εντάσσονται στα πλαίσια της 

μαγείας είναι πιθανό να εκτελούνταν και στην απόλυτη σιωπή, αφού με τις μαγικές 

τελετές και πολύ περισσότερο με τα λόγια που απαγγέλλονταν κατά τη διάρκειά τους, 

επιθυμούσε κανείς να βλάψει κάποιον. Και μόνο αυτό το γεγονός προκαλεί αμηχανία 

και είναι περισσότερο λογικό αυτός που μεταχειρίζεται τη μαγεία να επιθυμεί να 

κρύψει τις κακές προθέσεις του απέναντι σε κάποιον συνάνθρωπό του.
315

 Ακόμα και 

η Μήδεια, η ιέρεια της Εκάτης, φροντίζει να εκτελεί τις μαγικές της τελετές, με 

μουρμουρητό και όχι μεγαλόφωνα.
316

 Εξάλλου, άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα 

είναι η αναφορά του Λουκανού. Αυτός επισημαίνει ότι κατά τις επικλήσεις προς την 

κατώτερη φύση της Εκάτης ο άνθρωπος και τα πνεύματα πρέπει να παραμένουν 

σιωπηλοί.
317

 

 

 

 Η φύση της θεάς Εκάτης είναι ιδιαίτερα περίπλοκη και πολύπλοκη. Αυτή η 

περιπλοκότητα και πολυπλοκότητα εστιάζουν κυρίως στον καταχθόνιο και τρομερό 

χαρακτήρα της θεάς. Επιπλέον, τα στοιχεία αυτά δεν οφείλονται μόνο στη 

σημαντικότερη αναφορά στη θεά, το χωρίο στη Θεογονία του Ησιόδου, αλλά πολύ 

περισσότερο σε όσα έχουν διασωθεί για τις τελετουργίες προς τιμήν της. Ο Ησίοδος 

με τη Θεογονία του καθόρισε ουσιαστικά και επίσημα το ήδη γνωστό, στους πιστούς 

και στους δεισιδαίμονες, πλαίσιο στο οποίο δρούσε η θεά. Από την άλλη, οι 

αναφορές πλήθους αρχαίων συγγραφέων στις τελετές προς την Εκάτη, διέσωσαν όσα 

ο απλός κόσμος λειτουργούσε για να εξασφαλίσει την εύνοιά της σε όλα τα 

περάσματα της ζωής τους – μεταφορικά και κυριολεκτικά˙ το πέρασμα από την 

ανυπαρξία στη ζωή – γέννηση, το πέρασμα από τη ζωή στο θάνατο – ψυχή, αλλά 

ακόμα και το πέρασμα από τον ένα τόπο στον άλλο, ακόμα και το πέρασμα από και 
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προς το σπίτι, και κυρίως από τα σταυροδρόμια, τους τόπους που ανήκαν αλλά και 

παράλληλα δεν ανήκαν σε κανέναν τόπο.      

Οι τελετές προς τιμήν της Εκάτης είχαν αποτροπαϊκό αλλά ταυτόχρονα 

καθαρτικό και εξιλεωτικό χαρακτήρα. Η σύνδεσή τους με τη νύχτα και με τους 

άωρους και βιαιοθάνατους αλλά και η φύση των τελετουργιών δίνουν έμφαση στον 

τρομερό και καταχθόνιο χαρακτήρα της θεάς˙ ένας χαρακτήρας που επιτείνεται και 

από τη φύση των προσφορών κατά τη διάρκεια των τελετών, προσφορές που 

συνοδεύονταν από αναμμένες δάδες αλλά με κυριότερη ανάμεσα σ’ αυτές τα σφάγια 

μαύρων θηλυκών κουταβιών.  

Οι ψυχές που ακολουθούν τη θεά σε κάθε της βήμα και στοιχειώνουν τις 

περιοχές κυρίως γύρω από τα τρίστρατα, ανήκουν σ’ εκείνους που πέθαναν νωρίς και 

ως εκ τούτου βίαια˙ ή και το αντίστροφο. Η έννοια αυτή βρίσκει ανταπόκριση και 

θέση σε όλες τις θρησκείες αλλά και στις λαϊκές δοξασίες και παραδόσεις όλου του 

κόσμου, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το θρήνο για το χαμό ενός νέου 

ανθρώπου, ένας θάνατος που δεν έρχεται στην ώρα του και που στη συνείδηση του 

λαού είναι άδικος. Οι ψυχές αυτές βρίσκονται στον επίγειο κόσμο αλλά ταυτόχρονα 

και έξω από αυτόν, δεν ανήκουν πουθενά, και αποτελούν τον καταλληλότερο 

ενδιάμεσο για να επικαλεσθεί κανείς τις φοβερές δυνάμεις της θεάς. Για το λόγο αυτό 

είναι και οι καταλληλότεροι συνοδοί της θεάς στις τριόδους, στους τόπους που δεν 

ανήκουν πουθενά.  

Μαύρα σκυλιά τη συνοδεύουν παντού και φανερώνουν την παρουσία της με 

τ’ αλυχτίσματά τους. Τόσο το χρώμα τους όσο και τα ουρλιαχτά τους συνδέουν τη 

θεά με κάτι κακό που έρχεται ή πρόκειται να συμβεί, μία αίσθηση που γίνεται ακόμα 

πιο έντονη όταν πέφτει η νύχτα, οπότε και πραγματοποιείται η θεοφάνεια της Εκάτης. 

Ακόμα και η χαραγμένη νυκτερίδα που πλαισιώνεται από το χωρίο το αναφερόμενο 

στη θεά στο μαγικό κατάδεσμο που παρουσιάστηκε παραπάνω, τονίζει το νυχτερινό 

τρομακτικό χαρακτήρα της και τη συνδέει με τον Κάτω Κόσμο.  

Τέλος, οι τελετές μαγείας είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι της πίστης στην Εκάτη. 

Η Τριοδίτις είναι η κατεξοχήν θεά της τέχνης της μαγείας και γι’ αυτό προσέφευγαν 

σ’ αυτήν, ώστε το ξόρκι να έχει καλό αποτέλεσμα. Πέρα από αυτό, η Ενοδία 

λειτουργούσε ως μεσάζοντας ανάμεσα στον επίγειο κόσμο, από τη μια, και από την 

άλλη στον καταχθόνιο και επουράνιο, καθώς δρούσε και λειτουργούσε και στους 

τρεις αυτούς κόσμους. Αυτόν το ρόλο, του μεσάζοντα, αναλάμβαναν και οι μάγοι που 

επικαλούνταν τη θεά στις τελετές τους χρησιμοποιώντας έναν τροχό-κοσμικό 
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σύμβολο, ίσως για το φεγγάρι, και ένα πουλί, την ίυγγα, που μεταμορφώθηκε σε 

τέτοιο όταν η Ήρα διαπίστωσε πως μία απιστία του άντρα της ήταν αποτέλεσμα ενός 

μαγικού φίλτρου που τον είχε ποτίσει η κόρη Ίυγξ.   
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ΘΡΗΣΚΕΙΑ – ΛΑΤΡΕΙΑ – ΜΑΓΕΙΑ 

Η έννοια του Θείου και η Εκάτη στο ευρύτερο θρησκευτικό πλαίσιο 

 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετάσουμε την εξέλιξη της έννοιας της θρησκείας και 

του θείου από τα προϊστορικά χρόνια τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατομικό επίπεδο 

και θα ανιχνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο η Εκάτη εισήχθηκε στα δύο αυτά 

επίπεδα, καθώς και τη θέση που αυτή κατέλαβε. Θα εξετάσουμε επίσης τις 

αλληλεπιδράσεις που σημειώθηκαν ανάμεσα στην ιδιωτική και την επίσημη λατρεία 

της Εκάτης, αλλά και το πώς οι διάφορες κοινωνικές, κυρίως, συνθήκες καθόρισαν 

την ατομική στάση απέναντι στην Εκάτη. Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι 

πολλές φορές στην ιστορία της θρησκείας είναι αδύνατο να διαχωρισθεί το ατομικό 

από το συλλογικό, καθώς τα πλαίσια της πίστης και ο τρόπος που αυτή εκφράζεται, 

δεν είναι ποτέ ούτε πάντα σαφή. 

    

 

 

Η έννοια της θρησκείας – ειδωλολατρεία – πολυθεΐα – μονοθεϊσμός  

Στην ιστορία της επιστήμης των θρησκειών έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για το 

τι είναι θρησκεία. Ωστόσο, οι περισσότεροι από τους ορισμούς αυτούς στηρίζονται 

μόνο στα στοιχεία των μονοθεϊστικών θρησκειών χωρίς να λαμβάνουν υπόψιν τους 

τα δεδομένα και τα χαρακτηριστικά των πολυθεϊστικών θρησκειών των σύγχρονων 

πρωτόγονων λαών, όπως για παράδειγμα των αφρικανικών, αλλά και των αρχαίων 

πολιτισμών, όπως του ελληνικού και του ρωμαϊκού.  

Η θρησκεία είναι ένα πολυσύνθετο και πολυδύναμο σύστημα που καθορίζεται 

από δοξασίες, πεποιθήσεις, βιώματα και αρχές συμπεριφοράς. Είναι ένα πολιτισμικό 

φαινόμενο που διαμορφώνεται μέσα σε, αλλά και από, ένα κοινωνικό σύνολο.
318

 

Όλες οι παραπάνω συντεταγμένες σχετίζονται με την αναζήτηση του Υπέρτατου 

Όντος. Για να υπάρξει θρησκεία θα πρέπει να υπάρχει, πρωτίστως, πίστη στην 

ύπαρξη μιας υπερβατικής δύναμης. Έπειτα είναι αναγκαία η εκδήλωση αυτής της 

πεποίθησης με διάφορες λατρευτικές πρακτικές, όπως η προσευχή και η θυσία. 
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Κυρίαρχο στοιχείο είναι επίσης το αίσθημα της εξάρτησης του πιστού από το θείο 

αλλά και η συμμόρφωσή του στις επιταγές του. Τέλος, καθοριστική είναι η 

δημιουργία κοινοτήτων με κοινό θρησκευτικό συναίσθημα και η συσπείρωση των 

πιστών μέσα σ’ αυτές. Εξίσου επιβεβλημένη είναι η επικοινωνία των ανθρώπων μέσω 

του κοινού κώδικα της θρησκείας τους αλλά και η εσωτερική αναζήτηση του καθενός 

μέσω αυτού του κώδικα. Η θρησκεία αρχίζει με το δέος απέναντι στο θείο και 

κορυφώνεται με τη βιωματική σχέση του ανθρώπου μ’ αυτό˙ μια σχέση στην οποία 

συμμετέχουν η νόηση, η βούληση, το συναίσθημα, το συνειδητό και το 

ασυνείδητο.
319

 

Η θρησκεία
320

 είναι ένα καθολικό και διαχρονικό φαινόμενο˙ η δε πίστη είναι 

ένα έμφυτο βίωμα στους περισσότερους ανθρώπους, αναγκαίο για την έκφραση της 

ανθρώπινης ύπαρξής τους. Ο Πλούταρχος λέει ότι μπορεί να συναντήσει κανείς 

πόλεις ατείχιστες, χωρίς οικοδομήματα, νομίσματα και άρχοντες, αλλά κανείς δεν 

έγινε ποτέ θεατής μιας πόλης χωρίς ιερά και θεούς, η οποία να μην έχει ανάγκη τους 

όρκους (στους θεούς), τις προσευχές και τις μαντείες.
321

 Ο Betz ωστόσο αναρωτιέται 

αν η θρησκεία προηγήθηκε της μαγείας ή το αντίστροφο και διαπιστώνει ότι υπάρχει 

σύγχυση ανάμεσα στις επικρατούσες απόψεις, ενώ επισημαίνει ότι η θρησκεία 

θεωρούνταν ανέκαθεν θετική έννοια και η μαγεία αρνητική ήδη από τις απαρχές 

της.
322

  

Για την ετυμολογία της λέξης έχουν γίνει πολλές προτάσεις. Ωστόσο, αυτή 

που συνδέει το αίσθημα της πίστης με την ψυχική ανάταση, είναι ίσως και η πιο 

δόκιμη. Η λέξη θρησκεία συνδέεται με το ρήμα θρώσκω που σημαίνει «ορμώ προς τα 

πάνω». Μέσα στον ίδιο τον άνθρωπο υπάρχει η έφεση προς το άπειρο. Εξάλλου, πέρα 

από την ψυχική ανάταση μέσω της πίστης, ο λατρευτής ατενίζει τον ουρανό, όπου – 

σύμφωνα με τις δοξασίες – κατοικεί το θείο. 

Η σύγχρονη και κυρίαρχη θρησκεία, όπως διαμορφώθηκε στον Ελλαδικό 

κυρίως χώρο από τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους, εισήγαγε δύο όρους που 

αναφέρονται στην αρχαία ελληνική θρησκεία: «εθνική θρησκεία» και 

«ειδωλολατρεία». Μάλιστα ο δεύτερος όρος καθώς και οι λέξεις «είδωλο» και 

«ειδωλολάτρης» εμφανίζονται για πρώτη φορά στην Καινή Διαθήκη και στη 

γραμματεία των πρώτων χριστιανικών χρόνων και με τον καιρό αποκτούν 

υποτιμητικό θρησκευτικό περιεχόμενο. Οι λέξεις ειδωλολατρεία και ειδωλολάτρης 

είναι πιο γνωστές και περισσότερο διαδεδομένες από τον όρο «εθνική θρησκεία». 

Έχουν μάλιστα ταυτιστεί από τον ευρύτερο πληθυσμό με τους λατρευτές και τη 
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λατρεία των χρόνων πριν από τη γέννηση του Χριστού και αναφέρονται κυρίως στην 

αρχαία ελληνική θρησκεία. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως παρά την ταύτιση του 

όρου «ειδωλολατρεία» με τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, ο όρος αυτός δεν 

πρέπει ν’ αναφέρεται σε μία συγκεκριμένη θρησκεία αλλά σε μία μορφή λατρείας 

που παρατηρείται σε πολλά θρησκεύματα, αρχαία και σύγχρονα.  

Η λέξη είναι σύνθετη και αναλύεται στα εξής μέρη: είδωλο και λατρεία. 

Πρόκειται λοιπόν για τη λατρεία των ειδώλων.
323

 Στα λατρευτικά αγάλματα 

προσφέρονταν αιματηρές και αναίμακτες θυσίες, καθώς οι πιστοί θεωρούσαν ότι 

απευθυνόμενοι σ’ αυτά ο θεός που απεικονιζόταν, θα ανταποκρινόταν στις 

παρακλήσεις τους. Αποτελούσαν απλά αντικείμενα λατρείας, όπως συμβαίνει με τις 

εικόνες στη σύγχρονη χριστιανική πίστη, και όχι υποκατάστατα του θείου.
324

 

Μάλιστα τα είδωλα βρίσκονταν στο επίκεντρο της λατρευτικής ζωής πολλών 

αρχαίων πολιτισμών: ανθρωπόμορφα για τους Έλληνες και τους Έλληνες και τους 

Ρωμαίους και ζωόμορφα για τους αρχαίους Αιγυπτίους. 

Επιπλέον, με τον όρο «ειδωλολατρεία» έχουμε πάντα στο νου μας τον πολυθεϊσμό, 

ένα πολύπλοκο και άγνωστο σ’ εμάς, ως επί το πλείστον, λατρευτικό τελετουργικό 

και ένα οργανωμένο ιερατείο.
325

 

 Ωστόσο, η ιδέα του μονοθεϊσμού, σε αντιδιαστολή προς την πολυθεΐα, ήταν 

γνωστή στον Ελλαδικό χώρο σχεδόν από τον 5
ο
 π.Χ. αι. Ο Ξενοφάνης μιλάει για τον 

ένα Θεό, «το μέγιστο από όλους τους θεούς». Ο Αντισθένης ο Κυνικός, ένας ακόμα 

μαθητής του Σωκράτη όπως και ο Ξενοφάνης, θεωρεί ότι σύμφωνα με τις δοξασίες 

και τα πιστεύω των ανθρώπων υπάρχουν πολλοί θεοί, αλλά σύμφωνα με τη φύση 

ένας και μοναδικός. Οι αρχαίοι Έλληνες επιφόρτησαν δικαιολογημένα, ίσως, το Δία, 

τον πατέρα των θεών, με το ρόλο του ενός και μοναδικού θεού.  

 Ο Burkert επισημαίνει ότι η ετυμολογία της λέξης θεός
326

 δεν είναι ξεκάθαρη 

και δεν ανήκει στις κοινές Ινδοευρωπαϊκές λέξεις. Αντίθετα, η αντίστοιχη λατινική 

λέξη deus συνδέεται έντονα με τη λέξη dies, δηλαδή μέρα, και κατ’ επέκταση με τον 

επουράνιο θεό, Juppiter στα λατινικά και Zeus στ’ αρχαία ελληνικά. Επιπλέον, η ρίζα 

dieu εντοπίζεται στις ελληνικές λέξεις ευδία, ένδιος αλλά και στο ίδιο το όνομα του 

πατέρα των θεών των αρχαίων Ελλήνων, Δίας. Ωστόσο, στις πινακίδες της Γραμμικής 

Γραφής Β η λέξη που αναφέρεται σε όλους τους θεούς, είναι ακριβώς αυτή, δηλαδή 

θεός, ενώ ο ύψιστος θεός αναφέρεται με το όνομα Zeus, στη δοτική Di-we(i), Δίας.
327

 

Στον Όμηρο οι ήρωες επαινούνται ως «ὣστε θεός» ή «ἴσα θεῷ», καθώς οι θεοί εδώ 
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παρουσιάζονται ως ύψιστα παραδείγματα ομορφιάς και υπεροχής.
328

 Στον Πλάτωνα ο 

διαχωρισμός θεών-ανθρώπων γίνεται λιγότερο έντονος, καθώς οι άνθρωποι πρέπει να 

έχουν ως στόχο τους να μοιάσουν στους θεούς.
329

 

Ύμνοι προς τιμήν του Ύψιστου θεού αναφέρουν ότι ο θεός είναι ένας αλλά με 

πολλά ονόματα, ανάλογα με τις συνθήκες επίκλησής του.
330

 Στους ύμνους αυτούς 

σπάνια γίνεται αναφορά στους κατώτερους θεούς. Από την Ελληνιστική περίοδο και 

εξής οι επιφάνειες των θεών δεν ήταν εμφανίσεις των ίδιων αλλά επίδειξη των 

δυνάμεών τους. Φαίνεται ότι οι κατώτεροι αυτοί θεοί σύντομα συγχωνεύθηκαν με τον 

Ύψιστο Θεό και έγιναν απλά μέρος του ευρύτατου χαρακτήρα του.
331

 Ο Πλούταρχος 

εκφράζει, δε, την άποψη ότι δεν υπάρχει καμιά διάκριση ανάμεσα στους θεούς 

διαφορετικών ανθρώπων, ούτε θεοί Ελλήνων ή θεοί βαρβάρων˙ αλλά, όπως 

υπάρχουν διαφορετικές λέξεις για τη θάλασσα, το φεγγάρι και τον ουρανό ανάμεσα 

στους διαφορετικούς λαούς και όμως είναι ίδια και κοινά για όλους, το ίδιο συμβαίνει 

και με το θείο.
332

  

Ο ένας και μοναδικός θεός των αρχαίων έχει το θρόνο του στον ουρανό. 

Αυτός δημιούργησε τα πάντα χρησιμοποιώντας μόνο τη δύναμή του μέσω της οποίας 

μπορεί να κυριαρχεί ακόμα και στα πλάσματα που βρίσκονται μακριά του. Είναι 

ορατός μόνο μέσω των έργων του.
333

 Ο Απολλώνιος ο Τυανεύς απαγόρευε την 

προσφορά υλικών αγαθών στον Ένα Θεό, καθώς όλα υπόκεινται σε μίασμα. Αντίθετα 

παρότρυνε τους ανθρώπους να απευθύνουν στο θεό αυτό ευλαβικά λόγια τα οποία δε 

θα προέρχονται μόνο από το στόμα, αλλά θα πηγάζουν και από το νου.
334

  

Οι Νεοπυθαγόρειοι παραλλήλιζαν τον επίγειο μονάρχη-βασιλιά με τον ένα και 

μοναδικό κυβερνήτη του σύμπαντος και την πολιτεία με το ίδιο το σύμπαν.
335

 

Σύμφωνα με το Nilsson η ιδέα του Ύψιστου Θεού ήταν αποδεκτή όχι μόνο ανάμεσα 

στους φιλοσόφους, περισσότερο όμως ανάμεσα σ’ αυτούς, τους ανθρώπους των 

ανώτερων κοινωνικά τάξεων, αλλά και από τα λαϊκά στρώματα.
336

 Ο μελετητής 

αναφέρει επιγραφή από γυναικεία ταφή στη Θεσσαλία, στην οποία γίνεται επίκληση 

του Ύψιστου Θεού για να προστατεύσει τον τάφο. Ακόμα μεγαλύτερη απόδειξη 

αυτού αποτελούν οι μαγικοί πάπυροι, οι οποίοι από τους παλιούς θεούς επικαλούνται 

μόνο την Εκάτη, τον Απόλλωνα και τον Ήλιο και δίνουν ξεχωριστή θέση στις 

παρακλήσεις τους στον Ένα θεό.
337

  

Φαίνεται, όμως, ότι υπήρχε και μία αντίθεση στην αποδοχή αυτού του θεού 

από τον ευρύ πολυθεϊστικό πληθυσμό. Ο άνθρωπος – ιδιαίτερα αυτός των λαϊκών 

στρωμάτων – επιζητά μεν ένα θεό που να εξουσιάζει τη μοίρα του ανθρώπινου 
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γένους, αλλά επιθυμεί παράλληλα αυτός ο θεός να είναι αρωγός και βοηθός και 

παρήγορος και προστάτης. Αυτή η ανάγκη για έναν προστάτη θεό διαφαίνεται 

ιδιαίτερα στις μυστηριακές λατρείες και τελετές της ύστερης αρχαιότητας.
338

  

Ο Nilsson υποστηρίζει ότι η ιδέα του Ύψιστου θεού βρήκε την πλήρη 

έκφρασή της μόνο στο Χριστιανισμό, καθώς η θρησκεία αυτή κατόρθωσε να φέρει σ’ 

επαφή τον άνθρωπο με το θεό του μέσω του μεσολαβητή Χριστού.
339

 Ωστόσο, ο 

Nilsson δείχνει να ξεχνάει ή να παραγκωνίζει και να παραγνωρίζει το ρόλο της 

Εκάτης στην αρχαία ελληνική θρησκεία, ο οποίος ήταν ακριβώς αυτός, να φέρει σ’ 

επαφή τον άνθρωπο με το θείο, ώστε να ικανοποιήσει τις ανάγκες του και να 

κατευνάσει τους φόβους του.
 

Αντίθετα, αναφέρει ονόματα θνητών, οι οποίοι 

λειτούργησαν ως μεσίτες ανάμεσα στον Ύψιστο θεό και στον άνθρωπο.
340

 

Προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο πιθανότατα να παραλληλίσει το ρόλο και την 

ιστορικότητα του Χριστού με αντίστοιχα υπαρκτά πρόσωπα της αρχαιότητας.
341

 Στον 

παραλληλισμό αυτό θα μπορούσαμε να αντιτάξουμε την Εκάτη απέναντι στους 

Αγίους της χριστιανικής πίστης, οι οποίοι λειτουργούν σα μεσολαβητές, μία 

λειτουργία που είχε επωμιστεί η θεά των τριστράτων στην αρχαιότητα. 

Η αρχαία ελληνική θρησκεία είναι ίσως ένα εξαιρετικά χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της ετυμολογίας που δόθηκε πιο πάνω για την προέλευση και την έννοια 

της λέξης «θρησκεία». Είναι η ενατένιση του θείου μέσω της ίδιας της πίστης αλλά 

και των πρακτικών που ακολουθούνταν. Οι λατρευτικές πρακτικές αποδεικνύουν ότι 

η αρχαία ελληνική θρησκεία ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Βασικά στοιχεία της 

ανεπτυγμένης θρησκείας, γενικά, είναι η βιωματικότητα της πίστης, η ένταξη στην 

κοινότητα των πιστών, το σύστημα των δοξασιών για την ερμηνεία του νοήματος της 

ζωής, οι κανόνες συμπεριφοράς, όπως αυτοί καθορίζονται από το λατρευτικό τυπικό, 

και η τελετουργική παράδοση. Σημαντική προσθήκη στα παραπάνω είναι και η 

έννοια του «Ιερού». Το Ιερό σχετίζεται περισσότερο με την εμπειρία που απορρέει 

από τη συνάντηση του πιστού αλλά και του χώρου με το θείο.
342
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Οργάνωση της θρησκείας – Η πίστη  

Η εισαγωγή της Εκάτης στο σύστημα αυτό 

Ο άνθρωπος «απέκτησε» μια μορφή θρησκείας, όταν άρχισε η πνευματική του 

ανέλιξη, κατά την περίοδο του λίθου.
343

 Το ζητούμενο ήταν η κάλυψη μέσω της 

θρησκείας των βασικών αναγκών της ζωής τους, όπως η ενίσχυση του καθημερινού 

τους αγώνα για επιβίωση και η εξασφάλιση τροφής. Η θεοποίηση και λατρεία 

διαφόρων φυσικών φαινομένων, όπως του κεραυνού, της αστραπής και των 

αστεριών, και υλικών αντικειμένων, όπως των δέντρων, των ποταμιών
344

 και κρανίων 

ανθρώπων και ζώων,
345

οδήγησε πιθανότατα στη διαμόρφωση μιας θρησκείας με 

κύρια χαρακτηριστικά την «πίστη σε κάποια μυστηριώδη «δύναμη».
346

 Εδώ μπορεί 

να εντοπίσει κανείς τις απαρχές της λατρείας των νεκρών.  

Χαρακτηριστικό της θρησκευτικότητας αυτής της περιόδου είναι η άσκηση 

της μαγείας.
347

 Αν και οι μαγικές τελετές δεν αφήνουν ίχνη, εντούτοις δεν μπορούμε 

να παραγνωρίσουμε ή να παραγκωνίσουμε κάποια ανασκαφικά ευρήματα. Πρόκειται 

για ευρήματα, όπως είναι οι φαλλοί, λίθινοι και πήλινοι, τους οποίους σήμερα δεν 

μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε με άλλο τρόπο, παρά μόνο αν τους αποδώσουμε 

μαγικό-τελετουργικό χαρακτήρα, καθώς είναι γνωστές οι τελετές γονιμότητας από 

την αρχαιότητα και που σε πολλές περιοχές της Ελλάδας διατηρούνται σχεδόν 

αναλλοίωτες μέχρι τις μέρες μας.
348

  

Επιπλέον, σημαντικό μέρος των ανασκαφικών ευρημάτων αποτελούν τα λίθινα και 

πήλινα περίαπτα Κυκλαδικής περιόδου
349

 – αν προσθέσουμε σ’ αυτά κι εκείνα από 

φθαρτά υλικά που δε σώθηκαν – γεγονός που υπογραμμίζει την ένταση του μαγικού 

χαρακτήρα αυτής της μορφής θρησκείας στον Κυκλαδικό πολιτισμό.  

Στη μινωική Κρήτη η θρησκεία αποκτά συγκεριμένο πλαίσιο, καθώς τώρα 

διακρίνουμε θεότητες που προκαλούν το φόβο και άλλες που είναι φιλικές προς τον 

άνθρωπο. Οι θεοί δε δέχονται απλά και μόνο τη λατρεία των πιστών, αλλά οι πιστοί 

αναγνωρίζουν την υπεράνθρωπη δύναμη των θεών τους και προσπαθούν να τους 

εξευμενίσουν με προσευχές και κυρίως με θυσίες.
350

 

Ένα ξεχωριστό στοιχείο της θρησκείας των προϊστορικών ανθρώπων, το 

οποίο διατηρήθηκε και από τη θρησκεία των ιστορικών χρόνων, είναι η σύνδεση του 

φιδιού με τις χθόνιες θεότητες, αλλά και με τους ήρωες και τους νεκρούς. Αρχικά το 

φίδι πρέπει να λατρευόταν στην Κρήτη ανεξάρτητα από οποιαδήποτε θεότητα, όπως 

φαίνεται να αποδεικνύεται από τα ομοιώματα φιδιών από το Ιερό Κορυφής του 
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Γιούχτα και από το Ιδαίο Άνδρο.
351

 Στα ύστερα ειδώλια της ανακτορικής περιόδου το 

φίδι εμφανίζεται τυλιγμένο στον κορμό μιας θεάς, τρόπος που το καθιστά ακίνδυνο 

και το μετατρέπει σε απλό σύμβολό της.
352

  

Κατά τη Μυκηναϊκή περίοδο συντελείται ακόμα μεγαλύτερη αισθητοποίηση 

της λατρείας και του τυπικού της, καθώς τώρα εμφανίζονται οικοδομήματα 

ανεξάρτητα από τις οικίες ή τα ανάκτορα, αλλά κοντά σ’ αυτά. Μάλιστα κάποιοι 

λατρευτικοί χώροι της περιόδου έχουν «σηκό» και βωμό ή τράπεζα προσφορών και 

αποτελούν τους προάγγελους των ναών των ιστορικών χρόνων.
353

  

Στη μυκηναϊκή θρησκεία σημαντική θέση κατείχαν οι χθόνιες θεότητες και δαίμονες. 

Ένας λατρευτικός χώρος στη δυτική πλαγιά της Ακρόπολης των Μυκηνών ήταν 

αφιερωμένος αποκλειστικά σ’ αυτές, καθώς εκεί εντοπίστηκε πλήθος πήλινων φιδιών 

σε διάφορα μεγέθη και σε διαφορετικές στάσεις αλλά και μεγάλος αριθμός ειδωλίων, 

τα οποία διαφέρουν αισθητά από τα υπόλοιπα ειδώλια της επίσημης μυκηναϊκής 

λατρείας. Πρόκειται πιθανότατα για δαιμονικές μορφές με ιδιαίτερα ατομικά 

χαρακτηριστικά η καθεμιά, με έντονη έκφραση και μορφασμούς στο πρόσωπο.
354

 

Φαίνεται ότι ήδη από τότε είχαν διαμορφωθεί συγκεκριμένες τελετουργίες για τις 

βλοσυρές αυτές θεότητες. Στόχος των τελετουργιών αυτών ήταν αρχικά να 

εξευμενίσουν τις ίδιες τις θεότητες και έπειτα να προσελκύσουν την εύνοιά τους.  

 Στα συγκεχυμένα χρόνια των «σκοτεινών αιώνων» που ακολούθησαν 

φαίνεται ότι η λατρεία των θεών της Μυκηναϊκής περιόδου λειτουργούσε σαν 

κεντρικός άξονας για όλους τους πληθυσμούς που είχαν εγκατασταθεί στον ελλαδικό 

χώρο, ενώ παράλληλα κάθε φυλετική ομάδα είχε φέρει μαζί της δοξασίες και 

θρησκευτικές πρακτικές από τις περιοχές προέλευσής της. Από την άλλη πλευρά, 

πολλοί μύθοι που ανάγονται στη σκοτεινή αυτή περίοδο, φανερώνουν τη σύγκρουση 

των νέων θρησκευτικών δεδομένων με τα προϋπάρχοντα˙ μία σύγκρουση κατά την 

οποία άλλοι θεοί νικήθηκαν και ξέπεσαν σε δευτερεύουσες θεότητες ή ακόμα και σε 

ήρωες και άλλοι επιβίωσαν
355

 μετασχηματισμένοι ή μέσω της ταύτισής τους με τους 

θεούς του τόπου αυτού.  

 Ίσως σ’ αυτήν την περίοδο πρέπει ν’ αναγάγουμε και τη διαμόρφωση ή και 

την εισαγωγή της μορφής της θεάς Εκάτης στον Ελλαδικό χώρο, αφού σύμφωνα με 

τον Ησίοδο η θεά αυτή ανήκε στο προελληνικό πάνθεον. Από τη σύγκρουση αυτών 

των θεών με τους νέους του Δωδεκάθεου η Εκάτη κατόρθωσε, καλύτερα από 

οποιονδήποτε άλλο παλαιό θεό, να επιβιώσει και με τον καιρό να λάβει νέα μορφή 

και πολλές διαφορετικές – ξενόφερτες πιθανότατα – ιδιότητες. Ωστόσο, είναι 
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περίεργο το γεγονός ότι η θεά δεν αναφέρεται πουθενά στην Ιλιάδα και στην 

Οδύσσεια, έργα τα οποία απηχούν τις θρησκευτικές αντιλήψεις των επόμενων 

χρόνων, της γεωμετρικής περιόδου, και όπου στο πρώτο υπάρχει παντού και έντονα ο 

θάνατος και στο δεύτερο η λατρεία των νεκρών με κυρίαρχες προσφορές αυτές του 

αίματος, οι οποίες αποτελούσαν το δίαυλο επικοινωνίας των ζώντων με τις ψυχές.
356

 

Η εξήγηση του περίεργου αυτού φαινομένου είναι μάλλον ταξική. Η Ιλιάδα απηχεί 

κυρίως την επίσημη θρησκεία, τη θρησκεία των ευγενών, η οποία προκρίνει το Δία,  

τον ουράνιο θεό, ως πατέρα της νέας θεϊκής οικογένειας, ενώ παραμερίζει άλλους 

που κυριαρχούσαν κατά την προηγούμενη Μυκηναϊκή περίοδο και ήταν κυρίως θεοί 

χθόνιοι.
357

 Παρά την αριστοκρατική διαμόρφωση της επίσημης λατρείας και 

θρησκείας οι χθόνιοι θεοί συνέχισαν να ασκούν εξαιρετική επιρροή αλλά και να είναι 

ιδιαίτερα ισχυροί στη λαϊκή λατρεία. Στην παραπάνω διαπίστωση έχει ίσως τις ρίζες 

του το ότι η θεά Εκάτη δεν αναφέρεται πουθενά στα σωζόμενα έπη, αλλά κάνει 

αισθητή την παρουσία της στα επόμενα, τα αρχαϊκά, χρόνια, οπότε παρατηρείται και 

μία αναζωογόνηση των μυστικιστικών θρησκευτικών ρευμάτων.
358

  

 

 

 

 

Αρχαϊκή περίοδος: Ορφισμός και Εκάτη  

 Κατά την αρχαϊκή περίοδο παρατηρούνται σημαντικές κοινωνικές και 

πολιτικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την ίδια τη θρησκεία.
359

 

Παρατηρείται μάλιστα ανανέωση της θρησκευτικής ζωής, καθώς ανασύρθηκαν από 

την αφάνεια ή και από το περιθώριο στοιχεία της λαϊκής λατρείας, τα οποία τώρα 

συνυπάρχουν με εκείνα της επίσημης θρησκείας. Την περίοδο αυτή ο Ησίοδος γράφει 

τη Θεογονία του, όπου έχουμε την πρώτη και εκτενή αναφορά στην ιδιόμορφη θεά 

Εκάτη και στα χαρακτηριστικά της.
360

  

 Τότε κάνουν την εμφάνισή τους και οι ορφικοί μύστες.
361

 Μυθικός 

θεμελιωτής της μυστικιστικής αυτής τάσης ήταν ο Ορφέας.
362

 Ο μύθος για την 

καταγωγή του Ορφέα είναι ο πιο συγκεχυμένος στην ελληνική μυθολογία. Άλλες 

πηγές αναφέρουν ότι πατέρας του ήταν κάποιος βασιλιάς από τη Θράκη, ο 

Οίαγρος,
363

 και άλλες αναφέρουν τον Απόλλωνα. Μητέρα του θεωρούνταν στις 

περισσότερες παραδόσεις η Μούσα Καλλιόπη.
364

 Στην ξενική καταγωγή του Ορφέα 

οφείλεται το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμιά αναφορά γι’ αυτόν σε μύθους 
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πρωιμότερους της αρχαϊκής περιόδου. Ο Όμηρος γνώριζε το μύθο για το ταξίδι της 

Αργούς και τον αναφέρει στην Οδύσσεια.
365

 Ωστόσο, δεν αναφέρεται και δε 

συνδέεται πουθενά αυτήν την περίοδο το όνομα του Ορφέα με το ταξίδι της Αργούς 

και το μύθο του Ιάσωνα, οπότε δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα αν το 

μυθικό αυτό πρόσωπο ήταν μέρος του πληρώματος σε κείμενα της προ-Ομηρικής 

περιόδου.
366

  

 Η πίστη των ορφικών στην καταγωγή των ανθρώπων από τη στάχτη των 

Τιτάνων
367

 αποτελεί το στήριγμα για μία θεμελιώδη πίστη τους στη διττή φύση των 

ανθρώπων: το σώμα που ήταν ό,τι είχαν κληρονομήσει από τους τιτάνες και γι’ αυτό 

ήταν κακό ως προς τη φύση του˙ και η ψυχή που καταγόταν από το μεγάλο θεό των 

ορφικών, το Διόνυσο-Ζαγρέα
368

 και γι’ αυτό ήταν αγαθή. 

 Εντύπωση, όμως, προκαλεί το γεγονός ότι οι ορφικοί αλλά και πολλοί αρχαίοι 

συγγραφείς παράβλεψαν τη θεϊκή καταγωγή των έξι Τιτάνων. Αυτοί ήταν παιδιά των 

παλαιών θεών της Γαίας
369

 και του Ουρανού,
370

 και κατά συνέπεια ήταν και οι ίδιοι 

θεοί της παλιάς θεϊκής γενιάς.
371

 Η παράβλεψη ή η συγκάλυψη της θεϊκής καταγωγής 

των παλαιών αυτών θεών οφείλεται ίσως πιθανότατα στο ότι οι ορφικοί ήθελαν να 

δικαιολογήσουν το διαχωρισμό του σώματος και της ψυχής δίνοντας στη διάκριση 

αυτή πλήρες θεολογικό υπόβαθρο. Μ’ αυτόν τον τρόπο ο διαχωρισμός στον οποίο 

προχώρησαν και πάνω στον οποίοι θεμελίωσαν βασικές ιδέες της θρησκείας τους, 

απέκτησε σαφές και αδιαμφισβήτητο έρεισμα.
372

 

 Για τους ορφικούς η ψυχή ήταν υπερκόσμια και βρισκόταν φυλακισμένη στο 

σώμα.
373

 Για το λόγο αυτό πίστευαν ότι οι άνθρωποι έπρεπε να την ενισχύουν 

δαμάζοντας παράλληλα τις αδυναμίες και τις ορέξεις του σώματος. Έπρεπε ακόμα 

και να προσπαθήσουν να την αποδεσμεύσουν από το σώμα που τη μόλυνε.
374

 Ο ίδιος 

ο Πλάτωνας αργότερα θα αποδώσει μέσω του στόματος του Σωκράτη στους 

ορφικούς τη φράση: «τό σῶμα σῆμα ἐστί τῆς ψυχῆς».
375

  

 Αυτή η θεώρηση του υλικού κόσμου, ο οποίος εκφράζεται πρώτα με το σώμα, 

βοηθούσε τους ανθρώπους να αντιμετωπίζουν το θάνατο χωρίς άγχος και όχι σαν το 

τέλος της ζωής, αλλά σαν την αρχή μιας άλλης, ίσως καλύτερης και εξαρτώμενης – 

ως προς την ποιότητά της – από την επίγεια ζωή του καθενός. 

 Ωστόσο, μπορεί κανείς να διακρίνει εδώ μία αντίθεση ανάμεσα στη 

θεμελιώδη αυτή θέση των ορφικών και στο τρόπο που έδρασε ο ίδιος ο Ορφέας, όταν 

πέθανε η σύζυγός του η Ευρυδίκη.
376

 Σύμφωνα με το μύθο, ο Ορφέας αναζήτησε την 
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Ευρυδίκη στον Κάτω Κόσμο μετά το θάνατό της και επεδίωξε να την επαναφέρει 

στον κόσμο των ζωντανών, χωρίς αποτέλεσμα.
377

 Αν λοιπόν δεχθούμε τη θέση των 

ορφικών ότι το σώμα είναι ο τάφος της ψυχής, μας ξενίζει το γεγονός ότι ο 

θεωρούμενος ως ο θεμελιωτής της μυστικιστικής αυτής τάσης δεν αποδέχθηκε την 

απελευθέρωση της ψυχής της συντρόφου του από το φθαρτό, κακό σώμα της και 

επεδίωξε να το ξαναφυλακίσει. 

 Ταυτόχρονα, εντοπίζεται ένας συσχετισμός ανάμεσα στη θεμελιώδη αυτή 

θέση των ορφικών και σε μία βασική δοξασία για την Εκάτη. Η θεά συνοδευόταν 

πάντα από ψυχές που είχαν εγκαταλείψει το σώμα τους με βίαιο τρόπο ή πρόωρα. Η 

Ευρυδίκη μπορεί να ενταχθεί και στις δύο αυτές κατηγορίες, αφού πέθανε από 

δάγκωμα φιδιού, και επομένως βίαια, αλλά και πολύ νέα, άρα άωρος. 

 Αυτές οι ψυχές αποζητούσαν δικαίωση και παρέμεναν στη γη προκαλώντας 

τρόμο στους ζωντανούς. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα ήταν κάτι το επιθυμητό για τις 

ψυχές, και κατ’ επέκταση δε θεωρούνταν, μάλλον, κακό. Η ίδια η σύντροφος του 

Ορφέα δε φαίνεται να διστάζει να τον ακολουθήσει στον πάνω κόσμο, επιλέγοντας να 

εγκαταλείψει τη γαλήνη του Άδη και να ξαναμπεί στο φθαρτό και εφήμερο σώμα 

της.
378

 Ο παραπάνω συλλογισμός δημιουργεί το εύλογο ερώτημα για το πώς μπορούν 

να συνυπάρχουν τόσο διαφορετικές δοξασίες στα ίδια αλλά και σε τόσο σημαντικά 

και καίρια σημεία της λατρείας και της θρησκευτικότητας των αρχαίων Ελλήνων. 

Ωστόσο, μία τέτοια αντίφαση μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι διδαχές των 

ορφικών σχετικά με την ψυχή και την πορεία της μετά την απελευθέρωσή της από το 

σώμα, αφορούσαν μόνο τους μυημένους στα μυστήρια αυτά και όχι την ευρύτερη 

μάζα των λαϊκών κυρίως στρωμάτων. Από την άλλη, οι αναφορές που αφορούσαν 

στην Εκάτη και στις ψυχές που τη συνόδευαν, ήταν διαδεδομένες τόσο ανάμεσα στον 

απλό κόσμο όσο και ανάμεσα στους μορφωμένους της περιόδου, καθώς αποτελούσαν 

μέρος του ευρύτερου θρησκευτικού πλαισίου και όχι της θρησκευτικής ζωής 

κάποιων, ελάχιστων, μυημένων.  

 Όσον αφορά στη στάση των ανθρώπων απέναντι στο μυστήριο του θανάτου ο 

απλός κόσμος, στο μεγαλύτερο ποσοστό του, κατατρεχόταν από δεισιδαιμονίες
379

 και 

αναζητούσε την παρηγοριά για το θάνατο και τη διαβεβαίωση από τέτοιους 

ανθρώπους αλλά και από μάγους για μια καλή μετά θάνατο ζωή. Το παραπάνω 

γεγονός ίσως μπορεί να δικαιολογήσει τη μορφή που έχουν τα ορφικά κείμενα σε 

χρυσά πλακίδια που βρέθηκαν σε τάφους.
380

 Τα κείμενα αυτά ακολουθούν μία τυπική 

φραστική διατύπωση (formula), το περιεχόμενο της οποίας προέρχεται από τους 
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αρχικούς ορφικούς ύμνους.
381

 Κάποια από αυτά είναι σύντομα κείμενα υπενθύμισης 

για το τι πρέπει να πουν ή να κάνουν οι ψυχές τον κάτω κόσμο και άλλα φέρουν μόνο 

το όνομα του νεκρού, ένα είδος παρουσίασής του στον κόσμο των ψυχών.
382

 

 Στο περιεχόμενο της πρώτης κατηγορίας κειμένων – αυτών της υπενθύμισης – 

υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο που μπορεί να τα συνδέσει με τη θεά των 

περασμάτων, την Εκάτη. Σε κάποια από τα πλακίδια στα οποία δίνονται λεπτομέρειες 

για τη γεωγραφία του Κάτω Κόσμου, υπάρχουν αναφορές για τους φύλακες που θα 

συναντήσει η ψυχή. Πρόκειται για δαιμονικές μορφές, τέρατα όπως ο Κέρβερος, ή 

ακόμα και για θεούς που φυλάνε τα περάσματα που οδηγούν προς περισσότερο 

επιθυμητές περιοχές εκείνου του κόσμου. Αν η ψυχή δεν καταφέρει ν’ απαντήσει μ’ 

επιτυχία στις ερωτήσεις τους, θα είναι καταδικασμένη να περιπλανιέται για πάντα στα 

όρια μεταξύ της επίγειας και της μετά θάνατο ζωής.
383

  

 Η σύνδεση λοιπόν της Εκάτης με τα συγκεκριμένα χωρία είναι διπλή: από τη 

μια συνδέεται με τις μορφές που φυλάνε τα περάσματα, αφού και η ίδια φυλάει τα πιο 

κρίσιμα από αυτά (των τριστράτων, της γέννησης και του θανάτου), οπότε θα 

μπορούσε να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις παραπάνω μορφές˙ από την άλλη, είναι 

εκείνη που θα εξουσιάζει τις ψυχές, αν αυτές δεν καταφέρουν να περάσουν τη 

δοκιμασία των ερωτήσεων και επομένως δεν μπορέσουν να ενταχθούν στον κόσμο 

των ψυχών.  

 Ένα άλλο στοιχείο που εισάγεται στη θρησκευτική ζωή του αρχαϊκού κόσμου 

της Μεσογείου, και όχι μόνο, είναι η έννοια της μετεμψύχωσης. Στον ελλαδικό χώρο 

σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αυτής της ιδέας διαδραματίζουν οι μυστικιστικές 

τελετές με κυρίαρχη, και πάλι, αυτή των ορφικών. Το κεντρικό γεγονός του μύθου 

της ανάστασης ή, καλύτερα, της αναγέννησης του θεού της ορφικής λατρείας, του 

Διόνυσου-Ζαγρέα, εξυπηρετούσε στην ανάπτυξη και προώθηση της ιδέας της 

μετεμψύχωσης από τους πρώτους ορφεοτελεστές, πριν αυτοί εξελιχθούν σε 

μικροαπατεώνες. Τέτοιου είδους δοξασίες δεν εντάσσονταν στην επίσημη λατρεία 

και θρησκεία, οπότε δεν μπορούσαν να παρουσιάζουν ομοιογένεια ως προς το τυπικό 

τους.
384

 Εντοπίζονται, ωστόσο, αργότερα στο Πλατωνικό σύστημα διδαχών για την 

ψυχή. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα η ψυχή των θνητών όντων μπορεί να μετακινείται 

από σώμα ανθρώπου σε σώμα ζώου
385

 και από εκεί πάλι πίσω σε ανθρώπινο σώμα. 

Κάθε τέτοια μετακίνηση διαρκεί 10.000 χρόνια.
386

 Ωστόσο, το σώμα είναι ο τάφος 

της ψυχής αλλά και το απαραίτητο μέσο, το όχημά της, για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας των μετεμψυχώσεων.
387
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 Η εμφάνιση και η συμμετοχή της Εκάτης στο σημείο αυτό είναι επιβεβλημένη 

και καίρια. Η θεά αναφέρεται ως εκείνη που η κατεξοχήν συνοδεία της αποτελείται 

από τους άωρους θανόντες και τους βιαιοθάνατους. Οι ψυχές αυτές εξαιτίας του 

πρόωρου θανάτου τους βρίσκονται εγκλωβισμένες σε ένα μεταβατικό στάδιο, σε ένα 

επίπεδο ύπαρξης και μη ύπαρξης, και βασανίζονται ατέρμονα. Έτσι, καθίσταται 

αδύνατη η μετάβασή τους στο βασίλειο των ψυχών αλλά και η επόμενη 

μετεμψύχωσή τους που θα μπορούσε να τις οδηγήσει σταδιακά στη λύτρωση. Η θεά 

με μια τέτοια συνοδεία γίνεται άγγελος κακών, κάθε φορά που γίνεται αισθητή η 

παρουσία της στο χώρο και ιδιαίτερα στα τρομακτικά και αδιάβατα τρίστρατα.
388

 

 Πριν κλείσουμε την αναφορά στη λατρεία των αρχαϊκών χρόνων, πρέπει να 

σημειώσουμε ότι και η Εκάτη κάνει επίσημα την εμφάνισή της στα χρόνια αυτά με τη 

Θεογονία του Ησιόδου αλλά και με τον Ομηρικό Ύμνο στη Δήμητρα.
389

 Αυτό 

σημαίνει ότι κατά τον 7
ο
 π.Χ. αι. η θεά ήταν ήδη γνωστή, ώστε να κατέχει μία τόσο 

σημαντική θέση αλλά και να διαδραματίζει έναν τόσο καίριο ρόλο στα εκτεταμένα 

αυτά ποιήματα. Πιθανότατα επρόκειτο για μία θεά που προϋπήρχε στην αρχαία 

ελληνική θρησκεία, με περιορισμένη, όμως, δύναμη και εμβέλεια και ίσως με άλλη 

μορφή. Ωστόσο, η εποχή αυτή φαίνεται να ευνόησε τη θεά, καθώς τώρα δίνεται πολύ 

μεγαλύτερη έμφαση στις δοξασίες τις σχετικές με την ψυχή και τη ζωή μετά θάνατο, 

δοξασίες που αποτέλεσαν – ιδιαίτερα η πρώτη – σημαντικό και αναπόσπαστο 

κομμάτι της λατρείας και της ευρύτερης εικόνας της θεάς. Επιπλέον, αυτήν την εποχή 

τονίζεται ιδιαίτερα η διάκριση των ψυχών σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες 

αντιστοιχούν σε τρία διαφορετικά τοπογραφικά μέρη του Κάτω Κόσμου. Ο αριθμός 

αυτός, τόσο σημαντικός για τις δοξασίες της περιόδου, είναι και αυτός που καθόρισε 

ήδη από τότε την απεικόνιση της θεάς των τριστράτων. 

 Παίρνοντας αφορμή από την αναφορά μας στον Ομηρικό Ύμνο στη Δήμητρα 

διακρίνουμε άλλη μία αντίφαση στα θρησκευτικά δρώμενα της περιόδου. Οι ορφικοί, 

από τη μια, πρέσβευαν μία λατρεία και ένα τυπικό με αναίμακτες προσφορές στους 

θεούς. Η θεά Εκάτη, από την άλλη όμως, που κάνει αισθητή την παρουσία της αυτήν 

την εποχή, επιζητούσε τις αιματηρές προσφορές και ιδιαίτερα τα σφάγια μικρών 

ζώων, κατά προτίμηση κουταβιών. Ωστόσο, και αυτή η αντίθεση μπορεί να βρει 

έρεισμα σε όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, αλλά και να δικαιολογηθεί από αυτά˙ ότι 

δηλαδή ο Ορφισμός
390

 ήταν ένας κύκλος που αποτελούνταν μόνο από μυημένους και 

μόνο σ’ αυτούς απευθυνόταν με μυστικιστικές τελετές, ενώ αντίθετα η λατρεία της 

θεάς Εκάτης εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο της τυπικής αρχαϊκής θρησκείας, της 
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διαδεδομένης στην πλατιά μάζα του πληθυσμού. Ένα σημείο σύνδεσης της λατρείας 

της Εκάτης με το μυστικιστικό ρεύμα του ορφισμού είναι το ότι η μύηση κάποιου 

στις ορφικές τελετές καθόριζε σε μεγάλο βαθμό, αν όχι πλήρως, τον τρόπο ταφής του. 

Οι οπαδοί του Ορφισμού επιθυμούσαν απλές ταφές, αλλά φρόντιζαν πάντα να 

συνοδεύουν τους νεκρούς με μεταλλικά πλακίδια που έφεραν προσευχές. Αυτές θα 

προστάτευαν την ψυχή από τους χθόνιους θεούς, και ειδικότερα από την Εκάτη και 

τα κακόβουλα πνεύματα-συνοδούς της.   

 

 

 

 

Κλασική – Ρωμαϊκή περίοδος
391

: Ὕμνοι δέσμιοι και μαγεία
392

 

 Στα κλασικά χρόνια φαίνεται να έχει πλέον καθιερωθεί το Δωδεκάθεο, όπως 

παρουσιάστηκε στη Θεογονία του Ησιόδου αλλά και νωρίτερα στα Ομηρικά έπη, και 

η ιεραρχία του. Φαίνεται ότι οι δύο τάσεις θρησκευτικής εμπειρίας, η πίστη στις 

δυνάμεις της φύσης από τη μια και η λατρεία των ανθρωπόμορφων θεών από την 

άλλη, συνέχισαν να θεωρούνται εξίσου σημαντικές.
393

 

 Επιπλέον, περισσότερο τώρα από ποτέ, μπορούμε να διακρίνουμε ξεκάθαρα 

τη λατρεία που ασκούνταν από το σύνολο των πολιτών – τη θρησκεία της πόλεως-

κράτους – και εκείνη που αποτελούσε ιδιωτική υπόθεση και ασκούνταν στα πλαίσια 

τους οικογένειας, του οίκου. Ένας τέτοιος διαχωρισμός είναι περισσότερο από 

δεδομένο ότι προϋπήρχε˙ όπως είναι εξάλλου ορατή και ιδιαίτερα αποκαλυπτική η 

εξασθένηση του γενικού θρησκευτικού συναισθήματος. Αυτό ενισχύθηκε και από τη 

διδασκαλία των σοφιστών, η οποία ερχόταν σε σύγκρουση με την πατροπαράδοτη 

πίστη.
394

  

Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω έρχεται η ιδιωτική λατρεία. Aυτήν την περίοδο 

έχουμε ενδείξεις αλλά και αναφορές αρχαίων πηγών για τις ιδιωτικές τελετές και 

προσευχές.
395

  

 Στο πλαίσιο της ιδιωτικής λατρείας εντάσσεται και η λατρεία των νεκρών. Η 

λατρεία των λειψάνων των προγόνων ανάγεται σε παλιότερες περιόδου. Και πάλι 

όμως, τα κλασικά χρόνια αποτελούν την εποχή κατά την οποία γίνεται σαφής 

αναφορά στη λατρεία αυτή, ενώ η ιδιωτική λατρεία τους, διαφοροποιείται αλλά και 
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συνδέεται, ταυτόχρονα, μ’ εκείνη της πόλεως-κράτους μέσω της λατρείας των 

ηρώων.
396

  

 Οι τελετές προς τις ψυχές, οικείες και μη, εντάσσονται στην επίσημη και 

ανεπίσημη λατρεία των νεκρών. Από τον 5ο π.Χ. αιώνα και εξής φαίνεται να 

υπάρχουν δύο είδη τελετών προκειμένου κάποιος να έρθει σ’ επαφή με τους νεκρούς 

του. Η μία είναι εκείνη που γινόταν στους τάφους και πρέπει να τελούνταν 

περισσότερο στα πλαίσια του οίκου, και η άλλη ήταν ευρύτερη και μ’ αυτήν 

επεδίωκαν την ελεημοσύνη των ψυχών.
397

 

 Οι νεκροί και ο κόσμος των ψυχών προκαλούσαν πάντα φόβο στους ζώντες, 

καθώς οι ψυχές μπορούσαν να βλάψουν, συνήθως κατόπιν παράκλησης-

‘παραγγελίας’ κάποιου. Σε ανασκαφές στις περιοχές της λεκάνης της Μεσογείου έχει 

βρεθεί ένας μεγάλος αριθμός καταδέσμων με μαγικές προσευχές και κυρίως κατάρες, 

που χρονολογούνται ήδη από τον 5
ο
 π.Χ. αι.

398
 Οι κατάδεσμοι ήταν κυρίως 

μολύβδινοι και οι προσευχές που περιείχαν είχαν ως στόχο να εμποδίσουν, να 

συγκρατήσουν ή ακόμα και να προκαλέσουν κακό στον εχθρό αυτού που τις είχε 

γράψει.
399

 Το περιεχόμενό τους αφορούσε όχι μόνο σε θέματα προστασίας από τα 

κακόβουλα πνεύματα αλλά και σε θέματα δικαστικής αντιδικίας.
400

 Άλλες φορές ήταν 

παράκληση προς τους θεούς – περισσότερο των χθόνιων και ειδικότερα της Εκάτης – 

για να τους φανερώσουν τον κλέφτη.
401

 Επιπλέον, σε μαγικά εγχειρίδια του 3
ου

 και 

4
ου

 μ.Χ. αιώνα σώζονται οδηγίες για τον τρόπο κατασκευής και ταφής των μαγικών 

κατάδεσμων, στοιχεία που, όπως αποδεικνύεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα της 

κλασικής περιόδου, φαίνεται ότι αντιστοιχούσαν στην πραγματικότητα.
402

 Όποιος κι 

αν ήταν ο στόχος των κατάδεσμων – πνεύματα ή θνητοί – αυτοί απευθύνονταν 

σταθερά σε χθόνιους θεούς και σε άωρες ψυχές.   

 Οι τελετές «κατάδεσης» διεκπαιρεώνονταν μηχανικά και ήταν ιδιαίτερα 

διαδεδομένες ανάμεσα στον απλό κόσμο. Επιπλέον, υπήρχε συγκεκριμένο τυπικό 

συγγραφής των κειμένων κατάδεσης, όπως αποκαλύπτεται τόσο από τα λογοτεχνικά 

κείμενα της αρχαιότητας όσο και από τα ίδια τα αρχαιολογικά ευρήματα.
403

 Με τους 

κατάδεσμους, λοιπόν, και με τις πρακτικές που φανερώνουν, εισερχόμαστε στο χώρο 

της μαγείας. 

 Η μαγεία αυτής της μορφής που είχε ως στόχο να βλάψει ή να εμποδίσει, 

τελούνταν πιθανότατα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ή σε άλλες περιπτώσεις 

αυτοί ανέθεταν το επικίνδυνο έργο της επίκλησης των ψυχών ή κάποιου χθόνιου θεού 

σ’ έναν ειδικό, σ’ ένα μάγο.
404

 Ο Faraone θεωρεί ότι από τα μέχρι τώρα ευρήματα δεν 



 68 

μπορούμε να διακρίνουμε με βεβαιότητα αν κάποιοι από τους θνητούς που ήθελαν να 

εφαρμόσουν τέτοιου είδους πρακτικές, έκαναν οι ίδιοι τις μαγικές τελετές ή αν αυτές 

ήταν αποκλειστικά ή κυρίως έργο των μάγων. Και σ’ αυτό το σημείο ο Πλάτωνας 

προσθέτει ένα στοιχείο μιλώντας για περιπλανώμενους μάγους, οι οποίοι 

αναλάμβαναν αυτές τις τελετές,
405

 ενώ πλήθος άλλων πηγών αναφέρουν γυναίκες 

αλλά και άνδρες που καταπιάνονταν με τη μαγεία.
406

  

 Ωστόσο, και οι ίδιοι οι θεοί, ακόμα και δευτερεύουσες θεότητες – κυρίως οι 

χθόνιες – μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ὕμνους δέσμιους προκειμένου να 

βλάψουν το θνητό που έκανε κάποιο μεγάλο παράπτωμα/ αμάρτημα. Χαρακτηριστική 

είναι η περίπτωση του Ορέστη στις Ευμενίδες, ο οποίος έχει καταφεύγει ικέτης στο 

αρχαϊκό λατρευτικό ξύλινο άγαλμα της Αθηνάς και επικαλείται τη βοήθειά της αλλά 

και του Απόλλωνα. Οι Ερινύες
407

 περιφρονούν τις επικλήσεις του Ορέστη και, χωρίς 

προηγουμένως να τους έχει ζητηθεί από κάποιον, τον κυνηγούν ακόμα κι εκεί 

υποχρεώνοντάς τον ν’ ακούσει ὕμνον... δέσμιον.
408

 Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή 

αυτοβούλως, οι δεισιδαίμονες της αρχαιότητας θεωρούσαν ότι λειτουργούσε και η 

Εκάτη, όταν τριγυρνούσε στα τρίστρατα με το θίασό της.
409

 Μάλιστα, υπάρχει 

αναφορά του Πλάτωνα στον τρόμο που καταλάμβανε κάποιους – δεισιδαίμονες – 

όταν διασχίζοντας τρίστρατα ή βρισκόμενοι σε νεκροταφεία – τους κατεξοχήν 

χώρους δράσης της Εκάτης – έβλεπαν λιωμένες κέρινες κούκλες, προφανώς προϊόντα 

‘μαύρης’ μαγείας.
410

       

 Ως αντίδοτο στα ξόρκια και τους κατάδεσμους οι δεισιδαίμονες είχαν δύο 

τρόπους δράσης. Ο ένας ήταν να καταφύγουν, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, σε κάποιο 

ιερό και να συμβουλευθούν την επίσημη θρησκεία για το πως μπορούσαν να 

αντιμετωπίσουν άλλες θεϊκές ή δαιμονικές δυνάμεις. Ο δεύτερος τρόπος δράσης είναι 

και αυτός που χαρακτηρίζει περισσότερο το δεισιδαίμονα. Μπορούσε να προμηθευτεί 

κάποιο φυλακτό, lamella, το οποίο περιείχε του επικλήσεις, συνήθως, θεοτήτων 

καθώς και ξόρκια εναντίον κακόβουλων πνευμάτων.
411

 Εντύπωση προκαλεί στο 

φυλακτό της συλλογής MacDaniel στο Harvard η επιθυμία που εκφράζει ο πιστός 

προς το τέλος της επίκλησής του. Ζητά από τους χθόνιους θεούς να προστατεύσουν 

όχι μόνο την ψυχή του αλλά και το σώμα του.
412

 Η προστασία της ψυχής είναι κάτι 

γνωστό και αναμενόμενο σε τέτοιου είδους φυλακτά. Η διαφύλαξη όμως του 

σώματος είναι κάτι σπάνιο και ιδιαίτερα περίεργο, καθώς ήταν γνωστό ότι το σώμα 

θα φθειρόταν, ενώ γενικά στα χρόνια κατά τα οποία χρονολογούνται τα περισσότερα 
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φυλαχτά (3
ος

 αι. μ.Χ.), υπήρχε και η διαδεδομένη αντίληψη της απαλλαγής της ψυχής 

από τη φυλακή της, το φθαρτό σώμα.  

Στα παραπάνω εντάφια φυλαχτά μπορούμε να προσθέσουμε και τα χρυσά επιστόμια 

που βρέθηκαν σε τάφους της Κρήτης και χρονολογούνται από το 2
ο
 π.Χ. αι.

413
 Τα 

επιστόμια είχαν σχήμα φύλλων από δέντρα ή φυτά που συνδέονταν με τη λατρεία 

χθόνιων θεοτήτων, όπως η μυρτιά, ο κισσός ή σπανιότερα η ελιά.
414

   

 Η λατρεία της Εκάτης φαίνεται να εντάσσεται κυρίως στα διευρυμένα όρια 

της ιδιωτικής λατρείας,
415

 καθώς συνδέεται περισσότερο με τους φόβους του 

ανθρώπου ως οντότητας και μονάδας παρά με τους φόβους που μπορεί να 

ταλαιπωρούν μία ολόκληρη κοινωνία. Σ’ αυτό συνηγορεί το είδος των προσφορών 

προς τη θεά. Επρόκειτο περισσότερο για ψωμάκια και γλυκίσματα,
416

 που 

παραπέμπουν σε οικιακή δημιουργία και λειτουργία,
417

 παρά για προσφορές καρπών, 

οι οποίες αφορούσαν ιδιαίτερα όχι μόνο την ευημερία αυτού που τα πρόσφερε αλλά 

και την ευημερία ολόκληρης της κοινωνίας στην οποία αυτός ανήκε.
418

  

 Η επίγνωση όσων πρόσφεραν γλυκίσματα στην Εκάτη τοποθετώντας τα στα 

τρίστρατα, για το ποιος ήταν τελικά ο αποδέκτης των προσφορών τους, μπορεί να 

εντοπισθεί στον Αριστοφάνη. Ο μεγάλος ποιητής διακωμωδεί την τακτική αυτή 

επισημαίνοντας ότι οι πιστοί γνώριζαν πως οι φτωχοί ήταν εκείνοι που κατανάλωναν 

τις προσφορές που άφηναν στα τρίστρατα για τη θεά. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

διαμορφώθηκε πιθανότητα ένας άγραφος νόμος για τις συγκεκριμένες προσφορές και 

μία ανεπίσημη παράδοση για τους πένητες και την Ενόδια θεά. 

Στα πλαίσια της μαγείας και της αλληλεπίδρασής της με την επίσημη 

θρησκεία εντάσσονται και οι ύμνοι, θρησκευτικοί και μαγικοί, προς τους θεούς. Τα 

κείμενα που σώζονται στους μαγικούς παπύρους δίνουν μία ιδέα για το πώς πρέπει να 

ήταν οι προσευχές, τουλάχιστον ως προς τη μορφή τους γενικά, αφού υπάρχουν δύο 

βασικές διαφορές ανάμεσά τους. Τα μεν κείμενα των παπύρων εντάσσονται στα 

πλαίσια της μαγείας,
419

 ενώ οι ύμνοι στα πλαίσια της επίσημης θρησκείας. Για το 

λόγο αυτό τις περισσότερες φορές απαντώνται στους παπύρους ονόματα κυρίως 

χθόνιων θεοτήτων ή εκείνων που έχουν σχέση με τη μαγεία, ενώ στις θρησκευτικές 

προσευχές ο πιστός επικαλείται θεότητες ανάλογα με τα αιτήματά του και τις 

περιστάσεις.  

Η δεύτερη διαφορά τους έγκειται στο ότι οι μαγικοί πάπυροι προκαλούν ή και 

διατάζουν τους θεούς ή τα πνεύματα να υπακούσουν σε ό,τι τους ζητείται, τους 

χειραγωγούν, εφόσον η επίκληση γίνει με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Συνήθως το 
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ζητούμενο είναι η εκδίκηση, η βλάβη κάποιου άλλου προσώπου. Αντίθετα, στους 

θρησκευτικούς ύμνους εμπεριέχεται η έννοια του όρκου ή της ικεσίας και μ’ αυτούς 

οι πιστοί ζητάνε ή εύχονται κάτι που αφορά τους ίδιους ή έναν καλό σκοπό και στόχο 

τους, με την ελπίδα ότι θα εισακουστούν.  

 Ωστόσο, μπορούμε να διακρίνουμε κάποια κοινά στοιχεία ανάμεσα στους 

θρησκευτικούς ύμνους και στα μαγικά κείμενα, τουλάχιστον στην πρώτη περίοδο 

εμφάνισης των δεύτερων. Φαίνεται ότι οι μαγικοί ύμνοι ακολούθησαν ως προς την 

τυπική τους διαμόρφωση τις επίσημες θρησκευτικές προσευχές, οι οποίες ξεκινούσαν 

με την προσφώνηση του θεού και την αναφορά των κυριότερων και περισσότερο 

ευνοϊκών επιθέτων τους. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούσαν να πετύχουν την 

προσέλκυση της συγκεκριμένης θεότητας και την ευόδωση των σχεδίων τους. 

Επιπλέον, η αποτελεσματικότητά τους αυξάνεται ανάλογα με την κοινωνική θέση 

αυτού που εκτελεί τόσο το θρησκευτικό όσο και το δέσμιο ύμνο. Γι’ αυτό τα 

παραπάνω καθήκοντα είχαν αρχικά αναλάβει βασιλείς και ιερείς. Με το πέρασμα 

όμως του χρόνου τη μαγεία ασκούσαν και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι. Έχουμε, έτσι, 

μαγικούς ύμνους που εκτελούνται από θνητούς και απευθύνονται στην Εκάτη με 

επιτακτικό, σχεδόν, ύφος.   

 

 

 

 

Η Εκάτη στους Χαλδαϊκούς χρησμούς και στο Νεοπλατωνικό σύστημα 

Το υποκεφάλαιο αυτό, στο οποίο αναλύεται η θέση της Εκάτης στο Χαλδαϊκό 

και το Νεοπλατωνικό κοσμολογικό σύστημα, κρίθηκε σκόπιμο να αποτελέσει μέρος 

της παρούσας έρευνας, ώστε να καταδειχθεί η αλλαγή που παρατηρείται την περίοδο 

αυτή στην εικόνα της θεάς και τις τελετουργίες προς τιμήν της. Προκειμένου για την 

εικόνα της Εκάτης δεν αναφερόμαστε στις τριπρόσωπες μαρμάρινες απεικονίσεις της 

αλλά στο χαρακτήρα και την ουσία της, καθώς τώρα χάνεται ο σκοτεινός χαρακτήρας 

της και μετατρέπεται σε φωτεινή θεά. Κίνητρο για τη μελέτη αυτής της αλλαγής 

αποτέλεσε και το πλήθος των επιγραφών από τη Δωδεκάνησο, κυρίως από την Κω, οι 

οποίες ήδη από τον 4
ο
-2

ο
 π.Χ. αι. παρουσίασαν την Εκάτη ως φωτεινή και σώτηρα 

θεά. 
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Το ρόλο της Εκάτης ως μεσάζοντα ανάμεσα στους ζωντανούς και στις ψυχές 

των αδικοχαμένων φαίνεται ότι εκμεταλλεύθηκαν Έλληνες και Ρωμαίοι φιλόσοφοι 

της Ελληνιστικής περιόδου, αλλά και κάποιες ομάδες μάγων, παρουσιάζοντάς την ως 

τη θεά που διευκόλυνε την επικοινωνία ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους, που 

μπορούσε να εμψυχώσει το σύμπαν (κόσμο) αλλά και τους ανθρώπους, και 

αποτελούσε το συνδετικό κρίκο αλλά και όριο μεταξύ του θείου και του ανθρώπινου 

κόσμου.
420

 Διευκόλυνε, δηλαδή, την απελευθέρωση της ανθρώπινης ψυχής από την 

ύλη και την ένωσή της με το θείο. Μετατράπηκε έτσι από χθόνια θεά σε φωτεινή και 

ουράνια.  

 Οι «Χαλδαϊκοί Χρησμοί»
421

 φαίνεται να εκμεταλλεύεται την παραπάνω 

εικόνα της Εκάτης.
422

 Στόχος τους
423

 ήταν να αιτιολογήσουν τη συνέχεια του Κόσμου 

και τη συνάφεια μεταξύ μιας ανώτερης αρχής/δύναμης με την ύλη.
424

 Οι όροι 

«συνέχεια» και «συνάφεια» απαιτούν ο καθένας ένα διαμεσολαβητικό κρίκο, αφού 

για να υπάρξει «συνέχεια» και «σχέση» αυτός ο κρίκος είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση. Εδώ έγκειται και η σπουδαιότητα της θέσης της Εκάτης στους 

Χρησμούς, ως συνδετικός ιστός ανάμεσα σε διαφορετικούς κόσμους. 

Το βασικό μυστήριο στους Χρησμούς είναι ο προοδευτικός εξαγνισμός της 

ψυχής με στόχο την αθανασία. Για την επίτευξη του στόχου οι Χαλδαίοι θεουργοί 

ακολουθούσαν διάφορες τελετουργικές πρακτικές χωρίς ωστόσο να αποφεύγουν τις 

μαγικές. Η θεουργία των Χαλδαϊκών Χρησμών, ως μέσο σωτηρίας της ψυχής και 

ένωσής της με το θείο, θεωρούνταν ότι συνδέεται στενά με τις τελετές που 

περιγράφονται στους μαγικούς παπύρους, αλλά διέφερε από αυτούς ως προς το 

φιλοσοφικό περιεχόμενο.
425

 Η σημαντική θέση της ψυχής στο Χαλδαϊκό σύστημα και 

οι θεουργίες που σχετίζονται με τις σύγχρονες μαγικές τελετουργίες, συνδέουν τους 

Χρησμούς σε θεωρητικό επίπεδο
426

 με τη θεά των ψυχών και της μαγείας, την Εκάτη. 

Στους Χρησμούς η Εκάτη παρουσιάζεται πιο συχνά από οποιονδήποτε άλλο 

θεό, ενώ και ο Απόλλωνας κατέχει σ’ αυτούς σημαντική θέση.
427

 Άλλοτε μιλάει η 

ίδια η θεά σε πρώτο πρόσωπο, γεγονός που διασφάλιζε την αυθεντικότητα των 

χρησμών στα μάτια των πιστών, και άλλοτε το περιεχόμενο των κειμένων δεν αφήνει 

αμφιβολία για τη φύση του θεού που υποδηλώνεται, όπου τις περισσότερες φορές 

πρόκειται και πάλι για την Εκάτη.
428

  

Οι χρησμοί δεν παρουσιάζουν σχεδόν ποτέ τη θεά να εμφανίζεται μετά την 

επίκλησή της έχοντας ανθρώπινο ή άλλο υλικό περίβλημα, αλλά μόνο ως φωνή μέσα 

από ιερή φωτιά, απ’ όπου απαντάει στις ερωτήσεις του θεουργού.
429

 Έχουμε, ωστόσο, 
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μία περίπτωση αυτοφάνειας της θεάς,
430

 όταν στο απόσπασμα 72 μιλάει η ίδια η 

Εκάτη και ανακοινώνει στο θεουργό ότι έχει έρθει πάνοπλη.
431

 Η εμφάνισή της αυτή 

έχει ίσως σχέση με το χαλδαϊκό ρόλο της θεάς. Η Εκάτη ήταν για τους Χαλδαίους η 

ουράνια θεά που απέτρεπε τα κακόβουλα πνεύματα και συνέβαλε στην ένωση της 

ανθρώπινης ψυχής με το θείο. Ήταν επιπλέον εκείνη που με τον κόλπο της βοηθούσε 

στη διατήρηση της ζωής. Ο σωτήριος ρόλος της είναι και αυτός που φαίνεται να την 

οπλίζει στα χαλδαϊκά κείμενα.  

Εδώ δεν πρέπει να παραβλέψουμε την πιθανή σχέση αυτής της εικόνας της 

θεάς με τις συγκριτικά πολύ πρώιμες αναφορές στη θεά Εκάτη Στρατία σε επιγραφές 

από τα Δωδεκάνησα αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Καρίας. Η θεά με το 

επίθετο αυτό δεν είναι μία τρομερή πολεμική θεά που προκαλεί κακό, αλλά μία θεά 

που προστατεύει στον πόλεμο όσους την επικαλούνται. Γι’ αυτό το λόγο η θεά 

ονομάζεται και σώτειρα σε άλλες επιγραφές από την ίδια περιοχή.
432

 

Η Εκάτη παρουσιάζεται στο θεουργό σα φως, στοιχείο που την απομακρύνει 

από τη χθόνια φύση της. Είναι, όμως, άξιο προσοχής το γεγονός ότι την εμφάνισή της 

προαναγγέλλουν όλα τα σημάδια που είχαν οι θεοφάνειές της κατά την προηγούμενη, 

πριν από τους Χρησμούς, περίοδο. Μάλιστα τα σημάδια αυτά την καθιστούν ξανά 

χθόνια και σκοτεινή θεά. Σε τρία αποσπάσματα Χρησμών ο θεουργός προειδοποιείται 

για την επικείμενη εμφάνιση της θεάς με το σκοτείνιασμα του ουρανού, την 

εξαφάνιση του φεγγαριού και των αστεριών και με το σεισμό.
433

 Ωστόσο, τα 

φαινόμενα αυτά θα πρέπει να εντάσσονται στην ευρύτερη δοξασία, ότι δηλαδή για να 

γίνει κατανοητή από ένα θνητό η επιφάνεια ενός θεού, θα πρέπει ο θεός να 

παρουσιαστεί σαν ύλη.  

Η παρουσία της Εκάτης στα κείμενα των χρησμών δεν αφορά μόνο στις 

θεοφάνειές της αλλά και στην εξίσωσή της με την Κοσμική Ψυχή. Η ψυχή ήταν για 

τους Χαλδαίους
434

 ένα συνονθύλευμα αντιθετικών στοιχείων, σταθερών και 

αμετάβλητων από τη μια και φυσικών-μεταβλητών από την άλλη, τα οποία όμως 

συνδέονταν αρμονικά σε ένα μοναδικό σύνολο.
435

 Έτσι, ήταν εύκολο η αντιφατική 

θεά με τον πολύπλοκο χαρακτήρα και το μερίδιο στον ουράνιο και το χθόνιο κόσμο, 

με δύο τόσο αντίθετους ρόλους αλλά ταυτόχρονα τόσο άρρηκτα δεμένους μεταξύ 

τους, να ταυτιστεί με την Ψυχή.
436

 

Στο Χαλδαϊκό σύστημα υπάρχει η τριπλή διαίρεση του θείου,
437

 στοιχείο που 

απαντάται και σε άλλα φιλοσοφικά και θρησκειολογικά ρεύματα
438

 όπως ο 

Νεοπλατωνισμός,
439

 ο Γνωστικισμός
440

 και ο Χριστιανισμός.
441

 Στα Νεοπλατωνικά 
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κείμενα ο Κρόνος ταυτιζόταν με ένα από τα τρία μέρη του κόσμου, τον καθαρό νου, 

και ο Δίας με τον απόγονο του καθαρού νου.
442

 Ανάμεσα στους δύο θεϊκούς κόσμους 

βρισκόταν αρχικά η Ρέα. Αυτή δεχόταν τη ζωογόνο δύναμη του ενός θεού, του 

Κρόνου, και τη διοχέτευε στον κόσμο, στο Δία και στο νέο κόσμο θεών. Η θεά αυτή 

εξάλλου επέστρεφε στο θεό πατέρα, δηλαδή στην αρχική δύναμη, ό,τι ανήκει σ’ 

αυτόν, δηλαδή τα παιδιά του. Η Εκάτη κερδίζει δικαιολογημένα το χώρο ανάμεσα 

στους δύο θεούς είτε με βάση τη φιλοσοφική (Πλατωνική-Νεοπλατωνική) είτε με 

βάση τη θεουργική (Χαλδαϊκή) ερμηνεία της τριάδας αντικαθιστώντας τη Ρέα.
443

 

Ήταν εκείνη που δημιούργησε τις κατάλληλες προϋποθέσεις για να υπάρξει 

«συνέχεια» στους δύο κόσμους σώζοντας το νέο θεό.  Έτσι, στο μύθο η θεά υπήρξε ο 

συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον παλιό και το νέο κόσμο θεών. Στέκεται ανάμεσα 

στους δύο πατέρες, ανάμεσα στον παλιό και νέο κόσμο, και είναι η αιτία της νέας 

τάξης πραγμάτων. Είναι αυτή που συμβάλλει στη γέννησή και την κίνηση των 

πάντων, η ζῳογόνος, η πηγή των Ψυχών. 

Το στοιχείο του μεσάζοντα-μεσολαβητή ανάμεσα στους κόσμους θα πρέπει 

να το εντάξουμε στο ευρύτερο χρονικό πλαίσιο. Ιδιαίτερα κατά τον 1
ο
 και 2

ο
 μ.Χ. αι., 

ο ρόλος αυτός γίνεται ολοένα και πιο σημαντικός στα φιλοσοφικά και 

θρησκειολογικά συστήματα, καθώς είναι διπλός: μπορεί να ενώσει από τη μια το θείο 

με τον ανθρώπινο κόσμο και από την άλλη να φέρει τον ίδιο τον άνθρωπο σε επαφή 

με το θεό του. Αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος για τον οποίο η Εκάτη υμνήθηκε 

τόσο πολύ στους Χαλδαϊκούς Χρησμούς, περισσότερο από κάθε άλλη μεσολαβητική 

δύναμη.
444

 Έτσι, καθώς η μεσολαβητική παρουσία της Εκάτη-Δύναμης είναι 

αναγκαία στο Χαλδαϊκό σύστημα για να δημιουργηθεί ζωή, θα μπορούσε να 

ταυτιστεί με την έννοια της «πηγής των Ψυχών» που υπάρχει στους Νεοπλατωνικούς 

φιλοσόφους,
445

 αφού η Εκάτη διακινεί τις ψυχές από τον ένα κόσμο στον άλλο.  

Είναι ίσως αναμενόμενη η ταύτιση της Εκάτης με ζωοδότρα μήτρα και με την ίδια τη 

ζωή,
446

 αφού η θεά στην αρχική, παλαιότερή της μορφή, ήταν εκείνη που δεχόταν τη 

ψυχή μετά το θάνατο κάποιου, αλλά και εκείνη που τη βοηθούσε να ξαναπεράσει με 

τη γέννησή της από τον ένα κόσμο στον άλλο,
447

 από και προς – όπως έχει ήδη 

τονισθεί. 

Στους Χαλδαϊκούς Χρησμούς εντοπίζουμε τις ἴυγγες, τελετουργικό όργανο 

για την Εκάτη. Στις τελετές μαγείας που είχαν ως στόχο την προσέλκυση του 

αγαπημένου προσώπου και που δεν εντάσσονται στα πλαίσια της επίσημης λατρείας 
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της θεάς, οι μάγοι ή ακόμα και οι ενδιαφερόμενοι χρησιμοποιούσαν την ἴυγγα.
448

 Με 

τη λειτουργία του μαγικού αυτού οργάνου οι ενδιαφερόμενοι επιθυμούσαν να 

προσεταιριστούν τη θεά και να την κάνουν βοηθό τους στις συγκεκριμένες μαγικές 

τελετές τους. Οι θεουργοί των Χαλδαϊκών Χρησμών μετέβαλαν το αρχικό ερωτικό 

περιεχόμενο του αντικειμένου διατηρώντας, ωστόσο, το διαμεσολαβητικό του ρόλο. 

Οι ἴυγγες είναι, για τους Χαλδαίους, μία από τις ομάδες των κατώτερων όντων που 

πληρούν το χώρο ανάμεσα στον τριαδικό θεό και τον υλικό κόσμο.
449

 Αποτελούν 

δηλαδή ένα είδος συνδετικού κρίκου ανάμεσά τους.
450

 Λόγω αυτής της λειτουργίας 

τους ονομάζονται και διαπόρθμιοι.
451

 Ταυτόχρονα, και σύμφωνα με το απόσπασμα 76 

των Χρησμών, οι ίυγγες στέκονται στα τρία άκρα των κόσμων.
452

 Επιπλέον, ο 

Πρόκλος αναφέρει ότι η ομάδα των ἰύγγων είναι τριαδική
453

 και προέρχεται από τη 

μονάδα. Στην πορεία όμως μετατρέπονται σε πολλαπλότητα που συνεργάζονται με τη 

μονάδα, αλλά ταυτόχρονα μπορούν να επιστρέψουν στην κατάσταση της μονάδας.
454

 

Υποστηρίζει επίσης ότι οι ομάδες-πολλαπλότητες παρουσιάζονται ως ένα ενιαίο 

σύνολο με δύο τρόπους: είτε ως σύνολο είτε μέσω της ενότητας των συστατικών τους 

στοιχείων.
455

 Όμως, και η μονάδα είναι, για τον ίδιο φιλόσοφο, τριαδική (μονάς 

τριαδική).
456

  

Παράλληλα, ἴυγγες ονομάζουν και το όργανο που χρησιμοποιούν για την 

προσέλκυση των όντων-ἰύγγων, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αυτό αποκαλείται από 

τους ίδιους τους Χαλδαίους στρόφαλος, αποκαλύπτοντας την περιστροφική του 

κίνηση, η οποία είναι αναγκαία για τη θεουργική πράξη.
457

 O Bergemann υποστηρίζει 

ότι το όργανο αυτό το χρησιμοποιούσαν οι θεουργοί κατά την τελετή μύησης των 

πιστών στις Χαλδαϊκές δοξασίες για τη λύτρωση της ψυχής. Σημαντικό στοιχείο είναι 

ότι ο στρόφαλος, κατά την περιστροφή του, παρήγαγε ήχο και εξέπεμπε φως εξαιτίας 

του ζαφειριού που καταλάμβανε το κέντρο του. Οι τελετές αυτές φαίνεται ότι 

περιλάμβαναν το συμβολικό θάνατο του μυουμένου
458

 και την ανάστασή του μέσα 

από το ζωογόνο φως του μαγικού οργάνου της θεάς Εκάτης.
459

  

Μπορεί, έτσι, να διαπιστώσει κανείς ότι η σχέση της Εκάτης με την ίυγγα 

είναι πολυεπίπεδη, καθώς τόσο η ἴυγξ όσο και η Εκάτη, η οποία έχει τον έλεγχο της 

ίυγγας ως οργάνου και ως δαίμονα,
460

 παίζουν διπλό, πολύπλοκο, ρόλο στο Χαλδαϊκό 

σύστημα, η κάθε μία ξεχωριστά και ταυτόχρονα σε άμεση εξάρτηση μεταξύ τους. Η 

ίυγγα αποκτά κοσμικό ρόλο με την μετατροπή της σε διαμεσολαβητικό όν, και υλικό-

θεουργικό με τη διατήρηση του αρχικού της περιεχομένου ως αντικειμένου μαγείας 
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για την προσέλκυση της θεάς.
461

 Η δε Εκάτη αποκτά φιλοσοφικό περιεχόμενο, καθώς 

μετατρέπεται σε Ψυχή-Εκάτη, και θρησκειολογικό διατηρώντας την παραδοσιακή της 

μορφή, ως θεά της μαγείας και των φαντασμάτων.  

Επιπλέον, η χρήση των μαγικών οργάνων για την τέλεση θεουργιών στο 

Χαλδαϊκό σύστημα είχε ως στόχο πρωτίστως να ενώσει το θεουργό με το θείο και να 

απελευθερώσει την ψυχή του από τα υλικά δεσμά, και έπειτα να φέρει σε πέρας τη 

θεουργία. Με το περιεχόμενο αυτό οι ἴυγγες διέσωζαν την ψυχή και δεν προκαλούσαν 

βλάβες, όπως συνέβαινε συνήθως με τα πνεύματα στις αντίστοιχες μαγικές τελετές 

προς την Εκάτη. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και χρήσεις του το όργανο δεν 

παύει να σχετίζεται με την κυρίαρχη θεότητα των Χρησμών αλλά και της μαγείας, 

την Εκάτη. Είναι δε αναμενόμενο ο θεουργός να απευθύνεται σ’ αυτήν τη θεά, η 

οποία έχει τον έλεγχο των ψυχών και μέσω αυτών, αλλά και με τη χρήση μαγικών 

τελετουργιών, ώστε να επιτύχει τους στόχους του.  

Εξάλλου, οι μάγοι απευθύνονταν στην Εκάτη με σιωπηλές και ιδιαίτερα 

χαμηλόφωνες προσευχές και ξόρκια.
462

 Σε ένα απόσπασμα Χρησμού η ίδια η θεά 

Εκάτη παραπονιέται ότι οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ἀπορρήτοις ἴυγξιν 

προκειμένου να καταφέρουν να προσελκύσουν δαίμονες από τον ουρανό. Οι ίυγγες 

εδώ φαίνεται να είναι τα σύμβολα ή συνθήματα, οι voces mysticae, τα λόγια που 

πρόφεραν ψιθυριστά οι θεουργοί ή που τ’ άφηναν ανείπωτα, για να πετύχουν το 

στόχο τους, την προσέλκυση δηλαδή των δαιμόνων, κατά τη διάρκεια των 

τελετουργιών τους.
463

 Σε άλλες περιπτώσεις τα συνθήματα φαίνεται να αναφέρονται 

σε ονόματα που δεν γίνονται κατανοητά από τους πιστούς, είτε γιατί είναι ξένα προς 

τη γλώσσα τους – βάρβαρα – είτε γιατί είναι συλλαβές χωρίς νόημα, όπως αυτά που 

συναντάμε συχνά στους μαγικούς παπύρους. Υπάρχουν όμως σαφείς οδηγίες από 

τους Χρησμούς να μην μεταφράζονται τα ονόματα αυτά,
464

 γιατί σε μια τέτοια 

περίπτωση χάνουν την αποτελεσματικότητά τους.
465

 

Τέτοια σύμβολα-συνθήματα χρησιμοποιούσαν οι θεουργοί για την καθαγίαση 

ενός νέου αγάλματος θεού αλλά και για την εμφύσηση ζωής στα αγάλματα 

προσελκύοντας σ’ αυτό το θεό που απεικονιζόταν. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 

παραδίδει ο Ευνάπιος
466

 αναφερόμενος σε ένα σχετικό περιστατικό από τη ζωή του 

Μάξιμου,
467

 λέει ότι ο Μάξιμος έκαψε λιβάνι στο ιερό της Εκάτης
468

 και προς τιμήν 

της θεάς και ήταν τόσο πετυχημένη η προσφορά του, ώστε η θεά φανέρωσε την 
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ικανοποίησή της χαμογελώντας αρχικά και έπειτα γελώντας δυνατά, ενώ άναψαν 

αυτόματα οι δάδες που κρατούσε στα χέρια της.
469

  

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι η ίδια η θεά φαίνεται να κατευθύνει τους 

πιστούς της,
470

 και ιδιαίτερα το θεουργό ως προς τον τρόπο που αυτός πρέπει να 

καθαγιάσει το άγαλμά της, στα υλικά και τα όργανα που θα χρησιμοποιήσει και στην 

προσευχή που θα πει – είτε σιωπηλά είτε μακριά από αυτιά άλλων.
471

  

Με βάση τα παραπάνω γίνεται για άλλη μια φορά κατανοητός ο λόγος για τον 

οποίο η Εκάτη κατέλαβε μία τόσο σημαντική θέση στο Χαλδαϊκό σύστημα, ως η 

κατεξοχήν θεά της μαγείας από τη μια και από την άλλη ως εκείνη που 

πραγματοποιούσε τις ευχές των τελετουργών, εάν η επίκληση σ’ αυτήν γινόταν με το 

σωστό τρόπο. 

Οι Χαλδαίοι εκμεταλλεύθηκαν τη φύση των ψυχών που συνόδευαν την 

Εκάτη, καθώς και την ταραχή που προκαλούσε η εμφάνισή της θεάς στον κόσμο, 

όπως αυτά αναφέρονται στους μαγικούς παπύρους, ώστε να έχουν απήχηση σε ένα 

ευρύ κοινό πιστών της εποχής τους. Σύμφωνα με τους μαγικούς παπύρους αλλά και 

με παλιότερες δοξασίες για την Εκάτη, η θεά συνοδευόταν από τις ψυχές όσων είχαν 

πεθάνει πρόωρα και βίαια. Με τη διαμεσολάβηση των ψυχών αυτών οι μάγοι 

απευθύνονταν στην Εκάτη, ώστε αυτή να γίνει βοηθός τους και να πραγματοποιήσει 

τα ξόρκια.
472

  

Στους Χαλδαϊκούς Χρησμούς γίνεται επίσης διαχωρισμός στον τρόπο με τον 

οποίο αισθητοποιείται η παρουσία της θεάς. Ο ένας είναι η χωρίς σχήμα φωτιά ή το 

φως, τα οποία προηγούνται της εμφάνισης της θεάς και αποτελούν ένδειξη της 

παρουσίας της, αλλά μέσα από τα οποία ακούγεται η φωνή της, και ο άλλος είναι τα 

έφιππα αγόρια.
473

 Ο Lewy ερμήνευσε τις μορφές αυτές ως τους άωρους και 

βιαιοθάνατους που συνόδευαν την Εκάτη στις βραδινές της εξορμήσεις και το άλογο 

με μία από τις τέσσερις κεφαλές της θεάς,
474

 όπως αναφέρεται σε ένα απόσπασμα 

χρησμού.
475

 Ωστόσο, φαίνεται ότι ο μελετητής δεν είχε λάβει υπόψη του ότι στο 

απόσπασμα 146,
476

 όπου γίνεται λόγος για το έφιππο αγόρι, η μορφή του 

χαρακτηρίζεται ως πύρινη. Μάλιστα η εμφάνιση του αγοριού φαίνεται να αποτελεί 

έναν από τους τρεις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να εκδηλωθεί η 

πύρινη φωτιά, η Εκάτη. Η Johnston θεωρεί ότι η προέλευση του θέματος της έφιππης 

πύρινης μορφής πρέπει να αναζητηθεί στις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα διάφορα 

μυστικιστικά και λατρευτικά ρεύματα των πρώτων μεταχριστιανικών αιώνων στη 

λεκάνη της Μεσογείου. Σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία οι έφιππες μορφές των 



 77 

προχριστιανικών χρόνων έχασαν το χθόνιο χαρακτήρα τους και μετατράπηκαν σε 

ουράνιες, αφού περιγράφονται να ίπτανται πάνω από το θεουργό, και σωτήριες 

εναντίον των χθόνιων κακόβουλων μορφών.
477

 Σε τέτοια θεότητα, ουράνια και 

σωτήρια, είχε μετατραπεί και η Εκάτη από τους Χαλδαϊκούς Χρησμούς.
478

 Αυτόν τον 

τίτλο, σώτειρα, κατέχει η θεά και σε επιγραφές της ίδιας περιόδου από τη Φρυγία,
479

 

αλλά και σε προχριστιανικές επιγραφές από την Κω.
480

 

Ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που συνέβαλε στην αλλαγή του ρόλου 

της Εκάτης και στην υιοθέτησή του από το Χαλδαϊκό σύστημα είναι η σχέση της με 

τις τριόδους και με τις δύσκολες και επικίνδυνες μεταβάσεις, όπως το πέρασμα από 

την ανυπαρξία στη ζωή – γέννηση – και από την υλική ζωή σ’ εκείνη των ψυχών – 

θάνατος. Ουσιαστικά η θεά κατείχε ρόλο συνοδού στα δύσκολα περάσματα και ως 

τέτοια θα έπρεπε να μπορεί να κινείται με ευκολία ανάμεσα στους δύο κόσμους, στις 

δύο περιοχές. Φαίνεται ότι ο ρόλος αυτός επεκτάθηκε από τα ύστερα φιλοσοφικά και 

μυστικιστικά ρεύματα, στα οποία η Εκάτη περιγράφηκε ως ο μεσολαβητής μεταξύ 

του Νοητού και του Αισθητού κόσμου. Ειδικότερα και σύμφωνα με την Πλατωνική 

θεωρία για την ψυχή αυτή ήταν ο μεσάζοντας ανάμεσα στους δύο κόσμους.
481

 Έτσι 

καθώς η θεά ταυτίστηκε με την ψυχή, κατέλαβε την ίδια θέση μ’ εκείνη στο 

κοσμολογικό σύστημα, αυτού που χωρίζει αλλά και ενώνει ταυτόχρονα τους δύο 

κόσμους. Διακρίνουμε εδώ όρους όπως ο διαχωρισμός και το σύνολο, όροι που 

ενέχουν το ρόλο της Εκάτης και που μπορούμε να τους εντοπίσουμε σε όλες τις 

τελετουργίες που αφορούν στα περάσματα.
482

 

Ο Πρόκλος αναφερόμενος σε ένα άγαλμα της Εκάτης αποκαλεί την Ψυχή 

ἀμφιπρόσωπο και ἀμφίστομο, ενώ σε άλλη περίπτωση τη χαρακτηρίζει 

ἀμφιφαή.
483

 Τα επίθετα αυτά – ἀμφιπρόσωπος και ἀμφιφαής – χρησιμοποιεί και 

για την ίδια τη θεά, αφού αυτή δέχεται στους κόλπους της τη δύναμη του πατέρα και 

δημιουργεί έπειτα μ’ αυτόν τον τρόπο ζωή, ενώ, επιπλέον, ανάμεσα στις δύο αυτές 

πορείες ή κόσμους η Εκάτη κατέχει το κέντρο τους, υποδηλώνοντας έτσι όχι πλέον 

την τριαδικότητα αλλά τη δυαδικότητά της.
484

 Ωστόσο, δεν πρέπει να μας διαφεύγει 

το γεγονός ότι η Εκάτη έχοντας χάσει το παραπάνω χαρακτηριστικό της λειτουργεί 

εδώ ως ένα μέρος της τριάδας. 

Συνεχίζοντας την περιγραφή του ο φιλόσοφος τονίζει ότι η ψυχή δέχεται από 

τη μια τη ζωή και από την άλλη τη διοχετεύει στον υλικό κόσμο. Τα επίθετα αυτά 

έχοντας ως πρώτο συνθετικό την πρόθεση ἀμφι- δηλώνουν ακριβώς το παραπάνω, 
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δηλαδή κάτι που έχει δύο- πρόσωπα, στόματα, όψεις. Οι περιγραφές αυτές της Ψυχής 

δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά υπαινιγμοί για την ίδια την Εκάτη, όπως αυτή 

περιγράφηκε πιο πάνω από τους Χαλδαϊκούς Χρησμούς ως μεσολαβήτρια στο κέντρο 

των δύο κόσμων. Εξάλλου, η ταυτότητα αυτή μπορεί να ενισχυθεί και από την 

αντικατάσταση της Ρέας, τόσο στους Χρησμούς όσο και στο επεισόδιο του Κρόνου 

με το Δία, με την Εκάτη, η οποία παύει να είναι πλέον η τρομερή θεά και γίνεται η 

πηγή ζωής των πάντων.
485

 Ωστόσο, ο δυαδικός ρόλος
486

 έρχεται σε άμεση αντίθεση 

και με την τριαδικότητα του χαρακτήρα της, όπως αυτός παρουσιάζεται σε 

παλιότερες δοξασίες και κείμενα.
487

  

Η μετατροπή της θεάς σε φως, ψυχή και κόλπο, από καθένα από τα οποία 

εκπορεύεται ο κόσμος σύμφωνα με το Χαλδαϊκό σύστημα, το Νεοπλατωνικό, αλλά 

και σύμφωνα με τις ερμηνείες που έδωσαν οι φιλόσοφοι αυτοί σε διάφορα χωρία των 

Χρησμών, φαίνεται να συμπαρέσυρε και να μετουσίωσε και όσα στοιχεία 

χαρακτήριζαν τη θεά κατά τη χθόνια περίοδό της. Έτσι, την ίδια τύχη στην αλλαγή 

του ρόλου τους είχαν και οι τρεις Χάριτες. Στο κεφάλαιο «Χάριτες και Εκάτη» 

τoνίσθηκε η χθόνια φύση των τριών θεαινών, όπως αυτή διαμορφώθηκε μέσα από το 

μύθο και τη σχέση τους με τη θεά των άωρων ψυχών. Στους πρώτους 

μεταχριστιανικούς αιώνες η τριαδική θεώρηση του κόσμου, τόσο από τους 

Χαλδαϊκούς Χρησμούς όσο και από τους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους, και η 

ποικιλόμορφη ανάμειξη της Εκάτης μ’ αυτό το σύστημα οδήγησε και τις Χάριτες στο 

να αποκτήσουν νέο ουράνιο περιεχόμενο.
488

 Σ’ αυτό φαίνεται να συμβάλλει και η 

έννοια των Χαρίτων στη Ρωμαϊκή θρησκεία, στοιχεία της οποίας εξαπλώνονται στη 

Μεσόγειο με τις μετακινήσεις διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων, κυρίως εμπόρων και 

Ρωμαίων στρατιωτών. Οι Gratiae των Ρωμαίων δεν ήταν χθόνιες θεότητες, αλλά 

προσωποποιούσαν την πίστη, την ελπίδα και τη συμπόνοια. Ως τέτοιες 

παρουσιάζονται φωτεινές και ελπιδοφόρες, όπως πρέπει να είναι οι ακόλουθοι της 

ουράνιας και σωτήρας Εκάτης. 

Ένα στοιχείο από την παλιά λατρεία και φύση της Εκάτης δεν υπόκειται στις 

ίδιες αλλαγές. Πρόκειται για τους σκύλους συνοδούς της, οι οποίοι έκαναν αισθητή 

την παρουσία της χθόνιας θεάς με τα ουρλιαχτά και τα γαβγίσματά τους. Ο ήχος 

αυτός τρόμαζε και έδιωχνε μακριά τους δεισιδαίμονες. Στους Χαλδαϊκούς Χρησμούς 

οι σκύλοι διατηρούν τη σκοτεινή τους εικόνα. Αποκαλούνται χθόνιοι κύνες και 

παρουσιάζονται να βγαίνουν από τα έγκατα της γης για να εξαπατήσουν το θεουργό 

και να τον αποπροσανατολίσουν.
489

 Χαρακτηριστικό είναι ότι και ο Συνέσιος
490
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περιγράφει τους σκύλους των Χρησμών σαν όντα που κατασπαράσσουν τις ψυχές.
491

 

Η εικόνα τους αυτή έρχεται σε αντίθεση με την ουράνια χαλδαϊκή θεά Εκάτη. 

Ωστόσο, φαίνεται να αντικατοπτρίζει τις δοξασίες της σύγχρονης με τους 

Χαλδαϊκούς Χρησμούς περιόδου της Πλατωνικής σχολής και να επηρεάζεται από 

αυτές. Σύμφωνα με τους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους την κατώτερη βαθμίδα στην 

κοσμολογική ιεραρχία καταλάμβαναν οι δαίμονες, οι οποίοι διακρίνονται σε τρεις 

κατηγορίες και ταυτίζονται με τις ψυχές. Οι δύο τελευταίες ομάδες περιλαμβάνουν τις 

ανθρώπινες ψυχές και χωρίζονται σε καλές και κακές. Οι δεύτερες, κακές ψυχές, 

κατοικούν στο χώρο εκείνο της ατμόσφαιρας που έρχεται σε επαφή με τη γη. Η 

επαφή τους με το υλικό στοιχείο τις μετατρέπει σε κακοποιούς και για αυτό ικανές να 

βλάψουν τους ανθρώπους. Επιπλέον, ήταν βοηθοί και συμπαραστάτες των μάγων 

στις απεχθείς πράξεις και πρακτικές τους.
492

 Τα στοιχεία αυτά, η επαφή τους με τον 

υλικό κόσμο – σημάδι ότι είναι μολυσμένοι – και η συμβολή τους στα έργα των 

μάγων, τους συνδέουν – αν όχι τους ταυτίζουν με τους χθόνιους σκύλους των 

χρησμών, που δεν έχουν άλλο στόχο παρά να βλάψουν. 

Μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι οι σκύλοι-συνοδοί της Εκάτης διατήρησαν 

μεν το περιεχόμενο τους σύμφωνα με την παλιά λατρεία της θεάς, αλλά ταυτόχρονα 

φαίνεται να περιβλήθηκαν και νέο, αυτό της απειλητικής ψυχής. Έτσι η σχέση 

ανάμεσα στη θεά και τους συνοδούς της, είτε αυτοί είναι οι σκύλοι-δαίμονες είτε οι 

σκύλοι-ψυχές-δαίμονες, δεν εξαλείφεται παρά το νέο περιεχόμενο της Εκάτης. Αυτό 

συμβαίνει γιατί η θεά σύμφωνα με το ρόλο της ζωογόνου μήτρας που ανέλαβε, είναι 

το κέντρο όλων των τριαδικών δυνάμεων, το κέντρο των δύο κόσμων – του αισθητού 

και του νοητού – με εξουσία σε ψυχές και δαίμονες, σχέση με τα υλικά και άυλα 

όντα, αφού από τους κόλπους της προέρχονται και δημιουργούνται όλα. 

 

 

Στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες η εικόνα της Εκάτης αλλάζει ριζικά. Σε 

αυτό συμβάλλουν δυναμικά η Πλατωνική φιλοσοφία, οι Χαλδαϊκοί Χρησμοί και το 

Νεοπλατωνικό φιλοσοφικό-πνευματικό ρεύμα. Ιδιαίτερα οι Χαλδαϊκοί Χρησμοί ήταν 

αυτοί που διατύπωσαν το νέο σωτηριολογικό περιεχόμενο της λατρείας και 

προσέγγισης της θεάς, καθώς αυτήν την περίοδο κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο 

έδαφος οι δοξασίες για τη σωτηρία της ψυχής και τη δυνατότητα ένωσής της με το 

θείο μέσω των κατάλληλων θεουργιών. Η Εκάτη αποτελεί στις δοξασίες αυτές το φως 
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και την πηγή ζωής όλων, αυτή μέσω της οποίας ο κόσμος του Πατρικού Νου 

αισθητοποιείται και γίνεται κατανοητός στον κόσμο της Ύλης.  

Ωστόσο, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι ο σωτηριολογικός ρόλος της 

Εκάτης έγινε αισθητός για πρώτη φορά στις επιγραφές της Κω, όπου η θεά 

εμφανίζεται ως φωτεινή και σωτήρια θεά, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με 

το σκοτεινό χαρακτήρα που παρουσίαζε στους κλασικούς κυρίως χρόνους. Για την 

αλλαγή αυτή στην εικόνα της θεάς στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα γίνει ιδιαίτερη 

αναφορά στο κεφάλαιο για τις επιγραφές από τα νησιά αυτά. 
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Η  ΕΚΑΤΗ  ΚΑΙ  ΑΛΛΟΙ  ΘΕΟΙ 

 

  Η Εκάτη είναι η θεά με τη μεγαλύτερη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα του 

κόσμου, ορατού και αοράτου, στον ουρανό, στη γη και στον Κάτω Κόσμο. Λόγω της 

συμμετοχής και της παρουσίας της παντού καθώς και εξαιτίας του πολύπλοκου και 

πολύπλευρου χαρακτήρα της η πολυσχιδής θεότητα συνδέθηκε αρκετά νωρίς με 

άλλες θεότητες. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η σύνδεσή της με τους άλλους θεούς δεν 

εξαρτήθηκε σχεδόν καθόλου από σχέσεις συγγένειας αλλά κυρίως, και ίσως μόνο, 

από το μερίδιό της σε όλο τον κόσμο αλλά και από την πολυπλοκότητάς της˙ μιας 

πολυπλοκότητας που εξαρτήθηκε αλλά και διαμορφώθηκε από αυτό ακριβώς, από το 

μερίδιο. 

 

 Η σειρά με την οποία παρουσιάζεται η σχέση της Εκάτης με κάποιους από 

τους θεούς έγινε με βάση το μέγεθος της σχέσης αυτής, όπως μας είναι γνωστή από 

την αρχαία ελληνική γραμματεία, τις επιγραφές και τα μνημεία. Έτσι, πρώτη στη 

σειρά είναι η σχέση της θεάς με τον Ερμή. Ακολουθεί ο Απόλλωνας, ο Δίας και τέλος 

οι Ερινύες.  

  

 

 

Εκάτη και Ερμής 

Ο Ερμής είναι ένας από τους παλαιότερους θεούς. Το όνομά του το 

συναντάμε στις πινακίδες της Γραμμικής Γραφής Β από την Πύλο.
493

 Οι 

περισσότεροι θεοί των πινακίδων είναι χθόνιοι και από αυτό το χαρακτήρα δεν 

ξεφεύγει ούτε ο Ερμής. Μάλιστα η χθόνια φύση του χαρακτήρα του είναι και αυτή 

που διατηρείται αναλλοίωτη καθόλη τη διάρκεια της ύπαρξης του θεού.
494

 Είναι ο 

θεός που επιφορτίζεται να συνοδεύσει τις ψυχές στον Κάτω Κόσμο, είναι ο βαρκάρης 

που τις βοηθάει να διασχίσουν τα όρια και να μεταβούν από την επίγεια ζωή στον 

κόσμο των ψυχών. Τραγικοί ποιητές της κλασικής αρχαιότητας, όπως ο Αισχύλος και 

ο Ευριπίδης, αναφέρουν το θεό με το επίθετο χθόνιος.
495

 Ως τέτοιος, χθόνιος δηλαδή, 

εικονίζεται συχνά τριπρόσωπος όπως ακριβώς και η χθόνια Εκάτη.
496
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Έτσι ο Ερμής δε συνδέεται άρρηκτα με την άλλη χθόνια – και όχι τη μοναδική – θεά 

μόνο μέσω της τριπλής μορφής του αλλά πολύ περισσότερο μέσω του χθόνιου 

χαρακτήρα του.  

Η Εκάτη ήταν κι αυτή συνοδός ψυχών. Ωστόσο, αυτή συνόδευε ή, είναι 

καλύτερο να πούμε, συνοδευόταν από ψυχές, οι οποίες δεν μπορούσαν να διασχίσουν 

τα όρια των δύο κόσμων και να μεταβούν, όπως ήταν και η φυσική πορεία των 

πραγμάτων, από τον κόσμο των ζωντανών στον κόσμο των νεκρών. Και οι δύο θεοί 

αποκαλούνται με το επίθετο χθόνιοι στους Μαγικούς Παπύρους. Ο Ερμής καλείται 

και πολυώνυμος,
497

 επίθετο που δεν παραδίδεται απευθείας για την ίδια την Εκάτη, 

αλλά ταιριάζει απόλυτα σ’ αυτήν τη θεά, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, λόγω 

της πολυμορφίας του χαρακτήρα της.
498

 Επιπλέον, και την ίδια την τριοδίτη θεά 

επικαλούνται οι θνητοί με πλήθος επιθέτων, όπως τριπρόσωπε, ενοδία, τρικάρηνε,
499

 

προπυλαία και άλλα ακόμα, τα οποία την καθιστούν αυτόματα πολυώνυμο θεά.   

Οι ψυχές αυτές, οι άωρες ή και βιαιοθάνατες,
500

 ήταν δεδομένο ότι θα 

υπήρχαν στο μεταίχμιο των δύο κόσμων και κατά συνέπεια σε έναν κόσμο 

ουσιαστικά ανύπαρκτο γι’ αυτές, στον οποίο δεν είχαν αξία ούτε σαν υπαρκτά 

πλάσματα ούτε σαν ψυχές. Η ιδιάζουσα θέση τους είχε εξαρτηθεί από τον τρόπο που 

είχαν πεθάνει, πριν από την ώρα τους ή και με βίαιο τρόπο˙ γεγονός που σήμαινε ότι 

εφόσον δεν είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο της επίγειας ζωής τους, δεν μπορούσαν να 

εγκαταλείψουν ούτε αυτόν εδώ, αλλά ούτε μπορούσαν και να ενταχθούν σ’ εκείνον 

των ψυχών. Παραμένοντας στο μεταίχμιο χώρο και έχοντας αφήσει ανολοκλήρωτα τα 

γεγονότα της ζωής τους γίνονταν πνεύματα κακά προκαλούσαν φόβο στους 

ζωντανούς, καθώς μπορούσαν να προκαλέσουν κακό, εάν κάποιος τις επικαλούνταν. 

Το παραπάνω συνεπάγεται ότι οι ψυχές αυτές διατηρούσαν ως ένα βαθμό τη μνήμη 

τους και γι’ αυτό αποκτούσαν στο στάδιο αυτό εχθρικό και κακόβουλο χαρακτήρα.
501

  

Τολμώ να κάνω εδώ έναν ακραίο, ίσως, συσχετισμό ανάμεσα στη μνήμη που 

διατηρούσαν οι ψυχές που συνόδευαν την Εκάτη, και μ’ ένα απόσπασμα από το 

μαγικό πάπυρο στον Ερμή, όπου ο θεός αναφέρεται ως γιος της Μνήμης (PMG V)
502

. 

Οι ψυχές που ακολουθούσαν ελεύθερες τον ψυχοπομπό θεό στον Κάτω Κόσμο, 

έπαιρναν οδηγίες από τα χρυσά πλακίδια να πιουν νερό από τη Λίμνη της Μνήμης 

και να αποφύγουν την πηγή της Λησμονιάς.
503

 Στο Μαγικό Πάπυρο o θεός γίνεται 

γιος της Μνήμης. Φαίνεται ότι αυτή έπρεπε να αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό του 

βαρκάρη θεού που συνόδευε τις ψυχές, προκειμένου αυτές να μπορέσουν – με τη 

βοήθεια του θεού αλλά και σε συνδυασμό με το νερό
504

 της Μνήμης – να 
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διατηρήσουν την ανάμνηση της προηγούμενης ζωής τους. Αυτά θα τους επέτρεπαν να 

αναγνωρίσουν τα λάθη της προηγούμενης και να αναζητήσουν τη λύτρωση στην 

επόμενη μέσω της μετεμψύχωσης.  

Από την άλλη, η μνήμη διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ύπαρξη-μη 

ύπαρξη των ψυχών που βρίσκονται στο μεταίχμιο και συνοδεύουν την Εκάτη. Μόνο 

μέσω αυτής τους της ιδιότητας οι ψυχές μπορούν να διατηρήσουν την ανάμνηση και 

την αίσθηση του άδικου, αφού τα φθαρτά τους σώματα καταστράφηκαν άωρα και 

βίαια, και να γίνουν έτσι κακόβουλες, με επίκληση ή χωρίς, απέναντι στους 

ζωντανούς. Εξάλλου, η μνήμη όσων έχουμε περάσει, είναι αυτή που διαμορφώνει το 

χαρακτήρα των ανθρώπων.  

Η ιδιότητά του Ερμή ως θεός του περάσματος από τον ένα κόσμο στον άλλο 

βρήκε την εφαρμογή της και σε ένα άλλο γνώρισμα του θεού: αυτού που είναι 

υπεύθυνος για κάθε πορεία. Ο Ερμής μπορούσε να συνοδεύει, και να προστατεύει, 

τους θνητούς σε κάθε τους πορεία εκτός σπιτιού. Για το λόγο αυτό υπήρχαν 

αγάλματά του έξω από τις πόρτες των σπιτιών.
505

 Ως επέκταση αυτού, αγάλματά του 

ήταν τοποθετημένα και στις πύλες των πόλεων, ενώ ένα αναφέρεται ότι ήταν στημένο 

στα Προπύλαια της αθηναϊκής Ακρόπολης. Επιπλέον, λόγω αυτής της ιδιότητάς του 

έστηναν αγάλματά του στους δρόμους, τις γνωστές Ερμαίς ή Ερμαϊκές στήλες. Για το 

λόγο αυτό ο Ερμής καλείται και Ενόδιος.
506

 

Παρατηρείται κι εδώ μία έντονη σύνδεση αλλά και συσχετισμός των 

ιδιοτήτων του φτερωτού θεού μ’ εκείνες της χθόνιας Εκάτης. Η Εκάτη θεωρούνταν η 

θεά των περασμάτων, κυρίως αυτών που προκαλούσαν φόβο. Αγάλματά της ήταν 

στημένα στις εισόδους των σπιτιών και σ’ αυτά φαίνεται να απευθύνονταν οι ένοικοί 

τους προκειμένου να προστατευθούν κατά την έξοδό τους αλλά και να 

προστατεύσουν το ίδιο τους το σπίτι από τα κακά που πιθανότατα θα έφερναν κατά 

την είσοδό τους. Παραλληλίζοντας αυτήν τη λειτουργία των αγαλματικών εικόνων 

της χθόνιας θεάς με εκείνη του Ερμή, μπορούμε να κατανοήσουμε και να 

ερμηνεύσουμε την ύπαρξη αγαλμάτων της στις πύλες των πόλεων αλλά και στα 

Προπύλαια της Ακρόπολης, δίπλα σ’ εκείνο του Ερμή. Και οι δύο θεοί ονομάζονται 

Προπυλαίοι.
507

  

Ως θεά των δύσκολων περασμάτων τη βλέπουμε να προστατεύει και τα 

τρίστρατα, όπου ήταν στημένες οι τριπρόσωπες απεικονίσεις της. Τα τρίστρατα 

θεωρούνταν δύσκολα προσπελάσιμα, καθώς σε κάποια από αυτά, κυρίως σε όσα ήταν 
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στα όρια των πόλεων, συνήθιζαν να εκθέτουν τα σώματα όσων είχαν διαπράξει 

κάποιο έγκλημα και είχαν κι αυτοί, με τη σειρά τους, τιμωρηθεί με θάνατο. 

Ο φαλλός ήταν ένα από τα σύμβολα του Ερμή
508

 και απεικονιζόταν ανάγλυφα 

στο μέσο περίπου των ερμαϊκών στηλών. Πρόκειται για ένα σύμβολο γονιμότητας, το 

οποίο αποδόθηκε στο θεό πολύ νωρίς στην ιστορία της λατρείας του.
509

 Η μεγάλη 

σημασία του φαλλού και κατ’ επέκταση των ερμαϊκών στηλών για την γονιμότητα 

της κοινότητας και την επιβίωσή της φαίνεται από την αντίδραση των Αθηναίων όταν 

το 415 π.Χ. ο Αλκιβιάδης κατηγορήθηκε ότι βεβήλωσε της ερμαϊκές στήλες στην 

πόλη.
510

 Το σύμβολο αυτό θα μπορούσαμε να το θεωρήσουμε συμπληρωματικό της 

ιδιότητας της Εκάτης, η οποία αναφέρεται από τον Ησίοδο στη Θεογονία του ως 

Κουροτρόφος.
511

 Έτσι, έχουμε από τη μια ένα θεό της γονιμότητας και από την άλλη 

μία θεά υπεύθυνη για το μεγάλωμα των παιδιών. Εδώ έρχεται να προστεθεί και η 

άλλη ιδιότητα της Εκάτης που αναφέρθηκε ήδη πιο πάνω: αυτή της προστάτριας των 

θνητών από τα δύσκολα περάσματα˙ γιατί τι άλλο μπορεί να θεωρηθεί, αν όχι 

δύσκολο πέρασμα, μία γέννηση – το πέρασμα δηλαδή από την ανυπαρξία στη ζωή. 

Εξάλλου και ο ίδιος ο Ερμής αναλαμβάνει ρόλους Κουροτρόφου
512

 ή και 

μεταφορέα νηπίων, όπως αποκαλύπτεται από παραστάσεις σε πλήθος αττικών 

ερυθρόμορφων αγγείων αλλά και από αναφορές αρχαίων συγγραφέων.
513

 Επιπλέον, ο 

Ομηρικός Ύμνος στον Ερμή,
514

 χρονολογούμενος στον ύστερο 6
ο
 με πρώιμο 5

ο
 π.Χ. 

αι., πρέπει να απαγγελλόταν σε γιορτές κατά τις οποίες οι έφηβοι περνούσαν στην 

περίοδο της ωριμότητάς τους.
515

 Ένα ακόμα στοιχείο – αυτό του περάσματος από τη 

μία φάση ζωής στην άλλη, ωστόσο λιγότερο επώδυνο ή επικίνδυνο – που μπορεί να 

συνδέσει τον Ερμή με την Εκάτη.  

 Αξίζει τέλος να αναφέρουμε τη σχέση του Ερμή με την Εκάτη στην Ελευσίνα. 

Το ελευσίνιο ιερό ήταν τόπος κατεξοχήν χθόνιας λατρείας, καθώς εκεί αναζήτησε η 

Δήμητρα την Κόρη Περσεφόνη που είχε απαχθεί από τον Πλούτωνα. Είναι γνωστή 

από τον Ομηρικό Ύμνο στη Δήμητρα η συμβολή της Εκάτης στην ανεύρεση και 

επιστροφή της κόρης στη γη σ’ εκείνη μάλιστα την περιοχή.
516

  

Ο Ερμής αναφέρεται σε επιγραφή που βρέθηκε στο ιερό, με το επίθετο 

εναγώνιος.
517

 Σύμφωνα με το λεξικό Liddell-Scott επίθετο αυτό συνόδευε κυρίως τον 

Ερμή και σημαίνει αυτόν που είναι κατάλληλος για τον αγώνα αλλά και εκείνος που 

ανήκει στη μάχη.
518

 Και οι δύο ερμηνείες του επιθέτου ταιριάζουν απόλυτα με την 

αναφορά του Ερμή μ’ αυτό το επίθετο στο συγκεκριμένο ιερό. Από τη μια ο 

χαρακτηρισμός του θεού εδώ μπορεί να δικαιολογηθεί από τον αγώνα που διεξήγαγε 
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η Δήμητρα για να βρει την κόρη της και ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι 

καταλληλότερος συμπαραστάτης στον αγώνα της από αυτόν το θεό. Η δεύτερη 

ερμηνεία του επιθέτου μπορεί επίσης να συνδεθεί με το θεό και να βρει κι αυτός το 

απόλυτο ταίριασμα στο μύθο της αναζήτησης της Περσεφόνης, αφού ο αγώνας της 

Δήμητρας ήταν συνεχής αλλά και η ιστορία της ίδιας της Κόρης με την, κάθε χρόνο, 

απαγωγή και επιστροφή της στη γη ήταν ένας συνεχής αγώνας, μία αέναη πάλη.
519

 

Η σύνδεση του εναγώνιου θεού με την Εκάτη είναι στην περίπτωση αυτή 

διττή. Παρά το γεγονός ότι η επιγραφή αναφέρεται σε μία θυσία προς τιμήν του 

φτερωτού θεού και της Αρτέμιδος, δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι η 

Άρτεμη σε πολλές περιπτώσεις ταυτίστηκε με την Εκάτη. Στο ιερό της Ελευσίνας μία 

τέτοια ταύτιση είναι απόλυτα δικαιολογημένη, καθώς το ιερό ήταν χθόνιο και η 

παρουσία της Ενόδιας θεάς αισθητή λόγω της σχέσης της με τη θρησκευτικότητα του 

τόπου.  

Ο δεύτερος τρόπος σύνδεσης μπορεί να εντοπισθεί μόνο στην ίδια την καίρια 

συμμετοχή της Εκάτης και στην αρωγή του Ερμή στην επίλυση του μυστηρίου της 

εξαφάνισης της Περσεφόνης. Η Εκάτη έδωσε στη Δήμητρα τις πληροφορίες σχετικά 

με το πού βρισκόταν η Κόρη και ο Ερμής ήταν εκείνος που την έφερε πίσω από τον 

Άδη.
520

 Έτσι το επίθετο εναγώνιος που χαρακτηρίζει τον Ερμή στο συγκεκριμένο 

ιερό αποκαλύπτει ακριβώς αυτόν το ρόλο του: τη συμμετοχή του στον αγώνα αλλά 

και στην αγωνία της Δήμητρας μέχρι να επιστρέψει η Κόρη από τον κόσμο των 

νεκρών. Το επεισόδιο της επιστροφής της Κόρης έχει απεικονισθεί σε πολλά 

ερυθρόμορφα αγγεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο ερυθρόμορφος 

κωδωνόσχημος κρατήρας του αγγειογράφου της Περσεφόνης, στη Νέα Υόρκη. Στον 

κρατήρα αυτό απεικονίζεται η Δήμητρα, η Περσεφόνη και δίπλα της ο Ερμής, ενώ 

στη σκηνή συμμετέχει και η Εκάτη.
521

  

 

 

 

Εκάτη και Απόλλωνας 

 Θα αναφέρθει αμέσως πιο κάτω, στο κεφάλαιο του συγκρητισμού της Εκάτης 

με άλλες γυναικείες θεότητες του ελληνικού πανθέου, η σχέση της με την Άρτεμη, τη 

θεά του κυνηγιού και κατ’ επέκταση με τον τοξοβόλο αδελφό της Απόλλωνα.
522

 

 Οι τρεις θεότητες, η Εκάτη, ο Απόλλωνας και η Άρτεμη συνδέονται 

πρωτίστως με σχέσεις συγγένειας. Παρά τη συγκεχυμένη καταγωγή της Εκάτης, 
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φαίνεται να επικρατεί ως προς τη μητέρα της θεάς το όνομα της Αστερίας.
523

 Η 

Αστερία ήταν κόρη των Τιτάνων Κοίου και Φοίβης, και αδελφή της Λητούς, της 

μητέρας των δύο θεών της νέας γενιάς, του Απόλλωνα και της Άρτεμης. Με βάση το 

παραπάνω γενεαλογικό δέντρο, η Εκάτη είχε στενούς δεσμούς αίματος μ’ αυτούς 

τους θεούς, ήταν εξαδέλφη τους.      

Μιλώντας τώρα για τις δύο θεότητες, την Εκάτη και τον Απόλλωνα, αυτές 

μπορούν να ενωθούν μέσω της αντίθεσης που παρουσιάζουν: η Εκάτη είναι θεά του 

σκότους και των ψυχών,
524

 ενώ ο Απόλλωνας θεός του φωτός αλλά εξίσου αυστηρός 

και τρομερός εξαιτίας της εκδίκησης που αποζητά, όταν οργίζεται.
525

  

Επιπλέον, στις αττικές τραγωδίες ο Απόλλωνας αναφέρεται άλλοτε ως 

Ἀγυιεύς και άλλοτε ως Ἀποτρόπαιος.
526

 Και τα δύο επίθετα μπορούν να ενισχύσουν 

τη σχέση του με την Εκάτη, καθώς το μεν πρώτο σημαίνει αυτόν που φυλάσσει τους 

δρόμους, όπως ακριβώς η Εκάτη προστάτευε τα τρίστρατα, και το δεύτερο 

αποκαλύπτει τη δύναμη του θεού να μπορεί να απομακρύνει το κακό. Το επίθετο 

αυτό δεν το συναντάμε για τη θεά των τριστράτων, αλλά είχε τη δύναμη να 

απομακρύνει τα κακόβουλα πνεύματα. Επιπλέον, στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή 

τονίζεται ότι ως Ἀγυιεύς ο θεός μπορεί να βρίσκεται μπροστά στις πύλες του 

παλατιού.
527

 

Ωστόσο, μπορούν να συνδεθούν και μέσω ενός επιθέτου της θεάς. Από τη μια 

ο θεός Απόλλωνας θεωρούνταν ο θεός του φωτός και από την άλλη αρχαίοι 

συγγραφείς ονομάζουν την Εκάτη φωσφόρο,
528

 αυτή δηλαδή που φέρνει το φως. 

Μάλιστα απεικονίζεται σε παραστάσεις ερυθρόμορφων αγγείων ως μία νέα γυναίκα, 

μονοπρόσωπη, που κρατά δάδες. Το τεχνητό φως που ρίχνουν οι δάδες τις θεάς 

μπορούμε να το ερμηνεύσουμε με δύο τρόπους, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η 

κυριολεξία βρίσκεται στο ότι η θεά κρατώντας δάδες αναζήτησε και ανακάλυψε την 

εξαφανισμένη Περσεφόνη φέρνοντάς την και πάλι στο φως του επίγειου κόσμου. Η 

μεταφορική προσέγγιση έγκειται στο γεγονός ότι με τη συμβολή της στην ιστορία 

έδωσε ξανά φως στη ζωή της θεάς Δήμητρας, η οποία είχε αποστερηθεί την κόρη της. 

Έρεισμα στη σύνδεση-συγκρητισμό της Εκάτης με τον Απόλλωνα μπορεί να 

αποτελέσει και το όνομα της ίδιας της τρομερής θεάς των ψυχών. Ο τοξοβόλος 

Απόλλωνας αποκαλούνταν εκατηβόλος που σημαίνει αυτόν που βάλλει από 

μακριά.
529

 Αν και κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι δεν είναι ικανοποιητικός ο 

συσχετισμός του ονόματος της Εκάτης με το θεό που έβαλλε από μακριά,
530
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εντούτοις μπορεί να υπήρχε μία τέτοια σύνδεση ανάμεσα στις δοξασίες των αρχαίων 

Ελλήνων.
531

  

Πολλές αρχαίες πηγές αναφέρουν τον τρόμο που προκαλούσε η Εκάτη στους 

ανθρώπους όταν από μακριά ακουγόταν ο τρομερός της θίασος, ο αποτελούμενος από 

σκυλιά και ανικανοποίητες ψυχές, να πλησιάζει. Έτσι, θα μπορούσε και η Εκάτη να 

θεωρηθεί η θεά που βάλλει, με τον τρόπο της, από μακριά και κατά συνέπεια 

αποτελέσει το θηλυκό αντίστοιχο του Απόλλωνα.
532

 Στη λατρευτική συνείδηση των 

αρχαίων η Άρτεμη ήταν το πάρισο του Απόλλωνα
533

 και μέσω αυτού του 

συσχετισμού πιθανότατα και η ίδια η Εκάτη.  

 

 

 

Εκάτη και Δίας 

 Σύμφωνα με την ανατολική ζωφόρο του ελληνιστικού ναού της Εκάτης στα 

Λάγινα όταν η Ρέα γέννησε το Δία και έπρεπε να παραδώσει το παιδί της στον Κρόνο 

για να το κατασπαράξει, όπως είχε κάνει και με όλα τα προηγούμενα παιδιά τους, η 

Εκάτη τη βοήθησε να το γλιτώσει. Τύλιξε μία μεγάλη πέτρα σε φασκιές, την οποία η 

Ρέα έδωσε στο σύζυγό της προσποιούμενη ότι επρόκειτο για το νεογέννητο παιδί 

τους.
534

 Όταν με το μεγάλωμα του Δία και την Τιτανομαχία επικράτησαν οι νέοι θεοί, 

ο Δίας δεν ξέχασε τη σωτήρια, για τη ζωή του, επέμβαση της Εκάτης. Επιπλέον, στη 

Γιγαντομαχία και σύμφωνα με την παράσταση στη δυτική πλευρά της ζωφόρου η 

Εκάτη πολεμά στο πλευρό των νέων θεών.
535

 Έτσι, όταν ο Δίας αναλαμβάνει τα ηνία 

του κόσμου, φροντίζει να ανταμείψει τη θεά για τις υπηρεσίες της και να της 

αποδώσει μοναδικές τιμές επιτρέποντάς της να κινείται αλλά και να επεμβαίνει με 

σωτήριο τρόπο στα πράγματα που συμβαίνουν στη γη, στον ουρανό και στη 

θάλασσα.  

Οι παραπάνω τιμές είναι γνωστές από τη Θεογονία του Ησιόδου, ένα έργο 

πρωιμότερο της ζωφόρου κατά πέντε περίπου αιώνες.
536

 Την ίδια «τιμή» κυριαρχίας 

στις τρεις κοσμικές σφαίρες κατέχει και ο ίδιος ο Δίας, γεγονός που δείχνει ότι 

μοιράζεται οικειοθελώς με την παλιά θεά δικαιώματα που κατέκτησε από τη 

σύγκρουσή του με το παλιό θεϊκό γένος. Ωστόσο, προκαλεί ερωτηματικά το γιατί ο 

Δίας παραχώρησε τόσες τιμές σ’ αυτήν τη θεά, αφού αφενός η Εκάτη δεν εμφανίζεται 

πουθενά να παρέχει τις υπηρεσίες της στο νέο θεό
537

 και αφετέρου η Γαία ήταν 

εκείνη που έδωσε τη φασκιωμένη πέτρα στον Κρόνο και συνέβαλε αποφασιστικά στη 
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διάσωση του νεογέννητου θεού από τον ίδιο του τον πατέρα.
538

 Είναι πιθανό αυτή η 

διάκριση να οφείλεται στο γεγονός ότι η Εκάτη κατέχει στο έργο του Ησιόδου τη 

θέση της Κουροτρόφου, ενός ρόλου που θεωρείται και είναι ιδιαίτερα κρίσιμος για 

την επιβίωση ενός νεογέννητου, ακόμα και όταν πρόκειται για ένα θεό όπως ο 

Δίας.
539

 

 Το στοιχείο της κατοχής μεριδίου στους τρεις κόσμους από την Εκάτη, στους 

οποίους κυριαρχεί πρωτίστως ο Δίας, και κυρίως στον ουρανό εντοπίζεται και σε ένα 

ανάθημα από τη Ρόδο. Στο διπλό θρόνο που σκαλίστηκε στο βράχο, χαράκτηκε μία 

επιγραφή, στην οποία αναφέρονται μόνο τα ονόματα των δύο θεών.
540

 Οι δύο θέσεις, 

μία για την Εκάτη και μία για το Δία, καθιστούν σαφές ότι οι δύο θεοί είναι 

σύνθρονοι
541

 και επομένως ισοδύναμοι ή ακόμα και αλληλοσυμπληρούμενοι στις 

δυνάμεις και τις λειτουργίες τους. Αν και στο θρόνο δεν είχαν σκαλιστεί μορφές, 

αναλογιζόμενος κανείς την εικόνα των δύο θεών καθισμένων δίπλα-δίπλα στο θρόνο 

έχει την αίσθηση μίας ηρεμίας και πραότητας από δύο θεούς ισχυρούς που θα 

μπορούσαν να γίνουν επιβλαβείς για τους ανθρώπους.   

Επιπλέον, ο Δίας δεν αφαίρεσε από την τρίμορφη θεά τις τιμές που αυτή 

κατείχε, όταν επικρατούσε το παλιό γένος των θεών.
542

 Αυτό αποκαλύπτει 

πιθανότητα την προσπάθεια του Ησιόδου να περάσει το μήνυμα ενός συμβιβασμού ή 

ακόμα και συμφιλίωσης ανάμεσα στους παλιούς και τους νέους θεούς, προκειμένου 

να γίνει ομαλά το πέρασμα του Δία στην εξουσία.
543

 Έτσι, η Εκάτη γίνεται ο 

συνδετικός κρίκος για τη μετάβαση από τον ένα θεϊκό κόσμο στον άλλο, ένα στοιχείο 

που γίνεται ολοένα και πιο έντονο στη λατρεία της με την πάροδο των χρόνων.
544

 

Η Εκάτη μπορούσε να επεμβαίνει επικουρικά σε όλες τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες,
545

 στοιχείο που έχει και ο Δίας ως πατέρας των θεών. Όμως, όπως 

εύκολα μπορούν να δώσουν οι δύο θεοί, με την ίδια ευκολία μπορούν και να πάρουν 

προκαλώντας ζημιά στις ανθρώπινες υποθέσεις.
546

 Από τη μια η Εκάτη φαίνεται να 

μοιάζει στο Δία όσον αφορά στο εύρος των δυνάμεων, αλλά από την άλλη δεν 

αποτελεί κίνδυνο για το νέο κυρίαρχο θεό, καθώς η οποιαδήποτε επέμβασή της είναι 

επικουρική και περιορίζεται μόνο στο ανθρώπινο γένος.
547

 Παρουσιάζεται με τον 

τρόπο αυτό παντοδύναμη μεν αλλά ταυτόχρονα και αδύναμη μπροστά στην 

παντοδυναμία του Δία αλλά και των άλλων νέων θεών.  

Η σχέση της Εκάτης με το Δία έγκειται σε συγγενικούς δεσμούς, καθώς 

διάφοροι αρχαίοι συγγραφείς την παρουσιάζουν ως κόρη του νέου θεού. Ειδικότερα, 

η μία εκδοχή θέλει την τρίμορφη θεά κόρη του Δία και της Δήμητρας,
548

 ενώ άλλη 
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του Δία και της Φεραίας.
549

 Πρόκειται για ύστερες αναφορές στην καταγωγή της 

Εκάτης, οι οποίες οφείλονται πιθανότατα από τη μια στον παλαιότατο και ισχυρότατο 

δεσμό της θεάς από το Δία, και από την άλλη στον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που 

διαδραμάτισε η Εκάτη στον ελευσινιακό μύθο και στο ότι το όνομα Φεραία ήταν 

επίθετο της ίδιας της θεάς στην περιοχή της Θεσσαλίας.
550

  

Επιπλέον, στη Θεσσαλία βρέθηκαν επιγραφές που αποκαλούν το Δία με το 

επίθετο τριτόδιος.
551

 Στο επίθετο αυτό δεν μπορούμε παρά να εντοπίσουμε στοιχεία 

της λατρείας της Εκάτης. Το πρώτο συνθετικό της λέξης, τριτ–, δηλώνει τον αριθμό 

τρία, όπως και το μόριο τρι- στους χαρακτηρισμούς της Εκάτης, όπως τριπρόσωπη 

και τριοδίτις. Στο δεύτερο μέρος του επιθέτου το συνθετικό –όδιος παραπέμπει στο 

επίθετο που αποδίδεται στην Εκάτη, ιδιαίτερα στην περιοχή της Θεσσαλίας, εννοδία. 

Με τον τρόπο αυτό ο ισχυρός Δίας μοιράζεται με την τρίμορφη θεά ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο, ίσως το σημαντικότερο, γι’ αυτήν, αυτό της προστασίας των 

δρόμων. Εξάλλου, ο Δίας λατρευόταν και με το επίθετο μειλίχιος, στοιχείο που 

απαντάται και στην ησιόδεια εικόνα της Εκάτης αλλά και στη λατρεία της των 

ύστερων – μετακλασικών – χρόνων. Μάλιστα, ο θεός με τη φύση αυτή ήταν σύνναος 

της Εκάτης και του Ποσειδώνα σ’ έναν μικρό ιωνικό ναό στη Λάρισα.
552

 Στη 

Θεσσαλία ο Μειλίχιος Δίας λατρευόταν ως θεός του Κάτω Κόσμου. Ως χθόνιο τον 

επικαλείται και ο Ησίοδος.
553

 Αυτή η ιδιότητά του μας δίνει ένα ακόμα ισχυρό 

στοιχείο σύνδεσης της Εκάτης με τον πατέρα των θεών.
554

 

Ενώ τα παραπάνω επίθετα συνέδεαν τους δύο θεούς σε κοινή λειτουργία, το 

επίθετο ἀμάριος που συνοδεύει το Δία στην Αχαΐα τους παρουσιάζει με αντιθετικούς 

χαρακτήρες. Ο Farnell βλέπει στο επίθετο αυτό το δωρικό και αιολικό τύπο της λέξης 

ἡμέριος. Αν δεχθούμε μία τέτοια ερμηνεία, τότε θα δούμε τη φωτεινή φύση του Δία, 

μία φύση που τον φέρνει σε έντονη αντίθεση με τη σκοτεινή Εκάτη. Ως αντιθετικοί 

και γι’ αυτό αλληλοσυμπληρούμενοι θεοί συλλατρεύονταν στη Στρατονίκεια της Μ. 

Ασίας στο ιερό του Δία Παναμάρου.
555

 Ωστόσο, στην αντίθεση αυτή μπορούμε να 

εντοπίσουμε και την ομοιότητα που φέρνει η ύστερη εικόνα της Εκάτης. Ήδη από τον 

3
ο
-2

ο
 π.Χ. αι., όπως διαπιστώνουμε από επιγραφές των Δωδεκανήσων, η θεά παύει να 

είναι η αυστηρή σκοτεινή θεότητα των κλασικών χρόνων και γίνεται η φωτεινή 

βοηθός και συμπαραστάτης των θνητών. Έτσι, είναι επίσης πολύ πιθανό η Εκάτη να 

συνοδεύει το φωτοδότη Δία έχοντας κι αυτή την ίδια ιδιότητα. Σ’ αυτό συνηγορούν 

και οι επιγραφές που βρέθηκαν στο ναό του Δία Παναμάρου και αναφέρουν τον ίδιο 
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το θεό αλλά και την Εκάτη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μία επιγραφή που 

ονοματίζει το Δία με το τοπικό του επίθετο και την Εκάτη με τα επίθετα σωτίρα και 

επιφανής.
556

 Και τα δύο επίθετα ταιριάζουν περισσότερο σε μία θεότητα φωτεινή και 

ευνοϊκά διακείμενη απέναντι στους θνητούς παρά στην παλαιότερη σκοτεινή φύση 

της θεάς.  

 

 

 

Εκάτη και Ερινύες  

 Οι Ερινύες ήταν τρεις γυναικείες τρομερές, αλλά δευτερεύουσες θεότητες, 

από τις πιο παλιές της νέας τάξης των θεών. Το όνομά τους αναφέρεται πολύ νωρίς, 

στις πινακίδες της Γραμμικής Γραφής Β, ενώ στον Όμηρο είναι οι θεές που 

φροντίζουν για την ηθική τάξη στον κόσμο.
557

 Θεωρούνταν τρομερές, γιατί 

γεννήθηκαν από το αίμα του Ουρανού που πότισε τη γη, όταν ο ένας του γιος, ο 

Κρόνος, του έκοψε τους όρχεις.
558

 Οι θεότητες αυτές συνέχισαν να υπάρχουν ακόμα 

και με τη νέα τάξη θεών, όταν την εξουσία ανέλαβε ο Δίας. Ωστόσο, είχαν δικούς 

τους, ισχυρούς, νόμους, στους οποίους υπάκουε ακόμα και ο πατέρας των νέων θεών. 

Ήταν επιφορτισμένες με την καταδίωξη αυτού που είχε διαπράξει έγκλημα, κυρίως 

δολοφονία συγγενικού προσώπου, αλλά και με την τιμωρία του, η οποία δεν ήταν 

άλλη από το να τον τρελάνουν με το συνεχές κυνηγητό αλλά και με τους «ὕμνους 

δέσμιους», με τους οποίους τον κατέτρεχαν.
559

 

Η φύση τους αλλά και το κύριο καθήκον τους μπορούν να τις συνδέσουν με 

τη θεά Εκάτη και να τις τοποθετήσουν στον αντίποδα της θεάς. Οι τρεις αυτές μορφές 

συγκαταλέγονται ανάμεσα στις τριαδικές χθόνιες θεότητες. Το να τιμωρούν το 

έγκλημα σημαίνει ουσιαστικά ότι τιμωρούσαν τον πρόωρο και βίαιο θάνατο κάποιου. 

Η ψυχή του άωρου και βιαιοθάνατου, έπειτα, θα ακολουθούσε το θίασο της Εκάτης, 

σύμφωνα με τις θρησκευτικές δοξασίες. Έτσι, οι Ερινύες αναλαμβάνουν το θύτη που 

μετατρέπεται σε θύμα τους, αναλαμβάνουν δηλαδή να τιμωρήσουν το ζωντανό, 

επειδή δημιούργησε μία άωρη ψυχή.
560

 Η Εκάτη από την πλευρά της παίρνει κοντά 

της την ψυχή του βιαιοθάνατου και με τους – τέτοιου είδους – ακόλουθούς της έχει κι 

αυτή σα στόχο να καταδιώξει ή να ταλαιπωρήσει τους ζώντες γενικά και όχι μόνο 

αυτόν που διέπραξε το έγκλημα. Φαίνεται πως η τριπρόσωπη χθόνια τριοδίτις θεά και 
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οι τρεις χθόνιες θεότητες έχουν ως στόχο τους τον κατατρεγμό των ζωντανών, η κάθε 

μια πλευρά, όμως, υποκινούμενη από διαφορετικούς λόγους. 

Η εκδικητική μανία των νεκρών συνδέει, επίσης, τις δύο πλευρές, την Εκάτη 

με τις Ερινύες. Η θεά, όπως σημειώθηκε αμέσως πιο πάνω αλλά και στο κεφάλαιο της 

λατρείας της, συνοδεύεται από ψυχές άωρων και βιαιοθάνατων. Αυτές επιζητούν 

εκδίκηση, αλλά παράλληλα μπορούν να βοηθήσουν όποιον επικαλείται αυτές ή τη 

θεά και ζητά την τιμωρία κάποιου άλλου. Οι Ερινύες ενεργοποιούνταν από το θυμό 

της ψυχής ενός άταφου σώματος και μπορούσαν να προκαλέσουν κακό.
561

 

Η παραπάνω διαφορετική αλλά ταυτόχρονα τόσο όμοια λειτουργία της 

τριάδας των Ερινύων και της Εκάτης ενισχύεται και από το κοινό επίθετο που τις 

χαρακτηρίζει, εὐμενεῖς. Ο Πίνδαρος, στον Παιάνα του για τ’ Άβδηρα, ονομάζει τη 

θεά εὐμενή.
562

 Ο χαρακτηρισμός αυτός μπορεί να δικαιολογηθεί με δύο τρόπους, 

εξίσου αποδεκτούς. Η θεά θα μπορούσε να ονομαστεί κατ’ ευφημισμόν ευμενής, 

καθώς ο ρόλος της την περίοδο που συνθέτει ο Πίνδαρος, αρχίζει να μεταβάλλεται, 

και από την ουρανία και κουροτρόφο της Θεογονίας του Ησιόδου μετατρέπεται σε 

σκοτεινή, χθόνια και εκδικητική θεά που κινείται τη νύχτα. Έτσι, με το να την 

αποκαλούν μ’ αυτόν τον τρόπο, επιδιώκουν να την εξευμενίσουν και να την κάνουν 

πραγματικά ευμενή. Από την άλλη ως θεά χθόνια και κυρίως προστάτρια των 

περασμάτων εισακούοντας τις επικλήσεις για ασφαλές πέρασμα από τον ένα τόπο 

στον άλλο, ήταν ἐπήκοος,
563

 εὐήκοος
564

 και κατ’ επέκταση εὐμενής. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στη Ρόδο, στην περιοχή Γράμματα, βρέθηκε επιγραφή στην οποία 

κάποιος αναθέτει στη Σωτείραι ... Εὐ[ή]κωι Φωσφόρωι Ἐννοδ[ίαι].
565 Αν και το 

επίθετο Σώτειρα συνοδεύει σε άλλες επιγραφές από τα Δωδεκάνησα άλλοτε την 

Άρτεμη
566

 και άλλοτε την Εκάτη, δεν υπάρχει αμφιβολία εδώ ότι ο πιστός αναθέτει 

στη θεά των δρόμων, την Εκάτη.  

Οι Ερινύες ήδη από τον 5
ο
 π.Χ. αι. εμφανίζονται στην τραγική ποίηση ως 

Εὐμενίδες. Ο Αισχύλος, στην τριλογία Ὀρέστεια, τους αφιερώνει την τελευταία 

τραγωδία του δίνοντάς της αυτόν ακριβώς τον τίτλο, Εὐμενίδες,
567

 ενώ στο έργο αυτό 

ο χορός είναι οι ίδιες οι θεότητες. Οι Ερινύες παρουσιάζονται εδώ κουρασμένες από 

την καταδίωξη που είχαν εξαπολύσει εναντίον του Ορέστη για το φόνο της μητέρας 

του. Φαίνεται να έχει καταλαγιάσει ο θυμός τους και η εκδικητική τους μανία. 

Ωστόσο, αντιτάσσονται ακόμα στην υποστήριξη του Ορέστη από τον Απόλλωνα 

θεωρώντας ότι πρόκειται απλά για την προσπάθεια εναντίωσης του νέου θεού 
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απέναντι στη βουλή του παλαιότερου Δία.
568

 Παράλληλα, φαίνεται να αποδέχονται το 

αποτέλεσμα της δίκης και την αθώωση του Ορέστη, αλλά και να αποδέχονται και τη 

νέα τους ταυτότητα ως θεότητες του γάμου και της γονιμότητας,
569

 ως Σεμναί θεαί,
570

 

και τελικά ευμενείς απέναντι στον ήρωα του έργου. Η μεταβολή αυτή οφείλεται 

πιθανότατα στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού στην Αθήνα όσον αφορά στη 

διευθέτηση των φόνων.
571

 Ίσως, πάλι, θα πρέπει να ανιχνεύσουμε στην αλλαγή αυτή 

και τις λαϊκές δοξασίες.
572

 Όποιος κι αν είναι ο πραγματικός λόγος για τον οποίο οι 

τρεις θεότητες μετασχηματίζονται ως προς το κύριο στοιχείο του χαρακτήρα τους, ή 

αποκτούν έστω ένα νέο περιεχόμενο, δεν παύει η νέα τους μορφή να τις συνδέει με 

την επήκοο και ευμενή Εκάτη. 

Εξάλλου, εκείνη την περίοδο, δηλαδή περίπου στα μέσα του 5
ου

 π.Χ. αι., 

εισάγεται στην Αθήνα η λατρεία των τριών θεαινών ως ευμενών θεοτήτων.
573

 Είναι 

εκείνα περίπου τα χρόνια που η Εκάτη αποκτά την τριπρόσωπη εικόνα της και 

συγκεκριμένο τόπο λατρείας στην Αθηναϊκή Ακρόπολη. Μάλιστα, στην αρχή του 

Οἰδίποδα ἐπί Κολωνῷ του Σοφοκλή γίνεται αναφορά στην ιερότητα της σπηλιάς 

των Ευμενίδων,
574

 ένα θέμα που συνδέεται με τη διαπραγμάτευση της υπέρβασης των 

ορίων στο έργο, είτε πρόκειται για τα όρια που διαχωρίζουν τους ιερούς και ανίερους 

τόπους είτε για τα όρια ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο.
575

 Όλα όμως αυτά 

συνδέονται στενά με τη φύση και τη λατρεία της Εκάτης. 

Επιπλέον, τόσο η Εκάτη όσο και οι Ερινύες συνδέονται μεταξύ τους όχι μόνο 

μέσω της λειτουργίας τους αλλά και με μια σειρά κοινών επιθέτων που υποστηρίζουν 

τη λειτουργία αυτή. Η τριαδική ομάδα θεοτήτων αλλά και η μία τριαδική Εκάτη είναι 

σκοτεινές και δημιουργούν ένα αίσθημα τρόμου που τρέπει τους θνητούς σε φυγή. 

Εξαιτίας του σκοτεινού χαρακτήρα τους και οι δύο πλευρές αποκαλούνται 

μέλαιναι.
576

 Η σχέση των δύο πλευρών ενισχύεται και από τις Χοηφόρους του 

Αισχύλου, όπου οι θεότητες αποκαλούνται σκύλοι της Εκάτης,
577

 ενώ σε άλλο έργο 

παρουσιάζονται με κεφάλι σκύλου.
578

 Αποκαλούνται, δε, και οι δύο δράκαιναι, οι 

Ερινύες σε έργα τραγικών ποιητών και η Εκάτη σε μαγικούς παπύρους και 

επιγραφές.
579

 Εξάλλου, οι Ερινύες λατρεύονται από την Κλυταιμνήστρα ως χθόνιες 

θεότητες και τους προσφέρει νυκτίσεμνα δεῖπνα.
580

 

Η σχέση Εκάτης – Ερινύων εντοπίζεται και στο πεδίο της μαγείας. Σε ένα 

μαγικό κατάδεσμο γίνεται επίκληση στην τρομερή τριοδίτη θεά όσο και στην τριάδα 

των σκοτεινών θεοτήτων.
581

 Δεν είναι ίσως απίθανο και η σχέση αυτή να έχει τις 
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ρίζες της στο αρχαίο δράμα. Σε τραγωδίες όπου οι ηρωίδες παρουσιάζουν 

υπερφυσική – όπως η Κασσάνδρα – ή και δολοφονική – όπως η Μήδεια – 

συμπεριφορά, αυτές ονομάζονται Ερινύες ή και ταυτίζονται μ’ αυτές.
582

 Η ταύτιση 

της τελευταίας προσφέρει έναν ακόμα συνεκτικό δεσμό, καθώς – όπως τονίσθηκε σε 

άλλο κεφάλαιο – θεωρούνταν η πρώτη ιέρεια της Εκάτης και μάγισσα.   

Παράλληλα, το αρχαίο δράμα δίνει ακόμα μία πτυχή της σχέσης των δύο 

μερών. Οι Ερινύες ήταν το θυμωμένο εἴδωλον κάθε νεκρού, ιδιαίτερα εκείνου που 

είχε δολοφονηθεί.
583

 Από την άλλη ο Παυσανίας αναφέρει ότι υπήρχε στους Δελφούς 

ένας ναός των Ευμενίδων, οι οποίες ακριβώς εκεί εμφανίστηκαν στον Ορέστη αρχικά 

μέλαιναι και έπειτα λευκαί. Στο ναό αυτό, συνεχίζει, ήταν σύνηθες να θυσιάζουν στις 

Ευμενίδες και στις Χάριτες.
584

 Είναι πολύ πιθανό οι δύο τριαδικές θεότητες να 

ταυτίζονταν σε κάποιες περιοχές, καθώς και οι δύο έχουν μία σκοτεινή και μία 

λαμπερή φύση ενώ και οι δύο συνδέονται ποικιλοτρόπως με την Εκάτη. 

Όλες οι παραπάνω αναφορές για τη σύνδεση της Εκάτης με τις Ερινύες 

στηρίζονται στη γραπτή παράδοση. Ωστόσο, δε λείπουν οι παραστάσεις σε αγγεία, 

όπου η συνύπαρξη τριών όμοιων θεοτήτων και μίας τέταρτης ερμηνεύονται ως 

Ερινύες και Εκάτη αντίστοιχα. Χρησιμοποιούμε το ρήμα «ερμηνεύονται», καθώς 

σπανίζουν οι επιγραφές στα αγγεία, με τη βοήθεια των οποίων θα μπορούσαμε να 

ταυτίσουμε τις μορφές.
585

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωσης 

αποτελεί η μελανόμορφη παράσταση σε λήκυθο από την Αθήνα.
586

 Στο αγγείο 

εικονίζονται τέσσερις γυναικείες μορφές. Η μία ταυτίστηκε από την Καρούζου,
587

 η 

οποία δημοσίευσε το αγγείο, με τη θεά Εκάτη, καθώς στα πόδια της είναι ξαπλωμένα 

δύο μεγαλόσωμα σκυλιά με ένα εἴδωλο καμόντος στο στόμα. Οι άλλες τρεις μορφές 

αποδίδονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στάση, μεταξύ τους, και ταυτίζονται με 

τις Ερινύες.  

Παράλληλα πρέπει να επισημάνουμε εδώ ότι παρά τον όγκο της 

βιβλιογραφίας που αναφέρεται στα Εκαταία με μορφές Χαρίτων στο κάτω μέρος των 

πεσσίσκων, καμιά μελέτη δε διαφοροποιεί τις μορφές. Μόνο πρόσφατα η Βάνα 

Μαχαίρα ταύτισε κάποιες από τις μορφές που κοσμούν τους πεσσίσκους με Ώρες.
588

 

Επιπλέον, δεν είναι απίθανο κάποιες από αυτές τις μορφές να μην είναι Χάριτες αλλά 

Ερινύες. Στη θέση αυτή οδηγούμαστε από την απεικόνιση των παραπάνω μορφών σε 

ένα Εκαταίο που βρίσκεται στις αποθήκες του Βρετανικού Μουσείου
589

 και στις 

αντίστοιχες σε δύο Εκαταία με αρ. κατ. 20 και αρ. κατ. 21 της Ρόδου. Οι τρεις μορφές 



 94 

που καταλαμβάνουν το κάτω μέρος του τριγωνικού πεσσίσκου στο Εκαταίο του 

Βρετανικού Μουσείου, αν και αρκετά φθαρμένες, μπορούν να δώσουν μία εικόνα για 

το πώς ήταν. Παρουσιάζονται στο γνωστό τύπο των μετωπικών μορφών. Παρά τη 

γενική τους ομοιότητα με τους υπόλοιπους τύπους, οι μορφές αυτές είναι ασυνήθιστα 

αυστηρές και με έντονα χαρακτηριστικά προσώπου – ιδιαίτερα τα μάτια. Στο Εκαταίο 

από τη Ρόδο δε σώζεται το κάτω μέρος αλλά μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι 

μορφές βρίσκονται σε συγκρατημένη κίνηση. Αυτό που θα μπορούσε να τις 

ερμηνεύσει σαν Ερινύες είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι περιορισμένες, σχεδόν 

κλεισμένες, στο ιμάτιό τους, το οποίο καλύπτει σφιχτά και το κεφάλι. Η έντονη 

διαφοροποίηση των συγκεκριμένων μορφών από τις άλλες που κοσμούν τους 

πεσσίσκους και κιονίσκους των Εκαταίων μπορεί να αποτελέσει και ένα ισχυρότατο 

κριτήριο για την ταύτισή τους όχι με τις Χάριτες αλλά με τις Ερινύες.  

  

 

 

Εκάτη και Χάριτες 

Η θεά Εκάτη συνδέθηκε σχετικά αργά στην ιστορία της λατρείας της με τις 

Χάριτες, τις τρεις μορφές, που όμως αποτελούν μία ομάδα, μία ενότητα. Ωστόσο, από 

πολύ νωρίς στην ιστορία της έρευνας για την Εκάτη διατυπώθηκαν διάφορες απόψεις 

σχετικές με τη φύση αυτών των μορφών και πολλοί μελετητές υποστήριξαν την 

άποψη πως η τριάδα των θεαινών θα μπορούσε να είναι οι Μοίρες ή οι Ώρες. Οι 

περισσότερες απόψεις, όμως, συγκλίνουν στο να ταυτίσουν την τριάδα των μορφών 

που συνοδεύουν την τρομερή θεά, με τις Χάριτες.  

Στην αρχαία ελληνική θρησκεία υπήρχε πλήθος γυναικείων τριαδικών ή 

ακόμα και δυαδικών θεοτήτων,
590

 κυρίως δευτερευουσών, αλλά ελάχιστες 

αντίστοιχες ανδρικές
591

: οι τρεις τερατόμορφες αδελφές Γοργόνες,
592

 οι Γραίες,
593

 οι 

Μοίρες, οι Ώρες,
594

 οι Αγραυλίδες,
595

 οι Χάριτες. Σ’ αυτήν την ομάδα μπορούμε να 

προσθέσουμε και εκείνη των εννέα Μουσών,
596

 καθώς ο αριθμός τους σχηματίζεται 

ως τριπλό πολλαπλάσιο του αρχικού αριθμού τρία. 

Κατά την αρχαϊκή περίοδο οι θεές που στα προηγούμενα χρόνια δεν 

παρουσίαζαν καμιά σχεδόν διαφοροποίηση, αποκτούν τώρα πλήθος επιθέτων. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Ήρα,
597

 η μεγάλη θεά από τη νέα τάξη θεών, η 

Άρτεμη,
598

 θεά και αυτή από το ίδιο γένος, αλλά και η Εκάτη από το παλιό γένος των 

θεών.
599

 Τα πολλαπλά επίθετα που τις συνοδεύουν και τις χαρακτηρίζουν, 
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αποδεικνύουν και επιδεικνύουν την πολυπλοκότητα του χαρακτήρα τους και τις 

διαφορετικές τους λειτουργίες, ανάλογα με την περιοχή στην οποία λατρεύονται και 

την περίσταση για την οποία τις επικαλούνται. Έτσι, αναπαραστάσεις γυναικείων 

μορφών με έναν κορμό και με δύο ή τρία κεφάλια είναι σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται 

για αναπαραστάσεις θεοτήτων και φανερώνουν την πολλαπλότητα της φύσης τους.
600

 

Το φαινόμενο της απόδοσης πολλών επιθέτων σε μία και μόνο θεά, αλλά και 

της παράστασης κάποιων από αυτές με πολλά κεφάλια ή ως τριών όμοιων μεταξύ 

τους μορφών, ως τριάδας, γίνεται εντονότερο κατά την ελληνιστική περίοδο. Αξίζει, 

επιπλέον, να τονισθεί ότι η πρακτική αυτή, πολλά διαφορετικά επίθετα να 

φανερώνουν τη φύση μίας θεότητας, έχει επιβιώσει μέχρι τις μέρες μας στα 

πάμπολλα επίθετα που συνοδεύουν την Παναγία, την κυρίαρχη γυναικεία μορφή στη 

χριστιανική πίστη, και αποκαλύπτουν τις διαφορετικές της λειτουργίες ανάλογα με 

την περίσταση και τον τόπο.
601

    

Η Harrison υποστηρίζει, μάλλον πετυχημένα, ότι οι τριπλές αυτές μορφές 

θεοτήτων
602

 έχουν τις ρίζες τους στην αρχική θεολογική έννοια της θηλυκής 

δυάδας,
603

 της Μητέρας-Κόρης. Έτσι, η τριάδα αποτελεί εξέλιξη, μέσα στο χρόνο, 

της δυαδικής θεότητας.
604

 Σ’ αυτό συνηγορεί και μία αναφορά του Πλούταρχου, 

σύμφωνα με την οποία οι Μοίρες λατρεύονταν παντού ως τριάδα, ενώ στο Μαντείο 

των Δελφών λατρεύονταν μόνο δύο.
605

  

Αυτό παρατηρείται και στην περίπτωση των Χαρίτων. Οι Βοιωτοί ανέφεραν 

στον Παυσανία πως ο Ετεοκλής ήταν εκείνος που πρώτος θυσίασε στις Χάριτες, αλλά 

και εκείνος που εισήγαγε τη λατρεία των τριών θεαινών στον Ορχομενό, όταν έπεσαν 

από τον ουρανό οι εικόνες τους με τη μορφή τριών ακατέργαστων λίθων. Ο τρόπος 

με τον οποίο λέγεται ότι τα ξόανα των Χαρίτων έφθασαν στους κατοίκους του 

Ορχομενού, αλλά και η μορφή τους, δείχνουν την παλαιότητα της λατρείας τους στον 

τόπο.
606

 Επιπλέον, το γεγονός ότι ορίζεται ο αριθμός των αγαλμάτων τους στην 

αφήγηση αυτή αποκαλύπτει πώς οι θεότητες λατρεύονται εκεί για πρώτη φορά ως 

τριάδα.
607

 Γίνεται φανερό από την παραπάνω μαρτυρία ότι πριν από τον Ετεοκλή οι 

Χάριτες πρέπει να λατρεύονταν ως δυάδα ή ακόμα και μεμονωμένα.
608

 Είναι, λοιπόν, 

πολύ πιθανό η αρχική δυάδα και αυτών των θεοτήτων να είχε την έννοια της 

Μητέρας Θεάς και της Κόρης. 

Πρέπει, επίσης, να επισημάνουμε ένα χωρίο στον Πλούταρχο σχετικό με την 

μετατροπή των δυαδικών γυναικείων θεοτήτων σε τριαδικές, όπου μαρτυρείται πολύ 

εύστοχα ότι σε πολλές περιπτώσεις δυαδικές θεότητες δεν μετατράπηκαν σε 
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τριαδικές.
609

 Αυτό έχει να κάνει περισσότερο με τη φύση και το περιεχόμενο της 

δυάδας. Αν, δηλαδή, η δυάδα ήταν ολοκληρωμένη ως θεϊκή οντότητα και μπορούσε 

να καλύψει τις ανάγκες των πιστών, τότε αυτή παρέμενε ως είχε και δε μετερχόταν 

καμιάς αλλαγής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της δυάδας μητέρας-κόρης, 

της Δήμητρας και της κόρης της, της Περσεφόνης. Εδώ πρέπει επιπλέον να 

αναφέρουμε ότι από τη στιγμή που η θεϊκή αδιάσπαστη δυάδα μετατράπηκε σε 

τριάδα, πάψαμε να μιλάμε για μητέρα και κόρη. Αναφερόμαστε πλέον στις τρεις 

μορφές ως κόρες-Παρθένες, ίσες, ισοδύναμες και αλληλοσυμπληρούμενες.
610

 

Οι Χάριτες ανήκαν στις δευτερεύουσες θεότητες και ήταν κόρες του Δία και 

της Ευρυνόμης, κόρης του Ωκεανού.
611

 Η γενεαλογία τους αυτή τις τοποθετεί 

ανάμεσα στο παλιό, από την πλευρά της μητέρας τους, και στο νέο, από την πλευρά 

του πατέρα τους, γένος των θεών, συνδέοντας έτσι τους δύο κόσμους. Αρχικά ήταν 

θεότητες της βλάστησης και αργότερα της εξωτερικής ομορφιάς, της χάριτος. Η 

λατρεία τους διέφερε σημαντικά από τόπο σε τόπο, καθώς υπάκουε σε τοπικές 

παραδόσεις, αλλά παράλληλα κάλυπτε τις διαφορετικές ανάγκες κάθε τόπου. Δεν 

ήταν, εξάλλου, σπάνιο το φαινόμενο να συμπίπτουν μερικώς ως προς την ερμηνεία 

τους αλλά και την καλλιτεχνική τους απόδοση με άλλες τριαδικές θεότητες, όπως οι 

Νύμφες και οι Ώρες.
612

   

Το όνομά τους φανερώνει και τη λειτουργία τους. Προέρχεται από το 

ουσιαστικό χάρις,
613

 το οποίο με τη σειρά του είναι παράγωγο του ρήματος χαίρω. Το 

ρήμα σημαίνει αυτό που δίνει ευχαρίστηση και το παράγωγο ουσιαστικό σημαίνει τη 

γοητεία και τη χάρη˙ η δεύτερη λέξη, δηλαδή η χάρη, δεν έχει μόνο την έννοια της 

ομορφιάς αλλά περισσότερο και την έννοια της προσφοράς χάρης σε κάποιον, 

δηλαδή της εύνοιας, αλλά και της ανταπόδοσής της.
614

 Ο Αριστοτέλης επισημαίνει τη 

σπουδαιότητα της χάριτος ως συνεκτικός δεσμός ανάμεσα στους πολίτες. Γι’ αυτό το 

λόγο θεωρούσε ότι έπρεπε να ιδρυθεί ένας ναός προς τιμήν τους σε δημόσιο χώρο, 

ώστε να θυμίζει στους ανθρώπους τη σημασία της αμοιβαίας καλοσύνης.
615

 

Το ουσιαστικό χάρις με την έννοια της εύνοιας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 

στην κλασική περίοδο, όπως διαφαίνεται από τις τραγωδίες.
616

 Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η τραγωδία Άλκηστις του Ευριπίδη, στην οποία υπάρχει μία σειρά 

από αιτήματα με την έννοια της χάριτος.
617

 Η μεγαλύτερη χάρη που διατυπώνεται στο 

έργο, έχει να κάνει με τη ζωή και το θάνατο. Ο ίδιος ο θεός Απόλλωνας δίνει τη χάρη 

στον Άδμητο να ζήσει και δέχεται να πεθάνει στη θέση του η σύζυγός του, η 

Άλκηστις.
618

 Έτσι, στην έννοια της λέξης χάρις, η οποία έχει πάντα θετική χροιά, ο 
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Ευριπίδης ενσωματώνει την έννοια του θανάτου – μιας έννοιας που συνδέεται στενά 

τόσο με τον Ερμή όσο και με την Εκάτη. Σε άλλες περιπτώσεις, αντίθετα, η χάρη, με 

την έννοια της εύνοιας και της ανταπόδοσης που συνεπάγεται, δεν μπορεί να 

λειτουργήσει όταν έρθει ο θάνατος, αφού δεν υπάρχει διαδραστικότητα ανάμεσα στα 

άτομα.
619

  

Οι Χάριτες ήταν οι θεότητες που κατείχαν όλες τις χάρες, αλλά και αυτές που 

μπορούσαν να τις προσφέρουν στους ανθρώπους, ακόμα και τη χάρη της νίκης στον 

αγώνα.
620

 Η σχέση τους αυτή με τους αγώνες του ανθρώπου μπορεί να τις συνδέσει 

με τον Ερμή, τον εναγώνιο θεό.
621

 Εντοπίζουμε έτσι εδώ ένα στοιχείο που δείχνει το 

δεσμό των Χαρίτων με τον ψυχοπομπό θεό και ίσως αυτό αποτελεί μία ένδειξη για το 

λόγο της παρουσίας των αγαλμάτων των Χαρίτων δίπλα σ’ εκείνο του Ερμή και της 

Εκάτης στα Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών.    

Στις Χάριτες αποδίδονται διάφορα επιτεύγματα του πνεύματος αλλά και της 

τέχνης. Γι’ αυτό συνδέθηκαν και με τη θεά Αθηνά, τη θεά του πνεύματος.
622

 Ωστόσο, 

οι τρεις θεαινές παρουσιάζονται περισσότερο ως σύντροφοι, συνοδοί και βοηθοί 

(θεραπαινίδες) της Αφροδίτης στο λουτρό της, την οποία λούζουν και ντύνουν.
623

   

 Στον Όμηρο ο αριθμός των Χαρίτων δεν καθορίζεται με σαφήνεια. Εκείνος 

όμως που όρισε, αλλά και – όπως φαίνεται – περιόρισε τον αριθμό τους σε τρεις, ήταν 

ο Ησίοδος, ο οποίος συστηματοποίησε τη θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων με τη 

Θεογονία του. Αυτός αναφέρει και τα ονόματά τους: Αγλαΐα, Θάλεια ή Θαλία και 

Ευφροσύνη.
624

 Στο ίδιο έργο οι Χάριτες αναφέρονται ως σύνοικοι των Μουσών
625

 

στον Όλυμπο,
626

 αλλά πουθενά δε βλέπουμε προς το παρόν κάποια πιθανή σύνδεσή 

τους με την Εκάτη, την οποία συνοδεύουν στις απεικονίσεις της θεάς στα κατοπινά 

χρόνια. Η σύνδεση των Χαρίτων με τις Μούσες μπορεί να δικαιολογηθεί από το ότι 

οι δεύτερες επόπτευαν όλες τις μορφές της νόησης και ως τέτοιες μπορούσαν να 

συνεργαστούν με τις Χάριτες για να δώσουν στους θνητούς τη δυνατότητα να 

παράγουν πνευματικά έργα αλλά και καλλιτεχνικά έργα υψηλής αισθητικής. 

Επιπλέον, ο Ησίοδος παρουσιάζει τις Χάριτες και τις Ώρες να κοσμούν την 

Πανδώρα
627

 και να αλληλοσυμπληρώνονται ως προς το έργο τους και τα καθήκοντά 

τους. Παρατηρούμε από τα παραπάνω ότι οι τριαδικές δευτερεύουσες θεότητες ήταν 

μεν αυθύπαρκτες και με διαφορετικό χαρακτήρα και λειτουργία, αλλά πολλές φορές 

οι λειτουργίες τους ενισχύονται μέσω της συνεργασίας τους με τις άλλες τριαδικές 

θεότητες. Αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της ποίησης της αρχαϊκής περιόδου οι 

Χάριτες κατέχουν ξεχωριστή θέση.
628
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 Οι πιο γνωστές απεικονίσεις των Χαρίτων στην ιστορία της τέχνης 

παρουσιάζουν τις τρεις μορφές ως γυναίκες λεπτεπίλεπτες με ράδινο σώμα, συνήθως 

γυμνές ή με αραχνοΰφαντα ενδύματα, σπανιότερα. Οι μορφές είναι όρθιες, η μία 

δίπλα στην άλλη και συχνά αγκαλιασμένες, με τις δύο από αυτές να βλέπουν προς τη 

μία κατεύθυνση και την άλλη, τη μεσαία, προς την αντίθετη.
629

 Έχουν το ένα 

τουλάχιστον χέρι τους στον ώμο των διπλανών τους υποδηλώνοντας με τον τρόπο 

αυτό τον κύκλιο χορό.
630

 Αυτός ο τρόπος απόδοσης των μορφών μας έγινε γνωστός 

περισσότερο από την ολόγλυφη πλαστική αλλά και τα ανάγλυφα, κυρίως σε 

σαρκοφάγους, των ρωμαϊκών χρόνων, οπότε οι Χάριτες απεικονίζονται συχνά.
631

 

 Ωστόσο, η έμπνευση των ρωμαίων καλλιτεχνών έχει, σαφέστατα, τις ρίζες της 

στην ελληνιστική τέχνη, όταν οι τρεις θεαινές πρέπει να αποδόθηκαν για πρώτη φορά 

γυμνές σε ολόγλυφα αγάλματα. Οι περισσότερες απεικονίσεις των Χαρίτων με τον 

τρόπο αυτό είναι σε ανάγλυφα της ύστερης ελληνιστικής και της ρωμαϊκής 

περιόδου.
632

 Στα μαρμάρινα ανάγλυφα, αλλά και σε ψηφιδωτά από την Πομπηία, σε 

νομίσματα και καμεούς οι τρεις μορφές εικονίζονται πάντα σε ήσυχο κύκλιο χορό και 

πιασμένες από τους ώμους.
633

 

 Το στοιχείο της γύμνιας των γυναικείων μορφών απαντάται στην τέχνη νωρίς. 

Η γύμνια των μορφών περιοριζόταν αρχικά μόνο στην αποκάλυψη του στήθους του 

συμβόλου της γονιμότητας. Δεν έλειπαν ωστόσο και οι μορφές που ήταν εντελώς 

γυμνές, όπως η γυναικεία πήλινη μορφή σε πλακίδιο από την Κρήτη και οι πώρινες 

μορφές από ναό στην ακρόπολη της Γόρτυνας, έργα που χρονολογούνται αντίστοιχα 

στα μέσα και στο τελευταίο τρίτο του 7
ου

 π.Χ. αι.
634

 Κατά την αρχαϊκή και την 

κλασική περίοδο οι γυναικείες μορφές και οι θεότητες απεικονίζονται κυρίως ως 

σεμνές κόρες,
635

 μία πρακτική που αλλάζει, για κάποιες θεές τουλάχιστον, στο 

μεταίχμιο της κλασικής και της ελληνιστικής περιόδου. Από τότε και στο εξής η 

Αφροδίτη γίνεται η μόνη θεά που θα απεικονιστεί εντελώς γυμνή
636

 και η απεικόνιση 

αυτή θα επικρατήσει έναντι όλων των άλλων απεικονίσεων της θεάς. 

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το στοιχείο αυτό της θεάς Αφροδίτης ήταν και εκείνο 

που επηρέασε περισσότερο και επέφερε την αλλαγή στην απεικόνιση των τριών 

Χαρίτων, καθώς μέχρι εκείνη την εποχή οι τρεις θεαινές απεικονίζονταν ντυμένες. 

Επιπλέον, σύμφωνα με αρχαίες μαρτυρίες, η εικόνα των τριών γυμνών Χαρίτων 

φαίνεται να φιλοτεχνήθηκε άμεσα χρονικά σε σχέση με την εικόνα της γυμνής 

Αφροδίτης.
637

 Ωστόσο, παραμένει άγνωστος ο καλλιτέχνης που δημιούργησε το 

πρώτο σύμπλεγμα ή σύνταγμα των τριών Χαρίτων απεικονίζοντάς τες γυμνές.
638

  



 99 

Πρέπει, ταυτόχρονα, να σημειωθεί ότι οι καλλιτέχνες της ελληνιστικής 

περιόδου δεν πρέπει να είχαν αρκεστεί στο να πλάσουν τις γυμνές Χάριτες με τη 

μονοτονία που αυτές εμφανίζονται στη ρωμαϊκή τέχνη. Όπως συνέβηκε και με την 

πρώτη γυμνή Αφροδίτη, την Κνιδία, ο τύπος της οποίας μεταμορφώθηκε πάρα πολλές 

φορές με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εντελώς νέοι τύποι, το ίδιο πρέπει να είχε 

συμβεί και με τον τύπο των γυμνών Χαρίτων. Ωστόσο, όλα τα σωζόμενα ρωμαϊκά 

αντίγραφά τους σε όλες τις μορφές τέχνης – ολόγλυφα και ανάγλυφα έργα, 

τοιχογραφίες και μωσαϊκά – παρουσιάζουν τον ίδιο ακριβώς εικονογραφικό τύπο. 

Αυτό ίσως οφείλεται περισσότερο στις επιθυμίες των ρωμαίων παραγγελιοδοτών και 

όχι στην πρόθεση των ίδιων των καλλιτεχνών να αναπαράγουν συνέχεια το ίδιο 

έργο.
639

   

Συμπληρωματικά πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι οι τρεις Χάριτες διακρίθηκαν 

από τις υπόλοιπες τριαδικές δευτερεύουσες θεότητες, τις Ώρες και τις Νύμφες, με τις 

οποίες συγχέονταν εικονογραφικά πριν από την ελληνιστική περίοδο, όταν 

δημιουργήθηκε η γυμνή εικονογραφία τους και διαδόθηκε σε μεγάλο βαθμό κατά την 

επόμενη, τη ρωμαϊκή περίοδο.
640

 Ωστόσο, η διαφορά των Χαρίτων του ελλαδικού 

χώρου και εκείνων που βρίσκονταν υπό ρωμαϊκή, καλλιτεχνική, επιρροή δεν 

περιορίζεται μόνο στον τρόπο απόδοσής τους και στον τύπο που τελικά επικρατεί 

στην εικονογραφία τους, αλλά και στο περιεχόμενό τους. Για τους πρώτους οι 

Χάριτες είναι εκείνες που φέρνουν τη χάρη και έχουν από παλιά θεμελιωμένη 

λατρεία. Για τους ανθρώπους του ρωμαϊκού κόσμου οι Χάριτες ή Gratiae 

ενσαρκώνουν την έννοια της χάριτος και είναι σύμβολα της συζυγικής ευδαιμονίας 

αλλά και της γονιμότητας του εδάφους. Μάλιστα, στους ρωμαίους φαίνεται να 

επικρατεί περισσότερο η πρώτη ταύτιση των Χαρίτων, ο συμβολικός δηλαδή 

χαρακτήρας τους ως προς το περιεχόμενο και η διακοσμητική τους χρήση όσον 

αφορά στις εικόνες τους, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την απουσία λατρείας 

των θεοτήτων αυτών στη Ρωμαϊκή δύση.
641

   

Στα σωζόμενα ανάγλυφα της αρχαϊκής περιόδου οι τρεις ντυμένες Χάριτες
642

 

εικονίζονται συνήθως σε ελαφρά κίνηση, συχνά χωρίς να κρατάνε η μία το χέρι της 

άλλης, δηλωτικό στοιχείο του χορού τους στην επόμενη, κλασική, περίοδο αλλά όχι 

απαραίτητα και στην ελληνιστική.
643

 Η ταύτισή τους στα αρχαϊκά ανάγλυφα γίνεται 

τις περισσότερες φορές από εξωτερικά, εικονογραφικά στοιχεία και σπανιότερα από 

επιγραφικές μαρτυρίες, και γι’ αυτό η ταύτιση θεωρείται συχνά αμφίβολη. Μόνο σε 

περιοχές όπου η λατρεία τους είναι επιβεβαιωμένη, όπως στην αθηναϊκή Ακρόπολη, 
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την Πάρο και τον Ορχομενό, η τριάδα αυτή δε χρειάζεται την επιβεβαίωση των 

επιγραφικών μαρτυριών.
644

  

Τα εξωτερικά στοιχεία ταύτισης είναι συνήθως τα αντικείμενα που κρατούν οι 

μορφές, όπως φρούτα και λουλούδια˙ οι μορφές που τις συνοδεύουν, όπως ο Ερμής 

και η Αφροδίτη˙ το ότι κρατάει η μία το χέρι της άλλη, δηλωτικό κύκλιου χορού˙
645

 η 

στροφή του προσώπου της κεντρικής μορφής προς το θεατή, στοιχείο που 

υποδηλώνει χορευτική κίνηση, όπως στο αρχαϊκό ανάγλυφο από την Πάρο των 

μέσων του 6
ου

 π.Χ. αι.
646

 Το τελευταίο στοιχείο, δηλαδή η στροφή του κεφαλιού της 

κεντρικής μορφής ως στοιχείο χορού και ταυτόσιμο με τις κινήσεις των Χαρίτων, 

επιβεβαιώνεται από αντίστοιχα ανάγλυφα της κλασικής περιόδου,
647

 στα οποία η 

κεντρική μορφή έχει το κεφάλι στραμμένο προς το θεατή ή προς τη Χάρι που 

ακολουθεί και τα οποία φέρουν επιγραφή με τη βοήθεια της οποίας μπορούμε να 

ταυτίσουμε τις μορφές.  

Ένα τέτοιο ανάγλυφο είναι το αναθηματικό ανάγλυφο των Χαρίτων από την 

Κω χρονολογούμενο στο τέλος του 5
ου

 πιθανώς με αρχές του 4
ου

 π.Χ. αι.
648

 Πρόκειται 

για ένα έργο εξαιρετικής τέχνης σε ντόπιο λευκό χοντρόκοκκο μάρμαρο, στο οποίο 

εικονίζονται τρεις γυναικείες μορφές να κινούνται, με ενωμένα τα χέρια, προς τα 

αριστερά. Η έντονη, χορευτική, κίνησή τους αλλά και η διαφορετική τους στάση 

δημιουργούν πλούσιες πτυχές στα ενδύματά τους.
649

 Και οι τρεις μορφές είναι 

ντυμένες με διαφορετικό τρόπο, ενώ οι δύο ακριανές έχουν τα μαλλιά σε κρήδεμνο. 

Το κεφάλι των δύο αυτών μορφών έχει αποδοθεί σε κατατομή ενώ της τρίτης, της 

κεντρικής, σε τρία τέταρτα και στραμμένο προς την τελευταία. Η όλη σύνθεση 

μπορεί εύκολα να συνδεθεί με την εικονογραφία των Χαρίτων, κάτι που 

επιβεβαιώνεται και από την επιγραφή που είναι χαραγμένη στην ταινία κάτω από την 

παράσταση. Σύμφωνα με την επιγραφή πρόκειται για ανάθημα του Τιμοξένου (;) στις 

τρεις θεότητες.
650

 Το έργο μπορεί να χρονολογηθεί στο τέλος του 5
ου

 π.Χ. αι., στον 

πλούσιο ρυθμό της κλασικής περιόδου. 

Ντυμένες συναντάμε τις Χάριτες και στις απεικονίσεις τους στα τρίμορφα 

μαρμάρινα εκαταία και παραμένουν τέτοιες, αφού το στοιχείο της γύμνιας δεν μπορεί 

με κανέναν τρόπο να συνάδει με την αυστηρότητα και τη φύση της Εκάτης, της 

οποίας γίνονται συνοδοί.
651

 

 Είναι αξιοπερίεργο το πώς θεότητες, έστω και δευτερεύουσες, με τέτοια λεπτή 

φύση και χαρακτήρα που προάγει τις τέχνες, όπως αυτή των Χαρίτων, συνδέθηκαν 

τόσο στενά με την Εκάτη και μάλιστα έγιναν σύντροφοί της ακόμα και ή κυρίως στις 
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αγαλματικές απεικονίσεις της σκοτεινής θεάς.
652

 Οι περισσότεροι μελετητές 

αποδίδουν αυτή τη σχέση στην πιο γνωστή, από τις αρχαίες πηγές, εικόνα των τριών 

Χαρίτων. Σύμφωνα με αρχαίες πηγές το άγαλμά τους ήταν στημένο στην είσοδο της 

Ακρόπολης των Αθηνών κοντά στην τρισώματη απεικόνιση της Εκάτης και σε ένα 

άγαλμα του Ερμή Προπυλαίου.
653

 Ωστόσο, δεν πρέπει να είναι εντελώς τυχαίο για τη 

σύνδεση των Χαρίτων με την Εκάτη και το γεγονός ότι η λατρεία των τριών 

θεοτήτων υπήρξε από τις πιο μεγάλες, παλιές και αναγνωρισμένες στον Ορχομενό της 

Βοιωτίας, μιας περιοχής της Θεσσαλίας όπου και η λατρεία της Εκάτη ήταν ευρέως 

διαδεδομένη τόσο ως θεάς των τριστράτων όσο ή ακόμα περισσότερο ως θεάς της 

μαγείας. Σ’ αυτό πρέπει να προσθέσουμε και το γεγονός ότι η εκεί λατρεία των 

Χαρίτων ήταν μυστηριακή και γι’ αυτό τελούνταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, 

στοιχείο που συνδέει τις θεαινές με τον Κάτω Κόσμο και τους θεούς της, ιδιαίτερα με 

την Εκάτη. 

 Παράλληλα, δεν πρέπει να μας διαφεύγει το άλλο περιεχόμενο των τριών 

θεοτήτων ως θεοτήτων της ευλογίας της γης και γενικότερα της προκοπής σε κάθε 

έκφανση της ζωής.
654

 Ως τέτοιες οι Χάριτες είναι αναμφισβήτητα θεότητες της γης, 

χθόνιες, και κατ’ επέκταση θεότητες του Κάτω Κόσμου. Αυτό αποδεικνύεται και από 

το γεγονός ότι οι Χάριτες συνδέονται με πολλές από τις σκοτεινές θεότητες, όπως οι 

Ερινύες και η Νύχτα, ή συνοδεύουν θεότητες που σχετίζονται με τον κόσμο των 

νεκρών, όπως η Περσεφόνη. Ταυτόχρονα αυτό αποτελεί και αποδεικτικό στοιχείο για 

το λόγο σύνδεσής τους με άλλους χθόνιους θεούς όπως ο Ερμής και η Εκάτη. 

Φαίνεται, όμως, ότι οι τρεις Χάριτες συνδέονταν με την Εκάτη και 

γενεαλογικά. Ο Τζέτζης αναφέρει ότι οι κόρες αυτές ήταν παιδιά του Ερμή και της 

Εκάτης, γι’ αυτό και ο Ερμής αποκλήθηκε τρικέφαλος.
655

 Με τον τρόπο αυτό οι 

Χάριτες αποτελούν δικαιολογημένα τις συνοδούς της θεάς του σκότους, όπως 

φαίνεται πως δικαιολογημένα στήθηκε και η εικόνα τους στην Ακρόπολη των 

Αθηνών δίπλα σ’ εκείνη της τριπρόσωπης θεάς και του γοργοπόδαρου ψυχοπομπού 

θεού, των γονιών τους κατά τον Τζέτζη.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει ίσως να τονίσουμε τη σημασία του αριθμού τρία 

τόσο για την τρίμορφη θεά που ωστόσο είναι μία στη φύση όσο και για τις Χάριτες 

που είναι τρεις αλλά λειτουργούν σα μονάδα. Από τη μία η Εκάτη παρουσιάζεται ως 

τριπρόσωπη και έχει τριπλή φύση, καθώς προστάτευε τα τρίστρατα, αλλά 

αντιπροσώπευε και τις τρεις διαφορετικές φάσεις της Σελήνης.
656

 Από την άλλη οι 

Χάριτες θα μπορούσαν να αντικατοπτρίζουν αυτές τις φάσεις συνδεόμενες με τη θεά 
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Εκάτη, αφού στα εκαταία αποδίδονται ίδιες αλλά και διαφορετικές, με διαφορετικά 

ενδύματα αλλά και σε διαφορετική στάση, ιδιαίτερα ως προς την απόδοση του 

κεφαλιού τους.
657

   

Ο Παυσανίας, εξάλλου, αναφέρει ότι έξω από τη βορειοδυτική γωνία της 

αθηναϊκής Αγοράς λατρεύονταν μαζί ο Δήμος και οι Χάριτες.
658

 Η Harrison υποθέτει 

ότι το σημείο εκείνο ήταν παλιό στη λατρεία των Χαρίτων και ότι εκεί πρέπει να 

λατρεύονταν ως προστάτριες των πυλών, όπως ακριβώς λατρεύονταν η Εκάτη και ο 

Ερμής, και οι δύο μαζί στην Ακρόπολη των Αθηνών, η Εκάτη σε όλες σχεδόν τις 

πύλες και τα περάσματα.
659

 Αυτό το χαρακτήρα των Χαρίτων επιβεβαιώνει και μία 

επιγραφή από τη Θάσο.
660

 

Το στοιχείο αυτό των Χαρίτων δεν πρέπει να είχε τοπικό χαρακτήρα, καθώς ο 

Παυσανίας αναφέρει ότι αγάλματά τους υπήρχαν στον πρόναο του Ηραίου του 

Άργους και μπροστά από την είσοδο του ναού της Πολιάδος Αθηνάς στις Ερυθρές 

στη Μικρά Ασία,
661

 ενώ είναι γνωστή η λατρεία τους αλλά και τα αγάλματά τους 

δίπλα σ’ εκείνα της τρίμορφης Εκάτης και του Ερμή Προπυλαίου κοντά στο ναό της 

Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη των Αθηνών.
662

 Δεν πρέπει λοιπόν να θεωρηθεί 

τυχαίο το γεγονός ότι συναντάμε τις Χάριτες κοντά σε εισόδους ναών και ιερών, 

μέσα ή έξω από αυτούς, αλλά ως ένα βασικό στοιχείο της λατρείας τους αλλά και ένα 

σημαντικό στοιχείο σύνδεσής τους με τη θεά Εκάτη. 

Επιπλέον, ο Κικέρωνας μιλάει για μία Χάρι, η οποία ήταν κόρη της Νύκτας 

και του Ερέβους.
663

 Η νύχτα, σαν έννοια και όχι σαν προσωποποιημένη θεότητα, 

είναι η κύρια χρονική περίοδος της μέρας κατά την οποία δρα η θεά Εκάτη. Βέβαια, ο 

Κικέρωνας είναι ύστερος συγγραφέας και θα μπορούσε αυτή του η αναφορά να 

παραγνωρισθεί ως μη σχετική με την αρχική σύνδεση των Χαρίτων με τη θεά. 

Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό η παράδοση αυτή του Κικέρωνα να αντικατοπτρίζει 

παλαιότερες σχετικές δοξασίες σύνδεσης των παραπάνω θεοτήτων και να ήταν μία 

προσπάθεια των μεταγενέστερων να εξηγήσουν τη σχέση τους αυτή. Σ’ αυτό 

μπορούμε να προσθέσουμε ότι τα Χαριτήσια, η ετήσια γιορτή για τις Χάριτες στον 

Ορχομενό, τελούνταν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
664

 Επιπλέον, στους νικητές των 

αγώνων δίνονταν μικρά γλυκίσματα από αλεύρι και μέλι, χαρακτηριστικό των 

προσφορών στις χθόνιες θεότητες, όπως ήταν εν μέρει και οι Χάριτες, και ειδικότερα 

προς την Εκάτη.
665

 

Παράλληλα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη λατρεία των Χαρίτων στην 

Πάρο. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη στην Παρίων Πολιτεία ο βασιλιάς Μίνωας 
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βρέθηκε στο νησί και θυσίασε στις τρεις θεότητες. Κατά τη διάρκεια εκείνης της 

θυσίας ο Μίνωας πληροφορήθηκε το φόνο του γιού του Ανδρόγεου στην Αθήνα.
666

 Ο 

βασιλιάς παρά το μεγάλο του πόνο για το χαμό του γιου του συνέχισε το 

τελετουργικό, αλλά διέταξε τις αυλητρίδες να σταματήσουν να παίζουν μουσική και ο 

ίδιος έβγαλε από το κεφάλι του το στέμμα σε ένδειξη πένθους.
667

 Από τότε οι Πάριοι, 

σε ανάμνηση εκείνης της θυσίας και του πένθους, λάτρευαν τις Χάριτες και θυσίαζαν 

σ’ αυτές χωρίς τη συνοδεία αυλού και χωρίς να τους προσφέρουν γιρλάντες με 

λουλούδια.
668

  

Από την παραπάνω αναφορά αντλούμε τρία πολύ σημαντικά στοιχεία για τη 

φύση και τη λατρεία των Χαρίτων. Η αναφορά του Μίνωα στην ιστορία επισημαίνει 

την παλαιότητα της λατρείας τους και στην Πάρο και τονίζει ότι η λατρεία ήταν ήδη 

καθιερωμένη εκεί πολύ πριν από τη θυσία του βασιλιά. Εδώ μπορούμε επίσης να 

εντοπίσουμε την ευρεία αναγνώριση που τύγχανε η λατρεία αυτή σε μια τόσο 

απομακρυσμένη χρονικά περίοδο, αφού ο Κρήτας βασιλιάς βρισκόμενος στο νησί 

θυσίασε στις Χάριτες και όχι σε κάποια άλλη θεότητα, μεγαλύτερη, περισσότερο 

αναγνωρισμένη και με ευρύτερο πεδίο δράσης.  

Είναι επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η αλλαγή που φαίνεται να συντελείται 

στη λατρεία τους κατά τη διάρκεια εκείνης της θυσίας. Οι Χάριτες έδιναν χαρά στους 

θνητούς με το χορό τους και πρόσφεραν σ’ αυτούς ομορφιά και αρμονία. Ωστόσο, 

μέσω του πένθους του Μίνωα φαίνεται να συνδέονται με το θάνατο και τον Κάτω 

Κόσμο και ο σιωπηλός τρόπος με τον οποίο λατρεύονται τις μετατρέπει σε ζοφερές, 

αν όχι σε σκοτεινές, θεότητες.
669

 Είναι πιθανό η αναφορά αυτή του Αριστοτέλη να 

έγινε προκειμένου να μπορέσουν να εξηγήσουν την αντιφατικότητα αυτή στη φύση 

των Χαρίτων˙ δηλαδή από τη μια τη σύνδεσή τους με την ομορφιά και την εύνοια και 

από την άλλη τη σχέση τους με τον κόσμο των νεκρών.  

Το τελευταίο αυτό στοιχείο, η σύνδεση τους με τον Κάτω Κόσμο, είναι και το 

στοιχείο που μας ενδιαφέρει περισσότερο στην παρούσα μελέτη, αφού δημιουργεί 

ένα σχετικά πρώιμο συνδετικό ιστό ανάμεσα στην Εκάτη και στις τρεις Χάριτες.
670

 Οι 

Χάριτες εξάλλου συνδέονται με τον Κάτω Κόσμο και μέσω της Περσεφόνης. Είναι οι 

ακόλουθοι της Περσεφόνης, όταν αυτή ανεβαίνει στη γη.
671

 Μπορούμε μέσω αυτού 

του στοιχείου να εντοπίσουμε άλλον έναν τρόπο σύνδεσης των θεοτήτων αυτών με 

την τρίμορφη θεά. Η Εκάτη είναι εκείνη που συνέβαλε στην ανακάλυψη της 

Περσεφόνης, ενώ οι Χάριτες είναι αυτές που την ακολουθούν, μόλις η Κόρη 

εμφανίζεται. Έχουμε λοιπόν στο μύθο της Περσεφόνης τις παράλληλες ή και 
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αλληλοσυμπληρούμενες ενέργειες των παραπάνω θεοτήτων, Εκάτης και Χαρίτων, 

της σκοτεινής θεάς και των θεαινών της καλής διάθεσης και της χάρης.
672

 Εξάλλου, 

στον Οιδίποδα επί Κολωνώ, ο νεκρός Οιδίποδας αναφέρεται ως χθόνια χάρις,
673

 ενώ 

και ο Παυσανίας επισημαίνει ότι οι Χάριτες αποτελούσαν στην Αρκαδία τη φωτεινή 

πλευρά των σκοτεινών δυνάμεων.
674

 Το τελευταίο στοιχείο μπορεί να συνδέσει την 

τριάδα των θεοτήτων με την τρίμορφη θεά κάνοντάς τες το αντίστροφο πάρισό της. 

Ως προς τη σύνδεση των Χαρίτων με το θάνατο – στοιχείο που μπορεί να τις 

συνδέσει με την τρομερή θεά των τριστράτων – μπορούμε να αναφέρουμε εδώ και 

ένα γεγονός το οποίο δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο. Παρουσιάσθηκε πιο πάνω το 

κλασικό αναθηματικό ανάγλυφο των τριών θεαινών από την Κω. Αυτό μαζί με ένα 

ακόμα ανάγλυφο ελληνιστικής περιόδου και αφιερωμένο και αυτό στις Χάριτες, 

σύμφωνα με την επιγραφή του,
675

 αποτέλεσαν τις πλευρές ενός ρωμαϊκού τάφου. Θα 

ήταν περίεργο να οφείλεται η δεύτερη χρήση τους στον τάφο μόνο σε απλή 

σύμπτωση ή στο να ήταν τα δύο αυτά ανάγλυφα το μόνο διαθέσιμο υλικό στην 

περιοχή, ώστε να τύχουν μιας τέτοιας δεύτερης χρήσης. Ωστόσο, επισημάνθηκε ήδη 

νωρίτερα στο ίδιο κεφάλαιο ότι οι Χάριτες αποτελούσαν, στην πίστη των ανθρώπων 

της ρωμαϊκής περιόδου, την εγγύηση για την αιώνια ευδαιμονία. Επιπλέον, οι μορφές 

τους – ιδιαίτερα ή μόνο η γυμνή εκδοχή τους – είναι το κυρίαρχο θέμα στις 

σαρκοφάγους αυτής της περιόδου. Είναι, επομένως, εύλογο ο Κώος ρωμαίος υπήκοος 

ή ακόμα και ο Ρωμαίος που διέμενε στην Κω να φροντίσει να κοσμήσει τον τάφο του 

αγαπημένου προσώπου  – έστω και εσωτερικά – με τις θεές που θα του εξασφάλιζαν 

την ευτυχία και μετά το θάνατό του. Είναι πιθανό αυτή η πίστη των ρωμαίων να έχει 

τις ρίζες της στις νεοπλατωνικές παραδόσεις και στα ορφικά κείμενα, τα οποία 

συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τη φύση και τη λειτουργία της Εκάτης και στα οποία 

δίνονταν οδηγίες για την πορεία της ψυχής στον Κάτω Κόσμο.
676

  

Επιπλέον, πολλοί αρχαίοι συγγραφείς τονίζουν ότι η χάρις, με την έννοια της 

ομορφιάς, της λάμψης, της γοητείας αλλά και της ανταπόδοσης της εύνοιας, δεν 

υφίσταται όταν αυτός που την είχε ή πρόκειται να γίνει ο αποδέκτης της, πεθαίνει. 

Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα από τον Αίαντα του Σοφοκλή. Στο χωρίο αυτό ο 

Τεύκρος, ετεροθαλής αδελφός του Αίαντα, επισημαίνει ότι η χάρις, δηλαδή η 

ανταπόδοση της χάριτος, χάνεται πολύ γρήγορα από τους ανθρώπους όταν αυτός που 

θα ήταν ο αποδέκτης της, πεθάνει.
677

 Έτσι, το αόριστο ουσιαστικό χάρις συνδέεται με 

το θάνατο,
678

 όπως οι Χάριτες, η προσωποποίησή του, συνδέθηκαν με την Εκάτη, τη 

θεά του Κάτω Κόσμου. 
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Οι Χάριτες θεωρούνταν ότι συνέβαλλαν στην καλή πορεία του γάμου και γι’ 

αυτό αναφέρονται από τους αρχαίους συγγραφείς ως συζύγιαι
679

 ή γαμήλιοι.
680

 

Επιπλέον, στην Ωδή για τη Δήμητρα που περιλαμβάνεται στην Ελένη του Ευριπίδη ο 

Δίας προτρέπει τις Χάριτες να παρηγορήσουν τη θεά για το χαμό της κόρης της.
681

 

Ωστόσο, ο χαμός αυτός δεν ήταν πραγματικός θάνατος αλλά γάμος με το θεό του 

θανάτου. Στην αρχαία ελληνική γραμματεία η μετάβαση από την παρθενία στη 

γυναίκα, μέσω του γάμου, αναφέρεται συχνά και με συμβολικό τρόπο ως θάνατος.
682

  

Βρίσκουμε στα παραπάνω δύο ακόμα στοιχεία με τα οποία η Εκάτη συνδέεται 

με τις Χάριτες. Η Εκάτη είναι υπεύθυνη, από τη μια, για το ασφαλές πέρασμα των 

γυναικών από την παρθενία στο γάμο και οι Χάριτες, από την άλλη, δίνουν το 

παρθενικό άνθος στις κοπέλες, οι οποίες μαζί με την παρθενία τους χάνουν και τη 

χάρη.
683

 Η τριάδα των θεοτήτων ευθύνεται, έπειτα, για την εξέλιξη του γαμήλιου 

δεσμού.
684

 Επιπλέον, ο γάμος είναι ένα είδος θανάτου τουλάχιστον για τις 

γυναίκες˙
685

 στο γάμο όπου κυριαρχούν οι Χάριτες και μερικώς και η Εκάτη˙ και στο 

θάνατο όπου κυριαρχεί τόσο η Εκάτη όσο και ο Ερμής. Εδώ είναι αναγκαίο να 

αναφέρουμε τη γαμήλια επίκληση της Κασσάνδρας όχι μόνο προς το θεό του γάμου 

τον Υμέναιο αλλά και προς την Εκάτη. Η τραγική ηρωίδα, στις Τρωάδες του 

Ευριπίδη, γνωρίζει ότι ο γάμος της με τον Αγαμέμνονα είναι γάμος με τον Άδη.
686

 

Η σύνδεση των Χαρίτων με το θάνατο στη συνείδηση των ανθρώπων 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι τρεις αυτές γυναικείες μορφές προτιμούνταν, 

περισσότερο από οποιεσδήποτε άλλες μορφές, στη διακόσμηση των ρωμαϊκών 

ταφικών μνημείων.
687

 

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω και στην αναζήτηση της σχέσης Χαρίτων-

Εκάτης πρέπει να αναφέρουμε εδώ το φυτό Χαρίτων βλέφαρον, το οποίο σύμφωνα με 

τον Πλίνιο ήταν πολύ αποτελεσματικό στα ερωτικά φίλτρα.
688

 Οι τρεις θεότητες 

συνδέθηκαν μέσω της Αφροδίτης, της άλλης θεάς που είναι ακόλουθοί της, με το 

συναίσθημα του έρωτα.
689

 Όμως, μέσω του μαγικού τους φυτού συνδέονται με την 

Εκάτη, αφού αυτή ήταν η κύρια θεότητα η επιφορτισμένη με τα μάγια και τις 

βασκανίες.
690

 Εξάλλου, χαριτήσια ονομάζονταν και τα ξόρκια με τα οποία ζητούσε 

κανείς χάρη, με την έννοια του να λάβει ομορφιά και γοητεία.
691

 Εδώ υπάρχει 

πιθανότατα κάποια σχέση ανάμεσα στα ξόρκια αυτά και στις ομώνυμες γιορτές προς 

τιμήν των Χαρίτων, καθώς και με τη γιορτή οι συναγωνιζόμενοι επιθυμούσαν να 

διακριθούν, να λάμψουν μέσω της χάρης και λόγω της νίκης τους, στα μάτια των 

θεατών.
692
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Ο Πίνδαρος στον έκτο Νεμεακό
693

 ύμνο του αναφέρει:  

 

παρά Κασταλίᾳ τε Χαρίτων 

ἐσπέριος ὁμάδῳ φλέγεν.694 

 

Η λέξη ὅμαδος σημαίνει το συγκεχυμένο θόρυβο που κάνουν πολλοί άνθρωποι μαζί 

όταν μιλάνε ή μάχονται.
695

 Στο συγκεκριμένο χωρίο η λέξη χρησιμοποιήθηκε για να 

δείξει τους εορτασμούς για τη νίκη, βοηθοί στην οποία υπήρξαν οι Χάριτες.
696

 

Επιπλέον, η λέξη αυτή αλλά και η ερμηνεία της φέρνει άμεσα στο νου το θόρυβο που 

έκανε ο θίασος της Εκάτης και τη σύγχυση που προκαλούσε σε όσους τον άκουγαν. 

Αν και δεν υπάρχει καμία αναφορά που να τα συνδέει – λέξη και ερμηνεία – με την 

Εκάτη, μπορεί ωστόσο να συνδέσει τις Χάριτες με τη θεά, αφού τόσο οι Χάριτες όσο 

και οι ακόλουθοι της θεάς προκαλούν θόρυβο και, κατ’ επέκταση, σύγχυση.
697

  

Εξάλλου, στα λατινικά η λέξη ὅμαδος μεταφράζεται ως turba. H λέξη αυτή με τη 

σειρά της φαίνεται να έχει την ίδια ρίζα με τη λέξη turbo,
698

 το όργανο που 

χρησιμοποιούσαν κατά τις μαγικές τελετές, στις οποίες επικαλούνταν τη θεά 

Εκάτη.
699

 

 Αναφερόμενοι στα στοιχεία που συνδέουν την τρομερή θεά με τις τρεις 

Χάριτες, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και την αναφορά στον του Πινδάρου στο 14
ο
 

Ολυμπιόνικό του σ’ αυτές. Εκεί, στην αρχή ήδη του επινίκιου ύμνου του, ο ποιητής 

περιγράφει τις τρεις γυναικείες θεότητες ως ταμίαι ἔργων ἐν οὐρανῷ.
700

 Η λέξη 

ταμίας σήμαινε αυτόν που μοιράζει.
701

 Έτσι, οι Χάριτες μπορεί να θεωρηθεί ότι 

διανέμουν στους ανθρώπους ό,τι η Εκάτη τους προσφέρει, αφού η τριπρόσωπη θεά 

είχε σημαντικό μερίδιο και στον ουρανό, όπως αναφέρεται από τον Ησίοδο.  

 Οι Χάριτες ήταν θεότητες με πολλές και διαφορετικές λειτουργίες σε δύο 

κυρίως επίπεδα, στο γήινο και το χθόνιο κόσμο, αλλά και με μικρό μερίδιο δράσης 

στον ουρανό. Η γη και ο κόσμος των νεκρών είναι οι δύο κόσμοι στους οποίους 

φαίνεται να δρα περισσότερο και η Εκάτη˙ στο γήινο με τη διαδραστικότητα ανάμεσα 

στη θεά και τους θνητούς – ιδιαίτερα μέσω της μαγείας,  και στο χθόνιο με την 

κυριαρχία της στις πιο βασανισμένες ψυχές, αυτές που δεν πρόκειται να βρουν 

ησυχία, των άωρων και βιαιοθάνατων.  

Επιπλέον, είναι παραστάτες στους αγώνες των ανθρώπων, όπως και η τρομερή 

θεά, με τη μόνη διαφορά ότι οι Χάριτες παραστέκουν στους αθλητικούς ή άλλους 
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παρόμοιους αγώνες, ενώ η θεά στον καθημερινό μόχθο των θνητών. Όταν έρχεται η 

νίκη, οι τρεις θεές κάνουν θόρυβο, ένα θόρυβο που δημιουργείται από τις εορταστικές 

φωνές, αλλά που είναι συγκεχυμένος –ίσως και τρομακτικός για όσους δε γνωρίζουν 

την αιτία – όπως αυτός που προκαλείται από το θίασο της τρίμορφης θεάς, όταν αυτή 

πλησιάζει. 

Παράλληλα είναι τρεις και ταυτόχρονα μονάδα,
702

 αφού εικονίζονται 

διαφορετικές αλλά καμία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την άλλη. Η φύση τους 

αυτή μπορεί να θεωρηθεί ως το αντίστοιχο-αντίστροφο και ισόρροπο της Εκάτης που 

είναι μία αλλά με τρία πρόσωπα. Η τριαδικότητα αυτή βρίσκει την εφαρμογή της και 

στην ταύτιση της Εκάτης με τις τρεις φάσεις της Σελήνης, σε κάθε μία από τις οποίες 

αντιστοιχεί και μία Χάρι με τη διαφορετική έκφραση, ενδυμασία και στάση. 

Ιδιαίτερο σημαντικό στοιχείο στη σχέση των θεοτήτων αυτών – της κύριας και 

κυρίαρχης θεάς Εκάτης με τις δευτερεύουσες, αλλά ιδιαίτερα αποτελεσματικές, 

Χάριτες – είναι η σχέση τους με τη μαγεία και τα μαγικά φίλτρα. Από τη μία, η 

Εκάτη είναι εκείνη η θεά που επικαλούνται περισσότερο οι μάγοι και όσοι 

καταφεύγουν στις υπηρεσίες τους, προκειμένου να πετύχουν να ελκύσουν το 

πρόσωπο που επιθυμούν. Από την άλλη, οι Χάριτες μπορούν να δώσουν σε κάποιον 

γοητεία και λάμψη, στοιχεία που είναι ικανά να μαγέψουν και να φέρουν το 

επιθυμητό αποτέλεσμα. Συνεκτικός δεσμός στα παραπάνω είναι το ιδιαίτερα 

αποτελεσματικό, σε περιπτώσεις μαγείας, φυτό Χαρίτων βλέφαρον. Εξάλλου, 

χαριτήσια – αυτά που δίνουν χάρη – αποκαλούνταν οι μαγικές προσευχές, των 

οποίων το ζητούμενο ήταν να διακριθεί κανείς, μέσω της προσωπικής του σαγήνης 

και αίγλης, στα μάτια των άλλων.  

Τέλος, η πολυεπίπεδη και πολύπλοκη σύνδεση και σχέση της Εκάτης με τις 

Χάριτες ενισχύεται και από τη σχέση και των δύο μερών με τον Ερμή, τον εναγώνιο 

και προπυλαίο θεό, το θεό ψυχοπομπό. Και οι τρεις πλευρές – Ερμής, Εκάτη, Χάριτες 

– σχετίζονται, με κάποιο τρόπο, με τους αγώνες των ανθρώπων και οι τρεις φυλάνε 

τα περάσματα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν στις πιο σημαντικές ανθρώπινες στιγμές. 

Ωστόσο, η πιο σημαντική τους λειτουργία, και αυτή που φαίνεται να ενώνει 

περισσότερο τα τρία αυτά μέρη, είναι η χθόνια λειτουργία τους. Οι Χάριτες ως 

θεότητες της γονιμότητας αρχικά, δε θα μπορούσαν να μη συνδεθούν μέσω αυτής 

τους της λειτουργίας και με το χθόνιο κόσμο. Εξάλλου, ο τρόπος λατρείας τους σε 

ένα από τα σημαντικότερα λατρευτικά τους κέντρα, την Πάρο, διαμορφώθηκε από 

ένα θάνατο. Η Εκάτη και ο Ερμής έχουν μερίδιο στον κόσμο των νεκρών, καθώς – με 
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διαφορετικό τρόπο η κάθε θεότητα – συνδέεται και συνοδεύει ή συνοδεύεται από τις 

ψυχές.  
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ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ703
 

 

Σύμφωνα με τον Allan
704

 ο όρος συγκρητισμός αναφέρεται σε δύο διακριτές 

και ταυτόχρονα συγγενικές μορφές θρησκευτικών αλλαγών. Σύμφωνα με το μελετητή 

η πρώτη μορφή αφορά στην ερμηνεία των λειτουργιών κάποιων ξένων θεών με βάση 

τα δεδομένα κάποιου άλλου τόπου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής 

είναι η εξίσωση θεών του ελληνικού πανθέου με θεούς των Αιγυπτίων. Ο δεύτερος – 

και πιο γνωστός ίσως – τύπος συγκρητισμού είναι η υιοθέτηση στοιχείων ενός θεού 

από κάποιον άλλο μέσα στο κοινό πλαίσιο ενός πάνθεου. Για το δεύτερο αυτό τύπο 

εντοπίζουμε πλήθος περιπτώσεων στην αρχαία ελληνική θρησκεία, με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της Εκάτης και της συχνής ταύτισής της με την 

Άρτεμη και τη Σελήνη. Ωστόσο, η περίπτωση της Εκάτης μπορεί να ενταχθεί και 

στην πρώτη μορφή συγκρητισμού, καθώς ταυτίστηκε με τη Βένδι,
705

 την Trivia και 

άλλες ξένες θεότητες. 

Το φαινόμενο του συγκρητισμού ήταν περισσότερο σύνηθες σε πολυθεϊστικές 

θρησκείες, καθώς ήταν ανοιχτές στο να δεχθούν νέους θεούς και ίσως επειδή, λόγω 

της πολυθεΐας, δεν υπήρχε μια σταθερή κεντρική θρησκευτική αρχή.
706

 Όπως και να 

’χει ο συγκρητισμός, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, αποτελούσε ένα σοβαρό 

κοινωνικο-πολιτικό και πολιτισμικό-λατρευτικό θέμα, αν όχι πρόβλημα, καθώς 

άλλαζε τις δομές της ήδη καθιερωμένης λατρείας. Εξάλλου, τα νέα χαρακτηριστικά 

που προσάπτονταν στους υπάρχοντες θεούς γίνονταν αποδεκτά ανάλογα με τις 

ανάγκες τις εποχής αλλά και ανάλογα με τα οφέλη που αυτά τα χαρακτηριστικά 

υπόσχονταν σε κάθε λατρευτή για την καλυτέρευση της προσωπικής του ζωής.
707

 

 

 

 

Εκάτη και Άρτεμη
708

 

 Η Άρτεμη είναι η παρθένος θεά του νεότερου, ολυμπιακού, πάνθεου. Στη 

διάρκεια, όμως, της ιστορίας της αρχαίας ελληνικής θρησκείας φαίνεται ότι στο 

πρόσωπό της συγκεράσθηκαν χαρακτηριστικά άλλων θεοτήτων, ιδιαίτερα 

προϊστορικών, που συνδέονταν με τον τοκετό και την ανατροφή των παιδιών 
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(κουροτρόφος). Αυτές οι δύο ιδιότητές της είναι αρκετές για να στηρίξουν και να 

υποστηρίξουν ένα μέρος της ταύτισης της θεάς του κυνηγιού – αυτή είναι η 

επικρατέστερη και διαρκέστερη εικόνα της θεάς – με τη θεά των τριόδων.  

Αναφέρθηκε ήδη στο κεφάλαιο της σχέσης της θεάς Εκάτης με τον Ερμή ότι η 

προπυλαία θεά ήταν εκείνη που βοηθούσε ή δυσχέραινε τα περάσματα, είτε 

επρόκειτο για διάβαση τριστράτων είτε για το πέρασμα από ένα στάδιο της ζωής στο 

άλλο. Ο τοκετός ήταν ένα τέτοιο, και μάλιστα εξαιρετικά σημαντικό, πέρασμα από τη 

μη ύπαρξη στην ύπαρξη. Επιπλέον, η Εκάτη ονομάζεται ήδη από τον Ησίοδο ως 

Κουροτρόφος, ένα επίθετο που αποδίδεται αργότερα και στην Άρτεμη. Το επίθετο 

αυτό απηχεί πιθανότατα ένα χαμένο μύθο, ο οποίος απεικονίσθηκε στο ανατολικό 

τμήμα της ζωφόρου του ναού της Εκάτης στα Λάγινα της Μικράς Ασίας. Στην 

παράσταση αυτή η θεά παρουσιάζεται να δίνει στον Κρόνο να φάει μία πέτρα 

τυλιγμένη σε φασκιές αντί για το νεογέννητο Δία συμβάλλοντας με την πράξη της 

αυτή στη διάσωση και στο μεγάλωμα του θεού της νέας γενιάς.
709

  

Για τη σύνδεση-συγκρητισμό της Εκάτης με την Άρτεμη μέσω της σύνδεσης 

της τρομερής θεάς με τον Απόλλωνα, ως θεοί που βάλλουν τους θνητούς από μακριά, 

έγινε λόγος πιο πάνω στο κεφάλαιο των σχέσεων Εκάτης – Απόλλωνα. Επειδή η 

Εκάτη συνδέθηκε με τον Απόλλωνα ως πάρισό του, η ίδια τρομερή θεά ταυτίζεται με 

την αδελφή του τοξοβόλου θεού, αφού η Άρτεμη είναι το πραγματικό και θηλυκό 

αντίστοιχο του αδελφού της. 

Ένα λιγότερο ισχυρό δεσμό ανάμεσα στις δύο θεότητες μπορεί να αποτελέσει 

το σχόλιο στους στίχους 2. 66-67 του Θεοκρίτου. Σύμφωνα μ’ αυτό οι κοπέλες που 

επρόκειτο να παντρευτούν και να χάσουν την παρθενία τους, έπρεπε να θυσιάσουν 

στην παρθένο θεά Άρτεμη. Οι θυσίες γίνονταν προκειμένου να την εξευμενίσουν, 

καθώς θα στερούνταν το στοιχείο που τις συνέδεε με τη θεά. Ωστόσο, η εγκατάλειψη 

της παρθενίας και η εισαγωγή στον έγγαμο βίο συνιστά ένα πέρασμα που 

προκαλούσε – σχεδόν με βεβαιότητα – φόβο στα κορίτσια. Ένα πέρασμα που ως 

τέτοιο θα μπορούσε να βρίσκεται και στη δικαιοδοσία της θεάς των δρόμων.
710

 

Επιπλέον, η Άρτεμη αναφέρεται ως στροφαία,
711

 που σήμαινε εκείνην που 

στέκεται στην πόρτα και αποτρέπει το κακό. Η λειτουργία αυτή της Αρτέμιδος 

ταυτίζεται με τη λειτουργία των αγαλμάτων της θεάς Εκάτης, η οποία – όπως 

αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της σχέσης της με τον Ερμή – ονομαζόταν προθυραία,
712

 

αφού αγάλματά της βρίσκονταν δίπλα στην πόρτα των οικιών για να προστατεύουν 

τόσο το ίδιο το σπίτι όσο και την είσοδο και έξοδο των ενοίκων του. 
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Ωστόσο και άλλα ακόμα επίθετα συνδέουν τις δύο θεές και ενισχύουν το 

συγκρητισμό που υπέστησαν. Χαρακτηριστικές είναι οι επιγραφές από την Αττική 

στις οποίες η Άρτεμη αποκαλείται πυρφόρος και φωσφόρος, επίθετα που συνοδεύουν 

κυρίως τη Ενοδία θεά Εκάτη.
713

 Εξάλλου, αρχαίες πηγές αναφέρουν την Εκάτη ως 

Καλλίστη.
714

 Το επίθετο αυτό θα πρέπει να λειτουργούσε ως εξευμενιστικό ή ίσως 

κατ’ ευφημισμό της θεάς, αφού τις περισσότερες φορές παρουσιαζόταν ως σκοτεινή 

και επικίνδυνη. Το επίθετο αυτό αποδιδόταν στη θεά στον Κεραμεικό και 

επισημαίνεται στο ίδιο χωρίο ότι άλλοι την αποκαλούν Άρτεμη.
715

 

 

 

 

Εκάτη και Σελήνη 

Ο συγκρητισμός που υπέστη η Εκάτη με τη Σελήνη,
716

 τη θεά του φεγγαριού 

και κατ’ επέκταση της νύχτας, θεωρείται από πολλούς μελετητές ύστερο φαινόμενο. 

Ωστόσο, ήδη στη Φαρμακεύτρια, το δεύτερο ειδύλλιο, του Θεοκρίτου γίνεται 

αναφορά-επίκληση στις δύο θεές, όπου και ταυτίζονται σχεδόν. Σύμφωνα με τα 

σχόλια σ’ αυτό το έργο του ποιητή, ο οποίος έγραψε κατά τον 3
ο 

π.Χ. αι., ο 

συγκρητισμός της Εκάτης με τη Σελήνη έχει τις ρίζες του σχεδόν δύο αιώνες 

νωρίτερα στους μίμους του Σώφρονα.
717

 Το έργο του Σώφρονα σώζεται 

αποσπασματικά.
718

 Αν όμως τα σχόλια που αναφέρονται σ’ αυτό και στην επιρροή 

του στις επόμενες γενιές ποιητών, έχουν έστω και μια δόση αλήθειας, τότε 

διαπιστώνουμε εύλογα ότι η Εκάτη ήταν πλήρως διαμορφωμένη θεότητα κατά την 

κλασική περίοδο, αλλά ταυτόχρονα συνέχιζε να δανείζεται και να δανείζει στοιχεία 

σε κοντινές ως προς τη φύση της θεές.
719

 

Στην πρώιμη αυτή ταύτιση των δύο θεοτήτων, ή στην εκμετάλλευση των 

στοιχείων αυτών από τις επόμενες γενιές θεουργών και φιλοσόφων, θα πρέπει να 

συνέβαλαν αποφασιστικά και οι τελετές – επίσημες και ανεπίσημες – προς την 

Εκάτη. Αναφερόμαστε εδώ στις επίσημες τελετουργίες που γίνονταν κατά τη 

διάρκεια της νύχτας κατά τη νουμηνίαν, περίοδο που συνέπιπτε με την αλλαγή του 

μήνα και με το νέο φεγγάρι. Όσον αφορά στις ανεπίσημες τελετές αυτές ήταν οι 

τελετές μαγείας που πραγματοποιούνταν και πάλι τη νύχτα.
720

 Εξάλλου, η Σελήνη 

θεωρούνταν μία θεότητα με τριπλή μορφή όπως και η Εκάτη.
721

 

Φαίνεται ότι δόθηκε μεγάλη ώθηση στην εικόνα και ταύτιση της Εκάτης με τη 

Σελήνη από τον ύστερο 1
ο
 μ.Χ. αι. και εξής, όταν οι Νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι, αλλά 
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και μυστικιστικές ομάδες, είχαν αρχίσει να αποδίδουν στην Εκάτη το ρόλο του 

μεσάζοντα ανάμεσα στο Νοητό και τον Αισθητό κόσμο, ανάμεσα στον κόσμο των 

ζωντανών και των ψυχών, αντίστοιχα. Ωστόσο, πολύ νωρίτερα, στα τέλη περίπου του 

4
ου

 π.Χ. αι. ο Ξενοκράτης, που ανήκε στον κύκλο των πλατωνικών φιλοσόφων,
722

 

είχε εκφράσει την άποψη ότι η Σελήνη είναι το μέσο των τριών πυκνών, όπου 

κατοικούν οι δαίμονες, οι οποίοι συμβάλλουν στην επικοινωνία μεταξύ των άλλων 

δύο κόσμων-πυκνών, των θεών και των ανθρώπων.
723

 Αρχίζει να διαμορφώνεται έτσι 

μία εικόνα της Σελήνης που λίγους αιώνες αργότερα θα ταυτιστεί πλήρως μ’ εκείνον 

της Εκάτης.  

Τον 1
ο
 μ.Χ. αι. ο Πλούταρχος

724
 περιέγραψε τη Σελήνη ως το όριο αλλά και 

το διαμεσολαβητή ανάμεσα στους δύο κόσμους – Αισθητό-Νοητό – αποδίδοντάς της 

αντίστοιχες δυνάμεις. Η Εκάτη έχει ήδη καταλάβει έναν τέτοιο ρόλο, του μεσάζοντα, 

ενώ από παλιά είχε το ρόλο του οδηγού των ψυχών από και προς τη ζωή. Έτσι, το 

γεγονός ότι η Σελήνη θεωρήθηκε νωρίτερα ως ο χώρος ανάμεσα σε θεούς και 

ανθρώπους και ως η κατοικία των δαιμόνων των επιφορτισμένων με την 

διαμεσολάβηση μεταξύ τους και τώρα γίνεται ο μεσάζοντας ανάμεσα στους δύο 

κόσμους των πλατωνικών φιλοσόφων, ενίσχυσε το συγκρητισμό των δύο νυκτερινών 

θεοτήτων.
725

 

Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι η Εκάτη, όπως παρουσιαζόταν στην αρχαία 

ελληνική γραμματεία μέχρι τον 1
ο
 μ.Χ. αι. συνοδευόταν από φαντάσματα, από τις 

ψυχές των άωρων και βιαιοθάνατων, που ήταν ικανές να βλάψουν αλλά και να 

ωφελήσουν, ανάλογα με τις επιθυμίες της θεάς. Ωστόσο, από τότε και στο εξής τα 

φαντάσματα αυτά αρχίζουν να ονομάζονται δαίμονες, αφού κι εκείνοι είχαν την 

ικανότητα να προκαλέσουν βλάβες.
726

 Ως συνοδοί της Εκάτης και κάτοικοι της 

Σελήνης και ως μέρος της ίδιας της Εκάτης η θεά του φεγγαριού, η σύνδεση των δύο 

θεοτήτων αποκτά ακόμα μεγαλύτερα ερείσματα. 

Το χαρακτηριστικό χωρίο του Πλουτάρχου που αναφέρεται στην ένωση των 

δύο θεοτήτων, ονομάζει τη Σελήνη κλῆρον
727

 Ἑκάτης. Στο χωρίο αυτό η τριοδίτης θεά 

είναι χθόνια και ουράνια ταυτόχρονα. Καθώς η Σελήνη γίνεται κλήρος-μέρος της, 

είναι και η ίδια άστρο γήινο και ουράνιο και ταυτόχρονα ο καταλληλότερος χώρος 

για την Εκάτη.
728

 Εξάλλου, ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι υπάρχουν στη Σελήνη 

τρία κοιλώματα το μεγαλύτερο από τα οποία ονομάζεται Ἑκάτης μυχόν. Εκεί οι ψυχές 

τιμωρούσαν ή τιμωρούνταν ανάλογα με τις πράξεις τους, όταν πλέον είχαν αποκοπεί 
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από το σώμα και ήταν δαίμονες.
729

 Παρατηρούμε ότι οι δύο θεές 

αλληλοσυμπλέκονται και αλληλοσυμπληρώνονται, καθώς η μία ενυπάρχει στην 

άλλη. 

Οι μαγικοί πάπυροι
730

 είναι, εξάλλου, αποκαλυπτικοί του συγκρητισμού 

Εκάτης-Σελήνης. Ο μαγικός πάπυρος PMG IV. 2441-2621
731

 περιλαμβάνει ένα 

ερωτικό ξόρκι το οποίο απευθύνεται στην Εκάτη χωρίς να την κατονομάζει. Αντίθετα 

αναφέρει το όνομα της Σελήνης, την οποία όμως χαρακτηρίζει τριπρόσωπη, 

τρικέφαλη, τριώνυμη, που στέλνει φως και έχει πρόσωπο αλόγου. Όλα τα παραπάνω 

είναι στοιχεία που περιγράφουν την Εκάτη, ενώ το τελευταίο (πρόσωπο αλόγου) είναι 

ένα στοιχείο που το συναντάμε και στους Χαλδαϊκούς Χρησμούς για την ίδια θεά.
732

 

Αντιστρέφοντας αυτή τη σχέση οι αρχαίοι συγγραφείς ερμήνευσαν την τριμορφία της 

Εκάτης ως την ένωση της θεάς με την Άρτεμη και τη Σελήνη,
733

 και το χρυσό 

σανδάλι της με το νέο φεγγάρι, ενώ το χάλκινο σανδάλι με την πανσέληνο.
734

 

Τέλος, αξίζει να γίνει αναφορά στον Αρτεμίδωρο και στο έργο του για την 

ερμηνεία των ονείρων. Ο Αρτεμίδωρος, μάντης και ονειροκρίτης, ερμηνεύοντας τα 

όνειρα για τη Σελήνη λέει ότι αν δει κανείς να μοιάζει στη θεά, αυτό σημαίνει τον 

ερχομό ενός παιδιού.
735

 Η ερμηνεία αυτή, όπως και όσες άλλες αφορούν στα όνειρα, 

συνδέεται με τις δεισιδαιμονίες. Αν και δεν υπάρχει καμιά σαφής αναφορά για τη 

σύνδεση της Εκάτης με το παραπάνω γεγονός, μπορούμε ίσως να διακρίνουμε καλά 

κρυμμένα στοιχεία που αφορούν στη θεά. Η Εκάτη είναι η θεά που σύμφωνα με το 

μαγικό πάπυρο PMG LXX. 4-25 έστελνε όνειρα με τα οποία αποκάλυπτε σ’ όποιον 

την είχε επικαλεσθεί, ό,τι αυτός επιθυμούσε.
736

 Έτσι είναι πολύ πιθανό η Σελήνη να 

είναι στο όνειρο η ίδια η Εκάτη, η οποία κυριαρχεί τη νύχτα. Επιπλέον, η ερμηνεία 

του Αρτεμίδωρου ίσως έχει τις ρίζες της στο ρόλο της Εκάτης ως θεάς των 

περασμάτων από και προς τη ζωή αλλά και ως Κουροτρόφου θεάς.  

Διαπιστώνουμε από τα παραπάνω ότι η Εκάτη και η Σελήνη αποτελούσαν από 

νωρίς αναπόσπαστο κομμάτι η μία της άλλης και ταυτόχρονα ήταν αυθύπαρκτες και 

διακριτές. 

 

 

 

Εκάτη και Trivia 

Στο συγκρητισμό της Εκάτης με τις άλλες θεότητες αφήσαμε τελευταίο εκείνο 

με τη ρωμαϊκή θεά Trivia. Πριν αναλύσουμε τα στοιχεία που συνδέουν τις δύο 
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θεότητες θα πρέπει να αναφερθούμε στη σημασία του ονόματος Trivia. Προέρχεται 

από το ουδέτερο, δευτερόκλιτο, ουσιαστικό trivium που σημαίνει τρίοδος. O 

πληθυντικός του ουσιαστικού αυτού είναι η λέξη trivia, με την έννοια των δημόσιων 

δρόμων.
737

 Πρόκειται για σύνθετη λέξη αποτελούμενη από το αριθμητικό tres και το 

ουσιαστικό via. Από την ανάλυση της λέξης είναι εύκολο να καταλάβει κανείς το 

λόγο για τον οποίο οι Ρωμαίοι επέλεξαν αυτό το ουσιαστικό ως όνομα για τη θεότητα 

που θα προστάτευε αυτούς τους τόπους. Εξάλλου, η λέξη αυτή αποτελεί τη λατινική 

μετάφραση της ελληνικής λέξης τρίοδος και κατ’ επέκταση τριοδῖτις.  

Κατά τον 1
ο
 π.Χ. αι. οι Ρωμαίοι φαίνεται πολύ πιθανό να χρησιμοποιούσαν 

στις νυχτερινές και μαγικές τους επικλήσεις μόνο την τριπρόσωπη Εκάτη, όπως 

διαπιστώνουμε από την Αινειάδα του Βιργιλίου.
738

 Επιπλέον, έτρεφαν γι’ αυτήν τον 

ίδιο φόβο που έτρεφαν και οι Έλληνες πιστοί, και της προσέδιδαν πλήθος επιθέτων 

που περιείχαν ως πρώτο συνθετικό τη λέξη tres, δηλαδή τρία: triformis, triplex, 

triceps.
739

 Μέχρι εκείνη την εποχή η ρωμαϊκή Trivia δεν εμφανίζεται πουθενά σε 

κανένα λογοτεχνικό κείμενο της εποχής ως αυτόνομη θεότητα, γεγονός που σημαίνει 

ίσως ότι δεν είχε διαμορφωθεί ακόμα η ταυτότητά της και αν υπήρχε σα θεότητα, 

ήταν πραγματικά ανίσχυρη.  

Στο τέλος του ίδιου αιώνα φαίνεται να ξεκινά η δειλή εμφάνιση της Trivia ως 

αυτόνομης θεότητας αλλά ταυτόχρονα συγκεχυμένης. Ο Οβίδιος ειδικότερα 

αναφέρεται στην Άρτεμη με το όνομα Trivia.
740

 Εξάλλου, λίγο νωρίτερα ο Βιργίλιος 

αποκαλεί την Trivia είτε Άρτεμη
741

 είτε Εκάτη.
742

 Έτσι, η ταύτιση της Trivia με την 

Εκάτη προέκυψε μάλλον ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερα ισχυρής ταύτισης της 

τρίμορφης Εκάτης με την Άρτεμη, της θεάς των δασών, το ρωμαϊκό αντίστοιχο της 

οποίας ήταν η Diana. Για τους Ρωμαίους η Diana ήταν μία θεά με τρεις όψεις, οι δύο 

από τις οποίες είναι χαρακτηριστικά της Εκάτης.
743

 Ωστόσο, η πρώτη ξεκάθαρη 

αναφορά στη θεά Trivia ως το ρωμαϊκό αντίστοιχο της Εκάτης της ανατολικής 

Μεσογείου γίνεται πιθανότατα από τον Απουλήιο το 2
ο
 μ.Χ. αι. Στις Μεταμορφώσεις 

του ο συγγραφέας την παρουσιάζει ως την κυρίαρχο των ψυχών.
744

 Αυτή είναι και η 

πιο χαρακτηριστική της ιδιότητα μετά τη σχέση της με τις τριόδους, όπως  συμβαίνει 

και με την Εκάτη. Τόσο το στοιχείο των τριόδων όσο και αυτό των ψυχών 

συνδέονταν στον ελληνικό χώρο, όπου λατρευόταν η Εκάτη, και με την εγκατάλειψη 

ή και εναπόθεση στις τριόδους πραγμάτων που θεωρούνταν μολυσμένα, όπως τα 

αντικείμενα από καθαρμούς σπιτιών ή ακόμα και τα σώματα όσων είχαν διαπράξει 
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έγκλημα και μετά την καταδίκη τους σε θάνατο αφήνονταν εκεί άταφα. Για όλα αυτά 

υπάρχει το λατινικό επίθετο trivialis που σημαίνει κάτι χυδαίο αλλά και αυτό που 

ανήκει στο δρόμο, στο τρίστρατο.
745

  

Όλα τα στοιχεία οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η συσχέτιση των δύο θεοτήτων 

συντελέστηκε για τη ρωμαϊκή θρησκεία κατά την ελληνιστική περίοδο, ίσως λίγο 

πριν τον 1
ο
 π.Χ. αι. Τόσο η σύνδεση των δύο θεοτήτων όσο και το όνομα της 

ρωμαϊκής θεάς καθόρισαν τον τρόπο που λατρευόταν η Trivia, ο οποίος δεν ήταν 

άλλος από τις τριπρόσωπες εικόνες της στις τριόδους.
746
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ΜΕΡΟΣ  Β΄ 

 

 

ΙΧΝΗ  ΤΗΣ  ΕΚΑΤΗΣ  ΣΤΑ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ  ΜΕΣΑ  ΑΠΟ  ΤΙΣ 

ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ 

 

 Τα Εκαταία που βρέθηκαν μέχρι σήμερα σε Ρόδο και Κω αποτελούν μία 

σχετικά μεγάλη ομοιογενή ομάδα γλυπτών τόσο σε σύγκριση με την ποσότητα 

παρόμοιων γλυπτών από άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου, κυρίως στην Αθήνα, 

όσο και σε σχέση με την έκταση των πόλεων των νησιών αυτών. Αναφερόμαστε μόνο 

στα δύο μεγάλα νησιά του ευρύτερου συμπλέγματος, γιατί τόσο οι ιταλικές 

ανασκαφικές έρευνες κατά την περίοδο της ιταλικής κατοχής (1912-1947) όσο και η 

σχετικά περιορισμένη ανασκαφική δραστηριότητα, στις μέρες μας, στα υπόλοιπα 

νησιά της Δωδεκανήσου δεν έφεραν στο φως κανένα Εκαταίο. Ελπίζουμε, ωστόσο, 

ότι η γη τους μας επιφυλάσσει ακόμα πολλές εκπλήξεις. 

Η διαπίστωση που αφορά στο μέγεθος της ομάδας των Εκαταίων σε Κω και 

Ρόδο δείχνει ότι υπήρχε, τουλάχιστον σ’ αυτά τα δύο, βαθιά ριζωμένη πίστη και 

λατρεία στη θεά των δρόμων στο σύμπλεγμα των νησιών αυτών. Το φαινόμενο 

μπορεί να ερμηνευθεί και από το ότι τα νησιά αυτά βρίσκονταν σε γειτνίαση και 

είχαν άμεση σχέση – πολιτική, οικονομική και πολιτισμική – με τις ακτές της Μικράς 

Ασίας από όπου, όπως αναφέρθηκε σε άλλο κεφάλαιο, η λατρεία της Εκάτης ήρθε 

στον Ελλαδικό χώρο. Οι παραπάνω παράγοντες φαίνεται ότι ευνόησαν και ενίσχυσαν 

την παρουσία της θεάς στα Δωδεκάνησα. 

Αν η παρουσία της θεάς των τριόδων στα Δωδεκάνησα μέσω των αγαλμάτων 

της γίνεται αισθητή μόνο στα δύο μεγάλα νησιά που προαναφέραμε, εντούτοις την 

εντοπίζουμε σε πολλά άλλα νησιά του συμπλέγματος μέσω των επιγραφών. Η 

ανίχνευσή της αυτή γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας είναι τα θεοφόρα ονόματα
747

 και 

ο άλλος η εμφάνιση του ονόματος της ίδιας της θεάς σ’ αυτές.
748

 Η πρώτη κατηγορία 

είναι και η πολυπληθέστερη σε σύγκριση με την άλλη. Τα θεοφόρα ονόματα που 

συναντάμε σε επιγραφές από τα νησιά, έχουν τέσσερις μορφές.
749

 Η μία περιλαμβάνει 

το όνομα της γ΄ κλίσης σε –ων (γεν. –ωνος), Ἑκάτων.
750

 Στη δεύτερη ανήκει το 
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δευτερόκλιτο όνομα σε –ος (γεν. –ου), Ἑκαταῖος.
751

 Στην τρίτη κατηγορία βρίσκεται 

το σύνθετο όνομα Ἑκατόδωρος,
752

 ο δωρισμένος ή δωσμένος από την Εκάτη. Στην 

τελευταία εντάσσουμε το όνομα Ἑκατώνυμος,
753

 αυτός που φέρει το όνομα της 

Εκάτης. Το τελευταίο το συναντάμε σπανιότερα στις επιγραφές. Ο τύπος αυτός 

εντοπίζεται στις επιγραφές με μικρότερη συχνότητα από τους άλλους δύο. Συναντάμε 

και τους τρεις τύπους ονομάτων στην ονομαστική, ως ονόματα δηλαδή, αλλά και σε 

γενική, ως πατρωνυμικά. Τα ονόματα αυτά βρίσκονται σε αναθηματικές, τιμητικές 

και επιτύμβιες επιγραφές. Σε μία περίπτωση εμφανίζεται το όνομα Ἑκαταῖος σε 

γενική στο άνω μέρος δύο ενσφράγιστων λαβών πυραύνων, στοιχείο που δηλώνει τον 

ιδιοκτήτη του εργαστηρίου κατασκευής του συγκεκριμένου αντικειμένου.
754

  

Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις καταλόγων ανδρικών ονομάτων, κυρίως από 

την Κω, με αφορμή διάφορα γεγονότα, όπως ψηφίσματα ή καταγραφή οικονομικών 

εισφορών για την ενίσχυση της πόλης σε καιρό πολέμου, όπου απαντούμε πλήθος 

από τα παραπάνω ονόματα. Όπως αποδεικνύεται από τους καταλόγους αυτούς, τα 

θεοφόρα ονόματα που προέρχονται από την Εκάτη είναι ιδιαίτερα συνηθισμένα στο 

νησί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ένα ψήφισμα από την Κω, στο οποίο το 

όνομα Ἑκαταῖος εμφανίζεται τέσσερις φορές στην ονομαστική και μία φορά στη 

γενική.
755

 Πρόκειται για μία επιγραφή με κατάλογο ανδρικών ονομάτων Κώων 

πολιτών, οι οποίοι συνεισέφεραν χρηματικά ποσά σε περίοδο στρατιωτικής ανάγκης 

για το νησί. Στον ίδιο κατάλογο το όνομα Ἑκατόδωρος εμφανίζεται τρεις φορές στην 

ονομαστική και ίσες φορές στη γενική. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ανάμεσα στο 

πλήθος των ονομάτων δεν σώζεται ούτε μία φορά το όνομα Ἑκάτων. Όπως 

επισημαίνουν οι μελετητές, οι ξένοι που αναφέρονται στην επιγραφή διακρίνονται 

από τους αυτόχθονες με τη δήλωση του εθνικού τους. Προκαλεί έτσι εντύπωση το 

γεγονός ότι κανένας από αυτούς που φέρουν το όνομα Ἑκαταῖος ή Ἑκατόδωρος, 

δεν είναι ξένος. Επιπλέον, σε έναν τέτοιο κατάλογο με περισσότερα από διακόσια 

(200) ονόματα σε ονομαστική και γενική, όπου στο σύνολό τους τα περισσότερα δεν 

εμφανίζονται περισσότερες από δύο ή τρεις φορές, σε ονομαστική ή γενική ή και στις 

δύο πτώσεις μαζί, η εμφάνιση αυτών των θεοφόρων ονομάτων έντεκα (11) φορές 

αποκαλύπτει τη διάδοσή τους στο νησί αλλά και τη σημασία της παρουσίας της 

Εκάτης εκεί.  
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Σε άλλη επιγραφή από την Κω, σε έναν κατάλογο με τα ονόματα πολιτών της 

Κω χαραγμένα σε οκταγωνικό κίονα, το όνομα Ἑκαταῖος περιλαμβάνεται δύο φορές 

στη γενική. Εξάλλου, εδώ το όνομα Ἑκατόδωρος περιλαμβάνεται μία φορά στην 

ονομαστική και τρεις στη γενική, ενώ το όνομα Ἑκατώνυμος περιλαμβάνεται μία 

φορά στη γενική. Επίσης, εδώ περιλαμβάνεται δύο φορές και το όνομα Εκαταία στη 

γενική συνοδευόμενο από τη λέξη ματρός.
756

 Στην επιγραφή αυτή αναγράφονται 

ονόματα πολιτών από τις τρεις Δωρικές φυλές της Κω.
757

 

Επιπλέον, πρέπει να αναφέρουμε μία μεγάλη στήλη με επιγραφή και στις δύο 

πλευρές της.
758

 Και στις δύο επιγραφές, από τις οποίες η μία χρονολογείται στο 2
ο
 

π.Χ. και η άλλη στον 1
ο
 μ.Χ. αι., καταγράφονται ανδρικά ονόματα με το 

πατρωνυμικό τους. Στους 65 σωζόμενους στίχους της πρόσθιας, παλιότερης πλευράς, 

εντοπίζουμε το όνομα Ἑκατόδωρος μία φορά στη γενική και στην πίσω νεότερη 

πλευρά, με τους 75 σωζόμενους στίχους, δύο φορές στην ίδια πτώση και τρεις φορές 

στη δοτική.
759

 Επιπλέον, στην πίσω πλευρά το όνομα Ἑκαταῖος καταγράφεται μία 

φορά στη γενική και τρεις στη δοτική. Τέλος, στην ίδια πλευρά το όνομα 

Ἑκατώνυμος απαντάται μία φορά στη δοτική. Υπάρχει και η αρχή ενός τέτοιου 

θεοφόρου ονόματος, Ἑκατ[, το οποίο ανεβάζει το συνολικό αριθμό αυτών των 

ονομάτων στην επιγραφή στα 12, αριθμός εντυπωσιακός για έναν κατάλογο στον 

οποίο κανένα άλλο όνομα, θεοφόρο ή μη, δεν εμφανίζεται με τέτοια συχνότητα. 

Τέλος, είναι αξιοσημείωτη η αναφορά κάποιου Εκατοδώρου σε επιγραφή του 

2
ου

 π.Χ. αι. από την Κάλυμνο. Στην επιγραφή αυτή περιλαμβάνονται σε ομάδες 

ονόματα πολιτών.
760

 Ο κατάλογος των ονομάτων αυτών καταρτίστηκε με βάση τις 

τρεις δωρικές φυλές – Υλλείς, Πάμφιλοι και Δυμάνες
761

 – που λέγεται ότι 

κατοίκησαν το νησί, το δήμο στον οποίο ανήκει κάθε αναφερόμενο πρόσωπο, και την 

ηλικία τους – παρθένιοι και ἂνηβοι.762 Δίπλα στα παραπάνω ονόματα αναγράφεται 

το όνομα της μητέρας τους καθώς και το όνομα του επώνυμου άρχοντα, επί της 

θητείας του οποίου γεννήθηκαν. Ανάμεσα στους άρχοντες είναι και το όνομα του 

Εκατοδώρου, ο οποίος δε συνοδεύεται ούτε από το πατρωνυμικό του ούτε από το 

δημοτικό του, στοιχείο που αποκαλύπτει ότι ήταν πρόσωπο γνωστό στο νησί.
763

  

Είναι πιθανό ο ίδιος Εκατόδωρος να είναι το πρόσωπο που αναφέρεται και σε άλλη 

επιγραφή από την Κάλυμνο της ίδιας περιόδου και η οποία είναι χαραγμένη κατά 

τρόπο ίδιο με την παραπάνω.
764

 Περιλαμβάνει δηλαδή ονόματα ανδρών, το όνομα της 
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μητέρας τους αλλά και το πατρωνυμικό τους, τον άρχοντα επί της θητείας του οποίου 

γεννήθηκαν, καθώς και το μήνα.
765

 

Ανάμεσα στα ονόματα αυτά θα πρέπει να μνημονεύσουμε και το Στωικό 

φιλόσοφο Εκάτωνα από τη Ρόδο, τον οποίο δε συναντάμε σε επιγραφές αλλά μιλάει 

γι’ αυτόν συχνά ο Σενέκας ο νεώτερος.
766

 

Εξετάζοντας συνολικά τη συχνότητα εμφάνισης των παραπάνω ονομάτων 

στις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες επιγραφές παρατηρούμε ότι υπάρχει ίση σχεδόν 

αναλογία ανάμεσα στις τρεις πρώτες κατηγορίες, με μικρό μόνο προβάδισμα των 

ονομάτων Ἑκαταῖος και Ἑκατόδωρος. Είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό να 

τονισθεί ότι τα περισσότερα από αυτά τα ονόματα ανήκουν σε ντόπιους και όχι σε 

ξένους που κατοικούσαν στα νησιά. Ελάχιστες τέτοιες εξαιρέσεις μπορούμε να 

αναφέρουμε. Η πρώτη πρόκειται για μία επιγραφή που βρέθηκε στην εκκλησία της 

Αγίας Τριάδας στο Μανδράκι της Νισύρου. Σ’ αυτήν αναφέρεται, μεταξύ άλλων 

ονομάτων τα οποία δεν ανήκουν σε Νισύριους αλλά σε ξένους, ο Εκαταίος από τη 

Θράκη.
767

 Η δεύτερη περίπτωση είναι η οστεοθήκη κάποιου Εκάτωνος από τη 

Λαοδίκεια.
768

 Τόσο ο Θρακιώτης Εκαταίος όσο ο Λαοδικεύς Εκάτων θα μπορούσαν 

να είναι οι ίδιοι μετανάστες στο νησί ή να έχουν γεννηθεί εκεί από ξένους γονείς.
769

 

Υπάρχει δε η αναφορά σε επιγραφή από τη Ρόδο κάποιου Εκαταίου, ο οποίος 

χαρακτηρίζεται ως ἐγγενής ἐν Θήραις, γεγονός που αποκαλύπτει ότι αυτός 

γεννήθηκε στο νησί Θήρα ή τις Θήρες της Καρίας και εγκαταστάθηκε κάποτε στη 

Ρόδο.
770

 Η αναφορά των ονομάτων τους εδώ συμβάλλει ώστε να γίνει αντιληπτή η 

γεωγραφική εξάπλωση της λατρείας της θεάς.  

Άλλες τέτοιες περιπτώσεις μνημόνευσης ξένων με τα παραπάνω θεοφόρα 

ονόματα συναντάμε και στις επιγραφές της Καλύμνου. Σε μία στήλη του τέλους του 

4
ου

 ή των αρχών του 3
ου

 π.Χ. αι. οι Καλύμνιοι τιμούν κάποιον Ἑκατώνυμο από 

πρύτανη από τη Μίλητο.
771

 Πρόκειται για μία υπόθεση διαιτησίας κατά την οποία ο 

Εκατώνυμος υπήρξε ευνοϊκά διακείμενος απέναντί στους δημότες της Καλύμνου, ενώ 

επιπλέον υποστήριξε το δήμο όταν αυτός σύρθηκε σε δίκη από τα παιδιά κάποιου 

Διαγόρα από την Κω.
772

 Στην ίδια υπόθεση αναφέρεται άλλη μία επιγραφή του 3
ου

 

π.Χ. αι., όπου τονίζεται ότι συνήγορος της οικογένειας του Διαγόρα ήταν ο Φιλίνος 

από την Κω, ενώ υπέρ των Καλυμνίων συνηγόρησαν ο Μιλήσιος Ἑκατώνυμος και 

δύο Καλύμνιοι.
773

 Το όνομα αυτού του άνδρα, του Ἑκατώνυμου, ενισχύει τη θέση 
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ότι τα θεοφόρα αυτά ονόματα ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένα όχι μόνο στα νησιά αλλά 

και στα κοντινά, προς αυτά, παράλια της Μικράς Ασίας.  

Η έρευνα των δημοσιευμένων επιγραφών των νησιών της Δωδεκανήσου 

έδωσε και γυναικεία θεοφόρα ονόματα. Σ’ αυτά δεν παρατηρείται η ποικιλία που 

βρίσκουμε στα αντίστοιχα αντρικά ούτε εμφανίζονται με την ίδια συχνότητα με τα 

αντρικά. Ο Maiuri και ο Segre έχουν δημοσιεύσει τέτοια ονόματα, τα οποία, ωστόσο, 

ανήκουν στην ίδια γενικά κατηγορία ονομάτων. Σε μία ορθογώνια μαρμάρινη 

οστεοθήκη από την ανατολική νεκρόπολη της Ρόδου είναι χαραγμένο το όνομα 

Ἑκατέα, μιας γυναίκας από το δήμο Κατταβίων της Λίνδου.774 Ο Maiuri αναφέρει 

επίσης την επιγραφή σε ορθογώνιο βωμό, όπου στον τρίτο στίχο διαβάζουμε το 

όνομα Ἡκατέα775
 από τη Βηρυτό.

776
 Τη χρονολογεί στον 1

ο
 π.Χ. αι.,

777
 στοιχείο 

ιδιαίτερα σημαντικό καθώς αυτήν την περίοδο φαίνεται να γνωρίζει μεγάλη διάδοση 

η λατρεία της Εκάτης με το χαρακτήρα που αρχίζει να διαμορφώνεται με τη συμβολή 

διαφόρων φιλοσόφων. Στην ίδια περίοδο χρονολογείται και μία επιγραφή σε 

κυλινδρικό βωμό από την Κω, την οποία δημοσίευσε ο Segre και στην οποία 

αναφέρεται το όνομα Ἑκαταῖα στη γενική.
778

 Πρέπει, δε, να επισημάνουμε ότι το 

παράδειγμα της επιγραφής της Ἡκατέας αν και δεν αποτελεί άμεση απόδειξη για τη 

διάδοση της λατρείας της Εκάτης στα Δωδεκάνησα, δείχνει ωστόσο την ευρεία 

διάδοσή της σε όλο τον κόσμο της Ανατολικής, κυρίως, Μεσογείου, ακόμα και σε 

απομακρυσμένες περιοχές όπως η πόλη της Βηρυτού.  

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε πως προκαλεί μεγάλη εντύπωση το ότι όσα 

θεοφόρα ονόματα σχετικά με την Εκάτη ανήκουν σε ξένους και αναφέρονται σε 

επιγραφές από τη Δωδεκάνησο, προέρχονται από χώρες της Ανατολικής Μεσογείου ή 

από τις εσχατιές του σημερινού Ελλαδικού χώρου. Η παραπάνω διαπίστωση θα 

μπορούσε να θεωρηθεί απλά τυχαίο γεγονός όσον αφορά στην έλλειψη τέτοιων 

ευρημάτων στη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά του συμπλέγματος από άλλες περιοχές 

του ελληνικού ηπειρωτικού κορμού. Ωστόσο, το πλήθος των επιγραφών και ο 

μεγάλος αριθμός ξένων που συναντάμε στη Ρόδο, σύμφωνα με την καταγραφή τους 

από το Morelli,
779

 δεν αφήνουν ιδιαίτερα μεγάλα περιθώρια να μιλάμε για τυχαίο 

γεγονός.  

Το όνομα της ίδιας της θεάς εμφανίζεται λίγες μεν φορές σε επιγραφές, είτε 

μόνο του
780

 είτε σε ενδιαφέροντες συνδυασμούς με άλλους θεούς και συνοδευόμενο 

από ασυνήθιστα επίθετα. Ειδικότερα σε μία μαρμάρινη ορθογώνια επιτύμβια 
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ενεπίγραφη βάση από τη Ρόδο αναφέρονται τέσσερις χθόνιες θεότητες: ο Πλούτων, η 

Κόρη, ο Ερμής και η Εκάτη.
781

 Δυστυχώς δεν αναφέρεται το όνομα αυτού για τον 

οποίο στήθηκε το ανάθημα. Στην επιγραφή η Εκάτη συνοδεύεται από το επίθετο 

δαιδοῦχος, το οποίο επιβεβαιώνεται και από την εικονογραφία της. Είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο Ερμής
782

 και η Εκάτη ευνόησαν τον τιμώμενο με χάρη, 

λόγω της μεγάλης του πίστης. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι δε γίνεται εκεί 

καμία αναφορά στη σκοτεινή φύση των δύο αυτών θεών. Η επιγραφή της επιτύμβιας 

βάσης είναι αποτέλεσμα της πίστης του ατόμου που την έστησε και επομένως 

εντάσσεται στα πλαίσια της ιδιωτικής λατρείας της θεάς στο νησί. 

Με τον Ερμή και την Αθηνά συνδέεται η Εκάτη σε μία επιγραφή σε 

κυλινδρικό cippus.
783

 Στο cippus αυτό εντύπωση προκαλεί το επίγραμμα. Το 

παραπάνω αντικείμενο πρέπει να ήταν αναθηματικό, αλλά ο τρόπος με τον οποίο 

διατυπώνεται η επιγραφή θυμίζει τις αντίστοιχες στα επιτύμβια μνημεία. Είναι 

εξάλλου γνωστή η διαδεδομένη χρήση των cippi ως επιτύμβιων μνημείων. Στο cippus 

προς εξέταση ο αναθέτης επισημαίνει ότι του έτυχαν όσα ήθελαν οι τρεις θεοί:  

ἔτυχα παρά / τοῦ Ἑρμοῦ / καί τῆς Ἑκάτης / καί τῆς Ἀθηνᾶς / τά αὐτοί 

ἠθέλησαν. 

Ο σχέση της θεάς των ψυχών με τον ψυχοπομπό θεό είναι γνωστή από την 

αρχαία ελληνική γραμματεία αλλά και από άλλες επιγραφές από τα Δωδεκάνησα. 

Εδώ τη βλέπουμε να συλλειτουργεί και με την Αθηνά, γεγονός που ίσως οφείλεται 

στο ότι η Εκάτη την περίοδο που χαράσσεται η επιγραφή – γύρω στον 1
ο
 μ.Χ. αι. – 

εμφανίζεται πλέον ως πάνοπλη, καθόλου επιθετική αλλά σωτήρια θεά. Τέτοια, 

εξάλλου, πάνοπλη και καθόλου επιθετική, ήταν και η Αθηνά. Ίσως αυτό το στοιχείο 

αποτελεί και έναν από τους λόγους για τους οποίους το μεγάλο αναθηματικό 

αρχαϊστικό Εκαταίο είχε στηθεί, όπως φαίνεται από τις σχετικές αρχαιολογικές 

αναφορές, μέσα στο ναό της Αθηνάς Πολιάδος στην Ακρόπολη της Ρόδου, στα 

ερείπια του οποίου και βρέθηκε.
784

 

Επιπλέον, στα προπύλαια της ακρόπολης της Καμείρου βρέθηκε ορθογώνια 

ενεπίγραφη βάση αγαλμάτων, πιθανότατα χάλκινων, που φέρει το όνομα της θεάς και 

του Ερμή με τα επίθετα προπυλαίος και προπυλαία αντίστοιχα, στη δοτική.
785

  

Ἑρμᾶι Προπυλαίωι   πέσσε ταύτα[ι] 

Ἑκάται Προπυλαίαι 
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Πρόκειται για ανάθημα, όπως επιβεβαιώνει και ο τρίτος στίχος της επιγραφής: πέσσε 

ταύτα[ι]. Σύμφωνα με το Morelli o στίχος αυτός αποτελεί μία τελετουργική 

περιγραφή για συνηθισμένες προσφορές στην Εκάτη ή στην Εκάτη και τον Ερμή.
786

  

Από την ίδια περιοχή προέρχεται και ένας ορθογώνιος αναθηματικός βωμός
787

 

στον Απόλλωνα Αποτρόπαιο και στην Εκάτη Προπυλαία.
788

 Αυτή τη φορά τα 

ονόματα και τα επίθετα που τα συνοδεύουν, είναι στη γενική.  

Ἀπόλλωνος Ἀποτρόπαιου 

Ἑκάτας Προπυλαίας 

Εντύπωση προκαλεί το ότι η Εκάτη συνδέεται εδώ με τον Απόλλωνα, ο οποίος 

σύμφωνα με το επίθετό του αποτρέπει το κακό, ενώ η Εκάτη διατηρεί το σύνηθες 

επίθετό της. Ωστόσο, μπορούμε να διακρίνουμε την όμοια λειτουργία των δύο θεών 

στην περίπτωση αυτή, αφού και η Εκάτη Προπυλαία απομάκρυνε τον κίνδυνο γι’ 

αυτούς που ήθελαν να διασχίσουν τα περάσματα.
789

 Εξάλλου, είναι γνωστό από 

επιγραφές της Μιλήτου ότι η Εκάτη ήταν ἐντεμένιος θεός στο ιερό του Δελφινίου 

Απόλλωνα. Μάλιστα σε μία από αυτές η θεά αναφέρεται ως Ἑκάτη ἡ πρόσθεν 

πυλέων.790 Επιπλέον, η επιγραφή αυτή, όπως και η προηγούμενη από τον ίδιο ιερό 

χώρο, φαίνεται να αποτελούν μία ένδειξη για την ύπαρξη τόπου λατρείας της Εκάτης 

στην Ακρόπολη της Καμείρου σε συνδυασμό με τη λατρεία του Απόλλωνα στο χώρο 

και του Ερμή στα προπύλαιά του.
791

 

Σε άλλη αναθηματική επιγραφή από την ευρύτερη περιοχή της Μονολίθου ή 

της Κρητηνίας
792

 η θεά Εκάτη αναφέρεται μαζί με το Σέραπι
793

 χωρίς όμως κανένας 

από τους δύο να χαρακτηρίζεται από κάποιο επίθετο.  

Ἑρμίας Ἀθαναγόρα / Σολεύς Ἑκάτᾳ / Σαράπιδι χαριστήριον / σωθείς ἐγ 

μεγάλου / κινδύνου. 

Το ανάθημα, όπως τονίζει και η λέξη χαριστήριον
794

 στον τρίτο στίχο, έγινε από 

κάποιον Ερμία γιο του Αθηναγόρα από τους Σόλους της Μικράς Ασίας,
795

 γιατί 

σώθηκε από κίνδυνο. Αν και από την επιγραφή δεν είναι ξεκάθαρο αν οι 

συγκεκριμένοι θεοί συνέβαλαν στην αποτροπή του κινδύνου, αφού πουθενά δεν 

αναφέρεται σχετικό επίθετο, όπως σε άλλες περιπτώσεις ἀποτρόπαιος ή σώτειρα, 

δεν φαίνεται να τίθεται θέμα αμφισβήτησης αυτού του ρόλου τους, καθώς δε θα 

υπήρχε λόγος να αφιερώσει σ’ αυτούς ο Ερμίας. Παράλληλα, η επιγραφή δίνει ένα 

δείγμα της ανάμειξης των θρησκειών, αφού ο Ερμίας από τη μικρασιατική πόλη 
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βρισκόμενος πλέον στη Ρόδο αναθέτει σε έναν καθαρά ανατολίτικο θεό, όπως είναι ο 

Σέραπης, και σε μία επίσης ανατολίτικη θεότητα με ελληνικό όμως πλέον χαρακτήρα, 

όπως η Εκάτη.  

Εξάλλου, η Εκάτη χαρακτηρίζεται συχνά από το επίθετο σώτειρα σε 

επιγραφές από τα Δωδεκάνησα. Μία τέτοια επιγραφή, χρονολογούμενη στον 3
ο
 π.Χ. 

αι., συνόδευε το ανάθημα κάποιου πιστού προς τη Σωτείραι ... Εὐ[ή]κωι 

Φωσφόρωι Ἐννοδ[ίαι].796
 Όπως τονίσθηκε και στο κεφάλαιο για τη σχέση της 

Εκάτης με άλλους θεούς, και ειδικότερα στο υποκεφάλαιο για τη σχέση της Εκάτης 

με τις Ερινύες, το επίθετο σώτειρα797
 σ’ αυτήν την επιγραφή αναφέρεται ξεκάθαρα 

στην τριπρόσωπη θεά, καθώς αυτή μόνο ονομάζεται και εννοδία.
798

 Η παραπάνω 

επιγραφή δίνει επίσης δύο από τα επίθετα, Φωσφόρωι Ἐννοδίαι, που συνοδεύουν 

συχνά την Εκάτη και μας είναι γνωστά και από άλλες περιοχές του Ελλαδικού χώρου 

όχι μόνο από επιγραφές αλλά και από την αρχαία ελληνική γραμματεία. Το πρώτο 

επίθετο συνδέεται με την εικόνα της Εκάτης, η οποία κρατά δάδες.
799

 Ωστόσο, 

παραπέμπει και στη μετέπειτα λειτουργία της στο κοσμολογικό σύστημα των 

Χαλδαϊκών χρησμών, σύμφωνα με το οποίο η θεά είναι η ζωοποιός δύναμη, όπως το 

φως ευνοεί τη γέννηση και την ανάπτυξη της ζωής.
800

 Το επίθετο εννοδία
801

 

συνδέθηκε κυρίως με τη θεά αυτή,
802

 καθώς ήταν – μαζί με τον Ερμή – η κατεξοχήν 

θεά των δρόμων διευκολύνοντας ή δυσχεραίνοντας το πέρασμα από τον ένα τόπο 

στον άλλο, από τη μία κατάσταση στην άλλη. To επίθετο εὐήκοος803
 σημαίνει αυτόν 

που ακούει καλά, αυτόν που είναι διατεθειμένος ευνοϊκά να ακούσει. Ο πιστός που 

επικαλείται τη θεά στην παραπάνω επιγραφή, φαίνεται να αναφέρεται στη θετική 

πλευρά της Εκάτης. Είναι πολύ πιθανό η επίκλησή του να μην έχει να κάνει τόσο με 

τον εξευμενισμό της θεάς όσο κυρίως με την πίστη στη φωτεινή της φύση.  

Τέλος, είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο χώρος στον οποίο είναι σκαλισμένη η 

επιγραφή. Πρόκειται για ένα θρόνο σκαλισμένο στο βράχο στην περιοχή Γράμματα 

κοντά στη Λίνδο. Όπως επισημαίνει στη μονογραφία του ο Kraus, στη λατρεία της 

Εκάτης δεν υπάρχει κανένα άλλο παράλληλο, εκτός από το νησί της Χάλκης, τέτοιου 

μνημείου. Αντίθετα παρόμοιοι θρόνοι ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένοι στη λατρεία της 

Κυβέλης στη Φρυγία.
804

 Αν και η Κυβέλη δεν υπέστη ποτέ συγκρητισμό με την 

Εκάτη, είχε ωστόσο στενούς συγγενικούς δεσμούς με τη θεά κυρίως στην περιοχή 

των Λαγίνων και του Κολοφώνα.
805

 Από την άλλη όμως δεν μπορούμε να 

παραβλέψουμε το γεγονός ότι η Ρόδος βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από τις ακτές 
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της Μικράς Ασίας και είναι γνωστή η αλληλεπίδραση των δύο περιοχών σε πολλά 

θέματα της ζωής των δύο τόπων και ιδιαίτερα σε θέματα θρησκείας και τέχνης. 

Επιπλέον, η Κυβέλη ήταν για τους Φρύγες η Μεγάλη Μητέρα θεά, έναν τίτλο που, 

εάν τον εκφράσουμε διαφορετικά, μπορούμε να τον εντοπίσουμε στη λατρεία της 

Εκάτης, ιδιαίτερα στην ιδιότητά της ως Κουροτρόφου. Εξάλλου, η τριπρόσωπη θεά 

γίνεται στο Χαλδαϊκό και στο Πλατωνικό-Νεοπλατωνικό σύστημα η ζωοδότρα 

μήτρα, από την οποία γεννιούνται όλα. Ταυτόχρονα και οι δύο θεότητες, η Εκάτη και 

η Κυβέλη, είχαν τη δύναμη να θεραπεύουν.
806

 Είναι έτσι πιθανό η ευήκοος Εννοδία 

θεά να αντιπροσώπευε για τον πιστό, που ανέθεσε την παραπάνω επιγραφή και 

σίγουρα και το θρόνο, μία θεά που αντιστοιχεί στη Μεγάλη Μητέρα και η οποία δίνει 

το σωτήριο-θεραπευτικό, ζωογόνο φως. Για τον παραπάνω λόγο πιθανότατα επέλεξε 

ο πιστός να αφιερώσει ένα τέτοιο ανάθημα, ένα θρόνο, στην Εκάτη. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθούμε σε έναν ακόμα – διπλό αυτή τη 

φορά – θρόνο, ο οποίος βρέθηκε στη Χάλκη και είναι σκαλισμένος στο βράχο. Ο 

θρόνος αυτός, σε αντίθεση μ’ εκείνον της Ρόδου, αποτελείται από δύο θέσεις με κοινό 

οριζόντιο στοιχείο ανάμεσά τους για τα χέρια (ερεισίχειρο).
807

 Φέρει την επιγραφή:  

 

Διόc  Ἑκάτη[c].808
 

 

Η σχέση της Εκάτης με το Δία είναι γνωστή ήδη από τον 7
ο
 π.Χ. αι. και τη Θεογονία 

του Ησιόδου. Στο έργο αυτό ο Δίας αναγνωρίζει στην Εκάτη το δικαίωμα επιβολής 

και στους τρεις κόσμους, καθώς αυτή διαδραμάτισε κυρίαρχο ρόλο στη διάσωσή του 

από τον ίδιο του τον πατέρα, τον Κρόνο. Ωστόσο, πουθενά αλλού δεν εμφανίζεται η 

Εκάτη δίπλα στο Δία. Στο θρόνο από τη Χάλκη η θεά είναι σύνθρονη με τον πατέρα 

της νέας τάξης των θεών δημιουργώντας έναν περίεργο αλλά και ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα συνδυασμό. Φαίνεται η παλιά θεά να γίνεται εδώ ισότιμη με τον 

πατέρα των θεών. Επιπλέον, θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη ότι η θεά αντικαθιστά 

με τον τρόπο αυτό την Ήρα, τη σύντροφο του Δία. Το στοιχείο αυτό είναι μεν 

μοναδικό, αλλά δεν πρέπει να μας ξενίζει αν αναλογιστούμε τη θέση της Εκάτης στο 

Χαλδαϊκό σύστημα, όπου αντικατέστησε τη Ρέα, η οποία, στο παλιό γένος θεών, 

κατέχει θέση αντίστοιχη με εκείνη της Ήρας. Παράλληλα, μπορούμε στο ανάθημα 

αυτό να ανιχνεύσουμε μία παράδοση η οποία διαμορφώθηκε αλλά και περιορίστηκε 

στη Δωδεκάνησο. Το Δωδεκάθεο που είχε επικρατήσει στον Ελλαδικό χώρο, 
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περιλάμβανε τους νέους θεούς.
809

 Ωστόσο, σ’ αυτό που διαμορφώθηκε στα 

Δωδεκάνησα φαίνεται να συμπεριλαμβάνεται και η Εκάτη. Στο συμπέρασμα αυτό 

οδηγούμαστε από το πλήθος των θεοφόρων ονομάτων στην ευρύτερη περιοχή των 

νησιών, τη στιγμή που το όνομα κανενός άλλου θεού δε χρησιμοποιήθηκε τόσο πολύ 

για να ονοματίστουν οι πιστοί. Έπειτα το γεγονός ότι σε επιγραφές της Κω
810

 η θεά 

κατέχει εξέχουσα θέση και μαρτυρείται πάρα πολλές φορές συγκριτικά με άλλες 

θεότητες του νέου κόσμου των θεών, είναι ενδεικτικό της εξέχουσας θέσης που 

κατείχε. Αν και δε μαρτυρείται κάποια άμεση σχέση ανάμεσα στην Κω και τη Χάλκη, 

όπου βρέθηκε ο θρόνος των δύο θεών, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

αντικατοπτρίζεται εδώ μία ευρύτερη παράδοση, διαδεδομένη στη Μικρά Ασία και 

στα νησιά της Δωδεκανήσου κατά τον 3
ο
 π.Χ. αι., καθώς οι πολιτικές 

ανακατατάξεις
811

 επηρέαζαν πολλές φορές και το θρησκευτικό χαρακτήρα ενός τόπου 

δημιουργώντας ιδιόμορφους τύπους λατρείας όπως αυτόν της Εκάτης στην ευρύτερη 

περιοχή. Θεωρείται έτσι περισσότερο από πιθανό η τρίμορφη θεά να κατείχε μία θέση 

στο ευρύτερο τοπικό πάνθεον
812

 και για το λόγο αυτό να παρουσιάζεται ως σύνθρονη 

με το Δία
813

 ή ακόμα και μόνη της σε θρόνο, όπως σ’ αυτόν της Ρόδου, σαν τη 

Μεγάλη φρυγική Μητέρα Θεά.
814

 

Σε άλλη επιγραφή από την Καρδάμαινα της Κω ο Δαμόκριτος, ο γιος του 

Δαμοκλή, αφού ηγήθηκε λόχου, αφιέρωσε στην Εκάτη Σώτειρα.
815

  

Δαμόκριτος / Δαμοκλεῦς / λοχαγήσας / Ἑκάται Σωτείραι. 

Φαίνεται ότι ο τύπος αυτός της επιγραφής, στην οποία αναφέρεται η ιδιότητα του 

αναθέτη ως λοχαγού και το επίθετο της θεάς ως σώτειρας, αποτελεί τη συνέχεια ενός 

αναθήματος που θα μπορούσε να είχε κάνει ο ίδιος ο Δαμόκριτος πριν από τη θητεία 

του. Στο ανάθημα αυτό ο λοχαγός θα επικαλούνταν όχι τη βοήθεια της σώτειρας 

Εκάτης αλλά της Στρατίας, ώστε να έχει αίσια έκβαση η αποστολή του. 

Όσον αφορά στο λόγο για τον οποίο ένας λοχαγός ονομάζει την Εκάτη 

σώτειρα και αναθέτει σ’ αυτήν θα πρέπει να ανιχνεύσουμε εδώ τις σημαντικές 

στρατιωτικές ανακατατάξεις στην περιοχή και ιδιαίτερα στο νησί. Οι μελετητές 

δίνουν διαφορετική χρονολόγηση για την επιγραφή καλύπτοντας μία περίοδο από τον 

3
ο
 μέχρι και τον 2

ο
-1

ο
 π.Χ. αι.

816
 Αν δεχθούμε την πρώιμη χρονολόγηση της 

επιγραφής, θα πρέπει να δούμε σ’ αυτήν μία ανάθεση που έχει να κάνει με την 

αυτονομία τόσο του νησιού όσο και των διοικητών της σε όλες της βαθμίδες της 

διοίκησης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι από το 280 π.Χ. και εξής η 
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δυναστεία των Πτολεμαίων απέκτησε στην Κω ισχυρές επιρροές, χωρίς ωστόσο να 

εγκατασταθεί στο νησί Πτολεμαίος κυβερνήτης ή και πτολεμαϊκή φρουρά ή να 

επιβληθούν φόροι, όπως έκαναν οι Πτολεμαίοι σε άλλες περιοχές.
817

 Αυτό σημαίνει 

ότι η Κως διατήρησε ουσιαστικά την αυτονομία της. Το παραπάνω ιστορικό γεγονός 

θα μπορούσε να αποτελεί την αφορμή για την απόδοση στην Εκάτη ενός τέτοιου 

επιθέτου. Για το λόγο αυτό μπορεί να θεωρηθεί εύλογη μία τέτοια ανάθεση, καθώς ο 

λοχαγός Δαμόκριτος, έχοντας ως βοηθό την Εκάτη Σώτειρα, εκτέλεσε με ασφάλεια 

τα καθήκοντά του σε μία ταραγμένη εποχή και περιοχή και χωρίς να χρειάζεται να 

υπακούσει σε εξωτερικές διαταγές.  

Τέλος, αν δεχθούμε την ύστερη χρονολόγηση της επιγραφής μπορούμε να 

ανιχνεύσουμε στο επίθετο της Εκάτης την πολιτική κατάσταση στο νησί από τις 

αρχές του 2
ου

 π.Χ. αι, χωρίς ωστόσο η κατάσταση αυτή να αποτελεί και την απαρχή 

για την απόδοση του επίθετου σώτειρα στη θεά. Την περίοδο αυτή η Ρόδος 

προσκολλάται στη Ρώμη, καθώς αυτή είχε εδραιώσει την κυριαρχία της τόσο στη Μ. 

Ασία όσο και στην ηπειρωτική Ελλάδα. Την πορεία της Ρόδου ακολουθεί και η Κως. 

Μάλιστα μέχρι το τέλος της ρωμαϊκής ρεπουμπλικανικής περιόδου, το 27 π.Χ., η Κως 

παραμένει ελεύθερη πόλη.
818

 Έτσι, η Εκάτη λειτουργεί ως σώτειρα για την πόλη, 

καθώς αυτή βρίσκεται υπό νέο καθεστώς, αλλά ταυτόχρονα διατηρεί την ελευθερία 

της. 

Σε επιγραφές της Κω η Εκάτη φέρει το επίθετο Στρατία,
819

 το οποίο 

σχετίζεται με το επίθετο σώτειρα, όπως επισημάνθηκε παραπάνω. Με το όνομα 

Στρατία η θεά δεν εμφανίζεται σε κανένα άλλο νησί της περιοχής. Πρόκειται 

συνήθως για αναθηματικές επιγραφές στην Εκάτη ή στην Εκάτη και σε άλλους θεούς. 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι επιγραφές, οι περισσότερες από τις οποίες 

προέρχονται από το ιερό του Απόλλωνα στην Αλάσαρνα, σημερινή Καρδάμαινα. Σ’ 

αυτές ο ιερέας του Απόλλωνα και οι έξι, συνήθως, ιεροποιοί
820

 του αναθέτουν στην 

Εκάτη Στρατία.
821

 Οι μέχρι σήμερα δημοσιευμένες επιγραφές, με αναφορά στη 

συγκεκριμένη λειτουργία της θεάς, χρονολογούνται από τα τέλη του 3
ο
 π.Χ. μέχρι και 

τον 1
ο
 μ.Χ. αι.

822
 Ειδικότερα κατά την περίοδο αυτή παρατηρείται ένας σημαντικός 

αριθμός επιγραφών που αναφέρουν τη θεά με αυτό το επίθετο, γεγονός που 

αποκαλύπτει τη διάδοση της λατρείας της Εκάτης ως πολεμικής θεάς.
823

 Το 

φαινόμενο αυτό, δηλαδή η διάδοση της λατρείας της πολεμικής Εκάτης στο νησί, 

είναι ίσως αποτέλεσμα των σημαντικών πολεμικών γεγονότων στην περιοχή, με αρχή 
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τον Πρώτο Κρητικό πόλεμο το 205/4 π.Χ.
824

 στον οποίο αναμείχθηκε ο Φίλιππος Ε΄ 

προκειμένου να εξουδετερώσει τη δύναμη της Ρόδου και των άλλων νησιών.
825

 Αιτία 

του πολέμου ήταν η πειρατεία στην οποία επιδίδονταν στην περιοχή του Αιγαίου τα 

πλοία των κρητικών πόλεων και κατέστρεφαν το εμπόριο, πρακτική που ευνοούσε ο 

Φίλιππος ο Ε΄. Στον πόλεμο εναντίον του Φιλίππου αναμείχθηκε και η Κως στο 

πλευρό της Ρόδου.
826

 Μάλιστα μία επιγραφή από την Κω αναφέρεται στις 

οικονομικές εισφορές προκειμένου να ανταπεξέλθει το νησί στον πόλεμο αυτό.
827

 

Επιπλέον, το επίθετο Στρατία της θεάς φαίνεται να είναι και απόρροια της 

αλληλεπίδρασης που παρατηρείται πολύ συχνά και σε διάφορους τομείς, της 

δημόσιας κυρίως ζωής, ανάμεσα στα νησιά και στις γειτονικές περιοχές της Λυκίας
828

 

και της Καρίας. Ειδικότερα, το επίθετο Στράτιος είναι περισσότερο γνωστό από τη 

λατρεία του Δία στην Καρία, όπου ο θεός αναφέρεται ως Ζεύς Στράτιος.
829

 

Εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός επιγραφών από άλλα νησιά του ελλαδικού χώρου 

στις οποίες αναφέρεται ο Δίας Στράτιος αποτελούν πιθανότατα απόηχο και επιρροή 

του Δία Στράτιου της Καρίας, ενώ ταυτόχρονα δε στοιχειοθετούν απόδειξη για την 

εξάρτηση ή την καταγωγή της Εκάτης Στρατίας από περιοχή άλλη πέραν της 

Καρίας.
830

 

Στο τελευταίο τέταρτο του 3
ου

 π.Χ. αι. χρονολογείται μία ακόμα επιγραφή από 

την Κω, στην οποία η Εκάτη αναφέρεται δύο φορές.
831

 Την πρώτη φορά (στ. 19-20) 

αναφέρεται ως Στρατία και τη δεύτερη ως Μελιτείνα (στ. 25). Στην επιγραφή που 

αποτελεί το ετήσιο ημερολόγιο θυσιών, τις οποίες οφείλει να τελεί ο ιερέας του 

Απόλλωνα, ορίζεται ότι στην Εκάτη Στρατία πρέπει να προσφέρεται αἶγα τελείαν, 

ένα ολόκληρο κατσίκι στην πλήρη ακμή του.
832

 Η επιγραφή καθορίζει με σαφήνεια 

το είδος του προσφερόμενου ζώου αλλά και εκείνο το χαρακτηριστικό του που το 

καθιστά κατάλληλο για προσφορά (τελείαν).
833

 Φαίνεται ότι το ζώο που είχε 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και το επέλεγαν για να το προσφέρουν σε κάποια 

θεότητα, είχε μεγαλύτερη τιμή αλλά και ουσιαστική αξία από την τυχαία προσφορά 

ζώου.
834

 Έπειτα, στο στίχο 25, η Εκάτη ονομάζεται Μελιτείνα, δηλαδή φτιαγμένη από 

μέλι ή γλυκιά όπως το μέλι.
835

 Το επίθετο αυτό, αν και δεν απαντά σε άλλη πηγή, 

θυμίζει τη Μελινόη των Ορφικών ύμνων.
836

 Είναι πολύ πιθανό στην επιγραφή αυτή 

να έχουν καταγραφεί οι θυσίες σε θεούς που ήταν μειλίχιοι, ευνοϊκοί και σωτήριοι για 

την πόλη. To συμπέρασμα αυτό εξάγεται από το γεγονός ότι αναφέρονται εδώ μεταξύ 
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άλλων θεών ο Δίας Σωτήρας
837

 και Πολιεύς, η Αθηνά Σώτειρα και Πολιάς και η 

Εστία Τειμαχία.
838

 

Επιπλέον, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι το ιερατείο του Απόλλωνα 

αναθέτει στην Εκάτη χωρίς να αναφέρει και να τιμά, στην ίδια επιγραφή, το θεό τον 

οποίο υπηρετούσε. Η Craik επισημαίνει ότι ήταν σύνηθες φαινόμενο οι ιερείς ενός 

θεού να θυσιάζουν σε έναν άλλο θεό, αλλά δεν παίρνει θέση απέναντι στο συχνότατο 

γεγονός οι ιερείς του Απόλλωνα στην Κω να θυσιάζουν στην Εκάτη.
839

 Η Κοκκορού-

Αλευρά, από την άλλη, συνδέει αυτές τις αναθέσεις με την ολοκλήρωση της ετήσιας 

θητείας τους, χωρίς όμως να δίνει κάποιο λόγο για την παραπάνω πρακτική.
840

 

Πιθανότατα το τέλος της θητείας και το πέρασμα σε μια ζωή χωρίς ιερατικά 

καθήκοντα έπρεπε να σηματοδοτηθούν με μία τέτοια προσφορά στη θεά των 

περασμάτων. Παράλληλα, οι επιγραφές αυτές αποκαλύπτουν με τον καλύτερο τρόπο 

τη στενή σχέση της θεάς των δρόμων, που τώρα λατρεύεται ως πολεμική θεά, με τον 

Απόλλωνα, χαρακτηριστικά του οποίου ήταν η αποτροπή του κινδύνου αλλά και ήταν 

και ο ίδιος πολεμικός θεός, αφού χρησιμοποιούσε τα βέλη του για την τιμωρία των 

θνητών. 

H παραπάνω επιγραφή, στην οποία σημαντική θέση κατέχουν – εκτός της 

Εκάτης – οι πολιεῖς θεοί, μπορεί να θεωρηθεί ως υποδήλωση ή ακόμα και ένδειξη 

για τη θέση της θεάς στην πόλη της Κω. Η θέση αυτή δηλώνεται με σαφήνεια σε 

άλλη επιγραφή από το νησί. Από την περιοχή Ισθμός του νησιού προέρχεται η 

ελλιπής ενεπίγραφη στήλη, η οποία αποτελεί μέρος ενός τελετουργικού ημερολογίου 

και χρονολογείται στον 3
ο
 π.Χ. αι. Στην επιγραφή αυτή υπάρχει αναφορά στην 

Ἑκ]άτᾳ ἐμ πόλει.841
 Η «Εκάτη στην πόλη» θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως η θεά 

που βρίσκεται μέσα στην πόλη. Δε θα υπήρχε κανένας λόγος η θεά των δρόμων να 

συνοδεύεται ή ακόμα και να χαρακτηρίζεται από έναν τέτοιο εμπρόθετο 

προσδιορισμό, αν οι συγγραφείς της επιγραφής δεν ήθελαν να δηλώσουν ένα 

χαρακτηριστικό της Εκάτης σημαντικό για τη λατρεία της στον τόπο τους. Είναι έτσι 

πολύ πιθανό ο παραπάνω προσδιορισμός να αποκαλύπτει ακόμα μία φύση της θεάς, 

άγνωστης από άλλες περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Η «νέα» αυτή φύση συνδέεται 

με το μειλίχιο χαρακτήρα της θεάς που είδαμε σε άλλες επιγραφές από την Κω, αλλά 

ταυτόχρονα δίνει και μία νέα διάσταση, αυτήν της θεάς προστάτιδας της πόλης.
842

 

Επιπλέον, ο χαρακτηρισμός αυτός της Εκάτης δηλώνει μία πλευρά της επίσημης 

λατρεία της στο νησί. Ωστόσο, φαίνεται επίσης πιθανό οι συγγραφείς να μη θέλησαν 
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να δώσουν στη θεά το επίθετο πολιάς, καθώς αυτό είχε καθιερωθεί για τους δύο 

μεγάλους θεούς του νέου πανθέου, την Αθηνά και το Δία. 

Ένα άλλο στοιχείο που εντοπίζουμε στις επιγραφές των νησιών για την 

Εκάτη, είναι ότι η θεά λατρευόταν στην Κω και ως Ποντία.
843

 Ειδικότερα γίνεται 

λόγος για την Ἑκάτα Ποντία ιερή.844 Το επίθετο ποντία845 αναφέρεται στη 

θαλάσσια κυριαρχία της θεάς, κάτι που ήταν γνωστό ήδη από τη Θεογονία του 

Ησιόδου. Η επιγραφή χρονολογείται με βεβαιότητα στο πρώτο μισό του 1
ου

 μ.Χ. αι., 

αφού αναφέρεται σ’ αυτήν το όνομα του Γάιου Στερτίνιου, ο οποίος πήρε τον τίτλο 

του αυτοκρατορικού αρχίατρου στην αυλή του Κλαυδίου και της Αγριππίνας στη 

Ρώμη. Είναι σίγουρο ότι το επίθετο αυτό δεν εφευρέθηκε σε μία τόσο προχωρημένη 

εποχή αλλά τουλάχιστον μερικές δεκαετίες νωρίτερα. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό 

αυτή η εποχή να σηματοδοτείται, όσον αφορά στη λατρεία της Εκάτης, από την 

πλήρη πλέον στροφή από την τρομερή και σκοτεινή φύση της των κλασικών και 

ελληνιστικών κυρίως χρόνων σ’ εκείνη που δημιούργησε ή τόνισε ο Ησίοδος με το 

έργο του κατά την αρχαϊκή περίοδο. Εξάλλου, μπορεί να θεωρηθεί απόλυτα 

δικαιολογημένος ένας τέτοιος χαρακτηρισμός για μια θεά που προστάτευε τα 

περάσματα, και η παρουσία της οποίας ήταν ιδιαίτερα αισθητή σε μία ναυτική 

κοινωνία όπως αυτή της Κω. Από την άλλη η μεταστροφή αυτή οφείλεται ίσως και 

στις έντονες πολιτικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις και ανακατατάξεις στην περιοχή 

ήδη από τον 3
ο
 π.Χ. αι. και εξής.

846
 Καθώς οι επιχειρήσεις αυτές συνδέονται κυρίως ή 

και μόνο με τη θάλασσα, αφού ο χώρος στον οποίο αναφερόμαστε είναι ο 

νησιωτικός, η θεά δε θα μπορούσε να έχει άλλο όνομα πέρα από αυτό που θα ήταν 

ωφέλιμο για τον τόπο και τις δράσεις των κατοίκων του. 

Η Ποντία Εκάτη αναφέρεται και σε μία ακόμα επιγραφή από το Παλαιό-Πυλί 

της Κω. Σε έναν κυλινδρικό βωμό αναφέρεται ότι ο Σώφιλος, ο γιος του Ζηνοδότου, 

αφού ολοκλήρωσε τη θητεία του ως ιερέας του Απόλλωνα, Ἑ[κ]άτας Ποντίας / τό 

ἱερόν ἱδρύσατο.847 Μία από τις ερμηνείες του ρήματος ἱδρύω είναι στήνω, 

αναγείρω. Ο ιερέας του Απόλλωνα φαίνεται να ακολούθησε τη συνηθισμένη για τους 

ιερείς του θεού πρακτική, να αφιερώσει δηλαδή στη θεά με το τέλος της υπηρεσίας 

του. Το σημαντικό, ωστόσο, στην επιγραφή αυτή είναι το ότι ο Σώφιλος αναθέτει το 

βωμό στην Εκάτη. Η λέξη ἱερόν σε συνδυασμό με το ρήμα δημιουργεί προβλήματα 

ως προς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ερμηνευθεί η επιγραφή. Δύο είναι οι 
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πιθανές ερμηνείες. Στη μία η λέξη ἱερόν ταυτίζεται με το αντικείμενο που αφιερώνει 

ο ιερέας στη θεά στήνοντάς το πιθανότατα στο ιερό του Απόλλωνα. Η άλλη και ίσως 

περισσότερο αποδεκτή ερμηνεία είναι το ἱερόν να αναφέρεται κυριολεκτικά σε έναν 

ιερό χώρο αφιερωμένο στην Εκάτη.
848

 Αν η ερμηνεία αυτή αποδειχθεί σωστή, τότε 

αυτή η επιγραφή είναι και η μοναδική αναφορά που έχουμε μέχρι σήμερα για έναν 

ιερό χώρο στην Κω προς τιμήν της θεάς. 

Τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα επιγραφικά στοιχεία για την Εκάτη στα 

Δωδεκάνησα αποτελούν σημαντικές και αδιάσειστες μαρτυρίες για τη σημασία της 

θεάς στην περιοχή αυτή αλλά και στην ευρύτερη. Σε αυτές έρχονται να προστεθούν 

και οι φιλολογικές μαρτυρίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση της 

Μήστρας στους Καταλόγους Γυναικών του Ησιόδου.
849

 Η Μήστρα καταγόταν από τη 

Θεσσαλία και ήταν μάγισσα. Η κόρη παντρευόταν όποιον τη ζητούσε σε γάμο και με 

την προίκα του έπαιρνε από κάθε σύζυγό της, εξοικονομούσε εισοδήματα για τον 

πατέρα της τον Ερυσίχθονα. Κάθε φορά που ολοκληρωνόταν ο γάμος η κόρη το 

έσκαγε μεταμορφωμένη σε κάποιο έμβιο ον και ξαναγύριζε στον πατέρα της. Ο 

Ποσειδώνας, ο επίσημος αγαπημένος της κόρης και αυτός που της έδωσε το χάρισμα 

της μεταμόρφωσης, την απήγαγε και τη μετέφερε στην Κω, όπου γεννήθηκε ο γιος 

τους.
850

  

Ήδη με την αναφορά του ποιητή στη μεταφορά της κόρης στην Κω και τη 

γέννηση του γιου της εκεί δηλώνεται ξεκάθαρα η σχέση της μάγισσας – και κατ’ 

επέκταση της Εκάτης – με το νησί. Η σύνδεση αυτή γίνεται ισχυρότερη από τη 

θεσσαλική καταγωγή της Μήστρας, έναν τόπο όπου η λατρεία της Εκάτης αλλά και 

οι πρακτικές μαγείας ήταν πολύ διαδεδομένες.
851

 Επιπλέον, στην παραπάνω μαρτυρία 

μπορούμε να διακρίνουμε δύο στοιχεία που συνδέουν το νησί με τη θεά. Και τα δύο 

αφορούν στις ιδιότητες της Μήστρας. Από τη μια η κόρη παρουσιάζεται ουσιαστικά 

σαν πόρνη – αν και δεν αναφέρεται πουθενά – αφού συνάπτει γάμο με όποιον 

ενδιαφέρεται γι’ αυτήν, με σκοπό να πληρωθεί, να αποκομίσει υλικά κέρδη, από την 

ένωση αυτή. Ιδιαίτερα σημαντικό, εξάλλου, είναι και το στοιχείο της προσπάθειας 

αποφυγής του γάμου, αφού η Μήστρα το σκάει κάθε φορά.
852

 Εδώ υποδηλώνεται 

πιθανότατα ο φόβος των κοριτσιών για τη μετάβαση από την παρθενία στο γάμο, από 

τη μία κατάσταση στην άλλη, ένα περάσματα που προστάτευε αλλά και δυσχέραινε η 

θεά Εκάτη. Από την άλλη, η κόρη χρησιμοποιεί την τέχνη της μαγείας όχι μόνο για 

να εξυπηρετήσει το δικό της σκοπό, να απελευθερωθεί από τα δεσμά του γάμου που 
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δε θέλει, αλλά και του πατέρα της, να του εξοικονομήσει ικανοποιητικούς πόρους, 

ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει την πείνα του, δηλαδή την τιμωρία που του 

επέβαλε η Δήμητρα. Τα παραπάνω στοιχεία, η διάθεση του σώματος της Μήστρας 

στους άντρες με ανταλλάγματα, η προσπάθειά της να αποφύγει το γάμο όπως και η 

χρήση της μαγείας για την ίδια αλλά και για κάποιον άλλο, είναι στοιχεία που 

συνδέουν την κόρη με τη θεά των μεταβάσεων και της μαγείας, την Εκάτη. Η 

εγκατάσταση δε της κόρης στο νησί γίνεται ο έμμεσος συνεκτικός δεσμός της θεάς με 

την Κω σε μία τόσο πρώιμη εποχή, όπως αυτή του έργου του Ησιόδου. 

Στη σχέση της Θεσσαλίας αλλά και της Εκάτης με την Κω έρχεται να 

προστεθεί η αναφορά του Κώου ποιητή Φιλιτά. Ο Φιλιτάς ονομάζει τις γυναίκες από 

την Κω φαρμακίδες,
853

 δηλαδή μάγισσες, ένας χαρακτηρισμός που συνόδευε τις 

γυναίκες της Θεσσαλίας. Έτσι, η θεσσαλή Μήστρα και μητέρα του Κώου βασιλιά 

Ευρύπυλου είναι φαρμακίδα, γιατί έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται.
854

 Με τον 

τρόπο αυτό αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στη Θεσσαλία και την Κω και 

αιτιολογεί μερικώς τη λατρεία της Εκάτης στο νησί.
855

 

Στις λογοτεχνικές μαρτυρίες που αφορούν στη σχέση της Εκάτης με την Κω 

εντάσσεται και το έργο του μυθογράφου Αντονίνου, ο οποίος έζησε το 2
ο
 μ.Χ. αι. και 

έγραψε σε πεζό λόγο μία σειρά μεταμορφώσεων.
856

 Στο 15
ο
 βιβλίο των 

Μεταμορφώσεών του με τίτλο Μεροπίς
857

 αφηγείται την ύβρη του Ευμήλου, γιου του 

Μέροπα. Ο Εύμηλος ζούσε με τα τρία αλαζονικά παιδιά του, τη Βύσσα, τη Μεροπίδα 

και τον Άγρωνα, στην Κω.
858

 Τα τρία παιδιά χλεύαζαν όλους τους θεούς εκτός από τη 

θεά Γη, η οποία τους πρόσφερε άφθονη σοδειά. Μάλιστα ο Άγρωνας έλεγε ότι δε 

συμπαθούσε την Άρτεμη, γιατί τριγυρνούσε τις νύχτες. Επιπλέον, η θεά 

παρουσιάζεται στο έργο να κατοικεί σε άλσος, το οποίο μοιράζεται με την Αθηνά. Τα 

στοιχεία αυτά ταυτίζουν την Άρτεμη με την Εκάτη. Ιδιαίτερα τη συνδέει η αναφορά 

ότι η θεά περιπλανιέται τις νύχτες – στοιχείο που φέρνει στο νου συνεκδοχικά τη 

δαιμονική φύση της τριπρόσωπης θεάς αλλά και την κυριαρχία της στον κόσμο των 

ψυχών. Εξάλλου, το άλσος, όπου κατοικεί η Άρτεμη-Εκάτη, γίνεται τη νύχτα ένας 

ακόμα πιο επικίνδυνος και μυστηριώδης τόπος κατάλληλος για τη θεά.  

Η Sherwin-White, ωστόσο, θεωρεί ότι το έργο του Αντονίνου περιέχει 

στοιχεία για τη λατρεία στην Κω της ελληνιστικής περιόδου, αλλά και ότι τα 

παραπάνω στοιχεία, ότι δηλαδή η Άρτεμη περιπλανιέται τη νύχτα και κατοικεί σε 

άλσος, είναι στοιχεία της λατρείας της Άρτεμης στην Κω.
859

 Ωστόσο, το έργο 
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γράφτηκε σε μία περίοδο κατά την οποία στον παραπάνω συγκρητισμό υπερέχει η 

μορφή της τρίμορφης θεάς σε σχέση με τη θεά του κυνηγιού. Επίσης, πριν από την 

περίοδο αυτή είχε ήδη καθιερωθεί πλήρως και με μεγάλη ισχύ, όπως μπορεί κανείς να 

διαπιστώσει από τα επιγραφικά δεδομένα, η λατρεία της θεάς των τριόδων στην Κω. 

Έτσι, είναι περισσότερο πιθανό τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν πιο πάνω να 

αποτελούν περισσότερο μέρος της λατρείας της Εκάτης στο νησί και όχι τόσο της 

Άρτεμης. Στη θέση αυτή θα μπορούσε κανείς να αντιτάξει το ότι στις επιγραφές από 

την Κω η Εκάτη εμφανίζεται ως αποτρόπαια και σωτήρια θεά ενώ στο έργο του 

Αντονίνου ως εκδικητική. Όμως και στο σημείο αυτό μπορεί να μιλήσει κανείς για 

επιρροή των Χαλδαϊκών Χρησμών
860

 στον τρόπο που ο Αντονίνος παρουσιάζει την 

Εκάτη, δηλαδή ως θεά που προκαλεί τρόμο καθώς πλησιάζει. Παράλληλα, η αναφορά 

του Αντονίνου στο άλσος, όπου κατοικεί η Εκάτη, θυμίζει τις επιγραφές από το ιερό 

της θεάς στα Λάγινα.
861

 Σ’ αυτές γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη φροντίδα αλλά και στην 

αναδάσωση του άλσους της θεάς εκεί, ώστε να το παραλάβουν οι επόμενοι ιερείς σε 

καλή κατάσταση, όπως συγκεκριμένα αναφέρεται παραδιδόναι... ζωφυτοῦν καί 

ἀδιάλιπτον τό ἂλσος.
862

 Από όλα τα παραπάνω στοιχεία γίνεται σχεδόν βέβαιο ότι 

στο έργο, που διαδραματίζεται στην Κω, η Άρτεμη είναι το άλλο όνομα της Εκάτης, 

αφού επιπλέον στο νησί η παρουσία της πρώτης, της Άρτεμης, δε μαρτυρείται 

επιγραφικά σε τόσο μεγάλο βαθμό όσο το όνομα της τρίμορφης θεάς.
863

 

Διαπιστώνουμε, επιπλέον, ένα ακόμα στοιχείο για τον πιθανό τρόπο λατρείας της 

Εκάτης στη Δωδεκάνησο και ιδιαίτερα στην Κω. Η θεά θα πρέπει να λατρευόταν σε 

άλσος, όπως ακριβώς γινόταν και στην απέναντι μικρασιατική ακτή.  

Στην ταύτιση της Άρτεμης του Αντονίνου με την Εκάτη συνηγορεί και η 

καταγωγή του Μέροπα. Σύμφωνα με το μύθο, αυτός ήταν γιος του Τριόπα,
864

 ο 

οποίος ήταν και πατέρας του Πελασγού,
865

 το γένος του οποίου είχε στενούς δεσμούς 

με τη Θεσσαλία.
866

 Επιπλέον, ο Μέροπας λέγεται ότι ηγήθηκε των Πελασγών που 

έφυγαν από τη Θεσσαλία και εγκαταστάθηκαν στην Κω.
867

 Βλέπουμε εδώ μία 

εξαιρετικά πρώιμη, ήδη από την εποχή του μύθου, σχέση της Θεσσαλίας, του τόπου 

όπου περισσότερο διαδόθηκε και ρίζωσε η λατρεία της Εκάτης, με την Κω, το νησί 

στο οποίο η Εκάτη καταλαμβάνει σημαντική θέση στην ιδιωτική και δημόσια 

λατρεία. Θα πρέπει έτσι στο συγκεκριμένο μύθο των Μεταμορφώσεων του 

Αντονίνου και με βάση όλα τα παραπάνω στοιχεία να δούμε μία μορφή της Εκάτης 

και όχι της Άρτεμης. 
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Από τις επιγραφικές μαρτυρίες για τη θεά στα νησιά μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι ήταν ισχυρότατος τόσο ο επίσημος, δημόσιος τρόπος λατρείας της 

Εκάτης όσο και η ιδιωτική της λατρεία. Για την επίσημη λατρεία της τα 

σημαντικότερα στοιχεία προέρχονται από την Κω και τη Ρόδο. Ακόμα και το πλήθος 

των θεοφόρων ονομάτων στην Κω αποκαλύπτουν τη διαδεδομένη λατρείας της θεάς 

εκεί.
868

 Επιπλέον, στο νησί η θεά αναφέρεται σε επιγραφές με ένα πλήθος ονομάτων, 

με τα οποία λατρευόταν μόνο εκεί πιθανότατα.
869

 Τα πιο χαρακτηριστικά είναι τα 

επίθετα ποντία, στρατία και σώτειρα, τα οποία φαίνεται να συνδέονται με την 

πολιτική και πολεμική κατάσταση των νησιών από τον 3
ο
 π.Χ. αι. και εξής. Είναι 

ίσως εξίσου πιθανό ακόμα και να προήλθαν οι παραπάνω χαρακτηρισμοί από την 

κατάσταση αυτή ως έκφρασή της και ως ένας τρόπος να εξευμενίσουν και να 

προσελκύσουν την καλή πλευρά της θεάς. Επιπλέον, είναι αξιοσημείωτο ότι τα 

επίθετα αυτά δε μαρτυρούνται για τη θεά από καμιά άλλη περιοχή στην οποία αυτή 

λατρευόταν. Τονίσθηκε, επίσης, πιο πάνω ότι η θεά αναφέρεται σε επιγραφή από τη 

Ρόδο με το επίθετο δαδούχος, ένας χαρακτηρισμός που δεν μας είναι γνωστός από 

αλλού. Ωστόσο, συνδέεται άρρηκτα με την απόδοση της θεάς στις μαρμάρινες 

απεικονίσεις της, και όχι μόνο σ’ αυτές αλλά και στην αγγειογραφία, όπου 

παρουσιάζεται να κρατά δάδες. Πολλές τέτοιες απεικονίσεις της θεάς να κρατά δάδες 

εντοπίσθηκαν στη Ρόδο, την Κω αλλά και στην ευρύτερη περιοχή 

συμπεριλαμβανομένης της Μ. Ασίας.   

Επιπλέον, όσον αφορά στη σύνδεση της Εκάτης με τον Απόλλωνα και στις 

προσφορές των ιεροποιών και του ιερέα του στη θεά στο τέλος της θητείας τους είναι 

ευδιάκριτη εδώ η παλιά σχέση της Εκάτης με το θεό του φωτός μέσω του 

συγκρητισμού της θεάς με την αδερφή του Απόλλωνα, την Άρτεμη. Ωστόσο, πέρα 

από την έμμεση αυτή σύνδεση μπορούμε να διακρίνουμε τη σχέση των δύο θεών στα 

πλαίσια της λειτουργίας τους ως φωτοδότες. Ο Απόλλωνας ήταν ο κατεξοχήν θεός 

του φωτός στο αρχαίο ελληνικό πάνθεο. Η Εκάτη ήταν δε μία θεά που έφερε δάδες 

και κατ’ επέκταση φως. Από την άλλη, η θεά κατά την περίοδο των παραπάνω 

επιγραφών – κατά το τέλος του 3
ου

 με αρχές του 2
ου

 π.Χ. αι. – και υπό το πρίσμα της 

Πλατωνικής φιλοσοφίας αρχίζει να μετασχηματίζεται και να γίνεται η φωτεινή θεά 

από την οποία απορρέει η ζωή. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε και την επισήμανση 

του Kraus. Ο μελετητής τονίζει ότι η σύνδεση της Εκάτης με τον Ήλιο – το θεό που 

ταυτίστηκε με τον Απόλλωνα – δε μαρτυράται πριν από την ελληνιστική περίοδο. 
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Επιπλέον, θεωρεί πως δε σημαίνει τίποτε απολύτως το γεγονός ότι στα Λάγινα είχαν 

αναθέσει στο Μηνόφιλο, τον ιερέα της Εκάτης, και τα καθήκοντα του ιερέα του 

Ήλιου και της Ρόδου.
870

 Συνεχίζει λέγοντας ότι αυτή η σύνδεση της λατρείας των 

Λαγίνων με εκείνες της Ρόδου ήταν καθαρά μία πράξη των ίδιων των Ροδίων, όταν η 

μικρασιατική περιοχή βρέθηκε υπό τον έλεγχό τους.
871

 Ωστόσο, αντικρούοντας τη 

θέση του Kraus ότι δηλαδή η παραπάνω ανάθεση καθηκόντων δε σημαίνει τίποτα, 

δεν πρέπει να παραβλέπουμε το ότι η θρησκεία αποτελεί ένα συνονθύλευμα αναγκών 

συγκεκριμένων ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων. Για το λόγο αυτό επηρεάζεται 

αλλά και διαμορφώνεται ανάλογα με τις επικρατούσες κοινωνικο-πολιτικές, συχνά 

και από τις οικονομικές, συνθήκες. Έτσι, η σύνδεση του Λαγινίτη ιερέα της Εκάτης 

με λατρείες καθαρά ροδιακές δε φαίνεται να είναι εντελώς ξένη προς την παραπάνω 

θέση, αλλά αντίθετα φαίνεται να αποδεικνύει το πόσο σημαντικές ήταν οι πολιτικές 

μεταβολές στη διαμόρφωση της επίσημης λατρείας. 

Στα πλαίσια της λατρείας της Εκάτης μαζί με τον Ήλιο εντάσσεται μία 

επιγραφή από αναθηματικό βωμό από την Κω του τέλους του 4
ου

 π.Χ. αι. Στην 

επιγραφή τιμούνται ως σύμβωμοι θεοί, πέρα από τους δύο αυτούς θεούς, η Ημέρα και 

ο Μαχάονας.
872

 Η αναφορά στην Ημέρα,
873

 αν και προκαλεί εντύπωση, γιατί δεν έχει 

βρεθεί μέχρι σήμερα στα νησιά άλλη παρόμοια επιγραφή, μπορεί να θεωρηθεί 

δικαιολογημένη, καθώς η προσωποποίηση αυτή αποτελεί το συμπλήρωμα ή ακόμα 

και το θηλυκό πάρισο του θεού Ήλιου.
874

 Επιπλέον, η Ημέρα μπορεί να συνδεθεί και 

με την Εκάτη, αφού η τρίμορφη θεά περιπλανιέται τη νύχτα, η προσωποποίηση της 

οποίας αποτελεί τη μητέρα της Ημέρας. Εξάλλου, σύμφωνα με το μύθο, από την 

ένωση της Ημέρας με τον Αιθέρα
875

 γεννήθηκαν η Γη, ο Ουρανός και η Θάλασσα, οι 

περιοχές στις οποίες η Εκάτη έλαβε μερίδιο και κυριάρχησε, όταν ο Δίας αναγνώρισε 

την προσφορά της στο νέο κόσμο των Θεών.  

Η εμφάνιση του ονόματος του Μαχάονα
876

 στην παραπάνω επιγραφή είναι εξαιρετικά 

ενδιαφέρουσα, καθώς δε φαίνεται να υπάρχει ουσιαστικά κανένας ισχυρός 

εξωτερικός δεσμός ανάμεσα σ’ αυτόν και στις άλλες τρεις θεότητες. Ο δεσμός του με 

τον Ήλιο περιορίζεται στο ότι μία από τις γυναίκες που θεωρούνται μητέρες του 

ήρωα ήταν η Λαμπετία, κόρη του θεού του φωτός. Ωστόσο, δεν θεωρείται ιδιαίτερα 

πιθανό ο αναθέτης του βωμού να γνώριζε όλους ή ακόμα και σε τόσο μεγάλο βάθος 

τους μύθους τους σχετικούς με το Μαχάονα. Περισσότερο πιθανό είναι να ήταν 

γνωστή η σχέση του με τη Θεσσαλία, όπου λέγεται ότι βασίλευε σε τρεις πόλεις μαζί 

με τον αδελφό του Ποδαλείριο. Έτσι, η αναφορά του ονόματός του στην επιγραφή 
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αυτή φαίνεται να ισχυροποιείται από, αλλά και να έγκειται στο δεσμό του με τη 

Θεσσαλία και στη σχέση της Εκάτης με τη θεσσαλική γη. 

 Ο συνδυασμός των παραπάνω θεών και ηρώων δε φαίνεται να είναι κάτι 

σύνηθες στην επίσημη λατρεία των θεών αυτών. Αντίθετα, είναι περισσότερο πιθανό 

η αναφορά τους σε μία επιγραφή να υποκινήθηκε από την προσωπική ανάγκη του 

αναθέτη. Έχουμε, δηλαδή, εδώ μία πλευρά της ανεπίσημης, λαϊκής και ιδιωτικής 

λατρείας των θεών, και σε κάθε περίπτωση τη λατρεία της Εκάτης την οποία και 

εξετάζουμε. 

 Τέλος, μία σημαντικότατη επιγραφή από την Κω που χρονολογείται στο 2
ο
 

π.Χ. αι., αναφέρει το αξίωμα της κλειδούχου.
877

 Είναι γνωστό από επιγραφές του 

ελλαδικού χώρου ότι οι κλειδούχοι ήταν άνδρες ή γυναίκες μέλη του ιερατείου 

διαφόρων θεοτήτων και η κατοχή του κλειδιού αποτελούσε επιβεβαίωση του 

ιερατικού τους αξιώματος.
878

 Ωστόσο, στην περιοχή της Καρίας και ειδικότερα στα 

Λάγινα κλειδούχοι ή κλειδοφόροι ήταν γυναίκες στην υπηρεσία της Εκάτης.
879

 Κατά 

τη διάρκεια των Εκατησίων, της γιορτής προς τιμήν της θεάς στα Λάγινα, η 

κλειδούχος μετέφερε το κλειδί, ένα από τα ιερά σύμβολα της θεάς.
880

 Η γειτνίαση της 

Κω με τα Λάγινα, οι έντονες αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις δύο περιοχές αλλά και η 

σημαντικότατη παρουσία και λατρεία της Εκάτης στο νησί μας επιτρέπουν να 

θεωρήσουμε την επιγραφή αυτή μία αναφορά στο τυπικό της λατρείας της τρίμορφης 

θεάς εκεί.
881

 

 Οι επιγραφές που αναφέραμε πιο πάνω, αποτελούν μέρος δημόσιων ή 

ιδιωτικών αναθέσεων στην Εκάτη μόνο ή και μαζί με άλλους θεούς. Όσον αφορά στις 

ιδιωτικές αναθέσεις αυτές όλες, με μοναδικές ίσως εξαιρέσεις την παραπάνω 

επιγραφή στον Ήλιο, την Εκάτη, την Ημέρα και το Μαχάονα αλλά και τη μορφή των 

αναθημάτων-θρόνων της Χάλκης και της Ρόδου και όχι των επιγραφών που αυτοί 

φέρουν, φαίνεται να ακολουθούν την καθιερωμένη και δημόσια μορφή λατρείας της 

θεάς στα νησιά.
882

 Το συμπέρασμα αυτό εξάγεται από το γεγονός ότι τόσο σε 

επιγραφές που αποτελούν δημόσια στοιχεία όσο και σε εκείνες που είναι προσωπικές 

αναθέσεις οι αναθέτες – οι ιδιώτες ή και η ίδια η πόλη – αναφέρονται στη θεά με τα 

ίδια επίθετα. Από την άλλη, η ιδιωτική λατρεία των θεών ήταν πάντα σε άμεση 

εξάρτηση από τον τόπο καταγωγής του πιστού. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα 

του Ερμία από τους Σόλους, ο οποίος, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, αφιέρωσε στο 

Σάραπη, ένα θεό της Ανατολής, και ταυτόχρονα στην Εκάτη, μία καθόλα 

εξελληνισμένη πια θεά. Γενικά, διαπιστώνουμε ότι η έκφραση των δύο μορφών 
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λατρείας έχει κοινή μορφή και στόχους, με τη δεύτερη – την ιδιωτική – να ακολουθεί 

αλλά και να συμπληρώνει ενίοτε την επίσημη λατρεία. 

Στη λαϊκή λατρεία της Εκάτης στα Δωδεκάνησα εντάσσεται και το πλήθος 

των θεοφόρων ονομάτων που παρατηρείται στο νησί. Όπως επισημάνθηκε πιο πάνω, 

τα θεοφόρα ονόματα που προέρχονται από το όνομα της θεάς και τα εντοπίζουμε σε 

επιγραφές διαφόρων περιόδων, κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες. Μάλιστα 

φαίνεται να αποτελούν την πολυπληθέστερη ομάδα σε σύγκριση με άλλα θεοφόρα 

ονόματα στα νησιά αλλά και στην ευρύτερη περιοχή τους. Η σκοτεινή φύση της θεάς 

ήταν γνωστή από πολύ νωρίς. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι κάτοικοι των νησιών 

επιλέγουν ονόματα που προέρχονται από μια τέτοια θεά, αποκαλύπτει μία άλλη πτυχή 

της λατρείας και του χαρακτήρα της. Διακρίνουμε στο φαινόμενο αυτό την πιο 

φωτεινή πλευρά της θεάς, καθώς θα ήταν περίεργο οι θνητοί να επιλέγουν να 

ονοματίζουν τα παιδιά τους με το όνομα μιας θεότητας η οποία έχει σκοτεινό και 

επιβλαβή γι’ αυτούς χαρακτήρα.
883

 

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε σε ένα στοιχείο που είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό για τη λατρεία της Εκάτης στα Δωδεκάνησα, τόσο τη δημόσια όσο και την 

ιδιωτική. Από τον κατάλογο των εκαταίων της παρούσας μελέτης μπορεί κανείς να 

διαπιστώσει ότι η μορφή τους ακολουθεί την καθιερωμένη μορφή που απαντάται και 

σε άλλες περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Ανάμεσα στα δωδεκανησιακά εκαταία 

σημαντικός είναι ο αριθμός εκείνων που τον πεσσίσκο τους καταλαμβάνουν οι 

χορεύουσες μορφές-Χάριτες. Τα εκαταία αυτά πρέπει να ήταν στημένα στα 

τρίστρατα ή και στις θύρες σπιτιών. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε τόσο με την επίσημη 

όσο και με την ιδιωτική έκφραση της εικόνας της Εκάτης. Ωστόσο, αυτό που είναι 

εντυπωσιακό είναι ότι σε καμία από τις μέχρι σήμερα δημοσιευμένες επιγραφές στα 

νησιά, δημόσιες ή ιδιωτικές, δεν αναφέρεται η τρίμορφη θεά σε συνδυασμό με τις 

Χάριτες, τις συνήθεις συνοδούς της στις μαρμάρινες εικόνες της. Η διαπίστωση αυτή 

μας οδηγεί σε δύο συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι όσον αφορά στην καλλιτεχνική 

έκφραση της εικόνας της θεάς, οι γλύπτες αλλά και οι αναθέτες ακολουθούσαν τον 

καθιερωμένο τύπο του πεσσίσκου που κοσμείται με τις Χάριτες. Ωστόσο, όσον 

αφορά στην επίσημη ή ανεπίσημη λατρεία της, αυτή φαίνεται να διαμορφώθηκε 

κυρίως και ανάλογα με τις τοπικές αλλά και τις προσωπικές ανάγκες των αναθετών. 

Επιπλέον, είναι πιθανό οι ανάγκες αυτές να καθορίστηκαν και από την ισχύ άλλων 

θεοτήτων στα νησιά, με τις οποίες συνδέθηκε επιγραφικά η Εκάτη και ανάμεσα στις 

οποίες δε συγκαταλέγονται οι Χάριτες. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του 
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φαινομένου αναφέρουμε μία ιδιωτική ανάθεση βωμού στην Κω.
884

 Στην επιγραφή 

του βωμού αναφέρονται τέσσερις ομάδες θεών και μικρότερης ισχύος θεοτήτων. 

Ανάμεσα σ’ αυτές είναι ο Ήλιος, η Ημέρα και οι Χάριτες.
885

 Η θέση της Εκάτης στην 

παραπάνω ανάθεση θα μπορούσε να θεωρηθεί αναγκαία δεδομένης της σχέσης της με 

όλες αυτές τις θεότητες. Ωστόσο, η θεά δεν αναφέρεται πουθενά, ενώ και η γενική 

αναφορά στους σωτήρες θεούς δε φαίνεται να τη συμπεριλαμβάνει ούτε καν 

υπαινικτικά.   

Το πλήθος των επιγραφών που φέρουν δημόσια ψηφίσματα ή ακόμα και 

ιδιωτικές αναθέσεις και που αναφέρονται στη θεά Εκάτη, αποκαλύπτουν την ποικιλία 

της δημόσιας, κυρίως, λατρείας της.
886

 Ιδιαίτερα από τις επιγραφές της Κω, οι οποίες 

έχουν δημοσιευθεί σε μεγάλο βαθμό, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι οι πολίτες 

συμμετείχαν στην άσκηση των θρησκευτικών τελετών είτε μεμονωμένα είτε 

οργανωμένοι σε διάφορες κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες είτε ακόμα και στα 

πλαίσια της οικογένειάς τους. Μάλιστα οι Κώοι φαίνεται να προσπαθούν, σε γενικές 

γραμμές, να διατηρήσουν τις παραδοσιακές δομές της επίσημης μορφής της λατρείας 

τους, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην παραδοσιακή μορφή της αρχαίας ελληνικής 

θρησκείας.
887

 Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε και παραπάνω, η λατρεία της θεάς Εκάτης 

δεν υπόκειται στον ίδιο κανόνα, καθώς οι πολιτικο-κοινωνικές, δραματικές συχνά, 

αλλαγές κατά τη διάρκεια των ελληνιστικών χρόνων επηρεάζουν τη μορφή της 

λατρείας αλλά και της ίδιας της θεάς εισάγοντας σ’ αυτήν στοιχεία νέα, άγνωστα από 

άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου.  

Όσον αφορά στις απαρχές της λατρείας της θεάς στα νησιά, αυτό είναι κάτι 

που δεν μπορεί δυστυχώς να ανιχνευθεί μέσω των επιγραφικών δεδομένων αλλά ούτε 

και μέσω των μαρμάρινων απεικονίσεών της. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι 

επιγραφές που έχουμε στα χέρια μας τοποθετούνται χρονικά σε μία περίοδο σχετικά 

ύστερη, από το τέλος περίπου του 4
ου

 π.Χ. αι. και μέχρι και την αυτοκρατορική 

περίοδο, ενώ και τα εκαταία από την περιοχή παρουσιάζουν μία ακόμα πιο 

περιορισμένη χρονική κατανομή. Ωστόσο, οι μύθοι που συνδέουν την ευρύτερη 

περιοχή αλλά και ειδικότερα κάποια νησιά, όπως η Κως και η Κάλυμνος, με τη 

Θεσσαλία είναι αποκαλυπτικοί της παλαιότητας της διάδοσης της λατρείας της θεάς 

στην περιοχή.  

Η παλαιότητα της εμφάνισης της Εκάτης εδώ στηρίζεται και στο εξής 

φαινόμενο. Μία νέα λατρεία πρέπει πρώτα να εισαχθεί σε έναν τόπο και να 

καθιερωθεί τόσο στα ιδιωτικά πλαίσια των ατόμων και των οίκων ξεχωριστά όσο, 
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περισσότερο, στα πλαίσια της δημόσιας ζωής. Η εισαγωγή αυτή και η καθιέρωσή της 

γίνεται πάντα σύμφωνα με την ήδη υπάρχουσα εδραιωμένη λατρεία της στον τόπο 

από τον οποίο προέρχεται. Η αρχική ομοιότητα έγκειται στο γεγονός ότι σε ένα ήδη 

καθιερωμένο πάνθεο, ο νέος θεός πρέπει πρώτα να γίνει κατανοητός ως ξένος και 

αργότερα να αποκτήσει την επιθυμητή για τις τοπικές ιδιαιτερότητες μορφή. Έπειτα, 

η εισηγμένη λατρεία μπορεί να μετασχηματιστεί ανάλογα με τις ανάγκες και τα 

δεδομένα κάθε περιοχής. Για να συμβεί κάτι τέτοιο χρειάζεται ένα εύλογο, και 

μάλλον αρκετά μεγάλο, χρονικό διάστημα. Αυτό μπορούμε να το ανιχνεύσουμε 

ειδικότερα και στη λατρεία της Εκάτης στα νησιά. Τα μαρμάρινα εκαταία και οι 

επιγραφικές και φιλολογικές μαρτυρίες που έχουμε από τον 4
ο
 π.Χ. μέχρι και το 2

ο
 μ. 

Χ. αι., αποκαλύπτουν το παραπάνω φαινόμενο. Από τη μια, οι εικόνες της θεάς 

ακολουθούν την τυπική μορφή που απαντάται, σε γενικές γραμμές, και σε άλλες 

περιοχές του ελλαδικού χώρου. Από την άλλη, οι φιλολογικές μαρτυρίες της δίνουν 

τα στοιχεία εκείνα που τη συνδέουν από παλιά με το σκοτάδι και τη μαγεία, ενώ οι 

επιγραφές προσθέτουν στη λατρεία της νέα στοιχεία, άγνωστα από άλλες περιοχές, 

όπως τα επίθετα στρατία και σωτήρα, αλλά και αναθήματα όπως οι θρόνοι σε Χάλκη 

και Ρόδο.
888

 

Η Höghammar στη μελέτη της για τη σχέση και τις επιρροές της κοινωνίας 

της Κω στην καλλιτεχνική παραγωγή αγαλμάτων, κατά την ελληνιστική περίοδο και 

μέχρι τα χρόνια του Αυγούστου, επισημαίνει στηριζόμενη σε αγάλματα που 

ανατέθηκαν από το Δήμο ότι δεν ήταν στην αρμοδιότητά του να αναθέτει σε 

καλλιτέχνες τη δημιουργία αγαλμάτων θεών.
889

 Αν θεωρήσουμε ότι αυτή η θέση 

καλύπτει και τη λατρεία της Εκάτης, τότε θα πρέπει να δούμε στο πλήθος των 

εκαταίων που βρέθηκαν στο νησί, τις αναθέσεις μεμονωμένων ατόμων για να τα 

τοποθετήσουν στις πόρτες των σπιτιών τους. 

Όσον αφορά στην ευρύτερη περιοχή των νησιών η λατρεία της Εκάτης ως 

φωτεινής θεότητας θα πρέπει να ενισχύθηκε κατά τον 1
ο
 π.Χ. και τον 1

ο
 μ.Χ. αι. 

Χρησιμοποιείται εδώ το ρήμα «ενισχύθηκε» και όχι κάποιο άλλο που θα μπορούσε να 

υπονοήσει μεταβολή στη λατρεία της, καθώς ήδη από πολύ νωρίς, σχεδόν από το 

τέλος του 4
ου

 π.Χ. αι., η θεά παρουσιάζεται στα νησιά κυρίως με τον τρόπο αυτό. 

Επιπλέον, αν και δεν έχουμε ξεκάθαρες μαρτυρίες για το γεγονός, κάτι τέτοιο είναι 

περισσότερο από πιθανό καθώς τους πρώτους μεταχριστιανικούς χρόνους μαρτυράται 

ότι ζούσαν στο νησί πολλοί Χαλδαίοι.
890

 Οι Χαλδαίοι είναι γνωστό ότι ασχολούνταν 
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με την αστρολογία και τη μαγεία, ενώ σ’ αυτούς οφείλεται η ευρεία αλλαγή στην 

εικόνα της θεάς και η διάδοσή της, όπως παρουσιάστηκε με την καταγραφή των 

χρησμών τους το 2
ο
 μ.Χ. αι. Η παραπάνω διαπίστωση μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα 

ακόμα συμπέρασμα. Η λατρεία και η μορφή της Εκάτης ως φωτεινής και, ως εκ 

τούτου, ζωοδότρας θεάς ίσως να διαμορφώθηκε αρχικά στην περιοχή της 

Δωδεκανήσου ή στην ευρύτερη περιοχή της Ροδιακής Περαίας και να επηρέασε 

έπειτα το Χαλδαϊκό κοσμολογικό σύστημα και τον τρόπο που αυτό παρουσίασε τη 

σκοτεινή θεά του παρελθόντος.
891

  

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί το γεγονός ότι και στα παράλια της Μ. Ασίας 

παρατηρείται μεγάλη διάδοση της λατρείας της Εκάτης. Μάλιστα, στις περιοχές που 

ανήκαν στη Ροδιακή Περαία υπάρχει πλήθος θεοφόρων ονομάτων αλλά και 

αναθημάτων προς τη θεά. Για παράδειγμα στην πόλη Σογιούτ που ήταν υπό τον 

έλεγχο της πόλης της Ρόδου, βρέθηκε μία επιγραφή στην οποία αναφέρεται ένα 

ανάθημα στην Εκάτη.
892

 Αυτό όμως που αποτελεί τη μεγαλύτερη απόδειξη για τη 

διάδοση της λατρείας της θεάς στην περιοχή είναι το πλήθος των θεοφόρων 

ονομάτων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι μία επιγραφή από την πόλη Κεδρεαί,
893

 κοντά 

στο Σογιούτ. Σ’ αυτήν κάποιος Εκάτων, γιος του Νεικασίωνα, και ο Νεικασίωνας, 

γιος του Εκάτωνα, αναθέτουν στον Πύθιο Απόλλωνα.
894

 Η σχέση εδώ είναι διπλή. 

Από τη μία είναι τα θεοφόρα ονόματα πολύ κοινά για την περιοχή της Δωδεκανήσου. 

Από την άλλη είναι η ανάθεση στο θεό της Ρόδου, τον Πύθιο Απόλλωνα.
895

 Πολύ 

κοντά σ’ αυτήν την περιοχή βρέθηκε άλλη τιμητική-αναθηματική επιγραφή, στην 

οποία αναφέρονται ανάμεσα σε άλλους μικρασιάτες τα ονόματα Εκαταίος και 

Εκάτων,
896

 από την Αλικαρνασό και την Καλλίπολη αντίστοιχα.
897

  

Παράλληλα, εντοπίζουμε στα μικρασιατικά παράλια επίθετα ή ακόμα και 

εκφράσεις για τη θεά που έχουν την ίδια πρωτοτυπία με τα επίθετα που συναντάμε γι’ 

αυτήν κυρίως στην Κω και που δεν απαντώνται σε άλλες περιοχές του ηπειρωτικού 

ελλαδικού χώρου. Χαρακτηριστικές είναι οι επιγραφές από την Καρία
898

 και 

ειδικότερα από το ναό του Διός Παναμάρου στη Στρατονίκεια και από το ναό της 

θεάς στα Λάγινα. Στις επιγραφές αυτές η Εκάτη αποκαλείται ἐπιφανής,
899

 

ἐπιφανεστάτη900
 και μεγίστη.

901
 Επιπλέον, σε επιγραφή από τα Λάγινα η βουλή 

και ο δήμος αποφάσισαν να τιμήσουν τη θεά με επιγραφή, γιατί η Εκάτη ήταν 

συμπαραστάτης του δήμου σε όλους τους κινδύνους.
902

 Αυτό θυμίζει το επίθετο 

σώτειρα που απαντάται συχνά στις επιγραφές της ευρύτερης περιοχής.  
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Η σχέση ανάμεσα στις δύο περιοχές, της Δωδεκανήσου και των παραλίων της 

Μ. Ασίας, επιβεβαιώνεται με τον καλύτερο τρόπο από μία επιγραφή που βρέθηκε 

στον κήπο ενός τούρκικου σπιτιού στην Κω. Στην επιγραφή αναφέρονται οι γιορτές, 

οι οποίες τελούνταν σε πόλεις της Μ. Ασίας, προς τιμήν διαφόρων θεών, καθώς και 

τα αγωνίσματα που περιλάμβαναν οι γιορτές αυτές.
903

 Ανάμεσά τους είναι και τα 

Εκατήσια της Στρατονίκειας.
904

 Στις γιορτές αυτές που ήταν αφιερωμένες στην 

Εκάτη, συμμετείχαν εκείνη τη χρονιά δύο ομάδες από τον Ισθμό της Κω στο 

πένταθλο. Η μία ήταν ομάδα παίδων, μία ηλικία που αντιστοιχεί στα χρόνια πριν την 

εφηβεία.
905

 Η άλλη ομάδα ήταν εκείνη των αγένειων, δηλαδή των εφήβων.
906

 Η 

επιγραφή αυτή δεν είναι αποκαλυπτική μόνο για τους στενούς δεσμούς ανάμεσα στις 

δύο περιοχές, αλλά και για την αναγνώριση από τους κατοίκους της Κω των 

καθιερωμένων για τη θεά τελετών στην απέναντι περιοχή.  

Τόσο τα επίθετα της Μ. Ασίας όσο και αυτά των Δωδεκανήσων δεν 

αποκαλύπτουν μόνο την ευελιξία αλλά την πολυμορφία στον τρόπο λατρείας της 

πολύμορφης θεάς και την παλαιότητα της λατρείας της στην ευρύτερη περιοχή. 

Καμία λατρεία δεν μπορεί να μετασχηματιστεί τόσο ποικιλότροπα, αν δεν έχει 

ριζώσει βαθιά σε έναν τόπο από αιώνες. Σ’ αυτό συνηγορεί και το ότι στον υπόλοιπο 

ελλαδικό χώρο η θεά λατρευόταν πάντα με τα συγκεκριμένα και γνωστά της επίθετα 

όπως τρίμορφη, τριοδίτης, τριπρόσωπη και ενοδία, γεγονός που δείχνει ότι η λατρεία 

αυτή ήταν νέα σχετικά και ακολουθούσε την τυπική μορφή, με την οποία είχε 

εισαχθεί στις διάφορες περιοχές.  

Τέλος, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνεία σε μία επιγραφή από το ιερό του 

Δελφινίου Απόλλωνα στη Μίλητο.
907

 Πρόκειται για την πρωιμότερη επιγραφή που 

αναφέρεται στην Εκάτη και χρονολογείται στην πρώιμη αρχαϊκή περίοδο.
908

 Είναι 

αναθηματική, γραμμένη βουστροφηδόν σε έναν κυλινδρικό βωμό ή βάση και στον 

έβδομο στίχο διαβάζει κανείς το όνομα της θεάς. Αν υποθέσουμε ότι η επιγραφή 

χρονολογείται στα μέσα του 7
ου

 π.Χ. αι. περίπου, αυτό σημαίνει ότι για να γίνει η 

ανάθεση και μάλιστα σε ένα ιερό το οποίο είχε καθιερωθεί για έναν πολύ σημαντικό 

θεό της ευρύτερης περιοχής, τον Απόλλωνα, θα πρέπει να υπήρχε το κατάλληλο 

έδαφος, δηλαδή μια σχετικά διαδεδομένη λατρεία της θεάς τουλάχιστον αρκετά 

χρόνια πριν από την ανάθεση αυτή. Επιπλέον, το γεγονός ότι ο γραφέας 

χρησιμοποίησε έναν παλαιό τρόπο γραφής, τη βουστροφηδόν, τονίζει την προσπάθεια 

ή ακόμα και την ανάγκη του να δηλώσει την παλαιότητα της παρουσίας της Εκάτης 

στο ιερό.  
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Τα Δωδεκάνησα, όπως καταδεικνύεται από τις επιγραφικές μαρτυρίες, 

υπήρξαν ένας τόπος στον οποίο η Εκάτη λατρεύτηκε σε μεγάλο βαθμό και με 

ποικιλία μορφών. Αν και τα επιγραφικά δεδομένα είναι σχετικά ύστερα, από το τέλος 

του 4
ου

 π.Χ. αι. και εξής, αυτό δεν μπορεί να αποκλείσει την παλαιότητα της 

παρουσίας της θεάς στα νησιά, ήδη από έναν αιώνα νωρίτερα. Ένα τέτοιο γεγονός 

μπορεί να στηριχθεί στο πλήθος των επιγραφών αλλά και στα πρωτότυπα επίθετα που 

εφευρίσκουν οι ντόπιοι για να τιμήσουν την ξεχωριστή αυτή θεά, αφού για να 

μετασχηματιστεί τόσο πολύ μία λατρεία, πρέπει να μεσολαβήσουν οι κατάλληλες 

κοινωνικο-πολιτικές συνθήκες αλλά και ο απαραίτητος χρόνος. Η υπόθεση αυτή 

μπορεί να αναγάγει τη λατρεία της Εκάτης στην περιοχή στον 5
ο
 π.Χ. αι., δηλαδή σε 

μία περίοδο κατά την οποία παρατηρείται διάδοση της λατρείας της σε όλο σχεδόν 

τον Ελλαδικό χώρο. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε τη γειτνίαση των νησιών με τα 

μικρασιατικά παράλια αλλά και τη δεδομένη ανταλλαγή προϊόντων και ιδεών 

ανάμεσα στις δύο περιοχές, γεγονός που καθιστά περισσότερο από πιθανή την παλαιά 

αυτή λατρεία στα νησιά, καθώς στα απέναντι μικρασιατικά παράλια είναι 

αποδεδειγμένη επιγραφικά η παλαιότητά της. Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό τα νησιά 

αυτά να υπήρξαν ο τόπος όχι από τον οποίο ξεκίνησε η λατρεία της αλλά εκείνος από 

τον οποίο διαδόθηκε από και προς τα παράλια της Μ. Ασίας και τον ηπειρωτικό 

κορμό της Ελλάδας. Ωστόσο, ακόμα κι αν παραβλέψουμε την πιθανή παλαιότητα της 

Εκάτης στα Δωδεκάνησα, δεν επιτρέπεται να μπει στην άκρη η συμβολή του τόπου 

αυτού στη διαμόρφωση ίσως και στη διάδοση της νέας μειλίχιας εικόνας της. Αυτό 

μπορεί να βασιστεί στο πλήθος των θεοφόρων ονομάτων, αφού κανένας δε θα 

επέλεγε το όνομα μιας καταστροφικής για τους ανθρώπους θεότητας για να 

ονοματίσει τα παιδιά του. Στηρίζεται δε πολύ περισσότερο στα πρωτότυπα επίθετα 

που συνοδεύουν τη θεά και τα οποία σχετίζονται μόνο με το σωτήριο και αγαθοεργό 

χαρακτήρα της. Ένα χαρακτήρα που εκμεταλλεύθηκαν σχεδόν άμεσα η Πλατωνική 

φιλοσοφία και λίγο αργότερα οι Χαλδαϊκοί χρησμοί. 
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ΕΚΑΤΑΙΑ 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα Εκαταία που βρέθηκαν στη Ρόδο 

και στην Κω, ιδωμένα από καλλιτεχνική πλευρά. Με τον όρο Εκαταία εννοούμε τις 

γυναικείες τρικέφαλες επιστέψεις πεσσών ή κιονίσκων, οι οποίες έχουν συνδεθεί από 

την έρευνα με τις πεσσόμορφες απεικονίσεις της θεάς Εκάτης, καθώς και τους 

πεσσίσκους και τους κιονίσκους που κοσμούνται με γυναικείες μετωπικά όρθιες ή 

χορεύουσες μορφές.  

Τα έργα αυτά θα αναλυθούν με βάση τα ρεύματα εκείνα της πλαστικής 

παραγωγής που επηρέασαν τους γλύπτες τους κατά τη δημιουργία τους. Σημειώνεται 

ότι τα Εκαταία που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη, προέρχονται μόνο από τα δύο 

μεγάλα νησιά της Δωδεκανήσου, καθώς μόνο σ’ αυτά έχουν γίνει μέχρι σήμερα 

εκτεταμένες ανασκαφικές έρευνες. Ωστόσο, όπως έχει επισημανθεί και στο κεφάλαιο 

των επιγραφών, μέσω των επιγραφών η παρουσία της Εκάτης είναι αισθητή και σε 

άλλα νησιά του συμπλέγματος. 

 

 

 

 

Τρικέφαλες επιστέψεις πεσσόμορφων Εκαταίων. 

Όσον αφορά στα Εκαταία πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά αποτελούν μία 

ιδιαίτερη ομάδα, στην οποία τα ελληνιστικά στοιχεία συνυπάρχουν με τα αρχαϊστικά. 

Στις τρικέφαλες επιστέψεις, οι οποίες εξετάζονται πρώτες, διακρίνονται στοιχεία από 

καλλιτεχνικά ρεύματα της περιόδου κατά την οποία παράγονται, αλλά και στοιχεία 

από παλαιότερες εκφράσεις στην πλαστική, τα οποία τώρα αναβιώνουν. 

Οι τρικέφαλες επιστέψεις Ε 577 (αρ. κατ. 1) και ΒΕ 2375 (αρ. κατ. 2) 

αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του συγκερασμού. Έχει παρατηρηθεί 

σε ορισμένες κεφαλές ότι η απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου έγινε με 

την τεχνική του sfumato, τεχνοτροπία που απαντά κυρίως στον 4
ο
-3

ο
 π.Χ. αιώνα. 

Ωστόσο, στην απόδοση της κόμμωσης οι αστραγαλωτοί και, συνήθως, συμπαγείς 

βόστρυχοι που πλαισιώνουν το κεφάλι, είναι στοιχεία της αρχαϊκής παράδοσης. Ο 

συνδυασμός αυτών των τεχνοτροπικών γνωρισμάτων – της αρχαϊστικής απόδοσης 



 143 

των μαλλιών και της τεχνικής του sfumato – είναι φανερός στην τρικέφαλη επίστεψη 

Ε 577. Στην τρικέφαλη επίστεψη ΒΕ 2375 η απόδοση των χαρακτηριστικών του 

προσώπου έγινε κατά τον ίδιο τρόπο με την προηγούμενη επίστεψη. Η κόμμωση 

όμως φαίνεται να ακολουθεί περισσότερο τους ελληνιστικούς τρόπους. 

Σε άλλα τρίμορφα Εκαταία τα αρχαΐζοντα στοιχεία εντοπίζονται στα 

χαρακτηριστικά του προσώπου, ενώ για την απόδοση της κόμμωσης ακολουθούνται 

οι ελληνιστικοί τρόποι έκφρασης. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι επιστέψεις 

Εκαταίων Ε 477 (αρ. κατ. 28), ΒΕ 2100 (αρ. κατ. 31), καθώς και η επίστεψη του 

ακέραιου πεσσόμορφου Εκαταίου Γ 1432 (αρ. κατ. 32). Εδώ θα μπορούσε να 

ενταχθεί και η επίστεψη Ε 340 (αρ. κατ. 5). Στις περιπτώσεις αυτές τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου είναι έντονα αποδοσμένα∙ τα μάτια είναι 

τοποθετημένα σε κόγχες που περιγράφονται με επιμέλεια∙ τα χείλη είναι μικρά και 

σαρκώδη, και δίνουν την εντύπωση ότι είναι μισάνοικτα∙ οι παρειές είναι πλατιές 

χωρίς να παρατηρείται σε αυτές κάποια πλαστική διαμόρφωση.
909

 Τα μαλλιά 

αποδίδονται οριζόντια πάνω από το μέτωπο∙ οι δύο βόστρυχοι που πλαισιώνουν κάθε 

πλευρά του προσώπου, είναι στριφτοί, και στο ύψος των ματιών ανασηκώνονται για 

να δημιουργήσουν ένα μικρό κομβίο. Όπως σημειώνεται και στο κεφάλαιο της 

Χρονολόγησης, ο τύπος αυτός κόμμωσης απαντάται σε ένα πρώιμο στάδιο στις 

μορφές της Ίσιδος, όπου όμως δεν υπάρχει ακόμα το κομβίο, και αργότερα στις 

rococo μορφές της ύστερης ελληνιστικής περιόδου.
910

 Είναι πιθανό αυτός ο τύπος της 

κόμμωσης να δημιουργήθηκε στα πλαίσια της Αλεξανδρινής τέχνης. Οι επαφές που 

ανέπτυξε η Ρόδος με την Αλεξάνδρεια βοήθησαν, πιθανότατα, στο να υιοθετηθεί 

αυτή η απόδοση της κόμης από τους καλλιτέχνες που εργάστηκαν στο νησί και να 

διαδοθεί από εκεί στον υπόλοιπο καλλιτεχνικό κόσμο. Η συμβολή των Ροδίων 

καλλιτεχνών στην τελική διαμόρφωση του τύπου πρέπει να υπήρξε καθοριστική.     

Η απόδοση των τρικέφαλων επιστέψεων ΒΕ 1111 (αρ. κατ. 3) και Γ 1040 (αρ. 

κατ. 29) παρουσιάζει ομοιότητες. Τα πρόσωπα των μορφών είναι ωοειδή και με 

πλατιές επιφάνειες παρειών∙ οι πλόκαμοι που πλαισιώνουν το λαιμό τους, είναι 

συμπαγείς. Τα χαρακτηριστικά των προσώπων φαίνονται «σβησμένα», όπως 

συμβαίνει με τις μορφές που αποδίδονται με την τεχνική του sfumato. Στην 

κατηγορία αυτή θα μπορούσε να ενταχθεί και η τρικέφαλη επίστεψη Γ 239 (αρ. κατ. 

30), καθώς το πρόσωπο και τα χαρακτηριστικά του αποδίδονται κατά τον ίδιο τρόπο. 

Στις επιστέψεις αυτές είναι φανερό ότι έγινε προσπάθεια να συνδυαστεί μία τεχνική 
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του 4
ου

 π.Χ. αιώνα με την παλαιότερη αντίληψη, η οποία ήθελε την κόμμωση βαριά 

και συμπαγή. 

Η τελευταία ομάδα περιλαμβάνει τέσσερις τρικέφαλες επιστέψεις. Πρόκειται 

για τις επιστέψεις Γ 1273 (αρ. κατ. 4) και ΒΕ 1182 (αρ. κατ. 6) και εκείνες από τα 

ακέραια πεσσόμορφα Εκαταία Γ 14 (αρ. κατ. 27) και το με αρ. κατ. 21. Τα κεφάλια 

των μορφών στην κατηγορία αυτή είναι μεγάλα, στρογγυλά και πλατιά. Τα 

χαρακτηριστικά του προσώπου είναι μικρά αλλά με μεγάλη πλαστικότητα 

αποδοσμένα.
911

 Η κόμμωση διατάσσεται οριζόντια πάνω από το μέτωπο και οι 

βόστρυχοι που πλαισιώνουν το λαιμό, είναι συμπαγείς. Η γενική εντύπωση αυτών 

των έργων είναι «αρχαΐζουσα».            

 

 

 

 

Μετωπικά όρθιες μορφές γύρω από πεσσίσκους ή κιονίσκους 

Όσον αφορά στις μορφές που διατάσσονται γύρω από τον πεσσίσκο των 

Εκαταίων, μπορεί να γίνει μεγαλύτερη ομαδοποίηση, σε σύγκριση με αυτή στις 

τρικέφαλες επιστέψεις, ενώ είναι επίσης δυνατό να καταδειχθεί η εξέλιξη στον τύπο 

των μορφών. 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό των έργων που θα παρουσιαστούν πιο κάτω, είναι η 

αυστηρά μετωπική στάση των ανάγλυφων γυναικείων μορφών, η οποία ωστόσο 

φαίνεται να προσαρμόζεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, στα δεδομένα της σύγχρονης 

τέχνης. 

Το Εκαταίο 5289 (αρ. κατ. 14) συγκεντρώνει όλα τα τεχνοτροπικά 

γνωρίσματα της «αρχαϊστικής» τέχνης. Οι μορφές, απόλυτα μετωπικές, φορούν 

διάφανο χειριδωτό και ποδήρες ένδυμα, το οποίο ανασύρουν στο πλάι επιτρέποντας 

στο σώμα να διαγράφεται κάτω από αυτό. Πάνω  από το χειριδωτό χιτώνα φορούν 

λοξό διάφανο ιμάτιο με τις χαρακτηριστικές πτυχές σε σχήμα «χελιδονοουράς». Οι 

κοχλιωτοί βόστρυχοι στο πρόσθιο άνω μέρος του κρανίου και οι κυματοειδείς 

πλόκαμοι που πλαισιώνουν το λαιμό, αποτελούν επίσης στοιχεία της αρχαϊστικής 

τεχνοτροπίας.
912

 Το Εκαταίο 5289 είναι στη μορφή αρχαϊστικό, αλλά διαπνέεται από 

τους «νόμους» της τέχνης της περιόδου στην οποία έγινε το έργο (ενν. την 

ελληνιστική). Αυτό γίνεται κατανοητό με την εξέταση της «εσωτερικής» κίνησης που 

διαπνέει τις μορφές. Η κίνηση της ανάσυρσης του χιτώνα στο πλάι έχει τις ρίζες της 
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στις κόρες της αρχαϊκής περιόδου. Στις αρχαϊκές κόρες η κίνηση αυτή δεν μεταβάλλει 

καθόλου την απόδοση της μορφής, η οποία παραμένει στατική, άκαμπτη, σχεδόν 

«συμπαγής».
913

 Επιπλέον, το ένδυμα των αρχαϊκών κορών καλύπτει το σώμα και δεν 

αφήνει να διαφανούν οι καμπυλότητές του. Ωστόσο, τόσο η κίνηση του χεριού όσο 

και η απόδοση των ενδυμάτων φαίνεται να προσαρμόζονται στο Εκαταίο 5289 στα 

νέα δεδομένα της τέχνης. Οι ανάγλυφες γυναικείες μορφές του Εκαταίου, αν και 

μετωπικές, αποκτούν κάποια κίνηση με την ανάσυρση του ενδύματος τους στο πλάι∙ 

ενώ και η διαφάνεια των ενδυμάτων τους τις κάνει μάλλον ανάλαφρες και λιγότερο 

στατικές και συμπαγείς.    

Στην μετωπικά όρθια γυναικεία μορφή του Εκαταίου Γ 2511 (αρ. κατ. 7) τα 

αρχαϊστικά στοιχεία εντοπίζονται τόσο στην κόμμωση και στη στάση  όσο και στην 

απόδοση του ενδύματος. Στο βαθμό που σώζεται η μορφή, φαίνεται να είναι αυστηρά 

μετωπική. Το κεφάλι της έχει καταστραφεί∙ σώζεται ωστόσο τμήμα των πλοκάμων 

που το πλαισίωναν, ένας σε κάθε πλευρά. Οι βόστρυχοι φαίνεται να αποδίδονται κατά 

τον τρόπο που είναι γνωστός από τις αρχαϊκές αλλά και άλλες αρχαϊστικές μορφές∙ 

ένας δηλαδή πλόκαμος – σε άλλες περιπτώσεις δύο πλόκαμοι – σε κάθε πλευρά του 

προσώπου πέφτει ελεύθερος φθάνοντας μέχρι το άνω μέρος των βραχιόνων.
914

 Κατά 

τον αρχαϊστικό τρόπο έχει αποδοθεί και ο πέπλος της μορφής, με τις πτυχές σχήματος 

V στο άνω μέρος του κορμού και με την ελαφρώς ριπιδωτή απόδοσή τους κάτω από 

τη ζώνη, στο απόπτυγμα. Ωστόσο, το υψηλό ζώσιμο του ενδύματος είναι το νέο 

στοιχείο και αρχίζει να παρατηρείται έντονα στην τέχνη κατά το τελευταίο περίπου 

τέταρτο του 4
ου

 π.Χ. αιώνα και επιβιώνει έως τα ύστερα ελληνιστικά χρόνια.
915

 

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν με το Εκαταίο Γ 2511, εντάσσουν το έργο σε ένα 

ευρύτερο σύνολο ροδιακών Εκαταίων. Πρόκειται για το Εκαταία με αρ. κατ. 8, το Ε 

355 (αρ. κατ. 9) και το Γ 2514 (αρ. κατ. 10). Όλα αυτά τα έργα συνδυάζουν τον 

αρχαϊστικό τρόπο απόδοσης όσον αφορά στη στάση, στην κόμμωση, και στην ένδυση 

με ένα περισσότερο σύγχρονο στοιχείο στην τέχνη, αυτό του υψηλού ζωσίματος του 

πέπλου. Στην ίδια επίσης κατηγορία τοποθετούνται και τα πολύ αποσπασματικά 

σωζόμενα Εκαταία με Γ 231 (αρ. κατ. 12) και Γ 1019/Γ 310 (αρ. κατ. 13).
916

 

Καλύπτουν χρονικά το διάστημα από το δεύτερο μισό του 2
ου

 π.Χ. έως και τον 1
ο
 

μ.Χ. αιώνα. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι στο Εκαταίο Γ 2514 αρχίζει να 

παρατηρείται μία ελαφρά διαφοροποίηση στην απόδοση των πτυχών. Σε όλες τις 

μορφές που παρουσιάστηκαν πιο πάνω είναι χαρακτηριστική η κεντρική πτυχή, ενώ 

το ένδυμα παραμένει σχεδόν απτύχωτο πάνω στα πόδια, δημιουργώντας μία πλατιά 
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επιφάνεια σε σχήμα U (παραβολικό σχήμα).
917

 Στο Εκαταίο Γ 2514 οι μορφές 

παρουσιάζουν διαφορετικές πτυχώσεις στα πόδια. Αν και στη μία από αυτές το 

ένδυμα έχει αποδοθεί κατά τον ίδιο τρόπο
918

, στις άλλες δύο το πλήθος των 

ενάλληλων πτυχών, σχήματος κλειστού U, εξαφανίζει σχεδόν την κεντρική πτυχή. 

Το ίδιο στοιχείο παρουσιάζει και η μία μορφή που κοσμεί το πεσσόμορφο Εκαταίο Γ 

14 (αρ. κατ. 27).
919

 Η αρχαϊστική μορφή διαφοροποιείται από τις άλλες δύο του ίδιου 

Εκαταίου ως προς την αυστηρή μετωπικότητα και τον τρόπο ένδυσης – κυρίως, δε, 

στην απόδοση των πτυχών. Το υψηλά ζωσμένο ποδήρες ένδυμα της μετωπικά όρθιας 

γυναικείας μορφής έχει την κεντρική πτυχή, όπως και οι προηγούμενες που 

παρουσιάστηκαν. Ωστόσο η πτυχή αυτή χάνεται σχεδόν ανάμεσα στις άλλες 

ογκώδεις, σχήματος V, πτυχές που δημιουργούνται πάνω στα πόδια. 

 Τα Εκαταία Γ 204 (αρ. κατ. 16), Γ 224 (αρ. κατ. 17) και Γ 231 (αρ. κατ. 12) 

από την Κω έχουν επίσης αρχαΐζοντα στοιχεία τόσο στην αυστηρή στάση των 

μορφών τους όσο και στη διευθέτηση των ενδυμάτων τους. 

Στο Εκαταίο Γ 204 οι μορφές που αναπτύσσονται γύρω από τον κιονίσκο, είναι 

μετωπικά όρθιες και φορούν ποδήρες ένδυμα ζωσμένο κάτω από το στήθος και με 

απόπτυγμα που φθάνει έως του μηρούς. Οι πτυχές, όπως και στα προηγούμενα, είναι 

κάθετες και βαριές και πλαισιώνουν την κεντρική πλατιά και ογκώδη πτυχή του 

ενδύματος. Ωστόσο, στη μορφή (Α) οι πτυχές πάνω στα πόδια διαφοροποιούνται, 

καθώς αποδίδονται με μία καμπύλη, όπως και στη μία μορφή του Εκαταίου Γ 2514 

από τη Ρόδο. Η ίδια μορφή αν και με το δεξί χέρι ακουμπά το στήθος, όπως και η 

μορφή από τη Ρόδο Ε 578 (αρ. κατ. 15), δεν καταφέρνει να σπάσει την αυστηρή 

μετωπικότητά της. 

Η μορφή (Α) του Εκαταίου Γ 224 κάμπτει έντονα το αριστερό χέρι και το φέρει στο 

στήθος, ενώ παρουσιάζει και το απτύχωτο του ενδύματος πάνω στα πόδια˙ και οι 

τρεις, δε, μορφές του Εκαταίου αυτού αποδίδονται μετωπικά, αλλά είναι ράδινες και 

σχεδόν έξεργες, σε αντίθεση με τις βαριές μορφές των ροδιακών Εκαταίων. Ο 

αρχαϊσμός των μορφών του Γ 224 ενισχύεται και από την απόδοση των χοντρών 

πλοκάμων στους ώμους τους. 

Κατά τον ίδιο τρόπο, ως προς τη στάση και τα ενδύματα, αποδίδονται και οι μορφές 

του Εκαταίου Γ 231. Οι μορφές είναι μετωπικά ιστάμενες και φορούν το ποδήρες 

ένδυμα ζωσμένο πάνω από το απόπτυγμα. Σε αντίθεση με τα Εκαταία Γ 204 και Γ 

224, στις μορφές του Εκαταίου Γ 231 και τα δύο χέρια πέφτουν παράλληλα στον 
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κορμό τους. Λόγω της κακής διατήρησης του γλυπτού είναι δυνατόν να διακρίνει 

κανείς μόνο την κεντρική ογκώδη πτυχή ανάμεσα στα πόδια. Ωστόσο, ο αρχαϊσμός 

των μορφών, όπως γίνεται κατανοητός από την μετωπικότητά τους και την απόδοση 

των πτυχών, μοιάζει να «ελαφρύνεται» από τη ραδινότητα που τις διακρίνει. 

Διαπιστώνουμε βάσει των παραπάνω στοιχείων ότι οι μορφές από την Κω, αν και 

υιοθετούν επιμέρους αρχαΐζοντα στοιχεία, διαφέρουν από τις αντίστοιχες της Ρόδου 

και φαίνεται να επηρεάζονται από διαφορετικά πρότυπα. Σ’ αυτά από την Κω είναι 

αισθητή η επιρροή που έχουν δεχθεί, όσον αφορά στην συνολική εικόνα που 

παρουσιάζουν, από τα αττικά-ιωνικά εργαστήρια πλαστικής και κυρίως από τη 

δημιουργία του Αλκαμένη του 5
ου

 π.Χ. αιώνα.
920

          

Σε δύο ακόμα πεσσόμορφα Εκαταία παρατηρούνται τα στοιχεία που 

αναφέρθηκαν πιο πάνω – η μετωπική στάση και ο τρόπος ένδυσης με το υψηλό 

ζώσιμο και την μεγάλη κεντρική πτυχή. Πρόκειται για τις μορφές των Εκαταίων με 

αρ. κατ. 18 και του Γ 2222 (αρ. κατ. 19). Ωστόσο, οι γυναικείες μορφές των δύο 

αυτών Εκαταίων απομακρύνονται αρκετά από την αρχαϊστική παράδοση. Οι μορφές 

στο Εκαταίο 18 παρουσιάζουν μία ανεπαίσθητη κίνηση. Το σώμα αποδίδεται στις δύο 

ανάγλυφες γυναικείες μορφές μετωπικά, αλλά παρατηρείται σε αυτό μία χαλάρωση 

και όχι η αυστηρότητα που εντοπίσθηκε στις προηγούμενες μορφές. Η άνεση αυτή 

οφείλεται εν μέρει στο χαλαρό πέσιμο των χεριών εκατέρωθεν του κορμού, με τα 

δάκτυλα να αγγίζουν την παρυφή του αποπτύγματος, σαν μία κίνηση ανάσυρσής του. 

Το θέμα επιτείνεται περισσότερο με την ελαφρά, προς τα πίσω, κάμψη του αριστερού 

ποδιού της μίας από τις τρεις μορφές και τη στροφή του κεφαλιού και των τριών 

μορφών στο πλάι. Τα μαλλιά είναι μαζεμένα σε κρωβύλο, χαμηλά στη βάση του 

κρανίου. Η κόμμωση αυτή παρατηρείται κατά την κλασική περίοδο, κυρίως από το 

τελευταίο περίπου τέταρτο του 5
ου

 π.Χ. αι.,
921

 και επαναλαμβάνεται αργότερα στα 

νεοαττικά ανάγλυφα.
922

 Ο συνδυασμός πέπλου με χιτώνα που υιοθετείται από τις 

μορφές του Εκαταίου 18, είναι επίσης στοιχείο της κλασικής εποχής. Η Αφροδίτη του 

τύπου του Δαφνίου, αντίγραφο της Αφροδίτης εν κήποις έργου του Αλκαμένη του 

τέλους του 5
ου

 π.Χ. αιώνα, φορά τον πολύπτυχο χιτώνα και πάνω από αυτόν πέπλο με 

κόλπο και ιμάτιο. Η στάση της Αφροδίτης διαφοροποιεί και την απόδοση του πέπλου 

σε σύγκριση με την αντίστοιχη απόδοση στις ανάγλυφες μορφές και παρουσιάζει 

κόλπο αντί για απόπτυγμα∙ δεν παύει, ωστόσο, να αποτελεί το πρότυπο, ή ένα πρώιμο 

παράδειγμα, για τον συνδυασμό των δύο ενδυμάτων.
923
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Με την ίδια στάση – μετωπική με τα χέρια παράλληλα στον κορμό, τα 

δάκτυλα να ακουμπούν στους μηρούς και να ανασύρουν το ένδυμα – όμοιες κινήσεις 

αλλά και τρόπο ένδυσης παρουσιάζεται και το Εκαταίο Γ 2222. Η απόδοση της 

κλείδας μαρτυρεί τη στροφή των κεφαλιών, που όμως δε σώζονται. Παρατηρείται και 

εδώ ο συνδυασμός πέπλου-χιτώνα. Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με το μαλακό 

πλάσιμο των προσώπων των ανάγλυφων μορφών του Εκαταίου με αρ. κατ. 18, 

εντάσσουν και τα δύο έργα στο κλασικιστικό ρεύμα των ελληνιστικών χρόνων. 

Οι μορφές των Εκαταίων αυτών – του Γ2222 και του με αρ. κατ. 18 – 

βρίσκονται, ίσως, στην αρχή μίας σειράς Εκαταίων, στα οποία οι ανάγλυφες μορφές 

των πεσσών τους αρχίζουν να ξεφεύγουν από την αυστηρή μετωπικότητα και να 

παρουσιάζουν κάποια κίνηση. Η πρώτη φάση αυτής της κίνησης φαίνεται στα 

Εκαταία με αρ. κατ. 20 και 21 και στο Γ 14 (αρ. κατ. 27). Οι μορφές εδώ είναι 

ιδιαίτερα εύσωμες και, εκτός από το κοινό στοιχείο της κίνησης, παρουσιάζουν 

ομοιότητες και στον τρόπο ένδυσης. 

Στο Εκαταίο με αρ. κατ. 20 η μία ανάγλυφη μορφή φορά ποδήρες ένδυμα με κοντές 

χειρίδες και πάνω από αυτό το λοξό ιμάτιο που καλύπτει και την κεφαλή. Η κίνησή 

της προς τα αριστερά είναι ανεπαίσθητη σχεδόν. Οι άλλες δύο μορφές παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη στροφή του κορμού κατά την ίδια φορά∙ είναι κατά τον ίδιο τρόπο 

ντυμένες – με ποδήρες ένδυμα και ιμάτιο – με τη διαφορά ότι το ιμάτιο καλύπτει το 

κεφάλι αλλά και όλο τον άνω κορμό τους.
924

  

Τα στοιχεία αυτά εντοπίζονται και στις τρεις μορφές του Εκαταίου με αρ. κατ. 21. Οι 

μορφές που σώζονται μέχρι το ύψος των μηρών περίπου, είναι τυλιγμένες με το 

ιμάτιο που καλύπτει και το κεφάλι τους. Όπως και οι προηγούμενες, παρουσιάζουν 

διαφορετικούς βαθμούς κίνησης: η πρώτη από τις τρεις στρέφεται ελαφρώς προς τα 

αριστερά, ενώ στις άλλες δύο η στροφή γίνεται εντονότερη. 

Στο Εκαταίο Γ 14 μία μόνο μορφή από τις τρεις που κοσμούν τον τριγωνικό πεσσό 

εντάσσεται στην ίδια κατηγορία με τα πιο πάνω Εκαταία. Η κίνηση της μορφής εδώ 

είναι στην αρχή της. Ως προς τον τρόπο ένδυσης και στάσης πλησιάζει περισσότερο 

το Εκαταίο αρ. κατ. 21.              

Στις περιπτώσεις των τριών αυτών πεσσόμορφων Εκαταίων οι μορφές αν και 

ακολουθούν τα σύγχρονα πρότυπα, παρουσιάζονται περισσότερο αυστηρές, κάτι που 

ταιριάζει ίσως κυρίως στη φύση του έργου (ενν. του Εκαταίου). Οι ανάγλυφες μορφές 

τους ακολουθούν – στην απόδοση της στάσης και των ενδυμάτων τους – τους 

αγαλματικούς τύπους του 3
ου

 και του 2
ου

 π.Χ. αιώνα.
925

 Παραμένουν, ωστόσο, 
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στιβαρές, σχεδόν αυστηρές, εξαιτίας ίσως του σκοπού που εξυπηρετούσαν – του 

ιερού τους χαρακτήρα. Εδώ έγκειται ο «αρχαϊσμός» των συγκεκριμένων γλυπτών, ο 

οποίος συνδυάζεται με τις τάσεις της σύγχρονης εποχής. 

Διαπιστώνεται από τα παραπάνω ότι οι μορφές στα ροδιακά Εκαταία, κυρίως 

σε αυτά που εντάσσονται στην αρχαϊστική παράδοση, είναι ιδιαίτερα στέρεες και 

αυστηρές, θα μπορούσαμε να πούμε δωρικές. Από αυτό το πλαίσιο ξεφεύγουν οι 

κινημένες και οι χορεύουσες μορφές. 

 

 

 

 

Χορεύουσες μορφές σε πεσσόμορφα Εκαταία 

 Η κατηγορία που περιλαμβάνει τα Εκαταία με τις γυναικείες μορφές σε 

χορευτική κίνηση γύρω από τους πεσσούς, είναι η μεγαλύτερη∙ θα μπορούσε δε να 

υποστηριχθεί ακόμα, βάσει των στατιστικών στοιχείων, ότι αυτή η κατηγορία είναι 

και η πιο χαρακτηριστική για τέτοιου είδους έργα για τη Ρόδο.
926

 

Ξεκινώντας από το πιο αποσπασματικά σωζόμενο, το Εκαταίο με αρ. κατ. 

33,
927

 διαπιστώνουμε ότι οι μορφές αποδίδονται η κάθε μία με διαφορετική κίνηση: η 

μία εικονίζεται με τον άνω κορμό κατά μέτωπο∙ η δεύτερη παρουσιάζει μία ελαφρά 

στροφή του κορμού προς τα αριστερά, ενώ η τρίτη μορφή δίνει την εντύπωση μίας 

εντονότερης συστροφής του κορμού. 

Κατά τον ίδιο τρόπο φαίνεται να αποδίδονται και οι ανάγλυφες γυναικείες μορφές 

του Εκαταίου Γ 42 (αρ. κατ. 26). Η μορφή (Γ)
928

 εικονίζεται σε στάση contra posto, η 

οποία ίσως υποδηλώνει την αρχή της κίνησης της μορφής, καθώς αυτή παρουσιάζει 

μία ανεπαίσθητη στροφή προς τα αριστερά. Η (Α) μορφή εικονίζεται κατενώπιον. Τα 

έντονα ανεμιζόμενα ενδύματά της, όμως, δείχνουν την ένταση της κίνησής της. Η 

μορφή (Β), τέλος, παρουσιάζει συστροφή του κορμού προς τα αριστερά. 

Τα Εκαταία Γ 2543/ΒΕ 2109 (αρ. κατ. 23) και Γ 1655 (αρ. κατ. 22) ανήκουν στην 

ίδια με τα πιο πάνω Εκαταία. Οι ανάγλυφες, ωστόσο, μορφές που κοσμούν τους 

πεσσούς τους, βρίσκονται σε έντονα χορευτική κίνηση. Ο μεγάλος και έντονος 

διασκελισμός τους προκαλεί την πλούσια πτύχωση των ενδυμάτων τους. Το Γ 1655 

παρουσιάζει ένα ακόμα στοιχείο κοινό με τα Γ 42 και το με αρ. κατ. 33: οι μορφές 

τους ενώνουν μεταξύ τους τα χέρια σε έναν κυκλικό χορό γύρω από τον πεσσό 

αφήνοντας ελεύθερο το ένα μόνο χέρι της πρώτης και της τρίτης μορφής. Είναι 
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επίσης άξιο να σημειωθεί ότι η δεύτερη μορφή του Γ 1655 εικονίζεται με τα νώτα στο 

θεατή. Το στοιχείο αυτό λείπει από το Εκαταίο ΒΕ 2109. Οι μορφές του δεύτερου 

(ΒΕ 2109) περιδινούνται ελεύθερα, με μόνο ίσως περιορισμό αυτόν του σώματος από 

το σφιχτά τυλιγμένο ιμάτιο. 

Ανάμεσα στο Εκαταίο Γ 1655 και στο Γ 2543/ΒΕ 2109, στην ίδια κατηγορία – αυτήν 

των έντονα κινούμενων μορφών – μπορεί να τοποθετηθεί και το Εκαταίο Γ 14, καθώς 

η μία μορφή του (Γ) αποδίδεται με την πλάτη στραμμένη στο θεατή και κατά τον ίδιο 

τρόπο ως προς τη στάση του σώματος και το ένδυμα, με τη δεύτερη μορφή του Γ 

1655. Παρατηρείται, παράλληλα, ότι η μορφή δε συνδέεται με καμία από τις άλλες 

δύο που κοσμούν τον τριγωνικό πεσσό, αλλά κινείται ελεύθερα. Η αρχαϊστική 

απόδοσή
929

 της δημιουργεί την εντύπωση ότι η μορφή κινείται αργά και χωρίς, ίσως, 

νεύρο. Μία τέτοια εντύπωση είναι δυνατό να ανασκευασθεί με την προσεκτικότερη 

εξέταση των κινήσεων της μορφής. Ο κορμός συστρέφεται έντονα με το άνω τμήμα 

του σε κατά μέτωπο σχεδόν απόδοση και τους γλουτούς και μέρος των ποδιών να 

παρουσιάζονται σε τρία τέταρτα, ενώ το ένα πέλμα αποδίδεται επίσης κατά μέτωπο. 

Οι συστροφές των μελών του σώματος φανερώνουν την περιδίνηση της μορφής. 

Τα πεσσόμορφα Εκαταία με τις μορφές σε χορευτική κίνηση και περιδίνηση 

χρονολογούνται στον 2
ο
 π.Χ. αιώνα. Ακολουθούν τα πρότυπα της καλλιτεχνικής 

παραγωγής της ελληνιστικής εποχής με τη δημιουργία – μέσω των έντονων κινήσεων 

– «ανοιχτών» και «κλειστών» μορφών στο χώρο.
930

 Από αυτό το πλαίσιο, ωστόσο, 

απομακρύνεται αρκετά το Εκαταίο Γ 14. Σε αυτό συνδυάζονται η αυστηρή μετωπική 

στάση των αρχαϊκών μορφών με άλλα αρχαϊστικά στοιχεία και με έναν αγαλματικό 

τύπο της ελληνιστικής περιόδου. Οι κεφαλές που στέφουν τον πεσσό, έχουν έντονα 

αποδοσμένα χαρακτηριστικά προσώπου και η κόμμωση αποδίδεται κατά τον 

αρχαϊστικό τρόπο.
931

 Η ανάγλυφη μορφή (Α) που κοσμεί τη μία πλευρά του 

τριγωνικού πεσσού, φαίνεται, επίσης, να αντλεί στοιχεία από την αρχαϊκή παράδοση 

όσον αφορά στην αυστηρά μετωπική στάση της και στον τρόπο ένδυσης, κυρίως στην 

απόδοση των πτυχών. Αρχαϊστικά στοιχεία ανιχνεύονται και στη μορφή που 

εικονίζεται σε κίνηση, με την πλάτη της στραμμένη προς το θεατή. Ο αρχαϊσμός της 

συνίσταται, και εδώ, στην απόδοση των πτυχών του ενδύματος. Αν και η μορφή 

αποδίδεται σε κίνηση, οι πτυχές είναι άκαμπτες και στυλιζαρισμένες. Ίσως, ο 

καλλιτέχνης για την απόδοση της μορφής αυτής να προσπάθησε να ακολουθήσει τις 

σύγχρονες τάσεις, οι οποίες ήθελαν τις μορφές με έντονη κίνηση και πολλές φορές σε 

συστροφή, σε παραστάσεις όπου οι μορφές συγκρούονται ή σε απεικονίσεις χορού.
932
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Σε αντίθεση με τον γενικό αρχαϊσμό που χαρακτηρίζει το Εκαταίο Γ 14, έρχεται η 

τρίτη μορφή του πεσσού (Β). Αυτή ακολουθεί τους αγαλματικούς τύπους των μέσων 

του 2
ου

 π.Χ. αιώνα.
933

 Παρατηρείται στο Εκαταίο Γ 14 μία ισορροπία στη χρήση των 

διαφόρων στοιχείων, που το εντάσσουν ταυτόχρονα στο αρχαϊστικό αλλά και στο 

ευρύτερο ελληνιστικό καλλιτεχνικό περιβάλλον˙ από τη μία πλευρά είναι η απόδοση 

της μίας μορφής με αυστηρή μετωπικότητα και οι σκληρές αρχαϊστικές πτυχές των 

ενδυμάτων, και από την άλλη οι άλλες δύο μορφές που ακολουθούν μάλλον 

σύγχρονα πρότυπα. 

 Τα δύο Εκαταία που ακολουθούν, αποτελούν το καθένα ξεχωριστή κατηγορία 

στο κεφάλαιο που εξετάζουμε. Πρόκειται για το ακέραιο Εκαταίο Γ 1432 (αρ. κατ. 

32) και το αποσπασματικά σωζόμενο Γ 1235 (αρ. κατ. 24). 

Από την παρατήρηση των ροδιακών Εκαταίων προκύπτουν δύο βασικοί τύποι 

τέτοιων έργων. Στον πρώτο εντάσσονται τα Εκαταία που αποτελούνται από ένα 

κομμάτι μαρμάρου («μονολιθικά»). Σε αυτά η βάση είναι συμφυής στον τριγωνικό 

πεσσό, όπως και η τρικέφαλη επίστεψή του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 

ακέραιο Εκαταίο Γ 14 καθώς και τα Γ 42 και Γ 2514, από τα οποία δεν σώζεται η 

επίστεψη. 

Στο δεύτερο τύπο ανήκουν τα Εκαταία εκείνα στα οποία ένα ή περισσότερα μέρη 

τους συνδέονται μεταξύ τους με μεταλλικούς συνδέσμους ή έμβολα. Εδώ 

εντάσσονται τα περισσότερα κομμάτια του καταλόγου, καθώς σώζουν οπές ή έμβολα 

για την προσαρμογή τους. Οι τρικέφαλες επιστέψεις Ε 577 και ΒΕ 1111 στην 

επιφάνεια προσαρμογής τους στον πεσσό φέρουν μικρό κυκλικής διατομής τόρμο. 

Στην κατηγορία αυτή τοποθετείται και το ακέραιο Εκαταίο Γ 1432, το οποίο 

αποτελείται από τρία συναρμοσμένα μέρη: την τρικέφαλη επίστεψη, τον πεσσόμορφο 

– τριγωνικής διατομής – κορμό και την ορθογώνια βάση.
934

 Ο πεσσόμορφος κορμός 

θα εξεταστεί εδώ.  

Η τρικέφαλη απόληξη στέφει τον τριγωνικό πεσσό, ο οποίος – σε αντίθεση με τα 

Εκαταία που παρουσιάστηκαν νωρίτερα – μιμείται πιθανότατα την μορφή των 

πρώιμων ξύλινων Εκαταίων. Αυτά αποτελούνταν από ένα ξύλινο στέλεχος – μία 

ράβδο – γύρω από το οποίο κρεμούσαν ένα ύφασμα, αποδίδοντας κατ’ αυτόν τον 

τρόπο το ένδυμα της μορφής. Ο κορμός σε αυτές τις πρώιμες μορφές Εκαταίων δεν 

παρουσίαζε καμία πλαστική διαμόρφωση. Όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς, τα 

ίδια στοιχεία παρατηρούνται και στο Εκαταίο Γ 1432. Ο τριγωνικός πεσσός του 
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κοσμείται μόνο από τις ενάλληλες πτυχές, σε σχήμα V και U, του ενδύματος που τον 

καλύπτει. Η διαφορά του Εκαταίου αυτού από τα ξύλινα πρότυπα είναι οι ανάγλυφες 

μορφές που κοσμούν το κάτω μισό του πεσσού και αποδίδονται σε περιδίνηση. Οι 

μορφές, όπως και στο Εκαταίο ΒΕ 2109, φαίνεται να είναι αυτόνομες, καθώς το 

ιμάτιο τις περιορίζει και τις ορίζει. Παράλληλη μοιάζει και να εξαρτώνται η μία από 

την άλλη, αφού η μορφή (Γ) απλώνεται στον μικρό χώρο της μίας πλευράς του 

πεσσού και ακουμπά το χέρι της μίας και την απόληξη του ιματίου της άλλης μορφής. 

Οι χορεύουσες μορφές του Εκαταίου Γ 1432 αντιγράφουν σύγχρονα ολόγλυφα 

έργα,
935

 ενώ είναι αξιοσημείωτη η ομοιότητά τους και με σύγχρονα πήλινα ειδώλια 

από τη Ρόδο.
936

 Στα ειδώλια αυτά, στα άλλα σύγχρονα έργα και στις μορφές του υπό 

εξέταση Εκαταίου παρατηρούμε τον ίδιο τρόπο απόδοσης της στάσης του σώματος 

και τον ίδιο τρόπο ένδυσης. Οι μορφές φορούν ποδήρες ένδυμα∙ πάνω από αυτό ένα 

ιμάτιο καλύπτει όλο τον κορμό και τους μηρούς. Επιπλέον, η κεφαλή και το πρόσωπο 

των μορφών είναι καλυμμένα με ένα πολύ λεπτό κομμάτι υφάσματος – το τεγίδιον ή 

προσωπίδιον – το οποίο αφήνει ελεύθερα τα μάτια και τμήμα της μύτης. Αν και στη 

χορεύτρια Baker και στα σύγχρονα πήλινα ροδιακά ειδώλια το ύφασμα αυτό είναι 

διαφορετικό από το ιμάτιο,
937

 στις μορφές του Εκαταίου Γ 1432 το τεγίδιον φαίνεται 

να είναι μέρος του ιματίου που καλύπτει ολόκληρη σχεδόν την μορφή. Πρόκειται 

ίσως για ένα σχετικά λεπτό, διάφανο ιμάτιο, το οποίο σε συνδυασμό με τη συνολική 

απόδοση των περιδινούμενων μορφών και τις αρχαϊστικές κεφαλές της επίστεψης 

τοποθετούν το Γ 1432 στα τέλη του 3
ου

 με τις αρχές του 2
ου

 π.Χ. αιώνα. Πρέπει να 

σημειωθεί εδώ ότι το τεγίδιον – μία παραλλαγή του οποίου βλέπουμε ίσως στις 

μορφές μας – και η απόδοση των ματιών τους – στενά και με επιμηκυσμένο το άνω 

βλέφαρο – είναι στοιχεία της αλεξανδρινής τέχνης.
938

 

 Στην ίδια κατηγορία με το Εκαταίο Γ 1432, αλλά αντιπροσωπεύοντας μία 

πρωιμότερη μάλλον καλλιτεχνικά βαθμίδα όχι όμως και χρονικά, μπορεί να ενταχθεί 

το Εκαταίο Γ 162 (αρ. κατ. 34) από την Κω.
939

 Το πεσσόμορφο Εκαταίο από την Κω 

φαίνεται να μιμείται, όπως και το προηγούμενο, τα πρώιμα ξύλινα Εκαταία. Ωστόσο 

ο σωζόμενος πεσσός δεν παρουσιάζει καμία πλαστική διαμόρφωση που να 

υποδηλώνει το σώμα της μορφής. Σε κάθε πλευρά του φέρει ποδήρες πολύπτυχο 

άζωστο ένδυμα – πέπλο – με κοντό απόπτυγμα. Το ξοανόμορφο Εκαταίο από την Κω 

έχει χρονολογηθεί στον ύστερο 1
ο
 π.Χ. ή στις αρχές του 1

ου
 μ.Χ. αιώνα.

940
 Η μορφή 

του, αλλά κυρίως το γεγονός ότι αναπαριστά την πρωιμότερη φάση των Εκαταίων, το 

εντάσσουν στην αρχαϊστική παράδοση. 
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 Το Εκαταίο Γ 1235 με τις δύο σωζόμενες μορφές, οι οποίες θα μπορούσαν να 

συνεξεταστούν με τις ομάδες που παρουσιάστηκαν ήδη,
941

 παρουσιάζεται εδώ 

αυτόνομο λόγω της ιδιομορφίας του. Η μετωπικά όρθια ενδεδυμένη γυναικεία μορφή 

αποτελεί σε μεγάλο μέρος το πεδίο πάνω στο οποίο αναπτύσσεται η χορεύουσα 

γυναικεία μορφή. Η μετωπική μορφή αν και με το δεξί κεκαμμένο χέρι ακουμπά το 

στήθος φέροντας καρπό ροιάς, παραμένει αυστηρή και άκαμπτη, χωρίς να κερδίζει 

κάτι από την κίνηση του άκρου της. Σ’ αυτό συντελούν και οι σκληρές και πλατιές 

πτύχες του ποδήρους και χειριδωτού ενδύματός της. Η ακινησία της επιτρέπει στην 

κινούμενη μορφή να προβληθεί πάνω της δίνοντας την εντύπωση ότι εξαίρεται, αν 

και είναι σε μικρότερη κλίμακα.
942

 Η μορφή αυτή, αν και σε κίνηση με έντονο 

διασκελισμό, φαίνεται στατική και βαριά, όπως και η προηγούμενη. Οι πτυχές των 

ενδυμάτων της είναι, μεν, περισσότερες από της ακίνητης μορφής, παίζουν, όμως, τον 

ίδιο ρόλο: είναι βαριές, γραμμικές, άκαμπτες και πλατιές, κυρίως στο ζωσμένο κάτω 

από το στήθος πέπλο, αφαιρώντας μεγάλο μέρος από την ένταση της κίνησης. Η 

συνολική απόδοση των μορφών αλλά και της πτυχολογίας των ενδυμάτων τους 

κατατάσσουν το έργο στο αρχαϊστικό καλλιτεχνικό ρεύμα, και μάλιστα στα ύστερα 

ελληνιστικά χρόνια. 

Από την Κω προέρχεται το Εκαταίο Γ 205 (αρ. κατ. 25) που συνδυάζει τις μετωπικά 

ιστάμενες μορφές με τις χορεύουσες σε πρώτο πλάνο, όπως και το Γ 1235 από τη 

Ρόδο και εντάσσεται στην ίδια κατηγορία με αυτό. Η μετωπικά όρθιες γυναικείες 

μορφές φορούν ποδήρες άζωστο ένδυμα με μακρύ απόπτυγμα που φθάνει σχεδόν έως 

το κάτω μέρος των μηρών. Το στοιχείο του άζωστου πέπλου με το απόπτυγμα 

παραπέμπει σε μορφές των μέσων του 5
ου

 π.Χ. αιώνα. Αυτό σε συνδυασμό με την 

αυστηρή μετωπικότητα των μορφών και τους πλοκάμους που πλαισιώνουν το λαιμό, 

δημιουργούν μία μορφή με αρχαϊστικά και κλασικιστικά στοιχεία. Οι χορεύουσες 

μορφές του Εκαταίου κινούνται σε κυκλικό χορό, με τα χέρια τους ενωμένα, γύρω 

και μπροστά από τις ακίνητες μορφές. Εντάσσονται στο ευρύτερο καλλιτεχνικό 

ρεύμα της περιόδου που ήθελε τις μορφές αέρινες και σε έντονη κίνηση. 

Παρατηρεί κανείς στο Εκαταίο από την Κω τη διαφορά στην απόδοση των μορφών 

σε σύγκριση με το Εκαταίο από τη Ρόδο. Ενώ στο δεύτερο (ενν. της Ρόδου) ο 

αρχαϊσμός είναι φανερός και στις δύο σωζόμενες μορφές, στο Εκαταίο της Κω 

διακρίνονται τα διαφορετικά τεχνοτροπικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη 

δημιουργία του.        
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 Από την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων αλλά και των πολλών τύπων 

Εκαταίων που εμφανίζονται στα δύο νησιά, την Κω και τη Ρόδο, μπορεί να 

διαπιστώσει κανείς ότι οι γλύπτες που εργάστηκαν εκεί, τόσο οι ντόπιοι όσο και οι 

ξένοι, ακολούθησαν τις καλλιτεχνικές τάσεις που κυριαρχούσαν στο χώρο της 

Μεσογείου και ιδιαίτερα αυτές που εντοπίζουμε στα άλλα μεγάλα πολιτισμικά 

κέντρα, όπως της Περγάμου, της Αλεξάνδρειας και της Αθήνας. Ιδιαίτερα οι ξένοι 

καλλιτέχνες που εργάστηκαν για ένα διάστημα στα νησιά έφεραν μαζί τους όχι μόνο 

την τέχνη της περιοχής τους αλλά και την τέχνη άλλων περιοχών στις οποίες είχαν 

δουλέψει, ακόμα και το δικό τους ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ιδίωμα μπολιάζοντας γόνιμα 

με τον τρόπο αυτό τη δωδεκανησιακή τέχνη. Ταυτόχρονα, όμως, φαίνεται ότι όλοι οι 

καλλιτέχνες που έζησαν και παρήγαγαν στα νησιά αυτά, αφομοίωσαν δημιουργικά τις 

ξενόφερτες επιρροές και τις προσάρμοσαν με τον καλύτερο τρόπο στα δεδομένα αλλά 

και στις ανάγκες του τόπου και των κατοίκων του, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερο 

καλλιτεχνικό τοπικό ιδίωμα. Είναι δε αναγκαίο να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι των 

νησιών αυτών ήταν ένα συνονθύλευμα λαών με διαφορετική κουλτούρα και 

ιδιοσυγκρασία, διαφορετικές προσλαμβάνουσες και ανάγκες. Είναι λοιπόν κατανοητό 

ότι οι καλλιτεχνικές τάσεις που προέκυψαν υπό αυτές τις συνθήκες, ήταν ιδιαίτερες 

και μοναδικές, καθώς αποτέλεσαν τη συνισταμένη πολλών και ισχυρών συνιστωσών 

δυνάμεων. Το παραπάνω φαινόμενο, της εισροής στα νησιά κατοίκων, καλλιτεχνών 

και ιδεών από όλη τη Μεσόγειο, παρατηρείται καθόλη τη διάρκεια της ιστορίας τους 

και είναι καθοριστικό του κοινωνικο-πολιτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα τους. 

 Από τη στατιστική μελέτη των Εκαταίων διαπιστώνουμε ότι όλα όσα 

προέρχονται από την Κω, με εξαίρεση ένα, αλλά και τα περισσότερα από αυτά της 

Ρόδου είναι αρχαϊστικά. Ακόμα όμως και το εκαταίο της Κω, το οποίο αποκλίνει από 

τον αυστηρό αρχαϊστικό κανόνα, τον ακολουθεί μερικώς συνδυάζοντας τις αυστηρές 

αρχαϊστικές μετωπικές μορφές με τις χορεύουσες και περισσότερο ελεύθερες σε 

πρώτο πλάνο. Και στις δύο ομάδες, ανάλογα με τον τόπο προέλευσής τους, 

διακρίνουμε έντονα τα στοιχεία του αττικού αρχαϊστικού ρεύματος αλλά και του 

αντίστοιχου μικρασιατικού. Ωστόσο, ακόμα και ανάμεσα στα δύο αυτά νησιά που 

δέχθηκαν τις ίδιες επιρροές, παρατηρούνται μικρότερες ή μεγαλύτερες αποκλίσεις 

από τα παραπάνω ρεύματα, με την Κω να κλίνει περισσότερο και γενικότερα προς τα 

καλλιτεχνικά ρεύματα της Μ. Ασίας.
943

 Η ομάδα των αρχαϊστικών εκαταίων, ο 

τρόπος με τον οποίο γίνεται η προσέγγιση και η απόδοση του αρχαϊστικού τρόπου, 
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αλλά και το πλήθος άλλων αρχαϊστικών γλυπτών που μπορεί κανείς να δει στα 

μουσεία και στις αποθήκες της αρχαιολογικής υπηρεσίας στα νησιά, αποκαλύπτουν 

μία εκτεταμένη παραγωγή τέτοιων έργων, γεγονός που μπορεί να στηρίξει την άποψη 

για την ύπαρξη μίας ροδιακής ή ακόμα και νησιωτικής-δωδεκανησιακής σχολής 

αρχαϊστικών γλυπτών.
944

   

 Υπό τις συνθήκες αυτές, κυρίως της διασταύρωσης ιδεών και τάσεων στα 

νησιά, είναι περισσότερο από πιθανό ο τύπος της τρίμορφης Εκάτης να 

δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στη Δωδεκάνησο και από εκεί να μεταφέρθηκε στην 

αττική γη, όπου ο Αλκαμένης τον ονομάτισε πιθανότατα για πρώτη φορά Εκάτη και 

οι αρχαίοι συγγραφείς διέσωσαν την πληροφορία, αλλά και μέσω αυτών διαδόθηκε η 

ιδέα της αλκαμένειας σύλληψης. Ο Αλκαμένης λέγεται ότι είχε δημιουργήσει έναν 

τύπο αρχαϊστικό προκειμένου να υπογραμμίσει την παλαιότητα αλλά και τη σημασία 

τόσο της λατρείας της θεάς όσο και του αγάλματός του. Δεν είναι, ωστόσο, απίθανο ο 

Αθηναίος γλύπτης να επηρεάστηκε στη σύλληψη της ιδέας του από τα αρχαϊκά 

περιρραντήρια. Στα περιρραντήρια της αρχαϊκής περιόδου βλέπει κανείς την αρχή της 

τριμορφίας της θεάς,
945

 καθώς σ’ αυτά γύρω από έναν κιονίσκο διατάσσονται όρθιες 

και μετωπικά τρεις όμοιες γυναικείες μορφές.
946

 Οι μορφές είναι όλες ντυμένες κατά 

τον ίδιο τρόπο, όπως συμβαίνει και στα περισσότερα από τα αρχαϊστικά Εκαταία, και 

συνοδεύονται από εξημερωμένο λιοντάρι, όπως η Εκάτη συνοδεύεται από σκύλο στις 

εικόνες της. Τα περιρραντήρια είναι αναθήματα που συναντάμε σε όλα τα μεγάλα 

ιερά του Ελλαδικού χώρου, όπως στους Δελφούς και στην Ολυμπία. Παρόμοια 

βρέθηκαν και στην ακρόπολη της Καμείρου, τα οποία φαίνεται να είναι και τα 

παλαιότερα τέτοια δημιουργήματα (Ε 362, πίν. 31 δ-ε). Η παλαιότητά τους σε σχέση 

με τα υπόλοιπα στηρίζεται στο ότι τα λιοντάρια που βρίσκονται ξαπλωμένα στα 

πόδια των γυναικείων μορφών, είναι αποδοσμένα σύμφωνα με τον ανατολίτικο τύπο. 

Ο τύπος αυτός λιονταριού προηγείται χρονικά του αντίστοιχου ελληνικού, καθώς 

εισάγεται αρχικά αυτούσιος στον ελλαδικό χώρο και έπειτα εξελληνίζεται. Η 

εισαγωγή του στην ελληνική τέχνη είναι αποτέλεσμα των επιρροών της 

ανατολίζουσας τέχνης, με την οποία ήταν σε άμεση επαφή τα νησιά της 

Δωδεκανήσου˙ πολύ περισσότερο η Κάμειρος η οποία υπήρξε μεγάλο θρησκευτικό 

κέντρο των αρχαϊκών χρόνων και βρίσκεται απέναντι από τη χερσόνησο της Κνίδου. 

Επιπλέον, το έργο του Αλκαμένη στην αθηναϊκή Ακρόπολη δε διέφερε από τα 

περιρραντήρια ούτε στο μέγεθος, αν δεχθούμε ότι το Εκαταίο της Βρετανικής 
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Αρχαιολογικής Σχολής στην Αθήνα είναι το κοντινότερο χρονικά και τεχνοτροπικά 

στο αντίστοιχο αλκαμένειο.  

Στην παραπάνω θέση για τη νησιωτική, δωδεκανησιακή, καταγωγή του 

τρίμορφου αγαλματικού τύπου της θεάς συνηγορεί και ένα ακόμα γλυπτό από την 

ακρόπολη της Λίνδου (πίν. 31 γ) χρονολογούμενο στην πρώιμη αρχαϊκή περίοδο.
947

 

Πρόκειται για μία μικρού μεγέθους βάση λεκάνης, το κάτω μέρος της οποίας έχει 

σχήμα κόλουρου κώνου, ενώ το άνω κοσμείται με τρεις γυναικείες προτομές. Οι τρεις 

μορφές είναι όλες κατά τον ίδιο τρόπο αποδοσμένες, όπως και οι μορφές στα 

αρχαϊστικά Εκαταία. Όσον αφορά στη λειτουργία του περίοπτου γλυπτού, παρά το 

μικρό του μέγεθος, αυτή φαίνεται να σχετίζεται με τα λίθινα περιρραντήρια του 

νησιού.
948

 

Ωστόσο, το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το γλυπτό προκαλεί πολλές 

συζητήσεις σχετικά με την προέλευση και τον τόπο κατασκευής του. Το λινδιακό 

ανάθημα εντάσσεται σε μία μεγάλη ομάδα γλυπτών αρχαϊκής περιόδου, προερχόμενα 

από διάφορα μεγάλα ιερά του νησιού και κατασκευασμένα τα περισσότερα από 

πωρόλιθο.
949

 Τα παραπάνω έργα θεωρούνται Κυπριακής προέλευσης ή τεχνοτροπίας 

με βάση το υλικό κατασκευής τους και την τεχνοτροπική τους απόδοση. Περισσότερο 

κλίνουμε προς την επιρροή των κυπριακών εργαστηρίων στην παραγωγή αυτών των 

γλυπτών
950

 και στη διαμόρφωση μιας ομάδας έργων στην περιοχή του Αιγαίου, στην 

οποία ο αρχικός Κυπριακός τύπος ειδωλίου μετασχηματίζεται με την ενσωμάτωση 

στοιχείων της τέχνης του ελλαδικού χώρου,
951

 καθώς ο πωρόλιθος από τον οποίο 

κατασκευάστηκαν δε φαίνεται να ανήκει στον τύπο του κυπριακού πωρόλιθου.
952

 

Επιπλέον, δε φαίνεται τυχαίο το γεγονός ότι το μοναδικό αυτό, μέχρι σήμερα, 

ανάθημα βρέθηκε σε μία περιοχή πλούσια σε στοιχεία για τη λατρεία της Εκάτης. 

Είναι πολύ πιθανό το γλυπτό αυτό να κατασκευάστηκε από Κύπριο καλλιτέχνη σε 

κάποιο εργαστήριο – πιθανότατα εκτός Κύπρου, αλλά σε κάποιο από εκείνα με 

κυπριακές επιρροές – με σκοπό να αποσταλεί στη Ρόδο˙ ή να δημιουργήθηκε σε ένα 

τέτοιο εργαστήριο κοντά στη Ρόδο,
953

 πάλι από Κύπριο καλλιτέχνη. Ο καλλιτέχνης 

αυτός φαίνεται να προσάρμοσε την τέχνη του αλλά και το περιεχόμενο του έργου του 

στην αισθητική και στα θρησκευτικά δεδομένα του νησιού παράγοντας ένα μοναδικό 

γλυπτό, αποκαλυπτικό για τη λατρεία της τρίμορφης Εκάτης στη Ρόδο. 

Εξάλλου από την Κω προέρχεται ένα ανάγλυφο, το οποίο αναπαράγει τον πιο 

γνωστό τύπο Εκαταίου. Στο ανάγλυφο εικονίζεται μία όρθια μετωπικά γυναικεία 

μορφή με πέπλο και πόλο.
954

 Ο πέπλος της είναι ζωσμένος ψηλά, κάτω από το 
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στήθος, και έχει τη συνήθη διάταξη πτυχών: σε σχήμα V ανάμεσα στο στήθος και μία 

κεντρική ογκώδη πτυχή στο κέντρο της κοιλιακής χώρας και ανάμεσα στα πόδια. Η 

μορφή κρατά δάδες και στα δύο της χέρια. Αν και δεν υπάρχει κάποια επιγραφή που 

να ταυτίζει τη μορφή με την Εκάτη, είναι ωστόσο δικαιολογημένη η ταύτισή της με 

τη θεά, καθώς ο τρόπος με τον οποίο απεικονίσθηκε στο ανάγλυφο η μορφή, αποτελεί 

τον πιο διαδεδομένο τρόπο απεικόνισης στα τρίμορφα Εκαταία όχι μόνο των δύο 

νησιών, της Ρόδου και της Κω, αλλά και όλων των περιοχών στις οποίες έχουν 

εντοπισθεί τέτοιες αγαλματικές αποδόσεις της θεάς.  
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ  ΡΕΥΜΑ 

 

Με τη χρονολόγηση των Εκαταίων και την κατάταξή τους σε ομάδες έγινε μία 

πρώτη προσπάθεια να ενταχθούν τα έργα σε ένα ευρύτερο καλλιτεχνικό πλαίσιο. 

Διαπιστώνεται στο κεφάλαιο της χρονολόγησης, που ακολουθεί, ότι τα γλυπτά από τη 

Ρόδο και την Κω καλύπτουν χρονικά μία μεγάλη περίοδο, από τον 3
ο
 π.Χ. έως τον 1

ο
 

μ.Χ. αιώνα. 

Στους αιώνες αυτούς διαμορφώνονται νέα καλλιτεχνικά ρεύματα και κέντρα, αλλά 

και επανεμφανίζονται τάσεις παλαιότερων περιόδων στην τέχνη. Είναι ωστόσο 

σημαντικό να σημειωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται στην τέχνη της 

ελληνιστικής περιόδου η μίξη των παλαιών στοιχείων με τα νέα. 

Θα αναφερθούν εδώ εν συντομία τα χαρακτηριστικά των νέων καλλιτεχνικών 

ρευμάτων τις περιόδου, όπως αυτά διαμορφώνονται στην πλαστική, για να γίνει 

καλύτερα αντιληπτή η επανεμφάνιση την παλαιότερων στοιχείων, αλλά και για να 

εντοπισθούν τα εσωτερικά στοιχεία της τέχνης των γλυπτών που εργάστηκαν στα 

νησιά, και τα οποία αποτελούν μέρος της λεγόμενης «Ροδιακής Σχολής».  

 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Κατά την ελληνιστική περίοδο εισάγονται στην τέχνη νέα στοιχεία όπως η 

απόδοση των συναισθημάτων στις μορφές. Η ένταση και ο πόνος βρίσκουν την 

τελειότερη έκφρασή τους στους Τιτάνες της Μεγάλης Ζωφόρου του Βωμού της 

Περγάμου.
955

 Η έντονη κίνηση χαρακτηρίζει επίσης τις πλαστικές μορφές της 

περιόδου αυτής. Τα στοιχεία αυτά όπως και ο θεατρικός τρόπος απεικόνισης, οι 

έντονες φωτοσκιάσεις που προσδίδουν ακόμα μεγαλύτερη ένταση και δραματικότητα 

στα έργα, και η χρήση μορφών που δεν υπακούουν σε τεκτονικά όρια, είναι τα 

χαρακτηριστικά του ελληνιστικού «μπαρόκ».
956

 

Επικρατεί, επίσης, και αποτελεί κύριο στοιχείο της τέχνης της περιόδου, η τάση να 

δημιουργούνται μορφές με ανέμελη και συχνά ερωτική διάθεση.
957

 Αυτές 
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κατατάσσονται σε μία άλλη τεχνοτροπική ομάδα που χαρακτηρίστηκε από τους 

μελετητές ως «ροκοκό».
958

 Οι παραστάσεις της κατηγορίας αυτής είναι συχνά 

εμπνευσμένες από καταστάσεις της καθημερινής ζωής, και διακρίνονται για το 

διασκεδαστικό, χιουμοριστικό και διακοσμητικό τους χαρακτήρα. Είναι επίσης 

χαρακτηριστικό ότι περιορίζονται συνήθως σε συγκεκριμένα πλαίσια και ο θεατής 

μπορεί να τα θαυμάσει από μία και μόνο κύρια όψη.
959

  

 Το «μπαρόκ» και το «ροκοκό» είναι τα δύο νέα καλλιτεχνικά ρεύματα που 

κυριαρχούν κατά την ελληνιστική περίοδο.
960

 Η συχνότητα όμως και η ένταση με την 

οποία εμφανίζονται στην περίοδο αυτή, εξαρτώνται από τις πολιτικές και κοινωνικές 

συνθήκες αλλά και από την επανεμφάνιση παλαιότερων τεχνοτροπικών 

χαρακτηριστικών. 

Κατά την περίοδο που μας απασχολεί, αναβιώνουν τεχνοτροπικά 

χαρακτηριστικά των καλλιτεχνικών ρευμάτων που κυριάρχησαν τους προηγούμενους 

αιώνες, κυρίως από τον 6
ο
 έως τον 4

ο
 π.Χ. αιώνα. Οι καλλιτέχνες που ζουν και 

εργάζονται κατά τους χρόνους των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αναμιγνύουν 

στα έργα τους ελάχιστα στοιχεία του ελληνιστικού «μπαρόκ» με στοιχεία από την 

τέχνη της κλασικής περιόδου.
961

 Ο κλασικισμός
962

 των μορφών που δημιουργούν, 

είναι ιδιαίτερα αισθητός στο μαλακό πλάσιμο των παρειών και στη γραμμικότητα των 

χαρακτηριστικών του προσώπου. Εξαίρετο δείγμα της κλασικιστικής τάσης κατά την 

ελληνιστική περίοδο αποτελούν τα έργα του Μεσσήνιου γλύπτη Δαμοφώντα, ο 

οποίος και θεωρείται εμπνευστής αυτού του καλλιτεχνικού ρεύματος για την κυρίως 

Ελλάδα στα τέλη του 3
ου

 με αρχές του 2
ου

 π.Χ. αιώνα.
963

 Παράλληλα οι ίδιοι, ίσως, 

καλλιτέχνες αντέγραφαν, χωρίς να επεμβαίνουν καθόλου σε αυτές, μορφές της 

κλασικής περιόδου. Η αντιγραφή έργων μεγάλων καλλιτεχνών του 5
ου

 και του 4
ου

 

π.Χ. εξυπηρετούσε κυρίως την ρωμαϊκή αγορά, αφού τα έργα αυτά ήταν πολύ 

αγαπητά στους Ρωμαίους συλλέκτες.
964

 

Στα ελληνιστικά έργα οι δημιουργοί τους προσάρμοσαν, σε πολλές 

περιπτώσεις, τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά της τέχνης της αρχαϊκής περιόδου. Η 

ευρεία έννοια του  αρχαϊσμού είναι η εφαρμογή παλαιών τεχνοτροπικών στοιχείων 

στην τέχνη μεταγενέστερης περιόδου. Αυτά τα γνωρίσματα, κατά συνέπεια, 

θεωρούνται ξεπερασμένα όταν ξαναχρησιμοποιούνται. Ωστόσο, στην ελληνική και 

ρωμαϊκή τέχνη ο αρχαϊσμός αναφέρεται κυρίως στη χρήση αρχαϊκών γνωρισμάτων 

στην τέχνη νεωτέρων περιόδων.
965

 Για την ιδιαίτερη αυτή κατηγορία έργων οι 

μελετητές έχουν χρησιμοποιήσει τους όρους «αρχαϊστικός» και «αρχαΐζων».
966

 Με 
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τον πρώτο όρο εννοούνται τα έργα στα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως, και 

κυριαρχούν, τα στοιχεία της τέχνης της αρχαϊκής περιόδου. Ο όρος «αρχαΐζων» 

αναφέρεται σε εκείνες τις περιπτώσεις έργων όπου τα αρχαϊκά στοιχεία που 

χρησιμοποιούνται είναι σχετικά λίγα, αλλά εμπλουτίζονται με στοιχεία που 

ακολουθούν το ευρύτερο καλλιτεχνικό ρεύμα της εποχής στην οποία τα «αρχαΐζοντα» 

έργα δημιουργούνται.
967

 Οι περισσότεροι μελετητές του αρχαϊσμού επισημαίνουν 

τους δύο όρους χωρίς όμως ουσιαστικά να τους χρησιμοποιούν κατά την παρουσίαση 

των αρχαϊστικών έργων.
968

 Τα στυλιστικά γνωρίσματα του αρχαϊσμού εντοπίζονται 

στην απόδοση των ενδυμάτων – πτυχές και είδος ενδύματος, στη στάση των μορφών 

και ορισμένες φορές σε κάποια χαρακτηριστικά του προσώπου.   

Πρέπει, τέλος, να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στη νεοαττική παράδοση των 

ελληνιστικών χρόνων.
969

 Με τον όρο αυτό οι μελετητές αναφέρονται σε μία ομάδα 

έργων που πηγή έμπνευσής τους ήταν οι μεγάλες γλυπτές δημιουργίες της κλασικής 

περιόδου, κάποτε δε και της αρχαϊκής. Τα πρωιμότερα από αυτά τα έργα 

τοποθετούνται χρονικά στο πρώτο τέταρτο του 1
ου

 π.Χ. αι.
970

 Είναι συνήθως 

ενυπόγραφα και οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν στις υπογραφές τους το διακριτικό 

«Αθηναίος».
971

 Το κυριότερο γνώρισμα των έργων αυτών είναι ότι δεν αντιγράφουν 

απλώς παλαιότερα έργα, αλλά προσαρμόζουν στο σύγχρονο καλλιτεχνικό ρεύμα 

στοιχεία παλαιοτέρων περιόδων της τέχνης. Η νεοαττική τέχνη εκφράστηκε κυρίως 

μέσω των αναγλύφων χωρίς να αποκλείονται και τα ολόγλυφα έργα.
972

 Τα 

τεχνοτροπικά γνωρίσματα των νεοαττικών αναγλύφων είναι ο διακοσμητικός τους 

χαρακτήρας
973

 και η υπερβολή στην απόδοση των ενδυμάτων των μορφών. Τα 

έντονα ανεμιζόμενα ενδύματα και οι πλούσιες πτυχές που παρατηρούνται σε αυτά, 

δεν συμφωνούν τις περισσότερες φορές με το αφηγηματικό περιεχόμενο των 

αναγλύφων ούτε με τις κινήσεις των μορφών που τα φορούν. Οι μορφές στα έργα 

αυτά εικονίζονται συνήθως σε παράταξη και ανάμεσά τους μεσολαβεί μεγάλο 

ακόσμητο τμήμα του εδάφους της πλάκας. Είναι επίσης γενικά αποδεκτό, από τη 

μελέτη των νεοαττικών αναγλύφων, ότι οι καλλιτέχνες που εργάστηκαν σε αυτήν την 

καλλιτεχνική παράδοση χρησιμοποιούσαν για τις δημιουργίες τους σχέδια 

συγκεκριμένων μορφών, όπως Μαινάδων,
974

 Νυμφών
975

 και άλλων χορευουσών 

μορφών. Αυτό μπορεί να γίνει κατανοητό από την παρατήρηση των νεοαττικών 

αναγλύφων στα οποία επαναλαμβάνονται οι μορφές με μικρές αποκλίσεις, συνήθως, 

από τον αρχικό τύπο.
976
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ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ  ΚΕΝΤΡΑ 

  

Τα καλλιτεχνικά ρεύματα που αναφέρθηκαν πιο πάνω και τα οποία 

επικρατούν σχεδόν καθόλη την ελληνιστική περίοδο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν 

εντοπίζονται με την ίδια συχνότητα και ένταση σε όλα τα καλλιτεχνικά κέντρα του 

ελληνιστικού κόσμου. Κατά την περίοδο αυτή η Αττική παύει να είναι η μόνη 

περιοχή με πλούσια καλλιτεχνική παραγωγή.
977

 Εμφανίζονται τώρα νέα μεγάλα 

κέντρα που έχουν να επιδείξουν πλήθος δημιουργών και μεγάλων έργων.  

Ένα τέτοιο κέντρο είναι η Πέργαμος.
978

 Στο δεύτερο μισό του 3
ου

 π.Χ. αιώνα 

η δυναστεία των Ατταλιδών διαμορφώνει την τέχνη της περιοχής.
979

 Προσελκύονται 

εκεί μεγάλοι καλλιτέχνες από την κυρίως Ελλάδα, οι οποίοι συνδυάζουν, αρχικά, στα 

έργα τους τον κλασική παράδοση με το «μπαρόκ», χαρακτηριστικό γνώρισμα της 

τέχνης του βασιλείου. Ωστόσο, το νέο καλλιτεχνικό ρεύμα του «μπαρόκ» επικρατεί 

σύντομα σε σχέση με τα παλαιότερα ρεύματα, για να εξυπηρετήσει η τέχνη την 

πολιτική των Ατταλιδών προβάλλοντας τη δύναμή τους.
980

 Είναι αξιοσημείωτο ότι 

στην πόλη αυτή υπήρχε μεν η ομάδα εκείνη των καλλιτεχνών που παρήγαγαν 

πρωτότυπα πλαστικά έργα, αλλά υπήρχε κατά την ώριμη ελληνιστική περίοδο και μία 

επίσημη σχολή αντιγραφέων γνωστών έργων της πλαστικής.
981

 Σήμερα είναι γενικά 

αποδεκτό ότι η περιοχή της Περγάμου υπήρξε ένα από τα καινοτόμα και πρωτοπόρα 

καλλιτεχνικά κέντρα της ελληνιστικής περιόδου με τα ατταλικά αναθήματα να 

αποτελούν τη γέφυρα ανάμεσα στην ελληνιστική και τη ρωμαϊκή τέχνη.
982

  

Η τέχνη φαίνεται να υπηρετεί τον ίδιο στόχο – την προβολή μιας δυναστείας – 

και στην περίπτωση των Πτολεμαίων της Αλεξάνδρειας.
983

 Στην Αίγυπτο οι δύο 

πληθυσμοί, ο ελληνικός και ο αυτόχθων, δεν επηρεάστηκαν ουσιαστικά ο ένας από 

τον άλλο, αλλά διατήρησαν τις παραδόσεις και τον πολιτισμό τους έχοντας ελάχιστες 

επαφές μεταξύ τους.
984

 Αυτή η διάκριση είναι αισθητή και στην τέχνη της περιοχής, 

όπου παρατηρούνται δύο τάσεις: η ελληνιστική τέχνη, την οποία ασκούσαν Έλληνες 

καλλιτέχνες και η τέχνη των Φαραώ, η οποία ασκούνταν από ντόπιους – Αιγύπτιους – 

τεχνίτες. Σε ορισμένες, ωστόσο, περιπτώσεις οι Έλληνες γλύπτες χρησιμοποιούσαν 

στα έργα τους στοιχεία της εντόπιας – αιγυπτιακής τέχνης, πιθανότατα για να γίνουν 

τα έργα τους ευκολότερα αποδεκτά από το γηγενή πληθυσμό. Η ανάμιξη αυτή των 
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στοιχείων εντοπίζεται, κυρίως, στη δημιουργία των πορτραίτων των Πτολεμαίων. Η 

πρακτική αυτή δεν προσέδιδε στα έργα μόνο οικειότητα, όσον αφορά στους 

Αιγυπτίους, αλλά ακόμα προσέθετε στις εικόνες των βασιλέων της Αλεξάνδρειας το 

μεγαλείο και το γόητρο των παραδοσιακών Φαραώ.
985

 

Η μεγάλη κινητικότητα των καλλιτεχνών της ελληνιστικής περιόδου μέσα στον 

ελλαδικό χώρο, όπως αυτός διαμορφώθηκε με τις κατακτήσεις του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου, είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν και άλλα κέντρα παραγωγής 

έργων τέχνης. 

 

 

 

 

ΡΟΔΟΣ 

Καλλιτεχνικό κέντρο
986

 

Σημαντική θέση ανάμεσα στα κέντρα που αναφέρθηκαν πιο πάνω, κατέχει η 

Ρόδος με τα γύρω νησιά (πίν. 32). Ήδη από την ίδρυσή της στα τέλη του 5
ου

 π.Χ. 

αιώνα, αλλά και νωρίτερα κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, η πόλη 

της Ρόδου υπήρξε αντικείμενο διαμάχης μεταξύ της δημοκρατικής Αθήνας και της 

ολιγαρχικής Σπάρτης.
987

 Κατά την ελληνιστική περίοδο η Ρόδος τάσσεται επισήμως 

υπέρ του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς τα επεκτατικά του σχέδια στη Μικρά Ασία 

εξυπηρετούσαν τα εμπορικά συμφέροντα του νησιού.
988

 Στα χρόνια των διαδόχων οι 

Ρόδιοι ακολουθούν την ίδια πολιτική γραμμή τασσόμενοι υπέρ των διαδόχων εκείνων 

που προστάτευαν τα συμφέροντά τους στη θάλασσα και εξασφάλιζαν την ειρήνη 

στην περιοχή. Κυρίως φαίνεται να συνεργάζονται με το βασίλειο της Περγάμου στην 

πάταξη της πειρατείας.
989

 Τον 2
ο
 π.Χ. αιώνα οι Ρωμαίοι επεμβαίνουν δυναμικά στα 

πολιτικά πράγματα της Ρόδου επηρεάζοντας τη ζωή του νησιού. Η σημαντικότερη 

επέμβασή τους ήταν όταν η Ρωμαϊκή Σύγκλητος διακήρυξε την ατέλεια της Δήλου ως 

εμπορικού λιμανιού, γεγονός που είχε μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία της 

Ρόδου.
990

  

Το πολιτικό σκηνικό, όπως διαμορφώθηκε στον Ελλαδικό χώρο από το τέλος 

του 5
ου

 π.Χ. αιώνα και καθόλη την ελληνιστική περίοδο, επέδρασε, ριζικά πολλές 

φορές, στην καλλιτεχνική ζωή της Ρόδου. Ο συνδυασμός του δωρικού χαρακτήρα της 

με το ιωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόταν,
991

 αποτέλεσε το γόνιμο έδαφος 

για την ανάπτυξη των τεχνών. Ήδη από τα μέσα του 4
ου

 π.Χ. αιώνα παρατηρείται 
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εισροή ξένων καλλιτεχνών στο νησί.
992

 Οι πηγές
993

 αλλά και οι επιγραφές, κυρίως 

από το ιερό της Αθηνάς Λινδίας, αναφέρουν ονόματα μεγάλων γλυπτών που 

εργάστηκαν στη Ρόδο κατά την περίοδο αυτή.
994

 Επιπλέον, ένας από τους 

γνωστότερους Ρόδιους τορευτές, ο Χάρης ο Λίνδιος, δημιουργός του κολοσσικού 

αγάλματος του θεού Ήλιου,
995

 υπήρξε μαθητής του μεγάλου Σικυώνιου γλύπτη 

Λυσίππου,
996

 ο οποίος εργάστηκε και ο ίδιος στο νησί, όπως αποδεικνύεται από 

επιγραφές και τις αρχαίες μαρτυρίες.
997

 Έχει, ωστόσο, διαπιστωθεί ότι στη Ρόδο 

υπήρχαν και οικογένειες καλλιτεχνών, οι οποίες διατηρούσαν εργαστήρια που 

συνεργάζονταν με άλλα εργαστήρια του νησιού, αλλά απασχολούσαν και ξένους 

καλλιτέχνες.
998

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μηνόδοτος, ο οποίος υπογράφει 

τα έργα του μαζί με άλλους συγγενείς, όπως τον πατέρα του, το θείο, τον ξάδελφο, 

αλλά και με έναν ξένο, τον οποίο πιθανότατα απασχολούσαν στο οικογενειακό 

εργαστήριο.
999

 Μάλιστα στην παραγωγή ενός τέτοιου εργαστηρίου θα μπορούσε 

κανείς να διακρίνει τόσο τις τάσεις της αγοράς όσο και το προσωπικό καλλιτεχνικό 

ιδίωμα.
1000

  

Η καλλιτεχνική παραγωγή του νησιού μοιάζει να μην έχει επηρεαστεί 

ιδιαίτερα από τον μεγάλο και καταστροφικό σεισμό του τελευταίου τέταρτου του 3
ου

 

αιώνα π.Χ., καθώς στον 2
ο
 π.Χ. αιώνα γίνεται λόγος για ροδιακή σχολή.

1001
 Από τις 

αρχές του αιώνα μέχρι και το τέλος της ελληνιστικής εποχής η ροδιακή τέχνη έχει να 

επιδείξει μεγάλες γλυπτές δημιουργίες καλλιτεχνών από όλη τη Μεσόγειο.
1002

 

Μάλιστα ανάμεσα στις επιγραφές της Λίνδου μία αναφέρει το όνομα του μεγάλου 

Καλχηδόνιου γλύπτη Βοήθου,
1003

 ενώ σε άλλες περιοχές της λεκάνης της Μεσογείου 

εντοπίζουμε υπογραφές Ροδίων καλλιτεχνών.
1004

 Στα έργα επικρατούν όλες οι νέες 

τεχνοτροπικές τάσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω, όπως το «μπαρόκ» και το 

«ροκοκό»∙ το εμπόριο και ο πλούτος του νησιού δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για 

την αποδοχή των νέων τάσεων στην τέχνη και συνέβαλαν στην ανάπτυξη και τη 

διάδοσή τους. Για την πρώτη τάση, το «μπαρόκ», έχει διατυπωθεί η άποψη ότι 

επινοήθηκε στη Ρόδο˙1005
 η Νίκη της Σαμοθράκης που αποδίδεται σε Ρόδιο 

καλλιτέχνη, αλλά και οι μετόπες από το ναό της Αθηνάς στο Ίλιο πιθανό δείγμα της 

τέχνης του Χάρη του Λίνδιου, είναι πρώιμα δείγματα του «μπαρόκ» και προηγούνται 

χρονικά της Μεγάλης Ζωφόρου του Βωμού του Διός στην Πέργαμο.
1006

 Όσον αφορά 

στο τεχνοτροπικό ρεύμα του rococo φαίνεται ότι οι Ρόδιοι καλλιτέχνες επηρεάστηκαν 

από την τέχνη  της Αλεξάνδρειας, όπου αυτό προϋπήρχε.
1007

 Ωστόσο, είναι πιθανό η 
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Ρόδος μετά την επιρροή που δέχθηκε από την Αιγυπτιακή πόλη, να συνέβαλε 

ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του καλλιτεχνικού ρεύματος, καθώς σε 

αυτό συνέδραμε η ροδιακή αρχιτεκτονική κυρίως με τα Νυμφαία και τους κήπους. Η 

εξάρτηση των γλυπτών από αυτήν την υπαίθρια αρχιτεκτονική, αλλά και η έλλειψη 

καλής ποιότητας μαρμάρου από τη Ρόδο και η ανάγκη εισαγωγής του στο νησί, 

καθόρισε και το μικρό μέγεθος των μαρμάρινων έργων.
1008

 Επιπλέον, ο κανόνας της 

σμίκρυνσης φαίνεται να επιβάλλεται γενικότερα ως τάση της τέχνης της ελληνιστικής 

κυρίως περιόδου, αλλά και της Ρόδου ειδικότερα, προκειμένου να δημιουργηθούν 

γνωστοί και δημοφιλείς αγαλματικοί τύποι με σκοπό να διακοσμήσουν επαύλεις αλλά 

και ως αναθήματα στα ιερά. Ωστόσο, ακόμα και πίσω από αυτό διαφαίνεται η 

επιθυμία να αποκτήσει ή να αναθέσει κανείς ένα γνωστό έργο τέχνης με μικρότερο 

όμως κόστος. Χαρακτηριστικές μορφές του ροδιακού rococo είναι οι ημίγυμνες 

Αφροδίτες ή νύμφες, οι οποίες απεικονίζονται συνήθως ανάλαφρα καθισμένες σε 

βράχο.
1009

 Το πλήθος των παραγόμενων έργων στο νησί μπορούμε να το 

κατατάξουμε σε δύο βασικές κατηγορίες: σ’ εκείνα στα οποία διακρίνονται έντονα τα 

στοιχεία γνωστών έργων πλαστικής άλλων περιοχών, χωρίς όμως τα ροδιακά έργα να 

επηρεάζονται πλήρως από το αρχικό πρωτότυπο έργο, αλλά και σ’ εκείνα που 

θεωρούνται πρωτότυπα της ροδιακής σχολής.
1010

 Πρέπει επιπλέον να σημειωθεί ότι οι 

περισσότεροι μελετητές στήριξαν τα επιχειρήματά τους για την ύπαρξη ή κυρίως τη 

μη ύπαρξη Ροδιακής σχολής στην πλαστική στις γραπτές πηγές και στα σωζόμενα 

έργα της τέχνης του μπαρόκ παραβλέποντας ωστόσο τα έργα εκείνα που εντάσσονται 

σε άλλα καλλιτεχνικά ρεύματα, τα οποία αφομοίωσαν και εξέλιξαν οι Ρόδιοι 

καλλιτέχνες με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την αρχαϊστική τεχνοτροπία που 

αναφέρεται αμέσως πιο κάτω. 

Στην τέχνη της Ρόδου η νεοαττική παράδοση δεν φαίνεται να βρήκε 

πρόσφορο έδαφος ανάπτυξης. Δε βρέθηκαν στο νησί καθαρά νεοαττικά έργα, καθώς 

το αρχαϊστικό ρεύμα μάλλον επικράτησε απέναντί τους. Ορισμένες εξαιρέσεις που 

παρατηρούνται και φέρουν στοιχεία νεοαττικά, μάλλον προσαρμόζονται στο 

επικρατέστερο αρχαϊστικό στυλ, ή ακόμα οι δύο τάσεις δανείζονται η μία στοιχεία 

της άλλης.
1011

 Η αρχαϊστική τεχνοτροπία χαρακτηρίζει κυρίως τις μορφές στο σύνολό 

τους χωρίς να παρατηρείται προσπάθεια αυστηρής μίμησης και αντιγραφής της 

αρχαϊκής τέχνης αλλά και των επιμέρους αρχαϊκών στοιχείων. Οι γλύπτες 

ενσωματώνουν πλήρως τα αρχαϊστικά στοιχεία στο ευρύτερο ελληνιστικό 

περιβάλλον, ώστε αυτά να προσδίδουν καθαρά διακοσμητικό χαρακτήρα στα έργα 
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τους και τα ίδια τα έργα να μην απομακρύνονται από το ευρύτερο καλλιτεχνικό 

πλαίσιο. Τα ροδιακά γλυπτά αρχαϊστικής τεχνοτροπίας παρουσιάζουν διάφορους 

βαθμούς αρχαϊσμού∙ ανάλογα με το πόσο οι γλύπτες έχουν χρησιμοποιήσει στα έργα 

αυτά αρχαϊστικά στοιχεία. Μπορούμε έτσι να διακρίνουμε αρχαϊστικά ενδύματα και 

κομμώσεις σε μορφές που στο σύνολό τους είναι ελληνιστικές, αλλά και στάσεις και 

χειρονομίες που δε χαρακτηρίζουν την καθαυτό ελληνιστική τέχνη. Κάποιες φορές, 

ανάλογα με το σκοπό που πρόκειται να υπηρετήσουν, οι μορφές μπορεί να φαίνονται 

εξολοκλήρου αρχαϊστικές, δύσκολα ωστόσο απομακρύνονται από το ελληνιστικό 

τους περίβλημα.
1012

 Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα γόνιμο συνδυασμό στοιχείων που 

παρατηρούνται στην παραγωγή της αρχαϊστικής τέχνης της Ρόδου. Έτσι, μπορεί να 

δει κανείς ότι ελληνιστικό περίβλημα των έργων του νησιού είναι ένα πλαίσιο που 

διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα των καλλιτεχνικών ρευμάτων που συναντήθηκαν στο 

νησί από διάφορες περιοχές του ελλαδικού και ανατολικού χώρου, προσαρμόσθηκαν 

στα ζητούμενα των νησιών και αφομοιώθηκαν γόνιμα, ώστε να αποτελέσουν ένα 

καθαρά νησιωτικό-ροδιακό καλλιτεχνικό ιδίωμα με κύριο άξονά του το ευρύτερο 

ελληνιστικό πολιτισμικό περιβάλλον γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε το ιδιαίτερο 

αρχαϊστικό ρεύμα του νησιού. 

Σήμερα είναι γενικά αποδεκτό ότι η Ρόδος σε συνάρτηση με τα γύρω νησιά 

αλλά και τις πόλεις των μικρασιατικών παραλίων διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο 

στη διαμόρφωση αλλά και στο μετασχηματισμό των τάσεων της ελληνιστικής 

τέχνης.
1013

 Παράλληλα, φαίνεται να διαμόρφωσε ξεχωριστό καλλιτεχνικό ιδίωμα σε 

διάφορους τομείς της πλαστικής τέχνης, οι οποίοι είναι εύκολα διακριτοί από τους 

ίδιους τομείς άλλων περιοχών.
1014

 Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και ο 

τρόπος με τον οποίο αποδίδονται τα ενδύματα στα έργα της ροδιακής πλαστικής. 

Ειδικότερα στα Εκαταία μπορεί να εντοπίσει κανείς ενδύματα που φαίνονται βαριά 

και χοντρά καλύπτοντας πλήρως το σώμα των μορφών αλλά και ενδύματα σχεδόν 

διάφανα που διαγράφουν το σώμα και αποκαλύπτουν μέρη του όπως τον ομφαλό. 
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ΚΩΣ 

Καλλιτεχνικό κέντρο 

Η Κως ακολούθησε, όπως και η Ρόδος, την ίδια σχεδόν πολιτική πορεία 

τασσόμενη κάθε φορά στο πλευρό της δύναμης που εξυπηρετούσε τα συμφέροντά 

της. Πολλές φορές οι επιλογές της συνταυτίζονταν στον τομέα αυτό με τις επιλογές 

της Ρόδου. Ο συνοικισμός των δήμων του νησιού τον 4
ο
 π.Χ. (366 π.Χ.) αιώνα είχε 

ως στόχο να συγκεντρώσει όλες τις πολιτικές λειτουργίες και να ενισχύσει την πόλη 

απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους. 

Ωστόσο, η εμφάνιση και η συμμετοχή της Κω στα πολιτικά δρώμενα γίνεται 

αισθητή από πολύ νωρίς. Στην Ιλιάδα, στον κατάλογο των πλοίων, αναφέρεται ότι η 

Κως μαζί με τρία ακόμα νησιά έστειλαν σε βοήθεια των Αχαιών 30 πλοία.
1015

 

Αργότερα, κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου η Κως, και μαζί μ’ 

αυτήν τα παράλια της Καρίας και άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, συντάχθηκε με την 

Αθήνα.
1016

 Η κατάσταση αυτή άλλαξε πολλές φορές καθώς η Κως, αλλά και η Ρόδος, 

ακολουθώντας αυτό που τους υπαγόρευε το συμφέρον τους, διαφοροποιούσαν συχνά 

τη στάση τους υποστηρίζοντας άλλοτε την Αθήνα και άλλοτε στρεφόμενες εναντίον 

της τάσσονταν στο πλευρό της Σπάρτης. Από το 366 π.Χ., οπότε και έγινε ο 

συνοικισμός στο νησί, και έως το 332 π.Χ. η Κως βρισκόταν υπό την κυριαρχία του 

δυνάστη της Καρίας Μαυσώλου.
1017

 Ο Μέγας Αλέξανδρος ελευθέρωσε το νησί από 

την επικυριαρχία του Μαυσώλου. Όταν, μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η 

αυτοκρατορία πέρασε στα χέρια των Διαδόχων, η Κως πέρασε στο βασίλειο των 

Πτολεμαίων της Αιγύπτου. Στην περίοδο που ακολουθεί το νησί ταλαντεύεται 

ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις που προσπαθούν να επιβληθούν στην περιοχή του 

Ανατολικού Αιγαίου και στα παράλια της Μικράς Ασίας.
1018

  

Η πολιτική κατάσταση της περιοχής αλλά και του ίδιου του νησιού φαίνεται 

να ασκεί έντονη επιρροή στην τέχνη, όπως αυτή διαμορφώθηκε στην Κω. Αν και η 

Κως, όπως διαπιστώνεται με τα πιο πάνω, ακολουθούσε συχνά την πορεία των 

μεγάλων δυνάμεων που προσπαθούσαν να κυριαρχήσουν στην περιοχή, και 

συντασσόταν με αυτές, δεν φαίνεται αυτή η μεταβολή των θέσεων της να επηρέασε 

την εσωτερική πολιτική σταθερότητα που τη χαρακτηρίζει καθόλη σχεδόν την 

ελληνιστική περίοδο.
1019

 Η σταθερότητα αυτή συνέβαλε στην ευημερία του νησιού, 

που με τη σειρά της είχε ως αποτέλεσμα την προσέλκυση πολλών και σημαντικών 

καλλιτεχνών από διάφορες περιοχές του ελληνιστικού κόσμου. Οι επιγραφικές 
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μαρτυρίες και οι μαρτυρίες αρχαίων συγγραφέων είναι πολλές για τους γλύπτες που 

εργάστηκαν στο νησί. Σε βάσεις που έφεραν αναθηματικά αγάλματα, αναφέρονται 

ονόματα γλυπτών συνήθως με το πατρώνυμο και τον τόπο καταγωγής τους
1020

 όπως: 

Ισοκράτης,
1021

 ’Όλυ]μπος Σόφωνος,
1022

 ...οκλñς Μελανίππου ’Ιασεύς,
1023

 

Καλλιγένη[ς ’Αλεξ]ανδρεύς,
1024

 Μενεγένης ’Άνδρωνος Κυρηναĩος,
1025

 Λύσιππος ο 

νεώτερος, πιθανόν από την Κω,
1026

 και [Λαιμέ]νης Λαιμένου ’Οροαννεύς.
1027

 Οι 

πηγές αναφέρουν ότι ο Πραξιτέλης δημιούργησε ένα ενδεδυμένο και ένα γυμνό 

άγαλμα της θεάς Αφροδίτης∙ το πρώτο, πιο παραδοσιακό και μάλλον συντηρητικό, 

επέλεξαν οι Κώοι και το δεύτερο οι κάτοικοι της Κνίδου για το ιερό της θεάς.
1028

 O 

Κηφισόδοτος και ο Τίμαρχος, οι γιοι του Πραξιτέλη, μαρτυρείται ότι εργάστηκαν στο 

νησί και μάλιστα ότι ο πρώτος, ο Κηφισόδοτος, είχε κληρονομήσει την ικανότητα του 

πατέρα του στο να σμιλεύει την πέτρα.
1029

 Επίσης, ο ζωγράφος Απελλής, με εντολή 

των νησιωτών, δημιούργησε έναν πίνακα όπου απεικόνισε τη θεά Αφροδίτη∙ το έργο 

αυτό υπήρξε ένα από τα πιο φημισμένα του ζωγράφου.
1030

  

Διαπιστώνεται από τα ονόματα που παρατέθηκαν ότι στο νησί εργάσθηκε 

πλήθος καλλιτεχνών που έφθασαν εδώ από όλο τον ελληνιστικό κόσμο. Ιδιαίτερη 

θέση ανάμεσα σε αυτούς κατέχει ο Πραξιτέλης με τους γιους του. Αν και το άγαλμα 

της Αφροδίτης που αγόρασαν οι Κώοι από τον μεγάλο γλύπτη δε σώζεται, μπορούμε 

να ανιχνεύσουμε την επίδραση που άσκησε η τέχνη του σε σωζόμενα από το νησί 

αγάλματα∙ πολύ περισσότερο μάλιστα όταν τα παιδιά του έζησαν και εργάστηκαν 

εκεί δημιουργώντας «σχολή» με την τεχνοτροπία τους. Στα πλαίσια της «σχολής» 

αυτής εντάσσεται ένα θραύσμα από την κεφαλή αγάλματος νέου, Ερμή ή αθλητή, το 

πλάσιμο της οποίας θυμίζει τις Μούσες από τη βάση της Μαντίνειας.
1031

 

 Στα ίδια τα σωζόμενα έργα διακρίνει κανείς συνδυασμό τεχνοτροπικών 

στοιχείων προερχόμενων από διαφορετικές γεωγραφικά περιοχές. Κατά την περίοδο 

στην οποία ο Μαύσωλος είναι κυρίαρχος στο νησί, παρατηρείται ότι οι καλλιτέχνες 

που εργάζονται στην Κω αντλούν τα θέματά τους από τον πλούτο των αττικών 

υστεροκλασικών τύπων και τα «μπολιάζουν» με το αυτόνομο μικρασιατικό-ιωνικό 

στυλ.
1032

 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ονομαζόμενου «Ιπποκράτη». 

Πρόκειται για ένα άγαλμα χρονολογούμενο στον 4
ο
 π.Χ. αιώνα με έντονα τα στοιχεία 

της υστεροκλασικής αττικής παρόδοσης αλλά και με ομοιότητα ως προς την 

σωματικότητα της μορφής με την απόδοση του Μαυσώλου.
1033

 Υπάρχουν όμως και 

έργα που αντλούν το θέμα τους μόνο από την τέχνη της Αθήνας∙ τα θέματα αυτά με 

την πάροδο του χρόνου εξελίσσονται και παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις από τους 
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αρχικούς τύπους. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι το σύμπλεγμα του Σατύρου 40 που 

θριαμβεύει επί της μορφής 39 στο λίθο 12 στη ζωφόρο του βωμού του Διονύσου. 

Πρόδρομος της σύνθεσης θεωρείται μία σκηνή από τη ζωφόρου του χορηγικού 

μνημείου του Λυσικράτη στην Αθήνα, κάποια στοιχεία της οποίας μεταβάλλονται σε 

μνημεία του 3
ου

 και του 2
ου

 π.Χ. αι. για να αποδοθεί τελικά στην πλάκα του βωμού 

του Διονύσου.
1034

          

 Την επίδραση της ιωνικής τέχνης εντοπίζουμε και στο πρωιμότερο 

αναθηματικό ανάγλυφο των από το ιερό των Χαρίτων στο νησί. Στο ανάγλυφο, που 

χρονολογείται στα τέλη του 5
ου

 π.Χ. αι., απεικονίζονται οι τρεις Χάριτες σε χορευτική 

κίνηση και εξαιτίας αυτής με έντονα ανεμιζόμενα ενδύματα. Αν και το έργο 

θεωρείται προϊόν τοπικού κωακού εργαστηρίου,
1035

 μπορεί ωστόσο να ενταχθεί 

ανάμεσα στα καλύτερα δείγματα έργων του πλούσιου ρυθμού, και μάλιστα σ’ αυτά 

που δημιουργήθηκαν στα καλύτερα αττικά εργαστήρια.  

 Στη ζωφόρο του βωμού του Διονύσου στην Κω η τέχνη είναι «επαρχιακή».
1036

  

Ωστόσο, τα πρότυπα των μορφών της υπήρξαν έργα υψηλής τέχνης και αισθητικής. 

Είναι χαρακτηριστική η τυπολογική συγγένεια των μορφών της ζωφόρου του βωμού 

του Διονύσου με τις μορφές από τη μεγάλη και τη μικρή ζωφόρο του βωμού του Διός 

στην Πέργαμο.
1037

 Στοιχεία της περγαμηνής τέχνης, τα οποία συνδυάζονται και με 

τεχνοτροπικά στοιχεία που απαντώνται σε Ροδιακά έργα, παρουσιάζει το 

αρχαϊστικό
1038

 ακέφαλο ενδεδυμένο γυναικείο άγαλμα, σε χορευτική μάλλον κίνηση 

και χρονολογούμενο στον 1
ο
 π.Χ. αιώνα.

1039
  

Άλλες μορφές της ζωφόρου του Διονύσου φαίνεται να αποδίδουν εικονογραφικούς 

τύπους γνωστούς ήδη από τον 5
ο
 και τον 4

ο
 π.Χ. αιώνα.

1040
 Οι τύποι αυτοί αποκτούν 

άλλοτε νέα πνοή, καθώς οι καλλιτέχνες τους αποδίδουν στοιχεία και της σύγχρονης 

τέχνης.
1041

 

Στα πλαίσια αυτής της «επαρχιακής» κωακής τέχνης μπορούμε να 

τοποθετήσουμε και ένα ελληνιστικό ανάγλυφο από το ιερό των Χαρίτων στο νησί.
1042

 

Στο αναθηματικό αυτό έργο εικονίζονται τέσσερις γυναικείες μορφές, όλες σε στάση 

contra posto και με ανασηκωμένο στο ύψος του ώμου του δεξιό τους χέρι. 

Ανεξάρτητα από την ταύτιση των μορφών, αν πρόκειται για δύο Χάριτες και δύο 

Νύμφες ή για τρεις Χάριτες και μία άγνωστη γυναικεία μορφή,
1043

 η εκτέλεσή τους 

είναι εξαιρετικά μέτρια σε βαθμό που τα ενδύματα των μορφών να δείχνουν σχεδόν 

άτεχνα και πολύ σχηματοποιημένα. Ωστόσο, και στο έργο αυτό διαπιστώνουμε τη 
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δύναμη του καλλιτέχνη να αποδώσει την έννοια του βάθους και μάλιστα σε τρία 

διαφορετικά επίπεδα και να αφήσει υπόνοιες σχετικά με τη φύση των μορφών.  

Σε ορισμένες μορφές της ζωφόρου του βωμού στην Κω αλλά και σε περίοπτα 

μπορεί να ανιχνεύσει κανείς το πρώιμο στάδιο διαφόρων τύπων, οι οποίοι 

υιοθετήθηκαν από τα ελληνιστικά εργαστήρια και χρησιμοποιήθηκαν αργότερα στις 

παραστάσεις των ρωμαϊκών (διονυσιακών) σαρκοφάγων. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

είναι η Μαινάδα-βοηθός 13 στο λίθο 4∙ αυτή φαίνεται να αποτελεί τον πρώιμο τύπο 

μιας Μαινάδας-αυλήτριας, ο οποίος θα υιοθετηθεί αργότερα από τα νεοαττικά 

εργαστήρια και θα περάσει στις σαρκοφάγους.
1044

 Επίσης, το άνω τμήμα του κορμού 

μίας Νίκης βρίσκεται στην αρχή μίας σειράς Νικών από το νησί, και ταυτόχρονα 

είναι ο πρόδρομος της Νίκης του Ευβουλίδη.
1045

                    

 Διαπιστώνουμε από τα παραπάνω ότι υπήρχε στο νησί της Κω πλήθος 

εργαστηρίων με αξιόλογους καλλιτέχνες. Τέτοιοι καλλιτέχνες εντοπίζονται ήδη από 

την αρχαϊκή περίοδο στο νησί, οπότε και παρατηρείται παραγωγή υψηλής ποιότητας 

έργων. Μάλιστα η παραγωγή αυτής της περιόδου φαίνεται να έχει το προβάδισμα σε 

σχέση με τ’ αντίστοιχα έργα της Ρόδου.
1046

 Οι καλλιτέχνες των επόμενων γενεών εκεί 

συνέχιζαν την τοπική παραγωγή μετασχηματίζοντας και αφομοιώνοντας τις επιρροές 

των ξένων, κυρίως των ιωνικών εργαστηρίων, στα δικά τους έργα. Προκαλεί 

εντύπωση δε το πώς η Κως, ένα νησί με ισχυρούς φυλετικούς δεσμούς με την 

Πελοπόννησο
1047

 και τη Θεσσαλία,
1048

 δε φαίνεται να επηρεάζεται καθόλου από αυτό 

όσον αφορά στην καλλιτεχνική της παραγωγή, αλλά αντίθετα να στρέφεται ξεκάθαρα 

προς την ιωνική παράδοση. Η προτίμηση αυτή των Κώων καλλιτεχνών είχε ως 

αποτέλεσμα να φθάσουν έως τις μέρες μας τύποι γνωστών έργων μεταμορφωμένοι 

και ιδωμένοι από μια άλλη γόνιμη οπτική γωνία. Παράλληλα, εντοπίζουμε και 

εργαστήρια που λειτουργούν στα στενά πλαίσια του νησιού με μέτρια παραγωγή. Και 

από αυτά, ωστόσο, δε λείπουν οι ιωνικές επιρροές, καθώς φαίνεται να αντιγράφουν 

και να μετασχηματίζουν με τη σειρά τους γνωστούς αγαλματικούς τύπους αλλά με 

λιγότερη έμπνευση ως προς το ευρύτερο πλάσιμο των έργων.  
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΕΚΑΤΑΙΩΝ 

 

Η κατάταξη των γλυπτών στον κατάλογο γίνεται με βάση τα ιδιαίτερα 

τυπολογικά χαρακτηριστικά κάθε Εκαταίου, ενώ παράλληλα  ακολουθείται και η 

χρονολογική ταξινόμηση σε κάθε κατηγορία. Οι κύριες κατηγορίες είναι δύο. Σε 

αυτές κατατάσσονται, αντίστοιχα, οι αρχαϊστικές και οι κινούμενες μορφές. Ωστόσο 

οι δύο βασικές κατηγορίες περιλαμβάνουν περισσότερες από τρεις ομάδες η κάθε μία, 

οι οποίες διαμορφώνονται με βάση τις μικρές, αλλά ουσιώδεις λεπτομέρειες που 

διακρίνουν κάθε γλυπτό. Οι ομάδες αναλύονται και δίνονται τα τυπολογικά εκείνα 

στοιχεία που τις διακρίνουν σε σύγκριση με τα βασικά χαρακτηριστικά της γενικής 

κατηγορίας στην οποία ανήκουν. 

Τα Εκαταία της Κω, αν και ολιγάριθμα, περιλαμβάνουν όλους τους τύπους που 

απαντούν και στη Ρόδο. Τα γλυπτά κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες. Μόνο 

δύο από αυτά ανήκουν στην ίδια. 

 Στον κατάλογο μπορεί να διακρίνει κανείς δύο είδη πεσσών, γύρω από τους 

οποίους είναι διευθετημένες οι μορφές. Πρόκειται για τριγωνικής, με πλατιές 

συνήθως ακμές, και κυκλικής διατομής πεσσίσκους. Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

ασάφεια ονομάζουμε κιονίσκους τα κυλινδρικά στελέχη των Εκαταίων και 

πεσσίσκους εκείνους της τριγωνικής διατομής.  

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι στον κατάλογο δίνονται τρεις διαφορετικοί 

αριθμοί καταγραφής. Οι αριθμοί που χαρακτηρίζονται από το κεφαλαίο γράμμα Ε, 

αναφέρονται σε ευρήματα των ιταλικών ανασκαφών στη Ρόδο. Οι αριθμοί ΒΕ 

σημαίνουν «Βιβλίο εισαγωγής», ένα πρόχειρο βιβλίο καταγραφών στο οποίο 

καταχωρούνταν όλα τα «σημαντικά» ευρήματα των ελληνικών σωστικών 

ανασκαφών. Δυστυχώς από τα ευρήματα αυτά ελάχιστα έχουν καταλογογραφηθεί 

στους επίσημους καταλόγους της Εφορείας Αρχαιοτήτων, όπως συνέβη με τα εκαταία 

που έχουν στον αριθμό τους το χαρακτηριστικό κεφαλαίο γράμμα Γ (Γλυπτά). Πέντε 

Εκαταία δε έχουν αριθμό ευρετηρίου, είτε γιατί δε δόθηκε ποτέ είτε γιατί το μεγάλο 

ποσοστό υγρασίας στις αποθήκες έσβησε κάθε ίχνος του, πράγμα που είναι και το 

πιθανότερο.  
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 Ι. Αρχαϊστικά Εκαταία 

 

Ομάδα  Α 

Η ενότητα των εκαταίων που ακολουθεί, παρουσιάζει στενές μορφολογικές 

ομοιότητες στην απόδοση της στάσης, των ενδυμάτων και της κόμμωσης. Οι 

γυναικείες μορφές εικονίζονται κατά μέτωπο, με τα χέρια προς τα κάτω παράλληλα 

προς τα πλευρά, ενώ τα κάτω άκρα πατούν σταθερά στο έδαφος και είναι παράλληλα 

μεταξύ τους. Φορούν πέπλο ζωσμένο ψηλά κάτω από το στήθος με μία κεντρική 

πτυχή που ξεκινά από τη ζώνη και καταλήγει χαμηλά ανάμεσα στα κάτω άκρα. Στο 

άνω μέρος των πεσσών οι κεφαλές που τους επιστέφουν φέρουν πόλο. Το πρόσωπο 

πλαισιώνεται από ένα πλόκαμο σε κάθε πλευρά. 

Οι τρικέφαλες επιστέψεις που εντάσσονται στην κατηγορία αυτή, 

παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τις κεφαλές-επιστέψεις των πεσσών. Ο 

λαιμός πλαισιώνεται από πλοκάμους. Τα μαλλιά αποδίδονται σχηματικά. Από τα 

περισσότερα αφαιρέθηκε ο πόλος κατά την αρχαιότητα. Στο σημείο της αφαίρεσης 

παρατηρούνται ίχνη εργαλείου. 

Στο σύνολό τους τα γλυπτά καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τα τέλη του 

3
ου

 π.Χ. έως και τον ύστερο 1
ο
 αι. μ.Χ. Φαίνεται να βρίσκονται σε άμεση σχέση με 

και εξάρτηση από το αρχαϊκό αλκαμένειο πρωτότυπο. Σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές, 

στην Ακρόπολη των Αθηνών, κοντά στα Προπύλαια, είχαν στήσει ένα γλυπτό με την 

τριπλή μορφή της θεάς Εκάτης. Ήταν, πιθανότατα, η πρώτη φορά που η θεά 

απεικονιζόταν τρισώματη. Θεωρείται πιθανό ότι ο αθηναίος γλύπτης απέδωσε τη θεά 

όχι μόνο ως τρίμορφη αλλά και με αρχαϊκά χαρακτηριστικά, προκειμένου να τονιστεί 

η αρχαιότητα της λατρείας της. Αυτό αποτελεί μάλλον την εξήγηση για το πλήθος 

των αρχαϊστικών Εκαταίων που απαντούν σε ολόκληρο τον ελληνικό κόσμο. 

 

 

1. Ρόδος, αρ.ευρ. Ε 577. Οι τρεις κεφαλές – επίστεψη πεσσόμορφου Εκαταίου (πίν. 1 

α-γ). Σωζ. ύψος 0,19 μ. 

Μάρμαρο υπόλευκο, λεπτόκοκκο. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τόπο εύρεσής του. 

Από την κεφαλή (Α) έχουν αποκρουσθεί τα χαρακτηριστικά του προσώπου. 

Πρόσωπο ευρύ με πλατιές παρειές και μεγάλα αμυγδαλωτά μάτια. Το κάτω χείλος – 
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το άνω δεν σώζεται – είναι σαρκώδες. Πηγούνι στρογγυλό. Μέτωπο πλατύ, 

πλαισιωμένο από μικρούς κοχλιωτούς βοστρύχους. Ο λαιμός της μορφής πλατύς και 

χωρίς ιδιαίτερο πλάσιμο, πλαισιώνεται από δύο χονδρούς πλοκάμους. Στο κάτω 

τμήμα του, όπως και στις άλλες δύο μορφές, σώζεται μέρος πλατιάς ταινίας από την 

απόληξη του πεσσού. Στα αριστερά, η ταινία και μέρος του πλοκάμου και του λαιμού 

έχουν αποκρουσθεί. Η κεφαλή (Β) έχει επίσης πλατύ πρόσωπο με αδρά 

χαρακτηριστικά: μεγάλα μάτια, πλατιά μύτη, σαρκώδη χείλη. Τα χαρακτηριστικά 

είναι αρκετά διαβρωμένα, όπως και τα μαλλιά γύρω από το μέτωπο. Διακρίνονται 

ίχνη εργαλείου στον δεξί πλόκαμο – ο αριστερός έχει καταστραφεί. Η πλατιά ταινία 

στο κάτω μέρος του λαιμού, αποκεκρουσμένη στα αριστερά και ελαφρώς στα δεξιά. 

Η τρίτη κεφαλή (Γ) έχει τα ίδια με τις προηγούμενες χαρακτηριστικά προσώπου. 

Στον αριστερό πλόκαμο και στην ταινία κάτω από το λαιμό παρατηρούμε ίχνη 

εργαλείου. Σπασμένη η μύτη και όλος ο δεξιός πλόκαμος. 

Η άνω επιφάνεια του κρανίου και των τριών κεφαλιών φέρει οπή κυκλικής διατομής, 

πιθανότατα για τη στερέωση μηνίσκου. Η κάτω επιφάνεια του Εκαταίου είναι 

δουλεμένη με λεπτό βελόνι και φέρει κυκλικής διατομής τόρμο για την προσαρμογή 

και τη στερέωση σε πεσσό. 

Τέλος 3
ου

 – αρχές 2
ου

 αι. π.Χ.         

Βιβλιογραφία: Gualandi 1979: 186-187, αρ. 186, εικ. 233.  

 

 

2. Ρόδος, αρ.ευρ. ΒΕ 2375. Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου (πίν. 1 δ). Σωζ. ύψος 

0,098 μ. 

Μάρμαρο λευκό λεπτόκοκκο. Βρέθηκε στη Ρόδο το 1966, στο οικόπεδο της Εθνικής 

Τράπεζας Ελλάδος, το οποίο διέσχιζαν τέσσερις αρχαίοι δρόμοι – Ρ 39α, Ρ 3, Ρ 3α, Ρ 

3γ. Πρόκειται πιθανώς για Εκαταίο τρίστρατου. 

Σώζεται έως τη βάση του λαιμού των μορφών. Η μία μορφή έχει σπασμένη τη μύτη 

και το δεξί τμήμα του λαιμού, ενώ παρουσιάζει έντονα σπασίματα και στις παρειές. 

Λείπουν οι πλόκαμοι που πλαισίωναν το λαιμό, ενώ ελαφρές απολεπίσεις 

παρατηρούνται και στα μαλλιά. Το κυλινδρικό στέλεχος, ο πόλος, πάνω από τα 

κρανία των μορφών, είναι σπασμένος σε δύο σημεία. 

Τα κεφάλια αναπτύσσονται γύρω από κυλινδρικό στέλεχος με ευρύτερη την άνω 

επιφάνεια, η οποία είναι λειασμένη και επίπεδη. Τα πρόσωπα είναι ωοειδή με έντονα 
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αποδοσμένα τα ζυγωματικά και το πηγούνι. Τα χείλη είναι σαρκώδη και μικρά. 

Μάτια βαθιά τοποθετημένα στις κόγχες με έντονα οφρυακά τόξα. Μέτωπο τριγωνικό 

που διογκώνεται ελαφρά πάνω από τη μύτη. Τα μαλλιά χωρίζονται στο κέντρο του 

μετώπου, φουσκώνουν ελαφρά πάνω από αυτό, και συγκρατούνται με πλατιά ταινία. 

Η διόγκωση γίνεται εντονότερη προς τους κροτάφους. Τα κεφάλια και ο λαιμός των 

μορφών εφάπτονται, ενώ ανάμεσά τους, στο ύψος των αυτιών και της βάσης του 

κρανίου, σώζονται τμήματα των πλοκάμων που πλαισίωναν το λαιμό των μορφών. 

Πρώιμος 2
ος

 αι. π.Χ.     

Βιβλιογραφία: ΑΔ 22 (1967), Χρον. Β2: 531 (Γρ. Κωνσταντινόπουλος). 

 

 

3. Ρόδος, αρ.ευρ. ΒΕ 1111. Τρεις κεφαλές, επίστεψη Εκαταίου (πίν. 2 δ). Σωζ. ύψος 

0,21 μ. 

Μάρμαρο λευκό λεπτόκοκκο. Το Εκαταίο βρέθηκε στη Ρόδο το 1953, στην Πλατεία 

Εβραίων Μαρτύρων και παραδόθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ρόδου από το 

Νικόλαο Κουντουρζή (Αρ. Πρωτ. 42126/ 1126/ 1-12-53). 

Οι μορφές είναι πολύ διαβρωμένες με σπασίματα στα μαλλιά και στην κάτω 

λειασμένη επιφάνεια. Έχουν ωοειδές κρανίο και πλατύ πρόσωπο. Η εσωτερική κόγχη 

των ματιών είναι βαθιά, ενώ έχουν αποδοθεί έντονα τα βλέφαρα και η αρχή των 

οφρυακών τόξων. Τα μαλλιά πλαισιώνουν τριγωνικά το μέτωπο, ενώ ένθεν και ένθεν 

του μετώπου πέφτουν συμπαγείς πλόκαμοι. Βαθιές αυλακώσεις χωρίζουν τους 

πλοκάμους από το λαιμό, όπου μπορεί να δει κανείς τους χαρακτηριστικούς 

«δακτύλιους της Αφροδίτης». Οι μορφές φέρουν στο κεφάλι ταινία και πιθανότατα 

και καλύπτρα. 

Πλαστικά έχει αποδοθεί και το σημείο ένωσης του λαιμού με το σώμα, ενώ κάτω από 

αυτό παρατηρούμε μία λεία ορθογώνια επιφάνεια και στις τρεις μορφές. Πάνω από το 

κεφάλι των μορφών εξέχει το κυλινδρικό κάλυμμα, ο πόλος. Η κάτω επιφάνεια του 

γλυπτού είναι δουλεμένη με χονδρό βελόνι, ενώ σώζεται και ο τόρμος για την 

στερέωσή του στον πεσσό του Εκαταίου. 

Ύστερος 2
ος

 – πρώιμος 1
ος

 αι. π.Χ.  
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4. Ρόδος, αρ.ευρ. Γ 1273. Τρεις κεφαλές, επίστεψη της στήλης Εκαταίου (πίν. 2 α-γ). 

Σωζ. ύψος 0,108 μ. 

Μάρμαρο λευκό λεπτόκοκκο. Το γλυπτό βρέθηκε στο οικόπεδο Πράσινου, στις οδούς 

Βασ. Ηρακλείου και Γράμμου το 1978. 

Ελάχιστα σπασίματα στα μαλλιά και το λαιμό. Οι μορφές έχουν στρογγυλό πλατύ 

πρόσωπο με έντονα αποδοσμένα τα οφρυακά τόξα, τα μάτια και τις πλατιές παρειές. 

Προτεταμένο πηγούνι. Λαιμός αδιαμόρφωτος∙ αποτελούσε πιθανώς τη συνέχεια του 

πεσσού που έστεφε η τρικέφαλη επίστεψη. Τα μαλλιά πλαισιώνουν το μέτωπο 

τριγωνικά και συγκρατούνται στο κεφάλι με ταινία. Συμπαγείς βόστρυχοι πέφτουν 

ένθεν και ένθεν του λαιμού. Στο άνω μέρος του κρανίου, στο κέντρο, υπάρχει μικρή 

κυκλική οπή, τόρμος, για τη στερέωση του κυλινδρικού καλύμματος, του πόλου. 

Σώζεται σ’ αυτήν τμήμα του μετάλλου στερέωσης, το κατώτερο τμήμα του 

μεταλλικού μηνίσκου. Στο κάτω μέρος του γλυπτού σώζεται μεγάλη, κυκλικής 

διατομής, οπή για τη στερέωση της επίστεψης στον πεσσό του Εκαταίου. 

Τέλος 2
ου

 - αρχές 1
ου

 αι. π.Χ.  

 

 

5. Ρόδος, αρ.ευρ. Ε 340. Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου (πίν. 3 α-β). Μέγ. σωζ. ύψος 

0,08 μ. 

Μάρμαρο λευκό με κρυστάλλους μεσαίου μεγέθους. Από την Κάμιρο. 

Τα κεφάλια δε φέρουν τον χαρακτηριστικό πόλο, ο οποίος αφαιρέθηκε κατά την 

αρχαιότητα. Σώζονται στο σημείο αυτό παράλληλες εγχαράξεις, ίσως από το 

εργαλείο λείανσης της επιφάνειας. Αποκρούσεις στα πρόσωπα και στα μαλλιά των 

μορφών.  

Η μία μορφή έχει αποκρουσθεί σε όλο σχεδόν το κάτω τμήμα του ωοειδούς 

προσώπου της. Σώζονται μόνο τα μάτια της που είναι μεγάλα και εξογκωμένα, καθώς 

και το τριγωνικό μέτωπο. Τα μαλλιά χωρίζονται στο μέσον του μετώπου και 

διατάσσονται, πιθανότατα, σε οριζόντιους βοστρύχους. Συγκρατούνται με ταινία στο 

άνω μέρος του κρανίου. Οι πλόκαμοι που πλαισιώνουν το πρόσωπο, ένας σε κάθε 

πλευρά, είναι συμπαγείς και στριφτοί. Ο αριστερός έχει αποκρουσθεί από το ύψος 

των ματιών. Είναι πιθανό το τμήμα κάτω από το λαιμό της μορφής να 

διαμορφωνόταν σε μία πλατιά ταινία, ίχνη της οποίας σώζονται. 
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Η δεύτερη μορφή έχει στρογγυλό πρόσωπο με πλατιές παρειές και μεγάλα μάτια. Το 

πηγούνι, η μύτη και το μέτωπο, ανάμεσα στα μάτια, έχουν αποκρουσθεί. Τα μαλλιά 

έχουν μεγάλο όγκο και χωρίζονται στο μέσο του μετώπου. Διατάσσονται οριζόντια 

πάνω από αυτό και παρουσιάζουν το χαρακτηριστικό κομβίο, πολύ ψηλά, στο άνω 

μέρος του κρανίου. Και οι δύο πλόκαμοι έχουν σπάσει, αλλά σώζονται ίχνη τους. 

Η τρίτη μορφή έχει πλατύ, στρογγυλό πρόσωπο με προεξέχον πηγούνι. Μικρές 

αποκρούσεις στη μύτη, στο μέτωπο ανάμεσα στα μάτια, και στο πηγούνι. Παρειές 

πλατιές που αποδίδονται περισσότερο πλαστικά κάτω από τα μάτια. Μάτια μεγάλα, 

εξογκωμένα, με πλαστικά αποδοσμένα οφρυακά τόξα και βλέφαρα. Σπασμένο 

μεγάλο τμήμα του πλοκάμου στη δεξιά πλευρά της μορφής. 

1
ος

 αι. π.Χ. 

Βιβλιογραφία: Gualandi 1979: 186, αρ. 184, εικ. 231. 

 

 

6. Ρόδος, αρ.ευρ. ΒΕ 1182. Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου (πίν. 3 γ-δ). Σωζ. ύψος 

0,14 μ. 

Μάρμαρο υπόλευκο χονδρόκοκκο. Το γλυπτό παραδόθηκε στην Αρχαιολογική 

Υπηρεσία της Ρόδου το 1956 από το Γεώργιο Χριστοφή (Αρ. Πρωτ. 961/ 18-7-56). 

Οι μορφές σώζονται έως τη βάση του λαιμού. Το κυλινδρικό κάλυμμα, ο πόλος, 

παρουσιάζει έντονες αποκρούσεις στην κάθετη επιφάνειά του. 

Η μία μορφή έχει πλατύ πρόσωπο. Το δεξί τμήμα του είναι κατεστραμμένο και 

διακρίνεται μόνο η κάτω κοιλότητα του ματιού. Οι βολβοί των ματιών είναι έντονα 

αποδοσμένοι και τοποθετημένοι σε βαθιές κόγχες. Οι παρειές είναι πλατιές, το 

μέτωπο τριγωνικό με ελαφρά διόγκωση ανάμεσα στα οφρυακά τόξα. Ο λαιμός 

πλαισιώνεται, όπως και στις υπόλοιπες μορφές, από συμπαγείς πλοκάμους.  

Η μορφή στα δεξιά έχει αποκρουσθεί στο μεγαλύτερο μέρος της. Σώζεται μόνο μικρό 

τμήμα της δεξιάς πλευράς, το μισό μάτι και η παρειά, καθώς και τμήμα του στέρνου. 

Η τρίτη μορφή έχει περισσότερο ωοειδές κεφάλι, με εξίσου όμως πλατιές παρειές και 

μεγάλα μάτια. Μέτωπο πλατύ, υψηλό, τριγωνικό.  

Τα μαλλιά και στις τρεις μορφές χωρίζονται στο μέσον του κρανίου και 

συγκρατούνται με ταινία. Στο σημείο όπου ενώνονται τα κρανία των μορφών, 

υπάρχει συμφυής πόλος, η άνω επιφάνεια του οποίου είναι επίπεδη και λεία, και 

φέρει βαθιά, κυκλικής διατομής οπή. Στο λαιμό των δύο καλύτερα σωζόμενων 
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μορφών – (Α) και (Γ) μορφές – παρατηρούμε τους χαρακτηριστικούς «δακτύλιους 

της Αφροδίτης». 

Ύστερη Ελληνιστική περίοδος. 

 

 

7. Ρόδος, αρ.ευρ. Γ 2511 (ΒΕ 1576). Ελλιπές αρχαϊστικό Εκαταίο (πίν. 4 α). Σωζ. 

ύψος 0,28 μ.  

Μάρμαρο λευκό χονδρόκοκκο. Βρέθηκε το 1962, σύμφωνα με τον τεχνίτη 

Κωνσταντίνο Τζανέτου, στο οικόπεδο Μόσχου-Βογιατζή, στην οδό Εθελοντών 

Δωδεκανησίων, στην πόλη της Ρόδου. 

Σώζεται η μία μόνο γυναικεία μορφή αρχαϊστικού Εκαταίου. Έχει αποκρουσθεί το 

κεφάλι, το μεγαλύτερο μέρος του αριστερού άνω άκρου, ως το μέσον περίπου του 

βραχίονα, και τα κάτω άκρα της μορφής μέχρι τα γόνατα. Μικρότερα σπασίματα 

παρατηρούνται σε όλο το ανάγλυφο και κυρίως στο δεξί χέρι. Η μορφή ήταν συμφυής 

στο πίσω μέρος της σε κιονίσκο, από τον οποίο εξέχει μικρό τμήμα πάνω από τους 

ώμους της. 

Η μορφή παριστάνεται μετωπικά. Φορεί μακρύ ένδυμα – πέπλο – ζωσμένο ψηλά 

κάτω από το στήθος, με μακρύ απόπτυγμα. Το στήθος τονίζεται κάτω από το ένδυμα, 

ενώ ανάμεσά τους οι πτυχές σχηματίζουν V. Στο κάτω μέρος πέφτουν βαριές, 

κάθετες, παράλληλες μεταξύ τους. Διατάσσονται συμμετρικά ένθεν και ένθεν πλατιάς 

κεντρικής πτυχής. Η άνω παρυφή του ενδύματος κατεβαίνει χαμηλά αφήνοντας 

ακάλυπτο τμήμα του στέρνου. Πάνω στους ώμους της μορφής σώζονται ίχνη των 

πλοκάμων, ένας σε κάθε πλευρά. Το δεξί χέρι που σώζεται, είναι παράλληλο στον 

κορμό και κρατά κυκλικό αντικείμενο – φιάλη ή στεφάνη.  

Δεύτερο μισό 2
ου

 αι. π.Χ.  

Βιβλιογραφία: Μαχαίρα 2011: 77, αρ. 46, πίν. 60. 

 

    

8. Ρόδος, χωρίς αριθμό ευρετηρίου. Ελλιπές αρχαϊστικό Εκαταίο (πίν. 4 β-δ). Σωζ. 

ύψος 0,455 μ. 

Μάρμαρο λευκό χονδρόκοκκο. 

Ο κιονίσκος φέρει γύρω τρεις ανάγλυφες μετωπικά όρθιες γυναικείες μορφές, που δεν 

εφάπτονται μεταξύ τους. Στο ανώτερο σημείο του κιονίσκου διακρίνεται τμήμα οπής 

κυκλικής διατομής για την στερέωση πιθανότατα των κεφαλιών που έστεφαν τον 
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πεσσό. Οπή κυκλικής διατομής υπάρχει επίσης στην κάτω επιφάνεια της συμφυούς 

βάσης για τη στερέωση του γλυπτού σε βάση.   

Το πρόσωπο της πρώτης μορφής είναι κατεστραμμένο. Πλαισιώνεται από έναν 

πλόκαμο σε κάθε πλευρά. Φέρει στο κεφάλι πόλο. Στο λαιμό της υπάρχουν πλαστικά 

διαμορφωμένοι «δακτύλιοι της Αφροδίτης». Φορεί πέπλο με απόπτυγμα ζωσμένο 

κάτω από το στήθος. Το ένδυμα αφήνει να διαφανεί ελάχιστα το στήθος. Οι πτυχές 

είναι σχεδόν κάθετες και ακολουθούν τις καμπύλες του στήθους, ενώ ανάμεσά τους 

σχηματίζουν V. Οι πτυχές του αποπτύγματος είναι πλατιές και το πλάτος τους 

μεγαλώνει καθώς ανοίγουν προς τα κάτω. Στους μηρούς ο πέπλος είναι λείος εκτός 

από τη μεγάλη ογκώδη πτυχή ανάμεσά τους. Τα άκρα πόδια εξέχουν κάτω από το 

ένδυμα. Με το αριστερό χέρι συγκρατεί δάδα σπασμένη στο ανώτερο μέρος της, ενώ 

με το δεξί κρατά φιάλη, τμήμα της οποίας έχει επίσης σπάσει. Στο δεξιό βραχίονα 

φέρει ψέλιο. Στα δεξιά της μορφής κάθεται σκύλος, σύμβολο της θεάς. 

Το πρόσωπο και ο πόλος της δεύτερης μορφής έχουν καταστραφεί. Οι πλόκαμοι και 

το ένδυμά της έχουν αποδοθεί πανομοιότυπα με της προηγούμενης. Με το αριστερό 

χέρι, παράλληλο στον κορμό, κρατούσε επίσης δάδα, από την οποία σώζεται μόνο 

ένα τμήμα της φλόγας και ένα μικρότατο τμήμα από το κατώτερο μέρος της. Στο δεξί 

που πέφτει χαλαρά, κρατά μικρό κλειστό αγγείο – οινοχόη. 

Το μεγαλύτερο μέρος της τρίτης μορφής έχει σπάσει. Σώζονται μόνο τα κάτω άκρα 

μέχρι λίγο πάνω από τα γόνατα. Φορά πέπλο, από τον οποίο προβάλλουν τα άκρα 

πόδια της. Διακρίνεται η κεντρική ογκώδης πτυχή και η παρυφή του πέπλου στα 

δεξιά. Η μορφή πρέπει να κρατούσε επίσης δάδα, της οποίας σώζεται το κατώτερο 

τμήμα στα αριστερά της. 

Τέλος 2
ου

 αι. π.Χ. 

 

 

9. Ρόδος, αρ.ευρ. Ε 355 (13651). Αρχαϊστικό Εκαταίο (πίν. 5 α-γ). Σωζ. ύψος 0,41 μ. 

Μάρμαρο υπόλευκο με κρυστάλλους μεσαίου μεγέθους. Βρέθηκε στην Ακρόπολη 

της Ιαλυσού. 

Γύρω από τον κιονίσκο τρεις ανάγλυφες όρθιες γυναικείες μορφές σε μετωπική 

στάση. Βρίσκονται σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Έχουν καταστραφεί τα 

πρόσωπά τους, ενώ λείπει και η επίστεψη του πεσσού, οι τρεις κεφαλές. 
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Η μορφή (Α) παρουσιάζει σπασίματα στο πρόσωπο. Σώζεται μόνο μικρό τμήμα στη 

δεξιά πλευρά του προσώπου. Σπασίματα παρατηρούνται επίσης στο χαμηλό πόλο, 

στο δεξί στήθος, στα άκρα πόδια, στα άνω άκρα και στη δάδα που στηρίζει το 

αριστερό χέρι. Τείνει τα χέρια της προς τα κάτω, παράλληλα στον κορμό της. 

Πλόκαμοι πλαισιώνουν το πρόσωπο και πέφτουν μπροστά στους ώμους. Φορά πέπλο 

ζωσμένο ψηλά κάτω από το στήθος. Η παρυφή γύρω από το λαιμό κατεβαίνει χαμηλά 

πάνω στο στέρνο και έχει σχήμα ανοιχτού V. Πάνω από τη ζώνη οι πτυχές είναι 

ελάχιστες. Στο απόπτυγμα οι πτυχές έχουν το σχήμα ριπιδίου, ενώ η παρυφή είναι 

καμπύλη. Το κάτω μέρος του πέπλου εφάπτεται στους μηρούς που διαγράφονται, ενώ 

ανάμεσά τους δημιουργείται κεντρική ογκώδης πτυχή. Οι πτυχές είναι γενικά πλατιές 

χωρίς όμως πλαστικότητα. Η δάδα που στηρίζει η μορφή στο αριστερό της χέρι, είναι 

ίση με το ύψος της.  

Η (Β) μορφή, στα αριστερά της πρώτης, έχει ωοειδές κεφάλι σπασμένο στο 

μεγαλύτερο άνω δεξί τμήμα του, και φέρει πόλο του οποίου σώζεται μόνο το 

περίγραμμα. Τα μαλλιά είναι μαζεμένα στο πίσω μέρος του κρανίου και μόνο ένας 

πλόκαμος πέφτει ελεύθερος σε κάθε πλευρά του λαιμού. Φορεί και αυτή πέπλο που 

παρουσιάζει την ίδια πτυχολογία με αυτόν της μορφής (Α), με τη διαφορά ότι στη (Β) 

οι πτυχές στο άνω μέρος του πέπλου – στο στήθος – και στο απόπτυγμα είναι 

εντονότερες. Τα άκρα πόδια δε σώζονται, ενώ παρατηρούνται σπασίματα και στα 

χέρια. Τα άνω άκρα είναι παράλληλα στον κορμό και εφάπτονται σ’ αυτόν. Στο δεξί 

φαίνεται να κρατούσε αντικείμενο, που όμως σήμερα είναι αδιάγνωστο, ενώ στο 

αριστερό στήριζε επίσης δάδα.  

Από τη μορφή (Γ) έχει καταστραφεί το κεφάλι – διακρίνεται μόνο το περίγραμμα της 

δεξιάς παρειάς καθώς και τμήμα των μαλλιών – και ο πόλος που έφερε. Σπασίματα 

εντοπίζονται και πάνω από τα γόνατα. Το πρόσωπό της πλαισιώνουν δύο πλόκαμοι, 

που πέφτουν μπροστά στους ώμους. Κρατά επίσης δάδα στο αριστερό της χέρι και με 

το δεξί ανασύρει το ένδυμα ελαφρά στο πλάι. Είναι ντυμένη όμοια με τις δύο 

προηγούμενες. Οι πτυχές του πέπλου έχουν διαβρωθεί.  

2
ος 

- 1
ος

 αι. π.Χ.         

Βιβλιογραφία : Jacopi 1931: 81-82, αρ. 18, εικ. 53˙ Kraus 1960: 157, 180, αρ. A 50˙ LIMC VI (1992), 

λ. Hekate, 998, αρ. 117 (H. Sarian)˙ Brahms 1994: 171 σημ. 738, 2˙ Werth 2006: 312, αρ 42. 
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10. Ρόδος, αρ.ευρ. Γ 2514 (ΒΕ 1569). Αρχαϊστικό Eκαταίο (πίν. 6 α-γ). Σωζ. ύψος 

0,385 μ. 

Μάρμαρο λευκό λεπτόκοκκο. Βρέθηκε το 1962 κοντά στην νεκρόπολη της Ρόδου, 

στη θεμελίωση μίας οικίας, στο οικόπεδο Παρασκευά στην οδό Αλεξάνδρου Διάκου. 

Παραδόθηκε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία της Ρόδου από τους εργάτες του τεχνικού 

γραφείου Καφεζιδάκη (Αρ. Πρωτ. 39577/ 11-11-62).  

Τρεις μετωπικά όρθιες γυναικείες μορφές στις πλευρές ενός τριγωνικής διατομής 

πεσσού. Οι ακμές του πεσσού είναι πεπλατυσμένες. Στο ανώτερο τμήμα του 

σώζονται ίχνη των τριών κεφαλών, στις οποίες απέληγε. Σώζονται τμήματα των 

λαιμών και των βοστρύχων. H κάτω επιφάνεια της συμφυούς βάσης είναι αδρά 

δουλεμένη. 

Οι μορφές δεν εφάπτονται μεταξύ τους. Φορούν πέπλο ζωσμένο κάτω από το στήθος, 

που σχηματίζει μακρύ απόπτυγμα έως λίγο κάτω από τους γλουτούς. Ένδυμα μακρύ 

με το πίσω μέρος του αγγίζει το έδαφος. Φορούν καττύματα με χοντρές σόλες. Οι 

πτυχές παρουσιάζουν την ίδια διαμόρφωση και στα τρία ενδύματα. Ανάμεσα στο 

στήθος οι πτυχές έχουν σχήμα V, ενώ το ίδιο σχήμα έχει και η παρυφή στο στέρνο. 

Κάτω από τη ζώνη οι πτυχές είναι κάθετες, βαριές. Μαζεύονται κυρίως στο κέντρο 

της κοιλιακής χώρας και ανάμεσα στα δύο κάτω άκρα. Ο όγκος αυτός των πτυχών 

πλαισιώνεται από άλλες κάθετες πτυχές. Τα μαλλιά χωρίζονται στο κέντρο του 

μετώπου δίνοντας του τριγωνικό σχήμα και συγκρατούνται στο πρόσθιο μέρος του 

κρανίου με λεπτή ταινία. Ο λαιμός πλαισιώνεται από ένα βόστρυχο σε κάθε πλευρά, ο 

οποίος πέφτει ελεύθερα μπροστά από τους ώμους. Οι μορφές φορούν ψηλό πόλο. Με 

το αριστερό χέρι, που είναι παράλληλο στον κορμό, κρατούν ψηλές δάδες που 

ξεπερνούν το ύψος σχεδόν των μορφών. Στο δεξί χέρι οι μορφές (Β) και (Γ) κρατούν 

κυκλικά δυσδιάγνωστα αντικείμενα, στεφάνι ή φιάλη, ενώ η (Α) κρατά μόνωτο 

κλειστό αγγείο, οινοχόη. Οι μορφές έχουν ελαφρώς διαφορετικό ύψος∙ αυτή με την 

οινοχόη είναι η ψηλότερη. 

Αρχές 1
ου

 αι. π.Χ. 

Βιβλιογραφία: ΑΔ 17 (1961/2), Χρονικά, 302, εικ. 363
 
β (Γρ. Κωνσταντινόπουλος)∙ Κοντής 1961: 218-

219, εικ. 231∙ LIMC VI (1992), λ. Hekate, 1000, αρ. 140 (H. Sarian)∙ Brahms 1994: 171∙ Μαχαίρα 

2011: 76, αρ. 43, πίν. 57-58˙ Werth 2006: 335-336, αρ. 88.  
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11. Ρόδος, αρ.ευρ. Ε 666. Ελλιπές αρχαϊστικό Εκαταίο (πίν. 7 α). Σωζ. ύψος 0,09 μ.  

Μάρμαρο χονδρόκοκκο υπόλευκο με γκρίζες φλέβες. 

Σώζεται από τη βάση έως το ύψος των μηρών των μορφών. Η άνω επιφάνεια του 

γλυπτού είναι έντονα διαβρωμένη.  

Η συμφυής πλίνθος είναι ελλειψοειδής. Στην κάτω επιφάνειά της φέρει οπή κυκλικής 

διατομής για την στερέωση του γλυπτού σε βάση. Οι τρεις μορφές διατάσσονται 

μετωπικά γύρω από τον κιονίσκο. Είναι ντυμένες κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και στα 

προηγούμενα αρχαϊστικά Εκαταία, ενώ και οι πτυχές είναι ίδιες με των 

προηγούμενων γλυπτών. Φορούν υποδήματα, τα άκρα των οποίων προεξέχουν από 

τον πέπλο.  

Ύστερος 1
ος

 αι. μ.Χ.    

 

 

12. Κως, αρ. ευρ. Γ 231. Αρχαϊστικό Εκαταίο (πίν. 7 β). Ύψος 0,28 μ.  

Τρεις όρθιες, πανομοιότυπα ντυμένες γυναικείες μορφές γύρω από κιονίσκο. 

Μάρμαρο λευκό λεπτόκοκκο. 

Το γλυπτό φέρει σπασίματα στο κατώτερο μέρος του λαιμού των μορφών και στα 

άκρα πόδια τους. Μεγάλο λοξό σπάσιμο παρατηρείται στα πλάγια των δύο μορφών. 

Η επιφάνεια όλου του γλυπτού έχει φθαρεί σε μεγάλο βαθμό, ώστε δε διακρίνονται οι 

λεπτομέρειες στα ενδύματα.  

Η μορφή (Α) εικονίζεται με τα άνω άκρα τεταμένα προς τα κάτω. Λείπει τμήμα του 

αριστερού της βραχίονα. Φορεί πέπλο με μακρύ απόπτυγμα που φθάνει έως τους 

μηρούς και έχει απόληξη ανάποδου V. Ανάμεσα στα κάτω άκρα διακρίνεται μία 

ογκώδης κεντρική πτυχή. Η δεξιά πλευρά της μορφής φαίνεται καλύτερα πλασμένη. 

Στο δεξί της χέρι που είναι ελαφρώς απομακρυσμένο από τον κορμό, κρατά κυκλικό 

αντικείμενο, στεφάνι, τύμπανο ή φιάλη. Στα δεξιά της στέκεται πιθανότατα σκύλος. 

Με το αριστερό χέρι κρατά πιθανότατα δάδα. 

Η μορφή (Β) έχει αποκρουσθεί από το μέσο περίπου του λαιμού και πάνω, ενώ ένα 

λοξό σπάσιμο παρατηρείται από το αριστερό της γόνατο έως το δεξί άκρο πόδι. Είναι 

ντυμένη όμοια με τη μορφή (Α), με τη μόνη διαφορά ότι το απόπτυγμα έχει οριζόντια 

απόληξη. Στα χέρια κρατά τα ίδια αντικείμενα με την (Α), με τη δάδα να φθάνει το 

ύψος της μορφής. 
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Η μορφή (Γ) στα αριστερά της (Β) έχει αποκρουσθεί από τη βάση του λαιμού και 

πάνω, ενώ το λοξό σπάσιμο στο πλάι του γλυπτού έχει καταστρέψει τη μορφή από το 

ύψος περίπου του δεξιού γόνατος έως το άκρο αριστερό πόδι. Είναι ντυμένη όπως 

ακριβώς η (Β) και κρατά τα ίδια αντικείμενα με τις δύο προηγούμενες. Ωστόσο, κάτω 

από το αντικείμενο στο δεξί της χέρι, και σε επαφή μ’ αυτό, διακρίνεται επίμηκες 

δυσδιάγνωστο αντικείμενο, πιθανώς σκύλος σε κατατομή όπως στο Εκαταίο Γ 204. 

Το γλυπτό μπορεί να χρονολογηθεί στον 1
ο
 αι. μ.Χ.      

 

 

13. Κως, αρ. ευρ. Γ 1019 (Γ 310). Αρχαϊστικό Εκαταίο. Ύψος 0,425 μ.  

Μάρμαρο λευκό λεπτόκοκκο. Παραδόθηκε στην αρχαιολογική υπηρεσία της Κω από 

τον Ι. Βαρκά. Προέρχεται από την Καρδάμαινα, από το κτήμα Ιερομνήμονος. 

Τρεις μετωπικά αποδοσμένες και όρθιες, πανομοιότυπα ντυμένες γυναικείες μορφές 

γύρω από κιονίσκο. Δε σώζεται η τρικέφαλη επίστεψη. Τα κεφάλια των μορφών 

έχουν υποστεί μεγάλη διάβρωση, σώζεται σχεδόν μόνο το περίγραμμά τους, ενώ 

φθορές και σπασίματα παρουσιάζονται σε ολόκληρο το σώμα τους. Έντονο ίζημα σ’ 

ολόκληρη την επιφάνεια του γλυπτού. 

Από τη μορφή (Α) λείπουν επίσης ο δεξιός πήχης και το μεγαλύτερο μέρος του 

αριστερού χεριού. Από το σωζόμενο περίγραμμα του κεφαλιού μπορούμε να 

διαπιστώσουμε ότι τα μαλλιά ήταν μαζεμένα στο πίσω μέρος του κρανίου. Φορά 

ποδήρη χιτώνα, από όπου προβάλλουν τα άκρα πόδια της μορφής, ζωσμένο κάτω από 

το στήθος και το απόπτυγμά του να φθάνει κάτω από τους μηρούς. Η παρυφή του 

αποπτύγματος είναι ζητοειδής, ενώ οι πτυχές του σε σχήμα ριπιδίου προς τα κάτω. Η 

παρυφή του ενδύματος κατεβαίνει χαμηλά ανάμεσα στο στήθος δημιουργώντας ένα 

μεγάλο V. Το κάτω μέρος του χιτώνα είναι σχεδόν απτύχωτο με δύο μόνο δέσμες 

οριζόντιων πτυχών πάνω στα γόνατα και άλλες τέσσερις που ξεκινούν ανά δύο από το 

κέντρο του αποπτύγματος, με τις εσωτερικές να είναι περισσότερο ογκώδεις. Τα 

πόδια πλαισιώνονται εξωτερικά από μία ογκώδη και αρκετά έξεργη πτυχή. Από μικρό 

κλειστό αγγείο που κρατά στο δεξί χέρι, σώζεται μόνο η μικρή δακτυλιόσχημη βάση. 

Είναι πιθανότατα οινοχόη, της οποίας η επιφάνεια έχει διαβρωθεί σχεδόν πλήρως. 

Στο αριστερό χέρι κρατά δάδα, ίση περίπου με το ύψος της μορφής. 

Η (Β) μορφή, στ’ αριστερά της (Α), έχει σπασίματα στο στέρνο, ενώ λείπει και ο 

πήχης και των δύο χεριών, η δεξιά κνήμη και το αριστερό άκρο πόδι. Είναι ντυμένη 

ομοιότροπα με την (Α), ενώ και το ένδυμά της παρουσιάζει την ίδια πτυχολογία τόσο 
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στο στέρνο όσο και στο απόπτυγμα. Η μόνη διαφορά έγκειται στο ότι οι πτυχές κάτω 

από το απόπτυγμα είναι πλατιές που ορίζονται από ευθείες ή ελαφρώς καμπύλες 

χαράξεις. Ανάμεσα στα πόδια υπάρχει μία πτυχή στενή στο άνω μέρος της και 

περισσότερο πλατιά κάτω. Πάνω στα γόνατα παρατηρείται μία οριζόντια δέσμη 

πτυχών. Στα χέρια κρατούσε ίδια αντικείμενα με την (Α), από τα οποία ελάχιστα ίχνη 

σώζονται. 

Η μορφή (Γ) έχει σπασίματα και στα χέρια, στο απόπτυγμα και στο αριστερό στήθος. 

Είναι ντυμένη όμοια με τις προηγούμενες και το ένδυμά της παρουσιάζει την ίδια 

ακριβώς πτυχολογία. Ο χιτώνας αφήνει ακάλυπτο τμήμα άλλου πολύπτυχου 

ενδύματος στο κατώτερο μέρος των ποδιών (πέπλος;). Το ένδυμα είναι χειριδωτό. Οι 

χειρίδες διακρίνονται πάνω στους βραχίονες. Στο αριστερό χέρι κρατά δάδα ενώ στο 

δεξί δυσδιάγνωστο κυκλικό (;) αντικείμενο, πιθανότατα οινοχόη.     

1
ος

 αι. μ.Χ. 

 

Τα αρχαϊστικά Εκαταία Γ 231 και Γ 1019 (Γ 310) από την Κω, αν και τα 

μοναδικά τέτοιας τεχνοτροπίας μέχρι τώρα από το νησί, ανήκουν στην 

πολυαριθμότερη και πιο κοινή κατηγορία Εκαταίων. Η μετωπική στάση των μορφών 

με τα χέρια που πέφτουν παράλληλα στον κορμό, αλλά και τα αντικείμενα που 

κρατούν οι μορφές – δάδα και στεφάνι ή φιάλη – είναι τα στοιχεία που καθορίζουν 

την ομάδα.        

 

 

 

 

Ομάδα Β  

Στα γλυπτά της ομάδας Β κύριο χαρακτηριστικό των μορφών είναι η 

μετωπικότητα, αλλά όχι και η πλήρης ακινησία. Οι μορφές κάμπτουν τα άνω άκρα 

τους, με το ένα στο στήθος και το άλλο να ανασύρει το ένδυμα, ξεφεύγοντας έτσι από 

την απόλυτα μετωπική απόδοση των μορφών της προηγούμενης ομάδας. Ωστόσο, και 

η ομάδα αυτή όπως και η επόμενη που ακολουθεί, εντάσσονται στα ευρύτερα πλαίσια 

της αρχαϊστικής παράδοσης των νησιών. 
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14. Ρόδος, αρ.ευρ. 5289. Αρχαϊστικό Εκαταίο (πίν. 8 α-γ). Σωζ. ύψος 1,49 μ.   

Μάρμαρο λευκό. Βρέθηκε ανάμεσα στα ερείπια του ναού της Αθηνάς Πολιάδος, στην 

Ακρόπολη της Ρόδου.  

Σπασίματα στην κορυφή, στη βάση του γλυπτού και στα πρόσωπα των μορφών. Στις 

μορφές (Α) και (Β) τα χαρακτηριστικά του προσώπου είναι εντελώς κατεστραμμένα, 

ενώ στην (Γ) σώζεται μόνο το αριστερό μάτι. Το δεξί χέρι και άκρο πόδι λείπουν. 

Είχαν δουλευτεί σε άλλο κομμάτι μαρμάρου και είχαν προσαρμοστεί στο υπόλοιπο 

γλυπτό με τόρμο. Το Εκαταίο είναι τρίπλευρο με ελαφρώς κοίλες πλευρές, στις 

οποίες προβάλλονται οι μορφές. 

Οι τρεις μορφές εικονίζονται κατά τον ίδιο τρόπο. Με το αριστερό τους χέρι, που 

σώζεται μόνο στις μορφές (Α) και (Β), ανασύρουν ελαφρώς το ένδυμα. Το δεξί χέρι, 

που τώρα λείπει, ήταν λυγισμένο στον αγκώνα και τεταμένο εμπρός. Οι μορφές είναι 

ντυμένες ομοιοτρόπως. Φορούν πολύ λεπτό χειριδωτό χιτώνα, του οποίου οι χειρίδες 

διακρίνονται στον αριστερό βραχίονα των μορφών (Α) και (Β). Κάτω από το λεπτό 

χιτώνα διακρίνονται τα πόδια. Τα άκρα των ποδιών εξείχαν από το ένδυμα. Ο χιτώνας 

δημιουργεί απόπτυγμα με σκληρές πτυχές, ενώ στην παρυφή σχηματίζουν ζητοειδή 

απόληξη. Φορούν επίσης λεπτό ιμάτιο που καλύπτει το δεξιό ώμο και δημιουργεί 

επίσης ζητοειδείς πτυχές. Κάτω από το δεξί χέρι η παρυφή των ιματίων σχηματίζει 

έντονες «χελιδονοουρές». Φέρουν ψηλό πόλο. Τα μαλλιά περιορίζονται γύρω από το 

κεφάλι, όπου διακρίνονται αστραγαλωτοί βόστρυχοι. Δύο κυματοειδείς πλόκαμοι 

πέφτουν πάνω στους ώμους, σε κάθε πλευρά του λαιμού.  

2
ος

 - αρχές 1
ου

 αι. π.Χ. 

Βιβλιογραφία: Maiuri – Jacopi 1928: 22, εικ. 7. Maiuri 1932: 12-14, εικ. 2,3,5. Lévêque 1950: 62-65. 

Zagdoun 1989: 188, αρ. 371, πίν. 60, εικ. 217-219. LIMC VI (1992), λ. Hekate, 998, αρ. 116 (H. 

Sarian)˙ Werth 2006: 301, αρ. 20. 

  

 

15. Ρόδος, αρ.ευρ. Ε 578. Αρχαϊστικό Εκαταίο (πίν. 9 α-γ). Σωζ. ύψος 0,085 μ. 

Μάρμαρο λεπτόκοκκο υπόλευκο.  

Σώζεται από τα γόνατα περίπου έως το κάτω μέρος του λαιμού. 

Η μορφή (Α) φορεί πέπλο ζωσμένο με πλατιά ζώνη κάτω από το στήθος, το οποίο 

διαγράφεται κάτω από το ένδυμα. Οι πτυχές έχουν σχήμα V ανάμεσα στο στήθος, 

όπως και η παρυφή του ενδύματος που κατεβαίνει χαμηλά πάνω στο στέρνο και έχει 

αποδοθεί πλαστικά. Το δεξί χέρι είναι παράλληλο προς τον κορμό και κρατά 
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πιθανότατα το ένδυμα, ενώ το αριστερό είναι λυγισμένο και φαίνεται να κρατά άνθος 

ή καρπό μπροστά στο στήθος. Το ένδυμα δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη πτυχολογία. Το 

απόπτυγμα διαμορφώνεται σε σχήμα ανάποδου V χωρίς πτύχωση. Μόνο δύο αβαθείς 

χαράξεις διαφοροποιούν την κεντρική πτυχή. Ανάμεσα στα κάτω άκρα λίγο πιο 

έντονες κάθετες εγχαράξεις δηλώνουν δύο παράλληλες πλατιές πτυχές. Στο σημείο 

όπου ακουμπά το δεξί χέρι, παρατηρούνται δύο πτυχώσεις.   

Η μορφή (Β), στα δεξιά της (Α), είναι ντυμένη με τον ίδιο τρόπο. Η παρυφή του 

πέπλου στο λαιμό έχει σχήμα V, όπως και η πλατιά πτυχή ανάμεσα στο στήθος. Το 

απόπτυγμα έχει μία κεντρική πλατιά πτυχή σχήματος ανάποδου V, ενώ βαθύτερες 

κάθετες πτυχές παρουσιάζει το κάτω τμήμα του πέπλου. Το δεξί χέρι είναι λυγισμένο 

μπροστά στο στήθος και κρατά αδιάγνωστο αντικείμενο. Με το αριστερό ανασύρει 

πιθανώς το ένδυμα ή είναι απλώς τεντωμένο προς τα κάτω. 

Η τρίτη μορφή (Γ), στα αριστερά της (Α), ντυμένη όπως και οι δύο προηγούμενες, 

τείνει το αριστερό άνω άκρο προς τα κάτω, ενώ έχει το δεξί μπροστά στο στήθος 

κρατώντας καρπό. Οι επιφάνειες του ενδύματος είναι πλατιές. Διαμορφώνεται όμως 

μία κεντρική πτυχή από αβαθείς αυλακώσεις στο απόπτυγμα, ενώ παρουσιάζει πιο 

βαθιές στο κάτω μέρος του πέπλου αντίστοιχα. Η παρυφή του ενδύματος στο λαιμό 

αφήνει ακάλυπτο τμήμα του στέρνου σε σχήμα V, και ανάμεσα στα στήθη 

δημιουργείται πλατιά πτυχή του ιδίου σχήματος. 

Τέλος 1
ου

 π.Χ. - 1
ο
 αι. μ.Χ. 

 

 

16. Κως, αρ. ευρ. Γ 204. Αρχαϊστικό Εκαταίο (πίν. 10 α-γ). Σωζ. ύψος 0,37μ. Πλ. 

0,135. 

Μάρμαρο λευκό με γκριζωπές αποχρώσεις. Λεπτόκοκκο που θρυμματίζεται πολύ 

εύκολα. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τόπο και το χρόνο εύρεσης του Εκαταίου. 

Εικονίζονται τρεις μετωπικά όρθιες, ντυμένες γυναικείες μορφές γύρω από κιονίσκο. 

Έχει σπάσει το ανώτερο τμήμα του γλυπτού, στη βάση του λαιμού των μορφών, όπως 

και το κατώτερο τμήμα του, η συμφυής πλίνθος. Στην κάτω επιφάνεια του γλυπτού 

σώζεται ορθογώνια οπή διαστάσεων 0,048μ (μήκος)  0,038μ (πλάτος)  0,045μ 

(βάθος), για τη στερέωσή του σε βάση.   

Η μορφή (Α) φορεί πέπλο με απόπτυγμα που φθάνει έως τους μηρούς. Το ένδυμα 

είναι ζωσμένο πάνω από το απόπτυγμα, κάτω από το στήθος. Το άνω μέρος του 
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κορμού της έχει καταστραφεί, ενώ το κεφάλι και τα άκρα πόδια της είναι σπασμένα. 

Στο κάτω μέρος του σώματος που διατηρείται καλύτερα, διακρίνονται οι κάθετες 

πτυχές τόσο στο απόπτυγμα όσο και στο κάτω μέρος του πέπλου. Οι πτυχές έχουν 

αποδοθεί με αυλακώσεις. Ανάμεσα στα κάτω άκρα παρατηρείται μία πτυχή πλάτους 

0,02μ., που πλαισιώνεται από δύο στενότερες πλάτους 0,01μ στα δεξιά και 0,005μ στ’ 

αριστερά. Πάνω από κάθε πόδι δημιουργούνται δύο καμπύλες πτυχές. Το δεξί χέρι 

της κάμπτεται έντονα στον αγκώνα. Η παλάμη που δε σώζεται, ήταν τοποθετημένη 

ανάμεσα στα στήθη. Με το αριστερό χέρι η μορφή αγκαλιάζει δάδα, της οποίας το 

μεγαλύτερο κάτω μέρος έχει σπάσει. Η δάδα παρουσιάζει λεπτές, κάθετες, 

παράλληλες μεταξύ τους, χαράξεις που υποδηλώνουν τη διαμόρφωση του στύλου-

στελέχους της. Πάνω από το δεξιό ώμο της μορφής διακρίνεται ένας χονδρός 

πλόκαμος που φθάνει έως το 1/3 περίπου του βραχίονα. Στα δεξιά της, ένα σκυλί 

κάθεται στα πίσω του πόδια και στρέφει το κεφάλι του προς τα πάνω, προς τη μορφή. 

Η μορφή (Β), στ’ αριστερά της (Α), είναι σπασμένη στο κεφάλι, στα άκρα πόδια και 

σ’ ολόκληρο το δεξιό βραχίονα, ενώ μεγάλα σπασίματα παρατηρούνται και στο 

στέρνο. Φορά πέπλο ζωσμένο πάνω από το απόπτυγμα και κάτω από το στήθος. Το 

απόπτυγμα φθάνει μέχρι τους μηρούς και έχει σχήμα ανάποδου ανοιχτού V. Πάνω 

από τη ζώνη οι πτυχές είναι σχήματος V και ενάλληλες. Το απόπτυγμα έχει πλατιές 

πτυχές με την κεντρική πτυχή πλατύτερη. Οι πτυχές είναι πιο στενές στη βάση τους 

στη ζώνη και ανοίγουν ριπιδωτά προς τα κάτω. Το κάτω μέρος του ενδύματος είναι 

σχεδόν απτύχωτο, με μια πλατιά, κεντρική, ογκώδη πτυχή ανάμεσα στα πόδια. Με το 

δεξί χέρι η μορφή κρατά κυκλικό αντικείμενο, φιάλη, στεφάνι ή τύμπανο , ενώ με το 

αριστερό συγκρατεί δάδα. Πάνω από τον αριστερό ώμο σώζεται ένας πλόκαμος. Στα 

δεξιά της μορφής υπάρχει δυσδιάγνωστο αντικείμενο, η βάση και το άνω άκρο του 

οποίου έχει αποκρουσθεί. Ίσως πρόκειται για σκύλο, με το σώμα σε κατά μέτωπο 

απόδοση και το κεφάλι σε κατατομή, στραμμένο προς τα δεξιά του. 

Η μορφή (Γ) στ’ αριστερά της (Β) διατηρείται σε καλύτερη κατάσταση από τις δύο 

άλλες μορφές. Σώζει μικρό τμήμα του λαιμού. Το κεφάλι και τα άκρα πόδια έχουν 

σπάσει. Το στήθος και το στέρνο παρουσιάζουν σπασίματα. Στο λαιμό διακρίνεται το 

σημείο όπου συγκλίνουν οι κλείδες. Πάνω από κάθε ώμο πέφτει ένας χονδρός 

πλόκαμος. Φορά πέπλο που ζώνεται κάτω από το στήθος και πάνω από το 

απόπτυγμα. Ένας ιμάντας που περνά λοξά πάνω από τον δεξιό ώμο και κάτω από το 

αριστερό χέρι, συγκρατεί το ένδυμα στο άνω μέρος του κορμού. Οι πτυχές πάνω από 

τη ζώνη είναι λοξές, παράλληλες μεταξύ τους και διαγράφουν την εσωτερική 
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καμπύλη του στήθους. Το απόπτυγμα φθάνει έως τους μηρούς, έχει σχήμα ανάποδου 

V και είναι πολύ πτυχωμένο με ριπιδωτές προς τα κάτω πτυχές. Το κάτω μέρος του 

ενδύματος είναι σχεδόν απτύχωτο. Παρατηρείται μία αβαθής αυλάκωση κατά μήκος 

κάθε ποδιού, ενώ η κεντρική, πλατιά, ογκώδης πτυχή ανάμεσα στα κάτω άκρα – 

μεγίστου πλάτους 0,035μ. – παρουσιάζει μία αβαθή αλλά πλατιά αυλάκωση που τη 

χωρίζει στα δύο. Η κεντρική αυτή πτυχή σταματά πάνω από τα σφυρά της μορφής. Η 

μορφή κρατά στο δεξί της χέρι κυκλικό αντικείμενο – στεφάνι, φιάλη ή τύμπανο – 

ενώ με το αριστερό που κάμπτεται ελαφρώς, φέρει οινοχόη. Στα δεξιά της κάθεται 

στα πίσω πόδια του ένα σκυλί. Αποδίδεται σε κατατομή και με το κεφάλι στραμμένο 

προς τα πάνω, προς την μορφή. 

Χρονολογείται στον 1
ο
 αι. μ.Χ. 

Βιβλιογραφία: Laurenzi 1955-1956: 132, αρ. 161, εικ. 161˙ Kraus 1960: 177, αρ. A 36˙ Brahms 1994: 

173 σημ. 751˙ Werth 2006: 309-310, αρ. 38.  

 

 

17. Κως, αρ. ευρ. Γ 224. Αρχαϊστικό Εκαταίο (πίν. 11 α-δ). Ύψος 0,415 μ. 

Μάρμαρο λευκό λεπτόκοκκο που θρυμματίζεται πολύ εύκολα. 

Έχουν σπάσει τα κεφάλια των μορφών και μέρος της βάσης. Στο κάτω μέρος της 

βάσης παρατηρούνται ίχνη από πολύ χοντρό βελόνι. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον 

τόπο και το χρόνο εύρεσης του γλυπτού.  

Τρεις μετωπικά όρθιες ντυμένες γυναικείες μορφές γύρω από κιονίσκο.  

Η μορφή (Α) σώζεται από το λαιμό έως τα άκρα πόδια. Φορά πέπλο ζωσμένο κάτω 

από το στήθος και πάνω από το απόπτυγμα. Το απόπτυγμα φθάνει έως τους μηρούς 

και έχει σχήμα ανάποδου V, με ζητοειδή απόληξη. Το ένδυμα πάνω από τη ζώνη 

παρουσιάζει ενάλληλες πτυχές σχήματος ανοιχτού U. Το ίδιο σχήμα έχει και η 

παρυφή που αφήνει ακάλυπτο μέρος του στέρνου. Το δεξί στήθος έχει σπάσει, ενώ το 

αριστερό διαγράφεται κάτω από το ένδυμα. Οι πτυχές του αποπτύγματος ανοίγουν σε 

σχήμα ριπιδίου προς τα κάτω, με μία κεντρική πλατιά πτυχή – μέγιστο πλάτος 

0,022μ. Το κάτω μέρος του πέπλου είναι σχεδόν απτύχωτο. Πάνω σε κάθε γόνατο 

παρατηρείται μία δέσμη τριών οριζόντιων πτυχών. Ανάμεσα στα κάτω άκρα 

διαμορφώνεται μία κεντρική, αρκετά ογκώδης πτυχή. Τα πόδια πλαισιώνονται και 

από μία εξίσου ογκώδη πτυχή. Η μορφή φέρει το αριστερό χέρι, το οποίο είναι 

λυγισμένο στον αγκώνα, μπροστά από το σώμα με την παλάμη κοντά στο αριστερό 

στήθος. Το δεξί άνω άκρο έχει αποκρουσθεί λίγο πάνω από τον αγκώνα έως και την 
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παλάμη. Με αυτό κρατούσε από τη λαβή ένα κλειστό αγγείο, πιθανότατα οξυπύθμενο 

αμφορίσκο. Από το αγγείο σώζεται μόνο το σώμα και η οξυπύθμενη βάση του. Πάνω 

στους ώμους της μορφής πέφτει από ένας χοντρός στριφτός πλόκαμος. Κοντά στο 

δεξιό ώμο, στον πέπλο, σώζονται ίχνη πολύ ανοιχτού ερυθρού χρώματος. 

Η μορφή (Β) βρίσκεται στα αριστερά της (Α) και παρουσιάζει τον ίδιο τρόπο ένδυσης 

αλλά και όμοια πτυχολογία με την (Α). Δε σώζεται το κεφάλι και μεγάλο μέρος του 

λαιμού. Φθορές παρατηρούνται στο στήθος και στους πλοκάμους που πέφτουν πάνω 

από τους ώμους. Το αριστερό πόδι είναι σπασμένο από το μηρό μέχρι το μέσο 

περίπου της κνήμης. Τα χέρια της που πρέπει να ήταν παράλληλα στον κορμό, έχουν 

σπάσει από το ύψος του αγκώνα έως και την παλάμη. Ίχνη τους σώζονται στο ύψος 

της παλάμης. Στα δεξιά της μορφής εικονίζεται σκύλος σε κατατομή. Έχουν 

αποκρουσθεί το άνω μέρος του σώματος, ο λαιμός και το κεφάλι του ζώου. 

Από τη μορφή (Γ) στα αριστερά της (Β) σώζεται μόνο ο άνω κορμός και τμήμα της 

αριστερής πλευράς της. Έχει αποκρουσθεί τμήμα του δεξιού ώμου. Φαίνεται ότι ήταν 

ντυμένη ομοιότροπα με τις άλλες δύο μορφές. Το άνω μέρος του κορμού παρουσιάζει 

φθορές. Σώζονται μόνο δύο ενάλληλες σχήματος ανοιχτού V πτυχές, καθώς και 

τμήμα της παρυφής γύρω από το λαιμό. Το ένδυμα άφηνε ακάλυπτο μέρος του 

στέρνου. Τα χέρια της μορφής ήταν παράλληλα στον κορμό. Με το αριστερό της 

κρατούσε τη δεύτερη λαβή του κλειστού αγγείου που κρατούσε και η μορφή (Α). 

Πάνω στον αριστερό ώμο της διατηρείται ένας πλόκαμος. 

Δεύτερο μισό 1
ου

 αι. π.Χ.                     

Βιβλιογραφία: Laurenzi 1955-1956: 132, αρ. 160, εικ. 160˙ Kraus 1960: 121, αρ. 7∙ 124, 127, 156˙ 

Werth 2006: 297-298, αρ. 12.  

 

Τα δύο Εκαταία από την Κω που χρονολογούνται στον 1
ο
 π.Χ. και στον 1

ο
 αι. 

μ.Χ., είναι πιθανό να έχουν επηρεαστεί από την παράδοση της Αθήνας, κυρίως το 

Εκαταίο Γ 224 (αρ. κατ. 18). Η επιρροή που ασκεί η Αθήνα στο νησί είναι φανερή 

στην πλαστική και από προηγούμενες περιόδους. Ωστόσο, όπως τονίστηκε και στο 

κεφάλαιο με τα καλλιτεχνικά ρεύματα, στα αρχαϊστικά γλυπτά της Κω είναι ισχυρή 

και η επίδραση του αντίστοιχου μικρασιατικού. 
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Ομάδα Γ  

Ο κορμός των μορφών της ομάδας αυτής (Γ) αποδίδεται μετωπικά, όπως και 

στις δύο προηγούμενες ομάδες. Το σώμα παρουσιάζεται χαλαρό και σε άτονη κίνηση, 

καθώς προβάλλεται στο πλάι το ένα κάτω άκρο. Επιπλέον, τα άνω άκρα κάμπτονται 

προς το ένδυμα, ενώ τα κεφάλια στρέφονται στο πλάι. Το τελευταίο στοιχείο είναι 

αυτό που διαφοροποιεί κυρίως την ομάδα. Οι μορφές φορούν και εδώ πέπλο ζωσμένο 

κάτω από το στήθος, με τη χαρακτηριστική ογκώδη πτυχή στο κέντρο του. Κάτω από 

τον πέπλο στις μορφές του Εκαταίου 18 διακρίνεται τμήμα του χιτώνα. Ο 

συνδυασμός πέπλου με χιτώνα, στοιχείο γνωστό από το τέλος του 5
ου

 αι. π.Χ., η 

απομάκρυνση των μορφών από την αυστηρή αρχαϊκή μετωπικότητα και η απόδοση 

των μαλλιών είναι στοιχεία που τις εντάσσουν σε ένα καλλιτεχνικό ρεύμα στο οποίο 

επικρατούν τα κλασικίζοντα χαρακτηριστικά έναντι των αρχαϊστικών. 

 

 

18. Ρόδος, χωρίς αριθμό ευρετηρίου. Τριγωνικής διατομής πεσσός με πλατιές ακμές 

και μορφές με αρχαϊστικά και κλασικίζοντα στοιχεία (πίν. 12 α-γ). Σωζ. ύψος 0,34 μ. 

Μάρμαρο λευκό λεπτόκοκκο. Οι πλατιές πλευρές του κοσμούνται με ανάγλυφες 

όρθιες γυναικείες μορφές. Δε σώζονται οι τρεις γυναικείες κεφαλές, η επίστεψη του 

πεσσού. 

Η μορφή (Α) κινείται προς τα δεξιά της με ελαφρύ διασκελισμό. Στρέφει το κεφάλι 

προς τα αριστερά της. Έχει σαρκώδες πρόσωπο με πλατιές επιφάνειες. Μάτια μικρά 

αμυγδαλωτά, μικρά χείλη, μύτη σπασμένη. Τα μαλλιά είναι μαζεμένα στο πίσω μέρος 

του κρανίου. Συγκρατούνται με ταινία πάνω από το μέτωπο, αλλά έχουν διαβρωθεί 

τόσο στο σημείο αυτό, ώστε είναι αδύνατο να διαπιστωθεί τη διάταξή τους. Λόγω της 

στροφής του κεφαλιού η δεξιά πλευρά είναι πιο πλατιά πλασμένη. Εντούτοις το 

αριστερό μάτι εικονίζεται ολόκληρο. Φορεί πέπλο με μακρύ απόπτυγμα και ζωσμένο 

κάτω από το στήθος. Κάτω από τον πέπλο διακρίνεται μόνο το κατώτερο μέρος του 

πολύπτυχου χιτώνα. Οι πτυχές του είναι αβαθείς χαράξεις στα αριστερά, ενώ όσο 

προχωράμε προς τα δεξιά γίνονται πιο βαθιές. Οι πτυχές του πέπλου πάνω από τη 

ζώνη ακολουθούν την εσωτερική καμπύλη του στήθους και το διαγράφουν. Κάτω 

από το στήθος λεπτότατες μικρές πτυχές αποδίδουν το τέντωμα του ρούχου από τη 

ζώνη και το σώμα. Η παρυφή γύρω από το λαιμό έχει σχήμα ακανόνιστου V. Οι 

πτυχές στο απόπτυγμα είναι αβαθείς χαράξεις σε σχήμα ανάποδου ριπιδίου με την 
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κεντρική πτυχή εντονότερα πλασμένη και πλατιά. Το κάτω μέρος του πέπλου 

πτυχώνεται με την κίνηση της μορφής: δύο ελαφρώς καμπύλες πτυχές ξεκινούν από 

την πλαστικότερη ανάμεσα στα πόδια, από το ύψος των γονάτων, και ακολουθούν 

την κίνησή τους. Κάτω από το ένδυμα προβάλλουν τα άκρα πόδια. Το αριστερό πόδι 

της μορφής κάμπτεται ελαφρά και προβάλλεται ελαφρώς προς τα πίσω, από το 

γόνατο και κάτω. Το αριστερό χέρι πέφτει χαλαρό στα πλευρά της, ενώ με το δεξί 

κρατά το αριστερό της μορφής (Γ) στα δεξιά της. 

Η (Β) μορφή, στ’ αριστερά της (Α), δεν παρουσιάζει καμία κίνηση. Το σώμα της 

εικονίζεται μετωπικά, ενώ στρέφει το κεφάλι της προς τη μορφή (Α), προς τα δεξιά. 

Το κεφάλι εικονίζεται σε τρία τέταρτα. Πρόσωπο ασύμμετρα πλασμένο λόγω της 

στροφής του στα δεξιά: πλατιά αριστερή παρειά, μικρά χείλη, αμυγδαλωτά μάτια με 

βαθιές εσωτερικές κόγχες. Από τα μαλλιά σώζεται ο κρωβύλος. Είναι ντυμένη 

ομοιότροπα με την (Α). Μία δεύτερη ζώνη, τελαμώνας, συγκρατεί το ένδυμα 

διαγώνια ανάμεσα στα στήθη, περνώντας πάνω από το δεξιό ώμο και καταλήγοντας 

στη μέση της μορφής στ’ αριστερά. Το στήθος διαγράφεται κάτω από το ένδυμα, 

αλλά έχει αποκρουσθεί σε μεγάλο βαθμό, κυρίως το δεξί. Το κάτω μέρος του πέπλου 

είναι απτύχωτο με μόνη την κεντρική πτυχή ανάμεσα στα πόδια. Η παρυφή του 

διακρίνεται πάνω στο χιτώνα. Τα χέρια της μορφής είναι σε μικρή απόσταση από το 

σώμα και με το αριστερό κρατά το δεξί χέρι της μορφής (Γ). 

Η μορφή (Γ) έχει αποδοθεί με την ίδια κόμμωση αλλά και στην ίδια στάση με τη 

μορφή (Β) με μόνη διαφορά τη στροφή του κεφαλιού στ’ αριστερά της. Το πρόσωπό 

της είναι κατεστραμμένο. Με τα χέρια, το δεξί σπασμένο και το αριστερό με ελαφρά 

σπασίματα, σε μικρή απόσταση από τον κορμό κρατούσε τις άλλες δύο μορφές. Είναι 

ντυμένη όμοια με τις άλλες δύο μορφές και με τον πέπλο αποδοσμένο όπως στη (Β). 

Η παρυφή στο λαιμό έχει V σχήμα και είναι έντονα πλασμένη, ενώ οι πτυχές του 

αποπτύγματος όπως και του χιτώνα είναι όμοιες με της (Α). Ανάμεσα στα στήθη 

διαμορφώνεται μία πλατιά πτυχή σε σχήμα ανάποδου τραπεζίου. Το κάτω μέρος του 

πέπλου κολλάει πάνω στα πόδια δηλώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την 

σωματικότητά τους, με το δεξί σκέλος να τονίζεται περισσότερο και με μία καμπύλη 

πτυχή κάτω από το αριστερό γόνατο. Η παρυφή του πέπλου στα αριστερά αποδίδεται 

πλαστικά.  

Τέλος 2
ου

 - αρχές 1
ου

 αι. π.Χ. 
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19. Ρόδος, αρ.ευρ. Γ 2222. Αρχαϊστικό Εκαταίο (πίν. 13 α-γ). Μεγ. σωζ. ύψος 0,052 

μ.   

Ασβεστόλιθος υπόλευκος λεπτόκοκκος. Βρέθηκε κατά την διάνοιξη ορύγματος της 

ΔΕΥΑΡ ΚΑΑ Ρόδου το 1986. 

Σώζονται οι τρεις γυναικείες μορφές, από τους μηρούς έως το λαιμό, γύρω από 

πεσσό. Το γλυπτό είναι πολύ φθαρμένο. Το κεφάλι και τα κάτω άκρα ήταν ένθετα, 

όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε από τους τόρμους κυκλικής διατομής. Η επιφάνεια 

στην οποία εφαπτόταν το κεφάλι, είναι καλά δουλεμένη, ενώ εκεί όπου εφάπτονταν 

τα άκρα των μορφών, έχει σπάσει και διαβρωθεί σε μεγάλο μέρος του. Η απόδοση 

της κλείδας μαρτυρά στροφή των κεφαλιών στο πλάι. 

Οι μορφές αποδίδονται κατενώπιον. Εφάπτονται μεταξύ τους, αλλά μόνο σε ένα 

τμήμα των βραχιόνων. Φορούν πέπλο ζωσμένο κάτω από το στήθος. Παρά τη φθορά 

που έχει υποστεί το γλυπτό, διακρίνονται οι χειρίδες του ενδύματος που φθάνουν λίγο 

κάτω από τους αγκώνες – φορούσαν πιθανότατα και χιτώνα – και η παρυφή του στο 

λαιμό. Στο ένδυμα της μορφής (Α) δε διακρίνονται πτυχές. Ο πέπλος αφήνει να 

διαφανεί ο όγκος του σώματος και το στήθος διαγράφεται κάτω από αυτόν. Τα χέρια 

της είναι παράλληλα στον κορμό, ενώ με το δεξί φαίνεται ότι ανέσυρε ελαφρώς το 

ένδυμα. Ο πέπλος της μορφής (Β) σώζει τις πτυχές κάτω από τη ζώνη σε σχήμα 

ριπιδίου. Το στήθος της και το δεξί άκρο χέρι έχουν σπάσει. Με το αριστερό, στο 

οποίο είναι δυνατόν να δούμε τα δάκτυλα, ανασύρει το ένδυμα. Στη (Γ) μορφή το 

στήθος, αν και έχει διαβρωθεί αρκετά, αποδίδεται ομοιότροπα με την (Α), όπως και ο 

λαιμός που πλαισιώνεται από δύο πλοκάμους. Με τα χέρια έντονα λυγισμένα στους 

αγκώνες και τοποθετημένα μπροστά στην κοιλιακή χώρα ανασύρει το ένδυμα. 

Το μικρό ύψος του γλυπτού, που στο σύνολό του δεν πρέπει να ξεπερνούσε τα 10-15 

εκατοστά, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ίσως πρόκειται για Εκαταίο που 

κοσμούσε κατασκευή ή ήταν ανάθημα. Πιο πιθανή φαίνεται η πρώτη άποψη. 

Ύστερος 1
ος

 π.Χ. - αρχές 1
ου

 αι. μ.Χ.   
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ΙΙ. Εκαταία με κινούμενες μορφές 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄  

Στην ΟΜΑΔΑ Α΄ της κατηγορίας ΙΙ ανήκουν τα πεσσόμορφα, τριγωνικής 

διατομής, Εκαταία που κοσμούνται με μορφές οι οποίες φορούν χιτώνα, μακρύ ιμάτιο 

και καλύπτρα. Το ιμάτιο τυλίγει σφιχτά ολόκληρο τον κορμό των μορφών μέχρι τα 

γόνατα. Ορισμένες εικονίζονται σε κίνηση, ενώ άλλες αποδίδονται με στάσιμο το ένα 

και άνετο το άλλο σκέλος. Στοιχεία που διαφοροποιούν αυτά τα Εκαταία από τα 

υπόλοιπα της ίδιας κατηγορίας είναι ότι οι μορφές φορούν καλύπτρα αλλά και το 

ιμάτιο, που περιορίζει αισθητά την κίνησή τους. Οι μορφές της ομάδας αυτής όπως 

και της επόμενης ακολουθούν τις τάσεις της σύγχρονης πλαστικής τέχνης. Οι μορφές 

ταυτίζονται με τις Ερινύες. 

 

 

20. Ρόδος, χωρίς αριθμό ευρετηρίου. Εκαταίο με κινούμενες μορφές, πιθανότατα 

Ερινύες και όχι Χάριτες (πίν. 14 α-γ). Σωζ. ύψος 0,39 μ. 

Μάρμαρο λευκό, λεπτόκοκκο.  

Σώζεται ο τριγωνικός πεσσός χωρίς την τρικέφαλη επίστεψη. Ο πεσσός έχει 

πεπλατυσμένες ακμές, ενώ οι πλευρές του κοσμούνται με ανάγλυφες, όρθιες 

γυναικείες μορφές. 

Η μορφή (Α), το πρόσωπο της οποίας έχει καταστραφεί, κινείται προς τα αριστερά. 

Φορεί ποδήρες ένδυμα – πιθανότατα χιτώνα –  και είναι τυλιγμένη σε ιμάτιο, το οποίο 

φθάνει έως λίγο κάτω από τα γόνατα. Έχει καλύψει το κεφάλι με το ιμάτιο και το 

συγκρατεί πάνω από το στήθος με το δεξί, τυλιγμένο μέσα στο ένδυμα, άνω άκρο. Το 

αριστερό χέρι κάμπτεται στον αγκώνα και ολόκληρος ο πήχης πάνω στην κοιλιακή 

χώρα. Η απόληξη του ιματίου πέφτει ελεύθερα πίσω από την πλάτη. Οι πτυχές του 

χιτώνα παρουσιάζουν κάποια πλαστικότητα σε σύγκριση με το ιμάτιο που έχει 

πλατιές επιφάνειες. 

Η μορφή (Β) είναι μετωπική, όρθια, σε στάση contra posto με στάσιμο το αριστερό 

πόδι και άνετο το δεξί, το οποίο διαφαίνεται κάτω από το ένδυμα. Το αριστερό χέρι 

τείνεται χαλαρά προς τα κάτω, ενώ το δεξί είναι ελαφρώς λυγισμένο και 

τοποθετημένο κοντά στην κοιλιακή χώρα. Είναι ντυμένη με τρόπο όμοιο με την (Α). 
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Το ιμάτιο περνά πάνω από τον αριστερό ώμο και κάτω από το δεξί στήθος και 

καλύπτει το δεξί άνω άκρο περίπου από το μέσο του βραχίονα μέχρι την παλάμη. Οι 

πτυχές του ιματίου είναι αρκετές και πλατιές και ακολουθούν την κίνηση του άνετου 

δεξιού σκέλους, ενώ ο χιτώνας είναι πλούσια πτυχωμένος και πιο πλαστικά 

αποδοσμένος. Η μορφή φορεί και καλύπτρα που αφήνει ακάλυπτες τις δύο σειρές 

κοχλιωτών βοστρύχων πάνω από το μέτωπο. 

Η τρίτη (Γ) μορφή εικονίζεται γενικά σε στάση όμοια με τη (Β) και είναι κατά τον 

ίδιο τρόπο ντυμένη. Είναι σωματώδης, με μεγάλο στρογγυλό κεφάλι και πλατιά 

χαρακτηριστικά που όμως έχουν διαβρωθεί. Το ιμάτιο καλύπτει ολόκληρη την 

αριστερή πλευρά της μορφής και οι πτυχές του είναι αποδοσμένες όπως στη (Β), ενώ 

στο σημείο που περνά λοξά πάνω το σώμα, διαμορφώνεται όγκος πτυχών. Ο χιτώνας 

παρουσιάζει ποικιλία πτυχών, κάθετες και διαγώνιες, σύμφωνες προς τη στάση των 

κάτω άκρων. Με το δεξί χέρι η μορφή τραβάει ελαφρώς προς τα πάνω το ιμάτιο. 

3
ος

 - 2
ος

 αι. π.Χ. 

 

 

21. Ρόδος, χωρίς αριθμό ευρετηρίου. Εκαταίο με κινούμενες μορφές, πιθανότατα 

Ερινύες (πίν. 15 α-γ). Σωζ. ύψος 0,205 μ. 

Μάρμαρο χονδρόκοκκο φαιώδες.      

Σώζεται από τη βάση του πόλου, ο οποίος φαίνεται ότι αφαιρέθηκε κατά την 

αρχαιότητα, και έως το ανώτερο τμήμα των μηρών των ανάγλυφων μορφών. 

Πεσσός με πεπλατυσμένες ακμές. Οι τρεις ανάγλυφες μορφές είναι σωματώδεις και 

καταλαμβάνουν τις πλατιές πλευρές του πεσσού. 

Η μορφή (Α) εικονίζεται κατενώπιον. Κεφάλι ωοειδές με έντονο πλάσιμο. Τα μαλλιά 

δίνουν στο μέτωπο τριγωνικό σχήμα. Ανασύρει με το δεξί χέρι, μπροστά στην 

κοιλιακή χώρα, το βαρύ ένδυμα που φορεί και το οποίο καλύπτεται από το ιμάτιο που 

τυλίγει ολόκληρη τη μορφή. Το αριστερό χέρι είναι τεντωμένο προς τα κάτω. Φορεί 

ιμάτιο και στο κεφάλι καλύπτρα, η οποία αφήνει ακάλυπτο το τμήμα των μαλλιών 

πάνω από το μέτωπο και καλύπτει πιθανότατα και το δεξί χέρι. Οι πτυχές είναι 

γραμμικές χωρίς ιδιαίτερη πλαστικότητα. Το στήθος διαγράφεται κάτω από το 

ένδυμα.  

Το κεφάλι και ο άνω κορμός της δεύτερης μορφής (Β) αποδίδονται μετωπικά, ενώ ο 

κάτω κορμός – τμήμα του οποίου έχει αποκρουστεί - σε στάση τριών τετάρτων. Το 
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πρόσωπο είναι πλατύ, στρογγυλό με τριγωνικό μέτωπο. Μεγάλα, βαθιά τοποθετημένα 

μάτια, πλατιά μύτη και μικρά σαρκώδη χείλη. Το αριστερό χέρι, από το οποίο έχει 

σπάσει η παλάμη, είναι λυγισμένο και φαίνεται ότι ακουμπούσε στην κοιλιακή χώρα. 

Το δεξιό, από το οποίο έχει σπάσει ο πήχης αλλά διατηρείται το περίγραμμά του, 

κάμπτεται έντονα και συγκρατεί το ένδυμα κάτω από το πρόσωπο. Στο σημείο όπου 

έχει σπάσει αυτό το χέρι, παρατηρούμε μία πλατιά λειασμένη αυλάκωση, αποτέλεσμα 

εργαλείου. Πιθανότατα είχε γίνει προσπάθεια να αποκατασταθεί η ζημιά με την 

προσθήκη άλλου κομματιού μαρμάρου. Είναι όμοια ντυμένη με τη μορφή (Α) και το 

ένδυμά της παρουσιάζει πλατιές άτεχνες πτυχές που ενίοτε αποδίδονται ως 

αυλακώσεις. Το μεγαλύτερο μέρος του ενδύματος παρουσιάζει πλατιές επιφάνειες 

που δημιουργούν οριζόντια τρίγωνα. Η απόληξη του ιματίου πέφτει πίσω από την 

πλάτη της μορφής περνώντας πάνω από το δεξιό ώμο.  

Η (Γ) μορφή έχει πιο στρογγυλό και εύσαρκο πρόσωπο. Μικρά χείλη, μεγάλη μύτη, 

τριγωνικό μέτωπο. Είναι στην ίδια στάση με τη (Β), αλλά παρουσιάζει εντονότερη 

συστροφή στ’ αριστερά. Το κεφάλι εικονίζεται κατά μέτωπο, ο άνω κορμός σε στάση 

τριών τετάρτων και ο κάτω κορμός σε κατατομή. Ασυμμετρίες στην απόδοση του 

προσώπου, με τη δεξιά πλευρά να είναι πιο πλατιά πλασμένη, δηλώνουν την κίνηση 

της μορφής: η δεξιά παρειά παρουσιάζει μεγαλύτερο πλάσιμο και το μάτι είναι πιο 

πλατύ, μεγαλύτερο και πιο αμυγδαλωτό. Τα μάτια είναι λοξά, προς τα κάτω, 

τοποθετημένα στο πρόσωπο δίνοντας συνοφρυωμένη έκφραση στη μορφή. Φορεί 

βαρύ ένδυμα που καλύπτει τον όγκο του σώματος. Φέρει καλύπτρα στο κεφάλι, η 

οποία αφήνει ακάλυπτο το τμήμα της κόμης πάνω από το μέτωπο. Τα μαλλιά 

χωρίζονται στο μέσον του μετώπου και με ελαφρές οριζόντιες χαράξεις δηλώνονται 

οι βόστρυχοι. Ιμάτιο τυλίγει τον κορμό της μορφής, και η απόληξή του πέφτει πίσω 

από την πλάτη σε μία ογκώδη πτυχή. Με το δεξί χέρι τυλιγμένο μέσα στο ιμάτιο 

συγκρατεί το ένδυμα πάνω από το στήθος, ενώ το αριστερό έρχεται μπροστά από την 

κοιλιακή χώρα, για να καταλήξει σχεδόν κάτω από τον αγκώνα του δεξιού. Ο πήχης 

του δεξιού άνω άκρου έχει λειανθεί σε επίπεδο χαμηλότερο από το αρχικό πλάσιμο, 

όπως και της μορφής (Β). Ήταν πιθανώς από άλλο κομμάτι μαρμάρου. Οι πτυχές 

πάνω στην κοιλιά είναι πιο μαλακές αλλά πλατιές, και δεν αφήνουν το σώμα να φανεί 

ιδιαίτερα κάτω από τα ενδύματα. Το ιμάτιο περνά πάνω από τον δεξιό ώμο και πέφτει 

πίσω από την πλάτη με αβαθείς ζητοειδείς πτυχές.  
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Ο τριγωνικός πεσσός απολήγει σε τρία κεφάλια χωρίς πόλο. Οι μορφές έχουν 

στρογγυλό κρανίο και πρόσωπο με πλατιά πλασμένες επιφάνειες που 

διαφοροποιούνται πλαστικά από τον κανθό του ματιού. Μέτωπο μεγάλο, μεγάλα 

ωοειδή μάτια με απόδοση των βλεφάρων και έντονα οφρυακά τόξα, χείλη μικρά και 

σαρκώδη, μεγάλο θεληματικό πηγούνι. Λαιμός πλατύς χωρίς ιδιαίτερο πλάσιμο. Τα 

μαλλιά χωρίζονται στο κέντρο του μετώπου και διατάσσονται σε οριζόντιους 

βοστρύχους, τοξωτά γύρω από αυτό. Συγκρατούνται με ταινία και παρουσιάζουν 

έντονη πλαστικότητα στο άνω μέρος του προσώπου, ενώ στο ύψος των κροτάφων 

μειώνεται ο όγκος τους. Τα κεφάλια πλαισιώνουν πλόκαμοι, ένας σε κάθε πλευρά, με 

βαθιές οριζόντιες αυλακώσεις που υποδηλώνουν τους βοστρύχους. 

2
ος

 αι. π.Χ.  

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄  

Στα γλυπτά αυτά οι μορφές των πλευρών των πεσσών παρουσιάζονται σε 

εντονότερη κίνηση, με συστροφή του κορμού τους και έντονα ανεμιζόμενα ενδύματα. 

Οι μορφές ταυτίζονται με τις Χάριτες. Σε πολλές περιπτώσεις κρατούν το χέρι η μία 

της άλλης.   

 

 

22. Ρόδος, αρ.ευρ. Γ 1655. Εκαταίο με κινούμενες μορφές (πίν. 16 α-γ). Σωζ. ύψος 

0,198 μ. 

Μάρμαρο λευκό, λεπτόκοκκο. Βρέθηκε στην πόλη της Ρόδου στο οικόπεδο 

Σολούνια, στην πάροδο Αμερικής, το 1981. 

Λείπει το ανώτερο τμήμα του γλυπτού καθώς και τα κεφάλια των ανάγλυφων 

γυναικείων μορφών. Σώζεται τμήμα της συμφυούς βάσης, η κάτω επιφάνεια της 

οποίας φέρει ίχνη εργαλείου (λεπτό βελόνι). Οι μορφές (Α) και (Β) σώζονται έως το 

λαιμό, ενώ η (Γ) μέχρι το στήθος. Η επιφάνεια είναι αρκετά διαβρωμένη.   

Οι τρεις γυναικείες μορφές εικονίζονται σε κίνηση. Ανάμεσά τους υπάρχουν πεσσοί. 

Ο γλύπτης πιθανώς θέλησε να δώσει την εντύπωση της κοίλης επιφάνειας πάνω στην 

οποία προβάλλονται οι μορφές, όπως ακριβώς διαμορφώνονται οι επιφάνειες στο 
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μεγάλο αρχαϊστικό Εκαταίο από την ακρόπολη της Ρόδου. Φορούν και οι τρεις 

ποδήρη χιτώνα και λοξό ιμάτιο. 

Η πρώτη μορφή (Α) παριστάνεται κατενώπιον με ελαφρά συστροφή των γλουτών 

προς τ’ αριστερά της προβάλλοντας το δεξί πόδι. Πατά στις άκρες των δακτύλων της. 

Χέρια τεντωμένα στο πλάι σε απόσταση από το σώμα, με το δεξί σε μεγαλύτερη. Το 

αριστερό άκρο πόδι, αρκετά φθαρμένο, εικονίζεται σε κατατομή, ενώ το δεξιό δε 

σώζεται. Ο χιτώνας της μορφής είναι ζωσμένος ψηλά κάτω από το στήθος και αφήνει 

ακάλυπτο τον αριστερό ώμο. Φορεί και ιμάτιο που πορπώνεται στο δεξιό ώμο. Η 

έντονη κίνηση του σώματος και των κάτω άκρων δημιουργούν πλούσια πτύχωση στο 

κατώτερο τμήμα του ιματίου, το οποίο φαίνεται ότι το τραβάει ελαφρώς στο πλάι με 

το αριστερό της χέρι. Το σώμα της μορφής, και ιδιαίτερα το στήθος και το 

προβαλλόμενο δεξιό πόδι, διαγράφονται έντονα κάτω από το λεπτό ένδυμα. 

Η δεύτερη προς τα αριστερά μορφή (Β) εικονίζεται σε έντονη συστροφή. Η 

ωμοπλάτη αποδίδεται κατενώπιον ενώ ο υπόλοιπος κορμός σε στάση τριών τετάρτων. 

Οι γλουτοί και τα πόδια είναι σε κατατομή. Πατάει ανάλαφρα στα δάκτυλα των 

ποδιών της και έχει ελαφρύ διασκελισμό, με το αριστερό σκέλος να φέρει το βάρος 

του σώματος και το δεξιό ελαφρά λυγισμένο και πιο πίσω. Το δεξιό χέρι κάμπτεται 

και τείνεται στα δεξιά προς την πρώτη ανάγλυφη μορφή. Με το αριστερό χέρι 

ανασύρει το ιμάτιο δημιουργώντας πλούσιες πτυχές: παράλληλες, κοίλες, κάθετες. Η 

απόληξη του ιματίου πέφτει ελεύθερα με «ζητοειδείς» («χελιδονοουρά») 

αναδιπλώσεις κάτω από το αριστερό χέρι ακολουθώντας τις καμπύλες επιφάνειες της 

ωμοπλάτης και της πλάτης, όπου ακουμπά. 

Η τρίτη μορφή (Γ), στ’ αριστερά της πρώτης, εικονίζεται σχεδόν κατενώπιον, ενώ τα 

πόδια στρέφονται προς τ’ αριστερά. Παρατηρείται έτσι μία ελαφρά στροφή του 

σώματος προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η μορφή προβάλλει το δεξί πόδι και 

παρουσιάζει εντονότερο διασκελισμό από τη δεύτερη. Φαίνεται να περπατάει κι αυτή 

στα δάκτυλα που είναι πολύ φθαρμένα. Είναι ντυμένη όμοια με τις δύο προηγούμενες 

με τη διαφορά ότι το ιμάτιο φθάνει λίγο κάτω από τα γόνατα, αφήνει ακάλυπτο μέρος 

του χιτώνα και τυλίγει σφιχτά τη μορφή διαγράφοντας το σώμα της και κυρίως την 

κοιλιακή χώρα. Η μορφή τείνει τα χέρια της στο πλάι, με το αριστερό ανασηκωμένο 

στο ύψος του αγκώνα να κρατά τη μορφή (Α) και με το δεξιό τη (Β). Με το τέντωμα 

του ιματίου λόγω της κίνησης των άκρων δημιουργούνται πτυχές που ακολουθούν 

την καμπύλη της κοιλιάς και την κίνηση του προβαλλόμενου δεξιού κάτω άκρου. Η 
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απόληξη του ιματίου πέφτει ελεύθερα πάνω από το αριστερό χέρι και παράλληλα στο 

σώμα σε δύο τμήματα με αναδιπλώσεις. Ο χιτώνας που αφήνεται ακάλυπτος από το 

ιμάτιο, παρουσιάζει λοξές, σχεδόν παράλληλες, βαριές και βαθιές πτυχώσεις. 

Πρώτο μισό 2
ου

 αι. π.Χ.  

 

 

23. Ρόδος, αρ.ευρ. Γ 2543 (ΒΕ 2109). Εκαταίο με κινούμενες μορφές (πίν. 16 δ-στ). 

Σωζ. ύψος 0,265 μ. 

Μάρμαρο λευκό λεπτόκοκκο. Το γλυπτό βρέθηκε στην πόλη της Ρόδου, στην οδό 

28
ης

 Οκτωβρίου, μια περιοχή από όπου περνούσαν οι αρχαίοι δρόμοι Ρ 2α και Ρ 2δ. 

Αγοράσθηκε από τον Μιχαήλ Μαντικό το 1965 (Αρ. Πρωτ. 1751/ 26-7-65). Αν και το 

γλυπτό βρέθηκε σε περιοχή, την οποία διέσχιζαν δύο δρόμοι, δεν είναι ωστόσο 

ιδιαίτερα ασφαλές να ισχυριστούμε ότι το έργο απεικονίζει την Εκάτη Ενοδία. 

Εξάλλου, και η απόδοση των μορφών δε συνηγορεί σε μία τέτοια ταύτιση.  

Λείπει η επίστεψη του πεσσίσκου, τα κεφάλια των μορφών και μεγάλο τμήμα από το 

σώμα της μίας μορφής. Σπασίματα σε όλο το γλυπτό και στη συμφυή βάση. Η κάτω 

επιφάνεια της βάσης έχει δουλευτεί με λεπτό βελόνι, ενώ φέρει και μία οπή 

πιθανότατα για την προσαρμογή του γλυπτού σε μικρό βάθρο-βάση.  

Τρεις ανάγλυφες, όρθιες γυναικείες μορφές διατεταγμένες κυκλικά γύρω από έναν 

κιονίσκο. Κινούνται προς τ’ αριστερά τους. 

Η μορφή (Α) έχει μεγάλο σπάσιμο και στο αριστερό χέρι. Εικονίζεται με το στήθος 

σχεδόν κατενώπιον, ενώ η κοιλιακή χώρα και οι γλουτοί παρουσιάζουν ελαφρά 

στροφή προς τα αριστερά. Προβάλλει το δεξιό πόδι σε στάση τριών τετάρτων. Φορά 

ποδήρη πολύπτυχο χιτώνα που ανεμίζει. καθώς η μορφή κινείται. Στο κεφάλι φορεί 

ιμάτιο με καλύπτρα, το οποίο κλείνει μπροστά στο στήθος και καλύπτει το σώμα έως 

κάτω από τους γλουτούς. Η παρυφή της καλύπτρας κλείνει σταυρωτά πάνω στο 

στήθος, περνάει πάνω από τον αριστερό ώμο και πέφτει πίσω από την πλάτη με 

έντονο κυματισμό. Το κεφάλι στρέφεται και κλίνει προς τα δεξιά. Το δεξί χέρι 

κάμπτεται ελαφρώς και πέφτει χαλαρά στο πλάι ακουμπώντας το μηρό, ενώ το 

αριστερό ανασηκώνει ελαφρώς το ένδυμα. Το σώμα της μορφής, και κυρίως το 

στήθος, η κοιλιακή χώρα και το προβαλλόμενο δεξιό πόδι, διαφαίνεται κάτω από το 

ένδυμα. 
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Η γυναικεία μορφή (Β) στα δεξιά, της οποίας το μεγαλύτερο δεξί μέρος του σώματος 

έχει σπάσει, αποδίδεται σε μεγαλύτερη συστροφή και κίνηση προς τ’ αριστερά με την 

ίδια ακριβώς κίνηση του κεφαλιού και των κάτω άκρων με την (Α). Η κοιλιά 

εικονίζεται σε τρία τέταρτα και τα πόδια σε κίνηση προς τα αριστερά. Είναι δύσκολο 

να κατανοήσουμε τη θέση του αριστερού χεριού: κρύβεται πίσω από το σώμα ή 

πέφτει χαλαρά κρατώντας το ένδυμα; Το δεξιό είναι σπασμένο, αλλά φαίνεται ότι 

έπεφτε χαλαρά προς τα κάτω. Φορά κι αυτή ποδήρες ένδυμα, εντονότερα 

ανεμιζόμενο από της (Α), αλλά και ιμάτιο που πέφτει ελεύθερο πάνω και πίσω από 

τον αριστερό ώμο δημιουργώντας ογκώδεις πτυχές. Η κοιλιακή χώρα και ο ομφαλός 

διαφαίνονται κάτω από το ένδυμα. 

Η μορφή (Γ) παριστάνεται σχεδόν σε κατατομή να κινείται με τον ίδιο τρόπο και 

προς την ίδια κατεύθυνση με τις άλλες δύο. Η κόμη, της οποίας σώζεται μόνο το 

περίγραμμα, ήταν μαζεμένη ψηλά, στο πίσω μέρος του κρανίου. Είναι ντυμένη 

ομοιότροπα με τη (Β), και το ιμάτιο που πέφτει πίσω από την πλάτη, ακολουθεί την 

καμπύλη της. Με το δεξί χέρι φαίνεται να συγκρατεί το ιμάτιο πάνω στον αριστερό 

ώμο, ενώ στο αριστερό που κάμπτεται έντονα στον αγκώνα, έχει τυλίξει την άκρη του 

ιματίου, η οποία πέφτει κατακόρυφα σε συμπαγή μάζα.  

Μετά τα μέσα του 2
ου

 αι. π.Χ.    

Βιβλιογραφία: LIMC Supplementum (2009), λ. Horai add. 4 b (V. Machaira)˙ Μαχαίρα 2011: 80, αρ. 

49, πίν. 63. 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ΄  

Στην ομάδα αυτή εντάσσονται μόνο δύο Εκαταία, τα οποία αποτελούν μία 

ξεχωριστή ΟΜΑΔΑ στην ευρύτερη κατηγορία Εκαταίων με τις κινούμενες μορφές. 

Εδώ συνδυάζονται οι δύο τύποι: οι αρχαΐζουσες μετωπικά όρθιες μορφές, που 

καλύπτουν τον πεσσό, με τις χορεύουσες γυναικείες μορφές, που προβάλλονται πάνω 

στις πρώτες. Η αρχαΐζουσα τονίζεται, καθώς αποδίδεται σε μεγαλύτερη κλίμακα από 

την άλλη μορφή. Παρά τη διαφορά στην απόδοση των μορφών, οι πτυχές των 

ενδυμάτων τους έχουν αποδοθεί κατά τον ίδιο τρόπο, άκαμπτες και γραμμικές.   
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24. Ρόδος, αρ.ευρ. Γ 1235 (ΠΒΕ 2552). Εκαταίο με μία αρχαΐζουσα και μία 

χορεύουσα μορφή (πίν. 17 α). Σωζ. ύψος 0,35 μ.  

Mάρμαρο υπόλευκο με κρυστάλλους μεσαίου μεγέθους. Το Εκαταίο βρέθηκε το 1971 

στο οικόπεδο Χατζηανδρέου στην πόλη της Ρόδου, στη λεγόμενη Βασιλική, στο 

χώρο ΧVII. 

Απότμημα πεσσόμορφου Εκαταίου, στις πλατιές πλευρές του οποίου εικονίζονταν 

αρχαΐζουσες μετωπικά όρθιες γυναικείες μορφές, ενώ στις ακμές τους χορεύουσες 

γυναικείες μορφές. Σώζεται η μισή αρχαΐζουσα μορφή καθώς και μικρό τμήμα από το 

κάτω άκρο και το ιμάτιο της δεύτερης αρχαΐζουσας μορφής στα δεξιά της πρώτης. 

Μπροστά στη σωζόμενη αρχαΐζουσα προβάλλεται η χορεύουσα σε μικρότερο 

μέγεθος. Από αυτήν έχουν καταστραφεί το κεφάλι, το δεξί χέρι και η δεξιά πλευρά, 

από το ύψος του μηρού και κάτω. Σπασίματα υπάρχουν επίσης στο στήθος και στο 

δεξιό πήχη της. Στ’ αριστερά της αρχαΐζουσας μορφής παρατηρούνται ίχνη εργαλείου 

στον πεσσό και φαίνεται ότι δουλεύτηκε ξανά κατά την αρχαιότητα, πιθανότατα για 

δεύτερη χρήση του μαρμάρου. Το τμήμα του πεσσού στα δεξιά της χορεύουσας 

μορφής έχει σπάσει. 

Η αρχαΐζουσα μορφή είναι ντυμένη όπως πολλές μορφές των παραπάνω αρχαϊστικών 

Εκαταίων του καταλόγου, δηλαδή με χειριδωτό πέπλο ζωσμένο κάτω από το στήθος. 

Οι χειρίδες είναι ορατές στο δεξιό βραχίονα. Το στήθος έχει αποδοθεί πλαστικά. Οι 

πτυχές στο στήθος έχουν V σχήμα. Διακρίνεται η παρυφή του ενδύματος γύρω από το 

λαιμό. Οι πτυχές στο κάτω μέρος του κορμού είναι πλατιές χωρίς ιδιαίτερο πλάσιμο. 

Το ένδυμα είναι μακρύ και συγκεντρώνεται πλούσιο γύρω από τα πόδια της μορφής. 

Το άκρο πόδι εξέχει από το ένδυμα. Το δεξί χέρι είναι λυγισμένο μπροστά στο στήθος 

και κρατά καρπό ροιάς. 

Η χορεύουσα μορφή κινείται προς τα δεξιά με μεγάλο διασκελισμό. Ο κορμός της 

είναι σχεδόν μετωπικός με ελαφρά στροφή προς τα αριστερά και με τον αριστερό 

ώμο χαμηλότερα από το δεξιό λόγω της κίνησής της. Τείνει τα χέρια στο πλάι. Το 

αριστερό άκρο πόδι προβάλλει κάτω από το ένδυμα. Στους ώμους της σώζονται ίχνη 

χονδρών πλοκάμων. Φορεί πέπλο με την παρυφή να διακρίνεται έντονα γύρω από το 

λαιμό και ζωσμένο πολύ ψηλά κάτω από το στήθος. Το στήθος, η κοιλιακή χώρα και 

ο ομφαλός έχουν έντονη πλαστικότητα και διαγράφονται κάτω από το ένδυμα. Οι 

πτυχές του πέπλου είναι ιδιαίτερα πλαστικές και αποδίδονται με βαθιές αυλακώσεις. 

Η μορφή φορεί και ιμάτιο, το οποίο καλύπτει το κάτω μέρος του κορμού μέχρι λίγο 
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κάτω από τα γόνατα. Έχει τυλίξει το ιμάτιο στο αριστερό της χέρι. Οι πτυχές του 

ιματίου είναι γραμμικές, παράλληλες μεταξύ τους, χωρίς πλαστικότητα. 

Τέλη 1
ου

 - αρχές 2
ου

 αι. μ.Χ.  

Βιβλιογραφία: LIMC Supplementum (2009), λ. Horai add. 2 (V. Machaira)˙ Μαχαίρα 2011: 76, αρ. 44, 

πίν. 59. 

 

 

25. Κως, αρ. ευρ. Γ 205. Αρχαϊστικό Εκαταίο με τρεις κινούμενες μορφές σε πρώτο 

πλάνο και τις αρχαΐζουσες μετωπικές σε δεύτερο (πίν. 18 α-στ). Σωζ. ύψος 0,31μ. 

Μάρμαρο υπόλευκο λεπτόκοκκο. Άγνωστος ο τόπος εύρεσης. 

Το γλυπτό έχει σπάσει από το λαιμό των μετωπικά όρθιων μορφών και πάνω, και στη 

βάση του. Παρατηρείται ένα μεγάλο σπάσιμο στο κάτω μέρος, στο δεξί τμήμα της 

μορφής (Β), ύψους 0,075-0,08 μ και πλάτους 0,045 μ περίπου. Στην κάτω επιφάνεια 

του γλυπτού σώζονται ίχνη από χονδρό βελόνι. 

Τρεις μετωπικά όρθιες, ντυμένες γυναικείες μορφές γύρω από κιονίσκο. Οι μορφές 

βρίσκονται σε απόσταση μεταξύ τους. Το κενό ανάμεσά τους και μπροστά από αυτές 

έχουν αποδοθεί τρεις, μικρότερης κλίμακας, ντυμένες γυναικείες μορφές σε έντονη 

κίνηση. 

Η μορφή (Α) έχει διαβρωθεί ολόκληρη. Σώζεται μόνο αδρά το περίγραμμα του 

σώματός της. Στο αριστερό χέρι κρατούσε δάδα, ενώ το δεξιό έπεφτε παράλληλα 

στον κορμό. Στη δεξιά πλευρά της μορφής σώζονται δύο αβαθείς εγχαράξεις από την 

πτυχολογία του ενδύματος της. 

Η μορφή (Β), στ’ αριστερά της (Α), σώζεται σε καλύτερη κατάσταση. Φορά πέπλο, 

με πλούσια πτυχωμένο το κατώτερο μέρος του. Το απόπτυγμα φθάνει μέχρι τα 

γόνατα περίπου της μορφής. Η απόληξή του είναι πλούσια αναδιπλωμένη χωρίς όμως 

το ίδιο να είναι εξίσου πτυχωμένο. Η παρυφή του ενδύματος διακρίνεται γύρω από το 

λαιμό σε σχήμα πολύ ανοιχτό U. Έχει σωθεί τμήμα του λαιμού καθώς και το σημείο 

όπου ενώνονται οι κλείδες. Πάνω σε κάθε ώμο πέφτει ένας χονδρός πλόκαμος. Τα 

χέρια της είναι παράλληλα στο σώμα. Με το αριστερό κρατά δάδα. 

Η μορφή (Γ), στ’ αριστερά της (Β), είναι στην ίδια κατάσταση με την (Α), αλλά σ’ 

αυτήν σώζονται πτυχές του ενδύματός της. Έχει σπάσει το κάτω μέρος του ενδύματος 

της, πιθανότατα πέπλος, από το ύψος περίπου των γονάτων. Το αριστερό χέρι δε 

διακρίνεται, ενώ το δεξί καλύπτεται πιθανώς από τη δάδα και τη χορεύουσα μορφή. 
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Από τις χορεύουσες μορφές η καλύτερα σωζόμενη (α) βρίσκεται ανάμεσα στις 

αρχαϊστικές (Β) και (Γ). Το κεφάλι της έχει διαβρωθεί αλλά είχε, πιθανότατα, 

αποδοθεί σε 3/4 προς τα αριστερά της. Η κόμη φαίνεται να είναι μαζεμένη γύρω από 

το κεφάλι. Η μορφή έχει πολύ ψηλό λαιμό. Ο άνω κορμός αποδίδεται μετωπικά ενώ ο 

κάτω με ελαφρά στροφή προς τα αριστερά της. Οι γλουτοί και τα πόδια εικονίζονται 

σε κατατομή. Η μορφή έχει έντονο διασκελισμό, με το αριστερό πόδι να φέρει το 

βάρος του σώματός της και να προβάλλει έντονα προς τα εμπρός το δεξί. Τα χέρια 

της είναι τεντωμένα στο πλάι. Φορά ποδήρη χιτώνα, από τον οποίο όμως φαίνεται 

μόνο το κατώτερο πολύπτυχο και έντονα ανεμιζόμενο μέρος. Οι πτυχές του 

ακολουθούν την κίνηση των ποδιών έχοντας φορά προς τα πίσω, προς το αριστερό 

κάτω άκρο. Όλος ο κορμός της μορφής καλύπτεται, μέχρι τα γόνατα περίπου, από 

ιμάτιο που περνά κάτω από το δεξιό χέρι τυλίγοντας σφιχτά το σώμα, και πάνω από 

τον αριστερό ώμο καλύπτοντας όλο το αντίστοιχο άκρο. Η παρυφή του πέφτει 

ελεύθερη μπροστά από το σώμα. Οι πτυχές στο κάτω μέρος του ιματίου ακολουθούν 

την κίνηση του σώματος. Το αριστερό χέρι δημιουργεί ριπιδωτές πτυχές στο άνω 

τμήμα του ιματίου. 

Η μορφή (β) προς την οποία κατευθύνεται η (α), έχει διαβρωθεί. Σώζεται μόνο το 

περίγραμμα της κεφαλής και του άνω κορμού. Φαίνεται να έχει την ίδια κίνηση με 

την προηγούμενη μορφή και τείνει τα χέρια στο πλάι κρατώντας με το δεξιό την (α) 

και με το αριστερό τη (γ). 

Η μορφή (γ) κινείται ομοιότροπα. Σώζεται μόνο το περίγραμμα της δεξιάς πλευράς 

της. Φορά και αυτή ιμάτιο κατά τον ίδιο τρόπο με την (α), όπως συμπεραίνει κανείς 

από τις πτυχές σε σχήμα ριπιδίου κάτω από το αριστερό, τεντωμένο στο πλάι, χέρι. 

Με το χέρι αυτό κρατά την (α) και με το δεξί της τη μορφή (β). 

Στο έργο αυτό η κλίμακα των χορευουσών μορφών είναι αισθητά μικρότερη 

από εκείνη των μετωπικά όρθιων γυναικείων μορφών, σε αντίθεση με το Εκαταίο Γ 

1235 (αρ. κατ. 25) από τη Ρόδο, στο οποίο οι δύο μορφές παρουσιάζονται σχεδόν 

ισοδύναμες. Στο Εκαταίο από την Κω φαίνεται να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις 

αρχαϊστικές μορφές, αν και βρίσκονται σε δεύτερο πλάνο. Ο σωματικός τους όγκος 

αλλά και το ύψος τους τονίζονται ιδιαίτερα, σε σύγκριση με τις χορεύουσες μορφές. 

Αυτές ενώ εικονίζονται μπροστά από τις αρχαϊστικές, δεν καταφέρνουν να τραβήξουν 

τόσο την προσοχή του θεατή, λόγω τις κλίμακάς τους αλλά και του πολύ λεπτότερου 

σώματός τους. 

Χρονολογείται στον ύστερο 1
ο
 αι. μ.Χ. 
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Βιβλιογραφία: Laurenzi 1955-1956: 132, αρ. 162, εικ. 162˙ Kraus 1960: 145, αρ. 35∙ 146-7˙ Werth 

2006: 350, αρ. 117.  

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ΄  

Οι μορφές της ομάδας αυτής (Δ΄) αποδίδονται σε κίνηση με διαφορετική 

ένταση και ρυθμό. Δίνουν την εντύπωση ότι παρουσιάζουν διαφορετικά στάδια μίας 

κίνησης και κρατούν η μία το χέρι της άλλης. Το πάχος του τριγωνικού πεσσού πάνω 

στον οποίο προβάλλονται, μειώνεται ελαφρώς προς την κορυφή. Στις μορφές της 

ομάδας αυτής είναι ιδιαίτερα αισθητή η επιρροή των αγαλματικών τύπων της 

σύγχρονης πλαστικής. 

 

 

26. Ρόδος, αρ.ευρ. Γ 42. Εκαταίο με κινούμενες μορφές (πίν. 19 α-δ). Μεγ. σωζ. ύψος 

0,39 μ.  

Μάρμαρο λευκό λεπτόκοκκο. Βρέθηκε στο οικόπεδο Μόσχου-Βογιατζή, στη 

Νεκρόπολη της Ρόδου, το 1961.  

Τρεις έντονα κινούμενες γυναικείες μορφές. Οι μορφές καταλαμβάνουν τις πλατιές 

ακμές ενός πεσσού. 

Έχει σπάσει η τρικέφαλη επίστεψη. Σπασίματα στα ενδύματα, τη συμφυή βάση και 

τον πεσσό. Σπασμένα σε μεγάλο βαθμό τα κεφάλια των μορφών, καθώς και 

ολόκληρη η επιφάνειά τους. Πάνω από τις μορφές, σε αρκετή απόσταση από αυτές, 

παρατηρούνται στις πεπλατυσμένες ακμές του τριγωνικού πεσσού μικρές οπές – 

σώζονται μόνο οι δύο από αυτές – για την προσάρτηση πιθανότατα κάποιου 

αντικειμένου, συμβόλου της θεάς. Στο ανώτερο σωζόμενο τμήμα του γλυπτού 

σώζεται η αρχή της διαμόρφωσης των λαιμών των τριών κεφαλιών της επίστεψης. 

Υπάρχει οπή προσάρτησής τους. Η κάτω επιφάνεια της βάσης του πεσσού είναι 

λειασμένη.    

Η μία γυναικεία μορφή (Α) εικονίζεται κατενώπιον. Φαίνεται όμως ότι έκλινε το 

κεφάλι ελαφρώς προς το δεξιό ώμο. Σπασίματα παρατηρούνται στο ένδυμα της 

μορφής. Φορεί ποδήρη χιτώνα έντονα ανεμιζόμενο στο κατώτερο μέρος, καθώς 
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προβάλλει το δεξιό σκέλος. Πάνω από το χιτώνα το ιμάτιο καλύπτει το δεξιό 

βραχίονα, αφήνει ακάλυπτο το δεξί ώμο και πορπώνεται στον αριστερό. Παρουσιάζει 

πλατιές πτυχές σε σχήμα Ν και δίνει την αίσθηση βαριού ενδύματος, καθώς το σώμα 

δε διαγράφεται, παρά μόνο στο στήθος και στο προβαλλόμενο δεξιό κάτω άκρο. Η 

μορφή τείνει το αριστερό χέρι στο πλάι, χωρίς όμως να ακουμπά τη γυναικεία μορφή 

δίπλα της. Με το δεξί κρατά τη μορφή (Γ).  

Η (Β) μορφή στ’ αριστερά της (Α) είναι με τον ίδιο τρόπο ντυμένη, αλλά τα ενδύματα 

της είναι πιο πλούσια πτυχωμένα λόγω της εντονότερης κίνησής της. Ολόκληρη η 

μορφή στρέφεται προς τα αριστερά της. Το σώμα διαφαίνεται εντονότερα κάτω από 

το ένδυμα, καθώς η μορφή τραβά στο πλάι, κάτω από την κοιλιακή χώρα, το ιμάτιο 

με το δεξί χέρι. Οι πτυχές του είναι λοξές και κοίλες ξεκινώντας από τον αριστερό 

βραχίονα και καταλήγοντας στο δεξιό χέρι. Με το αριστερό χέρι κρατά το δεξί της 

μορφής (Γ) που την ακολουθεί.  

Η μορφή (Γ) εικονίζεται κατενώπιον σε στάση contra posto, με το αριστερό σκέλος 

στάσιμο και το δεξιό άνετο να προβάλλεται ελαφρώς λυγισμένο στο πλάι. 

Παράλληλα, παρουσιάζει μία ανεπαίσθητη στροφή προς τ’ αριστερά της. Το κεφάλι 

έχει αποκρουσθεί, αλλά φαίνεται ότι κοιτούσε εμπρός με ελαφρά στροφή και κλίση 

στ’ αριστερά. Τα μαλλιά συγκρατούνται στο κεφάλι χωρίς να πλαισιώνουν το λαιμό. 

Είναι ντυμένη κατά τον ίδιο τρόπο και με το σώμα να διαγράφεται όπως και στη 

μορφή (Β), με τη διαφορά ότι το λοξό ιμάτιο με τις πλατιές, σχεδόν απτύχωτες, 

επιφάνειες πορπώνεται στον αριστερό ώμο και περνά κάτω από το δεξιό χέρι 

αφήνοντας ελεύθερο το αντίστοιχο στήθος. Παρατηρούμε δύο πτυχές στο κατώτερο 

μέρος του ενδύματος: μία ανάμεσα στα πόδια που ακολουθεί την κίνηση του δεξιού 

σκέλους, και μία παράλληλη εξωτερικά του αριστερού. Όμως με προσεκτικότερη 

παρατήρηση του χιτώνα μπορεί να δει κανείς ότι υπάρχουν σε αυτόν και άλλες πτυχές 

που δηλώνονται με ελαφρές χαράξεις. Έτσι πάνω στο αριστερό σκέλος αυτές είναι 

κάθετες, ενώ στο δεξιό ακολουθούν την κίνησή του. Οι πτυχές στο ιμάτιο είναι λοξές 

και καμπύλες παίρνοντας το σχήμα της κοιλιάς και την κίνηση του δεξιού ποδιού. Η 

παρυφή του κάτω από το αριστερό χέρι διαμορφώνει ζητοειδείς πτυχές. Παράλληλα 

το ιμάτιο φαίνεται να αναδιπλώνεται πάνω από το στήθος δημιουργώντας μία διπλή 

πτυχή. Κάτω από την παρυφή του χιτώνα προβάλλουν τα άκρα πόδια με ψηλά 

καττύματα. Η μορφή κρατά τις άλλες δύο μορφές. 

Πρώτο μισό 2
ου

 αι. π.Χ. 
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Βιβλιογραφία: ΑΔ 17 (1961-62), Β΄ Χρον., σελ. 302, εικ. 363 α (Γρ. Κωνσταντινόπουλος)˙ LIMC VI 

(1992), λ. Hekate, 1005, αρ. 230 (H. Sarian)˙ LIMC Supplementum (2009), λ. Horai add. 3 (V. 

Machaira)˙ Μαχαίρα 2011: 79, αρ. 48, πίν. 62˙ Werth 2006: 367, αρ. 163. 

 

 

 

Στο Εκαταίο που ακολουθεί σε κάθε πλευρά του τριγωνικού πεσσού του – 

περίπου στον άξονά του – απεικονίζεται από μία μορφή με τρόπο διαφορετικό, τόσο 

ως προς τον τρόπο ένδυσης όσο και ως προς τη στάση. Χαρακτηριστικό είναι το 

γεγονός ότι η μία μορφή είναι αρχαϊστική σε μετωπική στάση, με τον πέπλο ψηλά 

ζωσμένο και την ογκώδη πτυχή στο κέντρο, ενώ οι άλλες δύο παρουσιάζονται σε 

κίνηση και φορούν ποδήρες ένδυμα και ιμάτιο. Το ιμάτιο αποδίδεται με διαφορετικό 

τρόπο σε κάθε μορφή. Το Εκαταίο Γ 14 μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει στην ίδια 

ομάδα με το Γ 42, τουλάχιστον ως προς τη μορφή και όχι ως προς την τεχνοτροπία, 

καθώς οι μορφές αποδίδονται σε διαφορετική κίνηση η κάθε μία.     

 

 

27. Ρόδος, αρ.ευρ. Γ 14 (ΠBE 2940). Αρχαϊστικό Εκαταίο (πίν. 17 β-δ). Μέγ. σωζ. 

ύψος 0,39 μ. 

Μάρμαρο υπόλευκο με μεσαίου μεγέθους κρυστάλλους. Βρέθηκε το 1972 στο 

οικόπεδο Παπαμιχαήλ, στην οδό Ναυαρίνου, στην πόλη της Ρόδου, κατά την 

αφαίρεση των επιφανειακών χωμάτων. 

Είχε λαξευτεί σε ένα κομμάτι μαρμάρου και σώζεται σχεδόν ακέραιο. Σώζεται ο 

τριγωνικός πεσσός με τη δισκοειδή συμφυή βάση, και τις τρεις ανάγλυφες όρθιες 

γυναικείες μορφές στις πλευρές του. Έχει πεπλατυσμένες ακμές. Σπασμένα τα 

κεφάλια των δύο μορφών και μικρό τμήμα της βάσης. 

Η μορφή (Α) εικονίζεται όπως και οι προηγούμενες αρχαϊστικές μορφές, δηλαδή 

κατενώπιον, με πέπλο ζωσμένο ψηλά, κάτω από το στήθος, και μακρύ απόπτυγμα έως 

τους γλουτούς. Φορεί πιθανότατα και καλύπτρα που καλύπτει τους ώμους και το 

πίσω μέρος του σώματος έως και τα πόδια. Το στήθος διαγράφεται έντονα κάτω από 

τον πέπλο. Το ένδυμα έχει πλαστικά αποδοσμένη πτυχή γύρω από το λαιμό και 

πτυχές σε σχήμα V ανάμεσα στα στήθη. Κάτω από τη ζώνη οι πτυχές είναι κάθετες 

δίνοντας την εντύπωση κίονα και είναι περισσότερες στο κέντρο της κοιλιακής χώρας 
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και ανάμεσα στα κάτω άκρα. Το δεξιό άκρο πόδι προβάλλει ελαφρώς κάτω από τον 

πέπλο – το άλλο άκρο έχει αποκρουσθεί. Φορεί υποδήματα με ψηλά καττύματα. Τα 

χέρια είναι παράλληλα στο σώμα. Με το αριστερό κρατά δάδα που έχει ύψος 

μεγαλύτερο από τη μορφή. Με το δεξιό κρατά κυκλικό αντικείμενο, τύμπανο, φιάλη 

ή στεφάνι. Τα μαλλιά συγκρατούνται με ταινία γύρω από το κεφάλι. 

Η μορφή (Β) στα αριστερά της πρώτης στρέφεται ελαφρώς προς τ’ αριστερά. Τα 

πόδια εικονίζονται κατενώπιον με το αριστερό στάσιμο και το δεξί άνετο, ελαφρά 

προβαλλόμενο στο πλάι δίνοντας στον κορμό μία μικρή σιγμοειδή κίνηση. Το κάτω 

μέρος του σώματος παρουσιάζει στροφή στ’ αριστερά, ενώ το στήθος εικονίζεται 

σχεδόν κατενώπιον. Στρέφει έντονα προς τα δεξιά το κεφάλι, που είναι σπασμένο σε 

μεγάλο βαθμό. Φορά ποδήρες ένδυμα, από όπου προβάλλουν τα άκρα πόδια με 

υψηλά καττύματα, και ιμάτιο που τυλίγει το σώμα και τα χέρια. Η παρυφή του 

ανεμίζει πίσω από την πλάτη της μορφής. Το αριστερό χέρι κάμπτεται ελαφρώς και 

πέφτει παράλληλα προς τον κορμό, ενώ το δεξιό είναι έντονα λυγισμένο, μπροστά 

στο στήθος της, και φαίνεται να συγκρατεί το κεφάλι. 

Η μορφή (Γ) κινείται προς τα δεξιά. Τα πόδια εικονίζονται σε κατατομή με έντονο 

διασκελισμό, με το αριστερό να προβάλλεται. Οι γλουτοί είναι σε στάση τριών 

τετάρτων, ενώ η πλάτη κατενώπιον. Από το κεφάλι σώζεται μόνο το πίσω μέρος των 

μαλλιών, που είναι μαζεμένα σε σάκο. Φορά ποδήρες ένδυμα, το οποίο ανασύρει με 

το αριστερό χέρι, και λοξό ιμάτιο που περνά κάτω από το δεξιό χέρι. Από το χέρι 

αυτό διακρίνεται μόνο τμήμα του βραχίονα, καθώς το υπόλοιπο καλύπτεται από το 

σώμα. Η απόληξη του ιματίου πέφτει πίσω, στην πλάτη, με ζητοειδείς πτυχές. 

Και οι τρεις μορφές πατούν σε μία πλατιά κυκλική και ελαφρώς κεκλιμένη, προς την 

εξωτερική της περίμετρο, βάση. Η κάτω επιφάνειά της είναι δουλεμένη με χονδρό 

βελόνι, ενώ παρατηρείται και ένα μικρό τμήμα λειασμένο. 

Το άνω τμήμα του πεσσού φέρει την τρικέφαλη επίστεψη. Οι μορφές έχουν πλατιά 

πρόσωπα και χαρακτηριστικά, με πλαστικά αποδοσμένα μάτια, βλέφαρα και οφρυακά 

τόξα. Τα μαλλιά συγκρατούνται με ταινία κα πλαισιώνουν το μέτωπο τριγωνικά στις 

δύο μορφές, ενώ στην τρίτη σχεδόν ημικυκλικά. Χονδροί βόστρυχοι, ένας σε κάθε 

πλευρά, πέφτουν εκατέρωθεν του λαιμού. Στο κέντρο του κρανίου υπήρχε αρχικά 

κυλινδρικό στέλεχος, που αφαιρέθηκε σκοπίμως, όπως αποδεικνύουν τα ίχνη 

εργαλείου. 

Τέλος 2ου αι. π.Χ.    
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Βιβλιογραφία: ΑΔ 28 (1973), Β΄2 Χρον.: 632, πιν. 593β (Ηώς Ζερβουδάκη)˙ Touchais 1978: 749-750, 

εικ. 223˙LIMC VI (1992), λ. Hekate, 1005, αρ. 221 (H. Sarian)˙ Werth 2006: 373-374, αρ. 182˙ 

Μαχαίρα 2011: 77-78, αρ. 47, πίν. 60-61. 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε΄  

Στην ομάδα αυτή κατατάσσονται δύο Εκαταία με χορεύουσες μορφές, καθώς 

και τρικέφαλες επιστέψεις πεσσών. Η κατάταξη έγινε με βάση το απαλό πλάσιμο των 

μορφών. Παρατηρείται σε όλες τις μορφές, στις κινούμενες και στα κεφάλια των 

επιστέψεων, η τεχνική του sfumato. Επιπλέον τα κεφάλια εντάσσονται εδώ, επειδή 

έχουν αποδοθεί ομοιοτρόπως με εκείνα της επίστεψης του ακέραιου Εκαταίου της 

ομάδας. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η απόδοση των μαλλιών σε χοντρούς 

πλοκάμους με οριζόντιους βοστρύχους και το μικρό κομβίο που σχηματίζουν οι 

πλόκαμοι στο ύψος των ματιών.   

 

 

28. Ρόδος, αρ.ευρ. Ε 477. Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου (πίν. 7 γ). Σωζ. ύψος 0,14 μ. 

Μάρμαρο με μεσαίου μεγέθους κρυστάλλους, λευκόφαιο. Δεν υπάρχουν στοιχεία για 

τον τόπο και το χρόνο εύρεσης.  

Τα κεφάλια φορούν πολύ ψηλό πόλο (ύψος πόλου 0,06 μ.). Ελαφρές αποκρούσεις 

στα πρόσωπα (Α) και (Β). 

Η μορφή (Α) καλύπτεται σχεδόν ολόκληρη από ίζημα. Έχει μεγάλο κεφάλι, 

επιμηκυσμένο, σχεδόν τετράγωνο. Πρόσωπο πλατύ με πλατιές επιφάνειες. Μεγάλο 

τριγωνικό μέτωπο χωρίς ιδιαίτερο πλάσιμο. Μεγάλα μάτια με έντονα αποδοσμένες τις 

εσωτερικές κόγχες. Μύτη πλατιά. Χείλη μεγάλα και σαρκώδη. Έντονα αποδοσμένο 

πηγούνι. Τα μαλλιά χωρίζονται στο μέσο του μετώπου και διαμορφώνονται σε 

οριζόντιους βοστρύχους στο άνω τμήμα του κρανίου. Το πρόσωπο πλαισιώνουν δύο 

μεγάλοι, συμπαγείς βόστρυχοι, ένας σε κάθε πλευρά, ενώ το σημείο στο ύψος των 
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ματιών κοσμείται από ένα μικρό κομβίο, το οποίο δεν εξέχει ιδιαίτερα από τον 

υπόλοιπο όγκο των μαλλιών. 

Η μορφή (Β), στα δεξιά της (Α), παρουσιάζει το ίδιο πλατύ πλάσιμο με την πρώτη. 

Ομοιότροπα έχουν αποδοθεί το μέτωπο και τα μάτια. Διακρίνονται τα βλέφαρα. 

Παρειές πλατιές με ελαφρό πλάσιμο κοντά στη μύτη. Θεληματικό πηγούνι που 

σχηματίζει αυλάκωση κάτω από τα χείλη. Τα μαλλιά αποδίδονται όμοια με της 

πρώτης μορφής αλλά με πιο πλαστικούς βοστρύχους. Από τον αριστερό βόστρυχο 

σώζεται μόνο το κομβίο. 

Η μορφή (Γ) έχει επίσης πλατιά πλασμένες επιφάνειες  και τα ίδια χαρακτηριστικά με 

τη μορφή (Β). Τα μάτια της είναι μεγάλα, αμυγδαλωτά, ενώ αποδίδονται και τα 

βλέφαρα. Λείπει ο δεξιός βόστρυχος από το ύψος του κομβίου. 

Ο πόλος έχει μεγαλύτερη διάμετρο στο ανώτερο σημείο του από το σημείο επαφής με 

τα κεφάλια των μορφών. Φέρει ελάχιστες αποκρούσεις. 

Ύστερος 1
ος

 αι. π.Χ. 

Βιβλιογραφία: Gualandi 1979: 186, αρ. 185, εικ. 232. LIMC VI (1992), λ. Hekate, 1004, αρ. 203 (H. 

Sarian)˙ Werth 2006: 362, αρ. 151.  

 

 

29. Ρόδος, αρ.ευρ. Γ 1040. Οι τρεις κεφαλές, η απόληξη της στήλης του Εκαταίου 

(πίν. 20 α-β). Σωζ. ύψος 0,06 μ.  

Μάρμαρο λευκό χονδρόκοκκο. Το γλυπτό βρέθηκε το 1977 στην πόλη της Ρόδου, 

στο οικόπεδο Γκαβογιάννη στην επίχωση του ΝΔ τμήματος δεξαμενής. 

Όλες οι μορφές είναι αρκετά διαβρωμένες. Χονδροί βόστρυχοι πλαισιώνουν τα 

πρόσωπα. Η κάτω επιφάνεια του γλυπτού είναι σχεδόν λειασμένη. 

Από το κεφάλι (Α) σώζεται ολόκληρο το πρόσωπο χωρίς τα μαλλιά που το 

πλαισίωναν. Έχει μακρύ πρόσωπο και ψηλό μέτωπο. 

Η μορφή (Β) σώζει το κάτω μέρος του κεφαλιού έως τα μάτια. Έχει πλατύ πρόσωπο 

και πλατιά χαρακτηριστικά. Έχει έντονα ζυγωματικά και προτεταμένο πηγούνι. 

Από το κεφάλι (Γ) σώζεται μόνο το περίγραμμά του και το κατώτερο τμήμα του 

προσώπου. Δεν διακρίνεται κανένα χαρακτηριστικό της μορφής. 

Τέλη 1
ου

 αι. π.Χ. 

  

 



 207 

30. Ρόδος, αρ.ευρ. Γ 239. Οι τρεις κεφαλές στις οποίες απέληγε ο πεσσός (πίν. 20 γ-

ε). Σωζ. ύψος 0,085 μ.  

Μάρμαρο υπόλευκο λεπτόκοκκο. Βρέθηκε στην πόλη της Ρόδου, στην περιοχή 

Φανερωμένη – Αναμορφωτηρίου, το 1968. Παραδόθηκε από τον κηπουρό που 

καλλιεργούσε το χωράφι. 

Αποκρούσεις στα πρόσωπα και τα μαλλιά. Σώζεται έως τη βάση του λαιμού. 

Κεφάλια με στρογγυλό πρόσωπο και πεπλατυσμένα χαρακτηριστικά. Εξογκωμένα 

οφρυακά τόξα, έντονα ζυγωματικά και προτεταμένο πηγούνι. Μέτωπο τριγωνικό. 

Μαλλιά που χωρίζονται συμμετρικά πάνω από το μέτωπο, με πλατιούς, οριζόντιους 

βοστρύχους και πλαισιώνουν το πρόσωπο έως το ύψος της άνω γνάθου. Το άνω 

μέρος του κρανίου δεν έχει αποδοθεί με λεπτομέρεια. Στο κέντρο του σώζεται οπή, 

πιθανότατα για την προσαρμογή του κυλινδρικού στελέχους. 

1
ος

 αι. π.Χ. 

 

 

31. Ρόδος, αρ.ευρ. ΒΕ 2100. Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου (πίν. 21 α-γ). Σωζ. ύψος 

0,09 μ. 

Μάρμαρο υπόλευκο, χονδρόκοκκο. Βρέθηκε στη θάλασσα, κοντά στη θέση 

Σειρηνέλλες στα Τριάντα το 1964. Αγοράσθηκε από το Σάββα Κλαδίτη (αρ. πρωτ. 

2697/ 26-10-64). 

Σώζεται μέχρι τη βάση του λαιμού. Ελαφρές αποκρούσεις στο πρόσωπο της μίας 

μορφής (στο πηγούνι και στη μύτη της (Α)) και στα μαλλιά όλων. 

Τα κεφάλια εφάπτονται μεταξύ τους. Έχουν ωοειδές πρόσωπο με ελαφρώς προεξέχον 

πηγούνι και πλατιές παρειές. Χείλη μικρά, ελαφρώς σαρκώδη, ερμητικά κλειστά. 

Μεγάλα μάτια, τοποθετημένα σε βαθιές κόγχες – στο κεφάλι (Β) τα μάτια είναι 

σχεδόν εξογκωμένα – με πλαστικά αποδοσμένα, σχεδόν οριζόντια, οφρυακά τόξα, 

που ενώνονται με την άνω απόληξη της μύτης. Τα βλέφαρα έχουν επίσης αποδοθεί 

πλαστικά. Η μετάβαση από τα μάτια στις παρειές γίνεται απότομα, με ένα πλατύ, 

κάθετο σχεδόν, επίπεδο. Στο κεφάλι (Γ) οι παρειές και ο κανθός των ματιών 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη πλαστικότητα. Τα μαλλιά χωρίζονται συμμετρικά στο 

κέντρο του μετώπου δίνοντάς του τριγωνικό σχήμα και διατάσσονται οριζόντια πάνω 

από αυτό. Συγκρατούνται με μία πλατιά ταινία στο άνω μέρος του κρανίου. Ο λαιμός 

πλαισιώνεται με πλοκάμους που πέφτουν συμπαγείς: στην ουσία πρόκειται για τρεις ή 
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τέσσερις πλοκάμους με ελαφρώς διαγώνιες εγχάρακτες γραμμές που 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους με κάθετες βαθιές χαράξεις, αλλά δίνουν την 

εντύπωση του ενός συμπαγούς. Οι πλόκαμοι που πλαισιώνουν το λαιμό της μορφής 

(Α) έχουν σπάσει λίγο κάτω από το πηγούνι της, ενώ αυτοί των κεφαλιών (Β) και (Γ) 

παρουσιάζουν ο αριστερός και ο δεξιός, αντίστοιχα, μεγαλύτερο μήκος, έως τη βάση 

του λαιμού. Στο κεφάλι (Β) παρατηρείται μεταξύ του μακριού πλοκάμου και του 

λαιμού μικρή οπή, ίσως για την καλύτερη στήριξη των κεφαλιών στον πεσσό. Στο 

ύψος του μετώπου, λίγο ψηλότερα από τα μάτια, διαμορφώνεται το γνωστό και από 

άλλες κεφαλές κομβίο. Ο λαιμός παρουσιάζει τους λεγόμενους «δακτύλιους της 

Αφροδίτης», ενώ στις κεφαλές (Β) και (Γ) σώζεται και η αρχή της κλείδας.  

Στο άνω μέρος του γλυπτού, εκεί όπου υπήρχε αρχικά το κυλινδρικό στέλεχος, είναι 

ορατά ίχνη του εργαλείου, με το οποίο λειάνθηκε η επιφάνεια μετά την αφαίρεση του 

πόλου. 

Τέλος 1
ου

 π.Χ. - αρχές 1
ου

 αι. μ.Χ.       

  

 

32. Ρόδος, αρ.ευρ. Γ 1432. Εκαταίο ακέραιο (πίν. 22 α-δ). Συνολικό ύψος 0,665 μ. 

Διαστάσεις: α) βάσης: 0,155 μ. Χ 0,16 μ. Χ 0,095 μ. β) πεσσού: 0,355 μ. Χ 0,135 μ. 

γ) τρικέφαλης επίστεψης: 0,155 μ. Χ 0,096 μ.). 

Μάρμαρο λευκό. Βρέθηκε στην πόλη της Ρόδου το 1980, στο οικόπεδο Ζυγούρη 

νοτίως του τοίχου 4 και δυτικά του 5, σε βάθος 1 μ. Σήμερα βρίσκεται στην έκθεση 

Κλασικών χρόνων στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, στην Παλιά Πόλη της 

Ρόδου. 

Σώζεται και η τετράγωνη βάση, στην οποία είχε τοποθετηθεί κατά την αρχαιότητα.  

Τριγωνικός πεσσίσκος με τρεις γυναικείες χορεύουσες μορφές σε έξεργο ανάγλυφο, 

μία σε κάθε πλευρά του. Πλατιές ακμές, με μικρές κυκλικές οπές στο ανώτερο σημείο 

τους. Όμοιες οπές στο ίδιο περίπου σημείο υπάρχουν και σε άλλα Εκαταία του 

καταλόγου. Είναι πιθανό σ’ αυτές να είχαν στερεωθεί αρχικά τα σύμβολα της θεάς (η 

ημισέληνος, τα κλειδιά του κάτω κόσμου) ή τα άνω άκρα του ξοανόμορφου Εκαταίου 

από διαφορετικό υλικό. Άλλη πιθανή εξήγηση είναι να υπάρχει κάποια σχέση με τις 

οπές που παρατηρούνται ανάμεσα στην κόμη και το λαιμό κάποιων τρικέφαλων 

αρχαϊστικών επιστέψεων. Έχει σπάσει στο σημείο όπου ενώνεται με τις κεφαλές, στις 

επιφάνειες των μορφών (Β) και (Γ).  
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Ο πεσσός αποτελεί τον κορμό τις τρικέφαλης επίστεψης, καθώς φέρει ένδυμα, ίσως 

πέπλο, που πορπώνεται στους ώμους των μορφών. Οι πτυχές σε κάθε πλευρά 

ποικίλουν. Στη μία είναι πλούσιες, ελαφρώς κοίλες, λοξές και κάθετες. Στη δεύτερη 

πλευρά προς τα αριστερά οι πτυχές είναι λιγότερες, ενάλληλες κοίλες και κάθετες. 

Στην τρίτη περιορίζονται στο χώρο πάνω από το κεφάλι της γυναικείας χορεύουσας 

μορφής. Είναι αβαθείς, ενάλληλες κοίλες και ελάχιστες κάθετες στα όρια του πεσσού. 

Η τρικέφαλη επίστεψη έγινε από άλλο κομμάτι μαρμάρου και προσαρμόσθηκε στον 

πεσσό με τόρμο. Τα πρόσωπα αποδίδονται με τα ίδια, σε γενικές γραμμές, 

χαρακτηριστικά. Φορούν ημικυκλικό στέμμα, όμοιο με αυτό της Κυβέλης, ενώ ο 

πόλος ήταν ένθετος. Έχουν μεγάλο, πλατύ, εύσαρκο, στρογγυλό πρόσωπο με χοντρά 

χαρακτηριστικά και προεξέχον πηγούνι. Οι παρειές είναι μεγάλες με έντονα 

ζυγωματικά. Τα χείλη είναι μεγάλα, με το κάτω σαρκώδες. Τα μάτια έχουν 

τοποθετηθεί σε βαθιές κόγχες με πλαστικά αποδοσμένα τα άνω βλέφαρα. Η μύτη 

είναι μεγάλη και πλατιά και το μέτωπο τριγωνικό, με τα μαλλιά να χωρίζονται στο 

μέσο του και να διατάσσονται οριζόντια πάνω από αυτό. Δύο πλόκαμοι πλαισιώνουν 

το κεφάλι, ενώ εκατέρωθεν του λαιμού υπάρχει ένας μόνο πλόκαμος. Στο ύψος του 

μετώπου η κόμη διαμορφώνει ένα μικρό κομβίο σε κάθε πλευρά. Στο λαιμό των 

μορφών αποδίδονται με έντονο πλάσιμο οι λεγόμενοι «δακτύλιοι της Αφροδίτης».        

Η χορεύουσα μορφή (Α) προβάλλεται πάνω στην πολύπτυχη επιφάνεια του πεσσού 

και κινείται γρήγορα με έντονο διασκελισμό και ελαφρά στροφή προς τα αριστερά 

της. Προβάλλει το αριστερό της σκέλος, ενώ το δεξί αποδίδεται προς τα πίσω, σε 

στάση τριών τετάρτων. Κλίνει το κεφάλι προς τα δεξιά κοιτάζοντας όμως μπροστά. 

Φορεί χιτώνα με έντονη πτυχολογία στο κατώτερο μέρος του λόγω της κίνησης. Οι 

πτυχές του ακολουθούν τη στάση της δεξιάς κνήμης και είναι ιδιαίτερα βαθιές. Ιμάτιο 

που τυλίγει και σφίγγει το σώμα δηλώνοντας καθαρά τους όγκους του, καλύπτει και 

το κεφάλι. Το ιμάτιο παρουσιάζει λίγες πτυχές, που εντοπίζονται κυρίως στο πίσω 

μέρος της κνήμης, πάνω στο δεξιό μηρό και στην κοιλιακή χώρα. Η μία του απόληξη 

περνά πάνω από τον αριστερό ώμο και καταλήγει πίσω από την πλάτη σχηματίζοντας 

παράλληλες πτυχές, ενώ η άλλη πέφτει μπροστά από τον αριστερό βραχίονα και 

ανεμίζει δημιουργώντας κυματοειδείς πτυχές. Το δεξί χέρι περιορίζεται από το 

ένδυμα πάνω στο στήθος με την παλάμη ν’ ακουμπά στο πρόσωπο. Το αριστερό χέρι 

είναι τεντωμένο στο πλάι και από εκεί κρέμεται η άλλη απόληξη του ιματίου. 
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Η (Β) μορφή στ’ αριστερά της πρώτης εικονίζεται σε εξίσου έντονη κίνηση. Το 

κεφάλι αποδίδεται σχεδόν κατά μέτωπο με ελαφρά στροφή και κλίση προς τα δεξιά 

της. Το άνω μέρος του κορμού είναι σε τρία τέταρτα με στροφή προς τα αριστερά, 

ενώ το κάτω συστρέφεται περισσότερο. Τα πόδια είναι σε κατατομή με 

προβαλλόμενο το δεξί. Έχει σπάσει το δεξί άκρο πόδι. Φορεί χιτώνα με έντονες 

καμπύλες και βαθιές πτυχές λόγω της προβολής του κάτω άκρου, το οποίο 

διαγράφεται κάτω από το ένδυμα. Φορά επίσης ιμάτιο που σφίγγει και καλύπτει όλο 

τον κορμό μέχρι το μέσο του μηρού διαγράφοντας το στήθος και τους γοφούς, ενώ 

τυλίγει και το κεφάλι αφήνοντας ακάλυπτα μόνο τα μάτια και τμήμα της μύτης. Με 

το δεξιό χέρι τυλιγμένο στο ιμάτιο τραβάει ελαφρώς το ένδυμα μπροστά στην 

κοιλιακή χώρα. Πάνω από το αριστερό χέρι, που κάμπτεται και τείνεται στο πλάι, με 

το άκρο χέρι του να έχει αποκρουσθεί, πέφτει ελεύθερη η απόληξη του ιματίου με 

έντονα κυματοειδείς πτυχές. Η άλλη απόληξή του περνά πάνω και πίσω από το 

κρανίο έντονα ανεμιζόμενη. Το ιμάτιο είναι σχεδόν απτύχωτο, όπου αυτό σφίγγει το 

σώμα της μορφής. Καμπύλες πτυχές παρατηρούνται μόνο γύρω από τους γοφούς, 

περισσότερο ελεύθερες στο κάτω μέρος του και ελάχιστες κάτω από το στήθος. 

Η (Γ) μορφή εικονίζεται με την πλάτη στραμμένη στο θεατή, ενώ τα κάτω άκρα και 

το κεφάλι αποδίδονται σε κατατομή. Το κεφάλι κλίνει ελαφρώς προς τα πίσω και δεν 

καλύπτεται από το ιμάτιο, όπως στις δύο άλλες μορφές. Τα μαλλιά είναι μαζεμένα 

πάνω από τον αυχένα σε κρωβύλο. Τα χαρακτηριστικά του στρογγυλού προσώπου 

έχουν αποδοθεί με την τεχνική του sfumato. Τα μάτια και τα χείλη είναι μικρά σε 

αντίθεση με την κάπως μεγάλη μύτη. Προβάλλει το αριστερό σκέλος που πατά με 

ολόκληρο το πέλμα, ενώ η δεξιά κνήμη βρίσκεται αρκετά πιο πίσω και πατά στα 

ακροδάκτυλα. Τείνει τα χέρια στο πλάι, με το αριστερό να κρατά τη (Β) μορφή και με 

το δεξιό πιθανότατα την απόληξη του ιματίου της (Α), που όμως έχει αποκρουσθεί. Η 

μορφή φορά ποδήρες πολύπτυχο ένδυμα (χιτώνα) που πορπώνεται πάνω στον 

αριστερό ώμο και καλύπτει το δεξιό ώμο και τον αντίστοιχο βραχίονα. Το άνω μέρος 

παρουσιάζει λοξές πτυχές που ακολουθούν τη συστροφή του σώματος. Πάνω από την 

ωμοπλάτη το ένδυμα μαζεύεται δημιουργώντας μία ογκώδη επιφάνεια ημικυκλικού 

σχήματος, πιθανώς η καλύπτρα. Στους γοφούς οι πτυχές είναι ελαφρώς κοίλες και 

παράλληλες μεταξύ τους, ενώ ανάμεσα στα κάτω άκρα το ένδυμα είναι ιδιαίτερα 

πτυχωμένο. Η κίνηση της μορφής είναι τόσο έντονη, ώστε ο χιτώνας φαίνεται να 

αποκαλύπτει τα πόδια της. Στην πραγματικότητα όμως αυτά διαγράφονται έντονα, 
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κυρίως η δεξιά κνήμη και ο μηρός. Η παρυφή του ενδύματος πέφτει πάνω από το 

αριστερό χέρι δημιουργώντας πολλές αναδιπλώσεις. 

Μέσα 2
ου

 αι. π.Χ.  

 

 

33. Ρόδος, χωρίς αριθμό ευρετηρίου. Εκαταίο με κινούμενες μορφές (πίν. 23 α-γ). 

Σωζ. ύψος 0,07 μ. 

Μάρμαρο λευκό με κρυστάλλους μεσαίου μεγέθους. 

Σώζεται τμήμα του πεσσού, στις ακμές του οποίου εικονίζονται τρεις ανάγλυφες 

γυναικείες μορφές σε κίνηση. Από τις μορφές σώζεται μόνο μέρος του κορμού τους. 

Η μορφή (Α) εικονίζεται κατενώπιον. Σώζεται από τη βάση του λαιμού έως κάτω από 

το στήθος. Φορεί ιμάτιο που κλείνει σταυρωτά μπροστά στον κορμό, και κάτω από το 

οποίο διαγράφεται το στήθος. Έχει τα χέρια τεντωμένα προς τα κάτω και στο πλάι. 

Πιθανότατα κρατούσε το χέρι της μορφής στα δεξιά της. 

Η μορφή (Β) στ’ αριστερά της πρώτης σώζεται από τη βάση του λαιμού ως την αρχή 

των μηρών. Εικονίζεται με ελαφρά στροφή προς τα αριστερά και είναι τυλιγμένη σε 

ιμάτιο, το οποίο αναδεικνύει την πλαστικότητα του σώματος. Η απόληξη του 

ενδύματος περνά πάνω από τον αριστερό ώμο και πέφτει με όγκο πίσω από την 

πλάτη, διαμορφώνοντας ζητοειδείς πτυχές που όμως διακρίνονται ελάχιστα. Το 

στήθος – το δεξιό έχει σπασίματα – διαγράφεται κάτω από το ένδυμα. Με το δεξιό 

χέρι, τυλιγμένο μέσα στο ιμάτιο και λυγισμένο, συγκρατεί το ένδυμα πάνω από το 

στήθος. Κάτω από το άκρο αυτό, πάνω στο σώμα, δημιουργούνται αβαθείς διαγώνιες 

και καμπύλες πτυχές. Το αριστερό χέρι είναι ακάλυπτο και σε έκταση προς τη μορφή 

που βρίσκεται στα δεξιά της. Πιθανότατα κρατούσε την απόληξη του ενδύματος.  

Η μορφή (Γ) εικονίζεται σε στάση τριών τετάρτων, με στροφή προς τα αριστερά της 

και ελαφρά σιγμοειδή κίνηση. Σώζεται από τη σφαγή του λαιμού έως λίγο κάτω από 

τη μέση. Έστρεφε πιθανότατα το κεφάλι προς τα δεξιά, όπως μπορεί να συμπεράνει 

κανείς από το μικρό σωζόμενο τμήμα του λαιμού και των κλειδο-στερνοειδών 

αδένων. Το δεξιό χέρι περιορίζεται από το ιμάτιο και ακουμπά στον κορμό, ενώ το 

αριστερό εκτείνεται ελαφρώς στο πλάι με ελαφρά κάμψη προς τα εμπρός. Κρατούσε 

πιθανώς το δεξί χέρι της μορφής (Α). Φορεί πέπλο με την παρυφή γύρω από το λαιμό 

σε σχήμα V. Είναι τυλιγμένη σε ιμάτιο που καλύπτει το δεξιό ώμο και χέρι, και περνά 
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λοξά πάνω από τον αριστερό. Πίσω από την πλάτη το ιμάτιο σχηματίζει δύο 

παράλληλες ογκώδεις πτυχές.  

Αρχές 1
ου

 αι. π.Χ. 

 

 

Το ξοανόμορφο Εκαταίο που ακολουθεί, αποτελεί μόνο του μία ιδιαίτερη 

κατηγορία. Στα Εκαταία από τη Ρόδο το γλυπτό Γ 1432 (πίν. 22 α-δ) είναι 

ξοανόμορφο, αλλά οι τρεις πλευρές του κοσμούνται με έξεργες, σχεδόν, κινούμενες 

γυναικείες μορφές. Ίσως το Εκαταίο από την Κω πλησιάζει περισσότερο στην αρχική 

μορφή των ερμαϊκών στηλών, όταν αυτές αποτελούνταν από έναν πάσσαλο στην 

κορυφή του οποίου στηρίζονταν μάσκες, και καλυπτόταν από υφάσματα. 

Τοποθετείται όμως στην ίδια ομάδα με το ροδιακό Εκαταίο Γ 1432 και αποτελεί ίσως 

το πρωιμότερο στάδιο, πριν δηλαδή ο «ντυμένος» πεσσός κοσμηθεί με ανάγλυφες 

μορφές.     

 

 

34. Κως, αρ. ευρ. Γ 162. Ξοανόμορφο Εκαταίο με στήλη πρισματικού – τριγωνικού –  

σχήματος με πεπλατισμένες ακμές (πίν. 24 α-γ). ΄Υψ. 0,52 μ. Πλατ. πλευρών 0,125 μ. 

Πλάτ. ακμών 0,02 μ. 

Μάρμαρο υπόλευκο, λεπτόκοκκο, κρυσταλλικό. Δεν υπάρχουν στοιχεία για τον τόπο 

και το χρόνο εύρεσης. 

Σώζεται σχεδόν ακέραιος ο πεσσός με σπάσιμο στο κάτω άκρο. Δε σώζεται η 

τρικέφαλη επίστεψη. Στο σημείο όμως προσαρμογής της υπάρχει βαθιά κυκλική οπή 

διαμέτρου 0,01μ., προφανώς για την ένθεση των κεφαλών. Μία κυκλική οπή υπάρχει 

επίσης σε κάθε ακμή  του πεσσού, λίγο κάτω από το ύψος των ώμων και διαμέτρου 

0,013μ., όμοια με τις κυκλικές οπές που παρατηρούνται και σε άλλα Εκαταία του 

καταλόγου. Σπασίματα και στις τρεις πλευρές του γλυπτού. Η μία πλευρά έχει 

διαβρωθεί στο άνω μέρος του ενδύματος. 

Οι τρεις επιφάνειες του πεσσού απεικονίζουν πολύπτυχο, άζωστο, πέπλο με 

απόπτυγμα που φθάνει μέχρι τη μέση των μορφών. Ο πέπλος καλύπτει το μεγαλύτερο 

μέρος του τριγωνικού πεσσού αφήνοντας ακάλυπτο το κατώτερο μέρος, ύψους 

0,115μ., πιθανότατα για την τοποθέτησή του σε βάση. Το απόπτυγμα έχει απόληξη U, 

ενώ οι πτυχές του είναι πλατιές και ογκώδεις σχήματος V. Η παρυφή του πέπλου 
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γύρω από το λαιμό έχει σχήμα όμοιο με των πτυχών. Η παρυφή του ενδύματος στη 

μία πλευρά διαμορφώνεται σε ζητοειδείς πτυχές, «χελιδονοουρά», στα αριστερά. 

Μπορεί να χρονολογηθεί στον 1
ο
 αι. π.Χ.  

Βιβλιογραφία: Laurenzi 1955-1956: 130-131, αρ. 157, εικ. 157˙ Werth 2006: 370, αρ. 170.  
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Η χρονολόγηση των Εκαταίων, τόσο της Ρόδου όσο και της Κω, βασίζεται σε 

τεχνοτροπικά κυρίως στοιχεία, καθώς τα περισσότερα από αυτά βρέθηκαν σε 

διαταραγμένα στρώματα ανασκαφής ή παραδόθηκαν από πολίτες. Η σύγκριση με 

άλλα Εκαταία καθώς και με ανάγλυφα ή ολόγλυφα έργα είναι απαραίτητη για την 

χρονολογική προσέγγιση των γλυπτών του καταλόγου. Η χρονολόγηση θα 

ακολουθήσει την κατάταξη του καταλόγου προκειμένου να καταδειχθεί η πιθανή 

σχέση του τύπου με τη χρονική στιγμή κατά την οποία εμφανίζεται και η ενδεχόμενη 

αλλαγή στον τρόπο λατρείας της θεάς. 

 

 

Το Εκαταίο αρ. Ε 577 (αρ. κατ. 1) έχει χρονολογηθεί στο τέλος του 3
ου

 με 

αρχές του 2
ου

 αι. π.Χ. Για τη χρονολόγησή του ήταν αναγκαία η σύγκρισή του με το 

Εκαταίο αρ. Α 6021 από τη Δήλο (πίν. 25 α).
1049

 Το Εκαταίο από τη Δήλο έχει τη 

μορφή ερμαϊκής στήλης
1050

 και σύμφωνα με το μελετητή χρονολογείται στην 

ελληνιστική περίοδο. Το 166 π.Χ., χρονιά κατά την οποία ανακηρύσσεται το νησί 

ελεύθερο λιμάνι από τους Ρωμαίους, αποτελεί μάλλον το χρονικό όριο μετά το οποίο 

πρέπει να χρονολογηθεί το γλυπτό της Δήλου. Και τα δύο έργα έχουν επίμηκες πλατύ 

πρόσωπο με έντονα χαρακτηριστικά, ενώ πλαισιώνονται από χονδρούς πλοκάμους με 

κοχλιωτούς βοστρύχους. Ωστόσο, το πλάσιμο των προσώπων του Εκαταίου μας είναι 

τελείως διαφορετικό από αυτό της Δήλου. Tα χαρακτηριστικά στο δεύτερο είναι 

έντονα αποδοσμένα και τα μάτια είναι τοποθετημένα σε βαθιές κόγχες. Στο Εκαταίο 

Ε 577 το πρόσωπο έχει αποδοθεί με την τεχνική του sfumato. Η τεχνική αυτή 

τοποθετεί το ροδιακό Εκαταίο σε μία περίοδο πρωιμότερη από το γλυπτό της Δήλου, 

τουλάχιστον κατά μισό αιώνα, κατά το τέλος του 3
ου

 αι. π.Χ.  

Η τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου με αρ. ευρ. ΒΕ 2375 (αρ. κατ. 2) βρέθηκε το 

1966 στις ανασκαφές τις Αρχαιολογικής υπηρεσίας της Ρόδου. Το οικόπεδο στο 

οποίο βρέθηκε, διέσχιζαν τέσσερις αρχαίοι δρόμοι – Ρ 39α, Ρ 3, Ρ 3α, Ρ 3γ. Είναι 

ίσως πιθανό το Εκαταίο να είχε τοποθετηθεί στη συμβολή των δρόμων. Όσον αφορά 

στη χρονολόγηση, κανένα από τα μέχρι σήμερα δημοσιευμένα Εκαταία δεν φαίνεται 

να μοιάζει στην απόδοση με το ΒΕ 2375. Εντούτοις, η απόδοση της κόμμωσης και 
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κυρίως η απαλή απόδοση του προσώπου, η οποία έγινε με την τεχνική του sfumato 

όπως και στην προηγούμενη τρικέφαλη επίστεψη, μας επιτρέπει να χρονολογήσουμε 

τις κεφαλές αυτές στην Ελληνιστική περίοδο, στον πρώιμο 2
ο
 αι. π.Χ.  

Η σύγκριση της τρικέφαλης επίστεψης με αρ. ευρ. ΒΕ 1111 (αρ. κατ. 3) με το 

Εκαταίο Α 6020 από τη Δήλο (πίν. 25 β)
1051

 είναι απαραίτητη για τη χρονολόγηση. 

Τα δύο έργα έχουν αποδοθεί με τον ίδιο τρόπο. Τα κεφάλια είναι σχεδόν έξεργα σε 

σχέση με τον κίονα που περιβάλλουν, σε αντίθεση με άλλα παρόμοια γλυπτά. Έχουν 

πλατιά επιμηκυσμένα πρόσωπα και έντονα χαρακτηριστικά. Επιπλέον, τα μαλλιά και 

στα δύο γλυπτά έχουν πλασθεί κατά τον ίδιο περίπου τρόπο. Οι ομοιότητες αυτές 

οδηγούν σε μία χρονολόγηση του Εκαταίου μας στον ύστερο 2
ο
 με πρώιμο 1

ο
 π.Χ. 

αιώνα. 

Οι τρεις κεφαλές που έστεφαν Εκαταίο και έχουν αρ. ευρ. Γ 1273 (αρ. κατ. 4) 

παρουσιάζουν ομοιότητες με μία άλλη επίστεψη Εκαταίου από τη Ρόδο, την Ε 577 

(αρ. κατ. 1). Οι ομοιότητές του εντοπίζονται τόσο στην απόδοση της κόμμωσης όσο 

και στα χαρακτηριστικά των προσώπων. Είναι, κατά συνέπεια, αναπόφευκτη η 

σύγκρισή του με το Εκαταίο από τη Δήλο, αρ. Α 6021.
1052

 Το Εκαταίο της Δήλου 

χρονολογείται μετά το 166 π.Χ., μάλλον στον πρώιμο 1
ο
 π.Χ. αιώνα. Το γλυπτό Γ 

1273 έχει αποδοθεί κατά τον ίδιο τρόπο: μάτια τοποθετημένα σε βαθιές κόγχες, 

τονισμένα βλέφαρα, μεγάλη μύτη, σαρκώδη χείλη. Πρόκειται επομένως για σύγχρονα 

έργα. 

Η τρικέφαλη επίστεψη του Εκαταίου με αρ. ευρ. Ε 340 (αρ. κατ. 5) μπορεί να 

συγκριθεί με το ακέραιο Εκαταίο από την Αγορά της Κυρήνης, με αρ. ευρ. 14.208 

(πίν. 25 γ-ε).
1053

 Η μία από τις τρεις όρθιες αρχαϊστικές γυναικείες μορφές του 

Εκαταίου από την Κυρήνη παρουσιάζει το ίδιο, σε γενικές γραμμές, πλάσιμο του 

κεφαλιού. Έχει εύσαρκο πρόσωπο και μεγάλα μάτια με ελαφρά κλίση προς τα κάτω, 

όπως και τα πρόσωπα του ροδιακού γλυπτού Ε 340. Το έργο από την Κυρήνη 

χρονολογείται γύρω στο 100 π.Χ. Στον 1
ο
 π.Χ. αιώνα μπορεί να χρονολογηθεί και το 

δικό μας Εκαταίο. 

Η τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου με αρ. ευρ. ΒΕ 1182 (αρ. κατ. 6) 

παραδόθηκε στην Αρχαιολογική υπηρεσία το 1956 από το Γεώργιο Χριστοφή. Επειδή 

τα αρχαιολογικά δεδομένα έχουν χαθεί, θα πρέπει να βασιστούμε στα τεχνοτροπικά 

χαρακτηριστικά του έργου για τη χρονολόγησή του. Η οριζόντια διάταξη των 

μαλλιών γύρω από το κεφάλι με τον ένα πλόκαμο εκατέρωθεν του λαιμού μπορεί να 

συγκριθεί με την κόμμωση του Εκαταίου από την Κυρήνη με αρ. ευρ. 14.210 (πίν. 26 
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α).
1054

 Επιπλέον, η σκληρή απόδοση των χαρακτηριστικών του προσώπου του 

ροδιακού έργου συγκρίνεται με τα χαρακτηριστικά του Εκαταίου στο Μουσείο 

Ermitage, Π 1849, 13 (πίν. 26 β-γ).
1055

 Τόσο το Εκαταίο από την Κυρήνη όσο και 

εκείνο από το Ermitage χρονολογούνται στην Ελληνιστική περίοδο. Στην ίδια 

περίοδο θα πρέπει να τοποθετήσουμε και το Εκαταίο από τη Ρόδο, ίσως στην ύστερη 

Ελληνιστική περίοδο. 

Από το αρχαϊστικό Εκαταίο με αρ. ευρ. Γ 2511 (ΒΕ 1576) (αρ. κατ. 7) 

σώζεται σε πολύ καλή κατάσταση μόνο ο κορμός της μορφής με το ένδυμα. Η 

χρονολόγησή του μπορεί να εξαχθεί από τη σύγκρισή του με το αναθηματικό 

ανάγλυφο στο μουσείο Barracco της Ρώμης, στο οποίο απεικονίζεται ο Ερμής με τις 

Νύμφες (πίν. 26 δ).
1056

 Οι πτυχές του ενδύματος της Εκάτης είναι παρόμοιες με τις 

πτυχές των ενδυμάτων των Νυμφών. Η μόνη διαφορά έγκειται στο ότι οι πτυχές στο 

γλυπτό μας δεν είναι τόσο άκαμπτες, σκληρές και αρχαϊστικές όσο στις Νύμφες. Το 

ανάγλυφο χρονολογείται στις αρχές του 1
ου

 π.Χ. αιώνα. Θεωρώ ότι το Εκαταίο είναι 

κάπως πρωιμότερο, ίσως του δεύτερου μισού του 2
ου

 αι. π.Χ.                       

Το Εκαταίο με τις τρεις μετωπικά όρθιες μορφές, η μία από τις οποίες 

συνοδεύεται από σκύλο (αρ. κατ. 8), είναι ένα εξαιρετικό αρχαϊστικό έργο. Η 

χρονολόγησή του στηρίζεται στην απόδοση της πτυχολογίας των ενδυμάτων των 

μορφών. Η πτυχολογία τους θα μπορούσε να συγκριθεί με την απόδοση των πτυχών 

στο απόπτυγμα και στο μέρος του στήθους μίας Εκάτης δαδοφόρου (πίν. 27 δ) στο 

Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, με αρ. ευρ. 3467.
1057

 Πρόκειται για ολόγλυφο έργο 

στον τύπο της «Αρτέμης – Εκάτης». Τα δύο γλυπτά παρουσιάζουν την ίδια πλούσια 

πτυχολογία στο απόπτυγμα και πάνω από τη ζώνη. Το κάτω μέρος, όμως, του 

ενδύματος του Εκαταίου αρ. 8 του καταλόγου είναι σχεδόν απτύχωτο σε σύγκριση με 

τη δαδοφόρο «Άρτεμη – Εκάτη», ενώ και οι πτυχές του Εκαταίου μας δεν είναι τόσο 

σκληρές όσο στο έργο σύγκρισης. Η μορφή αυτή χρονολογείται γενικά στην 

Ελληνιστική περίοδο. Το Εκαταίο από τη Ρόδο μπορεί να χρονολογηθεί στο τέλος 

του 2
ου

 με αρχές του 1
ου

 αι. π.Χ.  

Ένα άλλο αρχαϊστικό Εκαταίο (αρ. κατ. 9) με αρ. ευρ. Ε 355 (13651) 

χρονολογείται στον 1
ο
 π.Χ. αιώνα. Η πτυχολογία του αποδίδεται όπως στο Εκαταίο 8 

του καταλόγου. Η διαφορά τους έγκειται στο ότι οι πτυχές του γλυπτού Ε 355 είναι 

πιο πλατιές και λιγότερο πλαστικές. Επιπλέον, η κόμμωση των μορφών με το μάζεμα 

των μαλλιών πίσω από το κεφάλι, το φούσκωμα στο ύψος των κροτάφων και τον 
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πλόκαμο που πέφτει εκατέρωθεν του προσώπου, είναι συνήθη στοιχεία μορφών του 

1
ου

 αι. π.Χ.  

Το Εκαταίο Γ 2514 (ΒΕ 1569) (αρ. κατ. 10) κοσμείται με τις τρεις μετωπικά 

όρθιες γυναικείες μορφές στις πλατιές πλευρές του. Η χρονολόγησή του προκύπτει 

από τη σύγκριση των ενδυμάτων των μορφών και της κόμμωσής τους. Η απόδοση 

της κόμης είναι χαρακτηριστική του 1
ου

 π.Χ. αιώνα.
1058

 Επιπλέον, η μορφή που κρατά 

την οινοχόη, μπορεί να συγκριθεί με μία μετωπικά όρθια γυναικεία μορφή στον τύπο 

της «Αρτέμης – Εκάτης» από το Bodrum.
1059

 Στις δύο μορφές έχουν αποδοθεί 

ομοιότροπα το στήθος, οι πτυχές στο σημείο αυτό και στο κάτω μέρος του πέπλου. Η 

«Άρτεμη – Εκάτη» χρονολογείται στην ύστερη Ελληνιστική περίοδο. Εκεί πρέπει να 

τοποθετήσουμε χρονικά και το Εκαταίο Γ 2514 (ΒΕ 1569) – στον 1
ο
 π.Χ. αιώνα, 

χρονολόγηση την οποία ενισχύει και η χρήση τρυπανιού στον πέπλο των μορφών. 

Το απότμημα του Εκαταίου Ε 666 (αρ. κατ. 11) εικονίζει το κάτω μέρος του 

κιονίσκου με τις τρεις μετωπικά όρθιες ντυμένες γυναικείες μορφές. Το γλυπτό έχει 

διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό και η χρονολόγησή του με βάση τα τεχνοτροπικά του 

χαρακτηριστικά είναι μάλλον δύσκολη. Όμως η σχηματική απόδοση των πτυχών, οι 

πλατιές επιφάνειες που διαμορφώνουν, αλλά και η συνολική εικόνα του έργου που 

θυμίζει ρωμαϊκά ανάγλυφα, μας επιτρέπουν να το χρονολογήσουμε στον ύστερο 1
ο
 

μ.Χ. αιώνα. 

Το αρχαϊστικό Εκαταίο Γ 231 (αρ. κατ. 12) έχει διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό. 

Η κατάστασή του δεν μας επιτρέπει μία εύκολη χρονολόγηση. Ωστόσο η ραδινότητα 

των μορφών και η απόδοση της απόληξης του αποπτύγματος, όπου δημιουργείται 

ζητοειδής παρυφή, μπορούν να συγκριθούν με Εκαταία της ύστερης Ελληνιστικής και 

της πρώιμης Ρωμαϊκής περιόδου. Όμοια τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά παρουσιάζει 

και το Εκαταίο Γ 1019 (Γ 310) και φαίνεται να έχει δεχθεί τις ίδιες επιρροές, από 

άλλα Εκαταία, με το Εκαταίο Γ 231. Τα δύο Εκαταία από την Κω μπορούν να 

χρονολογηθούν με βάση τα στοιχεία αυτά στον 1
ο
 μ.Χ. αιώνα. 

Τα δύο αυτά γλυπτά ανήκουν στην κατηγορία των Εκαταίων που καλύπτουν τη 

μεγαλύτερη χρονική περίοδο και έχουν ως πρότυπό τους τη δημιουργία του 

Αλκαμένη του 5
ου

 π.Χ. αιώνα. 

Με το έργο αυτό ολοκληρώνεται η πρώτη κατηγορία Εκαταίων με κοινά 

μορφολογικά χαρακτηριστικά όσον αφορά στην κόμμωση, τη στάση και το ένδυμα. 

Στην κατηγορία εντάσσονται και μεμονωμένες επιστέψεις, των οποίων τα 

τεχνοτροπικά στοιχεία είναι ίδια με τα αντίστοιχα των πεσσόμορφων Εκαταίων της 
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ομάδας. Οι μορφές εδώ απεικονίζονται με τη συνήθη μετωπική στάση, με τα χέρια 

παράλληλα στο σώμα και τα πόδια ενωμένα μεταξύ τους, ενώ φορούν το βαρύ πέπλο, 

αποδοσμένο κατά τον αρχαϊστικό τρόπο, με βασικό στοιχείο το ψηλό ζώσιμο και τη 

βαριά κεντρική πτυχή. Οι επιστέψεις έχουν συνήθως πλατιά εύσαρκα πρόσωπα 

πλαισιωμένα από σχηματικά αποδοσμένους πλοκάμους. Τα γλυπτά καλύπτουν μία 

μεγάλη χρονική περίοδο, από τα τέλη του 3
ου

 π.Χ. έως και τον ύστερο 1
ο
 αι. μ.Χ. 

Χρονικά βρίσκονται αρκετά κοντά στο πρωτότυπο, στη δημιουργία του Αλκαμένη 

τον 5
ο
 π.Χ. αιώνα.  

 

 

Το Εκαταίο με αρ. ευρ. 5289 (αρ. κατ. 14) βρίσκεται σήμερα στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο της Ρόδου. Για τη χρονολόγησή του είναι απαραίτητη η 

σύγκρισή του με το αρχαϊστικό ανάγλυφο του Καλλιμάχου στο Μουσείο του 

Καπιτωλίου (πίν. 27 ε).
1060

 Τα δύο έργα παρουσιάζουν ομοιότητες ως προς την 

απόδοση των ενδυμάτων των μορφών. Χαρακτηριστική είναι η διαφάνειά τους και η 

απόληξη σε σχήμα «χελιδονοουράς». Οι πτυχές όμως των ενδυμάτων των μορφών 

του Εκαταίου δεν είναι τόσο στιλιζαρισμένες ούτε τόσο έντονες όσο στο ανάγλυφο 

του Καλλιμάχου. Το ανάγλυφο χρονολογείται στον 1
ο
 π.Χ. αιώνα. Το Εκαταίο από τη 

Ρόδο είναι κάπως πρωιμότερο, των αρχών του 2
ου

 αι. π.Χ. 

Το αρχαϊστικό Εκαταίο με αρ. ευρ. Ε 578 (αρ. κατ. 15) παρουσιάζει μία 

συνοπτική απόδοση των πτυχών του πέπλου, ενώ και το σώμα έχει αποδοθεί χωρίς 

ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Την ίδια συνοπτική απόδοση των ενδυμάτων παρατηρήσαμε 

και στο Εκαταίο με αρ. ευρ. Ε 666 (αρ. κατ. 11) της προηγούμενης ομάδας. Το 

γλυπτό, όμως, Ε 578 διατηρεί ακόμα κάποια απαλότητα στις γραμμές. Για το λόγο 

αυτό θα πρέπει να χρονολογηθεί στον ύστερο 1
ο
 π.Χ. ή στις αρχές του 1

ου
 μ.Χ. αιώνα. 

Στο αρχαϊστικό Εκαταίο Γ 204 (αρ. κατ. 16) η μία από τις τρεις μορφές 

διασπά  την απόλυτη μετωπικότητα με το λύγισμα του ενός χεριού και την παλάμη 

ανάμεσα στο στήθος. Οι πτυχές πέφτουν βαριές. Η κεντρική ογκώδης πτυχή εξέχει 

πολύ από την επιφάνεια του υπόλοιπου ενδύματος χωρίς να παρουσιάζει ιδιαίτερο 

πλάσιμο. Το γλυπτό μπορεί να χρονολογηθεί με βάση την απόδοση της πτυχολογίας 

στον 1
ο
 αι. μ.Χ. 

Το αρχαϊστικό Εκαταίο Γ 224 (αρ. κατ. 17) ανήκει στην ίδια ομάδα με το Γ 

204, καθώς η μία του μορφή κάμπτει το ένα άνω άκρο της και φέρει την παλάμη 

ανάμεσα στο στήθος. Οι πτυχές πάνω στο στήθος αποδίδονται κατά τον ίδιο τρόπο με 
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της πτυχές ενός Εκαταίου με αρ. ευρ. Σ 328 από την Αθηναϊκή Αγορά (πίν. 27 α-

γ).
1061

 Το Εκαταίο από την Αγορά χρονολογείται στον 1
ο
 αι. π.Χ. Το γλυπτό από την 

Κω μπορεί να χρονολογηθεί στο δεύτερο μισό του 1
ου

 π.Χ. αιώνα. 

  

Τα τέσσερα Εκαταία που παρουσιάστηκαν αμέσως πιο πάνω, με αρ. κατ. 14-

17 και αρ. ευρ. 5289, Ε 578, Γ 204 και Γ 224 αντίστοιχα, συναποτελούν μία ομάδα, 

στην οποία η μετωπική στάση είναι το βασικό χαρακτηριστικό της. Ταυτόχρονα το 

στοιχείο αυτό αρχίζει να διασπάται και σταδιακά να μεταβάλλεται. Η νέα αυτή 

κατηγορία εντοπίζεται χρονικά, τουλάχιστον από τα γλυπτά που έχουμε, από το τέλος 

του 2
ου

 π.Χ. έως και τις αρχές του 1
ου

 μ.Χ. αιώνα. Πρόκειται λοιπόν για μία 

κατηγορία Εκαταίων που διαμορφώνεται παράλληλα με την πρώτη ομάδα γλυπτών 

με τις μετωπικά όρθιες γυναικείες μορφές.  

 

 

Στην τρίτη κατηγορία ανήκει το πεσσόμορφο Εκαταίο, τις πλευρές του οποίου 

καταλαμβάνουν σε έξεργο ανάγλυφο οι τρεις γυναικείες μορφές (αρ. κατ. 18). Η 

απόδοση της πτυχολογίας αλλά κυρίως η απόδοση της κόμης και το απαλό πλάσιμο 

των χαρακτηριστικών του προσώπου τοποθετούν το έργο στο τέλος του 2
ου

 π.Χ. αι. 

Το μικρού μεγέθους Εκαταίο με αρ. ευρ. Γ 2222 (αρ. κατ. 19) είναι λαξευμένο 

σε πωρόλιθο και έχει διαβρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Η κακή διατήρηση του έργου δεν 

μας επιτρέπει να το χρονολογήσουμε με ασφάλεια. Ωστόσο, το αδρό πλάσιμο των 

μορφών μπορεί να συγκριθεί με το Εκαταίο Σ 1891 από την Αθηναϊκή Αγορά (πίν. 28 

α-β).
1062

 Το Εκαταίο από την Αγορά χρονολογείται στον 2
ο
 μ.Χ. αι. Το ροδιακό 

γλυπτό είναι πρωιμότερο, του τέλους του 1
ου

 π.Χ. ή του 1
ου

 μ.Χ. αιώνα. 

 Τα δύο γλυπτά με αρ. κατ. 18 και 19 καλύπτουν μία σχετικά μικρή χρονική 

περίοδο, από το τέλος του 2
ου

 π.Χ. έως τον 1
ο
 μ.Χ. αι. Οι μορφές της κατηγορίας 

αυτής δεν κινούν πλέον μόνο τα άνω άκρα, αλλά στρέφουν και το κεφάλι από την 

κατά μέτωπο, μέχρι τώρα, απόδοση. Παρατηρούμε ότι συνεχίζεται η απομάκρυνση 

από την αρχική, απόλυτα μετωπική στάση, κάτι που θα γίνει εντονότερο με τις 

κατηγορίες που ακολουθούν. Ταυτόχρονα, εντοπίζουμε στα δύο αυτά Εκαταία 

περισσότερα κλασικιστικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα έργα που 

παρουσιάστηκαν πιο πάνω, τα οποία αποτελούν και στοιχεία χρονολόγησης. 
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Ο τριγωνικής διατομής πεσσός με τις γυναικείες μορφές που είναι τυλιγμένες 

στο ιμάτιό τους (αρ. κατ. 20), χρονολογείται στον 3
ο
 ή στον 2

ο
 αι. π.Χ. Η 

χρονολόγηση του Εκαταίου μπορεί να στηριχθεί στη σύγκριση των ανάγλυφων 

μορφών του με ολόγλυφες μορφές της ελληνικής πλαστικής. Χαρακτηριστική είναι η 

ομοιότητα των γυναικείων μορφών ως προς τη στάση και τον τρόπο ένδυσης με τους 

αγαλματικούς τυπούς του 3
ου

 και του 2
ου

 π.Χ. αι. Θα πρέπει ίσως να αναφέρουμε τη 

Νικησώ από την Πριήνη (πίν. 28 δ) και τη γυναικεία μορφή από την Κω (πίν. 28 ε), οι 

οποίες χρονολογούνται την περίοδο αυτή.
1063

 Το Εκαταίο πρέπει να είναι σύγχρονό 

τους. 

Στην ίδια κατηγορία με το παραπάνω ανήκει και το Εκαταίο με αρ. κατ. 21. Οι 

μορφές του Εκαταίου φαίνεται να αντιγράφουν ελεύθερα, ως προς τη στάση και τον 

τρόπο με τον οποίο είναι τυλιγμένες στο ιμάτιο, γυναικείους αγαλματικούς τύπους 

του τέλους  του 4
ου

 και των αρχών του 3
ου

 π.Χ. αιώνα. Η μορφή (Β) παρουσιάζει 

ομοιότητες με την Μεγάλη Ηρακλειώτισσα (πίν. 28 στ).
1064

 Ωστόσο η απόδοση των 

κεφαλιών της επίστεψης του τριγωνικού πεσσού, καθώς και οι πλατιές, σχεδόν 

απτύχωτες επιφάνειες των ιματίων κατεβάζουν τη χρονολόγηση του Εκαταίου στο 2
ο
 

π.Χ. αιώνα, φέρνοντας το γλυπτό μας πιο κοντά στη γυναικεία μορφή από το 

Μουσείο Θεσσαλονίκης (πίν. 28 γ).
1065

 

 Τα δύο γλυπτά της ομάδας με αρ. κατ. 20 και 21 εντάσσονται στη δεύτερη 

μεγάλη κατηγορία (ΙΙ) Εκαταίων από τα Δωδεκάνησα, κύριο χαρακτηριστικό της 

οποίας είναι οι έντονα κινούμενες μορφές, σε σχέση με εκείνες της προηγούμενης 

κατηγορίας. Χρονολογούνται στον 3
ο
 και το 2

ο
 π.Χ. αι. Είναι φανερό ότι αυτήν την 

περίοδο τα Εκαταία δέχονται σημαντικές επιρροές από τα σύγχρονα περίοπτα έργα. 

Τα νέα στοιχεία – νέα μόνο για το είδος των ερμαϊκών στηλών – προσαρμόζονται 

στον τύπο των ανάγλυφων γυναικείων μορφών των Εκαταίων. Διαμορφώνεται έτσι 

μία εντελώς διαφορετική ομάδα Εκαταίων από εκείνη που ακολουθεί το έργο του 

Αλκαμένη με την αυστηρά μετωπική στάση, αλλά και από εκείνη που προέκυψε από 

τη διάσπαση της μετωπικότητας. 

 

 

Με το Εκαταίο Γ 1655 (αρ. κατ. 22) αρχίζει η ομάδα των Εκαταίων με τις 

ακόμα πιο έντονα κινούμενες, χορεύουσες, γυναικείες μορφές. Οι κινούμενες μορφές 

του προβάλλονται πάνω στις ελαφρώς κοίλες επιφάνειες του τριγωνικού πεσσού. Η 

οργανική σχέση των πτυχών του ενδύματος με το σώμα καθώς και ο τονισμός της 
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σωματικότητας των μορφών είναι στοιχεία που τοποθετούν χρονικά το γλυπτό στο 

πρώτο μισό του 2
ου

 π.Χ. αιώνα. 

Οι πλευρές του Εκαταίου με αρ. ευρ. Γ 2543 (ΒΕ 2109) (αρ. κατ. 23) 

κοσμούνται, όπως και στο προηγούμενο, με τρεις έντονα κινούμενες γυναικείες 

μορφές. Τα θραύσματα των αγγείων που βρέθηκαν στην ανασκαμμένη περιοχή, 

χρονολογούνται στην Ελληνιστική και τη Ρωμαϊκή περίοδο. Επομένως το Εκαταίο 

πρέπει να χρονολογηθεί σε αυτό το χρονικό διάστημα. Προσεκτικότερη μελέτη των 

ενδυμάτων των Χαρίτων αποδεικνύει ότι υπάρχει κάποια ομοιότητα ανάμεσα στις 

πτυχές των ενδυμάτων αυτών και σε εκείνες από τα ενδύματα των μορφών στη 

ζωφόρο του Τηλέφου του βωμού της Περγάμου. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει 

στις μορφές του Τεύθρα και της Αυγής (πίν. 29 α, γ).
1066

 Έτσι μία σύγχρονη ή κάπως 

υστερότερη χρονολόγηση, στο δεύτερο μισό ή στα τέλη του 2
ου

 π.Χ. αιώνα, πρέπει να 

δοθεί στο Εκαταίο Γ 2543 (ΒΕ 2109). 

 Τα Εκαταία με αρ. κατ. 22 και 23 χρονολογούνται στο 2
ο
 π.Χ. αι. Ο τύπος 

τους διαφοροποιείται πλήρως από τις κατηγορίες που παρουσιάστηκαν πιο πάνω. Η 

κίνηση και η συστροφή του κορμού είναι τώρα εντονότερη. Είναι φανερό ότι και 

αυτές οι μορφές, όπως και της προηγούμενης κατηγορίας, ακολουθούν τις τάσεις της 

εποχής στην πλαστική. 

 

 

Το Εκαταίο Γ 1235 (αρ. κατ. 24) συνδυάζει την μετωπικά όρθια αρχαϊστική 

μορφή με τη χορεύουσα σε πρώτο πλάνο και σε μικρότερη κλίμακα. Ο τύπος αυτός 

πρέπει να διαμορφώθηκε μετά την πλήρη εξέλιξη των δύο αρχικών τύπων, του 

αρχαϊστικού και εκείνου με τις κινούμενες μορφές, ίσως στο τέλος της Ελληνιστικής 

ή ακόμα και στις αρχές της Ρωμαϊκής περιόδου. Το συγκεκριμένο γλυπτό πρέπει να 

χρονολογηθεί στα τέλη του 1
ου

 ή στις αρχές του 2
ου

 μ.Χ. αιώνα. Την ύστερη αυτή 

χρονολόγηση στηρίζει η άκαμπτη απόδοση της πτυχολογίας των ενδυμάτων και των 

δύο μορφών. 

Το Εκαταίο Γ 1235 είναι μοναδικό από τη Ρόδο τόσο για τον τρόπο με τον οποίο 

συνδυάζονται σε αυτό οι μορφές, όσο και για τον τρόπο απόδοσής τους. Παρά την 

άκαμπτη πτυχολογία των ενδυμάτων των δύο μορφών το γλυπτό παραμένει ένα 

εξαιρετικό ύστερο έργο. Οι δύο μορφές, αν και διαφορετικής κλίμακας, είναι σχεδόν 

ισοδύναμες. Αυτό θα γίνει περισσότερο αντιληπτό με την παρουσίαση άλλων 
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Εκαταίων του ιδίου τύπου, στα οποία όμως η διαφορά στην κλίμακα των 

εικονιζόμενων μορφών δίνει μεγαλύτερη έμφαση στις αρχαϊστικές μορφές.    

Το Εκαταίο με αρ. ευρ. Γ 205 (αρ. κατ. 25) εντάσσεται στην ίδια ομάδα με το 

πιο πάνω Εκαταίο από τη Ρόδο, καθώς συνδυάζει τις μετωπικά όρθιες αρχαϊστικές 

μορφές με τις χορεύουσες Χάριτες σε πρώτο πλάνο, με τις πρώτες σε μεγαλύτερη 

κλίμακα. Για τη χρονολόγηση του γλυπτού μπορούμε να στηριχθούμε στις δύο 

καλύτερα σωζόμενες μορφές: στην αρχαϊστική μορφή (Β) και στη χορεύουσα (α). Οι 

πτυχές του άζωστου πέπλου της μετωπικής μορφής θυμίζουν το ξοανόμορφο Εκαταίο 

Σ 579 από την αθηναϊκή Αγορά, το οποίο χρονολογείται στην ύστερη Ελληνιστική ή 

στη Ρωμαϊκή περίοδο (πίν. 29 β).
1067

 Οι πτυχές και στα δύο έργα διαμορφώνουν 

πλατιές επιφάνειες. Το ένδυμα καλύπτει το σώμα, από το οποίο κανένα μέρος δεν έχει 

αποδοθεί πλαστικά. Η χορεύουσα μορφή (α) φορεί ιμάτιο με ριπιδωτές πτυχές, καθώς 

το αριστερό χέρι τείνεται στο πλάι. Ο τρόπος απόδοσης των πτυχών μπορεί να 

συγκριθεί  με τις πτυχές των ενδυμάτων των Χαρίτων στο Εκαταίο από τη 

Γλυπτοθήκη του Μονάχου (πίν. 30 α).
1068

 Ωστόσο, οι πτυχές στο Εκαταίο από την 

Κω είναι πιο μαλακές και λιγότερο άκαμπτες σε σύγκριση με του Εκαταίου από το 

Μόναχο. Το Εκαταίο της Γλυπτοθήκης θεωρείται ύστερο Ρωμαϊκό έργο.
1069

 Το 

γλυπτό από την Κω είναι πρωιμότερο, του ύστερου 1
ου

 αι. μ.Χ. 

  

 

Το Εκαταίο με αρ. ευρ. Γ 42 (αρ. κατ. 26) φέρει στις ακμές του τριγωνικού 

του πεσσού τρεις έντονα κινούμενες γυναικείες μορφές. Η μορφή (Γ) που εικονίζεται 

σε στάση contra posto και στρέφεται ελαφρότατα προς τα αριστερά της, φορεί 

ποδήρες ένδυμα και λοξό ιμάτιο. Θυμίζει ως προς τη στάση και τον τρόπο με τον 

οποίο είναι ντυμένη, αγαλματικούς τύπους του τέλους του 3
ου

 π.Χ. αι. Ωστόσο το 

γλυπτό μπορεί να χρονολογηθεί στο πρώτο μισό του 2
ου

 αι. π.Χ., καθώς οι άλλες δύο 

μορφές παρουσιάζουν ορισμένα τεχνοτροπικά στοιχεία της περιόδου: συστροφή των 

σωμάτων, έντονη κίνηση, άνοιγμα των μορφών στο χώρο, και ένδυμα βαρύ που 

αρχίζει να καλύπτει τον σωματικό όγκο. 

Στην κατηγορία αυτή οι μορφές προσαρμόζονται στις τάσεις της πλαστικής 

της περιόδου. Το ίδιο παρατηρήθηκε σε δύο ακόμα ομάδες Εκαταίων που 

χρονολογούνται στον 3
ο
 και στον 2

ο
 π.Χ. αιώνα. Γίνεται φανερό ότι οι καλλιτεχνικές 

τάσεις της Ελληνιστικής εποχής – κυρίως του 3
ου

 και του 2
ου

 π.Χ. αιώνα – στην 
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πλαστική είναι ιδιαίτερα ισχυρές, ώστε να επηρεάζουν κάθε γλυπτό έργο, σε 

μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. 

 

 

Το αρχαϊστικό Εκαταίο με αρ. ευρ. Γ 14 (αρ. κατ. 27) μπορεί να χρονολογηθεί 

με βάση τα τεχνοτροπικά του χαρακτηριστικά. Η μορφή (Β) μοιάζει ως προς τη 

στάση και τον τρόπο που είναι ντυμένη με την πρώτη από τα δεξιά μορφή στην 

κατώτερη ζώνη του αναγλύφου του Αρχελάου (πίν. 30 β).
1070

 Ωστόσο η απόδοση των 

πτυχών στα ενδύματα των άλλων δύο μορφών δείχνουν ότι το Εκαταίο είναι λίγο 

υστερότερο του αναγλύφου. Πιθανόν του τέλους του 2
ου

 ή των αρχών του 1
ου

 π.Χ. αι. 

Η επανάληψη τύπων στην πλαστική της Ελληνιστικής περιόδου είναι ιδιαίτερα 

συχνή, όπως αντιλαμβάνεται κανείς από τη μορφή (Β) του Εκαταίου Γ 14, καθώς και 

από τις ομάδες που παρουσιάστηκαν προηγουμένως. 

 

 

Με την επίστεψη Εκαταίου με αρ. ευρ. Ε 477 (αρ. κατ. 28) αρχίζει μία ομάδα 

γλυπτών, των οποίων κύριο χαρακτηριστικό είναι το απαλό πλάσιμο των μορφών, 

ιδιαίτερα των χαρακτηριστικών του προσώπου. Το Εκαταίο Ε 477 χρονολογείται με 

βάση τα τεχνοτροπικά του στοιχεία. Η απόδοση τόσο των χαρακτηριστικών του 

προσώπου όσο και των μαλλιών τοποθετούν το έργο στον ύστερο 1
ο
 π.Χ. αι. 

Οι τρεις κεφαλές με αρ. ευρ. Γ 1040 (αρ. κατ. 29) παρουσιάζουν πολλές και 

μεγάλες αποκρούσεις. Η κακή διατήρηση του έργου, επομένως, δεν μας επιτρέπει μία 

ασφαλή χρονολόγηση. Εάν όμως στηριχθούμε στην απόδοση του προσώπου με τα 

έντονα χαρακτηριστικά, τις πλατιές επιφάνειες παρειών και τη βαριά, συμπαγή 

κόμμωση που πλαισιώνει τα πρόσωπα, θα πρέπει να το χρονολογήσουμε πιθανότατα 

στα τέλη του 1
ου

 π.Χ. αι. 

Το γλυπτό με αρ. ευρ. Γ 239 (αρ. κατ. 30) είναι επίστεψη Εκαταίου. Έχει, 

όπως και η επίστεψη Γ 1040, έντονα χαρακτηριστικά και πλατιές παρειές. Αντίθετα η 

κόμη του διαμορφώνεται σε οριζόντιους βοστρύχους γύρω από το πρόσωπο. Είναι 

πρωιμότερο του Γ 1040, και μπορεί να χρονολογηθεί στις αρχές του 1
ου

 αι. π.Χ.  

Η επίστεψη ΒΕ 2100 (αρ. κατ. 31) είναι οι καλύτερα σωζόμενες της ομάδας. 

Ο τύπος της κόμμωσης που πλαισιώνει το πρόσωπο, οι διπλοί, δηλαδή, στριφτοί 

πλόκαμοι εκατέρωθεν του λαιμού, απαντάται, σε ένα πρώιμο στάδιο, στην 

Αλεξανδρινή τέχνη, και ειδικότερα σε δύο κεφαλές που σήμερα βρίσκονται η μία στο 
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Λούβρο (πίν. 30 γ) και η άλλη στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης (πίν. 

30 δ).
1071

 Ωστόσο περισσότερο εξελιγμένη παρουσιάζεται η κόμμωση σε μορφές της 

ύστερης Ελληνιστικής περιόδου, οι οποίες αποδόθηκαν από τους μελετητές στο 

καλλιτεχνικό ρεύμα του rococo. Πρέπει να αναφερθεί εδώ το πήλινο σύνταγμα μίας 

ανδρικής και μίας γυναικείας μορφής (πίν. 30 ε), της οποίας η κόμη μοιάζει με αυτήν 

του Εκαταίου ΒΕ 2100.
1072

 Το Εκαταίο πρέπει να είναι κάπως υστερότερο του 

συντάγματος και θα πρέπει να χρονολογηθεί στο τέλος του 1
ου

 π.Χ. με τις αρχές του 

1
ου

 αι. μ.Χ. 

Η ομάδα που παρουσιάσθηκε εδώ, περιλαμβάνει εκτός από τις επιστέψεις των 

Εκαταίων και πεσσόμορφα Εκαταία. Το ακέραιο Εκαταίο με αρ. ευρ. Γ 1432 (αρ. 

κατ. 32) φέρει στις τρεις πλευρές του χορεύουσες γυναικείες μορφές τυλιγμένες στο 

ιμάτιό τους. Για τη χρονολόγηση του γλυπτού πρέπει να στηριχθούμε στη μεγάλη 

πλαστική, καθώς οι χορεύουσες μορφές του αντιγράφουν έργα περίοπτα. Η 

«χορεύτρια Baker» (πίν. 31 α-β) υπήρξε ίσως το έργο από το οποίο αντλήθηκαν 

στοιχεία για τη δημιουργία των μορφών του αναγλύφου.
1073

 Η χρονολόγησή της από 

τα μέσα του 3
ου

 έως τα μέσα του 2
ου

 π.Χ. αιώνα μας επιτρέπει να τοποθετήσουμε 

χρονικά το Εκαταίο στην περίοδο αυτή. Περισσότερο, δε, ίσως στα μέσα ή στα τέλη 

του 2
ου

 π.Χ. αι. λόγω των αρχαϊστικών κεφαλών, στις οποίες καταλήγει ο πεσσός. 

Το τελευταίο γλυπτό της κατηγορίας με αρ. κατ. 33 είναι απότμημα ενός 

Εκαταίου με τριγωνικής διατομής πεσσό, στις πλευρές του οποίου αποδίδονται 

κινούμενες γυναικείες μορφές. Η αρκετά αποσπασματική εικόνα που έχουμε για το 

έργο, καθιστά δύσκολη τη χρονολόγησή του. Ίσως θα πρέπει να χρονολογηθεί στις 

αρχές του 1
ου

 π.Χ. αιώνα, βάσει των πλατιών επιφανειών των ενδυμάτων των 

μορφών. 

 Τα Εκαταία της ομάδας αυτής καλύπτουν τη χρονική περίοδο από τα τέλη του 

2
ου

 π.Χ. μέχρι τις αρχές του 1
ου

 αι. μ.Χ. Την περίοδο αυτή είναι ακόμα αισθητή η 

επιρροή της σχολής του Πραξιτέλη με το απαλό πλάσιμο των μορφών. Παρατηρείται 

παράλληλα ο συνδυασμός στοιχείων από διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα, αλλά 

και η αντιγραφή αγαλματικών τύπων και η προσαρμογή τους στην τέχνη των 

αναγλύφων. Επιπλέον, κάποια στοιχεία φαίνεται να εξελίσσονται, όπως η απόδοση 

της κόμης σε αγάλματα της Ίσιδος, που παραβλήθηκε πιο πάνω με την κόμμωση του 

Εκαταίου ΒΕ 2100, με την προσθήκη του κομβίου στο ύψος των ματιών. 
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Τα Εκαταία της Κω παρουσιάζουν τους τύπους που είναι ήδη γνωστοί από τη 

Ρόδο. Είναι ωστόσο αισθητή η διαφορά στην απόδοση των διαφόρων στοιχείων των 

μορφών. Τελευταίο στο κεφάλαιο της χρονολόγησης παρουσιάζεται το ξοανόμορφο 

Εκαταίο από την Κω, καθώς αποτελεί μόνο του μία ξεχωριστή κατηγορία, αλλά 

ταυτόχρονα είναι συγγενικό με το ξοανόμορφο Εκαταίο με τις χορεύουσες μορφές 

από τη Ρόδο με αρ. ευρ. Γ 1432, το οποίο παρουσιάστηκε αμέσως πιο πάνω.  

Το ξοανόμορφο Εκαταίο με αρ. ευρ. Γ 162 (αρ. κατ. 34) φέρει στις τρεις 

πλευρές του μόνο πολύπτυχο πέπλο. Η Harrison παρουσιάζει ένα ιδίου τύπου 

Εκαταίο, το οποίο χρονολογείται στην ύστερη Ελληνιστική ή στη Ρωμαϊκή περίοδο 

(πίν. 29 β).
1074

 Το Εκαταίο αυτό βρέθηκε στην Αθηναϊκή Αγορά και απεικονίζει μία 

τριγωνική στήλη να φορεί άζωστο πέπλο χωρίς απόπτυγμα. Στα δύο Εκαταία το 

ένδυμα καλύπτει πλήρως τον όγκο του σώματος. Δεν παρατηρείτει καμία πλαστική 

διαμόρφωση, ούτε στο μέρος του στήθους. Η απόδοση της πτυχολογίας διαφέρει στα 

δύο γλυπτά. Το Εκαταίο από την Αγορά έχει πλατιές άκαμπτες πτυχές, ενώ το έργο 

από την Κω φέρει πλούσια πτυχωμένο πέπλο με εξίσου πολύπτυχο απόπτυγμα. 

Σύμφωνα με τον Kraus τα περισσότερα ξοανόμορφα Εκαταία με τον άζωστο και 

χωρίς απόπτυγμα πέπλο χρονολογούνται στη Ρωμαϊκή περίοδο.
1075

 Υπάρχουν όμως 

και πρώιμα δείγματα του τύπου που μπορούν να χρονολογηθούν στην Ελληνιστική 

εποχή. Θεωρείται πιθανό ο απλός αυτός τύπος να είναι πρωιμότερος του τύπου με τον 

άζωστο πέπλο και το απόπτυγμα.
1076

 Το Εκαταίο από την Κω πρέπει να είναι 

σύγχρονο ή λίγο υστερότερο του γλυπτού από την Αγορά. Πιθανότατα του τέλους 

του 1
ου

 π.Χ. ή των αρχών του 1
ου

 αι. μ.Χ.  
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Συμπεράσματα 

 

 Η μελέτη αφορά στη θεά Εκάτη και στον τρόπο με τον οποίο αυτή 

εμφανίζεται – τόσο στο πεδίο των τρίμορφων εικόνων της όσο και στο πεδίο των 

φιλολογικών πηγών και των επιγραφών – στα Δωδεκάνησα κυρίως αλλά και στην 

ευρύτερη περιοχή. Στόχος είναι να καταδειχθεί η σημασία της συμβολής των νησιών 

αυτών στη διάδοση της λατρείας της Εκάτης αλλά και στη διαμόρφωση της 

ιδιόμορφης εικόνας της θεάς, τόσο σε λεκτικό, μέσω των επιγραφών, όσο και σε 

καλλιτεχνικό επίπεδο, μέσω των μαρμάρινων απεικονίσεών της.  

Το «Ιστορικό της έρευνας» προηγείται του πρώτου μέρους της παρούσας 

μελέτης και περιλαμβάνει τις μονογραφίες και τα άρθρα εκείνα που συνέβαλαν στη 

μελέτη της θεάς Εκάτης, όσον αφορά στις τριπρόσωπες εικόνες της αλλά και στην 

ισχυρή παρουσία της στη Θεογονία, στους Χαλδαϊκούς Χρησμούς και στο 

Νεοπλατωνικό σύστημα για τον κόσμο και τη λειτουργία του. Για τις αγαλματικές 

απεικονίσεις της θεάς διαπιστώνεται ότι είναι λίγες οι σχετικές μελέτες. Πρόκειται 

κυρίως για καταλόγους Εκαταίων συγκεκριμένων περιοχών, όπως αυτός της Harrison 

για την Αθήνα, είτε για καταλόγους που περιλαμβάνουν Εκαταία από όλη τη 

Μεσόγειο, όπως του Kraus και της Werth. Στα παραπάνω γίνεται μικρή μόνο 

αναφορά στα Εκαταία από την περιοχή της Δωδεκανήσου και για τη συμβολή τους 

στην τέχνη.    

Προσέγγιση στη φύση της Εκάτης συντελείται στο κεφάλαιο «Προέλευση της 

λατρείας της Εκάτης» μέσω των μελετών που βασική τους πηγή αλλά και πηγή 

προβληματισμού υπήρξε η Θεογονία του Ησιόδου, καθώς το έργο αυτό είναι το 

πρώτο κείμενο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας με σαφή αλλά και εκτενή 

αναφορά στη θεά. Η αναφορά στο κείμενο του Ησιόδου έχει ως στόχο να καταδείξει 

την εικόνα που διαμόρφωσε ο ποιητής για τη θεά, τη σημασία της Εκάτης, την 

παλαιότητά της, την καταγωγή της αλλά και τη συμβολή των νησιών στη διάδοση της 

λατρείας της. Γίνεται επίσης αναφορά σε πινακίδες της Γραμμικής Γραφής Β΄, οι 

οποίες, σύμφωνα με ορισμένους μελετητές, δίνουν τα πρώτα στοιχεία για μια ενοδία 

θεά στον ελλαδικό χώρο, την οποία ταυτίζουν με τη μεταγενέστερη Εκάτη. Στο 

σημείο αυτό δίνονται και ορισμένα από τα στοιχεία εκείνα που διαμόρφωσαν οι 

Χαλδαϊκοί Χρησμοί και ο Ομηρικός Ύμνος στη Δήμητρα για τη θεά. 
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Ακολούθως, στο κεφάλαιο «Μύθος και Λατρεία της Εκάτης» γίνεται 

ειδικότερη αναφορά στον τρόπο λατρείας της θεάς και αναλύονται τα δεδομένα της 

λατρείας, δεδομένα που αντλούνται από κείμενα των Χαλδαϊκών χρησμών και των 

Νεοπλατωνικών φιλοσόφων αλλά και από πλήθος αναφορές αρχαίων ελλήνων και 

λατίνων συγγραφέων, κυρίως από τον 5
ο
 αι. π.Χ. μέχρι και το 2

ο
 αι. μ.Χ. Τα στοιχεία 

αυτά έρχονται σε αντίθεση με το μειλίχιο ησιόδειο χαρακτήρα της θεάς. Αφορούν 

κυρίως στα επίθετα που διαμόρφωσαν την τρομερή, σκοτεινή εικόνα της Εκάτης ως 

θεάς που συνοδεύεται από σκυλιά και από ψυχές άωρων και βιαιοθάνατων, που 

προκαλεί σεισμό και τρόμο σε κάθε της θεοφάνεια και μπορεί να πάρει εκδίκηση, 

όταν της ζητηθεί με τις σωστές τελετουργίες. Σημαντικό μέρος του κεφαλαίου αυτού 

καταλαμβάνουν και οι τελετουργίες προς τιμήν της Εκάτης καθώς και ο χρόνος κατά 

τον οποίο πραγματοποιούνταν. Οι τελετουργίες αυτές διακρίνονται σε δύο τύπους: τις 

θεσμοθετημένες από την πόλη και επομένως ενταγμένες στην επίσημη λατρεία της 

και αυτές που τελούνταν στα πλαίσια του οίκου και είχαν ως βασικό τους στόχο την 

αποτροπή και απομάκρυνση του κακού, τον εξαγνισμό του χώρου και των μελών της 

οικογένειας, αλλά και τον εξευμενισμό των νεκρών, της θεάς και των φασμάτων που 

την ακολουθούσαν. Στην ανεπίσημη λατρεία της θεάς εντάσσονται και οι μαγικές 

τελετές που αποσκοπούσαν στην τιμωρία κάποιου ή στην προσέλκυση του 

αγαπημένου προσώπου. Σημαντικά τελετουργικά μέσα και στις δύο περιπτώσεις 

λατρείας, επίσημης και ανεπίσημης, αποτελούσε ο μαύρος σκύλος μικρής ηλικίας και 

τα δεῖπνα της Εκάτης με την προσφορά συγκεκριμένων γλυκισμάτων, τα οποία 

τοποθετούνταν στα τρίστρατα, τους κατεξοχήν τόπους λατρείας της θεάς. Όσον 

αφορά στα γλυκίσματα, τους ἀμφιφῶντες, είναι αξιοσημείωτο ότι τέτοιου είδους 

προσφέρονταν και στην Άρτεμη, τη θεά με την οποία η Εκάτη συγκεράσθηκε 

περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη.  

Οι γυναίκες έπαιζαν σημαίνοντα ρόλο στις τελετές, επίσημες, ανεπίσημες και 

μαγικές, προς την Εκάτη, όπως μαρτυρείται από τους αρχαίους συγγραφείς αλλά και 

από επιγραφές. Ειδικότερα στις μαγικές τελετές χρησιμοποιούσαν και μαγικά όργανα, 

όπως τις ίυγγες, τους ρόμβους και τους κατάδεσμους, ενώ ταυτόχρονα έψελναν τα 

απαιτούμενα ξόρκια. 

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η λατρεία της Εκάτης 

εισήχθηκε στο ευρύτερο θρησκευτικό πλαίσιο του ελλαδικού χώρου, παρουσιάζεται η 

έννοια της θρησκείας, ως ειδωλολατρεία, πολυθεΐα και μονοθεϊσμός σε ένα 
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ξεχωριστό κεφάλαιο με γενικό τίτλο «Θρησκεία – Λατρεία – Μαγεία». Ειδικότερα 

αναλύονται εκείνα τα στοιχεία της λατρείας κατά την αρχαϊκή, την κλασική και την 

ελληνιστική περίοδο, τα οποία ταυτίζονται με μέρος της λατρείας της Εκάτης. Γίνεται 

αναφορά στην πίστη των αρχαίων ελλήνων στον Ένα Θεό, όπως αυτό εκφράστηκε 

κυρίως από τον κύκλο των Πλατωνικών φιλοσόφων, και στο ρόλο της Εκάτης στο 

σύστημα αυτό. Ωστόσο, περισσότερα στοιχεία για τη Νεοπλατωνική φιλοσοφία και 

το ρόλο της τρίμορφης θεάς στο κοσμολογικό τους σύστημα παρουσιάζεται διεξοδικά 

εδώ στο αντίστοιχο υποκεφάλαιο σε συνδυασμό με τους Χαλδαϊκούς χρησμούς. Στο 

υποκεφάλαιο «Η Εκάτη στους Χαλδαϊκούς χρησμούς και στο Νεοπλατωνικό 

σύστημα», το οποίο βρίσκεται στο τέλος του κεφαλαίου, παρατηρούμε τον τρόπο με 

τον οποίο μετασχηματίζεται η θεά των δρόμων από τρομερή και σκοτεινή σε θεά 

φωτεινή και μειλίχια, θεά από την οποία πηγάζει η ζωή και μεσολαβεί ανάμεσα στον 

αισθητό και το νοητό κόσμο. Στη διαμόρφωση του μειλίχιου χαρακτήρα της φαίνεται 

να συνέβαλαν ουσιαστικά τα επίθετα με τα οποία η Εκάτη λατρευόταν στα νησιά. 

Επιπλέον, στις αναφορές για το ευρύτερο θρησκευτικό πλαίσιο δίνονται και τα 

στοιχεία που αποτελούν τον άξονα της ορφικής λατρείας – αυτά προηγούνται των 

αναφορών στους Χαλδαϊκούς χρησμούς – αλλά και γενικότερα των μυστηριακών 

λατρειών, ο οποίος σχετίζεται μεν με την Εκάτη όσον αφορά στην πίστη για τη μετά 

θάνατο ζωή, αλλά ταυτόχρονα σε αντίθεση με τη λατρεία της θεάς απευθύνεται σε 

έναν περιορισμένο αριθμό ατόμων, αυτόν των μυημένων. Εδώ περιλαμβάνονται και 

έννοιες όπως μαγεία, ὕμνοι δέσμιοι, δεισιδαιμονία, εντάφια φυλαχτά, κατάδεσμοι. 

Στο κεφάλαιο για τη σχέση της Εκάτης με άλλες θεότητες, με τίτλο «Η Εκάτη 

και άλλοι Θεοί», αναλύονται οι πλέον ισχυρές σχέσεις και κυρίως εκείνες που 

προσφέρουν στοιχεία για την περιοχή της Δωδεκανήσου, μέσω των επιγραφών και 

των μαρμάρινων Εκαταίων. Έτσι, στο μέρος των σχέσεων εντάσσονται ο Ερμής, ο 

Ζευς, ο Απόλλωνας και οι Ερινύες.  

Εδώ περιλαμβάνεται και η αναφορά στη σχέση της Εκάτης με τις Χάριτες. Στο 

υποκεφάλαιο αυτό τονίζεται ο τρόπος με τον οποίο συνδέθηκε η τρίμορφη Εκάτη με 

αυτήν την τριάδα των θεοτήτων τόσο στη λατρεία όσο ακόμα περισσότερο στα 

Εκαταία. Επισημαίνεται ταυτόχρονα η έλλειψη οποιασδήποτε σύνδεσης των δύο 

πλευρών στην περιοχή των Δωδεκανήσων σε λατρευτικό επίπεδο, ενώ τονίζεται η 

σύνδεση των δύο μερών – Εκάτης και Χαρίτων – στις τριπρόσωπες μαρμάρινες 

απεικονίσεις της θεάς στα νησιά αυτά.  
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Στο συγκρητισμό της θεάς με άλλες θεότητες περιλαμβάνονται μόνο η 

Άρτεμη, η Σελήνη και η Trivia των Ρωμαίων, θεές που καθόρισαν περισσότερο τη 

διαμόρφωση της εικόνας της Εκάτης ή και η εικόνα εκείνων καθορίστηκε από την 

επιρροή της τρίμορφης θεάς. Τονίζεται ιδιαίτερα η πολυ-επίπεδη σύνδεση της Εκάτης 

με την Άρτεμη τόσο μέσω των λειτουργιών τους όσο και μέσω του πλήθους των 

επιθέτων που συνοδεύουν τις δύο θεότητες. Χαρακτηριστικό είναι επιπλέον το 

γεγονός ότι το όνομα των δύο θεοτήτων συνοδεύεται συχνά με τα επίθετα πυρφόρος 

και φωσφόρος, στοιχεία που επισημαίνουν για άλλη μία φορά τον συγκρητισμό τους. 

Ο τρόπος με τον οποίο επικαλούνταν τη θεά στα Δωδεκάνησα και κυρίως στα 

δύο μεγάλα νησιά, στη Ρόδο και την Κω, παρουσιάζεται στο κεφάλαιο «Ίχνη της 

Εκάτης στα Δωδεκάνησα μέσα από τις επιγραφές». Στο κεφάλαιο αυτό 

παρουσιάζονται οι επιγραφές που αναφέρουν την ίδια τη θεά αλλά και όσες 

περιλαμβάνουν θεοφόρα ονόματα με πρώτο συνθετικό το όνομά της. Μέσω των 

επιγραφών αυτών καταδεικνύεται η σημασία της θεάς στην περιοχή αλλά και η 

επιρροή που άσκησε η λατρεία της εκεί στην ευρύτερη διαμόρφωση του μειλίχιου 

χαρακτήρα της.   

Στο κεφάλαιο με γενικό τίτλο «Εκαταία» παρουσιάζονται τρεις βασικές 

ομάδες που παρατηρήθηκαν κατά τη μελέτη των γλυπτών αυτών από τη Ρόδο και την 

Κω. Αυτές αφορούν κυρίως στις τρικέφαλες επιστέψεις Εκαταίων, στις μετωπικά 

όρθιες μορφές γύρω από πεσσίσκο ή κιονίσκο και στις χορεύουσες μορφές των 

πεσσόμορφων Εκαταίων. Εδώ εντάσσεται και το υποκεφάλαιο «Καλλιτεχνικό 

ρεύμα», όπου γίνεται αναφορά στο ευρύτερο καλλιτεχνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

διαμορφώθηκαν η Ρόδος και η Κως ως καλλιτεχνικά κέντρα της αρχαιότητας και 

επισημαίνεται, παράλληλα, η συμβολή των δύο αυτών νησιών στη διαμόρφωση της 

μαρμάρινης τρίμορφης εικόνας της Εκάτης  

Ο περιγραφικός κατάλογος της μελέτης – «Κατάλογος Εκαταίων» – 

περιλαμβάνει την κατηγοριοποίηση αλλά και την ανάλυση των τύπων των 34 

εκαταίων από τη Ρόδο και την Κω.  

Στο κεφάλαιο «Χρονολόγηση» καταδεικνύεται όχι μόνο η σχέση των έργων 

αυτών με άλλα όμοια αλλά και με έργα από όλο το πεδίο της ελληνικής πλαστικής, με 

στόχο να αποκαλυφθεί η συμβολή των νησιών στη διαμόρφωση κάποιων τύπων στις 

μαρμάρινες τρίμορφες εικόνες της θεάς. Υπογραμμίζεται και η πολυμορφία τους σε 

έναν τόσο μικρό αριθμό έργων. 
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Η μελέτη κλείνει με το παρόν κεφάλαιο, στο οποίο αναλύονται τα 

συμπεράσματα σχετικά με τη λατρεία της θεάς Εκάτης στα Δωδεκάνησα, όπως αυτή 

διαφαίνεται μέσα από τις επιγραφές όπου αναφέρεται η ίδια η θεά αλλά και θεοφόρα 

ονόματα με πρώτο συνθετικό το όνομά της, καθώς και μέσω της μορφής των 

τριπρόσωπων απεικονίσεών της. 

 Η Θεογονία του Ησιόδου αποτελεί την πρώτη μαρτυρία στην αρχαία ελληνική 

γραμματεία για τη θεά. Έργο γραμμένo στον 7
ο
 π.Χ. αι. βάζει το μελετητή σε σκέψεις 

για το λόγο που η θεά δεν αναφέρεται σε παλαιότερα έργα της αρχαίας ελληνικής 

γραμματείας, όπως είναι τα Ομηρικά έπη και οι πήλινες πινακίδες της Γραμμικής 

Γραφής Β΄. Για το θέμα αυτό διατυπώθηκε πλήθος απόψεων, οι οποίες κινούνται 

γύρω από δύο βασικές κατευθύνσεις. Η πρώτη τάση είναι εκείνη που θεωρεί την 

Εκάτη ελληνική θεά και αναγνωρίζει την ύπαρξή της στην Ιφιμέδεια των πινακίδων 

της Γραμμικής Γραφής Β μέσω της ταύτισής της με την Ιφημέδη του Καταλόγου 

Γυναικών του Ησιόδου, στην οποία αποδόθηκε το επίθετο εἰνοδία. Ωστόσο, η 

πιθανολογούμενη και έμμεση σύνδεση της Εκάτης με το επίθετο Ενοδία μέσω μίας 

δευτερεύουσας μορφής των πινακίδων (Ιφιμέδεια) με μία άλλη μορφή (Ιφημέδη) σε 

έργο επίσης του Ησιόδου, δεν αποτελεί την ισχυρότερη απόδειξη για την ελληνική 

καταγωγή της Εκάτης αλλά μόνο ενδείξεις και μάλιστα με πολλά ερωτηματικά για 

την παλαιότητά της στον ελλαδικο χώρο. Και αυτό γιατί, όπως τονίστηκε πιο πάνω, 

πρόκειται για έμμεση και πολύ περισσότερο πιθανή ταύτιση της τρίμορφης θεάς με 

μία άλλη που φέρει το χαρακτηριστικό επίθετο της θεάς των δρόμων. Η δεύτερη και 

με ισχυρότερα ερίσματα άποψη είναι εκείνη που υποστηρίζει την ξενική καταγωγή 

της θεάς και μάλιστα από την Καρία της Μ. Ασίας. Σύμφωνα με τη θέση αυτή η 

Εκάτη ήταν μία θεά άγνωστη για τον ελλαδικό χώρο τουλάχιστον μέχρι την περίοδο 

που ο Ησίοδος την προβάλλει στο έργο του και φροντίζει να την κατατάξει ανάμεσα 

στο νέο ελληνικό πάνθεον, ενώ κατάγεται από το γένος των Τιτάνων. Οι μελετητές 

που τάσσονται υπέρ αυτής της θέσης για την προέλευση της Εκάτης βλέπουν πολλές 

φορές το χωρίο του Ησιόδου ως ύστερο και κατ’ επέκταση εμβόλιμο. Είτε όμως 

πρόκειται για ένα εμβόλιμο χωρίο είτε όχι στο έργο του 7
ου

 π.Χ. αι., δεν παύει από 

μόνο του να αποτελεί μία ύστερη σχετικά ένδειξη για την εμφάνιση της θεάς Εκάτης 

στην αρχαία ελληνική γραμματεία και όχι θρησκεία, αφού από εκείνη την περίοδο 

δεν υπάρχουν αρχαιολογικά δεδομένα που να αποδεικνύουν την ισχυρή παρουσία της 

θεάς αυτής στον ελλαδικο χώρο. Μοναδική εξαίρεση είναι το αναθηματικό ειδώλιο 
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καθιστής γυναικείας μορφής από την Αθήνα που φέρει επιγραφή με το όνομα της 

Εκάτης. Ωστόσο, ακόμα και αν δεχθούμε την ελληνική καταγωγή της θεάς, το 

πρώιμο αυτό ανάθημα παρουσιάζει μία πλευρά της Εκάτης άγνωστης στην ευρύτερη 

«ελληνική» εικόνα της και μας προτρέπει να αναγνωρίσουμε σ’ αυτό την επιρροή 

από τα γνωστά μικρασιατικά καθιστά αγάλματα της θεάς Κυβέλης. Δεν είναι τυχαίο 

εξάλλου ότι στα Δωδεκάνησα που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με τα μικρασιατικά 

παράλια, και όχι σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή του ελλαδικού, ηπειρωτικού ή 

νησιωτικού, χώρου εντοπίστηκαν δύο θρόνοι με το όνομα της Εκάτης. Οι θρόνοι 

αυτοί είναι μεν ύστεροι αλλά απηχούν επιρροές μιας μορφής μικρασιατικής λατρείας, 

αν όχι της Εκάτης σίγουρα μιας θεάς με σκοτεινό χαρακτήρα όπως ο δικός της.  

Στα παραπάνω θα μπορούσε να προστεθεί και η διαπίστωση ότι οι πιστοί έδιναν 

στους θεούς τους την εικόνα που εξυπηρετούσε τις βαθύτερες λατρευτικές τους 

ανάγκες, τη δεδομένη χρονική στιγμή σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Έτσι, η παρουσία 

ενός καθιστού γυναικείου ειδωλίου με το όνομα της Εκάτης στην Αθήνα των 

αρχαϊκών χρόνων αποτελεί ίσως μαρτυρία για τον τρόπο με τον οποίο λατρευόταν η 

θεά εκεί την περίοδο αυτή. 

Η προσπάθεια του Ησιόδου να τονίσει ιδιαίτερα τη δύναμη της Εκάτης μας 

κάνει να υποψιαστούμε τη σκοπιμότητα που μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα τέτοιο 

γεγονός. Η σκοπιμότητα αυτή δεν είναι άλλη από την προσπάθεια να επιβληθεί μία 

άγνωστη μέχρι τότε θεά με τρόπο που θα την έκανε σχεδόν αμέσως αποδεκτή από 

πλήθος πιστών, αφού παρουσιάζεται ως προστάτρια των θνητών και συμπαραστάτης 

τους στον αγώνα για επιβίωση. Η εισαγωγή της Εκάτης από τη Μ. Ασία και μέσω της 

Θεογονίας του Ησιόδου στη Θεσσαλία μπορεί να υποστηριχθεί και από τις σχέσεις 

της θεσσαλικής γης με τα Δωδεκάνησα και ειδικότερα με την Κω. Το νησί αυτό είχε 

στενές προ-Δωρικές σχέσεις με τη Θεσσαλία, καθώς εποικίστηκε στο απώτερο 

παρελθόν από Θεσσαλούς. Πριν όμως από το θεσσαλικό εποικισμό, αλλά και μετά 

από αυτόν, οι αυτόχθονες Κώοι βρίσκονταν σε συνεχή και άμεση επαφή με τους 

κατοίκους της απέναντι μικρασιατικής ακτής. Έτσι είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ισχυρή 

λατρεία της Εκάτης που πρέπει να υπήρχε στην Κω ήδη από την αρχαϊκή περίοδο, να 

πέρασε στη Θεσσαλία μέσω του εποικισμού του νησιού από τους Θεσσαλούς.  

Υπέρ της θέσης για την καρική καταγωγή της Εκάτης συνηγορεί και το 

πλήθος των επιγραφών που βρέθηκαν στα Δωδεκάνησα και στην ευρύτερη περιοχή 

της Καρίας. Οι επιγραφές αυτές αφορούν στην παρουσία της Εκάτης στην περιοχή 

μέσω της αναφοράς του ονόματός της αλλά και μέσω των θεοφόρων ονομάτων των 
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προερχόμενων από το όνομά της. Όπως τονίστηκε και στο κεφάλαιο για τα ίχνη της 

Εκάτης στα Δωδεκάνησα μέσω των επιγραφών, από τη Μ. Ασία προέρχεται και η 

αρχαιότερη επιγραφική μαρτυρία για τη θεά που χρονολογείται στην αρχαϊκή 

περίοδο. Η επιγραφή αυτή δεν είναι μόνο σημαντική για την παλαιότητά της αλλά 

αποτελεί και τεκμήριο για την επίσημη λατρεία της θεάς σε μια πρώιμη εποχή. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει μία καρική καταγωγή της θεάς και εισαγωγή της 

αργότερα στην ελληνική θρησκεία. Δεν πρέπει ωστόσο να παραβλέψουμε το γεγονός 

ότι προκειμένου να γίνει αποδεκτή άμεσα η λατρεία της ξένης θεάς στον ελλαδικό 

χώρο σημαίνει ότι προϋπήρχαν σ’ αυτόν μία ή περισσότερες δευτερεύουσες θεότητες 

που είχαν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της καρικής θεότητας. Με την εισαγωγή 

της λατρείας της η Εκάτη συγκέντρωσε πιθανότατα στο πρόσωπό της τις υποστάσεις 

άλλων μικρών θεοτήτων. Άλλωστε πολύπλοκος ήταν ο χαρακτήρας της και στην 

περιοχή από την οποία προήλθε. Επομένως, η «αλήθεια», αν μπορούμε να μιλάμε για 

αλήθεια στην προέλευση μιας λατρείας, για την εισαγωγή της Εκάτης στο αρχαίο 

ελληνικό θρησκευτικό πάνθεο πρέπει να βρίσκεται κάπου στη μέση: δηλαδή η θεά 

φαίνεται μεν να κατάγεται από τις μικρασιατικές ακτές, όμως στοιχεία του 

λατρευτικού χαρακτήρα της προϋπήρχαν διάσπαρτα σε διαφορετικές θεϊκές μορφές 

στον ελλαδικό χώρο. Η καίρια γεωγραφική θέση της Δωδεκανήσου ως συνδετικού 

κρίκου ανάμεσα στη Μ. Ασία και στον ελλαδικό χώρο, αλλά και οι στενοί δεσμοί της 

με τη Θεσσαλία όπου εντοπίζεται αρχικά αλλά και όπου φαίνεται ότι αναπτύσσεται 

εντονότερα η λατρεία της τρίμορφης θεάς, αποδεικνύεται ότι διαδραμάτισαν 

σημαντικότατο ρόλο στη διάδοση της λατρείας της. 

 Η μορφή που έλαβε η λατρεία της Εκάτης στα Δωδεκάνησα σχετίζεται 

περισσότερο με την αντίστοιχη των μικρασιατικών ακτών. Φαίνεται μάλιστα ότι 

διαφοροποιείται σε πολλά στοιχεία της από την αντίστοιχη της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Ειδικότερα η θεά συνδέθηκε στην περιοχή αυτή σε μεγάλο βαθμό με τον Απόλλωνα 

παρά με οποιαδήποτε άλλη θεότητα. Αυτό αποκαλύπτει η αρχαϊκή επιγραφή από το 

ιερό που Δελφινίου Απόλλωνα αλλά και οι επιγραφές που βρέθηκαν κυρίως στην Κω 

αλλά και στην ακρόπολη της Καμείρου στη Ρόδο. Στις επιγραφές που βρέθηκαν στην 

είσοδο του χώρου της Καμείρου η θεά ονομάζεται προπυλαία. Τόσο ο τόπος εύρεσής 

τους όσο και το επίθετο που συνοδεύει τη θεά μαρτυρούν ένα χώρο λατρείας 

αφιερωμένο σ’ αυτήν. Στις επιγραφές της Κω, που χρονολογούνται από τον τον 4
ο
 

π.Χ. αι. και εξής, οι ιερείς του Απόλλωνα αφιερώνουν, με το πέρας της ετήσιας 

θητείας τους, στην Εκάτη. Το φαινόμενο αυτό δεν είναι ανεξάρτητο από το 
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πρωιμότερο παράδειγμα του μικρασιατικού ιερού, αλλά αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο 

της επιρροής της λατρείας της θεάς των τριόδων από την αντίστοιχη μικρασιατική. 

Στην ίδια κατεύθυνση οδηγούν και τα επίθετα που συνοδεύουν τη θεά στα νησιά. Οι 

χαρακτηρισμοί της είναι πρωτότυποι και δεν εντοπίζονται σε περιοχές του 

ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου αλλά στα παράλια της Μ. Ασίας. Την παραπάνω 

διαπίστωση ενισχύει και η επιγραφή που αναφέρει τη συμμετοχή Κώων, διαφόρων 

ηλικιών, στους αγώνες προς τιμήν της θεάς στα Εκατήσια της Στρατονίκειας, καθώς 

και η παρουσία των εκατοντάδων θεοφόρων ονομάτων με πρώτο συνθετικό το όνομα 

της Εκάτης, φαινόμενο που δεν παρατηρείται καθόλου ή σε πολύ περιορισμένο 

βαθμό στον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο. Εντύπωση προκαλεί ότι τα ανδρικά ονόματα 

που εντοπίζουμε στις δωδεκανησιακές επιγραφές ανήκουν σε ντόπιους. Οι μοναδικές 

δύο εξαιρέσεις ανήκουν σε άνδρες που προέρχονταν ο ένας από τη Λαοδικεία της Μ. 

Ασίας και ο άλλος από τη Θράκη, περιοχή γειτονική της Μ. Ασίας. Τα ονόματα αυτά, 

αν και δύο μόνο, είναι αποκαλυπτικά για το ποιες περιοχές προτιμούσαν τα θεοφόρα 

ονόματα που προέρχονταν από την Εκάτη. Εξάλλου, στη Μ. Ασία μαρτυρούνται 

επιγραφικά εκατοντάδες τέτοια θεοφόρα ονόματα. Ανάμεσα στα δύο αυτά ονόματα 

που ανήκουν στους άνδρες από τη Μ. Ασία και τη Θράκη, πρέπει να συμπεριλάβουμε 

και το όνομα μιας γυναίκας από τη Βηρυτό. Τα αντίστοιχα γυναικεία θεοφόρα 

ονόματα είναι σχετικά σπάνια και περιορίζονται σε έναν τύπο με δύο διαφορετικούς 

τρόπους γραφής: Ἑκαταῖα και Ἑκατέα. 

Παράλληλα, αξιοσημείωτο και ενδεικτικό της τάσης των νησιών να 

συνδέονται περισσότερο με τα δρώμενα στη Μ. Ασία παρά με όσα συνέβαιναν στο 

λατρευτικό πεδίο της υπόλοιπης Ελλάδας, είναι ότι στα νησιά η θεά συνδέθηκε και με 

το Δία, σχέση που συναντάμε στο ιερό του θεού στη Στρατονίκεια, όπου φέρει το 

επίθετο Παναμάρος και στον περίφημο διπλό θρόνο της Χάλκης. Ωστόσο, είναι 

εξίσου αποκαλυπτικό ότι πουθενά στα νησιά αυτά, όπως και στις απέναντι ακτές, η 

Εκάτη δεν ενώθηκε ή έστω παρουσιάστηκε μαζί με τις Χάριτες τουλάχιστον στις 

επιγραφές, οι οποίες αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία λατρείας. 

Επιπλέον, οι Χάριτες είναι γνωστό ότι λατρεύονταν στην Κω, όπου υπάρχουν 

ενδείξεις για την ύπαρξη ιερού αφιερωμένου σ’ αυτές. Η μόνη τους σύνδεση-

συνύπαρξη εντοπίζεται στα Εκαταία που βρέθηκαν στη Ρόδο και στην Κω, τα οποία 

εντάσσονται στο χαρακτηριστικό τύπο των μαρμάρινων εικόνων της θεάς με τις 

χορεύουσες Χάριτες να κοσμούν το πεσσίσκο ή τον κιονίσκο τους. Έτσι, η έντονη 
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παρουσία τόσο της Εκάτης όσο και των Χαρίτων στο νησί, όπου όμως δεν 

εντοπίζουμε στοιχεία σύνδεσής τους στη λατρεία, αλλά και η σύνδεση της Εκάτης με 

τον Απόλλωνα εκεί, αποδεικνύουν την παρέκκλιση της λατρείας της θεάς από το 

τυπικό του ηπειρωτικού χώρου. 

Επιπλέον, όλες οι επιγραφές που αναφέρθηκαν στο αντίστοιχο κεφάλαιο, δείχνουν με 

σαφήνεια την εικόνα τόσο της δημόσιας όσο και της ιδιωτικής λατρείας της Εκάτης 

στα νησιά.   

Αναφορικά με τις επιγραφές θα πρέπει να τονισθεί ένα ακόμα στοιχείο. Η 

Εκάτη αναφέρεται κυρίως στις επιγραφές της Κω ως ποντία και σώτειρα. Το πρώτο 

επίθετο θυμίζει ένα από τα τρία μερίδια που της δόθηκαν στον κόσμο από τον Ησίοδο 

στη Θεογονία του. Το άλλο παραπέμπει απευθείας στους Χαλδαϊκούς χρησμούς, 

όπου προβάλλεται έντονα η εικόνα της ως σωτήριας θεάς. Και οι δύο, ωστόσο, 

χαρακτηρισμοί αποκαλύπτουν τη μειλίχια φύση της θεάς, στην οποία απευθύνονται οι 

θνητοί χωρίς πλέον το φόβο της φοβερής τιμωρού Εκάτης. Η μειλίχια εικόνα της 

θεάς, που φαίνεται να μη συνδέεται τόσο έντονα με τον κόσμο των νεκρών 

τουλάχιστον όχι στα Δωδεκάνησα, δεν είναι αισθητή σε καμιά άλλη περιοχή του 

ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου, όπου λατρευόταν η Εκάτη. Είναι γνωστό ότι η 

Δωδεκάνησος, κυρίως τα μεγάλα νησιά Ρόδος και Κως, υπήρξε ήδη από το 2
ο
 αι. π.Χ. 

και εξής σημαντικό οικονομικό, πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο, στο οποίο 

διασταυρώνονταν οι δρόμοι ανατολής και δύσης, βορρά και νότου. Η σημασία των 

παραπάνω διαπιστώσεων έγκειται και στο γεγονός ότι είναι πολύ πιθανό ο ήπιος 

αυτός χαρακτήρας της θεάς στα νησιά να επηρέασε την εικόνα που διαμόρφωσαν για 

την Εκάτη το Νεοπλατωνικό σύστημα αλλά και οι Χαλδαϊκοί χρησμοί, στα οποία η 

θεά κατέχει εξέχουσα θέση και τα οποία επηρέασαν δραματικά την πορεία του 

Χριστιανισμού. Επιπλέον, το επίθετο στρατία που χαρακτηρίζει τη θεά σε επιγραφές 

της Κω αλλά δεν έχει καμιά επιθετική ή πολεμική χροιά, θυμίζει την πάνοπλη Εκάτη 

των Χαλδαϊκών χρησμών με το ίδιο περιεχόμενο, ενώ αποτελεί ένα ακόμα στοιχείο 

για τις στενές σχέσεις των Δωδεκανήσων με τις απέναντι μικρασιατικές ακτές, καθώς 

εκεί, και ειδικότερα στην Καρία, λατρευόταν ο Δίας στράτιος. 

Μία επιγραφή από την Κω, όπου η λατρεία της Εκάτης κατείχε σημαντική 

θέση, μπορεί να αποδειχθεί περισσότερο αποκαλυπτική, καθώς είναι πιθανό να 

υπάρχει εκεί η μοναδική μέχρι σήμερα αναφορά σε έναν ιερό χώρο κατεξοχήν 

αφιερωμένο στη θεά. Σύμφωνα με την επιγραφή αυτή ένας ιερέας του Απόλλωνα 

αφιερώνει στην τρίμορφη θεά ένα βωμό. Το παράξενο σ’ αυτήν την επιγραφή είναι ο 
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συνδυασμός του ρήματος ἱδρύω με τη λέξη ἱερόν. Η λέξη ἱερόν, όπως 

υπογραμμίστηκε και στο κεφάλαιο με τις επιγραφές, μπορεί να ερμηνευθεί με δύο 

τρόπους: είτε ως επίθετο του αντικειμένου που αφιερώνεται στη θεά είτε ως 

ουσιαστικό σημαίνοντας χώρο αφιερωμένο στην Εκάτη. Πιθανότερη φαίνεται η 

δεύτερη προσέγγιση και γι’ αυτό εξαιρετικά σημαντική, καθώς αποτελεί τη μοναδική 

μέχρι σήμερα αναφορά σε ιερό χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά στη θεά. 

Παρά την πρωτοτυπία που απαντούμε στη λατρεία της Εκάτης στα νησιά, 

μπορούμε να ανιχνεύσουμε σ’ αυτήν και στοιχεία κοινά με αυτά του υπόλοιπου 

ελλαδικού χώρου. Οι εικόνες της στήνονταν στα τρίστρατα, όπως ήταν σύνηθες στις 

περιοχές όπου λατρευόταν η θεά, ενώ τρίμορφα Εκαταία προστάτευαν και τις 

εισόδους των σπιτιών, όπως αποκαλύπτουν οι επιγραφές που ονομάζουν τη θεά 

προπυλαία αλλά και η θέση στην οποία βρέθηκε το αναθηματικό Εκαταίο στην 

ακρόπολη της Ρόδου, που δεν ήταν άλλη από την είσοδο στο ιερό της Πολιάδας 

Αθηνάς. Είναι επίσης ενδεικτικό ότι οι Κώοι ονομάζονταν φαρμακίδες, 

χαρακτηριστικό επίθετο της Μήδειας, της θεωρούμενης ως πρώτης ιέρειας της 

Εκάτης, αλλά και όλων των γυναικών που ασχολούνταν με μαγικά βότανα και 

εμπλέκονταν στη μαγεία. Το επίθετο αυτό είναι πιθανότατα και ενδεικτικό του πόσο 

οι κάτοικοι του νησιού εμπλέκονταν, ήδη σε μία περίοδο που αναφέρεται στο μύθο, 

σε πρακτικές σχετιζόμενες με την πιο σκοτεινή φύση της θεάς. Εδώ εντοπίζουμε και 

τη συνήθη αλλαγή που παρατηρείται στη λατρεία και τη φύση διαφόρων θεοτήτων, 

αλλά είναι ιδιαίτερα αισθητή στην περίπτωση της Εκάτης, δηλαδή τη μετατροπή και 

στα δύο επίπεδα, λατρείας-φύσης, της θεότητας από σκοτεινή σε φωτεινή και το 

αντίστροφο.     

Η Εκάτη συνδέθηκε στα Δωδεκάνησα με θεότητες που δεν εντάσσονται στον 

ιδιαίτερα γνωστό από τον ελλαδικό χώρο κύκλο των σχέσεών της, όπως ο Ζευς, ο 

Απόλλωνας και λιγότερο η Αθηνά. Όσον αφορά στη σχέση της θεάς με τις τρεις 

Χάριτες η γνωστότερη συσχέτισή τους έγινε, σύμφωνα με μαρτυρίες αρχαίων 

ελλήνων συγγραφέων, στην Ακρόπολη της Αθήνας, όπου τα ιερά των δύο ήταν πολύ 

κοντά το ένα στο άλλο. Λόγω αυτής της γειτνίασης οι μελετητές συνέδεσαν, όχι 

αδικαιολόγητα, τις αγαλματικές απεικονίσεις της τρίμορφης θεάς με τις τρεις 

χορεύουσες Χάριτες στο κάτω μέρος των Εκαταίων. Πιθανότατα στην Αθήνα 

δημιουργήθηκε και η πρώτη εικόνα της θεάς σ’ αυτόν τον τύπο: πεσσός ή κιονίσκος 

με τρικέφαλη επίστεψη και διακόσμηση χορευουσών Χαρίτων στο κάτω μέρος του. 



 236 

Αυτή είναι πιθανότατα και η ουσιαστική συμβολή της Αθήνας στη διαμόρφωση της 

εικόνας της θεάς από το τελευταίο τέταρτο του 5
ου

 αι. π.Χ. και εξής. Την εξελιγμένη 

αυτή εικόνα υιοθέτησαν οι καλλιτέχνες σε ολόκληρο το χώρο της Μεσογείου, όπου 

λατρευόταν η Εκάτη, στα πλαίσια ενός κοινού θρησκευτικού ιδιώματος που είχε 

αρχίσει να επικρατεί σε μεγάλο βαθμό από την κλασική εποχή. Ωστόσο, η υιοθέτηση 

περιορίστηκε μόνο στο επίπεδο της εικονογραφίας και δεν επεκτάθηκε στο 

λατρευτικό πεδίο. 

Τα σωζόμενα μαρμάρινα Εκαταία από τη Ρόδο και την Κω δίνουν στοιχεία 

που φανερώνουν τη σχέση της θεάς και με άλλες τριαδικές θεότητες δευτερεύουσας 

σημασίας για το ελληνικό πάνθεον, όπως είναι οι Ερινύες. Τα δύο Εκαταία από τη 

Ρόδο με αρ. κατ. 20 και αρ. κατ. 21 φέρουν στον πεσσίσκο τους τρεις γυναικείες 

μορφές σε ήπια κίνηση, κλεισμένες στο ιμάτιό τους και ιδιαίτερα αυστηρές στα 

χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Αν και η μέχρι σήμερα έρευνα δεν έχει 

προχωρήσει στο διαχωρισμό των τριών μορφών που κοσμούν τους πεσσίσκους, 

κυρίως εξαιτίας της απουσίας γραπτών μαρτυριών που να συνδέουν ξεκάθαρα και 

άλλες τέτοιες θεότητες με την Εκάτη, εντούτοις υπάρχουν ισχυροί εσωτερικοί δεσμοί 

της θεάς με τις Ερινύες. Οι μόνες αναφορές στους δεσμούς της θεάς με τις Ερινύες 

εντοπίζονται στην αττική τραγωδία του 5
ου

 π.Χ. αι. Οι δεσμοί αυτοί αφορούν κυρίως 

στη λειτουργία της μονοδιάστατης αλλά τρίμορφης θεάς και των τριών θεοτήτων 

ενωμένων σε μία υπόσταση, μιας λειτουργίας που έχει να κάνει με το θάνατο, το 

χειρισμό των ψυχών, την τιμωρία αλλά και την ευμενή φύση των δύο μερών, τις 

εὐηκόους και κατά συνέπεια εὐμενεῖς θεές.  

Όσον αφορά στην πρώτη εικόνα της τρίμορφης Εκάτης οι περισσότεροι 

μελετητές υποστηρίζουν και πάλι την Αττική της καταγωγή. Eυρέτης αυτής της 

εικόνας της θεάς θεωρείται ο Αλκαμένης, σύμφωνα με φιλολογικές μαρτυρίες, ενώ 

και από την Αθήνα προέρχεται το παλαιότερο Εκαταίο, σήμερα στη Βρετανική 

Αρχαιολογική Σχολή στην Αθήνα. Πόσο όμως ενδεδειγμένο είναι να στηριζόμαστε 

μόνο σ’ αυτές τις πηγές όταν υπάρχουν έργα της πλαστικής που μπορούν να 

θεωρηθούν πρόδρομοι των τρίμορφων Εκαταίων ή ακόμα και μορφές Εκαταίων 

χωρίς ωστόσο να τα ονομάζουμε έτσι; Το θραύσμα από το σκύφο του 420-410 π.Χ. 

που δημοσίευσε η Simon, με την απεικόνηση ενός Εκαταίου με τρία κεφάλια, αλλά 

και με τρία σώματα, είναι το πρωιμότερο δείγμα του πώς πρέπει να ήταν οι εικόνες 

της θεάς πριν μαρτυρηθεί και λογοτεχνικά αλλά και αρχαιολογικά η τρισώματη 
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εικόνα που έπλασε πρώτος ο Αθηναίος καλλιτέχνης σύμφωνα με τους αρχαίους 

συγγραφείς. Ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί εύλογο το να αναζητήσουμε τις ρίζες της 

έμπνευσης του Αλκαμένη στα νησιά που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο, 

κυρίως στα Δωδεκάνησα. Στα νησιά αυτά βρέθηκαν πολλά λίθινα περιρραντήρια 

αρχαϊκής περιόδου, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά την ανάλυση της τρισώματης 

εικόνας της Εκάτης. Τρεις γυναικείες μορφές, γύρω από έναν κιονίσκο και χωρίς να 

εφάπτονται σ’ αυτόν, αποδίδονται όμοιες μεταξύ τους, μετωπικά, όρθιες, με πόλο, 

τριγωνικό μέτωπο και πλοκάμους να πλαισιώνουν το πρόσωπό τους. Η παραπάνω 

διάταξη θυμίζει τα υστερότερα τρίμορφα Εκαταία και για έναν ακόμα λόγο: οι 

μορφές συνοδεύονται από λιοντάρια, τα οποία βρίσκονται συνήθως ξαπλωμένα και 

ήρεμα μπροστά στα πόδια τους, θυμίζοντας τους σκύλους συνοδούς της θεάς που 

στέκονται ήμεροι δίπλα της στις μαρμάρινες εικόνες της. Τέτοια περιρραντήρια έχουν 

βρεθεί στα μεγάλα ιερά του ελλαδικού χώρου, όπως στην Ολυμπία και τους Δελφούς. 

Οι μελετητές αποδίδουν την αρχή αυτού του τύπου στην περιοχή των Δωδεκανήσων. 

Δικαιολογημένα λοιπόν μπορούν να θεωρηθούν τα νησιά ως ο τόπος όπου 

διαμορφώθηκε η ιδέα μιας τρισώματης θεάς και μάλιστα μιας θεάς όπως η Εκάτη, με 

μία υπόσταση αλλά τρεις «φύσεις». Εξάλλου, από το ιερό της Αθηνάς Λινδίας στη 

Ρόδο προέρχεται ένα μικρού μεγέθους (0,176 μ. ύψος) λίθινο ανάθημα, το οποίο έχει 

τη μορφή πρώιμου Εκαταίου. Το ανάθημα τοποθετείται χρονικά στην πρώιμη 

αρχαϊκή περίοδο. Τρεις προτομές, και όχι μόνο κεφάλια, σε κατά μέτωπο απόδοση 

και σε έξεργο σχεδόν ανάγλυφο περιβάλλουν το άνω κυλινδρικό μέρος του 

αναθήματος. Οι μορφές έχουν την ίδια αυστηρή έκφραση πολλών αρχαϊστικών 

Εκαταίων. Το τμήμα με τις προτομές στηρίζεται σε στέλεχος με σχήμα κόλουρου 

κώνου, ο οποίος δίνει την εντύπωση γυναικείου ενδύματος. Η σύλληψη μιας τέτοιας 

ιδέας έχει τη λογική των Εκαταίων και ως πρώιμο έργο μπορεί να θεωρηθεί 

πρόδρομος του αλκαμένειου έργου. Το γεγονός ότι το ειδώλιο αυτό παρουσιάζει 

ισχυρά κυπριακά τεχνοτροπικά στοιχεία σε συνδυασμό με στοιχεία από την τέχνη του 

ελλαδικού χώρου, δε μειώνει σε τίποτα τη σημασία του τόπου εύρεσής του αλλά και 

τη σημασία της μορφής του. Πρόκειται για ένα μοναδικό έργο, Κύπριου καλλιτέχνη, 

ο οποίος προσάρμοσε την τέχνη του και το περιεχόμενό της στα καλλιτεχνικά και 

θρησκευτικά δεδομένα και ζητούμενα των κατοίκων και της περιοχής στην οποία 

επρόκειτο να «εκτεθεί» το έργο. Είναι, επομένως, πολύ πιθανό ο Αλκαμένης να ήταν 

ο πρώτος που, απεικόνιζοντας τρισώματη τη θεά, ονόμασε το τρίμορφο έργο του 

Εκάτη και γι’ αυτό να του αποδίδονται τα πρωτεία δημιουργίας της μορφής. 
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Τα Εκαταία που βρέθηκαν μέχρι σήμερα στα Δωδεκάνησα, εντοπισμένα μόνο 

στην Κω και τη Ρόδο, μπορούν να θεωρηθούν ως μία περιορισμένη σχετικά 

αριθμητικά ομάδα σε σύγκριση με άλλες κατηγορίες γλυπτών από τα νησιά, όπως 

αυτές των επιτύμβιων στηλών ή ακόμα και των πορτρέτων. Ωστόσο, σε σύγκριση με 

όμοιες κατηγορίες από άλλες περιοχές του ελλαδικού χώρου η ομάδα των Εκαταίων 

της Δωδεκανήσου είναι η πολυπληθέστερη. Είναι χαρακτηριστικό ότι άλλη μεγάλη 

δημοσίευση Εκαταίων από έναν και μόνο τόπο προέρχεται από την Αθήνα, αλλά 

περιλαμβάνει μόνο 22 γλυπτά. Προκαλεί εντύπωση πώς ένας τόπος όπως η αττική γη, 

με τόσο μεγάλη παραγωγή γλυπτών κατά την αρχαιότητα, έδωσε έναν τόσο μικρό 

αριθμό από Εκαταία, μικρότερο ακόμη και από τον αριθμό Εκαταίων της Ρόδου και 

της Κω, στο σύνολό τους, μικρότερο ακόμα και από της Ρόδου μόνο. Από άλλες 

εξάλλου περιοχές του ελλαδικού χώρου, στις οποίες η λατρεία της Εκάτης κατείχε 

σημαντική θέση, έχουμε μόνο μεμονωμένες δημοσιεύσεις Εκαταίων ή δημοσιεύσεις 

με περιορισμένο αριθμό τέτοιων γλυπτών.  

Είναι εξίσου αξιοσημείωτο το ότι δύο – μικρά σχετικά – νησιά έδωσαν τόσο μεγάλη 

ποικιλία μορφών και τύπων, μοναδική ακόμα και σε σύγκριση με τους τύπους που 

συναντάμε σε όσες περιοχές λατρεύτηκε η Εκάτη. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην 

ιδιαίτερα σημαντική θέση των νησιών, τα οποία αποτελούσαν πάντα το σταυροδρόμι 

της Μεσογείου, όπου συναντώνταν όχι μόνο οι καλλιτέχνες αλλά και τα διάφορα 

καλλιτεχνικά, πολιτισμικά και πνευματικά ρεύματα της αρχαιότητας, τα οποία 

αφομοιώνονταν, μετασχηματίζονταν ή ακόμα και μεταμορφώνονταν κατά τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο.    

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία του καταλόγου, τα 34 Εκαταία 

αποτελούν μία ιδιαίτερα εντυπωσιακή κατηγορία γλυπτών με ποικιλία τύπων. Το 

σύνολο των Εκαταίων των δύο νησιών διακρίνεται σε δύο βασικά ομάδες, ανάλογα 

με την τυπολογική απόδοση των μορφών (αρχαϊστικές ή ελεύθερες και κινούμενες 

μορφές). Κάθε μία από τις δύο αυτές ομάδες χωρίζεται σε άλλες μικρότερες με βάση 

τον τρόπο με τον οποίο αποδίδονται οι ανάγλυφες μορφές στους πεσσίσκους τους. Ο 

τρόπος αυτός αφορά περισσότερο σε μικρές αποκλίσεις στην απόδοση κυρίως της 

στάσης τους, όπως τα χέρια στα πλευρά ή στο στήθος, ή στην κίνησή τους, όπως η 

στάση contra posto, άλλες φορές έντονη και άλλοτε σε περιδήνηση. Μικρό 

αριθμητικό προβάδισμα έχει η κατηγορία με τα αρχαϊστικά χαρακτηριστικά, καθώς 

σ’ αυτήν θεωρήθηκε ότι έπρεπε να ενταχθούν αναγκαστικά και οι μεμονωμένες 

αρχαϊστικές επιστέψεις των Εκαταίων, αφού δεν ήταν δυνατόν να συμπεριληφθούν σε 
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οποιαδήποτε άλλη κατηγορία εξαιτίας της απουσίας του πλέον χαρακτηριστικού για 

την κατάταξή τους στοιχείου, του πεσσίσκου. Σε ορισμένες υπο-ομάδες διακρίνουμε 

Εκαταία με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα είδος υποδιαίρεσης της ομάδας, 

προκειμένου να καταστεί κατανοητή η τεχνοτροπική τους διαφοροποίηση. Τέλος, 

στον κατάλογο περιλαμβάνεται και ένα Εκαταίο που αποτελεί από μόνο του μία 

ιδιαίτερη κατηγορία. Πρόκειται για έναν ξοανόμορφο πεσσίσκο χωρίς ανάγλυφες 

μορφές και με αρχαϊστικές κεφαλές στην επίστεψη. 

Ο τόπος εύρεσης των Εκαταίων της Δωδεκανήσου είναι ενδεικτικός της 

χρήσης τους. Για τα Εκαταία από την Κω δεν έχουμε, δυστυχώς, στοιχεία για το πού 

βρέθηκαν, και επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για αναθηματικά 

ή χρηστικά γλυπτά. Εξαίρεση αποτελεί το Εκαταίο από την Καρδάμαινα, για το οποίο 

και πάλι δεν έχουμε ακριβή στοιχεία για το σημείο εύρεσης, καθώς παραδόθηκε στην 

Αρχαιολογική Υπηρεσία από ιδιώτη. Τα Εκαταία της Ρόδου, αντίθετα, φαίνεται ότι 

αποτελούσαν όλα σχεδόν μέρος της τυπικής λατρείας της θεάς των δρόμων, καθώς 

βρέθηκαν κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών σε οικόπεδα της αρχαίας πόλης 

της Ρόδου, τα οποία διέσχιζαν δρόμοι, ήταν δηλαδή Εκαταία τοποθετημένα σε 

τρίστρατα. Μοναδικές εξαιρέσεις είναι τα τρία γλυπτά με αρ. κατ. 5 (Ε 340), 9 (Ε 355 

(13651)) και 14 (5289), τα οποία βρέθηκαν αντίστοιχα στην Κάμειρο, την ακρόπολη 

της Ιαλυσού και την ακρόπολη της αρχαίας πόλης της Ρόδου. Από το Εκαταίο της 

Καμείρου σώζεται μόνο η αρχαϊστική στέψη, ενώ από τα άλλα δύο σώζεται το 

γλυπτό χωρίς τις στέψεις. Υποθέτουμε ότι και το Εκαταίο της Καμείρου βρέθηκε στο 

χώρο του ιερού. Επρόκειτο συνεπώς για αναθηματικά Εκαταία, όλα ωστόσο στο 

χαρακτηριστικό αρχαϊστικό τύπο, με εξέχον δείγμα το μεγάλου μεγέθους γλυπτό από 

τη Ροδιακή ακρόπολη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πέρα από τα δύο 

αναθηματικά Εκαταία στις ακροπόλεις των, πριν το συνοικισμό, πόλεων του νησιού, 

οι ανασκαφικές έρευνες στις αντίστοιχες ευρύτερες περιοχές, και κυρίως στο 

σύγχρονο οικισμό της Ιαλυσού, δε μας έχουν δώσει μέχρι σήμερα κανένα ανάλογο 

εύρημα. Είναι πιθανό η ροδιακή γη να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις στο μέλλον. 

Από τη μελέτη των Εκαταίων αλλά και από τον τρόπο με τον οποίο 

αποδόθηκαν σ’ αυτά οι επιρροές από τα καλλιτεχνικά ρεύματα άλλων περιοχών, 

προβάλλει επιπλέον η εκφραστική δύναμη και ο ευρύς ορίζοντας των γλυπτών που 

εργάστηκαν στα νησιά. Υπάρχουν επιγραφές που μαρτυρούν την εγκατάσταση 

σπουδαίων καλλιτεχνών με μεγάλη φήμη στα Δωδεκάνησα, και άλλες που μας 

προσφέρουν ένα πλήθος ονομάτων ντόπιων καλλιτεχνών. Ξένοι και αυτόχθονες 
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καλλιτέχνες φαίνεται ότι εργάζονταν συχνά δίπλα-δίπλα, επηρεάζοντας οι μεν τους δε 

και αναμειγνύοντας διαφορετικά στοιχεία στην τέχνη τους. Οι αναφορές αυτές σε 

συνδυασμό με τη μεγάλη γενικώς παραγωγή έργων γλυπτικής δικαιολογούν και το 

ευρύ φάσμα τύπων που απαντώνται σε αυτά τα δύο νησιά της Δωδεκανήσου.  

Η θεά Εκάτη είναι μία από τις σημαντικότερες θεότητες στο λατρευτικό 

πάνθεο της αρχαίας ελληνικής θρησκείας. Η σημασία της δεν περιορίζεται μόνο στην 

επίσημη λατρεία, αλλά γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στις διάφορες εκφάνσεις της πίστης 

στο επίπεδο του οίκου. Είναι η θεά εκείνη που καθορίζει σε μεγαλύτερο βαθμό από 

οποιαδήποτε άλλη θεότητα τη στάση των ανθρώπων απέναντι σε ηθικά κυρίως 

θέματα. Είναι μία θεά που φαίνεται ότι πέρασε από τις ακτές της Μ. Ασίας, διαμέσου 

των Δωδεκανήσων, στην ηπειρωτική Ελλάδα και ρίζωσε για να καθορίζει τις σχέσεις 

των ανθρώπων με τους νεκρούς αλλά και μεταξύ τους. 
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 Boedeker 1983: 84-85, σημ. 23, με βιβλιογραφία για το θέμα. Ο τριπλός διαχωρισμός, ο οποίος όμως 

ενώνει ταυτόχρονα τα χωριζόμενα μέρη, είναι ένα συχνά επαναλαμβανόμενο θέμα στον Ησίοδο.    

93
 Boedeker 1983: 91. 

94
 Marquardt 1981: 243-260.  

95
 Η Hadzisteliou-Price 1978: 8, 111, επισημαίνει ότι στη Θεογονία βρίσκουμε την πρωιμότερη 

αναφορά σε Κουροτρόφο θεότητα που δεν είναι άλλη από την Εκάτη. 

96
 Ησίοδ., Θεογ. 81-82: Μούσες. 347: Ωκεανίδες. 479-480: Γαία. 450, 452: Εκάτη.  

97
 Berg 1974: 138. 

98
 Ησίοδος, Θεογ. 441 (Ποσειδών), 444 (Ερμής). Marquardt 1981: 247. 

99
 Η Marquardt 1981: 247-248, δίνει το σχήμα ἐσθλή ...... οἶς κ’ ἐθέλησιν (Θεογονία, 439) και 

ἐσθλή ......θυμῷ γ’ ἐθέλουσα (Θεογ. 444-446). Η επανάληψη του επιθέτου εσθλή δηλώνει τον ήπιο 

χαρακτήρα της Ησιόδειας Εκάτης. Για όμοια επαναλαμβανόμενα σχήματα στον Ησίοδο, Marquardt 

1981: 249.  

100
 Για τον Ομηρικό Ύμνο εις Δήμητρα: Richardson 1974. Σύμφωνα με τον Richardson 1974, 33, η 

παρουσία της Εκάτης στον Ομηρικό Ύμνο δεν οφείλεται στην επιρροή του Ησιόδου αλλά στο ρόλο που 

έπαιζε η θεά στον ελευσηνιακό μύθο.   

101
 Για τη σχέση της Εκάτης με τη Δήμητρα, όπως αυτή φαίνεται από τον Ομηρικό Ύμνο και άλλες 

αρχαίες πηγές: Richardson 1974: 84. 

102
 Ομηρ.Υμν. εις Δήμ. 24-25, 52. Για το γεγονός: Richardson 1974: 80. 

103
 Ευριπ., Μήδεια 395-397. Marquardt 1981: 252. 

104
 Clay 1984: 27-38. 

105
 Clay 1984: 28-30, αναφέρει την άποψη του Mazon, ο οποίος θεωρεί ότι η Εκάτη λατρευόταν στη 

Βοιωτία ως Πότνια θηρών. Η  Clay παρουσίαζει δύο επιχειρήματα κατά της άποψης αυτής: το πρώτο 

είναι ότι η ησιόδεια θεά δεν έχει τίποτα κοινό με την Πότνια θηρών. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορεί να 

αιτιολογηθεί το μέγεθος του χωρίου της Θεογονίας που είναι αφιερωμένο στη θεά, μόνο από το ότι η 

Εκάτη ήταν σημαντική βοιωτική θεά. Για τις απόψεις του Mazon 1928: 24.         

106
 Ησίοδος, Θεογ. 426, 448. 

107
 Clay 1984: 32-34. 

108
 Οι άνθρωποι στο χωρίο της Εκάτης λαμβάνουν τη βοήθεια ή την τιμωρία των θεών ανάλογα με την 

επιτυχία των προσφορών και των θυσιών τους προς τους Ολύμπιους. Αντίθετα, στο επεισόδιο του 

Προμηθέα, το οποίο ακολουθεί τη γέννηση του Δία, οι θνητοί είναι έρμαια της θείας δύναμης και 

δέχονται παθητικά την τιμωρία για κάτι που συνέβη χωρίς τη συμμετοχή τους και που αποδεικνύεται 

ότι στρέφεται εναντίον τους. Clay 1984: 37-38.   
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 West 1995: 188 κ.ε. 

110
 Έτσι αναφέρεται από πολλούς μελετητές το χωρίο της Θεογονίας που είναι αφιερωμένο στην 

Εκάτη. Ησίοδος, Θεογ. 411-452. 

111
 Ο West 1995, 197-198, αναφέρει ότι η Κασσάνδρα επικαλείται τη θεά στις Τρωάδες του Ευριπίδη. 

Ευριπ., Τρωάδες 323-324. 

112
 Kraus 1960. 

113
 Kraus 1960: κεφ. Ι-ΙΙΙ. 

114
 Kraus 1960: κεφ. ΙV-VII. 

115
 Βλ.κεφάλαιο «Προέλευση της λατρείας της Εκάτης». 

116
 Η Εκάτη αναφέρεται στη Θεογονία ως θεά των τριστράτων και του βασιλείου των νεκρών, στοιχεία 

που απαντούν και στον Ορφικό Ύμνο. Ορφικός Ύμνος Ι, 1: τριοδῖτιν, 3: τυμβιδίαν, ψυχαῖς νεκύων 

μέτα βακχεύουσαν. Ο Guthrie 1930: 216-221, επισημαίνει ότι στους ορφικούς ύμνους απαντώνται 

επίθετα τα οποία θα πρέπει να δημιουργούσαν σύγχυση στους πιστούς, καθώς αναφέρονται σε 

περισσότερους από ένα θεούς, θεότητες ή ακόμα και δευτερεύουσες θεϊκές μορφές˙ ενώ υπάρχουν 

άλλα επίθετα που η σημασία τους είναι ευρεία και γενική, όπως για παράδειγμα το επίθετο 

μεγαλώνυμος, και θα πρέπει να αποδίδονταν γενικά σε όλους τους θεούς. 

117
 Kraus 1960: 59-60. Όταν η Εκάτη αποκαλείται στον Ορφικό Ύμνο αγαλλομένη ελάφοισι και 

ταυροπόλος, οι χαρακτηρισμοί αυτοί προσιδιάζουν περισσότερο στην Άρτεμη. Ορφικός Ύμνος Ι, 4, 7.    

118
 Η Τέως βρίσκεται στα βόρεια όρια της Καρίας, όπου ήταν πολύ διαδεδομένη η λατρεία της Εκάτης. 

Για τον αποικισμό κατά τον 6
ο
 π.Χ. αιώνα: Bengtson 1991: 93-99. Για τα Άβδηρα ειδικότερα: στο ίδιο, 

98 (αποικία των Κλαζομενών γύρω στο 650 π.Χ. που καταστράφηκε σχεδόν αμέσως από τα θρακικά 

φύλα), 118 (επανίδρυσή της από την  Τέω λίγο αργότερα).    

119
 Για τη λατρεία της Εκάτης στα Άβδηρα και τη Σαμοθράκη βλ. Kraus 1960: 65-66. 

120
 Kraus 1960: 78. Χρυσοστόμου 1998. LIMC III (1986), λ. Enodia. (A. Moustaka). 

121
 Σοφοκλής, fr. 492: τῆς Εἰνοδίας ‘Εκάτης ἔγχος. Ευριπ., ‘Ελένη 569 κ.ε. 

122
 Johnston 1990. 

123
 Οι Χαλδαϊκοί Χρησμοί είναι γραμμένοι σε στίχο με δακτυλικό εξάμετρο και δίνουν πληροφορίες 

θεολογικές, κοσμολογικές και θρησκευτικής πρακτικής. Έχει υποστηριχθεί ότι γράφτηκαν από 

κάποιον Ιουλιανό (ο συγγραφέας τους υποστήριζε ότι του παραδόθηκαν απευθείας κυρίως από την 

Εκάτη και τον Απόλλωνα) τον 2
ο
 μ.Χ. αιώνα. Σήμερα αμφισβητείται ότι γράφτηκαν από αυτόν, αλλά η 

χρονολογία είναι γενικώς αποδεκτή. Johnston 1990: 2-4.   

124
 Σύμφωνα με την Johnston 1990: 8-9, ο παλαιότερος σύγχρονος μελετητής και ερμηνευτής των 

Χαλδαϊκών χρήσμών είναι ο Kroll. Το έργο του για τους χρησμούς: W. Kroll, De Oraculis Chaldaicis, 

Breslauer Philologische Abhadlung, VII, 1 (Breslau 1894. Ανατύπωση: Hildesheim 1962). 

125
 Για την Κοσμική Ψυχή: Πλάτων, Νόμοι 896e-898d. Τίμαιος 30b κ. ε. Φίληβος 30α κ. ε. 

126
 Γύρω από την Εκάτη συγκεντρώνονταν οι ψυχές εκείνες στις οποίες δεν τους επιτράπηκε να μπουν 

στον Άδη. Ήταν κυρίως ψυχές ανθρώπων που δεν τάφηκαν με όλες τις απαιτούμενες τελετές, όσων 

πέθαναν νωρίς (άωροι) και εκείνων που είχαν βίαιο θάνατο (βιαιοθάνατοι). Johnston 1990, 34-35. Για 

τους άωρους βιαιοθάνατους: Reinach 1906: 312-322. Για τα φαντάσματα που έστελνε η Εκάτη για να 
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τρομοκρατήσει τους θνητούς και για τις ψυχές των άωρων και βιαιοθάνατων που τη συνόδευαν: 

Rohde 1966: 593-595. 

127
 Η πρώτη φορά που η Εκάτη εμφανίζεται να βοηθά στην μετάβαση από τον κόσμο των νεκρών στον 

κόσμο των ζωντανών είναι στην άνοδο της Περσεφόνης. Για την παρουσία της Εκάτης σε 

μεταβατικούς τόπους και μεταβατικές περιόδους: Johnston 1990: 22-28.  

128
 Johnston 1990: 40-41, σημ. 24. Ορφικός Ύμνος Ι. 7.   

129
 Johnston 1990: 111-116. 

130
 Η Johnston 1990: 119-133, δίνει ορισμένους Χαλδαϊκούς Χρησμούς στους οποίους γίνεται λόγος 

για τις επιφάνειες της θεάς. Κατά τη διάρκεια αυτών των επιφανειών η Εκάτη δίνει οδηγίες στο 

θεουργό για το άγαλμά της και τις τελετουργίες της. 

131
 Farnell 1896: τόμ. I-V. Τόμ. II, κεφ. XVI, 501-519. Στο εξής οι παραπομπές θα γίνονται στην 

αναδημοσίευση του κεφαλαίου από τον Ronan. Farnell, ‘Hekate’ s Cult’, στο St. Ronan (ed.), The 

Goddess Hekate. Studies in Ancient Pagan and Christian Religion & Philosophy (Hastings 1992), τόμ. 

1, 17-35. 

132
 Farnell 1992 a: 19-21. 

133
 Για τη λατρεία της Εκάτης στα Λάγινα από την περίοδο ίδρυσης του ναού της και εξής βλ. 

Laumonier 1958: 344-424. Εδώ γίνεται αναφορά στο ναό της θεάς και τη ζωφόρο που τον κοσμούσε, 

στις τελετές προς τιμήν της στους ιερείς της (τους ευνούχους) και στους θεούς με τους οποίους 

συλλατρευόταν στην περιοχή.    

134
 Farnell 1992 a: 20-24. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Εκάτη ήλθε στον Ελλαδικό χώρο από τη 

Θράκη ακολουθώντας το δρόμο του Διονύσου. 

135
 Η σχέση της με τη σελήνη και την Άρτεμη εμφανίζεται για πρώτη φορά καθαρά στο αττικό δράμα. 

Η άποψη για το σεληνιακό χαρακτήρα της θεάς πρέπει να ήταν πολύ δημοφιλής, καθώς στη σύγχρονη 

αγγειογραφία η Εκάτη αποδίδεται ως θεά του φεγγαριού. Farnell 1992 a: 26-27. 

136
 Farnell 1992 a: 26-27, σημ. 13 b, c, όπου δίνονται χωρία από αρχαίους συγγραφείς για τη φύση των 

τελετών αυτών. Για τις τελετές, τα δεῖπνα ‘Εκάτης, θα γίνει λόγος στο κεφάλαιο για τη λατρεία της 

θεάς.   

137
 Ησύχιος: ’Ενοδία, η ’Άρτεμις. Επιγραφή από την Επίδαυρο, Epigr. Arch. 1884, 27: ’Αρτάμιτος 

προθυραίας. Ο Farnell πιστεύει ότι πρόκειται για καθαρή παρεξήγηση όταν το Εκαταίο, η εικόνα της 

θεάς που τοποθετούσαν μπροστά στις πόρτες των σπιτιών, το ονομάζουν ’Αρτεμίσιον. Δίφιλος, Frag. 

42: κεφαλάς ἒχοντες τρεῖς ὣσπερ ’Αρτεμίσιον.   

138
 Farnell 1896: τόμ. I-V. Τόμ. II, κεφ. ΧΙΧ, 549-557. Στο εξής οι παραπομπές θα γίνονται στην 

αναδημοσίευση του κεφαλαίου από τον Ronan. Farnell, ‘Hekate in Art’, στο St. Ronan (ed.), The 

Goddess Hekate. Studies in Ancient Pagan and Christian Religion & Philosophy (Hastings 1992), τόμ. 

1, 36-47.  

139
 Farnell 1992 b: 37, πιν. XXXVIII a.  

140
 Farnell 1992 b: 36. 
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 Συνήθως εικονίζεται σε παραστάσεις με την άνοδο της Περσεφόνης από τον Άδη. Στην 

αγγειογραφία του 5
ου

 π. Χ. αιώνα εικονίζεται ως νεαρή γυναίκα, όμοια με την Άρτεμη. Richardson 

1974: 155.  

142
 Farnell 1992 b: 36-39. 

143
 Ο Farnell 1992 b: 39-44, δίνει διάφορες ερμηνείες για την τριπρόσωπη δημιουργία του Αλκαμένη, 

οι οποίες θα παρουσιαστούν αναλυτικά στο κεφάλαιο για την εικόνα της θεάς.  

144
 Χρυσοστόμου 1998.  

145
 Για την Άρτεμη ‘Ενοδία στις Φερές της Θεσσαλίας βλ. Stählin 1967: 107. 

146
 Χρυσοστόμου 1998: 97-103.  

147
 Ο Clement 1939: 200, θεωρεί ότι η γνωστή από την ελληνική θρησκεία και λογοτεχνία «θεά των 

Φερών», είναι η θεσσαλική Ενοδία, ένας τύπος της Εκάτης που ήταν διαδεδομένος στη Θεσσαλία και 

κυρίως στις Φερές.   

148
 Ωστόσο ο Χρυσοστόμου 1998: 169-171, κατατάσσει τα κινητά αυτά ευρήματα στα αμφίβολα 

μνημεία στο κεφάλαι με τις παραστάσεις της θεσσαλικής θεάς.  

149
 Χρυσοστόμου 1998: 187-228, 231-261. 

150
 Χρυσοστόμου 1998: 227-228. 

151
 Petersen 1881 b: 193-202. Fleiser 1973: 284-287. 

152
 Petersen 1881 b: 195-198. 

153
 Petersen 1881 b: 200-201. 

154
 Petersen 1881 b: 198-200. Ο Burkert 1997 b: 101-102, αναφέρει τον όρο τελετουργία ως «μια 

στερεότυπη δράση που αποσκοπεί στην επίδειξη». 

155
 Για τα ομηρικά ανάγλυφα βλ. Petersen 1881 b: 199 σημ. 12. 

156
 Σύμφωνα με την Οδύσσεια του Ομήρου ο Οδυσσέας παρακινήθηκε από την Κίρκη να πάει στις 

πέρα όχθες του Ωκεανού, στη χώρα των Κιμμερίων που ήταν η πύλη για τη χώρα των σκιών, να βρει 

το μάντη Τειρεσία και να μάθει από αυτόν τα μελλούμενα.  

157
 Η Εκάτη συνδέθηκε από πολύ νωρίς με την «τέχνη» της μαγείας και τα ξόρκια και μάλιστα σ’ 

αυτήν αποδίδεται η εφεύρεση της μαγικής τέχνης. Η παράδοση των μύθων την τοποθετεί στην 

οικογένεια των κατεξοχήν μάγων, όπως της Μήδειας. Η Μήδεια, ωστόσο, ήταν ανηψιά – σύμφωνα με 

άλλους μύθους, κόρη – της Κίρκης, η οποία με τη σειρά της θεωρείται από κάποιους κόρη της Εκάτης. 

Βλ. P. Grimal 1991, λημ. Εκάτη και λημ. Κίρκη.  

158
 Οράτιος, Ωδές 1, 4, 5-7. Η συγκεκριμένη Ωδή αναφέρεται στο σύντομο της ζωής. 

159
 Για τις τριαδικές γυναικείες θεότητες και το πώς αυτές συνδέονται με την Εκάτη και την Άρτεμη 

βλ. Petersen 1881 a: 42-59.    

160
 Παπαχατζής 1978: 12-13, 21. 

161
 Σύμφωνα με τον Headlam 1902: 54, στις αιματηρές προσφορές προς τους νεκρούς και τους 

χθόνιους θεούς, στις οποίες προβλεπόταν και το κάψιμο του θυσιασμένου ζώου, το καταλληλότερο 

θύμα ήταν το μαύρο ζώο.  

162
 Στον Κολοφώνα πρόσφεραν στη θεά σφάγιο σκύλου σύμφωνα με τον Παυσανία. Παυσανίας 3. 14. 

9. Ο Πλούταρχος αναφέρει θυσία θηλυκών σκυλιών στη θεά. Πλούτ., Quaest. Rom. 52 (277 b).  
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 Όταν η Κίρκη επικαλείται τις δυνάμεις της Νύχτας και την Εκάτη, η γη τρέμει. Οβίδ., Μεταμ. 14. 

406. Λουκ., Φιλοψευδ. 22. 3. 50.  

164
 Βιργ., Αιν. 6, 256. Ο Θεόκριτος αναφέρει ότι το κλάμα των σκύλων προδίδει τη θεά που πλησιάζει. 

Θεόκριτος, 2, 35.  

165
 Αιλ., Περί ζῴων ἰδιότητος 7. 47. «Σκύλακες» ονομάζονταν τα κουτάβια που συνδέονταν με τη 

θεά. Τα κουτάβια δεν ήταν μόνο ζώα που της πρόσφεραν θυσιάζοντάς τα, αλλά ήταν και αυτά που 

φαίνεται πως τη συνόδευαν. Για τη σχέση της με τα νεαρά σκυλιά, βλ. Λουκ., Φιλοψευδ. 14.  

166
 Ωστόσο, ο Greenewalt 1978: 40-45, αναφέρει ότι στα δεῖπνα της Εκάτης στις Σάρδεις 

συμπεριλαμβάνονταν και τα θυσιασμένα σκυλιά.   

167
 Σύμφωνα με το Βιργίλιο, Αιν. ΙΙ, 6, 81, 361, όσοι πέθαιναν άωροι ήταν ταυτόχρονα και 

βιαιοθάνατοι. O Reinach 1906: 313-314, επισημαίνει ότι το μοντέλο που παρουσιάζει ο Βιργίλιος για 

τους άωρους και βιαιοθάνατους έχει, πιθανότατα, τις ρίζες του στον Πλούταρχο.   

168
 Για τη ρωμαϊκή αντίληψη της μετά θάνατο ζωής βλ. King 2003: 289-291, όπου επισημαίνεται ότι 

όσοι πέθαιναν συνέχιζαν να ζουν και μετά το θάνατό τους, ενώ μπορούσαν να επηρεάζουν και τις ζωές 

των ζωντανών.  

169
 Ο θάνατος ενός νέου ανθρώπου είναι και στις μέρες μας ένα ιδιαίτερα άσχημο γεγονός, αφού ακόμα 

και σήμερα επικρατεί η δοξασία της μη ολοκλήρωσης του κύκλου της ζωής. Αυτό δεν αποτελεί μέρος 

των δοξασιών της θρησκείας, αλλά είναι κυρίως θέμα της ψυχολογικής αντιμετώπισης ενός τέτοιου 

πρόωρου θανάτου. Ο Golden 1988: 154-155, 159, επισημαίνει ότι ο θάνατος των νηπίων κάτω των δύο 

ετών σπάνια θεωρούνταν «άωρος», καθώς η θνησιμότητα σ’ αυτές τις ηλικίες ήταν μεγάλη και 

αναμενόμενη ακόμα και από τους γονείς τους ίδιους. Σημειώνει επίσης το βάθος των συναισθημάτων 

είναι αποτέλεσμα διαφορετικών περιστάσεων, πολιτισμικών πρακτικών και κοινωνικών σχέσεων.  

Ο Κικέρωνας, Τουσκουλανές Διατριβές. 1. 39. 93, αναφέρει ότι εάν ένα παιδί πεθάνει σε ηλικία που 

είναι ακόμα στην κούνια, κανείς δε θα δώσει σημασία. Επιπλέον, μία επιγραφή (IG 5. 2. 413) αναφέρει 

τον πόνο των γονιών για το χαμό της δωδεκάχρονης κόρης τους. Στο επιτάφιο επίγραμμα οι γονείς του 

κοριτσιού εύχονται το παιδί να είχε πεθάνει μικρότερο, ώστε να μην είχαν προλάβει να συνδεθούν 

συναισθηματικά τόσο δυνατά μαζί του.   

170
 Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική πίστη, οι ψυχές έπιναν το αίμα του ζώου που θυσίαζαν προς 

τιμήν τους οι ζώντες συγγενείς. Η προσφορά και η αποδοχή της ήταν ένας τρόπος επικοινωνίας των 

ζωντανών με τους αγαπημένους τους νεκρούς. Ο Όμηρός στη Νέκυια (Οδύσσεια, 10. 516-540 και 

11.24-50) αναφέρει πως ο Οδυσσέας πρόσφερε το αίμα ενός ζώου προκειμένου να μπορέσει να 

κατέβει στον Κάτω Κόσμο αλλά και για να μπορέσει να συνομιλήσει με τον Τειρεσία. 

171
 Σύμφωνα με το Murray όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά της ανθρώπινης ύπαρξης – η ομιλία και 

κατ’ επέκταση το τραγούδι, ο χορός, το φαγητό και το ποτό – αποτελούν σημαντικά στοιχεία των 

ζώντων όχι μόνο για την καθημερινή τους ζωή αλλά και επειδή είναι μέρος του τελετουργικού των 

συμποσίων. Τα συμπόσια αποτελούσαν ιδιαίτερα σημαντική έκφανση της ζωής των αρχαίων Ελλήνων. 

Ο θάνατος, λοιπόν, συνιστούσε τη μεγαλύτερη αντίθεση ανάμεσα στην απόλαυση που πρόσφερε ένα 

συμπόσιο, και στην έλλειψή της. Murray 1988: 239- 257 και ειδικότερα 240-241, 249. Επιπλέον, ο 

Richardson 1985: 57-58, επισημαίνει δύο στίχους στον Ομηρικό Ύμνο στη Δήμητρα (Ομ. Υμν. Δήμ. 



 251 

                                                                                                                                            
480-482), οι οποίοι αναφέρονται ακριβώς σ’ αυτό το γεγονός αλλά από άλλη σκοπιά. Ένας άνθρωπος 

θεωρείται ευλογημένος όταν απολαμβάνει στη ζωή μετά το θάνατό του όσα αγαθά απολάμβανε και 

στην επίγεια ζωή του. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι να μυηθεί κανείς στα 

μυστήρια, προφανώς της Δήμητρας και της Κόρης.     

172
 Ο Ιάμβλιχος επεσήμανε ότι η ψυχή υπήρχε εντός και εκτός ανθρώπινου σώματος. Το ίδιο σημειώνει 

και ο Πλωτίνος, ότι δηλαδή η ψυχή αισθάνεται «οικεία» είτε στη ζωή είτε στο θάνατο. Clarke 2001: 

46. Martin 1982: 16. 

173
 Για τα τρίστρα βλ. πιο κάτω. 

174
 Επίσης, Αισχύλος, Πέρσαι 623 κε˙ Ηρόδοτος, 5, 92˙ Πλάτων, Νόμοι 909b. Για το είδος των 

προσφορών στους νεκρούς βλ. Rose 1950: 263: γάλα από τελετουργικά εξαγνισμένη αγελάδα, μέλι, 

νερό από παρθένα πηγή, κρασί από παλιό αμπέλι, λάδι ελιάς και στεφάνι από λουλούδια. Ο Rose 1950: 

265, 268, αναφέρει ότι υπάρχουν τέσσερα στάδια επίκλησης των νεκρών. 

175
 Rose 1950: 261-262. 

176
 Για την αλλαγή της εικόνας της Εκάτης υπό την επίδραση των Χλδαϊκών Χρησμών και των 

Νεοπλατωνικών φιλοσόφων βλ. το υποκεφάλαιο «Η Εκάτη στους Χαλδαϊκούς χρησμούς και στο 

Νεοπλατωνικό σύστημα», στο κεφ. «Θρησκεία – Λατρεία – Μαγεία».  

177
 Πλάτ., Πολιτ. 500 c-d. Szlezák 2007: 39, 43.   

178
 Bos 2003: 141-143. 

179
 Ο Jordan 1994: 138-139, αναφέρει τον πάπυρο του Παρισιού PMG IV 52-77. Ο πάπυρος αυτός 

περιέχει οδηγίες για το πώς μπορεί κανείς δίνοντας το φαγητό του στην ψυχή να την εξευμενίσει.  

180
 Για τις προσφορές στους νεκρούς, τις επικλήσεις στις ψυχές και στους χθόνιους θεούς βλ. Headlam 

1902: 52-61.   

181
 Βλ. πιο κάτω για το είδος των προσφορών στη θεά. 

182
 Burriss 1935: 35. 

183
 Ωστόσο, σε ανάγλυφο από την Αίγινα (Εθν. Αρχ. Μουσ. 1950), όπου υπήρχε ιερό της Εκάτης, στο 

οποίο απεικονίζεται μία γυναικεία μορφή που κρατά δάδες και έχει ταυτιστεί με την τρίμορφη θεά, το 

ζώο που άγεται από τους εικονιζόμενους πιστούς για να θυσιαστεί είναι ένα ελάφι. Van Straten 1995: 

84-85. Βλαχογιάννη 2009: 228. Είναι πιθανό η σύνδεση του ελαφιού με την Εκάτη ως σφάγιο προς 

τιμήν της να οφείλεται στη λειτουργία της θεάς ως μίας από της θεές του τοκετού αλλά και στη σχέση 

της, μέσω της λειτουργίας αυτής, με την Άρτεμη, της οποίας ιερό ζώο ήταν το ελάφι. Κούρου 2011: 

192.  

O Burkert 1997 b: 97-100, αναφέρει ότι η θυσία ζώων έχει τις ρίζες της στην πράξη του κυνηγιού του 

πρωτόγονου, παλαιολιθικού, ανθρώπου προκειμένου να επιβιώσει και ότι με την πάροδο του χρόνου 

το μοντέλο αυτό πέρασε από το πραγματικό στο συμβολικό επίπεδο. Στη θυσία σκύλων προς τιμήν της 

Εκάτης μπορούμε να ανιχνεύσουμε το συμβολικό χαρακτήρα. Σίγουρα όμως οι θυσίες αυτές δεν 

μπορούν να ενταχθούν στο εξελικτικό μοντέλο (από το πραγματικό στο συμβολικό) που αναλύει ο 

μελετητής. 

184
 Lupu 2005: 140. Για το γένος, το χρώμα και το είδος του θυσιαζόμενου ζώου βλ. ThesCRA I (2004), 

λ. Sacrifices, 197-200 (Fr. Prescendi, An. V. Siebert, V. Huet). 
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 Το μαύρο χρώμα του ζώου, και γενικότερα το μαύρο χρώμα, διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στις 

τελετές μαγείας που απευθύνονταν στην Εκάτη ως χθόνια θεά των δαιμόνων και των ψυχών. Μάλιστα 

η Wallinger 1994: 68, θεωρεί ότι δεν είναι τυχαία η έκφραση που χρησιμοποιείται στις μέρες μας 

«μαύρη μαγεία». Για τη σημασία του καθορισμού του είδους του θυσιαζόμενου ζώου, της ηλικίας του 

και του χρώματός του βλ. Lupu 2005: 55-56. 

186
 Το παράδειγμα αυτό αναφέρεται από το Λίβιο. Liv. XL 6. Η χρήση του σκύλου, μέσω της θυσίας 

του, ως καθαρτήριου μέσου ολόκληρων στρατιωτικών μονάδων ήταν συνηθισμένη πρακτική. Στην 

αρχαία ελληνική γραμματεία προκαλεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι κατά την τελετή ταφής του 

Πάτροκλου, ο οποίος χάθηκε την ώρα του πολέμου, θυσιάστηκαν σκύλοι. Το ενδιαφέρον της 

παραπάνω θυσίας έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχουμε καμιά αναφορά για τη λατρεία της Εκάτης στα 

Ομηρικά έπη, αλλά εντοπίζουμε σ’ αυτά θρησκευρικές πρακτικές που αργότερα συνδέθηκαν με τη 

λατρεία της. Day 1984: 27-28 και σημ. 28. Η Avronidaki 2008: 11, θεωρεί ότι οι τελετές καθαρμού 

κατά τις οποίες αυτοί που συμμετείχαν περνούσαν ανάμεσα από τα δύο μέρη του θυσιασμένου 

σκύλου, έλκουν την καταγωγή τους από τους Χετταίους. Ο σκύλος στις τελετές αυτές λειτουργούσε ως 

κάθαρμα και απορροφούσε το μίασμα εξασφαλίζοντας έτσι τον εξαγνισμό όσων συμμετείχαν. 

187
 Σύμφωνα με τον Πλίνιο, Φυσ. Ιστ. 30. 82, το αίμα του σκύλου κάτω από το κατώφλι του σπιτιού 

λειτυργούσε αποτρεπτικά για τα πνεύματα των νεκρών. Για τη χρήση των δοντιών, της χοληδόχου 

κύστης, του δέρματος, των ούρων και των σεξουαλικών οργάνων των σκυλιών, αλλά και των μαύρων 

σκυλιών στις τελετές μαγείας βλ. Burriss 1935: 32-35.  

188
 Σε ερυθρόμορφη λήκυθο του 430-425 π.Χ. (Αθήνα, Εθν. Αρχ. Μουσ. 1695) απεικονίζεται κατά την 

Αβρονιδάκη 2009: 259, νυκτερινή τελετή με προετοιμασία θυσίας σκύλου. Στην παράσταση μία 

γυναικεία μορφή σκύβει μπροστά, προς τρεις δάδες στερεωμένες στο έδαφος, κρατώντας στο δεξί της 

χέρι ένα μικρό σκύλο από την ουρά, το ιερό ζώο της Εκάτης. Οι τρεις δάδες αποτελούν ένα σαφέστατο 

υπαινιγμό στην τρίμορφη θεά, καθώς αυτές ήταν ένα από τα σύμβολα της νυκτερινής θεάς και αυτές 

κρατά τις περισσότερες φορές στις τρίμορφες απεικονίσεις της.  

189
 Νόνν., Διονυσ. III 74: φιλοσκύλαξ. Mag. Hymn 12 Abel 289, 7: σκυλακαγέτις. Pap. Par. 2722: 

σκυλακάγεια. Ορφ. Υμν. Ι. 5: σκυλακῖτις. 

190
 Τέτοια αγάλματα έχουν βρεθεί και στη Ρόδο και παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη στο 

κεφάλαιο του καταλόγου.  

191
 Λυκόφρων 1176. Σε άλλες πηγές η Εκάβη μεταμορφώνεται σε σκύλο ή τη διώκουν με πέτρες όπως 

ένα σκύλο. Για το περίεργο φαινόμενο βλ. Steiner 1995: 195-197. 

192
 Είναι πιθανό σκυλιά να θυσιάζονταν και ως μέρος του τυπικού ταφικών εθίμων, καθώς θεωρούνταν 

όχι μόνο καθαρτήριο μέσο αλλά και συνοδοί των νεκρών στον Κάτω Κόσμο. Day 1984: 21-32. Πρέπει 

εδώ να αναφερθεί η αντίθεση που υπάρχει στη διττή θέση που κατέχει ο σκύλος στη λαϊκή συνείδηση. 

Από τη μια παρουσιάζεται ως ο πιστός σύντροφος του ανθρώπου – ως τέτοιος συνοδεύει και την 

τρομερή θεά των τριστράτων – και από την άλλη ως ζώο βρόμικο που τρώει ψοφίμια. Ακόμα και στην 

Παλαιά Διαθήκη γίνεται λόγος γι’ αυτή τη φύση του ζώου, ότι δηλαδή τρώει ανθρώπινη σάρκα και 

αίμα. Στην Καινή Διαθήκη ο σκύλος συνδέεται δύο φορές με τη μαγεία και με το ακαθόριστα και 

γενικά κακό-διαβολικό. Long 1984: 261-262 και σημ. 34.   
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 Στο Δυτικό κόσμο σώζονται εκφράσεις που αφορούν τους σκύλους και φαίνεται να έχουν τις ρίζες 

τους στην αρχαία ελληνική και τη ρωμαϊκή θρησκεία και στο μύθο του Σείριου που μεταμορφώθηκε 

στον αστερισμό του Σκύλου. Επιπλέον, «μέρες του σκύλου» ονομάζονται σε πολλές περιοχές του 

αναπτυγμένου κόσμου οι μέρες από τις 3 Ιουλίου μέχρι τις 11 Αυγούστου, καθώς αυτές είναι οι 

θερμότερες όλου του έτους – το διάστημα παρουσιάζει μεγάλη ποικιλία στις διάφορες ιστορικές 

περιόδους (άλλοτε είναι 19 Ιουλίου – 19 Αυγούστου, άλλοτε 15/7
ου

 – 15/8
ου

 ή ακόμα και 14/7
ου

 – 

9/9
ου

). Οι μέρες αυτές συνδέονταν με την εμφάνιση στον ουρανό του αστερισμού του Σείριου, ο οποίος 

πιστευόταν ήδη από την αρχαιότητα ότι συνδεόταν με την πρόκληση των υψηλών θερμοκρασιών ή με 

τις βροχές. Το δεύτερο στοιχείο είναι και το επικρατέστερο, καθώς οι Δυτικοί πολιτισμοί που 

επηρεάστηκαν από τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και τις δοξασίες του, συνδέουν αυτές τις μέρες με 

την υδροφοβία. Ωστόσο, και στις δύο συνδέσεις του σκύλου τόσο με τις υψηλές θερμοκρασίες όσο και 

με τις πλημμύρες πρέπει να αναγνωρίσουμε το φόβο του ανθρώπου για τις αρρώστιες που έφερναν 

αυτές οι δύο ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι αρρώστιες αυτές επέφεραν σε πολλές περιπτώσεις το 

θάνατο, ένα θάνατο άδικο, βίαιο και άωρο, κάτι που τις συνδέει τελικά με την τρομερή θεά Εκάτη. 

Εδώ έχει ίσως τις ρίζες του και το θεσσαλικό και ηπειρώτικο έθιμο, στο οποίο πρέπει να 

αναγνωρίσουμε τη χρήση του σκύλου ως αποτρεπτικού της πλημμύρας μέσω της πρόκλησης φόβου 

για το νερό (υδροφοβίας) στο ίδιο το ζώο που θεωρούνταν υπεύθυνο γι’ αυτήν. Για τη σχέση του 

σκύλου και κατ’ επέκταση της Εκάτης με σύγχρονες δοξασίες βλ. Long 1984, 256-264. Για τον 

αστερισμό Σείριο βλ. Lindell-Scott, τόμ. V, λ. κύων.  

Ο Οβίδιος αναφέρει την τελετή για τα Robigalia κατά την οποία θυσίαζαν ένα σκύλο, προκειμένου να 

αποτρέψουν τις ξηρασίες που έφερνε ο αστερισμός του Σκύλου. Burriss 1935: 35 και σημ. 18. 

194
 RE 8, λ. Σκύλος, 2573. 

195
 Ο Κέρβερος ήταν ένα από τα τέρατα που φύλαγαν το βασίλειο των νεκρών και δεν επέτρεπαν σε 

κανένα ζωντανό να μπει μέσα αλλά αύτε και σε κάποια ψυχή να βγει από τον Κάτω Κόσμο. Η μορφή 

του ήταν τρομακτική. Είχε τρία κεφάλια σκύλου και ουρά φιδιού, ενώ στη ράχη του ορθώνονταν 

πολλά κεφάλια φιδιών. Grimal 1991, λημ. Κέρβερος. 

196
 Ο Riess 1897: 196-205, κατάρτησε έναν αλφαβητικό κατάλογο στον οποίο έχει συμπεριλάβει τις 

δεισιδαιμονίες όπως αυτές παρουσιάζονται στην αρχαία ελληνική γραμματεία. Ανάμεσα στις αναφορές 

για διάφορους θεούς βρίσκουμε παραπομπές και για την Εκάτη, τα τρίστρατα, τους νεκρούς και τις 

ψυχές, τους δαίμονες, τους γόητες και τα ερωτικά μαγικά ξόρκια. 

197
 Στην αρχαία ελληνική γραμματεία η λέξη κύων σήμαινε κάποιες φορές το φύλακα-υπηρέτη και τον 

αγγελιαφόρο. Αισχ., Προμ. 1022. Η ερμηνεία αυτή ταιριάζει απόλυτα με τον υπηρέτη σκύλο της 

Εκάτης και των εισόδων των σπιτιών, αλλά και με τη λειτουργία του σκύλου που προμηνύει τον 

ερχομό της θεάς, το θάνατο, αλλά και τον ερχομό του αγαπημένου προσώπου ύστερα από την 

εκτέλεση μαγικής τελετής. Για άλλες εμηνείες της λέξης κύων βλ. Lindell-Scott, τόμ. V, λ. κύων.  

198
 Οι πηγές αναφέρουν ότι οι προσφορές στη θεά γίνονταν την τελευταία νύχτα κάθε μήνα, η οποία 

ήταν αφιερωμένη σ’ αυτήν. Αθήναιος 7. 325 Α. Οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το σεληνιακό 

ημερολόγιο. Έτσι, η τελευταία νύχτα που ήταν και η αρχή της νέας μέρας και του νέου μήνα, 

συνέπιπτε με το νέο φεγγάρι, τη νουμηνίαν όπως αναφέρεται από αρχαίους συγγραφείς. Αριστοφάνης, 
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Ἀχαρνῆς 999. Ωστόσο, όταν το ημερολόγιο αναδιοργανώθηκε, συνέχισαν να αποκαλούν για κάποιο 

διάστημα την πρώτη μέρα του μήνα νουμηνίαν, παρόλο που ο αρχικός λόγος της επιλογής της 

ονομασίας είχε πάψει να ισχύει. Smith 1992: 57-63. Για τη σημασία του καθορισμού της ημέρας 

θυσιών προς διάφορες θεότητες βλ. Lupu 2005: 56. 

199
 Οι πηγές αναφέρουν τρία ονόματα γλυκισμάτων που προσφέρονταν στη θεά κατά τη διάρκεια των 

δείπνων: η μαγίς, είδος ψωμιού, το ψάμμητον και ο βασυνίας, είδος κέικ και τα δύο. Τα παραπάνω είδη 

ψωμιού ή γλυκίσματος αναφέρονται στο λεξικό Lindell-Scott ως πλακούντες, δηλαδή είδος ζυμαρικών 

με στρογγυλό σχήμα. Θεωρώ ότι το «ζυμαρικό» ήταν οτιδήποτε ζυμωτό και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση πρέπει να ήταν γλυκά ψωμάκια, όπως αυτά που προσφέρονται και σήμερα στην ημέρα 

ανάμνησης του αγαπημένου νεκρού. Βλ. Liddell-Scott, τομ. Ι, λ. βασυνίας˙ τομ. ΙΙΙ, λ. μαγίς˙ τομ. IV, 

λ. ψάμμητον. Για τη μαγίδα βλ. Σοφ. Απόσπ. 651˙ Αριστοφ. Απόσπ. 644˙ Αθήν. 663C, όπου 

αναφέρεται ως ζυμαρικό που συνοδευόταν με τυρί. Στον Αθήν. 14. 53. 15 (TLG) ο Σήμος δίνει τη 

συνταγή για το βασυνία. Ο Αρποκράτης αναφέρει για τα ψάμμητα σαν κάτι που έμοιαζε με ψαίστα, 

δηλαδή είδος γλυκίσματος που αποτελούνταν από αλεσμένο κριθάρι και αναμειγμένο με λάδι και μέλι. 

Ο Αριστοφάνης επισημαίνει ότι τέτοιου είδους γλυκίσματα ήταν προσφορές σε θεούς. Αριστοφ., 

Πλούτ. 138, 1115. Τέλος, η Kearns 1994: 68 και σημ. 14-15, αναφέρει ότι υπήρχε ένα είδος κέικ σε 

σχήμα βοδιού και με κέρατα σε σχήμα ημισέληνου. Τα ζαχαρωτά αυτά ονομάζονταν έβδομοι βόες και 

ήταν προσφορές στον Απόλλωνα, την Άρτεμη, την Εκάτη και τη Σελήνη. Για τα γλυκίσματα βασυνίας 

βλ. Brumfield 1997: 153-154. 

200
 Τα είδη των ψαριών που προσφέρονταν στην Εκάτη ήταν η τρίγλη και η μαίνη. Αθήναιος, VII 125, 

127, 92 και VIIΙ 57. Το πρώτο, η τρίγλη, είναι το γνωστό μας μπαρμπούνι. Το δεύτερο είναι – 

σύμφωνα με το λεξικό των Liddell-Scott – μικρό ψάρι του γένους της ἀφύης. Η αφύη ταυτίζεται από 

κάποιους με τη σαρδέλλα (της κατηγορίας των αφρόψαρων) και από άλλους με κάποιο ψάρι από την 

οικογένεια γενικά των αφρόψαρων. Βλ. Liddell-Scott, τομ. Ι, λ. ἀφύη˙ τομ. ΙΙΙ, λ. μαίνη˙ τομ. IV, λ. 

τρίγλη.   

201
 Αριστοφ., Πλούτ. 594 κ.ε. 

202
 Ο Burkert 1997 b: 93, επισημαίνει ότι οι θυσίες ζώων και η προσφορά των πρώτων, κυρίως, 

καρπών αποτελούν τις δύο μεγάλες κατηγορίες «θυσιών» και σημειώνει εύστοχα ότι «η θυσία ήταν το 

μέσο διαπραγμάτευσης με τους θεούς».  

203
 Αριστοφ., Πλούτ. 594. Ο Αριστοφάνης διακωμωδεί τη συνήθεια αυτή των πλούσιων Αθηναίων 

λέγοντας ότι αυτοί άφηναν τις προσφορές τους για τη θεά στα τρίστρατα «κατά δέ νουμηνίαν», τις 

οποίες όμως έτρωγαν οι φτωχοί και έλεγαν έπειτα ότι τις έφαγε η θεά.  

204
 Athanassiadi 1993: 118, 120. 

205
 Αθήν., 14. 645α. Ἀμφιφῶν πλακοῦς Ἀρτέμιδι ἀνακείμενος ἒχει δ’ ἐν κύκλῳ καόμενα 

δαδιά. Σύμφωνα με τη Simon 1985: 277, παρόμοιες προσφορές δίνονταν και στην Άρτεμη Μουνιχία 

στην επέτειο της ναυμαχίας της Σαλαμίνας, καθώς πίστευαν ότι η θεά αυτή είχε παίξει σημαντικό ρόλο 

για την έκβασή της. Βλ. Παλαιοκρασσά 1991: 35-36. Για την περιγραφή του πλακούντα βλ. Brumfield 

1997: 151-152 και σημ. 23. 

206
 Ο West αναφέρει ότι αμφιφών σημαίνει αυτό που περιβάλλεται από λάμψη/φως. West 1995: 205. 
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 Η Kearns σημειώνει πολύ εύστοχα ότι η εμμονή στις λεπτομέρειες κατά την τέλεση του 

λατρευτικού τυπικού ήταν μεγάλης σημασίας. Επισημαίνει, επίσης, ότι το φύλο αλλά και το χρώμα 

των θυσιαζόμενων ζώων αντιστοιχούσε συνήθως με το φύλο και τη φύση του θεού για τον οποίο 

γινόταν η θυσία. Έτσι, ένα μαύρο ζώο ήταν το κατάλληλο θύμα για ένα χθόνιο θεό. Kearns 1994: 69. 

Επιπλέον, ο Greenewalt 1978: 43, αναφέρει την αντιστοιχία που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στο φύλο 

του θυσιαζόμενου ζώου και σ’ εκείνο της θεάς ή του θεού στους οποίους προσφέρεται. Ως πιθανό 

τεκμήριο παρουσιάζει τα πέντε καλύτερα καταγραμμένα σκελετικά σύνολα θυσιασμένων σκύλων από 

το ιερό της Εκάτης στις Σάρδεις, στα οποία παρατηρήθηκε η απουσία του οστού του πέους, αν η 

απουσία αυτή – όπως σημειώνει – δεν είναι αποτέλεσμα αποσύνθεσης ή γδαρσίματος του ζώου μετά 

τη θυσία.    

208
 Liddell-Scott, τομ. Ι, λ. ἀμφιφῶν. 

209
 Ήταν αρχαία συνήθεια να προσφέρουν στους θεούς γλυκίσματα που είχαν τη μορφή του ιερού τους 

ζώου. Ωστόσο, δεν μπορούμε να συνδέσουμε το βόδι με καμία από τις θεότητες που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω, δηλαδή την Εκάτη, την Άρτεμη ή τη Σελήνη, παρά μόνο μέσω των πηγών οι οποίες αναφέρουν 

ότι το γλύκισμα αντικαθιστούνταν κάποιες φορές με αληθινό ζώο, το οποίο και θυσίαζαν έπειτα. Για 

τις αναφορές των αρχαίων συγγραφέων βλ. Brumfield 1997: 156-157. 

210
 Τα δεῖπνα της Εκάτης στα τρίστρατα, όπου ήταν στημένες και οι εικόνες της, δεν αναφέρονται μόνο 

από αρχαίους ποιητές όπως ο Αριστοφάνης αλλά και από ρήτορες όπως ο Δημοσθένης και ιστορικούς 

όπως ο Απολλόδωρος και ο Πλούταρχος.  

211
 Αθήν., 7. 325 Α.  

212
 Τα δείπνα στην Εκάτη αναφέρονται από τις αρχαίες πηγές και ως Ἑκαταῖα και Ἑκατέσια.  

213
 Στην Αθήνα οι τρεις τελευταίες μέρες κάθε μήνα ήταν αφιερωμένες στους κατοίκους του Κάτω 

Κόσμου και γι’ αυτό ονομάζονταν αποφράδες. Τις μέρες αυτές, κατά τις οποίες τελούνταν τα 

τριακόστια, οι πιστοί άφηναν στα τρίστρατα προσφορές για τους νεκρούς αλλά και για τη θεά Εκάτη. 

Garland 1985: 40, 147. Αθήν. 7. 325α. Πλουτ., Ἠθ. 709a. Οι συγγενείς επισκέπτονταν τους τάφους 

των αγαπημένων νεκρών τρεις (τά τρίτα), εννέα (τά ἒνατα) και τριάντα μέρες (τριακοστία, τρίκας 

ή τρίκαδες) μετά την ταφή, για να προσφέρουν σπονδές στους νεκρούς. Η επίσκεψη 

επαναλαμβανόταν ένα χρόνο μετά. Oakley 2009: 338. Ο χρόνος κατά τον οποίο πραγματοποιούνταν οι 

επισκέψεις στους τάφους – την τρίτη, την έννατη και την τριακοστή ημέρα της ταφής – είναι 

αποκαλυπτικός της σημασίας του αριθμού 3 σε τελετές οι οποίες συνδέονταν άρρηκτα με τον Κάτω 

Κόσμο και με την τρίμορφη θεά. Από το ιερό του Απόλλωνος Δελφινίου στη Μίλητο προέρχεται μία 

επιγραφή που αναφέρεται στη γιορτή τριακάδες προς τιμήν της Εκάτης που λατρευόταν εκεί σα θεά 

των νεκρών. Kawerau and Rehm 1914: 289 κ.ε., αρ. 136 στ. 13. Kearns 2010: 112. 

214
 Για τους άωρους και βιαιοθάνατους, βλ. Rohde 1992: 69-71. 

215
 Ο Πλούταρχος είναι εκείνος που επισημαίνει ότι τα δείπνα δεν είχαν σαν στόχο μόνο τον εξιλασμό 

της Εκάτης, αλλά και τον κατευνασμό των ψυχών που δεν έβρισκαν ησυχία στον τάφο τους και σαν 

φαντάσματα συνόδευαν τη θεά. Πλούτ., Συμποσ.. 708f. 
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216

 Σώζεται ένα απόσπασμα επίκλησης στη θεά γραμμένο στη δωρική διάλεκτο. Μ’ αυτό παίρνουμε 

μία ιδέα για το πώς έπρεπε να ενεργεί ο μάγος. Parker 1983: 222-223.    

217
 Elderkin 1937: 382-395. Versnel 1991 b: 66. 

218
 Επικαλείται ακόμα τις Μοίρες και τις Ερινύες, δευτερεύουσες θεότητες αλλά με καθοριστικό ρόλο 

σε υποθέσεις όπου έπρεπε να επέλθει η τιμωρία για κάποιο παράπτωμα. Ο Elderkin αναφέρει άλλες 

επιγραφές και μαγικούς παπύρους, στους οποίους γίνεται επίκληση των παραπάνω θεών.  

219
 Liddell-Scott, τομ. Ι, λ. δαίτη (θηλ.) και δαίνυμι. 

220
 Jordan 1980: 64-65. Faraone 2001: 4-5. 

221
 Στις μέρες μας εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο λαός, όπως «κοψοχολιάστηκα», «μου κόπηκαν τα 

ήπατα», «πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη», μπορεί να μην περιέχουν τη λέξη «καρδιά», αλλά έχουν 

ακριβώς το ίδιο περιεχόμενο, το φόβο σε βαθμό που μπορεί να προκαλέσει βλάβη σε κάποιο ζωτικό 

μας όργανο ή ακόμα και στην ψυχή μας. 

222
 Ο Elderkin θεωρεί ότι η σημασία της καρδιάς σε τέτοιου είδους επικλήσεις έχει τις ρίζες της στις 

σκηνές κρίσης στους αιγυπτιακούς παπύρους. Elderkin 1937: 394.   

223
 Faraone 1991: 3, όπου αναφέρεται ότι ο τόπος, όπου τοποθετούνταν οι μαγικοί κατάδεσμοι, 

αποκαλύπτει σήμερα σ’ εμάς το στόχο που ήθελαν μέσω αυτού να πληγεί. Σε άλλο σημείο ο Faraone 

1991: 17, επισημαίνει ότι η πρακτική της καταβύθιση των κατάδεσμων σε βαθιά νερά ή της 

τοποθέτησή τους στον τάφο μαζί με το νεκρό είχαν ως στόχο το να γίνει αδύνατη η ανεύρεσή τους από 

το θύμα και να κατορθώσει έπειτα να λύσει τα ξόρκια.   

224
 S. I. Johnston 1991: 223-4. Ο West αναφέρεται σε μαγικά ξόρκια που είχαν σα στόχο να 

προσελκύσουν τον αγαπημένο ή την αγαπημένη. West 1995: 211-213. 

225
 Παρά το φόβο που μπορεί να προκαλούσαν στους ανθρώπους οι ψυχές των άωρων και 

βιαιοθάνατων, αρκετοί ήταν αυτοί που κατά τη διάρκεια της ταφής έκλεβαν ένα κομμάτι από το 

λείψανο. Με τον τρόπο αυτό «έδεναν» την ψυχή και μπορούσαν να τη χρησιμοποιήσουν για να 

πετύχουν το στόχο τους κατά τις τελετές μαγείας. Wallinger 1994: 27-28. 

226
 Ακόμα και στις μέρες μας οι μεσάζοντες μάγοι ή μάντισσες, τα μέντιουμ (η λέξη δηλώνει ακριβώς 

το ρόλο του μεσάζοντα), επικαλούνται τη βοήθεια των νεκρών προκειμένου να απαντήσουν στα 

ερωτήματα όσων καταφεύγουν σ’ αυτούς.  

227
 Αριστοφ., Σφήκ. 804. 

228
 Ο Burkert 1997 b: 110-113, αναφέρει ότι οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν κάθαρμα ή περίψημα το 

άτομο που διωχνόταν από την πόλη τους ως υπαίτιος κάποιας καταστροφής. Επισημαίνει ότι υπήρχε η 

τελετουργία του φαρμακού, μία λέξη που αποτελεί το ελληνικό αντίστοιχο, ως προς το περιεχόμενο, 

του αποδοπομπαίου τράγου του Ισραήλ. 

229
 Day 1984: 27.  

230
 Πλουτ., Ρωμ. 21; 2, 280Β. Σχολ. στο Θεόκρ. 2. 12.  

231
 Σχολ. Αισχυλ., Χοηφόρ. 98: «καθαίροντες την οικίαν οστράκινο θυμιατήριο».  

232
 Σύμφωνα με το λεξικό των Liddell-Scott πρόκειται για το θυμάρι, μία λέξη που προέρχεται 

πιθανότατα από το ρήμα θύω, επειδή ίσως χρησιμοποιήθηκε πολύ σε θυσιαστήριες πυρές. Liddell-

Scott, τομ. ΙΙ, λ. θύμος (ατσεν.) ή θύμον (ουδ.). Στο λήμμα θύμον αναφέρεται ότι ο Ησύχιος το ταυτίζει 
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με το σκόρδο. Ακόμα και μ’ αυτήν την ερμηνεία η λέξη σχετίζεται με την Εκάτη, αφού ανάμεσα στις 

προσφορές προς αυτήν συγκαταλέγονταν και τα σκόρδα. Προσεγγίζοντας λαογραφικά τον καρπό αυτό 

μπορούμε να δούμε σ’ αυτόν μία αποτροπαϊκή χρήση του, αφού και σήμερα ακόμα θεωρούμε ότι 

απομακρύνει τα «κακά».  

233
 Liddell-Scott, τομ. ΙΙΙ, λ. οξυθύμια. 

234
 Η Johnston βλέπει να υπάρχει στις πηγές από την ύστερη αρχαιότητα μία σύγχυση μεταξύ των 

δείπνων στην Εκάτη και τελετών όπως τα οξυθύμια. Επιπλέον, επισημαίνει πως ούτε οι σύγχρονοι 

μελετητές δεν μπόρεσαν να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές «γιορτές». S. I. Johnston 

1991, 220-222. Ωστόσο, είναι ξεκάθαρη η διάκριση ανάμεσά τους, καθώς η μία συνδέεται με την ίδια 

την Εκάτη και την ιδιότητά της ως προστάτριας των τριόδων και η άλλη πάλι με την θεά και με την 

ιδιότητά της ως προστάτρια των οίκων.    

235
 Ησύχ., κόλλυβα˙ τρωγάλια (έψητος σίτος). 

236
 Σχ. Αριστ., Πλούτ. 768. 

237
 Κεφάλαιο για το Νεοπλατωνισμό. 

238
 Σύμφωνα με τη Lefkowitz 2009: 25-26, τα αρχαία κείμενα αποκαλύπτουν τη συμμετοχή των 

γυναικών στην προσευχή προς τους θεούς αλλά και την ανάληψη ρόλων σχετικών με τη θρησκεία, 

τους οποίους άλλες θρησκείες τους είχαν αρνηθεί. Ωστόσο, η ζωή τους παρέμενε περιορισμένη. 

Αντίθετη άποψη σχετικά με την περιορισμένη ζωή των γυναικών διατυπώνει η Connelly 2009: 188, η 

οποία υποστηρίζει ότι η παρουσία των γυναικών ήταν αισθητή σε μια πόλη, καθώς ήταν πολλές οι 

ανάγκες για τη φροντίδα των ιερών αλλά και των τάφων, κάτι που επωμίζονταν μόνο οι γυναίκες. 

239
 H Connelly 2009: 188, επισημαίνει ότι το αξίωμα των ιερείων προέκυψε ως απάντηση στην ανάγκη 

ταύτισης της θεότητας με εκείνη που φρόντιζε τα της λατρείας της. 

240
 Τονίζουμε τη λέξη «αρχικά», καθώς στο γνωστότερο και μεγαλύτερο ιερό της θεάς στα Λάγινα της 

Καρίας υπήρχαν ιερείς και ιέρειες με ετήσια θητεία που ήταν επιφορτισμένοι με τα σχετικά 

καθήκοντα, σύμφωνα με τις επιγραφές. Diehl and Cousin 1887 a: 5-39, όπου δίνονται επιγραφές με 

ονόματα ιερέων, ιερειών και κλειδοφόρων. Ωστόσο, ο Laumonier 1938: 251-284, στη μελέτη του για 

τους ιερείς της Εκάτης στα Λάγινα επισημαίνει ότι είναι αξιοσημείωτη η απουσία ιερείων, ενώ η 

παρουσία γυναικών στο ιερό περιοριζόταν στα καθήκοντα της κλειδούχου. Μοναδική περίπτωση 

ιέρειας είναι εκείνη της Παμφίλης, κόρης του Παιωνίου (Πανφίλη Παιωνίου), η οποία όμως 

συλλειτουργούσε με άνδρα ιερέα, το Χρυσάωρα του Μενελάου.  

241
 Βλ. πιο κάτω σελ. 41. 

242
 Σαμπετάι 2009: 289. 

243
 Ο Oakley 2009: 335, τονίζει τον «ηγετικό ρόλο» των γυναικών καθόλη τη διαδικασία της ταφής, 

στις τελετουργίες πριν και μετά από αυτήν. 

244
 Ο Gould σε άρθρο του πραγματεύεται τη μορφή της αρχαίας ελληνικής θρησκείας και επισημαίνει 

ότι αυτή δεν ήταν θεολογικά οργανωμένη και σταθερή, αλλά αντίθετα ήταν ένα ανοικτό σύστημα. Σ’ 

αυτό βασικοί κανόνες είναι η θυσία ζώων και η προσφορά, ανάλογα με το θεό στον οποίο 

απευθύνονται, και επίκληση στο θεό με ακριβή τρόπο/λόγια και ευγένεια. Κατά την επίκληση ήταν, 



 258 

                                                                                                                                            
επίσης, σημαντικό ο πιστός να επαναλαμβάνει τα επίθετα που αναφέρονται στις δυνάνεις και τη φύση 

του θεού. Gould 1985: 1-33. 

245
 Προκαλεί ερωτηματικά η θέση του Nilsson 1940: 80, ότι οι Έλληνες δεν είχαν επαγγελματίες ιερείς, 

όπως στην Ανατολή, και ότι αυτός που κατείχε τα ηνία της οικογένειας, εκτελούσε και καθήκοντα 

ιερέα στα πλαίσια του οίκου του. Το δεύτερο μέρος της θέσης του μπορεί να γίνει μερικώς αποδεκτό, 

αλλά το πρώτο μέρος καταρρίπτεται από το πλήθος των παραστάσεων ιερέων αλλά και επιγραφών που 

αναφέρονται σ’ αυτούς.   

246
 Το ξύλο που χρησιμοποιήθηκε είναι γιουνίπερος, της οικογένειας των κυπαρισσοειδών. Alexander 

1940: 293 και σημ. 8. Το κυπαρίσσι είναι ανθεκτικό υλικό και ίσως γι’ αυτό το λόγο το επέλεξε ο 

γλύπτης του εκαταίου. Ωστόσο, θα πρέπει ίσως να δούμε στη χρήση του αυτή τη σχέση της Εκάτης με 

το θάνατο. Το κυπαρίσσι συνδέεται στις μέρες μας με το θάνατο, καθώς είναι το χαρακτηριστικό 

δέντρο των νεκροταφείων. Και στη Ρώμη ήταν σύμβολο πένθους και το δέντρο των κοιμητηρίων. Δεν 

πρέπει, επομένως, να είναι τυχαίο το ότι το συγκεκριμένο ξύλο χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή 

του αγάλματος μιας θεάς που θεωρούνταν κατεξοχήν θεά του Κάτω Κόσμου. Για το συμμβλισμό του 

κυπαρισσιού βλ. Wallinger 1994: 43. Ο Alföldi 1960: 140, συνδέει το κυπαρίσσι με την Εκάτη, όταν 

αυτή ταυτίζεται με την Άρτεμη. Και ο Βιργίλιος, Αιν. 3. 679-681, λέει ότι τα κωνοφόρα κυπαρίσσια 

είναι το άλσος της Άρτεμης.  

247
 Το υλικό «προετοιμασίας» αναφέρεται στο κείμενο ως stucco. Πρόκειται για ένα είδος στόκκου, 

ένα μείγμα από γύψο και άλλα υλικά με το οποίο επίστρωναν την ξύλινη επιφάνεια με σκοπό να 

κλείσουν τους πώρους της και να γίνει κατάλληλη να δεχθεί το χρώμα. Για τον τεχνικό όρο 

«προετοιμασία», αλλά και για το λόγο που ακολουθούσαν αυτήν την πρακτική οι καλλιτέχνες, 

ευχαριστώ την εξαιρετική συνεργάτη και συντηρήτρια της ΚΒ΄ ΕΠΚΑ, κα Νεκταρία Δασακλή. 

248
 Το Εκαταίο προέρχεται πιθανότατα από την Αλεξάνδρεια, το ξηρό κλίμα της οποίας ευνοεί τη 

διατήρηση τέτοιων ευπαθών αντικειμένων. Alexander 1939: 272-274˙ ίδ., 1940: 293-296.   

249
 Bennett 1917: 82-86. 

250
 Από λευκές αττικές ληκύθους μαθαίνουμε ότι οι γυναίκες επισκέπτονταν συνήθως τον τάφο και τον 

στόλιζαν με κορδέλες. Βλ. Καββαδίας 2000: 197, αρ. 186, 200, αρ. 215-216. Αβρονιδάκη 2007: 92-93, 

πίν. 70 β.  

251
 Για τις προσφορές στους οικείους νεκρούς αλλά και για τα καθήκοντα και τη συμμετοχή των 

ανδρών του σπιτιού σ’ αυτές βλ. Segal 1985: 199-203. 

252
 Η Connelly 2009: 187, επισημαίνει ότι υπάρχει πλήθος παραστάσεων στην ελληνική αγγειογραφία 

με ιέρειες που επιβλέπουν θυσίες ζώων. 

253
 Ο Dickie 2000: 564 και σημ. 3, σχολιάζει θετικά την άποψη του Winkler σχετικά με το ποιοι 

ασκούσαν την ερωτική μαγεία. Ο Winkler υποστηρίζει την άποψη ότι οι αρχαίοι συγγραφείς που 

παρουσιάζουν γυναίκες να ασκούν μαγεία, ακόμα και αν πρόκειται για ερωτικά θεματα, δεν είναι 

τίποτε άλλο παρά άνδρες με καταπιεσμένη ερωτική φαντασία οι ίδιοι, όπως και κάθε νέος που ασκεί τη 

μαγεία προκειμένου να προσελκύσει τη νέα που επιθυμεί. Ο Winkler θεμελιώνει την άποψή του στο 

ότι οι γυναίκες κατά την αρχαιότητα βρίσκονταν κάτω από την αυστηρή εποπτεία της οικογένειάς 

τους, αλλά γίνονταν και αντικείμενο επόπτευσης από τη γειτονιά. Τη θέση αυτή παρουσίασε και στο 
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άρθρο του ‘The Constraints of Eros’, Magika Hiera (1997), 216-217, 219-220, όπου αναφέρει ότι η 

ακεραιότητα ενός νοικοκυριού βρισκόταν σε απόλυτη εξάρτηση από τον τρόπο που λειτουργούσαν οι 

γυναίκες του σπιτιού. Επιπλέον, τονίζει ότι οι ανδρικές επικλήσεις στον έρωτα δεν είχαν ως μόνο 

στόχο να κερδίσουν μία γυναίκα, αλλά ακόμα και το να φανερώσει ο θεός σε όλο τον κόσμο, σε 

άνδρες και γυναίκες, την ανωτερότητα του συγκεκριμένου άνδρα σε όλους τους τομείς, τόσο σε 

κοινωνικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Η άποψη του Winkler σχετικά με την αποχή των γυναικών 

από τέτοιου είδους πρακτικές θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένα βαθμό σωστή, αν αναλογιστούμε 

γενικά την κοινωνική θέση της γυναίκας στον αρχαίο κόσμο και αν παραβλέψουμε τα αρχαιολογικά 

ευρήματα που απεικονίζουν ιέρειες να πραγματοποιούν τελετές. Ο Dickie παρουσιάζει επίσης κριτικά 

την άποψη του Graf, ο οποίος θεωρεί ότι η αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία είχε επιφορτίσει 

τις γυναίκες με τα καθήκοντα της μαγικής τέχνης, γιατί ο αληθινός άντρας μπορεί να πετύχει τους 

στόχους του χωρίς να χρησιμοποιήσει τέτοιες μεθόδους. Ο Dickie στις επόμενες σελίδες (565-568) 

καταρρίπτει τη θέση του Graf.      

254
 Για τη μάγισσα Κίρκη στον Οβίδιο βλ. Segal 2002: 19-26, όπου αναφέρεται ότι η Κίρκη αλέθει 

βότανα δημιουργώντας ένα θανατηφόρο δηλητήριο και, καθώς τα ανακατεύει, προφέρει προσευχές 

στην Εκάτη. 

255
 Για τις δύο μάγισσες και τη σχέση τους με την τέχνη της μαγείας αλλά και τη θεά Εκάτη βλ. 

Wallinger 1994: 170-189, όπου γίνεται ανάλυση του ρόλου τους και των πρακτικών τους μέσα από 

χωρία έργων δύο ρωμαίων συγγραφέων, του Οβιδίου και του Σενέκα. Η Μήδεια κατά μία εκδοχή είναι 

ανιψιά της μάγισσας Κίρκης και κατά μία άλλη κόρη της Εκάτης και αδελφή της Κίρκης. Grimal 1991, 

λ. Μήδεια. Ο West αναφέρει τη σχέση Μήδειας-Εκάτης και επισημαίνει την ομοιότητα του ονόματος 

της μάγισσας με την Ιφιμέδεια. Το όνομα αυτό έχει Μηκυναϊκή προέλευση και ο Ησίοδος αργότερα 

αναφέρει ότι Ιφιμέδεια ονομαζόταν η Άρτεμη Ενοδία. Εφόσον το Ενοδία είναι επίθετο και της Εκάτης, 

ο West θεώρησε ότι η Ιφιμέδεια μπορεί να ταυτιστεί ως ένα βαθμό με τη θεά Εκάτη. Θεωρεί, επίσης, 

πιθανή αλλά αναπόδεικτη τη σύνδεση της Μήδειας με την Εκάτη εξαιτίας της σύνδεσης της θεάς με 

την Ιφιμέδεια και την ομοιότητα των ονομάτων. West 1995: 234-242.  

Καθώς παρουσιάστηκε εδώ η πιθανή ταύτιση της Μήδειας με την Άρτεμη Ενοδία, θα πρέπει να 

αναφερθούμε σε μία επιτάφια στήλη στο Μουσείο J. P. Getty, το επίγραμμα της οποίας καθιστά 

περισσότερο από πιθανή την παραπάνω ταύτιση. Η στήλη χρονολογείται με βάση τον τύπο των 

γραμμάτων στον 3
ο
 π.Χ. αι. Εκεί διαβάζουμε: ἡ Ἂρτεμις ἡ Μήδεια καί ἡ Ἐφεσία. Είναι η πρώτη 

φορά που το όνομα Μήδεια χρησιμοποιείται σαν επίθετο συνοδευτικό θεάς. Oikonomides 1982: 116. 

Για τη Μήδεια ως ιέρειας της Εκάτης αλλά και για τη σχέση της με τη γρια Ἰφιά, την ιέρεια της 

Άρτεμης στην Κολχίδα, βλ. Nelis 1991: 96-105. 

256
 Απολλώνιος Ρόδιος, Αργοναυτ. 3. 251-2 και 3. 478. Ο Διόδ., 4. 51, αναφέρει τη Μήδεια ως ιέρεια 

της “Άρτεμης” που συνοδεύεται από σκυλιά και περιπλανιέται το βράδυ, δηλαδή της Εκάτης.  

257
 Για τα βλαβερά και οφέλιμα «φάρμακα» της Μήδειας, βλ. Απολλώνιος Ρόδιος, Αργοναυτ. 3. 803. 

Για την περιγραφή των ικανοτήτων της, Απολλώνιος Ρόδιος, Αργοναυτ. 3. 528-533. 

258
 Οβίδ., Μεταμ. 6. 139-142. Σε άλλο έργο του, στις Ἡρωίδες 13, στο οποίο παρουσιάζει τον έρωτα 

της Λαοδάμιας για τον Προτεσίλαο, η Λαοδάμια πραγματοποιώντας τις μαγικές τελετές λέει τέσσερις 
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φορές ότι κατάγεται από τη Θεσσαλία. Το στοιχείο αυτό αποκαλύπτει την παραδοχή των ανθρώπων 

της περιόδου ότι η Θεσσαλία ήταν ο κατεξοχήν τόπος μαγείας. Fulkerson 2002: 65-79. 

259
 Στις περιγραφές του Ορατίου και του Βιργιλίου για τις μαγικές τελετές που είχαν ως στόχο το 

σμίξιμο δύο εραστών, αναφέρεται ότι η επιτυχία της τελετής επιβεβαιωνόταν από το γαύγισμα του 

σκύλου του ερωτευμένου προσώπου. Βιργ., Εκλογ. 8. 107. Οράτ., Επωδ. 5. 58. Έτσι, η σύνδεση της 

Εκάτης με τα ερωτικά μαγικά ξόρκια ενισχύεται και με την παρουσία και συμμετοχή του ιερού της 

ζώου, του σκύλου. Εξάλλου, ο συγγραφέας και σοφιστής του 2
ου

 μ.Χ. αι. Απουλ., Μετ. 2. 22, αναφέρει 

ότι οι μάγισσες είχαν την ικανότητα να μεταμορφώνονται σε σκύλο. Το στοιχείο αυτό αποτελεί έναν 

ακόμα κρίκο στη σύνδεση της τρομερής θεάς με τις τελετές μαγείας. Για άλλα στοιχεία σύνδεσης των 

μαγισσών με τα σκυλιά αλλά και με την Εκάτη βλ. Burriss 1935: 38-39, όπου αναφέρεται ειδικότερα 

μία μάγισσα με εξαιρετικές ικανότητες, όπως το εξημέρωμα των σκυλιών της Εκάτης. 

Ο ίδιος ο Απουλήιος κατηγορήθηκε για μαγεία από τους συγγενείς της γυναίκας που παντρεύτηκε, της 

πλούσιας χήρας Πουδεντίλλης, αλλά αθωώθηκε υπερασπιζόμενος ο ίδιος τον εαυτό του. Για τον 

Απουλήιο βλ. Kroh 1996, λ. Apuleius Madaurensis, Lucius. 

260
 Ο Πίνδαρος γεννήθηκε στις Κυνός Κεφαλές στα τέλη του 6

ου
 π.Χ. αι.. Ήταν λυρικός ποιητής και 

έγραψε επινίκια τραγούδια για τους νικητές των Ολυμπιακών, των Πυθικών, των Νεμεακών και των 

Ισθμιακών αγώνων. Kroh 1996, λ. Πίνδαρος από τις Κυνός Κεφαλές.  

261
 Σύμφωνα με τον Απολλώνιο το Ρόδιο, όταν η Μήδεια πείστηκε να βοηθήσει τον Ιάσωνα να κλέψει 

το χρυσόμαλλο δέρας, του ζήτησε να συναντηθούν στο ναό της Εκάτης για να του δώσει τα 

απαραίτητα φάρμακα, τα κατάλληλα ξόρκια. Απολ., Αργον. 3. 737-9. Μάλιστα καθώς η ιέρεια της 

Εκάτης κατευθύνεται προς το ναό, ο Απολλώνιος τη συγκρίνει με την Άρτεμη, τη θεότητα με την 

οποία η Εκάτη συνταυτίσθηκε σε πολλά στοιχεία της φύσης της. Απολ., Αργοναυτ. 3. 876-884.  

Η κατοπινή εξαπάτηση της Μήδειας από τον Ιάσωνα φαίνεται να εξηγεί την πράξη παιδοκτονίας στην 

οποία προχώρησε η ιέρεια, αφού είχε πάρει όρκο να μη μείνει ατιμώρητος όποιος την πλήγωνε. Για 

τον όρκο βλ. Kovacs 1993: 56-57. 

Μία αρχαία πηγή αναφέρει ότι ακόμα και η Κλεοπάτρα κατέφυγε στη χρήση της ίυγγας για να 

αποπλανήσει τον Καίσαρα και τον Αντώνιο. Johnston 1995: 187 και σημ. 21.  

262
 Στις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου – Οβίδ., Μεταμ. 7. 9-99 – τα μαγικά ξόρκια που πραγματοποιεί η 

Μήδεια επικαλούμενη την Εκάτη, δεν έχουν να κάνουν τόσο με τη μαγεία καθ’ αυτήν όσο με τα 

ερωτικά συναισθήματα της ιέρειας προς τον Ιάσωνα. Για το περιστατικο βλ. Segal 2002: 12. 

263
 Για μια σύντομη αναφορά στο μαγικό πάπυρο βλ. Faraone 1993: 17 και σημ. 59.  

264
 Ο Dickie 2000: 577-581, δίνει ένα μακρύ κατάλογο ανδρών και γυναικών που ασκούσαν τη μαγεία 

είτε για προσωπικό τους όφελος ή προς όφελος κάποιου άλλου προσώπου, γυναίκας ή άνδρα και 

επισημαίνει ότι οι γυναίκες που έχαιραν το σεβασμό όλων, όπως η Φαίδρα και η Διδώ, εκφράζουν την 

αποστροφή τους για τέτοιου είδους πρακτικές, τις οποίες αναγκάζονται, ωστόσο, να χρησιμοποιήσουν 

με τη βοήθεια κάποιου άλλου προσώπου. Ο Rose 1950: 270, επισημαίνει ότι η παρουσίαση αυτών των 

γυναικών χαμηλής κοινωνικής θέσης βρίσκεται σε συνάρτηση με το γεγονός ότι και τα πνεύματα – 

στις ύστερες πηγές – έχουν χάσει την παλιότερη δύναμή τους και δεν είναι τίποτα περοσσότερο από 

(πονηρά) πνεύματα νεκρών, νεκυδαίμονες.   
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265

 Segal 1973: 33-36. 

266
 Fulkerson 2002: 69. 

267
 Ο Αριστοτέλης, Περί ψυχῆς I 3. 406b3-5, απορρίπτει την ιδέα ότι μία ψυχή μπορεί να αφήσει το 

σώμα και να επιστρέψει ξανά σ’ αυτό, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε ανάσταση ενός ανθρώπου. Bos 

2003: 144. 

268
 Πρόκειται για περσική λέξη που κατά τον Ξενοφώντα σημαίνει έναν κλειστό κήπο αναψυχής, 

ιδιαίτερα των Περσών βασιλιάδων. Ξενοφ., Κύρ. Ανάβασ. 1.2.7, 9˙ Κύρου Παιδ. 1.3.14˙ Ελλην. 4.1.15, 

33. Αυτά ανήκουν στην κατηγορία των χρυσών επιστομίων. Τα χρυσά επιστόμια της Κρήτης 

δημοσίευσε ο Tzifopoulos το 2010. Ο μελετητής επισημαίνει ότι τα χρυσά επιστόμια ήταν ουσιαστικά 

και μεταφορικά χρυσά: ουσιαστικά λόγω του υλικού τους και μεταφορικά γιατί λόγω του σχήματός 

τους (φύλλο κισσού) και λόγω του κειμένου που έφεραν, υπόσχονταν την είσοδο της ψυχής σ’ έναν 

κόσμο «χρυσό». Tzifopoulos 2010: 66-67.   

269
 Για τα πλακίδια που στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως lamellae βλ. Kontansky 1997: 114-122. Για 

τα χρυσά επιστόμια, κυρίως της Κρήτης, είναι εξαιρετική η μονογραφία του Τζιφόπουλου.  

270
 Heintz 1996: 295-300. Είναι άγνωστη η προέλευση του συγκεκριμένου φυλαχτού. Ο μελετητής, 

ωστόσο, υποθέτει ότι πρέπει να προέρχεται από κάποια περιοχή της Ανατολής, καθώς αγοράστηκε από 

έναν έμπορο ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή της Συρίας, ενώ και το ίδιο το αντικείμενο 

παρουσιάζει πολλές ομοιότητες, τόσο στη μορφή όσο και στο περιεχόμενο, με άλλο ασημένιο 

πλακίδιο-φυλαχτό από τη Βηρυτό.    

271
 Heintz 1996: 298, αρ. 30-33. 

272
 Η Ερεσίγκαλ ήταν η βαβυλωνιακή θεά του Κάτω Κόσμου και ταυτίζεται συνήθως είτε με την 

Περσεφόνη είτε με την Εκάτη. Heintz 1996: 298, αρ. 12. Επίσης, Betz 1980: 288-290, όπου 

επισημαίνεται ότι τα κείμενα που αφορούν στην Κατάβαση στον Άδη – είτε πρόκειται για «επίσκεψη» 

είτε για το τελευταίο ταξίδι – είχαν ως στόχο να προειδοποιήσουν τους επισκέπτες ή τις ψυχές για τον 

κίνδυνο να δεχθούν επίθεση από τις δαιμονικές δυνάμεις του Κάτω Κόσμου, αλλά και να τους δώσουν 

οδηγίες για το πώς να προστατευθούν από αυτές.  

273
 Kotansky 1991: 121. 

274
 Το εκαταίο παρουσιάσθηκε παραπάνω. 

275
 Οι βασικές ζώνες διακόσμησης είναι τέσσερις και βρίσκονται στο σώμα του εκαταίου. Η πέμπτη, η 

ανώτερη, κοσμεί το μέρος του στήθους. Harrison and Verrall 1890: 381, εικ. 17. 

276
 Κοκκορού-Αλευρά 2004: 44- 53 αρ. 6. 

277
 Κοκκορού-Αλευρά 2004: 49. 

278
 RE 8, λ. Σκύλος, 2580-1. 

279
 Liddell-Scott, τομ. ΙΙΙ, λ. μελιτόεις. Πρόκειται για τριγενές και τρικατάληκτο επίθετο που σημαίνει 

γλυκός σσα μέλι ή περιχυμένος με μέλι. Το θηλυκό είναι μελιτόεσσα, συνηρημένο μελιτοῦττα, τα δύο 

σίγμα (-σσ-) αντιστοιχούν στην αρχαία ελληνική με δύο ταυ (-ττ-) και το αντίστροφο.  

280
 Liddell-Scott, τομ. ΙΙΙ, λ. νυκτερίς. Η λέξη προέρχεται από το ουσιαστικό νύξ (=η νύχτα) αλλά και 

από το επίθετο νύκτερος (τριγενές και δικατάληκτο) που σημαίνει νυκτερινός. 
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281

 Ακόμα και στις μέρες μας το φτερωτό αυτό θηλαστικό προκαλεί φόβο τόσο με τη μορφή που έχει 

όσο και με τους θρύλους που το συνοδεύουν. Οι περισσότεροι παρουσιάζουν τη νυκτερίδα σαν ένα 

αιμοβόρο ζώο που αφαιμάσσει τα θύματά του. 

282
 Όμ., Οδ. 24, 6. 

283
 Θεωρώ ότι η θρησκεία καθιερώνεται αρχικά στη λαϊκή συνείδηση και πίστη, και έπειτα στηρίζεται 

και υποστηρίζεται από τα γραπτά κείμενα και μέσω αυτών αποκτά κανόνες και συγκεκριμένο 

λατρευτικό τυπικό.  

284
 Οι στίχοι που αναφέρονται στην Εκάτη στη συγκεκριμένη επιγραφή, είναι 6-13 και 15-30, όπου και 

τελειώνει η επίκληση. Η νυκτερίδα είναι χαραγμένη δίπλα στους στίχους 16-29 καταλαμβάνοντας έτσι 

το μεγαλύτερο μέρος των στίχων που είναι αφιερωμένοι στην τρίμορφη θεά. Elderkin 1937: 394-395.  

285
 Αρκετοί μελετητές συνδέουν την τριμορφία της Εκάτης με τις τρεις φάσεις του φεγγαριού. Ωστόσο, 

η υπόθεση αυτή μπορεί να στηριχθεί μόνο έως ένα σημείο, αφού η Εκάτη λατρευόταν στα τρίστρατα 

κατά την αρχή του μήνα που συνέπιπτε με το νέο φεγγάρι, και στα μέσα του μήνα, οπότε γίνονταν 

προσφορές στους πρόωρα και βίαια χαμένους, που συνόδευαν τη θεά, για να εξευμενιστούν. Για την 

εξάρτηση της τρίμορφης Εκάτης από τις τρεις φάσεις του φεγγαριού, βλ. West 1995: 218-219, όπου 

αναφέρονται και άλλες πιθανές εξηγήσεις για τη μορφή της. 

286
 Nock and Beazley 1946: 142-143 και σημ. 15. 

287
 Η Johnston αναφέρει ότι κάποιος που δεν κατατρεχόταν από δεισιδαιμονίες, θα πρέπει να έδινε 

ελάχιστη σημασία κατά το πέρασμά του από ένα τρίστρατο. Επιπλέον, τονίζει ότι τα σημεία στα οποία 

όλοι θα έδιναν ιδιαίτερη σημασία, ήταν ίσως εκείνα τα τρίστρατα που είχαν οριστεί ως χώροι έκθεσης 

ανόσιων νεκρών και τα οποία βρίσκονταν έξω από τα όρια των πόλεων, προκειμένου να αποφευχθεί η 

εξάπλωση του μιάσματος. Johnston 1991: 223-224. Ο Πλάτωνας στους Νόμους, 873
 
a-b, σημειώνει 

σχετικά ότι η ποινή για ένα δολοφόνο ήταν θάνατος, το σώμα του οποίου άφηναν έκθετο σε μία 

«τρίοδο». Μελετητές έχουν εκφράσει διαφορετικές απόψεις σχετικά με το χωρίο. Ορισμένοι θεωρούν 

ότι το απόσπασμα δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι νόμος που ίσχυε στην εποχή του Πλάτωνα, και άλλοι 

υποστηρίζουν ότι το χωρίο αποκαλύπτει μία παλιότερη, μάλλον αρχαϊκή πρακτική. Haliwell 1986: 188 

και σημ. 7. 

288
 Betz 1980: 292-294. 

289
 Rouse 1976: 295. 

290
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα των οικιακών τελετών και θυσιών που σχετίζονταν με την ιδιότητα 

της Εκάτης ως Κουροτρόφου θεάς αποτελεί πιθανότατα η παράσταση σε ερυθρόμορφο σκύφο του 

Ζωγράφου του Χορεύοντος Πανός (Εθν. Αρχ. Μουσ. 12591). Avronidaki 2008: 8-14. Στη μία πλευρά 

του σκύφου εικονίζεται καθιστή γυναικεία μορφή που κρατά μωρό στις φασκιές. Στην άλλη πλευρά 

ένα μικρό αγόρι που φαίνεται να «παίζει» το ρόλο ιερέα φορώντας το αντίστοιχο ένδυμα πάνω από το 

δικό του και κρατώντας εγχειρίδιο, προσπαθεί να πλησιάσει ένα σκύλο. Η μελετήτρια θεωρεί, μάλλον 

δικαιολογημένα, ότι πρόκειται για παράσταση που υπαινίσσεται τις τελετές εξαγνισμού με θυσίες 

σκύλων, οι οποίες συνδέονταν με τη γέννηση και τις κουροτρόφους θεότητες. Τόσο το πέρασμα που 

οριοθετείται με τη γέννηση όσο και η έννοια της κουροτρόφου, όπως μπορεί να θεωρηθεί η καθιστή 

γυναικεία μορφή με το μωρό στην αγκαλιά, αλλά και η απεικόνιση του παιδιού-ιερέα με το σκύλο 
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στην άλλη συνδέουν την παράσταση με την Εκάτη και με τελετές που γίνονταν πιθανότατα προς τιμήν 

της Κουτοτρόφου θεάς στα πλαίσια του οίκου. 

291
 Το ανάθημα αυτό βρίσκεται από το 1928 στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Βοστόνης και έχει 

χρονολογηθεί από τους μελετητές στον ύστερο 8
ο
 ή στον πρώιμο 7

ο
 π.Χ. αιώνα. Η άνω και κάτω 

επιφάνειά του κοσμείται με γραμμικά μοτίβα, τα οποία – όπως χαρακτηριστικά λέει η Nelson που το 

δημοσίευσε – ανήκουν στις διακοσμήσεις που χρησιμοποιούσαν στην ύστερη γεωμετρική περίοδο. 

Nelson 1940: 443-446 και εικ. 1, 3, όπου και η περιγραφή του αντικειμένου με τις αποκαταστάσεις που 

του έγιναν κατά τη συντήρηση. Μάλιστα, καθώς το κεντρικό τμήμα του τροχού λείπει, το σημείο όπου 

ενώνονταν οι ακτίνες του, η Nelson υποθέτει ότι εκεί υπήρχε πήλινο ομοίωμα κόμπου ή μία 

σουσουράδα, η δωδέκατη στον τροχό. Ωστόσο, η ίδια αναφέρει ότι ο Brendel προτείνει την 

αποκατάσταση του σημείου με το άγαλμα μιας θεάς χωρίς όμως να αναφέρονται σε κάποια 

συγκεκριμένη. Βλ. Nelson 1940: 443, σημ. 8. 

292
 Το όνομα των πουλιών αυτών, σουσουράδα, που έχει επικρατήσει στις μέρες μας, προέρχεται από 

το κούνημα της ουράς τους, όταν περπατάνε. Liddell-Scott, τομ. ΙΙ, λ. ἶυγξ (η). Επίσης, Arnott 2007, 

λ. ίνυξ και ίυγξ. Ο συγγραφέας θεωρεί ότι πρόκειται για το ίδιο πουλί και ότι παρατηρείται εδώ το 

φαινόμενο της αντιμεταχώρησης ανάμεσα στο –υ– και το –ν–, το οποίο δίπλα στο –ξ μετατρέπεται σε 

–γ–.    

293
 Η ίυγξ είναι αποδημητικό πουλί που μετακινείται συνήθως στα μέσα με τέλη Απριλίου και στο 

τέλος Αυγούστου με μέσα Σεπτεμβρίου. Ακόμα και σήμερα με το να προφέρει κανείς τη λέξη ίυγξ, 

παράγει οξύ ήχο. Αριστ., Περί τά ζῷα ἱστοριῶν ΙΙ, 12 και 504 a11-19. Ο Αιλιανός, Περί ζῴων 

ἰδιότητος 6.19, συνέκρινε τον ήχο της φωνής αυτών των πουλιών με τον ήχο του αυλού.     

294
 Η περιστροφή του τροχού, πάνω στον οποίο είχαν δέσει μια σουσουράδα, αποκαλούνταν ἓλκειν 

ἴυγγα ἐπί τινί. Ξεν., Απομν. 3, 11, 17. Σε άλλους συγγραφείς η λέξη ίυγξ αναφέρεται μεταφορικά ως 

γοητεία και σε άλλους με βάρος μεγαλύτερο από τον πόθο. Βλ. αντίστοιχα: Αριστοφ., Λυσ. 1110˙ 

Αισχυλ., Πέρσ. 989. O Faraone 1993: 1-4, 11-12, αναφέρει ότι ο Πίνδαρος δεν κάνει πουθενά λόγο για 

την περιστροφή του τροχού και δίνει έμφαση στο πουλί που δένεται στο όργανο μαγείας. Προσθέτει, 

δε, ότι η ερμηνεία του οργάνου ίυγγα ως τέτοιου που περιστρέφεται κατά τις μαγικές τελετουργίες, 

οφείλεται στα μαγικά ξόρκια της ποίησης της ελληνιστικής και της ρωμαϊκής περιόδου. Ο Tavenner 

1933: 125, θεωρεί ότι η περιστροφή πρέπει να γινόταν μόνο προς μία κατεύθυνση, ανάλογα με τις 

επιθυμίες αυτού που χρησιμοποιούσε το μαγικό όργανο. Αντίθετα, ο Gow 1934: 3-7, υποστηρίζει ότι η 

ίυγξ περιστρεφόταν προς δύο κατευθύνσεις, η μία όταν περιελισσόταν και η άλλη όταν ξετυλιγόταν. 

Μάλιστα, επισημαίνει παραστάσεις σε ερυθρόμορφα αγγεία, στις οποίες ερωτιδείς ή γυναίκες το 

χρησιμοποιούν. Για το ρόμβο αναφέρει ότι επρόκειτο για ένα ορθογώνιο όργανο, κατάλληλο και για 

τις διονυσιακές τελετές, παραστάσεις του οποίου, όμως, δε μας έχουν σωθεί.  

295
 Για πολλές από τις ερμηνείες και τις διάφορες ταυτίσεις της ίυγγας στους αρχαίους συγγραφείς, βλ. 

Tavenner 1933: 111 και σημ. 10-19.  

296
 Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Διογένης Λαέρτιος, Βίοι 6.76.2-3, παραλληλίζει τη δύναμη των λόγων 

του κυνικού Διογένη με τη δύναμη που ασκούσε η ίυγγα. Η Johnston 1995: 183, παίρνοντας αφορμή 

από τον 4
ο
 Πυθιόνικο του Πινδάρου αναφέρει κι άλλους τέτοιους παραλληλισμούς.  
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 Σύμφωνα με τη Nelson η ίυγξ αποτελούσε το βασικό μέρος της όλης τελετουργίας. Για το λόγο 

αυτό ο τροχός της τελετής αποκαλούνταν ίυγξ, είτε συνοδευόταν κατά τη χρήση του από τη 

σουσουράδα είτε όχι. Ο αρχικός στόχος τέτοιου είδους τελετών ήταν η γονιμότητα, αφού ο ίυξγ 

(τροχός) λειτουργούσε αρχικά ως μαγικό όργανο που έφερνε τον ήλιο, το φεγγάρι και τη βροχή˙ και τα 

τρία, πρέπει να σημειώσουμε, σχετίζονται στις λαϊκές δοξασίες με τη γονιμότητα της γης. Έπειτα, ο 

τροχός αυτός συνδέθηκε με τα ξόρκια για την προσέλκυση του έρωτα. Nelson 1940: 448 και σημ. 37. 

298
 Η Nelson θεωρεί ότι πρόδρομοι του πήλινου ομοιώματος με τις ίυγγες στην περιφέρειά του είναι τα 

μικρά γεωμετρικά χάλκινα ομοιώματα τροχών, αναθήματα σε μεγάλα ελληνικά ιερά, πάνω στους 

οποίους είναι προσαρμοσμένα πτηνά. Nelson 1940: 446-447. Θα πρέπει, ωστόσο, τον παραλληλισμό 

αυτό να τον περιορίσουμε στα πλαίσια των αποτροπαϊκών συμβόλων και να αποφύγουμε οποιαδήποτε 

συσχέτιση με το μαγικό χαρακτήρα του τροχού της Βοστόνης. 

299
 Η Ήρα για να τιμωρήσει την Ίυγγα που προκάλεσε τη νέα αυτή απιστία του άντρα της του Δία, τη 

μεταμόρφωσε σε άγαλμα ή στο ομώνυμο πουλί που το χρησιμοποιούσαν σε τελετές ερωτικών 

εξορκισμών. Grimal 1991, λ. Ίυγξ. Πολλοί αρχαίοι συγγραφείς αποκαλούν την ίυγγα «πουλί του 

έρωτα». Πίνδ., Πυθ. IV 380-385˙ Σοφοκ., Frag. 421˙ Αισχ., Πέρσ. 989-990˙ Λυκόφ. 310. 

Περισσότερες αναφορές σε αρχαίους συγγραφείς που αναφέρουν με τέτοιο τρόπο την ίυγγα: Nelson 

1940, 450. 

300
 Ο Φιλόστρατος (Vit. Ap. I, 25 και VI, 11) αναφέρει ότι στο ανάκτορο της Βαβυλώνας, στην 

αίθουσα όπου γίνονταν οι δίκες από το βασιλιά, υπήρχαν τέσσερις χρυσοί ίυγγες που κρέμονταν από 

την οροφή και αποτελούσαν για το βασιλιά τη διαβεβαίωση για τη θεϊκή αναγκαιότητα. Λέει, επίσης, 

ότι ίδια αντικείμενα κρέμονταν και από την οροφή ενός ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς. Σύμφωνα 

με τον Cook επρόκειτο πιθανότατα για δίσκους ή σφαίρες που συμβόλιζαν τον ήλιο, το φεγγάρι και τ’ 

αστέρια. Nelson 1940: 449 και σημ. 40.  

301
 Στην ίδια Ωδή που ανεφέρεται στα Πύθια, ο Αφροδίτη διδάσκει στον Ιάσωνα πώς να 

χρησιμοποιήσει τον τροχό ίυγγα, ώστε να κερδίσει την αγάπη της Μήδειας και ως αποτέλεσμα αυτού 

το χρυσόμαλλο δέρας. Nelson 1940: 450.  

302
 Ένα σχόλιο στο δεύτερο ειδύλλιο του Θεοκρίτου επισημαίνει ότι στην αρχή της επίκλησής της προς 

την Εκάτη (Θεόκρ. 2.12) η Σιμαίθα αποκαλεί τη θεά νερτέρων πρύτανιν. Σύμφωνα με το Liddell-Scott, 

λ. νέρτερος, η λέξη αυτή σημαίνει κάτι υπόγειο, κατώτερο. Στο Σοφ., Οἰδ. Κολ. 1577 με τη λέξη αυτή 

εννοείται ο Κάτω Κόσμος. Από αυτά συμπεραίνουμε ότι η έκφραση που χρησιμοποιεί η Σιμαίθα για 

την Εκάτη σημαίνει «άρχοντας/κυρία των νεκρών».     

303
 Nelson 1940: 449, 450-451. Θεόκρ., Ωδ. ΙΙ, 10 κ.ε. Η Σιμαίθα πραγματοποιεί τα ξόρκια με τη 

βοήθεια της υπηρέτριάς της Θεστύλιδος. Ήταν κοινή πρακτική αυτός που πραγματοποιούσε το δέσμιο 

ύμνο να συνοδεύεται από κάποιον για ήθικη συμπαράσταση. Eidinow 2007: 173-174. Η Sherwin-

White 1978: 291, 321-322, θεωρεί ότι ο χώρος στον οποίο εκτυλίσσεται η ιστορία του δεύτερου 

ειδυλλίου του Θεοκρίτου είναι το νησί της Κω και συνδέει αυτήν την υπόθεσή της με το δέκατο 

πέμπτο βιβλίο των Μεταμορφώσεων του Αντονίνου, όπου εξιστορείται η ύβρις και η τιμωρία του 

Κώου Ευμήλου και των παιδιών του. Ωστόσο, τα στοιχεία που δίνει για να στηρίξει τη θέση της, δεν 

είναι ούτε αρκετά ούτε πειστικά. 
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 Hordern 2002: 165-171, θεωρεί ότι υπάρχει αντιστοιχία ανάμεσα στις επικλήσεις που απαντώνται 

στα δύο έργα, αλλά και σε στοιχεία όπως ο χαρακτήρας της Θεστύλιδος, ο οποίος φαίνεται ότι 

αποτελεί «αντιγραφή» του μίμου απειροκάλως του Σόφρωνα.  

305
 Liddell-Scott, τομ. ΙV, λ. ρόμβος ή ρύμβος (ο). Θεόκρ., Ειδύλ. 2.17 και 2.30, όπου ο ρόμβος 

περιγράφεται ως χάλκινος. Οι ρωμαίοι συγγραφείς χρησιμοποιούσαν τις λέξεις rhombus και turbo 

εναλλάξ. Οράτ., Εποδ. 17.7. 

306
 Ο ρόμβος στην αγγλόγλωσση βιβλιογραφία αναφέρεται ως «bull-roarer», δηλαδή αυτός που 

βρηχάται σαν ταύρος, ο θορυβώδης. Αυτή η μετάφραση συνάδει πλήρως με τη χρήση του 

συγκεκριμένου οργάνου στις οργιαστικές τελετές. Haldane 1966: 105.  

307
 Για τα αντικείμενα που μπορεί να καλύπτει η γενική ονομασία ρόμβος, αλλά και για τις αναφορές 

αρχαίων συγγραφέων σ’ αυτά, βλ. Nelson 1940: 451-453. 

308
 Η Wallinger 1994: 22-38, ιδιαίτερα 22-25, αναφέρεται στα μέσα που χρησιμοποιούσε κανείς κατά 

τη διάρκεια των μαγικών τελετουργιών για την προσέλκυση του αγαπημένου προσώπου, όπως 

τελετουργικά όργανα, ζώα, βότανα και κομμάτια από ανθρώπινο λείψανο. Διακρίνει τρία διαφορετικά 

είδη ερωτικών τελετουργικών οργάνων, το ρόμβο, την ίυγγα και το turbo.   

309
 Η Nelson 1940: 453-5, αναφέρει ότι υπάρχει ένας σφραγιδόλιθος από σάρδιο στο Μουσείο Ερμιτάζ 

στον οποίο απεικονίζεται η Αφροδίτη να κρατά από δύο λουριά/ιμάντες ένα ρομβοειδές αντικείμενο. 

Επισημαίνει ότι η έλλειψη απεικονίσεων του ρόμβου ως παραλληλόγραμμου αντικειμένου δεμένου σε 

ιμάντες δεν οφείλεται τόσο στην πιθανότητα να μην έχουν διασωθεί τέτοιες απεικονίσεις, αλλά κυρίως 

στο γεγονός ότι ο μαγικός τροχός ίυγξ ήταν περισσότερο δημοφιλής στις τελετές μαγείας και γι’ αυτό 

έχει απεικονισθεί σε πολλά ερυθρόμορφα αγγεία από τον ελλαδικό χώρο αλλά και από την Κάτω 

Ιταλία με σκηνές ερωτικές, γάμου ή θρήνου. Ο Πίνδαρος, Πυθ. IV, 214, μας πληροφορεί ότι ο ρόμβος, 

που άλλοτε τον αποκαλούσαν ίυγγα, ήταν ξύλινος με μεταλλικό στεφάνι και τέσσερις ακτίνες.  

310
 Ο Horst 1994: 1-2, επισημαίνει ότι ήδη από τον Όμηρο είναι γνωστές οι σιωπηλές προσευχές, αλλά 

γενικά πρέπει να θεωρούνταν απόκληση από το κανονικό. Επιπλέον, αναφέρει το χωρίο της Ιλιάδας, Η 

191-196, στο οποίο ο Αίας προτρέπει τους συντρόφους του να προσευχηθούν σιωπηλά γι’ αυτόν, ώστε 

να μην ακούσουν οι Τρώες τις προσευχές τους. Στο απόσπασμα αυτό μπορούμε να εντοπίσουμε και 

σύγχρονες δοξασίες σύμφωνα με τις οποίες είναι ενδεδειγμένες οι σιωπηλές προσευχές προκειμένου να 

διαφυλαχθούν από αυτιά που δεν πρέπει να τις ακούσουν. Και στον 5
ο
 π.Χ. αι., όμως, υπήρχε η πίστη 

ότι οι θεοί μπορούν να αντιληφθούν-‘ακούσουν’ ακόμα και εκείνα για τα οποία παρέμενε κανείς 

σιωπηλός. Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια της Κλυταιμνήστρας στην Ηλέκτρα του Σοφοκλή. Σοφ., 

Ηλέκτ. 655-658. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι θεοί δεν ανταποκρίνονταν πάντα στις προσχευχές 

των θνητών. Ένα τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα συναντάμε στον Ίωνα του Ευριπίδη. Ευρ., Ίων 

1048-1060. Εκεί ο χορός αποτελούμενος από Αθηναίες γυναίκες, προσεύχεται στην Εκάτη, ώστε η θεά 

να συνδράμει τις προσπάθειες της Κρέουσας να δηλητηριάσει τον Ίωνα. Η τρομερή τρίμορφη θεά δεν 

εισακούει τις προσευχές τους. Για παρόμοιες προσευχές που δεν εισακούστηκαν από τους θεούς βλ. 

Mikalson 1989: 81-98. 

311
 Η διαφορά των ύμνων δέσμιων των μαγικών παπύρων με τους ύμνους της επίσημης θρησκείας 

αναλύθηκε στο κεφάλαιο για τη μαγεία.  
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 Στο σημείο αυτό οι στίχοι παρουσιάζουν μία σχετική δυσκολία στην κατανόηση, κυρίως ως προς το 

σε ποιον απευθύνονται, καθώς ο συγγραφέας τους αναφέρει πως ό,τι ζητήσει ο ενδιαφερόμενος κατά 

την τελετή τη νύχτα, θα του το παρουσιάσει στον ύπνο του. Φαίνεται να έχουμε εδώ ένα άγνωστο 

γενικά στοιχείο της Εκάτης, αυτό του ονειροπομπού, χαρακτηριστικό που αποδίδεται σε άλλους θεούς. 

Ωστόσο, ο Betz 1980: 294, μετέφρασε το χωρίο στ’ αγγλικά και έβαλε ως υποκείμενο των ρημάτων 

μηνύσει και απάγη την αντωνυμία ‘αυτό’ (it) θεωρώντας ότι τα ρήματα αναφέρονται στους δαίμονες 

του Κάτω Κόσμου, οι οποίοι θα φανερώσουν στον ενδιαφερόμενο το ζητούμενο στον ύπνο του, αλλά 

και θα σύρουν το μυημένο στο θάνατο. Όμως, δεν υπάρχει κάτι στους συγκεκριμένους στίχους που να 

φανερώνει ότι το υποκείμενο των ρημάτων δεν είναι η ίδια η Εκάτη – μιας και στους αμέσως πιο πάνω 

στίχους αναφέρεται ο φυσικός της τόπος, το τρίστρατο, αλλά και ο συνήθης χρόνος της εμφάνισής της, 

η νύχτα. Για την Εκάτη που στέλνει όνειρα, έχουμε την αναφορά μιας τελετουργίας στον Πορφύριο, η 

οποία κλείνει με τη φράση ‘εμφανίσου στον ύπνο μου’, αλλά και ένα μαγικό πάπυρο, PMG IV.2000, ο 

οποίος αναφέρεται στη Σελήνη-Εκάτη. Και για τα δύο αλλά και για τους άλλους ονειροπομπούς θεούς 

βλ. Eitrem 1997: 178, 179-182. Σε άλλες περιπτώσεις η Εκάτη έστελνε εφιάλτες. Rose 1924: 119. 

Nilsson 1940: 112. 

313
 Η Totti 1987: 264 και σημ. 7, αναφέρεται πολύ σύντομα σε ένα μαγικό κείμενο με ερωτικό ξόρκι 

του 3
ου

/4
ου

 π.Χ. αι., στο οποίο ο ενδιαφερόμενος επικαλείται την Εκάτη με το επίθετο νυκτίτρομος. Το 

επίθετο είναι στην κλητική (νυκτίτρομε). Η Totti σημειώνει ότι θα μπορούσε κανείς να το διαβάσει και 

ως νυκτίδρομε. 

314
 Για τους μαγικούς παπύρους με ακατανόητες λέξεις-συλλαβές βλ. Graf 1997: 199 (PMG IV. 2785-

2879: για την τριπρόσωπη Σελήνη)˙ 203 (PMG VΙΙ. 756-794 : για τη θεά Μήνη)˙ 205 (PMG VΙΙ. 668-

685: για τη Σελήνη και τον Ερμή). 

315
 Horst 1994: 6-8, σημ. 18.   

316
 Οβίδιος, Μεταμ. VII 251-4. 

317
 Λουκαν., Phars. 6. 699-701. Είναι αποκαλυπτικό το γεγονός ότι οι περισσότερες τέτοιες αναφορές 

σε σιωπηλές τελετές εντοπίζονται σε συγγραφείς της Ρωμαϊκής περιόδου, οπότε φαίνεται να 

παρουσίασε μεγάλη άνθιση η τέχνη της μαγείας. Φαίνεται ότι σ’ αυτό έπαιξαν μεγάλο ρόλο τα 

κινήματα του Νεοπλατωνισμού και του Χαλδαϊσμού, τα οποία θεωρούσαν ενδεδειγμένη την πρακτική 

της σιωπηλής ή έστω χαμηλόφωνης προσευχής, από τα οποία το πρώτο οδήγησε στο Χριστιανισμό ή 

διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό πολλά στοιχεία του. Για τα δύο αυτά ρεύματα, το Νεοπλατωνικό και το 

Χαλδαϊκό, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο υποκεφάλαιο «Η Εκάτη στους Χαλδαϊκούς χρησμούς και 

στο Νεοπλατωνικό σύστημα».   

318
 Gould 1985: 4. 

319
 Αναστάσιος 2006³: 36. 

320
 Ο Αναστάσιος αναφέρει τρεις τρόπους διαχωρισμού των θρησκειών. Ο πρώτος, του Hegel, έχει 

γίνει με βάση τη διαλεκτική μέθοδο, και αναφέρει τρεις κατηγορίες θρησκειών: τη φυσική θρησκεία, 

τη θρησκεία της ατομικής πνευματικότητας και την απόλυτη θρησκεία όπου εντάσσει και το 

Χριστιανισμό. Άλλος διαχωρισμός γίνεται με βάση την έκταση της επιρροής τους και αφορά σε 

φυλετικές, εθνικές και παγκόσμιες θρησκείες. Στις εθνικές θρησκείες εντάσσεται και η αρχαία 
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ελληνική θρησκεία. Τέλος, υπάρχει μία τρίτη κατηγοριοποίηση των θρησκειών ανάλογα με το αν 

τοποθετούν το θρησκευτικό-λατρευτικό αντικείμενο μέσα στο συνηθισμένο κόσμο της φύσης και της 

κοινωνίας ή το τοποθετούν έξω από αυτόν. Η πρώτη περίπτωση της τρίτης αυτής κατηγορίας 

πρόκειται για τον τύπο των πολυθεϊστικών θρησκειών, στον οποίο ανήκει και η εκείνη της αρχαίας 

Ελλάδας. Αναστάσιος 2006³: 36-38.  

321
 Πλούτ. Πρός Κωλώτην, 1126 d-e. 

322
 Ο Betz 1991: 244-245, αναφέρει δύο θεωρίες σχετικά με τη θρησκεία, τις οποίες ωστόσο επικρίνει, 

καθώς τις θεωρεί ξεπερασμένες και χωρίς αρχαιολογική ή ανθρωπολογική βάση. Σύμφωνα με την 

πρώτη θεωρία η θρησκεία είναι το αποτέλεσμα του «διαφωτισμού» και της προσπάθειας να 

συμφιλιωθεί το πρωτόγονο «άλογο» με την αναπτυσσόμενη λογική, ώστε η θεολογία να αποτελέσει το 

λογικό κάλυμμα του μύθου και της τελετουργίας. Σύμφωνα με τη δεύτερη θεωρία η αρχική 

πρωτόγονη, καθαρή θρησκεία διεφθάρει όταν οι άνθρωποι εισήγαγαν στη λατρεία τους τα είδωλα, τις 

αιματηρές προσφορές, την ίδρυση ναών και τη μαγεία. O Versnel 1991 a: 177-181, αναφέρει τις 

απόψεις διαφόρων μελετητών – κυρίως ανθρωπολόγων – σχετικά με το τι είναι θρησκεία και τι μαγεία. 

323
 Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος αναφέρει ότι στην ειδωλολατρεία το είδωλο γίνεται το επίκεντρο της 

θρησκευτικής ζωής και παραποιεί, «αναστέλλει», τη σχέση του ανθρώπου με το πραγματικό θείο Ον. 

Επιπλέον, τονίζει ότι η λέξη είδωλο εμφανίζεται πολλές φορές τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή 

Διαθήκη με σαφές θρησκευτικό περιεχόμενο. Αναστάσιος 2006³: 309-310.  

324
 Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος θεωρεί ότι στην ειδωλολατρεία υπάρχη μία εσωτερική σύνδεση 

μεταξύ ειδώλου και εικονιζόμενης δύναμης, σε σημείο που να ταυτίζονται κάποιες φορές. Μάλιστα, 

επισημαίνει ότι «το είδωλο κρύβει τη δύναμη του αναπαριστανομένου και μπορεί να βοηθήσει το 

λάτρη του». Αναστάσιος 2006³: 310. 

325
 Σύμφωνα με τον Αναστάσιο 2006³: 313, η ειδωλολατρεία αποτελεί στάση ή και τάση 

θρησκευμάτων με σαφές φιλοσοφικό υπόβαθρο, όπως ο Βουδισμός, αλλά και άλλων με σαφή 

μονοθεϊστικό χαρακτήρα. Τονίζει επιπλέον ότι στην ιστορία των διαφόρων θρησκευμάτων η λατρεία 

των ειδώλων μπορεί να εμφανισθεί σε μία θρησκεία σε περίοδο κατά την οποία η θρησκεία αυτή έχει 

ήδη διαμορφωθεί και εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό.  

326
 Price 1984:80-84, όπου επισημαίνεται ότι καμιά αρχαία πηγή δε δίνει τη σημασιολογική ανάλυση 

του όρου θεός, ενώ υπήρχε και μεγάλη «ρευστότητα» στον τρόπο που τον χρησιμοποιούσαν. 

327
 Burkert 1997 a: 15-16. 

328
 Liddell-Scott, τομ. ΙΙ, λ. θεός, όπου και τα σχετικά παραδείγματα. Ο Burkert αναφέρει ότι η λέξη 

θεός διακρίνεται στον Όμηρο στη λέξη θέσφατος, δηλαδή αυτό που έχει ειπωθεί από το θεό, ο 

χρησμός, αλλά ακόμα και στη λέξη θέειον, δηλαδή στο θειάφι που αποτελούσε ένα από τα κυριότερα 

μέσα τελετουργικού καθαρμού. Burkert 1997 a: 17, 19.   

329
 Brisson 2007: 41. 

330
 Nilsson 1963: 102-106, όπου αναφέρονται ορφικοί ύμνοι στον Ύψιστο Θεό και στα διάφορα 

επίθετά του. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ο Ύψιστος θεός αποκαλείται στα κείμενα αυτά με τα 

ονόματα Μοίρα, Νέμεσις, Ειμαρμένη, Πεπρωμένο. 

331
 Η ιδέα αυτή εκφράστηκε με ιδιαίτερη σαφήνεια από το Δίωνα το Χρυσόστομο, xxxi, II. 
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332

 Πλούτ., Περί Ίσιδος καί Οσίριδος, 337. 

333
 Nilsson 1963: 109-110, 115. 

334
 Nilsson 1963: 110 και σημ. 21. 

335
 Αυτός ο παραλληλισμός δεν είχε καμία βάση στη σύγκριση των ελληνιστικών βασιλείων με το 

σύμπαν, καθώς τα ελληνιστικά βασίλεια – σύμφωνα με αρχαίους συγγραφείς – μπορούσαν να βρουν 

το παράλληλό τους μόνο στην πολυθεΐα. Ο Ευσέβιος αντιπαραβάλλει τις πόλεις-κράτη και τον 

πολυθεϊσμό με τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και το μονοθεϊσμό των χριστιανών. Ευστ., Laus Constantini, 

16, 2 κε.  

336
 Ο Nilsson τονίζει ότι η ιδέα του μονοθεϊσμού ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς κάποιοι δημοφιλείς 

θεοί προσπάθησαν να προσεταιριστούν τα χαρακτηριστικά άλλων, λιγότερο δημοφιλών θεών. Ο 

μελετητής ονομάζει το φαινόμενο αυτό συγκρητισμό και υποστηρίζει ότι οδήγησε σε μία μορφή 

πανθεΐας. Nilsson 1963: 112. 

337
 Για τους μαγικούς παπύρους, τη λειτουργία τους και τους θεούς που επικαλούνται, βλ. τα άρθρα 

στο Ch. A. Faraone & D. Obbink, Magika Hiera. Ancient Greek Magic & Religion (Oxford 1991). 

Ειδικότερα ο Betz 1991: 248, δίνει τον ορισμό των μαγικών παπύρων και χρονολογεί εκείνους με τα 

περισσότερο εκτεταμένα κείμενα στο 2
ο
 π.Χ. μέχρι τον 5

ο
 μ.Χ. αι. Ο Nilsson 1963: 113, σημ. 29, 

παραθέτει δύο από τους παπύρους αυτούς με επίκληση στον Ένα θεό. Μάλιστα στον ένα πάπυρο που 

παρουσιάζει ο Nilsson σε μετάφραση στ’ αγγλικά, αναφέρεται ότι όλα τα πράγματα υπόκεινται στον 

ένα θεό, του οποίου τη μορφή δεν μπορεί να δει κανένας από τους άλλους θεούς.    

338
 Nilsson 1963: 115. 

339
 Nilsson 1963: 117 σημ. 39. Εδώ γίνεται αναφορά σ’ ένα χωρίο της επιστολής προς τον Τιμόθεο, 

όπου τονίζεται ότι ένας είναι ο Θεός και ένας ο μεσίτης, ο Ιησούς Χριστός, άνθρωπος ο ίδιος, που 

θυσιάστηκε για να χαρίσει την ελευθερία σε όλο το ανθρώπινο γένος. 

340
 Nilsson 1963: 116. 

341
 Ο Nilsson 1963: 118, επιμένει στη θέση του ότι ο Ύψιστος Θεός βρήκε την πλήρη έκφρασή του στη 

χριστιανική πίστη και ο διαμεσολαβητής στο πρόσωπο του Χριστού, γιατί αυτός συμπλήρωσε το κενό 

μεταξύ Θεού και ανθρώπου με τη διττή υπόστασή του, γιος του Θεού και άνθρωπος ταυτόχρονα. 

342
 Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος αναφέρει ότι η ιερότητα που εντοπίζεται στους συμβολισμούς και τα 

τελετουργικά όλων σχεδόν των θρησκειών, απαντάται κυρίως σ’ εκείνες των πρωτόγονων και των 

ασιατικών πολιτισμών. Μάλιστα, περιορίζει τον όρο και το συμβολισμό της έννοιας του Ιερού στα 

δέντρα, τους λίθους και τα όρη, όλα χαρακτηριστικά κυρίως των απαρχών της θρησκείας. Αναστάσιος 

2006³: 35. 

343
 Η εποχή του Λίθου αναφέρεται χωρίς τις διακρίσεις στις διάφορες υποπεριόδους της, Παλαιολιθική 

και Νεολιθική, καθώς δεν κρίνεται απαραίτητο για αυτήν την απώτερη περίοδο στην ιστορία της 

θρησκευτικότητας του ανθρώπου. Ωστόσο, ο Παπαχατζής προβαίνει στο διαχωρισμό αυτό, όπως ήταν 

επιβεβλημένο από τη μελέτη του, σημειώνοντας ότι η θρησκεία της Παλαιολιθικής περιόδου 

χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια του ανθρώπου για επιβίωση αλλά και για διαιώνιση του είδους 

του («διαρκή ανανέωση με νέα μέλη της ζωτικότητας της μικρής τους κοινωνικής ομάδας») και η 
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αντίστοιχη της Νεολιθικής περιόδου με έντονα μαγικό χαρακτήρα, ο οποίος όμως έχει τις ρίζες του στο 

τέλος της προηγούμενης περιόδου. Παπαχατζής 1996: 19-20, 31. 

344
 Ο Αναστάσιος 2006³: 312, υποστηρίζει ότι με τη λατρεία των διαφόρων φυσικών φαινομένων αλλά 

και των δέντρων και ζώων των προϊστορικών ανθρώπων και διευρύνοντας τον όρο ειδωλολατρεία, θα 

δούμε ότι σ’ αυτόν εντάσσονται και άλλα «φαινόμενα της ιστορίας των θρησκευμάτων» όπως ο 

«φετιχισμός» και ο «τοτεμισμός». 

345
 Ο Παπαχατζής ονομάζει αυτά τα αντικείμενα «δυναμούχα» και τα ταυτίζει με τα κρανία ανθρώπων 

και σαρκοβόρων κυρίως ζώων. Επισημαίνει ότι οι άνθρωποι που λάτρευαν τέτοιου είδους αντικείμενα, 

έδειχναν ιδιαίτερη προτίμηση στην κάτω γνάθο των ζώων, αφού αυτό το σημείο απ’ όλο το κρανίο 

ήταν που έφερνε τον όλεθρο κατασπαράζοντας ανθρώπους και ζώα. Παπαχατζής 1996: 14-15.  

346
 Ο Παπαχατζής εντοπίζει αυτή τη μορφή θρησκείας στην αρχή της μέσης παλαιολοθικής περιόδου, 

πριν από 200 χιλιάδες χρόνια. Μάλιστα επισημαίνει ότι η θέση «η θρησκεία είναι τόσο παλιά όσο και ο 

άνθρωπος» ισχύει σήμερα εάν θεωρήσουμε ότι η θρησκεία είναι ένα κατασκεύασμα χωρίς θεούς, 

θυσίες και προσευχές και ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον με λιγότερα ανθρώπινα και περισσότερα ζωώδη 

χαρακτηριστικά. Παπαχατζής 1996: 19 και σημ. 2. 

347
 Με τη μαγεία και τα μαγικά ξόρκια θα ασχοληθούμε στο ίδιο κεφάλαιο και πιο κάτω, όταν θα γίνει 

αναφορά στην κλασική εποχή κ.ε., περίοδοι από τις οποίες έχουν σωθεί πάπυροι και μεταλλικές 

πλάκες, συνήθως μολύβδινες, με εγχάρακτα κείμενα μαγικού περιεχομένου.  

348
 Συμφωνώ απόλυτα με τον Παπαχατζή, ο οποίος αναφέρει ότι αντικείμενα όπως οι φαλλοί δεν 

μπορούν να θεωρηθούν άνευ περιεχομένου ή απλά ως κοσμήματα. Παπαχατζής 1996: 27.  

349
 Παπαχατζής 1996: 35, 37. Ο Παπαχατζής ονομάζει τα περίαπτα αυτά «φυλαχτά». 

350
 Οι ανασκαφικές έρευνες έφεραν στο φως πλήθος μινωικών ιερών κορυφής και ιερών σπηλαίων με 

πλούσια αφιερώματα, αλλά και άλλα κινητά ευρήματα με παραστάσεις θρησκευτικών τελετών. 

Ο Burkert 1997 a: 23-27, επισημαίνει πως προκαλεί μεγάλη έκπληξη στους μελετητές το γεγονός ότι 

στην ανακτορική, μινωική, Κρήτη δεν εντοπίζουμε ιερά με την έννοια και τη μορφή που εντοπίζονται 

σε άλλους πολιτισμούς της εποχής του Χαλκού. Έκπληξη επίσης προκαλεί και το γεγονός ότι στη 

Μυκηναϊκή περίοδο, η οποία έπεται κατά κάποιο τρόπο της Μινωικής, (ο παραπάνω προσδιορισμός 

τονίζεται, καθώς ο όρος «Μυκηναϊκή περίοδος» χαρακτηρίζει γεωγραφικά κυρίως άλλες περιοχές) 

εντοπίζονται ευδιάκριτα ίχνη χώρων με σαφή θρησκευτική χρήση. Τονίζει, δε, ότι η θρησκευτική 

εμπειρία των Μινωιτών αρκούνταν σε μορφές επιφάνειας και για το λόγο αυτό, πιθανότατα, δεν είχαν 

ανάγκη από ιερά με τη μυκηναϊκή έννοια.  

351
 Ο Παπαχατζής 1996: 46-47, αναφέρει ότι η λατρεία του φιδιού ως ανεξάρτητης δύναμης 

επιβεβαιώνεται και από τα ανασκαφικά ευρήματα του Evans σε μία ιδιωτική οικία. Εκεί, σύμφωνα με 

τα ευρήματα, λατρευόταν αποκλειστικά το φίδι, χωρίς τη θεά, και ο ανασκαφέας τα χρονολόγησε στη 

μετάβαση από τη μεσομινωική στην ΥΜ Ια περίοδο. 

352
 Είναι ιδιαίτερα έντονη η διαφορά ανάμεσα στον τρόπο που απεικονίζεται το φίδι στα γνωστά 

ειδώλια της θεάς των φιδιών και σ’ εκείνα της υστερομινωικής περιόδου, όπου τόσο η θεά όσο και τα 

φίδια αποδίδονται με εντελώς σχηματικό τρόπο. Για τη σύγκριση, βλ. Παπαχατζής 1996, 49-50, εικ. 

37-39, όπου έγχρωμες φωτογραφίες.   
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353

 Παπαχατζής 1996: 54-55, όπου και παραδείγματα από τις Μυκήνες και την Πύλο. 

354
 Taylour 1970, 270-280. Για την περιγραφή του χώρου, βλ. Παπαχατζής 1996: 55 σημ. 1. Για τα 

ειδώλια, την ερμηνεία τους και την πιθανή τους εξέλιξη στην αρχαία ελληνική θρησκεία, βλ. 

Παπαχατζής 1996: 62-63.  

355
 Παπαχατζής 1996: 68. 

356
 Στην Οδύσσεια, κ 519 κ.ε., ο Οδυσσέας πρέπει να θυσιάσει ένα μαύρο κριάρι και μία μαύρη 

προβατίνα και να αφήσει το αίμα των ζώων να τρέξει στο θυσιαστήριο λάκκο απ’ όπου θα πιουν τα 

φαντάσματα που αυτός θα αφήσει να πιουν. Τα κουφάρια των ζώων καίγονταν στο σημείο της θυσίας. 

Η παραπάνω τελετή συνοδευόταν από προσευχές στους θεούς του Κάτω Κόσμου. Ουσιαστικά το 

τελετουργικό αυτό δεν απευθυνόταν στις ίδιες τις ψυχές-φαντάσματα, αλλά μέσω αυτών επεδίωκαν 

την προστασία των χθόνιων θεών.     

357
 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Ποσειδώνα, ο οποίος είναι ο κυρίαρχος θεός στις 

πινακίδες της Πύλου και στη νέα τάξη πραγμάτων αντικαθίσταται από τον ουράνιο Δία. Ο δε Αΐδης 

αναφέρεται στην Ιλιάδα (Ιλ. Ι, 159) ως «θεῶν ἒχθιστος ἁπάντων», καθώς οι ευγενείς που 

διαμόρφωναν την επίσημη λατρεία εκείνης της περιόδου και απολάμβαναν τα αγαθά της ζωής, 

προτιμούσαν ως κυρίαρχο στην πίστη τους ένα θεό ουράνιο και παντοδύναμο και όχι έναν εξίσου 

παντοδύναμο αλλά καταχθόνιο θεό. Παπαχατζής 1996: 73.  

358
 Στα μυστικιστικά ρεύματα γίνεται διεξοδική αναφορά στο κεφάλαιο της σχέσης της θεάς Εκάτης με 

το Νεοπλατωνισμό, ο οποίος ήταν ένα φιλοσοφικό ρεύμα με ιδιαίτερες, μυστικιστικές, ωστόσο, 

προεκτάσεις.  

359
 Τώρα παραμερίζεται σε μεγάλο βαθμό η τάξη των ευγενών, ενώ αντίθετα φαίνεται να ενισχύεται η 

λαϊκή τάξη. Οι τύραννοι ήταν εκείνοι που προσπάθησαν να παραμερίσουν την τάξη των ευγενών, να 

ενισχύσουν και να δώσουν ώθηση στη λαϊκή θρησκεία προκειμένου να προσεταιριστούν μεγάλο μέρος 

του λαού. Παπαχατζής 1996: 80. 

360
 Ο Παπαχατζής 1996: 82-83, παρουσιάζει τον Ησίοδο ως εξαιρετικά αυστηρό οπαδό των ηθικών 

αρχών της περιόδου, καθώς στο έργο του Ἒργα καί Ἡμέραι εξαίρει την τυπικότατη τήρηση των 

λατρευτικών καθηκόντων από τους πιστούς απογυμνώνοντας τη λατρεία από κάθε αυθορμητισμό, 

χαρακτηριστικό της λαϊκής λατρείας αλλά και των μυστικιστικών και εκστατικών τάσεων της 

αρχαϊκής περιόδου. Επιπλέον, ο μελετητής επισημαίνει ότι στο έργο αυτό η θρησκευτικότητα γίνεται 

ιδιοτελής, καθώς ο Ησίοδος τονίζει ότι αν κάποιος τηρεί τα θρησκευτικά του καθήκοντα, τότε οι θεοί 

θα τον βοηθήσουν ν’ αγοράσει τον κλήρο άλλων πολιτών˙ στην αντίθετη περίπτωση, μη τήρησης 

δηλαδή των θρησκευτικών του καθηκόντων, άλλοι θα μπορέσουν να αγοράσουν τα κτήματα του 

αμελούς πιστού. 

361
 Ακολουθεί εκτεταμένη αναφορά στην ορφική λατρεία και στο βασικό άξονα των ιδεών και των 

θέσεών της, καθώς σ’ αυτές σημαντική θέση έχει η ψυχή, η οποία με τη σειρά της συνδέεται με τη 

λατρεία και τις επιφάνειες της θεάς Εκάτης. 

362
 Grimal 1991, λ. Ορφέας. Ο Ορφέας ήταν ο κατεξοχήν ποιητής, αοιδός και μουσικός, καθώς έπαιζε 

λύρα και «κιθάρα», την οποία λέγεται πως εφηύρε. Ο πιο γνωστός μύθος γι’ αυτόν ήταν η αγάπη του 

για τη γυναίκα του Ευρυδίκη και η κάθοδος του στον Κάτω Κόσμο για να την ξαναφέρει στον επίγειο, 
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όταν αυτή πέθανε. Οι Graf και Johnston συμπυκνώνου σε ελάχιστες γραμμές το θέμα του ποιος ήταν ο 

Ορφέας. Graf and Johnston 2007: 165. Πολλοί μελετητές βλέπουν στον Ορφέα τον ιερό δάσκαλο, ο 

οποίος παρέδωσε στους μαθητές του τις διδαχές του. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι μελετητές αυτοί 

παραμερίζουν το γεγονός ότι ο Ορφέας είναι μία μυθική μορφή και μάλλον δεν υπήρξε ποτέ. Για τις 

απόψεις αυτές βλ. Nilsson 1935: 183-184. 

363
 Grimal 1991, λ. Οίαγρος. Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Οίαγρος ήταν θεός-ποταμός, ενώ οι 

αναφορές οι σχετικές με το γενεαλογικό του δέντρο, και κυρίως οι σχετικές με τον πατέρα του, 

ποικίλουν. Σε μια από τις τελευταίες παραλλαγές της παράδοσης για τον Οίαγρο αναφέρεται ότι ήταν 

βασιλιάς της Θράκης. 

Λόγω του πατέρα του ο Ορφέας θεωρούνταν Θράκας στην καταγωγή και για το λόγο αυτό 

απεικονίζεται στην αττική αγγειογραφεία με θρακική φορεσιά. Οι Graf και Johnston 2007: 167-168, 

κάνουν λόγο για τον Ορφέα τον ξένο (Orpheus the foreigner) και δείχνουν με ποιο τρόπο το μυθικό 

αυτό πρόσωπο απέκτησε, στα αυτοκρατορικά χρόνια, ελληνική καταγωγή. Το θέμα ήταν καθαρά 

πολιτικό, καθώς η μακεδονική πόλη Δίον κατέλαβε την πόλη Λείβηθρα στην Πιερία, όπου λεγόταν ότι 

υπήρχε ένα ξόανο του Ορφέα, εκεί βρήκε μαρτυρικό θάνατο και τάφηκε ο «βασιλιάς των Μακεδόνων 

και των Θράκων». Παυσ. 9.30.9-11.  

364
 Grimal 1991, λ. Καλλιόπη. Ήταν μία από τις Μούσες και θεωρούνταν η πρώτη – με το μεγαλύτερο 

αξίωμα – ανάμεσα στις άλλες (βλ. λ. Ορφέας). Από την Αλεξανδρινή περίοδο και εξής τη συνδέουν με 

τη λυρική ποίηση. Ίσως γι’ αυτό δικαιολογημένα επικράτησε, απ’ όλες τις άλλες μούσες που 

αναφέρονται από τη μυθολογία, να θεωρείται αυτή ως η μητέρα του Ορφέα. Πρέπει εδώ να σημειωθεί 

ότι όταν ο Ορφέας διαμελίστηκε από τις γυναίκες της Θράκης, οι οποίες έριξαν τα κομμάτια του στη 

θάλασσα, το κεφάλι και η λύρα του ξεβράστηκαν στη Λέσβο, και γι’ αυτό το λόγο το νησί θεωρούνταν 

ο κατεξοχήν τόπος της λυρικής ποίησης (βλ. λ. Ορφέας). 

365
 Όμ., Οδυσ. 12. 70. 

366
 Οι δύο επικές καταγραφές του σχετικού με την Αργοναυτική εκστρατεία μύθου ανήκουν η μία στον 

Απολλώνιο το Ρόδιο και χρονολογείται γύρω στο 250 π.Χ. και η άλλη στο Ρωμαίο ποιητή Βαλέριο 

Φλάκκο (Valerius Flaccus), γύρω στο 70 π.Χ. Οι Graf και Johnston, 2007, 165-166, αναγνωρίζουν με 

βάση την επιγραφή που υπάρχει σ’ ένα ανάγλυφο του 570-560 π.Χ. από το Δελφικό ιερό, τον Ορφέα 

σε μία παράσταση που εικονίζει την πλώρη ενός πλοίου, της Αργούς.    

367
 Σύμφωνα με τα ιερά κείμενα της Ορφικής λατρείας ο Ζαγρεύς, ο μεγάλος θεός των ορφικών και 

θεός του Κάτω Κόσμου, διαμελίστηκε από τους μοχθηρούς Τιτάνες και έγινε τροφή τους. Η Αθηνά 

κατόρθωσε να σώσει μόνο την καρδιά του νεαρού θεού. Το στοιχείο της διάσωσης της καρδιάς του 

θεού εισήχθηκε στο μύθο προκειμένου να δικαιολογηθεί η αναβίωση μέσω της εκ νέου γέννησης του 

Διονύσου, στο στήθος του οποίου τοποθετήθηκε εκείνη η καρδιά.  

Ο Δίας τιμώρησε τους Τιτάνες κατακεραυνώνοντάς τους. Από τη στάχτη τους γεννήθηκαν οι 

άνθρωποι, το σώμα των οποίων κατάγεται από τους κακούς Τιτάνες, ενώ η αγαθή ψυχή τους από το 

Διόνυσο-Ζαγρέα. Την ιστορία μας δίνει ο Ολυμπιόδωρος σα σχόλιο στο χωρίο 62b του έργου του 

Πλάτωνα Φαίδρος. Ολυμπιόδ., Σχόλ. Πλάτ. Φαίδρ. 1.3. Άλλοι αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Πίνδαρος 

και ο Πλάτωνας, δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες συμπληρώνοντας το χωρίο του Ολυμπιοδώρου ή 
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μας προσφέρουν παραλλαγές του μύθου. Αν ο μύθος αυτός χρονολογείται πράγματι στο τέλος του 6

ου
 

ή ακόμα και στις αρχές του 5
ου

 π.Χ. αι., βρισκόμαστε τότε μπροστά σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός: 

την πρώτη προσπάθεια να διαμορφωθεί μία ανθρωπογονία με πανελλήνια απήχηση, αντίστοιχη με τη 

Θεογονία του Ησιόδου, ο οποίος, ωστόσο, αφήνει ασαφές, και πιθανότατα εσκεμμένα, το θέμα της 

ακριβούς καταγωγής του ανθρώπινου γένους. Graf και Johnston 2007: 87.    

368
 Το χωρίο που αναφέρει ότι οι άνθρωποι (μέσω της ψυχής) κατέχουν ένα κομμάτι του Διονύσου, το 

βρίσκουμε μόνο στον Ολυμπιόδωρο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Bernabé βρίσκουμε στοιχεία του μύθου 

κρυμμένα σε διάφορες αναφορές του Πινδάρου, του Πλάτωνα και του Ξενοκράτη. Graf και Johnston 

2007: 67 και σημ. 7. 

Ο μύθος του Διόνυσου-Ζαγρέα που κομματιάστηκε από τους Τιτάνες και έγινε τροφή τους, 

αναφέρεται σε κείμενα διαφόρων αρχαίων συγγραφέων. Έχουν σωθεί τέσσερις κυρίαρχες παραδόσεις 

όσον αφορά στο τι συνέβη μετά το κομμάτιασμα του Διονύσου από τους Τιτάνες. Όλες αυτές οι 

παραδόσεις αποδίδονται στους ορφικούς από τους αρχαίους συγγραφείς. Graf και Johnston 2007: 73-

80, όπου η πλήρης ανάλυση των τεσσάρων εκδοχών˙ 79-80, όπου επιγραμματική συγκεφαλαίωση των 

τεσσάρων παραδόσεων. 

369
 Grimal 1991, λ. Γαία. Η Γαία αναφέρεται στη Θεογονία του Ησιόδου, όπου διαδραματίζει 

σημαντικότατο ρόλο. Θεωρείται το πρωταρχικό στοιχείο από το οποίο προέκυψαν όλα τα θεϊκά γένη. 

Αρχικά υπήρχε το Χάος και μετά έγινε η Γη. Αυτή γέννησε τον Ουρανό και από την ένωσή τους 

προήλθαν οι έξι Τιτάνες και οι έξι Τιτανίδες, που ήταν θεοί.   

370
 Grimal 1991, λ. Ουρανός.  

371
 Grimal 1991, λ. Τιτάνες. Οι έξι Τιτάνες είχαν και έξι αδελφές, τις Τιτανίδες, από την ένωσή τους με 

τις οποίες προέκυψε πλήθος δευτερευουσών θεοτήτων. Τα ονόματα των Τιτάνων ήταν: Ωκεανός, 

Κοίος, Υπερίονας, Κρείος, Ιαπετός και Κρόνος.   

372
 Με την ιδέα αυτή συμφωνούν διάφοροι μελετητές, αλλά η Johnston θεωρεί ότι το επιχείρημα αυτό 

είναι διαστρεβλωμένο. Graf και Johnston 2007: 115 και σημ. 28, όπου και βιβλιογραφία με τους 

μελετητές-οπαδούς αυτής της άποψης. 

373
 Για πρώτη φορά γίνεται τώρα εντονότερη η διάκριση ανάμεσα στο υλικό και στο πνευματικό 

στοιχείο με σαφή πρόκριση του πνευματικού. Ο Nilsson 1935: 205, 216, επισημαίνει ότι για τον 

παραπάνω λόγο οι μυημένοι στον Ορφισμό περιφρονούσαν τη ζωή και έδιναν μεγάλη σημασία στη 

ζωή μετά θάνατο. 

374
 Richardson 1985: 61. 

375
 Πλάτ. Κρατύλος 400. Σ’ αυτό το διάλογο του Σωκράτη με τον Ερμογένη ο πρώτος υποστηρίζει ότι η 

ψυχή είναι η δύναμη που κινεί το σώμα, και όταν αυτή βγει από αυτό, τότε το σώμα καταστρέφεται. 

Richardson 1985: 63. 

376
 Grimal 1991, λ. Ευρυδίκη και λ. Ορφέας.  

377
 Πλήρη και εκτενή παρουσίαση του μύθου για το θάνατο της Ευρυδίκης και την κατάβαση του 

Ορφέα στον Άδη έχουμε από τα Γεωργικά του Βιργλίου και τις Μεταμορφώσεις του Οβιδίου. Ωστόσο, 

είναι εύλογο να σκεφτούμε ότι ο μύθος ανάγεται σε πολύ παλαιότερη εποχή για να φθάσει στα τέλη 

του 1
ου

 π.Χ. αιώνα στην κανονική, πλήρη και πλέον γνωστή σ’ εμάς, μορφή του. Οι Graf και Johnston, 
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2007: 172-173, αναφέρουν ότι κατά τον 5

ο
 και 4

ο
 π.Χ. αι. υπήρχαν αρκετά ποιήματα σχετικά με την 

κατάβαση του Ορφέα στον Άδη και με κεντρικό επεισόδιο την επιστροφή της Ευρυδίκης. 

Επισημαίνουν ότι αυτήν την περίοδο έχουμε και ανάγλυφες παραστάσεις, οι οποίες αποτέλεσαν το 

πρότυπο για άλλες μεταγενέστερες – κυρίως ρωμαϊκά αντίγραφα, και έχουν ως θέμα το παραπάνω 

επεισόδιο.     

378
 Παρουσιάζουμε εδώ την Ευρυδίκη να συμμετέχει στην απόφαση για την επιστροφή της στα 

εγκόσμια λαμβάνοντας υπόψιν μας τα χρυσά πλακίδια, όπου διαφαίνεται ότι οι ψυχές έχουν 

συναίσθηση του χώρου στον οποίο βρίσκονται, αλλά είναι και ικανές να ακολουθήσουν τις οδηγίες 

που τους δίνονται, για το πώς θα κινηθούν και πού θα πάνε φθάνοντας στον Άδη.  

379
 Σύμφωνα με το Reiss 1897: 189, o όρος δεισιδαιμονία σήμαινε τον υπερβολικό φόβο απέναντι στις 

θεϊκές δυνάμεις και εμφανίστηκε γύρω στο 400 π.Χ., όταν ο Ορφισμός βρισκόταν σε πλήρη ακμή και 

η λατρεία της Κυβέλης είχε κερδίσει έδαφος στα κατώτερα κοινωνικά στρώματα. 

380
 Είναι πιθανό η πρακτική των χρυσών πλακιδίων να αποτελεί επιρροή των επιγραφών που 

βρίσκουμε στις αιγυπτιακές πυραμίδες και οι οποίες περιέχουν προσευχές, υποτίθεται ειπωμένες από 

τον ίδιο το νεκρό, για τη μετά θάνατο ζωή του. Ο Barb χαρακτηρίζει πολύ πετυχημένα τα πλακίδια 

αυτά ως τα διαβατήρια για τον Κάτω Κόσμο. Barb 1971: 148-151. 

381
 Οι Ορφικοί Ύμνοι είναι εξάμετρα κείμενα, τα οποία είναι σχεδόν βέβαιο ότι χρησιμοποιούνταν 

αποκλειστικά από την κοινότητα των μυημένων στα ορφικά μυστήρια. Καθένας από τους ύμνους 

αυτούς απευθύνεται σ’ ένα γνωστό θεό ή θεά, σε θεούς της Ορφικής λατρείας αλλά και σε ασαφείς 

θεϊκές μορφές. Επιπλέον, είναι γραμμένοι σύμφωνα με ένα τυπικό, κατά το οποίο πρώτα αναφέρεται 

το όνομα του θεού στον οποίο είναι αφιερωμένος ο ύμνος, και έπειτα ακολουθεί το όνομα του φυτού  

που συνδέεται θρησκειολογικά με το συγκεκριμένο θεό. Για τη σύνδεση αυτή βλ. A.-F. Morand 1997, 

169-170. Η Harrison χρονολογεί τους περισσότερους από τους ύμνους στον 4
ο
 μ.Χ. αιώνα και 

επισημαίνει ότι μελετώντας τους κανείς έρχεται σ’ επαφή με το μυστικιστικό μονοθεϊσμό, αλλά σ’ 

αυτούς εντοπίζονται και οι Ολύμπιοι θεοί. Ωστόσο, οι διαχωριστικές γραμμές είναι ασαφείς και κάθε 

ένας από τους αναφερόμενους θεούς αλλάζει σε καθέναν από τους υπόλοιπους. Harrison 1991: 625.  

Για τους ορφικούς ύμνους: Στο λεξικό του Kroh, λ. Ορφικά περιλαμβάνονται τα ποιήματα της ορφικής 

Θεογονίας, η οποία αποτέλεσε τους Ιερούς Λόγους των ορφικών, καθώς και η συλλογή των 87 ύμνων 

με τον τίτλο Ορφέως Ύμνοι. Ο Kroh χρονολογεί τους ύμνους αυτούς στο 2
ο 

μ.Χ. αιώνα, αλλά 

αναγνωρίζει ότι μερικά από τα κείμενα αυτά μπορεί να είναι και παλιότερα. Άλλες ομάδες έργων κάτω 

από τον τίτλο ορφικά είναι: οι Χρησμοί, οι Καθαρμοί και η Κατάβασις. Ο Morand 1997: 170, τονίζει το 

ποια μπορεί να είναι ή όχι ορφικά κείμενα, αναφερόμενος ιδιαίτερα στους Ορφικούς Ύμνους, καθώς οι 

όροι Ορφικός και Ορφισμός είναι προβλήματα που απασχόλησαν και απασχολούν τη σύγχρονη έρευνα 

και δεν απασχόλησαν καθόλου τους πιστούς και μη της αρχαιότητας, αφού όλοι απέδιδαν αυτά τα 

κείμενα στον Ορφέα. 

Ορφικά μυστήρια: Είναι χαρακτηριστικό ότι τα μυστήρια των Ορφικών δεν περιορίζονταν σε ένα 

συγκεκριμένο τόπο όπως τα Ελευσήνια μυστήρια, αλλά μέσω των πλακιδίων εντοπίζονται σε όλη τη 

λεκάνη της Μεσογείου. Kearns 2010: 117. 

382
 Graf και Johnston 2007: 94-95. 
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383

 Graf και Johnston 2007: 111-114. 

384
 Graf και Johnston 2007: 119. 

385
 Για την αντίθεση του Πορφύριου στην ιδέα η ψυχή να περάσει από σώμα ανθρώπου σε σώμα ζώου 

βλ. Wallis 1972: 120. 

386
 Στο τέλος κάθε κύκλου η ψυχή χάνει τα χαρακτηριστικά της στοιχεία, αλλά αποκτά νέα μπαίνοντας 

σε έναν άλλο κύκλο μετεμψύχωσης. Η αναφορά στην πλατωνική ιδέα της μετεμψύχωσης γίνεται εδώ, 

καθώς η (Νεο-)Πλατωνική φιλοσοφία διαδραμάτισε σημαντικότατο ρόλο στην αλλαγή του ρόλου της 

Εκάτης. Πλάτ., Φαίδρ. 245a-d. Brisson 2007: 42. Για την ψυχή, τη σχέση της με το σώμα και τους 

κύκλους ζωής της, κυρίως στον Πλωτίνο, βλ. Blumenthal 1983: 75-84. 

387
 Shaw 1995: 37-40, 83-84, όπου και οι θέσεις του Ιάμβλιχου για την ψυχή. 

388
 Τα τρίστρατα κατέχουν ξεχωριστή θέση στους μύθους πολλών περιοχών σε όλο τον κόσμο και 

κυρίως στη σκέψη των δεισιδαίμονων. Το γεγονός ότι συνδέονται με ιστορίες για φαντάσματα και το 

ότι δημιουργούν μία αίσθηση σύγχυσης σ’ όποιον φοβάται να τα διασχίσει, ενισχύουν τις σχετικές, μ’ 

αυτά, ιστορίες. Σύμφωνα με τις δοξασίες κάποιων χωρών ακόμα και ο διάβολος αρέσκεται να τριγυρνά 

στα μέρη αυτά. Επιπλέον, μπορεί να δει κανείς τις πομπές των ψυχών να περνάνε, αν σταθεί σ’ ένα 

τρίστρατο και ακουμπήσει το πηγούνι του σ’ ένα αιχμηρό ξύλο. Για σχετικούς μύθους-δοξασίες-

δεισιδαιμονίες διαφόρων χωρών βλ. Puhvel 1976: 167-177.     

389
 Μελετητές υποστηρίζουν ότι οι Ομηρικοί Ύμνοι είναι δημιουργήματα του 7

ου
 π.Χ. αι. και άλλοι ότι 

αυτοί ανήκουν σε μια πολύ μεταγενέστερη περίοδο. Στους πρώτους ανήκει ο Παπαχατζής, 1996: 95. 

Πρόκειται, ωστόσο, για τριάντα τρία ποιήματα, τα οποία απευθύνονται σε θεούς ή που μιλάνε για 

θεούς και εντάσσονται, χρονολογικά, σε διαφορετικές εποχές. Το παλαιότερο από αυτά χρονολογείται 

στον 8
ο
/7

ο
 π.Χ. αι. Kroh 1996, λ. Ομηρικοί Ύμνοι. Για τους Ομηρικούς Ύμνους ως προοίμια άλλων, 

επικών πιθανότατα, ποιημάτων και για τον Ομηρικό Ύμνο στη Δήμητρα ως αιτιολογικό σύνδεσμο 

ανάμεσα στα μεγάλα μυστήρια της Ελευσίνας και στο μύθο της λατρείας εκεί βλ. Parker 1991: 1-17. 

390
 Σύμφωνα με το Nilsson 1935: 181, ο Ορφισμός ήταν η πρώτη ελληνική θρησκεία με ιερά βιβλία. Ο 

Gould 1985: 14, σημειώνει ότι δεν υπήρχαν λειτουργικά κείμενα ούτε «βιβλία προσευχών» κατά την 

αρχαιότητα. Ωστόσο, έχουν σωθεί προσευχές σε διάφορα κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. 

Αυτό παρατηρείται ιδιαίτερα στις τραγωδίες της κλασικής περιόδου. 

391
 Περισσότερα στοιχεία για την αλλαγή στον τρόπο παρουσίασης της Εκάτης από την Ελληνιστική 

περίοδο και εξής δίνονται στο υποκεφάλαιο «Η Εκάτη στους Χαλδαϊκούς χρησμούς και το 

Νεοπλατωνικό σύστημα». Για το περιεχόμενο του όρου θεός και deus στη Ρωμαϊκή θρησκεία, στην 

οποία συνδέονται άμεσα με την αυτοκρατορική λατρεία και επομένως δεν άπτεται της παρούσας 

μελέτης, αλλά και στην κατανόηση και τη χρήση των όρων αυτών από τους Έλληνες πιστούς βλ. Price 

1984: 79-95 

392
 Η Clarke 2001: 28, επισημαίνει ότι η μαγεία ως μέσο εξερεύνησης της φύσης εντασσόταν στα 

πλαίσια των ανθρώπινων τεχνών. Ο Versnel 1991 a: 183, αναφέρει ότι στους ρωμαϊκούς χρόνους οι 

μαγικές πρακτικές θα μπορούσαν να θεωρηθούν είτε ως απόδειξη της δύναμης κάποιου θεού είτε 

εκδήλωση της διεστραμμένης θρησκείας (prava religio) αποτέλεσμα δαιμονικών δυνάμεων. Ωστόσο, η 
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θέση του αυτή δεν πρέπει να απέχει πολύ από την πραγματικότητα και για τη θρησκεία παλαιότερων 

περιόδων, κυρίως από τους κλασικούς χρόνους και έπειτα. 

393
 W. Den Boer 1973: 4. 

394
 Χαρακτηριστικό της εποχής είναι ότι πολλοί από αυτούς κατηγορήθηκαν ως υπονομευτές της 

θρησκείας αλλά και της πόλης ολόκληρης, μια τάση που κορυφώθηκε με τη θανάτωση του Σωκράτη. 

Πλάτ., Απολ., 8b-2c, σελ. 24. 

395
 Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Άλκηστης στο ομώνυμο έργο του Ευριπίδη, όπου η 

ηρωίδα επικαλείται την προστασία της θεάς για τα παιδιά της, αφού αυτή πεθαίνει. Ευριπ., Άλκηστις, 

163. 

396
 Αξίζει να αναφερθεί εδώ το γεγονός της μεταφοράς των ιερών λειψάνων του Θησέα από τη Σκύρο 

στην Αθήνα το 476 π.Χ. Η πρωτοβουλία της μεταφοράς ανήκε στο στρατηγό Κίμωνα και η πράξη 

αυτή είχε μεγάλη σημασία για ολόκληρη την πόλη, καθώς σ’ αυτόν απέδιδαν το συνοικισμό των 

πολισμάτων της Αττικής υπό την κεντρική διοίκηση της Αθήνας. Bengtson 1991, 184. 

Ο Den Boer 1973: 8, υποστηρίζει ότι η λατρεία που ασκούσαν τα άτομα μεμονωμένα στα πλαίσια του 

οίκου συνδεόταν συχνά με εκείνη της πόλεως μέσω της λατρείας ενός ήρωα. Θεωρεί μάλιστα ότι ο 

ήρωας ήταν αρχικά ένας αγαπημένος νεκρός του κλειστού κύκλου της οικογένειας, ο οποίος με την 

πάροδο του χρόνου κέρδισε δύναμη στην κοινότητα και μετατράπηκε σε δικό της ήρωα. 

397
 Ο Πλάτωνας αναφέρει ότι οι άνθρωποι προσέτρεχαν στο μαντείο των Δελφών για να ζητήσουν τη 

συμβουλή και τη βοήθεια του Απόλλωνα προκειμένου να αντιμετωπίσουν ή και να εξευμενίσουν 

ψυχές. Πλάτ., Πολιτ. 427. Το χωρίο αντικατοπτρίζει την επίσημη στάση της θρησκείας όσον αφορά 

στον τρόπο αντιμετώπησης των εχθρικών ψυχών αλλά και τη στάση των φιλοσόφων για την 

ανακούφιση των ανθρώπων από σημαντικά θέματα και σκέψεις που τους βασάνιζαν, κυρίως για το 

μέλλον, και στα οποία οι ίδιοι δεν μπορούσαν να δώσουν λύσεις από μόνοι τους. 

Ο Ξενοφώντας, Ἀπομνημονευμάτων 1. 1. 6, παρουσιάζει το Σωκράτη να λέει ότι είναι λάθος οι 

άνθρωποι να ζητάνε τις συμβουλές των μαντείων για θέματα που μπορούν να φέρουν σε πέρας με τις 

δικές τους πνευματικές δυνάμεις αλλά αξίζει να παίρνουν χρησμούς για θέματα που αφορούν το 

μέλλον και είναι ασαφή και σκοτεινά. Ο Πλούταρχος (Mor 386c), από την άλλη, καταγράφει τις 

ερωτήσεις που έκαναν οι πιστοί στο μαντείο των Δελφών, όταν αυτός διετέλεσε εκεί ιερέας. Οι 

περισσότερες ερωτήσεις, όπως μπορούμε να δούμε και από τα επιγραφικά δεδομένα αυτών των ιερών 

χώρων, αφορούν σε καθημερινά ζητήματα, όπως για παράδειγμα αν θα παντρευτούν, αν θα πουλήσουν 

την πραμάτειά τους ή αν θα νικήσουν στον αγώνα. Τα ερωτήματα αυτά, όσο καθημερινά και αν μας 

φαίνονται, δεν παύουν να περιέχουν ένα ποσοστό κινδύνου και αποτυχίας. Eidinow 2007: 43, 45, 264 

όπου και σημ. 5, 6.   

398
 Ένα σημαντικό μέρος αυτών παρουσιάζεται στο έργο των Ch. A. Faraone – D. Obbink, Magika 

Hiera. Ancient Greek Magic and Religion (Oxford 1991). Ο Faraone 1991: 3 και σημ. 3, επισημαίνει 

ότι οι μολύβδινοι κατάδεσμοι χρονολογούνται ήδη από τον 5
ο
 π.Χ. αι., ενώ μέχρι τις αρχές του 2

ου
 μ.Χ. 

αι. η χρήση τους είχε διαδοθεί σε ολόκληρη τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Κάνει τη διάκριση ανάμεσα 

στον αρχαίο ελληνικό όρο κατάδεσμο, τον οποίο προτιμά, και στο λατινικό defixio που προέρχεται από 

το ρήμα defigo και σημαίνει μπήγω. Η μετοχή defixus σημαίνει ακίνητος, κατάπληκτος. Στ. Α. 
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Κουμανούδης, Λεξικόν Λατινοελληνικόν, λ. defigo. Επιπλέον, κατηγοριοποιεί τα κείμενα που 

περιέχονται στους καταδέσμους σ’ εκείνα στα οποία αυτός που ασκεί τη μαγεία, θεωρεί ότι θα 

χειραγωγήσει ο ίδιος το θύμα του˙ τις προσευχές προς τις θεότητες του Κάτω Κόσμου για να δέσουν 

εκείνες το θύμα˙ τα ξόρκια που τελούνταν από μάγους προκειμένου το θύμα να μετατραπεί σε κάτι 

διαφορετικό από αυτό που είναι. Faraone 1991: 10. 

O Versnel 1991 b: 61-62, διακρίνει τους κατάδεσμους σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με το 

περιεχόμενο, το σκοπό και τη λειτουργία τους: υποθέσεις ανταγωνισμού στο θέατρο, ερωτικές 

υποθέσεις, υποθέσεις δικαστικής αντιδικίας και κατάδεσμοι-κατάρες που αφορούσαν την τιμωρία 

κάποιου κλέφτη. Η Eidinow 2007: 144, κατατάσσει τους κατάδεσμους σε τρεις ομάδες ανάλογα με τον 

τρόπο που είναι γραμμένο το κείμενο, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει πως και οι τρεις ομάδες δεν 

απαντούν και σε ένα μόνο κείμενο: σ’ αυτούς που αποτελούνται μόνο από ένα ρήμα και ονοματίζουν 

το στόχο˙ σ’ αυτούς που απευθύνονται στους θεούς για να πραγματοποιήσουν την ευχή-κατάρα και σ’ 

εκείνους που προσπαθούν να προκαλέσουν μεταστροφή στη συμπεριφορά του θύματος. Αργότερα, 

στην ίδια μελέτη, 154 κ.ε., χρησιμοποιεί το διαχωρισμών των κατάδεσμων από παλαιότερους 

μελετητές σε πέντε (5) κατηγορίες ανάλογα με το περιεχόμενό τους, π.χ. δικαστικοί, εμπορικοί, 

ερωτικού περιεχομένου.   

399
 Η λέξη κατάδεσμος αναφέρεται κιόλας από τον Πλάτωνα στην Πολιτεία του. Πλάτ., Πολιτ. 364C. 

Προέρχεται από το ρήμα καταδέω, μία από τις ερμηνείες του οποίου είναι ‘δένω κάποιον με μαγικά 

δεσμά’. Η αρχική σημασία του ρήματος είναι η κυριολεκτική και ακολουθεί η ερμηνεία του δένω με 

μαγικά δεσμά και εκείνη του φυλακίζω, η οποία ωστόσο εμπεριέχει την έννοια του δένω. Liddell-Scott, 

λ. κατάδεσμος, καταδέω, κατάδεσις. Η Σιμαίθα στη Φαρμακεύτρια του Θεοκρίτου λέει: νῦν μέν τοῖς 

φίλτροις καταδήσομαι. Θεόκρ., Ειδ. 2. 159. Η πρακτική της κατάδεσης κάποιου μέσω της μαγείας 

είναι κατανοητό ότι δεν είναι δυνατό να εντάσσεται στα όρια της επίσημα ασκούμενης λατρείας. Τη 

στάση της επίσημης θρησκείας απέναντι στη μαγεία που προκαλεί κακό, ενίσχυε και το επίσημο 

κράτος, καθώς είχαν θεσπιστεί νόμοι κατά της μαγείας αυτού του είδους. 

400
 Είναι προφανές ότι οι κατάδεσμοι για περιπτώσεις δικαστικής αντιπαλότητας γράφονταν πριν 

ολοκληρωθεί η δίκη, προκειμένου να επηρεάσουν το αποτέλεσμά της. Μάλιστα στόχος τους ήταν να 

επηρεάσουν τη δεινότητα του λόγου του αντίδικού τους, ώστε αυτός να μην μπορέσει να αγορεύσει 

στο δικαστήριο. Για καταδέσμους με κατάρες για τη δικαστική αποτυχία του αντιπάλου, βλ. Versnel 

1991 b: 60-106. 

401
 Σε πολλούς κατάδεσμους καταγράφεται το όνομα του θύματος ή του αντίδικου, μία πρακτική που 

ξεκινά στα κλασικά χρόνια, βαθμιαία αυξάνεται και σταματάει οριστικά κατά τον 1
ο
 μ.Χ. αιώνα. Ο 

Faraone 1991: 5, αναφέρει εδώ ένα παράδειγμα κατάδεσμου από την Αττική του 3
ου

 π.Χ. αι. στον 

οποίο είναι χαραγμένα τα ονόματα δύο ανδρών, του Οφελίωνα και του Κάθηρι. Σε άλλες περιπτώσεις 

οι κατάρες των κατάδεσμων είχαν ως στόχο τα γεννητικά όργανα του θύματος, με προφανή σκοπό την 

ακληρία. Χαρακτηριστικό αυτού είναι η πήλινη κούκλα στο εμπροσθόφυλλο του βιβλίου Magika 

Hiera, την οποία είχαν καρφώσει στο μάτι, στο στόμα, στην κορυφή του κεφαλιού και στα γεννητικά 

όργανα.   
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402

 Ο Faraone 1993: 6 και σημ. 17, σημειώνει ότι η φύση αυτών των μαγικών εγχειριδίων φανερώνει 

μία μεγαλύτερη περίοδο καταγραφής τέτοιων κειμένων. Ο ίδιος, 1985: 151 και σημ. 3, αναφέρει ότι 

τους μολύβδινους κατάδεσμους μετά τη χάραξη του κειμένου-κατάρας πάνω τους, τους τρυπούσαν με 

καρφί και τους έθαβαν σε τάφους άωρων νεκρών. Συχνά οι κατάδεσμοι συνοδεύονταν από μολύβδινα 

κουτιά που μοιάζουν με μινιατούρα φέρετρου και στα οποία τοποθετούσαν μολύβδινες ‘κούκλες 

voodoo’. Η πρακτική αυτή με τις κούκλες δε φαίνεται να διαφέρει από τις πρακτικές άσκησης μαγείας 

σε περισσότερο σύγχρονες εποχές. Eidinow 2007: 142-143 εικ. 5: μολύβδινο κουτί με μολύβδινη 

κούκλα από τον Κεραμεικό της Αθήνας˙ στο δεξί πόδι της κούκλας είναι χαραγμένο το όνομα του 

θύματος, Μνησίμαχος, και στο καπάκι του κουτιού η κατάρα. Η κούκλα έχει φτιαχτεί με τα χέρια 

σφιχτά δεμένα πίσω από την πλάτη.    

403
 H Petrovic 2004: 432-434, αναφέρει ότι πολύ συνηθισμένη φόρμα γραφής των ευχών στους 

κατάδεσμους ήταν η ονομαστική του α΄ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας (εγώ), το ρήμα 

καταδήσομαι, μέλλοντας του ρήματος καταδέω, και το επίρρημα νυν. Τη μορφή αυτή την εντοπίζουμε 

στις μαγικές απαγγελίες της Σιμαίθας στο Θεόκριτο, σε μαγικούς παπύρους και σε κατάδεσμους. 

404
 Η λέξη μάγος στην αρχαία ελληνική γραματεία σήμαινε τους ιερείς των Περσών, οι οποίοι 

μπορούσαν να ερμηνεύουν τα όνειρα, αλλά και το γόη-αγύρτη, το μάγο με τη σημερινή σχεδόν έννοια. 

Για τη λέξη βλ. Liddell-Scott, τομ. ΙΙI, λ. Μάγος. Ο Versnel 1991 a: 182, υποστηρίζει ότι ο όρος 

αντικατέστησε την ελληνική λέξη γόης, η οποία είχε επίσης αρνητική σημασία, λόγω των περίεργων 

περσικών έμπυρων τελετών.  

405
 Πλάτ., Πολιτ. 364Β-C. Μάλιστα ο Πλάτωνας επισημαίνει ότι οι περιπλανώμενοι μάγοι προσέγγιζαν 

κυρίως πλούσιους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι πλούσιοι ήταν οι μόνοι πελάτες τους, στους οποίους 

ισχυρίζονταν, ανάμεσα στ’ άλλα, ότι με αντάλλαγμα ένα χρηματικό ποσό μπορούσαν να βλάψουν τους 

πολιτικούς τους αντιπάλους με επωδούς και καταδέσμους. Φαίνεται ότι οι υποψίες του Πλάτωνα για το 

τσαρλατανισμό των μάγων αλλά και για την προσέγγιση πλούσιων κυρίως Αθηναίων, δεν ήταν 

αβάσιμες, όπως αποδεικνύουν τα ονόματα – με τα πατρωνυμικά και τα δημοτικά τους – που βρέθηκαν 

χαραγμένα σε κατάδεσμους στην Αθήνα. Faraone 1989: 156-157.  

Ωστόσο, ο Πλωτίνος, ο θεμελιωτής του Νεοπλατωνισμού, δεχόταν ότι η μαγεία μπορούσε να βλάψει 

μεν τον άνθρωπο, αλλά μόνο τον κατώτερο εαυτό του, το ἄλογον και όχι τον πραγματικό του εαυτό, το 

λογικόν, το οποίο μπορεί κανείς να προστατεύσει από τα μαγικά ερωτικά φίλτρα με αντίδοτα-ξόρκια. 

Σύμφωνα με το φιλόσοφο κανένας δεν μπορεί να εξαναγκάσει έναν πραγματικό θεό να εμφανισθεί, 

αφού ακόμα και οι ορατοί θεοί, όπως η σελήνη και ο ήλιος, δεν είναι δυνατό να επηρεαστούν από τη 

μαγεία. Armstrong 1955: 75-77. Wallis 1972: 71, 121. 

406
 Για τις γυναίκες και τους άνδρες που ασκούσαν οι ίδιοι μαγικές τελετές βλ. Dickie 2000: 577-8, 

599.  

407
 Οι Ερινύες ανήκουν στις παλαιότερες θεότητες του νέου ελληνικού πανθέου, καθώς γεννήθηκαν 

από το αίμα του Ουρανού όταν αυτό πότισε τη γη μετά τον ακρωτηριασμό του θεού. Το στοιχείο αυτό 

τις καθιστά τρομερές. Γι’ αυτό στην αρχαιότητα τις αποκαλούσαν και Ευμενίδες, είτε κατ’ ευφημισμό 

είτε για τις κολακεύσουν και ν’ αποφύγουν το θυμό τους. Ο αρχικός απροσδιόριστος αριθμός τους 
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περιορίζεται αργότερα σε τρεις και τα ονόματά τους είναι Αληκτώ, Τεισιφώνη και Μέγαιρα. Βασικό 

τους καθήκον ήταν η τιμωρία αυτού που διέπραξε έγκλημα. Grimal 1991, λ. Ερινύες.  

408
 Αισχ., Ευμεν. 235 κε: ο Ορέστης ικέτης˙ 306: ὓμνον... δέσμιον. Η τριλογία Ορέστεια του Αισχύλου 

διδάχθηκε το 458 π.Χ. Ο Faraone 1985: 153, επισημαίνει ότι εφόσον ένα έργο των μέσων του 5
ου

 π.Χ. 

αι. περιέχει έναν ύμνο δέσμιο παρόμοιο μ’ αυτούς των καταδέσμων ή των μαγικών παπύρων, οι οποίοι 

εμφανίζονται στην Αθήνα περίπου μισό αιώνα αργότερα, αποδεικνύει ότι τέτοιες προσευχές και 

πρακτικές χρησιμοποιούνταν πολύ νωρίτερα από τους κατάδεσμους. Ωστόσο, ο Faraone δε φαίνεται να 

λαμβάνει υπόψιν του ότι υπήρχαν κατάδεσμοι από φθαρτά υλικά, όπως το κερί, στοιχείο που αναφέρει 

σε άλλο άρθρο του, και επομένως αυτοί να ανήκουν σε μια εποχή τόσο παλιά όσο και ο ύμνος δέσμιος 

των Ερινύων του Αισχύλου. Επιπλέον, πρέπει πάντα να έχουμε στο νου μας τις ανατροπές που μπορεί 

να φέρουν οι ανασκαφικές έρευνες στην Αττική γη και αλλού. Για την αναφορά του Faraone σε 

κατάδεσμους από κερί βλ. Faraone 1991: 7. Για τoυς τρόπους χρήσης του κεριού στους ερωτικούς 

κυρίως ύμνους δέσμιους και για το αντίστοιχο επεισόδιο της Λαοδάμιας στις Ηρωίδες 13 του Οβιδίου 

βλ. Fulkerson 2002: 79-84. 

409
 Για το δεισιδαίμονα στο έργο του Θεοφράστου, ο οποίος, για να διασχίσει ένα τρίστρατο, αλείφει 

με λάδι τους λίθους που βρίσκονται εκεί και γονατίζει να προσευχηθεί βλ. Kearns 2010: 153-154. 

410
 Πλάτ., Νόμ. 933a-c. O Graf 1991: 95, αναφέρει μία επιγραφή σε αρχιτεκτονικό μέλος σε δεύτερη 

χρήση του 2
ου

 μ.Χ. αιώνα, στην οποία έχει καταγραφεί ένας χρησμός του Απόλλωνα. Σύμφωνα μ’ 

αυτόν ο θεός όριζε να φέρουν το χρυσό άγαλμα της Αρτέμιδος (Σωτήρας ή Φωσφόρου), η οποία 

κρατούσε δύο δάδες, για να καθαρίσουν με τη φωτιά τους το ναό από της κέρινες κούκλες που 

τοποθήτησε εκεί κάποιος αγύρτης μάγος και έσπειρε το λοιμό σε όλη την πόλη. Το ενδιαφέρον μ’ αυτό 

το κείμενο είναι ότι πρόκειται για το μόνο – μέχρι σήμερα – που ασχολείται με μαγεία που προκαλεί 

κακό σε μια ολόκληρη πόλη. Ωστόσο, υπήρχαν ευχές που γίνονταν για το καλό μιας ολόκληρης πόλης 

και τη σωτηρία των κατοίκων της. Eidinow 2007: 140. 

Η Wallinger 1994: 72, αναφέρει ένα μοναδικό παράδειγμα κέρινου ομοιώματος σκύλου, του 

ακόλουθου της τρομερής θεάς Εκάτης. Στο στόμα του σκύλου τοποθετούσαν κομμάτι από το κρανίο 

κάποιου που είχε πεθάνει βίαια και αφού έλεγαν τις απαραίτητες προσευχές, περίμεναν την 

επιβεβαίωση της κούκλας – ένα γαύγισμα ή γουργούρισμα – δηλωτικό του αν ο δαίμονας που είχε 

κληθεί, θα πραγματοποιούσε ή όχι την ευχή. 

411
 Tα φυλαχτά-lamellae ήταν μικρά ελάσματα. Φυλακτήρια είναι ο αρχαίος ελληνικός όρος των 

φυλακτών και τα χρησιμοποιούσαν ακόμα και οι μάγοι από φόβο μήπως οι τελετουργίες αποδειχθούν 

επικίνδυνες ακόμα και για τους ίδιους. Betz 1991: 248.   

412
 Heintz 1996: 300, αρ. 50-51, όπου και ελάχιστα άλλα παραδείγματα.  

413
 Ο Tzifopoulos 2010: 32-52, παρουσιάζει παρόμοια αντικείμενα που βρέθηκαν σε τάφους όπως 

εγχάρακτα νομίσματα αλλά και όστρακα με graffito, τα οποία χρονολογούνται από την ύστερη 

αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας τονίζοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τη διαχρονικότητα του εθίμου. 

Επισημαίνει πιο κάτω (67-69) ότι σε όλες τις περιόδους οι άνθρωποι ένοιωθαν την ανάγκη να 

καλύπτουν το πρόσωπο ή το στόμα του νεκρού.  
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414

 Ο τρόπος ενταφιασμού και η ύπαρξη ή όχι κτερισμάτων εξαρτούνταν από τις προσωπικές δοξασίες 

του νεκρού, αν αυτός υπήρξε θιασώτης του Ορφέα ή του Διονύσου. Αυτό είναι αποκαλυπτικό του 

πόσο η λατρεία, και ιδιαίτερα αυτή που ασκούνταν σε καθαρά προσωπικό επίπεδο – πέρα από την 

επίσημη θρησκεία – μπορούσε να καθορίσει και τις αντιλήψεις για τη ζωή μετά θάνατο. Tzifopoulos 

2010: 75. 

415
 Αναφερόμαστε στη λαϊκή λατρεία και εντάσσουμε εδώ κυρίως τη λατρεία της θεάς των τριόδων, 

καθώς στην επίσημη λατρεία και θρησκεία υπήρχε για όλες τις θεότητες ένα συγκεκριμένο λατρευτικό 

τυπικό, το οποίο άλλαζε μόνο από περιοχή σε περιοχή και ίσως μόνο σε δευτερεύοντα σημεία. 

Αντίθετα στη λαϊκή λατρεία, ιδιαίτερα της Εκάτης, πραγματοποιούνταν διάφορες τελετές, οι οποίες 

υποκινούνταν περισσότερα από το φόβο των δεισιδαίμονων ανθρώπων, ενώ ταυτόχρονα ασκούνταν 

μαγεία στα πλαίσια αυτά. Ο τρόπος με τον οποίο διεξαγόταν η μαγική τελετή αλλά και οι μυστικοί 

ύμνοι που έψαλλε ο ενδιαφερόμενος ή ο μάγος, είχαν μεν ένα τυπικό αλλά ποτέ η μαγεία δεν έγινε 

αποδεκτή ούτε εντάχθηκε στα όρια της επίσημης λατρείας. Για τη μαγεία σε σχέση με την Εκάτη θα 

γίνει λόγος πιο κάτω.   

416
 Brumfield 1997: 147-172, όπου αναφέρονται επτά κατηγορίες γλυκισμάτων σαν προσφορές προς 

τους θεούς. Ο Brumfield άντλησε το υλικό του από αρχαίες πηγές αλλά και από πήλινα ομοιώματα 

προσφορών από το αρχαϊκό ιερό της Δήμητρας και της Κόρης στην Ακροκόρινθο. 

417
 Kearns 1994: 66-7 και σημ. 10. Η Kearns αναφέρει, επίσης, μόνο μία επιγραφή από τη Θήρα όπου 

δίνονται σαφείς οδηγίες για τις ποσότητες του αλευριού και του τυριού που θα χρησιμοποιηθούν στο 

ζύμωμα των γλυκισμάτων. Ο van Straten 1995: 70, επισημαίνει ότι η προσφορά γλυκισμάτων δεν ήταν 

απαραίτητα προσφορές μόνο των φτωχών πιστών προς τους θεούς.   

418
 Η προσφορά καρπών και δημητριακών συνδέεται άμεσα με την επιβίωση όχι μόνο του οίκου αλλά 

ολόκληρης της πόλης, αφού η καλή σοδειά και η ευημερία του ενός ως προς αυτό συνεπαγόταν την 

ευημερία ολόκληρου του τόπου. 

419
 Ο Betz 1991: 249, θεωρεί ότι οι ελληνικοί μαγικοί πάπυροι αποτελούν συνέχεια των μαγικών 

τελετών στην Αίγυπτο, οι οποίες ήρθαν στον ελλαδικο χώρο κατά την κλασική περίοδο από Έλληνες 

που ήταν κάποτε εγκατεστημένοι στην Αίγυπτο. Επισημαίνει ότι άσκησαν μεγάλη επιρροή κατά τους 

ελληνιστικούς χρόνους, οπότε γίνεται πιο έντονο το φαινόμενο του θρησκευτικού συγκρητισμού.  

420
 Johnston 1990: 1. 

421
 Οι Χρησμοί είναι ένα αποσπασματικά σωζόμενο σήμερα σύνολο κειμένων που γράφτηκαν ή 

καταγράφηκαν σε δακτυλικό εξάμετρο στίχο. Υπήρχε η πίστη ότι παραδόθηκαν στους Χαλδαίους από 

τους ίδιους τους θεούς, ήταν θεοπαράδοτα, κατά το 2
ο
 μ.Χ. αι, σε μια περίοδο που φιλοσοφία και 

θρησκεία συμπλέκονται. Πρόκειται για κείμενα στα οποία συνδυάζεται η προφητεία μέσω των 

χρησμών με τις μαγικές τελετές. Η παράδοση θεωρεί ότι η καταγραφή των Χρησμών έγινε από τον 

Ιουλιανό «το Θεουργό» γιο του Ιουλιανού «του Χαλδαίου», στον οποίο παραδόθηκαν από τους ίδιους 

τους θεούς. Οι μελετητές υποθέτουν ότι ο Ιουλιανός επινόησε τον όρο «θεουργός» για να ξεχωρίσει 

τον εαυτό του από τους απλούς «θεολόγους». Για τον Ιουλιανό και τις πρακτικές του, στις οποίες 

περιλαμβάνεται και η ἀγωγή, βλ. Dodds 1947: 55-57. Η σύγχρονη έρευνα δεν έχει καταλήξει με 
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σαφήνεια στο αν πράγματι ο Ιουλιανός υπήρξε ο καταγραφέας των Χρησμών, αλλά όλοι οι μελετητές 

συμφωνούν για το χρόνο της καταγραφής, δηλαδή το 2
ο
 μ.Χ. αι. 

Ο Dodds 1961: 263, θεωρεί ότι οι Χρησμοί γράφτηκαν σε κακό εξάμετρο στίχο. Η Johnston 1992: 

316-317, υπογραμμίζει την επιρροή της Ιλιάδας και της Οδύσσειας όχι μόνο στη χρήση του 

δακτυλικού εξάμετρου αλλά και στην αντιγραφή συγκεκριμένων λέξεων ή και ολόκληρων φράσεων 

από τα έπη. 

Από τα πρώτα κιόλας χρόνια καταγραφής των χρησμών παρατηρείται ένας μεγάλος αριθμός αρχαίων 

συγγραφέων, οι οποίοι φαίνεται να επηρεάζονται από αυτούς και να γράφουν έργα-σχόλια για τους 

χρησμούς, όπως ο Πλωτίνος, ο Πορφύριος, ο Ιάμβλιχος, ο Πρόκλος και ο Μιχαήλ Ψελλός. Η σειρά με 

την οποία αναφέρονται εδώ οι τρεις πρώτοι φιλόσοφοι, δείχνει, πέρα από τη χρονολογική, και τη 

σχέση δασκάλου-μαθητή μεταξύ τους. Ronan 1992: 81-82. Για την προβληματική του θέματος αλλά 

και για το χρόνο εμφάνισης των χρησμών βλ. Johnston 1990: 2-3 και σημ. 4-5, 48, όπου αναφέρει ότι ο 

χρόνος σύνθεσης των Χρησμών συμπίπτει με το τέλος της Μέσης περιόδου της Πλατωνικής σχολής. 

Majercik 1989: 5.  

Για τους παραπάνω φιλοσόφους (εκτός από το Μιχαήλ Ψελλό) βλ. τα αντίστοιχα λήμματα στον Kroh 

1996. Ο Πλωτίνος, με τον οποίο – κατά τον Kroh – ξεκινά ο Νεοπλατωνισμός, υπήρξε δάσκαλος του 

Πορφύριου και αυτός του Ιάμβλιχου. Armstrong 1967: 283-313, όπου για το έργο, τις απόψεις και τη 

ζωή του Πορφύριου, του Ιάμβλιχου και του Πρόκλου. Ο Dodds 1961: 267, σχολιάζοντας τη 

μονογραφία του Lewy για τους Χαλδαϊκούς χρησμούς τονίζει ότι κανένας από τους ύστερους 

Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους δεν αναφέρει ως Χαλδαϊκούς τους χρησμούς του Πορφύριου και δεν 

πρέπει να τους συγχέουμε μεταξύ τους.  

422
 Οι Χαλδαϊκοί Χρησμοί χρησιμοποιούν και την Πλατωνική διδασκαλία για την Κοσμική Ψυχή. Η 

Johnston 1990: 13 σημ. 1, επισημαίνει εύστοχα ότι στην αρχαία ελληνική γραμματεία δεν υπάρχει ένας 

όρος που να αντιστοιχεί σ’ αυτόν που οι σύγχρονοι μελετητές αναφέρουν ως «Κοσμική Ψυχή» και που 

χαρακτηρίζει την Εκάτη στο Χαλδαϊκό θεουργικό σύστημα. Υπάρχουν, ωστόσο, αναφορές, 

περιγραφικές ή με επίθετα, για την Κοσμική Ψυχή στον Πλάτωνα. Πλάτ., Τίμ. 30 b κ.ε.˙ Νόμ., 896 e-

898 d. 

423
 Οι Χρησμοί πρόσφεραν οδηγίες για θεολογικά θέματα και τελετουργικές τεχνικές. Ronan 1992: 80.  

424
 Bergemann 2006: 271, όπου το Χαλδαϊκό οντολογικό σύστημα αναφέρεται ότι ήταν αρχικά 

δυναμικά πλατωνικό. 

425
 Lewy 1956: 228. Johnston 1992: 303. Klitenic 2000: 481. Θα δούμε πολύ συχνά στο κεφάλαιο αυτό 

τους Χαλδαϊκούς Χρησμούς ν’ αντικατοπτρίζουν πρακτικές των μαγικών παπύρων γεγονός που 

αποκαλύπτει τη συνεχή αλληλεπίδραση των διαφόρων φιλοσοφικών και θρησκειολογικών ρευμάτων – 

ένα φαινόμενο που δεν εντοπίζεται μόνο στ’ αντίστοιχα ρεύματα της αρχαιότητας, αλλά είναι 

διαχρονικό. 

426
 Γίνεται εδώ αναφορά στο θεωρητικό επίπεδο σύνδεσης της Εκάτης με το Χαλδαϊκό σύστημα, 

καθώς πιο κάτω θα καθοριστεί το ουσιαστικό μέρος αυτής της σχέσης που συνίσταται περισσότερο 

στη καταγραφή επιφανειών της θεάς από τους Χαλδαίους θεουργούς. 
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427

 Johnston 1990: 1 και σημ. 3. Ο Lewy 1956: 234, σημειώνει ότι οι περισσότεροι χρησμοί 

παραδόθηκαν στους Χαλδαίους από τον Απόλλωνα και γι’ αυτό ο θεός ταυτίστηκε με το «δάσκαλο της 

τελετής της θυσίας». Πρόκειται για δύο αντίθετες απόψεις. 

428
 Ο Νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πρόκλος, o οποίος είναι μία από τις σημαντικότερες πηγές μας για 

τους Χαλδαϊκούς Χρησμούς, ισχυριζόταν ότι είχε δει φωτεινές επιφάνειες της θεάς. Majercik 2001: 

265. Johnston 1990: 80. Armstrong 1967: 305. Ο Πρόκλος, Νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 5
ου

 μ.Χ. αι, 

έγραψε για τους Χαλδαϊκούς Χρησμούς ένα υπόμνημα σε δέκα (10) βιβλία, ενώ θεωρούσε τη 

θεουργία, περισσότερο από τη φιλοσοφία, και σε συνδυασμό με την προσωπική προετοιμασία που 

περιλάμβανε την προσευχή, ως το σίγουρο μέσο για την απελευθέρωση της ψυχής. Μάλιστα, σύμφωνα 

με το φιλόσοφο, ο Τίμαιος του Πλάτωνα και οι Χαλδαϊκοί Χρησμοί ήταν τα δύο έργα που θα διέσωζε, 

αν ήταν στο χέρι του να τα διασώσει ή να τα καταστρέψει. Coulter 1976: 101. Kroh 1996, λ. Πρόκλος, 

όπου αναφέρεται ότι ο φιλόσοφος έχοντας ως πρότυπο τους Ομηρικούς ύμνους έγραψε άλλους, 

ανάμεσα στους οποίους και έναν προς τιμήν της Εκάτης και του Ιανού. Για τον ύμνο βλ. Johnston 

1990: 147 σημ. 19. 

Dodds 1947: 68. Η δήλωση του Πρόκλου, ωστόσο, έρχεται σε αντίθεση με την πίστη του 

Νεοπλατωνικού Ιάμβλιχου αλλά και με όσα λέει ο Σωκράτης στην Πολιτεία του Πλάτωνα. Ο 

Ιάμβλιχος θεωρούσε σωστή τη Χαλδαϊκή θέση για τα καθαρά και αφηρημένα θεία οράματα, ενώ 

καταδίκαζε την πρόκληση, μέσω επικλήσεων ή άλλων ταχυδακτυλουργικών μέσων, θεϊκών ειδώλων. 

Ο Σωκράτης θέτει το ερώτημα στους ακροατές του για το αν πιστεύουν ότι ο θεός μπορεί να 

εμφανίζεται κάθε φορά με διαφορετική μορφή, υπονοώντας ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Clarke 

2001: 103-104. 

429
 Οι θεουργοί διέφεραν από τους μάγους, αν και οι δεύτεροι προσπαθούσαν να πείσουν ότι οι 

πρακτικές τους είχαν τα αποτελέσματα των πρακτικών των θεουργών. Στόχος ενός θεουργού ήταν να 

πετύχει την ένωσή του με το θείο, ένωση που συνεπαγόταν και μεταμόρφωση της ψυχής του. Stroumsa 

1980: 168-169.  

430
 Η αυτοφάνεια ήταν συνηθέστερο φαινόμενο για τους άλλους θεούς. Clarke 2001: 25, για τους 

όρους που χρησιμοποιεί ο Ιάμβλιχος, ο Πρόκλος και οι Χαλδαϊκοί Χρησμοί για την επιφάνεια των 

θεών. 

431
 Johnston 1992: 318-319. Ronan 1992: 103 li. 

432
 Για την Εκάτη Στρατία βλ. Κοκκορού-Αλευρά 2004: 44-64,  αρ. 6, 8-10. Paton-Hicks 261-262 αρ. 

370 και 279-280 αρ. 388. Για την Εκάτη Σώτειρα βλ. Maiuri 1925: 235-236 αρ. 676. 

433
 Johnston 1990: 111-114. 

434
 Σύμφωνα με τους Πλατωνικούς φιλοσόφους η Ψυχή βρίσκεται στο κέντρο του Κόσμου, αλλά 

ταυτόχρονα τον περικλείει μέσα της, και αποτελεί το κατώφλι ανέμεσα στο νοητό και τον αισθητό 

κόσμο. Πλάτ., Τίμ. 37 c κ.ε. 

435
 Johnston 1990: 14-15, όπου τα αμετάβλητα στοιχεία της ψυχής αποτελούν μία σταθερά για την 

αρμονική λειτουργία του φυσικού κόσμου. Θεωρεί ότι οι φιλόσοφοι μετά τον Πλάτωνα 

αντιλαμβάνονταν τις θέσεις του για την ψυχή όχι ως φιλοσοφικές σκέψεις αλλά σαν αλήθειες για τον 

τρόπο κατασκευής και λειτουργίας του σύμπαντος. Η άποψη αυτή είναι απολύτως σωστή αν 
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αναλογισθούμε τη θέση που κατέχει η ψυχή και η απελευθέρωση-σωτηρία της στα μεγαλύτερα 

φιλοσοφικά ρεύματα όπως ο Νεοπλατωνισμός, ο οποίος άσκησε πολύ μεγάλη επιρροή στην αντίληψη 

για την ψυχή στο φιλοσοφικό-θρησκειολογικό ρεύμα του Χριστιανισμού που εκείνα τα χρόνια και για 

πολλούς και διαφορετικούς λόγους, που δεν άπτονται ενδιαφέροντος της συγκεκριμένης μελέτης, 

κέρδιζε ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος.   

436
 Σ’ αυτό συνέβαλε και η ζωογόνος δύναμη των δύο στα δύο διαφορετικά, αλλά με πολλές μεταξύ 

τους αλληλεπιδράσεις, συστήματα. Μάλιστα θεωρείται ότι η εξίσωση της Εκάτης με την Ψυχή έγινε 

για πρώτη φορά στους Χαλδαϊκούς Χρησμούς. Johnston 1990: 49. 

437
 Για τα ονόματα της τριάδας, όπως τα αναφέρει ο Ψελλός, βλ. Edwards 1990: 19. Πρέπει να 

σημειωθεί εδώ η σημασία του αριθμού 3 από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, όπως εκδηλώνεται 

στο Χριστιανισμό. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα περισσότερα φιλοσοφικά και θεολογικά 

συστήματα μιλάνε για τριαδικότητα. Επιπλέον, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι και τα 

πολλαπλάσια του 3 ενέχουν τη δύναμη της αρχικής τους μορφής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Σιμαίθα 

περιστρέφει εννέα φορές την ίυγγα – το μαγικό τροχό – για να προσελκύσει το Δάφνη. Segal 1973: 32. 

Εξάλλου, το αρχαίο ελληνικό πάνθεο – το Δωδεκάθεο – είναι και αυτό πολλαπλάσιο του 3, ενώ μέσα 

σ’ αυτό εντοπίζουμε τριάδες θεοτήτων, όπως Δίας-Ποσειδώνας-Άδης. Lease 1919: 56-73, για την 

ερμηνεία του φαινομένου και για άλλα παραδείγματα τριάδων και πολλαπλάσιων του αριθμού. Ο 

Gildersleeve 1910: 128-129, ονομάζει τον Έβδομο Νεμεακό του Πινδάρου τριαδικό ποίημα, γιατί 

αρθρώνεται από πέντε τριάδες.  

Η ομαδοποίηση αυτή μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, όπως στα Ομηρικά έπη, όπου το κάθε 

ένα από τα δύο μεγάλα ακέραια σωσμένα έπη, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, αποτελούνται από 24 

ραψωδίες˙ στη μαγεία, η Μήδεια λέει ένα ξόρκι τρεις φορές για να μπορέσει να κοιμήσει το δράκο˙ 

στο μύθο, τρία αδέλφια, Λίνδος, Κάμειρος και Ιάλυσος, ίδρυσαν τις τρεις αρχαίες ροδιακές πόλεις, ενώ 

στην Κω κατοικούν τρεις Δωρικές φυλές˙ στην αρχιτεκτονική με τον πιο συνηθισμένο τύπο των 

αρχαίων ελληνικών ναών με τον πρόναο, το ναό και τον οπισθόδομο˙ στη σύγχρονη δεισιδαιμονία, 

όταν τα παιδιά φτύνουν τρεις φορές στο χώμα, αν συναντήσουν κουφάρι ζώου. Οι αρχαίοι εξάλλου 

πίστευαν στον τριπλό χωρισμό της ψυχής. Graf and Johnston 2007: 100-105, όπου αναλύεται αυτή η 

διαίρεση σύμφωνα με τον Πίνδαρο, τον Πλάτωνα και τα χρυσά πλακίδια. Τέλος, η Χριστιανική 

θρησκεία είναι γεμάτη με τριαδικά σύμβολα και τριπλές επαναλήψεις διαφόρων τελετουργιών. Για την 

τριαδική διαίρεση των φυλών και των δήμων των νησιών βλ. Craik 1980: 27-28. Στη Ρόδο οι τρεις 

μεγάλες πόλεις – Ιαλυσός, Κάμειρος και Λίνδος – περιλάμβαναν αντίστοιχα δώδεκα (12), δέκα εννιά 

(19) και δέκα εννιά (19) δήμους. Μπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι η πρώτη περίπτωση είναι 

πολλαπλάσιο του τρία. Παπαχριστοδούλου 1989: 68-69. 

438
 Η τριαδικότητα οντοτήτων και διαφόρων ουσιών υπήρξε για τα φιλοσοφικά και μυστικιστικά 

ρεύματα σημαντικό θέμα διδαχής. Για τη σύγκριση της Χαλδαϊκής Τριάδας με τα ρεύματα αυτά βλ. 

Majercik 1989: 7-8. Ωστόσο, δεν πρέπει από τη σύγκριση αυτή να εξαιρέσουμε την αρχαία ελληνική 

θρησκεία, στην οποία δεν υπάρχει μεν η τριαδική διαίρεση του θείου αλλά η διαίρεση θεοτήτων σε 

τρία αδιαίρετα και αναπόσπαστα μεταξύ τους μέρη, όπως είναι η Εκάτη, αλλά και η σύνθεση 

τριαδικών θεοτήτων, όπως οι Χάριτες, σε ένα αναπόσπαστο σύνολο. Επιπλέον, οι Χάριτες, καθώς 
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συνδέθηκαν στην ύστερη αρχαιότητα περισσότερο με την Αφροδίτη, και υπό την επίδραση των 

Λατίνων Νεοπλατωνικών φιλοσόφων, απέδωσαν – καλύτερα από οποιεσδήποτε άλλες τριάδες 

θεοτήτων – τη χάρη του Θεού, η οποία αντιστοιχεί στα τρία σημεία της χριστιανικής χάρης. Geller 

1976: 58-59.  

439
 Για τις τριάδες και για τη θέση της ψυχής μέσα σ’ αυτές στο Πλατωνικό σύστημα και όπως τα 

περιγράφει ο Πρόκλος, βλ. Armstrong 1967: 306-311. Για την επιρροή που άσκησε η Νεοπλατωνική 

τριάδα στη Χριστιανική, όπως αυτό φαίνεται μέσα από διάφορους αρχαίους συγγραφείς βλ. Bradshaw 

1999: 383-401.  

440
 Για τις απόψεις των Γνωστικών για την ψυχή και το σώμα-τάφο της, οι οποίες είναι σε γενικές 

γραμμές συγγενικές προς αυτές των Χρησμών και των (Νεο-)πλατωνικών φιλοσόφων, για το 

μεταβατικό στάδιο και την τριαδική διαίρεση του κόσμου βλ. Gilhus 1984: 106-128. 

441
 Για την επιρροή που δέχθηκε ο Χριστιανισμός στη διαμόρφωση της βασικής του έννοιας, της 

τριαδικότητας, από το Νεοπλατωνισμό βλ. Armstrong 1983: 31-32.  

442
 Majercik 2001: 288-292. 

443
 Bergemann 2006: 285-286. 

444
 Η Johnston 1990: 71-72, επισημαίνει ότι και ο Έρως είναι μία μεσολαβητική οντότητα στους 

Χρησμούς, αλλά χωρίς τη δύναμη και τις ικανότητες της Εκάτης. Shaw 1995: 123-124. 

445
 Edwards 1990: 18. 

446
 Ronan 1992: 98 xxxi, xxxiii, xxxv. Το τελευταίο απόσπασμα το αναλύει στις σελίδες 108-109. 

447
 Η πιθανή δυσλειτουργία της μήτρας της Εκάτης – στο απόσπασμα 35 αναφέρεται ως κόλπος – θα 

προκαλούσε αναστάτωση και στασιμότητα στη δημιουργία του κόσμου. Ίσως εδώ έχουν τις ρίζες τους 

τα μαγικά κείμενα εξορκισμού της μήτρας ή αντίστροφα, στα μαγικά κείμενα έχει της ρίζες της η 

ταύτιση της Εκάτης με τη μήτρα. Σύμφωνα με τις λαϊκές δοξασίες η μήτρα, εάν δε λειτουργούσε 

σωστά, μετακινούνταν μέσα στο σώμα της γυναίκας και μπορούσε να προκαλέσει ακόμα και τον 

πνιγμό της και επομένως το σταμάτημα της ζωής. Το παλειότερο από τα μαγικά αυτά κείμενα 

χρονολογείται στον 1
ο
 π.Χ. ή στον 1

ο
 μ.Χ. αι. Faraone 2003: 189-197. 

448
 Για το τι ήταν η ἴυγξ και με ποιο τρόπο τη χρησιμοποιούσαν βλ. κεφ. «Μύθος και λατρεία της 

Εκάτης», υποκεφ. «Τελετουργίες και στοιχεία της λατρείας της Εκάτης». 

449
 Οι ἴυγγες κινούνταν στο χώρο αυτό μαζί με τους συνοχέας, τους τελετάρχας, τους ἀγγέλους και τους 

δαίμονας. Για τους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους οι ἴυγγες, οι συνοχεῖς και οι τελετάρχαι αποτελούν 

τριαδικές οντότητες, αλλά ταυτόχρονα και οι τρεις μαζί μία τριάδα. Majercik 1989: 8-10. 

Ο Νεοπλατωνικός Πορφύριος στο έργο του Περί ἀποχῆς ἐμψύχων, 2. 36-43 (λατ. De abstinentia), 

αναπτύσσει ένα δαιμονολογικό σύστημα, στο οποίο διακρίνει τρεις τάξεις δαιμόνων. Με τη λέξη 

δαίμονες αναφέρεται στις ψυχές. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τις θεϊκές ψυχές, οι οποίες είναι 

αμετάβλητες. Στη δεύτερη εντάσσονται οι ανθρώπινες, οι οποίες – όταν αποκοπούν από το σώμα και 

μέχρι να ξαναμπούν σε ένα νέο – παραμένουν στον κόσμο των θεϊκών δαιμόνων. Στην τρίτη 

κατηγορία ανήκουν οι κακοί δαίμονες. Lewy 1956: 497, 499. Shaw 1995: 130-131, όπου μέσω του 

Ιάμβλιχου αναπτύσσεται διαφορετική προσέγγιση των δαιμόνων του Πορφύριου, ως μεσολαβητών 

μεταξύ θεών και ανθρώπων. Ο Armstrong 1955: 78 και σημ. 5-6, αναφέρει ότι ο Πορφύριος ταυτίζει 
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τους δαίμονες με τους θεούς που λατρεύονται με τελετουργίες της λαϊκής θρησκείας. Μάλιστα οι 

κακόβουλοι δαίμονες είναι οι θεοί που δέχονται αιματηρές προσφορές. Η παραπάνω ταύτιση προκαλεί 

κατάπληξη, αν σκεφτούμε ότι οι Νεοπλατωνικοί είχαν δεχθεί την Εκάτη ως μεσάζοντα και ως «πηγή 

των Ψυχών». Αν η παραπάνω ταύτιση – των κακών δαιμόνων με τους θεούς των αιματηρών θυσιών – 

στέκει, τότε θα πρέπει να σημαίνει ότι οι Νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι είχαν από πολύ νωρίς απορρίψει 

πλήρως τη χθόνια φύση της Εκάτης.   

Ωστόσο, στον 4
ο
 π.Χ. αι. η λέξη δαίμων είχε την ίδια σημασία με αυτήν που δίνουμε σήμερα στη λέξη 

– διαβολικά πνεύματα. Για την εξέλιξη στο περιεχόμενο της λέξης βλ. Coulter 1971: 58-59.  

450
 Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν, τις καθιστά μεταφορείς ιδεών και σκέψεων από τον υπέρτατο 

θεό, το Νου, προς το θεουργό που τις χρησιμοποιεί, και το αντίστροφο. Johnston 1990: 92-93. Lewy 

1956: 250, όπου σημειώνει επιπλέον ότι οι ἴυγγες ήταν το όνομα με το οποίο ήταν περισσότερο 

γνωστός ο στρόφαλος (βλ. και σημ. 457) ανάμεσα στους μάγους. Η Majercik 1989: 9, αναφέρει ότι ο 

θεουργός προσελκύει τις ἴυγγες χρησιμοποιώντας το μαγικό τροχό που δεν είναι άλλος από το 

ομώνυμο μαγικό τελετουργικό όργανο. Επίσης, Majercik 1989: 171-172 αποσπ. 76-79 και 220 απόσπ. 

223, για τη χρήση των ιύγγων ως σκέψεων του υπέρτατου θεού, ως διαπορθμίων και ως συμβόλων 

(voces mysticae). O Dodds 1961: 268, ασκώντας κριτική στο έργο του Lewy επισημαίνει ότι είναι 

δύσκολο να σχηματίσουμε μία καθαρή εικόνα για τη σχέση μεταξύ των διαφόρων θεϊκών αρχών 

ανάμεσα στις οποίες είναι η εξίσωση της Εκάτης με την Κοσμική Ψυχή και οι διάφορες οντότητες 

όπως οι ἴυγγες. 

451
 Δαμάσκιος, Ἀπορίαι καί Λύσεις περί τῶν πρώτων ἀρχῶν 2. 201. 3-4. Πρόκλος, Σχόλια εἰς 

τόν Κρατύλον Πλάτωνος 33. 14˙ Ὑπόμν. Εὐκλ. 1199. 36-38. Ο Φιλόστρατος, Τά ἐς τόν Τυανέα 

Ἀπολλώνιον 1. 25, αναφερόμενος στη μεγάλη αίθουσα ακροάσεων του βαβυλωνιακού ανακτόρου και 

περιγράφοντας την οροφή λέει ότι από εκεί κρέμονταν τέσσερις χρυσές ίυγγες και επισημαίνει ότι οι 

μάγοι τις ονόμαζαν «γλώσσες των θεών». Το όνομα είναι αποκαλυπτικό για τη λειτουργία τους ως 

μεταφορείς γνώσεων από το θεό στο θεουργό. Johnston 1990: 96-97. 

452
 Majercik 2001: 283. 

453
 Την ίδια τριαδικότητα παρουσιάζουν και οι συνοχεῖς, οι τελετάρχαι, οι ἂγγελοι και οι 

δαίμονες. Ο Πρόκλος ονομάζει τα τρία μέρη των τριάδων το ἀμέθεκτον, το μετεχόμενον και το 

μετέχον. Coulter 1976: 52. Ο Ιάμβλιχος τοποθετεί τους δαίμονες μαζί με τους ήρωες στο κέντρο ενός 

κοσμολογικού συστήματος με τέσσερα όντα-ψυχές, τα άκρα του οποίου καταλαμβάνουν αντίστοιχα οι 

θείες ψυχές με την τελειότητά τους και οι θνητές ανθρώπινες. Διευρύνει έπειτα το σύστημα αυτό με 

άλλες τέσσερις οντότητες, τους αρχάγγελους, τους αγγέλους και τις δύο ομάδες αρχόντων. Shaw 1995: 

73-80. Το σύστημα αυτό φαίνεται να υπεραναλύει το αντίστοιχο Χλαδαϊκό. 

454
 Ο Πρόκλος φαίνεται να επηρεάζεται στο συγκεκριμένο θέμα από τη θεωρία των Πυθαγορείων για 

τους αριθμούς. Τονίζει, δε, ότι η μονάδα προϋπήρχε της τριάδας και της πολλαπλότητας. Majercik 

2001: 273. Shaw 1995: 199-214, για τη σημασία των αριθμών στη θεουργία. 

455
 Hathaway 1982: 125, 130. 
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 Majercik 2001: 274-276 και σημ. 34. Η Majercik επισημαίνει ότι στους Χρησμούς είναι ασαφή τα 

στοιχεία που αφορούν στην έννοια της τριαδικής μονάδας, και θεωρεί ότι ο όρος που αναφέρεται στην 

τριαδική μονάδα πρέπει να είναι δημιούργημα των σχετικών υποθέσεων των Νεοπλατωνικών 

φιλοσόφων, αλλά να αποδόθηκε στους Χρησμούς. Τονίζει επιπλέον ότι ήταν κοινή πρακτική ανάμεσα 

στους ύστερους Νεοπλατωνικούς φιλοσόφους να απομονώνουν ένα συγκεκριμένο όρο από τους 

Χαλδαϊκούς Χρησμούς και να του δίνουν μία σαφή αλλά διαφορετική ερμηνεία, από αυτήν που έχει ο 

όρος στο χωρίο.  

457
 Ο στρόφαλος περιγράφεται ως ένα χρυσό πλακίδιο, κυκλικού, τριγωνικού ή άλλου σχήματος, που 

είναι καλυμμένο με διάφορα σύμβολα και το κέντρο του καταλαμβάνει ένα ζαφείρι. Ο θεουργός έχει 

τη δυνατότητα να το περιστρέψει με τη βοήθεια ενός ιμάντα, ενώ η τελετουργία συνοδεύεται από τις 

άναρθρες κραυγές του ή το έντονο γέλιο του, πρακτικές που αποσκοπούν στο να διώξουν μακριά τα 

κακόβουλα πνεύματα, τα οποία είναι ικανά να διαταράξουν την πορεία και το αποτέλεσμα της 

θεουργίας. Με την εσωστρεφή κίνηση του στρόφαλου ο θεουργός καλεί τους θεούς και με την 

αντίθετη κίνηση τους απελευθερώνει. Ψελλός, Σχόλ. (Comm.), 1133 Α. 95. 15. Majercik 1989: 29-30. 

458
 Bergemann 2006: 310. 

459
 Bergemann 2006: 323-326. 

460
 Ronan 1992: 101, 112. 

461
 Για τη μετατροπή του νοήματος της ίυγγας από υλικό αντικείμενο σε νοητικό και το αντίστροφο βλ. 

Fauth 2006: 114-115. 

462
 Έχει γίνει ήδη αναφορά στις σιωπηλές προσευχές προς την κατώτερη φύση της θεάς στο κεφ. 

«Τελετουργίες και στοιχεία της λατρείας της Εκάτης». 

463
 Majercik 1989: 220 απόσπ. 223. Johnston 1990: 105.  

464
 Lewy 1956: 240 και σημ. 50: ὁνόματα βάρβαρα μήποτ’ ἀλλάξῃς. 

465
 Τη θέση αυτή συμμερίζεται και ο Πορφύριος. Athanassiadi 1993: 120. Την ίδια θέση έχει και ο 

Ιάμβλιχος, ο οποίος θεωρεί ότι εάν περιγραφεί η δύναμη του θείου, τότε αυτό χάνει την ενέργειά του. 

Μάλιστα ο ίδιος επισημαίνει ότι τα ονόματα είναι μια μορφή θεοφάνειας. Shaw 1995: 177-183. 

466
 Ο Ευνάπιος, φιλόσοφος των μέσων του 4

ου
 με αρχές του 5

ου
 π.Χ. αι., επηρεάστηκε από το 

Νεοπλατωνικό Χρυσάνθιο. Kroh 1996, λ. Ευνάπιος από τις Σάρδεις.  

467
 Kroh 1996, λ. Μάξιμος από την Έφεσο: νεοπλατωνικός φιλόσοφος του 4

ου
 μ.Χ. αι. Κατηγορήθηκε 

για μαγεία και εκτελέστηκε. 

468
 Από την Κυρήνη προέρχεται μία επιγραφή του 3

ου
 π.Χ. αι., στην οποία αναφέρεται ότι 

απαγορευόταν το κάψιμο λιβανιού στο ιερό της Εκάτης. Lupu 2005: 73. 

469
 Ευνάπιος, Βίοι Φιλοσόφων καί Σοφιστών 475. Poster 1998: 59. Clarke 2001: 24. Η τελετή έγινε για 

να μυήσει ο Μάξιμος τον αυτοκράτορα Ιουλιανό στα μυστήρια της θεουργίας και σύμφωνα με τους 

Χαλδαϊκούς Χρησμούς. Παρόμοια ενδιαφέροντα λέγεται ότι είχε και ο Πλωτίνος, ο οποίος, σύμφωνα 

με το Μαρίνο, μπορούσε να προκαλέσει φωτεινά οράματα της θεάς. Blumenthal 1983: 75. 

470
 Clarke 2001: 29, όπου επισημαίνεται ότι η θεουργική διαδικασία δεν απαιτούσε καμία γνώση παρά 

μόνο τη γνώση που αποκτά ο θεουργός ως αποτέλεσμα της παρατήρησης των θεουργικών 

τελετουργιών και των επακόλουθων θείων οραμάτων. 
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 Πρόκειται για το απόσπασμα 224 το οποίο αναφέρεται από τον Ευσέβιο. Johnston 1990: 130-131. 

472
 Ο μαγικός πάπυρος PMG IV. 1390-1495 περιλαμβάνει ένα ερωτικό ξόρκι. Ο μάγος προτρέπει τον 

ενδιαφερόμενο να απευθυνθεί για βοήθεια σε ήρωες, μονομάχους ή σ’ αυτούς που είχαν βίαιο θάνατο, 

ώστε μέσω αυτών να προσελκύσουν την ίδια την Εκάτη για την πραγματοποίηση της ευχής. Betz 

1992: 64-66. Στους Χρησμούς, ή στους οπαδούς τους, φαίνεται να διατηρείται η ιδέα της χρήσης των 

ψυχών, ώστε οι θεουργοί να μάθουν όσα επιθυμούν. Ο Ψελλός αναφέρει ότι ο Ιουλιανός ο Χαλδαίος 

είχε καταφέρει να ελκύσει την ψυχή του Πλάτωνα και να της θέσει ερωτήσεις. Ο Lewy βασιζόμενος 

στις Χαλδαϊκες δοξασίες για την ψυχή υποθέτει ότι εφόσον η Εκάτη παρουσιαζόταν με τη μορφή 

φωτιάς, η ψυχή του Πλάτωνα θα γινόταν ορατή ως ένα γεωμετρικό φωτεινό σώμα. Lewy 1956: 251-

252. 

473
 Για τους διάφορους τρόπους επιφάνειας της Εκάτης βλ. Ronan 1992: 102, 112-114.  

474
 Lewy 1956: 241-242. 

475
 Ronan 1992: 96, 105 xix. 

476
 Bergemann 2006: 320-321, όπου τη μορφή της Εκάτης-φωτός ο μελετητής την ταυτίζει με την 

ιδιότητα της θεάς ως Κουροτρόφου.  

477
 Johnston 1992: 307-316, 321, όπου και παραδείγματα για αντίστοιχες έφιππες μορφές από τη 

Μεσόγειο, ενώ σημειώνει δύο λόγους για την ανάπτυξη της έφιππης θεϊκής μορφής. Ο ένας είναι οι 

μετακινήσεις στρατιωτών, οι οποίοι μετέφεραν στους νέους τόπους στοιχεία της δικής τους θρησκείας. 

Ο δεύτερος λόγος είναι η σύνθεση και υιοθέτηση στοιχείων από διάφορα μυστικιστικά ρεύματα κατά 

τους Αυτοκρατορικούς χρόνους αλλά και αργότερα. 

478
 Johnston 1992: 305-306. 

479
 Nock 1925: 100. 

480
 Βλ. κεφάλαιο «Ίχνη της Εκάτης στα Δωδεκάνησα μέσα από τις επιγραφές». 

481
 Wallis 1972: 51. 

482
 Gilhus 1984: 106-107. 

483
 Για τα επίθετα βλ. τα αντίστοιχα λήμματα στο Liddell-Scott. Στο λεξικό στο λήμμα ἀμφιφαής 

δίνεται η ερμηνεία: αυτός που είναι ορατός από παντού. Ωστόσο, η πρόθεση ἀμφί- ενέχει την έννοια 

του διπλός και ως τέτοια θα πρέπει να τη δούμε αναφορικά με το κείμενό μας. Majercik 2001: 293. 

Johnston 1990: 59-60. 

484
 Bergemann 2006: 286. 

485
 Ronan 1992: 94 viii και x. 

486
 Η δυαδική, μεσολαβητική φύση κάποιων θεών απαιτεί, σύμφωνα με τον Ιάμβλιχο, συγκεκριμένο 

τρόπο λατρείας, ο οποίος θα αντικατοπτρίζει τη φύση αυτή. Clarke 2001: 44-45.    

487
 Αναφέρθηκε πιο πάνω ότι οι Χαλδαϊκοί χρησμοί εκμεταλλεύθηκαν μεν τη δράση της Εκάτης στις 

τριόδους, τις οποίες αντιμετώπιζαν ως επικίνδυνα περάσματα, χωρίς όμως να αναφέρονται στην τριπλή 

μορφή της θεάς. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί το εξής παράδοξο. Η Εκάτη εικονίζεται τριπρόσωπη 

σε σχέση με τα τρίστρατα. Ουσιαστικά όμως ο ρόλος της είναι διαμεσολαβητικός ανάμεσα, πάντα και 

μόνο, σε δύο κόσμους κάθε φορά, από τον ουράνιο στον επίγειο για τη γέννηση και από τον επίγειο 

στο χθόνιο για το θάνατο, από την παρθενία στην κατάσταση της συζύγου. 
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 Η Goldberg 1966: 207, αναφέρει ότι την περίοδο αυτή οι Χάριτες γίνονται συνοδοί του θεού Ήλιου 

ή Απόλλωνα. 

489
 Στόχος των ενεργειών τους είναι να μην πετύχει ο θεουργός την αναγωγή του και την ένωση της 

ψυχής του με το θείο. Johnston 1990: 134, όπου παρατίθενται τα αποσπάσματα 90, 91, 135, 156. Shaw 

1995: 41. 

490
 Kroh 1996, λ. Συνέσιος από την Κυρήνη: έζησε τέλος του 4

ου
-αρχές 5

ου
 μ.Χ. αι. και υπήρξε ποιητής 

και φιλόσοφος. 

491
 Johnston 1990: 135 και σημ. 4. 

492
 Lewy 1956: 498-499. 

493
 Παπαχατζής 1996: 64. 

494
 Για άλλες πλευρές του πολύπλοκου χαρακτήρα του, οι οποίες όμως δε σχετίζονται με την Εκάτη, 

βλ. LIMC V (1990), λ. Hermes, 285-387 (G. Siebert). 

495
 Αισχ., Χοηφ. 727-729. Ευρ., Άλκηστις 734. Στον Αίαντα του Σοφοκλή ο ομώνυμος ήρωας 

απευθύνεται στο «χθόνιο πομπαίο» Ερμή για να του δώσει ένα γρήγορο θάνατο. Όπως επισημαίνει ο 

Mikalson 1998: 92, ο Ερμής εδώ παρουσιάζεται ως ένα περίεργο κράμα του θεού-οδηγού στον κόσμο 

των θνητών και του θεού ψυχοπομπού των νεκρών. 

496
 O Kraus 1960: 102-104, επισημαίνει ότι η Εκάτη συγκαταλέγεται ανάμεσα σ’ άλλες χθόνιες 

θεότητες αλλά και δαίμονες που αναφέρονται στις πηγές ως τρικάρηνοι, δηλαδή αυτοί που έχουν τρεις 

κάρες, κεφαλές, όπως ο Ερμής, ο Κέρβερος και ο Γηρυόνης. Για τη λέξη τρικάρηνος βλ. το αντίστοιχο 

λήμα του Liddell-Scott. Ο Κέρβερος ήταν ένα από τα τέρατα που φύλαγαν την είσοδο στο βασίλειο 

των νεκρών απαγορεύοντας κυρίως να βγει κανείς από εκεί. Κύριο χαρακτηριστικό του ήταν το σώμα 

σκύλου με τα τρία κεφάλια και την ουρά φιδιού. Ο Γηρυόνης ήταν ένας Γίγαντας με τρία κεφάλια και 

τρία σώματα μέχρι τους γοφούς. Τον Κέρβερο κατάφερε να δαμάσει ο Ηρακλής χωρίς να 

χρησιμοποιήσει όπλα, ενώ ο ίδιος ήρωας κατόρθωσε να σκοτώσει και το Γηρυόνη. Grimal 1991, λ. 

Γηρυόνης, Κέρβερος. 

497
 Το επίθετο πολυώνυμος απαντάται στο μαγικό πάπυρο PMG VIII. 15, το γνωστό ως 

Φιλτροκατάδεσμος Αστραψούκου λόγος. Για τον κατάδεσμο βλ. Graf 1997: 192, 202-203, όπου και ο 

μαγικός πάπυρος.   

498
 Στο μαγικό πάπυρο PMG ΙV για τη Σελήνη γίνεται επίκληση με το επίθετο πολυώνυμος σ’ αυτή τη 

θεά, η οποία ωστόσο εδώ ταυτίζεται ξεκάθαρα με την Εκάτη, ενώ αποκαλείται από την αρχή κιόλας 

της επίκλησης και τριπρόσωπη, ιδιάζον χαρακτηριστικό της Εκάτης (PMG ΙV. 2816, 2786-7 

αντίστοιχα): τοῦνεκα σε κλήζουσι Ἑκάτην, πολυώνυμε, Μήνην (2815) και τριπρόσωπε Σελήνη 

(2786-7). Graf 1997: 189-190, 199-202 όπου και ο μαγικός πάπυρος. Ο Graf επισημαίνει ότι ιδιαίτερη 

εντύπωση προκαλεί στον πάπυρο αυτό το γεγονός ότι η Σελήνη – που ταυτίζεται με την Εκάτη και 

είναι η ίδια η Εκάτη – αναφέρεται ως η κυρίαρχος του κόσμου. Πρόκειται πιθανότατα για μία νύξη σε 

έναν άγνωστο μύθο, σύμφωνα με τον οποίο ο Κρόνος παρέδωσε στην Εκάτη την εξουσία του κόσμου 

και όχι στο Δία. Graf 1997: 189-190, 209 σημ. 18. 

499
 O Gaertringen 1915: 470-473, ορμώμενος από τα σχόλια στον Οιδίποδα επί Κολωνό που 

αναφέρονται στο στ. 57 της αρχής ενός χρησμού, μιλάει για τις θεότητες αλλά και τις δευτερεύουσες 
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θεϊκές μορφές στις οποίες μπορεί να αποδοθεί το επίθετο, επισημαίνοντας ότι, όταν οι αρχαίοι 

συγγραφείς ανέφεραν τη φράση λίθος τρικάρηνος, δεν πρέπει να εννοούσαν τίποτα περισσότερο από 

μία αγαλματική μορφή με τρία πρόσωπα˙ επομένως, κι εμείς τέτοιες πρέπει να αναζητούμε όταν 

εντοπίζουμε το επίθετο. Ωστόσο, έχουν βρεθεί σε ανασκαφές μαρμάρινα Εκαταία τα οποία θα 

μπορούσαν να αντικοπτρίζουν τον τρικάτρηνο λίθο, καθώς οι κεφαλές στο άνω μέρος του κιονίσκου ή 

του τριγωνικού πεσσίσκου λίγο απέχουν από το να είναι σχεδόν ολόγλυφες.  

500
 Ωστόσο, στην Οδύσσεια (ω, 1 κε.) όταν ο Οδυσσέας σκοτώνει τους μνηστήρες – επομένως είναι 

άωροι και βιαιοθάνατοι – ο Ερμής είναι εκείνος που σπεύδει να τις συνοδεύσει στον Κάτω Κόσμο και 

όχι η Εκάτη να τις παραλάβει ως συνοδούς της. Αυτό αποκαλύπτει δύο γεγονότα: πρώτον ότι την 

περίοδο των επών δεν υπήρχε η δοξασία για το μεταβατικό χώρο στον οποίο βρίσκονταν οι πρόωρα 

και βίαια χαμένες ψυχές – υπήρχε μόνο ο κόσμος των ζώντων και των ψυχών˙ και δεύτερον ότι η 

Εκάτη είτε δε διαδραμάτιζε ακόμα αυτόν το ρόλο, δηλαδή της συνοδού των άωρων και βιαιοθάνατων 

ψυχών, σε μία τόσο πρώιμη εποχή είτε ήταν ακόμα άγνωστη θεά. Κλίνουμε περισσότερο στο 

συνδυασμό των δύο θέσεων, ότι δηλαδή η ιδιότητα αυτή της Εκάτη οριστικοποιήθηκε κατά την 

αρχαϊκή περίοδο με το έργο του Ησιόδου.   

501
 Η ψυχή αποκτούσε τη μνήμη της προηγούμενης ζωής της μόνο μετά το θάνατο του σώματος στο 

οποίο ανήκε. Όσο βρισκόταν σε σώμα, δεν υπήρχε μνήμη στην ψυχή. Blumenthal 1971 a: 10. 

502
 Graf 1997: 193, 205-206 όπου και ο PMG V, 415-6. Σύμφωνα με τη μυθολογία ο Ερμής ήταν γιος 

του Δία και της Μαίας. Grimal 1991, λ. Ερμής.   

503
 Για το νερό της Μνήμης και της Λησμονιάς βλ. Graf και Johnston 2007: 98-100. 

504
 Πολλοί κατάδεσμοι που απευθύνονταν κυρίως στους χθόνιους θεούς και μέσω αυτών και των 

μαγικών προσευχών που έφεραν, οι θνητοί ζητούσαν τη βοήθεια των θεών ιδιαίτερα για την 

παραδειγματική τιμωρία κάποιου, βρέθηκαν σε μέρη όπου υπήρχε νερό, όπως σε λουτρά, συντριβάνια 

και πηγάδια. Θα μπορούσαμε το δεδομένο αυτό να το συνδέσουμε με την έννοια της Μνήμης και της 

Λήθης, καθώς όπως επισημαίνει ο Faraone, τα μέρη στα οποία τοποθετούνταν οι κατάδεσμοι, 

φανερώνουν και το στόχο της κατάρας που αυτοί έφεραν χαραγμένη. Faraone 1997: 3.  

505
 Ο Θουκυδίδης, VI 27. 1, αναφέρει ότι το φαινόμενο να στήνονται ερμαϊκές στήλες στις εισόδους 

των σπιτιών και των ιερών ήταν τοπικό φαινόμενο. Van Straten 1995: 27-28, 67-68, όπου γίνεται 

λόγος για ένα αναθηματικό ανάγλυφο από το Ασκληπιείο της Αθήνας που απεικονίζει ιερό, το ένα 

άκρο του οποίου ορίζεται από μία ερμαϊκή στήλη και το άλλο από ένα εκαταίο. 

506
 Ελλ. Ανθ. Ι, 299˙ IV, 12. Ακόμα και στον 5

ο
 μ.Χ. αιώνα γίνεται αναφορά στον Ερμή από τον Ησύχιο 

στο λεξικό του στο λ. ενόδιος. 

507
 Ο Ερμής αναφέρεται ως Προπυλαῖος στην αθηναϊκή Ακρόπολη, όπου η Εκάτη ονομάζεται 

Ἐπιπυργιδία. Ωστόσο, ως Προπυλαία η θεά αναφέρεται από αρχαίους συγγραφείς, όπως ο 

Αριστοφάνης, και σε επιγραφές, με χαρακτηριστικό παράδειγμα μία επιγραφή από τη Ρόδο, την οποία 

θα εξετάσουμε στο κεφάλαιο των στοιχείων λατρείας της θεάς στα Δωδεκάνησα. 

Για την πιθανή θέση των αγαλμάτων της Εκάτης, του Ερμή και των Χαρίτων στην Ακρόπολη των 

Αθηνών βλ. Linfert 1978: 25-34. 
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Για τον αγαλματικό τύπο του Ερμή Προπυλαίου και για την προβληματική του όσον αφορά στη μορφή 

του πρωτοτύπου μέσα από τα σωζόμενα αντίγραφα, τον καλλιτέχνη (Αλκαμένης ή Σωκράτης) αλλά 

και το χρόνο δημιουργίας του έργου βλ. Willers 1967: 37-109. Για έναν τέτοιο αγαλματικό τύπο από 

τη Δήλο με τεχνοτροπικά στοιχεία του 5
ου

 π.Χ. αι. αλλά και για απόδοση του αθηναϊκού αγάλματος 

στον Αλκαμένη βλ. Hermary 1979: 137-149.  

508
 Άλλα σύμβολα του Ερμή ήταν το κηρύκειο, τα φτερωτά σανδάλια και ο κωνικός σκούφος (πίλος). 

Τα σύμβολα αυτά αποδίδονται σε παραστάσεις του θεού, κυρίως στην αγγειογραφία. 

509
 Ο Παπαχατζής 1996: 127 σημ. 2, αναφέρει ότι σύμφωνα με τον Ηρόδοτο (2, 51) ο Ερμής ανήκει 

στις πελασγικές θεότητες λόγω της γονιμικής του ιδιότητας, η οποία βρίσκει την απόλυτη έκφρασή της 

στο φαλλό. Μάλιστα ο Ηρόδοτος επισημαίνει ότι οι Πελασγοί είχαν μία μυστικιστική διδασκαλία για 

τη δύναμη του φαλλού.   

510
 Πρόκειται για το γνωστό επεισόδιο των Ερμοκοπιδών, το οποίο έγινε λίγο πριν την αθηναϊκή 

εκστρατεία στη Σικελία και υπήρξε η αφορμή να ανακληθεί ο Αλκιβιάδης και να μη συμμετάσχει ως 

αρχηγός του αθηναϊκού στόλου μαζί με το Νικία και το Λάμαχο. Ο W. Den Boer 1973: 2, κάνει λόγο 

για τη σημασία που είχαν οι ερμαϊκές στήλες στη γονιμότητα μιας κοινότητας, καθώς αυτό ήταν θέμα 

επιβίωσης. Για το λόγο αυτό θεωρεί ότι ξέσπασαν θρησκευτικές βιαιοπραγίες στην Αθήνα 

υποκινούμενες από το γεγονός της βεβήλωσης των ερμών. Για το επεισόδιο βλ. Bengtson 1991: 209-

210. Θουκ. VI 27-29˙ 60-61. Πλούτ., Αλκιβ. 18-22. 

511
 Ησ., Θεογ. 450, 452. 

512
 Σύμφωνα με αρχαίες πηγές και επιγραφές ένα είδος ζυμωτής προσφοράς προς τον Ερμή και την 

Κουροτρόφο ήταν το πόπανον μονόμφαλον. Ωστόσο, αν και η Εκάτη είχε την ιδιότητα της 

Κουροτρόφου, θα ήταν παρακινδυνευμένο στην παρούσα περίπτωση να τη συνδέσουμε μέσω της 

προσφοράς με τον Ερμή, καθώς πουθενά δε γίνεται λόγος για Εκάτη Κουροτρόφο. Για το γλύκισμα βλ. 

Brumfield 1997: 150. 

513
 Παυσ., 2.26.7: παράδοση του Ασκληπιού στον Κένταυρο Χίρωνα˙ 3.18.11: μεταφορά του μικρού 

Διονύσου στον Όλυμπο.  

514
 Δεν πρέπει να μας ξενίζει το γεγονός ότι στον Ομηρικό Ύμνο στον Ερμή δε γίνεται καμία αναφορά 

στην Εκάτη, μία θεά που έχει τόσα πολλά κοινά στοιχεία μ’ αυτόν, καθώς ο ύμνος έχει σα βάση  του 

το μύθο για τη δράση του θεού, τη σύγκρουσή του, σε βρεφική σχεδόν ηλικία, με τον Απόλλωνα αλλά 

και τη σχέση του παλιού θεού – Απόλλωνα – με το νέο – Ερμή. Μάλιστα ο Απόλλωνας είναι για τον 

Ερμή δάσκαλος και πρότυπο.    

515
 Johnston 2002: 116. 

516
 Για τον Ομηρικό Ύμνο στη Δήμητρα αλλά και για θραύσματα παραλλαγών του μύθου σε άλλους 

Ομηρικούς Ύμνους βλ. Richardson 1974: 79-86.  

517
 IG. I² 5. Η επιγραφή αναφέρεται σε θυσία προς τιμήν του Ερμή και της Αρτέμιδος-Εκάτης. Ο θεός 

αναφέρεται ως ἐναγώνιος σε επινίκιους ύμνους του Πινδάρου. Πίνδ., Ολυμ. 6. 79˙ Πυθ. 2. 10˙ Νεμ. 10. 

53˙ Ισθμ. 1. 60. 

518
 Liddell-Scott, λ. ἐναγώνιος.  
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519

 Ο Segal 1985: 209- έχοντας ως αφορμή τον 8
ο
 Ολυμπιόνικο του Πινδάρου, όπου ο Ερμής 

αναφέρεται ως ἐναγώνιος, επισημαίνει ότι ο ρόλος του θεού ως ψυχοπομπού, παρόλο που το επίθετο 

αυτό δεν είναι κατάλληλο για επινίκια ποιήματα αλλά είναι το πλέον χαρακτηριστικό του θεού, μπορεί 

να ανιχνευθεί στους στίχους όπου το όνομα του θεού αναφέρεται ανάμεσα στην περιγραφή των 

νεκρών και στην ενημέρωση των νεκρών συγγενών στον Άδη για τη νίκη του απογόνου τους. Πίνδ., 

Ολυμ. 8. 77-84.  

520
 Ομ. Υμν. Δημ. 334 κ.ε. 

521
 Kraus 1960: 92-93 και σημ. 462. Η Εκάτη εικονίζεται στον κρατήρα αυτό ως νέα γυναίκα σε 

αντίθεση με τη Δήμητρα.  

522
 O Kraus 1960: 11-23, αφιερώνει το πρώτο κεφάλαιο της μονογραφίας του στη σχέση των δύο θεών, 

της Εκάτης με τον Απόλλωνα, όσον αφορά στη λατρεία τους και στη μυθολογία. Ωστόσο, οι αναφορές 

του στη σχέση της θεάς με τον Ερμή, την Άρτεμη και τις Χάριτες δεν αποτελούν συγκεκριμένο 

κεφάλαιο, αλλά εντοπίζονται διάσπαρτες στο έργο του, γεγονός που αποκαλύπτει ότι ο μελετητής 

θεωρούσε ιδιαίτερα σημαντική τη σχέση αυτή. 

523
 Ησίοδ., Θεογ. 414 κε. 

524
 Ωστόσο, ο τρόπος που την παρουσιάζει ο Ησίοδος στη Θεογονία του, φανερώνει μια μειλίχια θεά. 

Αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο για τη σχέση της θεάς με τις Χάριτες ότι στην αρχαία ελληνική 

θρησκεία και λατρεία ήταν σύνηθες το φαινόμενο η αρχική φύση και ο χαρακτήρας των θεών να 

μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια των αιώνων, ώστε αυτοί να μετατρέπονται από ήρεμοι και φιλικά 

προσκείμενοι στο θνητό ανθρώπινο γένος σε σκοτεινούς, αμείλικτους τιμωρούς ή και το αντίστροφο.  

525
 Ο Όμηρος αναφέρει στην αρχή της Ιλιάδας (Α 10 κε.) ότι ο Απόλλωνας έσπειρε το θάνατο στο 

στρατόπεδο των Αχαιών στέλνοντας λοιμό για να τους τιμωρήσει, επειδή ο αρχιστράτηγός τους 

περιφρόνησε τον ιερέα του. Αλλά και στο τέλος του ίδιου έργου (Ω 605) αναφέρεται ότι ο θεός 

θανάτωσε τους έξι γιους της Νιόβης και η αδελφή του Άρτεμη τις έξι κόρες της, επειδή η μητέρα των 

παιδιών επέδειξε αλαζονεία συγκρίνοντας τον εαυτό της με τη Λητώ, τη μητέρα των δύο θεών.   

526
 Σοφ., Ηλ. 634-659. Αισχ., Πέρσ. 176-214. 

527
 Σοφ., Ηλ. 637, 1375. 

528
 Αριστοφ., Θεσμ. 858˙ Λυσιστρ. 443. Επιπλέον, στη Δήλο ο Απόλλωνας λατρευόταν με το επίθετο 

Δαδοφόριος, χαρακτηριστικό επίθετο και της Εκάτης, ενώ η γιορτή προς τιμήν του στο νησί, τα 

Νυκτοφυλάξια, τελούνταν κατά τη διάρκεια της νύχτας, οπότε πραγματοποιούνταν και οι τελετές για 

την Εκάτη. Vallois 1931: 274-276. Ο Kraus 1960: 12, επισημαίνει ότι η Εκάτη αναφέρεται στο ιερό 

του Απόλλωνος Δελφινίου στη Μίλητο ως εντεμένιος θεά, ένα επίθετο χαρακτηριστικό του ίδιου του 

Απόλλωνα.  

529
 Liddell-Scott, λ. ἑκατηβόλος. Για το επίθετο ἓκατος του Απόλλωνα και για το πρόβλημα που 

προκύπτει σχετικά με τον αν είναι ένα γενικο επίθετο ή αν βγαίνει από ἑκατηβόλος βλ. Kraus 1960: 

13-17. 

530
 Farnell 1992: 17 και σημ. a.  

531
 Ο Απόλλωνας εξάλλου αποκαλείται και ἓκατος επίθετο που φαίνεται να ισχυροποιεί τη σχέση του 

με την Εκάτη. Usener 1896: 37-38. 
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532

 O Warr 1895: 392, παρουσιάζει μία κάπως μπερδεμένη άποψη για το πώς η Εκάτη συνδέθηκε με το 

θεό Ήλιο (Απόλλωνα). Η άποψή του αυτή απορρέει από μία διαφορετική, δική του, διευθέτηση των 

στίχων της Θεογονίας του Ησιόδου που αναφέρονται στη θεά.   

533
 Η Gawlinski 2007: 44-45, θεωρεί ότι οι λέξεις ἐπί Πύθιος που αναφέρονται στον Απόλλωνα στο 

αθηναϊκό ημερολόγιο προσφορών της κλασικής περιόδου, μπορούν να εκληφθούν ως μία λέξη 

σύνθετη και ανάλογη προς το επίθετο της Άρτεμης, Ἐπιπυργιδία. 

534
 Kraus 1960: 46. Ωστόσο, η Simon 1993: 279-280, διαφωνεί με την άποψη του Kraus ότι δηλαδή η 

θεά έδωσε στον Κρόνο να φάει τη φασκιωμένη πέτρα. Σημειώνει ότι στην ανατολική πλευρά της 

ζωφόρου η θεά κρατά το νεογέννητο θεό σε φασκιές χωρίς να έχει ωστόσο την πρόθεση να τον δώσει 

στον πατέρα του. Ο ρόλος της εδώ είναι αυτός της Κουροτρόφου. 

535
 Simon 1993: 281. 

536
 Ησίοδ., Θεογ. 412-414, 426-428. Καμιά άλλη θεότητα στη Θεογονία δεν έχει τόσο ευρύ πεδίο 

επιρροής όσο η Εκάτη. Boedeker 1983: 80.  

537
 Η Marquardt 1981: 247, επισημαίνει ότι ο Ησίοδος δεν αναφέρει πουθενά τους λόγους για τους 

οποίους η Εκάτη τιμάται τόσο πολύ από το Δία. Clay 1984: 32. Για τα ερωτήματα που εγείρονται 

σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ο Ησίοδος έδωσε τόσες τιμές στην Εκάτη βλ. Griffith 1983: 

51-52. Η Kearns 2010: 120, βλέπει στις τιμές που αποδίδει ο Δίας στην Εκάτη την αναγνώριση της 

ανωτερότητάς της εκ μέρους του. 

538
 Ησίοδ., Θεογ. 485-486. 

539
 O Pfister 1928: 8, στηρίζει την αφιέρωση ενός τόσο εκτενούς χωρίου της Θεογονίας στην Εκάτη, το 

οποίο μάλιστα την τιμά με τόσο έντονο τρόπο, στο γεγονός ότι η θεά ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής 

ανάμεσα στους αγρότες της Βοιωτίας, μεταξύ των οποίων ο Ησίοδος τοποθετούσε τον εαυτό του. 

Αντίθετη άποψη έχει η Clay 1984: 29. O Griffith 1983: 53-54, αναλύει τρεις βασικούς λόγους για τους 

οποίους παραχωρούνται τόσες τιμές στην Εκάτη. Οι βασικότεροι είναι ο δεύτερος και ο τρίτος 

σύμφωνα με τους οποίους η θεά δεν αποτελούσε απειλή για την κυριαρχία του Δία, ενώ παράλληλα 

συμβόλιζε τη συνέχεια από την παλιά στη νέα τάξη πραγμάτων. 

540
 Για περισσότερα στοιχεία για το θρόνο βλ. το κεφάλαιο «Ίχνη της Εκάτης στα Δωδεκάνησα μέσα 

από τις επιγραφές». 

541
 Εξάλλου, στα Λάγινα της Μικράς Ασίας οι επιγραφές αναφέρουν ευνούχους στην υπηρεσία του 

Διός και της Εκάτης. Hatzfeld 1920: 78-81, αρ. 11d. Roscoe 1996: 217 και σημ. 106. 

542
 Ησίοδ., Θεογ. 421-425. 

543
 Walcot 1958: 12. Boedeker 1983: 89 σημ. 51. Griffith 1983: 53. 

544
 Πρόκειται όχι μόνο για μία σύνδεση χώρου αλλά και χρόνου, του παρελθόντος με το παρόν. 

Boedeker 1983: 82. 

545
 Ησίοδ., Θεογ. 429-447. Σύμφωνα με τον Pfister 1929: 4, το θέμα του αφιερωμένου στην Εκάτη 

χωρίου της Θεογονίας είναι οι τιμαί προς τη θεά και η δύναμις που μπορεί να ασκήσει η θεά στους 

ανθρώπους.  

546
 Για την Εκάτη βλ. Ησίοδ., Θεογ. 443-447. Για το Δία βλ. Ησίοδ., Ἒργα καί Ἡμέραι 3 κ.ε. 

547
 Boedeker 1983: 90. 
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548

 Ευρ., Ἲων 1045. Σχ. Θεόκρ. 2. 12.   

549
 Σχ. Θεόκρ. 2. 36. Τζέτζ., Σχ. Λυκόφρ. 1180. 

550
 Για τη λατρεία της Φεραίας ή Εννοδίας Εκάτης στη Θεσσαλία βλ. Χρυσοστόμου 1998:25-69.  

551
 Dubois 1987: 458-461. 

552
 Ο Δίας Μειλίχιος ήταν στη Θεσσαλία θεός του Κάτω Κόσμου και ως τέτοιος συλλατρευόταν με την 

τρομερή θεά των ψυχών. Χρυσοστόμου 1998: 234 και σημ. 903. 

553
 Ησίοδ., Ἒργα καί Ἡμέραι 465-476. Για την απεικόνιση του χθόνιου Δία σε αρχαϊστικό, μεγάλου 

μεγέθους, τριγωνικής διατομής πεσσό, όπως αυτός του μεγάλου αρχαϊστικού Εκαταίου από την 

ακρόπολη της Ρόδου, βλ. Williams II, 1982: 175-181.  

554
 Χρυσοστόμου 1998: 233-235. 

555
 Farnell 1896: 43. Lupu 2005: 74-75, όπου αναφέρεται ένα ψήφισμα του ύστερου 2

ου
 μ.Χ. αι. με το 

οποίο οριζόταν η δημιουργία χορωδίας παιδιών που θα έψελναν ύμνους κατά τη διάρκεια της λατρείας 

του Διός και της Εκάτης στη Στρατονίκεια.  

556
 Deschamps 1888: 264 αρ. 49. 

557
 Παπαχριστοδούλου 1968: 126. 

558
 Grimal 1991, λ. Ουρανός και Κρόνος. Αφού οι Ερινύες προέκυψαν από το αίμα του Ουρανού, αυτές 

εμφανίζονται στον Ησίοδο ως εκδικητικές για το αδίκημα. LIMC III (1986), λ. Erinys, 825 (Sarian-

Delev). Ησίοδ., Θεογ. 472. 

559
 Οι Ερινύες είναι αυτές που τιμωρούν, μεν, τους θύτες αλλά κάποιες φορές οι ίδιες δημιουργούν 

θύτες και έπειτα τους τιμωρούν. Έτσι, είναι αυτές που όπλισαν το χέρι της Κλυταιμνήστρας να 

σκοτώσει τον Αγαμέμνονα για να εκδικηθεί τη θυσία της κόρης τους Ιφιγένειας, αλλά και οι ίδιες που 

σπρώχνουν τον Ορέστη να γίνει μητροκτόνος και έπειτα τον τιμωρούν. Grimal 1991, λ. Ερινύες. LIMC 

III (1986), λ. Erinys, 825 (Sarian-Delev). Παρατηρείται εδώ μία έντονη αντίφαση στο χαρακτήρα τους, 

γεγονός που τις κάνει περισσότερο τρομερές και επικίνδυνες. 

560
 Η επίγεια δράση των Ερινύων εκφράζεται και στις Ευμενίδες του Αισχύλου, όπου δηλώνεται ότι ο 

Ορέστης δε θα είναι ποτέ ελεύθερος ακόμα και αν κατέβει στα έγκατα της γης, όπου δεν μπορούν να 

τον καταδιώξουν οι Ερινύες. Αισχ., Εὐμεν. 75-77, 334-340. 

561
 Richardson 1985: 50-51, όπου παραδείγματα άταφων που προκαλούν το θυμό των Ερινύων, αλλά 

και θνητών που θεωρούν προτιμότερο να πεθάνουν παρά να αφήσουν άταφο ένα σώμα. 

562
 Kraus 1960: 65. 

563
 Για την ἐπήκοο βλ. Kraus 1960: 163, όπου αναφέρει ένα ανάγλυφο, από την Οδυσσό, με 

παράσταση μονοπρόσωπης Εκάτης (;) συνοδευόμενης από σκύλο να κρατάει παιδί στο ένα χέρι. Το 

ανάγλυφο φέρει επιγραφή που ονοματίζει τη θεά και τη χαρακτηρίζει ἐπήκοο. Weinreich 1912: 8 αρ. 

21, 13 αρ. 52, 26 όπου δύο επιγραφές με την Εκάτη επήκοο. O αρ. 21 του Weinreich αναφέρεται και 

από τον Kraus 1960: 169 αρ. 4 b. 

564
 Για την εὐήκοο Εκάτη βλ. Kraus 1960: 65.  

565
 IG XII, 1, αρ. 914. 

566
 IG XII, 1, αρ. 915. 
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 Kroh 1996, λ. Αισχύλος. 

568
 Αισχ., Εὐμεν. 149-150, 162-165. 

569
 Αισχ., Εὐμεν. 834-836. 

570
 Allan 2004: 122-123. 

571
 Για την αλλαγή αυτή αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται στη στάση των Ερινύων βλ. 

Georgantzoglou 1996: 288-289. 

572
 Παπαχριστοδούλου 1968: 126, όπου επισημαίνεται ότι πρώτος ο Αισχύλος παρουσίασε τις θεές με 

τη διπλή υπόσταση των Ευμενίδων-Ερινύων ασκώντας σημαντική επίδραση στους μεταγενέστερους. 

Επιπλέον, τονίζει ότι οι ποιητές φαίνεται να αντλούσαν στοιχεία από την ισχυρή λαϊκή λατρεία.  

573
 Kroh 1996, λ. Αισχύλος. Αισχ., Εὐμεν. 1041. 

574
 Σοφ., Οἰδ. Κολ. 16-18. 

575
 Easterling 1985: 48. 

576
 Οι Ερινύες ονομάζονται έτσι από τον Αισχύλο. Αισχ., Εὐμεν. 52. Maxwell-Stuart 1973: 81-82. Για 

την Εκάτη μέλαινα βλ. Kraus 1960: 168 αρ. 8, όπου αναφορά σε επιγραφή. 

577
 Αισχ., Χοηφ. 924. 

578
 Ευριπ., Ὀρέσ. 260. 

579
 Για τις Ερινύες δράκαιναι βλ. Αισχ., Εὐμεν. 128. Ευρ., Ιφιγ. ἐν Ταύρ. 286. Για την Εκάτη 

δράκαινα βλ. Aronen 1996: 127-129. 

580
 Αισχ., Εὐμεν. 108 (TLG). Υπάρχει μία επιγραφή από τη μικρασιατική περιοχή Τειχιούσα, περιοχή 

της Καρίας συγκεκριμένα, στην οποία οι Ερινύες ή οι Μοίρες έστειλαν στο θάνατο ένα νέο άκληρο. 

Για την επιγραφή και για τη θέση της Τειχιούσας αντίστοιχα βλ. Bean and Cook 1957: 112-113, αρ. 5 

στ. 5 και 107 εικ. 13. 

581
 LIMC III (1986), λ. Erinys, 828 (Sarian-Delev). 

582
 Τόσο η Μήδεια όσο και η Κασσάνδρα παρουσιάζονται ως Ερινύες από τον Ευριπίδη. Kovacs 1993: 

63. Papadopoulou 2000: 517-518. 

583
 Harrison 1899: 208, όπου παραθέτει απόσπασμα από τον Αισχύλο. Αισχ., Ἑπτά ἐπί Θήβας 975. Ο 

Παπαχριστοδούλου 1968: 127, διαφωνεί με την παραπάνω θέση, ότι δηλαδή οι Ερινύες ήταν οι ψυχές 

των ανθρώπων που έτυχαν βίαιο θάνατο. Δέχεται, ωστόσο, πως οι θεότητες αυτές ήταν χθόνιες και ως 

τέτοιες προστάτευαν τους τάφους.  

584
 Harrison 1899: 208-209. Για τη σκοτεινή φύση των Χαρίτων βλ. κεφάλαιο «Εκάτη και Χάριτες». 

585
 LIMC III, λ. Erinys, 828, αρ. 11-12 (Sarian-Delev), όπου αναφέρονται δύο παραστάσεις, η μία σε 

κωδωνόσχημο κρατήρα και η άλλη σε θραύσμα – μία τρίτη είναι η παράσταση στην αττική 

μελανόμορφη λήκυθο (αρ. 7) – χρονολογόμενες στον 4
ο
 π.Χ. αι. Οι μελετητές ταυτίζουν στο ένα 

αγγείο τις μορφές με τον Άδη, την Περσεφόνη, την Εκάτη και τις τρεις Ερινύες. Στο θραύσμα οι 

μορφές ονοματίζονται: Ερμής, Εκάτη, Περσεφόνη, Ευρυδίκη, Ορφέας και Ευμενίδες. 

586
 Αθήνα, Εθν. Αρχαιολ. Μουσ., αρ. 19765. 

587
 Karouzou 1972: 64-67. LIMC III (1986), λ. Erinys, 828, αρ. 7 (Sarian-Delev). 

588
 LIMC Supplementum 1 (2009), λ. Horai, 286-287 (V. Machaira). 
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 Smith 1904: 84, αρ. 1716. 

590
 Η Hadzisteliou-Price 1971: 49-50, επισημαίνει ότι ήδη από τη μινωική και τη μυκηναϊκή περίοδο 

έχουμε παραστάσεις δύο όμοιων γυναικείων μορφών, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για την ύπαρξη 

τέτοιων θεοτήτων από τις πινακίδες της Γραμμικής Γραφής Β. Επιπλέον, απορρίπτει την άποψη να 

προήλθε η δυαδικότητα αυτή από τις λατρείες της Ανατολής, καθώς υπάρχει μεγάλο χρονικό κενό. 

Θεωρεί, όμως, ότι η ύπαρξη παραστάσεων δυαδικών θεοτήτων στην Ανατολή είναι ένα ακόμα 

στοιχείο ότι αυτές οι αναπαραστάσεις δεν ήταν απλώς διακοσμητικές, αλλά είχαν ουσιαστικό 

περιεχόμενο. Ο Burket 1997: 218, επισημαίνει ότι η απουσία κειμένων που να αναφέρονται σ’ αυτές 

τις διπλές θεότητες κατά τα πρώτα χρόνια της εμφάνισής τους, αναγκάζει τους μελετητές να κάνουν 

μόνο υποθέσεις γι’ αυτές και για τη λειτουργία τους. 

591
 Ο Γηρυόνης, για παράδειγμα, ήταν Γίγαντας με τρία κεφάλια και τρία σώματα μέχρι τους γοφούς. 

Grimal 1991: λ. Γηρυόνης. Θεοί με πολλαπλή φύση και λειτουργία ήταν ο Δίας και ο Ερμής. Η 

Hadzisteliou-Price 1971: 53, αναφέρει, χωρίς να δίνει παραπομπή, ότι ο Παυσανίας είδε στην Κόρινθο 

δύο όμοια αγάλματα του Ερμή, τα οποία ωστόσο αντικατόπτριζαν δύο διαφορετικές φύσεις του ίδιου 

θεού.  

592
 Οι Γοργόνες ήταν κόρες δύο θεοτήτων της θάλασσας, δευτερεύουσας σημασίας, του Φόρκη ή 

Φόρκου και της αδελφής του, Κητώς. Ανήκαν στους Προ-Ολύμπιους θεούς και κατοικούσαν στις 

απώτατες περιοχές της Δύσης. Ονομάζονταν Σθενώ, Ευρυάλη και Μέδουσα. Οι δύο πρώτες ήταν 

αθάνατες και μόνο η Μέδουσα ήταν θνητή. Ο Περσέας θανάτωσε τη Μέδουσα αποκεφαλίζοντάς την. 

Grimal 1991, λ. Γοργόνα (Γοργώ).  

593
 Οι Γραίες ήταν και αυτές παιδιά της Κητούς και του Φόρκη, όπως και οι Εσπερίδες αλλά και ο 

Δράκοντας που φύλαγε τα μήλα των Εσπερίδων. Οι γυναικείες αυτές μορφές γεννήθηκαν γερασμένες 

και το κύριο χαρακτηριστικό τους γνώρισμα ήταν ότι είχαν ένα μόνο μάτι. Σύμφωνα με τη μυθολογία 

οι Γραίες φύλαγαν το πέρασμα που οδηγούσε στις Γοργόνες. Ο Περσέας κατάφερε να κλέψει το 

μοναδικό τους μάτι και με τον τρόπο αυτό να φθάσει στις Γοργόνες και να σκοτώσει τη Μέδουσα. 

Για τις άλλες αδελφές των Γραιών, τις Εσπερίδες, δεν υπάρχει ομοφωνία ως προς τον αριθμό τους. 

Ωστόσο, οι περισσότερες πηγές μαρτυρούν τρεις γυναίκες: την Αίγλη, την Ερύθεια και την 

Εσπεραρέθουσα. Άλλοτε, το όνομα της τελευταίας χωρίζεται και έτσι δημιουργούνται δύο ακόμα 

Εσπερίδες, η Εσπέρα και η Αρέθουσα. Grimal 1991, λ. Γραίες (Γραίαι)˙ λ. Κητώ˙ λ. Εσπερίδες 

(Εσπερίς). 

594
 Οι Ώρες είναι οι πιο κοντινές συγγενείς των Χαρίτων. Usener 1896: 134. 

595
 Οι Αγραυλίδες ήταν οι τρεις κόρες του Κέκροπα, Άγραυλος, Έρση και Πάνδροσος, στις οποίες η 

θεά Αθηνά εμπιστεύθηκε τη φύλαξη του Εριχθόνιου. Grimal 1991, λ. Άγραυλος.  

596
 Ο Παυσανίας λέει ότι οι Μούσες ήταν αρχικά τρεις, η Μελέτη, η Μνήμη και η Αοιδή. Παυσ. 1. 2. 5 

και 9. 29. 2.  

597
 Ο Παυσανίας, 2. 17. 1-3, είδε στο ιερό της Ήρας στο Άργος τρία αρχαία αγάλματα, τα οποία 

ταυτίζει με τις Χάριτες. Μάλιστα ο περιηγητής αποδίδει επίθετα χαρακτηριστικά της Ήρας, όπως 

Εύβοια, Πρόσυμνα και Ακραία, σε τρεις μορφές του νερού, κόρες ενός ποταμού και θεραπαινίδες της 

θεάς.   
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 Υπήρχαν δύο αγάλματα της θεάς Άρτεμης στη Μυκάλησσο, από τα οποία το ένα κρατούσε δάδες 

και το άλλο έμοιαζε έτοιμο να τοξεύσει: Παυσ., 9. 19. 5-6. Ο Παυσανίας αναφέρει επίσης δύο 

αγάλματα της Αφροδίτης κοντά σ’ εκείνο του Άρη στην Αθήνα. Παυσ., 1. 8. 5. 

599
 Η Hadzisteliou-Price 1971: 53, 54 Β, αναφέρει ότι η Εκάτη είναι γνωστή ως μία θεά που όμως 

απεικονίζεται ως τρίμορφη.  

600
 Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων μορφών με ένα σώμα και δύο κεφαλές της αρχαϊκής 

περιόδου παρουσιάζει η Hadzisteliou-Price 1971: 52, πίν. VII εικ. 17-19, ενώ παράλληλα τις ταυτίζει 

με τη δυάδα Δήμητρα-Κόρη ως διακλαδώσεις της θεάς Γης.  

601
 Για κάποια από τα επίθετα της Ήρας και της Άρτεμης βλ. Hadzisteliou-Price 1971: 50-51, όπου 

επισημαίνονται και επίθετα της Παναγίας: Οδηγήτρια, Ελευθερώτρια, Χρυσοσπηλιώτισσα. Άλλα 

επίθετα της Παναγίας είναι Εκατονταπυλιανή (στην Πάρο), Παραμυθία και Τσαμπίκα (στη Ρόδο), 

Σουμελά (στον Πόντο).  

602
 Πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι η Harrison 1991, 286-292, μιλά μόνο για τριαδικές θεότητες όπως 

είναι οι Χάριτες, οι Ώρες και οι Μοίρες, και πολύ σωστά δεν αναφέρεται και στις θεές ή τους θεούς 

που παρουσιάζουν πολλαπλότητα στη φύση τους όπως ο Ερμής και η Εκάτη, καθώς αυτοί οι θεοί είναι 

μονάδες που «διασπάστηκαν» λόγω των πολλών διαφορετικών λειτουργιών τους. 

603
 Υπάρχουν, ωστόσο, και δυαδικές θεότητες αποτελούμενες από μία ανδρική και μία γυναικεία 

μορφή, τις οποίες οι μελετητές ερμηνεύουν ως μία θεότητα όπου η διαφορετική λειτουργία τους 

έγκειται στο διαφορετικό φύλο. Hadzisteliou-Price 1971: 54 και σημ. 70.   

604
 Harrison 1991: 286. 

605
 Στον Όμηρο οι Μοίρες αναφέρονται παντού ως μία, εκτός από ένα σημείο στην Ιλιάδα. Ομ., Ιλ. Ω. 

49. Ο Ησίοδος πρώτος όρισε τον αριθμό τους σε τρεις και αναφέρει τα ονόματά τους: Κλωθώ, Λάχεσις 

και Ατροπός. Ησιοδ., Θεογ. 218. 

606
 Παυσ., 9. 35. 1., 9. 38. 1. Όσον αφορά στα ονόματα των Χαρίτων οι ιερείς στον Ορχομενό δεν τα 

γνώριζαν για να τα αναφέρουν στον Παυσανία. Ο Πίνδαρος είναι ο πρώτος γνωστός σ’ εμάς ποιητής 

που αναφέρει τα ονόματα των Χαρίτων του Ορχομενού. Πίνδ., Ολυμ. 14, 3. 

607
 Ο Schwarzenberg 1966: 8, θεωρεί ότι η τριαδικότητα των Χαρίτων που σύμφωνα με τον Παυσανία 

καθιερώθηκε για πρώτη φορά στον Ορχομενό, οφείλεται μέχρι ένα βαθμό στο γεγονός ότι ο Ησίοδος 

που πρώτος είχε αναφερθεί στην τριαδικότητα αυτών των θεαινών, ενταφιάστηκε στον Ορχομενό. 

Παυσ., 9. 38.1, 9.35.1. 

608
 RE 3, λ. Charites, 2151-2152. Σύμφωνα με τον Παυσανία, στη Σπάρτη και την Αθήνα λατρεύονταν 

αρχικά δύο μόνο Χάριτες: οι Φάεννα και Κλήτα, αυτές που έδιναν φήμη και δόξα, και οι Ηγεμόνη και 

Αυξώ, που οδηγούσαν και αύξαναν τα αγαθά, αντίστοιχα. Παυσ. 3. 18. 6 και 9. 35. 2, αντίστοιχα. Για 

τη λατρεία των Χαρίτων στην Αθηναϊκή Ακρόπολη, όπου πλέον λατρεύονταν τρεις και όχι δύο, βλ. 

Furtwängler 1879: 181-202. Η Hadzisteliou-Price 1971: 54 D, αντίθετα υποστηρίζει ότι οι Χάριτες 

ανήκουν στην κατηγορία των θεοτήτων που εμφανίζονται μόνο με διπλή ή τριπλή μορφή. Στην ίδια 

κατηγορία τοποθετεί και τις Ώρες, τις Νύμφες, τις Μούσες, τις Ευμενίδες, τους Κορύβαντες και τους 

Διοσκούρους. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι οι Διόσκουροι ήταν μεν δίδυμα αδέλφια που 
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αλληλοβοηθιούνταν, αλλά δεν υπάρχει αναφορά σε κανένα συγγραφέα που να τους παρουσιάζει ως 

μονάδα, ως ένα πρόσωπο με δύο εκφάνσεις. Για τους Διοσκούρους βλ. Grimal 1991, λ. Διόσκουροι.  

609
 Πλουτ., Συμποσιακ. 9. 14. 2. 

610
 Αντίθετα, στη Ρωμαϊκή θρησκεία, όπως αντικατοπτρίζεται μέσα από την ύστερη ρωμαϊκή τέχνη, 

παρατηρείται η ύπαρξη τριαδικών γυναικείων θεοτήτων που σχετίζονται με τη γονιμότητα και έχουν 

όλες το ρόλο της μητέρας. Η Harrison λέει χαριτολογώντας ότι τρεις μητέρες μαζί είναι βαριά υπόθεση 

και επιπλέον δε χορεύουν ωραία. Harrison 1991, 289. 

611
 RE 3, λ. Charites, 2150, όπου η ετυμολογία και η γενεαλογία τους. Ως κόρες του Δία: Ησίοδ., Θεογ. 

907 κ.ε. Σχόλ. Οδύσ. VIII 364. Άλλοτε τη θέση της μητέρας τους Ευρυνόμης παίρνει η Ήρα. Grimal 

1991, λ. Χάριτες. Επίσης, Κορνούτος, Θεολογ. Νόννος, Διονυσ. 31. 186. 

612
 Francis 2002: 180, 191. Κατά την αρχαϊκή και κλασική περίοδο παρατηρείται αρκετά έντονο το 

φαινόμενο οι Χάριτες να λατρεύονται σε διαφορετικές περιοχές με εντελώς διαφορετικό τρόπο. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της λατρείας τους στην Πάρο και τον Ορχομενό (βλ. πιο κάτω). 

Επίσης, πολλές φορές οι Χάριτες φαίνεται να μοιράζονται διακριτικά σύμβολα τόσο με τις Νύμφες 

όσο και με τις Ώρες, αλλά και να αλληλοκαλύπτονται στις λειτουργίες τους. LIMC III (Ε. Β. Harrison), 

200. Ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι το γεγονός αυτό δεν είναι ιδιαίτερα πιθανό να προκαλούσε 

μεγάλη σύγχυση στους πιστούς, οι οποίοι γνώριζαν την πίστη τους και τα σύμβολα των θεών τους, 

χωρίς βέβαια να λείπουν και κάποιες εξαιρέσεις. Προκαλεί, όμως, μεγάλη σύγχυση στους μελετητές, 

αφού η χρήση ίδιων συμβόλων από τις παραπάνω τριαδικές θεότητες και η έλλειψη επιγραφικών 

μαρτυριών καθιστά πολλές φορές αδύνατη τη σωστή ταύτισή τους. 

613
 Liddell-Scott, τομ. IV, λ. Χάρις. 

614
 Για το περιεχόμενο της λέξης χάρις, ως εύνοιας και ανταπόδοσης, στην αρχαία ελληνική 

γραμματεία από τον Όμηρο μέχρι τις τραγωδίες της κλασικής περιόδου βλ. MacLachlan 1993. Η 

MacLachlan 1993: 18, επισημαίνει μάλιστα ότι η ιδέα της χάριτος ως επιστέγασμα μια καλής πράξης, 

εμφανίζεται συχνά στην ποίηση. Επίσης, Gould 1985: 15-16, όπου αναφέρεται στις προσφορές των 

πιστών προς τους θεούς και στην ανταπόδοση των θεών που λαμβάνουν την προσφορά. 

615
 Αριστ., Ηθ. Νικομ. 5. 1133

 
α.  

616
 Ο Σοφοκλής στην τραγωδία Αίας 522, λέει ότι χάρις είναι πάντα αυτό που φέρνει χάρη. 

617
 Για τη χάρη με την έννοια της εύνοιας και της ανταπόδοσης στην Άληστη του Ευριπίδη βλ. Padilla 

2000: 179-211. 

618
 Ωστόσο, η χάρη της Άλκηστης προς τον άντρα της έχει και αντάλλαγμα, το οποίο θέτει η ίδια η 

ηρωίδα: ο Άδμητος να μην ξαναπαντρευτεί ποτέ. Ευρυπ., Άλκησ. 371-373. Στο έργο αυτό όλοι οι 

βασικοί χαρακτήρες ενεργούν έχοντας ως στόχο την επίτευξη της χάρης, της εύνοιας. Ωστόσο, οι 

πράξεις τους προκαλούν τελικά μόνο πόνο. MacLachlan 1993: 153-154, όπου επισημαίνει ότι η 

μεγαλύτερη χάρη στο έργο είναι το να σωθεί η Άλκηστη από το θάνατο. Αυτό θα συμβεί αρχικά όχι ως 

αποτέλεσμα χάριτος αλλά το αντίθετο, αφού ο Θάνατος θα αρνηθεί να την ελευθερώσει και ο 

Απόλλωνας θα χρησμοδοτήσει ότι ο Θάνατος στο τέλος θα αφήσει την Άλκηστη, κάτι που δε θα είναι 

θέμα εύνοιας αλλά θυμού του σκοτεινού θεού. Ευρυπ., Άλκ. 70-71. Ωστόσο, η Άλκηστις βιώνει τη 
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διαδικασία του ίδιου της του θανάτου, καθώς πλένει και στολίζει το σώμα της για την ταφή της. 

Lefkowitz 2009: 27. 

619
 MacLachlan 1993: 147-148. Πρόκειται για τη χάρη σε κοινωνικό και ερωτικό επίπεδο. Μάλιστα, 

όταν ο έρωτας απευθύνεται όχι σε ένα πραγματικό πρόσωπο αλλά στο είδωλό του, όπως συμβαίνει 

στην περίπτωση του Μενελάου και των αγαλμάτων της Ελένης, τότε η εμπειρία του συναισθήματος 

είναι κενή και η MacLachlan μιλάει για ένα φάντασμα-χάρη.  

620
 Πίνδ. Ο. 2. 50 (90) κ.ε.˙ 7. 12 (20). Η MacLachlan 1993: 4, αναφέρει ότι η χάρη βρίσκεται σε κάθε 

σημαντική στιγμή των ανθρώπων της αρχαϊκής περιόδου. Μάλιστα, η Χάρις αυτή στεφανώνει το 

νικητή των αγώνων τη στιγμή που αυτός τιμάται με επινίκιο ποίημα. 

621
 Πινδ. ΙΙ. 2. 18. Αριστοτ., Πλούτ. 1161. Για τη σχέση των Χαρίτων με τον Ερμή: Αριστ., Θεσμοφ. 

299. Πλούτ., Περί τοῦ ἀκούειν, 13. 

622
 Grimal 1991, λ. Χάριτες. 

623
 Όμ., Οδ. 8, 364-366. Ομ. Ύμν. στην Αφροδίτη 61-67. Άλλοτε η Αφροδίτη συμμετέχει στο χορό των 

Χαρίτων. Όμ., Οδ. 18, 193-4. Ομ. Ύμν. 27, 13-15. Ομ. Υμν. Απόλλ. 194-196. Για τη σχέση των 

Χαρίτων με την Αφροδίτη αλλά και για τη λειτουργία τους ως προστάτριες της νεότητας και της 

ανάπτυξης βλ. Meridor 1972: 234 σημ. 1. Μάλιστα, ο ιερέας των Χαρίτων στην Αθήνα βοηθούσε στον 

όρκο που έδιναν οι έφηβοι στο Πρυτανείο. Lechat 1889: 473.  

624
 Ησ., Θεογ. 907-909. Στο χωρίο αναφέρεται ο Δίας ως πατέρας των Χαρίτων. Σύμφωνα με τη 

MacLachlan 1993:40, οι Χάριτες εμφανίζονται για πρώτη φορά στην αρχαία ελληνική λογοτεχνία με 

την έννοια, ανάμεσα στις άλλες, της γιορτής, της καλής τάξης (αρμονίας), της εύνοιας, της χαράς και 

της απόλαυσης, στοιχεία που εντοπίζονται και στη λατρεία τους.  

625
 Grimal 1991, λ. Μούσες. Liddell-Scott, τομ. IΙΙ, λ. Μούσα. Ο αριθμός των Μουσών ποικίλει 

ανάλογα με την περιοχή στην οποία λατρεύονταν. Στη Μυτιλήνη, για παράδειγμα, λατρεύονταν επτά 

Μούσες ενώ στους Δελφούς και στη Σικυώνα τρεις. Ωστόσο, στην κλασική εποχή ο αριθμός τους 

καθορίστηκε στις εννέα, παράγωγο του τρία και μαγικός αριθμός για τους αρχαίους Έλληνες.  

626
 Ησίοδ., Θεογ. 53-62. 

627
 Ησίοδ., Ἒργα καί Ἡμέραι 73-75. Στο χωρίο αυτό οι Χάριτες κοσμούν την Πανδώρα με ένα χρυσό 

περιδέραιο και οι Ώρες τη στεφανώνουν με λουλούδια. Η Harrison επισημαίνει ότι στην περίπτωση 

αυτή οι Χάριτες αντιπροσωπεύουν τις ανθρώπινες τέχνες ενώ οι Ώρες τα δώρα της φύσης. LIMC III 

(Ε. Β. Harrison), 192. 

628
 Η MacLachlan 1993: 3-4, δίνει παραδείγματα για το πως εκφράζεται η χάρις στην αρχαϊκή ποίηση. 

Χάρις είναι η ακτινοβολία μιας όμορφης γυναίκας. Η χάρις βρίσκεται ακόμα και στους στίχους των 

ερωτικών ποιημάτων.  

629
 Η παλαιότερη γνωστή, μέχρι σήμερα, απεικόνιση τριαδικής γυναικείας θεότητας βρίσκεται σε ένα 

αναθηματικό αρχαϊκό ανάγλυφο με την επιγραφή «Κόρας Σοτίας». Οι τρεις μορφές έχουν αποδοθεί σε 

κατατομή, το σύνηθες για τις ανάγλυφες μορφές της αρχαϊκής περιόδου, πολύ κοντά η μία στην άλλη, 

για να τονιστεί ταυτόχρονα το ότι είναι τρεις αλλά και ταυτόχρονα ενωμένες σε ένα χαρακτήρα, με ίδιο 

ένδυμα και με όμοια σχεδόν χαρακτηριστικά. Η μόνη έντονη διαφορά ανάμεσά τους είναι οι 

χειρονομίες και τα διαφορετικά σύμβολα που κρατούν. Η Harrison 1991: 289, αναφέρει ότι δεν 
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μπορούμε να τις ταυτίσουμε με βεβαιότητα με κάποια από τις τριαδικές θεότητες, αλλά είναι σχεδόν 

σίγουρο πως πρόκειται γενικώς για νύμφες/κόρες. 

630
 Αυτή η απεικόνιση των Χαρίτων θεωρείται από τους μελετητές ως το ρωμαϊκό αντίστοιχο των 

τριών θεαινών του ελληνικού πανθέου. Δεν είναι τυχαίο ότι η Harrison στην εργασία της για τις 

Χάριτες στο LIMC III, 191-203, δεν συμπεριέλαβε καμιά τέτοια απεικόνιση των Χαρίτων και 

περιορίστηκε μόνο στις ντυμένες μορφές, όπως τις ξέρουμε από τα αρχαία ελληνικά ανάγλυφα αλλά 

και από τα Εκαταία. Αντίθετα, ο Sichtermann στη δική του εργασία στον ίδιο τόμο του LIMC III, 203-

210, αναφέρεται στις Gratiae των Ρωμαίων και παρουσιάζει μόνο τις γυμνές απεικονίσεις αυτών των 

μορφών.   

631
 H Francis 2002: 181-191, σημειώνει ότι υπάρχουν τουλάχιστον δέκα έξι (16) μεγάλης κλίμακας 

αγάλματα των τριών Χαρίτων κατά το ρωμαϊκό τρόπο και αναλύει επιμέρους στοιχεία της 

εικονογραφίας τους, όπως τα αγγεία που πλαισιώνουν τις μορφές. Επισημαίνει, παράλληλα, ότι 

παρόλο που τα αγάλματα αυτά είναι ελεύθερα, δίνουν ωστόσο την εντύπωση του δισδιάστατου έργου, 

με αποτέλεσμα πολλά από αυτά να προτιμηθούν για τη διακόσμηση αρχιτεκτονικών χώρων. Ο 

Trillmich 1983: 323, στηριζόμενος σ’ αυτό το στοιχείο των ολόγλυφων έργων, δηλαδή στο ό,τι η 

κύρια πλευρά τους ήταν μία (δισδιάστατο έργο), εντάσσει το πρωτότυπο της σύνθεσης στον κύκλο του 

γλύπτη Πασιτέλη. 

632
 LIMC III (H. Sichtermann), 203-210. 

633
 Η Francis 2002: 196, αναλύει τον τρόπο με τον οποίο ο κύκλιος χορός των Χαρίτων με τα ενωμένα 

χέρια μετατράπηκε στο στάσιμο σχεδόν χορό με το πιάσιμο από τους ώμους.   

634
 Boardman 1982: εικ. 26, 31. Πρωιμότερα δείγματα γυμνόστηθων γυναικείων μορφών στην τέχνη 

των Μινωιτών είναι οι θεές με τα φίδια από τα ανάκτορα της Κρήτης.   

635
 Απόκλιση από το γενικό αυτό κανόνα αποτελούν ελάχιστες γυναικείες μορφές όπως η γυμνή 

αυλητρίδα στη μία στενή πλευρά του «Θρόνου Ludovisi» στη Ρώμη, ο οποίος τοποθετείται χρονικά 

στον αυστηρό ρυθμό, γύρω στο 460 π.Χ. και οι μορφές των Νιοβιδών του ώριμου κλασικού ρυθμού. 

Boardman 1989: εικ. 46, 133.1. 

636
 Ο Πραξιτέλης απέδωσε για πρώτη φορά, γύρω στο 340 π.Χ., τη θεά γυμνή στο άγαλμά του για το 

ναό της στην Κνίδο. Ωστόσο, και νωρίτερα, στο αέτωμα στον Παρθενώνα το ένδυμα της θεάς είναι 

σχεδόν διάφανο και διαγράφει το στήθος της αλλά και κατά την ύστερη κλασική περίοδο, γύρω στο 

410 π.Χ., η Αφροδίτη Fréjus αποκαλύπτει το ένα της στήθος. Για εικόνες των έργων βλ. Stewart 1990: 

εικ. 352 (Αφροδίτη αετώματος Παρθενώνα), 426 (Αφροδίτη Fréjus), 501 (Κνιδία Αφροδίτη). Για τον 

Πραξιτέλη βλ. Bieber 1967: 15-23˙ για την Αφροδίτη της Κνίδου, ίδ., 15, 18-19. Boardman 1999: 63-

66 (Πραξιτέλης όπου και για την Αφροδίτη της Κνίδου), 92 και εικ. 26. 

637
 Ο ποιητής του 3

ου
 π.Χ. αι. Ευφορίων, απόσπ. 91, αναφέρει γυμνές Χάριτες. Η MacLachlan 1993: 

51, αναλύει τη γυμνή εικόνα των Χαρίτων με βάση το φιλοσοφικό υπόβαθρο της περιόδου. Σύμφωνα 

μ’ αυτό οι Χάριτες αποδόθηκαν γυμνές για να δίνουν ανεμπόδιστα τα δώρα τους και να λαμβάνουν την 

ανταπόδοση της εύνοιάς τους.   

638
 Η Harrison επισημαίνει ότι ο καλλιτέχνης των τριών γυμνών Χαρίτων συνδύασε την αιγυπτιακή 

παράδοση της παιδικής αθωότητας, όπως αυτή εκφράζεται με τη γύμνια, και το αισθησιακό γυμνό, 
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όπως αυτό διαμορφώθηκε και αναδείχθηκε από τον Πραξιτέλη με την Κνιδία Αφροδίτη. Προσθέτει δε 

ότι ο νεωτερισμός αυτός πρέπει να συντελέστηκε στην Αλεξάνδρεια. LIMC III (Ε. Β. Harrison), 200. Ο 

Παυσ., 9. 35. 6, τονίζει πως δε γνωρίζει αν αυτός που πρώτος απέδωσε γυμνές τις Χάριτες ήταν 

γλύπτης ή ζωγράφος.  

639
 Francis 2002: 181. 

640
 Ωστόσο, ο Rodenwaldt 1938: 62, σημείωσε μία αλλαγή και στη μορφή των τριών γυμνών Χαρίτων, 

όπως αυτή επικράτησε στα ρωμαϊκά χρόνια, αλλαγή που θεώρησε ότι οφείλεται στη σχέση Χαρίτων-

Νυμφών. Η αλλαγή αυτή έγκειται στο γεγονός ότι οι τρεις Χάριτες απεικονίζονται, σε μία ρωμαϊκή 

σαρκοφάγο του 230 μ.Χ. περίπου, να φοράνε ιμάτιο τυλιγμένο γύρω από τους γοφούς τους. 

641
 Rodenwaldt 1938: 62. Francis 2002: 197. 

642
 Ο Διογ. Λαέρ., 4. 1. 3, μιλάει για ντυμένες Χάριτες. Οι θεότητες περιγράφονται, επίσης, με βαθύ 

ζώσιμο, και επομένως ντυμένες, στην πέμπτη Ωδή του Βακχυλίδη. Βακχυλ., 5. 9-12. Ο Βακχυλίδης 

ήταν χορικός ποιητής που έζησε στο πρώτο μισό του 5
ου

 π.Χ. αι.. Με την πέμπτη Ωδή του ύμνησε τη 

νίκη του Ιέρωνα σε αρματοδρομία στην Ολυμπιάδα του 476 π.Χ.   

643
 Η Harrison (LIMC III (Ε. Β. Harrison), 202) αναφέρει ότι οι Xάριτες (και οι Νύμφες) στα αρχαϊκά 

ανάγλυφα και σ’ εκείνα του 5
ου

 π.Χ. αι. παρουσιάζουν κίνηση εντονότερη από τις Χάριτες του 

Σωκράτη, ενώ και ο πιο ήρεμος, σιγανός, χορός είναι χαρακτηριστικό της ελληνιστικής περιόδου. 

Ωστόσο, η θέση αυτή δεν είναι βάσιμη, καθώς σε πολλά ελληνιστικά, αλλά και υστερότερα, εκαταία οι 

Χάριτες απεικονίζονται σε έντονη κίνηση. Ίσως θα πρέπει αυτή τη διαπίστωση του ήσυχου χορού να 

την περιορίσουμε στην περίπτωση των γυμνών Χαρίτων. 

644
 Francis 2002: 192.   

645
 Το στοιχείο της ένωσης των χεριών των Χαρίτων δε συναντάται σε μερικά Eκαταία αλλά και σε 

κάποια ανάγλυφα. Χαρακτηριστικά παράδειγματα Eκαταίων στα οποία οι Χάριτες δεν κρατιούνται 

χέρι με χέρι, προέρχονται από τη Σάμο και τη Ρόδο. Για τα Εκαταία από τη Ρόδο βλ. το κεφ. 

«Κατάλογος Εκαταίων». Για το Εκαταίο από τη Σάμο βλ. Kraus 1960: 140, αρ. 25, εικ. 11, 1-3. 

Αναγλύφο στο οποίο εικονίζονται, πιθανότατα, Χάριτες που δεν ενώνουν τα χέρια, είναι το αρχαϊστικό 

ανάγλυφο με την υπογραφή του Καλλιμάχου στο μουσείο της Ρώμης. Η Harrison αναγνώρισε στις 

μορφές αυτές τις Χάριτες, γιατί κρατάνε κρόταλα, στοιχείο που υποδηλώνει το χορό τους, και γιατί 

αποδίδονται με μακριούς βοστρύχους, όπως πολλές Χάριτες σε εκαταία. LIMC III (Ε. Β. Harrison), 

199, αρ. 37. Ο Πίνδαρος, 5. 45, περιγράφει τις Χάριτες ως ἠΰκομοι, με ωραία μαλλιά. Αν και η λέξη 

δε σημαίνει μακριούς βοστρύχους, είναι εντούτοις βέβαιο ότι το υποδηλώνει, αφού, όπως μπορούμε να 

συμπεράνουμε από την αρχαία τέχνη, τα μακριά μαλλιά ήταν το ιδανικό για τις γυναικείες μορφές. Το 

επίθετο ἠύκομοι συνόδευε τόσο τις θεές όσο και τις γυναίκες ευγενικής καταγωγής. Για τη λέξη βλ. 

Liddell-Scott, τομ. IΙ, λ. εὔκομος. Για τις Χάριτες αποδοσμένες με τον ίδιο τρόπο σε Εκαταία βλ. 

LIMC III (Ε. Β. Harrison), 199, αρ. 29. Kraus 1960: 128-130, αρ. 14, εικ. 7, 2˙ 8, 1-2 και 9, 1-3. Η 

διαφορά των μορφών του αναγλύφου από εκείνες των εκαταίων έγκειται στους πόλους που φορούν οι 

Χάριτες στα εκαταία. Ωστόσο, ο Fuchs 1959: 127-128, ταυτίζει τις μορφές με Νύμφες.   

Στον 4
ο
 και 3

ο
 π.Χ. αι. η απόδοση των Χαρίτων με τα χέρια ενωμένα φαίνεται να αποκτά νέο 

περιεχόμενο, υπό την επίδραση των φιλοσοφικών ρευμάτων και ιδιαίτερα του στωικού κινήματος, 
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συμβολίζοντας αυτόν που προσφέρει (τον ευεργέτη), αυτόν που λαμβάνει τη χάρη και την ανταπόδοσή 

της. MacLachlan 1993: 51. 

646
 Το ανάγλυφο από την Πάρο βρίσκεται σήμερα στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου, αρ. 241. Η ταύτιση 

των τριών μορφών με τις Χάριτες θεωρείται σχεδόν βέβαιη, καθώς στην Πάρο η λατρεία τους κατείχε 

ξεχωριστή θέση. LIMC III (Ε. Β. Harrison), 195 αρ. 19. Schwarzenberg 1966: 5 σημ. 6, εικ. 1.  

647
 Η MacLachlan 1993: 49-51, θεωρεί ότι η εικόνα των Χαρίτων σε κύκλο και με τα χέρια ενωμένα 

επηρεάστηκε από τη στωική φιλοσοφία. Οι Στωικοί ερμήνευσαν αυτήν την απεικόνιση των θεαινών ως 

την προσωποποίηση της αμοιβαίας χάρης (εύνοιας). Η ιδέα αυτή αποδίδεται στο Χρύσιππο και σώθηκε 

από το Σενέκα, Περί εὐεργεσίας 1. 3. 2-10. Η λέξη beneficiis σημαίνει καλοσύνη και αυτό το 

περιεχόμενο είχε ο χορός των Χαρίτων για τους Στωικούς. 

648
 LIMC III (Ε. Β. Harrison), 196 αρ. 24. ΑΔ 23 (1968) (Γρ. Κωνσταντινόπουλος), 449, πίν. 416 α. Το 

ανάγλυφο βρέθηκε κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών σε κτήμα στην περιοχή της Μεσαριάς στην 

Κω, 6 χλμ. δυτικά της πόλης, και παραδόθηκε στο Μουσείο της Κω το 1966 από το Νικόλαο Σοφό, 

ιδιοκτήτη του κτήματος. Η ανάγλυφη πλάκα μαζί με ένα ακόμα ανάγλυφο ελληνιστικής περιόδου ήταν 

σε δεύτερη χρήση ως μέρος των τοιχωμάτων ενός ρωμαϊκού τάφου. Και το δεύτερο ανάγλυφο ήταν 

αναθηματικό και στην επιγραφή του αναφέρει τις Χάριτες. Βλ. σημ. 650. Στην περιοχή όπου βρέθηκαν 

τα δύο ανάγλυφα είναι πολύ πιθανό να υπάρχει ιερό των Χαρίτων.  

649
 Η διαφορετική στάση των μορφών σε τέτοιου είδους ανάγλυφα δείχνει τα διάφορα βήματα αλλά 

και τις διαφορετικές φάσεις του χορού. Francis 2002: 194.  

650
 Σύμφωνα με τον Κωνσταντινόπουλο, ΑΔ 23 (1968), 449, η επιγραφή είναι ως εξής: [Τιμόξ]ενος 

Χαρίτεσσιν εὐπλοκάμοις ἀνέθηκεν ⋮  Πειθάνωρ υἱός Χάρμιος ἔστ[ησεν]. Αν και στην 

επιγραφή οι Χάριτες περιγράφονται ως εὐπλόκαμοι, έχουν αποδοθεί στο ανάγλυφο με τα μαλλιά 

μαζεμένα σε σάκκο. Ο Bousquet 1971: 279, χρονολογεί την επιγραφή στο τέλος του 5
ου

-αρχές 4
ου

 π.Χ. 

αι. και την αποκαθιστά ως εξής: [Εὐξάμ]ενος Χαρίτεσσιν ἐϋπλοκάμοις ἀνέθηκεν Πειθάνωρ 

υἱός Χάρμιος ἐς τ[έμενος]. Ο Hansen 1983: 235 αρ. 428, συμφωνεί με τον Bousquet στην 

συμπλήρωση της επιγραφής και χρονολογεί το ανάγλυφο στον 5
ο
 π.Χ. αι.. Πολλά χρόνια αργότερα ο 

Κωνσταντινόπουλος θα συμφωνήσει με την αποκατάσταση που πρότεινε ο Bousquet για την επιγραφή, 

και θα τοποθετήσει το ανάγλυφο από καλλιτεχνική άποψη στον πλούσιο ρυθμό, με επιρροές από την 

τέχνη του Καλλιμάχου. Κωνσταντινόπουλος 2001: 81, 83. 

651
 Στο λατρευτικό άγαλμα του Απόλλωνα στη Δήλο, των μέσων του 6

ου
 π.Χ. αι., έργο του Τεκταίου 

και του Αγγελίωνα, ο θεός παριστανόταν να φέρει στην ανοικτή του παλάμη τις τρεις Χάριτες, οι 

οποίες κρατούσαν μουσικά όργανα. Ο Ψευδο-Πλούταρχος που δίνει αυτήν την πληροφορία, δεν 

αναφέρει τίποτα για το πώς είχαν απεικονισθεί οι ίδιες οι Χάριτες. Είναι, ωστόσο, πιθανό η μη 

αναφορά στο θέμα αυτό να σημαίνει ότι για την απόδοσή τους ο καλλιτέχνης ακολούθησε το γνωστό 

τρόπο, δηλαδή έπλασε τις Χάριτες ντυμένες. Ψευδο-Πλούτ., Περί μουσικῆς 14, 1136 A. Παυσ., 2. 32. 

5 και 9. 35. 3. 

Προκαλεί εντύπωση το γιατί ο Απόλλωνας, ο θεός της μουσικής, δεν απεικονίσθηκε να κρατά στο χέρι 

του τις Μούσες. Ωστόσο, αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι Χάριτες και Μούσες 
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αλληλοεξαρτούνταν πολλές φορές και συγχέονταν, όσον αφορά στη μουσική, αλλά και γιατί η λατρεία 

του Απόλλωνα στο νησί φαίνεται ότι κατέλαβε τον τόπο λατρείας των Χαρίτων. Για την άποψη αυτή 

βλ. Goldberg 1966: 210 και σημ. 25. 

652
 Είναι ωστόσο πολύ πιθανό η αρχική φύση των τριών Χαρίτων να ήταν σκοτεινή, γεγονός που 

μαρτυράται και από τη νυχτερινή γιορτή προς τιμήν τους, και αργότερα να μετατράπηκαν σε λαμπερές 

θεότητες, μία εξέλιξη που απαντά συχνά στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Zielinski 1924: 158. 

653
 Παραπάνω στο ίδιο κεφάλαιο αναφερθήκαμε στην πιθανότητα η παρουσία των αγαλμάτων των 

Χαρίτων στην Ακρόπολη των Αθηνών να οφείλεται και να έλκεται και από τη σχέση τους με τον 

Εναγώνιο Ερμή. Παράλληλα, ο Schwarzenberg 1960: 23, θεωρεί ότι όπως η Άρτεμη, η οποία 

αποκαλείται συχνά ἐπιπυργιδία και ταυτίζεται με την Εκάτη ἐπιπυργιδία, συνοδεύεται από τις 

Νύμφες έτσι και η Εκάτη – το παράλληλο της Άρτεμης – έχει ως συνοδούς της τις Χάριτες. 

654
 RE 3, λ. Charites, 2160. 

655
 Τζέτζης, Λυκοφ. 674-680. RE 3, λ. Charites, 2151. Petersen 1881 a: 44. 

656
 Η Εκάτη φαίνεται να ταυτίστηκε με τη Σελήνη μέσω της ταύτισής της με την Άρτεμη, η οποία ήταν 

η θεά του φεγγαριού. Ορφ. Ύμν. 3, 1˙ 5, 1˙ 9, 11 κ.ε. Σχόλ. Ε. Μέδ. 369. 

657
 Schwarzenberg 1960: 23 και σημ. 7. Αντίθετα, η Francis 2002: 195, επισημαίνει ότι ο κύκλιος 

χορός των Χαρίτων βρήκε την τέλεια εφαρμογή του στους πεσσούς των εκαταίων.   

658
 Ο Schwarzenberg 1960: 24-25 και σημ. 11, συνδέει τη χάρι, τη μονάδα των Χαρίτων, με την έννοια 

του Νόμου τονίζοντας ότι στη χάρη έχουν τις ρίζες τους οι άγραφοι νόμοι. Παρά το ότι δεν υπάρχει 

μέχρι σήμερα καμία αναφορά αρχαίας πηγής, θα μπορούσαμε, ωστόσο, να ανιχνεύσουμε στη σχέση 

Χαρίτων-Νόμου και μία σχέση της Εκάτης με το Νόμο και κατ’ επέκταση μία ακόμα σχέση της θεάς 

με τις Χάριτες; Ο συλλογισμός αυτός μπορεί να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα: η ίδια η Εκάτη 

είναι ο άγραφος νόμος που τιμωρεί αυτόν που προκάλεσε πρόωρο και βίαιο θάνατο. Οι Χάριτες είναι 

αυτές από τις οποίες πηγάζουν οι άγραφοι νόμοι. Έτσι, Εκάτη και Χάριτες συμπλέκονται και 

αποτελούν τη βάση για το ίδιο θέμα: την τιμωρία.    

659
 Furtwängler 1878: 192. LIMC III, 192 (Ε. Β. Harrison). Ο Schwarzenberg 1960: 37-39, αναφέρεται 

στη λατρεία του Δήμου με τις Χάριτες και σημειώνει, 38, ότι και στην Αφροδισιάδα της Καρίας 

παρατηρείται ο ίδιος δεσμός Χαρίτων-Δήμου, ο οποίος αντικατοπτρίζει πιθανότατα την αθηναϊκή 

λατρεία. Επίσης, για το ιερό του Δήμου και των Χαρίτων και για τον κοινό ιερέα τους, για τον οποίο 

γίνεται λόγος σε επιγραφή των αρχών του 2
ου

 π.Χ. αι., βλ. Schwarzenberg 1960: 33-37 και ειδικότερα 

34.   

660
 IG XII, 8, αρ. 358. Από τη Θάσο προέρχεται και ένα ανάγλυφο χρονολογούμενο γύρω στο 470 π.Χ. 

Το ανάγλυφο αποτελείται από δύο πλάκες, οι οποίες πλαισίωναν την κόγχη ενός βωμού. Στη μία 

πλάκα εικονίζονται τρεις γυναικείες μορφές, η μία πίσω από την άλλη σε πομπή, οι οποίες 

διαφοροποιούνται μεταξύ τους από τα ενδύματά τους και τον τρόπο που έχουν αποδοθεί τα μαλλιά 

τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι μορφές δεν παρουσιάζονται σε έντονη κίνηση όπως είναι το σύνηθες 

για τις Χάριτες από την κλασική περίοδο και εξής. Ωστόσο, αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την 

ίδια την εποχή και την αυστηρότητά της παρά με τη σύγχυση των τριαδικών θεοτήτων (Χάριτες, 

Μοίρες, Ώρες) μεταξύ τους. Στην άλλη πλάκα εικονίζεται ο Ερμής να κοιτά και να κατευθύνεται προς 
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τις Χάριτες, ενώ πίσω του ακολουθεί η Αφροδίτη. Η ταύτιση των τριών γυναικείων μορφών με τις 

Χάριτες έγινε μέσω μιας επιγραφής στην πλίνθο κάτω από τον Ερμή που τις αναφέρει. IG XII, 8, αρ. 

35. Το ανάγλυφο βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. LIMC III (Ε. Β. Harrison), 194-195 αρ. 16. 

Schwarzenberg 1966: εικ. 2α.  

661
 Παυσ., 2. 17. 3 και 7, 5, 9 αντίστοιχα. 

662
 Ο Furtwängler 1878: 183-185, επισημαίνει ότι η λατρεία τους στην αθηναϊκή Ακρόπολη κατείχε 

ιδιαίτερα σημαντική θέση. Επιπλέον, στην πόλη αυτή οι Χάριτες είχαν μαζί με την Εκάτη κοινό ιερέα 

από τη ρωμαϊκή περίοδο και εξής. Μάλιστα, στο θέατρο του Διονύσου υπήρχε επιγραφή που όριζε με 

σαφήνεια τη θέση του ιερέα αυτού. Μητροπούλου 1986: 91 και σημ. 40.   

663
 Κικ., De nat. Deor. 3, 44.  

664
 RE 3, λ. Charitesια (Χαριτήσια), 2153. Επίσης, βλ. σημ. 668.  

665
 Με το μαύρο χρώμα της νύχτας συνδέονται και τα ξόανα των τριών Χαρίτων που έπεσαν από τον 

ουρανό και ήταν μαύρα. RE 3, λ. Charites, 2153. 

666
 Για τον Ανδρόγεο βλ. Grimal 1991, λ. Ανδρόγεος. Οι δύο γιοι του Ανδρόγεου εγκαταστάθηκαν 

αργότερα στην Πάρο μαζί με τα δύο ετεροθαλή αδέλφια του πατέρας τους. Για τη λατρεία των 

Χαρίτων στην Πάρο βλ. Schwarzenberg 1966: 4-7. 

667
 Την ιστορία παραδίδει ο Απολλόδ., 3. 15. 7. 

668
 Η λατρεία των Χαρίτων της Πάρου διέφερε κατά πολύ από εκείνη του Ορχομενού. Στον Ορχομενό 

γίνονταν προς τιμή των τριών θεοτήτων ετήσιοι μουσικοί, δραματικοί και αθλητικοί αγώνες υπό την 

εποπτεία ενός αγωνοθέτη (IG VII, 3195). Oι γιορτές αυτές ονομάζονταν Χαριτήσια ή Χαρίσια (IG VII, 

3196-3197). Usener 1896: 132. Buckler 1984: 49-53. Hamdorf 1964: 45, 103-104, όπου και συνοπτική 

παρουσίαση των τόπων λατρείας των Χαρίτων με τη βοήθεια των επιγραφών και των πηγών. Ο 

Schwarzenberg 1966: 10 και σημ. 26-27, επισημαίνει ότι οι γιορτές αυτές εξελίχθηκαν σε πανηγυρίς 

και μας είναι γνωστές από επιγραφές και αναφορές συγγραφέων (Παυσ., 9. 29. 2) της ύστερης 

ελληνιστικής περιόδου. Είναι πολύ πιθανό ο Schwarzenberg να έχει κάνει λάθος στον τονισμό της 

λέξης. Βασικό στοιχείο των γιορτών αυτών ήταν ο χορός καθόλη τη διάρκεια της νύχτας και στους 

συμμετέχοντες προσφέρονταν γλυκίσματα (κέικ) με μέλι. Αν και αυτήν την πληφοφορία μας δίνει ένας 

σχετικά μεταγενέστερος συγγραφέας (Ευστάθ., Παρεκβολαί εἰς Ὁμ. Ἰλ 18.194), δεν πρέπει να την 

παραγκωνίσουμε, καθώς μπορούμε να δούμε εδώ τα γλυκίσματα που προσφέρονταν στην Εκάτη. Για 

τη σημασία του χορού ως μέρους ενός μαγικού τελετουργικού για την επίκληση των θεοτήτων, όπου 

το ζητούμενο αποτέλεσμα είναι η γονιμότητα βλ. MacLachlan 1993: 47. Για τη λέξη πανήγυρις βλ. 

Liddell-Scott, τομ. IΙΙ, λ. πανήγυρις.  

Διαφορετική ήταν η λατρεία των τριών θεαινών και στην Αθήνα. Εκεί οι Χάριτες κατείχαν σημαντική 

θέση και προς τιμήν τους τελούνταν μυστήρια, τελετήν... ἀπόρρητον κατά τον Παυσανία. Παυσ., 9. 

35. Lechat 1889: 475.   

Η MacLachlan 1993: 41 κ.ε., αναλύει μερικώς το δέκατο τέταρτο Ολυμπιόνικο του Πινδάρου (στ. 1-

24). Επισημαίνει ότι το ποίημα αυτό, που γράφτηκε για τη νίκη ενός αθλητή από τον Ορχομενό, 

παραπέμπει περισσότερο σε θρησκευτικό ύμνο προς τιμήν των Χαρίτων, καθώς ξεκινά με επίκληση 

των θεαινών και συνεχίζει με τα δώρα που αυτές προσφέρουν στους ανθρώπους.  



 303 

                                                                                                                                            
669

 Για τη χρήση μουσικών οργάνων στη λατρεία αλλά και για την απουσία μουσικής από τη λατρεία 

των χθόνιων θεοτήτων, όπου γίνεται αναφορά και στη λατρεία των Χαρίτων στην Πάρο, βλ. Haldane 

1966: 98-107.  

670
 Δε θα ήταν ίσως πολύ παρακινδυνευμένο να αναφερθούμε και στην από τα ανατολικά, ως προς τον 

ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο, ερχόμενη σημαντική λατρεία και των δύο, της Εκάτης και των Χαρίτων. Η 

Εκάτη, όπως αναφέρθηκε στο αντίστοιχο κεφάλαιο για την καταγωγή της, είναι πολύ πιθανό να ήρθε 

από τα ανατολικά – από την Ανατολή, συνδέθηκε με προϋπάρχουσες θεότητες του ελλαδικού χώρου 

και λατρεύτηκε ιδιαίτερα στον ηπειρωτικό κορμό της Ελλάδας. Το ίδιο φαίνεται να συμβαίνει και με 

τις Χάριτες, μία σημαντική λατρευτική θέση των οποίων βρίσκεται στα ανατολικά του ελλαδικού 

χώρου, μεταξύ ανατολής και Αθήνας, όπου συντελείται και η ένωσή τους με την Εκάτη.  

671
 Ομηρ. Ύμν. 43. 7-8. 

672
 Ο Schwarzenberg 1966: 9-10 και σημ. 21, αναφέρει ότι οι Χάριτες έδιναν στους βασιλιάδες και το 

μυστικό της χθόνιας δύναμης (χθονία χάρις), και ότι το όνομά τους έχει την ίδια ρίζα με το όνομα 

Χάρων.  

673
 Σοφ., Οἰδ. Κολ., 1752. 

674
 Παυσ., 8. 34. 1-3. 

675
 Επιγραφή: Δαικράτης Πασία Χάρισιν. ΑΔ 23 (1968) (Γρ. Κωνσταντινόπουλος), 449, πίν. 416 β. 

Κωνσταντινόπουλος 1970: 250. Στο ανάγλυφο αυτό εικονίζονται τέσσερις μορφές και αν πρόκειται για 

Χάριτες, γεγονός που δεν μπορεί να ισχύει και για τις τέσσερις, δεν έχουν αποδοθεί με το γνωστό 

τρόπο – σε κίνηση, με τα χέρια ενωμένα – αλλά σχεδόν ακίνητες και με ανασηκωμένο το δεξί χέρι στο 

ύψος του ώμου. Ο Κωνσταντινόπουλος δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με τη φύση και το περιεχόμενο 

των εικονιζόμενων μορφών. Η Harisson στο LIMC III, 199-200 αρ. 42, χρονολογεί το ανάγλυφο στο 

2
ο
-1

ο
 π.Χ. αι. και θεωρεί ότι πρόκειται για δύο ζευγάρια θεοτήτων, Νυμφών και Χαρίτων, χωρίς να 

διευκρινίζει ποιες μορφές στο ανάγλυφο μπορούν να ταυτιστούν με Νύμφες και ποιες με Χάριτες. 

Επισημαίνει, δε, ότι οι γυναικείες μορφές παριστάνουν ανά δύο – η πρώτη με την τρίτη και η δεύτερη 

με την τέταρτη – δέσποινες και κόρες αντίστοιχα, λόγω της χειρονομίας των πρώτων, που έχουν 

ανασηκωμένο το χέρι κρατώντας το ιμάτιο για να καλυφθούν ή να αποκαλυφθούν. Είναι πιθανό οι 

Χάριτες να είναι η δεύτερη και η τέταρτη μορφή, καθώς η τέταρτη κρατάει ένα αντικείμενο που 

μοιάζει με κρόταλα, στοιχείο που υποδηλώνει χορό.   

676
 Για τη σχέση των ορφικών κειμένων με την Εκάτη έχει γίνει ήδη λόγος στο κεφάλαιο για τη 

Θρησκεία. Για τη σχέση της Εκάτης αλλά και των Χαρίτων με το Νεοπλατωνισμό γίνεται ιδιαίτερη 

αναφορά στο αντίστοιχο κεφάλαιο.   

677
 Σοφ., Αίας 1266-1267. Για άλλα παραδείγματα στα οποία η χάρις-εύνοια ή γοητεία χάνεται με το 

θάνατο κάποιου βλ. MacLachlan 1993: 74-75. 

678
 Ακόμα και στο μύθο της απαγωγής της Χάριτος από ληστές μέσα από το πατρικό της την παραμονή 

του γάμου της με τον Τληπόλεμο μπορεί να διακρίνει κανείς υπαινικτικά στοιχεία για τον κόσμο των 

νεκρών, όπως η σπηλιά των ληστών και το ότι δεν αναφέρεται το όνομα της κόρης που απήχθει, από 

φόβο μήπως, αν το όνομα ακουστεί, η κόρη δεσμευθεί από τον κόσμο των νεκρών. Frangoulidis 1991: 

387-394.  
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 Ως συζύγιαι Χάριτες αναφέρονται από τον Ευριπίδη, Ιππόλ. 1147. Το ίδιο επίθετο συνοδεύει και την 

Ήρα. Στοβ., 2. 7. 3α. Πολυδ., 3. 38. O Bushala 1969: 23-29, αναφέρει απόψεις άλλων μελετητών, οι 

οποίοι χωρίζονται σε δύο ομάδες: σ’ εκείνους που βλέπουν στη λέξη συζύγιαι την ένωση των Χαρίτων 

μέσω των χεριών τους είτε μέσω της αδελφικής τους συγγένειας˙ και σ’ εκείνους που θεωρούν ότι η 

λέξη αυτή παραπέμπει στη λειτουργία των θεαινών ως προστατριών του γάμου. Ο Bushala κλίνει 

περισσότερο προς τη δεύτερη ομάδα.  

Ο Ιωάννης Στοβαίος, από τους Στόβους της Μακεδονίας, ήταν συγγραφέας του 5
ου

 μ.Χ. αι. Ο Ιούλιος 

Πολυδεύκης ή Pollux ήταν λεξικογράφος του 2
ου

 μ.Χ. αι. και καταγόταν από τη Ναύκρατη της 

Αυγύπτου. Για τους δύο συγγραφείς βλ. Kroh 1996, λ. Ιωάννης Στοβαίος και λ. Πολυδεύκης, Ιούλιος. 

680
 Σχόλ. Ευρυπ. Ιππόλ. 1147. 

681
 Ευρυπ., Ελένη 1341-1344. 

682
 Swift 2009: 428 και σημ. 41. 

683
 Brown 1989: 11-12. Για η μεταμόρφωση-μετάβαση των γυναικών από κόρες σε γυναίκες και έπειτα 

σε μητέρες, μεταμορφώσεις που τις φόβιζαν, αλλά και για τις προσπάθειές τους να την αποφύγουν βλ. 

Ormand 2004: 304-305, 313-314. 

684
 Στη θέση των Χαρίτων δε θα μπορούσε να είναι μία κύρια θεότητα από τη νέα θεϊκή γενιά που 

συνδέεται με το θεσμό του γάμου, όπως η Ήρα, η προστάτρια των παντρεμένων γυναικών, γιατί θα 

ήταν δύσκολο στην περίπτωση αυτή η μία θεά να γίνει συνοδός και βοηθός της άλλης, αφού και οι δύο 

είναι κύριες και εξίσου ισχυρές.  

685
 Σε πολλές κλειστές κοινωνίες τα τραγούδια του γάμου έχουν τον ίδιο λυπητερό σκοπό με τα 

τραγούδια της πρόθεσης και της εξόδου του νεκρού. Για χωρία έργων όπου ο θάνατος αναφέρεται ως 

γάμος και ο γάμος ως θάνατος βλ. Seaford 1987, 106-130.   

686
 Ευρ., Τρωαδ. 445. Papadopoulou 2000: 519-521. 

687
 Trillmich 1983: 311-349. Rodenwaldt 1938: 60-67. 

688
 Πλίν., Φυσ. Ιστορ. 13. 142. 

689
 Σύμφωνα με τον Παυσανία οι Χάριτες συλλατρεύονταν με το θεό Έρωτα στην Ηλία. Παυσ. 6. 24. 

5. Ο Schlesinger 1931: 163-4, 169, επισημαίνει ότι πέρα από τη μυθολογική σχέση ανάμεσα στους 

θεούς που συλλατρεύονταν, υπήρχε σίγουρα και η σχέση αλληλοσυμπλήρωσης ως προς τη λειτουργία 

τους.  

690
 Η σχέση της Εκάτης με τη μαγεία αναλύθηκε στο κεφάλαιο για τις τελετουργίες προς τιμήν της.  

691
 Ο Vliet 2005: 131-140, παρουσιάζει έναν πάπυρο με κοπτικο κείμενο, το οποίο περιλαμβάνει 

μαγικό τελετουργικό ώστε ο ενδιαφερόμενος να αποκτήσει γοητεία, χάρη και μία σειρά από άλλα 

χαρίσματα προκειμένου να κερδίσει το θαυμασμό ενός άλλου προσώπου. Στο μαγικό αυτό πάπυρο 

γίνεται επίκληση του ήλιου και της σελήνης, στοιχείο που εντοπίζεται και στα αντίστοιχα αρχαία 

ελληνικά κείμενα. Ο μελετητής τονίζει πως πρόκειται για ένα ύστερο κείμενο, με επιρροές από το 

Χριστιανισμό, το οποίο όμως φαίνεται να αντλεί, παράλληλα, στοιχεία από τα αντίστοιχα αρχαία 

κείμενα. Τα στοιχεία αυτά είναι πρωτίστως τα δύο μέρη από τα οποία αποτελείται το κείμενο: το 

πρώτο είναι η προσευχή και το δεύτερο το τελετουργικό.   
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 Για τη χάρη που ζητούσε να λάβει κανείς από το θεό στον αγώνα, αλλά και για τα χαριτήσια ξόρκια 

βλ. Winkler 1991: 219, 220, 236 σημ. 18, 237 σημ. 26. 

693
 Ο Πίνδαρος έγραψε τον έκτο Νεμεακό του προς τιμήν του παλαιστή Αλκιμίδα από την Αίγινα. 

694
 Πίνδ., Νεμ. 6, 37-38. 

695
 Ο θόρυβος αυτός αντιδιαστέλλεται από το θόρυβο των βημάτων. Liddell-Scott, τομ. ΙΙΙ, λ. ὅμαδος. 

Για το θόρυβο που κάνουν τα βήματα των πεζών ή κατά τη διάρκεια χορού βλ. Liddell-Scott, τομ. Ι, λ. 

δοῦπος. 

696
 Gerber 1999: 33-91, ιδιαίτερα 69. 

697
 Σ’ αυτό συνηγορεί και η άποψη του Trillmich 1983: 334, σύμφωνα με την οποία οι Χάριτες 

συμβολίζουν μεν τη συζυγική αρμονία (concordia), αλλά αντιπροσωπεύουν και όλα όσα φοβάται ο 

άνθρωπος, όπως για παράδειγμα ο θάνατος, ενώ ο χορός τους θα μπορούσε να σημαίνει το «μυστικό 

‘συρτό χορό των μακάριων φαντασμάτων’».   

698
 Κουμανούδη, Λεξικόν Λατινοελληνικόν, λ. turba και turbo. 

699
 Για το turbo και τη χρήση του βλ. στο κεφάλαιο για της τελετουργίες προς τιμήν της Εκάτης.  

700
 Πίνδ., Ολυμπ. 14. 9-12. Για την ανάλυση των στίχων όπου οι Χάριτες του Ορχομενού αναφέρονται 

σε σχέση με τον Ουρανό βλ. Segal 1985: 203-205. 

701
 Liddell-Scott, τομ. ΙV, λ. ταμίας. 

702
 Αντίστοιχο της μορφής των Χαρίτων έχει επιβιώσει και στη Χριστιανική λατρεία με τους τρεις 

Ιεράρχες: είναι τρία διαφορετικά πρόσωπα, αλλά ποτέ δεν παρουσιάζονται ο ένας χωριστά από τον 

άλλο. Ωστόσο, και οι ίδιες οι θεότητες έχουν επιβιώσει στην Ορθόδοξη πίστη, με διαφορετικό όμως 

περιεχόμενο, ως Ελπίδα, Πίστη και Αγάπη. Hadzisteliou-Price 1971: 68-69. 

703
 Ο Allan 2004: 117, επισημαίνει ότι ο όρος συγκρητισμός ως ανάμειξη θρησκειολογικών στοιχείων 

είναι νεωλογισμός και δεν τον χρησιμοποιούσαν με τον τρόπο αυτό στην αρχαιότητα. Αντίθετα, μία 

από τις λέξεις που χρησιμοποιούσαν για να εκφράσουν αυτό το φαινόμενο ήταν συνοικείωσις. Η λέξη 

συγκρητισμός αναφέρεται μόνο μία φορά από τον Πλούταρχο, 2. 490Β, για να δηλώσει το συνασπισμό 

των Κρητών εναντίον εχθρών. Liddell-Scott, λ. συγκρητίζω, συγκρητισμός και συνοικείωσις. 

704
 Allan 2004: 116-120. 

705
 Για την απουσία της Βένδιδος από το φαινόμενο του συγκρητισμού όπως αυτό διαφαίνεται στο 

αττικό δράμα, βλ. Allan 2004: 138-139. 

706
 Allan 2004: 119 σημ. 27. 

707
 Για το φαινόμενο του συγκρητισμού στη Ρωμαϊκή θρησκεία βλ. King 2003: 285, 294-296. 

708
 Σε μία και μοναδική περίπτωση, σε μια επιτάφια στήλη με επίγραμμα του 3ου π.Χ. αι. η Άρτεμη 

ονομάζεται Μήδεια, γεγονός που τη συνδέει με την τέχνη της μαγείας και κατ’ επέκταση με την 

Εκάτη, την κατεξοχήν προστάτρια θεά της τέχνης αυτής. Oikonomides 1982: 115-118. 

709
 Υπάρχει διχογνωμία ανάμεσα στους μελετητές σχετικά με το αν είναι η Εκάτη ή η Ρέα εκείνη που 

απεικονίζεται στη ζωφόρο να δίνει την πέτρα στον Κρόνο. Βλ. πιο πάνω «Εκάτη και Δίας». Ο Kraus 

1960: 46, θεωρεί ότι το εικονογραφικό πρόγραμμα της ζωφόρου του ναού στα Λάγινα της Μικράς 

Ασίας αντικατοπτρίζει μόνο την ιδιότητα της θεάς ως βοηθού στον τοκετό, όπως αντικατοπτρίζει και 

το επίθετο Κουροτρόφος, και όχι κάτι περισσότερο, όπως υποστηρίχθηκε πιο πάνω.  
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 Η Βικέλα 2009: 80-82, συνδέει την Άρτεμη με την Εκάτη μόνο μέσω του σημαντικού ρόλου που 

διαδραματίζουν οι δύο θεότητες στο θάνατο. Μάλιστα, η σύνδεση που επισημαίνει η μελετήτρια, είναι 

μέσω του θανάτου ως αποτέλεσμα του κυνηγιού, στοιχείο που δεν εντοπίζεται σε καμιά πηγή για την 

τρίμορφη Εκάτη.  

711
 Αθήν. 259 Β. Στο λεξικό Liddell-Scott, λ. στροφαίος, το επίθετο αυτό αποδίδεται μόνο στον Ερμή 

και έχει την ίδια ακριβώς σημασία και λειτουργία.   

712
 Σε επιγραφή από το Ασκληπιείο της Περγάμου και η Άρτεμη ονομάζεται Προθυραία. Lupu 2005: 

61-62. 

713
 Για τις επιγραφές βλ. Kraus 1960: 85 και σημ. 415. Για το επίθετο στην Άρτεμη βλ. επίσης Simon 

1969: 152-153. O Ellinger 2009, 28-30, αναφέρεται εν συντομία στα χαρακτηριστικά εκείνα που 

συνδέουν την Άρτεμη με την Εκάτη, κυρίως όσον αφορά στη λειτουργία τους ως θεοτήτων των 

περασμάτων.  

714
 Παυσ., 1. 29. 2. Kern 1963: 45. 

715
 Ησύχ., Καλλίστη. 

716
 LIMC VII (1994), λ. Selene, Luna, 706-715 (F. Gury), όπου γίνεται πολύ σύντομη αναφορά στη 

σχέση της Σελήνης με την Εκάτη. 

717
 Hordern 2002: 165. 

718
 Ο Συρακούσιος Σώφρων ήταν μιμογράφος, έζησε τον 5

ο
 π.Χ. αι. και έγραψε σε πεζό λόγο 

στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής. Ο Πλάτωνας εξύμνησε το έργο του, στοιχείο που αποκαλύπτει και 

την υψηλή καλλιτεχνική του αξία, ενώ αυτό άσκησε μεγάλη επιρροή στο έργο του Θεοκρίτου. Kroh 

1996, λ. Σώφρων από τις Συρακούσες.  

719
 Ο Warr 1895: 392, ανάγει την ταύτιση των δύο θεοτήτων ήδη στην εποχή του Ησιόδου. Θεωρεί ότι 

υπήρχε μία Περσηίς, την οποία συνδέει με τη μυθολογία της Κορίνθου και της Αρκαδίας, και μία 

Εκάτη Περσηίς. Σύμφωνα με το μελετητή το όνομα Πέρσης ή Περσεύς αντιστοιχούσε στο θεό Ήλιο 

και το Περσηίς ήταν το όνομα του φεγγαριού, της κόρης του Ήλιου, ένα επίθετο της οποίας ήταν το 

όνομα «Εκάτη». Όταν αργότερα η κόρη του Ήλιου απέκτησε το όνομα Σελήνη, το επίθετό της 

«Εκάτη» διαφοροποιήθηκε και άρχισε να δηλώνει μία διαφορετική θεότητα, όπως αυτή που φαίνεται 

μέσα από τους Ομηρικούς Ύμνους και τη Θεογονία του Ησιόδου. Ίσως δε θα πρέπει να απορρίψουμε 

πλήρως την παραπάνω υπόθεση, αν σκεφτούμε πόσες φορές στην ελληνική μυθολογία παρατηρείται 

το φαινόμενο συγκεκριμένες ιδιότητες μιας θεότητας να αποτελούν αργότερα μία ξεχωριστή οντότητα. 

720
 Βλ. κεφ. «Μύθος και Λατρεία της Εκάτης», υποκεφ. «Τελετουργίες και στοιχεία της λατρείας της 

Εκάτης». 

721
 Στάτ., Silvae 5-3. 29-30. Nόνν., Διονυσ. 4. 279-284 και 6. 235-236.  

722
 Kroh 1996, λ. Ξενοκράτης από τη Χαλκηδόνα. Υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα και ανέλαβε τη 

διεύθυνση της Ακαδημίας στην Αθήνα μετά το Σπεύσιππο, και μέχρι το θάνατό του στα τέλη περίπου 

του 4
ου

 π.Χ. αι.  

723
 Ξενοκρ., ap. Plut. De Fac. 943 f . Johnston 1990: 29. Fauth 2006: 110. 
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724

 Ο Πλούταρχος από τη Χαιρώνεια ήταν φιλόσοφος και βιογράφος που έζησε τον 1
ο
/2

ο
 μ.Χ. αι. 

Γνώρισε τις φιλοσοφικές τάσεις της εποχής του και προσχώρησε στον κύκλο των Πλατωνικών 

φιλοσόφων. 

725
 Βλ. κεφ. «Θρησκεία – Λατρεία – Μαγεία», υποκεφ. «Η Εκάτη στο Χαλδαϊκούς χρησμούς και στο 

Νεοπλατωνικό σύστημα». 

726
 Johnston 1990: 34-35, όπου αναφέρεται ότι το χαρακτηριστικό των δαιμόνων στην Πλατωνική 

φιλοσοφία είναι η ικανότητά τους να περνάνε από τον ένα κόσμο στον άλλο, αλλά και να συνοδεύουν 

άλλους στο πέρασμά τους αυτό. 

727
 Liddell-Scott, λ. κλῆρος. 

728
 Πλούτ., Obs. Or. 416 e-f: οἱ μέν ἄστρον γεῶδες οἱ δ’ ὀλυμπίαν γῆν οἱ δέ χθονίας ὁμοῦ καί 

οὐρανίας κλῆρον Ἑκάτης προσεῖπον.  

Για την ανάλυση του χωρίου βλ. Johnston 1990: 33. 

729
 Πλούτ., De Fac. 944 c κε. 

730
 Αναφορές στους μαγικούς παπύρους, τη χρονολογία τους και τη χρήση τους γίνονται στο κεφ. 

«Μύθος και Λατρεία της Εκάτης», υποκεφ. «Τελετουργίες και στοιχεία της λατρείας της Εκάτης». 

731
 Betz 1992, 82-86, 90-92 όπου και ο PMG IV. 2785-2890 με προσευχή στην τριπρόσωπη Σελήνη. 

Για τον PMG IV. 2785-2890 βλ. επίσης Graf 1991: 199-202. 

732
 Lewy 1956: 241-242. O Ronan 1992: 116-118, αναλύοντας τη σχέση της Εκάτης με τη Σελήνη 

επισημαίνει ότι στους Χαλδαϊκούς Χρησμούς η Εκάτη δεν ταυτίζεται ποτέ με τη Σελήνη, ενώ σε χωρία 

που αφορούν στη θεά του φεγγαριού δεν αναφέρεται η τριοδίτις θεά.  

733
 Kraus 1960: 102. 

734
 Wortmann 1968: 155-160. Στο μαγικό πάπυρο PMG IV. 2242-2355 ο συγγραφέας του ύμνου 

απευθύνεται στην Εκάτη-Σελήνη λέγοντάς της πως είναι καλύτερο να έρθει με τη συγκατάθεσή της 

παρά να υποχρεωθεί από το ξόρκι και την απειλεί πως αν δεν υπακούσει – και πρέπει να υπακούσει, 

γιατί ο μάγος γνωρίζει τα μυστικά της θεάς – θα υποστεί τις συνέπειες. 

735
 Nock and Beazley 1946: 160. 

736
 Για τον πάπυρο και για την Εκάτη ως θεά που στέλνει όνειρα βλ. Eitrem 1991: 178-179. 

737
 Οράτ., Ars Poetica 245. 

738
 Βιργίλ., Αιν. 4. 511 και 4. 609. 

739
 Rogers 2005: 21. 

740
 Οβίδ., Μεταμ. 2. 416. 

741
 Βιργίλ., Αιν. 6. 35. 69 και 10. 537. Την Άρτεμη ονομάζει Trivia και ο Κάτουλλος. Κάτουλ., 34. 5.   

742
 Βιργίλ., Αιν. 7.774 και 11. 566. 836. 

743
 Θεά του κυνηγιού, του φεγγαριού και του Κάτω Κόσμου-Εκάτη. Οι δύο τελευταίες είναι και 

στοιχεία της Εκάτης. O Alföldi 1960:140-141, σημειώνει ότι αυτό το μείγμα στοιχείων, της ρωμαϊκής 

Diana Trivia με την τρίμορφη Εκάτη που φέρει το επίθετο trivia, δεν παρουσιάζεται στην 

αυτοκρατορική περίοδο, αλλά έχει τις ρίζες του σε παλιότερη εποχή. Ωστόσο, αναφέρει στοιχεία μόνο 

από σχετικά ύστερους συγγραφείς όπως ο Οράτιος, ο Βιργίλιος και ο Κάτουλλος, οι οποίοι έζησαν 

στον 1
ο
 π.Χ. αι. 
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744

 Απουλ., Μεταμ. C 31: manium potens Trivia. R.E. VII (1912), λ. Hekate, 2774 (Heckenbach). 

745
 Rogers 2005: 22. Ο Bonner 1972: 516-518, αναφέρει δύο εντελώς διαφορετικές και σχεδόν 

αντικρουόμενες χρήσεις των trivia. Οι αρχαίοι θεωρούσαν κατάλληλο το σημείο συνάντησης των 

δρόμων, τα τρίστρατα, για διδασκαλία σε υπαίθριο χώρο. Τα τρίστρατα ήταν όμως και οι χώροι όπου 

συγκεντρώνονταν επαίτες, κομπογιαννίτες και μάγοι.  

746
 Rogers 2005: 23.  

747
 Craik 1980: 169, όπου κάνει λόγο γενικά για το πλήθος των θεοφόρων ονομάτων.  

748
 Έγινε λεπτομερής έρευνα όλων των Αρχαιολογικών Δελτίων, όπου αναφέρονται όλες σχεδόν οι 

επιγραφές που βρέθηκαν στα νησιά κατά τη διάρκεια των ανασκαφών της ΚΒ΄ ΕΠΚΑ. Δυστυχώς δεν 

εντοπίσθηκαν επιγραφές που να αναφέρουν το όνομα της θεάς ή θεοφόρα ονόματα με πρώτο 

συνθετικό το όνομά της. Όσες επιγραφές παρουσιαστούν στο παρόν κεφάλαιο, με κάποιες εξαιρέσεις 

επιγραφών από την Καρδάμαινα της Κω, προέρχονται από πολύ παλιές – γερμανικές, ιταλικές και 

αγγλικές – δημοσιεύσεις. Όσα ονόματα από επιγραφές αναφερθούν παρακάτω, θα έχουν την ακριβή 

ορθογραφία της δημοσίευσης. 

749
 O Laumonier 1958: 681, 690, αναφέρει για τη Ρόδο μόνο τα ονόματα Εκατώνυμος, Εκάτων και 

Εκάτομνος ως καρικά θεοφόρα ονόματα που απαντώνται συχνά και στη Ρόδο, χωρίς να συμπεριλάβει 

το όνομα Εκαταίος, το οποίο εμφανίζεται πολλές φορές στις επιγραφές του νησιού, ενώ το όνομα 

Εκάτομνος είναι σχετικά σπάνιο. Για την Κω αναφέρει μόνο τα ονόματα Εκαταίος, Εκατώνυμος και 

Εκατόδωρος.  

750
 Για το όνομα Εκάτων, σε ονομαστική ή γενική, βλ. Βlinkenberg 1941: 814 αρ. 440 στ. 3: Ἑκάτων 

Γ. Ο παραπάνω μελετητής αναφέρει και μία επιγραφή με την υπογραφή κάποιου Εκάτωνος από το 

δήμο των Κρυασσέων της Ιαλυσού. Βlinkenberg 1941: 104 αρ. 383 στ. 10 Α. Segre – Pugliese 

Carratelli 1952: 157 αρ. 4 b στ. 2 και 4 αντίστοιχα: Νικάρατος Ἑκάτωνος Κυμισα(λεύς) και 

Ἑκάτων Β Κυμισα(λεύς) (από την Κάμειρο)˙ 225 αρ. 89 στ. 13 και Jacopi 1932-1933 a: 433-434 αρ. 

53: Φίλων Ἑκάτωνος (από την Κάμειρο). Jacopi 1932-1933 b: 541-542 αρ. 1 a στ. 1: Ἑκάτων 

(Νίσυρος). Pugliese Carratelli 1955-1956: 159-160 αρ. 4 b στ. 6: Σώπατρος Ἑκάτωνος. IG XII, 1, 29 

αρ. 53 στ. 1: Μοσχίωνα Ἑκάτωνος τόν Βράσιον (από τη Λίνδο). IG XII, 1, 141 αρ. 865 στ. 3: 

Ἑκάτων (από τη Λίνδο). Herzog 1899: 224-226 αρ. 220 στ. 13: Νοσ(σ)ίων Ἑκάτω(ν)ος (από την 

Καρδάμαινα της Κω). Κοντορίνη 1989: 47-53 αρ. 3 ΣΤ, στ. 4 και Θ, στ. 4: Ὕπατος Ἑκάτωνος και 

Φιλῖνος Ἑκάτωνος, αντίστοιχα (ενεπίγραφη κυλινδρική βάση με ονόματα Ροδίων, από αταύτιστο 

ιερό στις ανατολικές υπώρειες της ακρόπολης της πόλης της Ρόδου, του πρώτου μισού του 1
ου

 π.Χ. 

αι.). Σε μία επιγραφή από τη Λίνδο αναφέρεται το όνομα Ἑκα[τ]οῦν. Πρόκειται πιθανότατα για λάθος 

στο τριτόκλιτο όνομα Ἑκάτων. IG XII, 1, 139 αρ. 850 στ. 2.  

Στις παρενθέσεις δίνεται ο τόπος εύρεσης της κάθε επιγραφής. Ο δήμος Βρασίων υπαγόταν στη Λίνδο. 

Για τους αρχαίους Ροδιακούς δήμους και την κατανομή τους στη Ρόδο, τα νησιά και την Περαία ο Ι. 

Παπαχριστοδούλου κατάρτισε έναν ιδιαίτερα κατατοπιστικό πίνακα. Παπαχριστοδούλου 1989: 68-69. 



 309 

                                                                                                                                            
751

 Για το όνομα Εκαταίος ή Εκαταίου βλ. IG XII, 1, 11 αρ. 7 στ. 4-5: Ἑκαταῖος Ἀντι/γένους (από τη 

Ρόδο). IG XII, 3, αρ. 179 στ. 7: Πεισίδαμος Ἑκαταίου (από την Αστυπάλαια). Segre – Pugliese 

Carratelli 1952: 172, αρ. 9 στ. 7, και Jacopi 1932-1933 a: 390 αρ. 19: [Ἑκα]ταῖο[ς - - - - - -  (από την 

Κάμειρο). Blinkenberg 1931: 436, αρ. 1765, πίν. 72, εικ. 54, και Kourou – Karageorghis 2002: 25 

(όπου γίνεται ανάλυση του τύπου και αναφορά στο αν είναι όνομα στην ονομαστική ή τη γενική), πίν. 

ΙΧ,1: ΗΕΚΑΤΙΟΣ (από την ακρόπολη της Λίνδου, σε δωρικό αλφάβητο, σκαλισμένο στο πίσω μέρος 

αποσπασματικά σωζόμενου πώρινου ειδωλίου). Κοντορίνη 1989: 65-72 αρ. 9 στ. 8: Ἑκαταῖος vac 

Ἑκα - - - - - (τμήμα ορθογώνιου βάθρου με τα ονόματα Ροδίων, από την αρχαία πόλη της Ρόδου, του 

1
ου

 π.Χ. αι.). Benson 1963: 31 αρ. 2 στ. 2: Ἑκαταῖος ὁ Ἡρωϊδεω (από τη Λέρο). Segre 1993, VI. 1: 73 

αρ. ED 84 στ. 5-6: Ἁγίας Ἑκαταίου/Ἑκαταῖος Ἁγία (πολυγωνικό cippus με στρατιωτικό κατάλογο 

από το θέατρο της Αλάσαρνας στην Κω, 2
ος

 π.Χ. αι.). Paton-Hicks 1891: 214-215 αρ 327 a, στ. 4: 

Ἐλπίδι Ἑκαταίου (σε τιμητικό κυλινδρικό βωμό με βουκράνια, από την Κω). Ίδ., 226 αρ. 348: 

Ἑκαταῖος/κατ’ ὄνειρο[ν. Ίδ., 277-279 αρ. 387 στ. 20: Σιμίας Ἑκαταίου (από την Αντιμάχια της Κω, 

σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας). Πρόκειται για κατάλοφο εισφορών, βλ. 

Sherwin-White 1978: 217. Κοκκορού-Αλευρά 2004: 36-41 αρ. 4 στ.20-21: Ἑκαταῖον Σιμία (Μουσ. 

Κω, αρ. Ευρ. Ε 30). Η Κοκκορού-Αλευρά χρονολογεί την επιγραφή γύρω στο 200 π.Χ. και 

επισημαίνει ότι ο Εκαταίος Σιμία πρέπει να ήταν γιος του Σιμία Εκαταίου, ο οποίος αναφέρθηκε πιο 

πάνω, και οι οποίοι είναι πρόσωπα γνωστά από την Κωακή προσωπογραφία. Για το λόγο αυτό 

χρονολογεί την επιγραφή του Σιμία Εκαταίου πολύ πιο πάνω από το 200 π.Χ., όπου τοποθετούνταν 

χρονικά μέχρι πρόσφατα. Segre 2007, VI. 2: 132 αρ. EF 669 στ. 1-3: Εὐφραγ<ό>/ρα τοῦ Ἑκα/τέου 

(από την Κω). Ο μελετητής επισημαίνει ότι η επιγραφή είναι ύστερη, χωρίς ωστόσο να δίνει 

συγκεκριμένα στοιχεία. Η ορθογραφία αυτή, Εκατέος και όχι Εκαταίος, απαντά συχνά και στα 

αντίστοιχα γυναικεία ονόματα. Segre 2007, VI. 2: 136 αρ. EF 688 αρ. 1-3: Δη[μήτριος]/ καί 

Ἑκ[αταῖος] Ποσφόρ[ου] (από την Κω, αυτοκρατορικής περιόδου). Σε τιμητικό ψήφισμα, του 230-220 

π.Χ., από την Κάλυμνο αναφέρεται δύο φορές, τη μία στην αιτιατική και την άλλη στη δοτική, το 

όνομα κάποιου Εκαταίου γιου του Θεοδώρου, ο οποίος τιμάται μεταξύ άλλων πολιτών από το δήμο 

της νησιού. Segre 1944-1945: 81-82, αρ. 61. 

752
 Για το όνομα σε ονομαστική ή γενική βλ. Κοκκορού-Αλευρά 2004: 36-41 αρ. 4 στ. 31: 

Καλλίστρατον Ἑκατοδώρου (Μουσ. Κω αρ. Ευρ. Ε 30, γύρω στο 200 π.Χ.). Segre 2007, VI. 2: 127 

αρ. EF 643: Γρανί/ου Ἑκα/τοδώ/ρου (από την Κω, αυτοκρατορικής περιόδου). Segre 1993, VI. 1: 22 

αρ. ED 14 στ. 22: Φιλιτίς Ἑκατοδώ[ρου] (από την Κω, 3
ος

-2
ος

 π.Χ. αι.). Ίδ., 171 αρ. EV 2 στ. 4: 

Πλάτων Ἑκατοδώρου (ένας από τους έξι ιεροποιούς, δεν αναφέρεται ποιου θεού˙ από την Κω, 

χρονολογείται με βεβαιότητα στο τέλος του 3
ου

 π.Χ. αι., γιατί περιλαμβάνει ονόματα γνωστά από την 

Κωακή προσωπογραφία). O ίδιος Πλάτων Εκατοδώρου αναφέρεται και στην επιγραφή από την Κω με 

τις στρατιωτικές εισφορές. Paton-Hicks 1891: 9 κ.ε. αρ. 10 c στ. 40-41. Για την επιγραφή αυτή βλ. και 

Sherwin-White 1978: 195. Paton-Hicks 1891: 299 αρ. 424 στ. 1-2: Ἑκατόδωρος/Περιγένου[ς (από 
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τον Ισθμό της Κω). Ίδ., 293 αρ. 406 στ. 1 και 7: Μόναρχος Ἑκατό[δωρος˙ Ἑκατόδωρος 

Κλεαγόρου. Ίδ., 288-291 αρ. 404 a, στ. 3: Ἑκατόδωρος Ἀμφικλοῦς. Το όνομα αυτό περιλαμβάνεται 

σε έναν κατάλογο με 42 ανδρικά ονόματα από τον Ισθμό της Κω. Πρόκειται για καταγραφή εισφορών 

από τους παραπάνω άνδρες, αλλά δε γνωρίζουμε το λόγο για τον οποίο έγιναν οι εισφορές αυτές. Οι 

μελετητές πιθανολογούν ότι πρόκειται για τα ονόματα των ιερέων και των έξι ιεροποιών έξι 

συνεχόμενων χρονιών ((1+6) x 6 = 42) και ότι καταγράφηκαν για κάποιο λόγο που εξυπηρετούσε 

θρησκευτικές πρακτικές. Η υπόθεσή τους φαίνεται περισσότερο από πιθανή. Μόναρχος ήταν το 

αξίωμα του επώνυμου άρχοντα στην Κω. Για το αξίωμα του μονάρχου σε επιγραφές, νομίσματα και 

λαβές αμφορέων από την Κω αλλά και για την ίδια επιγραφή αντίστοιχα βλ. Sherwin-White 1978: 

187-189, 214-215, 219. Hicks 1888: 336. 

753
 Στον κατάλογο με τα ονόματα πολιτών της Κω το όνομα Ἑκατώνυμος περιλαμβάνεται μία φορά 

στη γενική. Paton-Hicks 1891: 236-260 αρ. 368. Ίδ., 266 αρ. 377, στ. 1-2: Φίλιστος/Ἑκατωνύμου 

(από την Καρδάμαινα της Κω). Επίσης, Segre 1993, VI. 1: 19 αρ. ED 12 στ. 6: Ἑκατώνυμος 

Πρυτά[_ _ _ _ (από την Κω, κατάλογος ονομάτων του 4
ου

 π.Χ. αι.). Ίδ., 162 αρ. ED 244 στ. 4: 

Ἑκατώνυ[μος (2ος
 π.Χ. αι., σε δεύτερη χρήση ως βυζαντινό κιονόκρανο). Ίδ., 246 αρ. EV 272 στ. 1: 

Λειριώ: Ἑκατωνύμου (από την Κω, σε αναθηματική βάση που φέρει άγαλμα κόρης, 3
ος

 π.Χ. αι.)˙ 

Laurenzi 1932: 179-185 (όπου για την επιγραφή και το άγαλμα της κόρης). Herzog 1899: 46-47 αρ. 11 

(από την Κω, 3
ος

 π.Χ. αι.). 

754
 Κωνσταντινόπουλος 1963: 29. Segre – Pugliese Carratelli 1952: 273 αρ. 190: Ἑκαταίου.  

755
 Paton-Hicks 1891: 11-22, αρ. 10. H Sherwin-White 1978: 178-180, αναφέρεται στο ψήφισμα από 

τη σκοπιά του τρόπου με τον οποίο συντάχθηκε, ο οποίος είναι συνήθης σε ψηφίσματα που αφορούν 

σε πολεμικές εισφορές. Η επιγραφή βρίσκεται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο.  

756
 Βλ. σημ. 778. 

757
 Paton-Hicks 1891: 236-260 αρ. 368. 

758
 Segre 1993, VI. 1: 156-158 αρ. ED 235. 

759
 Στις στήλες με τα ονόματα πρώτα δίνεται το όνομα στη δοτική και ακολουθεί εκείνο στη γενική. Το 

όνομα στη γενική είναι το πατρώνυμο του ονόματος που προηγείται στη δοτική. Αντίστοιχα η δοτική 

των ονομάτων αποκαλύπτει ότι η στήλη φέρει πιθανότατα μία τιμητική επιγραφή, ίσως του ίδιου του 

δήμου της Κω προς κάποιους εξέχοντες πολίτες του. 

760
 Segre 1944-1945: 127-136, αρ. 88, στ. 88. Χαρακτηριστικό είναι ότι δίπλα σε κάθε άρχοντα 

αναφέρεται και ένας μήνας, πιθανότατα για να προσδιορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η περίοδος 

γέννησης του κάθε νέου της επιγραφής. 

761
 Για τις τρεις Δωρικές φυλές στη Ρόδο βλ. Παπαχριστοδούλου 1989, σημ. 195. Ο 

Παπαχριστοδούλου αναφέρεται στην προβληματική του κατά πόσον, ακόμα και αν δεχθούμε ότι οι 

τρεις αυτές φυλές κατοίκησαν τη Ρόδο, κατέλαβαν η κάθε μία διαφορετική πόλη ή αν ίχνη τους 

μπορούμε να δούμε σε κάθε μία από τις τρεις μεγάλες πόλεις, τη Λίνδο, την Κάμειρο και την Ιαλυσό. 

Ωστόσο, όπως φαίνεται από την επιγραφή της Καλύμνου, είναι περισσότερο πιθανό οι τρεις Δωρικές 

φυλές να συνυπήρχαν στην ίδια πόλη.   



 311 

                                                                                                                                            
762

 Για τις λέξεις παρθένιοι και ἂνηβοι βλ. Liddell-Scott, λ. παρθένιος και ἂνηβος.  

763
 Πολλοί άρχοντες που αναφέρονται στην επιγραφή, απαντώνται και σε Κωακές επιγραφές της ίδιας 

περιόδου. Αυτό οφείλεται στο ότι από τα τέλη του 3
ου

 π.Χ. αι. είχε συντελεσθεί η ὁμοπολιτεία των 

δύο νησιών. Παπαχριστοδούλου 1989, 59. Segre 1944-1945: 133. 

764
 Segre 1944-1945: 140-141, αρ. 90 Β, στ. 10. 

765
 Στην πρώτη επιγραφή αναφέρεται ο μήνας Άλσειος δίπλα στο όνομα του Εκατοδώρου και στη 

δεύτερη ο Κάρνειος. Για τους μήνες στο Κωακό και το Ροδιακό ημερολόγιο, για την αντιστοιχία τους 

με το Αθηναϊκό αλλά και με τους μήνες του Ρωμαϊκού/σημερινού ημερολογίου βλ. Giffler 1939: 445-

446. 

766
 Το έργο του για τη φύση του καθήκοντος υπήρξε ο οδηγός για τον Κικέρωνα στο δικό του σχετικό 

έργο. Kroh 1996: λ. Ἑκάτων από τη Ρόδο (‘Ρόδιος). Van Gelder 1900: 415. 

767
 Η επιγραφή είναι έντονα αποκρουσμένη, κυρίως στο ανώτερο μέρος της, ενώ παρουσιάζει 

αποκρούσεις σε μεγάλο μέρος και των σωζόμενων στίχων. Σ’ αυτήν αναφέρονται τα ονόματα και τα 

δημοτικά ανδρών από την Καππαδοκία, την Κιλικία, την Έφεσο, τη Θράκη (Ἑκαταῖος Θρᾶιξ) και 

την Κω. IG XII, 3, αρ. 96 στ. 15. 

768
 Maiuri 1925: 122 αρ. 352. Για τους Λαοδικείς στη Ρόδο βλ. Morelli 1955: 158-159 όπου 

αναφέρονται 26 άτομα. Για τη Λαοδίκεια βλ. Bengtson 1991: χάρτη 9. 

769
 Morelli 1955: 184-185, όπου αναφέρει τους ἐγγενεῖς. Ωστόσο, στις επιγραφές που αναφέραμε πιο 

πάνω δεν υπάρχουν ενδείξεις που να μας διευκολύνουν ώστε να κατατάξουμε, ξεκάθαρα, τα πρόσωπα 

αυτά στους ἐγγενεῖς ή στους ξένους. Για τη λέξη ἐγγενής βλ. σχετικό λήμμα στο Liddell-Scott. 

770
 Κοντορίνη 1989: 78-79: Ἑκαταῖος ἐγγενής ἐν Θήραις δαμόσιος. Morelli 1955: 185.  

771
 Segre 1944-1945: 46-47 αρ. 7. Ο Εκατώνυμος Πρύτανις που αναφέρεται εδώ, είναι πιθανό να είναι 

ο ίδιος με τον Εκατώνυμο που μνημονεύεται στην επιγραφή της Κώ. Στο συμπέρασμα αυτό 

οδηγούμαστε από το ότι και οι δύο επιγραφές χρονολογούνται στον 4
ο
 π.Χ. αι., καθώς και λόγω της 

«σύμπτωσης» τόσο στο όνομα όσο και στον τίτλο που το συνοδεύει. Εξάλλου, η υπόθεσή μας 

ενισχύεται και από το ότι το πρόσωπο αυτό είχε αναμειχθεί σε υπόθεση διαιτησίας ανάμεσα στα δύο 

νησιά, Κάλυμνο και Κω. 

772
 Segre 1944-1945: 47. 

773
 Segre 1944-1945: 97-121, αρ. 79 Β. Sherwin-White 1978: 88, 107. Η επιγραφή χρονολογείται με 

βάση την Κωακή προσωπογραφία στον 3
ο
 π.Χ. αι, πιθανότατα στο πρώτο τέταρτο του αιώνα, μία 

περίοδο κατά την οποία η Κάλυμνος βρέθηκε να είναι υποτελής στο Δημήτριο τον Α΄ τον Πολιορκητή.
   

774
 Maiuri 1925: 63 αρ. 58. Για το δήμο των Κατταβίων βλ. Παπαχριστοδούλου 1989: 69, 74. 

775
 Στην παραπάνω επιγραφή παρατηρείται η αντικατάσταση του αρχικού Ε- με το Η- χαρακτηριστικό 

των κανόνων της ιωνικής διαλέκτου. Για σχετικά παραδείγματα βλ. Liddell-Scott, όπου λ. ἐργαλεῖον 

ή ἐργαλήιον. Σε άλλες περιπτώσεις παρατηρείται η μετατροπή του –α– σε –η– στην Ιωνική διάλεκτο. 

Lidell-Scott, λ. ἐργασία, Ιων. –ίη. 

776
 Maiuri 1925: 127-128 αρ. 384. Για τους Βηρυτίους στη Ρόδο βλ. Morelli 1955: 149-150, όπου 

καταγράφονται έξι (6) Βηρύτιοι ανάμεσα στους οποίους και η Ηκατέα. 
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 Στη δημοσίευση των περισσότερων επιγραφών δε δίνεται η χρονολόγησή τους. 

778
 Paton-Hicks 1891: 283 αρ. 398, στ. 3-4: Ἑκαταίας/Ἑκατοδώρου (από την Αντιμάχια της Κω). 

Κάποια Ἑκαταία Ἑκατοδώρου αναφέρεται και στον κατάλογο εισφορών για την ανέγερση του 

περιβόλου του ιερού της Πανδήμου και Ποντίας Αφροδίτης στην Κω. Για την επιγραφή που 

χρονολογείται στον 3
ο
 π.Χ. αι., βλ. Segre 1993, VI. 1: 120-123 αρ. ED 178 a (B) στ. 4: Ἑκαταία 

Ἑκατοδώρου Δ. Ίδ., 123-124 αρ. ED 179 στ. 11, και Herzog 1899: 47-54 αρ. 12: Ἑ]καταία 

Φιλίππου Ε (από την Κω, 3
ος

-2
ος

 π.Χ. αι.). Paton-Hicks 1891: 191 αρ. 251 στ. 3-4 και Segre 2007, VI. 

2: 12 αρ. ΕF 19 στ. 4.: μητρός/Ἑκαταίας (από την Κω). Οι Paton-Hicks αναφέρουν ότι πρόκειται για 

στήλη ενώ ο Segre ορθογώνιο βωμό. Και οι τρεις συμφωνούν για την προέλευση της επιγραφής από 

τον Κερμετέ της Κω. Στην επιγραφή, που χρονολογείται στον 1
ο
 π.Χ. αι., αναφέρεται κάποια Εκαταία 

ως μητέρα της νεκρής. 

Επίσης, στον κατάλογο πολιτών στον οκταγωνικό κίονα από την Κω περιλαμβάνεται το όνομα 

Εκαταία δύο φορές στη γενική. Paton-Hicks 1891: 236-260 αρ. 368. Ο κατάλογος περιλαμβάνει 

συνολικά 164 γυναικεία ονόματα στη γενική και όλα συνοδεύονται από τη λέξη ματρός. Το γεγονός 

αυτό δείχνει ίσως τη σημαντική θέση της γυναίκας στην κοινωνία της Κω και αποκαλύπτει πιθανότατα 

μία μητριαρχική κοινωνία. Τη διαπίστωση αυτή δεν φαίνεται να αποδέχονται οι Paton-Hicks, οι οποίοι 

αποδίδουν το φαινόμενο στην προσπάθεια να τονισθεί ότι ο άνδρας που αναφέρεται κάθε φορά δίπλα 

στο γυναικείο όνομα, είναι γνήσιο παιδί από γάμο.  

779
 Maiuri 1925: 141-185, όπου χωρίζει τα ονόματα σε τρεις κατηγορίες: ξένους, σκλάβους και 

ἐγγενεῖς. 

780
 Ανάμεσα στις περιπτώσεις επιγραφών όπου αναφέρεται μόνο το όνομα της Εκάτης είναι και ένα 

θραύσμα επιγραφής από ημερολόγιο γιορτών-θυσιών του 2
ου

 π.Χ. αι. από την Κω. Στην επιγραφή αυτή 

η θέση που κατέχει το όνομα της θεάς εγείρει αμφιβολίες, καθώς είναι περισσότερο πιθανό να 

αποκατασταθεί ως δ]εκάτα[ι, γιατί ακολουθεί η λέξη Δυώδεκ[α. Την πιθανότητα αυτή επισημαίνει 

σε σχόλιό του και ο μελετητής της επιγραφής, ο οποίος ωστόσο την αποκαθιστά ως ]Ἑκάτα[ι . Ο 

παραπάνω συνδυασμός λέξεων είναι γνωστός από πολλές επιγραφές από το νησί. Για την επιγραφή βλ. 

Segre 1993, VI. 2: 127 αρ. ED 186 στ. 4. 

781
 IG XII, 1, 49 αρ. 141 στ. 3-4. Van Gelder 1900: 312. 

782
 Ο Ερμής αν και ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής θεός, δεν πρέπει να είχε επίσημη λατρεία στη 

Δωδεκάνησο. Οι περισσότερες επιγραφές στις οποίες αναφέρεται, είναι αναθηματικές. Craik 1980: 

190. 

783
 Pugliese Carratelli 1952-1954: 264-265 αρ. 12. 

784
 Βλ. κατάλογο αρ. 14, με αρ.ευρ. 5289 (πίν. 8 α-γ). Maiuri 1932: 12-14, εικ. 2-5.  

785
 LIMC VI, λ. Hekate (Sarian): 987. Segre – Pugliese Carratelli 1952: 244 αρ. 116, εικ. 87. Morelli 

1959: 128. 

786
 Morelli 1959: 129. 

787
 Για το βωμό αυτό αλλά και για τον τύπο βωμών στον οποίο εντάσσεται βλ. Fraser 1977: 13, εικ. 35 

a, b. 
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 Segre – Pugliese Carratelli 1952: 245 αρ. 119, εικ. 88. Morelli 1959: 21, 128.  

789
 Kraus 1960: 107-108. 

790
 Kawerau and Rehm 1914: 277 κ.ε., αρ. 133 στ. 25-26, 28-29. Nilsson 1975: 167-168, όπου 

αναλύεται η φύση των δύο προσφερόμενων γυλλών. 

791
 Jacopi 1936: 450. 

792
 Ο τόπος εύρεσης της επιγραφής παρουσιάζει πρόβλημα όσον αφορά στην ακριβή ταύτισή του, 

καθώς η Smith αναφέρει ότι η επιγραφή βρέθηκε στη Μονόλιθο, η οποία στην αρχαιότητα ανήκε στη 

Λίνδο, ενώ ο Löwy επισημαίνει τη θέση Κάστελλο, σημερινή Κρητηνία, η οποία ανήκε στην Κάμειρο. 

Οι δύο περιοχές πέρα από το γεγονός ότι ανήκαν σε διαφορετικό δήμο, απέχουν πάρα πολύ η μία από 

τη άλλη. Smith 1883: 138. Löwy 1883: 134. Για τα δύο χωριά βλ. Παπαχριστοδούλου 1989: 75 εικ. 3.  

793
 IG XII, 1, 109 αρ. 742. Smith 1883: 138 αρ. 2. Löwy 1883: 134 αρ. 67 στ. 2. Van Gelder 1900: 311-

312. O Kraus 1960: 45, 51 και σημ. 211, συνδέει την επιγραφή, όπου υποδηλώνεται το επίθετο 

σώτειρα, με την ταυτότητα της Εκάτης ως κυρίαρχης θεότητας της Στρατονίκειας μαζί με το Δία 

Παναμάρο, καθώς στην ευρύτερη αυτή περιοχή ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη η λατρεία της θεάς με το 

παραπάνω επίθετο. Από τη Στρατονίκεια έχουμε και νομίσματα με το κεφάλι της Εκάτης. Imhoof-

Blumer 1902: 517. Ο Σέραπις, αιγυπτιακός θεός με στοιχεία του Διός, είναι πιθανό να αναφέρεται στην 

επιγραφή αυτή μαζί με την Εκάτη λόγω της σύνδεσής του με τον πατέρα των θεών, ο οποίος με τη 

σειρά του αναφέρεται συχνά σε επιγραφές μαζί με την τρίμορφη θεά στην περιοχή των Δωδεκανήσων. 

794
 Μία άλλη επιγραφή από τη Ροδιακή Περαία αναφέρει ότι ο Δημήτριος ανάθεσε στη θέα για να την 

ευχαριστήσει: τῇ Ἑκάτ[ῃ] εὐχαρι[στ]ήριον. Bresson 1991: 54, αρ. 18. 

795
 Οι Σόλοι και η Φάσηλις στην Κιλικία της Μικράς Ασίας ήταν αποικίες της Λίνδου. Στη Ρόδο 

υπήρχε αρκετά μεγάλη παροικία Σολέων. Για τους ξένους στη Ρόδο βλ. Morelli 1955. Ειδικότερα για 

τους Σολείς βλ. ίδ.: 171-2, όπου σύμφωνα με τις μέχρι τότε γνωστές επιγραφές αναφέρονται 29 

ονόματα Σολεών. Για τις δύο πόλεις βλ. Bengtson 1991: χάρτες 7-8. 

796
 IG XII, 1, 149 αρ. 914. 

797
 Για το επίθετο σωτήρ ως χαρακτηριστικό της «μετακλασικής» περιόδου, όπως το αναφέρει ο Kraus, 

βλ. Kraus 1960: 44. 

798
 IG XII, 1, 149 αρ. 915, όπου το επίθετο σώτειρα συνοδεύει την Άρτεμη. Ωστόσο, στα δεξιά της 

επιγραφής αναφέρεται ότι υπάρχει πολύ φθαρμένο ανάγλυφο, το οποίο απεικονίζει γυναικεία μορφή 

δίπλα στην οποία κάθεται σκύλος. Ο μελετητής της επιγραφής ταύτισε τη μορφή με την Εκάτη. Από τη 

μια θα μπορούσαμε να συγκατανεύσουμε με την παραπάνω ταύτιση, αφού η Εκάτη παρουσιάζεται και 

ως Άρτεμη και ως σώτειρα, ενώ παράλληλα η μορφή στο γλυπτό συνοδεύεται από σκύλο. Ωστόσο, 

από την άλλη, δε φαίνεται να υπάρχει πραγματικός λόγος αμφισβήτησης της επιγραφής, ότι δηλαδή η 

μορφή είναι η Άρτεμη, αφού και αυτή η θεά έχει συχνά στην εικονογραφία της σκύλους για συνοδούς. 

Εξάλλου, το επίθετο σώτειρα συνοδεύει συχνά και το Δία αλλά και την Αθηνά σε επιγραφές από τα 

Δωδεκάνησα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις επιγαφές: IG XII, 1, 18 αρ. 41 στ. 11, όπου για το Δία 

σωτήρα (από τη Ρόδο). Segre 1993, VI. 1: 247 αρ. EV 277 στ. 1-2, αναφορά στο Δία (αυτοκρατορικής 

περιόδου, από την Κω). Κοκκορού-Αλευρά 2004: 45-46 αρ. 6 στ. 16 (Δίας) και 28-29 (Δίας και 

Αθηνά), (τελευταίο τέταρτο 3
ου

 π.Χ. αι., από την Κω). Έχουμε επίσης μία αναθηματική επιγραφή από 
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την Αλάσαρνα της Κω, στην οποία ο συγκεκριμένος δήμος τιμά τον Καίσαρα Αύγουστο ως Απόλλωνα 

Σωτήρα και η οποία χρονολογείται μετά το 6 π.Χ. Höghammar 1990: 116-117 και αρ. κατ. 84. Γενικά 

ο συντηρητισμός που παρουσιάζει η λατρεία στην Κω μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο, γιατί οι Κώοι 

εμμένουν στην τυπική μορφή λατρείας και δεν εισάγουν τη λατρεία βασιλεών πριν από το τελευταίο 

τέταρτο του 3
ου

 π. Χ. αι. Μοναδική εξαίρεση υπήρξε η λατρεία της Αρσινόης, αδελφής του 

Πτολεμαίου Φιλάδελφου, ως ένδειξη της αφοσίωσής τους προς αυτόν. Sherwin-White 1978: 100-102. 

799
 Kraus 1960: 85 και σημ. 415. Simon 1969: 152-153. Το επίθετο φωσφόρος χαρακτηρίζει και την 

Άρτεμη. Ωστόσο, αυτή η σύνδεση πρέπει να είναι το αποτέλεσμα του μερικού συγκρητισμού των δύο 

θεοτήτων, ο οποίος συντελέσθηκε σχετικά νωρίς εξαιτίας των πολλών κοινών χαρακτηριστικών και 

λειτουργιών τους. Για την Εκάτη Φωσφόρο στο ιερό του Δελφινίου Απόλλωνα στη Μίλητο βλ. 

Kawerau and Rehm 1914: 392, αρ. 172 στ. 4. 

800
 Βλ. κεφ. «Η Εκάτη στους Χαλδαϊκούς Χρησμούς και στο Νεοπλατωνικό σύστημα». 

801
 Σοφ., Αντιγ. 1199. Ευριπ., Ίων 1054 κ.ε. RE 7 (1912), λ. Hekate (Heckenbach), 2775. 

802
 Η Άρτεμη Ηγεμόνη στο βορειανατολικό ελλαδικό χώρο αντιστοιχούσε είτε στη μορφή της Άρτεμης 

είτε σ’ εκείνη της Εκάτης και συνοδευόταν από το επίθετο Ενοδία. Simon 1969: 155. 

803
 Ο Kraus συνδέει την ευμενή Εκάτη από τον Παιάνα του Πινδάρου για τα Άβδηρα με την ευήκοο 

θεά και παραπέμπει στην επιγραφή από τη Ρόδο. Kraus 1960: 65, 28 σημ. 108. 

804
 Kraus 1960: 28-29 και σημ. 108-109. 

805
 Laumonier 1958: 681. 

806
 Rouse 1976: 195. 

807
 Ο Kern 1963: 22-23, εντάσσει το θρόνο της Χάλκης στα ευρύτερα πλαίσια της προσπάθειας των 

θνητών να αποδώσουν στους θεούς τους ανθρώπινα χαρακτηριστικά και συνήθειες 

(ανθρωπομορφισμός).  

808
 IG XII, 1, αρ. 958. Van Gelder 1900: 312. Kraus 1960: 28-29. 

809
 Δίας, Ήρα, Ποσειδών, Ήφαιστος, Άρης, Αφροδίτη, Ερμής, Εστία, Άρτεμη, Απόλλων, Αθηνά, 

Δήμητρα.  

810
 Όπως επισημαίνει και ο Jameson 1999: 321, οι επιγραφές της Κω προσφέρουν σημαντικές και 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια λατρεία.  

811
 Η πολιτική κατάσταση της Χάλκης από τον 5

ο
 και μέχρι μετά τα μέσα του 4

ου
 π.Χ. αι. ήταν 

ιδιαίτερα ασταθής. Έτσι, τον 5
ο
 π.Χ. αι. εμφανίζεται σε αθηναϊκούς φορολογικούς καταλόγους, ενώ 

μέχρι τα μέσα του 4
ου

 π.Χ. αι. φαίνεται να διατηρεί την αυτονομία της. Αργότερα υπάγεται στο 

Ροδιακό κράτος ως δήμος της Καμείρου. Για τη Χάλκη και την Κω αντίστοιχα βλ. Παπαχριστοδούλου 

1989: 43-44, 59. 

812
 Για το ποιοι θεοί περιλαμβάνονταν στο Κωακό Δωδεκάθεο σύμφωνα με τα ημερολόγια θυσιών, 

ανάμεσά τους η Εκάτη και οι Χάριτες, βλ. Chambers 1955: 153-154. Sherwin-White 1978: 293. 

813
 Για τις ποικίλες μορφές με τις οποίες λατρευόταν ο Δίας στη Ρόδο βλ. Morelli 1959: 136-147. 

814
 Ο Cook 1914: 142, θεωρεί απίθανο οι δύο θρόνοι, της Χάλκης και της Ρόδου, να προορίζονταν 

αρχικά για το Δία και την Εκάτη ή για την Εκάτη αντίστοιχα. Η Weber 1990: 50, αναφέρει έναν 

ελικωτό κρατήρα – σήμερα στο Μουσείο της Φερράρα στην Ιταλία – στον οποίο απεικονίζεται να 
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κάθεται σε θρόνο ένα θεϊκό ζευγάρι. Το ζευγάρι μπορεί να ταυτιστεί είτε με την Εκάτη και τον Ίακχο 

είτε με την Κυβέλη και το Διόνυσο. 

815
 Maiuri 1925: 235-236 αρ. 676. 

816
 Maiuri 1925: 235-236 αρ. 676. Ο Maiuri χρονολογεί την επιγραφή με βάση τη μορφή των 

γραμμάτων στον 3
ο
 π.Χ. αι. Αντίθετα, η Sherwin-White 1978: 321 σημ. 278, βλέπει στη μορφή των 

γραμμάτων μία υστερότερη χρονολόγηση, στο 2
ο
 ή ακόμα και στον 1

ο
 π.Χ. αι. 

817
 Για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες σχέσεις των Κώων με τους Πτολεμαίους, οι οποίες δεν 

περιορίζονταν μόνο σε πολιτικό-στρατιωτικό επίπεδο, αλλά επεκτείνονταν και σε πολιτισμικές-

πνευματικές αλληλεπιδράσεις και μετακινήσεις μικρών ομάδων πολιτών από την Κω προς την 

Πτολεμαϊκή Αλεξάνδρεια και το αντίστροφο, καθώς και για την κατάσταση στο νησί κατά τον 3
ο
 π.Χ. 

αι. βλ. Sherwin-White 1978: 90-131. 

818
 Civitas libera. Με την άνοδο του Αυγούστου στην εξουσία η Κως χάνει αυτό το προνόμιο και 

προσαρτάται στην επαρχία της Ασίας. Sherwin-White 1978: 131, 145-149. 

819
 Το επίθετο στράτιος σημαίνει αυτόν που ανήκει στο στρατό, τον φιλοπόλεμο. Liddell-Scott, λ. 

στράτιος. 

820
 Ο θεσμός των ιεροποιών ήταν ιδιαίτερα σημαντικός για την Αθήνα και τη Δήλο του 5

ου
 και 4

ου
 π.Χ. 

αι. Η Κως προσάρμοσε το θεσμό στις δικές της θρησκευτικές ανάγκες κάνοντας τους ιεροποιούς 

υποδεέστερους των ιερέων. Για το λόγο αυτό τα ονόματά τους αναφέρονται στις επιγραφές μετά από 

το όνομα του ιερέα. Οι ιεροποιοί ήταν οι υπηρέτες συγκεκριμένων θεών αλλά όχι απαραίτητα και οι 

αντιπρόσωποι των θεών αυτών στον κόσμο. Ήταν επιφορτισμένοι με τη διευθέτηση διαφόρων 

θεμάτων που αφορούσαν στην τέλεση των θυσιών. Για το θεσμό των ιεροποιών στην Κω και κυρίως 

για τη συμμετοχή τους σε θυσίες ή προσφορές προς τιμήν των Χαρίτων και της Εκάτης βλ. Smith 

1973: 42-44. 

821
 Paton-Hicks 1891: 261-262, αρ. 370, στ. 10: ο ιερέας Κλευσθένης Ιέρωνος και οι έξι ιεροποιοί του 

θεού αναθέτουν στην Εκάτη. Για την επιγραφή στα πλαίσια της δημόσιας δραστηριότητας των 

διαφόρων οικογενειών της ανώτερης τάξης της Κω βλ. Sherwin-White 1978: 217-218. Paton-Hicks 

1891: 279-280 αρ. 388: ο ιερέας Εκαταίος Εκατοδώρου και οι έξι ιεροποιοί του Απόλλωνα, ανάμεσα 

στους οποίους και κάποιος Εκατόδωρος Εκαταίου, αναθέτουν στην Εκάτη Στρατία. Προκαλεί 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι το όνομα του ιερέα που αναθέτει στην Εκάτη, προέρχεται από το 

όνομα της ίδιας της θεάς. Κοκκορού-Αλευρά 2004: 54-57, αρ. 8: ο ιερέας Χαιρέδαμος Δαμέα και οι έξι 

ιεροποιοί του θεού Απόλλωνα αναθέτουν στη θεά (στην Casa Romana, αρ. Ευρ. Ε 2, γύρω στο 200 

π.Χ.). Η Κοκκορού-Αλευρά επισημαίνει ότι αν και δε γίνεται καμιά αναφορά στις επιγραφές για το 

είδος του αναθήματος, είναι πιθανό αυτό να ήταν ένα μικρών διαστάσεων Εκαταίο. Ίδ., 61-64 αρ. 10, 

όπου και πάλι κάποιος ιερέας του Απόλλωνα, ο Σιμίας Εκαταίου, αφιερώνει στη θεά ανάθημα μαζί με 

τους έξι ιεροποιούς (στην Casa Romana, αρ. Ευρ. Ε 182, πρώτο τέταρτο 2
ου

 π.Χ.). Η μελετήτρια 

επισημαίνει στην επιγραφή αυτή την εξέχουσα θέση της οικογένειας του Σιμία Εκαταίου στην 

κοινωνία της Κω, καθώς τα ονόματα αυτά αναφέρονται και σε άλλες επιγραφές (βλ. ίδ., αρ. 4 και 

Paton-Hicks αρ. 387), στις οποίες περιέχονται οι οικονομικές εισφορές πολιτών σε ναούς. Επίσης, 

Κοκκορού-Αλευρά 2004: 58-61, αρ. 9, έχουμε το ίδιο σχήμα με τις πιο πάνω επιγραφές όπου ένας 
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ιερέας και έξι ιεροποιοί, χωρίς να αναφέρεται εδώ ποιου θεού, αφιερώνουν στην πολεμική πλευρά της 

Εκάτης (στην Casa Romana, αρ. Ευρ. Ε 181, γύρω στο 200 π.Χ.). Είναι πολύ πιθανό και σ’ αυτήν την 

επιγραφή το ιερατείο να ανήκε στον Απόλλωνα για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι η επιγραφή πρέπει 

να είχε στηθεί κοντά στο ιερό του Απόλλωνα. Ο δεύτερος είναι ότι οι μέχρι σήμερα δημοσιευμένες 

επιγραφές αυτού του τύπου αναφέρουν μόνο τον Απόλλωνα ως θεό τον οποίο υπηρετεί ο ιερέας. 

822
 Η Sherwin-White 1978: 321, τοποθετεί τις επιγραφές που αναφέρονται στην Εκάτη Στρατία γύρω 

στα τέλη του 3
ου

 π.Χ. αι. στηριζόμενη στην Κωακή προσωπογραφία, στα ονόματα δηλαδή που 

εμφανίζονται στις επιγραφές αυτές. 

823
 Η Κοκκορού-Αλευρά 2004: 51, αποδίδει τη διάδοση της λατρείας της Εκάτης Στρατίας στην Κω 

και σε μικρασιατική, και πιο συγκεκριμένα σε καρική επιρροή.   

824
 Παπαχριστοδούλου 1994: 111-112. 

825
 Bengtson 1991: 359-360 και σημ. 405. Η Sherwin-White 1978: 321, χρονολογεί τις επιγραφές όπου 

η Εκάτη αναφέρεται με το επίθετο Στρατία γενικά στο τέλος του 3
ου

 π.Χ. αι. στηριζόμενη στα 

δεδομένα της Κωακής προσωπογραφίας και τονίζει ότι αυτή η εποχή – λόγω του Κρητικού πολέμου 

και της μάχης εναντίον του Φιλίππου του Ε΄ – αποτελεί το κατάλληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας 

τέτοιας λατρείας. Για το Φίλιππο το Ε΄, το ρόλο του στην πειρατεία στο Αιγαίο και τον πόλεμο με τη 

Ρόδο και άλλες ελληνικές πόλεις βλ. Παπαχριστοδούλου 1994: 112-116. 

826
 Η Sherwin-White 1978: 119-121, επισημαίνει ότι ο πόλεμος εναντίον του Φιλίππου του Ε΄ ξέσπασε 

ως επακόλουθο του Πρώτου Κρητικού πολέμου γύρω στο 201-200 π.Χ. 

827
 Paton-Hicks 1891: 9 κ.ε., αρ. 10. Επιπλέον η Sherwin-White 1978: 128, τονίζει ότι η Κως και οι 

περιοχές που βρίσκονταν υπό τον έλεγχό της, όπως η Κάλυμνος, ήταν στόχος του Φιλίππου. Μάλιστα 

ο Μακεδόνας κατόρθωσε να αποσπάσει την Κάλυμνο από την Κω και να την προσαρτήσει στις 

κτήσεις του στο Ανατολικό Αιγαίο. 

828
 Η σχέση της Ρόδου με την περιοχή της Λυκίας ανάγεται σε μία πολύ πρώιμη εποχή, στην εποχή του 

μύθου των Τελχίνων. Craik 1980: 157.  

829
 Sherwin-White 1978: 321. 

830
 Ενδεικτικά αναφέρουμε μία επιγραφή από τη θέση Σταυρός της Νάξου: [Διΐ / Στ]ρατίωι. ΙG XII.5, 

19, αρ. 51. Εξάλλου, κατά την αρχαϊκή περίοδο, οπότε και παρατηρείται η έντονη αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στην Καρία και τα νησιά της Δωδεκανήσου, η σχέση της μικρασιατικής αυτής περιοχής με 

την Αθήνα, τη μεγάλη δύναμη όλων σχεδόν των περιόδων της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, πρέπει να 

ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, καθώς οι Κάρες τάσσονταν στο πλευρό των αντιπάλων των Αθηναίων. 

Themelis 1976, 61-62. Mε βάση το παραπάνω μπορεί να γίνει κατανοητό το γιατί η Ρόδος και τα γύρω 

νησιά αποτέλεσαν το χώρο μέσω του οποίου διαδόθηκε η λατρεία των θεών με το επίθετο 

στράτιος/στρατία και όχι η Αθήνα, ένα από τα μεγάλα πολιτικά και πολιτισμικά κέντρα της λεκάνης της 

Μεσογείου κατά την αρχαιότητα. 

831
 Κοκκορού-Αλευρά 2004: 44-53 αρ. 6 στ. 19-20 και 25: Ἑκάται  /Στρατίαι αἶγα τελείαν και 

ἰκάδι Ἑκάται Μελιτείναι ἱερεῖον. Η επγραφή βρέθηκε στο ιερό του Απόλλωνα στην Καρδάμαινα 

της Κω και αποτελεί το ετήσιο ημερολόγιο θυσιών του ιερέα του Απόλλωνα.  
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832

 Η Kearns 1994: 67, 69, αναφέρει εν συντομία ένα ακόμα ημερολόγιο σε επιγραφή από την Κω του 

ύστερου 4
ου

 π.Χ. αι., στο οποίο δίνονται λεπτομερείς πληροφορίες για τον τρόπο τέλεσης των θυσιών. 

Χαρακτηριστική είναι η μεταφορά σε πομπή επτά γλυκισμάτων μαζί με το βόδι κατά την τελετή της 

θυσίας του ζώου. Sherwin-White 1978, 293, όπου δίνει τα ονόματα των θεών που μνημονεύονται στο 

ημερολόγιο, ανάμεσά τους και η Εκάτη. Η μελετήτρια πραγματεύεται το ίδιο ημερολόγιο και σε άλλα 

σημεία του βιβλίου της περισσότερο από τη σκοπιά των μηνών κατά τους οποίους τελούνταν οι 

διάφορες θυσίες. Για την τυπική μορφή των ημερολογίων θυσιών, τα οποία έπρεπε να περιλαμβάνουν 

το μήνα, το θεό-αποδέκτη της θυσίας και το είδος του θυσιαζόμενου ζώου βλ. Lupu 2005: 65-68. 

833
 Για την ερμηνεία του επιθέτου τέλειος όσον αφορά στο θυσιαζόμενο ζώο βλ. Lupu 2005: 129. 

834
 Αυτό αποκαλύπτεται σε επιγραφές με ημερολόγια θυσιών από την Κω. Lambert 2002: 397. Για 

επιγραφές με ημερολόγια θυσιών της Κω, στις οποίες αναφέρονται με λεπτομέρεια το είδος του 

προσφερόμενου ζώου αλλά και το ποια μέρη του τρώγονταν μετά τη θυσία βλ. Hicks 1888: 323-337. 

Οι επιγραφές αυτές προσφέρουν – σύμφωνα με το μελετητή – μία ιδιαίτερα παραστατική εικόνα των 

λεπτομερειών των θυσιών στην αρχαία Ελλάδα.  

835
 Liddell-Scott, λ. μελίτινος.  

836
 Ορφ. Ύμν. 71. RE 7 (1912), λ. Hekate, 2776 (Heckenbach). 

837
 Η λατρεία του Διός Σωτήρος στη Ρόδο μαρτυράται κατά το 2

ο
-1

ο
 π.Χ. αι. από τα πολυάριθμα 

αναθήματα αλλά και από την παρουσία του κοινού των Διοσσωτηριαστών στο νησί. Morelli 1959: 

146. 

838
 Η Κοκκορού-Αλευρά 2004: 52, θεωρεί ότι το επίθετο μελιτείνα αποδίδεται κατ’ εφημισμόν στη θεά. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η θεά παρουσίαζε ήδη από την αρχή αντικρουόμενα και αντίθετα 

στοιχεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πίστη ότι η Εκάτη ήταν θεά της γέννησης αλλά και του 

θανάτου.   

839
 Craik 1980: 194. 

840
 Κοκκορού-Αλευρά 2004: 55.   

841
 Από την Κέφαλο της Κω. Paton-Hicks 1891: 285-286, αρ. 401, στ. 5. 

842
 Ο Morelli 1959: 128, αναφέρει την Ἑκ]άτᾳ ἐμ πόλει σε συνδυασμό με τη γνωστή από πολλές 

περιοχές Εκάτη προπυλαῖα ή προθυραῖα και την Εκάτη πρόσθεν πυλέων της Μιλήτου. Kawerau 

and Rehm 1914: 277 κ.ε., αρ. 133 στ. 25-26, 28-29. 

843
 Liddell-Scott, λ. πόντιος, όπου ανάμεσα σε άλλες ερμηνείες η λέξη σημαίνει το θαλάσσιο, αυτόν 

που ανήκει στη θάλασσα, αυτόν που βρίσκεται στη θάλασσα. 

844
 Maiuri 1925: 173-175 αρ. 475 στ. 12. 

845
 Το επίθετο Ποντία φέρει σε επιγραφή του τέλους του 3

ου
 π.Χ. αι. από την Κω και η Αφροδίτη. Οι 

λόγοι σύνδεσης του επιθέτου αυτού με τη συγκεκριμένη θεά πρέπει να είναι οι ίδιοι εκείνοι λόγοι για 

τους οποίους το επίθετο συνοδεύει στο νησί και την Εκάτη. Δηλαδή από τη μια έχουμε το μύθο της 

ανάδυσης της θεάς από τη θάλασσα και από την άλλη τις ιστορικές συγκυρίες που συμβάλλουν ώστε 

να συνδεθούν, για κάποιο λόγο, συγκεκριμένες θεότητες με τις ναυτικές επιχειρήσεις της περιόδου και 

να γίνουν αρωγοί τους. Για την επιγραφή βλ. Segre 1993, VI. 1: 120 κ.ε. αρ. ED 178 b (A) στ. 2, 11.  

846
 Για την ιστορία της Κω βλ. Sherwin-White 1978. 
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847

 Herzog 1899: 223 αρ. 217 στ. 4. 

848
 Η λέξη ἱερόν στον ενικό δε χρησιμοποιείται συχνά για τις προσφορές προς τους θεούς. Lupu 2005: 

308. Lazzarini 1976: 103-104, όπου σημειώνεται ότι τα σωζόμενα παραδείγματα δεν είναι πολλά. 

849
 Ormand 2004: 303-338. 

850
 Ormand 2004: 312-313. 

851
 Οι δεσμοί ανάμεσα στη Θεσσαλία και την Κω ήταν ισχυροί και εντοπίζονται όχι μόνο στη λατρεία 

αλλά και στη μυθολογία και σε τοπωνύμια της Κω. Sherwin-White 1978: 307-309, 18 σημ. 36 

852
 Για την έννοια του γάμου και τον τρόμο των κορών απέναντι σ’ αυτόν βλ. κεφ. «Η Εκάτη και άλλοι 

θεοί», υποκεφ. «Εκάτη και Χάριτες». 

853
 Sherwin-White 1978: 309 και σημ. 166. 

854
 Sherwin-White 1978: 309 και σημ. 168. 

855
 Προκαλεί, ωστόσο, εντύπωση το γεγονός ότι σε επιγραφές από το νησί, οι οποίες αφορούν στη 

λατρεία της Δήμητρας, εντοπίζουμε στοιχεία της λατρείας της Εκάτης. Κατά τη διάρκεια των 

νυχτερινών μυστικιστικών τελετών προς τη Δήμητρα Σώτειρα οι τελετές διακόπτονται από σεισμούς 

και κεραυνούς. Sherwin-White 1978: 311 και σημ. 186. 

856
 Kroh 1996, λ. Antoninus Liberalis. 

857
 Μεροπίς ή Μερόπη ήταν ένα από τα ονόματα της Κω κατά την αρχαιότητα. Στράβ., 14. 657. Η 

πρωιμότερη ιστορική αναφορά στο όνομα αυτό ανάγεται στο 412 π.Χ., όταν ο Σπαρτιάτης ναύαρχος 

Αστύοχος βρήκε τη Μεροπίδα χωρίς τείχη, τα οποία είχαν καταστραφεί από σεισμό. Θουκ., 8. 41. 2. 

Μέροπες ονομάζονταν οι Κώοι. Herzog 1899: 171. 

858
 Anton. Lib., 15. 2. Για το μύθο βλ. Grimal 1991, λ. Άγρωνας. 

859
 Sherwin-White 1978: 291-292, 303-304. Επιπλέον, θεωρεί ότι το επεισόδιο της Σιμαίθας στο 

Θεόκριτο διαδραματίζεται στην Κω. Sherwin-White 1978: 291. Για την ίδια άποψη βλ. Wilamowitz-

Moellendorff 1973: 165-166. 

860
 Lewy 1956: 240-244. 

861
 Για το ναό και τις ομοιότητές του με άλλους ναούς της Μ. Ασίας βλ. Akurgal 1987: 100-101, 114, 

146-147. 

862
 Hatzfeld 1920: 78 κ.ε., αρ. 11 b στ. 1 (ἐκπεφυτευ[μένα), d στ. 2-3 (παραδιδόναι... ζωφυτοῦν 

καί ἀδιάλιπτον τό ἂλσος), f στ. 6 (ἐπιμέλειαν τοῦ ἂλσους). 

863
 Sherwin-White 1978: 303. Ωστόσο, η μελετήτρια επιμένει να βλέπει στην Άρτεμη του Αντονίνου 

τη μορφή της θεάς Άρτεμης και όχι της Εκάτης.   

864
 Grimal 1991, λ. Τριόπας. 

865
 Grimal 1991, λ. Πελασγός. 

866
 Για τον Πελασγό και τη θεσσαλική του καταγωγή βλ. Παυσ., 1. 14. 2. και 2. 24. 1.  

867
 Για την εγκατάσταση Θεσσαλών στην περιοχή της Δωδεκανήσου και στη γειτονική μικρασιατική 

ακτή βλ. Craik 1980: 162-163. 

868
 Nilsson 1975: 400. 
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869

 Πρέπει να τονιστεί για άλλη μία φορά ότι το γεγονός αυτό δεν οφείλεται σε κανέναν άλλο λόγο 

πέρα από την τύχη, καθώς τα υπόλοιπα νησιά δεν έχουν ανασκαφεί στην έκταση που ανασκάφηκαν 

και ερευνήθηκαν τα μεγαλύτερα νησιά, όπως η Ρόδος, η Κως και η Κάλυμνος. 

870
 Η ανάθεση των καθηκόντων έγινε μετά τον πόλεμο με τον Αντίοχο Γ΄ της Συρίας. Για την επιγραφή 

που χρονολογείται στο 2
ο
 π.Χ. αι. και μαρτυρά το γεγονός βλ. Foucart 1890: 365 αρ. 4. Για τα 

γεγονότα του πολέμου με τον Αντίοχο Γ΄ βλ. Παπαχριστοδούλου 1994: 116-119. 

871
 Kraus 1960: 41-42, 87 και σημ. 187, 428 αντίστοιχα. Η περιοχή της Καρίας μέχρι το Μαίανδρο 

ποταμό, η Λυκία και η χερσόνησος της Κνίδου πέρασαν στον έλεγχο της Ρόδου για ένα σύντομο 

χρονικό διάστημα (188-167 π.Χ.). Παπαχριστοδούλου 1989: 49.  

872
 Laumonier 1958: 693. Sherwin-White 1978: 334-335. 

873
 Grimal 1991, λ. Ημέρα. 

874
 Ίσως δε η Ημέρα, το πάρισο του Ήλιου, να παραπέμπει στην Άρτεμη, η οποία λατρευόταν με το 

επίθετο αυτό στους Λουσούς της Αρκαδίας. IG V.2, 96, αρ. 398: [Ἀρ]τέμιτοc Ἡμέ]ραc Λούσου. 

875
 Grimal 1991, λ. Αιθέρας. 

876
 Grimal 1991, λ. Μαχάονας. 

877
 Segre 1993: 82, ED 102. 

878
 Connelly 2009: 191, όπου αναφέρεται ότι το κλειδί του ναού ήταν το κατεξοχήν σύμβολο του 

γυναικείου ιερατείου. 

879
 Για τις κλειδούχους στα Λάγινα βλ. κεφ. «Μύθος και λατρεία της Εκάτης», υποκεφ. «Τελετουργίες 

και στοιχεία της λατρείας της Εκάτης». 

880
 Για τον τύπο του κλειδιού στα χέρια της Εκάτης αλλά και για άλλους θεούς που αποκαλούνταν 

κλειδούχοι βλ. Μάντης 1990: 32-39. 

881
 Η Κοντορίνη 2001: 10-11, θεωρεί ότι η επιγραφή πρέπει να συσχετιστεί με τη λατρεία της Ίσιδας 

στην Κω. 

882
 Για την περίπτωση της Κω, όπου παρατηρείται το ίδιο φαινόμενο, δηλαδή η ιδιωτική λατρεία να μη 

διαφέρει πολύ από τη δημόσια βλ. Sherwin-White 1978: 362. 

883
 Sherwin-White 1978: 322. 

884
 Sherwin-White 1978: 362-363. 

885
 Για τη λατρεία των Χαρίτων στην Κω βλ. Sherwin-White 1978: 328. 

886
 Craik 1980: 168-169, όπου γίνεται γενικά αναφορά στις λατρείες της ελληνιστικής και της 

ρωμαϊκής περιόδου. 

887
 Sherwin-White 1978: 371-372. 

888
 Η Craik 1980: 169, κάνει λόγο για συντηρητισμό στη λατρεία της περιοχής, γεγονός που μάλλον 

δεν πρέπει να γενικεύουμε, αν σκεφτούμε την ευελιξία με την οποία διαμορφώνεται η εικόνα της 

Εκάτης στα Δωδεκάνησα με βάση τις επιγραφικές μαρτυρίες. 

889
 Höghammar 1990: 105-106.  

890
 Για τους Χαλδαίους στη Ρόδο την περίοδο που ήταν εκεί εξόριστος ο κατοπινός ρωμαίος 

αυτoκράτορας Τιβέριος βλ. Τάκιτος, Χρον. 6. 20. 21. Torr 1885: 91-92. Για τον Τιβέριο εξόριστο στη 

Ρόδο βλ. Παπαχριστοδούλου 1994: 141-142. 
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891

 Για το Χαλδαϊκό κοσμολογικό σύστημα και τη θέση της Εκάτης σ’ αυτό βλ. κεφ. «Θρησκεία – 

Λατρεία – Μαγεία», υποκεφ. «Η Εκάτη στους Χαλδαϊκούς χρησμούς και στο Νεοπλατωνικό 

σύστημα».  

892
 H πόλη Söğüt βρισκόταν κοντά στην αρχαία πόλη Φύσκο. Bean and Cook 1957: 59-61, όπου και 

χάρτης της περιοχής. Για τη γεωγραφική θέση της Φύσκου βλ. Παπαχριστοδούλου 1994: χάρτης της 

περιοχής του Ροδιακού κράτους. 

893
 Για την αρχαία πόλη Κεδρεαί βλ. χάρτη Bean and Cook 1957: 59. Ο Παπαχριστοδούλου 1994: 167, 

επισημαίνει ότι δεν είναι γνωστό πού ανήκε η πόλη. 

894
 Bean and Cook 1957: 76-77, αρ. 6 στ. 11-13. Η επιγραφή χρονολογείται στο 2

ο
 μ.Χ. αι. 

895
 Ο ναός του Πυθίου Απόλλωνος βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του λόφου του Αγίου Στεφάνου 

(Μόντε Σμιθ), όπου είναι χτισμένη η ακρόπολη της πόλης της Ρόδου. Καρούζος 1973: 93. 

Παπαχριστοδούλου 1994: 81, 170.  

896
 Αναφέρουμε ενδεικτικά ακόμα δύο επιγραφες: η μία είναι από την περιοχή της Τειχιούσας, στην 

οποία αναφέρονται τα ονόματα Εκάτων και Εκατώνυμος στην ονομαστική και τη δοτική αντίστοιχα. 

Bean and Cook 1957: 114, αρ. 10, στ. 2, 5. Η άλλη είναι από τα Μόβωλλα, όπου περιέχεται το όνομα 

Εκαταίος στη γενική. Η πόλη Μόβωλλα, σημερινά Muğla, αποτελούσε προς τα βόρεια το πιο σταθερό 

όριο της Ροδιακής Περαίας στη Μ. Ασία. Για την επιγραφή βλ. Löwy 1886: 327 αρ. 2. Van Gelder 

1900: 444-445. Για τα Μόβωλλα βλ. Παπαχριστοδούλου 1989: 48-49. 

897
 Για την επιγραφή, που χρονολογείται στο 2

ο
 π.Χ. αι., βλ. Bean and Cook 1957: 79-80, αρ. 11 στ. 3, 

10. Η Αλικαρνασσός ήταν μέλος της Ροδιακής Εξάπολης και η Καλλίπολη ήταν κτήση της Ρόδου στην 

Περαία. Οι δύο πόλεις ανήκαν στην ευρύτερη περιοχή της Καρίας, η οποία μαζί με τη Λυκία, 

παραχωρήθηκε στη Ρόδο από τους Ρωμαίους κατά το 188 π.Χ. Για τις πόλεις από τις οποίες 

κατάγονται οι δύο άνδρες αλλά και για την παραχώρηση της ευρύτερης περιοχής στη Ρόδο βλ. 

Παπαχριστοδούλου 1994: 57, 118-119, 167 και χάρτη της περιοχής του Ροδιακού κράτους. 

898
 Από την Καρία έχουμε και νομίσματα με το κεφάλι της Εκάτης στη μία πλευρά. Imhoof-Blumer 

1901: 154-157, αρ. 10-13. Για τέτοια νομίσματα από άλλες περιοχές της Μ. Ασίας βλ. Imhoof-Blumer 

1901: 210, αρ. 14 (Φρυγία). Imhoof-Blumer 1902: 332, αρ. 30, 50 (Παμφυλία), 466, αρ. 6 (Κιλικία). 

Όλα σχεδόν τα νομίσματα παριστάνουν την Εκάτη όρθια με κάλαθο στο κεφάλι, δάδα στο ένα χέρι και 

δίπλα της να στέκεται ένας σκύλος. Πρόκειται για τη συνήθη εικόνα της θεάς, γνωστή και από τα 

μαρμάρινα Εκαταία.   

899
 Σε επιγραφή από το ναό του Διός Παναμάρου, στ. 3, η Εκάτη φέρει το επίθετο Ἐπιφανῖ. Η 

κατάληξη του συγκεκριμένου επιθέτου στη δοτική ενικού σε –ι θα μπορούσε να θεωρηθεί λανθασμένη 

γραφή. Ωστόσο, στο στ. 9 της ίδιας επιγραφής υπάρχει ο τύπος ἱερῖς, τύπος της ονομαστικής 

πληθυντικού του ουσιαστικού ἱερεύς. Είναι πολύ πιθανό το φαινόμενο αυτό να οφείλεται στην 

ιδιομορφία κάποιας τοπικής διαλέκτου στην οποία παρατηρείται η απλούστευση μόνο της κατάληξης –

εῖ ή –εῖς. Για την επιγραφή βλ. Deschamps 1888: 264 αρ. 49. Σε άλλη επιγραφή: Ἑκάτηι Σωτείραι 

ἐπιφανεί. Diehl and Cousin 1885: 450 V απότμ. Ι στ. 5. Diehl and Cousin 1887 b: 154-155 αρ. 68, 

όπου κάποιος αφιερώνει στην Εκάτη σώτειρα. 
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 Diehl and Cousin 1885: 446 απότμ. Ε στ. 10: ἱερόν τῆς] Ἑκάτης ἐπιφανεστά[της καί μεγίστης 

θεάς. Hatzfeld 1920: 82 κ.ε., αρ. 18 στ. 1: ἱερίς ἐξ ἱερέων τῆς μεγίστης καί ἐπιφανεστάτης 

θεᾶς Ἑκάτης. Σε άλλη επιγραφή από το ιερό της Εκάτης στα Λάγινα η θεά αναφέρεται δύο φορές ως 

μεγίστη και επιφανεστάτη (τα επίθετα στην αιτιατική) και μία φορά μεγίστη (στη γενική). Laumonier 

1938: 266-267. 

901
 Για το επίθετο μεγίστη βλ. Diehl and Cousin 1887 a: 23 αρ. 33. Diehl and Cousin 1887 b: 158-159 

αρ. 64. Hatzfeld 1920: 78-79, αρ. 11 α., στ. 6, 9. Για όλα τα παραπάνω επίθετα – επιφανής, 

επιφανεστάτη, μεγίστη – βλ. Kraus 1960: 43-44. 

902
 Hatzfeld 1920: 70-72, αρ. 1 στ. 10-11. Πρόκειται για ένα δημόσιο ψήφισμα που βρέθηκε μπροστά 

στην πόρτα του ναού της Εκάτης και χρονολογείται στον 1
ο
 π.Χ. αι. 

903
 Hauvette-Besnaut and Dubois 1891: 231-236. 

904
 Πρόκειται πιθανότατα για την περίοδο της θέσπισης των μεγάλων πανηγύρεων προς τιμήν της 

Εκάτης, οι οποίες περιλάμβαναν αγωνίσματα αλλά και αθλοπαιδιές και αναφέρονται από το 

Στράβωνα. Στράβ., 14. 2. 25.  

905
 Hauvette-Besnaut and Dubois 1891: 232 στ. 8-10. Ἑκατήσια ἐν / Στ]ρατονικήᾳ παῖδας 

Ἰσθμικούς πέν / ταθλον.  

906
 Hauvette-Besnaut and Dubois 1891: 232 στ. 14-15. Ἑκατήσια ἐν Στρατονικήᾳ / ἀγενείους 

Ἰσθμικούς πένταθλον. Σύμφωνα με το Liddell-Scott, λ. ἀγένειος ήταν το παιδί που βρισκόταν στην 

κατάλληλη ηλικία για να συμμετάσχει σε αγώνες.  

907
 Υπάρχει πλήθος αναφορών από αρχαίους συγγραφείς αλλά και σύγχρονους μελετητές για τη 

λατρεία της Εκάτης στη Μ. Ασία. Ο Simon 1986: 6, 35, 39, επισημαίνει ότι υπάρχουν αρχαϊκά 

στοιχεία για τη λατρεία της θεάς στα Δίδυμα και για την παρουσία της στο Αρτεμίσιο της Εφέσου. Για 

την Εκάτη στην Έφεσο βλ. επίσης Burkert 1983: 81-82 σημ. 40. Ο Simon 1986: 54, 8, θεωρεί ότι είναι 

πολύ πιθανό στην περιοχή της Ιωνίας της Μ. Ασίας η Εκάτη να διαδραμάτισε πιο σημαντικό ρόλο 

κατά την αρχαϊκή περίοδο απ’ ό,τι στους μεταγενέστερους χρόνους, ενώ μία επιγραφή από τους 

Μόλπους της Μ. Ασίας αναφέρει διάφορα ιερά στην ιερά οδό από τη Μίλητο στα Δίδυμα, ανάμεσα 

στα οποία και εκείνο της Εκάτης. Ο Nilsson 1940: 90, σημειώνει ότι δε γνωρίζουμε την πραγματική 

φύση της θεάς στην περιοχή της Καρίας. Για τη θεά στο Αρτεμίσιο βλ. Στράβ., 14. 1. 23 (641). Για την 

Εκάτη στο Πέργαμο, το οποίο βρίσκεται πολύ βορειότερα του Μαιάνδρου ποταμού, ο οποίος 

αποτέλεσε κάποτε όριο για τις ροδιακές κτήσεις στη Μ. Ασία, βλ. Οhlemutz 1968: 265-266, όπου 

αναφέρεται ότι η θεά λατρευόταν με τη συνήθη μορφή της, δηλαδή ως θεά των φαντασμάτων και της 

μαγείας. Αν και η μορφή αυτή της θεάς δεν είναι γνωστή στα νησιά, τουλάχιστον από τις επιγραφές, 

την αναφέρουμε, καθώς υπήρχαν πολιτικές και εμπορικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο περιοχές, και 

επομένως είναι σχεδόν βέβαιες οι μεταξύ τους επιρροές.  

908
 Kawerau and Rehm 1914: 153, 275. 

909
 Τα στοιχεία αυτά απαντούν στις Ερμαϊκές στήλες, οι οποίες διακρίνονται για τον έντονα αρχαϊστικό 

τους χαρακτήρα. 
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 Στις μορφες της ύστερης ελληνιστικής περιόδου ο τύπος αυτός της κόμμωσης έχει εξελιχθεί 

πλήρως.  

911
 Τα χαρακτηριστικά των προσώπων της επίστεψης Γ 1273 (αρ. κατ. 4) διαφέρουν σε μέγεθος, είναι 

μεγαλύτερα σε σύγκριση με των άλλων μορφών, αλλά δεν διαφέρουν στην έντονη απόδοση.  

912
 Η μετωπικότητα, η ανάσυρσή του ενδύματος, το λοξό ιμάτιο και ο τρόπος απόδοσης των πτυχών 

είναι τα στοιχεία που, σε συνάρτηση με την απόδοση της κόμης, κατατάσσουν το έργο στα αρχαϊστικά.    

913
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ορνίθη από το «σύνταγμα του Γενέλεω» από τη Σάμο (σήμερα 

στο Βερολίνο, αρ. 1739), των μέσων του 6
ου

 π.Χ. αι., και η «κόρη του Αντήνορος» από την Αθηναϊκή 

Ακρόπολη, του τελευταίου τέταρτου του 6
ου

 π.Χ. αι. Βoardman 1982: εικ. 92, 141.  

914
 Στις αρχαϊκές κόρες οι βόστρυχοι που πλαισιώνουν το πρόσωπο είναι συνήθως τρεις ή τέσσερις.  

Boardman 1982: εικ. 158-160. Για τις αρχαϊστικές γυναικείες μορφές, χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελούν το ανάγλυφο του Καλλιμάχου με τον Πάνα και τις Νύμφες στο Μουσείο του Καπιτωλίου, 

και το ανάγλυφο του Ερμή με τις Νύμφες στο Μυσείο Barracco. Βλ. Pollitt 1994: εικ. 187, 189. Για τις 

περίοπτες αρχαϊστικές μορφές, βλ. Fullerton 1984. 

915
 Το υψηλό ζώσιμο παρατηρείται και κατά τα μέσα περίπου του 4

ου
 π.Χ. αι. σε μορφές Αρτέμιδος, 

όπως η Άρτεμις των Γαβίων (Gabii). Αργότερα, προς το τέλος του αιώνα, τα έργα με το στοιχείο αυτό 

πληθαίνουν∙ εντοπίζεται τότε σε μορφές άλλων θεοτήτων, όπως της Υγείας και σε προσωποποιήσεις 

εννοιών, όπως της Τύχης και της Δημοκρατίας. Boardman 1999: εικ. 86.1, 89, 92 (Άρτεμις Gabii, 

Υγεία και Αγαθή Τύχη, αντίστοιχα). Επίσης, Stewart 1990, εικ. 523: ψηφισματικό ανάγλυφο του 336 

π.Χ. από την Αθηναϊκά Αγορά με τη Δημοκρατία, με υψηλό ζώσιμο, να στεφανώνει το Δήμο∙ εικ. 575: 

κολοσσικός γυναικείος κορμός, ίσως Δημοκρατία, του τελευταίου τέταρτου του 4
ου

 π.Χ. αι. από τη 

Βασίλειο Στοά της Αθηναϊκής Αγοράς.      

916
 Για το Εκαταίο με αρ. κατ. 13 (Γ 1019/Γ 310) δε δίνεται φωτογραφία, καθώς πρόκειται σύντομα να 

δημοσιευθεί η πλαστική από την ανασκαφή της Καρδάμαινας. Ευχαριστώ θερμά την καθηγήτρια κ. 

Κοκκορού-Αλευρά που μου επέτρεψε να μελετήσω το γλυπτό και να το συμπεριλάβω στον κατάλογό 

μου. 

917
 Πλατιές επιφάνειες στα ενδύματα σε σχήμα U πάνω στα πόδια των μορφών είχαν υιοθετηθεί από 

τους αττικούς καλλιτέχνες για τα περιρραντήρια της περιοχής. Fullerton 1986: 207-217 και πίν. 42 b 

(αρ. κατ. 5135), 43 b (Sc 152). Ο ίδιος αναφέρει ότι αυτή η απόδοση – «η μακριά συνεχής γραμμή που 

διατρέχει εξωτερικά τα πόδια και περνά πάνω από τα πέλματα για να ενωθεί με την κεντρική πτυχή» – 

είναι χαρακτηριστική των ροδιακών έργων. Βλ. Fullerton 1984: 84-85.      

918
 Το ένδυμα πάνω στα πόδια παρουσιάζει μόνο την κεντρική πτυχή, ενώ το υπόλοιπο παραμένει 

απτύχωτο με πλατιές επιφάνειες σχήματος U. 

919
 Η μορφή (Α) του καταλόγου. 

920
 Βλ. κεφ. «Χρονολόγηση». 

921
 Νωρίτερα οι μορφές αποδίδονται με τα μαλλιά σε σάκο. Χαρακτηριστικό κλασικό παράδειγμα της 

κόμμωσης του Εκαταίου με αρ. κατ. 18 είναι η μορφή της Μνησαγόρας από την αττική επιτύμβια 

στήλη του 430 π.Χ. περίπου, στην οποία η Μνησαγόρα εικονίζεται με τον αδελφό της Νικοχάρη. 

Boardman 1989: εικ. 149.       
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 Pollitt 1994: 222, εικ. 174: το νεοαττικό ανάγλυφο που αντιγράφει σκηνή από το θωράκειο του 

ναού της Νίκης στην Ακρόπολη, σήμερα στο Μουσείο Uffizi (Φλωρεντία). Επίσης Στεφανίδου-

Τιβερίου 1979: 57, πίν.50
α
: θράσμα ανάγλυφης πλάκας με θέμα την «κρίση του Πάρη» (Tivoli, βίλα 

Αδριανού 713).   

923
 Για την Αφροδίτη του Δαφνίου, η οποία χρονολογείται γύρω στο 420-410 π.Χ. βλ. Κοκκορού-

Αλευρά 1995: 192, εικ. 209. Την Αφροδίτη του Δαφνίου δημοσίευσε ο Δεληβοριάς το 1968. Βλ. 

Delivorrias 1968: 19-31. 

924
 Δεν είναι πια το λοξό ιμάτιο, όπως στην πρώτη μορφή του ίδιου Εκαταίου.  

925
 Smith 1995: εικ. 111-112. 

926
 Στο σύνολο των 27 Εκαταίων από τη Ρόδο τα πέντε Εκαταία που θα εξεταστούν πιο κάτω 

αποτελούν την μεγαλύτερη κατηγορία τέτοιων έργων.  

927
 Από τις μορφές του πεσσόμορφου αυτού Εκαταίου σώζεται μέρος του κορμού. Η αποσπασματική 

τους, ωστόσο, κατάσταση δεν μας εμποδίζει να δούμε και να κατανοήσουμε την κίνηση της κάθε 

μορφής.    

928
 Η αρίθμηση των μορφών με (Α), (Β), (Γ) γίνεται σύμφωνα με τη σειρά με την οποία αυτές 

παρουσιάστηκαν στον κατάλογο γλυπτών.   

929
 Ήδη από τον 5

ο
 π.Χ. αι. παρατηρείται μία ιδιαίτερη προτίμηση στην απεικόνιση των Χαρίτων και 

των Νυμφών κατά τα αρχαϊκά πρότυπα. Heidenreich 1935: 689. 

930
 «Ανοιχτές» μορφές μπορούν να χαρακτηρισθούν εκείνες του Εκαταίου Γ 42 (αρ. κατ. 26), καθώς 

απλώνονται στο χώρο. «Κλειστές» είναι οι μορφές του Εκαταίου Γ 2543 / ΒΕ 2109 (αρ. κατ. 23), γιατί 

παρόλη την ένταση της κίνησής τους φαίνεται να περιορίζονται.    

931
 Η τρικέφαλη επίστεψη του Εκαταίου Γ 14 (αρ. κατ. 27) παρουσιάστηκε στο αντίστοιχο τμήμα του 

κεφαλαίου. 

932
 Στην ανατολική ζωφόρο του Θησαυρό των Σιφνίων (525 π.Χ.) ο Απόλλωνας εικονίζεται με την 

πλάτη προς το θεατή. Πρόκειται, ίσως, για την πρώτη τέτοια απόδοση, αλλά και για ένα εντελώς 

διαφορετικό θέμα. Boardman 1982: εικ. 212.2. Στη Μεγάλη Ζωφόρο του Βωμού του Διός στην 

Πέργαμο (180 π.X.) πολλές μορφές αποδίδονται σε έντονη συστροφή. Η Εκάτη από την ανατολική 

πλευρά της ζωφόρου παρουσιάζεται κατά τον ίδιο τρόπο. Pollitt 1994: 142, εικ. 103.     

933
 Πρβ. την πρώτη από τα δεξιά μορφή στο ανάγλυφο του Αρχελάου αλλά και τις Ταναγραίες, 

ενδεδυμένες κατά τον ίδιο τρόπο. Bieber 1967: εικ. 497, 513. Ένα περίοπτο γλυπτό που εικονίζει μία 

ιστάμενη ενδεδυμένη γυναικεία μορφή από την Κω παρουσιάζει ομοιότητες ως προς την απόδοση των 

ενδυμάτων και της στάσης του σώματος∙ με τη διαφορά ότι τα ενδύματα της μορφής αυτής είναι 

περισσότερο πτυχωμένα αλλά και διάφανα, από της ανάγλυφης του Εκαταίου Γ 14 (αρ. κατ. 27). Για 

το άγαλμα από την Κω βλ. Smith 1995: εικ. 112.     

934
 Η τρικέφαλη επίστεψη εξετάστηκε στο αντίστοιχο τμήμα αυτού του κεφαλαίου. 

935
 Βλ. κεφ. «Χρονολόγηση» όπου γίνεται σύγκριση των μορφών του Εκαταίου με τη χορεύτρια Baker. 

Bieber 1967: 96, εικ. 378-379.  

936
 Ζερβουδάκη 1999: τόμ. Α΄, 229-236, πιν. 93

 
α-δ. 

937
 Ζερβουδάκη 1999: τόμ. Α΄, 230, πιν. 94 α-β. 
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 Ζερβουδάκη 1999: τόμ. Α΄, 230-231, όπου αναφέρονται και άλλα στοιχεία της Αλεξανδρινής 

τέχνης. 

939
 Το Εκαταίο αυτό είναι πρωιμότερο καλλιτεχνικά από το Γ 1432 (αρ. κατ. 32), καθώς 

αντιπροσωπεύει ένα μόνο καλλιτεχνικό ρεύμα (αρχαϊστικό) σε αντίθεση με το Εκαταίο της Ρόδου που 

συνδυάζει αρχαϊστικά και σύγχρονα τεχνοτροπικά στοιχεία.  

940
 Βλ. κεφ. «Χρονολόγηση». 

941
 Η μετωπικά ιστάμενη γυναικεία μορφή θα μπορούσε να τοποθετηθεί στην ομάδα που περιλαμβάνει 

το αποσπασματικά σωζόμενο Εκαταίο με αρ. κατ. 15. Οι μορφές στο Εκαταίο αυτό όπως και στο Γ 

1235 (αρ. κατ. 24) αποδίδονται κατά την ίδια στάση – μετωπικά με το δεξί χέρι στο ύψος του στήθους. 

Επίσης, η έντονα κινούμενη – σε χορευτική κίνηση – μορφή, λόγω ακριβώς αυτής της κίνησης, θα 

μπορούσε να ανήκει στην ομάδα με το Εκαταίο Γ 1655 (αρ. κατ. 22). Ωστόσο, πέρα από την ομοιότητα 

των μορφών ως προς το στοιχείο της γενικής απόδοσής τους, ως προς τη στάση τους, οι μορφές αυτές 

αποκλίνουν πλήρως από τις ομάδες που προαναφέρθηκαν.       

942
 Οι μορφές αν και διαφορετικής κλίμακας, είναι μάλλον ισοδύναμες. 

943
 Σύμφωνα με τη Zagdoun 1989: 180, 183, η αρχαϊστική τέχνη της Ρόδου δέχθηκε επιρροές από την 

αντίστοιχη της Αττικής, αλλά διαμόρφωσε και έναν προσωπικό, πρωτότυπο αρχαϊσμό υπό την 

επίδραση της αντίστοιχης μικρασιατικής τέχνης. Επιπλέον, στη Κω, παρά τη γειτνίασή της με τη Ρόδο, 

ασκήθηκαν περισσότερες επιρροές από το αρχαϊστικό ρεύμα της Μ. Ασίας.  

944
 Lévêque 1950: 65.  

945
 Simon 1969: 158. 

946
 O Gardner 1896: 278, επισημαίνει ότι η περιγραφή των τριών γυναικείων μορφών που στήριζαν τη 

λεκάνη των περιρραντηρίων, βρίσκεται πολύ κοντά σε πλήθος τριαδικών μορφών της ελληνικής 

τέχνης, όπως η Εκάτη και οι Χάριτες.  

947
 Blinkenberg 1931: 457-458, αρ. 1858. 

948
 Οι Kourou – Karageorghis 2002: 23, επισημαίνουν αυτήν τη λειτουργία του γλυπτού από την 

ακρόπολη της Λίνδου και απορρίπτουν τη χρήση του ως θυμιατηρίου. 

949
 Για τα ροδιακά ιερά στα οποία βρέθηκαν τέτοιου τύπου γλυπτά, τον αριθμό αυτών των έργων, το 

μέγεθος αλλά και για το υλικό από το οποίο είναι κατασκευσμένα και το οποίο δεν είναι μόνο 

ασβεστόλιθος αλλά περιλαμβάνει και γλυπτά από αλάβαστρο, λιγότερα σε αριθμό, βλ. Kourou – 

Karageorghis 2002: 2-4, 6. 

950
 Σύμφωνα με τους Kourou – Karageorghis 2002: 1-2, διακρίνονται τρεις μεγάλες ομάδες γλυπτών 

Κυπριακού τύπου: η Κυπριακή ομάδα, η ομάδα του Αιγαίου και η ομάδα από τη Ναύκρατη της 

Αιγύπτου.   

951
 Kourou – Karageorghis 2002: 8-9, όπου αναφέρονται κάποια από τα στοιχεία εκείνα που ορισμένοι 

μελετητές προσγράφουν στα εργαστήρια της Κύπρου και άλλα στα εργαστήρια του Αιγαίου. Εδώ 

επισημαίνεται επιπλέον ότι ως κέντρο παραγωγής γλυπτών στην ομάδα του Αιγαίου, ιδιαίτερα για τον 

ανατολικό ελλαδικό χώρο, έχουν προταθεί τα παράλια της Μικράς Ασίας αλλά και τα γειτονικά σ’ 

αυτήν νησιά. 
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952

 Οι Kourou – Karageorghis 2002: 34 και 71, επισημαίνουν ότι για τον πωρόλιθο των ειδωλίων που 

βρέθηκαν στα ροδιακά ιερά δεν έχει γίνει καμιά συγκριτική μελέτη με τον πωρόλιθο από τα διάφορα 

λατομεία της Κύπρου αλλά η σύγκριση περιορίστηκε μόνο ανάμεσα στα γλυπτά από τη Ρόδο και την 

Κύπρο. Τονίζουν επίσης (Kourou – Karageorghis 2002: 43-44) ότι τα λατομεία πωρολίθου της Ρόδου 

δεν παράγουν τον καλής ποιότητας πωρόλιθο των ειδωλίων.   

953
 Για τις διάφορες θεωρίες για τα γλυπτά της λεγόμενης ομάδας Αιγαίου και την προέλευσή τους βλ. 

Kourou – Karageorghis 2002: 31-35, όπου γίνεται αναφορά και στην ανάλυση του υλικού κατασκευής 

των ειδωλίων.   

954
 Laurenzi 1955-1956: 143-145, αρ. 205, εικ. 205. Kraus 1960: 121, αρ. 4. LIMC III, λ. Hekate, 995, 

αρ. 71 (H. Sarian). 

955
 Η Bieber χωρίζει την τέχνη της Περγάμου σε δύο φάσεις – σχολές∙ η πρώτη τοποθετείται χρονικά 

στο δεύτερο μισό του 3
ου

 π.Χ. αιώνα και η δεύτερη στο πρώτο μισό του 2
ου

 π.Χ. αιώνα. Και στις δύο 

περιόδους κυριαρχεί το «μπαρόκ» στοιχείο. Bieber 1967: 107-122. Ο Stewart τονίζει το έντονο 

αφηγηματικό στοιχείο των παραστάσεων της Μεγάλης Ζωφόρου του βωμού. Stewart 1990: 213.   

956
 Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε σε αναλογία προς το μπαρόκ της ευρωπαϊκής τέχνης του 17

ου
 

αιώνα, καθώς παρουσιάζει όμοια τεχνοτροπικά γνωρίσματα. Pollitt 1994: 153. 

957
 Εδώ ανήκουν τα συμπλέγματα Νυμφών με Σατύρους, οι μεθυσμένοι χορεύοντες ή σε στάση 

ανάπαυσης Σάτυροι, όπως και το περίφημο σύμπλεγμα της Αφροδίτης με το σανδάλι και τον Πάνα από 

τη Δήλο. Pollitt 1994: 174-178, εικ. 131-141. Smith 1995: 128-131. 

958
 Ο όρος «ροκοκό» είναι, όπως και το «μπαρόκ», δάνειο από την ευρωπαϊκή τέχνη του 18

ου
 αιώνα. 

Το αν θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος για τα γλυπτά αυτά της ελληνιστικής τέχνης, δεν είναι 

πρόβλημα που θα μας απασχολήσει στην παρούσα μελέτη. Ωστόσο, ο όρος χρησιμοποιείται εδώ για να 

δηλωθεί σαφώς η διαφορά στην τεχνοτροπία των δύο ομάδων γλυπτών, όπως παρουσιάστηκαν πιο 

πάνω. Για το θέμα της χρήσης ή μη του όρου «ροκοκό» στην ελληνιστική τέχνη: Pollitt 1994: 170-171.   

959
 Το στοιχείο αυτό έρχεται σε αντίθεση με το πιο κινημένο «μπαρόκ», τα έργα του οποίου μπορούν 

να ειδωθούν από περισσότερες από μία πλευρές. Ωστόσο το σύμπλεγμα του Λαοκόοντα, ένα από τα 

πιο χαρακτηριστικά έργα της τέχνης του «μπαρόκ», παρουσιάζει αυτό το τεχνοτροπικό γνώρισμα της 

τέχνης του «ροκοκό», έχει αποδοθεί δηλαδή όπως ένα ζωγραφικό έργο, χωρίς βάθος. Bieber 1967: 

146-151, όπου και η παρουσίαση διαφόρων συμλπεγμάτων της τέχνης του «ροκοκό».     

960
 Στα καλλιτεχνικά ρεύματα που επικρατούν κατά την ελληνιστική περίοδο, πρέπει να αναφέρουμε 

και εκείνο του «ρεαλισμού». Σε αυτό κατατάσσονται έργα που απεικονίζουν ακραίες καταστάσεις και 

ηλικίες αλλά και επαγγέλματα∙ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι αποδόσεις της γεροντικής ηλικίας 

με την παραίτηση και την κούραση, καθώς και των επαγγελμάτων του ψαρά και του βοσκού. Το 

καλλιτεχνικό αυτό ρεύμα δεν θα μας απασχολήσει εδώ περισσότερο. Pollitt 1994: 185-192, εικ. 152-

156. Smith 1995: 136-140, εικ. 170-179.     

961
 Η Bieber επισημαίνει ότι ενώ στην τέχνη των ανατολικών περιοχών του ελληνιστικού κόσμου είχαν 

επικρατήσει τα καλλιτεχνικά ρεύματα του «μπαρόκ» και του «ροκοκό», στην Αθήνα οι καλλιτέχνες 

συνέχισαν να παράγουν έργα σύμφωνα με τα πρότυπα της κλασικής περιόδου. Bieber 1967: 157. 
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962

 Ο νεοκλασικισμός των μέσων του 2
ου

 π.Χ. αι. δημιούργησε τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση του 

«νεοαττικού» φαινομένου. Fuchs 1959: 3. Για τον νεοκλασικισμό στην Αθήνα βλ. επίσης Stewart, 

1990: 219-221. 

963
 Fullerton 1984: 76, 113 σημ. 8. Επίσης, Θέμελης 1998: 154-185∙ του ίδιου 1993: 24-40∙ οι σελίδες 

26, 36 και 39 αναφέρονται στα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά των έργων του γλύπτη και στην περίοδο 

της ακμής του. Τις δημιουργίες του Δαμοφώντα για το ναό της Δέσποινας στη Λυκόσουρα είδε εκεί 

και τις περιέγραψε ο Παυσανίας στα Αρκαδικά του. Παπαχατζής 1980: 331-341.   

964
 Για τη μεγάλη άνθηση της αντιγραφής γλυπτών έργων γνωστών καλλιτεχνών, κυρίως κατά τον 1

ο
 

π.Χ. και τον 1
ο
 μ.Χ. αιώνα βλ. Richter 1958: 10-15∙ κυρίως στις σελ. 10-12. Έργα όπως ο «Απόλλων 

του Ομφαλού», ο Δορυφόρος του Πολυκλείτου αλλά και πορτραίτα σημαντικών προσωπικοτήτων του 

5
ου

 και του 4
ου

 π.Χ. αι., όπως του Περικλή και του Σωκράτη, σώζονται σε περισσότερα από δύο 

αντίγραφα. Ο Stewart παραθέτει δύο αντίγραφα για κάθε ένα από τα παραπάνω έργα. Stewart 1990: 

εικ. 285-286 (Απόλλων του Ομφαλού), 378-379 (Δορυφόρος), 397-398 (Περικλής), 557-558 

(Σωκράτης). Ο Stewart 1990: 219, επισημαίνει, επίσης, ότι οι λόγοι που ευνόησαν τον νεοκλασικισμό 

στην Αθήνα, δεν ήταν μόνο η αγάπη των καλλιτεχνών για τα έργα του 5
ου

 π.Χ. αι. και η μεγάλη τους 

ζήτηση από την αγορά της Ρώμης, αλλά ήταν και η απέχθειά τους προς την υπερβολή που εισήγαγε 

στην τέχνη το «μπαρόκ». Για τα πορτραίτα και τα αντίγραφά τους βλ. Richter 1965.       

965
 Για τον ορισμό των λέξεων «αρχαΐζω» και «αρχαϊσμός» βλ. Liddell-Scott, τ. Ι, αντίστοιχα λήμματα. 

Σημαντική είναι η διδακτορική μελέτη του Fullerton για τα περίοπτα αρχαϊστικά έργα. Fullerton 1984.   

966
 Η Ridgway 1977: 303, δίνει πολύ εύστοχα τον ορισμό των δύο αυτών τάσεων στην τέχνη της 

ελληνιστικής περιόδου. Δίνει επίσης τον όρο Lingering Archaic τονίζοντας ότι αυτός αναφέρεται στην 

αρχαϊκή τέχνη περιοχών απομακρυσμένων από τα μεγάλα καλλιτεχνικά κέντρα, κυρίως της Αθήνας∙ 

περιοχές στις οποίες έφθαναν με κάποια καθυστήρηση τα νέα καλλιτεχνικά ρεύματα. Στην περίπτωση 

αυτή η αρχαϊκή τεχνοτροπία δεν αποτελεί αναβίωση αλλά συνέχεια, χωρίς καμιά διακοπή, της τέχνης 

της αρχαϊκής περιόδου.     

967
 Ο Fullerton 1986: 207-217, παραθέτει αρχαϊστικά αγάλματα «όπου κάθε αρχαϊστικό στοιχείο δεν 

είναι απλά αντίγραφο του αρχαϊκού αλλά είναι μία νέα δημιουργία με αρχαϊκη μορφή....και τα 

αρχαϊστικά στοιχεία συνδυάζονται επιδέξια με μη-αρχαϊστικά».   

968
 Ο Pollitt 1994: 230 και σημ. 22, σε ξεχωριστό κεφάλαιο για τον αρχαϊσμό αναφέρει τους δύο όρους 

και τις ερμηνείες τους και επισημαίνει ότι η διάκριση αυτή δεν είναι απαραίτητη, ενώ τη θεωρεί και 

γλωσσικά αστήρικτη. Την ίδια θέση παίρνει και ο Καρούζος 1926: 91-110∙ κυρίως σελ. 97, σημ. 2. 

Ίσως όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε εντελώς αυτό το διαχωρισμό, αφού καθορίζει δύο 

διαφορετικές τάσεις ενός καλλιτεχνικού ρεύματος και διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση των 

έργων. Στην παρουσίαση, ωστόσο, των έργων με αρχαϊστικά χαρακτηριστικά δεν θα μπούμε στη 

διαδικασία κατάταξής τους σε ένα από τα δύο ρεύματα. Ο μελετητής μπορεί να κατανοήσει το βαθμό 

του αρχαϊσμού κάθε έργου με την ανάλυση των τεχνοτροπικών του στοιχείων και με την παρουσία ή 

μη στοιχείων άλλων καλλιτεχνικών ρευμάτων. Για παράδειγμα το ανάγλυφο του Καλλιμάχου στο 

Μουσείο του Καπιτωλίου στη Ρώμη (Pollitt 1994: 230-231, εικ. 187) είναι καθόλα αρχαϊστικό, ενώ το 
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ανάγλυφο του Ερμή με τις Νύμφες στο Μουσείο Barracco στη Ρώμη (Pollitt 1994: 231, εικ. 189) 

συνδυάζει τον αρχαϊσμό των Νυμφών με μορφές που ακολουθούν τα πρότυπα του 4
ου

 π.Χ. αι..                   

969
 Η πρώτη εκτενής μελέτη νεοαττικών αναγλύφων έγινε από τον Hauser στα τέλη του 19

ου
 αιώνα. 

Hauser 1899. Ωστόσο η μελέτη του στηρίχτηκε, σε μεγάλο μέρος της, όχι τόσο στην εξέταση των 

ίδιων των μνημείων αλλά σε φωτογραφίες τους ή και εκμαγεία. Αυτό είχε ως συνέπεια να 

συμπεριληφθούν στον κατάλογο του Hauser ανάγλυφα που δεν ανήκουν στην νεοαττική παράδοση. 

Σημαντική είναι η μονογραφία του Fuchs για τα πρότυπα των νεοαττικών καλλιτεχνών. Fuchs 1959. 

Παρουσίαση και κριτική της μονογραφίας: Th. Kraus, Gnomon 32 (1960), 463-468. Ο Pollitt 1994: 

221, διακρίνει τη νεοαττική παραγωγή γλυπτών σε  τρεις φάσεις: α) 150 π.Χ. – 86 π.Χ. (λεηλασία της 

Αθήνας από το Σύλλα)∙ β) 86 π.Χ. – εποχή Αυγούστου (το κέντρο παραγωγής μεταφέρεται στη Ρώμη)∙ 

γ) εποχή των Αντωνίνων (138 – 192 μ.Χ.). Για την περίοδο διακυβέρνησης των Ρωμαίων 

αυτοκρατόρων και τη διάρκεια κάθε δυναστείας βλ. Ρωμιοπούλου 1997: 13-29. Αν και το κέντρο 

παραγωγής των νεοαττικών γλυπτών μεταφέρθηκε κάποια στιγμή στη Ρώμη, οι γλύπτες που συνέχισαν 

να ασκούν αυτή την τέχνη ήταν Έλληνες, οι οποίοι μετέφεραν τα εργαστήριά τους στα νέα 

καλλιτεχνικά κέντρα. Richter 1951: 51-52 και σημ. 5.        

970
 Fullerton 1998: 96. Σύμφωνα με τον Fuchs 1959: 1, 5, οι υπογραφές των νεοαττικών καλλιτεχνών 

χρονολογούνται, με βάση τη μορφή των γραμμάτων τους, έως τον 1
ο
 π.Χ. αιώνα και υπογραμμίζει ότι 

η Αθήνα είναι ο αναμφισβήτητος τόπος προέλευσης αυτού του καλλιτεχνικού ρεύματος. 

971
 Ο όρος «νεοαττικός» επινοήθηκε από τον Brunn το 19

ο
 αιώνα για να δηλώσει την παραγωγή 

γλυπτών έργων κατά την ελληνιστική περίοδο στην Ιταλία από καλλιτέχνες που υπέγραφαν με το 

εθνικό «Αθηναίος», οι οποίοι έπρεπε να διακρίνονται από τους Αθηναίους γλύπτες της κλασικής 

περιόδου. Brunn 1853: 560. Η Bieber 1967: 182, αναφέρει τρία μόνο ονόματα νεοαττικών 

καλλιτεχνών, Σαλπίων, Σωσίβιος, Πόντιος, οι οποίοι διατηρούσαν τα εργαστήριά τους στη Ρώμη. 

972
 Οι περισσότερες μελέτες που αφορούν στην νεοαττική τέχνη, ασχολούνται κυρίως με τα ανάγλυφα. 

Βλ. Ridgway 1970: 110-123. Επίσης, Pollitt 1994: 221-230.   

973
 Ο διακοσμητικός χαρακτήρας των νεοαττικών έργων αποτελεί το αντίβαρο του ρεαλισμού που 

επικρατεί στη Ρωμαϊκή τέχνη στο τέλος του 2
ου

 και στον 1
ο
 π.Χ. αιώνα. Fuchs 1959: 196.  

974
 Για τα νεοαττικά ανάγλυφα με παραστάσεις ορχούμενων Μαινάδων και τα πρότυπά τους βλ. 

Richter 1936: 11-20. 

975
 Ο Heidenreich επισημαίνει ότι ήδη από τον 5

ο
 π.Χ. αιώνα ήταν ιδιαίτερα αγαπητή η απόδοση 

Νυμφών και Χαρίτων με αρχαϊκά στοιχεία. Βλ. Heidenreich 1935: 668-701∙ κυρίως 690. Ο Hutton 

1929: 240-245, αναλύει στη μελέτη του δύο νεοαττικά ανάγλυφα με παράσταση Νυμφών, το ένα από 

τα οποία αποδίδει στο καλλιτεχνικό εργαστήριο της Ρόδου. 

976
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα νεοαττικής τέχνης είναι το ανάγλυφο με παράσταση Μαινάδων στο 

Μουσείο Uffizi στη Φλωρεντία, το οποίο χρονολογείται γύρω στο 100 π.Χ. Pollitt 1994: 223, εικ. 176. 

Για την ποιότητα της δουλειάς των νεοαττικών καλλιτεχνών, καθώς και για τα πρότυπα που 

χρησιμοποίησαν βλ. Richter 1925: 201-209.  

977
 Σημειώθηκε ήδη πιο πάνω πως η Αθήνα κατά την ελληνιστική περίοδο συνέχισε κυρίως την 

παραγωγή γλυπτών σύμφωνα με τα μεγάλα κλασικά πρότυπα του 5
ου

 και του πρώιμου 4
ου

 π.Χ. αι., ενώ 
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και δημιουργίες καλλιτεχνών του ύστερου 4

ου
 και του 3

ου
 π.Χ. αι., όπως του Πολυκλείτου και του 

Πραξιτέλη, θεωρήθηκαν κλασικές. Η Ρώμη, επιπλέον, αναδείχθηκε σε ισότιμο της Αθήνας κέντρο της 

ελληνιστικής τέχνης, όπου δημιουργούνταν, όπως και στην Αθήνα, κλασικιστικά έργα. Ήδη από τις 

αρχές του 3
ου

 π.Χ. αι. οι επαφές των Ρωμαίων με τους Έλληνες ήταν εντονότερες κυρίως λόγω των 

συχνών μεταξύ τους πολέμων , ενώ και η εισροή Ελλήνων καλλιτεχνών στη Ρώμη στις αρχές του 2
ου

 

π.Χ. αι. ήταν μεγάλη. Pollitt 1994: 196, 211, 212-214.       

978
 Για την Πέργαμο ως καλλιτεχνικό κέντρο βλ. Linfert 1976: 106-111. Ο Marszal 1998: 123, θεωρεί 

ότι η καλλιτεχνική παραγωγή της Πέργαμου, κατά την πρώιμη φάση της τουλάχιστον, δεν μπορεί να 

διακριθεί με σαφήνεια από τα υπόλοιπα καλλιτεχνικά κέντρα, ιδιαίτερα όσον αφορά στα αναθήματα 

των Ατταλιδών. 

979
 Για την εγκαθίδρυση της δυναστείας των Ατταλιδών στην Πέργαμο και την εχθρική τους στάση 

απέναντι στους Σελευκίδες βλ. Bengtson 1991: 354-355. Επίσης, Stewart 1990: 205. 

980
 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πρακτικής αποτελούν τα μικρά και τα μεγάλα ατταλικά 

αναθήματα στην Ακρόπολη των Αθηνών και στο ιερό της Αθηνάς στο Πέργαμο. Για την πολιτική 

ερμηνεία των ατταλικών αναθημάτων και της Μεγάλης Ζωφόρου του Βωμού του Διός στο Πέργαμο, 

βλ. Bieber 1967: 108-110, 114-115, εικ. 424-437. Επίσης, Smith 1995: 99-104, εικ. 118-122 (μεγάλα 

Ατταλικά αναθήματα), 123-132 (μικρά Ατταλικά αναθήματα). Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί και η 

μεγάλη σημασία της Μικρής Ζωφόρου του βωμού, όπου απεικονίζεται η ιστορία του Τηλέφου, του 

μυθικού ιδρυτή της Περγάμου. Είναι χαρακτηριστική η ηρεμία που διέπει την αφήγηση εδώ σε 

αντίθεση με τη Μεγάλη Ζωφόρο. Το γεγονός ότι οι μορφές δεν συνοδεύονται από τα ονόματά τους, 

σημαίνει μάλλον ότι η ιστορία που παρουσιάζεται, ήταν γνωστή, αφού αναφερόταν στο μυθολογικό 

παρελθόν της πόλης. Smith 1995: 164-166. Τον σκοπό της προβολής της δύναμης των Ατταλιδών 

υπηρετεί και η αρχιτεκτονική, όπου επικρατεί το μνημειώδες. Επιπλέον, είναι χαρακτηριστικό ότι στην 

Περγαμινή τέχνη δεν παρατηρούνται καθόλου έργα της τεχνοτροπίας του «ροκοκό». Bieber 1967: 133. 

981
 Μαχαίρα 1998: 140.  

982
 Marszal 1998: 117. Στο άρθρο του ο Marszal αναφέρεται σε στοιχεία της τέχνης της Περγάμου 

όπως το μπαρόκ, ο ιδεαλισμός, ο υιοθέτηση έργων όχι τόσο όσον αφορά στην απόδοσή τους αλλά 

κυρίως ως προς τον παραλληλισμό των ιστορικών γεγονότων, δηλαδή ως προ το περιεχόμενό τους.  

983
 Για το καλλιτεχνική παραγωγή της Αλεξάνδρειας στους ελληνιστικούς χρόνους βλ. Linfert 1976: 

102-105. 

984
 Ο Pollitt 1994: 311, μιλάει για διχασμό της προσωπικότητας της Αιγύπτου την περίοδο των 

Πτολεμαίων. 

985
 Το γόητρο, το μεγαλείο και η οικειότητα ήταν χαρακτηριστικά και της πτολεμαϊκής αρχιτεκτονικής, 

η οποία αντέγραψε, ή ακόμα και ακολούθησε πιστά, γνωρίσματα – κυρίως το μνημειώδες – της 

φαραωνικής αρχιτεκτονικής. Ο Pollitt 1994: 322-324, αναφέρει χαρακτηριστικά το ναό του Ώρου στο 

Edfu, ο οποίος χτίστηκε έχοντας ως πρότυπο τους παλαιούς μνημειώδεις φαραωνικούς ναούς. Ο 

μελετητής τονίζει ότι αυτή η διείσδυση στοιχείων της τέχνης των Φαραώ στην ελληνιστική τέχνη των 

Πτολεμαίων, αλλά και η παράλληλη πορεία τους οφείλεται μάλλον στην τόνωση του αιγυπτιακού 

πληθυσμού μετά τη μάχη της Ραφίας. Στη μάχη αυτή βρέθηκαν αντίπαλοι ο Αντίοχος ο Γ΄ από τον 
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οίκο των Σελευκιδών και ο Πτολεμαίος Δ΄ ο Φιλοπάτωρ από το βασίλειο της Αιγύπτου. Ο αγώνας τους 

άρχισε το 221 π.Χ. με στόχο τη Συρία (4
ος

 Συριακός πόλεμος), αλλά είχε βλέψεις στην κυριαρχία της 

ανατολικής Μεσογείου. Η τελική νίκη του Πτολεμαίου κρίθηκε στην μάχη που αναφέραμε πιο πάνω, 

το 217 π.Χ. Για πρώτη φορά στο στρατό των Πτολεμαίων εντάχθηκαν αυτόχθονες Αιγύπτιοι που 

συνέβαλαν ουσιαστικά στην έκβαση του πολέμου. Η συμμετοχή των Αιγυπτίων σε μία τόσο 

σημαντική αναμέτρηση τόνωσε την εθνική τους συνείδηση με αποτέλεσμα οι Πτολεμαίοι να χάσουν 

τον έλεγχο των νοτίων περιοχών της χώρας και να κυβερνηθούν αυτές από Νούβιους βασιλείς (206-

185 π.Χ.). Σημαντική πηγή για τα γεγονότα στη Ραφία αποτελεί μία μη ελληνική, τρίγλωσση 

επιγραφή, η λεγόμενη στήλη Pithom, χρονολογούμενη στο 6
ο
 έτος της βασιλείας του Πτολεμαίου Δ΄ 

Φιλοπάτορος, το 215 π.Χ. Ο Πτολεμαίος Δ΄ Φιλοπάτωρ είχε διαδεχθεί τον πατέρα του Πτολεμαίο Γ΄ 

τον Ευεργέτη το 221 π.Χ. Bengtson 1991: 344, 355, 359. 

986
 Linfert 1976: 83-101. 

987
 Οι Ρόδιοι αναγκάστηκαν να εμπλακούν στον πόλεμο εναντίον της Σπάρτης με την οποία είχαν 

φυλετικούς δεσμούς, στο πλευρό της Αθήνας. Ωστόσο, το τέλος του πολέμου βρίσκει τους Ροδίους να 

είναι σύμμαχοι των Σπαρτιατών βοηθώντας τους μάλιστα στην τελική νίκη. Παπαχριστοδούλου 1994: 

75-76 και σημ. 2∙ 79. 

988
 Για τις αντιδράσεις των Ροδίων Μέντορα και Μέμνονα, δύο αδελφών στη υπηρεσία της Αιγύπτου 

και της Περσίας αντίστοιχα βλ. Παπαχριστοδουλου 1994: 89-91. Bengtson 1991: 304-305. Με το 

θάνατο όμως του Μεγάλου Αλεξάνδρου οι Ρόδιοι έδιωξαν τη μακεδονική φρουρά που είχε 

εγκατασταθεί στο νησί, πριν από την κατάληψη της Τύρου το 332 π.Χ., και απόκτησαν ξανά την 

απόλυτη ελευθερία τους. Παπαχριστοδούλου 1994: 92 και σημ. 3.    

989
 Ο Φίλιππος Ε΄ της Μακεδονίας είχε στην υπηρεσία του πειρατές, όπως τον Αιτωλό Δικαίαρχο, οι 

οποίοι λιμαίνονταν το Αιγαίο. Για τις αντιδράσεις των Ροδίων, με συμμάχους τους τους Ατταλίδες, στα 

σχέδια και τις κινήσεις του Φιλίππου Ε΄ βλ. Παπαχριστοδούλου 1994: 112-116. 

990
 Οι Ρωμαίοι επενέβησαν στα ροδιακά πράγματα για να τιμωρήσουν τους νησιώτες που είχαν πάρει 

το μέρος του Μακεδόνα Περσέα στη μάχη της Πύδνας το 168 π.Χ. Με την ανακήρυξη της Δήλου ως 

ελεύθερου λιμανιού τα εισοδήματα του αντίστοιχου ροδιακού μειώθηκαν αισθητά. Παπαχριστοδούλου 

1994: 123-126. Bengtson 1991: 404-406. 

991
 Γειτνίαση και επαφές με την Ιωνία της Μικράς Ασίας. 

992
 H Merker 1970: 445-452, χωρίζει το διάστημα από το 400 π.Χ. έως το 20 μ.Χ. σε περιόδους των 50 

ετών και δίνει για κάθε μία από αυτές στατιστικά στοιχεία για τους Ρόδιους και τους ξένους 

καλλιτέχνες που εργάστηκαν στο νησί και υπέγραψαν τα έργα τους. 

993
 Για τους αρχαίους συγγραφείς – Πλίνιο, Λουκιανό, Πολύβιο – που αναφέρονται στην πλαστική της 

Ρόδου βλ. Μerker 1973: 17, σημ. 103-105.  

994
 Για την επιρροή κυρίως της Αττικής τέχνης στην καλλιτεχνική παραγωγή της Ρόδου, για τους 

Αθηναίους γλύπτες που εργάστηκαν εκεί, αλλά και για την κλασικιστική παράδοση στο νησί βλ. 

Μerker 1973: 12, 14. Επίσης, Merker 1970: 444 no 399, όπου η βιβλιογραφία για τους Ρόδιους και 

τους ξένους γλύπτες στο νησί, αλλά και για τους Ρόδιους που εργάστηκαν εκτός. Για τα ονόματα 

καλλιτεχνών, έργα των οποίων στήθηκαν στο Ιερό της Αθηνάς στη Λίνδο, o Blinkenberg 1941: τομ. Ι, 
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50-56, δίνει ένα κατάλογο κατά χρονολογική σειρά που καλύπτει την περίοδο από το 400 π.Χ. έως 389 

μ.Χ. περίπου. Ο Βρύαξης, ο οποίος συνεργάστηκε με τους Σκόπα, Λεωχάρη και Τιμόθεο για τη 

δημιουργία των γλυπτών του Μαυσωλείου της Αλικαρνασού, λέγεται ότι εργάστηκε και στη Ρόδο 

δημιουργώντας πέντε κολοσσικά αγάλματα. Πλίν., Φυσ. Ιστ. 34. 18. Torr 1885: 95. Παπαχριστοδούλου 

1972: 219. Για το Μαυσωλείο της Αλικαρνασού και τους καλλιτέχνες που εργάστηκαν σε αυτό, βλ. 

Boardman 1999: 36-38. Bieber 1967: 27-28.  

995
 Η κατασκευή του κολοσσικoύ χάλκινου αγάλματος, ενός από τα επτά θαύματα του κόσμου, 

διήρκεσε 12 χρόνια (304-292 π.Χ.). Ιδρύθηκε σε ανάμνηση της νίκης των Ροδίων στον πόλεμό τους 

εναντίον του Δημητρίου του Πολιορκητή. Καταστράφηκε στο μεγάλο σεισμό που έπληξε ολόκληρο το 

νησί το 227/6 π.Χ. Πλίν., Φυσ.Ιστορ. 34. 41 (εδώ αναφορά και στα κολοσσικά αγάλματα του Βρύαξη). 

Παπαχριστοδουλου 1972: 220-223. Η Torr 1885: 96-97, σημειώνει ότι ο Κολοσσός δεν προσέλκυσε 

ποτέ το ενδιαφέρον ως έργο τέχνης κατά την αρχαιότητα και υπογραμμίζει ότι η λίστα με τα επτά 

θαύματα του κόσμου πρέπει να ήταν τοπικό δημιούργημα, καθώς τέσσερα από αυτά εντοπίζονται στην 

ευρύτερη περιοχή (Έφεσος, Αλικαρνασσός, Ρόδος, Αλεξάνδρεια). Ο Stewart 1990: 297-299, 

συγκέντρωσε τις πηγές που αναφέρονται στη μαθητεία του Χάρη του Λίνδιου κοντά στο Λύσιππο, και 

στη δημιουργία του αγάλματος του θεού Ήλιου. Η Bieber 1967: 124, και ο Pollitt 1994: 88, 

τοποθετούν τον Κολοσσο γύρω στο 280 π.Χ. και το σεισμό στο 223/2 π.Χ. και 224 π.Χ. αντίστοιχα. Ο 

Bengtson 1991: 519, συμφωνεί με τον Παπαχριστοδούλου. Για την ερμηνεία του αγάλματος του Ήλιου 

– ο θεός απομάκρυνε την απειλή του Δημητρίου του Πολιορκητή από το νησί – αλλά και για τα 

πρότυπα που ακολούθησε ο καλλιτέχνης βλ. Dörig 1999: 188-192.    

996
 Η Mattush 1998: 149, εκφράζει ερωτήματα σχετικά με το πόσο σημαντική ήταν η επιρροή που 

μπορεί να άσκησε ο Λύσιππος στο μαθητή του Χάρη το Λίνδιο και αν αυτές οι επιρροές 

αντανακλώνται στο γνωστότερο έργο του Λίνδιου καλλιτέχνη, τον περίφημο κολοσσό επισημαίνοντας 

ταυτόχρονα ότι δεν υπάρχει τρόπος να γνωρίζουμε αυτές τις πιθανές επιρροές.   

997
 Ο Λύσιππος υπήρξε ο επίσημος δημιουργός των πορτραίτων του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Bieber 

1967: 30-31. Πλούταρχος, De Alexandri magni fortuna aut virtute II. 2. Για τους μαθητές του 

Λυσίππου, Bieber 1967: 39. Pollitt 1994: 87-92 (Σχολή Λυσίππου). Ο Πλίνιος, Φυσ.Ιστορ. 34. 63, 

αναφέρει ότι ο Λύσιππος δημιούργησε για τους Ροδίους μία εικόνα του θεού Ήλιου πάνω σε τέθριππο 

άρμα. Στην Ακρόπολη της Λίνδου, ενός από τους τρεις μεγάλους Ροδιακούς δήμους, βρέθηκε βάση 

αγάλματος με την υπογραφή του Σικυώνιου καλλιτέχνη. Παπαχριστοδούλου 1972, 219. Ο Blinkenberg 

1941: τομ. Ι, 241, αρ. 50, δίνει την επιγραφή με την υπογραφή του Λυσίππου και τη χρονολογεί μετά 

το 325 π.Χ. O Lawrence 1923-1925: 71, υποστηρίζει ότι κατά τον 4
ο
 και 3

ο
 π.Χ. αι. έχουμε ενδείξεις 

ότι στη ροδιακή πλαστική κυριαρχούσαν οι τάσεις όλων των γνωστών καλλιτεχνικών σχολών με 

κυρίαρχη την παρουσία του Λυσίππου, ενώ επισημαίνει ότι για καμιά περίοδο της καλλιτεχνικής 

παραγωγής της Ρόδου δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ξεχωριστή Ροδιακή πλαστική. Ωστόσο, η 

άποψη αυτή καταρρίπτεται από το πλήθος των γλυπτών που δίνουν νέους τύπους τόσο στην εσωτερική 

τους πνοή όσο και στην εξωτερική τους δομή, στην οποία μπορούμε να διακρίνουμε το μπόλιασμα της 

δωρικής αυστηρότητας με την ιωνική χάρη. 

998
 Goodlett 1991: 669 κ.ε. 
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999

 Mattusch 1998: 150-152, όπου και αναφορά στις διαφορετικές τεχνοτροπίες που χρησιμοποιούσαν 

τα μέλη της οικογένειας του Μηνοδότου, μία πρακτική που είναι πολύ πιθανό να ακολουθούσαν οι 

καλλιτέχνες και άλλων εργαστηρίων. 

1000
 Η Mattusch 1998: 153, έχει αντίθετη άποψη θεωρώντας ότι σε ένα πολυπληθές οικογενειακό 

εργαστήριο πλαστικής η παραγωγή καθοριζόταν από τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς παρά 

από το προσωπικό καλλιτεχνικό ιδίωμα. Ωστόσο, είναι σίγουρο ότι το ένα δεν αναιρεί το άλλο. 

1001
 Η Τorr 1885: 101-102, σημειώνει ότι δεν είναι γνωστή η τάση της Ροδιακής σχολής στην 

πλαστική. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Lombardi 1994: 285-296, η Ροδιακή σχολή ανθεί «μετά τη δύση 

της σχολής της Περγάμου, το 133 π.Χ.» και αναπτύσσει κλασικίζοντα και εκλεκτικά στοιχεία στην 

τέχνη της, τα οποία θα κληροδοτήσει στην τέχνη της Ρώμης της εποχής του Αυγούστου. Αναφέρει στο 

άρθρο της έργα που συγκεντρώνουν τα χαρακτηριστικά της Ροδιακής πλαστικής. Το 133 π.Χ. 

θεωρείται ορόσημο στην ιστορία της Περγάμου∙ ο Άτταλος Γ΄ κληροδοτεί με διαθήκη την Πέργαμο 

στη Ρώμη. Bengtson 1991: 521. Η Merker 1970: 457-460, αναφέρει τους λόγους που μπορούν να 

στηρίξουν αλλά και να αντικρούσουν τη θέση για την ύπαρξη σχολής πλαστικής στη Ρόδο.   

1002
 Η Torr 1885: 98-100, αναφέρει τα ονόματα και την καταγωγή κάποιων από τους ξένους 

καλλιτέχνες που εργάστηκαν στη Ρόδο. 

1003
 Ο καλλιτέχνης αφιέρωσε στη Λινδία Αθηνά το έργο του για να ευχαριστήσει τους Λινδίους που 

τον τίμησαν με προξενεία. Ο Blinkenberg 1941: τομ. Ι, 422-423, αρ. 165, χρονολογεί την επιγραφή 

γύρω στο 185 π.Χ. Στο έργο του Βοήθου αναφέρεται ο Πλίνιος. Ήταν μία επάργυρη ή ορειχάλκινη 

μορφή∙ δε δίνει όμως περισσότερες πληροφορίες για το τι παρίστανε. Πλίν., Φυσ. Ιστορ. 33. 155.    

1004
 Torr 1885: 100-101, όπου ονόματα Ροδίων γλυπτών που βρέθηκαν σε επιγραφές ή που 

αναφέρονται από αρχαίες πηγές ότι εργάστηκαν εκτός Ρόδου. Η Mattusch 1998: 154-156, αναφέρει 

έργα που θεωρούνται ροδιακά και βρίσκονται εκτός του νησιού. Υποστηρίζει βάσει αυτών των 

επιγραφών ότι δεν μπορούμε να μιλήσουμε για Ροδιακή σχολή πλαστικής αλλά για εργαστήρια 

πλαστικής στο νησί, καθώς οι γλύπτες που ανήκαν σ’ αυτά δεν είχαν πάντα μία σταθερή βάση, αλλά 

μετακινούνταν ανάλογα με τις καλλιτεχνικές ανάγκες των περιοχών. 

1005
 Ο Thimme 1946: 354, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη μίας 

συνεχούς ροδιακής παράδοσης για το καλλιτεχνικό κίνημα του μπαρόκ. Επιπλέον, ο Isager 1992: 115 

κ.ε. επισημαίνει ότι τόσο οι γραπτές πηγές που αναφέρονται στην καλλιτεχνική παραγωγή της Ρόδου, 

ιδιαίτερα στη χαλκοπλαστική, όσο και τα σωζόμενα μαρμάρινα έργα που θεωρούνται έργα Ροδίων 

καλλιτεχνών, όπως ο Λαοκόων, η Δίρκη και η Νίκη της Σαμοθράκης, δεν αποτελούν απόδειξη για την 

ύπαρξη μιας Ροδιακής καλλιτεχνικής σχολής. Ωστόσο, η θέση αυτή του μελετητή είναι πολύ γενική 

και δεν εξετάζει τη ροδιακή τέχνη του rococo ή και του αρχαϊστικού ρεύματος. Επιπλέον, η θεώρησή 

του περιορίζεται μόνο στα παραπάνω μεγάλα έργα, τα οποία εντάσσοναι μόνο στα πλαίσια της τέχνης 

του μπαρόκ, παραβλέποντας άλλα μικρότερα έργα γλυπτικής που βρέθηκαν στο νησί και που 

εντάσσονται σε διάφορα καλλιτεχνικά ρεύματα, τα οποία και αφομοιώνονται με εξαιρετικό τρόπο 

αποκαλύπτοντας έτσι το ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ιδίωμα του νησιού.  

1006
 Bieber 1967: 124, 125. Με την άποψη αυτή διαφωνεί η Merker 1973: 14. Θεωρεί ότι το ροδιακό 

μπαρόκ είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής Ροδίων καλλιτεχνών στη δημιουργία της Μεγάλης 
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Ζωφόρου του Βωμού στην Πέργαμο και όχι το αντίστροφο∙ γιατί, τονίζει, τα ροδιακά έργα αυτής της 

τεχνοτροπίας ακολουθούν χρονικά το Βωμό. O Κωνσταντινόπουλος 1968: 118-120, υποστηρίζει ότι οι 

ανασκαφικές έρευνες στη Ρόδο δεν έριξαν φως στη σχέση του νησιού με το «μπαρόκ»∙ επισημαίνει, 

ωστόσο, ότι το Ροδιακό καλλιτεχνικό περιβάλλον, ακόμα και αν δεν δημιούργησε το ρεύμα αυτό, 

πρέπει να συνέβαλε δυναμικά στη διάδοσή του. Η Richter 1958: 11, τονίζει ότι κατά την ελληνιστική 

περίοδο το ρεύμα του μπαρόκ περιοριζόταν στην Πέργαμο, τη Ρόδο και άλλα καλλιτεχνικά κέντρα 

εκτός ηπειρωτικής Ελλάδας, ενώ στην Αττική έδειχναν αφοσίωση στην κλασική παράδοση. Για την 

καλλιτεχνική σχέση που είχαν οι γλύπτες της Μεγάλης Ζωφόρου της Περγάμου με Ρόδιους γλύπτες 

αλλά και με τη Ροδιακή Σχολή, βλ. Thimme 1946: 352 κ.ε., όπου επισημαίνεται η στυλιστική 

ομοιότητα ανάμεσα στα κεφάλια του συμπλέγματος του Λαοκόοντα με εκείνα από την ομάδα της 

Αθηνάς στη ζωφόρο, με εκείνα του συμπλέγματος να αποτελούν αναβίωση του περγαμηνού μπαρόκ.   

1007
 Η Ζερβουδάκη 1999: τόμ. Α, 229-236, κυρίως 230-231, αναφέρει στοιχεία που εισήχθησαν στη 

ροδιακή τέχνη από την τέχνη της Αλεξάνδρειας. 

1008
 Τα Εκαταία που θα εξεταστούν πιο κάτω είναι όλα μικρού μεγέθους με μοναδική εξαίρεση το 

Εκαταίο 5289 (αρ. κατ. 14). 

1009
 Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και τα μαρμάρινα και πήλινα αγαλμάτια Γανυμήδη που έχουν 

βρεθεί στις σωστικές ανασκαφές του νησιού. Γι’ αυτά βλ. ΑΔ 33 (1978): 24-39 (Ηώς Ζερβουδάκη). Για 

τη σχέση των γλυπτών σε rococo τεχνοτροπία με την ροδιακή αρχιτεκτονική και την αλληλοεπίδρασή 

τους βλ. Κωνστντινόπουλος 1968: 118. Επίσης, Lauter 1972: 56-57. Για τα ροδιακά rococo έργα, 

Κωνσταντινόπουλος 1986: 132-133, εικ. 129-130. Bieber 1967: 133. Η Merker 1973: 13-15, εικ. 5-6, 

θεωρεί ότι δύο τύποι αγαλμάτων της τεχνοτροπίας του rococo που απαντούν στη Ρόδο, η αναδυόμενη 

και η λουομένη Αφροδίτη, η οποία παραλλάσσει το θέμα της Αφροδίτης του Δοιδάλσα, είναι δάνεια 

από την τέχνη της Αλεξάνδρειας. Από αυτό το τεχνοτροπικό ρεύμα υιοθετήθηκαν στη ροδιακή τέχνη 

και μεμονωμένα στοιχεία, τα οποία θα εξεταστούν πιο κάτω με την παρουσίαση των Εκαταίων.   

1010
 Μαχαίρα 1998: 138-139, 141, 145. 

1011
 Η Zagdoun 1999: τόμ. Ά, 170-171, εικ. 67 a-c, αναφέρει έναν κυλινδρικό βωμό με ανάγλυφη 

παράσταση τριών χορευουσών Μαινάδων. Η σκηνή αποδίδεται κατά το νεοαττικό τρόπο, τα 

χαρακτηριστικά όμως των μορφών ακολουθούν την αρχαϊστική παράδοση, κυρίως στην απόδοση της 

κίνησης και των ενδυμάτων. Παρατηρείται έτσι στο έργο μία ανάμιξη στοιχείων των δύο 

καλλιτεχνικών ρευμάτων. 

1012
 Η Merker 1973: 13, δίνει παραδείγματα για κάθε μία περίπτωση που αναφέρθηκε πιο πάνω∙ για το 

αρχαϊστικό ένδυμα αλλά και την αρχαϊστική στο σύνολό της μορφή, βλ. εικ. 77∙ για τη στάση του 

σώματος και τις διάφορες χειρονομίες, εικ. 35, 80∙ για την απόδοση της κόμης, εικ. 65. 

1013
 Το καλλιτεχνικό ρεύμα που διαμορφώνεται στην ευρύτερη αυτή περιοχή και αποτελεί κοινή 

καλλιτεχνική γλώσσα για τα νησιά και τις απέναντι πόλεις της Μ. Ασίας, είχε χαρακτηριστεί ως 

Asianism από τη Bieber 1967: 71-88, όπου και αναφορά σε έργα που εντάσσονται στην καλλιτεχνική 

αυτή γλώσσα. Μαχαίρα 1998: 137, 141. 
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1014
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΕΚΑΤΑΙΩΝ 

 

ΑΡ. ΚΑΤ. ΑΡ. ΕΥΡ.                           Σελ.      ΤΟΠΟΣ 

1    Ε 577                             171    Ρόδος 

2  ΒΕ 2375                             172     Ρόδος 

3  ΒΕ 1111                             173     Ρόδος 

4    Γ 1273                             174       Ρόδος 

5     Ε 340                             174    Ρόδος 

6  ΒΕ 1182                             175     Ρόδος 

7 Γ 2511 (ΒΕ 1576)                176     Ρόδος 

8   χωρίς αρ. ευρ.                    176      Ρόδος 

9    Ε 355 (13651)                   177     Ρόδος 

10 Γ 2514 (ΒΕ 1569)                179     Ρόδος 

11     Ε 666                              180    Ρόδος 

12     Γ 231                              180     Κως 

13    Γ 1019 (Γ 310)                   181       Κως 

14     5289                               183    Ρόδος 

15     Ε 578                               183    Ρόδος 

16     Γ 204                               184    Κως 

17     Γ 224                               186    Κως 

18     χωρίς αρ. ευρ.                   188    Ρόδος 

19     Γ 2222                               190    Ρόδος 

20  χωρίς αρ. ευρ.                      191    Ρόδος 

21  χωρίς αρ. ευρ.                      192    Ρόδος 

22         Γ 1655                          194         Ρόδος 

23 Γ 2543 (ΒΕ 2109)                 196    Ρόδος 

24 Γ 1235 (ΠΒΕ 2552)              198      Ρόδος 

25         Γ 205                             199     Κως 

26         Γ 42                                201     Ρόδος 

27 Γ 14 (ΠΒΕ 2940)                   203     Ρόδος 

28        Ε 477                              205      Ρόδος 

29       Γ 1040                              206     Ρόδος 
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30          Γ 239                            207    Ρόδος 

31       ΒΕ 2100                          207    Ρόδος 

32         Γ 1432                           208    Ρόδος 

33   χωρίς αρ. ευρ.                      211    Ρόδος 

34           Γ 162                            212     Κως 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ  ΠΙΝΑΚΩΝ 

 

1. α-γ) Επίστεψη Εκαταίου, αρ. κατ. 1, αρ. ευρ. Ε 577. Μουσ. Ρόδου. 

1. δ) Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου, αρ. κατ. 2, αρ.ευρ. ΒΕ 2375. Μουσ. Ρόδου. 

 

2. α-γ) Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου, αρ. κατ. 4, αρ.ευρ. Γ 1273. Μουσ. Ρόδου. 

2.   δ) Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου, αρ. κατ. 3, αρ.ευρ. ΒΕ 1111. Μουσ. Ρόδου.  

 

3. α-β) Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου, αρ. κατ. 5, αρ.ευρ. Ε 340. Μουσ. Ρόδου. 

3. γ-δ) Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου, αρ. κατ. 6, αρ.ευρ. ΒΕ 1182. Μουσ. 

Ρόδου. 

 

4. α) Αρχαϊστικό Εκαταίο, αρ. κατ. 7, αρ.ευρ. Γ 2511 (ΒΕ 1576). Μουσ. Ρόδου. 

4. β-δ) Αρχαϊστικό Εκαταίο, αρ. κατ. 8. Μουσ. Ρόδου. 

 

5. α-γ) Αρχαϊστικό Εκαταίο, αρ. κατ. 9, αρ.ευρ. Ε 355 (13651). Μουσ. Ρόδου. 

 

6. α-γ) Αρχαϊστικό Εκαταίο, αρ. κατ. 10, αρ.ευρ. Γ 2514 (ΒΕ 1569). Μουσ. 

Ρόδου. 

 

7. α) Αρχαϊστικό Εκαταίο, αρ. κατ. 11, αρ.ευρ. Ε 666. Μουσ. Ρόδου. 

7. β) Αρχαϊστικό Εκαταίο, αρ. κατ. 12, αρ. ευρ. Γ 231. Μουσ. Κω. 

7. γ) Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου αρ. κατ. 28, αρ.ευρ. Ε 477. Μουσ. Ρόδου. 

 

8. α-γ) Αρχαϊστικό Εκαταίο, αρ. κατ. 14, αρ.ευρ. 5289. Μουσ. Ρόδου. 

 

9. α-γ) Αρχαϊστικό Εκαταίο, αρ. κατ. 15, αρ.ευρ. Ε 578. Μουσ. Ρόδου. 

 

10. α-γ) Αρχαϊστικό Εκαταίο, αρ. κατ. 16, αρ. ευρ. Γ 204. Μουσείο Κω. 

 

11. α-δ) Αρχαϊστικό Εκαταίο, αρ. κατ. 17, αρ. ευρ. Γ 224. Μουσ. Κω.          
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12. α-γ) Εκαταίο με ελαφρώς κινούμενες μορφές, αρ. κατ. 18. Μουσ. Ρόδου. 

 

13. α-γ) Αρχαϊστικό Εκαταίο, αρ. κατ. 19, Γ 2222. Μουσ. Ρόδου. 

        

      14. α-γ) Εκαταίο με Ερινύες, αρ. κατ. 20. Μουσ. Ρόδου. 

 

      15. α-γ) Εκαταίο με Ερινύες, αρ. κατ. 21. Μουσ. Ρόδου. 

 

16. α-γ) Εκαταίο με κινούμενες μορφές, αρ.κατ. 22, αρ.ευρ. Γ 1655. Μουσ. 

Ρόδου. 

16. δ-στ) Εκαταίο με κινούμενες μορφές, αρ.κατ. 23, αρ.ευρ. Γ 2543 (ΒΕ  2109). 

Μουσ. Ρόδου. 

 

17. α) Εκαταίο με μία αρχαΐζουσα και μία χορεύουσα μορφή, αρ.κατ. 24, ευρ. Γ 

1235 (ΠΒΕ 2552). Μουσ. Ρόδου. 

17. β-δ) Αρχαϊστικό Εκαταίο, αρ. κατ. 27, αρ.ευρ. Γ 14 (ΠBE 2940). Μουσ. 

Ρόδου. 

 

18. α-στ) Αρχαϊστικό Εκαταίο με τρεις κινούμενες μορφές σε πρώτο πλάνο και τις 

αρχαΐζουσες μετωπικές σε δεύτερο, αρ. κατ. 25, αρ. ευρ. Γ 205. Μουσ. Κω. 

 

19. α-δ) Εκαταίο με κινούμενες μορφές, αρ. κατ. 26, αρ.ευρ. Γ 42. Μουσ. Ρόδου. 

 

20. α-β) Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου αρ. κατ. 29, αρ.ευρ. Γ 1040. Μουσ. 

Ρόδου. 

20. γ-ε) Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου αρ. κατ. 30, αρ.ευρ. Γ 239. Μουσ. Ρόδου. 

 

21. α-γ) Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου, αρ. κατ. 31, αρ.ευρ. ΒΕ 2100. Μουσ. 

Ρόδου. 

 

      22. α-δ) Εκαταίο ακέραιο, αρ. κατ. 32, αρ.ευρ. Γ 1432. Μουσ. Ρόδου. 

 

23. α-γ) Εκαταίο με κινούμενες μορφές, αρ. κατ. 33. Μουσ. Ρόδου. 
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24. α-γ) Ξοανόμορφο Εκαταίο, αρ. κατ. 34, αρ. ευρ. Γ 162. Μουσ. Κω. 

 

25. α) Πεσσόμορφο Εκαταίο με επίστεψη, Α 6021. Μουσ. Δήλου. 

25. β) Τρικέφαλη επίστεψη Εκαταίου, Α 6020. Μουσ. Δήλου. 

25. γ-ε) Αρχαϊστικό Εκαταίο, 14.208. Μουσ. Κυρήνης.  

 

      26. α) Αρχαϊστικό Εκαταίο, 14.210. Μουσ. Κυρήνης. 

26. β-γ) Πεσσόμορφο Εκαταίο με επίστεψη, II 1849, 13. Μουσ. Ermitage, Αγία 

Πετρούπολη.  

26. δ) Αναθηματικό ανάγλυφο με τον Ερμή και τις Νύμφες. Μουσ. Barracco, 

Ρώμη. 

 

27. α-γ) Αρχαϊστικό Εκαταίο, Σ 328. Αθηναϊκή Αγορά. 

27. δ) Αρχαϊστικό άγαλμα μονοπρόσωπης Εκάτης δαδοφόρου. Εθν. Αρχ. Μουσ. 

3467, Αθήνα. 

27. ε) Αρχαϊστικό ανάγλυφο του Καλλιμάχου. Μουσ. Καπιτωλίου, Ρώμη. 

 

28. α-β) Αρχαϊστικό Εκαταίο, Σ 1891. Αθηναϊκή Αγορά. 

28. γ) Γυναικεία μορφή. Μουσ. Θεσσαλονίκης.  

28. δ) Η Νικησώ από την Πριήνη. Μουσ. Περγάμου, Βερολίνο. 

28. ε) Γυναικεία μορφή. Μουσ. Κω. 

28. στ) Μεγάλη Ηρακλειώτισσα. Δρέσδη. 

 

29. α) Βωμός Περγάμου, Ζωφόρος Τηλέφου, Τεύθρας. Μουσ. Περγάμου, 

Βερολίνο. 

29. β) Ξοανόμορφο Εκαταίο, Σ 579. Αθηναϊκή Αγορά. 

29. γ) Βωμός Περγάμου, Ζωφόρος Τηλέφου, Αυγή. Μουσ. Περγάμου, Βερολίνο. 

 

30. α) Αρχαϊστικό Εκαταίο με τρεις κινούμενες μορφές σε πρώτο πλάνο και τις 

αρχαΐζουσες μετωπικές σε δεύτερο, Γλυπτοθήκη Μονάχου 174. 

30. β) Ανάγλυφο Αρχελάου. Βρετανικό Μους., Λονδίνο. 

30. γ) Γυναικεία κεφαλή. Μουσ. Λούβρου, Παρίσι. 
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30. δ) Γυναικεία κεφαλή. Μητροπολιτικό Μουσ., Νέα Υόρκη. 

30. ε) Πήλινο σύνταγμα ανδρικής και γυναικείας μορφής από τη Μύρινα. Μουσ. 

Λούβρου, Παρίσι. 

 

31. α-β) «Χορεύτρια Baker». Μητροπολιτικό Μουσ., Νέα Υόρκη. 

31. γ) Αρχαϊκό ανάθημα από την Ακρόπολη της Λίνδου. Δανία, Κοπεγχάγη, αρ.  

ευρ. 1858.  

31. δ) Περιρραντήριο. Μουσ. Ρόδου, Ε 362. 

 

32. α-β) Εκαταίο με ανάγλυφες παραστάσεις σε ζώνες στον κορμό. Μουσ. 

Bruckenthal’schen, Hermannstadt. 

 

33. Χάρτης. 

 




