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Πρόλογος για την παρούσα έκδοση  

 

Συνεχίζουμε με αργό αλλά σταθερό 

ρυθμό, τη διαδικτυακή εκδοτική μας 

προσπάθεια ώστε να προσφέρουμε 

ουσιώδη αναγνώσματα στον σύγχρονο 

μελετητή του Εθνισμού μας, μικρά 

εργαλεία έρευνας και σκέψης των οποίων  

το είδος, δύσκολα εντοπίζεται στο 

δαιδαλώδες τοπίο του διαδικτύου, και τα 

οποία ευελπιστούμε να φανούν χρήσιμα 

σε όσους θέλουν να κοπιάσουν λίγο 

παραπάνω από όσο είθισται για να 

εμπλουτίσουν τη δεξαμενή γνώσεων, 

επιχειρημάτων και διαλεκτικών τρόπων. 

 

Στην παρούσα έκδοσή μας, προσφέρουμε 

ένα απόσπασμα από το κλασικό 

συγγραφικό έργο του Lewis Richard 

Farnell, και συγκεκριμένα από μέσα από 

το πεντάτομο έργο του 

 «Λατρευτικοί Τρόποι των Ελληνικών Πόλεων»* ( πρωτότυπος τίτλος :The Cults of the Greek 

States, Oxford 1907, Clarendon Press), το οποίο αναφέρεται στη Λατρεία της Θεάς Γαίας, το 

οποίο εκδόθηκε στον τρίτο τόμο του έργου. 

Προσπαθήσαμε να παραμείνουμε στην κατά γράμμα μετάφραση του έργου του Farnell και να 

μην αποδώσουμε στη μετάφραση άλλο νόημα σε έννοιες τις οποίες ο Εθνικός αναγνώστης 

μπορεί να αντιλαμβάνεται διαφορετικά στον Εθνικό Τρόπο, καθώς πιστεύουμε ότι ο 

αναγνώστης μπορεί να αντιληφθεί τις διαφορές ενός Ακαδημαϊκού έργου, και να προσεγγίσει 

μόνος του όπως πρέπει το κείμενο. 

Αν και μας χωρίζουν πάνω από 100 έτη από την αρχική έκδοσή του έργου, τόσο οι μεστές και 

αναλυτικότατες πληροφορίες, όσο και ο πρωτότυπος τρόπος προσέγγισης του συγγραφέως , 

που εστίασε στα Πολιτισμικά δεδομένα που περιβάλουν τους λατρευτικούς τρόπους των 

Ελληνικών Πόλεων για τους Θεούς μας, και όχι απλώς σε μία επιφανειακή μυθολογική 

προσέγγιση, η οποία Ελληνική Θεολογία και Μυθολογία ήταν κατά την έως εκείνη περίοδο 

ιδιαιτέρως δυσνόητη για τους Άγγλους ακαδημαϊκούς,  κάνουν το σύνολο του έργου ένα πολύ 

χρήσιμο ερευνητικό μέσον.  

Η προσέγγισή μας για την αρχική επιλογή του αυτού αποσπάσματος, δηλαδή για την Θεά 

Γαία, οφείλεται όχι σε κάποια συλλογική «προτίμησή» προς την Θεά μας σε σχέση με το 

υπόλοιπο Πάνθεον, αλλά ακολουθεί έναν άλλον τρόπο. Αυτόν της βιωματική Ιεράρχησης για 

την καλύτερη κατανόηση των Τρόπων της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, και ταυτόχρονα μία 

πρότασή μας προς Αδελφές και Αδελφούς Εθνικούς. Από την προσέγγιση της Ύλης προς τα 

Ανώτερα Πεδία των Θεών μας. 

Ως άνθρωποι, η πρώτη Θεά με την οποία ερχόμαστε σε βιωματική επαφή, είναι η υλική 

έκφανση της Γαίας, και οι πρώτες λατρευτικές συνήθειες του Πανελληνίου, χαμένες στα 

αμέτρητα χρόνια, είχαν ιδιαίτερη σχέση με Αυτήν. 

Όπως συμπεραίνει εύκολα ο αναγνώστης λοιπόν, θα ακολουθήσουν εν καιρώ και άλλα έργα, 

μεταφρασμένα ή και πρωτότυπα, τόσο μέσα από το έργο του Farnell, όσο και άλλων 

συγγραφέων. Η ανταπόκριση και το ενδιαφέρον του αναγνωστικού μας κοινού, έχει υπάρξει 

παραπάνω από απλώς ικανοποιητική. Είναι ιδιαιτέρως τιμητική, τόσο σε αριθμό αναγνώσεων 

κάθε έκδοσής μας, της περιοδικής ή των μικρών βιβλίων, όσο και σε μηνύματα που έχουμε 



λάβει, και άρα, πρόκειται να συνεχίσουμε, με όσο κόπο και αν χρειαστεί, την προσπάθειά μας. 

Η μετάφραση του παρόντος έργου, έγινε από το Μέλος του Οίκου μας, την Όλγα Αυλωνίτη, 

και η επιμέλεια της έκδοσης υπήρξε συλλογική προσπάθεια της συντακτικής μας ομάδος. 

 

Ευχόμαστε καλή ανάγνωση 

 

Για τις εκδόσεις «Ιδεών Άντρον» και τον Οίκο Ελλήνων Εθνικών «Θύρσος» 

Ευάγγελος Κιούσης   

 

* Ο όρος “cults”, μεταφράστηκε από εμάς ως «λατρευτικοί τρόποι», καθώς στο σήμερα, το cult 

είναι συνυφασμένο στη σκέψη των αναγνωστών, ως κάτι κατά πολύ υποδεέστερο από αυτό 

που ο Farnell συνέγραψε και εννοούσε. Θέλοντας λοιπόν να δώσουμε σε αυτό το ειδικό βάρος 

που του αναλογεί, προτιμήσαμε, αποκλειστικά στον τίτλο, να μεταφράσουμε επακριβώς το 

νόημα και όχι την λέξη/έννοια. 

 

 

  
Συμφώνως με τις αρχαιολογικές μελέτες, τμήμα από λατρευτικό Βωμό, με 

χαραγμένο Ηλιακό Δίσκο και συμβολισμό γυναικείου γεννητικού οργάνου, Δωρικό 

Ιερό στην Κρήτη, περιοχή «αγ.Νικόλαος», 5ος αιώνας π.α.χ.χ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Η Λατρεία της Γαίας

Οι υψηλής μορφής λατρεία στην Ελλάδα, στο βαθμό που έχει μελετηθεί, μας παρουσιάζει 

θείες προσωπικότητες οι οποίες είναι τόσο πολύπλοκες και συγκεκριμένες, ώστε δεν μας 

επιτρέπεται να τις θεωρήσουμε απλές προσωποποιήσεις δυνάμεων της φύσης ή της 

ανθρώπινης ζωής. Μάλιστα αυτό θα δούμε πως αληθεύει και για το μεγαλύτερο μέρος των 

θεών που δεν έχουν μελετηθεί ακόμα. Ωστόσο οι θεότητες, η κάθε μία και όλες, είναι στενά 

συνδεδεμένες με την άσκηση ορισμένων λειτουργιών που μπορούμε να αποκαλέσουμε 

φυσικές, καθώς είναι εκείνες από τις οποίες εξαρτάται η φυσική ζωή του ανθρώπου και του 

κόσμου. Διάφορες πρακτικές πρωτόγονων τελετουργικών βλάστησης και μια πανσπερμία 

βλαστικών μύθων, φαίνεται πως συνδέονται με τις περισσότερες θεότητες, ανεξαρτήτως αν 

η θεά ή ο θεός γεννήθηκε από το έδαφος, τη θάλασσα ή τον ουρανό. Επίσης, έχει 

παρατηρηθεί πως τα χαρακτηριστικά της γήινης θεότητας παρουσιάζονται έκδηλα στη 

λατρεία και τον μύθο θεϊκών προσωπικοτήτων όπως η Άρτεμις, η Αφροδίτη και ακόμη η 

Αθηνά και η Ήρα. Στην πραγματικότητα, σε σχέση με τις δύο πρώτες, πολλές φορές 

συναντάμε ισχυρές ενδείξεις ότι πρόκειται για ιδιαίτερα αναπτυγμένες και εξειδικευμένες 

μορφές της πρωτόγονης Θεάς Γης. Η λατρεία της γης είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός που 

πρέπει να έχουμε κατά νου όταν συνθέτουμε το υπόβαθρο για το μεγαλύτερο μέρος του 

φωτεινού δράματος της ελληνικής θρησκείας. Παρ 'όλα αυτά, στις λατρείες που μόλις 

ανέφερα, το αρχικό σπέρμα, αν μπορούμε να το ανακαλύψουμε με επιτυχία, ουδόλως 

εξηγεί όλες τις πτυχές των πνευματικών προσωπικοτήτων που αναδύονται. Έχοντας 

κανονικά και συγκεκριμένα ονόματα -όχι απλώς επιθετικούς προσδιορισμούς- συντελούν 

στην απεριόριστη διεύρυνση ηθικών προσωπικοτήτων. 

Το ίδιο συμπέρασμα ισχύει και για την Δήμητρα, τη μεγάλη θεά, η λατρεία της οποίας είναι 

υψίστης σημασίας για την ανθρωπολογία της Ελληνικής λατρείας, την μελέτη των 

πρωτογόνων τελετουργικών και εθίμων, καθώς και για την ανώτερη κοινωνική και 

θρησκευτική ζωή. Εντούτοις, ισχύει με μια διαφοροποίηση, επειδή η υλική φύση σε αυτήν 

την περίπτωση διαπερνά τη θεία προσωπικότητα τόσο βαθιά, ώστε καθιστά τη σχέση της 

Δήμητρας με την Θεά-Γη τόσο στενή, που κατά καιρούς μπορεί να φαίνονται απλώς σαν 

εναλλασσόμενοι όροι.  

Στην πραγματικότητα, το κεφάλαιο για τη λατρεία της Δήμητρας, το δυσκολότερο κομμάτι 

της έρευνας, θα πρέπει να προλογιστεί με την ανάλυση μιας πιο διαυγής λατρευτικής 

φιγούρας, εκείνη της Γαίας. Τα άφθονα αρχεία αποδεικνύουν ότι η λατρεία της γης, την 

οποία με κάποιο τρόπο αντιλήφθηκαν ως έμψυχη ή προσωπική, ήταν μια ιθαγενής 

κατάκτηση όλων των Ελληνικών φυλών, και η μελέτη των άλλων Αρίων και μη Αρίων 

φυλών, τόσο των αρχαίων όσο και των σύγχρονων, μας ωθεί να θεωρήσουμε την 

συγκεκριμένη λατρεία ως παγκόσμιο γεγονός στην ανθρώπινη θρησκεία, σε ορισμένα 

στάδια της ζωής του ανθρώπου[1]
. Δεν υπάρχει καμία άλλη θρησκευτική αντίληψη του 

πρωτόγονου ανθρώπου με την οποία να μπορούμε να ταυτιστούμε τόσο εύκολα όσο αυτή. 

Μια υποβόσκουσα έκκριση αυτής της αρχαίας πεποίθησης κυλάει στις φλέβες μας, 

αποτελεί ένα ισχυρό μέρος της υφής της ποιητικής φαντασίας μας, είναι η πηγή και το 



μέτρο του ζεστού συναισθήματος που μας πλημμυρίζει όταν βγαίνουμε έξω και 

συνδεόμαστε με τη φύση. Όμως εκείνο που για μας είναι συχνά μια απλή αλληγορία, ή 

ένας ημι-συνειδητός ενστικτώδης παλμός, ήταν για την περίοδο του Ομήρου, όπως και πριν 

απ 'αυτόν και για πολλούς αιώνες μετά, μια ξεχωριστή και ζωτικής σημασίας ιδέα, γύρω 

από την οποία αναπτύχθηκε μια ζωντανή θρησκεία. Στα ποιήματά του (1-4), η γη θεωρείται 

έμψυχη και θεία, στην οποία προσφέρεται ως θυσία ένα μαύρο αρνί, και τρεις φορές την 

επικαλούνται στους στίχους του όρκου. Η συγκεκριμένη επίκληση είναι πολύ σημαντική, 

γιατί θεωρείται πως ανήκει στην παλαιότερη λατρεία της Γαίας: ενώ δεν περιορίζεται στους 

λαούς τις κλασσικής εποχής, αλλά μπορούν να βρεθούν και σύγχρονοι παραλληλισμοί σε 

σημερινές μη-ανεπτυγμένες φυλές[2]
. Δεδομένης της ανιμιστικής όψης της φύσης, και την 

πίστη στην πανταχού παρουσία του υπεράνθρωπου ή των θείων δυνάμεων, εκείνος που 

παίρνει τον όρκο επιθυμεί να επικαλεστεί κάποιο από αυτά, ως μάρτυρα της αλήθειας του 

και ως εκδικητή της ψευδορκίας. Φυσικά το γήινο πνεύμα ή η έμψυχη γη θα ήταν ένας από 

τους μάρτυρες που θα επικαλούνταν συχνότερα, γιατί είναι πάντα κοντά και δεν μπορεί 

κανείς να της ξεφύγει. Μαζί της θα ταίριαζαν για τους ίδιους λόγους δυνάμεις όπως τον 

ουρανό και τον ήλιο. Αν και σε κάθε επίσημη τελετή οι Έλληνες μπορούσαν να ορκιστούν σε 

οποιαδήποτε θεότητα, ή να επικαλεστούν ολόκληρο το Πάνθεον τους σε κάποιον δημόσιο 

και βαρύ όρκο, εντούτοις ο πιο συχνός τύπος δημόσιου όρκου, όταν έπρεπε να επικυρωθεί 

μια συνθήκη, ή να σφραγιστεί μια συμμαχία, ήταν η επίκληση του Διός, του Ηλίου, και της 

Γαίας[3]
. Και αναμφίβολα μία από τις πρώτες μορφές ορκωμοσίας ήταν κάποιο είδος 

πρωτόγονης θείας κοινωνίας, κατά την οποία τα δύο μέρη βρίσκονταν σε ιερή επαφή με 

κάποια θεϊκή δύναμη. Έτσι, στο Μεξικό, κατά το τυπικό του όρκου γίνονταν επίκληση στον 

Ήλιο και την «Δέσποινα Γη», και ακολουθούσε ένα είδος ιερατικού φαγώματος της γης[4]
. 

Στους κατοίκους της Αφρικανικής Χρυσής Ακτής[5], εκείνος που επιθυμεί να ορκιστεί σε μια 

θεότητα παίρνει συνήθως να φάει ή να πιει κάτι που προσιδιάζει στη θεότητα, η οποία 

είναι διατεθειμένη να τιμωρήσει την παραμικρή έλλειψη πίστης: καθώς υποτίθεται ότι 

είναι στα τρόφιμα και το ποτό, θα κάνει το ανθρώπινο σώμα να πρηστεί αν διαπραχθεί 

ψευδορκία[6]
. Το τελετουργικό της ορκωμοσίας πάνω από τη Θεία Κοινωνία εμφανίζονταν 

κατά καιρούς στις χριστιανικές κοινότητες. Από την άλλη, δεν χρειάζεται να υπάρχει θεία 

κοινωνία, ούτε κάποιου είδους ανθρώπινης και θείας επαφής στην τελετή του όρκου, αλλά 

μόνο μια μιμητική πράξη τελετουργίας, ενώ το τυπικό μπορεί να είναι κάπως έτσι: «όπως 

κάνω σε αυτό το θηρίο ή την πέτρα ή το μέταλλο, να κάνει ο Θεός σε μένα, αν ...» Αυτό 

είναι πολύ κοντά στην συμπαθητική μαγεία, αλλά όπως και η προηγούμενη μορφή 

προϋποθέτει την ύπαρξη κάποιας συνειδητής θεότητας ή δαιμονικής δύναμης, ενώ δεν 

υπάρχει τέτοια προϋπόθεση στην απλούστερη μορφή της ανιμιστικής ορκωμοσίας η οποία 

είναι ένα είδος δοκιμασίας: «Είθε αυτή η ψίχα να με πνίξει αν ...» 

Αυτή η μικρή παρέκβαση είναι σχετική με το ερώτημα που θέσαμε: πώς αντιλαμβάνεται ο 

Όμηρος τη Γαία; Το ζήτημα δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Είναι προφανές ότι 

ορισμένες φορές την αντιλαμβάνεται όπως και οι μεταγενέστεροι Έλληνες ή ο σύγχρονος 

πολιτισμένος άνθρωπος, ως μια μεγάλη φυσική οντότητα, ζωντανή υπό μία έννοια, αλλά 

όχι προσωπική, ούτε γεμάτη ζωή όπως ο άνθρωπος. Από την άλλη, στα αποσπάσματα 

τελετουργικών αναφορών που βρίσκουμε στα ποιήματά του, περιγράφεται εμφανώς μια 

πραγματική θεϊκή δύναμη, και υπάρχει αμφιβολία κατά πόσο εκεί κρύβεται απλώς μια 

αόριστη και άμορφη σύλληψη της γης ως έμψυχης και συνειδητής οντότητας. Ίσως υπήρξε 



στην Ελλάδα, όπως και αλλού, κάποια περίοδος αόριστου ανιμισμού κατά την οποία δεν 

είχαν ακόμη συγκεκριμενοποιηθεί με σαφήνεια οι προσωπικότητες των θεοτήτων, για τις 

οποίες η φύση και τα φαινόμενα της αποτελούν απλώς την κατοικία τους, ένα κέλυφος, ή 

το «περιβάλλον»: η Αρκαδική λατρεία της βροντής, αγνή και απλή, μπορεί να είναι ένα 

παράδειγμα αυτού του άμορφου είδους θρησκευτικής συνείδησης. Αλλά η φαντασία του 

Ομήρου λειτουργεί σε ένα καλούπι τόσο ακριβές και ανθρωπόμορφο, ώστε πρέπει να 

θεωρήσουμε πως η Γαία στην οποία θυσιάζουν οι πολεμιστές του και την οποία 

επικαλούνται στους όρκους τους, ήταν κάτι περισσότερο από μια απλή δύναμη, μια 

ασαφής και ατελής αντίληψη προγενέστερων ανιμιστικών πεποιθήσεων. Όμως είναι για τον 

Όμηρο μια σαφής και ανθρωπόμορφη προσωπικότητα όπως εκείνη που βρίσκουμε στην 

όμορφη, μεταγενέστερα ανεπτυγμένη τέχνη; Πουθενά δεν φαίνεται πως ήταν έτσι. Δεν 

υπάρχει αμφιβολία ότι το τελετουργικό της θυσίας και η τελετή της ορκωμοσίας βοηθούν 

την ανθρωπομορφική διαδικασία, αλλά από μόνα τους δεν αποτελούν απόδειξη πως αυτή 

είχε ήδη τελειοποιηθεί στην πλήρη μορφή της[7]. Οι Αρκάδες στην Φενεό ορκίζονταν στο 

Πέτρωμα που αποτελούνταν από πέτρες προσαρμοσμένες μεταξύ τους[8], ενώ η θυσία 

υπήρχε στην Ελλάδα, όπως και αλλού, πολύ πριν η θεότητα λάβει σαφή ανθρώπινη μορφή 

και χαρακτήρα. Το τελετουργικό, όπως το περιγράφει ο Όμηρος, δεν απαντά με σαφήνεια 

το σημαντικό ερώτημα. Το μαύρο αρνί ανήκει στην Γαία, καθώς υποτίθεται πως εκείνη θα 

λάβει το αίμα του που χύνεται πάνω στη γη, αλλά δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν ο τρόπος της 

θυσίας, μόνο ότι ο Πρίαμος πήρε τα πτώματα των θυμάτων πίσω στην Τροία. Ένα είδος 

θείας κοινωνίας, όπου οι πολεμιστές ταυτίζονται λατρευτικά με τις θεϊκές δυνάμεις, 

πιθανότατα υπονοείται στην τελετουργική πράξη κουρέματος των τριχών από τα κεφάλια 

των ζώων και δίνοντας μια τούφα σε κάθε έναν από τους αρχηγούς[9]. Αλλά από μια τέτοια 

πράξη ουδόλως προκύπτει ότι η Γαία θεωρούνταν πως έχει μορφή συγκεκριμένη και 

προσωπική όπως ο Δίας και η Αθηνά. Στην τελετή του όρκου που παίρνει ο Αγαμέμνων, ο 

κάπρος είναι το ζώο που θυσιάζεται, και στην μετέπειτα ιστορία του ελληνικού 

τελετουργικού βρίσκουμε το ίδιο ζώο ως εξιλαστήριο θύμα για τις θεότητες της Γης και τις 

χθόνιες δυνάμεις: όμως εδώ δεν λέγεται ότι προσφέρεται ως θυσία, αλλά πως πρώτα 

παίρνουν τον όρκος πάνω του και κατόπιν τον σκοτώνουν και τον ρίχνουν στη θάλασσα, 

ίσως ως μιμητική πράξη της κατάρας. 

Στα αποσπάσματα που μόλις εξετάσαμε, γίνεται επίκληση στη Γαία συνοδευομένη από τον 

Δία, τον Ήλιο, τους Ποταμούς και τις Ερινύες, και δεν μπορούμε να πούμε ότι όλα τα μέλη 

αυτής της ομάδας είναι απτές και συγκεκριμένες μορφές μιας ανθρωπόμορφης θρησκείας.  

Ούτε θα μπορούσαμε να πούμε κάτι τέτοιο για την Αγία Τριάδα της Οδύσσειας, τη Γαία, τον 

Ουρανό, και την Στύγα, την οποία επικαλείται η Καλυψώ στην όρκο της στον Οδυσσέα. 

Ο Όμηρος πουθενά δεν αποδίδει με σαφήνεια στη Γαία κάποιο είδος προσωπικής 

δραστηριότητας. Προφανώς είναι λειτουργική, με κάποιο τρόπο, για να εκδικηθεί τον 

επίορκο, αλλά εκείνοι με τους οποίους συνδέεται περισσότερο αυτή η λειτουργία, εκείνοι 

οι δύο που τιμωρούν κάτω από τη γη τα φαντάσματα των νεκρών μετά το θάνατο είναι ο 

Άδης και η Περσεφόνη, μορφές πιο συγκεκριμένες από τη Γαία . Και είναι αυτοί οι δύο, όχι 

η Γαία, εκείνοι τους οποίους καλεί η Αλθαία να εκδικηθούν το γιό της, «και με τα χέρια της 

την θρέπτραν γην χτυπούσε»[10]. 



Στην πραγματικότητα, στις περιπτώσεις όπου ο Όμηρος αντιλαμβάνεται την Γαία 

ανιμιστικά, και όχι ως ένα εντελώς υλικό σώμα, θα πρέπει να την ερμηνεύουμε ως 

ανεπαίσθητο γήινο πνεύμα, και όχι ως μια θεά με την Ελληνική σημασία. Δεν είναι μια 

δημιουργική αρχή στη θεωρία του σύμπαντος, ούτε ένας ισχυρός παράγοντας στις 

ανθρώπινες υποθέσεις. Αλλά ο Όμηρος δεν μπορεί να παρουσιάζεται πάντα ως ο κύριος 

εκφραστής της θρησκείας της εποχής του. 

Στα ποιήματα του Ησίοδου, η Γαία έχει περισσότερη ζωτικότητα και προσωπικό χαρακτήρα. 

Συμβάλλει στην εξέλιξη του θεϊκού κόσμου και παίζει σημαντικό ρόλο στους πολέμους των 

θεϊκών δυναστειών. Είναι, επίσης, η τροφός του Δία, σύμφωνα με έναν μύθο που φαίνεται 

να έχει φτάσει στον Ησίοδο από την Κρήτη, και ο οποίος εναρμονίζεται με την επικρατούσα 

δημοφιλή αντίληψη, την οποία θα αναλύσουμε σύντομα, της Γαίας Κουροτρόφου. 

Η μορφή της είναι ακόμα πιο λαμπερή και ζωντανή στο απόσπασμα ενός Ομηρικού ύμνου. 

Ο ραψωδός την τραγουδά ως σύζυγο του Ουρανού, Μητέρα των Θεών, υπέρτατη 

τροφοδότρια δύναμη που υποστηρίζει όλη τη ζωή στον αέρα και στο νερό και στη γη, η 

θεότητα που μέσω της γενναιοδωρίας της ευλογούνται τα σπίτια των ανθρώπων με παιδιά 

και πλούσια κοπάδια, ενώ στο τέλος του ύμνου, της προσφέρει την ίδια προσευχή που ο 

ποιητής δημιούργησε για την Δήμητρα στο τέλος του ύμνου προς την Δήμητρα, λέγοντας 

ότι σε αντάλλαγμα για το τραγούδι του εκείνη θα του χορηγήσει άφθονα αποθέματα για να 

χαρεί η ψυχή του. Μέρος του ύμνου μπορεί να είναι ραψωδικό και συμβατικό, αλλά 

μάλλον πλησιάζει πολύ περισσότερο το λαϊκό αίσθημα απ 'ότι ο Όμηρος αναφορικά με το 

θέμα: παρ' όλα αυτά, η ορθολογική υλιστική ιδέα αχνοφέγγει μέσα του[11]. 

Όσον αφορά τους δραματουργούς, υπάρχουν μερικά χωρία του Αισχύλου και του Ευριπίδη, 

που απεικονίζουν τη λαϊκή άποψη της Γαίας: Στους Πέρσες προτείνονται κάποιες περίεργες 

προσφορές για την Γαία και τα πνεύματα των νεκρών, ενώ η Γαία, ο Ερμής και ο Βασιλιάς 

των Σκιών επικαλούνται ως ιερές δυνάμεις του κάτω κόσμου, και δέχονται προσευχές να 

στείλουν επάνω το πνεύμα του Δαρείου για να καθοδηγήσει το λαό του. Στις Χοηφόρες η 

Ηλέκτρα, στην προσευχή της στον Αγαμέμνονα (1.148), επικαλείται την Γαία μαζί με άλλες 

δυνάμεις ως εκδικητές της αδικίας. Ο όρκος που υπαγορεύει η Μήδεια στον Αιγέα είναι στο 

όνομα της «πλατειάς της Γης το χώμα, και στον Ήλιο, τον πατέρα του γονιού μου». 

Υπάρχουν όμως και άλλα χωρία που αποτελούν, ίσως, σημαντικότερη ένδειξη για τα 

πραγματικά αισθήματα των ποιητών. Το όμορφο απόσπασμα των Δαναΐδων, σχετικά με τον 

ιερό γάμο του ουρανού και της γης, εκφράζει σε ποιητικό λόγο εκείνο που μπορεί να νιώσει 

και να εκφράσει ένας σύγχρονος ποιητής: εδώ, ο Ουρανός και η Γαία δεν είναι 

θρησκευτικές μορφές λατρείας, αλλά τα ονόματα των φυσικών διαδικασιών και των 

κοσμικών δυνάμεων, τα οποία ο ποιητής θριαμβευτικά επικαλείται. Η θεία προσωπικότητα 

που κατευθύνει τις ευμενείς διαδικασίες της δημιουργίας δεν είναι η Γαία, αλλά η 

Αφροδίτη. Το εντυπωσιακό απόσπασμα από τον Χρύσιππο του Ευριπίδη είναι γεμάτο νέες 

πανθεϊστικές και εν μέρει υλιστικές, εν μέρει επιστημονικές, αντιλήψεις: ο θεϊκός Αιθήρ 

αποκαλείται πατρική πηγή των ανθρώπων και των θεών, «αλλά καθώς η γη λαμβάνει τις 

περισσότερες σταγόνες ζεστής βροχής, γεννάει το γένος των θνητών, τα άφθονα τρόφιμα 

και τις φυλές των θηρίων: επομένως δικαίως ονομάζεται Πανμήτηρ, και τα πλάσματα της 

γης γυρίζουν ξανά πίσω σε εκείνη». Οι γνωστοί στίχοι του Σοφοκλή στην Αντιγόνη σχετικά 

με το όργωμα του χωραφιού, «την Γαία, την υπέρτατη θεότητα, την αθάνατη και άφθαρτη 



εκείνος φθείρει», αποκαλύπτουν ένα περίεργο μείγμα λαϊκής προσωπικής θρησκείας και 

σύγχρονης υλιστικής ιδέας. Αλλά η τελευταία δεν θριάμβευσε ποτέ εξ ολοκλήρου, καθώς 

στις μεταγενέστερες ημέρες του παγανισμού ο Πλούταρχος εξακολουθούσε να λέει «το 

όνομα της Γαίας είναι αγαπητό και πολύτιμο σε κάθε Έλληνα, και είναι η παράδοσή μας να 

την τιμούμε όπως και κάθε άλλο θεό». «Η γη», λέει ο Πορφύριος, «είναι η κοινή εστία των 

θεών και των ανθρώπων, και καθώς ξαπλώνουμε πάνω της θα πρέπει όλοι να την υμνούμε 

και να την αγαπάμε ως τροφό και μητέρα μας». 

Απομένει να εξετάσουμε τις πραγματικές μορφές λατρείες, τις οποίες η βιβλιογραφία 

μερικές φορές ακολουθεί, άλλες φορές υπερβαίνει. Ελάχιστες τοπικές λατρείες έχουν 

καταγραφεί, και από αυτές μόνο λίγες αξίζουν ιδιαίτερου σχολιασμού. Ο απόηχος μιας 

πολύ παλιάς θρησκείας ακούγεται στη λειτουργία της Δωδώνης, όπως αναφέρεται στο 

κεφάλαιο για τον Δία: «Ζεύς ην, Ζεύς εστί, Ζευς έσεται. Ω, Μεγάλε Ζεύ: η γη φέρνει 

καρπούς, γι’ αυτό ζητάμε από τη μητέρα γη»[12] Μπορούμε να υποθέσουμε ότι στη Δωδώνη 

η πρωτόγονη λατρεία της θεάς Γης ήταν παλαιότερα συνδεδεμένη με την λατρεία του 

Άριου θεού Ουρανού, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι αν επιβίωσε μέχρι την εποχή 

του Παυσανία. Σε άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, η λατρεία της Γαίας έχει αφήσει 

πολύ λίγα ίχνη. Γνωρίζουμε πως υπήρχε ναός της στην ακτή του Βυζαντίου, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι λατρεύονταν στα Μέγαρα πριν την αναχώρηση των αποίκων. Στην Αιτωλία 

ένα ενδιαφέρων απόσπασμα έχει διατηρηθεί σε επιγραφή που σχετίζεται με τη 

χειραφέτηση ενός σκλάβου: ο αφέντης καλεί τον Δία, τη Γαία και τον Ήλιο να βεβαιώσουν 

ότι «αυτή ελευθερώνεται και γίνεται ίση με τους πολίτες, σύμφωνα με τους νόμους των 

Αιτωλών». Στη Θήβα μια επιγραφή του πέμπτου αιώνα, σύμφωνα με μια πειστική 

αποκατάσταση, μαρτυρεί την ύπαρξη ενός ναού της Γαίας Μάκαιρας Τελεσσφόρου, και οι 

τίτλοι της την ορίζουν ως θεά της αφθονίας που ωριμάζει τις καλλιέργειες[13]. Το μόνο άλλο 

λατρευτικό επίθετο που σημαδεύει τον χαρακτήρα της ως θεά που φέρει καρπούς είναι 

Καρποφόρος, με το οποίο τιμόταν στην Κύζικο, αν και, όπου υπήρχε η λατρεία της, ήταν 

λογικό να είναι περισσότερο εμφανής αυτή η πτυχή. Αλλά υπήρχαν και άλλες σημαντικές 

ιδιότητες που ήταν φυσιολογικό να αποδοθούν στην δύναμη της γης, είτε αρσενικές είτε 

θηλυκές, σύμφωνα με την ελληνική φαντασία. Η γη είναι η κατοικία των νεκρών, ως εκ 

τούτου, η θεότητα της γης έχει εξουσία πάνω στον κόσμο των φαντασμάτων: τα σχήματα 

των ονείρων, που συχνά προαναγγέλλουν το μέλλον, θεωρούνταν πως ανεβαίνουν από τον 

κάτω κόσμο, επομένως η θεότητα της γης μπορεί να έχει και μαντική λειτουργία, ιδίως 

μέσω της διαδικασίας της εγκοίμησης, κατά την οποία εκείνος που ήθελε να συμβουλευτεί 

το μαντείο κοιμόταν σε ένα ιερό τέμενος με το αυτί του πάνω στο έδαφος. Ότι οι εν λόγω 

πρακτικές συνδέονται με τη Γαία φαίνεται από τα καταγεγραμμένα στοιχεία για την 

λατρεία της στους Δελφούς, την Αθήνα, και τις Αιγές. 

Μια επιγραφή που ανακαλύφθηκε πρόσφατα μιλάει για έναν ναό της Γαίας στους Δελφούς, 

και όπως ενημερωνόμαστε από τον Πλούταρχο (Απόλλων, Ρ. 114),ο ναός της στους 

Δελφούς βρίσκονταν στα νότια του Απόλλωνα, κοντά στο νερό της Κασταλίας, και ίσως σε 

αυτό αναφέρονταν ο Μνασέας ο Πατρεύς όταν στη συλλογή του από Δελφικές επιγραφές 

ανέφερε το «ιερόν Ευρυστέρνου». Σίγουρα το «Ευρύ-Στέρνο» είναι μια κατάλληλη 

ονομασία για την Γαία. Την είχε ήδη συλλάβει ο Ησίοδος, ή μας παραδόθηκε από εκείνον 

ένα κομμάτι της λατρείας της εποχής του, ενώ το συγκεκριμένο επίθετο διατηρήθηκε και 

στην λατρεία της στις Αχαϊκές Αιγές. Αυτά είναι τα μόνα καταγεγραμμένα αρχεία της 



μεταγενέστερης Δελφικής λατρείας, όμως μια σειρά επιβεβαιωμένων θρύλων φωτίζει την 

προ-Απολλώνια περίοδο της ιστορίας του μαντείου, όταν η θεά Γαία είχε στην κατοχή της 

τον ιερό τόπο. Η ιέρεια στις Ευμενίδες προσφέρει την πρώτη προσευχή στην Γαία την 

πρώτη προφήτισσα, η οποία ήταν η παλαιότερη ένοικος του μαντείου, και η οποία 

κληροδότησε τα δικαιώματα στην κόρη της Θέμιδα. Και ο Ευριπίδης παρουσιάζει έναν 

ενδιαφέροντα μύθο ότι η Γαία, γεμάτη ζήλεια επειδή ο Απόλλων σφετερίστηκε την θέση της 

κόρης της, έστελνε όνειρά να καθοδηγούν τους θνητούς στις πόλεις τους, και έτσι ματαίωνε 

την Απολλώνια μέθοδο μαντικής: οπότε ο νεαρός θεός προσέφυγε στον Δία , ο οποίος 

απαγόρευσε το ονειρομαντείο των Δελφών. Η ιστορία δείχνει τη σύγκρουση ανάμεσα σε 

δύο διαφορετικές περιόδους και διαδικασίες της Δελφικής μαντικής, και αυτό το σημείο θα 

αναλυθεί αργότερα στο κεφάλαιο για τον Απόλλωνα. Συνάδει με την ιστορία του μαντείου 

που έχει διατηρήσει ο Παυσανίας, η οποία προέρχεται από ένα ποίημα που αποδίδεται 

στον Μουσαίο: οι πρώτες μαντικές δυνάμεις στους Δελφούς ήταν η Γαία και ο Ποσειδώνας, 

ενώ στη συνέχεια η Γαία το κληροδοτεί στην Θέμιδα. Αυτή η ιστορία αναφέρεται από τον 

Απολλόδωρο και άλλους συγγραφείς, και μπορούμε να θεωρήσουμε πως ήταν αποδεκτή 

στο σύνολο του ελληνικού κόσμου. 

Θα πρέπει επίσης να δεχτούμε τις αναφορές στη Γαία, καθώς επιβεβαιώνονται από 

ορισμένα χαρακτηριστικά του τελετουργικού του Δελφικού μαντείου, αλλά και από την 

ιστορία του Πύθωνα. Στην εκδοχή της νίκης του Απόλλωνα που υπάρχει στον ομηρικό ύμνο, 

το Δελφικό φίδι είναι γένους θηλυκού, όπως θα περιμέναμε να είναι η ενσάρκωση της θεάς 

Γης, όμως σε παλιότερο απόσπασμα Δελφικού χρησμού, ο Πύθων είναι ληστής στον 

Παρνασσό και σκοτώνεται από τον Απόλλωνα, αν και διατηρεί υπό μία έννοια έναν ιερό 

χαρακτήρα, καθώς ο Θεός πρέπει να καθαριστεί από το στίγμα της δολοφονίας του από 

«Κρήτες άνδρες ». Ο Υγίνος διέσωσε τον μύθο που αναφέρει ότι πριν από τις ημέρες του 

Απόλλωνα, ο Πύθων συνήθιζε να δίνει χρησμούς στον Παρνασσό. Επίσης μαθαίνουμε ότι τα 

οστά του τοποθετήθηκαν σε μια χύτρα και φυλάσσονταν στο Πύθιο, ενώ κάποιο είδος 

λατρείας ή θρησκευτικού δράματος γίνονταν προς τιμήν του για πολλά χρόνια. Και ο 

Πλούταρχος μας πληροφορεί ότι μια ταφική ωδή που παίζονταν με φλάουτο, συντέθηκε για 

να τον τιμήσουν οι νεότεροι Ολύμπιοι. Μπορούμε να κατανοήσουμε και να ερμηνεύσουμε 

αυτές τις περίεργες καταγραφές εάν αναλογιστούμε ότι το φίδι ήταν σύντροφος, μερικές 

φορές η πραγματική ενσάρκωση, της θεότητας της γης, και θεωρούνταν η ενσάρκωση του 

πνεύματος των νεκρών, ενώ ήταν ιερό και μυστικιστικό ζώο στην Ελληνική θρησκεία. Το 

φίδι δεν συνδέθηκε μόνο στους Δελφούς με το χθόνιο σύστημα μαντείας: στο ιερό του 

Τροφώνιου στη Λιβαδειά υπήρχε ένα προφητικό φίδι που έπρεπε να εξευμενίσουν με 

προσφορές μελόπιτας, και είναι πολύ πιθανό η Γαία να ήταν μια από τις αυτόχθονες 

δυνάμεις στο Τροφώνιο, και να αντικαταστάθηκε από τη νεότερη «σωσία» της, την νύμφη 

Έρκυνα, το σύμβολο της οποίας είναι το φίδι. Ένα μοναδικό σύστημα μαντείας με τη 

βοήθεια ιερών φιδιών επιβίωσε στην Ήπειρο, αν μπορούμε να εμπιστευτούμε την αφήγηση 

του Αιλιανού, η οποία δεν μπορεί να είναι εντελώς αβάσιμη. Το ίδιο ζώο βρέθηκε σε 

κάποια ιερά του Ασκληπιού όπου ασκούνταν ιατρική μαντεία μέσω της εγκοίμησης, κατά 

την οποία το ήμερο φίδι σέρνονταν το βράδυ κοντά στον κοιμισμένο, ψιθυρίζοντας στο 

αυτί του ιατρικές συμβουλές. Φαίνεται, λοιπόν, ότι δίκαια έγραψε ο Αιλιανός «ιδιον ην των 

δρακοντων και η μαντικη», και μπορούμε πλέον να πιστέψουμε ότι η περίφημη ιστορία του 

Απόλλωνα και του Πύθωνα αντανακλά ένα πολύ σημαντικό γεγονός στη θρησκευτική 



ιστορία των Δελφών, και όχι , όπως υπέθεταν μέχρι σήμερα, μια μετεωρολογική σύγκρουση 

με καταιγίδες, κεραυνούς και τελικά λιακάδα. 

Ήταν σπάνιο να δίνει προφητείες η ίδια η Γαία. Υπήρχε μία παράδοση, την οποία 

καταγράφει ο Παυσανίας, πως κάποτε κατείχε την προφητική έδρα στην Ολυμπία, κοντά 

στο βωμό από στάχτες που ονομαζόταν ο Γαίος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η λατρεία της 

ανάγεται σε πολύ πρωτόγονη εποχή στην εν λόγω περιοχή, όπως το γεγονός της ύπαρξης 

βωμού που φέρει το όνομα της θεότητας υποδεικνύει ένα πρώιμο στάδιο θρησκευτικής 

σκέψης και τελετουργίας[14], και ίσως σχετίζεται με τον Δία στην Ολυμπία, όπως και στη 

Δωδώνη, καθώς και στα δύο μέρη είχε μαντικό χαρακτήρα, κάτι που σπάνια αποδίδονταν 

σε αυτόν. 

Η προφητική δύναμη ανήκε επίσης στην Γαία Ευρύστερνος των Αιγών, το επίθετο της 

οποίας υποδεικνύει μια πρωτογενή συγγένεια μεταξύ των Δελφών και της Αχαϊκής 

λατρείας. Από τον Παυσανία και τον Πλίνιο έχουμε μια ενδιαφέρουσα καταγραφή της 

μεθόδου μαντείας στις Αιγές: η πρώτη δεν συνδέει το ιερό με την προφητεία, αλλά δηλώνει 

ότι η εικόνα της θεάς Γης ήταν πολύ αρχαία, και ότι το ιερατείο ήταν στα χέρια μιας 

γυναίκας, η οποία ήταν υποχρεωμένη να ακολουθήσει έναν αυστηρό κανόνα αγνότητας[15]: 

αν υπήρχαν πολλές υποψήφιες για το αξίωμα, η καταλληλότητά τους ελέγχονταν από μια 

γουλιά αίματος ταύρου. Ο Πλίνιος συμπληρώνει την καταγραφή και την κάνει πιο 

κατανοητή, λέγοντας ότι η ιέρεια έπινε μια γουλιά από αίμα ταύρου πριν κατέβει στη 

σπηλιά της προφητείας. Ο ταύρος είναι ζώο ειδικά αφιερωμένο στη θεότητα της γης, και 

στις θεότητες της γεωργίας, και καθώς η εκστατική μαντεία προϋποθέτει δαιμονισμό ή 

θεϊκή κατοχή, η υποψήφια για αυτή την υπερφυσική δύναμη μπορούσε να επιτύχει την 

απαραίτητη επικοινωνία με τη θεότητα μέσω της βρώσης της σάρκας και πίνοντας το αίμα 

του ζώου της θυσίας. Βρίσκουμε το ακριβές παράλληλο στη λατρεία του Απόλλωνα Πυθίου 

στο Άργος: η ιέρεια καταλαμβάνονταν πίνοντας ένα ποτό από αίμα ταύρου. Μπορούμε, 

επομένως, να εικάσουμε ότι το ίδιο τελετουργικό ήταν μέρος της λατρείας της μάντισσας 

μητέρας- γης στους Δελφούς, κάτι που αργότερα ανέλαβε ο Απόλλων και το μετέφερε από 

εκεί στο Άργος. 

Αλλά και η καταγραφή του Παυσανία πρέπει να είναι αληθινή. Η γουλιά δεν λειτουργούσε 

μόνο ως μέσο έμπνευσης, αλλά και ως δοκιμή για να επιλέξουν μεταξύ των υποψηφίων για 

την ιεροσύνη, καθώς το μαγικό υγρό ίσως θεωρούνταν πως έχει επικίνδυνες συνέπειες ή 

υπήρχαν υπόνοιες συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε εκείνους που, λόγω του κανόνα της 

αγνότητας ή για κάποιο άλλο λόγο ήταν ακατάλληλοι για το ιερό αξίωμα. 

Τέλος, μπορούμε να υποθέσουμε πως σε μια πρώιμη εποχή υπήρχε στην Πάτρα μαντείο 

της Γαίας, όπου το άγαλμα της θεάς Γης βρισκόταν στο ιερό άλσος της Δήμητρας, δίπλα στις 

απεικονίσεις της Μητέρας και της Κόρης. Έξω ήταν ένα ιερό πηγάδι όπου ασκούνταν μια 

παράξενη υδρομαντεία με σκοπό την πρόγνωση της εξέλιξης των ασθενειών. Ένας 

καθρέφτης κατέβαινε να αγγίξει μέχρι η άκρη του την επιφάνεια του νερού: μετά τη θυσία 

«στη θεά», εκείνος που ζητούσε προφητεία κοίταζε στον καθρέφτη και έβλεπε τον άρρωστο 

φίλο του νεκρό ή ζωντανό. Αυτή η τελετή ήταν, χωρίς αμφιβολία, παλαιότερη του 

οργανωμένου Ελληνικού πολυθεϊσμού, και ανήκει στην υδρομαντεία που είναι 

συνδεδεμένη με τα ιερά πηγάδια, και υπήρχε σε όλη την Ευρώπη. Όμως φαίνεται ότι στην 



Πάτρα το τελετουργικό ήταν αφιερωμένο στη θεά Γη ή το γήινο-πνεύμα, και ίσως αργότερα 

το ανέλαβε η μικρότερη αδελφή της, η Δήμητρα. Ομοίως, στο Πλουτώνιο της Αχάρακας, 

κοντά στις Τράλλεις, υπήρχε ένα σύστημα εγκοίμησης για τη θεραπεία ασθενειών, που 

συνδέονταν με τη λατρεία των χθονίων δυνάμεων. 

Μέσα από τον προφητικό χαρακτήρα της η Γαία απέκτησε το λατρευτικό προσωνύμιο 

Θέμις, το οποίο της αποδόθηκε στην Αθήνα, και, αν δεν μας ξεγελούν οι παλιοί θρύλοι, 

στους Δελφούς. Είναι μάλλον απίθανο ο κεντρικός σκοπός να ήταν να την ορίσουν σε 

γενικές γραμμές ως θεά της δικαιοσύνης, καθώς δεν είναι πιθανό η μορφή της Γαίας: πάντα 

υλιστική κατά το ήμισυ, να ήταν το κέντρο γύρω από το οποίο θα μπορούσαν να 

διαμορφωθούν τόσο υψηλές ηθικές ιδέες. Γνωρίζουμε πως η Θέμις είχε μια πιο ειδική 

χρήση, η οποία εφαρμόζονταν στην μαντική[16]: και υπό αυτή την έννοια πρέπει να 

ερμηνεύσουμε τον λατρευτικό τίτλο Γαία-Θέμις στους Δελφούς και την Αθήνα, και έτσι 

καταλαβαίνουμε γιατί ο βωμός της Θέμιδας στη Ολυμπία βρισκόταν κοντά στον Γαίο. 

Έχω ήδη εκφράσει την άποψη πως η Θέμις, ως προσωπικότητα της αρχαίας ελληνικής 

θρησκείας, ήταν αρχικά μια εκπόρευση της Γαίας, και εδώ ίσως θα έπρεπε να αναπτυχθεί 

και να τεκμηριωθεί μια θεωρία η οποία δεν φαίνεται να έχει εξεταστεί συστηματικά, ούτε 

έχει  γίνει επίσημα δεκτή ούτε, όμως, έχει απορριφθεί μέχρι σήμερα. Ένας λόγος για την 

αποδοχή της είναι η απιθανότητα της μοναδικής άλλης θεωρίας, ότι η Θέμις ξεκίνησε την 

θρησκευτική της καριέρα της ως μια απλή προσωποποίηση της αφηρημένης ιδέας της 

δικαιοσύνης. Θα ήταν αναμφίβολα πολύ νωρίς για να υπάρχουν τέτοιου είδους 

αφηρημένες προσωποποιήσεις στη θρησκευτική σκέψη των Ελλήνων, όπως και των άλλων 

λαών. Η προσεκτική μελέτη της ελληνικής θρησκείας και γραμματείας, οδηγεί στην 

πεποίθηση ότι οι θεότητες που ξεχώρισαν και απέκτησαν μορφή και ζωτικότητα στη λαϊκή 

θρησκεία, ήταν μόνο όσες προήλθαν από συγκεκριμένους προσωπικούς θεούς: η Πειθώ 

προέρχονταν από την Αφροδίτη, η Νίκη από την Αθηνά, η Νέμεσις, αν η εικόνα που 

εξετάσαμε σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο είναι ορθή, από κάποια αττική θεότητα που 

μοιάζει με τη θεά- Γη. Η Θέμις, σύμφωνα με την αρχαιότερη βιβλιογραφία, έχει μια πολύ 

συγκεκριμένη εικόνα, είναι μια ζωντανή και ενεργή δύναμη του Τιτάνιου και του Ολυμπίου 

κόσμου. Στις προ-Ομηρικές εποχές μπορούμε να παραδεχτούμε πως οι Έλληνες ίσως ήταν 

σε θέση να προσωποποιήσουν τη δικαιοσύνη, αλλά θα ήταν ενάντια σε κάθε αναλογία να 

μπορούν να της αποδώσουν τόσο συγκεκριμένους και προσωπικούς μύθους. Μάλιστα 

πολλοί από αυτούς την συνδέουν στενά με την Γαία: έτσι, ο Ζευς ως βρέφος ανατέθηκε 

στην ανατροφή της Γαίας, σύμφωνα με τον Ησίοδο, αλλά, σύμφωνα με τον Μουσαίο, 

δόθηκε στην Θέμιδα. Αυτή η σχέση μεταξύ των δύο θεαινών αποκαλύπτεται ξεκάθαρα στο 

Δελφικό μύθο, και ήταν ένα αποδεκτό δόγμα σύμφωνα με τον Αισχύλο. Έγινε ήδη αναφορά 

στην τοπική παράδοση του Βουχετίου της Ηπείρου, η οποία αποκαλύπτει την αρχαία 

λατρευτική φιγούρα της Θέμιδος Ταυροπόλου, με την θεά καβάλα σε έναν ταύρο, το ζώο 

της θυσίας της Γαίας, και μας θυμίζει τον ταύρο που ίππευσε η Ευρώπη, ο οποίος ήταν κατά 

πάσα πιθανότητα η Κρητο-Βοιωτική μορφή της θεάς Γης. Και πάλι, η ένωση του Δία και της 

Γαίας ήταν ένας αρχαίος μύθος που σταδιακά ξεθώριασε, και το όνομα της Γαίας στην 

ιστορία αντικαταστάθηκε από άλλα: ο γάμος του Δία και της Θέμιδος ήταν μια ζωντανή 

πίστη που διαιώνισε ο Ησίοδος, ενώ η θεσσαλική πόλη των Ιχνών, απ 'όπου η Θέμις 

απέκτησε τον λατρευτικό τίτλο Ιχναίη που υπάρχει σε έναν Ομηρικό Ύμνο, εξηγούσε το 

όνομά της από τον μύθο της ερωτικής καταδίωξης της Θέμιδος από τον Δία. Θα πρέπει να 



υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι τον φαντάζονταν να κυνηγάει μια πραγματική υλική θεά, και 

όχι την αφηρημένη ιδέα της δικαιοσύνης. Η ένωση του Δία και της Θέμιδος είναι πιθανώς 

μια νεότερη εκδοχή του γάμου του Δία και της Γαίας. Αυτή η ερμηνεία της θεάς Ιχναίης ως 

συγκεκαλυμμένη μορφή της μαντικής Γαίας, της συζύγου του Διός, ενισχύεται περαιτέρω 

αν εμπιστευθούμε ένα αμφίβολο σχόλιο του Ησύχιου, ο οποίος μιλάει για ένα μαντείο των 

Ιχνών που κατείχε ο Απόλλων, και μπορούμε να έχουμε την πεποίθηση ότι η Θέμις ήταν η 

αρχική θεά εκείνου του μαντείου. Έχουμε και άλλες αποδείξεις για την αρχαία λατρεία της 

Θέμιδος, ή Θεμιστώ στη Θεσσαλία, και είναι πιθανό ότι σε αυτήν την περιοχή, όπως και στη 

Θήβα, την Τανάγρα, και την Αθήνα, η λατρεία προήλθε από κάποια ιδέα πιο προσωπική και 

συγκεκριμένη και όχι μια απλή προσωποποίηση. Τέλος, η θεωρία που εξετάζουμε μπορεί 

να εξηγήσει τη μυστηριώδη φράση του Κλήμη Αλεξανδρείας, ο οποίος μιλάει για τα 

«μυστικιστικά σύμβολα της Θέμιδος, τη μαντζουράνα, το φανό, το ξίφος, το αιδοίο». Το 

κείμενο υποδηλώνει ότι υπήρχαν «μυστήρια» ή όργια στη λατρεία της Θέμιδος, και αυτά 

μπορούν να βρεθούν, όπως θα δούμε, και στη λατρεία της Γαίας, αλλά δεν μπορούν να 

συνδεθούν με την Δίκη, την Αδικία, ή άλλες μη συγκεκριμένες προσωποποιήσεις . Και τα 

ίδια τα σύμβολα είναι σημαντικά: το σπαθί, ίσως ο φανός, θα μπορούσαν να είναι σύμβολα 

της θεάς της δικαιοσύνης, όμως μόνο υποθέτοντας ότι η Θέμις αυτών των άγνωστων 

μυστηρίων ήταν κάτι πιο συγκεκριμένο, και συνδέονταν με μια γήινη θεότητα με 

γονιμοποιητική λειτουργία, θα μπορούσε να εξηγηθεί το «ορίγανον» και ο κτείς 

γυναικείος[17]. Υποθέτω πως ο Χριστιανός Πατέρας δεν μιλάει χωρίς στοιχεία. 

Αν η άποψη αυτή είναι σωστή, η αρχαία μαντική λατρεία της Γαίας-Θέμιδος αποκτά μια 

ιδιαίτερη σημασία: διότι έδωσε το έναυσμα για τη λατρεία μιας θεάς υψηλότερων ηθικών 

αξιών, η οποία, έχοντας σπάσει το κέλυφος και έχοντας ξεφύγει από τα όρια της Γαίας, 

μπόρεσε να αναλάβει τον οικουμενικό χαρακτήρα της θεάς της δικαιοσύνης, καθώς ο 

κοινός όρος θέμις σήμαινε πάντα πολλά περισσότερα από την δίκαιη απόφαση του 

μαντείου. 

Επιστρέφοντας τώρα σε άλλες περιοχές όπου λατρεύονταν η Γαία, μπορούμε να 

πιστέψουμε ότι ήταν αυτόχθων στην Αττική. Τα τελετουργικά και οι δημοφιλείς 

δεισιδαιμονίες είναι επαρκείς αποδείξεις. Για να συγκεντρώσει ένα συγκεκριμένο 

φαρμακευτικό βότανο, ο προσεκτικός Αθηναίος θα έβαζε σε μια τρύπα μία μελόπιτα ως 

εξιλαστήρια προσφορά στην Γαία, μια θυσία που προσφέρονταν συχνά στο τελετουργικό 

της, ενώ στην αναζήτηση κρυμμένων θησαυρών θα προσεύχονταν σε αυτήν ως 

θεματοφύλακα του πλούτου. Στις ιδιωτικές τελετές γάμου ενδεχομένως να είχε κάποτε μια 

θέση[18], καθώς ο Πρόκλος μας λέει ότι οι αρχαίοι αττικοί θεσμοί προέβλεπαν μια πρώτη 

θυσία πριν από το γάμο στον Ουρανό και την Γαία. Αλλά, καθώς η πρώτη μορφή ανήκει 

μόνο στο μύθο, και όχι στην αττική ούτε σε οποιαδήποτε άλλη Ελληνική λατρεία, μπορούμε 

να υποθέσουμε ότι ο νεο-Πλατωνιστές, σύμφωνα με μια συγκεκριμένη χαρακτηριστική 

τάση, χρησιμοποίησαν εσφαλμένες ονομασίες για τις δυνάμεις, και πως η πραγματική 

θυσία πριν από το γάμο, για την οποία δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία, ήταν στο όνομα 

του Διός και της Ήρας, η οποία, κατά την Ελληνική θεωρία, όπως είδαμε, μερικές φορές 

ταυτίζεται με την Γαία. 

Η Γαία δεν ξεχάστηκε ούτε στις δημόσιες αττικές τελετουργίες, αν και δεν είχε ιδιαίτερα 

εξέχουσα θέση, παρά μόνο στην τοπική λατρεία της Φλύας, για την οποία έχουμε μια πολύ 



ενδιαφέρουσα αλλά αμφίβολη καταγραφή. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι οι άνδρες του 

δήμου ανέγειραν βωμούς στον Διόνυσο, θεό των λουλουδιών, στις νύμφες που 

ονομάζονται Ισμηνίδες, και στην Γαία, την οποία ονόμαζαν Μεγάλη Θεά. Πουθενά αλλού 

δεν βρίσκουμε αυτόν τον εμφατικό τίτλο συνδεδεμένο με την Γαία, αλλά είναι η συνήθης 

ονομασία της «θεών Μήτηρ», μια πιο εξελιγμένη μορφή της Γαίας, που, όπως και οι άλλες 

συναφείς θεές, ίσως επέβαλε το πρόσωπό της πάνω στις παλαιότερες, πιο πρωτόγονες 

λατρείες. Η λατρεία στην Φλύα είχε άλλη μορφή αρχικά, εάν ένα συγκεκριμένο χωρίο του 

Ιππόλυτου, το οποίο φαίνεται να προέρχεται από τον Πλούταρχο, έχει ερμηνευτεί και 

διορθωθεί σωστά: διότι φαίνεται να επιβεβαιώνει πως υπήρχε κάποιο επίσημο όργιο ή 

μυστήριο στην Φλύα προς τιμήν της μεγάλης θεάς, το οποίο φέρεται να ήταν παλαιότερο 

από τα μυστήρια της Ελευσίνας, και ένα τέτοιο πρωτόγονο τελετουργικό θα μπορούσε να 

έχει αφήσει το αποτύπωμά του στη γενεαλογία που μας δίνει ο Παυσανίας σχετικά με την 

ίδρυση των οργίων όπου τιμόντουσαν οι «Μεγάλαι Θεαί» Δήμητρα και Κόρη στην Ανδανία 

από τον Καύκωνα, τον γιο του Φλύου, ο οποίος ήταν ο γιος της Γαίας[19]. Το μόνο που 

μπορούμε να συμπεράνουμε με κάποια ασφάλεια είναι ότι υπήρχε μια πολύ αρχαία 

μυστηριακή λατρεία στην Φλύα αφιερωμένη στη Γαία, η οποία γίνονταν στο όνομά της. 

Αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει, γιατί αν και δεν έχουμε ακούσει για την ύπαρξη τους 

πουθενά αλλού, τα μυστήρια προς τιμήν της θα μπορούσαν αν είναι εκείνα που σε 

νεότερες εποχές καλύφθηκαν με το όνομα της Δήμητρας. Ποια μπορεί να είναι η εξήγηση ή 

η αξιοπιστία της δήλωσης του Ιππόλυτου, ότι υπήρχε ένας θάλαμος ή περιστύλιο στη Φλύα, 

οι τοίχοι του οποίου ήταν καλυμμένοι με μυστικιστικούς πίνακες, για παράδειγμα με την 

απεικόνιση της καταδίωξης μιας κυνοκέφαλης γυναίκας από έναν γηραιό ιθυφαλλικό 

άνδρα με φτερά, κάτι που παραμένει ένα άλυτο αίνιγμα. 

Μια άλλη περιοχή της Αττικής όπου έχουμε ίχνη λατρείας της Γαίας, και μπορούμε να την 

θεωρήσουμε αρχαία, είναι η Τετράπολις του Μαραθώνα. Δύο επιγραφές αποδεικνύουν ότι 

κάποια στιγμή στις αρχές του χειμώνα, ένα μαύρος τράγος θυσιάστηκε στην «θεά-γη των 

αγρών», ενώ τον Ελαφηβολιών προσφέρθηκε μια έγκυος αγελάδα στην «Γαία κοντά στο 

μαντείον». Η τελευταία ονομασία είναι ενδιαφέρουσα, καθώς υποδηλώνει ότι η αρχαία 

σύνδεσή της με τη μαντεία δεν είχε ξεχαστεί σε αυτόν τον τόπο. Στην Αθήνα επίσης, μέσα 

στο πλήθος των ισχυρότερων και πιο ελκυστικών προσωπικοτήτων της θρησκείας, η 

λατρεία της κατάφερε να επιβιώσει. Η επιγραφή που βρέθηκε στην Ακρόπολη, και 

αναφέρει κάποιον θεσμό προσφοράς υπηρεσιών προς τιμήν της Γαίας Καρποφόρου 

σύμφωνα με έναν χρησμό, φαίνεται να αναγάγετε στην εποχή του Αδριανού. Έχει συνδεθεί, 

αν και με βάση ελάχιστες αποδείξεις, με το μνημείο που περιγράφει ο Παυσανίας πως ήταν 

αφιερωμένο εκεί, και απεικονίζει την Γαία να εκλιπαρεί τον Δία να στείλει βροχή. 

Μπορούμε να φανταστούμε την υπέροχη μορφή της μητέρας-θεάς να απεικονίζεται 

υψώνοντας το πρόσωπό της και τα χέρια της στον ουρανό, όπως την βλέπουμε σε αγγεία 

στη Γιγαντομαχία και στη ζωφόρο της Περγάμου, όπου ικετεύει για τα παιδιά της. Το 

μαντείο στο οποίο αναφέρεται η επιγραφή είναι πιθανότατα στους Δελφούς, το οποίο, 

ακόμα και σε αυτή την κατοπινή περίοδο, διατηρούσε αναμνήσεις από την αρχαιότερη 

αγάπη του για τη θεά Γη. 

Στο αρχαίο μύθο, και πιθανότατα στην αρχαία θρησκεία, ήταν εκείνη που έδινε καρπούς 

και μεγάλωνε τα παιδιά. Αλλά ο μοναδικός λατρευτικός τίτλος που πιστοποιεί την 

τελευταία ιδιότητα, η οποία πηγάζει τόσο φυσικά από την πρώτη[20], είναι Κουροτρόφος και 



υπάρχει αρκετή αμφιβολία και διαμάχη για αυτήν την ονομασία. Ο Usener και άλλοι 

μελετητές θεωρούν πως η Κουροτρόφος, την οποία συναντάμε στην Ακρόπολη των Αθηνών 

και στην Τετράπολις, στη Σάμο και, ενδεχομένως, την Ερέτρια, είναι μια προσωπικότητα 

που ήταν εξ αρχής Κουροτρόφος, η παιδαγωγός των παιδιών και τίποτα περισσότερο, μια 

λειτουργική θεότητα γνωστή μόνο με το επίθετο, και όχι κάποιο κανονικό όνομα, και η 

οποία ανήκε σε ένα παλαιότερο σύστημα «Sonder-Gotter» θεοτήτων, οι οποίοι ήταν 

λιγότερο ανθρωπόμορφοι και λιγότερο προσωπικοί από την μεταγενέστερη εξέλιξη των 

θεοτήτων του πολυθεϊσμού. Η εγκυρότητα της θεωρίας θα εξεταστεί στο τελευταίο 

κεφάλαιο αυτής της εργασίας. Το μόνο που χρειάζεται να ειπωθεί εδώ σε σχέση με την 

Κουροτρόφο είναι ότι σίγουρα στις προγενέστερες μορφές της αττικής θρησκείας, είναι 

γνωστή μόνο με το επίθετό της. Το Ιερό της στην Ακρόπολη ήταν το Κουροτρόφιον, και σε 

όλες τις γνωστές παλαιότερες επιγραφές ονομάζεται απλώς «Η Κουροτρόφος»: εκείνη που 

καταγράφεται από τον Rangabe, όπου εμφανίζεται ως Γαία Κουροτρόφος έχει εξαφανιστεί, 

και δεν μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια της ούτε να βρούμε την ημερομηνία της . Η 

πρώτη αυθεντία που πιστοποιεί τον διπλό τίτλο είναι ο Παυσανίας, ο οποίος αναφέρει πως 

στα νοτιοδυτικά της Ακρόπολης βρίσκεται το διπλό ιερό του Γαίας Κουροτρόφου και της 

Δήμητρας Χλόης, της καταπράσινης θεάς. Οι μεταγενέστεροι λεξικογράφοι και σχολιαστές, 

που είναι λάτρεις των εικασιών, αποδίδουν τον τίτλο σε διάφορες θεϊκές προσωπικότητες, 

αλλά ο Σούδας προσυπογράφει υπέρ της Γαίας: και προσθέτει ότι ο Εριχθόνιος ήταν ο 

πρώτος που θυσίασε σε αυτή τη θεά της Ακρόπολης, ως ευχαριστήρια προσφορά για την 

ανατροφή του, και καθιέρωσε πως πριν από κάθε άλλη θυσία θα πρέπει πάντα να 

προσφέρεται μια πρώτη προσφορά σε αυτήν. Όμως και πάλι υπάρχουν αμφιβολίες αν 

εννοεί την Γαία ή την Κουροτρόφο. Μπορούμε να δεχτούμε με κάποια επιφύλαξη τη 

δήλωσή του για την πρωταρχική θυσία στη θεά Γη επάνω στην Ακρόπολη ως μέρος ενός 

αρχαίου τελετουργικού, αλλά δεν μπορεί να στηριχθεί η άποψη ότι σε κάθε αρχαία θεία 

λειτουργία η Γαία ταυτίζονταν σαφώς με την τροφό των παιδιών. Στις επιγραφές από την 

Τετράπολη υπάρχει σαφής διάκριση της μιας από την άλλη, ενώ σε δύο μεταγενέστερες 

αθηναϊκές επιγραφές η Κουροτρόφος ταυτίζεται με τη Δήμητρα, αλλά όχι με την Γαία. 

Όμως όλα αυτά απλώς αποδεικνύουν ότι ο Αθηναίος προσκυνητής, όταν προσεύχονταν 

στην Κουροτρόφο, δεν είχε απαραίτητα την επίγνωση ότι ουσιαστικά προσευχόταν στην 

μητέρα- Γη, και δεν αποδεικνύουν στο ελάχιστο ότι οι δύο θεές δεν ήταν αρχικά 

ταυτόσημες, ούτε πως η «τροφός των παιδιών» που θεωρήθηκε ξεχωριστό άτομο, δεν ήταν 

απλώς μια εκπόρευση της Γαίας, που γεννήθηκε λόγω της αποβολής του επιθέτου, ένα 

πολύ συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελληνική θρησκεία[21]. Βασισμένοι σε αυτή την υπόθεση 

θα κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία της λατρείας της, και γιατί οι Αθηναίοι έφηβοι 

προσέφεραν θυσία σε αυτήν, όπως και γιατί αργότερα ταυτίστηκε με τη Δήμητρα. Η 

δήλωση του Παυσανία, επομένως, μπορεί να περιέχει την εκ νέου ανακάλυψη μιας αρχαίας 

πραγματικότητας. 

Σχεδόν ίδιοι λόγοι δόθηκαν για την ερμηνεία μιας άλλης προσωπικότητας, γνωστή στα 

αττικά τελετουργικά και στους μύθους ως Άγλαυρος, ως μιας άλλης μορφής της Γαίας. Η 

συγγένεια της με τη Πανδώρα, της οποίας η πραγματική φύση είναι σαφής, ο όρκος που 

έπαιρναν στο όνομά της οι έφηβοι να φυλάνε τα σύνορα της γης τους και να αγαπάνε τη 

γεωργία, την αποκαλύπτουν ως την μεγάλη θεά Γη η και όχι ως μια απλή τοπική νύμφη. Και 

με βάση την υπόθεση ότι κάποτε η εθνική λατρεία της θεότητας ήταν εξέχουσα στην 



περιοχή της Αττικής, μπορούμε να θεωρήσουμε φυσικό να ταξίδεψε η λατρεία της στη 

Σαλαμίνα της Κύπρου, όπου οι Αττικές επιρροές είναι προφανείς. Στο τελετουργικό της στο 

προαναφερθέν νησί, έχουμε σημαντικές ενδείξεις ενός πρώιμου εθίμου ανθρωποθυσίας: 

το θύμα το έφερναν οι έφηβοι, και αφού έτρεχε τρεις φορές γύρω από το βωμό ο ιερέας το 

λόγχιζε. Σε νεότερες εποχές η τελετή ήταν αφιερωμένη στον Διομήδη, και κατεστάλη την 

εποχή των μεταγενέστερων Ελλήνων βασιλέων της Κύπρου. Το γεγονός της ανθρώπινης 

θυσίας δεν φωτίζει από μόνο του την προσωπικότητα του Άγλαυρου, καθώς ίχνη της 

υπάρχουν επίσης στην ελληνική ηρωολατρεία, αλλά και στην ευρύτερη θρησκεία. Όμως 

θεωρώντας πως πρόκειται για την θεά Γη, θα πρέπει να περιμένουμε, πάντα σε αναλογία 

με τα ευρωπαϊκά και τα μη ευρωπαϊκά έθιμα, να βρούμε στο μύθο ή στο τελετουργικό μια 

ανάμνηση της προσφοράς ανθρώπινου θύματος. Μια μεγάλη συγκέντρωση αποδείξεων, 

υπερβολικά μεγάλη σε όγκο για να την παραβλέψουμε, συλλέχθηκε από τον Mannhardt και 

τους σύγχρονους ανθρωπολόγους από όλες τις γωνίες του πλανήτη, και συνδέει την 

προσφορά ανθρώπινου θύματος με το τελετουργικό της συγκομιδής και τη λατρεία των 

θεοτήτων της βλάστησης. Αρκεί να αναφέρω εδώ μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις 

από διάφορα μέρη του κόσμου για να βοηθήσουν τη μελέτη μας για την ιεροτελεστία των 

Κυπρίων. Στην Αίγυπτο, κατά τις μέρες του κυνός προσφέρονταν κοκκινομάλληδες άνδρες 

στον τάφο του Όσιρι, την θεότητα της γης. Τα σώματά των θυμάτων καίγονταν και οι 

στάχτες τους διασκορπίζονταν στον αέρα[22]. Ανάμεσα σε εκείνους που μιλάνε την γλώσσα 

των Tshi στην Χρυσή Ακτή, ένα ανθρώπινο θύμα θυσιάζονταν κατά τη συγκομιδή του γιαμ, 

και λίγο από το αίμα του χύνονταν σε μια οπή από όπου έπαιρναν το νέο γιαμ. Η φυλή των 

Khonds στην Ινδία θυσίαζε έναν σκλάβο στη θεά γη με μυστηριακά όργια μεθυσιού. 

Θεωρούνταν καλό σημάδι άφθονη βροχής αν το θύμα έκλαιγε πολύ. Κατόπιν έσχιζαν τις 

σάρκες του σε κομμάτια και τα διασκόρπιζαν στα χωράφια[23]. Τέλος, μπορούμε να 

αναφέρουμε το μεξικανικό έθιμο σύμφωνα με το οποίο έδιναν τα ονόματα των πνευμάτων 

της βλάστησης σε πέντε ανθρώπινα θύματα που προσφέρονταν στους θεούς των βουνών 

και των οποίων η σάρκα τρώγονταν από τους προσκυνητές. Ασφαλώς σε αυτές και σε άλλες 

παρόμοιες τελετές η κεντρική ιδέα δεν χρειάζεται να είναι, και κατά πάσα πιθανότητα δεν 

ήταν, πάντα η ίδια. Αλλά είτε το ανθρώπινο θύμα προσφέρεται στις δυνάμεις της γης με 

έναν τρόπο καθαρμού[24], είτε θεωρείται κάποιο είδος ενσάρκωσης της θεότητας, οπότε η 

σάρκα του έχει ιερή αξία αν φαγωθεί μυστηριακά ή διασκορπιστεί στα χωράφια, είτε η 

φρικτή ιεροτελεστία ανήκει στον τομέα των άγριων μορφών συμπαθητικής μαγείας, ένα 

πράγμα είναι σαφές: η θυσία βοηθά τη γονιμότητα της γης, σύμφωνα με την πίστη των 

λατρευτών. 

Είναι, όμως, πολύ σημαντικό να έχουμε υπόψη ότι οι καταγραφές σχετικά με τέτοιες θυσίες 

στον ελληνικό χώρο είναι σπάνιες, αν υπάρχουν καθόλου, και δεν είναι τόσο σαφείς και 

ρητές ώστε να μπορούμε να τις εντάξουμε με ασφάλεια στο παγκόσμιο σύστημα των 

τελετουργικών βλάστησης. Τα φανταστικά και συχνά σκληρά τελετουργικά που συνδέονται 

με το όργωμα, τη σπορά, και την συγκομιδή, είναι σχεδόν παγκόσμια στις πρωτόγονες 

αγροτικές κοινωνίες, αλλά δεν μας παρουσιάζονται με αναγνωρίσιμη απλότητα στον 

αρχαίο ελληνικό κόσμο. Πρέπει να καταφύγουμε στην εποικοδομητική ερμηνεία, με 

επιστημονικό τρόπο μεν, εντελώς υποθετικό δε, των αποσπασματικών μύθων και των 

ελλιπώς καταγεγραμμένων τελετουργικών, τα οποία συχνά επικαλύπτονται από προσθήκες 

μεταγενέστερης θρησκευτικής σκέψης. Το πρόβλημα της Κυπριακής θυσίας είναι μια τέτοια 



περίπτωση. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η Άγλαυρος είναι η θεά Γη, και είμαστε 

διατεθειμένοι να υποθέσουμε ότι το ανθρώπινο θύμα στη Σαλαμίνα προσφέρονταν για την 

ανάπτυξη των αγρών. Όμως δεν προσφερόταν από γεωργούς, αλλά συνοδεύονταν από 

τους έφηβους, τους νεαρούς πολεμιστές της κοινότητας, ενώ το μόνο που γνωρίζουμε είναι 

πως το σώμα του κατακαίονταν στην πυρά. Ίσως οι στάχτες του κάποτε διασκορπίζονταν 

στα χωράφια, όπως λέγεται πως σκορπίστηκαν οι στάχτες του Σόλωνα πάνω από την 

Σαλαμίνα της Αττικής, ή εκείνες του Φάλανθου πάνω από την αγορά του Τάραντα, για να 

γονιμοποιήσουν τη γη ή να εγκαταστήσουν σε αυτήν ένα πνεύμα -φύλακα. Ή στην 

περίπτωση της λατρείας της Αγλαύρου, ίσως μια αρχαία αγροτική τελετή μετατράπηκε σε 

κάποια παράξενη εξιλαστήρια προσφορά για τις αμαρτίες της κοινότητας. Το μόνο που 

έχουμε είναι οι εικασίες, και μια θεωρία καθαρά υποθετική. 

Ομοίως μπορούμε να επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε το μύθο της αυτοθυσίας της αθηναίας 

Αγλαύρου, που πέφτει μόνη της στο βάραθρο της Ακρόπολης για να σώσει τη χώρα της που 

κινδύνευε, σαν παρερμηνεία ενός πρωτόγονου εθίμου όπου έριχναν το ομοίωμα της 

θεότητας της βλάστησης σε κάποιον απότομο γκρεμό ή στο νερό. Αλλά η μόνη βάση για μια 

τέτοια υπόθεση είναι η προσωπικότητα του Αγλαύρου και το γεγονός ότι αυτά τα πράγματα 

συνέβαιναν αλλού. 

Αυτές οι πρωτόγονες τελετές και η βάρβαρη μαγεία που συνδέονταν με τη διατήρηση της 

ζωής του εδάφους σπάνια παρουσιάζονται με διαφάνεια στους Ελληνικούς μύθους και 

γραμματεία, λόγω της τάση της ελληνικής φαντασίας και πολιτισμού να μετατρέψουν τα 

αγροτικά τελετουργικά σε πολιτικά και αστικά. Οι αγροτικοί θρύλοι μετατρέπονται σε 

υψηλή μυθολογία, και παίρνουν πολιτική, και συχνά επική, χροιά[25]. Μόνο εδώ και εκεί σε 

ιστορίες όπως εκείνες για την Χάριλα, την Ηριγόνη, ή τον Εύνοστο, αχνοφαίνεται η απλή 

ζωή του αγρότη και ο παράξενος τρόπος σκέψης του. 

Πρέπει να μας είναι αρκετό, λοιπόν, να πούμε ότι μπορέσαμε να διακρίνουμε αμυδρά έναν 

πρώιμο γεωργικό συμβολισμό στην θυσία της Αγλαύρου στην Αθήνα και τη Σαλαμίνα. Μια 

βάρβαρη πρακτική που ανήκει στο ίδιο φάσμα ιδεών με εκείνες τις οποίες ήδη αναφέραμε, 

φαίνεται ξεκάθαρα σε μια ιστορία που αναφέρει ο Παυσανίας για την Αλίαρτο. Ο προεστός 

της πόλης συμβουλεύτηκε το μαντείο των Δελφών για τον πώς θα βρει νερό στη γη του: τον 

συμβούλευσαν να σκοτώσει το πρώτο πρόσωπο που θα συναντούσε κατά την επιστροφή 

του: συνάντησε το γιο του και αμέσως τον μαχαίρωσε: «ο νέος άρχισε να τρέχει, ζωντανός 

ακόμα, και όπου έσταζε το αίμα του, η γη έβγαζε νερό». Εδώ βρίσκουμε μαγεία και μια 

τελετουργία αφιερωμένη στο πνεύμα της γης, που μας θυμίζει εντυπωσιακά την πρακτική 

των Khonds. Τέλος, ο θρύλος που διατήρησε ο Ευριπίδης στους Ηρακλείδες για την 

αυτοθυσία της Μακαρίας στην Κόρη, όταν το μαντείο δήλωσε πως οι θεοί απαιτούσαν τη 

ζωή μιας κόρης, μπορεί να έχουν προκύψει, όπως η ιστορία της Αγλαύρου, από ένα 

πραγματικό τελετουργικό της λατρείας της θεάς Γης. Ίσως κάποιο παρόμοιο αρχικό γεγονός 

να ήταν το έναυσμα για την δημιουργία της τρομερής ιστορίας του Άργους, που διηγείται ο 

Παρθένιος (γ. 13) σχετικά με τον Κλύμενο, γνωστό όνομα του χθόνιου θεού, και την 

αιμομικτική αγάπη του για την κόρη του Αρπαλύκη, η οποία εκδικήθηκε τον εαυτό της 

μαγειρεύοντας τον ίδιο το γιο τους σε μια θυσία. 



Εκτός από αυτές τις ενδείξεις μισοξεχασμένων αγριοτήτων, δεν υπάρχει τίποτα ιδιαίτερα 

έντονο στα τελετουργικά της Γαίας στην Ελλάδα: ζώα καθώς και δημητριακά και φρούτα 

προσφέρονταν σ 'αυτήν όπως και στις άλλες θεότητες. Τα θύματα είχαν γενικά σκούρο 

χρώμα, και τους αίμα τους πιθανόν να χύνονταν σε ένα «βόθρον», όπως συνέβαινε με τις 

προσφορές προς τους νεκρούς: αναμφίβολα μερικές φορές έχυναν κρασί ως προσφορά σ 

'αυτήν όπως και στα πνεύματα, ίσως κάποιες φορές κρατούσαν ειδική διάταξη, καθώς 

γνωρίζουμε ότι μόνο «νηφάλια» αφιέρωναν στις κόρες του Κέκροπα, τις 

ανθρωποποιημένες μορφές της θεάς Γης. 

Μέχρι στιγμής, οι λατρείες, οι μύθοι και οι πρακτικές που μελετήσαμε σχετίζονται με την Γη 

της γεωργίας και της βλάστησης. Όμως η Γαία είχε άλλη μία πιο σκοτεινή πλευρά, η οποία 

λατρευόταν στην Αθήνα, τη Μύκονο, και ίσως κάποτε στους Δελφούς, και σχετίζονταν με 

τους νεκρούς και το βασίλειο των σκιών. Το τελετουργικό της Μυκόνου καταγράφεται σε 

μια επιγραφή. Επτά μαύρα αρνιά προσφέρονταν στον Χθόνιο Δία και την Γη Χθονία. Τα 

επίθετα παραπέμπουν σε χαμηλότερες περιοχές, και ίσως σε μια συζυγική σχέση μεταξύ 

αρσενικών και θηλυκών θεοτήτων. Στην τελετή δεν φαίνεται να υπήρχε κάποιο ταμπού ή 

οτιδήποτε φρικτά τρομακτικό, ενώ οι λατρευτές εόρταζαν τρώγοντας προφανώς τα 

θυσιασμένα ζώα στον τόπο της λατρείας, κάτι που συνεπάγεται μια θρησκευτική θεία 

κοινωνία. 

Περισσότερες πληροφορίες μας δίνονται για το χθόνιο τελετουργικό των Αθηνών. Τιμούσαν 

τη Γαία σε δύο κρατικές εορτές που ήταν αφιερωμένες στη λατρεία, ή έστω στη μνήμη, των 

νεκρών. Τα Γενέσια, η επίσημη τελετουργία για τα γένη ή τις φυλές, ήταν μια γιορτή όλων 

των Ψυχών που πραγματοποιούνταν στις αρχές του φθινοπώρου, στις πέντε του μήνα 

Βοηδρομιών, όταν οι φυλές έφερναν προσφορές στους τάφους των συγγενών τους, και την 

ίδια μέρα πραγματοποιούνταν μια θυσία προς τιμήν της Γαίας. Η γιορτή, που ήταν φυσικά 

πένθιμη, ονομάζονταν επίσης νεκύσια, και οι προσφορές μπορεί αποτελούνταν από χοαίς, 

σπονδές, και «ωραία», φρούτα και λουλούδια[26]: αυτά ίσως να προορίζονταν κυρίως για 

τους νεκρούς, αλλά ίσως επίσης και για τη θεά Γη, καθώς ο Κικέρων μας λέει ότι στις 

νεκρώσιμες τελετές της Αττικής, η γη, αμέσως μετά την ταφή, «κατευνάζονταν με φρούτα 

ώστε να επιστρέψει στη χρήση των ζωντανών», ή με άλλα λόγια, να φύγει το άγος από 

πάνω της[27]. 

Ακόμη πιο σημαντικό ρόλο είχε η θεά Γη στην αττική εορτή των Ανθεστηρίων, ενώ 

πρόσφατα διατυπώθηκε και τεκμηριώθηκε από την κυρία Harrison η θεωρία πως ο 

Διονυσιακός χαρακτήρας της γιορτής ήταν μεταγενέστερος σφετερισμός μιας παλαιότερης 

πένθιμης γιορτής αφιερωμένης στη Γαία και τα πνεύματα. Το ζήτημα της Ανθεστηρίων θα 

συζητηθεί στο κεφάλαιο για τον Διόνυσο. Εδώ αρκεί να σημειώσουμε ότι η Γαία διατήρησε 

το ρόλο της ακόμα και σε μεταγενέστερες εποχές. Ο Παυσανίας μας λέει ότι το ιερό της 

Γαίας Ολυμπίας[28] στην Αθήνα, το οποίο βρισκόταν μέσα στο τέμενος του Ολυμπίου Διός 

και πήρε τον λατρευτικό τίτλο από το θεό, βρίσκονταν κοντά σε ένα χάσμα στη γη που ο 

μύθος συνέδεε με τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, και κάθε χρόνο έριχναν μέσα γλυκά 

από κριθάρι και μέλι. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αυτή ήταν μια προσφορά προς τη 

θεά-γη, καθώς γνωρίζουμε πως γίνονταν σε αυτήν παρόμοιες προσφορές και σε άλλες 

περιπτώσεις. Και πάλι, ο συγγραφέας του Μεγάλου Ετυμολογικού αναφέρει πως τα 

Υδροφόρια ήταν μια πένθιμη εορτή των Αθηνών προς τιμήν εκείνων που έχασαν τη ζωή 



τους στον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, ενώ ο Πλούταρχος μας πληροφορεί ότι οι εν λόγω 

εορτές γίνονταν στην Αθήνα κατά το μήνα Ανθεστηριώνα σε ημερομηνία που αντιστοιχεί 

στις καλένδες του Μαρτίου. Τέλος, ο σχολιαστής στον Αριστοφάνη παραθέτει ένα 

απόσπασμα του Θεόπομπου, όπου ισχυρίζεται ότι οι Χύτροι, όπως ονομάζονταν η 

τελευταία ημέρα της εορτής των Ανθεστηρίων, πήραν το όνομά τους από τις χύτρες ή τα 

σκεύη της olla podrida (πανσπερμία) που προσφέρονταν εκείνη την ημέρα στα θύματα του 

κατακλυσμού. Με αυτές τις ενδείξεις μπορούμε να συμπεράνουμε ότι τα Υδροφόρια 

σχετίζονταν σε κάποιο βαθμό με τα Ανθεστήρια, όταν μάλιστα γνωρίζουμε πως ήταν ειδικά 

αφιερωμένες στην τέρψη των πνευμάτων οι δύο από τις τρεις ημέρες της εορτής, οι 

αποφράδες ή δυσοίωνες. Είναι αλήθεια ότι κατά την διάρκεια αυτών των τριών επίσημων 

ημερών, η μοναδική αναγνώριση της Γαίας είναι η τελετουργική πράξη της ρίψης των 

γλυκών από κριθάρι στο χάσμα, αλλά η αίσθηση της σύνδεσης της με αυτό πρέπει να ήταν 

ισχυρή, διότι μπορούμε να εξηγήσουμε την εισβολή της ιστορίας του κατακλυσμού, η οποία 

σχεδόν χαλάει την αληθινή σημασία της γιορτής των Ψυχών που σκοπό είχε να τιμήσει τους 

νεκρούς συγγενείς, αν υποθέσουμε ότι το τέμενος της Γαίας Ολυμπίας ήταν ένα αρχαίο 

κεντρικό σημείο για την τέλεση ενός μεγάλου μέρους των δρώμενων, και ότι τυχαία 

συνδέθηκε με το χάσμα που βρίσκονταν εκεί ο αιτιολογικός μύθος του κατακλυσμού. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, στο χθόνιο μέρος της τελετής η θεά-Γη 

συνδέονταν με τον Χθόνιο Ερμή, τον θεό του κάτω κόσμου[29]. 

Θα πρέπει να θεωρήσουμε πως η Γαία ήταν η κυρίαρχη θεότητα της εορτής αν δεχθούμε τη 

θεωρία σχετικά με τα Πιθοιγία που διατυπώνεται από την κυρία Harrison. Βασίζεται εν 

μέρει, στην ταύτιση της Πανδώρας με την Γαία, και αυτή η εξίσωση είναι γενικά παραδεκτή 

και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Σύμφωνα με τους λεξικογράφους είναι προφανές από το 

ίδιο το όνομα, ενώ το Ανησιδώρα «αυτή που φέρνει δώρα», ένα ακόμα πιο οφθαλμοφανές 

επίθετο της Γης, εμφανίζεται ως παραλλαγή σε ένα πολύ γνωστό βάζο στο Βρετανικό 

Μουσείο. Ο στίχος του Αριστοφάνη όπου περιγράφεται μια προκαταρκτική θυσία στην 

Πανδώρα παραλληλίζεται με την καταγραφή του Σούδα σχετικά με ένα αρχαίο αττικό 

τελετουργικό που απαιτούσε η πρώτη θυσία να προσφέρεται στην Γαία. Η ταύτιση 

αναγνωρίζονταν και σε αρκετά μεταγενέστερες εποχές. Ο άνδρας που συμβουλεύτηκε τον 

Απολλώνιο Τυανέα για την ανεύρεση ενός θησαυρού, προσευχήθηκε στη Γαία, ο 

φιλόσοφος τον οδήγησε σε ένα τυχερό σημείο και προσευχήθηκε ο ίδιος στην Πανδώρα 

πριν την επιστροφή στην πόλη. Ακόμα και η πρώιμη ελληνική τέχνη αποδείχθηκε ενήμερη 

σε ένα βαθμό για την ταύτιση των δύο μορφών: ένα βάζο του πέμπτου αιώνα, που 

δημοσιεύθηκε πρόσφατα από τον καθηγητή Gardner, και βρίσκεται στο μουσείο 

Ashmolean της Οξφόρδης, μας δείχνει τη μορφή της Πανδώρας να βγαίνει μέσα από τη γη 

ακριβώς όπως απεικονίζεται και η Γαία σε ορισμένες μυθικές παραστάσεις. Η σύγκριση των 

απεικονίσεων της Πανδώρας με αυτή την μικρή ομάδα των αγγείων, που δείχνουν ένα 

μεγάλο γυναικείο κεφάλι να αναδύεται από το έδαφος, ενώ ανδρικές μορφές, συχνά 

σάτυροι, στέκονται από πάνω του με σφυριά έτοιμοι να χτυπήσουν, υποδηλώνει, όπως 

επισημαίνει η κυρία Harrison, την πρωτόγονη τελετουργική πρακτική της αφυπνίσεως του 

πνεύματος της γης χτυπώντας το έδαφος[30]. Στα στοιχεία που έχει συλλέξει μπορούμε να 

προσθέσουμε το ενδιαφέρον παράλληλο ενός χριστιανικού μύθου που υπάρχει σε ένα 

χειρόγραφο από την Αρμενία, και βρίσκεται στη βιβλιοθήκη Μπόντλιαν, σύμφωνα με τον 



οποίο, ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό με ένα χρυσό σφυρί, και χτυπώντας τη γη 

αφύπνισε την Παρθένο Εκκλησία[31]. 

Αυτή η φυσική συνάφεια μεταξύ της Γαίας και των σκιερών δυνάμεων του θανάτου και της 

μεταθανάτιας ζωής τεκμηριώνεται περαιτέρω με ένα σημαντικό απόσπασμα από τον 

Παυσανία σχετικά με τον Άρειο Πάγο και τη γύρω περιοχή: κοντά στο βράχο βρισκόταν ο 

ναός των Σεμνών, τις οποίες ταυτίζει με τις Ερινύες, και μέσα υπήρχαν αγάλματα 

αφιερωμένα στον Πλούτωνα, τον Ερμή (ο οποίος συχνά λατρευόταν ως θεός του κάτω 

κόσμου), και τη Γαία. Ο Παυσανίας προσθέτει ότι εκείνοι που αθωώνονταν με την 

ετυμηγορία του δικαστηρίου, συνήθιζαν να προσφέρουν θυσία σε αυτό το ναό. Θα 

μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την πράξη ως ευχαριστήρια ή εξιλαστήρια προσφορά για 

αρθεί το μίασμα της δίκης μιας ανθρωποκτονίας. 

Για τις άλλες τοπικές λατρείες δεν υπάρχει καμία σαφής καταγραφή. Μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι η λατρεία στην Ολυμπία των Ηλείων ανήκει σε μια αρχαία εποχή, και ότι η 

Γαία είχε εκεί ορισμένες χθόνιες συνδέσεις. Η Ηλεία στην αρχαιότητα ήταν στοιχειωμένη 

από την παρουσία του Άδη, ενώ ο Κλύμενος, ένα άλλο όνομα για τον θεό του κάτω κόσμου, 

ήταν μια ηρωική φιγούρα της περιοχής.  

Μήπως όλη αυτή η λατρεία αποκαλύπτει μια εντελώς ανθρωπόμορφη προσωπικότητα; Δεν 

θα μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο για όλες τις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα 

επίθετα όπως Ευρύστερνος και Ευρώπα (εάν το τελευταίο συνδέθηκε ποτέ με την Γαία 

όπως συνδέονταν με τη Δήμητρα) αποκαλύπτει την συνειδητοποίηση του υλικού στοιχείου, 

το οποίο αναμιγνύεται και θολώνει σε ένα βαθμό την ανθρωπόμορφη σύλληψη. 

Ούτε μπορούμε με βεβαιότητα να υποθέσουμε πως η μαντική και η βλαστική λειτουργία 

της περιγράφουν με σαφήνεια μια πλήρως ανθρωπόμορφη εικόνα. Μια καλύτερη απόδειξη 

θα ήταν ίσως ο θεσμός των αγώνων προς τιμήν της, οι οποίοι έχουμε λόγο να πιστεύουμε 

πως γίνονταν στην Αττική και ίσως πουθενά αλλού. Αναμφίβολα η προσωπικότητά της 

γίνεται σαφέστερη και πιο συγκεκριμένη μέσα από τη συσχέτισή της με πολλά από τα 

ανθρωπόμορφα θεϊκά πρόσωπα του ελληνικού πολυθεϊσμού. Επιπλέον, όταν η Ελληνική 

τέχνη ασχολούνταν με την μορφή της Γαίας, ήταν υποχρεωμένη να την αποδίδει με πλήρη 

ανθρώπινη μορφή. Η παρουσία της ήταν απαραίτητη για δύο και μόνο δύο μυθικές 

παραστάσεις, τη γέννηση του Εριχθόνιου και τη μάχη των γιγάντων με τους θεούς, και για 

αυτές τις απεικονίσεις, η τελειοποιημένη πλέον τέχνη εφηύρε μια πλήρως μητρική φιγούρα 

απαστράπτουσας ομορφιάς, στην οποία κάποιες φορές προστίθεται η γοητεία της 

παθητικής έκφρασης. Υπάρχει λιγότερη πραγματικότητα και ελάχιστη θρησκευτική σημασία 

στις προσωποποιήσεις της Γης των ύστερων ελληνιστικών χρόνων. Για παράδειγμα στην 

πολύ ενδιαφέρουσα απεικόνιση στο ανάγλυφο της Καρχηδόνας, όπου παρουσιάζεται με τα 

παιδιά στην αγκαλιά της και κοπάδια γύρω της, κάθεται μεγαλόπρεπα ανάμεσα σε μορφές 

που προσωποποιούν τη φωτιά και το νερό. Είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε πόσο νωρίς 

έγινε η πρώτη ανθρωπομορφική αναπαράσταση της Γαίας. Η αρχαιότερη περίπτωση που 

γνωρίζουμε είναι το ανάγλυφο από τερακότα της Μήλου. Η θεά αναδύεται από τη γη και οι 

σφυροκόποι ίσως ανήκουν σε κάποιο πολύ παλιό είδος τέχνης, για την ακρίβεια τόσο 

αρχαίο όσο και η Θεογονία του Ησίοδου, αν προκάλεσε την παραμορφωμένη εκδοχή της 

ιστορίας της Πανδώρας. Όμως η αναδυόμενη θεά κατά πάσα πιθανότητα δεν ονομάζεται 



Γαία, αλλά Πανδώρα ή, μερικές φορές, Περσεφόνη[32]. Εμείς, όμως θέλουμε να μάθουμε 

πότε απέκτησε η ίδια η Γαία ανθρώπινη και προσωπική μορφή, με το δικό της όνομα, όχι 

μέσω κάποιας άλλης από τις σωσίες ή τις μεταμφιέσεις της. Είναι γνωστό πως η μορφή της 

Κουροτρόφου, της θεάς που κρατάει τα παιδιά στην αγκαλιά της, πηγαίνει πίσω στη 

Μυκηναϊκή εποχή, αλλά αυτό δεν πιστοποιεί την προϊστορική προσωποποίηση της Γαίας, 

καθώς δεν γνωρίζουμε και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μάθουμε ποτέ το όνομα της εν 

λόγω προϊστορικής θεάς. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τέχνη βοήθησε σημαντικά την 

ανθρωπόμορφη ανάπτυξη, αλλά δεν μπορούμε να χρονολογήσουμε πότε ξεκίνησε αυτή η 

επιρροή. Το προσωπικό θεϊκό κεφάλι της Γαίας φαίνεται πως παρέμεινε σε εμβρυακό 

στάδιο και ο λόγος γι 'αυτό είναι ότι το όνομά της θεάς ήταν Γη, και ήταν δύσκολο για την 

υψηλή μυθολογία και την υψηλή ανθρωπόμορφη θρησκεία να συνδεθεί με ένα τόσο 

υλιστικό όνομα. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη λατρεία δεν έχει σχεδόν κανένα σημείο 

επαφής με την προηγμένη ζωή της φυλής. Οι χρησμοί της συνήθως περνούν από τον έναν 

στον άλλο, η Θέμις ξεφεύγει από την επιρροή της και γίνεται ένα πρώιμο νομικό σύστημα 

με δίκες για ανθρωποκτονία, πάνω στο οποίο η κοινωνία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, και 

ενώ η θρησκεία αναδεικνύει τη λατρεία των νεκρών ή των Ερινυών, του Απόλλωνα ή της 

Αθηνάς, η Γαία παραμένει στο παρασκήνιο. Φαίνεται ότι πρέπει να μεταμφιεστεί με άλλα 

ονόματα που δεν προδίδουν αμέσως την υλική της φύση προκειμένου να εξελιχθεί σε μια 

ενεργητική προσωπικότητα. Ως Πανδώρα κατάφερε να γίνει το φωτεινό κέντρο ενός 

ανθρώπινου μύθου, ως Άγλαυρος πέθανε για τη χώρα της, ως Θέμις έγινε η θεά της 

αφηρημένης δικαιοσύνης. Και παρόλο που η ίδια έγινε προσωπικότητα μόνο κατά το 

ήμισυ, πιθανότατα γέννησε πολλές από τις πιο ισχυρές δημιουργίες του πολυθεϊσμού. Η 

Ρέα-Κυβέλη είχε μια μεγάλη θρησκευτική καριέρα, αλλά η πιο λαμπρή εκπόρευση της Γαίας 

είναι η Δήμητρα. 

……………………………………………………….. 
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Βιργίλιο και τον Σέρβιο, Aen 4 166. Στο Βεδικό τελετουργικό γάμου η θεά γη δεν 

εμφανίζεται με σαφήνεια, αλλά ο Βαρούνα, ο θεός του Ουρανού, είναι μεταξύ εκείνων 

στους οποίους γίνεται θυσία. Βλέπε Hillebrandt, Vedische Opfer, & c, σελ.68. Η ιδέα του 

γάμου της γης και του ουρανού την άνοιξη, εμφανίζεται σε κάποιες περιοχές της Ινδίας, 

Frazer Χρυσός Κλώνος, I, σελ. 223.  

[19] Βλέπε Δήμητρα, R. 246. Ο Welcker φαίνεται να στηρίζει υπερβολικά πολλές υποθέσεις 

πάνω στο απόσπασμα του Παυσανία, όταν καταλήγει στο συμπέρασμα πως υπήρχε 

μυστηριακή λατρεία των Μεγάλων Θεαινών στην Φλύα και την Ανδανία, και πως αυτές οι 

θεές ήταν η Γαία και η Κόρη, η κόρη της. Η Γαία με αυτό το όνομα δεν είναι ποτέ η μητέρα 

της Κόρης. 

[20] Οι περιπτώσεις σύνδεσης της ανθρώπινης γονιμότητας με τη γη είναι πάρα πολλές: 

βλέπε Frazer, Χρυσός Κλώνος, 2, p.109. 

[21] Μια θεότητα με δύο επίθετα, ή δύο περιγραφικές ονομασίες, μπορεί εύκολα να 

χωριστεί σε δύο φαινομενικά ξεχωριστές θεότητες σε κάθε λειτουργικό τύπο, διότι στο ημι-

μαγικό τελετουργικό το όνομα είναι πολύ σημαντικό και η ατομική ταυτότητα συνήθως 

εξαφανίζεται μέσα σε μια ποικιλία ονομάτων.  

[22] Ο Πλούταρχος, στο Περί Ίσιδος και Οσίριδος c. 73, παραθέτοντας ένα απόσπασμα από 

τον Μανέθωνα δεν αναφέρει τα κόκκινα μαλλιά, αλλά λέει ότι τα θύματα ονομάζονταν 

Τυφώνιοι: ο Διόδωρος ολοκληρώνει την περιγραφή, i. 88, αναφέροντας ότι παλαιότερα 

άνδρες με κόκκινα μαλλιά προσφέρονταν από τους βασιλιάδες στον τάφο του Όσιρι, ενώ 

και οι δύο συμφωνούν ότι το κόκκινο ήταν το χρώμα του Τυφώνα. Ο Δρ. Frazer (Χρυσός 

Κλώνος, 2, 142, 255) ερμηνεύει αυτά τα θύματα ως ενσαρκώσεις του πνεύματος της 

βλάστησης, με τα κόκκινα μαλλιά τους να συμβολίζουν το ώριμο καλαμπόκι. Αυτό το 

πνεύμα, σύμφωνα με την θεωρία του, ήταν ο Όσιρις και τα θύματα αυτά προφανώς 

ταυτίζονταν με τον Τυφώνα. Τα κόκκινα μαλλιά, θα μπορούσαν ασφαλώς να παραπέμπουν 

στην πύρινη θερμότητα του ήλιου. 

[23] Macpherson, memorials of Service in India, σελ. 113. Manuhardt, Baumkullus, σελ. 356 

σημείωση. Βρίσκουμε την ίδια ιδέα στο Μεξικό: ήταν καλός οιωνός για βροχή αν το παιδί-

θύμα έχυνε άφθονα δάκρυα (Sahagun, Jourdan et Sim, pp. 57, 58). 

[24] Για παραδείγματα τελετουργικών που είναι προφανώς μόνο εξαγνιστικά και τελούνται 

πριν από γεωργικές εργασίες, βλέπε Frazer, Χρυσός Κλώνος, τόμος 3, σελ. 323, 324, και τα 

Αττικά προηρόσια που μελετάμε πιο κάτω.  

[25] Manhardt, Antike Wald-und Feld-Kulie, σελ. 215 σημείωση, αναφέρει την ίδια 

μεταμόρφωση σε αγροτικούς μύθους Σημιτικών και Τευτονικών φυλών. 



[26] R. 7. 16. Hero-cults, R. 21 (Hesych. S.v. Γενέσια). Τα νεμέσια ήταν μάλλον ξεχωριστή 

εορτή, μια ιδιωτική τελετουργία της οικογένειας. Οι πηγές είναι κάπως ασαφείς. Η φράση 

του Αισχύλου ίσως προέρχεται από την αττική πρακτική κατά τα Γενέσια, και τα σχόλια του 

Ησύχιου δείχνουν ότι θα πρέπει να συνδέσουμε τα ωραία με τα νεκύσια. 

[27] Dieterich, Archiv f. Religionswissensch, 1904, σελ. 40-41, ερμηνεύει το απόσπασμα 

διαφορετικά, πιστεύοντας ότι το έδαφος ήταν στρωμένο με σπόρους, έτσι ώστε από αυτό 

το τελετουργικό συμπαθητικής μαγείας να διασφαλιστεί η επιστροφή της ψυχής που 

αναχώρησε προς το φως, σε μια δεύτερη γέννηση.  

[28] Το προσωνύμιο αυτό δεν βρίσκεται πουθενά αλλού, εκτός εάν η θεά που ονομάζεται 

«η Ολυμπία» στις Συρακούσες, ο ναός της οποίας ήταν κοντά στο βωμό με την ιερή κούπα, 

την αφιερωμένη στις θεότητες της θάλασσας,  πρέπει να ερμηνευθεί ως Γαία (βλέπε Athen. 

462c, ένα απόσπασμα του Πολέμωνα): η σύνδεση μεταξύ της θεάς γης και του Ποσειδώνα 

ήταν αρκετά συνηθισμένη. 

[29] Ο συνδυασμός της Γαίας Κατόχου και του Ερμή Κατόχου σε ξόρκια για να καταραστεί 

κάποιος τον εχθρό του: CI Gr.I. 538 (Αθήνα), 539, βλέπε Ερμή, R. 19- και οι δύο επιγραφές 

δύσκολες να διαβαστούν. 

[30] Hell. Journ. 1900, σελ. 106, 107: η άποψή της για αυτά τα αγγεία μου φαίνεται 

περισσότερο πιθανή από εκείνη που διατυπώνει ο καθηγητής Furtwangler, Jahrbuch d. d. I. 

1891, σελ. 116. 

[31] Agathangelos Greek text, ed. Lagarde, from Bodleian Menologion Armen. C. 3, fol. 7b: 

Για την αναφορά αυτή ευχαριστώ τον φίλο μου κ. Conybeare για την ευγενική συνεισφορά 

του. 

[32] Η μακρά συνέχεια και επικράτηση αυτού του τύπου της θεάς που αναδύεται από τη γη 

τεκμηριώνεται από την εμφάνισή της σε ελληνο-βουδιστικό ανάγλυφο, βλέπε Η Βουδιστική 

Τέχνη στην Ινδία, Grunwedel, μετάφραση Gibson. σελ.. 99.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


