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στο Νέο Μουσείο
της Ακρόπολης
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Ο λεξικογράφος
Ησύχιος από την

Αλεξάνδρεια, που έζησε
τον 5ο μ.Χ. αιώνα, αναφέρει

ότι οι Αθηναίοι είδαν μια
κουκουβάγια να πετάει την

παραμονή της Ναυμαχίας
της Σαλαμίνας. Πίστεψαν

ότι ήταν σημάδι πως
θα νικούσαν τους Πέρσες!
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Αν παρατηρήσεις ένα άγαλμα, μια παράσταση σε ένα αγγείο ή σε ένα

ανάγλυφο, πώς μπορείς να καταλάβεις ποιον ή τι αναπαριστά;

Τοφανερώνουν η ηλικία, τα ενδύματα, αλλά κυρίως τα σύμβολα
που έχει κάθε μορφή πλάι της ή κρατά στα χέρια της.

Οφτερωτός Έρωτας πετάει κοντά στην Αφροδίτη.
ΟΉφαιστος κρατάει τα εργαλεία της τέχνης του.
Η Άρτεμη έχει κρεμασμένη τηφαρέτρα με τα βέλη στον ώμο της.
Ο Διόνυσος φοράει στεφάνι από φύλλα κισσού.
Και την Αθηνά... ακολουθεί η αγαπημένη της κουκουβάγια,
η γλαύκα, όπως την έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, το πουλί της σοφίας.

Η κουκουβάγια στην είσοδο του Νέου Μουσείου είναι σκαλισμένη

σε παριανό μάρμαρο. Για χρόνια υποδεχόταν τους επισκέπτες στην είσοδο

του παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης, πάνω στον βράχο.

Οι Αθηναίοι γνωρίζουν καλά την κουκουβάγια.

Η μικρούλα κουκουβάγια της Αθηνάς φωλιάζει στις σπηλιές
γύρω από τον βράχο της Ακρόπολης και στα παλιά σπίτια της Πλάκας,
στα άλση των λόφων της Αθήνας και στα βουνά της Αττικής.

Οι Αθηναίοι

την απεικόνιζαν στα νομίσματά τους,
τη ζωγράφιζαν πάνω στους παναθηναϊκούς αμφορείς,
ενώ την έπλασε ο Φειδίας στο χρυσελεφάντινο άγαλμα της Αθηνάς
στον Παρθενώνα.

η κουκουβάγια



28

Τρία ανθρώπινα σώματα που καταλήγουν σε πλεγμένεςφιδίσιες ουρές,
τρεις χαμογελαστοί γενειοφόροι γέροντες.

Ο πρώτος κρατά τον κεραυνό, το σύμβολο της φωτιάς,
ο μεσαίος κρατά το νερό,
ο τρίτος, που μας κοιτάζει καταπρόσωπο, κρατά ένα πουλί, σύμβολο του αέρα.

Τον ονόμασαν Τρισώματο δαίμονα.
Ίσως είναι ο Νηρέας, ο πατέρας των 50 Νηρηίδων,

ο μεγάλος θαλασσινός θεός που κατοικούσε στο Αιγαίο,

προστάτευε τους ναυτικούς

και είχε το χάρισμα της προφητείας και της γνώσης,

αυτός που άλλαζε μορφές

και γινόταν άλλοτεφωτιά, νερό κι αέρας, όπως έκανε και τότε που
συγκρούστηκε με τον Ηρακλή, όταν ο ήρωας του ζήτησε πληροφορίες για να
βρει τον Κήπο των Εσπερίδων και να φέρει στον Ευρυσθέα τα χρυσά μήλα.

φωτιά

νερό

αέρας
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Ο Τρισώματος είναι από πωρόλιθο, ένα πέτρωμα μαλακότερο από το μάρμαρο.

Τα γένια και τα μαλλιά του είναι βαμμένα με μπλε χρώμα,

τα σώματα των φιδιών είναι ριγωτά, μπλε, κόκκινα και άσπρα.

Η σύνθεση αυτή ανήκε στο αέτωμα του Εκατόμπεδου, που χτίστηκε το 570 π.Χ.

Όταν οι Αθηναίοι αποφάσισαν να ξαναχτίσουν τα ιερά της Ακρόπολης, μετά

την καταστροφή τους από τους Πέρσες το 480 π.Χ., έθαψαν τα κατεστραμμένα

αγάλματα και τα γλυπτά. Οι ανασκαφές που έγιναν στον βράχο στο τέλος

του 19ου αιώνα τα ξανάφεραν στο φως.

Τι κοιτάζει ο Τρισώματος δαίμονας;
Παρακολουθεί δυο λιοντάρια να κατασπαράσσουν έναν ταύρο και
τον Ηρακλή να παλεύει, στα αριστερά του αετώματος, με τον Τρίτωνα,
τον γιο του Ποσειδώνα και της Αμφιτρίτης. Ο Τρίτωνας ήταν θαλασσινό
πλάσμα με σώμα ανθρώπινο και ουρά ψαριού.
Οι φολίδες της ουράς του είναι βαμμένες μπλε και κόκκινες.






