
''Kdo je obesil te bleščeče ščite, nedotaknjena kopja in nepreluknjane 

čelade, posvečeno bojni Aresovi opremi, ker to niso okraski? Nihče ne bo 

odnesel tega orožja iz moje hiše! Njihovo mesto ni v zaprtih dvoranah za 

boj nepripravljenih moških, ampak na stenah Enijalija. Veselim se 

obrabljenih trofej in krvi umirajočih, če sem res pravi Ares Morilec,'' je v 

epigramu napisal, kot smo navedli, Antipater iz Sidona. Da bi razumeli, kaj je 

želel povedati s tem epigramom, kaj pomenijo ''stene Enijalija'', preberite ta 

kratek spis. Tudi sam sem moral globoko pogledati v grško mitologijo, da sem 

epigram razumel. 

Enijalij (Enyalios) 

Enijalij je v grški mitologiji običajno sin boga vojne, Aresa, ki ga je imel z 

boginjo Enijo (Enyo), je pa tudi Aresov vzdevek. Čeprav je Enijalij najbolj 

sprejemljiv vzdevek (tudi različica imena) Aresa, sta se večkrat Ares in Enijalij 

med seboj razlikovala. Bila sta različni božanstvi. Enijalija so pogosto imeli za 

boga vojščakov in bojevnikov v okviru Aresovega kulta. 

 

  

Enijalij – bog vojščakov in bojevnikov. 

 

Enijalija omenja Homer v Ilijadi. Opisujejo ga tudi kot bojevnika na Kreti. 

Včasih Aresa poistovetijo z Enijalijem, včasih pa ju razlikujejo tako, da je 

Enijalij vedno Aresov sin in da gre za različna bogova.  

V 5. stoletju pred našim štetjem so se Argosove ženske izredno borile, ko 

so hrabro odbijale napade kraljev iz Šparte. Ob poti, kjer so ženske padle, so jim 

preživeli zgradili Tempelj Aresu Enijaliju. 



Enija pa je bila vojna boginja s simbolom vojaške čelade in bakle. Bila je 

hči Zevsa in Here. Pogosto je bila povezana z vojnim bogom Aresom kot 

spremljevalka, sestra in tudi žena. Imela je zelo veliko otrok, med njimi 

Amazonke, Fobosa (Strah), Deimosa (Groza), Enijalija, Enomaja, in številno 

žlahto vseh Zevsovih in Herinih otrok. 

 

 

Enija (Enyo), boginja vojne, uničenja, osvajanja in krvavosti. 

 

Večina mitov jo navaja kot mamo boga vojščakov in bojevnikov, 

Enijalija. V teh mitih je Ares vedno označen kot oče. Vendar pa ime Enijalij 

lahko uporabljamo tudi kot Aresov vzdevek.  

Kot boginja vojne je bila Enija tista, ki je bila odgovorna za popolna 

uničenja mest. Pogosto je spremljala divjega Aresa v bitkah. Med padcem Troje 

je bila skupaj s Fobosom in Deimosom, Aresovima sinovoma, priča številnim 

grozotam in krvavim bitkam po njenem ‘okusu’. Bila je vpletena v vojno 

Sedmerica proti Tebam, v vojno z Indijanci, itn. Sploh je bila silno navdušena 

nad vojnami, posebno krvavimi. Teh pa na takratnem grškem ozemlju ni nikoli 

manjkalo. V Aresovem templju v Atenah so postavili tudi kip na čast boginje 

Enije. 

Naj povem in priznam, da nisem vedel, da so stari Grki imeli toliko vojnih 

bogov. Pa, saj so se kar naprej nekaj preklali med seboj in tudi bojevali s tujci, 

predvsem s Perzijci.  
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