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Είκ. 1. Σφραγιδόλιθος έκ Μυκηνών.

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ1

Χρνσεοι δ’ έκάτερΰε και άργνρεοι κύνες ή σαν, 
ονς cΉφαιστος τεν'ξεν idvirjoi πραπίδεσσι 
δώμα ψνλασσέμεναι μεγαλήτορος ’ Αλκινόοιο, 
άϋανάτονς όντας και άγήρως ήματα πάντα.

(Όδυσσ. η 91-94)

Ή κυρία πύλη των Μυκηνών, ώς γνωστόν, ήλθε πλήρως εις φως κατά τούς νεό
τερους χρόνους μετά τον κατά τά έτη 1840- 1841 διάτοΰ Πιττακη γενόμενον καθα
ρισμόν της δαπάναις τής νεοσύστατου τότε έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, 
ήτις ώς πρώτον μέλη μα έσχε τον καθαρισμόν κα'ι την άποκάλυψιν των σημαντικότε
ρων διά τον Ελληνισμόν μνημείων τής άρχαιότητος, έν οίς κα'ι τό τείχος των Μυκη
νών. Εις πολύ παλαιοτέρους χρόνους όμως ήρχισεν ή περί τήν πύλην επιστημονική 
έ'ρευνα κα'ι ένασχόλησις, ιδία περί τήν ερμηνείαν τής επ’ αυτής παραστάσεως καί τήν 
σημασίαν αυτής, αλλά καί τήν σχέσιν της, λόγω τοΰ έπιφανοΰς τής τοποθετήσεώς της> 
προς τήν πόλιν τών Μυκηνών.

”Αν καί ή περιγραφή τής έπί τής αναγλύφου πλακός παραστάσεως έχει πλειστάκις 
παρατεθή υπό πάντων τών είδικώς ένδιατριψάντων περί τάς Μυκήνας καί τών γενι-

άνασκαφαί καί ανακαλύψεις ίσως ρίψουν νέον φως άρ- 
γότερον. Σκοπός μου κυρίως είναι ή προσθήκη τοΰ 
διαζευκτικού η μετά τό καθιερωμένοι', Πύλη τών Λεόν
των..., ώστε νά μένη ανοικτός ό δρόμος τής έρεύνης.

Θερμώς ευχαριστώ τούς σεβαστούς μου καθηγητάς 
κ.κ. Σ. Μαρινάτον, Γ. Μυλωναν καί Ν. Μ. Κοντολέοντα 
διά τό ενδιαφέρον, τό όποιον έπέδειξαν διά τήν εργα
σίαν αυτήν. Ή μετ’ αυτών συζήτησις ώδήγησεν εις 
τήν διόρθωσιν πολλών ήμαρτημένων. Επίσης ευχαρι
στώ τήν δ. Ά. Γιαννουλάτου διά τήν πάντοτε πρόθυ
μον συνδρομήν της εις τήν επεξεργασίαν καί διόρ- 
θωσιν τής μελέτης έν δοκιμίοις.

1 Διά τής παρούσης εργασίας δεν επιχειρώ τήν ορι
στικήν μετατροπήν τών μέχρι σήμερον παραδεδεγμέ
νων περί τής παραστάσεως τοΰ αναγλύφου τής Πύλης 
τών Μυκηνών. "Εν μέρος τοΰ μυστηρίου της θά παρα- 
μείνη πάντοτε ίδικόν της. Θά ήθελα πάντως νά θέσω 
απλώς τό θέμα, τό όποιον άλλωστε έν σχέοει πρός 
τούς λέοντας, γρΰπας καί σφίγγας μέ απασχολεί εις έκ- 
τενεστέραν μου μελέτην, ϊνα καταστή δυνατή—αρχής 
γενομένης άπό τοΰ σημείου αύτοΰ—ή έκ νέου έξέτασις 
ώρισμένων μνημείων ούχί άριστα σωζομένων, κυ
ρίως τοιχογραφιών καί έλεφαντίνων, μήπως είναι δυ
νατόν νά συγκροτηθή τι πληρέστερον έξ αυτών. Νέαι
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8 Ευαγγελίας Πρωτονοταρίου - Δενλάκη ΑΕ 1965

κώς περ'ι τά Μυκηναϊκά γραψάντων, νομίζω δτι θά μοϋ συγχωρηθή νά έπανέλθω 
διά μίαν ακόμη φοράν παρέχουσα όσα καί δά αυτοψίας διεπίστωσα καί έπεβεβαίωσα.

Ή ανάγλυφος πλάξ καλύπτει ούχί εξ ολοκλήρου τό ύπεράνω τής θΰρας άφεθέν 
κατά την οικοδομικήν συνήθειαν τής έποχής κουφιστικόν τρίγωνον. Προς συμπλήρω
σήν τοΰ τριγωνικού τούτου κενού άψίεται, ως παρετηρήθη ήδη \ επαρκής χώρος προς

Είκ. 2. Άναπαράστασις τής πύλης των Μυκηνών.

πλήρωσιν δι’ αντικειμένου τίνος προστιθεμένου ύπεράνω τής αναγλύφου πλακάς, ώς θά 
ίδωμεν κατωτέρω.

Τό άνάγλυφον έχει πλάτος κάτω μεν 3.60 μ., άνω δέ καταλήγει εις 1.20 μ. μόνον. 
Είναι κατεσκευασμένον επί φαιού εντοπίου ασβεστόλιθου (τιτανόλιθου), διαφόρου δη
λαδή συστάσεως υλικού από τήν λοιπήν πύλην. Βεβαίως ή διαφορά είναι εύλογος, 
διότι ό κροκαλοπαγής λίθος τής πύλης δεν προσφέρεται δι’ άνάγλυφον επ’ αυτού ερ
γασίαν 1 2.

1 Βλ. Δαιφνερ, ΑΕ 1921, σ. 80, είκ. 8 καί Μαρινα- 
ΤΟΝ - HlRMER, Κρήτη καί Μυκηναϊκή 'Ελλάς, επεξη
γηματικόν κείμενον είκ. 111, σ. 109.

2 Ή διαφορά ύλικοΰ θά ήτο δυνατόν νά σημαίνή

ίσιος χρόνον κατασκευής παλαιότερον τής τελευταίας 
διαμορφώσεως τής Πύλης. Πόντιος ή άπλότης τών μορ
φών καί ό τρόπος έκτελέσεως δέν δεικνύουν τοιοΰτόν τι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:42:35 EEST - 54.161.213.156



AE 1965 Περί τής πύλης των Μυκηνών 9

Ό κεντρικός άξων τής παραστάσεως άποτελεΐται έκ δΰο παρακειμένων βάσεων έν 
εϊδει βωμίσκων \ άποτελουμένων έκ δΰο αβάκων κειμένων έπαλλήλως εις μικράν άπό- 
στασιν άπ άλλήλων, ένουμένων δι’ εσώτερον κειμένου τμήματος έ'χοντος κοίλας τάς 
δύο πλευράς αύτοϋ. Αί δύο αΰται βάσεις έπιστέφονται διά κοινής πλακάς, επί τής 
οποίας έρείδεται μινωικός κίων. Επ’ αύτοΰ έπικάθηται έπιστύλιον έκ δύο αβάκων, με
ταξύ των όποιων τέσσαρες κύκλοι ύποδηλοΰν προφανώς τάς απολήξεις ισαρίθμων δο
κών. Εκατέρωθεν τοΰ κίονος όρθοϋνται μεγαλοπρεπή τά άκέφαλα σώματα δύο αιλου
ροειδών, τά όποια στηρίζονται διά τών προσθίων ποδών έπί τής αυτής ώς και ό κίων 
πλακάς. Άμφοτέρων αί κεψαλαί έλλείπουν έκ κατασκευής από τοΰ ΰι[)ους τών ώμων. 
Έπί τών ώμων τών ζώων παρατηρούνται όπαί. Εις τό δεξιόν τώ όρώντι ή μία είναι 
τετραγωνική και βαίνει λοξώς προς τά έ'ξω, ή δ’ έτέρα ομοίως έλαφρώς λοξή αλλά κυ
κλική, κείμενη εις μικράν άπόστασιν από τής πρώτης. Εις τό άλλον ζώον, ώς προς τό 
μέγεθος και τό είδος, αί όπαί είναι αί αύταί, πλήν τοΰ ότι ή κυκλική δεν είναι ανεξάρ
τητος, αλλά παρουσιάζεται ώς συνέχισις τής τετραγωνικής. Εις τό άνω μέρος τοΰ αρι
στερού ποδός τοΰ αριστερού τώ όρώντι ζώου καί αντίστοιχος εις τον δεξιόν πόδα τοΰ 
δεξιού ζφου, παρατηρούνται άνά τρεις μικραί όπαί, προφανώς δι’ άνάρτησιν προσθέτου 
αντικειμένου, κατά τρόπον ώστε νά μή μετακινήται έκ τής θέσεώς του.

Τό μήκος έκάστου ζώου από τής βάσεως τής ουράς μέχρι τών ώμων είναι 1.80μ., 
τό δε ύψος τών ποδών 0.80 μ. ’Έχουν δηλαδή τό φυσικόν των περίπου ΰι|ιος. Ή ουρά 
είναι λεπτή καί μακρά καί δεν παρουσιάζει τον χαρακτηριστικόν τού άρρενος λέοντος 
θύσανον. Επίσης ελλείπει ή ύποδήλωσις φύλου καί χαίτης 1 2.

Ή πλάξ σώζεται σχεδόν άκεραία. Φθοραί παρατηρούνται κατά τό άνώτατον αύ- 
τής τμήμα, ύπεράνω τού έπιστέφοντος τον κίονα έπιστυλίου, κατά τό άνω δεξιόν άκρον 
τού τριγώνου, έπί τών ώμων άμφοτέρων τών ζώων καί υπό τον ένα βωμίσκον.

Τό άνάγλυφον γενικώς παρουσιάζει ίκανοποιητικώς τάς λεπτομέρειας, έν αναλο
γία βεβαίως καί προς τό ύψος τής τοποθετήσεώς του. Οΰτω διαγράφονται οί ισχυ
ροί μυώνες καί αί αρθρώσεις τών ποδών, τό ευρύ στέρνον καί ή συνεσταλμένη κοι
λία καθώς καί ή έλαφρώς κυρτουμένη ράχις. 'Αδρομερή εξεργασίαν παρουσιάζει τό από 
τής βάσεως τών προσθίων ποδών καί άνω τμήμα τών ζώων, έπειδή πιθανώς δεν 
ήτο ορατόν, καλυπτόμενον υπό τοΰ προσθέτου τμήματος τής παραστάσεως3.

Έκ τών δοθέντων χαρακτηριστικών δύναται νά είκάση τις ότι πρόκειται περί σω
μάτων θηλέων αιλουροειδών μάλλον καί συγκεκριμένως λεαινών. Εις τάς λέαινας ώς 
καί τούς νεαρούς λέοντας έλλείπουν ή χαίτη, αί μακραί τρίχες τής κοιλίας καί ό θύσα
νος τής ουράς. Ενταύθα όμως ελλείπει καί ή ύποδήλωσις τοΰ φύλου, ώστε νά άπο- 
κλίνη τις περισσότερον υπέρ τής άπόψεως ότι πρόκειται περί λεαινών, όπως ύπεστήρι- 
ξαν πολλοί τών μελετητών.

1 ’Ίσως [πρόκειται περί τετραγώνων βωμών ώς οί
προσφάτως άνευρεθέντες εις τήν ’Ανατολικήν Κρήτην.
Ώς παριστώνται έν κατατομή πάντως ενθυμίζουν πολύ 
τό τόσον αγαπητόν εις τήν Μυκηναϊκήν εποχήν θέμα 
τών τριγλύφων καί ήμιροδάκων (πρβλ. A. Evans,

Palace of Minos II, σ. 604 - 608).
2 Όλίγαι μακραί τρίχες διακρίνονται έπί τής κοιλίας’ 

τούτο πάντως δέν διεπίστωσα έξ αυτοψίας. Τήν παρα- 
τήρησιν έκαμε ό καθηγητής κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ.

3 Βλ. πίν. 1 (Φωτογρ. Έμίλ).

2
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10 Ευαγγελίας Πρωτονοταρίου - Δε'ΐ'λάκη ΑΕ 1965

Έκ τής συνθέσεως ελλείπουν αί κεφαλα'ι τών ζώων. Ή ελλειψις αΰτη άπετέ- 
λεσε χό πρώτον θέμα τής επιστημονικής διερευνήσεως. Κατ άρχάς έξητάσθη ή περί- 
πτωσις άποκροΰσεως τών κεφαλών μεταγενεστέρως καί άφαιρέσεώς των. Ηδη δμως 
από τής εποχής τοΰ Schliemann ή αποψις αΰτη έγκατελείφθη, διότι υπάρχουν αί 
ανωτέρω περιγραφεΐσαι όπαί, άποδεικνΰουσαι δτι αί κεφαλα'ι ήσαν πρόσθετοι.

Ή ΰλη έκ τής οποίας συνέκειντο αί πρόσθετοι κεφαλα'ι άπετέλεσεν εξ άλλου τό 
δεύτερον θέμα, τό όποιον προεκάλεσε διχασμόν γνωμών. Κατά τούς μέν έπρόκειτο περί

Είκ. 3. Άναπαράστασις τοΰ αναγλύφου τής πύλης τών Μυκηνών.

προσθήκης κεφαλών έξ άλλου λίθου 1 2 κατεσκευασμένων. Νομίζω δτι ή έκ λίθου προσ
θήκη εν εϊδει έμβαλώματος πλήν τοΰ βάρους, τό όποιον θά παρουσίαζεν, εξαιρέσει 
ίσως μόνου τοΰ μαλακοΰ αλαβάστρου ή τοΰ στεατίτου, δεν θά άπετέλει αρμονικόν συν- 
δυασμόν μετά τοΰ κυρίου σώματος διά τεχνίτας τής αξίας τών Μυκηναίων λιθοξόων 
Ή προβληθεϊσα άποψις συν τοΐς άλλοις, δτι ή προσθήκη έγένετο διά νά χαραχθοΰν 
εύκολώτερον αί λεπτομέρειαι τών κεφαλών δεν εύσταθεΐ 3. Υπάρχουν δμως καί άλλαι 
δυσκολίαι διά την παραδοχήν τής άπόψεως αυτής. Πλήν τοΰ δτι αί κεψαλαί τών λεόν
των καί περισσότερον τών λεαινών ούδεμίαν ειδικήν προς έ'ξαρσιν λεπτομέρειαν παρου
σιάζουν, προβληματική τυγχάνει καί ή πλήρης έξαφάνισις τών λίθινων αυτών κεφαλών, 
τών όποιων ουδέ ίχνος άνευρέθη ποτέ άνασκαφικώς. ’Άλλωστε αί όπαί προσηλώσεως

1 Κυριώτεροι εκπρόσωποι τής άπόψεως ταύτης ό 3 Δεν νομίζω πάντως ότι τεχνϊται ώς οϊ λαξεύσαν-
καθηγητής κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑΣ καί ό WacE. τες τήν πρόσοψιν τοΰ Θησαυροΰ τοΰ Άΐρέως θά έδί-

2 Πρβλ. BSA 25, 1921-23, σ. 15, όπου ό Wace άνα- σταζον ή θά έδυσκολεύοντο νά χαράξουν τάς λεπτομε-
φέρεται εις τήν έπιδεξιότητα τών Μυκηναίων λίθο- ρείας τών κεφαλών λεόντων, πολλω δέ μάλλον λεαινών,
ξόων υποστήριξών τό αντίθετον.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:42:35 EEST - 54.161.213.156



AE 1965 Περί τής πύλης τών Μυκηνών 11

έχουν ελαφρώς λοξήν κλίσιν, εάν δέ ειχον καταπέσει αί κεφαλα! θά επρεπε νά εΐχον 
άπομείνει έντδς των σωζομένων στρογγυλών οπών ίχνη τών τόρμων. Πιθανώτερον 
επομένως είναι ότι αί φθορά! έγένοντο κατά την πτώσιν ογκολίθων έκ τοΰ τείχους, 
όταν πλέον δεν ΰπήρχον αί κεφαλαί-

Πλεΐστοι τών μελετητών έξ άλλου1 υποστηρίζουν ότι αί κεφαλα! ήσαν κατεσκευα- 
σμέναι έκ μετάλλου κα! δη έκ χαλκού επίχρυσου. Την άπσψιν ταΰτην ευρίσκω πλέον 
αληθοφανή. Κατά την γνώμην μου άλλωστε ή προσθήκη τών κεφαλών έξ άλλης ύλης 
έγένετο ούχ! διά λόγους καλλιτεχνικούς, αλλά διότι ή συνήθεια κα! ή έμφάνισις τοΰ πα- 
ριστωμένου ζφου έπέβαλλον τον διαχωρισμόν τής κεφαλής. Τό πιθανώτερον είναι κατά

Είκ. 4. Σφράγισμα έκ Μυκηνών.

ταϋτα, ώς έκ τοΰ είδους τών οπών ΰποδηλοΰται, ότι αί κεφαλα! ήσαν έκ ξύλου, τό 
όποιον θά άπετέλει τον πυρήνα αυτών, έπενδεδυμένου έξωτερικώς διά μεταλλικής έπεν- 
δΰσεως 1 2.

”Ας έπιχειρήσωμεν ήδη την συμπλήρωσιν τοΰ αναγλύφου κατά τά ανωτέρω διά 
τής προσθήκης κεφαλών λεόντων ή λεαινών. Ώς έκ τής ζφολογίας είναι γνωστόν, 
ό λέων έ'χει πλατείαν, ογκώδη, σχεδόν τετράγωνον κεφαλήν, ΐσην σχεδόν προς τό εύρος 
τών ώμων ό θήλυς, πολύ δέ έξέχουσαν αυτών ό άρρην. Τό καταλειπόμενον όμως προς 
συμπλήρωσιν ενταύθα κενόν (0.3IX 0.30 μ.), δεδομένης μάλιστα τής έντονου μειώσεως 
τού άνωτάτου τμήματος, λόγω τοΰ τριγωνικού σχήματος τής πλακάς, είναι ανεπαρκές 
διά την τοποθέτησιν ογκωδών κεφαλών. Την δυσκολίαν αυτήν παρετήρησεν ήδη ό 
Schliemann, έξετάσας τήν πλάκα έκ τοΰ πλησίον Λόγω τής στενότητος τοΰ χώρου 
προέτεινε τήν λύσιν τών άτενιζουσών προς τούς προσερχομένους κεφαλών. Ή στροφή 
αυτή άπαντα πράγματι επί σφραγιδόλιθων. Τήν λύσιν αυτήν έδέχθησαν έκτοτε πάντες 
οί μελετηταί. Ή περίπτωσις τοΰ λέοντος όμως κα! τότε ακόμη παρέχει τήν δυσκολίαν 
τής ογκώδους χαίτης, ή οποία θά πρέπει νά συνανήκεν εις τό πρόσθετον τμήμα. Αλλά 
κα! διά τήν προσθήκην κεφαλών λεαινών ό χώρος δέν φαίνεται έπαρκής. Εις περίπτω-

1 Αρχής γενομένης από τοΰ Schliemann. εργασίαν τών μετάλλινων ελασμάτων και τοΰ λίθου.
2 Πρβλ. A. Evans, Palace of Minos, III, σ. 414, 3 Mykenai, σ. 37: «Wegen des geringen Raumes

είκ. 276. Έξ όλων τών μεταλλικών ευρημάτων τής aber miissen die Kopfe nur sebr klein, miissen
Μυκηναϊκής εποχής άποδεικνύεται ότι οί Μυκηναϊοι hervorstehend gewesen sein und das Gesicht dem 
ήσαν έξ ίσου καλοί, άν όχι καλύτεροι, καί εις τήνέπεξ- Betrachtenden zugewandt haben».
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12 Ευαγγελίας Πρωτονοταρίου ■ Λε'ΐ'λάκη ΑΕ 1965

σιν δέ τοποθετήσεως μικρότερων τοΰ κανονικού κεφαλών διά νά προσαρμοστούν προς 
τον χώρον τού τριγώνου, τό οπτικόν αποτέλεσμα θά ήτο χαμηλότερον τής καλλιτεχνι
κής ποιότητος τού αναγλύφου. Πλήν αύτού θά έ'δει νά προστεθή δτι ή τοποθέτησις 
χαλκών, επίχρυσων ή καί χρυσών κεφαλών τού αυτού ζώου, λεαίνης ή λέοντος έν προ
κειμένη), ούδένα άλλον λόγον θά είχε πλήν τής έπιδείξεως τής υλικής εύμαρείας 
τών Μυκηνών.

”Ας έπανέλθωμεν δμως εις τά δεδομένα, έπι τή βάσει τών οποίων έπεχείρησα 
την άναπαράστασιν ως κατωτέρω· "Οπως έλέχθη ήδη, ή ανάγλυφος πλάξ δεν καλύπτει 
έξ ολοκλήρου τό ύπεράνω τής πύλης κουφίστικόν τρίγωνον. Είναι άπίθανον νά προσ-

α
Είκ. 6. α) Φακοειδής ψήφος

β
εις Harvvard University, β) Σφράγισμα εξ Άγ. Τριάδος.

Υ
γ) Σφραγίς έκ Κνωσοΰ.

ετίθετο έκεΐ οριζόντιος δόμος. Η παράστασις προφανώς συνεπληρούτο διά τής προσ
θήκης αντικειμένου τινός, ώς φαίνεται έξ ύπαρχούσης δπής κατά τό διατηρηθέν άνω 
δεξιόν τώ όρώντι τμήμα τής πλακός. Κατά την γνώμην μου πρέπει νά έπιστεφθή ό κίων 
διά ζεύγους κεράτων λ Παλαιότερον προετάθη ή συμπλήρωσις τής παραστάσεως διά 
μιας καθημένης περιστεράς, προσφάτως δέ διά περιστεράς ή τριπλοκρίνου.

Ηδη πρέπει νά έξετασθή προς συμπλήρωσιν ή κυρίως παράστασις. Μέγάλην ση
μασίαν κατ αρχήν έχει διά τήν συμπλήρωσιν τού άναγλύφου ή έννοια αύτού. Κατά 
κανένα τρόπον καί λόγω τής θέσεως καί λόγω τής εποχής δεν είναι δυνατόν νά άπε- 
τέλει απλήν διακόσμησιν ή νά έσκόπει εις μόνην τήν έπίδειξιν πλούτου. Είναι προ
φανές δτι αύτό ή ενείχε θρησκευτικήν σημασίαν ή έπεΐχε θέσιν εμβλήματος τής πό- 
λεως καί τού ήγεμόνος, χωρίς νά αποκλείεται ή διττή έννοια, εάν δεχθώμεν τήν συγ. 
κέντρωσιν τής κοσμικής καί τής θρησκευτικής εξουσίας εις τό αυτό πρόσωπον τού Βα-

1 Βεβαίως είναι ορθόν τό άναφερόμενον όπό τοΰ 
καθηγητοΰ κ. Γ. ΜΥΛΩΝΑ έν Ancient Mycenae, 
σ. 15 κ.έ., δτι εις άπάσας τάς μέχρι τοΰδε γνωστός περι
πτώσεις ή παρουσία διπλών κεράτων καί περιστεράς 
σημαίνουν ιερόν. Θά είχα πάντως νά αναφέρω τήνπερί- 
πτωσιν τοΰ έκ Μυκηνών σφραγίσματος (βλ. BSA 50, 
1955, πίν. 38 καί 39 καί σ. 206 καί ήμετ. είκ. 4), 
δπου ή ένθυμίζουσα τήν Πύλην παράστασις ουδό

λως Ιερατική είναι. Είναι αρά γε συμπτωματικόν δτι τά 
κέρατα είναι ίσως πραγματικά ( χρυσά ή έπίχρυσα εις 
τό πρωτότυπον) καί εόρίσκονται ακριβώς είς τήν θέ
σιν, δπου ή ύπεράνω τοΰ κίονος τής παραστάσεως 
τής Πύλης πλάξ φέρει όπάς; "Ας μή λησμονώμεν άλ
λωστε τήν διπλήν ιδιότητα τοΰ Βασιλέως - Άρχιερέως 
καί τό δτι ό κίων κατά τά παραδεδεγμένα πατεϊ έπί 
«βωμών».
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σιλέως Άοχιερέως κατά την εποχήν αυτήν. Ή άποψις τής θρησκευτικής έννοιας έ'σχε 
τούς περισσοτέρους οπαδούς τών μελετητών, έκ δε τών θεών ή Ρέα Κυβέλη ταυτιζο- 
μένη προς την τρομεράν μορφήν τής Ποτνίας Θηρών. Οί λέοντες είναι πιστοί της ακό
λουθοι καί ό κίων ή άνεικονική μορφή της. ’Ήδη δμως, ώς εΐδομεν, ή παρουσία τών 
λεόντων καθίσταται όλιγώτερον βεβαία.

Προσωπικώς νομίζω ότι, παρ’ όλον ότι αί πΰλαι τών πόλεων πολλάκις σχετίζον
ται προς λατρείαν θεοτήτων, ενταύθα πρόκειται περί τού εμβλήματος τής πόλεως. 
Τά έν έραλδική στάσει ζώα φυλάσσουν τον ηγεμονικόν Οίκον, τον όποιον συνεκ- 
δοχικώς σημαίνει ό μετ’ έπιστυλίου κίων. Ή παράστασις αυτή είναι λίαν διαδεδομένη 
εις τον Κρητομυκηναϊκόν Κόσμον. Δύο ζώα εκατέρωθεν κίονος ή τού βασιλικού θρό-

Είκ. 7. Σφραγιδόλιθος (β) καί ψήφοι (α.γ) έκ Μυκηνών.

νου ΐστανται ώς φρουροί αυτών. Τήν θέσιν κατέχουν πραγματικά ή φανταστικά ζφα 
Λέοντες γρύπες και σφίγγες παριστώνται \ Εις τήν προκειμένην περίπτωσιν νομίζω 
ότι οί γρύπες παρουσιάζουν μεγάλας πιθανότητας.

1 Εις έργα μικροτεχνίας παραστάται κιόνων η έν έ- 
ραλδική στάσει εΰρίσκονται καί αί σφίγγες καί οί λέον
τες. Εις τήν μοναδικήν περίπτωσιν πάντως τής σχέ- 
σεως τών λεόντων πρός κίονα, ώς έν τώ ανάγλυφοι, 
υπάρχουν κρεμασμένα από τόν κίονα καί δυο αντικεί
μενα, τά όποια θά ήδύναντο νά θεωρηθούν ώς ιεροί 
κόμβοι, ομοιάζουν όμως κάπως ώς κεφαλαί πτηνών ή 
πτερά, οί δέ λέοντες είναι πολύ περισσότερον κύ- 
νες εις τήν μορφήν ή λέοντες (βλ. είκ. 5, πρβλ. καί 
είκ. 7α.β.γ, 6γ, 8 καί 9).

Τήν περίπτωσιν τών σφιγγών δέν αποκλείω καί διά 
τήν Πύλην τών Μυκηνών. Τότε όμως θά πρέπει νά δε- 
χθώμεν ότι αί παριστάμεναι εκατέρωθεν τοΰ κίονος 
Σφίγγες θά ήσαν οί ίδιοι οί Βασιλείς τών Μυκηνών 
έχοντες τήν μορφήν τοΰ μυθικού ζώου. Καί ή εκδοχή 
αυτή βεβαίως δέν είναι έντελώς απίθανος (πρβλ. τά 
λεγάμενα διά τήν σχέσιν τοΰ Οίκου τών ’Ατρειδών πρός 
τούς λέοντας έν Myeonas, Ancient Mycenae, σ. 29» 
ώς καί PERSSON καί Wack). Τό ότι δέ οί εξ "Αργους 
ηγεμόνες εις Τροίαν καλύπτουν τούς ώμους των μέ τήν

δοράν λέοντος μάς φέρει πλησιέστερον πρός τήν έντύ- 
πωσιν τής σφιγγός (λέων μέ άνθρωπίνην κεφαλήν) ή 
τοΰ λέοντος. Εις τήν περίπτωσιν αυτήν θά πρέπει νά 
άνατρέξωμεν εις τήν εύρεθεΐσαν έν Μυκήναις έγχρωμον 
κεφαλήν σφιγγός υπό τοΰ καθηγητοΰ ΤΣΟΥΝΤΑ (άρί- 
στη άπεικόνισις έν ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ-HlRMER, Κρήτη καί 
Μυκηναϊκή 'Ελλάς, έγχρ. πίν. ΧΕΙ - XLII). Πάντως, 
προσωπικώς, χωρίς νά αποκλείω καί τήν περίπτωσιν 
σφιγγών, αί όποΐαι οπωσδήποτε έχουν περισσότερα έπι- 
χειρήματα υπέρ αυτών από τούς λέοντας, νομίζω ότι 
έπί τοΰ αναγλύφου ό Βασιλικός Οίκος εκφράζεται διά 
τοΰ έπιστεφομένου ύπό τών δοκών κίονος, θά ήτο δέ 
παράξενος εν προκειμένφ ή κατά πλεονασμόν παράστα- 
σις τών Βασιλέων-Σφιγγών εκατέρωθεν, έκτος εάν είχε 
σχέσιν μέ δυαδικήν βασιλείαν (ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΠΑΑ 31, 
1956, σ. 406 καί Γέρας Κεραμοπούλλου, 1953, σ. 84-85" 
πρβλ. καί τοιχογραφικήν παράστασιν έν AJA 66,1962, 
πίν. 40 είκ. 12 έκ Πύλου). Πάντως ή τοποθέτησις σφιγ
γών εις τήν Πύλην παρουσιάζει καί τήν δυσκολίαν ότι 
τά πτερά ήτο δύσκολον νά είναι ενιαία μέ τήν κεφαλήν.
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Είναι δμως τεχνικώς ευχερής κα'ι δικαιολογημένη ή τοποθέτησις κεφαλών γρυπών 
έπΐ των υπαρχόντων σωμάτων αιλουροειδών 1 II;

Ό γρύψ, ώς γνωστόν, φέρεται έχων σώμα λεόντειον και κεφαλήν άετοϋ, είναι δέ 
συνήθως πτερωτός, σπανιώτατα δέ άπτερος 2. ’Από καιρού είχα ήδη παρατηρήσει ότι 
είς παραστάσεις ώρισμένων φανταστικών ζώων καί δαιμόνων τοΰ κρητομυκηναϊκού 
κύκλου αί κεφαλαί (γρυπών) ή αί δοραί (όνοκεφάλων) παριστώνται ήθελημένως τόσον

διαφέρουσαι τών λοιπών σωμάτων, ώστε 
να διερωτάταί τις μήπως πρόκειται περί 
«μασκαρεύματος» οίκοσίτων ζώων3. ’Ιδίως 
αί άέτειοι κεφαλαί τών γρυπών διακρίνον- 
ται πάντοτε σαφώς διαχωριζόμενοι από 
τών ώμων καί άνω τών λεόντειων σωμά
των, ενίοτε καί διά σειράς στιγμών ένθυμι- 
ζουσών έφήλωσιν. Τά λεόντεια αυτά σώ
ματα είναι, ώς καί τά τής Πύλης τών Μυ
κηνών, πλαστικώς εκπεφρασμένα, αλλά δεν 
παρουσιάζουν χαίτην ή θύσανον είς τήν 
ουράν, ούτε έ'νδειξιν γένους, πλήν εκείνων, 
τά όποια είναι θηλυκού γένους καί φέρουν 
είς ένίας παραστάσεις ύπερμεγέθεις κρεμα- 
μένους μαστούς. Ενίοτε υπάρχει καί έν- 
δειξις τών μακρών τριχών τής κοιλίας μό

νον (βλ. σφραγίδα έκ Πύλου έν Μαρινάτος - Hirmer, Κρήτη καί Μυκηναϊκή ’Ελλάς, 
πίν. 209 καί ενταύθα είκ. 10).

Τεχνικώς δεν παρουσιάζεται δυσκολία διά τήν τοποθέτησιν επί τού αναγλύφου 
άετείων κεφαλών, αί όποϊαι θά άπετελούντο έκ ξυλίνου πυρήνος φέροντος μεταλλικήν 
έπένδυσιν, επί τής οποίας θά ήτο εύκολος ή άπόδοσις τής εξωτικής ποικιλίας τών δια- 
κοσμήσεων τών κεφαλών τών γρυπών. Ή προς τά έσω κλίσις τής τριγωνικής πλακός 
εναρμονίζεται προς τό περίγραμμα τών κεφαλών, αί όποϊαι ίσως έβλεπον προς τά άνω,

1 Θά ήτο δυνατόν ευθύς έξ αρχής νά άντικρουσθή 
ή παρούσα μελέτη εάν παραδεχθή τις δτι ό ΠΑΥ
ΣΑΝΙΑΣ είδε πράγματι τούς λέοντας ολοκλήρους. Έν
II 16. 5 λέγει: Λείπεται δέ όμως έη καί αλλα καί ή Πύλη, 
λέοντες δ’ έφεοτήκαοι αυτή. Προσωπικώς νομίζω δτι ό 
ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ είδε τήν πύλην έξ άποστάσεοις, εις ήν 
κατάστασιν διατηρήσεως εύρίσκεται καί σήμερον, έθε- 
ώρησε δέ ώς μικράν φθοράν τήν ελλειψιν τών κεφα
λών, δυσδιάκριτων μακρόθεν. Έάν αί κεφαλαί έσφζον- 
το, είτε έκ χαλκού, είτε έξ άλλης ύλης, θεωρώ πιθανώ- 
τατον δτι ό περιηγητής θά άνέφερέ τι περί αυτών, 
προσθέτων καί τινα ερμηνείαν κατά τήν συνήθειάν του. 
Πάντως ή καταστροφή τών Μυκηνών κατά τό 468 π.Χ. 
υπήρξε τόσον μεγάλη (βλ. ΔίΟΔΩΡ. ΣίΚΕΛ. XI 65), 
ώστε νά φαίνεται τελείως άπίθανον δτι οί ΆργεΤοι επι
δρομείς κατέλιπον κατά χώραν ακέραιον τό άνάγλυφον

διά νά ένθυμίζτ) τάς παλαιάς ένδοξους ήμέρας τών 
Μυκηνών.

2 ’Ελάχιστα παραδείγματα, έν οίς τό τής αιθούσης 
τοΰ θρόνου έν Κνωσφ (Ρ. ο. Μ. III, 908 κ.έ.). Τήν έλ- 
λειψιν πτερών δ A. Evans θειυρεΐ ώς σκοπίμως γενο- 
μένην διά νά καταστήση τούς γρΰπας πιστότερους φύ
λακας τοΰ θρόνου, έφ’ δσον δέν θά ή μπορούσαν νά 
απομακρυνθούν πετώντες έξ αυτού (πρβλ. έκ Ζάκρου 
έν Annuario 8-9, 1925-26, είκ. 183 καί 192).

3 Πρβλ. δσα έλέχθησαν ανωτέρω περί τών κρεμαμέ- 
νων έκ τοΰ κίονος τοΰ χρυσού δακτυλίου τών Μυκη
νών (βλ. Nilsson, Μ. Μ. Rel. and his Survival in 
Greek Religion, είκ. 119, σ. 250, ήμετ, είκ. 5)' πα
ρόμοια αντικείμενα ή πτηνά (;) φαίνονται ύπεριπτάμενα 
τών ζώων έπί ετέρου σφραγίσματος τών Μυκηνών 
(έ.ά. σ. 174, είκ. 78) είς μίαν δέ περίπτωσιν (κύλινδρος
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ώς εις άλλας όμοιας παραστάσεις 1. Ή εκ διαφόρου ΰλης συμπλήρωσις καθίσταται πλέον 
ευεξήγητος, ήτο δέ ίσως καί έπιβεβλημένη προς διάκρισιν των δύο διαφόρων μερών 
τοΰ μυθικού ζφου. Δεν υπάρχει βεβαίως περιθώριον διά την 
προσθήκην τών χαρακτηριστικών πτερύγων τών γρυπών. Αύται 
όμως δυνατόν νά έκρέμαντο πλέον εκτός τοΰ τριγώνου ή καί νά 
έ'λειπον τελείως όπως είς τούς παριστωμένους εις την αίθουσαν 
τοΰ Θρόνου τής Κνωσού. Αί προαναφερθεΐσαι (σ. 9) όπαί είς την 
βάσιν τών προσθίων ποδών τών ζώων άριστα ήδύναντο νά υπο
στηρίξουν τό κάτω μέρος τών πτερύγων, ενώ τό άνω μέρος αυτών 
έστηρίζετο μετά τής κεφα?ιής εντός τών οπών τοΰ λαιμού. Πρόσ- Εικ' 9' Λι/θος Ιαλυσου· 
θετός στήριξις ήτο δυνατόν νά γίνη διά τά άκρα τών πτερύγων εντός τών αρμών τών 
ογκολίθων τοΰ τείχους 2.

Ή διά τής ανωτέρω συμπληρώσεως δημιουργουμένη παράστασις ύπεράνω τής

Πύλης έχει την πάρισόν της επί σφραγιδόλιθου εξ αυτών τών Μυκηνών, πλεΐσται δέ 
παρόμοιαι παραστάσεις έκ τής μνημειώδους ζωγραφικής καί πλαστικής, ώς καί τής 
μικροτεχνίας είναι γνωσταί.

”Ας έξετάσωμεν ήδη τάς έκ τής Κρητομυκηναϊκής εικονογραφίας σχετικάς παρα
στάσεις έν λεπτομερεία.

Άστρακοϋς Ρ. ο· Μ. IV, είκ. 351), όπου παριστώνται 
γρΰπες καί λέοντες, εν ζεύγος πτερύγων άπόκειται ίσως 
φερόμενον υπό τοΰ παρ’ αύτό άνδρός. Αί περιπτώ
σεις αύται (κ.όί) φέρουν κατά νοϋν τόν Δαίδαλον 
(πρβλ. Evans, Ρ. ο· Μ. I, σ. 709).

1 Ή πιθανώτερον ώς είς την πάρισον παράστασιν 
τοΰ σφραγιδόλιθου έκ τών Μυκηνών (Nitsson, έ.ά.

σ. 253, είκ. 121, ενταύθα είκ. 1). Είς άμφοτέρας πάντως 
τάς περιπτώσεις πρέπει νά δεχθώμεν ότι ή σαν προσ- 
δεδεμένοι άπό τοΰ κίονος.

2 Βλ. πίν. 2β, ένθα εντός κύκλων σημειοΰνται τά 
σημεία στηρίξεως. Στήριξις εντός τών αρμών τών λί
θων έχει γίνει καί είς την πρόσοψιν τοΰ «Θησαυροϋ 
τοΰ Άτρέως».
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Έκ τής μνημειώδους τέχνης τά παραδείγματα είναι ολίγα, διότι αί εύθρυπτοι 
τοιχογραφίαι καί τά έπί γύψου ανάγλυφα συνήθως σώζονται εις μικρά τεμάχια καί ή 
άναπαράστασίς των είναι δύσκολος.

Έκ τής Τίρυνθος έχομεν μίαν σαφή περίπτωσιν πτερωτών γρυπών 1 ή σφιγγών 
έκ τοΰ μεγάρου τής Βασιλίσσης, δπου εΰρέθησαν τοιχογραφίαι κατά χώραν. Εις την 
γαλλικήν έ'κδοσιν τοΰ περί τής Τίρυνθος (Βιβλίου 2 τοΰ Schliemann χαρακτηριστι
κούς άναφέρεται: «Parmi les debris de l’enduit des murailles, on rencontre quantite 
de fragments de ce genre (δη λ. ώς τοΰ πίν. VII έ'.ά.) ce qui prouve combieu les 
figures ailees tenaient de place dans les peintures murales du Palais». Παρόμοια 
θέματα παρουσιάζουν καί τά έκ τών τειχών τεμάχια τοιχογραφιών.

Είναι δέ γνωστόν δτι αί παρά τά ΝΔ. τείχη τής Τίρυνθος εΰρεθεΐσαι τοιχογρα- 
φίαι άνήκον εις τό άνάκτορον καί έρρίφθησαν κατά την διάρκειαν πυρκαϊας έκεΐ μαζί 
μέ τά φλέγόμενα ξύλα τών τοίχων 3. Διά τό δτι περιελάμβανον καί γρΰπας ένδεικτικόν 
είναι τό είκονιζόμενον εις τό βιβλίον τοΰ Schliemann εις τον πίνακα XII τεμάχιον. 
Έπ’αύτοΰ καί δη εις θέσιν πλησίον τοΰ λαιμοΰ παρουσιάζεται τό παπυροειδές κόσμη
μα, έν έκ τών κυριωτέρων χαρακτηριστικών τής διακοσμήσεως τών γρυπών, μετά τό 
όποιον αρχίζουν αί έλικες τών πτερών. Ό Rodenwaldt έξετάζει την περίπτωσιν τής 
παραστάσεως γρυπών άλλα παραβάλλων πρός την Κρήτην λέγει4: «In Knossos sindeine 
ganze Menge von Fliigelfragmenten der gleichen Form gefunden worden; auch dort 
sind die radialen Geraden regelmassig mit der Schuur eingepresst. Da gerade die 
grossen Greifen des knossischen «Thronsaales» flugellos sind, werden jene Fragmente 
ebenfalls zu Sphingen gehoren. In jedem Falle ist der Typus mit al
ien kleinsten Einzelheiten der Stilisierung a us Kreta iiber- 
nommen worden». Ή όμοιότης υπογραμμίζεται ένδεικτικώτατα. Ή διαφορά, 
κατά την γνώμην μου, είναι δτι οί μεγάλοι ακίνητοι γρΰπες τής Κνωσοΰ έχουν έπη- 
ρεασθή έκ τής κυρίως Ελλάδος.

Ή Πύλος είναι τό τρίτον σημεϊον τής Πελοποννήσου, όπόθεν έχομεν τοιχογρα
φίας προερχομένας έκ βασιλικοΰ ανακτόρου.

Εις την αίθουσαν τοΰ θρόνου δεξιρ καί αριστερά αύτοΰ τοποθετούνται δύο 
πτερωτοί γρΰπες. Ή παράστασις έχει τολμηρώς άναπαρασταθή συμφώνως πρός τήν εύ- 
ρεθεΐσαν έκεΐ χρυσήν σφραγίδα5. Πλέον βέβαιον είναι τό παράδειγμα τοΰ γρυπός έκ

1 Εις τήν ΝΑ. γωνίαν τοΰ μεγάρου τών γυναικών 
(Schliemann, Tirynthe, σ. 225 πίν. VI, VII, XII). 
πρβλ. καί τά τεμάχια έκ τών τοιχογραφιών τοΰ ’Ανα
κτόρου (αυτόθι σ. 324). Ό Rodenwaldt (Tiryns II, 
σ. 160) λέγει δτι τά νέα τεμάχια τοΰ Schliemann 
πρέπει νά άνήκον εις σφίγγας, έπειδή οί γρΰπες 
τής Κνωσοΰ είναι ά π τ ε ρ ο ι.

2 Tirynthe, σ. 280-281.
3 Τοΰτο συνάγω έκ γενομένης παρατήρήσεώς μου

εις τήν άνασκαφήν τοΰ 1957 έπί τής ΝΔ. κλιτύος τής
άκροπόλεως τής Τίρυνθος. Εις τινα σημεία έκεΐ αί

φλεγόμεναι δοκοί εΐχον άσβεστοποιήσει τμήματα 
τοΰ βράχου μετά τήν πτώσίν των. Πρβλ. ΑΕ 1956, 
Χρονικά σ. 5-8.

4 Tiryns II, σ- 160.
5 IU.AJA 1954, πίν. 9, είκ. 15 καί Blegen, A Gui

de to the Palace of Nestor (κατ’ άναπαράστασιν τοΰ 
Piet de Jong), σ. 9‘ πρβλ. σφραγίδα ήμετ. είκ. 10. Ό 
καθηγητής κ.Γ.ΜΥΛΩΝΑΣ εις συζήτησινμοΰ άνεκοίνωσεν 
δτι ό καθηγητής κ.BLEGEN έπιχειρει ήδη άλλην άνα- 
παράστασιν εις τό σημεϊον αυτό. Διά τοΰτο δέν έπιμένω 
έπί τής αποδεικτικής ισχύος τοΰ παραδείγματος αύτοΰ.
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τών διαμερισμάτων τής βασιλίσσης. Ή άναπαράστασις 1 εχει έπηρεασθή από την αί
θουσαν τοΰ θρόνου τής Κνωσού. Πάντως τά σωζόμενα τεμάχια δεν είναι επαρκή διά 
να είναι βέβαιον εάν έφερεν ή όχι πτερά. Καί εις τον τρίτον μεγαροειδή χώρον τών 
ανακτόρων τής ΙΙΰλου, είς τό πρόπυλον, εύρέθησαν κατά χώραν έπαρκώς σωζόμενοι 
καθήμενοι γρυπές βαθέως έρυθρού χρώματος2.

Είκ. 11. Έκτυπον άνάγλυφον έκ Κνωσού.

Έκ τής κυρίως Ελλάδος τό άνάκτορον, τό όποιον έ'δωσε τοιχογραφίας, είναι τό 
τών Θηβών, δπου καί πάλιν απαντούν τεμάχια πτερύγων3, ένδεικτικώς δέ ό Κέραμο- 

ΠΟΥΛΛΟΣ άνεφέρθη είς τούς γρύπας καί τάς σφίγγας, πτερωτά μυκηναϊκά όντα. Τά 
δύο τελευταία παραδείγματα προέρχονται έκ τής Κρήτης. Αρχίζω από την όλιγώτερον 
γνωστήν άπεικόνισιν, ή οποία όμως πιθανόν νά άπετέλει την πλήρη άναπαράστασιν 
τής Πύλης τών Μυκηνών εντός τού ’Ανακτόρου τής Κνωσού. Εύρέθη είς τον ανατο
λικόν διάδρομον τού ανακτόρου τον όδηγοϋντα είς τά έκεΐ βασιλικά διαμερίσματα 
μετά θρόνου. Οί γρύπες, πτερωτοί, παρίστανται εν έκτύπω άναγλύφφ, πατούντες επί 
τριπλής συνεχούς βάσεως. Ό sir A. Evans 4 τοποθετεί αυτούς εν έραλδική στάσει 
έχοντας είς τό μέσον κίονα, επί τοΰ οποίου είναι προσδεδεμένοι, καί παραβάλλει εύρε-

1 BlEGEn, 'Οδηγός, σ. 19, είκ. 20 καί AJA 1958, 
σ. 62. είκ. 18.

2 BeEGEn, 'Οδηγός, σ· 29, είκ. 31.
3 ΑΕ 1909, πίν. 2,6, πρβλ. καί τά έν σ. 93 καί

ύποσ. 3 λεγάμενα.
4 Ρ. ο. Μ. III, σ. 510, είκ. 355, 357' πρβλ. καί II, 

σ. 785: Painted stucco relief of confronted griffins 
attached to columns (βλ. ήμεΐ. είκ. 11).

3
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θεϊσαν έν Μυκήναις ψήφον ι. Εις την ιδίαν πτέρυγα 1 2 εΰρέθησαν υπολείμματα ξύ
λου άπηνθρακωμένου, χαλκοί πλόκαμοι, ώς και ζεύγος κεράτων έκ γραπτού γύψου,

Εις την δυτικήν πτέρυγα κα'ι εντός τού δωματίου τού θρόνου εύρισκόμεθα κα'ι 
πάλιν ενώπιον παρίσου παραστάσεως. Τον είς τό κέντρον τής αιθούσης κείμενον θρό
νον περιβάλλουν και άπό τάς δύο πλευράς καθήμενοι μεγαλοπρεπείς γρΰπες. Ενδιαφέ
ρουσα κυρίως είναι ή κεντρική παράστασις, ή όποια περιέχει στοιχεία όμοια προς τήν 
παράστασιν τής Πύλης τών Μυκηνών. Κα'ι ένταύθα υπάρχει τό κεντρικόν άνιικείμε- 
νον, τό όποιον αντί τού κίονος (Βασιλικού Οίκου) είναι ό ίδιος ό θρόνος τού Βασι- 
λέως -'Ιερέως3. Εκατέρωθεν ίστανται οί φρουροί γρύπες· τό κυριώτερον είναι ότι 
τό περιβάλλον τήν αίθουσαν περιφερικώς συνεχές θρανίον διακόπτεται υπό τούς πό- 
δας τών δύο πρώτων γρυπών, ώστε αυτοί νά πατούν πλέον έπί γραφικώς παριστωμέ- 
νων ήμιροδάκων 4 *, οί όποιοι ενθυμίζουν τόσον πολύ τό τρίτον στοιχεΐον τής παρα
στάσεως τής Πύλης τών Μυκηνών, τούς δύο μικρούς αμφίκοιλους «βωμούς».

Έκ τής Κνωσού έν ακόμη παράδειγμα είναι ενδιαφέρον. Ό πρΐγκτψ με τα κρίνα 
κρατεί προσδεδεμένον άπό τής χειρός ζώον, υπάρχει δε μεγάλη πιθανότης, άν κρίνω- 
μεν άπό όμοιας παραστάσεις, ότι έπρόκειτο περί γρυπός 6.

Έκ τού άνακτόρου τής Φαιστού δεν έχομεν τοιχογραφίας. Έκ τής πλησίον όμως 
'Αγ. Τριάδος προέρχεται τό χαρακτηριστικώτατον παράδειγμα μυκηναϊκής τεχνοτρο. 
πίας ζωγραφικής, ή σαρκοφάγος τής'Αγ. Τριάδος, έπί τής όποιας άπεικονίζονται πάλιν 
οί βασιλείς φερόμενοι έπί άρματος συρομένου υπό γρυπός 6.

Έκ Παλαικάστρου τέλος έπί ΥΜ III σαρκοφάγου υπάρχει ομοίως παράστασις 
γρυπός άμελεστάτης έκτελέσεως. Ή θέσις του πάντως είναι σημαντική καί έπιστέ- 
φεται υπό δύο ζευγών κεράτων.

Τα έκ τής μικροτεχνίας παραδείγματα γρυπών είναι πράγματι άφθονα, διαιρώ δε 
αυτά είς τέσσαρας κατηγορίας, αί όποϊαι έξ ίσου άπαντούν καί είς Κρήτην καί είς τήν 
Κυρίως Ελλάδα 7. Είς τήν πρώτην περίπτωσιν πρόκειται περί παραστάσεων παρίσων 
προς τήν τής πύλης τών Μυκηνών, όπου δύο γρΰπες ίστανται φρουροί - σύμβολα, έκα-

1 Ή αρχική άναπαράστασις νομίζω δτι είναι ή ορθό
τερα. Ή τοποθέτησις τοΰ παπυροειδοΰς τεμαχίου έπί 
κίονος ώς έν Ρ. ο. Μ. III, σ. 510, είκ. 355, είναι πλέον 
αληθοφανής. Ή χρησιμοποίησις τοΰ τεμαχίου αΰτοϋ 
ώς τιάρας τοποθετούμενης έπί τών κεφαλών τών γρυπών 
φαίνεται απίθανος (βλ. 'Οδηγόν Μουσείου Ηρακλείου 
Ν. ΠΛΑΤΩΝΟΣ πίν. XI, 2), καθόσον είς οΰδεμίαν περί- 
πτωσιν έκ τών γνωστών παραστάσεων ό γρΰψ είκο- 
νίζεται φέρων κάλυμμα κεφαλής τοΰ είδους αΰτοΰ. 
Έπιπροσθέτως ή σαφής ένδειξις προσδέσεως τών γρυ
πών έκ τοΰ λαιμοΰ οδηγεί άσφαλέστερον είς τήν μετά 
κίονος άναπαράστασιν.
2 Ρ. ο. Μ. III, είκ. 365, 367.
3 Βλ. Ρ.ο.Μ. IV, σ. 908 κ.έ. πίν.XXXII, είκ. 884,895.
4 Παρομοία ζωφόρος τριγλύφων καί ήμιροδάκων

υπάρχει καί είς τήν προαναφερθεϊσαν χρυσήν σφραγί
δα έκ Πύλου (βλ. είκ. 10), όπου είκονίζεται μεγαλοπρε
πής γρΰψ είς τήν αυτήν πρός τούς τής Κνωσού στάσιν.

5 Βλ. Ρ.ο.Μ. II, σ. 783-85καί IV, 2, σ. 412-13 πρβλ. 
ΑΕ 1889, πίν. X, 32 καί σ. 167. FortwAngi.br, Ant. 
Gem. πίν. II, 39 καί ήμετ. είκ. 15, ώς καί τον έκ 
Μυκηνών (ήμετ. είκ. 18β) δακτύλιον.

6 Τό έ’θιμον τής έν σαρκοφάγφ ταφής είναι περισ
σότερον μινωικόν ή τεχνοτροπία όμως, ώς καί τά κο
σμήματα τά περιβάλλοντα τάς μορφάς, είναι τόσον μυ
κηναϊκά, τιρύνθια θά έπρεπε νά εΐπω, ώστε δυσκόλως 
νά άντέχη τις είς τόν πειρασμόν νά μή σκεφθή δτι είς 
βασιλεύς θνήσκων μακράν τής γενετείρας του ήθέλη- 
σε νά εχη έπί τοΰ τάφου του καί τόν φρουρόν-σύμβο- 
λον τής ισχύος του γρϋπα διά νά όδηγή τό άρμα του.

7 Βλ. Nilsson, έ.ά. σ. 170, είκ. 71. Ό AndrB Des- 
SENNE, οστις ήσχολήθη κυρίως μέ τάς παραστάσεις 
Σφιγγών, έχει συγκεντρώσει τάς παραστάσεις γρυπών 
έκ τοΰ Κρητομυκηναϊκοΰ κύκλου είς έσχολιασμένον 
κατάλογον δημοσιευθέντα έν BCH 81,1957, σ. 203-215. 
Είς τόν κατάλογον αυτόν θά πρέπει νά προστεθούν ό-
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τέρωθεν κίονος ή βωμοΰ ή είκονίζονται πάλιν έν έραλδική στάσει ή άντιθετικώς. Εις 
την δευτέραν παριστώνται σχέσιν έχοντες προς τον Βασιλέα ή 'Ιερέα, προς την γυναι- 
κείαν θεότητα ή προς ανδρικήν μορφήν ή προσδεδεμένοι εις άρμα. Είς τήν τρίτην 
κατηγορίαν ό γρύτβ παρίσταται μεγαλοπρεπής μονήρης, ίστάμενος ή έξηπλωμένος έπ'ι 
σφραγίδων ή ι[>ήφων ώς σύμβολον ή έμβλημα. Τέλος ό γρύψ μόνος ή μετ’ άλλων 
είκονίζεται τρέχων ή καταδιώκων ζώα (κριούς, έλαφοειδή). Ή τελευταία αυτή κατη
γορία νομίζω ότι δεν έχει μεγάλην σχέσιν με τήν συμβολικήν σημασίαν τοΰ ζώου1.

Είκ. 12. Σφραγιδόλιθος 
έκ Μυκηνών.

Είκ. 13. Δακτύλιος έκ Βόλου. Είκ. 14. Ελεφάντινα έκ Μυκηνών.

Διά τήν έπιχειρουμένην άναπαράστασιν μεγαλυτέραν σημασίαν παρουσιάζουν αί 
παραστάσεις τής πρώτης ώς άνω κατηγορίας. Έξ αυτών τών Μυκηνών υπάρχει έγγε- 
γλυμμένος διάτρητος λίθος, ό όποιος έχει εΰρεθή είς τάφον. Ή όμοιότης τής παραστά- 
σεως είναι τοιαύτη, ώστε ό Τςουντας αναφέρει: «...όπου ή αύτή μέν είκών επαναλαμ
βάνεται, τά θηρία όμως αντί λεόντων είναι γρΰπες καί ό κιονίσκος έλικοειδής...*2.Πρά
γματι περιέχει τά αυτά προς τήν επί τής Πύλης παράστασιν στοιχεία. Θάήδύνατο νά 
εϊπη τις ότι ή μία παράστασις συμπληροϊ τήν άλλην. Οί γρΰπες έχουν τάς πτέρυγας 
άναπεπταμένας καί στρέφουν τήν κεφαλήν προς τά έξω καί όπίσω. Είναι προσδεδε- 
μένοι είς τον κίονα από τον λαιμόν καί επί τών κεφαλών φέρουν άπλοΰν λοφίον. Ή 
μία έκ τών αναπαραστάσεων τάς οποίας έπεχείρησα 3 ακολουθεί τήν παράστασιν αυ
τήν. Μικράν παραλλαγήν τής παραστάσεως παρουσιάζει έτερος φακοειδής λίθος έκ

λίγα ακόμη παραδείγματα ώς ό έκ Βόλου δακτύλιος, 
ό έγγεγλυμμένος λίθος έν είκ. 12, τό σπουδαιότατον 
σφράγισμα έκ Μυκηνών έν είκ. 4' πρβλ. καί Frank
fort, Notes on the Cretan Griffin (BSA 37,1936-37, 
σ. 106 έ.) καί AJA 63, 1959 σ. 186 (περίληψις άνα- 
κοινώσεως J. h- Benson,The Griffin in the Minoan- 
Mycenaean World). Βλ. καί ανωτέρω μνημονευθέντα 
κατάλογον τοΰ A. Dessenne.

1 Διά τήν πρώτην περίπτωσιν βλ. είκ, 1, 4, 6, 11,

12, 14, 16, 18α 19, 22 καί 23. Διά τήν δευτέραν είκ. 8, 
9, 15 καί 18β. Διά τήν τρίτην περίπτωσιν βλ. είκ. 10, 13, 
14, 19β καί 21α, β, γ. Τέλος βλ. είκ. 20.

2 ΤΣΟΥΝΤΑΣ, Μυκήναι καί Μυκηναΐος πολιτισμός, 
σ. 17-18 πρβλ. Nilsson, έ'.ά. σ. 253, πίν. 121, ήμετ. 
είκ. 1' πρβλ. καί είκ. 6α : φακοειδή ψήφον έκ τής συλ
λογής Fogg τοΰ Harward University.

3 Βλ. ήμετ. είκ. 3.
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Μυκηνών, ένθα ελλείπει ό κεντρικός κίων, άντ’ αύτού δέ υπάρχει παρά τούς γρΰπας
το σΰμβολον :σϊτος» ή -f' ζο τής γραμμικής Β λ

Έκ Μυκηνών ομοίως θά είχα νά προσαγάγω ολίγα ακόμη παραδείγματα. Ουτω 
προ τής εισόδου τοϋ λαξευτού τάφου «27» καί παρ’ αυτήν ό Τςουντας άνευρε τεμά
χια ελεφάντινων σκευών καλής διατηρήσεως. Μεταξύ αυτών υπάρχει άπεικόνισις ώραιο- 
τάτου γρυπός 1 2. Έκ τοϋ αύτοΰ τάφου καί έκ τοϋ πλησίον χώρου όμως έχουν συλ-

λεγή δυο σημαντικοιτατα τεμάχια. Τό έν παριστα τό 
θέμα τών ήμιροδάκων, τό όποιον συχνά άπαντα μετά 
τών γρυπών καί φαίνεται ότι έχει συγγένειαν καί προς 
τούς «βωμίσκους» τής πύ?της. Τό άλλο είναι μικρός 
μετά ραβδώσεων κιονίσκος, μετά τοΰ οποίου εύρέθη- 
σαν καί άρράβδωτοι. Παρόμοια ευρήματα υπάρχουν 
έκ τής οικίας τών σφιγγών3, έκ τοΰ τάφου τοΰ Αίγί- 
σθου 4 5 καί έκ τοΰ προϊστορικού νεκροταφείου °.

Τό σπουδαιότερον όμως ώς προς την σημασίαν τής 
παραστάσεως παράδειγμα, έκ Μυκηνών, προερχόμε- 
νον έκ τοΰ χώρου τής Περσείας (αν. - δυτ. διάδρομος); 
είναι σφράγισμα έκ φακοειδοΰς ψήφου, τό όποιον 
παρουσιάζει πολλάς ομοιότητας προς τό έμβλημα τής 
Πύλης τών Μυκηνών6. Έξ ενός κίονος, ό όποιος επι

στέφεται διά ζεύγους κεράτων είναι προσδεδεμένοι δύο ραδινοί γρΰπες 7. Ό εις φέρει 
άπλούστερον λοφίον καί ό άλλος πλέον πολύπλοκον. Πατούν καί οί δύο, ώς καί ό εις 
τό κέντρον τής παραστάσεως κίων, έπί μορφής, ή όποια παρίσταται πρηνής έπί τοΰ 
δαπέδου προσπαθούσα ματαίως νά έγερθή. Ό Wace αποδίδει εις τούς γρύπας σοηιατα 
ίππων, είναι όμως προφανές ότι οΰτοι είναι κατεσκευασμένοι κατά τό θεμελιώδες πρό
τυπον τού μυκηναϊκού γρυπός8. Ή έπί τού εδάφους μορφή άναφέρεται ώς ανθρωπό
μορφων τέρας. Τά μακρά κέρατα πάντως καί τό τετράγωνον τής προτεταμένης κεφα?ιής 
μού ένθυμίζουν τήν κεφαλήν ταύρου. Ό Μινώταυρος έρχεται εις αύτήν τήν περίπτωσιν 
αμέσως εις τον νούν. Έν πάση περιπτώσει νομίζω ότι ή έννοια είναι σαφής καί τό είδος 
τής παραστάσεως γνωστόν.Τήν πρηνή θέσιν έχει συνήθως ό ήττημένος έχθρός, ό όποιος 
κεϊται ύπό τούς πόδας ή υπό τό σΰμβολον τού νικητού «ώς ύποπόδιον τών ποδών 
αύτού». Ή ψήφος χρονολογείται εις τούς περί τό 1300 χρόνους, είναι δηλαδή σύγ
χρονος προς τούς χρόνους τής διευθετήσεως τής Πύλης τών Μυκηνών, οί όποιοι συμ-

Είκ. 15. Λίθος έκ Βαφείου.

1 Βλ. είκ. 12 καί ΤΣΟΥΝΤΑΝ, ΑΕ 1888, πίν. 10,30.
2 Αυτόθι πίν. 8,Η καί πίν. 8,8.
3 Βλ. είκ. 17α.
4 BSA 25, σ. 304, είκ. 58, τολμηρά ή άναπαράστα- 

σις ώς λεόντων. Βλ. είκ. 17, γ.
5 BSA 50, 1955, πίν. 31 καί ήμετ. είκ. 23.
6 Αυτόθι πίν. 38c καί 39c (άναπαράστασις)' περι

γραφή σ. 206, άρ. 7 (53-99). Βλ. είκ. 4.
7 ’Επί τή βάσει τής παραστάσειος αυτής προσέθηκα

τά διπλά κέρατα έπί τής άναπαραστάσεως τών είκ. 2, 3

καί τοΰ πίνακος 2α.
8 Εις πολλάς περιπτώσεις τό σώμα τών γρυπών, ενίο

τε καί τών λεόντων, είναι ραδινόν εις τήν μυκηναϊκήν 
εικονογραφίαν, πολλάκις όμοιάζον προς τά σώματα 
τών κυνών πρβλ. καί RodBnwaldt, Tiryns II, 115: 
«Im Allgemeinen sehen sich die Korper|kretisch - 
mykenischer Bowen und Hunde sehr ahnlich».’E| 
άλλου εις τό ανωτέρω σφράγισμα αί οΰραί τών γρυ
πών είναι όρθαί εις στάσιν αδύνατον δι ουράν ίππων' 
πρβλ. είκ. 22.
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AE 1965 Περί της πύλης τών Μυκηνών 21

πίπτουν μέ την εποχήν τής μεγάλης ισχύος τών Μυκηναίων. Ή άπλότης τής έκτελέ- 
σεως τών γρυπών ενθυμίζει τούς έκ τής ανατολικής πτέρυγος τοΰ ανακτόρου τής Κνω
σού γρΰπας καθώς καί σφραγίδα έκ τοΰ μικρού ανακτόρου πλησίον τής Κνωσού λ

Έκ τής γειτονικής Προσύμνης προέρχεται χρυσούς δακτύλιος, εύρεθεις εις τον 
έπιφανέστατον έκ τών άνασκαψέντων τάφων1 2. Παρουσιάζει και αυτός θέμα παρό
μοιον προς τό τής Πύλης. Τό κέντρον τής παραστάσεως κατέχει κίων φέρων έλικοει- 
δεις ραβδώσεις ένθυμίζων πως τούς ήμικίονας τού θησαυρού τού Άτρέως. Έκατέ-

Είκ. 16. Έλεφάντινον πλακίδιον εκ τάφου τοΰ Μενιδίου.

ρωθεν τοΰ κίονος δύο καθήμενοι γρυπές φέροντες άπλούν λοφίον βλέπουν προς τό 
άνω μέρος τοΰ κίονος3. Εις τό κάτω μέρος υπάρχει ένιαΐον δάπεδον.

Τελευταΐον παράδειγμα έραλδικώς ίσταμένων εκατέρωθεν κίονος πτερωτών μορ
φών (γρυπών ή σφιγγών) έχω να προσαγάγω τό έλεφάντινον πλακίδιον έκ Μενιδίου 4. 
'Απλώς έραλδικώς ίσταμένων αιλουροειδών τεμάχια, άνευ όμως κιόνων ή κεντρικού 
τίνος αντικειμένου, εύρέθησαν εις τα Δενδρά τής Άργολίδος. Έκ τούτων τα δύο, πι- 
θανώτατα, ανήκουν εις λέαινας, τρίτον όμως είναι άκέφαλον καί πλησίον του εύρέθη 
παράστασις πτερύγων άναλόγου προς αυτό μεγέθους, ώστε πιθανώς απεικόνιζε γρΰπα5· 
Έκ τών παραστάσεων γρυπών τών άλλων κατηγοριών ολίγα παραδείγματα χαρακτηρι
στικά τής έξελίξεως τών μορφών καί τής σημασίας των προσάγω. Οΰτω είς τάς Μυκή-

1 ’Εάν δ Μινώταυρος ενταύθα έπέχει την θέσιν τής 
υπό την ίσχΰν τών Μυκηνών τελούσης Κνωσού, ό κίων 
μετά τών γρυπών αποτελεί τό σΰμβολον τοΰ ισχυρού 
ήγεμόνος τών Μυκηνών, ό όποιος ήθέλησε νά άπαθα- 
νατίση επί τής σφραγίδάς του τό γεγονός τής υπό τό 
σκήπτρόν του υπαγωγής τής Κρήτης. Δέν είναι άπίθα- 
νον καί ό κίων καί τά βάθρα τοΰ αναγλύφου τής 
πύλης νά σημαίνουν την ενιοσιν τών δύο βασιλείων 
τής θαλάσσης κατά τήν θεωρίαν τού καθηγητοϋ 
κ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ (ΠΑΑ 1956, 412-413) υπό τήν έννοιαν 
πάντοτε τής υποταγής τού ενός (Κρήτης) υπό τό άλλο 
(Μυκήνας).

2 Bi.EGEN, Prosymna I, σ. 143, £ ίκ. 576, ι, 2 έκ 
τάφου XI,IV. Ήμετ. είκ. 18α.

3 Είς τήν έν πίν. 2α καί είκ. 2α άναπαράστασιν ακο
λουθείται αυτή ή κλίσις τών κεφαλών. Έκ τής ’Ανα
τολής σημαντικώτατον παράδειγμα είναι ό έν Demar-
gnE, Naissance de l’art Egeen, σ. 262, είκ. 361 κύ
λινδρος, 14 13υς χιλιετ-, μυκηναϊκής έπιδράσεως, οπού

παρουσιάζεται τό θέμα τής πύλης τών Μυκηνών μέ μι- 
κράν παραλλαγήν. Ό κεντρικός κιονίσκος, πατών επί 
χιαστί παριστωμένου «βωμίσκου»,καταλήγει άνω είς πα- 
πυροειδές κόσμημα. Οί γρΰπες έχουν τήν ιδίαν πρός 
τήν τού φακοειδούς λίθου είκ. 1 τών Μυκηνών στάσιν, 
κρατούνται δέ υπό άνδρών φερόντων τήν «ιερατικήν 
στολήν» (πρβλ. τον λίθον έκ Βαφειοΰ έν ήμετ. είκ.15).

Παρόμοιαι παραστάσεις υπάρχουν έπί κυλίνδρων τού 
Μουσείου τού Λούβρου (DEEAPORTE, Catalogue des 
cylindres orientaux, Musee du Louvre, πίν. 79, 
είκ. 21 A337) καί τής Bibliotheque Nationale (Deea- 
porte, Catalogue des cylindres orientaux de la Bi
bliotheque Nationale, πίν. 26, άρ. 21 A654, 380 καί 
385). Έκ Κύπρου (βλ. Hans Henning von der 
Osten, Orient. Seals in the Collection o! Mr Edw. 
Newell, πίν. XXII, 361 καί BSA 37, σ. 228 είκ. 25).

4 Βλ. είκ. 16. Niesson, έ.ά. σ. 251, είκ. 120.
5 Είκ. 17β. Persson, Royal Tombs, πίν. XXVI.
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νας έχουν εύρεθή δυο θαυμάσιοι χρυσοί δακτύλιοι1. Ό εις παρουσιάζει δύο γρΰπας 
βαδίζοντας κατ’ αντίθετον κατεΰθυνσιν κα'ι στρέφοντας την κεφαλήν ό εις προς τον 
άλλον. Εις τον άλλον 2 θήλεια γρύψ (διακρίνονται οί κρεμάμενοι μαστοί) υπερφυσικού

μεγέθους εύρίσκεται προ μορφής προφανώς ανδρικής 
φερούσης τιάραν, καθημένης εις θρόνον ένθυμί- 
ζοντα τον τής αιθούσης τού θρόνου εν Κνωσφ. 
Διά τής χειρός ό άνθρωπος αυτός κρατεί την 
αλυσίδα, διά τής οποίας είναι δεμένος έκ τού λαι
μού ό γρύψ. Εις τό κάτω μέρος υπάρχει συνεχής 
ζφφόρος· είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή έκτέλεσις

Είκ. Π. α) Έκ τής οικίας των Σφιγγών Μυκηνών, β) έκ Δενδρών, γ) έκ Μυκηνών (Θησαυρός τοΰ Αίγίσθου).

είναι τοιαύτη ώστε νά μή μένη αμφιβολία ότι πρόκειται περί δακτυλίων σφραγίδων.
Καί είς τήν Πύλον εύρέθησαν σφραγίδες φέρουσαι παραστάσεις γρυπών ώραιο- 

τέρα έξ όλων είναι ή τετράγωνος χρυσή σφραγίς έκ τού βασιλικού θολωτού τάψου 
πλησίον τού ανακτόρου 3, αληθώς έν έκ τών αριστουργημάτων τής μυκηναϊκής τέχνης. 
Ή όψις τοΰ γρυπός έν τή ήρέμω έκφράσει τού μεγαλείου του προκαλεϊ δέος καί σε
βασμόν, τον ίδιον σεβασμόν, τον όποιον θά έπέβαλλεν ώς σφράγισμα έμβλημα τοΰ 
φέροντος.

Έπί σφραγιδόλιθου ομοίως θήλεια γρύψ βαδίζει στρέφουσα τήν κεφαλήν προς 
τά όπίσω4. Έκ τού μεγάλου τάφου τού Βαφείου0 ομοίως λίθος, έπί τοΰ οποίου 
υπάρχει παράστασις άνδρός (ίερέως, θεού ή βασιλέως), όδηγοΰντος μεγαλοπρεπή γρΰπα. 
Άνήρ οδηγών πτερωτήν μορφήν άναφέρεται καί έκ Δενδρών 6.

1 Μαρινατος-Hirmer, Κρήτη καί Μυκην. 'Ελλάς, 
πίν. 206, καί ήμετ. είκ. 19α.

2 Αυτόθι πίν. 206 κάτω δεξιά, ήμετ. είκ. 18β.
3 Αυτόθι πίν. 209 άνω, ήμετ. είκ. 10.

4 Αυτόθι πίν. 208, ήμετ. είκ. 19β.
5 Αυτόθι πίν. 211, ήμετ. είκ. 15.
6 Persson, Royal Tombs, σ. 59.
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Εις τον θολωτόν τάφον τοΰ Βόλου (Διμήνι) ζ εύρέθη δακτύλιος, ό όποιος φέρει 
έπΐ έσμαλτωμένης έπιφανείας παράστασιν γρυπός έξηπλωμένου 1 2.

Εις την Κρήτην ό γρύψ υπό την τελείαν του μορφήν έμφανίζεται μόνον μετά

Είκ. 18. Χρυσοί δακτύλιοι α) έκ Προσύμνης β) έκ Μυκηνών.

την MM III εποχήν3, οπότε δεν παρουσιάζει διαφοράν από τάς παραστάσεις τών 
έλλαδικών γρυπών. Δεν αναφέρω πλείονα παραδείγματα, διότι τούτο έκφεΰγει τών 
ορίων τής παροΰσης εργασίας. Εκείνο, τό όποιον θά ήθελα νά σημειώσω είναι ότι ή 
θέσις την όποιαν επιφυλάσσουν οί Μυκηναΐοι εις τάς παραστάσεις τού γρυπός είναι

Είκ. 19. α) Χρυσούς δακτύλιος έκ Μυκηνών, β) Σφραγίς έκ Πύλου.

τοιαύτη, ώστε νά φαίνεται ότι ενείχε δι’ αυτούς ποιάν τινα Ιδιαιτέραν σημασίαν, ίσως 
τοΰ εμβλήματος —φρουρού τού Βασιλικού Οίκου.

Έκ τών ανωτέρω φαίνεται ότι καί τυπολογικώς ακόμη αί πιθανότητες παραστά- 
σεως επί τής Πύλης τών Μυκηνών γρυπών δεν είναι μικρότεραι άπό τάς ΰπαρχούσας

1 ΑΕ 1906, σ. 234, είκ. 10-11, ήμετ. είκ. 13. διαφορετικά (βλ. ήμετ. είκ. 21γ), ώς τά έν BCH έ.ά.
2 Πρβλ. τήν έν είκόνι 10 σφραγίδα έκ Πύλου. καταλόγφ σφραγίσματα έκ Ζάκρου. Μεταγενεστέρως
3 Βλ. Andr6 Dessenne,BCH 81,1957, σ.208, πρός (βλ. είκ. 6β καί γ, 8,9, 21β καί 22) είναι ώς καί έκτης 

τον όποιον συμφωνεί καί ό D. Levi, Ann. 8-9, Μυκηναϊκής 'Ελλάδος.
1925-26. Τά πρό τής MM III έποχής παραδείγματα είναι
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καί διά τούς λέοντας, νομίζω δέ δτι μία έκ νέου θεώρησις ώρισμένων έκ των μνη
μείων 1 ϊσως άποδώση νέα στοιχεία υπέρ τών γρυπών.

Έν πάση περιπτώσει πιστεύω δτι τό είκονιζόμενον επί. τής Πύλης ζφον, φαντα
στικόν ή πραγματικόν, άπετέλει τό έμβλημα τής 
πόλεως καί τών Βασιλέων - ’Αρχιερέων αυτής2, 
τό όποιον θά συνεδέετο μέ τάς παραδόσεις τής 
φυλής3. Ό λέων παρουσιάζει τοιαύτην σχέ- 
σιν. Ό γρύψ είναι δμως μία αινιγματική μορ
φή. Καί τό όνομα καί ή δψις του φαίνονται 
παράξενα, ανήκει δέ είς τό πλ,ήθος τών φαν
ταστικών μορφών, τάς όποιας κατεσκεύασεν ή 
ανθρώπινη φαντασία ως συνδέσμους μεταξύ 

ανθρώπων καί θείου, ως ύπηρέτας τής θεότητος, αί όπόΐαι ενίοτε κατέστησαν σύμ
βολα τής ισχύος αυτής ή τών Βασιλέων-’Αρχιερέων.

Τό δνομα τών γρυπών συνεδέθη έτυμολογικώς προς τό Εβραϊκόν Kerub4 (Χε
ρουβείμ) καί τό Αιγυπτιακόν Serah. Τά πτερωτά Χερουβείμ άναφέρονται, ως γνωστόν,

Είκ. 20. Κύλινδρος έκ Προσύμνης.

Είκ. 21. α) έκ Μυκηνών- β, γ) έκ Κρήτης.
Υ

έν τή Π. Διαθήκη 5 ώς φρουροί φυλάσσοντες την Πύλην τού Παραδείσου. Έτυμολο- 
γικώς νομίζω δτι είναι δυνατόν νά συσχετισθή τό δνομα καί προς τούς Κορύβαν- 
τας6, διά τούς οποίους τόσον ολίγα φαίνεται δτι έγνώριζαν είς τούς μετά μυκηναϊκούς 
χρόνους, ώστε νά συγχέουν αυτούς προς τούς Κουρήτας καί τούς Κάβειρους. Οί Κο- 
ρύβαντες πάντως φαίνονται προϊστορικής καταγωγής, συνδέονται δέ προς την λατρείαν 
τής Ρέας - Κυβέλης, είς την συνοδείαν τών όποιων άναφέρονται. Καί οί Κρητομυκη- 
ναϊκοι γρΰπες δμως συνδέονται προς την μεγάλην θεάν. Προς την Μικράν ’Ασίαν 
— όπόθεν έλκουν τό γένος καί οί Άτρεΐδαι — συνδέει καί αυτούς ή παράδοσις. Δέν θά 
ήτο δέ παράδοξον ό «Κορύβας-Γρύψ» νά φέρεται ώς έμβλημα καί ώς φρουρός τού

1 'Υπάρχουν τεμάχια τοιχογραφιών ακόμη αμελέτη
τα (βλ. ΑΕ 1953-4Α, σ. 11).

2 Πρβλ. Mylonas, Anc. Mycenae, σ. 25 κ.έ. Wace,
BSA 25, σ. 16 καί Mycenae, σ. 53. Persson, Royal 
Tombs, α. 125 καί Dragma Μ. Nilsson. Ό Τςουν-
τας έμεινε μεταξύ τών δύο θεωριών (Myc. Age, 
σ. 31) δεχόμενος συμβολικήν ή διακοσμητικήν έννοιαν.
Έκ τών παλαιοτέρων ό Brunn δέχεται τον κεντρικόν 
κίονα ώς σημαίνοντα τό άνάκτορον τών Μυκηνών. 
Πρβλ. A. Evans, JHS 21, 1901, σ. 156 κ.έ. Niesson,
Μ. Μ. Rel., σ. 255. Πρβλ. καί ΜΑΡΙΝΑΤΟΝ, ΠΑΑ

1956, 112-3.
3 Θαυμασίως αναφέρει ό καθηγ. κ.Γ.ΜΥΛΩΝΑΣ (έ.ά. 

σ. 29) τά συνδέοντα τον λέοντα πρός τούς ήγεμόνας 
’Αχαιούς καί τήν φυλήν των.

4 Paui.y - Wissowa VII, 1902-3, Gryps. Palace 
of Minos I, o. 701-721. RE der Vorgesch. IV2, 
502-3, πίν. 240-1.

5 Γένεσ. Ill 24.
6 H. J. Rose, Handb. of Greek Myth., σ. 171 κέ. 

PaULY-Wissowa RE XI στ. 1441-1446, Koryicmten. 
...von der Form Κνρβαντες.
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Βασιλικού Οίκου τών Μυκηνών. Τά μετάλλινα πτερά και αί κεφαλαί των θά ήτο δυ
νατόν νά έχουν άποτελέσει τό πρότυπον τών χρυσών καί αργυρών κυνών, οί όποιοι 
άναφέρονται εκατέρωθεν τής πύλης τοϋ ανακτόρου τοΰ ’Αλκινόου λ Ή εξωτική δψις

τών άπαστραπτόντων γρυπών, άνταξία τής αίγλης τών Μυκηνών, θά προεκάλει τό δέος 
καί τον θαυμασμόν τών προσερχομενών.

Ή άναφερθεΐσα ήδη σχέσις τής παραστάσεως τής Πύλης τών Μυκηνών προς 
τά άλλα ’Ανάκτορα τής κυρίως Ελλάδος καί προς τούς τελευταίους χρόνους τοΰ 
’Ανακτόρου τής Κνωσού 1 2, όπου εν τοιαύτη περιπτώσει εύρίσκεται αυτό τούτο τό 
έμβλημα τού Μυκηναίου’Άνακτος, αποκτά μεγάλ/ην σημασίαν, διά την κατανόησιν 
τών κρατουσών συνθηκών εις τον κρητομυκηναϊκόν κόσμον κατά την εποχήν αύτήν 3.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ - ΔΕΤΛΑΚΗ

1 Τςουντας, ε.ά. Μαρινάτος ΑΕ 1927-28, σ. 195' 
πρβλ. Dorpfei,d, Horn. Odyssee, σ. 294 καί 292η, 
91 κ.έ., ενταύθα σ. 7.

2 Schachbrmeyr, Die Minoische Kultur des Al- 
ten Kreta, σ. 274 καί 292.

3 Εις εΰρυτέραν μελέτην ελπίζω νά δυνηθώ νά ανα
πτύξω άναλυτικώτερον τά τών Μυκηναϊκών γρυπών, 
σφιγγών καί λεόντων μετά τών έξ αυτών συμπερα

σμάτων. Ωσαύτως μέ απασχολούν καί τινες λεπτομέ- 
ρειαι κατασκευής τοΰ αναγλύφου (π.χ. ίχνη τρυπάνου 
καί μικρών παρακειμένων άβαθών όπών, ώς αί παρα
τηρούμενοι επί τών ποδών τών ζώων (άναφερθεΐσαι 
έν σελ. 9), τάς όποιας ήδη μελετώ έν σχέσει πρός τήν 
χρονολογικήν τοποΟέτησιν καί τήν από άπόψεως τε
χνοτροπίας κατάταξιν τοϋ αναγλύφου.

4
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ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ. ’Ενώ ή παρούσα μελέτη εύρίσκετο ήδη κατατεθειμένη προς δη
μοσίευσα* εις την ’Αρχαιολογικήν Εφημερίδα έκυκλοφόρησεν ή εξαίρετος μελέτη των 
Astrom καί Β. Blome εν Opuscula Atheniensia 5, σ. 159- 192. Ό Astrom το
ποθετεί προς συμπλήρωσιν τού ύπεράνω τού αναγλύφου κενόν έν ζεύγος λίθινων κε
ράτων (έ.ά. σ. 190, είκ. 16). Εις την ίδικήν μου αναπαράστασήν τοποθετούνται πρα
γματικά κέρατα, συμφώνως προς τό έκ Μυκηνών σφράγισμα (βλ. είκ. 4), ϊσως τρό
παια έκ Κνωσού, άνήκοντα εις τινα των εκεί έκτρεφομένων ταύρων.

Ώς προς την συμπλήρωσιν των κεφαλών τών ζώων εις τάς αυτόθι είκ. 16 καί 17 
δημοσιευομένας αναπαραστάσεις έχω να παρατηρήσω ότι παρουσιάζει τό μειονέ
κτημα ότι αί κεφαλαΐ τών λεόντων, μικρού άλλωστε μεγέθους, έχουν τοποθετηθή ακρι
βώς από τού σημείου, όπου τελειώνει ή καμπύλη τών ώμων τών ζώων καί κατωτέρω. 
Ή κατά τον τρόπον αυτόν στήριξις τών κεφαλών όμως είναι αδύνατος εις την πραγμα
τικότητα, διότι από τού σημείου αυτού ακριβώς αρχίζουν αί τετραγωνικοί όπαί προση- 
λώσεως βαίνουσαι έκ τών έσω προς τά έξω. Διά νά στηριχθή ό,τιδήποτε διά τόρμων 
εντός τών οπών αυτών θά πρέπει νά είχε πρόσθετον ύψος ύπεράνω τού τόρμου 
τουλάχιστον 15-20 έκ. Τότε όμως προκύπτει τό θέμα τής στενότητος τού χώρου καί 
καθίσταται αδύνατος ή διά τετραγωνικών λεόντειων κεφαλών συμπλήρωσις τού ανα
γλύφου. Την στενότητα τού χώρου παραδέχεται καί ό Astrom έν σ. 179 τής ώς άνω

ο

μελέτης του. Ώς άλλως τε μού είπεν ό κ. Astrom ώς προς τούς λέοντας, ή άναπαρά- 
στασις έγένετο άνευ ειδικής μελέτης, δεδομένου, ότι ήτο έκτος τού κυρίου θέματος τής 
εργασίας του.

Ή πρόσδοσις τραπεζοειδούς σχήματος εις τό ύπεράνω τού αναγλύφου κενόν (αυ
τόθι είκ. 16 καί 17) δεν φαίνεται νά άνταποκρίνεται εις την πραγματικότητα. Καθόσον 
γνωρίζω, τά σωζόμενα εις Μυκηναϊκά οικοδομήματα έχουν πάντοτε τριγωνικόν σχήμα 
μετ’ οξείας άπολήξεως. Κατά την έξέτασιν τών περί την πύλην δόμων παρετήρησα, ότι 
έκ τών προ έτών άναστηλωθέντων, δεξιά τφ όρώντι, δύο λίθων, ό εις τον όγδοον έκ τής 
βάσεως τού τείχους δόμον τοποθετηθείς νέος ύπολείπεται εις ύψος τού αντιστοίχου 
λίθου τής άριστεράς πλευράς. Έάν ό λίθος αύτός τοποθετηθή εις τον δέκατον δόμον, 
εις την θέσιν του δε άντικατασταθή διά κατά τι ύψηλοτέρου, τότε συμπληρούται όρΰώς 
τό τρίγωνον, συγχρόνως δέ καταλαμβάνει την ορθήν θέσιν καί ό λίθος τού ένάτου 
δόμου, άποτελών πλέον τό πάρισον τής αντιστοίχου άριστεράς πλευράς (βλ. άναπαρά- 
στασιν έν είκ. 2, όπου οί έλλείποντες καί συμπληρούμενοι δόμοι σημειούνται άβαφεΐς).

Ε· Π Δ.
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α. Ή Πύλη των Μυκηνών κατ’ άναπαράστασιν.

β. Τά πιθανά σημεία στηριξεως έπΐ του αναγλύφου τών προστιθεμένων ανωτέρω (α) έλλειπόντων μερών.
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