
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΣ 
ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Εις την προσφάτως δημοσιευ&εΐσαν παράστασιν «νεκροδείπνου» έκ Πάρου, την 
είκονιζομένην έπ'ι πλακός αρχαϊκής ζωφόρου (πλάξ Α) και έρμηνευθεΐσαν 1 ώς παρά- 
στασιν έστιάσεως τοΰ ζεύγους τοΰ ταφικοΰ μνημείου, έπ'ι τοΰ προκειμένου τοΰ Αρχιλό
χου και τής προ αύτοΰ άνακαλυπτομένης συζύγου του, διαπιστοΰται ότι τό «νεκρόδει- 
πνον» γενικώς προέρχεται έκ τής τέχνης τής’Ανατολής ήόρθότερον έκ τής’Ανατολικής 
Ελλάδος, ότι αί παλαιότεραι γνωστά! παραστάσεις «νεκροδείπνου» συνδέονται προς

Είκ. 1. Δυτική πλευρά τοΰ αναγλύφου τών 'Αρπυιών. Νέα καί γηραιό άνασσα.

την τέχνην τής ’Ανατολικής Ελλάδος, έστω και αν δεν προέρχονται έξ αυτής, κα! ότι 
τό «νεκρόδειπνον» έχρησιμοποιήθη κυρίως εις τάς ζωφόρους σαρκοφάγων κα! ταφι- 
κών οικοδομημάτων' παρατηρεΐται έπίσης ότι τά αρχαϊκά ταϋτα ανάγλυφα τοΰ Άρχι- 
λοχείου έκ τής Πάρου κα! τά αρχαϊκά ανάγλυφα τοΰ γνωστοΰ μνημείου των Άρπυιών 
έκ τής Ξάνθου τής Λυκίας συνδέονται μεταξύ των κα! από άπόψεως θύματος κα! άπό 
άπόψεως ρυθμού (κύκλος Μιλήτου - Χίου-Πάρου).

Ταΰτα πάντα, έν συνδυασμό) προς την διαπίστωσιν τοΰ MobiuS 2 ότι ή έπ! θρό
νου καθημένη μορφή τής νοτίου πλευράς τοΰ μνημείου τών Άρπυιών1 2 3 δεν είναι

1 Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ, ’Αρχαϊκή ζφφόρος έκ Πάρου 
έν Χαριστήριον εις Ά. Κ. Όρλάνδον, Α', 348 κέ.

2 Die Alte Konigin έν «Θεωρία». Festschrift fiir 
Ν. Η. Schuchhardt, 1960, 159 κέ.

3 Βιβλιογραφία : Pryce, Β. Μ. Sculpt. 1, 1928,

σ. 122-29, πίν. 21 - 24. Trietsch έν JHS1942, 39-50. 

Demargne, Fouilles de Xanthos 1,37-47. Akurgal, 
Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexan
der, 134 - 36 είκ. 87 ώς καί avoir. Χαριστήριον εις 
’A. Κ. Όρλάνδον Α', 384 κέ..
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ανδρική, ώς μέχρι τίνος έπιστεύετο, αλλά γυναικεία, και δή γηραιά βασίλισσα (είκ. 2)ζ 
προσφέρουν σημαντικήν βοήθειαν προς λΰσιν μικρού τίνος προβλήματος τής παρα- 
στάσεως τής δυτικής πλευράς τού μνημείου των Άρπυιών.

Έπ'ι τής πλευράς ταύτης (είκ. 1) είκονίζεται: αριστερά μεν επί θρόνου κατθημένη 
γυναικεία μορφή, βλέπουσα προς τά δεξιά, ακολουθεί, άνω δεξιά αυτής, δάμαλις καί 
μόσχος, δεξιά δε τρεις γυναικείαι μορφαί έστραμμέναι προς τά δεξιά, ίστάμεναι 
ενώπιον έτέρας επί θρόνου καθημένης γυναικείας μορφής, προσβλεπούσης αύτάς.

"Οτι αί δύο επί θρόνου καθήμεναι γυναικείαι μορφαί τής πλευράς αυτής, τής δυ-

Είκ. 2. Έκ τή; νοτίου πλευρά; τοΰ αναγλύφου των Άρπυιών. Γηραιά άνασσα.

τικής, τού μνημείου τών Άρπυιών είναι συγγενείς, γηραιά άφ’ένός καί νέα άφ’ ετέρου 
βασίλισσα, πενθερά καί νύμφη ίσως, θεωρείται βέβαιον. Πιστεύεται σήμερον έξ άλλου 
δτι αί επί θρόνου καθήμεναι άνδρικαί μορφαί, μία επί τής ανατολικής καί μία επί τής 
βορείου πλευράς, είκονίζουν βασιλείς. Κατά ταϋτα φαίνεται ότι επί μεν τής ανατολικής 
πλευράς είκονίζεται ό γηραιός βασιλεύς, ό καί σύζυγος τής γηραιάς βασιλίσσης, ή 
όποια είκονίζεται επί τής νοτίου πλευράς, καθώς καί επί τού νοτίου άκρου τής δυτι
κής πλευράς, επί δε τής βορείου π?ιευράς, ό νεώτερος βασιλεύς, ό διάδοχος τοΰ γη
ραιού τούτου ζεύγους καί σύζυγος τής νέας βασιλίσσης, ή οποία είκονίζεται επί τοΰ 
βορείου άκρου τής δυτικής πλευράς. 'Οπωσδήποτε πάσαι αί μορφαί αύται, αί κύριαι, 
τών αναγλύφων τού μνημείου αυτού πιστεύεται ότι είκονίζονται μεν εν ζωή, καί δή 
κατά μίαν ευτυχή ίσως στιγμήν της, θεωρούνται δε νεκραί άδιαφόρως αν κατά την 
ϊδρυσιν τοΰ μνημείου ήσαν όντως πάσαι νεκραί (ύστερόποτμοι, βλ. Ήσύχ.). 1

1 Βλ. σημ. 3 σ. 122, ένθα καί ή βιβλιογραφία. Ώ- τοΰ κορμού, J. Marcad£ έν R. Et. Anc. 66, 1964, 
ραίαν φωτογραφίαν τή; κεφαλής καί τοΰ άνω μέρους πίν. 3, 1.
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124 Χρυσούλας Καρδαρα ΑΕ 1965

Έν άλλοις: Αί δύο έπ'ι θρόνου καθήμεναι γυναικείοι μορφαί της δυτικής πλευ
ράς (είκ. 1) τοΰ μνημείου τούτου δυνατόν νά είναι: δεξιά μεν ή γηραιά βασίλισσα, 
ή οποία είκονίζεται ομοίως καί)η μενη επί θρόνου, καί δή εχουσα την αυτήν κόμμω-

Είκ. 3. Ή Δημήτηρ του αναγλύφου τής Έλευσΐνος. Είκ. 4. Ή Περσεφόνη τοΰ αναγλύφου τής Έλευσΐνος

Είκ. 5. Έργαστΐναι (έγγαμοι) καί μετά τέκνου 
τής νοτίου πομπής.

Είκ. 6. Έργαστΐναι (παρθένοι) 
τής βορείου πομπής.

σιν, καί επί τής παρακείμενης προς αυτήν νοτίου πλευράς (είκ. 2), αριστερά δέ ή νέα 
βασίλισσα, ή νύμφη ταύτης, ήτοι ή σύζυγος τοΰ νέου βασιλέως, ό όποιος είκονίζεται 
επί τής παρακειμένης προς αύιήν βορείου πλευράς.
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Ποία ακριβώς είναι ή μία καί ποια ή άλλη τών δύο τούτων βασιλισσών φαίνεται 
ακριβώς και έκ τής ακολούθου διαφοροποιήσεώς των:

Ή αριστερά έπί θρόνου καθημένη γυναικεία μορφή τής πλευράς αυτής, τής δυ
τικής, ή νέα βασίλισσα δηλαδή, παρουσιάζει στήθος νέας γυναικός, ενώ ή δεξιά έπί 
θρόνου καθημένη επίσης άλλη γυναικεία μορφή, ή γηραιά βασίλισσα δηλαδή, παρου
σιάζει στήθος σχεδόν επίπεδον καί χαλαρόν, ήτοι σχετικώς ηλικιωμένης γυναικός.

Είκ. 7. Ή Κριτώ καί ή Τιμαρίστα τής στήλης τής Ρόδου.

Όμοια διαφοροποίησα; στήθους, προς διάκρισιν τής γυναικείας ήλικίας δηλαδή, 
ήτοι προς δήλωσιν εϊτε νέας έγγάμου άφ’ ενός καί γηραιάς εγγάμου άφ’ ετέρου γυ- 
ναικός εϊτε και νέας αγάμου, παρθένου, άφ’ ενός, καί έγγάμου, μητρός, άφ’ ετέρου 
έχει διαπιστωθή και αλλαχού

1) Έπι τού γνωστού μεγάλου αναγλύφου τής Έλευσίνος, τού εΐκονίζοντος την 
Δήμητρα (είκ. 3) και την θυγατέρα της Περσεφόνην (είκ. 4).

2) Έπι τής ανατολικής πλευράς τής ζωφόρου τού Παρθενώνος, και δη άφ’ ενός 
έπι τού τμήματος τού εΐκονίζοντος τάς έργαστίνας παρθένους 1 2 τής βορείου πομπής 
(είκ. 6) και άφ’ετέρου τού τμήματος τού εΐκονίζοντος τάς έργαστίνας τελείας γυναίκας, 
έγγάμους και μετά τέκνου ή τέκνων δηλαδή, τής νοτίου πομπής (είκ. 5).

3) Έπί τής στήλης τής Ρόδου, έπί τής οποίας είκονίζεται ή Κριτώ καί ή 
Τιμαρίστα (είκ. 7)·

Ή διαφοροποίησις αυτή τού στήθους, ή οποία παρατηρεΐται έπί τών δύο έπί

1 Βλ. AM 1961, 83 -4 καί ΑΕ 1961, 136 κέ.
2 Βλ. περί του στήθους των Παρθένων ΣΟΥΔΑ έν

λ. Κόρυμβοι μαστόν νεαρής δρ'&ίον ηλικίης...
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θρόνου καθημένων μορφών τής δυτικής πλευράς τοΰ Μνημείου τών 'Αρπυιών, 
άποτελεϊ εν τών πρωιμωτέρων (500 π.Χ.) γνωστών σήμερον παραδειγμάτων. Είναι δέ 
κατόπιν τούτου πιθανόν ότι ή διαφοροποίησις αΰτη έξεδηλώθη καί εις την τέχνην τής 
’Ανατολικής Ελλάδος κατ’ άρχάς, καί μάλιστα εις την τέχνην τοΰ κύκλου Μιλήτου - 
Χίου - Πάρου, εις τον όποιον, καθώς αποδεικνύει ό καθηγητής Κοντολεων, ανήκουν 
τά ανάγλυφα ταΰτα τοΰ Μνημείου τών 'Αρπυιών.

Ή διάκρισις τής ηλικίας τών δύο επί θρόνου καθημένων γυναικείων μορφών τής

ΕΙκ. 8. Καθημένη γυναικεία μορφή έκ Μιλήτου.

δυτικής πλευράς τοΰ Μνημείου τών 'Αρπυιών διά τοΰ άπλοΰ τούτου μέσου τής άπο- 
δόσεως τοΰ στήθους καί ή διάγνωσις τοΰ Mobius ότι έπί τής νοτίου πλευράς τοΰ μνη
μείου αύτοΰ είκονίζεται έπί θρόνου ή γηραιά βασίλισσα, φέρουσα σχεδόν επίπεδον στή
θος (Flache Brust), οΐον δηλαδή περίπου καί ή δεξιά έπί θρόνου καθημένη γυναικεία 
μορφή τής δυτικής πλευράς αύτοΰ, βοηθοΰν εις περαιτέρω διαγνώσεις:

Ή εις τον αυτόν κύκλον (Μιλήτου-Χίου-Πάρου) άνήκουσα, έκ Διδύμων τής Μιλή
του 1 (είκ.8), έπί θρόνου καθημένη γυναικεία μορφή φέρει ομοίως σχεδόν έπίπεδον 
στήθος, ώς δηλαδή αί ώς άνω δύο έπί θρόνου γυναικεΐαι μορφαί, τής νοτίου πλευράς 
άφ’ ένός καί τοΰ νοτιοδυτικού άκρου τής δυτικής πλευράς άφ’ ετέρου, τοΰ ανα
γλύφου τών 'Αρπυιών. Είναι καί ή μορφή αΰτη τών Διδύμων επομένως γηραιά τις 
έπίσημος γυναικεία μορφή πιθανώς, ή δέ έπί τοΰ γλυπτοΰ άπόδοσις τής προκεχωρη- 
μένης γυναικείας ηλικίας δι’ έπιπέδου σχετικώς στήθους υίοθετήθη, ώς φαίνεται, ευ
ρέως καί υπό τοΰ κύκλου Μιλήτου - Χίου - Πάρου κατ’ άρχάς 2.

1 Pryce, έ.ά.πίν. 15.
2 Κατά τήν διάκρισιν τοΰ Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΣ

έν Entretiens Hardt, X, 39 κ.έ.
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Ό συνδυασμός έξ άλλου τής άποδόσεως άφ’ ενός τής προκεχωρημένης γυναικείας 
ήλικίας διά τοΰ χαλαρωμένου στήθους κα'ι άφ’ετέρου τής νεαράς σχετικώς γυναικείας, 
ήλικίας διά τοΰ εις την θέσιντου συγκρατουμένου στήθους άπαντα καί επί ετέρου γλυ
πτού, συγκεκριμένους επί τοΰ έλεφαντοστοΰ Piermont - Morgan τής Νέας Ύόρκης 
χρονολογουμένου εις τον 70ν αιώνα π.Χ. καί τοποθετουμένου υπό πολλών ερευνη

τών εγγύς τής δαιδαλικής παραδόσεως τής Κρή
της, οΰτω δέ όποτελοΰντος τό πρωιμώτερον γνω
στόν παράδειγμα τής διαφοροποιήσεως αυτής. 
Έπί τοΰ έλεφαντοστοΰ αυτού (εΐκ. 9) είκονί-

Είκ. 9. Αί γυναικεϊαι μορφα'ι Είκ. 10. Πινάκιον Γοργούς.
τού ελεφαντοστού τής Νέας Ύόρκης.

ζονται δυο γυναικεϊαι μορφαί, αΰται δέ έχουν έρμηνευθή ώς άκολοΰθως: Πειθώ 
καί ’Αφροδίτη (G. Μ. A. Richter)1, ’Αφροδίτη καί Ελένη (Lady Μ. Beazley)2, 

’Άργη καί ’Όπις (F. Ματζ)3, Λυσίππη καί Ίφιάνασσα (A. Rumpf4 καί J. Dorig 6), 

καί Δημήτηρ καί Περσεφόνη (Ch. Picard6). Έκ τών δύο δμως αυτών γυναικείων 
μορφών, ή μέν άριστερά έχει χαλαρωμένον στήθος καί ζώνην κυλινδρικήν, όφιόμορ- 
φον πιθανώς, ή δέ δεξιά έχει στήθος εις την φυσικήν θέσιν αυτού. Ή λεπτομέρεια 
αΰτη, άσήμαντος φαινομενικούς, είναι τά μάλιστα εξυπηρετική προς καθορισμόν κατά 
τό μάλλον ή ήττον τής ταυτότητος καί τής σχέσεως τών δύο αυτών μορφών. Καί 
τούτο διότι έκ τής λεπτομέρειας αυτής προκύπτει δτι δέν πρόκειται ζεύγος 
συνομηλίκων κατά τό μάλλον ή ήττον γυναικείων μορφών (Πειθώ καί ’Αφρο
δίτη ή ’Αφροδίτη καί Ελένη ή Λυσίππη καί Ίφιάνασσα) άλλά πρόκειται ζεύγος συγ
γενών γυναικείων μορφών άσφαλώς, d’age inegal δμως, καθώς δηλαδή ύποπτεύει καί

1 AJA 1945, 261 κέ. Βλ. καί Handbook of the Βλ. καί Geschichte der Griech. Kunst, 496, πίν. 289.
Greek Collection, 31-2, πίν. 20a. 4 Archaeologie I, Berlin 1956, 50.

2 Handbook αυτόθι. 5 AM 77, 1962, 72 xi. πίν. 16-7.
3 Marburger Winkelmann Programm 1948, 3 κέξ. 6 Mon. Piot 48, 1956, 9 κε.
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ό Picard, μήτηρ άφ’ ενός καί θυγάτηρ άφ’ετέρου: Δημήτηρ καί Περσεφόνη ή Λητώ 
και Άρτεμις κ.ο.κ. Διαφεύγει ϊσως ή μας ή ακριβής έννοια τής σχεδόν καθολικής γυ- 
μνότητος τής δεξιάς ήτοι τής νεωτέρας, μορφής τοϋ ελεφαντοστού, άς σημειωθή 
δμως συναφώς δτι γυμναί γυναικεΐαι μορφαί χθονίας ΰποστάσεως απαντούν καί επί 
των δαιδαλικών πήλινων αναγλύφων πλακών τής Κρήτης.

Είκ. 11. Αί γυναικεΐαι μορφαί τοϋ ελεφαντοστού των Μυκηνών.

Ώς προς την άπόδοσιν τής προκεχωρημένης γυναικείας ηλικίας, σημειωτέον δτι ό 
τύπος οΰτος τού χαλαρωμένου στήθους εις την αγγειογραφίαν άπαντφ καί ένωρίτερον, 
δπως π.χ. επί τού ροδιακοΰ πινακίου τής Γοργούς (είκ. ΙΟ)1. Σημειωτέον δτι τό χαλα- 
ρωμένον στήθος προς δήλωσιν τής προκεχωρημένης γυναικείας ηλικίας άπαντφ καί είς 
την μυκηναϊκήν πλαστικήν, δπως π.χ. επί τής πηλίνης μορφής τής νήσου Κέω 2. Άλλα 
καί ή διαφοροποίησα; γενικώς τού στήθους προς δήλωσιν τής ηλικίας δύο γυναικείων 
μορφών άπαντα επίσης είς τήν μυκηναϊκήν πλαστικήν, δπως π.χ. επί τού γνωστού συμ
πλέγματος τών Μυκηνών (είκ. II)3: έκ τών δύο καθημένων γυναικείων μορφών 
ή μεν αριστερά έχει πλούσιον στήθος, τρόπον τινά θηλ,αζούσης μητρός, ή δέ δεξιά 
καθημένη μορφή έχει στήθος νεαράς κόρης, άγαμου πιθανώς. Αί δύο αύται «μη
τέρες» τού, μεταξύ αυτών, είκονιζομένου θείου παιδός, έκ τών οποίων ή μία είναι 
φυσική αυτού τροφός καί ϊσως μήτηρ, ή δέ άλλη θετή, έχουν ήδη παραβληθή προς 
τήν περίπτωσιν τών «μητέρων» τού Έριχθονίου- Έρεχθέως, θείου γενάρχου τών 
Αθηνών, φυσικού τέκνου τής Γής καί θετού τής Παρθένου Άθηνάς4, καί περαιτέρω

1 X. ΚΑΡΔΑΡΑ, Ροδιακή ’Αγγειογραφία, 204 κέ.
Ότι δέν δηλοΰιαι τό κολπούμενον ύφασμα τοϋ ενδύ
ματος, ώς δυνατόν νά έκληφθή, άλλα τό χαλαρωμένον
στήθος φαίνεται έκ τής μή κατακορύφου πτώσεως τού 
στήθους καί έκ τής κωνικής σχεδόν άπολήξεως τών

μαστών.
2 Hesperia 33, 1964, πίν. 57 (Κ3.613).
3 Βλ. Μαρινατον - Hirmer, Kreta und das my- 

kenische Hellas, 217 πίν. 219.
4 AE 1960, 198 κ ε.

/
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κα'ι προς άλλα παραπλήσια ζεύγη. Είναι δμως προβληματικόν κατά πόσον ή μυκηναϊκή 
παράδοσις τής διαφοροποιήσεως τοΰ στήθους διεχηρήθη εις την πλαστικήν μέχρι τής 
αρχαϊκής εποχής καί φρόνιμον είναι νά μη διατυπωθούν αστήρικτοι υποθέσεις προς 
τό παρόν. 'Οπωσδήποτε όμως ή διαφοροποίησις αυτή τοΰ στήθους τών δύο μορφών 
τού ελεφαντοστού, έν συνδυασμό) μάλιστα προς τήν μεταξύ αυτών παρουσίαν τοΰ

Είκ. 12. Αί γυναικείοι μορφαί τοΰ έκ Δασκυλίου αναγλύφου.

θείου παιδός, δέον νά σχετισθή εμμέσως μάλλον ή αμέσως προς τήν παράδοσιν τής 
2α? χιλιετηρίδος π.Χ. ώρισμένων στίχων ύμνου εξ Ugarit: 

she shall bear the Isb the lad 
who shall suck the milk of ’Atirfat] 
suckle the breasts of the virgin 'Anat 
the wet nurses [of the good gods] 1

καί τήν ΰπαρξιν ζεύγους θεαινών, μιάς πρεσβυτέρας καί έτέρας νεωτέρας, μυκηναϊ
κής θεάς.

Τό άνάγλυφον (είκ. 12) έξ άλλου τοΰ Δασκυλίου 2 (Erghili), τής τέχνης τοΰ κύκλου 
Μιλήτου - Χίου - Πάρου πιθανώς έπίσης, είκονίζει ζεύγη εφίππων έπισήμων γυναικείων 
μορφών, έκ τών οποίων ή μία, ή έμπροσθεν τής άλλης, είναι σχεδόν μετ’ επιπέδου

1 Cyrus Η. Gordon, Ugaritic Textbook έν Ana
lecta Orientalia 38, 1965, 142 (άρ. 13-158). Πρβ. καί
W. F. Aebridght, Archaeology and the Religion 
of Israel, 1956, 15 ·. Anath is generally called «the 
Virgin Anath» in the Ugaritic myths, employing 
the word batultu, which also means «virgin» (bethu- 
lah) in Hebrew. Philo Biblius refers to the virgin
ity of Anath (Athena) and Astarte.

2 Macridy έν BCH 37, 1913, 340 - 58, πίν. 7. 
Mendel, Catalogue III 564, άρ.1355. Rodenwaldt, 

Griechische Reliefs in Lykien, 16. Kleemann, Der 
Satrapen Sarkophag aus Sidon, 174, άρ. 3. Akur- 
Gal, έ·ά. 176 κέ., είκ. 116. Ghirshman, Iran, 348 κέ. 

είκ. 441. Hbrzfeld, Am Tor von Asien, πίν. 12. 
H.H. von der Osten, Die Welt der Perser, πίν. 63 
κάτω.
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στήθους και επομένως λίαν χαλαρού, γηραιά συνεπώς, συνοδεύεται δέ κα'ι υπό τίνος 
ίπποκόμου, ενώ ή όπισθεν της γυναικεία μορφή, έ'φιππος επίσης, έχει στήθος ορθόν 
καί είναι κατά συνέπειαν νεωτέρα, στερείται εξ άλλου ιπποκόμου καί παρουσιάζει επί 
πλέον καί την χειρονομίαν τής άνακαλυπτομένης γυναικός λ Πρόκεινται καί εδώ 
έπομένως μήτηρ άφ’ ενός καί νέα σύζυγος άφ’ ετέρου, ήγεμόνος τής περιοχής πιθανώς.

’Όχι μόνον ή παρουσία απλώς τής ηλικιωμένης (πρεσβυτέρας) βασιλίσσης επί τών 
δύο τούτων άναγ?ιύφων τής ’Ανατολικής Ελλάδος, τών Άρπυιών άφ’ ενός (500 π.Χ. 
περίπου) καί τοΰ Δασκυλίου άφ’ ετέρου (β' ήμισυ τού 5ου αίώνος π.Χ.), άλλα καί ή 
προβο?ιή της έναντι τής νεωτέρας βασιλίσσης έπ’ άμφοτέρων — επί μέν τοΰ μνημείου 
τών Άρπυιών ή γηραιά βασίλισσα είκονίζεται δίς, άπαξ μάλιστα καταλαμβάνουσα καί 
ολόκληρον την νότιον πλευράν, διά δέ δευτέραν φοράν τά τρία πέμπτα τής δυτι
κής πλευράς, ενώ ή νέα βασίλισσα είκονίζεται άπαξ μόνον, καί δη καταλαμβάνουσα 
τό εν πέμπτον περίπου τής δυτικής πλευράς απλώς, επί δέ τών αναγλύφων τοΰ 
Δασκυλίου προηγείται τής νέας βασιλίσσης καί διαθέτει καί ιπποκόμον — , άπηχοϋν 
πιθανώς την εις την ’Ανατολικήν Ελλάδα ιδιαιτέραν ίσχύν, την οποίαν κατά τούς 
χρόνους τούτους διέθετεν ή μήτηρ τοΰ βασιλέως (ήγεμόνος) τής περιοχής, καί τον 
σεβασμόν, τοΰ όποιου άπελάμβανεν αυτή. Εφόσον κατά συνέπειαν τά άνάγλυφα ταΰτα 
έχουν ήδη σχετισθή υπό διαφόρων ερευνητών καί προς την εις την ’Ανατολικήν Ελ
λάδα διείσδυσιν κατά τούς χρόνους τούτους τής Περσικής επιρροής, εν τινι μέτρω 
καί τοΰ πρωτοκόλλου τής Περσικής Αυλής, ή προβολή αΰτη τής ήλικιωμένης βασι
λίσσης δυνατόν νά οφείλεται εις έπίδρασιν εθίμου τής Περσικής Αυλής. "Οτι ή προ
βολή αΰτη υπήρχε πράγματι εις τήν Περσικήν Αυλήν διαφαίνεται τρις τουλάχιστον καί 
εκ τών γραπτών πηγών, ήτοι εκ τής επισήμου θέσεως τής Άτόσσης άφ’ ενός εις τήν 
Αύλήν τοΰ Ξέρξου, τής Παρυσάτιδος άφ’ ετέρου είς τήν Αυλήν τοΰ Άρταξέρξου 
τοΰ Β' τοΰ Μνήμονος, εϊσέτι δέ καί τής Σισυγάμβιος είς τήν Αύλήν τοΰ Δαρείου τοΰ 
Κοδομανοΰ.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΑΡΔΑΡΑ 1

1 Περί τής χειρονομίας αΰτής βλ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΑ, ε.ά. ο. 368 κέ.
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