
ΠΗΛΙΝΟΙ ΕΞ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΕΣ
(Πίναξ Μ)

'"Οτι -πλέον ή προ εί’/.οσαετιας 6 Bennclorf κατα
στρώνω'; τον κατάλογον των μέχρις εκείνου- τοΟ 
■/τόνου γνωστών πήλινων πινάκων μετά γραφών 
ί -0γ:*·*!.·Iiisr:!ie und Sicilische Vasenbilder, σελ. 16) 
έγνώριζεν ήμϊν τότε το πρώτον δτι οί άρχαϊοι Ελ
ληνες μετεχειρίσΟησαν προς τοΐς άλλοις καί τον 
πηάον εις κατασκευήν πινάκων καί οτι καί τού
τους καθ' ον τρόπον καί τά αγγεία εγραφον, ο 
αριθμός αυτών ήν ελάχιστος, ήτοι μόλις dsW 

Γρ··~ι,\ Ό αριθμός αυτών ηύξησεν εκτοτε σφο
δρά.. π,-.λ πάντων μεν διά τής παρά την Κόρινθον1 
άνευρέσεως εκατοντάδων θραυσμάτων, έπειτα δέ 
καί οι:’: -των έν τή ’Αττική εις φως έλΟόντων έν 
ο ι α ό ρ οι ς σ;; α φ α I ς,

Οί πλεΐστοι των έν λόγω πινάκων είναι μικροί τό 
μέγεθος, ά/,/0 αί επ’ αύτών γραφαί άποτελοΟσιν 
έν τι ολον, αί δέ κατά, το άνω μάλιστα χείλος 
της πλίνθου το Ο πίνακος οπαί μαρτυροΟσιν από 
κο ιν ο ο μετά τινων αρχαίων εικόνων (Benndorf ε. 
ά. σελ, 13· οτι συνείΟιζον νά κρεμώσιν αυτούς 
έν τοΐς ίεροΐς, ενίοτε δε καί νά τούς προσηλώσι. 
ίΐροτη/ ωμένον λ. γ. πρέπει νά ΟποΟέσωμεν τον 
τού Λουύρου πίνακα τον είκονίζοντα τον παρά τον 
νεκρό·; (1 ρητόν (Benmlorf πίν. 1, Rnyet καί Col-* 
Πμιιυη ε. ά. σελ. 143) ένεκα του τρόπου τής το- 
ποΟετήσεως τών οπών, έκ δέ τής γραφήν, αυτού 
•άνάγκη νά είκάσίυμεν οτι ούοαμοΟ αλλαχό0 ή έν 
λ/.ογενειακω τινι πίρ>ω ήρμοζε νά ήναι τοποθε
τημένος.

Γίλήν όμως τών πολυαρίΟμιον τούτων πινακί
δων, &■; εν τώ συνόλφ αύτών ώς αναθήματα ου-

1 1 Ικ-λο. Ftu'lwanglef, Desclircibung der Vascusammlung 
! v;A, Ί7, RiiyiH «at Uollignen, Ceramique grccquc «λ. -114, 
i’olli;:;nu!i h< το"; Monuments grees II άριΟ. 11—13 καί τήν 

εκεΐ βιβλιογραφίαν,

νάμεΟα νά ύπολάοωμεν, ύπάρχει καί έτερα τις 
τάξις, μέχρι τοΟοε ολίγα αριθμούσα παραδείγ
ματα, πινάκων από τών άλλων εκείνων διά τού 
μεγέθους καί τού πάχους αύτών διακρινομένων 
καίάρχικώς πρόςτινα άρχιτεκτονικόν σκοπόν προω- 
ρισμένων. Παράδειγμα τούτου τού τρόπου είναι 
τό ύπό τού Benndorf έν τούτω τώ περιοοικώ (1887 
σελ.. 114 καί ές. πίν. 6) μετ’ εΐκόνος δημοσιευθέν 
πίνακος θραύσμα έκ τής Άκροπόλεως ’Αθηνών, 
δπερ εσχάτους έτι μάλλον συνεπληρώθη διά τής 
εύρέσεως καί ετέρου θραύσματος (Allien. Mittheil. 
XIII σελ. 228) ώστε νΟν το ολον ύψος τής πλίν
θου είναι σχεδόν 0,70. Τών στενών πλευρών τής 
πλίνθου μόνον ή ανώτερα ήτο το πάλαι ορατή καί 
τούτου ένεκα καί μόνον αυτή κεκοσμημένη, αί 
λοιπαί στενού πλευραί είχον άφεΟή ακατέργαστοι 
καί ανώμαλοι, ώστε προδήλους δεν έφαίνοντο (Έ<ρ. 
Άρ·χ. 188? σελ. 117 καί 124). ’Ανάγκη λιοιπόν 
νά φαντασθώμεν καί τούτον τον πίνακα μετ’ άλ
λων όμοιων εν τινι θωρακείφ ένιδρυμένον, κατά δέ 
τάς.πλαγίας στενάς αυτού πλευράς ύπό οίονει ξύ
λινων ή λίθινων παραστάδων, ώς ύπό πλαι
σίου, περιδεβλημένον. Πολύ δέ μάλλον καταφανέ
στερα είναι ή χρήσις τοιούτων πινάκων πρός τινα 
αρχιτεκτονικόν σκοπόν έν τοΐς Οραύσμασι δύο με- 
γαλειτέρων σειρών, ών αί γρας-αί είκόνιζον τά τής 
ταφήc έν γένει’ εύρέθησαν καί ταύτα έν Άθήναις 
όπισθεν τοΰ ’Ορφανοτροφείου Χατζηκώστα, καί 
είναι νύν κτήμα τού έν Βερολίνου Μουσείου (Furt- 
wangler,Vasensamnilung I σελ. 315), μόλις δέ 
προ ολίγου καί μόνον έν μέρει έοημοσιεύθησαν ει
κόνες αύτών (Gazelle Arelieol. XIII σελ. 225). 
Το ύψος έκαστη ς πλίνθου είναι 0,3 / ,τό μήκος 0,43 
περίπου καί το πάγος των 0,025-0,037 Γ. Μ.
« ούοέν δέ παρατηρεΐται έπ’ αύτών το μαρτυρούν
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οτι ήσαν προσηλωμέναι επί τίνος τοίχου ή άλλης 
τίνος επιφάνειας ή δτι συνεοέοντο προς άλλήλους 
οί πίνακες », οΟεν ανάγκη νά δεχθώμεν ώς λέγει δ 
Furtwangler «οτι ήταν εντεθειμένοι ώς μετΰπαι- 
έν εντομή λίθινου τοίχου, αν τφ δντι ήσάν ποτέ 
σταθερώς ιδρυμένοι» (Furtwiingler έ. ά. άριθ. 
1811-1826).

“Οσον εγώ οίδα, μέχρι τοΟοε δεν έγένοντο 
γνωστά ετερα παραδείγματα τούτου τοΟ τρό
που των πινάκων' το πολύ πολύ ήδυνάμεθα 
ώς τοιαΟτα ακόμη νά έκλάβωμεν και τά παρά 
Benndorf (I. ά. σελ. 121, πίν. 2) απεικονισμένα 
θραύσματα, τά έν τώ Μουσείφ τής Κοπεγχάγης, 
ένεκα του μεγέθους αυτών, εΐ και τότε τό μακράν 
αυτών πάχος (0,017 Benndorf ε. ά. σελ. 17) θά 
ήτο παράδοξον. Καλόν λοιπόν ένόμισα νά έλκύσω 
την προσοχήν των συναδέλφων επί τά λείψανα 
δμοίων τινών αρχιτεκτονικών πινάκων, άτινα ή 
Άρχ. Εταιρία ζέκτηται, άλλως τε καί διότι των 
θραυσμάτων τούτων έν φαίνεται μοι Ιχον ιδιαιτέ
ραν σπουδαιότητα. Καί έπ'ι τούτων των πινάκων 
(ών αΐ γραφαί, ώς καί αί των τοΟ έν Βερολίνου 
Μουσείου, είναι μελανόμορφοι) είκονίζοντο ώσαύ- 
τως θρήνοι καί ταφαί.

10ν. Σώζεται ή άνω δεξιά γωνία τού πίνα
κας (Καταλ. αγγείων άριθ. 4230 = 0. Π. 283). 
Εΰρέθη έν Άθήναις κατά την οδόν gΛαιοτριβείων 
καί ήγοράσθη παρά τής Άρχ. Εταιρίας κατά τό 
1884ον έτος' πλάτος αύτοΟ 0,29, ΰψ. 0,21, πά
χος 0,032. Η κυρίως πλίνθος πεποίηται έξ επιει
κώς μή καθαροΟ καί χονδροειδούς πηλοΟ, έφ’ ου 
είναι έπιτεθειμένον έτερον ίκανώς λεπτού τιηλοΟ 
στρώμα, έφ’ ο 5 καί ή γραφή. Ή άπεικόνισις τού
του τοΟ θραύσματος (πίν. 11) καθιστά περιττήν 
πάσαν λεπτομερεστέραν αύτοΟ περιγραφήν' παρα
τηρώ μόνον ότι το εδώ καί εκεί" άποτριοέν ερυθρόν 
καί μέλαν χρώμα συνεπληρώθησαν έν τή απεικο
νίσει κατά τά σψζόμενα ασφαλή ίχνη. Παράξενου 
είναι ότι τό εγχάρακτον κόσμημα τοΟ ΐματίου του 
εβδόμου άνδρός, άπ αριστερών γινόμενης τής άριθ· 
μήσεοος, έκαλύφθη ύπό τοΟ έρυθροΟ χρώματος, φ 
έχρήσατο ο τεχνίτης κατόπιν προς την γραφήν. 
Παράδοξος δέ επίσης καί ούχί κατά φύσιν βεβαίως 
είναι καί ή άπεικόνισις τής δεξιάς χειράς τοΟ αύτοΟ 
άνδρός προελθοΟσα άναμφιβόλως έκ τής έλλείψεως

χώρου. Ή παράστασις οόδέν έχει τά άηθες- οκτώ 
κατά ζεύγη άνδρες ίστανται πρός τά δεξιά έστραμ- 
μένοι καί τήν δεξιάν χεΐρα νψωρένην εχοντες 
έξάρχονται τοΟ θρήνου" ή χειρονομία αυτή, ήτις 
καί έν παραστάσεσι τής προθέσεως εΰρηται (παράβ. 
π.χ. Furtwangler Ι.ά. άριθ. 1887-1889,3999 καί 
τον μνημονευθέντα ανωτέρω πίνακα τοΟ Λούβρου) 
Οά ήναι εκείνη, ήν καί δ Ευριπίδης1 μνημονεύει 
καί περί ής ο τε Benndorf (έ. ά. σελ. 34 καί 181; 
καί ο Puttier (Etude sur les lecythes blancs, σελ. 
58) κάμνουσι λόγον' αμφιβάλλω όμως αν δικαιώ- 
μ.εθα νά ταδτίσωμεν αυτήν προς τήν επί τών λη- 
κύθων καί αλλαχό0 συχνά άπαντώσαν προέκτα- 
σιν τής χειρός, ήτις ολως αύθαίρετον σχήμα, δύ- 
ναται νά ήναι. Περί τής επιγραφής, τής ύπέρ τήν 
παράστασιν καθ’ βλον τό μήκος τοΟ θραύσματος 
διηκούσης, έσται ήμιν κατωτέρω ο λόγος.

2ον. Ή κάτω δεξιά γωνία (Καταλ. αγγείων 
άριθ. 4232 = 0. II. 285). Εύρέθη πιθανώς
καί τοΟτο τό θραύσμα ένθα καί το προηγούμε- 
νον, ήγοράσθη δ’ επίσης ύπό τής Άρχ. Εται
ρίας κατά τό αύτό έτος (1884)· ύψος 0,315, 
πλάτος 0,215, πάχος 0,034. Καί τούτου δ πηλός 
είναι ακάθαρτος καί γαλικιών πλήρης, πλήν τοΟ 
επιτεθειμένου στρώματος (πάχος αύτοΟ· 0,004) 
οδ δ πηλός ωσαύτως είναι λεπτός ερυθρός. Εικο- 
νίζονται δέ τρία ζεύγη άνδρών (αί κεφαλαί έξέλι- 
πον) το ίμ.άτιον περιβεολημένων καί πρός τάριστε- 
ρά βαοιζόντων' τήν άριστεράν χεΐρα έχουσι προς 
τά κάτω κεκλιμένην καί έν μέρει τω ίματιφ κε- 
καλυμμένην, τήν δέ δεξιάν, καθ’ όσον σφζεται, 
ύψωμ.ένην. Αί παρυφαί τών ίματίων των κοσρ.οΟν- 
ται οι’ εγχαράκτων κοσμημάτων, αύτά δέ τά [μά
τια είναι γεγραμμένα , ώς συνήθως, οι’ έρυθροΟ 
καί μέλανος χροίματος, ύπό δέ τήν παράστασιν 
γέγραπται κατά τήν πρός τάριστερά φοράν μαίαν
δρος 0,025 περίπου πλάτους μεταξύ δύο μελαι- 
νών γραμμών, δεξιά δέ κατά τήν όφρΟν τής πλίν
θου επίσης δύο μέλαιναι γραμμαί, ώς καί έν τώ 
άπεικονισθέντι θραύσμ.ατι.

3ον. Ή αριστερά κάτω γωνία (Καταλ. αγ
γείων 4233 = θ. Π. 286 ). Ήγοράσθη κατά τό

■ 'Άλκηστ. στίχ. 780 « οΰδ’ έξέτεινα χεΐρα άποφ.ώζων έρ,ήν δέ
σποιναν. » - Τ'/.έτιδ. στίχ. 776 « άλλ’ εϊεν αίρω χεΐρα άπαντησας 
νεκροί;. »
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αύτό έτος καί παρά του αύτοΰ ανθρώπου, παρ’ οδ 
καί το προηγούμενον' ύψος 0,21:5, πλάτος 0,155, 
πάχος 0,028. Καί έν τούτω τφ θραύσματι επί το0 
βαναυσικωτέρου πηλοΟ, έξ οδ κυρίως είναι πεποιη- 
μένη ή δλη πλίνθος, είναι έπιτεθειμένον στρώμα 
πηλοΟ λεπτότερου πάχους 0,003 - 0,001. Σώζε
ται το κατώτερον μέρος δυο ζευγών προς τά δεξιά 
βαδιζόντων άνδρών όμοιοτάτων τοϊς τοΰ όπ άριθ, 2 
περιγραψέντος θραύσματος, προς δ συμφωνεί τοΰτο 
το ΘραΟσμα καί κατά τον μαίανδρον και κατά τάς 
•μελαίνας γραμμάς κατά την άριστεράν δφρΰν της 
πλίνθου.

40ν. ΘραΟσμα το0 ανώτερου μέρους πλίνθου έκ 
καλοΰ έρυθροΟ πηλοΟ πεποιημένης' ύψος 0,10, 
πλάτος 0,11, πάχος 0,025. Εόρέθη έν Άθήναις 
παρά την αγίαν Τριάδα καί ήγοράσθη ύπο τής Εται
ρίας πέρυσιν (Κατάλ. αγγείων άριθ. 4300). "Ανω 
ύπάρχει κατά την προς τάριστερά φοράν μαίανδρος 
πλάτους 0,015 ύπέρ δέ τον μαίανδρον χώρος άγρα
φος. Ή άνω οφρΟς τής πλίνθου δεν σφζεται. Τής 
παραστάσεως σώζεται μόνον προς τά δεξιά καί τά 
κάτω ιπτάμενον πτηνον προ τοΟ οποίου άπωτέρω 
προς τά δεξιά ευρηται ή επιγραφή βΑΡΙΤΑ®
2/ :> / \ ι Λ \ λ ^ /ετι ο απωτερω προς τα οεςια και τα κάτω οιακρι- 
νεται ή· κεφαλή γυναικός, ώς έστιν είκάσαι έκ τοΟ 
ώτός λευκώ χρώματι γεγραμμένου.' Τδ πρόσωπον 
καλύπτεται όπό τοΟ λαιμού ίππου, οδ ωσαύτως 
έλαχιστον μέρος σώζεται' λευκός ήν οδτος γε- 
γραμμένος, ή δέ χαίτη αύτοΰ διά λευκών καί ερυ
θρών εναλλάξ λεπτών κυματοειδών γραμμών. Ει- 
κονίζετο προδήλως ή εκφορά. Πτηνον φέρεται 
άπεικονισμένον καί εντινι τών θραυσμάτων τοΰ έν 
Βερολίνφ Μουσείου (Furtwangler έ. ά. άρ. 1826).

50ν. ’Αριστερά άνω γωνία (Κατάλ. άγγείωνάριθ. 
4301). Εόρέθη ένθα καί τό προηγούμενον καί ήγο
ράσθη συγχρόνους' ύψος 0,105,πλάτος0,10, πά/ος 
0,028' πηλός καλός ερυθρός. Τής παραστά- 
σεως σώζεται τό άνώτερον μέρος προς τά δεξιά 
^στραμμένου πωγωνοφόρου άνδρός, δστις άπτεται 
τή χειρί τής κεφαλής, έν ώ ανοίγει τό στόμα εις 

‘θρηνωάίαν' ή γενειάς είναι έρυθρώ χρώματι γε- 
γραμμένη' ολίγον τι χαμηλότερα διακρίνετα,ι καί 
δεύτερα τις κεφαλή, ής δμως μόνον τό άνώτερον 
μέρος σώζεται, καί περαιτέρω πρός τά δεξιά τά 
Ιχνη καί τρίτης τίνος κεφαλής.

60ν. ΘραΟσμα (Κατάλ. αγγείων άριθ. 4302). 
Εόρέθη ένθα καί τό προηγούμενον καί ήγοράσθη 
συγχρόνως' ύψος 0,115, πλάτος 0,095, πάχος 0, 
027' ο πηλός αύτοΟ καλός ερυθρός. Σφζετοα τό 
κατώτερον μέρος ίσταμένου καί προς τά δεξιά, έσ- 
τραμμένου άνδρός, περιβεβλημένου δέ ίμάτιον, δ- 
περ έν μέρει ήτο δι’ ερυθρού χρώματος γεγραμ- 
μένον' όπισθεν διακρίνεται μέρος ενδύματος εγχά
ρακτα φέροντος κοσμήματα, δευτέρας τίνος βε
βαίως μορφής λείψανον.

70ν. ΘραΟσμα (Κατάλ. αγγείων, άριθ. 4303). 
Εόρέθη ωσαύτως ένθα καί τά τρία προηγούμενα καί 
ήγοράσθη συγχρόνως' ύψος 0,10, πλάτος0,1 Ί , πά
γος 0,027. Πηλός, οίος δ τοΟ προηγουμένου. Σώ
ζεται το κατώτερον μέρος δύο ίσταμένων καί πρός 
τά δεξιά έστραμμένων μορφών, γυναικός τινός, ώς 
ή λευκή _χ'εήο δεικνύει, καί έτερας τινός μορφής, 
ής μόνον ελάχιστα διεσώθησαν ίχνη. Τά ενδύματα 
πλήν τοΟ μέλανος δεικνύουσι καί ερυθρό0 χρώμα- 
τισμοΰ ίχνη.

Προδήλως έχομεν προ τών δφθαλμών μας έν 
τοΐς ά'νω περιγραφεισι θραύσμασι δύο μειζόνων, 
αλλά καί άπ άλλήλων διακεκριμένων (ί - 3 καί 
4-7) παραστάσεων τά λείψανα' καί δ τόπος τής 
εύρέσεως αύτών, καί τό πάχος τών πλίνθων των 
καί ή επεξεργασία τούτων εις τοΰτο μάς ά'γουσιν 
αναγκαίους το συμπέρασμα, ούδείς δέ ύπάρχει λό
γος βιάζων ημάς νά. δεχθώμεν πλείονα τών δύο 
τούτων (1-3 καί 4-7) συμπλεγμάτων' αί παρα
στάσεις δμως ήσαν καί ένταΟθα αρκετά έκτενεΓς 
δ'πως καί αί τών δύο ζωοφόρων του έν Βερολίνου 
Μουσείου. Καί τά μέν όπ’ άριθ. 1 καί 3 τεμάχια 
ίσως>,είσί τής αύτής πλίνθου*.μέρη ’ τό όπ’ άριθ. 2 
ήν μέρος έτέρας πλίνθου καί εκτός τών κατά δια
φόρους θέσεις έστραμμένων %ορων τών θρηνφδούν- 
των, ανάγκη νά: δεχθώμεν δτι εν τώ μέσω ύπήρχε 
τούλάχιστον μία έτι παράστασις ή τής προθέΰεωες" 
καί αύτή δέ ή κολοβή επιγραφή τοΰ όπ άριθ. 1 
θραύσματος ύποδηλοι δτι πάλαι ποτέ πλείονες ή
σαν αί έν λόγω πλίνθοι αί την συνέχειαν ενός 
τίνος δλου άποτελοΰσαι. Τά όπ’άριθ. 4-7 περι- 
γραφέντα θραύσματα ήδύναντο έν ανάγκη νά ύπο- 
τεθώσιν ώς μέρη ενός καί τοΰ αύτοΰ πίνακος, έν 
φ εΐκονίζετο ή εκφορά, άλλα καί τότε έπρεπε επί
σης νά δεχθώμεν κατ’ αναλογίαν την έκ πλειό-
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νων οποίων πινάκων συγκρότησιν ενός τίνος όλου.
Ύπήρχον λοιπόν έν Άθήναις χρόνοι (το ότι δέ 

•κάντε; οδτοι οί πίνακες, ών τά περισωθέντα θραύ
σματα ανωτέρω περιεγράψαρ.εν, των αυτών εΐσι 
γ/ρόνουν προϊόντα, των χρόνων οηλ. της ακμής της 
μελανόμορφου αγγειογραφίας, ούδεαιάς χρήζει έν- 
ταΟθα άποοείξεους) ύπήρχον, λέγω μεν, έν ΆΟήναις 
χρόνοι, καθ’ ους έπεκράτει ή συνήθεια μακράς ζωο
φόρους έκ πήλινων πινάκων συνισταμένας διά rs- 
χμικών παραστάσεων νά κοσμώσι" άλλα πού και 
πώς έτοποθετοΟντο αί ζωοφόροι αδται;

Ιναΐ ο τόπος τής εΟρέσεως καί αί επ’ αύτών γρα- 
φαί σαφώς μαρτυροΟσιν ότι έχρησίμευον εις κόσμ.ον 
των Όΐ'ι-ρων έν γένει' άν δέ ή πληροφορία ότι οί τοΟ 
έν Βερολίνω Μουσείου πίνακες εντός του τάφου γυ- 
ναικός εδρέθησαν ί Gazette arclieol. XIII σελ. 225) 
ήτο βάσιμος, ό κύκλος των δποθέσεών μας ήθελε 
γάνη πολύ στενός 'άλλ’ έν τω καταλόγου των αγγείων 
τοΟ έν Βερολίνω Μουσείου ο Furtwiingler ανα
φέρει μόνον τον τόπον, περί οί του τρόπου τής εδ- 
ρέσεως των έν λόγω Θραυσμάτων λέγει μόνον ότι 
ή κατάστασις , έν ή ταΟτα εδρέθησαν , καθίστα 
πολύ πιθανήν την δπόνοιαν ότι αί πλίνθοι εί
χαν επίτηδες θραυσθή. 'Ότι δέ τούτο κατ’ αύτήν 
την ταφήν έγένετο ήδύνατό τις τούτοις επόμε
νος καί από εικασίας εις εικασίαν προβαίνουν νά 
ύποΟέση, άλλ’ εις την εικασίαν ταύτην ήδυνώ- 
μέθα νά άντιπαρατηρήσωμεν ότι εις συντριβήν 
•των βαρέων τούτων κεραμιδοειδών πλίνθων θά 
έχρειάζετο μεγάλη δύναμις, ήτις δλως ανάρμο
στος θά ήτο προς την καθαρώς συμβολικόν χα
ρακτήρα έχουσαν πράξιν τής θραύσεως οίωνδή- 

οτε τοΓς νεκροί; προσφερομένων άντικειμένων. 
Τουναντίον μάλιστα έκ τής αληθώς μεγάλης άκρου* 
τηριάσεους των πλίνθων ανάγκη νά συρ.περάνωμεν 
οτι αδται ο Οχι εντός το 0 τάφου οηλ. έν σχετική 
τινι άσφαλεία εδρίσκοντο' άλλως Οά έοικαιούμεθα 
νά έλπίζωμεν ότι σχεδόν άλύμαντόι ήθελον έξαχθή 
τής γης. ΙΙρος δέ τούτοις, ίνα καί τοΟτο προσθέ
σω μεν, αδτά τά. θραύσμ.ατα των άλλοτε τοσοΟτον 
εκτίνουν παραστάσεων ούτως ολιγάριθμα καί κο
λοβά. εδρεθέντα άποκρούουσιν-ώσαύτως την ύπόθε- 
σιν οτι Οραύσας τις πρώτον τάς πλίνθους ταύτας 
κατά τήν ταφήν τάς ερριψεν έπειτα εις τον τάφον, 
διότι άν ούτως είχε τό πράγμα, Οά είχομεν αδτάς

(τάς παραστάσεις) σήμερον ολοκλήρους έστου καί 
έν συντρίμμασι.

Ιπετέθη ήδη σιωπηλώς ότι αί πλίνθοι αδται 
προωρισμεναι ήσαν νάποτελώσι συνεχείς ζωοφόρους 
στερρώς που ιδρυμένα;" ή των στενών πλευρών 
εξωτερική διασκευή καί ή τοΟ δπ’ άριθ 1 θραύ
σματος επιγραφή, ής ή συνέχεια εδρίσκετο προδή
λους έν τή παρακείμενη πλίνθου, δποστηρίζουσι τήν 
δπόθεσιν ταύτην. Τής δέ δποθέσεως ταύτης οτι 
οηλ. αί πλίνθοι άπετέλουν ζωοφόρους τεθείσης ους 
βάσεως, δύο εξηνέχθησαν, όσον εγώ οι δα, γνώμαι 
περί τού σκοπού των έν λόγφ ζωοφόρων, ή μέν ότι 
προωρισμέναι ήσαν νά κοσμώσι τούς τοίχους των 
τάφουν ή δε ότι έκόσμουν τήν σαρκοφάγον αύτήν. 
Άλλ’ εις ταΟτα άντιστρατεύονται οχι μόνον όσα 
ανωτέρω άνέφερα περί τής καταστάσεως, έν ή τά. 
θραύσματα εδρέθησαν, άλλ’εις μέν τήν πρώτην 
γνουμην καί τό ότι ά/.όμ.η αρχιτεκτονική του ιδίως 
τάφον διακόσμησις άντίκειται όλως εις τά αττικά 
έθιμα, εις δέ τήν δευτέραν ότι ίνα τις τήν σαρκο
φάγον οΰτω πως διακοσμήση ώφειλε καί αύτήν 
ταύτην ολόκληρον έκ πηλού νά κατασκευάση, ους 
τούτο έν ΚλαζομεναΓς έγένετο.

Το πρόολημ.α λύεται διά τής επιγραφής τού δπ’ 
άρ. 1 θραύσματος" ή επιγραφή αύτη είχε τό πρώτον 
χαρσχΟή επιπολαίως κατόπιν δέ καί διά χρώματος 
γραφή καί οή καί οδχί κατά πάντα ή αυτή" 5 τεχνί
της είχε οηλ. πρώτον χαράξει τάδε τά γράμματα :

/ν οάάΕάΤ ΟΔΕάΤΙΛΆΡΙΞΙο

είτα δέ διορθών καί τί του λάθος καί παραλείπουν 
το /ν τού εσύ έγραψε τάδε:

/ οά i S Ε Μ AT ο Δ Ε ά Τ I ί A Ρ ΕI ο

Προδήλους δέ έχομεν πρό οφθαλμών τά λείψανο: 
εμμέτρου τινός έπιτυμβιδίου επιγραφής, ήτις πά
σαν αίρει αμφιβολίαν σαφώς φΟεγγομενη ότι τοάε 
έσύ τό σήμα νεκρού τίνος, ου ίσους καί ύπαρ
χε'. τό όνομα έν τοΓς σωζορ.ένοις γράυ.υ.ασι ( Ά- 
ρείου). Αί έκ τών τοιούτων λοιπόν πηλίνουν πλίν
θων ζωοφόροι έκόσμουν τά σήματα. Άλλ όποίά 
τίνα πρέπει νά φαντασθ.ώμεν ταΟτα τά σήματα ;

Ούδέν θά έκώλυε νά ύποθέσουμεν ότι ήσαν έκτι- 
σμένα έκ λίθου, άφ’οδ δπάρχουσι βέβαια παρα
δείγματα διακοσμήσεως δι’ ojrruir πύίνθων λιθί-
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νοιν οικοδομημάτων (Dorpfeld, Verwendung von 
Terrakotten am Geison und Daclie griechischer 
Bauwerke σελ. 12), άλλ’ή χρήσις αύτών ένταΰθα 
(έν τοίς λιθίνοις δηλ. οίκοδημήμασι) εύλόγως 6πο-' 
τίθεταί ότι έξεπήγασεν έκ των χρόνων εκείνων, 
καθ’οΰς ή αρχιτεκτονική εις'τό -πρώτον ετι στά- 
"διον τής άναπτύξεώς της εόρίσκετο, οπότε οηλ. 
των τοίχων τού οικοδομήματος έξ ώμων πλίνθων 
"οίκοδομουμένων μάλιστα τού ζύλον και το ιόντων 
οπτών πλίνθων ή χρήσις αναγκαία και ά.ρυ.6- 
■ζουσα εις διακόσμησιν ήτο (Dorpfeld έν Aufsatze 
■£. Curtius gewidmet σελ. 139)' άλλ’ωσαύτως τό 
ξύλου άγόμεΟα νά όποθέσωμεν οτι περιέβαλλε το 
-κατ’ άρχάς και τάς ήμετέρας όπτάς πλίνθους και 
αν ακόμη δεχθώμεν οτι κατόπιν έν τισι παραδείγ- 
μασιν άντι τοΟ ξύλου έγίνετο καί τού λίθου χρήσις. 
Καί τω οντι βλέπομεν οτι αί των στενών πλευρών 
έπιφάνειαι είναι επί τοσοΰτον ολίγον ακριβώς έπεξ- 
ειργασμέναι, ώστε ό μεταξύ δύο παρακειμένων 
πλίνθων κατά τήν συντοποΟέτησιν αύτών άρμός 
επρεπε νά είναι κεκαλυμμ,ένος, ώσεί έκάστη πλίν
θος καθ’ δλοκληρίαν έν ίδίω πλαισίφ έμπεριείχετο 
καί κατ’ακολουθίαν από τής παρακείμενης όλοτε- 
λώς κεχωρισμένη ήτο, τούθ’όπερ καί αύτή ή δι
πλή μέλαινα γραμμή ή έκάστην πλίνθον περιθέ- 
ουσα μαρτυρεί. Καί όμως δεν πρέπει πάλιν νά Οπο- 
Θέσωμεν οτι αί πλίνθοι έχωρίζοντο άπ άλλήλων 
διά μεγάλων έν τω μεταξύ διαστημάτων, διότι ο/ι 
μόνον αί παραστάσεις αί επ’ αύτών άπο τής ετέρας 
εις τήν έτέραν πλίνθον άποτελοΟσι συνέχειαν αδιά
σπαστου, αλλά καί ή επιγραφή άρχομένη επί τίνος 
αύτών είχε τήν συνέχειαν της επί τής παρακείμε
νης. Φανερόν δέ ότι τούτο εύκολώτερον ήδύνατο νά 
κατορθωθή έν τω ξύλω ή έν τω λίθω, εί καί, ώς έρ- 
ρήΟη,καί τούτου ή χρήσις άδύνατος δεν ήτο ενίοτε.

Υπέρ, δέ τής παραδοχής ξύλινων σημάτων, ών 
χρήσιν ποιούνται καί σήμερον ετι όσοι λίαν πολυ
δάπανου ύπολαμβάνουσι διαρκέστερου τού τάφου 
κόσμον, φαίνεται συνηγορούσα καί ή σύγκρισις σή
ματος, όπερ μεταξύ τών έν τή Αττική έπιτυμβι- 
δίων μνημείων είναι μοναδικόν μέχρι τούδε, τό έκ 
Ααμπτρών σήμα (Alhen. Mittheilungen XII πίν. 
2). Τό τε σχήμα αύτού καί ή τού θρήνου άπει- 
•κόνισις έπ’αύτού τού σήματος καί δή καί επί τών 
πλαγίων αύτού πλευρών τών έν άλλοις μνημείοις

,πάσης διακοσμήσεως έστερημένων είναι πρωτοφα
νής . Ό Winter (ε. ά. σελ. 107) ύπέδειξεν ήδη τήν 
συγγένειαν τού μνημείου προς τάς παραστάσεις τής 
προθεσεως' έάν δέ έν αύτώ δεν βλέπομεν απεικο
νισμένου τον έν πομπή θρηνωδοΰντα χορόν, αλλά 
τούς εγγύτατα συγγενείς μόνον, τό πράγμα εξηγεί
ται έξ αύτού τού μεγέθους τού μνημείου, όπερ ή- 
νάγκασε τόν τεχνίτην νά περιορισθή εις τά καίρια. 
Εν τή παραστάσει τής προσόψεως επέδρασε προ

σήλιος τό παράδειγμα τών συνήθων εκείνων νεκρι
κών στηλών έν αίς ύπό τήν κυρίαν παράσταση/ ει- 
κονίζεται δ νεκρός έν όλη τή άλλοτε κατά τόν βίου 
λαμπρότητι αύτού δηλ. ώς νεάζων ίππεύς' αντι
καθιστά δέ ή παράστασις αότη ενταύθα τήν τής 
κυρίας προθέσεωζ εικόνα. Άλλ’ άνευ τής προίΐ- 
πάρξεως παραδειγμάτων τοιούτων εκτενών ζωοφό
ρων, αίτινες, ώς ανωτέρω έξ άλλων όρμώμενοι 
τεκμηρίων έδείξαμεν, εις διακόσμησιν σημάτων 
έχρησίμευον, τό σύνολον τού έκ Ααμπτρών μνη
μείου θά ήτο ανεξήγητου. Ήδυνάμεθα λοιπόν νά 
ύποθέσωμεν, ότι έν τούτω τω μνημείω (τφ έκ 
Ααμπτρών), ού τήν συγγένειαν προς ξύλινα πρότυ
πα έτεκμήρατο ήδη δ Winter, άνευρίσκομεν έν 
σμικρφ τήν έπανάληψιν τών παρ’ήμών προύποτε- 
θέντων εκείνων μεγαλειτέρων νεκρικών μνημείων, 
καί κατ’ ακολουθίαν καί ώς άποδεδειγμ,ένον νά έκ- 
λάοωμεν ότι καίταύτα επίσης έκ ξύλου συνίσταντο. 
’Αλλά τά άμεσα πρότυπα τού λίθινου τούτου σή
ματος είναι αί αίγυπτιακαί ξύλινοι κιβωτοί, οία ή 
άπεικονισθείσα έν ταίς A then. Mitlheil. XII σελ. 
148· καί είναι μέν καί αδται ωσαύτως άπομίμησις 
μικρών οικοδομημάτων, άλλ’έκ τούτου ούδόλως ε- 
πεται ότι τοιούτον θά ήτο καί τών παρ’ήμών ζητου
μένων νεκρικών μνημείων τό σχήμα. Ώς νέαν εν- 
δειξιν τής χρήσεως τού ξύλου έν τοΐς σήμασι δύνα- 
ταί τις βεβαίως νά ύπολάβη τό έκ Ααμπτρών μνη
μείου, δυσκόλως όμως δυνάμεθα νά δεχθώμεν τά 
νεκρικά έκείνα χτίσματα, περί ών ήμίν δ-λόγος εν
ταύθα, ότι έκ μόνου ξύλου ήσαν πεποιημένα. Τήν 
χρήση/ όμως τού ξύλου καί τών οπτών πλίνθων 
άνεύρομεν έν τοίς ναοΐς , ών οί τοίχοι έξ ωμών 
πλίνθων ήσαν πεποιημένοι, παρά τοίς μείζοσι λοι
πόν τών νεκρικών τούτων μνημείων ή χρήσις αύ
τών (τών ωμών πλίνθων) δυνάμεθα νά διϊσχυρι- 
σθώμεν ήτο σχεδόν επίσης αναπόφευκτος. Πρός δέ
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τούτοις αν κατά τινα αττικόν νόρ,ον1 ώρίζετο a ne 
quis sepulcrum faceret operosius quam quod de
cern homines effecerint triduo» τοΟτο ίσα ίσα μας 
άγει εϊς τήν έννοιαν της κατασκευής μεγαλειτέρων 
•μεν τινων νεκρικών χτισμάτων, άλλ’ ογ ι πολυτε
λών λίθινων σημάτων 2 και αν άκόμη άπηγορεύετο 
το έπιτυμβίοιον μνημεΓον «opere tectorio exornari» 
τουτέστι νά περιαλείψη τις χρίσματι, ή άπαγόρευ- 
σις αΰτη είναι ακατανόητος διά παν άλλο είδος ση
μάτων, όσα γινώσκομεν, καί μόνον επί χτισμάτων 
έξ ώμων πλίνθων θά ήδύνατο νά έφαρμοσθη 9 Τοι- 
οΟτον δέ χτίσμα ήούνατο νά είναι το έν τοϊς Annali 
1835 πίν, D,1 άπεικονισθέν (παράβ. Bruckner, 
Ornament und Form der attisclien Grabstelen 
σελ. 77,1. A then. Mitlheil. XII σελ. 112).

"Αν δεν στερώνται όρθότητος τά μέχρι τοΟοε εί- 
ρημένα καί τά ιδιόρρυθμα τότε εκείνα κεράμεα

σκευή, τά προ πολλοΟ ώς καΐνπτηρες1 ύπολαμ- 
βχνόμενα άποβάλλουσι μέγα μέρος του παραδόξου 
αυτών (παράβ. Studniczka, Jahrbuch II σελ. G9. 
Rayet καί Collignon, Ceramique grecqueσελ. 389.· 
Pettier έν τω του Dumont εργφ Ceramiques de la 
Grece propre ί σελ. 381). ΜαρτυροΟσι καί ούτοι 
'ότι έν τοΓς νεκρικοΐς μνημείοις έποιοΰντο χρησιν 
καί φθαρτοΟ ύλικοΟ. Βεβαίως δεν πρέπει νά ύποθέ- 
σωμεν ότι δλόκληρος στέγη έκ τοιουτων λεπτο
φυών κεράμων έσκεπάζετο' άπετέλουν άπλώς τον 
διάκοσμον, οστις έστεφε ξύλινόν τι μνημεϊον καί 
προς τήν τούτου άετωμχτοειοή κορυφήν δι’ ήλοον 
ήσαν προσηλωμένοι. ΤοΟτο δέ καί μαρτυρεί ήμίν 
συγχρόνως ότι ούδεμιαν αληθή στέγην έν τή κυρία, 
τής λέξεως σημασία νά ύποθέσωμεν έχομ,εν.

Paul Wolters

4 Κικέρων, Περί νόμων II, 26.
- Δημήτριος δ Φαληρεύς (παρά Κιχέρωνι) άναφέρεται ρητώς εις 

τά τοΰ Κεραμεικοΰ σήματα (amplitudines sepulcrorum quas in 
Ceramico videmus) ώστε ή δποΌεσις δτι προΐίκειτο ίσως στερί της 
Ιπιχώσεως τύμβου (χώματοc) τίνος, ού τό ύψος ό Πλάτων έν τοϊς 
ν όμοις σελ. 958 περιορίζει εις « πε'ντε άνδρών εργον έν πένθ’ ήμε'ραις 
άποτελούμενον», Βέν ίχει χώραν.

3 Τό δτι παρά Κν/.ε'ρωνι λέγεται προς τούτοις «ncc Hennas ΙίOS, 

ijUOS νιleant, licebat import!» δέν sweat δτι άπηγορεύετο ή ϊδρυ- 
οις Έρμων έπί των τοιοΰτων σημάτων άλλ’ επί τοΰ τάφου έν γίνει* 
5j οέ άπαγόρευσις τοΰ επιταφίου λο'γου, ήτις ευθύς αμέσως μετά τήν 
ανωτέρω διάταξιν αναγράφεται, δίκαιοι ή μας νά είκάσωμεν δτι ή ίδρυ- 
σι; των Έρμων άπηγορεύετο κυρίως οΰχί ώς τι πολυτελές ίδρυμα, 
αλλ’ ώς τις παρά πολύ μεγάλη τιμή ή ιυστε παντί Ικάστω νά έπιτρέ- 
πηται. Εναντίον 31 τής ένστώσεως δτι δήθεν τό OpllS tcclorium 
•ήδύνατο νάναφέρηται εις τήν διακο'σμησιν όπογαίων rcxptx&r Θα- 
Ait μ ων, άρχει νά παρατηρήσωμ.εν δτι τοιοΰτοι τάφοι έξ εκείνων των 
χρόνων 3έν έγε'νοντο μέχρι τοΰδε γνωστοί έν τή ’Αττική, κατά δέ τόν 
τοϋ Σόλωνος διϊσχυρισμάν (Πλουτάρχ. Σολ.. 10) «μίαν έκαστον’Λ. 
Οηναίων έχειν θήκην, Μεγαρέων δέ καί τρεις καί τέσσαρας έν μια κεΐ- 
σόκι» ουδέ νά ύποτεΟώσιν ώς δπάρξαντες είναι δυνατόν.

4 Έν τω Literarisohes Centralblatt 1889 σελ. 481 ή ερμηνεία, 
αυτή θεωρείται αμφίβολος, προτείνεται δέ ή γνιύμη δτι ταΰτοζ ήσαν 
σκεύη δι’ ών έσκέπαζον τό πρός τάς θυσίας επί του βωμοδ χρήσιμον 
πυρ άπό τοΰ άνεμου αυτό προφυλάσσοντες. Τό μνημονευο'μενον έκεϊ 
αναγλύφου θραύσμα τής συλλογής Sailtangelo (έχω τούτου πρό 
οφθαλμών σκαρίφημά τι ο πρό ετών έκ τοΰ πρωτοτύπου έξεπόνησα) 
δεικνύει έπί τοΰ βωμοϋ ή μικυκλικόν τι επίθεμα , δπερ άναμφιβόλως 
πρός τούτον ήν τόν σκοπόν πεποιημένον καί δπερ καί αλλαχού εΰρη- 
ται π. χ. έπί τής Πομπηίανής τοιχογραφίας τής εικονιζούσης τόν θά
νατον τοΰ Λαοκο'οντος (rapaS.Daremberg el Saglio,Diclionnaire 
des antiquites I, 1 σελ. 352 Annali 1849 σελ. 39*2. 1807 σελ. 
106. 1875 σελ. 274). Ή γνώμη όμως δτι καί οι ήμέτεροι χα.ίν- 
πτρρες πρός τοιοΰτόν τινα εχρησίμευον σκοπόν άνασκευάζεται οχι 
μόνον υπό τής συχνής αυτών ε&ρέσεως εν νεκροπόλεσι (πρόσφατον 
παράδειγμα έν τω Άρχ. Δελτίο.) 1888, σελ. 27, 35* παράβ. πρός 
τούτοις καί Allien. Mitthcil- XIII σελ. 228) αλλά πρό πάντων υπό 
τής υπό τοΰ StlKllliczka γενομε'νης έρεύνης περί τοΰ προορισμού αυ
τών, προωρισμένων όντων νά ώσι έπιτεθειμε'νοι έπί ύποκειμένης άετω- 
ματοειΒοϋς βάσεως, καί τών οπών δι’ών πρός ταύτην τήν βάσιν στερρώς 
νά προσηλώνται έπρεπε* αλλά καί ή σμικρότης αυτών, ήτις ουδέ καί 
του έλαχίστου λόγου άξιον πΰρ 0ά επέτρεπε νά καίη υπ’ αυτούς, δέν 
συνηγορεί βέβαια δπερ τής ανωτέρω γνώρ.ης.
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