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Agnes Xenaki - Sakellariou : Les cachets minoens de la Col
lection Giamalakis (Etudes Cretoises X, Paris, 1958).

Ή σειρά των Etudes Cretoises, την οποίαν εκδίδει η Γαλλική 
’Αρχαιολογική Σχολή ’Αθηνών, παρουσίασε τελευταίως τήν ανωτέρω 
εργασίαν τής κ. 'Αγνής Ξενάκη · Σακελλαρίου, αποτελούσαν συστημα
τικήν δημοσίευσιν τών σφραγίδων τής έν Ήρακλείφ ’Αρχαιολογικής 
Συλλογής τοϋ Ίατροϋ κ. Στυλιανού Γιαμαλάκη. Ουτω εν τών σημαν· 
τικωτέρων τμημάτων τής Συλλογής γίνεται τώρα διά πρώτην φοράν έν 
τψ συνόλψ του προσιτόν εις τους επιστήμονας. Τήν από πάσης άπό- 
ψεως άρτίαν έκδοσιν τού βιβλίου επραγματοποίησεν ή Γαλλική Σχολή 
’Αθηνών, χάρις εις τό θερμόν ενδιαφέρον τού διευθυντοϋ της κ. G. 
Daux. Είναι ευτύχημα δτι τύ σύγγραμμα προέρχεται εξ έπιστήμονος 
είδικευθείσης επί έτη εις τήν μελέτην τών κρητομυκηναϊκών σφραγιδό
λιθων καί έξοικειωθείσης προς τά αποχτήματα τής Συλλογής Γιαμα- 
λάκη. Ή μακρά εργασία τής κ. Ξενάκη διά τήν έπανέκθεσιν τοϋ έν 
Άθήναις Εθνικού Μουσείου, ή εργασία της διά τήν ταξινόμησιν τών 
σφραγίδων τού Μουσείου 'Ηρακλείου μετά τον πόλεμον, αί σπουδαί 
της εις τό Παρίσι, αί όποΐαι τής έπέιρεψαν νά άποκτήση ευρείαν ει
κόνα τών ανατολικών πολιτισμών — απαραίτητον διά τήν κατανόησιν 
τοϋ κρητομυκηναϊκοΰ πολιτισμού—καί ή μελέτη τών συλλογών τοϋ 
Βρεττανικοΰ Μουσείου καί τοϋ Ashmolean Museum τής ’Οξφόρδης 
άπετέλεσαν λαμπράν προπαρασκευήν διά τήν δημοσίευσιν τών σφρα
γίδων τής Συλλογής Γιαμαλάκη, τήν συγκριτικήν αντιπαραβολήν των 
προς τά αντίστοιχα αποχτήματα άλλων Μουσείων καί προς τά δεδομέ
να τών ανατολικών πολιτισμών. Καρπός τής μακράς καί μεθοδικής 
αυτής εργασίας είναι τό παρόν βιβλίον, διά τό όποιον ή συγγραφεύς 
έλαβε τό δίπλωμα τής Ecole de Hautes Etudes.

Είς τήν εισαγωγήν ή κ. Ξενάκη - Σακελλαρίου αναπτύσσει τήν μέ
θοδον, τήν οποίαν ήκολούθησε, καί εκθέτει τήν κατά τά πορίσματά 
της εξέλιξιν τής σφραγιδογλυφίας από τών αρχών μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 
μινωϊκοΰ πολιτισμού. Δέχεται τήν άποψιν, τήν οποίαν ύπεστήριξε διά 
πρώτην φοράν κυρίως ό καθηγ. Fr. Matz, οτι τό χρονολογικόν σύ
στημα τοϋ Evans, τό βασιζόμενον επί τής έξελίξεως τής κεραμεικής, 
δεν ισχύει διά τήν χρονολόγησιν τών σφραγίδων, καί προτείνει έν σύ
στημα1, βασιζόμενον επί τής μελέτης τών συνόλων σφραγίδων τών
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προερχόμενων έκ σαφών άνασκαφικών στρωμάτων. Οντω διακρίνει 
μίαν εποχήν «προανακτορικήν» (ΠΜ II - MM I) γνωστήν κυρίως εκ 
τών τάφων τής Μεσαράς, Γουρνών, Κράσι, Βορού, Σφουγγαρά, εκ 
Τραπέζας, εκ τινων τάφων τοϋ Μοχλού και εκ τοϋ άνασκαφέντος τε
λευταίως υπό τοϋ Ν. Πλάτωνος τάφου τής Μαρωνιάς. Παρατηρούσα 
δτι εις τάς περισσοτέρας περιπτώσεις όμοΰ με τάς σφραγίδας ευρέθη 
σαν διάφορα καί προφανώς ασύγχρονα είδη κεραμεικής και δ'τι ή α
κριβέστερα χρονολογική κατάταξις τών σφραγίδων δυσχεραίνεται έ'νε- 
κα τούτου, δέχεται πάντως καί μίαν σχετικήν «στασιμότητα» εις τήν 
έξέλιξιν τών σφραγίδων καθ’ δλην τήν διάρκειαν τής προανακτορικής 
περιόδου. Μόνον διά τήν 'Αγίαν Τριάδα καί τον τάφον Β τού Πλα
τάνου (ό όποιος δμως ασφαλώς κατέρχεται μέχρι τής ΜΜ Ιβ, επομέ
νως μέχρι καί τής παλαιοανακτορικής φάσεως) δέχεται μίαν «άνανέω- 
σιν» καί «ωρίμανσιν» τοϋ προανακτορικοΰ ρυθμού. Ίσως αν δεχθώ- 
μεν οριστικούς (βάσει καί τών νέων άνασκαφών τής Λεβήνος) ως ανύ
παρκτον τήν ΠΜ III περίοδον, εξηγείται εύκολώτερον ή καθυστέρησες 
αϋτη τής εξελίξεως τών σφραγίδων εις τάς συνεχομένας καί δχι πυλΰν 
χρόνον καλυπτούσας περιόδους ΠΜ II - ΜΜ Ια.

Εις τήν επομένην περίοδον τήν χαρακτηριζομένην ως «εποχήν τών 
πρώτων ανακτόρων», ανήκουν σφραγίδες προερχόμενοι εκ τών άνα
σκαφών Μαυροσπήλιου, 'Αγίου Ήλία, εκ τού 'Ιερογλυφικού Συνόλου 
τής Κνωσού καί εκ Φαιστού. Αΰται είναι σύγχρονοι προς τον καμα
ραϊκόν ρυθμόν, αλλά τά ακριβή δρια ένάρξεως καί λήξεως τής περιό
δου δεν δύνανται κατά τήν συγγραφέα νά καθορισθοϋν.

Ή ακολουθούσα φάσις «τών δευτέρων ανακτόρων» καθυρίζειαι 
βάσει τών σφραγίδων καί σφραγισμάτων εκ τών Temple Reposito
ries καί τής Οικίας τών Τοιχογραφιών τής Κνωσού, έξ 'Αγίας Τριά- 
δος, Ζάκρου, Σκλαβοκάμπου, Σφουγγαρά καί Καλυβιών, καί είναι 
σύγχρονος προς τάς κεραμεικάς φάσεις ΜΜ III - ΥΜ IIIu.

"Επεται ή «μετανακτορική» φάσις, ή ακολουθούσα τήν τελικήν κα
ταστροφήν τών ανακτόρων (1400 π. X.), εις τήν οποίαν ανήκουν δύο 
κυρίως σύνολα σφραγίδων, τών Γουρνών καί Επισκοπής.

Έν συνεχείςι εξετάζει ή συγγραφεύς έκάστην εποχήν κεχωρισμένως, 
από τής άπόψεως τών σχημάτων τών σφραγίδων καί τών θεμάτων. Ή 
προανακιορική περίοδος χαρακτηρίζεται εκ τής χρήσεως μαλακών λί
θων, εξ (ορισμένων γεωμετρικών ή πλαστικών ή καί ενίοτε σχεδόν ά-

Πρόκειται περί τού άναπτυχθέντος γενικώτερον υπό τοϋ Ν. Π λ ά τ α> 
νος νέου χρονολογικού συστήματος είς ιδιαίτερον κεφάλαιον τοϋ βιβλίου τοϋ 
Chr. Zervos, L’ art de la Crete neolithique et Minoenne, La chro- 
nologie minoenne, σελ. 611 έξ.
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μορφών σχημάτων και εκ τής άπλότητος των γραμμικών ως επί τό 
πλειστον θεμάτων. ’Εμφανίζεται δμως ήδη ή σπείρα — σπανιώτερα 
είναι τά φυτικά θέματα και—επ'ι των πρισμάτων κυρίως—οί άνθρω
ποι και τά ζώα. Ή σύνθεσις απουσιάζει' μόνον προς τό τέλος τής πε
ριόδου εμφανίζεται ή «περιστροφική» διάταξις των θεμάτων. Άπα- 
ριθμοϋνται τέλος (σελ. XV) τά χαρακτηριστικά τής παρατηρουμένης 
εις τάς θολούς τοϋ Πλατάνου καί τής 'Ay. Τριάδος «ωριμάνσεως».

Κατά την εποχήν των πρώτων ανακτόρων αρχίζει ή κατεργασία των 
σκληρών λίθων—χωρίς να παύση ή χοήσις τοΰ στεατίτου—καί βελτιοΰ- 
ται ή τεχνική. Νέα σχήματα είναι ό δίσκος καί 6 πεπιεσμένος κύλινδρος. 
Τά σπειροειδή θέματα εξακολουθούν, εμφανίζονται καί τινα απλά γραμ
μικά θέματα ως ή «αρχιτεκτονική πρόσοψις», οί κύκλοι μέ κεντρικήν 
στιγμήν, τά ιερογλυφικά, αλλά κυρίως αυξάνονται αί παραστάσεις, πε- 
ριλαμβάνουσαι ανθρώπους, πτηνά, ζώα, φυτά. Ή σύνθεσις πλουτίζεται, 
μή περιοριζομένη πλέον εις τήν απλήν «άντιπαράθεσιν» τών μορφών. 
Ενίοτε έχομεν ολοκλήρους σκηνάς ζωής ώς καί άπόδοσιν τοΰ τοπίου.

Κατά τήν εποχήν τών δευτέρων ανακτόρων συνεχίζονται καί ανα
πτύσσονται ακόμη περισσότερον τά επιτεύγματα τής προηγουμένης πε
ριόδου. 'Η εμπορική δραστηριότης, ή ζωηροτέρα προβολή τής προσω- 
πικότητος, συμπίπτουν μέ αύξησιν τής παραγωγής σφραγιδόλιθων καί 
πλουτισμόν τών θεμάτων. 'Η γενική ακμή τοΰ μινωϊκοΰ πολιτισμοΰ 
οδηγεί εις τό άπόγειον τής σφραγιδογλυφίας. Κυριαρχούν οί σκλη
ροί καί ήμιπολύτιμοι λίθοι, τά φακοειδή καί άμυγδαλοειδή σχήματα, 
σπανίζουν οί κύλινδροι. 'Η συγγραφεΰς διακρίνει τέσσαρας διαφόρους 
ρυθμούς κατά τήν εποχήν τών δευτέρων ανακτόρων. Τον «φυσιοκρα 
τικόν» (άπόδοσις τοΰ οργανισμού, ελευθερία κινήσεως, χάρις), τον 
«διακοσμητικόν ανακτορικόν», ό όποιος συμπίπτει μέ τήν ΥΜ II κε- 
ραμεικήν καί τείνει προς τήν σχηματοποίησιν μέ έξαιρετικώς διάκο- 
σμητικά αποτελέσματα, τον «σχηματικόν λαϊκόν ρυθμόν», παρατηρού- 
μενον κυρίως εις λίθους έκ στεατίτου προχείρως έπεξειργασμένους, καί 
τέλος τον «άποτροπαϊκόν» ρυθμόν, εις τον όποιον ή συγγραφεύς εν
τάσσει λίθους μέ παραστάσεις αγγείων, αετών, ιχθύων, παραγομένους 
«en serie», μέ συμβατικήν εργασίαν καί πυκνήν χρήσιν στιγμών, κύ
κλων καί μηνίσκων. Κύριοι τύποι προελεύσεως τοΰ «φυσιοκρατικοΰ» 
ρυθμού τά Temple Repositories, ή 'Αγία Τριάδα καί ό Σκλαβόκαμ- 
πος, τοΰ «ανακτορικού» τά Καλύβια, τοΰ «σχηματικού» ή Οικία τών 
Τοιχογραφιών. Τον «άποτροπαϊκόν» ρυθμόν ευρίσκει ή συγγραφεύς 
ήδη εις τήν νεκρόπολιν τού Σφουγγαρά. Ή συγγραφεύς δέχεται όρθώς 
δτι υπάρχουν καί μεικτά δείγματα τών τεχνοτροπιών τούτων, αί όποιαι 
δέν αντιστοιχούν πάσαι προς ιδιαιτέρας χρονικός φάσεις.
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Κατά την μετανακτορικήν εποχήν ή σφραγιδογλυφία δεν έχει πλέον 
δημιουργικήν δύναμιν, άλλ" επαναλαμβάνει τάς κληρονομηθείσας μορ- 
φάς, βαίνουσα προς τήν παρακμήν. Διατηρούνται μόνον τά άπ? θύστε- 
ρα θέματα, προτιμιόνται αί μεμονωμένοι μορφαί, επανεμφανίζονται 
τά γραμμικά μοτίβα. Πρόκειται κατά τήν συγγραφέα περί τού ίδιου 
«σχηματικού» καί «άποτροπαϊκοΰ» ρυθμού, τον όποιον εΐδομεν ήδη 
εϊς τήν προηγουμένην περίοδον. Τά σχήματα τών σφραγίδων δεν με
ταβάλλονται, άλλ’ ή τεχνική είναι άμελεστέρα. Έκ τών υλών επικρατεί 
6 στεατίτης.

Ή ιστορική αύτη παρακολούθησις τής έξελίξεως ενός εκ τών μάλ
λον χαρακτηριστικών κλάδων τής μινωϊκής τέχνης, τής οποίας περίλη- 
ι^ιν έδωσα ανωτέρω, γίνεται υπό τής κ. Ξενάκη · Σακελλαρίου με πλή
ρη γνώσιν τού υλικού καί ασφαλές αισθητικόν κριτήριον. Παρατηρώ 
μόνον δτι αμφίβολος είναι ίσως ό χαρακτηρισμός τής περιόδου τών 
πρώτων ανακτόρων ως «μεταβατικής», μετά τήν άνακάλυψ ν τού νέου 
συνόλου σφραγισμάτων τής Φαιστού, τήν οποίαν όφείλομεν εις τάς 
άνασκαφάς τού Doro L,evi. Ταΰτα προέρχονται έξ ενιαίου καί σαφώς 
πρωτοανακτορικού στρώματος καί χαρακτηρίζονται πράγματι εκ μιας 
ίσχυράς «φυσιοκρατικής» τάσεοος, ή οποία προαναγγέλλει τον επόμε
νον ρυθμόν, αλλά καί έκ μιας παραλλήλου πλούσιας άναπτύξεως καθα
ρούς διακοσμητικών θεμάτων, συχνά αναλογών προς τά θέματα τής 
καμαραϊκής αγγειογραφίας. Πολλαί έκ τών σφραγίδων τού πίνακος 
XVII, χαρακτηριζόμενοι ως «αρχαϊκά πρίσματα» (διά τού ορού νο
ούνται όμού ή προ - καί παλαιοανακτορική φάσις) καί προερχόμενοι έκ 
Μαλίων (50, 51, 52), ανήκουν ασφαλώς εις τό παλαιοανακτορικόν έρ- 
γαστήριον σφραγίδων, τό άνασκαφέν υπό τού A. Dessenne. Τό αυτό 
πιστεύω καί διά τάς σφραγίδας 54, 57, 59, 63, τών οποίων δεν ση· 
μειοΰται ή προέλευσις. Νομίζω ακόμη δτι θά ήτο προτιμότερον νά 
γίνη χωριστή διαπραγμάτευσις τών νεοανακτορικών καί μετανακτορι- 
κών δειγμάτων. Πράγματι υπάρχει κατά τούς νεοανακτορικούς χρόνους 
παραλλήλως προς τά λαμπρά δείγματα, μία άπλουστέρα σειρά σφρα
γιδόλιθων, αλλά νομίζω δτι αύτη δύναται νά διακριθή από τών χον
δροειδών δειγμάτων τής μετανακτορικής παρακμής. Θέματα τινά τού 
«άποτροπαϊκοΰ» ρυθμού, ως ιχθύες, σηπίαι, πτηνά, κοινά εις τήν κε- 
ραμεικήν καί τήν τοιχογραφίαν, πιστεύω δτι έχουν μόνον διακοσμητι- 
κήν σημασίαν. Άντιθέτως βέβαιος είναι ό μαγικός ρόλος τών αγγείων, 
μασκών καί τού ώτός καί οφθαλμού.

’Ακολουθεί ό κατάλογος τών σφραγίδων τής Συλλογής Γιαμαλάκη, 
με ακριβή περιγραφήν, μνείαν πάντων τών γνωστών δειγμάταιν έκά· 
στου θέματος, παρακολούθησιν τής έξελίξεως τών σημαντικωτέρων
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θεμάτων καί ερμηνείαν αυτών. Το υλικόν κατατάσσεται κατά τάς έκτε- 
θείσας ανωτέρω τρεις χρονολογικός κατηγορίας (προανακτορικήν, πα- 
λαιοανακτορικήν, νεοανακτορικήν ■ μετανακτορικήν) κα'ι υποδιαιρείται 
κατά σχήματα (πρίσματα, σφραγίδες μέ μίαν επιφάνειαν) και κατά θέ
ματα (διακοσμητικά θέματα, ζώα, φανταστικά ζώα, πλοία, σύμβολα, 
ανθρώπινοι μορφαί, μεικτοί μορφαί, σπονδικά αγγεία, μάσκαι κ.λ.). 
Εις την ερμηνείαν ωρισμένων θεμάτων είναι ή συγγραφεύς εφεκτική, 
άρκουμένη εις την παράθεσιν των γνωμών τών κυριωτέρων μελετητών. 
Ουτα> θεωρεί υποθετικήν την άποψιν τοΰ Evans δτι αί λεγόμενοι 
«αρχιτεκτονικά! προσόψεις» παριστάνουν ίερά. Διά τους συχνούς επί 
τών σφραγίδων μηνίσκους άρνεΐται δτι ούττο δηλοΰνται μήνες ταξιδιού 
τών παριστωμένων πλοίων καί δέχεται πολύ όρθώς πολλαπλήν ερμη
νείαν : τό θέμα άλλοτε δηλοΐ την θάλασσαν, άλλοτε ιστία τοΰ πλοίου 
καί άλλοτε έχει άτλώς διακοσμητικόν σκοπόν. Διά τό θέμα τοΰ κρά
νους, τό οποίον αναγνωρίζει εκατέρωθεν κίονος επί μιας σφραγΐδος, 
δέχεται τώρα, αντιθέτους προς παλαιοτέραν άποψίν της, ίεράν σημα
σίαν, ’Αμφιβολίαν εκφράζει περί τοΰ ίεροϋ χαρακτήρος τών κυνοκέ
φαλων καί τών ουρανίων σωμάτων. Ώ; προς τά τελευταία νομίζω ότι 
επί τών σφραγίδων 860 καί 361 (πίν.ΧΙΙ καί XXVII) δεν δηλοΰνται 
αστέρες, αλλά μάλλον φυτικά παραπληρωματικά θέματα (πβ. 367 πίν. 
XII). Ώς προς τό τθέμα τοΰ «Μινώταυρου» δέχεται ή συγγραφεύς ά- 
πωτέραν σχέσιν προς μίαν ταυρόμορφον ουρανίαν θεότητα. 'Η γνώμη 
αΰτη είναι πράγματι ή πιθανωτέρα.

Εις τά παραρτήματα τοΰ βιβλίου εξετάζονται κεχωρισμένοος ώρι 
σμένα θέματα. Τά χαρακτηριζόμενα ως «demi - fuseanx» διαιρεί ή 
συγγραφεύς είς τρεις κατηγορίας καί δέχεται on ως επί τό πλεΐστον 
ταΰτα παριστάνουν ΐχθΰς. Διεξοδικώς έξειάζει επίσης τό θέμα τών 
σπονδικών αγγείων, τών πλοίων καί τών άποτροπαϊκών μορφών («Γορ- 
γονείων» καί λεοντοκεφαλών), τάς οποίας όρθώς ερμηνεύει ως μάσκας, 
κοινάς εις πολλούς πρωτογόνους πολιτισμούς. Νομίζω άντιθέτως δτι 
επί τής σφραγΐδος τοΰ Μόχλου είκονίζεται μορφή ύψοϋσα τάς χεΐρας 
καί δτι δεν υπάρχει λόγος νά θεωρηθούν αί χεΐρες ώς θέμα άσχετον 
προς τήν άπεικονιζομένην επί τής αυτής σφραγΐδος κεφαλήν (σελ. 81 
σηα. 2). Διεξοδικώς εξετάζεται καί ό «πότις θηρών», διά τον οποίον 
ή συγγραφεύς διερωτάται μήσως πρόκειται περί απλής μιμήσεως ενός 
ανατολικού τθέματος άνευ σχέσεως προς τήν μινωϊκήν θρησκείαν. Πι
στεύω δτι γενικώιερον ό νεαρός θεός, συνοδός τής κυρίας θεάς, απο
τελεί οργανικήν μορφήν τής μινωϊκής θρησκείας, ώς καί τών ανατολι
κών θρησκειών, μή δυναμένην νά άμφισβητηθή. 'Η σφραγίς 372 
(πίν. VIII) είναι ακριβώς διά τούτο σημαντική, διότι επ’ αυτής έχο-
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μεν τον κυνοκέφαλον εις λατρευτικήν στάσιν προ όίρρενος θεόν. Ήτο 
φυσικόν ό συνοδός τής θεάς νά συνδυασθή, ώς αΰτη, προς τά ζώα. 
’Άν αί παραστάσεις του είναι σπανιώιεραι, τυΰτο οφείλεται εις τό δτι 
είναι δευτερευων θεός, ως δευτερευων είναι ό Ταμμοΰζ ενσντι τής 
Ίστάρ. "Επεται ή εξέτασις τοΰ θέματος των ταυρομαχιών, τοϋ οποίου 
πάντα τα δείγματα συλλέγονται και κατατάσσονται κατά κατηγορίας. 
Εκτίθενται και υποβάλλονται εις ελεγχον πάσαι αί περί τής σημασίας 
των «ταυροκαθατ|ηών» θεωρίαι. 'Ιδιαιτέρως άρνεΐται ή συγγραφεύς 
την άποψιν δτι αΰιαι σχετίζονται προς την θυσίαν τοϋ ταύρου. Άρ- 
νεΐται επίσης την σχέσιν τών κρητικών ταυρομαχιών προς μίαν άνά- 
λο/ον καππαδοκικήν παράστασιν καί μνημονεύει ενδιαφέροντα ινδικά 
παράλληλα. Σημαντική είναι καί ή διαπίστωσις διαφορών εις τον τρό· 
πον τελέσεως τοϋ αγωνίσματος μεταξύ τών χρόνων ακμής καί τοΰ τέ
λους τών δευτέρων ανακτόρων.

Εις τό δεύτερον παράρτημα εξετάζει ή κ. Ξενάκη - Σακελλαρίου τά 
σχήματα τών σφραγίδων, κατατασσόμενα είς πλαστικά, γεωμετρικά, 
σφραγίδια, δακτυλίους καί «gemmes», περιλαμβανούσσς πάντα τά 
λοιπά (φακοειδείς, άμυγδαλοειδεΐς κ.λ.). ’Ακολουθεί σειρά σχεδίων 
τοΰ κ Piet de Jonc 2 καί φωτογραφίαι τών σφραγιδόλιθων.

Ή κ. 'Αγνή Ξενάκη - Σακελλαρίου, γνωστή ήδη έκ πολλών προη
γουμένων δημοσιευμάτων της, συμβάλλει μέ τό νέον βιβλίον της κατ’ 
εξαιρετικόν τρόπον είς τήν σπουδήν τής μινωϊκής σφραγιδογλυφίας 
καί γενικώτερον τοΰ μινωϊκοΰ πολιτισμοΰ. Έντύπωσιν προκαλεί ή 
βιβλιογραφική ένημερότης. Τό βιβλίον βοηθεί είς πληρεστέραν κατα- 
νόησιν βασικών προβλημάτων τοΰ πολιτισμοΰ τούτου, ως τής θρησκείας, 
τοΰ καθημερινού βίου καί τής καλλιτεχνικής εξελίξεως. Είναι υπόδει
γμα συστηματικής καί εξαντλητικής εργασίας καί απαραίτητον βοήθημα 
διά πάντα μελετητήν τοΰ αρχαίου κρητικοΰ πολιτισμοΰ.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ *)

*) Ή σφραγίς 29 πίν. 111. ηέρει παράσιασιν άνήκουσαν είς γνωστήν κα
τηγορίαν σκηνών αναπαραγωγής, ώ; προκύπτει έκ τής στάσεως τών δύο αίγα
γρων.
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