
ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΓΙΑΡΛΣΤΑΣΙΣ ΜΙΙΝΟΣ

Μεταξύ των μαρμάρινων συντριμμάτων, τών άποκειμένων εις τον χώρον 
τοϋ αρχαίου ’Ασκληπιείου, κατά τούς Ν. πρόποδας τής Άκροπόλεως, και 
προερχόμενων εκ τών χριστιανικών οικοδομημάτων, τά όποια ύπήρχον εκεί 
κατά τούς μέσους αιώνας,ι) εύρίσκεται τεμάχιον πλακός άξιον πολλοΰ λόγου 
διά την έπ’ αυτού εγχάρακτον παράστασιν (Εικ. 1).

Έπ'ι τής έκ πεντελησίου μαρμάρου πλακός ταύτης (0,84x0,38 παχ. 
0,07) είναι κεχαραγμένος άνήρ ολόσωμος, γυμνός. Ούτος έχει τήν στάσιν κα- 
θημένου, δν και δεν έχει δηλωθή τό κάθισμα, φέρει μακράν κόμην καί κρα
τεί ‘διά μέν τής άριστεράς ποτήριον ανευ βάσεως, διά δέ τής δεξιάς άντι- 
κείμενον, τό όποιον θά καθορίσωμεν κατωτέρω. Τέλος ή περί τήν μορφήν 
επιφάνεια τής πλακός πληροΰται υπό μικρών ευθειών γραμμών.

'II εγχάρακτος αΰτη παράστασις πάν άλλο βεβαίως δυναται νά θεω- 
ρηθή ή ως έργον τέχνης. Ανήκει εις τό κατώτατον είδος τής γλυπτικής, τό 
έφανιζόμενον, ως ήδη έχει παρατηθή, εις έργα λαϊκού ιδίως χαρακτήρος, ών 
παραδείγματα βυζαντινών χρόνων διεσώθησαν μέχρις ημών * 2).

Παρ’ δλην δμως τήν βάρβαρον έμφάνισίν της ή πλάξ τού ’Ασκληπιείου 
είναι αξία μελέτης, διότι μάς διασώζει άντίγραφον παραστάσεως σπουδαιο- 
τάτης. Έχομεν δηλαδή ενταύθα προσωποποίησιν ενός τών μηνών τού έτους, 

καί δή τού Αύγουστου.
Είναι γνωστόν, δτι έν τή βυζαντινή τέχνη ύπήρχον κατά παλαιάν παράδοσιν 

προσωποποιήσεις τών δώδεκα μηνών, απεικονίσεις δέ τοιαΰται διεσώθησαν 
έ'ως σήμερον. νΑν ρίψη τις έ'ν βλέμμα εις τινας τών τοιούταιν βυζαντινών 
απεικονίσεων τού μηνός Αύγουστου,3) ως είναι ή εν τώ ύπ’ άρ. 540 κώδικι

ι) Περί τούτων βλ. ’Αρχαιολογικήν Εφημερίδα 1915 σελ. 52 κ. έ.
2) Πρ6· Brehier, Etudes sur 1’ histoire de la sculpture byzantine έν Nouv. 

Archives des Missions scientifiques Nouv. Serie Fasc. 3. (1911) o. 99 κ. έ.
s) Τήν οχετικήν μελέτην τοΰ Riegl έν Mittheilungen des lnstituts fur oster- 

reich. Geschichtsforschung X 1889 1 κ. έ., όπου άναφέρονται πιθανώς καί άλλα 
παραδείγματα, δεν ήδυνήθην νά εύρω έν Άθήναις. Κατάλογον τοιούτων παραστάσεων 
παρέχει ό Strzygowski έν Repertorium fiir Kunstwissenscliaft XIII 1890 245 
κ. έ. Τήν άπεικόνισιν τού Αύγουστου εις τό έπιπεδύσφαιρον τοΰ Πτολεμαίου έν τφ Βατι-
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τής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης έν Βενετία ]) (Είκ. 2. t) καί αί έν τή σειρφ
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τών Οκτάτευχων, -') (Είκ. 2 2_5 ) θά παρατηρήση, δτι τό κυρίως χαρακτη

κανί» κωδ. 1291 τοΰ έτους 814 (Είκ. παρά Boll έν Sitzungsb. der Κ. Bayer. Aka- 
demie der Wissensch. zu Mfinchen 1899 a. 110 κ. ε.) δέν λαμβάνω ύπ’ οψιν εν
ταύθα διότι αΰτη ανάγεται εις άρχαΐον κύκλον παραστάσεων, εις δν ανήκει καί ή 
άπεικόνισις τού ψηφιδωτού δαπέδου τού Kabr—Hiram παρά τήν Τΰρον (Είκ. προ
χείρους παρά Bay et L’ art byzantin 3 Paris [1904] σελ 33. είκ. 6 Ο Αύγουστος άντι- 
στοιχεϊ πρός τόν Αώον τού μωσυϊκοϋ).

'ι Strzyyowski. Die Monatscyclen der byzantinischen Kunst έν Repertorium 
fiir Kunstwisseuschaft XI 1888 σ. 32 Πιν. I.,

’Οκτάτευχοι: Βατικανού άρ. 746 καί 747 Strzygowski ένθ. αν. Πιν. I, - II. Σε-

Ε'ιχ. /. Άθήναι Άσκληπιεϊον. Πλάξ μετ’ έγχαράκτου παραστάσεως 
τοΰ μηνός Αύγουστου.
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ρίζον τον μήνα τούτον είναι τό ποτήριον, εξ ού πίνει, καί μικρόν άντικεί- 
μενον εν σχήματι σημαίας, δπερ κρατεί διά τής αριστερός, καί τό όποιον 
δεν είναι ή ριπίδιυν, ώς δεικνύουν ανάλογα παραδείγματα επί άλλων παρα
στάσεων 1).

Τα αυτά περίπου χαρακτηριστικά τοΰ μηνός Αύγουστου διαφαίνονται 
καί εις τάς λογοτεχτικάς περιγραφάς τών μηνών, ών άφθονεΐ ή βυζαντινή 
φιλολογίά.(2) Ουτω εις τό γνωστόν, λαϊκόν μυθιστόρημα «Λύβιστρος καί 
Ροδάμνη» ό μην Αύγουστος περιγράφεται ως εξής.3)

«Είδα τον Αύγουστον απ’ αυτόν, τέτοιον και κείνον φίλε, νά ενε από 

καύματος έμψυχος εις την όψιν νά στέκι] τάχα εις λουτρ ον λουσμένος, κτε

νισμένος' νά ένε ικ τό κάϋμα έδιψος· και εις τό έναν του χέριν κούπαν 

εκράτει με κρασί και έπινεν διά την θέρμην και εις τό άλλον του εβάατα- 

ζεν χαρτί μετά γραμμάτων καί τό έγραφεν : φίλε μου, ακούσε νατό μά- 

θης τους κάψει η θέρμη τοΰ λουτρού, τούς φλέξει καί διψήσουν, κατάψν- 

χρον ας πίνουσι οίνον, μην[τ ]άθετοϋσιν».
Τά παραδείγματα ταΰτα τής παραστάσεως τοΰ Αύγουστου τόσον τά 

εϊκονογραφικά, δσον καί τά λογοτεχνικά, παρετέθησαν μόνον διά νά χρη

σιμεύσουν ώς μέσα ταυτισμοΰ τής ήμετέρας παραστάσεως. Έκ τής παραβο
λής προς ταΰτα βεβαιοΰται, καίΡ δσον νομίζω, δτι πράγματι πρόκειται περί 
προσωποποιήσεως τοΰ μηνός τούτου, άφ’ ετέρου δέ άποδεικνύεται, δτι τό 
αντικείμενου, τό όποιον κρατεί διά τής δεξιάς ή μορφή τής πλακός τοΰ 
’Ασκληπιείου, είναι ριπίδιον. "Οτι δέ τό στρογγύλον τοΰτο ή πολυγωνικόν 
σχήμα τοΰ ριπιδίου ήτο επίσης σύνηθες, συνηθέστερον μάλιστα τοΰ τε

μαχίου Uspenski. Ή ’Οκτάτευχος τής Βιβλιοθήκης τοΰ Σερ αγίου έν Κων/’πόλει (Ρωσ.) 
Δελτίου τοΰ έν Κ/λει Ρωσσικοΰ Άρχαιολ. ’Ινστιτούτου XII 1907 Λεύκωμα Πιν. XII 
Σμύρνης Hesseling, Miniature?· de Γ Octateuque grec de Smyrne Leyden 
1909 Πιν.9,„ καί παρά Strzygowski, Der Bilderkreis des griechischen Physiologus, 
des Cosmas lndikopleustes und Octateuch. Leipzig 1899 (Byzantinisches Ar- 
chiv 2; Πιν. XXXIV.

Ή σχετική είκών έκ τής ’Οκτάτευχου τής Μ. Βατοπεδίου δέν έχει, καθ’ δσον 
γνωρίζω, δημοσιευθή ακόμη.

( ) Βλ. προχείρως Diehl, Manuel d’ art byzatin Paris 1910 σ. 759 είκ. 389. 
Millet, Monuments byzantins de Mistra Paris 1910 Πιν. 1054,131,.

(2) Τάς πλείστας τών λογοτεχνικών τούτων περιγραφών συνέλεξεν ό Β. Keil, Die 
Monatscyclen der byzantinischen Kunst έν Wiener Studien 1888 σ. 91 κε,

(3) Ήκολούθησα τό κείμενον τοΰ κωδικός Barberinus I 172, τό όποιον έδημο- 
σίευσεν ό Keil ένθ’άν σ' 132 κε, άποκαταστήσας, τή φιλόφρονι βοήθεια τοΰ κ. Π. 
Φουρίκη, συντάκτου τοΰ Ιστορικού λεξικού, μόνον τήν ορθογραφίαν αϋτοΰ. Ή διασκευή, 
ήν έδημοσιευσεν ό Μαυροφρνδης, ’Εκλογή γνημείων τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης 
, Λθήναι 1866 σ. 352 στιχ. 763 κ έ. είναι πολύ ελλιπής.
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τραγώνου, άποδεικνύεται εκ σειράς δλης παραδειγμάτων.1) Τέλος και αύτδ 
τό σχήμα τοϋ ποτηριού, τό όποιον κρατεί διά τής άριστεράς, δεν ήτο άσύν*·

1 2 3

Ειχ. 2 Παραστάσεις τοϋ μηνός Αύγουστου έν χειρογράτροις:
1 Κωδ. Μαρκιανός 540. 2. ’Οκτάτευχος Βατικανού 743.
3. Όκτ. Βατικανού 747. 4. ’Οκτάτευχος Σεραγίου.

5 Όκτατευχ. Σμύρνης.

ηθες, ώς μαρτυροΰσι ανάλογοι απεικονίσεις.2)
Λεπτομερής σύγκρισις τής ήμετέρας παραστάσεως προς τάς ανωτέρω 

παρατεθείσας απεικονίσεις τοΰ μηνός Αύγουστου βοηθεΐ βεβαίως είς του 
ταυτισμόν αυτής, άλλ’ άφ’ετέρου δεικνύει, δτι, έν’φ «ί λεπτομέρειαι — τό 
ριπίδιον κ.λπ.— είναι αί αύταΐ, έν τώ συνόλφ ύπάρχουσι διαφοραι άξιαι 
ν’ άπασχολήσωσιν ημάς. Ή ούσιωδεστέρα τών διαφορών τούταιν είναι, 

δτι έν’ φ είς δλα τά παρατεθέντα παραδείγματα ή μορφή ή προσωπο
ποιούσα τον Αύγουστον φέρει έλαφρόν ίμάτιον, ή τής ήμετέρας πλακός 
είναι εντελώς γυμνή. ’Επίσης είς τήν υπό μελέτην παράστασιν ή προσω
ποποίησή τοΰ Αύγουστου είκονίζεται καίίημένη, έν’ φ εις τά ανωτέρω

(‘) Βλ. μεταξύ άλλων Diehl, ένθ. άν σ. 481 είκ. 233, σ. 801 εΐκ. 414 σελ. 803 είκ. 
415. σελ. 804 είκ. 416. Millet ένθ. άν. ΙΊιν. 110,. 1322,1352.

(2) Millet, ένθ. άν. ΓΙιν. 105,, Strzygowski, Die Miniaturen des serbischen 
Psalters..in Miiiichen Wien 1906 Πιν. I, ευκρινέστερου παρά Millet έν Revue 
archeologique 1908 I σ, 176 είκ. 4.
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παραδείγματα, ως δύναται κανείς τουλάχιστον νά κρivr] από την μικρογρα
φίαν τού Μαρκιανοΰ κωδ 510 (Είκ 2Λ), δ Αύγουστος ΐσταται όρθιος.

1 2

Είκ. 3 Παράστασις τοΰ μηνάς Αύγουστου έν τή Χρονογραφία τοϋ έτους 354. 
1. Κωδ. Barberiuns XXXI 39., Κωδ. Βιέννης 3416.

Πάντα ταΰτα άναγκάζουσιν ημάς νά παραδεχθώμεν, ότι ή παράστα- 
σ ις τής πλακός τοϋ ’Ασκληπιείου κατάγεται πιθανώς από πρότυπον δια- 
φερον κάπως τοΰ συνήθους βυζαντινού τύπου. Τό πρότυπον τούτο ίσως 
είναι δυνατόν νά τό άναπαραστήση τις, έν ταΐς γενικαις τουλάχιστον 
αυτού γραμμαίς, βασιζόμενος επί τινων παραστάσεων καί φιλολογικών 
πηγών.

Ή γυμνότης τής μορφής αναγκάζει ημάς νά σχετίσωμεν την παρά- 
στασιν ταύτην προς τον τύπον του μηνός Αύγούσιου, δν παρέχει ή Χρο
νογραφία τοΰ έτους 354ι). (Είκ. 3) Πράγματι εις την μικρογραφίαν ταύτην 
βλέπομεν τον Αύγουστον παριστανόμενον υπό μορφήν νεανίσκου εντελώς 
γυμνού πίνοντος έκ μεγάλου ύελίνου αγγείου, τό όποιον έχει τό σχήμα

(') Strzygowski, DieKalenderbilder des Chronographen vom Jalire 354 Berlin 
1888 (Erganzungsheft I der Jalirbiioher des K. Deutschen archaeolog. Insti
tutes) σ. 73 κε. Πιν. XXVI. Μικρογραφία έκ τοϋ Κωδ. Barberinus XXXI. 39. Τήν 
σχετικήν εικόνα έκ του Κώδ. 3416 τής Βιέννης παρέχει δ Lambecius, Comnientar' 
'orum de Augustissima Bibliotheca Caesar.Vindobonensi Lib. IV appendix I σ. 
285 ΓΙρ6. καί Koninkof. Histoire de Γ art byzantin considere principalement 
dans les miniatures Paris 1831 JL Τομ. I a. 65 σημ. 1.
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αρχαίας φιάλης, :) γΰρφ δέ αύτοΰ είκονίζονται to ριπίδιον, to χαρακτη- 
ρίζον ιάς βυζαντινός παραστάσεις, κατασκευασμένον από πτερά παγωνιού, 
τό ένδυμα του κ.λπ.

Άνάλογον επίσης παράστασιν, μέ τον Αύγουστον γυμνόν, φαίνεται 
δτι είχε προ οφθαλμών και δ ανώνυμος ό έκπονήσας την έκφρασιν μη 
νών εν τω κώδικι 2773 τής Δουκικής Βιβλιοθήκης τής Δαρμστάτης2): 
«“Ανδρα σοι προύθηχεν δ ζωγράφος γυμνόν πνίγους γέμοντα καί άνάμε- 

οτον πυρός θερινόν καί προς πάτον κεχνμένον, υπομιμνήοκων σε τον Μαι- 

μακτηριώνος, έφ’ ου τον ουράνιον κννα επιτέλλειν φασί καί τους οίστρους 

ταϊς βουσί.... τά κέντρα, εν’ φ πας τις ψυχαγωγίαν ποθεί καί προς ψυχρόν 

ύδωρ επείγεται, καί άναπανλης οδοιπόρος επιθυμεί».

Εκείνο δμως τό μνημειον, τό όποιον, κατά την γνώμην μου τουλά
χιστον, δύναται νά μας δώση ιδέαν αρκούντως σαφή τοΰ προτύπου τής 
ήμετέρας παραστάσεως, είναι μικρόν άνάγλυφον ευρισκόμενον επί ενός κιο 
νοκράνου τής Εκκλησίας τοΰ 'Αγίου ’Αμβροσίου εν Μιλάνφ, χρονολο
γούμενου από τοΰ 11ου αίώνος 3) (Είκ. 4) Τό άνάγλυφον τοΰτο εικονίζει 
ανδρα εντελώς γυμνόν, δστις φαίνεται καθήμενος χωρίς νά έχη παρασταθή 
καί τό κάθισμα, ακριβώς δπως καί εις την πλάκα 
τοΰ Ασκληπιείου. Διά τής δεξιάς κρατεί άντικεί- 
μενόν τι όμοιάζον προς ράβδον καί άπολήγον 

κάτω εις επιμήκη δίσκον, διά δέ τής αριστερός φέ
ρει προς τό στόμα είδος κέρατος.

Δεν γνωρίζω άν τό μικρόν τοΰτο άνάγλυφον 

έχει ήδη ερμηνευθή ως παράστασις μηνός. Πάντα)? 
ούτε ό Rivoira ό δημοσιεΰων εικόνα τοΰ κιονο" 
κράνου, εφ’ οΰ τοΰτο εύρίσκεται, κάμνει λόγον περί 
τής σημασίας του, ούτε τό ευρίσκα) εις τον κατάλο
γον τών εν ’Ιταλία παραστάσεο>ν μηνών, 8ν κατήρ- 
τισεν ό Gabelentz.4) ’Αλλά καί ά'ν ακόμη τό άνά

γλυφον δεν είναι παράστασις μηνός ή στενοτάτη, Εικ. 4 Μιλάνον Άγ.
ιδίως ώς προς την στάσιν, σχέσις αΰτοΰ προς την ’Αμβρόσιος. Άνάγλυφ ° ν
c , ' , s α - επί κιονοκράνου.ήμετεραν παραστασιν, μας αναγκαζει να παραδεχθώ-
μεν, δτι είναι άντίγραφον βυζαντινής άπεικονίσεαις τοΰ μηνός Αύγουστου

(') Ό Kondakof, ένΟ άν σ. 68 παρενόησες τήν ΰαλίνην φιάλην, ώς εξάγεται έκ 
της περιγραφής του: «Aout apparait sous les traits d’ un jeune homme nu qui 
mange un morceau de pasteque..

(2) ΕίημοσιεύΘη ύπό Voltz έν Byzant. Zeitschrift IV 1895 o. 548.
(■’) Rivoira, Le origini della architettura lombarda2 Milano 1908 σ. 287 είκ. 288.
(4) Gabelentz, Mittelalterliche Piastik in Venedig Leipzig 1903 σ. 176 κ. έ· 

Ό μήν Αύγουστος έν σελ. 181 κ. έ.
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αναγόμενης είς τόν τύπον, εξ ου άπερρευσεν και ή παράστασις τής πλακός 
τοΰ ’Ασκληπιείου. "On ό Ιταλός τεχνίτης άντέγραψεν άσυνειδήτως βυζαν
τινήν παράστασιν τοΰ Αύγουστου άποδεικνύει ή εξέτασις των λεπτομερειών 
τοΰ μικροΰ τούτου αναγλύφου.

Έκ πρώτης ό'ψεως νομίζει τις, ό'τι ό άνήρ τοΰ αναγλύφου σαλπίζει 
μέ κεράς. Έν τούτοις τό πρότυπον εξ ου άντέγραψεν ό τεχνίτης είκό- 
νιζε τόν μήνα Αύγουστον πίνοντα εκ κωνοειδούς ποτηριού εχοντος τό 
σχήμα αρχαίου ρυτοΰ. "Οτι τό πράγμα έχει οδτω άποδεικνύει ή περιγραφή 
τοΰ μηνός Αύγούστου ή παρεχόμενη υπό τοΰ Ευσταθίου Μσκρεμβολίτου 
εις τό γνωστόν μυθιστόρημα του «Τά καθ’ Ύσμίνην καί Ύσμινίαν» ’).

«'Ο μετ’ αυτόν ήδη λελονμένος έγέγραπτο. Προ των πυλών είστήκει 

τον βαλαντίου, οθόνη την αιδώ περιστέλλων, τά δ’ άλλα φάρων άπερικάλν- 

πτα. Πανθ’ ώς εξ ιδρώτας κατερρεΐτο και κατεβρέχετο. Εΐποις ίδών ά- 

σθμαίνειν τόν άνθρωπον και όίον εκλελνοθαι τφ κανματι' όντως ό τεχνίτης 

και τάς φνοεις ανίας άπεμιμείτο τοΐς χρώμαοι. Tfj δεξιά τών γειρών έκ- 

πωμά τι κατείχε κωνοειδές, δ τώ οτόματι φάρων τής οπής άνερρόφει τοΰ 

πόματος τή δ αν γε λαια την οθόνην άνειχε περί τόν όμφαλόν, μή πως 

εκρυέϊοα τό παν έκκαλύψη τον σώματος»

Τό ω; κέρας λοιπόν εκλαμβιινόμενον άντικείμενον είναι τό «κωνοει
δές έκπωμα, δ τφ στόματι φέρων τής οπής άνερρόφει τοΰ πόματος». 
"Οτι δέ πρόκειται πράγματι περί ανθρώπου πίνοντος δεικνύει ό τρόπος 
καθ’ δν κρατεί τό κωνοειδές τούτο ποτήριον ή μορφή, τρόπος εντελώς 
άνάλογος πρός τάς άπεικονίσεις πινόντων έκ ρυτών επί αρχαίων αγγείων 
εύρισκομένας. 2) Τό μόνον, δπερ παρενόησε ό λομβαρδός τεχνίτης, είναι

>) Eustathii Macrembolitae, Protonobilissimi Hysmines et Hysminiae amo- 
ribus Libri XI Ed. Hilberg Vindobonae 1876 σ. 32 10.

-i Πρ6. Saglio-Dciremberg, Dictionnaire des antiquites greques et romaines 
έν λ. Rhyton σελ 867. είκ. 5946. Τό κωνοειδές τοΰτο σχήμα τοϋ ποτηριού είνε πρά
γματι σπανιώτατον εις τήν βυζαντινήν τέχνην. Δέν δύναμαι νά μνημονεύσω άλλο πα
ράδειγμα από τό άναφερόμενον υπό τοΰ Rott, Kleinasiatische Denkmaler Leipzig 
1908 σελ. 129, πεοιγράφοντος τοιχογραιρίαν τοΰ Balyq-klisse έν Καππαδοκία είκονί- 
ζουσαν τήν 'Αγνείας πείραν, όπου γράφει έπί λέζει «Εγ (ό Ζαχαρίας) reicht Maria 
das grosse Trinkhorn». Πρ6. καί ’Αδαμάντιου έν Λαογραφία I 1910 σ. 246. Άνάλο- 
γον μορφήν έχει μόνον τό «κέρας τοΰ ελαίου» τής 'Αγ. Γραφής (Α Βασιλ. IT’ 13) 
δι’ οΰ χρίεται δ Δαβίδ, οιτως τοΰτο είκονίζεται εις τήν βυζαντινήν τέχνην. Πρ6. Dal
ton, Byzantine art and archaeology Oxford 1911 σ. 102 είκ. 60. Ornont Fac-simi- 
les des miniatures des plus anciens manuscrits grecs de la Bibliotheque Natio- 
nale Paris 1902. Πιν. Ill, XXXVII. Schlumberger, L’ Epopee byzantine II σελ- 
165 Strzygowski, Die Miniaturen des serbischen Psalters lltv. Ill 4 καί σελ. 15 
είκ. 9.
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to άντικείμενον τό όποιον κρατεί διά τής δεξιάς καί τό όποιον φαίνεται, 
ότι εινε τό ριπίδιον, όπως επίσης παρενόησεν τοΰτο καί ό λαξεΰοας την 
παράστασιν τοΰ Αύγουστου επί τοΰ μεσαίου θυρώματος τοΰ 'Αγ. Μάρκου 
εν Βενετίςι, μεταβολών αυτό εις άπλοΰν σκήπτρον 4).

Ούτω λοιπόν, εκ τών διαφόρων τούτων μνημείων βοηθοΰμενοι, δυ 
νάμεθα ν’ άναπαραστήσωμεν τό πρότυπον, τοΰ οποίου μακρυνόν άν- 
τίγραφον εινε ή κακότεχνος πλάξ τοΰ Ασκληπιείου. Εις τό πρότυπον 
τοΰτο, κατά τά ανωτέρω έκτεθέντα, ό μην Αύγουστος θά είκονίζετο έντε 
λώς γυμνός, καθήμενος καί κρατών διά τής δεξιάς ριπίδιον διά δέ τής 
άριστεράς ποτήριον τό όποιον εφερεν ίσως εις τά χείλη.

"Οσον αφορά την χρονολογίαν τής πλακός τοΰ ’Ασκληπιείου ούδέν είναι 
δυνατόν νά λεχθή μετά θετικότητος. Εκ τών ανωτέρω έκτεθέντων δυναται νά 
έξαχΟή μόνον τό συμπέρασμα, ότι αύτη ανάγεται πιθανώτατα εις βυζαντινούς 
χρόνους. Ένδειξιν ίσως χρονολογικήν, αν καί πολύ αβεβαίαν, δυναται ίσως να 
παράοχη ή σύγκρισις τής ήμετέρας παραστάσεως πρός την σχετικήν μικρο
γραφίαν τοΰ ύπ’ άρ. 320/954 κώδικος τής άγιορειτικής Μονής Βατοπεδίου, 

προερχόμενου έκ Τραπεζοΰντος καί χρονολογομένου από τοΰ έτους 1346 * 2) 
Εις την μικρογραφίαν ταύτην ό Αύγουστος είκονίζεται κατά τρόπον εντελώς 

διάφορον, σύμφωνον πρός τούς στίχους τοΰ Μανουήλ Φιλή, 3) ως γέρων 
δηλαδή ασθενής κείμενος επί κλίνης καί ριπιζόμενος υπό υπηρέτριας. Έκ. 
τής συγκρίσεως ταύτης δυναται, ίσως, νά συναγάνη τις, ότι ή παράστασις 
τής πλακός τοΰ ’Ασκληπιείου, ως περισσότερον σύμφωνος πρός κυρίως βυ
ζαντινά πρότυπα, είναι πιθανώς παλαιοτέρα τής μικρογραφίας τοΰ Βαιο- 
πεδινοΰ κώδικος, ή όποια αντιπροσωπεύει τήν τελευταίαν μορφήν, ήν ελα- 
βον αί προσωποποιήσεις τών μηνών εις τήν βυζαντινήν τέχνην έπηρεα- 

σθεΐσαν αίσθητώς από δυτικάς επιδράσεις.4) Αλλά σπεύδω νά έπαναλάβω 
ότι τά συμπεράσματα ταΰτα δεν είναι άπολύταις ασφαλή.

Τέλος ούτε διά τήν προέλευσιν, ούτε διά τον προορισμόν τής πλα

κός ταύτης δυνάμεθα νά '•νωρίζωμεν τίποτε τό βέβαιον. Αύτη άπόκειται 
νΰν εις τον χώρον τοΰ αρχαίου ’Ασκληπιείου, αλλά δεν γνωρίζομεν αν εύ-

') Ongania, La Basilica di S. Marco a Venezia Dettagli ΓΙιν. 85.

A Είκών παρά Strzygowski, Eine trapezuntische Bilderhandschrift vom Ja- 

hre 1346 έν Repertorium fiir Kunstwissenschaft XIII 1890 σ. 258.

3) Οί στίχοι τοΰ Φιλή παρά Β. Keil, ένθ. άν. σ. 117. 

ή Strzygowski, ένθ. άν. σ. 260 κ. έ·
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ρέθη εκεί, διότι, ως 
πιθανόν, οτι πολλά 
των Τούρκων κατά

καί άλλοτε ελαβον αφορμήν νά παρατηρήσω, *) είναι 
μάρμαρα μετεκομίσθησαν εκεί άλλαχόθεν, Ιδίως υπό 
την κτίσιν τοΰ περιτειχίσματος τοΰ Σερπεντζέ.

Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

) Αρχαιολ. Έφημερίς 1915 σ. 53.
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