
ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ ΒΩΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ

’Ανδρών δικαίων χρόνος σωτήρ άριστος 

Πίνδαρος

’Από τότε πού ξαναδημοσίευσα τον επιτύμβιο βωμό πού είδε γιά πρώτη φορά στήν Κο
μοτηνή ό J. Arthur R. Murno JHS 16 (1896) 318 άριθ. 15. OJH 39 (1952) Beiblatt, 1 κέ. καί 
είκ. 1-2)1 καί υποστήριξα, πώς ό τόπος2 αυτός 0ά πρέπει νά άντιπροσωπευθή μιά μέρα 
με περισσότερα παραδείγματα άπό τις παραλιακές περιοχές τής Θράκης, σημείωσα με 
τον καιρό τούς παρακάτω άκόμη βωμούς.

II. Κομμάτια άπό ένα ξεχωριστό παράδειγμα, πού είχε τουλάχιστο στο δεξιό, σέ σχέ
ση μέ τον θεατή, κρόταφο μιά έπιγραφή καί στήν πρόσοψή του τήν άνάγλυφη παράσταση 
λυρωδοϋ. Τό μνημείο βρέθηκε κάποτε άκέραιο στο χωριό Λοφάρι τής περιοχής Κομο-

1. Στήν ύποσημείωση 2 τής μελέτης λέγεται ότι δέν μπορέσαμε νά ξαναβροΟμε τό βωμό υστέρα άπό 
τις δύσκολες ήμέρες τής κατοχής. Ευτυχώς ξαναβρέθηκε άργότερα τό άρχαΐο καί πήγε έτσι πάλι, μαζί 
μέ πολλά άλλα κομμάτια, στή Συλλογή Κομοτηνής (Προανασκαφικές Έρευνες, 43 σημ. 3, 82).

2. Πρβλ. C.G. Yavis, Greek altars, Saint Louis Univ. Studies I (1949) 131 § 52,154 § 61 καί κυρίως 171 
κέ. § 65, 173 άριθ. 6-28, παραδείγματα μικρών βωμών άπό τήν Όλυνθο.
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τηνής, κομματιάστηκε δμως δυστυχώς άργότερα στο χωριό Κίρκη. Ύστερα άπό τόν δεύ
τερο Παγκόσμιο πόλεμο δέν ξαναβρέθηκαν όλα τά κομμάτια του ( Προανασκαφικές Έ
ρευνες στη Θράκη, Θεσσαλονίκη 1958,42 κέ. καί είκ. 5-8, πίν. 8' τελευταία χρόνια του 
αυστηρού ρυθμού).

III. ’Ανεπίγραφος πώρινος βωμός (Πίν. 73α, β καί Σχεδ. 1). Βρέθηκεστάσωρολίθια 
πού έγιναν άπό τή μηχανική καλλιέργεια των Σαρακατσαναίων, έξω άπό τή γραμμή τού 
βορείου τείχους τής Στρύμης (;), κοντά στό λαιμό πού χωρίζει τή χερσόνησο άπό τήν 
υπόλοιπη χθαμαλή περιοχή (Προανασκαφικές Έρευνες, χάρτης 2, σημ. Τ-Τ, άνατο- 
λικά άπό τόν καρρόδρομο). Ό βωμός θά πρέπει νά ήταν άρχικά «προσωκοδομημένος» 
κάπου. Επειδή ό πώρος είναι πολύ σαθρός καταφαγώθηκε σέ πολλά σημεία του. Ή 
κάτω έπιφάνειά του είναι άνώμαλη. Στήν πρόσοψή του έχει δύο μεγάλες κοιλότητες. 'Η 
έπιφάνειά της είναι γενικά κάπως άδριά καί όχι καλοδουλεμένη. Ίσως νά ήταν άρχικά 
έπιχρισμένη. Βοήθησαν όπωσδήποτε στήν κάκωσή της καί τά άλέτρια τής μηχανικής 
καλλιέργειας.

Στήν έπάνω έπιφάνειά του έχει ό βωμός ένα στρογγυλό τόρμο. Διάμετρος 0,13 μ. καί 
βάθος 0,3 μ. Τό άργό κυμάτιο τής βάσης (ύψος 0,10 μ.) καί τού άβακος στεφανώνει καί 
τίς δύο πλάγιες πλευρές του. Φαίνεται πώς στήν πρόσοψη έχει άπολεπισθή. Διαστά
σεις: ύψος 0,75 μ. Μεγαλύτερο πλάτος κάτω 0,52 μ. έπάνω 0,50 μ. Στή βάση τού όρθο- 
στάτη 0,43 μ., στήν άπόληξή του 0,39 μ. Ή μείωση έτσι τού συνόλου είναι αισθητή. 
Μεγαλύτερο σωζόμενο πάχος κροτάφου 0,40 μ.

IV. Ενεπίγραφος μαρμάρινος βωμός (Π ί ν. 72 α καί Σχεδ. 2), πού προέρχεται άπό τά 
χωράφια πέρα άπό τό λαιμό πού χωρίζει τή χερσόνησο τής Στρύμης(;) άπό τήν υπόλοιπη 
χθαμαλή περιοχή καί συγκεκριμένα άπό τό χωράφι τού Παναγιώτη Δάδου 'άπό τήν Ξυ- 
λαγανή. Τό χωράφι αότό βρίσκεται λίγο πιό άνατολικά άπό τήν «άντλία»τού άγροκτή- 
ματος Τριαρίδη (Προανασκαφικές Έρευνες, χάρτης I, λ.Τριαρίδη). Ό χωρικός, στήν 
αύλή τού όποιου πρωτοεΐδα τό βωμό, λέγει ότι τόν είχε έκεϊ άπό πολύν(;) καιρό. Σή
μερα βρίσκεται στή Συλλογή Κομοτηνής (ΑΔ 17 (1961 /2) Χρονικά σ. 258 κέ.). Διαστά
σεις: Ύψος 0,78 μ. Μεγαλύτερο πλάτος κάτω 0,48 μ., έπάνω 0,45 μ. Στή βάση τού όρ- 
θοστάτη 0,43 μ., στήν άπόληξη 0,40 μ. Πλάτος κροτάφων 0,37-0,43 μ., 0,36-0,39 μ. 
Ή μείωση τού βωμού είναι άρκετά αισθητή.

"Ολες οί πλευρές τού μνημείου είναι καλοδουλεμένες. Ή ταινία στή βάση έχει ύψος 
0,9 μ. Τό άργό κυμάτιο μαζί μέ τόν άβακα 8,10 μ. Περιθέουν όλες τίς πλευρές του, έπά
νω καί κάτω, άπολεπίσθηκαν όμως μεταγενέστερα, γιατί όπως φαίνεται καί άπό τό κο
νίαμα τής πρόσοψής του, ήταν έμπόδιο στό χτίσιμό του σέ κάποιο νεώτερο τοίχο. Ή 
έπάνω έπιφάνειά τού βωμού είναι, λίγο πιό μέσα άπό τήν έπίστεψή του, κάπως άδριά. 
Μάρμαρο θασίτικο. Επιγραφή:

"Ερμων 

Πολυαρήτον.

"Υψος γραμμάτων 3,5 - 4,5 μ. Ή άρχιτεκτονική τού μνημείου καί τό σχήμα τών γραμ
μάτων τό χρονολογούν στά μέσα τού 4ου π.Χ. αί.

Τό κύριο όνομα "Ερμων είναι καί άπό άλλοΰ γνωστό: "Ερμων Δημητρίον Άβνδηνός, 
άπό έπιγραφή Σαμοθράκης IG XII, 8 183, II. "Ερμων Κνδίον Καννιος, IG ό.π. 170, 49.
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Βλ. καί Suppl. Epigr. στήν ’Αττική, "Ερμων :Ύβ[άδης] άπό τήν ’Αγορά άριθ. εύρ. I, 
1525' Β. D. Meritt, Hesperia XXI (1952) 373, άριθ. 23' "Ερμων ’Απολλώνιου Στει- 
ριενς, IG, II2, 7461 κ. άΑ Ίο δνομα Πολυάρητος είναι πολύ γνωστό στή Θάσο. Πολυά- 
ρητος ό Θάσιος, μάντις, IG δ.π. σ. 77. Πολυάρητος 'Ιστιαίον πρόξενος, σ. 267, 3.6.7 
Πολυάρητος Πολυαρήτου, σ. 7. Άριστόμαχος, Λεόντιος καί Σπίνθαρος Πολυαρήτου, 
σ. 78, έτους 404 π.Χ.

V. Τόν συνηθισμένο τύπο τών έπιτυμβίων βωμών έχει προφανώς ύπόψη της ή ένεπί-

Ο 10 20 c/m

Σχεδ. 2. Ό βωμός τοϋ Πίν. 72α. Πρόσοψη καί κρόταφος

γραφή βάση γιά ένα «σήμα» άπό τήν Μεσημβρία (Π ί ν. 73 γ). Ό νεκρός λεγόταν Όρ- 
φεύς Κίληβύζο(υ): (Γ. Μπακαλάκη, ’Αρχαιολογικές Έρευνες στή Θράκη, 1959-1960, 
σ. 14 καί πίν. 3, ε καί 5, α). Διαστάσεις τής βάσης: Ύψος 0,40 μ. Κάτω πλάτος στήν πρό
σοψη 0,46 μ. έπάνω 0,38 μ. Πάχος κροτάφων 0,35 μ. Διαστάσεις τοϋ τετραπλεύρου τόρ
μου τοϋ σήματος 0,26 X 0,10 μ., βάθος 0,3.

Ή γνώμη μου έτσι, δτι οί έπιτύμβιοι αύτοί βωμοί «μέ τήν άπλούστατη τεκτονική τους» 
θά έπικρατοΰσαν στά θρακικά παράλια στον 5ο καί 4ο π.Χ. αί.3 4 βεβαιώνεται άπό τά 
νεώτερα ευρήματα, πού έντοπίζονται, τούλάχιστο σήμερα, στή Στρύμη(;) ’Αλλά καί ή 
άλλη παλαιότερη τοϋ W. Altmann, Die romische Grabaltare, Berlin 1905,27, δτι πρόκει
ται τάχα γιά ένα «πανάρχαιο δυτικο-ρωμαϊκό τύπο έπιτυμβίων μνημείων» άποδεικνύεται

3. Τήν συμπλήρωση άπό άττικές έπιγραφές τήν όφείλω στήν Κα Ντίνα Πέππα-Δελμούζου, καί 
πολύ τήν εύχαριστώ κι άπό έδώ γι’αυτήν.

4. OJH. 39 (1952) Beiblatt σ. 6.
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μέ τόν καιρό όχι σωστή. Γιατί τά «κλασσικά» παραδείγματα όσο πάνε καί αύ- 
ξαίνουν.

Μερικά «έλληνιστικά» παραδείγματα τοϋ τύπου, πού δένουν τούς πολύ μεταγενέστε
ρους, τούς γνώριμους άπό δλα τά μουσεία τής βορείου Ελλάδος ένεπιγράφους έπιτυμ- 
βίους, άλλά καί άναθηματικούς βωμούς των αύτοκρατορικών ρωμαϊκών χρόνων, μέ τούς 
δικούς μας έδώ, παράθεσε άλλοτε ό Σ. Πελεκίδης5 6. Εύπρόσδεκτα είναι τά νέα πρώιμα 
έλληνιστικά παραδείγματα άπό τήν Πέλλα (Ph. Petsas, Balkan Studies 54 (1963) σ. 163, 
άριθ. 6 καί πιν. III, 2. IX, 4. Πρβλ. καί πιν. VI, 2. σ. 165, άριθ. 10, όπου όμως χαρακτη
ρίζεται τό μνημείο σά στήλη).

Ό τύπος τών βωμών μας άντιπροσωπεύεται, όπως είναι γνωστό, πλουσιοπάροχα καί 
άδιακρίτως μέ άναθηματικούς ή έπιτυμβίους, τόσο στις άποθήκες τών άνασκαφών τοϋ 
Ηραίου, όσο καί στά δύο Μουσεία τής Σάμου (ΑΕ 1924, 83 κέ. καί είκ. 13-15. AM 
54 (1929) 90 κέ. καί παρένθ. πίν. XXXVII κέ. 72(1957) 21 καί παρένθ. πίν. 21,2. 22,1-2. 
23, 1-2). Θά άναφέρουμε έδώ ένα δύο άντιπροσωπευτικά παραδείγματα πού είναι σή
μερα στημένα στό πρόπυλο τού Μουσείου στό Βαθύ.

Ενεπίγραφος βωμός άριθ. εύρ. 52. ύψος 0,69 μ. Επειδή ή πρόσοψη τοϋ ισόπλευρου 
βωμοϋ έχει κακοπαθήσει άρκετά, ή φωτογραφία ® (Π ί ν. 72 β) δίνει τόν δεξιό πρός τόν θεα
τή κρόταφό του. Διαστάσεις: έπάνω καί κάτω πλάτος 0,61 μ. Αμέσως κάτω άπό τό άργό 
κυμάτιο 0,53 μ., ύψος τής ταινίας στή βάση 0,095 μ., τοϋ κυματίου τής έπίστεψης 0,7 μ. 
τοϋ άβακος 0,6 μ. ’Άβακας, κυμάτιο καί ταινία περιθέουν τό βωμό. Επιγραφή: ΩΔΑ- 
ΜΑΝΤΟΣ [Α]ΝΔΡΩΝΑΚΤΙΔΕΩ. Άπό τήν τομή τοϋ άργοϋ κυματίου θά πρέπει νά άνή- 
κη ό βωμός στά όψιμα άρχαϊκά χρόνια.

Βωμός άριθ εύρ. 272, πού χρονολογήθηκε στό πρώτο τέταρτο τοϋ 5ου π.Χ. αί. (AM 
δ. π. 91 καί παρένθ. πίν. XXXVII 2· 72 (1957) 21 καί παρένθ. πίν. 22, 1-2) κι αυτός στεφα
νώνεται γύρω-γύρω μέ ιωνικό κυμάτιο καί άβακα, έπάνω στόν όποιο — δπως καί στήν 
ταινία τής βάσης του — σώζονται άρκετά καλά τά ίχνη τοϋ ζωγραφιστού μαιάνδρου.

Βωμός άριθ. εύρ. 57 (AM δ.π. 91 καί παρένθ. πίν. XXXVIII 1), πού χρονολογήθηκε 
στό β' μισό τοϋ 5ου αί., καί είναι άναθηματικός άπό δεύτερη χρήση. Τόν άνέθεσε στά 
ρωμαϊκά χρόνια κάποιος Άνθέστιος, Δαλλίω Διονύσφ.

Δέν ξέρουμε φυσικά άν ήταν καί στήν πρώτη χρήση του άναθηματικός. Τό γεγονός 
ότι τότε δέν είχε χαραγμένη έπιγραφή μας έπιτρέπει νά σκεφθοΰμε μήπως ήταν έπιτύμ- 
βιος. Κι άκόμη νά άναρωτηθοΰμε. Είναι άραγε ή δεύτερη αύτή χρήση ένα τυχαίο γεγο
νός ή μήπως ύποδηλώνει ότι καί στήν ούσία δέν ξεχωρίζουν οί έπιτύμβιοι βωμοί άπό 
τούς άναθηματικούς; Άν έρμη νεύουμε φυσικά σωστά ώς έξίσου ιερή καί τήν ύπόσταση 
τοϋ έπιτυμβίου μνημείου (Προανασκαφικές έρευνες, 5 κέ. όπου ή σχετική βιβλιογραφία).

"Οπως κι άν έχη τό πρόβλημα τοΰτο, τυπικό είναι καί στούς βωμούς άπό τή Θράκη 
δπως καί στούς σαμιώτικους, τό ξεχώρισμα τής βάσης, ή μείωση τοϋ ορθοστάτη, τά 
κυμάτια καί ό άβακας τής έπίστεψης (ΑΕ 1924, 83 καί είκ. 13-15. AM 54(1929), 90 κέ. 
πίν. παρένθ. XXXVII κέ. 72 (1957) παρένθ. πίν. 21 κ.έ.). Πολλές φορές τό κυμάτιο περι- 
θέει καί τις τέσσερες πλευρές τοϋ βωμοϋ ή είναι άργό μονάχα στήν πίσω πλευρά ή λεί

5. ’Από τήν πολιτεία καί τήν κοινωνία τής άρχαίας Θεσσαλονίκης, Παράρτημα 2ου τόμου Έπετηρ. 
Φιλοσ. Σχολ. τοϋ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1934, σ. 34.

6. Φωτογραφία τοϋ Γερμανικοϋ Άρχαιολ.Ίνστιτούτου 5844, πού τή χρωστώ στήν καλοσύνη τοϋ συνα
δέλφου κ. Homann-Wedeking. Τόν εύχαριστώ καί έδώ θερμά.
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πει άπό αύτήν όλότελα. Τό γεγονός δτι σήμερα είναι συνήθως άργό καί στήν πρόσοψη 
καί στούς κροτάφους, δέν σημαίνει δτι δέν ήταν κάποτε ζωγραφισμένο.

Στον ίδιο τύπο άνήκει δ ένεπίγραφος άναθηματικός βωμός στήν Κόρη, στήν πραγμα
τικότητα βάθρο άναθηματικοΰ άγάλματος, τού Μουσείου τής Κώ7. Βάση, ορθοστάτης 
καί έπίστεψη άπό έγγεγραμμένα άνθέμια στις γωνίες καί κυμάτιο ιωνικό στις τρεις πλευ
ρές του. Επιγραφή:

Δελψ'ις άγαλμα, γυνή Νεβρόν, Κονρη μ’ ανέβηκε 
Δ ορκάδος έγ μητρός Μνησιάναξ <5έ πατήρ.

Δέν ξεχωρίζουν άκόμη άπό τόν ένιαΐο τούτον τύπο καί οί γνωστοί στή Σάμο καί άλ
λοι) έπιτύμβιοι κύβοι. "Οπως οί άπό καιρού γνωστοί ένεπίγραφοι κύβοι καλών χρόνων, 
πού είναι έντειχισμένοι στις πλευρές τού προπύλου τού ίδιου Μουσείου: Άλκοϊ Γλαν- 
κο(ν), Νέλωνι Ήροψίλο(ν) καί Κέρσης Ζηνοδότο(υ) (ΑΕ 1924, 84). Τό κύριον δνομα 
Κέρσης μπορεί νά σχετίζεται μέ τή Θράκη. Πρβλ. τώρα καί τούς κύβους άπό τή Θήρα, 
(Τό Έργον τής Άρχ. Εταιρείας κατά τό 1961-1962 σ. 204 καί είκ. 217-219).

Τά λιγοστά τούτα σαμιώτικα παραδείγματα φτάνουν νά δείξουν πώς ό τύπος πήγε άπό 
τήν ιωνική — μιλησία ή σαμιώτικη—περιοχή στή Θράκη καί άκόμη πιό δυτικά, στή 
Μακεδονία, κι αύτό είναι τό πιό βέβαιο σήμερα συμπέρασμα. Δέν είναι, ώστόσο, νομίζω 
καί τόσο τολμηρή πιά καί ή άλλη υπόθεση, πώς καί ή «Uralte, italische rechteckige 
Form»8 των ρωμαϊκών έπιτυμβίων βωμών, έχει κοινή πηγή της τήν ίδια περιοχή ή γε
νικά τήν Ιωνία. Μέ τήν τέχνη έκείνης, πιό γερά κι άπό κάθε άλλο παραδεδομένο ή μαν- 
τευόμενο δεσμό, συνδέεται τόσο στενά ή έτρουσκική τέχνη καί Παιδεία.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ

7. Cl. Rhodos V, 2σ. 157 σημ. 2 άριθ. 4.
8. Altmann ό.π. σ. 27.
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