
Η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΝΙΟΥ1

(Πίν. 64 - 67)

Μέσα στόν νεκρικό θάλαμο τοϋ «Ηρώου», στό Στρατόνι τής Χαλκιδικής2, βρέθη
κε πάνω στό πλακόστρωτο δάπεδο, μπροστά σέ κτιστό βάθρο, πεσμένο μπρούμυτα, 
ενα άκέραιο γυναικείο ντυμένο άγαλμα άνάμεσα σέ δύο άκέφαλα άνδρικά (Palliati)3 
(Πίν. 64 α - β). Είναι τό καλύτερα διατηρημένο καί τό σημαντικότερο άπό τά τρία- 
στεκόταν, όπως βεβαιώθηκε, πάνω στό βάθρο, ένώ τ’ άνδρικά δεξιά κι’ άριστερά απ' 
αυτό πάνω στό δάπεδο. "Ενα άνδρικό εικονιστικό κεφάλι (Πίν. 64γ) βρέθηκε κον
τά στόν κορμό πού στεκόταν άριστερά άπό τό γυναικείο άγαλμα4. Διακρίνει κανείς 
σ’ αυτό δλα τά χαρακτηριστικά τής τέχνης τοϋ πορτραίτου στήν έποχή τών Κλαυδίων5 
καί βοηθά έτσι νά τοποθετήσουμε χρονολογικά όλόκληρο τό εύρημα.

Ή έπιφάνεια τοϋ γυναικείου άγάλματος (Πίν. 65α) είναι πολύ φθαρμένη, ιδιαίτε
ρα στό δεξιό μισό τοϋ προσώπου (Πίν. 66α). Έκτος άπό τήν γενική έπιφανειακή 
φθορά έσπασαν έλαφρά καί οί άκρες τών πτυχώσεων όταν έπεσε τό άγαλμα, τό πιθα
νότερο άπό σεισμό. Σέ μερικά σημεία διακρίνονται κάθετες ρωγμές. Ή πιο έντονη 
κόβει βαθιά τον δεξιό λυγισμένο πήχυ καί συνεχίζεται πάνω στόν δεξιό γοφό- (είναι 
φλέβες τοϋ μαρμάρου πού ή φθορά τις έκαμε ρωγμές). Τό μόνο σημείο, όπου διατηρή
θηκε λεία καί άνέπαφη ή έπιφάνεια, είναι ό λαιμός, γιατί προστατευόταν άπό τό ίμάτιο 
πού καλύπτει τό κεφάλι.

Τό ύψος τοϋ άγάλματος μαζί με τήν ελλειψοειδή του πλίνθο (κι’ αυτή άπό τό ίδιο 
κομμάτι μάρμαρο) είναι 2,05 μ.
Ή νεαρή γυναίκα στηρίζεται πάνω στό δεξί της πόδι κι’έχει άνετο, έλαφρά λογισμέ

νο, τό άριστερά. Τό δεξί χέρι, άκολουθώντας καί τονίζοντας τήν κάθετη φορά τοϋ πο- 
διοϋ, λυγάει άπ’ τον άγκώνα πρός τά πάνω. Τό άριστερά, κατεβασμένο, καμπυλώνεται 
έλαφρά πρός τά έμπρός, συνεχίζοντας άντιθετικά τήν καμπύλη τοϋ λογισμένου άρι- 
στεροΰ ποδιοΰ. Έτσι, μέ τις άντίθετες αύτές κινήσεις τών άκρων, ή αύστηρότητα τοϋ 
κάθετου άξονα στηρίξεως συνδυάζεται μέ τή χάρη τής έλαφρής καμπύλης. Τό κεφάλι 
συνεχίζει τήν καμπύλη κατεύθυνση τοϋ άριστεροΰ χεριοΰ καί γέρνει πρός τά δεξιά του 
καί πρός τά έμπρός, στρέφοντας συγχρόνως έλαφρότατα πρός τά άριστερά του.

1. Ευχαριστώ θερμά τόν Έφορο ’Αρχαιοτήτων κ. Χαράλαμπο Μακαρόνα γιά τήν παραχώρηση 
τής δημοσίευσης καί τή διόρθωση τών χειρογράφων τής σύντομης τούτης έργασίας. Ευχαριστώ έπί- 
σης τόν Διευθυντή τοΰ ’Εθνικού ’Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Χρήστο Καροΰζο καί τήν Έφορο κ. 
Σέμνη Καρούζου γιά τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους καί γιά τήν παραχώρηση τών φωτογραφιών 
τών Π ι ν. 65β καί 67α καί β.

2. ’Αναλυτική έκθεση γιά τήν άνασκαφή στό Στρατόνι βλ. Α.Δ. 18 (1963): Χρονικά, σ. 206 - 10.
3. Μ. Bieber, Roman men in greek Himation (Romani Palliati), a contribution to the history of copy

ing. Proceedings of the American Philosophical Society, τόμ. 13, άρ. 3, ’Ιούνιος 1959.
4. Δέν κολλάει σέ κανέναν άπό τούς δύο άκέφαλους κορμούς, άνήκει δμως σ’ αύτόν πού βρέθηκε 

άριστερά άπό τό γυναικείο άγαλμα.
5. Βλ. R. West, Romische Portratplastik, Μόναχο 1933, σ. 211.
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Τά χαρακτηριστικά τοΟ προσώπου μέ τήν πένθιμη έκφραση, τό χαμηλό βλέμμα, 
τό μισάνοιχτο στόμα δέν είναι άτομικά, άλλα ίδεαλιστικά. Τά μαλλιά είναι χτενισμέ
να μέ τόν τρόπο τής λεγάμενης “Melonen Frisur”6.

Φορεΐ έσωτερικά μακρύ (ποδήρη) χιτώνα άπό χοντρό ύφασμα, πού σχηματίζει κάτω 
βαθιές κάθετες πτυχώσεις, άφήνοντας άκάλυπτα μόνο τά δάχτυλα τών ποδιών. Φορεΐ 
σαντάλια. Πάνω απ’ τό χιτώνα έχει ριγμένο μεγάλο ίμάτιο (Palla)7 άπό λεπτότερο ύ
φασμα, πού περιβάλλει έπιδέξια τό σώμα καί καλύπτει τά χέρια καί τό κεφάλι8.

Ή στάση τού άγάλματος, ή κίνηση τών χεριών, ό τρόπος καί τό είδος τής ένδυμα- 
σίας παρουσιάζουν μεγάλη όμοιότητα μέ τό άκέφαλο έπιτύμβιο άνάγλυφο τού Εθνι
κού Μουσείου (άρ. εύρ. 1005) άπό τήν‘Αγία Τριάδα (Κεραμεικός)9 (Πίν. 65β), πού 
θεωρείται άπό τά τελευταία άττικά έπιτύμβια άνάγλυφα πριν άπό τήν άπαγόρευση τού 
Δημητρίου τού Φαληρέως τή σχετική μέ τήν πολυτέλεια τών ταφικών μνημείων10 11.

Ή όμοιότητα δέν περιορίζεται μόνο στις γενικές γραμμές τού τύπου, άλλά προχω
ρεί σέ λεπτομέρειες τών πτυχώσεων τόσο, ώστε θά μπορούσε κανείς νά πή ότι ή δέ
σποινα τού Στρατονιοΰ είναι άντίγραφο τού άττικοΰ άναγλύφου ή τό πιθανότερο ότι 
καί τά δύο έχουν κοινό πρότυπο. Τό άγαλμα βεβαίως παρουσιάζεται άκαμπτο, βαρύ 
καί κατώτερο σέ ποιότητα έργασίας, άν συγκριθή μέ τό κλασσικό άνάγλυφο. Υπάρ
χουν έπίσης καί άλλες άσήμαντες διαφορές, άπ’ τις όποιες ή πιό χτυπητή είναι ότι τό 
άριστερό χέρι μένει άκάλυπτο στο άγαλμα, ένώ στό άνάγλυφο καλύπτεται όλόκληρο 
άπό τό ίμάτιο. Τέτοιες όμως μικροδιαφορές είναι συνηθισμένες σέ άντίγραφα, όπως, 
γιά παράδειγμα, τό άριστερό χέρι τής Μεγάλης Ήρακλεώτισσας τής έποχής τού Ά- 
δριανοΰ στό Βατικανό καί τής Φαυστίνας τής πρεσβύτερης στήν ’Ολυμπία u.

Ό Horn (Gewandstatuen, σ. 22, σημ. 5) συγκρίνει τό άνάγλυφο τού ’Εθνικού Μου
σείου 1005 μ’ ένα πήλινο ειδώλιο άπ’ τή νεκρόπολη Sciatbi12, πού παριστάνει τόν ίδιο 
τύπο γυναικείου ντυμένου άγάλματος μέ έντονώτερη συστροφή τού σώματος καί στρο
φή τού κεφαλιού προς τά δεξιά του, χαρακτηριστικό τής έλληνιστικής έποχής, όπου 
χρονολογικά άνήκει13.

6. Βλ. G. Kleiner, Tanagrafiguren, Βερολίνο 1942, σ. 15' καί Λουκιανός, Έρωτες, 3, 400 «διακρι- 
δόν δ’ ήσκημένης κόμης έπιμέλεια» (= RE, Haartracht und Haarschmuck (Bremer), σ. 2127).

7. Βλ. Μ. Bieber, Copies of the Herculaneum women, Proceedings of the American Philosophical 
Society, τόμ. 106, άρ. 2, ’Απρίλιος 1962, σ. 126.

8. Παρόμοιο τρόπο ντυσίματος βλ. G. Kleiner, Tanagrafiguren, σ. 108, πίν. 14.
9. W. Amelung, Die Basis des Praxiteles aus Mantinea, Μόναχο 1895, σ. 46, είκ. 23. Conze, 

Attische Grabreliefs, 2, πίν. 153, 807. M. Collignon, Les statues funeraires dans l’art grec, Βερολίνο 
1911, σ. 169. E. Buschor, Die Plastik der Griechen, Βερολίνο 1936, είκ. τής σελ. 85. R. Horn, Stehende 
weibliche Gewandstatuen in der Hellenistischen Plastik, Μόναχο 1931, σ. 22 - 23, πίν. 5,1.

Τό σωζόμενο ϋψος τού άναγλύφου είναι 1,89 μ. Τό κομμάτι πού λείπει δέν μπορεί νά ξεπερνάη τά
0. 15 μ., όπότε φθάνουμε στό ίδιο ύψος μέ τό άγαλμα τής Χαλκιδικής.

10. Βλ. Cicero, de legibus II, 26, 66.
11. Bieber, Copies, σ. 118, είκ. 12 καί 13a.
12. Ε. Breccia, La necropoli di Sciatbi. Catalogue generate des Antiquites egyptiennes, Κάιρο 1912,

1, πίν. 67, άρ. 178.
13. Ό Breccia, δ.π., χρονολογεί τή νεκρόπολη Sciatbi άπό τά νομίσματα στά χρόνια τοϋ Πτολε

μαίου I. Ό Horn, δ.π., σ. 23, προσθέτει δτι μεγάλο μέρος άπό τά πήλινα είδώλια τοποθετήθηκε στούς 
τάφους άνάμεσα στά χρόνια 320/10 καί 280 π.Χ. Ό G. Kleiner, Tanagrafiguren, Βερολίνο 1942, σ. 3 - 33, 
χρονολογεί τις τερρακότες άπ’ τή νεκρόπολη Sciatbi στά 300 - 200 π.Χ.
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’Ακριβώς δμοιο μέ τό παραπάνω είναι ένα άδημοσίευτο πήλινο ειδώλιο τοΰ ΈθνικοΟ 
Μουσείου (άρ. εύρ. 16344) πού προέρχεται πιθανώς, δπως άναγράφεται στό εύρετήριο, 
άπό τήν ’Αττική ( Π ί ν. 67α)14.

Τόν ίδιο τύπο γυναικείου άγάλματος παριστάνει έπίσης καί ή άνάγλυφη έπιτύμβια 
στήλη τού ’Εθνικού Μουσείου (άρ. εύρ. 2558), πού βρέθηκε στον "Αγιο Σπυρίδωνα 
’Αθηνών, κοντά στό Στάδιο15 ( Π ί ν. 67β).
Ή Alice Miihsam (Die attischen Grabreliefs in romischer Zeit, Βερολίνο 1936, σ. 

50) σημειώνει δτι ό τύπος τής «Νίκης»16 τού άναγλύφου 2558 διαφέρει ούσιαστικά άπό 
τις δύο Ήρακλεώτισσες, ένώ άντίθετα ό W. Amelung (Basis des Praxiteles, Μόναχο 
1895, σ. 45-46) τοποθετεί τόν τύπο, τεχνοτροπικά δμως, άνάμεσα στή Μεγάλη Ήρα- 
κλεώτισσα καί σ’ ένα άγαλματίδιο στό Βατικανό, συμπληρωμένο σάν Δήμητρα17.

Ή Miihsam παρακάτω άναφέρει σάν δμοιο τύπο άγάλματος (Gewandtypus) τό άνά- 
γλυφο 1005 τού ’Εθνικού Μουσείου καί, συγκρίνοντάς το μέ τό 2558, παρατηρεί δτι 
μπορεί κανείς ιδιαίτερα σ’ αότά νά προσέξη τή διαφορά έργασίας, πού όφείλεται στήν 
άπόσταση τών τριακοσίων περίπου χρόνων πού τά χωρίζει, προσθέτοντας δτι “Das 
spate Relief ist schulmassig, die Falten wirken gleichmassig aufgereiht, und man will 
gern glauben, dass hier noch Zwischenglieder bestanden haben. Denn oft wurden Kopien 
von Kopien als Vorlagen benutzt”.

Οί όρθές παρατηρήσεις τής Miihsam έπιβεβαιώνονται μέ τήν άπόδοση στόν ίδιο 
τύπο έκτος άπό τή δέσποινα τοΰ Στρατονιοΰ καί τών δύο πήλινων ειδωλίων, τοΰ ένός 
άπό τή νεκρόπολη Sciatbi στήν ’Αλεξάνδρεια καί τοΰ άλλου στό ’Εθνικό Μουσείο 
’Αθηνών, πού συμπληρώνουν τό κενό άνάμεσα στό κλασσικό έπιτύμβιο άνάγλυφο 
(1005) καί στό ρωμαϊκό άγαλμα άπό τή Χαλκιδική, δίνοντας έτσι μιά πιό όλοκληρω- 
μένη εικόνα τής έξέλιξης τοΰ τύπου μέσα σε διάστημα τεσσάρων περίπου αιώνων.

ΠΕΤΡΟΣ Γ. ΘΕΜΕΛΗΣ

14. Εύχαριστώ τόν Διευθυντή τοΟ Έθνικοδ Άρχ. Μουσείου κ. Χρ. Καροϋζο γιά τήν άδεια δημο- 
σιεύσεως.

15. Βλ. Conze, δ.π., IV, σ. 49 καί πίν. 413, 1929.
16. Έτσι όνομάζεται ή νεκρή σύμφωνα μέ τήν έπιγραφή πού βρίσκεται χαραγμένη κάτω άπό τό 

αέτωμα τής στήλης: Νίκη, Πολυκρίτου Μιλησία, Γναίου Όκταιου ’Αλεξάνδρου γυνή.
17. W. Helbig, Fiihrer, 1, Τυβίγκη 1963 *, άρ. 568.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19(1964)ΠΙΝΑΞ 64

Στρατόνι τής Χαλκιδικής: α-β. Ή δέσποινα τοΰ Στρατονιοϋ δπως βρέθηκε στην άνασκαφή, 
γ. Εικονιστικό κεφάλι τής έποχής των Κλαυδίων

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19(1964) ΠΙΝΑΞ 65

Στρατόνι τής Χαλκιδικής: α. 'Η δέσποινα τοϋ Στρατονιοϋ, β. Τό επιτύμβιο άνά/λυφο 1005 τοϋ Εθνικού Μουσείου

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 66 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19(1964)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 19 (1964) ΠΙΝΑΞ 67

α. Τό πήλινο ειδώλιο 16344 τοϋ Εθνικού Μουσείου, 
β. Ή έπιτύμβια στήλη 2558 τοϋ ’Εθνικού Μουσείου

Π. ΘΕΜΕΛΗΣ
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