
ΚΟΡΦΗ Τ’ ΑΡΩΝΙΟΥ

ΜΙΚΡΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΝ ΝΑΞΩι *

(Πίν. 26-41· Σχέδια 1-13)

Περί τήν μίαν ώραν βορείως τοϋ ΝΑ. άκρωτηρίου τής Νάξου, του Κάβο - Σωστή 
καί έπί τής άνατολικής ακτής τής νήσου εύρίσκεται ή Κορφή τ’ Άρωνιοΰ : μικρός 
λόφος περί τά 70 - 80 μ. υψηλός, τον όποιον καθιστοΟν φαινομενικώς ύψηλότερον αί 
σχετικώς άπότομοι κλιτϋς του. Δύο μικρά ρεύματα (οί Κόπρες βορείως καί τοΰ Φα- 
σκιανοΰ πρός νότον τοΰ λόφου), τά όποια προς άνατολάς εκβάλλουν εις τήν θάλασσαν 
καί πρός δυσμάς τείνουν νά ένωθοΰν, περιβάλλουν τήν Κορφή τ’ Άρωνιοΰ. Κατ’ αυ
τόν τον τρόπον αυτή άπομονοΰται από των πέριξ ύψηλοτέρων λόφων καί αποκτά ετι 
μεγαλυτέραν έπιβλητικότητα. Εις τήν έντύπωσιν, τήν όποιαν ό λόφος προξενεί εις 
τούς ποιμένας τής περιοχής, όφείλονται αί όνομασίαι του ώς Μπιζάνι καί Κάστρο. 
Πράγματι, εκ των πέριξ λόφων δρώμενος με τούς άλλεπαλλήλους ύψηλούς άναλημμα- 
τικούς τοίχους των άνδήρων του δίδει τήν έντύπωσιν κάστρου (Πίν. 26α-β). 
Τήν ονομασίαν « Κορφή τ’ Άρωνιοΰ » δεν δύναμαι νά εξηγήσω. Πάντως μικρά τμή
ματα καλλιεργησίμου γής εις τήν περιοχήν καλοΰνται ύπό των έντοπίων ά ρ ώ ν ι α 
καί έχουν ίδιον προσδιοριστικόν έκαστον, ώς π.χ. Μέσα Άρώνι.

Σήμερον, ή Κορφή τ’ Άρωνιοΰ είναι Ιδιοκτησία τοΰ έξ Άπειράνθου Έμμ. Μπαρ- 
δάνη. Εις τό ύψηλότερον σημεΐόν της εύρίσκεται μικρός άχυρών (5 X 5.50 μ. πε
ρίπου ), ένφ ή άγροικία, ό « μητάτος », έχει κτισθή όλίγον χαμηλότερον πρός ΝΔ., 
ώστε νά προστατεύεται άσφαλώς από τούς όρμητικούς βορείους άνέμους (Π ί ν. 26 β). 
Ό ευρισκόμενος εις τήν κορυφήν τοΰ λόφου δύναται νά άσκή όπτικόν έλεγχον 
έφ’ολοκλήρου σχεδόν τής άνατολικής άκτής τής Νάξου ( Π ί ν. 27 α-β ) καινά 
έχη τήν έποπτείαν τής θαλάσσης μεταξύ των πέριξ νησίδων Σχινούσης, Κέρου, Κου- 
φονησίων (Πίν. 27β-γ) καί Άμοργοΰ.

Εις τήν άνασκαφήν1, έκτελεσθεϊσαν κατά τά τέλη Σεπτεμβρίου τοΰ 1962, ώδήγη-

* Εις τήν παρούσαν έργασίαν έχρησιμοποιήθησαν α£ άκόλουθοι βραχυγραφίαι :
Κυκλαδικά Α : Τσοόντα, Κυκλαδικά, ΑΕ 1898.
Κυκλαδικά Β : » » ΑΕ 1899.
Zervos : Chr. Zervos, Γ Art des Cyclades.
CAH: Cambridge Ancient History, Greece, Crete, and the Aegean Islands in the Early Bronze 

Age.
RSL : Rivista di Studi Liguri,
Aghios Kosmas: G. Mylonas, Aghios Kosmas.

1. Διά τήν άνάθεσιν τής άνασκαφής, τήν παραχώρησιν τής μελέτης καί διά τήν παροχήν πολυ
τίμων πληροφοριών καί συμβουλών τόν Έφορον Αρχαιοτήτων κ. Ν. Ζαφειρόπουλον καί έντεΰθεν 
θερμώς ευχαριστώ. Εύχαριστώ έπίσης τήν δ. ’Ιουλίαν Κουλεϊμάνη διά τήν συνεργασίαν της κατά τήν 
άνασκαφήν, τόν άγαπητόν συνάδελφον κ. Γ. Δεσπίνην διά τήν σχεδίασιν τών παραστάσεων καί τόν 
κ. Κ. Κωνσταντόπουλον διά τήν φωτογράφησιν τών πλακών,
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σεν ή τυχαία εϋρεσις μαρμάρινων άκανονίστων πλακών, έπί τής δμαλής έπιφανείας 
των όποίων δι’ έπικρούσεως είκονίζονται πρωτόγονοι παραστάσεις. Ήσαν έντειχισμέ- 
ναι εις τούς συγχρόνους άναλημματικούς τοίχους έκ ξηρολιθιας (« τράφους » κατά 
τούς σημερινούς Κυκλαδίτας ), οί όποιοι συγκροτούν τά έλάχιστα χώματα τού λόφου 
κατά τήν βορείαν κλιτύν του ( Π ί ν. 28α-γ).

Έπεσημάνθησαν δέ τό πρώτον ύπό τού ϊδιοκτήτου τής Κορφής κατά τήν στε- 
ρέωσιν τών «τράφων», έπικειμένης τής καλλιέργειας τών άνδήρων2. Προ τής άνασκα- 
φής, έπί τού λόφου ήσαν μόλις όρατά έλάχιστα λείψανα θεμελίων άνατολικώς καί βο- 
ρείως τού άχυρώνος.

Πρός έξοικονόμησιν τών έλαχΐστων — καί δι’ αύτό πολυτίμων — έπί τού λόφου 
χωμάτων ή έρευνα ήρχισεν έκ τού κατωτάτου, τού τρίτου έκ τών άνω, άνδήρου, όπου ή 
έπίχωσις ήτο μηδαμινή. ’Αμέσως άπεκαλύφθη ό φυσικός βράχος, έπί τού όποιου ού- 
δέν ίχνος άνθρωπίνης έπεμβάσεως παρετηρήθη. Ή άνασκαφή συνεχίσθη είς τό δεύ
τερον (μεσαΐον) άνδηρον. Ενταύθα εύρέθη καί άπεκαλύφθη έν μέρει τμήμα μόνον 
καμπυλογράμμου τοίχου ύπό τόν πρώτον « τράφον » ( Π ί ν. 28 β). Είς τό δεύτερον 
τούτο άνδηρον ή έπίχωσις είχε πάχος κυμαινόμενον μεταξύ 0,20 μ. - 0,40 μ. Τό άνώτε- 
ρον άνδηρον διετήρει τήν μεγαλυτέραν έπίχωσιν κυμαινομένην μεταξύ 0- 1.50 μ. (ή 
διαφορά όφείλεται είς τήν κλίσιν τού έδάφους). Είς τά παχύτερα τμήματα, παρά τόν 
«τράφον», ή έπίχωσις μέχρι βάθους 0,60 μ. άπετελεΐτο άπό καθαρόν καλλιεργημέ- 
νον χώμα, έντός τού όποιου ούδ’ ένός όστράκου ή παρουσία έσημειώθη. ’Από τού βά
θους τούτου καί κάτω ή έπίχωσις ήτο άδιατάρακτος καί άπέδωσεν όστρακα χονδρών άγ- 
γείων καθημερινής χρήσεως, θαλασσίους χάλικας καί τινα θραύσματα λεπίδων όψιανοΰ.

Μετά τήν άφαίρεσιν τής έπιχώσεως άπεκαλύφθη πλήρως τό κτήριο ν, μέρος τού 
όποιου άπετέλει ό καμπυλόγραμμος τοίχος. Είναι δωμάτιον έλλειψοειδοΰς σχήματος 
μέ άξονας 2.80 μ. καί 2.10 μ. (Σχέδ. 1, 2). Κατά τό νότιον τμήμα τού δωματίου τόν τοί
χον υποκαθιστώ ό σπηλαιοειδώς διαμορφωμένος βράχος (Π ί ν. 29 α, β). Ή όροφή 
τού σπηλαιώδους τούτου τμήματος εύρίσκεται είς ύψος 1.30 μ. άπό τού δαπέδου. Τό 
δωμάτιον ήτο προσιτόν διά θύρας εύρισκομένης κατά τήν άνατολικήν πλευράν του. Τό 
κατώφλιον, τραπεζιόσχημον περίπου, σύγκειται έκ μικρών πλακών (Σχέδ. 2· Π ί ν. 
29 δ) καί αί πλευραί του έχουν μήκος 0,70 μ. ή έξωτερική, 0,50 μ. ή έσωτερική, ή βό
ρεια 0,48 μ. καί 0,70 μ. ή νοτία. Σχιστολιθική πλάξ μήκους 0,73 μ. καί πλάτους 0,21 μ. 
φράσσει έξωτερικώς τήν είσοδον, προφανώς διά νά έμποδίζη τήν εισροήν τών όμ
βριων ύδάτων ( Π ί ν. 29 δ, γ ). Οί τοίχοι τού δωματίου είναι έκτισμένοι διά μικρών 
πλακωτών έκ φύσεως λίθων καί πηλού, τό δέ πάχος των κυμαίνεται μεταξύ 0,30 μ. καί 
0,60 μ. Κατά τό δυτικόν άκρον καί συγκεκριμένως είς τό σημεΐον, όπου ό τοίχος 
συναντώ τόν βράχον, σφζεται ούτος μέχρις ύψους 1.15 μ. ’Ακριβώς είς τό σημεΐον 
αύτό καθίσταται σαφέστερος καί ό τρόπος κατασκευής τών τοίχων : οί πλακωτοί λίθοι 
είναι τοποθετημένοι κατά τοιούτον τρόπον, ώστε ό τοίχος κατά τά άνώτερα αύτού τμή
ματα νά παρουσιάζη κλίσιν πρός τά έσω. Έκάστη δηλαδή όπερκειμένη σειρά λίθων 
έξέχει τής ύποκειμένης κατά τήν έσωτερικήν πλευράν τού τοίχου περί τά 0,03 - 0,04 μ.

2. Τόν ιδιοκτήτην τής Κορφής τ’ ΆρωνιοΟ κ. Έμμ. Μπαρδάνην ευχαριστώ διά τήν φιλοξενίαν 
κατά τήν διάρκειαν τής άνασκαφής. Ωσαύτως πρός τόν καθηγητήν τών Μαθηματικών καί Ιδρυτήν τής 
’Αρχαιολογικής Συλλογής ’Απειράνθου, δστις έμερίμνησε διά τήν περισυλλογήν τών πλακών καί άλ
λως έβοήθησεν είς τήν συγκέντρωσιν πολυτίμων πληροφοριών, έκφράζονται θερμότατοι εύχαριστίαι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:46 EEST - 3.236.241.27



ΚΟΡΦΗ Τ’ ΑΡΩΝΙΟΥ 43

Τοιουτοτρόπως τό άνοιγμα τοΰ δωματίου καθίσταται βαθμηδόν στενότερον πρός τά 
άνω, δυνάμενον τελικώς νά καλυφθή διά μεγαλυτέρων πλακών έκ σχιστόλιθου. Αί άνώ- 
ταται σειραί λίθων τοΰ τοίχου, προφανώς διά τήν άποτροπήν τοϋ κινδύνου καταρρεύ- 
σεώς του ένεκα τής άποκλίσεως άπό τής κατακορύφου, δεν πατοϋν όριζοντίως έπ’ αύ- 
τοϋ: τό έξέχον τμήμα τοϋ λίθου εύρίσκεται είς ύψηλότερον σημεΐον έκείνου, τό 
όποιον πατεΐ έπί τοΰ τοίχου ( Π ί ν. 29 α). Κατ’ αυτόν τόν τρόπον τό βάρος τών λί
θων μετατοπίζεται άλληλοδιαδόχως έκ τών ύπερκειμένων είς τούς ύποκειμένους καί 
καταλήγει έπί τών κατακορύφων τμημάτων τοΰ τοίχου.

Σχέδ. 1. Τό άνασκαφέν τμήμα τής Κορφής τ’ ΆρωνιοΟ

Είς τήν έπίχωσιν τοΰ δωματίου, άποτελουμένην άπό πλακωτούς έκ φύσεως λί
θους καί χώμα ( Π ί ν. 29 ε, ζ') παρετηρήθησαν καί ίκανά λείψανα σαθρών σχιστολι- 
θικών πλακών. Προφανώς ταΰτα προέρχονται έκ τών πλακών, αί όποΐαι έκάλυπτον τήν 
στέγην, έφ’ όσον οί λίθοι τών τοίχων είναι τής αύτής φύσεως μέ τό φαιόν μάρμαρον 
τοΰ λόφου. Θραύσματα σχιστολιθικών πλακών εύρέθησαν ώσαύτως καί είς τό δάπεδον 
τοΰ δωματίου. Ταΰτα ήσαν έλάχιστα καί δέν δύναται νά ύποστηριχθή δτι άπετέλουν 
πλακόστρωσίν του. Τό πιθανώτερον είναι δτι πρόκειται περί άπολεπισμάτων τών πλα
κών τής όροφής. Μεταξύ τών εύρημάτων τής έπιχώσεως τοΰ δωματίου καταλέγονται 
καί όλίγα δστρακα χονδρών άγγείων καθημερινής χρήσεως. Έπί τοΰ δαπέδου, τό ό
ποιον εόρίσκετο περί τά 0,30 μ. χαμηλότερον τοΰ κατωφλιού καί άπετελεΐτο άπό πε- 
πατημένον χώμα, εύρέθησαν δύο τμήματα έπιμήκων λιθομύλων έκ σχιστόλιθου καί
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δύο μικραΐ λεπίδες όψιανοΟ. 'Υπό τό δάπεδον άπεκαλύφθη ό φυσικός βράχος, τοΰ ό
ποιου τάς αιχμή ράς έξοχάς εΐχεν εξουδετερώσει ή στρώσις τοΰ χώματος (Π ί ν. 29 γ, 
30 α).

Κατά τό δυτικόν έξωτερικόν άκρον τοΰ δωματίου άπεκαλύφθη τμήμα τοίχου εξ 
άκανονίστων λίθων. Ούτος δέν συνδέεται με τόν τοίχον τοΰ δωματίου- άπλώς στηρι-

>

Σχέδ. 2. Κορφή τ’ Άρωνιοΰ. ’Ελλειψοειδές δωμάτιον

» Β

ζόμενος επ’ αυτού βεβαιώνει τό μεταγενέστερον τής κατασκευής του (Σχέδ. 1· Π ί ν. 30 
β, γ). Είναι τοίχος άναλημματικός έχων μίαν μόνον όψιν, πρός τήν κατωφέ
ρειαν. Άναλημματικός είναι καί ό νοτιοανατολικούς τοΰ δωματίου άποκαλυφθείς τοί
χος. Σύγκειται καί ούτος έξ άκανονίστων λίθων καί άποτελεϊ τήν πρός ΝΑ. συνέχειαν 
τής νοτίας παραστάδος τής θύρας τοΰ δωματίου (Σχέδ. I- Π ί ν. 30 δ). Τό άνώτερον 
σφζόμενον τμήμα τοΰ τοίχου τούτου εύρίσκεται είς ύψος 1.30 μ. άπό τοΰ δαπέδου τοΰ 
δωματίου. Έχει καί αυτός δψιν μόνον πρός τήν κατοκρέρειαν, τό δε μεταξύ αύτοΰ καί 
τοΰ βράχου κενόν πληροϋται δι’άκανονίστων λίθων καί χώματος (Πίν. 30ε). Τοι
ουτοτρόπως δημιουργεΐται άνδηρον, έπί τοΰ όποιου έθεμελιοΰντο προφανώς άλλαι κα- 
τασκευαί, ώς μαρτυρούν τά έλάχιστα διατηρηθέντα λείψανα τοίχων (Σχέδ. I- Πίν.
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30 ζ’, 31 α, β, γ). Πιθανώς αί κατασκευαϊ αΰται άπετέλουν ένδιαιτήματα τών κατοί
κων τής Κορφής τ’ Άρωνιοϋ, ώς δύναται νά συμπεράνη τις έκ τής ύπάρξεως έν- 
ταΰθα θαλασσίων όστρέων (κοχλιών, πεταλίδων ), τά όποια προφανώς άποτελοΰν υ
πολείμματα φαγητών ( Π ί ν. 32 α ). Δυστυχώς ή μεγάλη κλίσις τοϋ έδάφους καί ή 
ένεκα ταύτης έλαχίστη έναπομείνασα έπίχωσις συνετέλεσαν είς τήν μή διατήρησιν 
τών άνωτέρω κατασκευών.

Σχετικώς καλυτέρα είναι ή διατήρησις τών λειψάνων θεμελίων άνατολικώς καί 
βορείως τοϋ άχυρώνος (Σ χ έ δ. 1· Π ί ν. 31 δ, 32 β ). Τό ύψος των μόλις φθάνει τά 
0,15 μ. από τοϋ φυσικοϋ βράχου. Ή έπίχωσις ένταϋθα ήτο σχεδόν άνύπαρκτος καί ού- 
δενός όστράκου ή παρουσία έσημειώθη. Τοϋτο καθιστά δυσχερή τήν χρονολογικήν 
τοποθέτησιν τών θεμελίων. Ό τρόπος όμως τής κατασκευής των ουδόλως διαφέρει έ- 
κείνου, τον όποιον συναντώμεν είς τά μόλις ολίγα μέτρα χαμηλότερον άποκαλυφθέν- 
τα λείψανα. Σύγχρονα λοιπόν μέ αυτά πρέπει νά θεωρηθούν καί τά παρά τον άχυρώνα 
θεμέλια.

Ή κατασκευή τοίχων έξ άργών λίθων καί πηλοΰ είναι γνωστή είς κυκλαδικά κτί- 
σματα τής πρωίμου έποχής τοϋ χαλκοΰ3. Ή έπιλογή άκατεργάστων μέν άλλ’ έκ (ρύ
σεως πλακωτών λίθων είναι χαρακτηριστική τών κατασκευών είς σχετικώς προχω- 
ρημένην φάσιν τής πρωτοκυκλαδικής περιόδου4 καί προδίδει τάσιν δι’ εύπρεπεστέραν 
καί στερεωτέραν τοιχοποιίαν5. Ή χρησιμοποίησις πηλοΰ άνευ άχύρων είς τήν κατα
σκευήν τών τοίχων6, ή έπίστρωσις τοϋ δαπέδου διά χώματος7 καί ή απουσία έπιχρίσμα- 
τος άπό τούς τοίχους8 είναι στοιχεία, τά όποια συχνότατα παρατηροΰνται είς κτίσμα- 
τα τής έποχής. Τό αυτό δύναται νά λεχθή καί διά τό καμπυλόγραμμον σχήμα τοϋ δω
ματίου9, τό όποιον θά ήδύνατο νά έκληφθή καί ώς τάφος. Πράγματι τοϋτο έχει πολλάς 
όμοιότητας προς τάφους τής έποχής αύτής. Ή σύγκλισις τών τοίχων, ή στέγασις διά 
πλακών, τό καμπυλόγραμμον σχήμα, ή άπόφραξις τής εισόδου διά πλακάς είναι κοι
νότατα είς τούς τάφους τής Χαλανδριανής καί τοϋ 'Αγίου Κοσμά10 11. Ή ύ'παρξις κατω
φλιού έπίσης είς έπίπεδον 0,15 -0,25 μ. ύψηλότερον τοϋ δαπέδου είναι κανών είς τούς 
τάφους τοϋ 'Αγίου Κοσμά11. Έν τούτοις άλλα στοιχεία συνηγοροΰν ύπέρ τής άπόψεως 
ότι τό δωμάτιον δέν ήτο τάφος. Κατ’ άρχήν αί διαστάσεις τών τάφων είναι κατά πολύ 
μικρότεραι έκείνων τοϋ δωματίου. Ή μεγίστη διάμετρος τών τάφων τής Χαλανδρια- 
νής ουδέποτε υπερβαίνει τό 1.50 μ.12 Σπανιωτάτη είναι ώσαύτως ή χρήσις πηλοΰ διά 
τήν κατασκευήν τών τοίχων είς τούς τάφους τής Χαλανδριανής13. Ή έπίχωσις έξ άλ
λου τοϋ δωματίου εύρέθη άδιατάρακτος- άρα τοϋτο μετά τήν κατάρρευσιν τών τοίχων 
του παρέμεινεν άθικτον. Άλλ’ έντός αύτοϋ οϋτε λείψανα όστών παρετηρήθησαν, ούτε 
κτερίσματα έκ τών συνήθων είς τούς τάφους εύρέθησαν. Τούναντίον τά όστρακα άγ-

3. Κυκλαδικά, Α, 169. R. Dussaud, Les civilisations prehelleniques, 89. Zervos, 21.
4. Κυκλαδικά, A, 169, 170.
5. g.d. 178.
6. ε,ά. 178.
7. έ.ά. σσ. 170, 171, 178. Zervos, 21.
8. Κυκλαδικά, A, 171.
9. ε.ά. 170, 179, Caskey, CAH 27.

10. Κυκλαδικά, Β, 82. Aghios Kosmas, 64. AJA 1934, 268.
11. Aghios Kosmas, 65.
12. Κυκλαδικά, B, 81. Dussaud, ε.ά. 83. Zervos, 25.
13. Κυκλαδικά, B, 79.
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γείων, καί τά δύο τμήματα πλακών λιθομύλου, εύρεθέντα είς τό δάπεδον τού δωματίου 
άνήκουν είς σκεύη καθημερινής χρήσεως. Κατά συνέπειαν τό δωμάτιον πρέπει νά θεω- 
ρηθή ώς χώρος κατοικίας ή τουλάχιστον ώς άποθήκη.

"Απαντα τά όστρακα τής άνασκαφής προέρχονται έκ μεγάλων καθημερινής χρή
σεως άγγείων. Ό πηλός είναι άναμεμιγμένος μέ ίκανήν ποσότητα θρυμμάτων χαλίκων 
καί ή όπτησις, χωρίς νά είναι τελεία, είναι όπωσδήποτε καλυτέρα έκείνης τών ευρι
σκομένων είς τάφους άγγείων. Ένεκα δέ τής σχετικής τελειότητος είς τήν δπτησιν τό 
χρώμα τού πηλού είναι άνοικτόν καί ή άνθεκτικότης τών όστράκων μεγαλυτέρα. Έκ 
τών έλαχίστων εΰρεθέντων τμημάτων χειλέων (Π ί ν. 33 α ) φαίνεται ότι ταϋτα ά- 
νήκον κατά κανόνα είς άγγεΐα εύρύστομα (λεκάνας, ύδρίας, άμφορεΐς κλπ.). Αί βά
σεις είναι έπίπεδοι, άνευ έξάρσεως, καί ή μετάβασις άπ’ αύτών είς τά κυρίως σώματα 
τών άγγείων γίνεται άμέσως δι’ άπλής κάμψεως. Ώς μόνην διακόσμησιν τά άγγεΐα 
φέρουν όλίγα μόλις έκατοστά ύπό τό χείλος πλαστικήν ταινίαν (Π ί ν. 33 α ), ήτις 
ένίοτε κοσμείται δι’ έγχαράκτων λοξών γραμμών κατ’ άπομίμησιν σχοινιού (Π ί ν. 
33 α)14. Συνήθως αί ύπό τό χείλος ταινίαι είναι περισσότεροι τής μιας.

Αί συλλεγεϊσαι λαβαί άνήκουν γενικώς είς μεγάλα άγγεΐα. Τινές έξ αύτών είναι 
άπλαΐ άνευ κοσμήσεως (Π ί ν. 33 β). Πάσαι αί λοιπαί κοσμούνται έγχαράκτως καί 
διακρίνονται ώς προς τήν διακόσμησιν είς δύο όμάδας. Τής μιας, τής καί μεγαλύτε
ρος, ή διακόσμησις περιοριζομένη είς τό ήμισυ τής έξωτερικής έπιφανείας τής λαβής 
άποτελεΐται έξ άπλών γραμμιδίων διατεταγμένων άκτινοειδώς περί τόν δακτύλιον (Π ί ν. 
33 β). Προφανώς τό κοσμούμενον τμήμα προωρίζετο νά είναι όρατόν. Κατά συνέ
πειαν αί λαβαί τής άνωτέρω όμάδος είναι όριζόντιοι καί πρέπει νά άνήκον είς ύδρίας ή 
άλλα όμοια άγγεΐα. Αί δέ έγχαράξεις, έκτελεσθεϊσαι μέ σχετικήν έπιμέλειαν, έκόσμουν 
τό άνω ήμισυ τών λαβών (Π ί ν. 33 β ). Είς τήν δευτέραν δμάδα, άντιπροσωπευομέ- 
νην διά δύο μόνον παραδειγμάτων, όλόκληρον τήν ράχιν τής λαβής καλύπτει έγχά- 
ρακτος διακόσμησις. Τού ένός παραδείγματος άποτελεΐται άπό χιαστί τεμνομένας 
μικράς γραμμάς (Π ί ν. 33 β ), τού δ’ έτέρου άπό έναλλήλους γωνίας καί γραμμίδια 
έπιπολαίως διατεταγμένα ( Π ί ν. 33 β). Είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις τής δευτέρας 
όμάδος αί λαβαί είναι περισσότερον πεπλατυσμένοι τών τής προηγουμένης. Τό γε
γονός αύτό έν συνδυασμώ προς τό είδος καί τήν διάταξιν τής διακοσμήσεως καθιστά 
βεβαίαν τήν θέσιν τής λαβής έπί τού άγγείου, ήτις δέν δύναται νά είναι διάφορος 
τής κατακορύφου. 'Αλλη διαφορά μεταξύ τών δύο άνωτέρω δμάδων μετ’ έγχαράκτου 
διακοσμήσεως λαβών εύρίσκεται είς τήν έκτέλεσιν τής έγχαράξεως. Είς τήν πρώτην 
όμάδα, αύτη έγινε δι’ άμβλέος σχετικώς όργάνου είς τρόπον, ώστε ή διακόσμησις νά 
φαίνεται περισσότερον πλαστική (Π ί ν. 33 β). Τουναντίον ή διακόσμησις τής έτέ- 
ρας όμάδος είναι κατ’ έξοχήν έγχάρακτος έκτελεσθεΐσα δι’ όξυτάτου έργαλείου. Ότι 
αί λαβαί προσηλοΰντο έκ τών υστέρων έπί τού άγγείου καί πρό τής όπτήσεως αυτού 
βεβαιοΰται έκ τών κομβίων, τά όποια διατηρούνται είσέτι είς τό έσωτερικόν τού άγ
γείου μιας περιπτώσεως ( Π ί ν. 33 β).

Όστρακα έξ άλλων, ούχί χαρακτηριστικών, μερών τών άγγείων εύρέθησαν ά
φθονα. Ταΰτα ούδέν Ιδιαίτερον ένδιαφέρον παρουσιάζουν πλήν τού ότι είς ώρισμένας 
περιπτώσεις διατηρούν ίχνη στιλβώσεως. Γραπτά όστρακα δέν εύρέθησαν. Παντελής 
είναι ώσαύτως καί ή άπουσία άγγείων μικρών καί μέ λεπτά τοιχώματα.

14. Πρβλ. καί Κυκλαδικά, Α, 174. C. Dugas, La Ceramique des Cyclades, 15.
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Διά τήν ΐοποθέτησιν τής κεραμεικής τής Κορφής τ’ Άρωνιοΰ εις έξειλιγμένην 
φάσιν τής πρωτοκυκλαδικής περιόδου συνηγορούν τόσον ή σύστασις τού πηλού καί 
τά σχήματα τών άγγείων, όσον ή καλή σχετικώς δπτησις καί τό είς αύτήν όφειλόμε- 
νον ανοικτόν χρώμα τού πηλού15.

Τά λίθινα σκεύη τής άνασκαφής είναι όλίγα: 1) πλάξ έπιμήκους λιθομύ- 
λου έκ σχιστόλιθου με έξηρμένα τά δύο άκρα της εύρέθη εντός τού δωματίου. ’Έχει 
μήκος 0,455 μ. καί πλάτος 0,16 μ. καί ή διατήρησίς της είναι σχετικως καλή (Π ί ν. 
34 α, β ). 2) Όμοιας πλακός έκ σχιστόλιθου μικρόν τεμάχιον, μήκους 0,15 μ. καί πλά
τους 0,15 μ., προέρχεται έπίσης έκ τού δωματίου ( Π ί ν. 34γ). 3) Όμοια πλάξ έκ 
φαιού μαρμάρου μήκους 0,57 μ. καί πλάτους 0,18 μ. περισυνελέγη έπί τού λόφου είς

Σχέδ. 3. Παράστασις ζώου καί άνθρωπίνης μορφής (πλάξ I)

δύο τεμάχια (Π ί ν. 34 δ, ε). 4) "Αλλη πλάξ λιθομύλου έκ σχιστόλιθου άποκε- 
κρουμένη τό έν άκρον της, μήκους 0,365 μ. καί πλάτους 0,16 μ., εύρέθη άνατολικώς 
τού δωματίου ( Π ί ν. 34 γ ). 5 ) Κυλινδρικόν άντικείμενον μέ άπεστρογγυλωμένα τά 
δύο άκρα του καί όμοιάζον πρός σφΰραν μάλλον πρέπει νά έκληφθή ώς τριπτήρ (Π ί ν· 
33 γ ). 6) Δύο λεπταί στρογγύλαι μικραί πλάκες έκ σχιστόλιθου έχρησιμοποιοΰντο 
προφανώς ώς καλύμματα άγγείων ( Π ί ν. 33 γ )16.

Τά σημαντικώτερα όμως καί πλέον πρωτότυπα έκ τών εύρημάτων τής Κορφής 
τ’ Άρωνιοΰ είναι αί πλάκες μετ’ έπικρούστων παραστάσεων. Ή διάλυσις τών « τρά- 
φων » καί ό μετά προσοχής γενόμενος έλεγχος ένός έκάστου τών συνιστώντων αυτούς 
λίθων άπέδωσε τά έξής :

I. Τεμάχιον φαιού μαρμάρου άκανονίστου σχήματος, μήκους 0,21μ., πλάτους 0,12 μ. 
καί ύ'ψους 0,11 μ., έχει μίαν μόνον όμαλήν έκ φύσεως έπιφάνειαν. Έπ’ αυτής παρί- 
σταται ζώον έχον τήν κεφαλήν ύψωμένην καί τό στόμα άνοικτόν, ώσάν νά έκβάλλη 
κραυγάς (Σχέδ. 3· Πίν. 35α). Πρός τά άνω καί έμπρός τείνει τά σχετικώς μεγάλα 
ώτά του. Τό έπίμηκες σώμά του φέρεται έπί δυσαναλόγως βραχέων ποδών, έκ τών ό
ποιων οί έμπρόσθιοι έχουν πέλματα έπιμήκη όμοιάζοντα πρός άνθρώπινα. Έκδηλος

15. Τσούντα, Κυκλαδικά, ΑΕ, 180.
16. 6.ά. 175.
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είναι ή προσπάθεια τοϋ τεχνίτου διά τήν προοπτικήν άπόδοσιν των έμπροσθίων πο- 
δών, ένφ οί όπίσθιοι παρίστανται εντελώς έκ τοϋ πλαγίου εις τρόπον, ώστε νά είκονί- 
ζεται μόνον ό εϊς. Ή ούρα τού ζώου, τεταμένη λοξώς όπίσω καί άνω, άπολήγει είς κύ
κλον, τοϋ όποιου δυστυχώς μόνον μικρόν τμήμα σφζεται, καθ’ όσον ό λίθος εις τό ση- 
μεΐον αύτό είναι άποκεκρουμένος. Τοιουτοτρόπως καθίσταται άδύνατον νά διαπιστω- 
θή άν ό κύκλος αύτός ύποδηλοΐ περιέλιξιν τής ούρδς, ή άνήκει είς άντικείμενον άνε- 
ξάρτητον τοϋ σώματος τοϋ ζώου. Έκ τής ράχεως έκφυόμεναι άνορθοϋνται κατακορύ- 
φως πέντε έπιμήκεις προεξοχαί, αί όποΐαι θά ήδύναντο νά θεωρηθοϋν ώς χονδροειδής 
ύποδήλωσις τριχώματος. Ή παράστασις όμως όμοιων Αντικειμένων ύπό τήν κοιλίαν 
τοϋ ζώου, άτάκτως καί ανεξαρτήτως τοϋ σώματος αύτοΰ διατεταγμένων, οδηγεί είς τήν 
ύπόθεσιν, ότι πιθανή πρόθεσις τοϋ τεχνίτου ήτο νά είκονίση δι’ αύτών βέλη. Είς ένί- 
σχυσιν τής ύποθέσεως αύτής έρχεται τό γεγονός τής παραστάσεως τών ύπό τήν κοι
λίαν είκονιζομένων μέ τό έν άκρον άπολήγον είς όξύ. Φαίνεται δέ ότι ταϋτα παριστοϋν 
βέλη, τά όποια άστοχήσαντα έπεσαν κατά γής. Άντιθέτως τά έπιτυχόντα τοϋ στόχου 
παρίστανται έμπεπηγμένα είς τάς σάρκας τοϋ ζώου, τό όποιον μή δυνάμενον νά ύπο- 
μείνη τούς πόνους έκβάλλει κραυγάς όδύνης.

’Αμέσως πρό τοϋ ζώου εύρίσκεται άνθρωπίνη μορφή τείνουσα τήν μίαν τών χει- 
ρών πρός αύτό τήν δ’ έτέραν έχουσα κατά τοιοϋτον τρόπον, ώστε νά συγχέεται πρός 
τό σώμα. Ή κεφαλή άπολήγουσα έμπρός είς ρόγχος έχει ζωώδη χαρακτηριστικά καί 
φέρει άνω εξοχήν έν εΐδει λόφου δυναμένην νά έκληφθή καί ώς ους. Μικρά κηλίς ό- 
λίγον άνωθεν τοϋ ρόγχους έξηρέθη τής έπικρούσεως διά τήν άπόδοσιν προφανώς τοϋ 
όφθαλμοΰ. Τά σκέλη παρίστανται διεστώτα, άλλά τό κατώτερον τμήμα τών ποδών 
έλλείπει, ένεκα τοϋ ότι καί κατά τό σημεΐον τοϋτο ό λίθος είναι άποκεκρουμένος. ’Ε
πειδή ή μορφή άναμφιβόλως είναι άνθρωπίνη τά δέ χαρακτηριστικά τής κεφαλής σα
φώς ζωώδη, είναι πιθανόν ή παράστασις νά είκονίζη κυνηγόν μετημφιεσμένον, ΐνα 
κατ’ αύτόν τόν τρόπον ούτος δύναται νά πλησιάζη ευκολώτερον τό ζώον. Αί διαστά
σεις τής όλης παραστάσεως είναι: ύψος 0,10 μ. καί πλάτος 0,15 μ. Τό δέ βάθος τής 
γλυφής δέν υπερβαίνει τό ήμισυ χιλιοστόν τοϋ μέτρου. II.

II. Τεμάχιον λευκοϋ μαρμάρου άκανονίστου σχήματος έχον μήκος 0,34 μ., πλά
τος 0,12 μ. καί ύ'ψος 0,175 μ. μέ μίαν μόνον έκ φύσεως λείαν επιφάνειαν.’Αλλά καί αυ
τή σήμερον κατά τό δεξιόν άκρον της ένεκα διαβρώσεως έχει καταστή πωρώδης. ’Επί 
τής έπιφανείας ταύτης τοϋ λίθου έχει παρασταθή δι’ έπικρούσεως πλοϊον, έπί τοϋ ό
ποιου εύρίσκεται ήδη ζώον, ένφ Αριστερά έπιβιβάζεται άνθρωπίνη μορφή ( Σ χ έ δ. 4· 
Π ί ν. 35 β, 36 α). Τό δεξιόν άκρον τοϋ πλοίου, ύψούμενον άρχικώς σχεδόν κατα- 
κορύφως, κάμπτεται κατόπιν πλαγίως πρός τά έξω καί μετά τινα έκατοστά κάμπτε
ται πάλιν σχεδόν όριζοντιούμενον. Τό Αριστερόν άκρον Αποτελεί τρόπον τινά 
συνέχειαν τής τρόπιδος έλαφρώς άνορθουμένης. Πρό τοϋ πέρατος τούτου τής 
τρόπιδος άνυψοϋται μικρά έξοχή όρίζουσα προφανώς τό πρός Αριστερά άκρον τοϋ 
κυρίως πλοίου. Δύο άλλαι έξοχαί έν εΐδει στύλων εύρίσκονται είς τό έσωτερικόν 
τοϋ πλοίου, παρά τά δύο άκρα του. ’Ακριβώς ύπεράνω τών « στύλων » αύτών είκονί- 
ζεται τό ζώον μέ άνωρθωμένα τά ώτα, τά όποια λόγω τοϋ μεγέθους των δύνανται νά έκ- 
ληφθοΰν καί ώς κέρατα. 'Υπό τήν σιαγόνα μόλις διαγράφεται γένειον. Τό σώμα τοϋ 
ζώου είναι έπίμηκες καί ή βραχεία ούρά του στρέφεται τοξοειδώς πρός τά άνω. Πάν
τα τά άνωτέρω στοιχεία κατατάσσουν τό είκονιζόμενον ζώον είς τήν τάξιν τών αίγο-
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ειδών. 'Ολόκληρον έχει παρασταθή έκ τοϋ πλαγίου καί έκ των ποδών του είκονίζον- 
ται μόνον οΐ δύο. Ή άνθρωπίνη μορφή είς τό άριστερόν άκρον τής παραστάσεως κρα
τεί διά τής άριστερας άντικείμενον δμοιον πρός τόξον17 καί φέρει τον δεξιόν βραχίο
να όριζοντίως πρός τά όπίσω, τον δέ πήχυν κεκαμμένον πρός τά κάτω καί έμπρός, ώ
στε νά συναντςί τό σώμα είς τό ύψος τών γλουτών. Ή όλη μορφή είναι συμπαγής καί 
δύσκαμπτος. Μικρόν τμήμα τής στρογγύλης κεφαλής είναι άποκεκρουμένον. Έκ τών 
ποδών ό άριστερός, άνυψωμένος όλίγον, βαίνει έπί τής πρός άριστερά προεκτάσεως 
τής τρόπιδος τοΟ πλοίου, ένφ ό δεξιός πατεΐ άκόμη έπί τού έδάφους. Είς τό σύνολόν 
της ή παράστασις δύναται νά θεωρηθή ώς είκονίζουσα σκηνήν άπόπλου : μετά τήν

φόρτωσιν τοϋ ζώου έπιβιβάζεται ή τοξοφόρος μορφή καί έντός όλίγου τό πλοΐον θά 
είναι έτοιμον νά άποπλεύση.

Ό τύπος τοϋ πλοίου είναι γνωστός έκ τών έγχαράκτων παραστάσεων είς τά τη- 
γανοειδή άγγεϊα τής Σύρου18. Αί μόναι διαφοραί, αί όποϊαι παρατηρούνται μεταξύ τών 
πλοίων τής Σύρου καί τοϋ παρόντος, είναι ή άπουσία τών περιβαλλόντων έκεΐνα λο
ξών γραμμιδίων καί ή ύ'παρξις τών « στύλων » είς αυτό. Πρός τόν ίχθύν τόν δηλούμε- 
νον είς τά πλοία τής Σύρου19 δύναται νά παραβληθή τό ύψηλότερον πρός τά έξω καμ- 
πτόμενον τμήμα τοϋ ήμετέρου, ένφ τούς « στύλους » έπανευρίσκομεν είς τά πήλινα 
όμοιώματα πλοίων έκ Μ όχλου καί Παλαικάστρου20. Είναι δέ οδτοι οί σκαλμοί (κ. 
σκαρμοί), οί πάσσαλοι δηλαδή, έπί τών όποιων προσεδένοντο αί κώπαι. Ή διαφορά 
ύ'ψους μεταξύ πρφρας καί πρύμνης παρατηρουμένη τόσον είς τά πλοία τής Σύρου, δ

η. Πρβλ. Ρ. Graziosi, Graffiti rupestri del Gebel Bu Ghneba nel Fezzan έν Italia Africana, 
5 (1933) 191 είκ. 5.

18. Fr. Matz, Kreta-Mykene-Troja, Taf. 12. Zervos, PI. 204, 218, 219, 223.
19. Κυκλαδικά, B, 91.
20. R. W. Hutchinson, Prehistoric Crete ( Pelican),92, Fig. 13, 14. Ό Chr. Zervos, έ.ά. 15, 

πιθανολογεί τήν ΰπαρξιν στύλων πρός ύποστήριξιν κλίμακος άνόδου έκ τοΟ κύτους, είς τήν έξέ- 
δραν τοΟ σκάφους τό όποιον όπωσδήποτε έστερείτο καταστρώματος.

4
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σον καί είς τό έκ Παλαικάστρου όμοίωμα, είναι γνωστή καί έκ πλοίων τής ΜΕ έπο- 
χής21. ’Αλλά τό πρόβλημα είναι ποιον έκ των δύο άκρων τού πλοίου αντιστοιχεί είς 
τήν πρφραν καί ποιον είς την πρύμνην του. Ό Hutchinson22, όδηγούμενος έκ τής θέ- 
σεως τοϋ Ιχθύος είς τά πλοία τών άγγείων τής Σύρου, θεωρεί ώς πρφραν τό ύψηλότε- 
ρον άκρον τοϋ πλοίου, καθ’ δσον ό Ιχθύς, κατ’ αύτόν, καθορίζει τήν κατεύθυνσιν αύ- 
τοΰ. Τήν άποψιν αυτήν δέχεται καί ό Τσούντας όμιλών περί άκροστολίου23. 'Υπάρ
χει δμως καί ή άντίθετος άποψις, ή όποια δέχεται ώς πρφραν τό χαμηλόν τμήμα τοϋ 
πλοίου. Ή άποδοχή τής άπόψεως αυτής έξαρταται έκ τής έρμηνείας, ή όποια δίδεται 
είς τήν κατά τό §ν άκρον τοϋ πλοίου έμβολοειδή προέκτασιν τής τρόπιδος. Ού'τω κατά

Σχέδ. 5. Παράστασις ζώων καί άνθρωπίνης μορφής ( πλάξ III)

μίαν έκδοχήν αδτη άποτελεΐ έμβολον κατά τήν πρφραν τοϋ πλοίου24. Ό καθηγητής 
Μαρινάτος δέχεται ώς πρύμναν τό ύψηλότερον τμήμα τοϋ πλοίου. Διότι μόνον ού'τω 
θά ήτο δυνατή ή άπόκρουσις τών κυμάτων ύπ’ αύτοΰ πλέοντος πάντοτε πρός τήν Ιδίαν 
μέ αύτά κατεύθυνσιν25. Ή δέ έμβολοειδής προέκτασις τής τρόπιδος κατά τήν πρφραν 
έχρησίμευεν ώς άποχωρητήριον καί διά νά προφυλάσση τό πλοϊον άπό τάς συγκρού
σεις τής προσορμίσεως26. Πρός τήν τελευταίαν αύτήν έρμηνείαν συμφωνεί καί ή ήμε- 
τέρα παράστασις τής μορφής έπιβιβαζομένης έπί τοϋ πλοίου, τό όποιον πρέπει νά εί
ναι προσωρμισμένον. Ό ιχθύς δέ τών πλοίων τής Σύρου καί τό άντίστοιχον τμήμα τής 
πρύμνης τοϋ παρόντος δύνανται νά θεωρηθοΰν ώς έχοντα σχέσιν μέ τό πηδάλιον.

Τό πλάτος τής παραστάσεως είναι 0,30 μ. καί τό ύψος 0,125 μ. Ή γλυφή έχει βά
θος περί τά δύο χιλιοστόμετρα. Κατ’ αύτόν τόν τρόπον δημιουργεΐται φωτοσκίασις 
ικανή διά νά καταστήση ευκρινή τήν παράστασιν, ήτις άλλως ένεκα τής λευκότητος 
τοϋ λίθου είναι δυσδιάκριτος.

III. Έπίμηκες τεμάχιον φαιοϋ μαρμάρου μήκους 0,395 μ., ύψους 0,135 μ. καί πά
χους 0,09 μ. ’Επί τής μόνης φύσει όμαλής έπιφανείας παρίστανται δύο ζώα βαίνοντα

21. R. W. Hutchinson, 6.ά. 92, 93. Zervos, 15.
22. έ.ά. 92.
23. Κυκλαδικά, Β, 91. Ό Chr. Zervos, έ.ά. 15, τόν Ιχθύν ή δ,τι άλλο κόσμημα είς τήν αύτήν 

θέσιν θεωρεί ώς διακριτικόν τού πλοίου.
24. R. W. Hutchinson, I. ά. 92. Ή έμβολοειδής προέκτασις τής τρόπιδος παρατηρεΐται είς άπαν

τα τά πλοία τών άγγείων τής Σύρου ώς καί είς τό όμοίωμα έκ Παλαικάστρου.
25. BCH 1933, 212.
26. Σ. Μαρινάτος, Έπετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, Β (1962), 236.
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δεξιά καί άντιμέτωπος προς αυτά κατά τό δεξιόν άκρον τής πλακός άνθρωπίνη μορφή 
( Σ χ έ δ. 5· Π ί ν. 36 β). Τό άριστερώτερον ευρισκόμενον ζώον διά τό έπίμηκες τοϋ 
σώματος, τό όξύ σχετικώς ρύγχος καί τήν έν γένει στάσιν του δύναται νά έκληφθή ώς 
κύων. Έχει άνυψωμένην τήν κεφαλήν, προβεβλημένον τόν έτερον τών έμπροσθίων 
ποδών καί τήν ούράν καταπίπτουσαν λοξώς όπίσω. Τό ζώον είκονίζεται είς όρμητι- 
κήν πως στάσιν. Περίεργος τυγχάνει ή παράστασις τών ώτων του, τά όποια φέρονται 
ώς λόφος είς τήν κορυφήν τής κεφαλής. Ό έπί τοϋ έδάφους πατών έμπρόσθιος πούς 
έχει πέλμα έπίμηκες, έκ δέ τών όπισθίων παρίσταται μόνον ό είς.

’Αμέσως προ τοϋ ζώου τούτου παρίσταται έτερον αίγοειδές. Τά μακρά κέρατά 
του ένεκα τής ύψώσεως τής κεφαλής εύρίσκονται είς δριζοντίαν διάταξιν παραλλήλως

Σχέδ. 6. Θήρα (;) έλάφου ( πλάξ IV )

προς τήν ράχιν. Τό ρύγχος είκονίζεται γωνιώδες καί έχει μικράν έσοχήν ύπό τήν σια
γόνα έξαιρεθεΐσαν τής έπικρούσεως. Τό ζώον παρίσταται έξ όλοκλήρου έκ τοϋ πλα
γίου καί έκ τών ποδών του είκονίζονται μόνον οί δύο. Έξ αυτών ό όπίσθιος έχει πέλ
μα έπίμηκες. Ή βραχεία ουρά στρέφεται τοξοειδώς πρός τά άνω. Κατά πάσαν πιθα
νότητα τό είκονιζόμενον ζώον είναι αίγαγρος.

Ή άνθρωπίνη μορφή είς τό δεξιόν άκρον τής πλακός ΐσταται άντιμέτωπος τοϋ 
αιγάγρου καί φέρει τούς μέν βραχίονας έκτεινομένους πλαγίως είς τό ύψος τοϋ ώμου 
τούς δέ πήχεις καμπτομένους πρός τά κάτω είς τρόπον, ώστε νά συναντούν τό σώμα 
ώς είς μεσολαβήν. Ή στρογγύλη κεφαλή εύρίσκεται άκριβώς έπί τοϋ άριστεροϋ ώμου 
δλως άνοργάνως πρός τό ύπόλοιπον σώμα. Τόν κορμόν χαρακτηρίζει άφύσικος ρα- 
δινότης καθισταμένη έντονωτέρα ένεκα τής βραχύτητος τών ποδών, οί όποιοι στε
ρούνται πελμάτων. "Αν καί ή άπόδοσις τής μορφής είναι άνεπιτυχής, έν τούτοις κατα
φανής είναι ή πρόθεσις τοϋ τεχνίτου νά τήν παραστήση παρακωλύουσαν τήν φυγήν 
τοϋ ζώου.

Ή δλη παράστασις, έχουσα πλάτος 0,34 μ. καί ύψος 0,11 μ., δύναται νά έρμη- 
νευθή ώς σκηνή Θήρας, καθ’ ήν έπίκειται ή σύλληψις τοϋ ζώου ύπό τοϋ κυνηγοϋ έπι-
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κουρουμένου ύπό χοϋ κυνός. Τό βάθος τής γλυφής καί εις τήν παρούσαν περίπτωσιν 
δέν υπερβαίνει τό ήμισυ χιλιοστόμετρον.

IV. Πλάξ έκ φαιοΰ μαρμάρου, μήκους 0,285 μ., ύψους 0,155 μ., καί πάχους 0,42 μ. 
Καί αυτή έχει μίαν μόνον όμαλήν έκ φύσεως έπιφάνειαν, έπί τής όποιας παρίσταται 
έλαφος καί όπισθεν αύτοΰ άνθρωπίνη μορφή (Σχέδ. 6- Πί ν. 36 γ). Έκ των κεράτων 
τοΰ ζώου τό έν έχει τέσσαρας άπλας καί τό άλλο τρεις διπλας διακλαδώσεις. Ό τε
χνίτης άπέφυγε τήν παράστασιν άμφοτέρων τών κεράτων μέ διπλας διακλαδώσεις, προ
φανώς διά νά άποφύγη τήν σύγχυσίν των ένεκα τής στενότητος τοΰ χώρου. Τό σώμα 
τοΰ ζώου είναι έπίμηκες καί οί πόδες σχετικώς βραχείς. 'Υπέρ τό δέον μακρά παρε- 
στάθη ή ουρά διήκουσα σχεδόν μέχρι τοΰ έδάφους. Έκ τών έμπροσθίων ποδών είκο- 
νίζεται μόνον ό εις, άνευ πέλματος. Οί όπίσθιοι παρίστανται άμφότεροι διαβλεπομένης 
μάλιστα τής τάσεως τοΰ τεχνίτου νά άποδώση τούτους προοπτικώς. Οΰ'τω τόν δεξιόν 
πατοϋντα έπί λίαν έπιμήκους πέλματος παρέστησε καλυπτόμενον κατά τι ύπό τοΰ σώ
ματος τοΰ ζώου. Όπισθεν τοΰ έλάφου, κατά τό δεξιόν άκρον τής πλακός, εύρίσκεται 
ή άνθρωπίνη μορφή έχουσα κεφαλήν άπολήγουσαν είς όξύ ρύγχος. Μικρά κηλίς περί 
τό μέσον τής κεφαλής, έπιτευχθεΐσα δι’ έξαιρέσεως έκ τής έπικρούσεως, ύποδηλοΐ μάλ
λον όφθαλμόν. Έκ τών χειρών ή δεξιά εύρίσκεται είς τοιαύτην θέσιν, ώστε ό μεν βρα- 
χίων έκτείνεται όριζοντίως είς τό ύψος τοΰ ώμου, ό δέ πήχυς καμπτόμενος φέρεται πρό 
τοΰ ρόγχους. Τής άριστερας χειρός ό βραχίων έκτείνεται πλαγίως έπίσης είς τό ύ'ψος 
τοΰ ώμου, άλλ’ ό πήχυς καμπτόμενος κατ’ όρθήν σχεδόν γωνίαν κατέρχεται φθόνων 
μέχρι τής αρχής τών μηρών. Είς τό σημεΐον τοΰτο παρίσταται εις όριζοντίαν θέσιν μι
κρόν έπίμηκες άντικείμενον άποτελοΰν τρόπον τινά συνέχειαν τής χειρός. Οί πόδες 
παρίστανται άνοικτοί καί μέ τάσιν άποδόσεως τών άρθρώσεων, άπολήγουν δέ είς έ- 
πιμήκη πέλματα.

Ένεκα τής ίσχυράς άντιθέσεως μεταξύ τοΰ άνοικτοΰ χρώματος τής παραστάσεως 
καί τοΰ σκοτεινοΰ περιβάλλοντος, τά περιγράμματα είναι ίκανώς τονισμένα- έν τούτοις 
δέν είναι αύστηρά είς τήν άπόδοσιν τών μορφών. Τοΰτο βεβαίως όφείλεται σύν τοΐς 
άλλοις καί είς τήν ταχύτητα τής έκτελέσεως, ώς μαρτυροΰν αί έκφεύγουσαι τοΰ περι
γράμματος κρούσεις καί άλλαι σποραδικοί έπί τής πλακός ούδεμίαν σχέσιν έχουσαι 
μέ τήν παράστασιν. Αύτη έχουσα βάθος γλυφής μόλις φθάνον τό ήμισυ χιλιοστόμε- 
τρον, πλάτος 0,22 μ. καί ύψος 0,13 μ., πρέπει νά έρμηνευθή ώς σκηνή κυνηγίου. V.

V. Τεμάχιον φαιοΰ μαρμάρου άκανονίστου σχήματος έχον μήκος 0,34 μ., ύψος 
0,20 μ. καί πάχος 0,21 μ. Έπί τής μιας πλευράς του, όμαλής έκ φύσεως, παρίσταται 
πλοϊον καί έντός αύτοΰ δύο μορφαί δρθιαι οίονεί συμπλεκόμενοι προς άλλήλας (Σχέδ. 
7· Π ί ν. 37 α). Τό όπισθεν τμήμα τοΰ πλοίου, ή πρύμνα, είναι λίαν υπερυψωμένον 
έν σχέσει προς τήν πρώραν καί κατά τό άνώτερον άκρον του κάμπτεται σχεδόν κατ’ 
όρθήν γωνίαν προς τά έσω. Ή πρφρα άποτελεΐ τήν πρός τ’ άριστερά άπόληξιν τής 
τρόπιδος έλαφρώς κεκαμμένης πρός τά άνω. Καί ένταΰθα δύναται νά παρατηρήση 
τις τήν έμβολοειδή κατασκευήν της, διαμορφουμένην κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε νά 
βοηθή είς τήν έπί άμμώδους άκτής προσόρμισιν. Τό πλοϊον, άν καί άπλούστερον έ- 
κείνου τής πλακός II, είς τάς γενικός γραμμάς του όμοιάζει πρός αύτό. Ένταΰθα π.χ. 
διαφέρει ή πρώρα ταυτιζομένη πρός τήν έμβολοειδή προέκτασιν τής τρόπιδος, έλλεί- 
πουν οί σκαλμοί προσδέσεως τής κώπης καί ή πρύμνα δέν κάμπτεται πρός τά έξω κατά
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τό άνώτερον άκρον της άλλα προς τά έσω. Έν τούτοις ή βασική Ιδέα, τό σχέδιον τοϋ 
πλοίου, είναι τό αυτό. Μάλιστα τοϋτο διά τήν άπλότητά του όμοιάζει περισσότερον 
πρός τά πλοία τών άγγείων τής Σύρου.

Αί μορφαί έπΐ τοϋ πλοίου είναι σχημαΐικαί καί συμπαγείς. Αί κεφαλαί διακρί- 
νονται μάλλον έκ τής πρός τά πλάγια έκτάσεως τών βραχιόνων παρά έκ τής ιδιαιτέ
ρας κατασκευής των. Ό λαιμός είναι σχεδόν άνύπαρκτος. Ό τρόπος άποδόσεως των 
χειρών είναι ό αυτός εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις : αί πρός τό κέντρον τεινόμεναι 
χεϊρες παρίστανται βραχεϊαι καί άκαμπτοι. Αί άλλαι δύο, έχουσαι τούς βραχίονας ό-

ριζοντίως εις τό ύ'ψος τοϋ ώμου, κάμπτουν τούς πήχεις κατ’ όρθήν γωνίαν πρός τά κά
τω. Τά σώματα, υπέρ τό δέον ραδινά καί συμπαγή καθ’ δλον τό ύψος των, μόλις διχά
ζονται κατά τό κατώτατον άκρον των διά νά σχηματισθοΰν ύποτυπωδώς τά σκέλη. Ταϋ- 
τα άφύσικα καί δυσαναλόγως βραχέα ένθυμίζουν τάς μορφάς τύπου « λάμβδα » τοϋ 
Monte Bego27. Παρά ταϋτα, αί παροϋσαι μορφαί έπί τοϋ πλοίου παρίστανται οίονεί 
συμπλεκόμεναι μέ άσυνήθη όρμητικότητα. Αί κινήσεις των είναι βίαιαι. Ή πρός τά δεξιά 
εύρισκομένη μορφή κλίνει πρός τά έμπρός έπιτιθεμένη τρόπον τινά έναντίον τής έ- 
τέρας, ή όποια ίσταμένη σχεδόν κατακορύφως τηρεί στάσιν άμυνομένου. Δυνατόν ή 
παράστασις νά είκονίζη σκηνήν έργασίας έντός τοϋ πλοίου. Είς περίπτωσιν όμως συμ
πλοκής αύ'τη θά πρέπη νά έχη άφορμήν σχέσιν έχουσαν μέ τήν κυριότητα τοϋ πλοίου 
ή μέ φιλονεικίαν έκ τών συνήθως έγειρομένων είς πληρώματα πλοίων κατά τήν διάρ
κειαν μακροϋ καί μονοτόνου πλοΰ.

'Ολόκληρος ή παράστασις έχει διαταχθή άναλόγως πρός τάς διαστάσεις καί τό 
σχήμα τής έπιφανείας, τήν όποιαν καλύπτει. Έχει πλάτος 0,20 μ., ύ'ψος 0,135 μ. καί 
τό βάθος τής γλυφής της δέν ύπερβαίνει τό ήμισυ χιλιοστόμετρον.

27. RSL, XXIII, 61, Fig. 12.
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VI. Πλάξ έκ φαιού μαρμάρου όρθογωνίου περίπου σχήματος Αχούσα μήκος 0,33 μ., 
ύψος 0,115 μ. καί πάχος 0,19 μ. ΈπΙ τής πλέον όμαλής έκ φύσεως έπιφανείας πα- 
ρίσταται ζώον, έκατέρωθεν τοΟ δποίου ϊστανται τρεις άνθρώπιναι μορφαί, μία έμπρός 
καί δύο όπίσω ( Σ χ έ δ. 8· Π ί ν. 37 β ). Τό ζώον φέρει μακρά κέρατα έκτεινόμενα πρός 
τά πλάγια έκατέρωθεν τής κεφαλής καί όμοιάζει πρός τράγον. Ή κεφαλή του όρθοΰ- 
ται ύπερήφανος έπί κατακορύφου Ισχυρού τραχήλου. Οί βραχείς σχετικώς πόδες πα- 
ρίστανται έκ τού πλαγίου, είκονιζομένων μόνον των πρός τήν πλευράν τού θεατού εύ- 
ρισκομένων, άνευ έπιμήκους πέλματος. Κατά πολύ φυσικόν τρόπον άπεδόθη ό όπί- 
σθιος πούς. Τό σώμα τού ζώου είναι μάλλον κανονικόν καί ή βραχεία ούρά του στρέ
φεται τοξοειδώς πρός τά άνω. Προ τού τράγου ϊσταται άνθρωποειδής μορφή μέ περί
εργον κεφαλήν τείνουσα τήν δεξιάν άκαμπτον κατ’ ευθείαν έμπρός μέχρις έπαφής πρός 
τήν κεφαλήν τού ζώου. Τής άριστεράς χειρός ό βραχίων έκτείνεται πλαγίως είς τό ύ
ψος τού ώμου, ό δέ πήχυς, καμπτόμενος πρός τά κάτω καί έμπρός, φαίνεται άπολήγων 
είς έπίμηκες άντικείμενον, τό όποιον δύναται νά έκληφθή ώς είδος βραχέος ροπάλου· 
Τού συμπαγούς σώματος τό κάτω ήμισυ παρίσταται τριγωνικόν καί οί πόδες δέν ά- 
ποτελούν συνέχειαν τού έξωτερικοΰ περιγράμματος τής μορφής, ώς συνήθως, άλλ’ εδ-

ρίσκονται έσωτερικώτερον των άκρων τής βάσεως τού σώματος. Τσως τούτο νά όφεί- 
λεται είς προσπάθειαν τού τεχνίτου νά άποδώση ένδυμα, τό όποϊον έν τοιαύτη περι- 
πτώσει θά ήτο βραχύς χιτών. Υποτυπώδης, πλήν βεβαία, είναι ή άπόδοσις των άκρων 
ποδών.

Ή άμέσως όπισθεν τού ζώου εύρισκομένη μορφή έχει τόν άριστερόν βραχίονα 
έλαφρώς ύψωμένον, ένφ ό πήχυς καμπτόμενος κατέρχεται πρός τό μέρος τού στήθους. 
Τής δεξιάς χειρός ό βραχίων εύρίσκεται είς εύθεΐαν μέ τόν τής άριστεράς, ό δέ πήχυς 
κατέρχεται παραλλήλως πρός τό σώμα. Οί πόδες σαφώς διακρινόμενοι έλάχιστα α
πέχουν ό εις άπό τού άλλου καί πατούν έπί έπιμήκους πέλματος. Ή κεφαλή τής μορ
φής παρίσταται στρογγύλη. Περίεργος είναι ή κεφαλή τής τελευταίας πρός άριστερά 
μορφής, ή όποία προτείνει τήν άριστεράν χεΐρα έλαφρώς ύψωμένην είς τρόπον, ώστε 
τό άκρον της συμπίπτει μέ τήν κεφαλήν τής προηγουμένης. Ή δεξιά χειρ έχει τήν αύ- 
τήν θέσιν μέ τήν δεξιάν τής προηγουμένης μορφής. Οί πόδες έλλείπουν, διότι κατά τό 
σημεΐον τούτο ή πλάξ είναι άποκεκρουμένη.

Χαρακτηριστικόν τής όλης παραστάσεως είναι ότι δέν έχουν άποδοθή κατά φυ
σικόν τρόπον τά περιγράμματα τών μορφών. Άντιθέτως, κατεβλήθη ιδιαιτέρα προσπά-
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θεία διά τήν πιστήν άπεικόνισιν τοΰ ζώου. Τήν έν γένει έπιπολαιότητα εις τήν έκτέ- 
λεσιν διαπιστώνομεν καί έκ τών μεταξύ τών μορφών ύπαρχουσών σποραδικών κρού
σεων. Τήν παράστασιν δυνάμεθα νά έκλάβωμεν ώς σκηνήν κυνηγίου ή ποιμενικήν τοι- 
αύτην. Αί τρεις μορφαί έχουν έγκλωβίσει τό ζώον, τοΰ όποιου έπίκειται πλέον ή σύλ- 
ληψις.

Τό βάθος τής γλυφής καί εις τήν περίπτωσιν αύτήν μόλις φθάνει τό ήμισυ χι- 
λιοστόμετρον, ή δέ παράστασις έχει πλάτος 0,26 μ. καί ύψος 0,11 μ.

VII. Πλάξ λευκωποϋ μαρμάρου, μήκους 0,28 μ., ύψους 0,115 μ. καί πάχους 0,24 μ., 
τεθραυσμένη εις δύο τεμάχια. Ή φύσει όμαλωτέρα τών έπιφανειών της έχει κατα- 
στή έκ διαβρώσεως έλαφρώς πωρώδης. Επ’ αυτής παρίσταται διά τής γνωστής ήδη 
μεθόδου τής έπικρούσεως ζώον, όπισθεν τού όποιου, άριστερά, ΐσταται άνθρωπίνη μορ
φή ( Σ χ έ δ. 9· Π ί ν. 37 γ ). Ή γραμμή έπαφής τών δύο τμημάτων τής πλακάς τέμνει 
όριζοντίως τήν παράστασιν. Τό σώμα τού ζώου είναι έπίμηκες καί οί πόδες σχετικώς 
βραχείς. Ή κεφαλή έλαφρώς υψωμένη άτενίζει μακράν. Τά κυρτά κέρατα, ή σχεδόν

Σχέδ. 9. Παράστασις άνθρωπίνης μορφής καί βοός ( πλάξ VII)

μέχρι τοΰ έδάφους κατερχομένη ούρά καί τό εύρύ ρόγχος, έν συνδυασμφ προς τά ά- 
νωτέρω, κατατάσσουν τό ζώον εις τήν τάξιν τών βοοειδών. 'Ολόκληρον παρίσταται 
έκ τοΰ πλαγίου καί έκ τών ποδών του είκονίζονται μόνον οί δύο. Έξαίρεσιν τοΰ κα- 
νόνος άποτελοΰν τά κέρατα παριστάμενα κατά μέτωπον ώς τό κύριον γνώρισμα τοΰ 
ζώου. Ή όπισθεν τούτου ίσταμένη μορφή, έλλιπής έν μέρει τήν στρογγύλην κεφαλήν 
καί τον δεξιόν πόδα, ένεκα τοΰ ότι ή πλάξ τυγχάνει άποκεκρουμένη κατά τά σημεία 
αύτά, έχει άμφοτέρας τάς χεΐρας κεκαμμένας. Τής μέν άριστερας ό βραχίων φέρεται 
έμπρός καί ό πήχυς κάμπτεται κατακορύφως πρός τά άνω, τής δέ δεξιάς ό βραχίων φέ
ρεται όπίσω καί ό πήχυς κάμπτεται πρός τά κάτω φερόμενος πλαγίως πρός τό σώμα. 
Τά περιγράμματα ένταΰθα είναι σαφή. Παρά ταΰτα, έξαιρέσει τοΰ ζώου, τό όποιον ά- 
ποδίδεται κατά φυσικόν τρόπον, ή άνθρωπίνη μορφή είναι συμπαγής καί παρουσιάζει 
άκαμψίαν. Ή σκηνή είναι μάλλον βουκολική. Ή παράστασις έχει πλάτος 0,215 μ., 
ύψος 0,13 καί τό βάθος τής γλυφής, προφανώς διά τό άνοικτόν χρώμα τοΰ λίθου, έν
ταΰθα φθάνει τά δύο χιλιοστόμετρα. VIII.

VIII. Πλάξ έκφαιοΰ μαρμάρου, μήκους 0,48 μ., ύψους 0,13 μ. καί πάχους 0,27 μ.
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’Επί τής φύσει λείας έπιφανείας διακρίνονται αί εύθύγραμμοι φλεβώσεις τού λίθου 
(Σ χ έ δ. 10· Π ί ν. 38 α, β ). Είς τήν παράστασιν είκονίζεται, κατά τό άριστερόν ά- 
κρον, άνθρωπίνη μορφή μετά σαφώς διακρινομένου λαιμού καί δολιχωτής κεφαλής, 
ή όποια καταλήγει είς ρόγχος. Έκ τών χειρών ή άριστερά προτείνεται άκαμπτος καί 
ελαφρώς κατερχομένη τείνει νά φθάση τήν τεταμένην ώσαύτως ούράν τού ζώου. Ή 
δεξιά κατέρχεται έκ τού ώμου καί διαγράφουσα καμπύλην καταλήγει περίπου είς τό 
ύψος των γλουτών. Τά σκέλη τής μορφής είναι συμπαγή μή διακρινόμενα άλλήλων. 
Γενικώς, έξαιρέσει τών χειρών καί τής κεφαλής, όλόκληρον τό λοιπόν σώμα είναι μία 
συμπαγής μάζα. Παρά ταϋτα, ενέχει άρκετήν κίνησιν καί ζωήν. Έμπροσθεν τής μορ
φής παρίσταται είς ζωηροτάτην κίνησιν ζώον, τό έμπροσθεν ήμισυ τοϋ οποίου καλύ
πτει έλαφρόν στρώμα ιζήματος ( πουρί), δημιουργηθέντος προφανώς έκ τής ροής ΰ- 
δατος είς τήν θέσιν, όπου εύρίσκετο ή πλάξ. Ή κεφαλή τοϋ ζώου στηρίζεται έπί σχε-

τικώς μακροϋ λαιμού καί καταλήγει έμπρός είς μακρόν έπίσης ρόγχος. Τά ώτα είκο- 
νίζονται υψωμένα. Τό σώμα είναι λίαν έπίμηκες καί ή ουρά τεταμένη όπίσω διαγρά
φει έλαφροτάτην καμπύλην. Οί πόδες παρίστανται καθ’ όλοκληρίαν έκ τού πλαγίου 
καί είκονίζονται μόνον οί πρός τό μέρος τού θεατού. Οί έμπρόσθιοι είναι έλαφρώς προ
τεταμένοι. Ή όλη στάσις τού ζώου είναι τοιαύτη, ώστε μόνον ώς φάσις έκτινάξεως 
δύναται νά έρμηνευθή. Τά περιγράμματα είναι σαφή καί προδίδουν προσοχήν είς τήν 
έκτέλεσιν. ’Αμφίβολον είναι, άν ή μικρά έξοχή τού περιγράμματος είς τήν κοιλίαν τού 
ζώου έγινε σκοπίμως πρός δήλωσιν τού γένους του. Πάντως τά χαρακτηριστικά του 
καί ή στάσις, είς τήν όποιαν είκονίζεται, τό κατατάσσουν είς τήν κατηγορίαν τών αι
λουροειδών.

'Ολόκληρος ή παράστασις, ή όποια έχει πλάτος 0,29 μ. καί ύψος 0,11 μ., έχει 
άποδοθή έκ τού πλαγίου μέ μάνας έξαιρέσεις τάς χεϊρας τής μορφής καί τά ώτα τού 
ζώου. Ή γλυφή μόλις φθάνει τό ήμισυ χιλιοστόμετρον είς βάθος. IX.

IX. Τεμάχιον φαιού μαρμάρου άκανονίστου σχήματος έχον μήκος 0,32 μ., ύψος 
0,195 μ. καί πάχος 0,335 μ. Έπί τής φύσει όμαλωτέρας έπιφανείας παρίστανται τρεις 
άνθρώπιναι μορφαί μέ τάς χεϊρας ύψωμένας καί τά σκέλη άνοικτά, ώς είς χορόν 
(Σχέδ. 11· Πίν. 38γ). Ή άριστερώτερον εόρισκομένη μορφή είναι έστραμμένη πρός 
τά δεξιά άτενίζουσα τρόπον τινά τάς δύο άλλας. Έχει δολιχωτήν κεφαλήν φερομένην 
έπί ισχυρού καί σχετικώς ύψηλοΰ λαιμού. Άμφοτέρων τών χειρών της οί βραχίονες 
άνοίγονται είς τά πλάγια καί οί πήχεις κάμπτονται πρός τά άνω. Τό άπώτατον άκρον
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τής δεξιάς χειρός παρίσταται έξωγκωμένον, ώσάν νά κρατή στρογγύλον άντικείμενον. 
Ή άριστερά κρατεί τεταμένον πλαγίως είδος ροπάλου, τό όποιον, παχύτερον κατά τό 
έν άκρον του, διέρχεται ύπεράνω τής κεφαλής τής μεσαίας μορφής. Τό σώμα διακρί- 
νεται σαφώς άπό τών ποδών, ώστε δύναται νά θεωρηθή βέβαιον, δτι ή μορφή παρί- 
σταται φέρουσα βραχύ ένδυμα. Οί λεπτοί πόδες πατούν έπί έπιμήκων πελμάτων καί 
κάμπτονται έλαφρώς κατά τά γόνατα. Ό άριστερός μάλιστα εύρίσκεται είς τοιαύτην 
θέσιν, ώστε νά φαίνεται αίωρούμενος.

Ή μεσαία μορφή μέ δολιχωτήν έπίσης κεφαλήν βλέπει προς τήν προηγουμένην 
καί έχει τάς χεΐρας είς τήν αύτήν περίπου στάσιν, μέ τήν διαφοράν δτι δέν κρατεί τι 
δι’ αύτών, πλήν τής άριστεράς, ήτις κατά τό άκρον παρίσταται έξωγκωμένη. Οί πόδες 
πατούν ώσαύτως έπί έπιμήκων πελμάτων, άλλ’ ή κάμψις τών γονάτων είς τήν παρού
σαν περίπτωσιν είναι άφύσικος. Τό σώμα κλίνει έλαφρώς πρός τά έμπρός.

Ή τρίτη μορφή δεξιά, έχει τήν αύτήν σχεδόν στάσιν πρός τήν μεσαίαν μέ τήν 
διαφοράν, δτι ό κορμός ένταΰθα παρίσταται κατακόρυφος καί οί πόδες παρουσιάζουν 
σχετικήν άκαμψίαν. Ή κεφαλή έπίσης τής μορφής αύτής διαφέρει κατά πολύ τών άλ
λων. Είναι έντελώς άφύσικος καί στηρίζεται έπί ύψηλοτάτου λαιμού.

Ή διάταξις τών μορφών είς διάφορα έπίπεδα νομίζω, δτι είναι σκόπιμος καί άπο- 
βλέπει είς τό νά προσδώση βάθος είς τήν παράστασιν. Πράγματι, φαίνονται αύται κυ- 
κλικώς διατεταγμέναι καί είς διάφορον έκάστη άπόστασιν άπό τόν θεατήν. Μέ τήν 
διάταξιν τών άκρων καταλλήλως κεκαμμένων ό τεχνίτης έπέτυχε νά παραστήση τάς 
μορφάς είς στιγμήν ζωηροτάτης κινήσεως. Τά περιγράμματα είναι σαφέστατα καί έχει 
καταβληθή προσπάθεια διά τήν κατά τόν φυσικώτερον δυνατόν τρόπον άπόδοσιν τών 
άνθρωπίνων μορφών. Χαρακτηριστική άπό τής πλευράς αύτής είναι ή παράστασις τών 
ποδών μέ έλαφράν κάμψιν τών γονάτων, τά όποια είς τάς λοιπάς παραστάσεις δυσκό- 
λως διακρίνονται καί οί πόδες παρίστανται έντελώς άκαμπτοι.
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Ή παράστασις πρέπει νά έρμηνευθή έν συσχετισμφ πρδς τάς λοιπάς : κυνηγοί 
άποκλείσαντες τό θήραμα είς άδιέξοδον δρμοϋν ύψοϋντες άπειλητικώς τάς χεϊρας ( ό 
εις κραδαίνει καί ρόπαλον) διά νά τό συλλάβουν ή μετά τήν έπιτυχή καί άποδοτι- 
κήν έκβασιν τοϋ κυνηγίου πανηγυρίζουν τό γεγονός χορεύοντες. Δέν δύναται όμως νά 
άποκλεισθή καί τό ένδεχόμενον νά έχη τελετουργικήν σημασίαν ή παράστασις χοροϋ.

Ένταϋθα έχομεν πλάτος παραστάσεως 0,22 μ., ύψος 0,13 μ. καί τό βάθος τής γλυ
φής φθάνει περίπου τό εν χιλιοστόμετρον.

X. Πλάξ έκ φαιοΰ μαρμάρου μήκους 0,41 μ., ύψους 0,185 μ. καί πάχους 0,40 μ. 
Ή δμαλωτέρα έπιφάνεια, ήτις έχει ύποστή έλαφράν διάβρωσιν, φέρει παράστασιν εί- 
κονίζουσαν ζώον μεταξύ δύο άνθρωπίνων μορφών (Σ χ έ δ. 12- Π ί ν. 39 α ). Τό ζώον 
βλέπει πρός τ’ άριστερά καί έχει σώμα έπίμηκες. Ή κεφαλή του άπολήγει είς μακρόν 
ρόγχος καί φέρει ώτα (ή κέρατα ;) άνωρθωμένα. Ή μακρά ούρά του στρέφεται τοξο-

ειδώς πρός τά άνω έκ τών όπισθεν είς τρόπον ώστε σχηματίζει κύκλον. Έπί τής ρά- 
χεως είκονίζονται κατακορύφως έπιμήκη έξάρματα δμοια πρός έκεΐνα τής πλακάς I. 
Έμπροσθεν τού ζώου μόλις διακρίνεται άνθρωπίνη μορφή έχουσα σώμα σχεδόν έντε- 
λώς όρθογώνιον, κεφαλήν στρογγύλην καί πόδας, οί όποιοι ομοιάζουν περισσότερον 
πρός ξύλινα ύποστηρίγματα. Άμφοτέρων τών χειρών οί βραχίονες έκτείνονται πλά
γιος είς τό ύψος τοϋ ώμου καί οί πήχεις κάμπτονται κατακορύφως πρός τά άνω. Προ- 
έκτασιν πρός τά άνω τού δεξιού πήχεος άποτελεΐ ρόπαλον προφανώς κρατούμενον 
ύπό τής μορφής. Τό διά τής άριστεράς κρατούμενον ρόπαλον δηλοϋται σαφέστερον 
διερχόμενον ύπεράνω τής κεφαλής. Ή μορφή γενικώς είναι ξηρά καί παρίσταται έξ 
όλοκλήρου κατ’ ένώπιον. Έτέρα μορφή παρίσταται όπισθεν τοϋ ζώου τείνουσα τήν 
άριστεράν ύπό τήν ούράν τούτου καί έχουσα τήν δεξιάν ούτως, ώστε ό μεν βραχίων 
έκτείνεται πλαγίως, ό δέ πήχυς καμπτόμενος συναντά τήν όσφύν. Αί άναλογίαι, τό πε
ρίγραμμα καί ή έν γένει έμφάνισις τής μορφής άποτελοΰν γελοιογραφικήν άπεικόνι- 
σιν άνθρώπου. Ή κεφαλή είναι περίεργος μέ ζωώδη (πιθηκοειδή) χαρακτηριστικά. 
Ό υψηλός λαιμός, χονδρός είς τήν βάσιν του, λεπτύνεταί πρός τά άνω έπικινδύνως,
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ώστε νά νομίζη τις δτι από στιγμής εϊς στιγμήν θά άποκοπή ή κεφαλή άπ’ αυτού. Ό 
δεξιός ώμος εύρίσκεται αίσθητώς είς χαμηλότερον έπίπεδον καί οί πόδες παρουσιά
ζουν πολλάς άνωμαλίας, άν καί δέν στερούνται πελμάτων. Γενικώς, είναι καταφανής ή 
έπιπολαιότης είς τήν έκτέλεσιν τής μορφής αυτής.

Καί είς τήν παροϋσαν περίπτωσιν ή παράστασις πρέπει νά θεωρηθή ώς σκηνή 
κυνηγίου, κατά τήν όποίαν τό ζώον πληγέν συλλαμβάνεται. Έχει πλάτος 0,26 μ., ύ'ψος 
0,14 μ. καί τό βάθος τής γλυφής κυμαίνεται μεταξύ ήμίσεος καί ένός χιλιοστομέτρου.

Πλήν δύο έξαιρέσεων πάσαι αί άνωτέρω περιγραφεΐσαι πλάκες άποτελοϋν τεμά
χια έκ τού έντοπίου φαιού μαρμάρου, τό όποιον είναι καί τό κύριον συστατικόν τής 
Κορφής τ’ Άρωνιού καί τών πέριξ λόφων. Τά τεμάχια αυτά παρεΐχον όπωσδήποτε μίαν 
τών έπιφανειών των έκ φόσεως όμαλήν καί λείαν, ή όποια διετή ρει τό φυσικόν χρώ
μα τού λίθου. Ή έπιλογή τών φύσει όμαλών έπιφανειών διά τήν παράστασιν σκηνών 
δι’ έπικρούσεως είναι συνήθης. Οΰτω π.χ. είς τήν περιοχήν τών Λιγουρικών Άλπεων 
γίνεται ιδιαιτέρα έπιλογή τών έπιφανειών, αί όποϊαι έχουν όμαλυνθή διά τής έπενερ- 
γείας τών παγετώνων28. Είς τήν ’Αφρικήν ( Fezzan ) χρησιμοποιούνται έπιφάνειαι δη- 
μιουργηθεΐσαι έκ τής διαρρήξεως τών βράχων ένεκα υπερβολικής θερμότητος29.

Ή χρησιμοποιηθεΐσα μέθοδος διά τήν άπεικόνισιν τών περιγραφεισών σκηνών 
είναι ή τής έπικρούσεως : δι’ όξέος έργαλείου έπιφέρονται πολλαπλά κτυπήματα έπί 
τής σκοτεινού χρώματος όμαλής έπιφανείας τού λίθου30. Τό χρησιμοποιούμενον έρ- 
γαλεΐον ήδύνατο νά είναι λίθινον τό πιθανώτερον όμως είναι δτι εϊς τάς παραστάσεις 
τής Κορφής τ’ Άρωνιού έχρησιμοποιήθη έργαλεΐον έκ μετάλλου. Έκ τού πλάτους 
τών σημείων κρούσεως, τό όποιον μόλις φθάνει τά 2-3 χιλιοστόμετρα, δύναται νά ύ- 
πολογισθή καί τό πλάτος τής αίχμής τού έργαλείου31. Τούτο πρέπει νά ήτο ή κοπεύς 
(κ. βελόνι), διά τήν χρήσιν τού όποιου είναι άπαραίτητον είδος έπικοπάνου (μαν" 
δρακά) ή άλλο έργαλεΐον μετά στειλεού δμοιον προς τήν τυπίδα τών Ελλήνων (πι- 
κούνι)32. Τό δεύτερον είναι πιθανώτερον, διότι αί κρούσεις προδίδουν ταχύτητα είς 
τήν έκτέλεσιν, καθ’ δσον καί έλαφραί είναι καί έπιπολαίως έχουν έπενεχθή εύρισκό- 
μεναι ένίοτε έκτος τού περιγράμματος τών μορφών (Σχέδ. 3, 6, 8- Πίν. 35 α, 36 γ, 
37 β). Τά περιγράμματα γενικώς, δν καί έκ πρώτης δψεως λόγφ τής άντιθέσεως με
ταξύ σκοτεινόχρου καί άνοικτόχρου έπιφανείας φαίνωνται εύκρινή, έν τούτοις δέν εί
ναι αυστηρά. Τούτο βεβαίως είναι άποτέλεσμα τής έπιπολαίας έκτελέσεως τών κρού
σεων καί σχετίζεται άμέσως πρός τό ύλικόν καί τό χρησιμοποιηθέν έργαλεΐον. Πιθα
νώς πρό τής « σφυρηλατήσεως » νά έσχεδιάζετο έν περιγράμματι ή παράστασις δι’ 
έλαφρας χαράξεως τή βοηθείςι αίχμηροΰ λιθαριού ή όψιανοΰ ή άκόμη καί δι’ αύτοΰ 
τού έργαλείου, διά τού όποιου έπρόκειτο νά έπενεχθοΰν αί κρούσεις. Πάντως ουδέν 
ίχνος τοιαύτης προεργασίας παρετηρήθη.

Τό βάθος τής γλυφής είναι έλάχιστον, μή ύπερβαΐνον συνήθως τό ήμισυ χιλιο
στόν τού μέτρου. Ό τεχνίτης δέν ένδιαφέρεται διά τήν φωτοσκίασιν τής παραστάσεως.

28. Μ. Louis - G. Isetti, Les gravures prehistoriques du Mont Bego, 19.
29. Fr. Behn, Zur Problematik der Felsbilder, 56.
30. Πρβλ. M. Louis - G. Isetti έ.ά. 20. P. Graziosi, L’ Arte rupestre della Libia, 33. Italia 

Africans, 5 (1933), 188. M. C. Burkitt, Rock carvings in the Italian Alps, Antiquity 111(1929), 158.
31. Antiquity III (1929), 159.
32. Περί τών λιθουργικΛν έργαλεΐον έν Ά. Όρλάνδου, Υλικά Δομής 2, 117,
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Εκμεταλλεύεται τήν άντίθεσιν μεταξύ τού λευκού χρώματος τής « κτυπημένης » έπι- 
φανείας καί τού σκοτεινού περιβάλλοντός της. ’Από τής άπόψεως ταύτης πρέπει αί 
παραστάσεις νά θεωρηθούν ώς ζωγραφικοί πίνακες μάλλον παρά ώς έργα γλυπτικής33. 
Μόνον είς δύο περιπτώσεις τό βάθος τής γλυφής φθάνει τά δύο χιλιοστά34. Άλλ’ είς 
τάς περιπτώσεις αύτάς τό χρώμα τού λίθου είναι λευκόν καί δέν ύφίσταται διαφορά 
άποχρώσεως μεταξύ είργασμένης καί άκατεργάστου έπιφανείας (πλάκες II καί VII). Τήν 
δυσκολίαν αυτήν υπερπηδά ό τεχνίτης διά τών δυνατοτήτων, τάς όποιας τού παρέχει ή 
φωτοσκίασις, καί αυξάνει τό βάθος τής γλυφής άφαιρών τμήμα τής έπιφανείας τού λίθου.

'Ως θέματα τών παραστάσεων έχουν ληφθή σκηναί έκ τού καθημερινού βίου. Ή 
Θήρα, ή κτηνοτροφία, ή ναυσιπλοΐα καί τό διαμετακομιστικόν έμπόριον είναι αί εί- 
κονιζόμεναι ένασχολήσεις τών άνθρώπων τής Κορφής τ’ Άρωνιοΰ. Αί άνθρώπιναι 
μορφαί είκονίζονται κατά κανόνα έκ τού πλαγίου καί Ιδιαιτέρα μέριμνα λαμβάνεται 
διά τήν άπόδοσιν τών άκρων, έκ τών όποιων μόνων καθορίζεται ή δρασις μιας έκά- 
στης έξ αυτών. Ή κεφαλή των συνήθως δέν όμοιάζει προς άνθρωπίνην, άλλ’ έχει ζωώ
δη χαρακτηριστικά. Είναι δέ άξιοσημείωτον ότι τοιούτου είδους κεφαλή άπαντα κυ
ρίως είς μορφάς μετεχούσας σκηνών κυνηγίου (πλάκες I, IV, VI, VIII, IX ). Φυσικώ- 
τερον έχει άποδοθή ή κεφαλή είς τάς λοιπάς σκηνάς καί κυρίως όπου τό θέμα σαφώς 
δέν έχει σχέσιν πρός τήν Θήραν ( πλάκες II, V, VI). Πιθανώς ή τοιαύτη παράστασις 
τής κεφαλής ύποδηλοΐ τήν χρησιμοποίησιν προσωπείου κατά τήν διεξαγωγήν τής Θή
ρας. Ίσως είς τοιοΰτον προσωπεϊον άνήκει τμήμα περιέργου πήλινου σκεύους περι- 
συλλεγέν προσφάτως είς τόν άρχαιολογικόν χώρον τής Φυλακωπής καί άποκείμενον 
είς τό Μουσεϊον τής Μήλου ( Π ί ν. 39 β )35. ’Επειδή μέγα τμήμά του έλλείπει, δέν 
καθίσταται δυνατή ή όλοκλήρωσις σαφούς εΐκόνος τού σχήματος καί τού τρόπου χρη- 
σιμοποιήσεώς του. Άν πρόκειται περί προσωπείου Θήρας, άσφαλώς δύο έκ τών πολ
λών όπών, τάς όποιας διαθέτει, προωρίζοντο διά νά βλέπη δι’ αύτών ό κυνηγός. Αί 
λοιπαΐ ίσως έχρησίμευον διά τήν στερέωσιν κλάδων36 ή άλλων άντικειμένων συντε- 
λούντων είς τήν έπιτυχίαν τής παραλλαγής37. Ίσως άκόμη καί ή δήλωσις όφθαλμοΰ 
είς τάς μορφάς τών πλακών I καί IV νά έχη σχέσιν μέ τήν χρήσιν προσωπείου. Δέν δύ- 
ναται όμως νά άποκλεισθή καί τό ένδεχόμενον νά έχη θρησκευτικήν σημασίαν ή τοι
αύτη παράστασις i τών μορφών38.

’Εκείνο είς τό όποιον ιδιαιτέρως προσέχει ό τεχνίτης είναι ή άπόδοσις τών κυ- 
ριωτέρων χαρακτηριστικών τών μορφών του άδιαφορών διά τάς λεπτομέρειας. Προσ
έχει π.χ. είς τήν κατά τό δυνατόν φυσικωτέραν άπόδοσιν τών κεράτων ή τής ουράς, 
ουσιωδών χαρακτηριστικών διά τήν άναγνώρισιν τού ζώου, τό όποιον θέλει νά άπει- 
κονίση39. ’Επίσης ιδιαιτέρα φροντίς λαμβάνεται διά τήν άπόδοσιν τών άκρων τών άν-

33. Πρβλ. David Gebhard, Rock drawings in the western United States, IPBC 20 (1960/ 
63), 48.

34. Πρβλ. καί P. Graziosi, L’ Arte rupestre della Libia, 33. R. Bataglia έν Studi Etruschi 
VIII (1934), 21. G. Isetti έν RSL XXIII ( 1957), 58.

35. Όμοιον πρός τό Zervos, Fig. 99 -100.
36. ΤοιοΟτόν τι φαίνεται είς τήν κεφαλήν τής μορφής τής πλακός I.
37. Ή όπόθεσις δτι πρόκειται περί προσωπείου μελισσοκόμου φαίνεται όλιγώτερον πιθανή, διό

τι δέν έξηγεϊ τό πλήθος τών άνοιγμάτων.
38. Πρβλ. Fr. Behn, έ.ά. 57.
39. Πρβλ. Ρ. Barocelli έν Bolletino di Paletnologia Italiana (1934), 167,
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θρωπίνων μορφών καί κυρίως τών χειρών. Μόνον δι’ αύτών κατορθώνει νά παραστή- 
ση τάς μορφάς έν δράσει40. Άντιθέτως άδιαφορεΐ καί συγχέει ένίοτε τό άνθρώπινον 
πέλμα προς τό ζωϊκόν καί άντιστρόφως.

Κανών είναι ή παράστασις τών ζώων έκ τοϋ πλαγίου41. Έν τούτοις τά κέρατα 
παρίστανται ώσάν νά βλέπωνται κατ’ ένώπιον. Ένίοτε καταβάλλεται φροντίς διά τήν 
προοπτικήν άπόδοσιν τών ζώων μέ τήν παράστασιν καί τρίτου ποδός ( πλάκες I, III, 
IV). Εις ούδεμίαν δμως περίπτωσιν, πλήν τής πλακός I, άνθρωπίνη μορφή παρίστα- 
ται κατά τρόπον, ώστε έν τών μελών της νά καλύπτεται υπό άλλου. Έξ άλλου, ή άπό- 
δοσις τών ζώων, τόσον άπό άπόψεως χαρακτηριστικών στοιχείων δσον καί άπό άπό- 
ψεως περιγραμμάτων καί άναλογιών, είναι πιστοτέρα έκείνης τών άνθρωπίνων μορ
φών42. Τούτο άποδεικνύει άφ’ ένός μεγάλην έξοικείωσιν τού τεχνίτου πρός τό ζώον43, 
τό όποιον είκονίζει, καί άφ’ έτέρου μακροχρονιωτέραν ένασχόλησίν του μέ τήν ά- 
πεικόνισιν ζωικών ή άνθρωπίνων παραστάσεων.

Δυσχερής είναι ό καθορισμός τής σημασίας τών περιγραφεισών παραστάσεων. 
Χαρακτήρα μυθικόν ή θρησκευτικόν διαβλέπει ό Graziosi εις σκηνάς κυνηγίου ή 
ποιμενικάς τής Β. ’Αφρικής44. Εις ιερατικήν στάσιν θεωρεί τάς μορφάς μέ άνοικτάς 
χεΐρας εις τήν περιοχήν τών Λιγουρικών Άλπεων (Monte Bego) ό G. Isetti45. Ό 
αυτός διαστέλλων τήν τεχνικήν τής έπικρούσεως άπό έκείνην τής άπλής έγχαράξεως 
θεωρεί τήν πρώτην ώς τεχνικήν λειτουργικήν καί εις τάς παραστάσεις βλέπει χαρα
κτήρα άφιερωματικόν46. Λατρευτικήν - μαγικήν σημασίαν έχουν αί παραστάσεις τής 
αυτής ώς άνω περιοχής κατά Μ. C. Burkitt47. Οδτος μάλιστα τάς άποδίδει εις νομά
δας έποχιακώς διερχομένους έκ τής περιοχής, οί όποιοι διά τών μαγικών αύτών παρα
στάσεων έπεδίωκον νά προκαλέσουν διάφορα φυσικά γεγονότα άναγκαϊα διά τήν έ- 
πιβίωσίν των (π.χ. βροχήν). Τάς μορφάς μεθ’ ύψωμένων χειρών τής Val Camonica 
ό Ε. Anati48 έκλαμβάνει ώς λατρευτός καί χορευτάς.

Μαγικο-θρησκευτικός πρέπει νά είναι καί ό χαρακτήρ τών πλακών τής Κορφής 
τ’ Άρωνιοΰ. Άνθρωποι έχοντες ώς καθημερινήν άσχολίαν τό κυνήγιον, τήν ναυσιπλοΐαν 
κλπ. άφιέρωσαν τάς πλάκας μέ σκηνάς έξ αύτών τούτων τών άσχολιών των, μέ πρόθεσιν 
νά έκφράσουν ευχαριστίαν διά τήν έπιτυχή έκβασιν έπιχειρήσεώς τίνος, ή νά προδιαθέ
σουν τό θειον εύμενώς διά τήν έξασφάλισιν τής έπιτυχίας. Έκ πρώτης δψεως γίνεται 
άντιληπτόν δτι αί άνωτέρω πλάκες δέν είναι δυνατόν νά άποτελούν έργα τοϋ αυτού τε
χνίτου. Ή άντίληψις περί τών είκονιζομένων μορφών, άλλά καί ή έκτέλεσις, ό βαθμός 
άκριβείας εις τά περιγράμματα μιας έκάστης έξ αύτών είναι διάφοροι εις τάς διαφό
ρους πλάκας. Επομένως αί πλάκες είναι άφιερώματα περισσοτέρων τού ένός άτόμων.

Ή έλαχίστη διαφορά άπό πλακός είς πλάκα, δσον αφορά εις τό ύ'ψος τών παρα
στάσεων (κυμαίνεται μεταξύ 0,11 -0,14 μ.), δέν έμποδίζει νά θεωρήσωμεν ταύτας ί-

40. Πρβλ. RSL XXV ( 1959), 115
41. Πρβλ. Ρ. Graziosi, L’Arte rupestre della Libia, 30.
42. Πρβλ. IPEC 20 (1960/63), 52.
43. P. Graziosi έ.ά. 30.
44. έ.ά. 28.
45. RSL (1959) XXV, 114-115, Fig. 7.
46. RSL XXIII, 195.
47. Antiquity, III (1929), 160-1.
48. Archaeology, 1958, 31.
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σοϋψεΐς καί νά ύποθέσωμεν δτι δυνατόν νά ήσαν τοποθετημέναι έν εϊδει ζφφόρου. Τό 
σχήμα έξ άλλου των πλακών, έχουσών τάς άνω καί κάτω όψεις των κατά τό μάλλον και 
ήττον δμαλάς, δεν άποκλείει τό ένδεχόμενον αυτό49. Ή ευρεσίς των δέ είς περιοχήν ά- 
κτΐνος 4 - 5 τό πολύ μέτρων πέριξ τού δωματίου μάς ύποχρεώνει νά περιορίσωμεν και 
τήν άρχικήν των θέσιν εις τήν αύτήν περιοχήν.

Ή τεχνική τής έκτελέσεως δέν είναι δυνατόν νά άποτελέση στοιχεΐον διά τήν 
χρονολόγησιν τών παραστάσεων. Ή μέθοδος τής έπικρούσεως διά τήν άπλότητά της 
άπαντςί είς δλας σχεδόν τάς έποχάς. Ή νότιος ’Ιταλία παρέχει παραδείγματα παλαιο
λιθικών παραστάσεων50. Είς τήν έποχήν τοϋ χαλκού κυρίως άνάγονται αί παραστάσεις 
τών Λιγουρικών Άλπεων51, ένώ τής Val Camonica κατέρχονται είς τήν έποχήν τού 
σιδήρου52. ’Αλλά καί σήμερον άκόμη είναι έν χρήσει ή τεχνική αύτή53. Ό Π ί ν. 40 α 
δεικνύει τήν έφαρμογήν τής μεθόδου τής έπικρούσεως σήμερον μεταξύ τών χωρικών 
μας. Ύπεράνω τού υπερθύρου τής άγροικίας του ό Κουφονησιώτης χωρικός ένετείχι- 
σε πλάκα, έπί τής όποιας παρέστησε σταυρόν έντός κύκλου καί έκατέρωθεν αύτοϋ 
έγραψε χρονολογίαν ( 18 - 32), ήμερομηνίαν ( ΜΑ - ΓΟΥ 2-7) καί τέλος τήν ύπογρα- 
φήν του ( ΓΕρ - ως, Γεώργιος πιθανώς ).

Είς τήν περίπτωσιν τής Κορφής τ’ Άρωνιού στοιχεΐον βεβαιοΰν όπωσδήποτε 
τήν παλαιότητα τών πλακών είναι τό λεπτόν στρώμα ιζήματος, τό όποιον καλύπτει μέ
ρος τοϋ ζώου τής πλακός VIII54. Τά λοιπά στοιχεία τής άνασκαφής έπίσης τά χρονο- 
λογοϋντα τήν έγκατάστασιν έπί τού λόφου (τοιχοποιία, κεραμεική κλπ.) δίδουν άκρι- 
βεστέραν χρονολόγησιν τών πλακών, αί όποϊαι πρέπει νά είναι τής αύιής έποχής. Είς 
τήν χρονολόγησιν αύτήν δδηγοϋν καί τά έσωτερικά στοιχεία τών παραστάσεων- τά 
θέματα καί ό τρόπος άποδόσεως τών μορφών άπαντοϋν καί είς άλλας δμάδας παρα
στάσεων έπί βράχων, αί όποϊαι άνάγονται είς τήν έποχήν τού χαλκού. Είς τήν έποχήν 
αύτήν π.χ. τοποθετείται ή άκμή τής εικονογραφίας τού Monte Bego55 56, είς περιοχάς 
τής ΝΑ. Τουρκίας ( Cilo daglarf καί Sat Daglarl )5β καί άλλαχοΰ. ’Αλλά ό τύπος 
τού πλοίου, τό όποιον είκονίζεται είς τάς πλάκας II καί VII δέν άφήνει πλέον άμφι- 
βολίαν, δτι αί πλάκες πρέπει νά τοποθετηθούν χρονολογικώς είς προκεχωρημένην φάσιν 
τής πρωτοκυκλαδικής περιόδου. Διότι, ώς άνωτέρω εΐδομεν κατά τήν περιγραφήν τών 
πλακών, ό τύπος οδτος τού πλοίου είναι κοινός, είκονιζόμενος συχνότατα είς τά τη- 
γανοειδή άγγεΐα τής Σύρου.

Άν καί διάφοροι κατά τό θέμα, άλλ’ δμοιοι ώς πρός τήν τεχνικήν, τής αύτής έ
ποχής πρέπει νά θεωρηθούν σειρά παραστάσεων έπί βράχων έν Νάξφ ή έπί μεμονω
μένων πλακών57. Μικρά πλάξ έκ φαιού μαρμάρου εύρεθεϊσα είς θέσιν Στενό τής πε

49. Ή παροΰσα μορφή τής πλακός I όφείλεται είς πρόσφατον άπόκρουσιν ταύτης ΰπό τοΟ εύ- 
ρόντος διά νά τήν καταστήση εύμετακόμιστον.

50. Fr. Behn, Ε.ά. 38.
51. Ε.ά. 38. Μ. Louis - G. Isetti, Ε.ά. 19.
52. Fr. Behn, Ε.ά. 38.
53. Πρβλ. Antiquity XXXI, Ρ1. Π, III, IV.
54. Πρβλ. Μ. Louis - G. Isetti, Ε.ά. 19.
55. Ε.ά. 48, 69. Antiquity, III ( 1929), 163.
56. IPEG (1954/1959), 71.
57. Τοιαΰται πλάκες ώς καί πάντα τά εύρήματα τής Κορφής τ’ ’ApmvioO έναπόκεινται είς τήν 

’Αρχαιολογικήν Συλλογήν ’Απειράνθου έν Νάξφ.
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ριοχής Λυαρίδια, κατά ΐήν άνατολικήν άκτήν τής Νάξου, φέρει έπίκρουστον παράστα- 
σιν όφιοειδώς έλισσομένης γραμμής (Σ χ έ δ. 13' Π ί ν. 41 α). Αδτη, άρχομένη όλίγον 
άριστερώτερον καί ύψηλότερον τού μέσου τής πλακάς καί καταλαμβάνουσα σχεδόν 
όλόκληρον τήν έπιφάνειάν της, καταλήγει εις τό κάτω άριστερόν άκρον, τό όποιον 
καλύπτεται ύπό λεπτοτάτου στρώματος ιζήματος. Ή διάταξις τής γραμμής εις τόν χώ
ρον δέν έπιτρέπει άλλην έρμηνείαν παρά δτι είκονίζει δφιν, τού όποιου τήν κεφαλήν 
άναμφιβόλως άποτελεΐ τό παχύτερον άκρον τής γραμμής.

'Ως σχηματική παράστασις δφεως θεωρείται καί ή σπείρα58. Ταύτης συχνοτά- 
τη είναι ή παράστασις εις έπιφανείας βράχων καί έπί μεμονωμένων πλακών ως ή ύπ’ 
άριθμ. 292 τής ’Αρχαιολογικής Συλλογής Άπειράνθου. Προέρχεται έκ τής περιοχής

Σχέδ. 13. Παράστασις δφεως

τής Μουτσούνης κατά τήν άνατολικήν άκτήν τής νήσου καί έχει σχήμα άρτου μεγά
λων διαστάσεων (μεγ. διάμ. 0,48 μ.). Εις τήν μίαν πλευράν της παρίσταται σπείρα με 
έπτά περιελίξεις ( Π ί ν. 40 β) καί είς τήν έτέραν σειρά άβαθών λακκιδίων σπειρο- 
ειδώς διατεταγμένων (Π ί ν. 40 γ). Εις τήν περιφέρειαν δέ τής πλακός είκονίζον- 
ται δυσερμήνευτοι παραστάσεις, έκ τών όποιων μία ομοιάζει πρός σκορπίον ( Π ί ν. 
40 δ). Δύο είσέτι πλάκες τής αυτής Συλλογής έχουν τήν μίαν τών έπιπέδων έπι- 
φανειών των πλήρη άβαθών λακκιδίων (Πίν. 41 β, γ). Άν καί ή έρμηνεία των 
καθίσταται προβληματική, ή τοποθέτησίς των είς τήν πρώτην περίοδον τού χαλκού 
είναι βεβαία, καθ’ δσον τμήμα παρομοίας πλακός εύρέθη είς δευτέραν χρήσιν έντει- 
χισμένον εις τοίχον συνοικισμού τής έποχής αυτής άνασκαφέντος κατά τό 1963 έν Νά- 
ξφ είς τήν θέσιν Κοριράρι τών ’Αμυγδαλιών παρά τόν Πάνορμον.

58. Μ. Louis-G. Isetti, Ι.ά. 51.
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Έξ δσων άνωτέρω έξετέθησαν, δύναται νά λεχθή έν συμπεράσματι, δτι ή έγκα- 
τάστασις έπΐ τοΟ λόφου τής Κορφής τ’ Άρωνιοϋ ύφίσταται άπό τών τελευταίων χρό
νων τής Πρωτοκυκλαδικής περιόδου. Ή έγκατάστασις αυτή δέν είναι μεγάλη. Έκ τής 
γεωγραφικής θέσεως καί τοϋ είδους τών εύρημάτων θά ήδύνατο νά θεωρηθή ώς μι
κρόν ίερόν, τό όποιον πιθανώς έπεϊχε καί θέσιν παρατηρητηρίου τρόπον τινά. Άπ’ 
αύτοϋ καθίστατο δυνατός ό έλεγχος τής έμπροσθεν θαλάσσης καί των πέριξ νησίδων, 
διά μέσου τών όποιων έκινοΟντο συνεχώς τά μικρά πλοία τών προϊστορικών Κυκλαδιτών.

Άθήναι, 'Οκτώβριος 1964 ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΤΟΥΜΑΣ
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Νάξος: α-β. Ή βόρεια καί ή νοτία κλιτύς της Κορφής τ’ ΆρωνιοΟ

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 27

Νάξος: α. Τό νότιον τμήμα τής ανατολικής ακτής τής Νάξου έκ τής Κορφής τ’ Άρωνιοΰ, β. Τμήμα 
τής άνατολικής άκτής τής Νάξου. Εις τό βάθος δεξιά ή Σχινοϋσα καί αριστερά τό Κάτω Κουφό, 
γ. Ό παρά τήν Κορφήν τ’ Άρωνιοϋ όρμος τοΟ Κλειδοΰ καί τά Κουφονήσια. Εις τό βάθος αριστερά

ή Κέρος

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 28 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Νάξος. Κορφή τ' Άρωνιοΰ: α. Άναλημματικός τοίχος («τράφος») τής Β. κλιτύος τοϋ λόφου, 
β. Καμπυλόγραμμος τοίχος όπό τόν «τράφον», γ. Ή Πλάξ VIII έντειχισμένη εις τόν «τράφον»

τοΰ Π ί ν. 28α, ανεστραμμένη
ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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Νάξος. Κορφή τ’ Αρωνιοϋ: α-γ. Ελλειψοειδές δωμάτιον, δ. Ή είσοδος τοϋ ελλειψοειδούς δωματίου, 
ε. Ή έπίχωσις τοΰ δωματίου, ς'. Λεπτομέρεια τοϋ Π ί ν. 29ε

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 30 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ: α. Οί ύπό τό δάπεδον του δωματίου βράχοι, β-γ. Τοίχος δυτικώς τοϋ 
δωματίου, δ-ε. Άναλημματικός τοίχος ΝΑ. τοϋ δωματίου, ς'. Έπίχωσις μεταξύ άναλήμματος καί

βράχου ΝΑ. τοϋ δωματίου

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 32 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ: α. Θαλάσσια όστρεα, β. Θεμέλιον άνατολικως τοϋ άχυρώνος

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 33

Νάξος. Κορφή τ’Άρωνιοϋ: α. Θραύσματα χειλέων αγγείων, β. Λαβαΐ αγγείων, γ. Τριπτήρ καί
πλάκες-καλύμματα άγγείων

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 34 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Νάξος. Κορφή τ Άρωνιοϋ: α-β, δ-ε. Πλάκες λιθομύλου γ. Τεμάχια πλακών λιθομύλου

ΧΡ. ΝΤΟ ΥΜΑΣ
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Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοΰ: α-β. ’Εμπρόσθια δψις πλακών αντίστοιχος I και II

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:46 EEST - 3.236.241.27



ΠΙΝΑΞ 36 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ: α. Προοπτική άπεικόνισις τής πλακάς II, β. Εμπρόσθια οψις τής 
πλακάς III, γ. Εμπρόσθια δψις τής πλακάς IV

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ: α-γ. ’Εμπρόσθια δψις πλακώς άντιστοίχως V, VI, VII

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ: α. ’Εμπρόσθια όψις τής πλακάς VIII, β. Προοπτική άπεικόνισις τής 
πλακάς VIII, γ. ’Εμπρόσθια όψις τής πλακάς IX

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοΰ: α. Προοπτική άπεικόνισις τής πλακάς X, β. Πήλινον προσωπεΐον (;)
έκ Φυλακωπής

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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ΠΙΝΑΞ 40 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Νάξος. Κορφή τ’ Άρωνιοϋ: α. Σύγχρονος παράστασις διά τής μεθόδου τής έπικρούσεως, β. Πλάξ μέ παράστασιν 
σπείρας, γ. Ή έτέρα πλευρά τής πλακός μέ λακκίδια, δ. Πλευρική δψις τής πλακός (σκόρπιός ;)

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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Νάξος. Κορφή τ’ Άριονιοϋ: α. Πλάξ μέ παράστασιν δφεως έκ τής περιοχής Λυαρίδια, 
β-γ. Πλάκες μέ άβαθή λακκίδια έκ τής ’Αρχαιολογικής Συλλογής Άπειράνθου

ΧΡ. ΝΤΟΥΜΑΣ
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