
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΣΑΜΗΝ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΣΠΗΛΑΙΟΝ ΜΕΑΙΣΣΑΝΗ

Τον Ίοΰλιον τοϋ 1963 διεξήχθη εις το παρά την βόρειον ακτήν τής Κεφαλ- 
ληνίας και πλησίον τής κωμοπόλεως Σάμης κείμενον υπόγειον σπήλαιον τής Με- 
λισσάνης ολιγοήμερος άνασκαφή υπό τοϋ καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών 
καί ’Ακαδημαϊκού κ. Σπ. Μαρινάτου δαπάναις τοΰ Συλλόγου Άρχαιοφίλων Κεφαλ
ληνίας. Τό κίνητρον και αί λεπτομέρειαι τής άνασκαφής ταΰτης, καθώς καϊ τά γε- 
νικώτερα συμπεράσματα και σκέψεις, αί δποΐαι προέκυψαν εξ αυτής, έκτίθενται ανωτέρω 
(σ. 15-17) άπό τον ίδιον. Είς τό παρόν άρθρον δημοσιεύονται τά ευρήματα, τών οποίων 
ούτος μοΰ παρεχώρησε την δημοσίευσιν. Δι’ δ καί τον ευχαριστώ εντεύθεν θερμώς.

Τά ευρήματα ήσαν ολίγα καί δλα πήλινα: Τρία ανάγλυφα πλακίδια, εις ανά
γλυφος δίσκος, εν είδώλιον Πανός, τρεις λύχνοι, εις αδιακόσμητος δίσκος καί τινα 
τεμάχια όξυπυθμένου αγγείου. Ό ύπ’ άριθ. 1838 λύχνος είχεν εΰρεθή προ έτών 
υπό τού σπηλαιολόγου Πετροχείλου, παρεδόθη δέ έν συνεχεία υπό τής χήρας αύ- 
τού κ. ’Άννας Πετροχείλου είς τό Μουσεϊον ’Αργοστολιού, είς λαθραίους δ’ έπι- 
σκέπτας οφείλεται προφανώς ή αποσπασματική κατάστασις τής αναγλύφου πλακός
1804. Τά δημοσιευόμενα πάντως ευρήματα πιστεύεται δτι καλύπτουν τό σύνολον 
σχεδόν τών αφιερωμάτων, τά όποια οί ευσεβείς κάτοικοι τής περιοχής είχον άπο- 
θέσει είς τό σπήλαιον.

1 803. Πήλινος ανάγλυφος δίσκος 1 (πίν. 6α, φωτογραφία Λουκάτου, Άργοστό- 
λιον), διαμ. 0.195, πάχ. 0.06, εκ καστανερύθρου πηλού. Συνεκολλήθη έκ τριών τε
μαχίων. Λευκόν σώζεται εδώ καί εκεί, φαίνεται δμως δτι είναι, δπως ή έξέτασις 
τού λευκού τού πλακιδίου 1805 έ'δειξε, κατά τό πλεϊστον τουλάχιστον προϊόν κα
νονικής άποσαθρώσεως τών πετρωμάτων τού περιβάλλοντος διά προσλήψεως ΰδατος 
πυριτικών αλάτων ή πετρωμάτων. Εις τινα σημεία σώζεται καί ερυθρόν(;). ’Αρ
κετά λείψανα humus.

Είκονίζονται ανάγλυφοι καί κατά τον τρόπον τής λεγομένης άφ’ ύψους προ
οπτικής, είς τό μέσον μέν ό Πάν κατενοόπιον, παίζων τήν σύριγγα, πέριξ δέ 
κυκλικώς εξ Νύμφαι, αί όποΐαι χορεύουν καί κρατούν άλλήλας διά τών χειρών 
των, έκτος άπό δύο, αί όποΐαι, διακόπτουσαι τον κύκλον, κρατούν μόνον τήν μίαν 
έκ τών παρ’ αύτάς. Ή τελευταία κάτω αριστερά στρέφει όπίσω τήν κεφαλήν προς 
τήν άνωθεν αυτής, ή όποία σύρει τον χορόν. “Ολαι των είναι ένδεδυμέναι ποδήρη 
χιτώνα με άπόπτυγμα έζωσμένον υψηλά. Κόμμωσίς των είναι ή Melonenfrisur, 
ή όποία λήγει όπίσω είς κόμβον.

1 ΟΙ αριθμοί οί συνοδεύοντες τήν περιγραφήν είναι τοϋ ευρετηρίου τοΰ Μουσείου ’Αργοστολιού.
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Τμήματα όμοιων δίσκων έχουν εύρεθή εις όλας σχεδόν τάς παρά την Κε
φαλληνίαν νήσους, καί συγκεκριμένως:

1) Την ’Ιθάκην, εντός τοΰ σπηλαίου τής «Πόλεως», Benton, BSA 1938-39, 
σ. 45, άρ. 66, καί είκ. 20. Τρία τεμάχια αΰτοΰ είχον δωρηθή εις τό Μουσείον 
Σταυρού υπό τής δίδος Μαρίας Λουΐ'ζου, αύτ. σημ. 2. Εις τό μέσον αντί Πανός 
αΰλητής. Υπάρχουν καί άλλαι μικροδιαψοραί, λ.χ. εις τούς βραχίονας των δυο 
Νυμφών άνω αριστερά. Ή διάμετρος είναι μικρότερα: 0.16 αντί 0.195, καί ή 
δλη διάταξις είναι πυκνότερα.

2) Επίσης εις την Ιθάκην, τεμάχιον ετέρου, βλ. αύτ. άρ. 67.
3) Εις τό Νυδρί τής Λευκάδος, τεμάχιον εντός τοΰ σπηλαίου τής 'Αγίας Κυ. 

ριακής, Dorpfeld, Alt-Ithaka, παρένθ. πίν. 76 C4, βλ. καί σ. 180.
4) Εις τό Μεγανήσι τεμάχια εΰρεθέντα υπό τής Miss Benton εντός σπη

λαίου, βλ. BSA 1931 -32, σ. 230.
Εις τον δίσκον τοΰ Μουσείου Σταυρού ’Ιθάκης, αν καί αί άσάφειαι καί άδυ- 

ναμίαι είναι εν μέρει αποτέλεσμα τής αλλεπαλλήλου αντιγραφής μητρών καί έκ- 
τΰπων, εν τοΰτοις ή ΰπαρξις «τυπολογικών» διαφορών προς τόν δίσκον τής Σά- 
μης μαρτυρεί σαφώς ότι άλλος ήτο ό τύπος αύτοϋ καί άλλος ό τοΰ δίσκου τής 
’Ιθάκης. Ό τύπος τής Σάμης είναι χωρίς αμφιβολίαν ό παλαιότερος εκ τών δύο. 
Ή άνάπτυξις τοΰ δλου χορού είναι έλευθέρα καί άβίαστος, καί τών Νυμφών αί 
κινήσεις πολύ ζωηρότεραι καί έλεύθεραι. Άντιθέτως είς τόν δίσκον τής ’Ιθάκης 
ή πυκνή διάταξις καί αί συνεσφιγμέναι, τυποποιημένοι στάσεις είναι βέβαιον δτι 
οφείλονται κατά μέγα μέρος είς την μεταγενεστέραν εποχήν τοΰ τύπου του, μο
λονότι εν μέρει ύπεύθυνος πρέπει νά ήτο, δπως είπα, καί ή κατάστασις τής μή
τρας από τήν οποίαν έλήφθη ό δίσκος.

Ή παράστασις ή οποία κρύπτεται υπό τόν δίσκον τής Σάμης είναι, δπως 
νομίζω, τοΰ τέλους τοΰ 4ου ή τών αρχών τοΰ 3ου π. X. αίώνος καί πιθανώς τό 
αρχέτυπον δλων τών παραστάσεων τοΰ είδους τούτου. "Ο,τι σώζεται άπό τάς κε- 
φαλάς τών Νυμφών, ιδίως δε τής άνω αριστερά (πρόσωπον κατενώπιον), δεικνύει 
καλόν ύστεροκλασσικόν τύπον. Φυσικά καί εδώ πρέπει νά διέρρευσε κάποιο χρο
νικόν διάστημα άπό αύτόν έως τόν δίσκον τής Σάμης με εναλλαγήν μητρών καί 
έκτυπων, εκ τής οποίας ήτο άναπόφευκτον νά προέλθουν άσάφειαι είς τάς λεπτο
μέρειας. Τό άρχέτυπον εκείνο μοΰ φαίνεται δτι ήτο χαλκοΰν κάτοπτρον, δπως αύτά, 
τά όποια εύρέως έκυκλοφόρουν είς τήν ύστέραν κλασσικήν περίοδον (βλ. Zxjchner, 

Griechische Klappspiegel). Μία πηλίνη άπομίμησις τοιούτου κατόπτρου, εύρισκο- 
μένη είς τό Antiquarium τοΰ Βερολίνου (Ztjchner, έ. ά. σ. 105, είκ. 52), έχει 
τήν διακόσμησιν κατά τόν ίδιον άκριβώς τρόπον διατεταγμένην: Είς τό μέσον 
καθιστήν ήμίγυμνον Άφροδίτην, ή όποια λαμβάνει κάτι άπό τάς χειρας γυμνού 
Έρωτιδέως, πέριξ δέ κύκλον Έρωτιδέων δρωμένων κατά τόν τρόπον τής άφ’ 
ύψους προοπτικής. Ή είς ύψηλότερον σημεΐον τής διακοσμουμένης επιφάνειας το- 
ποθέτησις τών μορφών εκείνων, αί όποΐαι νοούνται εύρισκόμεναι μακρύτερον, ήτο 
γνωστή άπό τήν εποχήν ήδη τοΰ Πολυγνώτου, αύτή δέ είναι κυρίως ή υπό τών
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Γερμανών καλούμενη Kavallierperspektive (βλ. V. Sai,is, Jell 1940, σ. 138), άλλ’ 
ή προσαρμογή μιας τοιαύτης διατάξεως είς στρογγυλήν επιφάνειαν έ'λαβεν άσφα- 
λώς την αρχήν από τήν ασπίδα τής Παρθένου. Ό Φειδίας δμως παρέστησε τήν 
Γιγαντομαχίαν και τήν Άμαζονομαχίαν μέ διάφορον έ'ννοιαν, τήν έννοιαν δηλαδή 
μιας πραγματικής αποτόμου πλαγιάς, είς τήν οποίαν ανέρχονται ή κατέρχονται αί 
μορφαί, ένφ εδώ έχομεν μάλλον μίαν παραλλαγήν τοΰ προιτου είδους παραστά
σεων, όπου παρίστανται ΰψηλότερον απλώς αί μακρύτερον εύρισκόμεναι μορφαί, 
διότι τον χορόν είναι δύσκολον να φαντασθώμεν κινοΰμενον κατ’ αυτόν ακριβώς 
τον τρόπον είς απότομον πλαγιάν, όσονδήποτε κα'ι αν είς τήν παράστασιν δεχθώ- 
μεν ότι ενυπάρχει δήλωσις «ατμόσφαιρας τοπίου». Κυρία επιδίωξις τοΰ καλλιτέ
χνου ήτο νά προσαρμόση τον χορόν είς τό σχήμα τοΰ δίσκου, πράγμα άλλωστε εύ- 
χερέστατον ένεκα τοΰ θέματος. Καί είς τον πήλινον δίσκον τοΰ Βερολίνου ή εν 
κύκλω περί τήν Άφροδίτην κίνησις τών Έρωτιδέων καί ή ταυτόχρονος προσαρ
μογή είς τό δισκοειδές σχήμα ήτο δ αντικειμενικός σκοπός τοΰ καλλιτέχνου (τοΰ 
πρωτοτύπου). Ή χρησιμοποίησις κλιμάκων άπό μερικούς εξ αύτών διά νά άνέρ- 
χωνται ΰψηλότερον ή νά κατέρχωνται δεν σημαίνει καθόλου τοπίον, άλλ’ είναι 
κομψόν εύρημα διά τήν προσαρμογήν τών μορφών είς τον δίσκον, υποβοηθούν είς 
τήν όλην παιγνιώδη έντύπωσιν τής παραστάσεως.

1804. Περισσότερον άπό τό ήμισυ πηλίνης ορθογωνίου πλακός (ελλιπούς δε
ξιά), επί τοΰ οποίου παριστάνεται Πανίσκος καί τρεις Νύμφαι (πίν. 7γ, φωτογρα
φία κ. Μαρινάτου). Διαστάσεις σωθέντος: ύψος 0.206, π?πίτος 0.23, ΰπολογιζόμε- 
νον αρχικόν πλάτος 0.29. Συνεκολλήθη εξ επτά τεμαχίων. Πηλός κεραμόχρους. 
’Άφθονα λείι|ιανα λευκού όμοιου προς τό τοΰ δίσκου J803. Λείψανα humus. ’Όπι
σθεν πολλά αποτυπώματα τών δακτύλων, διά τών οποίων είχε συμπιεσθή ό πηλός 
είς τήν μήτραν. Κατά τό άνω μέρος τής πλακός υπάρχουν δύο όπαί άναρτήσεως, 
Είς τό αριστερόν άκρον είκονίζεται μικρός Πάν κρατών εμπρός του τράγον (ελ
λιπή τήν κεφαλήν;), άνορθούμενον είς τά οπίσθιό, του σκέλη, καί ακολουθούν αί 
Νύμφαι, βαδίζουσαι προς τ’ αριστερά. Τής πρώτης δεν σώζεται ή κεφαλή, σώζε
ται όμως άγγεΐον επ’ αυτής, τό όποιον, όπως δεικνύουν τά ίχνη επί τοΰ αγγείου 
τής δευτέρας, ήτο μάλλον υδρία. Φορεΐ άχειρίδωτον, ποδήρη, υψηλά έζωσμένον 
χιτώνα καί ίμάτιον, τό οποίον καλύπτει μόνον τά άνω σκέλη. Διά τής δεξιάς της 
προτείνει δάδα, τήν δε άριστεράν στηρίζει εις τό ίσχίον. Τό κάτω τμήμα τοΰ 
αριστερού της βραχίονος περιβάλλεται άπό τό ίμάτιον. Όμοια είναι καί ή επο
μένη Νύμφη, ή οποία σώζεται μέχρι τών μηρών. Ή κόμη της σχηματίζει όπίσω 
κόμβον. Τής τρίτης Νύμφης έσώθη μόνον ό κάτω δεξιός, προτείνων τήν δάδα 
βραχίων, καί αυτή όμως πρέπει νά ήτο τοΰ ίδιου μέ τάς άδελφάς της τύπου. Είς 
τό έλλεΐπον τμήμα τής πλακός μεταξύ τής πρώτης καί τής δευτέρας Νύμφης υπάρ
χουν ενδείξεις ότι υπήρχε καί άλλη, χαμηλή μορφή.

Είς τήν παράστασιν αυτήν, όμοίαν άκριβώς τής οποίας δεν γνωρίζω καμ- 
μίαν, είναι άξιοσημείωτος ή έπανάληψις τοΰ αυτού τύπου Νύμφης, ή άποφυγή 
τών στροφών, άποκλίσεων καί χιασμών, αί όποΐαι παρατηρούνται είς τάς άλλας
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γνωστάς παραστάσεις Νυμφών. Φυσικά υπάρχουν καί μερικα'ι διαφοραί, άλλ’ είναι 
τόσον μικραί (λ. χ. ή δεύτερα Νΰμψη είναι ελάχιστα βραχύτερα τής πρώτης, τοΰ 
ίματίου της ή τύλη έχει κάπως διάφορον σχηματισμόν, ή την δάδα κρατούσα χεΙρ 
τής τρίτης εύρίσκεται ύψηλότερον των άλλων δυο κ.ο.κ.), ώστε να στερούνται 
όποιασδήποτε γενικωτέρας σημασίας. Τό κύριον χαρακτηριστικόν τής παραστά- 
σεως μένει ή ομοιόμορφος έπανάληψις τοΰ αύτοϋ τύπου Νύμφης βαδιζούσης προς 
τ' αριστερά. Νύμφαι κρατοΰσαι δάδας καί υδρίας (αύτάς διά τής χειρός), παρί- 
σταντο ανάγλυφοι εις την εν Μεγαλοπόλει τράπεζαν τοΰ ίεροΰ των Μεγάλων 
Θεών (Παυσαν. VIII 31. 4). Ή σχέσις τών Νυμφών μέ τά ΰδατα μαρτυρεΐται 
από την εποχήν ήδη τοΰ Όμηρου (Όδ. ρ 240: Νύμφαι κρηναίοι) καί ή υδρία 
είναι τύ άγγεΐον, μέ τό όποιον αύταί άντλοΰν τό ύδωρ τών πηγών (βλ. Erika 

Diehl, Die Hydria, σ. 201 κέξ.). Δάδας πάλιν κρατοΰν πλείσται δσαι θεότητες 
(βλ. RE έν λ. Fackeln, VI, στ. 1947). "Οσον διά την ενδυμασίαν τών Νυμφών 
αΰτη είναι εμπνευσμένη από ένα πλαστικόν τύπον τοΰ 4ου π. X. αίώνος, ό όποιος 
αντιπροσωπεύεται κυρίως από μερικάς Ρωμαϊκός εκδόσεις αγαλμάτων Υγείας, λ.χ. 
ΕΑ 916 (πλησιάζοντος τό πρωτότυπον;), ΕΑ 227, ΕΑ 1828 κλπ., έχρησιμοποιήθη 
όμως καί δι’ άλλας μορφάς, επί παραδείγματι Horn, Gewandstatuen, πίν. 30-31 
καί JHS 1916, σ. 74, είκ. 6 (έπιτύμβιον Βρεταννικοΰ Μουσείου). Αί Νύμφαι τής 
Σάμης υπενθυμίζουν περισσότερον όλων την τελευταίαν αυτήν μορφήν, ή οποία 
ανήκει εις τά τέλη τοΰ 4ου αίώνος1, συγκρινόμεναι πάντως μέ αυτήν δεικνύουν 
σαφώς ελληνιστικόν χαρακτήρα: Αί άναλογίαι των είναι πολύ έπιμηκέστεραι καί 
τό τριγωνικόν ίμάτιόν των έ'χει χάσει τήν ύπόστασίν του, έ'χει δηλαδή καταντή
σει σχεδόν άπλοΰν διακοσμητικόν μέλος. Ό κορμός μέ τάς χαρακτηριστικός πτυ- 
χάς τοΰ χιτώνος καί τήν πολύ υψηλά τοποθετημένην ζώνην υπενθυμίζει τήν Θέ- 
μιδα τοΰ Χαιρεστράτου, είναι όμως καί αυτού ραδινώτερος, επομένως είναι τυπο- 
λογικώς καί χρονολογικούς νεώτερος. Έξ άλλου, εάν τό ίμάτιόν των συγκριθή μέ 
τό τοΰ περί τά 200 π. X. χρονολογουμένου χαλκού αγάλματος τής ’Ίσιδος τοΰ 
Λούβρου (Horn, έ.ά. πίν. 30, ι), θά γίνη εύκολα φανερόν ότι εις τήν μάζάν του 
δίδεται όλιγωτέρα έ'μφασις καί ότι ή «έ'ντασις» είναι μικρότερα. Ός πιθανωτέραν 
εποχήν θεωρώ τό β' τέταρτον τοΰ 3ου αίώνος, διότι αύται δέν παρουσιάζουν ακόμη 
κανέν ίχνος από τήν «μπαρόκ» τάσιν, ή οποία γίνεται εμφανής εις τήν τέχνην 
άπό τό Υ τέταρτον αυτού.

1805. Τό μεγαλύτερον μέρος μικροτέρου ορθογωνίου πλακιδίου (λείπει μόνον 
έλάχιστον άνω καί αριστερά) (πίν. 7α, φωτογραφία Λουκάτου Άργοστόλιον). Πηλός 
κεραμόχρους. Πλήν τοΰ προσώπου τό υπόλοιπον φέρει παχύ, λευκόν στρώμα τής 
αυτής συστάσεως μέ τό τών προηγουμένων. Ύψ. 0.098, πλ. 0.09.

Είκονίζεται γυναικεία προτομή πρύς τ’ αριστερά. Έπί τοΰ αριστερού ώμου 
ένδυμα. 'Η κόμη είναι έκτενισμένη κατά τον γνωστόν τρόπον τής Melonenfrisur, 
όπισθεν δέ κατέληγεν είς κόμβον, ό όποιος σήμερον λείπει. Τήν κόμην περιβάλ
λει ταινία, τής οποίας τά άκρα είναι δεδεμένα εις άμμα. Τά χαρακτηριστικά τοΰ

1 Καί δχι εις τά μέσα αυτού δπως παρά JHS ε. ά.
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προσώπου είναι νεανικά. Ή γραμμή ρινός-μετώπου-κόμης βαίνει λοξώς προς τα 
όπίσω.

Διά τό σχήμα τοΰ πλακιδίου καί τον τύπον (γυναικεία προτομή έν κατατομή), 
πρβλ. τά πήλινα πλακίδια άπό τό σπήλαιον τής Πόλεως ’Ιθάκης (Benton, BSA 
1938-39, πίν. 21, άρ. 68-69 καί σ. 45). Ό τύπος τής Σάμης μάλλον αττικός 
είναι. Εις τό πρόσωπον είναι χυμένη ή γνωστή ευγένεια καί έξιδανίκευσις των 
αττικών έργων πραξιτελείου έμπνεύσεως, ενώ τά σύγχρονα κορινθιακά είναι πεζό- 
τερα καί ξηρότερα, συνάμα δε κάπως ζωηρότερα, βλ. ZDchnER, έ'. ά. σ. 205. 
Προς σύγκρισιν πρβλ. τήν επί κορινθιακού αργυρού νομίσματος, αυτόθι είκ. 113, 
άρ. 12, γυναικείαν κεφαλήν (βλ. καί σ. 205).

1806. Μικρόν τεμάχιον πήλινου αναθηματικού αναγλύφου π?„ακιδίου, άνω το
ξοειδούς, έκ καστανερύθρου πηλού. Ύψος 0.10, πλ. 0.058 (πίν. 7β, φωτογραφία 
κ. Μαρινάτου). "Οπισθεν αποτυπώματα τών δακτύλων με τά όποια είχε συμπιε- 
σθή ό πη?ώς εις τήν μήτραν.

Είκονίζετο γυναικεία προτομή κατενώπιον, τής οποίας όμως έχει σωθή μό
νον εις μακρύς, κατερχόμενος επί τοΰ ώμου στρεπτός πλόκαμος, τμήμα τής δεξιάς 
παρειάς καί τό άνω μέρος τού στήθους, επί τοΰ οποίου δηλώνεται ένδυμα. Εις 
τον λαιμόν περιδέραιον, εις τό κέντρον τού οποίου υπάρχει εξόγκωμα άποδίδον 
προφανώς κόσμημα.

Διά τά ανάγλυφα πλακίδια μέ τοξοειδές τό άνιο πέρας, τά όποια παριστά
νουν γυναικείαν προτομήν κατενώπιον βλ. Benton, BSA 1938-39, πίν. 21 καί 
σ. 43, ή όποια τον διαιρεί εις τρεις τύπους. Τό ίδικόν μας παράδειγμα ανήκει 
εις τον τρίτον εξ αυτών (βλ. αύτ. σ. 45, άρ. 64, πίν. 21), τον όποιον ή Benton 

ονομάζει «Circlet Type», άπό τό περιδέραιον άκριβώς, τό όποιον όλαι αί άπει- 
κονιζόμεναι τού τύπου αυτού φορούν. Κόσμημα εις τό μέσον αυτού, όπως τό ίδι
κόν μας παράδειγμα, μόνον άλλο έν έχει. Γνωστόν είναι τό έκ τής Πόλεως τής 
’Ιθάκης τεμάχιον πλακιδίου τοΰ ίδιου τύπου μέ τήν επιγραφήν: ευχήν Όδνσσεϊ 
(Benton, BSA 1934-35, σ. 55, είκ. 7), τό όποιον άνήκει εις τον 2ον ή τον 10ν 
αιώνα π. X. (βλ. Wage, A Companion to Homer, σ. 418).

18Q7. Πήλινον άγαλμάτιον καθιστού Πανός (πίν. 6β, φωτογραφία Λουκάτου, 
Άργοστόλιον) έκ κεραμόχρου πηλού φέροντος έπίχρισμα έκ διαλελυμένου πηλού 
(slip). Σταγών έρυθρού χρώματος εις τον όμφαλόν. ’Όπισθεν είναι άνοικτόν (δα
κτυλικά άποτυπώματα) έκτος άπό τό άνώτατον τμήμα, τό όποιον έφράχθη μετά 
τήν άποπεράτωσιν τού άγαλματίου διά πηλού, συγκρατηθέντος, όπως φαίνεται, διά 
ράβδου είδικώς προς τούτο έμπηχθείσης μέχρι τού έσωτερικού τής κεφαλής. Λεί
πουν: τό δεξιόν κέρας καί τό όργανον. Αι τρίχες τών μηρών έχουν χαραχθή μετά 
τήν έκ τής μήτρας έκτύπωσιν τού άγαλματίου καί προ τής όπτήσεώς του.

Ό Πάν κάθηται έπί βράχου έπεστρωμένου μέ δοράν ζώου, ή οποία δίδει 
τήν έντύπωσιν ότι κατέρχεται άπό κάθετον τμήμα βράχου νοούμενον όπισθεν. 
Μέ τήν άριστεράν του σφίγγει εις τον κορμόν κέρας Άμαλθείας, μέ τήν δεξιάν 
του δέ κρατεί κάνθαρον. ’Από τήν κόμην καί τό γένειόν του προβάλλουν δύο
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ2 1964 ΙΤίΝ. 1

1. Μελισσάνη έκ των ένδον.-2. Τοιχώματα τοϋ βαράθρου. - 3. ’Οροφή τοΰ σπηλαίου 
πλήρης αιχμηρών σταλακτιτών.- 4. To Β. μέρος τοΰ σπηλαίου μετά τής νησϊδος.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1961 ΠίΝ.

1. Ή Ζερβάτη. ΒΑ. γωνία, ένΙΙα έγένετο ή σκάφη. - 2 - 3. ’Όστρακα εκ της Ζερβά- 
της. - 4. Ευρήματα εκ Μυκηναϊκής οικίας 'Αγίων Θεοδώρων. - 5 - 6. Όστρακα έκ 

Μυκηναϊκής οικίας 'Αγίων Θεοδώρων.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΕ 1964 ΠίΝ. 7

Υ
Ευρήματα έκ τοΰ παρά τήν Σάμην Κεφαλληνίας σπηλαίου Μελισσάνης. 

α. Πήλινον πλακίδιον μέ κεφαλήν Νύμφης. β. Τμήμα πήλινου πλακιδίου μέ γυναικείαν προτομήν κατενώπιον, 

γ. Πήλινον πλακίδιον μέ Νύμφας καί μικρόν Πάνα.
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AE 1964 Ευρήματα από τό παρά τήν Σάμπν τής Κεφαλληνίας βπηλαιον Μελιασάνπ 33

πλατεΐαι ταινίαι, αί όποΐαι κατέρχονται εις τον ώμον και τό στήθος. Τα χαρα
κτηριστικά τοΰ προσώπου του, δπως καί ό παχύς κορμός του, μάλλον Σιληνόν 
υπενθυμίζουν. Ή έξομοίωσις τοΰ Πανός με Σιληνόν είναι σπανία εις τήν τέχνην, 
δέν γνωρίζω δε παρά μόνον μίαν πηλίνην κεφαλήν ειδωλίου από τά Μέγαρα, 
όπου τά χαρακτηριστικά νά υπενθυμίζουν σαφώς Σιληνόν (Άρχ. Έφ. 1890, πίν. 6, g 
βλ. Roscher III, I, στ. 1435), αν και εις μερικάς σαρκοφάγους ό Πάν παρου
σιάζεται με ώτα χοίρου δπως ό Σιληνός (βλ. τά παραδείγματα εις Roscher, 

έ. ά. στ. 1436). Ή σχέσις του πάντως με τον οίνον καί τον θίασον τοΰ Διονύ
σου δεν είναι κα'ι τόσον σπανία, βλ. λ.χ. RoSCHe;r, έ. ά. στ. 1475, μολονότι ή 
θέσις του εις τον θίασον τοΰ Διονύσου είναι μάλλον είς τήν σκιάν (Herbig, Pan, 
σ. 62). 'Οπωσδήποτε ή έξομοίωσις μέ τον Σιληνόν δεν πρέπει καθόλου νά ξενίζη, 
οφείλεται δε είς τήν οργιαστικήν του φύσιν καί τήν σχέσιν του μέ τά στοιχεία 
τής φύσεως. Καί τό κέρας τής Άμαλθείας, τό όποιον κρατεί, σύμβολον τής γονι- 
μότητος, δεν είναι άπό τά συνήθη σύμβολα τοΰ Πανός, γνωρίζω δε μόνον έν ει
δώλων είς τό Βερολΐνον άπό τήν Σιάναν τής Ρόδου (Jdl 1886, σ. 155), όπου οΰτος 
νά παρίσταται κρατών κέρας Άμαλθείας (ή μήπως ρυτόν;), μολονότι δεν αποκλείε
ται αυτή νά είναι ή ερμηνεία καί τοΰ «κέρατος», τό όποιον κρατοΰν μερικά ει
δώλια Πανός άπό τό Κάβειρων τών Θηβών (βλ. AM 1890, σ. 359 καί Winter 

I, σ. 220’ πρβλ. καί Άρχ. Δελτ. 1888, σ. 76, άρ. 31 καί σ. 81, άρ. 79 καί 
Winter I, 221, άρ. 7: ήμιανακεκλιμένος Πάν).

Τό άγαλμάτων αυτό φέρει αυτομάτως είς τον νοΰν τόν πίνοντα Σιληνόν άπό 
τό παρά τήν Άκρόπολιν οίκόπεδον Άγγελοπούλου (Άρχ. Δελτ. 1961/62, πίν. 39), 
τοΰ όποιου τό πρωτότυπον είχον τότε χρονολογήσει είς τό 300 π. X. περίπου ή είς 
τάς άρχάς τοΰ 3ου π. X. αίώνος. Σήμερον πιστεύω δτι τούτο πρέπει νά υπήρξε νεώ- 
τερον καί δτι είς τόν χρονολογικόν προσδιορισμόν του ήμπορεΐ νά βοηθήση ήδη τό 
νέον ειδώλων Πανός, δπως καί αυτού ή χρονολόγησις νά βοηθηθή άπό τόν Σι
ληνόν τοΰ οικοπέδου Άγγελοπούλου. Τοΰ Σιληνοΰ ή συσπείρωσις καί ισχυρά εκ
φραστική «έκτόνωσις» είναι στοιχεία, τά όποια μέ πείθουν ήδη δτι τό άντιγρα- 
φέν πρότυπον πρέπει νά ήτο ελάχιστα παλαιότερον τής μεθυούσης γραίας ή τοΰ 
παιδιού μέ τόν χηναλώπεκα, δηλαδή πάντως τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 3ου π. X. 
αίώνος, καί δχι τοΰ πρώτου ήμίσεος αυτού. Καί εδώ βεβαίως υπάρχει κάποια «έκ- 
τόνωσις», άλλ’ άσφαλώς πολύ μικροτέρα, ώστε όρθότερον θά ήτο νά όμιλή κα
νείς περί απλού «άνοίγματος» τής μορφής προς τόν θεατήν. Μέ τό ευθύ βλέμμα 
καί τήν εντελώς μετωπικήν τοποθέτησιν τών μελών, διαρρηγνύεται είς τόν 
Πάνα ό πέπλος, ό όποιος είς τήν ολίγον παλαωτέραν κλασσικήν τέχνην άπεμό- 
νωνεν δλας τάς μορφάς είς τήν ιδανικήν σφαίραν τοΰ είναι καί εντάσσεται 
οΰτος είς έν καθαρώς φυσικόν περιβάλλον ώς απτή πλέον πραγματικότης. ’Έπειτα 
δέν πρέπει νά άγνοηθή δτι οΰτος δέν έχει καθόλου τήν είς βάθος άνάπτυξιν τοΰ 
Σιληνοΰ Άγγελοπούλου, είς τόν όποιον ό τονισμός τοΰ δγκου βοηθεΐ άκριβώς είς 
τήν έντύπωσιν τής ίσχυράς «έκτονώσεως» τής μορφής. Αυτή δμως ή έπιπεδότης 
τοΰ Πανός, δπως καί δλα τά άλλα στοιχεία, τά όποια παρετήρησα, είναι κοινά

5
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εις τά έργα τοΰ α ήμίσεος τοϋ 3ου αίώνος. Πάντως δμως θά είναι νεώτερος από 
τον Δημοσθένη τοΰ Πολυεύκτου (280 π. X.), ό όποιος διατηρεί ακόμη ναυάγια 
κλασσικής «ποιήσεως», καί μάλλον σύγχρονος με τον φιλόσοφον των Δελφών 
(Buschor, Hellenistisches Bildnis, είκ. 16 κλπ.), την πρωτότυπον χαλκήν κεφα
λήν φιλοσόφου τοΰ Έθνικοΰ Μουσείου από την θάλασσαν των ’Αντικυθήρων 
(αυτόθι είκ. 18), μίαν κεφαλήν φιλοσόφου τοΰ Μουσείου των Θερμών (αυτόθι 
είκ. 17) καί άλλα τοιαΰτα έ'ργα, όπου παρατηρεΐται όμοιον «άνοιγμα» μέ ταυτό
χρονον άνάλογον έλλειψιν βάθους, άρα θά άνήκη όπως καί αυτά εις τό β' τέταρ
τον ή τά μέσα τοΰ 3ου αίώνος.

1837. Πήλινος αδιακόσμητος δίσκος διαμέτρου 0.36 καί πάχους 0.03 - 0.033, 
τοΰ οποίου ή μέν μία ή (άνω) επιφάνεια είναι επίπεδος, ή δέ άλλη έ'χει ελαφρώς 
άνυψωμένον τό πέρας, πλησίον δέ αΰτοΰ άβαθή αύλακα (πίν. 8δ.ε φωτογραφίαι 
κ. Μαρινάτου). Πηλός κεραμόχρους, σκληρός πορώδης, περιέχων λιθάρια. Ή εσω
τερική επιφάνεια παρουσιάζει πλήθος (σκοτεινόχρωμων κατά τό πλεΐστον) λιθαρίων 
ή τεμαχίων πηλοΰ. Τό έσωτερικόν τοΰ γωνιώδους πέρατος φέρει έλαιώδη ίχνη. 
Κατά τό εξωτερικόν αύτοΰ εγχάρακτα ΥΥ (Κεφαλληνιακά X;). Πιθανώς κάλυμμα πίθου.

1835. Μελαμβαφής λύχνος (πίν. 8γ, φωτογραφία Λουκάτου, Άργοστόλιον) έξ 
ώχροΰ πηλοΰ, τοΰ οποίου τό γάνωμα έχει προσλάβει κατά τόπους μολυβδίνην άπό- 
χρωσιν. Λείπει ή όριζοντία λαβή. Μήκος 0.083, πλ. 0.07, ύψ. 0.33, μήκ. μυκτή- 
ρος 0.036. Τύπος 25α τοΰ Howland, Greek Lamps, σ. 67 κέξ. άρ. 267- 284, 
πίν. 9, 23, 28.

1836. Λύχνος (πίν. 8 α φωτογραφία Λουκάτου, Άργοστόλιον) έξ ώχρερύθρου 
πηλοΰ, επί τοΰ όποιου διατηρείται εις ολίγα μόνον σημεία γάνωμα μολυβδίνης 
άποχρώσεως. Ό μυκτήρ λήγει εις γωνίας. Λείπει ή όριζοντία λαβή. Ανήκει εις 
τον ίδιον τύπον μέ τον προηγούμενον. Μήκ. 0.087, πλ. 0.06, ύψ. 0.036, μήκος 
μυκτήρος 0.041.

1838. Λύχνος (πίν. 8 β, φωτογραφία Λουκάτου, Άργοστόλιον) έξ ώχρερύθρου 
πηλοΰ, φέρων γάνωμα καστανομέλαν μέ μολυβδίνην άπόχρωσιν, άριστα διατηρούμε- 
νον. Μήκ. 0.086, πλ. 0.062, ύψ. 0.03, μήκ. μυκτήρος 0.042. Τύπος 28β τοΰ How
land, έ. ά. σ. 93. Οι δύο πρώτοι λύχνοι είναι, όπως έλέχθη, τοΰ τύπου 25α τοΰ 
Howland. Ό τύπος αυτός διαρκεΐ κατά τον Howland (σ. 67) άπό τά μέσα τοΰ 
β' τετάρτου τοΰ 4ου π. X. αίώνος μέχρι τοΰ α τετάρτου τοΰ 3ου, ή παρουσία 
όμως τών λαβών έδώ σημαίνει ότι οί λύχνοι τής Μελισσάνης δέν είναι άπό τά 
τελευταία παραδείγματά του καί μάλιστα ότι είναι παλαιότεροι τοΰ 310 π. X. Πά
λιν όμως δέν πρέπει νά είναι καί πολύ παλαιότεροι, διότι τό σώμά των δέν είναι 
ογκώδες, όπως τών παλαιοτέρων έξ αΰτών, τό περίγραμμα δέν είναι συνεχώς καμ- 
πύλον, αλλά μάλλον γωνιώδες, καί ό μυκτήρ των είναι λεπτός όπως είς τούς νεω- 
τέρους λύχνους τοΰ τύπου. Μάλιστα ό 1836 φαίνεται νά είναι κατά τι νεώτερος 
τοΰ 1835 ένεκα τών γωνιών είς τον μυκτήρα. Έκ τούτων συμπεραίνω ότι οί λύ
χνοι L835 καί 1836 ανήκουν μέ πιθανότητα είς τούς χρόνους μεταξύ 330 καί 310 π.Χ.

Ό λύχνος 1838 είναι, ειπομεν, τοΰ τύπου 28β τοΰ Howland κα?νύπτοντος

■J* Γεωργίου?. Δβντα
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δλον τον 3ον αιώνα. Τό παράδειγμά μας δμως είναι μάλλον τοΰ α' ήμίσεος αυ
τού, δπως φανερώνει τδ ακόμη καμπύλον περίγραμμα. Επειδή δμως τό πρόσφυμα 
δεν είναι διάτρητον, άλλ’ ή οπή φθάνει μόνον μέχρι τίνος (semi - pierced lug) ή 
χρονολογία του ενδέχεται να είναι τό β' τέταρτον τού 3ου αίώνος.

Συμπεράσματα. ’Από αυτά τα ολίγα, άλλ’ δχι στερούμενα ενδιαφέροντος ευ
ρήματα τοΰ σπηλαίου τής Μελισσάνης, τό πλακίδιον 1805 καί οί λύχνοι 1835 καί 
1836 ανήκουν εις τα τέλη τοΰ 4ου αίώνος, ίσως δέ μάλιστα εις τήν εικοσαετίαν 
330- 310 π. X., ένώ ό πίναξ 1804 καί ό λύχνος 1838 εις τό β' τέταρτον τοΰ 3ου 
αίώνος. Ό ανάγλυφος στρογγύλος δίσκος 1803 χρονολογείται δυσκολώτερον, οπωσ
δήποτε δμως εντός τών ακραίων ορίων τών δύο προαναφερθεισών περιόδων. ’Από 
τα άλλα δύο άντικείμενα τό τεμάχιον 1806 είναι ενός τύπου, ό όποιος τό ένωρί- 
τερον θά άνήκη είς τήν δευτέραν περίοδον, ένεκα δμως τής αποσπασματικής του 
καταστάσεως δεν επιτρέπει τήν διατύπωσιν καμμιάς θετικής κρίσεως. Περίεργος εί
ναι ό αδιακόσμητος δίσκος 1837, διά τον όποιον είπα δτι είναι μάλλον κάλυμμα 
πίθου Τά δύο εγχάρακτα -X- είναι τύπου μάλλον άρχαϊκοΰ, περισσότερα δμως δεν 
ή μπορώ νά εϊπω διά τον δίσκον, άν πράγματι δηλαδή άπετέθη είς τό σπήλαιον ση
μαντικόν χρονικόν διάστημα πριν από τήν πρώτην έναπόθεσιν αφιερωμάτων ή άν 
άπετέθη όμοΰ με αυτά, άφοΰ επί μακρόν χρόνον ήτο εν χρήσει είς τήν αποθήκην 
τής οικίας τοΰ άφιερωτοΰ.

’ Αν εξαιρέσω μεν τά δύο αυτά αμφίβολα αντικείμενα, δλα τά άλλα, τά βεβαίας 
χρονολογίας αντικείμενα, ανήκουν είς δύο μόνον έποχάς, μίαν υστέραν κ/ατσσικήν 
καί μίαν πρώιμον ελληνιστικήν. Ή άπουσία αφιερωμάτων από περισσοτέρας έπο
χάς εξηγείται από τάς φυσικάς δυσκολίας, τάς οποίας παρουσίαζεν ή προσπέλασις 
τοΰ τόπου. Έχρειάζετο δηλαδή κάθοδος με σχοινίον είς αρκετόν βάθος, καί μάλι
στα με τό ύδωρ είς τό τέρμα—ή μικρά λωρίς γής δπου εύρέθησαν τά αντικείμενα 
είναι είς τό έν άκρον εντός τοΰ σπηλαίου. Φαίνεται λοιπόν δτι δύο μόνον φοράς 
έν τφ συνόλω κατήλθον είς τό ώραΐον σπή?ιαιον οί ευσεβείς άρχαΐοι διά νά λα- 
τρεύσουν τον Πάνα καί τάς Νύμφας καί ιδιαιτέρως τήν άγνωστον έως σήμερον 
αλλά τόσον σημαντικήν διά τον «προϊστορικόν ήχον» τοΰ ονόματος της νύμφην 
Μελισσάνην. ’Ήξιζε πάντως τον κόπον ή επικίνδυνος αυτή κάθοδος. Είναι ισχυρά 
ή γοητεία τοΰ σπηλαίου καί τής λίμνης, τήν μαντεύει δμως δποιος έχει τήν πεί
ραν τοιούτων παιγνιδισμάτων τής φύσεως. Δι’ αυτό καί δεν είναι δυνατόν παρά 
νά συγχαρή κανείς τον Τουρισμόν, ό όποιος είχε τήν καλήν έμπνευσιν νά προβή 
είς τήν διάνοιξιν τής λοξής, υπογείου προσπελάσεως, ώστε ό καθείς πλέον νά 
ήμπορή νά άπολαμβάνη τήν ώραίαν λίμνην καί τό σπήλαιον.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ ΔΟΝΤΑΣ 1

1 Δέν ήμπορώ νά είμαι βέβαιος διά τήν σχέσιν του όποια άνέφερα εις τήν αρχήν, 
μέ τά συνευρεδέντα τεμάχια όξυπυάμένου αγγείου, τά
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