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ΈξεδόΦη ό παρών (81 - 83°£) τόμος τή 1ή Δεκεμβρίου 1948
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AE 1942-1944 Y'

Πρόγραμμα τής Άρχαιολογ^ής Έφημερίδος.

1. Τής έκδόσεως τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος επιμελούνται τρεις των συμβούλων τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας.

2. Πάσα πρός τήν ’Αρχαιολογικήν Εφημερίδα αποστολή απευθύνεται πρός τόν Γραμματέα τής ’Αρχαιολο
γικής Εταιρείας κ. Γεώργιον Π. Οίκονόμον, Διευθυντήν τής Έφημερίδος, λεωφόρος Πανεπιστημίου 22.

3. Έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι δημοσιεύονται άρχαιολογικαί πραγματεΐαι καί άγγελίαι, μάλιστα εις 
ευρήματα καί πορίσματα τών άνασκαφών τής Εταιρείας άναφερόμενα, συντεταγμένοι δέ έν γλώσση καθαρευούση.

Ή επί τής έκδόσεως επιτροπεία, ή άπόκειται ή περί τής δημοσιεύσεως άπόφασις, επιφυλάσσει έαυτή πάσαν 
ώς πρός τήν έκτασιν μεταβολήν, ήν ήθελε κρίνει άναγκαίαν έν τοϊς πρός δημοσίευσιν πεμπομένοις χειρογράφοις.

Τήν ευθύνην τών έν ταϊς δημοσιευομέναις πραγματείαις έκφερομένων επιστημονικών γνωμών φέρουσιν 
οί συγγραφεΧς αυτών, αποκλείεται δέ πας προσωπικού χαρακτήρος έλεγχος.

4. Έκδίδεται κατ’ έτος είς τόμος εις σχήμα τέταρτον έκ δώδεκα τουλάχιστον τυπογραφικών φύλλων 
συγκείμενος μετά τών αναγκαίων εικόνων καί πινάκων. Έκαστος τόμος πωλείται έν τή ’Αρχαιολογική Εταιρεία.

5. Οί συντάκται τών δημοσιευομένων πραγματειών λαμβάνουσι πεντήκοντα ή καί πλείονα, μετ’ άπόφασιν 
τού Συμβουλίου, αντίτυπα τών πραγματειών αυτών, ατινα έπ’ ούδενί λόγω έπιτρέπεται να πωλώνται.

6. Τά χειρόγραφα τών δημοσιευομένων κατατίθενται έν τώ άρχείφ.
7. Ή ’Αρχαιολογική Έφημερίς διαμείβεται πρός επιστημονικά περιοδικά συγγενή τφ σκοπφ τής ’Αρχαιο

λογικής Εταιρείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ά. Ξυγγόπονλος: 
Στ. Πελεκανίδης: 
Ν. Μ. Βερδελής:
’ Α. Άποστολάκη : 
Γ. Π. Οικονόμος:

ΣελΙς

"Αγιος ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος «Πηγή της σοφίας»............................................. 1 - 36
Αργυρά πινάκια τον Μουσείου Μπενάκη...................................................................................... 37 - 62
'Η λήκυθος του «Ζωγράφου της Μέγαιρας* εν τφ \Edv. Μουσείφ 63 - 72
Διόνυσος Δενδρίτης.......................................................................................................................................................................... 73 - 91
' Ο άνδριάς Μίλωνος τον Κροτωνιάτον................................................................................................ 92 - 10 2 .

Παράρτη μα — ’Αρχαιολογικά Χρονικά.

Β. Δ. Θεοφανείδης: ’ Ανασκαφικάί ερευναι καί τυχαία ευρήματα άνά την Δ. Κρήτην .. 1 - 38
Ίω. Παπαδημητριού: 'Ο 'Τοβιανδς τής Βασιλικής τής ΓΙαλαιοπόλεως Κέρκυρας ........................ 39 - 48
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Ε I Κ Ο

"Αγιος ’Ιωάννης δ Χρυσόστομος 
*Πηγη της σοφίας».

ΕΙκ.
1 Ό Χρυσόστομος μετά τοϋ Παύλου. Λε

πτομέρεια τού πίν. 1. Μέγεθος πρα
γματικόν.

2 Μοναχοί καί ψάλται. Λεπτομέρεια τοϋ
πίν. 1.

3 Κληρικοί. Λεπτομέρεια έκ μικρογραφίας
τοϋ Σκυλίτζη της Μαδρίτης.

4 Μικρογραφία τοϋ κώδ. 766 τής Βιβλιοθή
κης τοϋ Βατικανού.

5 Μικρογραφία τοϋ κώδ. 7 τής Έθν Βι
βλιοθήκης τών ’Αθηνών.

6 Σκηναί έκ τοϋ βίου τοϋ Χρυσοστόμου.
Τοιχογραφία Μ. Χελανδαρίου 'Αγίου 

"Ορους.
7 Μικρογραφία τοϋ κώδ. Α. 172 τής Άμ-

βροσιανής Βιβλιοθήκης τοϋ Μιί,άνου.
8 "Αγιος Γρηγόριος ό Θεολόγος καί Ήλίας

Κρήτης. Μικρογραφία τοΰ κώδ. Α.Ν.1.8 
τής Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης τής 
Βασιλείας.

9 Τοιχογραφία τής Μ. Ντίλιου (1543) επί
τής νησΐδος τής λίμνης Ίωαννίνοιν.

10 Τοιχογραφία τοΰ ναοϋ τοϋ ’Αφεντικού
Μυστρά.

11 Μικρογραφία τοΰ Σέρβικου Ψαλτηρίου
τής Βιβλιοθήκης τοΰ Μονάχου.

’Αργυρά πινάκια τοϋ Μουσείου Μπενάκη.

1 Άργυροϋν πινάκιον Μουσείου Μπενάκη.
’Ινώ Μελικέρτης.

2 Άργυροϋν πινάκων ΙΜουσείου Μπενάκη.
Τριαινοφόρος έρωτιδεύς έπί θαλασ
σίου τέρατος άλιεύων.

3 Άργυροϋν πινάκιον Μουσείου Μπενάκη.
’Ορθός έπί δελφίνος άλιεύων έρωτι- 
δεύς.

4 Άργυροϋν πινάκιον (Μουσείου Μπενάκη.
Έρωτιδεύς έπί δελφίνος άλιεύων διά 
τριαίνης.

5 Άργυροϋν πινάκιον Μουσείου Μπενάκη·
Έρωτιδεύς έπί δελφίνος άλιεύων διά 
μαχαίρας.

6 Άργυροϋν πινάκιον Μουσείου Μπενάκη.
Έρωτιδεύς έπί δελφίνος άλιεύων διά 
μαχαίρας.

Ν Ε Σ

Λήκυϋ-ος τοϋ «Ζωγράφου της Μέγαιρας» 
εν τω Έ'&νικω Μουσείω.

Σελ. Είκ.
63 1 Μελανόμορφος λήκυθος έν Άθήναις.
64 2 Άνάπτυξις παραστάσεως τής έν είκ. 1 λη

κύθου.
65 3 Κύλιξ τοΰ Φιντίου έν Μονάχω.
68 4 Υδρία μελανόμορφος έν Μονάχη).
72 5 Άμφορεύς. Λοΰβρον F. 208. 

Διόνυσος Δενδρίτης.

74 1 'Ο Διόνυσος περιβαλλόμενος υπό κλιματί- 
τίδων έκφυομένων έξ άμφορέως (Υ
φαντόν Μουσ. Μπενάκη 4ου, 5ου μ.Χ. 
αΐώνος).

76 2 Ό Διόνυσος καί παρ’ αυτόν θύρσος έντός 
κληματίδος έκφυομένης έξ άμφορέως.

76 3 Ό Διόνυσος καί παρ’ αυτόν κώνος πίτυος.
77 4 Δάφνη άναδυομένη έκ φυτοϋ καί παρ’ αυ

τήν Απόλλων.
77 5 Διόνυσος (έρίφιος(;) (B5tticher,Der Baum- 

kultus είκ. 47).
77 6 Ό Μίθρας άναδυόμενος κατά τό άνω 

ήμισυ έκ δένδρου.
80 7 Νόμισμα Μύρων τής Λυκίας.
82 8 Κιονόκρανον μετά φύλλων αμπέλου καί 

κώνου πεύκης.
83 9 Ή Αιγυπτιακή θεά Hathor, άναδυομένη 

έκ τοϋ ίεροΰ δένδρου αυτής.
85 10 Κέντημα Κρητικόν μετ’αγγέλων.
86 11 Κρητικόν κέντημα μετά Γοργόνας.
87 12 Κέντημα Κρητικόν μετά μυθικών παρα

στάσεων.
88 13 Δικέφαλος δφις Κρητικού δακτυλίου, (δμ, 

0.022 : νψ. 0.016).
89 14 ’Ηπειρωτικόν κέντημα μετά μορφής δεν- 

δρίτιδος.
90 15 Γάμος έπί ’Ηπειρωτικού κεντήματος.
90 16 ’Ηπειρωτικόν κέντημα μετ’άνθρωποκεφά- 

λων πτηνών (λεπτομέρεια τής είκ. 15).

'Ο άνδριάς Μίλωνος τοϋ Κροτοονιάτου

93 1 Άμφορεύς Συλλογής Faina.
93 2 Λεπτομέρειαι είκ. 1.
.01 3 Μελανόμορφος άμφορεύς τοΰ Βρεττανι- 

κοΰ Μουσείου.
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AE 1942-1944 Εικόνες ε

ΑνασκαψίκαΙ ερευναι και τυχαία ευρήματα
άνά τήν Δυτ. Κρήτην. 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΙΣΑΜΟΥ

Σελ. Etx. Α' ΆνασκαφαΙ etq ΣελλΙ.

2 1 Χάρτης Δυτικής Κρήτης
3 2 Ή πολίχνη Καστελλίου Κισάμου. Εις τό 

βάθος τό δυτικώτατον άκρωτήριον τής 
Κρήτης «Γραμβοΰσα» καί μεταξύ ή 
προβολή «Καβονήσι».

3 3 Ή δυτική κλιτύς τοΰ «Σελλιοΰ», ή βλέ- 
πουσα πρός τόν όρμον τών Μεσογείων.

3 4 Άναλημματικός τοίχος εις τήν δυτικήν 
κλιτόν τοΰ «Σελλιοΰ».

4 5 'Υπαίθριον ιερόν(;) επί τής ομαλής κορυ
φής τοΰ «Σελλιοΰ».

4 6 Νότιος άναλημματικός τοίχος τοΰ υπαι
θρίου ίεροΰ επί τής Ισοπεδωμένης κο
ρυφής τοΰ «Σελλιοΰ».

5 7 Κωνικός λοφίσκος έφ’ου σωρός αργών λί
θων, ’ίσως αρχαίου τύμβου τοΰ Σελλιοΰ.

5 8 Τομή κωνοειδοΰς κτίσματος επί λοφίσκου 
τεχνητοΰ δυτικώς τοΰ ίσοπεδώματος 
αρχαίου υπαιθρίου χώρου ( άβάτου ; ) 
τοΰ Σελλιοΰ.

5 9 Λακκοειδής καί λαξευτός εντός βράχου 
τάφος επί τής κορυφής τοΰ «Σελλιοΰ».

6 10 Οίκία κατά τήν νοτίαν κλιτόν τοΰ «Σελ- 
λιοΰ».

7 11 Κάτοψις θεμελίων ιδιωτικής οικίας Β'π.Χ. 
αίώνος άποκαλυφθεΐσα εις θέσιν Σελλί 
(Καστελλίου Κισάμου) Νομοΰ Χανιών·

8 12 Έργαλεΐον έκ μελανωπού λίθου. Στα- 
θμΐον ή μήτρα άρχιτεκτ. κοσμήματος;

8 13 Ευρήματα έκ τών άνασκαφών «Σελλιοΰ» 
Καστελλίου - Κισάμου.

8 14 Ευρήματα έκ τών άνασκαφών «Σελλιοΰ» 
Καστελλίου - Κισάμου.

8 15 Ευρήματα έκ τών άνασκαφών τοΰ «Σελ- 
λιοΰ» Καστελλίου - Κισάμου.

10 16 Ή ύψίστη κορυφή τοΰ «Σελλιοΰ», ένθα 
ύπάρχουσι λαξευταί δεξαμεναί. Ή 
άκρόπολις τής προϊστορικής Κισάμου(;)

12 17 Κεφαί.ή άγάλματος γυναικός Μουσείου 
Καστελλίου Κισάμου.

12 18 Μονόλιθος κυλινδρικός κίων Μουσείου 
Καστελλίου Κισάμου.

13 19 Κορμός γυμνοΰ εφήβου Μουσείου Καστελ
λίου Κισάμου.

14 20 Προχριστιανική έπιγραφή Κισάμου Μου
σείου Καστελλίου Κισάμου·

14 21 Χριστιανική έπιγραφή Κισάμου Μουσείου 
Καστελλίου Κισάμου.

14 22 Παλαιοχριστιανικοί έπιγραφα’ι Κισάμου 
Μουσείου Καστελλίου.

Σελ. Ely..

15 23

15 24

16 25 

16 26

17 27

18 1

19 2

20 3

20 4

21 5

22 6

22 7

22 8

23 9

23 10

23 11

24 12

25 13

26 14

Χριστιανική επιγραφή Κισάμου Μουσείου 
Καστελλίου Κισάμου.

Παλαιοχριστιανικοί έπιγραφαί Μουσείου 
Καστελλίου Κισάμου.

Παλαιοχριστιανική επιγραφή Κισάμου 
Μουσείου Καστελλίου Κισάμου·

Παλαιοχριστιανική επιγραφή Κισάμου. 
Μουσ. Καστελλίου Κισάμου.

Παλαιοχριστιανική έπιγραφή Κισάμου. 
Μουσ. Καστελλίου Κισάμου.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΙΣΑΜΟΥ 
Β" ΆνασκαψαΙ Πολυφωνίας.

’Αρχαία οίκία τής Πολυρρηνίας λελαξευ- 
μένη έν βράχω (εντός τοϋ χωρίου 
Άνω Παλαιοκάστρου) Κισάμου.

Τοπογραφικόν διάγραμμα Πολυρρηνίας 
(κατά τόν F. Halbherr έν Savignoni 
Esplorazione arch, delle provincie 
occidentali di Creta).

Τό άποκαλυφθέν υπό τοϋ Halbherr 
τμήμα τοϋ βορείου τοίχου.

Ή σημερινή εκκλησία τών 99 Αγίων Πα
τέρων. Κεΐται επί εΰρέος χώρου μεταξύ 
τοΰ χαμηλοτάτου πρανούς τής άκρο- 
πόλεως τής Πολυρρηνίας καί άνωθεν 
τοϋ σημερινού χωρίου ’Άνω Παλαιο
κάστρου Κισάμου.

Διάγραμμα άνασκαφών Πολυρρηνίας τοϋ 
1938.

Ό βόρειος τοίχος περιβόλου ελληνικού 
κτίσματος Πολυρρηνίας.

Ό βόρειος τοίχος περιβόλου έλληνικοΰ 
κτίσματος Πολυρρηνίας.

Τό δυτικώτατον τμήμα τοΰ βορείου περι
βόλου έλληνικοΰ κτίσματος Πολυρ
ρηνίας.

Ή κάθετος κυρία γραμμή τοΰ βορείου 
περιβόλου έλληνικοΰ κτίσματος Πο
λυρρηνίας.

Τό μεγαλήτερον εις ύψος σφζόμενον τμή
μα τοΰ βορείου περιβόλου έλληνικοΰ 
κτίσματος Πολυρρηνίας.

Τό άνατολικώτερον τμήμα τοΰ βορείου 
περιβόλου έλληνικοΰ κτίσματος Πο
λυρρηνίας·

Ή όπισθία πλευρά τσΰ βορείου περιβό
λου έλληνικοΰ κτίσματος Πολυρρηνίας 
(ή όποια δεικνύει καί τό πάχος τοΰ 
τοίχου).

Είκών ληφθεϊσα έξ ανατολών καί δει- 
κνύουσα άμφοτέρους τούς τοίχους. Ό 
πρός τήν εκκλησίαν είναι ό Β τοίχος.

Γωνία τοΰ Β (δεύτερος δόμος) τοίχου έλ- 
ληνικοΰ κτίσματος Πολυρρηνίας.
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ΕΙκ.
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Εικόνες ΑΕ 1942-1944

Στερεοβάτης μετά τοΰ πρώτου δόμου τοϋ 
κρηπιδώματος τοϋ Β τοίχου ελληνικού 
κτίσματος Πολυρρηνίας.

Βραχώδης διαμόρφιοσις πρός βορράν τοΰ 
πρώτου δόμου τοϋ Β τοίχου ελληνικού 
κτίσματος Πολυρρηνίας.

Ημιτελές δωρικόν κιονόκρανον καί σπόν
δυλος Πολυρρηνίας.

'Υπέρθυρον (άνασκαφαί Πολυρρηνίας).
Επιτύμβιος χριστιανική στήλη. ’Οπίσθια 

δψις.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ 
Γ' 3ΑνασκαφαΙ έν Κανδάνφ.

Σχεδιογράφημα άνασκαφών Κανδάνου.
Ψηφιδωτόν δάπεδον τοΰ περιστυλίου τοϋ 

έν Κανδάνφ άποκαλυφθέντος πελωρίου 
κτίσματος ρωμ. χρόνων.

Ένεπίγραφον βάθρον αγάλματος εις Αΰ- 
τοκράτορα Λ. Σεπτ. Σεβήρον.

Ή άνω επιφάνεια τοϋ ενεπίγραφου βά
θρου αγάλματος τοΰ Σεπτ. Σεβήρου, 
όπου διακρίνονται τά πέλματα των πο- 
δών τοΰ άνδριάντος.

Τριπλή πλάξ μετά στενομάκρων έκβαθυ- 
σμάτων πρός έμπηξιν στηλών ψηφι
σμάτων καί νόμων, χρησιμοποιηθεΐσα 
μεταγενεστέρως ώς αγωγός ΰδατος.

Σελ. ΕΙκ.

34 6 Παλαιοχριστιανικόν διπλοκιόνιον παρα
θύρου.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ 
Δ' ’ΑνασκαφαΙ έπΐ της ’Ακροπόλεως 

τής 'Υρτακίνης.

36 1 Μαρμάρινον λατρευτικόν άγαλμα Πανός
Υρτακίνης.

36 2 Ευρήματα άνασκαφών Ίεροϋ τοϋ Πανός
επί τής Άκροπόλεως τής Υρτακίνης.

38 3 Τμήμα ένεπιγράφου στήλης υπαιθρίου ίε-
ροΰ Πανός επί τής άκροπόλεως 'Υρ
τακίνης.

'Ο Ίοβιανός τής βασιλικής τής 
Παλαιοπόλεως Κέρκυρας.

39 1 Τό έπιστύλιον τοΰ τριβήλου τής βασιλι
κής μετά τής επιγραφής.

41 2 Τό τρίβηλον τής βασιλικής μετά τούς
βομβαρδισμούς καί τός εκχωματώσεις

42 3 Ψηφιδωτόν δάπεδον έκ τοΰ βαπτιστηρίου
πιθανώς τής βασιλικής.

43 4 Τμήμα ψηφιδωτοΰ δαπέδου έκ τής ΒΔ
πλευράς τοΰ νάρθηκος.

43 5 Τό εσωτερικόν τοΰ ναοΰ μετά τών έν αύτφ
συγκεντρωθέντων γλυπτών.

ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

1 Ό Άγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος μετά τοΰ Παύλου. Συλλογή Δ. Λοβέρδου. Άθήναι·
2 Άργυροΰν πινάκιον Μουσείου Μπενάκη. ’Ινώ καί Μελικέρτης.
3 Σχεδίασμα ψηφιδωτοΰ τής Κερκύρας μετά τής έπιγραφής τοΰ επισκόπου Ίοβιανοΰ.
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ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

“ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ,,

ΥΠΟ ΑΝΔΡΕΟΥ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ώς σημειον έκκινήσεως διά την ερευνάν τοΰ αρκετά σπανίου καί πολύπλοκου 
είκονογραφικοϋ δέματος τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Χρυσοστόμου ώς «Πηγής τής σοφίας» 
ίίά μάς χρησιμεύση μία άγνωστος καί ανέκδοτος ακόμη είκών τής Συλλογής Δ. Λο
βέρδου. Αΰτη ανήκει εις την όλιγάριθμον ομάδα εικόνων τής Συλλογής ταύτης άναγο- 
μένων εις βυζαντινούς χρόνους, περί των οποίων θ’ άσχοληθώμεν προσεχώς καί εις 
άλλην μελέτην.

Ένταΰθα θά έξετάσωμεν πρώτον την εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου, κατόπιν δέ 
θά προβώμεν εις τήν έρευναν τοΰ είκονογραφικοϋ θέματος, τό όποιον αΰτη παριστάνει.

Ή είκών τής Συλλογής Λοβέρδου (πίν. 1) 1 έχει ΰψος 0.405 καί πλάτος 0.315 μ. 
Τήν κεντρικήν παράστασιν περιβάλλει πλαίσιον ελαφρώς έξέχον (πλ. 0.063) σκαλισμένον 
επί τής ιδίας σανίδος, επί τής οποίας καί ή όλη είκών. Τοΰτο φέρει παραστάσεις άγιων, 
περί τών οποίων αμέσως κατωτέρω θά γίνη λόγος. Εις τό υπό τοΰ πλαισίου περιβαλ
λόμενου κεντρικόν ορθογώνιον είκονίζεται αριστερά, ώς προς τον θεατήν, μοναχός με 
φωτοστέφανον, καθήμενος επί θρόνου καί γράφων εις βιβλίον, επί τοΰ οποίου άναγι- 
νώσκονται τά εξής: ιδ[ου το δια] | τω π(α)τρι | δεδοΙκεν. | τι ουν | ελα[τ] | τονα. 
Τοΰτο είναι ή αρχή τής πρώτης ομιλίας τοΰ Χρυσοστόμου εις τήν προς Έφεσίους 
επιστολήν τοΰ Παύλου (Migne Ρ. G. 62, 11). Ό γράφων λοιπόν μοναχός είναι ό 
Χρυσόστομος. ’Όπισθεν τοΰ θρόνου είκονίζεται άνήρ όρθιος φέρων επίσης φωτοστέ
φανον καί όμιλών εις τό δεξιόν ούς τοΰ Χρυσοστόμου. Ούτος είναι ό ’Απόστολος 
ΙΙαΰλος, όπως μανθάνομεν από τήν επιγραφήν τήν ευρισκόμενην ύπεράνω τής κεφα?ιής 
του. Προ τοΰ Χρυσοστόμου υπάρχει αναλόγιου με βιβλίον ανοικτόν επ’ αύτοΰ, όπου 
άναγινώσκονται τά εξής: παυλος | αποςτο|λος ι(ηςο)υ | χ(ριςτο)υ δι|α θελήματος 

θ(εο)υ τοι[ς] I αγι[οις], Ταΰτα είναι ή αρχή τής προς Έφεσίους επιστολής τοΰ Παΰ-

1 Περιγραφή έν Ά. Παπαγιαννοποΰλου—Παλαιού. τοΰ 16ου αίώνος μέ πρότυπα βυζαντινά είκονογραφη-
Μουσειον Διονυσίου Λοβέρδου, Άθήναι, 1946, 38 κ. έξ. μένα χειρόγραφα, 
άριθ. 248, δπου ή είκών θεωρείται έργον τών μέσων
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2 Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1942-1944

λου (Έφεσ. 1,1). Και από τοΰ άνω μέρους τοΰ αναλογίου, όπου to ανοικτόν βιβλίον, καί 
από των θυρίδων τοΰ ερμαρίου, έπί τοΰ οποίου τοΰτο στηρίζεται, εκρέουν κρουνοί ύδά- 
των κυανοΰ χρώματος μετά χρυσών γραμμών. Κατά τό δεξιόν άκρον μοναχοί καί άλλοι 
γενειοφόροι φέροντες οί μέν μοναχικά κουκοΰλλια οί δε υψηλούς κωνοειδείς πίλους καί 
είς πλατΰγυρον σκιάδιον, συλλέγουσιν εντός ποτηρίων τό έκ τοΰ αναλογίου έκρέον ύδωρ. 
Τό βάθος τής συνθέσεως πληροΰσι δύο υψηλά οικοδομήματα συνδεόμενα μεταξύ των 
διά χαμηλού τοίχου. ’Από την στέγην τοΰ ενός προς την στέγην τοΰ άλλου εκτείνεται 
ερυθρόν ύφασμα. Είς την θύραν τοΰ προς τά δεξιά οικοδομήματος, κλειομένην μέ παρα
πέτασμα, προβάλλει μοναχός παρατηρών τον γράφοντα Χρυσόστομον καί τον όπισθεν 
αυτού ευρισκόμενον Παύλον. Κατά τά άκρα, όπισθεν τών οικοδομημάτων, διακρίνονται 
δύο κυπάρισσοι. Τέλος ΰπεράνω τών οικοδομημάτων, επί τοΰ χρυσού βάθους, είκονί- 
ζεται τμήμα κύκλου, δηλοΰντος τον ουρανόν, από τοΰ όποιου έκπέμπεται δέσμη ακτινών 
διευθυνομένη προς την κεφα?αήν τοΰ Χρυσοστόμου. Εκατέρωθεν τής φωτεινής αυτής 
δέσμης παρίστανται μέχρι τής όσφύος, εντός νεφών, τρεις μορφαί. ’Αριστερά ό Προ
φήτης Μωϋσής, ως αναφέρει ή παρ’αυτόν επιγραφή, κρατών βιβλίον ανοικτόν, επί τοΰ 
οποίου ή φράσις έκ τής αρχής τής Γενέσεως: εν | αρχι | επ|οι[η]!ςε[ν] | Ο | θ(εο)ς 
(Γεν. 1. 1). Δεξιά ό ’Απόστολος Πέτρος, δηλούμενος δι’επιγραφής, κρατών είς την 
δεξιάν δύο κλείδας, είς δέ την άριστεράν είλητάριον κλειστόν, καί παρ’αυτόν ό "Αγιος 
’Ιωάννης ό Θεολόγος, καθοριζόμενος ομοίως δι’επιγραφής, κρατών καί οΰτος είς την 
δεξιάν είλητάριον κλειστόν.

Τό περί την κεντρικήν παράστασιν πλαίσιον, ώς ήδη εϊπομεν, φέρει επίσης εικόνας. 
Είς την άνω πλευράν παρίσταται ή Ετοιμασία τοΰ θρόνου, εκατέρωθεν δέ αυτής δύο 
’Αρχάγγελοι μέχρι τής όσφύος προσκλίνοντες. Είς την άριστεράν, ώς προς τον θεατήν, 
όρθίαν πλευράν είκονίζονται εξ "Αγιοι μέχρι τής όσφύος, οί όποιοι, κατά τάς παρ’αυτούς 
ήμιεσβεσμένας έπιγραφάς, είναι οί εξής, έκ τών άνω προς τά κάτω: Ό ’Απόστολος 
Πέτρος, βλέπων προς δεξιά, εύλογών διά τής δεξιάς καί είς την άριστεράν κρατών 
είλητάριον κλειστόν. Ό Εύαγγελιστής Λουκάς κατενώπιον εύλογών καί κρατών βιβλίον 
ανοικτόν μέ την πρώτην φράσιν τοΰ Ευαγγελίου του. Ό Ευαγγελιστής Μάρκος, έστραμ- 
μένος προς δεξιό καί κρατών ομοίως βιβλίον ανοικτόν μέ τήν αρχήν τοΰ Ευαγγελίου του 
Ό "Αγ. Άνδρέας, κατενώπιον κρατών δι’άμφοτέρων τών χειρών είλητάριον κλειστόν. 
Ό "Αγ. Όνούφριος, κατενώπιον μέ τάς χεΐρας είς σχήμα δεήσεως. Ό "Αγ. Παντε- 
λεήμων, τήν μέν δεξιάν έ'χων προ τοΰ στήθους μέ τήν παλάμην προς τά έξω, είς δέ τήν 
άριστεράν κρατών κεκοσμημένον δοχεϊον φαρμάκων. Οί αντίστοιχοι έξ "Αγιοι τής 
δεξιάς όρθιας πλευράς είναι έκ τών άνω προς τά κάτω οί εξής: Ό Άπόστ. Παύλος, 
έστραμμένος προς αριστερά καί κρατών δι’ άμφοτέρων τών χειρών βιβλίον κλειστόν. 
Ο Εύαγγ. Ιωάννης, βλέπων ομοίως προς άριστερά καί κρατών δι’ άμφοτέρων τών 

χειρών βιβλίον άνοικτόν μέ τήν πρώτην φράσιν τοΰ Ευαγγελίου του. Ό Ευαγγελιστής 
Ματθαίος, κατενώπιον, κρατών ομοίως βιβλίον άνοικτόν μέ τάς πρώτας λέξεις τοΰ 
Ευαγγελίου του. Η ΰπ αυτόν μορφή δέν σώζει τήν έπιγραφήν της. Πρόκειται όμως 
περί Αποστολου, ως δεικνύει το εις την άριστεράν του είλητάριον. Τά χαρακτηριστικά 
ες άλλου τοΰ προσώπου δεικνύουν οτι ο εικονιζομενος είναι άσφαλώς ό Άπόστ. Σίμων
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AE 1942-1944 Αγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος «Πηγή τής σοφίας 3

ό Ζηλωτής Κ Κάτωθεν αυτού ό "Αγ. ’Αντώνιος, ευλογών και κρατών κλειστόν είλητά- 
ριον. Ό "Αγ. Ιωάννης ό Πρόδρομος, τείνων την δεξιάν εις σχήμα κηρύγματος. Τέλος, 
εις κάτω πλευράν τοΰ πλαισίου είκονίζονται τέσσαρες Τεράρχαι κατενώπιον, εύλο- 
γοϋντες και κρατούντες εις τήν άριστεράν Εύαγγέλιον. Τού πρώτου εξ αριστερών δεν 
διεσώθη ή επιγραφή. Είναι δμως εΰκολον να διακρίνη τις εκ τών χαρακτηριστικών του 
οτι πρόκειται περί τοΰ 'Αγ. Νικολάου 1 2. Μετ’ αυτόν είκονίζονται κατά σειράν ό "Αγιος 
Βασίλειος, ό "Αγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος και ό "Αγ. Γρηγόριος ό Θεολόγος.

Προτού έλθομεν εις τό περιεχόμενον τής είκόνος, τό όποιον θά μάς όδηγήση είς 
τήν λεπτομερή έξέτασιν τού είς αυτήν παριστανομένου είκονογραφικού θέματος, είναι 
ανάγκη νά όρίσωμεν τήν χρονολογίαν της. Τοιουτοτρόπως θά όλοκληρωθή ή περί 
αυτής έ'ρευνα, πλήν βεβαίως τού είκονογραφικού θέματος.

Ό δλος χαρακτήρ τής είκόνος, ή τεχνοτροπία καί ή τεχνική της έκτέλεσις μάς 
φέρουν χωρίς αμφιβολίαν προς τούς χρόνους τών Παλαιολόγων. Είς τό ίδιον επίσης 
συμπέρασμα οδηγούν τά υψηλά καί μέ ορθήν προοπτικήν σχεδιασμένα οικοδομήματα 
τού βάθους, χαρακτήρος καθαρώς ελληνιστικού, τον όποιον επιτείνει τό ερυθρόν 
ύφασμα, τό άπλοΰμενον άπό τής μιάς στέγης είς τήν άλλην3, δπως επίσης καί αί 
όπισθεν τών κτηρίων προβάλλουσαι κυπάρισσοι4. Προς τάς καλλιτεχνικός αντιλήψεις 
τής εποχής τών Παλαιολόγων συμφωνεί καί ή ορθή σχέσις τών αναλογιών μεταξύ τών 
ανθρωπίνων μορφών καί τών πλαισιούντων αύτάς οικοδομημάτων. Ό τεχνίτης τής 
είκόνος ιδιαιτέραν δλως κατέβαλε φροντίδα διά τήν επιτυχή άπόδοσιν τού βάθους 
καί γενικώτερον τοΰ χώρου. ’Από τής άπόψεως ταΰτης αξία πολλής προσοχής είναι 
ή προοπτικώς ορθή σμίκρυνσις τού είς τό άνοιγμα τής θΰρας τού βάθους είκονιζο- 
μένου μοναχού εν σχέσει προς τον Παύλον καί τον καθήμενον Χρυσόστομον, οί όποιοι

1 Πρβ. τό ψηφιδωτόν τοΰ Όσ. Λουκά: Ε. Diez—Ο. 
Demus, Byzantine Mosaics in Greece, Cambridge, 
Massachusetts, 1931, είκ. 46, επίσης τάς τοιχογραφίας 
τής Ζίτσας: VI. Petkovic, La peinture serbe du 
moyen-age, II, Beograd, 1934 πίν· XXXVI b. καί τοΰ 
Πρωτάτου 'Αγ. "Ορους: G. Millet, Monuments de 
l’Athos I, Les peintures, Paris, 1927, πίν. 38.4.

2 Πρβ. τό ψηφιδωτόν τής 'Αγ. Σοφίας τοΰ Κίεβου : 
G. Schluraberger, L’epopee byzantine, I, 57, επίσης 
τάς τοιχογραφίας τοΰ Μιλέσεβο: Ν. Okunev, Monu- 
menta artis serbicae, III, Pragae, 1931, πίν. 2, καί 
τοΰ Πρωτάτου: "Εγχρωμος άπεικόνισις παρά Β. Geor
gievskij Τοιχογραφίαι τοΰ Πανσέληνου είς τό Πρω- 
τάτον τοΰ 'Άθω (ρωσ.) οί. ε. πίν. 1.

3 Πρβ. προχείρως τά ψηφιδωτά τής Μονής τής Χώ
ρας (Καχριέ Τζαμί) Κων/πόλεως, είς τό Δελτίον τοΰ 
Ρωσικού ’Ινστιτούτού Κων/πόλεως, 11, 1906, Λεύκωμα, 
πίν. XXIII, XXIX, XXX κ. ά1 ’Επίσης βλ. τάς τοιχογρα
φίας τοΰ νοτίου κλιτούς τής Μητροπόλεως τοΰ Μυστρά: 
G. Millet, Monuments byzantins de Mistra, Paris, 
1910, πίν. 76-77. Ό Th. Schmidt, Revue Archeolo- 
gique, 1912, II, 132, παρατηρεί ότι τά επί τών στεγών 
άπλούμενα υφάσματα είναι συμβατικός τρόπος δια να

δείξη ό ζωγράφος ότι ή σκηνή εκτυλίσσεται όχι ενώ
πιον, άλλ’ εντός τής οικίας. Τούτο δμως εν μέρει μόνον 
δύναται νά θεωρηθή ακριβές. Τά οικοδομήματα, τά 
πληροΰντα τό βάθος είς τήν σκηνήν τής ίάσεως τής 
πενθεράς τοΰ Πέτρου, μεταξύ τών ψηφιδωτών τής Μο
νής τής Χώρας, δέν φέρουν ύφασμα, ενώ τό θαΰμα 
λαμβάνει χώραν είς τό εσωτερικόν (Δελτ. Ρωσ. Ίνστ. 
Κων/λεως, ένθ’ άν. Λεύκωμα, πίν. XLIX 109). ’Απεναν
τίας είς τήν ϊασιν τοΰ τυφλοΰ καί κωφού, μεταξύ τών 
ψηφιδωτών τούτων, άν καί ή σκηνή γίνεται είς τό ύπαι
θρον, υπάρχει τό ύφασμα, τοΰ όποιου ή μέν μία άκρα 
εύρίσκεται επί στέγης οικοδομήματος, ή δέ έτέρα είναι 
προσδεδεμένη είς δένδρον (Δελτ. Ρωσ. Ίνστ. ένθ’ άν. 
Λεύκωμα, πίν. L. 112). Τό δένδρον δέ έκει δεικνύει σα
φώς δτι πρόκειται περί υπαίθρου. ’Επίσης είς τήν Μη- 
τρόπολιν τοΰ Μυστρά τό ύφασμα εύρίσκεται αδιακρίτως 
είς σκηνάς έκτυλισσομένας καί εντός κλειστού χώρου, 
δπως ή ΐασις τής πενθεράς τοΰ Πέτρου (Millet, Mistra, 
πίν. 76.2), καθώς καί είς τό ύπαιθρον, δπως ή άνάστα- 
σις τοΰ υίοΰ τής χήρας (Millet, Mistra, πίν. 76 3), ή 
ΐασις τής αίμορροούσης (Millet, ένθ. άν. πίν. 77.1) κ. ά.

4 Πρβ. τό ψηφιδωτόν τής Μονής τής Χώρας: Δελτ. 
Ρωσ. Ίνστ ένθ’ άν. Λεύκωμα, πίν. XXV 77.
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4 Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1942-1944

παρίστανται πολύ μεγαλύτεροι, διότι εύρίσκονται εις τό πρώτον επίπεδον τοΰ πίνακος. 
Διά τής σμικρύνσεως αυτής τοΰ μοναχού ό ζωγράφος κατόρθωσε με τρόπον λίαν επι
τυχή νά δώστ] ζωηράν την έντΰπωσιν τής εύρύτητος τοΰ χώρου καί τής άποστάσεως 
μεταξύ τοΰ πρώτου επιπέδου και τοΰ βάθους. Έκτος όμως των γενικών γραμμών, 
ό τεχνίτης προσεπάθησε καί. διά τών λεπτομερειών νά επιτυχή την έντΰπωσιν αυτήν 
τοΰ βάθους, χρησιμοποιήσας προς τούτο μεθόδους γνωστάς ήδη εις την ελληνιστικήν 
τέχνην, τάς οποίας όμως δεν μετεχειρίσθησαν οι τεχνΐται τών κυρίως βυζαντινών 
χρόνων, τών παλαιοτέρων δηλαδή τού 13ου αίώνος. Προς τον σκοπόν τούτον ό ζωγρα- 
φήσας τήν εικόνα έσχεδίασε τον θρόνον, έπ'ι τού οποίου κάθηται ό Χρυσόστομος, 
καθώς και τό ύποπόδιον, διαγωνίως καί όχι παραλλήλως προς τήν κάτω πλευράν τής 
είκόνος, όπως θά έγίνετο εις παλαιοτέραν εποχήν. ’Αλλά καί αυτόν τον καθήμενον 
Χρυσόστομον παρέστησεν ό ζωγράφος κατά τρόπον έξυπηρετοϋντα τήν προσπάθειάν 
του τής προοπτικής άποδόσεως τού χώρου. Πράγματι, οί πόδες τού Χρυσοστόμου 
εύρίσκονται είς δύο διαφορετικά επίπεδα, ό δεξιός μάλιστα έζωγραφήθη κάτω τού 
υποποδίου, διά νά έπιτευχθή μετά τού αριστερού έντονωτέρα ή προς τά έσω προχω
ρούσα διαγώνιος νοητή γραμμή, ή παράλληλος προς τό ύποπόδιον. Όλαι αύταί αί 
λεπτομέρειαι δεικνύουν ότι ή έξεταζομένη είκών, από άπόψεως επιτυχούς άποδόσεως 
τοΰ χώρου, θά ήδύνατο νά θεωρηθή έν τών χαρακτηριστικωτέρων έργων τής ζωγρα
φικής τών Παλαιολόγων.

Έν τούτοις ό τεχνίτης τής είκόνος, παρ’όλην του τήν ρεαλιστικήν διάθεσιν, 
δείγμα τής οποίας είναι ή επίμονος προσπάθεια τής άποδόσεως τοΰ χώρου, δεν ήδυ- 
νήθη ν’ άποφύγη ώρισμένας συμβατικότητας άρρήκτως συνδεομένας μέ αυτό τό θέμα 
τού έργου του. Τούτο είναι περισσότερον καταφανές είς τον μικρόν όμιλον, δεξιά τής 
είκόνος, τον ευρισκόμενον προ τού αναλογίου τοΰ Χρυσοστόμου. Ούτος, άπό άπόψεως 
αναλογιών, ουδόλως φαίνεται σχετιζόμενος μέ τό κύριον σύμπλεγμα τοΰ Χρυσοστόμου 
καί τού Παύλου. Ένφ δηλαδή οί άποτελούντες αυτόν εύρίσκονται είς τό πρώτον επί
πεδον τής συνθέσεως, είναι πολύ μικρότεροι τοΰ Παύλου καί τού Χρυσοστόμου, 
φθάνοντες κατά τό ύψος μόλις ολίγον ύπεράνω τοΰ αναλογίου τοΰ Χρυσοστόμου. 
Ό λόγος, διά τον όποιον ούτοι είκονίζονται μικρότεροι είναι διπλούς. Ώς θά ίδωμεν 
έρμηνεύοντες τήν όλην εικόνα, τ’ άποτελούντα τον όμιλον τούτον πρόσωπα είναι νοητά 
καί συμβολικά, ούδόλως παρευρεθέντα είς τήν παριστανομένην σκηνήν, όπως νοητοί 
καί συμβολικοί είναι καί οί κρουνοί οί έκρέοντες άπό τό άναλόγιον τοΰ Χρυσοστόμου 
καί άπό τό επ’ αύτοΰ βιβλίον. Ή ερμηνεία έξ άλλου τής είκόνος θά μάς δείξη 
ότι οί άποτελούντες τον όμιλον τούτον είναι κοινοί θνητοί. Διά νά δηλώση λοιπόν 
τάς δύο αύτάς ιδιότητας τών προσώπων τοΰ ομίλου, τήν συμβολικήν δηλαδή 
καί τήν τών κοινών θνητών, τούς παρέστησεν ό ζωγράφος, κατά τρόπον συμβατικοί', 
μικροτέρους ενώπιον τών δύο κυρίων μορφών, τοΰ Παύλου καί τοΰ Χρυσοστόμου, 
οί όποιοι καί άγιοι είναι, άλλά καί πρωταγωνισταί, ώς θά ίδωμεν, τής είκονιζο- 
μένης σκηνής.

Ή όλη τεχνοτροπία λοιπόν τής είκόνος μάς φέρει άσφαλώς είς τούς χρόνους τών 
Παλαιολόγων.’Ήδη είναι άνάγκη νά όρίσωμεν κάπως άσφαλέστερον, κατά τό δυνατόν,
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την εποχήν, κατά την οποίαν αΰτη κατεσκευάσθη. Εις τούτο θά μάς βοηθήση ή τεχνική 
της έκτέλεσις.

Τά πρόσωπα και αί χεΐρες ζωγραφίζονται μέ εν γενικόν βαθύ καστανόν χρώμα, 
τον προπλασμόν, επ’ αυτού δε λευκοκίτρινοι ψωτειναι κηλίδες λίαν περιορισμένης 
έκτάσεως δηλούσι τά φωτιζόμενα μέρη (είκ. 1)· Τά λίαν προεξέχοντα σημεία (ρίνα, ζυγω
ματικά, μέτωπον κ.λ,π.) τονίζουσιν 
ελάχιστοι λεπτότατοι και λίαν φω
τεινοί γραμμαί, ενώ όλίγισται άλλαι 
σκοτεινού χρώματος, μόλις αισθητοί, 
σχεδιάζουν τάς όφρύς, τά βλέφαρα, 
τούς οφθαλμούς καί τό στόμα. Ουτω 
κυριαρχεί εις τά πρόσωπα μία ζω- 
γραφικήτεχνική, συμφώνως προς την 
οποίαν όλα δηλούνται μόνον μέ 
εναλλαγήν φωτός καί σκιάς, χωρίς 
ουδόλως σχεδόν την χρησιμοποίησιν 
τής γραμμής διά την δήλωσιν τού 
περιγράμματος καί των λεπτομε
ρειών. Ή ίδια τεχνική χρησιμο
ποιείται καί εις τά ενδύματα. Μέσοι 
τόνοι σχεδόν ουδόλως υπάρχουν. Τά 
φώτα είναι πολύ ολίγα, τονίζοντα 
καί εδώ τάς άκμάς μόνον τών πτυ
χών. Τά ίδια ακριβώς χαρακτηρι
στικά, ως προς τήν τεχνικήν έκτέλε- 
σιν, παρουσιάζει ή ώραιοτάτη είκών 
τής Συνάξεως τών Δώδεκα ’Αποστό
λων, ή εύρισκομένη είς τό Ιστορικόν 
Μουσεΐον τής Μόσχας λ Δυστυχώς 
ή ακριβής χρονολόγησις τής είκόνος ταύτης δεν έχει ακόμη έπιτευχθή. Ό Ajnalov 
χρονολογεί τήν εικόνα άπό τού 14ου αίώνος1 2, άλλ’ αί συγκρίσεις, επί τών οποίων 
βασίζεται, δεν είναι διόλου ασφαλείς 3. Τήν γνώμην τού Ajnalov ακολουθούν καί οί

Είκ. 1. Ό Χρυσόστομος μετά τοΰ Παύλου. 
Λεπτομέρεια τοΰ πίν· 1. Μέγεθος πραγματικόν.

1 Ο. Wulff—Μ. Alpatoff, Denkmaler der Ikonen- 
malerei, Hellerau bei Dresden, 1925, σ. 115, είκ. 43.

2 D. Ajnalov, Ή βυζαντινή ζωγραορική τοΰ 14ου 
αίώνος (ρωσ.), Πετρούπολις, 1917, 121 κ. έξ. Ή αυτόθι, 
πίν. XI, παρατιθεμένη φωτοτυπία δέν αποδίδει καθόλου 
τήν τεχνικήν τής είκόνος, δπως άποδεικνύει ή παραβολή 
μέ τήν άπεικόνισιν παρά Wulff—Alpatoff (βλ. προη- 
γουμένην σημείωσιν), ή οποία φαίνεται πιστότερα.

3 Τό κυριώτερον μνημεΐον, έπ'ι τοΰ οποίου στηρίζε
ται, είναι ή μικρογραφία τής Μεταμορφιόσεως είς τόν 
κώδ. 1242 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων περιέ-

χοντα τά έργα τοΰ I. Καντακουζηνοΰ καί γραφέντα με
ταξύ τιόν ετών 1371 καί 1375: Η. Omont, Miniatures 
des plus anciens manuserits grecs de la Bibliothe- 
que Nationale, Paris, 1929, πίν. CXXVI, 2. Προχεί- 
ρως καί παρά Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin, 2a 
έκδ. Paris, 1925-1926, II, σ. 879, είκ. 434. "0 Ajnalov 
ευρίσκει, εκτός άλλων, μεγάλην ομοιότητα μεταξύ τοΰ 
Μωϋσέως, είς τήν άνω δεξιάν, ώς πρός τόν θεατήν, γω
νίαν τής μικρογραφίας καί τοΰ Εύαγγ. Ματθαίου τής 
είκόνος τής Μόσχας, παριστανομένου τελευταίου δεξιά, 
είς τήν πρώτην σειράν. Ή όμοιότης είναι βεβαίως
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Wulff-Alpatoff Ούτοι δμως προβαίνουν συγχρόνως καί εις μερικάς λίαν επιτυχείς 
συγκρίσεις, ώς προς την τεχνικήν ιδίως έκτέλεσιν τών προσώπων τής είκόνος, μέ μικρο
γραφίας χειρογράφων τοΰ 13ου αίώνος 2. ”Αν λοιπόν λάβωμεν ύπ’ όψιν άφ’ένός την 
τεχνικήν σχέσιν τής είκόνος τής Μόσχας με μικρογραφίας τοΰ 13ου αίώνος καί άψ’ ετέρου 
τήν σχέσιν ώρισμένων έπ’ αυτής μορφών, όπως ό Ματθαίος, μέ τάς από τοΰ 1265-70 
τοιχογραφίας τής Σοπότσανι, καταλήγομεν εις τό συμπέρασμα ότι αυτή ανήκει πράγματι 
εις τό δεύτερον ήμισυ ή εις τα τέλη τοΰ 13ου αίώνος3. Εις τήν ιδίαν περίπου εποχήν πρέπει 
ασφαλώς νά τοποθετήσω μεν καί τήν άπασχολοΰσαν ημάς εικόνα τής Συλλογής Λο- 
βέρδου. Είναι αληθές ότι πολλαί από τάς λεπτομέρειας, τάς όποιας παρετηρήσαμεν εις 
τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου, καί μάλιστα ή διαγώνιος σχεδίασις επίπλων καί 
άλλων αντικειμένων διά τήν έπίτευξιν τής έντυπώσεως τοΰ βάθους, ανευρίσκονται εις 
έ'ργα τών αρχών τοΰ 14ου αίώνος. Πράγματι, τοιαύτας λεπτομέρειας συναντώμεν εις 
τά ψηφιδωτά τής Μονής τής Χώρας (Καχριέ Τζαμί, 1310 -1320) τής Κωνσταντινουπό
λεως4, εις τάς τοιχογραφίας τοΰ Καθολικού τής Μονής Βατοπεδίου (1312) τοΰ 'Αγίου 
’Όρους0 καί εις άλλα μνημεία. Τοΰτο όμως δέν σημαίνει ότι αί λεπτομέρειαι αΰται 
τότε μόνον παρουσιάζονται διά πρώτην φοράν καί ότι συνεπώς θά έ'πρεπεν είς τήν 
ιδίαν εποχήν νά τοποθετήσωμεν καί τήν ένταΰθα έξεταζομένην εικόνα. Αί πραγματικώς 
έκπλήσσουσαι διά τον ρεαλιστικόν των χαρακτήρα λεπτομέρειαι αΰται δέν εμφανί
ζονται τό πρώτον είς τάς άρχάς τοΰ 14ου αίώνος. Είναι παλαιότεραι, άπαντώσαι ήδη 
άπό τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 13ου αίώνος, ώς άποδεικνΰουν αί από τοΰ 1265-70 τοι- 
χογραφίαι τής Σοπότσανι, περί τών οποίων καί ανωτέρω έγένετο λόγος6. Αί τοιχογρα-

άναμφισβήτητος, αλλά τοΰτο δέν σημαίνει ότι τά δύο 
έ'ργα είναι οΰγχρονα. Ή παράστασις τοΰ Ματθαίου επί 
τής είκόνος αντιγράφει τάς παραστάσεις τών όρθιων 
Ευαγγελιστών, αί όποΐαι είχον ήδη δημιουργηθή τόν 
10°ν αιώνα, όπως δεικνύει ό κατά τό 964 γραφείς κώδ. 
70 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων (Omont, ένθ’ 
άν. πίν. LXXIX). Ό τύπος ούτος εξακολουθεί ακόμη 
τόν 12ον αιώνα είς τούς Ευαγγελιστής τοΰ κώδ. 8 τής 
'Αγιορειτικής Μονής Διονυσίου (έτους 1133. A. Friend, 
The Portraits of the Evangelists in Greek and 
Latin Manuscripts, είς τό περιοδ. Art Studies, 1927, 
πίν. 1, 9-12). ΓΙρός τόν Ματθαίον δμως τής είκόνος τής 
Μόσχας εύρίσκομεν παρουσιάζοντα περισσοτέρας τής 
μιας ομοιότητας, ακόμη καί ώς πρός τήν σκίασιν τοΰ 
δεξιοΰ ποδός, τόν Θεοδόχον Συμεών είς τήν σκηνήν τής 
'Υπαπαντής μεταξύ τών άπό τοΰ 1265-70 τοιχογραφιών 
τής Σοπότσανι, είς τήν Σερβίαν (Ν. Okunev, είς τό 
περιοδ. Byzantinoslavica, 1, 1929, πίν. 5). Ό Πέτρος 
έξ άλλου τής είκόνος τής Μόσχας, δεύτερος έξ αριστε
ρών είς τήν πρώτην σειράν, σχετίζεται επίσης μέ τάς 
παραστάσεις τών όρθιων Ευαγγελιστών, ώς δεικνύει ή 
παραβολή πρός τήν μικρογραφίαν τοΰ κώδ. 756 τής 
Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού, άνήκοντος είς τόν 11ον 
αιώνα (Friend, ένθ’ άν. πίν. VII 84 καί σ. 133). Τό 
άμεσον δε, θά έλεγε τις, πρότυπόν του είναι ό Άπόστ. 
Πέτρος τοΰ Ίεροσολυμιτικοΰ κώδ. 37, άνήκοντος είς 
τόν 12ον αιώνα (W. Η· Ρ. Hatch, Greek and Syrian

Miniatures in Jerusalem, Cambridge, Massachu
setts, 1931, πίν. XXXVII). Αί όλίγαι αύταί παρατηρή
σεις, αί όποΐαι θά ήδύναντο νά πολλαπλασιασθοΰν, δει
κνύουν δτι δέν είναι ανάγκη νά καταβιβάσωμεν μέχρι 
τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 14ου αίώνος τήν εικόνα τής 
Μόσχας, ώς νομίζει ό Ajnalov.

1 ”Ενθ’ άν. 270.
2 Κυρίως μέ τόν κώδ. 101 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Λέ- 

νινγκραδ: Wulff—Alpatoff, ένθ’ άν. σ. 271, είκ. 110 
καί τόν κώδ. theol. 300 τής Βιβλιοθ. τής Βιέννης: Η. 
Gerstinger, Die griechisehe Buchmalerei, Wien, 
1926, Λεύκωμα, πίν. XI καί ΧΙΙα.

3 Ό Muratoff έτοποθέτει τήν εικόνα επίσης είς τόν 
13°ν αιώνα (άναφέρεται υπό τοΰ Ajnalov, ένθ’ άν. σ. 
124, σημ. 1). Άργότερον δμως τήν άνήγαγεν είς τόν 
12°ν. Περιττόν νά σημειωθή δτι ή γνώμη αυτή είναι 
εντελώς απίθανος. Βλ. Ρ. Muratoff, La peinture by- 
zantine, Paris, 1928,127. Διά τήν αυτόθι, πίν. CLXXII, 
άπεικόνισιν, ληφθεΐσαν άναμφιβόλως άπό τό βιβλίον 
τοΰ Ajnalov, ισχύουν τ’ άνωτέρω, σ. 5, σημ. 2, λε- 
χθέντα.

4 Δελτ. Ρωσ. Ίνστ. Κων/λεως, ένθ’ άν. Λεύκωμα, 
πίν. XXIII, XXV 77, XXIX, XXXV 92 κ. ά.

5 Millet, Athos, πίν. 88. 1, 90. 2, 93. 1, 94. 1.
6 Okunev, έν Byzantinoslavica, ένθ’άν. πίν. 4, 22. 

VI. Petkovie, La peinture serbe du moyen age, I, 
Beograd, 1930, πίν. 21, c. 22 a, b, 23 c.
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φίαι τοϋ Άρίλγιε εις την Σερβίανή γενόμεναι κατά τα τέλη τοϋ 13ου αίώνος, 
δεικνύουν την μετάβασιν προς τα "ψηφιδωτά τής Μονής τής Χώρας καί τάς συγχρόνους 
προς αυτά τοιχογραφίας. Νομίζω λοιπόν δτι καί από τής άπόψεως ταύτης ή τοποθέ- 
τησις τής είκόνος τής Συλλογής Λοβέρδου εις τό δεύτερον ήμισυ ή εις τό τελευταίου 
τέταρτον τοΰ 13ου αίώνος είς ούδέν κώλυμα προσκρούει.

Τέλος ή λεπτότης τής εργασίας, ή ευγένεια τοΰ σχεδίου καί άλλαι, είκονογραφίκαί 
ιδίως, λεπτομέρειαι, τάς οποίας προχωροΰντες κατωτέρω "θά έξετάσωμεν, δίδουν αρκετός 
βάσεις διά την ύπόθεσιν δτι ή είκών αΰτη κατεσκευάσΟη κατά πάσαν πιθανότητα είς 
την Κωνσταντινούπολην ”Αν τούτο είναι ακριβές, τότε ή είκών προσλαμβάνει μεγαλυ- 
τέραν ακόμη σημασίαν, δεδομένου δτι έλάχισται είναι αί φορηταί εικόνες αί μέχρις 
ημών περιελθοΰσαι, τάς όποιας θά ήδύνατό τις νά θεώρηση έξελθούσας από τά εργα
στήρια τής Πρωτευούσης.

II
Έρχόμεθα ήδη είς την ερμηνείαν τής επί τής είκόνος παριστανομένης σκηνής. 

Τά περισσότερα στοιχεία διά την ερμηνείαν ταύτην μάς παρέχουν αί παλαιαί βιο- 
γραφίαι τοΰ Χρυσοστόμου 1 2. Τό έπεισόδιον, τό αποτελούν τό θέμα τής έξεταζομένης 
είκόνος, εξιστορείται από δλους τούς βιογράφους του3. Έξ αύτών θά λάβωμεν 
ενταύθα ώς βάσιν τον Γεώργιον ’Αλεξάνδρειάς, ώς τον παλαιότερον. Έχει δε τό έπει
σόδιον τούτο εν περιλήψει ώς εξής: Κατά τά πρώτα έτη τής πατριαρχίας του, ό Χρυ
σόστομος τάς νύκτας «ήνίκα σχολήν ήγε το επιακοπειον» (192)4, είσήρχετο «εν τω 
άναχωρητικώ κοιτώνι αντοϋ, καί καύλήμενος επί τίνος θρόνου ήπτεν ενώπιον αυτόν 
λαμπάδα κηρόν» (192) καί έγραφε την ερμηνείαν τών επιστολών τού Παύλου. Γραφών 
ό Χρυσόστομος είχε προ αυτού πάντοτε μίαν εικόνα τού ’Αποστόλου Παύλου, προς 
την οποίαν συχνά ήτένιζε «καί ώς επί ζώντος αυτόν (τού Παύλου) οντω προσεϊχεν αύτω... 
ψανταζόμένος διά τής {λεωρίας αύτω όμιλεϊν» (192). Κατά τον καιρόν εκείνον είς τών 
επισήμων αύλικών, περιπεσών είς την δυσμένειαν τού αύτοκράτορος, διέτρεχε τον 
κίνδυνον νά θανατωθή καί διά τούτο έκρύπτετο. Διεμήνυσε λοιπόν οΰτος είς τον 
Χρυσόστομον παρακαλών νά τον δεχθή είς άκρόασιν την νύκτα. Ό Χρυσόστομος 
συγκατατίθεται καί παραγγέλλει «τινί τών είς ύπόμνησιν τεταγμένων (Πρόκλος δε οντος

1 Okunev, έν Seminarium Kondakovianum, 8, 
1936, πίν. X 1, XI 4.

2 Αί βιογραφίοα αΰταί είναι τέαααρες- ή τοΰ Γεωρ
γίου ’Αλεξάνδρειάς, γραφεΤσα, κατά τον Baur (Β.Ζ. 27, 
1927, 6 κ. έξ.), μεταξύ τών ετών 680 καί 725, ή ανώνυ
μος, παλαιοτέρα τοΰ 10ου αίώνος, τό έγκώμιον τοΰ Λέ- 
οντος τοΰ Σοφοϋ καί ή τοϋ Συμεών Μεταφραστοΰ. Διά 
την μεταξύ των σχέσιν καί την έκ τοϋ Γεωργίου ’Αλε
ξανδρείας έξάρτησιν τών νεωτέρων βλ. Ε. Bardy έν
Dictionnaire de theologie catholique, VIII 1, 660 
κ. έξ. Πάσαι αί βιογραφίαι έδημοσιεύθησαν υπό Η. 
Savile (Σαβιλίου), Ίωάννου τοϋ Χρυσοστόμου τά ευρι

σκόμενα, VIII, Etonae, 1612. Τό έγκώμιον τοΰ Λέον- 
τος τοΰ Σοφοϋ καί παρά Migne, Ρ. G. 107, 228 κ. έξ. 
Επίσης παρά Migne, P.G. 114,1045 κ. έξ. ή βιογραφία 
τοΰ Συμεών Μεταφραστοΰ.

3 Γεώργιος ’Αλεξανδρείας Savile, VIII 192 κ· έξ. 
’Ανώνυμος, Savile, έν&’ άν. 323 κ. έξ. Λέων ό Σοφός, 
Savile, ένίΡ άν. 277 κ. έξ. Migne, Ρ. G. 107, 256 κ. έξ. 
Συμεών Μεταφραστής, Savile, ένθ’ άν. 393 κ. έξ. 
Migne, Ρ. G. 114, 1104 κ. έξ.

4 Οί έντός παρενδέσεως άριδμοί παραπέμπουν είς 
τάς σελίδας τής υπό Savile έκδόσεως τής βιογραφίας 
τοΰ Γεωργίου ’Αλεξανδρείας.
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Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1942-1944

ήν)» ', νά τον είσαγάγη την νύκτα εις τον κοιτώνα του. Την νύκτα ό Πρόκλος μετα
βαίνει να είδοποιήση τον Χρυσόστομον περί τής άφίξεως τοΰ αύλικοΰ «καί έρχεται 
προς τήν ϋύραν τον κοιτώνος καί παρακύψας διά τίνος οπής δρα τον Ίωάννην (δηλ. τον 
Χρυσόστομον) καϋήμενον επί τον ϋρόνον ανιόν καί γράφοντα, καί τον άγιον Παύλον 
άνακεκλιμένον όπισϋεν προς τή κεφαλή αντού, καί έχοντα το στόμα αντού κάτω εις το 
ονς τον Ίωάννον τδ δεξιόν, καί δμιλούντα αντώ. Ήν δε Έλισσαία ή μορφή αντον, καί 
δ πώγων τέλειος καί πλατύς.» (193)1 2. Ό Πρόκλος, νομίσας ότι πρόκειται περί άλλου 
επισκέπτου, δεν έτόλμησε νά είσέλθη. Τούτο επαναλαμβάνεται επί τρεις νύκτας. Την 
έπομένην τής τρίτης νυκτός ό Χρυσόστομος ενθυμείται τον αύλικον καί έρωτά περί 
αυτού τον Πρόκλον, ό όποιος τού εκθέτει τά κατά τάς τρεις νύκτας συμβάντα. 
Ό Χρυσόστομος έκπ?ιήσσεται λέγων ότι ούδένα έδέχθη κατά τάς τρεις αύτάς νύκτας 
είς τον κοιτώνά του. «Τότε δ Πρόκλος έξηγήοατο αντώ καί την μορφήν καί τδ σχήμα 
τον όφϋ'έντος αντώ, καί τδ πώς είχε τδ στόμα αντον κάτω εις τδ ονς αντον, καί έν 
μνστηρίω έλιάλει αντώ γράφοντος τον μακαρίον (δηλ. τού Χρυσοστόμου)... ώς δ’ έπαν- 
σατο δ Παύλος λαλών, άτενίσας τή είκόνι τού άποστόλον (δηλ. τού Παύλου, την κρεμα- 
μένην είς τον τοίχον), καί ϋεασάμενος τδν χαρακτήρα αντον δμοιον τον όφϋ'έντος αντον, 
βαλών μετάνοιαν τώ ’Ιωάννη καί δακτνλοδεικτών τήν εικόνα, είπε· σνγχώρησόν μοι, πάτερ, 
δν εΐδον λαλονντα σοι δμοιός έστι τούτον, ώς δε νπολαμβάνω, καί αντός έστι» (194). Τότε 
ένόησεν ό Χρυσόστομος ότι ό Θεός άπέστειλε τον Παύλον νά τον όδηγήση είς τήν 
ορθήν ερμηνείαν των επιστολών «έπιτρέψας δε τδν Πρόκλον έξω τής ϋύρας (τού κοι- 
τώνος) μικρόν άναμεΐναι, κλείσας αντήν έρριψεν έαντδν είς τδ έδαφος, ενχαριστών τώ 
φιλανϋρώπω Θεώ...» (114).

Τό έπεισόδιον λοιπόν αυτό παρέστησεν ό ζωγράφος επί τής είκόνος, άκολουθήσας 
κυρίως, ώς νομίζω, τήν διήγησιν τού Γεωργίου Ά?ιεζανδρείας. Τά οικήματα ούτω τά 
πληρούντα τό βάθος τής είκόνος παριστάνουν τον «άναχωρητικδν κοιτώνα» τού Χρυσο
στόμου, διαμορφωθέντα συμφώνως προς τάς αίσθητικάς άντιλήι|ιεις τής τέχνης τών 
Παλαιολόγων. Ό μοναχός ό προβάλλων από τήν διά παραπετάσματος κλειομένην 
θύραν είναι, κατά ταύτα, ό Πρόκλος. Ό ζωγράφος, ακολουθών καί ώς προς τό σημεΐον 
τούτο τήν ελληνιστικήν τέχνην τών χρόνων τών Παλαιολόγων, παρέστησε τήν θύραν 
ταύτην κλειομένην διά παραπετάσματος (βήλου), όπως καί τήν άλλην, τήν όπισθεν τού 
Παύλου, καί όχι μέξύλινον θυρόφυλλον, όπως θά ίδωμεν μετ’ ολίγον είς παλαιοτέραν 
παράστασιν τού ίδιου θέματος. Ό τεχνίτης όμως τής είκόνος παρέλετψε μίαν ουσιώδη

1 ’Ανώνυμος παρά Savile, ενθ’ άν. 323. Ό Πρόκλος 
ούτος είναι πρόσωπον πολύ γνωστόν είς τήν εκκλησια
στικήν ιστορίαν. Ουτος άνήλθεν είς τόν πατριαρχικόν 
θρόνον τής Κων/λεως (434 — 447) Μ. Ι’εδεών, Πατριαρ
χικοί πίνακες, Κων/λις, 1890, 181 κ. εξ. ώς τοΰ είχε 
προείπει ό Χρυσόστομος. ’Ανώνυμος, Savile, ενθ. άν. 
325. Έπί τής πατριαρχίας δέ αυτού μετεκομίσΟη είς 
Κων/λιν τό λείψανον τοΰ Χρυσοστόμου, όπως επίσης 
εΐχεν ουτος προφητεύσει.

2 Κατά τόν ’Ανώνυμον, ό Πρόκλος βλέπει «ανδρα 
τινά φαλακρόν, πλατείαν εμφαινοντα την γενειάδα, οΐς ό

λόγος τόν Έλισοαιε γράφει>. Savile, ένθ’ άν. 323. ’Ανά
λογος είναι ή περιγραφή τοΰ Συμεών Μεταφραστοΰ, 
Savile, ένθ. άν. 393. Migne, Ρ. G. 114, 1104- Ή παρο- 
μοίωσις αυτή τής μορφής τοΰ Παύλου μέ τόν προφ. 
Έλισσαΐον έχει άρκετήν είκονογραφικήν σημασίαν καί 
δέον νά προστεΟή είς τάς άναλόγους συγκρίσεις τής 
μορφή: τών θεοφόρων πατέρων, τάς όποιας παρέχει ό 
”Ελπιος ό Ρωμαίος. Βλ. Μ. Χατζηδάκην είς τήν ’Επε
τηρίδα τής Έταιρ. Βυζαντινών Σπουδών, 14, 1938, 413 
κ. έξ. Βλ. καί σ. 402 κ. έξ.
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λεπτομέρειαν, την οποίαν αναφέρουν καί ό Γεώργιος ’Αλεξάνδρειάς καί οί άλλοι βιο
γράφοι τοΰ Χρυσοστόμου, δηλαδή την επί τοΰ τοίχου άνηρτημένην εικόνα τοΰ ’Απο
στόλου Παύλου. Ταΰτην θά εΰρωμεν εις άλλας καί παλαιοτέρας καί συγχρόνους μέ 
την απασχολούσαν ημάς εικόνα παραστάσεις.

Αί ΰπεράνω τών οικοδομημάτων εντός νεφών τρεις μορφαί, τοΰ Μωϋσέως, τοΰ 
'Αγ. Πέτρου καί τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, σχετίζονται μέ άλλα επεισόδια τοΰ 
βίου τοΰ Χρυσοστόμου παλαιότερα τοΰ ήδη έκτεθέντος. Καί πρώτον διά τον "Αγιον 
Πέτρον καί τον "Αγ. Ίωάννην τον Θεολόγον. Καί τό προς την έμφάνισιν αυτών σχε
τικόν έπεισόδιον διηγοΰνται όλοι οί βιογράφοι τοΰ Χρυσοστόμου λ Ενταύθα, όπως 
καί διά τό προηγοΰμενον, θ’ άκο?\,ουθήσωμεν τον Γεώργιον ’Αλεξανδρείας. Ότε ό Χρυ
σόστομος ήτο μοναχός εις μονήν παρά τήν ’Αντιόχειαν, προτού γίνη ακόμη διάκονος, 
έμόναζεν εις τήν ιδίαν μονήν καί γηραιός ασκητής, Σύρος τό γένος, ονομαζόμενος 
Ησύχιος. Ούτος είχε καί τό προορατικόν χάρισμα. Μίαν νύκτα, κατά τήν όποιαν 
ό Ησύχιος ήγρύπνει προσευχόμενος, βλέπει εις οπτασίαν δύο άνδρας ερχομένους προς 
τον Ίωάννην τον Χρυσόστομον «τον μεν ενα κρατούντα έν τη χειρι αυτού τόμον γεγραμ- 
μενον, τον δε έ'τερον κλείδας κατέχοντα.» (169)1 2. Ό Χρυσόστομος έ'σπευσε μετά φόβου 
νά τούς προσκύνηση καί νά τούς ερώτηση ποιοι είναι. Ούτοι τοΰ άπήντησαν ότι είναι 
απεσταλμένοι τοΰ Θεού. « Έκτείνας δε ό πρώτος την χειρα αυτού έπιδέδωκεν αύτώ τον 
γεγραμμένον τόμον, δν κατεΐχεν, είπών δέζαι τούτον τον χάρτην έκ τών χειρών μου. ’Εγώ 
γάρ είμΐ ’Ιωάννης δ άναπεσών εις τδ στήθος τού Κυρίου έν τώ μυατικώ δειπνώ... δ δε 
έτερος έκτείνας την χεΤρα αυτού έπιδέδωκεν αύτώ, άσπερ κατείχε κλείδας, λ άγιον δέζαι και 
ταύτας. ’Εγώ γάρ είμί Πέτρος δ ϋερμδς τη πίατει...» (169). Ή είκών τοΰ Μωϋσέως 
εμμέσως μόνον δύναται, νομίζω, νά έρμηνευθή μέ τάς ύπαρχούσας βιογραφίας. Κατά 
τον Γεώργιον ’Αλεξάνδρειάς, όταν ό Χρυσόστομος εύρίσκετο ακόμη εις τήν μονήν, 
ένεφανίσθη ’ Αγγελος, ό όποιος τοΰ είπεν ότι είναι θέλημα Θεοΰ νά χειροτονηθή πρε- 
σβύτερος. Ό Χρυσόστομος άρνεΐται προφασιζόμενος ότι δέν είναι ικανός καί ότι είναι 
ασθενής. Τότε ό "Αγγελος τοΰ άπαντά: « Ούκ άνέγνως έν τη γραφή τι εΐρηκεν δ Θεός 
τώ Μωϋση, ήνίκα έπεμιμεν αυτόν προς Φαραώ τον βασιλέα Αίγυπτου έξαγαγεΐν τον 
’Ισραήλ, δτι δίδωμί σε Θεόν τώ Φαραώ και ένισχύσω σε έν παντί έ'ργω: Και σε οϋν αυτός 
ένισχύσει, καί δίδωσι τό χάρισμα τής διακονίας αυτού εις τό έργον δ προχειρίζεται σε.» 
(176) 3. Έκ τοΰ χωρίου δέ τούτου πιθανώς έμπνεόμενος ό Λέων ό Σοφός κάμνει 
παραστατικώτερον τον παραλληλισμόν τοΰ Χρυσοστόμου προς τον Παΰλον καί τον 
Μωϋση: «...δτέ μεν τούς πάσιν άναστρεφόμένος (ό Χρυσόστομος) ινα κερδίση πάντας 
δ Παύλος ούτος δ νέος, ή πλείονας· δτε δε ιδιαζόντως τώ γνόφω κρυπτόμενος, καί καϋαρώς 
τώ καιλαρω συγγινόμενος δ νέος Μωύσής, ό ψυχών καί νόων δρώντων Θεόν νομοϋέτης 
καί οδηγός καί δημαγωγός » 4. Νομίζω ότι ή διήγησις τοΰ Γεωργίου ’Αλεξανδρείας,

1 Γεώργιος ’Αλεξάνδρειάς, Savile, 169 κ· έξ. ’Ανώ
νυμος, Savile, 302 κ. έξ. Λέων ό Σοφός, Savile, 271 
κ. έξ. Migne, Ρ. G. 107, 237 κ. έξ. Συμεών Μεταφρα
στής, Sa\41e 379 κ. έξ. Migne, Ρ. G. 114, 1104.

2 Οί εντός ιταρενθέσεως αριθμοί είναι οί τών σελί
δων τής έκδόσεως Savile.

3 Τό χωρίον εις τόν ’Ανώνυμον έ'χει ώς έξης: «... α 
δ Θεός ό άγιος βεβονλενται ονδείς εοτιν ό διασκεδάοαι η την 
βουλήν μεταποιήσαι δννάμενος, ώοπερ ουδέ Μωνοης τό 
παλ.αιόν εκείνος, ηνίκα την τον δεσπότου επιταγήν διε- 
κρούετο». Savile, ένθ’ άν. 308.

4 Savile, έ'νθ’άν. 273. Migne, Ρ. G. 107, 241 κ. έξ.
2
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10 Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1942-1944

δπως επίσης καί τό χωρίον τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφού είναι αί πηγαί τής παραστάσεως 
τοΰ Μωϋσέως έπ'ι τής εξεταζόμενης είκόνος. Αί τρεις αύταί μορφαί, τοΰ Μωϋσέως, τοΰ 
Πέτρου και τοΰ 'Αγ. Ίωάννου τοΰ Θεολόγου, αί συμβολίζουσαι την ποιμαντικήν καί 
ερμηνευτικήν δράσιν τοΰ Χρυσοστόμου, είναι μοναδικαί επί τής είκόνος ταύτης, μή 
άπαντώσαι, καθόσον τουλάχιστον γνωρίζω, οΰτε εις παλαιότερα ούτε εις νεώτερα αυτής 
μνη μεΐα.

Μένει τώρα προς ερμηνείαν ό είς τό αριστερόν μέρος τής έξεταζομένης είκόνος 
όμιλος των ανθρώπων, τών ίσταμένων προ τοΰ αναλογίου καί άντλούντων από τούς έξ 
αύτοϋ έξερχομένους κρουνούς (ε’ικ. 2). Τό μέρος τοΰτο τής είκόνος είναι, ώς ευκόλως δυ

νατοί τις νά έννοήση, άλληγορική παράστασις τής διδασκαλίας 
τοΰ Χρυσοστόμου καί τής ώψελείας, τήν όποιαν παρέχουν είς 
τούς πιστούς αί έρμηνεϊαι καί αί διδασκαλίαι του, συμβολιζό- 
μεναι με τούς εκ τοΰ αναλογίου έκρέοντας κρουνούς. Πόθεν 
ένεπνεύσθησαν οί τεχνϊται τον συμβολισμόν τούτον; Αί βιο- 
γραφίαι τοΰ Χρυσοστόμου ουδόλως μάς βοηθούν διά τήν 
διευκρίνησιν τοΰ ζητήματος. Τον παραλληλισμόν όμως τής 
διδασκαλίας τοΰ Χρυσοστόμου προς ποταμόν καταρδεύοντα 
τήν Εκκλησίαν εύρίσκομεν κατά κόρον επαναλαμβανόμενον 
είς τήν υμνολογίαν τής 13ης Νοεμβρίου, οπότε εορτάζεται 
ή μνήμη τής Κοιμήσεως αύτοΰ, καί τής 27ης Ίανουαρίου, 
έπετείου τής ανακομιδής τοΰ λειψάνου του λ Μεταξύ τών 
πολυαρίθμων παραδειγμάτων, τών είς τήν υμνολογίαν τών 
δύο τούτων εορτών ευρισκομένων, άναφέρομεν έν καί μόνον 
τό όποιον μάς δίδει άναμφισβητήτως τήν πηγήν τής επί τής 
έξεταζομένης είκόνος άπασχολούσης ημάς παραστάσεως: «Συ 
τής άκενώτου πηγής άντλήσας τά ρεΐϋ'ρα, ποταμούς δογμάτων τή 
’Εκκλησία προχέεις, εξ ών πάντες οί διψώντες άντλονμεν νάματα 
χρυσόρρει,ϋ-ρα, Χρυσόστομε» 1 2. Δύναται οΰτω νά θεωρηθή, νο

μίζω, βέβαιον ότι ή υμνολογία τών δύο τούτων εορτών ΰπήρξεν ή βάσις διά τήν δη
μιουργίαν τής συνθέσεως.

"Ηδη όμως, προτού προχωρήσωμεν είς άλλα ζητήματα, είναι ανάγκη νά έξετά- 
σωμεν λεπτομερέστερον τον όμιλον τούτον τών προ τοΰ αναλογίου ίσταμένων. Περί 
τών τριών έξ αυτών, τών είκονιζομένων είς τό βάθος μέ τό κουκούλλιον είς τήν 
κεφαλήν καί τον μανδύαν έπί τών ώμων, ούδεμία δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία ότι 
παριστάνουν μοναχούς. Οί τρεις έμπροσθεν ευρισκόμενοι φέρουσι ράσον μέ πλατείας 
χειρίδας καί έχουν έπί τής κεφαλής υψηλόν κυλινδροειδή, ήμισφαιρικόν άνω, πίλον, 
ό όποιος είς τήν βάσιν του, δηλαδή ύπεράνω τοΰ μετώπου, φέρει λεύκάς ταινίας προσ- 
δενομένας είς τό όπισθεν μέρος τής κεφαλής. Τέλος, όπισθεν τών τριών τούτων μέ τούς

Είκ. 2. Μοναχοί καί ψάλται. 
Λεπτομέρεια τοΰ πίν. 1.

1 Βλ. ΜηναΧον Νοεμβρίου είς τήν13ην καί Ίανουα- Θ' Ωδής. Μηναΐον Ίανουαρίου, εκδ. Βενετίας, 1873,
ρίου είς τήν 27ην. 230 Β.

2 Κανών Α' τής 27ης Ίανουαρίου, τροπάριον τής
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υψηλούς πίλους υπάρχει άλλη μορφή, τής οποίας φαίνεται μέρος μόνον τής κεφαλής, 
μέ πλατΰγυρον σκιάδων. Ότι αί τρεις μορφαι με τούς υψηλούς κυλινδρικούς πίλους, 
τούς σκούφους, ώς άπεκάλουν αύτούς οί Βυζαντινοί ', είκονίζουσι κληρικούς άποδει- 
κνΰουν παραστάσεις έπ'ι μνημείων τού 14ου αίώνος. Εις μίαν μικρογραφίαν τού εις την 
Έθν. Βιβλιοθήκην τής Μαδρίτης άποκειμένου περιφήμου χειρογράφου των 'Ιστοριών 
τού Σκυλίιζη, ΰπεράνω ομίλου ρασοφοροΰντων και μέ πίλον δμοιον έπ'ι τής κεφαλής, 
υπάρχει ή επιγραφή: «Οί κληρικοί» ούδεμίαν άφήνουσα αμφιβολίαν περί τής ιδιό
τητάς των (είκ. 3)1 2. Επίσης χαρακτηριστική είναι μία μικρογραφία τού κώδ. 429 τής 
Συνοδικής Βιβλιοθήκης τής Μόσχας, άνήκοντος εις τό πρώτον ίσως ήμισυ τοΰ 15ου 
αίώνος 3 καί περιέχοντος τον ’Ακάθιστον ύμνον είκονογραφη- 
μένον. Εκεί εύρίσκομεν, εις την εικόνα την συνοδεΰουσαν τον 
24ον οίκον τοΰ ύμνου «Ό πανύμνητε μήτερόμιλον δια
κόνων, ευδιάκριτων έκ τοΰ λευκοΰ στιχαρίου καί τοΰ οραρίου, 
φερόντων τοιοΰτους λευκούς υψηλούς πίλους, χωρίς όμως τάς 
περί την βάσιν ταινίας, αί όποϊαι δεν υπάρχουν ούτε εις τό χει
ρόγραφον τής Μαδρίτης 4. Ότι όμως τοιούτους υψηλούς σκού
φους έ'φερον καί ψάλται, άναμφιβόλως υπό την ιδιότητά των 
ώς κληρικών, άποδεικνύει ή από τοΰ τέλους πιθανώς τοΰ 13ου 
αίώνος τοιχογραφία τής Ζίτσας είς την Σερβίαν, ή είκονίζουσα 
την έκ τοΰ τροπαρίου τών Χριστουγέννων «2ι σοι προσενέ- 
γκωμεν, Χρίστε κλπ.» προελθοΰσαν γνωστήν σύνθεσιν 5. Oil δέ 
εκεί πρόκειται άναμφιβόλως περί ψαλτών άποδεικνύει ή ψαλτική 
«χειρονομία», τήν οποίαν κάμνουν διά τής δεξιάς 6. Προτοΰ άφή- 
σωμεν τάς τρεις αύτάς μορφάς μέ τούς υψηλούς πίλους είναι 
ανάγκη να προσθέσωμεν δύο λέξεις διά τάς λεύκάς ταινίας, α^ 
όποΐαι, ώς εΐδομεν, περιβάλλουν τό κάτω μέρος τοΰ πίλου καί Είκ 3' Κληρικοί' Λεπτοιιε-

Ο , ο 17- 1 V α ν «■ , - Q „ , βεια έκ μικρογραφίας τοΰ
προσοενονται όπισθεν, θπναι πολύ πιθανόν οτι ενταύθα εχομεν τήν Σκυλίτζη τής Μαδρίτης, 

πρώτην μορφήν τής ταινίας τής φερούσης τό όνομα «κασμπαστί»
ή «κασπαστή», μέ τήν όποιαν περιέδενον τον σκούφον ό Πατριάρχης, οί ιερείς καί 
οί λοιποί εκκλησιαστικοί κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας 7. Είς τήν τοιχογρα-

1 Διά τόν πίλον και σκούφον βλ. Γ. Σωτηρίου είς 
τό περιοδ. Γρηγόριος Παλαμάς, 3, 1919, 365 κ. εξ.

2 Είκών παρά Ο. Tafrali, Thessalonique, des 
origines au XlVe siecle, Paris, 1919, a. 170, είκ. 39.

3 Διά τήν λίαν άμφισβητουμένην χρονολογίαν τοΰ 
χειρογράφου βλ. Ά. Ξυγγόπουλον είς τήν ’Επετηρίδα 
τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 10, 1933, σ. 329, σημ. 4.

4 Είκών παρά J. Myslivec έν Seminarium Κοπ- 
dakovianum, 5, 1932, πίν. XI. 5.

5 Petkovic, έ’νθ’ άν. I, πίν. 31 b. ’Επίσης καί παρά 
J. Strzjrgo\vski, Die Miniaturen des serbischen
Psalters... in Miinchen, Wien, 1905 (Denkschr. der 
k. Akadetnie der Wissenschaften in Wien. Philo-
sophisch-histor. Klasse, Bd. LII) σ· 109, είκ. 40.

6 Διά τήν «χειρονομίαν» βλ. Γ. Παπαδοπούλου, 
Συμβολαί είς τήν ιστορίαν τής παρ’ ήμΐν εκκλησιαστι
κής μουσικής, ’Αθήνα ι, 1890, 224 κ. έξ· Κ. Ψάχου, Ή 
παρασημαντική τής βυζαντινής μουσικής, Άθήναι, 1917. 
64 κ. έξ. Ε. Βαμβουδάκη, Συμβολή είς τήν σπουδήν τής 
παρασημαντικής τών βυζαντινών μουσικών, I, Σάμος, 
1938, 76 κ. έξ.

7 Πρβ. Σωτηρίου, ένθ’ άν. 547 κ. έξ. Νομίζω ότι ή 
λευκή αυτή ταινία άρχικώς θά έκαλεϊτο Περιστέρα. 
Είναι γνωστόν ότι τό όνομα τοΰτο έφερε κατά τούς χρό
νους τής Τουρκοκρατίας είδος κωνικού πίλου τών ιε
ρέων, τοΰ οποίου τήν βάσιν περιέβαλλε λευκή ταινία. 
Σωτηρίου, ένθ’ άν. 550. Έν τούτοις, άπό τόν ορισμόν 
τής Περιστέρας, τόν όποιον δίδουν ό Somavera, παρά
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12 Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1942-1944

φίαν όμως τής Ζίτσας, περ'ι τής οποίας ανωτέρω έγένετο λόγος, αί λευκαί αύταί ταινίαι 
δεν περιβάλλουσι την βάσιν τοΰ πίλου, αλλά κατέρχονται προς τα κάτω περιδενόμεναι 
ύπδ την σιαγόνα. Τό παράδειγμα δεν εϊναι μοναδικόν εις την Ζίτσαν. Άνάλογον εύρί- 
σκομεν εις την Μονήν τής Κάτω Παναγιάς παρά την’Άρταν, μεταξύ τών ολίγων τοιχο
γραφιών τοΰ ναοϋ, αί όποϊαι είναι σύγχρονοι μέ την άνέγερσίν του υπό τοΰ δεσπότου 
τής Ηπείρου Μιχαήλ Β' Δούκα (1230-1271). Εκεί είκονίζεται ιεράρχης μέ χαμηλό- 
τατον λευκόν σκούφον προσδενόμενον διά λευκών επίσης ταινιών κάτω τής σιαγόνος λ 
Αί εικόνες αύταί, ιδίως ή τής Κάτω Παναγιάς, έρχονται εις ένίσχυσιν τών υπό τοΰ 
Γλυκά κατά τον 12ον αιώνα γραφομένων, ότι «συνήθεια μέχρι τον νϋν κεκράτηκεν έν 
άρχιερεϋσι το και τοΐς έμπροσΰίοις μέρεσι δεδεμένας έχειν όϋόνας» (σ. 538 Bonn.). 
Ή συνήθεια δέ αυτή έπεκράτησε, κατά τον Γλυκάν (έ'νθ. αν.), άφ’ότου ό ομολογητής 
πατριάρχης Κωνσταντινουπό?ιεως Μεθόδιος (842-846), άνακληθείς εκ τής εξορίας υπό 
τοΰ βασιλέως Θεοφίλου, είχε τάς σιαγόνας δεμένας μέ λεπτήν οθόνην, ως παθούσας 
παράλυσιν από τάς βασάνους, τάς οποίας ούτος ύπέστη 2. Καί είναι μέν αληθές ότι 
ό Γλυκάς περιορίζει τήν συνήθειαν αυτήν τών υπό τήν σιαγόνα δενομένων ταινιών 
μόνον εις τούς αρχιερείς. Ή τοιχογραφία όμως τής Ζίτσας πείθει ότι τοιαύτη συνή
θεια έπεξετάθη, άργότερον ίσως, καί είς άλλους κληρικούς πλήν τών αρχιερέων.

Έρχόμεθα τέλος είς τήν επί τής έξεταζομένης είκόνος τής Συλλογής Λοβέρδου 
μορφήν μέ τό πλατύγυρον σκιάδιον, τήν εύρισκομένην όπισθεν τών τριών κληρικών 
μέ τούς υψηλούς πίλους. Τοιαΰτα σκιάδια έφερον κατά τούς βυζαντινούς χρόνους οί 
κληρικοί, κατά δέ τήν Τουρκοκρατίαν καί ό Πατριάρχης3. Έπί τοΰ προκειμένου όμοος 
νομίζω ότι ή μορφή αΰτη μέ τό σκιάδιον είκονίζει μάλλον ψάλτην. Πράγματι, μεταξύ 
τών τοιχογραφιών τής Ραβάνιτσας (1381) είς τήν Σερβίαν βλέπομεν είς τήν γνωστήν 
σύνθεσιν, τήν ληφθεϊσαν άπό τό τροπάριον τών Χριστουγέννων «27 σοι προσενέγκωμεν, 
Χρίστε κλπ.», τρεις μορφάς μέ άναλόγου σχήματος σκιάδιον έπί τής κεφαλής4. Ούτοι 
δέν είναι ασφαλώς κληρικοί, ως άποδεικνύει τό μέχρι περίπου τών γονάτων κατερχό- 
ιιενον εξωτερικόν αυτών ένδυμα. Είναι όμως χωρίς αμφιβολίαν ψάλται, τών οποίων 
προεξάρχει ό Ιωάννης Δαμασκηνός, όπως εξάγεται όχι μόνον άπό τήν περιγραφήν 
τοΰ Εύγενικοΰ 5, αλλά καί άπό τήν ψαλτικήν χειρονομίαν, τήν οποίαν κάμνουν. Ότι 
τό πλατύγυρον τούτο σκιάδιον έφερον οί ψάλται επιβεβαιώνουν κατά τρόπον, ώς 
νομίζω, άναμφισβήτητον αί απεικονίσεις τών οίκων 23ου « Ψάλλοντές σου τον τόκον...'» 
καί 24ου «Ό πανύμνητε μήτερ...» τοΰ Ακαθίστου ύμνου, όπου ή παρουσία τών

Σωτηρίου, ένθ’ άν. 550, σημ. 1, καί ό Goar, Εύχολό- 
γιον, εκδ. 2α, Venetiis, 1730, 133, εξάγεται ότι Περι
στέρα εκαλείτο ή λευκή ταινία καί δχι δ πίλος. Φαίνε
ται δτι άργότερον άπό τήν ταινίαν έ’λαβε τό δνομα καί 
δ πίλος.

1 Εΐκών εις τό Άρχεΐον τών Βυζαντινών Μνημείων 
τής 'Ελλάδος, 2, 1936, σ. 86, είκ. 18.

2 Ή τοιχογραφία τής Κάτω Παναγιάς, περί τής 
δποίας ανωτέρω έγένετο λόγος, παριστφ ’ίσως αυτόν τον 
δμολογητήν Πατριάρχην Μεθόδιον, τοΰ όποιου ή μνήμη

εορτάζεται τήν 141Γν ’Ιουνίου. Ή άνάγνωσις άλλως τε 
"Ανθυμος τής ήμιεσβεσμένης επιγραφής είς τήν τοιχο
γραφίαν δέν είναι ασφαλής, ώς αναφέρει ό κ. Όρλάν- 
δος, ’Αρχ. Βυζαντ. Μνημ. έ'νθ’ άν. 84, σημ. 2, νομίζω δέ 
δτι διακρίνονται τά στοιχεία τής λέξεως Μεθόδιος.

3 Σωτηρίου, έ'νθ’ άν. 367 κ. εξ. 546 κ. έξ.
4 Εΐκών παρά G. Millet, Reeherches sur l’icono- 

graphie de l’Evangile, Paris, 1916, σ. 166, είκ. 121.
5 Millet, έ'νθ’ άν. 167.
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•ψαλτών είναι απαραίτητος λ Τέλος τα πολύχρωμα καί μέ πλουσιωτάτας διακοσμήσεις 
ενδύματα των ψαλτών, δπως άποδεικνύει ή ψαλτική χειρονομία, εις την τοιχογραφίαν 
τής Μονής τοΰ Μάρκου παρά τά Σκόπια (δεύτερον ήμισυ τοΰ 14ου αίώνος)1 2 είναι 
ένδειξις ασφαλής δτι οί φέροντες σκιάδιον δύνανται να είναι ψάλται χωρίς άπαραι- 
τήτως νά είναι καί κληρικοί. Ψάλτας τέλος μέ υψηλούς σκούφους ή μέ σκιάδια ανα
φέρει καί ή Ερμηνεία τών ζωγράφων διά τήν είκονογράφησιν τοΰ 23ου οϊκου «Ψάλ- 
λοντές σου τον τόκον...» τοΰ ’Ακαθίστου3. Κατά ταΰτα καί οί φέροντες τούς υψηλούς 
σκούφους καί ό φέρων τό σκιάδιον εις τον προ τοΰ αναλογίου τοΰ Χρυσοστόμου 
δμιλον επί τής είκόνος τής Συλλογής Λοβέρδου είκονίζουν κατά πάσαν πιθανό
τητα ψάλτας. Ποία ή διαφορά μεταξύ τών φερόντων υψηλούς σκούφους καί τών 
καλυπτομένων μέ σκιάδιον δέν είναι εΰκολον νά εϊπη τις. Ίσως, δπως καί άλλοτε 
παρετηρήσαμεν4, ή διαφορά τοΰ καλύμματος νά είναι ένδεικτική διαφοράς βαθμού 
εις τήν ιεραρχίαν τών ψαλτών.

III

Έκ τών μέχρι τοΰδε έκτεΰέντων προκύπτει τδ συμπέρασμα δτι εις τήν έξεταζο- 
μένην εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου παριστάνονται δύο διάφορα θέματα συνδεό
μενα μεταξύ των κατά τρόπον πράγματι αριστοτεχνικόν. Τό κυριαρχούν θέμα είναι 
ό Χρυσόστομος γραφών καθ’ύπαγόρευσιν τοΰ ’Αποστόλου Παύλου, εις αύτό δέ ανήκει 
καί δ άπό τοΰ ανοίγματος τής θύρας προβάλλων Πρόκλος. Τό δεύτερον είκονιζόμενον 
θέμα είναι ό δμιλος τών κληρικών καί ι[ιαλτών, οί όποιοι άντλοΰσιν άπό τούς κρουνούς 
τούς ρέοντας έκ τοΰ αναλογίου τοΰ Χρυσοστόμου. Τό σημεϊον ούτω, τό συνδέον τά 
δύο θέματα είναι τό άναλόγιον, άπό τό όποιον έξορμοΰν οί κρουνοί. Τά τρία τέλος 
πρόσωπα ύπεράνω τών οικοδομημάτων, δηλαδή ό Μωϋσής, ό Πέτρος καί ό ’Ιωάννης, 
έ'χουσι δευτερεύουσαν εντελώς σημασίαν, μή άπαντώντα, ως ήδη εϊπομεν, εις ούδεμίαν 
άλλην άνάλογον άπεικόνισιν. ’Ήδη πρέπει νά έξετάσωμεν λεπτόμερέστερον έκαστον 
τών θεμάτων τούτων, τά όποια εις τό εξής, χάριν συντομίας, άποκαλοΰμεν, τό μεν Χρυ
σόστομον μετά τοΰ Παύλου, τό δέ Πηγήν τής σοφίας. ’Επίσης πρέπει νά έξετασθή καί 
τό ζήτημα, πότε έγινεν ή συνένωσις τών δύο θεμάτων υπό τήν μορφήν τήν παρουσια- 
ζομένην είς τήν απασχολούσαν ημάς εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου.

1 Βλ. τό Σερβικόν Ψαλτήριον τοΰ Μονάχου, Strzy- 
gowski, ένθ’ άν. πίν. LVIII. 147. Επίσης τό χειρό
γραφον τής Συνοδ. Βιβλιοθ. τής Μόσχας, Myslivec, 
ένθ’ άν. πίν. XI. 5.

2 Myslivec, ένθ-’ άν. πίν. X. 5. Ή είκών ευκρινέ
στερα παρά L. Mirkovic —Ζ. Tatic, Μάρκοβ μαναστίρ 
(σερβ,), Νόβι Σάδ, 1925, σ. 49, είκ. 52.

3 «... ψάλται (άλλοι με σκιάδια, άλλοι με μακρες λεύκες 
σκούφιες)...», Διονυσίου, Ερμηνεία τής ζωγραφικής τέ
χνης, εκδ. Α. Παπαδοποΰλου Κεραμέως, Πετρούπολις, 
1909, 150 κγ\

4 Έπετηρίς Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 9, 1932, 356. 
Ή διαφορά αυτή τών καλ,υμμάτων τής κεφαλής, διά

τήν οποίαν βλ. και Έπετηρ. Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 
10, 1933, 337, σημ. 1, παρατηρεϊται και είς μεταγενε
στέρων χρόνων μεμονωμένος εικόνας μελωδών. Είς δύο 
μουσικούς κώδικας τής Λαύρας τοΰ 'Αγ. "Ορους έσώθη- 
σαν εικόνες τοΰ πρωτοψάλτου Ίωάννου Γλυκέως καί 
τοΰ μαΐστορος Ίωάννου Κουκουζέλη, έκ τών όποιων ό 
πρώτος φέρει υψηλόν κυλινδροειδή λευκόν πίλον, φαι- 
λώνιον καί έπιγονάτιον, ό δέ δεύτερος σκιάδιον καί 
ράσον. Εικόνες έν Γ. Παπαδοπούλου, Ιστορική έπισκό- 
πησις τής βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής, Άθή- 
ναι, 1904, είς τό τέλος. Διά τούς περιέχοντας τάς εικό
νας κώδικας Παπαδοπούλου, Συμβολαί είς τήν ιστορίαν 
τής παρ’ ήμϊν έκκλ. μουσικής, 158, σημ. 259.
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Ό Χρυσόστομος μετά τοϋ Παύλου, όπως άποδεικνύουν τά μνημεία, τα 
όποια θά έξετάσωμεν κατωτέρω, είναι ασφαλώς τό παλαιότερον των δύο θεμάτων. 
Την άρχαιοτέραν, μέχρι τοΰδε τουλάχιστον, γνωστήν άπεικόνισίν του παρέχει μία 
μικρογραφία τοϋ ύπ’άριθ. 211 κωδικός τής Εθνικής Βιβλιοθήκης των Αθηνών άνή- 
κοντος εις τον 10ον αιώνα \ Ή μικρογραφία όμως αυτή έ'χει στοιχειώδη εντελώς 
χαρακτήρα. Παρουσιάζει δηλαδή απλώς έν προτομή τον Παύλον εύλογοϋντα καί 
κύπτοντα επί τοϋ βιβλίου, τό όποιον κρατεί ανοικτόν ό απέναντι αύτοϋ έν προτομή 
επίσης ε’ικονιζόμενος Χρυσόστομος. Ό Grabar, λαμβάνων προ οφθαλμών άφ’ ενός ότι 
τό έπεισόδιον τής έμφανίσεως τοϋ Παύλου εις τον Χρυσόστομον, τό όποιον ανωτέρω 
παρεθέσαμεν, άναφέρεται ήδη υπό τού Γεωργίου ’Αλεξάνδρειάς (680-725) καί 
άφ’ ετέρου τήν κατά κρόταφον παράστασιν τών δύο μορφών καί τά χαρακτηριστικά 
τοϋ Παύλου, καταλήγει εις τό συμπέρασμα ότι ή μικρογραφία αυτή τοϋ ’Αθηναϊκού 
κώδ. 211 αντιγράφει πρότυπον παλαιότερον τών χρόνων τής Είκονομαχίας 1 2. Τοΰτο 
είναι πολύ πιθανόν. Άν δέ λάβωμεν ύπ’ όψιν τά λεγάμενα υπό τοϋ Γεωργίου ’Αλεξαν
δρείας εις τό προοίμιον τής ύπ’ αύτοϋ συγγραφείσης βιογραφίας τοϋ Χρυσοστόμου, 
ότι «ήνθολόγησεν» εκ τών παλαιοτέρων 3, θά ήδυνάμεθα ίσως νά καταλήξωμεν εις 
τό συμπέρασμα ότι ή σύνθεσις αύτη τοϋ Χρυσοστόμου μέ τον Παύλον είναι παλαιο- 
τέρα τών χρόνων τοϋ συγγραφέως τούτου. Είναι όμως ζήτημα, όπως τούλάχιστον 
νομίζω, άν ήδη κατά τήν προεικονομαχικήν εποχήν ή σύνθεσις είχε λάβει τήν οριστικήν 
μορφήν, τήν έμφανιζομένην, όπως θά ’ίδωμεν, από τοϋ 11ου κυρίως αίώνος, ή άν τό 
περίφημον αύτό έπεισόδιον δεν άπεδίδετο απλώς μέ τά δύο πρόσωπα, τον Παύλον καί 
τον Χρυσόστομον είκονιζομένους όμοϋ ή χωριστά. Εις τήν σκέψιν αύτήν μάς οδηγούν 
αί δύο εικόνες τοϋ Χρυσοστόμου καί τοϋ Παύλου, παριστανομένων όρθιων εις δύο 
απέναντι σελίδας τοϋ κώδ. 210 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών ’Αθηνών, ό όποιος περιέχει 
ομιλίας τοϋ Χρυσοστόμου καί ανήκει εις τον 9ον ή 10ον αιώνα 4. Είναι φανερόν ότι 
καί εις τον ’Αθηναϊκόν κώδ. 211, όπου ό Παύλος καί ό Χρυσόστομος είκονίζονται ό 
εις απέναντι τοϋ άλλου εις τήν ιδίαν μικρογραφίαν, καί εις τον ’Αθηναϊκόν κώδ. 210, 
όπου τά δύο αυτά πρόσωπα εύρίσκονται είς δύο απέναντι σελίδας, οί έκτελέσαντες τάς 
εικόνας ταύτας ζωγράφοι είχον ύπ’ όψει των τό έπεισόδιον αύτό, τό όποιον όμως άπέ- 
δωκαν κατά τρόπον έντελώς άπλοϋν. Βεβαίως είς τήν μικρογραφίαν τοϋ κώδ. 211 
ύπάρχει κάποια απόπειρα συνθέσεως καί είναι πολύ πιθανόν ότι ό έκτελέσας αύτήν τε
χνίτης είχεν ύπ’ όψει του ώρισμένον πρότυπον, τό όποιον άπέδωκε κατά τρόπον έντε
λώς απλοποιημένοι'. Τό πρότυπον όμως αύτό, όσον καί άν θεωρηθή απλοποιημένου 
είς τήν μικρογραφίαν ταύτην, πάντως δεν φαίνεται ότι θά ήτο όμοιον μέ τήν σύνθεσιν

1 Έδημοσιεΰθη υπό A. Grabar έν Seminarium 
Kondakovianum, 5, 1932, πίν. XXIII. 2.

2 Grabar, ένθ’ άν. 294 κ. έξ.
3 «Ουδεν μεν εξ αυτών αντοπτηοαντες, εκ δε τών ουγ- 

γραψαμένων αυτά άν&ολογήοαντες». Savile, ένθ’ άν.
158, 25.

4 Ρ. Buberl, Die Miniaturenhandschriften der 
Nationalbibliothek in Athen, Wien, 1917 (Denkschr. 
der k. Akademie der Wissensch. in Wien. Philo-

sophisch-histor. Klasse, Bd. 80, Abh. 2), σ. 5, άριθ. 2 
καί πίν. II, 2-3. Βλ. καί A. Delatte, Les manuscrits 
a miniatures et a ornements des Bibliotheques 
d’Athenes, Liege - Paris. 1926 (Bibliotheque de la 
Faculte de Philosophie et Lettres de l’Universite 
de Liege, Fasc, XXXIV), σ. 72 κ. εξ. άριθ. 30 καί 
πίν. XXIX (μόνον ό Παΰλος). Κ. Weitzmann, Die 
byzantinische Buchmalerei des 9 und 10 Jahrhun 
derts, Berlin, 1935, 61 κ. εξ. πίν. LXVII 399, 400.
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την έπικρατήσασαν από τοΰ 11 ου αίώνος. ’Αλλά, και αν παρά ταΰτα παραδεχθώμεν 
μετά τοΰ Grabar την ΰπαρξιν μιας τοιαΰτης συνθέσεως δημιουργηθείσης κατά τούς 
προεικονομαχικούς χρόνους, πρέπει νά παρατηρήσωμεν ότι αΰτη θά είχε πολύ περιω- 
ρισμένην διάδοσιν. Αί μικρογραφίαι τοΰ ’Αθηναϊκού κώδ. 211 ανήκουν, ώς εύστοχώ- 
τατα παρετήρησεν ό Grabar, εις τον κύκλον τής ανατολικής τέχνης, σχετιζόμεναι μέ 
παλαιά πρότυπα δημιουργηθέντα ίσως είς την ’Αντιόχειαν λ Ό ’Αθηναϊκός κώδ. 
210, τον όποιον ό Weitzmann κατατάσσει είς την ομάδα τών χειρογράφων των σχετι- 
ζομένων μέ άρμενικάς μικρογραιρίας καί καταγομένων εκ τής περιοχής τής Τραπε- 
ζοΰντος 2, φαίνεται, κατά την γνώμην μου, πιθανώτερον ότι προέρχεται εκ Κων/πό- 
λεως. Οΰτω, κατά τούς ίδιους περίπου χρόνους, έ'χομεν δύο διαφόρους τρόπους άποδό- 
σεως τοΰ αύτοΰ επεισοδίου. Ή ’Ανατολή τό αποδίδει μέ μίαν σύνθεσιν, αν καί υποτυ
πώδους μορφής, την οποίαν όμως αγνοεί, φαίνεται, ή Κων/πολις, άρκουμένη είς την 
παράθεσιν τών δύο ηρώων τοΰ επεισοδίου είς δύο μεμονωμένος εικόνας των. Οΰτω 
κατα?ιήγομεν είς τό συμπέρασμα ότι μέχρι τοΰ 10ου αίώνος, καί αν ακόμη ύπήρχεν ιδία 
σύνθεσις διά τό έπεισόδιον τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παύλον, αΰτη δέν φαίνεται νά 
εΐχεν επικρατήσει γενικώς, οΰτε δέ καί την γνωρίζομεν επακριβώς.

Την σύνθεσιν εντελώς πλέον άπηρτισμένην, υπό την μορφήν τήν οποίαν εϊδομεν 
είς τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου, τήν εύρίσκομεν είς μικρογραφίας χειρογράφων 
άπό τοΰ 11ου αίώνος.

Είς τήν ανέκδοτον ακόμη, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζω, μικρογραφίαν, τήν 
εΰρισκομένην είς τήν αρχήν τοΰ κώδ. 766 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού, ό όποιος 
περιέχει τας έπιστολάς τοΰ Παύλου μετά ερμηνείας, βλέπομεν είκονιζόμενον τό έπεισό
διον, όπως τό διηγείται ό Γεώργιος ’Αλεξάνδρειάς καί οι άλλοι βιογράφοι (είκ. 4). Ό Χρυ
σόστομος κάθηται επί θρόνου μετά υποποδίου, γράφων επί πινακίδος καί έ'χων προ αύτοΰ 
άναλόγιον, επί τοΰ οποίου όμως δέν υπάρχει τό ανοικτόν βιβλίον, τό ευρισκόμενον είς 
τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου. ’Όπισθεν τοΰ Χρυσοστόμου παρίσταται, όπως καί 
είς τήν εικόνα, ό Παύλος. Δύο καί εδώ οικοδομήματα πληροΰσι τό βάθος, αλλά πολύ 
σχηματικώτερα και στενώτερα παρά είς τήν εικόνα, τό δέ ΰφασμα, τό όποιον εκεί εκτεί
νεται άπό τοΰ ενός κτηρίου προς τό άλλο, είς τήν μικρογραφίαν εΰρίσκεται μόνον είς 
τό αριστερόν οικοδόμημα. Ή θύρα τοΰ δεξιού οικοδομήματος, άπό τήν όποιαν προ
βάλλει ό Πρόκλος, δέν κλείεται μέ παραπέτασμα, όπως είς τήν εικόνα Λοβέρδου, αλλά 
μέ ξύλινα θυρόφυλλα. Έν νέον στοιχεΐον, πρώτην φοράν εμφανιζόμενοι', είναι ή με
γάλη είκών τοΰ ’Αποστόλου Παύλου ή κρεμαμένη δι’ άλύσεως άπό τοΰ π?ω.ισίου τής 
μικρογραφίας επί τοΰ χρυσού βάθους, μεταξύ τών δύο οικοδομημάτων. Ό ζωγραφήσας 
τήν μικρογραφίαν ταύτην ή τό πρότυπόν του ήσθάνΰη τήν ανάγκην νά παραστήση καί 
τήν εικόνα τοΰ Παύλου, περί τής όποιας τόσος γίνεται λόγος είς τήν διήγησιν τοΰ σχε
τικού επεισοδίου. Επειδή όμως δέν ύπήρχεν αλλού θέσις, δέν έδίστασε νά τήν ζωγρα- 
φήση είς τόχρυσοΰν βάθος, αδιαφορών διά τήν ελάχιστα φυσικήν αύιήν τοποθέτησιν, 
ή όποια όμως είχε τό προσόν ότι καθίστα τήν εικόνα λίαν εμφανή. Ό ζωγράφος τής 1

1 Grabar, εν&’ άν. 260. Πρβ. καί Weitzmann, 
έ'νθ’ άν. 57 κ. έξ.

2 Weitzmann, ένθ’ άν. 61 κ. έξ.
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16 Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1942-1944

Συλλογής Λοβέρδου, προ όμοιας αδυναμίας εύρεθε'ις διά την έξεύρεσιν θέσεως προς 
τοποθέτησιν τής είκόνος τοΰ Παύλου κα'ι μή έννοών, φαίνεται, να παραβίαση την 
φυσικότητα τοΰ έργου του, την παρέλειψε. Δέον τέλος νά σημειώσωμεν, σχετικώς 
με την μικρογραφίαν ταΰτην τοΰ κωδικός τοΰ Βατικανοΰ, και μίαν ακόμη λεπτομέ
ρειαν. Ό Χρυσόστομος δηλαδή παρίσταται καθήμενος έπ'ι θρόνου, όπως και εις την 
εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου. Τον θρόνον αναφέρει ρητώς έκ τών βιογράφων μό-

Είκ. 4· Μικρογραφία τοΰ κώδ. 766 τής Βιβλιοθήκης τοΰ Βατικανού.

νον ό Γεώργιος ’Αλεξάνδρειάς λ Τοΰτο θά ήδύνατο ίσως νά θεωρηΰή επαρκής έ'νδει- 
ξις ότι ό ζωγραφήσας την μικρογραφίαν ή τό πρότυπόν του είχεν ΰπ’ όψει του την βιο
γραφίαν ταΰτην.

Όμοιου τύπου μικρογραφία εύρίσκεται εις τον κώδ. 7 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών 
’Αθηνών (είκ. 5)1 2. Τό χειρόγραφον τοΰτο, τό όποιον άλλοι χρονολογοΰν άπό τοΰ 10ου

1 «... καί κα&ήμενος επί τίνος ϋ·ρόνου...» Savile, ενθ’ θέμα τής είκόνος. Ό Delatte, παρασυρθείς άπό μίαν
άν. 192. μικρογραφίαν τοϋ ’Αθηναϊκού κώδ. 151, ϋπέθεσεν ότι

2 Buberl, ένθ’άν. πίν. XVII. 40 καί σ. 14. Delatte, παριστάνονται ό Εύαγγ. Λουκάς μέ τόν Παϋλον. 
ένθ’ άν. 77 κ· έξ. Οΰτε ό είς οΰ'τε ό άλλος ήννόησαν τό
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αίώνος καί άλλοι, μέ περισσοτέραν ίσως πιθανότητα, από τοϋ 12ου \ περιέχει τό 
Ψαλτήριον 1 2. Ή μικρογραφία αΰτη μάς δίδει τά ίδια ακριβώς στοιχεία, τα όποια 
συνηντήσαμεν καί εις την προηγουμένως έξετασθεΐσαν τοϋ κώδ. 766 τής Βιβλιοθήκης τοΰ 
Βατικανού (είκ. 4). Τά ϊδια είςτά δύο άκρα στενά οικοδομήματα, εδώ μάλιστα πολύ άπλού- 
στερα καί χωρίς τό ύφασμα επί τής στέγης τοϋ αριστερού. Εις την ιδίαν επίσης θέσιν, 
επί τοϋ χρυσοϋ βάθους, ή είκών τοϋ Άποστ. Παύλου3. Ύπάρχουσιν όμως καί μερικαί 
διαφοραί από την μικρογραφίαν τοϋ 
κωδικός τοϋ Βατικανοϋ. Ή θύρα, από 
την οποίαν προβάλλει ό Πρόκλος, 
κλείεται όχι μέ ξύλινα θυρόφυλλα, 
όπως εις τον κώδικα τοΰ Βατικανοϋ, 
αλλά μέ παραπέτασμα, όπως είς την 
εικόνα Λοβέρδου. Τέλος ό Χρυσόστο
μος δεν κάθηται επί θρόνου, άλλ’ επί 
σκαμνιού, χωρίς έρεισίνωτον, πατεΐ 
όμως επί χαμηλοϋ υποποδίου. Καί τό 
κάθισμα εν τούτοις αυτό είναι σύνηθες 
είς εικόνας Ευαγγελιστών4, ώστε θά 
ήτο εϋκολον νά τό άντέγραψεν ό τεχνί
της τής μικρογραφίας από άνάλογον 
παράστασιν.

Αί δύο έξετασθεΐσαι μικρογρα- 
φίαι δεικνύουν ότι τον 11ονήδη αιώνα 
ή παράστασις αϋτη τοϋ Χρυσοστόμου 
μέ τον ΓΙαϋλον όχι μόνον εΐχε τελείως 
άπαρτισθή, άλλ’είχε καί ευρύτατα δια- 
δοθή. Τοΰτο έπιβεβαιοΰται καί από τό 
επίγραμμα τοϋ Ίωάννου Εύχαίτων, τό 
φέρον τον τίτλον: «Είς την κατά τον _ ,, , _ ,. „ _ „ 0, „ _ .
Τ ^ ' iliix. D. Μικρογραφία του κωο. 7 της Βόύ. Βιβλίου, των Απηνών.
άγιον Παύλον κα'ι τον Χρυσόστομον
ιστορίαν», όπου ό λόγιος ιεράρχης τοϋ 11ου αίώνος περιγράφει εικόνα εντελώς άνά-

1 Ό Ί. Σακκελίων, Κατάλογος των χειρογράφων 
τής Έθν. Βιβλιοθήκης τής Ελλάδος, Άθήναι, 1892, 
ο. 1, άριθ. 7, χρονολογεί τόν κώδ. από τοϋ 10ου αίώνος. 
Τούτον ακολουθεί άνεξελέγκτως δ Delatte, ένθ’ άν. 75. 
Ό Buberl, ενθ’ άν. 14, τοποθετεί αυτόν είς τόν 
12°ν αιώνα.

2 Ή παρουσία τής σκηνής ταύτης είς τό Ψαλτήριον 
εξηγείται έκ τοΰ γεγονότος δτι εύρίσκεται είς τήν αρχήν
τοΰ ‘Υπομνήματος τοΰ Χρυσοστόμου είς τούς Ψαλμοΰς.
Ό ζωγράφος τήν άντέγραψεν άσφαλώς άπό χειρόγρα
φον περιέχον τάς Έπιστολάς τοΰ Παύλου μέ ερμηνείας 
τοΰ Χρυσοστόμου, άνάλογον πρός τόν άνωτέρω έξετα-

σθέντα Βατικανόν κώδ. 766.
3 Ό Delatte, ένθ’ άν. 78, τήν παρουσίαν τής είκό- 

νος, χωρίς νά έννοήση τίνα αϋτη παριστάνει, θεωρεί 
«έκπί.ηκτικήν» καί διερωτάται, μήπως έτέθη εκεί διά 
νά συμπλήρωσή τήν διακόσμησιν τοΰ δωματίου (!) ή 
μήπως παριστά άνοιγμα, άπό τό όποιον φαίνεται ή 
μορφή τοΰ Χριστοΰ (!) παρατηρών έν τελεί οτι «αί 
θεΐαι εμφανίσεις παρίστανται ενίοτε μέ τόν τρόπον αυ
τόν είς τήν βυζαντινήν τέχνην (!).

4 Βλ. π. χ. τόν Ματθαίον είς τόν σύγχρονον κώδ. 70· 
τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών ’Αθηνών παρά Buberl, ένθ’ 
άν. πίν. XXV. 64.

3
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λογον προς τάς έξετασθείσας μικρογραφίας, άπύ την όποιαν δεν έλειπε κα'ι ή μορφή 
τοΰ Πρόκλου λ

Διά νά συμπληρώσωμεν την έξέτασιν τοΰ θέματος τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παΰ- 
λον είναι ανάγκη νά μελετήσωμεν και μίαν ακόμη παράστασιν. Αυτή εύρίσκεται μεταξύ 
τών τοιχογραφιών τοΰ καθολικοΰ τής Μονής Χελανδαρίου είς τό "Αγιον "Ορος. Αί 
τοιχογραφίαι αΰται έγένοντο -περί τό 1300, τά χρώματά των όμως άνενεώθησαν κατά 
τό 1804, χωρίς ουδόλως σχεδόν, είς τάς περισσοτέρας τούλάχιστον σκηνάς, ν’ άλλοιωθή 
ή αρχική σύνθεσίς των 2. "Ωστε είς τήν ένδιαφέρουσαν ημάς σΰνθεσιν ή όλη είκονογρα- 
φική διάταξις είναι ή αρχική τοΰ 14ου αίώνος, έκτος ελάχιστων άσημάντων προσθηκών

Είκ. 6. Σκηναί έκ τοΰ βίου τοΰ Χρυσοστόμου. Τοιχογραφία Μ. Χελανδαρίου 'Αγίου Όρους.

τοΰ ζωγράφου τοΰ 1804, αί όποΐαι άλλωστε ευκόλως γίνονται, ώς θά ίδωμεν, άντιληπταί. 
Είς τήν σΰνθεσιν λοιπόν ταΰτην (είκ. 6)3 είκονίζεται δεξιά ό γράφων Χρυσόστομος, 
καθήμενος επί σκαμνιού, όπως είς τον ’Αθηναϊκόν κώδ. 7, (είκ. 5) καί πατών επί στρογ
γυλού ψιαθίνου υποποδίου. Τό ψιάθινον τοΰτο στρογγυλόν ύποπόδιον, τό όποιον βλέ- 
πομεν καί είς τήν έν τω μέσοι εικόνα τοΰ Χρυσοστόμου, τήν μέλλουσαν νά μάς απασχό
ληση αμέσως κατωτέρω, χρησιμοποιούμενον καί σήμερον ακόμη είς τό "Αγ. ’Όρος υπό 
τό όνομα «πατίκι», είναι κατά πάσαν πιθανότητα προσθήκη τοΰ 1804. Όπισθεν τοΰ 
Χρυσοστόμου είκονίζεται ό Παΰλος. Επειδή όμως ή παράστασις είναι άντεστραμμένη, 
οΰτος όμιλεΐ είς τό αριστερόν οΰς τοΰ Χρυσοστόμου, καί όχι είς τό δεξιόν, όπως ανα
φέρει ό Γεώργιος ’Αλεξανδρείας καί ώς παριστάνουν αυτόν αί μέχρι τοΰδε έξετασθεΐ- 
σαι εικόνες. Είς τό βάθος υπάρχει οικοδόμημα, από τήν θύραν τοΰ όποιου προβάλ?ιει 
ό Πρόκλος. Καί εδώ ή θύρα κλείεται μέ ξύλινα θυρόφυλλα, όπως είδομεν είς τον κώδ. 1

1 Migne, Ρ. G., 120, 1134, ΙΓ'. Τήν έ'κδοσιν τοΰ 
Ρ. de Lagarde δέν ήδυνήθην νά ϊδω.

2 Millet, Athos, Κείμενον πρό των πινάκων, σ. 61.
3 Millet, Athos, πίν. 79, 3.
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766 τοΰ Βατικανού. Ή παράστασις λοιπόν αύχή είναι καθ’ δλα σύμφωνος προς τάς 
παλαιοτέρας μικρογραφίας. Εις τό μέσον τής συνθέσεως είκονίζεται ό Χρυσόστομος 
όρθιος, πάτων πάλιν έπί στρογγυλού ψιαθίου καί άναγινώσκων εις βιβλίον ανοικτόν 
επί αναλογίου. Εις τό βιβλίον υπάρχει ή εκ τοΰ Ψαλμ. 118.26 φράσις: «Τάς οδούς σου 
(αντί μου) εξήγγειλα». Τό σχήμα τών γραμμάτων δεικνύει ότι ή έσφαλμένως γραμμένη 
αυτή φράσις όφεί?ιεται χωρίς αμφιβολίαν εις τον ανακαινιστήν τοΰ 1804. Τό περίεργον 
εδώ είναι ότι τό άνω σώμα τοΰ Χρυσοστόμου κρατείται όρθιον υπό σχοινιού, τό 
όποιον, διερχόμενον κάτω άπό τάς μασχάλας καί προ τοΰ στήθους του, προσδένεται έπί 
αγκιστροειδούς καρφιού προσηλωμένου εις τήν στέγην τής αριστερός πτέρυγος τοΰ είς 
τό βάθος οικοδομήματος. Άπό τάς βιογραφίας πολλών ασκητών είναι γνωστόν τό 
μέσον τούτο διά τήν ύπερνίκησιν τοΰ καμάτου καί τοΰ νυσταγμού λ Ούδεΐς όμως τών 
βιογράφων τοΰ Χρυσοστόμου αναφέρει ότι καί ούτος έχρησιμοποίει αυτό διά νά 
παραμένη άγρυπνος. Τοιούτου άλλωστε μέσου δεν φαίνεται νά είχεν ανάγκην ό Χρυ
σόστομος, τοΰ όποιου ό Γεώργιος Αλεξάνδρειάς θαυμάζει τό υπέρ φύσιν πολυάγρυ- 
πνον 2. Νομίζω ότι τό σχοινίον αύτό είναι προσθήκη τοΰ 1804 προελθοΰσα άπό παρε- 
ξήγησιν τοΰ αγκιστροειδούς καρφιού έπί τής στέγης τοΰ είς τό βάθος οικοδομήματος. 
Είς παραστάσεις δηλαδή τών χρόνων τών Παλαιολόγων, είς τούς όποιους ανήκει καί ή 
προκειμένη, αγκιστροειδή καρφία άναλόγου μορφής βλέπομεν είς τάς στέγας τών οικο
δομημάτων χρησιμεύοντα διά τήν συγκράτησιν τών υφασμάτων τών έκεΐ άπλουμένων3. 
Τό είς τήν τοιχογραφίαν τοΰ Χελανδαρίου οικοδόμημα μέ τάς δύο πτέρυγας, άνήκον 
είς τήν αρχικήν σύνθεσιν 4, φαίνεται ότι έ'φερεν έπί τής στέγης άνάλογον ύφασμα, τό 
όποιον συνεκρατείτο μέ τό αγκιστροειδές καρφίον. Προ τής έπισκευής τοΰ 1804 τό 
μέρος τοΰτο τής τοιχογραφίας ήτο πιθανώτατα κατεστραμμένου. Αύτό συνάγεται σα
φώς άπό τά οικοδομήματα τά πληροΰντα τό άριστερόν ήμισυ τοΰ βάθους, όπου ή βι
βλιοθήκη, ή υψηλή βάσις μέ τον κίονα καί ό έλλειψοειδής φεγγίτης οφείλονται χωρίς 
καμμίαν άμφιβολίαν είς τον άνακαινιστήν τοΰ 1804. Ούτος, μή δυνάμενος νά έννοήση 
τον προορισμόν τοΰ άγκιστρου τούτου, έσκέφθη νά τό χρησιμοποιήση διά τό σχοινίον, 
τό όποιον έζωγράφησε συγκρατοΰν τό άνω σώμα τοΰ Χρυσοστόμου, άδιαφορών διά 
τό γεγονός ότι τό οικοδόμημα, έπί τοΰ όποιου τό άγκιστρου, εύρίσκεται είς έπίπεδον 
πολύ βαθύτερον άπό τον Χρυσόστομον. 'Η παράστασις αύτη τοΰ Χρυσοστόμου όρθιου 
καί άναγινώσκοντος δέν φαίνεται συνδεόμενη μέ κανέν ώρισμένον έπεισόδιον τοΰ βίου

"Αγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος «Πηγή τής σοφίας

1 Βλ. π. χ. τά γραφόμενα είς τον βίον τοΰ Δανιήλ 
Στυλίτου περί τοΰ Έδρανοΰ τοΰ ώς μονάχου μετονομα- 
σθέντος Τίτου: «Προς νπνον δε οί'αν έπεδείξατο την άμιλ
λαν ό γεννάδας; Σχοινίοις τών μααχαλών προς μέσον έςαρ- 
τήαας αέρα, σανίδα παρά το ατή&ος άπλοι καί τη σανίδι 
βίβλον έπιτίέλησιν, ΐν* άμφιο καί όντως άνηρτημένφ άναγι- 
νώοκειν παρη καν νπο τον καμάτου δέηση ποτέ προς νπνον 
τραπεϊναι ή σανίς την κεφαλήν δέχηται μικρά τινα παραμν- 
ϋουμένη την βίαν της φύσεως». Η. Delehaye, Les saints 
stylites, Bruxelles, 1923, 135. Migne, P.G., 116,1017 
κθ'. Βλ. καί Delehaye, ενθ’ άν. 62, 99 καί L κ. εξ. 
Πρβ. καί τήν νεοελληνικήν μετάφρασιν τοΰ ’Αγαπίου

είς τό Έκλόγιον εκδ. Βενετίας, 1799, 85. Άνατύπωσις 
καί έν Κ. Δουκάκη, Μέγας Συναξαριστής, Δεκέμβριος,269.

2 ιην γάρ πολνάγρυπνος υπέρ φνσιν». Savile, ένθ’ 
άν. 192.

3 Βλ. π. χ. Millet, Athos, πίν. 27. 3. Millet, Mi- 
stra, πίν. 75· 3. 77.1. Petkovic, ένθ’άν. I, πίν.48α, 54α.

4 Βλ. εντελώς άνάλογον οικοδόμημα είς τά ■ψηφι
δωτά τής Μονής τής Χώρας, Δελτ. Ρωσ. Ίνστ. Κ/λεως 
ένθ’ άν. Λεύκωμα, πίν. XXV, 77. Ό τύπος ούτος τοΰ 
οικοδομήματος άπαντφ καί παλαιότερον. Πρβ- L. de 
Beylie, Inhabitation byzantine, Grenoble-Paris, 
1902, 79.
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αύτοϋ. Νομίζω δμως δτι αύτη εύρίσκεται εις κάποιαν σχέσιν μέ τό εις τδ αριστερόν 
άκρον έπί τοΰ τοίχου ζωγραφημένον είκονίδιον, περ'ι τοϋ οποίου εύθύς κατωτέρω. Ή 
κατά τό αριστερόν άκρον τρίτη παράστασις είκονίζει τον Χρυσόστομον γονυπετή έπ'ι 
τετραγώνου ψιάθου, προσθήκης πιθανώτατα καί αυτής τοϋ 1804, και κρατούντα εις 
τάς χεϊρας πινακίδας. Ύπεράνω αύτοϋ, επί τοϋ τοίχου, είναι ζωγραφημένη μικρά είκών 
τής Θεοτόκου εν προτομή δεόμενης. Τό είκονίδιον τοϋτο, δπως δλον τό εκεί μέρος τής 
τοιχογραφίας, έχει ύποστή ριζικήν επισκευήν κατά τό 1804. Ό ζωγράφος, μή διακρί- 
νων πλέον τήν επί τοϋ εικονιδίου μορφήν, παρέστησεν εκεί τήν Θεοτόκον. Είναι δμως 
βέβαιον δτι άρχικώς ή επί τοϋ τοίχου είκών παρίστανε τον Άπόστ. ΓΙαϋλον. Έχομεν 
δηλαδή καί εδώ τήν εικόνα τοϋ Παύλου, τήν άναφερομένην εις τάς βιογραφίας τοϋ 
Χρυσοστόμου καί τήν οποίαν εΰρομεν ήδη εις τάς μικρογραφίας τοϋ κώδ. 766 τοϋ Βα- 
τικανοϋ καί τοϋ ’Αθηναϊκού 7. Ή διαπίστωσις αυτή μάς επιτρέπει νά έρμηνεύσωμεν 
τήν παράστασιν τοϋ Χρυσοστόμου γονυπετούς προ τής είκόνος μέ τάς πινακίδας εις 
τάς χεϊρας. Πράγματι, κατά τον ανώνυμον βιογράφον, ό Χρυσόστομος, περατώσας 
τήν ερμηνείαν των επιστολών τοϋ Παύλου μέ τήν βοήθειαν τοΰ ’Αποστόλου, ηύχα- 
ρίστησε κατά πρώτον τον Θεόν. Κατόπιν «...τδ πτνχίον (δηλ. τό χειρόγραφον τοϋ 
έργου) είς χεϊρας λαβών, τη τοϋ Παύλου είκόνι προσατενίοας εφη, δέχοιο, Παύλε, των 
παρ' έμοϋ πόνων καί ών εχω τδ τιμιώτατον δώρημα κ.λ.π.»1. Λεν ύπάρχει λοιπόν, νομίζω, 
αμφιβολία δτι τό περιστατικόν τοϋτο είκονίζει ή τρίτη σκηνή τής έξεταζομένης τοιχο
γραφίας.

Εΐπομεν ανωτέρω δτι καί ή είς τό μέσον παράστασις τοϋ Χρυσοστόμου όρθιου 
προ τού αναλογίου έχει κάποιαν σχέσιν μέ τό επί τοΰ τοίχου είκονίδιον, τό όποιον, κατά 
τά ήδη έκτεθέντα, παρίστανε προ τής επισκευής τον Παύλον. Πράγματι, κατά τον 
Γεώργιον ’Αλεξανδρείας, ό Χρυσόστομος «ήνίκα διήρχετο τάς έπιστολάς αύτοϋ (τοϋ 
Παύλου) ένητένιζεν αύτη (τή είκόνι τοϋ Παύλου)... »1 2. Νομίζω λοιπόν πιθανόν δτι 
ή παράστασις αυτή, χωρίς ν’ άναφέρεται είς συγκεκριμένον περιστατικόν, δεικνύει 
απλώς τον Χρυσόστομον μελετώντα τάς έπιστολάς τοΰ Παύλου καί άτενίζοντα προς 
τήν επί τοϋ τοίχου εικόνα τοϋ ’Αποστόλου.

Ό μακρότερος κάπως λόγος, τον όποιον έκάμαμεν προκειμένου περί τής τοιχο
γραφίας τοϋ Χελανδαρίου, προήλθεν από τό γεγονός δτι είς αύτήν έχουν συγκεντρωθή 
τρεις παραστάσεις έκ τού βίου τοϋ Χρυσοστόμου, δύο εκ τών οποίων εμφανίζονται 
διά πρώτην φοράν. Ή ερμηνεία τών έπεισοδίων τούτων μάς οδηγεί είς μερικάς γενι- 
κωτέρας σκέψεις δυναμένας νά μάς βοηθήσουν είς τον καθορισμόν τής εποχής, κατά 
τήν οποίαν έδημιουργήθη καί διεδόθη ή ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα ημάς ενταύθα παρά- 
στασις τοϋ Χρυσοστόμου μέ τον Παύλον. ”Αν έξετάσωμεν τά μνημεία τής βυζαντινής 
ζωγραφικής από τών αρχών τοϋ 11ου αίώνος καί εξής θά εϋρωμεν σειράν παραστάσεων 
άναφερομένων είς επεισόδια έκ τοϋ βίου τοΰ Χρυσοστόμου. Οϋτω, διά νά περιορι- 
σθώμεν είς ολίγα γνωστά παραδείγματα, είς τό Μηνολόγιον τοϋ Βατικανού είκονίζεται 
ό Χρυσόστομος άπαγόμενος είς τήν έξορίαλ', καθώς καί ή ανακομιδή τοϋ λειψάνου του3.

1 Savile, ενθ’ άν. 324 κ. εξ.
2 Savile, ενθ’ άν. 192.
3 II Menologio di Basilio II. (Cod. Vatic, gr.

1613). Torino, 1907. (Codices e Vaticanis selecti, 
VIII), πίν. 178, 353.
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Εις δύο μικρογραφίας, εις την τοιχογραφίαν τοΰ Χελανδαρίου, εις την εικόνα τής Συλ
λογής Λοβέρδου, καθώς κα'ι εις τό επίγραμμα τοΰ Ίωάννου Εύχαΐτων, εχομεν τό έπεισό- 
διον τοΰ Χρυσοστόμου με τον Παΰλον. Εις την εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου εΰρομεν 
επίσης τον Πέτρον κα'ι Ίωάννην, άναφερομένους εις άλλο περιστατικόν τοΰ βίου τοΰ 
Χρυσοστόμου, όπως εις την τοιχογραφίαν τοΰ Χελανδαρίου εΐδομεν δύο άλλα επεισόδια. 
Τέλος εις ετερον επίγραμμα τοΰ Ίωάννου Εύχαΐτων, φέρον την επιγραφήν: «Εις την 
κηδείαν τοΰ Χρυσοστόμου καί την κατά τον 'Αδελφών ιστορίαν» ’, υπάρχει ή περιγραφή 
είκόνος, την όποιαν εύρίσκομεν κατά τό 1637 μεταξύ των τοιχογραφιών τοΰ παρεκ
κλησίου των Τριών Ιεραρχών εις την Μονήν Βαρλαάμ τών Μετεώρων1 2, κα'ι σχετιζο- 
μένην προς τό όραμα τοΰ Αδελφιού επισκόπου Άραβισσοΰ περί τής είς τούς ούρανούς 
θέσεως τοΰ Χρυσοστόμου μετά θάνατον, συμφώνως προς τήν διήγησιν τοΰ Γεωργίου 
’Αλεξάνδρειάς και άλλων βιογράφων3.

Ή απεικόνισες τών διαφόρων τούτων έπεισοδίων μάς οδηγεί είς τήν σκέψιν ότι 
θά υπήρχε πιθανοιτατα βιογραφία τοΰ Χρυσοστόμου μέ εύρεΐαν είκονογράφησιν, από 
τήν οποίαν έλάμβανον τά πρότυπά των οι ζωγράφοι. Τό γεγονός δε ότι, εκτός άλλων, 
τό έπεισόδιον τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παΰλον υπάρχει καί ώς χωριστή είκών μάς 
οδηγεί καί είς άλλην σκέψιν. Διά ν’άποσπασθή δηλαδή ή παράστασις αυτή από τήν 
όλην είκονογράφησιν τοΰ βίου τοΰ Χρυσοστόμου καί ν’άποτελέση ιδίαν χωριστήν 
σύνθεσιν, σημαίνει ότι ή όλη είκονογράφησις έγινεν είς χρόνους παλαιοτέρους τών 
μέσων τούλάχιστον τοΰ 11ου αίώνος, οπότε εύρίσκομεν τάς πρώτας αύτοτελεΐς 
τοιαύτας εικόνας.

Πότε άπηρτίσθη ή εκτεταμένη αύτή εικονογράφησες;
Μίαν ένδειξιν, οπωσδήποτε ασφαλή, μάς παρέχουν, νομίζω, αί δύο μικρογραφίαι 

τοΰ Μηνολογίου τοΰ Βατικανοΰ. Τοΰτο, ώ: γνωστόν, έγράφη καί έκοσμήθη προς 
χρήσιν τοΰ αύτοκράτορος Βασιλείου Β' τοΰ Βουλγαροκτόνου (976-1025) 4. Έχει όμως 
ήδη παρατηρηθή ότι τό μεγαλύτερον μέρος, αν μή όλαι αί μικρογραφίαι τοΰ κωδικός 
τούτου, αντιγράφουν παλαιότερα πρότυπα, εικόνας δηλαδή καί μάλιστα χειρόγραφα 
περιέχοντα εικονογραφημένους βίους αγίων5. Κατά ταΰτα, τό πρότυπον τοΰ ζωγρα- 
φήσαντος είς τό Μηνολόγιον τάς δύο σχετικάς μέ τήν ζωήν τοΰ Χρυσοστόμου εικόνας 
δέον νά θεωρηθή παλαιότερον τοΰ τέλους τοΰ 10ου ή τών αρχών τοΰ 11ου αίώνος, 
οπότε είκονογραφήθη τό βασιλικόν τοΰτο χειρόγραφον. Εΐδομεν όμως ανωτέρω, έξετά- 
ζοντες τήν είς τον ’Αθηναϊκόν κώδ. 211 μικρογραφίαν τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον 
Παΰλον, ότι μέχρι τοΰ 10ου αίώνος ή παράστασις τοΰ επεισοδίου τούτου δέν είχε λάβει 
ακόμη τήν οριστικήν της μορφήν. Οΰτω καταλήγομεν είς τό συμπέρασμα ότι ή είκονο- 
γράφησις τοΰ βίου τοΰ Χρυσοστόμου έδημιουργήθη τον 10ον αιώνα, πάντως όμως προ

1 Migne, P.G., 120, 1138 ΚΑ'.
2 Βλ. Ά. Ξυγγόπουλον είς τήν Έπετηρ. τής Έταιρ· 

Βυζαντ. Σπουδών, 9, 1932, 351 κ. εξ.
3 Savile, ένθ’ άν. 254. Πρβ. καί τόν ’Ανώνυμον,

παρά Savile, ενθ’ άν. 364 κ·έξ. καί Νικηφόρου Καλ- 
λίστου, Εκκλησιαστική ιστορία, Migne, Ρ. G., 146,
1016 κ· εξ. Τά κατά τό όραμα τοΰ ’Αδελφιού εκτίθενται

καί είς εν άπό τά εγκώμια τοΰ Κοσμά Βεστίτωρος είς 
τόν Χρυσόστομον. Πρβ. Κ. Δυοβουνιώτην είς τήν Επε
τηρίδα τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 2, 1925, 61 κ. έξ·

4 Βλ. προχείρως Diehl, Manuel d’art byzantin, 
II, 632 κ. έξ.

5 G. Millet έν A. Michel, Histoire de Part, I. 1, 
237 κ. έξ. Weitzmann, ένθ’ άν. 30 κ. έξ.
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τοΰ 976, δτε άνήλθεν εις τον θρόνον ό Βασί?ιειος Β', προς χρήσιν τοΰ όποιου έγράφη 
και διεκοσμήθη τό Μηνολόγιον τοΰ Βατικανού. Ή πρώτη σκέψις θά ήτο νά πάροδε- 
χθώμεν ότι αφορμήν διά την είκονογράφησιν τοΰ βίου τοΰ Χρυσοστόμου εδωκεν ίσως 
ή μεγάλη αγιολογική εργασία τοΰ Συμεών Μεταφραστοΰ και ότι βάσις διά τήν 
δημιουργίαν τοΰ κύκλου αύτοΰ τών εικόνων έκ τής ζωής τοΰ Χρυσοστόμου θά έχρη- 
σίμευσεν ή υπό τοΰ Συμεών τούτου καταρτισθεΐσα νέα βιογραφία τοΰ ιεράρχου. Τοΰτο 
όμως είναι εντελώς άπίθανον. Ό χρόνος τής ακμής τοΰ Συμεών Μεταφραστοΰ, 
παρ’ όλας τάς γενομένας έρεύνας, δεν κατέστη δυνατόν νά όρισθή μετ’ ασφαλείας. 
Ή ακμή του έτέθη είς τό δεύτερον ή μισυ τοΰ 10ου αίώνος ή άργότερον εις τόνΐΐ0''1 2 3, 
διά νά τοποθετηθή έπειτα και πάλιν εις τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 10ου3, και ή εποχή 
αυτή είναι ή σήμερον θεωρουμένη ώς μάλλον πιθανή.

Άφ’ ετέρου όμως καί αυτή ή υπό τοΰ Μεταφραστοΰ συνταχθείσα βιογραφία τοΰ 
Χρυσοστόμου παρέχει μερικάς ενδείξεις πειθούσας ότι δεν ήτο ή βάσις τής είκονογρα- 
φήσεως τοΰ βίου τοΰ ιεράρχου. Πράγματι, εις αυτήν δεν άναφέρεται ούτε τό όραμα 
τοΰ ’Αδελφιού περί τής μετά θάνατον θέσεως τοΰ Χρυσοστόμου εις τούς ουρανούς 
ούτε τά κατά τήν ανακομιδήν τοΰ λειψάνου τοΰ ιεράρχου. Όπως εϊδομεν όμως, εικόνα 
τοΰ οράματος τοΰ ’Αδελφιού περιγράφει είς επίγραμμά του, κατά τον 110ν αιώνα, 
ό ’Ιωάννης Εύχαΐτων, ή δε ανακομιδή τοΰ λειψάνου είκονίζεται είς τό Μηνολόγιον 
τοΰ Βασιλείου Β'. Ό βίος συνεπώς ό γραφείς υπό τοΰ Μεταφραστοΰ δεν είναι ή πηγή 
τοΰ είκονογραφικοΰ κύκλου τής ζωής τοΰ Χρυσοστόμου. Ή πηγή αύτοΰ είναι παλαιο- 
τέρα, κατά πάσαν δε πιθανότητα αύτη είναι ό υπό τοΰ Γεωργίου ’Αλεξάνδρειάς συν
ταχθείς βίος ή ό ανώνυμος, είς τούς οποίους εύρίσκομεν καί τό όραμα τοΰ ’Αδελφιού 
καί τά κατά τήν μετακομιδήν τοΰ λειψάνου. Έφ’ όσον λοιπόν ή άγιολογική εργασία 
τοΰ Μεταφραστοΰ είναι ξένη προς τήν δημιουργίαν τοΰ είκονογραφικοΰ κύκλου τής 
ζωής τοΰ Χρυσοστόμου ποία είναι ή αίτια τής συγκροτήσεώς του κατά τον 10ον αιώνα; 
Νομίζω ότι πρέπει νά σχετίσωμεν αυτήν μέ τον ιδιαίτερον σεβασμόν προς τον Χρυσό
στομον, τον όποιον βλέπομεν νά επιδεικνύουν ό αύτοκράτωρ Λέων ό Σοφός (886- 
912) καί ό υιός καί διάδοχός του Κωνσταντίνος ό Πορφυρογέννητος (912-959). Με
ταξύ τών λόγων τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφοΰ υπάρχει καί << Εγκώμιον είς τόν μέγαν τής οι
κουμένης διδάσκαλον άγιον Ίωάννην τον Χρυσόστομον» δεικνύον μέ μόνον τόν τίτλον 
του τόν θαυμασμόν τοΰ εστεμμένου συγγραφέως διά τόν ιεράρχην. Τό εγκώμιον δέ 
τοΰτο, ώς ήδη παρετηρήθη, είναι «ευσυνείδητος περίληψις» τής βιογραφίας τοΰ Γεωρ
γίου ’Αλεξάνδρειάς λ Τόν σεβασμόν αύτόν έκληρονόμησε καί ό Κωνσταντίνος ό Πορ
φυρογέννητος, επί τών ημερών τοΰ οποίου, ώς μαρτυροΰν οι χρονογράφοι, ήρξατο

1 Κ. Krumbacher, 'Ιστορία τής Βυζαντινής λογο
τεχνίας, μετάφρ. Γ. Σωτηριάδου (Βιβλίο!!· Μαρασλή), 
I, 402 κ. εξ.

2 Βλ. Σωφρ. Εΰστρατιάδην είς τήν Έ.τετηρ. τής 
Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 8, 1931, 47 κ. έξ. καί 10, 
1933, 26 κ. έξ.

3 Βλ. τήν μελέτην τοΰ A. Ehrhrardt, Oberliefe- 
rung und Bestand der hagiographischen und homi- 
letischen Literatur der griechischen Kircben von

den Anfangen bis zum Ende des 16 Jahrhrunderts, 
Erster Teil, Bd. II, 3, Lieferung, 308 κ. εξ. [Texte 
und Untersuchungen zur Geschicbte der altchrist- 
lichen Literatur, τ. 51, 3, Leipzig, 1935]. Τήν γνώσιν 
τοΰ βιβλίου τούτου οφείλω είς τήν καλωσύνην τοΰ 
συναδέλφου κ. Κ. Μπόνη, τόν όποιον καί από τής θέ
σεως ταύτης ευχαριστώ θερμότατα.

4 Bardy έν Dictionnaire de Theologie catholi- 
que, VIII. 1, 660.
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μεγαλοπρεπέστερος ό πανηγυρισμός τής μνήμης τοϋ Χρυσοστόμου1. Τα ιστορικά 
«ύτά δεδομένα, συμπίπτοντα απολύτως μέ τα ανωτέρω έκτεθέντα είκονογραφικά πορί
σματα, μάς επιτρέπουν να συμπεράνωμεν δτι ή είκονογράφησις τοΰ βίου τοϋ Χρυσο
στόμου έγένετο κατά πάσαν πιθανότητα έπ'ι των ήμερων τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφοΰ 
ή τοΰ υίοΰ του Κωνσταντίνου τοΰ Πορφυρογέννητου.

Τέλος είναι φυσικόν νά παραδεχθώμεν ότι ή είκονογράφησις αυτή τοΰ βίου τοΰ 
Χρυσοστόμου έ'γινεν είς την Κων]πολιν. Τοΰτο άλλωστε μαρτυρεί και ό ελληνιστικός 
χαρακτήρ τής μικρογραφίας τοΰ κώδ. 766 τοΰ Βατικανοΰ, περί τής όποιας μάκρος ήδη 
λόγος έγένετο ανωτέρω.

IV.

Έξητάσαμεν μέχρι τοΰδε τό έ'ν μέρος τής συνθέσεως, όπως αυτή εμφανίζεται είς 
την εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου, δηλαδή τον Χρυσόστομον γράφοντα καθ’ ύπαγό- 
ρευσιν τοΰ Παύλου, Τοΰτο άλλωστε, ως εϊδομεν, είναι τό παλαιότερον, άποτελοΰν την 
βάσιν τής όλης συνθέσεως. Έρχόμεθα τώρα είς την έξέτασιν τοΰ ετέρου μέρους τής 
παραστάσεως, δηλαδή είς τον όμιλον τών άντλούντων άπό τούς κρουνούς, οι όποιοι 
εκρέουν εκ τοΰ αναλογίου τοΰ Χρυσοστόμου.

Ή Πηγή τής σοφίας, όπως έχαρακτηρίσαμεν ανωτέρω τό θέμα τοΰτο, 
εϊδομεν ότι κατάγεται άπό τήν υμνολογίαν τών δύο είς τον Χρυσόστομον αφιερω
μένων εορτών, δηλαδή τής 13n? Νοεμβρίου, επετείου τοΰ θανάτου του, καί τής 27’ΐ? 
’Ιανουάριου, επετείου τής ανακομιδής τοΰ λειψάνου του. Τό είκονογραφικόν τοΰτο 
θέμα τής Πηγής τής σοφίας ευθύς εξ αρχής τό εύρίσκομεν συνηνωμένον μετά τής 
παραστάσεως τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον ΙΊαΰλον. Πρύ τοΰ 14ου αίώνος δεν άπαντώσι 
παραστάσεις μόνου τοΰ Χρυσοστόμου, χωρίς δηλαδή τον Παΰλον, συνηνωμένου μέ τήν 
Πηγήν τής σοφίας.

Πότε όμως έ'γινεν ή συνένωσις τής σκηνής τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παΰλον και 
τής Πηγής τής σοφίας; Αυτή φαίνεται νά έγινε πολ,ύ ενωρίς, διότι ενωρίς ήδη ή σκηνή 
τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παΰλον άπεσπάσθη, ώς εϊδομεν, άπό τήν όλην εικονογρά
φησήν τοΰ βίου τοΰ ιεράρχου, άποτελέσασα ιδίαν εικόνα.

Τό παλαιότερον μέχρι τοΰδε γνωστόν παράδειγμα τής συνενώσεως τών δύο 
τούτων θεμάτων μάς παρέχει, αν δέν άπατώμαι, μία μικρογραφία τοΰ κώδ. A 172 τής 
Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης τοΰ Μιλάνου, περιέχοντος τάς ομιλίας τοΰ Χρυσοστόμου 
καί άνήκοντος είς τον 11ον ή 12ον αιώνα (είκ. 7) 1 2· Κατά τό αριστερόν μέρος, έμπροσθεν 
οικοδομήματος έχοντος τήν μορφήν προσόψεως τρικλίτου βασιλικής μέ εξώστην καί 
είς τό βάθος δένδρα, κάθηται ό Χρυσόστομος επί θρόνου, φορών τήν αρχιερατικήν

1 Μ. Γεδεών, Βυζαντινόν έορτολόγιον, Κων/πολις, 
1899, 191.

2 Ή μικρογραφία ήτο μέχρι τοΰδε ανέκδοτος. Περι
γραφήν λεπτομερή αύτής, χωρίς άπεικόνισιν καί χωρίς 
κατανόησιν τοΰ παριστανομένου θέματος, είχε δώσει ό Ε. 
Redin είς τήν Έφημερίδατοϋ(ρωσικοΰ)Ύπουργείου τής

Παιδείας, 1891, Δεκέμβριος, 307. Σύντομος περιγραφή 
καί παρά Ae. Martini—D. Bassi, Catalogue codicum 
graecorum bibliothecae Ambrosianae, Mediolani, 
1906, I, σ. 78, άριθ. 65 (A 172 sup), δπου ό κώδιξ τοπο
θετείται είς τόν 12»ν αιώνα.
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του στολήν καί γραφών εις μακρόν είλητάριον. Έπΐ τοϋ είληταρίου τούτου, τοΰ οποίου 
τό άνω άκρον εΰρίσκεται επί αναλογίου ίσταμένου προ τοΰ Χρυσοστόμου, άναγινώ- 
σκεται ή ανορθόγραφος επιγραφή: + ςυνε|χος α|κουο[ν] | ΑΝΑ|γινοςκ|ΟΜΕΝΟΝ| 
ΤΟΝ | ΕΠΙ j ΣΤΟΛΟ ] Ν του μα | κ[α]ριου· Είναι δέ αΰτη ή αρχή τής ύποθέσεως τής ερμη
νείας τοΰ Χρυσοστόμου είς τήν προς Ρωμαίους επιστολήν τοΰ Παύλου (Migue, Ρ. G. 
60, 391). Όπισθεν τοΰ θρόνου τοΰ Χρυσοστόμου είκονίζεται ό Παΰλος είς τήν 
γνωστήν στάσιν. ’Από τοΰ άνω άκρου τοΰ είληταρίου τοΰ Χρυσοστόμου έξορμα ποτα-

24 Άνδρέου Ξυγγοπούλου ΑΕ 1942-1944

Είκ. 7. Μικρογραφία τοΰ κώδ. Α. 172 τής Άμβροσιανής Βιβλιοθήκης τοΰ Μιλάνου.

μός χυνόμενος επί τοΰ εδάφους. ’Όπισθεν τοΰ αναλογίου είκονίζεται πολυπληθής 
όμιλός μοναχών καί ιεραρχών, ένφ άλλοι ίεράρχαι γονυπετείς πίνουσιν εκ τοΰ ποταμού. 
Είς τήν άνω δεξιάν γωνίαν, εντός τμήματος κύκλου δηλοΰντος τον ουρανόν, είκονίζεται 
ό Ίησοΰς μέχρι περίπου τών γονάτων, μέ τεταμένην τήν ευλογούσαν δεξιάν, από τής 
οποίας έξορμα δέσμη άκτίνων κατευθυνομένη επί τοΰ γράφοντος Χρυσοστόμου. Τέ?ιος, 
κάτω περίπου τοΰ αναλογίου, παρίσταται μοναχός γονυπετής μέ τάς χεΐρας είς σχήμα 
προσευχής. Ό Redin ύπέθεσεν ότι ή μορφή αΰτη είναι προσωπογραφία δωρητοΰ_ 
Νομίζω πιθανώτερον ότι αΰτη είκονίζει μάλλον τον Πρόκλον καί δέον να σχετισθή
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με τό έπεισόδιον, χό όποιον καί ανωτέρω άνεφέραμεν (σ. 8). Προκειμένου δηλαδή 
ν' αποκάλυψη ό Πρόκλος εις τον Χρυσόστομον ότι εκείνος, τον όποιον είδεν όμιλοϋντα 
εις τό ούς του, ήτο ό Παΰλος «βαλών μετάνοιαν τφ Ίωάννϊ]... είπε κ. λ. π.».

Τα νέα στοιχεία, τά όποια ή μικρογραφία αΰτη προσθέτει, όσον αφορά τό 
γνωστόν ήδη θέμα τοΰ Χρυσοστόμου με τον Παύλον, είναι ή αρχιερατική στολή τοΰ 
Χρυσοστόμου, έν άντιθέσει προς όλας τάς άλλας γνωστάς παραστάσεις, όπου οΰτος 
είκονίζεται πάντοτε μέ ράσον, τό όποιον άλλωστε φυσικόν ήτο να έφερεν εις τον 
κοιτώνα, του. Άξιον ιδιαιτέρας προσοχής είναι τό όπισθεν τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον 
Παύλον ευρισκόμενον οικοδόμημα εις σχήμα βασιλικής μετά τοΰ εξώστου καί των 
δένδρων. Τοΰτο σχετίζεται ατενώς προς τήν μικρογραφίαν τοΰ γράφοντος Γρηγορίου 
τοΰ Θεολόγου είς τον περίφημον κώδ. 510 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων 1 
καί δεικνύει ότι ή μικρογραφία τοΰ χειρογράφου τής Άμβροσιανής αντιγράφει πρότυ
πον ελληνιστικής τεχνοτροπίας. Ή παρατήρησις αΰτη ενισχύει, νομίζω, κατά τι τήν 
ανωτέρω διατυπωθεΐσαν γνώμην περί εϊκονογραφήσεως τοΰ βίου τοΰ Χρυσοστόμοτ» 
είς τήν Κων/πολιν, δεδομένου ότι καί ό κώδ. 510 τών Παρισίων άνήκεν, ως γνωστόν, 
είς τον Βασίλειον Α' τον Μακεδόνα καί αναμφιβόλους αντιπροσωπεύει τήν ανακτο
ρικήν τέχνην τών χρόνων εκείνων. Τά δένδρα τέλος τοΰ Άμβροσιανοΰ κώδικος παρου
σιάζονται καί πάλιν είς τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου υπό μορφήν κυπαρίσσων, 
ακριβώς όπως καί είς τήν τέσσαρας αιώνας παλαιοτέραν μικρογραφίαν τοΰ Παρισινού 
κώδ. 510, περί τής όποιας έκάμαμεν ήδη λόγον.

Νέον επίσης στοιχεΐον είς τήν μικρογραφίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ χειρογράφου είναι 
ή είς τον ουρανόν άπεικόνισις τοΰ Χριστοΰ, τήν όποιαν δεν εύρίσκομεν είς ούδεμίαν 
άλλην παράστασιν, ένώ τό τμήμα τοΰ κύκλου καί τήν δέσμην τών ακτινών συνηντή- 
σαμεν είς τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου. Τέλος διά πρώτην φοράν συναντώμεν 
είς τήν μικρογραφίαν αυτήν τον Πρόκλον γονυπετή. Ή παράστασις αΰτη, τής όποιας 
ανωτέρω έξηγήσαμεν τήν σημασίαν, είναι, νομίζω, μία είσέτι άπόδειξις τής γνώμης 
ότι υπήρχε πλήρης είκονογράφησις τής ζωής τοΰ Χρυσοστόμου, άπό τήν όποιαν άντέ- 
γραφον διαφόρους σκηνάς οί ζωγράφοι.

Τό θέμα τής Πηγής τής σοφίας, τό όποιον διά πρώτην, όπως ε’ίπομεν, φοράν 
παρίσταται είς τήν έξεταζομένην μικρογραφίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ κώδικος, είναι άξιον 
παρατηρήσεως διά τον τρόπον τής συνδέσεώς του προς τήν παράστασιν τοΰ Χρυσο
στόμου μέ τον Παΰλον. Ένώ δηλαδή είς τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου οί 
κρουνοί εκρέουν από τό άναλόγιον, εδώ αυτό τοΰτο τό είλητάριον, επί τοΰ όποιου 
γράφει ό Χρυσόστομος, μεταβάλλεται είς ποταμόν. Βεβαίως ή οΰτω σχηματιζομένη 
καμπύλη, ή όποια ενώνει τον γράφοντα Χρυσόστομον μέ τούς εκ τού ποταμού πίνοντας 
αρχιερείς, είναι λίαν παραστατική τής περικλειομένης είς τήν εικόνα αλληγορίας. Είναι 
όμως συγχρόνως καί όλιγώτερον αληθοφανής έν σχέσει προς τήν εικόνα Λοβέρδου, 
όπου ό ζωγράφος, εμποτισμένος άπό τον ρεαλισμόν τής εποχής του, άπέδωκε τό πράγμα 
κατά τρόπον, θά ήδύνατό τις νά εΐπη, φυσικώτερον. Ή συνένωσις αυτή τοΰ είληταρίου

1 Omont, Miniatures, πίν. LV. Προχείρως και είς τήν Έπετηρ. τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 16, 1940, 
σ. 132, είκ. 2.

4

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:07 EEST - 34.211.113.242



26 Άνδρέου Ξυγγοπούλου AR 1942-1944

μέ τον κρουνόν, όπως την βλέπομεν εις την μικρογραφίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ κωδικός, 
δεν δυνάμεθα να εϊμεθα βέβαιοι ότι έδημιουργήθη είδικώς διά τήν προκειμένη ν παρά- 
στασιν. Τάς περί τούτου αμφιβολίας μάς εγείρει μία περίεργος μικρογραφία τοΰ κόιδ. 
A. Ν. I. 8 άποκειμένου εις την Πανεπιστημιακήν βιβλιοθήκην τής Ελβετικής Βασι
λείας (Bale, Basel) και περιέχοντος τα έργα τοΰ Άγ. Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου μετά 
τών ερμηνειών τοΰ Ήλία Κρήτης άνήκοντος δέ, κατά πάσαν πιθανότητα, εις τά τέλη τοΰ 
12ου ή εις τάς άρχάς τοΰ 13ου αίώνος (είκ· 8) λ Εις την μικρογραφίαν αυτήν είκονίζεται

ό "Αγ. Γρηγόριος ό Θεολόγος καΟήμένος 
έπ'ι θρόνου και έχων έπ'ι τοΰ ώμου περι
στεράν, είκονίζουσαν τό "Αγιον Πνεΰμα2, 
προς τήν οποίαν κατέρχονται ακτίνες εκ 
τμήματος κύκλου, κατά τήν άνω αριστε
ρόν γωνίαν τής είκόνος, δηλοΰντος τον 
ουρανόν. Ό ιεράρχης γράφει εις είλητά- 
ριον στηριζόμενον έπ'ι αναλογίου προ 
αύτοΰ ίσταμένου. Τό είλητάριον τοΰτο 
εκτείνεται προς τά κάτω, όπου συναντά 
δεύτερον άναλόγιον, τό δέ άκρον αύτοΰ 
εύρίσκεται εις χειρας δευτέρας μορφής 
καθημένης επί θρόνου προ τοΰ αναλογίου. 
Ή μορφή αύτη είκονίζει, ως δηλοΐ ή πα
ραπλεύρους επιγραφή, τον μητροπολίτην 
Κρήτης Ήλίαν, τον γνωστόν σχολιαστήν 
τών λόγων τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου3, 
ό όποιος γράφει έπ'ι τοΰ ίδιου είληταρίου 
τάς ερμηνείας του. Ό εις τήν μικρογρα
φίαν ταύτην μοναδικός, αν δεν άπατώμαι, 
τρόπος συνδέσεως τών δύο μορφών διά 
τοΰ είληταρίου δεν είναι, νομίζω, άσχετος 
προς τον τρόπον συνενώσεως τοΰ γρά- 
φοντος Χρυσοστόμου μέ τούς προ αύτοΰ 
κληρικούς διά τοΰ εις ποταμόν μεταβαλ- 

λομένου είληταρίου είς τήν μικρογραφίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ κωδικός (είκ. 7). Άν λά- 
βωμεν ύπ’ όψιν ότι ή είκονογράφησις τών λόγων τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου ειχεν

Είκ. 8. "Αγ. Γρηγόριος ό Θεολόγος καί Ήλίας Κρήτης. 
Μικρογραφία τοΰ κώδ. A.N.L 8 τής Πανεπιστημιακής 

Βιβλιοθήκης τής Βασιλείας.

1 'Η μόνη, είς εμέ τουλάχιστον, γνωστή άπεικόνισις 
τής μικρογραφίας ταύτης καί άλλων τριών τοΰ ίδιου 
χειρογράφου εύρίσκονται είς τό βιβλίον τοΰ J. Sajdak, 
Literatura Bizatitynska, Warsawa, α.ε. σ. 696. Περί 
τοΰ κωδικός τούτου, ό όποιος είναι έκ βομβυκίνου χάρ
του, κάμνει λόγον ό Η. Omont έν Centralblatt fur 
Bibliothekswesen, 3, 1886, σ. 492, άριθ. 35, άναφέρων

απλώς ότι οΰτος είναι εικονογραφημένος, χωρίς νά πε- 
ριγράψη τάς μικρογραφίας, καί χρονολογίαν αυτόν από 
τοΰ 13ου αίώνος.

2 Πιθανώς ή περιστερά νά είναι μεταγενέστερα 
προσθήκη.

3 Ήκμασε μεταξύ 825 καί 960. Βλ. Krumbacher, 
ενθ’ άν. I, 271.
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ήδη συντελεσθή τον 90ν αιώνα ή δηλαδή προ τής δημιουργίας τής είκόνος τοΰ Χρυσο
στόμου ώς Πηγής τής σοφίας, άγόμεθα εις τό συμπέρασμα ότι κάποια μικρογραφία 
ανάλογος προς την εύρισκομένην εις τό χειρόγραφον τής Βασιλείας, περί τής οποίας 
ανωτέρω έγένετο λόγος, έδωκε πιθανώς την ιδέαν τοΰ εις ποταμόν μεταβαλλομένου 
είληταρίου εις τον Άμβροσιανόν κώδικα. Καί είναι μέν αληθές ότι ή σύνθεσις τοΰ 
χειρογράφου τής Βασιλείας είναι μοναδική, καθ’ όσον τούλάχιστον γνωρίζω, μεταξύ 
τών εικονογραφημένων κωδίκων τοΰ Γρηγορίου Θεολόγου. Τοΰτο όμως δεν έχει με- 
γά?α]ν σημασίαν. Όπως δεικνύουν καί αί άλλαι, επίσης περίεργοι καί μοναδικαί, 
μικρογραφίαι τοΰ ίδιου χειρογράφου 1 2, πρόκειται ασφαλώς ένταΰόα περί παραλλαγής 
τής είκονογραφήσεως. τής οποίας άλλος άντιπρόπωπος, πλήν τοΰ χειρογράφου τής 
Βασιλείας, δεν είναι ακόμη γνωστός.

ΈπανερχόμεΟα εις τήν μικρογραφίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ κωδικός (είκ. 7), διά νά εξε
τάσω μεν τούς προ τοΰ αναλογίου τοΰ Χρυσοστόμου κληρικούς. Ό ζωγράφος τής είκό
νος Λοβέρδου παρέστησε τούς κληρικούς καί τούς ψάλτας κατά τρόπον κομψότερον, 
άντλοΰντας από τούς κρουνούς με ποτήρια, κατ’ άντίθεσιν προς τήν μικρογραφίαν, 
όπου οί αρχιερείς παρίστανται γονυπετείς μέ τό πρόσωπον επί τής επιφάνειας τοΰ 
ύδατος ή άντλοΰντες μέ τάς χείρας. Τέλος καί τα παρά τό άναλόγιον πρόσωπα είναι δια
φορετικά. Εις τήν μικρογραφίαν, ώς εϊπομεν, είκονίζονται μόνον αρχιερείς καί μοναχοί, 
χωρίς τούς κληρικούς μέ τούς σκούφους καί τούς ψάλτας μέ τά σκιάδια, τούς παριστα- 
νομένους εις τήν εικόνα τής Συλλογής Λοβέρδου, από τήν οποίαν πάλιν λείπουν οί 
ίεράρχαι. Ή απουσία όμως τών κληρικών μέ τούς σκούφους καί τών ψαλτών μέ τά 
σκιάδια δυνατόν νά οφείλεται καί εις τό γεγονός ότι κατά τήν εποχήν, κατά τήν οποίαν 
έδημιουργήθη ή σύνθεσις, όποις τήν βλέπομεν εις τον Άμβροσιανόν κώδικα, δέν θά 
είχον ίσως ακόμη είσαχθή τά καλύμματα ταΰτα τής κεφαλής. "Οσον αφορά τήν κατα
γωγήν τοΰ προ τοΰ αναλογίου ίσταμένου ομίλου τούτου, τον όποιον διά πρώτην φοράν 
συναντώμεν εις τήν μικρογραφίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ κώδικος, δέον νά προστεθώσιν 
όλίγαι λέξεις. Νομίζω ότι καί τό θέμα τούτο τών όρθιων μορφών, τών ίσταμένων προ 
καθημένου καί γράφοντος ιεράρχου, προέρχεται επίσης, κατά πάσαν πιθανότητα, από 
τά εικονογραφημένα χειρόγραφα τών λόγων τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου. Άπόδειξις 
τούτου ή μικρογραφία τοΰ κώδ. 543 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών Παρισίων3, όπου 
προ τοΰ γράφοντος Γρηγορίου είκονίζεται όμι?ιθς μαρτύρων, ώς εξάγεται από τον 
μικρόν σταυρόν, τον όποιον έκαστος αυτών κρατεί είς τήν δεξιάν4. Είναι αληθές ότι 
τό χειρόγραφον τοΰτο, άνήκον είς τον 14ον αιώνα5, είναι πολύ μεταγενέστερον τοΰ 
χρόνου, κατά τον όποιον εΐδομεν ότι έδημιουργήθη τό θέμα τοΰ Χρυσοστόμου ώς Πηγής 
σοφίας. Μικράν όμως τοΰτο έχει σημασίαν, διότι είναι γνωστόν ότι οί κοσμοΰντες τά

1 Millet παρά Michel, εν ft’ άν. I. 1, 239 κ. εξ.
2 Sajdak, ένθ’ άν. σ. 691, 693, 733.
3 Omont, Miniatures, πίν. CXXI. 2.
4 Διά τόν μικρόν σιαυρόν, ώς διακριτικόν γνώρισμα 

τών μαρτύρων, βλ. G. de Jerphanion, La voix des 
monuments, Nouvelle serie, Roma —Paris, 1938,308.

5 Ό H. Bordier, Description des peintures et

autres ornements contenus dans les manuscrits 
grecs dela Bibliotheque Nationale, Paris, 1883,186, 
τό έχρονολόγει από τοΰ 12ου αίώνος. Ή χρονολογία 
δμως αυτή δέν άνταποκρίνεται πρός τήν τεχνοτροπίαν 
του. ’Ακριβέστερα φαίνεται ή από τοΰ 14°ν αίώνος χρο- 
νολόγησις τοΰ Omont, έ'νά’ άν. επεξηγηματικόν κείμε
νον είς τήν άρχήν, σ. 56.
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χειρόγραφα έχρησιμοποίουν παλαιότερα πρότυπα, προσαρμόζοντες αυτά κατά την τεχνο
τροπίαν με την αισθητικήν τής εποχής των. "Οτι δέ τοιαϋτα πα?<.αιότερα χειρόγραφα 
ύπήρχον πράγματι άποδεικνύει ή μικρογραφία τοΰ είς τον 11ον αιώνα αναγόμενου 
Ίεροσολυμιτικοΰ κώδ. 14, είς την οποίαν είκονίζεται καθ ’ όμοιον τρόπον ό ’Ιωάννης 
Δαμασκηνός ή Δεδομένου ότι ή μικρογραφία αυτή, χρησιμεΰουσα ως έπίτιτλον λόγου 
αποδιδόμενου είς τον Δαμασκηνόν, περιλαμβάνεται είς κώδικα περιέχοντα τάς ομιλίας 
τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, φυσικόν είναι νά παραδεχθώμεν ότι ό κατασκευάσας 
αυτήν ζωγράφος είχε προ οφθαλμών παράστασιν τοΰ Γρηγορίου γράφοντος, τον 
όποιον αντικατέστησε διά τοΰ Δαμασκηνού.

Ή μικρογραφία λοιπόν τοΰ Άμβροσιανοΰ κωδικός μάς δίδει τήν πρώτην μορφήν 
τήςπαραστάσεωςτοΰ Χρυσοστόμου ώς Πηγής τής σοφίας1 2. Ή εποχή τών Παλαιολόγων, 
τήν οποίαν αντιπροσωπεύει ή είκών τής Συλλογής Λοβέρδου, έλαχίστας έπέφερε μετα- 
βολάς, άποσκοπούσας κυρίως είς τήν αισθητικήν έμφάνισιν τής συνθέσεως. Ή παρά- 
στασις τέλος έξηκολοΰθησε νά είκονίζεται καί κατά τούς χρόνους τής Τουρκοκρατίας. 
Έν χαρακτηριστικόν τοιοΰτον παράδειγμα παρέχει είς ημάς ή παράστασις ή εύρισκο- 
μένη μεταξύ τών τοιχογραφιών τοΰ ναΐσκου τής Μονής Άγ. Νικολάου Ντίλιου είς 
τήν νησίδα τής λίμνης τών Ίωαννίνων, αί όποΐαι χρονολογοΰνται, κατά τήν ΰπάρχου- 
σαν επιγραφήν, από τοΰ 1543 (είκ. 9)3. Ή τοιχογραφία αυτή, τής οποίας πρόχειρον σχε
δίασμα παρέχομεν ενταύθα, συνδυάζει τον τύπον τής μικρογραφίας τοΰ Άμβροσιανοΰ 
κώδικος καί τής είκόνος Λοβέρδου. Τό άναλόγιον προ τοΰ Χρυσοστόμου έχει παρα- 
ληφθή, ό δέ ποταμός εξέρχεται άπό τό χαμηλόν σκαμνίον, επί τοΰ οποίου κάθηται 
ό γράφων ιεράρχης. Οί αρχιερείς καί οί μοναχοί άντλοΰοιν εκ τοΰ ποταμοΰ τούτου μέ 
ποτήρια. Είς τό δεξιόν μέρος, κάτω τοΰ Πρόκλου, είκονίζεται μοναχός μεγαλύτερος έν 
οχέσει μέ τούς άλλους, γονυπετής καί πίνων εκ τοΰ ποταμοΰ. Αί μεγαλύτεροι διαστάσεις 
τοΰ μοναχοΰ τούτου μέ άγουν είς τήν υπόνοιαν ότι είς τό πρότυπον, άπό τό όποιον 
αντέγραψε τήν σύνθεσιν ό έκτελέσας τήν τοιχογραφίαν, είναι πιθανόν ότι ούτος είκόνιζε

1 Hatch, Greek and Syrian Miniatures, πίν. X. 
Διά τόν κώδικα βλ. Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως, 'Ιερό 
σολυμιτική Βιβλιοθήκη, I, Πετρούπολις, 1891, 45 κ. έξ. 
’Ανάλογος είναι καί ή άπό τοΰ έτους 1140 τοιχογραφία 
τοΰ ‘Αγ. Κυρίλλου ’Αλεξάνδρειάς είς τήν εκκλησίαν τής 
‘Αγ. Τριάδος τής Μονής Κυρίλλου τοΰ Κίεβου, γενο- 
μένη, κατά τόν Ainalov, έκ βυζαντινοί προτύπου, άντι- 
γραφέντος υπό Ρώσων ζωγράφων. D. Ainalov, Ge- 
schichte der russischen Monumentalkunst der vor- 
moskovitischen Zeit, Berlin, 1932, πίν. 16β, καί σ. 31 
κ. έξ. Τό βυζαντινόν αυτό πρότυπον νομίζω οτι κατά 
πάσαν πιθανότητα ήτο μικρογραφία χειρογράφου είκο- 
νίζουσα τόν Γρηγόριον τόν Θεολόγον.

2 Ό Redin, ένθ’άν. νομίζει ότι ή συμβολική παρά- 
στασις τής διδασκαλίας τοΰ Χρυσοστόμου ώς ποταμοΰ 
ανέρχεται είς παί.αιοχριστιανικήν εποχήν, κατά τήν 
οποίαν ή διδασκαλία τοΰ Χριστού είκονίζεται άλληγο- 
ρικώς υπό μορφήν πηγής δροσιζούσης έλάφους καί
περιστεράς, παραπέμπει δέ είς τά ψηφιδωτά τής Ραβέν

νας. Πόσον ό τύπος ούτος τοΰ Χρυσοστόμου γράφοντος 
επί είληταρίου είς τήν σύνθεσιν τής Πηγής τής σοφίας 
είχε διαδοθή άποδεικνύει μία μικρογραφία τοΰ κώδ. 
Coisl. 224 τής Εθνικής Βιβλιοθήκης τών Παρισίων 
(Weitzmann, ένθ’ άν. πίν. XXXIX. 217). Είς τήν 
μικρογραφίαν αυτήν εύρισκομένην επί φύλλου προερχο- 
μένου έξ άλλου χειρογράφου (Weitzmann, ένθ’ άν. 29, 
σημ. 165), είκονίζεται ό Εύαγγ. Λουκάς, ώς δεικνύουν 
τά χαρακτηριστικά τοΰ προσώπου του, γράφων επί μα- 
κροΰ είληταρίου, κατά τόν άνατολικόν τύπον τοΰ Εύαγ- 
γελιστοΰ, γνωστόν ήδη άπό τοΰ 6ου αίώνος (κώδ. τοΰ 
Rossano, Συριακόν Εύαγγέλιον τοΰ Ραβουλά). Μετα- 
γενεστέρα χειρ, τοΰ 12ου ίσως αίώνος, έ'χει γράψει ΰπερ 
άνω τής είκόνος: «Ό άγιος ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος». 
Δεν πρόκειται συνεπίϋς περί είκόνος τοΰ Χρυσοστόμου 
κατά τόν τύπον τοΰ Λουκά, ώς ένόμισεν ό Weitzmann 
(ένθ’ άν. 29).

3 Βλ. ’Α. Ξυγγόπουλον είς τά Ηπειρωτικά Χρονικά, 
1, 1926, 142.
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τον Πρόκλον, ακριβώς όπως και εις τον Άμβροσιανόν κώδικα. Ό τοιχογράφος δηλαδή 
τοΰ 1543, παρανοήσας την γονυπετή αυτήν μορφήν, την έΰεώρησεν ώς ένα των έκεΐ 
μοναχών καί την παρέστησε πίνουσαν εκ τοΰ ποταμού, ενώ αΰτη πράγματι εΐκόνιζε 
τον Πρόκλον. "Ανω τέλος τής δλης συνθέσεως υπάρχει ή αρκετά γριφώδης επιγραφή: 
ΑΡΚΗ (αρχή ;) ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΘΕΓΓΕΣΘ(αι) ΣΥΝ ΤΟΙΣ Αν(θΡΩπ)0ΙΣ·

Οΰτω, εκ τής δλης μέχρι τοΰδε γενομένης έρεύνης, άποδεικνΰεται δτι ήδη άπό τοΰ 
11ου ή 12ου αίώνος εις την αρχικήν άπεικόνισιν τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παΰλον,

"Αγιος Ιωάννης ό Χρυσόστομος «Πηγή της σοφίας»

Είκ. 9· Τοιχογραφία τής Μ. Ντίλιου (1543) έπί τής νησΐδος τής λίμνης Ίωαννίνων.

προελθοΰσαν άπδ την έπί τών χρόνων πιθανώς τοΰ Λέοντος τοΰ Σοφού ή τοΰ Κων
σταντίνου Πορψυρογεννήτου γενομένην εικονογράφησιν τοΰ βίου τοΰ ιεράρχου τούτου, 
προσετέθη ή παράστασις τής Πηγής τής σοφίας, χρησιμοποιηθέντων προς άπαρτισμόν 
αυτής υπαρχόντων ήδη παλαιοτέρων στοιχείων. Τά δύο ταΰτα θέματα, στενώτατα πλέον 
μεταξύ των συνδεθέντα, άπετέλεσαν ένιαίαν εικόνα, την οποίαν εύρίσκομεν αμετά
βλητον σχεδόν καί κατά την εποχήν τών Παλαιολόγων καί κατόπιν εις τούς μετά τήν 
άλωσιν χρόνους.

V.

Παραλλήλως προς τήν παράστασιν τοΰ Χρυσοστόμου μέ τον Παΰλον συνηνω- 
μένην μετά τής Πηγής τής σοφίας, τής οποίας τήν γένεσιν καί τήν έξέλιξιν μέχρι τών 
χρόνων τής Τουρκοκρατίας παρηκολουθήσαμεν ανωτέρω, εύρίσκομεν, άπο τών χρόνων 
τών Παλαιολόγων, έν άλλο θέμα, έξ αυτής προελθόν. Ή παράστασις δηλαδή τής 
Πηγής τής σοψίας επεκτείνεται καί εις τούς δύο άλλους έκ τών Τριών Ιεραρχών, τον 
Βασίλειον καί τον Γρηγόριον τον Θεολόγον, είκονιζομένους κατ’ άνάλογον πρός τον
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Χρυσόστομον τρόπον, άλλ’ άνευ βεβαίως τοΰ Παύλου, προς τον όποιον οΰτοι ουδόλως 
σχετίζονται. Οΰτω βλέπομεν συχνά κα'ι τούς Τρεις Ίεράρχας, Βασίλειον, Γρηγόριον 
κα'ι Χρυσόστομον, είκονιζομένους όμοϋ ώς Πηγάς τής σοφίας. Τό θέμα τούτο εμφανί
ζεται εις την τέχνην μόλις τον 14ον αιώνα ’, ή πηγή όμως, από την οποίαν προήλθεν, 
είναι πολύ παλαιοτέρα. Πράγματι, αΰτη σχετίζεται με την εορτήν τών Τριών 'Ιεραρχών, 
κατά την 30ώ Ίανουαρίου, καθιερωθεισαν, συμφώνως προς τό Μηναϊον, έπι τής βασι
λείας τοΰ ’Αλεξίου Κομνηνοΰ (1080—1118)1 2. Την εορτήν καθιέρωσεν, όπως επίσης 
μάς π?π|ροφορεΐ τό Μηναϊον, ό γνωστός ποιητής ’Ιωάννης ό Μαυρόπους, μητροπολίτης 
Εύχαΐτων 3, ό όποιος κα'ι τήν υμνολογίαν τής εορτής συνέθεσε και επιγράμματα εις 
ένα έκαστον τών Τριών 'Ιεραρχών κα'ι εις τούς τρεις όμοϋ4, τέλος δέ και εγκώμια εις 
αυτούς συνέγραψεν 5. Ό ’ίδιος, εις εν επίγραμμά του, λέγει ότι κα'ι εικόνας ακόμη τών 
Τριών Ιεραρχών έδώρησε 6. Κατά πα?ιαιόν σημείωμα,ή εορτή αΰτη είσήχΟη τό1082 7 
υποθέτω όμως ότι από τοΰ έτους εκείνου ό εορτασμός θά ήρχισεν εις τήν Εκκλησίαν 
τής Κων/πόλεως και ότι οΰτος θά ειχεν ίσως είσαχθή ένωρίτερον εις τά Εύχάϊτα, τών 
οποίων ό ’Ιωάννης ήτο μητροπολίτης ήδη από τοΰ 1047, άν μή κα'ι πρότερον8. Εις τήν 
υπό τοΰ Ίωάννου Εύχαΐτων, ώς εϊπομεν, συντεθεϊσαν υμνολογίαν τής εορτής έν τών 
συνηθεστέρων θεμάτων, κατά διαφόρους τρόπους έπαλαμβανόμενον, είναι ή παρο- 
μοίωσις τής διδασκαλίας τών Τριών 'Ιεραρχών προς ποταμόν. Περίληψιν τής ιδέας 
ταύτης δίδει τό άπολυτίκιον τής εορτής, τό όποιον δέν παραλείπει ν’ άναφέρη «... τούς 
μελιρρύτους ποταμούς τής σοφίας, τούς τήν κτίσιν πάσαν ϋεογνωσίας νάμασι καταρδεύ- 
σαντας». Τό περιεργότερον όμως είναι ότι εις τήν όλην υμνολογίαν ό Χρυσόστομος 
είναι ιδίως έκεΐνος, τοΰ όποιου ή διδασκαλία παραβάλλεται προς ποταμόν 9. ’Ακόμη 
δέ καί οί έγκωμιασταί τών Τριών 'Ιεραρχών τήν ίδιαν προτίμησιν δεικνύουν διά τον 
Χρυσόστομον 10. Τό γεγονός τούτο εξηγείται, νομίζω, άν έ'χη τις προ οφθαλμών ότι 
ό ’Ιωάννης Εύχαΐτων, συνθέτων τήν υμνολογίαν τής εορτής, ειχεν ύπ’όψει του τ’άνα- 
φερόμενα εις τάς ακολουθίας τής 13ο? Νοεμβρίου κα'ι τής 27ο? Ίανουαρίου, όπου 
ειδομεν ότι ό παραλληλισμός τής διδασκαλίας τοΰ Χρυσοστόμου με ποταμόν επανα
λαμβάνεται κατά κόρον. ’Απεναντίας, εις τήν υμνολογίαν τής 25ο? Ίανουαρίου, οπότε 
εορτάζεται ή μνήμη τοΰ 'Αγ. Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, ή παραβολή τής διδασκαλίας 
του προς ποταμόν ή προς πηγήν γίνεται σπανιώτερον καί όχι μέ τόσην παραστατικότητα,

1 G. Millet έν R. Α. 1908. I,· 173. A. Grabar, La 
peinture religieuse en Bulgarie, Paris, 1928, 339.

2 Βλ. Μηναϊον Ίανουαρίου, εις τάς 30. Ό παλαιός 
Συναξαριστής, συντεθείς εις εποχήν άρχαιοτέραν, δέν 
αναγράφει τήν εορτήν ταύτην. Εις τούς Συναξαριστάς 
τοΰ Μαργουνίου και τοΰ Νικοδήμου έχει χρησιμοποιηθή 
τό κείμενον τοΰ Μηναίου μεταφρασμένον εις τήν δημο
τικήν. Τοΰτο μετέφρασεν έκ νέου από τό Μηναϊον ό Κ. 
Δουκάκης, Μέγας Συναξαριστής, ’Ιανουάριος, 641 κ. έξ.

3 Πρβ. καί Migne, Ρ. G. 29. 1, σ. CCCLXXXIX 
κ. έξ.

4 Migne, Ρ. G. 120, 1135 κ. έξ.
5 Βλ· καί Κ. Δυοβουνίώτην εις τήν ’Επετηρίδα τής

Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 10, 1933, 55, σημ. 1.

6 Migne, P.G. 120, 1182 κ. έξ. ΠΕ\
7 Γεδεών, Έορτολόγιον, 66.
8 Krumbacher, έ'νθ’ άν. II, 682.
9 Πρβ. τούς στίχους εις τήν αρχήν τοΰ εις τό Μη- 

ναΐον Συναξαριού :
Μίμον μένος δε την ροήν τών νδάτων, 
δ καοδίαν τε και στόμα χρνοονς μόνος, 
τους εκτακέντας εκ παθών άναιμΰχει.

Επίσης τό τροπάριον τής Δ' Ωδής. Μηναϊον Ίανουα
ρίου, έ'κδ. Βενετίας, 1873, 250 Β.

10 Φιλόθεος Κ7ως παρά Migne, Ρ. G. 154, 797: 
«... νυν δε ποταμοί μεν θεολογίας εκ τον Χρίστον (ίσως 
χρυσόν) στόματος και τής αυτόν (τοΰ Χρυσοστόμου) θεο
λόγου γλ,ώττης άνέβλνααν, και παααν επότισαν τήν γην......
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όπως διά τον Χρυσόστομον. Τέλος, είς την υμνολογίαν τής Ιί? Ίανουαρίου, επετείου 
τοΰ 'Αγ. Βασιλείου, άπαξ μόνον εξυμνείται ό ιεράρχης ώς «'Ορθοδοξίας τή ’Εκκλησία 
βλάσας διδάγματα» 1.

Ό Ιωάννης Εύχαΐτων όμως, αν και είς το επίγραμμά του είς τούς Τρεις Τεράρ- 
χας λέγει διά τον εαυτόν του ότι:

Ταντην αμοιβήν τοΐς διδασκάλοις νέμει, 
εννονς μαθητής, οίκέτης Ιωάννης 1 2.

έν τοΰτοις τραίνεται δεικνΰων μεγαλυτέραν συμπάθειαν προς τον Χρυσόστομον, τοΰ 
όποιου έφερε καί τό όνομα. Ταΰτην μαρτυροΰσι τά επιγράμματα, τά ύπ’ αύτοϋ, ώς

Α.

εϊδομεν, συντεθέντα είς επεισόδια τοΰ βίου τοΰ ιεράρχου τούτου. ’Ίσως λοιπόν καί τό 
στοιχεΐον αυτό νά μη είναι ξένον με την παραβολήν τής διδασκαλίας τοΰ Χρυσο
στόμου κατά προτίμησιν προς ποταμόν.

Έρχόμεθα ήδη είς την έξέτασιν τοΰ είκονογραφικοΰ θέματος τών Τριών Ιεραρ
χών ώς πηγών τής σοφίας. Αί δύο παλαιότεραι, μέχρι τοΰδε τουλάχιστον, γνωσταί 
παραστάσεις είναι, άν δεν άπατώμαι, άφ’ ενός μεν αί τοιχογραφίαι είς τό ΝΑ παρεκ- 
κλήσιον τής Παναγίας τοΰ Βροντοχίου (Άφεντικοΰ) τοΰ Μυστρά καί άφ’ ετέρου 
ή μικρογραφία τοΰ Σερβικοΰ Ψαλτηρίου τοΰ Μονάχου.

Αί τοιχογραφίαι τοΰ ’Αφεντικού είς τον Μυστράν (είκ. 10)3, γενόμεναι περί 
τό 1366 4, μάς παρέχουν την πληρεστέραν άνάπτυξιν τοΰ θέματος. Αΰται σχετίζονται

1 Μηναϊον Ίανουαρίου, έκδ. Βενετίας, 1873, 4 Α· ηγουμένου Κυπριανού. G. Millet, έν B.C.H. 23, 1899,
2 Migne, P.G. 120, 1136 ΙΖ'. σ. 120, άριά. IX. Ό Κυπριανός εύρίσκετο «άρτίως»
3 Millet, Mistra, πίν. 103. 2—4. ηγούμενος κατά τό 1366. Miklosich—Muller, Acta et
4 Είς τό παρεκκλήσιον σώζεται διά χρώματος τό diplomata, I, 480. 

μονόγραμμα τοΰ αρχιμανδρίτου, πρωτοσυγγέλλου και
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μέ σειράν παραστάσεων εκεί ευρισκομένων κα'ι άναφερομένων εις την υπό τοΰ Ίωάννου 
Εύχα'ί'των καθιέρωσιν τής εορτής των Τριών "Ιεραρχών, συμφώνως προς την διήγησιν 
τοΰ Μηναίου ή αί όποϊαι δμως δεν πρόκειται νά μάς απασχολήσουν ενταύθα. Μεταξύ 
τών τριών εικόνων τοΰ Αφεντικού, αί όποϊαι παριστάνουν τους Τρεις Ίεράρχας 
ώς Πηγάς τής σοφίας, ό Χρυσόστομος (είκ. 10Β)1 2 είκονίζεται καθήμενος κατενώπιον, 
μέ πινακίδα είς την χεΐρα, έτοιμος νά γράψη. "Ο τύπος ούτοςτοϋ Χρυσοστόμου καΰημε
νού κατενώπιον δεν είναι δημιούργημα τοΰ ζωγράφου τοΰ Αφεντικού. Τον εύρίσκομεν 
ήδη τον 110ν αιώνα είς μίαν μικρογραφίαν τοΰ κώδ. 224 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών 
Παρισίων περιέχοντος τάς έπιστολάς τοΰ Παύλου κα'ι την ’Αποκάλυψην μέ ερμηνείας 
τοΰ Χρυσοστόμου, Οίκουμενίου και Θεοδωρήτου. Έκεΐ ό Χρυσόστομος κάθηται κατε
νώπιον προ αναλογίου, χαμηλότερον δέ παρίστανται καθήμενοι ό Οίκουμένιος κα'ι ό 
Θεοδώρητος 3. ’Αξία παρατηρήσεως επί τοΰ προκειμένου είναι ή είς τό επί τοΰ ανα
λογίου τοΰ Χρυσοστόμου βιβλίον φράσις: «'Ο νοητός Ευφράτης» 4, ή οποία δέν είναι 
άσχετος μέ τον παραλληλισμόν τής διδασκαλίας αύτοΰ προς ποταμόν.

Επανερχόμενοι είς την τοιχογραφίαν τοΰ Άφεντικοΰ, παρατηροΰμεν ότι οί κρου
νοί, άναβλύζοντες όχι από τό άναλόγιον μόνον, αλλά καί άπό τον θρόνον τοΰ Χρυσο
στόμου, σχηματίζουσιν είς τό κάτω μέρος τής συνθέσεως λίμνην, άπό την οποίαν άντλεϊ 
όμιλος μοναχών5. Ό Χρυσόστομος παρίσταται όχι μέ μοναχικόν έ'νδυμα, αλλά μέ 
αρχιερατικήν στολήν. Τοΰτο όμως δέν οφείλεται είς νεωτερισμόν τοΰ ζωγράφου. Την 
αρχιερατικήν στολήν έπέβα?ιεν αυτό τοΰτο τό θέμα. Τον Χρυσόστομον άλλωστε μέ 
αρχιερατικήν στολήν είς τήν σύνθεσιν ταύτην εΰρομεν ήδη είς τήν μικρογραφίαν τοΰ 
Άμβροσιανοΰ κώδικος. Πλήν λοιπόν τής παραστάσεως τοΰ Χρυσοστόμου καθημένου 
κατενώπιον, τήν οποίαν άλλωστε έπέβαλεν ή είς τό μέσον, μεταξύ τών δύο άλλων 
ιεραρχών, θέσις του, καί τής όλης διατάξεως τής συνθέσεως είς δύο ζώνας, αντί τής κατά 
παράταξιν, όπως μέχρι τοΰδε τήν έγνωρίσαμεν, ούδέν άλλο νέον στοιχεΐον παρουσιάζει 
ή τοιχογραφία. Δέν συμβαίνει όμως τό ίδιον καί μέ τούς ετέρους δύο ίεράρχας. Ό Άγ. 
Γρηγόριος ό Θεολόγος (είκ. 10Α)° είκονίζεται πλαγίως γράφων είς μακρόν εί?ιητάριον, 
τό όποιον στηρίζεται επί αναλογίου. Κρουνοί δέν είκονίζονται ούδαμοΰ. Είς τό κάτω 
όμως μέρος τής συνθέσεως παρίσταται κρήνη μέ άναβρυτήριον φέρον είς τό άνω μέρος 
σφαίραν ή κώνον πίτυος μέ στόμια υπό μορφήν όφεων, άπό τοΰ στόματος τών όποιων 
ρέει τό ΰδωρ. Εκατέρωθεν τοΰ άναβρυτηρίου δύο όμιλοι άνδρών μέ ράσον καί 
κωνοειδή πίλον επί τής κεφαλής, ένθυμίζοντες τούς παριστανομένους είς τήν εικόνα τής 
Συλλογής Λοβέρδου, συλλέγουσι τό εκ τών κρουνών ρέον ΰδωρ. Είς τήν σύνθεσιν 
αύτήν έ'χομεν δύο χωριστά θέματα σχεδόν ουδόλως μεταξύ των συνδεόμενα. ’Έχομεν 
δηλαδή άφ’ ενός τον Άγ. Γρηγόριον γράφοντα καί άφ’ ετέρου τούς δύο ομίλους 
όντλοΰντας άπό τήν είς τό μέσον αυτών κρήνην. Διά τήν παράστασιν τοΰ Άγ. Γρηγο-

1 Millet, Mistra, πίν. 103, 5-6. 5 Ό εις τό δεξιόν μέρος είκονιζόμενος μέ μανδύαν
2 Millet, Mistra, 103. 3. καί είδος τιάρας είς τήν κεφαλήν νομίζω δτι οφείλεται
3 Omont, Miniatures, πίν. CI. 2. είς παρανόησιν τοΰ σχεδιαστοϋ. Πρόκειται πιθανώτατα
4 Omont, έ'νίΚ άν. Επεξηγηματικόν κείμενον τών περί μοναχού φέροντος κουκούλλιον.

πινάκων, σ. 49. Είς τήν φωτοτυπίαν αίίτη ελάχιστα 6 Millet, Mistra, πίν. 103. 2. 
είναι ορατή.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:07 EEST - 34.211.113.242



AE 1942-1944 Αγιος 'Ιωάννης ό Χρυσόστομος «Πηγή τής σοφίας 33

ρίου γράφοντος ό τεχνίτης τοΰ 'Αφεντικού έχρησιμοποίησε υπάρχοντα ήδη πρότυπα, 
μεταξύ τών οποίων τό άρχαιότατον είναι ίσως ό περίφημος κώδ. 510 τής Έθν. Βιβλιο
θήκης των Παρισίων, γραφείς μεταξύ τών ετών 880 καί 886 λ 'Αλλά καί ή κρήνη 
μέ τό άναβρυτήριον συνδέεται προς τάς εικόνας τοΰ Γρηγορίου. Εις την μικρογραφίαν 
τοΰ Σιναϊτικοΰ κώδ. 339, περιέχοντος τούς λόγους τοΰ Γρηγορίου τοΰ Θεολόγου, εύρί- 
σκομεν είκονιζομένους δύο άναλόγου οπωσδήποτε μορφής κρήνας είς τό υπό τούς πόδας 
τοΰ γράφοντος ιεράρχου οικοδόμημα1 2. Τα στοιχεία λοιπόν τής συνθέσεως ύπήρχον. 
Ό τεχνίτης τοΰ Άφεντικοΰ τα συνήνωσε, προσθέσας εκατέρωθεν τής κρήνης καί τούς 
δύο ομίλους τών κληρικών καί ψαλτών, τούς οποίους έδανείσθη από παράστασιν τοΰ 
Χρυσοστόμου ώς Πηγής τής σοφίας άνάλογον εντελώς προς την εικόνα τής Συλλογής 
Λοβέρδου. Ή οΰτω όμως σχηματισθεΐσα σΰνθεσις, πρέπει νά όμολογηθή, ότι δεν 
παρουσιάζει την ενότητα, την οποίαν εϊδομεν είς την παράστασιν τοΰ Χρυσοστόμου. 
Έπισταμένη ολίγον έξέτασις δεικνύει ότι ούδεΐς σύνδεσμος υπάρχει μεταξύ τών άπαρ- 
τιζόντων αυτήν μερών.

Καθ ’όμοιον τρόπον πλαγίως, κατ'αντίθετον όμως διεύθυνσιν, είκονίζεται καθήμε- 
νος καί γράφων επίσης ό Άγ. Βασίλειος (είκ. 10 Γ)3. Οΰτος, ώς προς τήν όλην παράστα- 
σιν, αποτελεί τό αντίστοιχον τοΰ Γρηγορίου. Άπό τοΰ προ αύτοΰ αναλογίου έξορμώσι 
κρουνοί, οί όποιοι συρρέουν εντός φρέατος ευρισκομένου είς τό κάτω μέρος τής συνθέ
σεως. Μοναχοί, εκατέρωθεν τοΰ φρέατος, άντλοΰσιν έξ αύτοΰ ύδωρ μέ κάδον μή φαινό
μενου, τοΰ οποίου όμως βλέπει τις τό σχοινίον κυλιόμενον επί ξυλίνου κυλίνδρου. Καί 
εδώ έ'χομεν δύο θέματα συνδεόμενα χαλαρώτατα μεταξύ των καί προερχόμενα άπό 
διάφορα πρότυπα. Τήν εικόνα τοΰ Άγ. Βασιλείου γράφοντος ό τεχνίτης τοΰ Άφεντικοΰ 
άντέγραψεν εκ παλαιοτέρας τοιαύτης. Είς τον κώδ. 510 τής Έθν. Βιβλιοθήκης τών 
Παρισίων, όπου εΰρομεν τό παλαιότερον παράδειγμα τοΰ Άγ. Γρηγορίου γράφοντος, 
υπάρχει ομοίως καί ή είκών τοΰ Άγ. Βασιλείου είκονιζομένου κατά τρόπον πολύ 
άνάλογον4. Όσον άφορά τό φρέαρ, τό όποιον άποτελεϊ τό κέντρον τής κάτωθεν τοΰ 
Άγ. Βασιλείου παραστάσεως, καί τον ξύλινον κύλινδρον, τον χρησιμεύοντα άντί τροχα
λίας διά τήν άνέλκυσιν τοΰ κάδου, τά πρότυπα ήσαν άφθονα. Τό φρέαρ δηλαδή υπάρχει 
άπαραιτήτως είς τήν σκηνήν τής συναντήσεως τοΰ Ίησοΰ μέ τήν Σαμαρείτιδα, θέμα 
συνηθέστατον είς τάς τοιχογραφίας καί τά ιστορημένα Ευαγγέλια. Είς τάς παραστάσεις 
αύτάς ύπεράνω τοΰ φρέατος υπάρχει πολύ συχνά καί ό ξύλινος κύλινδρος, όπως 
δεικνύουν πολλαί μικρογραφίαι Ευαγγελίων5, άναλόγους τών όποιων ειχεν άσφαλώς 
προ οφθαλμών ό ζωγραφήσας τήν τοιχογραφίαν τοΰ Άφεντικοΰ.

1 Omont, ενθ’ άν. LV. Προχείρους καί είς τήν 
Έπετηρ. τής Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, 16, 1940, σ. 132, 
είκ. 2, οπού καί άλλα παραδείγματα εικόνων τοΰ Γρη
γορίου γράφοντος.

2 Έπετηρίς Έταιρ. Βυζαντ. Σπουδών, ενθ’ άν. 
σ. 129, είκ. 1.

3 Millet, Mistra, πίν. 103. 4.
4 Omont, ενθ’ άν. πίν. XXXIb.
5 Βλ. π. χ. τόν κώδ. 510 τής Έθν. Βιβλιοθ. τών

Παρισίων: Omont, ενθ. άν. πίν. XXXIX. 2, τόν ύπ’ 
άριθ. 54 τής ιδίας Βιβλιοθήκης : Omont, πίν. XCVI, 
27, ώς καί τόν κώδ. υπ’αριθ. 74: [Η. Omontj, Evan- 
giles avec peintures du Xle siecle, Paris, [1908], II, 
πίν. 150b, 151a. Βλ. επίσης τόν κώδ. 105 τής Βιβλιοθή
κης τοΰ Λένινγραδ : Ε. Cadman—Η. Willoughby, 
The Four Gospels of ICarahissar, Chicago, 1936 
II, πίν. CXIX.

5
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Ή μικρογραφία τοΰ Σέρβικου Ψαλτηρίου τοϋ Μονάχου (είκ. II)1, άνήκοντος εις 
τά τέλη τοΰ 14ου ή είς τάς άρχάς τοΰ 15ου αίώνος1 2, παριστάνει εις δΰο ζώνας, άνω τον 
Γρηγόριον και τον Βασίλειον, κάτω δε τον Χρυσόστομον. Καί οί τρεις είκονίζονται 
ενώπιον αναλογίου, από τοΰ οποίου ρέουσι κρουνοί. Προ τοΰ Γρηγορίου και τοΰ Βασι
λείου ΐστανται άνθρωποι μέ πλούσιας στολάς και υψηλούς σκούφους, Τούτους, βοηθού- 
μενοι από τάς άναλόγους μορφάς έπ'ι τής είκόνος Λοβέρδου, καθώς και από τούς

είκονιζο μένους μέ ομοίως 
πολυτελείς στολάς είς πα
ραστάσεις οϊκων τοΰ ’Ακα
θίστου ύμνου μεταξύ των 
τοιχογραφιών τής Μονής 
τοΰ Μάρκου παρά τά Σκό
πια3, δυνάμεθα να χαρακτη- 
ρίσωμεν ως ψάλτας. Προ 
τοΰ Χρυσοστόμου είς την 
κάτω ζώνην είκονίζεται δι
πλή σειρά μοναχών, οί όποιοι 
πίνουν γονυπετείς από τον 
πλατύν ποταμόν τον έκρέοντα 
έκ τοΰ αναλογίου. Ό,τι κά- 
μνει ιδιαιτέραν έντύπωσιν 
είς την μικρογραφίαν αυτήν 
είναι ή έ'κτασις, την οποίαν 
παρουσιάζει τό Θέμα, όσον 
αφορά τον Χρυσόστομον, καί 
τό εντελώς σχηματικόν καί 
υποτυπώδες τών ποταμών 
είς τούς δύο άλλους "Ιεράρ- 
χας. Είναι δηλαδή φανερόν 
ότι ή άπεικόνισις τών δύο 
τούτων Ιεραρχών, τοΰ Γρη
γορίου καί τοΰ Βασιλείου, 
έ'γινανέπίτή βάσει τής παρα- 
στάσεως τοΰ Χρυσοστόμου. 

Τά δύο παλαιότερα μέχρι τοΰδε, ως εϊπομεν, γνωστά παραδείγματα τής παραστά
σεως τών Τριών Ιεραρχών ως Πηγών τής σοφίας, τά όποια ανωτέρω έξητάσαμεν 
ή τοιχογραφία δηλαδή τοΰ Άφεντικοΰ είς τον Μυστράν καί ή μικρογραφία τοΰ Σερ- 
βικοΰ Ψαλτηρίου τοΰ Μονάχου, μάς βοηθοΰν νά έννοήσωμεν πώς έσχηματίσθησαν αί

Είκ. 11. Μικρογραφία τοΰ Σέρβικου Ψαλτηρίου τής Βιβλιοθήκης 
τοϋ Μονάχου.

1 Strzygowski, Serbische Psalter, πίν. XVII. 3 Mirkovic— Tatie, Μαρκοβ μαναστίρ, σ. 46, είκ.
36. Πρβ. καί σ· 34. 49, σ. 49, είκ. 52.

2 Strzygowski, ενθ’ άν. 112 κ. έξ.
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εικόνες αύται. Εις την τοιχογραφίαν τοΰ Μυστρά ή μόνη σύνθεσις, ή παρουσιάζουσα 
πλήρη διαύγειαν νοήματος καί πραγματικήν ενότητα μεταξύ τοΰ καθημένου ιεράρχου 
και των κάτωθεν αύτοϋ μορφών, είναι ή τοΰ Χρυσοστόμου. Ό ποταμός, ό έκρέων έκ 
τοΰ θρόνου καί τοΰ αναλογίου τοΰ ιεράρχου, τον συνδέει κατά τρόπον φυσικόν με τούς 
πίνοντας μοναχούς τοΰ κάτω μ,έρους τής συνθέσεως. Εις την εικόνα όμως τοΰ Βασι
λείου ή σΰνδεσις αυτή των δύο μερών, τοΰ γράφοντος δηλαδή ιεράρχου καί τών έκτοΰ 
φρέατός άντλούντων μοναχών, είναι εντελώς τεχνιτή. Έξ άλλου ή εισροή τοΰ πόταμοΰ 
εντός φρέατος καί ή έξ αύτοΰ άντλησις με κάδον είναι έξω πάσης πιθανότητάς καί 
πραγματικότητας. Είναι φανερόν ότι εδώ ό τεχνίτης ήθέλησε νά σύνθεση παράστασιν 
αντίστοιχον προς την εικόνα τοΰ Χρυσοστόμου. Πρέπει όμως νά όμολογηθή ότι ή ιδέα 
τοΰ φρέατος, εις τό όποιον εισρέουν οί ποταμοί, δεν ήτο πολύ έπιτυχής, έκτος έάν με 
τό φρέαρ ήθελεν ό ζωγράφος νά συμβόλίση τύ βάθος τών νοημάτων τοΰ Βασιλείου· 
Τέλος, εις τήν παράστασιν τοΰ Γρηγορίου, κάθε σύνδεσμός μεταξύ τοΰ ιεράρχου καί 
τών εκατέρωθεν τής κρήνης είκονιζόμένων έλλείπει. Πρόκειται δηλαδή περί απλής 
παραθέσεως δύο θεμάτων, τοΰ ενός κάτω τοΰ άλλου. Εις τό Σερβικόν Ψα?αήριον τοΰ 
Μονάχου, όπως εΐδομεν, ή παράστασις τών έκ τοΰ αναλογίου έξερχομένων κρουνών 
είναι, διά τον Γρηγόριον καί τον Βασίλειον, έντελώς υποτυπώδης. ’Απεναντίας, εις τήν 
παράστασιν τοΰ Χρυσοστόμου, υπάρχει πλήρης σύνθεσις με πλάτος καί οργανικήν ενό
τητα τής όπόίας τό νόημα γίνεται αμέσως καταληπτόν εις τό πρώτον βλέμμα.

Οΰτω, έκ τών ανωτέρω έξάγονται μερικά θετικά, ως νομίζω, συμπεράσματα. Ή 
μόνη δηλαδή μέχρι τοΰ 14ου αίώνος ύπάρχουσα είκών ιεράρχου ώς Πηγής τής σοφίας 
ήτο ή τοΰ Χρυσοστόμου. Έπί τή βάσει τής είκόνος ταύτης έδημιουργήθησαν, κατά 
τον 14°ν αιώνα, αί παραστάσεις τών δύο άλλων ιεραρχών, τοΰ Γρηγορίου καί τοΰ Βα
σιλείου, ώς Πηγών τής σοφίας. Διά τήν δημιουργίαν τών παραστάσεων τών δύο τού
των ιεραρχών έχρησιμοποιήθησαν αί εικόνες αυτών γραφόντων, τάς οποίας εΐδομεν 
ύπαρχούσας τον 90ν ήδη αιώνα. Τοΰτο όμως δεν σημαίνει ότι αί εικόνες αύταί τών δύο 
ιεραρχών γραφόντων προέρχονται από παλαιότατα πρότυπα είκονίζοντα αυτούς ώς 
Πηγάς τής σοφίας. Τήν ύπόθεσιν αΰτήν φαίνεται κάμνων ό Grabar λ Έχων όμως 
ύπ’ όψει του τήν εικόνα τοΰ Χρυσοστόμου εις τήν ανωτέρω περιγραφεΐσαν μικρογρα
φίαν τοΰ Άμβροσιανοΰ κώδικος, τήν οποίαν έγνώριζεν από τήν περιγραφήν τοΰ 
Redin, ομολογεί ότι τό παλαιότερον διασωθέν μνημείον δεν ανέρχεται πέραν τοΰ 11ου 
αίώνος. Ή ανωτέρω γενομένη λεπτομερής έξέτασις απέδειξε, νομίζω, έπαρκώς ότι προ 
τοΰ 11ου αίώνος ούτε ή παράστασις τοΰ Χρυσοστόμου ώς Πηγής τής σοφίας είχε 
δημιουργηθή, ώς έπίσης καί ή άπεικόνισις τών δύο άλλων 'Ιεραρχών εις τό ίδιον θέμα 
ήτο άγνωστος προ τοΰ 14ου αίώνος. Με βάσιν λοιπόν τάς προϋπαρχούσας εικόνας τών 
δύο άλλων Ιεραρχών γραφόντων καί κατά τό υπόδειγμα τοΰ Χρυσοστόμου ώς Πηγής 
τής σοφίας έδημιουργήθησαν καί αί παραστάσεις τοΰ Γρηγορίου καί τοΰ Βασιλείόυ 
είς τό ίδιον θέμα. ’Αλλά, ώς εΐδομεν, αί συνθέσεις αύται, γενόμεναι έκ τών ένόντων, 
δεν παρουσιάζουν τήν ενότητα τήν παρατηρόυμένην είς τήν εικόνα του Χρυσοστόμου· 1
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1 Grabar, ενθ’ άν. 278.
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Τό φαινόμενόν τοΰχο είναι ακριβώς αντίστοιχον τοΰ παρατηρούμενου εις την υμνολο
γίαν. Καί έκεΐ εϊδομεν δτι κατά την 30γΐν Ίανουαρίόυ αί παρομοιώσεις τής διδασκαλίας 
προς ποταμόν είναι άφθονώτεραι διά τον Χρυσόστομόν. Τοΰτο δέ προέρχεται, διότι 
καί εις την υμνολογίαν των εορτών εις μνήμην τοΰ Χρυσοστόμου τό θέμα τοΰτο 
επαναλαμβάνεται κατά κόρον, ενώ εις τάς έορτάς τών δύο άλλων Ιεραρχών μόλις 
έ μόραν ίζεται.

Κατά ταΰτα, ή μόνη πραγματική σΰνθεσις τής Πηγής τής σοφίας έδημιουργήθη 
διά τον Χρυσόστομον. Αυτή, βασιζόμένη καί εις την υμνολογίαν καί εις την φήμην 
τοΰ Χρυσοστόμου ώς έρμηνευτοΰ, άπετελέσθη άρτιώτατα από τον ζωγράφον, ό όποιος 
πρώτος την έδημιοΰργησεν. ’Άλλωστε, ώς εϊδομεν, ούτος έπεξέτεινε θέμα πρόϋπάρ- 
χον, την εικόνα δηλαδή τοΰ Χρυσοστόμου γράφοντος καθ’ ύπαγόρευσιν τοΰ Παύλου. 
Τοΰτο δέ ακριβώς τό θέμα είναι ό πυρήν τής όλης συνθέσεως. Τέλος, ότι ή πραγμα
τική Πηγή τής σοφίας άναφέρεται εις τον Χρυσόστομον, άποδεικνύόυν αί μεμονωμέ
νοι αύτοΰ παραστάσεις καί όταν ακόμη, τύν 14ον αιώνα, τό θέμα τών Τριών 'Ιεραρχών 
ώς Πηγών τής σοφίας είχεν ήδη δημιουργηθή καί διαδοθή.

Έκτος τής είκόνος τής Συλλογής Λοβέρδου, ή όπόία είναι κατά πάσαν πιθανότητα 
παλαιοτέρα τής δημιουργίας καί διαδόσεως τοΰ 'θέματος τών Τριών Ιεραρχών, έχομεν 
ώς παράδειγμα τήν ανωτέρω παρατεθεϊσαν τοιχογραφίαν τοΰ 1543 εις τον ναΐσκον 
τοΰ Άγ. Νικολάου επί τής νησϊδός τής λίμνης τών Ίωαννίνων, όπου δεν είκονίζονται 
όί δύο άλλοι ίεράρχαι (είκ. 9). ’Αλλά καί ή έμμονή εις τήν άπεικόνισιν, καί μετά τον 
14ον αιώνα, τοΰ επεισοδίου τοΰ Χρυσοστόμου με τον Παΰλον όμοΰ με τήν Πηγήν τής 
σοφίας, όχι μόνον εις τάς μεμονωμένος εικόνας, όπως ή τοΰ Άγ. Νικολάου, αλλά καί 
εις τάς παραστάσεις τοΰ Χρυσοστόμου μετά τών δύο άλλων ιεραρχών ώς Πηγών τής 
σοφίας, όπως παραδείγματος χάριν, εις τό Πογάνοβο τής Βουλγαρίας, κατά τό 1500 ή 
δεικνύει πόσον οί ζωγράφοι ειχον συνείδησιν ότι ή πραγματική εΐκών τής Πηγής τής 
σοφίας ήτο ή τοΰ Χρυσοστόμου.

Ή έξέτασις τής είκόνος τής Συλλογής Λόβέρδου μάς έφερεν εις τήν έρευναν τών 
πηγών καί τής έξελίξεως ενός άπό τά παραδοξότερα θέματα τής βυζαντινής εικονογρα
φίας. Τό γεγονός ότι τό θέμα τοΰτο ανήκει εις κύκλον ξένον προς τήν είκονόγράφησιν 
τής ΓΙ. καί Κ. Διαθήκης είναι ακριβώς ή αφορμή τών μεγάλων καί πολλάκις ανυπερ
βλήτων δυσχερειών, τάς οποίας ή έρευνα τών παραστάσεων αύτοΰ παρουσιάζει. Έν 
άντιθέσει προς τήν ΙΊ. καί Κ. Διαθήκην, όύδεμία σχεδόν προεργασία διά τά θέματα 
ταΰτα έχει ακόμη γίνει, αί δέ περισσότεροι απεικονίσεις αυτών, εις τούς τοίχους τών 
εκκλησιών ή εις τάς σελίδας τών χειρογράφων είναι ακόμη αδημοσίευτοι. Έπί τή 
βάσει τών εις ημάς γνωστών δημοσιευμένων καί ανεκδότων μνημείων προσεπαθήσαμεν, 
κατά τό δυνατόν, βοηθούμενοι καί άπό τά κείμενα, νά εΰρωμεν τήν γένεσιν καί τήν έξέ- 
λιξιν τοΰ περιέργου τούτου θέματος. ’Ίσως ή δημοσίευσις καί άλλων, ανεκδότων ακόμη- 
μνημείων νά έπιφέρη μεταβο?Ας εις τάς λεπτομέρειας τής προκειμένης μελέτης.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ

1 Grabar, ενΟ’άν. Λεύκωμα, πίν. LVII, ανω ζώνη. Ό Γρηγόριος εις τόν πίν. LIX, ανω ζώνη. Κείμενον, σ. 338.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:07 EEST - 34.211.113.242



Αρχαιολογική Εφημερις 1942-1944 ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΣ ΠίΝ. 1

Ό "Αγ. ’Ιωάννης ό Χρυσόστομος μετά τοΰ Παύλου. Συλλογή Δ. Λοβερδου. Άθήναι.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:07 EEST - 34.211.113.242



ΑΡΓΥΡΑ ΠΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ
Συμβολή εις χήν Βυζαντινήν Τορευτικήν

ΥΠΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕΛΕΚΑΝ1ΔΟΥ

Ή βυζαντινή χορευτική, παράλληλος προς τάς άλλας εκδηλώσεις τής Χριστιανικής 
καί Βυζαντινής ’Αρχαιολογίας, αποτελεί σοβαρόν κλάδον, ό όποιος μέχρι τινός, αν όχι 
παρεμπιπτόντως, πάντως ούχί μετά τής προσηκοΰσης έμβριθείας και τής άναλόγου 
προσοχής έξητάσδη.

Τελευταίως μόνον καί έξ άψορμής τυχαίων τινών ευρημάτων έν ’Αντιόχεια, Αι
γύπτιο, Κύπρω και ιδιαιτέρως έν Ρωσία έστράφη ή προσοχή τής επιστήμης προς την 
τορευτικήν, ήτις ούχί μόνον από άπότ|ιεως τεχνοτροπικής πολλά πληροφορεί αλλά καί 
είκονογραφικώς τά μέγιστα πλουτίζει την Χριστιανικήν και Βυζαντινήν ’Αρχαιολογίαν λ

Οΰτω μέχρι πρό τίνος δεν έγνωρίζομεν ειμή θρησκευτικός παραστάσεις έπ'ι έργων 
χορευτικής, μετά τάς άνακαλύτ|ιεις όμως κυρίως τής νοτίου Ρωσίας έ'χομεν εξαιρετικήν 
ποικιλίαν εις θέματα, ειλημμένα εϊτε έκ τής αρχαίας ελληνικής μυθολογίας είτε έκ τής 
καθ’ ημέραν ζωής. ’Αλλά καί τεχνοτροπικώς, λόγφ τής προσωπικότητος, τοΰ τόπου 
προελεύσεως τών καλλιτεχνών, τών ρευμάτων τής εποχής, τής υπό επεξεργασίαν Όλης, 
είναι έξαιρετικώς σπουδαία τά συμπεράσματα, τά προκύπτοντα έκ τής συστηματικής 
μελέτης τής χορευτικής διά τήν χριστιανικήν καί βυζαντινήν τέχνην.

Τό Μουσείον Μπενάκη κατέχει σειράν αργυρών πινακίων, κοσμικόν καί έκκλη- 
σιαστικόν έχόντων χαρακτήρα καί χρήσιν, αδημοσίευτων είσέτι, τά όποια ένεκα τών 
παραστάσεων ως καί τής τεχνοτροπίας αυτών έχουν Ιδιαιτέραν σημασίαν διά τήν ιστο
ρίαν τής βυζαντινής χορευτικής.

Έκ τών πινακίων τούτων δημοσιεΰομεν εις τήν παρούσαν μελέτην έξ μόνον, άτινα 
κοσμούνται διά κοσμικών παραστάσεων2.

Έκ τού περί τήν κεντρικήν παράστασιν ίδιάζοντος διακόσμου αυτών διακρίνομεν 
τά πινάκια ταϋτα εις δύο ομάδας: 1

1 Ο. Brehier, Les tresors d’argenterie syrienne nische Antike. Berlin 1929. 
et l’ecole artistique d’Antioche, Gaz. BA. 3, 1920, 2 Τά πινάκια ταϋτα παρεχωρήθησαν ήμϊν εΰγενώς
17 κέ. Ch. Dielil, L’ecole artistique d’Antioche et πρός μελέτην υπό τοΰ Μουσείου Μπενάκη. Θερμάς εύχα- 
les tresors d’ argenterie syrienne, Syria 2, 1924, ριστίας καί δημοσία έκφράζομεν πρός τόν κ. Ά. Μπε-
85 κέ. G. Duthuit - F. Volbach-G. Salles, Art byzan- νάκην, ώς καί πρός τόν διευθυντήν τοΰ Μουσείου φίλον 
tin. Paris, 62, πίν. 56. L. Matzulewitsch, Byzanti- κ. Μ. Χατζηδάκην.
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Ο Μ Α Σ Α'

Ή όμάς Α' σύγκειται εκ τριών διαφόρου μεγέθους πινακίων 1, 2, 3, τά όποια 
έχουν τον αυτόν σχεδόν διάκοσμον περί τον όμφαλόν και δή α) αστράγαλον, λέσβιον 
κυμάτιον καί ψΰλλα ακάνθου καί β) αστράγαλον καί φΰλλα ακάνθου.

1) Πινάκιον άργυροΰν φέρον εν τφ όμφαλώ την μυθολογικήν παράστασιν τής 
Ίνοΰς καί τοΰ Μελικέρτου.

Προθήκη 32, άρ. 80. Βάρος γραμμ. 647. Διαστάσεις: διάμ. 0,254, ΰψ. 0,046.
Είκ. 1, πίν. 1.

Είκ. 1. Άργυροΰν πινάκιον Μουσ. Μπενάκη. ’Ινώ Μελικέρτης.

Τό πινάκιον τούτο παριστά την τελευταίαν ψάσιν τών ταλαιπωριών τής πολύπα
θους Ίνοΰς καί τοΰ βρέφους αυτής Μελικέρτου.

Εις τον όμφαλόν τοΰ πινακίου τούτου καί εντός στεφάνης εξ αστραγάλου καί 
κυματίου εν μετρίω έκτύπω άναγλΰφφ παρίσταται ή φυγή τής Ίνοΰς καί τοΰ Μελι
κέρτου. Ή παράστασις έχει κίνησιν εκ δεξιών προς τά αριστερά. Έπί ίχθυοκενταύρου 
ιππεύει ή Ίνώ φέρουσα χειριδωτόν πέπλον, ό όποιος άνεμιζόμενος έκ τής προς τά 
πρόσω φοράς αφήνει ακάλυπτον άπό τοΰ ισχίου όλον τον αριστερόν πόδα, ένφ ό δεξιός 
εΰρηται χιαστί κάτωθεν αΰτοΰ. Τό διανοιχθέν ένταΰθα ίμάτιον καλύπτει μέρος τοΰ 
σώματος τοΰ ίχθυοκενταύρου. Ή στάσις τής Ίνοΰς έπί τοΰ θαλασσίου τέρατος είναι 
σχετικώς βεβιασμένη, διότι άπό τής όσφύος καί άνω παρίσταται κατά πρόσωπον ή 
μάλλον εις στάσιν περίπου τριών τετάρτων τής αντιθέτου προς τήν όλην τής παραστά-
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σεως φοράν. Ή οικονομία αύτη έπεβλήθη εις τον καλλιτέχνην καί δΓ άλλους λόγους 
καί διά να παρουσίαση εύκρινώς εις τον θεατήν τον γυμνόν Μελικέρτην, ό όποιος κα- 
θήμένος επί τής αγκάλης τής μητρός θηλάζει έκ τοΰ μαστού αυτής. Ή θέσις τής κεφα
λής τής Ίνοΰς κατά δεξιόν κρόταφον, ή κίνησις τής δεξιάς αυτής χειρός, δι’ ής Θωπεύει 
την παρειάν τού βρέφους της, ένφ ή έτέρα χειρ προασπίζει, ούτως είπεΐν, την κεφαλήν 
τοΰ μικρού άπό την πόντιον αύραν, καί οί ένατενίζοντες προς αυτό μεγάλοι οφθαλμοί 
της εκφράζουν όλην την μητρικήν στοργήν.

Ή φροντίς τού ίχθυοκενταύρου διά τήν άμεμπτον έκτέλεσιν τής άποστο?^ής αυτού 
αντικατοπτρίζεται εις τό πρόσωπον καί τάς κινήσεις τού θαλασσίου τέρατος. Περιετύ- 
λιξε τό ίχθυόμορφον καί λεπιδωτόν αυτού σώμα, τό άπολήγον εις οΰράν έν είδει τριαί- 
νης, ϊνα άναπαυτικώτερον καί ασφαλέστερου κάθηνται οί έπιβάται αύτού, ένω στρέφει 
τον ισχυρόν καί μυώδη ανθρωπόμορφου κορμόν του καί τήν υπό ωραίας καί πλούσιας 
κόμης πλαισιουμένην κεφαλήν του προς τά όπίσω. Είς τήν άριστεράν κρατεί τό πηδά- 
λιον ή τήν κώπην, ένφ ή δεξιά καμπτομένη καθορίζει ϊσως τήν κατεύθυνση'. Είς τούς 
πόδας αύτού καί τής Ίνούς, ώς καί είς όλον τον κενόν κάτω τού συμπλέγματος χώρον, 
παρίστανται ιχθύες καί σηπίαι καί όστρεώδη προς ύποδήλωσιν τής θαλάσσης.

Τήν περιβάλλουσαν τήν όλην παράστασιν στεφάνην τού αστραγάλου ακολουθεί 
έτέρα τοιαύτη εκφυλισμένου λεσβίου κυματίου. Τήν έπίλοιπον επιφάνειαν τού πινα
κίου μέχρι τών άναδιπλουμένων χειλέων αύτού ποικίλλουν συνεχόμενα καί έσχηματο
πο ιη μένα πρόσωπα καί εγχάρακτα μεγάλα φύλλα άκάνθου.

2) Πινάκιον άργυροΰν έ'χον έν τώ όμφαλώ παράστασιν τριαινοφόρου έρωτιδέως 
έπί θαλασσίου τέρατος άλιεύοντος.
Προθήκη 32, άριθ. 81. Βάρος γραμμ. 190. Διαστάσεις· διάμ. 0,13, ύψ. 0,025. Είκ. 2.

Έξαιρετικώς ζωντανή καί στιγμιαία παρίσταται ή σκηνή, καθ’ ήν έρωτιδεύς πτε
ροφόρος, κρατών είς τήν δεξιάν τρίαιναν καί ίππεύων έπί θα?ιασσίου τέρατος, προσπα
θεί νά άλιεύση ή νά φονεύση ίχθύν, μή διακρινόμενον έν τή παραστάσει.

Ό έρωτιδεύς έχει τήν συνήθη σαρκώδη διάπλασιν τού σώματος τών έρωτιδέων 
καί φέρει έπί τών ώμων πτερά, τών οποίων αί λεπτομέρειαι-πτίλα καί διάταξις αύτών- 
άπεδόθησαν συστηματικώς καί μετ’ ακριβή παρατήρησιν τής φύσεως. Ή κεφαλή του 
μόνον, ήτις άπεδόθη ώς καί όλον τό σώμα κατά κρόταφον, έκφεύγει πως τής έπιμεμε- 
λημένης κατασκευής τού σώματος. ’Ενώ δηλ. τό σώμα άπεδόθη συμφώνως προς τούς 
φυσιολογικούς κανόνας, διά τό πρόσωπον καί γενικώς διά τήν κεφαλήν μετεχειρίσθη 
ό καλλιτέχνης τήν συνοπτικήν άπόδοσιν, εκμεταλλευόμενος άριστοτεχνικώς διά τά έπί 
μέρους τό φώς καί τήν σκιάν, τά όποια ένεκα τής φύσεως τής ύλης άφθόνως δημιουρ- 
γούνται.

Ή κόμμωσις τού έρωτιδέως έμπροσθεν μέν πίπτει είς βοστρύχους έπί τοΰ μετώπου 
προκαλούσα τήν έντύπωσιν ότι τούτο είναι μάλλον στενόν, ένω όπισθεν έπικάθηται 
αύτη κυματοειδώς έπί τής κυρτής τού κρανίου επιφάνειας.

Τό θαλάσσιον τέρας, έπί τοΰ όποιου κάθηται ή μάλλον ιππεύει ό έρωτιδεύς, 
έχει κεφαλήν καί πόδας κυνηγετικού κυνός, ενώ τό ύπόλοιπον σώμα, άπο?ιήγον είς 
ούράν έν μορφή τριαίνης, άποτελεϊται έκ κορμού θαλασσίου τέρατος. Έπί τού
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προσθίου σώματος φέρει λεπτεπίλεπτους κοκκίδας, προς ΰποδήλωσιν ίσως τών εν τΐ) 
θαλάσση ιριδισμών, ενώ τό οπίσθιον τοΰ σώματος μέρος, ένθα τούτο άναδιπλοΰται καί 
επί τοΰ οποίου κάθηται ό έρωτιδεΰς, μέχρι τής ούρας, καλύπτεται υπό λεπίδων.

Κάτωθεν τής παραστάσεως εις την ΰποτιθεμένην θάλασσαν νήχονται εις ιχθύς και 
έν όστρεώδες.

Είκ. 2. Άργυροΰν πινάκων Μουσ. Μπενάκη. Τριαινοφόρος ερωτιδεύς επί θαλασσίου τέρατος αλιεόιον.

Ή παράστασις έχει κατεύθυνσιν εκ δεξιών προς τα αριστερά περιβάλλεται δέ 
δι’ αστραγάλου και έσχηματοποιημένων φύλλων ακάνθου μέχρι τών άναδιπλουμένων 
χειλέων τοΰ πινακίου.

3) Πινάκων άργυροΰν, φέρον έν τώ όμφαλω παράστασιν όρθοΰ έπ'ι δελφίνος 
έρωτιδέως άλιεΰοντος.

Προθήκη 32, άριθ. 85. Βάρος γραμμ. 172. Διαστάσεις: διάμ. 0,13, ΰψ. 0,025. Είκ.3.
Ή επιφάνεια τοΰ όμφαλοΰ τοΰ πινακίου τούτου είναι δυστυχώς λίαν έφθαρμένη.
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Παρά ταΰτα διακρίνεται εύκρινώς ή παράστασις. Ό έρωτιδεύς εχει τά χαρακτηριστικά 
τοΰ έρωτιδέως τοΰ πινακίου 2. Έν άντιθέσει δμως προς εκείνον, ούτος παρεστάθη 
όρθιος καί εις στάσιν τριών τετάρτων. Ή παράστασις έκ πρώτης όψεως φαίνεται δτι 
έ'χει κίνησιν εξ αριστερών προς τά δεξιά, πρόκειται δμως μάλλον περί κεντρικής παρα- 
στάσεως, τής όποιας ώς κατακόρυφος άξων χρησιμεύει ό έρωτιδεύς, δστις φέρει κα'ι 
πτερά, μόλις διακρινόμενα. "Ισταται διά τοΰ ενός ποδός, τοΰ άριστεροΰ, έπ'ι τοΰ δελφί
νος, ενώ ό δεξιός αίωρεΐται εις τό κενόν ως εάν έπρόκειτο νά είσέλθη εις την θάλασσαν. 
Εις την ύψωμένην δεξιάν χεΐρα κρατεί την τρίαιναν, την οποίαν παρακολουθεί και διά

Εικ. 3. Άργυροΰν πινάκων Μουσ. Μπενάκη. Όρθόςέπΐ δελφίνος άλιεύων έρωτιδεύς.

τοΰ β?ιέμματος, ώς δηλοι καί ή ελαφρά προς τά άριστερά στροφή τής κεφαλής, έτοιμος 
νά τήν μεταχειρισθή διά την αλιείαν. Πανομοιότυπος είναι ή τεχνοτροπική επεξεργασία 
τής περιγραφομένης παραστάσεως προς τήν τοΰ πινακίου 2, ώς καί ή κόμμωσις άμφο- 
τέρων τών έρωτιδέων.

Έκ τοΰ δελφίνος διακρίνεται τό ανω μέρος τής κεφαλής του, τοΰ κάτω έλλείποντος, 
καί άμυδρώς ό οπίσθιος κορμός του, δστις απολήγει εις τριαινόμορφον ουράν.

Τήν παράστασιν περιβάλλουν αστράγαλος καί φύλλα ακάνθου, έν προστύπφ άνα- 
γλύφω, ήτις φθάνει μέχρι τών άναδιπλουμένων χειλέων τοΰ πινακίου.

ο μ α ς β'

Ή όμάς Β' άποτελεΐται έκ τριών μικρών πινακίων 4, 5, 6. Τά πινάκια ταΰτα ένεκα
6
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τής ομοιομορφίας τοϋ περί τον όμφαλόν διακόσμου αυτών — στεφάνη έκ τριών σφυρή
λατων κύκλων — ανήκουν ενδεχομένως εις μίαν καί την αυτήν «σύνθεσιν» λ

4) Πινάκιον άργυροΰν φέρον εν τώ όμφαλφ παράστασιν έρωτιδέως επί δελφίνος 
άλιεύοντος διά τριαίνης.

Προθήκη 32, άριθ. 82. Βάροςγραμμ. 136. Διαστάσεις: διάμ. 0,126, ΰψ. 0,02. Είκ.4.
Εντός στεφάνης έκ τριών έκτΰπων κύκλων παρίσταται εις στάσιν τριών τετάρτων 

έκ τών όπισθεν κατά τό σώμα, ένώ ή κεφαλή αυτού εΰρηται κατά κρόταφον, έρωτιδεύς 
γυμνός έπί δελφίνος. Ή παράστασις έχει κίνησιν έκ δεξιών προς τά αριστερά. Εις τήν

Είκ. 4. Άργυροΰν πινάκιον Μουσ. Μπενάκη. Έρωτιδεύς έπί δελφίνος άλιεύων διά τριαίνης.

άνυψουμένην δεξιάν χεΐρα κρατεί τήν τρίαιναν, δι’ής προσπαθεί νά πλήξη παρανηχό- 
μενον ίχθύν, παρέργως άποδοθέντα. Έξαιρετικώς βαθύ είναι τό περί τό σώμα τού 
έρωτιδέως περίγραμμα ώς καί ό τονισμός τής σπονδυλικής στή?α]ς, τής όποιας τό άνω 
μέρος καλύπτεται διά πτερών — ενός μόνου ορατού — έκφυομένου έκ τής άριστεράς 
ωμοπλάτης.

Τό σώμα τού δελφίνος, άπολήγον εις ουράν, έ'χουσαν τήν μορφήν τριαίνης, ποι- 1

1 Μεταχειριζόμεθα ενταύθα τόν δρον «σΰνθεσις», Περί τής λέξεως «σΰνθεσις» καί τής σημασίας αυτής 
ήτις κατά τούς ελληνιστικούς χρόνους έν Αιγύπτιο εδή- πρβ. Fr. Drexel, Ein alexandrinisches Silberinven-
λου τό σύνολον επιτραπέζιων αργυρών καί χρυσών ή tar der Kaiserzeit, RM 36/37, 1921-22, 40.
άργυροχρΰσων σκευών διαφόρου χρήσεως καί μεγέθους.
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κίλλεται κατά μήκος αΰτοΰ διά παραλλήλων γραμμών κα'ι διαστίζεται διά κοκκίδων, 
δηλουσών τάς λεπίδας ή τούς φωσφορισμούς έν τή θαλάσση.

5) Πινάκιον άργυροΰν μετά παραστάσεως έν τώ υμφαλφ έρωτιδέως επί δελφίνος 
άλιεύοντος διά μαχαίρας.

Προθήκη 32, άριθ. 84. Βάρος γραμμ. 135. Διαστάσεις: διάμ. 0,125,ΰψ. 0,02. Είκ. 5.
Τό αύτό ώς και τό προηγοΰμενον πλαίσιον περιβά?Αει την παράστασιν τοΰ άλιεύ- 

οντος έρωτιδέως, ήτις έχει κίνησιν έξ αριστερών προς τά δεξιά. Ό ευτραφής κα'ι άνευ

Είκ. 5. Άργυροΰν πινάκιον Μουσ. Μπενάκη. Έρωτιδεΰς επί δελφίνος άλιεΰων διά μαχαίρας.

πτερών έρωτιδεύς ιππεύει επί δελφίνος κα'ι παρίσταται εις στάσιν τριών τετάρτων. Διά 
τής μιας χειρός, τής άριστεράς, στηρίζεται έπ'ι τοΰ οπισθίου κορμοΰ τοΰ ιχθύος, ένφ 
ή δεξιά εΰρηται ελεύθερα καί ανυψωμένη, έτοιμη νά καταφέρη πλήγμα διά μαχαίρας, 
την οποίαν κρατεί, κατά τοΰ παραπλέοντος ιχθύος, ευρισκομένου ήδη παρά τό στόμα 
τοΰ δελφίνος καί κάτωθεν τοΰ ποδός τοΰ έρωτιδέως. Έπιπολαίως άπεδόθη τό σώμα 
αύτοΰ καί μόνον γενικάς γραμμάς δύναταί τις νά διαχωρίση. Εκείνο τό όποιον δίδει 
όχι μόνον την μορφήν είς τό σώμα άλλά καί ζωοποιεί τοΰτο είναι τό ισχυρόν περί
γραμμα αύτοΰ.

Ό δελφίς είναι περίπου ό αύτός προς τον τοΰ πινακίου 4. Ούδεμία ένδειξις 
θαλάσσης ή έναλίων παρουσιάζεται χαρακτηρίζουσα τήν παράστασιν.

6) Πινάκιον άργυροΰν μετά παραστάσεως έν τώ όμφαλώ έρωτιδέως έπί δελφίνος 
άλιεύοντος διά μαχαίρας.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:07 EEST - 34.211.113.242



44 Στυλιανού Πελεκανίδου ΑΕ 1942-1944

Προθήκη 32, άριθ. 83. Βάρος γραμμ. 127. Διαστάσεις: διάμ. 0,125 ΰψ. 0,019. ΕΙκ. 6. 
Ό έρωτιδεύς παρουσιάζει τα αυτά χαρακτηριστικά προς τούς άλλους έρωτιδεΐς 

των ήμετέρων πινακίων. ’Αξία παρατηρήσεως είναι ή κόμμωσις αυτού, ήτις συγγενεύει 
στενώς προς την κόμμωσιν των έρωτιδέων τών πινακίων 2 και 3.

Ό δελφίς άπεδόθη ως καί εις τά προηγούμενα πινάκια.

Είκ. 6. ΆργυροΟν πινάκιον Μουσ. Μπενάκη. Έρωτιδεύς επί δελφίνος άλιεύων διά μαχαίρας.

Ή παράστασις, πλαίσιουμένη διά τριπλών έκτύπων κύκλων, έχει κατεύθυνσιν έξ 
αριστερών προς τά δεξιά.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

ομας α'. Ό μύθος τής Ίνοϋς καί τού Μελικέρτου δίς άναφέρεται υπό τού 
’Απολλοδώρου έν τή Βιβλιοθήκη αυτού, ένθα παρίσταται ή ’Ινώ ως θύμα τής ζηλο
τυπίας τής ήπατημένης Ήρας λ

1 ’Απολλόδωρος 1.11,2 «Άθάμας δέ ύστερον διά 
μήνιν "Ηρας καί τών έξ Ίνοΰς έστερήθη παίδων' αυτός 
μέν μανείς έτόξευσε Λέαρχον, Ίνώ δέ Μελικέρτην μεθ’ 
έαυτης εις πέλαγος έρριψε». Καί αλλαχού «Ό δέ (Έρ
μης) κομίζει (Διόνυσον) πρός Ίνώ καί Άθάμαντα καί 
πείθει τρέφειν ώς κόρην. Άγανακτήσασα δέ Ήρα μα
νίαν αύτοΐς ένέβαλε καί Άθάμας μέν τον πρεσβύτερον

παϊδα Λέαρχον ως έλαφον θηρεύσας άπέκτεινεν, Ίνώ δέ 
τόν Μελικέρτην είς πεπυρωμένον λέβητα ρίψασα, είτα 
βαστάσασα μετά νεκρού τού παιδός ήλατο κατά βυθού». 
’Απολλόδωρος, έ. ά. III.IV, 3. Περί τού αυτού μύθου 
πρβ. Φιλόστρατον, Εικόνες, II, ΙΊ', Παλαίμων. Νόννου 
Πανοπολίτου, Διονυσιακά. Θ. Διόνυσος καί τροφός. Ίνώ.
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Τό πολΰπλοκον τοΰ μύθου τούτου, άρχομένου άπό τής εποχής τοΰ έπους, εμφα
νίζεται κυρίως εις τούς τραγικούς, παρ’ οις ό μύθος παραλλάσσει και απλοποιείται 
κατά την Ρωμαϊκήν έποχήν ή δτε περιορίζεται εις την παρ’ Όβιδίω έκδοχήν1 2. 
Κατ’ αυτήν ό Άθάμας, βασι?ιεύς τής Βοιωτίας, τιμωρείται υπό τής Ήρας διά τής 
τρρενοπαθείας. Έν τή μανία αύτοΰ φονεύει τά τέκνα του, τον Λέαρχον καί τον Μελι- 
κέρτην, ή δέ σύζυγός του Ίνώ ρίπτεται εις τήν θάλασσαν ή, κατ’ άλλην έκδοχήν παρά 
τω αύτφ ποιητή, κατορθοΐ καί αποσπά έκ τοΰ λίκνου τον Μελικέρτην, ελεύθεροί αυτόν 
άπό τοΰ παραπαίοντος πατρός καί ρίπτεται μετά τοΰ υίοΰ της εις τήν θάλασσαν.

Ή τύχη τής τραγικής αυτής μητρός έλήφθη ως θέμα σπανίως μέν, άλλά συνεχώς 
άπό τής αρχαιότατης εποχής μέχρι τών βυζαντινών χρόνων, καί εις έργα θρησκευτικής 
τέχνης, ώς παραστάσεις λατρείας, καί εις έργα κοσμικής τέχνης, ώς παραστάσεις διακο- 
σμήσεως.

Έν τή σειρά τών έργων τής χριστιανικής τορευτικής, κοσμουμένων δι’ έθνικών 
παραστάσεων, τό ήμέτερον πινάκιον κατέχει έξέχουσαν θέσιν, διότι ή παράστασις τής 
Ίνοΰς καί τοΰ Μελικέρτου, ώς παρουσιάζεται έπ’ αύτοΰ, εξ όσων γνωρίζομεν τουλά
χιστον, είναι μοναδική.

Ό Παυσανίας αναφέρει έπανειλ,ημμένως άγάλματα τής Ίνοΰς καί τοΰ Μελικέρτου 
άνευ όμως ούδεμιάς περιγραφής τών άγαλμάτων τούτων 3.

Άντιθέτως ό Καλλίστρατος εις τάς «’Εκφράσεις» αυτού περιγράφει λεπτομερώς 
ζωγραφικήν παράστασιν τοΰ μύθου, ήτις πολλά τά κοινά παρουσιάζει μετά τής ήμετέ- 
ρας 4. «Εΐκών ήν» περιγράφει μεταξύ άλλων ό Καλλίστρατος, έφ’ ής «παρήν ή Ίνώ 
περιδεής, ύπότρομος, ένηγκάλιστο δέ καί παΐδα νήπιον καί τήν θηλήν τοϊς χείλεσιν 
αύτοΰ προσήγε τάς τροφίμους έπιστάζουσα πηγάς τοϊς τροφίμοις».

1 Περί τής έμφανίσεως τοΰ μύθου παρά τοϊς άρχαί- 
οις μεγάλοις τραγικοΐς, ώς καί τοϊς τραγικοΐς τών ρω
μαϊκών χρόνων πρβ. F. G. Welcker, Nachtrag zu 
der Schrift iiber die aschylische Trilogie, nebst 
einer Abhandlung iiber das Satyrspiel, Frankfurt 
a/M 1826, 124 κέ, ένθα διεξοδική διαπραγμάτευσις τών 
τοΰ μύθου έν σχέσει προς τάς τραγωδίας. Συμπληρω
ματικούς πρβ. FTG, A. Nauck’, 1 κέ. 131, 286, 482 κέ. 
Ο. Ribbeck, RSmische Tragodie, 204, 526. Διά τάς 
πηγάς καί τήν σχετικήν βιβλιογραφίαν έκτενώς έν 
Pauly Wissowa RE II, 1929· XII, 2297·

2 Όβιδίου, Fast· VI, 5°6 κέ. Μεταμορφώσεις IV, 
513 κέ. Περί τοΰ μύθου γενικώς πρβ. Ο. Gruppe, 
Griechiscke Mythologie und Religionsgeschichte 
έν πίν. ονομάτων: Ίνώ, Λευκοθέα, Μελικέρτης, Ά
θάμας.

3 Παυσανίας II 1,3,8. 2,1. III 19,3. Έκ τών περιγρα
φών τοΰ Παυσανίου έξάγεται, δτι δέν πρόκειται περί 
είκονογραφικής συνθέσεως τοΰ μύθου άλλ’ απλώς περί 
άγαλμάτων τής Ίνοΰς, άτινα ισταντο ώς έπί τό πολύ
μεθ’ ετέρων άγαλμάτων θεών καί ημιθέων, έχόντων 
κατά τόν μΰθον σχέσιν τινά πρός τήν Ίνώ. Ούτω τά 
άγάλματα ταύτης περιστοιχίζονται ύπό τών άγαλμάτων 
τής Γαλήνης, τής Θαλάσσης, τοΰ Ποσειδώνος, τοΰ Πα-

λαίμονος - Μελικέρτου, ίσταμένου είτε έπί δελφίνος κα- 
θημένου, τοΰ Διονύσου, τής Σεμέλης κ.ά.

4 Καλλιστράτου, Εκφράσεις ιδ', εις τήν τοΰ Άθά- 
μαντος εικόνα. «Εΐκών ήν έπί ταΐς Σκυθικαΐς ήιόσιν 
οΰκ εις έπίδειξιν, άλλά καί αγωνίαν τών τής γραφής 
καλών οΰκ άμούσως έξησκημένη. Έκτετύπωτο δέ κατ’ 
αυτήν Άθάμας μανίαις οίστρούμενος. Ήν δ’ ίδεΐν γυ
μνός, αΐματι φοινίσσων τήν κόμην, ήνεμωμένος τήν τρίχα, 
παράφορος τό δμμα, έκπληξίας γέμων καί ώπλιστο δέ 
ού μανίαις μόνον εις τόλμαν, ούδέ τοϊς έξ Έρινύων δεΐ- 
μασι θυμοφθόροις ήγρίαινεν, άλλά καί σίδηρος τής χει-
ρός προβέβλητο έκθέοντι παραπλήσιος..............Παρήν
δέ ή Ίνώ περιδεής, ύπότρομος, ύπό τοΰ φόβου χλωρόν 
τι καί τεθνηκώς όρώσα, ένηγκάλιστο δέ καί παΐδα νή
πιον καί τήν θηλήν τοϊς χείλεσι αύτοΰ προσήγε τάς 
τροφίμους έπιστάζουσα πηγάς τοϊς τροφίμοις. Ήπείγετο 
δέ ή εΐκών έπί τήν άκραν τοΰ Σκείρωνος καί τήν θά- 
λατταν τήν ύπόρειον, τό δέ ρόθιον πρός ύποδοχήν έκολ- 
ποΰτο κυμαίνειν εϊωθός, καί ζεφύρου τι κατείχε τό 
σώμα λιγυρώ πνεύματι τήν θάλατταν κατευνάζοντος' ό
δή κηρός έφάνταζε τήν α’ίσθησιν...............Παρεσκίρ-
των δέ καί ένάλιοι δελφΐνες τό ρόθιον έν τή γραφή τέ- 
μνοντες .............

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:07 EEST - 34.211.113.242



46 Στυλιανού Πελεκανίδου ΑΕ 1942-1944

Ή είκών των Εκφράσεων τοΰ Καλλιστράτου ήκιστα άνταποκρίνεται προς τάς 
μέχρις ημών διασωθείσας παραστάσεις τής Ίνοΰς εν τή μνημειώδει τέχνη λ Μόνον επί 
των κορινθιακών νομισμάτων τών ρωμαϊκών χρόνων και συγκεκριμένως από τοϋ πρώ
του ήδη μ. X. αίώνος, από Δομιτιανοΰ (81-96) μέχρι τοϋ πρώτου τετάρτου τοϋ τρίτου 
αίώνος, μέχρι Καρακάλλα (211-217) συνεχώς έπι τοϋ αντιστρόφου αυτών παρίσταται 
ως σΰμβολον τής πόλεως Κορίνθου, εν τή συνθετωτέρα ή άπλουστέρα αΰχοϋ μορφή, 
ό μϋθος τής Ίνοΰς και τοϋ Μελικέρτου1 2.

Ώς εκ τών φωτογραφιών έμφαίνεται, εικ. 1, πίν. 1, ή Ίνώ κρατεί εις τάς άγκάλας 
τό τέκνον αυτής πάντοτε φερομένη εν δρμή προς την θάλασσαν, ήτις δηλοϋται διά τοϋ 
πλέοντος δελφίνος είτε τρίτωνος, ετοίμου νά περισώση μητέρα και τέκνον. Χαρακτηρι- 
στικωτέρα καϊ συνθετωτέρα είναι ή επί νομίσματος τοϋ Δομιτιανοΰ παράστασις.

Ή Ίνώ περιβεβ?α]μένη πέπλον, όστις λόγω τών βιαίων αυτής κινήσεων αφήνει 
τούς πόδας γυμνούς, καί κρατοϋσα τό βρέφος αυτής εις την αγκάλην, κατευθύνεται προς 
την θάλασσαν ϊνα σωθή. Εις την άριστεράν πλευράν τοϋ νομίσματος παρίσταται βρά
χος, τοϋ οποίου τάς βάσεις περιλοΰει τό κϋμα, εξ ου αναδύεται δελφίς. Έπι τοϋ 
βράχου κάθηται νεανίας γυμνός, έχων την άριστεράν χεϊρα μέ την παλάμην προς τά 
άνω επί τοϋ άριστεροΰ ποδός, ενώ την δεξιάν στηρίζει επί τοϋ βράχου 3.

Έτέρα όμάς παραστάσεων τοϋ μύθου έν άπολύτω βραχύτητι παρουσιάζει τον 
Μελικέρτην επί δελφίνος4. Ή ώραιοτέρα τής όμάδος ταύτης παράστασις είναι 
ή τοϋ νικητοϋ τών Ίσθμιων, τά όποια έθεσπίσθησαν προς τιμήν τοϋ διασωθέντος 
Μελικέρτου 5.

Ό νικητής τών αγώνων, κρατών εις τήν δεξιάν κύπελλον καί εις τήν άριστεράν 
κλάδον φοίνικος, προχωρεί προς τά δεξιά. Εις τό έτερον άκρον τοϋ νομίσματος παρί-

1 Ένταΰθα θά περιλάβωμεντάς παραστάσεις έκείνας, 
αΐ όποΐαι έχουσι σχέσιν μόνον πρός τόν μΰθον τής 
Ίνοΰς καί τοϋ Μελικέρτου καί αί όποΐαι άλλωστε δύναν- 
ται νά είναι αί μόναι έξηκριβωμέναι καί πραγματικοί 
παραστάσεις τής Ίνοΰς. Αί πολλαπλώς εις τήν Ίνώ 
άποδοθεΐσαι παραστάσεις, αί όποΐαι παρουσιάζουν 
αυτήν ώς νηρηΐδα, Λευκοθέαν κτλ. δέν είναι απολύτως 
έξηκριβωμέναι. Έκ τούτου καί ή διαφωνία μεταξύ τών 
διαπραγματευθέντων τό θέμα τοΰτο. Πρβ. Ο. Ritschl, 
Ino-Leukothea. Τοΰ αύτοΰ έν BJb XXXVII, 73'[°2· 
Roscher, Lexikon der Mythologie II, 201 κέ. 
Daremberg-Saglio III, 225 κέ. Pauly-Wissowa RE 
XII, 2300 έ'νθα καί ή σχετική βιβλιογραφία. Οΰδεμία 
παράστασις έκ τής κλασσικής άρχαιότητος τής Ίνοΰς 
απολύτως έξηκριβωμένη διεσώθη, έκ δέ τής ρωμαϊκής 
έποχής αί διασωθεϊσαι έχουν ποικίλην μορφήν καί πε
ρίεργον, ώς επί τό πολύ, σύνθεσιν. Οΰδεμία εξ αυτών 
έχει άμεσον σχέσιν πρός τήν ήμετέραν είμή μόνον μία 
ψηφιδωτή παράστασις, περί ής κατωτέρω έκτενώς.

2 Blumer-Imhoof, Monnaies grecques, 159, άρ. 15. 
ιό, σ. ιδο, άρ. 17-22. A. Millin, Galerie mjTholo- 
gique II, 10, 400CX-404CX. πίν. CX.

3 Ό A. Millin έ. ά. τόν καθήμενον επί τοΰ βρά

χου νέον θεωρεί ώς τόν Ποσειδώνα. Όρθοτέραν, νομί- 
ζομεν, τήν γνώμην, καθ’ ήν ούτος είναι ή προσωπο
ποίησή τοΰ Ίσθμοΰ τής Κορίνθου, εις τάς άκτάς τοϋ 
όποιου έφθασεν ή φεύγουσα Ίνώ. Blumer-Imhoof, 
έ. ά. ιδο, άρ. ι8. Ό Ο. Muller, Archaologie der 
Kunst 3 § 402, 2, έκλαμβάνει αυτόν ώς τόν δαίμονα 
τής Μολουρίδος Πέτρας, έξ ής, κατά τήν παράδοσιν, 
έκρημνίσθησαν ή Ίνώ μετά τοΰ τέκνου αυτής.

4 A. Millin, έ. ά. πίν. 4ΟΙι 4°2, 4°4· Ή παρά- 
στασις αυτή μιμείται ένδεχομένως τό υπό τοΰ Παυσα- 
νίου άναφερόμενον άγαλμα τοΰ Μελικέρτου, όστις «επί 
δελφίνος έστι» Παυσανίας 11,3,4 καί μυθολογείται κατά 
Φιλόστρατον ώς εξής: «Ή Ίνώ τής γής έκπεσοΰσα τό 
μέν έαυτής Λευκοθέα τε καί τοΰ τών Νηρηΐδων κύκλου, 
τό δέ τοΰ παιδός ή γή Παλαίμονι τώ βρέφει χρήσεται. 
Καταίρει δέ ήδη ές αυτήν έπι δελφίνος εΰηνίου, καί ό 
δελφίς τά νώτα ύποστρωνείς φέρει καθεύδοντα διολι- 
σθάνων άψοφητί τής γαλήνης ώς μή έκπέσοι τοΰ 
ύπνου». Φιλόστρατος έ. ά.

5 «Έξενεχθέντος δέ ές τόν Κορινθέων Ισθμόν υπό 
δελφίνος ώς λέγεται τοΰ παιδός, τιμαί καί άλλαι τώ 
Μελικέρτη δίδονται μετονομασθέντι Παλαίμονι καί τών 
Ίσθμιων έπ’αύτφ τόν αγώνα άγουσι». Παυσανίας 1,44,7.
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σταται έπι δελφίνος δ Μελικέρτης. Μεταξύ αύτοΰ και τοΰ νικητοΰ παρεμβάλλεται πο
λύκλαδον δένδρον, ποικίλλον την άναμνηστικήν παράστασιν λ

Έκ τής μέχρι τοϋδε συντόμου είκονογραψικής άναλύσεως προκύπτει, δτι ή ήμε- 
τέρα παράστασις παραμένει μοναδική εν τε τή κλασσική καί τή όψίμω έλ?ιηνική άρχαιό- 
τητι. Ή περιγραφή τοΰ Καλλιστράτου, ώς έλέχθη ανωτέρω, παρουσιάζει κοινά τινα ση
μεία εις το προαναφερθέν αύτοΰ χωρίον. Παραλείπεται δμως έν τή περιγραφή, ώς 
ενθυμείται ό αναγνώστης, τό θαλάσσιον τέρας, τό όποιον, μολονότι δευτερεύοντα ρόλον 
έν τή παραστάσει έ'χον, έν τούτοις δεν δύναται να θεωρηθή ώς έκ τοΰ προορισμού αύτοΰ 
παραλειπτέον. Επομένως πρώτον δέον νά άναζητηθή ποιον τό θαλάσσιον τέρας καί 
τίς ή σχέσις αύτοΰ προς τήν παράστασιν, καθ’ δσον ούδεμία γραπτή πηγή αναφέρει 
τήν διάσωσιν τής Ίνοΰς υπό τρίτωνος ή ίχθυοκενταύρου, καί δεύτερον: είναι ή ήμε- 
τέρα παράστασις πρωτότυπος, ακέραια ή συντετμημένη άπομίμησις άρχαιοτέρου προ
τύπου ;

Έπί ψηφιδωτού ρωμαϊκής έποχής έν St. Rustice παρά τήν Τουλούζην, φέρεται 
ή ’Ινώ έπί τοΰ Γλαύκου, ό όποιος παραδίδει εις τήν μητέρα τον μικρόν Μελικέρτην 2. 
Τα πρόσωπα τής παραστάσεως έδηλώθησαν διά των ονομάτων αυτών. Αΰτη είναι 
ή προιτη γνωστή παράστασις, καθόσον γνωρίζομεν, έν τή καθ ’ δλου τέχνη, καθ’ ήν 
ή φεύγουσα ’Ινώ εύρίσκεται έπί θαλασσίου τέρατος μετά τοΰ τέκνου αυτής.

Γνωστή είναι ή σχέσις, ήν έχει ό Γλαύκος προς τον μύθον τής Ίνοΰς καί ιδιαιτέ
ρως προς τον Μελικέρτην- ουδέποτε έν τούτοις έν τή τέχνη παρεστάθη ό θαλάσσιος 
οΰτος θεός ε’ίτε ώς δευτερεύουσα θεότης εϊτε ώς ίχθυοκένταυρος3. Έάν δεν ύπήρχεν 
ή έπιγραφή εις τό ψηφιδωτόν τοΰ St. Rustice θά ήτο, αν δχι αδύνατος, πάντως απί
θανος καί βεβιασμένη ή περί Γλαύκου ύπόθεσις, διότι έκ τών συγγραφέων ούδείς, έν 
τή προκειμένη περιπτώσει, αναφέρει τι περί αύτοΰ, παρά δε τοϊς καλλιτέχναις ό Γλαύ
κος ουδέποτε άπέκτησεν ώρισμένην μορφήν καί παράστασιν4. Ώς έν τή περί Τρίτωνος 
παραδόσει, κυρίως μετά τήν διαμόρφωσιν τής γενεαλογίας τών θεών, οΰτος ΰπήχθη, ώς 
υιός τοΰ Ποσειδώνος, εις τήν σειράν τών δευτερευόντων θεών καί επομένως υπηρέτης 
τοΰ πατρός αύτοΰ καί τής ’Αφροδίτης ώς θεάς τής θαλάσσης, οΰτω καί ό Γλαύκος 
κατ’ άρχάς ών ανεξάρτητος καί αυτοτελής θεός, υιός τοΰ ‘Αλίου Γέροντος, μετά ταΰτα, 
έν τή παρύδω τοΰ χρόνου καί τή έξελίξει τής παραδόσεως, άπώλεσε τήν προτέραν 
αύτοΰ αυτοτέλειαν καί συγκατηριθμήθη μετά τών άλλων έναλίων δαιμόνων, απάντων 
ύπηρετούντων τφ Ποσειδώνι5. Ούδεμίαν επομένως ιδιαιτέραν σημασίαν όφεί?ιομεν

1 Τό δένδρον τοϋτο έπανειλημμένως παρουσιάζεται. 
Πρόκειται προφανώς περί τής ίεράς τοΰ Ποσειδώνος 
Πεύκης. ήτις έκτος έπί τών ανωτέρω νομισμάτων συναν- 
ταται καί έπί τοΰ Βιενναίου καμέου, έπί τοΰ όποιου πα- 
ρίστανται τά ’Τσάμια, καί ώς εικάζεται, καί ή άποθέω- 
<πς του Μελικέρτου. Overbeck, Griechische Kunst- 
mythologie III, 8. Gemmentafel II, 8. A. Baumei- 
ster, Denkmaler des klassischen Altertums III, 
1389 κέ. είκ. 1538. Ενδεχομένως ή ιερά αΰτη Πεΰκη 
τοΰ Ποσειδώνος νά ύπεισήλθε καί εις τήν λατρείαν τοΰ 
διασωθέντος παιδός Μελικέρτου, ώς επιτρέπουν τά

νομίσματα νά είκάσωμεν.
2 Bdl 18341 157 Stark, Stadteleben, Kunst 

in Siid-Frankreich 608. Επίσης πρβ. F. Dressier, 
Triton und Tritonen in der Literatur und Kunst 
der Griecken und R6mer έν Programm des kgl. 
Gymnasiums zu Wurzen in Sachsen, 1892-93. Pro
gramm 543, 5, 12. Roscher II2, 2636.

3 Roscher 12 1681.
4 F. Dressier, έ. ά. 12·
5 F. Dressier, έν. <x.
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νά άποδώσωμεν είς την παράστασιν χοΰ ψηφιδωτού τού St. Rustice σχετικώς προς τον 
τονισμόν τών ονομάτων Γλαύκου καί Ίνούς καί Μελικέρτου. Πρόκειται απλώς περί 
τρίτωνος ως καί περί απλού τρίτωνος πρόκειται καί επί τής ήμετέρας παραστάσεως 
έστω καί εν μορφή ϊχθυοκενταύρου, έ'χοντος πάντα τα γνωρίσματα αύτού, τά κέρατα, 
τό επί τού στήθους διά κόμβου κρατούμενον μικρόν ίμάτιον, την κώπην ή πηδάλιον.

Πόθεν όμως προήλθεν ή άλλοίωσις εν τή εικονογραφία τού μύθου; Ποΐαι πηγαί 
έμεσολάβησαν προς τούτο; Δύο παραδόσεις τής ελληνικής καί ρωμαϊκής εποχής παραλ- 
λήλως ύπάρχουσαι καί εξ ίσου διαδεδομένοι παρουσιάζουν την σωτηρίαν τής Ίνούς 
μετά τού Μελικέρτου άλλως ή παρά Παυσανία. Ό ’Οβίδιος έν τώ Ήμερολογίω αυτού 
αναφέρει ότι ή Πανόπη καί άλλαι Νηρηΐδες παρέλαβον την Ίνώ, διασώσασαι αύτήν λ 
Ό ’Αριστείδης πάλιν μνημονεύει έτέραν παράδοσιν, καθ’ ήν ό Ποσειδών ήράσθη τής 
Ίνούς καί «σώσας αύτήν είχε παρ’ αΰτφ» 1 2.

Αί δύο αύται μεταγενέστεροι έκδοχαί τού μύθου ή τής παραδόσεως, μολονότι 
άφιστάμεναι άλλήλων, έν τούτοις δέον νά θεωρηθώσιν ως ή βάσις καί ή πηγή διά την 
έ'κφρασιν τού μύθου είς την ρωμαϊκήν τέχνην, διότι δίδουν τήν αφορμήν είς τήν μορ
φήν συνΰέσεως ώς τού ψηφιδωτού St. Rustice καί τού πινακίου 1.

Ή εκδοχή παρ’ ’Οβιδίω δεν δύναται, ώς είκός, νά έχρησίμευσεν ώς πηγή διά τήν 
σύνθεσιν τής παραστάσεως τού πινακίου 1 Μπενάκη, έλλειπόντων πάντων των παρ’ 
Όβιδίω προσώπων. Υπολείπεται λοιπόν μόνον ή παρ’ ’Αριστείδη παράδοσις, καθ’ ήν 
ό Ποσειδών παρέλαβε τήν Ίνώ, διασώσας αυτήν. Έπ’ αύτής, νομίζομεν, έστηρίχθη καί 
ή είκονογράφησις τού μύθου. Ή απουσία τού Ποσειδώνος εκ τού κύκλου τών δρών- 
των προσώπων καί φυσικόν καί αυτονόητον είναι, εάν λάβωμεν ΰπ’ όψιν καί άλλας 
παρομοίας περιπτώσεις, καθ’ ας οί ύπηρέται ή δορυφόροι αυτού, οί τρίτωνες ή τριτω- 
νίδαι, έκτελούντες διαταγήν αύτού παρουσιάζονται επί τής σκηνής. Συγκεκριμένος άνα- 
φέρομεν τήν απαγωγήν τής Λητούς υπό τών τριτώνων είς τήν Μήλον καί τό μέρος τό 
όποιον διεδραμάτισαν ούτοι είς τάς μεταξύ Ποσειδώνος καί Βάκχου έριδας3. Ότι δέ 
είς τήν ήμετέραν παράστασιν άντικατεστάθησαν οί τρίτωνες διά τών ίχθυοκενταύρων 
τούτο άνταποκρίνεται προς τήν έ'κφρασιν, είκονογραφικώς, τής άπαιτουμένης ταχύτητος, 
ήν δύνανται οί ίχθυοκένταυροι, λόγω τής σωματικής αυτών διαπλάσεως, νά αναπτύ
ξουν προς διάσωσιν εκ τού μαινομένου ΆΘάμαντος, τής συζύγου αύτού καί τού υιού ή 
προς περίσωσιν αύτής ταύτης τής Ίνούς ύπό τού έρωτολήπτου άρχοντος τής θαλάσσης4.

Έλέχθη ανωτέρω ότι ή κλασσική άρχαιότης άπέφυγεν έπιμελώς δι’ άγνωστους 
λόγους,ίσως διότι τά αγάλματα τής Ίνούς καί τού Μελικέρτου είχον λατρευτικόν χαρα
κτήρα, τήν σύνθετον παράστασιν τού μύθου. Καί ή πλέον έλευθέρα ζωγραφική παρά- 
στασις τών κατά Ίνώ καί Μελικέρτην, ώς ύπό τού Καλλιστράτου περιγράφεται, παρα
λείπει τήν ούσιωδεστέραν στιγμήν τού δράματος, άφήνουσα είς τον θεατήν νά είκάση

1 ’Οβιδίου, ε. ά.
2 Αϊλιος ’Αριστείδης, Λόγος XLVI είς Ποσειδώνα, 

έδ. 32 κέ.
3 Λουκιανός. Ένάλιοι διάλογοι X, 2. «Καί ημείς, ώ

Τρίτωνες, διαπορθμεΰσατε τήν Λητώ είς αυτήν (Δή- 
λον)». Ό Νόννος Πανοπολίτης, Διονυσιακά 43,149,

περιγραφών τήν μεταξύ Ποσειδώνος καί Διονύσου εριν, 
θέτει είς τό στόμα τοΰ Ποσειδώνος τήν ακόλουθον 
προς τούς Τρίτωνας παραγγελίαν: «Άλλα, φίλοι Τρί
τωνες, άρήξατε, δήσατε Βάκχας ποντοπόρους τελέ- 
σαντες».

4 Πρβ. σημ. 2.
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τον τρόπον τής διασώσεως. Έτέρας παρόμοιας παραστάσεις τοΰ μύθου, μέχρι τής στι
γμής τουλάχιστον, δεν γνωρίζομεν. Επομένως ή ήμετέρα παράστασις, βασιζομένη έπ'ι 
τών μεταγενεστέρων εκδοχών αύτοΰ κα! εχουσα ύπ’ δψει την παρ’ ’Αριστείδη παρά- 
δοσιν, έχρησιμοποίησε συγχρόνως συγγενείς είκονογραφικώς παραστάσεις έκ τοΰ γνω- 
στοΰ κύκλου τών μετά νηρηΐ'δων και τριτώνων σαρκοιράγων λ

Ή απλή αυτή ΰπόθεσις δεν πρέπει να άποκλείστ) την δυνατότητα άπομιμήσεως 
υπό τοΰ καλλιτέχνου τμήματος μόνον προϋπάρχοντος συνθετωτέρου προτύπου εϊτε έν 
άναγλύφω είτε έν τοιχογραφία ή πίνακι. Γεγονός μόνον είναι δτι ό καλλιτέχνης απέχει 
χρονικώς πολλούς αιώνας άπό τής εποχής τής περί την Ίνώ κα! τον Μελικέρτην ζωη- 
ράς είσέτι παραδόσεως, λατρευτικόν ή άλλον τινά χαρακτήρα έχούσης. "Ο,τι ενδιαφέρει 
ένταΰθα τον καλλιτέχνην είναι ή παράστασις ενός διακοσμητικοΰ θέματος, διά τοΰτο 
και αδιαφορεί διά την αρχήν, τό τέλος κα! την σημασίαν τοΰ μύθου κα! συμμορφοΰται 
προς τάς τάσεις τής εποχής του, ζητούσης θέματα προς διακόσμησιν τής κενής έπιφα-
νειας κυρίως εις έργα της μικροτεχνίας και τορευτικης

Όλίγα μόνον θέματα τής ελληνικής κα! ρωμαϊκής εποχής διετήρησαν κα! κατά 
την χριστιανικήν κα! βυζαντινήν αρχαιότητα τήν μυστικήν κα! συμβολικήν αυτών σημα
σίαν κα! χρήσιν, μολονότι ήδη άπό τοΰ τρίτου μ. X. αίώνος τά θέματα ταΰτα άποτε- 
λοΰν κοινόν κτήμα άμφοτέρων τών εποχών κα! διά τοΰ Βυζαντίου, δσα εξ αυτών έπέ- 
ζησαν, περιέρχονται εις τήν ιταλικήν Αναγέννησιν 3. Ή κοινότης αυτή τών δύο επο
χών είναι καθαρώς, ώς έτονίσθη ανωτέρω, μορφολογική. Ή δευτέρα δανείζεται τύπους 
διά νά χρησιμεύσουν ώς έπένδυσις κα! έκφρασις άλλων αρχών κα! αντιλήψεων, ώς καλ
λιτεχνική έξωτερίκευσις τής πρωτοχριστιανικής κα! βυζαντινής μυθολογίας κα! ιστο
ρίας4. Ή σχέσις λοιπόν έ?ιληνικής κα! ρωμαϊκής άρχαιότητος άφ’ ενός κα! χριστια-

1 A. Rumpf, Die Meereswesen auf die antiken 
Sarkophagreliefs. Berlin 1939. Τοΰ αύτοΰ, Romische 
Fragmente έν 95 Winkelmannsprogramm.

2 Τοιαΰτα παραδείγματα έχομεν πλεΐστα δσα άπό 
της πρωτοχριστιανικής τέχνης μέχρι τοΰ τέλους τής 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πρβ. L. Matzulewitsch. 
Die Byzantinische Antike, Berlin 1929. L. Brehier, 
La sculpture et les arts mineurs byzantins, Paris 
1936, 75 κέ πίν. XXXIII κέ. Ά. Άποστολάκη, Ή είκών 
τοΰ Άράτου επί υφάσματος, Άθήναι 1938. Τής αύτής, 
Ή Κερυνΐτις έλαφος επί κοπτικοΰ υφάσματος, ΑΕ 
1937 1,325 κέ. Ά· Ξυγγοπούλου, Βυζαντινόν άνά- 
γλυφον τοΰ Ήρακλέους, ΑΕ 1928, 1 κέ. Τοΰ αύτοΰ, 
Παραστάσεις έκ τοΰ μυθιστορήματος τοΰ Μεγ. ’Αλεξάν
δρου έπί βυζαντινών αγγείων, ΑΕ 1937 1,192 κέ. 
Σ. Πελεκανίδη, Τό λάσιον τοΰ Ήρακλέους ΑΕ 
1937 III.

3 Περί τής συμβολικής καί μυστικής σημασίας καί 
χρήσεως διαφόρων θεμάτων πρβ. 2. Πελεκανίδη, έ.ά. 
Τοΰ αύτοΰ, Die Symbolik der friihbyzantiniscken 
Fussbodenmosaiken Griecbenlands, Zeitschrift fiir 
Kirchengescbichte, LIX. Heft 1,105 κέ. Τήν συμβο
λήν τοΰ Βυζαντίου διά τήν ’Αναγέννησιν έκτενώς έξη - 
τασαν δ Ph. Schweinfurth, Geschichte der russi-

schen Malerei im Mittelalter, Haag 1930, 354 κέ. 
Die Antike 1933, 105 κέ. καί ό W. Jacob, Der 
Einfluss des Morgenlandes auf das Abendland 
wahrend des Mittelalters, Hannover 1924.

4 Ή είκονογραφική σχέσις τών διαφόρων περιόδων 
κατά τήν δψιμον αρχαιότητα έξετάζεται κυρίως ύπό 
τοΰ G. Rodenwaldt, Eine spatantike I<unststr6- 
mung in Rom, RM 36-37, 1921-22, 80 κέ. 'Η έξέτασις 
τοΰ θέματος τούτου θά διέχεε πλήρες φώς εις πλεΐστα 
σκοτεινά σημεία τής βυζαντινής άρχαιότητος καί θά 
καθώριζε τάς σχέσεις αύτής πρός τάς προηγηθείσας 
περιόδους. Πρός τούτοις θά κατεδείκνυε τον έκπολιτι- 
στικόν καί καλλιτεχνικόν ρόλον τοΰ Βυζαντίου διά τήν 
μετέπειτα κυρίως εποχήν καί θά συνέβαλλε τά μέγιστα 
είς τόν καθορισμόν τών καλλιτεχνικών σχέσεων ’Εθνι
σμού καί Χριστιανισμού. Αί ανωτέρω άναφερθεΐσαι 
έργασίαι ώς καί ή έσχάτως ύπό τοΰ Ε. Weigand 
έν ΒΖ 41, 1941, 104 κέ. δημοσιευθεΐσα έκτενής
κριτική μελέτη έπί τών έργων τοΰ J. Wilpert καί 
F. Gerke περί τών ρωμαϊκών σαρκοφάγων τής χρι
στιανικής έποχής πολλά θά συμβάλουν είς τήν έπίλυσιν 
τοΰ προβλήματος τών καλλιτεχνικών - είκονογραφικών 
σχέσεων κλασσικής - ρωμαϊκής καί χριστιανικής - βυζαν
τινής άρχαιότητος.

7

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:07 EEST - 34.211.113.242



50 Στυλιανού Πελεκανίδου ΑΕ 1942-1944

νίκης, πρώτο βυζαντινής καί βυζαντινής περιόδου άφ’ ετέρου, είναι μάλλον τυπολογική, 
εμφανιζόμενη εντονώτερον εις περιόδους, καθ’ ας έν τω χριστιανικό) κόσμω επικρατούν 
έλευθεριάζουσαι καί μεταρρυθμιστικαί άρχαί έν τε τή εκκλησιαστική φιλολογία καί 
τέχνη ή εκεί, όπου τά θέματα, κατά τό πλεΐστον κοσμικά, υπηρετούν καθαρώς εξωεκκλη- 
σιαστικάς άνάγκας λ

Δύο τινά θά ήδύναντο νά βοηθήσουν ημάς εις την κατάταξιν τού ήμετέρου πινα
κίου καί τής όμάδος αυτού τεχνοτροπικώς, χρονολογικώς καί τοπικώς εις ώρισμένον 
κύκλον καί ομάδα των έργων τής τορευτικής. Ή ΰπαρξις επί τών πινακίων σψραγΐδος 
καί ή γνώσις τού τόπου εΰρέσεως αυτών. Άλλ’ ούδέν τούτων υπάρχει. Επομένως 
λεπτομερής μόνον τεχνοτροπική καί μορψολογική τών παραστάσεων άνάλυσις θά 
προσεγγίσουν ημάς προς την αλήθειαν.

Ή παράστασις τού πινακίου 1, καταλαμβάνουσα, ως έλέχθη, όλην την επιφάνειαν 
τού όμφαλοΰ, βαίνει εκ δεξιών προς τά αριστερά.

Ή σχέσις παραστάσεως καί χώρου είναι τοιαύτη ώστε ούτος στερείται διαφόρων 
επιπέδων. Χώρος ενταύθα μετά τών χαρακτηριστικών αυτού τριών διαστάσεων δεν 
ύφίσταται, μόνον επίπεδος επιφάνεια, την οποίαν ό τεχνίτης εκμεταλλεύεται κατά βού- 
λησιν ώς έχων την δυνατότητα διά τού αναγλύφου νά έπιτύχη ό,τι επιθυμεί. Ώς εκ 
τούτου αγνοούνται επί τού ήμετέρου πινακίου πάντες οι τρόποι προοπτικής, οί έπικρα- 
τήσαντες κατά τήν όψιμον αρχαιότητα καί τήν πρωτοβυζαντινήν περίοδον 1 2. Ό ήμέ- 
τερος τεχνίτης βασίζεται μόνον εις τήν συνήθη παρ’ άναγλύφοι,ς αρχήν τής σκιάς καί 
τού φωτός, έπιτυγχανομένης δι’ έκβαθύνσεως ή άναλόγου εξοχής τής σφυρηλάτου 
μετάλλινης επιφάνειας καί τούτο εις τά άνατομικώς μόνον εμφανή μέρη τού σώματος, 
έν τή σχέσει χώρου καί παραστάσεως. Έπί τού πινακίου Μπενάκη άπεδόθη ιδιαιτέρα 
όλως σημασία εις τήν παράστασιν αυτήν καθ'’ έαυτήν, ούτως ώστε ή ύποτιθεμένη 
θάλασσα, εντός τής οποίας ζούν καί κινούνται οί ιχθύες καί τά όστρεώδη, ουδόλως ύπο- 
δηλούται, ώς συνήθως, αλλά τά έμψυχα έχουν διακοσμητικόν χαρακτήρα, ώς τούτο συμ-

1 A. Vassiliev, Histoire de l’empire byzantin. 
Paris, 1932,1, 283 κέ. Έκτενώς πραγματευόμεθατόθέμα 
τοϋτο εις Ιδιαιτέραν «Περί τής τέχνης έπί τής εποχής 
τής είκονομαχίας» μελέτην, τήν οποίαν έλπίζομεν προ
σεχώς νά δημοσιεύσωμεν.

2 Περί τής εφαρμογής διαφόρων τρόπων άποδό- 
σεως καί ιδιαιτέρως «σμικρΰνσεως» καί «άμυδράς ίχνο- 
γραφήσεως» κτλ. πρβ. G. Rodenwaldt, Jdl. 37, 1922, 
30 κέ. ένθα πραγματεύται τό θέμα τοΰτο έξ αφορμής 
τοϋ έν Βελιγραδίω καμέου. Έκτος τής λίαν διαδεδομέ
νης «προοπτικής πτηνού», τής όποιας ώραΐον παρά
δειγμα παρουσιάζει ή εσχάτως άνακαλυφθεΐσα σαρκο
φάγος του Ludus Magnus έν Museo Nazionale Ro
mano, AA 1940, I/IV, 447 κέ. είκ 21 καί τήν όποιαν 
συναντώμεν έπί πλείστων βυζαντινών ύπατικών διπτύ- 
χων πρβ. R. Delbriick, Die Konsulardiptychen 1929, 
107 κέ, 123 κέ. πίν. 9-12, 17-21., συναντώμεν επί τών 
αυτών διπτυχων καί «προοπτικήν βάθους» διά κλιμα
κωτής κατατάξεως τών σκηνών ή τής σκηνής έπί τής

επιφάνειας. Πβλ. R. Delbriick, έ. ά. πίν. 13. Ή 
προοπτική αυτή αρχή έφηρμόσθη κατά προτΐμησιν εις 
τάς πρωτοχριστιανικός σαρκοφάγους. F. Gerke, Die 
christlichen Sarkophage der vorkonstantiniseher 
Zeit. Berlin 1940 έν Sachregister 322, πίν. 12-20,1 ώς 
καί εις έργα τής τορευτικής καί μικροτεχνίας τής κυ
ρίως βυζαντινής περιόδου. ΙΙρβ. L. Matzulewitsch, 
έ. ά. Παραδείγματα τής προοπτικής «άμυδράς ίχνο- 
γραφήσεως» καί «σμικρΰνσεως» έχομεν επίσης πλεϊστα 
όσα. Τήν Βάσιν τών Δεκενναλίων π.χ., τό Τόξον τοΰ 
Γαλερίου, άμφότερα τής έποχής τής Τετραρχίας. Η. Ρ. 
L’Orange, Ein tetrarchisches Denkmal auf detn 
Forum Romanum, RM 53, 1938, 1 κέ. πίν 1,2,3. Η. 
v. Schonebeck, BZ XXXVI, 1937, 362 κέ. Πολλάς 
σαρκοφάγους τής έποχής τοϋ Μεγ. Θεοδοσίου, έ'ργα το
ρευτικής, R. Delbriick, έ.ά. πίν. 62 ένθα έπί τοΰ 
μινσουρίου τοΰ Μεγ. Θεοδοσίου τά φυτά τοϋ δευτέρου 
έπιπέδου άπεδόδησαν μόνον δι’ άμυδράς ίχνογραφή- 
σεως. L. Matzulewitsch, έ.ά. πίν. 1, 14, 37, 38, 41.
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βαίνει ήδη εις πλειστα χρονολογημένα έ'ργα τής χορευτικής. Ταϋτα δέον μά?ιλον νά έκλη- 
φθοΰν ώς σύμβολα θαλασσίας σκηνής, άποτελοΰντα πάλαι ποτέ μετά τής κυρίως παρα- 
στάσεως οργανικόν σΰνολον, ολίγον δε κατ’ ολίγον έκπεσόντα τοΰ κυρίου αυτών προο
ρισμού, άπετέλεσαν άπλοΰν διάκοσμον, ώς τοΰτο παρατηρεΐται έπΐ τοΰ άργυροΰ άμφο- 
ρέως τοΰ Coneeti τής Μολδαυΐας 1 καί επί τοΰ χερνίβου μετά παραστάσεως νηρηΐδων 
τοΰ Ermitage 1 2.

Παρά τον μορφολογικόν εκφυλισμόν, τον όποιον παρουσιάζει έπί τοΰ προκειμένου 
τό ήμέτερον πινάκων, δυνάμεθα εν τούτοις νά παρατηρήσωμεν, ότι υπάρχουν έ'τι ίχνη 
τινά τής παλαιάς παραδόσεως, ήτις από τοΰ τέλους τοΰ τρίτου καί τών αρχών τοΰ τετάρ
του αίώνος βαίνει φθίνουσα, παραχωροΰσα τήνθέσιν της εις την νέανδιαμορφουμένην 
παράδοσιν, ήτις είναι τό προϊόν δύο διασταυρουμένων αντιλήψεων τής τέχνης, τής ελλη
νικής- μεσαιωνικής καί τής ανατολικής. Ή εκούσια επιστροφή περί τό τέλος τοΰ αρχαίου 
κόσμου εις την πρωταρχικήν άντίληψιν τοΰ αναγλύφου παρουσιάζει εις τήν προοπτικήν 
τής πλαστικής τήν τάσιν, καθ’ ήν τό παν παρίσταται καί βασίζεται έπί τής έπιψανείας 
καί επ’ αυτής καί μόνον στηρίζονται πάντα τά μέσα προοπτικής έντυπώσεως. Ή πλα
στική έκβάθυνσις έχει ώς σκοπόν ούχί νά όδηγήση τό βλέμμα προς τό βάθος, άλλά νά 
προκαλέση μόνον τήν έντύπωσιν σκιώδους έπιφανείας, ήτις κεϊται έπί τοΰ αύτοΰ βάθους 
ώς καί ή επιφάνεια αυτής ταύτης τής πλαστικής μορφής. ’Εξελίσσεται λοιπόν διά τής 
τεχνοτροπίας ταύτης ή τέχνη εις τέχνην καθαρώς επιφανειών, ήτις χρησιμοποιεί 
τοΰτο μεν τήν γραμμήν, τοΰτο δέ τό σκιώδες έδαφος καί δι’ άμφοτέρων επιδιώκεται ή 
απόλυτος, εί δυνατόν, καθαρότης τής συνθέσεως 3.

Τό πινάκων τής Ίνοΰς κατά ταΰτα συγκεντροϊ πάσας τάς ανωτέρω ιδιότητας 
τής άναφαινομένης ταύτης μικτής προοπτικής αρχής καί ώς έκ τής έπί μέρους άναλύ- 
σεως εξάγεται, συγγενεύει απολύτως προς τά προϊόντα τής τέχνης τής προϊούσης όψι
μου άρχαιότητος.

Ό τύπος τής Ίνοΰς, καθημένης έπί τοΰ ίχθυοκενταύρου, παρουσιάζει πλειστα 
κοινά σημεία έπί ίχθυοκενταύρων νηρηΐδων4, τής Ευρώπης έπί τοΰ ταύρου5, τής 
’Αφροδίτης έπί τοΰ κιβωτιδίου τής Projeeta6. Άλλ’ήδη έπί τών ρωμαϊκών έργων 
τέχνης, μολονότι πολλάκις συμπτωματικώς, ήρχισε νά παρουσιάζεται άναωλίζουσά τις 
παράδοσις, καθ’ ήν τά πρόσωπα άλλάσσουν θέσιν καί αντί τής στάσεως κατά κρόταφον

1 L. Matzulewitsch, ε.ά. 123 κέ. πίν. 38-40.
2 L. Matzulewitsch, ε.ά. 5. Nr 21. 89 κέ., πίν. 21. 

'Η άπομάκρυνσις έκ τής φυσικότητος, τήν οποίαν 
παρουσιάζουν ένιαχοϋ τά έ'ργα τής τορευτικής παρατη- 
ρεΐται καί εις τήν τεχνοτροπίαν τών ψηφιδωτών δαπέ
δων τοΰ έ'κτου και τοΰ εβδόμου αίώνος, ως είναι π.χ. 
τό ψηφιδωτόν δάπεδον τοΰ Ύψηλομετώπου τής Λέσβου. 
Ίδέ καί έ'τερα παραδείγματα ώς καί τήν τεχνοτροπικήν 
έξέλιξιν αυτών εν S. Pelekanidis, Die friihchristli- 
chen Fussbodenmosaiken Griechenlands. ‘Υπό έκ- 
τΰπωσιν.

3 G. Rodenwaldt, Wolfflins Grundbegriffe und

die antike Kunst, Zeitschr. fur Aesthetilc und All- 
gemeine Kunstwissenschaft XI, 1923, Heft 4, 437.

4 A. Rumpf, ε.ά. Γενικώς περί τών ίχθυοκενταΰ- 
ρων, νηρηΐδων, θαλασσίου θιάσου καί τών συγγενών 
παραστάσεων είς τήν τέχνην πρβ. Rumpf, έ'-ά.

5 W. Technau, Die Stiergottin, Jdl 1937, 76 κέ. 
N. Παπαδάκι, Έκτύπωμα πήλινον Ευρώπης έκ Κρήτης, 
Έπιτΰμβιον X. Τσουντα. Άθήναι 1940, 452 κέ.

6 Ο. Μ. Dalton, Catalogue of Early Christian 
Antiquities in the British Museum, 61 κέ. άρ. 304, 
πίν. XV.
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ολίγον κατ’ ολίγον λαμβάνουν έπί τής έπκρανείας θέσιν κατενώπιον λ Ένώ δμως ή 
εφαρμοζόμενη αΰτη αρχή διά διαφόρων προοπτικών δυνατοτήτων παρά τοϊς άρχαιοτέ- 
ροις έ'ργοις πραγματοποιείται καλλιτεχνικώς άνεπιλήπτως, κατά τούς χρόνους τής όψι
μου άρχαιότητος και την μετά ταΰτην περίοδον, επιτυγχάνεται εις βάρος τής φυσικό- 
τητος τοΰ σώματος καί γενικώς τής όλης παραστάσεως. Τής Τνοΰς καθημένης επί τού 
ίχθυοκενταύρου φυσιολογικώς ώφειλε νά άποδοθη καί τό άνω μέρος τοΰ σώματος 
αυτής, άν όχι τελείως πλαγίως, τουλάχιστον όμως εις στάσιν τριών τετάρτων. 
Άντιθέτως συμβαίνει ενταύθα. Τό μέν άνω μέρος τοΰ σώματος τής Τνοΰς άπεδόθη 
σχεδόν κατενώπιον, ή δέ κεφαλή αυτής κατά κρόταφον, κατά τήν αντίθετον προς τούς 
πόδας καί προς τήν κίνησιν τής όλης παραστάσεως κατεΰθυνσιν. ’Επίσης ό αριστερός 
πούς τής Τνοΰς, όστις έχει κίνησιν όμόρροπον προς τήν όλην κίνησιν τής παραστάσεως, 
δεν εύρίσκεται έν φυσιολογική αναλογία μετά τοΰ άλλου σώματος.

Ή μορφή αΰτη τής στάσεως τοΰ σώματος καί τών αναλογιών τών επί μέρους 
μελών αυτού συνεχίζει άρχαίαν άνατολίζουσαν παράδοσιν, ήτις παραλλήλως μετά τής 
ευρωπαϊκής ύπάρχουσα, έκδηλοΰται έπανειλημμένως εις τε τήν ’Ανατολήν καί τήν 
Δύσιν εις τήν μνημειώδη τέχνην2, τήν μικροτεχνίαν3, επί νομισμάτων4 καί τήν λαϊ
κήν τέχνην. Αί φιάλαι τής Monza5, τό κιβώτιον τής Projekta έν Λονδίινω )ια να
περιορισθώμεν εις ολίγα συγκεκριμένως παραδείγματα, παρουσιάζουν μερικάς αναλο
γίας προς τάς τής Τνοΰς7. Ιδιαιτέρως αί θέσεις σώματος καί κεφαλής, τοΰ μέν κατε
νώπιον τοΰ δέ πλαγίως, εξαιρούν καί τονίζουν τό στιγμιαϊον, όπως προς τοΰτο συμβάλ
λουν, ώς κατωτέρω θά ίδωμεν, καί πλεΐσται έκ τών λεπτομερειών τής παραστάσεως. 
Ή δ ιάταξις αΰτη τής κεφαλής έν σχέσει προς τό σώμα δέν είναι άγνωστος κυρίως εις

1 Ή τοιαύτη τάσις άπαντώσα κατ’ άρχάς έπί Τίτου, 
μετά τήν ήτταν καί καταστροφήν τής Ιερουσαλήμ (70 
μ. X.), συναντάται επί τοΰ αναγλύφου εις τό τετράπυ- 
λον τής Leptis Magna, Ρ. Romaneli, Negrie Magna, 
είκ. 38· Noack, Die Antike I, 1925, 207, είπ. 1. 
M.Wegner, Die kunstgeschichtliche Stellung der 
Marcussaule, Jdl 46, 1931, 61 κέ., καί εξακολουθεί 
έ'τι καταφανέστερον επί τών σαρκοφάγων I, II τών κυ- 
νηγίων τών λεόντων έν Palazo Mattel, έν Pallazo 
Rospigliosi, έπί τών σαρκοφάγων τοΰ Μουσείου Tor- 
lonia, έπί τής σαρκοφάγου τοΰ Πλωτίνου ή τών φιλο
σόφων έν Λατερανφ κ. ά. Γενικώς περί τής έξελίξεως 
τής ρωμαϊκής τέχνης καί τών ρευμάτων, άτινα έπέδρα- 
σαν έπ’ αυτής, πρβ. G. Rodenwaldt, Jdl 51, 1936, 106, 
πίν. 2-6. Ή συνέχισις τής ανατολικής τεχνοτροπίας έξα- 
κολουθεΐ μετά προϊούσης τάσεως καί κατά τήν οψιμον 
καί βυζαντινήν αρχαιότητα ούχί τόσον έ'νεκα καλλιτε
χνικών επιδράσεων τής ’Ανατολής έπί τής Δύσεως όσον 
έ'νεκα πνευματικής έξισώσεως τών δύο κόσμων. Η. 
Lietzmann, Das Problem der Spatantike, FuF 4, 
1928, 225. Τοΰ αύτοΰ, Das Problem der Spatantike, 
S. B. Berl. 1927, 324 κέ. G. Rodenwaldt, Ara Pacis 
und S. Vitale. BJb 133, 1928, 228 κέ. Η. P. L’Orange, 
Der spatantike Bildsckmuck des Konstantins- 
bogen, Berlin 1939, 202 κέ., ένθα καί ή πλούσια

έπί τοΰ θέματος βιβλιογραφία. Τελευταίως G. Roden
waldt, Jdl 55, 1940. 83 κέ. δπου όμως παρά τάς μέχρι 
τοϋδε έπί τοΰ προκειμένου αντιλήψεις του, έμβλέπει εις 
τάς κεντρικάς συνθέσεις ρωμαϊκήν παράδοσιν.

2 G. Rodenwaldt, BJb 133, 1928, 228 κέ. Μ. Ro- 
stovzeff, Antike dekorative Malerei in Siiden Rus- 
slands, Petersburg 1914 πίν. 78, 79. Τοΰ αύτοΰ, JHS 
39, 1919, πίν. 8.

3 G. Rodenwaldt, Jdl 37, 1922, 17 κέ. A. Ven
turi, Storia dell’arte Italiana I, Milano 1901, είκ· 
460.

4 M. Bernhart, Handbuch zur Miinzkunde der 
romischen Kaiserzeit, Halle 1926, πίν. 5, άρ. 12.6, 
άρ. 13.11, άρ.2 κέ. F. Gnachi, Guida numismatica 
universale II, Milano 1889, πίν 3, 4, 6, 10, 11, 14, 
16-20. G. Rodenwaldt, BJb 138, 1928, 228 κέ.

5 Zap. Arch. Obsc. 12, 1901, 3/4, 189.
6 Ο. M. Dalton, έ. ά·
7 Ή άνατολίζουσα αΰτη τεχνοτροπία, ώς ανωτέρω 

ε’ίδομεν, ύπεισήλθεν εις πάσας τάς μορφάς τής βυζαντι
νής τέχνης καί έπέδρασε μεγάλως έπ’ αύτής. Ό έκτος 
αιών διά τοΰ ψηφιδωτοΰ τοΰ ’Ιουστινιανού καί τής Θεο
δώρας έν Άγίω Βιταλίφ υποτάσσεται όριστικώς είς τήν 
τεχνοτροπίαν ταύτην, ήτις έντεϋθεν λαμβάνει έν τή 
βυζαντινή τέχνη τήν οριστικήν μορφήν της.
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την τορευτικήν τής πρωτοβυζανττνής περιόδου ’. Οί καλλιτέχναι ήρέσκοντο εις την 
εφαρμογήν τοΰ τύπου τούτου ούχί μόνον εις τάς αφηγηματικόν χαρακτήρα έχούσας 
παραστάσεις, ένθα ή σημασία τής φυσικότητος κατά τό μάλλον ή ήττον είναι δευτε- 
ρεύουσα, έπιζητεΐται δε ή εκφρασις και ή ζωή, έστω καί επί θυσία των καλλιτεχνικών 
αναλογιών, άλλα καί εις τάς λατρευτικός καί επισήμους παραστάσεις. Τής τε?ιευταίας 
περιπτώσεως ώραΐον παράδειγμα εχομεν τον λειτουργικόν δίσκον τής Riha, ένθα 
μεταλαμβάνων τούς μαθητάς αύτοΰ ’Ιησούς, παρά την στάσιν τοΰ σώματος, ήτις είναι 
πλαγία, έχει την κεφαλήν έστραμμένην εις στάσιν τριών τετάρτων1 2.

Όλως έπιπολαίως καί άνευ ούδεμιάς ανατομικής ακρίβειας παρεστάθη ό μικρός 
Μελικέρτης, τον όποιον θά ήτο αδύνατον έκ τής παραστάσεως καί μόνον νά χαρακτηρίση 
τις ώς βρέφος, εάν δεν παρίστατο θηλάζων. Ό θεώμενος αυτόν έχει τήν έντύπωσιν δτι 
πρόκειται περί μικρογραφίας φυσιολογικώς ενηλίκου ανθρώπου. Επίσης αί δυσανα- 
λογίαι μεταξύ τών μελών τού σώματος δεν ελλείπουν, τό δέ πρόσωπον αύτοΰ κατά τό 
ήμισυ κεκαλυμμένον διά τών μακρών δακτύλαιν τής μητρός του, ώς στοιχεία αύτοΰ έχει 
μίαν μικράν καί δι’ οξέος οργάνου έκβάθυνσιν, ήτις αντιπροσωπεύει τον οφθαλμόν.

Άντιθέτως τά πρόσωπα τής Ίνοΰς καί τοΰ ίχθυοκενταύρου πλαστικώς άπεδόθησαν 
κανονικώς όσον αφορά τάς σχέσεις μεταξύ μετώπου, αρκούντως στενοΰ, παρειών, ρινός, 
οφθαλμών. Τό στόμα τής Ίνοΰς δεν διακρίνεται λόγω ίσως τής κακής διατηρήσεως τοΰ 
πινακίου, τοΰ ίχθυοκενταύρου όμως είναι κανονικόν, μικρόν, με παχέα χείλη, τά όποια 
τονίζουν έτι περισσότερον δι’ ίσχυράς σκιάς τήν ρινοχειλικήν αύλακα. Οί οφθαλμοί 
μεγάλοι άμφοτέρων, άπεδόθησαν πλαστικώς καί μεθ’ όλων τών λεπτομερειών. Ό βολ
βός, ή κόρη καί ή ίρις διακρίνονται καθαρώς απ’ άλλήλων άνευ τής χρήσεως οξέος 
οργάνου, τοΰ οποίου άλλωστε γίνεται υπέρμετρος χρήσις εις τον ίχθυοκένταυρον διά 
τήν άπόδοσιν τοΰ ώτός αύτοΰ, τοΰ οποίου μόνον ή έλιξ διακρίνεται εν σχήματι ημισε
λήνου. Έξαιρετικώς έτονίσθησαν είς άμφότερα τά πρόσωπα οί δακρυγόνοι ασκοί έκ 
τών όποιων ή μετάβασις είς τάς καλώς άποδοθείσας παρειάς γίνεται κανονικώς καί 
ύμαλώς, ώς όμαλώς καί κανονικώς γίνεται καί ή μετάβασις από τών παρειών είς τον 
λαιμόν καί άπ’ αύτοΰ πάλιν είς τον κορμόν.

Μολονότι ό τεχνίτης προσπαθεί ενταύθα νά μιμηθή τεχνοτροπικώς τά υπάρχοντα 
αρχαιότερα έργα, ίσως μάλιστα καί τό πρότυπον, τό όποιον αντιγράφει, εν τούτοις ή αδυ
ναμία του, άφ’ ενός, ένεκα ίσως τής κατά καιρούς διακοπτόμενης τεχνικής παραδόσεως, 
καί ή τάσις τής εποχής του άφ’ ετέρου καταπνίγουν τήν καλλιτεχνικήν του θέλησιν. Ή 
προσπάθεια τοΰ καλλιτέχνου, ή παρατηρηθεΐσα είς τήν άπόδοσιν τοΰ προσώπου, έξακο-

1 L. Matzulewitsch έ. ά. 56.
2 Η. Brehier, Les tresors d’argenterie syrienne 

etl’ecole artistique d’Antioche, Gaz. BA. 3, 1920, 17 
y.s.Ch. Diehl, L’ecole artistique d’Antioche et les 
tresors d’ argenterie syrienne, Syria 2, 1921, 85 κέ. 
πίν. XIV. C. Duthuit - F. Volbach - Salles G. Art 
byzantin, Paris, 62, πίν. 56.

At αφηγηματικόν χαρακτήρα έχουσαι συνθέσεις, πα- 
ραβλέπουσαι ώς έπι τό πολύ τήν φυσικότητα, έπιζη- 
τοϋσι τήν έκφρασιν καί ζωήν έστω καί επί θυσία τών

καλλιτεχνικών αναλογιών. ’Εάν παραλείψωμεν τήν μι
κροτεχνίαν, τήν μικρογραφίαν, καί τήν μνηιιειώδη ψηφι
δωτήν διακοσμητικήν, καί περιορισθώμεν εϊς τινα μό
νον έργα τορευτικής θά παρατηρήσωμεν τάς πλέον 
απίθανους καί τολμηράς λύσεις προοπτικάς καί ανατο
μικός. L. Matzulewitsch, έ. ά. 5, 89 κέ. πίν. 19, 20 
σ. 132 κέ. πίν. 38,39. είκ. 43. σ. 134 κέ. Πιν. 44-46. 
'Επομένως ή κατά κρόταφον θέσις τής κεφαλής τής 
Ίνοΰς δέν είναι είμή φυσιολογική.
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λουθεί κα'ι διά τά σώματα τής Ίνοΰς καί τού ίχθυοκενταΰρου, άλλ’ ώς εκεί, παρά την 
προσπάθειαν του, εν πολλοϊς άπέτυχεν, οΰτω κα'ι ενταύθα κα'ι μάλιστα εις την ανατομι
κήν άπόδοσιν τού σώματος τής Ίνοϋς.

Σώμα, ώς οργανικόν σΰνολον, δεν διακρίνεται. Ή προοπτική, την όποιαν έπιδιώ- 
κει νά επιτυχή, λόγφ τής έλαφράς κεκλιμένης στάσεως τής θηλαζούσης Ίνοΰς, γίνεται 
αφορμή ούτως ώστε τά μέλη τού σώματος νά παρουσιάζωνται εν μέρει δυσανάλογα 
προς άλληλα. Ούτως έκ τών μαστών ό δεξιός μεν φύεται μετά τον λαιμόν καί κατά τό 
ήμισυ υπό τήν μασχάλην, ένώ ό έτερος, εξ ού θηλάζει ό Μελικέρτης, εΰρηται χαμηλό
τερου. Αί χεΐρες, ή μεν δεξιά είναι σχεδόν ατροφική, ένώ ή αριστερά είναι μακρά και 
σαρκώδης. Άμφότεραι καταλήγουν είς τέσσαρας μάκρους κατά τό σχέδιον δακτύλους, 
οΐτινες άπεδόθησαν ούχί πλαστικώς, αλλά γραμμικώς διά τής χρησιμοποιήσεως απλού 
καί άτεχνου περιγράμματος. Ό γυμνός ποϋς τής Ίνοϋς, κυρίως από τής κνήμης, παρου
σιάζει τά αύτά χαρακτηριστικά προς τήν δεξιάν χεΐρα, τό δε κατώτατον άκρον αυτού 
μετά τά σφυρά έκφεύγει τελείως τής ανατομίας τού ανθρωπίνου σώματος.

Συγγένειαν πρός τήν τεχνοτροπίαν τού ήμετέρου πινακίου, ώς μέχρι τοϋδε άνε- 
λύθη, παρουσιάζει ώς έν τοΐς καθόλου—σχέσις χώρου καί παραστάσεως—οΰτω καί εν 
τοΐς επί μέρους, ό από τήν σφραγίδα κατά τον έβδομον αιώνα χρονολογούμενος κάδος 
τής Βιέννης 1. Ή ’Αφροδίτη επί τού κάδου τούτου παρουσιάζει τά αυτά χαρακτηρι
στικά ώς καί ή ήμετέρα Ίνώ. Ή άπόδοσις, ώς εκεί, καί ενταύθα βασίζεται όχι τόσον 
επί τών λεπτομερειών τού προσώπου όσον είς τήν γραφικήν1 2 καί συνοπτικήν άπόδο- 
σιν. Αί αύταί άναλογίαι παρατηρούνται καί είς τήν διαμόρφωσιν τών λοιπών μερών τού 
σώματος, καί ιδιαιτέρως είς τάς χεΐρας καί τούς δακτύλους. Έκ τής όλης κακοτρόπου 
έκτελέσεως, δι’ ής παρεστάθη ή Ίνώ, έξαίρεσιν αποτελεί ή κόμη αυτής, ήτις αντιγράφει 
έλληνικόν-κλασσικόν πρότυπον ύπενθυμίζουσα τήν κόμμωσιν τής ίερείας επί τού διπτύ- 
χου Nicomachorum-Symmachorum 3, τής Υγείας τού διπτύχου Άσκληπιοϋ-Ύγείας4, 
αλλά κυρίως τής ίερείας τού Ασκληπιού τού δίσκου Stroganoff, τής τρεφούσης τον 
όφιν5. Κατ’ αυτήν ό τεχνίτης αποφεύγει τάς λεπτομέρειας τής τακτοποιήσεως τών 
τριχών, διαχωρίζων ταύτας είς βοστρύχους μάλλον σχηματικώς, ένώ ό ήμέτερος, παρά τάς

1 J. Arneth, Die antiken Gold - und Silbermo- 
numente des k. k. Miinz-und Antikenkabinetts in 
Wien, Wien 1850, 78 κέ. άρ. 90. πίν. 7. E. F. von 
Sacken - F. Kamer, Die Sammlungen des k. k. 
Miinz - und Antikenkabinetts, Wien 1866, 337. A. 
Obebesko, Le tresor de Petrosa, Paris 1889-1890, I, 
491 κέ. είκ. 200. O. A. Dalton, Archaologia 57, 1900, 
167 κέ. E. Smirnow. Zar. Arch, Obsc. 12, 3/4, 1901, 
506. 508. S. Reinacli, RR II, 134. L. Matzulewitsch, 
έ. a. 7, άρ· 14, σ. 38 κέ. πίν. 7-11. At λεπτομέρειαι 
τοΰ προσώπου καί τών χειρών, αί όποΐαι άπαντώσιν είς 
τήν Άφροδίτην παρατηρούνται καί είς άλλας θεάς τής 
παραστάσεως. Ώς έκ τούτου έθεωρήσαμεν έν τή συγκρί- 
σει άσκοπον χήν προσαγωγήν δλων τών παραλλήλων 
τοΰ αύχοϋ κάδου.

2 Μεταχειριζόμεθα ενταύθα τόν δρον «γραφικός»

λαμβάνοντες τούτον έκ τοΰ «είδος γραφικόν» τής έλλη- 
νιστικής έποχής, καθ’δ ή έκφρασις τοΰ καλλιτεχνήμα
τος έβασίζετο μόνον έπί τής σκιάς, τό δέ «γραφικόν» 
δέν έπεζητεΐτο ώς μέσον άλλ’ ώς σκοπός. Πρβ. Βιτρού- 
βιον 4, 4, 4. F. Schlikker, SchSnheit des Bau- 
werkes nach Vitruv έν Schriften zur Kunst des 
Altertums I, 1940, 81 σημ. 30. Κατά ταΰτα τό «γραφι
κόν» ώς τελείως ξένον κατά τήν ουσίαν είναι καί άντι- 
κρυς αντίθετον πρός τό «πλαστικόν» καί έκεϊ ένθα εισ
χωρεί έν έκ τών δύο, υποχωρεί τό έτερον, άφήνον τήν 
κυριαρχίαν είς τό ίσχυρότερον. Jdl 56, 1941, 757.

3 R. Delbriick, Die Konsulardiptychen, 209 κέ. 
πίν. 51, είκ. 2ν. σ· 218, έ'νθα ή σχετική βιβλιογραφία διά 
τήν τεχνοτροπίαν καί τήν χρονολογίαν τοΰ μνημείου.

4 R. Delbriick, έ· ά. 209 κέ· 218, πίν. 55.
5 L. Matzulewitsch, έ. ά. πίν. 8.
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ελλείψεις, τάς οποίας παρουσίασε κατά την έκτέλεσιν των σωμάτων τής Τνοΰς καί τοΰ 
Μελικέρτου εις την ταξινόμησιν τής κόμης, δίδει μεγάλην σημασίαν και ιδιαιτέραν προ
σοχήν. Διαχωρίζει τάς τρίχας εις λεπτοτάτας ομάδας καί άποψεύγων την γενικότητα την 
παρατηρουμένην εις την όψιοτρόφον τοΰ δίσκου Stroganoff, δι’ αίχμηροτάτου οργάνου 
επιτυγχάνει λεπτομερεστάτην άπόδοσιν τής ταξινομήσεως τών τριχών τής κόμης.

Έάν αί γυναικείοι μορφαί τοΰ Βιενναίου κάδου άποτελοΰν αντικείμενα συγκρί- 
σεως μετά τής Ίνοΰς εις τά γυμνά τοΰ σώματος αυτής μέρη, αί ανδρικοί μορφαί τοΰ 
αύτοΰ κάδου, αί παριστώσαι διαφόρους θεούς καί ήρωας, τον ’Απόλλωνα, τον "Αρη, 
τον Ήρακλέα, επιδέχονται πλήρη παραλληλισμόν προς τον ανθρώπινον κορμόν τοΰ 
ήμετέρου ίχθυοκενταΰρου. Εις άμςιότερα τό ιδιαίτερον χαρακτηριστικόν είναι ό εξαιρετι
κός τονισμός τών διαφόρων μερών τοΰ κορμοΰ, ιδιαιτέρως τών μυώνων, τοΰ στήθους καί 
τής πλευρικής χώρας. Ό μυώδης κορμός τοΰ ίχθυοκενταΰρου ενθυμίζει μέν αθλητικά 
σώματα άνωτέρων καλλιτεχνικώς εποχών, ούχ’ ήττον όμως ή τοιαύτη έντΰπωσις προκα- 
λεΐται μόνον, όταν ό παρατηρών αποφεύγει τάς λεπτομέρειας καί εξετάζει τον κορμόν ώς 
όλον. Έν τοΐς επί μέρους οΰδεμία τών μορφών τοΰ Βιενναίου κάδου καί τοΰ ίχθυοκεν- 
ταΰρου έτυχε ιδιαιτέρας πλαστικής επεξεργασίας, τοΰ τεχνίτου περιορισθέντος εις την 
ίσχυράν έντΰπωσιν, την οποίαν προκαλοΰν αί τονισθεΐσαι διαχωρίσεις τοΰ σκελετοΰ καί 
τών μυώνων. Όμοιότης στενή επίσης μεταξύ ίχθυοκενταΰρου καί Ήρακλέους υπάρχει 
καί εις τον τρόπον τής άποδόσεως τών θηλών καί τοΰ όμφαλοΰ, ό όποιος εις άμφοτέρας 
τάς περιπτώσεις τοποθετείται πολύ κατώτερον τοΰ φυσιολογικού σημείου, ώς καί τών 
ώτων, έάν παραβάλωμεν τά τοΰ ήμετέρου ίχθυοκενταΰρου μετά τών τοΰ "Αρεως τοΰ 
αύτοΰ κάδου 1. Διαφοράν μόνον σχετικήν παρουσιάζουν αίάνδρικαί μορφαί τοΰ Βιενναίου 
κάδου προς τον ίχθυοκένταυρον όσον αφορά τον τρόπον τής άποδόσεως τών χαρακτη
ριστικών τοΰ προσώπου καί τής κόμης. Αλλ’ έάν έξετάση τις έπισταμένως καί αυτά έτι 
τά έκ πρώτης όψεως άνομοιογενή, θά καταλήξη είς τό συμπέρασμα ότι πρόκειται περί 
τής αυτής τέχνης καί τοΰ αύτοΰ τρόπου άποδόσεως. Τά πρόσωπα τοΰ Βιενναίου κάδου 
καί τοΰ ήμετέρου ίχθυοκενταΰρου στερούνται τής πλαστικότητος, ιήτις παρατηρεϊται καί 
είς έργα έλαφρώς προστύπου αναγλύφου τοΰ τετάρτου καί πέμπτου αίώνος2. Τό πρό- 
σωπον τοΰ ίχθυοκενταΰρου δίδει τήν έντΰπωσιν ότι μάλλον ή γραμμή, αί έκβαθΰνσεις 
ή αί υψώσεις τοΰ αναγλύφου διαμορφοΰν τό πρόσωπον, ότι δεν αναπνέει έλευθέρως, 
λόγω τής κανονικής μέν αλλά περιέργου ρινός, τής μικράς διά τών παχέων χειλέων έξα- 
φανιζομένης σχεδόν στοματικής τομής, ώς τό αυτό παρατηρεϊται καί είς τό πρόσωπον 
τοΰ ’Αγχίσου τοΰ πινακίου τοΰ Kopciki, χρονολογουμένου από τών σφραγίδων αύτοΰ 
περί τά μέσα τοΰ έκτου αίώνος3. Ενταύθα όμως ή τεχνοτροπία δεν δύναται νά άπο- 
φΰγη έστω καί τήν μερικήν σχηματοποίησιν, ήτις ούδόλως συναντάται έπί τοΰ προ
σώπου τοΰ ήμετέρου ίχθυοκενταΰρου έκτος τοΰ ώτός αύτοΰ, ώς έτονίσθη ανωτέρω. Τό

1 Έχομεν ύπ’ οψει τούς έκ Κύπρου χρυσοϋς «δί- τος χρονολογείται, εις τόν έ'κτον ή έ'βδομον αιώνα. Ή 
σκους* περί τής χρονολογίας τών οποίων οΰδεμία άμφι- τεχνοτροπία αύτοΰ επιβάλλει, νομίζομεν, ώς χρόνον 
βολία υπάρχει δτι ανήκουν είς τόν πέμπτον αιώνα. Ch. έκτελέσεως άρχαιοτέραν εποχήν.
Diehl, ε. ά. Ε. Brehier, έ. ά. ’Επίσης πρβ. τόν δί- 2 R. Delbriick έ. ά· 235 πιν. 62. πρβ. σ. 53 σημ. 2.
σκον τής Riha. Ch. Diehl, έ. ά. G. Duthuit - F. 3 L. Matzulewitsch, έ. ά. 25 κέ., 39 κέ., πίν. 3.
Volbach - G. Salles, έ. ά. 62, πίν. 56. Ό δίσκος οΰ-
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κοινόν χαρακτηριστικόν μεταξύ τοΰ πινακίου Μπενάκη κα'ι Kopciki ώς κα'ι μεταξύ 
πάντων των τορευτικών έργων τής μεταϊουστινιανείου εποχής και τής εποχής τοΰ Ηρα
κλείου είναι συνοπτική άπόδοσις, ιδία τοΰ προσώπου, ήτις εμφανίζεται και έπί τών 
υφασμάτων τής Αίγΰπτου από τοΰ πέμπτου ήδη αίώνος 1.

Ώς ή κόμμωσις τής Ίνοΰς αποτελεί έξαίρεσιν σχετικώς προς την τεχνοτροπίαν 
τοΰ σώματος, μιμούμενη ελληνικά-κλασσικά πρότυπα, οΰτω ή κόμη τοΰ ίχθυοκενταύ- 
ρου έξέρχεται, άπό άπόψεως τεχνοτροπίας κα'ι διατάξεως, τοΰ κύκλου τοΰ δευτέρου 
ήμίσεος τοΰ έκτου καί τών αρχών τοΰ εβδόμου αίώνος, εποχήν είς ήν διά τής συγκρί- 
σεως και τοΰ παραλληλισμού άναγκαζόμεθα νά τοποθετήσω μεν τό ήμέτερον πινάκιον. 
Ή κόμη τοΰ ίχΟυοκενταύρου ενθυμίζει εκ πρώτης άρχής τήν κόμμωσιν τών σωματο
φυλάκων επί τών μινσουρίων τοΰ Θεοδοσίου έν Μαδρίτη καί τοΰ Άσπάρ εν Ρώμη ή 
ώς άπομίμησις εκ τοΰ φυσικού, ώς τυπική δηλονότι κόμμωσις τών έκ Βορρά προερχο- 
μένων μισθοφόρων. Ή τοιαύτη κόμμωσις έξακολουΟεΐ καί είς τούς μετέπειτα αιώνας 
ώς χαρακτηριστικόν τών σωματοφυλάκων τοΰ Σαούλ έπί τών δίσκων τής Κυρηνείας1 2 3, 
καθώς καί είς τον ιπποκόμον τοΰ δίσκου τοΰ Μελεάγρου καί τής ’Αταλάντης τοΰ Ermi- 
tage4. Έξ όσων ήμΐν γνωστών καί παρά τάς έρεΰνας μας, ούδαμοΰ, ούτε έν τή μνη- 
μειώδει τέχνη, ούτε έν τή μικροτεχνία καί μικρογραφία ήδυνήθημεν νά άνεύρωμεν παρο- 
μοίαν κόμμωσιν είς έλεύθερα καί κύρια πρόσωπα. Χαρακτηριστικόν έπίσης είναι, ότι 
ούτε είς κοινούς ύπηρέτας άπαντά ή ώς άνω κόμμωσις αλλά άποκλειστικώς είς μισθο
φόρους έκ Βορρά, είς βαρβάρους, ώς χαρακτηριστικόν αυτών5. Ή χρησιμοποίησις 
επομένως τής αυτής κομμώσεως καί διά τον ήμέτερον ίχθυοκένταυρον δέον νά έξηγηθή 
άφ’ ενός μέν λόγφ τής αρχαίας συνήθειας έν τή γλυπτική τής πλούσιας καί μακράς 
κόμης τών ίχθυοκενταύρων 6, άφ’ ετέρου λόγφ τής προαναφερθείσης βυζαντινής άντι- 
λήψεως περί κομμώσεως τών βαρβάρων καί υποδεεστέρων υπάρξεων, έ'κφανσιν τών 
οποίων αποτελεί, ώςήδη άπεδείχθη, ό ίχθυοκένταυρος.

Έλέχθη καί ανωτέρω, ότι ή τεχνική τοΰ πινακίου 1 Μπενάκη έκφεύγει τής πλα
στικής άποδόσεως, οΐα συναντάται ούχί μόνον έπί αρχαιότερων έργων, ώς έπί παραδεί- 
γματι έπί τοΰ δίσκου τής Νηρηΐδος έκ Βακοΰ 7, αλλά καί έπί τών σχετικώς συγγενών 
χρονολογικώς έργων βυζαντινής τορευτικής, ιών δίσκων τής Κύπρου, τής Rilia καί τής

1 C. Willff - F. Volbach, Koptische Stoffe. Σ.
Πελεκανίδη, Τό λάσιον τοΰ Ήρακλέους, έ. ά. Ά·
Αποστολάκι, Τά κοπτικά υφάσματα τοΰ έν Αθήναις 
Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών. Αθήναι 1932, είκ. 45-47.
Περί τής χρονολογίας τών λασίων τοΰ Μουσείου Κο
σμητικών Τεχνών υπό Ά· Αποστολάκι ισχύουν όσα πα- 
ρετηρήσαμεν έξ αφορμής τής χρονολογίας τών λασίων 
Αράτου καί Κερυνίτιδος έλάφου τοΰ Μουσείου Μπε
νάκη.

2 R. Delbrfick, έ. ά. 239, πίν. 62, σ. 154 κέ. πίν. 35.
3 Πρβ. σ· 53 σημ. 2.
4 L. Matzulewitsch, έ·ά. πίν. 1.
5 Είναι αληθές δτι παρά τοϊς βυζαντινοΐς ή συνή

θεια τών άνδρών τοΰ φέρειν μακράν καί περιποιημένην
κόμην ήτό τι τό κοινόν. Φ. Κουκουλέ, Περί τής κομμώ

σεως τών βυζαντινών, ΕΕΒΣ 7, 1930, 4 κέ. Τά έργα 
όμως τέχνης, ανεξαρτήτως τών γραπτών πηγών, παρου
σιάζουν πάντοτε σχεδόν, έξ όσων γνωρίζομεν, τούς άν- 
δρας φέροντας ουλήν καί μέχρι τοΰ τραχήλου έξικνου- 
μένην κόμην, ώς «φουντομάλληδες», ποτέ δμως ώς φέ
ροντας τήν αυτήν ή συγγενή κόμμωσιν πρός τούς έκ 
Βορρά σωματοφύλακας τοΰ αύτοκράτορος. Ή κόμμω- 
σις αυτών, τουλάχιστον έπί τών μνημείων τής τέχνης, 
παραμένει ώς ένδεικτικόν τής καταγωγής αυτών καί τής 
υπηρεσίας των έν τή βυζαντινή Αυλή. Πρβ. έπίσης 
τούς σωματοφύλακας έν τή τοιχογραφία τοΰ Αγ. Δημη- 
τρίου Θεσσαλονίκης. ΑΔ 1918, Παράρτ. είκ. 33.

6 A. Rumpf, έ.ά.
7 L. Matzulewitsch, έ. ά· 35 κέ. πίν 6.
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Κωνσταντινουπόλεως 1. Πολλάκις τό ανάγλυφου, εις τά ανωτέρω έ'ργα είναι χαμηλόν, 
πλαστικώς όμως αί μορφαί διατηρούν, εν σχέσει προς τον χώρον, αύτοτέλειαν, τά δέ 
επί μέρους αυτών αποδίδονται μετά τών μεγαλύτερων λεπτομερειών. ’Αποφεύγεται 
δηλαδή ό τονισμός τοΰ αναγλύφου αλλά τοΰτο, αυτό παθ’ εαυτό, έχει απόλυτον ανεξαρ
τησίαν ώς σύνολον καί ώς μέρος όλου. Τό αντίθετον συμβαίνει εις την ομάδα τοΰ ήμε- 
τέρου πινακίου. Τό άνάγλυφον ένταΰθα ενδέχεται νά έξακολουθή νά είναι υψηλόν, νά 
δίδη την έντύπωσιν τής απολύτου αύτοτελείας ώς αναγλύφου, άλλ’ άπώλεσε τάς ιδιό
τητας έκείνας, αί όποΐαι συνδέουν τό άντικείμενον τής παραστάσεως γενικώς ή τά. 
πρόσωπα είδικώς μετά τοΰ χώρου, διότι ελλείπει ή πραγματική πλαστική άπόδοσις, 
άντικατασταθεΐσα διά τής καθαρώς γραφικής, ήτις καί διαμορφώνει τήν τεχνοτροπίαν 
τής εποχής. Επομένως ή τοιαύτη έξέλιξις τής τεχνοτροπίας, εις έργα τής τορευτικής ιδίως, 
κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ έκτου καί τάς άρχάς τοΰ εβδόμου αίώνος, δεν πρέπει νά 
έκληφθή ώς αποτέλεσμα καταπτώσεως τής αισθητικής μορφώσεως τών καλλιτεχνών ή 
μετατροπή κατά τήν εποχήν ταύτην τής καλλιτεχνίας εις καθαράν βιοτεχνίαν1 2, άλλ’ 
ώς φυσική καλλιτεχνική έξέλιξις, ήτις, τή έπιδράσει τής βιοτεχνίας, προσέλαβεν, ενδε
χομένως ενίοτε καί ένιαχοΰ, βαρείας καί πρωτογόνους μορφάς. Εσφαλμένη συνεπώς 
θεωρητέα ή αρχή καθ’ ήν ή βυζαντινή τέχνη μετά τούς ’Ιουστινιάνειους χρόνους 
παρουσιάζει προϊοΰσαν κατάπτωσιν εις τε τά θέματα, τήν τεχνοτροπίαν καί τήν τεχνι
κήν μέχρις ου φθάση ή λεγομένη άναγέννησις τών Μακεδόνων, κατά τούς χρόνους τών 
οποίων άναζωογονεΐται καί πάλιν ή Βυζαντινή τέχνη. Μολονότι κατά τήν διαδρομήν 
τοΰ χρόνου, ώς ήτο φυσικόν, διαμορφοΰνται θέματα καί τεχνοτροπίαι εν τή Ελληνική 
Μεσαιωνική Αυτοκρατορία, ένθα διατηροΰνται διάφορα ρεύματα διαφόρων ετερογενών 
πολιτισμών, εν τούτοις ουδέποτε αυτή ήγνόησε τήν μεγάλην καί ίσχυράν κληρονομιάν 
τής άρχαιότητος, τήν οποίαν ενδεχομένως νά μή αντέγραψε δουλικώς, αλλά πάντως 
έξεμεταλλεύθη συμφώνως προς τάς νέας αντιλήψεις τών βυζαντινών περί τέχνης καί 
ώς μέσον α’ισθητικής έκφράσεως, άλλα κυρίως διδασκαλίας καί θρησκευτικής έξάρσεως. 
Κατά ταΰτα τό χαρακτηριζόμενου ώς μεταβατική εποχή διάστημα από τοΰ τέλους τοΰ 
έκτου αίώνος μέχρι τής Είκονομαχίας3, δεν είναι νεκρά καί άγονος εποχή, αλλά περίο-

1 G. Duthuit - F. Volbach - G. Salles, έ. ά. 58, 
δπου καί ή σχετική βιβλιογραφία.

2 Αί έννοιαι τών όρων «καλλιτεχνία» καί «βιοτε
χνία» συχνάκις έν τή ιστορία τής μεσαιωνικής τέχνης 
αντικαθίστανται άδιαφόρως ώς προκειμένου περί τών 
αύτών πραγμάτων έχόντων διαφόρους ονομασίας. Ή 
εσφαλμένη αυτή χρησιμοποίησις τών δρων προέρχεται, 
νομίζομεν, έξ έπιδράσεως τοΰ νεωτέρου δρου «βιοτε
χνία» καί τής έννοιας αΰτοΰ, δι’ ου κυρίως έν τή Δύσει, 
έν τοϊς νεωτέροις χρόνοις, χαρακτηρίζεται γενικώς παν 
έργον τής τορευτικής ώς καί οί τορευταί καί οί άργυ- 
ροκόποι χαρακτηρίζονται ώς βιοτέχναι ή χειροτέχναι.
Καί είναι μέν αληθές δτι ή τορευηκή έχει ώς προϋπόθεσιν 
τό προκεχωρημένον καλλιτεχνικώς κατά τό μάλλον ή 
ήττον περιβάλλον ώς έπίσης καί τήν πλήρη διαμόρ- 
φωσιν καλλιτεχνικών μορφών, έξ ών αΰτη αντλεί. Ου

δόλως δμως έ'πεται εκ τούτου δτι ό τορευτής είναι 
μόνον επιδέξιος άντιγραφεύς καί μιμητής, έστερημένος 
Ιδίας καλλιτεχνικής πρωτοβουλίας καί αύτοτελείας. Ό 
τορευτής ή ό άργυροκόπος, ώς ό ζωγράφος ή ό γλύπτης, 
είναι έπίσης καλλιτέχνης μεταχειριζόμενος πάσας τάς 
έσωτερικάς αΰτοΰ δυνάμεις, τήν καλλιτεχνικήν σύλλη- 
ψιν, τήν φαντασίαν, προς τελείαν έκφρασιν έν μορφή 
τοΰ καλλιτεχνήματος, δι’ οΰ θά έπιτύχη τήν κατάληψιν 
καί τήν συγκίνησιν. Κατά ταΰτα καί ή τορευτική δέν 
δύναται νά ύπαχθή εις τήν βιοτεχνίαν ή χειροτεχνίαν 
αλλά εις τήν καλλιτεχνίαν γενικώς, διαφέρουσα τών 
άλλων, ζωγραφικής καί γλυπτικής, ώς καί αί τελευταίοι 
άπ’ άλλήλων, δηλ. μόνον καθ’ ύλην.

3 Περί τοΰ θέματος τούτου πραγματευόμεθα, ώς 
ήδη έδηλώθη, εις ιδιαιτέραν υπό επεξεργασίαν μελέτην 
«Ή τέχνη έπί τής εποχής τής Είκονομαχίας».
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δος, ήτις έξεμεταλλεύθη την άρχαίαν καλλιτεχνικήν παράδοσιν, συμβαλοϋσα οΰτω μετά 
τών ανακαλύψεων των ρωμαϊκών απομιμήσεων κλασσικών και ελληνιστικών έργων εις 
την ’Αναγέννησιν τής Δΰσεως λ

Μετά την είκονογραφικήν και τεχνοτροπικήν άνάλυσιν τής παραστάσεως τοΰ 
όμψαλοΰ τοΰ πινακίου 1 Μπενάκη, ανάγκη δπως έξετασθή καϊ ό περϊ τον όμφαλόν ποι
κίλος καϊ έπι με μέλη μένος διάκοσμος, άποτελούμένος, ώς έλέχθη, έξ άστραγάλου, εκφυλι
σμένου και παραμορφωμένου λεσβίου κυματίου και τέλος έξ έσχηματοποιημένων φύλ
λων άκανθου, ήτις καταλαμβάνει πάσαν την περ'ι τον όμφαλόν μέχρι τών χειλέων 
κενήν επιφάνειαν τοΰ πινακίου. Είκ. 1.

Ό άστράγαλος, ό όποιος μεταξύ πλείστων δσων άποτελεϊ άρχαίαν κληρονομιάν, 
περιελδοΰσαν εις το Βυζάντιον, κατέχει εξαιρετικήν θέσιν κυρίως ώς διακοσμητικόν στοι- 
χειον εις τήν βυζαντινήν τορευτικήν μέχρι τοΰ ογδόου αίώνος2, καϊ πέραν αύτοΰ 3 ενώ 
άντιθέτως ή τορευτική τών Σασσανιδών, άν ούχΐ ουδόλως, σπανιώτατα δμως έχρησι- 
μοποίησε τον έν λόγοι διάκοσμον. Ώς εκ τούτου ό άστράγαλος δεν δύναται νά χρησι- 
μεύση ώς βάσις χρονολογήσεως τοΰ ήμετέρου πινακίου.

Έπϊ τοΰ προκειμένου τό κυμάτων προσφέρει περισσότερα δεδομένα λόγω τοΰ 
έκφυλισμοΰ αύτοΰ άπο άρχιτεκτονικοΰ εις καϋαρώς φυτικόν διάκοσμον. Ή κατάπτω- 
σις τοΰ εξαιρετικού και λεπτοΰ τούτου διακοσμητικοΰ στοιχείου έπϊ τοΰ ήμετέρου πινα
κίου είναι πασιφανής. Καϊ έχει μέν, ώς γνωστόν, τό λέσβιον κυμάτων άπό τοΰ δευτέ
ρου αίώνος έν Συρία, έν Baalbeck και έν τή περιφερεία αύτοΰ τήν μορφήν τοΰ τριφύλ
λου 4, άλλ’ έξακολουθεϊ οπωσδήποτε νά άναγνωρίζεται τό λέσβιον κυμάτων καϊ κατά 
τήν πρωτοβυζαντινήν καϊ βυζαντινήν έποχήν έπϊ άρχιτεκτονικών ιδίως μελών ή είς τήν 
μικροτεχνίαν. ’Άλλως συμβαίνει είς τήν τορευτικήν. Τό κυμάτων ενταύθα λόγω ένδε-

1 ‘Οποίαν εξαιρετικήν σημασίαν διά τήν έποχήν τής 
’Αναγεννήσεως έν τή Δΰσει έχει τό Βυζάντιον δυστυχώς 
δέν ήδυνήθησαν ούτε πολλοί έκ τών ήμετέρων νά κατα
νοήσουν παρά τά έξαιρετικά συμπεράσματα πολυετών 
έρευνών ήμετέρων καί ξένων βυζαντινολόγων. "Ο,τι 
παρατηρεΐται είς τήν ιστορίαν τών γραμμάτων κατά 
τήν βυζαντινήν έποχήν, καθ’ ήν ό χριστιανικός ελληνι
σμός διεδέχθη τόν εθνικόν ελληνισμόν είς τά γράμματα 
καί τόν πολιτισμόν, S. Salsville, De l’Hellenisme 
au Byzantinisme, Echos d’Orient 30, 1931, 28 κέ., 
τοϋτ’ αυτό συμβαίνει καί μέ τήν τέχνην, ήτις είναι έκ- 
φρασις αύτοΰ. Καί ώς έν τή ιστορία τοΰ πνεύματος τής 
νεωτέρας Ευρώπης βλέπομεν δτι ό ελληνισμός διά τοΰ 
Βυζαντίου κατέκτησε τήν Δύσιν καίέδώρησεν είς αυτήν 
τήν κλίσιν πρός τήν έρευναν τών κλασσικών συγγραφέων 
καί φιλοσόφων, Ε. Gilson, Saint Thomas d’ Aquin 
|v συλλογή Les moralistes chretiens, Paris 1925, 7. 
J. Geffcken, Der Ausgang des griechisch - romi- 
schen Heidentums έν Religionswissenschaftlicher 
Bibliothek, herg. von W. Streitberg VI3, Heidel
berg 1929, οΰτω καί έν τή τέχνη τό Βυζάντιον είναι 
εκείνο τό όποιον παρεχώρησε τά σπέρματα, έξ ών άνε- 
πτύχθη ό στάχυς ό άποδώσας τούς γνωστούς τής ’Ανα
γεννήσεως καρπούς.

2 Περί τής σημασίας τοΰ άστραγάλου ώς διακόσμου 
κατά τήν περίοδον τής όψιμου άρχαιότητος καί τής 
πρωτοβυζαντινής έποχής έπραγματεύθη έκτενώς ό R. 
Zahn, Amtliches Bericht der preuss. Kunstsamm- 
lungen 38, 1917, 267 κέ. L. Matzulewitsch, Silber- 
schale aus Kertsch, 23 κέ. Τοΰ αύτοΰ, Die byzanti- 
sche Antike, 78, 88, 108, 110, 112.

3 Ch. Diehl, Manuel d’art byzantin II, 1926, 
656, 657. είκ. 317, 318. σ. 898, 899. είκ. 446, 447.

4 Περί τής έξελίξεως τοΰ κυματίου πρβ. τήν μονο
γραφίαν τοΰ C. Weickert, Das lesbische Kymation, 
Miinchen 1913, επί τής όποιας στηρίζεται καί τό σχε
τικόν άρθρον έν Pauly - Wissowa RE, XI, 2,2469 κέ. 
Ο. Wulff, Altchristliche und byzantinische Kunst, 
269 κέ. Τό περί οΰ ό λόγος κυμάτιον δέν ακολουθεί κα
νονικήν έξέλιξιν κατά τήν διαμόρφωσίν του έν τή βυ
ζαντινή τέχνη. Συμβαίνει πολλάκις νά παρουσιάζηται 
υπό τήν αύτήν μορφήν, ύφ’ ήν καί είς τήν ρωμαϊκήν 
άρχαιότητα, ώς άποδεικνύουν ή πύλη τής 'Αγ. Σαβίνης 
έν Ρώμη, τά δίπτυχα τοΰ Μονάχου καί τοΰ Μουράνου, 
ένθα τό κυμάτιον έχει τήνπρώτην κλασσικήν αύτοΰ μορ
φήν. Έξηρτάτο μάλλον, νομίζομεν, έκ τοΰ υπό μίμησιν 
προτύπου καί τής δεξιότητος ή άδεξιότητος τοΰ καλλι
τέχνου.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:07 EEST - 34.211.113.242



AE 1942-1944 ’Αργυρά πινάκια τοΰ Μουσείου Μπενάκη 59

χομένως τής υπό έπεξεργασίαν ύλης—άργυρος και χρυσός—αποβάλλει ολίγον κατ’ 
ολίγον την ζωτικότητα αΰτοΰ, καταλήγον εις γεωμετρικόν-φυτικόν διάκοσμον ως τό 
ήμέτερον. Συγκρίνοντες τούτο μετά τοΰ κυματίου πινακίου τοΰ Βρεττανικοΰ Μου
σείου ή έχοντος τα αυτά κατά τάξιν καί σειράν διακοσμητικά στοιχεία ως καί τό ήμέ
τερον πινάκιον, παρατηροΰμεν ότι τό κυμάτιον τοΰ πινακίου τοΰ Βρεττανικοΰ Μου
σείου προσπαθεί μεν νά έμμείνη εις την πρώτην αΰτοΰ κανονικήν μορφήν, άλλ’ ακου
σίους μετασχηματίζεται εις κυματοειδή άμορφον είσέτι διάκοσμον, δστις άργότερον 
λαμβάνει την τελικήν μορφήν τοΰ τριφύλλου ως επί τοΰ πινακίου 1.

Παράλληλος προς την μορφήν καί έξέλιξιν τοΰ κυματίου βαίνει καί ή μορφή τής 
ακάνθου. Ή άκανθος τοΰ πινακίου τοΰ Βρεταννικοΰ Μουσείου δεν είναι είσέτι έσχη- 
ματοποιημένη ούδ’ έ'χει άπολΰτως διακοσμητικόν χαρακτήρα. Διατηρεί τήν φυσικότητα 
καί αυτοτέλειαν αυτής μή αποτελούσα συνεχές σύνολον, εν εϊδει στεφάνης, ως επί τοΰ 
ήμετέρου πινακίου, αλλά τοποθετουμένη κατά διαστήματα. Παρ’ όλα ταΰτα όμως δεν 
δυνάμεθα νά παραδεχθώμεν τήν τοποθέτησιν τοΰ εν λόγω πινακίου εις πολύ προγενε- 
στέραν εποχήν2, εάν συγκρίνωμεν τοΰτο προς τό ύπ’ άριθ. 2 ήμέτερον πινάκιον, τό 
όποιον φέρει πανομοιότυπον τήν αυτήν τοΰ όμφαλοΰ σύνθεσιν, ήν καί τό τοΰ 
Βρεταννικοΰ Μουσείου.

Μολονότι όμως άμφότεραι αί παραστάσεις, τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου καί τοΰ 
Μουσείου Μπενάκη, δεικνύουν τήν αύτήν σύγχρονον τεχνοτροπίαν, έν τοΰτοις τό πινά
κων Μπενάκη παρουσιάζει τελειοτέραν καί έπιμελεστέραν εργασίαν εις τήν άπόδοσιν 
τοΰ όλου. Άμφότερα συγγενεύουν απολύτως προς τήν τεχνοτροπίαν τής χύτρας τοΰ 
Ermitage 3.

Ό περί τήν παράστασιν τοΰ τριαινοφόρου άλιέως τοΰ πινακίου 2 διάκοσμος εξ 
ακάνθου είναι πανομοιότυπος σχεδόν προς τον τοΰ πινακίου τής Ίνοΰςώς καί προς τον 
ομοιόμορφον στέφανον τοΰ ύπ’ άριθ. 3 πινακίου (είκ. 1, 2, 3).

Έκ των διακρινομένων στοιχείων τοΰ πινακίου τούτου, περιγράμματος, κομμώ- 
σεως, κάτω άκρων (είκ. 3), εξάγεται ότι ή τεχνοτροπία καί τό είδος τής κομμώσεως είναι 
ή αύτή ως καί τοΰ προαναφερθέντος πινακίου 2 καί ενδεχομένως ανήκουν άμφότερα είς 
τό αύτό έργαστήριον, άν μή καί είς τον αύτόν τεχνίτην, όπερ λίαν πιθανόν.

Τό άβάσιμον ένίων ερευνητών νάένίδουν είς τήν μορφήν τής διακοσμητικής άκάν- 
θου, ώς αυτή παρουσιάζεται επί των ήμετέρων πινακίων 1, 2, 3, προέλευσιν σασσανι- 
δικήν, ήδη άπό πολλοΰ έχει καταδειχθή διά τής προσαγωγής πλείστων όσων παραδει
γμάτων, άνατρεπόντων τήν άνωτέρω θέσιν 4. Μάλλον ώς τόπον προελεύσεως τοΰ δια
κόσμου τούτου δυνάμεθα, νομίζω, νά θεωρήσωμεν τάς χώρας τής άνατολικής Μέσο

ι V. Β. Walters, Catalogue of the Silver Plate 
in the British Museum London 1921, 20 άρ. 77, πίν. 
VIII, 77. L. Matzulewitsch, ε. ά. 79.

2 N. B. Walters, έ. a.
3 L. Matzulewitsch, ε. ά. 6. άρ. 11, 79. σ. 37 

σημ. 3. πίν. 16. είκ. 9-11. Επίσης στενώς συνδέονται 
καί ένεκα τής αυτής διατάξεως και μορφής αστραγάλου 
καί κυματίου.

4 Εκτενή μελέτην περί τής ακάνθου, ώς αυτή 
συνανταται επί των ήμετέρων πινακίων, έπρόκειτο νά 
δημοσίευση ό G. Brett. Δέν γνωρίζομεν, λόγφ> τής πολε
μικής καταστάσεως, εάν έδημοσιεΰθη ή εργασία αυτή. 
Ημείς δέν έπεξετάθημεν είς τήν έ'ρευναν τής άκανθου, 
περί ής άλλωστε συντόμως περιέλαβε καί ό L. Matzu
lewitsch, έ. ά. 117, έν άναμονή τής ώς άνω ειδικής 
επί τοΰ θέματος μελέτης.
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γείου καί ιδιαιτέρως την Αίγυπτον, εάν λάβωμεν μάλιστα ύπ’ όψιν την περίπτωσιν, 
καθ’ ήν μεταξύ των φύλλων παρεντίθεται βλαστός μετ’ άνθους λωτοΰ, εντός τοΰ οποίου 
εμφωλεύουν πτηνά ή πτηνόν, λεπτομέρεια, ήτις οδηγεί εις την ’Αλεξάνδρειαν καί γενι- 
κώτερον εις την περιφέρειαν τού Νείλου 1.

Προς την ’Αλεξάνδρειαν φέρει ημάς διά την τοποθέτησιν τών τριών πινακίων τής 
όμάδος Α' καί τό έξετασθέν ήδη καί ως παραμορφωμένου κυμάτων χαρακτηρισύέν περί 
τον όμφαλόν τοΰ πινακίου 1 κόσμημα, τό όποιον άπαντά εις τά αργυρά τοΰ Bavai καί 
Sanlzoir 1 2, συναντάται δέ καί εις τάς ζοιφόρους τοΰ κάδου τοΰ Hemmoorer3.

Ό Fr. Drexel4 παρετήρησεν ότι τό ως άνω κυμάτων κατά την ρωμαϊκήν έποχήν 
έν συνδυασμό) μετά τοΰ αστραγάλου, ως παρουσιάζεται εις τά πινάκια τής Ίνοϋς καί τοΰ 
Βρεταννικοΰ Μουσείου, τής χύτρας Ermitage, τής κεκοσμημένης διά τοΰ τοπείου τοΰ 
Νείλου5, ώς καί επί πλείστων άλλων, είναι ενδεικτικόν προελεύσεως έκ τών Γαλλικών 
επαρχιών καί τών Παραδουνάβιων Χωρών, έφ’ όσον ή τορευτική τών περιφερειών 
τούτων ευρηται υπό την αλεξανδρινήν έπίδρασιν. Έάν όμως ή παρατήρησις αύτη έχει 
ώς προϋπόθεσιν την αλεξανδρινήν έπίδρασιν — υπό τήν έκφρασιν αυτήν δέον νά νοηθή 
ή έπίδρασις τής τορευτικής τής ελληνιστικής Αίγύπτου—τότε ούδέν εμποδίζει τον έρευ- 
νητήν, έφ’ όσον υπάρχουν καί ώρισμέναι ένδείξεις, ώς αμέσως κατωτέρω θά ίδωμεν, 
νά παραδεχθή ώς τύπον κατασκευής τών ήμετέρων πινακίων τήν περί τό Δέλτα τοΰ 
Νείλου περιοχήν.

Τό σχήμα τών πινακίων 1, 2, 3, τό όποιον θά ήδύνατο νά όδηγήση ημάς είς τήν 
παραδοχήν ή μή τής άπόψεως ταύτης δεν συμβάλλει είς ούδέν, διότι είναι τό κοινό- 
τερον όλων6.

Έκ τοΰ αρχείου τοΰ Μουσείου Μπενάκη πληροφορούμεθα ότι τά πινάκια ταΰτα 
μετά τών άλ?ιων τής Β' όμάδος, περί ών κατωτέρω, ήγοράσθησαν έν τώ έλευθέροι 
έμπορίω έν ’Αλεξάνδρειά, προερχόμενα τινά μέν έξ αυτών έκ Κάιρου, δύο δέ μόνον έξ 
’Αμερικής. Βεβαίως ό τόπος αγοράς δεν δύναται νά χρησιμεύση ώς απολύτως σοβαρά 
αφετηρία διά τήν έργαστηριακήν προέλευσιν τών πινακίων τούτων. Άλλ’ άφ’ ενός μέν 
ή σημείωσις τοΰ αρχαιοπώλου ώς προερχομένων έκ Κάιρου, άφ’ετέρου δέη πείρα, ήτις 
μάς διδάσκει ότι έκεϊ ένθα άνευρίσκονται ή παάωΰνται, έάν βεβαίως αί χώραι αΰται 
είναι άποδεδειγμένως περωχαί, ένθα ήνθισεν ή τορευτική ή οίοσδήποτε άλλος κλάδος 
τής καλλιτεχνίας, έδημιουργήθησαν ώς έπί τό πλεΐστον τά έργα τέχνης, μάς επιβάλλει 
*νά παραδεχθώμεν ότι δεν είσήχθησαν άλλ’ ότι κατεσκευάσθησαν έν Αίγύπτφ 7.

Συγκεφαλαιοΰντες τά άνωτέρω κατα?νήγομεν είς τά άκόλουθα συμπεράσματα:
Ή παράστασις τοΰ πινακίου τής Ίνοΰς καί τοΰ Μελικέρτου είναι μοναδική ούχί 

μόνον μεταξύ τών έργων τής βυζαντινής περιόδου, άλλά καί έν τή καθ’ όλου ιστορία 
τής ελληνικής καί ρωμαϊκής τέχνης καί τή σειρά τών μυθολογικών παραστάσεων άπό

1 Πρβ. τόν δίσκον τοΰ βόσκοντος ίππου τοΰ Er- Hemmoorer, Hannover 1901, 174. Fr. Drexel, ε. ά.
mitage. L. Matzulewitseh, ε. ά. 4, άρ. 5, πίν. 30 4 Fr. Drexel, ε. ά. 228 κέ.
σ. 118. 5 Πρβ. σ. 59 σημ. 3.

2 F. Drexel, Die alexandrinische Silbergefasse 6 Fr. Drexel, ε. ά. 119.
der Kaiserzeit, BJb 118, 1909, 184 κέ. 228 κέ. 7 Fr. Drexel, έ. ά. 207.

3 H. Wilier, Die romische Bronzeeimer von
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τής έμφανίσεως τοΰ μύθου κα'ι εξής. Ή ήμετέρα παράστασις αποτελεί μέρος τής υπό 
τοΰ Καλλιστράτου περιγραφομένης παραστάσεοις.

Ό μύθος, είτε καθ’ ολοκληρίαν είτε ώς μέρος τής πλήρους παραστάσεως, ώς 
παρίσταται επί τοΰ ήμετέρου πινακίου, άντεγράφη έ'κ τίνος συγγενούς κατά τό μέταλλον 
και τό σχήμα τού αντικειμένου, πιθανώς κατόπτρου.

Τα έτερα δύο αντιγράφουν θέματα συνήθη εις την τέχνην τής Αίγύπτου.
Τεχνοτροπικώς και τά τρία έξετασθέντα πινάκια ανήκουν εις την αυτήν ομάδα 

των τορευτικών έργων, τά όποια τό μέν ένεκα τών σφραγίδων, τό δέ ένεκα τής 
τεχνοτροπίας έτοποθετήθησαν ήδη εις τό τέλος τοΰ έκτου καί. τό πρώτον ήμισυ τού 
εβδόμου αίώνος.

Έκ τών πινακίων 1, 2, 3, μολονότι διακοσμητικώς συγγενεύουν μετ’ άλλήλων, 
τό πινάκιον 1 τεχνοτροπικώς άφίσταται τών δύο άλλων ώς προϊόν διαφόρων χειρών, 
άν μη διαφόρου εργαστηρίου.

Τοπικώς άπαντα ανήκουν εις την Αίγυπτον.
ο μ α ς β'. Δεν γνωρίζομεν, ούτε είναι δυνατόν νά υποθέσω μεν, άν κα'ι κατά πόσον 

τά πινάκια τής Β' όμάδος υπάγονται είς την αυτήν «σιινθεσιν», εις ήν ανήκουν τά έξε- 
τασθέντα έν τώ πρώτω μέρει τής παρούσης ριελέτης. Κοινόν μετ’ άλλήλων κατ’ αρχήν 
έχουν τήν ύπαρξιν έν τώ κέντριο διακόσμου.

Και ενταύθα εύρισκόμεθα προ τών παραστάσεων, αΐτινες ήσαν έν μεγάλη κα'ι συχνή 
χρήσει είς τήν παρά τον Νείλον περιφέρειαν καί αί όποϊαι είναι γνωσταί υπό τό χαρα
κτηριστικόν όνομα «τοπεΐον τού Νείλου». Περί τάς παραστάσεις ταύτας αντί τού 
αστραγάλου καί τού κυματίου, τό όποιον συνηντήσαμεν είς τήν πρώτην ομάδα, περιθέει, 
ώς έλέχθη, στεφάνη έκ τριών κύκλων σφυρηλάτων. Τά λεία τοιχώματα τών πινακίων 
απολήγουν είς άναδιπλουμένην περιφέρειαν.

Ή διατήρησις τών έν λόγφ πινακίων δεν έπιτρέπει τήν λεπτομερή τεχνοτροπικήν 
άνά?ι,υσιν τών παραστάσεων αυτών. Τά διακρινόμενα στοιχεία πείθουν, ότι τά πινάκια 
ταΰτα τεχνοτροπικώς συγγενεύουν προς τήν τέχνην καί τον χρόνον τών πινακίων τής 
όμάδος Α'. Οί έρωτιδεΐς άπεδόθησαν κατά τό σύστημα τού αναγλύφου γραφικώς. Τήν 
άπόδοσιν τού παιδικού καί ευτραφούς τών έρωτιδέων σώματος, μολονότι αυτό καθ’ 
εαυτό βαρέος, έπιτυγχάνει ό τεχνίτης διά τινων φυσιολογικώς καί άνατομικώς έπιτυχών 
μεταβάσεων. Άντιθέτως παρημελήθησαν έν τή έπεξεργασία τά πρόσωπα, αί χεϊρες καί 
οί πόδες. Ώς είς τό πρόσωπον τής Ίνούς, κυρίως όμως τού Μελικέρτου καί τών δύο 
έρωτιδέων τών πινακίων τής όμάδος Α’, οί οφθαλμοί, ή ρΐς καί τά ώτα αποδίδονται 
άνευ λεπτομερειών, συνοπτικώς, τής τεχνικής έχούσης έπί τού προκειμένου τον κυριώ- 
τερον ρόλον, καθ’ ήν αί γραμμαί καί αί έλαφραί αποξέσεις, τό περίγραμμα τοΰ προσώ
που, τής σπονδυλικής στήλης αποτελούν τά σπουδαιότερα χαρακτηριστικά, είκ. 4, 5. Ή 
τεχνική αυτή ένθυμίζει έκτος τών ομοιογενών έ'ργων τορευτικής τής αυτής περιό
δου ή περί ών ανωτέρω έκτενής έγένετο λόγος, καί έργα υφαντικής 1 2 καί "ψηφιδωτών 
δαπέδων3.

1 L. Matzulewitsch, έ. ά. 75, πίν. 13. 3 S. Pelekanidis, Die friihchristliclien Fussbo-
2 2. Πελεκανίδη, Τό Λάσων τοΰ Ήρακλέους ε.ά. denmosaiken Griechenlands.

’Αργυρά πινάκια τοΰ Μουσείου Μπενάκη
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Ένώ χό ανθρώπινον σώμα, κατά χήν μεχαϊουσχινιάνειον εποχήν σχεχικώς έτυπο- 
ποιήθη, ούτως είπεΐν, άποδιδόμενον δι’ δλων χών γνωρισμάτων, χά όποια άναλυχικώς 
εΐδομεν, ή διαμόρφωσις χών ιχθύων και έν γένει τών ζώων προσπαθεί να μιμηθή όσον 
ενεστι την φύσιν και μέχρι χών ελάχιστων λεπτομερειών, ώς παραχηρεΐχαι εις τούς δελ- 
φϊνας, επί χών οποίων ιππεύουν οί έρωτιδεΐς χών ήμεχέρων πινακίων, καί εις χό ίχθυό- 
μορφον σώμα τοΰ ίχθυοκενταΰρου τοΰ πινακίου τής Ίνοΰς. Ενταύθα λεπτομερέστατα 
άπεδόθησαν αί λεπίδες ώς καί επί χών πινακίων τής όμάδος Β' καί διά χών κοκκίδων 
καί χών παραλήλων έσοχών ή εξοχών κατά μήκος τοΰ σώματος τών δελφίνων προσεπά- 
θησεν ό καλλιτέχνης, εάν οΰχί νά άποδώση τουλάχιστον νά ΰποδηλώση τούς φωσφο
ρισμούς τών νηχομένων έν τη θαλάσση, δελφίνων. Εις τάς λεπτομέρειας χαΰτας πρέπει 
νά άναγνωρίσωμεν έπιβίωσιν τής τέχνης τής άρχαιότητος, ήχις κατά τον έ'κχον αιώνα 
εξακολουθεί ίσχυρώς έπιδρώσα έπί μωσαϊκών καί άλλων έργων τέχνης λ

Ώς πάρεργον έξετελέσθησαν μόνον οί παρά τούς δελφΐνας Ιχθύες, έξ ών τον μέν 
διά μαχαίρας, τον δε έτερον διά τριαίνης προσπαθούν νά συλλάβουν οί έρωτιδεΐς.

Ή έπί τώ αύτώ συνύπαρξις τούτο μέν χών φυσιοκρατικώς καί καλώς άποδοθέν- 
χων δελφίνων, τούτο δέ χών άλιευομένων ιχθύων τών παρέργως άποδοθέντων, νομί- 
ζομεν όχι έχει μεγίστην σημασίαν διά χήν καχαπολέμησιν τής αρχής ένίων περί τήν 
βυζαντινήν τέχνην έρασιτεχνικώς άσχολουμένων, καθ’ οΰς οί τεχνΐχαι τής υπό μελέτην 
έποχής, ούχί διότι δεν ήθελον, αλλά διότι δεν ήδύναντο, παρουσίαζον πολλάκις ημιτε
λείς απομιμήσεις ή φυσικά έξαμβλώματα ανθρώπων καί ζώων. Τό ευτυχές παράδειγμα 
καί τών πινακίων Μπενάκη δίδει διά τών πραγμάτων τήν έπί τού προκειμένου κατάλ
ληλον άπάντησιν καί ανατρέπει καί τήν κατηγορίαν ταύτην κατά τής βυζαντινής τέχνης.

Καί ή όμάς Β' τών πινακίων, δ^ ούς λόγους καί ή όμάς Α', δέον νά προέρχεται 
έξ Αΐγύπτου.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΙΔΗΣ 1

1 S. Pelekanidis, ε. ά.
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ΛΗΚΥΘΟΣ ΤΟΥ “ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΙΡΑΣ,, 

ΕΝ ΤΩι ΕΘΝΙΚΩι ΜΟΥΣΕΙΩ.
ΥΠΟ Ν. Μ. ΒΕΡΔΕΛΗ

ΕΙς την παράστασιν, δεξιά είκονίζεται γιγαντιαία μορφή 
άνδρός γυμνοϋ, γενειώντος, έξηπλωμένου έπι βράχου. Την 
άριστεράν χεΐρα στηρίζει διά τής παλάμης επί τοϋ εδάφους, 
την δεξιάν δε υψώνει νωχελώς υπέρ την κεφαλήν. ’Έχει ανα
σύρει τον δεξιόν πόδα και εκτείνει τον αριστερόν. Οί οφθαλ
μοί είναι ήμίκλειστοι- τό γνώρισμα δέ τοΰτο καθώς καί ή θέ- 
σις τής δεξιάς χειρός ώς επίσης καί ή ατονία, μεθ’ ής κατα
πίπτουν οί πόδες, δεικνύουν δτι ή μορφή είναι παραδεδομένη

Είκ. 1. Μελανόμορφος λήκυθος 
έν Άθήναις.

εις ύπνον.

Έκ των τελευταίως είσαχθέντων εις τό Εθνικόν Μουσεϊον εκ τής κατασχέσεως 
Ζουμπουλάκη προέρχεται καί μικρά μελανόμορφος λήκυθος (είκ. 1 καί 2), έλλιπής 
μόνον κατά τό στόμιον από τοΰ μέσου τοϋ λαιμού.

Τό σχήμα τής ληκύθου είναι στενόμηκες L κατά τό ση- 
μεϊον, όπου ένοΰται ώμος καί κορμός, σχηματίζεται οξεία γω
νία δΓ έ?ιαφράς προς τά έ'ξω κλίσεως.

Ή λαβή, σωζομένη όλόκληρος, φέρει έξωθεν μέλαν 
επίχρισμα. Έπί τοΰ ώμου, αμέσως κάτωθεν τοΰ λαιμού, είναι 
γεγραμμέναι γλωσσοειδεΐς ακτίνες εις δύο σειράς.

Ή επιφάνεια, έπί τής οποίας άπλοΰται ή παράστασις, 
φέρει επίχρισμα χρώματος λευκοΰ προς κίτρινον, τό άνω δέ 
μέρος τής παραστάσεως πλαισιοΰται διά περιθέοντος άπλοΰ 
μαιάνδρου, βαίνοντος προς δεξιά καί περιοριζομένου μεταξύ 
ζεύγους χονδρών γραμμών, διακοπτομένου δέ κατά τό μέρος 
τής λαβής.

Τό λοιπόν χαμηλότερον μέρος τής ληκύθου φέρει μελα
νήν βαφήν. Ή βάσις έχει σχήμα τροχίλου, τοΰ οποίου τό 
προεκτεταμένόν κάτω μέρος φέρει επίσης μαΰρον επίχρισμα.
Ή τοιαύτη διαμόρφωσις τής βάσεως αποτελεί άπλοποίησιν 
τής μετά δύο βαθμιδών βάσεως.

1 Σφζόμ. ϋψ. 0,20. Περίμ. ώμου 0,23, ποδός 0,16.
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64 Ν. Μ. Βερδελή ΑΕ 1942-1444

’Άνωθεν τής μορφής ταΰτης καί εις τό μέρος τοΰ δεξιοΰ γόνατος αίωρεϊται μικρά 
πτερωτή μορφή μέ ανοικτάς πτέρυγας καί με πολλήν προχειρότητα έξειργασμένη.

’Έμπροσθεν τής γιγαντιαίας μορφής παρίσταται ό Ηρακλής, βαδίζων προς δεξιά. 
Είναι ένδεδυμένος βραχύν χιτώνα καί άνωθεν αύτοϋ φορεΐ τήν λεοντήν κατά τον αρχαϊ
κόν τρόπον, καταπίπτουσαν μεταξύ των ανοικτών σκελών μέχρι τών γονάτων. Τήν αρι
στερόν χεΐρα εκτείνει προς τά εμπρός καί διά τής δεξιάς κρατεί τό ρόπαλον, κρυπτόμε- 
νον όπισθεν τοΰ κορμού.

Περαιτέρω αριστερά ϊσταται ή Άθηνά φέρουσα αττικόν κράνος καί τήν συνήθη της

Εΐκ. 2. Άνάπτυξις παραστάσεως τής εν είκ. 1 ληκύθου.

άμφίεσιν, κρατούσα διά τής δεξιάς τό δόρυ καθέτως, τήν άριστεράν δε έκτείνουσα 
προς τον προστατευόμενον αυτής.

Μεταξύ τής Άθηνάς καί τοΰ Ήρακλέους ύπάρχουσι κλάδοι κισσού ως παραπλη
ρωματική διακόσμησις.

Η παράστασις τών μορφών εν γένει είναι αρκετά πρόχειρος καί ή χάραξις τών 
διαφόρων λεπτομερειών έχει γίνει χωρίς πολλήν επιμέλειαν. Ό τρόπος τής εξεργα
σίας γενικώς προδίδει κατάπτωσιν τοΰ μελανόμορφου ρυθμού.

Γο θέμα τής παραστάσεως είναι γνωστόν καί άπό άλλας όμοιας αγγειογραφίας, 
ιδίως τήν κύλικα τού Φιντίου τού Μονάχου 2590 (J. 401), Beazley, AV 57, 1 (ενταύθα 
είκ. 3) καί καί τό άγγεϊον τού Λούβρου F. 208, CV III He πίν. 23, 1—2 (είκ. 5): 
πρόκειται περί τής μυθικής πάλης τού Ήρακλέους προς τον γίγαντα Άλκυονέα λ 1

1 Περί τοΰ μύθου ήσχολήθη έκτενώς ό Robert έν Hermes XIX 1884, 473 έξ., ένθα αναγράφεται καί 
ή παλαιοτέρα βιβλιογραφία.
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Ό Πίνδαρος πρώτος εις δΰο χωρία μνημονεύει τής πάλης ταΰτης. Εις τό πρώτον 
(’Ίσθμ. VI 31) ούδεις γίνεται λόγος περί άντιστάσεως τοϋ γίγαντος, κα! Οά ήδυνάμεθα 
νά ύποθέσωμεν ότι ό ποιητής όμιλεΐ σαφώς περί τής ύπερνικήσεως ενός κοιμωμένου. 
Εις τό δεύτερον όμως χωρίον (Νεμ. IV 25) παρουσιάζει τον ηρώα έπικρατήσαντα τοϋ 
αντιπάλου του κατόπιν σψοδρας πάλης, καθ’ ήν μάλιστα ούτος ύπέστη και σοβαράν 
πίεσιν υπό τοϋ γίγαντος.

Ή διαφορά αύτη τών πινδαρικών χωρίων δύναται νά έρμηνευθή κατά δύο τρό-

Είκ. 3. Κύλιξ τοΰ Φιντίου έν Μονάχη).

πους: ή ότι ό ποιητής είχεν ΰπ’ όψει του δύο διαφόρους πηγας, ή ότι ούτος εις τό 
δεύτερον χωρίον, θεωρών άνάξιον τοΰ ήρωός του ότι άδρανοΰντα κατέβαλε τον άντί- 
παλόν του, παρεξέκλινεν άπό τοΰ οικείου μύθου. Τό πρώτον, νομίζω, πρέπει νά θεω- 
ρηθή πιθανώτερον, παρ’όσα λέγει υπέρ τής δευτέρας άπόψεως ό Koepp(AZ 1884,31 εξ.).

"Οτι όντως ύπήρχον περισσότεροι τής μιας παραδόσεις περί τοΰ έν λόγω μύθου 
άποδεικνύεται και έκ τών άλλων διαφορών, αιτινες παρουσιάζονται παρά τοΐς άρχαίοις 
συγγραφεΰσιν ώς προς τάς λεπτομέρειας αύτοΰ. Τοιουτοτρόπως, ό Πίνδαρος εις τό 
πρώτον χωρίον τοποθετεί τήν μυθικήν ταύτην πά?ιην είς τάς Φλέγρας, ήτοι τήν χερ
σόνησον τής Παλλήνης έν τή Χαλκιδική λ Άλλ’ ό σχολιαστής τοΰ δευτέρου Πινδαρικοΰ 1

1 Πρβ. καί Εύστάθ. Παρεκβ. είς Ίλ. Λ σ. 882, 46: Θράκη παρά βραχύ δυσπραγήσαντα εΐδεν ύπό λησιοί}
« δτι δέ καί ό Ηρακλής ένιαχοϋ αγώνα πολϋν είχε διά ώς έν τοΐς Πινδάρου δηλοϋται».
τό τοϋ ένυαλίου ξυνόν αί ίστορίαι δηλοϋσιν' δν καί ή

9
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66 Ν. Μ. Βερδελή ΑΕ 1942-1944

χωρίου τοποθετεί αυτήν είς τον ισθμόν τής Κόρινθου: «οΰτος ό Άλκυονεύς εΐς των
γιγάντων λέγεται περί τον Ισθμόν τής Κορίνθου συμβεβηκέναι Ήρακλεΐ__ » λ Ό
’Απολλόδωρος I 6,1 συνδέει τον μϋθον τούτον προς την περίφημον Γιγαντομαχίαν, κα'ι 
τούτον ακολουθούν και άλλοι μεταγενέστεροι συγγραφείς (πρβ. Νόννου XLVIII, 19).

"Ολαι αΰτα'ι αί διάφορά! άποδεικνύουν δτι ό εν λόγω μϋθος, άνήκων είς τους 
παλαιοτέρους τής ’Αχαϊκής—προδωρικής μυθολογίας, δεν παρέμεινεν αναλλοίωτος καθ’ 
δλην την αρχαιότητα, άλλ’ ΰπέστη ποικίλας μεταβολάς κατά τάς διαφόρους περιόδους, 
άναλόγως τής βαθυτέρας έννοιας, την οποίαν άπέδιδον έκάστοτε είς τό περιεχόμενόντου.

Κατά τον Robert (ένθ. άν. πρβ. και Pauly RE2 εν λ. Άλκυονεύς I2 1581-82), 
βάσις τοϋ μύθου από τής καθόδου τών Δωριέων ύπόκειται ή πάλη τοΰ Ήρακλέους 
εναντίον τοΰ Άλκυονέως, ώς παραστάσεως τοΰ Άχαϊκοΰ Ίσθμοΰ.

Άλλ’ ή πάλη αυτή παρίσταται διαφόρως άπό τής Αχαϊκής καί τής Δωρικής 
πλευράς.

Κατά την Δωρικήν εκδοχήν ό Ισθμός είναι ή χώρα τοΰ Γηρυόνου, ή ιδιοκτησία 
τοΰ Ήρακλέους, τήν οποίαν θέλει νά άρπάση ό Άλκυονεύς. Γίνεται σφοδρά πάλη 
και ό γίγας εκσφενδονίζει βράχον κατά τοΰ ήρωος, αλλά φονεύεται διά τής επαναφοράς 
αύτοΰ.

Κατά τήν Αχαϊκήν έκδοχήν ό Άλκυονεύς είναι ποιμήν και ό Ηρακλής παρου
σιάζεται ώς ληστής. Ό Ηρακλής δεν δύναται νά καταβάλη τον γίγαντα είς φανεράν 
πάλην, αλλά κατά διαταγήν τής Άθηνάς άποκοιμίζεται ούτος υπό τοΰ Ύπνου καί, άνί- 
σχυρον δντα, φονεύει αυτόν ό Δωρικός ήρως.

Τήν παράδοσιν ταύτην κομίζουν οί Αχαιοί άποικοι είς τήν Χαλκιδικήν, καί ή 
καθ’ ύπνον θανάτωσις τοΰ Άλκυονέως- ποιμένος υπό τοΰ Ήρακλέους τοποθετείται 
τώρα είς τήν χώραν ταύτην. Είς τήν μορφήν του αυτήν ό μΰθος συνδέεται προς τήν 
στρατιωτικήν πορείαν τοΰ Ήρακλέους κατά τής Τροίας καί τής Κώ. Ό Τελαμών 
γίνεται συμμέτοχος τής περιπετείας ταύτης.

Τελευταία βαθμίς τής έξελίξεως τοΰ μύθου είναι ή σύνδεσις τής πάλης ταύτης προς 
τήν γνωστήν γιγαντομαχίαν, ή οποία τοποθετείται υπό τής παραδόσεως είς Παλλήνην.

"Ολαι αί μέχρις ημών διασωθεΐσαι άγγειογραφίαι, αί έ'χουσαι τό θέμα τούτο, ανή
κουν είς τον μεταγενέστερον μελανόμορφον ή είς τον πρώιμον έρυθρόμορφον ρυθμόν, 
δηλαδή είς τήν περί τό 500 π. X. εποχήν.

Είς τάς αγγειογραφίας ταύτας βάσις ύπόκειται ή Αχαϊκή εκδοχή τοΰ μύθου, άντα- 
ποκρινομένη είς τό προμνημονευθέν πρώτον χωρίον τοΰ Πινδάρου. Ή Δωρική παρά- 
δοσις, δηλαδή εκείνη καθ ’ ήν ό Άλκυονεύς εκσφενδονίζει βράχον κατά τοΰ ήρωος καί 
φονεύεται ό ’ίδιος διά τής επαναφοράς τούτου, ούδαμοΰ άπαντά ώς παράστασις.

Τό θέμα παρίσταται επί τών διασωθέντων αγγείων κατά στερεότυπον περίπου

1 Πρβ. καί τοπωνύμια τής πέριξ τοϋ Ίσθμοϋ χώ
ρας, άναφερόμενα είς τό όνομα τοϋ Άλκυονέως: « Άλ- 
κυονίς θάλασσα», ή άπό Άντιρρίου μέχρι τοΰ Ίσθμοΰ 
(Στράβ. VIII 336. IX 393. 400): «Άλκυονία λίμνη»

κατά τήν Αργολίδα (Παυσ. II 37, 5) κλπ. Έν Φι- 
λοστρ. Ήρωϊκφ I 4 σ. 671 άναφέρεται ώς τόπος ό περί 
τό Βέσβιον (Βεζούβιον) όρος χώρος. Πρβ. καί Clau- 
diani De raptu Proser. Ill 184.
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τρόπον: εις τό δεξιόν μέρος τής είκόνος κατάκειται γυμνός ό γίγας, με τό ρόπαλον εις 
την χεϊρα ή εκεί που κείμενον. Στηρίζεται πάντοτε έπ'ι βράχου, κα'ι μόνον εις την κύλικα 
τοΰ Φιντίου εν Μονάχω στηρίζεται έπ'ι προσκεφαλαίου, όχι πολύ έπιτυχώς ι. ’Άλλοτε 
είναι παραδεδομένος εις ύπνον, άλλοτε όμως άγρυπνε! καί αμύνεται.

Τοιουτοτρόπως κοιμώμενος εμφανίζεται εις τα μελανόμορφα αγγεία: λήκυθον 
Βρυξελλών A 1953. CV πίν. 20, 6. Haspels, 251, 57, τοϋ «ζωγράφου τοΰ Θησέως».— 
αμφορέα Λούβρου F 208, CV III He πίν. 23, 1-2.—κύλικα τοΰ Corneto. ΑΖ 1884,πίν.
3.—άγγεΐον τοΰ Βερολίνου F 2057. Furt. Beschr. καί Neugebauer. Καί εις τά ερυθρό
μορφα: κύλικα τοΰ Μονάχου 2590. Beazley, AV 57, 1. Ένταΰθα είκ. 3. τοΰ «ζω
γράφου τοΰ Φιντίου».—άγγεΐον Μονάχου 605. Berichte der sach. Gesellsch. der Wis- 
senseh. 1853, 135-145, πίν. VII, 1 (Jahn.).

Έν έγρηγόρσει καί παλαιών παρίσταται εις τά μελανόμορφα άγγεια: ά?ιάβαστρον 
Petersburg 2211. Antiquites du Bosp. Cimmer. (1854), reed. Reinach 1892) πίν. 63α, 1. 
Haspels 263, 3 καί Appendix XVI, τοΰ «ζωγράφου τοΰ Εμπορίου».—οίνοχόην Μο
νάχου 1784 (J. 1180). Παρά Jahn, ένθ. άν. πίν. V 2 (aus der Candelorischen Samm- 
lung). Micali, Storia, πίν. C. 3. Annali V, παρένθ. πίν. D 2.—λήκυθον Tischbein II 20 
(άλλοτε εις την συλλογήν Hamilton, τώρα δέ άγνωστον ποΰ εύρισκομένην). Παρά Jahn, 
ένθ. άν. πίν. VIII 2. Millin, Gal. Mythol. πίν. 120, 459. Annali 1833, 310 καί πίν. D 1. 
Ingliirami, VF I πίν. 31. Haspels, 227, 40 bis, τοΰ «ζωγράφου τής Σαπφοΰς.—λήκυθον 
τής συλλογής Έμπεδοκλέους, Άθήναι, Haspels, 247, 13, τής «όμάδος τοΰ Φόλου».— 
υδρίαν Μονάχου 1708. Ένταΰθα είκ. 4·—καιρετανήν υδρίαν Βατικανοΰ. Mus. Gregor. 
II 16. Παρά Jahn, ένθ. άν. πίν. VIII 2. Albizzati 229.

Πολλάκις οί τεχνΐται των μελανόμορφων άγγείων δεν κατορθώνουν διά τής τεχνι
κής των νά δηλώσουν σαφώς την κατάστασιν τοΰ ύπνου τοΰ γίγαντος. Αλλά με την 
νωχέλειαν έν γένει τών μελών τοΰ σώματος καί μάλιστα μέ τον άτονον τρόπον, με τον 
όποιον παριστώσι τοΰτον κρατοΰντα τό ρόπαλον, ύποδηλοΰσι την κατάστασιν ταύτην. 
Εις την λήκυθον Tischbein II 20 (άνωτέρω) συμπεραίνομεν τουναντίον ότι ό γίγας 
εύρίσκεται έν έγρηγόρσει έκ τοΰ νευρώδους τρόπου, μεθ’ ου παρουσιάζεται κρατών 
τό ρόπαλον.

Δυσεξήγητος κάπως είναι ό πτερωτός δαίμων, ό όποιος εις την λήκυθον τοΰ Έθν. 
Μουσείου αίωρεΐται άνωθεν τοΰ άνακειμένου γίγαντος. 'Η μορφή αΰτη παρουσιάζεται 
μόνον εις μελανόμορφα καί έκ τών έρυθρομόρφων μόνον εις τήν κύλικα τών Παρι- 
σίων (Rev. arch. 1844 II, 655, 1).

Πολλά έχουν λεχθή ώς προς τό τί άκριβώς είκονίζει ή μορφή αύτη. Έθεωρήθη 
ότι είκονίζει τό εί'δωλον τής ψυχής τοΰ Άλκυονέως (Witte, Annali V 311 εξ. Jahn, 
Arch. Beitrage, 131), ή ότι παριστα τήν κήρα ή τον θάνατον (Hirts, Bildetbnch, 198. 
Welcker, ΚΙ. Schr. Ill, 347. Julius Lessing, De mortis apud veteres figuris, 51. Heyde- 
mann, Annali d. I. 1880, 97). Πιθανωτέρα φαίνεται ή γνώμη τοΰ Jahn, τοΰ Furtwan- 
gler, Eros, 13 καί τοΰ Klein, Euphronios, 53 (πρβ. καί Koepp, ένθ. άν.), οϊτινες θεω- 1

1 Εις τήν λήκ. Tischbein II 20 (βλ. κατωτ.) πάρε- στηρίζεται κατά τρόπον πολύ άπίθανον έπί τής χει- 
λείφθη εντελώς τό στήριγμα, ό δέ κοιμώμενος γίγας ρός του.
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ροϋν ότι ή πτερωτή αΰτη μορφή είκονίζει τον Ύπνον. Τοϋτο άλλως τε συμφωνεί και 
προς τήν παράδοσιν, τήν υπό τής ψευδοαπολλοδωρείου Βιβλιοθήκης εκτιθεμένην.

Ό Ήρακ?ιής είκονίζεται πάντοτε αριστερά και έμπροσθεν τοΰ γίγαντος εις τήν 
θέσιν ακριβώς τοΰ βάλλοντος. Συνήθως παρουσιάζεται ένδεδυμένος κατά τον αρχαϊκόν

Είκ. 4· 'Υδρία μελανόμορφος έν Μονάχο,)·

τρόπον, έχων τήν λεοντήν άνωθεν τοΰ ίματίου, πλήν δύο αγγείων: τοΰ Μονάχου 1708 
(εΐκ. 3) καϊ τής καιρετανής υδρίας, όπου παρίσταται εντελώς γυμνός. Εις τό μελανό- 
μορφον άγγεΐον τοΰ Μονάχου 1784 (J. 1180) και είς τό ερυθρόμορφου τοΰ Μονάχου 
605 ό ήρως φέρει μόνον τήν λεοντήν, συγκρατουμένην διά πόρπης εκ τοΰ λαιμοΰ επειδή 
δέ άνεμίζεται αΰτη προς τά όπίσω, τό σώμα τοΰ ήρωος καταλείπεται καϊ ένταΰθα γυμνόν.
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Έκτος των πρωταγωνιστούσαν τούτων μορφών συνοδεύουν την παράστασιν συνή
θως και άλλα πρόσωπα κα'ι προ πάντων ή Άθηνά. Αυτή ΐσταται όπισθεν τοΰ προστα- 
τευομένου της, ένισχύουσα οίονεί αύτόν διά τής αοράτου παρουσίας της έν τω άγώνι. 
Βλέπε αγγεία: λήκυθον Βρυξελ?ιών A 1953.—Petersburg 234.—Βερολίνου F 2057.— 
υδρίαν Λονδίνου Β 314.—Tischbein II 20.—κύλικα Corueto. Εις τα αγγεία: Μονά
χου 2590 (J 401) και την καιρετανήν υδρίαν, αντί τής ’Αθήνας παρίσταται ό Ερμής.

Εις τό άγγεΐον τοΰ Μονάχου 1708 (είκ. 3), ίσως καί διά λόγους συμμετρίας, παρί- 
στανται αριστερά μεν τών πρωταγωνιστούντων ή Άθηνά και ό Ερμής, δεξιά δε γυνή 
καί νέος (θεότητες; ίσως ή Γή καί Τιτάν, πιθανώς ό Πορφυρίων). Λόγοι επίσης συμ
μετρίας ήνάγκασαν τον άγγειογράφον τής κύλικος Corneto νά πρόσθεση εις τάς κυρίας 
μορφάς Ήρακλέους—Άλκυονέως — Άθηνάς καί άνά μίαν ανδρικήν μορφήν εις τά δύο 
άκρα τής είκόνος, αιτινες μάλιστα καί λαμβάνουν ενεργόν μέρος είς τήν πάλην.

’Ιδιαιτέραν θέσιν πρέπει νά καταλάβη—νομίζω—ή λήκυθος τής συλλογής τοΰ 
Έμπεδοκλέους. Διότι μόνον τό άγγεΐον τοΰτο μάς παρουσιάζει είς τήν παράστασιν καί 
αγέλην βοών ή κατά τήν παράδοσιν, καθ’ ήν ό Άλκυονεύς ήτο ποιμήν ή άρπαξ τών 
βοών τοΰ Ήλιου καί μία παρηλλαγμένη μορφή τοΰ Γηρυόνου. Τέλος, είς τήν υδρίαν 
τοΰ Λονδίνου Β 314, όπισθεν τής Άθηνάς διακρίνεται τό πρόσθιον μέρος τεθρίππου, 
μοναδική καί αυτή καί σπουδαιοτάτη συγχρόνως λεπτομέρεια, σύμφωνος μέ τήν παρά- 
δοσιν, τήν ύποδηλουμένην διά τοΰ δευτέρου πινδαρικοΰ χωρίου (Νεμ. IV 25).

Δεν λείπουν καί αί άγγειογραφίαι, ένθα μόνον αί δύο πρωταγωνιστοΰσαι μορφαί 
είκονίζονται· βλ. αγγεία: Petersburg 2211.— λήκυθον εκ Nola. Louvre F 208 κ. ά.

"Ας έπανέλθωμεν ήδη είς τό ήμέτερον άγγεΐον.
Κατόπιν προσεκτικής αντιπαραβολής τής ληκύθου ημών προς τάς έν Haspels, 

Attic Black-figured Lekythoi (τόμ. 2°ή πίνακες), άπέδωκα ταύτην μετά βεβαιότητος είς 
τό έργαστήριον τοΰ «Beldam Painter», ζωγράφου τής μεγαίρας.

'Ότι όντως ή λήκυθος ανήκει είς τό έργαστήριον τοΰτο πειθόμεθα έκ τοΰ ότι όλα 
τά ουσιώδη γνωρίσματα τοΰ ζωγράφου τούτου (βλ. Haspels, 170 έξ.) άπαντώσι καί 
ένταΰθα.

Ή όξεΐα γωνία, ή σχηματιζομένη μεταξύ ώμου καί σώματος τοΰ αγγείου, δπερ 
αποτελεί γνώρισμα τών ληκύθων τοΰ ζωγράφου τής μεγαίρας άπαντά καί είς τήν ίδικήν 
μας λήκυθον, ως ήδη άνεφέραμεν, καθώς καί ή κατασκευή τοΰ ποδός είς σχήμα τροχί
λου, έχοντος τό χαμηλότερον προβεβλημένον μέρος κεκαλυμμένον διά μελανής βαφής. 
’Άλλα γνωρίσματα τοΰ ζωγράφου τούτου, άπαντώντα καί είς τό ίδικόν μας άγγεΐον, 
είναι δ πλατύς μαίανδρος μεταξύ ζεύγους χονδρών γραμμών είς τό άνω μέρος τής παρα- 
στάσεως καί αί σχεδιαζόμενοι έπί τοΰ ώμου γλώσσαι είς δύο σειράς.

Άλλ’ έκεΐνο, δπερ άποτελεΐ τό «σήμα κατατεθέν», ούτως είπεΐν, τοΰ ζωγράφου 
τούτου καί τό όποιον δεν έλ?Ήπει καί έκ τής ίδικής μας ληκύθου, είναι ότι κάτωθεν 
τής παραστάσεως καί δή έπί τοΰ χαμηλοτέρου μελαμβαφοΰς μέρους τοΰ άγγείου ύπάρ- 1

1 Έπί τής Κορνετανής κύλικος είς τήν μίαν πλευ- δέ τής άλλης ή απαγωγή τών βοών υπό τοΰ ήρωος. 
ράν παρίσταται ή πάλη Ήρακλέους-Άλκυονέως, έπί
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χουν πάντοτε δύο ομάδες έκ δύο ή τριών γραμμών, αιτινες χαράσσονται επί τόΰ αγγείου 
πριν ή τούτο τεθή εις τον κεραμεικόν κλίβανον («wet-incised»).

Άλλ’ έκτος τών εξωτερικών τούτων γνωρισμάτων καί τεχνοτροπικαί ομοιότητες 
τών μορφών τοποθετούν ασφαλώς τό άγγείόν μας εις τό έργαστήριον τού ζωγράφου 
τής μεγαίρας. "Ας παραβάλωμεν επί παραδείγματι τον γίγαντα τού ήμετέρου αγγείου 
προς τον εις τό άκρον δεξιά σάτυρον εις την λήκυθον τών ’Αθηνών 1129 (CC 961),. 
Haspels, Appendix XVII άρ. 1, πίν. 49, 50, 2 καί 51, 1: τό γένειον καί ό μύσταξ παρου
σιάζουν την αυτήν ακριβώς διαμόρφωσιν, όπως επίσης καί αί χαράξεις προς δήλωσιν τών 
λεπτομερειών τού κορμού. Ή δλη έντύπωσις έκ τής αντιπαραβολής τών δύο τούτων 
μορφών είναι ότι άμφότεραι έζωγραφήθησαν υπό τής αυτής χειρός. 'Ωσαύτως την αυτήν 
έντύπωσιν άποκομίζομεν έκ τής αντιπαραβολής τών δύο γυναικών εις τήν λήκυθον τού 
Έθν. Μουσείου 12801 (Nicole 973), Haspels, App. XVII άρ. 2, πίν. 51, 2 προς τήν 
’Αθήναν τού ίδικού μας αγγείου. Πάντα ταύτα δεν αφήνουν καμμίαν αμφιβολίαν περί 
τού ζωγράφου τής έν λόγω ληκύθου.

Ή έργασία τού «ζωγράφου τής μεγαίρας» περιλαμβάνει μίαν ομάδα μεγάλων 
κυλινδρικών ληκύθων (Haspels, App. XVII, άρ. 1—13) καί έτέραν άρκετών μικρών 
ληκύθων. Αί τελευταϊαι αύται περιλαμβάνουσι τάς «chimneys»—καμινοειδεΐς (App. 
XVII άρ. 21—73 bis) καί τάς pattern — lekythoi.

Καμινοειδεΐς ονομάζει ή Haspels έκείνας, τών οποίων ό λαιμός είναι υψηλός 
καί έχει μίαν έξοχήν εις τό μέσον, ομοιάζει δέ προς καπνοδόχον έκ πήλινων σωλήνων. 
Δυστυχώς, εις τήν ίδικήν μας λήκυθον έλλείπει ό λαιμός, ώστε νά μή είναι εΰκολον 
νά βεβαιωθή αν άνήκει εις ταύτας. 'Οπωσδήποτε όμως άνήκει εις τήν δευτέραν ομάδα, 
τών μικρών λ,ηκύθων.

Ό έν λόγφ ζωγράφος υπήρξε παραγωγικότατος, ιδία εις μικράς ληκύθους 
όχι όμως καί πολύ επιμελής είς αύτάς, όσον εις τάς μεγάλας. Φαίνεται δτι τό έργαστή- 
ριόν του ήτο σημαντικότατου καί είς αύτό είργάζοντο πολλοί υπό τήν καθοδήγησίν 
του. Έκτος τών μελανόμορφων, καί λευκαί ώς καί έρυθρόμορφοί τινες άναφέρονται 
υπό τής Haspels ώς άνήκουσαι είς τό έργαστήριον του. Αί λήκυθοί του δεν φέρουν 
έπιγραφάς 1 καί είκονίζουν πάντοτε άσυνήθη θέματα: τήν τιμωρίαν τής μεγαίρας, τήν 
καταβύθισιν τού Άμφιαράου, τήν σκηνήν τής παραλίας με τούς πειρατάς, τήν πάλην 
Ήρακλέους καί Άλκυονέως κτλ.

Μία σημαντική έφεύρεσις άποδίδεται υπό τής Haspels είς τον τεχνίτην τούτον: 
είναι ό πρώτος ό όποιος κατεσκεύασε ληκύθους «false-bottomed», ψευδοτρόπιδας, ώς 
τάς όνομάζομεν δηλ. έσωθεν τού σώματος τίθεται μικρόν στενόν δοχεΐον, τό όποιον 
ένούται μετά τού λαιμού καί άποκλείει τό λοιπόν σώμα τού άγγείου· τοιουτοτρόπως τό 
τιθέμενου έντός τού δοχείου έλαιον δεν είναι δυνατόν νά χυθή έντός τού σώματος τού 
άγγείου, επί πλέον δέ κατορθούται διά μικράς ποσότητος έλαίου νά φαίνεται πεπληρω- 
μένον τό άλλως λίαν εύρύχωρον άγγεΐον 1 2.

1 Η λήκυθος Αθηνών 12750 (App. XVII bis, μεταξύ τοϋ 450 καί 430, ένφ κατά τήν Haspels ή μέ-
αρ· 4: ανήρ αριστερά στηλης) φέρει δύο οριζοντίους θοδος ένεφανίσθη δύο δεκάδας ετών ένωρίτερον μέ τήν 
στίχους ψευδογραμματων- λήκυθον τής μεγαίρας.

2 Κατά τόν Buschor ή μέθοδος αϋτη έφηρμόσθη
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Μετά τον καθορισμόν τοΰ ζωγράφου δεν είναι τώρα δύσκολος και ή χρονολόγησις 
τής ληκύθου. Ή λήκυθος τής μεγαίρας τοποθετείται εις τό έτος 470 κα'ι ανήκει εις τά πρώτα 
έργα τοΰ ζωγράφου. Αι λήκυθοι τής δευτέρας όμάδος είναι μεταγενέστεροι καί πολλαί 
εξ αυτών κατεσκευάσθησαν υπό άλλων χειρών υπό την καθοδήγησίν του. Πρέπει λοι
πόν να κατέλθωμεν πλέον τής μιας δεκαετίας, διά την χρονολόγησιν τής ληκύθου ημών- 
Νομίζω δτι δεν σφάλλω, εάν τοποθετήσω αύτήν περί τό 450.

Πριν κλείσω την μελέτην μου θεωρώ χρήσιμον νά παραθέσω καί ιδιαιτέρως κατά
λογον αγγείων έχόντων τό θέμα τούτο:

Α' ΜΕΛΑΝΟΜΟΡΦΑ

1. Οίνοχόη Μονάχου 1784 (J. 1180). Παρά Jahn, Ber. d. Sachs. Gesellsch. d. 
Wissensch. 185. πίν. V, 2. Micali, Storia, πίν. C, 3. Annali, V, παρένθ. πίν. D, 2.

2. Λήκυθος, Tischbein, II 20. Haspels, 227, 40 bis. Τού «ζωγρ. τής Σαπφοϋς».
3. Λήκυθος έκ Nola. De Witte, Annali V, 311.
4. Λήκυθος Λονδίνου, Β 462 (αδημοσίευτον).
5. ’Αλάβαστρον Petersburg 2211. Haspels, 263, 3 (App. XVII). Τού «ζωγράφου 

του Εμπορίου».
6. Petersburg 234. Stephani, Parerga archaeologiea XV=Melanges greco-ro- 

maius I, 588.
7. Άμφορεύς Campana (Cataloghi Cl, I Ser. IV 77. Sala A n. 17), έπειτα έν 

Παρισίοις. Bull. d. I. 1859, 30. Koepp, AZ. 1884, πίν. 4.
8. Κύλιξ Corneto. Bull. d. I. 1877, 61, 3. Koepp, AZ 1884, πίν. 3.
9. Άμφορεύς τής συλλογής Lunghini έν Sarteano. Bull. d. I. 1859, 30.

10. Λούβρου CA 2525. Haspels, App. XVII, 43 τοΰ «ζωγρ. τής μεγαίρας».
11. Leningrad 146. Haspels, App. XVII, 55 τοΰ «ζωγρ. τής μεγαίρας».
12. Τεμάχιον κύλικος παρά τώ Due de Luynes = de Witte, Cat. etrusque σ. 48. 

Rev. arch. I. 655. Παρά Jahn, ένθ. άν. άρ. 6.
13. Υδρία Λονδίνου Β 314. CV. (Fasc. 6) III He πίν. 79.
14. Άμφορεύς Λούβρου F 208.
15. Βερολίνου F 1927.
16. Βερολίνου F 2057. Furtw. Beschr. Neugebauer.
17. Λήκυθος Μουσείου Rodin έν Παρισίοις.
18. Υδρία Μονάχου 1708. (ένταΰθα είκ. 3).
19. Λήκυθος έν Βρυξέλλαις A 1953. CV. πίν. 20, 6. Haspels, 251, 57 «τού ζωγρά

φου τού Θησέως».
20. Άθήναι. Λήκυθος τής συλλογής Έμπεδοκλέους. Haspels, 247, 13 «τής όμάδος 

τοΰ Φόλου».
21. Καιρετανή υδρία Βατικανού. Mus. Greg. II 16. Παρά Jahn, ένθ. άν. πίν. VIII

2. Albizzati. 229.
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Β' ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΑ

1. Κύλιξ Μονάχου 2590 (J. 401). Παρά Jahn, πίν. VI Beazley, AV. 57, 1 «τοΰ 
ζωγράφου τοΰ Φιντίου» (ένταΰθα είκ. 2).

2. Μονάχου 605. Παρά Jahn, πίν. VII, 1.
3. Κΰλιξ άλλοτε παρά Due de Luynes, αδημοσίευτος. Πρβ. Rev. Arch. 1844 

II 655, 1.
4. Vaso a colonette τής συλλογής Lunghini έν Sarteano. Bull. d. I. 1859, 30. AZ.. 

1884, 31, 1.
5. Nortwich Park. Beazley, AV. 221, 161.

Μάιος 1940. Ν· Μ ΒΕΡΔΕΛΗΣ

Είκ. 5. Άμφορεύς. Λοΐβρον F, 208.
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ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΔΕΝΔΡΙΤΗΣ
ΥΠΟ ΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

Μεταξύ των διαφόρων εικονικών τύπων, τούς οποίους οί 'Έλληνες καλλιτέχναι 
ένεπνεύσθησαν εκ των πολυπληθών μυθικών παραδόσεων, τών δοξασιών και τής λα
τρείας τοϋ Διονύσου 1 είναι καί ό κατώτερο) εξεταζόμενος επί τοΰ ύπ’άριθ. 7127 υφαν
τού εξ Αίγύπτου, άνήκοντος εις τό Μουσεΐον Μπενάκη (είπ. 1).

Τό υφαντόν προέρχεται εκ σημείου λευκού λινού χιτώνος· λινοί στήμονες ειλημ
μένοι άνά δύο επί τού θέματος· κρόκη πολύχρωμος μάλλινη καί ένθετος λευκή λινή.

Χρώματα: λευκόν, πορφυρούν (βαθύ κυανοΰν), ερυθρόν, πράσινον.
Διαστάσεις: ΰψ. 0,23 μ., πλ. 0,17μ.
Έπί τού λευκού εδάφους τού σημείου είκονίζεται διά πορφυρού χρώματος καί 

λευκού διακόσμου άμφορεύς μετά λαβών, εκ τού οποίου εκφύεται κληματίς, ήτις, διχα- 
ζομένη μικρόν άνωθεν τού στομίου τού αγγείου, διακλαδοΰται πολ?ιαπλώς εντός ελλει
ψοειδούς περιγράμματος. Τά δημιόυργούμενα έκ τών συμμετρικώς συστρεφομένων 
βλαστών κενά π?ιηρούνται ώς έξης: τό εν τω μέσω κατέχει ό Διόνυσος όλοσώματος, εις 
νεαράν ηλικίαν, βαίνων προς δεξιά καί στρέφων την κεφαλήν προς τά όπίσω. Φέρει 
φρύγιον πίλον καί άνεμιζόμενον ίματίδιον κατερχόμενον από τού αριστερού ώμου του. 
Διά τής φερομένης προ τού στήθους καί καμπτομένης από τού άγκώνος προς τά άνω 
δεξιάς του ό Διόνυσος κρατεί κέρας Άμαλθείας μετά καρπών, διά δε τής άριστεράς του 
απροσδιόριστόν τι άντικείμενον, ώς έκ τής φθοράς τού υφάσματος έπί τούτου.

Έπί τών δύο άνω κενών παρίστανται δύο ποικιλόχρωμα πτηνά ραμφίζοντα τούς 
προ αυτών κλάδους, τού μεν προς δεξιά—ώς προς τον θεατήν—βαίνοντος προς τά άνω, 
τού δέ προς αριστερά προς τά κάτω.

Έπί τών εκατέρωθεν τού λαιμού τοΰ αγγείου κενών είκονίξονται δύο άντωπαί, 
ύποσκιρτώσαι καί προτείνουσαι τήν κεφαλήν προ τοΰ στομίου τού αγγείου αίγες, αί 
όποΐαι ΰψοΰσι συμμετρικώς—κατά ανατολικά πρότυπα—ένα έκ τών έμπροσθίων ποδών. 
ΈΙ συσπείρωσις τού οπισθίου ήμίσεος τοΰ σώματός των, οφείλεται μεν εις τήν οικονο
μίαν τού χοίρου, αποδίδεται όμως δι’ αυτής συγχρόνως μετά τής κάμψεως ενός τών έμ
προσθίων ποδών ή έντύπωσις τής κινήσεως καί ό ζωηρός χαρακτήρ τού ζώου.

1 Ch. Picard, Les origines du polytheisme hel- 5ος, Oxford, 1909, σ. 85 κέξ. J. E. Harrison, Prole-
lenique. Paris, 1932, σ. 124. Grenet - Boulanger, Le gomena to the Study of Greek Religion. Cambridge
genie grec dans la religion. Paris, 1982, a. 116 κέξ. 1908, σ. 359 κέξ.
L. B. Farnell, The Cults of the Greek States, τόμ.

10
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Τό σημεΐον έχει σχετικήν συγγένειαν προς τό ύπ’ άριθ. 1731 τοΰ Βυζαντινού 
Μουσείου ή πλήν μικρών τινων διαφορών κατά την στάσιν τοΰ Διονύσου και τών αιγών 
Αί τοΰ υπό έξέτασιν σημείου αίγες ύστεροΰσι κατά τήν φυσικήν χάριν τών τοΰ Βυζαν- 
τινοΰ Μουσείου, εις τάς οποίας δ καλλιτέχνης άπέδωκε μετά πολλής επιτυχίας τον παλ-

Είκ· 1. Ό Διόνυσος περιβαλλόμενος υπό κληματίδων εκφυόμενων έξ άμφορέως 
ΐ'Υφαντόν Μουσείου Μπενάκη 4°ν 5ου μ.Χ. αίώνος).

μόν τής ζωηράς κινήσεως μέ ελευθερίαν και ίδιότυπον στάσιν εις έκάστην. Παρά τάς 
διαφοράς ταύτας, συνήθεις άλλως τε επί τών έξ Αίγυπτου υφαντών, έκόσμουν κατ’ αντι
στοιχίαν τον αυτόν χιτώνα εις τον όποιον ανήκουν τό τεμάχιον τοΰ Βυζαντ. Μουσείου 
και τό παραχωρηθέν υπό τοΰ Μουσείου Μπενάκη εις αυτό έ'τερον τεμάχιον.

Προσφιλές θέμα τής αλεξανδρινής τέχνης ήτο ή παράστασις σκηνών τοΰ καθ’ημέ
ραν βίου, συνήθης δέ ήτο καί ή τών ανθρωπίνων μορφών, ζώων καί πτηνών μεταξύ

1 "Αννης Άποστολάκη, Τά Κοπτικά υφάσματα τοΰ Μουσείου Κοσμητικών Τεχνών, είκ. 88, σ. 117.
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ελίκων κισσοΰ, κληματίδων ή ακάνθου λ Καί κατά τούς χριστιανικούς χρόνους είναι 
συχναί επί τοιχογραφιών τών κατακομβών 1 2, ψηφιδωτών 3 καί τινων έξ αιγυπτιακών 
τάφων υφασμάτων4 αί απεικονίσεις καί δεόμενων μεταξύ φυτών καί άνθέων δηλούν- 
των παραδεισιακόν τοπίον, άλλ’ εις τα φυτά ταΰτα καί οί κλαδίσκοι τών άνθέων παρί- 
στανται, μεμονωμένοι εις τά έκ τών μορφών κενά, έχοντες δέ, κατά τό δυνατόν, τό φυσι
κόν σχήμά των.

Είναι συνήθης επίσης ό τρυγητός επί υφασμάτων έξ Αίγυπτου, όπου τά δρώντα 
πρόσωπα, τρυγώντα ή φέροντα κάνιστρα, είκονίζονται μεταξύ τών έκφυομένων έκ τοΰ 
εδάφους καί άνελισσομένων εντός ορθογωνίου περιγράμματος, έν εϊδει πίνακος, κλη
ματίδων 5 6.

Προς τά ανωτέρω ούδεμίαν φαίνεται έχουσα σχέσιν ή από τοΰ τετάρτου μ. X 
αίώνος έμφανιζομένη επί υφασμάτων μετά πολλών παραλλαγών σΰνθεσις τής έκφυο- 
μένης έξ αγγείου καί άναπτυσσομένης έντός έλλειψοειδοΰς περίπου περιγράμματος κλη- 
ματίδος περικλειοΰσης εις τά σχηματιζόμένα, έκ τών πολλαπλώς διακλαδουμένων κλώ
νων, κενά πρόσωπα, ζφα, πτηνά °, εις τινα δέ, ως εις τό υπό έξέτασιν, ή τό μέσον τής 
παραστάσεως κατέχουσα μορφή είναι ό Διόνυσος εις νεαράν ηλικίαν, δπως έπεκράτησε 
νά είκονίζηται ό θεός τοΰ οίνου άπό τών ελληνιστικών χρόνων 7, δτε ό τύπος καί άλλων 
θεών μετεβλήθη συμφώνως προς τάς δοξασίας τής εποχής.

Κατ’ άνάλογον τρόπον είκονίζεται ή προτομή τοΰ Διονύσου επί αετωμάτων έξ 
Ah n as 8.

Ότι πρόκειται περί τοΰ Διονύσου έπί τοΰ ήμετέρου σημείου διαπιστοΰται καί έκ 
τών συνεικονιζομένων αιγών παρατηρουμένων καί έπί άλλων παρεμφερών υφαντών 
σημείων9, δπου παρεντίθενται καί άλλα τινά χαρακτηριστικά σύμβολα συνδεόμενα 
μετά τής λατρείας τοΰ θεοΰ.

Εις τό τής Λειψίας, δημοσιευθέν υπό τοΰ Strzygowski 10, παρατηρεΐται δεξιά 
παραπλεύρως τοΰ νεαροΰ θεοΰ καί θύρσος (είκ. 2), εις δέ τό τοΰ Βερολίνου 11 είκονίζε- 
ται καί κώνος πεύκης αριστερά (είπ. 3), ώς γνωστόν δέ εις κώνον πεύκης έκορυφοΰντο 
καί οί θύρσοι τά κατ’ έξοχήν σύμβολα τοΰ Διονύσου.

1 ’Άννης Άποστολάκη, έ. ά. σελ. 117 κέξ., δπου άνα- 
φέρονται σχετικά μνημεία.

2 Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή αρχαιο
λογία, Άθήναι. 1942, τόμ. 1ος είκ. 54, σ. 90. L. Bre- 
hier, L’art chretien. Paris, 1928, είκ. 5, σ. 21, είκ. 6, 
σελ. 25.

3 G. de Jerphanion, La voix des monuments. 
Palis, 1930, πίν. XVI, έναντι σ. 90. Beylie, L’habi- 
tation byzantine. 1902, β' πίν. έναντι σ. 58.

4 Τά ΰπ1 άρ. 7134, 7135 λάσια υφάσματα τοΰ Μου
σείου Μπενάκη.

5 Wulff- Volbach, Spatantike und koptische 
Stoffe, εγχρ. πίν. 1, άρ. 9237, πίν. 39, άρ. 9251.

6 Ίδέ σχετικώς Kendrick, Catalogue of Textiles
from Burying-grounds in Egypt, τόμ. 1ος, πίν.
XXIII, άρ. 135, 136. J. Errera, Collection d’ancien-

nes etoffes egyptiennes, άρ. 138, 134, σ. 60. Toll, 
Κοπτικά ύφάσματα (ρωσ.) πίν. V, άρ. 30.

7 F. Lenormant, Bacchus έν Daremberg-Saglio, 
Dictionnaire, τόμ. 1ος, είκ. 682, σ. 605, είκ. 692, σ.614, 
είκ. 700, σ. 622. Farnell, έ. ά. πίν. XLIX, LI.

8 G. Duthuit, La sculpture copte. Paris, 1931, 
πίν. XVIII, XIX α, β, δπου ό Διόνυσος κρατεί καί 
θύρσον.

9 Kendrick, Catalogue, τόμ. 1ος, πίν. XXIII, άρ. 
111, 112. J. Errera, Collection άρ. 133, 134, σ. 60.

10 J. Strzj'gowski, Hellenistische und koptische 
Stoffe. Wien, 1902, είκ. 47, σ. 59' θύρσον κρατεί καί 
έπί κρατήρος άποκειμένου έν Hermitage. Harrison, 
έ. ά. είκ. 122, σ· 390.

11 Wulff - Volbacb, Spatantike und koptische 
Stoffe, πίν- 68, άρ. 9125.
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Κατά πάσαν πιθανότητα, ώς είκονίζεται τό θέμα, δεν είναι απλώς διακοσμητικόν, 
άλλ’ έχει συμβολικήν σημασίαν, την τοϋ ίεροΰ δένδρου, την εκδοχήν δε ταΰτην ενισχύει 
καί διασωθεΐσα επί ύφαντοΰ εξ Αίγυπτου άποκειμένου είς το Musee Guimet1 παρά- 
στασις τής μεταμορφωθείσης είς δένδρον ήρωΐδος Δάφνης 1 2, εϊκονιζομένης εντός τοΰ 
διχαξομένου κορμού τοΰ εκφυόμενου από τοΰ εδάφους ομωνύμου ίεροΰ δένδρου τοΰ 
’Απόλλωνος (είκ. 4). Παραπλεύρως αριστερά ΐσταται καί ό θεός. Τό θέμα παρατηρεΤ- 
ται καί έπί αναγλύφων 3.

”Αν διά τον τύπον τοΰ Διονύσου φαίνεται εκ πρώτης δψεως παράδοξος ή άποδι-

Είκ. 2. Ό Διόνυσος καί παρ’ αΰιόν θύρσος εντός 
κληματίδος εκφυόμενης εξ άμφορέως. Είκ. 3. Ό Διόνυσος καί παρ’αυτόν κώνος πίτυος.

δομένη έρμηλ’εία, διά τον τής Δάφνης δεν υπάρχει, νομίζω, αμφιβολία ότι πρόκειται 
περί άπεικονίσεως ίεροΰ δένδρου μετά τής ένοικούσης εν αύτω ήρωΐδος.

ΓΙλήν τών ανωτέρω έσώθησαν καί άλλοι τινές παραστατικοί τύποι έπί διαφόρων 
μνημείων είκονίζοντες δένδρα μετά τών έν αύτοΐς θεών ή ήρωΐδων.

Συγγενείς παραστάσεις προς τήν υπό έξέτασιν είναι προφανώς καί αί κατωτέρω:
1) Τό δημοσιευόμενον υπό τοΰ Boetticher 4 μετά ύτ[ιηλοΰ κορμοΰ, έκφυομένου 

από τοΰ εδάφους, κωνοφόρον δένδρον, ολίγον κατωτέρω τής κορυφής τοΰ όποιου εξέρ
χεται από τών μασχαλών καί άνω παιδική μορφή κρατούσα έλαφον (είκ. 5). Ή στέ- 
φουσα τήν κορυφήν τοΰ δένδρου ταινία, αφιέρωμα προφανώς, διαπιστώνει ότι πρόκει-

1 Ε. Guimet, Les portraits d’Antinoe. Paris, 
1912, σ. 17. Griineisen, Les caracteristiques de Part 
copte. Florence, 1922, πίν. XXII. 1.

2 Decharme, Μυθολογία τής αρχαίας Ελλάδος"
έλλ. μετάφρ. υπό Α. Καράλη, σ. 150 κε|· [Κατά τήν 
έκτυπωσιν ελαβον γνώσιν τής ωραίας πραγματείας τοϋ
Val. Muller, Die Typen der Daphnedarstellungen

έν Rom. Mitt. (44) 1929, σ. 59 κέξ.]
3 Duthuit, La sculpture copte, πίν. XXII α, β, 

καί σελ. 42, ένθα περί παρεμφερών έν τή έπεξηγήσει 
τής είκόνος.

4 C. Botticher, Der Baumkultus der Hellenen. 
Berlin, 1856, είκ. 47
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ται επίσης περί άπεικονίσεως ιερού δένδρου μετά τοϋ ένοικούντος εν αΰτώ θεού, πιθα
νώς Διονύσου. Ό θεός είχε μεταξύ άλλων καί την επωνυμίαν έρίςριος1.

2) Ό Μίθρας2, θεός ιρανικός, τοϋ οποίου ή λατρεία έξηπλώθη καταπληκτικώς 
είς την Εύρώπην, παρίσταται κατά τό άνω ήμισυ ωσαύτως έξερχόμενος έ'κ τίνος δέν
δρου, έκψυομένου επίσης εκ τοΰ εδάφους μετά υψηλού κορμού, τού φυλλώματος του

Είκ. 4. Δάφνη άναδυομένη έκ φυτοΰ καί παρ’ αυτήν 
ό ’Απόλλων.

Είκ. 5. Διόνυσος (έρίφιος (;) (Botti- 
cher, Der Baumkultus είκ. 47).

εχοντος τον αυτόν περίπου σχηματισμόν προς την περικλείουσαν τον Διόνυσον κλημα
τίδα (είκ. 6). Ό Μίθρας δε έλατρεύετο μέν ώς θεός "Ηλιος, άλλ’ είχε καί πολλάς άλλας

Είκ. 6. Ό Μίθρας άναδυόμενος κατά τό άνω ήμισυ έκ δένδρου.

ιδιότητας, μεταξύ δε τούτων έθεωρεΐτο καί ώς θεός τής βλαστήσεως καί τό δένδρον 
είναι κατά πάσαν πιθανότητα ιερόν.

Προς ένίσχυσιν τής γνώμης ταύτης προστίθενται κατωτέρω παρεμφερείς τύποι 
θεών επί νομισμάτων.

1 Farnell, έ. ά. σ. 303, ΰποσ. 85. dans le paganisme romain. Paris, 1929, πίν· XII,
2 Cumont, Textes et monuments figures relatifs έναντι σ. 140 αριστερά επί τής πρώτης οριζοντίου ζώνης 

aux mysteres de Mithra. Bruxelles, 1896, τόμ. 2ος, εκ τών κάτω πρός τά άνω.
πίν. VII, σ. 394. Τοΰ αύτοϋ, Les religions orientales
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Ή συγγένεια τοΰ υπό έξέτασιν υφάσματος προς τά ανωτέρω ιερά δένδρα και 
μυθικά φυτά (Δάφνη), νομίζω δτι είναι καταφανής λόγω και των περιλαμβανομένων 
συμβόλων κα'ι έχει την άνάλογον σημασίαν.

Τό δένδρον ύπήρξεν άντικείμενον λατρείας από παναρχαίων χρόνων μεταξύ πάν
των τών λαών, ώς διαπιστοΰται εκ τών πηγών, προ παντός όμως εκ τών άρχαιοτάτων 
μνημείων τής ’Ασίας, τής Αίγυπτου κα'ι τών τοΰ Αιγαίου πολιτισμού, όπου είκονίζονται 
πολυτρόπως έσχηματισμένα δένδρα μετά προσκυνητών, συμβολικών ζώων, άντικειμένων 
τής λατρείας καί αφιερωμάτων, σχετιζομένων προς τον λατρευόμενον έκάστοτε θεόν λ

Οί δημιουργηθέντες τύποι είναι έσχηματοποιημένοι είκονίζοντες κατά τό μάλλον ή 
ήττον τό θεωρούμενον ώς ιερόν δένδρον ή καί ιερά δένδρα έκάστου τόπου υπό διαφό
ρους μορφάς, προερχομένας κατά τούς παναρχαίους χρόνους, ώς έπί τό πλεΐστον, έκ 
φοίνικος, κοινοειδών, συκής, αμπέλου, συκομορέας καί άλλων 2.

Αί μεταξύ τών ανωτέρω χωρών καί τών γειτνιαζουσών προς ταΰτας άλληλεπιδρά- 
σεις διά τής επικοινωνίας, τών μεταναστεύσεων καί τών εμπορικών συναλλαγών έπέφε- 
ρον, ώς ήτο επόμενον, άλ?ιοιώσεις είς την αρχικήν μορφήν τοΰ ίεροΰ δένδρου έκάστης 
χώρας3, άλλ’ όχι καί είς τό περιεχόμενον τής παραστάσεως, τήν πίστιν είς τήν ιερότητα 
τοΰ δένδρου.

Συμφώνως προς τον συμβολισμόν τής ευφορίας καί τής ευκαρπίας τοΰ ίεροΰ δέν
δρου τά προστιθέμενα σύμβολα (αίγες, υδροφόρα αγγεία καί άλλα) είχον τήν αυτήν 
σημασίαν. Αί άνατολικαί θρησκεΐαι, ώς γνωστόν, έκδηλοΰνται διά παντοίων συμβόλων, 
πολλά τών οποίων προς τό παρόν παραμένουσι μυστηριώδη καί δυσκόλως εξηγούμενα.

Τά χαρακτηριστικά τών προμνημονευθέντων δένδρων δεικνύουσιν ότι ασφα
λώς έχουσι ταΰτα σχέσιν προς τό ιερόν δένδρον, ώς δηλοΰται έκ σχετικών στοι
χείων άνευρισκομένων άπό παναρχαίων χρόνων είς μνημεία τής ’Ασίας καί τής Αίγύ- 
πτου, γνωστής ούσης έξ άλλου διά πολλών παραδειγμάτων τής μακροβιότητος τών θεμά
των, συγχρόνως δε καί τής μετακινήσεως τούτων άπό τόπου είς τόπον, άλλά καί τής 
έξαφανίσεώς των πολλάκις έπί μακρούς αιώνας καί τής έπανεμφανίσεώς των.

Ώς προς τον υπό έξέτασιν τύπον τοΰ Διονύσου γεννώνται προβλήματά τινα χρή- 
ζοντα ερμηνείας. Ό προσδιορισμός των θά έπιτευχθή διά τής άναλύσεως ενός έκάστου 
τών άποτελούντων τό θέμα στοιχείων.

a') Διατί ό Διόνυσος είκονίζεται όχι, όπως συνήθως, μετά τινων βλαστών κλημα- 
τίδος ή κισσού, άλλ’ έντός τοΰ κόλπου τοΰ διχαζομένου κορμού κληματίδος, ώς ένοικών 
τρόπον τινά έν αύτώ;

1 Helene Dantkine, Le Palmier-Dattier et les 
arbres sacres dans l’iconographie de l’Asie occi- 
dentale ancienne. Paris, 1937. E. Saglio, Arbores 
sacrae έν Daremberg - Saglio, Dictionnaire, τόμ. 
1ος, σ. 366 κέξ. R. Dussaud, Les civilisations pre- 
helleniques. Paris, 1910, o. 209 κέξ. G. Contenau, 
Manuel d’archeologie orientale τόμ. 2ος, σ. 213 κέξ. 
A. Erman, La religion des Egyptiens, γαλλ. μετάφρ.

υπό H. Wild. Paris, 1937, σ. 185. Er. Mackay, La 
civilisation de l’lndus. Paris, 1936, o. 75 κέξ. G. 
Glotz, La civilisation egeenne. Paris, 1923, σ. 274 
κέξ. Πρβ. τελευταΤον καί Γ. I. Κουρμοΰλην έν Λεξικο- 
γραφ. Δελτία) ’Ακαδημίας 'Αθηνών 1944-48 σ. 15 κέξ.

2 Η. Danthine, έ. ά. σ. 165 κέξ.
3 Ε. Goblet d'Alviella, La migration des sym- 

boles. Paris, 1891, passim.
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β') ΠόΟεν προέρχεται το ελλειψοειδές τής κληματίδος σχήμα, το όποιον άπαντά 
έπΐ υφασμάτων μόνον επί τής συνθέσεως ταύτης και τών έκ ταύτης παραλλαγών;

γ') Ποια ή άρχική σημασία τοΰ άγγείου και τίς ή σχέσις του προς το θέμα τοϋτο;
Νομίζω οτι εις την δημιουργίαν τής παραστάσεως και τοΰ περιεχομένου αυτής 

συνετέλεσαν άρχαιόταται παραδόσεις, άσφαλώς δέ και άνατολικαί συμβολικά! επιδρά
σεις. Ό συμβολισμός είναι χαρακτηριστικόν γνώρισμα τών άνατολικών θρησκειών, το 
δέ όνομα Βάκχος είναι λυδικόν. Κατά πάσαν άρα πιθανότητα έχει ή παράστασις αυτή 
συμβολικήν σημασίαν.

Συμφώνως προς τα άνωτέρω δεν άποκλείεται ή εκδοχή ότι, όπως είκονίζονται οί 
άνωτέρω θεοί καί ή Νύμφη, διατυποΰσι συμβολικώς άρχαιοτάτας δοξασίας τών άνα
τολικών λαών περί ιερών τινων δένδρων, θεωρουμένων καί ώς ενδιαιτημάτων τοΰ 
σχέσιν έχοντος προς ταΰτα θεοΰ.

Ό Διόνυσος κατ’ άρχάς πιθανώς έθεωρεΐτο θεός γενικώς τής βλαστήσεως, έξ οΰ 
καί ή επωνυμία ενδεδρος καί δενδρίτης ή συν τώ χρόνιο δέ ό κατ’ εξοχήν θεός καί προ
στάτης τής άμπέλου καί τών παραγωγών αυτής1 2, έξ οΰ καί ή ονομασία ’Ομφακίτης, 
Σταφνλίτης, Ενστάφυλος, Ληνεύς. ’Επί τών μνημείων δέ ό θεός είκονίζεται κρατών κλά
δους άμπέλου καί ενίοτε μετά σταφυλών ή κισσού εκφυόμενων τρόπον τινά έκ τού 
σώματος αυτού 3.

Έν Μαγνησία τή έπί Μαιάνδρω υπήρχε καί ή παράδοσις «ότι πλατάνου κατά 
τήν πόλιν κλασθείσης υπό άνέμου εύρέθη έν αυτή άφίδρυμα τού Διονύσου». Έκτοτε 
έλατρεύθη καί ώς θεός τής πλατάνου 4.

Τά άνωτέρω, νομίζω, συντείνουν εις τήν ερμηνείαν τών έπί υφασμάτων έξ Αίγύ- 
πτου συνθέσεων καί τού Διονύσου καί τής Δάφνης ότι προέρχονται έκ τής δένδρο /.α
χρείας καί είναι συμβολικά! παραστάσεις τών λαϊκών θρησκευτικών δοξασιών, άνταπο- 
κρίνονται δέ άπολύτως προς τάς λαϊκάς δοξασίας περί τών ιερών δένδρων.

Οί "Ελληνες, ώς εϊπομεν άνωτέρω, όπως καί πάντες οί άρχαΐοι λαοί πάσης χώρας 
καί έποχής, έλάτρευσαν τά δένδρα ώς θεούς 5 ή ώς ένδιαιτήματα θεών.

Ό Ζευς κατά τάς άρχαίας δοξασίας διέμενεν έν τή φηγώ τής Δωδώνης, έξ οΰ καί 
τό όνομα Φηγινέος, ό δέ Διόνυσος έν παλαιώ δένδρφ τών Θηβών, έξ οΰ είχε καί 
τήν έπωνυμίαν ένδενδρος καί δενδρ ίτης.

’Εκ τών νυμφών αί Άμαδρυάδες έθεωρούντο κατοικούσαι έντός δένδρων καί 
ήσαν τρόπον τινά ή ψυχή αύτών.

Έκ τών θρύλων τούτων προέκυψαν καί αί δοξασίαι, καθ’ ας άποκοπτομένων 
ή κακοποιουμένων τών δένδρων οί ένοικοΰντες έν αύτοϊς Δαίμονες ή Νύμφαι έτιμώ-

1 Harrison, Prolegomena, σ. 426.
2 Farnell, Cults, τόμ. 5ος, σ. 118 κέξ. καί 22 κέξ. 

*0 οίνος κατ’ άρχάς έθεωρεΐτο Ιερόν ποτόν, άνάλογον 
πρός to Soma, Haoma (Όμώμη κατά τόν Πλούταρχον) 
τών ’Ιρανικών λαών.

3 Lenormant, Bacchus έν Dar. -Sagl. Diet., τόμ.
1°?, σ. 626α κέξ. καί είκ. 706, 707, σ· 626, είκ. 701,
σ. 623, όπου δ Διόνυσος είκονίζεται έχων τό γένειον καί

τά άκρα τής κόμης του έκ φύλλων άμπέλου καί σταφυ
λών. Harrison, Prolegomena είκ. 130, σ. 427, είκ. 
132, σ. 432, είκ. 134, σ. 435.

4 Farnell, Cults σ. 281, σημ. 5.
5 Παυσ. 2. 2, 7. Τό δένδρον έκεΐνο ίσα τφ ί)εω 

σέβειν. Saglio, Arbores sacrae έν Dar. - Sagl. Diet., 
τόμ. l°s, σ. 356 κέξ. Boetticher, Der Baumkultus, 
σ. 26 κέξ.
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ρουν τούς δράσιας λ Σχετικός μύθος παρίσταται έπί νομίσματος των Μύρων τής 
Λυκίας (είκ. 7), δπου ή θεά ’Άρτεμις Μυρέα είκονίζεται, καθ’ δν τρόπον ό Μίθρας 
(είκ. 6), άναδυομένη εκ τού στελέχους τού θεωρούμενου ώς κατοικίας αυτής δένδρου, 
εκατέρωθεν τού οποίου παρίστανται οί ετοιμαζόμενοι να κόψωσι τό δένδρον φεΰγοντες 
προ των υπερασπιστών τού ιερού δένδρου δρακόντων. Όμοιος τύπος παρατηρεΐται 
κα'ι επί νομίσματος τής Άφροδισιάδος τής Καρίας1 2.

Ή προσκόλλησις εις τάς ιδέας ταύτας βεβαιούται καί εκ των επί μνημείων των
ιστορικών χρόνων είκονιζομένων δένδρων 
μετά παντοίων αφιερωμάτων, ενίοτε καί πλη
σίον βωμών, συχνάκις δέ καί μετά προσκυνη
τών προ αυτών3. Αί παραδόσεις διετηρή- 
θησαν παρά τώ Ελληνικού λαώ διά τών 
αιώνων καί υπολείμματα τούτων είναι αί προ
λήψεις περί τών «στοιχειωμένων» δένδρων4 5 *.

’Ητο λοιπόν επόμενον, έορ’ δσον είχον 
ριζωθή αί δοξασίαι αύται εις την άνθρω- 

πίνην ψυχήν άπό μακρών αιώνων καί άποκρυσταλλωθή εις θρησκευτικόν ιδανικόν, νά 
λάβωσι καί καλλιτεχνικήν είκονογραορικήν μορφήν.

Πάντως κατά τήν αρχαϊκήν καί κλασσικήν εποχήν δεν παρατηρεΐται άπήχησις τού
των εν τή τέχνη. Ό Διόνυσος παρίσταται επί αγγείων μετά κληματίδων °, αϊτινες πολ- 
λάκις συνάπτονται μετά τού ειδώλου αυτού δ, άλλ’ ούδαμοΰ επί άλλων μνημείοον, 
καθ’δσον τουλάχιστον γνωρίζω, συναντώνται θεοί εντός κορμών ελλειψοειδών έσχη- 
ματοποιημένων καί εκφυόμενων έξ αγγείων δένδρων, ένοικούντες τρόπον τινά έν 
αύτοις, καίτοι τό υπόδειγμα προς άπεικόνισιν παρεΐχον γηραιά ιερά δένδρα φέροντα 
ξόανα εντός τών κοιλωμάτων των 7.

Είκ. 7. Νόμισμα Μόρων τής Λυκίας.

1 Ίδέ Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, μέρος Βον. Άθήναι, 
1904, σ, 917 κέξ., δπου άναφέρονται σχετικοί μΰθοι. 
X. Καρούζου, Κλασσικιστική κεφαλή τοΰ Μουσείου 
Βόλου, έν ’Αρχ. Δελτ., τόμ. 9ος, 1924 -1925, ’Αθήναι 
1927, σ. 88.

2 Β. Head, 'Ιστορία τών νομισμάτων, έλλ. μετ. υπό 
Ί. Σβορώνου. Άθήναι, 1898, τόμ. Β-, σ. 248 κέξ , πίν. 
ΛΑ 8. Στίλπ. Κυριακίδου, Ή λοιδορία. Λαϊκή παράδο- 
σις περί τοΰ ξύλου τοΰ Σταυροΰ, έν Λαογραφία, τόμ·Ζ'. 
Άθήναι, 1922, σ. 269 κέξ. καί σ. 271, σημ. 2.

3 Ίδ. προχείρως. Daretnberg-Saglio, Dictionnaire 
Arbores sacrae τόμ. 1ος, σελ. 359 καί έξ. καί είκ. 447, 
448, σελ- 360.

4 Ίδ. Ν. Πολίτου, έ'νθ’ άν. σελ. 905 καί έξ. Περί δέ 
τής σημασίας τής λέξεως στοιχειό, ίδ. σελ. 1054 καί έξ.

5 B5tticher, έ'νθ’ άν. είκ. 42, 43, 44. Farnell, ένθ’
άν. πίν· XLII άνω, XLIII κάτω, δπου ό Διόνυσος γε- 
νειοφόρος κρατεί καί θύρσον, πίν. XLVII. Ε. Buschor, 
Greek Vase-painting άγγλ. μετάφρ. υπό G. C. Ric
hards. London, 1921 είκ. 93 έναντι σελ. 102 έπί τής 
έν Μονάχω κύλικος τοΰ Έξηκίου. Lenormant, Bac

chus έν Daremb.-Saglio, Dictionn. τόμ. l°s , είκ. 620, 
σελ. 612, έ'νθα ό Διόνυσος μετά τής Αριάδνης καθήμε- 
νοι υπό κληματίδα. Harrison, Prolegomena είκ. 130, 
σελ. 427. είκ. 132, σελ. 432.

6 Farnell, ένθ’ άν. πίν. XXXIII, Saglio Arbores 
sacrae έν Daremb.-Saglio, Diet. τόμ. l°s είκ. 449, 
σ. 361. Lenormant, Bacchus έ. ά. είκ. 706, 707, σ. 626.

Καθ’ δμοιον τρόπον είκονίζονται θεοί τής βλαστή- 
σεως έπί Μεσοποταμιακών κυλίνδρων τοΰ α' ήμίσεος 
τής 3ης π.Χ. χιλιετηρίδος. Helene Danthine, ένθ’ άν. 
είκ. 84, 562, 864, 866, 867, 876. Άν καί είναι γνωστή 
ή μακροβιότης τών θεμάτων καί ή μετάδοσις τούτων 
μεταξύ τών διαφόρων λαών, θάήτο παράτολμον νά υπο
στήριξή τις δτι πρόκειται περί έπιβιώσεως καί μεταβι- 
βάσεως άτευ απτών δεδομένων. Προφανώς αί αΰταί 
ή συγγενείς πανάρχαιαι θρησκευτικοί δοξασίαι περί τών 
θεών τής βλαστήσεως καί τής ευφορίας άπεδόθησαν 
όμοιοτρόπως.

7 Παυσ. 8 13, 2. Πρός δέ τή πόλει (τφ Όρχομενφ) 
ξόανόν έστιν Άρτέμιδος' ϊδρυται δέ έν κέδρω μεγάλη 
καί τήν θεάν όνομάζουσιν άπό τής κέδρου Κεδρεάτιν.
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Ή τεχνοτροπία καί ό σχηματισμός των εκφυόμενων έξ αγγείου κληματίδων δεν 
φαίνεται δημιουργία της ελληνικής τέχνης παριστώσης τα φυτά κατά φυσικόν τρόπον 
καί εντελώς πάρεργα, πλήν των ιερών δένδρων. Κατά την ελληνιστικήν καί ύστεροελ- 
ληνιστικήν όμως εποχήν έξέλιπεν ή άπλότης τής κλασσικής υπό τήν έπίδρασιν τής "Ανα
τολής ή οι δέ λυγηροί κλάδοι τής κληματίδος ελίσσονται παντοιοτρόπως εντός τών σχη- 
ματιζομένων δέ κενών είκονίζονται πρόσωπα, ζώα, πτηνά, ακόμη δέ καί σκηναί έκ τοΰ 
καθ’ ή μέραν βίου 1 2.

Ή διαμόρφωσις τοΰ θέματος, ώς έχει, οφείλεται ασφαλώς εις επιδράσεις τής αιγυ
πτιακής καί τής μεσοποταμιακής τέχνης διά τής Μ. ’Ασίας καί τής Συρίας, ώς έκ τής 
στενής επαφής τών Έλ?ιήνων καλλιτεχνών προς τά δημιουργήματα τής τέχνης τών 
χωρών εκείνων από άρχαιοτάτων χρόνων, αλλά κυρίως κατά τούς μετά τον Μ. ’Αλέ
ξανδρον χρόνους. Ή ελληνική τέχνη επί τών Διαδόχων καί μετέπειτα εύρυνομένη πα- 
ραλαμβάνει πανταχόθεν νέα στοιχεία, τά όποια διαμορφώνει εις καλλιτεχνικούς τύπους 
ή σύμβολα συγγενούς κατά τό μάλλον ή ήττον περιεχομένου, αποβαίνει δέ μάλλον διά
κο σ μη τική.

Καί ή χριστιανική τέχνη προσέλαβε παραστάσεις τινας έκ τής ελληνικής μυθολο
γίας μέ συμβολικήν σημασίαν (Όρφεύς, Καλός Ποιμήν καί άλλαι). Έκ τοΰ Βακχικού 
δέ κύκλου παρελήφθησαν υπό τών χριστιανών καί μεμονωμένα θέματα ώς άπλαΐ δια
κοσμήσεις (πάνθηρες, έρωτιδεΐς)3. Μεταξύ τούτων έκ τού αυτού κύκλου προέρχονται 
πιθανώς καί οί από τών αρχών τού 6ου αίώνος συναντώμενοι επί κιονοκράνων μετά 
φύλλων αμπέλου κώνοι τής πεύκης (είπ. 8)4, σύμβολον τού Διονύσου, παρατηρούμενοι 
καί είς τό υφαντόν τού Βερολίνου (είκ. 3).

Ή έντός δενδρυλλίου παράστασις τού Διονύσου—αί περί τοΰ οποίου δοξασίαι καί 
όργιαστικαί τελεταί ένέπνευσαν πολλάκις ποιητάς καί καλλιτέχνας — δέν ξενίζει, διότι 
προσαρμόζεται καί προς τάς προσωνυμίας του ένδενδρος καί δενδρίτης. Έθεωρεΐτο δέ 
οΰτος προσέτι καί προστάτης τής ευφορίας, διό κρατεί καί τό κέρας τής Άμαλθείας 5.

Ύπό τήν ιδιότητά του ταύτην έλατρεύετο καί μετά τής Δήμητρος κατά-τά μυστή
ρια τής Έλευσΐνος καί άλλων πόλεων6.

Τό παράδοξον είναι ή μετά τοΰ Διονύσου καί τών συμβόλων του έχουσα σχήμα 
κώνου πίτυος κληματίς. ’Ασφαλώς πρόκειται περί αιγυπτιακής έπιδράσεως 7, τής παρα- 
στάσεως διατυπωθείσης κατά τάς αντιλήψεις τού Έλληνος καλλιτέχνου. Ώς μεμακρυ-

1 G. de Jerphanion, La voix des monuments. 
Paris-Bruxelles. 1930, σελ. 127 καί έξ., οπού καί εικό
νες διαφόρων μνημείων.

2 Ίδ. προχείρως' Jerphanion, ένθ’ άν. είκ. 28, σ. 131.
3 Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή αρχαιο

λογία, τόμ. l°s, σελ. 127. F. Cumont, Les religions 
orientales. Paris, 1929. σελ. 204 καί 312, σημ. 79, δπου 
αί σχετικαί παραπομπαί.

4 Γ. Σωτηρίου, Παλαιοχριστιανικά καί Βυζαντινά
κιονόκρανα μετά φύλλων αμπέλου έν Έπετ. Έτ. Βυζ.
Σπ. τόμ. 11°5. Άθήναι 1935. Σημειωτέων δτι ό κώνος

τής πίτυος συνανταται καί έπί Μεσοποταμιακών μνη
μείων μέ συμβολικήν σημασίαν. Contenau, Manuel 
τόμ. 1ος, είκ. 81, σελ. 139.

5 Farnell, Cults of the Greek States τ. 5°? σ. 245.
6 Harrison, Prolegomena σελ. 556 καί έξ. καί 

είκ. 156, σελ. 555, είκ. 157, σελ. 556.
7 Είς Φαραωνικάς τοιχογραφίας παρατηρεΐται τό 

ήμισυ τοΰ σώματος θεάς ή καί μόνον αί χεΐρες αυτής 
έξερχόμεναι έξ έκφυομένου έκ τοΰ εδάφους ελλειψοει
δούς σχήματος ίεροΰ δένδρου, ίδ. Helene Danthine, 
ένθ’ άν. είκ. 956 καί σελ. 176.

11
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σμένον πρότυπον υπήρξε πιθανώς άνάλογόν τι προς διασωθεΐσαν Φαραωνικήν τοιχο
γραφίαν, παριστώσαν έσχηματισμένον κατά παρεμφερή τρόπον δένδρον \ από τοΰ κορ
μού τού όποιου αναδύεται από των μασχαλών κα'ι άνω ή ένοικοϋσα έν αύτω θεά 
Hathor ή Nut προσφέρουσα συμβολικώς ύδωρ κα'ι τρόφιμα εις τάς εκατέρωθεν τού 
δένδρου δύο γυναικείας μορφάς (είκ. 9). Τύν αυτόν σχηματισμόν περίπου έ'χουσι καί

Είκ. 8. Κιονόκρανον μετά φύλλων αμπέλου καί κώνου πεύκης.

τά δένδρα, έκ τών οποίων προβάλλουσιν αί προτομαι τού Μίθρα (είκ. 6) καί τοΰ Διο
νύσου (είκ. 5).

Ό Διόνυσος συνεδέετο καί προς τό υγρόν στοιχεΐον τής φύσεως. Κατά τον Πλού
ταρχον 1 2 «ου μόνου τοΰ οίνου Διόνυσον, αλλά καίπάσηςύγράς φύσεως "Ελληνες ηγούν
ται κύριον καί αρχηγόν», εξ ού καί ή επωνυμία " Yr/ς καί ' Υεύς 3, τροφοί του δε έθεω- 
ροΰντο αί Ύάδες, μεταμορφωθεϊσαι υπό τοΰ Διός είς αστερισμόν τής βροχής. Έφ’όσον, 
ό Διόνυσος ήτο θεός τής ευφορίας ήτο φυσικόν νά δοθώσιν είς αυτόν τροφοί θεότητες, 
θεωρούμενοι ώς άποστέλλουσαι την βροχήν 4. Έπί τής μιας δψεως άμφορέως τίνος είκο- 
νίζεται ό Διόνυσος βαίνων έπί βοός καί κρατών διά τής δεξιάς του κάνθαρον, εξ ού 
χύνεται οίνος (Harrison, Prolegomena είκ. 134, σελ. 435), έπί δέ τής έτέρας ό Πο- 
σειδών βαίνων ωσαύτως έπί βοός καί κρατών τρίαιναν. Ή Harrison θεωρεί εξαιρετικού

1 A. Erman, La religion des Egyptiens γαλλ. τόμ. 1ος σελ. 615β, ένθα καί αί σχετικαί παραπομπαί.
μετάφρ. υπό Η. Wild είκ. 62, σελ. 186. Farnell έ'νθ’ άν. σελ. 124 καί εξ.

2 Πλουτ. Περί ’Ίσιδος καί Όσίριδος. 35. 4 A. Krappe, La genese des mythes. Paris, 1938
3 Lenormant, Bacchus έν Dar. - Saglio. Dictionn. σελ. 152.
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ΪΜ

ενδιαφέροντος τάς δύο παραστάσεις έπ'ι τοΰ αύτοϋ αγγείου ώς σχετιζομένας προς τδ 
υγρόν στοιχεΐον και την ευφορίαν.

Πιθανώς έν τη υπό έξέτασιν συνθέσει έ'χομεν άπήχησιν των δοξασιών τούτων.
Τα δένδρα τής θεάς Hathor, τοΰ Μίθρα, τοΰ δημοσιευομένου υπό τοΰ Boetticher 

νεαροΰ θεοΰ μετά τής έλάφου, όπως καί τα επί νομισμάτων, εκφύονται από τοΰ εδά
φους, ώς καί έν τή παραστάσει τής Δάφνης, ενώ τό τοΰ Διονύσου εκφύεται έξ αγγείου.

Περί τοΰ αγγείου ό Pfister, έν τή μελέτη του περί τοΰ έξ Άντινόης Σασσανιδικοΰ 
υφάσματος τοΰ Musee Guimet ή υποστηρίζει διά πολλών 
πειστικών επιχειρημάτων δτι τά είκονιζόμενα επί τοΰ ύφαντοΰ 
έκείνου αγγεία έλκουσι την καταγωγήν έξ αρχαίων μεσοπο- 
ταμιακών αγγείων1 2, έξ ών εκφύονται φύλλα, ένίοτε δέ άνα- 
βλύζει έκ τοΰ στομίου των καί ΰδωρ, συμβολίζον την ευερ
γετικήν ένέργειαν τούτου έπί τής βλαστήσεως.

j \\\^λ \/ /Α , ν ι/'* \Ύ^α
Ό Pfister εικάζει ότι καί τύ θέμα τών φυλλοφόρων καί "

ανθοφορων αγγείων τής ελληνιστικής τέχνης προέρχεται ες // ' At'. / · -/ /
έκείνων, διαμορφωθέν έν Αίγύπτω3 * υπό Ελλήνων ασφαλώς 
καλλιτεχνών.

Ή εκδοχή δεν φαίνεται απίθανος, έφ’ όσον, ώς ειπομεν 
ανωτέρω, κατά προγενεστέρους χρόνους έν τή έλληνική τέχνη 
τά φυτά έκφύονται έκ τοΰ έδάφους, έξαιρουμένων τών έκ τών 
δείνων καί ληκύθων τών γαμήλιων παραστάσεων έκφυομένων ι.

Πιθανώς ή σύνθεσις αΰτη διετυπώθη έν ’Αλεξάνδρειά, 
ή οποία ήτο σπουδαιότατον κέντρον τής λατρείας τοΰ Διονύσου καί τών Βακχικών 
εορτών από τής έποχής τών Πτολεμαίων 5.

Με τήν πάροδον τοΰ χρόνου τά άποτελοΰντα τήν σύνθεσιν στοιχεία άπώλεσαν τήν 
σημασίαν τών αρχαίων δοξασιών, αιτινες προεκάλεσαν τήν παράστασιν, ώς έκ τούτου 
δέ καί αί πολλαπλαΐ παραλλαγαί του. Ή σύνθεσις συναντάται έπί πλείστων μνημείων 
υπό διαφόρους τύπους 6.

Εΐκ. 9. Ή Αιγυπτιακή θεά 
Hathor, άναδυομένη έκ τοΰ 

ίεροΰ δένδρου αυτής.

1 R. Pfister, Etudes textiles έν Revue des Arts 
asiat- τ. VIII, 1934. άνάτυπον σ. 77. κέξ. δπου καί αί 
σχετικαί παραπομπαί καί έγχρ. πίν. XXV έ'ναντι σ. 80.

2 Περί τούτων ίδ. Contenau, Manuel d’arch.
orientale τόμ. 2ος σελ. 622 passim καί είκ. 472, σελ.
681. Helene Danthine, ένθ’ άν. σελ. 58, δπου καί αί
σχετικαί παραπομπαί. "Ομοιον παρατηρεϊται καί εις 
τοιχογραφίαν τής Doura Europos, έξ ού διαπιστοϋται 
ή συνέχεια τών παραδόσεων καί τών είκονογραφικών 
θεμάτων εις τήν δυτικήν ’Ασίαν, Η. Danthine ένθ’ 
άν. σελ. 54. Fabri, Mesopotamian and Early Indian 
Art Comparisons έν Etudes d’orientalisme a la 
memoire de Raymond Linossier. Paris 1932. σελ. 
219 καί έξ· To άγγεΐον μέ τήν αυτήν συμβολικήν σημα
σίαν παρατηρεϊται καί έπί Σασσανιδικών μνημείων κρα
τούμενον υπό τής Anahita θεάς τοΰ ύγροϋ στοιχείου.
Christensen, L’lran sous les Sassanides. 1944. σελ. 
460 καί είκ. 45, σελ. 459 έπί τής άνω ζώνης αριστερά.

3 Pfisler, ένθ’ άν. σελ. 80.
4 ίδ. προχείρως. Ch. Gulick, The Life of the An

cient Greeks, Ney-York. 1910, είκ. 24, σελ. 120.
5 Άθήν. 5.196 καί έξ., δπου περί τής τελεσθείσης έν 

’Αλεξάνδρειά Διονυσιακής πομπής ΰπό τοΰ Πτολε
μαίου τοΰ Φιλαδέλφου. ΑΙ. Grenier, Le genie Ro- 
main dans la religion, la pensee et Γ art. Paris, 
1925 σελ. 291. G. Meautis, Dionysos chez le poete 
έν Άρχ. Έφ. 1937 σελ. 28 καί έξ.

6 Άννης Άποστολάκη ένθ’ άν. σελ. 118 καί έξ., 
δπου σχετικαί παραπομπαί. Τό άγγεΐον μετά κληματί- 
δος τίθεται καί ώς άπλοΰν διακοσμητικόν θέμα' έπάλ- 
ληλα άγγεΐα κοσμοΰσι σήματα. I. Errera, Collection 
d’ anciennes etoffes egyptiennes άρ. 136, 137, σελ. 
62. Χυναντώνται έπίσης έπί υφασμάτων παρακείμενα 
άγγεΐα μετά κληματίδων σχηματίζοντα κύκλον πέριξ 
κεντρικής μορφής σημείου. Kendrick, Catalogue, τόμ. 
1ος, είκ. 96, πίν. XXII.
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Κατά τούς Βυζαντινούς χρόνους οί εύκαμπτοι κλάδοι της αμπέλου συστρέφονται 
πολυτρόπως περιβάλλοντες ιερά πρόσωπα ζ αλλά καί ζώα και πτηνά, ακόμη δέ και 
διαφόρους σκηνάς, ώς εϊπομεν ανωτέρω, άλλ’ οΰδαμοΰ λαμβάνουσι, καθ’ δσον τούλά- 
χιστον γνωρίζω, τό σχήμα τής υπό έξέτασιν κληματίδος.

Είναι συνηθέστατον και εις την χριστιανικήν τέχνην το θέμα τού άνθοφόρου 
αγγείου, μετά τού οποίου είκονίζονται ενίοτε κα'ι συμβολικά πτηνά (περιστεραί, παγώ
νια) πίνοντα εξ αυτού «ύποδηλοΰντα... τον δροσισμόν τής ψυχής κα'ι κατά τινας την 
θείαν ευχαριστίαν» 1 2.

Ή ερμηνεία αύτη δεν άντίκειται προς την εκδοχήν δτι τό άγγεΐον δεν ήτο απλώς 
διακοσμητικόν, άλλ’ ώς άμψορεύς συμβολική παράστασις τού περιεχομένου έν αύτώ 
υγρού, τού συμβολισμού μετατρεπομένου συμψώνως προς τάς θρησκευτικός έννοιας 
έκάστης εποχής. "Ο,τι συμβαίνει δηλ. κα'ι ώς προς τήν άμπελον, άποβάσαν σύν τώ χρόνω 
έν των συνηθεστάτων θεμάτων τής χριστιανικής τέχνης συμφώνως προς τούς λόγους 
τού ’Ιησού «εγώ είμί ή άμπελος ή αληθινή».

Τά θέματα τής αρχαίας τέχνης άναμψιβόλως δεν εξαφανίζονται εντελώς, αλλά 
συσκοτίζονται κα'ι λησμονεΐται ή αρχική των σημασία, μεταβάλλονται δέ πολλάκις εις 
διακοσμητικά στοιχεία, διατηρούμενα εις τήν λαϊκήν τέχνην και μάλιστα εις γεωγραφι
κός περιοχάς άπομεμακρυσμένας τού κέντρου. ’Αφανή και άσημα έπιζώσιν εκεί, ανα
φαίνονται δέ πολλάκις μετά πάροδον πολλού χρόνου, ενίοτε δέ καί εις κέντρα, δπου 
έχουσιν είσαχθή νέα θέματα έκ τής επικοινωνίας μετά λαών ξένου πολιτισμού.

Προφανώς δέν άνεγεννήθησαν έκ τής τέφρας των, δπως ό μυθικός Φοΐνιξ, άλλ’ 
έξηκολούθουν άντιγραφόμενα σποραδικώς καί τυχαία σΰμπτωσις έπανέφερε ταύτα εις 
τήν έπιφάνειαν.

Δέν είναι λοιπόν παράδοξον δτι εύρίσκομεν έπιβίωσιν τού θέματος έν ούσιώδει 
παραλλαγή καί εις πλεΐστα κεντήματα τής Κρήτης, αναγόμενα εις τούς μετά τήν "Αλω- 
σιν χρόνους, δπου είκονίζονται αγγεία, έπί δέ τών έκφυομένων έξ αυτών καί ποικιλο- 
τρόπως διακλαδιζομένων άνθοφόρων βλαστών κάθηνται μυθικά τέρατα, ανθρώπινοι 
μορφαί, μικρά ζώα, πτηνά, ενίοτε δέ καί δικέφαλος αετός, ένδειξις τής Βυζαντινής κλη
ρονομιάς καί τής προσαρμογής τού θέματος προς τά έκάστοτε πιστευόμενα.

Διά τής με?ώτης τών άπαραμίλλων εις πλούτον θεμάτων καί διακοσμητικών στοι
χείων μεταβυζαντινών κεντημάτων τής Κρήτης 3 διαπιστούται ή συνέχεια άρχαιοτάτων 
δοξασιών καί παραδόσεων υφισταμένων τήν ηιυσικήν έξέλιξιν τών θεμάτων έκ τού χρό
νου καί τών ξένων έπιδράσεων. Είναι καταφανής ή ελληνική καί βυζαντινή παράδοσις, 
άλλ’ είναι αισθητή καί ή ανατολική έπίδρασις άφ’ένός μέν διά τού Βυζαντίου, άφ’ έτέ-

1 Εις τό θέμα λ.χ. τής ρίζης τοϋ Ίεσσαί.
2 Γ. Σωτηρίου, Χριστιανική καί Βυζαντινή αρχαιο

λογία, τόμ. 1ος, σελ. 120. Ά. Όρλάνδου, Παλαιοχρι
στιανικά! βασιλικοί τής Λέσβου. Άρχ· Δελτ. τόμ. 12ος 
(1932), σελ. 67.

3 Τά σωζόμενα κεντήματα τής Κρήτης προέρχονται 
έκ τών πρός στολισμόν τής οικίας προωρισμένων, τά

πλεΐστα όμως έκ τοϋ διακόσμου ποδογύρου υποκαμί
σων τής πρό μακροϋ χρόνου τεθείσης έν αχρηστία πα
λαιός γυναικείας ενδυμασίας, τής όποιας μόνον υπόλοιπα 
εύρίσκονται εις Μουσεία, ιδιωτικός συλλογάς καί εις 
Μοναστήρια τής Κρήτης, καταιεθέντα ως αφιερώματα 
υπό τών κατόχων των, μετεποιηθέντα δέ εις άμφια.
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ρου δέ διά χής από αρχαιότατων χρόνων επικοινωνίας τής μεγαλονήσου μετά των παρά 
την ανατολικήν λεκάνην τής Μεσογείου χωρών. Ή δυτική έπίδρασις ή άσκηθεϊσα υπό 
τής Φραγκοκρατίας παρατηρεΐται εις μικροτέραν κλίμακα, δεμάτων μάλιστά τινων δύνα- 
ταίτις νά υποστήριξή τήν παλιν-όστησιν.

Ό διάκοσμος των κεντημάτων, ώς επί τό πλεΐστον, είναι καθ’ οριζοντίους ζώνας, 
επί των οποίων επαναλαμβάνονται—πλήν σπανίων εξαιρέσεων—δύο εναλλασσόμενα 
θέματα. Έκ τούτων τό εν—τό κύριον τρόπον τινά θέμα—είναι μεγαλυτέρων διαστά
σεων. Τά θέματα είναι κυρίως άνθοφόρα αγγεία, φέροντα επί των κ?ιάδων των έμψυχα

Είκ. 10. Κέντημα Κρητικόν μετ’ αγγέλων.

δντα έκ τοϋ φυσικού κόσμου ή καί μυθικάς μορφάς. Παρεμφερή, άλλ’ άπλούστερά πως, 
παρατηρούνται καί επί υφαντών.

Έκ τής πλούσιας συλλογής κρητικών κεντημάτων τού Μουσείου Κοσμητικών 
Τεχνών παραλαμβάνω τινά, έκ ποδόγυρων γυναικείων υποκαμίσων, έπί τών οποίων 
είναι καταφανής ή αρχαία παράδοσις.

1) Τό ύπ’ άριθ. 2494. Έξ έκφυομένου έκ μικροσκοπικού αγγείου κατακορύφου 
στελέχους έκβλαστάνουν κλώνοι συμμετρικώς εκατέρωθεν έλισσόμενοι (είκ. 10) καί 
περικλείοντες πτηνά μέν καί άνθη έπί τού ενός θέματος—τού μεσαίου έπ'ι τής είκόνος, 
έπί δέ τού ετέρου—τού πρώτου καί τού τρίτου—έπί τών τριών έπαλλήλων κυκλοτερώς 
συσστρεφομένων ζευγών κλώνων περιέχονται παιδικοί πτερωταί προτομαί (άγγελάκια, 
όπως μού είπον έν Κρήτη), έναλλασσόμεναι προς πτηνά.

2) Τό ΰπ’ άρ. 2497. Τό έ'τερον έκ τών δύο έναλλασσομένων θεμάτων τής μεσαίας 
ζώνης παριστα άγγεϊον μετά λαβών, έπί τού στομίου τού οποίου κάθηται ή συνηθε- 
στάτη έπί κρητικών κεντημάτων τερατοιδης γυναικεία μορφή, ονομαζόμενη έν Κρήτη 
Γοργόνα, κρατούσα δι’ έκάστης τών έκτεινομένων δριζοντίως χειρών της τον καμπυ-
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λοΰμενον προς τά άνω και έσχηματισμένον εις ουράν ’ιχθύος ομώνυμον πόδα λ Φέρει 
στέμμα κορυφούμενον είς άνθη κα'ι φύλλα (είκ. 11)· Οί φυλλοφόροι μετ άνθέων καί 
καρπών κλάδοι, επί των όποιων κάθηνται, συμμετρικώς είκονιζόμεναι, δυο παιδικαί 
μορφαί καί δυο παγώνια, δεν εκφύονται εκ τοΰ στομίου τοΰ αγγείου άλλ ανελίσσονται 
έκ τής βάσεώς του2. Είς τά μεταξύ των κλάδων καί τής κάτω έλευθέρας ζώνης 
σχηματιζόμενα κενά δύο ιχθύες, δηλοΰντες κατά πάσαν πιθανότητα συμβολικώς την 
ψύσιν τής «Γοργόνας» ώς θαλασσίας θεότητος. Οί ιχθύες δεν παρατηρούνται πάντοτε 
είς τας επί υφασμάτων παραστάσεις τοΰ αυτού θέματος.

Έπί τής Γοργόνος των Κρητικών κεντημάτων έχομεν ασφαλώς άπήχησιν αρχαίου, 
έκ τών περί τον Μ. ’Αλέξανδρον παραδόσεων, μύθου 3, λίαν διαδεδομένου εν Κρήτη

Είκ. 11. Κρητικόν κέντημα μετά Γοργόνας.

περί τής μεταμορφώσεως άπό τής όσφύος καί κάτω είς ίχθύν τής αδελφής τού Μεγάλου 
Μακεδόνος, ήτις έ'κτοτε περιπλανάται είς την θάλασσαν, οσάκις δε συνάντηση θαλασσο
πόρους έρωτα «ζή ’Αλέξανδρος ό βασιληάς;» Είς καταφατικήν άπάντησιν αφήνει 
αυτούς νά έξακολουθήσουν τό ταξίδιόν των, είς αρνητικήν όμως τούς καταποντίζει.

3) Τό ύπ’ άριθ. 2335 σπουδαιότατον διά τήν ποικιλίαν τών θεμάτων του (είκ. 12), 
πάντων παριστώντων αγγεία μετ’ άνθέων καί τινά. μετά καρπών μεταξύ δε τών κλάδων

1 Θαλάσσια τέρατα άνθρωπομιγή εμφανίζονται άπό 
τοΰ 6ου αίώνος έν τη ελληνική τέχνη. Ό Παυσανίας 
(8. 41, 6) αναφέρει ξόανον τής Εύρυνόμης «γυναικός 
τά άχρι τών γλουτών, τό άπό τούτου δ’ έστιν ιχθύς». 
Μετά διπλής ουράς ιχθύος είκονίζονται καί Τρίτωνες, 
ίδέ προχείρως Γ. Π. Οίκονόμον, Ψηφιδωτόν έν Σπάρτη. 
Άρχ. Δελτ., τόμ. 4ος (1918) είκ. 1, σ. 171. Ό Κεραμό- 
πουλλος,πραγματευόμενος περί τοΰ έ'χοντος ϊχθυόμορφον 
τό όπισθεν μέρος τοΰ σώματος μυθικοΰ προσώπου 
Γλαύκου, λέγει ότι «τοιαΰται συγκράσεις φύσεων καί 
παραγωγοί θεών κατωτέρου βαθμού, δαιμόνων λαϊκών 
έν τοΐς μετέπειτα χρόνοις, είναι κληρονομιά τοΰ κρητο- 
μυκηναϊκοΰ πολιτισμού». Μυκηναϊκά" α' ιχθυοφαγία" έν

Άρχ. Δελτ. τόμ. 4ος, σ. 93, όπου καί αί σχετικαί παρα- 
πομπαί.

2 Ίδέ προχείρως Μ, Καλλιγά, Οί πεσσοί τής ΙΙτο- 
λεμαΐδος. Άρχ. Έφ. 1938, είκ. 2ό, σ. 96, όπου όμως τό 
φύλλωμα συγχέεται μετά τής βάσεως τοΰ αγγείου. Έπί 
τών μεταβυζαντινών κεντημάτων τής Κρήτης δέν είναι 
άπίθανον ότι προέρχεται τό θέμα καί έκ τής συνήθειας 
νά φυτεύουν είς τάς υπό τόν πυθμένα όπάς άνηρτημέ- 
νης γάστρας άναρριχώμενα φυτά.

3 Ίδέ Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, μέρ. Ιον, σ. 308 
κέξ. καί μέρ. 2ον, σ. 1192 κέξ., όπου αί διάφοροι παρ- 
αλλαγαί τοΰ μύθου καί οί τύποι καί είκ. 16, σ. 1186, ένθα 
παρεμφερής είκών «Γοργόνας» τής έποχής τοΰ Τιβερίου.
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είκονίζονται μυθικοί ή συμβολικοί μορφαί καί πτηνά εχοντα ώς εξής εξ αριστερών 
προς δεξιό.

ο') Άγγεΐον ύπεράνω τοΰ όποιου είκονίζονται δικέφαλος αετός, άνθοφόροι κλα- 
δίσκοι καί πάλιν δικέφαλος αετός.

β') Ό εκ τοΰ δευτέρου αγγείου κατακόρυφος βλαστός σχηματίζεται εις—έπιστε- 
γαζόμενον υπό τριών άνθέων—κύκλον περικλείοντα κατά μέτωπον ανδρικήν μορφήν 
ολίγον ανωτέρω τής όσφΰος καί έκτείνουσαν τάς χεΐρας προς τον κυκλικού σχήματος

Είκ. 12. Κέντημα Κρητικόν μετά μυθικών παραστάσεων.

βλαστόν. Εκατέρωθεν τούτου καί υπό τον κύκλον δύο πτερωτοί δράκοντες, έκάστου 
φέροντος επί τής ράχεώς του γενειοφόρον ανδρικήν μορφήν κερασφόρον.

γ') Τό άγγεΐον τούτο φέρει ύπεράνω τών χειλέων του τερατώδη δφιν, φέροντα 
αντί ουράς καί κεφαλής δύο κεφαλάς μετά κεράτων, κρατούσας διά τού στόματός των 
άνθΌς στρεφόμενον προς τά κάτω. Έπί τών διακλαδώσεων τού κεντρικού στελέχους 
κάθηνται δύο παιδικαί μορφαί καί ολίγον κατωτέρω τής κορυφής δύο πτηνά άντωπά.

δ') Ό εκφυόμενος εκ τού άκρου δεξιού αγγείου βλαστός διχάζεται ολίγον ανω
τέρω τού στομίου τοΰ αγγείου, λαμβάνων δε ριπιδοειδές σχήμα περικλείει γυναικείαν 
όλοσώματον μορφήν κατ’ ενώπιον, κρατούσαν δι’ έκάστης τών έκτεινομένων όριζον- 
τίως χειρών της συμφυές προς τον βλαστόν τού περιγράμματος γαρύφαλλον. Ή μορφή 
φέρει βραχεΐαν αλλά πυκνήν ουλήν κόμην, πλαισιούσαν τό πρόσωπον καί στέμμα μετά 
δύο κερατοειδών αποφύσεων. Εις τήν Κρήτην, όπως έπληροφορήθην υπό γηραιός 
κυρίας, τήν ονομάζουν <-τό στοιχειό τού δεντρού». Παρεμφερής Γοργόνα είκονίζεται 
έπί Κρητικού κεντήματος τής συλλογής τής κ. Ελένης Σταθάτου.

Ή παράστασις ενθυμίζει τήν τής Δάφνης (είκ. 4), ή οποία δέν συνεχίζεται μέν 
έπί εικονικών μνημείων, καθ’όσον τούλάχιστον γνωρίζω, διετηρήθη όμως κατά τό περιε-
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χόμενον τής συνθέσεως εις τάς άνευ διακοπής σωζομένας εκ παμπαλαίων χρόνων παρα
δόσεις. Ή σύνθεσις είναι απτόν παράδειγμα προς έξήγησιν τών έπανεμφανιζομενών 
μετά μακρών χρόνων νάρκην εικονικών τινων τύπων, τούς όποιους έδημιούργησαν εκ 
νέου ψυχολογικοί λόγοι, αί άδιασπάστου συνεχείας προλήψεις και δοξασίαι περ'ι τών 
ένοικοΰντων εντός τών στοιχειωμένων δένδρων Νυμφών ή τεράτων.

Κατά πάσαν πιθανότητα σχέσιν προς τά στοιχειωμένα δένδρα έχει και τό θέμα 
τοΰ δευτέρου αγγείου με την είκονιζομένην ως ένοικοΰσαν τρόπον τινά εντός τοΰ 
κύκλου μορφήν καί τούς εκατέρωθεν πτερωτούς δράκοντας με τάς έπιβαινούσας κερα-

Εΐκ. 13. Δικέφαλος δφις Κρητικού δακτυλίου, (δμ. 0.022: ϋψ. 0.016).

σφόρους μορφάς. Πιθανώς οί δράκοντες οΰτοι είναι οι φρουροί τοΰ δένδρου ι, σχετι- 
ζόμενοι προς τούς τοΰ νομίσματος τών Μύρων τής Λυκίας (είκ. 7), επί τοΰ οποίου 
όμως οί ύπερασπισταί δράκοντες είκονίζονται έκδιώκοντες τούς έπιχειροΰντας νά κό- 
ψωσι τό δένδρον.

’Αξιοσημείωτος είναι καί ό τερατώδης όφις, φέρων αντί ουράς δευτέραν κεφαλήν. 
Εις τά Κρητικά κεντήματα παρατηρούνται συνηθέστατα έξερχόμενοι εκατέρωθεν τοΰ 
αγγείου δύο όφεις είκονιζόμενοι συμμετρικώς—ενίοτε μάλιστα κρατοϋσιν εις τό ανοι
κτόν στόμα των καί κυκλικόν τι άντικείμενον, τον πολύτιμον μυθικόν λίθον 2 —άλλ’ 
ασφαλώς δεν πρόκειται περί παρανοήσεως τοΰ θέματος. Ό όφις τοΰ τρίτου αγγείου 
φαίνεται σαφώς έχων τό σώμα συνεχόμενον, στρογγυλούμενον καί άνερχόμενον συμμε
τρικώς ύπεράνω τσϋ χείλους τοΰ αγγείου. ’Έχει άράγε συμβολικήν τινα σημασίαν συν- 
δεομένην μετά τίνος παμπαλαίας παραδόσεως; ’Άδηλον.

1 Ίδέ Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, μέρ. 2ον, σ. 916 
κέξ.

2 Περί τούτου ίδέ Ν. Πολίτου, Παραδόσεις, μέρος 
2ον, σ. 984 κέξ.
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Πάντως ό δικέφαλος άνευ ουράς δφις παρατηρεΐται και έπ'ι γυναικείων δακτυλίων 
σχηματιζομένων έκ δίς έλισσομένου περί τον δάκτυλον όφεως, φέροντος επίσης δύο 
κεφαλάς αντί ουράς καί κεφα?ιής (είκ. 13). Ό δακτύλιος τοΰ τύπου τούτου προσφέρε- 
ται εις τινας περιοχάς τής Κρήτης υπό τοΰ μνηστήρος κατά την πρώτην έπίσκεψίν του 
είς την μελλόνυμφον ι.

Ό κ. F. Chapouthier, είς τον όποιον είχον δείξει τώ 1939 τον χρυσοΰν δακτύλιον 
είς την Κρήτην, κατά την τελευταίαν διαμονήν του είς τάς ’Αθήνας μοΰ έζήτησε νά 
φωτογραφήση τούτον, διότι τό αυτό θέμα εύρεν επί Μινωϊκοΰ μνημείου.

Περί τών λοιπών στοιχείων τοΰ κεντήματος1 2 (λυράρηδων, χορευτριών καί λοι
πών) πραγματεύομαι λεπτομερώς είς ειδικήν μελέ
την μου περί τών Κρητικών κεντημάτων τοΰ Μου
σείου Κοσμητικών Τεχνών, μέλλουσαν νά δημο- 
σιευθή προσεχώς.

Έν όλίγοις προσθέτω ότι τά πλεϊστα τών 
θεμάτων ανάγονται είς άρχαιοτάτας παραδόσεις 
περί τών στοιχειωμένων δένδρων καί τών συνδεο- 
μένων μετ’ αυτών προλήψεων δηλουσών την μα- 
κροβιότητα τών θεμάτων.

Εξαιρετικόν ενδιαφέρον από τής αυτής άπό- 
ψεως παρουσιάζουν καί κεντήματά τινα τής ’Ηπεί
ρου, είς τά όποια παρατηρούνται συναφή στοιχεία 
προερχόμενα κατά πάσαν πιθανότητα έκ μακράς 
παραδόσεως.

1) Τό ύπ’ άρ. 2206 κέντημα τού Μουσείου 
Κοσμητικών Τεχνών είναι άξιόλογον διά τον κυ
κλικόν περίπου σχηματισμόν τών έκ τής προχοΐδος 
έξερχομένων μετά μακρών μίσχων άνθέων, τά όποια 
ραμφίζουσι πτηνά, έν φ έπΐ τής κορυφής τοΰ κατακορύφου στελέχους ΐσταται ανδρική 
μορφή κατά μέτωπον (είκ. 14). Ή σχετική όμοιότης τοΰ θέματος προς τά προηγούμενα 
είναι απαραγνώριστος καί κατά πάσαν πιθανότητα άπηχεΐ τήν αυτήν παράδοσιν έν 
έξελίξει.

Ανατολικήν έπίδρασιν δηλοΰσι τά δύο άντωπά παγώνια εκατέρωθεν τής 
προχοΐδος.

2) Τό τής είκ. 15 κέντημα ανήκει είς τό Μουσεϊον Μπενάκη καί παριστά γάμον3.

Είκ. 14. ’Ηπειρωτικόν κέντημα μετά 
μορφής δενδρίτιδος.

1 Τό Μουσεϊον Κοσμητικών Τεχνών έχει πέντε 
όμοιου τύπου τόν ύπ’ άρ. 2351 χρυσοϋν, τόν ύπ’ άρ. 2352 
έπίχρυσον καί τούς ύπ’ άρ. 2353, 2353α καί 2354 άργυ- 
ροΰς. Όμοιος δακτύλιος ύπάρχει καί είς τήν συλλογήν 
τής κ. Έλ. Σταθάτου, άγνωστου προελεύσεως. Είς τήν 
αυτήν συλλογήν περιλαμβάνονται καί άλλα κοσμήματα 
παρεμφερή, 1 ένώτιον έκ Θεσσαλονίκης καί 7 βραχιό
λια άργυρά έ| Όλύνθου.

2 Τά ανωτέρω θέματα περιλαμβάνονται μεταξύ

άλλων (πτερωτών όφεων κλπ.) είς τά περίφημα άμφια 
τών Άρχανών, κώμης πλησίον τοΰ Ηρακλείου τής Κρή
της, καί τινα τούτων είς Κρητικόν κέντημα τής συλλο
γής τής κ. Ελένης Σταθάτου.

3 Ίδ. ’Αγγελικής Χατζή μιχάλη, Μεσογειακά καί. 
’Εγγύς ’Ανατολής κεντήματα. Τά Ελληνικά κεντήματα. 
"Ηπειρος, Σκΰρος έν Byzantinisch - neugriechische 
Jahrbiicher, τόμ. IB'. 1936. άνάτυπον σελ. 9, όπου ή 
περιγραφή τών προσώπων τής γαμήλιου πομπής.

12
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Τό άπό τής ήμετέρας α.3χότ|)εοος ενδιαφέρον σημεΐον είναι τό προς αριστερά άνθοφόρον 
άγγεΐον, τοΰ όποιου οί δύο μεγα?αίτεροι εξωτερικοί μετ’ άνθέων βλαστοί κυρτοΰνται

Εϊκ. 15 Γάμος επί Ηπειρωτικού κεντήματος.

ελαφρώς προς τα έσω καί επί τών σχη ματ ιζο μενών εκ τούτων καί τοΰ κατακορύφου 
κεντρικού άνθους κενών είκονίζεται άνά έν άνθρωποκέφαλον πτηνόν με την κεφαλήν 
κατ’ ενώπιον (είκ. 16).

Είκ. 16. ’Ηπειρωτικόν κέντημα μετ’ άνθρωποκεφάλων πτηνών (λεπτομέρεια τής είκ. 15).

Τά τερατώδη πτηνά παρίστανται εις πάσας τάς απεικονίσεις τής γαμήλιου πομ
πής τών ’Ηπειρωτικών κεντημάτων, τάς όποιας έχω ύπ’ όψει, δεν αποκλείεται λοιπόν
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ή εκδοχή ότι έχουν συμβολικήν σημασίαν συνδεομένην μετά μυθικής τίνος παραδόσεως 
υπόστασης τάς κατά τόπους και χρόνους επιδράσεις Κ

Ό καθηγητής Ά. Ξυγγόπουλος, έξετάσας τό θέμα επί διαφόρων μνημείων, άπέδει- 
ξεν ότι τό πρότυπον τούτου ανευρίσκεται εις τήν Μουσουλμανικήν τέχνην τής Περσίας 
καί τής Μεσοποταμίας, φαίνεται δε ότι έσχετίζετο προς τάς περί Παραδείσου μουσουλ
μανικός παραδόσεις1 2. Τούτο δΰναταί τις νά συμπεράνη εκ διαφόρων παραστάσεων 
κυρίως όμως εκ Περσικής είκόνος, άποκειμένης είς τό Εθνογραφικόν Μουσεΐον τού 
’Άμστερδαμ, όπου τό άνθρωποκέφαλον πτηνόν είκονίζεται καθήμενον επί τού Κορανίου 
μνημονευομένου Λωτοΰ (ιερού προφανώς δένδρου) εν τω μέσω είκόνος παριστώσης τον 
Μωάμεθ εν τω Παραδείσιο μετά τών συγγενών του 3. Είς τήν δοξασίαν ταΰτην δέον 
ν’ άποδοθή καί ή μεγίστη διάδοσις τής παραστάσεως παραληφθείσης καί υπό τής 
Βυζαντινής τέχνης.

Ποιος όμως ό λόγος τής άπεικονίσεως τού άνθρωποκεφάλου πτηνού πάντοτε είς 
τήν γαμήλιον πομπήν καθημένου επί κλάδων; Ελλείψει μαρτυρίων είναι δΰσκολον 
νά άποφανθή τις περί τής σημασίας αυτού.

Έκ τών ανωτέρω διαπιστούται ότι τά θέματα τών Κρητικών κυρίως, αλλά καί 
τών Ηπειρωτικών κεντημάτων έχουσι ποιάν τινα συγγένειαν προς τά ιερά δένδρα 
ή άνΰη καί δεν είναι άπίθανον ότι πρόκειται περί συνεχείας τών λαϊκών παραδόσεων 
υπό διαφόρους επιδράσεις.

’Ασφαλώς τόσα χαρακτηριστικά σημεία όμοιότητος δεν είναι δυνατόν νά είναι 
τυχαία. ’Αναμφισβήτητος έ'χομεν έπιβίωσιν παλαιοτάτων παραδόσεων καί δοξασιών είς 
τάς λαϊκάς προλήψεις καί δεισιδαιμονίας περί τών στοιχειωμένων δένδρων καί τών 
ένοικοΰντων εν αύτοΐς μεταφυσικών όντων.

Είς έπιβεβαίωσιν τών ανωτέρω έρχονται καί αί μέχρι σήμερον σφζόμεναι αρχαιό
τατοι δοξασίαι περί τής προφυλακτικής δυνάμεως κατά τού βασκάνου οφθαλμού καί 
αποτροπής από τού κακού διαφόρων φυτών, βολβών καί καρπών.

Έκ τούτων αναφέρω προχείρως τον θάλλοντα βολβόν τής σκίλλης (σκιλλοκρόμ- 
μυδο), τον όποιον καί σήμερον άναρτώσιν από τού ανωφλιού τής θύρας ή ρίπτουσιν 
επί τής στέγης τών οικιών τήν παραμονήν τού Νέου έτους4, τό σκόροδον (σκόρδα στά 
μάτια του) καί άλλα 5.

ΑΝΝΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ

1 A. J. Β. Wace, Mediterranean and Near Eas
tern Embroideries. London, 1935 Plates II άρ. 13, 
πίν. XIX καί Text. I, σελ. 49. Δύο τοΰ αυτού θέματος 
ηπειρωτικά κεντήματα εύρίσκονται καί είς τήν συλλο
γήν τής κ. Έλ. Σταθάτου·

2 Άνδρ· Ξυγγοπούλου, Πήλινον Βυζαντινόν θυμια-

τήριον έν Άρχ. Έφ. 1930 σελ. 130, όπου καί αί σχετι
κά! παραπομπαί καί εικόνες.

3 Άνδρ. Ξυγγοπούλου, ενΊΓ άν. σελ. 133.
4 Ίδ. I. Σβορώνου. Ή σκίλλα. Λαογραφία τόμ. 7ος 

1923, σελ. 157.
5 Harrison, Prolegomena σελ. 79 καί εξ.
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Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΜΙΛΩΝΟΣ ΤΟΥ ΚΡΟΤΩΝΙΑΤΟΥ
νπο ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Έν τφ προ μικροΰ έκδοθέντι τόμω τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος 1939-1941 
άνεφερον εν σελ. 101 τα κατά τον ανδριάντα τοΰ Μίλωνος τοΰ Κροτωνιάτου, πατοΰν- 
τος επί δίσκου κα'ι κρατοΰντος στερρώς έν τή αριστερά ρόαν, είπον δέ και περί τής 
διδόμενης υπό των αρχαίων συγγραφέων κα'ι δή και υπό τοΰ ’Απολλώνιου τοΰ 
Τυανέως ερμηνείας.

Είναι άξιον πολ?νής προσοχής δτι έν τή αρχαιολογική συλλογή τοΰ κόμιτος 
Κλαυδίου Faina έν Όρβιέτφ, τή γνωστή υπό τό όνομα Museo Etrusco Faina, 
περιγραφείση δέ υπό τοΰ D. Cardella έν τφ όμωνΰμω δημοσιεΰματι Museo Etru
sco Faina, υπάρχει ΰπ’άριθ. 72 (Cardella σ. 71) ύψίλαιμος άμφορεΰς μελανόγραφος 
έ'χων την παράστασιν δυο παλαιόντων αθλητών, αριστερά δέ τοΰ έπόπτου μετά μακράς 
ράβδου κα'ι δεξιά ενός άθλητοΰ νικήσαντος, ώς έμφαίνεται έκ των κλάδων κα'ι των ται
νιών, φέροντος δέ εις άμψοτέρας τάς χεΐρας άνά μίαν (;) ρόαν (είκ. 1). Την περιγραφήν 
τής παραστάσεως τοΰ άμφορέως Faina παραλαμβάνω έκ τοΰ σχετικοΰ περί τής μνημο- 
νευΟείσης συλλογής τοΰ Όρβιέτου άρθρου τοΰ Werner Technau έν Rom. Mitteil. (53) 
1938, 112 μετά τοΰ πίνακος 27. Τό άγγεΐον χρονολογεί ό συγγραψεύς εις τάς άρχάς 
τοΰ 5°'’ αίώνος π.Χ. Ό φέρων τάς ρόας έστεμμένος και κλαδοφορών νικητής έν πάλη 
αθλητής τής αγγειογραφίας Faina δέν είναι, προφανώς, πιθανόν ότι δύναται νά έρμη - 
νευΟή ώς ίερεΰς τής "Ηρας κατά τήν υπό ’Απολλώνιου τοΰ Τυανέως δοθεΐσαν λογίαν 
ερμηνείαν προκειμένου περί τοΰ άνδριάντος τοΰ Μίλωνος. Σημειωτέον δέ ότι ή παρου
σία τής ρόας είς διπλοΰν δηλ. είς άμφοτέρας τάς χεΐρας τοΰ νικητοΰ παλαιστοΰ, 
σκοπεί άναμφισβητήτως, όπως έξάρη έτι μάλλον τήν σημασίαν τοΰ χθονίου συμβόλου 
διά τήν έπιτευχθεΐσαν νίκην (είκ. 2).

Είναι δέ ζήτημα αν ή διπλή αυτή ρόα είναι ένταΰθα απλώς καί μόνον χθόνιον 
σύμβολον προς χαρακτηρισμόν τοΰ προσώπου τοΰ φέροντος αυτήν ή μήπως ύποκρύ- 
πτεται έν τφ συμβόλω εύρυτέρα έννοια έπεκταθεΐσα έκ τής χθονίας φΰσεως.

Ή ρόα είναι κατ’ έξοχήν σύμβολον τής Γής, ερμηνεύεται δέ, κατά κανόνα, ώς 
παριστών τήν γονιμότητα καί ευφορίαν καί τήν καθ’ όλου ευημερίαν τοΰ γένους τών 
ανθρώπων καί παντός έπί γής ζφου ή φυτοΰ. Τοιαύτη δέ ήτο καί είναι μέχρι σήμερον 
έν Έλλάδι ή άντίληψις.
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Άλλ’ή πανδώτειρα και παμμήτειρα Γαια είναι κατά τι απόσπασμα (άρ. 36) τοΰ 
Σόλωνος: μήτηρ μεγίστη δαιμόνων ’Ολυμπίων, είναι ευρύστερνος, πελώρη καί 
ήϋΟέμεθλος (Όμηρ. ΰμν. εις Γην μητέρα πάντων, 30,1) κ.ά. πολλά τά όποια δεικνύουσι 
ρωμαλέαν καί κραταιάν κατασκευήν καί Γιγάντειον τρΰσιν καί δύναμιν, διό καί είναι 
μήτηρ των ίσχυροτάτων Γιγάντων καί των Τιτάνων, (Preller - Robert Griech.

Mythol. I 39. 634-637). Έν 
περιπτοισει σεισμών γίνεται 
έπίκλησις εις αυτήν καί τον 
ΙΊοσειδώνα, ώς μαρτυρεί ό Φι- 
λόστρατος έν τώ βίω ’Απολλώ
νιου VI σ. 129 (Preller-

Είκ. 2· Λεπτομέρεια εϊκ. 1.Εϊκ. 1. Άμφορεύς Συλλογής Faina.

■ν m

Robert αΰτ. 637 σημ. 1 καί 586 σημ. 1. Dieterich Mutter Erde 37 έ. 61).
Πάντα ταΰτα δεικνύουσι τό άπέραντον κράτος, τήν δύναμιν τής Γης, εις έπίρ- 

ρωσιν δέ τής άντιλήψεως ταύτης, προς άλλοις, έρχεται καί ό μύθος τού Λίβυος Γίγαντος 
παλαιστοΰ ’Ανταίου, ό όποιος καταβαλλόμενος καί ψαύων τήν Γήν ήντλει νέαν 
δύναμιν παρά τής μητρός αυτού (Roscher Lex. I 1,362 έέ. (Oertel), παρά τω όποίω 
καί πάσαι αί άρχαιαι περί τού ’Ανταίου πηγαί).

Ό Μίλων ό Κροτωνιάτης, ό πλείστας νικήσας νίκας κατά τούς Πανελ?\.ηνίους 
αγώνας καί υμνηθείς υπό τού Σιμωνίδου (Diehl Anth. Lyr. V, άρ. 153 — Antli. 
Plan. 156), ήκμασε κατά τό δεύτερον ήμισυ τού 6ου καί κατά τό πρώτον ήμισυ τού 
5ου π. X. αίώνος. Ή νίκη τών Κροτωνιατών, τών όποιων ηγέτης, φέρων τήν λεοντήν

13
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καί τό ρόπαλον τοΰ Ήρακλέους, άναφέρεται ό Μίλων, κατά των Συβαριτών και ή 
καταστροφή τής Συβάρεως πίπτει περί τό έτος 510 π. X. (Beloch Griech. Gesch. I 
1,383' ή άνάμιξις τοΰ Μίλωνος μνημονεύεται υπό τοΰ Διόδωρου II, 9, 5 (Diels 

Fragm. d. Vorsokrat.3 I, 32, άρ. 14), XII, 9, 10. Τζετζου Χιλιάδ. II, 530. Κατά τον 
Krause Gymnastik I, 435, 8 ή εκστρατεία αΰτη έγένετο κατ’ ’Ολυμπιάδα 67, 4-68, 1 
ήτοι τφ 509)8 π. X., πρβ. Modrze έν RE XV, 1673, 18έέ.

Ό Overbeck SQ 484 σημειοΐ δτι χρόνος τής κατασκευής τοΰ άνδριάντος τοΰ 
Μίλωνος υπό τοΰ επίσης Κροτωνιάτου Δαμέου (Παυςαν. VI, 14, 5) είναι μεταξύ των 
’Ολυμπιάδων 62 καί 70, ήτοι από τοΰ 528 μέχρι τοΰ 496 π. X. Περί τοΰ Δαμέου τοΰ 
Κροτωνιάτου γλύπτου καί περί τοΰ άνδριάντος τοΰ Μίλωνος οΰδέν λέγει ό Brunn 

Gesch. d. gr. Kiinstler, μνημονεύων αύτ. σελ. 275. 276. 277 καί 300 μόνον τοΰ ομωνύ
μου τούτου Άρκάδος γλύπτου.

Ό Μ ίλών ένίκησε την πρώτην ’Ολυμπιακήν καί τήν πρώτην Πυθικήν νίκην 
αύτοΰ έτι παΐς ών. Ό Σεξτος Ιούλιος Αφρικανός, Όλυμπιάδ. αναγραφή 23 κέ., θέτει 
τήν παιδικήν νίκην τοΰ Μίλωνος εις τήν 60^ ’Ολυμπιάδα ήτοι τω 536 (ή 540, εάν ήτο 
τό πρώτον έτος τής Όλυμπιάδος άρχόμενον). Έκ τής παρά τω Ευσέβιο Χρον. I 202 
σημειώσεως έξάγεται δτι δ Μίλων ένίκησέ τινα νίκην κατά τήν 62αν Ό?ι/υμπιάδα. 
Ό ’Ιούλιος ’Αφρικανός θέτει τάς μετά τήν παιδικήν νίκας τοΰ Μίλωνος εις τάς ’Ολυ
μπιάδας 62 - 66. Κατά ταΰτα ή άθ?\.ητική δράσις τοΰ περίφημου παλαιστοΰ διήρκεσε 
περίπου τριάκοντα έτη (πρβ. Modrze RE αύτ.). Σημειωτέου δτι ό Μίλων φέρεται 
ως μαθητής τοΰ Πυθαγόρου ως καί ή σύζυγος αύτοΰ Μυΐα (βλ. τάς πηγάς έν RE αύτ. 
καί παρά Λεοναρδω, ’Ολυμπία 44).

Προκειμένου περί τοΰ ύπό τοΰ Δαμέου ποιηθέντος άνδριάντος τοΰ Μίλωνος 
δ Reisch Griech. Weihgeschenke 40 κέ., στηριζόμενος εις τάς αρχαίας πηγάς, συμ
περαίνει δτι πρόκειται περί προηγμένου τίνος τύπου κούρου μετά τό 600, σύμποδος 
καί έχοντος τον δεξιόν των βραχιόνων κεκαμμένον επί τοΰ στήθους καί τήν χεϊρα μετά 
τοΰ άντίχειρος προς τά άνω τεταμένου, των δέ ύπολοίπων δακτύλων ωσαύτως τεταμέ
νων «κατά στοίχον». Ή άλλη χειρ έφερε ρόαν, περί τήν κεφα?α]ν ήτο δεδεμένη ται
νία, οί δέ πόδες έπάτουν επί δίσκου.

Ό Σουιδας παρέχει τήν εξής εϊδησιν έν λ. Μίλων (έκδ. Ada Adler τόμ. Ill, 395. 
άριθ. 1066): Μίλων Κροτωνιάτης, ένίκησε παλαιών έξ ’Ολύμπια, έφεσής δέ τή ρ ούκ 
ϊσχυσε καταπαλαΐσαι τον ΜασίΘεον, συμπολίτην αύτοΰ ηλικία καί νέον όντα καί ούκ 
έθέλοντα εγγύς ΐστασθαι. Ίστάμενος δέ έπ’ άληλιμμένφ τώ δίσκψ γέλωτα έποιεΐτο 
τούς έμπίπτοντάς τε και ωθούμενους άπό τοΰ δίσκου. Περιεδεΐτο δέ τω μετώπω χορ
δήν καθάπερ ταινίαν ή στέφανον κατέχων δέ έντός χειλέων τό άσθμα καί έμπτπλάς 
αίματος τάς έν τή κεφαλή φλέβας διερρήγνυεν άπό τής Ισχύος των φλεβών τήν 
χορδήν καθάπερ πάπυρον. Καί τής δεξιάς χειρός τό μέν εις τον άγκώνα έκ τοΰ δόμου 
παρ’ αυτήν καθίει τήν πλευράν, τό δέ άπό τοΰ άγκώνος έτεινεν ές εύθύ των δακτύ
λων, τον μέν άντίχειρα άντιστρέφων ές τό άνω, τών λοιπών δέ άλλήλοις έπικειμέ- 
νων κατά στοίχον τόν έλάχιστον ούν τών δακτύλων κάτω γινόμενον ούκ άπεκίνη- 
σεν άν τις βιαξόμενος. ’ Απέθανε δέ ούτος έπιτυχών ξύλω ξηρώ σφήνας τούς δι-
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ιστώντας αύτό· ό δέ ύπό φρονήματος καθίησι τάς χεΐρας ώς διαρρήξων- όλισθαί- 
νουσί τε δή οί σφήνες κάκεΐνος έχόμενος ύπό τοΰ ξύλου λύκων έφένετο εύρημα- 
μάλιστα γσρ τό θηρίον τούτο ιτολύ και άφθονον έν τή Κροτωνία χώρα νέμεται 
(πρβ. τον αύτόν Σουίδαν έν λ. φρόνημα).

Ή ερμηνεία χοΰ άνδριάντος ή δοθεΐσα υπό τοΰ Φιλοστράτου και τοΰ Άπολ- 
λωνίου τοΰ Τυανέως, την όποιαν άνέφερον έν ΑΕ 1939-41, 101 κέ. συντόμως, είναι 
βεβαίως από άλ?α]ς άπόψεως χρήσιμος, άλλα καθ’ έαυτήν εξεζητημένη καί απίθανος 
(βλ. Guttmann De olympionic. apud Philostrat. 7. Matz De Philostrati in describen- 
dis imaginibus fide 33. Hitzig - BlOmner υπομνήματα είς Παυσαν. VI 14,5 
Pausanias II 2 σ. 601. Modrze RE αΰτ. σ. 1675). Διό γίνεται δεκτόν ότι ό άνδριάς 
τοΰ Μί?αονος έφερε τα νικητήρια σύμβολα τοΰ άθλητοΰ.

Είναι δέ γνωστόν εκ τοΰ ΙΙλινιου ΝΗ 34,50 καί εκ τοΰ Λουκιανού Άνάχαρσις 
9, ότι τό «μή?ιθν» ήτο επινίκιον έπαθλον των Πυθικών αγώνων.

Λουκιανός Άναχ. 9: Πυθοΐ δέ μήλα τοόν ίεριΰν τοΰ Θεού.
Plinius ΝΗ. 34,59: Vicit eum (τον Μύρωνα) Pythagoras Regiuus ex Italia 

pancratiaste Delphis posito; eodem vicit et Leontiscum; fecit et stadiodromon Astylou 
qui Olympiae ostenditur et Libyn puerum tenentem tabellam eodem loco et mala 
ferentem nudum.

’ Αν τό μήλον τοΰτο εκ τών ιερών δένδρων τοΰ θεοΰ ήτο ρόα ή κοινόν μήλον 
δεν γνωρίζομεν. Είναι όμως πιθανόν ότι πρόκειται περί ρόας, εάν άναλογισθώμεν ότι 
ό Πύθιος ’Απόλλων είναι θεός μαντικός - χθόνιος καί συνήλθεν είς γάμον μετά 
χθονίων θεοτήτων τής τε Κορωνίδος, τής καθ’ Ησίοδον Ύάδος, καί τής Κυρήνης τής 
έν τω Πηλίφ (Klinz 'Ιερός γάμος 88 μετά βιβλιογραφίας).

Ό υπό τοΰ Πλινίου άναφερόμενος Λίβυς είναι ό Μνασέας ό Κυρηναΐος (Παυσαν. 

VI, 13,7.18,1). Ό Reisch Griech. Weihgesch. 44 την tabellam ερμηνεύει ώς εικονικόν 
πινάκιον. Ή Sellers The elder Pliny’s Chapters on History of Art είς τό μνημονευθέν 
χωρίον τοΰ Πλινίου, άκολουθοΰσα τον Urlichs Gorlitz. Verhandl. 330, νομίζει ότι ό 
puer tenens tabellam δύναται νά είναι ό αυτός προς τον υπό τοΰ Παυσανίου VI, 6,1 
μνημονευόμενον παΐδα Όλυμπιονίκην Πρωτόλαον, ώς προς τό σχήμα δέ παραβάλλει 
μετά τοΰ Reisch τό έν Μονάχω ύπ’ άριθ. άγγείον (Benndorf Griech. u. Siz. Vasenb. 
I IX. Π?ί,είονα παρά Hyde Olymp. Viet. Mon. 182). Δέν φαίνεται όμως πιθανόν ότι 
αί μετά την λ. Libyn λέξεις τοΰ Πλινίου άναφέρονται είς διάφορα άγάλματα, άλλ’ είναι 
παράθεσις ερμηνευτική τοΰ σχήματος τοΰ άγάλματος τοΰ Λίβυος, όστις έφερε καί 
tabellam καί mala, ήτο δέ καί uudus. Οΰτω δέ καί ό Brunn G. gr. Κ. 133-4. Ό Hyde 

όμως Olymp. Victor Mon. 18Ιέ., άκολουθών τον Stuart Jones διορθοΰντα τό χωρίον 
τοΰ Πλινίου διά τής προσθήκης τοΰ et καί γράφοντος άντί tabellam τήν λ. flagellum, 
δεχομένου δέ λάθος τοΰ Πλινίου έν τή μεταφράσει τοΰ παΐδα διά τοΰ puerum άντί 
filium κατά τον Furtwangler (Jahrbb. 1876,509) παραδέχεται χωριστά άγάλματα, 
ούχί όρθώς.

Τά mala ταΰτα τοΰ Λίβυος, ήτοι τοΰ Μνασέου τοΰ Κυρηναίου, είναι πιθανώτατον 
ότι είναι καρποί ροιάς, ένισχύομαι δέ είς τήν εικασίαν ταύτην άναμιμνησκόμενος τήν

Ό άνδριάς Μίλωνος τοΰ Κροτωνιάτου
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έπ'ι Λακωνικού αγγείου παράστασιν τής Κυρήνης (πρβλ. Studniczka Kyrene και την 
άλλως γνωστήν λατρείαν τής χθονίας Κυρήνης τής έν τω Πηλίω (Klinz ένθ. άν.).

"Οτι δμως ό δίσκος, έπ'ι τοΰ οποίου έπάτει ό άνδριάς τοΰ Μίλωνος, είναι σύμβο- 
λον τής αθλητικής φύσεως τούτου, δπως ήκάσθη υπό τινων (Modrze ενθ αν.) είναι 
δΰσκολον να γίνη αποδεκτόν, διότι ό Μίλων δεν ήτο δισκοβόλος αλλά παλαιστής και 
ούχί αγωνιστής τοΰ πεντάθλου, έν φ δίσκος είναι σΰμβολον (ορισμένης αθλητικής είδι- 
κότητος καί ούχί γενικώς χαρακτηριστικόν οίουδήποτε άθλητοΰ.

Ό Christian Scherer De Olympionicarum statuis (1885) σ. 23 κέ. νομίζει δτι ό 
Φιλόστρατος ήκολούθησε τον Παυσανίαν έν τή ερμηνεία τών συμβόλων τοΰ αγάλμα
τος τοΰ Μίλωνος, δτι δέ ό Παυσανίας έ'μαθεν δ,τι λέγει περί τής δυνάμεως τοΰ άθλη- 
τοΰ έξ αύτοϋ τοΰ άγάλματος ή παρά τίνος έξηγητοΰ. Ό Πλινιος ΝΗ VII, 19 λέγει 
περί τοΰ Μίλωνος malum tenenti nemo digitum corrigebat. Ό Αιλιανος άναφέρει 
τήν δύναμιν ταύτην τοΰ Μίλωνος έν σχέσει προς τήν ρόαν έν Ποικ. Ίστορ. II, 24 καί 
Περί ζώων VI 55.

Έν μέν τή Ποικ. Ιστορία λέγεται: "Ηδη τινές τήν Μίλωνος τοΰ Κροτωνιάτου 
περιφερομένην ρώμην έξέβαλον, τοιαΰτα περί αύτοϋ λέγοντες, Μίλωνος τούτους 
τήν ροιάν ήν έν τή χειρί κατείχεν, ούδείς τών αντιπάλων έΣ,ελείν έδύνατο· ή δε 
ερωμένη αύτοϋ ράστα αύτήν έξήρει κλπ.

Έν δέ τω Περί ζώων κεΐται: Αί λεπάδες, ούκ αν αύτάς άποσπάσειας τών πετρώνι 
ούδέ εί λάβοις δακτύλοις τοίς τοΰ Μίλωνος, δσπερ οΰν έγκρατέστατα καί ευλα
βέστατα τήν ροιάν κατείχεν, ώς μή αύτήν άφελέσθαι τών αντιπάλων τινά τής 
δεξιάς αύτοϋ.

Διά ταΰτα δέ ό Scherer ήρμήνευσε τον δίσκον ώς στρογγΰλην βάσιν άρχαϊκοΰ 
άγάλματος, τύπου κούρου. Ερμηνεύει δέ τό σχήμα τής δεξιάς χειρός ώς σχήμα σεβίζον- 
τος ή δεόμένου ώς καί ό Φιλόστρατος, νομίζει καί ένταΰθα δτι δέν πρόκειται περί ρόας 
άλλά περί παρανοηθέντος άρυβάλλου καί άναζητεϊ τον άγαλματικόν τύπον έν τώ άγάλ- 
ματι τοΰ Φιλησίου ’Απόλλωνός τοΰ Κανάχου, τοιουτοτρόπως δέ κατασκευάζει Μίλωνα 
τής ιδίας αΰτοΰ αύθαιρέτου άντιλήψεως.

Ο Frazer Pausanias IV7, 140 διαφωνεί όρθώς ώς προς τήν ταύτισιν προς τον 
Φιλήσιον ’Απόλλωνα (Hyde Olympic Victor Monuments and Greek Athletic Art 
(1921), 107).

Σημειωτέων δτι ό Hitzig- Bdumner, Pausanias II 2, σ. 602 άναφέρει άνευρεθέν 
έν ’Ολυμπία τεμάχιον στρογγύλης βάσεως σχετισθέν υπό τοΰ Roehl έν Arch. Ztg. 
XL 1882, 89 άρ. 429 προς τον άνδριάντα τοΰ Μίλωνος (βλ. Λεοναρδον ’Ολυμπία 44 έ. 
σημ. 3. 345 άρ. 20. Olympia V 264). Ή άνω επιφάνεια τοΰ λίθου φέρει λείψανα έπι- 
γραφής, ή όποια, εάν θεωρηθή άναφερομένη εις τον Μίλωνα, θά ήδύνατο νά συμπλη-
ρωθή ώς εξής: JΜίλων Διοήίμω άνέθεκεν........ Κατά τό μέσον τοΰ λίθου σώζονται
τά γράμματα.. ]αμ[.. συμπληρούμενα ίσως διά τοΰ ονόματος τοΰ τεχνίτου Δαμέα. 
Άλλά τό δλον είναι άμφίβολον.

Κατά πάσαν πιθανότητα ό «δίσκος» έπί τοΰ οποίου έπάτει ό άνδριάς τοΰ Μίλω
νος, δέν είναι ό άθλητικός δίσκος τών δισκοβόλων, άλλά στρογγύλον έ'λασμα «άληλιμ-
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μεν ον» κατά την παρά Σουίδα και Παυσανία παράδοσιν, έφ’ οΰ άγωνιζόμενος έπάτει 
ό Μίλων καί κατώρθωνε μήτε νά ολίσθηση μήτε νά κλονισθή. Ό δίσκος ούτος ήτο 
ιδιορρυθμία τοΰ διασήμου παλαιστού και έσυμβόλιζε την τεραστίαν αύτοΰ δύναμιν» 
ώστε νά παραμένη οΰτος ακλόνητος αντιμετωπίζουν τε?ωσφόρως τήν τε δύναμιν τοΰ 
αντιπάλου κα'ι τό έκ τοΰ ολισθηρού δίσκου μειονέκτημα.

Η παράστασις τοΰ άμφορέως Faina είναι πολύτιμος διά τήν ερμηνείαν τής ρόας 
ώς αθλητικού συμβόλου εις τας χεΐρας παλ,αιστού νικήσαντος. Ή πάλη είναι τό κατ’ 
εξοχήν άθλημα τό απαιτούν ούχί μόνον τέχνην, αλλά και δύναμιν πολλήν. Διό καί ό 
ΦίΛΟΣΤΡΑΤΟΣ έν τω Γυμναστικω 11 αναφέρει ότι οί Ήλεΐοι «τήν πάλην καρτεράν 
νενομίκασι καί άλεγεινήν κατά τούς ποιητάς». Ό Θησεύς λέγεται ότι πρώτος είσήγαγε 
τήν παλαιστικήν τέχνην, «πρότερον δέ έχρώντο μεγέθει μόνον καί ρώμη προς τας 
πάλας» (ΓΙλυςαν. I, 39,3). Τοΰ δέ Μίλωνος ή ασυνήθης ρώμη πλείστων έ'τυχε παρά 
των αρχαίων εγκωμίων.

Τού ’Ανταίου ή υπερφυσική, άτε υπό τής μητρός αυτού Γής άνανεουμένη δύνα- 
μις, κατεβλήθη υπό τής τέχνης τού Ήρακλέους συνεργησάσης τή ρώμη αΰτού. Διδα
κτικός δέ είναι ό χαρακτηρισμός τού Πλουτάρχου έν Ήθικοΐς σ. 680 d ότι ή πάλη 
είναι τό τεχνικώτατον καί πανουργότατον των αθλημάτων.

Ό επί τού άμφορέως Faina γενειών παλαιστής ό φέρων τάς δύο ρόας ώς νικη- 
κής είναι συνέχεια τής προηγουμένης έκεϊ παραστάσεως των δύο παλαιόντων, έκ των 
οποίων ό μέν είς είναι γενειών, ό δέ άλλος αγένειος, διά δέ τής έν συνεχεία παραστά
σεως αΰτού ό άγγειογράφος θέλει νά δείξη τήν έ'κβασιν τού άγώνος.

Ό άνδριάς τού Μίλωνος πρέπει νά τεθή πιθανώς είς τον χρόνον μεταξύ τής 62“ζ 
καί GG1')? Όλυμπιάδος ήτοι είς τά έτη μεταξύ 528 καί 512 π. X., κατά δέ τήν γνώμην 
τού Overbeck SQ 484, ώς ήδη είπον μεταξύ τοΰ 528 καί 496 π. X. Ό χρόνος άρα 
τού άνδριάντος καί τού άμφορέως Faina είναι περίπου ό αυτός. Έν τή χρήσει δέ τής 
ρόας δέν άποκλείεται ότι ό άγγειογράφος ΰπέστη έπίδρασιν έκ τού άνδριάντος, άλλ’ 
άσφαλώς δέν έδωκεν είς τήν ρόαν τήν σημασίαν, τήν οποίαν έδιδεν ό ’Απολ?χόνιος 
ό Τυανεύς, διότι δέν είναι δυνατόν νά δεχθώμεν ότι καί ό νικητής παλαιστής τού άμ
φορέως ήτο ίερεύς τής Ήρας. Παρά ταύτα ό άγγειογράφος διά νά ένισχύση τήν σημα
σίαν τής ρόας παρέστησε τον νικητήν φέροντα δύο ρόας, κατά τήν συνήθειαν τών άρ- 
χαίων νά μεταχειρίζωνται διπλά τά σύμβολα προς έπίρρωσιν τής έννοιας αυτών (πρβ. 
όσα έγραφα έν BCH (70) 194G, 409). "Ωστε ό άγγειογράφος, είτε ύπέστη έπίδρασιν 
έκ τού άνδριάντος τού Μίλωνος είτε μή, άλλην είχεν ύπ’ όψει έν τή διανοία αυτού ση
μασίαν τής ρόας, τήν έκ τού χθονίου συμβόλου παρεκτεταμένην σημασίαν τής δυνά- 
μεως, τής δαιμονικής ισχύος, τήν οποίαν έχει ή κατ’ έξοχήν χθονία ί)εά Γή. ’Εκτός δέ 
τού μύθου τού ’Ανταίου καί τών Τιτάνων καί τών Γιγάντων, οϊτινες είναι πανίσχυροι 
ώς τέκνα τής Γής, ή άρχαία πίστις άπέδιδε καί είς τούς άφηρωϊζομένους, τούς νεκρούς 
υπερφυσικήν δύναμιν, όπως βλάπτωσι τούς ζώντας. Τής δυνάμεως ταύιης μετελάμβα- 
νον ούτοι ευθύς ώς άποθνήσκοντες καθίσταντο χθόνιοι καί τέκνα τής Γής καί, όπως 
λέγει ό Ησύχιος έν λ. κρείττονας· τούς ήρωας ούτω λέγουσιν. Δοκοΰσι δέ κακωτικοί 

/ες είναι, διά τούτο καί οί παριόντες τά ήρωα σιγήν έχουσι μή τι βλαβώσι. Καί οίτι\
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θεοί δε. Αισχύλος Αίτναίαις (Άπόσπ. 10). Κρεάτων δέ είναι καί ό βελτίων και ο ισχυ
ρότερος. Καί ό Αθηναίος XI, 4 σ. 461 λέγει: χαλεπούς γάρ καί πλήκτας τούς ήρωας 
νομίύ,ουσι. Ό ήρως δέ, κατά τον 'Ησύχιον έν λ., είναι ό δυνατός, ισχυρός, γενναίος 
σεμνός. 'Ήρωες δμως ήσαν καί οι νεκροί ώς ισχυροί, έξ ού καί τό άφηρωΐ'ζεσθαι ση
μαίνει άποθνήσκειν. Έκ τής χθονίας δέ αυτού φΰσεως καλείται καί ό όφις ήρως ποικί
λος. Περί τής ετυμολογίας τού ήρως - "Ηρα είπον έν ΑΕ 1939 - 41 σ. 100.

"Αξιόν σημειώσεως είναι τό λεγόμενον υπό τού Σουιδα έν λ. ήρία- οί τάφοι, φασί 
δέ τινες κοινότερον μέν πάντας τούς τάφους ούτως όνομάύ,εσθαι, κατ’ έξ,αίρεσιν δε 
τούς μή έν ό\]/ει φκοδομημένους. Ώνομάσθαι δέ παρά την έραν.-Έρα δέ ή γή λέγει 
ό Σουίδας έν λ. Πρβ. την έ'κδ. τής Ada Adler I2, 402 άρ. 2887 καί 587, άρ. 512.

Περί των ηρώων - νεκρών βλ. J. Harrison Prolegomena 325 κέέ. Διά τό είναι δέ 
κακωτικοί καί κρείττονες μειλίσσονται οί νεκροί.

Χαρακτηριστική δέ τής χθονίας έννοιας τής ρόας είναι καί ή έπί λευκής ληκύθου 
τού Βερολίνου άρ. 2680 παράστασις, έπί τής όποιας είκονίζεται γυνή ίσταμένη προ 
στήλης καί φέρουσα έπί δίσκου, προτεινομένου διά τής αριστερός χειρός, τέσσαρας με
γάλος ρόας προσφερομένας εις τον Χάρωνα, ό όποιος ϊσταται απέναντι αυτής έν τφ 
πλοίφ αυτού (Furtwangler Vasenkatalog II, σ. 765, άρ. 2680).

Είς τά ήδη έν ΑΕ 1939 - 41 κατειλεγμένα παραδείγματα ρόας χθονίας δύνανται 
νά προστεθώσι καί άλλα π. χ. Rom. Mitt. XI 1896, 183 πήλινα έκ Conca, σ. 188 έκ 
τάφου τής Via Cristallini. Πηλίνη ρόα ώς κτέρισμα RM (46) 1931, 61. 'Ρόα έν κέρατι, 
Άμαλθείας έπί σαρκοφάγου 'Ρωμαϊκής RM (46) 1931 σ. 108. Τ. 'Ρόα έκ τού θησαυ
ρού τού Έσκυλίνου τής 'Ρώμης RM (45) 1930, 126.

Έκ πάντων τούτων συνάγεται ότι ή ρόα είς χεΐρας παλαιστών, όπως έπί τού άμ- 
φορέως Faina καί έν τή περιπτώσει τού άνδριάντος τού Μίλωνος, είναι σύμβολον εξαί
ρετου δυνάμεως, ΰπαινισσόμενον την δαιμονικήν ίσχύν τών χθονίων, προς τήν όποιαν 
παραβάλλεται ή τών άθλητών παλαιστών.

Βεβαίως ή συμβολική αυτή παρεκτεταμένη έννοια τής ρόας δέν είναι εΰρυτέρα, 
διά τούτο δέ καί τά μνημειακά καί φιλολογικά μαρτύρια είναι, τουλάχιστον μέχρι τοΰδε, 
έλάχιστα. Ότι όμως ή ρόα είναι έπινίκιον έ'παθλον έν τφ άνδριάντι τού Μίλωνος, 
όπως εικάζει ό Modrze RE ένθ. άν. 1675, στηριζόμενος είς τήν περί τών Πυθίων καί 
τού μήλου ώς έπάθλου μνημονευθεΐσαν παράδοσιν, δέν φαίνεται πιθανόν, διότι ό άν- 
δριάς τού Μίλωνος ήτο έν ’Ολυμπία, άνεφέρετο δέ εύλόγως είς ’Ολυμπιακήν νίκην 
ή νίκας. Έν ’Ολυμπία δ’ όμως δέν ήτο έ'παθλον ουδέποτε ή ρόα. Προς τούτοις καί ό έπί 
τού άμφορέως Faina νικητής παλαιστής θά έδει τότε νά είναι άποκλειστικώς πυθιονίκης, 
πράγμα, τό όποιον δέν φαίνεται πιθανόν. Πιθανώτερον είναι νά ύποθέσωμεν ότι ΰπό- 
κειται ένταύθα δημώδης συμβολισμός τής έννοιας ύπερμέτρου δυνάμεως, περιυβρισμέ
νος τοπικώς, έξαρθείς διά τού άνδριάντος τού Μίλωνος καί τυχών χρήσεως καί παρά 
τφ άγγειογράφφ τού άμφορέως Faina, ίσως κατά μίμησιν καί έπίδρασιν τού ολίγον 
προηγηθέντος άνδριάντος, άλλά μετ’έπιτάσεως τού συμβολισμού διά διπλού καρπού 
ροιάς.
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Τίς οίδε μήπως είχε την παρεκτεταμένην ταύτην σημασίαν ή ρόα έν τφ κύκλω των 
Πυθαγορείων, εις τον όποιον ανήκε καί ό Μ ίλών καί ή σύζυγος αυτού Μυϊα, ή δέ εξ 
αυτών έπίδρασις περιωρίζετο εις Ίταλιωτικάς τινας μόνον πόλεις. Έν τοιαύτη περι- 
πτώσει καί ό άμφορεύς Faina, τού οποίου δεν καθορίζεται ό τόπος τής κατασκευής, θά 
προέρχεται εκ παρομοίου περιβάλλοντος, ή, όπως είπον, θά τελή υπό την έπίδρασιν τοΰ 
άνδρ ιόντος.

’Αλλά καί τούτο δεν είναι απολύτως βέβαιον ή πιθανόν, διότι πλήν τού άνδριάν- 
τος τοΰ Λίβυος παιδός, τοΰ Μνασέου τού Κυρηναίου, περί ου ήδη ανωτέρω είπον, καί 
άλλος άνδριάς ’Ολύμπιονίκου, τού Θεογνήτου τού Αΐγινήτου, παλαιστού παι- 
δός καί τούτου, άναφέρεται υπό τοΰ Παυςανιου VI, 9, 1 ώς εξής: Θεογνήτφ δε Αίγι- 
νήτη πάλης μεν στέφανον λαβεΐν ΰπήρ2,εν έν παισί, τον δέ άνδριάντα οί Πτόλι- 
χος έποίησεν Αίγινήτης.------------------- ’Εφ’ ότω ό Θεόγνητος πίτυος τής γ' ήμε
ρου καί ροιάς φέρει καρπόν, έμοί μέν ούχ οίά τε ήν συμβαλέσθαι, τάχα 
δ’ άν Αίγινήταις τισίν επιχώριος ές αύτά άν εϊη λόγος. (Ό Schubart, πιθανώτερον 
διά τό διπλούν αν, διώρθωσεν: ές αυτόν είη λόγος).

Ό παλαιός Christian Scherer έν De olympionicarum statuis (1885) 26 σημ. 
2 ένόμισεν ότι τό άγαλμα τού Θεογνήτου έ'φερεν έν τή έτέρα των χειρών άρύβαλλον, 
τον όποιον πλανηθείς ό Παυσανίας έξέλαβεν ώς καρπόν ροιάς, άλλ’ όρθώς ό Reisch 

Gr. Weihgesch. 43 άπέκρουσε τούτο.
Ό Hitzig καί ό BliImner έν τή έκδ. τού Παυσανίου II 2, 577 άναφέρουσι τό εις 

τον ανδριάντα τού Θεογνήτου σωζόμενον έπίγραμμα τού Σιμωνίδου άρ. 149 (Ρ. L. G. 
III 498 = Diehl Antli. Lyr. V, άρ. Ill = Τη. Bergk Die griecli. Liederdichter 
o. 205 άρ. 201, Anthol. Planudea 2.

Ό Πίνδαρος Πυθιον. VIII, 35 άναφέρει τον Θεόγνητον ώς θειον τού Άριστο- 
μένους τού Αΐγινήτου παλαιστού, εις τον όποιον είναι άφιερωμένος ό Πινδαρικός ύμνος 
επί τή Πυθική νίκη. Κατά τον Robert Hermes (35) 1900, 165 ό Θεόγνητος ένίκησε 
τφ 476, ό δέ ’Αριστομένης τφ 446. Hyde 01. Viet. Mon. 1656. Ό Urlichs Arch. 
Anal. 9 Reisch έ'νθ’ άν. 44) στηριζόμενος εις τό μνημονευθέν άνωτέρω ένταύθα χω- 
ρίον τού Λουκιανού, ’Ανάχαρσ. 9 θεωρεί τον puerum.... mala ferentem ώς Πυθιονί
κην. Άλλ’ ε’ίπομεν ήδη ότι ούτος είναι ό Λίβυς, ό νικήσας έν ’Ολυμπία.

"Ωστε ούχί έκ τού τόπου, δηλ. των Δελφών, όφείλομεν νά άναζητήσωμεν την 
ερμηνείαν, άλλ’ έκ τής συμβολικής σημασίας τής ρόας, ή όποια δεν είναι απλώς πυθική 
άλλ’εύρυτέρα, ώς υποδεικνύει καί ό άνδριάς τού Θεογνήτου.

Ή σύνδεσις τών καρπών τής πίτυος καί τής ροιάς έν τφ άνδριάντι τούτφ οφείλει 
πιθανώτατα νά έρμηνευθή έκ συγγενούς σημασίας τών συμβόλων. Ή πίτυς ή ήμερος 
είναι άσφαλώς ή σημερινή κουκουναριά, τής όποιας ό καρπός, ό κώνος, είναι πλήρης 
σπερμάτων, κατά τούτο δέ ομοιάζει προφανώς προς τον σπερματοβριθή καρπόν τής 
ροιάς.

Ή πίτυς είναι συμβολικόν δένδρον τού Άττιος, τής Δήμητρος, τού Διονύσου, 
τοΰ οποίου ό θύρσος κατέληγεν άνω εις κώνον πίτυος, τής Κυβέλης, τού Μηνός, τού 
Μί&ρα, τού Όσίριδος, άλλα καί τού ’Ασκληπιού, τού Μελικέρτου, τού Πανός, όστις έν
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έπιγράμματι χοϋ Κριναγόρου (Anthol. Palat. VI, 253,3) καλείται πιτύστεπτος, εχει δέ 
φίλην την Πίτυν, κλπ., τοϋ Ποσειδώνος κλπ. (Gruppe Griech. Mythol. II Sachregister 
έν λ. Fichte, σ. 1903, και Pinie σ. 1912). Χαρακτηριστικόν είναι δτι κατά τα έν Άθή- 
ναις Θεσμοφόρια, τα άλλως καί Άρρητοψόρια καλούμενα, πλήν άλλων έρρίπτοντο εις 
τά μέγαρα, τα βάραθρα τής Δήμητρος καί κΔάδοι πίτυος διά την γονιμότητα τοΰ 
δένδρου (πρβ. Harrison Prolegomena 138. Farnell Cults of the Gr. States III 91). 

Περί των κλάδων τής πίτυος των ριπτομένων κατά τά Θεσμοφόρια εις τά μέγαρα 
μαρτυρεί τό εις τούς Εταιρικούς διαλόγους II, 1 τοΰ Λουκιανού άρχαΐον σχόλιον, περί 
τοϋ όποιου έπραγματεύθη ό Ε. Rohde Rhein. Mus. (30) 1870, 548 κέ. καί Στέφανος 

ό Βυζάντιος έν λ. Μίλητος (Preller - Robert Griech. Myth. I 779 έ. πρβ. αύτ. σ. 740· 
715. 797,3). Ή σχετική φράσις τοϋ αρχαίου είς Λουκιανόν σχολίου λέγει ρητώς: 
λαμβάνουσι δέ κώνου Θαλλούς διά τό πολύγονον τοΰ φυτοΰ, ένθα μάλλον τονιστέον 
πολυγόνον. ΓΙρβ. καί L. Deubner Att. Feste 40 έ.—Gjerstad Archiv f. R. W. (27) 
1929, 197.212. καί L. Ziehen έν RE Suppl. VII, 44, 59 έ.

Κλάδοι πίτυος ήσαν έν χρήσει λατρευτική έν τοϊς Άρρητοφορίοις (Deubner 10), 

έν τοϊς Σκίροις (Deubner 44) καί έν τοϊς Θεσμοφορίοις (Deubner 44. 46.)

Π άντα ταϋτα δεικνΰουσιν ότι ή κώνος ή πίτυς διά την πολ,υγονίαν τοΰ καρπού 
αυτής ήτο σύμβολον χθόνιον, άνήκον είς θεότητας τής γονιμότητος καί ευφορίας, 
σΰμβολον άρα συγγενέστατον προς την ρόαν καί την διά ταΰτης έκφραζομένην έννοιαν 
τής γονιμότητος καί τής παρεκτεταμένης σημασίας τής δυνάμεως. "Ωστε άμφότερα τά 
έν τώ άνδριάντι τού Θεογνήτου τοϋ παλαιστοϋ παιδός άπαντώντα σύμβολα είναι, 
προφανώς, ταυτόσημα καί δηλούσι την «δαιμονικήν» ρώμην τοϋ άθλητοϋ. Περί τής 
πίτυος — πεύκης (Pinus pinea L.) βλ. V. Ηεην Kulturpflanzen u. Haustiere8 (1911), 
301-7.

Περί τής ρόας προκειμένου είναι άξιον προσοχής ότι ό Νικανδρος Άλεξιφ. 490 έ· 
αναφέρει Κρητικάς καί Αίγινητικάς ροιάς ή ρόας έχούσας «κάρφη φοίνια» ήτοι 
ερυθρούς κόκκους. Έλέγετο δέ ή ρόα Λατινιστί malum punicum ή m. granatum ή 
καί απλώς malum. Έν τφ Corpus glossar. latiu. Ill, 264 ή ροιά μεταφράζεται malum 
granatum. Έλέγετο δέ καί malum puniceum, μήλον φοινικοΰν. Ό Steier, 

γράφων τό άρθρον m. punicum έν RE2 XIV (1928) σ. 928-942, φρονεί ότι ίσως διά 
τό έρυθρόν χρώμα έπεκράτησε τό όνομα in. punicum. Έν τούτοις ό Πλινιος Ν. Η. 
XIII, 112 γράφει: sed circa Carthaginem Punicum malum cognomine sibi vindicat; 
aliqui granatum appellant. Όπως δέ άνέφερον έν τή ΑΕ 1939-41, 101 ή ιστορία 
τής ροιάς ανάγει τήν προέλευσιν αυτής είς τήν μέσην ’Ανατολήν κατά τάς μαρτυρίας 
τής Π. Διαθήκης ήτοι περί τήν Φοινίκην. Διά τούτο φαίνεται πιθανοότερον ότι ή Λατι
νική ονομασία m. punicum μάλλον είς τον τόπον παρά είς τό χρώμα οφείλει νά άναχθή, 
όπως καί ό Πλίνιος υποδεικνύει.

Είς έπίρρωσιν τής νέας ταύτης ερμηνείας τής ρόας έρχεται καί νέον έκ τής μελα
νόμορφου αγγειογραφίας τεκμήριον, είναι δέ αξία πολλής προσοχής ή έπί άμφο- 
ρέως τοϋ Βρεττανικοϋ Μουσείου, τοΰ είδους τών μελανόμορφων έξεζητημενών (affec- 
tirt, affected) λεγομένων αγγείων, παράστασις, έπί τής οποίας έμφανίζεται ηλικιωμένος
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γενειών άνήρ προσφέρων εις άναχωροΰντα οπλίτην ρόαν. Τό άγγεΐον περιγράφεται 
λεπτομερώς υπό τοΰ Η. Β. Walters έν τω Br. Mus. Catalogue of Vases B 152, 
απεικονίζεται δε πολύ συνοπτικώς έν CVA Great Britain 3 III He πίν. 25, 3α-β· 
Πρβ. G. Karo έν JHS XL 1899 σ. 161 άρ. 23. Walters Ancient Pottery I πίν. 29 
(μόνον ή μία οψις). Κατ’ ευκρινή ιχνογραφίαν απεικονίζονται άμφοτέρων των πλευρών 
τοΰ άμφορέως αί παραστάσεις παρά Micali Storia degli antichi popoli Italiani, III 
σ. 129-31, Monumenti πίν. 75. 76. Κατά τον πίνακα ύπ’ άρ. 75 τοΰ Micali έγένετο 
και ή ένταΰθα άπεικόνισις (είκ. 3).

Τό θέμα άμφοτέρων τών παραστάσεων είναι ή άναχώρησις οπλίτου άποχαιρε- 
τίζοντος τούς παραμένοντας διά κινήσεως, συνήθους καί σήμερον, τής δεξιάς χειρός.

Είκ. 3. Μελανόμορφος άμφορεύς τοΰ Βρεττανικοϋ Μουσείου.

Έν τή όπισθία παραστάσει, ήτις είναι σχεδόν ταυτόσημος προς την προσθίαν, έλλείπει 
ή προσφερομένη είς τον οπλίτην ρόα. Ό Walters έν τή περιγραφή τοΰ άγγείου 
φρονεί ότι ή άποχαιρετιστήριος κίνησις τής δ. χειρός τοΰ οπλίτου σημαίνει άποποίησιν 
τής ρόας (holding out right hand as if declining it). ’Αλλά νομίζω ότι ή κίνησις τής 
δεξιάς τοΰ οπλίτου είναι προφανώς άποχαιρετιστήριος, όπως καί σήμερον, διότι ή αυτή 
χειρονομία παρατηρεΐται καί είς άλλα πρόσωπα τής παραστάσεως, χωρίς νά προσφέ- 
ρηται είς αυτά καρπός ροιάς, είναι δέ καί είς ταΰτα τοΰ αύτοΰ πράγματος δηλωτική, 
έφ’ όσον ή όλη σκηνή είναι σκηνή άποχωρισμοΰ καί άποχαιρετισμοΰ. Έαν έπρόκειτο 
περί άποποιήσεως καί άρνήσεως άποδοχής τής ρόας, ή παλάμη θά ήτο όλη έστραμμένη 
προς τό άποκρουόμενον πράγμα καί ούχί άντωπή προς τον θεατήν. Είς τοΰτο ίσως 
παρεσΰρΰη ό Walters παρατηρήσας ότι έν τή άντιστοίχοι όπισθία παραστάσει τοΰ 
άμφορέως δεν προσφέρεται ρόα είς τύν άναχωροΰντα οπλίτην.

Εικάζω ότι καί έν τή περί ής ό λόγος άγγειογραφία ή σημασία τής ρόας είναι 
ή τής ευτυχίας καί τής δυνάμεως. Ή ρόα κεΐται ένταΰθα άντί τής φράσεως «Καλήν
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Τύχην καί καλήν δύναμιν», ευχόμενης εις τον εις εκστρατείαν έξερχόμενον οπλίτην 
ευτυχή έκβασιν τής συμμετοχής του είς τον πόλεμον, διότι δεν είναι δυνατόν νά φαντα- 
σθώμεν ότι ό γέρων, πατήρ ίσως τοΰ οπλίτου, ύποσημαίνει είς αυτόν διά τής ρόας τον 
θάνατον καί τό «μόρσιμον ήμαρ», όπως φρονεί ό Micali έκλαμβάνων τήν ρόαν ώς 
«tin balsamario a palla» (άρΰβαλλον) προσφερόμενον είς τον οπλίτην ώς σΰμβολον del 
premio eteruo destinatogli dai fati! Είναι ωσαύτως άξιον σημειώσεως ότι επί τής άσπί- 
δος τοΰ οπλίτου υπάρχει εν έκτύπφ άναγλύφω ώς «επίσημον» αυτής όφις, ό όποιος 
είναι πιθανώτατα ό οίκουρός τοΰ οπλίτου δαίμων, φύλαξ αύτοΰ καί κακοΰ αποτρό
παιος. Ό Ε. KiiSTER Die Schlange in der griech. Kunst u. Religion 50.113.130 
εύστοχώτατα διέλαβε περί τοΰ όψεως ώς επισήμου ασπίδων άπό τοΰ 6ου π. X. αίώνος 
καί εφεξής καί ήρμήνευσε τήν άποτρόπαιον τούτου σημασίαν ώς καί τήν δύναμιν 
αύτοΰ κατά τοΰ κακοΰ βλέμματος καί τής βασκανίας, όπερ μάλιστα επί τών ασπί
δων τών είς πόλεμον έξερχομένων είναι έπικαιρότατον (Kuster αύτ. ιδία έν 
σ. 112 έ. σημ. 7).

Ύπό τοΰ Benndorf- Niemann έν Das Heroon von Gjdlbaschi - Trysa σ. 221 

πίν. XXIX, 4 απεικονίζεται ή μακρά πλευρά σαρκοφάγου, ένθα ύπό τήν κλίνην 
υπάρχει πλατεία τετράγωνος έξαρσις, ίση κατά τό ύψος προς τον γειτνιάζοντα σκίμ- 
πουν καί ένθυμίζουσα τούς έν τή σημερινή ’Ανατολή συνήθεις « σοφράδες» (’Αρχαία 
παραδείγματα παρά Loeschcke Arch. Ztg 1884, 96, 8). Έπί τής χθαμαλής ταύτης 
τραπέζης διακρίνονται σταφυλαί, παραδείσια μήλα(;) (τά άλλως λεγάμενα Lycopersica 
ή περσικά μήλα, τά άνήκοντα είς τήν οικογένειαν τών στρυχνοειδών-solanacea) καί 
δύο ρόα ι. Έν τφ αύτώ συγγράμματι σ. 222 πίν. XXIX, 11 προς άλλοις είκονίζεται 
παΐς κατά κρόταφον φέρων έν τή κεκλεισμένη δεξιά ρόαν έστραμμένην προς τά κάτω. 
Έν άμφοτέραις ταΐς περιπτώσεσι πρόκειται περί χθονίας απλώς ρόας. Περί τοΰ μήλου 
έν τή κλασσική άρχαιότητι έγραψεν ό Benjamin Foster The Symbolism of the 
Apple in Classical Antiquity, έν τή σειρά τών Harvard Studies in Classical Philology 
X, σ. 39 κέ. (πρβ. AJA IV, σ. 539), αλλά τό βιβλίον δεν υπάρχει έν Άθήναις.

[Κατά τήν έκτύπωσιν τοΰ παρόντος άρθρου λαμβάνω γνώσιν τής άρτι άφι- 
χθείσης συνεχείας τοΰ μνημειώδους έργου τοΰ A. Β. Cook Zeus III, 1.2, ένθα σ. 81 Ιέ. 

γίνεται έκτενέστερος λόγος περί τής ρόας καί δή καί τοΰ αγάλματος τής Άθηνάς Νίκης. 
'Ο Cook γινοόσκει συνοπτικώς καί τό εύρημα τοΰ Μπαλάνου έκ τοΰ σημειώματος τοΰ 
C. W. Blegen AJA (40) 1936, 145, όρθώς δε χρησιμοποιεί τοΰτο προς άπόκρουσιν 
τής γνώμης τοΰ Benndorf, προσάγων καί άλλα μνημεία σχετικά προς τήν ρόαν 
καθ’όλου. Τον ανδριάντα τοΰ Μίλωνος αναφέρει ό Cook σ. 816 έ. συντόμως. Ή καί 
παρά τώ Cook III 1050 είκ. 843 άπεικονιζομένη έρυθρόμορφος έκ Κορνέτου κύλιξ 
τοΰ Ολτου (Monum. d. Inst. X πίν. 23-24) δεικνύει τήν Ήβην καύημένην καί 
φέρουσαν έν μεν τή έτέρα τών χειρών άνθος, έν δέ τή άλλη ρόαν. Ή "Ηβη δεν άναφέ- 
ρεται ώς χθονία, είναι δέ θυγάτηρ τοΰ Διός καί τής Διώνης καί προσωποποίησις τής 
νεανικής ώραιότητος καί σφριγώσης ακμής. Έκ τούτου νομίζω ότι καί έπί τή είρημένη 
αγγειογραφία παρά τό άνθος ή ρόα συμβολίζει τήν νεανικήν δύναμιν].

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ 

ΚΑΙ ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΗΝ Δ. ΚΡΗΤΗΝ

ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΘΕΟΦΑ ΝΕΙΛΟΥ

Άναλαβόντες, από τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1935, 
την I' ’Αρχαιολογικήν περιφέρειαν τής Δυτικής 
Κρήτης, περιλαμβάνουσαν, κατά τό Β. Δ. τής 6 
Αύγουστου 1935, τους νομούς Χανιών και Ρε- 
θύμνης (από τής 21/7/42 ώνομάσθη 16η (Ν. Λ. 
1521/42, Φ.Ε.Κ. 182), προέβημεν, άνά τάς δια
φόρους επαρχίας αυτών εις τέσσαρας δοκιμα
στικός άνασκαφάς καί περισυνελέξαμεν διάφορα 
τυχαία ευρήματα. Τα αποτελέσματα των ερευ
νών τούτων ώς καί την άπαρίθμησιν καί περι
γραφήν τών ευρημάτων έκθέτομεν κατωτέρω 
κατά γεωγραφικήν σειράν, άρχόμενοι από τής 
δυτικωτάτης επαρχίας τής μεγαλονήσου.

Επαρχία Κισάμου
Α\ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΙΣ ΣΕΛΛΙ

Έν Κισάμω, χορηγία τής Κοινοτικής ’Αρχής 
Καστελλίου καί τοΰ αυτόθι εύδοκίμως δρώντος 
Φιλολογικού Συλλόγου, ενηργήσαμεν, από 8 μέ- 
χρις 23 Αύγουστου τοΰ 1937, δοκιμαστικός άνα
σκαφάς εν τή θέσει «Σελλί»—θέσει άπεχοΰση 
ήμίσειαν σχεδόν ώραν δυτικώς τής πολίχνης 
Καστελλίου. Ή τοποθεσία αύτη κεΐται επί τής 
μικρά; βουνώδους προβολής,ήτις, χωρούσα προς 
βορράν εντός τοΰ κόλπου Κισάμου (άρχ. Μυρ- 
τίλου), χωρίζει μέν τον μυχόν τοΰ κόλπου τού
του από τήν πεδιάδα τών Μεσογείων καί τον 
ομώνυμον δρμον, απολήγει δέ εις τήν νησίδα 
«Καβονήσι» (βλ. Χάρτην Δυτ. Κρήτης είκ. 1).

Τό «Σελλί» είναι τό σχετικώς όμαλώτερον 
μέρος τής χερσονησιώδους προβολής, ευρισκό
μενον μεταξύ τοΰ προς νότον καί έν τή ένδο-

χιορα βουνώδους υψηλού δ'γκου της καί τής 
προς βορράν καί προς τήν θάλασσαν χαμηλο- 
τάτης καί σχεδόν ύφαλώδους προεξοχής τοΰ 
Καβονησιοΰ (είκ. 2). Ή εδαφική διαμόρφω- 
σις τής θέσεως, ούσα σχεδόν σαμαρωτή, άριστα 
άνταποκρίνεται, νομίζομεν, προς τήν προσωνυ
μίαν αύτής, διότι ώς σέλλα σχεδόν έχει ίκανώς 
μέν ομαλήν τήν κορυφήν, αποτόμους δέ τάς 
εκατέρωθεν κλιτΰς, έξ ών ή μέν δεξιά (ανατο
λική) κατέρχεται κρημνωδώς προς τον δρμον τοΰ 
Καστελλίου, ή δ’αριστερά (δυτική), ήττον από
τομος, προς τον δρμον τών Μεσογείων (είκ. 
3), ’Αφορμήν εις τήν έξερεύνησιν τής τοποθε
σίας έδωκαν ήμΐν διάφοροι κτιστοί καί πελεκη
τοί εντός βράχων αρχαίοι άναλημματικοί τοίχοι 
επί τε τής κορυφής καί έπ’ άμφοτέρων τών 
πλευρών, ως καί όστρακα διαφόρων εποχών εγ
κατεσπαρμένα καθ’δλην τήν περιοχήν ταύτην. 
Τήν προσοχήν δμως ημών έφείλκυσε κυρίως ή 
τεχνοτροπία τών άναλημματικών τοίχων, όμοια 
τελείως προς τήν λεγομένην κυκλώπειον τοιχο- 
δομίαν τών Μυκηναϊκών χρόνων (είκ. 4), 
διότι καί οί λίθοι είναι πολύεδροι καί ακανόνι
στοι καί τά μεταξύ των κενά είναι πεπληρωμένα 
διά λιθαρίων καί διά πηλού. Εύλογος, δθεν, ή 
ΰπόθεσις ημών δτι τά ώς άνω ορατά ερείπια 
άπετέλουν μνημεία προϊστορικού συνοικισμού. 
Τήν εύλογον ταύτην ύπόθεσιν ένίσχυσε καί ή 
επί τής ομαλής κορυφής τοΰ λόφου άποκαλυ- 
φθεΐσα, κατά τήν πρώτην ήδη ημέραν τής άνα- 
σκαφής, επίπεδος πελεκητή πλατεία (είκ. 5). 
Αύτη είναι τετράγωνος χώρος (μήκους 26 καί 
πλάτους 26), ισοπεδωμένος μέν κατά τό έδαφος 
διά τής πελεκήσεως τής βραχώδους επιφάνειας, 
περιωρισμένος δέ κατά τά τέσσαρα σημεία διά 
χαμηλών τοίχων (ύψους 0,70), φυσικών μέν κατά
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την ανατολικήν και τήν δυτικήν πλευράν διά 
τής πελεκήσεως τοϋ φυσικοΰ βράχου, τεχνητών 
δέ διά τής άνεγέρσεως άναλημματικών κατά

τον κυκλώπεων τρόπον τοιχίων έκ κροκαλο
παγών λίθων κατά τε τήν βορείαν καί τήν νο- 
τίαν αυτής πλευράν (εΐα. 6). Ή είσοδος πρέ
πει νά ήτο απ’ ανατολών, ως άφίνει νά συμπε- 
ράνη τις τοΰτο ό ανατολικός φυσικός έκ βράχου 
τοίχος, δστις είναι κεκομμένος σχεδόν κατά τό 
μέσον, δίδων, ουτω, τήν έντύπωσιν ανοίγματος

προς δίοδον. Ή υπαρξις τοιοΰτου υπαίθρου καί 
τεχνικώς πλαισιωμένου καί ισοπεδωμένου χώ
ρου επί τής ύψίστης κορυφής θέσεως εγκατε

σπαρμένης δι’αρχαίων ερειπίων μυκηναϊκής τε
χνοτροπίας ήγαγεν ημάς εις τήν ύπόθεσιν δτι 
ή επίπεδος πλατεία πρέπει νά είναι ιερόν μυκη
ναϊκών χρόνων: —ύπαιθρος, τουτέστι, χώρος 
περιφρασσόμενος υπό φράκτου ή τοίχου καί 
περικλείων βωμόν, ως ήσαν τά λεγάμενα ά'βατα 
καί κατά τους προϊστορικούς χρόνους (Fowler
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and Wheeler: Handbook of Gr. Archaeo
logy 109) και κατά τούς ιστορικούς έτι (Da- 
remberg-Saglio I 91“+P).

χαΐον υλικόν είχε χρησιμοποίησή κατά τούς 
νεωτέρους χρόνους προς άνέγερσιν ενταύθα κυ
κλοτερούς σκοπιάς (είκ. 8). Άντιθέτως, άρχαΐον

Είκ. 2. Ή πολίχνη Καστελλίου Κισάμου. Εις τό βάθος τό δυτικώτατον 
άκρωτήριον τής Κρήτης «Γραμβοϋσα» και μεταξύ ή προβολή «Καβονήσι».

Παρά την λεπτομερή όμως έξερεύνησιν τής 
πελεκητής βραχώδους επιφάνειας ούδέν άνεΰ- 
ρομεν ίχνος κινητού ή ακινήτου βωμού. Προς 
άνακάλυψιν μάλιστα τοιούτου μνημείου δεν

Είκ. 3. Ή δυτική κλιτύς τού «Εελλιοϋ», ή βλέ- 
πουσα πρός τόν δρμον των Μεσογείων.

έδιστάσαμεν να έξερευνήσωμεν, προσέτι, και τόν 
αμέσως, συναπτώς, πρός δυσμάς τού ισοπεδω
μένου χώρου ύψοΰμενον λοφίσκον, δστις στε- 
φανούται, κατά την κορυφήν αυτού, διά κυκλο
τερούς τοίχου εξ αργών λίθων εις σχήμα ήμι- 
σφαιρικόν, παρέχων, ούτω, την έντΰπωσιν αρ
χαίου τύμβου (είκ. 7 )■ Άνοίξαντες, όμως, 
καί Ινταύθα εύρειαν τομήν μέχρι τού κέντρου 
τού κώνου, ούδέν έν αύτώ άνεΰρομεν ίχνος άρ- 
χαιότητος, παρετηρήσαμεν δμως δτι αρκετόν άρ-

μνημεΐον ήτο ό λακκοειδής τάφος, τόν όποιον 
άνεΰρομεν πρός άνατολάς τής πελεκητής πλα
τείας καί περί τά 50 μέτρα μακράν αυτής. Ό 
τάφος ούτος είναι λελαξευμένος κατά τάς τρεις

Είκ. 4. Άναλημματικός τοίχος εις τήν δυτικήν 
κλιτΰν τοΰ «Εελλιοΰ».

πλευράς αυτού εντός φυσικού βράχου καί κατά 
τήν βορεινήν μόνον έκτισμένος διά πελεκητών 
λίθων. ’Έχει βάθος 1,20, άλλ’ έχει τάς πλευ
ράς άνίσους από 1,30 - 2,20 μ. (είκ. 9). Εύ- 
ρέθη, δυστυχώς, συλημένος, άλλ5 έκ τής έκχω- 
ματώσεως εύρέθησαν όστρακα άχρόων κυπελ
λοειδών αγγείων καί δή 1) μία πηλίνη λαβή 
είς σχήμα ανθεμίου καί 2) μικρόν κΰπελλον με- 
λαμβαφές έχον καθέτους ραβδωτήν τήν εξωτερι
κήν επιφάνειαν (είκ. 15 άρ 1 καί 2).
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Ευρήματα και τοιχοδομία τοΰ τάφου έλέγ- 
χουσι τον τέταρτον π.Χ. αιώνα.

Άνασκάψαντες καί έξερευνήσαντες οΰτω την

προσέγγισιν (βλ. σχεδιογράφημα είκ. II)1. Τών 
εξωτερικών αυτής τοίχων οΐ μεν τρεις είναι κα- 
τεσκευασμένοι κατά τον άνω περιγραφέντα κυ-

Είκ. 5. 'Υπαίθριον Ιερόν (;) επί τής ομαλής κορυφής τοΰ «Σελλιοΰ».

κορυφήν, επεδόθημεν εις την άνασκαφήν ετέ
ρου μνημείου, τό όποιον εύρίσκεται κατά την 
νοτιοδυτικήν κλιτΰν τοΰ Σελλιοΰ. Καί ένταΰθσ, 
τό ορατόν μέρος τοΰ μνημείου παρουσίαζε τοί
χον κυκλώπειου τοιχοδομίας (είκ. 4) Κατόπιν

Είκ. 6. Νότιος άναλημματικός τοίχος τοΰ 
υπαιθρίου ίεροϋ έπί τής Ισοπεδωμένης 

κορυφής τοΰ «Σελλιοΰ».

εργασίας πολλών ημερών προς άφαίρεσιν χω
μάτων είς βάθος ενός καί πλέον μέτρου άπε- 
καλΰφθη οικία διατηροΰσα εύκρινώς τό σχέ- 
διον (είκ. 10).

Ή οικία αυτή έχει σχήμα σχεδόν τετράγω
νον (μήκους 10 καί πλάτους 9,40 μ.) κατά

κλώπειον τρόπον καί διατηροΰνται είς ύψος μέν 
1 - 1,60 περίπου τοΰ μέτρου από τών θεμελίων, 
εις ορατόν δέ ύψος 0,30 - 0,50 μ. από τοΰ δα
πέδου τής οικίας, ό δέ βόρειος τοίχος είναι 
εν μέρει καί προς δυσμάς λαξευτός φυσικός 
βράχος καί σώζεται είς ύψος δυο περίπου μέτρων 
από τής είρημένης επιφάνειας. Ύπάρχουσι δυο 
είσοδοι, ή μία από δυσμών καί ή άλλη εξ ανα
τολών, έχουσαι άμφότεραι μονόλιθον κατώ- 
φλιον καλώς πελεκημένον διά σφυράς καί 
άγουσαι ή μέν προς τό δυτικόν πλακόστρωτον 
διαμέρισμα, ή δ’ ανατολική προς τό ανατο
λικόν.

Έσωτερικώς, τό οικοδόμημα είναι διηρημέ- 
νον, δι’ εγκαρσίου τοίχου διήκοντος από νότου 
προς βορράν, εις δύο μεγάλα τμήματα: — είς 
ανατολικόν καί δυτικόν — ταΰτα δέ πάλιν είς 
δύο μικρότερα τοιαΰτα, εξ ών τά προς βορράν 
είναι πλακόστρωτα, τά δέ προς νότον είναι 
ύποδιηρημένα είς δύο μικρότερα διαμερίσματα 
έκαστον (Α καί Β). Οί τοίχοι τών εσωτερικών 
τοιούτων διαιρέσεων είναι γενικώς κατεσκευα-

1 ’Εκφράζω έντεΰθεν καί δημοσίςι τάς εύχαρι- 
σιίας μου πρός τον σχολικόν αρχιτέκτονα Κρήτης 
κ. Σταυριδην διά τήν έκπόνησιν τοΰ παρόντος σχε- 
διογραφήματος.
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σμένοι διά πελεκημένων μεγάλων καί μικρών 
λίθων συνδεδεμένων διά πηλοΰ, σώζονται δέ 
εις έλάχιστον ύψος από τοΰ πλακόστρωτου δα-

βράχου, έμπροσθεν δέ ταύτης εσοχή, τριγωνική 
κάπως καί αΰτη, φθάνουσα μέχρι τοΰ φυσικοΰ 
υπό τήν πλακόστρωσιν βράχου (βάθους 0,30

Εικ. 7. Κωνικός λοφίσκος, έφ’ οΰ σωρός αργών λίθων, ίσως αρχαίου τύμβου τοΰ Σελίιοϋ.

πέδου. Τά δυο πλακόστρωτα διαμερίσματα είναι 
εστρωμένα διά μικρών πωρίνων καί λίθινων 
πλακών, συγκοινωνοΰσι δέ προς άλλη λα δι’ 
ανοίγματος μεταξύ τοΰ βορείου τοίχου καί τοΰ 
εγκαρσίου τοίχου, δστις τερματίζεται μέχρι τοΰ

Είκ. 8. Τομή κωνοειδούς κτίσματος επί λοφίσκου 
τεχνητού δυτικώς τοΰ ισοπεδωμένου αρχαίου 

υπαιθρίου χοίρου (άβατου;) τού Σελλιοΰ.

ανοίγματος εκεί εις τετράγωνον λιθίνην τε- 
θραυσμένην ήδη στήλην ύψους 0,60 τοΰ μέ
τρου. Έν τψ δυτικώ πλακοστρώτψ διαμερί- 
σματι διακρίνονται; 1) τριγωνική προεξοχή
(ύψους 0,50 μ.) κατά τήν βορειοδυτικήν γω
νίαν, ισοπεδωμένη διά λαξεύσεως τοΰ φυσικοΰ

μ.) καί προελθοΰσα, ίσως, εκ τής καταστροφής 
τών πλακών. Άγνοοΰμεν τον αληθή προορι
σμόν τής εξοχής ταύτης, άλλ’ ύποθέτομεν δτι 
πρόκειται μάλλον περί καθίσματος παρά περί 
εστίας, διότι ούδέν ίχνος καύσεως φέρει ή ίσο-

Είκ. 9. Λακκοειδής καί λαξευτός εντός βράχου 
τάφος επί τής κορυφής τοΰ «Σελλιοΰ».

πεδωμένη επιφάνεια, ουδέ τέφραν ή άνάλογον 
άλλο τεκμήριον ή προ αύιής εσοχή. 2) Μικρά 
είσοδος εις τό μικρόν διαμέρισμα Β τοΰ νοτιο- 
δυτικοΰ τμήματος καί 3) τοίχος συναπτός προς 
τον εγκάρσιον (μήκ. 1,15, πλ. 0,75, ύψ. 0,35), 
χρησιμεύων, πιθανώς, ως κτιστόν θρανίον, ως 
πεζοΰλι διά κάθισμα. Άντιθέτως, έν τώ άνατο-
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6 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1942-1944

λικφ πλακοστρώτφ διαμερίσματι δεν φαίνεται 
ΰπάρχουσα ούτε μικρά είσοδος συγκοινωνούσα 
προς τά διαμερίσματα τοΰ νοτιανατολικού τμή
ματος, οΰτε κτιστά θρανία' άπεκαλΰφθη δμως 
δτι τό πρός βορρδν τρίτον περίπου τής έκτά- 
σεως τοΰ διαμερίσματος τοΰτου δεν ήτο πλακο- 
στρωμένον, άλλ’ άπετέλει, ίσως, βαθΰτερον 
τμήμα έχον ώς έδαφος τον φυσικόν βράχον. 
Ενταύθα τά χώματα ήσαν δλα κεκαυμένα και 
ανάμικτα μετά τεμαχίων ανθράκων, τό δε γει- 
τνιάζον πρός τό ετερον πλακόστρωτον μέρος 
τμήμα ήτο πλήρες τέφρας, ήτις εισέδυε και βα

θΰτερον έτι υπό την πλακόστρωσιν τοΰ ά'λλου 
διαμερίσματος.

Κατά την εκσκαφήν τών πλακοστρώτων τού
των διαμερισμάτων εύρέθησαν και διάφορα κι
νητά αντικείμενα, (κατατεθέντα ήδη έν τή Άρ- 
χαιολ. Συλλογή Κισάμου) εκ τών οποίων τά ση- 
μαντικώτερα είναι τά εξής:

Α'.) Έν τφ δυτικώ διαμερίσματι: 1) Λίθι
νος βωμίσκος (ΰψ. 0,57 μ.) έν σχήματι κίονος 
έ'χοντος κυλινδρικόν πως τον άρράβδωτον κορ
μόν, τετράγωνον δέ και προεξέχουσαν πολύ τού 
κορμού την τε βάσιν καί τον ά'βακα, έφ’ οΰ 
υπάρχει ευρύ έκβάθυσμα. Χονδροειδής εργασία 
άνευ τίνος διακοσμήσεως. 2) Έργαλεΐον εκ με
λανωπού λίθου (0,09X0,065 καί πάχ. 0,04 μ.) 
φέρον άνω λαβήν μετ’ οπής πρός εξάρτησιν καί

είς μίαν τών στενών καθέτων πλευρών δύο ήμι- 
κυκλικάς αυλακώσεις. "Ισως είναι σταθμίον, 
εάν μή μήτρα αρχιτεκτονικού τίνος κοσμήματος 
(είκ. 12). 3) Τεμάχιον χάλκινης λαβής'κατό- 
πτρου (;) (είκ. 13 άρ. 1). 4) Χαλκή κεφαλή 
πόρπης, φέρουσα σιγματόσχημον συνδετήρα 
(είκ. 14 άρ. 6). 5) Χαλκούς [ήμικυκλικός κρί
κος (είς δύο συνανήκοντα τεμάχια), ίσως λαβή 
κιβωτίου, μετά δύο δακτυλιοειδών διακοσμή- 
σεων περί τό μέσον τού τόξου καί γυριστών 
πρός τά έσω άκρων (είκ. 14 άρ. 1). 6) Σι
δηρά αιχμή δόρατος (μήκ. 0,13 μ.), εις δύο

συνανήκοντα τεμάχια, έχουσα ολίγον τι άποκε- 
κρουμένον τό άνω οξύ άκρον, αλλά διατηρούσα 
καλώς τον κατά τό κατώτερον μέρος σωλήνα, 
έν5 φ ενεπηγνΰετο τό ξυστόν (είκ. 13 άρ. 2). 
7) Χαλκούς σαυρωτήρ (μήκ. 0,23 μ.). ’Από 
τοΰ άνω άκρου είναι κοίλος (διάμ. ανοίγματος 
0,028 μ.) μέχρι βάθους 0,16 μ. καί φέρει, ολί
γον κατωτέρω τού ανοίγματος, ήλον διήκοντα 
από τού ενός τοιχώματος είς τό άλλο, ένθα 
φαίνεται οπή είς ήν είναι έσφηνωμένος. Κατά 
τό κάτω άκρον, τό έμβολον (μήκ. 0,07 μ.) 
είναι πλήρες (massif) καί λεπτότερον τού κοί
λου κατά τό ήμισυ, απολήγει δέ είς κωνικήν 
πως αιχμήν πρός έμπηξιν κατά γής (είκ. 13 
άρ. 4). 8) Διάφορα μικρά ελάσματα έκ μόλυβ
δου καί χαλκού. 9) Πηλίνη άγνύς υφαντού
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ίστοΰ (καβαλάρης εργαλείου), κοινότατης εργα
σίας, φέρουσα δυο όπάς. 10) Κωδωνόσχημος 
βάσις πήλινου μικροΰ άμφορέως, φέρουσα έξω- 
τερικώς μελαίνας ζώνας επί ερυθρωποί) έδά-

κράνου, χρησιμεΰων, ίσως, ώς κάθισμα ή, πι- 
θανώτερον, ως σπόνδυλος στήλης προς στήριξιν, 
ίσως, τής στέγης. 2) Χαλκοϋν κοΐλον άντικεί- 
μενον (μήκ. 0,135 μ. καί διαμ. ανοίγματος

φους (είκ. 15 άρ. 3). 11) Δύο μικροί μελαμ- 
βαφείς μονόμυξοι λύχνοι (είκ. 15, άρ. 4). 
12) Πολλά όστρακα κεράμων στέγης.

Β'.) Έν τφ άνατολικω πλακοστρώτω διαμερί- 
σματι ευρέθησαν: 1) Μονόλιθος μικρός στρογ- 
γύλος κίων (ύψ. 0,90) άνευ βάσεως καί κιονο-

0,03 μ.). Φέρει καθέτους ραβδώσεις περί τον 
κορμόν, εύρυνόμενον δέ εκ τών κάτω προς 
τά άνω, έχει τό μέν κάτω άκρον έν σχήματι 
τροχίλου, τό δέ άνω έν σχήματι δακτυλίου 
μετ’ έντομής. Εργασία έπιμελής, ιδίως κατά 
τάς ραβδώσεις με τάς οξείας άκμάς. Τό άντι-
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8 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1942-1944

λης δμφαλωιής φιάλης καί φέρουσιν εις τό μέ
σον, πέριξ τοϋ δμφαλοϋ, άνά τέσσαρας δπάς- 
έν έχει to σχήμα φιάλης μέ τον δμφαλόν έξω

κείμενον τοΰτο, ώς μή άπολήγον προς τά κάτω 
εις δξΰ κλειστόν άκρον, αποκλείεται να είναι 
σαυρωτήρ, δπως φαίνεται, πιθανόν δ’ είναι δτι

Είκ. 12. Έργαλεΐον έκ μελανωπού λίθου. 
Σταθμίον ή μήτρα άρχιτεκτ. κοσμήματος;

Είκ. 13. Ευρήματα έκ των άνασκαφών «Σελλιοϋ 
Καστελλίου - Κισάμου.

Είκ. 14. Ευρήματα έκ τών άνασκαφών «Σελλιοϋ» 
Καστελλίου - Κισάμου.

εχρησίμευεν ώ; θήκη ή σωλήν προς ένθεσιν 
τοϋ κατωτάτου άκρου βακτηρίας (είκ. 13, άρ. 
3). 3) Όκτώ στρογγυλά έξ ελάσματος χαλκοΰ 
μικρά αντικείμενα (διαμέτρου από 0,03 - Ο,Οδ 
μ.). Έκ τούτων τά πέντε έχουσι τό σχήμα μικύ-

Είκ. 15. Ευρήματα έκ των άνασκαφών τοϋ 
«Σελλιοϋ» Καστελλίου - Κισάμου.

θεν, άλλ= άνευ δπών, δύο δ’ έτερα είναι ρόδα
κες μετ’ ακτινωτής έκτύπου διακοσμήσεως και 
έχουσιν επίσης τάς τέσσαρας μικράς δπάς των, 
περί τά ακρα μέν τό μικρότερον, περί τό κέν- 
τρον δέ τό μεγαλύτερον. Αί στενώταται δπαί 
επί τών αντικειμένων τούτων άποδεικνύουσιν 
δτι ταϋτα ή έρράπτοντο επί υφασμάτων (έπέ- 
χοντα θέσιν διακοσμητικών κομβίων), ή προση- 
λοΰντο επί ξύλινων αντικειμένων, ώς λ.χ. κιβω
τίων, χάριν διακοσμήσεως (είκ. 14, άρ. 2, 3
4, 5).

3) Τεμάχια πήλινων μελαμβαφών λύχνων καί 
δ'στρακα εξ εγχρώμων αγγείων καί έκ κεράμων 
στέγης.

Έκ τής αρχιτεκτονικής διαρρυθμίσεως τών 
διαμερισμάτων τούτων ως καί έκ τοΰ χαρα- 
κτήρος τών εν αύτοϊς ευρεθέντων κινητών αντι
κειμένων δύναταί τις νά είκάση δτι τό μέν ανα
τολικόν πλακόστρωτον εχρησίμευεν ως έστεγα- 
σμένον προαύλιον (εξέδρα (;) εις την οποίαν είσ- 
ήρχετό τις διά τής κυρίας θύρας (οΰσης κατά τι 
μεγαλητέρας τής δυτικής) καί έν τώ όποίω 
ύπήρχεν ή εστία τοΰ μαγειρείου- τό δέ δυτικόν
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πλακόσιρωτον έπεΐχε θέσιν αιθούσης (οίκος;) εν 
tfj οποία είργάζοντο καί άνεπαΰοντο οί ένοικοι 
και δι’ής συνεκοινώνουν μέ τό ύπαιθρον προς 
δυσμάς, δπως καί μέ τά δυο προς νότον δια* 
μερίσματα.

Τά δυο ταΰτα τελευταία διαμερίσματα: — τό 
νοτιοδυτικόν καί τό νοτιοανατολικόν — υποδιαι
ρούνται έκαστον διά παραλλήλων μεσότοιχων, 
ώς εϊπομεν άναηέρω, εις δύο μικρότερα δωμά
τια στενόμακρα καί ακανόνιστα. Ουδέν δμως 
σημεΐον διόδου άνεΰρομεν, ΐνα καθορίσωμεν 
την θέσιν τών θυρών μεταξύ τών τεσσάρων 
δωματίων καί τοϋτο, διότι οί μεσότοιχοι έ'χουσι 
καταστραφή πολύ κάτω τοϋ επιπέδου τής πλα
κοστρώσεως. Άλλ’ ή έλλειψις ιχνών διόδου καί 
τό άκανόνιστον σχήμα τών δωματίων, έτι δέ καί 
ό ελάχιστος χώρος, τον όποιον άφίνει εις έκα
στον τών τεσσάρων δωματίων ή τοιαύτη διαί- 
ρεσις, δίδουσιν ήμΐν τό ένδόσιμον να πιστεύσω- 
μεν δτι οί ως μεσότοιχοι προς διαίρεσιν υποτι
θέμενοι παράλληλοι ούτοι τοίχοι είναι απλώς 
άναλημματικοί τοίχοι προς συγκράτησιν τών 
χωμάτων καί προς στερεωτέραν σύσφιγξιν τών 
τοίχων δύο μόνον, καί ούχί τεσσάρων, διαμερι
σμάτων, ή, ίσως ακόμη, καί προς τοποθέτησιν 
ξύλινων δοκών προς στρώσιν τοΰ δαπέδου διά 
σανίδων. Καί τοϋτο, διότι τό δάπεδον τών δύο 
τούτων νοτίων διαμερισμάτων φαίνεται δτι ήτο 
ή διά σανίδων έστρωμένον ή διά χωμάτων πε- 
πατημένον, καθ’ δσον ουδέν ίχνος πλακοστρώ
σεως παρουσιάσθη εν άμφοτέροις, παρά την 
λεπτομερή έρευναν, την οποίαν διενηργήσαμεν 
καθ’ δλον τον χώρον τών δωματίων, ιδίως έν 
τά> νοτιοδυτικά) διαμερίσματι Α, τό όποιον άνε- 
σκάφη εις βάθος σχεδόν δύο μέτρων — εις βά
θος, τούτέστι, κάτά ήμισυ μέτρον βαθύτερον 
τών θεμελίων τών εξωτερικών τοίχων τοΰ έν 
γένει οικοδομήματος. Τό νότιον, άρα, τμήμα 
τής οικίας φαίνεται δτι ήτο διηρημένον εις δύο 
διαμερίσματα, έκ τών οποίων τό μέν δυτικόν 
συνεκοινώνει διά τής αιθούσης (οίκου), τό δέ 
ανατολικόν ίσως διά τοϋ προαυλίου (;) ή τής 
εξέδρας· δτι ήτο έστρωμένον διά σανίδων ή πε- 
πατημένον διά χώματος καί δτι, κατά την διαρ- 
ρΰθμισιν ταύτην, τά δύο δωμάτια πρέπει νά 
έχρησίμευον ώς κοιτώνες (θάλαμοι) τής οικίας.

Κατά ταϋτα, ή άποκαλυφθεϊσα οικία σύγκει- 
ται έκ μιας ΰποστέγου έξέδρας, ενός οίκου μετά

προστάδος καί δύο κοιτώνων. Ή εσωτερική 
αΰιη διαρρύθμισις, έν συνδυασμό) και μετά τοϋ 
τετραγωνικού έν γένει σχήματος τοϋ οικοδομή
ματος καί τών δωματίων αυτού ιδίως, παρου
σιάζει, έν γενικαΐς γραμμαΐς, τον τύπον οικίας 
τοϋ Δ'. π.Χ. αίώνος. Βεβαίως, από τής οικίας 
ταύτης έλλείπουσιν ή ύπαιθρος αυλή καί ό προ 
αυτής στενός διάδρομος : — χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα τής σχετικής οικοδομικής τοϋ άνω- 
τέρου αίώνος (βλ. Springer: Kunstgeschichte 
σελ. 384 κέ. καί Τσούντα: Ιστορία Άρχ. Έλλ. 
τέχνης σελ. 369 καί εξ.)1 άλλ5 ή έλλειψις αυτή 
άποδοτέα εις τό μικρόν καί πενιχρόν τής ιδιω
τικής ταύτης οικίας, έν τή οποία ή έξέδρα έπέ- 
χει καί Θέσιν αυλής καί διαδρόμου, ό δέ οίκος 
δεν έχει στοάν ή πρόδρομον, καί ή προστάς, 
άνευ μάλιστα κιόνων, είναι ηνωμένη αμέσως 
μετ’ αυτού.

Τήν έκ τής αρχιτεκτονικής ταύτης εσωτερικής 
διαρρυθμίσεως εΐκαζομένην ανωτέρω χρονολό- 
γησιν τής οικίας τοϋ Σελλιοΰ δέν ύποβοηθοϋσι, 
δυστυχώς, τά κινητά ευρήματα, διότι ταϋτα είναι, 
απλώς βιοτεχνικά, έργα τούτέστι μή φέροντα 
χαρακτηριστικά γνωρίσματα ώρισμένης έποχής.

Τήν χρονολόγησιν δμως ταύτην έπιβεβαιοΐ 
άνενδοιάστως μικρόν χάλκινον νόμισμα, τό 
όποιον εύρέθη έν τή λεγομένη έξέδρα. Τό νόμι
σμα τοϋτο είναι νόμ ισμα Κυδωνιάς τοϋ τέλους τοϋ 
Δ'. προς τάς άρχάς τοϋ Γπ.Χ. αίώνος. (Έμπρο- 
σθότυπος: κεφαλή νέου προς άρ. καί πέριξ 
[ΚΥ ΔΩ], δπισθότυπος: κύων καθήμενος προς 
δεξιά). (Svoronos: Numismatique de la Crete 
ancienne πίν. IX, 36). Άλλ’ ή χρονολόγησις αύτη 
έρχεται εις άντίθεσιν ούχί μόνον προς τήν μυ
κηναϊκήν τεχνοτροπίαν τών έξωτερικών τοίχων, 
δπως έλέχθη ανωτέρω, αλλά καί πρός τρεις 
έσωτερικούς μικρούς τοίχους, οΐτινες ήλθον εις 
φώς, κατά τήν έκβάθυνσιν τοϋ νοτίου τμήμα
τος, έντός τών διαμερισμάτων Α τοϋ νοτιοδυτι
κού καί Α καί Β τοϋ νοτιανατολικοϋ, εις βάθος 
0,30 — 0,50 μ. από τής σφζομένης έπιφανείας 
τών μεσότοιχων καί εις κάθετον διεΰθυνσιν, άν- 
τιθέτως πρός τήν παράλληλον γραμμήν τών 
πρώτων (βλ. σχεδιογράφημα είκ. 11).

Έκ τούτων οί δύο πρώτοι είναι κατεσκευ- 
ασμένοι δι’ αργών λίθων, έν άντιθέσει καί εις 
τοϋτο πρός τούς διά πελεκητών τοιούτων έκτι- 
σμένους παραλλήλους μεσοτοίχους. Ύποθέτο-

2
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μεν δα πρόκειται καί ένταΰθα περί λειψάνων 
άρχαιοτάτου κτίσματος, ίσως μηκυναϊκών χρό
νων, αν καί οΰδέν προϊστορικόν κινητόν άντι- 
κείμενον εύρέθη μεταξύ των εκ τοΰ εδάφους 
τούτου έλθόντων εις φως διαφόρων αγγείων, 
«πάντων ιστορικών χρόνων, ώς εΐδομεν ανω
τέρω. Προς έξήγησιν τής άντιθέσεως ταύιης 
δύο υποδέσεις χωροΰσιν:

1°ν “Οτι ή ιστορικών χρόνων ιδιωτική οικία 
φκοδομήθη ή εντός περιμανδρωμένου υπαι
θρίου χώρου ιερού μηκυναϊκών χρόνων ή επί 
τών ερειπίων προϊστορικής οικίας. Εις την πα
ραδοχήν τής ύποθέσεως ταύτης συνηγορεί ούχί 
μόνον ή μυκηναϊκή τοιχοδομία τών εξωτερικών 
τοίχων, άλλα καί τό γεγονός δτι υπό τήν πλα- 
κύστρωσιν τοΰ βορειοδυτικού πλακόστρωτου 
διαμερίσματος τό υπέδαφος ήτο πλήρες τέφρας 
εις αρκετόν βάθος—πιθανόν σημεΐον πυρπο- 
λήσεως τής πρώην μυκηναϊκής οικία; καί αναν
τίρρητου στοιχείου δτι ό χώρος έχρησιμοποιήθη 
καί προ τής οικοδομής τής ιστορικής οικίας.

2ον 'Ότι, παρά τήν μυκηναϊκήν τοιχοδομίαν 
των, οΐ τε εξωτερικοί τοίχοι καί οί τρεις εσωτε
ρικοί μικροί τοίχοι είναι σύγχρονοι προς τούς 
υπολοίπους εσωτερικούς τοίχους τής οικίας τοΰ 
Δ'. π.Χ. αιώνος. Τήν παράλογον ταύτην ύπό- 
θεσιν στηρίζομεν άφ’ ενός μέν εις τό βαρυσή
μαντου γεγονός δτι ούδαμοϋ τής οικοδομής, 
είτε έξωθεν, είτε έσωθεν αυτής, εύρέθησαν 
όστρακα ή άλλα ευρήματα προϊστορικών χρό
νων, άφ’ ετέρου δέ εις παρατήρησίν τινα τού 
Paskley (Travels in Crete τόμ. II. σελ. 72), 
καθ’ ήν καί ή κατά τό φαινόμενον άρχαιοτάτη 
τον ρυθμόν κυκλώπειος τοιχοδομία τών τειχών 
τής άκροπόλεως τής ιστορικών χρόνων πόλεως 
τής γειτονικής Φαλασάρνης οφείλεται εις τό 
άπλούν γεγονός δτι λίθοι τοιοΰτοι (πολύεδροι) 
ύπήρχον καί ύπάρχουσιν είς φυσικήν κατάστα- 
σιν έ'τοιμοι πέριξ τής θέσεως καί δτι οί κτϊσται, 
παρά τον υπερβολικόν κόπον νά έγείρωσι καί 
προσαρμόζωσι τοσοΰτον πελωρίους όγκους, 
είχον τήν ανταμοιβήν νά μή χρησιμοποιώσι 
τήν σφύραν ή τήν σμίλην (of their not ha
ving to use the chichel). ’Αληθώς, τοιοΰτοι 
φυσικοί λίθοι (πολύεδροι) εύρίσκονται καί 
καθ’ δλην τήν περιοχήν τοΰ Σελλιοΰ, σχηματι- 
ζόμενοι διά τής διαβρώσεως εκ τών ύετίων 
ύδάτων καί δή εκ τής υγρασίας τής πλησίον

θαλάσσης, καί άποσπώμενοι είς σχήματα ακα
νόνιστα έκ τών άπορρώγων βράχων τής βου- 
νώδους προβολής.

Άμφότεραι, έν τούτοις, αί άλληλοσυγκρουό- 
μεναι αΰται υποθέσεις έχουσι σοβαρά υπέρ 
εαυτών επιχειρήματα, ώστε νά μή δύναταί τις 
μετά θετικότητος νά παραδεχθή, επί τοΰ πα
ρόντος, τήν μίαν είς βάρος τής πιθανής αλή
θειας τής ά'λλης. Τώ δ'ντι, είναι δύσκολον νά 
έννοήση τις τελείαν άπομίμησιν τής μυκηναϊκής 
τοιχοδομία; έκ μόνου τοΰ λόγου δτι υπάρχει 
είς φυσικήν κατάστασιν έτοιμον τοιοΰτον οίκο-

Είκ. 16. Ή ύψίστη κορυφή τοΰ «Σελλιοΰ», 
ένθα ύπάρχουσι λαξευτοί δεξαμεναί. Ή άκρό- 

πολις τής προϊστορικής Κισάμου (;)

δομήσιμου υλικόν, δπως καί δεν είναι εύ'κολον 
νά παραδεχθή τις τήν προϊστορικότητα τών 
μνημείων τούτων κατόπιν τής παντελούς έλλεί- 
ψεως μυκηναϊκών κινητών ευρημάτων, τουλά
χιστον οστράκων. 'Οπωσδήποτε, τήν αλήθειαν 
θά άποκαλύψωσιν ήμΐν αί προσεχείς συστημα
τικοί άνασκαφαί, τάς οποίας θά επιχειρήσω- 
μεν, ώς έλπίζομεν, από τοΰ έπιόντος έτους. 
Διότι, κατά τά έκτεθέντα, ή θέσις τοΰ Σελλιοΰ 
δεν στερείται αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Ή 
προϊστορική φαινομενικότης πολλών μνημείων 
καί ή έν αυτοί; άποκάλυψις οικημάτων ιστορι
κών περιόδων ή έκτεταμένη περιοχή, τήν 
οποίαν καταλαμβάνουσι κτιστά ή λαξευτά έντός 
βράχων οικήματα ή σπηλαιώδεις καί λαξευτοί 
τάφοι καθ’ δλην τήν ομαλήν πως έκτασιν τής 
χερσονησιώδους προβολής· αυτή αύτη ή τοπο
θεσία, ήτις πληροί δλους τούς δρους ευνοϊκής 
διαβιώσεως ανθρώπων, άφ’ ενός μέν διότι 
είναι φύσει οχυρά, ώς έχουσα άποκρήμνους τάς 
κλιτΰς, άπότομον δέ καί βραχώδη τήν ΰψίστην 
κορυφήν της: — τήν άκρόπολίν της (είκ. 16),
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έφ’ ής μάλιστα σφζονται και λαξευτοί, σπηλαι
ώδεις δεξαμεναί προς έναποθήκευσιν όμβριων 
ύδάτων, άφ’ ετέρου δε καί διότι γειτνιάζει προς 
την εύφορωτάτην πεδιάδα τών Μεσογείων διά 
την προμήθειαν τών πόρων τής ζωής· πάντα 
ταϋτα φανερώνουσιν δτι ένταΰθα ήκμασεν εκ
τεταμένος καί αρχαιότατος συνοικισμός, διατη
ρηθείς μέχρι, τουλάχιστον, τών ρωμαϊκών χρό
νων ι. Ποιος ήτο 6 συνοικισμός οΰτος, ή τό 
πόλισμα ή ή πόλις ;

’Ίσως ήτο ή πόλις τών Μυκηνών, ήτις, κατά 
την παράδοσιν, ίδρΰθη έν Κρήτη υπό τοϋ 
Άγαμέμνονος, ώς μνημονεΰουσιν δ Velleius 
Paterculus (I c. 1), ιά Δίδυμου Σχόλια εις 
Όδύσσ. τ. 176 έ. καί ό Ευστάθιος. Παρεκβ. εις 
Όμήρ. Όδύσσ. 1861: προϊστορική πόλις, ήτις διε- 
τηρήθη, φαίνεται, καί κατά τούς Ιστορικούς χρό
νους, ως υποστηρίζει δ Hoeck (Kreta, τόμ. 1 
σελ. 435), διορθώνων εις Μυκήνας την έν χει- 
ρογράφα) άναφερομένην υπό τοΰ Πλινίου λέξιν 
Μΰρινα: —ό'νομα συγχρόνου αύτώ πόλεως τής 
Δυτικής Κρήτης· καί, τέλος, πόλις, ήτις έκοψε 
καί νομίσματα, ώς συμπεραίνουσιν) έστω καί 
διστακτικώς, καί δ Du Mersan καί μάλιστα δ 
ήμέτερος I. Σβορώνος (Numismatique de la 
Crete ancienne, I. Partie, σελ. 245 καί 
έξ.) άμφιρρέποντες, άμφότεροι, μεταξύ Μυ- 
ρίνης καί Μυκηνών, αλλά τοποθετοΰντες ταΰτην 
έν Κισάμω. Ίσως δμως τό αγνοίστου ονόμα
τος τούτο πόλισμα νά ήτο ή πρώτη, ή άρχέγο- 
νος, ούτως εϊπεΐν, πόλις τής Κισάμου, τής 
οποίας τά έρείπια τών ιστορικών χρόνων είναι 
έγκατεσπαρμένα κατά την σημερινήν πολίχνην 
τοϋ Καστελλίου, άπέχουσαν ήμίσειαν ώραν άνα- 
τολικώς τοΰ Σελλιοΰ' άρχέγονος πόλις, ήτις διε- 
τήρησε τήν ύπαρξίν της καί κατά τούς ιστορι
κούς χρόνους, καταντήσασα μόνον νά είναι, ώς 
οχυρά θέσις, ή άκρόπολις καί τής ιστορικής Κι
σάμου, προς ύπεράσπισιν, πιθανώς, τοϋ κάτωθι 
τοϋ βουνώδους υψώματος ευρισκομένου άρ- 1

1 Ούδείς, καθ’ όσον γνωοίζομεν, έδημοσίευσέ τι 
περί τής αρχαίας ταύιης τοποθεσίας, αν καί πολλοί 
αρχαιολόγοι έπεσκέφθησαν τήν Κίσαμον καί έγραψαν 
περί αυτής, δπως ό Pashley, (ώς ανωτέρω, 6 Spratt 
(Travels and Researches iu Crete, τομ. II, σελ. 204 — 
216) καί οί L. Savignoni καί De Sanctis (Esplorazi- 
one archeologica delle provincie Occidentali di 
Creta σελ. 28—87).

χαίου λιμένος της, τοϋ δποίου τό πλεΐστον μέ
ρος έχει νϋν καταχωσθή υπό τής ίλΰος τών έκ- 
βαλλόντων είς τον μυχόν του μικρών χειμάρ- 
ρων, αλλά τοϋ δποίου σώζονται οί λιμενοβρα
χίονες είς ύψος 6 μέτρων υπέρ τήν έπιψάνειαν 
τής θαλάσσης.

Άλλ’ εΐπομεν καί ανωτέρω δτι τάς αμφιβο
λίας ταύτας θά διαλΰσωσιν, ώς έλπίζομεν, τά 
πορίσματα τών προσεχών συστηματικών άνα- 
σκαφών.

Β. ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Πρωτοβουλίφ καί έπιμελεία τοΰ Φιλολογικού 
Συλλόγου Καστελλίου περισυνελλέγησαν από 
καιρού έκ πολλών τοποθεσιών καί χωρίων τής 
έπαρχίας Κισάμου διάφορα αρχαία αντικείμενα, 
τά δποΐα, παραδοθέντα υπό τοΰ εΐρημένου Συλ
λόγου είς τήν ’Αρχαιολογικήν Υπηρεσίαν τοϋ 
Κράτους, άνήκουσιν ήδη εις τήν διά Β. Δ. τής 
24 ’Ιουλίου 1936 ίδρυθεΐσαν έν Καστελλίω 
«Δημοσίαν ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν Καστελ
λίου - Κισάμου ». Τά έν εύρετηρίω καταγραηιέντα 
ταϋτα αρχαία είναι: 28 γλυπτά, 58 πήλινα, 23 
χάλκινα, 11 έπιγραφαί καί πλήθος νομισμάτων.

Έκ τούτων τά σημαντικώτερα διά τε τήν 
τέχνην καί τό ιδιαίτερον αρχαιολογικόν ένδια- 
φέρον είναι, κατά πρόχειρον περιγραφήν, τά 
εξής:

1) Κεφαλή γυναικός έκ λευκού μαρμάρου 
(άριθ. Εύρετ. γλυπτών 1), ύψους 0,20, μήκους 
δε άπ’οφθαλμών μέχρι τοΰ κορΰμβου 0,20. 
’Ανήκει εις άγαλμα τοΰ δποίου εύρέθη εσχάτως 
ή δεξιά χείρ. Ή κεφαλή αϋτη είναι άποκεκρου- 
μένη πλαγίως κατά τό κάτω αριστερόν τμήμα 
από τής σιαγόνος μέχρις τοΰ κορΰμβου, τό πλεΐ
στον τής ρινός, ολίγον τι κατά τό μήλον τής 
δεξιάς παρειάς καί σχεδόν τό δλον τοΰ δεξιού 
ώτός. Οί οφθαλμοί είναι δεδηλωμένοι κατά σκο- 
παδικήν σχεδόν τεχνοτροπίαν, ή δε κόμη, έκτε- 
νισμένη προς τά δπίσω κατά πυκνούς κυματι
στούς βοστρύχους, απολήγει εις παχύν κόρυμβον, 
τό ήμισυ τοΰ δποίου είναι έπίσης άποκεκρου- 
μένον (είκ. 17). Εύρέθη έν τή περιοχή τής 
πολίχνης Καστελλίου καί μάλιστα έν χώρφ, ένθα 
υπάρχει, φαίνεται, ναός ρωμαϊκών χρόνων, ώς 
συνάγεται τούτο έξ άρραβδώτων σπονδύλων 
κιόνων καί κορινθιακών κιονοκράτων, τά δποΐα 
ήλθον από πολλοϋ είς φώς διά γεωργικών έρ-
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άνω εις καρπόν λωτοϋ (ή θύρσου;). Επιμελής 
εργασία ελληνιστικών χρόνων.

Τό αρχιτεκτονικόν τούτο μνημεΐον, δπως και 
δμοιον τούτφ χρησιμοποιηθέν προ πολλοΰ ως 
οικοδομικόν υλικόν, ευρέθη προ πολλών ετών 
εν Καστελλίω καί έν τφ άγρφ τού Φιλιπ. Κο- 
ρωνιωτάκη, ακριβώς δε προ τού βωμού ερει

Είκ. 18. Μονόλιθος κυλινδρικός κίων 
Μουσείου Καστελλίου Κισάμου.

πιωμένου νύν χριστιανικού ναϊδρίου, τό οποίον 
φαίνεται ίδρυμένον επί αρχαίας οικοδομής. 
Είναι λίαν πιθανόν δτι ό κίων ανήκει είς άρ- 
χαΐον ελληνικόν ναόν άφιερωμένον ή είς τον 
Διόνυσον (διά τον θύρσον), ή είς τον ’Άμμωνα 
Δία (διά τό φοινικόδενδρον).

3) Λευκόν μαρμάρινον (νψ. 1 μ.) άγαλμα 
τού αυτοκράτορος Άδριανού από τού λαιμού 
και κάτω. Εκτεθειμένον επί πολλά έτη εν τή 
μικρά πλατεία τής κωμοπόλεως Καστελλίου, 
μετεφέρθη νύν είς τό Μουσεΐον καί κατεγράφη 
έν τώ εύρετηρίψ τών Γλυπτών ΰπ’ άριθ. 30· 
(Περιγραφήν καί εικόνα βλ. έν Savignoni καί 
de Sanctis: Esplorazione arch. κτλ. ώς άνω, 
σελ. 31 καί εξ).

γασιών. Τό άγαλμα είναι, κατά πάσαν πιθανό
τητα, αναθηματικόν, καί ούχί λατρευτικόν, διότι 
τό πρόσωπον στερείται τελείως ιδεολογικού χα- 
ρακτήρος, παρουσιάζει δέ, άντιθέτως, δλα τά 
χαρακτηριστικά εικονιστικής κεφαλής. ’Ακριβώς 
δέ τό εικονιστικόν τής έκφράσεως άφ’ένός καί 
άφ’ετέρου τό στιλπνώς λελεασμένον τού προ
σώπου, ως καί ή ρωμαϊκών χρόνων θέσις, έν ή 
ευρέθη, δίδουσιν ήμΐν τό ένδόσιμον νά φρο- 
νώμεν δτι ή εικονιστική αύτη κεφαλή είναι άντί-

Είκ· 17. Κεφαλή αγάλματος γυναικός 
Μουσείου Καστελλίου Κισάμου.

γραφον ρωμαϊκών χρόνων έκ πρωτοτύπου ελ
ληνιστικής περιόδου.

2) Μονόλιθος κυλινδρικός κίων (άριθ. Εύ- 
ρεττ^ρ. γλυπτών 28) μετά συμφυούς βάσεως 
καί κιονοκράνου (υψ. 1,18, διάμ. 0,66), άμφό- 
τερα τών οποίων έχουσι τό σχήμα έχίνου μετά 
κυματίων ή έντομών καί προεξέχουσιν ολί
γον τι τής περιφερείας τού σπονδύλου (είκ. 18). 
Περί τον κορμόν, καί ακριβώς κατά τό μέσον, 
δ κίων περιβάλλεται δι’ έκτύπου ταινίας έκ 
πλοχμού φύλλων δάφνης, έν φ από τής βάσεως 
καί έκ τεσσάρων πέριξ κανονικών σημείων αυ
τής ανέρχονται, έκ δύο έκαστος διχαλωτών ριζών, 
τέσσαρες έ'κτυποι φοινικοειδεΐς κορμοί, οΐτινες, 
έκβάλλοντες έκαστος τούτων άνά δύο λογχοειδή 
καί πλατέα φύλλα άνωθεν καί κάτωθεν τής με
σαίας ταινίας, σχηματίζουσιν ένταύθα κόμβον 
έκ τεσσάρων οίονεί πτερυγίων, άνερχόμενοι δέ 
μέχρι κάτωθεν τού κιονοκράνου, άπολήγουσιν
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4) Κορμός γυμνοί εφήβου (άρ. Εύρετηρ. 
γλ. 31). Φέρει περί τον τράχηλον ίμάτιον 
καλυπτον μέρος τοΰ αύχένος και τοϋ τραχήλου, πε- 
ριτυλισσόμενον δέ επί τοΰ δεξιοί βραχίονος. 
Άποκεκρουμέναι είναι αί χεΐρες από των βρα
χιόνων, ό δεξιός πους από των σφυρών καί ό αρι
στερός πους από τοΰ άνω μέρους τοΰ μηροί.

Είκ. 19. Κορμός γυμνού εφήβου 
Μουσείου Καστελλίου Κισάμου.

Στηρίζεται δια τοϋ δεξιοί ποδός επί κορμοί 
δένδρου (είκ. 19). Προσεκτική άπόδοσις, ιδίως 
τοϋ στέρνου, καί επιμελής έν γένει εκτέλεσις. 
Ρωμαϊκόν άντίγραφον αγάλματος εφήβου του 
Δ'. π.Χ. αίώνος (Έρμου;).

5) Μικρός μυκηναϊκός έτερόστομος αμφορείς 
υψ. 0,08 (άρ. Εύρετηρ. πήλινων 1) άποκεκρου- 
μένος κατά τό στόμιον. Εύρέθη έν άγρώ, έν τη 
θέσει «Σκάφη», μεταξύ τών χωρίων Κάτω 
Παλαιόκαστρον καί Καλεριανά, περί τό 11/2 
χιλιομ. άνατολικώς τοϋ Καστελλίου. Έξ ου άπο- 
δεικνυεται δτι τό έ'δαφος τής Κισάμου περιέχει 
καί προϊστορικός αρχαιότητας μυκηναϊκών, του
λάχιστον, χρόνων. ’Έδαφος γραπτόν λευκόν. 
Έρυθραί ταινίαι έπί τής λαβής καί περί τούς 
ώμους έσχηματο ποιημένα ανθέμια. Περί την 
κοιλίαν πέντε έρυθροί κύκλοι.

6) Τρεις μελανόμορφοι αμφορείς, υψ. 0,57, 
0,50 καί 0,33 μ. (άρ. Εύρετηρ. πήλινων 11, 12 
καί 56). Καί οί τρεις έχουσι τάς μέν λαβάς

στρεπτάς, άποληγουσας κάτω εις έκτυπους κεφά
λας κρανοφόρους, την δέ κοιλίαν κεκοσμημένην 
δι’ άβαθών καθέτων ραβδώσεων διακοπτομέ- 
νων κατά τό μέσον τής κοιλίας διά πλατείας, 
οριζόντιας ζώνης. ’Ολίγον κάτωθεν τών λαβών, 
έπί τής κοιλίας, τέσσαρες έκτυποι παραστάσεις 
έπί μέν του ύπ’ άρ. 11 άγγείου, τής Ευρώπης 
άπαγομένης υπό τοϋ Ταυρου, έπί τοΰ ύπ’ άρ. 
12, ’Έρωτος τοξότου καί έπί του ύπ’ άρ. 56, 
κρανοφόρου θεάς Άθηνάς καθημένης καί κρα- 
τούσης διά μέν τής δεξιάς άσπίδα στηριζομένην 
έπί του έδάφους, διά δέ τής άριστεράς άκόντιον 
καί έπί τών γονάτων ξίφος. (Πρβ. παρομοίους 
άμφορεΐς έκ Φαλασάρνης έν Savignoni e de 
Sanctis: Esplorazionae arch, ως άνωτέρω, 
σελ. 105, (είκ. 69 καί 69α).

Ή μεταλλική άπόχρωσις ύπενθυμίζει την τε
χνοτροπίαν τών μεγαρικών σκυφων. Εργασία 
τοϋ Γ' πΧ. αίώνος. Τόπος εύρέσεως χωρίον Πε
ριβόλια (Ίνναχωρίου).

7) Εννέα έπιγραφαί ύπ’άριθ. Εύρετηρ. έπιγρ. 
1-10 (πλήν τής 5ης).

Ή προέλευσις τών επτά πρώτων δέν είναι 
άκριβώς γνωστή· πιθανόν δμως είναι δτι εύρέ- 
θησαν κατά τό άνατολικόν τμήμα τής πολίχνης 
Καστελλίου, πλησίον τοϋ Επισκοπικοί Μεγά
ρου καί κάτωθεν τοϋ Γυμνασίου. Αί δυο δμως 
ύπ’ άρ. 9 καί 10 έπιγραφαί εύρέθησαν, έπί 
παρουσία μου, έν τώ κτήματι τοϋ Έμμ. Φαραγ- 
γητάκη, έντός τής πολίχνης, κατά τάς σκαφικός 
έργασίας του ’ιδιοκτήτου. Εύρέθησαν αΰται εις 
τεμάχια άνωθεν συστάδος τριών τάφων. Οί 
τάφοι ούτοι (μήκ. 1,86, πλάτ. 0,50 καί βάθ. 
1,05 μ.) είναι ορθογώνιοι λάκκοι, έ'χουσι τον 
πυθμένα έστρωμένον καί τάς πλευράς κατε- 
σκευασμένας διά πωρίνων πλακών, (ό εις τού
των έχει καί έσωτερικόν έπίχρισμα έξ άσβεστο- 
κονιάσματος), καλύπτονται δ’ ωσαύτως διά πω
ρίνων πλακών, έφ’ ών δμως ύπάρχει παχύ καί 
συμπαγέστατον έπίστρωμα έξ άμμοκονίας άνα- 
μίκτου μετά λιθαρίων. Οί τάφοι ούτοι είναι 
χριστιανικοί, άνήκουσι δέ εις τον Δ' — Ε' μ.Χ. 
αιώνα, ως φανερώνουσι τούτο αί έπιγραφαί 
καί οί χαρακτήρες τών γραμμάτων. ’Άξιον 
δμως σημειώσεως είναι δτι έντός τών χωμάτων, 
δι’ ών οί τάφοι ήσαν πεπληρωμένοι, εύρέθησαν) 
παραδύξως, έν μαρμάρινον άγαλμάτιον έφήβου 
γυμνοί έχοντος τάς χεΐρας τεταμένας προς τά
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άνω όπισθεν τής ράχεως καί κρατοϋντος δι’ άμ- 
φοτέρων άντικείμενον δυσδιάκριτον, ώς καί 
χάλκινον νόμισμα τοΰ Β' μ.Χ. αϊώνος, τοΰ Οΰ- 
εσπισιανοϋ (69 - 79 μ X.) ή τοΰ Τίτου 78 - 81
μ·Χ·)·

Αί ανωτέρω εννέα έν δλω έπιγραφαί είναι 
αι εξής;

1) Πλάξ, έκ λευκού μαρμάρου, άποκεκρου- 
μένη πανταχόθεν πλήν άνω καί τεθραυσμένη 
είς πέντε συνανήκοντα τεμάχια. Μέγ. μήκ. 0,84, 
μέγ. πλ. 0,25 καί πάχος 0,02 μ. Έπί τής μιάς 
επιφάνειας φέρει, άνω, εγχάρακτον τό μονό
γραμμα τοΰ Χριστού, κατωτέρω δέ την εξής 
έμμετρον έπιτύμβιον επιγραφήν (είκ. 20):

Είκ. 21. Χριστιανική επιγραφή Κισάμου 
Μουσ. Καστελλίου - Κισάμου.

Είκ. 22 Παλαιοχριστιανικοί επιγραφαί Κισάμου 
Μουσεΐον Καστελλίου - Κισάμου.

1C vg ΜΝΗΟΘΗΤΙ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗ- 

©EICHC] CJDCiHC ΔΟΥΛΗΟ COY 

0[Λ]ΥΝΠΙΑΔ00 niCTHC 

Δ]0[ΥΛ]Η0 6IC ΤΟΝ ΑΠΑΝ 

ΤΑΒι]ΟΝ

Είκ. 20. Προχριστιανική επιγραφή Κισάμου 
Μουσ. Καστελλίου-Κισάμου.

>β
ΕΥΤΥΧοΝ ΑΝΔΡΑ 

ΚΑΜΟΝΤΑ ΑΝΑ 

ΠΤΟΛΙΝ ΗΔ ΑΝΑ 

ΒΟΥΛΑΝ ΠΟΛΛΑ 

ΔΑΕΘΛΕΥΣΑΝΤΑ 

ΔΕΚΕ . ΕΥΘΕ

Εΰ τυχόν άνδρα 
καμόντα άνά 
πτόλιν ή δ’ άνά 
βουλάν πολλά 
δ’ άεθλεύσαντ’ α 
δε κέ[χ]ευθε [κόνις]

Τό σχήμα των γραμμάτων καί τό πνεύμα τοΰ 
κειμένου φανερώνουσιν δτι ή επιγραφή αυτή 
ανήκει εις τον Γ'. μ.Χ. αίώνα, άλλ’ είναι προχρι- 
στιανική, παρά τό μονόγραμμα τοΰ Χριστού, 
τό όποιον είναι μεταγενεστέρας χρήσεως καί δή 
τοΰ 4ου μ.Χ. αΐώνος.

2) ΓΙλάξ, εξ ύποκυάνου μαρμάρου, άποκεκρου- 
μένη αριστερά κάτω καί εις τρία συνανήκοντα 
τεμάχια. Μέγ. μήκ. 0,35, μέγ. πλατ. 0,15 καί 
πάχος 0,03 μ. Φέρει τήν εξής επιγραφήν είς 
τέσσαρας στίχους (είκ. 21 καί 22).

Τησοΰ Χριστέ, μνήσθητι τής κοιμη- 
θείσης] ωσίης δούλης σου 
Ό[λ]υνπιάδος πιστής 
δο[ύλ]ης είς τον ά'παν- 
τα βί]ον.

Τοΰ 4ου μ.Χ. αίώνος.

Ή δεύτερα λέξις τοϋ δευτέρου στίχου, δυσ
ανάγνωστος ούσα, ώς έκ τής διχοτομήσεώς της 
έκ τοϋ ρήγματος, άναγνωστέα ή ω(ό)σίης ή 
ΐλε]ως τής. Προτιμητέα, μοί φαίνεται, ή ανορ
θόγραφος πρώτη τής σολοίκου δευτέρας, ώς 
συνεπεστέρα καί προς τον συμπληρωτέον 
χώρον καί προς τήν δλην σύνταξιν τοΰ 
κειμένου.

3) Μαρμάρινη πλάξ άποκεκρουμένη παντα
χόθεν πλήν αριστερά. Μέγ. μήκ. 0,23, μέγ. πλ. 
0,18 καί πάχος 0,03 μ. Φέρει τήν εξής έπιγρα- 
φήν είς εξ στίχους (είκ. 23).
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Είκ. 23. Χριστιανική επιγραφή Κισάμου. 
Μουσειον Καστελλίου Κισάμου.

πωΝ
[χαταλι] 

πών [τόν μάταιον]
ΒΙΟΝΚ βίον κ[αί] [ζητών]
ΠΑΡΑΘ παρά Θ[εοΰ] παντοκρά
TOPOCe τορος έ[λεος]
Η Δ ΚΖ

μ Λ/οe ι Μηνί δ; 77(;) ε[τών]
Ν Ιν [δικτιώνος;]

Τούς στίχους πρώτον, δεύτερον και τέταρτον 
συνεπλήρωσα επί τη βάσει τής ύπ’ άρ. 6 επι
γραφής.

4) Μαρμάρινη πλάξ πανταχόθεν άποκεκρου- 
μένη πλήν αριστερά. Μέγιστ. μήκ. 0,32, μέγ. 
πλ. 0,25 καί πάχος 0,03 μ. Φέρει την έξης επι
γραφήν εις οκτώ στίχους (είκ. 24 κάτω):

Τ ΤΟΝΜΑ τόν μά-
ΤΕΟΝΒΙΟΝ τε(αι)ον βίον

Ο
βχ^ΡΙΔΙ UJC έφριδίως
03ΕΗΛΘΑΚΑΙ έξήλθα καί
TipocekATe προς σε κατέ

4ιΥΓΑβΓωΑ φυγα εγώ Α
ΓΑΘθΙ<χ ΚΑΙ γαθοκλής) καί
npocceY προς σέ ύ...

Γράμματα τοϋ 5 - 6 μ.Χ. αίώνος.
Ή τρίτη λέξις (επίρρημα: έφριδίως) πρώτην 

φοράν άπαντα εν τή ελληνική γλώσση. ’Ίσως 
δμως πρόκειται περί λάθους τοϋ χαράκτου αντί 
τοϋ επιρρήματος αίφνιδίως.

5) ’Επιτύμβιος πλάξ, έξ ύπολεύκου μαρμάρου 
πανταχόθεν άποκεκρουμένη. Μέγ. μήκ. 0,28, 
μέγ. πλάι. 0,30 καί πάχ. 0,30 μ. Εντός γραμ
μικού εγχαράκτου πλαισίου έπιστεφομένου διά 
τεσσάρων σταυρών ή εξής επιγραφή εις δέκα 
στίχους (είκ. 25) :

f CUCAAHGCDCTTPA 
OCKHCYXIOCAN1P 
TOYNOMAKOCMAC 
inniATPOCeNeAAS 
KATAKITSKAT AA'ITS 
TON MAT 60KBI0NKZH 
TCUNeASOCnAPACS 
ΤΟΥΘΎΑΝΟΠΑΥΟΑΤΟ
asmnioyaioykain:

ΙΑΟΤωΝ KZ 
Ός αληθώς πρά
ος κ(αΐ) ήσύχιος άνήρ 
τούνομα Κοσμάς 
ιππίατρος ενθάδε 
κατάκ(ε)ιτε(αι), καταλιπ[ών] 
τόν μάτε(αι)ον βίον κ(αί) ζη
τών έλεος παρά σε (σοΰ) 
τού Θ[εο]ΰ. Άνεπαύσατο 
δε Μ(ηνΐ) ’Ιουλίου 24 Ιν(δικτιώνος) 
ΪΑ, ετών 27.

Ε!κ. 24. Παλαιοχριστιανικού, έπιγραφαί. 
Μουσειον Καστελλίου Κισάμου.
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Είκ. 25. Παπλαιοχριστιανική επιγραφή Κισάμου 
Μουσεΐον Κασιελλίου-Κισάμου.

Τό γράμμα Ε έχει to σχήμα S, ώς φαίνεται 
εκ τών λέξεων ενθάδε (δ', σειρά), κατάκιτε 
(ε'. σειρά), σε (έβδομη σειρά) και δέ (ένάτη 
σειρά).

Ή χρονολογία τής επιγραχής: (Ίνδ. ϊα), 

δέον να ύπολογισθή 11 X 15 = 165 —3 = 
= 168 —)— 312 = 480 μ.Χ. Συνήθως, εν ταΐς 
έπιγραφαΐς ό αριθμός τής Ίνδικτιώνος φανε
ρώνει τά ετη τοϋ κύκλου και ούχί τούς κύκλους 
τής Ίνδικτιώνος' άπαντα δμως σπανίως καί τό 
αντίθετον, ώς εν τή παρούση επιγραφή, ως νο- 
μίζομεν.

6) Επιτύμβιος μαρμαρίνη πλάξ πανταχόθεν 
άποκεκρουμένη. Μέγ. μήκ. 0,18, μέγ. πλ. 0,10 
καί πάχ. 0,017 μ. Φέρει τήν εξής επιγραφήν εις 
τέσσαρας στίχους (είκ. 24 άνω):

ΔΕ
IXGYCCC"

ΤΗΝΥΥΧΙ·

AYTHC

_______δε______
ιχθύς σ[οί;] (σώζε) 
τήν ψυχ[ήν] 
αυτής

’Ανήκει εις τον 4ον μ.Χ. αιώνα.
7) Τεμάχιον ένεπιγράφου πλακός εξ ύπο- 

κυάνου μαρμάρου, πανταχόθεν άποκεκρουμέ- 
νον. Μέγ. μήκ. 0,11, μέγ. πλ. 0,10 καί πάχος 
0,015 μ. Σώζονται τά έξής εις τέσσαρας στί
χους (είκ. 26) ■

Είκ. 26. Παλαιοχριστιανική επιγραφή Κισάμου 
Μουσεϊον Καστελλίου -Κισάμου.

M OCIU' κοσ] '(ος ιο.

3 ΑΙΥΓΕΡΕ ... θαι υπέρ ε ...
Γράμματα τοΰ 4-5 μ.Χ. αίώνος.
8) Ενεπίγραφος παλαιοχριστιανική επιτύμ

βιος πλάξ, έκ λευκού μαρμάρου, πανταχόθεν 
άποκεκρουμένη πλήν άριστερά. Μέγ. μήκ. 0,28, 
μέγ. πλ. 0,20 καί πάχος 0,025 μ. Φέρει άνω 
τρις τό σημεΐον τοϋ σταυρού εγχάρακτον, 
κατωτέρω δέ τήν έξής έξάστιχον επιγραφήν, ήτις 
άρχίζει δΓ εγχαράκτου φύλλου κισσού καί κατα
λήγει ομοίως:

$ HCEIXPICTEYIEBECI 

ZCUNTOCMNPCGHTIT Cl
V V V

ADADCGNIKCDNOCKAI 

ΚΑΤΑΡΙΘΜ l-CONYYXHNAY

ΤΕΙΕΙΕΚΟΛφΕΕΑΒΡΑΑΜΚΑΙ 

ICAAK-P ΚΑΙΙΑΚωφ $
Ιησού Χριστέ, υιέ Θεού 
ζώντος, μνήσθητι τοϋ 
δούλου σου Νίκωνος καί 
καταρίθμησον ψυχήν αυ
τού εις κόλφους ’Αβραάμ καί 
Ισαάκ .ρ καί Ίακώφ

Γράμματα τοϋ Ε'. μ.Χ.
9) Δέκα τρία τεμάχια (μεγάλα, μικρά καί 

ελάχιστα) ένεπιγράφου επιτύμβιου πλακός, έξ 
ύπολεύκου μαρμάρου, πανταχόθεν άποκεκρου- 
μένης πλήν άνω, κατά τό πλεϊστον μέρος. 
Μεγίστου τεμαχίου μέγ. μήκ. 0,20 καί μέγ. 
πλ. 0,16. Φέρει άνω καί κάτω τό σημεΐον 
τοϋ σταυρού καί έχει τήν έξής επιγραφήν 
(είκ. 27):
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Είκ. 2Τ· Παλαιοχριστιανική επιγραφή Κισάμου 
Μουσείον Καστελλίου- Κισάμου.

ΐ
ΟΗΜΑΤΟΔβίΟΟΡΑΛ

φΡΟΝΟΟωφΙΛ
ΘβΥΔΟΰΡΙΕΛ!

6ΝΛ6ΚΓ

σήμα τόδ(ε;) ις ορα(ν;) 
(σ;)οφρόνα>(;)ς ώ φίλ(ε) 
Θε(ο)ΰ δωρήσ(αι) 
έ'νδεκ. ..

Έκτων μικρότερων τεμαχίων:
UNI υνι
ΟΚΟΓΡ1Ε ό κο(ι;)ρης
ΛΑΒΑΝΠΕΝ Βαρ]νάβαν πεν.—
0UBEBAYI1C ωβεβαυιησ
ΔίερκΕεκ; δ ιερής εκ
<t>AC|> φας Τ

Γράμματα τοΰ Ε' μ.Χ. αϊώνος.
Ή πληθύς των ώ; άνω παλαιοχριστιανικών 

επιτύμβιων επιγραφών (πλήν τής ύπ’ άρ. 1)» 
φανερώνει δτι ή Κίσαμος υπήρξε, κατά τούς 
πρώτους χριστιανικούς χρόνους, πόλις πολυάν
θρωπος καί δτι τά κοιμητήρια αυτής εύρίσκοντο 
άνατολικώς καί νοτίως τής σημερινής πολίχνης 
Καστελλίου, συνυπάρχοντα, ίσως, μετά τάφων 
είδωλολατρικών (;), ή δέ παλαιοχριστιανική χρο
νολογία αυτών καθιστά την συλλογήν ταΰτην 
πολύτιμον συμβολήν εις τήν χριστιανικήν 
επιγραφικήν τής Κρήτης (βλ. τό πενιχρόν 
τών επιγραφών τής Κρήτης έν Ε. Cabrol, 
Dictionnaire d’archeologie ehretienne έν 
λέξει Crete).

— Περίληψις έν Αλ τόμφ Έπ. Έταιρ. 
Κρητ. Σπουδών (σ. 604 - 606).

— Τινές τώ»ν χριστιανικών επιγραφών έδη- 
μοσιεύθησαν έν τώ II τόμφ τών Inscriptiones 
Creticae, σελ. 98 - 101, ήτοι αί ύπ’ άρ. 1, 4, 
5, 6, καί 7.

Επαρχία Κισάμου
Βλ ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ

Τη πρωτοβουλία τοΰ έν Καστελλίφ Κισάμου 
Φιλολογικού Συλλόγου καί δαπάναις αύτοΰ τε 
καί τών Κοινοτήτων "Ανω καί Κάτω Παλαιο- 
κάστρου ένηργήσαμεν, κατά τον μήνα ’Οκτώ
βριον τοΰ 1938, δοκιμαστικός άνασκαφάς έν 
Πολυρρηνία 1.

'Η τοποθεσία τής αρχαίας ταΰτης πόλεως 
τής Δυτικής Κρήτης εύρίσκεται νοτίως τής πα
ραλίας τής Κισάμου καί περί τήν μίαν καί ήμί- 
σειαν ώραν μεσογείως από τής σημερινής πολί
χνης Καστελλίου, κειται δέ επί τε τής κωνοει
δούς καί αποτόμου κορυφής καί επί τών κλιμα
κωτών πρανώιν τής δυτικονοτιοανατολικής πλευ
ράς υψηλού, μεγάλου καί άπομεμονωμένου, φυ- 
σικώς δέ οχυρού λόφου, δστις κατά τά τρία μεν 
ταΰτα σημεία χωρίζεται άποτόμως από τών 
υψηλότερων πέριξ βουνώιν τής οροσειράς τού 
Προφήτου Ήλιού διά φαράγγων καί χαραδρών, 
τάς οποίας σχηματίζουσιν ό χείμαρρος τής « Κομ
μάρας » καί δ παραπόταμος αυτού « Μπουφια- 
νός», βορείως δέ κατέρχεται όμαλώτερόν πως 
προς τούς χαμηλότερους λόφους, οΐτινες καταλή- 
γουσι βορειότερου, πλαισιούντες τήν νοτίαν 
πλευράν τής πεδιάδος τού Καστελλίου.

Τήν αρχαιότητα τής τοποθεσίας άποδεικνύ- 
ουσι τά σφζόμενα ορατά ερείπια, τά όποια 
είναι: 1ον Τά τείχη. Ταύτα, όντα κράμα πολυ
γωνικής, ελληνικής, ρωμαϊκής, βυζαντινής καί 
ένετικής τοιχοδομίας, περιβάλλουσι τήν τε κωνο
ειδή υψηλήν κορυφήν (τήν άκρόπολιν) καί τά 
κάτωθεν καί πέριξ αυτής πρανή τοΰ λόφου( 
ακολουθούντο έν πάσι τάς άποτομωτέρας γραμ-

1 Οΰτω καλεΐ τήν άρχαίαν ταύτην Κρητικήν πόλιν 
ό Πτολεμαίος, έν φ ό Σκύλας τήν ονομάζει Πολύρ- 
ρηναν, ό Σουΐδας Πολύρρηνον, ό Πλίνιος Πολυρρή- 
νιον καί ό Στέφ. Βυζάντιος Πολύρην, ετυμολογίαν 
μάλιστα ουιος ταύτην « άπό τοΰ πολλά ρήνεα, τού- 
τέστι πρόβατα έχειν ».

3
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μάς (βλ. εικόνας 14 - 22 εν Esplorazione 
arch, delle provincie oceidentali di Creta 
υπό L. Savignoni και Gaet. De Sanctis, ώς 
και εικόνας 31, 32, 33, 34, 37, και 38 εν Gius. 
Gerola, Monumenti Veneti nell’ isola di 
Creta τόμ. I). 20v ΙΙλεΙσται λαξευταί εντός 
τοΰ κροκαλοπαγούς βράχου οίκίαι κα'ι δε- 
ξαμεναί, αϊτινες ευρίσκονται, ως επί τό πλεΐ- 
στον, επί τών κλιμακωτών πρανών τής δυτικο- 
νοτιοανατολικής πλευράς τοΰ λόφου (είκ. 1).

Είκ. 1. ’Αρχαία οικία τής Πολυρρηνίας λελαξευ- 
μένη έν βράχω (εντός τοΰ χωρίου "Ανω Πα

λαιοκάστρου · Κισάμου).

Ενταύθα, επί στενών βραχωδών εξωστών, είναι 
έκτισμένη κλιμακηδόν καί ή σημερινή κοινότης 
’Άνω Παλαιοκάστρου, οί κάτοικοι τής οποίας, 
άριθμούντες περί τάς 70 οικογένειας, χρησιμο- 
ποιοΰσι τάς μεν αρχαίας οικίας ώς σταΰλους 
ζφων, τάς δέ δεξαμενάς δι’ έναποθήκευσιν όμ
βριου υδατος. 3ον) Ή κατά την είσοδον εις τό 
χωρίον Άνω Παλαιόκαστρον λαξευτή κρήνη 
μετά τοΰ λαξευτού επίσης υδραγωγείου εκ δι- 
πλών υπονόμων, έργον, τό όποιον κατεσκευά- 
σθη δαπάναις τού Αύτοκράτορος Άδριανοϋ 
(Thenon, Fragments d’ une description de 
l’ile de Crete, Polyrrhenie III, σ. 31 et 32). 
4ov) Πάμπολλοι τάφοι, εις σαρκοφάγους ή λα
ξευτοί εντός βράχων, άπαντώντες καί εντός, 
άλλ’ ιδία εκτός τών τειχών τής πόλεως, καθ’ 
δλην τήν κατωφερικήν περιοχήν τοΰ λόφου καί 
πέραν ακόμη τών φαράγγων καί χαραδρών επί 
τών πέριξ λόφων (βλ. εικόνας 32 - 36 εν Espl. 
arch., ε. ά). 50ν) Διάφοροι ναΐσκοι, άλλοι 
εις θεμέλια καί άλλοι εις ολίγον τι ορατούς τοί
χους, εκτός καί πέριξ τών τειχών (είκ. 2 τοπο
γραφικόν διάγραμμα Πολυρρηνίας). Τά ερείπια ;

ταύτα τής αρχαίας Πολυρρηνίας έπεσκέφθησαν 
τό πάλαι ή καί μόνον περιέγραψαν, κατά χρο
νολογικήν σειράν, ό Ferrarius (Lexik. Geo
graph. λ. Cisamus σ. 101, London 1657)' 
ό Tournefort (Voyage du Levant, τόμ. I. σ. 
31, Amsterdam 1718)' ό Pococke (Descrip
tion of the East and some other Countries, 
τόμ. II, μέρ. I σ. 246, London 1752)· ό An
drea Cornaro (Cornelius, Creta Sacra 1 σ. 
123 1755)' ό Belon (Singularitez, ch. v. 
fol. 7 1830) καί ό D’ Anville (Geographic 
ancienne abregee, τόμ. II σ. 190, Paris 
1834). Άλλ’ οί έπισκέπται καί συγγραφείς 
οΰτοι ούχί μόνον συντόμως περιέγραψαν τά 
ερείπια ταύτα, αλλά καί, βασιζόμενοι επί χωρίου 
τοΰ Στράβωνος (Βιβλ. X, σελ. 479), καθ’ δ 
έπίνειον τής Άπτέρας ήτο ή Κίσαμος, έξέλαβον 
τήν τοποθεσίαν ταΰτην τής Πολυρρηνίας ώς 
τήν τών Άπτέρων. Πρώτος, δστις έξέφρασε τήν 
αληθή έν προκειμένη) γνώμην ύπήρξεν ό περι
ηγητής τού 1837 Άγγλος Robert Pashley, 
άντικροΰσας τήν πεπλανημένην γνώμην τών 
προγενεστέρων καί ταύτίσας δρθώς τήν τε Πο- 
λυρρήνιαν καί τά Άπτερα (Travels in Crete, 
τόμ. I. σ. 54 καί τόμ. II σ. 46, London 1837). 
Προς τήν γνώμην τού Pashley συνετάχθη 
βραδυτερον καί ό Captain Τ. A. Β. Spratt 
(Travels and Researches in Crete, τόμ. II 
σ. 211, London 1865). Τήν ορθήν ταύτην 
ταύτισιν έπεβεβαίωσαν, άλλως τε, ΰστερώτερον 
καί έπιγραφαί εύρεθεΐσαι άφ’ ενός μέν έν 
Άπτέρα υπό τού Wescher τφ 1862 - 64 καί 
ταύτίζουσαι άναμφιβόλως τήν έν Μεγάλοις Χω- 
ραφίοις, ύπερθεν τών φυλακών Ττζεδίν - Καλα
μιού, κειμένην πόλιν τών Άπτεραίων (Haus- 
soullier έν Bull. Corr. Hell. Ill (1879) σελ. 
418 καί έξ.), άφ’ ετέρου δέ έν ’Άνω Παλαιό 
κάστρω (ΓΙολυρρηνία) μετά τής αναγραφής: 
α πόλις πολυρηνιων 1 ( βλ. Thenon, Revue 
Archeol. n.s. τόμ. XV ( 1867) σ. 416 - 427 
—Doublet, Bull. Corr. Hell, XIII ( 1889) 
σ. 68 καί εξ.—Myres, Journal of Hell. Stud. 
XVI ( 1896) σ. 181 ε. καί Gaet. De Sanctis, 
Espl. arch. έ. ά. σ. 216 καί έξ).

Τέλος, τά έρείπια τής Πολυρρηνίας έπεσχέ-

1 Εις πολλάς έπιγραφάς καί νομίσματα γράφεται 
μέ έν Ρ.
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Είκ. 2. Τοπογραφικόν διάγραμμα Πολυρρηνίας (κατά τον F. Halbherr εν Savignoni, Esplorazione 
arch, delle provincie occidental! di Creta).

φθησαν και περιέγραψαν διεξοδικώτερον καί 
επιστημονικώτερον οί σύγχρονοι Ιταλοί Luigi 
Savignoni καί Gaetano De Sanctis (Esplor. 
arch, ως άνω έν Monumenti Lincei, τόμ. 
XI (1902)), εξ <δν 6 μέν πρώτος περιέγραψε 
λεπτομερώς τά σωζόμενα ερείπια καί κινητά ευ
ρήματα (σελ. 3δ καί εξ.), ό δε δεύτερος έδημο- 
σίευσε πολλάς έπιγραφάς (σελ. 196 καί εξ.), έτι 
δέ 6 G. Gerola, οστις περιέγραψε τά βυζαντινά 
καί ενετικά τμήματα τών τειχών (ως ά'νω, σελ. 
72 καί εξ.) τώ 1907 λ

Άνασκαφάς ουδείς, καθ’ δσον γνωρίζομεν, 1

1 Είς τούς συγγραφείς τούτους προσθετέοι καί 
ό Bursian (Geographie von Griechenland II σ. 557 
καί εξ.), ό J. Svorotios (Numismatique de la Crete 
ancienne, σ. 274 καί εξ.) καί ό Perrot (L’ile de Crete, 
σ. 42).

έξετέλεσε μέχρι τοΰδε έν Πολυρρηνία ή πλήν 
μικράς τίνος σκαφής, την οποίαν έπεχείρησεν 
δ καθηγητής F. Halbherr καί δι’ ής ήλθεν 
είς φώς μικρόν τμήμα διαιραινομένου είς μήκος 
30 μέτρων ελληνικού τοίχου πλησίον τής σημε
ρινής εκκλησίας τών 'Αγίων 99 Πατέρων. 
Μνείαν τής σκαψικής ταΰτης εργασίας καί 
ίχνογράφησιν τοϋ άποκαλυφθέντος τμήματος 
τοϋ τοίχου κάμνει δ L. Savignoni (έ.ά. σελ. 
52 καί 56 καί εΐκ. 24 (είχ. 3).

Κατά τον συγγραορέα τοϋτον, τό άποκαλυ- 
ψθέν μνημείον αποτελεί μέρος τοΰ περιβόλου

1 ’Εκτός τών αναρίθμητων, δυστυχώς, άρχαιο- 
καπηλικών λαθραίων άνασκαφών, είς τάς οποίας 
ένασμενίζονται παλαιόθεν νά έπιδίδωνται οί σημερι
νοί Πολυρρήνιοι, συληταί τάφων καί έκμεταλλευταί 
αρχαίου οικοδομήσιμου υλικού.
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αρχαίου ελληνικού ναού. Την αυτήν περίπου 
γνοόμην έξήνεγκον καί οί προαναφερθέντες 
Pashley (έ. ά. τόμ. II, σελ. 47), Spratt

Εΐκ. 8. Τό άποκαλυφθέν υπό τοϋ Halbherr 
τμήμα τοΰ βορείου τοίχου.

(ε. ά. τόμ. II, σελ. 214), Thenon (ε. ά. σελ. 
417) καί ό G. De Sanctis (ε. ά. σελ. 199), 
όστις άδιστάκτως φρονεί δτι πρόκειται περί 
ναού, διότι αΐ έντετοιχισμέναι επί τής έκ-

σιμον υλικόν τής ενταύθα νεωτέρας εκκλησίας.
’Αληθώς, ή έν λόγφ εκκλησία απέχει μόνον 

16,50 μέτρα νοτίως τοϋ αρχαίου τούτου μνη
μείου, μνημεϊον δε καί εκκλησία εύρίσκονται 
επί τοϋ μόνου εΰρέος επιπέδου χώρου, όστις 
κεΐται άνωθεν τοϋ χωρίου ”Ανω Παλαιόκα- 
στρον, καί όστις αποτελεί τον ύψηλότατον μέν 
βόρειον εξώστην τής κλιμακωτής νοτιοανατολι
κής πλευράς τοϋ λόφου τής Πολυρρηνίας, τον 
χθαμαλώτερον δε εξώστην τής επικλινούς νοτιο
δυτικής κατωφερείας τής άκροπόλεως αυτής 
(εΐκ. 4).

Την μόνην, τώ ό'ντι, ευρεΐαν, έν τή περιοχή 
τής Πολυρρηνίας, πλατείαν ταύτην λαβόντες 
ΰπ’ όψιν καί συμμεριζόμενοι την γνώμην των 
ανωτέρω περιηγητών καί συγγραφέων ότι εν
ταύθα πρέπει νά ήσαν ιδρυμένα τά επισημό
τερα τών κτισμάτων τής αρχαίας Πολυρρηνίας, 
ιδίως δέ την ύπόδειξιν τοΰ Savignoni περί 
ανάγκης μεθοδικής άνασκαφής τοΰ τόπου τού-

Είκ. 4. Ή σημερινή εκκλησία τών 99 'Αγίων Πατέρων. Κεΐται επί εΰρέος χώρου μεταξύ 
τοϋ χαμηλότατου πρανούς τής άκροπόλεως τής Πολυρρηνίας καί άνωθεν τοϋ σημερινού 

χωρίου ”Ανω Παλαιοκάστρου Κισάμου.

κλησίας τών Αγίων 99 Πατέρων βαρεΐαι, ώς 
επί! τό 'πλεΐστον, λίθιναι ενεπίγραφοι στήλαι 
καί βάθρα δεν είναι δυνατόν νά μετεφέρθησαν 
μακρόθεν, ΐνα χρησιμοποιηθώσιν ώς οικοδομή-

του (Savignoni, έ. ά., σελ. 52), προέβημεν 
μετ’ ελπίδων εις τάς άνασκαφικάς ημών έρευ
νας, αφετηρίαν λαβόντες τό άποκαλυφθέν υπό 
τοϋ Halbherr τμήμα τοΰ ανωτέρω τοίχου.
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Αϊ άνασκαφαί ήρχισαν τήν 4 ’Οκτωβρίου 
καί έληξαν τήν 9 Νοεμβρίου τοϋ 1 938, πληρω- 
θέντων έν δλφ 175 εργατικών ήμερο μισθίων. 
Διά τών γενομένων τούτων εργασιών άπεκαλύ- 
φθησαν τά επόμενα αρχαία μνημεία καί ευρή
ματα (elk. 5 διάγραμμα άνασκαφών)1.

Α'. 'Η συνέχεια τοϋ ανωτέρω μνημονευ- 
θέντος τοίχου. Τό μνημεΐον έχει μήκος 49,25

Είκ. 6. Ό βόρειος τοίχος περιβόλου ελληνικού 
κτίσματος Πολυρρηνίας.

ΕΙκ. 7. Ό βόρειος τοίχος περιβόλου ελλη
νικού κτίσματος Πολυρρηνίας.

καί πάχος 1,35, βαίνει δε παραλλήλως προς τον 
βόρειον τοίχον τής εκκλησίας τών 'Αγίων Πα
τέρων καί εις άπόστασιν 16,50 μέτρων άπ’ αύ- 
τοΰ, εύθυγράμμως δε από δυσμών προς άνατο- 
λάς με μέτωπον προς βορράν (είκ. 6 καί 7 )■ 
'Αμφοτέρωθεν τερματίζεται άποτόμως άνευ 
γωνίας ή γωνιακής προεξοχής ως άντερείσμα-

1 Τό διάγραμμα οφείλεται είς τόν Σχολικόν ’Αρ
χιτέκτονα Κρήτης κ. Γ. Σταυρίδην καί είς τόν βοηθόν 
αυτού κ. Στ. Ζεϊμπεκάκην, πρός ους εκφράζω καί 
έντεϋθεν τάς ευχαριστίας μου.

τος. Κατά τό δυτικόν τμήμα ή θεμελίωσις στη
ρίζεται επί τοϋ φυσικοΰ βράχου, άποτελεϊται δέ 
εξ ενός μόνον στρώματος έκ πωρίνων, πελεκη
τών καί ορθογωνίων πλακών (είκ. 8). Έπ'ι 
τοϋ τοιούτου στερεοβάτου, άλλ’ εις 0,37 μ. 
εσώτερον τής εξωτερικής γραμμής αϋτοΰ, ήτις 
οϋτω σχηματίζει βαθμίδα, εγείρεται δόμος έκ 
τετράπλευρων καί χαμηλών πελεκητών λίθων 
(σιδηρόπετρας) όριζοντίως διηυθετημένων, επί 
τοϋ τοιούτου δέ κρηπιδώματος, προεξέχοντος

Είκ. 8. Τό δυτικώτατον τμήμα τού βο
ρείου περιβόλου ελληνικού κτίσματος 

Πολυρρηνίας.

μόλις περί τά 0,05 μ., ύψοϋται πλέον ή κάθε
τος κυρία γραμμή τοϋ τοίχου (είκ. 9). Ό τοί
χος είναι κατεσκευασμένος διά σκληρών λιθο- 
πλίνθων (σιδηρόπετρας). Τό μεγαλήτερον εις 
ύψος σωζόμενον τμήμά του, δπερ είναι, ως 
απέδειξαν αί σημερινά! άνασκαφαί, τό υπό τοϋ 
Halbherr άνασκαφέν τμήμα (βλ. ανωτέρω), 
διατηρεί επτά δόμους, έξ ών οι μεν έξ κατώ
τεροι είναι χαμηλαί καί μικραί λιθόπλινθοι όρι
ζοντίως διηυθετημέναι, ό δέ ανώτατος έβδομος 
δόμος έχει μεγάλας λιθοπλίνθους (μήκ. 2,50 
καί ϋψ. 0,95 μ.) εστημένας δρθάς (είκ. ΙΟ).

Ή τοιχοδομία, άρα, τοϋ μνημείου φέρει τόν 
χαρακτήρα τοϋ ψευδοϊσοδομικοΰ λεγομένου ρυ- 
θμοϋ. Ένταΰθα δμως δέν εναλλάσσονται κανο- 
νικώς οι ταπεινοί καί υψηλοί δόμοι, ως απαιτεί
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6 κανών (Χρ. Τσοΰντα: 'Ιστορία Άρχ. Έλλ. 
Τέχνης, σελ. 466), άλλ’ ΰπόκεινται έξ ταπεινοί 
δόμοι καί ύπέρκειται ό έβδομος υψηλός (ορθο
στάτης) δόμος. Ή τοιαΰτη, έν τοΰτοις, αρχιτε
κτονική διάταξις άπαντα μόνον εις τό περιγρα-

Είκ. 9. Ή κάθετος κυρία γραμμή τοϋ βορείου 
περιβόλου ελληνικού κτίσματος Πολυρρηνίας.

Είκ. 10. Τό μεγαλήτερον εις ΰψος σφ- 
ζόμενον τμήμα τοΰ βορείου περιβόλου 

ελληνικού κτίσματος Πολυρρηνίας.

φέν τμήμα. Δεν έχει δμως ουτω καί εις την 
άνατολικωτέραν συνέχειαν τοΰ τοίχου, ό'που οϊ 
δρθοστάται ύπέρκεινται τριών ή δύο ταπεινών 
δόμων, δπως κατά τό μέσον τοϋ τοίχου, άνα-

λόγως προς την άνιοϋσαν φυσικήν διαμόρφω- 
σιν τοϋ βραχώδους εδάφους. Τοϋτο ιδίως παρα- 
τηρεΐται κατά τό ανατολικόν άκρον, δπου οί 
δρθοστάται άποτελοΰσι τον μόνον επί τής γής 
δόμον, διότι, άκολουθοΰντες τήν εις ύψηλότερον 
επίπεδον εύρισκομένην ένταΰθα βραχώδη επι
φάνειαν τοΰ εδάφους, χρησιμεύουσιν ώς στε
ρεοβάτης ά'μα καί ως κρηπίδωμα τοϋ τοίχου, 
τοποθετηθέντες απ’ ευθείας εντός τεχνικώς πε- 
λεκηθείσης έν τώ βράχω αΰλακος (είκ. 11). 
Έντεΰθεν καί ή διαφορά εις ύψος μετώ
που μεταξύ τών διαφόρων ισοϋψών, έν τοΰτοις, 
τμημάτων τοϋ τοίχου, έξ ών τό τοΰ Halblierr 
έχει μέτωπον 3,09, τό τοϋ κέντρου ή μέσου 
2,07 καί τό τοϋ άνατολικοϋ ά'κρου μόνον 0,97 
μ. (πλήν άνωτέρου δόμου προστεθέντος βραδΰ-

Είκ. 11. Τό άνατολικώτερον τμήμα τοΰ βο
ρείου περιβόλου ελληνικού κτίσματος 

Πολυρρηνίας.

τερον). Ούτως έ'χουσι τά τής βόρειας πλευράς 
τοϋ τοίχου, ή οποία αποτελεί καί τό μέτωπον 
ή τήν έξωτερικήν δ'ψιν τοϋ μνημείου. Τό δτι 
δε ή βορεία αυτή πλευρά παρουσιάζει τό μέτω
πον ή τήν έξωτερικήν, καί ούχί τήν εσωτερικήν, 
δ'ψιν τοΰ μνημείου, τοϋτο άποδεικνΰεται ούχί 
μόνον έκ τών προεξοχών τοϋ στερεοβάτου καί 
τοΰ κρηπιδώματος, αί δποΐαι, δίκην βαθμιδών, 
προεξέχουσι τοϋ κυρίως καθέτου μετώπου, 
αλλά καί έκ τοϋ δτι ή αμέσως βορείως προ τοϋ 
έν γένει τοίχου βραχώδης έπιφάνεια τής γής 
άφέθη ανώμαλος, ύψουμένη βαθμιαίως από 
δυσμών προς άνατολάς καί προκαλοϋσα ουτω, 
καθώς εϊπομεν, τό άνισοϋτβές τών επιφανειών 
τών σωζομένων τμημάτων (είκ. 11). Τοϋτο, 
ά'λλως τε, έξάγεται ευκόλως καί έκ τοΰ όπι
σθεν τών όρθοστατών ύπάρχοντος πτωχοΰ τοί-
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χου, δστις συναποτελεΐ και to πάχος τοϋ εν γέ- 
νει μνημείου (είκ. 12).

Τό πάχος τοΰτο ή πλάτος τοΰ τοίχου, βάθους 
εν δλφ 1,35 μ., σχηματίζεται, δπου μέν οί ορι
ζόντιοι δόμοι, έκ τοΰ βάθους αυτών (από 0,50 
- 1 μ.) καί άλλων συμπληρωματικών θραυστών 
λίθων (πωρίνων καί σκληρών, άναμίξ), δπου 
δε οί δρθοστάται εκ τοϋ πάχους αυτών (0,42 μ.) 
καί τοϋ υπολοίπου συμπληρωματικοΰ όμοιου 
υλικού1. Ή τοιχοποιία τοΰ πάχους φαίνεται

Είκ. 12. Ή οπίσθια πλευρά τοϋ βορείου 
περιβόλου ελληνικού κτίσματος Πολυρ- 
ρηνίας (ή οποία δεικνύει και τό πάχος 

τοΰ τοίχου).

μάλιστα εϋκρινέστερον όπισθεν τοΰ τμήματος 
Halbherr, δπου, πλήν τής περιγραφείσης διευ- 
θετήσεωςκαί κατασκευής, παρατηρεΐται επί πλέον 
δτι, πρός στερεωτέραν συσψιγξιν καί στερέωσιν 
τοΰ οπισθίου τούτου τοίχου, ύπάρχουσι λιθόπλιν- 
θοι (πάχους από 0,15 - 0,45 καί μήκους από 
1 - 1,45 μ.), αϊτινες, έσφηνωμέναι ούσαι κατά 
πάχος μεταξύ τών ορθοστατών ώς κλειδιά, 
είσδύουσι διά τοΰ μήκους αυτών νοτίως, κατα- 
λαμβάνουσαι δλον τό βάθος τοΰ τοίχου καί 
άποτελοΰσαι, οΰτω, διαμερίσματα μεταξύ τών 
οποίων είναι εκτισμένοι διά πηλοΰ οί θραυστοί 
μικροί λίθοι τής συμπληρωματικής τοιχοδομίας. 
Αί έπιμηκέστεραι μάλιστα κλείδες αυται (1,45 
μ.) προβάλλουσιν, ώς εικός, καί πέραν τοΰ 
πλάτους τοΰ τοίχου.

’Αξία προσοχής τυγχάνει ενταΰθα ή παρατή- 
ρησις δτι ή μέν εσωτερική τών ορθοστατών 
πλευρά, αθέατος, ώς εύνόητον, οΰσα εκ τής

1 Ό οπίσθιος οΰιο; τοίχος είναι πολλαχοΰ κατε
στραμμένος, ιδίως δέ πρός τό ανατολικόν τμήμα, 
ένθα άπεκαλύφθησαν τάφοι χριστιανικών χρόνων.

συγκολλήσεώς της πρός τό υπόλοιπον πάχος τοΰ 
τοίχου, έχει την επιφάνειαν λείαν διά σμίλης- 
άντιστρόφως δέ ή εξωτερική, θεατή, βεβαίως, 
μετωπική πλευρά είναι άμελέστερόν πως είργα- 
σμένη διά χονδροτέρας σμίλης, παρουσιάζουσα 
ήττον λείαν καί ομαλήν τήν επιφάνειαν.

Εις ποιαν εποχήν ανήκει τό μνημεΐον τούτο;
Βεβαιότατον, εν πρώτοις, είναι δτι είναι κτί- 

σμα ελληνικών χρόνων. Τούτο συνάγεται άνεν- 
δοιάστως έκ τής κατασκευής τοΰ πάχους τοΰ τοί- 
χου, δπου ώς συνδετική ύλη ή μέσον δεν εχρη- 
σιμοποιήθη τό αμμοκονίαμα, ήτοι τό μίγμα 
άσβεστου ή άμμου τό εν χρήσει κατά τούς ρω
μαϊκούς χρόνους καί εντεύθεν, άλλ’ ό άπλοΰς 
πηλός, συνδετικόν μέσον εις τήν κατασκευήν 
τοίχου ανεξαιρέτως μέχρι τοΰ 2ου π. X. αίώνος, 
οπότε ήρχισε χρησιμοποιούμενη βατθμηδόν καί 
αντικαθιστούσα τον πηλόν καί ή άμμοκονία 
(Χρ. Τσοΰντα, έ. ά. σελ. 482).

Βέβαιον, λοιπόν, είναι δτι τό μνημεΐον είναι 
κτίσμα ελληνικών χρόνων- άλλά ποιας περιό
δου; Δυστυχώς ούδεμία εύρέθη επιγραφική 
μαρτυρία, ΐνα βεβαιωθώμεν περί τής άκριβοΰς 
χρονολογίας. Έξετάζοντες δμως τήν τεχνοτρο
πίαν τής εξωτερικής δψεως τοΰ κτηρίου, εύρί- 
σκομεν δτι τούτο είναι έργον τών ελληνιστικών 
χρόνων καί δή τοϋ τέλους τοΰ 4 ου π.Χ. αίώ
νος. Εις τό συμπέρασμα τούτο καταλήγομεν, 
συνάγοντες τοΰτο άφ’ ενός μέν έκ τοΰ ψευδο- 
ϊσοδομικοΰ ρυθμοΰ, δστις είναι τό χαρακτηρι
στικόν γνώρισμα τής ελληνιστικής περιόδου, άφ’ ε
τέρου δέ έκ τής τραχείας μέν διαμορφώσεως 
τοΰ μετώπου τών λιθοπλίνθων, άλλά λείας καί 
ούχί κυρτής κατά τό μάλλον ή ήττον ό'ψεως 
αυτών, ώς διεμορφοΰντο αυται συνήθως άμέσως 
μετά τον τέταρτον αιώνα. Τοΰτο, άλλως τε, 
συνάγεται καί εμμέσως έκ τών εύρεθεισών 
άλλοτε ένταΰθα επιγραφών, έξ ών αί άρχαιό- 
τεραι είναι τών άρχών τοΰ 3ου π. X. αίώνος 
(De Sanctis, έ. ά. σελ. 216 καί έξ.).

Εις τί έχρησίμευεν ό πελώριος ούτος εις μή
κος τοίχος;

Ήτο, μήπως, άνάλημμα τοΰ ΰπερκειμένου 
εύρέος έξώστου, έφ’ οΰ ύπήρχον δημόσια κτί- 
σματα, ώς πιστεύει ό Spratt (έ. ά. σελ. 214), 
ή ήτο τάχα τοίχος τοΰ περιβόλου τοΰ ναοΰ 
ή τοίχος τοΰ υποτιθεμένου ναοΰ, ώς φρονεί 
ό Savignoni (έ. ά. σελ. 52);
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Τό πρόβλημα τοϋτο θά έλύετο, εάν έσοόζετο 
όλον τό ύψος τοϋ τοίχου. Διότι βέβαιον είναι 
ότι ό τοίχος είχε μεγαλήτερον ύψος τοΰ σωζο- 
μένου. Τοϋτο συμπεραίνεται ευκόλως έκ τής 
άνω επιφάνειας των άνωτέρων ορθοστατών, 
έφ’ ής παρατηρούνται κοπαί και αυλακώσεις 
καί τόρμοι προς συναρμολόγησιν και προσαρ
μογήν αυτών προς λιθοπλίνθους ανώτερου δό
μου. Οϋδέν, όθεν, δυνάμεθα νά συμπεράνωμεν 
θετικόν, περί τών τριών ως άνω υποθέσεων

αύτοϋ. Διότι κατά τό δυτικόν μέρος φαίνεται οΰτος 
έξακολουθών δυτικώτερον, διερχόμενος κάτω
θεν τών τάφων τοΰ σημερινού νεκροταφείου 
τοΰ ’Άνω - Παλαιοκάστρου, τό όποιον κεΐται 
εγγύς τής βορειοδυτικής γωνίας τής εκκλησίας 
τών Αγίων Πατέρων. 'Έως ποΰ εκτείνεται 
δυτικώτερον ό τοίχος οΰτος δεν κατέστη δυνα
τόν νά έξακριβώσωμεν δIs ευνόητους λόγους· 
τό ανατολικόν όμως άκρον του άπαντα 11,40 μ. 
άνατολικώτερον τοΰ άνατολικοΰ άκρου τοΰ πρώτου

Είκ. 13. Είκών ληφΰεϊσα έξ ανατολών καί δεικνύουσα άμφοτέρους τούς τοίχους. 
Ό πρός τήν εκκλησίαν είναι ό Β τοίχος.

ή ερωτημάτων, προσπαθοΰντες ματαίως νά 
άντλήβωμεν αποδείξεις εκ τοΰ σωζομένου ΰψους. 
Καί τό μόνον μέσον, τό άπομένον πρός τοϋτο 
εις τήν διάθεσιν ημών, είναι άλλος πελώριος 
καί οΰτος εις μήκος δεύτερος τοίχος, ό όποιος 
ήλθεν εις φώς νοτιώτερον τοΰ πρώτου.

Β'. Ό δεύτερος οΰτος τοίχος άπεκαλύφθη 
εις βάθος 0,50 μ. από τής επιφάνειας τοΰ χω
ραφιού, όπου εγείρεται ή εκκλησία τών Αγίων 
Πατέρων, καί μεταξύ αυτής καί τοΰ πρώτου 
τοίχου, από τοΰ οποίου απέχει νοτίως 6,73 μέ
τρα. Βαίνει καί οΰτος παραλλήλως από δυ- 
σμών πρός άνατολάς καί έχει μήκος 40,80 μ. 
(είκ. 13). Τοϋτο όμως δεν είναι τό όλον μήκος

τοίχου, ήτοι λήγει είς τά 60,65 μ. από τοΰ άνα- 
σκαφέντος δυτικού άκρου τοΰ πρώτου τοίχου. 
Ένταΰθα κάμπτεται πρός βορράν καί, σχημα- 
τίζων γωνίαν, εισδύει βορείως είς μήκος 6,90 μ., 
εκεί δέ περατοΰται άποτόμως, μόλις 2,50 μ. 
πριν συναντήση τήν εξωτερικήν ή 1 μ. τήν 
εσωτερικήν νοητήν γραμμήν τοΰ επίσης άποτό
μως διακοπτόμενου άνατολικοΰ άκρου τοΰ 
πρώτου τοίχου (είκ. 14).

Ή θεμελίωσις καί τοΰ δευτέρου τούτου τοί
χου στηρίζεται επί τοΰ φυσικού βράχου, άποτε- 
λείται δέ έξ ενός μόνον στρώματος έκ πωρίνων, 
πελεκητών ορθογωνίων πλακών, όπερ αποτελεί 
καί τον στερεοβάτην μέ προεξέχουσαν βαθμίδα

4
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0,09 μ. Έπί τής βάσεως χαΰτης κεΐται δ πρώ
τος τοΰ κρηπιδώματος δόμος, ύψους 0,25 μ., 
άποτελούμενος εκ πωρίνων πελεκητών πλακών 
(μήκους ποικίλου από 0,80 - 1,10 μ.), το οποίον 
αποτελεί και τό πλάτος τοΰ σφζομένου καθ’ 
δλην την γραμμήν δόμου (είκ. 14). Κατά τό 
ανατολικόν άκρον σφζεται καί δεύτερος δόμος 
(ύψους ωσαύτως 0,26 μ.), άποτελούμενος καί 
οΰτος εκ πωρίνων, πελεκητών πλακών καί πα
χών έπί τοΰ πρώτου δόμου με βαθμίδα πλά
τους 0,38 μ. Τό πλάτος δμως τοΰ δευτέρου 
τούτου δόμου είναι μόνον 0,75 μ. (είκ. 15).

Είκ. 14. Γωνία τοΰ Β (δεύτερος δόμος) τοίχου 
ελληνικού κτίσματος Πολυρρηνίας.

Τό μέτωπον τοΰ τοίχου τούτου είναι προς νό
τον, ώς συνάγεται οΰχι μόνον εκ τής θέσεως 
τών βαθμιδών, άλλα καί εκ τής βραχώδους δια- 
μορφώσεως τοΰ προς βορραν τοΰ τοίχου εδά
φους, ευρισκομένου εΐς τό ύψος τοΰ πρώτου 
δόμου, τοΰ οποίου τα βόρεια ά'κρα τών πλα
κών είσδύουσιν ώς δδόντες εντός τών επίτηδες 
πελεκηθεισών εσοχών τοΰ φυσικοΰ βράχου, ΐνα 
έπιτυγχάνηται ούτως ή άσφαλεστέρα στερέωσις 
τοΰ πρώτου δόμου τοΰ κρηπιδώματος (είκ. 16).

Περί τής εποχής τοΰ δευτέρου τούτου τοίχου 
τό μόνον χρονολογικόν σημεΐον είναι οί πολλοί 
μετάλλινοι σύνδεσμοι, οί όποιοι άνευρέθησαν 
εν τοΐς πέριξ χώμασι καί κινηταΐς λιθοπλίνθοις 
κατά την άποκάλυψιν τοΰ μνημείου. Οί σύνδε
σμοι οΰτοι είναι κατεσκευασμένοι έξ ορειχάλ
κου καί έπενδεδυμένοι διά μολύβδου. Ό τύπος 
των είναι δ άγκιστροειδής λεγόμενος τύπος,

δστις σχηματίζεται διά τής απλής λυγίσεως ή 
κάμψεως τών άκρων τετραπλεύρου μετάλλινου 
ήλου. Ό τύπος οΰτος ήτο εν χρήσει μέχρι τών 
άρχών τοΰ πέμπτου αίώνος, τοποθετούμενος 
μέχρι τότε εντός τών συναρμολογουμένων λιθο- 
πλίνθων μέ τά άκρα προς τά κάτω' περιελθών 
δμως έκτοτε εΐς άχρηστίαν, έτέθη πάλιν έν χρή- 
σει κατά τά μέσα τής τετάρτης π.Χ. έκατονταε-

Είκ. 15. Στερεοβάτης μετά τοΰ πρώτου 
δόμου τοΰ κρηπιδώματος τοΰ Β τοίχου 

ελληνικού κτίσματος Πολυρρηνίας.

τηρίδος, άλλά την φοράν ταύτην τοποθετούμε
νος μέ τά κέρατα προς τά κάτω, ώς έν τω ήμε- 
τέρα» τοίχφ. Ή τοιαύτη χρήσις τών συνδέσμων 
τοΰ τύπου τούτου έξηκολούθησεν έκτοτε καί 
κατά τους ρωμαϊκούς χρόνους (Fowler und 
Wheeler, A Handbook of Greek Archaeo- 
logy, σ. 107). Κατά ταΰτα, ώς άπώτατον χρο
νολογικόν δριον τοΰ τοίχου πρέπει νά λογισθή 
τό δεύτερον ήμισυ τοΰ τετάρτου π.Χ. αίώνος.

Άλλ5 ή χρονολογική αύτη κατάταξις τοΰ δευ
τέρου τούτου τοίχου ώς πιθανωτάτου έργου 
τοΰ τέλους τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος συμπίπτει μέ 
τήν χρονολόγησιν καί τοΰ πρώτου τοίχου. Ή 
χρονολόγησις είναι πλέον ή πιθανή ώς έκ τής 
προφανοΰς σχέσεως, ήτις υπάρχει μεταξύ τών 
δύο κτισμάτων. Ούδεμία, άληθώς, έγείρεται 
άμφιβολία δτι άμφότεροι οί τοίχοι άποτελοΰσι 
τμήματα ενός καί τοΰ αύτοΰ μνημείου. Καί
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τούτο, διότι άμφότεροι έ'χουσι τό κρηπίδωμα 
κατεσκευασμένον εκ πωρίνων πελεκητών πλα
κών, έ'χουσι την αυτήν κατεύθυνσιν από δυ- 
σμών προς άνατολάς κα'ι βαίνουσι παραλλήλως, 
άπέχοντες άλλήλων μόλις 7 μέτρων. Ή μόνη 
ύπάρχουσα μεταξύ των διαφορά είναι δτι έ'χουσι 
τό μέτωπον έστραμμένον 6 μέν πρώτος προς 
βορράν, ό δέ δεύτερος προς νότον και δτι ή 
μέν άνω επιφάνεια τοϋ υποβάθρου ή στερεοβά
του τοΰ πρώτου εΰρίσκεται εις βάθος 3,09 μ.

’Αληθώς, ή ομοιομορφία τής τοιχοδομίας, ή 
αυτή χρονολόγησις και ή στενή γειτνίασις είναι 
ένισχυτικοπατα επιχειρήματα υπέρ τής άπόψεως 
ταύτης, ή διαφορετικότης δέ είς κατεΰθυνσιν 
μετώπων κα'ι επιπέδων φανερώνουσιν δτι δ μέν 
πρώτος τοίχος πρέπει να έχρησίμευεν ή ως ό 
βόρειος τοίχος περιβόλου τής εις ύψος 3,09 μέ
τρων ευρισκόμενης επιφάνειας τοΰ εξώστου ή 
ως άπλοΰν ανάλημμα αύτοΰ, ό δέ δεύτερος θά 
έχρησίμευεν ασφαλώς ως ΰπόβαθρον πτερού ή

Είκ· 16. Βραχώδης διαμόρφωσις πρός βορράν τοΰ πρώτου δόμου τοϋ Β τοίχου 
ελληνικού κτίσματος Πολυρρηνίας.

από τής άνωτάτης γραμμής τοΰ άνωτάτου σφ- 
ζομένου δόμου αύτοΰ, ή τοΰ δευτέρου δέ εις 
βάθος μέν 0,50 μ. από τής άνωτάτης επιφά
νειας τοΰ δευτέρου σωζομένου πρός τό ’Ανατο
λικόν άκρον δόμου, αλλά και είς την αυτήν 
δμως άνωτάτην γραμμήν των σφζομένων δρθο- 
στατών τοΰ πρώτου τοίχου.

’Αλλά και ή άνομοιότης ή ή διαφορετικότης 
αυτή ενισχύει τήν έκ τής ανωτέρω παρατηρη- 
θείσης όμοιότητος γνώμην δτι άμφότερα τά 
κτίσματα άνήκουσιν είς τό αυτό μνημείον, επί 
πλέον δέ, δπερ καί τό σπουδαιότερον, χύνουσι 
φώς είς τό ζήτημα τοΰ προορισμού ενός έκά- 
στου τούτων.

περιστάσεως κιονοστοιχίας μεγάλου κτηρίου και 
δή ναού.

Είς τό συμπέρασμα τούτο περί τοΰ προορι
σμού τών δύο κτισμάτων καταλήγει τις, άπο- 
κλειομένης τής ΰποθέσεως δτι ό πρώτος τοίχος 
πιθανόν νά έχρησίμευεν ώς ό κύριος τοίχος τοΰ 

υποτιθεμένου μεγάλου κτηρίου. Τοιαύτη ΰπό- 
θεσις αποκλείεται ούχί μόνον έκ τοΰ λόγου δτι 
ή εσωτερική έπιφάνειά του στερείται οίασδή- 
ποτε λείας λίθινης έπενδύσεως, ούχί μόνον 
ένεκα τοΰ ύπερβολικοΰ ύψους τών 3,09 μέτρων, 
τό όποιον χωρίζει τά βασικά επίπεδα τών δύο 
τοίχων, αλλά κυρίως διότι έν τοιαύτη περιπτώ- 
σει ό δεύτερος τοίχος θά ήτο έσωτερική κιονο-
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στοιχία τοϋ ναοΰ. Τοιαύτη δμως κιονοστοιχία 
εις to μέσον τοΰ ναοΰ δεν θά εύρίσκετο, διαι
ρούσα αυτόν εις δυο κλιτή, διότι τό εσω
τερικόν πλάτος τοΰ ναοΰ θά ήτο τότε 7—|—7 
=14 μόνον μέτρων — τούτέστι πλάτος δυσανα- 
λόγως μικρόν προς τό μέγα μήκος τοΰ κτηρίου. 
Άλλ’ οΰτε ώς βόρεια κιονοστοιχία τρικλίτου 
ναοΰ δύναται νά ΰποτεθή, διότι και πάλιν τό 
πλάτος (7 -{- 14 -j- 7) = 2» μέτρων θά ήτο δυ- 
σαναλόγως μέγα προς τό μήκος τοΰ ναοΰ.

’Αλλά και ως προς τον δεύτερον τοίχον, δτι 
πιθανόν οΰτος νά άπετέλει αυτόν τοΰτον τον 
βόρειον τοίχον τοΰ έν λόγω κυρίου οίκοδομή-

Είκ. 17. Ημιτελές δωρικόν κιονόκρανον 
καί σπόνδυλος Πολυρρηνίας.

ματο:, καί ή ύπόθεσις αΰιη αποκλείεται ένεκα 
τής στενής έπιφανείας (0,75 μ.) τοΰ δευτέρου 
σφζομένου δόμου αΰτοΰ (έφ’ ου δεν Ιφάνησαν, 
ως ε’ικός, ίχνη σπονδύλων). Δεδομένου δέ δτι 
τό πλάτος τοΰ ΰπερκειμένου τρίτου λογιστέου 
δόμου θά ήτο αναγκαίος στενώτερον, τουλάχι
στον κατά τό 0,15 μ. τοΰ δευτέρου σφζομένου 
δόμου, ήτοι θά ήτο περί τά 0,60 μ., ε'χομεν το- 
σοΰτον μικρόν πλάτος τοΰ τοίχου τούτου, ώστε 
εΰλόγως νά ύποθέσωμεν δτι πρόκειται περί 
στυλοβάτου πτεροΰ.

Καί, αληθώς, οί εύρεθέντες τήδε κακεϊσε έν 
τοΐς μεταγενεστέροις στρώμασι σπόνδυλοι καί 
δωρικόν κιονόκρανον, εύρεθέν έ'ν τινι γειτονικό) 
χωραφίφ, άναλογοΰσι π?.ήρως προς τό πλάτος 
τοΰ τοίχου, διότι έχουσι διάμετρον 0,55 μ. 
Σπόνδυλοι καί κιονόκρανον είναι κατεσκευα- 
σμένοι εκ σκληροΰ εγχωρίου λίθου. Καί οΐ μέν 
σπόνδυλοι είναι άρράβδωτοι τό δέ κιονόκρα-

νον έχει μέν τον έχΐνον στρογγύλον, άλλ’, ως 
άφεθέν ημιτελές, δεν φέρει δακτυλίους (είκ. 17).

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατά πάσαν, λοιπόν, πιθανότητα, 6 μέν πρώ
τος τοίχος είναι τοίχος περιβόλου ή ανάλημμα, 
ό δέ δεύτερος πτερόν μνημείου, τό όποιον άπε- 
τέλει ή μέρος ή εξάρτημα ετέρου μεγάλου κτί- 
σματος άναζητητέου παραλλήλως αΰτοΰ νοτιώ- 
τερον.

Όποιον τι ήτο τό μέγα τοΰτο άναζητητέον 
κτίσμα — ναός ή ά'λλο τι δημόσιον ίδρυμα;

Περί τοΰ ζητήματος τούτου οΰδέν δυνάμεθα 
νά συμπεράνωμεν, επί τοΰ παρόντος καί μέχρι 
τής τελειωτικής άνασκαφής τοΰ χώρου, άτε στε
ρούμενοι θετικών στοιχείων.

Είναι δμως λογικώς πιθανόν δτι πρόκειται 
περί μεγάλου ναοΰ. Τοΰτο εικάζεται οΰχί μόνον 
εκ τής έν γένει διατάξεως τών άποκαλυφθέντων 
τοίχων, άλλ’ ιδίως έκ τής πληθύος τών επιγρα
φών, αΐτινες, κατά καιρούς, εΰρέθησαν έν τφ 
χώρφ τούτω καί αΐτινες εύρίσκονται νΰν, ώς 
έπί τό πλεϊστον, έντετοιχισμέναι επί τών τοίχων 
τής νεωτέρας εκκλησίας τών 'Αγίων 99 Πατέ
ρων 1. Δυστυχώς, οΰδεμία τών επιγραφών τού
των δίδει βάσιν, ΐνα είκάσωμεν καί εις ποιαν 
θεότητα ήτο αφιερωμένος ό άναζητητέος ούτος 
ναός. Ή υπό τοΰ De Sanctis δημοσιευομένη, 
μεταξύ άλλων, μόνη εΰρεθεΐσα ένταΰθα αναθη
ματική επιγραφή, ή άναφερομένη εις τον Πάνα 
(De Sanctis, έ. ά. σελ. 199, άρ. 1), δεν 
λύει την απορίαν ημών. Θά ήτο, αληθώς, λίαν 
εύπρόσδεκτος, ώς λογικώς συνεπής προς τά 
πράγματα, ή ύπόθεσις δτι ό ναός οΰτος ίδρύθη 
υπό τών κατοίκων τής κατ’ έξοχήν « πολλά ρή- 
νεα» τρεφούσης Πολυρρηνίας καί άφιερώθη, 
τούτου έ'νεκεν, εις τον προστάτην τών ποιμένων 
Πάνα. ’Αλλά τό γεγονός δτι έπί τών πολλών 
τύπων τών νομισμάτων τής Πολυρρηνίας δέν 
απεικονίζεται ό Πάν (άπαξ δέ μόνον απεικονί
ζεται ή μορφή τοΰ Κερασφόρου - Διονύσου 
(Svoronos, σελ. 281, άρ. 39), τοΰ οποίου 
ό Πάν ήτο άπλοΰς ακόλουθος, καί ή έν-

1 Ή εκκλησία αϋτη ( είκ. 4) ίδρΰθη τφ 1896, 
κατεσκευάσθη δέ διά τοϋ αρχαίου ύλικοΰ παλαιοτέ- 
ρας χριστιανικής εκκλησίας έρειπιωμένης εντός τοϋ 
αΰτοΰ χωραφιού (Pashley, ε. ά. σελ. 47 — Savignoni, 
έ. ά. σελ. 331 καί De Sanctis, έ. ά. σελ. 199).
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τεΰθεν συνέπεια ou άλλως θά συνέβαινεν, εάν 
ό μέγας ούτος ναός, όσης ήτο, αναμφιβό
λους, to μέγιστον ιερόν έν Πολυρρηνία, ήτο 
αφιερωμένος εις τον Πάνα, τό γεγονός, λέγο- 
μεν, τοϋτο και τό συμπέρασμα άναγκάζουσιν 
ημάς νά άποκλείσωμεν την ΰπόθεσιν ταύτην. 
Καί απομένει νά ύποθέσωμεν ότι πρόκειται 
περί τοϋ περίφημου τής Δικτΰννης ναοΰ, όστις, 
κατά Στράβωνα, εύρίσκετο ενταύθα: « Πο- 
λυρρήνιοι, παρ’ οις τό τής Δικτύννης ιερόν » 
( Στράβ. X, σελ. 479). Σημειωτέον ότι ό 
De Sanctis ερμηνεύει τό χωρίον τοΰτο τοϋ 
Στράβωνος ως σημαίνον ούχί την υπαρξιν ναοΰ 
έν Πολυρρηνία, αλλά τό εις την πόλιν τών 
Πολυρρηνίων άνήκον ιερόν τής Δικτΰννης:—- 
τό Δικτΰνναιον, τό όποιον εύρίσκετο επί τοϋ 
ακρωτηρίου Τίτυρον (ή Σπάθα) (De Sanctis, 
ε. ά. σελ. 220). Ένισχυτική τής γνώμης ταΰτης 
είναι, νομίζομεν, ή δημοσιευομένη υπό τοϋ 
J. S. Myres (J.H.S. 1896 σ. 180) επιγραφή, 
καθ’ ήν ό Πολυρρήνως Αίτΰρως Τάσκινος 
αφιερώνει την έαυτοϋ εικόνα εις την Δίκτυνναν, 
επιγραφή, ήτις εύρέθη παρά τό Δικτΰνναιον 
τοϋ ακρωτηρίου, είναι δε ήδη έντετοιχισμένη 
επί τής Μονής Γωνιάς, ούχί μακράν τοϋ Δι- 
κτυνναίου (ομοίως Fr. Blass: Die kretischen 
Inschriften, σελ. 326 καί εξ.). Μή άποκροΰων 
την ερμηνείαν ταΰτην τοϋ De Sanctis ό 
Savignoni δεν αποκλείει τήν υπαρξιν ναοΰ 
τής Δικτΰννης καί έν Πολυρρηνία (Savi
gnoni, |ε. ά. σελ. 99, σημ. 1), διότι τοιαΰτα 
ιερά ύπήρχον, όμολογουμένως, καί αλλαχού τής 
Κρήτης, ώς έν τή γειτονική Φαλασάρνη, τω 
έπινείφ τής Πολυρρηνίας (Δικαίαρχος: Βίος 
τής Ελλάδος, 118), καί έν Μάλλοις τής Χερ- 
σοννήσου (Spratt, έ. ά. II, σελ. 210). Τοι- 
αΰτην γνώμην έχει καί όΣβορώνος^νοτοηοε 
έ. ά. σελ. 274), γνώμην τήν οποίαν πρωτί
στους ένισχΰουσιν οι πολλοί τΰποι τών νομισμά
των τής Πολυρρηνίας, έφ’ ών είκονίζεται 
ή μορφή τής Άρτέμιδος (Svoronos, έ. ά. 
νομίσματα ύπ’ άρ. 15-20, σελ. 278 καί εξ.)

Τοιοΰτου τινός, λοιπόν, ναοΰ πιθανόν νά άπε- 
τέλουν μέρη ό δεύτερος τοίχος ως τό βόρειον 
πτερόν καί ό πρώτος ως ό βόρειος τοίχος τοΰ 
περιβόλου ή απλώς τό ανάλημμα τοΰ ισοπεδω
μένου χώρου, εφ’ οΰ ό ναός. Πιθανώτερον. έν 
τοΰτοις, είναι ότι ό άποκαλυφθείς δεύτερος (νό

τιος) τοίχος δεν ήτο τό βόρειον πτερόν τοΰ 
άναζητητέου, νοτιώτερον, μεγάλου ναοΰ, άλλα 
τό κρηπίδωμα κιονοστοιχίας, ήτις μετά τοΰ 
πρώτου προς βορράν τοίχου συναπετέλει έξάρ- 
τημα μέν πάντως εκείνου, άλλ’ αυτοτελές οικο
δόμημα. Εις τήν εικασίαν ταΰτην οδηγεί 
ή γωνιακή προεξοχή τοΰ δευτέρου τοίχου, 
ήτις σχηματίζεται κατά τό 60όν μέτρον προς 
τό ανατολικόν άκρον τοΰ τοίχου, ως εΐδο- 
μεν ανωτέρω (εικ. 14), καί ήτις εισχωρεί βο
ρείους εις βάθος 6,90, ένθα περατοΰται άποτό- 
μως, μόλις 2,50 μέτρα πριν φθάση τήν έξωτε- 
ρικήν νοητήν γραμμήν τοΰ έπίσης άποτόμως 
διακοπτομένου ανατολικού άκρου τοΰ πρώτου 
ψευδοϊσοδομικοΰ τοίχου. Έχομεν τήν γνώμην 
ότι αι προσεχείς βαθΰτεραι άνασκαφαί καί εν
ταύθα καί έν τή δυτική άκρα άμφοτέρων τών 
τοίχων θα φέρωσιν εις ψώς καί τούς στενούς 
τοίχους, οΐτινες θά ήνωνον τούς άποκαλυφθέν- 
τας ήδη μακρούς τοίχους, διά νά άποδειχθή, 
όπερ πιστεΰομεν ώς πιθανώτερον, ότι, τούτέστι, 
οι παρουσιασθέντες τοίχοι άποτελοΰσι μέρη 
στενομάκρου κτηρίου, άνήκοντος μέν εις τον 
άναζητητέον, περαιτέρω καί νοτιώτερον, ναόν, 
άλλ’ άνεξαρτήτου απ’ έκείνου ώς αυτοτε
λούς κτηρίου. Τήν άποψιν ταΰτην στηρίζομεν 
εις τό ότι τό μέτωπον τοΰ δευτέρου τοίχου δεν 
είναι προς βορράν, ώς θά έ'πρεπε, εάν ήτο τό 
βόρειον πτερόν τοΰ υποτιθεμένου ναοΰ, άλλά 
βλέπει προς νότον, παρουσιάζον οΰτω τήν είσο
δον εις τό εσωτερικόν κτηρίου εισδΰοντος προς 
βορράν. Τήν βάσιμον ταΰτην ύπόθεσιν ένισχΰει 
καί ή προς βορράν γωνιακή προέκτασις τοΰ 
τοίχου, πράγμα τό όποιον δεν θά έγίνετο, Ιάν 
επρόκειτο περί πτεροΰ ναοΰ, έ'τι δέ καί ή άνεΰ- 
ρεσις υπερθύρου (μήκ. 2, πλ. 0,80 καί ϋψ. 0,40 
μ.) κατά τό ανατολικόν πλάτος (είκ. 18), 
ακριβώς, δηλαδή, κατά τήν άνατολικήν πλευράν 
τοΰ κρηπιδώματος, όπόθεν, κατά κανόνα, άνέ- 
βαινον. Κατά πάσαν, λοιπόν, πιθανότητα οΐ 
δΰο άποκαλυφθέντες τοίχοι άπετέλουν κτίσμα, 
μήκους 60,65 καί εσωτερικού πλάτους 6,73 μ., 
τό όποιον είχε τήν όπισθίαν πλευράν προς βορ
ράν, τήν πρόσοψιν προς νότον καί τήν είσοδον 
κατά τήν στενήν, άνατολικήν, ’ίσως δέ καί τήν 
δυτικήν, πλευράν.

Τίνα προορισμόν είχε τοιοΰτο στενόμακρον 
κτήριον; Εύ'λογος είναι ή ύπόθεσις ότι πρόκει-
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ται περί στοάς, ή οποία θά έπλαισίου άπο 
βορρά τον έκτεινόμενον προς νότον χώρον τού 
εξώστου, εφ5 οΰ πρέπει νά ύπήρχον μεγάλα οι
κοδομήματα καί ιδίως ό άναζητητέος μέγας 
ναός.

Δεν είναι όμως παράδοξον καί νά ύποθέση 
τις οτι πρόκειται μάλλον περί πελωρίου βωμοΰ. 
Ή περίπτωσις δεν είναι ασυνήθης εις την ελ
ληνιστικήν περίοδον, εις ήν ανήκει καί το ήμέ- 
τερον μνημεΐον. Παράδειγμα άξιοσημείωτον, 
καί διά τήν εποχήν καί διά τάς αναλογίας τών 
διαστάσεών του, είναι ό εν Συρακοΰσαις μέγας 
βωμός (μήκ. 199 καί πλάτ. 22,50 μ.), τον

ΕΙκ. 18. 'Υπέρθυρον (άνασκαφαί Πολυρρηνίας).

όποιον ϊδρυσεν Ίέρων ό Β'. κατά τον τρίτον 
π.Χ. αιώνα (269-215). Ουτω μέγας εις αναλο
γίαν διαστάσεων (60 X 7) βωμός καί έν Πολυρ- 
ρηνία δεν άπάδει οΰτε προς τήν υπό τοΰ Σου- 
ΐδα άναφερομένην φήμην δτι το «Πολύρρηνον 
(ήτο) τόπος Κρήτης ένθα τοΐς Θεοΐς έθυον», 
οΰτε προς τήν εποχήν τών αρχών τών ελληνι
στικών χρόνων καί διά το επικρατούν τότε επι
δεικτικόν πνεύμα προς ϊδρυσιν μεγάλων καί 
επιβλητικών βωμών, ιερών καί άλλων δημοσίων 
κτισμάτων, καί διά τήν έν γένει ακμήν τής Πο
λυρρηνίας, ή οποία, κατά τήν περίοδον ταΰτην, 
ήτο ή σημαντικωτέρα πόλις τής Δυτικής Κρήτης.

Άλλ5 είτε περί τμήματος ναού πρόκειται, 
είτε περί στοάς ή βωμού, τό βέβαιον είναι δτι 
ό μέν εξωτερικός, βόρειος τοίχος άπετέλει τον 
οπίσθιον τοίχον τού κτηρίου, ό δε εσωτερι
κός (νότιος) τήν πρόσοψιν αυτού, ήτοι τό πτε- 
ρόν, τό όποιον ήτο κεκοσμημένον διά κιόνων 
δωρικού ρυθμού καί δτι ό μεταξύ τών τοίχων

χώρος, ήτοι τό εσωτερικόν τού κτηρίου, δεν 
ήτο, πιθανώς, πλακόστρωτον.

Γλ Τούτο φαίνεται εκ τοΰ άνασκαφέντος με
ταξύ τών δύο τοίχων χώρου. Αληθώς, ούδέν 
σημεΐον πλακοστρώσεως άνεφάνη ενταύθα μέχρι 
τής επιφάνειας, ήτις αντιστοιχεί προς τό ύψος 
τοΰ βορείου τοίχου, ένθα ήρχιζε, φαίνεται, 
ή εσωτερική έπένδυσις αυτού. Άλλ’ ή έλλειψις 
άποδοτέα, ίσως, εις τήν καταστροφήν, ήτις 
έπήλθεν ενταύθα διά τής μετατροπής τού χώ-

Είκ. 19. Επιτύμβιος χριστιανική στήλη. 
’Οπίσθια δψις.

ρου εις νεκροταφεΐον καί εις παλαιοτέρους χρι
στιανικούς χρόνους καί σήμερον. Τφ δ'ντι, πλεΐ- 
στοι εύρέθησαν ενταύθα τάφοι, ακόμη καί επί 
τοΰ πάχους τού βορείου τοίχου. "Απαντες είναι 
χριστιανικών χρόνων, πλήν δύο, δπου εύρέθη
σαν αγγεία καί χαλκά ενώτια. Οί χριστιανικοί 
τάφοι ούτοι είναι μάλιστα μεσαιωνικής εποχής, 
ως τεκμηριούται έκ τών γραμμάτων τής εξής ένε- 
πιγράφου στήλης (είκ. 19):

t t
U0YHOY 

ΝΜΙΧΑΗ 

I ΙΟΥΤΟΥ Δ 

ΟΥΛΟΥ COY

υθυ υου 
ν Μιχαή[λ] 
ι ιου τού δ
ούλου σου

Δ'. Εις τάς άνω εργασίας προσθετέα, εν τέλει, 
καί ή άποκάλυψις ετέρου μνημείου, τό όποιον 
άνεύρομεν, λαβόντες αφορμήν εκ τοΰ σχεδίου 
τού Savignoni. Τούτο σημειοΰται έν τώ δια- 
γράμματι (βλ. ανωτέρω είκ. 2) διά τών στοι
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χείων Μ. S. Εύρίσκεται δυτικώς ττ)ς προσόψεως 
τής εκκλησίας των 'Αγίων Πατέρων καί εις 29 
μέτρων άπόστασιν προ αυτής, άποτελεΐται δε 
4κ θεμελίων ορθογωνίου κτηρίου μήκους 32 
καί πλάτους 8 περίπου μέτρων (είκ. 2).

'Αλλά περί τοϋ κτηρίου τοΰτου, ως καί περί 
πάντων των ανωτέρω θά έπανέλθωμεν μετά τα 
αποτελέσματα των προσεχών συστηματικών ανα
σκαφούν, αϊτινες θά διαφωτίσωσιν ημάς, έλπί- 
ζομεν, περί δλων τών άναφυέντων ζητημάτων.

— Περίληψις έν Έπετ. Έταιρ. Κρητικών 
Σπουδών τόμ. Β'., σελ. 527 - 528.

Επαρχία Σέλινου
Γ'. ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΝ ΚΑΝΔΑΝΩι

Έν Κανδάνφ ένηργήσαμεν, κρατική δαπάνη,

οδόν καί αριστερά, έναντι τού κοινοτικού ελαιο
τριβείου, οϊκοπέδω τοϋ Μιχ. Καλαϊτζωνάκη, 
κατά την διάνοιξιν θεμελίων προς οικοδομήν 
οικίας.

Διά τών γενομένων τούτων εργασιών άπεκα- 
λύορθη το πλεΐστον μέρος μεγάλου οικοδομήμα
τος μήκους καί πλάτους 30 περίπου μέτρων 
(είκ. 1). Τό σφζόμενον εις βάδος 0,50 μ. καί 
εις πολλά σημεία, μικρά καί μεγάλα, δάπεδον 
τής πελώριας ταΰτης έκτάσεως τών 900 τετραγ. 
μέτρων είναι έστρωμένον διά ψηφιδωτού, τού 
οποίου ή μέν σΰνθεσις σΰγκειται έκ μεγάλων 
όπωσοΰν λευκών καί ερυθρών λίθινων καί κε- 
ραμείων ψηφίδων, ή δέ διακόσμησις, άμελώς 
πως είργασμένη, παριστά γενικώς γραμμικά 
σχήματα: κύκλους καί ρόμβους καί ευθείας ται
νίας. Έξαίρεσιν αποτελεί ή μικρού τίνος διαμε-

, . , ΑΝΑδΚΑφΑΙ ΚΑΝΔΑΝοΥ : και ματ-2-
Κάνδανον -e-------  Δημοσία οόοq bU

δοκιμαστικός άνασκαφάς τον ’Οκτώβριον τού 
1937 προς άποκάλυψιν καί χρονολογικήν έξα- 
κρίβωσιν αρχαίου κτίσματος, τού οποίου μικρόν 
τμήμα μετά ψηφιδωτού δαπέδου καί επιγρα
φής ήλθον εις φώς εν τφ παρά τήν δημοσίαν

ρίσματος (3,80x7,40 μ.) ψηφιδωτή τού δαπέ
δου διακόσμησις, συνισταμένη εκ δυο μεγάλων 
ακτινωτών κύκλων έν τφ μέσω καί έκ πολλών 
άλλων πέριξ καί έν πλαισίω γραμμικών σχημά
των: — τόξων καί ρόμβων καί συμπεπλεγμέ-
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νων πλοχμοειδών ταινιών, διακόσμησις, ήτις 
διά μικρότερων λευκών και ερυθρών ψηφίδων 
συντεθειμένη και έν καλλιτεχνική αναλογία 
διηυθετημένη, άναπαριστα πως τάπητα πλου- 
σίως κα'ι έπιχαρίτως διακεκοσμημένον (είκ. 2). 
Τό ούτω πλουσίως έστρωμένον τοΰτο διαμέρι
σμα, κατά 0,30 μ. χαμηλότερον τής επιφάνειας 
τοϋ υπολοίπου ψηφιδωτού δαπέδου τοΰ δλου 
κτίσματος, είναι, πιθανώς, τό atrium ή περι
στύλων τοΰ οικοδομήματος, διότι έχει τρεις 
εισόδους κατά τούς τρεις τοίχους, κτιστόν θρα- 
νίον κατά την δυτικήν πλευράν, σπονδύλους δέ 
άρραβδώτων κιόνων και δωρικά κιονόκρανα 
εύρεθέντα πεπτωκότα κατά την δυτικήν εϊσο-

Είκ. 2. Ψηφιδωτόν δάπεδον τοΰ περιστυλίου 
τοϋ έν Καν δ άνω άποκαλυφθέντος πελωρίου 

κτίσματος ρωμ. χρόνων.

δον. Τό στενόμακρου τοΰτο διαμέρισμα έξηκο- 
λούθει βαθύτερου προς νότον, εντός τής σημε
ρινής οικίας τοΰ Καλαϊτζωνάκη, αλλά κατε- 
στράφη ήδη. Οι όρατο'ι τοίχοι τοΰ διαμερί
σματος τούτου (ύψους Ο,δΟ - 1 μ.) είναι εσωτε
ρικούς κεχρισμένοι δι’ ασβεστοκονιάματος, 
οΰτοι δέ και οί θεμέλιοι τοίχοι τοΰ ύψηλοτέ- 
ρου τήν επιφάνειαν ψηφιδωτοΰ τμήματος τοΰ 
έν γένει οικοδομήματος, είναι κατεσκευασμένοι 
διά μικρών λίθων συνδεδεμένων διά πηλασβέ- 
στου. Έπ'ι ενός τοιούτου τοίχου τής βόρειας 
πλευράς τοΰ οικοδομήματος, αμέσως μετά τό 
περιστύλων άνατολικώς, εις ύψος δέ από τοΰ 
δαπέδου 0,50 μ., εύρέθη, άποτελοΰν τό κατώ- 
φλων εισόδου, τό ά'νω μέρος μαρμάρινου βά
θρου αγάλματος (μεγ. διαστάσεων 0,78x0,30 
Χθ,57), τό όποιον φέρει τήν εξής επιγραφήν: |

A Υ ΓΟΚΡΑΤ ΟΡΑ ΚΑΙ CAPA Λ 
c[en]TiMioNceoYHPON

Αύτοκράτορα Καίσαρα Λ 
Σ[επ]τίμων Σεουήρον

Ή επιγραφή (είκ. 3) κατετέθη νΰν προς 
φύλαξιν εν τώ Κοινοτικφ Καταστήματι τής

Είκ. 3. Ένεπίγραφον βάθρον αγάλματος 
εις Αύτοκράτορα Λ. Σεπτ. Σεβήρον.

Κανδάνου. Πρόκειται, ασφαλώς, περί τοΰ 
'Ρωμαίου Αύτοκράτορος Λουκίου Σεπτιμίου 
Σεβήρου (193 - 211 μ.Χ·), προς τιμήν τοΰ
οποίου ήτο ιδρυμένος ένταΰθα άνδριάς, ως 
τεκμαίρεται έκ τών δύο έκβαθυσμάτων, έν σχή- 
ματι πελμάτων, έπ'ι τής άνω επιφάνειας τοΰ βά
θρου, δπου ήσαν έστερεωμένοι διά μολύβδου οι 
πόδες τοΰ αγάλματος (είκ. 4). Δυστυχώς, παρά 
τάς επιμόνους έρεύνας δεν άνευρέθη και τό υπό
λοιπον κάτω τμήμα τοΰ βάθρου, έφ’ ου θά 
άνεγράφετο, ίσως, εν συνεχεία, καί ή αιτία τής

Είκ. 4. Ή άνω επιφάνεια τοϋ ένεπιγράφου 
βάθρου αγάλματος τοΰ Σεπτ. Σεβήρου, οπού 

διακρίνονται τά πέλματα τών ποδών 
τοΰ άνδριάντος.

ίδρύσεως τοΰ μνημείου ή καί τό όνομα τής 
ίδρυτρίας ή χορηγοΰ πόλεως. ’Αλλά, λαμβανο- 
μένων ύπ’ δψιν παρομοίων επιγραφών έκ Λυτ- 
τοΰ (Μ. Guarducci, Inscriptiones Creticae I, 
XVIII (47), έκ Γόρτυνος καί εξ Ίτάνου (Halb- 
herr, Mus. Ital. Ill, 1890 καί Fr. Blass
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Die kretiscli. Inschriften σ. 307 άρ. 5066), 
ευνόητος είναι ή ύπόθεσις δτι ή άνάθεσις θά 
είχεν έν Κρήτη, ώς και άλλαχοΰ τής Ελλάδος, γε- 
νικώτερον λόγον εκ τοϋ δτι ό Αΰτοκράτωρ Σεβή- 
ρος φέρεται προστατεύσας τάς επαρχίας από των 
καταπιέσεων (Mommsen, Ιστορία των 'Ρω
μαίων, τόμ. Β'. σελ. 64 (Βιβλ. Μαρασλή) καί Β· 
Ψιλάκη, Ιστορία τής Κρήτης, τόμ. I. σελ. 690). 
’Ίσως δμως ή ΐδρυσις άνδριάντος νά ωφείλετο 
εις φόβον, ως συνέβη καί μέ πολλάς ά'λλας 
ελληνικός πόλεις, αϊτινες ίδρυσαν άδριάντας ή 
έστησαν τιμητικά ψηφίσματα εις τον Σεβήρον, 
ϊνα έξαλείψωσιν όλοσχερώς έν τή διανοία τοΰ 
νέου αυτών δεσπότου την άνάμνησιν τής πολι
τικής των πλημμελείας, τοϋ νά συνταυτίσωση 
δηλονότι, την τύχην των μετά τοΰ Πισκεννίου 
Νίγρου κατά την μεταξύ αύτοϋ καί τοϋ Σεπτ· 
Σεβήρου διαμάχην, τφ 193 μ.Χ., περί την κα- 
τάκτησιν τής 'Ρωμ. Αυτοκρατορίας. ’Ίσως δμως 
δ άνδριάς οΰτος νά ήτο γέννημα τής ευγνωμο
σύνης τής πόλεως ταύτης ένεκα ευεργετικών 
άξιων ευγνωμοσύνης διατάξεων τοΰ Σεπτ. Σε
βήρου υπέρ τής πόλεως ταύτης. Τοιαΰται, μάλι
στα, τιμητικαί έπιγραφαί καί ανδριάντες εις τον 
Σεπτ. Σεβήρον ίδρύθησαν πάμπολλαι έν απάση 
τή Έλλάδι (Χέρτσβεργ, Ιστορία τής Ελλάδος 
επί 'Ρωμαϊκής Κυριαρχίας, τόμ. δεύτερος, σελ. 
513, ύποσημ. 21 (Βιβλιοθ. Μαρασλή).

Δεν είναι δμως άπίθανον νά ήτο απλώς ανά
θημα βουλευτοϋ τίνος τής πόλεως ( decurio ) 
επί τή προχειρίσει αύτοϋ εις τό αξίωμα τοΰτο. 
Παράδειγμα πρόκειται ό Φλάβιος Τιτιανός, 
δστις, κατά την λατινικήν επιγραφήν (Thenon, 
Fragments d’une inscription de Pile de 
Crete, σ. 67 έ. καί Ψιλάκη, 'Ιστορία τής Κρή
της, τόμ. Α'., σελ. 690), άνήγειρεν εις τον αυ
τόν Αύτοκράτορα Σεβήρον ανδριάντα, επί τή 
προχειρίσει έαυτοΰ εις βουλευτήν, αντί χρημα- 
τικοΰ ποσοϋ, τό οποίον προσήνεγκεν εις τήν 
πολιτείαν έναντι τής βουλευτίας ταύτης.

Βασιζόμενοι επί τοϋ ασφαλώς χρονολογου- 
μένου τούτου μνημείου καί τής έν γένει κατα
σκευής τών τοίχων καί τής αρχιτεκτονικής διαρ- 
ρυθμίσεως καί διακοσμήσεως τοΰ δλου κτίσματος, 
ως καί έκ τών κεραμεικών τεκμηρίων υστέρων 
ρωμ. χρόνων, έχομεν τήν γνώμην δτι τό οικο
δόμημα τοΰτο ίδρύθη από τοΰ Β' μέχρι τών 
αρχών τοΰ Γ' μ.Χ. αίά>νος.

Εις τι έχρησίμευε τό πελώριον τοΰτο οικοδό
μημα, δεν είναι, δυστυχώς, δυνατόν νά συμπε- 
ράνη τις ασφαλώς, διότι καί ή δλη έκτασις δεν 
άνεσκάφη τελείως, ε! μή διά δοκιμαστικών τά
φρων, καί τά έλθόντα εις φώς θεμέλια τοίχων, 
κατεστραμμένα έν πολλοΐς, δεν άπεκάλυψαν το 
σχέδιον τοΰ δλου κτίσματος. Λαμβανομένων 
δμως ύπ’ δψιν ταιν διαστάσεων τοΰ κιηρίου, 
τοΰ χρόνου τής κατασκευής αύτοϋ καί τοΰ τρό
που τής διακοσμήσεως, δεν απέχει τις τής αλή
θειας, φρονοΰμεν, γνωματεύουν δτι πρόκειται 
περί δημοσίου ιδρύματος, πιθανώτατα δε πραι- 
τωρίου, ήτοι τοΰ διοικητηρίου τοΰ ύπατικοΰ 
ή έπαρχου πραίτωρος τής έπαρχίας ταύτης1 
ή τοΰ Κρητάρχου, ήτοι τοΰ έκ 'Ρώμης τοποτη- 
ρητοΰ τοΰ δήμου ή τής πόλεως ταύτης (Ψιλάκη, 
έ. ά., τόμ. I, σελ. 691). Υπέρ τής γνώμης ταυ
της συνηγορεί καί ή έκ τριών πλακών συγκεί
μενη καί διά σιδηρών συνδέσμων συνδεδεμένη 
μακρά μαρμάρινη βάσις, ήτις εύριθη κατά τήν 
βορειοανατολικήν γωνίαν τοΰ κτηρίου καί έπί 
τής οποίας ύπάρχουσι μακρά καί στενά έκβά- 
θύσματα προς έμπηξιν στηλών ψηφισμάτων καί 
νόμων (είκ. 5).

Άλλ’ ασχέτως τοΰ ζητήματος τοΰ προορισμοΰ 
τοΰ ρωμαϊκού τούτου κτηρίου, ούσιώδης είναι 
ή παρατήρησις δτι τό κτίσμα έχρησιμοποιήθη 
καί κατά τούς βυζαντινούς χρόνους, τροποποιη- 
θέν άναλόγως, αλλά μέ δάπεδον, κατά τό πλεΐ- 
στον, τήν ψηφιδωτήν έπιφάνειαν τοΰ πρώτου. 
Τοΰτο συμπεραίνεται έκ νεωτέρων τοίχων έξ 
οπτών πλίνθων έπί παλαιοτέρων τοίχων έκ 
θραυστών λίθων καί έκ βυζαντινών τινων αρχι
τεκτονικών μελών εύρεθέντων έπί τοΰ ψηφιδω- 
τοΰ δαπέδου, ως διπλοκιονίου παλαιοχριστια
νικών χρόνων (είκ. 6), έκ μαρμάρινης πλακο
στρώσεως, ήτις, συγκειμένη έκ ρομβοειδών πλα
κιδίων, εύρίσκεται κατά τό μέσον τοΰ χώρου 
καί εις ύψος 1 μ. περίπου από τοΰ ψηφιδωτοΰ 
δαπέδου, έκ τής διαφόρου γραμμικής ψηφι
δωτής διακοσμήσεως, εις α μέρη τοΰ κτηρίου 
προσετέθη ή μετεσκευάσθη νεώτερον δάπεδον

1 Οί oikω καί έν έπιγραφαϊς τιτλοφορούμενοι 
λαμπρότατοι ΰπατικοί, ή από υπάτων καί έπαρχων 
πραιτώρων, ήσαν οί έν άλλαις πόλεσι τής Κρήτης 
έδρεύοντες τοποτηρηταί τών έν Κνωσφ 'Ρωμαίων 
αρχόντων (Μ. Χουρμουζίου Βυζαντίου, Κρητικά, 
σελ. 6, 91. Ψιλάκη, τής Ιστορία Κρήτης I, σελ. 689.

5
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καί, τέλος, εκ των βάσεων τής τε επιγραφής 
και των ψηφισμάτων, βάσεων έκ τών όποιων 
ή μέν πρώιη έχρησιμοποιήθη ως κατώφλιον 
θΰρας τού νεωτέρου κτίσματος, ή δέ δεύτερα

Είκ. 5. Τριπλή πλάξ μετά στενόμακρων έκβα- 
θυσμάτων πρός εμπηξιν στηλών ψηφισμάτων 
καί νόμων, χρησιμοποιηθεΐσα μεταγενεστέρως 

ώς αγωγός ΰδατος.

■ως αΰλαξ ή αγωγός, διαπλατυνθεΐσα κάπως, 
πρός διοχέτευσιν, ϊσως, ΰδατος.

Και διά τό νεώτερον χτίσμα είναι δύσκολον 
νά άποφανθή τις περ'ι τοΰ προορισμού αυτού 
εκ τών μέχρι τούδε δεδομένων. Δεν είναι παρά
λογον, έν τοΰτοις, νά ύποθέση τις δ'τι τούτο 
άπέβη συν τώ χρόνω χριστιανική βασιλική, 
δπως πολλά άλλα τοιαύτα δημόσια πραιτώρια 
ή άλλως καί πολίτικα! βασιλικαί επιλεγόμενα, 
μετεβλήθησαν από τών αρχών τοΰ Ε'. μ.Χ. 
αίώνος καί εντεύθεν εις χριστιανικούς ναούς 
{Andre Perate, L’ archeologie chretienne, 
σ. 171), ή, άργότερον, καί εις τό μέγαρον τού 
επισκόπου Καντανίας, τόσον κατά τούς Βυζαν
τινούς χρόνους, δσον καί κατά τούς Ένετικούς

(Cornelius, Creta Sacra, τόμ. II, σ. 55 καί 168).
Πάντως, ή άποκάλυψις οικοδομήματος κο

λοσσιαίων διαστάσεων καί ή εΰρεσις βάθρου, 
έφ’ ου ΰπήρχεν ιδρυμένος άνδριάς τοΰ Αύτο- 
κράτορος Σεβήρου, είναι βάσιμα, νομίζομεν, 
στοιχεία, ΐνα συμπεράνωμεν δτι ενταύθα, έν τή 
περιοχή τής σημερινής πολίχνης Κανδάνου, 
πρέπει νά ήκμασεν, από τών ρωμ. τουλάχιστον 
χρόνων μέχρι καί τών μεταβυζαντινών μεγάλη 
καί πλούσια πόλις. Τούτο, άλλως τε, μαρτυ- 
ρούσι καί πολλά άλλα ερείπια, τά όποια δια

Είκ. 6. Παλαιοχριστιανικόν 
διπλοκιόνιον παραθύρου.

φαίνονται εγκατεσπαρμένα καθ’ δλην τήν έ'κτα- 
σιν τής πολίχνης Κανδάνου, ερείπια έλέγχοντα, 
έπιφανειακώς τουλάχιστον, μεταβυζαντινόν συ
νοικισμόν.

Ποία ήτο ή πόλις αυτή άγνοούμεν τελείως, 
ελλείψει επιγραφικών μαρτυριών. Πιθανώτατον 
δμως είναι δτι ήτο ή Κάντανος ή Καντανία, 
πόλις καί έδρα επισκόπου υπό τούς Βυζαντινούς 
αύτοκράτορας, περί τής οποίας άναφέρουσιν, 
άπροσδιορίστως έστω, ό Στέφανος ό Βυζάντιος 
(450 — 500 μ.Χ.) καί ό Ιεροκλής (6ου αίώνος 
μ.Χ.), πόλις δμως, ή οποία, ίδρυθεισα κατά τούς 
ελληνικούς ή ρωμαϊκούς χρόνους υπό τό αυτό 
ή άλλο ό'νομα, τό όποιον μόνον τό μή άνευρε- 
θέν τμήμα τού ένεπιγράφου βάθρου ήδόνατο 
τυχόν νά γνωρίση ήμΐν, εσυνέχισε τον βίον 
της μέχρι καί τής μεταβυζαντινής περιόδου. Διότι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:07 EEST - 34.211.113.242



AE 1942-1944 Άνασκαφικαί έρευναι καί τυχαία εύρήματα άνά την Δυτικήν Κρήτην 35

τδ δνομα Κάντανος ή Καντανία είναι ελληνι
κόν αν μή λατινικόν ή διετηρήθη δέ, ώς φαίνε
ται, διά μέσου τών αιώνων μέχρι σήμερον ως 
συλλογικόν ό'νομα τών σημερινών αγροτικών 
μικροσυνοικισμών τής Κανδάνου.

Την ά'ποψιν όμως ταΰτην δεν άσπάζεται 
ό Pashley, φρονών δτι έκ προγονοπληξίας 
έδόθη υπό τών μεταγενεστέρων κατοίκων τό 
ό'νομα Κάντανος εις την σημερινήν Κάνδανον, 
ταυτίζει δέ την άρχαίαν Κάντανον προς τα 
παρά τό σημερινόν χωρίον Κάδρος αρχαία ερεί
πια, άπέχοντα μίαν ώραν από τής σημερινής 
Κανδάνου (Pashley, Travels in Crete, II, σ. 
115 καί εξ.). Την γνώμην του ταΰτην στηρίζει 
ό είρημένος ’Άγγλος περιηγητής τοϋ 1837, βα
σιζόμενος επί τών αποστάσεων μεταξύ τών δια
φόρων αρχαίων Κρητικών πόλεων κατά τον 
πίνακα τοΰ Peutinger παραπέτων δμως εικόνα 
προϊστορικών τειχών τοΰ Κάδρος καί έπαιρό- 
μενος δτι αυτός πρώτος εΰρε προομηρικήν πό- 
λιν, αναιρεί αυτός εαυτόν. Τήν παράδοξον ταΰ
την γνώμην τοΰ Pashley δεν άσπάζεται ό G. 
Gerola (Mon. Veneti nell’isola di Creta, 
τόμ. 2, σελ. 54), αναιρεί δέ καί ό Savi- 
gnoni (Esplorazione arch, delle provincie 
occidental! di Creta, σελ. 119), τοποθετών 
τήν άρχαίαν Κάντανον εν τή περιοχή τής σημε
ρινής Κανδάνου, χωρίς δμως νά άποδεικνΰη 
τοΰτο, ελλείψει, ως λέγει, ορατών ιχνών άρχαίας 
πόλεως «traccie visibili di citta antica».

Τοιαΰτα δμως ερείπια ήλθον ήδη εις φώς, 
δίδοντα αφορμήν εις τήν λΰσιν τοΰ τοπογρα- 
φικοΰ καί χρονολογικοΰ ζητήματος τής άρχαίας 
Καντάνου.

•—ΓΤερίληψις έν τόμ. Α' Έπετηρ. Έταιρ. 
Κρητικών Σπουδών (σελ. 606—609).

—Ή επιγραφή εις Αύτοκράτορα Σεπτίμιον 
Σεβήρον έν Μ. Guarducci, Inscriptions 
Creticae, τόμ. II σελ. 86. 1

1 Ή λέξις Κάντανος ή Καντανία σημαίνουσα, 
κατά Pape (Gtiech. Eigennamen) πόλιν Νίκης, πρέπει 
νά είναι λέξις ελληνική, αν μή λατινική, άλλ’ ούχί 
αραβική, ώς φρονεί ό τουρκομαθής I. Τσαμπαρλής 
(έφημ. Χανιών «Κρητικός Τύπος» φύλλον 17 ’Ιουλίου 
1937), διότι ή Άραβοκρατία έν Κρήτη διήρκεσεν από 
τοΰ 824—961, ένφ οί μνημονεύοντες τό δνομα Κάν
τανος βυζαντινοί συγγραφείς Στέφ. Βυζάντιος καί 
Ιεροκλής έζησαν διακόσια περίπου έτη πρό τής 
’Αραβικής (Σαρακηνής) κατοχής τής Κρήτης.

Επαρχία Σέλινου
Δ'· ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΗΣΥΡΤΑΚΙΝΗΣ

Έπί τής Άκροπόλεως τής Ύρτακίνης κάτοι
κοί τινες έκ τοΰ γειτονικοΰ χωρίου «Τεμένια», 
άνασκάπτοντες, τώ 1938, λάκκον εις ύπήνεμόν 
τι μέρος, ϊνα ψήσωσιν άρνίον, εΰρον τυχαίως 
τό κατωτέρω περιγραφόμενον ύπ’ άρ. 1 άκέφα- 
λον άγαλμα Πανός· συνεχίσαντες δέ, τότε, κρΰφα 
εύρυτέραν καί βαθυτέραν άνασκαφήν τοΰ μέ
ρους προς άνεΰρεσιν τής τε κεφαλής τοϋ άγάλ- 
ματος καί άλλων άρχαίων, διετάραξαν τήν διά- 
ταξιν υπαιθρίου Ιεροΰ καί κατέστρεψαν πολλά 
τών έναύτώ λατρευτικών άντικειμένων : ώς άνα- 
γλΰφου Πανός, ένεπιγράφου στήλης καί κυλιν
δρικού βωμίσκου, τών οποίων τεμάχια, νεωστί 
τεθραυσμένα, εΰρομεν έσκορπισμένα έπί τής 
επιφάνειας κατά τήν έναρξιν τών άνασκαφών, 
εις τάς οποίας προέβημεν, τον Μάρτιον τοΰ 
1939, προς ολοκληρωτικήν άποκάλυψιν τοΰ 
ιεροΰ.

Τό υπαίθριον τοΰτο ιερόν -ευρίσκεται κατά 
τήν άνατολικήν προεξοχήν τοΰ τείχους, μεταξύ 
τής βόρειας καί τής νοτίας εισόδου τής °Ακρο- 
πόλεως,περικλείεται δέ υπό συνεχών άπορρώ- 
γων βράχων (μεγίστου ύψους 10,50 μ.) καί έχει 
μήκος μέν 22,70, πλάτος δέ 6 περίπου μέτρων. 
Ή είσοδός του ήτο από βορρά, δπου σώζεται 
έτι μικρόν άναλημματικόν τοιχίον, ώς άπεδείχθη 
έκ τών άνασκαφικών ημών ερευνών. Έν τώ 
μέσφ σχεδόν τοΰ χώρου ήγείρετο βωμίσκος έν 
σχήματι κίονος, τοΰ οποίου άνεΰρομεν τον κα
τώτερον σπόνδυλον, άνατολικώτερον δ’ αύτοΰ 
καί πλησίον τής ανατολικής βραχώδους πλευράς 
ΐστατο τό υπό τών άρχαιοκαπήλων άνευρεθέν 
άγαλμα τοΰ Πανός, στηριζόμενον έπί λίθινης 
βάσεως καί έ'χον ώς κόγχην μεγάλην ρωγμήν 
τοΰ βράχου. Δυστυχώς, ή τε βάσις τοΰ άγάλ- 
ματος, τής οποίας μικρόν διεσώθη τμήμα καί 
ό άνώτερος σπόνδυλος τοΰ βωμίσκου κατε- 
στράφησαν κατά τάς λαθραίας άνασκαφάς, 
δπως κατεστράφη καί ή ενεπίγραφος στήλη, 
τής οποίας τό κατώτερον τμήμα άνεΰρομεν πρό 
τής ένάρξεως τών άνασκαφών ημών. Ποΰ 
ακριβώς ήσαν ιδρυμένα ό βωμίσκος καί ή 
ενεπίγραφος στήλη δεν ήδυνήθημεν νά έξακρι- 
βώσωμεν, διότι δλον τό πρό τής θέσεως τοΰ 
αγάλματος έδαφος εΐχε βαθέως άνασκαφή προϊ|-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:07 EEST - 34.211.113.242



36 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1942-1944

γουμένως υπό τών άρχαιοκαπήλων. Έχομεν 
δμως την γνώμην ότι τά αντικείμενα ταΰτα 
ήγείροντο εκατέρωθεν τοϋ λατρευτικού άγάλ-

Είκ. 1. Μαρμάρινον λατρευτικόν άγαλμα 
Πανός Ύρτακίνης.

ματος κατά τό ανατολικόν ημισυ τού κεντρικού 
χώρου, διότι κατά τό δυτικόν τμήμα έσχημα-

συμφυούς ήμικυκλικής καί υψηλής βάσεως πα- 
ριστώσης βράχον (είκ. 1). Ό θεός τών ποιμέ
νων παρίσταται κατά τον συνήθη τρόπον, έ'χων 
λείον τό στήθος, τριχωτόν τό κάτω μέρος τού 
σώματος, σκέλη δίχηλα καί τράγεια καί είναι ιθυ
φαλλικός. Φορεΐϊμάτιον, τό όποιον, πορπούμενον 
κατά τό μέσον τού στέρνου, αλλά καί άψίνον 
ελεύθερον τό στήθος καί τούς βραχίονας, κα
τέρχεται ό'πισθεν επί τής ράχεως καί μέχρι τών 
ποδών, οπού ένούται καί συγχέεται μετά τής 
βάσεως εις κοίλωμα. Έν τή αριστερά κρατεί 
βακτηρίαν έκ κορμού δένδρου μετά ρόζων, έν 
δέ τή δεξιά, λίαν άποκεκρουμένη, φαίνεται δτι 
έκράτει σύριγγα ή οινοχόην λ Άποκεκρουμένα 
επίσης είναι ό δεξιός μηρός καί τά εκατέρω
θεν τών μηρών ά'κρα τού ίματίου.

Μάρμαρον ύπόλευκον ύψ. 1,15 μ. καί μέσον 
πλ. ράχεως 0,48 μ. ’Αμελής εργασία ρωμαϊκών 
χρόνιον, πιθανώς τού Α' μ.Χ. αίώνος (βλ. Έπετ. 
Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. Β'. σελ. 528).

Τό άγαλμα τούτο κατετέθη προσο^ρινώς έν 
τω Δημοτ. Σχολείφ Τεμενίων.

Τού αυτού σχεδόν τύπου είναι καί τά

Είκ. 2. Ευρήματα άνασκαφών Ίεροϋ τοϋ Πανός έπ’ι τής άκροπόλεως τής Ύρτακίνης.

τίζετο επιμήκης βόθρος εντός τού οποίου άνεύ- 
ρομεν πάμπολλα αναθήματα.

Τά ύφ’ ημών άνευρεθέντα αντικείμενα ταύτα 
ως καί τά τών άρχαιοκαπήλων ευρήματα, είναι 
τά εξής: 

α'.) κορμοί

1. Άκέψαλον άγαλμα Πανός ίσταμένου επί

επόμενα τρία άγαλμάτια (συνολική είκ. 2).
2. Μαρμάρινον άγαλμάτιον όρθιου Πανός από 

τού λαιμού μέχρι καί τών κνημών (είκ. 2, άρ. 1). 
Φορείίμάτιον καλύπτον μόνον τήνράχιν καίκρα-

1 Τό άνευρεθέν κατά τάς άνασκαφάς ημών τμήμα 
τής χειρός κρατεί οινοχόην.
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τεΐ διά μεν τής αριστερά; βακτηρίαν, διά δέ τής 
δεξιάς οίνοχόην. Επιφάνεια έφθαρμένη" ΰψ. 
0,14 μ.

3. Πήλινον ειδώλιον ΙΤανός από τοΰ λαιμοΰ 
μέχρι των άκρων ποδών. Έν τή αριστερά κρα
τεί βακτηρίαν και έν τή δεξιά λαβήν άποκεκρου- 
μένης οίνοχόης" ΰψ. 0,20 μ. (είκ. 2, άρ. 2).

4. Πήλινον ειδώλιον όρθιου Πανός από τοΰ 
στήθους μέχρι κα'ι τής στρογγυλής συμφυοΰς 
βάσεως. Όμοιος τύπος τών ανωτέρω. Μόνον 
έν τή δεξιά κρατεί σύριγγα" ΰψ. 0,125 μ. (είκ. 2, 
άρ. 3).

5. Μαρμάρινον άκέφαλον άγαλμάτιον όρθιου 
Πανός από τοΰ λαιμοΰ μέχρι και τών κνημών. 
Γυμνός τό έμπρόσθιον μέρος τοΰ σώματος, φέ
ρει ποδήρες ίμάτιον συγκρατοΰμενον από τοΰ 
λαιμοΰ καί καλύπτον μόνον τό οπίσθιον μέχρι 
τών ποδών. Κρατεί διά τώ>ν δύο χειρών καί 
φέρει μέχρι τοΰ στόματος σύριγγα.

Μάρμαρον λευκόν ΰψ. 0,30 μ. (είκ. 2, άρ. 4).
6-10) Εις τον αυτόν τύπον άνήκουσι καί 

πέντε πήλινα ειδώλια, άπαντα κολοβά (είκ. 2, 
άρ. 5, 6, 7).

11) Πήλινον ακέραιον ειδώλιον καθημένου 
Πανός. Φέρει την σύριγγα εις τά χείλη διά τών 
δύο χειρών· ΰψ. 1,10 μ. (είκ. 2, άρ. 8).

12-13) ’Ίσως τοΰ αΰτοΰ καθημένου τύπου 
τοΰ ύπ’ άρ. 11 ή τοΰ τύπου τών άρ. 5 10 Είναι 
καί τά δύο από τής κεφαλής μέχρι που τής κοι
λίας σφζόμενα πήλινα άγαλμάτια Πανός παί- 
ζοντος σύριγγα" ΰψ. από 0,07-0,10 μ.

14) Πήλινον ειδώλιον όρθιου Πανός. Ένδε- 
δυμένος πολύπτυχον ίμάτιον, κρατεί έν τή δε
ξιά βακτηρίαν φέρων αυτήν μέχρι τοΰ ώμου, 
προβάλλει δέ τον αριστερόν πόδα ως έν κινήσει. 
Πρόσωπον έφθαρμένον ΰψ. 0,125 μ. (είκ. 2, 
άρ. 9).

15-16) Δύο πήλινοι κορμοί παρουσιάζουσι 
τον τύπον τοΰ δκλάζοντος Πανός" ΰψ. 0,15 μ.
(είκ. 2, άρ. ΙΟ).

17-18) Δυο πήλινοι κορμοί Πανός από τοΰ 
λαιμοΰ μέχρι που τών μηρών (μέσου ΰψ. 0,15 
μ.), έξ ών ό μέν καθήμενος έχει τριχωτόν καί 
τό στήθος, ό δέ όρθιος σανιδοειδή τήν διαμόρ- 
φωσιν τοΰ στήθους καί τής κοιλίας, άμφοτέρων 
δυσαναλόγως λίαν έπιμήκων (είκ. 2, άρ. 11 
καί 12).

19) Πήλινος κορμός ειδωλίου Πανός από

τοΰ λαιμοΰ μέχρι που τών κνημών. Ή αριστερά 
χειρ, στηριζομένη έπί τοΰ γόμφου έν σχήματι 
τριγώνου καί ή δεξιά ύψουμένη, άλλ’ άποκε- 
κρουμένη. Όπισθεν ουρά υπέρ τάς πυγάς" ΰψ. 
0,085 μ. (είκ. 2, άρ. 13).

20) Πηλίνη ερμαϊκή στήλη Πανός (ή πωγω- 
νοφόρου Διονύσου;) ελλιπής κάτω" ΰψ. 0,07 μ. 
(είκ. 2, άρ. 14).

21) Πλείστα όσα τεμάχια πήλινων ειδωλίων 
Πανός, ήτοι έκ λείου στήθους, χειρών, τριχωτών 
μηρών, πέους καί διχήλων ποδών.

22) Πήλινον ειδώλιον άνδρός από τοΰ λαι
μού (ΰψ. 0,15 μ.). Καταλήγει εις έμβολον άπο- 
κεκρουμένον κάτω. Φορεΐ ποδήρες ίμάτιον άφΐ- 
νον γυμνήν τήν δεξιάν χεϊρα καθειμένην καθέ- 
τως έπί τής πλευράς, καλύπτει δέ τήν αριστερόν 
στηριζομένην έπί τοΰ γόμφου (είκ. 2, άρ. 15).

β '.) ΚΕΦΑΛΑΙ

23) Μαρμάρινη κεφαλή πωγωνοφόρου Πα
νός. ’Έχει ήνωρθωμένα τράγια κέρατα καί ώτα, 
τοξοειδώς δέ διηυθειημένον προς τά κάτω τόν 
μύστακα καί σφηνοειδές τό γένειον· ΰψ. 0,085
μ. (είκ. 2, άρ. 16).

24. Μαρμάρινη κεφαλή μετά μέρους τοΰ λαι
μού νεαρού Σατύρου (είκ. 2, άρ. 17). ’Έχει 
τράγεια ώτα ήνωρθωμένα, άνωθεν δέ τοΰ με
τώπου καί έκ τοΰ μέσου έκφύονται δύο τρά- 
γεια κέρατα, τά όποια διαχωρίζουσιν εις δύο 
τήν ουλήν περί τό μέτωπον κόμην. Μέτωπον 
προεξέχον. 'Ρίς εΰμήκης καί ευθεία σχηματίζει 
σχεδόν ευθείαν γραμμήν μετά τοΰ μετώπου. 
Πρόσωπον θηλυπρεπές. Επιφάνεια εφθαρμένη. 
’Επιμελής έργασία" ΰψ. 0,09 μ.

25. Πηλίνη κεφαλή γέροντας φαλακρού Σει- 
ληνοΰ. ’Έχει τούς όφθαλμούς στρογγύλους καί 
προσθέτους, τήν ρίνα οιμήν καί προς τά άνω, 
τό δέ γένειον σφηνοειδές. Ότα άποκεκρουμένα" 
ΰψ. 0,06 (είκ. 2, άρ. 18).

26 - 31. 'Έξ πήλιναι κεφαλαί νεαρών Σατύ- 
ρων. Ή καλύτερον διατηρουμένη έχει ουλήν 
τήν κόμην (είκ. 2, άρ. 19, 20, 21).

32 - 33. Δύο πήλιναι γυναικεΐαι κεφαλαί, έξ 
ών ή μία (ΰψ. 0,07) μετά μέρους τοΰ στήθους 
παρουσιάζει τόν τύπον ειδωλίου μετά πόλου 
έπί τήν κεφαλήν καί πτερωτήν χεϊρα, ή δ5 άλλη 
Μαινάδα (είκ. 2, άρ. 22, 23).

34 - 37. Τέσσαρα πήλινα ειδώλια ζφων κο
λοβά, έξ ών δύο παριστώσι κεφαλάς βοών (ΰψ.
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0,08 - 0,09), τά δέ δυο έτερα αίγας (ίίψ. 0,04 - 
0,07) (είκ. 2, άρ. 24, 25, 26, 27).

38 - 48. “Ενδεκα διάτρητοι άγνύθες, εξ ών 
αΐ δέκα είναι τριγωνικοί, ή δέ μία στρογγυλή.

49 - 51. Τρεις πήλινοι αστράγαλοι διάτρητοι 
εν σχήματι χηλών τράγου.

γ'.) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

52. Κίων κυλινδρικός εκ σκληρού λίθου. Εί
ναι, ίσως, τό κατώτερον τμήμα τοϋ βωμίσκου. 
’Έχει ύψος 0,74 και διάμετρον κάτω μεν 0,29, 
άνω δέ 0,23 μ.

53. Τό κάτω τμήμα ένεπιγράφου στήλης 
(σωζ. ίίψ. 0,17, πλ. 0,165 καί πάχ. 0,11). Είναι 
τεμάχιον λευκού μαρμάρου άποκεκρουμένον λο- 
ξώς άνω καί δεξιά. Φέρει πέντε σειράς γραμμά
των, των τεσσάρων πρώτων μόλις διακρινομέ- 
νων, ως εξής:

IV Γ" ·

Ξ : . . Ν Σ 

ΠΑΝΣ6Κ 
ΠΑΝΙ..A. .

Ευχερώς δέ άναγιγνωσκομένης τής πρώτης 
λέξεως τής τελευταίας σειράς: ΙΊΑΝΙ (είκ· 3)·

δ'.) ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τό σχήμα των γραμμάτων τής επιγραφής, ή 
επιμελής εργασία των μαρμάρινων γλυπτών, ως

καί ή τεχνοτροπία τών πήλινων είδωλίων (πρβ. 
πήλινα ειδώλια υπό L. Savignoni εν Rendi- 
conti Acc. d. Lincei. τόμ. VIII, σελ. 419 καί

Είκ· 3. Τμήμα ενεπίγραφου στήλης υπαιθρίου 
ίεροΰ Πανός επί τής άκροπόλεως Ύρτακίνης·

εξ.) άνάγουσι τά έργα ταϋτα εις τον Δ'. — Γ'. 
π.Χ. αιώνα.

“Απαντα τά ανωτέρω αντικείμενα, πλήν τού 
ύπ’ άρ. 1 λατρευτικού αγάλματος, κατετέθησαν 
εις τό Μουσεΐον Χανίων.

— Περίληψις έν Έπετ. Έταιρ. Κρητικών· 
Σπουδών, τόμ. Γ'., σελ. 484 - 485.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΘΕΟΦΑΝ ΕΙΔΗΣ
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Ο ΙΟΒΙΑΝΟΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΟΛΕΩΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

υπο IQANNOV Κ· Π ΑΠΑΛΗ ΜΗΤΡΙΟΥ

Περί τοΰ Ίοβιανοΰ τοΰ άναφερομένου έν τή 
επιγραφή χή εΰρισκομένη έπι τοΰ επιστυλίου 
τοΰ τριβήλου τής γνωστής βασιλικής τής Πα- 
λαιοπόλεως Κέρκυρας πολλά μέχρι τοϋδε έ'χουσι

των των γενομένων εκεί άνασκαφών. ’Έχει δέ 
ώς εξής (πρβ. είπ. 1)’
«Πίστιν έχων βασίλ[ε]ιαν εμών μενέων σννέριθον 
οοί, μάκαρ ϋψιμέδον, τόνδ' Ιερόν εκτιοα νηόν 
Ελλήνων τεμένη και βωμούς έξαλαττάξας 
χειρός απ’ ουτιδανής Ίοβιανός έδνον ανακτι.»

Καί δ μέν παλαιότερος συγγραφεΰς τής Κερ- 
κυραϊκής ιστορίας δ Μάρμορας (Della hist. d.

Είκ. 1. Τό έπιοτύλιον τοΰ τριβήλου τής βασιλικής μετά τής επιγραφής.

γραφή κα'ι έκ τής ταυτίσεως τοΰτου προς τον 
αΰτοκράτορα Ίοβιανόν εσφαλμένα συμπερά
σματα εχουσιν έξαχθή, ιδιαιτέρως ώς προς τήν 
ΰπ’ αΰτοΰ άσκηθεΐσαν έναντι των εθνικών πο
λιτικήν καί τήν υπό των χριστιανών καταστρο
φήν τών αρχαίων μνημείων. Ή επιγραφή 
αΰτη πολλάκις μέχρι τοΰδε δημοσιευθεϊσα κα'ι 
καταχωρηθεϊσα έν IG (IX, 1 σ. 161 άρ. 721) 
άνεδημοσιεΰθη τελευταίως υπό τοΰ καθηγητοΰ 
Γ. Σωτηρίου έν ΑΕ 1929 σ. 187 και υπό 
τών Ά. Ξυγγοποΰλου - Ί. Παπαδημητρίου έν 
ΠΑΕ, 1936 σ. 100 έν έκθέσει προς τήν 
'Αρχαιολογικήν Εταιρείαν περί τών πορισμά-

Corfu) ταυτίζει τοΰτον προς τον αΰτοκράτορα 
Ίοβιανόν, ένώ δ Μουστοξΰδης (Delle cose 
corcyresi σ. 406), δ Ρωμανός (Κερκυραϊκά) 
και ό Παπαγεωργίου (Ιστορία τής Εκκλησίας 
τής Κέρκυρας σ. 190) θεωροΰν πιθανοότερον 
δτι ό Ίοβιανός οΰτος ήτο έπίσκοπός τις ή ά'ρ- 
χων τής Κέρκυρας, δστις διά τής εις αυτόν έπι- 
δειχθείσης γενναιοδωρίας άνακτός τίνος άνήγειρε 
τόν ναόν. Προς τούτους πάλιν αντιτίθεται 
ό Dittemberger (IG έ. ά.) πιστεύων δτι πρό
κειται περί αΰτοΰ τούτου τοΰ αΰτοκράτορος 
Ίοβιανοΰ καί τοΰτον άκολουθοΰντες οί μεταγε
νέστεροι περί αΰτοΰ άσχοληθέντες καί ϊδιαιτέ-
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ρως ό Otto Seeck (Geschichte d. Unter- 
gangs der antiken Welt IV σ. 517) και 
δ Gelfken (Der Ausgang d. griechisch - 
romischen Heidentums σελ. 293 Anm. 6) 
εξάγουν, ως θά άποδειχθή, εσφαλμένα συμπε
ράσματα περί της υπό τού Ίοβιανοΰ καταστρο. 
Φης ιών αρχαίων μνημείων. Ούτως δ Seeek 
εν τή προσπαΟεία αύτοΰ δπως δικαιολογήση τό 
γεγονός δα ως κτίστης τής βασιλικής άναφέρε- 
τιτι έν τή επιγραφή δ αύτοκράτωρ Ίοβιανός, 
ουδέποτε διατρίψας κατά τό βραχύ τής βασι
λείας αυτού διάστημα έν Κέρκυρα, παραδέχεται 
δτι τούτο δεν δύναται να σημαίνη άλλο είμή 
δτι πρόκειται περί διαταγής αύτοΰ, προς κατα
στροφήν τού είδωλολατρικοϋ ιερού καί άνέγερ- 
σιν χριστιανικού ναού. Ό δέ Geffken θεωρεί 
δτι ορθότατα έπεξηγεϊται υπό τού Seeck διά 
τής ως άνω παρατηρήσεώς του ή επιγραφή, 
παραδεχόμενος δτι οί χριστιανοί προστατευόμε- 
νοι υπό μιας χριστιανικής διοικήσεως κατέστρε
ψαν δπου ήδΰναντο ή μετέτρεψαν εις χριστια
νικός εκκλησίας τούς ναούς των εθνικών (Gef
fken έ. ά. σ. 142. Τά αυτά παραδέχεται καί έκ 
τών ήμετέρων ό κ. Γ. Κονιδάρης έν Θρησκ. καί 
Χριστιαν. Εγκυκλοπαίδεια άρθρ. Ελλάς τόμ. 
3ος σ. 230).

Καί είναι μέν αληθές δτι δ Ίοβιανός παρ’ 
ελπίδα άνελθών εις τον θρόνον ήθέλησεν ευθύς 
εξ αρχής νά κερδίση την εύνοιαν τών πολυα
ρίθμων χριστιανών, δπως έ'πραξεν άλλοτε καί δ 
Κωνσταντίνος δ Μέγας εις τον κατά τού Μα- 
ξεντίου αγώνα ( Εύσέβ. Έκκλ. 'Ιστ. XI, 1). Οί 
χριστιανοί έξ άλλου εώρτασαν μετ’ ένθουσια- 
σμοϋ τον θάνατον τού Ίουλιανοΰ, τού τελευ
ταίου είδωλολάτρου αύτοκράτορος καί έπευφή- 
μησαν την εις τον θρόνον άνάρρησιν τού Ίο- 
βιανού, δστις συνέδεσε τό όνομά του προς τήν 
έπαίσχυντον μετά τών Περσών συνθηκολόγησιν 
καί τήν παράδοσιν τής ηρωικής πόλεως Νισί- 
βιος, ήτις έπί μακρόν υπήρξε τό προς άνατολάς 
προπΰργιον τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. ’Αλ
λά διά τούς χριστιανούς τών χρόνων τούτων 
ή άνάρρησις εις τόν θρόνον ενός χριστιανού, άν 
καί κατά τά άλλα ανικάνου αύτοκράτορος, έσή- 
μαινε τήν έκ νέου έπικράτησιν τής χριστιανικής 
πίστεως, τήν δποίαν μετά τόσου φανατισμού καί 
ακαμάτου ένεργείας κατεδίωξεν δ μισητός 
δι’ αυτούς Ίουλιανός. Καί εις τούτο ακριβώς

οφείλεται δ υπ’ αυτών προς τόν Ίοβιανόν 
ευθύς έξ αρχής αποδιδόμενος έπαινος (Σωκρ.
III, 22, Σωζ. IV, 3, Θεοδώρητ. IV, 1, 4 κ. έ.). 
Ούτως έπλάσθη ή ιστορία δτι κατ’ άρχάς δ Ίο- 
βιανός ήρνήθη νά δεχθή τής βασιλείας τά σύμ
βολα εντός τού στρατοπέδου τού μολυνθέντος 
υπό τής ιεροσυλίας τού Ίουλιανοΰ, λέγων δτι 
δεν δύναται οΰτος, ως χριστιανός, νά βασιλεύση 
τοιούτων στρατιωτών. Έδέχθη δέ μόνον δταν 
δλοι οί στρατιώται έβεβαίωσαν δτι καί αυτοί 
είναι χριστιανοί (Εύσ. έ. ά.). Άναφέρεται επί
σης δτι οΰτος « πολλήν τών εκκλησιών φροντί
δα καί επιμέλειαν ποιούμενος τούς έν έξορίαις 
επισκόπους άνεκαλέσατο, τώ δε ίερώ Άθαναοίω 
έπέστειλε της άμωμήτου πίστεως έγγράφως 
αύτώ σημαναι την ακρίβειαν ( Εύσ. έ. ά , Σουΐδ. 
λεξ.). Ό δέ Σωζομενός (VI, 3, 3) διηγείται δτι 
« μηδέν μελλήαας έγραψε τοϊς ήγονμένοις τών 
εθνών μόνην είναι σέβας τοΐς άρχομένοις την 
τών χριστιανών πίστιν ».

Άλλ’ ή γνώμη δτι ό Ίοβιανός διέταξε τήν 
καταστροφήν τών αρχαίων ναών, ήν άσπάζεται 
καί δ Seeck (έ. ά. IV σ. 367 καί Pauly- 
Wissowa RE. τ. IX σ. 2009.) είναι νομίζο- 
μεν υπερβολική. Τήν καθολικόιητα δέ ταύτην 
τού Seeck δεν παραδέχεται καί δ Geffken 
(έ. ά. σ. 141 κ. έ.). Ή γνώμη δέ αύτη στηρίζε
ται άφ’ ενός μέν εις τάς μαρτυρίας τού Σωκρά- 
τους (Έκκλ. Ίστ. III, 24, 5) καί τού Λιβανιού 
(λόγ. XVIII, 287) άφ’ ετέρου δέ εις τήν 
ανωτέρω άναφερομένην έπιγραφήν. Άλλ’ δ μέν 
Σωκράτης διά τής φράσεως «τηνικαντα δη και 
τά ιερά τών ’Ελλήνων πάντη άπεκλείετο » έ- 
νόει βεβαίως δτι άπηγορεύθησαν αί θυσίαι τών 
έθνικών, δπερ παραδέχεται και δ Seeck (έ. ά.
IV, 517 πρβ. καί V. Schultze Geschichte d. 
Untergangs d. griechisch-romischen Hei
dentums I, 176 κ. έ.), δ δέ Λιβάνιος είς τόν 
« επί Ίονλιανω επιτάφιον » (λόγ. XVIII), γρα
φών δτι « νεών οί μέν κατεσκάφησαν οί δέ ήμι- 
τέλεστοι γέλως έστασι τοΐς μιαροΐς, φιλοσόφων 
δέ άνδρών αίκίζεται σώματα », υπερβάλλει τήν 
έπί τω θανάτψ τού αποστάτου αύτοκράτορος 
έπισκύψασαν είς τόν εθνικόν κόσμον δυστυχίαν 
(Geffken έ. ά. σ. 141 καί Anm. 6 σ. 293).

Ή μόνη επομένως άσφαλής νομιζομένη μαρ
τυρία τής έπί τού Ίοβιανοΰ καταστροφής τών 
είδωλολατρικών ναών παραμένει ή άνωτέρω
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επιγραφή τής βασιλικής τής Κέρκυρας, αν βε
βαίως δ εν ταΰττ) άναφερόμενος ’Ιοβιανός είναι 
αυτός οΰτος δ αΰτοκράτωρ. Άλλα τό πράγμα 
δεν εχει ούτως.

Έν έτει 1942 γενομένων έκχωματώσεών 
τινων προς καθαρισμόν κα'ι στερέωσιν βεβλαμ- 
μένων υπό τών βομβαρδισμών μερών τινων τής 
βασιλικής μεταξύ τών δποίων και τοΰ τριβήλου

ράς τοΰ οποίου σχηματίζονται μικρά πλαίσια και 
εντός αυτών κατά τάς τρεις πλευράς, παρίστανται 
ιχθύες καί πτηνά (νήσσαι, αλέκτωρ, πέρδι
κες κ.λ.π.). Τά πλαίσια ταΰτα διακόπτονται υπό 
μεγάλου κύκλου σχηματιζομένου έκ πολύπλοκου 
πλέγματος, κατσλήγοντος εις έτερον έν τφ κέν
τρα» κύκλον, έν φ παρίσταται σχηματικώς ταώς 
μετ’ ήνεωγμέναιν πτερών. Δύο άλλα τετράγωνα

Είκ. 2. Τό τρίβηλον τής βασιλικής μετά τούς βομβαρδισμούς καί τάς εκχωματώσεις.

και τοΰ επιστυλίου (πρβ. είκ. 2) άπεκαλύφθη 
προς τά βορειοδυτικά τοΰ μνημείου ψηφιδωτόν 
δάπεδον (είκ. 3) άνήκον πιθανώς εις τό βα- 
πτιστήριον τής βασιλικής, πλάτους 3,70 μ. κα'ι 
μήκους 3,80 μ., άναλόγου τεχνοτροπίας προς τό 
έν έτει 1846 άνευρεθέν (Mustoxidi έ. ά. σ. 
228), τοΰ όποιου τμήματα άπόκεινται νΰν έν 
τώ Μουσεία» Κερκύρας (νέον τμήμα τούτου 
άνευρέθη προς την νοτιοδυτικήν γωνίαν τοΰ 
νάρδηκος πρβ. είκ. 4). Ό διάκοσμος τοΰ δα
πέδου τούτου άποτελεΐται έκ μαιανδρικής ζά»- 
νης, μετά παραστάσεως Ιχθύων καί καρπών, 
περικλειούσης τετράγωνον, εις τέσσαρας πλευ-

έγγράψονται έντός τοΰ μεγάλου κύκλου διακο
πτόμενα υπό οκτώ μικροτέρα>ν, σχηματιζομένων 
διά τοΰ πλέγματος. Πάντα τά μεταξύ τών κύ
κλων καί τών τετραγώνων ευρισκόμενα κενά 
διακοσμούνται υπό παραστάσεων ιχθύων καί 
πτηνών. Έντός δε τών πλαισίων τής ανατολι
κής πλευράς τοΰ δαπέδου υπάρχει επιγραφή 
έχουσα ούτως (πρβ. είκ. 5)'

ευχαίς(ε) επι τοϋ εποίηοεν
άγιων επιακό- Έλπίδος

ηον Ίο- τδ εργον
βίανοϋ τούτο

Ύπ[έρ yjy] 
χ[ης αν] 
το[ν]

6

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:07 EEST - 34.211.113.242



42 Ίωάννου Κ. Παπαδημητριού ΑΕ 1942-1944

Ή καλλιτεχνική δμως έξέτασις τοϋ ψηφιδω
τού τούτου θέλει άποτελέσει μέρος γενικωτέρας 
περί τοϋ χριστιανικού τούτου μνημείου μελέτης.

Σκοπός τής παρούσης διατριβής είναι ή ορθή 
ερμηνεία τής επιγραφής τού επιστυλίου καί 
ή εκ ταύτης ιστορική τοποδέτησις τού μνη- 
μνείου εντός ώρισμένων χρονικών ορίων, δπερ 
επιτυγχάνεται διά τού καθορισμού τού έν ταΐς

Όύάλεντος καί Ούαλεντινιανοϋ (364), δι’ ών 
ούτοι κατέσχον διά το ιδιαίτερον αύτοκρατορι- 
κόν ταμεΐον τά υπό προηγουμένων αύτοκρατό- 
ρων πωληθέντα ή δωρηθέντα άλλ’ υπό τού 
Ίουλιανοϋ εκ νέου έπιστραφέντα αγαθά των 
αρχαίων ναών (Cod. Theod. V, 13, 3. X, 1, 8). 
πρέπει νά ΰποθέσωμεν δτι επί τού, διαδεχθέν- 
τος τον Ίουλιανόν, Ίοβιανοϋ είχον αφεθή

Είκ. 3. Ψηφιδωτόν δάπεδον έκ τοϋ βαπτιστηρίου πιθανώς της βασιλικής.

δύο έπιγραφαΐς άναφερομένου Ίοβιανοϋ. Διότι 
δεν δύναται νά διαμφισβητηθή βεβαίως δτι 
ό επίσκοπος Ίοβιανός τού ψηφιδωτού είναι 
ό αυτός προς τον έν τή επιγραφή τού επιστυ
λίου άναφερόμενον. Καταπίπτει έκ τούτου καί 
το μόνον ως ασφαλές μέχρι σήμερον θεωρούμε- 
νον έπιχείρημα διά τήν έπί τού αύτοκράτορος 
Ίοβιανοϋ καταστροφήν τών άρχαίιυν μνημείων. 
’Αλλά καί έξ ά'λλων μαρτυριών δυνάμεθα νά 
συμπεράνωμεν τήν ανεκτικήν, έναντι τών έθνι- 
κών, πολιτικήν τοϋ Ίοβιανοϋ. Ούτως έκ δύο 
διαταγμάτων, έκδοθέντων έπί τής συμβασιλείας

ταϋτα εις τούς έθνικούς. Ό δέ Θεμίστιος (λόγ. 
V, 67® καί 69®) έπαινεΐ τον Ίοβιανόν διά τήν 
προς τήν άρχαίαν θρησκείαν ανοχήν αυτού καί 
προτρέπει τούτον δπως έξακολουθήση δεικνύων 
καί περαιτέρω τήν αυτήν άνεξίθρησκον στάσιν 
προς πάσαν κατεύθυνσιν, παρέχων απόλυτον 
έλευθερίαν εις πάντας, δπως άπευθύνωσι δεή
σεις προς τούς θεούς των. Δεν ύπήρξεν επομέ
νως ό Ίοβιανός, δ μονάρχης δστις διέταξεν έπι- 
σήμως ή παρέσχεν εις τούς χριστιανούς τήν 
άπαιτουμένην προστασίαν τοϋ Κράτους προς 
καταστροφήν τών αρχαίων ναών, ούτως ώστε
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Είκ. 5. Τό εσωτερικόν τοΰ ναοΰ μετά των έν αύτώ συγκεντρωθέντων γλυπτών.
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νά έπαίρεται διά τό χριστιανικόν μέν άλλα βαν
δαλικόν έργον αυτού ό Ίοβιανός επίσκοπος τής 
Κέρκυρας.

Τουναντίον δέ έχομεν λόγους νά πιστεΰωμεν 
δτι ή εύγενής άλλ’ άσκοπος προσπάθεια τοϋ 
Τουλιανοΰ, ενός ανώτερου πράγματι άνθρωπι- 
στοϋ, τοϋ οποίου τό μεγαλύτερον λάθος ύπήρ- 
ξεν « εις πεπλανη μένος άλΓ έντιμος Ιδεαλισμός » 

(Seeck έ. ά. IV, 357) συνήθροισε διά τελευ- 
ταίαν φοράν τάς διεσκορπισμένας καί άνευ 
ηγεσίας δυνάμεις τοϋ αρχαίου ελληνορρωμαϊκοϋ 
πνεύματος διά μίαν τελευταίαν και άπεγνωσμέ- 
νην έξόρμησιν προς συγκράτησιν τής ήδη έν 
πλήρει παρακμή ευρισκόμενης αρχαίας θρη
σκείας. Καί ή προσπάθεια αυτή έξηκολούθησε 
καί μετά τόν θάνατον αύτοϋ, τουλάχιστον μέχρι 
τοϋ Μεγάλου Θεοδοσίου, δστις έθεσε τέρμα εις 
την υστάτην ταΰτην άντίδρασιν των πνευματι
κών κυρίως εκπροσώπων τοϋ αρχαίου κόσμου. 
Ούτως επί των διαδόχων τοϋ Τοβιανοΰ Οΰά- 
λεντος καί Οΰαλεντινιανοΰ, παρά την νόμον 
διαρπαγήν τών αγαθών τών ναών καί την άπα- 
γόρευσιν τών νυκτερινών θυσιών (Cod. Theod. 
έ. ά. καί Cod. Theod. IX, 16, 7, Ζώσιμος 
IV, 3) έπεδείχθη απόλυτος άνεκτικότης έναντι 
τών εθνικών καί μάλιστα τής κυρίως Ελλάδος, 
ένθα ό τότε ανθύπατος Vettius Agorius 
Praetextatus ήρνήθη νά έφαρμόση τόν νόμον 
τής άπαγορεύσεως τών νυκτερινών θυσιών καί 
« επέτρεψεν άργονντος τον νόμου πράττεσθαι 
πάντα κατά τα έξ αρχής πάτρια > διϊσχυριζόμε- 
νος δτι « τούτον τόν νόμον άβίωτον τοΐς ”Ελ- 
λησι καταστήσειν τόν βίον εί μέλλοιεν κωλνεσθαι 
τά συνέχοντα τό άνθρώπειον γένος άγιώτατα 
μυστήρια κατά θεσμόν εκτελεΤν » (Ζώσιμος IV, 
3, καί J. Nietzler έν Klio X 1910, 463 κ. ε.) 
Όλίγον άργότερον ό αυτός Άγόριος Πραιτεξ- 
τάτος, ώς έπαρχος Ρώμης, (Praefectus Urbi) 
μεταξύ τών ετών 367 - 368, άπηγόρευσε τήν 
προς ιερά οικοδομήματα προσκόλλησιν τών τοί
χων ιδιωτικών οικιών (Amin. Marc. 27, 9, 10) 
καί ανίδρυσε τήν στοάν τών δώδεκα ιθεών 
(porticus deorum consentium πρβ. CIL. 
VI, 102, καί Nietzler έ. ά. σ. 466). Καί είναι 
μέν αληθές δτι φανατικοί χριστιανοί καί ιδιαι
τέρως οί μοναχοί προέβαινον εις παντοίας 
εναντίον τών εθνικών αυθαιρεσίας (ίδ. κυρίως 
Λιβ. λόγοι XXX « υπέρ ιερών » καί Ambros.

epist. 40, 13 καί 41, 27), αλλά τό επίσημον 
κράτος παρεΐχεν εις τούς εθνικούς τό δικαίωμα 
νά έκτελώσιν ελευθέριος τά τής θρησκείας των, 
έπιτρέπον διά διατάγματος έκδοθέντος έν έτει 
371 καί αυτήν τήν σπλαχνοσκοπείαν, ήτις δέν 
έπρεπε νά θεωρηθή ως μαγεία καί έφιστών τήν 
προσοχήν τών διοικητικών υπαλλήλων έπί τής 
αύστηράς τηρήσεως τών παλαιοτέρων νόμων 
διά τήν ελευθερίαν τής θρησκευτικής πίστεως 
(Cod. Theod. XVI, 1, 1 καί IX, 16 9).

'Ο πρώτος δστις έλαβεν αυστηρότερα κατά 
τών έθνικών μέτρα ύπήρξεν ό αύτοκράιωρ 
Γρατιανός, δστις ήρνήθη μάλιστα νά φέρη τήν 
στολήν τοϋ Ποντίφηκος « αθέμιτον είναι χρι
στιανοί) τό σχήμα νομίσας » καίτοι προ αύτοϋ 
καί ό Μέγας Κωνσταντίνος καί οι μετ’ αυτόν 
καί ό Ούάλλης καί ό Ούαλεντινιανός φαίνεται 
δτι « άσμεν έσχατα * έδέχθησαν τήν τιμήν (Ζώ
σιμος IV, 36. Ο J. Palanque έν Byzantion 
VIII, 1933 σ. 41 κ. ε. υποστηρίζει δτι ό Γρα- 
τιανός άπέβαλε τήν στολήν μεταγενεστέρως καί 
δή μετά τό 379 καί ίσως έν έτει 382). Ουτω 
διά διαταγμάτων, έκδοθέντων υπό τοϋ Γρατια- 
νοϋ (381) καί τών μετ’αυτόν Οΰαλεντινιανοΰ 
τοϋ Β' καί Θεοδοσίου τοϋ Α' ήρθησαν τά δι
καιώματα διαθήκης τών έθνικών καί άπηγο- 
ρεύθησαν αί επισκέψεις καί τά αφιερώματα εις 
τούς ναούς τών έθνικών (Cod. Theod. XV, 
17, 1, 2. XVI, 10, 7). Δι’ ετέρου δέ διατάγμα
τος έκδοθέντος υπό τοϋ Γρατιανοϋ άφηρέθη- 
σαν έκ πλείστων έθνικών ιερών, αι πρόσοδοι 
τά ακίνητα καί τά προνόμια αυτών ώς έπίσης 
καί πάσα κρατική προστασία (Cod. Theod. 
XVI, 10, 20, 1 Symmachus relatio III, 7 
Ambros. epist. XVIII, 16). ’Αλλά παρά ταϋτα 
ή είδωλολατρική θρησκεία έξηκολούθει νά άκ- 
μάζη ακόμη εις πλείστας έπαρχίας τοϋ κράτους, 
εις τήν Γαλλίαν καί τήν ’Ισπανίαν, τήν Αίγυ
πτον, τήν ’Αφρικήν καί τήν κυρίως Ελλάδα 
(Geffken έ. ά. σ. 143 κ. έ.). Εις τήν Ελλάδα 
ιδιαιτέρως ή Έλευσις καί τά ά'λλα μεγάλα ιερά 
διατηροϋσι μέρος τής παλαιοτέρας αυτών αί
γλης ( Pauly - Wissowa RE VI 1, 1122, 
CIL VI 1, 1779) καί ναοί καί αγάλματα 
άφιεροϋνται εις τούς αρχαίους θεούς (I. G. 
XII, 5, 229). Ή άνωτέρα καλλιτεχνική αξία 
τών έργων τής τέχνης, καίτοι παριστώντων αρ
χαίους θεούς, έξηκολούθει νά συγκινή .τούς αύ-
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τοκράτορας, ως δεικνύει διάταγμα τοΰ έτους 
382 (Cod. Theod. 10, 8), δι’ οΰ ήνοίγετο 
πάλιν διά τό κοινόν ναός τις τής Όσροηνής εν 
Μεσοποταμία λόγω των ωραίων άγαλμάτων> 
άτινα έκόσμουν αυτόν. Όταν δέ, μετά τον άτυ
χή θάνατον τοΰ Γρατιανοΰ, ή praefectura 
Illyrici Italiae et Africae περιήλθεν εις τον 
αδελφόν αυτού Ούαλεντινιανόν τον Β', οι εθνι
κοί άπήλαυσαν σχετικής τίνος άνεκτικόιητος κα'ι 
ελευθερίας ιδίως μετά τον ΰπ’ αυτού έν έτει 
384 διορισμόν τοΰ Άγορίου Πραιτεξτάτου ως 
διοικητοΰ (Prefectus praetorio) τής ’Ιταλίας 
και τού Συμμάχου ως επάρχου τής Ρώμης 
(praefectus Urbi). Κατώρθωσε τότε ό Πραι- 
τεξτάτος νά έκμαιεύση αύτοκρατορικήν διατα
γήν, δι’ ής άπαντες οι εις χεΐρας χριστιανών 
ευρισκόμενοι θησαυροί εξ αρχαίων ναών ώφει- 
λον νά έπιστραφώσιν εις τούς αρχικούς αυτών 
κατόχους (Symm. Epist. X, 21, 3 κ., έ., 
Nietzler Klio X, 1910, 470). Τό κέντρον 
τού άγώνος έπιβιώσεως τής εθνικής λατρείας 
κατέστη τότε ή Ιταλία υπό την ηγεσίαν τής 
πλούσιας έτι κοινωνίας τών εύγενών τής Ρώ
μης. Τά ενδιαιτήματα τών Σαλίων άποκαθί- 
στανται επί τοΰ Παλατίνου (CIL VI, 1 
2158, Wissowa, Religion u. Kult d. Ro- 
mer 99, 1), ιερά ανιδρύονται εις τον Μίθραν, 
δαπάναις πλουσίων ιδιωτών (Schultze έ. ά. II, 
181 κ. έ.) καί πείσμων έρις αναφύεται, μεταξύ 
τών Ιθνικών υπό την ηγεσίαν τοΰ Συμμάχου 
καί τών χριστιανών υπό την καθοδήγησιν τού 
επισκόπου Ρώμης Δαμάσου (366-384) διά 
την έν τή Συγκλήτφ επαναφοράν τού, υπό τού 
Ίουλιανοΰ έπανιδρυθέντος καί πάλιν επί τοΰ 
Γρατιανοΰ άπομακρυνθέντος, βωμού τής Νίκης. 
Μετά την αποτυχίαν τής πριότης, προς τον 
Γρατιανόν υπό τον Σύμμαχον πρεσβείας τών 
πλειοψηφούντων εθνικών τής Ρωμαϊκής Συγ
κλήτου (Schultze έ. ά. I, 225, Seeck έ. ά. V, 
186) νέα πρεσβεία καί πάλιν υπό τον Σύμμα
χον άποστέλλεται, κατά τό θέρος τού έτους 384, 
ΐνα προσεταιρισθή την εύνοιαν τοΰ νέου αύτο- 
κράτορος Ούαλεντινιανού τοΰ Β'. Τότε δέ άπηύ- 
θυνεν δ Σύμμαχος προς τον αύτοκράτορα την 
περίφημον αναφοράν του ( Relatio 3 ) διά την 
άρσιν τών καταπιεστικαιν μέτρων τού Γρατια- 
νού, ήν άντέκρουσε δι’ επιστολής του μετά τής 
αυτής παρρησίας καί δξύτητος δ Μεδιολάνων

’Αμβρόσιος (epist. XVII). Εις την έντονον 
ταύτην άντίδρασιν τής Ρωμαϊκής Συγκλήτου 
καί γενικώτερον τής αρχαίας κοινωνίας τής 
Ρώμης άφ’ένός καί εις την άρχαίαν αΐγλην τών 
ιερών τής παλαιάς Ελλάδος άφ’ ετέρου, οφεί
λεται τό γεγονός δτι ή απόλυτος έπικράτησις 
τού χριστιανισμού προηγείται εις τάς ανατολι
κός κυρίως επαρχίας τοΰ Κράτους. Ούτως ενώ 
εις την Δύσιν ή αύτοκρατορική διοίκησις άρκεΐ- 
ται εις την άπαγόρευσιν τών μεγάλων εθνικών 
εορτών (Cod. Theod. XII, 1, 112 τού 386, 
Schultze έ. ά. I, 258, 3) εις την ’Ανατολήν 
δ Θεοδόσιος υπό την έπίδρασιν τού πλειοψη- 
φούντος χριστιανικού κόσμου επισπεύδει, δι’ ε
πισήμων αποστολών καί βιαίων πολλάκις μέσων, 
τον έκχριστιανισμόν τού Κράτους. Προς επιβο
λήν τών κατά τών εθνικών ληφθέντων μέτρων 
εκλέγει τον ύπαρχον τής αυλής Κυνήγιον, δστις 
καί άποστέλλεται εις τάς άνατολικάς επαρχίας 
τού Κράτους, ΐνα έπιμεληθή διά τήν τήρησιν 
τών αύτοκρατορικών διαταγμάτων περί άπαγο- 
ρεύσεως τών θυσιών καί τής σπλαχνοσκοπείας 
(Cod. Theod. XVI, 10, 9 Schultze έ. ά. I, 
260). Ύπό τήν έπίδρασιν τής φανατικής χρι- 
στιανής συζύγου του Άκανθίας, ό Κυνήγιος 
δεικνύει ύπερβάλλοντα ζήλον εις τήν δίωξιν τής 
έθνικής λατρείας. Ευρισκόμενος έν Αιγύπτιο 
έν έτει 388, κλείει τάς θύρας πλείστων ναών 
καί άπαγορεύει καί αυτήν τήν τόσον έν Αιγύπτιο 
διαδεδομένην λατρείαν τού Σεράπιος (Ζώσιμος 
IV, 37, 3, Seeck έ. ά. V σ. 218). Είς αυτόν δέ 
οφείλεται καί ή καταστροφή τοΰ έν Εδέσση 
ναού καί τοΰ έν Άπαμεία ναού τοΰ Διός ύπό 
τού έπισκόπου Μαρκέλλου (Λιβαν. λόγ. «υπέρ 
Ιερών» 44-46, Θεοδώρητ. Έκκλ. Τστορ. V, 
21, 5 κ. έ.).

Αί άκρότητες καί ύπερβολαί δμως αύται τών 
χριστιανών καί ιδία τών μοναχών έπέφερον τήν 
άντίδρασιν καί αυτού τοΰ Θεοδοσίου, δστις 
μετά τον αιφνίδιον θάνατον τοΰ Κυνηγίου διώ- 
ρισε διάδοχόν του τον έθνικόν Τατιανόν (Ζώ
σιμος IV, 45, 1, Mommsen Chron. Min. I, 
224, 388, Van Loy έν Byz. Zeitschr. XXII, 
319, H. Gregoire, Anatolian Studies σ. 161 
κ. έ.), Ή εύνοια τού αΰτοκράτορος στρέφεται 
τώρα καί πάλιν προς τούς δύο έπιφανεστέρους 
έκπροσώπους τοΰ έθνικοΰ κόσμου τον Σύμμα
χον είς τήν Δύσιν καί τον Λιβάνιον εις τήν

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:07 EEST - 34.211.113.242



46 Ίωάννου Κ. Παπαδημητριού ΑΕ 1942-1944

’Ανατολήν (Σωκρ. V, 14), Ό πρώτος προκρί
νεται διά το αξίωμα τοΰ Ύπατου, ό δεύτερος 
λαμβάνει τιμητικώς τον τίτλον τοΰ Έπαρχου, 
άφοϋ άμφότεροι έ'τυχον τής συγγνώμης τοΰ 
αύτοκράτορος, διά προηγουμένας κατ’ αυτών 
κατηγορίας, άπαλλαγέντος, ως φαίνεται, τής 
έπιδράσεως τών χριστιανών συμβούλων του καί 
ιδία τοΰ πολλοΰ επισκόπου ’Αμβροσίου Μεδιο- 
λάνων (Symm. epist. Ill, 55, 84, Mommsen 
έ. ά. Ill, 525 και εν Hermes XXXVI, 212, 
Seeck ε. ά. V 225, 529). Κατά τούς χρόνους 
δε τούτους και δη μεταξύ τών ετών 389 καί 
391 έγράφη δ περίφημος «υπέρ Ιερών» λόγος 
τοΰ Λιβανιού, απευθυνόμενος προς τον αύτο- 
κράτορα Θεοδόσιον, διά τον τερματισμόν τών 
κατά τών εθνικών ναών βανδαλισμών τών χρι
στιανών και ιδιαιτέρως τών μοναχών. (Περί 
τής χρονολογίας τοΰ λόγου τούτου πρβ. Geff- 
ken ε. ά. σ. 297 anm. 94 Seeck έ. ά. V σ. 
526, Forster u. Miinsclier Pauly - Wissowa 
R. Ε. XII, 2, 2504, καί ιδίως R. Van Loy 
έν Byzantion VIII, 1933 σ. 17 κ. έ.). Ό λό
γος οΰτος τοΰ Λιβανιού αποτελεί σπουδαιοτά- 
την πηγήν διά τής από τοΰ Μεγάλου Κωνσταν- 
τίου και έντεΰθεν ιστορίαν τών αρχαίων μνη
μείων. Ούτως, κατά τον Λιβάνιον, έπι τοΰ 
Μεγάλου Κωνσταντίου υπήρχε μέν πτωχεία 
εις τά ιερά, «παρήν δε όράν άπαντα τάλλα 
πληρούμενα » έπι δε τοΰ Κωνσταντίου άπηγο- 
ρεύθησαν μόνον αί θυσίαι (6, σελ. 90). Μετά 
δέ τον θάνατον τοΰ Ίουλιανοΰ τοΰ έπαναγα- 
γόντος τήν άρχαίαν θρησκείαν, ό Λιβάνιος μνη
μονεύει τον υπό τοΰ Ούάλεντος και Ούαλεντι- 
νιανοΰ έκδοθέντα νόμον, τον έπαναληφθέντα 
και ύπ’ αύτοΰ τοΰ Θεοδοσίου περί τής άπαγο- 
ρεύσεως τών άναιμάκτων θυσιών. Ρητώς δέ 
αναφέρει ό Λιβάνιος δτι καί ό λιβανωτός καί 
αί άλλαι, από τών λοιπών θυμιαμάτων τιμαί 
εις τούς εθνικούς θεούς έπετρέποντο καί επιτί
θεται δριμύτατα κατά τών μελανειμονούντων 
μοναχών, οιτινες « καί κρατονντος τοΰ νόμου 
θέονσιν bp ιερά ξύλα φέροντες και λάθους και 
σίδηρον, οι δε καί αν εν τούτων χεΐρας καί πό- 
δας» (8, σ. 91). Πρέπει λοιπόν νά ύποθέσωμεν 
δτι αί κατά τών μοναχών κατηγορίαι αύται τοΰ 
Λιβανιού άναφέρονται κυρίως εις τούς χρόνους 
τούς ολίγον προγενεστέρους τής υπέρ τών εθνι
κών μεταστροφής τοΰ Θεοδοσίου καί ιδία είς

τάς υπό τοΰ ανωτέρω άναφερθέντος Κυνηγίου 
διαπραχθείσας κατά τών εθνικών μνημείων 
καταστροφάς. Οΰτω δυνάμεθα ίσως με
τά τίνος πιθανότητος νά θεωρήσω- 
μεν τά έ'τη ταΰτα ωςτό παλαιότερον 
δριον τον terminum post quern διά 
τήν καταστροφήν τοΰ είδωλο λ ατρι- 
κοΰ ναοΰ τής Κερκύρας.

Είς τήν χρονολόγησιν δμως ταύτην αντιτάσ
σονται, νομίζω τά εξής. 1. Αί υπό τοΰ Λιβανιού 
άναφερόμεναι καταστροφαί άναφέρονται κυρίως 
είς τούς έν ταις άνατολικαΐς έπαρχίαις ευρισκο
μένους ναούς καίτοι φράσεις ως ή « καθαιρου- 
μένων οροφών, κατασκαπτομένων τοίχων, κα~ 
τασπωμένων αγαλμάτων, άναοπωμένων βω
μών » ένθυμίζει τό λεκτικόν τής έπιγραφής τής 
Παλαιοπόλεως «'Ελλήνων τεμένη καί βωμούς 
έξαλαπάξας». Άλλ’ ή Κέρκυρα ύπήγετο κατά 
τούς χρόνους τούτους είς τήν Praefectura Illy- 
rici Italiae et Africae καί παραδείγματα 
καταστροφής ναών κατά τούς χρόνους τούτους 
είς τήν κυρίως Ελλάδα καί τήν ’Ιταλίαν, καθ’ 
δσον γνωρίζω, δέν άναφέρονται (ίδέ καί ανω
τέρω σ. 44).

2. Δυσκόλως δύναταί τις νά πιστεύση δτι είς 
πόλεις, έ'νθα ή παρακολούθησις τής έφαρμογής 
τών νόμων ήτο πολύ πλέον αυστηρά, ήδύνατο 
έπίσκοπός τις, ά'σημος, καθώς φαίνεται, νά πα- 
ραβαίνη έπισήμους διαταγάς τοΰ κράτους καί 
νά έπαίρεται διά τήν καταστροφήν αρχαίων 
μνημείιον. Καί αυτός δέ ό Λιβάνιος ομολογεί 
δτι « τολμαται μεν ονν καν ταΐς πόλεσι τδ 
πολν δέ εν τοΐς άγροΐς» (8 σ. 92), δπου εύκο- 
λωτέρα ήδύνατο νά είναι ή παράβασις τών 
αύτοκρατορικών διαταγμάτων. Μέχρι δέ τής 
έποχής ταύτης τουλάχιστον, ή καταστροφή τών 
ναών έθεωρεΐτο πραξις παράνομος, ήτις ήδύ
νατο νά λάβη χώραν πιθανώς έκει ένθα οί χρι
στιανοί εύρίσκοντο έν πλειοψηφία. "Οπου δέ 
τουναντίον οί έθνικοί ήσαν ακόμη πολυάριθμοι, 
καί ως έκ τούτου ύπολογιστέα δύναμις, ως π. χ. 
έν Ρώμη καί τή κυρίως Έλλάδι, ή θρησκευ
τική ελευθερία, έπισήμως καθιερωμένη, δέν ήτο 
δπως άλλαχοΰ, ονομαστική άλλ’ έν ίσχύϊ καί 
πραγματική (πρβ. καί Μ. Albert de Broglie 
L’eglise et 1’empire romain I, σ. 446 κ. έ., 
V. Schultze έ. ά. II, 170 κ. έ.). Τό δτι δέ ό 
Λιβάνιος είς παλαιοτέρους λόγους του άναφέρει
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καταστροφής ναών καί επί Μ. Κωνσταντίνου 
( « Μονωδία επί Ίονλιανω » XVII, 7 ) καί επί 
Ίοβιανοΰ (έ. ά. XVII, 34 καί έ. α. XVIII, 
287) δεν πρέπει να θεωρηθή ως ασφαλής άπό- 
δειξις, άφοϋ ΰπ’ αυτού τούτου αναιρούνται 
ταΰτα εις τόν «υπέρ Ιερών» λόγον του. Άλλα καί 
τα άναφερόμενα εν τή επιστολή (883, 2) « τω 
ίεροφάντν] » πρέπει να τοποθετηθώσιν εις μετα
γενεστέρους χρόνους (Seeck, Briefe d. Liba- 
nios, 178). Ύπό τήν έπίδρασιν δε τοΰ Λιβα
νιού καί τοΰ έξ εθνικών περιβάλλοντος του 
ό Θεοδόσιος έξέδωκε καί νέαν διαταγήν διά τήν 
άπαγόρευσιν τών αυθαιρεσιών τών μοναχών 
(Cod. Theod. XVI, 10 Σεπτ. 390).

Ή οριστική ύπό τοΰ επισήμου κράτους κα
ταδίκη τής αρχαίας θρησκείας επιβάλλεται κυ
ρίως μετά τήν έν έ'τει 390 στάσιν τής Θεσσαλο
νίκης (πρβ. Γ. Κόλια, Ή προβυζαντινή Θεσ
σαλονίκη καί ή στάσις τοΰ 390) καί τήν έπακο- 
λουθήσασαν φοβεράν σφαγήν διά τήν δικαιολο
γίαν τής οποίας ήναγκάσθη οΰτος νά έπιζητήση 
καί πάλιν τήν συνδρομήν καί ύποστήριξιν τοΰ 
Αμβροσίου Μεδιολάνων, τοΰ οποίου άγογγΰ- 
στως έδέχθη τά επιτίμια, καί τοΰ χριστιανικού 
έν γένει κόσμου. Οΰτω διά σειράς διαταγμάτων, 
άπηγορεΰθη γενικώτερον ή αρχαία λατρεία, αί 
θυσίαι καί ή είσοδος ακόμη εις τούς ναοΰςι 
ή προσφορά έστω καί μικρών ειδωλίων, οί δε 
κατά τόπους δικασταί καθίσταντο ύπεΰθυνοι 
διά τάς τυχόν παραβάσεις τών διαταγών τού
των (Cod. Theod. XVI. 10, 10, Φεβρ. 391 
XVI, 10, 11, Ίούν. 391 XVI, 10, 12, Νοεμβρ' 
392). Παρά δε τό γεγονός δτι δέν έπεβάλλετο 
διά τών ανωτέρω διαταγμάτων καί ή κατα
στροφή τών αρχαίων ναών οί χριστιανοί τών 
ανατολικών επαρχιών καθοδηγούμενοι ύπό φα
νατικών ιερωμένων προέβαινον, ύπό τό πρό
σχημα τής αύτοκρατορικής προστασίας εις πλεί- 
στους βανδαλισμούς, οΐτινες έξήγειρον πολλάκις 
τόν πολυάριθμον είσέτι εθνικόν κόσμον. Χαρα
κτηριστική προς τούτο είναι ή καταστροφή τών 
ναών τής Αλεξάνδρειάς ύπό τάς οδηγίας τοΰ 
επισκόπου Θεοφίλου καί ή έπακολουθήσασα 
ύπό τήν ηγεσίαν τοΰ νεοπλατωνικού Όλυμπίου 
στάσις τών εθνικών, τής οποίας αποτέλεσμα 
ύπήρξεν ή διαταγή τοΰ αύτοκράτορος κατα
στροφή τοΰ περίφημου Σεραπείου (Σωκρ. V, 
16 κ. ε., Σωζομ. VII, 15, Ruf. hist. eccl. XI,

22, κ. ε, J. Geffken, Archiv fur Religions- 
wiss. XIX, 1919, 313). Άντιθέτως όμως εις 
τήν κυρίιυς Ελλάδα εξακολουθεί ζωηρά ακόμη 
ή κίνησις τών εθνικών καί ή ύπό τήν ανοχήν, 
ως φαίνεται, τοΰ αύτοκράτορος ά'σκησις τής 
αρχαίας λατρείας (πρβ. J. Geffken, Der Aus- 
gang d. griech-romischen Heidenturns σ. 
159), εις δε τήν Τταλίαν ύπό τήν προστασίαν 
τοΰ Άρβογάστρου, τοΰ έπάρχου τής ’Ιταλίας 
Νικομάχου Φλαβιανοΰ καί τοΰ σφετεριστοΰ τοΰ 
θρόνου γραμματικού Ευγενίου (392-394) νέα 
προσπάθεια καταβάλλεται προς επαναφοράν 
τής ειδωλολατρικής πίστεως (J. Geffken έ. ά. 
σ. 159 καί 299, G. Rauschen Jahrb. d. Christ. 
Kirche unter Kaiser Theodosius σ. 366 
κ. έ.). Δικαίως δε θεωρείται ή παρά τάς προσ
βάσεις τών Ίουλιανών Άλπεων νίκη τοΰ Θεο
δοσίου ώς ή αποφασιστική καί τελειωτική πλέον 
ήττα τοΰ είδωλολατρικοΰ κόσμου τής Δύσεως. 
Διότι ταύτην έπηκολούθησε καί πάλιν ή έκδο- 
σις νέων διαταγμάτων, δι’ ών άπηγορεύοντο αί 
έορταί τών εθνικών, έπανελαμβάνοντο αί πα- 
λαιότεραι διαταγαι διά τήν άπαγόρευσιν τών 
τθυσιών καί τών επισκέψεων τών άρχαίαιν ναών 
καί άφηροΰντο τά προνόμια τών ιερέων καί 
ίεροφαντών (Cod. Theod. II, 8, 19. XVI, 
10, 13, 14. XVI, 7, 6). ’Από τής εποχής ταύ- 
της καί εξής πάσα καταστροφή τών αρχαίων 
είδωλολατρικών μνημείων τυγχάνει τής επιδο
κιμασίας τοΰ επισήμου κράτους αν καί διά τοΰ 
διατάγματος έκδοθέντος κατά τούς πρώτους 
χρόνους τής βασιλείας τοΰ Άρκαδίου (Cod. 
Theod. XVI, 10, 16, Ίουλ. 399) άντιδιαστέλ- 
λονται οί ναοί τών πόλεων τών τής εξοχής: 
* St qua in agris templa sunt sine iurba ac 
tumultu diruantur. His enim disjectis 
atque sublatis omnis superstitioni materia 
consumatur». Ή αντιδιαστολή δε αυτή επι
τρέπει εις ημάς νά συμπεράνωμεν ότι οί ναοί 
τών πόλεων, άν καί κλειστοί εις τήν δημοσίαν 
λατρείαν, ύφίσταντο ακόμη καί μόνον διά νεω- 
τέρου διατάγματος τοΰ 407 (Cod. Theod. 
XVI, 10, 19) έπεβάλλετο ή άπομάκρυνσις τών 
αγαλμάτων, ή καταστροφή τών βωμών καί 
ή προς δημοσίας άνάγκας χρησιμοποίησις τών 
εθνικών ναών, άνετίθετο δε ή έπίβλετ[>ις καί 
ή εφαρμογή τοΰ νόμου εις τούς επισκόπους, εις 
ούς έδίδετο ή εξουσία, όπως χρησιμοποιώσι καί
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στρατόν ακόμη διά την έξαφάνισιν τών βωμών 
και τών ιερών. Δι’ ετέρου δέ διατάγματος τοϋ 
Θεοδοσίου τοϋ Β' τοϋ έτους 435 (Cod. Theod. 
XVI, 10, 25) επιβάλλεται, όπως ά'παντες γενι
κώς οι ναοί και τα ιερά τών αρχαίων Θεών, 
εάν ύφίστανται ακόμη τινά, κατασιραφώσι 
ή μετατραπώσιν εις χριστιανικούς ναούς.

Έκ τούτου δυνάμεθα, νομίζω, μετά πολλής 
πιθανότητος νά θεωρήσωμεν την μεταξύ τής 
έκδόσεως τών διαταγμάτων τοϋ Άρκαδίου 
(402) καί τοϋ Θεοδοσίου τοϋ Β' (435) χρονι
κήν περίοδον ως τό τελευταΐον όριον, τον 
terminum ante quem διά την καταστροφήν 
τοϋ είδωλολατρικοΰ ναοϋ τής αρχαίας πόλεως 
καί νά τοποθετήσωμεν την, κατά τά έτη ταΰτα 
ή τήν άκολουθήσασαν δεκαπενταετίαν, χρησι- 
μοποίησιν τοϋ οίκοδομικοϋ ύλικοΰ διά τήν κτί- 
σιν τής χριστιανικής βασιλικής τής Παλαιοπό- 
λεως. Διότι κατά τό 451-457 επίσκοπος Κερ- 
κύρας άναφέρεται ό Σωτήριχος λαβών μέρος 
έν τή Δ' οικουμενική Συνόδορ τής Χαλκηδόνος 
( 451) καί προσυπογράψας τήν επιστολήν τών 
επισκόπων Ηπείρου προς τον αύτοκράτορα 
Λέοντα εναντίον τοϋ Τιμοθέου Αίλούρου, φο- 
νέως τοϋ επισκόπου ’Αλεξάνδρειάς Πρετερίου 
(458 μ. X. πρβ. Σπ. Παπαγεωργίου έ. ά. σ. 8 
κ. ε.). Είςταϋτα δύναταίτις νά άντιτάξη ότι είναι 
πιθανόν ό άναφερόμενος Ίοβιανός νά κατέλαβε 
τον επισκοπικόν θρόνον τής Κερκύρας μετά 
τον Σωτήριχον όστις, ά'ν καί δεν γνωρίζομεν τό 
ακριβές έτος τοϋ θανάτου του, ύπήρξεν επίσκο
πος μέχρι τουλάχιστον τοϋ έτους 458. Άλλ’ ή 
άποψις αυτή είναι, νομίζομεν, καί διά τούς εξής 
λόγους απίθανος. Μετά τά διατάγματα τοϋ 
Άρκαδίου καί μάλιστα τοϋ Θεοδοσίου τοϋ Β' 
(έ ά.) ούδείς έπετρέπετο νά ύπάρχη ναός οί δέ 
υφιστάμενοι ακόμη έδει νά χρησιμοποιηθώσιν 
ώς χριστιανικοί έκκλησίαι. Καί εις αύτάς δέ τάς 
’Αθήνας, ένθα ή αίγλη καί απαράμιλλος τέχνη 
τών αρχαίων είδωλολατρικών ναών ήδύνατο νά 
επισύρη περισσότερον παντός άλλου έπαρχιακοϋ 
κέντρου, τον σεβασμόν τών χριστιανών, 6 Παρ
θενίαν είχεν, ούχί πολύ μετά τό 426, μετατροπή 
εις χριστιανικόν τέμενος ( πρβ. J. Strzygowski, 
Die Akropolis in altbyzantinsh. Zeit, Ath. 
Mitt. XIV7, 1889 σ. 273 κ. ε. καί J. Laurent 
lv B. C. Η. XXIII, 1889 σ. 272). Αλλά καί 
έξ αυτής εξ άλλου τής ορθής ερμηνείας τής επι

γραφής τής Παλαιοπόλεως δυνάμεθα νά συμ- 
περάνωμεν ότι ή καταστροφή τοϋ αρχαίου 
ναοϋ θά έγένετο εις χρόνους καθ’ οϋς ύφίσταν- 
το, τή συγκαταθέσει ή τουλάχιστον τή ανοχή 
τοϋ επισήμου Κράτους καί άλλα είδωλολατρικά 
μνημεία, ούτως ώστε δ βανδαλισμός οϋτος τοϋ 
επισκόπου Ίοβιανοϋ νά θεωρήται, από χρι
στιανικής άπόψεως, ώς πράξις άφ’ ενός μεν 
επαινετή καί άφ’ετέρου εξαιρετική καί τολμηρά 
καί άήθης, δικαιολογουμένη εκ τοϋ ύπερβάλλον- 
τος ζήλου προς έπικράτησιν τής χριστιανικής 
πίστεως. Διότι δέν θά είχε λόγον νά εξαίρετοι 
ή πράξις, μετά τόσου μάλιστα στόμφου, άν 
ή καταστροφή έλάμβανε χώραν εις χρόνους 
μεταγενεστέρους, μετά τήν ολοσχερή πλέον εξα- 
φάνισιν τής αρχαίας θρησκείας.

Προς τήν χρονολογίαν ταύτην συμφωνεί, νο
μίζω, καί ό έν γένει γλυπτικός καί αρχιτεκτονι
κός διάκοσμος τοϋ ναοϋ, (είκ. 5) ου τήν συστη
ματικήν μελέτην θέλει έπεξεργασθή ό καθηγητής 
κ. Ξυγγόπουλος (πρβ. καί ήμετέραν έκθεσιν ΠΑΕ, 
1933 σ. 94 κ.ε.) Έπιβεβαιοΰται δέ οϋτοτς άπαξ 
έτι ή υπό τοϋ καθηγητοΰ κ. Σωτηρίου όρθώς 
διατυπωθεΐσα παρατήρησις, ότι ολίγοι έν Έλλάδι 
χριστιανικοί ναοί δύνανται μετά τίνος πιθανό- 
τητος νά άποδοθώσιν εις τον 4ον αιώνα ένώ ή 
μεγάλη οικοδομική δραστηριότης συμπίπτει εις 
τόν 5ον αιώνα, εις δν ανάγονται αί πλεΐσται τών 
έν Έλλάδι παλαιοχριστιανικά! βασιλικαί μεταξύ 
τών οποίων καί ή τής Κερκύρας (πρβ. Γ. Σω
τηρίου Χριστ. καί βυζ. ’Αρχαιολογία I, σ. 292).

Ό καθορισμός τής κτίσεως τής τελευταίας 
ταύτης κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ 5ου αιώνος δύ- 
ναται νά άποτελέση άξιόλογον χρονολογικήν 
αφετηρίαν διά τήν χρονικήν τοποθέτησιν τών 
ψηφιδωτών δαπέδων τής Ελλάδος 1.

I. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 Ίοβιανός επίσκοπος Κερκύρας δέν άναφέρεται έξ 
άλλων πηγών. Ό πρώτος γνωστός ήμΐν επίσκοπος 
Κερκύρας είναι ό Άλητόδωρος, λαβών μέρος εις τήν 
Α' Οικουμενικήν Σύνοδον τής Νίκαιας (A. Harnak, 
Die Mission u. Ausbreitung d. Christentums τ. 
II, σ. 786). Ό Σ. Παπαγεωργίου (έ. ά. σ. 8) ονομά
ζει τούτον έσφαλμένως ’Απολλόδωρον (πρβ. καί Le 
Quien II, σ. 147), ό Γ. Κονιδάρης (ε. ά. σ. 233) Άλιτό- 
δωρον Κατά περίεργον σύμπτωσιν είς άλλος Ίοβια- 
νός, comes, κατέστρεψε τήν 15 Μαρτίου τοϋ 399 μετά 
τοϋ Γαυδεντίου (Gaudentius ) πατρός τοϋ’Αετίου, 
τούς ναούς καί τά αγάλματα τών Θεών έν Καρχη- 
δόνι (August, de civ. dei XVIII, 54. Mommsen 
ε. ά· I. 246). Ό δέ έν τή έπιγραφή άναφερόμενος 
Έλπίδιος είναι βεβαίως ό δωρητής (περί τοϋ ονόμα
τος πρβ. R. Ε.2 VIII, 206, κ. έ).
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ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕφΗΜΕΡΙΣ 1939-41

ΚΕΙΜΕΝΟΝ

σ. β' γρ. Έξεδόθη ό παρών (78- 80ός) τόμος...
σ. 69 ύποσ. 1 «’Ιωσήφ Χατζιδάκης Άρχ. Έφ. 1912» προσθετέον 

σ. 176 εξ.
σ. 74 στίχ. 21 αντί πίν. 3, 5 γρ. 2, 5.
σ. 84 ύποσ. 3 «ανευρίσκεται έπί Κυκλαδικής πυξίδος, ΑΕ» προ- 

σθειέον 1899 πίν. 8 άρ. 11α.
σ. 87 στίχ. 20 αντί «πίν. 3, 1 καί 5» γρ. πίν. 3, 1 καί πίν. 4.
σ. 88 στίχ. 15 «ώς καί οι αντίστοιχοι έπί τοΰ πίνακος 5 αριθμοί» 

γρ. έπί τοΰ πίνακος 4.
σ. 88 ύποσ. 3 αντί «έπί τών είκ. 15-17» γρ. είκ. 13-15.
σ. 108 στίχ. 2 αντί «Τω 461» γρ. 561.

ΧΡΟΝΙΚΑ

σ. 2 ύπ3 άρ. 8 νά διαγραφή ή λέξις «λουτροφόρος».
σ. 9 » » 12 αντί «λουτροφόρος» γρ. λήκυθος.
σ. 10 » » 34 αντί «δυο λουτροφόροι» γρ. λήκυθοι.
σ. 14 » » 49 ή επιγραφή φίΛΗΜΑΝΤΩΝΟΣ ΘΥΓΑΤΗΡ νά γίνη φίΛΗ 

ΜΑΝΤΩΝΟΣ ΘΥΓΑΤΗΡ.

σ. 16 είκ. 25 αντί «Λουτροφόρος Ίππυλου» γρ. Λήκυθος Ίππΰλου.

Έν σ. 17, κατά παραδρομήν έδημοσιεΰθη ύπ’ άριθ. 4 ως άρχαϊον σταθμίον 
Βυζαντινή σφραγίς, τής οποίας ή έκτυπος επιγραφή πρέπει νά άναγνωσθή ούχί 
Κεί(ων), αλλά Κ(υρί)ω (κω). Όμοια σφραγίς εΰρίσκεται εν τω Μουσείφ τοΰ Άλμυ- 
ροϋ καί έχει δημοσιευθή έν τω Δελτίφ τής εν Άλμυρφ Φιλάρχαιου Εταιρείας 
Όθρυος, τεΰχ. 6 τοΰ 1906, σελ. 14, μετ’ είκόνος γενομένης κατ’ αποτύπωμα 
τής σψραγϊδος ήτοι μετά κανονικής φοράς τών γραμμάτων, έν φ επί τής σφραγϊδος 
τά γράμματα είναι αντίστροφα, δπως καί επί τής νέας εν Άθήναις ευρισκόμενης, 

σ. 29 γρ. Έξεδόθη δ παρών (78 - 80ός) τόμος...

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1942-44 

ΧΡΟΝΙΚΑ

σ. 15 στίχ. 7 αντί Ν γρ. IN.
σ. 15 στίχ. 9 «συνεπλήρωσα έπί τή βάσει τής ύπ’άρ. 6 επιγραφής»

γρ. τής ύπ’ άρ. 5.
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Δημοσιεύματα τής Αρχαιολογικής Εταιρείας
(1837 - 1948)

Δραχμαί
1. 'Αρχαιολογική Έφημερ'ις 1837-1944 (ΑΕ 1-83 : πβ. πινάκιον παρά <Β. Λεονάρδφ), ’Αρχαιολογικής 

έφημερίδος λεύκωμα, σ. 1-3). Σχήμα 4°’'’.

(Περίοδος Α'): τόμος 1-16 (1837-1860).

1-7 (1837-1843): τεύχη α'-ιβ', ιγ' (καί ιδ'), ιε' (τεύχος iF' ίδιον δέν έξεδόθη), ιζ'-κθ'·8-16 (1852-
1860): τεύχη λ'-νε'· πωλοΰνται τάδε τά τεύχη: α', β’, γ', δ''έκαστον τεύχος.................................... 7.000

Περίοδος Β' : τόμος 17-21 (1862-1874).

17 (1862): τεύχη α’-ιβ' (τά τεύχη θ'-ιβ' έξεδόθησαν τφ 1863)· έκαστον τεύχος........................................ 7.000
18-21 (1869): τεύχος ιγ'· 19 (1870): τεύχος ιδ'· 20 (1872): τεύχη ιε' καί iF' (τό iF' έξεδόθη τφ 1873)· 3

21 (1874): τεύχος ιζ'· έκαστον τεύχος.................. ........................................................................................ 7.000

Περίοδος Γ': τόμος 22-62 (1883-1923).

22-62 (1883-1923): είς τόμος κατ’ έτος, έκ τεσσάρων τευχών συγκείμενος- έκαστος τόμος.................. 150.000

Περίοδος Δ' : τόμος 63 κέ. (1924 κέ.).

63-75 (1924-1936): 1921, 1925-1926 (είς ένα τόμον), 1927-1928 (εις ένα τόμον), 1929, 1930, 1931,
1932, 1933, 1934/35 (είς ένα τόμον), 1936 είς τόμος κατ’ έτος' έκαστος τόμος............................... 150.000

76 (1937) πανηγυρικός τόμος έκατονταετηρίδος είς τρία μέρη εκατόν είκοσι περίπου τυπογρα
φικών φύλλων. "Εκαστον μέρος....................................................................................................................... 300.000

77-83 (1938-1944): 1938, 1939-1941 (εις ένα τόμον), 1942-1944 (είς ένα τόμον)' έκαστος τόμος . . 150.000 
2. Ενρετήριον τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τής τρίτης περίοδον υπό ’Αλεξάνδρου Ααμττροπονλον

τόμος 1°? : 1883-1887. Σχήμα 4°ν, σελίδες η' + στήλαι 550. 1902 ..................................................... 12.000

3. Πρακτικά Αρχαιολογικής Εταιρείας 1837-1944 (ΠΑΕ 1-100: πβ. πινάκιον έν ΠΑΕ 1921, σ. 77-79).

(Περίοδος Α ): τόμος 1-13 (1837-1848 9).

1-3 (1837, 1837/8, 1838j9): Σύνοψις τών πρακτικών (τής Α'—Γ' συνεδριάσεως) τής ’Αρχαιολογι
κής εταιρείας τών ’Αθηνών. (Έκδοσις 1η.). Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16°ν, σελίδες 93.
1840. (Δέν πωλείται). —

4 (1839/40): Πρακτικά τής Δ’ συνεδριάσεως τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής εταιρείας. (Έκδοσις
1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16ον, σελίδες 77. 1840. (Δέν πωλείται). —

5 (1840/41) Πρακτικά τής Ε' Γενικής συνεδριάσεως τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής εταιρείας.
("Εκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16ον, σελίδες 87. 1841. (Δέν πωλείται). —

6 (1841/42): Πρακτικά τής Ζ' (γράφε: F') Γενικής συνεδριάσεως τής έν Άθήναις Αρχαιολογικής
εταιρείας. (Έκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16ον, σελίδες 31. 1842 (δέν πωλείται) —

7-11 (1842j3-1846/7) : Δέν έξετυπώθησαν ιδιαιτέρως......................................................................................... —
1-11 (1837-1846/7): Σύνοψις τών πρακτικών (τής Α'—ΙΑ' Γενικής συνεδριάσεως) τής Αρχαιολο

γικής εταιρείας τών Αθηνών. (Έκδοσις 2α.) Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8°ν, σελίδες 325, 
πίναξ 1. 1846 (1847). (Δέν πωλείται). —

12 (1847/8): Πρακτικά τής ΙΒ'Γενικής συνεδρίας τής Ελληνικής ’Αρχαιολογικής εταιρείας.
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8ον, σελίδες 31. 1848 (δέν πωλείται)............................................ —

13 (1848/9): Πρακτικά τής ΙΓ' Γενικής συνεδρίας τής Ελληνικής Αρχαιολογικής εταιρείας.
Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 8ον, σελίδες 37. 1849 (δέν πωλείται)................................................. —

(Περίοδος Β'): τόμος 14-25 (1858,9-1869,70):

14 (1858/9): Συνοπτική έκθεσις τών πράξεων τής’Αρχαιολογικής εταιρείας. Σχήμα 8ον, σελίδες
α'+43. 1859 (Δέν πωλείται)............................................................................................................................ —
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AE 1942-1944 Δημοσιεύματα τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1837-1948 ____________ 51

15-25 (1859160-1869, 70)·. Γενικαϊ συνελεύσεις των εταίρων τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας, 1859,60, Δραχμαί 
1860/1, 1861/2, 1862/3 (έξεδόθη τφ 1864), 1863/4 (δέν πωλείται), 1864/5 (δεν πωλείται), 1865/6,
1866/7 (δέν πωλείται), 1867 8, 1868/9, 1869/70. Σχήμα 8°ν· έκαστον τεύχος.................................... 7.500

(Περίοδος Γ): τόμος 26 κέ. (1870/71 κέ.).

26-74 (1870 71-1919): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1870/71 (δέν πωλείται), 1871/2, 1872/3,
1873/4 1874/δ, 1876, 1877 κέ—1902, 1903 κέ.—1909 (δέν πωλοΟνται), 1907 κέ. —1915, 1916—
1919 (εις ένα τόμον). Σχήμα δον έκαστο; τόμος..................................................................................... 12 000

75-100 (1920-1944): Πρακτικά Αρχαιολογικής έταιρείας 1920, 1921, 1922-1924 (εις ένα τόμον), 1925- 
1926 (εις ένα τόμον), 1927, 1928, 1929, 1930, 1931,1932,1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939,
1940, 1941-1944 (εις ένα τόμον). Σχήμα 8°ν· έκαστος τόμος.............................................................. 12.000

3Α. ’Οργανισμός τής εν Άύΐήναις ’Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεΰχος 10ν), σχήμα 10ον, σελίδες 16. 1848.
(Τεύχος 2°ν), σχήμα 16°ν, σελίδες 8. 1876. (Τεύχος 3°ν), σχήμα 8ον, σελίδες 24. 1894. (Τεύχος 
4°ν), σχήμα 80ν, σελίδες 48. 1896. (Τεύχος 5ον), σχήμα 80ν, σελίδες 24. 1899. (Τεύχος 6°ν), 
σχήμα 80ν, σελίδες 41. 1912. (Δέν πωλούνται).............................................................................................. —

4. Έπιγραφαί ανέκδοτοι, άνακαλυφΟεΐσαι καί έκδοΟεΐσαι υπό τού ’Αρχαιολογικού συλλόγου. Φυλλάδιον
Ιον; 1851 (σελίδες 12, πίνακες 15· δέν πωλείται), 2»ν; 1852 (σελίδες ια'-|-22-|-δ, πίνακες 8), 30ν:
1855 (σελίδες 60, πίνακες 4). Σχήμα 4°ν· τό φυλλάδιον έκάτερον..................................................... 7.500

5. Πρακτικό, τής έπι του Έρεχ&είου επιτροπείας ή αναγραφή τής αληθούς καταστάσεως τού Έρε-
χθείου γενομένη κατ' έντολήν τού ’Αρχαιολογικού συλλόγου. Σχήμα 4ον, σελίδες 21, πίνακες 8.
1853. (Δέν πωλείται).............................................................................................................................................. —

6. Έπιγραφαί 'Ελληνικοί, κατά τό πλεΐστον ανέκδοτοι. Φυλλάδιον α' (άλλο δέν έξεδόθη). Σχήμα 4°ν,
σελίδες β'+34, πίνακες 9. 1860............................................................................................................................ 7.500

6Α. ‘Ο περί αρχαιοτήτων νόμος καί αί οχετικαί προς αυτόν εγκύκλιοι ύπουργικαί καί άλλα τινά, 

έκδιδόμενα υπό τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής 'Εταιρείας πρός χρήσιν τών κατά τό Βασίλειον 
αρχών καί αυτών τών πολιτών. Σχήμα 8°ν, σελίδες 43. 1872. (Δέν πωλείται)................................ —

7. Εύ&νμιος Καστόρχης' ’Ιστορική έκΟεοις τών πράξεων τής εν ’Αθήναις ’Αρχαιολογικής εταιρείας από
τής ίδρύσεως αυτής τφ 1837 μέχρι τον 1879 τελευτώντας. Σχήμα 80ν, σελίδες F' -)- 130. 1879 . . 7.000

7Α. Κατάλογος τής Βιβλιοθήκης τής’Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεΰχος 10ν), σχήμα 8°ν, σελίδες 124, 1887.
(Τεύχος 2<>ν), σχήμα 8°ν, σελίδες 126, 1906. (Δέν πωλούνται)................................................................. —

8. Η. Ο. Lolling· Κατάλ.ογος τον έν Άθήναις ’Επιγραφικόν μουσείου· τόμος l°s: Έπιγραφαί έκ τής
Άκροπόλεως, τεΰχος α': Άρχαϊκαί αναθηματικοί έπιγραφαί. Σχήμα 4°ν, σελίδες η'+στήλαι
152 + η', πίναξ 1. 1899 ....................................................................................................................................... 27.000

9. Π. Καββαδίας· Τό ιερόν του Ασκληπιού έν ’Επιδανρω καί ή θεραπεία τών ασθενών. Σχήμα 80ν,
σελίδες 304, εικόνες 9, πίνακες 10, ών εις τοπογραφικός. 1900. (Δέν πωλείται)........................... —

10. Π. Καββαδίας· ’Ιστορία τής Αρχαιολογικής εταιρείας από τής έν έτει 1837 ίδρύσεως αυτής μέχρι τού
1900. Σχήμα 8υν, σελίδες 115. 1900.................................................................................................................. 7-000

10Α. (Βαλέριος Στάης)· Τα ευρήματα τού ναυαγίου τών Αντικυθήρων (— ΑΕ 1902, στήλη 145-173/4),
εικόνες 21, πίνακες 8 (παρένθετοι) 11................................................................................................. 11.000

11. Comptes rendus du congres international d’archeologie, l&e session: Athenes 1905. Σχήμα 8ov, σελίδες
400, μετ’ εικόνων. 1905 ..................................................................................................................................... 13.500

12. Μνημεία τής Ελλάδος· τόμος 1°5: Γλυπτά έκ τού Μουσείου τής Άκροπόλεως (συντάκται: Καββαδίας,
Καστριώτης, Κουρουνιώτης, Lechat, Αεονάρδος, Schrader, Schroeder, Στάης, Σωτηριάδης,

Wolters). Σχήμα 4°ν, σελίδες β'-(- στήλαι 118, πίνακες 36 (άρ. 1-33). 1906 .................................... 60.000
13. Ρ. Cavvadias -\- G. Kawerau· Die Ausgrabnng der Akropolis vom Jahre 1885 bis zum Jahre 1890 —

IT. Καββαδίας + Γ. Καβεράον Άναοκαφή τής Άκροπόλεως από τον 1885 μέχρι τού 1890. 

Ελληνιστί καί γερμανιστί. Σχήμα φύλλου, στήλαι 150+σελίδες 2, εικόνες 14, πίνακες 13. 1906/7 150.000
14. Χρήστος Τσούντας· Αί προϊστορικάΐ άκροπόλ.εις Διμηνίου καί Σέσκλου. Σχήμα 40ν στήλαι iF + 432,

εικόνες 312, πίνακες 47. 1908 ...........................................................................................................................  150.000
15. Γεώργιος Α. Παπαβασιλείον Περί τών έν Εύβοια άρ/αίων τάφων μετά παραρτήματος Εύβοϊκών έπι-

γραφών Σχήμα 40ν, στήλαι β' + 108, εικόνες 53, πίνακες 21. 1910 ................................................. 45.000
16. Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης· Κατάλογος τού μουσείου Λυκοαούρας. Σχήμα 80ν, σελίδες 72, εικόνες

74. 1911 .................................................................................................................................................................... 15.000
16Α. (Βασίλειος Λεονάρδος)·’Αρχαιολ.ογικής έφημερίδος αναγραφή. Σχήμα4°ν σελίδες 4.1912. (Δέν πωλείται) —
16Β. (Βασίλειος Λεονάρδος)·’Αρχαιολογικής έφημερίδος λ-εύκωμα. Σχήμα 4ον, σελίδες 8.1912. (Δέν πωλείται) —
17. Γεώργιος Π. Οικονόμος· Έπιγραφαί τής Μακεδονίας· τεΰχος 1»ν. Σχήμα 40ν, σελίδες 40, 

εικόνες 29. 1915 22.500
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18.
19.

20. 

21. 

22.

23.

24.

25.

26. 

26 Α.

27.

28.

2.

ΔραχμαΙ

Γεώργιος Κ. Γαρδίχας- Μελετήματα αρχαιολογικά. Σχήμα 80ν, σελίδες 48. 191ο....................................
’Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος- Τοπογραφία των Δελφών τεϋχος 1ον· Σχήμα 80ν, σελίδες 113, εικόνες

(παρένθετοι) 11, πίνακες 3. 1912-1917..........................................................................................................
Βαλέριος Στάης- Το Σοννιον καί οι ναοί ΤΙοοειδώνος και ’ Λ Οηνάς. Σχήμα 80ν, σελίδες 55, εικόνες 14, 

πίνακες 5. 1920 .....................................................................................................................................................
Georg;fits Ρ. Oeconomus' De profusionum receptaculis sepulcralibus inde ab aniiquissimis temporibus

usque ad nostrum fere aetatem usitatis. Σχήμα 80V, σελίδες 63, εικόνες 17. 1921..............................
’Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος- Ό άποτνμπανιομός, συμβολή αρχαιολογική είς τήν ιστορίαν τοΰ 

ποινικοί! δικαίου καί τήν λαογραφίαν. Σχήμα 8ον, σελίδες 144, εικόνες 21, ών 7 παρένθετοι. 1923 
’Απόστολος Σ. Άρβανιτόπουλος- Γραπταί στήλ.αι Δημητριάδος—ΓΙαγαοών. Σχήμα 20ν, σελίδες 179,

εικόνες 203, πίνακες παρένθετοι 7, πίνακες έν τέλει έγχρωμοι 10. 1928 ............................................. 225 000
Γεώργιος Ε. Μυλωνάς- Ή νεολι&ική εποχή έν ’Ελλάδι. Σχήμα 80ν, σελίδες 174, εικόνες 86, πίνακες

2, γεωγραφικοί χάρται 3. 1928.......................................................................................................................... 37.500
’Ιωάννης Γ. Γεννάδιος- Ό Λόρδος Έλγιν καί οί πρό αύτοϋ άνά τήν Ελλά,δα καί τάς ’Αθήνας

ιδίως άρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440 - 1837. Σχήμα 80ν, σελίδες κΡ'4-257, πίνακες 5.1930. 37.500
’Ιωσήφ Χατζιδάκης- ’Ιστορία τοΰ Κρητικού Μουσείου καί των αρχαιολογικών ερευνών έν Κρήτη.

Σχήμα 8»ν, σελίδες 74. 1931 ........................................................................................................................... 9.000
Γεώργιος Σωτηρίου- Χριστιανικοί Θήβαι (=ΑΕ 1929). Σχήμα 4°ν, σελίδες 256, εικόνες 270

πίνακες 5. 1931 .....................................................................................................................................................  150.000
<Γεώργιος 17. Οικονόμος )· Τό έργον τής έν Άθήναις’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τήν πρώτην

αυτής εκατονταετίαν 1837-1937, έν αλφαβητική διατάξει. Σχήμα 8ον, σελίδες 104. 1938 · . 15.000
Γεώργιος 27. Οικονόμος- Τά εκατόν έτη τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογική; Εταιρείας. Λόγος πανη

γυρικός τοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου,, ρηθείς τή 23ΐ) ’Οκτωβρίου 1938 έν τφ Παρθενώνι 
κατά τήν πανηγυρικήν συνεδρίαν τής Έκατονταετηρίδος. Σχήμα 4ον, σελίδες 14......................... 5.000

Νέα σειρά εκδόσεων τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας ύπό τον τίτλον: 

’Αρχαίοι τόποι καί μουσεία τής Ελλάδος.

Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος- 'Οδηγός των Δελφών. Σχήμα 160ν, σελίδες 144, εικόνες 100,
# χάρται 3. 1935 ..................................................................................................................................................... 37.500
Κ Kourouniotes · Eleusis. A Guide to the Excavations and the Museum. Σχήμα 160v, σελίδες 127, εικό

νες 71, χάρτης 1. 1936 ........................................................................................................................................ 37.500

2.250

7.500

7.500

9.000

15.000

Υπο τής Αρχαιολογικής Εταιρείας πωλοΰνται καί τά εξής συγγράμματα: 

Βασίλειος Λεονάρδος· Ή ’Ολυμπία. Σχήμα 8°ν, σελίδες 352, πίνακες 2. 1901 37.500

Αί ανωτέρω τιμαί τών δημοσιευμάτων της ’Εταιρείας ίσχύουσι διά τήν πώλησιν αυτών έν τώ μεγάρου 
αυτής (Λεωφόρος Πανεπιστημίου 22)- περί δ'ε τής έκτος τοΰ μεγάρου τής Εταιρείας αποστολής τών άγορα- 
ξομένων παρακαλοϋνται νά φροντίξωσιν οί ένδιαφερόμενοι.

Έξεδόϋη ό παρών (81 - 83°e) τόμος tfj Ιτι Δεκεμβρίου 1948.
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1. Γεωργίου Ν. Καξαβή: Νισόρου Λαογραφικά : ΝέαΎόρκη: 1940.
2. Ιακώβου Ν· Καζαβη : Τά Ελληνικά Δωδεκάνησα: New York Ν. Υ.: 1941.
3. Μ. Χατξηδάκη : Μυστράς. Άθήναι: 1948.
4. Ν. Π. Δελιαλή: Κατάλογος έντυπων Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης. Μ. 1. Έν

Θεσσαλονίκη: 1948.
5. W. Deonna: Du miracle grec au miracle chretien. T. 2-3: Bale: 1946-48.

6. » » La vie privee des Deliens. Paris: 1948. (Ec. Frang. d’Athenes:
Travaux et Mem., 7).

7. N. Hammond, T. J. Dunbabin: John Pendlebury in Crete. Cambridge: 1948.
8. Φαίδωνος Κουκουλέ'· Βυζαντινός βίος και πολιτισμός. Τ. Αζ 1-2: Έν Άθήναις 1948.

(Collection de l’Institut Frangais d’Athenes, 10-11).
9. Γ. I- Κουρμούλη: Γλώσσα καί Λατρεία: Έν Άθ. 1948.

10. Ε. Latiglotz : Phidiasprobleme: Frankfurt a/M.: 1947.
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