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AE 1948-1949 Y

Πρόγραμμα τής ’Αρχαιολογικής Έφημερίδος.

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

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

3. Έν τή ’Αρχαιολογική Έφημερίδι δημοσιεύονται αρχαιολογικοί πραγματειαι καί άγγελίαι, μάλιστα εις 
ευρήματα καί πορίσματα των ανασκαφών τής Εταιρείας άναφερόμενα, συντεταγμένοι δέ εν γλώσστ) 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 τοΐς πρός δημοσίευσιν πεμπομένοις χειρογράφους.

Τήν εύθύνην των έν ταΐς δημοσιευομέναις πραγματείαις έκφερομένων έπιστημονικών γνωμών φέρουσιν 
οί συγγραφείς αυτών, αποκλείεται δέ πας προσωπικού χαρακτήρος έ'λεγχος.

4. Έκδίδεται κατ’ έ'τος εΤς τόμος είς σχήμα τέταρτον έκ δώδεκα τουλάχιστον τυπογραφικών φύλλων 
συγκείμενος μετά των 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, άτινα έπ’ ούδενί λόγω έπιτρέπεται νά πωλώνται.

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

λογικής Εταιρείας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣελΙς

Ν. Μ. Κοντολέων: Ζευς Ελάστερος έν Πάρω............................................................................................................. 1- 5
Μάρκελλος Θ· Μιταός: Παναθηναϊκός άμφορευς ελληνιστικής εποχής έκ τον έν

Άθήναις Όλνμπιείου .................................................................................................. 5 - 9
Σέμνη Παπαοπυρίδη-Καρονζον: Τεχνολογικός καθορισμός του έκ τον 'Ολνμπιείου

Παναθηναϊκόν άμφορέως........................................................................................ 10- 32
Κωνστ. Δ. Στεργιόπουλος: 'Η αρχαία "Ελλάς καί η Γαλλική Χαρτογραφία από

της ’Αναγεννήσεως μέχρι τοϋ 1830 ............................................. 33 - 84
Βασίλειος Γ. Καλλιπολίτης καί

Denise Feytmans : Νεκρόπολις κλασσικών χρόνων έν Κοζάνη ................................... 85-111
Δη μητριός Πάλλας : Σαλαμινιακά .......................................................................................................................................................... 112-134
’Ιωάννης Παπαδημητρίου : Έπιγραφαί έξ Επίδαυρου .................................................................................................... 135 - 145

» * Άτττικά I .................................................................................................................................................................. 146 -153

Παράρτημα — ’Αρχαιολογικά Χρονικά.

Βασίλειος Δ. Θεοφανείδης : °Αρχαιολογικοί έρευναι καί ευρήματα άνά τήν Δυτικήν
Κρήτην κατά τό έτος 1938-39 ........................................................ 1- 24

Νικ. X. Κοτζιας: Αείβηθρα, Πίμπλεια, Πιερίς ή πατρίς τοϋ Όρφέως .. 25-40
Νικόλαος Μ. Βερδελής: Πρόχειρος άνασκαφική έρευνα είς Φάρσαλα ........................................ 40- 42
’Ιωάννης Παπαδημητρίου: °Αναστηλωτικαί έργασίαι έν Μνκήναις ........................................................... 43- 48
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AE 1948-1949δ' Εικόνες

ΕΙΚΟΝΕΣ

Ζευς Έλάστερος εν Πάρω.

Σελ. Είκ.
1 1 Επιγραφή έπι κιονίσκου έκ Πάρου.
2 2 Επιγραφή έκ Πάρου.

Σε’.. Είκ. 
28 16

28 17

Κεφαλής έκ τών δυτικών προπόδων δεξιά 
πλαγία οψις.

Κεφαλής έκ τών δυτικών προπόδων αρι
στερά πλαγία οψις.

Παναθηναϊκός άμφορευς ελληνιστικής 
εποχής έκ τον εν Άθήναις Όλυμπιείου.

6 1 Παναθηναϊκός άμφορευς έκ τοϋ Όλυμ
πιείου. Πρόσθια οψις.

7 2 Παναθηναϊκός άμφορευς έκ τοϋ Όλυμ
πιείου. Όπισθία οψις.

8 3α Ή έπι τοϋ άμφορέως επιγραφή τοϋ αγω
νοθέτου.

8 3β Ή έπιγραφή τοϋ αγωνοθέτου (κατά σχέ- 
διον Άλεξ. Παπαηλιοποΰλου).

11 1

11 2

12 3

12 4

13 5

15 6

16 7

16 8

18 9

19 10

20 11
21 12

21 13

23 14

27 15

Τεχνολογικός καθορισμός τοϋ έκ τοϋ
Όλυμπιείου Παναθηναϊκού άμφορέως.

Πλαγία οψις τοϋ Παναθηναϊκού άμφορέως 
τοϋ Όλυμπιείου.

Πλαγία οψις τοϋ Παναθηναϊκού άμφορέως 
τοϋ Όλυμπιείου.

Ή πρό τοϋ Παλλαδίου Νίκη τοϋ έκ τοϋ 
Όλυμπιείου Παναθηναϊκού άμφορέως.

Τό παλλάδιον έπι τοϋ Παναθηναϊκού άμφο
ρέως έκ τού Όλυμπιείου.

Σταδιοδρόμος έπι τοϋ Παναθηναϊκού άμφο
ρέως έκ τού Όλυμπιείου.

Παλλάδιον έπι άμφορέως τού Βρεττανικοΰ 
Μουσείου.

Παλλάδιον έπι Παναθην. άμφορέως τού 
Βρετταν. Μουσείου.

Παλλάδιον έπι Παναθην. άμφορέως τού 
Λούβρου.

Σταδιοδρόμοι έπι Παναθηναϊκού άμφορέως 
έκ Παντικαπαίου.

Δολιχοδρόμοι έπι Παναθ. άμφορέως τού 
Βρεττ. Μουσείου.

Παναθηναϊκός άμφορευς εις Κοπενχάγην.
Σταδιοδρόμοι έπι Παναθην. άμφορέως εις 

Βολωνίαν.
Παναθηναϊκός άμφορευς εις τό Βρεττα- 

νικόν ΜουσεΤον.
Δολιχοδρόμος έπι Παναθηναϊκού άμφο

ρέως εις Castle Asliby (σχέδιον 
Beazley).

Κεφαλή έκ τών δυτικών προπόδων τής 
Άκροπόλεως.

‘Η αρχαία 'Ελλάς και ή γαλλική χαρτογρα
φία από τής άναγεννήσεως μέχρι τον 1830.

36 1 (άριθ. 8) Ρ. Bertius Graecia.
38 2 (άριθ. 12) Ν. Sanson Graecia antiqua.
40 3 (άριθ. 15) Ρ. Briet Graeciae delineatio.
43 4 (άριθ. 27) P. Du Val Les conquetes de

Demetrius.
45 5 (άριθ. 39) G. Sanson Graecia foederata.
46 6 (άριθ. 43) G· Delisle Graecia antiqua (βό

ρειον μέρος).
47 7 (άριθ. 43) G. Delisle Graecia antiqua (νό

τιον μέρος).
50 8 (άριθ. 52) J. D’Anville Graecia antiqua.
55 9 (άριθ. 81) P. Buache Carte de la Grece.
56 10 (άριθ. 83) J. N. Bellin Carte de la partie

meridionale de la Grece.
60 11 (άριθ. 104) R. Bonne Graecia antiqua.
63 12 (άριθ. 130) B. Du Bocage La Grece et ses

iles.
66 13 (άριθ. 140) J. B. Gail Carte pour l’histoire

grecque.
67 14 (άριθ. 147) P. Lapie Grece ancienne.
82 15 Χάρτης τής άρχαίας Ελλάδος ληφθείς έκ

τού ύπ’άριθ· 1401 χειρογράφου τής έν 
Παρισίοις ’Εθνικής Βιβλιοθήκης τής 
Γαλλίας (βλ. σελ. 81).

Νεκρόπολις κλασσικών χρόνων έν Κοζάνη.

86 1 Τοπογραφικόν σχέδιον τής περιοχής τών 
τάφων.

88 2 Κάτοψις και τομή τάφ. I (Σχέδιον X. Λε- 
φάκη).

91 3 Άρ. 1, 4 και 46.
91 4-5 Κεφαλαί δφεων ψελίων α καί β (άριθ. 4).
91 6 Χρυσαΐ πλάκες τού ξίφους άριθ. 28 (‘/,).
91 7 Χρυσαΐ πλάκες (2) καί περίαπτον (3).
93 8 ’Αργυρά φιάλη (5) καί άργυρά κύλιξ (6).
93 9 ’Αργυρά φιάλη άριθ. 5 (Σχέδιον X. Λεφάκη).
98 10 Τάφος I, 1, 2, 3.
98 11 Χαλκή οίνοχόη (7).
98 12 Χαλκούς κάδος (8).
98 14 Τάφος I, 8.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:17 EEST - 34.211.113.242



AE 1948-1949 Εικόνες ε

Σελ.
98

Είκ.
14α Χαλκή φιάλη (9).

99 13 Λεπτομέρεια λαβών χαλκού κάδου (8).
100 15 α) Λυχνοστάτης (10) β) Ξίφος (28).
102 16 Χαλκά κοσμήματα (11-17).
102 17 Χαλκαϊ περόναι (18-23),
102 18 ΧαλκαΧ πόρπαι (24).
102 19 Χαλκοϋν κράνος (25).
104 20 Λυχνοστάτης (26) καί λεπίς μαχαιριού (27)·
104 21 Λυχνοστάτης (26).
105 22 Ξίφη καί αίχμαί δοράτων.
106 23 Άμφορεύς τ. III, 3 (34).
107 24 Άμφορεύς III, 2 καί οίνοχόη III, 1.
107 25 Άμφορεύς II, 1.
108 26 Αγγεία τάφου II, 9 καί 4.
108 27 Τομή αγγείου άριθ. 38.
108 28 Κάνθαρος τ. I, 6.
109 29 Υδρία τ. I, 9.
110 30 Τομαί αγγείων τ. 1, 2, 4, 5 καί 3.
111 31 Αργυρά δραχμή, τ. I, 13.

112 1

Σαλαμινιακά.

Χάρτης τής Σαλαμΐνος (Μ. Le Roy 1770)·
113 2 Σύνθετον ιωνικόν κιονόκρανον έκ τής θέ-

120 3
σεως «Κολώνες».

Τομή καί κάτοψις τοΰ ναϋδρίου τοΰ αγίου

121 4
Δη μητριού.

Τοιχοδομία τοΰ δεξιού τοίχου τοΰ Δ σκέ

121 5
λους τοΰ ναϋδρίου (έσωτερικώς).

Ή παραστάς καί ό κίων τοΰ διβήλου έκΒΔ.
122 6 Πώρινον ρωμαϊκόν κορινθιακόν κιονό-

123
κρανον.

7α-β. Σταυρός και κιλλίβας πώρινοι.
124 8 Λεπτομέρεια τοιχοδομίας. Έντετοιχισμένη

127
αρχαία Ελληνική ίρρά τράπεζα. 

9α β. Πεσσίσκοι του τέμπλου.
128 10 Τεμάχιον θωρακίου.
130 11 "Οστρακα βυζαντινών γραπτών αγγείων.
132 12α-·γ "Οστρακα βυζαντινών έγχαράκτων αγ

133 13
γείων.

Δακτυλίδια χαλκά (έκ τοΰ τάφου 2).
133 14 Σχέδια τών δακτυλιδίων τής εΐκ. 13.

135 1

Έπιγραφα'ι εξ ’Επίδαυρου.

Έξ έκτΰμματος τής πλευράς Α τής έπιγρα-

137 2
φής ύπ’ άριθ. 1.

Έξ έκτΰμματος τής πλευράς Β τής έπι-

145 3
γραφής ύπ’ άριθ. 1.

Έξ έκτΰμματος τής επιγραφής ύπ’ άριθ. 3.

Αττικά I

147 Είκών επιγραφής Μυρρίνης.

'Αρχαιολογικά! ερενναι και ευρήματα 
άνά την δυτικήν Κρήτην κατά το 

έτος 1938-39.

Σελ. Είκ.
2 1 Άγαλμάτιον Νίκης εξ Άγ. Γαλήνης.
2 2 Άγαλμάτιον κρανοφόρου έφηβου έξ Άγ.

Γαλήνης.
3 3 Άγαλμάτιον εφήβου έξ Άγ. Γαλήνης.
3 4 Άγαλμάτιον "Ερωτος έξ Άγ. Γαλήνης.
3 5 Προτομή έστεμμένου άνδρός έξ Άγ. Γα

λήνης.
4 6 Ειδώλια'ίππου καί γρυπός έξΆγ. Γαλήνης.
4 7 α) είδώλιον γρυπός' β') έξάρτη μα λέβητος

έξ Άγ. Γαλήνης.
5 8 α-) χάλκινον κάλυμμα θυμιατηριού (;) μετά

λεοντοκεφαλής' β') βάσις κηροπη
γίου (;), έξ Άγ. Γαλήνης.

6 9 α') χάλκινον κάλυμμα θυμιατηριού (;) μετά
λεοντοκεφαλής" β') αναθηματικός τρί- 
πους, έξ Άγ. Γαλήνης-

6 10 α') χάλκινος άναθηματικός βωμός (;) 
β') κηροπήγιον έξ Άγ. Γαλήνης.

6 11 Χάλκινος λύχνος έν σχήματι πλοίου έξ 
Άγ. Γαλήνης.

7 12 Άνάγλυφον Μαινάδος έκ Πρινέ-Μυλοπο- 
τάμου.

7 13 Αγγεία ύστερομυκηναίκοΰ τάφου παρά τό 
χωρίον Πηγή - 'Ρεθύμνης.

8 14 Θυμιατήριον ύστερομυκηναίκοΰ τάφου 
Πηγής - 'Ρεθύμνης.

8 15 Θυμιατήριον έξ ύστερομυκηναίκοΰ τάφου 
Πηγής - "Ρεθύμνης.

9 16 Άγαλμάτιον πεπλοφόρου γυναικός έξ Αρ
γυρουπόλεως - 'Ρεθύμνης.

9 17 Εικονιστική κεφαλή νεανίου έξ Αργυρου
πόλεως (Λάππας)- 'Ρεθύμνης.

10 18 Προτομή Σαράπιδος (;) έξ Αργυρουπό
λεως - 'Ρεθύμνης.

10 19 ’Οπίσθια δψις προτομής Σαράπιδος (;) έξ 
Αργυρουπόλεως - 'Ρεθύμνης.

11 20 Αναθηματικόν άνάγλυφον Νυμφών, έξ 
Αργυρουπόλεως (Λάππας) - 'Ρεθύμνης.

11 21 Μολύβδινος σωλήν ύδρεύσεως Λάππας, έξ 
Αργυρουπόλεως - 'Ρεθύμνης.

12 22 "Οστρακα ύστερομυκηναϊκά έκ τοΰ σπη
λαίου «Κορακιά» παρά τήν Γεωργιού- 
πολιν' Άποκορώνου-Κρήτης..

13 23α. Διάγραμμα ύστερομινωϊκοΰ τάφου Χα
νιών (όδοϋ Κ. Μάνου).

13 23β. Χάλκινα ευρήματα έκ τοΰ ύστερομινωϊκοΰ 
τάφου Χανίων (δδοΰ Κ. Μάνου).

14 24 Πήλινα άγγεΐα έξ ύστερομινωϊκοΰ τάφου 
Χανίων (όδοΰ Κ. Μάνου).
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Εικόνες ΑΕ 1948-1949F'

Σελ. ΕΙκ.
15 25 Πήλινα άγγεΐα ΰστερομινωϊκοΰ τάφου 

Χανιών (όδοΰ Κ. Μάνου).
17 26 Μεσομινωϊκοί ταφικοί πίθοι Χανίων.
18 27 Μεσομινωϊκή πρόχους Χανίων.
19 28 Διάγραμμα αρχαίων τάφων παρά τό νε-

κροταφεΐον 'Αγίου Λουκά - Χανίων. 
ΚΛΙΜΑΞ 1: 50. Άνω : Κάτοψις καί 
τομή A - Β Κάτω : Πρόσοψις καί 
τομή Γ'. Δ'.

19 29 Αρχαϊκή έπιγραφή Χανίων.
20 30 Έπιγραφαί Χανίων.
22 31 'Υάλινα δοχεία έκ τάφου Πρινέ-Σελίνου.
23 32 Χάρτης Δυτικής Κρήτης.

Πρόχειρος άνασκαφικη ερευνά 
εις Φάρσαλα.

Σελ. ΕΙκ.
40 Πρόχειρον σχεδιογράφημα τής άνασκα-

φείσης παρά τά Φάρσαλα θέσεως (τό 
δεξιόν ήμισυ έκ: F. Stahlin Das 
hellenische Thessalien, σ. 138, είκ. 93).

41 1 Περιφερής τάφος τής νεκροπόλεως τής
Φαρ σάλου.

41 2 Τρόπος οικοδομής τοΰ έν είκ. 1 τάφου.
42 3 Τό ανατολικόν μέρος τοΰ έν είκ. 1 τάφου.
42 4 ’φοειδής τάφος τής νεκροπόλεως τής Φαρ-

σάλου.

Λείβη&ρα, Πίμπλεια, Πιερις ή πατρϊς 
τον Όρφέως.

25 1 Γενική άποψις των Καναλίων.
28 2 "Αποψις τών χείμαρρων Καβουρόλακκα

καί Γρίβα εκατέρωθεν τής άκροπόλεως. 
33 3 Τμήμα τείχους έκ τής δυτ. πλευράς τής

άκροπόλεως των Λειβήθρων.
35 4 Τμήμα έκ των τειχών τής Πιμπλείας.
36 5 Πλίνθος μετ’ ερείσματος άγαλματίου Σα-

τόρου.
36 6 ’Αναθηματική επιγραφή Πριμίωνος Φουλ

βίας.
37 7 Λατινική αναθηματική επιγραφή.
39 8 Τοπογραφικός χάρτης τοΰ ΝΑ Όλυμπου.

Άναστηλωτικαι εργασίαι εν Μνκήναις,

44

45

46

47

47

1 Ή πύλη των Λεόντων πρό τών άνασκα-
φών τοΰ Schliemann κατά ζωγρα
φικόν πίνακα τοΰ G. W. von Hei- 
deck έκ τής πινακοθήκης τοΰ Μονά
χου, έκ Carl Schuchhardt Die 
Burg, 1931 πίν. V.

2 Ή πύλη κατά Schliemann Mycenes
1889 πίν. III.

3 Ή πύλη έκ φωτογραφίας δημοσιευθείσης
υπό A. Wace Mycenae 1949 είκ. 72α.

4 Τό άνω μέρος τής πύλης μετά τήν άνα-
στήλωσιν τών δύο λίθων τής δυτικής 
πλευράς.

5 Ή πύλη μετά τήν άναστήλωσιν.

ΠΑΡΕΝΘΕΤΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Πίναξ 1. Τό Παλλάδιον έπί τοΰ έκ τοΰ Όλυμπιείου Παναθηναϊκού άμφορέως (κατά σχέδιον Άλεξ. Κοντοπούλου). 
Πίναξ 2. Ή οπίσθια δψις τοΰ έκ τοΰ Όλυμπιείου Παναθηναϊκοΰ άμφορέως (κατά σχέδιον Άλεξ. Κοντοπούλου). 
Πίναξ 3. Δολιχοδρόμοι έπί ελληνιστικού Παναθηναϊκού άμφορέως έκ τής Άκροπόλεως (κατά σχέδιον Άλεξ. Κοντο

πούλου καί Άλεξ- Παπαηλιοπούλου).
Πιναξ 4. Δολιχοδρομοι επι Παναθηναϊκοΰ άμφορέως έκ τής Άκροπόλεως (κατά οχέδιον Άλεξ. Παπαηλιοπούλου).
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ΖΕΥΣ ΕΛΑΣΤΕΡΟΣ ΕΝ ΠΑΡΩ.

ν π ο Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΟΝΤΟΙ

Την λατρείαν τοϋ Διός Έλαστέρου έν Πάρφ γνωρίζομεν διά τριών επιγραφών, 
έκ τών όποιων ή μία μόνον, εσχάτως εύρεθεΐσα, διασφζει ακέραιον τό ασυνήθες 
και διά πρώτην φοράν άπαντών έπίθετον τοΰτο τοϋ Διός. Εις τάς δύο άλλας, 
αί όποΐαι διέσφζον μέρος μόνον τοϋ επιθέτου, συμπληρώνεται νΰν ασφαλώς τοΰτο.

1. Ή νΰν τό πρώτον δημοσιευομένη επιγραφή άνευρέθη κατά τό θέρος τοΰ 1949

Εΐκ. 1. Επιγραφή επί κιονίσκου έκ Πάρου.

έξωθι τής ΝΔ γωνίας τοΰ περιβόλου τής Παναγίας Καταπολιανής ή Έκατονταπυλιανής 
έν τή πόλει τής Πάρου, είναι δέ κεχαραγμένη επί τοΰ άνωτέρου μέρους κιονίσκου, 
εντός ιδιαιτέρως λελεασμένης κατακορύφου λωρίδος καί κατευθύνεται έκ τών άνω προς 
τά κάτω. Τό σχήμα τών γραμμάτων δεικνύει ή έξ έκτύπου φωτογραφία (είκ. 1), είναι 
δέ ταΰτα τών μέσων περίπου τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος καί έχουν ύψος 3 έκ. Ό κιονίσκος έχει 
ύψος 1,01, άνω διάμετρον 0,33 καί κάτω 0,36’ κατά την άνω αύτοϋ έπιφάνειαν φέρει 
άναθύρωσιν, ούχί όμως καί τόρμον γομφώσεως. Ή έπιγραφή άναγινώσκεται ως εξής:

Διός Έλαστέρο

Ό κιονίσκος άπετέλει προφανώς όρον τεμένους τοΰ Διός Έλαστέρου. Μελ
λοντική έρευνα θά δείξη, αν ό τόπος τής άνευρέσεως τοΰ κιονίσκου είναι ακριβώς τό 
τέμενος τοΰτο.
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2 Νικολάου Μ. Κοντολέοντος ΑΕ 1948-1949

2. Ή επιγραφή, την όποιαν έδημοσίευσα εν Άρχ. Δελτ. 14, 1931-32 (1935) 
Παράρτ. σ. 49 κα! την οποίαν απεικονίζω ενταύθα (είκ. 2), άναγινώσκεται νϋν ασφα
λώς οΰτω:

Διός [Έλα]- 
στέρο Π 
ατρ ώ ιο.

Είκ. 2. ’Επιγραφή έκ Πάρου

Την συμπλήρωσιν ενάστερος, την οποίαν είχον προτείνει τότε και ήτις παλαιογρα- 
φΐκώς δεν απείχε πολύ τού ορθού, δεν είχον τολμήσει οπωσδήποτε να εισαγάγω εις τό 
κείμενον όρθώς ό Μ. Ρ. Nilsson Gesch. d. griech. Rel. I 1941, 525 σημ. 2 είχε θεω
ρήσει ότι δυστυχώς τό έπίθετον δεν ήδΰνατο να συμπληρωθή ασφαλώς, αφού ή ακρι
βής συμπλήρωσις ήτο λέξις νέα και έπίθετον άγνωστον. Έν IG XII Supplementum 
σ. 107 άρ. 207 είχε συμπληρωθή άδιστάκτως Περίστερο έκ τής παρ’ ΑΘΗΝΑΙΩ 9,395 a 

' διηγήσεως, την συμπλήρωσιν δ’ έδέχθη καί ό Ο. Rubensohn R.E. έν λ. Paros στ. 1841 
καί 1847 θεωρηθέντος ότι ό Ζευς ούτος ήτο ανάλογος προς τον Δία ’Αφροδίσιον. Καί 
ή έπιγραφή αΰτη, ως δεικνύει ή είκ. 2, άπετέλει όρον, πιθανότατα δε τού αυτού ώς καί 
ή προηγούμενη τεμένους.

3. Έξ έκτυπου τού Μ. Κρίσπη είχε δημοσιεύσει ό Hiller von Gaertringen 
έν Sitzb. Berl. Ak. 1906, 786 ( = IG XII 5, 1027, πρβ. καί A. B. Cook Zeus II 946 
είκ. 14) έπιγραφήν εύρεθεΐσαν έν τή πόλει τής Πάρου (συνοικία Χωριάτικα) οΰτω:

Βωμός Διός Έ[νδένδ]- 
ρο, των από Μ [ α ν ] δρο- 
θ έ μ ι ο ς- μέλιτι σπένδεται.

Ή συμπλήρωσις είχε στηριχθή εις γλώσσαν τού Ησυχίου: ”Ενδενδρος παρά Ροδίοις 
Ζευς καί Διόνυσος εν Βοιωτοΐς. Ό Ζευς ’Ένδενδρος τής Πάρου έγένετο γενικώς απο
δεκτός: Wilamowitz Glaube d. Hell. I 34 καί 125, Stengel Kultusalt.3 σ. 104, 
A. B. Cook Zeus II 946 καί III 1173, Hiller v. Gaertringen Gnomon 1930, 
428, Roscher Myth. Lex. VI 624, O. Rubensohn R. E. έν λ. Paros στ. 1841. Ήδη 
όμως ή υπό τού Ησυχίου έντόπισις τής λατρείας τού Διός Ένδένδρου εις την Ρόδον 
έγείρει ένδοιασμούς διά την παραδοχήν τής αυτής λατρείας καί εις τήν Πάρον. Είναι 
άναντίρρητον ότι καί έν τή έπιγραφή ταύτη όφείλομεν να άναγνώσωμεν:

Βωμός Διός Έ[λαστέ]- 
ρ ο κ. τ. λ.

Ό αριθμός τών συμπληρουμένων γραμμάτων είναι ακριβώς ό αυτός.
Νομίζω ότι οΰδείς δισταγμός έπιτρέπεται διά τήν συμπλήρωσιν τών επιθέτων τού 

Διός εις τάς έπιγραφάς 2 καί 3 διά τού Έλάστερος.
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AE 1948-1949 Ζευς Έλάστερος έν Πάρφ 3

Έκ τοϋ περιεχομένου άλλως χε των τριών επιγραφών είναι προφανής, κατά την 
γνώμην μου, ή μεταξύ τούτων σχέσις. Την σύναψιν τοϋ Διός ως Έλαστέρου καί 
Πατρώου εις την έπιγρ. 2 ερμηνεύει ή αρχαϊκή επιγραφή 3. Ό Έλάστερος Ζευς τής 
τελευταίας ταύτης ανήκει εις τούς άπο Μανδροθέμιος, είναι ά'ρα πατρώος, θεός 
προστάτης τής φρατρίας ή οίκου τού Μανδροθέμιος καί τών εξ αυτού. Τήν έννοιαν τού 
Διός πατρός καί πατρώου έδειξε σαφώς ό Μ. Ρ. Nilsson AfRw. 1938, 156 κέ. πρβ. 
καί Gesch. d. gr. Religion I, 378 κέ. Ζεύς Πατρώος είναι δ θεός τών προγόνων, τού 
γένους. Τό γένος τών Λαβυαδών έν Δελφοΐς έχει προστάτην τον Δία Πατ ρ ώ ον 
(Α στίχ. 14 κ.ά.). Ύπό τήν αυτήν έννοιαν άναφέρεται έν άλλη έπιγραφή (Τροίας) ώς 
προπάτωρ (AJA 1935, 538, Nilsson Gesch. d. gr. Rel. 377), όπου ή παραιτέρω 
σύναψις έν τή αυτή έπιγραφή προς τό έρκεϊος καθισιά έτι προφανεστέραν τήν έννοιαν* 
αλλαχού (BCH 1894, 441, Rev. Arch. XI, 1935, 195) άναφέρεται ώς έρκεϊος 
πατρώος. Είναι οΰτω πατρώα ή λατρεία τού Έλαστέρου Διός εις τούς απογόνους 
τού Μανδροθέμιος καί πιθανώς τό τέμενος ήτο ίδρυμένον άρχικώς ύπό τούτων. Έάν 
ή έν Θάσφ καί τή αποικία αυτής Γαληψώ (Rev. Arch. IX 1935, 195 κέ.) λατρεία τού 
Διός Πατρώου συνάπτεται προς τήν λατρείαν τού Διός Έλαστέρου Πατρώου τής Πάρου 
δεν δύναμαι νά εί'πω μετά βεβαιότητος, άλλ’είναι δυνατή, ώς θά ίδωμεν κατωτέρω.

’Αλλά τις είναι ό Ζεύς Έλάστερος; Δεν βλέπω άλλην δυνατότητα έρμηνείας τής 
λέξεως είμή τήν έκ τού ελαύνω καί άστήρ. Βεβαίως εις τά έκ τού έλαύνω σύνθετα ώς 
πρώτον συνθετικόν λαμβάνεται τό έλασι-, ώς έλάσιππος, έλασιβρόντας (ΠίΝΔ. άπόσπ- 
144). ’Αλλά γνωστής οΰσης τής περί τά τοιαύτα σύνθετα άσταθείας (Ε. Schwyzer 
Gr. Grammatik, σ. 441), οΰδέν έμποδίζει νά δεχθώμεν, ότι ήδύνατο νά ληφθή καί τό 
ένεστωτικόν θέμα έλα- (έλά-ω), πιθανώτατα δέ ευφωνικοί λόγοι έπέδρασαν προς 
τοιούτον σχηματισμόν * έλασιάστερος ή * έλασάοτερος άμφιβάλλω άν ήδύναντο νά προ
φέρουν έλληνικά χείλη. Ό Ε. Schwyzer έ.ά., αναφέρει ώς παράδειγμα τής ποικιλίας 
τών τοιούτων συνθέτων τό έλκεοί-πέπλος παρά τό έλκε-χίτων είναι προφανώς 
ανάλογα καί τό έλάοιππος παρά τό έλάστερος.

Τού Διός έλαύνοντος αστέρα τήν ιδιότητα γνωρίζομεν κυρίως έκ τής Ίλιάδος 
Δ 75 κέ.

ΟΙον δ’ αστέρα ήκε Κρόνου πάις άγκυλομήτεω, 
ή ναύτηισι τέρας ήέ στρατώι εύρέι λαών, 
λαμπρόν* τοϋ δέ τε πολλοί άπό σπινθήρες ϊενται* 
τώι είκυΐ’ ήιϊ,εν έπί χθόνα ΙΙαλλάς Άθήνη.

Ήδη οί αρχαίοι σχολιασταί έσημείωσαν ότι πρόκειται περί διάττοντος άστέροςr 
αστέρα ννν φησι τον άστ εροειδώς άκοντιζόμενον (DlNDORF 3, 199). 
Έν τφ είς ’Απόλλωνα Όμ. Ύμνω 441 κατά προφανή, ώς γνωστόν, μίμησιν τών 
στίχων τούτων ό ’Απόλλων μεταμορφώνεται έπίσης είς αστέρα, άλλ’ είς τήν δευτέραν 
ταύτην περίπτωσιν λείπει βεβαίως ή είκών τού Διός έξακοντίζοντος τούς άστέρας. 
ΤΙ έννοια αυτή οΰτω σαφής άπαντα μόνον είς τούς άνωτέρω στίχους τού Δ τής Ίλιάδος 
καί τον Έλάστερον Δία τής Πάρου, τον όποιον τώρα γνωρίζομεν. ’Αστέρα ίέναι 
(Δ 75) καί αστέρα έλαύνειν (Έλάστερος) είναι προφανώς ταυτόσημα.
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4 Νικολάου Μ. Κοντολέοντος ΑΕ 1948-1949

Ό έκσφενδονισμός ούτος των αστέρων ανήκει εις την γνωστήν άντίληψιν περί 
Διός, δστις, έκτος τοΰ κεραυνού, εκσφενδονίζει επίσης την αστραπήν, ώς Ν 242

6ή δ' ΐμεν άστεροπήι έναλίγκιος, ήν τε Κρονίων 
χειρί λαβών έτίναξεν άπ αίγλήεντος Όλυμπου 
δεικνύς σήμα βροτοΐσιν.. (πρβ. καί Β 353,1 236 κ.ά.)

ή την βροντήν, ώς παρά ΠίΝΔΑΡΩ Όλυμπ. IV 1 κέ.

έλατήρ υπέρτατε βροντάς άκαμαντόποδος 
Ζεϋ

καί Έλασιβρόντα παί Ρέας (ΙΙίΝΔ. άπ. 144). Πρβ. καί φ 413, ω 112 κέ. Εις τον 
Πίνδαρον έχομεν οΰτω τό πλησιέστερον προς τον έλάστερον Δία, ένθα τό ελαύνω 
αντικαθιστά το ίέναι (ήκε αστέρα) τοΰ Δ 75. Την ίριν επίσης τανύει ό Ζευς (Ρ 547). 
Ό άστήρ, σώμα ουράνιον, συγγενές προς τον κεραυνόν, την αστραπήν, την βροντήν, 
την ίριδα, εύρίσκεται εις την κυριότητα τοΰ Διός καί εξακοντίζεται υπό τούτου, όταν 
θέλη νά δηλώση την θ’έλησίν του. Είναι πάντα ταΰτα τα ουράνια σημεία διοσημίαι 
(A. Β. Cook II 4 κέ), όπως ρητώς άναψέρεται εις τούς ανωτέρω ομηρικούς στίχους.

Είναι τόσον φυσική ή τοιαύτη έρμηνεία καί τόσον σύμφωνος προς τάς παλαιο- 
τέρας ελληνικός αντιλήψεις, ώστε ούδείς θά θελήση νά έρμηνεύση τον Δία έ?ιάστερον 
ώς τον όδηγοΰντα καί κανονίζοντα τάς κινήσεις τών αστέρων πρβ. επίγραμμα τοΰ β' 
π.Χ. αί., όπου ό Ζεύς διευθύνει πόλον άστρων, W. Peek Mnemosynon Th. Wiegaud, 
σ. 15, A στ. 1. ’Ακόμη όλιγώτερον πιθανή είναι ή παραδοχή έστω καί λανθανούσης 
έξομοιώσεως τοΰ Διός προς αστέρα, ώς εποπτεύει ό Cook I 760 διά τον στίχον Δ 75 
συνάπτων προς τήν μεταγενεστέραν παράδοσιν (Κλημης Ρώμης, Όμιλ. 5.13 καί 
Τζετζης εις Λυκοφρ. Άλεξ. 88), καθ’ ήν ό Ζεύς ώς άστήρ έγέννησεν έκ τής Λήδας τούς 
Διοσκούρους καί ώς ίσως θά ήδύνατό τις νά είκάση έκ τής έν Κέφι λατρείας τοΰ Διός 
Ίκμαίου - Σείριου (A. Β. Cook II 265 κέ).

Δυνατή φαίνεται ή σύναψις τών στίχων Δ 75 κέ. προς τούς μετεωρίτας, ώς υπο
θέτει ό Cook III 885 κέ.

Ή λατρεία τών αστέρων, ώς γνωστόν, είναι μόνον τών μεταγενεστέρων χρόνων 
τής άρχαιότητος (πρβ. Μ. Ρ. Nilsson Symbolisme astronomique et mystique dans 
certains cultes publics grecs έν Collection Latomus II, σ. 217 κέ.), ακόμη δε καί 
ή πίστις εις τον Δία θεόν τών αστέρων ή ή ταύτισις αύτοΰ προς αστέρα είναι έντελώς 
μεταγενεστέρα. Πρβ. Cook I 545 καί 740 κέ.

Ή έμφάνισις διάττοντος άστέρος θεωρηθεΐσα ώς διοσημία υπό τών απογόνων 
τοΰ Μανδροθέμιος είτε, ίσως, ή πραγματική ή φανταστική πτώσις ενός μετεωρίτου εις 
περιοχήν άνήκουσαν εις τούτους ύπήρξεν ή αφορμή τής ίδρύσεως τής λατρείας τοΰ 
Διός έλαστέρου.

Ή σπονδή μέλιτος νοείται καί μετά τήν άντικατάστασιν τοΰ Ένδένδρου υπό τοΰ 
Έλαστέρου Διός εις τήν έπιγραφήν 3. Αύτη είναι χαρακτηριστική διά τάς χθονίας 
θεότητας. Ή σπονδή μέλιτος μαρτυρείται καί εις τήν λατρείαν τοΰ Διός Τκμαίου —
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AE 1948-1949 Ζευς Έλάστερος εν Πάρφ

Σείριου έν Κέω (Cook III 267 σημ. 5). ΙΙαρ’ δλον δτι είναι γνωστόν δτι χθόνιαι χοαί 
προσεφέροντο εις τους αστέρας (Kircher Die sakr. Bedeutung d. Weines 3), είναι δμως 
δυνατόν αί άστρικαί αύται λατρεΐαι να μή είναι πολύ παλαια'ι (Nilsson έ.ά. ο. 218 κέ.). 
Έπιμένοντες είς τον παραλληλισμόν τού έξακοντισμοΰ τών διαττόντων, ή των μετεω
ριτών ενδεχομένως, προς τον κεραυνόν, βροντήν κ.τ.δ. δυνάμεϋα να ένθυμηθώμεν τον 
Δία Καταιβάτην- ό πίπτων άστήρ είναι ανάλογος προς τον πίπτοντα κεραυνόν καί είναι 
δυνατόν νά θεωρηθή δτι τό τέμενος τοΰ Διός έλαστέρου ήτο άνάλογον προς τα ένη- 
λνσια. Είς τον τόπον, δπου ό κεραυνός τοΰ Διός έφόνευσε τύν Έρεχθέα, ήτοι είς τον 
βωμόν τοΰ Διός Ύπατου προ τοΰ Έρεχθείου, προσεφέροντο πέμματα άνευ οίνου ήτοι 
χθόνιαι θυσίαι καί μελιτοΰσσαι (Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ Έρέχθειον σ. 10 κέ). ’Ακριβώς 
δέ καί είς την Θάσον πλησίον τής επιγραφής τοΰ Διός ΙΤατρφου εΰρέθη καί άλλη μνη- 
μονεύουσα Διός Καταιβάτου (Rev. Arch. 1937, 198).

Ν. Μ. ΚΟΝΤΟΑΕΩΝ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΜΦΟΡΕΥΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

ΕΚ ΤΟΥ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ

ΥΠΟ ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ Θ. ΜΙΤΣΟΥ

Ό έν τή είκόνι 1 καί 2 άμφορεύς εύρέθη κατά τάς άνασκαφάς επί τοΰ χώρου, 
ένθα ήτο τό ιερόν τοΰ Πυθίου ’Απόλλωνος παρά τον Ίλισσόν. Έκειτο εντός τοΰ 
μεταγενεστέρου υδραγωγείου, τό όποιον διήρχετο άνωθεν τοΰ Πεισιστρατείου, ήτοι 
μεταξύ τοΰ βραχώδους λόφου καί τοΰ νοτίου τοίχου τοΰ περιβόλου τοΰ Όλυμπιείου 
(είδικώς υπό την άνωφερικήν οδόν, ή οποία οδηγεί προς τό άλσος καί τό υπαίθριον 
καφφενεΐον). Συνεκολλήθη εκ πολλών τεμαχίων καί συνεπληρώθη διά γύψου. Ύψος 
τοΰ σφζομένου μέρους 0.76.

Ή επιφάνεια τών ώμων καί τής κοιλίας τοΰ άγγείου διακοσμείται διά παραστά
σεων σχετικών προς τούς άγώνας τών Παναθηναίων, κατά τά όποια είχε τοΰτο δοθή 
ώς έπαθλον είς άγώνα δρόμου.

’Επί τής κυρίας όψεως παρίσταται ή ’Αθήνα (είκ. 1) ώπλισμένη χωρούσα προς 
δεξιά. Προς ταΰτην τείνει τήν χείρα Νίκη επί δωρικού κίονος. Έπί τής οπίσθιας όψεως 
(είκ. 2) δρομεύς, είς τό τέρμα τοΰ δρόμου, τείνει τήν χείρα, ϊνα λάβη στέφανον, όν 
έτέρα Νίκη έπί κίονος τείνει προς αυτόν. Τον χώρον μεταξύ τών δύο παραστάσεων τής 
έπί κίονος Νίκης πληροί παχεΐα ταινία μελανού χρώματος εκ τοΰ λαιμού προς τήν 
βάσιν τοΰ άγγείου. ΙΊαραλλήλως πρός τήν ταινίαν έχει γραφή διά μελανός χρώματος 
έπί τοΰ έρυθροΰ ή έπιγραφή: Τών Άθήνηθεν [άθλων].

Έπί τής άντιστοίχου πλευράς, καί άκολουθοΰσα τήν αυτήν κατεύθυνσης ήτοι άπό
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6 Μαρκέλλου Θ. Μιτσού ΑΕ 1948-1949

τοϋ λαιμοϋ προς την βάσιν, άλλη επιγραφή πληροφορεί περί τοΰ αγωνοθέτου, κα'ι συνε
πώς τοϋ έτους τής τελέσεως των Παναθηναίων:

Είκ. 1. Παναθηναϊκός άμφορεύς έκ τοϋ ’Ολύμπιε ίου. Πρόσθια όψις.

Άγωνοθετοΰντος βα[σιλέως Καππαδόκων (;)]
Άριαράθου Φιλοπά[τορος καί Εύσεβο]ΰς

Είναι δίστιχος, γεγραμμένη κιονηδδν (είκ. 3α Ρ) καί σώζεται τό άνω ήμισυ περί
που των δυο στίχων, τοΰ δευτέρου δμως καί τα δΰο τελευταία γράμματα επί τεμαχίου 
άρμόζοντος εις την βάσιν τοΰ αγγείου.

Στίχ. 1 [Καππαδόκων ή Καππαδοκίας], Ή συμπλήρωσις είναι πιθανή, εάν λάβω-
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AE 1948-1949 Παναθηναϊκός άμφορεύς έλλην. εποχής έκ τού έν Άθηναις Όλυμπιείου 7

μεν ΰπ’δψιν τά: IG II2 3430 [βασιλέα Καπ]παδοκί[ας καί τής[τραχεία]ς Κιλικίας 
Άρ[χέλαον]: 3425 βασιλεύς Σιδονίων| Φιλοκλής: 3429 Δηϊόταρον Σινόριγος[Γαλ[α- 
r]d)v Τολισ[τ]οβωγίων|β[ασιλέα]: 65412 ό Παιάνων β[ασ]ιλεύς [Α]ύδωλ[έω]ν.

Είκ. 2. Παναθηναϊκός άμψορεύς έκ χοϋ Όλυμπιείου. ’Οπίσθια δψις.

Ό έπι τής επιγραφής βασιλεύς Άριαράθης φέρει την επωνυμίαν Φιλοπά[τωρ] λ 
Μέ την επωνυμίαν ταΰτην είναι γνωστοί τρεις Άριαράθαι βασιλείς τής Καππαδοκίας, 
ήτοι δ Άριαράθης ό 5°? (163-130 π.Χ.), δ 6°? (— 125-111 π.Χ.) και ό 9°? (99-87 π.Χ.)2.

1 'Ως Φιλόπα[ππος] οΰδείς Άριαράθης είναι γνωστός. 2 Head Hist. Num.2 75°·
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8 Μαρκέλλου Θ. Μιτσοΰ ΑΕ 1948-1949

Εΐκ. 3α. Ή έπί τοΰ άμφορέως επιγραφή τοΰ αγωνοθέτου.

Ε κ. 3β. Ή επι
γραφή τοΰ αγωνο
θέτου (κατά σχέ- 
διον Άλεξ. Πα- 
παηλιοποΰλου).

Τό σχήμα των γραμμάτων θά ήτο δΰσκολον να χρησιμεΰση ώς μονα
δικόν κριτήριον διά τον προσδιορισμόν τοΰ άναφερομένου βασιλέως 
Άριαράθου, αφού χρονικώς δεν απέχουν πολύ και οί τρεις άπ’ άλλήλων. 
Έν τοΰτοις μορφα'ι γραμμάτων τινών, ώς τοΰ θ, π, πείθουν, δτι ή επι
γραφή έγράφη κατά τά μέσα τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος. Εις τούτο θά έλθη 
συνεπίκουρος ή φιλολογική και ή επιγραφική παράδοσις, αί δποΐαι 
διδάσκουν, δτι ό Άριαράθης ό 5°? ήτο πολύ γνωστός εις τούς ’Αθηναίους 
τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος. Ούτος προτοΰ βασιλεύση είχε 
διακοΰσει έν Άθήναις τοΰ φιλοσόφου Καρνεάδου, (πιθανώς κατά τό 
178 π.Χ.), μαζύ μέ τον μετέπειτα βασιλέα τοΰ Περγάμου ’Άτταλον 
τον 2ον και άπό κοινού εϊχον φροντίσει οι δΰο πρίγκιπες, ΐνα άνεγερθή
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AE 1948-1949 Παναθηναϊκός άμφορεύς έλλην. εποχής έκ τοΰ έν Άθηναις Όλυμπιείου 9

άνδριάς τοΰ διδασκάλου των1. Κατά την αυτήν περίοδον είχε γίνει ’Αθηναίος πολίτης 
καί ώς τοιοΰτος είχε καταχωρισθή εις τον κατά τον άνω Κηφισόν δήμον Συπαληττόν- 
Τήν έκ τής έν Άθήναις διαμονής του έπίδρασιν μαρτυρεί χωρίον τοΰ Διόδωρου XXXI, 
19, 7, κατά το όποιον ούτος «τήν τε άλλην αγωγήν τοΰ βίου ά^,ιολογωτάτην ένδει- 
κνύμενος καί φιλοσοφία προσανέχων έξ ού καί ή παρά τοϊς "Ελλησιν αγνοουμένη 
πάλαι Καππαδοκία τότε τοίς πεπαιδευμένοις έμβιωτήριον ύπηρχεν»1 2.

Τούς προς τούς ’Αθηναίους δεσμούς του διετήρησε καί μετά τήν άπομάκρυνσίν του 
έκείθεν καί τήν άνάρρησίν του είς τον θρόνον τής Καππαδοκίας, καθώς διδασκόμεθα 
έκ ψηφίσματος τών περί τον Διόνυσον τεχνιτών3, διά τοΰ οποίου άπονέμονται είς τοΰ- 
τον καί τήν βασιλικήν σύζυγόν του. Νΰσαν, τιμαί παρά τοΰ κοινοΰ τών τεχνιτών διά 
τάς προς τοΰτο καί τον δήμον τών ’Αθηναίων ευεργεσίας των.

Ή έπί τοΰ αγγείου άναφερομένη άγωνοθεσία δεν είναι άναγκαίον νά σχετισθή 
προς νέαν μετάβασιν τοΰ Άριαράθου είς τάς ’Αθήνας, άν καί δεν αποκλείεται αΰτη. 
Ώς προς τήν ακριβή χρονολόγησίν της δεν δύναται νά λεχθή τίποτε μετά βεβαιότητος 
ή δτι έ'λαβε χώραν μεταξύ 163-130π.Χ. κατά τό τρίτον έτος μιας Όλυμπιάδος, κατά 
τό όποιον έτελέσθησαν τά μεγάλα Παναθήναια. Είναι άκόμη δύσκολον νά λεχθή άν 
ή άγωνοθεσία πρέπει νά σχετισθή χρονικώς προς τό ψήφισμα τών περί τον Διόνυσον 
τεχνιτών, άφοΰ τοΰτο είναι τόσον πολύ κατεστραμμένον είς τήν αρχήν του, έάν δηλαδή 
ή έν τφ στίχω 27 άναφερομένη εορτή τών Παναθηναίων είναι ή αύτή προς έκείνην> 
κατά τήν οποίαν ό Άριαράθης διετέλεσεν αγωνοθέτης4.

Εκείνο τό όποιον είναι άσύνηθες έπί τής έπιγραψής μας είναι τοΰτο, ότι δηλαδή 
έκ τών δύο έπωνυμιών τοΰ Άριαράθου προηγείται ή τοΰ Φιλοπάτορος καί έπεται 
ή τόΰ Εύσεβοΰς, ένφ είς όλας τάς άλλας περιπτώσεις, ένθα άπαντοΰν άμφότεραι, συμ
βαίνει τό αντίστροφον5. Ό ?ωγος δεν δύναται νά είναι χρονολογικός, άφοΰ καί έπί τών 
νομισμάτων άλλοτε μεν άπαντοΰν καί αί δύο, άλλοτε δε μόνον ή μία καί άλλοτε μόνον 
ή άλλη6.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Θ. Μ1ΤΣΟΣ

1 IG II5 3781. Πρβ. και ΔίΟΓ. Λαερτ. IV σ· 65: 
Meritt, Hesperia XVII, 1948, 28 κέ.

2 Ferguson, Klio VIII, 1908,353. Hellen. Athens 
300, 301.

3 IG IP 1330: Ferguson, Hell. Athens 370.
4 Τό δνομα Άριαράθης εύρίσκομεν άκόμη δεύτερον

είς τήν σειράν έπί νομισμάτων τών ’Αθηνών (ΣΒΟΡΩ- 
ΝΟΣ, Monn. d’Athenes πίν. 53 άρ. 13 εξ.), τά όποια 
εχρονολογήθησαν είς τήν πρό τοΰ 86 π.Χ. περίοδον 
(BCH LIX, 1935, 103. 106 : Hesperia X, 1941, 234.
Index (1946) 19). Είναι πιθανόν, δτι είς τήν περίπτωσιν

ταύτην πρόκειται περί ’Αθηναίου, ό όποιος έλαβε τά 
δνομα συμφώνως πρός συνήθειαν, όπιος δίδουν οί γο
νείς είς τά τέκνα των ονόματα έξεχόντων προσώπων 
τής εποχής (σχετικά παραδείγματα ΐδε παρά Ferguson 
Klio VIII, 1908, 354). Οΰτω θά έξηγηθή, διατί τό δνομα 
τοΰ Άριαράθου έτέθη δεύτερον έπί τών νομισμάτων 
(ίδέ καί Ferguson, Hell. Athens 301 σημ. 1).

5 IG IP 1330[2]. 2,/2.3S : Head, Hist. Num.2750.
6 B.M.C. Cappadocia σ. 33 No 1-2 (= Head 

έ.ά. 750).

2
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΥ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΑΜΦΟΡΕΩΣ

νπο ΣΕΜΝΗΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ - ΚΑΡΟΥΖΟΥ

Είναι τοιαύτης σημασίας ή άνεύρεσις Παναθηναϊκού άμφορέως ασφαλώς χρονο
λογούμενου εις τον 2ον π. X. αιώνα, σχετιζομένου μάλιστα προς γνωστόν ιστορικόν 
πρόσωπον, ώστε καθίσταται απαραίτητος ή έξέτασίς του καί από τής πλευράς τής 
ιστορίας τής τέχνης.

Α. (Παρένθετος πίναξ 1, είκ. 1-2 και είκ. 3-4. Βλ. καί ανωτέρω σ. 6-7 είκ. 1-2)'. 
Την κυρίαν δψιν τοΰ άμφορέως κατέχει, ώς συνήθως τό Παλλάδιον, πρύς δεξιά 
έστραμμένον. Προ αύτοΰ, επί κίονος, ισταται Νίκη, τείνουσα την χεΐρα προς τήν ’Αθή
ναν. Ή θεά φέρει αττικόν πέπλον μετά διπλοϊδίου, ώς συνάγεται κυρίως έκ τοΰ υπό τήν 
ασπίδα σωθέντος μόνου άκρου έν σχήματι ουράς χελιδόνος. Έπίτοϋ στήθους δηλοΰνται 
διά χαραγμάτων αι φολίδες τής αιγίδος, εις τό κέντρον τής οποίας μόλις διακρίνεται 
τό ίχνος τοΰ άρχικώς διά λευκού χρώματος παρασταθέντος Γοργονείου. Εις σχήμα 
ουράς χελιδόνος λήγουν επίσης καί τά άκρα τής διά των βραχιόνων συγκρατουμένης 
χλανίδος. Περί τον λαιμόν διακρίνεται όρμος, βραχιόνια δε λήγοντα εις κεφαλάς δφεων 
περί τον καρπόν τής χειρός, ενώτια. Έπί τής κεφαλής φορεϊ τό βοιωτικόν κράνος. 
Μόνον τό άκρον έσώθη τοΰ λόφου, παρασταθέντος διά λευκού χρώματος. Τό δόρυ, 
επίσης λευκόν, φθάνει μέχρι τοΰ εξωτερικού περιγράμματος τών βοστρύχων τής θεάς. 
’Ιδιαιτέρως άξιομνημόνευτον είναι δτι ή άσπίς δεν έχει παρασταθή προοπτικώς, άλλ’ ώς 
πλήρης κύκλος. Έκ τοΰ δεξιού άκρου ποδός τοΰ Παλλαδίου έσώθη τόσον μόνον, ώστε 
νά συμπεραίνηται ότι παρίστατο κατενώπιον, τούτο δε δικαιολογεί τήν τελείαν έλλειψιν 
πτυχών εις τό καλύπτον τον δεξιόν μηρόν τμήμα τοΰ πέπλου. Συστάς αραιών πτυχών 
παρεστάθη συγκεντρωμένη εις τό μεταξύ τών σκελών διάστημα.

Μόνον έπί τοΰ δεξιού βραχίονος έσώθη τό λευκόν χρώμα, ένώ τοΰ άλλου, δστις 
κρατεί τήν ασπίδα, διακρίνεται προ ταύτης καθαρώς τό αποτύπωμα. Όμοιον ίχνος 
έσώθη καί έπί τής ζώνης τοΰ Παλλαδίου. Δεν φαίνεται πιθανόν ότι έφερον διακό- 
σμησίν τινα τά κενά τών φολίδων, είναι δε αδύνατον νά διαπιστωθή αν ήτο κεκαλυμ- 
μένη διά λευκού καί ή περιφέρεια τής άσπίδος. 1

1 Τά σχέδια τών πινάκων 1-2 εφιλοτεχνήΟησαν υπό At γενικαί καί λεπτομερειακοί φωτογραφίαι τοΰ άμφο- 
τοϋ ζωγράφου τών Μουσείων κ. Αλεξ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ. ρέως οφείλονται εις τόν κ· Γ. ΤΣΙΜΑΝ·
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12 Σεμνής Παπασπυρίδη - Καρούζου ΑΕ 1948-1949

Διά χρυσίζοντος, μάλλον αμαυρού ή στιλπνού χρώματος, άπεδόθησαν οί έπι τοϋ 
προσώπου εκατέρωθεν τοΰ ώτός βόστρυχοι, ομοίως ό οφθαλμός, ό όρμος και τύ βρα
χιόνων. Ώς βέβαιον δύναται νά θεωρηθώ ότι δεν ύπήρχεν άρχικώς δεύτερος κίων 
φέρων Νίκην ή άλλην μορφήν όπισθεν τής 'Αθήνας.

Ή έπι τοϋ κίονος Νίκη (είκ. 3), 
έχουσα τό σώμα παριστανόμενον κατά 3/4, 
φέρει επί τοϋ αττικού πέπλου ιμάτιον 
καλύπτον μόνον τό κάτω σώμα άπό τής 
όσφύος καί συγκρατούμενον διά τής 
άριστεράς χειρός. Είναι έκδηλος ή προσ
πάθεια τοϋ τεχνίτου, όπως άποδώση 
την «ζωγραφικήν» αφθονίαν τής πτυ-

Είκ. 3. Ή προ τοΰ Παλλαδίου Νίκη τοΰ έκ τοϋ 
Όλυμπιείου Παναί)ηνα'ίκοϋ άμφορέως.

Είκ. 4. Τό παλλάδιου επί τοΰ Παναθηναϊκού 
άμφορέως έκ τοΰ Όλυμπιείου.

χώσεως, προς τήν οποίαν δεν είναι άσχετος ή εις βάθος άνάπτυξις τοΰ σώματος.
Θά ήτο δύσκολον νά φαντασθή τις περισσότερον χονδροειδή χαράγματα τών 

δηλούντων τά τε εξωτερικά περιγράμματα τοΰ Παλλαδίου, όπως καί τήν πτύχωσιν 
καί τάς φολίδας (είκ. 4). Φέρουν με τό πάχος των τά χαράγματα ταΰτα πολύ μακράν, 
προς τήν πρώιμον μελανόμορφον αττικήν αγγειογραφίαν, στερούνται όμως πλήρως τών 
κυριωτέρων προσόντων τών παλαιών χαραγμάτων, τής εύσταθείας καί τής δυνάμεως.

Β. (Παρένθετος πίναξ 2 και είκ. 5). Έκ τής δευτερευοΰσης όψεως έσώθησαν 
δύο δρομείς, προς άριστερά, τοϋ δευτέρου μόνον τό δεξιόν άκρον τής λεκάνης καί τοϋ 
γλουτού, καθώς καί τμήμα τοϋ δεξιού βραχίονος. Ή επί τοϋ κίονος Νίκη, έκ τοϋ πλα
γίου παρασταθεϊσα, φορεΐ αττικόν πέπλον, κρατεί τό δόρυ καί μεγάλην στρογγυλήν
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ασπίδα, εις πλήρη κύκλον παρασταθεΐσαν, καθώς και κλάδον δάφνης. Διά τού (μη 
σωθέντος) στεφάνου, τον όποιον έ'τεινε διά τής δεξιάς, ετοιμάζεται προφανώς νά βρά
βευση τον νικητήν. 'Ο μικρός χώρος ό μενών κενός όπισθεν τοΰ κίονος έχρησιμοποιήθη 
προς υποδοχήν τής επιγραφής «τών Άθήνηθεν (άθλων)» (βλ. είκ. 1. καί ανωτέρω 
σελ. δ). ’Αντί δευτέρου κίονος, αντιστοίχου πρύς τον φέροντα την Νίκην, έτέθη εις δύο

Είκ. δ. Σταδι,οδρόμος επί τοΰ Παναθηναϊκού άμφορεως έκ τοΰ Όλυμπιείου.

στίχους ή κάθετος επιγραφή μετά τοΰ ονόματος τοΰ αγωνοθέτου (βλ. είκ. 2 καί ανω
τέρω σελ. 6). ’Αποκλείεται απολύτως ή μεταξύ ταύτης καί τοΰ δευτέρου δρομέως 
ύπαρξις τρίτου όμοιου. Τοΰ πρώτου δρομέως ή δεξιά χειρ λήγει εις ανοικτήν τήν παλά
μην προ τής άσπίδος τής Νίκης, ενώ ή άλλη παρεστάθη, με γνησίως ελληνιστικήν 
αϊσθησιν, προοπτικώς καί τέμνουσα τήν επιφάνειαν τοΰ αγγείου.

Τής πλευράς ταύτης ή παράστασις είναι περιωρισμένη εντός τετραγώνου διαγρα- 
φομένου υπό πλατειών μελανών λωρίδων. Ή ύπεράνω τών μορφών λωρίς φθάνει 
μέχρι τής βάσεως τοΰ λαιμοΰ, δστις φέρει χονδροειδή γλωσσωτά κοσμήματα.

Έκ τής κυρίας όψεως λείπουν τά κοσμήματα ταΰτα, ακριβώς όπως συμβαίνει εις τύν 
ελληνιστικόν Παναθηναϊκόν αμφορέα τής Ρηνείας καί άντιθέτως προς τον διατηροΰντα 
τήν παλαιάν παράδοσιν αμφορέα τοΰ 2ου αίώνος έκ τών άνασκαφών τής ’Αγοράς1. 
Ή ανάγκη τής αντιστοιχίας μεταξύ τών δύο όψεων ύπήρξεν ή αιτία τοΰ ότι εις τον 
τελευταΐον τοΰτον αμφορέα τά ροπαλοειδή κοσμήματα διετηρήθησαν καί όπισθεν τής

1 ’Αμφορείς Ρηνείας : ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ ΑΕ 1937 Β', 581, Compte-Rendu 1876 πίν. I - Smuts Antiqu.Clas- 
είκ. 7-8 πρβ. έν τούχοις εις 686, είκ. 14-15. ’Αγοράς: sique 5, 1936, πίν. 39-40. Beazley Panathenaica,
Sterling Dow, Hesperia V, 1936, 52 είκ. 6. Άμφο- AJA 1943, 461. Εις to έξης θά άναφέρεται ώς Panatb.. 
ρεΰς 4ου αίώνος με ομοια ρόπαλα όπισθεν τοΰ Παλλαδίου:
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κεφαλής τοΰ Παλλαδίου, φθάνοντα μάλιστα μέχρι τοΰ λαιμού. Εις τον έκ τού πλαγίου 
βλέποντα τον αμφορέα τοΰ Όλυμπιείου φαίνεται δυσάρεστος ή ασυμφωνία μεταξύ των 
δύο όψεων ή προκληθεΐσα έκ τής καταργήσεως τών ροπάλων έπ'ι τής κυρίας, έκέρδισεν 
δμως άναμφισβητήτως έκ τής συνειδητής ταύτης παραλείψεως τό Παλλάδιον, τό όποιον 
έξαίρεται ολόκληρον καί άδιατάρακτον έπΐ τής έπιφανείας τοΰ αγγείου (βλ. ανωτέρω 
σελ. 6 είκ. 1). Έμειώνετο άλλωστε εις την αρχαιότητα ή έντύπωσις τής ασυμφωνίας 
διά τής μεσολαβοΰσης λαβής, ήτις έληγεν είς την βάσιν τών γλωσσωτών κοσμημάτων.

Όπως έπ'ι τοΰ Παλλαδίου και έπ'ι τών δρομέων όλα τα έξωτερικά περιγράμματα 
τοΰ σώματος έχουν δηλωθή διά χαράξεως. Χρήσις όμοιας δηλώσεως έ'γινεν έπίσης 
προς δήλωσιν τών ανατομικών λεπτομερειών, όπως καί διά την έξαρσιν τής κόμης τοΰ 
μόνου έπαρκέστερον σωθέντος δρομέως.

Έπί τών ανωτέρω μνημονευθέντων αμφορέων τής ’Αγοράς τον λαιμόν μέ τά 
γλωσσωτά κοσμήματα στεφανώνει σειρά ορθών άνθεμίων, αποτελούσα την μετάβασιν 
προς τον πλατύν γΰρον τοΰ χείλους (Hesperia έ.ά. είκ. 5, 7). Παρομοίαν πρέπει νά 
φαντασθώμεν την άπόληξιν και είς τον αμφορέα τοΰ Όλυμπιείου, τοΰ όποιου τό σφζό- 
μενον ύψος άπαιτεΐ άνάλογον προς τά άνω έπέκτασιν. Ή βάσις τοΰ άμφορέως συμπλη- 
ρωθεΐσα κατά τό πρότυπον τών αμφορέων τής Δήλου, αποδίδει είς τό σχήμα μέρος τής 
αρχικής ραδινότητος, ήτις θά συνεπληροΰτο διά τοΰ υψηλού λαιμοΰ, ακόμη καί διά τοΰ 
έπιστέφοντος τό όλον άγγεΐον καλύμματος, τοΰ όποιου τον τύπον έ'χομεν είς τό πώμα 
τοΰ Μουσείου Μυκόνου, ΑΕ έ'. ά. 585, είκ. 13 γ.

Τό Παλλάδιον. Σχετικώς προς την προς τά δεξιά στροφήν τοΰ Παλλαδίου, ήτις 
αρχίζει, ως έχει πολλάκις παρατηρηθή, ήδη από τοΰ 4ου αίώνος, προσέθεσε τελευταΐον 
ό Sir J. Beazley τον περιορισμόν ότι ή μεταβολή πρέπει νά έ'γινεν ολίγον προ τοΰ 
348/7 π.ΧΛ Ό πρώτος πλήρως σωθείς άμφορεύς μέ τό Παλλάδιον προς δεξιά φέρει τό 
όνομα τοΰ άρχοντος Νικομάχου (341 π.Χ.). Έπίσης άπό τοΰ 4ου αίώνος αρχίζει ή παρά- 
στασις τής σχηματικώς είς χελιδονοουράς ληγούσης χλανίδος, όπως καί τοΰ διπλοϊδίου, 
όχι όμως συγχρόνως προς τήν προς τά δεξιά στροφήν,όπως ΰπέθεσεν άρχικώς ό Brauchitsh1 2. 
Κατά τήν πιστοποίησιν τοΰ Ed. Schmidt, ούραι χελιδόνος έμφανίζονται ήδη είς τον 
αμφορέα τής Έλευσΐνος τοΰ 363 π.Χ. (άρχων Χαρικλείδης) καί σχεδόν συγχρόνως 
προς τήν έπέκτασιν τοΰ άρχαϊστικοΰ ρεύματος είς τήν αττικήν τέχνην3. ’Ολίγα έτη 
παλαιότερον, έπί άρχοντος ΙΊολυζήλου (367 π.Χ.), παρουσιάζεται τό Παλλάδιον όχι 
πλέον μέ τήν έπίπεδον σκιαγραφικήν μορφήν, αλλά μέ σωματικήν ύπόστασιν: «αί πτυχαί 
προσαρμόζονται προς τήν στρογγυλότητα τοΰ σώματος... καί είς τήν διάταξιν τών 
πτυχών έπί τών γλουτών καταβάλλεται προφανώς προσπάθεια παραστάσεως έκ τοΰ 
πλαγίου τοΰ μέρους τούτου τοΰ σώματος4.

Ένω ως προς τήν κατεύθυνσιν τοΰ Παλλαδίου διατηρεί ό άμφορεύς τοΰ Όλυμ
πιείου τήν παράδοσιν τών αμφορέων τοΰ 4ου αίώνος, διαφέρει άντιθέτως τούτων ώς 
προς τον περιορισμόν τών κιονίσκων τών φερόντων τά σύμβολα άπό δύο είς ένα έπί

1 Panatli. AJA 47, 1943, σ. 457. Schefold, UKV 3 Archaistische Kunst σ. 11 κέ. Smets ε.ά. 98,
112 είκ. 49. άρ. 106. Beazley Panath. 457.

2 Pan. Preis. άρ 114. 4 Ed. Schmidt ε.ά. 16.
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έκάστης δψεως, προετοιμάζων οΰιω την πλήρη κατάργησιν τούτων, την παρατηρηΰεΐ- 
σαν έπ'ι τών αμφορέων τής Ρηνείας (Κοντολεων έ.ά. 579). Ό τρόπος παραστάσεως τής 
άσπίδος εις τούς τελευταίους άπαντα ακριβώς όμοιος είς τον άμφορέα τοΰ Όλυμπιείου, 
όχι πλέον προοπτικώς, άλλ’ είς πλήρη κύκλον. Δεν είναι εκπληκτικόν ότι οί άγγειογρά- 
φοι των Παναθηναϊκών αμφορέων τοΰ 2ου αίώνος, κορεσθέντες έκ τής προοπτικής 
παραστάσεως τής άσπίδος, επανέρχονται είς την αρχαϊκήν καί πρώιμον κλασσικήν συνή
θειαν τής δι’ ολοκλήρου κύκλου άναδείξεώς της. Τό 
αποτέλεσμα όμως δεν είναι, όπως μοιραίως συμ
βαίνει είς όλας τάς έπιστροφάς, ομοίως ευτυχές.
Διότι, διά τής προς τα δεξιά στροφής τοΰ Παλλα
δίου έχάθη ή δυνατότης άναδείξεώς τοΰ επισήμου 
τής άσπίδος, ή εξαρας τον όποιου υπήρξε πιϋ·ανώ- 
τατα ή κυρία αφορμή τής άρχικής προς τα άρι,στερά 
κατευ·&ύνσεως. Ή έπίδειξις τοΰ επισήμου υπήρξε 
ζήτημα τόσον πρώτης άνάγκης διά τήν διακοσμη- 
τικήν αϊσθησιν τών άρχαϊκών τεχνιτών, ώστε ύπερί- 
σχυσε τής φυσικωτέρας προς τά δεξιά στροφής τοΰ 
Παλλαδίου. Έπί τοΰ ελληνιστικού άμφορέως τοΰ 
Όλυμπιείου ό μαΰρος κύκλος τής άσπίδος είναι, 
παρ’ όλην τήν μεσολάβησιν τοΰ λευκοΰ βραχίονος, 
εν μονοτόνως νεκρόν στοιχεΐον έπί τής επιφάνειας 
τοΰ άγγείου.

Πιθανώτατον δύναται να θεωρηθή έξ άλλου 
ότι κύριος λόγος τής προς τά δεξιά στροφής τοΰ
Παλλαδίου δεν ύπήρξεν, όπως πιστεύει ό Schefold (UKV 112), «die Anregung 
zu einer Darstellung des Gegensatzes der Bewegung des Korpers und der Hemmung 
des Gewandes durch den Wind», άλλ’ ή δημιουργηθεΐσα άνάγκη νέου τρόπου άπο- 
δόσεως τής άσπίδος. Τοΰτο γίνεται φανερόν έάν συγκρίνη τις τρεις εικόνας Παλλα
δίων έκ τριών Παναθηναϊκών άμφορέων διαφόρων έποχών. Έπί τοΰ άμφορέως 
τοΰ Βρετταν. Μουσείου τοΰ τέλους τοΰ 5ου αίώνος (είκ. 6) κυριαρχεί είσέτι τόσον τό 
έπίσημον, ώστε είναι δυσκόλως κατανοητόν πώς θά παρητοΰντο οι ζωγράφοι ενός τόσον 
ίσχυροΰ μέσου διακοσμήσεως προτιμώντες τήν προς τά δεξιά στροφήν'. Ή αίγίς τοΰ 
Παλλαδίου τούτου με τάς χαρακτάς φολίδας, είναι σχετικώς νεώτερον στοιχεΐον, τό 
όποιον δεν άπαντά άκόμη είς τον άρχαϊκώτατον άμφορέα Burgon, όπου όμως τό έπί
σημον έχει ήδη τον κύριον λόγον είς τήν παράστασιν2. Είς τον νεώτερον άμφορέα τοΰ

Είκ. 6. Παλλάδιον έπί άμφορέως τοΰ Βρετ- 
τανικοΰ Μουσείου.

1 Monumen. 10 πίν. 48. Brauchitsh 50. Beazley 
Panath. 453, 4, όστις παραδέχεται τήν έπιτυχή σύνδεσιν 
υπό τοΰ Siisserott (Plastik des 4. Jahr. βλ. 69-72 καί 
205-6) τών τυραννοκτόνων τοΰ έπισήμου τής άσπίδος 
τοΰ Παλλαδίου έπί τοΰ άμφορέως τούτου μέ τήν άνα- 
σύστασιν τής "Αθηναϊκής δημοκρατίας κατά τό 403/2 
π.Χ. Τό γεγονός τοΰτο υπήρξε μία ευκαιρία τονισμού 
τοΰ έπισήμου, τοΰ οποίου κατά τά έτη ταΰτα ήρχισε νά

έλαττοΰται σημαντικώς ή συμβολή. Διά τό έμβλημα 
τοΰτο βλ. Peters Jdl 57, 1942, 145 καί, τελευταΐον, 
Schefold είς Mus. Helv. 1, 1944, 197-8.

2 Άμφορεύς Burgon : Monumenti 11, πίν. 481 καί 
Pfuhl είκ. 299. CV Βρετ. Μουσ. Ill He πίν. I 1α-β. 
Smets άρ. 1. Beazley Pan. 440. Buschor Gr. 
Vasen είκ. 125.
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Βρεχταν. Μουσείου τοϋ 367 6 π.Χ. (αρχών Πολύζηλος, εικ. 7)1 είναι φανερόν δτι 
ή ανάγκη έξάρσεως τοΰ επισήμου δεν ύφίσταται πλέον. Οΰτω ό δυσαναλόγως μέγας 
μαύρος κύκλος τής άσπίδος δυσκόλως είναι ανεκτός. Τό στήθος κεκαλυμμένον διά τής 
αιγίδος μένει επίπεδον, ενώ εις τό κάτω σώμα ύποδηλοΰται κάπως υπό τό ένδυμα 
ή σωματική διάπλασις.

Τό επόμενον βήμα ερμηνεύεται ευκόλως διά τής άνωτέρω έκτεθείσης έξελίξεως. ’Επί 
τοΰ άμφορέως τοΰ Λούβρου τοΰ 340-339 π.Χ. (αρχών Θεόφραστος, είκ. 8)1 2, ή στροφή

Είκ. 7. Παλλάδιον έπί Παναθην. άμφο
ρέως τοΰ Βρετταν. Μουσείου.

Είκ. 8. Παλλάδιον επί Παναθην. άμφο
ρέως τοΰ Λούβρου.

τοΰ Παλλαδίου προς τά δεξιά είναι συνδεδεμένη προς νέον τρόπον παραστάσεως τής 
άσπίδος, ήτις όχι μόνον δεν προβάλλεται πλέον ολόκληρος επί τής επιφάνειας, αλλά καί 
προοπτικώς παρισταμένη τέμνει ταύτην, δίδουσα τήν είς βάθος έπέκτασιν, ήτις έμελλε 
νά κυριάρχηση κατά τήν ελληνιστικήν εποχήν. Ή ζητηθεΐσα καί έπιτευχθεΐσα οΰτω 
δημιουργία χώρου περί τό Παλλάδιον θά ήτο άνέφικτος άν διετηρεΐτο ή παλαιά προς 
τά αριστερά στροφή, οπότε θά προεβάλλετο ΰποχρεωτικώς είς πρώτον επίπεδον 
ή δυσκόλως δυναμένη νά άποδοθή εξωτερική καμπυλότης τής άσπίδος.

Παραλλήλως προς τήν προς τά δεξιά στροφήν καί τήν προοπτικήν παράστασιν 
τής άσπίδος έπραγματοποιήθη καί ή κατάργησις τής περιφράξεως τοΰ στήθους διά τής 
αιγίδος. Τό στήθος, μή καλυπτόμενον πλέον, άναδεικνύεται καί άναπνέει. Προς άνα- 
πλήρωσιν τών απωλειών, τάς οποίας έπέφερον οί νεωτερισμοί ούτοι, ή ανήσυχος συνεί- 
δησις τών διακοσμητών άγγειογράφων μετέφερε τό βάρος επί τών ούρών χελιδόνος. 
Διά τής σχηματικής παραστάσεως των προσέθεσαν επί τής επιφάνειας τήν γραμμικήν

1 Mon. 10 πίν. 47. ΡρυΗυβίκ 307.Beazley Panatli. Beazley Panath. 458, άρ. 3 Merlin Vases Grecs 
456, 4. Smets έ'.ά. 98,102. Peters, Jdl 57,1942,145. πίν. 47 β. Peters ε.ά. σ. 147.

2 Mon. 10 πίν. 48- Smets έ. ά. σ. 99, άρ. 117.
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τόνωσιν, ήιις έπεβάλλετο κατόπιν τής συνεπεία τών ώς άνω μετατροπών έπελθούσης 
άτονίας τής διακοσμήσεως.

Όμοίαν λειτουργίαν εξυπηρετεί και ή επί άλλων ελληνιστικών αμφορέων παρα- 
τηρηθεϊσα δήλωσις τών εξωτερικών περιγραμμάτων τοΰ Παλλαδίου διά χαράγματος, 
άνάλογον φαινόμενον προς την διά τοΰ ίδιου τρόπου περιγραφήν τοΰ σώματος τών 
δρομέων επί τής άλλης όψεως τοΰ άμφορέως τοΰ Όλυμπιείου (πρβ. ιδίως είκ. 5).

Θά ήτο υπερβολικόν νά άναζητήση τις εις μίαν μεταβατικήν εποχήν, όπως είναι 
τά μέσα τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος, συνέπειαν εις τήν άπόδοσιν τών μορφών. Οΰτω επί τοΰ 
άμφορέως ημών ιδιαιτέρως εις τό κάτω σώμα τοΰ Παλλαδίου δεν κυριαρχεί όμοια 
έπιπεδότης, όπως εις τήν παράστασιν τής άσπίδος. Όχι μόνον ή κατ’ ενώπιον παρά- 
στασις τοΰ δεξιοΰ σκέλους — όπως καί εις τούς αμφορείς τής Ρηνείας— αλλά καί ή διά 
τής συγκεντρώσεως τών πτυχών εις τό κέντρον έπιτευχθεϊσα στρογγυλότης τοΰ μηροΰ 
είναι αποτέλεσμα προσπάθειας σωματικής άποδόσεως. Ουδόλως διαφαίνεται τάσις προς 
τήν άνοδον καί έκλέπτυνσιν τοΰ σώματος, προς τήν γραμμικήν έξαρσιν τών λεπτομε
ρειών τοΰ ενδύματος, ήτις έκυριάρχησεν εις τάς άρχάς τοΰ low αίώνος (ζφφόρος 
Λαγίνης)1. Επιστροφήν άντιθέτως εις προελληνιστικόν τύπον μαρτυρεί και εδώ—- 
όπως παρετηρήθη διά τούς αμφορείς τής Ρηνείας (Κοντολεων έ'.ά. 582)—ή επανα
φορά τών φολίδων τής αιγίδος, αΐτινες όμως δεν νεκρώνουν τελείως, ώς συνέβαινε 
παλαιότερον, τήν ύπ’ αύτάς ζώσαν σάρκα1 2. Σημαντικώς συμβάλλει εις τήν ίσορρόπη- 
σιν τοΰ ογκώδους Παλλαδίου επί τής επιφάνειας ή επιτυχής κατανομή τών χελιδονοου- 
ρών τοΰ άποπτύγματος και τής χλανίδος (βλ. ιδίως σελ. 6, είκ. 1). Τά χονδροειδή χαρά
γματα προς δήλωσιν τών πτυχών ερμηνεύονται ευκόλως έκ τής τελείας έξαφανίσεως 
τής παλαιάς τεχνικής.

’Ιδιαιτέρως αξιομνημόνευτος είναι ή παράστασις τής προ τοΰ Παλλαδίου επί 
κίονος Νίκης (είκ. 3), ή εις βάθος άνάπτυξις τής οποίας, καθώς καί ή δυναμική έξαρσις 
τοΰ ίματίου μαρτυρεί πλήρη συμμετοχήν εις τό μορφικόν ιδανικόν τής ωρίμου ελληνι
στικής εποχής.

Άποτελοΰντα οΰτω τό τε Παλλάδιον καί αί Νϊκαι μεταβατικούς σταθμούς έκ τής 
«ανοικτής μορφής» τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος εις τήν έπιπεδικήν καθησύχασιν τήν προαναγ- 
γέ?ιλουσαν τον κλασσικισμόν τοΰ 1ου, είναι μία είσέτι άπήχησις τής στροφής τής βεβαιου- 
μένης διά τής μαρτυρίας τοΰ Πλινίου — στηριζομένης, ώς έχει διαπιστωθή, έπί άντι- 
λήψεως παλαιοτέρου κλασσικιστοΰ τεχνοκρίτου — ότι εις τήν 131ην ’Ολυμπιάδα «ces
savit deinde ars», άνεγεννήθη δε εις τήν 156ην, «ac Olympiade CLVI revixit»3. Περί 
τά μέσα τοΰ 2ου αίώνος, όταν κατά τήν κλασσικιστικήν άντίληψιν, άνέζησεν ή ελληνική 
τέχνη, έμφανίζονται έκ νέου παλαιαί μορφικαί προτιμήσεις, αΐτινες ειχον υποχωρήσει 
προ τοΰ πνεύσαντος άνατρεπτικοΰ ρεύματος τής ελληνιστικής τέχνης.

1 Krahmer Einansichtige Gruppe (Nachr. Gott. θραύσματα Παναθηναϊκών αμφορέων έκ τής Άκρο- 
Ges. 1927), σ. 16 κε. Horn Hellenist. Gewandst. πόλεως Graef πίν. 64, 110 - 11.
σ. 72 κέ. Schober Hekataion von Lagina98,102 κε. 3 N. Η. 84,19,3. Sellers and Jen-Blake The

2 Έπιτυχεστέραν προσαρμογήν τής φολιδωτής αίγί- Elder Pliny’s Chapters LXXX. Σχετικώς τελευταΐον
δος εις τήν πλαστικότητα τοΰ στήθους δεικνύουν τά Becatti, Riv. Arch. VII, 8 κέ.

3
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’Απομένει νά εΐπωμεν ολίγα καί περί τοϋ εντελώς ασυνήθους σχήματος τοϋ κρά
νους τοϋ Παλλαδίου. Είναι τό βόρειον κράνος τό γνωστόν έκ των Θεσσαλικών καί 
Βοιωτικών μνημείων, τό όποιον, μέ την όργάνωσιν τής μακεδονικής ψάλαγγος καί την 
έπέκτασιν τοΰ ’Αλεξάνδρου, ουδόλως παράδοξον ότι διεδόθη καί είς την ’Αττικήν· 
Παρουσιάζεται άλλωστε μεμονωμένως είς άττικάς στήλας, ήδη από τοΰ τέλους τοΰ 
401) αίώνος, όπως ανέπτυξε λεπτομερώς ό A. von Salis1.

Βλ Οι δρομείς. Τό άτελώς σωθέν τμήμα τής όψεως ταύτης επιτρέπει, όπως του
λάχιστον συμπεραίνομεν, την κίνησιν τών δυο δρομέων. Πρέπει νά έπάτουν μέ τό

Εϊκ. 9. Σταδιοδρόμοι επί Παναθηναϊκού άμφορέως έκ Παντικαπαίου.

προβαλλόμενον σκέλος, ένφ τό άλλο ύψοΰτο μετέωρον όπισθεν τοΰ σώματος σχηματίζον 
γωνίαν κατά τό γόνυ, μέ τό πέλμα όρώμενον έκ τής οπίσθιας όψεως. Ή διάταξις τών 
βραχιόνων εύρίσκεται είς χιαστικήν αντιστοιχίαν μέ την κίνησιν τών σκελών: ό δεξιός 
θά έσχη μάτιζε γωνίαν κατά τον αγκώνα, ό άλλος καμπυλοΰται. Την πλήρη κίνησιν 
δίδει ή παράστασις τών δρομέων επί Παναθηναϊκοΰ άμφορέως έκ Παντικαπαίου 
(εϊκ. 9), είς τον όποιον θά έπανέλθωμεν καί κατωτέρω2.

Τό γνώριμον τοΰτο καί έξ άλλων παραστάσεων αγώνισμα είναι τό τοΰ άπλοΰ 
δρόμου, όχι τοΰ δρόμου έξ άποστάσεως, τοΰ δολίχου. Είναι σαφείς πάντοτε, ήδη από

1 84 Berl. Winckelm. Pr. 29 κέ. Πρβ. άρθρον 2 Compte - Rendu 1876, πίν. I, 1-2, Schmidt 
Galea εις Diet. Antiqu. καθώς καί Br. Schroder Archaist. Kunst 84. Smets έ. ά. 101, άρ. 139, πίν, 
είς Jdl 27, 1912, 317 κέ. Κράνος βορείου τύπου φέρει 39-40. Beazley Panath. 461. Schefold UKV 
τό Παλλάδιον επί θραύσματος Παναθηναϊκού άμφορέως 109 σημ. 129. SliSSEROTT Gr. Plastik σ. 209. 
έκ τής Άκροπόλεως, Graef Akr. Vas. πίν. 65,1109.
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τής αρχαϊκής εποχής, οί άγγειογράφοι εις την διάκρισιν τών σταδιοδρόμων από τούς 
δολιχοδρόμονς

Οί δολιχοδρόμοι δεν παρίστανται με αναπεπταμένους τούς βραχίονας, δπως οί 
δρομείς τοΰ Παντικαπαίου, άλλα μέ τούς αγκώνας όπισθεν καί μέ τάς χεΐρας συνεσφι- 
γμένας κατά τον τύπον τοΰ Παναθηναϊκού άμφορέως τού Βρεττανικοΰ Μουσείου 
(είκ. ΙΟ)2. Οι δύο άμφορεΐς άφ’ένός μεν δ έκ Παντικαπαίου, άφ’ετέρου δε ό τελευταίος 
είναι οί καλύτερον άποδίδοντες την 
εικόνα, την όποιαν έπέτυχον οί άγ- 
γειογράψοι τοΰ 2ου ήμίσεος τοΰ 4ου 
αίώνος, θέλοντες να διακρίνουν τούς 
σταδιοδρόμους άπό τών δολιχοδρο
μούν, έκφράσαντες μέ νέα μέσα τό 
πνεύμα τής τόσον δημιουργικής ταύ- 
της έποχής.

Σταδιοδρόμοι. Ό αρχαϊκός 
τύπος τών σταδιοδρόμων, όπως έμ- 
φανίζεται επί τών Παναθηναϊκών 
άμψορέων τοΰ 6ου αίώνος, κατάγεται 
αμέσως έκ τοΰ παλαιοτέρου «Knie- 
lauf». Οί δρομείς τοΰ άμφορέως τής 
Κοπενχάγης (είκ. 11) παρίστανται 
«άρχαϊκώς έ'χοντες τοΐς σχήμασι»3, 
μέ τό στήθος κατενώπιον, τό έμπρό- 
σθιον σκέλος μετεωριζόμενον. Γω
νίαν σχηματίζουν, όχι μόνον τό προβαλλόμενον σκέλος, άλλα καί οί δύο βραχίονες' 
τής άπλοϊκώς προτεινομένης κεφαλής έξέχοντα σημεία είναι κυρίως ή ρίς καί ή σιαγών: 
«Διά τούς δρομείς άποστάσεως άρκεϊ νά εϊπω ότι είναι τό πρότυπον εις όλας τάς έπο- 
χάς· ή τεχνοτροπία όμως τοΰ απλού δρομέως, όστις προχωρεί κραδαίνων τούς βρα
χίονας του, μέ σκιρτήματα καί άλματα ώς πτερά άνεμομύλου, δύναται νά προκαλέση 
ισχυρόν μειδίαμα» (Gardiner)4.

Οί έ?ιλ/ηνιστικοί σταδιοδρόμοι τοΰ έκ Παντικαπαίου άμφορέως (είκ. 9) διακρί- 
νονται κυρίως έκτής άραιάς διατάξεώς των, έκ τών διαχωριζόντων αυτούς ομοιομόρφων 
κενών, την σημασίαν τών οποίων δέν ήτο δυνατόν νά επινόηση ό άρχαϊκός καλλιτέχνης

Είκ. 10. Δολιχοδρόμοι έπί Πσ,ναΟ. άμφορέως τοΰ Βρεττ. Μουσείου

1 ’Ιδιαιτέρως Αξιομνημόνευτος είναι ή περιγραφή 
τών δύο αγωνισμάτων ύπό τοΰ Gardiner Gr. Athl. 
Sports 277 κέ. καί Athletics in the Gr. World 136 κέ. 
Πρβ. Hyde Olympic Victor Mon. 193 καί Schroder 
Sports 101 κέ. Άρχαΐαι μαρτυρίαι περί τοΰ δολίχου : 
Krause Gymnastik 347 κέ. Ή νέα έπισκόπησις, τήν 
όποιαν έπιχειροΰμεν, έπεβλήθη ύπό τοΰ άφύονωτέρου 
γνωστού σήμερον ύλικοΰ, καθώς καί ύπό τών ποικιλω- 
τέρων καλλιτεχνικών βαθμιδών, τάς όποιας εΐμεθα εις 
■θέσιν νά διακρίνωμεν.

2 C V III Η πίν. 4, 2. Smets έ. ά. 100, άρ. 126. 
Beazley Panathen. 458, 5. Gardiner Athl. είκ. 93> 
(έκ τοΰ όποιου έλήφύη ή ήμετέρα είκών). StisSEROTT 
Gr. Plastik πίν. 12, 4.

3 CV III Η πίν. 104, Ια - c. Smets έ. ά. 89, άρ. 21. 
Τήν άρχαίαν φράσιν έκ τοΰ λινδιακοΰ χρονικού ύπενύύ- 
μισεν έπιτυχώς ό Beazley, έξ αφορμής τών όμοιων 
τύπου δρομέων έπί ύδρίας τοΰ Λυδοΰ, ΑΕ 1937,14 κέ.

4 JHS 23, 1903, 268 κέ.
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χοϋ άμφορέως τής Κοπενχάγης, δπως ούτε και τούς ωραίους διασκελισμούς τών ελλη
νιστικών δρομέων. "Οπως άργότερον έπ'ι τού άμφορέως τοΰ Όλυμπιείου, μόνον 
ό εμπρόσθιος βραχίων κάμπτεται εις γωνίαν επί τών δρομέων τοΰ ΙΤαντικαπαίου, 
ό άλλος κρέμαται μέ την παλάμην ανοικτήν. Ή έντύπωσις τοΰ ταχέος δρόμου δεν 
δίδεται πλέον διά τής έξεχούσης κεφαλής, άλλα διά τής μεταφοράς τοΰ βάρους τοΰ

σώματος είς τό προβαλλόμενον σκέλος. 
Ό σημαντικός ούτος νεωτερισμός έπρα- 
γματοποιήθη άρκετά ένωρίς, ολίγον μετά 
τό 350, άφοΰ άπαντά ήδη είς τύν άμφο- 
ρέα τής ’Αλεξάνδρειάς τοΰ 341 π.Χ. 
("Αρχών Νικόμαχος)φαίνεται όμως ότι 
είσήχθη παλαιότερον ή μεταφορά τοΰ 
βάρους είς τό προβαλλόμενον σκέλος 
προκειμένου περί άθλητών, ο'ίτινες τερ
ματίζουν τον δρόμον1 2.

Δεν θά ήτο δυνατόν να φθάσουν οί 
ελληνιστικοί καλλιτέχναι είς επιτεύξεις 
όμοιας προς τούς δρομείς τοΰ άμφορέως 
τοΰ Παντικαπαίου, άν δεν είχον μεσολα
βήσει οί ομότεχνοί των τής πρωίμου 
κλασσικής εποχής, ιδίως τρεις κορυφαίοι 
άντιπρόσωποί της: ό «ζωγράφος τοΰ 
Κλεοφράδου» (Επίκτητος II), ό «ζωγρά
φος τοΰ Βερολίνου», ό «ζωγράφος τοΰ 
Άχιλλέως». Είς τον άμφορέα τής Βο- 
λωνίας τοΰ τελευταίου τούτου ζωγράφου 
(είκ. 12)3 οί δρομείς είναι μόνον τρεις, 
δπως είς τούς ελληνιστικούς άμφορεΐς, όχι 
περισσότεροι, κατά τον τύπον τών άρ- 
χαϊκών άμφορέων. Θά ήτο τολμηρόν 

νά συμπεράνωμεν έκ τούτου — δπως δικαίως έτόνισεν ό Gardiner4 — δτι ό τρόπος ούτος 
άπηχεϊ άλλαγήν είς την διάταξιν τοΰ άγωνίσματος. Ό περιορισμός τών προσώπων 
προέρχεται πιθανώτερον έκ μεταβολής τής μορφικής άντιλήψεως. Οί δρομείς τοΰ άμφο
ρέως τής Βολωνίας, μέ λεπτήν είσέτι τήν όσφύν, άλλά μέ ορθήν την κεφαλήν, δχι πλέον 
άφελώς προβαλλομένην, έξακολουθοΰν νά πατοΰν επί τοΰ οπισθίου σκέλους. Διά τής 
παραστάσεως δμως τοΰ σκέλους τούτου είς δεύτερον επίπεδον, καθώς καί διά δημιουρ-

Είκ. 11. Παναθηναϊκός άμφορεύς εις Κοπεγχάγην.

1 Schbfold UKV, 109, κέ. είκ. 48 - 49. Gardiner 
Athl. είκ. 92. Smbts άρ. 19. Beazley Panath. 458, 1.

2 Δρομείς άμφορέως Βρυξελλών τοΰ 367 - 6 π.Χ.
(αρχών Πολύζηλος): Brauchitsh άρ. 85. CV III He
πίν. 14 α, β, c. Smets άρ. 103. Beazley Panath. 456

άρ. 2. ’Αμφορεύς είς Castle Ashby : BSR XI, 12 άρ. 19 
ARV a. 144, άρ. 210. Gardinbr Athl. είκ, 72.

3 CV H g πίν. 2. Beazley Panathen. 448. Peters 
Panath. Preisamph. 83, 2.

4 JHS 32, 1912,180.
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γουμένων οΰτω έπαλλήλων καμπύλών των γλουτών κυριαρχεί αντί τής παρατάξεως 
των μελών τοΰ σώματος ή ΰπόταξις. Τό παλαιόν τρίγωνον τοΰ στήθους άντικατεστάθη 
υπό πλαστικής άναδείξεως τής υπό τον δεξιόν βραχίονα πλευράς, ή κίνησις τοΰ σώματος 
απέκτησε πρωτοφανή ελαστικότητα, ή δε μορφή 
άδάμαστον ήθος. Ή αίγλη, ήτις περιβάλλει τον 
αθλητήν, έχει πινδαρικήν μεγαλοσύνην.

Δολιχοδρόμοΐ. Ή σπάνις τών παραστά-

Είκ. 12. Σταδιοδρόμοι επί ΙΙαναΰ η ν. 
άμφορέως εις Βολωνίαν.

Είκ. 13. Παναθηναϊκός άμφορεύς 
εις τό Βρεττανικόν Μουσεϊον.

σεων επί τών Παναθηναϊκών αμφορέων δρομέων έξ άποστάσεως, δολιχοδρόμων, θά 
ήδύνατο νά έρμηνευθή έκ τοΰ σιιχνάκις τονισθέντος, ότι τό αγώνισμα τοΰτο, ως άπαι- 
τοΰν επίμονον αντοχήν, δεν ήτο τό προτιμώμενον υπό τών διακρινομένων διά την 
εύμετάβλητον ψυχολογίαν των ’Αθηναίων'. Εις ούδέν άλλο απέδωσαν εντούτοις οί 
άγγειογράφοι τοΰ 4ου αίώνος τόσον έπιτυχώς την ρυθμικός έπαναλαμβανομένην κί- 
νησιν. Ό ανωτέρω μνημονευθείς άμφορεύς τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου, τοΰ 333/2 
π.Χ. ("Αρχών Νικοκράτης, είκ. 10), έχει συχνάκις άπεικονισθή ως ό καλύτερον άποδί- 
δων τό αγώνισμα, αρκεί δε καί πρόχειρος σύγκρισις προς τον αρχαϊκόν τοΰ ίδιου Μου
σείου (είκ. 13)2, ϊνα καταδειχθή ότι οί πρώιμοι καλλιτέχναι, έπαναλαμβάνοντες καί 
διά τον δόλιχον, με μικράς μόνον αποκλίσεις, τον τύπον, δστις είχε καθιερωθή διά 
τούς σταδιοδρόμους (πρβ. είκ. 11) δεν έπέτυχον νά αποδώσουν τον ιδιαίτερον χαρα
κτήρα τοΰ πρώτου.

Μεταξύ τών σχετικώς σπανίων παραστάσεων δολίχου είναι καί ή έξαιρέτου δυνά- 
μεως επί τοΰ μεγάλου θραύσματος ελληνιστικού άμφορέως έκ τής Άκροπόλεως, τοΰ

1 Όπως υποθέτει διά τόν δόλιχον ό Gardiner 
Gr. Athl. Sports 273. Εις τούς Αθηναίους απευθύνε
ται καί ή παρατήρησις τοΰ Φωκίωνος: «θαυμαζόντων 
δέ πολλών τήν υπό τοΰ Λεωσθένους συνηγμένην δύνα- 
μιν, καί τοΰ Φωκίωνος πυνθανομένων, πώς παρεσκευά-

σθαι δοκοϋσιν αύτφ, — Καλώς έφη, πρός τό στάδιον' 
τόν δέ δόλιχον τοΰ πολέμου φοβούμαι, μήτε χρήματα 
τής πόλεως έτερα, μήτε ναϋς μήτε όπλίτας έχούσης». 
(ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ Φωκίων XXIII, 17-22).

2 CV. III Η πίν. 4, 1 α - β.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:17 EEST - 34.211.113.242



22 Σεμνής Παπασπυρίδη - Καρούζου ΑΕ 1948-1949

όποιου έκρίναμεν άξιον νά δώσωμεν νέον οχέδιον συμπληρώνον την όχι κακήν, άλλα 
μάλλον ατελή πα?αχιοτέραν άπεικόνισιν (πίν. 3)Κ Διά τής επιγραφής τής άλλης 
όψεως, «(Ταμ)ιεύοντος Εύρυκλείδου», εξασφαλίζεται ή χρονο?ιόγησις τοΰ αγγείου 
εις τον 30ν αιώνα π.ΧΛ

Κατ’ έξαίρεσιν δεν παρεστάθησαν τρεις αλλά τέσσαρες δολιχοδρόμοι (όπως πει- 
θόμεθα εκ τοΰ σωθέντος πέλματος τοΰ ύψουμένου σκέλους τοΰ πρώτου δρομέως), 
έχοντες τό στιβαρόν σώμα τών έξ επαγγέλματος άθλητών, την δε κεφαλήν μικράν. Τά 
λίαν μακρά σκέλη δεν φαίνονται ύπερβολικώς στιβαρά. ’Αντίρροπος προς την κίνησιν 
τών όπισθεν καμπτομένων βραχιόνων είναι ή έλαφρά κλίσις τής κεφαλής καί τοΰ στή
θους προς τά εμπρός (καταφανής ιδίως είς τον μεσαΐον δρομέα). Τό βάρος τοΰ σώμα
τος πίπτει έπ'ι τοΰ κυρίου φορέως τής κινήσεως, τοΰ προβαλλομένου σκέλους. Διά νά 
δώση τελειοτέραν τήν εικόνα τοΰ άγωνιστικοΰ δρόμου παρέστησεν ό ζωγράφος τό 
σκέλος τοΰτο μετέωρον, διορθώσας μάλιστα τό άρχικόν του σχέδιον, κατά τό όποιον 
ό πούς ήγγιζε τό έδαφος (μεσαίος δρομεΰς). Θά ήτο άσυμβίβαστος ό μετεωρισμός ουτος 
προς τήν στιβαρότητα τοΰ σώματος άν δεν εΐχε δοθή είς τά σκέλη τό μήκος έκεΐνο τό 
προσδίδον σχεδόν υπερφυσικήν άλκήν3. Πόσον συντελεστικός τής φυσιοκρατικής έντυ- 
πώσεως είναι ό τρόπος, διά τοΰ όποιου υποδεικνύεται ή μετάβασις άπό τοΰ στήθους 
είς τούς γλουτούς, διδασκόμεθα άν συγκρίνωμεν μέ τό άρχαϊκόν σχήμα τής είκ. 12. Τήν 
υπεροχήν τοΰ ζωγράφου τοΰ θραύσματος εκ τής Άκροπόλεως μαρτυρεί καί εν πρόχει
ρον βλέμμα επί τών δρομέων τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου (είκ. 10). Ή δραματικότης τής 
στάσεως τών δρομέων τής Άκροπόλεως είναι άποτέλεσμα έντάσεως, καθολικής μάλι
στα, άπό τών λόγω τής προβολής τής κεφαλής τεταμένων μυών τοΰ λαιμοΰ, τών βρα
χιόνων, οΐτινες παρίστανται πολύ πλησίον τοΰ στήθους, μέ συνεσφιγμένην τήν παλάμην 
τής χειρός, μέχρι τών σκελών. Ή χαλάρωσις τής στάσεως είς τούς δρομείς τοΰ Βρεττα- 
νικοΰ Μουσείου, άνεξαρτήτως τοΰ άν οφείλεται ή όχι είς προσπάθειαν άποδόσεως τοΰ 
τέρματος τοΰ δρόμου, προδίδει ιδιοσυγκρασίαν καλλιτέχνου όλιγώτερον φλογέράν.

Τό χάραγμα επί τών δρομέων τής Άκροπόλεως, τοΰ όποιου, σημειωτέον έγινε 
χρήσις προς δήλωσιν καί τοΰ εξωτερικού περιγράμματος τοΰ σώματος, έχει εύλυγισίαν 
ένθυμίζουσαν τά καλύτερα άγγεϊα τοΰ μελανόμορφου ρυθμοΰ, άρα καταπληκτικήν 
δι’ εποχήν, ήτις άπό μακροΰ είχεν άπολέσει τήν επαφήν μέ τήν παλαιάν έκείνην παρά- 
δοσιν. Ή κίνησις τών δρομέων επαναλαμβάνεται όμοιομόρφως, όπως άπολύτως άντί- 
στοιχα είναι καί τά μεταξύ τών δρομέων κενά, τά τόσον ποικίλλοντα επί τών συγγενών 
παραστάσεων τής άρχαϊκής καί πρωίμου κλασσικής εποχής. Τό εκ τής κινήσεως ταύτης 
δημιουργούμενον ιδιαίτερον είδος ρυθμοΰ προκαλεΐ ή είς ίσα χρονικά διαστήματα 
κατανεμημένη εναλλαγή τής άρσεως καί τής ϋ·έσεως, κυρίων συντελεστών τής έντυπώ- 
σεως τοΰ ρυθμοΰ, ώς έχει έπιτυχώς τονισθή διά τήν περιοχήν τής τέχνης4. 1 2

1 Graef πίν. 65, 1113 α. Τό σχέδιον έξετελέσΟη έν 3 Διά τά μακρά σκέλη τών δολιχοδρόμων καί τήν
μέρει υπό τοΰ ζωγράφου τών Μουσείων Άλεξ. Κοντο- γνώμην τοΰ Σωκράτους περί τοΰ αγωνίσματος τούτου 
πούλου καί συνεπληρώθη υπό τοΰ συναδέλφου του βλ. Ξενοφ. Συμπ. 17 καί Krause Gymn. 1, 352. 
Άλεξ. Πακαηλωπούλου. 4 Petersen Rhythmus (Abh. Ges· Gott. XVI,

2 Διά τήν επιγραφήν βλ. τελευταϊον STERLING 1917) σ. 45.
Dow Hesperia 1936, 56 κέ., είκ. 9.
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Καί εις τοΰ δολίχου την παράστασιν δεν θά έφθαναν οί ελληνιστικοί καλλιτέχναι 
εις τόσον έξαίσιον αποτέλεσμα, αν δεν έμεσολάβουν αί προσπάθειαι των ζωγράφων 
τής ΰστεροαρχαϊκής καί τής πρωίμου κλασσικής εποχής. Ό δρομεύς τοΰ Παναθηναϊκοΰ

Είκ. 14. Δολιχοδρόμος έκΐ Παναθηναϊκού άμφορέως είς Castle Ashby (σχέδιον Beazley).

άμφορέως είς Castle Ashby, τοΰ οποίου δυνάμεθα νά άπολαύσωμεν τό ελαστικόν πτέ
ρωμα χάρις είς τό σχέδιον τοΰ Sir J. Beazley (είκ. 14),1 προερχόμενος έκ τής χειρός τοΰ 
«ζωγράφου τοΰ Βερολίνου», είναι ό πλέον ήργοπορημένος έκ των τεσσάρων συντρόφων* 31

31 BSR 1929, πίν. 11,2, καί είκ. 7. Berliner Maler 93, άρ. 62. Peters Studien zti den Panathen. 
21, άρ. 2. Panathen. 449 ARV. 144, άρ.210. Smets έ.ά. Preisamph. 71,1.
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οΐτινες παρίστανται φθάνοντες εις τό τέρμα χοΰ δρόμου. Κατάγεται βεβαίως έκ τοΰ 
παλαιού σχήματος των αρχαϊκών δρομέων, πατεΐ είς τό οπίσθιον σκέλος, έχει λεπτήν 
την όσψύν καϊ ίσχυρώς συνεσφιγμένας τάς χεϊρας, στερούμενος τής άνέσεως των ύστε- 
ρωτέρων δρομέων τής είκ. 10. Παρ’ όλα ταϋτα τό άνωρθωμένον στήθος και ή κεφαλή, 
ή έκφρασις τοΰ προσώπου προδίδουν ηρωικήν τινα συνείδησιν, ήτις δεν εμψυχώνει 
πλέον τούς έπαγγελματίας δολιχοδρόμους των ελληνιστικών αμφορέων.

Δυστυχώς απόσπασμα μόνον έσώθη εξ ενός τών καλυτέρων αμφορέων τοΰ « ζω
γράφου τοΰ Κλεοφράδου» εύρεθέντος έπϊ τής Άκροπόλεως. Ή είκών τοΰ πίν. 4 είναι 
ένωσις δύο τμημάτων, άτινα δεν εϊχον μέχρι τοΰδε συνενωθή είς έν άγγεϊον1. Τό 
δεξιόν τμήμα με τάς έπα?ιλήλους κεφαλάς, καθώς και με τό άνω σώμα τοΰ προπορευο- 
μένου δρομέως φέρεται είς τό κείμενον τοΰ Graef ώς άνήκον είς άλλο άγγεϊον, πιθα
νώς εξ αιτίας τοΰ φαιού έκ τής (περσικής) πυράς χρώματος τής έπιφανείας. Νεωτέρα 
όμως έξέτασις τών θραυσμάτων έδειξεν όχι μόνον την πιθανότητα προελεύσεώς των 
έξ ενός αγγείου, αλλά και ότι αί δύο κεφαλαϊ τοΰ ενός θραύσματος ανήκουν είς τά 
σώματα τών δρομέων τοΰ άλλου. Και τά δύο έχουν άποδοθή είς τον « ζωγράφον τοΰ 
Κλεοφράδου > υπό τοΰ Sir J. Beazley. Έπι πλέον έπλουτίσθη ή παράστασις μέ μικρόν 
θραύσμα προερχόμενον έκ τοΰ υπό τό δάπεδον τοΰ Μουσείου τής Άκροπόλεως ευρή
ματος τοΰ 19411 2. Είναι τό τεμάχιον μέ τό πρόσωπον τοΰ δευτέρου δρομέως έξ αρι
στερών. Έκτος τής τελειότητος τής τεχνικής μέ τό στιλπνόν γάνωμα και μέ τα λεπτό
τατα χαράγματα, υψηλόν καλλιτεχνικόν έπίπεδον μαρτυρεί και ή δύναμις τών προσώπων, 
είς την οποίαν δέν συμβάλλουν ολίγον και τά σαρκώδη χείλη τά γνώριμα έξ άλλων 
έργων τοΰ ίδιου ζωγράφου. Οί δρομείς παρίσταντο, όπως έπι τοΰ ανωτέρω μνημονευ- 
θέντος άμφορέως τοΰ «ζωγράφου τοΰ Βερολίνου», βαίνοντες έπϊ τοΰ οπισθίου σκέλους' 
ή ιδέα τοΰ αργού ρυθμού άπεδόθη κυρίως διά τής προς τά όπίσω κάμψεως τών βρα
χιόνων, ή έλαφρά προβολή τών κεφαλών είναι μετριασμός μόνον τοΰ αρχαϊκού 
σχήματος.

Άν και αντιμετώπισε, φαίνεται σοβαρώς ό «ζωγράφος τοΰ Κλεοφράδου » τό 
πρόβλημα τής άνανεώσεως τής αμέσως παλαιοτέρας παραδόσεως είς τήν άπόδοσιν τοΰ 
δολίχου, δέν έπέτυχεν έν τούτοις πλήρη απαλλαγήν από τής αρχαϊκής δεσμεύσεως. Σύγ
χρονος χαλκοπλάστης, όστις θά έζήτει τυχόν να μεταφέρη έπϊ τοΰ χαλκού τό θέμα τοΰ 
δολιχοδρόμου, θά έλάμβανεν ώς πρότυπον μάλλον δρομείς τοΰ τύπου τοΰ έπι τοΰ 
άμφορέως είς Castle Ashby (είκ. 14) ή τούς στενώτερον έξηρτημένους έκ τών παλαιών 
τοΰ « ζωγράφου τοΰ Κλεοφράδου », έπι τών θραυσμάτων τής Άκροπόλεως.

Ώς δολιχοδρόμον, όχι σταδιοδρόμον, άναφέρει ρητώς ή παράδοσις τον Λάδαν 
τοΰ Μύρωνος, τον όποιον ματαίως άπεπειράθησαν έρευνηταί τινες νά άποσπάσουν άπό 
τον διάσημον χαλκοπλάστην και νά τον έντάξουν είς τήν ελληνιστικήν τέχνην3. Τά

1 Graef πίν. 62, άρ. 1049 καί 1050. Beazley 
Kleophradesmaler 29 (πρβ. Panath. 445). ARV 129, 
άρ. 101 - 102. Peters Panathen. Amph. 68, 14 -15.

To σχέδιον τοΰ πίν. 4 οφείλεται είς τόν ζωγράφον 
τών Μουσείων κ. Άλεξ. Παπαηλιόπουλον.

2 Περί τοΰ όποιου βλ. BCH 1940-41,232 κέ.

3 Διά τόν Λάδαν: Overbeck Seliriftq. 542,3. Μ. 
Bieber είς Τηιεμε - Becker, λ. Myron, σελ. 310. 
Lippold, RE έν λ. Myron σελ. 1126. Studniczka 
Berl. Sachs. Ges. LII, 1900, 329 κέ. Schroder 
Sport 109. Τελευταΐον: Arias Mirone (Quaderni 
per lo studio dell’arch.) σελ. 9 κέ.
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Πίνας 3. Δολιχοδρόμοι επί ελληνιστικού ΠαναΌηνα'ίκοΰ άμφορέως έκ τής Άκροπόλεως (κατά σχέδιον Άλεξ. Κοντοποΰλου καί Άλεξ. Παπαηλιοποΰλου).
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ανωτέρω έξετασθέντα μνημεία ενισχύουν την άπόδοσιν τοΰ Λάδα εις τον μέγαν Μύ
ρωνα ώς προς τούτο τουλάχιστον, δτι οί αμέσως προηγηθέντες αυτού ύστεροαρχαϊκοί 
ζωγράφοι ειχον επιτύχει να ανανεώσουν τό θέμα τού δολιχοδρόμου έκλεπχύνοντες τό 
σώμα κα'ι προσδίδοντες ηρωικήν έκφρασιν εις τό πρόσωπον. Καί, αφού οί τεχνΐται τής 
έπιπεδικής τέχνης κατώρθωσαν νά απαλλαγούν τής άφελείας τού απλού Knielauf, 
δεν έ'μενε πλέον ή εν γιγάντων άλμα, ΐνα άποτολμηθή ή μεταφορά τού νέου αποτελέ
σματος εις την μνημειακήν χαλκοπλαστικήν. Επιτεύξεις ανάλογοι προς τον δρομέα 
Castle Ashby (είκ. 14) ήτο φυσικόν δτι άπετέλεσαν ίσχυράν παρόρμησιν διά δημιουρ
γούς τής άνησύχου πνοής τού Μύρωνος.

Μετά την άνακάλυψιν τού ασφαλώς χρονολογουμένου άμφορέως τού ’Ολύμπιείου, 
ήτις έπηκολούθησεν εις την δημοσίευσιν των αμφορέων τής ’Αγοράς κα'ι τής Δήλου, 
τίθεται πλέον όριστικώς τέρμα εις την συζήτησιν αν κα'ι κατά τον 2ον αιώνα π.Χ. διετη- 
ρεΐτο τό έθιμον τής απονομής αμφορέων εις τούς νικητάς τών Παναθηναϊκών αγώνων. 
Διά τον 3ον αιώνα, αν και ή προσπάθεια τού Susserott νά καταβιβάση πέραν τού 400 
π.Χ. τον αμφορέα τού Παντικαπαίου δεν ειχεν άπήχησιν1, βεβαιούται ή ύπαρξις 
όμοιων έκ τών θραυσμάτων τής Άκροπόλεως καϊ τής ’Αγοράς2. Οΰτω δεν είναι αναγ
καία ή εύλόγως δυναμένη νά άποτολμηθή ύπόθεσις δτι μετά την (κατά Brauchitsh) 
κατάργησιν υπό τού Δημητρίου τού Φαληρέως τοΰ εθίμου τής απονομής Παναθηναϊκών 
αμφορέων κατά τά τέλη τού 4ου αίώνος, φιλέλλην βασιλεύς τής Άνατο?ιής άνέστησεν, ένα 
κα'ι ήμισυν αιώνα άργότερον, την παλαιόν εκείνην παράδοσιν. Ούδέν υπάρχει έν τούτοις 
κώλυμα, δπως άποδώσωμεν εις την έλληνολατρείαν τού Άριαράθου τού 5ου τουλάχιστον 
τήν μεγαλοπρεπεστέραν όργάνωσιν τών Παναθηναίων, κατά τά όποια άπενεμήθη ώς 
έπαθλον ό άμφορεύς τού Όλυμπιείου. Κατά τήν ρητήν μαρτυρίαν τής επιγραφής ή άγω- 
νοθεσία δεν οφείλεται εις τον σπουδαστήν πρίγκιπα, άλλ’ εις τον ήδη βασιλέα Άρια- 
ράθην τον 5ον, άρα πρέπει νά έγινε μεταξύ τών ετών 163, δτε άνήλθεν εις τον θρόνον 
και τού 130 π.Χ., δτε έφονεύθη βοηθών τούς Ρωμαίους είς τον πόλεμον κατά τού 
Άριστονίκου.

Δεν είναι δυνατόν νά γνωρίζωμεν κατά πόσον ή διά τής άγωνοθεσίας ταύτης έμ- 
φάνισις τού Άριαράθου τοΰ 5ου είς τήν αθηναϊκήν σκηνήν ήτο συνέπεια τής άναθέσεως 
τής περίφημου στοάς υπό τού παλαιού συμμαθητού του Άττάλου, βασιλέως τοιρα τής 
Περγάμου, τού οποίου δεν θά έπεθύμει νά ύπολειφθή σημαντικώς είς γενναιοδωρίαν. 
Δυσερμήνευτον είναι επίσης, αν καί δχι άνεξήγητον, πώς ό άμφορεύς δεν άφιερώθη 
είς τήν Άθηνάν, δπως τόσοι άλλοι εύρεθέντες είς τάς άνασκαφάς τής Άκροπόλεως, 
αλλά παρά τό Όλυμπιεΐον. Τής τοποθεσίας ταύτης με τάς παναρχαίας λατρείας τού 
Κρόνου, τής Ρέας και τού Δευκαλίωνος είχεν άνανεωθή ή σημασία διά τής υπό τού

1 Beazley Panathen. 461/2. Susserott Gr. 
Plastik σ. 209. Είς τήννεωτέραν χρονολόγησιν τοΰ αγ
γείου είχε προφανώς συντελέσει ή σχεδιαστική άπόδοσις 
τοΰ σχήματος είς Compte-Rendu 1876, πίν. 1 (πρβ. καί 
Ε. Schmidt ε.ά. σ. 85). Τό δλον άγγεΐον, όπως τό απο
δίδει ή φωτογραφική άπεικόνισις (Smets ε. ά· πίν. 40),

κατατάσσεται άνευ δυσκολίας μεταξύ τών όμοιων τοΰ 
τελευταίου τετάρτου τοΰ 4°υ αίώνος. Τήν χρονολόγησιν 
ταύτην είχε προτείνει καί ό Schefold UKV 109,. 
σημ. 129.

2 Sterling Dow, Hesperia V. 1936, 57.

4
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Άντιόχου τοΰ Έπιφανοΰς άναληφθείσης άνοικοδομήσεως τοΰ μεγάλου ναοΰ τοΰ Διός'. 
Δεν αποκλείεται δμως νά άφιερώθη ό άμψορεύς εις τον γειτονικόν Πύθιον ’Απόλλωνα, 
εκ τοΰ τεμένους τοϋ όποιου προέρχονται πιθανώτατα, ώς μαρτυρεί αναθηματική επι
γραφή σωθεΐσα έπ'ι πήλινου θραύσματος, τα πλεΐστα τών μετά τοΰ άμψορέως εΰρε- 
θέντων αγγείων.

. Κατά τήν ανωτέρω έπιχειρηθεισαν έξέτασιν τοΰ άμφορέως τοΰ Όλυμπιείου έθεω- 
ρήθη ώς δεδομένον ότι άφιερώθη ούτος υπό τοΰ Άριαράθου τοΰ 5ου, τοΰ συμμαθητοΰ 
τοΰ Άττάλου εις τά έτη τών ’Αθηναϊκών σπουδών. Κατ’ ευτυχή σΰμπτωσιν εσχάτως 
είς τάς εργασίας τής ’Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών άνευρέθη καϊ πάλιν 
εντός τής στοάς τοΰ Άττάλου ή βάσις τοΰ άνδριάντος, τον όποιον ειχον ανεγείρει οί 
εύγνώμονες μαθηται προς τον διδάσκαλόν των Καρνεάδην1 2. Αί έπιστολαϊ προς τον 
Άριαράθην, τον διά τοΰτο όνομασθέντα «Δίωνα τοΰ τρίτου Π?ι,άτωνος», είναι, ώς 
γνωστόν, τά μόνα σωθέντα έργα τοΰ φιλοσόφου. Άν και ή όλη προσωπικότης, καθώς 
καί αί φιλελληνικαί τάσεις τοΰ Άριαράθου τοΰ 5ου σχεδόν έπιβάλλουν τήν είς αυτόν 
καί όχι είς άλλον εκ τών ομωνύμων βασιλέων τής Καππαδοκίας άπόδοσιν τής άγωνοθε- 
σίας, έκ τής όποιας προέρχεται ό άμφορεύς τοΰ Όλυμπιείου, μένει νά έξετασθή ώς 
(άπίθανον) ενδεχόμενον μήπως δεν θά ήτο ορθόν νά άποκλεισθή καί ό Άριαράθης 
ό 9°?. Ό υιός ούτος τοΰ Μιθραδάτου Εύπάτορος, με τό πραγματικόν όνομα Άρκαθίας, 
είχε σφετερισθή όχι μόνον τον θρόνον τής Καππαδοκίας, αλλά καί τό όνομα τοΰ ένδο- 
ξοτέρου ήγεμόνος της. Ζηλεύσας τήν αϊγλην τοΰ 5ου οίκειοποιήθη καί τό «φιλοπάτωρ 
Εύσεβής»3. Παρ’όλην τήν δημοτικότητα τοΰ Μιθραδάτου είς τάς Αθήνας, είναι άπί
θανον νά άνεμίχθη τόσον ό υιός του Άριαράθης ό 9°ς είς τήν ζωήν τής πόλεως αυτής 
κατά τό μικρόν διάστημα τής διαμονής του είς τήν Ελλάδα, ώστε νά φιλοδοξήση άγωνο- 
θεσίαν, είς τά τεταραγμένα μάλιστα έτη τά προ τής επιδρομής τοΰ Σύλλα καί τής άλώ- 
σεως τών Αθηνών. ’Εναντίον τής χρονολογήσεως τοΰ ΙΙαναθηναϊκοΰ άμφορέως τοΰ 
Όλυμπιείου είς τον 10ν αιώνα όμιλοΰν αί ανωτέρω σημειωθεΐσαι έπ’ αύτοΰ σοβαραί 
απηχήσεις τών κατακτήσεων τής ώριμου ελληνιστικής τέχνης: προοπτική παράστασις 
τής άριστεράς χειρός τοΰ δρομέως, έπέκτασις είς βάθος τοΰ σώματος τής προ τοΰ Παλ
λαδίου Νίκης (είκ. 3), «ζωγραφική» άνάδειξις τοΰ ίματίου τής τελευταίας, κατά τρόπον 
δημιουργοΰντα πρόσθετον όγκον πτυχών ανεξάρτητον τοΰ ύπ’ αύτάς σώματος. Τέλος 
ή πλαστική έξαρσις τοΰ σώματος τοΰ Παλλαδίου είναι δυσκόλως κατανοητή διά τάς 
άρχάς τοΰ 1ου αίώνος, ότε αί έπιφάνειαι έχουν πλέον ίσοπεδωθή καί τά ενδύματα άπό 
πολλοΰ άπολέσει τήν ανεξάρτητον λειτουργίαν των. Είς έπίρρωσιν τών τεχνολογικών 
έρχεται καί τό επιγραφικόν τεκμήριον. Όχι μόνον ό εκδότης τής επιγραφής τοΰ άμφο
ρέως κ. Μιτσός άποφαίνεται υπέρ τής χρονολογήσεως της είς τά μέσα τοΰ 2ου αίώνος, 
αλλά καί ό κ. Kent, τής Αμερικανικής Σχολής Κλασσικών Σπουδών όστις, παρακλη-

1 Παυς. I, 18,7. Judeich2 382. Welter, AM 
1922, 61 κέ.

2 Schefold Bildnisse σ. 140, 147, όπου ή πα-
λαιοτέρα βιβλιογραφία· Laurenzi Rittr. Greci άρ. 84. 
’Επιγραφή βάσεως : IG II3 3781 καί τελευταΐον Homer

Thompson, Archaeology 1949,130. Πρβ. Ferguson 
Hellenistic Athens σ. 300.

3 Τη. Reinach Mithridate Bupator 99 σημ. 5. 
Br. Mus. Coins. Galatia κλπ. σ. 38 πίν. VII, 1-4. RE 
λ. Ariarathes IX.
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θείς, είχε την ευγένειαν νά έξετάση μετά προσοχής ταΰτην, έκρινεν ότι, συμφώνως 
προς τά επιγραφικά δεδομένα, μάλλον αποκλείονται τά μετά τον θάνατον τοϋ Άρια- 
ράθου τοΰ 5ου έτη.

Έχομεν επί πλέον προς όφελος τοϋ βασιλέως τοΰτου, επιγραφήν έκ τοϋ Σταδίου, 
όπου ρητώς μνημονεύεται ότι οί τεχνΐται τοϋ Διονύσου αφιέρωσαν εις αυτόν τιμητικώς
άγαλμα καί εικόνα χαλκήν: « στήσαι δέ αύτοΰ καί άγαλμα παρά τόν Θε[όν.....  καί
εικόνα χαλ]κήν έν τω προπυλαίψ τοΰ τεμένους καί [....άνευτεΐν δέ] καί των εικόνων
την άνάθεσιν Διονυσήωντε των έν άστει 
καινοΐς τραγωι]δοίς καί Παναθηναίων 
καί’Ελευσινίων τοψ γυμνικοίς άγώσι...]

Ή ΰπόθεσις ότι συγχρόνως προς την 
άνάθεσιν τών εικόνων έγινε καί ή άγωνο- 
θεσία τοϋ Άριαράθου δεν θά ήτο ίσως 
πολύ τολμηρά.

Δυσκόλως δύναταί τις νά άντισταθή 
είς τόν εύλογον πειρασμόν, όπως αναζή
τηση εικόνα τοϋ Άριαράθου τοϋ 5ου. Τά 
χαρακτηριστικά ενός άνατολίτου ήγεμό- 
νος, κυρίως την καμπύλην ρίνα, συναντώ- 
μεν είς ελκυστικήν προτομήν τοΰ Έθν·
Μουσείου, έπανειλημμένως άπεικονισθεΐ- 
σαν, τής όποιας δίδομεν εδώ τάς τρεις όψεις 
έκ νέων φωτογραφιών (είκ. 15-17)1 2.
Ήδη ό πρώτος έκδοτης Schrader, στηρι- 
ζόμένος είς τό περί τήν κεφαλήν διάδημα, 
καθώς καί τήν όλην στάσιν διέκρινεν ότι 
ό είκονιζόμενος πρέπει νά ήτο ελληνιστί-

Χ * ' 1 Κικ. 15. Κεφαλή εκ των δυτικών προποδων της Ακροπολεως.
κος ήγεμων. Η παλαιά συσχέτισις υπό
τοϋ Six προς τόν Άριαράθην τόν 9ον, τόν υιόν τοϋ Μιθραδάτου, αν καί πολεμηθεΐσα 
υπό τοΰ Pfuhl, είναι προφανώς ή συντελέσασα είς τό νά τοποθετήται έκτοτε ή προτομή 
αυτή είς τάς άρχάς τοϋ 1ου αίώνος, μολονότι ό Laurenzi, όπως καί ό Buschor, έμμέ- 
νοντες είς αυτήν, στηρίζονται προφανώς καί είς καλλιτεχνικά κριτήρια.

Δυστυχώς οί άσχοληθέντες με τήν προτομήν ταύτην δεν έσκέφθησαν νά έκμεταλ- 
λευθοϋν τό άναφερόμενον είς τήν έπιγραφήν τοϋ Σταδίου άγαλμα καί τήν χαλκήν 
εικόνα τοϋ Άριαράθου τοΰ 5ου, τά άνατεθέντα υπό τών τεχνιτών τοϋ Διονύσου, τό 
μέν άγαλμα « παρά τόν θεόν », ή δέ χαλκή είκών « έν τφ προπυλαίφ τοϋ τεμένους » 
Κατά σύμπτωσιν ή προτομή τοϋ πίν. 5 εύρέθη είς τούς δυτικούς πρόποδας τής Άκρο-

1 BCH 19, 1895, 540 κε. Dittenberger OGIS Jdl 1930, 28 (Pfuhl). Suhr Sculpt. Portr. of Gr.
352. Ferguson Hellenist. Athens 301, 370. Statesmen 167. Laurenzi Ritr. Gr. άρ. 100. Bu-

2 Έθν. Μουσ. άρ. 3556. AM 1896, 281 (Schra- schor Hellenist. Bildnis είκ. 34 σελ. 41. Ai νέαι φω- 
der). BCH 1915, 28 (Blum). RM 1897, 417 (Six). τογραφίαι όφείλονιαι είς τόν Emile Seraf.
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πόλεως, δηλαδή είς μίαν κατ’ εξοχήν Διονυσιακήν περιοχήν. Όχι επειδή τοποθετείται 
εκεί τδ ιερόν τοΰ εν Λίμναις Διονύσου, αλλά κυρίως διότι μέχρι τής ύστατης άρχαιό- 
τητος είχον έγκατασταθή εκεί οί ΊόβακχοιΛ Ναι μεν συνάγεται μάλ?*.ον άσφαλώς εκ 
τής έπιγραφής ότι ή λέξις « τέμενος » άναφέρεται είς τό τέμενος των τεχνιτών, τό ρητώς 
υπό τοΰ Παυσανίου τοποθετούμενον παρά τον Κεραμεικόν και τό όποιον ’ίσως είναι 
τό αυτό προς τήν οικίαν τοΰ Πουλυτίωνος1 2. Μένει όμως άνεξιχνίαστον τό περιε- 
χόμενον τής ψράσεως «παρά τον Θεόν» όπου έστήθη τό άγαλμα, προ πάντων έξ 
αιτίας τοΰ άκολουθοΰντος κενοΰ. Πιθανοότερον βεβαίως είναι ότι έστήθη καί τοΰτο 
εντός τοΰ τεμένους των τεχνιτών ή σχέσις όμως τοΰ Άριαράθου τοΰ 5ου προς τούς τεχνί-

Εΐκ· 16. Κεφαλής έκ των δυτικών προπόδων 
δεξιά πλάγιά δψις.

Είκ. 17. Κεφαλής έκ των δυτικών προπόδων 
αριστερά πλαγία δψις.

τας τοΰ Διονύσου, ήτις θά ήτο πιθανώς παλαιά, άπό τών φοιτητικών του ετών, ευνοεί 
τήν ύπόθεσιν ότι καί είς άλλην Διονυσιακήν περιοχήν θά είχε στηθή άνδριάς του, διά 
χρηματικήν τινα ίσως ύποστήριξιν τοΰ ίεροΰ ή τών τελετών τοΰ θεοΰ. Τό νεανικόν 
τής προτομής έκ τών δυτικών προπόδων δεν θά ήμπόδιζε κατ’ αρχήν νά άναχθή αυτή 
είς τά έ'τη τής βασιλείας του, άφοΰ καί έπί τών νομισμάτων του παρίσταται μέ έκδήλως 
νεανικόν τύπον3. Περισσότερον άνυπέρβ?ιητος παρουσιάζεται ό φραγμός τής τεχνολο
γικής κατατάξεως τής προτομής, ήτις τοποθετείται εϊδομεν, είς τά τέλη τοΰ 2ου ή τάς 
άρχάς τοΰ 1ου π.Χ. αίώνος.

Είναι τόσον έξαίρετος ή ποιότης τής έργασίας τής προτομής, ώστε κοινώς άνε- 
γνωρίσθη αυτή ώς πρωτότυπον τής ελληνιστικής έποχής, έ'ργον μάλιστα ’Αθηναίου 
γλύπτου. Καί αν ακόμη δεν ήτο γνωστός ό τόπος τής εύρέσεως, προς τήν αθηναϊκήν 
σχολήν θά μάς κατηύθυνεν ή μετάξινη λεπτότης τής έπιφανείας, ή θωπεία έκείνη

1 Judeich Top.2 292. 1928, 117 κέ. 120.
2 Κατά Κεραμοπουλλον Άρχ. Δελτ. 11, 1927 - 3 ”Ε.ά. σ. 26 σημ. 3.
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τοΰ μαρμάρου, ή προδίδουσα ζώσαν είσέτι την πραξιτέλειον παράδοσιν. Τον ανατο
λικόν, άκριβέστερον σημιτικόν τύπον διακρίνει τις κυρίως έκ τής καμπύλης ρινός, κατέ- 
βαλεν όμως άναμφιβόλως προσοχήν ό γλύπτης, όπως τον έξάρη έ'τι έντονώτερον, παρι- 
στών τούς οφθαλμούς στενούς, έπιμήκεις, όχι με τό αυθόρμητον άνοιγμα των ελλη
νικών οφθαλμών. Τό πρόσωπον είναι σαρκώδες, χωρίς σαφή ΰποδήλωσιν τοΰ εσω
τερικού σκελετού. Δεν λείπει ούτε ή υπό την σιαγόνα προεξοχή, έλαφρά ύποχρεωτικώς 
λόγω τής προβολής τής κεφαλής. Ή πλαστική επεξεργασία τών λεπτομερειακών καμπύ
λών τού προσώπου καί τού λαιμού έγινε με τόσον αριστοτεχνικήν διάκρισιν, ώστε άτε- 
λώς μόνον δύναται να τήν άποδώση ή φωτογραφία. Ιδιαιτέρως τρυφεράν ήΟέλησεν 
ό γλύπτης τήν έξόγκωσιν τών χειλέων καί τον υπό τό κάτω χείλος λακκίσκον. Οί 
οφθαλμοί μένουν είς τό βάθος, ίσχυρώς σκιαζόμενοι υπό τής προεξοχής τής ρινός. 
’Ανάλογου λεπτότητος είναι καί ή ύπεράνω τής ρινός μυϊκή σύσπασις τού μετώπου. 
Ή έπιδερμίς πρέπει νά είχεν άρχικώς σπανίας ακτινοβολίας διαφάνειαν, ήτις θά άνε- 
δεικνύετο περισσότερον διά τής άντιθέσεως προς τήν άδρώς είργασμένην πλουσίαν 
κόμην, τήν πλαισιοΰσαν τό πρόσωπον, άντιθέσεως ήτις ανάγει είς λαμπρά παλαιότερα 
πρωτότυπα έ'ργα, ώς ή κεφαλή τού Εύβουλέως \ Άποφεύγων ούτω πάσαν έ'ντονον 
προεξοχήν επί τής επιφάνειας τοΰ προσώπου, έκράτησεν ό γλύπτης μίαν ισορροπίαν 
μεταξύ τής πλαστικής ύποστάσεως αυτού καί τής φυσιοκρατικής άποδόσεως τών μυϊκών 
συσπάσεων. Ή επιθυμία του αυτή είναι πιθανώς ή συγκρατήσασα αυτόν από τού νά 
προχωρήση πέραν τού φυλετικού τύπου, όπως άποδώση τό άτομικόν αίνιγμα τοΰ 
παριστανομένου.

Είναι έκδηλος εν τούτοις ή προσπάθεια τού καλλιτέχνου, όπως ύποδηλώση τι πέραν 
τής πριγκιπικής ίδιότητος, τήν πνευματικήν θέρμην τού είκονιζομένου, ήτις προσδίδει 
έξαρσίν τινα, όχι έκδήλως παθητικήν, όμοίαν προς τήν χαρακτηρίζουσαν ολίγον πα
λαιότερα ή σύγχρονα έργα, τον ’Ασκληπιόν τής Μουνιχίας, προτομάς τού ’Αλεξάνδρου, 
άκόμη καί κεφαλάς τής Αφροδίτης2. Προς τάς τελευταίας έχει όχι άνεπιτυχώς παρα- 
βληθή υπό τού Schrader ή κεφαλή τών δυτικών προπόδων3.

Είς τήν σύνθεσιν ταύτην τού φυλετικού τύπου προς τήν ίδεαλιστικήν άναζήτησιν

1 Έθν. Μουσ. 181. ΚίΒ 297,2. Furtwangler 
Meisterw. (άγγλ. μετάφρασις) σ· 330, πίν. 16. Curtius 
Ant. Kunst II, 385, είκ. 589. Susserott Gr. Plastik 
158, σημ. 111. Schuchhardt Kunst der Gr. είκ. 298. 
Είναι δύσκολον νά άποσιωπηθή ή συγγένεια μεταξύ τής 
κεφαλής ταύτης τοΰ Εύβουλέως καί τής έκ τών δυτικών 
προπόδων. Τήν άντίθεσιν μεταξύ τής λείας επιφάνειας 
τοΰ προσώπου καί τής άτακτου κόμης, ίσχυροτέραν είς 
τήν πρώτην κεφαλήν, εύρισκομένην πλησιέστερον πρός 
τό πραξιτέλειον Ιδανικόν, έχρησιμοποίησεν έπαρκώς ως 
μέσον έντυπώσεως καί ό γλύπτης τής κεφαλής έκ τών 
δυτικών προπόδων.

’Ανάλογος είναι έπί ένδεδυμένων μορφών ή έπιδει- 
κνυομένη παρομοία σΰγκρουσις μεταξύ τών συγκεντρω
μένων έπί ενός σημείου αδρών πτυχών καί τής λείας 
έπιφανείας τοΰ άλλου υφάσματος, σύγκρουσις, τήν 
οποίαν έξαιρέτως ανέπτυξε τελευταΐον, άναλύων τήν έκ

τοΰ Άντίου κόρην ό Ludwig Curtius (Interpreta- 
tionen von sechs gr. Bildwerken, o. 110). Έξ αιτίας 
τής σχέσεως ταύτης, ή χρονολόγησις τής κεφαλής τοΰ Εύ
βουλέως είς τόν γ' αιώνα, πλησίον τής κόρης έκ τοΰ Άν- 
τίου, ήτοι μεταξύ τών έργων τής πραξιτελείου σχολής 
καί τής κεφαλής τοϋ Άριαράθου, δέν θά ήτο, έλπί- 
ζομεν, πολύ τολμηρά.

2’Ασκληπιός Μουνιχίας, Έθν. Μουσ. 258. Wolters 
AM 17,1892, 1 κέ., πίν. 4. Lawrence Later Gr. Sc. 
121. Krahmer Hellenist. Kopfe, NGG 1936, 221- 
223. Becatti έ'. ά. 49, είκ· 26.

3 AM 21,1896, 282 : «Das Auge hat den feuchten, 
schmachtenden Blick vieler Aphroditekopfe». Ή 
είκών έν τούτοις, τήν οποίαν δίδει ό Schrader είς τόν 
πίνακα 10, μή άποδίδουσα τήν πρός τά άνω κατεύθυνσιν 
τών οφθαλμών, προσθέτει γλυκερότητα ξένην πρός τήν 
υπό τοϋ γλύπτου ηθελημένην έκφρασιν.
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τοϋ πνεύματος — άς προσθέσωμεν καί την τρυφερόν επεξεργασίαν τοΰ μαρμάρου — 
οφείλεται ή ισχυρά έλξις, την οποίαν ανέκαθεν ήσκησεν ή κεφαλή.

Ή έκουσία αυτή εκ μέρους τοϋ τεχνίτου αποφυγή άποδόσεως πάσης στι
γμιαίας άντιδράσεως — αφορμή τής οποίας ύπήρξεν, ώς εϊδομεν, κυρίως ή ανάγκη τονι
σμού μιας πνευματικής εύγενείας, δχι άμοιρου δραματισμοΰ — ήρμηνεΰθη ώς έ'κφρασις 
«έγκαρτερήσεως μάλλον ή πάθους» (Laurenzi), ή συνετέλεσεν, δπως καταταχθή είς τάς 
άρχάς τοϋ 1ου αίώνος π.Χ., πλησίον έργων, άτινα έχουν «lockeres, gerustlos zergleitendes 
bildhaftes Wesen, statt der feurigen, gehallteu Leidenschaft ein bewussteres, gel5steres 
Schwarmertum» (Buschor έ.ά. σελ. 41). To έργον εν τούτοις δεν είναι άσιανικόν, 
άλλ’ έγινεν υπό ’Αθηναίου και δι’ ’Αθηναίους, άρα ή ένταξίς του είς καλλιτεχνικήν 
φάσιν περιέχουσαν και δημιουργήματα σχολών, ένθα έγεννήθη καί ήκμασεν ή τέχνη 
τοϋ ελληνιστικού μπαρόκου, δεν είναι παράδοξον δτι υπήρξε παραπλανητική. Οΰιω 
ή ταύτισις προς τον Άριαράθην τον 5ον, δστις περισσότερον παντός άλλου ελληνιστικού 
ήγεμόνος συνεδέθη προς τάς ’Αθήνας καί τοΰ οποίου άφ’ ενός τον φυλετικόν τύπον, 
άφ’ ετέρου τήν ελληνικότητα τού ιδανικού τόσον θαυμασίως συνέλαβε καί άπέδωκεν 
ό ’Αθηναίος γλύπτης, δεν ύπεστηρίχθη, παρ’ δλον δτι αυτή ουδέ είκονογραφικώς παρου
σιάζει δυσκολίαν τινά. Ή κεφαλή τοϋ Άριαράθου επί τών νομισμάτων του (Br. Mus. 
Coins, Galatia κλπ. πίν. VI, 3) δεικνύει πλήν τής εξωτερικής δμοιότητος ώς προς τό σχε- 
τικώς νεαρόν τής ηλικίας καί τήν διάταξιν τής κόμης, τής περιβαλλομένης υπό τοϋ δια
δήματος, όμοίαν προσέγγισιν προς τό κλασσικόν ’ιδανικόν, καταφανούς άντιθέσεως προς 
τήν δχι άμοιρον στυγνότητος κρυεράν κεφαλήν τοϋ αδελφού καί αντιπάλου του Όρο- 
φέρνου (Br. Mus. Coins Galatia κλπ. πίν. VI, 5. Hinks Gr. Rom. Portrait. Sculpt. 11, 
πίν. 13 α).

Είς τήν υπό τοϋ Six γενομένην συσχέτισιν τής προτομής τών δυτικών προπόδων 
προς τον Άριαράθην IX, εξ αιτίας τής γρυπής ρινός επί τών νομισμάτων τοΰ τελευ
ταίου (Br. Mus. Coins Galatia κλπ., πίν. VII, 3), θά ειχέ τις νά άντιτάξη, δπως καί διά 
τον υπό τοϋ Blum προταθέντα Άντίοχον Γρυπόν (BCH 1915,26 κέ.), δτι ή καμπύλη 
ρίς δεν ήτο προνόμιον ενός μόνον άνατολίτου ήγεμόνος, άπέκειτο δε είς τήν κρίσιν τοϋ 
έκάστοτε είκονιζομένου νά έπιτρέψη ή δχι δπως άποτυπωθή επί τών νομισμάτων του 
έν τόσον καταθλιπτικώς άλάνθαστον γνώρισμα. Ουδόλως παράδοξον δτι δ περισσότερον 
έξηλληνισμένος Άριαράθης δ 5°? επέβαλε διά τά νομίσματά του τύπον καταγόμενον 
έκ τής κλασσικής παραδόσεως, έχοντα δε κανονικάς τάς γραμμάς τοΰ προσώπου.

Πόσον ελαφρός έπνευσεν είς τάς ’Αθήνας δ μανιακός άνεμος τής «ανοικτής μορ
φής» καί τής εξάλλου παθητικότητος ό γνώριμος εξ έργων τοΰ ώριμου ελληνισμού 
προερχομένων έκ τών μεγάλων κέντρων (Περγάμου, Ρόδου)1 δυνάμεθα νά κρίνωμεν 
έκ τών υπολειμμάτων τοϋ μνημείου τοϋ Εύβουλίδου1 2. Ό κλασσικισμός τής μορφής 
τής Νίκης δεν είναι απλώς διανοητική άναβίωσις, άλλ’έπιβίωσις μονίμου παραδόσεως,

1 Έκ τών έλλαδικών πόλεων ή Κόρινθος φαίνεται 
περισσότερον επηρεασμένη έκ τών νέων τάσεων. Βλ· 
Capps Pergatnene Influence in Corinth, Hesperia 
1938.

2 Διά τήν «ανοικτήν μορφήν» βλ. Krahmer

Stilphasen Her hellenistischen Plastik, Rom. Mitt. 
1923 - 24, 148 κέ. Μνημεΐον Εύβουλίδου: Br. - Br. πίν. 
48-49. Schober Lagina 103. Horn Hellenist. 
Gewandstat. 76. Becatti έ.ά. 52 κέ., 105, σημ. 189.
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δικαίως δέ έτονίσθη τελευταίως ακόμη υπό τοΰ Becatti49 πόσον άνεπαισθήτως έγινεν 
ή μετάβασις προς τον ελληνισμόν είς την ’Αθηναϊκήν σχολήν, f]τις ώς πρώτην ύλην 
έκράτησε τάς μορφικός αξίας τής κλασσικής εποχής. Πόσον δέ ισχυρά ύπήρξεν δχι 
μόνον ή ακτινοβολία μέχρι κέντρων με καθαρώς άσιανικάς τάσεις, όπως ή Πέργαμος, 
άλλα και ή υπονομευτική δρασις τοΰ άττικοΰ κλασσικισμοΰ επανειλημμένους έπρόσεξαν 
οί μελετηταί1.

Τό έκ των ανωτέρω εξαγόμενον συμπέρασμα ότι τά αττικά έργα τοΰ υστάτου 
έλ?ιηνισμοΰ επιβάλλουν έπιφΰλαξιν ώς προς χαμηλήν χρονολόγησίν των—ακόμη και άν 
παρουσιάζουν τάσιν προς καθησύχασιν τών επιφανειών, ήτις είς άσιανικά έργα έπε- 
κράτησε κυρίως από τοΰ 1ου αίώνος- ισχύει και διά τήν προτομήν τών δυτικών προ- 
πόδων. Τό μόνιμον στοιχεΐον τοΰ άττικοΰ έλληνισμοΰ, ή μέχρις έκλεκτικότητος φθά- 
νουσα ενίοτε ανάγκη διατηρήσεως τής κλασσικής παραδόσεως, είναι Ισχυρόν έμπόδιον 
προκειμένου νά συγκριθοΰν αττικά έργα προς τά περισσότερον εξημμένα άσιανικά.

’Έργον άναλόγου ποιότητος προς τον Άριαράθην καί συγγενές, έχον δικαίως θεω- 
ρηθή πρωτότυπον άθηναίου γλύπτου, είναι ή κεφαλή τοΰ Ήρακλέους τοΰ άλλοτε Μου
σείου Μουσολίνι, χρονολογουμένη είς τά μέσα τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος1 2. Διά τον σχε- 
τικώς νηφαλιώτερον Άριαράθην τών δυτικών προπόδων δυνάμεθα νά κατέλθωμεν καί 
μετά τό 130 π.Χ, έτος τοΰ θανάτου αύτοΰ. Τό γεγονός τοΰτο υπήρξε πιθανώς ή αφορμή 
όπως στηθή άνδριάς του, είς ιερόν ή τέμενος τοΰ Διονύσου, ίσως έκ μέρους τών ιδίων 
τεχνιτών, οϊτινες ζώντα ακόμη είχον τιμήσει αυτόν διά τών είς τήν ανωτέρω μνημο- 
νευθεΐσαν έπιγραφήν άναφερομένων εικόνων. Ή απόκοσμος έκφρασις τοΰ προσώπου 
ερμηνεύεται καλώς διά τής, μή συνειδητής ίσως, έπιθυμίας άφηρωϊσμοΰ τοΰ μακρυνοΰ 
νεκροΰ, τοΰ άλλοτε θερμοΰ φίλου τών Αθηνών.

Περιττόν είναι νά τονίσωμεν πόσην σημασίαν θά εΐχεν άν καθίστατο δυνατόν νά 
έδραιωΰή ή χρονολόγησις είς τά αμέσως μετά τό 130 π.Χ. έτη ενός πρωτοτύπου ’Αθη
ναϊκού έργου, τοιαύτης μάλιστα ποιότητος.

Ή όλη όψις τοΰ αγάλματος, έκ τοΰ όποιου προέρχεται ή κεφαλή τών δυτικών προ
πόδων, θά έξεπροσώπει τήν μεταξύ τών νέων τής Κώ άφ’ ενός καί τής ’Ερέτριας άφ’ ετέ
ρου φάσιν τής ελληνικής ανδριαντοποιίας3. Θά ένεφανίζετο μέ κίνησιν πολύ όλιγώ- 
τερον πολυμερή ή ό πρώτος νέος, χωρίς νά έχη έν τούτοις καλυφθή υπό τής άπνοιας 
τής λιμναζούσης ΰπάρξεως τοΰ τελευταίου.

Έκ τοΰ άνεπεξεργάστου τής οπίσθιας όψεως τής κεφαλής δυνάμεθα νά συμπερά- 
νωμεν ότι ό άνδριάς τοΰ Άριαράθου τοΰ 5ου θά είχε πιθανώς άνιδρυθή έντός κόγχης ή 
ναΐσκου ή τούλάχιστον είς θέσιν, έκ τής οποίας δέν θά ήτο περίοπτος. Διά τής τοιαύτης 
τοποθετήσεως, ήτις έπέβαλε νά είναι ούτος ορατός έξ άποστάσεως, θά άνεδεικνύετο έτι 
περισσότερον ή ήρωϊκή άπομόνωσις τοΰ είκονιζομένου.

1 νΕ. ά. σελ. 69.
2 Salis Altar von Perg. 44 κέ. Lbhmann, Jdl 

47,1932, 27. Schober Lagina 103 κέ.
3 Mustilli, Boll. Com. Arch. Com. 1930, 58, 

125 κέ. Museo Mussolini, 1939, 69 πίν. 44,177, 178.

Becatti έ.ά. 39, είκ. 16-17.
4 Νέος έκ Κώ: Clara Rhodos V, πίν. IV(Jacobi). 

Laurenzi Rittr. άρ. 8, πίν. 34-35. Ερέτριας: Έθν. 
Μουσ. 244. Arndt-Bruckmann πίν.519. Collignon 
Stat. funer. είκ. 175.
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Ή άνακάλυψις τοΰ Παναθηναϊκού άμφορέως τού Ολυμπιείου, ήτις έδωκεν αφορ
μήν εις έπανεξέτασιν τοΰ προβλήματος τής αθηναϊκής κεφαλής, προσέφερε σημαντικόν 
επιχείρημα υπέρ τής ταυτίσεώς της προς τον Άριαράθην τον 50ν, τον ηγεμόνα, όστις όχι 
μόνον έμαθήτευσεν εις τάς Αθήνας, άλλ’ έξηκολούθει καί μετά την άνάρρησίν του είς 
τον θρόνον να εύεργετή την πόλιν διά δωρεών καί άγωνοθεσιών, σκοπόν έχουσών την 
διατήρησιν τής αίγλης αρχαίων εορτών. Ούδεις άλλος ήγεμών έχει τόσα δικαιώματα έπι 
τής προτομής, ήτις σχεδόν μαγνητικώς επιδρά έπι τοΰ θεατού. Συνδεόμενη δε αυτή 
άφ’ ενός μέν προς τον ανδριάντα τοΰ Καρνεάδου και τό άνακαλυφθέν βάθρον του εντός 
τής στοάς τοΰ Άττάλου, άφ’ ετέρου δέ προς τον αμφορέα εκ τοΰ Όλυμπιείου, φωτίζει 
σημαντικώς την εικόνα τών ’Αθηνών τοΰ 2ου π.Χ. αίώνος, τής πόλεως εκείνης, ήτις διε- 
τήρει ακόμη τόσην έκ τής παλαιάς αίγλης, ώστε νά σαγηνεΰη τους ηγεμόνας τής Ανα
τολής, εκείνους οιτινες ώς ύψίστην τιμήν των έθεώρουν—ινα έπαναλάβωμεν την φρά- 
σιν τοΰ νεωτέρου ’Αλεξανδρινού ποιητοΰ—νά μη παρουσιάζωνται «ανελλήνιστοι».

Έττίμετρον. Πότε έ'ληξε τό έ'θιμον τής απονομής, άρα και τής κατασκευής Πανα
θηναϊκών αμφορέων; Σοβαραι ενδείξεις εξ αρχαίων μνημείων πείθουν ότι παρετάθη 
έπι τής ρωμαϊκής κατακτήσεως, ακόμη μέχρι τής προκεχωρημένης εποχής τών αύτο- 
κρατόρων. Είς αθηναϊκά νομίσματα τοΰ Αύγουστου παρίσταται, όπως παρετήρησεν 
ή κ. Josephine Shear1, παρά την γλαύκα άμφορευς παναθηναϊκού σχήματος, μετά τοΰ 
συμβολίζοντος την νίκην κλάδου φοίνικος, όρθώς δέ έσχετίσθησαν ταΰτα ύπ’ αύτής προς 
την εορτήν τών Παναθηναίων. "Αλλα, αύτοκρατορικών χρόνων νομίσματα, όπου υπό 
άγωνιστικήν τράπεζαν παρίσταται άμφορευς1 2, έχρονολογήθησαν είς την έποχήν τοΰ 
Αύγοΰστου και τοΰ Άδριανοΰ. Έπιβεβαίωσιν τής ευκόλως κατανοητής άναβιώσεως 
έπϊ τοΰ τελευταίου αύτοκράτορος τοΰ έθίμου άπονομής Παναθηναϊκών άμφορέων παρέ
χει σειρά νομισμάτων τοΰ Άδριανοΰ έχόντων γονυπετή προ τοΰ Αύτοκράτορος την 
προσωποποιημένην Άχαΐαν3. Μεταξύ τών δύο μορφών διακρίνεται άγγεϊον, έντός τοΰ 
οποίου είναι κλάδος φοίνικος. Ή δεσποινίς J. Toynbee, σχετίζουσα την παράστασιν 
ταύτην προς την μεμαρτυρημένην ύποστήριξιν τών άθλητικών άγώνων ύπό τοΰ Άδρια- 
νοΰ, πιστεύει ότι ό κλάδος καί τό άγγεϊον τών νομισμάτων ύποδηλοΰν τά βραβεία τών 
νικητών, καταλήγει δέ είς τό συμπέρασμα ότι οί παριστανόμενοι έπι τών νομισμάτων 
άμφορεΐς πρέπει νά ήσαν μετάλλινοι. Τό αύτό δέ φαίνεται ότι πιστεύει άνεξαρτήτως καί 
ό Seltmann περί τών άμφορέων έπι τών νομισμάτων τοΰ Αύγούστου.

Επειδή πιθανώς καί είς τάς δύο περιπτώσεις πρόκειται περί συνειδητής άναβιώ
σεως τών Παναθηναίων, ένδεχόμενον είναι, μετά την έντελή έκλειψιν τοΰ έθίμου, νά 
είσήχθη ή διά μετάλλινων άμφορέων βράβευσις τών άθλητών. Ή ραδινότης τοΰ σχή
ματος τών παριστωμένων έπι τών νομισμάτων άμφορέων δέν είναι εν τούτοις λόγος 
έπιβάλλων τήν άποψιν ταύτην, άφοΰ ήδη άπό τής ελληνιστικής έποχής τό σχήμα τοΰ 
Παναθηναϊκού άμφορέως είχεν ύποστή σημαντικήν έκλέπτυνσιν. Δυνάμεθα ούτω νά 
άναμένωμεν ότι νέα άνασκαφικά εύρήματα, καθώς καί έπιμελής περισυλλογή τυχόν διε
σπαρμένων θραυσμάτων Παναθηναϊκών άμφορέων, θέλουν άποδείξει ότι πήλινοι κατε- 
σκευάσθησαν καί πάλιν οί άμφορεΐς, οιτινες ώρίσθη όπως άπονέμωνται κατά τάς άνα- 
βιώσεις τών Παναθηναίων έπι τών αύτοκρατορικών χρόνων. ΤΙ ύπό τών Αμερικανών 
συναδέλφων προβλεπομένη έκδοσις τών θραυσμάτων Παναθηναϊκών άμφορέων έκ τής 
άρχαίας ’Αγοράς θά φωτίση, θέλομεν νά έλπίζωμεν, τό όχι άνευ σημασίας διά τήν ιστο
ρίαν τών Αθηνών ζητημα τούτο. ΣΕΜΝΗ ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΗ - ΚΑΡΟΥΖΟΥ

1 Hesperia, 1936, 301-2.
2 Hesperia, ε.ά. 304-5 καί τελευταΐον Seltman

JHS 61,1947.
3 Toynbee Hadrianic School 26-28, πίν. I, 5-8.
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Η ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 1830

ΥΠΟ ΚΩΝΣΤ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Ή αρχαία Ελλάς ώς υποκείμενον μελέτης ήρχισεν από των βυζαντινών χρόνων, 
δτε οί λόγιοι ανέπτυξαν τάς κλασσικός λεγομένας σπουδάς, αί όποϊαι διεδόθησαν εις 
την Δυτικήν Ευρώπην άργότερον καί ιδίως από τής ’Αναγεννήσεως.

Τό γαλλικόν πνεύμα δεν ήδύνατο να υστέρηση εις την σπουδήν ενός ιστορικού 
φαινομένου, ώς ή Ελλάς, ή οποία παρουσιάζει ποικίλον τό ενδιαφέρον, φιλολογικόν, 
ιστορικόν, αρχαιολογικόν. Μία έκ των τριών τούτων πλευρών, ή ιστορική, περιλαμβάνει 
καί τήν χαρτογραφικήν άναπαράστασιν τής Ελλάδος, έφ’όσον πρόκειται περί άπεικο- 
νίσεως αυτής, ώς ήτο κατά τό παρελθόν. Πολύ δε ενωρίς βλέπομεν νά δημοσιεύωνται 
χάρται τής αρχαίας Ελλάδος εις τάς γαλλικάς πόλεις υπό Γάλλων χαρτογράφων.

Ή μελέτη τής γαλλικής χαρτογραφίας σχετικώς προς τήν άρχαίαν Ελλάδα περιορι- 
ζομένη είς μίαν περίοδον όχι μόνον αποτελεί συμβολήν εις τήν ιστορίαν τής χαρτογρα
φίας, αλλά καί δεικνύει τήν έξέλιξιν τών ιστορικών σπουδών σχετικώς προς τήν άρχαίαν 
Ελλάδα είς μίαν έκ τών χυτρών τής Δύσεως, ή οποία έ'παιξε σημαντικόν μέρος είς τήν 
άνάπτυξιν τού κλάδου τούτου.

’Αναμφιβόλους οί χάρται, οί όποιοι πρόκειται νά απασχολήσουν ημάς, είναι σήμε
ρον αποκλειστικούς ιστορικού ενδιαφέροντος1. Ή τοποθέτησις τών πόλεων είναι συνή
θως ανακριβής, ή τεχνική τού χάρτου πολύ άπ?ιή, ή μορφή τής χώρας πρωτόγονος. 
Πάντα τά μειονεκτήματα ταύτα είναι φυσικά δΓ εποχήν, καθ’ ήν λείπουν τά σύγχρονα 
μέσα κατασκευής χαρτών. Παρά ταύτα ή έξέτασις τού υλικού τούτου είναι ώφέλιμος, 
διότι τούτο καταδεικνύει τήν έξέλιξιν τών αρχαίων ελληνικών ιστορικών σπουδών, αφού 
τούτο είναι τό πρώτον σχετικόν βήμα, δεδομένου ότι τά σχετικά προς τήν άρχαίαν 
Ελλάδα ιστορικά βιβλία ήσαν κατά τάς άρχάς τής περιόδου, περί ής ό λόγος, πολύ 
σπάνια2.

1 "Ενεκα τών χαρτών αί πολυάριθμοι εκδόσεις τών 
Πτολεμαίων θά παραμένουν «lonjours comme une 
collection de documents precieux pour l’histoire de 
la science» (Viviende Saint-Martin Histoire dela 
geographic, Paris 1873, σελ. 210). Τοϋτο δύναται νά 
λεχθή και διά τήν μακράν σειράν τών γαλλικών χαρτών 
τής αρχαίας 'Ελλάδος έκδοθέντων κατά τούς μεταγενε
στέρους χρόνους. Δι’ημάς τούς “Ελληνας ή μελέτη τών

χαρτών τούτων είναι επιβεβλημένη καί έξ εθνικών λό
γων. Είς τούς χάρτας βλέπομεν ποιας αντιλήψεις έχουν 
οί ξένοι περί τών ορίων τής Ελλάδος, πράγμα δπερ 
είναι απαραίτητον βοήθημα διά τούς άναμειγνυομένους 
μέ τά έθνικοπολιτικά ζητήματα τής χώρας.

2 Βλ. Geoffron Atkinson La litterature geo- 
graphique fran^aise de la Renaissance, Paris 1927, 
σελ. 9.

5
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34 Κωνσταντίνου Δ. Στεργιοπούλου ΑΕ 1948-1949

Έκτος τούτου και ή εποχή, τής οποίας την χαρτογραφίαν προτιθέμεθα να μελε- 
τήσωμεν, είναι έξαιρετικώς ενδιαφέρουσα διά τε την Ελλάδα, είς την όποιαν άνα- 
φέρεται, καί διά την Γαλλίαν, εξ ής εκπορεύεται. Δύο σημαντικά ιστορικά γεγο
νότα, ή πτώσις τής Κωνσταντινουπόλεως καί ή άνασύστασις τού νέου ελληνικού κρά
τους, άποτε?α>ύν την αρχήν καί τό τέλος τής περιόδου ταύτης ως προς την Ελλάδα. 
Διά δέ την γαλλικήν χαρτογραφίαν δύναται τό αύτό νά ίσχύση. Περί τό 1480 τοποθε
τείται ή αρχή τής διαδόσεως των νέων γεωγραφικών γνώσεων, καί ιδίως διά των έκδι- 
δομέναιν έκτοτε μέχρι τού 1600 βιβλίων, πράγμα τό όποιον συμβάλλει, ως είναι φυσι
κόν, είς τήν πιστοτέραν καί άπό πάσης άπόψεως καλυτέραν άπεικόνισιν τής αρχαίας 
'Ελλάδος. ’Από δέ τού 1830 ή γαλλική χαρτογραφία φυγοΰσα εκ τής προστασίας των 
γεωγράφων καί ταξιδιωτών πίπτει είς τάς χεΐρας τών ιστορικών καί αρχαιολόγων, 
οί όποιοι βασιζόμενοι είς τά δεδομένα τής γεωγραφικής επιστήμης ως προς τήν 
φυσικήν κατασκευήν τού χάρτου ήρχισαν όσον τό δυνατόν συστηματικώτερον νά μελε
τούν τήν Ελλάδα άπό πάσης πλευράς'.

Διά τάς δύο ταύτας χρονολογίας, αί όποίαι πάντοτε λαμβάνονται συμβατικώς, 
ισχύει τό αυτό, άν λάβωμεν ύπ’όψιν καί τήν ιστορίαν τών αρχαίων ελληνικών σπουδών. 
Άπό τού 1453 ιδίως ή αρχαία Ελλάς καθίσταται διά τον πεπολιτισμένον κόσμον τής 
Δύσεως υποκείμενον παντοειδούς μελέτης1 2, κατά δέ τό 1830 ή μέθοδος τής ιστορι
κής έρεύνης τής αρχαίας Έ?Δάδος μεταβάλλεται, διότι έκτοτε αρχίζει συστηματική 
ή έκτέ?ιεσις άνασκαφών υπό τών διαφόρων ξένων αρχαιολογικών σχολών, ή οποία έπή- 
νεγκε μεταβολάς είς τά μέχρι τής εποχής εκείνης παραδεδεγμένα3.

Τοιούτου είδους μελέτη δέν υπάρχει. Τά γενικά γεωγραφικά έ'ργα ούδόλως άσχο- 
λούνται μέ τό θέμα τούτο, ιστορία δέ τής έξελίξεως τών αρχαίων ελληνικών σπου
δών δέν έ'χει έκδοθή μέχρι σήμερον4. Ή εργασία αυτή θά ήδύνατο νά παρουσιασθή 
ώς τό πρώτον βήμα διά τήν συγγραφήν ιστορίας τής χαρτογραφίας. Κυρίως όμως 
αποτελεί τήν μοναδικήν απόπειραν συμβολής είς τήν ιστορίαν τών άρχαίων ελληνικών 
ιστορικών σπουδών, αί όποίαι διήλθον διά πολλών φάσεων, άντίκρυσαν πολλούς σκο
πούς καί τάσεις, άκολουθούσαι τά ρεύματα τών διαφόρων κλάδων τής γενικής ιστο
ρικής επιστήμης. Τοιουτοτρόπως κύριος σκοπός τού μικρού τούτου πονήματος, τό 
όποιον στηρίζεται κατά τό πλείστον είς τούς χάρτας τής έν Παρισίοις Εθνικής Βιβλιο
θήκης τής Γαλλίας5, παρεχούσης πλούσιον σχετικόν υλικόν, είναι ή προσφορά τού πρώ
του λίθου διά τήν συγγραφήν τής ιστορίας τών άρχαίων ελληνικών ιστορικών σπουδών®. 
Διά τον λόγον δέ τούτον δέν έξηντλήθημεν είς τό νά παρέχωμεν λεπτομέρειας περί τής

1 Περί τό 1830 δέον νά τοποθετηθή ή αρχή τών επι
στημονικών χαρτών τής Ελλάδος, αν και υπήρχον δύο 
προηγούμενοι σχετικοί άπόπειραι, περί ών βλ. Gallois 
Cartographie de l’ile de Delos, Paris 1910, σελ. 80·

2 Vivien de Saint-Martin ένθ. άν. σελ. 297.
3 Vivien de Saint-Martin Dictionnaire geogra- 

phique άρθρ. Grece σελ. 533· Τον αντοϋ Histoire de 
la geographie σελ. 464. Διά τούτο καί οί ιστορικοί ανέρ
χονται μόνον μέχρι τών χαρτών τού 1830 (Βλ. DURUY
Histoire des Grecs 1887 τ. I σελ. B. Bedoch Grie-

chische Geschichte τ. I2 σελ. 28).
4 Όλίγα τινά βλέπει τις είς Beloch Griechische 

Geschichte τ. Ι2 έν τή εισαγωγή. ’Αλλά ταΰτα άπό τού 
1830 καί εντεύθεν.

5 Σημειοΰμεν άπό τοϋδε δτι ή βραχυγραφία ΕΒΓ 
σημαίνει ’Εθνική Βιβλιοθήκη Γαλλίας.

6 Διά τόν λόγον τούτον κατεγράφησαν μόνον οί χάρ- 
ται τής άρχαίας 'Ελλάδος καί εκείνοι έκ τών άλλων, είς 
οΰς τό δεσπόζον πνεύμα είναι τό τής άρχαιότητος.
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καταγωγής καί τής έπιδράσεως χαρτών τινων επί άλλων, πράγμα τό όποιον θά ήδΰνατο 
νά δώση το υλικόν μελέτης δι’ έκαστον μέρος ή ενότητα γεωγραφικήν ή πόλιν τής 
Ελλάδος.

Ό σκοπός οΰτος ώδήγησεν ημάς εις τό νά διαιρέσωμεν την εργασίαν ταύτην εις 
δύο μέρη. Εις τό πρώτον καταγράφονται κατά χρονολογικήν σειράν οί χάρται, οί όποιοι 
έξεδόθησαν έν Γαλλία υπό Γάλλων κατά τήν περίοδον τής τουρκοκρατίας έν Έλλάδι, 
εις δε τό δεύτερον εξετάζεται πώς καί διατί συνετάχθησαν οί χάρται οΰτοι1.

I. ΟΙ ΧΑΡΤΑΙ

Προ τοΰ 1600 μ. X. δεν υπάρχουν έντυποι χάρται τής αρχαίας Ελλάδος έν τή 
κυριολεξία. Έν τούτοις συναντώμεν κατά τήν διάρκειαν τής περιόδου ταύτης, άπό τοΰ 
1453 μέχρι τών αρχών τοΰ 17ου αίώνος, μίαν σειράν χαρτών, οί όποιοι συνιστοΰν τα 
πρώτα βήματα τής γαλλικής χαρτογραφίας. Οί χάρται οΰτοι, όσον τουλάχιστον αφορά 
είς τήν άρχαίαν Ελλάδα, εύρίσκονται εις έργα γεωγραφικά καί εις εκδόσεις τών Ελλήνων 
γεωγράφων τής άρχαιότητος, οί όποιοι κατέστησαν οί οδηγοί τών νεωτέρων εύρωπαίων 
συναδέλφων των έν τή γεωγραφική έρεύνη τοΰ κόσμου.

Είς τήν περίοδον ταύτην τών εκατόν πεντήκοντα ετών ανήκει τό έργον La cosmo- 
grapliie universelle de tout le monde. Tome second, compreuant la Grece, avec les 
descriptions an'ciennes et modernes, taut au plant que noms des villes et regions 
comme de l’histoire... par Francois de Belle-Forest Comingeois a Paris. MDLXXV2, 
είς τό όποιον έξετάζεται κατά περιοχάς, ήτοι Μακεδονίαν, ’Ήπειρον ή ’Αλβανίαν, 
Ίονίους νήσους, Άχα'ίαν, Νήσους τοΰ Αιγαίου, Μορέαν, Θράκην, ή αρχαία καί νεωτέρα 
γεωγραφία τής Ελλάδος, μετά πολλών ιστορικών στοιχείων, αρχαίων, βυζαντινών καί 
νεωτέρων. Τό έργον τοΰτο στηρίζεται κυρίως έπί τών τριών γεωγράφων τής άρχαιό
τητος, τοΰ Πτο?ιεμαίου, τοΰ Στράβοινος καί τοΰ Παυσανίου.

Είς τό έργον τοΰτο εΰρίσκομεν τους εξής χάρτας σχετικούς προς τήν Ελλάδα:
1. ΟθΓίου(σελ. 77). 2. Negroponte(σελ. 191-2). 3· Morea ΡειιΕοΙπ^ελ.116-7).

4. Coron Modon et Navarrin (σελ. 218-221). 5· Modou cite (σελ. 224-5). 6. Cau-
die olim Creta (σελ. 294-5).

Οί χάρται οΰτοι καταγράφονται ένταΰθα, διότι είς αυτούς εΰρίσκομεν τά πρώτα 
στοιχεία τής αρχαίας Ελλάδος άπό άπόψεως γεωγραφικής. Είς τον χάρτην 6 έπί παρα-

1 ’Οφείλω χάριτας εις τόν κ. Louis Robert, καθη
γητήν τοΰ College de France καί τής Ecole des 
Hautes Etudes των Παρισίων διά τάς δοθείσας 
ύπ’ αύτοΰ συμβουλάς κατά τήν σύνταξιν τής μελέτης. 
’Επίσης οφείλω χάριτας άφ’ ενός μέν ε’ις τόν μακαρίτην 
’Ακαδημαϊκόν Δ· Λαμπαδάριον, διότι είχε τήν καλωσΰνην 
νά παρουσίαση τήν μελέτην ταύτην έν περιλήψει ως 
άνακοίνωσιν είς τήν ’Ακαδημίαν (βλ. Πρακτικά τής 
’Ακαδημίας ’Αθηνών έτος 1948, τ. 23ος, σελ. 359 έξ.),

άφ’ετέρου δέ εις τόν σεβαστόν μου καθηγητήν κ. Γ. Π. 
Οίκονόμον, διότι έσχε τήν εύγενή πρωτοβουλίαν νά 
περιλάβη τήν εργασίαν ταύτην είς τήν ’Αρχαιολογικήν 
’Εφημερίδα.

2 Ό πρώτος τόμος τοΰ έργου τούτου τιτλοφορείται: 
La cosmographie universelle de tout le monde... 
auteur en partie Munster, mais beaucoup plus 
augmentee, ornee et enrichie par Francois de 
Belle - Forest, a Paris MDLXXV.
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δείγμαχι άναγινώσκομεν «Ide mons», «Dicte mons», άλλα κατά χό πλειστον πρόκειται 
περί χαρτών τής νεωτέρας Ελλάδος.

Μετά τούς χάρτας τούτους έρχονται διάφοροι γεωγράφοι, τούς οποίους θά άνα- 
γράψωμεν κατά χρονολογικήν σειράν.

1. PIERRE BERTIUS

7. Italia. Augusti ex C. Pliuio deliueata a P. Bertio. Christianist. Regis geo- 
grapho A° 1628. 17.5X13

Εΐκ. 1 (άρill. 8) P. Bertius Graecia

Είς τούτον άναγινώσκομεν τά ονόματα μερικών ελληνικών άποικιών καί το όνομα 
Magna Graecia.

8. Graecia. sive Hellas. Cl. Ptolemaei. A0 1628. Melchior Tavernier scul.
17.5X13 (είκ. 1).

Πρόκειται περί πιστής άντιγραφής τού χάρτου τού χειρογράφου τού Πτολεμαίου1 
είς μικροτέραν κλίμακα.

9. Asia intra Sinum Amisenum et Ilium ex Pliuio et Strabone. 18.5X13 
Αναγράφονται είς αυτόν ελληνικά! πόλεις τής Μ. ’Ασίας.

1 Περί τούτου βλ. κατωτέρω σελ. 82.
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10. Euphrates et Tigris Cursus cum Regionibus vieinis ex Pliuii lib. v cap. 24
et lib. vi cap. 26 et 27. 1628. 18.5X14

Εις τον χάρτην βλέπομεν άναγραφομένας πόλεις, αί όποΐαι ίδρύΟησαν κατά τούς 
ελληνιστικούς χρόνους: ’Αντιόχεια, Σελεύκεια, Ίεράπολις, Κλαυδιόπολις κλπ.

11. Cyrenaica sive Pentapolis cum Libya Marmarica a Syrti majore usque ad
Aegyptum ex Pliu. lib. v cap. 5 et 6. 1628. 18X14

Όλοι οί χάρται ούτοι εΰρίσκονται εις τό έ'ργον: Geographia vetus ex autiquis, 
et melioris notae scriptoribus nuper collecta, per clarissimum virum P. Bertium 
Regis Galliarum Christianissimi Geographum, nunc prodit et prostat. Lntetiae 
Parisiorum ed. 1628 b

2. NICOLAS SANSON

12. Graecia. Ludovico Valesio inuictissimo principi pari Franciae comti deAlais 
et generali equitum per Gallias magistro. Graeciae antiquae tabulam bauc geographi- 
cam, offert, dedicat, consecrat Nic-Sanson Abbavillaeus. CIOOCIXXXVI. A Paris chez 
Melchior Tavernier, graveur et imprimeur de Roy pour les cartes geographiques, 
marines et tallies doulces demeurant en l’isle du Palais, sur le qua}?, qui x'egarde 
la Magisserie a la Sphere Royalle, 1637. 54X41 (six. 2).

Ύπό τον τίτλον τούτον υπάρχουν τέσσαρες χάρται, οί όποιοι είναι όλοι οί αυτοί από 
πάσης άπόψεως, όσον αφορά την θέσιν των πόλεων καί την διαίρεσιν τής χώρας εις 
φυλετικός περιοχάς μετά ορίων έγχρωμων, καί εΰρίσκονται εν τω βιβλίω Graeciae 
antiquae icones, quatuor variis distinctionibus insignis, intelligeudis variorum tempo- 
rum historiis perquam necessariae1 2, ως καί έν τω βιβλίω, τό όποιον έξεδόθη κατά 
τον αυτόν χρόνον και τιτλοφορείται Graeciae antiquae descriptio geographica tabulis 
ex veterum scriptis collecta. Authore N. Sanson Abbavillaeo, christianissimi Galliarum 
Regis Mathematico et geographo. A Paris chez Melchior Tavernier, graveur et impri
meur du Roy pour les cartes geographiques, marines et tallies donees. MDCXXXVIII3.

Είς τούς ανωτέρω χάρτας, ή μάλλον είς τον χάρτην, διότι πρόκειται περί ενός 
χάρτου, αφού όλοι οΰτοι παρουσιάζουν την αυτήν κατάστασιν και μορφήν από πάσης 
άπόψεως, υπάρχουν λάθη σχετικά προς τήν θέσιν των πόλεων ή νήσων. Αίφνης ή 
νήσος Λεύκάς είναι τοποθετημένη απέναντι των Έχινάδων νήσων καί πολύ νοτίως 
τού Άμβρακικού κόλπου, ή νήσος Κεφαλληνία τοποθετείται ακριβώς δυτικώς των 
Πατρών, ή Μεγαλόπολις νοτίως τής Μαντινείας, ή νήσος ’Άνδρος ακριβώς άνατολι- 
κώς τής νήσου Εύβοιας.

1 Τούτο εύρίσκεται εις ΕΒΓ Ge FF 8132 καί Ge 
FF 8353. ‘Υπάρχουν επίσης καί άλλαι εκδόσεις τοϋ 
έργου 1630 ΕΒΓ G 3121 καί 1645 ΕΒΓ 3122.

2 ΕΒΓ G 602.
3 ΕΒΓ J 48 (2). Είς τοΰτο εΰρίσκομεν δυο μόνον 

χάρτας. "Αλλη εκδοσις τοϋ έργου τούτου φέρει τόν 
τίτλον Graeciae antiquae descriptio geographica 
in tabulas (seu chartas ut vocant) aliquot distincta,

cum utili et necessaria explicatione ex antiquis 
collecta. Auctore Nicolao Sanson Abbavilaeo et 
Christianissimi Galliarum Regis geographo. Anno 
MDCXXXVI. Editio altera Prostat Lutetiae Pari
siorum. Apud P. Moullard-Sanson MDCCVIII, μετά 
τριών χαρτών ύπό τόν τίτλον Graecia vetus aut. Ν. 
Sanson filio (ΕΒΓ J 10002).
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13. Την άρχαίαν Ελλάδα βλέπομεν παρισταμένην είς τούς χάρτας, οί όποιοι πα
ρουσιάζουν τό ρωμαϊκόν κράτος. Οΰτω είς το έργον Romani utrius que imperii orientis 
scilicet et occidentis descriptio geographica tabulis aliosquot distincta. Cum brevi et 
facili explieatione ex veterum utrius que linguae scriptis collecta. Authore N. Sanson. 
Abbavillaeo, christianissimi Galliarum regis Matbematico etgeographo. A. Paris, cliez 
Mercliior Tavernier MDCXXXVIII1, επισυνάπτονται επτά χάρται. Ή αρχαία Ελλάς 
παρουσιάζεται υπό την αυτήν μορφήν, άλλ’ υπό μικροτέραν κλίμακα μέ τά αυτά σφά?ι- 
[ΐατα ώς προς τήν τοποθέτησιν πόλεων καί νήσων1 2, ώς καί οί χάρται, περί των όποιων 
ώμιλήσαμεν ευθύς ανωτέρω. Είς τήν σειράν ταύτην των χαρτών ανήκουν οί κάτωθι 
δύο χάρται.

a) Romani imperii qua Occidens est descriptio Geographica. N. Sanson... A. Pa
ris Anno 1637 (51X39). Τούτον ευρίσκομεν είς ΕΒΓ G CC 1273 (Baudrand Col
lection) τ. IV N° 147.

a) Romani imperii qua Oriens est descriptio Geographica Aut. N. Sanson 
16373 51 X39

3. MICHEL BAUDRAND

14. Romani Imperii qua occidens est descriptio Auth. Michaele Antonio Bau
drand. Paris. Romae Anno 1669.

Τούτον ευρίσκομεν είς ΕΒΓ Ge CC 1273 (Baudrand Coll.) N° 149, 50x39
Έπί τού χάρτου τούτου βλέπομεν ότι ή Ελλάς είναι δ τηρημένη είς περιοχάς, 

Epirus, Thessalia, Macedonia, Thracia κλπ. 'Η πόλις Cnossus εύρίσκεται προς τήν 
μεσημβρινήν πλευράν τής μεγαλονήσου. Ύπό τον αυτόν τίτλον καί μέ τήν αυτήν χρο
νολογίαν κατέχομεν άλλον χάρτην (Ν° 150), όπου σημειούμεν μερικάς διαμοράς είς 
ό,τι άψορά είς τον αριθμόν των άναγραφομένων επ’ αυτού πόλεων.

4. PHILIPPE BRIET

15. Graeciae delineatio (σελ. 337) 19X14 (εικ. 3)
16. Macedonia Thessalia, Epirus (σελ. 351) 19X14
17. Thraciae delineatio (σελ. 373) 19X14
Οί τρεις ούτοι χάρται εύρίσκονται είς τό έργον Parallela geographiae veteris et 

novae4. Ό πρώτος εκ τών χαρτών τούτων απεικονίζει τήν Ελλάδα είς τάς μεγάλας της 
διαιρέσεις, δηλ. Peloponnese, Hellas, Thessalie, Macedonia, Epirus, Thrace. Ό δεύ
τερος χάρτης άναφέρεται είς τό Macedonium regnuin, είς τό όποιον καί κατατάσσει τάς

1 ΕΒΓ G 200.
2 Υπάρχει μία άλλη σειρά χαρτών τοΰ οίκου 

Sanson, ol όποιοι μή έχοντες επί τοΰ τίτλου των τό 
όνομα τής αρχαίας Ελλάδος ή νειοτέρας 'Ελλάδος συν
δέονται στενώς μετά τής άρχαιότητος. Εις τόν χάρτην
Partie de Turquie en Europe P. N. Sanson le fils, 
Geo. du Roy a Paris, chez Pierre Mariette βλέπο
μεν τό όνομα τής αρχαίας Ελλάδος. 'Υπάρχουν όνο- 
μασίαι νεώτεραι, ώς S. Maura, Preveza, Moree,

Bonifacio είς Κρήτην, Candia, αλλά συγχρόνως άνα- 
γινώσκομεν ότι ή Ελλάς «comprenait la Macedoinej 
la Thessalie, 1’Epire, l’Etolie, l’Acha'ie et le Pe
loponnese» (F° io).

3 Τούτον ευρίσκομεν καί είς ΕΒΓ G CC 1273 
J IV No 148.

4 Parisiis t. secundus 1649. ΕΒΓ G 3133. Βλ. 
επίσης ΕΒΓ Ge DD 2987 (Collection d'Anville) ώς 
πρός τόν πρώτον χάρτην.
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τρεις περιοχάς τής χώρας. Εις τον χάρτην τοΰτον διακρίνονται γραμμαί, αί όποΐαι κατα
δεικνύουν τάς υποδιαιρέσεις των περιοχών, ώς ή Θεσσαλία εις Φύιώτιν, Θεσσαλιώτιν 
κλπ. Ή Αιτωλία εύρίσκεται εις την διοικητικήν περιφέρειαν Hellas on Achai'e κα'ι 
ή Ακαρνανία υπό τήν τής Ηπείρου. Εις το μέρος τοϋ βιβλίου, το οποίον είναι άψιε- 
ρωμένον εις τήν άρχαίαν γεωγραφίαν, εύρίσκομεν τήν Ελλάδα διηρημένην εις δύο 
μεγάλα μέρη:

I. Macedonium regnum (Macedonia-Pella, Thessalia-Larissa, Epirus-Ambracia 
Thracia- Byzantium) καί

II. Graecia vera (Acliaia-Athenae, Peloponnesus-Corinthus, Insulae a. Maris 
Aegaei Creta, Euboea και Cyclades κλπ. b. Maris Ionii Corcyra, Cephallenia, Za- 
cynthus κλπ.1).

5· P. DU VAL

18. Expeditionis Alexandri Magni per Europam, Asiarn, et Africam. Tabula
geographica. Authore P. Du Val Abbavillaeo, Christianissimi Galliarum Regis Geo- 
grapho. Lutetiae Parisiorum 1654 50x43

Βλ. εις ΕΒΓ Ge ΔΔ 2987 (Collection d’Anville 10243).
Ή κυρίως Ελλάς είναι διηρημένη εις δύο μέρη: Macedonia και Achaia. Είναι 

φανερόν δτι κατά τήν εποχήν τοΰ Αλεξάνδρου το όνομα τής Αχαΐας δεν ΰφίστατο 
ακόμη προς δήλωσιν τής μεσημβρινής Ελλάδος. Τούτο είναι δημιούργημα των ρωμαϊ
κών χρόνων.

19. Pyrrhi, Regis Epirotarum Expeditiones; Per Macedonian!, Italiam, Siciliam,
et Peloponnesum ex Plutarcho. Autliore P. Du Val, Abbavillaeo, Christianissimi Gal
liarum Regis geographo. Lutetiae 1657 41X27

Βλ. εις ΕΒΓ Ge DD 2987 (Coll. dAnville 10250).
20. L’Empire des Perses divise en Vingt satrapies par Darius Fils d’Hystaspes 

conformement au troisme Livre. A Paris chez l’auteur P. Du Val. geogr. ordre du 
Roy. Avec Privilege pour 20 ans 1659.

Εις τον χάρτην τούτον ή κυρίως Ελλάς απεικονίζεται άνευ τών ονομάτων τών 
πόλεων της, έν άντιθέσει προς τήν Μικράν Ασίαν, τής οποίας πλεΐσται δσαι πόλεις 
μνημονεύονται.

Τον χάρτην τούτον βλέπομεν κυρίως εις τό βιβλίον Les histoires d’Herodote mises 
en francois par P. du Rier τ. I a Paris 1667 εις ΕΒΓ J 10080. To βιβλίον τούτο 
εύρίσκετάι κα'ι εις άλλας εκδόσεις, εις τάς οποίας επίσης συναντώμεν τον περ'ι ού πρό
κειται χάρτην: 1677 τ. I σελ. 196-7 ΕΒΓ J 10184, 1713 τ. I σελ. 360-1 ΕΒΓ J 
10178 καί J 10186. Ώς προς τον τελευταΐον τούτον χάρτην (ΕΒΓ J 10186), τού 
οποίου ό συγγραφεύς δεν μνημονεύεται, πιστεύω δτι πρόκειται περί αντιγράφου τού 
ύπ’άρ. 20 τού ήμετέρου καταλόγου χάρτου τού Du-Val, ασχέτως άν παρατηρούνται 
διαφοραί τινες έν τή τοποθετήσει τών αρχαίων ελληνικών πόλεων.

1 σελ. 336.
6
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21. La Grece selon Herodote avec le Royaume de Croesus tire du meme auteur
par P. du Val geograplie du Roy. A Paris, chez l’auteur, rue de la Barillerie avec 
Privilege 1662. 22X15

Τον χάρτην τοΰτον εΰρίσκομεν εις το βιβλίον Les liistoires d’Herodote, mises 
en frauqois par P. Du-Rier τ. II a Paris σελ. 99 (ΕΒΓ J 10081)'.

Έπι τοΰ χάρτου τούτου παρατηροϋμεν δτι ή πόλις ’Ίτανος τοποθετείται εις την 
βόρειον ακτήν τής Κρήτης, ή νήσος Mynie νοτίως τής Νάξου, ή νήσος Θήρα πολύ 
πλησίον τής Κρήτης, κλπ.

22. La carte pour la guerre de Troye tiree de Dictis de Crete et de Dares de 
Phrygie par P. Du Val geograplie du Roy1 2 22X15.

23. La carte de la navigation d’Ulisse par P. Duval geogr. du Roy.
24. La carte du voyage d’Enee selon Virgile par P. Du Val geograplie du Roy 

22X15.
25. La carte de la navigation d’Enee dressee sur le premier livre de Denis d’Ha- 

licarnasse. Par P. Du Val geograplie du Roy.
26. La carte des expeditions militaires d’Agesilaus, Roy de Sparte, dressee sur 

Xenophon par P. Du Val geograplie ordinaire du Roy. A Paris.
27. Les conquestes du Roy Demetrius, preneur de villes. Par P. Du Val geo- 

graplie du Roy3 22X15 (sin. 4).
28. La carte des conquestes de Pirrhus Roy des Epirotes tiree de Plutarque. Par 

P. Du Val geographe du Roy4 22X15.
29. Graecia ex Justino.
30. Imperii Romani inventus ex Lucio Annaeo Floro, authore Petro Du Val.
31. Carte dressee sur la Pliarsale du Lucain par P. Duval geographe ordinaire 

du Roy. A Paris.
32. La carte de l’Estat de Rome pour les commentaires de Cesar, tiree de trois 

livres de la guerre civile et autres. Par Duval geographe ordinaire du Roy A Paris.
33. La carte des voiages de St - Paul par P. Duval geographe du Roy.
34. Tabula geographica ex Eusebii Pamphyli Historia Ecclesiastica Authore 

P. Du Val. Lutetiae Parisiorum.
Όλοι οί ανωτέρω χάρται εΰρίσκονται εις τό έργον τοΰ Duval, τό όποιον επιγρά

φεται Diverses cartes et tables pour la geographie ancienne, pour la chronologie et 
pour les itineraries et voyages modernes, κα'ι έδημοσιεύθη έν Παρισίοις τω 16655.

Παρατηρούνται εις τινας τούτων σφάλματα. Εις τον ύπ’ άρ. 21 ή Κνωσός τής 
Κρήτης τοποθετείται προς τό Λιβυκόν πέλαγος πλησίον τής Ίεραπέτρας, ένφ εις τον 
ύπ’ άρ. 23 διά την Ζάκυνθον χρησιμοποιείται τό όνομα τής Κεφαλληνίας.

1 Ό χάρτης οΰτος ευρίσκεται και εις άλλας έκδό- 2987 (Collection d’Anville 10.009).
σεις τοΰ ίδιου βιβλίου: 1677 τ. II σελ. 150-1 (ΕΒΓ 3 Βλ. καί ΕΒΓ Ge DD 2987 (Coll. d’Anville) 
j 10. 182), 1713 τ. II σελ. 150 -1 (ΕΒΓ J 10187). Ό 10248.
χάρτης μεμονωμένος ευρίσκεται επίσης εις ΕΒΓ Ge 4 Βλ. καί ΕΒΓ Ge DD 2987 (Coll. d’Anville) 
DD 2987 (Collection d’Anville 10010). 10249.

2 Τόν χάρτην τοΰτον βλ. καί εις ΕΒΓ Ge DD 5 Βλ. ΕΒΓ G 3143.
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35. La Crece ou partie meridionale de l’empire des Turcs en Europe avec la 
table alphabetique des lieux de l’ancienne Grece celebres en l’histoire les noms qu’ils 
ont aujourd’hui et le chiffre qui les fait trouver sur la pure carte.

Τον χάρτην τούτον εΰρομεν εις την Γεννάδιον Βιβλιοθήκην τών ’Αθηνών. Ούτος 
σχετίζεται προς τάς Tables de geographie dressees pour connaitre dans les cartes, les

Ή αρχαία Ελλάς καί. ή γαλλική χαρτογραςπα 43

Εϊκ. 4 (άριθ. 27) P. Du Val Les conquetes de Demetrius.

pais, les provinces et les principales villes du Monde, par P. Du Val, αί όποΐαι συνά- 
πτονται εις το Traite de geographie, qui donne la connaissance et l’usage du globe 
et de la carte par P. Duval, revu, corrige et augmente sur les manuserits de l’auteur 
par le R. Pere Placide Augustin Deschasse a Paris 1704. Ό χάρτης οΰτος μνημο
νεύεται εις το πονημάτων Liste des cartes, livres et autres oeuvres de Geograpbie, que 
P. Du Val geographe ordinaire du Roy a faits et que l’on distribue chez lui, a Paris 
1676 σελ. 91.

Ό χάρτης ούτος ομοιάζει ακριβώς προς τον τοϋ Sanson. Κατά τον Robert De 
Vaugondy Essai sur l’histoire de la geographie A Paris 1 755 σελ. 225 τα έργα τοϋ 
Duval «ne sont pour la plupart que des copies de cartes de Sanson». Έν τοΰτοις δ,τι 
άψορά εις την άρχαίαν Ελλάδα ή γενική αΰτη γνώμη τοϋ Vaugondy είναι υπερβολική.

36. Orbis vetus, c’est-a-dire, le vieux moude.

1 Βλ. ΕΒΓ G 17933 (2)
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37. L’empire Romain et en Occident et eu Orient, dresse pour bien entendre 
l’histoire sainte et l’histoire profane et particulierement celles d’Appian, Alexandrin, 
et de Flavius Joseph.

Άμορότεροι οί δύο τελευταίοι χάρχαι εΰρίσκονχαι έπισυνημμένοι εις το βιβλίον 
Diverses cartes pour la geographie ancienne, pour la chronologie et pour les itine- 
raires et voyages modernes, το όποιον έδημοσιεύθη τω 1665. Επίσης οί χάρται ούτοι 
μνημονεύονται και εις την Liste des cartes, livres et autres oeuvres de geographie 
que P. Du Val geographe Ordinaire du Roy a faits et que l’on distribue chez luy, 
A Paris 1676, σελ. 10.

38. La carte des conquestes et de la route d’Alexandre le grand, dediee au Roy 
par son Tres-Humble, tres obeissant, et tres fidele sujet et serviteur P. Du-Val sou 
geographe ordinaire A Paris. 24X11.

Βλ. εις ΕΒΓ Ge DD 2987 (Coll. d’Anville) 10244.

6. OUL. SANSON

39. Graecia foederata sub Agamemnone, ob Helenae Raptum in Troiam coniu- 
rans ex Homero collecta conatibus geographicis Gulielmi Sanson; Nicolai Filii 
Christianissimi Regis geographi. Lutetiae Parisioruni. CIO 10 CLXXVI 49x40

Βλ. εις ΕΒΓ Ge DD 2987, Collection d’Anville 10008 (εικ. 5).
Τα όρια έκάστης περιοχής είναι έγχρωμα.

7. J. Β. NOLIN

40. Εις το τέλος τοΰ 17ου αιώνος ανήκει ό χάρτης La Grece ancienne et moderne, 
έκδοθείς τω 1699 έν ΓΙαρισίοις. Περιλαμβανόμενος εις τον Atlas τοΰ J, Β. Nolin απει
κονίζει την άρχαίαν Ελλάδα διηρημένην εις επτά περιοχάς, ήτοι την Μακεδονίαν, 
Θεσσαλίαν, ’Ήπειρον, Άχαΐαν, Πελοπόννησον, Νήσους καί ’Αρχιπέλαγος.

Τον χάρτην τούτον εΰρομεν εις την Γεννάδιον Βιβλιοθήκην.

8. GUILLAUME DELISLE

41. Theatrum historicum ad annum Christi Quadringentesimum in quo turn 
imperii romani turn barbarorum circumincolentium status ab oculos ponitur. Pars 
occidentalis (orientalis). Autore Guillelmo De L’Isle. Paris 1705 εις δύο φύλλα 65x59.

Βλ. εις ΕΒΓ Ge CC 541. Εύρίσκεται επίσης είς τον Atlas geographique et 
universel par Guil. Delisle et Ph. Buache, Premiers geographes du Roi, de l’Academie 
royale des sciences, et par De Zauche, ingenieur geographe du Roi, et Successeur 
des Srs Delisle et Buache. A Paris. Chez De Zauche, Rue des Noyers 1889 N° 140.

42. Carte de Grece dressee sur un grand mombre de Memoires anciens et uou- 
veaux. Sur ceux de Mrs Wheler et Tournefort, Sur les observations astronomiques de 
Mr Vimon, du P. Feuillee Minime, etc. Par G. De l’lsle de l’Academie Rle des Sciences 
et Ier Geogr. du Roy... Paris, Sept. 1707.

Βλ. είς ΕΒΓ Ge D 7709.
43. Graeciae antiquae tabula nova in qua locorum situs turn ad distantias
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itinerarias turn ad Observationes Astronomieas exactus litorum flexurae et alia id 
genus ad accuratas recentiorum rationes accoinodatae sunt. Auctore Guillelmo Delisle, 
ex Regia Scientiarum Academia. Parisiis apud autorem Oct. 1707 (είκ. 6 καί 7).
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Βλ. εις ΕΒΓ Ge DD 2987. Collect. D’Anville (10002) εις δΰο φύλλα, έκάτερον 
εις 62X42. Βλ. επίσης ΕΒΓ Ge DD 542 καί Ge C 6158 (1 - 2). Ύπό τον αύιόν τίτλον, 
άλλα χωρίς χρονολογίαν καί τόπον έκδόσεως υπάρχουν καί άλλα αντίγραφα τοΰ χάρτου.

Ή έμφάνισις τοΰ χάρτου τούτου ενθυμίζει τούς τοΰ Sanson.
44. Carte de l’ancienne Grece pour l’intelligence de Demosthene, par Guillaume

Delisle. 1708 29x21.
Βλ. εις ΕΒΓ Ge DD 2987, Coll. D’Anville (10011).
45. Orbis veteribus noti tabula nova. Parisiis 1714.
Βλ. εις ΕΒΓ Ge C 8655 καί Ge DD 2987 (9708). Τον εύρίσκομεν επίσης καί εις 

τον Atlas geographique et universel τοΰ 1789 N° 139.
46. Graeciae antiquae tabula nova, in qua locorunr situs turn ad distantias itiue- 

rarias turn ad observationes astronomicas exactus litorum flexurae et alia id genus 
ad accuratas recentiorum rationes accomodatae sunt. Autore Guillelnro Delisle, ex 
Regia Seientiarum Academia A Paris. Gliez Dezauche, successeur des Srs Delisle et 
Buache. Rue des Noyers pres celle des Anglois, Cum privilegio ad vicennium. Oct. 
1780-6.

Τον χάρτην τούτον εύρίσκομεν εις ΕΒΓ Ge DD 2987 Coll. Anville (10002). 
Επίσης εις τον Atlas geographique et universel τοΰ έτους 1789, N° 144 καί 145.

Έπί τοΰ χάρτου βλέπομεν μερικά σφάλματα. Τό όρος Άράκυνθος τοποθετείται 
εις ’Ακαρνανίαν, τό όρος Δίκτη εις τό άνατολικώτερον άκρον τής Κρήτης. Πρόκειται 
περί χάρτου, όστις βασίζεται εις τον Πτολεμαίον.

47. Retraite des dix mille. Tabula conspectunr exhibens regionum omnium quas 
Cyrus Junior Artaxerxi fratri bellum illaturus ac Cyro in acie caeso, auxiliares Graeci 
peragrarunt, ad mente in Xenophontis confecta, atque hodiernis locorum nominibus 
illustrata in usum studiorum Christianissimi Francorum Regis elaborata; a Guillelmo 
Delisle Primario suae Majestatis Christianissimae geographo, ac regiae seientiarum 
academiae socio Parisiis apud auctorum in Ripa vulgo dicta la Rue Noyers. 1 Oct. 
MDCCLXXX.

Τον χάρτην τοΰτον εύρίσκομεν εις τον Atlas geographique et universel τοΰ έτους 
1789 N° 146.

48. Alexaudri Magniimperium et expeditio. Tabula conspectu exhibens regionum 
omnium quas Alexander Dario et Regibus ludorum bellum, illaturus peragravit^ 
hodiernis locorum nominibus illustrata in usum studiorum Christianissimi Francorum 
Regis elaborata a Guillelmo Delisle Primario Suae Majestatis Christianissimae geo
grapho ac Regiae Seientiarum Academiae Socio. Opus posthumum editum anno 
MDCCXXXI. Parisiis, chez Dezauche successeur des SrsDelisle et Buache, Rue des 
Noyers pres celle des Anglois.

9. P· MOULLART SANSON

49. Alexandri Magni Imperium et expeditio Per Europam, per Africam, et potis- 
simum per Asiam. Haec Tabula ad Diodori, Quinti Curtii, Josephi, Plutarchi, et
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Arriani mentem Geographicae delineata est studio. Petri Moullart Sanson Geographi 
Regis chrmi. Lutetiae Parisiorum Anno CIO iO CCXII.

Βλ. εις ΕΒΓ Ge DD 2987. Collection d’Anville (10245) 58X38.

10. JEAN - BAPTISTE BOURGUIONON D’ANVILLE

50. Graecia vetus.
Ό χάρτης ουτος, δστις άνεδημοσιεΰθη εις τό έ'ργον CEuvres du Dr d’Anville par 

M. de Manne a Paris 1834 τ. I μέρ. II, είχε συντεθή υπό τοΰ γεωγράφου, δταν ήτο 
μόλις δέκα καί πέντε ετών. ’Απεικονίζει την Ελλάδα διαιρουμένην εις πέντε μέρη, 
Πελοπόννησον, Άχαΐαν, Ήπειρον, Μακεδονίαν καί νήσους.

51. Graecia.
Ύπό τον τίτλον τούτον καί εις τό κεφάλαιον «geographic ancienne» αναγράφεται 

εις χειρόγραφον κοιδικα τής ΕΒΓ (άρ. 20802 fol. 54), δστις περιέχει avis concernant 
les cartes geographiques et autres ourvages de feu M. d’Anville σελ. 2. Δεν ορίζεται 
δμως αν ό χάρτης ουτος είναι ό αυτός προς τον προηγούμενον. Πάντως φαίνεται δτι 
πρόκειται περί διαφόρου έκδόσεως.

52. Graeciae anti quae specimen geographicum. Auctor D’Anville MDCCLXII. 
47X50 (είκ. 8)

Τόν χάρτην τούτον ευρισκόμενον είς D’Anville Geographie ancienne abregee 
A Paris 1769. Nouvelle edition, δπερ βλ. είς ΕΒΓ G 3 in fol. Ό χάρτης εύρίσκεται 
επίσης είς ΕΒΓ Ge D 10350, Ge D 10725, Ge D 10726, Ge D 10725 A, Ge DD 
2989 collection d’Anville (10014). Επίσης βλέπομεν τούτον είς μικροτέραν κλίμακα 
εν τή έκδόσει τής Geographie ancienne abregee τοΰ D’Anville A Paris 1768 τ. I σελ. 
243. Βλ. επίσης είς Choiseul- Gouffier Voyage pittoresque de la Grece, τ. II μέρ. I 
σελ. 10. Περί τοΰ χάρτου τούτου άναγινώσκομεν είς Notice des ouvrages de D’Anville 
a Paris 1802 σελ. 54: «il a ete fait, en 1780, une correction a cette carte vers le lac 
Ascuris en Thessalie »,

Ή Ελλάς υποδιαιρείται είς περιοχάς διά γραμμών εγχρώμων, παρουσιάζεται δέ 
ομοίως, ώς είς τούς χάρτας τοΰ Lapie.

53. Orbis romani pars orientalis. Auctor d’Anville. MDCCLXIX.
Τόν χάρτην τοΰτον εΰρίσκομεν είς την Geographie ancienne abregee τοΰ d’An

ville A Paris 1786 τ. I σελ. 229.
54. Carte de l’Egypte et de la Lydie dressee pour servir a l’intelligence de 

l’histoire ancienne de Mr Rollin. Par le Sr d’Anville. Fevrier 1738.
Έπί τοΰ χάρτου εύρίσκονται άναγεγραμμέναι πόλεις τινές έλληνικαί, ώς Alexan- 

drie, Ptolema'is, και άλλαι.
Τόν χάρτην βλ. είς ΕΒΓ Ge D 10392. Ό χάρτης άναφέρεται είς τό φυλλάδιον 

Notice des ouvrages de d’Anville A Paris 1802 σελ. 45, δπερ ίδέ είς ΕΒΓ Lin — 490.
55. Carte de la Grande Grece, y compris la Sidle, dressee pour 1’intelligence de 

l’histoire ancienne de Mr Rollin. Par rapport a l’etablissement des colonies grecques
7
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Είκ. 8 (άριθ. 52) J. D’Anville Graecia antiqua.

aux guerres de Pyrrhus en Italie, et les Carthaginois en Sicile. Par le Sr D’Anville, 
Mars 1738.

Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10376 καί εις Notice σελ. 46.
56. Carte de l’expedition de Cyrus le jeune et le Retraite des dix-mille Grecs. 

Pour le meme ouvrage, 1738.
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Τον χάρτην τοϋτον βλ. εις Notice σελ. 46, ένθα άναγινώσκομεν δτι ούτος ευθύς 
με την έμφάνισίν του έτέθη εις αχρηστίαν παραχωρήσας την θέσιν του εις τον αμέσως 
κατωτέρω.

57. Carte pour l’expedition de Cyrus lejeune et la Retraite des Dix-Mille Grecs, 
dressee sur Xenophon. Pour l’histoire ancienne de Mr Rolliu. Par le Sr D’Auville. 
Nov. 1739.

Τον χάρτην τούτον βλ. εις EBP Ge D 10391.
58. Le monde connu des ancieus. Pour l’histoire de Mr Rollin. 1740.
Βλ. τον χάρτην είς Notice σελ. 45.
59. La Grece. Pour l’histoire de Mr Rollin. Par le Sr D’Anville. Mai 1740 

34x28.
Notice σελ. 46. Βλ. επίσης είς EBP Ge DD 2987, Collection d’Anville (10005).
60. L’expedition d’Alexandre. Pour l’histoire ancienne de Mr Rollin. Par Sr 

D’Anville, Geogr. du Roi. Juin 1740.
Τον χάρτην βλ. είς Notice σελ. 47, έ'νθα άναγινώσκομεν δτι ούτος εύρίσκεται 

είς τδ έ'ργον τού Μ. de Sainte - Croix τιτλοφοροΰμενον Examen critique des 
historieus d’ Alexandre. Τού έργου τούτου τού G. S. Croix είδον την δευτέραν 
έκδοσιν: Examen critique des anciens historiens d’ Alexandre le Grand, Paris, 1804 
(ΕΒΓ J 3140), άλλ’ ό χάρτης δεν εύρίσκεται, άν καί είς την αρχήν τού έργου αναγρά
φεται «carte de Marches et de 1’ Empire d’ Alexandre, a la fin de 1’ ouvrage». Ό 
χάρτης ούτος υπό τον τίτλον Carte des marches et de Γ Empire d’ Alexandre le Grand, 
dressee pour 1’ ouvrage de Mr de Ste Croix, δπερ τιτλοφορείται Examen des histo
riens d’ Alexandre par J. D. Barbie du Bocage, geographe des relations exterieures, 
au XlEme 1804, είς τό έργον Analyse de la carte des Marches et de 1’ Empire d’Ale
xandre - le - Grand par M. Barbie du Bocage χωρίς τόπον καί χρόνον έκδόσεως. Μοί 
φαίνεται δτι πρόκειται περί αντιγράφου τού χάρτου τόΰ d’ Anville. Τον χάρτην βλ. 
καί είς ΕΒΓ Ge DD 2987, Collection d’ Anville (10247).

61. La Grece et les pays plus septentrionaux jusqu’ au Danube. Pour 1’histoire
ancienne de M. Rollin. Sr d’ Anville, geographe du Roi. Nov. 1740. 20X23.

Τον χάρτην βλ. είς Notice σελ. 46 καί EBP Ge DD 2987, Collection d’Anville
(10.000).

62. Carte d’environ d’ Issus, pour Γ inteligence des Marches d’ Alexandre et de 
Darius vers ce lieu. Pour le meme ouvrage 1740.

Βλ. Notice σελ. 47.
63. L’Orient. Pour le meme ouvrage. 1740.
Βλ. Notice σελ. 47.
64. L’ Asie Mineure et le Bosphore. Pour 1’ histoire ancienne de Mr Rollin. Par 

le Sr d’ Anville. Octobre 1740.
Βλ. είς ΕΒΓ Ge D 10388 καί Notice σελ. 47.
65. La Sicile. Pour l’histoire Romaine de Mr Rollin. ParleS. d’Anville. Dec. 1740.
Βλ. είς ΕΒΓ Ge D 10377 καί Notice σελ. 48.
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66. La Grece proprement dite pour l’histoire Romaine de M. Rollin. Par le 
Sr d’Anville, geographe ord. du Roi. Aout 1741. Supplement pour l’lllyrie et la Ma
cedoine 27X29

Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10382, Ge 10383, Ge DD 2987, Coll. d’Anville (10013) και 
Notice σελ. 48.

67. La Numidie. Pour le meme ouvrage. 1742.
Βλ. Notice σελ. 48.
68. La Dace conquise par Trajan, la Moesie, la Thrace, Pour l’histoire des emper. 

Rom. de Mr Grevier. Par le Sr Dr d’Anville. Octobre 1752.
Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10381 κα'ι Notice σελ. 49.
Εις τον χάρτην τοΰτον βλέπομεν άπεικονιζομένην την Προποντίδα και μέρος τής 

Μακεδονίας.
69. Les Cyclades. Pour le voyage du jeune Anacharsis. Par M. d’Anville 

MDCCLVIII. 18X16
Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10353 κα'ι Notice σελ. 54, ένθα άναγινώσκομεν δτι ό χάρτης 

ούτος έσχεδιάσθη εκ νέου εις την νεωτέραν έ'κδοσιν τοΰ αύτοΰ ταξιδιού τοΰ 
Άναχάρσιδος.

70. Cyprus. D’Anville 1762. 32X15
Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10357. Υπάρχουν ονόματα αρχαία καί νεώτερα.
71. Terram secundum Strabonis hypothesim habitatam et ad ejus rationes 

(quantam fieri potuit) accomodatam sic delineare conatus est auctor d’Anville.
Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 1071 και Notice σελ. 50, ένθα άναγινώσκομεν «pour l’edition 

de Strabon que devoit donner M. de Brequigny 1762».
72. Terram secundum Strabonis hypothesim habitatam sed geninnam hodiernae 

geographiae delineationem adumbratam exhibet. Auctor d’Anville. MDCCL XVI.
Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10712, Ge D 10711 A, Ge D 10713 κα'ι Notice σελ. 50, ένθα 

άναγινώσκομεν «pour le meme ouvrage 1762», τό όποιον μνημονεΰομεν εις τον ύπ’ 
άριθ·. 71 χάρτην.

Εις Notice σελ. 50 άναγινώσκομεν τά έξης περί τών τελευταίων τούτων χαρτών: 
«Les deux cartes precedentes sur la meme planche 1776. Cette planche est une nou- 
velle gravure faite pour l’edition de Strabon, qui doit paroitre a Oxford. La premiere 
de ces deux cartes a ete gravee une troisieme fois pour l’ouvrage de M. Gosselin, inti
tule: Geographie des Grecs analysee, in 4° Paris 1790.

Βλέπομεν εις τούς χάρτας τούτους, έκάτερος τών οποίων είναι 28 Χ20, τά ονό
ματα Apollonia, Amphipolis τής Μακεδονίας, Atheues, Rhodes, Crete, Byzauce, Cypre.

73. Orbis veteribus notus auctore d’Anville 1763.
Βλ. Notice σελ. 51.
Βλέπομεν την Ελλάδα μετά τινων ονομάτων πόλεων.
74. Orbis Romani pars orientalis 1764.
Βλ. εις ΕΒΓ Ge C 6124 καί Notice σελ. 52.
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Ή Ελλάς απεικονίζεται μετά πολλών ονομάτων πόλεων καί διά γραμμών έγ
χρωμων χωρίζεται εις περιοχάς.

75. Asiae quae vulgo minor dicitur et Syriae tabula geographica, quantum per 
subsidia licuit elaborata, opere, si quod aliud in antiqua geographica, arduo. Quam 
tabulam Clariss. Comes de Caylus in aere incidi curavit. Auctor d’Anville MDCCL 
XIV. 60X49

Ίον χάρτην τοΰτον βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10356. Ge C 6126 καί Notice σελ. 54, ένθα 
άναγινώσκομεν ότι «cette carte entre dans l’edition in fol. de la geographie ancienne 
abregee de M. d’Anville».

76. A general map of the Roman-Empire, according to the division of Pro
vinces under Constantin and his successors by d’Anville MDCCLXXII 53X89

Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 10716 A, B, C καί Notice σελ. 52, ένθα άναγινοισκομεν τά 
εξής: «cette carte, qui n’est qu’au trait settlement, avec deux tables contenant lesuoms 
des Provinces, etoit destinee a l’edition anglaise de l’ouvrage de Gibbon sur la Deca
dence et la chute de l’Empire Romain; mais la guerre de 1788 ayant interrompu 
toutes communications entre la France et l’Angleterre, cette carte n’a point ete achevee».

Ή χώρα διαιρείται είς επαρχίας. Ή Ελλάς φέρεται με την ονομασίαν Dioecesis 
Macedoniae με υποδιαιρέσεις: Macedonia, Macedoniae salutaris pars, Thesalia, Epi
rus vetus, Epirus nova, Acha'ia, Creta.

77. Carte pour servir a l’intelligence de 1’ histoire des Assyriens, Medes, Babylo-
niens et Perses comprise dans l’Hist. ancienne de Mr Rollin. Par le Sr d’Anville. 
vSeptembre 1793. 40X26

Βλ. είς ΕΒΓ Ge D 10386.
Ό χάρτης αναγράφει πόλεις τής Μικράς ’Ασίας, τών νήσων τοΰ Αιγαίου καί την 

νήσον Κύπρον.
7 8. Le Pont et la Cappadoce.
Βλ. Notice σελ. 55, ένθα άναγινώσκομεν: «cette carte a ete dressee pour un Me- 

moire de M. de Boze sur les Rois dn Pont, qui n’a point ete imprime». Κατά πάσαν 
πιθανότητα πρόκειται περί τοΰ χάρτου, τον όποιον εΰρίσκομεν είς ΕΒΓ Ge D 10355.

79. Aegyptus antiqua.
Βλ. Notice σελ. 56, ένθα άναγινώσκομεν: «cette carte entre dans l’edition in fol. 

de la geographie ancienne abregee de M. d’Anville... ainsi que dans ses Memoires 
sur l’Egypte». 11

11. PHILIPPE BUACHE

80. Carte de la Grece dressee sur les observations geographiques de G. Delisle 
de l’Academie Royale des Sciences et premier geographe du Roy par Philippe 
Buache, son gendre de la meme Academie 1731.

Είς τό άνω μέρος τοΰ χάρτου τούτου άναγινώσκομεν: Grece, Partie meridionale 
comprenant l’Attique, la Corinthie, la Sicyone, l’Argolide, la Laconie, la Messenie,
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et l’Elide. Pour servir a l’intelligence des cinq premiers livres des voyages historiques 
de Pausanias. 29X20

81. Carte de la Grece. Pour servir a l’intelligence des voyages historiques de
Pausanias dressee par Philippe Buache de l’Academie Royale des Sciences, geudre 
de B. Delisle, premier geographe du Roy 1731. 22x21 (είκ. 9).

Είς εν μέρος τοΰ χάρτου υπάρχει άλλος μικρότερος:
82. Carte de la Grece asiatique pour l’intelligence du 7® livre de Pausanias. 

10x21
Οί τρεις οΰτοι είναι προσηρτημένοι είς το βιβλίον Pausanias ou Voyage histo- 

rique de la Grece traduit en frangais par M. l’Abbe Gedoyn τ. I a Paris 1731 ’. "Οπως 
είναι φυσικόν, οί χάρται παρουσιάζουν εξαιρετικήν ομοιότητα προς τούς τοΰ Delisle. 
Ό τελευταίος χάρτης εύρίσκεται επίσης είς Ρη. Buache Notes et croquis (ΕΒΓ Ge 
DD 3406) φΰλλ. 80.

12. J. N. B ELLIN

83. Carte de la partie meridionale de la Grece. Pour servir a l’intelligence de
l’Histoire d’Epaminondas. Par M. Beilin, ingenieur au Depot des cartes et Plans de 
la Marine 1739 28X20 (είκ. 10).

Τον χάρτην τοϋτον εύρίσκομεν είς Μ. 1’ Abbe Seran de la Tour Histoire 
d’Epaminondas, pour servir de suite aux Hommes illustres de Plutarque. A Paris, 
1739 (ΕΒΓ J 11116). Πρόκειται περί χάρτου τής αρχαίας Ελλάδος, άλλα έκτος των 
αρχαίων ονομασιών εύρίσκομεν καί νεώτερα ονόματα, ήτοι Prom. d’Arax auj. Cap 
Papa, Golfe de Corinthe auj. G. de Lepante, Naupacte Lepante. Τα νεώτερα ονόματα 
υπογραμμίζονται. To μέρος τής άπεικονιζομένης Ελλάδος διαιρείται διά γραμμών είς 
διαφόρους περιοχάς· π. χ. ή Πελοπόννησος είς Μεσσηνίαν, Λακωνίαν, Ήλιν, Άχαΐ'αν, 
’Αρκαδίαν, ’Αργολίδα. Πρόκειται περί αντιγράφου τοΰ υπό τον τίτλον: Carte de la 
partie meridionale de la Crece χάρτου, όστις εύρίσκεται είς J. Ν. Bellin Le petit 
Atlas maritime tome iv contenant l’Europe et les divers Etats qu’elle renferme, 
excepte la France άρ. 117. Ελλείπουν είς αύτόν αί ύπογραμμίσεις τών νεωτέρων 
ονομάτων.

13. ROBERT DE VAUGONDY

Τώ 1752 έδημοσιεΰθη ό χάρτης:
84. Graecia vetus ex schoedis sanconianis desumpta, in qua Macedonia, Thes- 

salia, Epirus, Achaia et Peloponesus, in minores partes seu populos distinguuntup 
nec non inter adjacentes insulas speciatim Creta delineatur insula2. Autore Robert 
de Vaugondy filio, Geographo Regis ordinario, Cum privilegio. 1752.

Ό χάρτης ούτος ενθυμίζει τούς χάρτας τοΰ Sanson πατρός καί υίοΰ άπό πάσης 
άπόψεως, διότι ό Robert de Vaugondy, όστις ήγόρασε τον οίκον τοΰ άδελψοΰ Sanson 1

1 Οί ίδιοι χάρται συνοδεύουν τήν είς γαλλικήν με- Buache άναφερόμενα είς διάφορα μέρη τής Ελλάδος 
τάφρασιν γενομένην ύπό τοΰ αύτοϋ καί δημοσιευθεϊσαν όπότόν τίτλον «geographica ex Pausania» (φύλλ. 1-5). 
είς Amsterdam τό 1733 (ΕΒΓ 10023). Είς ΕΒΓ 2 Τόν χάρτην τούτον εΰρομεν είς τήν Γεννάδειον 
Ge DD 3406 υπάρχουν χειρόγραφα σχεδιάσματα τού Βιβλιοθήκην τών ’Αθηνών.
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τώ 1730 μετά τον θάνατον τοϋ ανεψιού αύτοΰ Pierre Moulart δεν ήδυνήθη νά 
συνέχιση τό γεωγραφικόν έργον τοΰ οϊκου. Ό χάρτης τοΰ de Vaugondy έτυπώθη συμ- 
φώνως προς τα πρότυπα τα υπάρχοντα εις τον οίκον, χωρίς ούτος νά λάβη ύπ’ δψιν 
τάς γεωγραφικάς προόδους, αί όποϊαι είχον δημιουργηΰή από τοϋ Sanson μέχρι τής 
εποχής του.

Μεταξύ των εκδόσεων τοϋ γεωγραφικοΰ οϊκου τοϋ Sanson έ'χομεν χάρτας 
τινάς τής αρχαίας Ελλάδος, των οποίων δεν εΰρομεν αντίτυπα, άλλ’ οϊτινες μνημο
νεύονται είς τον Catalogue des ouvrages, qui composent les fonds de Geographie de 
MM Sanson et Robert de Vaugondy, a Paris (χωρίς χρονολογίαν έκδόσεως). Έκεΐ 
άναγινώσκομεν:

85. Graeeia antiqua.
86. Graeeia ex Homero.
87. Creta insula2.
88. Alexandri magui imperium.
89. Cartes des anciennes monarchies deux feuilles pour lire M. Rollin.
90. Cyprus insula3.

14. ΑΝΩΝΥΜΟΣ

91. Grece ancienne.
Αΰτός είναι ό τίτλος χάρτου περιλαμβανόμενου είς την Geographie abregee de 

le Grece ancienne, comprenant, 1° une description de le Grece. 2° un discours sur 
l'Olympie, le gouvernement, le Religion, etc. des Grecs. 3° quelques morceaux relatifs 
a la chronologie, tels que les olympiades comparees aux annees qui ont precede notre 
Ere; la liste des rois d’Argos, d’Athenes etc.. Avec une carte et quelques tableaux 
geographiques. Par un Professeur d’Histoire et de Geographie. A Paris 1772.

Είς την εισαγωγήν τοϋ έργου, τό όποιον εΰρομεν είς την Βιβλιοθήκην τής Ecole 
Normale Superieure τών Παρισίων, άναγινώσκομεν τά εξής σχετικώς μέ την κατα
σκευήν τοϋ χάρτου: «quant a la petite carte de Grece, pour la garantir bonne, il doit 
me suffire d’avouer que j ’ai pris le contour de ce pays et les positions dont j’ai eu 
besoin, sur l’excellente carte de M. d’Anville ».

15. CHOISEUL-GOUFFIER

92. Carte detaillee de la route de l’auteur, Depuis le golfe de Macri, jusqu’au 
Meandre. Redigee sur les lieux par le Cte de Choiseul - Gouffier.

Βλ. Choiseul-Gouffier Voyage Pittoresque de la Grece t. Ier 1782, σελ. 125.
Έπί τοϋ χάρτου άναγινώσκομεν Golfe de Macri ot. Glaucus Sinus καί ά.
93. Carte detaillee de la route de hauteur depuis le Meandre jusqu’au golfe 

d’Adramytii. Redigee sur les lieux par le Cte de Choiseul - Gouffier.
Βλ. Choiseul-Gouffier τ. I σελ. 189.
Είς τον χάρτην εύρίσκομεν πολλάς αρχαίας ονομασίας. 1

1 Βλ. Nouvelle biographie generale τ. 48, Paris, 2 Σελ. 4.
1864 σελ. 298. 3 Σελ- 3.

8
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94. Carte de l’isle de Metellin autrefois Lesbos, et du golfe d’Adramytxi. Levee sur 
les lieux et assujetie aux observations astronomiques. 35X25

Βλ. Choiseul- Gouffier τ. 1^ σελ. 69.
Έπ'ι τοΰ χάρτου άναγινώσκομεν τά ονόματα: Kidonia, Heraclae Arginussae 

iusae, Pyrrha, Hiera, Attea, Pitane κλπ.
95. Carte de Pile de Lemnos, levee sur les lieux et assujetie aux observations 

astronomiques.
Βλ. Choiseul-Gouffier. τ. II σελ. 129.
Βλέπομεν ονόματα: Myrina, Chryse Promontorium. Πρόκειται μάλλον περ'ι νεω- 

τέρου χάρτου.
96. Carte generale de la Troade comprenaut le pays qui s’etend depuis le cap. 

Sigeum jusqu’au Mont Gargaron, levee sur les lieux et assujettie aux observations 
astronomiques. 60 X 23

Βλ. Choiseul-Gouffier τ. IIj σελ. 200.

Άναγινώσκομεν ονόματα: Pyrrba, prom. Coryphas, Harmatus portus, Polyme
dium κ.ά.

97. Carte de la plaine de Troie levee en 1786 et 1787 L. F. Cassas deline- 
avit. 60 X 40

Βλ. Choiseul-Gouffier τ. IIt σελ. 209.
Έπ'ι τοΰ χάρτου άναγινώσκομεν Alexandria Troas, Agamia prom, Ilium recens κ.ά.
98. Carte de l’Hellespont ou canal des Dardanelles, levee sur les lieux et assu

jettie aux observations astronomiques.
Βλ. Choiseul-Gouffier τ. II2 σελ. 444.
Άναγινώσκομεν έπ'ι τοΰ χάρτου τούτου τά ονόματα Sigeum, Rhoeteum, Dardanus, 

Eleus, Alopeconnesus κ.ά.
99. Carte de la Grece ancienne. 58 X 40
Βλ. Choiseul-Gouffier τ. I 1782. Βλ. επίσης εις ΕΒΓ Ge DD, Collection 

d’Anville (10001).

16. TRUOUET & RACCORD

100. Carte des lies de Lemnos, Imbros, Samothrace et des cotes voisines levee 
par MM Truguet, commandant la corvette le Tarleton, Raccord, sous lieutenant de 
vaisseaux, et assujettie aux observations astronomiques faites par Toudu, Astronome, 
eleve de MM. Cassini et Mechain. 26 X 38

Βλ. Choiseul-Gouffier τ. II1; σελ. 97.
Εις τον χάρτην τοΰτον άναγινώσκομεν ονόματα, ώς Alexandria, Naulochos Pont 

Hephaestia, Myrina, Larissa, Sigeum κ.ά.

17. F. KAUFFER

101. Plaine d’Ephese, olim Caystrium Campus, levee par F. Kauffer en 1776.
Βλ. Choiseul-Gouffier Voyage Pittoresque de la Grece τ. I, A Paris 1782,

σελ. 192.
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Πρόκειται περί χάρτου, έπί τοΰ όποιου δυνάμεθα νά ίδωμεν σημεία αρχαίων 
ερειπίων καί αρχαίας ονομασίας (Pion Mons κ. ά.).

102. Carte general e de l’isle de Paros levee par F. Kauffer en 1776. 21X34
Βλ. Choiseul- Gouffier ένθ. άν. τ. I σελ. 64.
Άναγινώσκομεν τά ονόματα Marpesus mons, Minoa κ.ά.
103. Garte de l’ile de Samos. Redige par F. Kauffer.
Βλ Choiseul-Gouffier ένθ. άν. τ. I σελ. 96.
Έπί τοΰ χάρτου βλέπομεν ονόματα Cap de Samos, Ampelos Prom, Posidium 

seu Neptuni Prom. κ.ά.
18. RIQOBERT BONNE

104. Mappa Graeciae antiquae et vicinarum Regionum descripta a Rt0 Bona, 
Primario Hydrographo Navali, Septemb. 1779. Perrier sculp. Andre scrip. 31 X 20 
(είκ. 11)/

Βλ. εις ΕΒΓ Ge D 13252.
105. Graeciae antiquae Tabula geographica. A. Rto Bonna. Primario Hydro

grapho Navali 1783. Cum priv. Regis.
Βλ. είς Recueil de cartes sur la geographic ancienne par Mr Bonne Ingenieur 

Hydrographe de la Marine. A Paris 1783 άρ. 9 (ΕΒΓ Ge DD 1278 (2) ). 41 X29
Πρόκειται περί χάρτου πληρέστερου καί μεγαλύτερου ή ό ύπ’ άριθ. 104.
Ό αύτός χαρτογράφος R Bonne απεικονίζει την άρχαίαν Ελλάδα ολόκληρον 

ή έν μέρει, την κυρίως καλουμένην Ελλάδα ή τάς αποικίας είς τούς ακολούθους 
ωσαύτως χάρτας.:

106. Imperii Romani Tabula 1783.
Βλ. Recueil ένθ. άν. άρ. 16, 17 καί 18.
107. Mappa diversus Filiorum Noemi, a Rto Bonne, Primario Hydrographo 

Navali. 33X22
Ό χάρτης οΰτος, έπί τοΰ οποίου άναγινώσκομεν πόλεις τινάς τής Μακεδονίας 

Θράκης καί Μικράς ’Ασίας, εύρίσκεται είς τον Atlas encyclopedique, contenant la geo
graphic ancienne du moyen age, la geographie moderne et les autres relatives a la 
geographic physique. Par M. Bonne, Ingenieur - Hydrographe de la Marine et par 
M. Desmarest, pour les cartes de la geographie physique. A Paris 1787 (βλ. εις ΕΒΓ 
Ge FF. 8151) τ. I άρ. 2.

108. Imperia antiqua. Pars occidentalis a R‘° Bonne, Primario Hydrographo
Navali. 22X33

’Ένθ. άν. άρ. 5.
109. Imperia antiqua. Pars media. A Rt0 Bonne, Primario Hydrographo

Navali. 22 x 33
’Ένθ. άν. άρ. 6.
110. Imperia antiqua. Pars orientalis. A Rt0 Bonne, Primario Hydrographo

Navali. 22X33
Ένθ. άν. άρ. 7.
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Οί χάρται ούτοι, 108, 109 καί 110, άναφέρονται είς το κράτος τοΰ Μεγάλου 
’Αλεξάνδρου.

111. Graecia vetus. A Rto Bonne, Primario Hydrographo Navali. 33X22 
Ένθ. άν. άρ. 8. Είς τό δεξιόν μέρος τοΰ χάρτου βλέπομεν snpplementum, τό

όποιον απεικονίζει την Βοιωτίαν, ’Αφρικήν, ’Αργολίδα καί την ’Αρκαδίαν υπό κλίμακα 
μεγαλυτέραν.

112. Imperium Romanum. Pars orientalis. A Rto Bonne, Primario Hydrogra
pho Navali. 22X33

Ένθ. άν. άρ. 10.
113. Italia vetus. A Rt0 Bonne. Primario Hydrographo Navali. 22X33 
Ένθ. άν. άρ. 11. Έπί τοΰ χάρτου άναγινώσκομεν τα ονόματα ελληνικών

άποικιών.
114. Gallia vetus. A Rt0 Bonne. Primario Hydrographo Navali. 33 X 22 
Βλ. ένθ. άν. άρ. 12. Καί έπί τούτου άναγινώσκομεν ελληνικών άποικιών ονόματα.
115. Asia Minor. Descripta aRt0 Bonne. Primario Hydrographo Navali. 33 X 22 
Ένθ. άν. άρ. 16.
116. Pannonia, Dacia, Illyricum et Moesia A R‘° Bonne. Primario Hydrographo 

Navali. 33X22
’Ένθ. άν. άρ. 17. Άναγινώσκομεν ονόματα άρχαίων ελληνικών πόλεων.

19. J. D BARBIE DU BOCAOE

117. Carte du Palus Meotide et du Pont Enxin, Pour le voyage dujeune Ana- 
■charsis, reduite en grande partie d’apres celle de Mr d’Anville, par Mr Barbie du Bo- 
cage. MDCCLXXXI.

Τον χάρτην τοΰτον εΰρίσκομεν είς Μ. Barbie du Bocage Recueil de cartes 
geographiques, plans, vues et medailles de l’ancienne Grece, relatifs au voyage du 
jeune Anacharsis 1788 (είς ΕΒΓ σ. 325). Ό εξωτερικός τίτλος τοΰ βιβλίου είναι 
Barthelemy Voyage dujeune Anacharsis. Atlas1.

Είς τον χάρτην τοΰτον άναγινώσκομεν τα ονόματα άρχαίων τινών ελληνικών 
άποικιών.

118. L’Helles-Pont. Pour l’intelligence du voyage dujeune Anacharsis, dresse 
sur le plan qu’en a donne M. d’Anville dans les Memoires de l’Academie Rle des 
Belles Lettres, et sur quelques autres morceaux. Par M. Barbie du Bocage. May 1782.

Βλ. Recueil.
119. Mileti vicinia variis temporibus. Barbie du Bocage fecit. 22X14
Πρόκειται περί άρχαίου χάρτου τής περιοχής ταύτης. Είς αυτήν άναγινώσκομεν

άρχαίας ονομασίας: Posideum prom-Thymbria, Heraclea κ.ά.
Τοΰτον εΰρίσκομεν είς Choiseul-Gouffier Voyage pittoresque de la Grece, 

τ. I, A Paris 1782, σελ. 174.

1 Σημειώνω την βραχυγραφίαν τοΰ βιβλίου τούτου «Recueil».
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120. L’Attique, la Megaride et partie de l’isle d’Eubee, pour le voyage du jeune 
Anacharsis. Par M. Barbie du Bocage. Mai. 1785.

Βλ. Recueil.
121. L’Argolide, l’Epidaure, la Trezenie, l’Hermionide, l’isle d’Egine et la Cy- 

nurie, Pour le voyage du jeune Anacharsis, Par M. Barbie du Bocage-Octobre 1785.
Βλ. Recueil.
122. La Corinthie, la Sicyonie, la Phliasie et l’Achaie, Pour le voyage du jeune 

Anacharsis, par M. Barbie du Bocage- Juin 1786.
Βλ. Recueil.

123. L’Elide et la Triphylie, Pour le voyage du jeune Anacharsis, par M. Barbie 
du Bocage. Aout 1786.

Βλ. Recueil.

124. La Messenie. Pour le Voyage du jeune Anacharsis. Par M. Barbie du 
Bocage. Janvier 1786.

Βλ. Recueil.
125. La Laconie et l’isle de Cythere. Pour le voyage du jeune Anacharsis. Par 

M. Barbie du Bogage. Janvier. 1786.
Βλ. Recueil.

126. L’Arcadie. Pour le voyage du jeune Anacharsis, par M. Barbie du Bocage. 
Mai 1786.

Βλ. Recueil.
127. La Beotie. Pourle voyage du jeune Anacharsis, par M. Barbie du Bocage. 

Mai 1787.
Βλ. Recueil.
128. La Phocide et la Doride. Pour le voyage du jeune Anacharsis. Par M. 

Barbie du Bocage. Juin 1787.
Βλ. Recueil.
129. La Thessalie. Pour le voyage du jeune Anacharsis, par M. Barbie du Bo

cage. Janvier 1788.
Βλ. Recueil.

130. La Grece et ses isles. Pour le voyage du jeune Anacharsis. Par M. Barbie 
du Bocage. Aout 1788 (είκ. 12).

Βλ. Recueil.

Πρόκειται περί χάρτου εγχρώμου έμφανίζοντος την χώραν διηρημένην εις περιοχάς. 
Ό χάρτης δεν είναι εντελώς αρχαίος, διότι άναφέρονται και όνομασίαι νεώτεραι, ώς 
Chio άντ'ι Chios κ. ά.

131. Carte pour le Memoire de M. de Sie Croix sur le cours de l’Araxe et du 
Cyrus. Par J. D. Barbie. Juillet 1723.

Βλ. τούτον είς τό βιβλίον Memoires historiques et geographiques sur les pays 
situes entre la mer noire et la mer caspienne. A Paris 1797 (ΕΒΓ BNP 0^. 4).
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Παραχηροΰμεν επ’ αύτοϋ αρχαίας έλληνιχάς αποικίας μεταξύ των νεωτέρων 
πόλεων, ώς Trapezous, Athenae, Apsarus, Phasis, Dioscurias, Pityus Ptus.

132. Carte pour l’intelligence de Cyrus et la retraite des dix milles de Xenophon. 
Par M. J. D. Barbie du Bocage. Au IVeme Fevrier 1796.

Ίον χάρτην τούτον εΰρίσκομεν εις το έ'ργον τού Μ. D. Fortix D’Urban Me
langes de geographie et d’histoire et de chronologie ancienues. A Paris (χωρίς χρονο
λογίαν) (ίδέ είς ΕΒΓ Ge FF 6750).

133. L’ile de Crete. Par J. D. Barbie dn Bocage. Pluviose an VlPme.
Τόν χάρτην τούτον εΰρίσκομεν προσηρτημένον είς το εργον τού St0 Croix Les 

anciens gouvernements federatifs et de la legislation de Crete. A Paris an VII. 
(είς ΕΒΓ J 11298).

ΈπΙ τού χάρτου βλέπομεν άντ'ι τού ονόματος Dicte το όνομα Mons Sacre. Ό συγ- 
γραφεύς τού χάρτου τούτου κάμνει σΰγχυσιν τοποθετών είς την πεδιάδα τής Μεσσαράς 
τής Κρήτης την πόλιν Priasus ou Praesus.

134. Carte de la Scythie, de l’Egypte et des pays intermediaires, dressee par 
J. D. Barbie dn Bocage; Pour le traite d’Hippocrate intitule des airs, des eaux et des 
lieux traduit par le Dr Coray an VllPme ,

Ό χάρτης ούτος είναι προσηρτημένος είς τον πρώτον τόμον τού βιβλίου Ίππο
κράτους περί αέρων, ύδάτων, τόπων. Trait6 d’Hippocrate des airs, des eaux et des 
lieux; traduction nouvelle par Goray. A Paris 1800.

Έκ τής κυρίως Ελλάδος οΰδεμία πόλις άναγράορεται.
135. Carte de l’Empire de Priam, divisee en neuf districts, dressee d’apres Ho-

ruere, par J. D. Barbie du Bocage 1810. 22 X 34
Τόν χάρτην τούτον εΰρίσκομεν είς τού Choiseul-Gouffier Voyage Pittoresque 

de la Grece τ. II, Paris 1809, σελ. 177 λ

20. JOSEPH-ROMAIN JOLY

136. La Corse, Plllyrie, la Gaule Cisalpine, partie de l’ltalie et de la Grande 
Grece. Par l’auteur de la geographie Sacree. 43 X 29

137. Suite de l’ltalie, la Grande Grece, la Sicile, la Sardaigne, selon les anciens. 
Par l’auteur de la geographie Sacree. 43 X 29

Οί δύο ούτοι χάρται εΰρίσκονται ΰπ’ άριθ. 4 καί 5 είς τό εργον Atlas de l’en- 
cienne geographie universelle comparee a la moderne... Par Joseph - Romain Joly. 
A Paris Au IX (1801). Βλ. εις ΕΒΓ 3586

138. Carte de la Macedoine et de la Grece selon les anciens. Par l’auteur de la 
Geographie Sacree. 46 X 36

Ό χάρτης οΰτος είναι προσηρτημένος είς τό αυτό εργον Atlas, ώς καί οί δύο 
προηγούμενοι, ύπ’ άριθ. 10. I

I Δέν καταγράφω ένταΰθα ιδιαιτέρως τόν χάρτην μένος είς τόν Potjqueville Voyage de la Grece 
Janina et ses environs (dans un rayon de six 1η έκδ. 1820, 2α έκδ. 1826, ενϋα εΰρίσκομεν αρχαίας 
lieues dressee d’apres les plans et Memoires de ονομασίας Dolopie (Calarites), Hellopie, Perrhebie 
1 D. Barbie du Bocage 1820), δστις είναι προσηρτη- (Zagori), Molossie-Passaron.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:17 EEST - 34.211.113.242



AE 1948-1949 Ή αρχαία Ελλάς και ή γαλλική χαρτογραφία 65

Ή χώρα χωρίζεται εις περιοχάς, ώς Laconie, Arcadie, Etolie, Acarnanie κλπ. 
Εις την θέσιν τής αρχαίας Άμβρακίας τοποθετείται τό “Αργος.

21. J. Β. Ο A I L

139. Carte de la Sicile.
Ό χάρτης ούτος εΰρίσκεται προσηρτημένος εις τό έ'ργον Histoire grecque de 

Thucydide. Texte et version latine par J. B. Gail. A Paris 1807 τ. VIII (Βλ. ΕΒΓ 
Res. J 1811).

140. Carte pour 1’ liistoire grecque (six. 13).
Ό χάρτης οΰτος είναι προσηρτημένος εις τό αμέσως ανωτέρω άναγραφόμενον 

έ'ργον (τ. II σελ. 3).
Ώς είναι φυσικόν, πρόκειται περί χαρτών, άναγραφόντων τάς πόλ,εις έκείνας 

μόνον, αί όποΐαι άναφέρονται υπό τοΰ Θουκυδίδου εν τω γνωστω έ'ργω του.
Υπάρχουν άνακρίβειαί τινες. Π.χ. ή νήσος Ζάκυνθος τοποθετείται νοτίως τής 

Κυλλήνης, σχεδόν απέναντι τής ’Ολυμπίας και τοΰ ποταμού ’Αλφειού. Τό όρος Πίνδος 
τοποθετείται μεταξύ τής Θεσσαλίας καί. τοΰ Άμβρακικοΰ κόλπου.

22. PIERRE LAPIE

141. Geographie d’Herodote. 29 X 21
Βλ. τύν χάρτην τούτον εις Atlas supplementaire du Precis de la geographie uni- 

verselle de M. Malte-Brun; dresse conformement au texte de cet ouvrage et sous les 
yeux de l’auteur, par M. Lapie, capitaine ingenieur geographe. A Paris 1812 (Βλ· 
τούτο εις ΕΒΓ G 626).

142. Europe ancienne. 29 X 21
Βλ. τούτον είς Atlas supplementaire.
143. Asie ancienne. 29X21
Βλ. τούτον είς Atlas supplementaire.
144. Afrique ancienne. 29X21
Βλ. τούτον είς Atlas supplementaire.
Είς τον χάρτην τούτον πλήν τής Ελλάδος άναγινώσκομεν τά ονόματα πόλεων, 

ώς ή Σαλαμίς τής Κύπρου, καί τάς έλληνικάς αποικίας είς Αίγυπτον.
145. Empire d’Alexandre. 29 X 21
Βλ. Atlas supplementaire.
146. Asie Mineure, Armenie, Gaucase, Syrie κλπ. 29 X 21
Βλ. Atlas supplementaire.
147. Grece ancienne. 29X21 (six. 14)
Βλ. αύτ. Ό χάρτης διαιρείται είς περιοχάς δΓ εγχρώμων όρίων.
148. Italie ancienne. 29 X 21
Βλ. αύτ.
149. Empire Romain sous Constantin, sous Trajan. 29 X 21
Ένθ. άν.

9
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Ή Ελλάς απεικονίζεται με την διοικητικήν διαίρεσιν τής εποχής εκείνης, με τάς 
«dioecesis».

150. Monde connu des anciens. Par P. Lapie, geographe. 1816. 28 X21
Βλ. τοΰτον εις Atlas classique et universel de geographie atieienne et moderne 

dresse pour l’instruotion de la jeunesse, et notamment pour les Colleges Royaux, et 
les Ecoles Militaires. Par M. Lapie, geographe II έ'κδ. a Paris, 1816 (Βλ. εις 
EBP G 627).

Βλέπομεν επί τοΰ χάρτου τούτου πόλεις, ώς Thessalonica, Smyrna, Philippo- 
polis κ.ά.

151. Empire d’Alexandre dresse par P. Lapie, geographe, 1816. 28x21
Βλ. Atlas άρ. 3.
Αί περιοχαι τής Ελλάδος, εις ας αΰτη διαιρείται δι’ εγχρώμων ορίων, είναι ή Πε

λοπόννησος, ή ’Ήπειρος, ή Μακεδονία, ή Θράκη κ.ά. Όλίγαι πόλεις αναγράφονται 
Ό χάρτης ούτος ομοιάζει προς τον συνώνυμον ύπ’ άριθ. 145 παρουσιάζων όλί- 

γας διαφοράς: άντι τής Κνωσού βλέπομεν την Γόρτυνα, δεν αναγράφεται έπι τούτου 
ή Σαλαμις τής Κύπρου κ. ά.

152. Empire Romain dresse par P. Lapie, geographe 1816. 28X21
Βλ. τοΰτον εις Atlas άρ. 4.
153. Garte de l’ltalie ancienne. Dressee par P. Lapie geographe 1816. 21 X 28
Βλ. Atlas άρ. 6.
Έπι τοΰ χάρτου τούτου άναγινώσκομεν το όνομα «Magna Graecia» και τα ονό

ματα των ελληνικών άποικιών εις Ιταλίαν και Σικελίαν.
154. Grece ancienne. Dressee par P. Lapie, geographe 1816. 28 X 21
Βλ. Atlas άρ. 7.
Ό χάρτης ούτος πληρέστερος ή ό ΰπ’ άριθ. 147 υποδιαιρεί την Ελλάδα εις 

μικράς περιοχάς: Argolis, Achaia, Laconia, Attica, Boeotia κλπ.
155. Asie Mineure ancienne. Dressee par P. Lapie, geographe 1816. 28X21
Βλ. Atlas άρ. 8.
Εις τοΰτον παρακολουθοΰμεν τάς νήσους τοΰ Αιγαίου πελάγους καί τάς πόλεις 

τής Μικράς ’Ασίας.
156. Syrie et Egypte anciennes. Dressees par P.Lapie geographe 1816. 21X28 
Βλ. Atlas άρ. 9.
Εις τον χάρτην τοΰτον βλέπομεν την νήσον Κύπρον κατά την άρχαιότητα.
157. Orbis1. Romanus ad illustranda. Itineraria. Antouini. Burdigalense tabu- 

lam. Pentingerianam. Periplos, itinenaria. Maritima. Delineatus a P. Lapie geographo 
Lutetiae. A. M. D. CCC XXIII.

1 Θά ήδυνάμεθα νά καταγράψωμεν καί τινας χάρ- γ) Les Thermopyles et pays voisins. Par Lapie 
τας τοΰ Lapie, οί όποιοι συνοδεύουν τόν Pouqubvillb geographe 1823, ένθα συναντώμεν αρχαία τινα όνό- 
Voyage de la Grece, ώς a) Acarnanie et Etolie, ματα, αλλά κυρίως πρόκειται περί νέων χαρτών.
Par Lapie, geographe 1823, β) Thesprotie ou Cha· 2τοιχεΐά τινα αρχαία δέν δυνανται νά αλλοιώσουν τόν
mouri, Souli et Parga. Par Lapie geographe 1823. νεώτερον χαρακτήρα αυτών.
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Οΰτος είναι προσηρτημένος εις τό έργον Recueil des itineraires anciens compre- 
nant l’itineraire Antonin, la table de Peutinger et un choix des periples grees avec dix 
cartes dressees par M. le Colonel Lapie publie par M. le Mis de Fortia a’Urban. 
Paris MDCCCXLV (Βλ. εις ΕΒΓ G 1310).

Εις το φΰλλ. 5 απεικονίζεται ή Ελλάς, καί εις τό ψΰλλ. 6 αί νήσοι τοϋ Αιγαίου 
πέλαγους καί αί άκταί τής Μικράς ’Ασίας. Ή μορφή τής χώρας είναι ή αυτή, ώς καί 
εις τούς άλλους χάρτας τοϋ Lapie.

II. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΊI άπαρίθμησις αϋτη τών χαρτών κατά χαρτογράφους χρονολογικώς κατατασσο- 

μένους είναι ικανή να δώση πλήρη εικόνα τοϋ ενδιαφέροντος τών Γάλλων διά την 
Ελλάδα καί τοϋ μέρους, τό όποιον ή χώρα αϋτη έπαιξεν εις την έξέλιξιν τής γαλλικής 
χαρτογραφίας. Μετά την χρονολογικήν ταΰτην παρακολούθηση', ή οποία ήτο απαραί
τητος, προκύπτουν ποικίλαι παρατηρήσεις, γενικώτεραι καί λεπχομερειακαί, αί όποΐαι 
δύνανται νά ταξινομηθούν εις τά ακόλουθα τέσσαρα μόνον ζητήματα, χωρίς νά θίξωμεν 
τό αύστηρώς χαρτογραφικόν μέρος, διότι τούτο ανάγεται περισσότερον εις τούς ιστο
ρικούς τής χαρτογραφίας, παρά εις τούς ιστορικούς μιας χώρας, οι όποιοι προς τώ κυρίω 
έ'ργω των ζητούν νά ερευνήσουν όποιου είδους μελ-έτην παρέσχεν αϋτη είς τούς μετα
γενεστέρους.

Ύπό τό πνεύμα τούτο καί έ'χοντες πάντοτε ώς βάσιν την καταγραφεϊσαν ήδη 
χαρτογραφικήν εργασίαν τής Γαλλίας ώς προς τήν άρχαίαν Ελλάδα από τής ’Ανα
γεννήσεως μέχρι τοϋ έτους 1830 προκύπτουν προς έρευναν τέσσαρα ζητήματα:

1. Τά στοιχεία τών σχέσεων τής χαρτογραφίας προς τήν γενικήν γεωγραφικήν επι
στήμην καί ιδιαιτέρως προς τήν ιστορικήν γεωγραφίαν.

2. Τά στοιχεία τών σχέσεων τής χαρτογραφίας προς τήν ιστορίαν τής αρχαίας 
Ελλάδος.

3. Ό σκοπός καί αί τάσεις τής χαρτογραφήσεως τής χώρας.
4. Τά στοιχεία τών σχέσεων τής γαλλικής χαρτογραφίας προς τάς ξένας ώς καί 

τά τής αμοιβαίας έπιδράσεως.

1. Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

'Ως είναι φυσικόν, αί σχέσεις τής γεωγραφίας προς τήν χαρτογραφίαν τής αρχαίας 
Ελλάδος παρουσιάζονται υπό δύο μορφάς, τήν καθόλου σχεδίασιν τών χαρτών καί τήν 
έπ’ αυτών τοποθέτησιν τών πόλεων. 'Η μαθηματική γεωγραφία, ώς γνωστόν, βοηθεΐ 
διά τό πρώτον μέρος1, ή ιστορική γεωγραφία επί τή βάσει τών περιγραφών τών 
αρχαίων γεωγράφων καί συγγραφέων παρέχει τάς πολυτίμους υπηρεσίας της διά τό 
δεύτερον μέρος.

1 Δέον νά σημειωθή ότι κατά τό δεύτερον ήμισυ 
τοϋ 17°ν αίώνος παρατηρεϊται μεγάλη άνάπτυξις 
τών αστρονομικών ερευνών, τών οποίων σπουδαίος αν
τιπρόσωπος είναι ό Cassini (βλ. Jean Dominique 
Cassini De l’origine et du progres de l’astronomie 
et de son usage dans la geographic et dans la na
vigation, Paris 1693. Τοϋ αντοϋ Oeuvres diverses

de M.J.D. Cassini, Paris 1730). Σημειωτέον ότι ή 
αστρονομική επιστήμη ουδεμίαν άμεσον σχέσιν έχει πρός 
τήν άρχαίαν Ελλάδα εκτός τής βοήθειας, τήν οποίαν 
προσφέρει εις τρόπον ώστε οί χάρται νά σχεδιάζωνται 
άκριβέστεροι ώς πρός τάς αποστάσεις, τά μήκη δηλαδή 
καί πλάτη. Ούδείς αστρονόμος ήσχολήθη εις τήν χαρ
τογραφίαν τής αρχαίας Ελλάδος.
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Δεν θά έπιμείνωμεν πολύ εις τός σχέσεις, τάς οποίας έχουν οι χάρται προς την 
μαθηματικήν γεωγραφίαν. Ή έ'ρευνα αΰτη θά ώδήγει ίσως έξω των πλαισίων των 
τεθέντων εν αρχή τής εργασίας καί ίσως ακόμη εις ματαίαν μακρηλογίαν. Ή έρευνα 
αΰτη έξ άλλου, ίσως καί αύστηρώς τεχνική, θά ήτο δυνατή μόνον δι’ έκαστον τμήμα τής 
Ελλάδος, διηρημένης, ως γνωστόν, εις γεωγραφικός ενότητας τόσον πολυαρίθμους. 
Διά τον λόγον τούτον θά περιορισθώμεν ώς προς τό σημεΐον τούτο μόνον εις γενικό
τητας, αί όποΐαι δΰνανται νά δώσουν γενικήν εικόνα τής συμβολής τής μαθηματικής 
γεωγραφίας είς τήν τεχνικήν σχεδίασιν των χαρτών τής αρχαίας Ελλάδος.

Όλοι σχεδόν οί χαρτογράφοι τής αρχαίας Ελλάδος — αί εξαιρέσεις, μεταξύ τών 
οποίων ό Choiseul - Gouffier, ό Truguet, ό Raccord, ό Gail, είναι πολύ όλίγαι — είναι 
γεωγράφοι, οί όποιοι εφαρμόζουν τάς γενικός γεωγραφικός των γνώσεις είς τήν άναπα- 
ράστασιν τής χώρας, χρησιμοποιούντες όλον τό επιστημονικόν υλικόν τό προωρισμένον 
διά τούς χάρτας τών νεωτέρων εποχών. Αί π?νηροφορίαι επίσης τής πρώτης επιστημο
νικής ύδρογραφικής αποστολής είς τό Αίγαΐον πέλαγος, ή οποία έγινε τό έτος 1685 ’, καί 
τής ύδρογραφικής υπηρεσίας τού Ναυτικού, ή όποια έπήγασεν έκ τού Depost des cartes 
et plans, journaux et memoires concernant la navigation ίδρυθέντος τό έτος 17201 2, είναι 
αύστηρώς επιστημονικά! και χρησιμοποιούνται διά τήν χαρτογράφησιν τής αρχαίας 
Ελλάδος. Όμοιας φύσεως είναι ή αποστολή τού ίδρυθέντος τω 1774 Bureau des limi- 
tes, γεωγραφικής ύπηρεσίας σκοπούσης νά συγκεντρώση παν στοιχεΐον άφορών είς τά 
όρια τών διαφόρων κρατών3, ώς και τής εργασίας τού στρατηγού Dufour, όστις μεταξύ 
τών ετών 1810- 1814 έκαμε τύν τριγωνισμόν ολοκλήρου τής νήσου Κέρκυρας4.

Όρίζοντες έπακριβέστερον τά τών σχέσεων τής μαθηματικής γεωγραφίας προς 
τούς έξεταζομένους χάρτας δυνάμεθα νά εϊπωμεν ότι ό Nicolas Sanson, ώς οί χάρ- 
ται του πιστοποιούν και ώς ό Choiseul-Gouffier τονίζει, έχει σχεδιάσει τούς χάρτας 
του τής αρχαίας Ελλάδος κατά τά γεωγραφικά μήκη τού Πτολεμαίου. Αί παλαιαί 
γεωγραφικά! γνώσεις είναι πάντοτε αί βάσεις τής χαρτογραφήσεως τής αρχαίας Ελ
λάδος. Άλλ’ ό Delisle είναι ό πρώτος, όστις έχρησιμοποίησε πλήν τών άρχαίων 
πληροφοριών καί τάς προόδους τής νεωτέρας μαθηματικής γεωγραφίας. Οί τίτλοι τών 
χαρτών τού γεωγράφου τούτου δεικνύουν τάς σχέσεις ταύτας. Ό γεωγράφος ούτος ορί
ζει ότι οί χάρται του είναι έσχεδιασμένοι «sur un grand nombre de memoires anciens 
et nouvaux, sur ceux de M.M. Wheler et Tournefort, sur les observations astronomi- 
ques de Mr Vimon, du P. Feuillee... 5»

Έκ τής μεταβολής τής τεχνικής άναπαραστάσεως τών χαρτών προέκυψε τότε καί 
άργότερον φιλολογικός αγών, περί τού τίς άναπαρέστησεν άκριβέστερον τήν άρχαίαν 
Ελλάδα. ’Άλλοι τάσσονται με τό μέρος τού Delisle, τον όποιον καί εξυμνούν διά τούς 
αρτίους χάρτας, ώς ό Beilin 6, καί άλλοι με άλλους. Τό παράδειγμα τού Delisle ήκο-

1 Gallois Cartography de Hie de Delos σελ. 40. que des Ecoles Franchises d’Athenes et de Rome)
2 Gallois έ'νθ. άν σελ. 49. τ. 1880 σελ. 49.
3 Charles du Bus Les collections d’Anville a 5 Βλ. άρ. 42 καί 43.

la Bibliotheque Nationale είς to Bulletin de la 6 Κατ’ αυτόν οί χάρται τοΰ Delisle «sont superi- 
section de geographie έτος 1926, Paris 1927, σελ. 96. eures a toutes les autres; on y trouve un savant

4 Oth. Riemann Les lies ioniennes (Bibliothe- geographe connaissant parfaitement les autres, et
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λούδησεν έπειτα ό D’Anville, δστις έκληροδότησε τούς περισσοτέρους καί ποικιλω- 
τέρους χάρτας τής αρχαίας Ελλάδος.

Ή χαρτογραφική έπανάστασις, δΰναταί τις να εϊπη, ήτις συνετελέσθη υπό την 
έπίδρασιν τής γενικής γεωγραφίας περί τό έτος 1700 υπό τοϋ Delisle ', δεν ήδΰνατο 
να μην έκταθή καί εις την Ελλάδα, λαμβανομένης ΰπ’ δψιν τής δυσκόλου εις την άνα- 
παράστασιν μορφολογίας της, διότι παρουσιάζεται πλήρης λιμένων, κόλπων, ακτών. 
Την δυσκολίαν ταΰτην, την όποιαν συναντά τις ως προς την χαρτογράφησιν τής Ελ
λάδος, έχει ήδη τονίσει ό Beilin2. Ή τεχνική αδυναμία των Γάλλων χαρτογράφων 
αφορά κυρίως εις τήν διαγραφήν των δυτικών αυτής ακτών, τοΰ Ίονίου πελάγους. 
Άλλα καί τό εσωτερικόν ακόμη τής χώρας έχει ανάγκην τής γενικής γεωγραφικής επι
στήμης. Ό ίδιος ό D’Anville γράφει δτι «ή ανάγκη νά είναι τις ίκανώς μορφωμένος 
είς τήν σημερινήν καί θετικήν γεωγραφίαν, διά νά κατορθώση νά όρίση κατά τρόπον 
στερεόν τάς λεπτομέρειας τής αρχαίας γεωγραφίας, φαίνεται είδικώς νά καθίσταται 
αισθητή είς τό εσωτερικόν τής Ελλάδος»3.

Γενικώς ή επιστήμη, ήτις άπό τών αρχών της ήρχισε νά ένδιαφέρεται διά τήν Με
σόγειον4, εύρισκεν είς τήν Ελλάδα υλικόν προς σπουδήν άξιόλογον. Οί Φλαμανδοί, 
οί Γερμανοί, οί ’Ιταλοί καί οί Γάλλοι, ήσχολοΰντο είς τήν δσον τό δυνατόν καλυτέραν 
άναπαράστασιν τής αρχαίας Ελλάδος. Είναι φυσικόν δτι οί χαρτογράφοι, διά νά επιτύ
χουν τούτο, έλάμβανον ύπ’ δήην πάσαν πρόοδον, οίασδήποτε καταγωγής, επιστημονικής, 
αστρονομικής, γεωγραφικής, μαθηματικής ή καθαρώς χαρτογραφικής. Δευτέρα σχετική 
ένδειξις είναι τό γεγονός δτι οί Γάλλοι χαρτογράφοι τής αρχαίας Έλ?ιάδος είναι γενι
κώς γεωγράφοι. Είναι ίσως τούτο ό μοναδικός λόγος τής συνεχούς βελτιώσεως τού 
χάρτου τής αρχαίας Ελλάδος άπό άπόψεως τεχνικής5.

Άλλ’ εκείνο, δπερ προ παντός ενδιαφέρει τήν παρούσαν μελέτην, είναι αί σχέσεις 
τής χαρτογραφίας τής αρχαίας Ελλάδος προς τήν ιστορικήν γεωγραφίαν. Αΰται χρονολο
γούνται άπό τοΰ έτους 1628, δτε ό Bertius έδημοσίευσε τον πρώτον χάρτην του τής 
Αρχαίας Ελλάδος. Βεβαίως προ αυτού έξεδόθη υπό τοΰ Frain^ois de Belle-Forest

a qui la geographic sera toujours redevable» (βλ. 
Mr l’Abie Seran de la Tour Histoire d’Epaiuinondas, 
A Paris 1739, σελ. XXII). Επίσης κατά τόν D’Anville 
ό γεωγράφος Delisle «a fait voirune carte ou l’ltalie 
et la Grece sont representees de deux manieres 
d’une selon les meilleurs geographes modernes ; 
l’autre selon les observations astronomiques pour 
les lieux ou l’on a pu en avoir, et pour les autres 
selon les mesures des anciens auteurs» (βλ. 
Oeuvres de d’ Anville publiees par M. de 
Manne τ. II, 1834, σελ. 13.

1 Chr. Sandler Die Reformation der Karto- 
graphie um 1700, Miinchen und Leipzig 1905.

2 Bellin Observations sur la construction de
la nouvelle carte de la Mediterranee, dressee au 
depot des plans de la Marine par ordre de M. le 
Comte de Maureras en 1737 σελ. 5 καί 6, οπού άνα- 
γινώσκομεν τά εξής: «La Grece etant entouree

de tous cotes par les mers, sa figure et son etendue 
dependent entierement d’une connaissance exacte 
du contour des cotes, que Γ on ne peut trouver 
que dans les contiers et les journaux des Navi- 
gateurs; il en faut meme rassembler un grand 
nombre, ce que peu de particuliers sont en etat 
de faire. Le Depost des Cartes, Plans et Journaux 
de la Marine me fournit cet avantage».

3 Analyse de la carte intitulee Les cotes de la 
Grece et l’Archipel, A Paris 1757.

4 M. L’Abb6 Serran de la Tour ενθ. άν. σελ. 
XXIII. Gallois Cartographie de l’ile de Delos, 
σελ. 47.

5 D’ Anville Considerations generales sur 
l’etude et les connaissances que demande la com
position des ouvrages de geographie, A Paris 
1777, σελ. 12 καί 21.
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ή Cosmographie universelle de tout le monde1, ήτις περιλαμβάνει πολλά στοιχεία 
τής ιστορικής γεωγραφίας τής Ελλάδος από των άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τής επο
χής τής δημοσιεΰσεως αυτής. Εις τό έ'ργον τοϋτο ευρίσκει τις άριστον παράδειγμα 
ιστορικής γεωγραφίας τής αρχαίας και μεταγενεστέρας Ελλάδος. Ό πρώτος όμως εις 
Γαλλίαν, όστις διήρεσεν, ασφαλώς κατ’ έπίδρασιν τών διδασκαλιών τοΰ πατρός του, την 
γεωγραφίαν εις τρία μέρη, τό αστρονομικόν (δηλ. μαθηματικόν), φυσικόν και ιστορικόν, 
είναι ό Guillaume Sanson1 2.

Ό Bertius και οί άλλοι διάδοχοί του, δντες γενικώς γεωγράφοι, είναι ασφαλώς 
καί ιστορικοί γεωγράφοι. Τό σημείον δέ τοΰτο είναι σημαντικόν. Θέλοντες να χαρτο
γραφήσουν την άρχαίαν Ελλάδα ώφειλον να μελετήσουν διά τό ζήτημα ιδίως τών 
αρχαίων πόλεων τούς αρχαίους γεωγράφους κατά πρώτον καί κατά δεύτερον τούς 
ιστορικούς, δηλ. εις ά σημεία μόνον οί ιστορικοί δίδουν πληροφορίας περί τής θέσεως 
τών ελληνικών συνοικισμών.

Κατά ταΰτα είναι φυσική ή μελέτη τών αρχαίων γεωγράφων ώς προς τό σημείον 
τοϋτο, τοΰτο δέ είναι έργον τής ιστορικής γεωγραφίας. Διά νά καταδειχθή ή ανάγκη, 
ήν έχουν τών αρχαίων γεωγράφων οί χαρτογράφοι, είναι σκόπιμον νά μνημονευθή τό 
βιβλίον τοΰ Guillaume Sanson, όπερ έξεδόΰη λατινιστί ώς κριτική τής αρχαίας γεω
γραφίας τοΰ ’Αντωνίου Baudrand. Εις τήν κριτικήν ταύτην3 άναφέρονται άρχαΐαι 
έλληνικαί πόλεις καί έναντι έκάστης παρατίθενται σχετικά χωρία αρχαίων συγγραφέων, 
γεωγράφων καί ιστορικών. Είναι αυτονόητον ότι αποτέλεσμα τής ίστορικογεωγρα- 
φικής ταύτης έρεύνης είναι οίχάρται τών γεωγράφων τούτων. ’Εκτός όμως τοΰ παραδεί
γματος τούτου υπάρχουν καί χωρία, τά όποια άποδεικνύουν αυτό είδικώς διά τούς χάρτας. 
Ό ίδιος ό d’Anville αντιπολιτευόμενος πάντοτε τον Delisle γράφει ότι εις τον χάρτην 
τοΰ Ν. Sanson «άναγνωρίζομεν ότι ή άνάγνωσις τών μνημείων τής άρχαιότητος έλαβε 
μέγα μέρος διά τήν σύνθεσίν του, πράγμα όπερ δεν εΰρίσκομεν εις τον Delisle, όστις 
αγνοεί ενίοτε τον Παυσανίαν » καί διερωτάται: « πώς νά παραδεχθώμεν ότι αί Μυ- 
κήναι μεταφέρονται νοτίως τοΰ ’Άργους, άφοΰ άναχωροΰντες από τήν Κόρινθον, ίνα 
μεταβώμεν εις’Άργος, εΰρίσκομεν τάς Μυκήνας επί τής όδοΰ4;». Καί συνεχίζει 
μνημονεύων καί άλλα παραδείγματα5.

Τό περίεργον είναι ότι ή χαρτογραφία έξεπέρασε τήν ιστορικήν γεωγραφίαν. 
Ήθέλησε νά μή είναι ύποκειμένη, αλλά νά χειραφετηθή από τά δεσμά καί νά προ- 
χωρήση ακόμη περισσότερον. Τό πρώτον βήμα τής τοιαύτης προόδου τής χαρτογρα
φίας φαίνεται εις τό βιβλίον τοΰ Ν. Sanson τιτλοφορούμενον: «Graeciae antiquae
icones, quatuor variis distinctionibus iusignis, intelligeudis variorum temporum histo- 
riis perquam necessariae6», όπου παρατίθενται τέσσαρες χάρται τής αρχαίας Ελλάδος:

1 Περί τούτου βλ. άν. σελ. 35. quam Michaelis Antonii Baudrand Disquisitiones
2 Βλ. Introduction a la geographic, 2ov μέρος, geographicae. Eutetiae Parisiorum (βλ. τοΰτο εις

A Paris, 1681, σελ. 136. EBP G 9456). Ό Baudrand υπήρξε μαθητής τοΰ
3 Considerations generales κλπ. A Paris 1777 γάλλου γεωγράφου Ρ· Briet, Jesuite.

σ· 81- 5 Ταΰτα άναφέρονται εις τήν θέσιν τής Μεγαλο-
4 Το εργον τοΰτο εξεδοθη τφ 1683 με τον τίτλον πολεως καί τής Μεσσήνης ένθ. άν.

«Gulielmi Sanson Nicolai filii in geographiam anti- 6 Βλ. εις ΕΒΓ G 602.
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1. Ό πρώτος είναι γενικός χάρτης τής αρχαίας Ελλάδος.
2. Ό δεύτερος είναι ή αρχαία Ελλάς διηρημένη εις πέντε τμήματα.
3. Ό τρίτος ή αρχαία Ελλάς προ τών Ρωμαίων.
4. Ό τέταρτος ή αρχαία Ελλάς επί Ρωμαίων.
Διαπιστοΰται εις τούς τέσσαρας αυτούς χάρτας προοδευτική άναπαράστασις 

τής Ελλάδος, τουλάχιστον εις τούς τίτλους, διότι εις την πραγματικότητα δεν υπάρ
χουν παρά έλάχισται διαφοραί. Τά ίστορικογεωγραφικά έργα ομιλούν περί μιας 
καί μόνης γεωγραφίας τής Ελλάδος δι’ όλην την άρχαίαν περίοδον. Τούτο παρατηρεί 
τις καί είς όλας τάς ίστορικογεωγραφικάς εργασίας τού παρελθόντος αίώνος, αί όποίαι 
περιορίζονται είς ένα μόνον χάρτην, όστις ακολουθεί. 'Απτόν παράδειγμα είναι ή Geo
graphic von Griechenland τού Bursian1. Άντιθέτως ή χαρτογραφία προσφέρει τούτο: 
την μορφήν τής Ελλάδος κατά έποχάς.

Βεβαίως οί χάρται τής αρχαίας Ελλάδος τού Sanson δεν είναι ούσιωδώς διάφο
ροι μεταξύ των, συμφώνως προς δλας τάς λεπτομέρειας ιστορικών μεταβολών. Ό χαρ
τογράφος είχε συλλάβει τήν ανάγκην τής εξελικτικής, δύναταί τις νά εΐπη, χαρτογρα
φίας, άλλ’ αί τεχνικαί δυσχέρειαι ήμπόδισαν αυτόν νά προχωρήση, νά παραγάγη σειράν 
ιστορικών χαρτών περιλαμβανόντων δλα τά πραγματικά δεδομένα έκάστης εποχής. Διά 
τον λόγον τούτον οί χάρται αυτοί, αν καί άναφέρονται είς διαφόρους χρονολογίας, 
παρουσιάζουν γενικώς τήν αυτήν άπεικόνισιν: μνημονεύονται αί αύταί πόλεις, αλλά 
έκαστος χάρτης έχει διάφορα χρώματα, άνταποκρινόμενα είς διαφόρους σκοπούς.

Μετά τον Sanson παρουσιάζεται μία σειρά χαρτών διαφόρων δι’ έκάστην επο
χήν. Τοιούτοι χάρται είναι:

1) La Grece selon Herodote avec le Royaume de Croesus tire du meme auteur 
par P. du Val. 1662.

2) Graecia ex Iustino τού ίδιου.
3) Graecia foederata sub Agamemnone, ob Helenae Raptmn in Trojam coniurans 

ex Homero collecta conatibus geograpbicis Gulielmi Sanson 1676.
4) Graecia ex Homero τού Robert de Vaugondy.
5) Cartes des anciennes monarchies τού Robert de Vaugondy.
6) Geographie d’Herodote τού Lapie1 2.
Σημείον εξωτερικής σχέσεως αποτελεί τό γεγονός δτι μία όμάς χαρτών συνοδεύει 

τάς εκδόσεις τών άρχαίωγ γεωγράφων διά τήν κατανόησιν αυτών, τού Πτολεμαίου, τού 
Στράβωνος καί τού Παυσανίου.

Κατόπιν τούτων συνάγεται δτι ή χαρτογραφία τής αρχαίας Ελλάδος είναι συμ
πλήρωμα απαραίτητον τής ιστορικής γεωγραφίας, μή τελείως έκτελεσθέν, άλλ’ ίκανώς

1 Leipzig, 1872. 'Ομοίως καί είς Lolling Lan- 
deskunde von Griechenland είς Iwan Mullers 
Handbuch. Nordlingen, 1887.

2 Ό Du Val ιδίως είναι αξιόλογος ώς προς τό 

σημεϊον τοΰτο, συνδέσας τήν άρχαίαν γεωγραφίαν καί 
καταστήσας περισσότερον στενάς τάς σχέσεις τής χαρ
τογραφίας μέ τήν γενικήν ιστορικήν επιστήμην. Οΰτος

έγραψε δύο έργα σχετικά πρός τήν άρχαίαν γεωγραφίαν :
1) Orbis veteris partes earumque nomina antiqua 
et nova, A Paris 1654 (Βλ. είς ΕΒΓ G 3154) καί
2) Les noms anciens et nouveaux des lieux ou les 
conciles ont ete tenus, pour l’explication de le 
carte qui en a ete faite par P. du Val, a Paris 
1660 (Βλ. είς ΕΒΓ G 9402).

10
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πιστοποιούν δτι οι χαρτογράφοι είχον αίσθανθή την ανάγκην τής εξελικτικής άπεικο- 
νίσεως τής αρχαίας Ελλάδος, έστω και άν ώρμώντο από τούς συγγραφείς, τούς ποιητάς 
δηλ. ή τούς ιστορικούς. Ούτω, ένω ή ιστορική γεωγραφία τής αρχαίας Ελλάδος δεν 
είναι διηρημένη εις είδικάς έποχάς, ή χαρτογραφία παρουσιάζει την Ελλάδα υπό δια
φόρους μορφάς από των άρχαιοτάτων χρόνων μέχρι τοΰ τέλους τής ελληνικής άρχαιό- 
τητος, ήτις συμπίπτει προς την πτώσιν τοΰ ρωμαϊκού κράτους.

2. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

Αί σχέσεις τών χαρτών προς την ιστορικήν γεωγραφίαν προδηλοΰν ποικίλας σχέσεις 
προς τήν γενικήν ιστορικήν επιστήμην. Συμπληρώνοντες παλαιόν χωρίον τοΰ d’Anville 
και άντικαθιστώντες τήν γεωγραφίαν διά τής χαρτογραφίας θά έλέγομεν δτι «θά έφαί- 
νετο άνόητον νά συστήσωμεν αυτό, τό όποιον είναι γενικώς άνεγνωρισμένον, τήν 
ανάγκην νά έ'χωμεν έκπαιδευθή εις τήν χαρτογραφίαν, δταν θέλωμεν νά εΐμεθα 
ιστορικοί»1.

Αί σχέσεις λοιπόν τής χαρτογραφίας προς τήν ιστορίαν, δσον άφορα τήν άρχαίαν 
Ελλάδα, εύρίσκονται εις τά κάτωθι σημεία.

Τά κεφάλαια τών ιστορικών έργων τά αφιερωμένα εις τήν γεωγραφικήν έξέτασιν 
τής χώρας προέρχονται από τούς χάρτας τούτους. Εις τήν « Histoire ancienne» τοΰ 
Rollin βλέπομεν τήν διαίρεσιν τής αρχαίας Ελλάδος εις πέντε μέρη, άναφέρονται δέ 
αί πλέον σημαντικαϊ πόλεις έκάστης περιοχής1 2. Συγχρόνως προς τήν ιστορίαν τοΰ Rollin 
εμφανίζεται τό βιβλίον τοΰ Claude de l’lsle υπό τον τίτλον «Abrege de l’bistoire uni- 
verselle»3, όπου εις τό μέρος τής ελληνικής ιστορίας παρεντίθεται γεωγραφική περι
γραφή ώς καί γενική διαίρεσις καί ύποδιαίρεσις τής χώρας4.

Εννοείται δτι υπάρχει μία σειρά ιστορικών έργων άναφερομένων εις τήν Ελλάδα, 
ιδίως τοΰ XVIIIου αίώνος, τά όποια δεν έχουν ύποστή τοιαύτην έπίδρασιν τής χαρτο
γραφίας. Άναφέρομεν τά έργα τοΰ Peteau, τοΰ Claude de l’lsle. Όλα τά έργα αύτά; 
αψευδείς μάρτυρες μιας κινήσεως διά τάς αρχαίας έλληνικάς ίστορικάς σπουδάς5, δεν

1 Βλ. εις Geographie ancienne. Nouvelle edition 
Ά Paris 1769, σελ. 1.

2 Nouvelle edition τ. Ill, σελ. 51. Ό τίτλος τής 
Ιστορίας ,ταύτης είναι ό ακόλουθος: Histoire anci
enne des Egyptiens, des Carthaginois. des Assyri- 
ens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des 
Macedoniens, des Grecs· 1η έκδ. 1730. Περί τής 
Ελλάδος βλ. τ. II σελ. 479.

3 A Paris, 1731 τομ. I.
4 ”Εν9. άν. σελ. 150-1.
5 Τό έτος 1627 ό Peteau έδημοσίευσε τό έργον: 

De doctrina temporum καί τό 1632 παρουσίασε βρα- 
χεϊαν έκδοσιν τούτου μέ τον τίτλον Pationarium tem
porum (βλ. περί τούτου Nouvelle biographie gene- 
rale τ. XXXIX Paris 1862 σελ. 690). ’Από τοΰ έτους 
1682 έχομεν σειράν μετατρράσεων τοΰ έργου τοΰ 
Peteau μέ τόν τίτλον Abrege chronologique de 
l’histoire universelle sacree et profane traduite du 
R. P. Peteau... avec diverses augmentations de-

puis la creation du monde jusqu’a l’an 1632. 
Et un supplement jusqu’a l’an 1663 par le sieur 
Collin (Paris 1682 βλ εις EBP G 11569-11571). To 
έργον τούτο μετεφράσθη εις τήν γαλλικήν υπό τοΰ 
Maucroix καί άλλων επανειλημμένους, Ύπό τοΰ Μ. 
Maucroix τό 1683 (EBP G 11572-11573), νέα μετάφρ. 
ύπό τοΰ Moreau de Mantour συμφώνως πρός τήν 
τελευταίαν λατινικήν έκδοσιν τοΰ Ρ. Peteau (Paris 
1708 ΕΒΓ 11574-11575), ύπό τοΰ Louis Ellies Du- 
pin (1715 εις ΕΒΓ G 11577-11581), ύπό τοΰ Μ. 
Maucroix avec un traite de Chronologie ύπό τοΰ 
M. de Lisle (Paris 1730, ΕΒΓ 11592-11594). Εις τό 
έργον τοΰ Claude Delisle έκδοθέν τό έτος 1718 ύπό 
τόν τίτλον Tables genealogiques et historiques des 
Patriarches, des rois, des empereurs et des autres 
princes qui ont commande dans les principaux 
Etats de l’univers depuis la creation du monde 
jusqu’ a maintenant, Paris (βλ. εις ΕΒΓ G 972)ι 
βλέπομεν γενεαλογικούς πίνακας τών βασιλέων τοΰ
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συνοδεύονται υπό χαρτών τής αρχαίας Ελλάδος, τής οποίας την ιστορίαν περιλαμ
βάνουν εντός τών πλαισίων τής παγκοσμίου ιστορίας.

Άλλ’ από τοΰ 1677 αρχίζουν νά έμφανίζωνται μερικά έργα, τα όποια δεικνύουν 
ώς σκοπόν τών χαρτογράφων την σύλληψιν τών σχέσεων τής χαρτογραφίας καί 
τής ιστορίας. Μερικά χωρία ή καί οί τίτλοι τών χαρτογραφικών ή γεωγραφικών έργων1 
προσφέρουν το άναγκαϊον τεκμήριον, διά νά φθάσωμεν εις τό συμπέρασμα ότι ή χαρτο
γραφία κατά τούς χαρτογράφους ήτο ή αναγκαία υπηρέτρια τής ιστορίας. ’Από αυτήν 
ακριβώς έξαρτάται ώρισμένος αριθμός χαρτών τής αρχαίας Ελλάδος. Ό du Val 
ρητώς γράφει δτι «εκείνοι, οί όποιοι γνωρίζουν την γεωγραφίαν, έχουν μεγάλα πλεο
νεκτήματα διά την άνάγνωσιν τής ιστορίας καί αναγνωρίζουν ότι ό χάρτης καθιστά 
αυτούς πολύ ενήμερους εις όλα τά προβλήματα»2. Ό de Grace γράφει είδικώτερον 
ότι «ή τοποθέτησις τών πόλεων επί τών χαρτών είναι ικανή νά διευθύνη τό πνεύμα* 
νά δημιουργήση εις αύτό μίαν έντύπωσιν διαρκή διά τής είκόνος τού τόπου, ή όποια 
βοηθεΐ άνυπολογίστως την μνήμην»3. Έπί τούτου στηρίζεται ή αιτία τών σχέσεων τής 
ιστορίας προς την χαρτογραφίαν τής Ελλάδος.

Καί άλλο σημεΐον είναι αξιοπρόσεκτου, άναφερόμενον εις την ιστορίαν τών 
αρχαίων έλλ,ηνικών ιστορικών σπουδών εις Γαλλίαν. Οί χάρται τής αρχαίας Ελλάδος 
έχαράχθησαν καί έδημοσιεύθησαν προ τής δημιουργίας τής ιστορικής επιστήμης τής 
άναφερομένης είς την χώραν ταύτην καί αποτελούν τό πρώτον βήμα εις τήν σχετικήν 
έρευναν. Οί Γάλλοι ήρχισαν νά σπουδάζουν τήν άρχαίαν Ελλάδα κατ’ άρχάς από άπό- 
ψεως γεωγραφικής καί άργότερον από άλλων απόψεων. Όθεν οί χάρται αύτοί είναι 
ή πρώτη έκδήλωσις τής ιστορικής μελέτης τής αρχαίας Ελλάδος4. Είναι «ληθές ότι τό

"Αργους, τών Μυκηνών, τών ’Αθηνών, τών Θηβών, 
τής Μακεδονίας, τής Συρίας, τής Αίγυπτου. Είς τήν 
αυτήν εποχήν ανήκει τό έργον τοΰ FOURMONT τιτλο- 
φορούμενον Reflexions critiques sur les histoires 
des anciens peuples, Chaldeens, Hebreux, Pheni- 
ciens, Egyptiens, Grecs etc. jusqu’au temps de 
Cyrus (A Paris 1735 Nouvelle edition a Paris 1747), 
ένθα έρευνάται ή προϊστορία καί μυθολογία τής 'Ελ
λάδος καί δπερ σχεδόν δέν άσχολεϊται μέ τήν χωρο
γραφίαν. εξαιρέσει τής καταγωγής τών ονομάτων τών 
περιοχών τών σχετικών πρός τούς ήρωας.

1 Βλ. τοΰ D’ Anville χάρτην La Grecepour l’hi- 
stoire ancienne de Mr Rollin.

2 Είς τον πρόλογον τοΰ έργου του Traite de geo
graphic qui donne la connaissance et l’usage du 
globe et de la carte avec les figures n0cessaires 
pour ce sujet. A Paris 1677. 'Ως πρός τόν Du Val 
θά πρέπη ιδιαιτέρως ώς πρός τό σημεΐον τοΰτο νά άνα- 
γραφή ό τίτλος άλλου έργου του: Cartes geogra-
phiques dressees pour bien entendre les historiens, 
pour connoistre Pestendue des anciennes monar
chies et pour lire avec fruit les vies, les voyages, 
les guerres et les conquestes des grands capitains, 
Paris 1665, 'ίνα άντιληφθώμεν ού μόνον τήν αφετηρίαν, 
έκ τής όποιας ώρμήθη ό χαρτογράφος οΰτος είς τήν

σχεδίασιν τών χαρτών τής αρχαίας Ελλάδος, άλλα και 
τάς στενάς σχέσεις τής Ιστορίας μέ τήν χαρτογραφίαν, 
καί δή τήν υπό τής ιστορίας παροχήν είς τήν χαρτο
γραφίαν θεμάτων άπασχολήσεως. Σχετικώς βλ. καί 
γνώμην τοΰ D’ Anville είς Considerations gene- 
rales, A Paris 1777, σελ. 84.

3 Είς τό avertissement τοΰ έ’ργου του Tableaux 
historiques et chronologiques des principales 
revolutions.

4 Τοΰτο καταφαίνεται καί έκ τής απλής συγκρίσεως 
τών τίτλων τών εργασιών τοΰ Sanson καί τοΰ Ρ. Du 
Val. Διά τόν πρώτον οί χάρται σχεδιάζονται διά τήν 
γεωγραφίαν, διά τόν δεύτερον οί χάρται τής αρχαίας 
Ελλάδος χρησιμεύουν διά τήν «geographie ancienne, 
la chronologie et les itineraires et voyages mo. 
dernes». Ό P. Philippe Briet δημοσιεύει: «Paral- 
lela geographiae veteris et novae, Parisiis 1648-49 
(EBP G 3132-3134) αλλά καί Theatre geographique 
de l’Europe, contenant la division de ses royau- 
mes et provinces, Paris, 1653 (ΕΒΓ G 3135) καί 
Annales Mundi, sive chronicum universale, se
cundum optimas chronologorum epochas ab orbe 
condito ad annum Christi millesimum sexcente- 
simum sexagesimum perductum, opera et studio 
Philippi Bretio Parisiis 1662-1663 (G 12514-12520).
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έργον τοΰ Theve Cosmographie de Levant δημοσιευθέν τό 1554 εις Λυών παρέχει 
ήδη μερικά ιστορικά στοιχεία περί τής αρχαίας Ελλάδος, αλλά με τάσιν καθαρώς γεω
γραφικήν’, διότι οί γεωγράφοι οί αρχαίοι παρέχουν την σχετικήν βάσιν. Διά τοΰτο 
ή χαρτογραφία τής αρχαίας Ελλάδος εις την Γαλλίαν υπήρξε κατ’ άρχάς τδ αποτέλεσμα 
τής γεωγραφικής έρεΰνης γενικώς και άργότερον τής ιστορικής μελέτης ή τών ταξιδίων.

Έκ τούτου λοιπόν προκύπτει τό στοιχεΐον τών σχέσεων τών αρχαίων ιστορικών, 
Ελλήνων κα'ι Ρωμαίων, προς την χαρτογραφίαν. Όσον μέν αφορά την προσάρτησιν 
χαρτών είς τάς εκδόσεις τών ιστορικών τούτων σημειώνομεν είδικώς τά εξής: Ό Ηρό
δοτος, καθ’ όσον γνωρίζομεν, έξεδόθη εν μεταφράσει διά πρώτην φοράν τό έτος 1556 
είς Παρισίους1 2, αλλά τό 1677, ότε άνεφάνη τό έργον τοΰ Rier, ήρχισε νά συνοδεύεται 
ή έκδοσίς του υπό χαρτών. Έκ τών έκδόσεων ή μεταφράσεων τοΰ Πολυβίου, αί όποϊαι 
ήρχισαν άπό τοΰ 1552, ούδεμία συνοδεύεται υπό χαρτών3. Ό J. Β. Gail άφήκε μετά- 
φρασιν τοΰ Θουκυδίδου με δύο χάρτας τής κυρίως Ελλάδος καί ένα τής Σικελίας.

Ένώ τόση είναι ή έλλειψις χαρτών, οϊτινες συνοδεύουν τάς εκδόσεις τών αρχαίων 
ιστορικών, έν τούτοις υπάρχουν αρκετοί χάρται στηριζόμενοι είς τούς ιστορικούς ή είς 
συγγραφείς ιστορικής σημασίας καί παρουσιάζοντες την άρχαίαν Ελλάδα κατά τό κεί
μενον αυτών. Είς την κατηγορίαν αυτήν τών χαρτών κατατάσσομεν τοΰ du Val τούς 
χάρτας: «La Grece selon Herodote», «Graecia ex Justino», « Les conquestes de Pyr
rhus selon Plutarque » καί τοΰ Delisle την «Carte de la Grece pour l’intelligence 
de Demosthene » κλπ.

’Ιδού λοιπόν διατί έσχεδιάσθησαν χάρται καθαρώς ιστορικοί, δηλαδή χάρται, οϊτινες 
μαρτυρούν ώρισμένον ιστορικόν γεγονός. Έκ τής όλης μελέτης τών χαρτών συνάγεται 
ότι ό du Val είναι ό πρώτος, όστις παρουσίασεν έν άναγλύφω την ιστορικήν χαρτο
γραφίαν, τής οποίας είναι ό ιδρυτής4. Οί χάρται του παριστάνουν την Ελλάδα είς όλας 
σχεδόν τάς ιστορικός περιόδους καί χρησιμεύουν συγχρόνως διά την κατανόησιν τών 
αρχαίων ιστορικών. Καί είς τήν περίπτωσιν αυτήν οί ιστορικοί είναι οί έμπνέοντες καί 
όχι οί γεωγράφοι, όπως ό ίδιος ό du Val καθορίζει τοΰτο είς τούς τίτλους τών 
χαρτών του.

Έάν τέλος ήθέλομεν νά προβώμεν είς στατιστικήν τής άναπαραστάσεως τών δια
φόρων γεγονότων τής αρχαίας ελληνικής ιστορίας είς τήν γαλλικήν χαρτογραφίαν, θά 
εϊχομεν τον ακόλουθον πίνακα: Είς τήν πρώτην γραμμήν έρχεται ή εκστρατεία καί 
τό κράτος τοΰ Μ. ’Αλεξάνδρου χαρτογραφούμενα υπό 9 χαρτογράφων καί πλέον ή 
άπαξ υπό τινων εξ αυτών δ du Val, δ Nolin, δ Delisle, δ Ρ. Sanson, δ d’Anville, δ de 
Vaugondy, δ Barbie du Bocage, δ Poirson, ό Lapie ήσχολήθησαν περί τό ιστορικόν 
τοΰτο γεγονός. Ή άνάβασις τών μυρίων με τήν εκστρατείαν τοΰ Κύρου έχαρτογραφήθη 
υπό 4 χαρτογράφων, τοΰ du Val, τοΰ Delisle, τοΰ d’Anville καί τοΰ Β. du Bocage. 
Έκτος τούτων υπάρχουν καί άλλα ιστορικά γεγονότα, τά δποϊα άπαξ μόνον έχαρ-

1 Βλ. σελ. 4, 2C, 30. νην τό έτος 1562 (Βλ. ΕΒΓ 8° J 6905) καί τήν έκδο-
2 Les neuf livres des histoires de Herodote par σιν αυτής κατά τό 1609.

Pierre Saliat, Paris. 5 Ό χάρτης τοΰ G. Sanson είναι εμπνευσμένος έκ
3 Μνημονεύω τήν είς γαλλικήν μετάφρασιν γενομέ- τοΰ χάρτου τοΰ Du Val.
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τογραφήθησαν καί υπό ενός μόνον χαρτογράφου. Τό κράτος τοΰ Πριάμου έχαρτογρα- 
φήθη υπό τοΰ Β. du Bocage, ό τρωικός πόλεμος, ή εκστρατεία τοΰ Πύρρου, ή θαλασσο- 
πορεία τοΰ Όδυσσέως, τό ταξίδιον τοΰ Αίνείου, αί έκστρατεϊαι τοΰ ’Αγησιλάου, αί κατα
κτήσεις τοΰ Δη μητριού τοΰ Πολιορκητοΰ, τά ταξίδια τοΰ ’Αποστόλου Παύλου έχαρτο- 
γραφήθησαν υπό τοΰ χαρτογράφου - ίστορικοΰ du Val, ό πελοποννησιακός πόλεμος υπό 
τοΰ Gail, τά ιστορικά γεγονότα κατά την εποχήν τοΰ Θηβαίου Έπαμεινώνδου υπό 
τοΰ Beilin.

Επομένως ή έμπνευσις των χαρτογράφων άπό των ιστορικών, ή προσάρτησις 
χαρτών εις εκδόσεις αρχαίων ιστορικών, ή άναπαράστασις ιστορικών γεγονότων,ή είσα- 
γωγή χαρτογραφικών καί γεωγραφικών ενοτήτων εις γενικά ιστορικά έ'ργα περί αρχαίας 
Ελλάδος, ιδού τά στοιχεία τών σχέσεων τής χαρτογραφίας προς την ιστορίαν τής χώρας.

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Έκ τούτου πηγάζει τό τρίτον ζήτημα: ό σκοπός τής χαρτογραφήσεως τής αρχαίας 
Ελλάδος, ποιοι δηλαδή είναι οί λόγοι, οί όποιοι παρεκίνησαν τούς Γάλλους χαρτο
γράφους, όπως σχεδιάσουν την χώραν ημών.

Οί τίτλοι τών έργων, αί αφιερώσεις, οί πρόλογοι, αί μαρτυρίαι, τάς οποίας έχομεν 
προ οφθαλμών, δύνανται νά πείσουν άφ’ένός μεν ότι τό ενδιαφέρον τών Γάλλων 
σοφών διά την άρχαίαν Ελλάδα ήτο αρκετά ζωηρόν κατά τον XVIov αιώνα ώς καί 
κατά τούς επομένους, διότι εΐχον αίσθανθή την ανάγκην νά έμβαθύνουν εις ένα πολι
τισμόν έξαιρέτως ενδιαφέροντα. Έκτος τούτου υπήρχε καί λόγος άπορρέων άπό τήν 
επιστημονικήν αυτών περιέργειαν καί ζήτησιν, ό πρακτικός σκοπός τής διδασκαλίας δύο 
κυρίων μαθημάτων, τής ιστορίας και τής γεωγραφίας, τά όποια συνδιδάσκονται εις 
τάς σχολάς τής Γαλλίας άρρήκτως συνδεδεμένα. Προς τήν επιστημονικήν καί διδακτικήν 
ταύτην αιτίαν συνάπτεται καί ή πολιτική. Δεν είναι δέ άσκοπον νά μνημονευθοΰν ολίγα 
τινά παραδείγματα διά τήν πιστοποίησιν τών σκοπών τούτων τής χαρτογραφίας τής 
αρχαίας Έλ?ιάδος.

Προ τής έξελίξεως τών γεωγραφικών σπουδών υπήρξε μία περίοδος καί ιδία 
ό 16°? αιών, ότε υπό τον Βασιλέα Φραγκίσκον Α' αί εκδόσεις αρχαίων συγγραφέων 
είχον πληθυνθή. Ή μελέτη τής ελληνικής υπήρξε σημαντική κατά τον αιώνα τούτον, 
πολλοί Γάλλοι σοφοί ήσχολοΰντο εις τήν ελληνικήν φιλολογίαν. Κατά τον επόμενον 
αιώνα ή ελληνική γλώσσα ήτο πολύ οικεία εις τον Γάλλον γεωγράφον καί χαρτογράφον 
Nicolas Sanson, όπως φαίνεται καί άπό τά έργα του1. Είναι άξιοσημείωτον ότι 
κατά τον 16ον αιώνα οί δύο Έλληνες γεωγράφοι τής άρχαιότητος, ό Στράβων καί 
ό Πτολεμαίος, υπήρξαν τό άντικείμενον ειδικών ερευνών, όπως τό άποδεικνύουν αί 
πολυάριθμοι εκδόσεις αυτών χωρίς χάρτας, αί όποϊαι έδημοσιεύθησαν τότε1 2. Ή με

1 βλ. Nouvelle biographie generale depuis les Explicit liber electionum Meseallach et Ptole-
temps les plus recules jusqu’ a nos jours, Paris maei, Parisiis ex officina Thomekees. Parisiis. 
1894, τ. XXXIX άρθρ. Nicolas Sanson. 1513 (ΕΒΓ Res. v 1308). 2) Quadripartium judico-

2 Διά τόν Πτολεμαίον έχομεν τάς ακολούθους έκ- rum opus Claudii Ptolemaei... ab Johanne Sicurreo · 
δόσεις: 1) Meseallach et Ptolemaeus de electioni- Brittuliano... recognitum... Parisiis 1519, Res. V 
bus... Venundatur Parisiis a Johanne Lamberto... 1005. 3) Κλαυδίου Πτολεμαίου περί τής γεωγραφίας
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λέτη λοιπόν των γεωγράφων τούτων παρέσυρε τους γεωγράφους είς τό νά ασχολη
θούν και είς την γεωγραφίαν καί χαρτογραφίαν δχι μόνον τής συγχρόνου των άλλα κα'ι 
τής αρχαίας εποχής. Ή επιστημονική ζήτησις καί ή μελέτη τοϋ παρελθόντος από δλας 
τάς πλευράς, ιδού ή πρώτη βάσις τής χαρτογραφήσεως τής αρχαίας Ελλάδος.

Συγχρόνως σχεδόν προς τον σκοπόν τούτον είχε δημιουργηθή καί ό διδακτικός. 
Ό χάρτης είναι πάντοτε απαραίτητος διά την γεωγραφίαν καί την ιστορίαν, διά την 
πρώτην, διότι έδιδάσκοντο καί ιστορικήν γεωγραφίαν, ή όποια ήτο υποχρεωμένη νά 
μνημονεΰση καί τήν άρχαίαν περίοδον μιας χώρας, διά τήν δευτέραν, διότι τά ιστορικά 
γεγονότα έδιδάσκοντο πάντοτε εν συναρτήσει προς τον τόπον. Ό Robert de Vaugondy 
δίδει τήν πληροφορίαν δτι ό γεωγράφος Nicolas Sanson παρέδιδε τά μαθήματά του 
είς τον βασιλέα Λουδοβίκον 13ον επί τή βάσει τών χαρτών του1.

Κατόπιν τούτου παρατηρεΐται δτι είς τά γεωγραφικά έργα υπάρχει πίναξ, ό όποιος 
μετά γενικήν εισαγωγήν περιλαμβάνει τά διάφορα μέρη τής Ελλάδος καί τά δριά των, 
τά ονόματα τών περιοχών καί τών πόλεων καί μερικά πολιτικά γεγονότα άξιοσημείωτα. 
Έπί τής βάσεως τής γεωγραφικής ήσαν έσχεδιασμένοι οί χάρται, οί όποιοι ώδήγουν 
άλλους νά μανθάνουν τήν ιστορίαν τής χώρας.

’Αλλά καί γνώμαι σχετικαί έχουν διατυπωθή υπό τών ιδίων τών χαρτογράφων. 
Έχει ήδη μνημονευθή ή γνώμη τού du Val. Ό R. de Vaugondy εξ άλλου τονίζει δτι 
«ή άγάπη διά τήν γεωγραφίαν, ή όποια ήτο εισηγμένη είς τά κολλέγια, ειχεν άναγκάσει 
τον du Val νά συντάξη χάρτας είς 12° ή είς 4° διά τήν κατανόησιν τών κλασσικών συγ
γραφέων. Καί είχε τόσον πολύ κερδίσει, ώστε κανείς μαθητής δεν έγίνετο δεκτός υπό 
τού καθηγητοΰ του, εάν δεν ήτο έφωδιασμένος μέ τον du Val του2».

βιβλία οκτώ 1546 Parisiis (ΕΒΓ 3021). 4) Tria priora 
capita primi libri quad ripartiti. Parisiis 1549 
(ΕΒΓ v 8788). 5) Ptolemaei Mathematica constru- 
ctionis liber primus. Additae explicationes aliquot 
locorum ab Erasmo Rheinkolt. Lutetiae 1556 (Βλ. 
ΕΒΓ 19151-19157, v 20885-1569, v 20879). 6) Iner- 
rantium stellarum significationes per Nicolaum 
Leonicum e graeco translatae Parisiis 1583 (ΕΒΓ ' 
Res. P Yc 653) καί 1587 Parisiis (ΕΒΓ Res. P. 
Yc 706). 7) Claudii Ptolemaei Mathematicae con- 
structiones liber secundus, latina interpretatione 
recens donatus [Cura Stephani Graecilis], Lutetiae 
(ΕΒΓ v 1915) 1(2), 20880 και 20886. Κατά τούς επο
μένους αιώνας αί εκδόσεις τού Πτολεμαίου γίνονται 
όλιγώτεραι καί τούτο είναι πολύ χαρακτηριστικόν διά 
τήν γεωγραφίαν καί τήν χαρτογραφίαν: ή έξέλιξις τής 
συγχρόνου γεωγραφίας συνετέλει είς τήν μείωσιν τών 
εκδόσεων τού Πτολεμαίου. 1) De apparentiis iner- 
rantium et significationibus. Lutetiae Parisiorum 
1630 (ΕΒΓ G 695). 2) L’Urania de Mesire Nicolas 
Bourdin... seigneur de Villennes ou la traduction 
des quatre livres des jugements des astres de Claude 
Ptolemee. Paris 1640. (ΕΒΓ v 20888). 3) La centilope 
de Ptolemee ou la seconde partie de l’Uranie de 
Mesire Nicolas de Bourdin, Paris 1651 (ΕΒΓ v 1909). 
4) Aphorisme d’Astrologie, tire de Ptolemee... et

plusieurs autres, traduit en francois par I. N. G. καί 
augmente d’une preface de la vraye astologie par L 
Meysonnier, Paris 1657 (ΕΒΓ v 21.825 bis). 5) Κλαυ- 
δίου Πτολεμαίου Περί κριτηρίου καί ηγεμονικού Pari
siis 1663 (ΕΒΓ R1717K 6) Etat des etoiles fixes au 
second siecle, par Claude Prolemee compare a la 
position des memes etoiles en 1786 avec le texte 
grec et la traduction francaise par M. l’Abbe Mon- 
tignot, Nancy 1786 (ΕΒΓ v 7614).

Αί εκδόσεις τού Στράβωνος είναι όλιγώτεραι: τού 
έτους 1587 ή τού Casaubon έν Γενεύη, τοϋ 1620 ή τού 
Morellii τού 1763 ή τοϋ Francois Brequigny, τών 
1805-1819 ή Geographie de Strabon traduite du 
grec en francais par De la Porte dxj Theil et 
Coray avec observations et notes par Gosselin.

1 Essai sur Γ histoire de la geographie, A Pa
ris 1755, σελ. 218.

2 Essai κλπ. σελ. 225. Βλ. ομοίως d’ Anville 

Geographie ancienne abregee, A Paris 1769, σελ. 1. 
Είς τόν πρόλογον τής μεταφράσεως τής γεωγραφίας τοϋ 
Στράβωνος ύπό De la Porte du Theil et Coray 
(A Paris, 1805) άναγιγνώσκομεν δτι «un gouverne- 
ment eclaire, jaloux de faciliter tous les moyens 
d’ instruction a voulu que cette source de connois- 
sances utiles ne fut pas reservee aux seuls helle- 
sistes, ou au petit nombre de personnes qui pos-
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Μία απλή άνάγνωσις των τίτλων χαρτών τινων πιστοποιεί τον διδακτικόν αυτόν 
σκοπόν τής χαρτογραφίας τής αρχαίας Ελλάδος. Και εις τό ύπ’ άριιθ. 20802 γαλ
λικόν χειρόγραφον τής Εθνικής Βιβλιοθήκης των Παρισίων αναγιγνώσκεται ό τίτλος 
Cartes de la methode pour'etudier l’histoire par Lenglot de Frosnoy in 12° 1735 και 
κατωτέρω, έκτος των άλλων χαρτών, υπάρχουν καί άλλοι χάρται σχετικοί προς την 
άρχαίαν Ελλάδα έχοντες κάτωθι τούς τίτλους:

1) Grece et partie de l’Asie Mineure.
2) Route de Xerxes dans la Grece.
3) Expedition du Cyrus et retraite des dix milles.
4) Empire et conquetes d’Alexandre
5) Grece pour ^intelligence de la guerre de Troye.
Ειδικά χωρία χαρτογράφων πιστοποιούν τον χαρακτήρα τούτον τών χαρτών τής 

αρχαίας Ελλάδος. Ό άγνωστος καθηγητής τής ιστορίας καί γεωγραφίας, δστις συνέ
γραψε την Geographie abregee de la Grece ancienne1, αφού έν τω προλόγω κατακρίνει 
τούς χάρτας τού Delisle καί άλλων,έπειτα λέγει ότι «ή πεποίθησις τής αλήθειας αυτής 
θά έμποδίση μερικούς διδασκάλους, παρασυρομένους ακόμη υπό παλαιάς τακτικής, να 
αναγκάζουν τούς μαθητάς των νά έργάζωνται επί χαρτών τόσον εσφαλμένων»2.

Παραλλήλως όμως προς τούς δύο αυτούς σκοπούς, ή γαλλική χαρτογραφία έχει 
καί πολιτικούς σκοπούς. Τό ενδιαφέρον τής Γαλλίας διά την Μεσόγειον είναι μέγα καί 
ιδίως από τού 16853, ότε έγινεν ή πρώτη ΰδρογραφική αποστολή εις τό Αίγαΐον πέλαγος 
καί από τού 1720, ότε ίδρύθη τό «Depost des carts et plans, journaux et memoires eon- 
cernant la navigation», όπερ έξειλίχθη εις ύδρογραφικήν υπηρεσίαν τού ναυτικού4. 
Οί χαρτογράφοι τής αρχαίας Έλ?αχδος είναι γεωγράφοι τού βασιλέως καί αρχηγοί ή 
υπάλληλοι τής ΰδρογραφικής αυτής υπηρεσίας. Είδικώς ό Barbie du Bocage τιτλο
φορείται «geographe des relations exterieures »5.

Φαίνεται όμως ότι από τού 1774, ότε ίδρύθη γραφεΐον γεωγραφικόν, τό «bureau 
des limites»6, όπερ είχε σκοπόν νά συγκεντρώση τό υλικόν τό σχετικόν προς τά σύνορα, 
ό πολιτικός σκοπός είναι περισσότερον έκδηλος καί αυτός κυριαρχεί, όπως φαίνεται, κατά 
τήν σειράν του, παρά ό διδακτικός. Διά νά συμπληρώσωμεν τά σχετικά τεκμήρια άναφέ- 
ρομεν τήν ειδικήν περίπτωσιν τού εις Κωνσταντινούπολην Γάλλου πρεσβευτού Choiseul- 
Gouffier, ό όποιος έχων μεθ’εαυτού ειδικούς καί τεχνικούς υπαλλήλους έπεχείρησε περιο
δείαν καί έγραψε τό γνωστόν βιβλίον: Voyage piBoresque de la Grece. Έκτος τής αγάπης 
διά τήν αρχαιότητα, τον παρεκίνησαν εις τήν μελέτην τής Ελλάδος καί πολιτικοί λόγοι,

sedent assez la langue grecque pour lire l’ouvrage 
de Strabon dans son texte original. L'empereur en 
a ordonne la traduction en fran^ais; et le ministre 
de 1’ interieur a nomme les collaborateurs».

1 Βλ. άν. σελ. 67 άρ. 91.
2 Όμοιας ιδέας διατυπώνει καί ό Joseph—Ro- 

μαιν Joly έν τφ έργφ του: L’ancienne geographie 
universelle comparee a la moderne τ. I, A Paris 
1801, σελ. X.

3 Callois Cartography de Pile de Delos σ. 40.

4 Gallois Cartographie de Pile de Delos σελ. 46
5 Analyse de la carte des marches et de l’em- 

pire d’Alexandre le Grand. Βλ. τόν χάρτην. 'Ομοίως 
ό Rigobert Bonne ονομάζεται «pritnarius Hydro- 
graphus navalis» καί ό I. N. Beilin «ingenieur au 
Depot des cartes et Plans de la Marine».

6 Charles du Bus Les collections d’ Anville a 
la Bibliotheque Nationale ε’ις Bulletin de la section 
de geographie 1926, Paris 1927, σελ. 96.
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διότι νομίζει ότι μέ την βαθεΐαν γνώσιν τής άρχαιότητος δΰναται νά κρίνη ορθότερου 
διά την πολιτικήν καί πολιτειακήν κατάστασιν ενός έθνους, διά τήν κατάκτησιν τοΰ 
όποιου ήρχισεν ή Αικατερίνη τής Ρωσίας νά έγκαταλείπη τήν ελπίδα καί τό σχέδιον. ”Ας 
προστεύή ότι ό Choiseul - Gouffier ήτο αρχηγός αποστολής ειδικού χαρακτήρος, περι- 
λαμβανούσης μηχανικούς, πολλούς αξιωματικούς πυροβολικού, αξιωματικούς τοΰ 
ναυτικού1.

Εννοείται ότι οί παλαιοί σκοποί των Γάλλων χαρτογράφων δεν έπαυσαν νά υπάρ
χουν. Κατά τό τέλος τής περιόδου, τήν όποιαν έρευνώμεν, άναγινοισκομεν τον εξής 
τίτλον βιβλίου περιλαμβάνοντος καί χάρτας τής αρχαίας Ελλάδος: «Atlas classique 
et universel de geographie ancienne et moderne, dresse pour l’instruction de la jeu- 
nesse et notamment pour les colleges royaux, et les ecoles railitaires, par M. Lapie, 
geographe. A Paris».

4. ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΙ

Τελευταΐον πρόβλημα είναι αί σχέσεις τής γαλλικής χαρτογραφίας προς τάς χαρτο
γραφίας των ξένων χωρών. Αί σχέσεις αύται μεταφράζονται διά τής έπιδράσεως, ήν 
είχεν ασκήσει ή γαλλική χαρτογραφία επί των άλλων καί διά τής έπιδράσεως τούτων 
επί τής πρώτης. Θά άρχίσωμεν άπό τάς τελευταίας, διότι πρώτον αί ξέναι χαρτογρα- 
φίαι έδημιουργήθησαν καί έπειτα ή γαλλική χαρτογραφία ήρχισε νά αναπτύσσεται 
καί νά άσκή σχετικήν έπίδρασιν έξω τού τόπου της.

Τρεις χώραι, όπως είναι γνωστόν, έκαλλιέργησαν τήν χαρτογραφίαν, ή Φλάνδρα, 
ή ’Ιταλία καί ή Γερμανία. Έκτος δε τούτου καί χάρται χειρόγραφοι παρηκολούθουν 
τά χειρόγραφα τού Πτολεριαίου ιδίως, όστις ήτο ό κατ’ εξοχήν γεωγράφος, ό γεωγρά- 
ψος-πρότυπον, ό οδηγός τών νεωτέρων συναδέλφων του. Ένε?αχ τούτου δύο επιδράσεις 
είς τήν γαλλικήν χαρτογραφίαν ασκούνται, ή χειρόγραφος καί ή έντυπος.

Προ τού Bertius, ό όποιος είναι ό πρώτος γάλλος χαρτογράφος τής αρχαίας Ελ
λάδος, έχομεν περίοδον προπαρασκευαστικήν, κατά τήν όποιαν δεν κατασκευάζονται 
χάρται αυτής, καί αίφνης εμφανίζεται ό Bertius, ό όποιος παρουσιάζει χάρτας καί εργα
σίας περί τού κόσμου, συγχρόνου καί αρχαίου. Τούτο είναι φαινόμενου, τό όποιον δεν 
δύναται νά έξηγηθή άλλως παρά διά τής έπιδράσεως τής ξένης χαρτογραφίας επί τής 
γαλλικής, αφού προηγουμένως παρεσκευάσθη τό έδαφος διά τής μεταφράσεως καί 
έκδόσεως αρχαίων γεωγράφων ή νεωτέρων ξένων γεωγραφικών έργων, όπως τού 
Munster υπό τού Francpois de Belle - Forest.

Τοιουτοτρόπως τάς ρίζας τής γαλλικής χαρτογραφίας τής αρχαίας Ελλάδος πρέ
πει νά άναζητήσωμεν άφ’ ενός μεν είς τά χειρόγραφα τού Πτολεμαίου, όπου βλέπομεν 
χάρτας τής χώρας, άφ ετέρου δε είς τούς χάρτας τούς δημοσιευθέντας κατά τον 
16 οναιώνα ή ανεξαρτήτως ή όμού μετά τών έκδόσεων τής γεωγραφίας τού Πτολεμαίου 
έκτος τής Γαλλίας.

Χάρται χειρόγραφοι συνοδεύοντες χειρόγραφα τού Πτολεμαίου ανέρχονται δύο

1 Βλ. τοΰ βιβλίου τούτου τ. I σελ. I, II, IV, XII. τ. II σελ. 4 καί 5.
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εις τόν 130v αιώνα, τέσσαρες εις τον 140ν καί ένδεκα εις τον 150ν 1 καί είναι άλλοι 
μέν κατεσκευασμένοι εις τάς έλληνικάς χώρας τής βυζαντινής αυτοκρατορίας καί άλλοι 
εις την Ιταλίαν υπό Ελλήνων επίσης προσφυγόντων εκεί, όπως είναι γνωστόν, προ 
τοΰ 1453. Είς τούς χειρογράφους αυτούς χάρτας κατατάσσονται καί άλλοι, οί όποιοι 
συνοδεύουν χειρόγραφα τής λατινικής μεταφράσεως τοΰ αρχαίου γεωγράφου γενο- 
μένης εν Φλωρεντία υπό τοΰ Jacobi Angeli Florentine Τοιαΰτα χειρόγραφα εύρί- 
σκονται είς τάς βιβλιοθήκας τής Φλωρεντίας, τοΰ Μιλάνου, τών Παρισίων1 2, τοΰ 
Nancy3 καί άλλαχοΰ. Οι χάρται λοιπόν τής Έλ?ιάδος συνταχθέντες επί τή βάσει τών 
υπολογισμών τοΰ Πτολεμαίου υπό Ελλήνων εντός τοΰ έλληνικοΰ εδάφους ή είς ’Ιτα
λίαν υπήρξαν τό πρότυπον είς τούς Ιταλούς κατ’άρχάς, καί ιδίως είς τούς Φλωρεν- 
τιανοΰς, είς τούς Φλαμανδούς καί τούς Γερμανούς έπειτα, τών οποίων υπάρχει μία 
σειρά χαρτών κατά τόν 16ον αιώνα, αλλά πάντοτε κατά τά πρότυπα τών χειρογράφων. 
Έχει ήδη παρατηρηθή ότι ό χάρτης τοΰ ύπ’ άρ. 1401 έλληνικοΰ περιλαμβάνοντος τόν 
Πτολεμαίον κωδικός (είκ. 15) είναι διαφορετικός από τούς τών άλλων κωδίκων τοΰ 
γεωγράφου καί ώς προς την προβο?ιήν καί ώς προς τύ σχέδιον4.

Οί γαλλικοί λοιπόν χάρται τής αρχαίας Ελλάδος έλκουν την καταγωγήν των άπό 
τούς χειρογράφους καί τούς επί τή βάσει αυτών έκδοθέντας χάρτας εν ’Ιταλία, εν 
Φλάνδρα καί έν Γερμανία. 'Απλή άλλως τε παραβολή τών χαρτών τοΰ Bertius καί τοΰ 
Sanson δύναται νά βεβαίωση την διαπίστωσιν ταύτην. Ό Bertius λοιπόν εΰρε καί 
έμιμήθη τήν εργασίαν, ή όποια ήτοιμάσθη είς τό εξωτερικόν, ενώ ό Nicolas Sanson,, 
όστις τόν διεδέχθη, έξεμεταλλεύθη τήν εργασίαν αυτήν, διά νά ίδρυση τήν γεωγρα
φικήν καί χαρτογραφικήν επιστήμην καί έπισκιάση τόν προκάτοχόν του.

Ή έπίδρασις αυτή, ή όποια ήσκήθη έξωθεν κατ’ άρχάς επί τής δημιουργίας τής 
χαρτογραφίας έν Γαλλία ήρχισε νά ελαττώνεται άναλόγως προς τήν έξέλιξιν τοΰ οίκου 
τοΰ Sanson, τής Γαλλίας δυναμένης τότε νά άρκέση είς έαυτήν. Άλλ* ουδέποτε διε- 
κόπη. Καί διά τόν λόγον τοΰτον, κατά τό τέλος τής περιόδου, άναγινώσκομεν τήν δια
βεβαίωσήν ταύτην: «μία εργασία γερμανική τοΰ κ. Voss προσηρτημένη είς τήν Gazette 
litteraire τής Ίένας, δύο χάρται τοΰ αύτοΰ σοφοΰ εκ τοΰ Ηροδότου καί τοΰ Ησιόδου, 
μία μελέτη τοΰ κ. Scboenemann περί τής ομηρικής γεωγραφίας, μία άλλη τοΰ ίδιου 
συγγραφέως περί τών ταξιδίων τών Αργοναυτών, μία τοΰ κ. Auguste de Schlegel περί 
Όμήρου, τά κεφάλαια τοΰ Mannert περί τών ιδίων αντικειμένων, έχουν παράσχει 
μεγάλην βοήθειαν διά. τήν σύνθεσιν τοΰ χάρτου τούτου (τής αρχαίας Ελλάδος), τοΰ 
σημαντικοΰ, τοΰ πλέον ενδιαφέροντος τοΰ ’Άτλαντός μας»5.

Καί ή έπίδρασις αύτή τής ξένης χαρτογραφίας προήλθεν άπό τήν έπίδρασιν τής 
ξένης γεωγραφικής επιστήμης. Άναφέρεται καί γράφεται ότι ό Cluver, ένα αιώνα προ 
τοΰ Delisle, είχε γράψει: «auch alle antiken Autoren zusammengenommeu konnen

1 Ch. Muller Rapports sur les manuscrits de 
la geographie de Ptolemee dans les «Archives des 
missions scientifiques» IV, Paris, σ. 281-3.

2 Ch. MtiLr.BR ενθ. αν. σελ. 294.
3 To χειρόγραφον τοΰτο ύπ’ άρ. 441 (354) έχει τούς

χάρτας είς σελ. 177 καί 178, ανήκει είς τόν XVov

αιώνα καί φέρει τόν τίτλον «Claudii Ptolemaei cos- 
mographiae libri VIII, latine versi a Jacobo- 
Angelo Florentino».

4 Ch· Muller ένθ. άν. σελ. 294.
5 Atlas supplementaire, A Paris 1812, σελ. 1.
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nichts niitzen und bieten nur reine Ratsel, wenn man nicht zuvor dem alien Tatbe- 
stand den gegenwartigen gegeniiberstellt und den eineu durch den andern erlautert1» 
και δτι ό Delisle ειχεν εϊπει δτι «είναι καθήκον τοΰ γεωγράφου να παραλληλίζη την 
άρχαίαν γεωγραφίαν προς την νέαν»1 2. Βεβαίως τοΰτο δεν είναι αληθές, διότι πρότερον 
ό μεν Ν. Sanson κατά τον Claude de l’lsle είχεν ήδη κάμει «τόσον ακριβή παραλληλι- 
σμόν τής αρχαίας γεωγραφίας προς την νέαν, ώστε οί λαοί καί αί χώραι παρουσιάζονται 
να έχουν σήμερον ακριβώς τα ίδια δρια ώς καί κατά την παλαιάν έποχήλ', πράγμα το 
οποίον φαίνεται αδύνατον3», ό δέ γεωγράφος Ρ. Briet, κατά τον Robert de Vaugondy 
υιόν, ήτο «συγγραφεύς ενός εξαιρετικού βιβλίου, τιτλοφορούμενου Parallele de la geo
graphic ancienne et moderne4». Πάντως όμως ή γερμανική γεωγραφία γίνεται γνωστήι 
εις Γαλλίαν καί ή έπίδρασις αυτή έχουσα έμμεσον σχέσιν με την χαρτογραφίαν καθο
ρίζεται επίσης από τό πρώτον γεωγραφικόν έργον, δπερ έδημοσιεύθη υπό τού Belle- 
Forest « A Paris en 1 575 en deux in folio volumes sous le nom de geographic uni- 
verselle avec beaucoup de corrections et augmentations5». To γεγονός τοΰτο συνδυα- 
ζόμενον προς εκείνο, κατά τό όποιον ή γενική γεωγραφία συνετέλεσε πολύ εις την 
γένεσιν καί έξέλιξιν τής χαρτογραφίας τής αρχαίας Ελλάδος, μάς οδηγεί εις τό νά δια- 
κρίνωμεν μίαν άλλην έπίδρασιν, ή όποια δΰναται νά όνομασθή έμμεσος.

"Οσον άφορφ την έπίδρασιν τής γαλλικής χαρτογραφίας επί τής ξένης αύτη· 
ήσκήθη επίσης διττώς: επί τής τοποθετήσεως των πόλεων καί επί τής ιστορικής, 
μελέτης. Μερικά παραδείγματα δεν είναι ανωφελή, έφ’δσον μάλιστα άναφέρονται καί 
εις ανατυπώσεις γαλλικών χαρτών τής αρχαίας Ελλάδος έξω τής Γαλλίας.

Οΰτω τό 1700 εις τό Amsterdam έτυπώθη ή Description de tout l’uuivers en 
plusieurs cartes et en divers traits de geographic et d’histoire; ou sont decrits succin- 
ctement et avec une methode et facile... par MrsSanson pere et fils. Nouvelle Edition, 
όπου εις τον χάρτην μέ τον τίτλον Partie de Turquie en Europe par N. Sanson le fils 
Georg, du Roy (σ. 19) καί εις τό υπόμνημα τού χάρτου μνημονεύεται ή αρχαία Ελλάς 
παραπλεύρως προς συγχρόνους καί μεσαιωνικός πόλεις (Salonique, Athenes, Mistra,. 
«qui est l’ancienne Sparte des Lacedemoniens»). Είς τό Λονδϊνον τό 1794 έδημο
σιεύθη ό χάρτης τού Delisle υπό τον τίτλον Graecia antiqua I atque II partes. Είς τό 
βιβλίον τοΰ Richard Chandler The History of Ilium of Troy: including the adja
cent country, and the opposite coast of the cherchonesus of Thrace βλέπομεν χάρτην 
υπό τον τίτλον: «Troas with the adjacent country, according to d’Anville».

“Αλλη έπίδρασις των γαλλικών χαρτών έπί τών ξένων είναι καί ή ακόλουθος·.. 
είς μερικά βιβλία μεταφρασθέντα είς την γαλλικήν οί μεταφρασταί προσέθεσαν ή συνε- 
πλήρωσαν ή διώρθωσαν τούς πρωτοτύπους χάρτας. Τοιαύτην έργασίαν έκαμεν ό Bo- 
cage έπενεγκών διορθώσεις είς τούς ελληνικούς χάρτας τοΰ Kitchin, οίτινες συνώδευον 
τήν μετάφρασιν τοΰ βιβλίου τοΰ Chandler6.

1 J. Partsch Philipp Cliiver, der Begriinder 4 Essai sur Γ histoire de la geographie, A Paris
der historischen Landeskunde, Wien 1891, a. 24. 1755, σ. 225.

2 Chr. Sandler Die Reformation der Karto- 5 Ένθ. άν. σελ. 161.
graphie um 1700 Miinchen und Berlin 1905, σελ. 17. 6 Voyages dans l’Asie Mineure et en Grece.

3 Abrege de l’histoire universelle par feu M. Trad, en Frangais par J. P. Servois et Barbie du.
Claude de l’lsle, τ. I, A Paris 1731 σ. XII. Bocage. A Paris 1806.
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’Από τά παραδείγματα ταΰτα, καίτοι είναι ολίγα, δυνάμεθα να συναγάγωμεν δτι 
ή γαλλική χαρτογραφία ήτο γνωστή εις τό εξωτερικόν καί είχεν ασκήσει έπίδρασιν εις 
την ξένην χαρτογραφίαν, ιδίως αί έργασίαι τοϋ Sanson πατρός.

Έν συνάψει ή γαλλική χαρτογραφία μέχρι τής στιγμής, καθ’ ήν ό Sanson είχεν 
αρχίσει νά σχεδιάζη χάρτας τής αρχαίας Ελλάδος, τό πρώτον τρίτον τοϋ 17ου αίώ- 
νος, είχεν ύποστή τήν έπίδρασιν των ξένων χαρτογραφιών. ’Από την εποχήν τούτου 
αυτή γίνεται ανεξάρτητος, διατηρεί όμως σχέσεις, αί όποΐαι είναι αμοιβαίας έπιδράσεως. 
'Ο Β. dn Bocage λαμβάνει από τον Coronelli μέρος τής νήσου τών Κυθήρων, τήν 
νήσον Κρήτην από τον χάρτην τοΰ Boschini1, ό Baudrand ύφίσταται τήν έπίδρασιν 
τών ’Ιταλών γεωγράφων2. Είναι χαρακτηριστικά ως προς τό σημεΐον τούτο όσα γράφει 
ό έκδοτης τοϋ χάρτου τοΰ Poirson διά τήν έκστρατείαν τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου: «άφοϋ 
άνεδιφήσαμεν, άλλ’ άνωφελώς, εις τά έθνικά καί φιλολογικά αρχεία τών Παρισίων, 
άπηυθύνθημεν εις τούς βιβλιοπώλας τής Γερμανίας καί τής ’Αγγλίας. Φίλος τοϋ μετα- 
φραστοϋ τού Άρριανοϋ, ό σοφός Charles Pougens, τον διηυκόλυνε νά άνοιξη σχετικήν 
αλληλογραφίαν. Δεν κατέληξε παρά νά έπιτΰχη από τον κ. de Boffe, βιβλιοπώλην εις Λον- 
δϊνον, ένα πολύ καλόν χάρτην αλλά τής Αίγΰπτου. Ούτος μάς έχρησίμευσε διά τό μέρος 
τούτο, έν συνεργασία μέ τάς τελευταίας έργασίας τάςδημοσιευθείσας υπό τών Γάλλων»3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Τοιαΰτη είναι ή γαλλική ή χαρτογραφία ή σχετική προς τήν άρχαίαν Ελλάδα 
Ή αρχαία Ελλάς έχαρτογραφήθη υπό τών Γάλλων χαρτογράφων κατ’ άρχάς 

κατά μίμησιν ξένων χαρτών καί κατόπιν όμοϋ μετά ιδίας σχετικός έρευνας επί τόπου 
καί έπί τών αρχαίων συγγραφέων καί τών νεωτέρων, δΓ έπιστημονικοΰς, διδακτικούς 
καί πολιτικούς σκοπούς, ώς γεωγραφικόν καί ιστορικόν φαινόμενον καί άπεικονίσθη 
όχι μόνον είς μίαν μορφήν άλλ’ εις πολλάς (Όμήρου, Ηροδότου, Έπαμεινώνδου, 
’Αλεξάνδρου), πράγμα τό όποιον δεικνύει ότι, ένω ή ιστορική γεωγραφία άνεφέρετο είς 
όλην τήν άρχαίαν περίοδον, ή χαρτογραφία παρουσιάζει τήν χώραν είς μίαν διαδοχικήν 
έμφάνισιν άναλόγως τών γεγονότων. Τέλος ή αρχαία Ελλάς διήρεσε τούς Γάλλους 
χαρτογράφους είς δύο ειδικότητας: χαρτογράφους—γεωγράφους (Bertins, Sanson, 
Baudrand), χαρτογράφους—ιστορικούς (G. Sanson, Ρ. Sanson, Beilin, de Vaugondy, 
R. Bonne, Gail μέ έπί κεφαλής τον Ρ. du Val), ένω ό d’Anville εύρίσκεται έπί κεφαλής 
εκείνων, οί όποιοι μετέχουν καί είς τάς δύο αύτάς κλίσεις τής χαρτογραφίας. Μεταξύ 
αυτών είναι ό Delisle, ό Β. du Bocage καί ό Lapie, αλλά είς τον d’Anville δυνάμεθα 
νά ίδωμεν ότι οί χάρταιτου, οί όποιοι συνοδεύουν τά ιστορικά έργα τών συγχρόνων του 
ιστορικών, στηρίζονται είς τούς αρχαίους συγγραφείς καί τέλος αντιπροσωπεύουν όχι 
μόνον τά διάφορα γεγονότα τής ελληνικής ιστορίας (άποψις ιστορική), αλλά καί τήν 
χώραν γενικώς (άποψις γεωγραφική).

Κ. Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

1 Β. du Bocage Recueil de cartes geogra- 2 Baudrand [Recueil des cartes diverses, coll, 
phiques, plans, vues et medailles de l’ancienne Baudrand XVIIe siecle] τ. II άρ. 97.
Grece, relatifs au voyage du jeune Anacharsis, 3 Arrien trad, par P. Chaussard, Paris an XI 
1788, σελ. XVIII καί XXXIX. (1802), σ. 195.
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ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΝ ΚΟΖΑΝΗ
■

ΥΠΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΟΥ και DENISE FEYTMANS

Τάφοι άνήκοντες εις άρχαίον νεκροταφεΐον άνεκαλύφθησαν εν Κοζάνη τυχαίως 
κατά μήνα Νοέμβριον τοΰ 1948. Ή άνακάλυψις έγένετο κατά την διάνοιξιν νέας όδοΰ 
επί τής ΝΑ παρυφής τής πόλεως, συνδεοΰσης την Κοζάνην μετά τής κυρίας δημοσίας 
αρτηρίας, ήτις άγει προς Βέροιαν. Επειδή οί τάφοι ειχον μορφήν απλών λάκκων όρυ- 
χθέντων εις τό έδαφος καί δεν παρουσίαζον κατασκευήν τινα εκ πλακών ή κεράμων, δεν 
έγένοντο αντιληπτοί αμέσως υπό τών εργατών. Ότε συγχρόνως εις πολλά σημεία, 
κατά μήκος τής όδοΰ, ήρχισαν νά έρχωνται εις φώς οστά καί κτερίσματα—σιδηραΐ 
αίχμαί δοράτων, χαλκαΐ πόρπαι, περόναι κτλ.—τότε μόνον είδοποιήθη ό φύλαξ αρχαιο
τήτων, ό όποιος διέκοψε τήν εργασίαν καί περισυνέλεξεν έπιμελώς τά ευρήματα, τά 
όποια καί κατέθεσεν εις τήν ’Αρχαιολογικήν Συλλογήν Κοζάνης. Δυστυχώς οί τάφοι 
ειχον ήδη πάντες διαταραχθή. Μόνον εις διεφυλάχθη εν μέρει (είκ. 1, τάφ. I). Ό 
φύλαξ Ν. Δελιαλής ήδυνήθη νά διαπίστωση μετά βεβαιότητος τήν προέλευσιν ευρη
μάτων τινών άπό τέσσαρας άλλους γειτονικούς τάφους, τά όποια κατατάσσονται κατω
τέρω υπό τούς άρ. II-V.

Κατά τάς άρχάς Σεπτεμβρίου τοΰ 1949 προέβημεν είς δοκιμαστικήν άνασκαφήν 
τοΰ έν μέρει διατηρηθέντος τάφου I, προς διακρίβωσαν τοΰ τρόπου τής ταφής, χρονο
λόγησαν τοΰ τάφου καί μελέτην τών συναφών προβλημάτων1. Συστηματική άνασκαφή 
είς τήν περιοχήν ταύτην, ή όποια ελπίζω νά γίνη προσεχώς, είναι αναμφιβόλους απαραί
τητος διά τήν εξαγωγήν οριστικών συμπερασμάτων, έφ’ όσον κατά πάσαν πιθανότητα 
οί εύρεθέντες τάφοι άποτελοΰσι μέρος μόνον εκτεταμένου νεκροταφείου. Έθεωρήσαμεν 
έν τοΰτοις απαραίτητον νά έκθέσωμεν ενταύθα τό αποτέλεσμα τής γενομένης δοκιμα
στικής έρεύνης καί νά δημοσιεΰσωμεν κατάλογον τών ευρημάτων, καί διότι παρου- 
σιάζουσιν αυτά καθ’ έαυτά ενδιαφέρον, αλλά καί διότι ή άνακάλυψις τής νεκροπόλεως 
άποδεικνΰει τήν ύπαρξιν πόλεως κατά τούς κλασσικούς χρόνους είς τήν σημαντικήν 
γεωγραφικήν θέσιν, ένθα καί ή σημερινή Κοζάνη. Τά ευρήματα ταΰτα πλουτίζουσιν 
επίσης ούσιωδώς τάς γνώσεις ήμών περί τοΰ πολιτισμοΰ τής Δυτ. Μακεδονίας κατά τήν 
κλασσικήν εποχήν, έκ τής όποιας πολύ ολίγα μέχρι τοΰδε αρχαιολογικά τεκμήρια έχομεν.

Μεταξύ τών κτερισμάτων παρατηρεΐται πλούτος μετάλλινων, χαλκών ιδία, αντικει
μένων. Ύπάρχουσιν ώσαΰτως αργυρά αγγεία, χρυσά κοσμήματα, πολλά σιδηρά όπλα καί

1 Χαριτας οφείλομεν είς τον Δήμαρχον Κοζάνης κ. Δ. του και παρέσχεν έργάτας τοΰ Δήμου διά τήν ερευνάν. 
Τέρπου, δστις ποικιλοτρόπως έξεδήλωσε τό ενδιαφέρον
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πήλινα αγγεία εγχωρίων εργαστηρίων. Σημειωτέον δτι τά χαλκά κοσμήματα (σπει- 
ροειδεΐς όκτώσχημοι πόρπαι, περόναι, περίαπτα κλπ.) ώς καί τά εγχώρια πήλινα άγγεϊα. 
έχουσι μορφήν ούχί διάφορον των αντιστοίχων ευρημάτων τής Χαλλσταττιανής:

ΕΙκ. 1. Τοπογραφικόν σχέδιον τής περιοχής των τάφων.

περιόδου. Έν τοΰτοις παρετηρήθη δτι έν Μακεδονία χαλκά κοσμήματα καί πήλινα 
αγγεία εγχωρίου κατασκευής διατηροϋσι παλαιάς μορφάς μέχρι καί των χρόνων τής 
ρωμαιοκρατίας1.

Ή χρονολόγησις τοΰ τάφ. I δύναται νά βασισθή ασφαλώς έπί τοϋ έπεισάκτου 
άττικοΰ κανθάρου (άρ. 39, τάφ. I, 6), έπί των όμοΰ εύρεθέντων εγχωρίων αγγείων, τά 
όποια μιμούνται συγχρόνους τύπους τής Νοτίου Ελλάδος (άρ. 42-45, τάφ. I, 2-5) καί

1 Διά τά χαλκά, πρβ. Rey Albania, IV, 1932 a. 40-61, historic Macedonia (1939) σ. 106, A. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ 
D. M. Robinson Excavations at Olynthus X (1941) Άνασκαφαικαί ερευναι εν τή άνω Μακεδονία, ΑΕ 1932, 
σ. 95, 118 κέ. Διά τά πήλινα άγγεϊα Heurtley Pre- σ. 69 - 70.
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επί τής άργυράς δραχμής τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου (άρ. 46, τ. I, 13). Τά χαλκά αγγεία πιθα
νόν να εϊναι κατά τι αρχαιότερα τοϋ χρόνου τής ταφής.

Τά κτερίσματα παρουσιάζουσι καθ’όλου ομοιογένειαν και οί τάφοι, έκ τών όποιων 
προέρχονται, φαίνεται ότι άνήκουσιν εις την ιδίαν περίπου εποχήν. Μόνον ίσως περί τοϋ 
τάφ. V, εντός τοΰ οποίου εΰρέθη τό χαλκοϋν κράνος, δύναται νά λεχθή μετά πιθανό- 
τητος, ότι είναι αρχαιότερος, χρονο?ιογούμενος άπό τοΰ 5ου π. X. αίώνος.

Ή θέσις τής άνακαλυφθείσης νεκροπό?^εως εύρίσκεται νοτίως τοϋ σημερινού 
νεκροταφείου τής Κοζάνης, τό όποιον κεΐται έπΐ τής παρυφής τών άνατολικώς τής 
πόλεως υψωμάτων. Έπΐ τής κατωφερείας προς Ν καί εις άπόστασιν 155 μ., έν τω κτή- 
ματι τής οικογένειας Γεωργίου Τόλιου, δΓ ου διήλθεν ή νεοδιανοιγεΐσα οδός, εύρέ- 
θησαν οί τάφοι (είκ. 1).

Πλήν τοϋ έρευνηθέντος τάφου I, ήδυνήθημεν νά διαπιστώσωμεν μετά βεβαιό- 
τητος την θέσιν τοϋ τάφου II, όστις έ'κειτο 10 μ. άνατολικώς τοΰ τάφ. I.

Ή κατασκευή αύτοϋ εΐχε την μορφήν, ώς εϊπομεν, τετραγώνου λάκκου, καθέτως 
όρυχθέντος εντός τοϋ μαλακού βράχου. Ή επιφάνεια τοϋ φυσικού έδάφους έ'κειτο εις 
βάθος 1.50 μ. υπό την σημερινήν. Διαστάσεις κατά την επιφάνειαν τού έδάφους: 
2.40 μ. χ 2.45 μ. Εις τό εσωτερικόν έσχηματίζοντο έπι τοϋ έσκαμμένου βράχου ανα
βαθμοί πλ. 0.25 μ. καί ύψ. 0.20 μ., άνά εις κατά μήκος τής Β καί Ν πλευράς, εις τρό
πον ώστε ό τάφος έστενοϋτο κατά τό μέσον καί έφθανεν εις βάθος 0.60 μ. άπό τής 
έπιφανείας τοϋ φυσικού έδάφους, σχηματίζων ορθογώνιον κάθετον όρυγμα, διαστά
σεων 2.40X1.95 μ. (είκ. 2, τομή κατά πλάτος/

Τό έσωτερικόν εΰρέθη πεπληρωμένον διά μικρών χαλίκων άναμεμιγμένων μετά 
χώματος, καί άποτελούντων τήν ύπεράνω αύτοϋ τεχνητήν έπίχωσιν. Τά κτερίσματα 
έκειντο άμέσως επί τοϋ έδάφους, ούχί όμως είς τήν άρχικήν αυτών θέσιν, καί ήσαν λίαν 
διατεταραγμένα.

Είναι πιθανόν ότι επί τών άναβαθμών τών σχηματιζομένων κατά μήκος τοϋ Β 
καί Ν τοιχώματος, έστηρίζοντο τά άκρα ξύλινων δοκών καλυπτόντων τον τάφον.

Μετά τήν σήψιν αυτών, αί δοκοί ύπεχώρησαν συμπαρασΰρασαι τήν έπίχωσιν είς 
τό έσωτερικόν, τούθ’ όπερ έξηγεϊ τήν διαταραχήν τών κτερισμάτων καί τήν ίσχυράν 
σΰνθλιψιν, τήν όποιαν ύπέστησαν τά χαλκά άγγεΐα. Ούδέν όμως υπόλειμμα ξύλων παρε- 
τηρήθη έ'νεκα τής μεγάλης υγρασίας είς τό μέρος τούτο, τό όποιον εύρίσκεται είς τούς 
πρόποδας ύπερκειμένου λόφου. Έκ τής ύγρασίας έπήλθε τελεία σήψις καί έξαφάνισις 
τών οστών τοϋ νεκρού. ’Ίχνη τέφρας δεν εύρέθησαν. Φαίνεται ότι στρώμα λιπαρού 
λευκόφαιου πηλοΰ προς τό δυτικόν τμήμα τοϋ τάφου οφείλεται είς τήν σήψιν τοϋ σκε
λετού. Δεν ήτο επομένως δυνατόν νά διαπιστωθή άν εΐχον ένταφιασθή περισσότεροι 
τοΰ ενός νεκροί, ουδέ ό προσανατολισμός τής θέσεως τοϋ νεκρού, άν ήτο εις. Οΰτος 
όμως θά έκειτο επί τοΰ έδάφους, ώς καί τά κτερίσματα. Δεν είχε δηλ. ταφή εντός ξύλι
νης σαρκοφάγου, διότι δεν εύρέθησαν σίδηροί ή χαλκοί ήλοι, ούδέ άλλο τι ύπόλειμμα, 
δυνάμενον νά έρμηνευθή άναλόγως.

Έπί τοΰ σχεδίου (είκ. 2) φαίνεται ή άκριβής θέσις ενός έκάστου τών κτερισμάτων 
•(άρ. 1 - 8), πλήν έκείνων, τά όποια εύρέθησαν διαρκούσης τής προηγηθείσης έκσκαφής
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διά την κατασκευήν τής όδοϋ, ιδίως παρά την ΒΑ γωνίαν τοϋ τάφου, κατά την πληρο
φορίαν τοΰ φΰλακος αρχαιοτήτων (άριθμ. 9-13).

Τοιαΰτην μορφήν ως ή περιγραφεΐσα τοΰ τάφου I, ύπέθεσεν ό καθηγητής κ. Ά. 
Κεραμοπουλλος δτι είχον οί αρχαϊκοί τάφοι τοΰΤρεμπένιστέ.1 Ό Filow είχεν έκφράσει

σ 4gA’5QEPAMOnOYAAOY Η αρχαϊκή νεκρόπολις τοΰ Τρεμπένιστε παρά τήν λίμνην τής Άχρίδος, ΑΕ 1927 -1928,
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αντίθετον γνώμην. 1 Έν τούτοις, νεωτέρα άνασκαφή εις Τρεμπένιστε, έκτελεσθεΐσα μετά 
προσοχής υπό τοϋ Ν.Vulic, άπεκάλυψε τάφον, τον 13ον τής όμάδος, ό όποιος, ώς εξά
γεται έκ τής περιγραφής τοΰ άνασκάψαντος, ειχεν όμοιον σχήμα προς τον τάφον I τής 
Κοζάνης και έκαλΰπτετο υπό σανίδων.

Ό Vulic ώς εξής περιέγραψε τον τάφον XIII τοΰ Τρεμπένιστε είςτήνέ'κθεσίντου 
(Ν. Vulic Neue Graber bei Trebenischte, AA 48, 1933, σ. 461 -462). «Ή μάζα τών 
χαλίκων είς την νοτίαν καί βορείαν πλευράν, εις πλάτος εκατέρωθεν 0.60 μ., είχε βάθος 
μόνον 1.10 μ., ενώ είς το μέσον καί είς πλάτος 1.80 μ. είχε βάθος 1.70 μ. Αηλ. δ κύριος 
τάφος είχε διαστάσεις: μήκος 3.75 μ., πλάτος 1.80 μ. καί βάθος 0.60 μ·». Είς την επιφά
νειαν ό τάφος είχε πλάτος 3 μ. καί βάθος είς άπόστασιν 0.60 μ. από τοϋ Β καί Ν τοι
χώματος 1.10 μ., επομένως είναι φανερόν ότι έσχημάτιζε κατά την Β καί Ν πλευράν 
αύτοΰ βαθμίδας πλ. 0.60 μ. καί ΰψους 1.10 μ. Τό δάπεδονείχε στρώσιν έκ πλακών, ΰπε- 
ράνω δε των κτερισμάτων έξετείνετο στρώμα άπηνθρακωμένων ξύλων, πιθανώς υπό
λειμμα τών σανίδων, αί όποϊαι έκάλυπτον τον τάφον·1 2 Άπηνθρακωμένα ξΰλα, προερχό
μενα πιθανώς έκ τοΰ καλύμματος, είχε διαπιστώσει ό ίδιος καί κατά προηγουμένην άνα- 
σκαφήν τοΰ τάφου VIII (OJ XXVII, 1932, σ. 2). Διά ξύλινων δοκών έκαλΰπτετο 
ώσαΰτως ό τάφος Duvanlii, Jdl 45, 1935, σ. 285 είκ. 5.

Ή κατασκευή τοΰ τάφου I τής Κοζάνης καί τοΰ τάφου XIII τοΰ Τρεμπένιστε, διά 
τοΰ σχηματισμοΰ βαθμιδών έν έκατέρα τών δύο πλευρών, άπαντα είς πολλά παραδεί
γματα έκ τής Νοτίου Ελλάδος, από τών μυκηναϊκών ήδη χρόνων (τάφοι Μυκηνών,. 
Βοιωτίας, Έλευσΐνος κλπ. Ίδέ παραδείγματα είς Κεραμοπουλλον, ΑΕ 1926- 1927* 
σ. 50 ύποσ. 1-3, καί σ. 51)·

Κατωτέρω δίδομεν πρώτον κατάλογον τών κτερισμάτων τών τάφων I-V καί έν 
συνεχεία κατάλογον πάντων τών ευρημάτων, κατατεταγμένων άναλόγως τής ύλης, έκ 
τής οποίας είναι πεποιημένα.

Είς τοΰτον συμπερΛαμβάνονται πάντα έν γένει τά ευρήματα καί έκεϊνα, τά όποια 
δεν κατέστη δυνατόν νά διαπιστώσωμεν είς τίνας τάφους εΰρέθησαν.

Είς την Δδα Den. Feytmans, Βελγίδα αρχαιολόγον, μέλος τής Γαλλικής αρχαιολο
γικής Σχολής ’Αθηνών, ή όποια παρευρέθη έν Κοζάνη κατά την διάρκειαν τής άνασκα- 
φικής έρεΰνης, οφείλεται τό μέρος τοΰ καταλόγου τό άφορών είς τά χρυσά κτερίσματα 
καί τά πήλινα αγγεία, ή φωτογράφησις τών ευρημάτων καί τά έν τώ κειμένω 
σχέδια3.

Είς τον άκολουθοΰντα κατάλογον τών κτερισμάτων τών τάφων I-V, οί 
εντός τής παρενθέσεως αριθμοί άνταποκρίνονται προς τούς αριθμούς τοΰ γενικοΰ 
καταλόγου.

1 Β. Filow Die archaischeNekropole vonTrebe- 
nischte am Ochrida-See, Berlin 1927, σ. 26 κ.έ·

2 N. Vulic Neue Graber bei Trebenischte, AA 
48, 1933, a. 462.—Πρβ. A. Κεραμοπουλλου Άνασκα- 
φαί καί έρευναι έν τή ’Άνω Μακεδονία, ΑΕ 1932, σ. 78.

3 Πλήν τών σχεδίων τών είκ. 1 (τοΰ τοπογρ.-μηχαν. 
Κοζάνης κ. Γρ. Σαμαρά) καί τών είκ. 2 καί 5, τά όποια

έφιλοτεχνήθησαν υπό τοΰ καλλιτέχνου κ. X. Λεφάκη. 
’Επίσης αί φωτογρ. τών είκ. 11, 12 καί 19 οφείλονται 
είς τον αρχαιολόγον κ. G. Roux. Πρός άπαντας εκφρά
ζω θερμάς ευχαριστίας. Τά χαλκά αγγεία άποκατε- 
στάθησαν υπό τοΰ τεχνίτου τοΰ ΈΟνικοΰ Μουσείου κ. 
Ί. Μπάκουλη.

12
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Τάφος I

1. Χάλκη οίνοχόη (7).
2. Πήλινος άωτος σκΰφος (42).
3. Πήλινον πινάκων (45).
4. Πήλινος άωτος σκΰφος (43).
5. Πήλινος άωτος σκΰφος (44).
6. Πήλινος κάνθαρος (39).
7. Σιδηροΰν μαχαίριον (27).
8. Χαλκή φιάλη (9).
9. Πηλίνη υδρία (41).

10. Σίδηρους λυχνοστάτης (26).
11· Χρυσοϋν ένώτιον (I).
12. Χρυσοϋν ένώτιον (1).
13. ’Αργυρά δραχμή Μ.’Αλεξάνδρου (46).

Τάφος II
1. Πήλινος άμφορεΰς (36).
2. Λυχνοστάτης έκ χαλκοΰ καί σιδήρου

(10).

3. Χαλκούς κάδος (8).
4. Πήλινος άμφορίσκος (37).
5. Σιδηροΰν ξίφος (28 καί 2).
6. ’Αργυρά φιάλη (5).
7. ’Αργυρά κΰλιξ (6).
8. Όστέϊνον περίαπτον (3).
9. Πήλινος άωτος σκΰφος (38).

Τάφος III
1. Πηλίνη οίνοχόη (40).
2. Πήλινος άμφορεΰς (35).
3. Πήλινος άμφορεΰς μετά γραπτής δια- 

κοσμήσεως (34)·

Τάφος IV
1. Χαλκοϋν κράνος (25).

Τάφος V
1. Χρυσοϋν ψέλιον (4).
2. Χρυσοϋν ψέλιον (4).

ΧΡΥΣΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

Άρ. 1 τάφ. I, 11 -12, εικ. 3. Δύο ενώτια : α) ΰψ. 0.019 μ., πλ. 0.015 μ., βάρ- 2.30 
γραμμ. β) ΰψ. 0.0185, πλ. 0.016, βάρ. 2.10 γραμμ. Λεοντοκεφαλαί μέ οφθαλμούς διατρή- 
τους, μέτωπον, ρύγχος έγχαράκτως δεδηλωμένα, χαίτην έκ πλοκάμων έσχηματοποιημενών, 
άναδεδεμένην διά ταινίας, ήτις κοσμείται υπό δύο σπειρών άναγλύφιον- Αΰται διαχωρί
ζονται διά τριών στιγμών. Ή ταινία άπολήγει εις περιτραχήλιον, τό όποιον καλύπτει 
την συγκόλ?α]σιν τής κεφαλής καί τοϋ δακτυλίου, έ'χοντος μορφήν στρεπτού κροσσού. Τό 
άκρον τοϋ δακτυλίου συνάπτεται προς τό στόμα τής λεοντοκεφαλής διά δύο χρυσών 
συρμάτων συνεστραμμένων.

Ό τύπος ούτος τών ένωτίων είναι πολύ συχνός κατά τον 40ν καί τον 3ον π.Χ. αιώνα. 
Τά άρχαιότερα παραδείγματα διακρίνονται έκ τής άδράς σχηματοποιήσεως τής χαίτης 
καί τής κατασκευής τών οφθαλμών δι’ένθέτου ύλης (incrustation).’ Έν Μακεδονία 
εύρέθησαν πολλά όμοια, εις Καστορίαν,1 2 εις Σέδες,3 εις Μεζέκ Βουλγαρίας. 4 Εύρί- 
σκονται έπίσης πολλά παραδείγματα εις ολόκληρον τήν περιοχήν τής άνατολικής Μεσο
γείου, Ν. Ρωσσίαν,5 ιδίως εις Κύπρον.6 "Εν έξ αυτών εΰρέθη συγχρόνως μετ’ άργυράς

1 L. Pollak Klassisch-antike Goldschmiedear- 
beiten im Besitze exc. A. J. von Nelidow, πίν. IX, 
άρ. 112 (έκ Καβάλας).

2 L. Pollak ε.ά. πίν. IX.
3 A A 1940,265-266, είκ. 76.
4 Bull. Inst. Arch. Bulg. XI, 1937, σ. 32.

5 S. Reinach Antiquites du Bosphore cimereen, 
I, πίν. VII, 1.

6 L. P. di Cesnola A Descriptive Atlas of the 
Cesnola Collection of Cypriote Antiquities of the 
Metrop. Museum of Art, πίν. XIV.
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δραχμής τοϋ Μεγ. ’Αλεξάνδρου, Ε. Η. Marshall Catalogue of the Jewellery, British 
Museum, άρ. 1728.

Άρ. 2, τάφ. II, δ,εικ. 6 καί 7. Δύο λεπται πλάκες, κοσμοΰσαιτήν ρίζαν τής λεπίδος

Είκ. 6. ΧρυσαΧ πλάκες τοϋ ξίφους άρ. 28 ('/ι)·

τοϋ ξίφους άρ· 28 α) ΰψ. 0.044 μ., πλ. 0.055, βάρος 4.80 γραμμ. β) ύψ. 0.043 μ., πλ.
0.051 μ., βάρ. 6.10 γραμμ. Σφυρήλατοι. Σχήμα ήμιελλειψοειδές. Κατά την περιφέρειαν 
έχουσι μικράς όπάς διά την καθήλωσιν επί τοϋ ξίφους. Φέρουσι κόσμημα συμμετρικόν.
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Εις το κέντρον κάλυξ, έκ τής όποιας εκφύονται κάθετος μίσχος καί έλικες. Άλλαι έλικες 
εκατέρωθεν τής βάσεως καί επί τοΰ χείλους τής κάλυκος. Τό κόσμημα περατοΰται κάτω 
εις δύο συστρεφομένας έλικας σχήματος οριζοντίων 8. Ή λοιπή περιφέρεια φέρει πλαί- 
σιον σχηματιζόμενον υπό τριών αναγλύφων γραμμών καί σειράς γλωσσοειδών φύλλων. 
Εις την έτέραν τών πλακών — έχουσαν εύρυτέραν επιφάνειαν — τό κόσμημα καταλαμ
βάνει μετά μείζονος άνέσεως τον χώρον.

Τό είδος τούτο τού κοσμήματος φαίνεται σπάνιον. Εις τό Βρεττανικόν Μουσεΐον 
φυλάσσεται χρυσοϋν έλασμα, φέρον όμοιον κόσμημα, άλλα μάλλον έξειλιγμένης μορ
φής: F. Η. Marshall έ.ά. πίν. LXXI, άρ. 3108. Αί πλάκες τής Κοζάνης πλησιά- 
ζουσι τεχνοτροπικώς μάλλον προς ρομβοειδή χρυσά έλάσματα τού 5ου π.Χ. αίώνος, 
εύρεθέντα είς τάφους τού Ζεϊντελίκ,1 καί πλάκας ρυτού έκΚον^η.2 Έτι πλέον όμοιά- 
ζουσι προς διάδημα χρονολογούμενον είς τον 4ον π.Χ. αιώνα έκ τούκόλπου τής Ελαίας 
τής Μ. ’Ασίας (Arch. Zeit. XLII, 1884, πίν. VII).

Άρ. 3, τάφ. II, 8 είκ. 7. Όρμος: α) περίαπτον όστέϊνον καρδιόσχημον, ύψ. 0.086, 
πλ. 0.112, πάχ. 0.017. Έπί τής άνω επιφάνειας έλασμα ΰψ. 0.008, προσηλωμένον διά δύο 
χαλκών ήλων καί χρυσών συνεστραμμένων συρμάτων, τά όποια διαπερώσι τό περίαπτον. 
Είς τό κέντρον τού έλάσματος βαθεΐα όπή προς υποδοχήν άντικειμένου τινός· β) 27 
■ψήφοι έκ κόκκων έπιχρύσων, οί όποιοι δεν είναι διαμπερώς διάτρητοι αλλά φέρουσι 
μικράν κοιλότητα είς τό άνω μέρος προς υποδοχήν μικρού χαλκού λογχοειδούς στελέχους 
ωσαύτως έπιχρύσου, ύψ. 0.03 (20 τοιαύτα σώζονται). Άρχικώς λοιπόν αί ψήφοι ήσαν 
έξηρτημέναι διά τών στελεχών αυτών έκ τοΰ όρμου.

Άρ. 4, τάφ.ν, 1-2, είκ. 3· Δύο ψέλια: α) διάμ. 0.049, πλ. 0.003, βάρ. 5.90 γραμμ. 
Έπί τών δύο όψεων τού έλάσματος κεχαραγμένη αύλαξ. Περατούνται είς δύο κεφαλάς 
•όφεων τού αυτού πάχους προς τό έλασμα. Αί ανατομικοί λεπτομέρειαι (οφθαλμοί, βλέ
φαρα, πτυχαί παρειών είκ. 4) δεδηλωμένοι δι’έγχαράκτων γραμμών. Έπί τής αντιθέτου 
όψεως έγχάρακτος ίχθυάκανθα- β) διάμ. 0.045, πλ. 0.03, βάρ. 5.90 γραμμ. Τετμημένον 
είς δύο τεμάχια. 'Όμοιον προς τό α, άλλ’ έχει πλείονας άνατομικάς λεπτομέρειας είς τάς 
κεφαλάς τών όφεων, διά προσθήκης εγχαράκτων στιγμών μεταξύ τών γραμμών. Έπί 
τής οπίσθιας όψεως τοξοειδείς έγχάρακτοι φολίδες (είκ. 5).

Ό τύπος ψελίων άποληγόντων είς κεφαλάς όφεων τού αυτού πάχους προς τό 
έλασμα, με τάς άνατομικάς λεπτομέρειας αυτών έγχαράκτως δεδηλωμένος, φαίνεται 
αρχαιότερος τών ψελίων τών άποληγόντων είς κεφαλάς όφεων άναγλύφως δεδηλωμένος. 
Τά πρώτα εύρίσκονται είς τάφους τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος Not. d. Scavi, 1887, σ. 303, 
ψέλιον Λεοντίνων εύρεθέν μετά πυξίδος μεσοκορινθιακής, OJ XXVIII, 1933, σ. 174, 
είκ. 82 τβέλιον τού τέλους του 6ου π.Χ. αίώνος. Αλλά τά ψέλια τής Κοζάνης πιθανόν 
νά όφείλωνται είς έπιβίωσιν παλαιάς τεχνικής.

ΑΡΓΥΡΑ ΑΓΓΕΙΑ

Άρ. 5, τάφ. II, 6, είκ. 8 καί 9. ’Ομφαλωτή φιάλη. Άβαθής, πεποιημένη δι’έκκρού- 
σεως. Χείλη έλαφρώς συστελλόμενα, όμφαλός χυτός, συγκεκολλημένος είς τό κέντρον

1 Albania II, 1927, σ. 37. A. deRidder Catalogue 2 Rostovtzbff Iranians and Greeks in South 
sommaire desbijouxantiques,Louvre, άρ.ΙΟΒπίν.ΙΙ. Russia, πίν. XIII.
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Είκ. 9. ’Αργυρά φιάλη άρ. 5 (Σχέδιον X. Λεφάκη).
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τής φιάλης. Ύψ. 0.042 μ., διάμ. χειλέων 0.21 μ. Ή σχέσις επομένως τοϋ βάθους προς 
την διάμετρον είναι 1: 5. Διάμ. όμφαλοΰ 0.04, βάθος 0.014 μ. Τό βάθος τοΰ όμφαλοΰ 
ίσοΰται περίπου προς τό */3 τοϋ ύψους τής φιάλης. Βάρος : 432 γραμμ.

Ή έξωτερικώς ανάγλυφος διακόσμησις συνίσταται εκ δώδεκα φύλλων λωτοϋ, 
εκφυόμενων εκ τοΰ κέντρου άκτινοειδώς, με την όξεΐαν κορυφήν αυτών προς την περι
φέρειαν. Κοιλότης έπι τής ράχεως των φύλλων, όμοιου σχήματος προς αυτά, περιγρά- 
φεται δι’ αναγλύφου γραμμής ως και ή βάσις των φύλλων, πέριξ τοϋ όμφαλοΰ. Μεταξύ 
των φύλλων λ,ωτοϋ δώδεκα επίσης ανθέμια, άποτελούμενα εκ τεσσάρων πετάλων καί 
δύο εκατέρωθεν φύλλων όξυκορύφων, αντίρροπων προς τα πέταλα. Τά οξυκόρυφα 
φύλλα άνά δύο κατά, συνέχειαν ανθεμίων ένούνται ύπεράνω τής κορυφής των φύλλων 
λωτοϋ, εκφύονται δε από κοινοϋ μίσχου, δστις χωρίζεται δι’αύλάκων εις τέσσαρας κόμ
βους. Τά ανθέμια εύρίσκονται εις χαμηλότερον επίπεδον των φύλλων λωτοϋ καί άπολή- 
γουσιν άμφότερα εις άπόστασιν 0.014 μ. από τοϋ χείλους τής φιάλης. Εις τό κενόν 
τοϋτο τμήμα, κάτωθι τοϋ χείλους, εγχάρακτος αναθηματική επιγραφή έξ 23 γραμμάτων 
(βλ. κατωτέρω). Είναι γεγραμμένη άντιρρόπως προς τό κόσμημα, κατά τήν άνάστροφον 
θέσιν τής φιάλης επί τοΰ χείλους. Έσωτερικώς ή ιδία διακόσμησις κατά τήν αρνητικήν 
αυτής δψιν. Δι’ αναγλύφων στιγμών, αίόποΐαι σχηματίζουσι κυματοειδή γραμμήν, περι- 
γράφεται ή βάσις τών φύλλων ώς καί ή περιφέρεια τού όμφαλοΰ. Οί οΰτω σχηματιζό- 
μενοι τριγωνικοί περίπου χώροι πληροϋνται υπό μικρών ανθεμίων έγχαράκτων, έκ τεσ
σάρων πετάλων.

Τό κόσμημα εύρίσκεται δμοιον κατά τά κύρια στοιχεία αυτού επί πήλινων καί 
μετάλλινων φιαίιών. Έκ τών άρχαιοτέρων παραδειγμάτων, τοΰ τέλους τοϋ 7ου π. X. 
αίώνος, είναι ή αργυρά φιάλη τής Ίαλυσοϋ (Ρόδου), πρβ. Heinz Luschey Die Phiale 
(1939) σ. 95 κέ. («Blutenkelchphialen»). Πολλάκις ήρευνήθη τό ζήτημα τής προελεύ- 
σεως καί ή έξέλιξις τοϋ κοσμήματος τούτου, έν τέλει δε υπό Η. Luschey έ'.ά. σ. 98.1 ’Επί 
τής φιάλης τής Κοζάνης ή διακόσμησις υποτάσσεται τελείως είς τήν τεκτονικήν μορφήν 
τοϋ αγγείου, μετά μαθηματικής συμμετρίας. Ή έκ Μ. ’Ασίας αργυρά φιάλη τού Βερο
λίνου (Luschey σ. 95, άρ. 2, είκ. 31) τού 2ου ήμίσεος τοϋ 6ου π. X. αίώνος, αποτείνει 
προβαθμίδα τής ήμετέρας, είς τήν όποιαν κατά τρόπον απολύτως οργανικόν συνδέονται 
τά διακοσμητικά στοιχεία είς έ'ν σύνολον. Ή φιάλη τοΰ Λένινγκραδ (Luschey σ. 96, 
άρ. 8), έ'χουσα τό κόσμημα είς διπλήν ζοινην επαναλαμβανόμενον, χρονολογουμένη περί 
τά μέσα τού 5ου π. X. αίώνος, είναι μεταγενεστέρα.

Παραστάσεις φιαλών επί αναγλύφων, ώς ή επί τοϋ πήλινου αναγλύφου έκ Λο- 
κρών 2 καί ή έπίτοϋ κέντρου τής προσόψεως, κάτωθ ι τοϋ άβακος ιωνικού κιονοκράνου έκ 
Νεαπόλεως (Καβάλας),3 είναι σύγχρονοι προς τήν φιάλην τής Κοζάνης. Είς τήν ιδίαν

1 Ένθα καί ή πρό αύτοΰ βιβλιογραφία. Τό κόσμη
μα, ιωνικής καταγωγής, άγνωστον αν έχρησιμοποιήθη 
πρώτον είς τήν τορευτικήν ή τήν κεραμεικήν. Προσηρ- 
μοσμένον είς κυκλοτερές σχήμα ώς ρόδας, άπαντα, επί 
χαλκών δίσκων, ώς τών Δελφών: BCH LXIII, 1939, 
πίν. XXXI καί ’Ολυμπίας: Ε. Kunze-H. Schleif II. 
Olyrapiabericht, σ.87, είκ.56.— Πρβ.Μοη. Ant.XIII, 
1914, 902, είκ. 143, καί Ν. ΠΛΑΤΩΝΟΣ Γεωμετρικός τά

φος Ηρακλείου, ΑΕ 1945-1947 σ. 95-96.
2 Κ. Nedgebauer Reifarchaische Bronzevasen 

mit Zungermuster, RM 38-39, 1923-1924. σ.417 είκ. 
20. Q. Quagliati II Museo nazionale di Taranto, 
σ. 42.

3 Γ. Μπακαλακης ΑΕ 1936 σ. 8, είκ. 10 καί σ. 18,. 
είκ 27.
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εποχήν μας οδηγεί ή παρατήρησις τής σχέσεως τοΰ βάθους προς την διάμετρον τοΰ 
χείλους. Εις τάς φιάλας τοΰ 6ου π.Χ. αίώνος είναι αυτή 1 : 4. Αι τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος 
είναι πεπλατυσμέναι καί άβαθεΐς, κατά τον 40ν αιώνα ή αναλογία βάθους προς διάμε
τρον είναι 1 : 10.1 'Η ήμετέρα φιάλη δεικνύει σχέσιν 1 : 5, οϊαν έχουσιν αι τοΰ τέλους 
τοΰ 6ου ή των αρχών τοΰ επομένου αίώνος, ενώ κατά τούς καθ’ αυτό κλασσικούς χρό
νους ή αναλογία μεταβάλλεται είς 1/7. 1 2 Τό άγγείον είναι έπείσακτον έκ Μεγάρων, ώς 
δηλοΐ ή εγχάρακτος επιγραφή. Τά διακοσμητικά θέματα των ανθεμίων καί φύλλων 
λωτοΰ, αί ανάγλυφοι στιγμαί, είναι χαρακτηριστικά πελοποννησιακών εργαστηρίων και 
δή τής Κορίνθου, είς την οποίαν άπεδόθησαν έν τέλει καί τά ευρήματα τοΰ Τρεμπένιστε. 
Πρβ. C. Praschniker Zu den neuen Funden von Trebenischte, OJ 1932, σ. 113, 
H. Payne Peracliora σ. 146.

Ή έπί τής εξωτερικής δψεως κάτωθι τοΰ χείλους δι’ αρχαϊκών γραμμάτων κεχα- 
ραγμένη επιγραφή, καταλαμβάνουσα μήκος 0.133 μ., έχει ώς εξής :

A ©Α ΛΆ ΙΑ Ιο/A bASTA^H £<Λ t>oi
Ύψ. γραμμ. 0.005, £ = Ε, ( = γ . Πρβ. έπιγρ. Μεγάρων IG VII, 35 καί έπιγρ. 

έπί πώρινης πλίνθου έξ άρχαϊκοΰ υδραγωγείου: /ΑΗ& [γαρέων], A. Wilhelm OJ II 
1899, σ. 240, σημ. 51. Ή έπί τής τεκτονικής μορφής καί τής διακοσμήσεως στηριχθεΐσα 
χρονολόγησις τής φιάλης είς τάς άρχάς τοΰ 5ου π. X. αίώνος συμφωνεί καί προς την έκ 
τοΰ χαρακτήρος τών γραμμάτων ένδεικνυομένην έποχήν, δηλ. τό πρώτον τέταρτον τοΰ 
αίώνος. Ή έπιγραφή μεταγράφεται οΰτω :

’Αθηναίας: ίαρά: τάς ΜΙιεγαροΙ.
Τό δασύ h έν τή λ. ΜΙιεγαροΐ κατ’ άρχαιοτέραν ορθογραφίαν, 3 πρβ. Ed. Schwyzer Dialectorum Grae- 

carutn exempla epigraphica potiora, άρ. 152., ID. Griechische Grammatik I (Miinchen 1939), σ. 311. To 
Μ δασύνεται, ως καί τά ύγρά λ καί ρ (ρΐιοαίσι, λ1ιαβο”ν), άλλ’ άργότερον ή δάσυνσις εκπίπτει. Ό επιρρηματικός 
τύπος Μεγαροΐ άπαντα είς ΑρΙΣΤΟΦ. Άχαρνεϊς, στίχ. 758: χί δ’ άλλο Μεγαροΐ; Πρβ. IG I2, 9293. Ό σχηματι
σμός τών επιρρημάτων είς -οΐ έκ τών δευτερόκλιτων τοπωνυμίων (Ισθμοί, Έπιδαυροΐ) καί κατ’ έπέκτασιν έκ τών 
κατά πληθυντικόν μόνον άπαντώντων (Μέγαρα-Μεγαροΐ, Νέμεα-Νεμεοΐ) έξετάζεται υπό Kuhner-Blass Aus- 
fiihrliehe Grammatik der griech. Sprache3, I, 2, σ. 304. Πρβ. καί Indogerm. Forschungen XX, 1906-1907, 
σ. 169-170.4

’Αλλ’ είς ποια Μέγαρα άναφέρεται ή έπιγραφή; 'Ομώνυμοι πόλεις προς την ελλη
νικήν μητρόπολιν παραδίδονται: ΐ) έν Πόντω, 2) έν Φρυγία, 3) άγνωστος πόλις έν 
Θεσσαλία καί 4) τά Ύβλαΐα Μέγαρα τής Σικελίας (RE XV, 205 έν λ. Μέγαρα). 
Δύο είναι οί λόγοι οί συνηγοροΰντες υπέρ τής άπόψεως ότι ή φιάλη προέρχεται έκ Με
γάρων τής κεντροιας Ελλάδος. Ή όμοιότης δηλ. τοΰ χαρακτήρος τών γραμμάτων προς 
τά τοΰ άρχαϊκοΰ τοπικοΰ αλφαβήτου τών Μεγάρων, καί ή παράδοσις περί τής λατρείας 
τής ’Αθήνας έν Μεγάροις (IG VII, 37).

1 Η. LUSCHEY έ.ά. σ. 39-40. Πρβ. φιάλας τής 
Όλύνθου τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος: 
D. Μ. Robinson Olynthus X, σ. 183 πίν. 39, 40, 41.

2 Luschey έ. ά. σ. 40.
3 Inschriften von Olympia, 22,,, Ρ. Kretschmer

Die griech. Vaseninschriften σ. 159.

4 Τήν μελέτην ταύτην καί τό σχετικόν κεφάλαιον 
τής προηγούμενης συνεβουλεύθην καθ’ ύπόδειξιν τοΰ 
ύφηγητοΰ τής γλωσσολογίας έν τω Πανεπιστήμια) Θεσ
σαλονίκης κ. ’Α. Τσοπανάκη. τόν όποιον καί ευχαριστώ 
θερμώς.
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Έκ τοϋ Παυςανιου X, 42, 4, γνωρίζομεν δτι ύπήρχονέν τή πόλει τρία ιερά τής 
Θεάς, ό ναός τής Άθηνάς Νίκης, άλλος τής Αίαντίδος καί τρίτος, εις τον όποιον ή Θεά 
έλατρεύετο άνευ ιδιαιτέρας προσωνυμίας, ώς πολιάς.1

Δΰσλυτον είναι τό πρόβλημα τοϋ χρόνου καθ’όν μετεφέρθη ή φιάλη είς Κοζάνην. 
Ό τάφ. II, εντός τοϋ οποίου έτέθη ώς κτέρισμα, είναι περίπου σύγχρονος τοϋ τ. I, τοϋ 
τέλους τοϋ 4ου ή τών αρχών τοϋ 3ου π.Χ. αίώνος, χρονολογούμενος από τών νεωτέ- 
ρων κτερισμάτων αύτοϋ (τ. II, 1, 4, 9, άρ. 36, 37, 38). Έχρησιμοποιήθη λοιπόν ώς κτέ
ρισμα, άφαιρεθεϊσα πιθανώς έτη τινά πρότερον έκ τοϋ ναοϋ τής ’Αθήνας τών Μεγάρων, 
είς τον όποιον ήτο άφιερωμένον τό πολύτιμον τοϋτο σκεύος λατρείας.1 2

Έκ τής έξετάσεως τού τρόπου τής χαράξεως τής επιγραφής έπιβεβαιοϋνται αί 
παρατηρήσεις τοϋ St. Casson Early Creek Inscriptions on Metal, AJA, 39, 1935,. 
σ. 510-517. Ή χάραξις επιγραφών επί μετάλλου γίνεται ούχί διά σμιλεύσεως αλλά 
διά βιαίας έπικρούσεως οξέος οργάνου, άναλόγου προς γλύφανον.3 Τρία τοιαϋτα έχρη- 
σιμοποιήθησαν διά την επιγραφήν τής φιάλης: διά την χάραξιν τών μειζόνων καθέτων 
κεραιών, σκληρόν σιδηροϋν γλύφανον άπολήγον είς ισοϋψή προς αύτάς ακμήν, δεύτε
ρον όμοιον μικροτέρας ακμής (0,003 μ.) διά τάς βραχυτέρας κεραίας τών γραμμ. Α, € 
κλπ. ώς καί διά τάς διασταυρουμένας κεραίας τοϋ Θ, τέλος τρίτον, άπολήγον είς κύκλον 
κοΐλον έσωτερικώς, όμοιον προς τυπογραφικόν στοιχεΐον, διά την χάραξιν τοϋ Ο καί 
τοϋ 0. Ό Casson είχεν ήδη παρατηρήσει ότι ό τρόπος οΰτος τής χαράξεως τοϋ Ο ήτο 
διαδεδομένος έν τή κεντρ. Έλλάδι, ένω είς άλλας περιοχάς τό Ο έχαράσσετο δι’ αλλε
παλλήλων στιγμών (S. Casson σ. 514). Καί ή παρατήρησις λοιπόν ή άφορώσα είς την 
τεχνικήν τής χαράξεως τής έπιγραψής καταλήγει είς την ύπόθεσιν ότι ή φιάλη προέρ
χεται έκ Μεγάρων τής κεντρ. Ελλάδος.

Άριθ. 6, τάφ. II, 7, είκ. 8. ’Αργυρά κύλιξ βαθεΐα, μέ βραχύν πόδα. Ύψ. 0.045 
μ., ϋψ. ποδός 0.012 μ., διάμετρος χείλους 0.11 μ. Βάρος: 185,5 γραμμ. ’Ελλείπει ή μία 
τών λαβών, αί όποϊαι ήσαν, ώς καί ή βάσις, χυταί. Τό άγγειον, πεποιημένον δι’έκκρού- 
σεως, είχεν ΰποστή σύνΟλι ψιν καί εύρέθη συμπεπιεσμένον. ’Αφού άποκατεστάθη είς την 
μορφήν του, συνεκολ?ιήθησαν είς τήν θέσιν των ή εύρεθεΐσα έτέρα λαβή καί ό πούς.

Ή κύλιξ σχηματίζει τό χείλος συνεσταλμένοι' προς τά έσω. Ή διπλή λαβή προσ- 
φύεται είς τήν κοιλίαν διά τών δύο άκρων αυτής, άποληγόντων είς οξυκόρυφα φύλλα,, 
τών όποιων ή ράχις δηλοϋται δι’ αναγλύφου γραμμής. Ή λαβή περατούται άνω είς 
σχήμα όμοιον προς φύλλον κισσοΰ. ’Επί τής άνω οριζοντίου έπιφανείας αυτής άβαθής 
κοιλότης σχηματίζουσα τρίγωνον καί δύο κύκλους εκατέρωθεν, έφαπτομένους προς τάς 
γωνίας αύτοϋ, έχρησίμευεν ΐνα ύποδεχθή ένθετον κόσμημα, προφανώς έκ χρυσού 
έλάσματος.

1 Πρβ. Krister Hanele Megarische Studien, 
Lund 1934, σ. 49-50. RE XV, 202 κέ. Ή θέσις τού 
ναοΰ τής πολιάδος ’Αθήνας έχει διαπιστωθή υπό I, 0ΡΕ- 

ΨΙΑΔΟΥ-Ι. ΤΡΑΥΛΟΥ Άνασκαφικαί έρευναι έν Μεγά* 
ροις, ΠΑΕ, 1934, σσ· 48 - 50.

2 Ό V. 0ajkANOVic (Das Ratsel von Trebeni-
schte, Rev. Int. Et. Balk., Ill, 1936 σ. 140) άπεπειράθη

νά έρμηνεύση τούς τάφους τοΰ Τρεμπένιστε ώς τάφους 
Γαλατών καί τά κτερίσματα ώς προερχόμενα έκ λεηλα
σίας τοΰ Ιερού τών Δελφών. Εσφαλμένη θεωρία, καθ’ 
οσον οΐ τάφοι άνήκουσιν ασφαλώς εις τόν 6ον π. X.. 
αιώνα.

3 Πρβ. και Κ. ΡΩΜΑΙΟΝ ’Αναθηματικός καδίσκος. 
μετ’ έπιγραφής, ΑΕ 1904 (1905) σ. 146.
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Ό πούς χυτός και συγκεκολλημένος σχηματίζεται κλιμακοειδώς εις δΰο βαθμίδας. 
Ύπ’ αυτόν τρεις ανάγλυφοι δμόκεντροι κύκλοι.

Ή αργυρά κύλιξ ΑΑ 1913, σ. 185 είκ. 13 (εκ Taman) έχει όμοιας λαβάς, άλλ' 
αύται ύψοΰνται ύπεράνω τοΰ επιπέδου των χειλέων περισσότερον η εις την κύλικα τής 
Κοζάνης. Διαφέρει επίσης κατά την διαμόρφωσιν των χειλέων. Εις αυτήν τά χεί?ιη δια- 
στέλλονται διευρυνόμενα ελαφρώς προς τά έξω.1 Όμοιας λαβάς2 έχει και ό άργυροϋς 
κάνθαρος εκ τοΰ τάφου τοΰ Gomjani, Bull. Inst Arch. Bulg. XI, 1937, σ. 209, είκ. 
188, τοΰ οποίου τά χείλη διαστέλ?π>νται όπως εις την κύλικα τοΰ Taman. Ό τάφος εκ 
τοΰ οποίου προέρχεται ό κάνθαρος έχρονολογήθη εις τά μέσα τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος 
έξ άργυροΰ τετραδράχμου Φιλίππου τοΰ Β', εύρεθέντος μεταξύ των κτερισμάτων. 
Ή χαλκή κύλιξ: Κ. Schumacher Beschr. der ant. Bronzen, Karlsruhe 1890, άρ. 484, 
πίν. IX, 7, έχει συστελλόμενα χείλη. Ή μορφή τής ήμετέρας κύλικος πλησιάζει εγγύτε
ρον προς τό σχήμα πήλινων άώτων κυλικών ως π. χ. των έκ Μαγούλας τής Δυτ. Μα
κεδονίας: ΑΕ 1932, σ. 115, είκ. 72, καί τής προερχομένης έκ τάφου άνασκαφέντος παρά 
τό κάστρον τοΰ Τρεμπένιστε: ΑΑ 48, 1933, σ. 481, άρ. 42, είκ. 16 (δεξιά).

ΧΑΛΚΑ

Άρ. 7, τάφ. I, 1, είκ- 10 και 11. Οίνοχόη μετά τρίλοβου στομίου. Όλικόν ΰψ. 
0.272 μ., μέχρι τοΰ περιθωρίου τοΰ χείλους 0.205. Ύψ. λαβής 0.14. Διαμ. ποδός 0.089. 
Πράσινη κατίωσις. Τό χείλος άναδιπλοΰται προς τά έξω- τμήμα αύτοΰ κατά τήν εκροήν 
άκοκεκρουμένον. Ή λαβή άποτελεΐται έκ καυλοΰ άκάνθου φέροντος εις ΐσας άποστά- 
σεις κάλυκας, έκ των οποίων έκφύονται φύλλα περιβάλλοντα τό στέλεχος. Τό άγγειον 
έχει τήν μείζονα περιφέρειαν αύτοΰ κατά τήν βάσιν τής κοιλίας. Ό πούς χυτός, προσ- 
κολλάται εις τό σφυρήλατον σώμα. Μέρος τής κοιλίας έφθαρμένον.

Όμοιον σχήμα—αν καί πλέον πεπλατυσμένον κατά τήν γαστέρα—έχει χαλκή, 
οίνοχόη (όλπη) μετά κυκλοτερούς στομίου τών άρχών τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος τοΰ Μητρο- 
πολιτικοΰ Μουσείου τής Νέας Ύόρκης (G. Richter Greek, Etruskan and Roman 
Bronzes σ. 192, άρ. 505). Επίσης, ή πηλίνη οίνοχόη τοΰ Κέρτς, τών μέσων τοΰ 4ου 
π. X. αίώνος : Κ. Schefold Kertscher Vasen, πίν. 10' πρβ. καί χαλκήν οίνοχόην «ελ
ληνιστικήν» : Η. C. Butler Sardis I, σ. 82 είκ. 77.

Λαβήν υπό μορφήν καυλοΰ άκάνθου έχει ή οίνοχόη τής Συλλογής Loeb, J. Sie- 
veking Bronzen, Terrakotten, Vasen σ. 7, πίν. 8.

Άρ. 8 τ. II, 3, είκ. 12 καί 13. Κάδος (situla) μετά δύο κινητών λαβών καί έκροής. 
Ύψ. 0.168 μ., διάμ. χείλους 0-113, διάμ. βάσεως 0.098. Ή βάσις εις σχήμα δακτυλίου, 
ολίγον έξέχουσα, είναι χυτή ιδιαιτέρως καί προσκολλάται εις τό σφυρήλατον σώμα ώς 
καί αί προσαρμογαί τών δύο λαβών μετά τής έκροής. Τό άγγειον καλύπτεται υπό 
πράσινης όξειδώσεως. Μέρος τής μιας πλευράς έφθαρμένον, σχηματίζον άκανόνιστον 
σχισμήν διήκουσαν άπό τής βάσεως μέχρι τοΰ έπιπέδου τής μεγίστης περιφερείας, ολί
γον κάτωθι τοΰ χείλους, τό όποιον είσέχει.

1 Πρβ. άργυραν κύλικα : Κ. Neugebauer Anti- 2 Πρβ. καί λαβάς χαλκών κυλικών: BCH LXXIII,. 
ken in deutschem Privatbesitz πίν. 90, άρ. 211, 1949, σ. 26 (Verdelis)

13
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Είκ. 10· Τάφος I, 1, 2, 3 Είκ. 14. Τάφος I, 8

Είκ. 14α. Χάλκη φιάλη (9)

Είκ. 11. Χάλκη οίνοχόη (7) Είκ. 12. Χαλκούς κάδος (8)
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Ή μορφή τοΰ ώμου πλησιάζει προς την μορφήν ωμού στάμνου.
Αί λαβαί, άποτελούμεναι έκ δύο τοξοειδών ελασμάτων, άγκιστροΰνται διά των 

άνακαμπτομένων άκρων των—υπό μορφήν κόμβων άνθέων—είς τάς δύο καθέτους 
όπάς, τάς οποίας φέρουσιν αί επί των ώμων τοΰ αγγείου συγκεκολλημέναι προσφύσεις 
αυτών (είκ. 13). Συμφυής προς τήν μίαν εξ αυτών είναι ή εκροή. Ύπ’ αυτήν εκφύε

ται λαιμός κύκνου σχηματίζων ελλειψοειδή καμπύλην—ώσεί έτέραν κάθετον σταθεράν 
λαβήν—με τήν κεφαλήν προς τά κάτω,1 έφαπτομένην επί φύλλου κισσού, εις τό όποιον 
άπολήγουσιν αί προσαρμογαί τών λαβών. Άντιστοίχως, επί τής έτέρας προσαρμογής, 
είς τήν θέσιν τής εκροής υπάρχει οριζόντιον έλασμα, υπό τό όποιον ό ίδιος πλαστικός 
διάκοσμος.

Ό κάδος δύναται νά καταταχθή είς τον τύπον D τού Β. Schroder Griediische 
Bronzeeimer in Berliner Antiquarium, 74. Winckelmansprogramm, Berlin 1914, σ. 14 
είκ. 10 καί 11, 1. Πρβ. καί άπομίμησιν πηλίνην; Schroder σ. 16, είκ. 13, 1, τού 4ου 
π. X. αίώνος. Ή σύνδεσις τής λαβής μετά τής εκροής εΰρίσκεται ήδη είς τήν αρχαϊ
κήν τέχνην.1 2

Μετά τον Schroder, περί τής προελεύσεως τοΰ τύπου τοΰ αγγείου καί περί τών 
εργαστηρίων παραγωγής3, ήσχολήθησαν ό Pernice Tarentiner Bronzegefasse, JdL

1 At κεφαλαί κύκνων είναι συχνόν διακοσμητι- 
κόν θέμα είς τάς λαβάς αρχαϊκών υδριών: Ν. ΠΟΛΙΤΗ 
Χάλκη υδρία έξ ’Ερέτριας, ΑΕ 1936. σ. 148, είκ. 1.

2 Β. Schroder έ.ά. σ. 22, ένθα καί αί σχετικαί πα- 
ραπομπαί.

3 Είναι πιθανώτερον δτι τά πολλά, σχετικώς, χαλκά

άγγεϊα καί έργα μικροτεχνίας, τά ευρεθέντα έν Μακεδο
νία, είναι προϊόντα εγχωρίων εργαστηρίων καί ότι δέν 
είσήχθησαν έκ Μεγ. ‘Ελλάδος ή άλλοθεν. ’Επί τοΰ προ
βλήματος τούτου ίσχύουσι πάντοτε αί παρατηρήσεις τοΰ 
Καθηγ. κ. Γ. Π. Οικονόμου: G. Ρ. Oikonomos Bron- 
zen von Pella, AM LI, 1926, σ. 94 -97.
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35, 1920 στ. 92, ό Sieveking MJBK, XII, 1921-1922, σ. 117 κ.έ., ό Κ. Neugebauer 

RM 38-39, 1923-1924, σ. 393 κ.έ. Συμπληρωματικόν κατάλογον τών χαλκών κάδων 
κατήρτισεν ό J. Werner ΑΑ 51, 1936, στ. 416.

Συχνότερος εν Μακεδονία και Θράκη είναι ό τύπος τοϋ φοειδοΰς κάδου. Παρα
δείγματα: Jdl 45, 1930, 292 είκ. 13, ΑΑ 51, 1936, 417-418, είκ. 4-6, RM 32-34, 
1917 -1919, σ. 48 είκ. 37. Προς τον κάδον τής Κοζάνης, διά τό σχήμα αύτοΰ, πρβ. τον

εκ βορ. Δαλματίας: Bericlit iiber den VI. Internationalen 
Kongress fiir Archaologie, Berlin 1940, πίν. 56.

Άρ. 9 τάφ. I, 8, είκ. 14 και 14α. Φιάλη άνευ όμφαλοΰ. 
Ύψ. 0,041, διάμ. χείλους 0,192 μ. Σφυρήλατος. Τό χείλος 
άναδιπλοϋται προς τά έσω, καθιστάμενον οΰτω στερεώτερον. 
Ή επιφάνεια καίιύπτεται υπό πράσινης όξειδώσεως. Μικρόν 
τμήμα κατά την περιφέρειαν τοϋ χείλους έφθαρμένον, ελλεί
πει. Τό σκεύος φαίνεται κοινής χρήσεως. Πρβ. δμοιον έν 
Bull. Inst. Arch. Bulg. XI, 1937, σ. 139, είκ. 127, εκ τάφου 
παρά τό Mezek. Έκ τών ευρημάτων ό τάφος οΰτος χρονολο
γείται είς τό τέλος τοϋ 5ου ή τάς άρχάς τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος. 
Επίσης πρβ. G. Richter έ.ά. άρ. 607.

Άρ. 10 τάφ. II, 2, είκ. 15. Λυχνοστάτης μετά τρισκε- 
λοϋς βάσεως χαλκής καί στελέχους σιδηροϋ. Τετμημένος είς 
δύο τεμάχια, α) ΰψ. 0.56 μ., β) ΰψ. 0.15 μ. Έκ τών σκελών 
τής βάσεως, τοϋ ενός μόνον σφζεται τμήμα 0.07 μ., τά άλλα 
άποκεκομμένα από τού σημείου τής έκφύσεως αυτών. Λογχο
ειδή διακοσμητικά φύλλα μεταξύ τών σκελών, έκ τών όποιων 
σώζεται ακέραιον έν, εκφύονται από την βάσιν—ένθα προση- 
λοΰται τό στέλεχος—ήτις διαμορφοΰται διά διπλού τόρου. Τό 
στέλεχος επιστέφεται υπό δίσκου, διαμ. 0.09 μ., έφθαρμένου 
κατά την περιφέρειαν, προς υποδοχήν τοϋ λύχνου. Παρά την 
κακήν διατήρησιν, έντύπωσιν προξενεί δ πλαστικός διάκοσμος 
τής βάσεως, τής όποιας δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν μετά 

βεβαιότητος τά έλλείποντα άκρα καταλήγοντα είς λεοντόποδας, κατά τό παράδειγμα 
γνωστών λυχνοστατών, προς τούς πόδας τών οποίων ομοιάζει απολύτως κατά τό σχήμα 
τό σωζόμενον τμήμα τού σκέλους: ΑΑ 48, 1933, στ. 335, είκ. 2., Β. Filow Die Kup- 
pelgraber von Mezek, BIAB XI, 1937, σ. 37, είκ. 36, 40 (τών αρχών τοϋ 4ου π.Χ. αίώ
νος). Διαφέρει προς τούτους ό λυχνοστάτης τής Κοζάνης κατά την μορφήν τοϋ στελέ
χους, τό όποιον είναι απλή σιδηρά ράβδος, άνευ πλαστικού τίνος διακόσμου.

’Έχει παρατηρηθή ότι είς τούς τάφους τής Ελλάδος τών κλασσικών χρόνων δεν 
«ΰρέθησαν λυχνοστάται ή λύχνοι, έν άντιθέσει προς τούς τάφους τής κάτω Ιταλίας '. 1

1 F. Messerschmidt, Etruskische Kandelaber, Ιταλίας ερμηνεύεται ώς "κότταβος κατακτάς» έν Not 
ΑΑ 48, 1938, στ. 328. Λυχνοστάτης μολύβδινος έκ βορ. degli Scavi 1931, σ. 647 (είκ. 2).

Έίκ. 15. α) Λυχνοστάτης (10) 
β) Ξίφος (28).
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Ό τΰπος τοϋ άπλοΰ στελέχους ανήκει εις τον 40ν π. X. αιώνα.1 Πρβλ. Wiegand- 

Schrader Priene, σ. 383, είκ. 484.
Ύπό τοΰ ΠΛΙΝΙΟΥ Natur. Histor. 34, 3, 11 παραδίδεται, δτι τά χορευτικά εργα

στήρια τής Αίγίνης κα'ι τοϋ Τάραντος ήσαν γνωστά διά την παραγωγήν των λυχνο
στατών. Εις τούς τορευτάς τοΰ Τάραντος μάλιστα αποδίδεται ή πλαστική διαμόρφωσις 
τής τρισκελοΰς βάσεως.2

Άριθ. 11, είκ. 16. Περίαπτον, άμφικωνοειδές, διάτρητον (Birdcage). Ύψ. 0.052. 
Φέρει οκτώ τριγωνικά ανοίγματα- εις τήν κορυφήν οπή προς έξάρτησιν. Κάτω απο
λήγει εις ήλώδη προβοίιήν. Πρβ. D. Robinson Olynthus X, σ. 118, ένθα και ή σχε
τική βιβλιογραφία, πίν. XXIV, 40G, τύπ. II. Τά έξ Όλύνθου περίαπτα κάτω είναι 
πεπλατυσμένα.

Άριθ. 12, είκ. 16. Όμοιον, άπολήγον κάτω εις μικρόν δίσκον, ως βάσιν. Ύψ. 
0.056 μ. Πρβ. Η. Payne Peracliora σ. 183, πίν. 83, 14. Τοιαΰτα περίαπτα ή ανα
θήματα είναι κοινά, όχι μόνον έν Έλλάδι, υπό μορφήν πτηνών (Άκροπόλεως: JHS 
1892-1893, 242, είκ. 15) ή ζοόων (’Ολυμπίας: Furtwangler Olympia IV, πίν. 
23,413), αλλά καί είς τά νεκροταφεία τής Βοσνίας τής περιόδου Hallstatt: Η. Payne 

έ.ά. σ. 183.
Άριθ. 13, είκ. 16. Περίαπτον. Έπίμηκες, ρομβοειδές, κοϊλον έσωτερικώς, κεχυ- 

μένον. Έπί τής κορυφής δακτύλιος προς έξάρτησιν. Ύψ. 0.09 μ. Πρβ. D. Robinson 

έ.ά. (τΰπος III) σ. 121, πίν. XXV, 418. Τό σχήμά του πλησιάζει γενικώς τήν μορφήν τοϋ 
χρυσού περιάπτου τοϋ τάφου IX τοϋ Τρεμπένιστε, Ν. Vulic OJ 28, 1933, σ. 171, είκ. 79·

Άριθ'. 14, είκ. 16. Δύο «ψήφοι όρμου» κυλινδρικοί, φέρουσαι μικρούς δίσκους 
είς τά δύο πέρατα καί είς τό μέσον. Κοϊλαι έσωτερικώς. Ύψ. 0.035 μ. Διάμ. δισκαρίων 
0.015 μ. Ή μορφή πλησιάζει πως προς τον τύπον IV τής Όλύνθου: D. Robinson έ.ά, 
σ. 61 καί πίν. VIII, 129, 146, 169 κλπ.· πίν. IX, 149, 150, 151 κλπ.· πίν. XI 152, 153. 
154 κλπ. S. Casson Macedonia, Thrace and Illyria είκ. 51, 58. Ουδόλως άπίθανον νά 
είναι μάλλον αντικείμενα κοινής χρήσεως, πηνία (κουβαρίστραι) καί ούχί κοσμήματα.

Άριθ. 15, είκ. 16. Δύο ψέλια άπολήγοντα είς πέλματα πρισματικά τομής τραπε
ζοειδούς. Κοσμούνται δι’έγχαράκτων παραλλήλων γραμμών. Διάμ. 0.07 μ. Πρβ. 
Εύρ. Συλλ. Κοζάνης, άρ. 24-25 (ΑΕ 1936, Άρχ. Χρονικά σ. 11) ΠΑΕ 1934 σ. 84, είκ. 10·

Άριθ. 16, είκ. 16 Δύο ψέλια έκ λεπτού σύρματος. Κατά τά άκρα όγκοϋνται είς 
πέλματα όμοια προς τά τών προηγουμένων. Διάμ. 0.05 μ.

Άρ. 17, είκ. 16. Τρεις δακτύλιοι έκ λεπτού σύρματος. Διάμ- 0,023.
Άρ. 18, είκ. 17. Περόνη έχουσα κεφαλήν δισκώδη. Είς τον ?ι.αιμόν δύο δακτύλιοι. 

Ύψ. 0,085 μ. Όμοιαι περόναι άργυραϊ έκ Τρεμπένιστε: Β. Filow έ.ά. άρ. 40, 41 καί 
Ν. Vulic OJ 27, 1932, σ. 14, είκ. 19, 20.

Άρ· 19, είκ. 17. Περόνη μετά σφαιρικής κεφαλής. Είς τον λαιμόν δακτύλιος. Ύψ. 
0,07 μ. Συχνός τύπος έν Μακεδονία: ΠΑΕ 1934, σ. 95 (Σιανίστι, τάφ. 2).

Δίδυμοι περόναι. Ή χρήσις τοιούτων περονών παρατηρεΐται ιδίως έν Μακεδο
νία. Ή μορφή αυτών διατηρείται ένταϋθα μέχρι τών ελληνιστικών χρόνων. Αλλά καί

J F. Messerschmidt ε.ά. 335. 2 Κ. Neugebauer RM 38-39, 1923-1924, σ. 435.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:17 EEST - 34.211.113.242



102 Βασιλείου Γ. Καλλιπολίτου καί Denise Feytmans ΑΕ 1918-194»·

Είκ. 18. Χαλκαϊ πόρπαι (24) Είκ. 19. Χαλκοϋν κράνος (25)
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εις την νότιον Ελλάδα εύρέθησαν δίδυμοι περόναι, αί όποΐαι ήσαν έν χρήσει εις πολύ 
παλαιοτέραν εποχήν. ΑΕ 1927-1928 σ. 109 και αυτόθι σε?... 218. Αί περόναι τής 
Κοζάνης πεποιημέναι εξ ενός σύρματος διακρίνονται εις τέσσαρας τύπους, άναλόγως 
τοΰ σχήματος τής κεφαλής των. Τύπου I: Τα δύο σκέλη εφάπτονται καί εις την κεφα
λήν ένοΰνται εις σχήμα τριγώνου. Τύπου II: Έκάτερον τών σκελών άνερχόμενον προς 
την κεφαλήν ελίσσεται εις σπείραν. Τύπου III: Τα σκέλη διΐστανται, ένούμενα εις τήν 
κορυφήν εις κύκλον. Τύπου IV: Τα σκέλη εφάπτονται ένούμενα εις τήν κορυφήν εις 
κυματοειδή γραμμήν.

Άριθ. 20, είκ. 17. Δέκα εξ δίδυμοι περόναι τύπου I. Τό πάχος τοΰ σύρματος 
άνάλογον προς τό μέγεθος αυτών. Αί άκεραίως σφζόμεναι έ'χουσιν ύψη: 0.04, 0.052, 
0.16, 0.173 μ. Πρβ. ΠΑΕ 1935, σ. 51. Πολλαί τοιαΰται έκ Τσοτυλίου (Δυτ. Μακεδο
νίας) εις τό Μουσεΐον Θεσσαλονίκης.

Άριθ. 21, είκ. 17. Περόνη τύπου II. Έκάτερον τών σκελών ελίσσεται εις σπείραν 
εις τον λαιμόν. Άνωθεν τής σπείρας άνά τρεις δακτύλιοι. Ύψ. 0.17 μ. Ό τύπος δεν 
•είναι άγνωστος έν νοτίοι Έλλάδι: Τάφος Μυωνίας (Όζολών Λοκρών) ΑΕ 1927-1928, 
σ. 109, είκ. 98η. Έξ Αίγιου, Η. Payne Necrocorinthia σ. 217, είκ 98.

Άριθ. 22, είκ. 17. Περόνη τύπου III. Ύψ. 0.10 μ· Πρβ. όμοιας άργυράς έκ 
Τρεμπένιστε: OJ 28, 1933 σ. 173. άρ. 12, 13, είκ. 78.

Άριθ. 23, είκ. 17. Τρεις περόναι τύπου IV. Ύψ. 0.035 μ. Σπανιωτέρα μορφή,
Άριθ. 24, είκ. 18. Πέντε όκτώσχημοι πόρπαι μετά διπλής σπείρας (Spectacle- 

Fibulae) έκ σύρματος ρομβοειδούς τομής. Εις τό σημεΐον τής ένώσεως τών δύο σπει
ρών τό σύρμα σχηματίζει δύο καμπύλας εις σχήμα οκτώ. Ή βελόνη συμφυής, έκ τού 
ίδιου σύρματος. Πλ. 0.052, 0.053, 0.07. Ό τύπος γνωστός από τής πρωίμου περιόδου 
τής Hallstatt, δεικνύει μυκηναϊκήν έπίδρασιν καί άπαντά έν κεντρική Εΰρώπη, έν Ιτα
λία καί έν Νοτίω Έλλάδι, D. Robinson Olynthus, X., σ. 96—98, όπου καί ή σχετική 
βιβλιογραφία.

Αί πόρπαι τής Κοζάνης άνήκουσιν είς τον 2ον τύπον έκ τών πέντε τούς οποίους 
•διέκρινεν ό C. Blinkenberg Fibules grecques et orientales, σ. 257 κ. έ. Είς τον κατά
λογον τοΰ Blinkenberg σ. 226 (A-Q), προστίθενται αί πόρπαι τής Όλύνθου (Ro

binson έ.ά. πίν. XIX), πόρπαι έκ Τσοτυλίου (Μουσείου Θεσσαλονίκης, αδημοσίευτοι) 
καί Βέροιας (A A 57, 1942, σ. 187). Πρβ. καί Θ. Μακριδου Χαλκά Μακεδονικά τοΰ 
Μουσείου Μπενάκη, ΑΕ 1937, 2, πίν. V. α, β.

Άριθ. 25, τάφ. IV, 1, είκ. 19. Κράνος μετά πιοειδοΰς τομής διά τό πρόσωπον. 
Ύψ. μέγ. 0.20, πλ. τομής 0.09. Έφθαρμένον είς τήν κορυφήν, κατά τά λοιπά καλώς 
διατηρούμενον. Καλύπτεται υπό πράσινης όξειδώσεως. Τύπος ιδίως διαδεδομένος είς 
τήν βόρ. Βα?αανικήν, όνομασθείς διά τούτο «ιλλυρικός». Άλλ’ό χαρακτηρισμός δεν 
αφορά είς τον τόπον τής κατασκευής, διότι τοιαύτης μορφής κράνη είναι ασφαλώς 
ελληνικά (κορινθιακά): R. Hampe-U. Janzen I. Olympiabericlit, 1936—1937 σ.53, 
E. Kunze-H. Shleif II. Bericht 1937 —1938, σ. 94. Ή ΆρχααΑογική Συλλογή 
Κοζάνης κατέχει καί έτερον παράδειγμα έξ Ακρινής, τοΰ οποίου βλ. περιγραφήν υπό 
Α. Κεραμοπουλλου Άνασκαφαί καί έρευναι έν Μακεδονία, ΠΑΕ 1934, σ. 87-88
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και είκ. 8, 9. Αί μεταξύ των δύο διαψοραί είναι αί έξης: Εις το νέον κράνος αί παρα
γναθίδες είναι βραχύτεραι, ή ύπ’ αυτών καί τών άκρων τοϋ καταυχενίου σχηματιζο- 
μένη εις τα ώτα γωνία είναι αμβλεία. Ή καμπύλη τοϋ καταυχενίου είναι έντονωτέρα. 
Υπεράνω τής πιμόρφου τομής ύπάρχουσι δύο ανάγλυφοι οριζόντιοι γραμμαί, έλλεί- 

πουσαι εκ τοϋ κράνους τής ’Ακρινής (Πρβ. κράνος’Ολυμπίας Hampe-Janzen έ'.ά.
πίν. 10, φέρον τρεις άναγλύφους γραμμάς). Ή έξέλιξις τοΰ τύπου 
έγένετο άντικείμενον έρεύνης υπό Β. Schroder Thrakische Helme 
Jdl 27, 1912, σ. 339 κ.έ. Το κράνος τής Κοζάνης ανήκει εις την 
υπό Schroder ύπ’άρ. 2α καταταχθεΐσαν μορφήν (Beil. 15,7 κράνος 
Μουσείου Σεραγιέβου), την οποίαν χρονολογεί διά τών νομισμάτων 
εις τον 5ον π.Χ. αιώνα. Χαρακτηριστικά τής μορφής ταύτης, άποτε- 
λούσης βαθμίδα έξελίξεως τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος, είναι ό σχηματισμός 
τοΰ καταυχενίου κατά τον κορινθιακόν τύπον (πρβ. A A 20, 1905, 
18, είκ. 5, L 31), αί βραχεϊαι παραγναθίδες καί ή αμβλεία γωνία τοΰ 
ανοίγματος τών ώτων. Εις την κατηγορίαν αυτήν ανήκει καί τό κράνος. 
ΑΑ 32, 1917, 62, είκ. 7.

ΣΙΔΗΡΑ ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΠΛΑ

Άριθ. 26, τάφ. I, 10, είκ. 20. Λυχνοστάτης. Εύρέθη τετμημένος 
εις τρία τεμάχια: α) τρίπους μετά τοΰκεκαμμένου στελέχους ΰψ. 0.55 μ. 

,j0 β) τό άνω μέρος τοΰ στελέχους σχηματίζον εις
την κορυφήν κωδύαν καί κοσμούμενον υπό δύο 
άνακαμπτομένων κεράτων ΰψ. 0.14, καί γ) δίσκος

Είκ. 21. Λυχνοστάτης (26) Είκ. 20. Λυχνοστάτης (26) καί λεπίς μαχαιριού (27).

διαμ. 0,08. Έκ τής εν σχεδίοι άναπαραστάσεως (είκ. 21.) προκύπτει τύπος λυχνο
στάτου, ως διεμορφώθη κατά τον 4ον π.Χ. αιώνα: F. Messerschmidt-Etrus- 
kische Kandelaber, AA48, 1933, 932 (τύπος 4) είκ. 1, 5. Πρβ. Wiegand-Schrader 

Priene, σ. 383, είκ. 484, καί έτερον μολύβδινον λυχνοστάτην έξ ’Ιταλίας 4ου-3ου π.Χ. 
αίώνος: ΑΑ®43, 1928, 462, είκ. 173. G. Richter έ.ά. σ. 369, άρ. 1286.
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Άριθ. 27, τάφ. I, 7, είκ. 20. Λεπΐς μαχαιριού. Ύψ. 0.12, πλ. μέγ. 0.015. Κοινής 
χρήσεως. Πρβ. ΑΕ 1927-1928, σ. 109, είκ. 663.

Άριθ. 28, τάφ. II, 5, είκ. 15. Ξίφος αμφίστομου μετά τής συναφούς λαβής κα'ι 
καθέτων προασπιστήρων τής χειρός έπενδεδυμένων δι’όστε'ί'νου περιβλήματος, τοϋ 
όποιου σφζονται δΰο τεμάχια. Ύψ. μετά τής λαβής 0.67 μ. Ή λεπίς έχει κατά μήκος 
ράχιν καί έκοσμεΐτο εις την ρίζαν αυτής, επί των δύο πλευρών, ένθα τό μεγαλύτερου 
πλάτος, υπό χρυσών σφυρηλάτων πλακών, ήμιελλειψοειδούς σχήματος (άρ. 2, είκ. 6

μέσον ήτο στενωτέρα.
Τό έλασμα τής λαβής ευρύνεται εις τό μέσον καί απολήγει άνω εις κομβίον σχή

ματος κυλινδρικού μειουμένου κατά τό μέσον 
καί τού οποίου ή άνω κυκλική επιφάνεια είναι 
μεγαλυτέρας διαμέτρου ή ή κάτω καί κοσμείται 
διά τριών ομοκέντρων εγχαράκτων κύκλων. Ή 
μορφή τού ξίφους καί τής λαβής κατάγεται πιθα
νώς έξ αίγαιομυκηναϊκού τύπου1. Καί ή άνω 
επιφάνεια τών λαβών τών μυκηναϊκών ξιφών 
κοσμείται δι’ ομοκέντρων κύκλων : G. Karo 

Schaclitgraber von Mykenai, πίν. LXXXIII,
763, Bericht VI. Intern. Kongress, πίν. 179 
(ΜΠΑΚΑαακης). Ό τύπος τής λεπίδος ανήκει εις 
τον 50ν π. X. αιώνα: Α. Ε· Remouchamps Grieckiscke Dolck—und Schwertformen, 
τύπ. 15, σ. 36-39. Gis. Richter έ.ά. άρ. 607, Carapanos Dodone πίν. LVII, άρ. 2.

Άριθ. 29, εικ. 22. Ξίφος όμοιου τύπου, σωζ. ύψ. 0.33 μ. Τό κάτω ήμισυ τής 
λεπίδος ελλείπει. Ή λαβή άνω έχει άπόληξιν καρδιόσχημον. Διατηρούνται δύο ήλοι 
προς στερέωσιν ξύλινης έπενδύσεως.

Άριθ. 30, είκ. 22. Ξίφος. Σφζεται ή λεπΐς μέχρι τής ρίζης. Ύψ. 0.52. Λαβή καί 
προασπιστήρες τής χειρός έλλείπουσι.

Αιχμα'ι δοράτων. Πεποιημέναι έκ δύο συνηνωμένων στερεών ελασμάτων, φια
λοειδείς, άπολήγουσι κάτω εις κοΐλον κυλινδρικόν αυλόν, εύρυνόμενον είς τήν βάσιν, 
εντός τού όποιου ένεπηγνύετο τό δόρυ. Γενικώς διά τον τύπον τής αιχμής, πρβ. 
D. Robinson Olynthus X, σ. 412, πίν. CXXVII, άρ. 2144- 2153. Μεταξύ τών αιχμών 
τής Κοζάνης διακρίνονται ώς προς τό περίγραμμα καί τό μέγεθος τρεις μορφαί: I 
Κορυφή λίαν οξεία, βάσις άπεστρογγυλωμένη, μέσον μέγεθος. II. Κορυφή άμβ?νυτέρα, 
μέγεθος έλασσον. III. Λόγχη μεγάλη, τής όποιας αί άκμαί δεν σχηματίζουσι καμπύλην.

Άριθ. 31, είκ. 22. Πέντε παραδείγματα αιχμών μορφής I α) Ύψ. 0.27 μ., μέγ. 
πλ. 0.053 μ. β) ύψ. 0.34 μ. πλ. 0.05 μ., διάμ. αυλού 0.02. γ) Σωζ. ύψ. 0.32, πλ. 
0.045. δ) Σωζ. ύψ. 0.34, πλ. 0.045, ύψ. αύλού 0.095, διάμ. 0.02. ε) Ύψ. 0.38, πλ. 0.04, 
ύψ. αύλού 0.09, διάμ. 0.02.

1 Πρβ. Albania II, 1927, σ. 41, Β. Filow Trebenischte, σ. 48 κ.έ., αύι· σ. 126 κ.έ.
14
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Άριθ. 32, είκ. 22. Τρία παραδείγματα αιχμών μορφής II: α) ΰψ. 0.263, πλ. 0.045, 
ΰψ. αυλού 0.09, διάμ. 0.02· β) Σωζ. ΰψ. 0.263, πλ. 0.055, ΰψ. αύλοΰ 0.10· γ) ΰψ. 0.275» 
πλ., 0.04.

Άριθ. 33, είκ. 22. Τρεις αίχμαί μορφής III: α) ΰψ. 0.52, πλ. 0.06, ΰψ. αΰλοΰ 
0.14. Μέρος τής λεπίδος κατά την βάσιν κατεστραμμένον εκ τής κατιώσεως· β) Σωζ· 
ΰψ. 0.39· γ) ΰψ. 0.37.

ΠΗΛΙΝΑ ΑΓΓΕΙΑ

Είναι γενικώς αδιακόσμητα, έ'χουσιν εν τούτοις ενδιαφέρον διά το είδος τοΰ πη
λού, την τεχνικήν καί το σχήμα αυτών. Τινά 
εξ αυτών άνήκουσιν εις τύπους πρωίμων ελλη
νιστικών χρόνων, άλλα συνεχίζουσι παλαιάς 
μορφάς προϊστορικών αγγείων.

Α. ’Αγγεία πηλού ερυθρωπού, α) Επι
βιώσεις προϊστορικών τύπων. ’Αμφορείς 
μετά σφαιρικής γάστρας. Αί λαβαί ΰψοΰνται 
υπέρ τό χείλος. Ό τύπος γνωστός από τής 
εποχής τοΰ χαλκού1, συνεχίζεται εις αγγεία 
χειροποίητα τής εποχής τού σιδήρου1 2.

Άρ. 34, τάφ. III, 3. είκ. 23. "Γψ. μετά 
τών λαβών 0.177. Πηλός πορτοκαλλόχρους 
ζωηρού χρώματος, ένέχων ι|ιήγματα μαρμα- 
ρυγίου (mica) καί ανθράκων. Επιφάνεια 

αμαυρά. Διακόσμησις καστανού, αλαμπούς χρώματος. Μέρος τοΰ λαιμού καί τού ώμου 
έλλείπουσι. Τό άγγεΐον είναι χειροποίητον. Αί λαβαί κυλινδρικαί, ό λαιμός ένοΰται 
μετά τής κοιλίας διά καμπύλης, ή βάσις επίπεδος.

Διακόσμησις κατά μετόπας: Έπί τού λαιμού οριζόντιοι ταινίαι διαφόρου πλά
τους, επί τού ώμου μικραί κάθετοι γραμμαί άκανονίστως διατεταγμένοι μεταξύ δύο 
οριζοντίων ταινιών. Έκ τής ταινίας τοΰ ώμου έξηρτημένη γιρλάνδα σχηματίζουσα τέσ- 
σαρα ήμικύκλια- εις τό κέντρον τρεις κάθετοι γραμμαί. Ή ιδία διακόσμησις επαναλαμ
βάνεται έπί τής έτέρας όψεως τού άγγείου. Έπί τού χείλους μικραί παράλληλοι γραμ
μαί. Όμοία διακόσμησις έπί τών λαβών, μετά καθέτου γραμμής ακανθωτής (ψαροκόκ- 
καλον), ήτις έπεκτείνεται έπί τών πλαγίων π?ιευρών τής κοιλίας καί απολήγει εις χελι- 
δονοουράν μετά τριών καθέτων γραμμών.

Ή γενική διάταξις τής διακοσμήσεως είναι άνάλογος προς τήν γραπτήν διακό- 
σμησιν αγγείων τής όψιμου έποχής τού χαλκού3 καί τής έποχής τού σιδήρου4.

Άριθ. 35, τάφ. III, 2. είκ. 24. "Υψ. 0.155 μ. άνευ τών λαβών. Πηλός πορτοκαλ- 
λόχρους σκοτεινού χρώματος. ’Επιφάνεια έστιλβωμένη έλαφρώς. Μέρος τής λαβής, τού

1 W. A. Heurtley Prehistoric Macedonia, εύρη- 3 ’Ανασκαφαί Μπουμπούστι BSA 28, σ. 168-169.
ματα Βαρδαρόφτσας, Γόνας καί Άρμενοχωρίου, σ·179, 4 Άνασκαφή Πάτελι, Heurtley ε.ά. πίν. 23 X,
186,192-195. διακόσμησις εγχάρακτος.

2 Αυτόθι, πίν. XXIII.

Είκ. 23. Άμφορεΰς τ. III, 3 (34).
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?ιαιμοΰ κα'ι τής κοιλίας έλλείπουσιν. Τά τοιχώματα τοΰ αγγείου, κατεσκευασμενού διά 
τροχοϋ, είναι λεπτά. Αί λαβαί πεπ?ιατυσμέναι κα'ι ασύμμετροι. Ό λαιμός διακριτός άπό 
τοΰ σώματος. Τό άγγεΐον τοΰτο αποτελεί παράδειγμα έπιβιώσεως προϊστορικού τύπου.

Είκ. 24. Άμφορεύς III, 2 καί οίνοχόη III, 1. Είκ. 25. Άμφορεύς II, 1.

Πρβ. χύτραν έζ Έρατύρας (Σέλιτσας, Δυτ. Μακεδονίας) ΑΕ 1932, σ. 117, είκ. 74, 2.

β) ’Αγγεία έλληνιστικού τύπου.
Άρ. 36, τάφ. II, 1. είκ. 25. Άμφορεύς βραχύλαιμος. Ύψ. 0.40 μ. Πηλός πορτο- 

καλλόχρους. ’Ίχνη στιλβώσεως. Ό λαιμός συνάπτεται προς την κοιλίαν διά καμπύλης 
αί λαβαί ελλειψοειδούς τομής, τό χείλος πλαστικώς έξαιρόμενον, ή βάσις δακτυλιοειδής.

Ό τύπος τοΰ αγγείου τούτου εύρίσκεται συχνά έν Μακεδονία. ’Ανάγεται εις αρχέ
τυπον τοΰ 6ου -5ου π. X. αίώνος, ώς προς την μορφήν τής κοιλίας καί τής βάσεως1. 
Κατά τον 5ον αιώνα π. X. οί αμφορείς τής Όλύνθου σχηματίζουσι τό ίδιον χείλος 
άλλά αί άναλογίαι τοΰ λαιμού καί τής κοιλίας είναι διάφοροι1 2. Τουναντίον εύρίσκον- 
ται αί αύταί άναλογίαι είς αμφορείς εκ Φλωρίνης3, εκ Μαγούλας4 καί εκ Βέροιας5. 
Άλλά τό σχήμα τής κοιλίας είς τά αγγεία αύτά είναι διάφορον, ώς καί ή διαμόρφωσις 
τοΰ χείλους. Μεταγενέστερος είναι ό άμφορεύς έκ Θηβών: ΑΔ 3, 1917, σ. 232, είκ. 
168, 1 χρονολογούμενος έκ των ευρημάτων τοΰ τάφου είς τά μέσα τοΰ 3ου π. X. αίώνος

Άρ. 37, τάφ. II, 4. είκ. 26. Άμφορίσκος μετά λαβών έπικεκολλημένων έπί τής 
κοιλίας. Ύψ. 0.175 μ. Πηλός καί βαφή πορτοκαλλόχρους, ανοικτού χρώματος. Έπί τοΰ 
χείλους, τοΰ ώμου καί τοΰ λαιμού οριζόντιοι γραμμαί χρώματος ολίγον βαύυτέρου. 
Λαιμός λεπτός συναπτόμενος προς την κοιλίαν κατακορύφως. Βάσις έπίπεδος.

Ό τύπος τοΰ αγγείου τούτου προαγγέλει διά τής μορφής καί τής διακοσμήσεώς 
του τό σχήμα «fusiform unguentarium» τοΰ τέλους τοΰ 4ου π. X. αίώνος, 6 τό όποιον 
ανευρίσκεται καί έν Β. Έλλάδι (Σαπλά-Ντερέ Θράκης), ΑΑ 1918, σ. 17 είκ. 16.

1 G. Ε. Mylonas Excav. at Olynthus, V, πίν. 42.
2 Αυτόθι πίν. 161, άριθ. 655.
3 ΑΕ 1932, σ. 64, είκ. 15 καί 16.

4 Αυτόθι σ· 125, είκ. 85.
5 ΑΑ 1942, σ. 169, είκ. 34.
6 Π. χ. Hesperia III, σ. 342, είκ. 22, Β 44.
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Έν γένει οί άμψορίσκοι τοΰ είδους τούτου, μέ έπικεκολλημένας τάς λαβάς, είναι 
συνήθεις έν τή ανατολική Μεσογείω κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 4ου π. X. αίώνος· 
Ή μορφή και ή διακόσμησις όμοια προς την των αγγείων Ρ. 15.129 και Ρ. 7.381 τοΰ 
Μουσείου των άνασκαφών τής αρχαίας ’Αγοράς των ’Αθηνών.

Άρ. 38, τάφ. II, 9. είκ. 26 (άρ.)· ’Άωτος σκΰφος. Ύψ. 0.045 μ., διάμ. 0.135 μ. Πη
λός πορτοκαλλόχρους, βαφή έρυθρωπή, έστιλβωμένη. Σχήμα έπιμεμελημένον. Τα τοιχώ
ματα διογκοΰνται εις την κοιλίαν. Τό χείλος συστέλλεται προς τα έ'σω. Βάσις δακτυλιοει-

„ ·«, »*■ ··* ι”

Είκ. 27. Τομή αγγείου άρ. 38.

Είκ. 26. ’Αγγεία τάφου II, 9 καί 4.

δής. Τύπος αγγείου συνήθης κατά τό δεύτερον ήμισυ τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος εις ’Αθή
νας, όπου τά τοιαΰτα αγγεία είναι μελαμβαφή καί φέρουσιν έσωτερικώς εις τό κέντρον 
έμπίεστον διακόσμησαν (π.χ. τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών Ρ. 12.728 καί Ρ. 775). Άλλ’ ό 
τύπος υπάρχει ήδη από τοΰ πρώτου ήμίσεος τοΰ αίώνος1.

Άρ. 39, τάφ. I, 6. είκ. 28. Κάνθαρος. Πηλός πορτοκαλλόχρους. Καλύπτεται έξω-
τερικώς διά σκοτεινού έλαιοχρόου γανώματος. Ύψ. 
0.115 μ. Μέρος τής μιάς λαβής ελλείπει. Κατά την 
έψησιν τοΰ αγγείου, εις τινα σημεία ή βαφή έ'λαβεν 
ερυθρωπήν άπόχρωσιν έκ τής πυράς. Ή μορφή τοΰ 
αγγείου ταυτίζεται απολύτως προς τήν τοΰ κανθάρου 
Ρ. 1819 τών άνασκαφών τής ’Αγοράς τών ’Αθηνών2, 
τον όποιον ό Η. Thompson παραβάλλει προς 2 καν
θάρους τοΰ δευτέρου ήμίσεος τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος, 
ένα εξ ’Αλεξάνδρειάς καί έτερον έκ τοΰ Ηραίου τής

Είκ. 28. Κάνθαρος τ. I, 6. , .π , r , , , ,
Ζαμου. V τύπος είναι κοινος κατα τους πρωίμους

ελληνιστικούς χρόνους. Άλλ’ ή μεγάλη όμοιότης τοΰ ήμετέρου κανθάρου προς τον έξ
Αθηνών καί τό βερνίκιον αύτοϋ δεικνύουσιν ότι προέρχεται πιθανώς έξ Αθηναϊκού
αγγειοπλαστικού έργαστηρίου.

1 D. Μ. Robinson Excav. at Olynthus, II, πίν.
154, άρ. 573.

2 Hesperia III, σ. 320, είκ. 5 άρ. 29.
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Β'. Αγγεία έκ πηλού τεφροΰ. α) Επιβιώσεις προϊστορικών τύπων.

Άρ. 40, Είκ. 24, τάφ. Ill, 1. Οίνοχόη. Ύψ. 0.152 μ. Πηλός καθαρός, τεφρόχρους- 
πρασινωπός. Επιφάνεια έλαφρώς έστιλβωμένη, τοιχώματα λεπτά. Πλήν μικράς όπής, 
ήν φέρει είς την βάσιν της γαστρός, ή οίνοχόη διατηρείται άκεραία. ’Έχει χείλος κυκλο
τερές, κοιλίαν εύρεΐαν, βάσιν επίπεδον. Ή λαβή πεπλατυσμένη τρισχιδής, έπικολλάται 
υπό τό χείλος χωρίς να ύψοΰται υπέρ τό επίπεδον αύτοΰ. Τό άγγεΐον είναι κατεσκευα- 
σμένον διά τροχού. Ό τύπος άπαντά κυρίως έν Μακεδονία καί 
ανάγεται είς την εποχήν τοϋ χαλκού λ

Οίνοχόην εντελώς όμοίαν κατά τήν μορφήν προς τήν έκ 
Κοζάνης, εύρίσκομεν έν Μακεδονία άπό τήςέποχής τοϋ σιδήρου1 2.
Ό τύπος ούτος είναι σπανιώτερος τής οίνοχόης μετά προχοής 
{jug with cut away neck). Τήν ιδίαν μορφήν περίπου παρου
σιάζει καί ή οίνοχόη έκ Μεζέκ εύρεθεΐσα μετά κρατήρος ρυθ μού 
τοϋ Κέρτς.3 Αυτή όμως απομακρύνεται περισσότερον τοϋ τύπου 
τής έποχής τοϋ σιδήρου.

β) Αγγεία έλληνιστικοΰ τύπου.
Άρ. 41, τάφ. I, 9, είκ. 29. Υδρία. Ύψ. 0,22 μ. Όμοιου 

πηλού ώς καί τό προηγούμενον άγγεΐον. Επιφάνεια έστιλβω- 
μένη, τοιχώματα λεπτά, διακόσμησις έγχάρακτος. Εύρέθη τε-
θραυσμένη είς πολλά τεμάχια. Μέρος τοϋ χείλους, τοϋ ώμου καί τής κοιλίας έλλεί- 
πουσιν. Ή μορφή αυτής λίαν έπιμεμελημένη. Λαιμός λεπτός, χείλος έξέχον, ώμος 
κυκλοτερής. Τό κάτω μέρος τής κοιλίας σχεδόν τριγωνικόν. Βάσις σχηματιζομένη 
κλιμακοειδώς έκ τριών βαθμιδών, έσωτερικώς κωνική. Αί πλάγιαι λαβαί άνυψοΰνται 
κατακορύφως καί έ'χουσι τομήν κυκλοτερή. Διακόσμησις έγχάρακτος κατά τήν μετά- 
βασιν άπό τοϋ ώμου προς τήν κοιλίαν, συνισταμένη έκ δύο ίχθυακανθών, κλάδου φύλ
λων καί γραμμής όριζοντίας, υπό τήν όποιαν σειρά έκ μικρών κυματοειδών γραμμών·

Ή υδρία αυτή, ώς προς τήν έπιμεμελημένην μορφήν της, πλησιάζει προς τάς υδρίας 
τοϋ Κέρτς καί ιδίως προς τήν υδρίαν Ε 241 τοϋ Βρεττ. Μουσείου, διακεκοσμημένην 
ωσαύτως κατά τήν βάσιν τοϋ λαιμού διά γιρλάνδας έκ φύλλων,4 τήν οποίαν όΚ. Sche- 

fold χρονολογεί μεταξύ τοϋ 350 καί τοϋ 340 π·Χ. Ή προκειμένη είναι πιθανόν μετα- 
γενεστέρα κατά μίαν δεκαετίαν. Είναι προφανώς μεταγενεστέρα τών υδριών τών 
προερχομένων έκ τών άνασκαφών τής Όλύνθου.5

Έξήλθεν ασφαλώς έκ τοϋ αύτοΰ αγγειοπλαστικού έργαστηρίου έξ ού καί ή οίνο
χόη τού τάφ. Ill, 1 (άρ. 40). Είναι περίεργος ή διαπίστωσις ότι τοιαϋτα αγγεία έκ 
τεφροΰ πηλού έλλείπουσιν έντελώς μεταξύ τών ευρημάτων τής Όλύνθου.

Είκ. 29. 'Υδρία τ. I, 9.

1 Άνασκαφή Σαράτσι Δνιτ. Μακεδονίας Heurtley 4 Κ. Schefold Untersuchungen zu Kertscher
M.d. πίν. XIX, άριθ. 445- 446. Vasen, πίν. 19, 2.

2 S. Casson Excavations in Macedonia, II, BSA 5 Π.χ. άρι-θ· Εΰρετ. 31. 226, D. M. Robinson ε.ά.
XXVI, σ. 10, είκ. 3. πίν. 84 άρ. 140.

3 Bull. Inst. Arch. Bulg. XI, 1937, σ. 141, είκ. 135.
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Μικροί άωτοι σκύφοι μετά χαμηλόν ποδός. Πηλός τεφροΰ σκοτεινού χρώμα
τος, βερνίκιον μέλαν έστιλβωμένον.

Άρ. 42,τάφ. 1,2. Διάμ. 0,09 μ. Χείλη συνεσταλμένα προς τά έσω (τομή είκ. 30, ι).
Άρ. 43, τάφ. 1,4. Διάμ. 0,097. 

Εύρέθη τεθραυσμένος εις πολλά τεμά
χια, ελλιπής. Χείλη διαστελλόμενα προς 
τά έξω (τομή, είκ. 30, 2)·

’Αρ. 44, τάφ. I, 5. Διάμ. 0,077 μ. 
Όμοιας μορφής (τομή, είκ. 30, 3)· 

Τά αγγεία ταϋτα είναι κοινού 
τύπου τού 4ου π.Χ. αίώνος, τού όποιου 
έχομεν πολλά παραδείγματα εγχωρίου 
εργαστηρίου, προερχόμενα έκ τών 
άνασκαφών τής Όλύνθου1. Αλλά τής 
Κοζάνης εύρίσκονται εγγύτερον κατά 

την μορφήν προς τούς μικρούς αττικούς άώτους σκύφους τών μέσων τού 4ου π.Χ. 
αίώνος, οί όποιοι φέρουσιν έμπίεστον διακόσμησιν ανθεμίων εν τω κέντρω1 2.

Άρ. 45, τάφ. I, 3. Πινάκων. Διάμ. 0.207 μ. (Τομή, είκ. 30, 4). Πη?ώς αρκετά 
χονδροειδής, επιφάνεια σκοτεινού, τεφρού—πρασινωπού χρώματος, ελαφρώς έστιλ- 
βωμένη. Τό πεπλατυσμένον βάθος τού πινακίου ένούται διά συνεχούς καμπύλης προς 
το ευρύ χείλος, όριζοντίως τετμημένον μετά κεντρικής αύλακος. Βάσις δακτυλιοειδής. 
Έσωτερικώς, εις τό κέντρον, διακόσμησις έμπίεστος συνισταμένη έκ τεσσάρων ανθε
μίων, σταυροειδώς διατεταγμένων πέριξ διπλού κύκλου καί περιβαλλομένων υπό ομο
κέντρων κύκλων έκ μικρών έγχαράκτων γραμμών. Έξωτερικώς, υπό τό χείλος, πέριξ 
τής βάσεως, γραπτοί κύκλοι διά χονδροειδούς χρωστήρος.

'Η μορφή τού πινακίου είναι μεταγενεστέρα μέν τών πινακίων τής Όλύνθου, εύ- 
ρίσκεται δέ έγγύτερον τής μορφής πινακίων τινών τών Αθηνών, ιδίως τών εύρεθέντων 
εις τάς άνασκαφάς τής αρχαίας Αγοράς, π.χ. τού ύπ’άρ. Ρ 248. Άλλα τά πινάκια τών 
Αθηνών είναι μελαμβαφή καί δεν φέρουσι γραπτήν διακόσμησιν έξωτερικώς, ούτε 
έντυπον έσωτερικώς. Ή έμπίεστος διακόσμησις έν τφ κέντρω ένθυμίζει έν τούτοις 
αττικά πινάκια τού 5ου π.Χ. αίώνος3. Οί ομόκεντροι κύκλοι έκ μικρών έγχαράκτων 
γραμμών εύρίσκονται ήδη έπί τινων πινακίων τής Όλύνθου4.

ΑΡΓΥΡΑ ΔΡΑΧΜΗ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ5

Άρ. 46, ταφ. I, 13. είκ. 31.
f Δ· 18. — Γραμμ. 4.00. Κεφαλή Ήρακλέους δεξ.’Όπ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ. Ζεύς καθή-

1 D. Μ. Robinson έ.ά. πίν. 176.
2 Η. A. Thompson Two Centuries of Hellenistic 

Pottery, Hesperia III, 1934, σ. 317.
3 Π.χ. L. Talcott Attic Blac-glazed Stamped

Ware and other Pottery from a Fifth Century Wall.
Hesperia IV, 1935, a. 488, είκ. 10 άρ. 110 καί 111, 
Πρβ. καί ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΝ Άνασκαφαί καί ερευναι 
έν tfj άνω Μακεδονία, ΑΕ 1932, σ· 121.

4 D. Μ. Robinson έ.ά. πίν. 157, άριθ. 608 καί 
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΝ έ.ά. σ. 60-61, άρ. 1-4, άγγεια έκ 
Φλωρίνης.

5 Ή κ. Ειρήνη Βαροΰχα - Χριστοδουλοπούλου, πρός 
τήν οποίαν έκφράζομεν θερμός ευχαριστίας, άνταπεκρί- 
9η προθύμως είς παράκλησιν ημών, δπως έξετάση τό 
νόμισμα.
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μένος άριστ. Εις τό πεδίον άριστ. άστήρ, δεξ. αιχμή δόρατος. Μετρίως διατετηρημένον. 
Muller πίν. VI, 317. Syll. πίν. 25,950.

Τό νόμισμα έχει κοπή εις άγνωστον νομισματοκοπεΐον άλλ’ασφαλώς εντός τοϋ4ου 
π.Χ. αίώνος. Ή σχετική φθορά, τήν όποιαν παρουσιάζει, προϋποθέτει χρονικόν διάστημα 
10-15 ετών κυκλοφορίας αύτοϋ. Επομένως ό τάφος I δΰναται νά χρονολογηθή και επί 
βάσει τοΰ τεκμηρίου τούτου εις τό τέλος τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος.

συμπεράσματα. Έκ τών μέχρι τοϋδε ύπαρχουσών ενδείξεων είχε διαπιστωθή 
ότι ή Κοζάνη ήτο κατωκημένη κατά τούς Ρωμαϊκούς χρόνους. Τό νεκροταφεΐον τών 
χρόνων τούτων έκειτο πιθανώς παρά τύν "Αγ. Κωνσταντίνον1. Ύπετέθη ωσαύτως ή 
ϋπαρξις προϊστορικού συνοικισμού επί τοΰ υψώ
ματος τοΰ ‘Αγ. ’Αθανασίου, όπόθεν προέρχονται 
τέσσαρα χειροποίητα αγγεία τής ’Αρχαιολογικής 
Συλλογής1 2. Έν τούτοις μεμονωμένα τινά ευρήματα 
(Άρ. Εύρ. 26-30, πρβ. Κεραμομουλλον ΙΤΑΕ 
1934, σ. 86, είκ. 13) έχρονολογήθησαν εις τον 4ον 
π.Χ. αιώνα. Ό σχετικός πλούτος τών κτερισμάτων 
τών εύρεθέντων νΰν τάφων, μαρτυρεί άδιαμφισβη- 
τήτως τήν ϋπαρξιν σημαντικού οικισμού κατά τούς 
κλασσικούς χρόνους.

Δεν είναι βεβαίως δυνατόν επί τού παρόντος νά είκάσωμεν ποία έκ τών παραδε- 
δομένων πόλεων τής Δυτ. Μακεδονίας, περί τών οποίων άλλωστε αί ειδήσεις είναι λίαν 
πενιχροί3, κατείχε τήν θέσιν τής σημερινής Κοζάνης. "Αν λάβωμεν όμως ύπ’ όι|ην τήν 
πράγματι εξαιρετικήν γεωγραφικήν θέσιν αυτής καί τον έκδηλον πλούτον τών κτερι- 
σμάτων, ίσως δεν πρέπει νά άποκλείσωμεν τήν ύπόθεσιν ότι ενταύθα έ'κειτο αύτή ή 
πρωτεύουσα τής Έλιμιώτιδος, ή πόλις Έλίμεια. Τούτο ίσως άποδειχθή διά συστη- 
ματικωτέρας έρεύνης, έκ τής οποίας θά γίνη δυνατόν νά έξαχθώσι γενικώτερα συμ
περάσματα.

Σημαντικόν είναι, έν πάσει περιπτώσει, τό γεγονός ότι ό τρόπος τής ταφής καί 
ό χαρακτήρ τών κτερισμάτων παρουσιάζουσιν αναλογίας καί κοινά γνωρίσματα καί 
προς τάφους τής Ν. Ελλάδος καί προς ά?Αους βορειοτέρων έπαρχιών, ώστε δυνάμεθα 
νά εΐπωμεν ότι ή νεκρόπολις τής Κοζάνης αποτελεί συνδετικόν κρίκον τών δύο περιο
χών καί μίαν έπί πλέον άπόδειξιν τής ένότητος τού χαρακτήρος τών έθίμων ταφής καί 
γενικώτερον τού πολιτισμού αύτών.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΚΑΛΛΙΠΟΛ1ΤΗΣ - DENISE FEYTMANS

Είκ. 31. ’Αργυρά δραχμή, τ. I, 13.

1 X. I. ΜΑΚΑΡΟΝΑ ’Εκ τής Έλιμείας καί τής ’Εορ- 
ϋαίας. ’Αρχαιολογική Συλλογή Κοζάνης, ΑΕ 1936, Άρ- 
χαιολ. Χρονικά, σ. 13.

2 X I. ΜΑΚΑΡΟΝΑ αΰτ. σ 12, άρ. 31- 34. Πρβ. καί

Heurtley Ρ. Μ·, σ. XXIV, Addenda.
3 Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗ Ποϋ εκειτο ή αρχαία πόλις ’Ελί· 

μεια. Άνάτυπον έκ τών « Μακεδονικών » τόμ. Β', Θεσ
σαλονίκη 1949, σ. 1, σημ. 1-2.
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Είκ. 1. Χάρτης τής Σαλαμΐνος (Μ. Le Roy 1770).

ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΚ A

ΥΠΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΛΛΑ

Α. ΣΑΛΑΜΙΝΗ — ΜΟΥΛΚΙ

Ή παρούσα μελέτη άναφέρεται είς την παλαιοχριστιανικήν καί μεσαιωνικήν 
τοπογραφίαν τής Σαλαμΐνος καί αποβλέπει είς τό νά συμπλήρωσή τάς παρά τοΰ 
Milchhofer, εν Curtius - Kaupert Karten von Attika, τεΰχ. VII-VIII σ. 26 κέ., 
παρεχομένας τοπογραψικάς περί τής νήσου πληροφορίας διά παρατηρήσεων δυναμένων 
νά χρησιμεύσουν είς τήν αρχαιολογικήν αυτής έρευναν.

Τό κέντρον των ενταύθα τοπογραφικών ενδιαφερόντων αποτελεί ή περιοχή 
Μουλκίου, ένθα ή ύπαρξις πολλών παλαιών εκκλησιών—άλλων ίσταμένων είσέτι, άλλων 
κατακειμένων είς ερείπια καί άλλων έκΟαπτομενών τυχαίως παρά τών χωρικών—μαρ
τυρεί περί ζωηράς ποτέ εκεί μεσαιωνικής ζωής

Αί περισσότεροι τών εκκλησιών τής περιοχής Μουλκίου απαντούν είς τήν αρχήν 
καί είς τό τέλος τής κοιλάδος τής έκτεινομένης από τής ΝΑ παραλίας τού κυρίου 
κόλπου1 2 τής νήσου, παρά τήν όποιαν κεΐται τό χωρίον Μούλκι, μέχρι τών προς Α τής

1 Πρβ. Α. ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΥ Έκκλησίαι καί μοναστή- 
στήρια Σαλαμίνας, ΆΟήναι 1925,10 (εκδ. Όδοιπορ. 
Συνδέσμου).

2 «Φραγκολιμιόνα» (= Φραγκολίμανον) κατά τόν 
Milchhofer έ. ά. σ. 35· Δέν κατώρθωσα νά έπαληθεύ- 
σω τό δνομα έκ τής προφορικής παραδόσεως- Μικρός

ορμίσκος, αριστερά ώς προς τόν είσπλέοντα τόν κόλπον, 
ονομάζεται τουναντίον Τουρκολίμανον («Τουρκολι- 
μιόν-α»), Έν τούτοις κατά τόν 17ον αί. έδεικνύοντο τά 
ερείπια φραγκικής εκκλησίας έπί τής νήσου (βλ. κατωτ. 
σ. 115,).
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κοιλάδος ορμίσκων, εις μικράν άπό τής όποιας άπόστασιν, ύψηλότερον, κείται τό μικρόν 
χωρίον Κατσηβίλα (Κακηβίγλα), περιλαμβανόμενης δέ, άφ’ ενός μεταξύ τής μεσημ
βρινής κλιτΰος τοΰ βραχώδους όγκου τοΰ-ύψουμένου εις τό μέσον τής νήσου-Μαυρο
βούνιου (κα'ι Μαλ’ιζί) καί άφ’ ετέρου τών απέναντι τοΰ Μαυροβούνιου λόφων 
Καμπό?ιη κα'ι Προφήτου Ήλία1. Εις ενδιαφέρον τι πόλισμα οφείλεται κα'ι ή μέχρι προ 
ολίγων ετών ΰπαρξις μεγάλων σωρών λίθων, καλουμένων εν Σαλαμΐνι «βραγκών», 
απέναντι τοΰ Μουλκίου παρά την ΝΔ κλιτύν τοΰ Μαυροβούνιου εις την περιοχήν ήρει- 
πιωμένης εκκλησίας τοΰ 'Αγίου Δημητρίου (βλ. κατωτ. σ. 119 κέ.), ώς και ή σποραδική 
άνεΰρεσις τάφων, πίθων κλπ. Έκ τών άλλων αρχαίων λειψάνων τής περιοχής σημειώνω: 
θεμέλια παχέων τοίχων, πιθανώς εξ οχυρώσεων, ΒΑ τοΰ 'Αγίου Δημητρίου, πλησίον δε 
τών οποίων εύρίσκοντο κα'ι οί ανωτέρω 
σωροί λίθων1 2· εις μικράν άπό τούτων άπό- 
στασιν παρά τον μελισσώνα Βασιλείου 
μονόλιθα κατώφλια εξ αρχαίου κτιρίου, πι
θανώς ναοΰ (βλ. κατωτ. σ. 130), τά θεμέλια 
τοΰ οποίου κατεστράφησαν πρό τινων ετών3· 
απέναντι παρά τό Καμπόλη, ΝΑ ναϋδρίου 
τοΰ 'Αγίου Γεωργίου, όπου ό μελισσών 
Μπερή, απροσδιόριστα θεμέλια πιθανώς 
παλαιοχριστιανικοΰ κτιρίου· κα'ι τέλος αρχαία 
κα'ι χριστιανικά αρχιτεκτονικά μέλη καί 
γλυπτά σποράδην απαντώ μένα. Πολλά πα
λαιοχριστιανικά μαρμάρινα μέλη (γείσα κλπ.), έντετοιχισμένα εις βυζαντινόν μονόκλιτον 
ναΰδριον παρά τήν Κατσηβίλαν, παρά τά ερείπια μεσαιωνικής βίγλας4, άνακαινισθέν 
δ’ εσχάτως καί έπονομασθέν τής 'Αγίας Μαρίνης, έκαλύφθησαν διά παχέος κονιάματος 
καί δεν είναι πλέον θεατά. Πιθανώς έκ τών χριστιανικών μνημείων τοΰ πολίσματος 
τούτου προέρχονται προσέτι μία ωραία βάσις άμφικιονίσκου παραθύρου (μήκ. (;) πλ. 0.33 
ΰψ. 0.20 μ.), έντετοιχισμένη είς οίκίσκον, καί έν σύνθετον ιωνικόν κιονόκρανον (διάμ. 0.39 
ΰψ. 0.30 επιθήματος μήκ. 0.90 πλ. 0.60 μ.) (είκ. 2), έκει που έρριμμένον, παρά τά αρχαία 
ερείπια είς τήν θέσιν «Κολώνες» προς Ν τής νήσου απέναντι τής Αίγίνης, όπου συνήθως 
τοποθετείται ή άρχαιοτέρα πόλις, τήν όποιαν ή μεταγενεστέρα παράδοσις μυθολογούσα 
είχε προσονομάσει Κυχρείαν5. Είς «Κολώνες» δεν φαίνεται ότι υπήρξαν καί χριστια-

Είκ. 2. Σύνθετον ιωνικόν κιονόκρανον 
έκ τής θέσεως «Κολώνες».

1 Βλ. Curtius - Kaupbrt Karten ν. Attika πίν. 
XXI.

2 Πρβ. Milchhofer σ·36. Κατά τά τελευταία έτη 
οί σωροί τών λίθων σχεδόν έξηφανίσθησαν, χρησιμο- 
ποιηθέντες ώς οικοδομικόν υλικόν. Άτυχώς όμοΰ λατο- 
μοΰνται καί οί αρχαίοι τοίχοι.

3 Μεταξύ τών ερειπίων εύρέθη ακέραιον ρωμαϊκών
χρόνων άνάγλυφον έκ μαρμάρου μετά παραστάσεως
άνδρός καί γυναικός κατενώπιον όλοσώμων' ήδη κατά 
τό άνω μέρος έλλιπές. Παραχωρηθέν υπό τοΰ κατό
χου του κ· Ευαγγέλου Βασιλείου κατετέθη είς τήν 
αρχαιολογικήν συλλογήν Σαλαμϊνος.

4 Ο. Μ. Baron de Stackelberg La Grece. Vues 
pittoresques et topographiques, Paris 1834, σ. 6 (τοΰ 
περί ’Αττικής τμήματος). Μνημονεύει αυτήν ώς ύπερ- 
μέτρως ύψούμενον κωδωνοστάσιον.

5 Στραβ. Γεωγρ. Θ' 9. ΙΙρβ. Milchhofer έ. ά. 28, 
J. G. Frazer Pausanias Description of Greece II 
480, Burchner έν RE2 Ii, 1831. Iak. P· Ραγκαβης, 
Τά Ελληνικά Γ', έν’Αθήναις 1854, 87, 89 καί Σ· ΣΤΟΥ- 
ΡΑΪΤΗΣ Αρμονία, Β', 1901, 177 κέ. Τό όνομα έξ αθη
ναϊκής έπιγραφής Άρχ. Έφ. 1884, 169 στίχ. 32 (Χρ. 
Τςουντλς). Πρβ. Honigmann έν RE2 XI (1929), 
2301 έν λ. Κυχρεία καί A. ΧΑΤΖΗΝ Άρχ. Έφ. 1930,61-62.

15
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νικά κτίσματα παρά τά αρχαία. Τέλος είς την έν λόγω περιοχήν ανήκει καί ή εις την 
θέσιν «Δανίλη», όπου επίσης διακρίνονται αρχαία λείψανα, χριστιανική επιγραφή, έντε- 
τοιχισμένη είς τήν οικίαν Βε?τθύδη· Μήκ. 0.40 ύψ. 022 μ.:

ZONVCOAUU 
PUL) |> COINOZ 

A -Ρ

Ζοτυσοδώ|ρω -Ρ Σ<η)νόξ|α(;) ? 1

Τά ανωτέρω σημειωθέντα λείψανα καταβιβάζουν τό παρά τδ Μούλκι άρχαίον 
πόλισμα μέχρι τουλάχιστον τών ρωμαϊκών χρόνων πιθανώς δε πρέπει τοΰτο νά 
ταυτισθή προς μίαν εκ τών τοπωνυμιών: Σνπταλιά, Βουσφαγέα(;) και Βοειοτομία, 
αϊτινες μετά τής Κολούριδος, δηλαδή τής Σαλαμϊνος τών ιστορικών χρόνων, κείμενης ως 
γνωστόν παρά τό σημερινόν Άμπελάκι, μνημονεύονται έν επιγραφή τοϋ 4ου αί. π. X., 
εύρεθείση παρά τό Άμπελάκι1 2. Αί υπόλοιποι δύο τοπωνυμίαι τής επιγραφής δύνανται 
νά ταυτισθώσι προς καιοικημένας θέσεις άφ’ ενός είς τήν περιοχήν τής σημερινής 
πόλεως Σαλαμϊνος, κατωκημένην και κατά τήν αρχαιότητα, και άφ’ ετέρου είς έκτασιν 
δεξιά τής προς τήν Μονήν Φανερωμένης όδοϋ παρά τον Άγιον Γρηγόριον.

Είς τήν περιοχήν τής σημερινής Σαλαμϊνος3 έχουν σημειωθή μυκηναϊκοί τάφοι 
σποραδικώς4, μυκηναϊκόν νεκροταφεΐον5, συστάδες χριστιανικών τάφων άποκαλυ- 
φθέντων κατά καιρούς εντός τής πόλεως6 και βυζαντινόν νεκροταφεΐον παρά τό ΒΔ 
άκρον αυτής7. Αρχαία ερείπια δεν έχουν σημειωθή· αλλά περισυνελέγησαν δύο μεγάλα 
κιονόκρανα διαχωριστικών κιονίσκων παραθύρων, τά όποια, εάν δεν προέρχωνται εξ 
άλλων μερών τής νήσου, μαρτυρούν ότι ενταύθα ύπήρχον έ'ν ή δύο αξιόλογα διά τό 
μέγεθος αυτών παλαιοχριστιανικά κτίρια. Έκ τής βυζαντινής εποχής φαίνεται ότι 
προήρχοντο: ή παλαιά εκκλησία τού Αγίου Μηνά, κατεδαφισθεΐσα και άντικατασταθεΐσα 
υπό τής ομωνύμου νεωτέρας, κατά τήν παράδοσιν όμως τρουλλωτή μετά τοιχογραφιών 
και βαθέως κεχωσμένη εντός τού εδάφους· και ή παλαιά εκκλησία τού Αγίου Άνδρέου, 
επίσης κατεδαφισθεΐσα και επίσης κοσμουμένη διά τοιχογραφιών8. Είς μικράν ΒΑ από

1 Ζονυσόδωρος = Διονυσόδωρος. Σοινόζα υποθέτω 
Σηνόζα, αντί *Ζηνόζα= Ζηνοβία (;). Πρβ τά Ζηνό
βιος - Σηνόβιος, Ζενόβιος - Σενόβιος, Ζαχαρίας - Σαχα- 
ρίας, Ζιττάς - Σιττάς, Ζηνας - Σηνάς, Σαραπίων - Ζερα- 
πίων (τά παραδείγματα έκ τοϋ Fr. Preisigke Namen- 
buch in griechischen Urkunden, Heidelberg 1922, 
στ. 116 κέ. Έν τούτοις ούδαμοΰ συνήντησα τό όνομα 
Σηνόζα - Ζηνόζα).

2 Η. Frankel Atb. Mitt. 48, 1923, 3. Ής τοπω
νυμίας ήρμήνευσε τά ονόματα ό A. Wilhelm Akad. 
Wiss. in Wien, Phil. - hist Kl., Anz. 1927, 217, 219. 
ΙΙρβ. ΧΑΤΖΗΝ έ’.ά. 59. Ό κ. Χατζής ύπεστήριξεν ότι 
πρόκειται περί τοπωνυμιών, πασών επί τής νήσου Σαλα- 
μΐνος, αναγιγνώσκει δέ ΡΟΟΦΑΓΈΑ αντί Βουσφαγέα.

3 Ή πρώτη μνεία τοϋ ονόματος (Salatnis Nova) 
έπί τοϋ χάρτου τοϋ d’ Anville (1762).

4 Άρχ. Έφ. 1916, 8 (Π. ΦΟΥΡΙΚΗΣ). Έτερος μυκη

ναϊκός τάφος εύρέθη εντός τής αυλής υπό τήν ξυλίνην 
κλίμακα τής άλλοτε οικίας Παναγή Κανάρη παρά τήν 
εκκλησίαν τής Παναγίας Καθαρέσσας (αδημοσίευτος).

5 Άνεσκάφη υπό Ν. Κυπαρίσση εντός τοϋ άλλοτε 
νεκροταφείου τής 'Αγίας Κυριακής (ΑΑ 55, 1940, 
σ. 183 / 4). Έκτοτε ή παρά τό νεκροταφεΐον περιοχή 
«έρευνάται» παρά τών άρχαιοκαπήλων.

6 Εντός αυτών ευρεθησαν αγγεία καί λύχνοι φέρον- 
τες σταυρόν (ΦΟΥΡΙΚΗΣ ε·ά. 9).

7 Αΰτ. 7 κέ.
8 Μ. Louis Lacroix lies de la Grece, Paris 

1881, 499α (τής σειράς L’ Univers). Έφερεν έντετοι- 
χισμένην τήν επιγραφήν «Διονύσιος 'Απολλώνιου Σαλα- 
μείνιος» . (Expedition scientifique de Moree, IIIj 
66 άριθ. 6). Άναφέρεται καί ώς τόπος ενταφιασμού 
τοϋ Παναγή Χαλκοκονδύλη (Ελληνικά, 2, 1929, 441 
Χρ. Πέτρου).
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τής πόλεως άπόστασιν όπισθεν τοΰ νεωτέρου έξωκκλησίου τής Ζωοδόχου Πηγής έσοί- 
ζετο εις αρκετόν ύψος πύργος μέχρι προ δέκα ετών, δτε καί κατεδαφίσθη. Έκ τής Ζωο
δόχου Πηγής περισυνελέγη τό εν έκ τών ανωτέρω κιονόκρανων. Εις τά ΝΑ δέ τής 
πόλεως προς την Β κλιτύν τοΰ Μαυροβούνιου παρά το έξωκκλήσιον τής Παναγίας 
Βροντοΰς παρατηρούνται θεμέλια βυζαντινής εκκλησίας και σώζονται τά έρείπια ετέρου 
πύργου1. Τά άνωτέρω αποτελούν ενδείξεις περί τού ότι εις την θέσιν τής σημερινής 
πόλεως υπήρχε παλαιοχριστιανικόν καί βυζαντινόν τι πόλισμα.

Είς την περί τον "Αγιον Γρηγόριον περιοχήν έσημείοισεν ήδη ό Ραγκαβής ελλη
νικά ερείπια2, ώς δέ ήδυνήθην νά εξακριβώσω ύπήρχον άλλοτε πολύ περισσότερα τών 
ελάχιστων νύν σωζομένων λειψάνων, έξαφανισθέντα έ'κτοτε. Διακρίνεται μόνον μικρόν 
μέρος τοίχου έκ μεγάλων δόμων είς άπόστασιν περίπου 50 μ. Ν τής έκκλησίας τού 
'Αγίου Γρηγορίου, σώζονται αρχιτεκτονικά τινα κ.ά. μέλη έ'ξω τής εκκλησίας, συναντά 
δέ τις καί όστρακα μελαμβαφών αγγείων. Προ πολλών έτών έντός τού παρακειμένου 
κτήματος Παπανικολάου εύρέθησαν τρεις ή τέσσαρες χριστιανικοί καμαρωτοί τάφοι, 
έκτισμένοι ό εις έκ λίθων καί οί έτεροι έξ οπτών πλίνθων, κοσμούμενοι δ’ έσωτερικώς 
διά γραπτών σταυρών καί ταινιών. "Αλλα μεσαιωνικά λείψανα τής περιοχής είναι: 
ή έκκλησία τού 'Αγίου Γρηγορίου, τρίκογχος τών τελευταίων βυζαντινών χρόνων ΒΑ 
τής έκκλησίας καί είς άπόστασιν περίπου 50 μ. αγνώστου προορισμού τοίχος, σωζό- 
μενος είς έκτασιν 13 μ. καί είς ύψος σχεδόν 1 μ., διευθυνόμενος προς Β μεταξύ τών 
αμπέλων Κοραλή καί Σπάθή άνευ δέ ούδενός ανοίγματος καί τέλος αρχιτεκτονικά τινα 
μέλη. Κατ’ Αύγουστον τού 1941 έπεχείρησα μικράν δοκιμαστικήν έ'ρευναν περί τον 
"Αγιον Γρηγόριον, δαπάναις τού Υπουργείου Παιδείας. Άλλ’ ή όσημέραι οικονομική 
ένεκα τής έχθρικής κατοχής κατάρρευσις κατέστησε τό είς χειράς μου χρηματικόν ποσόν 
τελείως ανεπαρκές προς θαρραλέαν άνασκαφικήν άναζήτησιν, συνεπώς δέ καί τά αποτε
λέσματα τής δοκιμαστικής εκείνης έρεύνης άπέβησαν ασήμαντα.

Λείψανα αρχαίας ζωής απαντούν καί είς τήν προς Α τού 'Αγίου Γρηγορίου θέσιν 
Παλιάμπελα: Έπί τής Ν κλιτύος τού λοφίσκου Δρακατσούλα αύλαξ επί τού βράχου 
διευθυνομένη προς Δ, προς τήν περιοχήν τού 'Αγίου Γρηγορίου- διάφορα μαρμάρινα 
καί λίθινα αρχαία καί χριστιανικά μέλη περί τό ναΰδριον τού 'Αγίου Δημητρίου ή έντε- 
τοιχισμένα έπ’ αυτού· Έπί τής Β κλιτύος τού προς Ν τού 'Αγίου Δημητρίου λόφου 
έντός αμπέλου (ήδη έντός τού κτήματος Α. Βιλιώτου) έσώζοντο προ έτών λείψανα πολυ
γωνικού τοίχου, λατομηθέντα έ'κτοτε. Τέ?ιθς είς άπόστασιν περίπου 20' ΒΑ τού 'Αγίου 
Δημητρίου είς θέσιν Γούβα Μπατσή πέριξ φρεατοειδούς δεξαμενής εύρέθη συστάς 
τάφων όψιμων ρωμαϊκών χρόνων.

1 Δεν σημειοϋται είς τόν χάρτην τών CURTIUS - 
Kaupert. Είς τήν θέσιν αυτήν ό Μ. Le Roy Les 
ruines des plus beaux monuments de la Grece2, 
II, Paris 1770, πίν. I (βλ. ενταύθα είκ. 1) τοποθετεί 
Μονήν τής Θεοτόκου. Πρόκειται περί τής ανωνύμου εκ
κλησίας παρά τά έρείπια τής οποίας ό Rich. Chan
dler Travels in Greece, Oxford 1776, 203 εΐδεν αρ
χαία γλυπτά ; Οί παλαιότεροι περιηγηταί αναφέρουν 
έρείπια φραγκικής έκκλησίας (eglise de Francs, Chre
tiens Occidentaux) καί παρ’ αυτά ένεπιγράφους λίθους

(J. Spon Voyage d’ Italie, de Dalmatie, de Grece 
κλπ. Amsterdam 1679, II, σ. 202, D.’O Dapper Des
cription exacte des isles de 1’ Archipel, Amsterdam 
1703, σ. 282). Φαίνεται δτι πρόκειται περί τών ερειπίων 
τούτων τής Παναγίας, πιθανώς δέ τό μνημεϊον τούτο 
υπονοεί καί ό G. Wheler A Journey into Greece, 
London 1682, 422. Γλυπτά έκ τής περιοχής αυτής 
άπόκεινται είς τήν αρχαιολογικήν συλλογήν Σαλαμΐνος.

2 ΡΑΓΚΑΒΗ Τά 'Ελληνικά Γ', 89.
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Είναι ορθόν νά δεχθώ μεν, δτιτά λείψανα τής περιοχής 'Αγίου Γρηγορίου - Παλιάμ
πελων-Γοΰβας Μπατσή ανήκουν εις οικισμόν τινα τοΰ Β κα'ι ΒΔ τμήματος τής νήσου, 
με κέντρον την περί τον Αγιον Γρηγόριον θέσιν1. Εις την περιοχήν τοΰ οικισμού 
τοΰτου υπάγονται και τα ερείπια εκκλησίας, επί τών οποίων κατά τον 17ον αί. έκτίσθη 
ή Μονή Φανερωμένης1 2, άν ήσαν παλαιοχριστιανικά3, πιθανώς δ’ έκεΐθεν προέρχεται 
κα'ι ή έν τώ Βυζαντ. Μουσείω άριθ. ταξ. 134 (εκ τής συλλογής τής Χριστ. Άρχ. Εταιρείας 
άριθ. 105) επιγραφή (έκ κυανοϋ σχιστόλιθου, εις δύο τεμάχια, ΰψ. 0.31 πλ. 0.25 πάχ. 
0.02 μ. ΰψ. γραμμ. 0·04 διαστιχ. 0.02 μ.) :

[(Τό δείνα) όν] οΜΑΛΛΟΙ 
[ φδε τό ; ] ΚΤΗΡΙΟΝ
[ ένθα ] Κ6ΙΜΑΙ4-

[(Τό δείνα) δν]ομά μοι | [φδε το;] κτήριον | [ένθα] κείμαι -η4.

Αί ανωτέρω τέσσαρες τοπογραφικαί θέσεις έπ'ι τής Σαλαμΐνος αντιστοιχούν προς 
τον αριθμόν τών άναγραφομένων έν τή επιγραφή τού 4ου αί. τοπωνυμιών. Όθεν 
δύναται νά θεωρηθή ως βέβαιον ότι αί τοπωνυμίαι έκεϊναι είναι ονόματα οικισμών τής 
Σα?„αμΤνος καί ότι οί ανωτέρω οικισμοί είναι πιθανώς οί μνημονευόμενοι υπό τής 
επιγραφής.

Εις τήν περιοχήν τού Άμπελακίου, όπου ή Σαλαμίς τών ιστορικών χρόνων, 
ή Κόλουρις5, δεν κατώρθωσα νά άνεύρω λείψανα τής παλαιοχριστιανικής καί βυζαν
τινής εποχής άλλα, πλήν τών ερειπίων πύργου εξ αρχαίου υλικού οίκοδομηθέντος, πέριξ 
τού οποίου συνωκίσθη ή σημερινή κώμη. Φαίνεται ότι ή αρχαία πόλις παρήκμασεν 
ενωρίς, ότι κατά τούς χριστιανικούς χρόνους εΐχεν έκλείψει ή αστική ζωή 6 καί ότι 
βαθμηδόν ή πόλις έξηφανίσθη7. Αί δηώσεις, τάς οποίας ΰπέστη ή νήσος ΰπύ τών

1 Είναι ή πρός τήν πλευράν τής ’Αττικής πόλις, ή 
άναφερομένη υπό τών συγγραφέων τών Observations 
curieuses sur le voyage du Levant, fait en M.DC. 
XXX, a Rouen MDCLXVIII, 222 «il y a eu autre
fois deux villes dans cette isle, l’une appellee Sa- 
lamine comme le reste de 1 ’isle, et l’autre du coste 
de l’Attique, dont il ne paroit plus aucunes vesti
ges ». Πρβ. Exped. scientif. Moree έ.ά. 65 και X. 
Scrofani Voyage en Grece fait en 1794 et 1795, 
γαλλ. μετάφρ. I. F. C. Blanvillain, 2, Paris-Stras- 
bourg 1801, 148, δστις θεωρεί αυτήν ώς τήν πόλιν τής 
ομηρικής εποχής. Ό χάρτης τοΰ J. Laurenberg 
(Που αί.) σημειοϊ έπ'ι τής θέσεως αυτής: Telamonis 
Mon(umenta;).

2 Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Ή μονή Φανερωμένης, Έπετ. Έτ. 
Βυζ. Σπ. Α', 1924, 110, 119.

3 ’Επί τής προσόψεως τοΰ καθολικού τής Μονής Φα
νερωμένης, υψηλά, διακρίνεται έντετοιχισμένη πώρινη
πλάξ μετ’ αναγλύφου σταυρού καί επιγραφής, ένθα με
ταξύ άλλων αναγιγνώσκεται ή φράσις «ΤΩΝ ΑΠΩΝ 
ΑΠΟΟΤΟΛΩΝ», πιθανώς τό όνομα τής άρχαιοτέρας εκ
κλησίας. Ή μορφή τοΰ σταυρού καί τών γραμμάτων 
χρονολογεί τήν πλάκα εις τήν πρώτην χιλιετίαν. Εις

εν τών παρεκκλησίων ή πυργίσκων (ψευδοτρούλλων) τής 
στέγης τού καθολικού ό Λαμπάκης εύρεν ΰπόχρισμα 
ψηφίδων καί ψηφίδας (χειρόγραφος κατάλογος Χρ. 
Άρχ. Έταιρ. άριθ. 17,18 καί 57)' πιθανώς καί αύται 
προέρχονται έκ τοΰ άρχαιοτέρου μνημείου.

4 Προσεφέρθη εις τήν Χρ. Άρχ. 'Εταιρείαν υπό 
ηγουμένου τής Μονής.

5 Milchhofer έ.ά. 27 κέ. Burchner έν RE! 
άρθρ. Salamis καί Frazer έ.ά. 478. Περί τοΰ ονό
ματος Κόλουρις βλ. Α. ΧΑΤΖΗ έ.ά. 69·

6 'Η γνωστή έπιγραφή τού Άγάθωνος καί τής Ευ
φημίας (CIG IV άριθ. 9303, C. Βαυετ De titulis 
Att- christ. άριθ. 107, ΚΟΥΜΑΝΟΥΔΗ Αττικής έπιγρ. 
έπιτύμβ. άριθ. 3504) δέν χρησιμεύει προς στήριξιν 
τοπογραφικών συμπερασμάτων, διότι δέν έχει σημειωθή 
ό τόπος εύρέσεώς της.

7 Τό χωρίον ΠΑΥΣΑΝ. I 35, 3, έκ τοΰ οποίου πληρο- 
φορούμεθα ότι κατά τό δεύτερον ήμισυ του 2ου μ. X. αί. 
δημόσια κτίρια τής πόλεως εύρίσκοντο εις έρειπιώδη 
κατάστασιν, φαίνεται ότι άναφέρεται εις μνημεία τής 
άρχαιοτέρας πόλεως, τής άπέναντι τής Αίγίνης (βλ. 
άνωτ.).
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πειρατών περί τά μέσα τοΰ 3ου π.X. αί.1, ακολούθως ή μείωσις τής οικονομικής σημα
σίας των ελληνικών πόλεων κα'ι ή πτώσις τοΰ βιοτικού επιπέδου τών μεσαίων και τών 
λαϊκών κοινωνικών στρωμάτων, γενικώτερον δέ ή βαθμιαία μετατροπή τής οικονομίας 
έπι τδ κλειστότερον μετετόπισαν την ζωήν έπ'ι τής νήσου προς τά ένδον, προς τοποθεσίας 
έγγυτέρας πρόςτήν γεωργικήν παραγωγήν, διά τής οποίας έξησφαλίζετο νϋν ή οικονομική 
αύτάρκεια- άν κα'ι έπ'ι τών Ρωμαίων αί γειτονικά! Άθήναι, ώς έλλαδικόν πολιτικόν κα! 
οικονομικόν κέντρον, σχετικώς εΰημέρουν1 2. 'Οπωσδήποτε έντείνεται τότε ή καλλιέργεια 
τής γής κα! άπλοΰται διά τής έξευρέσεως νέων γαιών3, πιθανώς δέ τότε εν Σαλαμίνι 
άνήλθον εις πολίσματα4 οί άλλοτε άγροτικο! συνοικισμό! τής νήσου, έκ τών οποίων 
σημαντικώτεροι φαίνεται ότι υπήρξαν ό εις τήν θέσιν τής σημερινής πόλεως Σαλαμίνος 
κα! ό εις τήν περιοχήν τοΰ Μουλκίου.

Ποιον έκ τών δύο τούτων πολισμάτων έχρησίμευσεν άργότερον ώς έδρα τοΰ επι
σκόπου Σαλαμίνης5 κα! ποια τά ονόματα αυτών δεν γνωρίζομεν.

Τής μεν σημερινής πόλεως τό κοινόν όνομα Κούλουρη, μαρτυρούμενον από τοΰ 17ου 
αί.6, δεν οφείλεται εις άμεσόν τινα ιστορικήν συνέχειαν από τής αρχαίας πόλεως Κολού- 
ριδος7, άλλ’εις τό λαϊκώτερον όνομα τής νήσου8 κατά συνεκδοχήν—ή διοίκησις κα! 
ή λογία παράδοσις έχρησιμοποίουν περ! τής νήσου τό όνομα Σαλαμίνη ή Σαλαμίς9. Περ! 
δέ τοΰ παρά τό Μοΰλκι πολίσματος αί πληροφορίαι είναι αόριστοι. Εις τήν θέσιν αύτοΰ 
ό Spon γνωρίζει ανδρικήν μονήν καλουμένην «Μητρόπολι» κα! παρ’αυτήν οικίας τινάς'°. 
Άλλ’ ό συνταξιδιώτης αύτοΰ Wheler άντ! μονής αναφέρει χωρίον, κείμενον έπι λόφου,

1 Dittenberger Sylloge Inscr. Gr.3 άριθ. 454 
<=1, 694). Πρβ. M. Rostovtzeff The Social and 
Economic History of the Hellenistic World, Oxford 
1941, 1,198 πρβ. και σ. 202 καί 1365.

2 Rostovtzeff 629 κέ. 741 κέ.

3 Rostovtzeff 1160 -61.
4 Πρβ. τήν φράσιν τοΰ Παυσανίου «λέγουσι δέ οί 

περί τήν Σαλαμίνα οίκοΰντες» (I 35, 3), ένθα εννοούν
ται οί κάτοικοι τής υπαίθρου, περί τήν πόλιν τών Ιστο
ρικών χρόνων.

5 'Η επισκοπή Σαλαμίνης κατείχε τήν τρίτην θέσιν 
υπό τήν μητρόπολιν ’Αθηνών (Γ. ΚοΝΙΔΑΡΗ Αί Μητρο- 
πόλεις καί ’Αρχιεπίσκοποί τοΰ Οικουμενικού Πατριαρ
χείου καί ή τάξις αυτών, Α', Άθήναι 1934 [Texte u. 
Forsch. Ν° 13], σ. 102 άριθ. 662).

6 Spon έ.ά. 200, Wheler έ.ά. 421, De la Guil- 
letiere Athenes ancienne et nouvelle, Paris 1675, 
113 (οί τελευταίοι υπό τόν τύπον Κόλουρη). Πρβ. 
καί τόν χάρτην είκ. 1.

7 Καί ή προφορική παράδοσις διέσωσε τήν εΐδησιν, 
ότι ή σημερινή πόλις συνφκίσθη εις νεωτέραν εποχήν
υπό ξένων. Κατά τήν παράδοσιν άλιεΐς ήσαν οί πρώτοι 
οίκισταί, όδηγηθέντες υπό ρΰακος εντός δάσους έκ κέ
δρων μέχρι τής πηγής αύτοΰ, άναβλύζοντος παρά τόν 
"Αγιον Άνδρέαν (περί τής εκεί άλλοτε πηγής βεβαιούμε- 
θα καί έκ τοΰ De La Guilletierb έ'.ά. 114). Συμ- 
πηχθείς υπό τόν βράχον τοΰ Προφήτου Ήλία ό συνοι

κισμός οΰτος, φαίνεται ότι άρχικώς έλαβε τό όνομα 
Βράχος, ώς τουλάχιστον συμπεραίνομεν εξ ένετικοΰ 
εγγράφου τοΰ έ'τους 1720: «συμφώνως πληρεξουσίφ γε- 
νομένω έν τφ βράχιο (Scoglio) Κούλουρης» (κατά με- 
τάφρασιν Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ Θωμάς Φλαγγίνης καί ό Μικρός 
Έλληνομνήμων, Άθήναι 1939, 143). Έν τφ έγγράφιρ 
τούτω Κούλουρη ονομάζεται προφανώς ή νήσος' ώς 
προς τό «Βράχος» παρατηρώ ότι πολλαί είναι αί περι
πτώσεις ονομάτων οικισμών από βράχων.

8 Περί τοΰ ονόματος βλ. ΧΑΤΖΗΝ έ.ά. 60 κέ·
9 Σαλαμίνη: ΙΕΡΟΚΛΕΟΥΣ Συνέκδημος (έκδ. Ε. Ηο- 

nigmann έν Corp. Bruxell. Histor. Byzant. I, Bru
xelles 1939, σ. 17 άριθ. 646, 6 καί Burckhardt, 1893, 
σ. 7), Τακτικόν Par. Gr. 1555A (ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ έ.ά.). Σα
λαμίς : Βίος Όσιου Νίκωνοςτοΰ «Μετανοείτε» (βλ. κα- 
τωτ.), Μιχαήλ Άκομινάτος (ΣΠΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΥ Μιχαήλ 
Άκομινάτου τά σωζόμενα, Β’ 14), δστις μάλιστα χαίρει, 
διότι έπι τής έποχής του έσφζετο είσέτι τό άρχαιοπρε- 
πές τοΰτο όνομα τής νήσου, δπερ πράγματι διετηρήθη 
μέχρι τών νεωτέρων χρόνων (βλ. τό σημείωμα τοΰ έκ 
Μεγάρων Όσιου Λαυρέντιου, δημοσιευθέν υπό Γ. Λαμ- 
ΠΑΚΗ, περιοδ. «Έβδομάς», Α’, 1884, Δελτίον άριθ. 27 
τής 2 Σεπτεμβρ. σ. Ια. Πρβ. Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Έπετ. Έτ. 
Βυζ. Σπ. Α' 1924, 110).

10 «Et un couvent de caloyers appele Mitropoli, 

accompagne de quelques maisons» (Spon έ.ά. 
202).
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υπό τό αινιγματικόν όνομα Metropis1. Πρόκειται περ'ι τοΰ σημερινού χωρίου Μουλκίου, 
το όποιον μετά ένα αιώνα ό Le Roy σημειώνει επίσης διά τοΰ ονόματος Metropis 
(είκ. I)1 2. Ό Chandler, κατά την αυτήν εποχήν, αναφέρει μόνον ερείπια έγκαταλελειμ- 
μένου χωρίου (a deserted village), εις τινα άπόστασιν από τοΰ οποίου εϊχον προσεγγίσει 
κατά τον πλοΰν αυτών από τής Αίγίνης προς τον Πειραιά3. Ή προφορική παράδοσις 
άφηγεϊται ότι παλαιότερον εις τήν περιοχήν τών ερειπίων τοΰ 'Αγίου Δημητρίου (βλ. 
άνωτ. σ. 113) υπήρχε χωρίον κα'ι ότι τοϋτο έγκατε?ιείφθη παρά τών κατοίκων του, έγκα- 
τασταθέντων εις τό σημερινόν Μούλκι, όπου υπήρχε Μοναστήριον άνδρών4. Ό Chandler 
είδε, λοιπόν, τά ερείπια τοΰ έγκαταλελειμμένου οικισμού · ή προφορική δε παράδοσις 
μαρτυρεί εν μέρει υπέρ τής αξιοπιστίας τοΰ Spon.

Ό Chandler όμιλεΐ, ώς ειδομεν, κα'ι περ'ι τής ίΐέσεως, ένθα προσήγγισαν κατά τον 
από Αίγίνης πλοΰν είναι δέ αΰτη, ώς νομίζω, ή παρά τό ασφαλές άγκυροβόλιον «Πελι- 
στέρια»5 περιοχή, όπου εις διάφορα σημεία πλησίον τής παραλίας υπάρχει πόσιμον 
ύδωρ. Εις τήν ακτήν τών Πελιστερίων έσώζοντο ερείπια μετά τινων μαρμάρων εκκλη
σίας άνοικοδομηθείσης προ ολίγων ετών, έτερα δ’ ερείπια μικράς εκκλησίας διακρίνονται 
είσέτι εις ολίγων λεπτών άπόστασιν άνατολικώτερον, εις τήν θέσι/ν Μαρούδη, άμφοτέ- 
ρων τιμωμένων κατά τήν παράδοσιν εις τό όνομα τοΰ 'Αγίου Νικολάου6. Ενθυμούμενοι 
δέ ότι καί κατά τό ταξίδιον τοΰ Όσιου Νίκωνος τοΰ «Μετανοείτε» από Δαμαλά προς 
'Αθήνας προσήγγισαν εις τήν Σαλαμίνα διά νά προμηθευθώσιν ΰδωρ7, δυνάμεθα νά 
δεχθώμεν ότι καί έκεΐνοι προσωρμίσθησαν παρά τήν θέσιν «Πελιστέρια»· ότι δηλαδή 
τά «Πελιστέρια» έχρησιμοποιοΰντο ανέκαθεν ώς θέσις προσορμίσεως τών ναυτικών. 
Ή παλαιοτέρα μνεία περί τοΰ τοπωνυμίου τούτου νομίζω ότι άπαντά είς τό παρεφθαρ- 
μένον Πελιστόϋ'ρη τοΰ ΗΣΥΧΙΟΥ (Λεξικόν εν λ.). Τό «Πελιστόθρη» προέρχεται πιθανώς έκ

1 Wheler ε.ά. 421. ΙΙρβ. καί D. Ό Dapper 

ε.ά. 282, οστις δέν θεωρεί ώς αληθή τήν ε’ίδησιν τοΰ 
Spon- ’Επί τοΰ συνταχθέντος επί τΓ] βάσει τών πληρο
φοριών τοΰ Wheler χάρτου τοΰ Ιο. Bapt. Hommano 
τό χωρίον σημειοΰται εσφαλμένους είς τήν Ν ακτήν τής 
νήσου ύπό τόν τύπον Metropi. Πρβ· καί τούς χάρτας τών 
L. S. De La Rochette (London 1790) καί Choi- 
seul - Gouffier (1809).

2 M. Lb Roy ε.ά. πίν. I (έκ τής εν Άθήναις 
Γενναδείου Βιβλιοθήκης).

3 Chandler ε.ά. 203.
4 Κατά τήν παράδοσιν «άλλοτες τό Μοΰλκι ήτανε

απέναντι στον Άγιο-Δημήτρη κ’ έδώ (είς τό σημερινόν
Μοΰλκι) ήτανε Μοναστήρι μέ καλογέρους. Οί γυναίκες
θέλανε νά φύγουνε από κεΐ καί νάρθουνε κοντά στους 
καλογέρους. Οί άντρες δέ θέλανε- Τότες οί γυναίκες 
άρχισαν νά ρίχνουν στό πηγάδι τοΰ Φράγκου (παρά τά 
ερείπια τοΰ Αγίου Δημητρίου) κάθε μέρα άπό ένα μικρό 
παιδί- καί λέγανε πώς είχε ό τόπος άγερικά κ’έ'ριχναν 
τά παιδιά στό πηγάδι. Κ’ έτσι άφισαν τό παλιό χωριό 
καί ήρθανε καί κάτσανε έδώ». Κατ’άλλην παραλλαγήν 
οί κάτοικοι έγκατέλειψαν τόν παλαιόν συνοικισμόν αυ
τών, επειδή κατετρώγοντο τά παιδιά ύπό «δράκου». 
Πρόκειται περί ορθολογιστικής ερμηνείας τοΰ δέους,

τοΰ ύποβαλλομένου ύπό τάίν έρειπίων.
5 Ε. Dodwell A Classical and Topographical 

Tour through Greece, London 1819, I. 575-76, όπου 
έσφαλμένως «Pesisteria·. Είς χάρτην τοΰ Στρατηγού
Pelet (έ'τους 1833) σημειοΰται ύπό τόν τύπον «Περι
στέρια». ΙΙρβ. Karten ν. Attika έ'.ά. καί Μεγ. Έλλ. 
Έγκυκλ. τ. 20 σ. 37έν λ. (ομοίως «Περιστέρια»).

6 Τουρκική περιήγησις τοΰ έτους 1520 άναφέρει θέ
σιν, έ'νθα ύπήρχε πόσιμον ύδωρ καί έκκλησίατοΰ 'Αγίου 
Νικολάου (R. Herzog Ein tiirkisches Werk iiber 
das agaische Meer, Ath. Mitt. 27, 1902, 429). Πρβ. 
καί τήν περί τά μέσα τοΰ 17ου αί. περιήγησιν τοΰ Έβλιά 
Τσελεμπή (Ελληνικά 4, 1931, 136 μετάφρ. Δ. ΤΖΩΡ- 

ΤΖΟΓΛΟΥ), οστις προσδιορίζει δτι τά πόσιμα ύδατα εύρί- 
σκονται είς χαράδρας πευκώνων. Παρά τών Herzog 
(ε.ά.) καί Ε. Χουδαβερδόγλου - Θεοδότου (Ελληνικά 
4, 1931, 437) ύποστηρίζεται δτι οί Τούρκοι περιηγηταί 
εϊχον ύπ’ δψει τόν όρμον τών Σεληνίων. Πρέπει νά 
δεχθώμεν τό άγκυροβόλιον τών ΙΙελιστεριών. Είς τόν 
χάρτην τών Curtius-Kaupert δέν σημειοΰται ό είς Μα
ρούδη Άγιος Ν ικόλαος.

7 Βίος Όσιου Νίκωνος έκδ. ΣΠΥΡ. ΛΑΜΠΡΟΥ, Νέος 
Έλληνομν. 3, 1906, 155.
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κακής άναγνώσεως τοϋ επιθέτου «πελειοθρέμμων», διά τοϋ όποιου χαρακτηρίζεται υπό 
τοΰ Αισχύλου ή Σαλαμις («νήσον την πελειοθρέμμονα» Περσ. 309), άλλα παλαιόγρα- 
φικώς είναι πλησιέστερον προς τό «Πελιστέρια». Πιθανώτερον ίσως είναι ότι υπό τό 
«Πελιστόθρη» λανθάνει συμφυρμός τις τοΰ αίσχυλικοϋ επιθέτου καί τοΰ εν χρήσει 
τοπωνυμίου, περί τοΰ οποίου δΰναται, ώς νομίζω, νά γίνη δεκτόν ότι άπό παλαιάς επο
χής (πρβ. τό «πελειοθρέμμων») υπό τό όνομα τοΰτο ή υπό παρεμφερές όνομα ήτο γνω
στόν εις τούς έπιζητοΰντας άγκυροβόλιον ναυτικούς τούς παραπλέοντας την νήσον. Κατά 
τούς μεσαιωνικούς δε χρόνους τά Πελιστέρια θά ήσαν ό προς τον Σαρωνικόν λιμήν 
τοΰ παρά τό Μοΰλκι πολίσματος. ’Ήδη δε άντιλαμβανόμεθα καί τον λόγον τής άνά την 
νήσον περιπετείας τοΰ Όσιου Νίκωνος, όστις, θερμός ών ιεραπόστολος, έγκατέλειψε 
τούς συνταξιδιώτας αύτοΰ καί έπλανήθη επ’ αρκετόν μακράν των Πελιστερίων προς τό 
εσωτερικόν τής νήσου, προφανώς διά νά έπισκεφθή τό μεσαιωνικόν πόλισμα, αν καί 
κατά τον βιογράφον τοΰ Όσιου ή νήσος ήτο έρημος κατοίκων1. Ή έμμεσος αυτή 
τοπογραφική μαρτυρία άνάγεται είς τήν έβδόμην ή όγδόην δεκαετίαν τοΰ 10ου αίώνος.

Τό πόλισμα τοΰτο ύπήρξεν ή έδρα τοΰ επισκόπου Σαλαμίνης; Ή Σαλαμις άπε- 
τέλει επισκοπήν προ τοΰ 10ου αίώνος, τό δέ τοπωνΰμιον Μητρόπολι- Metropis-Metropi 
είναι άβέβαιον καί δεν δΰναται νά λεχΟή ότι δι’ αύτοΰ άπηχεΐται παράδοσις περί τής 
έδρας τής επισκοπής Σαλαμίνης. ’Ασφαλές, ώς νομίζω, δΰναται νά θεωρηθή μόνον τό 
ότι, ώς δεικνύει ή σειρά τών τοπωνυμίων Άράπης (ό σημ. Ναύσταθμος), Παλούκια, 
Καματερό, Άμπελάκι1 2, Σελήνια (αί άρχαΐαι Σιληνίαι)3, Κατσηβίλα-Κακήβίγλα, Πελι- 
στέρια (εάν ή άναγωγή του είς τό Πελιστόθρη καί περαιτέρω είς τό «πελειοθρέμμων» 
είναι ορθή), ότι ή ελληνική προφορική παράδοσις επί τής κατόπιν άλβανοφώνου νήσου 
δεν διεκόπη πλήρως. Τό ήδη νεώτερον χωρίον — έπισήμως Αίάντειον — έλαβε τό τουρ
κικόν αύτοΰ όνομα Μοΰλκι4, ότε ή περιοχή του θά έγινε κτήμα Τούρκου τίνος 
ή ή έκτασις τής εκεί άνωνύμου μονής μετά τήν εγκατάλειψην αύτής θά μετετράπη, ώς 
φαίνεται, είς ύποστατικόν (μοΰλκι) τής περίπου τότε ίδρυθείσης μονής τοΰ 'Αγίου 
Νικολάου « στά Λεϊμονιά», είς ικανήν ΝΑ άπό τοΰ Μουλκίου άπόστασιν καί πιθανώς 
παρά τών μοναχών τής παλαιοτέρας εκείνης μονής τοΰ Μουλκίου.

Β. ΤΟ ΠΑΡΑ ΤΟ ΜΟΥΛΚΙ Ν ΑΥΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗ Μ ΗΤΡΙΟΥ

Επανέρχομαι είς τό παρ’ έμοΰ άνασκαφέν ναΰδριον τοΰ 'Αγίου Δημητρίου παρά 
τό Μοΰλκι (ΠΑΕ 1941 -1944, 21 κέ. βλ. καί άνωτ. σ. 113), διά νά παράσχω περισσοτέ- 
ρας πληροφορίας περί τής άνασκαφής, επειδή αύτη κατεστράφη παρά τών Γερμα
νών, άποκομισάντων έξ αύτής υλικόν διά τάς οχυρώσεις των, καί διά νά περιγράψω 
έπαρκέστερον τά ευρήματα καί νά σημειώσω παρατηρήσεις τινάς.

1 «Άλλ’ οί μεν άλλοι θάττον έν ταΐς ναυσίν έπαλιν- 
δρόμησαν αυτός δέ μόνος ύπερετίθετο τήν επάνοδον... 
μόλις δέ έπανήκε τής νήσου έλαίφ διάβροχος, πλεΐστα 
τών ναυτικών έγκαλούντων μέν αύτώ τής βραδυτήτος, 
θαυμαζόντων δέ αυτών τής έν οΰτω άοίκω νήσω ελαίου 
ευπορίας, άλλα μήν καί τοΰ έξ αύτοΰ λοΰματος» (έ'.ά.).

2 Ή αρχαιότερα μαρτυρία παρά Spon έ.ά. 202.
Πρβ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ Γεωγραφία Παλαιά καί Νέα, Ένετίησι

,αψκη', 352 «Σαλαμίν... έχουσά ποτέ καί πόλιν τοϋ 
αύτοΰ ονόματος, μέ θρόνον έπισκόπου... τανΰν κατήν- 
τησεν είς κώμην, καλουμένην κοινώς Άμπελάκι». Πρβ. 
καί τόν χάρτην τοΰ F. de Wit (Amsterdam 1702).

3 Milchhofer έ'.ά. σ. 27. Έπί τοΰ χάρτου τοΰ 
Hommano σημειοΰται ώς Porto Salinis.

4 Ή άρχαιοτέρα μνεία τοΰ Μουλκίου παρά Dod- 
well, έ.ά. 578 (έσφαλμένως Muski).
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1. ΤΟ ΝΑΥΔΡΙΟΝ

Τό άνασκαφέν ναΰδριον τοΰ 'Αγίου Δη μητριού (μήκ. 6.20 πλ. 7.30 μ.) παρου
σιάζει άσΰμμετρον κάτοψιν. Βασικώς είναι αυτή σχήματος ελευθέρου σταυρού μεθ’ ήμι-

Εΐκ. 3. Τομή καί κάτοψις τοΰ ναυδρίου τοΰ Αγίου Δημητρίου.

κυκλικής άψΐδος, άλλ’ άντι τής δεξιάς κεραίας τοΰ σταυρού φέρει πλάγιον κλιτός έκτει- 
νόμενον καθ’ δλον τό μήκος τού ναυδρίου και επικοινωνούν μετά τού κυρίου κλιτούς 
διά διβήλου (είκ. 3)\ Ό δεξιός τοίχος τοΰ δυτικού σκέλους τού σταυρού φέρει έντε-

1 Τό σχέδιον κατεσκεόασεν εΰγενώς έπί τή βάσει μετρήσεων μου ό κ. Ί. Τραυλός.
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τοιχισμένην λιθίνην παραστάδα μετά χονδροειδώς άποκεκομμένων ακμών (είκ. 4 και 5), 
ήτις οΰτω ΰποβάλ?ιει την ιδέαν περ'ι κτίστου ήμικίονος* εις τον απέναντι χώρον εύρέ- 
θησαν πολλά τεμάχια κα'ι έγκαρσίως κα'ι κατά μήκος τεθραυσμένου μαρμάρινου 
κίονος, είναι δέ πιθανόν δτι ταΰτα ανήκουν εις τινα 
κατασκευήν πάρισον τής παραστάδος· αποτελούν δ’ εν
δείξεις δτι ενταύθα ύπήρχεν ένισχυτικόν τόξον.

Ή είσοδος είς τό ναϋδριον έγίνετο διά δύο θυ- 
ρών, τής μιας είς το μέσον τού δυτικού σκέλους καί 
τής έτέρας είς τον μεσημβρινόν τοίχον τού πλάγιον 
κλιτούς, απέναντι τού διβήλου. Ή δευτέρα θύρα άπο- 
φραχθεΐσα άντικατεστάθη προχείρως, ώς φαίνεται, 
διά τρίτης είς την ΒΔ γωνίαν τού πλαγίου κλιτούς—· 
είς τό σημειον τούτο ό τοίχος εύρέΟη άμελώς διακο
πτόμενος. Ώς κατώφλιον τής κυρίας εισόδου είχε 
χρησιμοποιηθή αρχαία ψηψισματική στήλη.

Τό ναϋδριον έστεγάζετο βεβαίως υπό τροΰλλου—άνω τού χώρου τής διασταυρώ- 
σεως τών κεραιών τού σταυρού—καί υπό καμαρών. Ύπό καμάρας ίσως έστεγάζετο καί

Είκ. 4· Τοιχοδομία τοϋ δεξιοΰ τοίχου τοϋ 
Δ σκέλους τοΰ Ιναϋδρίου (έσωτερικώς).

Είκ. 5. Ή παραστάς καί ό κίων τοϋ διβήλου έκ ΒΔ.

τό πλάγιον κλιτός. Ό κίων τού διβήλου έσώθη ακέραιος, κατά χώραν ίστάμενος (είκ. 5), 
έμπεπηγμένος εντός τού εδάφους καί είς ύψος 1.60 μ. από τούτου, έφερε δέ τό εκεί 
που μεταξύ τών ερειπίων εΰρεθέν πώρινον ρωμαϊκών χρόνων κορινθιακόν κιονόκρανον 
ύψ. 0.365 μ. (είκ. 6). Τό ύψος τού κίονος μετά τοΰ κιονοκράνου προσδιορίζουν καί 
τό ύψος τών καμαρών.

Κατά τον καθαρισμόν τών ερειπίων εύρέθη πώρινος έλλιπής κατά τά δύο άκρα 
κιλλίβας (μήκ. 0.27 πλ. 0.16 μ.), φέρων κάτω κοιλόκυρτον κυμάτιον (είκ. 7Ρ)' έχρη-

16
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σίμευε διά νά στηρίζη ποδαρικόν κόγχης. Ή κόγχη ύπεράνω θύρας, όταν μάλιστα είναι 
π?ωυσία εις αρχιτεκτονικός μορφάς, χρησιμεύει διά τά προσδίδη εις την είσοδον τόνον 

τος καί άνατάσεως, διά νά προσελκύη. Άλλ’ υποθέτω ότι ενταύθα πρόκειται 
περί τοξου, πλαισιοΰντος το τΰμπανον τού διβήλου προς την πλευράν τού πλαγίου κλι
τούς, διά νά άλλάξη το αποτέλεσμα εκ τής δυσάρεστου έντυπώσεως από τού πάχους 
τού τοίχου ύπεράνω τής γενέσεως τής καμάρας (είκ. 3 τομή)—προσπάθεια καλλωπισμού

καί τού πλαγίου κλιτούς κατά τό όχι ασυνήθες 
παράδειγμα τής αισθητικής όργανώσεως τής θύ- 
ρας εισόδου άπό τού νάρθηκος προς τον κυρίως 
ναόν. Συνήθως οί κιλλίβαντες των ποδαρικών 
κογχών είναι άπλαϊ πλάκες· φαίνεται δε ότι τού 
ήμετέρου παραδείγματος τό κοιλόκυρτον κυμά
των συνδέεται προς έ?».ληνιστικάς παραδόσεις1.

Είχον σχηματίσει την έντΰπωσιν ότι τό πλά
γιον κλιτός προέρχεται έκ δευτέρας περιόδου τού 
κτιρίου, προστεθέν μετά την κατεδάφισιν τής 
πλαγίας καμάρας τού άρχικώς σταυρικού ναϋ- 
δρίου καί ότι τότε κατεσκευάσθη καί τό δίβηλον 
(ΠΑΕ 1941-44, 22). Προσεκτικωτέρα όμως με
λέτη τής άνασκαφής προ τής καταστροφής της 
με έπεισεν, ότι τό άρχικώς σταυρικόν σχέδιον 
έτροποποιεϊτο καί έπλουτίζετο διά νέων μορφών 
κατά την πορείαν τής έκτελέσεώς του. Διότι, εν ω 
π. χ. ή τοιχοποιία τής ΝΔ γωνίας τού σταυρικού 
κλιτούς διακόπτεται κανονικώς — άπόδειξις τού 
ότι είχεν ύψωθή αυτή άπό τού εδάφους άνευ 
τής προς Ν συνεχείας τού Δ τοίχου τού πλαγίου 

κλιτούς—, άντιθέτως ή τοιχοποιία τού Α τοίχου τής άψΐδος καί τού εν συνεχεία μεταξύ 
τών δύο κλιτών τοίχου μετά τής παραστάδος παρουσιάζει ενότητα κατασκευής, συνεπώς δε 
καί ενότητα χρόνου. Έν τούτοις ή άρχικώς δεξιά κεραία τού σταυρικού σχεδίου ύψούτο 
μέχρι τού εδάφους—εύρέθη τοίχος ώς χαμηλόν πεζούλιον πλ. 0.65 μ. έσωτερικώς τού A 
τοίχου τού πλαγίου κλιτούς, καμπτόμενος προς Δ μέχρις άποστάσεως 1.20 μ. άπό τής γωνίας 
τού κλιτούς—έκτίζετο, λοιπόν, ότε άπεφασίσθη ή άντικατάστασις αυτής διά τού πλαγίου 
κλιτούς. Τότε δε μετετοπίσθη ό Α τοίχος κατά 0.60 μ. προς τά έ'ξω, προς άπόκτησιν έπι- 
μηκεστέρων άναλογιών, καί συγχρόνως κατεσκευάσθη ή Α παραστάς τού διβήλου. Αί 
τροποποιήσεις αύται έ'γιναν πριν ύψωθή ή άψίς άνω τού εδάφους. Ότε δέ καί ό μέση μ

ι Πρβ. παραδείγματα έκ τής αρχικής περιόδου τοΰ 
'Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης (Ε. Hebrard, BCH 

44, 1920, 25 είκ. 10 καί Η. Koethe Jdl 48, 1938, 
196 είκ. 4), έκ τής βασιλικής Α τών Φιλίππων (Ρ. Le· 
merle Philippes κλπ , Paris 1945, 315 πίν· XIX άνω 
δεξιά) καί απεικονίσεις έπί ψηφιδωτών τοΰ Καχριέ

(Τη. Schmidt Bull. inst. arch, russe a C/ple, XI, 

1906, πίν. XXXII, 89 καί XLIV, 104)· έπίσης τόν μαρ- 
μάρινον κιλλίβαντα τής συλλογής Μυστρά άριθ. 198, 
τοΰ οποίου δμως τό κυμάτιον καταλαμβάνει μικρότερου 
μήκος (G. Millet Mon. byz. de Mistra πίν. 59,6) κ.ά.
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βρινός τοίχος τοΰ δυτικού σκέλους τοΰ σταυρού ΰψώθη υπέρ τό έδαφος, κατά λάθος 
διετήρησεν οΰτος τό αρχικόν αυτού μήκος· κα'ι διά νά διορθωθή τό λάθος προσεκολλήθη 
είς αυτόν ή Δ παραστάς τοΰ διβήλου, αντίστοιχος προς την Α. Μετά την τοποθέτησιν 
τοΰ κίονος άπεκροΰσθησαν αί άκμα'ι τής λίθινης παραστάδος, διά νά προσδοΰή είς αυτήν 
ή μορφή ήμικίονος, προσετέθη δε καί ή αντίστοιχος παραστάς, πιθανότατα όμοια προς

Είκ. 7 α - β. Σταυρός καί κιλλίβας πώρινοι.

τήν πρώτην, διά νά δημιουργηθή οΰτω κεντρικός χώρος πλουσιότερος είς αρχιτεκτο
νικός μορφάς.

Κατά ταΰτα αποκαθιστώ τήν οικοδομικήν ιστορίαν τοΰ κτιρίου ώς εξής: Μέχρι 
τοΰ εδάφους κατεσκευάζετο τοΰτο ώς μονόκλιτον σταυρικόν ναΰδριον άνευ ένισχυτικοΰ 
τόξου- μετά τήν ΰψωσιν τοΰ Β τμήματος υπέρ τό έδαφος άπεφασίσθη ή προσθήκη ένι- 
σχυτικοΰ τόξου, ή άντικατάστασις τής δεξιάς κεραίας διά πλαγίου κλιτούς ή πλαγίου 
νάρθηκος καί τέλος ό ρυθμικός (κίων, ήμικίονες) καί ό αρμονικός (τόξον διβήλου) 
πλουτισμός τών χώρων.

Οί τοίχοι τοΰ κτιρίου έχουν άνισον πάχος (τής άψΐδος 0.80, τής Β κεραίας 0.70, 
τής Δ κεραίας 0.60 καί τοΰ πλαγίου κλιτούς 0.55 μ.), είναι δ’ έκτισμένοι διά κοινής 
άργολιθοδομής. Δέν άπαντά χρήσις παρενθέτων πλίνθων, είμή λίαν πενιχρά — σχεδόν 
μόνον είς τάς γωνίας τής παραστάδος τοΰ ίεροΰ. Οί λίθοι είναι ανισομεγέθεις, χρησι
μοποιούνται δε καί θραύσματα έκ παλαιοτέρων μαρμάρινων μελών (είκ. 4 καί 5). 
Είς τήν Δ οψιν τής εκκλησίας, μάλιστα δ’ είς τάς γωνίας, απαντούν καί πελεκητοί 
πώροι, άλλ’ ομοίως άνευ παρενθέτων πλίνθων. Περισσότερον έπιμεμελημένη φαίνεται 
δτι ήτο ή τοιχοποιία τής Β πλευράς τής Δ κεραίας. Είς τον αντίστοιχον προς αυτήν 
τοίχον είχεν έντοιχισθή μεγάλη φατνωματοειδής πλάξ (είκ. 8' βλ. κατ. σ. 130)· Είς δέ τήν
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Δ πλευράν τής Β κεραίας παρεντίθεται μέγας όρθιος δόμος, έ'χων άδρώς κατειργασμένας 
τάς πλευράς. Τέλος κατά τον καθαρισμόν τοϋ χώρου άνευρέθησαν άφθονοι πώρινοι 
σφηνόλιθοι, προερχόμενοι έκ των ήμικυλινδρικών θόλων.

Τό δάπεδον του π?ιαγίου κλιτούς είναι κατά τι χαμη?ιότερον τοϋ δαπέδου τοΰ 
κυρίου κλιτούς, άμφότερα δ’ εύρέθησαν κατεστραμμένα. Μόνον τό δάπεδον τοΰ ίεροΰ

διετηρήθη καλλίτερον, έπεστρωμένον 
διά τετραγωνικών πλίνθων. Εις τό 
κύριον κλίτος έχρησιμοποιήθησαν 
προς στρώσιν τοϋ δαπέδου καί αρ
χαία κιονόκρανα. Είς μεταγενεστέραν 
εποχήν τό δάπεδον τής άψίδος τοϋ 
ίεροϋ άνυψώθη κατά 0.14 μ., κατά 
την άφαίρεσιν δέ τής άνυι|)ώσεως 
ταύτης εύρέθησαν εντός τοϋ πηλοϋ 
έξ τορνήσια μετ’ οστράκων έκ βυ
ζαντινών αγγείων (βλ. κατωτ.) καί 
άπεκαλΰφθησαν λείψανα δύο στρω
μάτων τοιχογραφιών. Κατά τό δεύ
τερον λοιπόν ήμισυ τοϋ 13ου at., ως 
πληροφορούμεθα έκ τών νομισμά
των, τόναΰδριον άνεκαινίσθη διά τής 
επισκευής τοϋ μαρμάρινου τέμπλου 
του (βλ. κατωτ.), διά τής άνυψώ- 

σεως τοϋ ίεροϋ καί διά τής έκ νέου ίστορήσεως.
Τά τορνήσια παρέχουν δριον ante quem διά την χρονολόγησιν τοϋ ναϋδρίου- 

ίκανάς δμως χρονολογικός ενδείξεις άρυόμεθα καί έκ τής τοιχοποιίας.
Είς τό ήμέτερον ναΰδριον δεν έ'χομεν την αμιγή άκανόνιστον τοιχοδομίαν τής 

πρώτης χιλιετίας, ώς π.χ. είναι ή τοϋ 'Αγίου Δημητρίου Κατσούρη τής Άρτης (10ου αί.)1. 
Είς πρώιμον έποχήν (προ τοϋ 1000) χρονολογοϋνται καί οί Άσώματοι τοϋ Κακοϋ 
Βουνοϋ Μάνης, δπου ή έ'λλειψις κεράμων έκ τής τοιχοποιίας συμβαδίζει με την έπι- 
βίωσιν καί άλλων αρχαϊκών μορφών1 2. Επίσης δέ ακανόνιστοι πλακοειδείς λίθοι χαρα
κτηρίζουν την τοιχοποιίαν τοΰ ναοϋ τής Κοιμήσεως είς Στεϊρι τής Κορινθίας, άναγο- 
μένου είς τό πρώτον ήμισυ τοϋ 11ου αί.3, άλλ’ ένταϋθα παρεντίθενται ήδη τεμάχια 
κεράμων. Τό διασωθέν μικρόν ύψος τών τοίχων τοϋ σαλαμινιακοϋ ναϋδρίου δεν παρέχει 
βεβαίως ασφαλή βάσιν προς έξαγωγήν χρονολογικών συμπερασμάτων, διότι ή τοιχο
ποιία τών μέσο βυζαντινών έκκλησιών συνήθως δεν είναι έπί τοϋ αύτοϋ μνημείου ενιαία· 
είς την βάσιν τών τοίχων ή τοιχοποιία έκτελεΐται κατά τρόπον όλιγώτερον προσεκτικόν,

Ε’ικ. 8. Λεπτομέρεια τοιχοδομίας. Έντετοιχισμένη 
αρχαία 'Ελληνική ιερά τράπεζα.

1 Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ Άρχ. Βυζ. Μνημ. Έλλ., Β', 1936, zantine Architecture in Mani, ABSA, XXXIII, 1932/
61, είκ. 1. 3, 153.

2 R. Traquair Laconia. The Churches of We- 3 Ορλανδος έ'.ά. 1, 1935, 83 είκ. 33 -34.
stern Mani, ABSA IV, 1903/9,185. O. Megaw By-
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συνήθως δέ είναι αΰτη έπιμεμελημένη εις τά ανώτερα μέρη τών τοίχων1. Άλλ’ οπωσ
δήποτε ή μή χρησιμοποίησές κεράμων εις τό σαλαμινιακον ναΰδριυν είναι ενδειξις άρχαϊ- 
κότητος. Πιθανώς σημαντικώτερος διά την χρονολόγησιν τοΰ μνημείου είναι ό δρθιος 
δόμος τής Β κεραίας. Οΰτος, διακόπτων την μονοτονίαν τής τοιχοδομίας ύπεράνω τής 
εΰθυντηρίας, μόνος—άνευ δηλ. προσπάθειας να προσδοθή εις την παρουσίαν του δια- 
κοσμητική πρόθεσις, ώς π. χ. εις την Καπνικαρέαν κ. άλλ., δπου ανάλογοι δόμοι υπο
τάσσονται εις κανονικόν σχέδιον σχηματίζοντες σειράν σταυρών—ό δόμος ούτος δΰναται 
ίσως νά χρονολογήση τον "Αγιον Δημήτριον τοΰ Μουλκίου έκεΐΟεν τών μέσων τοΰ 
11ου αί. Έν συνδυασμώ δέ προς την σχεδόν παντελή απουσίαν πλίνθων κατά την άνα- 
σκαφήν πιθανώς είναι δυνατόν νά προσδιορισθή άκριβέστερον ή χρονολόγησις τοΰ 
ναϋδρίου μεταξύ τών πρωιμωτέρων παραδειγμάτων τής χρησιμοποιούσης τοιοΰτους 
δόμους τοιχοποιίας, παρατηρουμένης διά πρώτην φοράν εις τούς "Αγίους Αποστόλους 
’Αθηνών (πρώτου τετάρτου τοΰ 11ου αί.)1 2.

ΓΙαρά τό άσήμαντον τών ερειπίων και τών διαστάσεων τού ναϋδρίου τοΰ "Αγίου 
Δημητρίου έπέμεινα εις την περιγραφήν καί εις τό ζήτημα τής χρονολογήσεως τοΰ μνη
μείου, επειδή ή αρχιτεκτονική αυτού παραλλαγή δίδει αφορμήν προς μερικήν άνασυζή- 
τησιν τοΰ προβλήματος περί τών ανατολικών επιδράσεων επί τής αρχιτεκτονικής τών 
έλλαδικών μέσο βυζαντινών έκκλη σ ιών.

Τό σχήμα τοΰ ναϋδρίου τής Σαλαμΐνος έκ πρώτης δψεως ενθυμίζει μορφάς τοΰ 
μικρασιατικού υψιπέδου: τήν εις σχήμα Τ κάτοψιν μετά προσηρτημένου π?ιαγίου κλιτούς, 
έρμηνευομένου δέ ώς νεκρικού παρεκκλησίου3 καί τό θέμα τοΰ ένισχυτικοΰ τόξου, 
άποτελοΰντος σχεδόν χαρακτήρα τοΰ έπιμήκους δυτικού σκέλους τών τρισκελών (drei- 
passe) εκκλησιών, δπερ δ’ επίσης εις τήν Μ. ’Ασίαν κυρίως άπαντά4.

Έν τοΰτοις ή πορεία τής άπαρτίσεως τοΰ σχεδίου τοΰ σαλαμινιακοΰ ναϋδρίου πείθει 
δτι ή όμοιότης αύτοΰ προς τά μικρασιατικά παραδείγματα είναι συμπτωματική μόνον. 
Ενταύθα τό μέν ένισχυτικόν τόξον προσετέθη διά νά δημιουργηθή ενιαίος πως κεντρικός 
χώρος κατόπιν τής άποφάσεως προς κατασκευήν διβήλου, ενεκα τοΰ οποίου καί αί παρα- 
στάδες τοΰ ένισχυτικοΰ τόξου διεπλάσθησαν ώς κτιστοί ήμικίονες—συνεπώς δέν πρέπει 
νά άναζητήσωμεν παράλληλα εις τήν ’Ανατολήν5. Τό δέ πλάγιον κλιτός δέν ίδρΰθη ώς

1 Πρβ. Ο. Megaw The Chronology of Middle 
Byzantine Churches of Greece, ABSA, XXXII, 1931/
2 σ· 101). Π.χ. οι άγιοι Θεόδωροι Βαμβακά Μάνης, χρο
νολογούμενοι εις τό έτος 1075, είναι έκτισμένοι κάτω 
άργολιθοδομικώς μέ πληθυνομένην προς τά άνω παρέν- 
θεσιν κεράμων, ο! όποιοι τέλος κάμνουν τήν τοιχο- 
δομίαν πλινθοπερίβλητον (βλ. Megaw Byzantine 
Architecture κλπ. σ. 141, πίν. 18α-β).

2 Megaw The Chronology κλπ. a. 101/2. Τά άλλα 
πρώιμα παραδείγματα (Θεοτόκος Όσιου Λουκά, Πανα
γία Λυκοδήμου) χρονολογούνται είς τό δεύτερον τέταρ
τον τοΰ αίώνος (πρβ. αυτόθι σ. 129 τόν χρονολογικόν 
πίνακα).

3 Κιζίλ - Κιλισέ (Η. Rott Kleinasiatische Denk-
maler 278 ε’ικ. 101, W. Ramsay - G. Bell The Thou
sand and One Churches, London 1909, 376), Τσου-

κοϋνκεν (Ramsay - Bell 382 είκ. 311), Κιζ'ιλ-Δάγ 
(αΰτόθ. 268 είκ 227), Βιν-Βιρ-Κιλισέ άριθ. 11 (σ. 112 
είκ. 74), Βιράν-Σεχήρ (σ 363 είκ. 283).

4 Βιν - Βιρ-Κιλισέ άριθ. 37 (Ramsay - Bell έ.ά. 
193 κέ. είκ. 159), Τσέτ-Δάγ (αυτοί). 268 είκ. 229 δε
ξιά), Παναγία είςΤόρμαζαν (δύο ένισχυτικά τόξα άνευ 
παρασπάδων Rott έ.ά· 182 είκ. 60). Πρβ. τήν εκκλη
σίαν είς Άρτίκ τής ’Αρμενίας (J. StrzygowSki Die 
Kunst der Armenier II, 499 κέ. είκ. 532), έκ δέ τών 
μνημείων τής Δύσεως τήν Αγίαν Τριάδα εϊς S. Ηοηο- 
rat (Ed. Freshfield Cellae Triehorae II, 1918, 21).

5 Τά ήμικιόνια απαντούν σπανιώτατα έν Συρία (Jos· 
Mattern A travers les villes mortes de Haute Sy- 
rie [=Mel. Univ. SlJos. Beyrouth XVII], Beyrouth 
1933, 48), πρέπει δέ νά θεωρηθώσιν ώς ελληνιστικόν 
κατάλοιπον. Είς τήν Άνατολίαν, έπηρεασμένην έκ τής
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νεκρικόν προσετέθη μάλλον ώς πλάγιος νάρθηξ, άντ'ι εύρυχώρου νάρθηκος εγκαρσίου 
προς τον άξονα τής εκκλησίας κα'ι έξέχοντος εκατέρωθεν τοϋ δυτικού σκέλους1, πιθανώς 
διά να άποφευχθώσι τα μεταξύ των κεραιών τού σταυρού καί τοιοΰτου νάρθηκος κενά 
εις τό εξωτερικόν τού ναού, μολονότι ούτως έστερήθη τό ναΰδριον πλουσιωτέρας συν- 
θέσεως τών χώρων αυτού. ’Αντί εκείνης κατεσκευάσθη πλουσιότερος είς αρχιτεκτονικός 
μορφάς κεντρικός χώρος. Ή προχειρότης δε κατά την διαμόρφωσιν τού σχεδίου τής 
εκκλησίας, τό μη εκ τών προτέρων ήθελημένον πείθουν επίσης, ότι ό πλάγιος ούτος 
νάρθηξ είναι άσχετος προς τούς μικρασιατικούς2. Έκ δε τών λοιπών μορφών ή μέν 
κατασκευή τών θόλων διά πελεκητών δόμων είναι μέθοδος ελληνική, τής όι|ημου άρχαιό- 
τητος3, καί δύναται νά έξηγηθή έκ τής παραδόσεως τών έλλαδικών μνημείων, π. χ. τής 
περιοχής ’Αθηνών-’Αττικής4· τό δέ δίβηλον ερμηνεύεται επίσης έκ τής έλλαδικής 
παραδόσεως τού μεταξύ τού νάρθηκος καί τού κυρίως ναού τριβήλου (έκκλησία Καλαμ
πάκας, Ίάσωνος καί Σωσιπάτρου Κερκύρας κ. ά.), ώς συγκεκομμένη τούτου μορψή 
έπίσης γνωστή έν Έλλάδι5. Τέλος δεν έχει ιδιαιτέραν σημασίαν καί ή έξ αιτίας τού 
διβήλου απροσδόκητος μορφή τού κεντρικού χώρου, ώς κατά τό ήμισυ χώρου τρουλ- 
λωτής βασιλικής τού τύπου τής Όλυμπιωτίσσης®.

Ό είς σχήμα Τ σταυρικός πυρήν τού ναύδρίου αποτελεί τον σχεδόν κανονικόν 
τύπον τών έκκλησιών τής Λυκαονίας καί τής Καππαδοκίας, έν Έλλάδι όμως ό τύπος 
ούτος αποτελεί έξαίρεσιν. Εν μόνον όμοιον καί περίπου σύγχρονον παράδειγμα έχει 
σημειωθή, τό ναΰδριον τής Παναγίας είς Τράχωνες έξω τών ’Αθηνών (ΝΔ κλιτύες τού 
Υμηττού)7. ’Αλλά περί τού τύπου τούτου έπιφυλάσσομαι νά πραγματευθώ έκτενέ- 
στερον άλλαχού.

Τάφοι: Άνεσκάφησαν έν όλω έννέα τάφοι: Είς (1) είς τήν προέκτασιν τού δυτι
κού σκέλους τής έκκλησίας, αριστερά, καί κατεσκευασμένος διά πωρίνων πλακών έτερος 
(2) είς τήν δεξιά αντίστοιχον θέσιν, καμαρωτός· άλλοι έξ (3 - 7) έντός τής έκκλησίας καί 
ό ένατος (9) έξω τής έκκλησίας. Λεπτομέρειας βλ. κατωτέρω (μέρος Γ').

τέχνης τής Συρίας, απαντούν έπίσης σπανιώτατα υπό τήν 
μορφήν τών άμφικιόνων (π.χ. Κιζίλ-Κιλισέ, Τσουκοΰνκεν), 
συνεπώς δέ καί ένταΟΟα δέν πρόκειται περί γνωρίσματος 
τής τέχνης τής ’Ανατολής.

1 Ουτω π.χ. είς τό τρίκογχον μονόκλιτον τοϋ 'Αγίου 
Νικολάου είς Πλατάνι Άχαΐας (Α. ΟΡΛΑΝΔΟΥ Άρχ. 
Μεσ. Μνημ. Έλλ. Α', 1935, 112 είκ. 12, καί προχείρως 
παρά Ο. Wulff Altchr. u. byz. Kunst II 471 
είκ. 401).

2 Παραδείγματα παρά G. de JerphANION Les 
eglises rupestres en Cappadoce, Paris 1925,1 1, 58. 
Δέν είναι όρϋή ή υπό τοϋ Jurgis Baltrusaitis L’e- 
glise cloisonnee en Orient et en Occident, Paris 
1941, 11, 21 κέ., 55 αναγωγή τής διατάξεως ταΰτης, άπό 
τής Γεωργίας μέχρι τής Ισπανίας, είς μορφάς παλαιοα- 
νατολικάς μέσφ τών έκκλησιών τής Μεσοποταμίας (Τοϋρ- 
Άβδίν)—παραγνωρίζονται τό έδαφος καί τό κλίμα.

3 Βλ. τάς παρατηρήσεις τοϋ S. Guyer Die Bedeu- 
tung der cbristlichen Baukunst des inneren Klein-

asien, Byz. Zeit. 33, 1933, 99 κέ.
4 Θόλοι τοϋ ’Ωδείου τοϋ Ήρώδου (Φρ. ΒΕΡΣΑΚΗΣ 

Άρχ. Έφ. 1912. 169 είκ. 9 καί 10) καί τών καμαρωτών 
τάφων Αίγίνης (ΑΑ 46, 1931, σ. 275 είκ. 31), Χαλαν
δρίου καί Κηφισίας (Η. Mobius Ath. Mitt. 52, 1927, 
189 κέ. είκ. 4, 8, 9,11—Χαλανδρίου—καί σ. 195 είκ. 10— 
Κηφισίας). Ό έν Χαλανδρίφ τάφος έχρησιμοποιήΟη καί 
ώς έκκλησία (Παναγία Μαρμαριώτισσα, Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ 

είς Ευρετ. Μεσ. Μνημ. Γ', 1933, 177 είκ. 236).
5 Θεολόγος Θηβών (Γ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ Άρχ. Έφ. 1924, 

3 καί 11 είκ. 6), Παντάνασσα Γαστούνης (G. Millet 
L’ecole grecque dans l’architecture byzantine, 
Paris 1915, 300 είκ. 141 έν. σ. 302).

6 Γ. Σωτήριου. Έπ. Έτ. Βυζ. Σπ. Δ' 1927, 318 
είκ. 4-5- Πρβ. καί τήν έκκλησίαν τοϋ Δρενόβου Byz. . 
Neugr. Jahrb. 17, 1939/43, 207 κέ. (Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ).

7 Α. Ορλανδος είς Ευρετήρ. Μεσ. Μν. Έλλ. Γ', 
156 είκ. 204 - 205.
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2· ΛΙΘΙΝΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ

Λίθινα : Ή άνασκαφεΐσα εκκλησία είχεν ολίγα μόνον, επίτηδες δι’ αυτήν κατα- 
σκευασθέντα, λίθινα μέλη· έχρησιμοποιήθησαν όμως αρκετά αρχαία καί τινα παλαιο
χριστιανικά.

Έκ τών ιδίων αυτής μελών προέρχονται:
1) Τεμάχια έκ δύο πεσσίσκων τέμπλου μετά συμφυών οκταγωνικών κιονίσκων 

μετά επίσης συμφυών κιονοκράνων. Ή κυρία όψις τών πεσσίσκων κοσμείται διά τρι
πλής ταινίας κα'ι σταυρού έκ τεσ
σάρων κρινανθέμων εις σχήμα 
ρόδακος μετά κρυσταλλικών έν- 
τομών. Τών κιονοκράνων ή κυ
ρία όψις κοσμείται δι’ όμοιου 
άλλ’ έλαφρώς αναγλύφου σταυ
ρού έντός κύκλου. Ό εις πεσσί- 
σκος έξ ύποκυάνου μαρμάρου 
(είκ. 90) προέρχεται έκ τής πρώ
της περιόδου τού κτιρίου- ό έ'τε- 
ρος (είκ. 9α) έκ κυανού λίθου 
κα'ι κατωτέρας τέχνης (τό κό
σμημα σχεδόν έγχάρακτον) πι
θανώς προέρχεται έκ τής δευτέ- 
ρας περιόδου (δευτέρου ήμίσεος 
13 ου αί.).

2) Τεμάχια έκ πωρίνων υα
λοστασίων (πάχ. 0.08 μ.) τών πα
ραθύρων μετά κυκλικών φεγγιτών.
Λεπτότερον, όμοιον τεμάχιον (πάχ. 0.05 μ.) πιθανώς άνήκεν είς τά παράθυρα τού 
τρούλλου ’.

3) Πώρινος σταυρός (σωζόμενον ύψ. 0.39 πλ. 0.20 πάχ. 0.145 μ.) (είκ. 7α). 
Πιθανώς ύψούτο έπ'ι τής κορυφής τού τρούλλου ή τού άετοίματος τής προσόψεως.

Έκ τού χρησιμοποιηθέντος άρχαιοτέρου υλικού σημειώνω τά εξής:
1) Ελλιπές θωράκων μετά κεντρικού τετραγωνικού ρόμβου και τεσσάρων γωνια

κών τριγώνων έντός ορθογωνίου πλαισίου έκ κοιλοκύρτου κυματίου- ό ρόμβος πλη- 
ρούται υπό ρόδακος, τά δε τρίγωνα υπό άπιδίων.

2) Δύο τεμάχια έκ μαρμάρινου θωρακίου μετ’ αναγλύφου δικτυωτού κοσμήματος 
κα'ι περατουμένου άνω είς ήμικυλινδρικόν κυμάτων (είκ. ΙΟ). Τό κυμάτων μιμείται 
ξυλουργικόν «τράβηγμα» κα'ι δεικνύει, ότι ό μαρμαρογλύφος ειχεν ύπ’όψει τά «άπό ξύλου 
δίκτυα» ή «άπό ξύλου δικτυωτά », διά τών οποίων άρχικώς έχωρίζετο τό βήμα ή έφράσ-

α β
Είκ. 9α-β. Πεσσίσκοι τοΰ τέμπλου.

1 ΟΙ στρογγυλοί φεγγϊται είναι συνήθεις Πρβ. προ- (Α. ΟΡΛΑΝΔΟΣ) και 6,1931, 267 είκ. 8 (Δ. ΕΥΑΓΓΕΛΙ- 

χείρως τά είς Ήπειρ. Χρον. 2, 1927, 159/60 είκ. 7·8 ΔΗΣ) παραδείγματα.
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σοντο τά μετακιόνια διαστήματα των παλαιοτέρων βασιλικών1. Διάτρητον δικτυωτόν 
θωράκιον έκ τοΰ 'Ωρολογίου τοΰ Κυρρήστου φέρει άνω συμφυά ήμικυλινδρικήν έπί- 
στεψιν, διά τής όποιας προδίδεται καθαρώτερον ακόμη ή άμεσος έξάρτησις από ξυλουρ
γικού προτύπου2. Εις όμοίαν έπίστεψιν περατοΰται και χριστιανικόν θωράκιον τοΰ Βυζ. 
Μουσείου (άριθ. ταξ. 29), φέρον παράστασιν σταυρού εν μέσω δύο κριών κα'ι περι

στερών, δυνάμενον δέ νά χρονολογηθή εντός τού 
4ου μ.Χ. αίώνος. Συνεπώς και το ύπ’ όψει θωράκιον 
πρέπει νά χρονολογηθή μεταξύ τών πρωίμων χρι
στιανικών τοΰ είδους του.

3) ’Ιωνικόν κιονόκρανον μετά συμφυούς απλού 
επιθήματος. Αί έλικες άπεξεσμέναι (διάμ. 0.25 ΰψ. 
0.14, επιθήματος μήκ. 0.50 πλ. 0.315 μ.)·

4) Γωνιαΐον τεμάχιον άνω πλακός αγίας τρα- 
πέζης έκ τών φερουσών κοΐλον δίσκον είς δέ τάς γω
νίας σταυρόν.

5) Δύο μικρά τεμάχια έξ επιταφίου επιγραφής. 
Τό έν,κοσμούμενον δι’ εγχαράκτου ταώ κα'ι σταυρού, 
ανήκει είς τό άνω δεξιόν τής πλακός, τό δ’ έτερον,

διασφζον ελάχιστα γράμματα, προέρχεται έκ τού μέσου αυτής (είκών είς ΠΑΕ, 1941 -44, 
25 είκ. 2). "Ενεκα τού θέματος τών ταών εκατέρωθεν σταυρού δύναται νά χρονολογηθή 
από τού δευτέρου ήμίσεος τού 5ου αί. Μάρμαρον κυανούν (πάχ. 0.02 μ.). Οί στίχοι δη- 
λούνται διά χαραγών. Γράμμ. 0.022 μ., διάστιχ. 0·03 μ.

[(ταώς)] + (ταώς)
[ Οίκη ] ΤΗ 
[ ριον ] €

3. [ πκρα] Ν ι 
[ου

+ «[ΟίκηΜήΙριον] Έ|[πιφα]νί|[ου;]»

Τά ανωτέρω μαρμάρινα μέ?α] προέρχονται βεβαίως έκ παλαιοχριστιανικών μνη
μείων τής περιοχής.

Έξ αρχαίων μνημείων τής περιοχής προέρχονται τά εξής :
1) Μαρμάρινη ψηφισματική στήλη μετ’ αετώματος καί αναγλύφου παραστάσεως 

τριών ανδρικών μορφών (ύψ. 1.38 πλ. 0.44, πάχ. 0.11 μ. Εικόνα αυτής θά δημοσιεύσω 
αλλαχού). Είχε χρησιμοποιηθή ως κατώφλιον (βλ. άνωτ. σ. 121).

2) Κυβόσχημον μάρμαρον (μήκ. 0.53 πλ. 0.4G ΰψ. 0.40 μ.) εν μέρει έλλιπές. ’Επί 
τής κυρίας οψεως κάτω έλαφρώς έξέχον κυμάτων (πλ. 0.10 μ.) δηλοΐ, ότι ό λίθος, έχων 
μίαν μόνον όψιν, άρχικώς έχρησίμευσεν ώς βάθρον αγάλματος μάλλον ή ως βωμός.

3) Μαρμάρινος κυλινδρικός κιονίσκος (υποστάτης) λουτήρος. Άρράβδωτος. Άπο-

1 Ευσέβιου Έκκλ. Ίστορ. X. 4,39 καί 44. 2 ΑΔ 5,1919, Παράρτημα σ. 16 είκ. 2 (Α. Ορλανδος).
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λήγει, εις σπειροειδή βάσιν καί κεφαλήν έψ ής τετράγωνος εγκοπή (0.15 X 0.15, 
βάθ. 0.03 μ.) προς στήριξιν μαρμάρινης λεκάνης (ΰψ. 0.57 μ.).

Άμφότερα εύρέθησαν έντος τοΰ βήματος τοΰ ναϋδρίου, ένθα τό μεν βόθρον είχε 
χρησιμοποιηθή ώς στήριγμα τής άγιας τραπέζης ό δε κιονίσκος ως θεσις κανδηλας 
ή θυμιατηριού.

Έπ'ι τής άνω επιφάνειας τοΰ μαρμάρινου βάθρου έχει άνοιχθή κοιλότης (μήκ. 
0.3ή πλ. 0.28—εις τον πυθμένα μήκ. 0.30 πλ. 0.25 — βάθ. 0.13 μ.) προς έναπόθεσιν τοΰ 
έγκαινίου. Φαίνεται δέ δτι ως αγία τράπεζα τό βόθρον έσυνεχίζετο καθ’ ύψος, κτιστόν, 
ώς ογκώδες στήριγμα οριζόντιας πλακός. Είχε τοποθετηθή απλώς έπ'ι τοΰ δαπέδου, 
εύρέθη όμως ελαφρώς μετακεκινημένος.

Εις τάς βυζαντινός πηγάς τό ογκώδους μορφής στήριγμα τής αγίας τραπέζης, είτε 
μονόλιθον είναι τοΰτο είτε κτιστόν, καλείται βωμός ’, αν καί οί έλληνες εκκλησιαστικοί 
συγγραφείς αποφεύγουν νά ονομάζουν την αγίαν τράπεζαν διά τοΰ όρου « βωμός», 
προτιμώντες τον όρον «θυσιαστήριον»· ό Χρυσόστομος μάλιστα διακρίνει τούς δύο 
όρους καί μεταχειρίζεται περί μέν τής εθνικής λατρείας τον βωμόν, περί δέ τής χριστια
νικής τό θυσιαστήριον1 2. Πάντως ή ονομασία τής άγιας τραπέζης ώς βωμοΰ θεωρείται 
έξαίρεσις διά την παλαιοχριστιανικήν έποχήν3.

Τό ογκώδες στήριγμα τής αγίας τραπέζης δίδει εις αυτήν συμπαγή μορφήν, ήτις, 
πρέπει νά δεχθώμεν, ότι κατάγεται εκ τών συμπαγών ή εις σχήμα κορμοΰ κίονος παλαιο
χριστιανικών αγίων τραπεζών, τών οποίων ή μορφή αναγνωρίζεται ότι έξαρτάται 
έκ τών εθνικών βωμών4. Ή διάσωσις τοΰ όρου υπό τής βυζαντινής παραδόσεως μαρ
τυρεί, ότι αί γενικώς συμπαγοΰς μορφής άγιαι τράπεζαι πλήν τοΰ σχήματος ειχον δεχθή 
καί τό όνομα παρά τών εθνικών βωμών καί ότι τό όνομα τοΰτο ήτο ευρέως διαδεδο- 
μένον παρά τώ λαώ, παρά τήν έκ μέρους τών συγγραφέων σπανιωτάτην χρησιμο
ποίησήν τοΰ όρου. Τουλάχιστον δεν φαίνεται άρχαϊστική ή μεταχείρισις τοΰ όρου εις τά 
κείμενα τοΰ Ευχολογίου καί τοΰ Συμεών Θεσσαλονίκης5. Φορείς τοΰ όρου θά ήσαν 
τά ανάλογα μνημεία. Σχετικώς σημειώνω δύο μονόλιθα πολυγωνικά στηρίγματα άγιων 
τραπεζών, εύρεθέντα παρά τήν Νικομήδειαν τής Βιθυνίας καί άνήκοντα εις τήν μετα
βατικήν έποχήν (7ου-8ον αί.)6. Τών τελευταίων τούτων είναι καταφανής ή καταγωγή 
έκ τών μονολίθων αγίων τραπεζών, ώς π.χ. ή εύρεθεϊσα εις Μάδεν Δάγ έν Λυκαονία7.

4) Κορινθιακόν πώρινον κιονόκρανον. Κοσμείται διά δύο σειρών έξ οκτώ φύλλων 
ακάνθου. Τά φύλλα τής άνω σειράς έναλλάσσονται προς στελέχη έκφυόμενα όπισθεν

1 «Εί δέ βωμός ενέχει τούτην (τήν αγίαν τράπεζαν), 
είτε μονόλιθος εϊτε συντεθειμένος έκ πολλών λίθων» 
(Goar Εύχολόγιον, έκδ. Βενετίας 1730, σ. 655) «Τού
τα δέ γίνεται πάντα τής τραπέζης ύπό κιόνων ή κίονος 
ενός βασταζομένης. Βωμόν δέ υποκειμένου τετραγώ
νου» (σ. 657). Πρβ. ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Περί τοΰ 
'Αγίου Ναού κεφ. ΡΑ" «αντί κιόνων τετραγώνου οίκοδο- 
μηθέντος πινσοϋ, βωμοΰ λεγομένου» (Migne 155, 309).

2 ΧΡΥΣΟΣΤ. Είς Α' Κορινθ. όμιλ. 24 (Migne 61,200).
3 J. Braun Der . christliche Altar 1, Miinchen

3924, 25 Ίω. ΜΠΑΡΝΕΑ To παλαιοχριστιανικόν Θυσια

στήριον, έν Άθήναις 1940, 25 - 26, ένθα άπαρίθμησις 
τών ονομασιών τής άγιας τραπέζης.

4 Μπαρνεα έ.ά. 138 καί 140.
5 Βλ. σημ. 1.
6 Byz. Zeit. 41,1941, 164 κέ· (F. Κ. Dorner) 

Ανάλογα παραδείγματα έν σ. 167-168. Έκ τών τής Νι
κομήδειας τό πρώτον έ'χει ύψος 0.78 καί πλευράς 1.00 
καί 0.86 μ., τό δεύτερον έχει ϋψος 0.78 καί πλευράς 
1.00 κ,αί 0.70 μ.

7 Ramsay - Bell The Thousand and One Chur
ches, .267 είκ. 224.,Είναι ορθογωνίου τομής.

17

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:17 EEST - 34.211.113.242
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χών χαμηλών φύλλων καί άπολήγοντα εις κάλυκας μετά ροδάκων. Άτυχώς πολύ έφθαρ- 
μένον (ΰψ. 0.365 διάμ. 0.30, άβακος σωζόμενον μήκος 0.42 μ.). Έχρησίμευσεν ώς κιο- 
νόκρανον τοΰ διβήλου (είκ. 6).

5) Ιωνικόν κιονόκρανον μαρμάρινον. Ελλιπές (διάμ. 0.325 ΰψ. 0-15, άβαξ 
0.335X0.34 μ.).

6) Ομοιον, φέρον μεταξύ των ελίκων φά, έπι δε των προσκεφαλαίων κάθετον
ταινίαν έξ επαλλήλων φύλλων δάφνης 
(διάμ. 0.31 ΰψ. 0.15, άβαξ 0.32 X 0.335 μ.).

7) Όμοιον, φέρον μεταξύ των ελί
κων φά έν μέσω δύο ήμιφύλλων, έπι δε 
τών προσκεφαλαίων κάθετον τριπλήν ται
νίαν (διάμ. 0.38/9 ΰψ. 0.13, άβαξ 0.37 X 
0.37 μ.).

8) Πλάξ τραπέζης προσφορών έξ 
έγχωρίου (άμπελακιώτου)τραχύτου λίθου- 
φέρει τρία μεγάλα φατνωματοειδή άβαθή 
διαμερίσματα μετά έσωτερικώς καμπύλων 
γωνιών (μήκ. 1.65 πλ. 0.77 πάχ. 0.16 μ.) 
(είκ. 8).' Έντετοιχισμένη εις την νο- 
τίαν πλευράν τής δυτικής κεραίας τοΰ 
ναϋδρίου (βλ· άνωτ. σ. 123).

'Η τράπεζα, τό κυβόσχημον βάθρον, 
δ υποστάτης καί τινα έκ τών ανωτέρω 
αρχιτεκτονικών μελών φαίνεται δτι προέρ
χονται έκ τοΰ αρχαίου παρά τον μελισ
σώνα Βασιλείου οικοδομήματος (βλ. άνωτ. 
σ. 113), πιθανώς ναού ρωμαϊκών χρόνων. 

Πήλινα: 1) Όστρακον έκ βυζαν
τινού γραπτού αγγείου (πινακίου). Πλευρά. Πηλός κιτρινέρυθρος. Επίχρισμα λευκόν, 
πράσιναι χρώσεις εις σχήμα κύκλου μετά κηλϊδος (σπείρα;) και καστανή ταινία 
(είκ. 11α).

2) "Ομοιον. Πυθμήν. Πηλ,ός κιτρινέρυθρος. Επίχρισμα λευκόν, εις τό κέντρον 
στιγμή καστανή, πέριξ κυκλική χρώσις πράσινη καί κύκλος έκ στιγμών καστανών
(είκ. IIP).

3) "Ομοιον. Χείλος. Πηλός έρυθρός. Επίχρισμα λευκόν, πράσινη χρώσις, μελανή 
ταινία καί χείλος πρασινωπόν (είκ. 11?).

4) "Ομοιον- Κοιλία, είς δύο τεμάχια· Πηλός έρυθρός. Επίχρισμα λευκόν, ταινίαι 1

Είκ. 11. "Όστρακα βυζαντινών γραπτών αγγείων.

1 Πρβ. τά ύπό τοΰ G. Welter έν ΑΑ 53, 1938, ή τράπεζα τής συλλογής τοΰ Θησείου (μήκ. 1.24 πλ. 0 68)
21 κέ. είκ. 14, τοΰ αΰτοΰ Troizen und Kalaureia, μετά δύο διαμερισμάτων (αδημοσίευτος).
Berlin 1941,31 σημειούμενα παραδείγματα. Προσθετέα
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καί υπολείμματα σχεδίου εκ λεπτών μελανών γραμμών, τών ταινιών πληρουμένων διά 
πρασίνου χρώματος (είκ. 11δ)

Τα παραδείγματα 1 καί 2 εκ κιτρινερύθρου πηλού ανήκουν είς την κατά τον 
Morgan πέμπτην ύποδιαίρεσιν τής πέμπτης όμάδος τής κατηγορίας τών έξ ερυθρού 
πηλού γραπτών διά πρασίνου καί καστανού χρώματος (green and brown painted wares, 
red biscuit V 5) αγγείων εκ Κορίνθου, χρονολογούμενων δέ από τού τέλους τού 12ου, 
καθ’ δλον τον 13ον καί μέχρι τού 14ου αίώνος1. Ή σπείρα (;) τού ύπ’ άριθ. 1 οστράκου 
είναι καί θέμα τής διακοσμήσεως τού αγγείου τής Κορίνθου άριθ. 545 (τού καταλόγου 
τού Morgan), δπερ δμως είναι δίχρωμον—άνευ καστανής ταινίας. Είναι δέ πιθανόν, δτι 
τά αγγεία, άτινα χρησιμοποιούν τρία χρώματα (πράσινον, καστανόν καί τό λευκόν τού 
επιχρίσματος), έξήλθον τού εργαστηρίου κατά τι ένωρίτερον τών πτωχοτέρων είς χρώ
ματα αγγείων. Ή υπό τής ανωτέρω ύποδιαιρέσεως V 5 καλυπτομένη χρονική έ'κτασις 
είναι πράγματι μεγάλη καί ίσως επιτρέπει καί περαιτέρω διαχωρισμόν, δηλαδή τήν άπο- 
μόνωσιν τής χρησιμοποιούσης τρία χρώματα παραλλαγής, ως παραλλαγής V 5“ ’Αλλά 
πρέπει αύτη νά στηριχθή καί επί άλλων τεκμηρίων.

Τά παραδείγματα 3 καί 4 έξ ερυθρού πηλού έχουν επιτύχει ζωηρότερον πράσινον 
χρώμα καί τού καστανού άπόχρωσιν προς τό μέλαν, ανήκουν δέ είς τήν κατά τον Mor
gan τρίτην ομάδα τής αυτής κατηγορίας γραπτών αγγείων έκ Κορίνθου (green and 
brown painted wares, red biscuit III), χρονολογουμένων είς τό δεύτερον τέταρτον τού 
12ου αίώνος1 2.

Τά ανωτέρω όστρακα εύρέθησαν όμού μετά έξ τορνησίων (βλ. κατωτ. σ. 134) εντός 
τού πηλού τού άνυψωθέντος δαπέδου τής κόγχης του βήματος· άλλ’ή συνύπαρξις οστρά
κων δύο διαφόρων, ώς εΐδομεν, εποχών δίδει σχετικήν μόνον αξίαν είς τήν περί αυτών 
χρονολογικήν μαρτυρίαν τών νομισμάτων. Πάντως οί χρόνοι τής ηγεμονίας τού Βιλλαρ- 
δουΐνου αποτελούν χρήσιμον δριον ante quem διά τά παραδείγματα 1 καί 2.

Αγγεία τών δύο τούτων ομάδων εύρέθησαν πολλά καί εν Άθήναις3 καί έν Θεσσα
λονίκη (αδημοσίευτα). Φαίνεται δέ δτι αποτελούν έλλαδικάς ποικιλίας γραπτών αγγείων, 
εξαγομένων είς διαφόρους περιοχάς καί είς τήν Κωνσταντινούπολιν4, έκ τών κυριω- 
τέρων ώς αί Άθήναι καί ή Κόρινθος έλλαδικών κέντρων κεραμεικής. Τών κέντρων 
τούτων δέν έχουν μέχρι τούδε άναδειχθή οί έπί μέρους χαρακτήρες, άν υπάρχουν, 
άλλ’ είς αυτά πρέπει νά προσγραφώσι καί τά ένταύθα δημοσιευόμενα παραδείγματα.

5) Όστρακον έκ βυζαντινού έφυαλωμένου πινακίου. Πλευρά. Πηλός έρυθρός.

1 Ch. Morgan The Byzantine Pottery, Corinth 
XI, 1942, 80 κέ., 83 καί 228 άριθ. 545 - 47 πίν. XXIV 
(άριθ. 545).

2 Morgan έ.ά. 77 κέ.
3 Fr. Ο. Waag:£ Hesperia II, 1933, 323, καί III, 

1934,149 είκ. 5 άριθ. 16 και 17, Alison Frantz Hes
peria VII, 1938, 430 όμάς III b, πρβ. Ιδιαιτέρως τό 
σ. 442 άριθ. A 17 είκ. 6.

4 Rob. Β. Κ. Stevenson The Great Palace of the 
Byzantine Emperors, First Report, London 1947,

a. 51 κέ. όμάς Β 1, βλ. Ιδιαιτέρως τό παράδειγμα 
πίν. 25,18 βλ. καί σ 59. Πρβ. D. Talbot Rice Byzan
tine Glazed Pottery, Oxford 1930, 45 κέ. όμάς B4 καί 
B7. Φαίνεται ότι ούτε ή Θεσσαλονίκη παρήγε τοιαΰτα 
άγγεϊα, άν κρίνωμεν έκ τού δτι δέν εύρέθησαν δείγματα 
έξ αύτών μεταξύ τών βυζαντινών άγγείων της Όλύνθου, 
γείτονος καί άγοράς τής Θεσσαλονίκης (βλ. κατάταξιν 
αύτών ύπό Α. Ξυγγοπουλου έν Excavations at 

Olynthus V, 1933, σ. 286 καί 288, όπου ό λόγος περί 
τής κατά τόν Ξυγγόπουλον όμάδος IV A1).
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Επίχρισμα κιτρινωπόν. Εγχάρακτος υπό διπλών γραμμών πλαισιουμένη ταινία έκ 
σειράς ρόμβων έπ'ι φολιδωτού βάθους. Έφυάλωσις άχρους (είκ. 12α).

’Ανήκει εις την κατηγορίαν τών καλούμενων άπλών εγχαράκτων ή πρωίμων εγχα
ράκτων (Βΐ, Early sgraffito ware κατά τον Rice, IIAl κατά τον Ξυγγόπουλον). Άπα- 
ράλλακτον είναι δστρακον εξ ’Αθηνών έκ τών άνασκαφών τής αρχαίας αγοράς1 καί έτε
ρον έκ Σπάρτης1 2. Οί ρόμβοι έχουν ανοικτήν την κάτω γωνίαν, ως νά έδράζωνται. Πρό
κειται περ'ι έκψυλισμοΰ τοΰ θέματος τών αστραγάλων, μη άσυνήθων άλλωστε κα'ι υπό 
ρομβοειδή μορφήν3. Τό φολιδωτόν, ώς ένταϋθα, έδαφος χαρακτηρίζει ’ιδιαιτέραν ομάδα

α β υ

Είκ. 12α-γ. 'Οστρακα βυζαντινών έγχαράκτων αγγείων.

τής κατηγορίας τών άπλών ή πρωίμων έγχαράκτων αγγείων παρέχει δε την έντύπωσιν 
τοΰ σκοτεινού δευτέρου έπιπέδου ώς τό τραχύ ή τό κατόπιν αποτόμου μεταβάσεως 
βάθος τών είς έπιπεδόγλυφον τεχνικήν γλυπτών4, δηλαδή τήν έντύπωσιν τής σκιάς ή τοΰ 
δευτέρου χρώματος, διά τήν άπόδοσιν τών οποίων κα'ι είς τά έπιπεδόγλυφα γλυπτά κα'ι 
είς τά αγγεία τής ΰπ’ δψιν όμάδος χρησιμοποιούνται μέσα ζωγραφικά (είς τά γλυπτά 
ή έγχρωμος κηρομαστίχη ή ή σκίασις διά τοΰ έσκαμμένου βάθους- είς τά αγγεία ή σκία- 
σις διά τής φολιδώσεως τοΰ βάθους). Ή φολίδωσις τοΰ βάθους δεν αποτελεί χρονολο
γικόν κριτήριον. Τό μέτριας δμως ίκανότητος σχέδιον τών ανωτέρω μετά ρόμβων 
παραδειγμάτων φέρει αυτά είς τούς χρόνους τής παρακμής τής τεχνικής τών απλώς

1 Waage, Hesperia II, 1933, 310 είκ. 7 c.

2 R. Μ. Dawkins -J. Ρ. Droop, ABSA XVII, 
1910-11, 26 πίν. XV, 13.

3 Τό περί τό χείλος θέμα τών αστραγάλων — ρόμ
βων άπαντρί καί έπί γραπτών αγγείων τής Κορίνθου 
τοΰ 11ου — 12ου αί. (Morgan έ.ά. σ. 234 άριθ. 615 
πίν. XXVI i καί σ. 244 άριθ. 719 πίν. XXXI h). Πρό

κειται περί έπιβιώσεως πολύ αρχαιότερου τΰπου.
4 Ήδη ό Dawkins καί ό Droop έ.ά. σ. 26 έση- 

μείωσαν τήν άντίθεσιν μεταξύ τής φωτεινής έπιφα. 
νείας καί τοΰ σκοτεινού φολιδωτού βάθους καί τήν 
ομοιότητα τής έντυπώσεως ταύτης προς τήν έντυπώ- 
σιν άπό τών άγγείων τής όμάδος μετά διακοσμήσεων 
είς έπιπεδόγλυφον τεχνικήν.
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Εγχαράκτων αγγείων, ήτοι εις τό τέλος τοΰ 13ου ή τάς άρχάς τοϋ 14ου αίώνος1.
6) 'Έτερό τινα όστρακα μετά κίτρινης έφυαλώσεως (six. 12 Ρ’ ν) δεν είναι άξια 

ιδιαιτέρας μνείας.
Χαλκά : Μικρός άναδιπλοΰμένος σταυρός εκ δύο φύλλων κλειομένων διά θηλυ- 

κωτήρων (εικόνα βλ. εις ΠΑΕ 1941-44, 24 είκ. 1).
Εύρέθη εντός τάφου έξω τής εκκλησίας.

2) Δακτυλίδιον χαλκοΰν μετά σφενδόνης κο- 
σμουμένης ύπό κύκλου πλαισιοΰντος δυσκόλως 
άναγνωριζομένην παράστασιν εκατέρωθεν Επί των 
ώμων ψαροκόκκαλον, δπερ μετ’ ολίγον συνεχίζεται 
ώς απλή γραμμή- μεταξύ των λοξών γραμμών 
στιγμαί (είκ. 13α, 14α). 'Όλα Εγχάρακτα. Ή πα- 
ράστασις επί τής σφενδόνης ίσως είναι ανθρώπινη 
μορφή ολόσωμος έν μέσω δύο δένδρων, συμφώνως 
προς άλλα παραδείγματα1 2. Εύρέθη Εντός τοΰ κα
μαρωτού (ύπ’ άριθ. 2) τάφου.

3) Δακτυλίδιον χαλκοΰν μετά σφενδόνης κο-
σμουμένης διά ρόμβου Εντός ορθογωνίου- ό ρόμβος 
πληροΰται διά τετρανθεμίου- εκατέρωθεν τής σφεν
δόνης Επί τών ώμων άνά έν καρδιόσχημον, έπειτα 
Επί τής στεφάνης άνά έν ήμίφυλλον ανθεμίου καί 
ακολούθως ψαροκοκκαλοV (elk. 13β) 14β). Τεχνική Είκ. 14. 2χέδια τών δακτυλιδίων τήςείκ·13.

Εγχάρακτος. Τό κόσμημα τής σφενδόνης είναι τό
ευρέως χρησιμοποιηθέν εις τά θωράκια τοΰ 5ου-6ουαί., όπερ έκτοτε είσήχθη εις 
την θεματολογίαν γενικώτερον τής διακοσμητικής καί παρουσιάζεται ιδίως από τοΰ 10ου 
αί. ύπό διαφόρους παραλλαγάς ώς θέμα τών χρυσοποίκιλτων διακοσμήσεων τών Ενδυ
μάτων3. Τότε Εχρησιμοποιήθη καί Επί τών δακτυλιδίων4. Καί τό καρδιόσχημον, ώς αυτο
τελές θέμα, άπαντά εις τήν διακόσμησιν τών Ενδυμάτων καί αλλαχού5. Πρόκειται περί 
τοΰ Εγγεγραμμένου ανθεμίου, τοΰ προελθόντος Εκ τής άπομονώσεως ενός Εκ τής σειράς 
τών όρθιων καί περικλειομένων είς καρδιόσχημα ανθεμίων, τοΰ γνωστού θέματος τής

α β
Είκ. 13. Δακτυλίδια χαλκά 

(έκ τοΰ τάφου 2).

1 Διά τήν χρονολόγηση1 βλ. ιδιαιτέρως A. Frantz 

Hesperia VII, 1938, σ. 437 καί Morgan έ.ά. 
Corinth XI, σ. 140.

2 Δακτυλιόλιθος Kais. Friedr. Mus. άριθ. 2424, 
12 - 13ου αί. μετά παραστάσεως τής Θεοτόκου δεόμενης 
(Ο. Wulff Altchr. u. Mittelalt- Bildwerke II, σ. 65 
άριθ. 1468 πίν. V). ’Επί χρυσοΰδακτυλιδιού τοΰ 6ου αί. 
{Kais. Fr. Mus. άριθ. 6743) αντί προσώπου μονόγραμ
μα έν μέσα» δύο δένδρων (Helm Schlunk Kunst 
der Spatantike im Mittelmeerraum, Berlin 1939, 
■σ. 17 άριθ. 36 πίν. 6).

3 G. de Jerphanion Les eglises rup. de Cappa-

doce I, 332 39, 49„ 50,-2 512 592 II, 75, 98, A. Medea, 
Bull. Inst. Arch. Bulg. X, 1936, είκ 161.

4 Sotheby and Co. Catalogue of the Superb 
Collection of Rings, November 1937, άριθ. 442. 'Επ', 
τοΰ δακτυλιδιού ύπ’ άριθ. 454 πίν. XV τό θέμα κοσμεί 
τούς ώμους εκατέρωθεν τής σφενδόνης- τό δακτυλίδιον 
τοΰτο δεν είναι παλαιότερον τών χρόνων τοΰ ’Ιουστι
νιανού.

5 Jerphanion I, πίν. 394 Πρβ. II 122, 124c, III 
πίν. 168,-2 169,-2 170,. Έπί βυζαντινού αγγείου εξ 

Εφέσου ΑΔ 7, 1921-22, 193 είκ. 65,3 (Γ. ΣαΤΗΡΙΟΥ).
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134 Δημητρίου Πάλλα: Σαλαμινιακά ΑΕ 1948-1949

διακοσμητικής γλυπτικής1. Τέλος τό ήμιανθέμιον τοΰ δακτυλιδιού είναι στοιχεΐον τής 
φυτικής έλικος, ή όποια μετ’ ακεραίων ανθεμίων ή ήμιανθεμίων αποτελεί τό συνηθέ- 
στερον διακοσμητικόν θέμα τής στεφάνης τών δακτυλιδίων1 2. Κα'ι ή έλιξ έπίσης έχρη- 
σιμοποιήθη εις την διακόσμησιν τών χρυσοποίκιλτων (κλαπωτών) ένδυμάτων, όπου, ως 
φαίνεται, διεμορφώθη αΰτη εις διηνθισμένον γραμμικόν αραβούργημα3. Έπ'ι τοΰ 
δακτυλιδιού ή παρά τό ήμιανθέμιον δευτέρα γραμμή είναι τμήμα της παραπλεύρου 
έλικος, ή οποία έπ'ι τοΰ βυζαντινοΰ αραβουργήματος έσχημάτιζεν είδος πλαισίου, θύλακα 
εντός τοΰ οποίου ήπλοΰτο τό ήμίφυλλον τοΰ ανθεμίου. Τών ανωτέρω έπ'ι τοΰ δακτυ
λιδιού τριών διακοσμητικών θεμάτων ή συνύπαρξις έπ'ι τών διακοσμήσεων ένδυμάτων 
εις τό παρεκκλήσιον τοΰ Δανιήλ εις Γκέρεμε4 αποτελεί ένδειξιν, ότι κα'ι τό δακτυλίδιον 
χρονολογείται περίπου εις τούς ίδιους χρόνους (11ον- 12ον αί.)· Εύρέθη μετά τοΰ προη
γουμένου δακτυλιδιού έντός τοΰ καμαρωτοΰ τάφου, φαίνεται δέ ότι άμφότερα είναι 
σύγχρονα.

Νομίσματα; "Εξ τορνήσια τοΰ ήγεμόνος τής Άχαΐας Γουλιέλμου Βιλλαρδουίνου, 
κοπέντα έν Γλαρέντζη μετά τό 1250. ’Ανήκουν εις δύο τύπους με μικράν μεταξύ αυτών 
διαφοράν.

I. a') + G PRINCEPS

β') CLARENTIA. Πύργος άπολήγων εις σταυρόν· εκατέρωθεν τοΰ σταυροΰ τέσ- 
σαρες στιγμαί καί δύο μηνίσκοι (πρβ. G. Schlumberger Numismatique de l’Orient 
Latin, σ. 313 άριθ. 3 πίν. XIIu).

II. α') 4-G PRINCEPS. Σταυρός μετ’ άκρεμόνων καί τεσσάρων στιγμών εκατέ
ρωθεν τών κεραιών.

β') CLARENTIA. Πύλη πύργου άπολήγουσα εις σταυρόν εκατέρωθεν τοΰ σταυροΰ 
τέσσαρες στιγμαί ή μικροί κύκλοι.

Εύρέθησαν έντός τοΰ πηλοΰ τοΰ δευτέρου δαπέδου τής κόγχης τοΰ ίεροΰ 
(βλ· άνωτ. σ. 124).

(Έν προσέχει τόμφ τής ΑΕ θέλει δημοσιευθή τό 30ν μέρος τών Σαλαμινιακών).

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ

1 'Εκεί τό καρδιόσχημον περίγραμμα έσχηματίσθη 
κατ’ άρχάς ύπό τών περιγραμμάτων τών εκατέρωθεν 
κρινανθέμων, άργότερον δέ άπετελέσθη ύπό Ιδιαιτέρας 
ταινίας.

2 Ο. Μ. Dalton Catalogue of Early Christ.
Antiquities, σ 23 άριθ. 139, Sotheby έ.ά. άριθ.
450, 453 πίν. XV και 454 πίν. XV.

3 Μικρογραφία τοΰ Coisl. 79 περί τό έτος 1078 
(Η. Ομοντ Miniatures des plus anciens manus- 
crits grecs, Paris 1929, 33 πίν. LXI-LXIV), τοιχο- 
γραφίαι εκκλησιών Καππαδοκίας (Jerphanion II, 97, 
98, 100, 103, 1194 121, 123, 125, 130, III 161,) κ.π.ά.

4 Jerphanion, I πίν. 394.
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ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1. Κατά τάς έν έτει 1948 άναληφθείσας ύπ’έμοΰ, δαπάναις τής ’Αρχαιολογικής 
Εταιρείας, άνασκαφικάς εργασίας έν τφ ίερω τοΰ ’Ασκληπιού έν Έπιδαΰρω1, άνευρέθη

Είκ. 1. Έξ έκτύμματος τής πλευράς Α τής έπιγραφής ύπ’ άριθ. 1.

κατά την διάλυσιν τοΰ καταρρεύσαντος έν έ'τει 1936, προς τά δυσμικά τής Θολού» 
τμήματος τοΰ διπλοΰ παλαιοχριστιανικοΰ περιβόλου τοΰ ίεροΰ, τεμάχιον έκ μεγάλης 
όπισθογράφου στήλης (είκ. 1 καί 2) άναφερομένης εις την οικοδομήν ίεροΰ τίνος

1 ΠΑΕ 1948 σ. 90 κέ.
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136 Ί. Παπαδημητρίου ΑΕ 1948-1949

μνημείου. Τό τεμάχιον τοΰτο είναι εκ μαρμάρου λευκόφαιου, πανταχόθεν άποκεκρου- 
μένον, εχον μέγιστον ΰψος 0,38, μέγ. πλάτος 0,30 καί πάχος 0,08. Ή έπιγραψή επ’ άμφο- 
τέρων των όψεων είναι έπιμελώς κεχαραγμένη, έπ'ι δε τής Α δψεως έπιμελέστερον κα'ι 
πλήν ελάχιστων έξαιρέσεων στοιχηδόν (ΰψ. γραμμ. 0,01, διάστ. 0,005) εχουσα ως εξής*

A

I ΐΑ χ.:ίϊ

1 --------- Έρμα[ίου'---------- ]
--------- υς χ χ χ αγι

--------- ΒΗ Αύζοσίο[υ' — - -]
---------me έπ(ι)τιμά ιστέ----------

5 --------- τάν κράναν = = — πά[ρ-----------]
---------πάρ Έπισθένευς ύπ[εραμερία---------- ]
--------- ξύλων: παρά Γνά[θιος---------- ]
-------- πάρ γενυςου ύπεραμερί[α---------- ]
---------νυςου ύπεραμερία στεγά[σιος]

10 --------------------------= = -

II

--------- ου Άριστε'ωι — ::: στάλας Άρισταίφ[ι: όΐροφάς Πα[σιξένωι--------- ]
--------- δ]απέδου β = = :::: · Πασιξένωι νατήρων ::: Φιλίππωι----------
---------σταδίου :: · 11111 Σωτέλει κάλωνος · 11 Λυκίωι ξυστ[οΰ------------- ]
---------Ε[ύαίνωι κονιάσιος = = ::::· Κυδίππωι λιθώματος — =----------

15 --------- κονι]άσιος = — :::· Διοκλείδαι θύρας = ·* :: | | | Δεξίωι στύλου-----------
---------Χβ = — :::· Πασιθέμι έγκαύσιος β = = :::: · Σιμύλωι-----------
--------- : : | | | Χάρμωι νατήρων = : :: : Φιλίππωι δύτας = = · Ν-----------
---------::: | | | | Άρισταίωι ξύλου | | | | Άρισταίω δύτας ββββ = =----------

[---------λί]θων β — | | Εύκλεΐ άγωγάς λίθων = = = = - Άρχικράτε[ι---------- ]
20 ---------Εύαρχιδάμωι δύτας έκκαθάρσιος : Έπισθέν[ει-----------]

---------ον β — — — * Έπισθένει δεσμών τοΐς λίθοι[ς-------- ]

III

[---------Άρ]ταμιτίου· πάρ Φαιδίμου Γ.Β ββ = — νανμ

--------- αίου· πάρ Δαμοφάνευς β β β---------
[--------- Ά]ζοσίου, πάρ Δαμοφάνευ[ς---------- ]

25 --------- ου· πάρ Δαμοφάνευς---------
[--------- όρ]οφάς έπιτιμά----------
[--------- ύ]περαμερί[α----------- ]

28 ΑΓΕΛΟΥ
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Ν Ο Σ Κ C-------------
[--------- ζυγαστρί]ου Φίλων-----------

--------- ου Νικόστρατος ---------
[--------- Φίλ]ων 1111 χυτρά[ν] Φυλακίδ[ας---------- ]

5 [----------- Φιλί]σκος: Τ ποδών Τέλης lie-----------
--------- Σ ύαλου Τιμαγένης· | | | | | γνώμονος-----------
--------- ζυγαστρίου Εύ'νικος ιι« κισήλιος Άσ[κλαπιάδας---------- ]
--------- ων άπό τοΰ θρόνου Δαμίνος : ::: ξύλω[ν-----------]
---------σανίδων Διονύσιος. | | σανίδων Θεο-----------

10 σανίδων Δεξιός, σανίδων Τιμαίνε[τος--------- ]
[--------- Τιμαγ]ε'νης: πλινθηίων Άνδρΐνος: | | | | | ξύλ[ων-----------]

--------- μένης: · [ I I I ξύλων Άριστόβιος : : · ΓΙ I-----------
--------- άνης lie πλινθηίων Άσκλαπιάδας-----------

[--------- Με]νέδαμος mix ξύλων Εύ'βουλος-----------
15 --------- ξύλων Άσκλαπιάδας. ιιχ ξύλω[ν-----------]
[--------- Διοκλ]είδας : · | I I I ζυγαστρίων Δεξίλα[ς---------- ]
[--------- Εύ'β]ουλος. σανίδων Κλειταγόρας-----------

--------- ξύλων Δεξιός nine ξύλων Άσκ[λαπιάδας---------- ]
--------- ρώπου Άσκλαπιάδας. | | | χυτρ[άν----------]

20 --------- ρης· τοράνων Νίκαρχος | | | θρ[όνου-----------]
[--------- Άρι]στέας | | | τροχών Άριστε[ας-----------]

---------φειδοκράτης-----------
[--------- Τιμαγε]νης. ι c ξύλ[ων ]
[--------- Τιμαγ]ένης-----------

25 ----------- ου Ά---------

18
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ΠΑ PATH ΡΗΣΕΙΣ

στ. 1. Έρμα[ίου]' Έρμαίος είναι ό τέταρτος μην τοΰ Έπιδαυρίου έτους πρβ. 
IG IV2 σελ. 172.

στ. 3. Α-ύζοσίου' Αΰζόσιος μην εκ τών επιγραφών τής Επίδαυρου είναι γνωστή 
ή γραφή Άζόσιος IG IV2 103 127, 108 133 ή Άζέσιος 108 eg.

στ. 4. επίτιμα" κατ’ ονομαστικήν ώς καί έν IG IV2 103 m επίτιμα άπηνίχ'θη 
πάρ ...." διότι τδ επόμενον γράμμα είναι ασφαλώς κάθετος κεραία.

στ. 5. τάν κράναν" έκ τούτου είναι φανερόν ότι αί έργασίαι άναφέρονται εις οικο
δόμημα κρήνης πρβ. καί IG IV2 110 34 καί 121 6,64·

στ. 6. πάρ Έπισθένευς" καί κατωτέρω στ. 20 καί 21 Έπισθένει" Έπισθένης 
έργώνης τής Θόλου IG IV 2 103 23,98·

στ. 7. παρά Γνάθος]" ή συμπλήρωσις συμφώνως προς τήν οικοδομικήν έπιγρα- 
φήν τής Θόλου IG IV 2 103 53" ΓνάΦις ’Αργείος έργώνης.

στ. 8. παργενυςου καί στ. 9 νυςου είναι δυνατόν να άναγνωσθή παρ γενυςου, 

άλλ’ όνομα Γένυσος είναι άγνωστον.
στ. 11. Άρισταίωι" καί κατωτ. στ. 18 δίς· Άρισταΐος έργώνης τοΰ ναοΰ τοΰ 

Άσκληπιοΰ IG IV2 1 0 2 255,275-306 πρβ. καί 743 s. Ό αυτός άναφέρεται καί ώς έργιονης 
έν Δελφοΐς Fouilles d. Delphes III, v 5839. Πα[σιξένωι] συμπληρώ ούτως έκ τοΰ επο
μένου στ. 12. Πασίξενος έργώνης, άγνωστος άλλοθεν.

στ. 12. νατήρων καί κατωτέρω στ. 17- ή λέξις δεν είναι γνωστή έξ έπιγραφών 
άλλ’άναφέρεται παρ’ Ήσυχίω- νατήρες" ύπηρέται ή κεραμίδες" έκ τούτου δυνάμεθα 
νά ύποθέσωμεν ότι οι νατήρες ήσαν είδος κεράμων ή κεραμίνων σωλήνων δι’ ών έρρεε 
τό ύδωρ· ένισχύεται οΰτω ή ύπόθεσις ότι ή έπιγραφή άναφέρεται είς κρήνην. Πρβ. 
καί νάτωρ-ορος (Σοφ. άποσπ. 240)=ό ρέων καί ναέτωρ παρ’ Ήσυχίφ έκ τοΰ νάω= 
ρέω. Συγγενή λέξιν άνέγνωσεν ό Καββαδίας έν έπιγραφή έκδοθείση υπό τοΰ Hiller von 
Gaertringen IG IV2 109 n 142 σελ. 64 nathpikoy. Φιλίππωι" καί καιωτέρω στ. 17 

Φίλιππος έργώνης είναι άγνωστος.
στ. 13. Σωτέλει" Σωτέλης έργώνης άγνωστος άλλοθεν. Κάλωνος" κάλων -ωνος 

δωρ. είναι άναμφιβόλως τό αυτό προς τό κηλών -ωνος, όπερ σημαίνει μακράν ξυλίνην 
δοκόν είς τό άκρον τής οποίας προσδένεται ό κάδος προς άντλησιν ύδατος έκ τών
φρεάτων, τό κοινώς λεγόμενον γεράνι- Ηςυχ. έν λ. κήλων......... άντλημα" κηλώ-
νειον" ξύλον έν φ έλκεται τό ύδωρ. Άναφέρεται έπίσης έν έπιγραφή έκ Δήλου 
κήλων έν παλαίστρα IG XI, π 2 154 a 8 πρβ. καί Greek Papyri in the Br. Μ. I 1311 
303. Ούδετέρως κήλον = ξύλον βέλους- δωρ. κάλον καθ’ενικόν ώς έν έπιγραφή έκ 
Κυρήνης- στ. 8 κάλον έν ίαρω πεφυκός" ένθα σημαίνει ξύλον SB. d. pr. Akad. 
d. Wiss. 1927 σελ. 157* συνήθως κατά πληθυντικόν κάλα = καυσόξυλα έκ τοΰ καίω-κάω. 
Δεν νομίζω δε ότι έχει τήν αυτήν έννοιαν προς τό κηλώνειον, ώς πιστεύεται συνήθως 
(Liddell-Scott-Jones Λεξ.). Διότι άναφέρονται έν Πολυδ. Όνομ. τά προς άντλησιν 
σκεύη ώς εξής- αντλίας, ίμονιάς, ίμάντος, κάλου, σχοινιού κάδου τροχαλίας 
τάχα δε καί κηλωνείου. Ερμηνεύεται δε συνήθως τό κάλος-ου ώς τό αυτό προς τό 
κάλως-ω, όπερ δεν ευρίσκω ότι έχει σχέσιν προς τήν άντλησιν, άναφέρεται δε έξ άλλου
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χωριστά κάλος nod κηλώνεΐον. Νομίζω λοιπόν δτι το μέν κάλος είναι το αυτό προς τό 
πάλών ή πηλών καί σημαίνει την μεγάλην δοκόν, έφ’ής προσδένεται ό κάδος, τό δε 
κηλώνειον πιθανώς την έτέραν δοκόν, έφ’ ής προσδένεται όπισθεν τό βάρος, συνήθως 
λίθος βαρύς, διά την εύκολον άνάσυρσιν τοΰ πλήρους ΰδατος κάδου. Λυκίωι' Λύκιος 
Κορίνθιος έργώνης τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ IG IV2 102,5, 18, 24. Ξυστ[θύ]’ υπό την 
έννοιαν τής στοάς· οι?\.λ’ ή ουμπλήρωσις δεν είναι βεβαία.

στ. 14. [Ε]ΰαίνωι* Εύαινος άγγελος IG IV2 1 0 2 288· Κυδίππωι' Κύδιππος 
έργώνης δεν είναι γνωστός.

στ. 15. Διοκλείδαι4 Διοκλείδας άγνωστος ως έργώνης· σύνηθες όνομα εκ Μεγά
ρων IG IV2 71, 67,50,63,41. Δεξίωι4 Δεξιός ή Δεξιός ώς έν IG IV 731 13, 15IH3.4, 
άγνωστος ώς έργώνης.

στ. 16. Πασιθέμι’ Πασίθεμις έργώνης τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ IG IV2 102, 
94, 107, 283, 301 ή δέ λέξις έγκαυσις -ιος άπαντώσα συχνότατα έν ταΐς οίκοδομικαΐς έπι- 
γραφαΐς τοΰ ίεροΰ ΰποδηλοΐ την ζωγραφιάν κατά την έγκαυστικήν μέθοδον των αρχι
τεκτονικών μελών και γλυπτών τοΰ μνημείου καί πιθανώς τής οροφής, ήτις ήτο κατά 
τον ΙΊ αυςλνιαν II, 27, 6 έν τή περιγραφή τής κρήνης θέας άξια· Σιμύλωι4 Σιμύλος 
έργώνης είναι γνωστός έξ έπιγραφής τής Έρμιόνης IG IV 742,\η.

στ. 17. Χάρμωι' Χάρμος έκ Τροιζήνος IG IV 749,2. Δύτα -ας δωρ. άπαντά έν 
έπιγραφή έκ Τροιζήνος IG IV 823,41 αυλών έρμάσιος Jtoi τάι δύται4 δύτη -ης έν 
έπιγραφή έκΘηβών IG VII 2477,7 δύτην Καβείρω' ερμηνεύεται συνήθως ότι σημαίνει 
ναΐ'διον, σηκός, aedicula, καίτοι ή ερμηνεία αύιη τίθεται έν αμφιβολία έν Λεξ. Liddell- 
Scott-Jones έν λ. Άλλ’ ή χρήσις τής λέξεως ενταύθα δύτας έκκαθάρσιος έν συν
δυασμό) προς τάς συγγενείς λέξεις πράναν νατήρων, κάλωνος, χύτραν καταδεικνύει, 
νομίζω, ότι ή έννοια αύτής συνδέεται προς την αρχικήν έ'ννοιαν τοΰ δύω = βυθίζω, έξ 
ού καί παράγεται- σημαίνει επομένως βαθύ μέρος, κοίλωμα, φρέαρ, δεξαμενήν ή άλλο τι 
συγγενές- τήν αυτήν δέ έννοιαν είναι φανερόν ότι έχει ή λέξις καί έν τή έκ Τροιζήνος 
έπιγραφή, λαμβανομένου ΰπ’ότ[ην ότι αύλός σημαίνει τον σωλήνα (Δίφ. Σίφν. παρ ’Αθη
ναίο 3. 90d. Plin. ΝΗ 32.103). Ή έξήγησις επομένως ό?ωκλήρου τής φράσεως, αυλών 
έρμάσιος ποι ταί δύται είναι, διά τήν τοποθέτησιν τών υδροσωλήνων εις 
τό φρέαρ.

στ. 19.Εΰκλεΐ· Εύκλής ένγυος IG IV2 102 71, ιοί (ίερεύς) 103,90-106 πρβ. καί iso- 
Άρχικράτε[ι]* Άρχικράτης άγνωστος έργώνης.

στ. 20. Εύαρχιδάμωι4 Εύαρχίδαμος άγνωστος άλλοθεν. 
στ. 22. πάρ Φαιδίμου4 τό όνομα Φαίδιμος είναι άγνωστον έξ Έπιδαύρου. Πι

θανώς πρόκειται περί έργώνου ή περί ίερέως, ώς Άρταμιτίου (λάμματα) ατάρ Φαιδί
μου. ΠΑΝΜ πιθανώς Παν<ά)μ[ου] μηνός.

στ. 24. πάρ Δαμοφάνευς' καί κατωτέρω στ. 24 καί 55. Δαμοφάνης έργώνης 
τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ασκληπιού IG IV2 102 62,72,73,93,110,268,291 καί τής Θό?ωυ 103 34,48,51, 
66,74,81,92,117 έγδοτήρ 103 45 έργώνης έν Τροιζήνι IG IV 823 6, 20,23,38,31 Δαμοφάνης 
Μνασιδάμου Κορίνθιος ναοποιός έν Δελφοΐς F.d.D. έ.ά. 19 12,21,22,76,87,95. Περί τοΰ 
Δαμοφάνους ώς έγδοτήρος καί έργώνου Β. Keil AM XX 1895 σελ. 35.
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Β

στ. 1. [ζυγαστρί]ου- καί κατωτέρω στ. 7 και 16 ζυγαστρίων' ή συμπλήρωσις 
δεν είναι βεβαία· πρβ. ζυγαστρίου Φίλων έν IGIV2 is, 64 είναι δε τό ξυγάστριον υπο
κοριστικόν τοΰ ξύγαστρον, Πολυδ. Όν. VII 79 X 137 ζύγαστρα δέ κα'ιζυγάστρια 
καί σημαίνει τό κιβώτιον- ό τύπος ζυγάστριον άναφέρεται και έν έτέρα έπιγραφή έκ 
τοΰ ’Ασκληπιείου IG IV2 1 18 61,63,64' Φίλων καί κατωτέρω στ. 4 έργώνης τοΰ ναοΰ 
τοΰ Άσκληπιοΰ IG IV2 102 ιβ4,245, 280 ^τρβ- και 118 64' ώς έργώνης άναφέρεται έπίσης 
έν έπιγραφαΐς έξ Έρμιόνης IG IV 7414 καί Τροιζήνος 8 2 3 40' Φίλων ’Αθηναίος 
έργώνης έν Δελψοΐς F.d.D. έ.ά. 48 ι 25, 34·

στ. 3. Νικόστρατος· ’Αργείος έργώνης τής Θόλου IG IV2103 ΐ2, 44, 53 έν Δελφοϊς 
F.d.D. έ'.ά. 27 π, 6· 45 8· 48 ι 35·

στ. 4. χύτραν- και κατωτέρω στ. 19- πρόκειται πιθανώς ένταΰθα περί λίθινων λε
κανών ή λουτήρων χύτρα σημαίνει επομένως τό αυτό ώς τό χύτρος* χύτροι δέ έκα- 
λοΰντο έν Θερμοπύλαις τά θερμά ?ωυτρά. Ηροδ. VII 176,3. Παυς. IV 35, 6. Στραβ. 
IX 428. F.d.D. έ.ά. 22 53 και σελ. 103 Φυλακίδ[ας]- έργώνης τής Θόλου IG IV2 103 so· 
Φ. Δέοντος Κορίνθιος ναοποιός έν Δελφοις F.d.D. έ.ά. 92α39 κα'ι 93 112·

στ. 5. [Φιλί]σκος]* ’Αθηναίος έργώνης· έν Δελφοις έργάζεται συγχρόνως μετά 
τοΰ Φίλωνος καί Νικοστράτου F.d.D. έ.ά. 48ΐ24 καί έν Τροιζήνι μετά τοΰ Δαμο- 
φάνους IG IV 823 ΐ2· ποδών' λίθινοι πιθανώς πόδες μνημείου τινός. Τέλης* άγνω
στος άλλοθεν έργώνης.

στ. 6. ύαλου- δεν γνωρίζω την χρήσιν ένταΰθα- παρ’ Αριςτοφανει Νεφ. 766 κ.έ. 
σημαίνει ή λέξις λίθον διαφανή άφ’ής τό πΰρ άπτουσι- πρβ. καί Θεοφρ. περί 
πυρός 73· παρ’ Ηςυχιω ύαλος· βόρβορος ή λίθος τίμιος* βόρβορος δέ σημαίνει 
καί οχετός παρ’ Ήσυχίω. Την τελευταίαν ταΰτην έννοιαν είναι πιθανόν δτι έχει έν
ταΰθα ή λέξις. Τιμαγένης- καί κατωτέρω στ. 11, 23, 24· άγνωστος έργώνης. Γνώμο- 
νος- παραπλήσιον πιθανώς προς τό εύθυντηρία- πρβ. Θεολ. Άριθμ. 59 ό δημιουρ
γός τή δεκάδι ώσπερ γνώμονι και εύθυντηρίω έχρήσατο.

στ. 7. Εθνικός- έργώνης τής Θόλου IG IV2 103 ig. κισήλιος- Κίσηλις -ιος τό 
αυτό προς τό κίσηρις -εως- διά τοΰ λ άπαντα έν παπΰρω Papyrus Grsecus Holmiensis 
12, 11· εις Λουκιαν. Δίκη φωνηέντων 4. Άσ[κλαπιάδας] καί κατωτέρω στ. 13, 15, 
18 καί 19 έργώνης τής Θόλου IG IV2 103 ιο·

στ. 8. Δαμίνος- έργώνης τής Θόλου IG IV2 103 65,80, 83,92,97· 
στ. 9. Διονύσιος" γνωστός έργώνης έκ τής έπιγραφής τοΰ Έπιδοτείου IG IV2 

108 108, 114-

στ. 10. Δεξιός καί κατωτέρω στ. 18 πρβ. ανωτέρω Α στ. 15. Τιμαίνε[τος]- άγνω
στος άλλοθεν έργώνης.

στ. 11. πλινθηΐων- πλινθήϊον αντί πλινθεΐον Δωροθ. Ηφαιςτ. άστρ. 3, 7. Άν- 
δρΐνος* άγνωστος έργώνης. [Τιμαγ]ένης- ή συμπ?ιήρωσις έγένετο συμφώνως τώ στ. 6 
πρβ. καί κατωτέρω στ. 23 καί 24.

στ. 12. Άριστόβιος' άγνωστος άλλοθεν έργώνης.
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στ. 14. Μενέδαμός' άγνωστος έργώνης· Εΰβουλος καί κατωτέρω στ. 17 πρβ. και 
IG IV2 102 ιο6 103 ns-

στ. 16. [Διοκλ]είδας' συμπληρώ ούτως έκ των προηγουμένων Α. στ. 15, άλλ’ή 
συμπλήρωσις δεν είναι βέβαια- θά ήδΰνατο π.χ. νά συμπληρωθή [Μεγακλ]είδας ώς 
έν IG IV1 103 66,98 η [Ήρακλ]είδας IG IV1 106 1 23» 109 1143 η [Μνασικλ]είδας 
102 54,123» γνωστά ονόματα έργωνών έκ των επιγραφών τοΰ ιερού, 

στ. 17. Κλειταγόρας' άγνωστος έργώνης.
στ. 19. ρώπου’ δεν είναι βέβαιον αν πρόκειται περί πλήρους λέξεως ή δύο τελευ

ταίων συλλαβών μεγαλυτέρας λέξεως- ρώπος δέ κατά Πολυδευκην I g9, III 127» Vile 
σημαίνει τά ψορτία, τά άγοράσματα, τά ώνια.

στ. 20. τοράνων’ ονομαστική πιθανώς τόρανος, όπερ είναι τό αυτό προς τό 
τόρνος έκ τοΰ τείρω = τρίβω τρυπώ. Παρ’ Ηςυχιω τορόνος' τόρνος Ταραντϊνοι. 
Άλλ’ έκ τής όλης ερμηνείας τής έπιγραφής είναι πιθανόν ότι ένταϋθα σημαίνει έργα- 
λεΐον φρεωρυχικόν ή τρύπανον ώς καί τό τόρος. Νίκαρχος' άγνωστος άλλοθεν ώς 
έργώνης.

στ. 21. [Άρι]στέας’ καί περαιτέρω Άριστέ[ας] άγνωστος έργώνης. 
στ. 22. Φειδοκράτης* έργώνης τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκληπιοΰ IG IV1 102 290- 
Έκ τών δύο πλευρών τής έπιγραφής παλαιότερον έχαράχθη ασφαλέστατα ή A 

διαιρουμένη εις τρία έπί μέρους τμήματα. Τοΰτο φαίνεται καί έκ τής έπιμελείας μεθ’ής 
έχαράχθησαν τά γράμματα καί έκ τών αμοιβών τών έργωνών, αΐτινες είναι πολύ μεγα
λύτεροι τών άναφερομένων είς την πλευράν Β. Έκ τούτου συμπεραίνω ότι αί έν τή 
πλευρά Α αναγραφόμενοι έργασίαι είναι τής πρώτης κατασκευής τοΰ οικοδομήματος, 
ένώ έν τή πλευρά Β είναι πιθανώς μεταγενέστεροι συμπληρώσεις καί προσΰήκαι ή έπι- 
σκευαί τοΰ οικοδομήματος. Τά αριθμητικά σημεία είναι γνωστά καί έκ τών λοιπών 
οικοδομικών έπιγραφών τοΰ ίεροΰ.

X = χίλιαι δραχμαί.
Β = εκατόν »
- -= δέκα »
. = μία δραχμή.
1 = εις οβολός (24 χαλκοί).
C = ήμιωβόλιον.
Τ = τέταρτημόριον (6 χαλκοί οβολοί).
2 = 2 χαλκοί οβολοί.
Οΰτω π.χ. ΒΗΒΒ = = =τοΰ στ. 18 Α σημαίνει 460 δραχμάς, = ::: 111 στ. 15 Α = 

26 δραχ. καί 3 οβολοί. Καί έν μεν τή πλευρά Α αί άμοιβαί ανέρχονται είς σεβαστά 
ποσά έν δέ τή Β δεν αναγράφονται άμοιβαί ύπερβαίνουσαι τάς οκτώ δραχμάς.

Έκ τοΰ σχήματος τών γραμμάτων τής πλευράς Α δυνάμεθα νά χρονολογήσωμεν 
την επιγραφήν είς τά μέσα περίπου τοΰ 4ου π.Χ. αίώνος. Τά γράμματα τής πλευράς Β 
έξ άλλου είναι μέν άμελέστερον κεχαραγμένα αλλά τό σχήμα τούτων δεν απέχει πολύ 
τών τής πλευράς Α. Άσφαλέστερον όμως, νομίζω, χρονολογικόν τεκμήριον αποτελούν 
πά ονόματα τών άναφερομένων έργωνών. Έκ τούτων, 39 έν όλφ τον αριθμόν, πολλοί
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είργάσθησαν προς κατασκευήν τοΰ ναοΰ τοΰ ’Ασκληπιού καί τής Θόλου, οικοδομή μά-
των ών ή χρονολόγησις είναι σχεδόν ασφαλής, μεταξύ τών έτών 365 καί
που. Και είς μέν τον ναόν τοΰ ’Ασκληπιού είργάσθησαν οί εξής:

Άρισταίος All bis καί 18 bis IG IV2 102 255 275-306·

Δαμοφάνης A 23, 24, 25 102 62, 72, 77, 93, 110,

Λύκιος A 13 102 s, 18, 24.

Πασίθεμις A 16 102 94, 107, 283·

Φειδοκράτης B 22 102 290·

Φίλων B 2,4 102 184, 245, 280·

Είς δέ τήν Θόλον οί
Άσκληπιάδας Β 7, ΐ3, is, 18,19 IG IV2 103 ιο·
Γνά'θις A 7 103 53·
Δαμίνος B 8 103 65, 80, 83, 92, 97·

Δαμοφάνης A 23, 24, 25 103 34,48, 51, 66, 74,

Έπισθένης A 6, 20, 21 103 23, 98·

Ευνικος B 7 103 ΐ9·

Νικόστρατος B 3 103 12,44,53·

Φυλακίδας B 4 103 50·

Τινές δέ πάλιν είναι γνωστοί έργώναι έργασθέντες έν Δελφοΐς,
Άρισταίος All bis 18 bis F.d.D. Ill V 5834.
Νικόστρατος B 3 » » V 27 II 16 45a. 48 I 35·

Φιλίσκος B 5 » » V 48 1 24·

Φίλων B 2, 4 » » V 48 I 25, 34·

έν Έρμιόνη,
Σιμύλος A 16 IG IV 742 17.

Φίλων B 2, 4 741 4.
καί έν Τροιζήνι,

Δαμοφάνης A 23, 24, 25 IG IV 8 2 3 6, 20, 23, 28, 31-

Φιλίσκος B 5 823 12·
Φίλων B 2, 4 8234ο·
Χάρμος A 17 749 2.

Έκ τού τόπου1 εύρέσεως τής έπιγραφής δέν είναι δυνατόν να συ
οίκοδόμημα εις δ ανήκει. Διότι εΰρέΟη μέν πολύ πλησίον τής Θόλου, άλλ’ έντετειχι- 
σμένη εις μεταγενέστερον περίβολον, χρησιμοποιηθεΐσα ώς οικοδομικόν υλικόν, δπερ 
είναι δυνατόν να έλήφθη και έξ άλλων εκεί πλησίον μνημείων. Άλλ’έκ τοΰ στίχου A 5 
τάν κράναν συμπεραίνω δτι ή έπιγραφή είναι δυνατόν να άναφέρεται εις μνημειώδη 
τινά κρήνην. Διότι έκ των σημαντικών δαπανών τών αναγραφόμενων έν τή επιγραφή 
καί μάλιστα τών έν τώ κροτάφω Α, φαίνεται δτι πρόκειται περ'ι επισήμου τίνος οικο
δομήματος. Την άποψιν δέ ταΰτην ενισχύει έ'τι μάλλον τό γεγονός δτι δαπάναι άναφέ- 
ρονται και διά την κατασκευήν και προμήθειαν υλικού σχετικού προς κρήνην ή δεξα
μενήν. Έν στ. A 12 π.χ. άναφέρονται οί νατήρες, όΐτινες πρέπει να είναι οί κεράμινοι
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σωλήνες, ώς καί ανωτέρω άναψέρομεν, έν στ. A 13 κάλωνος, έν στ. A 22 διίτας έκ- 
καθάρσιος κα'ι έν στ. Β 4 χύτραν, περ'ι τής έννοιας των όποιων έγένετο λόγος έν τή 
έπεξηγήσει των λέξεων.

Έκ των έπιγραφών τοϋ Ίεροΰ, ή ΰπ’ άριθ. 110, IG IV1 2 αναφέρει έν στ. 34 δαπά- 
νας γενομένας διά τά θυρώματα, των κατά τάν κράναν και τον οχετόν κτίσματος 
συνδεθέντος υπό τοϋ Καββαδία προς τό οΰτω λεγόμενον οικοδόμημα Ε, όπερ κατά 
πάσαν πιθανότητα, ώς άπεδείχθη κα'ι έκ τών μεταγενεστέρων έρευνών, δεν ήτο ό οικος 
των ιερέων αλλά τό προ τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος παλαιόν Άβατόν λ Κρήνη έπίσης άναφέ- 
ρεται και έν τή έπιγραφή τώ\ ιαμάτων IG IV2 1216, 64· Άλλ’ ή μέν πρώτη τών έπι
γραφών τούτων άναφέρεται, ώς όρθώς παρατηρεί ό Καββαδίας, εις οικοδόμημα, μετά 
πολλών διαμερισμάτων, οϊκων, έχον κλίμακα κα'ι πολλά θυρώματα, μη άρμόζοντα εις 
κρηνοειδές κτίσμα. Ή δέ δευτέρα άναφέρεται εις ίεράν βεβαίως κρήνην, άλλ’ ούδεμίαν 
παρέχει λεπτομέρειαν τής κατασκευής αυτής.

Είς την πρώτην έ'κθεσίν μου περ'ι τών νέων άνασκαφών τοϋ ίεροΰ, ήθέλησα νά 
συνδέσω την προκειμένην έπιγραφήν προς την υπό τοϋ Παυσανίου άναφερομένην μνη
μειώδη κρήνην, ήτις άπετέλει έν τών άξιοθεάτων μνημείων τοϋ ίεροΰ διά την οροφήν 
κα'ι τον υπόλοιπον αυτής διάκοσμον. Ό Καββαδίας άνέσκαψε προς δυσμάς τοϋ Άβά- 
του καί είς άπόστασιν 44 περίπου μέτρων άπ’ αύτοΰ έπίμηκες μέγα φρέαρ μήκους 9 μ. 
καί π?ιάτους 1 κατά ίσοδομικόν καί έπιμελή τρόπον έκτισμένον, περί τοϋ προορισμού 
τοϋ οποίου δεν έχομεν άσφαλή συμπεράσματα. Έκ τής γειτνιάσεως όμως τοϋ φρέατος 
τούτου προς τό στάδιον, διότι εύρίσκεται βορείως καί έναντι τής υπογείου διόδου 
αύτοΰ, υποθέτει ότι ίσως αυτή είναι ή υπό τοΰ Παυσανίου μνημονευομένη κρήνη, άνα- 
φερομένη έν τφ κειμένω μετά τό στάδιον, «καί στάδιον οια "Ελλησι τά πολλά γης 
χώμα, καί κρήνη τφ τε όρόφψ καί κόσμψ τω λοιπφ Θέας άί,ία»2. ’Αλλά τό έπιχεί- 
ρημα τοΰτο δεν είναι άσφαλές, άφοΰ ό ίδιος τοποθετεί τούς έν τώ κειμένω τοΰ Παυ
σανίου3 όμοΰ μετά τοΰ Σταδίου άναφερομένους ναούς, τής ’Αφροδίτης καί Θέμιδος, 
πολύ μακράν άπό τοΰ Σταδίου καί είς την άντίθετον πλευράν τοΰ Ίεροΰ, ήτοι τοΰ 
μέν ναοΰ τής Θέμιδος είς άπόστασιν 85 περίπου μέτρων άπό τοΰ ναοΰ τοΰ Άσκλη- 
πιοΰ τής δέ ’Αφροδίτης έτι βορειότερον καί κατά τό ήμισυ περίπου τής άποστάσεως 
μεταξύ τοΰ ίεροΰ τοΰ Άσκληπιοΰ καί τοΰ ναοΰ τοΰ ’Απόλλωνος Μαλεάτα4. Πρέπει 
επομένως νά δεχθώμεν ή ότι ό Παυσανίας, άφοΰ περιέγραψε τά κυριώτερα τών μνη
μείων, τον ναόν δηλ. μετά τοΰ χρυσελεφάντινου άγάλματος τοΰ Άσκληπιοΰ, την Θόλον 
καί τό Θέατρον, άναφέρει κατόπιν τά μετ’ αυτά σημαντικώτερα μνημεία άνευ τίνος 
τοπογραφικής τάξεως ή ότι άκολουθεΐ ούτος είς την περιγραφήν ώρισμένην τάξιν συμ- 
φώνως προς τήν θέσιν τών μνημείων, οπότε καί οί άνωτέρω άναφερόμενοι ναοί πρέπει 
νά εύρίσκωνται πλησίον τοΰ μετ’ αυτών άναφερομένου Σταδίου καί τής μνημειώδους

1 Πρβ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Ιερόν σ. 131 καί ΠΑΕ 1905 σ. 51 3 Παυς. II, 27,6. «’Εντός δέ τοΰ άλσους ναός τέ
κέ. Ίδέ έπίσης F. Robert έν BCH 1933 σ. 380 κέ. ένΰα έστιν Άρτέμιδος και άγαλμα Ήπιόνης κα'ι ’Αφροδίτης 
καί πλήρη βιβλιογραφίαν έπίσης BCH 1942-43 Chr. d. ιερόν καί Θέμιδος καί στάδιον...-.
Fouilles σ. 332 κέ. 4 ΠΑΕ 1906 σ. 109 κέ.

2 Παυς. II, 27,6. Καββαδίας Ιερόν σ. 168.
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κρήνης. Ότι δέ ή κρήνη δεν πρέπει νά ταυτίζεται προς την Θόλον, ώς υπέθεσαν τινες 
κατ’ άρχάς, έχει έπαρκώς άποδειχθή'. Άλλ’ ούδέ καί προς την προς δυσμάς τοΰ Άβά- 
του ψρεατοειδή δεξαμενήν, ώς ΰπέθεσεν ό Καββαδίας, δΰναται νομίζω νά συνδεθή. 
Διότι ή δεξαμενή αυτή συνδέεται προς τό Ά βατόν, όπερ έξετείνετο πολύ δυτικώτερον 
καί μέχρις αυτής ταΰτης τής δεξαμενής, ώς δεικνύουν αί έξ ορθογωνίων πωρολίθων 
θεμελιώσεις των εκατέρωθεν αύτοΰ τοίχων τοΰ βορείου καί νοτίου, αιτινες διακρίνον- 
ται εύκρινώς κάτωθεν των μεταγενεστέρων προφανώς έπικτισμάτων. Συστηματικωτέρα 
δέ άνασκαφή δΰναται νά συμπληρώση τό σχέδιον τοΰ Άβατου, τοΰ οποίου μέρος, ώς 
πιστεύω, άπετέλει ή δεξαμενή αυτή.

Διά τοΰτο, νομίζω, δτι ή περίφημος κρήνη τοΰ Παυσανίου, εις ήν πιθανώτατα 
άναφέρεται ή προκειμένη επιγραφή, πρέπει νά άναζητηΰή πλησίον μεν τής Θόλου, ένθα 
εύρέθη ή επιγραφή καί τοΰ Σταδίου, ώς άναφέρεται υπό τοΰ Παυσανίου, καί πιθανώς 
βορείως τούτου καί προ τής φρεατοειδοΰς δεξαμενής τοΰ Άβατου, όπου άνεσκάφησαν 
μεν υπό τοΰ Καββαδία διάφορα οικοδομήματα, αλλά μέχρι σήμερον δεν έδημοσιεύθη- 
σαν ούδέ άναφέρονταί που υπό τοΰ άνασκάψαντος.

2. Εντός μεταγενεστέρου τοίχου συνεχομένου προς τον δυτικόν τοίχον τοΰ Άβά- 
του είναι έντετειχισμένος μέγας λίθος μετ’έγκοίλου τής έμπροσθεν επιφάνειας, προερ
χόμενος πιθανώς έξ εξέδρας, φέρων δέ τήν εξής επιγραφήν

-------------ος Άπόλλωνι
Ύψ. λίθου 0,86 μ., πλ. 0,79, ΰψ. γραμμ. 0,08.

3. Δύο τεμάχια μικρού βάθρου έξ Έλευσινίου λίθου. Έπί τοΰ ενός τούτων σώζεται 
άνω ό τόρμος διά τήν ένθεσιν ποδός χάλκινου αγάλματος (ΰψ. 0,145 μήκος 0,192 πάχ. 
0,13). Έπί τής έμπροσθεν επιφάνειας τοΰ μικροτέρου τεμαχίου (μήκος 0,15 πάχ. 0,14 
ΰψ. 0,145) υπάρχει ή εξής επιγραφή, ής ΰψ. γραμμ. 0,041.

Ξενο[φών]
Άπόλλ[ωνι]

4. Πλάξ εκ μαλακού σχιστόλιθου άποκεκρουμένη πανταχόθεν καί ακατέργαστος 
κατά τήν όπισθεν επιφάνειαν. Έκ τούτου συμπεραίνω ότι αΰτη άπεσπάσθη εκ βράχου 
κειμένου κατά τήν οδόν. Μέγιστον ΰψ. 0,54, μέγιστον πλ. 0,39, ΰψ. γραμμ. 0,04-0,015. 
Έπί τής έμπροσθεν λείας έπιφανείας υπάρχει ή εξής επιγραφή (είκ. 3)'

"Αδε οδός είς ία- 
ρόν κλεινού θε
ού ώ παριόντες

Αποτελεί δέ ή επιγραφή έξάμετρον στίχον νοούμενης τής έκθλίψεως τοΰ ε τής 
λέξεως άδε καί μεταγραφομένη οΰτως1 2.

"Αδ’ οδός είς ίαρόν κλεινού θεού, ώ παριόντες.

1 D. Καββαδίας'Ιερόν σ. 66 κέ. Daremberg-Sa- hans-Swyzer Gramm, d. att. Inschr. a. 70. F. Allen

Glio Diet. d. Ant. οίρϋρ. Tholos. F. Robert Thy- On Greek Versification in Inscr. σ. 134 N. Κυπα- 
mele σ. 296 υποσ. 6. ριςςην, ΑΔ 1926 σ. 138 κέ.

2 Περί τής μή δεδηλωμένης έκ&λίψεως Ιδέ Meister-
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Τά γράμματα είναι τοΰ 3ου π.Χ. αίώνος. Ή επιγραφή αυτή εύρέθη εις άπόστασιν 
3 περίπου χιλιομέτρων προς τά βορειοδυτικά τοΰ ιερού, καθ’ ά έπληροφορήθην παρά 
τοΰ εΰρόντος χωρικού, μετακομίσαντος ταΰτην εις τό χωρίον Κορώνι. Διά τής θέσεως 
ταΰτης άγει ή οδός έκ τοΰ ιερού προς την παράλιον πόλιν τής ’Αρχαίας Επίδαυρου 
διερχομένη διά μέσου βαθείας χαράδρας κατά την όποιαν εις πολλά σημεία είναι δυ
νατόν νά διακρίνη τις τά ίχνη των τροχών. Σήμερον ή οδός αΰτη είναι μόλις βατή καί

Είκ. 3. Έξ έκτύμματος τής επιγραφής νκ’ άριθ. 3.

επικίνδυνος λόγω των καταρρευσάντων πολλαχού βράχων καί των κατολισθήσεων των 
χωμάτων κατά τήν δυτικήν πλευράν τής οροσειράς τού Κυνορτίου όρους.

Άλ?>ά τό τοπίον είναι μεγαλοπρεπές καί ή διαδρομή, διά μέσου τής δασώδους 
φάραγγος μετά τών ύπερκειμένων άποκρήμνων, σχεδόν καθέτων, κλιτΰων τού όρους, 
είναι μαγευτική, ασκούσα εις τον οδοιπόρον υποβλητικήν γοητείαν. Είς άπόστασιν 4 
περίπου χιλιομέτρων άπό τού ιερού καί προς τήν δυτικήν πλευράν τής σημερινής στε
νής ατραπού, ήτις ακολουθεί ακριβώς τήν διεΰθυνσιν τής αρχαίας αμαξιτής οδού, παρε- 
τήρησα έντός τών θάμνων κατειργασμένον επιμήκη, άλλ’ άνευ τίνος διακοσμήσεωςι 
κιβωτιόσχημον λίθον, δστις άπετέλει πιθανώς σήμα τών σταδίων. Προς τήν έξοδον δέ 
έκ τής χαράδρας καί αριστερόθεν τής οδού υπάρχει έδρανον κατεσκευασμένον έκ δυο 
καθέτων καί μιας όριζοντίας πλακάς, έφ’ής παρετήρησα κεχαραγμένον κηρΰκειον. ’Ολί
γον κατωτέρω άρχεται ή υπό πλουσίων πηγών άρδευομένη καί κατάφυτος έκ παντοίων 
όπωροφόρων δένδρων εύφορος πεδιάς. Ή πεδιάς αΰτη κλειστή πανταχόθεν υπό τών 
όρέων ανοίγεται προς άνατολάς διά στενής κοιλάδος, διά μέσου τής οποίας άπλούται 
είς τον θεατήν ή θάλασσα τού Σαρωνικού. Έκεΐ κεϊται σήμερον ή πολίχνη τής Πα- 
λαιάς Έπιδαύρου κατέχουσα ακριβώς τήν θέσιν τής αρχαίας πόλεως, τής οποίας 
ή Άκρόπολις σώζεται κατά μέγα μέρος μετά τών τειχών έπί τής νοτιανατολικώς κειμέ- 
νης χερσονήσου.

Τήν οδόν ταΰτης έκ τής αρχαίας πόλεως προς τό ιερόν ύπεδείκνυε προς τούς 
προσκυνητάς τού κλεινού θεού ή ανωτέρω έπιγραφή.

Ήτο ή οδός, τήν οποίαν ήκολούθουν οί ίκέται τού ’Ασκληπιού έκ τής Επίδαυρου 
καί τής Στερεάς Ελλάδος.

ΙΩΑΝΝΗΣ Π ΑΠΑΛΗ ΜΗΤΡΙΟΥ
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ΑΤΤΙΚΑ I

ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ Π Α Π ΑΔ Η Μ Η Τ Ρ ΙΟ Υ

1. Η ΠΡΩΤΗ ΙΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΜΥΡΡΙΝΗ 
ΤΗΣ ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΟΥΣ

Νοτίως τοΰ συνοικισμού Ζωγράφου και κατά τούς δυτικούς πρόποδας τοϋ Υμητ
τού εύρέθη τυχαίως κατά την εκσκαφήν θεμελίων οικίας επιτύμβιος μαρμαρίνη πλάξ, 
φέρουσα επί τής έμπροσθεν άνω επιφάνειας το κατωτέρω δημοσιευόμενον ώραίον 
έπίγραμμα.

Ή στή?α] είναι απλή (ΰψ. 0.98) είργασμένη μόνον κατά τό άνω ήμισυ μέρος (ΰψ. 
0.44 πλ. 0.17 πάχος 0.13), τδ φέρον την επιγραφήν. Τό κάτω μέρος είναι άδρομερώς 
έπεξειργασμένον, ως έντιθέμενον εντός τής γής. Τά γράμματα στοιχηδόν άνευ εξαιρέ
σεων είναι κανονικώς κεχαραγμένα έ'χοντα τό σχήμα τής γραφής τού φθίνοντος 5ου ή 
μάλλον τού άρχομένου 4ου π.Χ. αίώνος' ΰψ. γραμμ. 0-008-0.01 μ. διάστ. 0.005-0.007 μ. 
(είκ. 1):

1 Καλλίμαχο θυγΙατρός τηλαυγείς μνήμα, 
ή πρώτη | Νίκης άμφεπόλ|ευσε νεών" 
εύλοΙγίαι δ’ όνο μ’ έσχ|ε συνέμπορον, ώ|ς άπό θείας 
Μυρ | ρινέη κλήθη συΐντυχίας" έτύμω|ς 

5 πρώτε Άθηναί|ας Νίκες εδος άΐμφεπόλευσεν 
έ|κ πάντων κλήρωίι, Μυρρίνη» εύτυ|χίαι.

1. Τό έπίγραμμα είναι γεγραμμένον εις 16 σειράς, αποτελούν τρία ελεγειακά 
δίστιχα. Δυσκολίαν παρουσιάζει μετρικώς ό πρώτος στίχος, δστις κανονικώς έπρεπε νά 
είναι εξάμετρος. Άλλ’ είναι πεντάμετρος καί θά ήδΰνατο διά τούτο νά έκληφθή δτι 
αποτελεί καί ούτος έλεγεϊον. Παραδείγματα, βεβαίως, τοιαύτης πλοκής επιγραμμάτων, 
καθ’ ήν προηγούνται δύο ελεγειακοί στίχοι καί έπονται δακτυλικοί ή καί άντιστρόφως, 
έχομεν καί άλλοθεν 1 καί επομένως δεν θά ήτό τι άσΰνηθες. Έν τοιαύτη περιπτώσει 
ή μορφή τού μέτρου θά είχεν ούτως:

Άλλ’ είναι γνωστόν δτι τού ελεγειακού στίχου τό δεύτερον δεξιόν κώλον άποτε- 
λεΐται πάντοτε έκ δακτύλων2 καί ούχί ώς ενταύθα, ένθα ό τέταρτος καί πέμπτος πούς

1 Kaibel Epigr. indices σ. 703. βραχείας συλλαβής (αν) διά την δακτυλικήν μορφήν
2 Α. ΣΚΙΑ Μετρική σ. 127. ΠΟΛΕΜΩΝ Β 1938 σ· 73, του δευτέρου κώλου. Ό Έ. Πεζόπουλος (αυτόθι) άντι- 

ενθα εν στ. 11 δημοσιευόμενου Θεσσαλικοΰ επίγραμμα- θέτως δέχεται έν τφ δευτέρφ κώλω σπονδείον.
τος ή συγγραφεύς συνεπλήρωσε τόν στίχον διά μιας
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είναι σπονδειάζοντες. Άδόκιμον δε πρέπει νά θεωρηθή τό εν έπιγράμματι τοΰ ποιητοΰ

Φίλιππου εν Παλατ. Ανθ. XIII, 1 δίστιχον, συγκείμενον έκ δύο ελεγείων, ών τό δεύ
τερον όλοσπόνδειον:

έν πάσιν μύθοις έργοισίν τε καλοΐς 
πάντη γάρ πάσιν σήν δηλοΐς τιμήν

Η λοιπόν πρέπει νά παραδεχθώμεν δτι κα'ι ό πρώτος ούτος στίχος ήτο εξάμετρος δα
κτυλικός, δτε ή μορφή αύτοΰ θά ήτο π.χ.

Καλλίμαχο θυγατρός τηλαυγές μνήμα [τόδ’ έστίν].
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παρελείφθη δηλαδή μέρος τοϋ 5ου καί ό 6ος ποΰς, ή δτι έ'χομεν ένταύθα σπάνιον παρά
δειγμα ελεγειακού στίχου μετά σπονδειάζοντος τού δευτέρου κώλου, προς τονισμόν τού 
χαρακτήρος τής άποθανούσης. Διότι σπονδείων γίνεται κυρίως χρήσιςείς μελωδίας έπαυ- 
λουμένας ή έπαδομένας κατά τάς σπονδάς1, προς έξαρσιν τής σοβαρότητος, τής σεμνό- 
τητος καί μεγαλοπρεπείας των σπονδικών ιεροτελεστιών. Είς σπονδείους καταλήγον 
πεντάμετρον είναι καί ό έπφδός (refrain) τού χορού είς στ. 121, 139, 159 τού Άγα- 
μέμνονος, τού Αισχύλου1 2.

αϊλινον αϊλινον είπε τό δ’ εύ νικάτω.

Στ. 1. Δεν είναι βεβαίως δυνατόν νά προσδιορίσω μεν ακριβώς περί τίνος Καλλί
μαχου πρόκειται ενταύθα. Διότι τό όνομα είναι σύνηθες κατά τον 50ν αιώνα π.Χ. 
Άλλ’ ή χρονολογία τής επιγραφής, έξαγομένη καί έξ άλλων, έκτος τού σχήματος τών 
γραμμάτων, ώς θά ίδωμεν, τεκμηρίων καί ή έγκατάστασις τής Μυρρίνης ως ιερείας 
κατά τά μέσα τού 5ου αϊώνος, προτρέπει ημάς νά άποβλέψωμεν είς τον Καλλίμαχον, 
ώς πατέρα ταΰτης, άρχοντα κατά την 83γ'ν ’Ολυμπιάδα (446-5 π.Χ.)3, επί τού όποιου 
ό Καλλίας συνήι|ιε μετά τών Σπαρτιατών τριακονταετείς σπονδάς.

Τηλαυγές μνήμα πρβ. μνήμα με όράις περικαλλές Kaibel 450 καί μνήμα 
τόδ’ ύψιφανές Kaibel 97 α. Τηλαυγής δε σημαίνει ό άκτινοβολών, ό μακρόθεν 
λάμπων ποιητική λέξις άπαντώσα π.χ. παρά Πινδαρωι Πυθ. 2, 6 Όλ. 6, 4 πρόσωπον 
χρή θέμεν τηλαυγές καί Σοφοκλει Τραχ. 524 καί Αριςτοφ. ’Όρν. 1092, 1711 
ουθ’ ήλιου τηλαυγές ακτινών σέλας.

Στ. 2. Έν τφ δευτέρφ στίχω ό ποιητής εξαιρεί τήν θέσιν τής άποθανοΰσης ώς 
πρώτης ιερείας τού ναού τής Άθηνάς Νίκης. Διότι ή λέξις άμφιπολεύω μετ’ αιτιατι
κής είναι γνωστή ώς σημαίνουσα υπηρετώ ώς ίερεύς ή, ώς ενταύθα, ιέρεια ώς π. χ. 
παρ’Ηροδ. II 56,2... ίρόν Διός. Τήν ιδιότητα δέ ταύτην εξαιρεί καί κατωτέρω 
έν στ. 5.

Στ. 3 καί 4. Ή σειρά τών λέξεων πρέπει νά νοηθή ούτως: όνομα δ’ έσχε συν- 
έμπορον ευλογία, ώς άπό θείας συντυχίας κλήθη Μυρρινέη* δηλαδή, όνομα δέ 
έ'λαβε σύμφωνον προς τήν δόξαν, διότι ώνομάσθη Μυρρινέη ώς έκ θείας τίνος συντυ
χία?· Τό όνομα Μυρρίνη παραγόμενον έκ τού μύρτος - μυρσίνη είναι σχετικόν προς τον 
έ'παινον καί τήν δόξαν, διότι διά μύρτινων στεφάνων έστέφοντο καί άρχοντες καί 
στρατηγοί τών Αθηνών4, οί νικηταί είς τούς αγώνας, έ'τι δέ καί αί ίέρειαι. Πιθανώς 
όμως ένταΰθα ό ποιητής έχει ύπ δψει του τον αττικόν μύθον τής Μυρσίνης, τον δια- 
σωθέντα είς τά Γεωπ. XI 6 τού Κασσιανού Βάσσου, καθ δν ή Μυρσίνη, κόρη ύπερ- 
βάλλουσα τώ κάλλει καί τή ρώμη, ένδιέτριβεν είς τάς παλαίστρας, στέφουσα τούς νική
τας εις τους αγώνας· τινές δέ τών νέων έκ φθόνου έφόνευσαν αυτήν έφ’ ώ καί προσφι
λής, όπως ήτο, είς τήν Αθήναν μετεμορφώθη υπό ταύτης είς μυρσίνην. Ό μύθος,

1 U. von Wilamowitz - Moellendorf Griech· 3 Διοδωρ. Σικελ. XII 7,12.
Verskunst σ. 114 καί 370. Γ. Χοιροβοσκού, ΣΧΟΛ. 4 Πολυδ. VIII 86, X 69. Σχολ. Αριϊτοφ. Ιππείς 59
εις Ηφαιςτ. 3,1. καί Σφήκες 861.

2 Wilamowitz ε. ά. σ. 354.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:17 EEST - 34.211.113.242



AE 1948-1949 ’Αττικά I 149

δεικνύων σύνδεσμον τής μυρσίνης προς την Άθηνάν διεμορφώθη πιθανώς προς έξή- 
γησιν τών παλαιστρικών εκ μυρσίνης στεφάνων1.

Ή λέξις συνέμπορος μετά δοτικής είναι λέξις γνωστή έκ τών ποιητών Αιςχ. 
Χοηφ. 733, Ευρ. Βάκχ. 57 καί Έλ. 1538, Αριςτοφ. Βάτρ. 398, ώς σημαίνουσα σύντρο
φον, ακόλουθον.

Στ. 5. εδος άμφεπόλευσεν σημαίνει ό,τι καί ανωτέρω νεών άμφεπόλευσε1 2. 
Αί λέξεις νεώς καί έ'δος άναφέρονται συχνάκις όμοΰ ώς π. χ. τά τών θεών έδη και 
τους νεώς Ινοκρ. 4,155 καί τούς νεώς και τά εδη και τά τεμένη Λυκ. 1433.

Στ. 6. έκ πάντων κλήρωι. Γνωρίζομεν έκ τούτου τον τρόπον τής διά κλήρου 
εκλογής τής ίερείας τής Άθηνάς Νίκης, όστις ήτο εις ημάς άγνωστος.

Ή χρονολογία τοΰ επιγράμματος εκτός τοϋ σχήματος τών γραμμάτων δύναται νά 
καθορισθή μετά τίνος σχετικότητος καί εξ άλλων τεκμηρίων. Ούτως ή γραφή τής 
διφθόγγου ου διά τοϋ άπλοϋ ο άπαντά μέν μεμονωμένως καί μέχρι τοϋ τέλους τοϋ 4ου 
αίώνος4, άλλ’ είναι κυρίως εν χρήσει μέχρι τών μέσων τής 4Ίς π. X. έκατονταετηρίδος 
(353 π. X.). Ή χρήσις εξ άλλου τοϋ ε εν στ. 5 τοϋ επιγράμματος παρά τήν εν στ. 2 
χρήσιν τοϋ μετευκλειδείου η, δεικνύει χρόνους ούχί μακράν κειμένους τής έν έ'τει 403 
εισαγωγής τοΰ Ιωνικού αλφαβήτου. Τής χρονολογίας δε ταύτης δεν είναι δυνατόν νά 
είναι πολύ νεώτερον τό επίγραμμα.

Προς τά τεχνικά όμως ταϋτα καί έν μέρει σχετικά τεκμήρια, τά έξαγόμενα έκ τοϋ 
σχήματος τών γραμμάτων καί τής γραφής, έ'χομεν σαφείς, νομίζω, ίστορικάς αποδείξεις 
έξ αυτής ταύτης τής έννοιας τοϋ έξαιρέτου τούτου γραπτοΰ μνημείου. Μετ’ έμφάσεως 
καί έπαίνου έπαναλαμβάνεται ή ίδιότης τής ύμνουμένης ένταϋθα Μυρρόνης, ώς ίερείας 
τής Άθηνάς Νίκης καί δή τής πρώτης κατασταθείσης διά κλήρου έξ απάντων τών 
Αθηναίων. Ή έκλογή ταύτης υπήρξε λοιπόν ιδιαιτέρως τιμητική καί έγένετο πιθανώ- 
τατα μεταξύ υποψηφίων κατά δόξαν γένους τών πλέον έπιψανών. Διά τούτο νομίζω 
ότι ό πατήρ Καλλίμαχος ύπήρξέ τις τών εύγενών καί τών τά πρώτα φερόντων Αθηναίων.

Αλλά περί τής έγκαταστάσεως τής πρώτης ίερείας τοϋ ναοϋ τής Άθηνάς Νίκης, 
ήτις συμπίπτει προς αυτήν ταύτην τήν νεωτέραν οικοδομήν τοϋ ναοϋ καί τοϋ λίθινου 
βωμοϋ τής Θεάς, έ'χομεν σαφή έπιγραφικήν μαρτυρίαν, ήτις διαφωτίζεται έ'τι περισσό
τερον διά τοΰ ήμετέρου έπιγράμματος. Πρόκειται περί τής περιφήμου ίεράς έπιγραφής 
τοϋ ναοϋ τής Άθηνάς Νίκης5 τών περί τό 450 π.Χ. χρόνων, IG I2, 24, τής καθοριζού-

1 Ο Grufpe Griech. Myth. II 1288 ΰποσ. 1 πρβ. 
και τόν μύθον της Μυρσίνης Ιερείας τής ‘Αφροδίτης 
Servicjs Comm, εις Αίν. III, 23.

2 Kaibel 414,5: τον Όσίριδος άμφεπόλευσε θώκον
3 Ή λέξις έ'δος σημαίνει καί κατά κυριολεξίαν

καθήμενον άγαλμα καί οΰτος ήτο πιθανώς ό τύπος 
τοΰ αρχαϊκού ξοάνου τής Άπτέρου καλούμενης Νίκης
Benndorf Kultbild d. Ath. Nike 22 καί Furt- 

waengler Roscher Lexikon I 683,36 Περί τούτου 
και γενικώτερον περί τής άρχαιοτέρας έν τώ τόπιρ λα
τρείας πραγματεύεται διεξοδικώς ό Γ. Π· ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ 
εν ΑΕ 1939 41 σ. 91 κε. οστις προσφυέστατα εικάζει δτι

οί ‘Αθηναίοι μετά τήν υπό τών Περσών καταστροφήν 
τοϋ παλαιοτέρου ξοάνου, αντικατέστησαν τοϋτο διά 
νεωτέρου κατά τήν έν έτει 448 άνοικοδόμησιν τοΰ νεω- 
τέρου ναοΰ.

4 W. Lademann De tit. questiones orthogr. et 
gramm. 115. B. Λεοναρδος AE 1917,231 1918,77 
1923,37. W. Larfeld Handbuch d. griech. Epigr. 
I 306, II 457.

5 Νέαν έκδοσιν παρά Μ. Ν. Tod A Selection of 
Greek Historical Inscriptions δευτ. έκδ. 1946 σ. 78 
άρ. 40.
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σης και την αμοιβήν μάλιστα καί τα δικαιώματα τής ίερείας έπ! των δημοσίων θυσιών, 
άτινα επαναλαμβάνονται και διά νέου τοΰ έτους 420 -ψηφίσματος IG I1 2, 25, χαρα- 
χθέντος όπισθογράφως εν τώ αύτω λίθω. Οί προς την ιέρειαν σχετικοί στίχοι τής έπι- 
γραφής ταΰτης έ'χουν ώς εξής κατά την έ'κδοσιν των IG I2:

5. [Άθεναίαι τει Νίκ]ει Ιιιέρεαν Ιιέ ά[ν δι|ά βίο 1ιιεράτα]ι 
έχς Άθεναίον 1ιαπα[σον καθίστα]σθαι.........

Ή επιγραφή αυτή έξεδόθη πολλάκις μέχρι τοϋδε κα'ι συνεπληρώθη διαφοροτρόπως. 
Ό πρώτος εκδότης1 συνεπλήρωσεν Ιιιέρεαν he ά]ν άστε έχς άστον ε]ι έχς Άθε
ναίον 1ιαπά[ντον καταστέ]σαι, ό J. Prott προέτεινεν έχς Άθεναίον 1ιαπά[ντον 
1ιαιρεΐ]σθαι, όπερ όμως αποκρούει ό L. Ziehen2, διότι τό ορθόν θά ήτο Ιιαιρέσθαι' 
άλλ’ ή γραφή αυτή είναι άπίθανος, διότι ό στίχος γίνεται κατά έν γράμμα βραχύτερος. 
’Αλλά τό έν στ. 6 τοΰ ήμετέρου επιγράμματος έκ πάντων κλήρωι δίδει νομίζω τήν 
κλείδα τής ορθής συμπληρώσεως. Διότι ή ιέρεια τής Άθηνάς έξελέγη διά κληρώσεως καί 
ό τρόπος ούτος τής εκλογής θά έπρεπε νά άναφέρεται έν τώ ψηφίσματι. Πρέπει λοιπόν 
έν τω έλλείπόντι μέρει τής έπιγραφής νά ύπάρχη λέξις δι ής νά δίδεται ή έννοια τοΰ κλη- 
ροΰσθαι. Ούτω π.χ. θά ήδυνάμεθα νά συμπληρώσω μεν έχς Άθεναίον 1ιαπά[ντον κλε- 
ρο]σθαι. Άλλ’ ή έπιγραφή είναι γεγραμμένη στοιχηδόν άνευ έξαιρέσεων καί τά έλλεί- 
ποντα γράμματα είναι 10. Διά τούτο προτείνω τήν συμπλήρωσιν έχς Άθεναίον 
1ιαπα[σον κλερόσα]σθαι, όπερ συμφωνεί προς τον έλλείποντα χώρον. Πιθανώς 
όμως ή διά κλήρου έκλογή νά άνεφέρετο καί ανωτέρω έν στ. 5 κέ. τού ψηφίσματος, 
ένθα ή συμπλήρωσις ά[ν διά βίο 1ιιεράτα]ι δεν είναι πάντως βεβαία. Ή χρονολογία 
τοΰ ψηφίσματος έχει καθορισθή έπακριβώς εις τό έτος 448 π. X.3. Έχομεν λοιπόν έν 
σχετικόν χρονολογικόν σημεΐον διά τήν ήλικίαν τής πρώτης ίερείας τής Άθηνάς Νίκης. 
Διότι αν λάβωμεν ώς άνώτερον όριον τής χρονολογίας τοΰ έπιγράμματος τής Μυρρίνης 
τό τέλος τοΰ 5ου π.Χ. αίώνος, έχομεν μέχρι τοΰ 448 ήμισυν σχεδόν αίώνα ζωής τής 
ίερείας, ήτις προφανώς κατά τήν ιερατικήν αυτής έγκατάστασιν θά ήτο νέα παρθένος. 
Ή ηλικία τών ιερέων καί ίερειών τών διαφόρων θεών δεν ήτο βεβαίως καθωρισμένη 
καί πολλά παραδείγματα έχομεν ίερειών έχουσών διάφορον ήλικίαν4, άλλ’ ένταΰθα 
είναι πιθανόν ότι κατά τήν εκλογήν τής ίερείας καί δή τής πρώτης, τής Άθηνάς Νίκης 
έξέλεξαν παρθένον νέαν καί εύγενή.

Άνακεφαλαιοΰντες τά ανωτέρω καταλήγομεν ούτως είς τά εξής συμπεράσματα:
1. Ή πρώτη ιέρεια τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης ήτο ή Μυρρίνη ή κόρη 

τοΰ Καλλίμαχου, έπιφανοΰς Αθηναίου καί πιθανώς τοΰ έν έτει 446-45 π.Χ. 
άρχοντος-

2. Έξελέγη διά κλήρου έξ Αθηναίων απάντων καί ήτο πιθανώτατα νέα 
παρθένος, τιμηθεΐσα Ιδιαιτέρως υπό τών πολιτών διά τής έκλογής ταΰτης.

1 Π. Καββαδιας έν ΑΕ 1897,176 κέ.
2 Ο. L. Ziehen Leges sacrae σ. 46 ύποσ. 4.
3 Ό Μ. Ν. Tod έ.ά. χρονολογεί ταύτην μεταξύ τών

eccov 450-46 π.Χ. θεωρών άβεβαίαν χήν συμπλήρωσιν

[ίΐιππόν]ικος έν σχ. 4 καί συμπληρών κατά χήν άνά- 
γνωσιν τοΰ A. Β. West [Γλα]ύκος.

4 Ρ. Stengel Griech. Kultusaltertiimer έν Handb. 
d. klass. Altert.-Wiss. 37.
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Άλλ’ είναι εις ή μας άλλοθεν γνωστή ή Μυρρίνη αΰτη ή έγκατασταθεϊσα από των 
μέσων τοΰ 5ου αίώνος εν τή Άκροπόλει ιέρεια διά βίου καί γηράσασα εν αυτή παρθέ
νος είς την υπηρεσίαν τής Θεάς;1

Μεταξύ τών γυναικών, αϊτινες καταλαμβάνουν την Άκρόπολιν των ’Αθηνών είς 
την Λυσιστράτην τοΰ Άριστοφάνους2, άναφέρεται ούχί άπαξ Μυρρίνη τις, διαδραμα- 
τίζουσα, μετά την Λυσιστράτην, έν τών κυριωτέρων μερών τής κωμφδίας. Καί εν 
αρχή μεν ταΰτης ή σκηνή ύπόκειται έν τή πόλει, δπου, κατά πρόσκλησιν τής Λυσιστρά- 
της, συνέρχονται αί γυναίκες τών ’Αθηνών καί μετ’ αυτών συγχρόνως γυναίκες εξ 
άλλων εχθρικών πόλεων, τής Σπάρτης, τής Κορίνθου καί τών Θηβών, ϊνα συσκεψθοΰν 
διά τήν κατάπαυσιν τοΰ πολέμου καί ακούσουν τήν γνώμην τής Λυσιστράτης, όπως 
άπόσχωσι πάσης μετά τών άνδρών ομιλίας μέχρις ότου έξαναγκάσωσι τούτους νά είρη- 
νεύσωσιν. Άλλ’ από τοΰ στίχου 240 κέ. ή σκηνή μεταφέρεται είς τήν Άκρόπολιν, τήν 
οποίαν καταλαμβάνουν κατ’ άρχάς αί γραΐαι καί προς τήν οποίαν σπεύδουν τώρα όλαι 
όμοΰ αί γυναίκες διά νά κλείσουν τάς πύλας. Προ τής εισόδου λοιπόν τής κεκλεισμένης 
Άκροπόλεως καί δή κατά τά Προπύλαια καί τον πύργον τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης, 
υποτίθεται, ότι εκτυλίσσονται οί μεταξύ τοΰ χοροΰ τών γερόντων καί τοΰ Προβούλου 
καί τοΰ Κινησίου άφ’ ενός, τών γυναικών άφ’ ετέρου, διάλογοι. Προς τήν θέσιν δε τών 
γυναικών έπί τών Προπυλαίων καί τοΰ ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης γίνεται ιδιαίτερος 
υπαινιγμός έν στ. 257, ένθα ό χορός τών γερόντων έκπλήσσεται διά τό θράσος τών 
γυναικών:

κατά τ' άκρόπολιν έμήν λαβεΐν, 
κλήιθροις δέ δή καί μοχλοί - 
σι τά προπύλαια πακτοΰν.

καί έν στ. 317, ένθα γίνεται έκκλησις υπό τών γυναικών προς τήν Θεάν, προστάτιδα 
τοΰ χώρου, ΐνα βοηθήση αύτάς είς τον κοινόν υπέρ τής ειρήνης αγώνα:3

δέσποινα Νίκη ξυγγενοΰ τών έν πόλει γυναικών 
τοΰ νΰν παρεστώτος θράσους θέσθαι τροπαΐον ή μάς.

Είναι λοιπόν πιθανόν, ότι έπί τοΰ μετώπου τής σκηνής θά είκονίζετο κατά τινα 
τρόπον ή Άκρόπολις καί δή τά Προπύλαια μετά τοΰ Ναοΰ τής Άθηνάς Νίκης καί 
τήν θέσιν ταύτην θά ειχον οπωσδήποτε ύπ’ όψει οί θεαταί κατά τήν διδασκαλίαν τής 
κωμιοδίας. Άλλ’ακριβώς έν τφ ναώ τής Άθηνάς Νίκης έζη άπό μακροΰ ήδη χρόνου 
ή ίδική μας Μυρρίνη, έγκατασταθεϊσα έκεΐ είς νεαράν ηλικίαν άπό τών μέσων περίπου 
τοΰ αίώνος, ήτις θά ήτο επομένως γνωστή είς όλους τούς Αθηναίους, γέροντας καί 
νέους, ως άναπόσπαστον γνώρισμα τοΰ περί τά Προπύλαια ίεροΰ χώρου. Γραία ήδη 
καί πιθανώς ούχί ωραία κατά τό 411, ότε έδιδάχθη κατά τά Λήναια ή κωμωδία τής

I Έν τώ Επιγραφικοί Μουσείφ σώζεται καί έτέρα 
ενεπίγραφος επιτύμβια στήλη ύπ'άριθ. 12220 δημοσιευ- 
•Οεΐσα έν IG II3 (3989) έχουσα ούτως:

Μυρρίνη ίέρεα 
Έναιτίων

χρονολογούμενη είς τά τέλη τοΰ 5ου αίώνος. Δέν δύνα
μαι νά εΐπω ποιαν σχέσιν έχει πρός τήν ενταύθα Μυρ-

ρίνην, διότι δέν γνωρίζομεν τόπον εύρέσεως τής στήλης.
2 ΑΡΙΣΤΟΦ. Λυσ. 69 κέ. 88,104,115,136,194 κέ. 201, 

207, 838 κέ.
3 U. von Wilamowitz - Moellendorf Ari

stophanes Lysistrate (1927) 142 καί G. Elderkin 
Aphrodite and Athena in the Lysistrate είς Class. 
Phil. 35, 1940, 390.
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Λυσιστράτης, έξηκολούθει νά κρατή τά κλείθρα τοΰ ναού, κατοικούσα πιθανότατα εκεί 
που κα! αποτελούσα διά τούς εισερχόμενους είς την Άκρόπολιν γνωστόν καί χαρακτη
ριστικόν τύπον. Ούδείς θά ήδύνατο ώς εκ τούτου νά σκεψθη τά Προπύλαια κα! τον 
ναόν τής Άθηνάς Νίκης χωρίς νά συλλαβή νοερώς την μορφήν τής μακροβίου ίερείας 
αυτού κα! πολύ περισσότερον όταν άκούη, ώς έν τή Λυσιστράτη κα! τό όνομα αυτής Μυρ- 
ρίνη. Είς τούτο δε ακριβώς έγκειται ή έκφρασις τού κωμικόν κα! γελοίου, ή προς στιγμήν 
δηλαδή μεταφορά τής σκέψεως τών θεατών, οϊτινες κα! έπ! τής σκηνής προσβλέπουν 
προς τήν Άκρόπολιν, προς τήν γηραιάν κα! ευσεβή άμφίπολον τής Θεάς, τής οποίας 
τό όνομα φέρει τώρα έν τή κωμοιδία τού Άριστοφάνους ή ολίγον ελαφρά τά ήθη κα! 
ακόλαστος Μυρρίνη, ήτις δι’ εταιρικών χαριεντισμών κα! υπεκφυγών αποφεύγει τήν 
μετά τού συζύγου αυτής Κινησίου ομιλίαν.1 ’Επιτείνεται δε ή έκφρασις τού γελοίου 
διά τών θωπευτικών υποκοριστικών προσωνυμιών, άς ό Κινησίας απευθύνει προς τήν 
Μυρρίνην, ώς έν στ. 872 ώ γλυκύτατου Μυρρινίδιον κα! κατωτέρω έν στ. 906 
ώ Μυρρίον, ήτις συγχέεται έξ άλλου, έν τή φαντασία τών ετοίμων προς τό άστεΐον 
κα! τον γέλωτα θεατών, προς τήν ιέρειαν Μυρρίνην, τής οποίας τήν θρησκευτικήν ιδιό
τητα κα! τήν παρθενίαν ένθυμίζει διά συνεχών υπαινιγμών ό ποιητής.

Οΰτω έν στ. 195 ή Μυρρίνη είναι έκείνη έκ τών γυναικών, ήτις προτείνει τον 
τρόπον τού όρκου:

θεΐσαι μέλαιναν κύλικα μεγάλην ύπτίαν 
μηλοσφαγοΰσαι Θάσιον οίνου σταμνίον 
όμόσωμεν είς τήν κύλικα μή ’πιχεΐν ύ'δωρ.

κα! κατωτέρω στ· 207: έάτε πρώτην μ’ ώ γυναίκες όμνύναι,2 κα! ό υπαινιγμός τού 
Κινησίου έν στ. 898

τά τής ’Αφροδίτης ίερ’ άνοργίαστά σοι 
χρόνον τοσοϋτόν έστιν.

Έάν λοιπόν τό πράγμα ούτως έ'χη δεν βλέπω τον λόγον, διά τον όποιον πρέπει νά 
άποκλείσωμεν1 2 3 τήν ΰπόθεσιν ότι κα! ό διακωμωδούμενος ένταύθα σύζυγος τής Μυρρί- 
νης είναι ό γνωστός διθυραμβοποιός Κινησίας γενόμενος κα! αλλαχού στόχος καυστι
κών έπιθέσεων τού Άριστοφάνους κα! κυρίως είς τούς ’Όρνιθας 1373 κέ.4 Θέτοντες 
δηλ. παρά τήν γηραιάν ευσεβή Μυρρίνην τον άσεβέοτατον απάντων κα! παρανο- 
μώτατον, κατωφερή ε’ις συνουσίαν αλλά κα! τήν έξωτερικήν έμφάνισιν δυσειδή κα! 
φιλάσθενον ποιητήν Κινησίαν,5 οί θεατα! τής κωμωδίας ειχον μίαν άστειοτάτην κα! 
κωμικωτάτην εικόνα έρωτικής σκηνής. "Οτι δε διακωμωδείται ένταύθα διά τής ομωνυ
μίας, πρόσωπον άφιερωμένον είς τήν υπηρεσίαν τών θεών δεν είναι τι άσύνηθες τής 
’Αριστοφάνειου κωμωδίας. Ούτως είς τον Πλούτον έν στ. 676 κέ. ό ίερεύς έπωφελεΐ-

1 Πρβ· κυρίως στ. 870 κέ· 4 Πρβ. καί Βάτραχοι 153, Έκκλ. 330, Άποσπ. 149
2 Υπαινίσσεται πιθανώς ενταύθα δτι ή Μυρρίνη Περί τοΰ Κινησίου ίδέ RE άρθρ. τοΰ Maas.

υπήρξε πρώτη ιέρεια τής Άθηνάς Νίκης. 5 ΛΥΣΙΑΣ παρ’ ΑθΗΝ. LXXIII 551 d καθ’ έκά-
3 U. von Wilamowitz έ.ά. 172 καί G. Murray στην ημέραν άποθνη σκόντα μή δυνασθαι τελευτήσαι.

Aristophanes (1933) 173.
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ται τοΰ ύπνου των ικετών τοΰ Ασκληπιού διά νά περισυλλέξΐ] τά θυλήματα, τά γ?,υκά 
δηλ. πλακούντια εκ των βωμών και νά ΰψαρπάση τάς ίσχάδας από τής ίεράς τραπέζης:

έπειτ5 άναβλέψας όρώ τον Ιερέα 
τούς φθοΐς άφαρπάζοντα καί τάς ίσχάδας 
άπό τής τραπέζης τής ίεράς' μετά τούτο δέ 
περιήλθε τούς βωμούς άπαντας έν κύκλω, 
εϊ που πόπανον εϊη τι καταλελειμμένον'

Νομίζω δέ δτι καί γενικώτερον εις την Λυσιστράτην, έ'νθα αί γυναίκες γίνονται 
κΰριαι τής Άκροπόλεως ως φύλακες μάλιστα τών ιερών θησαυρών, τούς οποίους επι
θυμούν νά προστατεύσουν άπό πάσης χρήσεως προς πολεμικούς σκοπούς ως έν στ. 422

Πρ. ... τάργυρίου νυνι δέον
ύπό τών γυναικών άποκέκλχιμαι τάς πύλας

καί Λυσ· στ. 498 ινα τάργύριον σών παρέχοιμεν και μή πολεμοΐτε δι’ αυτό,
υπαινίσσεται ό Αριστοφάνης τον μέγαν σχετικώς αριθμόν τών ίερειών καί τών γυναι
κών έν γένει, αιτινες ήσαν εις την υπηρεσίαν τών θεών. Ύπήρχον οΰτω π.χ. έκτος τής 
ίερείας τής ’Αθήνας Νίκης ίέρειαι τοΰ ΙΙαρθενώνος, τής Πολιάδος έν τώ Έρεχθείφ 
τής Πανδρόσου, τοΰ Βραυρωνίου, αί άρρηφόροι κόραι κ.λ,π.

Ή φιλολογική αΰτη παρέκβασις εις την Λυσιστράτην τοΰ Άριστοφάνους μόνον 
ως μικρά συμβολή εις τήν ερμηνείαν τοΰ κειμένου δύναται νά θεωρηθή. Άλλ’ αν ή 
ύπόθεσίς μου περί τής Μυρρίνης είναι αληθής, τό δημοσιευόμενον ένταΰθα ώραΐον 
έπίγραμμα προσλαμβάνει δλως ιδιαιτέραν φιλολογικήν καί ιστορικήν σημασίαν1 2.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

1 πρβ. Ν. ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ Τό Έρέχθειον 6. Είναι πιθα
νόν δτι καί υί έν στίχοις 435, 439, 443, 447 νή τήν 
Άρτεμιν, νή τήν Πάνδροσον, νή τήν Φώσφορον νή 
τήν Ταυροπόλον δρκοι εις θηλείας θεότητας, παρωδούν 
κατά τινα τρόπον ίερείας.

2 Περί τής έν τή Λυσιστράτη αναφοράς τοΰ Άρι
στοφάνους πρός τάς θεάς τής Άκροπόλεως καί δή τήν 
Άφροδίτην καί τήν Άθηνάν έπραγματεύθη διεξοδικώς

ό Elderkin έ.ά. Ούτος έν σ. 388 κέ. συνδέει τήν 
Μυρρίνην πρός τήν θεάν Άφροδίτην έκ τοΰ ονόματος 
αυτής παραγομένου έκ τοΰ μύρτος καί διδόμενου μάλι
στα εις εταίρας· Έξ ου καί νομίζει δτι ή Μυρρίνη είναι 
μία παρφδία τής Αφροδίτης (a parody of Aphrodite)· 
Άλλ’ ή έξήγησις αΰτη καί έκ τών έκτιθεμένων ένταΰθα 
πρέπει, νομίζω, νά άποκλεισθή.
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΕΥΡΗΜΑΤΑ 
ΑΝΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗΝ ΚΡΗΤΗΝ 

ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1938-39 

υπο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ. ΘΕΟΦΑ ΝΕΙΛΟΥ

Κατά τά έτη 1938 καί 1939 εγένοντο εν τη 
Δυτική Κρήτη άνασκαφικαί τινες έργασίαι καί 
περισυνελέγησαν έκ διαφόρων τόπων αυτής πολ
λά τυχαία ευρήματα. Τά αποτελέσματα των άνα 
σκαφών ως καί περιγραφήν των ευρημάτων έκ- 
θέτομεν κατωτέρω, άρχόμενοι από τής άνατολι- 
κωτάτης επαρχίας τής περιφερείας ημών (βλ. 
χάρτην Δυτ. Κρήτης, είκ. 32).

ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Τυχαία ευρήματα 'Αγίας Γαλήνης.

Τά ούτωσί επονομαζόμενα αρχαία, άπαντα 
χάλκινα, κατεσχέθησαν μέν υπό τής Χωροφυλα
κής έν τώ παραλιακά) συνοικισμό) τής 'Αγίας 
Γαλήνης, δστις είναι ιδρυμένος επί τών ερει
πίων τής αρχαίας Σουλίας—τοϋ επινείου τούτου 
τής αρχαίας Συβρίτου επί τοϋ Λιβυκοϋ Πελά- 
γους—άνευρέθησαν δμως, ή μάλλον ήλιεύθησαν 
υπό άλιέων έν τώ κόλπφ τής Μεσσαράς καί δη 
παρά την θέσιν «Κακόσκαλο». Ή θέσις αϋτη 
άφίσταται περί τά s/4 τής ώρας διά λέμβου άνα- 
τολικώς από τοϋ δρμου τής 'Αγίας Γαλήνης καί 
περί τό 74 δυτικώς από τοϋ παραλιακού συνοι
κισμού « Κόκκινος Πύργος», απέχει δε τής 
ακτής περί τά διακόσια μέτρα καί έχει βάθος 5 
μόλις μέτρων. Ό πυθμήν, καίπερ βραχώδης, 
είναι κεκαλυμμένος διαρκώς υπό ίλύος, την 
οποίαν φέρει μέχρις εκεί μικρός μέν άλλ’ ορμη
τικός χείμαρρος. Κεκαλυμμένα διαρκώς, ώς φαί
νεται, τά αρχαία υπό τής ίλύος δεν ή σαν θεατά 
εις τούς συχνάζοντας εις την θέσιν ταύτην άλι- 
εϊς, άπεκαλύφθησαν δε εις αυτούς μόνον κατό

πιν σφοδράς θαλασσοταραχής, ήτις, Ινσκήψασα 
κατά τά μέσα ’Απριλίου τοϋ 1937, παρέσυρε 
προσκαίρως την ίλύν καί έκαθάρισεν, οϋτω, τον 
βραχοίδη πυθμένα. Κατά πάσαν πιθανότητα τά 
άλιευθέντα αρχαία άποτελοϋσι μέρος φορτίου 
άρχαιοκαπηλικοϋ πλοίου 1 έξοκείλαντός ποτέ εις 
την τρικυμιώδη ταύτην ακτήν. Τούτο συνάγεται 
ούχί μόνον έκ τών άνευρεθέντων αρχαίων δια
φόρων έποχών, αλλά καί έκ τής παραδόσεως, 
την οποίαν άφηγήθησαν ήμΐν οί γεροντότεροι 
τών κατοικούν τής Άγ. Γαλήνης, δτι, τουτέστιν, 
ένταΰθα έναυάγησεν άλλοτε, κατά τάς (χορηγή
σεις τάιν πάππων των, «κουρσάρικο παρτίδο 
πού είχε πάρει αρχαία από τή Γόρτυνα καί τή 
Φαιστό».

Τά αρχαία ταϋτα (σύντομον μνείαν τών οποίων 
έχει ή Έπετηρίς Εταιρείας Κρητικών Σπουδών, 
τόμ. Α', σελ. 610 - 611, τόμ. Β', σελ. 529 καί 
Arch. Anzeiger 1937 έ.ά.), καθαρισθέντα έν 
τώ Έθν. Αρχαιολ. Μουσείω, κατετέθησαν ήδη 
έν τώ Μουσείω τής 'Ρεθύμνης καί κατεγράφη- 
σαν έν τώ εύρετηρίφ τών χαλκών υπό τούς εξής 
αριθμούς:

1. Αριθ. εύρετ. 137. ’Αγαλμάτων Νίκης 
(είκ. 1). Φέρει στέφανον έπί τής κόμης, τής 
οποίας οί βόστρυχοι, περιβάλλοντες τό μέτω- 
πον, κατέρχονται ό'πισθεν μέν εις κόρυμβον έπί. 
τοϋ αύχένος, έμπροσθεν δέ εις δύο πλοκάμους 
έπί τών ώμων. Ή κεφαλή μετά τοϋ καλώς δια- 
τηρουμένου προσώπου κλίνει τι προς δεξιά.

Αί πτέρυγες, έκφυόμεναι έκ τοϋ μέσου τής 
ράχεως, δρθοϋνται άνεφγμέναι κατά πολύ ύπε-

1 Ό κ. Σπ. Μαρινάτος (Arch. Anz. 1937 σ. 229-234) 
φρονεί δτι άποτελοΰσιν υλικόν πλανοδίου τεχνίτου 
(candelabrii ή sacomarii) ρωμ. χρόνων.
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2 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1948-1949

ράνω τής κεφαλής, κοσμούνται δέ δι’ εγχαράκτων 
μέν σχημάτων προς δήλωσιν τών πτίλων, δι’έκτυ
πων δέ ραβδώσεων προς άπόδοσιν τών οστών. 
Άποκεκρουμέναι είναι αί άκραι χεΐρες και δή 
ή δεξιά. Έν τή αριστερά έκράτει άρχικώς άντικεί- 
μενόν τι. Φορεΐ ίμάτιον, τό όποιον, καταλεΐπον

Εΐκ. 1. ’Αγαλμάτων Νίκης έξ Άγ. Γαλήνης.

ακάλυπτον τό άνω ήμισυ τού σώματος καί τον 
αριστερόν πόδα, κρέμαται από τού αριστερού βρα- 
χίονος πολύπτυχον καί περιτυλίσσει μόνον τα 
νώτα καί τό έμπρόσθιον μέρος τού δεξιού μηρού 
μέχρι τών αστραγάλων. Γυμνόπους, άνευ σανδα- 
λίων, ή Νίκη ΐσταται επί τριγωνικής βάσεως> 
πατούσα σταθερώς επί τού δεξιού ποδός καί κάμ- 
πτουσα ελαφρώς τό αριστερόν γόνυ. Πιθανόν 
ή βάσις νά έχρησίμευεν ως λύχνος.

"Υψος άγαλματίου 0,115 καί μετά τών πτε
ρύγων ύψ. 1,15 μ.

2. Άρ. εύρετ. 142. Άγαλμάτιον γυμνού έφη
βου (εΐκ. 2 ). Φέρει έπί τής κεφαλής κρά
νος άνασηκωμένον έπί τών βραχέων άλλα πυ
κνών βοστρύχων άνωρθωμένων έπί τών κροτά
φων. Όφ&αλμοί κοίλοι πεπληρωμένοι άρχικώς 
έξ ένθέτου ύλης. Στόμα ήμιάνοικτον. Χεΐρες 
άποτετμημέναι σχεδόν έκ τής μασχάλης καί πό-

Είκ. 2. ’Αγαλμάτων κρανοφόρου εφήβου 
έξ Άγ. Γαλήνης.

δες άποκεκρουμένοι άπό τών γονάτων κοίλον. 
"Υψ. 0,40 μ. περίπου.

Πιθανώς ελληνιστικών χρόνων.
3. Άρ. εύρετ. 143. "Ετερον άγαλμάτιον γυ

μνού έφηβου ακέραιον (εΐκ. 3). ’Έχει ουλήν 
την κόμην διατεταγμένην κατά σειράς καί κλί
νει την κεφαλήν ολίγον προς άριστερά. Πα- 
ρίσταται έν στάσει καθημένου καί μάλιστα 
άναπαυομένου έπί βράχου, διότι ή μέν δεξιά 
χειρ στηρίζεται έπί τού δεξιού ποδός λίαν κεκαμ- 
μένου προς τά έμπρός κατά τό γόνυ καί λίαν
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χωροϋντος προς τά δπίσω κατά ιό πέλμα, ώστε 
νά σχηματίζηται γωνία, ή δ’ αριστερά χειρ, 
τεταμένη ευθέως, φαίνεται ώσεί στηριζομένη

δεξιάν, κεκαμμένην, φέρει επί τοΰ στήθους, έκ 
τών ποδών δέ τον μέν αριστερόν προβάλλει, 
τον δέ δεξιόν, μόλις στηριζόμενον επί τών δα
κτύλων, σύρει προς τά όπίσω. Κατά την τοιαύ- 
την στάσιν, ορθή άπόδοσις τοΰ προτεταμένου·

Είκ. 3. ’Αγαλμάτων έφηβου έξ 'Αγ. Γαλήνης.

επί βράχου, εν φ ό αριστερός πούς είναι λίαν 
τεντωμένος προς τά κάτω, άφίνων μικράν κάμ- 
ψιν τοΰ γόνατος. Υπενθυμίζει τον τύπον τοΰ 
άναπαυομένου Έρμου εν τώ Μουσείφ τής Νεα- 
πόλεως- κοΐλον. Αί ά'κραι χεΐρες ολίγον άπο- 
κεκρουμέναι. Κατά τους ώμους χάλκινη έπέν- 
δυσις (μπάλωμα) προς σύνδεσιν τών χειρών 
μετά τοΰ σώματος. ’Όπισθεν μεγάλη οπή. 
“Υψος από κορυφής τής κεφαλής μέχρι τοΰ ά
κρου τοΰ δεξιού ποδός 0,175 μ.

4. Άρ. εύρετ. 144. ’Αγαλμάτων Έρωτος 
(είκ. 4). Φέρει κόρυμβον επί τής κορυφής 
τής κεφαλής καί κόμην είς βραχείς βοστρύ
χους κατερχομένην μέχρι τού αΰχένος. Έχει 
γελαστήν μορφήν παιδός καί βλέπει προς τά 
άνω. Αΐ άνέωγμέναι πτέρυγες εκφύονται έκ τής 
ράχεως. Ό μικρός θεός εύρίσκεται εν στάσει 
προσμονής προς λήψιν πράγματός τίνος ή, ίσως, 
προετοιμασίας προς τάνυσιν τόξου, ούχί δμως 
προς πτήσιν, διότι έκ τών χειρών τήν μέν αρι
στερόν ΰψοΐ μέ τήν παλάμην ανοικτήν, τήν δέ

Είκ. 5· Προτομή εστεμμένου άνδρός έξ Άγ· Γαλήνης.

στήθους καί τής κοιλίας- κοΐλον. "Υψος 0,15 μ.
5. Άρ. εύρετ. 145. Προτομή έστεμμένου άν

δρός (είκ. 5). Έπί τής κορυφής τής κεφα-

Είκ. 4. ’Αγαλμάτων Έρωτος έξ ‘Αγ. Γαλήνης.
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4 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1948-1949

λής συμφυής κρίκος μετά χάλκινου σύρματος 
προς άνάρτησιν. Ή κόμη, διατεταγμένη επί τοΰ 
μετώπου εις τρεις σειράς βραχέων βοστρύχων, 
κοσμείται διά στεφάνου άποτελουμένου έκ ρό-

Είκ. 6. Ειδώλια ίππου καί γρυπός έξ 'Αγ. Γαλήνης.

δάκος έν τω μέστρ και έκ κρινοειδών άνθέων 
εκατέρωθεν, καταλήγει δέ όπισθεν μέχρι τοΰ 
αύχένος εις πλοκάμους, έξ ών άνά εις κυματι-

Τό ζώον παρίσταται τρέχον έν καλπασμψ. 
’Έχει την χαίτην κυματιστήν και ώρθωμένην, 
τά ώτα υψωμένα, τό στόμα χαΐνον και τούς 
εμπρόσθιους πόδας τεταμένους προς τά εμπρός. 
Έλλείπουσιν ή ουρά καί τά πέλματα τών οπι
σθίων ποδών. Μόλις διακρίνονται οί οφθαλμοί. 
Όπή έπί τής άριστεράς πλευράς τοΰ λαιμού- 
κοΐλον. Μήκ. 0,13 μ.

7. Άρ. εύρετ. 147. Είδώλιον γρυπός καθη- 
μένου (είκ. 6Ρ καί 7α )· “Εχει τάς έκ τών 
ώμων έκφυομένας πτέρυγας ωρθωμένας μέχρι 
τών κεράτων καί τήν γλώσσαν προεξέχουσαν 
τού στόματος. Κάθηται έπί τών οπισθίων πο
δών καί έχει ήμικεκαμμένους τούς εμπρόσθιους, 
έξ ών ό αριστερός είναι άποκεκρουμένος- κοΐλον. 
Ύψ. 0,11 μ.

Πιθανώς έχρησίμευεν ως κόσμημα λέβητος 
ή τρίποδος.

8. Άρ. εύρετ. 148 Κυλινδρικόν άντικείμενον 
απροσδιορίστου χρήσεως ( είκ. 8α καί 9α).

Είκ. 7: α') είδώλιον γρυπός- β) εξάρτημα λέβητος έξ 'Αγ. Γαλήνης.

στός προχωροΰσιν έπί τών ώμων, σχηματίζοντες 
οίονεί έπωμίδας. ’Οφθαλμοί πεπληρωμένοι διά 
σιδήρου(;). Πρόσωπον έχον έξυρημένον τον μύ- 
στακα καί τον πώγωνα. Μορφή αυστηρά ύπεν- 
θυμίζουσα 'Ρωμαΐον αύτοκράτορα. Τό αγαλμά
των, κοΐλον, αλλά πεπληρωμένον διά μόλυβδου 
καί έχον, ώς έκ τούτου, μέγα βάρος, πιθανώς 
νά έχρησίμευεν ώς μέτρον βάρους. “Υψ. 0,18 μ.

6. Άρ. εύρετ. 146. Είδώλιον ίππου (είκ. 6α .

Είναι κοΐλον καί ανοικτόν μόνον κατά τό έν 
άκρον. Τό έ'τερον κλειστόν άκρον φέρει έπί τής 
έξωτερικής επιφάνειας έκτυπον παράστασιν λεον
τοκεφαλής μετά στόματος χαίνοντος. Ό κορμός 
τοΰ κυλίνδρου κοσμείται έξωτερικώς διά καθέ
των ραβδώσεων μέχρι κάτω τοΰ ήμίσεος τής 
έπιφανείας, εντεύθεν δέ μέχρι τοΰ κάτω ανοι
κτού ά'κρου είναι λείος καί τετμημένος κατά τό 
ήμισυ τής περιφερείας. Έπί τής λείας κάτω επι-
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5AE 1948-1949 ’Αρχαιολογικοί έρευναι καί

φανείας υπάρχει] μεγάλη στρογγυλή οπή, αντί
στοιχος δ’ αυτή άλλ’ ή μικυκλική οπή επί τής 
τετμημένης ό'ψεως. Παρά την παράστασιν τής 
λεοντοκεφαλής αποκλείεται τό άντικείμενον τοΰ-

Είκ. 8: α') χάλκινον κάλυμμα θυμιατηριού (;) 
μετά λεοντοκεφαλής· β') βάσις κηροπηγίου (;), 

έξ Άγ. Γαλήνης.

το νά είναι υδρορροή ή κρουνός. Πιθανώς νά 
έχρησίμευεν ώς κάλυμμα θυμιατηριού. Ύψ. 
0,115, διάμ. 0,083 μ.

9. Άρ. εύρετ. 149. Κοϊλον αντικείμενου

Ε’ικ. 9 : α') χάλκινον κάλυμμα θυμιατηριού (;) 
μετά λεοντοκεφαλής' β ) αναθηματικός τρίπους, 

έξ Άγ. Γαλήνης.

απροσδιορίστου σχήματος καί αγνώστουχρήσεως 
( είκ. 10α )■ Συνίσταται έξ υψηλής στήλης σχή
ματος τραπεζίου, ήτις έχει προεξέχουσαν βάσιν 
καί επίθημα, κοσμείται δέ επί τής μιας ευρείας 
επιφάνειας δι’ ήμικυκλικοϋ στέμματος εκ τών

ευρήματα άνά την Δυτ. Κρήτην 1938-39

ά'κρων τοϋ οποίου κρέμαται κυματιστή ταινία. 
Έκ τών δυο στενών πλευρών εκφύονται ορι
ζόντιοι λαβαί. Έπί τοΰ επιθήματος υπάρχει 
κοίλη σφαίρα κεκοσμημένη άνω διά σταυροει
δούς έντυπου σχήματος. "Υψ. 0,15 μ.

’Ίσως είναι ανάθημα παριστών βωμόν.
10. Άρ. εύρετ. 150. Λύχνος έν σχήματι έπι- 

μήκους πλοίου (είκ. 11). Ή οπή τής μύξας 
ευρίσκεται κατά το άκρον τής πρύμνης, δπου 
υπάρχει καί ό ναυτικός κοιτωνίσκος τετρυπημέ
νος κατά τήν άνω έπιφάνειαν προς έναπόθεσιν 
τοΰ νήματος τής θρυαλλίδος, τετρυπημένος δ’ 
επίσης καί κατά τό κάτω έμπρόσθιον άκρον, δι’ 
οΰ συγκοινωνεί μετά τοΰ κοίλου κύτους - ήτοι 
μετά τοΰ δοχείου τοΰ έλαίου. Έπί τών έξωτερι- 
κών πλευρών τοΰ πλοίου αρμοί καί προεξοχαί 
προς στήριξιν τών κωπών. Άμφότεραι αϊ πλευ- 
ραί τοΰ κύτους ήμικατεστραμμέναι. Μήκ. 0,25 μ.

11. Άρ. εύρετ. 151. Τριποδική βάσις σκεύους 
(κηροπηγίου;) (είκ. 8β ). ’Έχει τό σχήμα 
κορμού φυτού, έξ οΰ έκφύονται έναλλάξ τρία 
λογχοειδή βραχέα φύλλα καί τρεις μακρότεροι 
καυλοί, οΐτινες, καμπτόμενοι πρόςτά κάτω, σχη- 
ματίζουσι τούς πόδας τοΰ τρίποδος. Έν τφ 
κοίλω κορμφ ένεπηγνύετο τό σκεύος, τό όποιον 
άπέληγε, προφανώς, εις έμβολον. Έκ τών 
τριών ποδών σώζεται ακέραιος μόνον ό εις.

Διάμετρος από τοΰ άκρου σψζομένου ποδός 
μέχρι τοΰ άκρου αντιστοίχου λογχοειδούς φύλ
λου 0,20.

12. Άρ. εύρετ. 152. Δύο τετράγωνοι χαμη- 
λαί βάσεις, ίσως κηροπηγίων. Άμφότεραι στη
ρίζονται έπί τεσσάρων προβεβλημένων ποδών 
χελώνης, έχουσι δέ τήν άνω έπιφάνειαν ευρέως 
καί κυκλικώς ανοικτήν προς ένσφήνωσιν, προ
φανώς, ή έφαρμογήν τοΰ κηροπηγίου.

Αί πλευραί τής μέν μεγαλυτέρας βάσεως 
(είκ. ΙΟβ) έχουσι μήκος 0,13 μ., τής δέ μικρο- 
τέρας 0,11.

13. Άρ. εύρετ. 153. Μικρός αναθηματικός 
τρίπους (είκ. 9β ). Άποτελεΐται έκ τριών δελ
φίνων, τών οποίων αί μέν πρός τά κάτω κεφα- 
λαί σχηματίζουσι τάς βάσεις τοΰ σκεύους, αί δέ 
πρός τά άνω οΰραί, κορυφούμεναι εις πυραμί
δα, τήν έσχάραν πρός έπίθεσιν τής λεκάνης. 
Αί συνέχουσαι τά σώματα τών δελφίνων ένδιά- 
μεσοι τριγωνικά! έπιφάνειαι κοσμούνται κατά 
τό μέσον τής ήμικυκλικής βάσεώς των δι3 άνθε-
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μίιον. "Υψ. 0,082, μήκ. ανοίγματος ποδών 0,09 μ.
14. Άρ. εύρετ. 154. Εξάρτημα λέβητος μετά 

συμφυούς κρίκου ως λαβής. Κοσμείται δι3 έκτυ
που ανθρώπινης κεφαλής, ΐσοις Μεδοΰσης, κα'ι 
ανθεμίου (εικ. 7β ).

1. Τεμάχιον έκ μαρμάρινης ληκύθου (0,40χ 
0,25 μ.), έφ’ οΰ άνάγλυπτος παράστασις Μαινά- 
δος έν κατατομή και προς δεξιά (είκ. 12). 
“Εχει ύψωμένην προς τά ανω την κεφαλήν καί 
κρατεί διά μεν τής δεξιάς θύρσον, διά δέ τής

Είκ. 10: α) χάλκινος αναθηματικός βωμός (;)' β') κηροπήγιον έξ Άγ. Γαλήνης.

15. Άρ. εύρετ. 155. Στλεγγίς άπολήγουσα 
κατά την λαβήν εις επιμήκη οπήν μετ’ εγχαρά
κτων γραμμών εκατέρωθεν. Μήκ. 0,22 μ.

άριστεράς ζώον (έρίφιον ;). Φορεΐ πλατύν καί λε- 
πτοΰφαντον πέπλον, κάμπτουσα δ’ ολίγον τον 
δεξιόν πόδα προς τά όπίσω, φαίνεται ώσεί προσ-

Είκ. 11. Χάλκινος λύχνος έν σχήματι πλοίου έξ 'Αγ. Γαλήνης.

16. Άρ. εύρετ. 156. Δύο όρειχάλκινα βάρη 
φέροντα τό σχήμα των στρογγύλων καί άβαθών 
πινακίων, έν οίς, τακέντα, έχύθησαν.

Διάμ. μεγαλητέρου 0,225, μικροτέρου 0,17 μ.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ 
Πρίνε (’Αρχαία Έλεύθερνα).

Έν τφ χωρίφ Πρίνε - Μυλοποτάμου καί έν 
τώ χωραφίφ τοϋ Νικ. Σταυρακάκη εύρέθη καί 
παρεδόθη υπό τοΰ ίδιου εις τό Μουσεΐον Ρε- 
θύμνης τό επόμενον άρχαΐον καταγραφέν έν τώ 
εύρετηρίω τών Γλυπτών ύπ5 άρ. 136:

μένουσά τι άνωθεν. Άκρον ποδός άποκεκρου- 
μένον.

Επιμελής έργασία τοϋ 4ου . 3ου π.Χ. αίώνος.
—Μνεία έν Έπετ. Έταιρ. Κρητικών Σπουδών 

τόμ. Γ', σελ. 485.

ΕΠΑΡΧΙΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
Τυχαία ευρήματα έκ τοΰ χωρίου Πηγή.

Τά επόμενα αγγεία, άπαντα πήλινα, εύρέθη- 
σαν τον Ιούνιον τοΰ 1938 έντός θαλαμοειδούς 
τάφου τυχαίως άποκαλυφθέντος ύπό παιζόντων 
παιδιών έν τή θέσει «Σκουντή», ήτις απέχει τού-
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χωρίου Πηγή περί τά 500 μέτρα βορειοανατο
λικούς. Κατά την έκθεσιν τοΰ εκτάκτου έπιμελη- 
•τοΰ 'Ρεθύμνης, ό τάφος περιείχε καί λάρνακα

Είκ. 12. Άνάγλυφον Μαινάδος έκ Πρινέ-Μυλοποτάμου.

καταστραφεΐσαν υπό των παιδιών (βλ. Έπετ. 
Έταιρ. Κρητ. Σπουδών τόμ. Β', οελ. 529). Τά 
αρχαία ταΰτα (συνολική εικ. 13), κατεγράφησαν

λίας δι’ ερυθρών ζωνών, κατά δε τό άνω ήμισυ 
αυτής δι’ έρυθροΰ πλεγματοέιδοϋς θέματος καί 
μικρών έν τώ μέσφ κύκλων μετά στιγμών. Ύψ. 
0,26 μ.

2 Άρ. εύρετ. 677. Μικρός ακέραιος ψευδό- 
στομος άμφορεύς (είκ. 13,2). ’Επί κιτρινωπού 
εδάφους έχει τήν μεν άνω επιφάνειαν τής κοι
λίας κεκοσμημένην διά γραπτής παραστάσεως 
έσχηματοποιημένων καστανοχρόων άνθέων, τήν 
δε κατωτέραν επιφάνειαν μέχρι τής βάσεως διά 
μελαινών ζωνών. Ύψ. 0,175 μ.

3. Άρ. εύρετ. 678. Μόνωτον σφαιρικόν άγ- 
γεΐον (πρόχους) μεθ* υψηλού λαιμού άλλ’ άπο- 
κεκρουμένης τής προχοής. Έπί τού κιτρινωπού 
εδάφους ερυθρομέλαιναι ζώναι περί τήν κοιλίαν 
(είκ. 13,3). "Υψ. 0,20 μ.

4. Άρ. εύρετ, 679. Δίωτον χυτροειδές άγγεΐον. 
Φέρει έσωτερικώς καί περί τά χείλη αύλακα προς 
εφαρμογήν τού πώματος. Έκ τών προεξεχουσών 
τών χειλέων δυο λαβών ή μία άποκεκρουμένη. 
Έξωτερικώς, περί τήν περιφέρειαν, γραπτή 
ερυθρά διακόσμησις έκ δίσκων, κύκλων καί

Είκ. 13. Αγγεία ύστερομυκηναϊκοΰ τάφου παρά τό χωρίον Πηγή -'Ρεθύμνης.

εν τώ εύρετηρίω τών Πήλινων τοΰ Μουσείου 
Ρεθύμνης υπό τούς εξής αριθμούς:

1. Άρ. εύρετ. 676. Ακέραιος ψευδόστομος 
άμφορεύς μεθ’υψηλής βάσεως (είκ. 13,1). ’Έχει 
κιτρινωπόν τό έδαφος καί κοσμείται γραπτώς 
κατά μεν τάς λαβάς καί τό κάτω ήμισυ τής κοι-

γραμμικών σχημάτων. ’Ολίγον κάτωθεν τών 
χειλέων τέσσαρες όπαί προς έξάρτησιν τού δο
χείου (είκ. 13,4). Ύψ. 0,14 μ.

5. Άρ. εύρετ. 680. Μόνωτον άβαθές καί άνευ 
βάσεως άγγεΐον, έν σχήματι φιάλης, φέρον μα- 
κρόλαιμον αυλακωτήν προχοήν. Περί τήν έξω-
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τερικήν περιφέρειαν ερυθρομέλαιναι γραμμικά! 
ζώναι (είκ. 13,5). Διάμ. δοχείου 0,20. Μήκ. 
μετά λαβής και προχοής 0,33μ.

Είκ. 14. Θυμιατήριον ύστερομυκηναϊκοϋ τάφου 
Πηγής -'Ρεθύμνης.

σμόν του, κυμαινόμενος μεταξύ πυραΰνου ή 
θυμιατηριού. Φρονοΰμεν δτι είναι πύραυνον. Βλ. 
το επόμενον άντικείμενον.

7. Άρ. εύρ. 681. Θυμιατήριον (είκ. 13,7, 
14 και 15). Άποτελεΐται εκ τοΰ πυροδό- 
χου δοχείου κα! τοΰ καλύμματος αυτού. Τό πυ- 
ροδόχον δοχεΐον (είκ. 15α ) είναι άβαθής 
φιάλη, στηριζομένη έπι τριών συμφυών ποδών, 
εκ τού μέσου τής οποίας ύψούται, συμφυές επί
σης, τό κυρίως πυροδόχον κυλινδρικόν δοχεΐον, 
τό όποιον συνάπτεται μετά τοΰ χείλους τής φιά
λης διά τοξοειδούς λαβής. Τό κάλυμμα (είκ. 
15β) είναι κύλινδρος, έχων ανοικτόν μέν τό 
κάτω άκρον, προς κάλυψιν τού πυροδόχου αγ
γείου, θολωτόν δέ, αλλά κα! διάτρητον, τό άνω 
μέρος, τό όποιον κορυφούται εις υψηλόν σω
λήνα (οίονε! καπνοδόχον, προς άναζωπύρωσιν 
τού πυρός. Ούδεμία διακόσμησις έπ! τού πυρο
δόχου κάτω αγγείου. Τό κάλυμμα ό'μως κοσμεί
ται κατά τόν κύλινδρον μόνον (ούχ! δέ κα! την 
θολωτήν, διάτρητον στέγην) διά τριών ερυθρών 
περιφερικών γραμμικών ζωνών άνω κα! διά 
καθέτων κυματιστών γραμμών καθ’ δλην την 
κατωτέρω εξωτερικήν επιφάνειαν τής περιφέ
ρειας. Κατά τό κάτω ανοικτόν χείλος τού κα-

Εϊκ. 15. Θυμιατήριον εξ ύστερομυκηναϊκοϋ τάφου Πηγής - 'Ρεθύμνης.

6. Τμήμα πυραύνου (είκ. 13,β). Πρβ. δμοιον 
έν Άρχαιολ. Δελτίφ τόμ. 15 (1933-35) πα- 
ράρτ. σελ. 52, είκ. 5 (άρ. 6 κα! 8) υπό Μαρι
νάτου, δστις άφίνει ακαθόριστον τον προορι-

λύμματος υπάρχει θυροειδές άνοιγμα, εκεί δπου, 
κατά την κάλυψιν, συναντά την λαβήν τού πυ
ροδόχου αγγείου. Εις πούς τής φιάλης είναι 
άποκεκρουμένος. Ύψ. 0,16 μ.
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"Ομοιον θυμιατήριον εύρίσκεται, άδημοσίευ- 
τον, εν τφ Μουσείφ Χανίων (άρ. εύρετ. πήλινων 
767) προερχόμενον έξ άνασκαφών Φ. Σταυρο- 
ποΰλλου εν Χανίοις, παρά τό κινηματοθέατρον 
’Άπτερα-Σαββάκη, νΰν «’Ολύμπια» οδός Μα
κεδονίας, απέναντι οικιών άρ. 4, 6, 8.

“Ομοιον επίσης κάλυμμα έδημοσίευσε και 6 
Στέφανος Ξανθουδίδης (ΑΔ τόμ. 6τοϋ 1920-21, 
παράρτ. σελ. 162), άναφέρων αυτό ως καλυπτήρα 
λύχνου ή θυμιατηριού. 'Η εύρεσις και τών δύο 
μερών σαφηνίζει πλήρως τον προορισμόν αυτών, 
διαστέλλει δ’ αυτό και από τοϋ πυραύνου.

Τοιαΰτα θυμιατήρια εύρέθησαν και εις τά
φους ΥΜ 1+2 εποχής (βλ. Evans Pal. of 
Minos III σελ. 311 και Pendlebury The 
Arch, of Crete, σελ. 203).

Τά ανωτέρω πήλινα τοϋ χωρίου Πηγή, πλήν 
ίσως τοϋ θυμιατηριού, άνήκουσιν εις την ΥΜ 3 
εποχήν, ως συνάγεται έκ τε τοϋ θαλαμοειδούς 
σχήματος τοϋ τάφου, τών εν γένει σχημάτων και 
θεμάτων τών αγγείων, και ιδίως έκ τής κατα- 
στραφείσης λάρνακος, ήτις είναι τό χαρακτηρι
στικόν γνώρισμα τής εποχής ταύτης έν τή Κεν
τρική Κρήτη (βλ. Pendlebury έ.ά. σελ. 245).

Τυχαία ευρήματα έξ ’Αργυρουπόλεως.

Τά επόμενα αρχαία εύρέθησαν τυχαίως εις 
διαφόρους θέσεις τής ’Αργυρουπόλεως - Ρεθύ- 
μνης (άρχ. Λάππας) και κατεγράφησαν εν τοΐς 
εύρετηρίοις τοϋ Μουσείου 'Ρεθύμνης υπό τούς 
εξής αριθμούς:

1. ’Αρ. εύρετ. 136. Χάλκινον άγαλμάτιον όρ
θιας πεπλοφόρου γυναικός επ'ι συμφυούς βά- 
σεως πλαισιουμένης διά μολυβδίνου μίγματος 
(είκ. 16). Ή κόμη, διατεταγμένη εις κυματιστήν 
χωρίστραν έπι τοϋ μετώπου, απολήγει ό'πισθεν 
κωνοειδώς, συγκρατουμένη εντός κεκρυφάλου, 
ως έπι τής πηλίνης κεφαλής τής Φραγκφούρτης 
(βλ. V. Η. Poulsen Der strenge Stil σελ. 60, 
ε!κ. 39). Μορφή αυστηρά, άνευ ίχνους μειδιά
ματος. Φορεΐ ανοικτόν πέπλον, δστις, πορπού- 
μενος έπι τών ώμων, ως έπ'ι τής Στερόπης τής 
’Ολυμπίας, καΐκαταλείπων ακάλυπτον τον τράχη
λον και τούς βραχίονας, κατέρχεται εις πολυπτύ
χους παρυφάς εκατέρωθεν μέχρι τών ισχίων καί 
εις καθέτους πτυχάς έμπροσθεν μέχρι τών ποδών, 
ως έπ'ι τών πήλινων ειδωλίων τοϋ αύστηροΰ ρυ
θμού και δή τής άναγλύπτου Άθηνάς έπ'ι τών 
μετοπών τοϋ ’Άτλαντος και τοϋ Αύγίου έν

’Ολυμπία. Διά τής τεταμένης προς τά έμπρός 
δεξιάς κρατεί μήλον, διά δέ τής άριστεράς έκρά- 
τει άρχικώς άντικείμενόν τι, ως εικάζεται έκ τοϋ 
ανοίγματος, τό όποιον σχηματίζεται μεταξύ τοϋ

Είκ. 16. Άγαλμάτιον πεπλοφόρου γυναικός 
έξ Αργυρουπόλεως - 'Ρεθύμνης

Είκ. 17. Εικονιστική κεφαλή νεανίου έξ 
’Αργυρουπόλεως (Λάππας) - 'Ρεθύμνης.

άντίχειρος και τοϋ δείκτου. Μορφή, διάταξις τής 
κόμης και τοϋ ένδύματος, ιδία δέ στάσις καί 
δυσκαμψία τοϋ σώματος φανερώνουσιν δτι τό 
άγαλμάτιον είναι έργον τοϋ αυστηρού ρυθμοΰ 
(480 - 420 π.Χ.). Διατήρησις καλή. “Υψ. 0,13 μ.

Εύρέθη τό 1937, κατά τήν διάνοιξιν τών θε
μελίων τοϋ νέου σχολείου ’Αργυρουπόλεως, παρά

2
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την ΝΑ άκραν τού χωρίου, εν τη θέσει «-'Ρο- 
δοϋσα» (βλ. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών τόμ. 
Α' 1937, σελ. 610 καί Σ. ΜαηΝΑΤΟΝ Arch. 
Anz. 1937, σελ. 234).

Είκ. 18. Προτομή Σαράπιδος (;) έξ ’Αργυρουπό
λεως -’Ρεθύμνης·

2. Άρ. εύρετ. γλυπτών 151. Εικονιστική κε
φαλή νεανίου μετά μέρους τοϋ λαιμού (είκ. 17). 
Κόμη ουλή. ’Οφθαλμοί βαθεΐς, σκοπαδικής πως 
τεχνοτροπίας. 'Ρίς καί σιαγών ολίγον άποκεκρου- 
μένα. Μάρμαρον λευκόν. Ύψ. 0,16 μ.

Εύρέθη καί παρεδόθη υπό Χαραλ. Ζωγρα- 
φάκη έξ ’Αργυρουπόλεως.

3. Άρ. εύρετ. γλυπτών 161. Προτομή γενειο- 
φόρου άνδρός (είκ. 18). Φέρει πυκνήν καί 
πλουσίαν κόμην, ήτις εις βραχείς μέν βοστρύ
χους επί τοΰ μετώπου, εις μάκρους δέ πλοκάμους 
μέχρι τών ώμων, περιβάλλει τό πρόσωπον καί 
εις κυματιστός γραμμάς καλύπτει τό οπίσθιον 
μέρος της κεφαλής καί τοΰ αυχένος (είκ. 19). 
Αυστηρά ή μορφή μετάγρυπώδους ρινός, πυκνός 
δέ ό πώγων είς βραχείς, ελικοειδεΐς βοστρύχους. 
Φέρει χιτώνα άφίνοντα γυμνόν τον λαιμόν καί 
ίμάτιον καλΰπτον τους ώμους. 'Η προτομή 
φέρει όπίσω τομήν καί οπήν προς σΰνδεσιν 
αυτής μετά βάσεως. Έπί τής κεφαλής υπάρχει

επίσης οπή προς έμπηξιν εμβόλου. Μάρμαρον 
λευκόν καί στιλπνώς λελεασμένον. ’Επίπαγος. 
“Υψ. 0,19 καί πλάτος άπ’ώμου είς ώμον 0,17 μ.

Εύρέθη έν Άργυρουπόλει καί κατεσχέθη υπό 
τής Αστυνομίας έν 'Ρεθύμνη είς χεΐρας Ίω. 
ΓΙ. Χατζή - Ζαχαρίου.

Είκ. 19. ’Οπίσθια όψις προτομής Σαράπιδος(;) 
έξ ’Αργυρουπόλεως - ’Ρεθυμνης.

Ή αυστηρά πωγωνοφόρος μορφή, ή οποία 
υπενθυμίζει του; τόπους τοϋ Διός καί τοΰ Πλά
τωνος, παριστά πιθανώς τήν μορφήν τοΰ Αιγυ
πτίου θεοΰ Σαράπιδος. Τοΰτο συνάγεται εκ τής 
έπί τής κεφαλής οπής, έν τή οποία έφερεν 
άλλοτε κινητόν τον κάλαθον ή τον μόδιον— τό 
συμβολον τής ευφορίας, τήν οποίαν παρέχει 
ό Αιγύπτιος οΰτος θεός τοΰ “Αδου. 'Ως τοιοΰτο 
δέ πιθανόν νά είναι άντίγραφον έκ τοΰ αρχε
τύπου τοΰ Βρυάξιδος (πρβ. κεφαλήν Σαρά
πιδος Βατικανοΰ έν Springer Kunstge- 
schichte I, έκδ. 1923, σελ. 373 καί είκ. 694).

Μνεία έν Έπετ. Έταιρ. Κρητικών Σπουδών 
τόμ. Γ', σελ. 485.

4. Άρ. εύρετ. γλυπτών 143. Αναθηματικόν 
άνάγλυφον έν σχήματι ημικυκλίου (είκ. 20). 
Παρίστανται έν τώ μέσω άνάγλυπτοι τρεις 
γυναίκες ό'ρθιαι καί κατενώπιον (Νύμφαι), 
φοροΰσαι ποδήρη χιτώνα καί ίμάτιον, εκατέ
ρωθεν δέ τούτων, δ'ρθιοι έπίσης, δύο γυμνοί
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νέοι, έξ ών δ δεξιόθεν’(Πάν) φέρει σύριγγα εις 
τό στόμα, δ δ’ αριστερόθεν (Διόνυσος) στη
ρίζει την αριστερόν [χεΐρα επί τής βακτηρίας. 
Πρόσωπα έφθαρμένα. Πώρος σκληρός. “Υψ.

Είκ. 20. ’Αναθηματικόν άνάγλυφον Νυμφών, έξ 
’Αργυρουπόλεως (Λάππας) - 'Ρεθύμνης.

0. 50, πλ. 0,55 μ. (βλ. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπου
δών, τόμ. Α' σελ. 610).

Παρεδόθη υπό τοΰ Χαραλ. Ζωγραφάκη έξ 
’Αργυρουπόλεως.

5. Άρ. εύρετ. χαλκών 135. Μολΰβδινος σω- 
λήν μήκ. 0.46 καί διαμ. ανοίγματος 0,10 
(είκ. 21). Φέρει έκτυπον την επιγραφήν:

Λ Α Π Π A I Ω Ν

Εύρέθη εν τη θέσει «Τραόκουρτα» τής ’Αργυ
ρουπόλεως καί αποτελεί, προφανώς, τμήμα τοΰ 
υδραγωγού τής αρχαίας πόλεως Λάππας. Δωρεά
1. Π" Ζαχαρίου.

ΝΟΜΟΣ ' ΧΑΝΙΩΝ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Έρευνα εις σπήλαιον παρά την Γεωργιοΰπολιν.

Δοθείσης αφορμής έξ αίτήσεως καταδίκων 
τών φυλακών Καλαμιού Ίττζεδίν, φυγοδικουν- 
των άλλοτε καί κρυπτομένων άνά τά δ'ρη τοΰ 
Άποκορώνου, ήρευνήσαμεν, κατά Σεπτέμβριον 
τοΰ 1937, μακρόν καί βαθύ σπήλαιον εγγύς τής 
Γεωργιουπόλεως (βλ. Έπ. Έταιρ. Κρητ. Σπου
δών τόμ. Α', σελ. 610).

Τό σπήλαιον τούτο, γνωστόν εις τούς εντοπί

ους υπό τό όνομα «Κορακιά», εύρίσκεται έπί 
τής βραχώδους καί αποτόμου βόρειας πλευράς 
βουνού, τό όποιον κεϊιαι περί τά χίλια μέτρα 
νοτιοανατολικούς τού μικρού συνοικισμού «Άσ- 
προσυκιά», άποτελεΐται δέ έκ τής εισόδου, ήτις 
είναι μικρά οπή περί τά δέκα μέτρα ύπεράνω 
τού έδάφους, έκ τού χαμηλού διαδρόμου, περί 
τά δύο μέτρα υψηλότερου τής εισόδου καί μή
κους 20 μέτρων, εις τον όποιον έρπει τις ΐνα 
διέλθη καί έκ τοΰ κυρίου θαλάμου, όστις είναι 
τετράγωνος λάκκος (5x5 μ.), βάθους τεσσάρων 
μέτρων από τής έπιφανείας τού διαδρόμου, καί, 
όστις διά τών ποικιλοσχήμων σταλακτιτών καί 
σταλαγμιτών, δι5 ών τό έδαφος, αί πλευραί καί 
ή στέγη του είναι έπενδεδυμέναι, παρουσιάζει 
τήν^δψιν πλουσίως διακεκοσμημένου δι’ αγαλ
μάτων καί τάφων θαλάμου, οιον έξέλαβον αυ
τόν, έν τω σκότει καί έν τφ φόβφ των ίσως, οι 
δώσαντες αφορμήν εις τήν έξερεύνησιν ανωτέρω 
κατάδικοι.

Ύπό τό φώς τής άσετυλίνης έξετάσαντες μετά 
προσοχής τό σπήλαιον, άνεύρομεν τά εξής όστρα
κα, τά δποΐα κατετέθησαν εις τό Μουσείου τών 
Χανίων.

1) Έν τω λάκκφ ούδέν αρχαίου εύρέθη.

Είκ. 21. Μολΰβδινος σωλήν ύδρεΰσεως Λάππας, 
έξ ’Αργυρουπόλεως-'Ρεθΰμνης.

2) Έν τφ διαδρόμφ εύρέθησαν μικρά, ως 
έπί τό πλεϊστον, τεμάχια έκ λεπτών σφαιρικών 
μεν άλλ’ απροσδιορίστου σχήματος αγγείων, τε
μάχια, έπί τού χρωματιστού έδάφους τών όποιων 
(ωχροκίτρινου ή υπόλευκου) σφζονται τμήματα 
απλών ή τριπλών ζωνών, άλλων παχειών μελαι- 
νών καί άλλων έρυθρών καί λεπτών (εικ. 22, 
κάτω σειρά έν τώ μέσω).

3) Έν τή εισόδω άνευρέθησαν: α') τό μόνον 
σχεδόν ακέραιον άγγεΐον (είκ. 22, αριστερά). 
Είναι μόνωτον κύπελλον ή κύλιξ έξ ωχρού πηλού 
καί εντελώς άχρους (διάμ. 0,10 καί ύψ. 0,08 μ.). 
“Έχει άποκεκρουμένην τήν λαβήν από τής ρίζης.
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β') Τεμάχιον σφαιρικού αγγείου (είκ. 22, 
δεξιά προ τοΰ τελευταίου κάτω). Φέρει κόσμημα 
συνεχομένων τόξων καί πλαγίων γραμμών προς 
συμπλήρωσιν των μεταξύ καί άνω τών τόξων 
σχηματιζομένων τριγώνων γ') έ'τερα δυο τεμά
χια (δεξιά τελευταία), επί τών οποίων παρί-

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΥΔΩΝΙΑΣ 
’Αρχαίοι τάφοι Χανιών.

A) 'Υστερομινωϊκος τάφος. Κατά Σεπτέμ

βριον τοΰ 1938 άπεκαλύφθη προϊστορικός τά
φος εν τη όδώ Κ. Μάνου, άνωθεν τοΰ Δικαστι
κού Μεγάρου Χανίων καί ακριβώς μεταξύ τών

Είκ. 22. ’Όστρακα ύστερο μυκηναϊκά έκ τοΰ σπηλαίου «Κορακιά» παρά τήν Γεωργιουπολιν’Αποκορώνου-Κρήτης.

στανται δι’ ερυθρού χρώματος έσχηματοποιη- 
μένοι οφιοειδείς πλόκαμοι όκτάποδος εις διπλήν 
μέν αλλεπάλληλον σειράν εν εΐδει τοξοειδώς δια
τεταγμένου γαϊτανιού επί τού μεγάλου τεμα
χίου, εις απλήν δέ σειράν επί τού μικροτέρου. 
Ή παράστασις αύτη είναι χαρακτηριστικόν 
γνώρισμα τής Υ Μ 3β εποχής (Pendlebury 

ί.ά. σελ. 250). Πρβ. όμοιας παραστάσεις επί σαρ
κοφάγων καί κρατήρος έκ τάφων Επισκοπής Ίε- 
ραπέτρας-Κρήτης παρά ΣΤΕΦ. ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗ 

Άρχ. Δελτ. τόμ. 6 (1920-21), παράρτ. σελ. 
158-160).

Τά ευρήματα ταΰτα καθιστώσι προφανές δτι 
τό σπήλαιον υπήρξε, κατά τούς ύστερομινωϊκούς 
τουλάχιστον χρόνους, λατρευτικός είς θεότητά τινα 
τόπος (βλ. MAPINATOS Άρχ. Κρητικός Πο
λιτισμός, σελ. 108-110)' ή γειτνίασις δέ τούτου 
προς τά μόλις χιλιόμετρου βορειοδυτικούς άπέ- 
χοντα ερείπια τής αρχαίας πόλεως τών Άμφι- 
μάλ(λ)ων επί τού λόφου Κεφάλα, πλησίον τοΰ 
χωρίου «Άσπροσυκιά», δίδει λαβήν νά ύποθέ- 
σωμεν δτι ή συνοίκισις τής αρχαίας ταΰτης 
Κρητικής πόλεως πιθανόν νά χρονολογήται από 
τών ύστερομινωϊκών χρόνων.

οικιών υπό τούς αριθμούς 14 καί 19.’Αφορμήν 
εις τήν άποκάλυψιν ταύτην έδωκε μεγάλη οπή 
σχηματισθεΐσα έκ τής πτώσεως μέρους τής ορο
φής τοΰ τάφου, συνεπεία διελεΰσεως έκεϊθεν με
γάλης καί βαρέως φορτωμένης φορτηγοΰ άμάξης 
(βλ. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών τόμ. Β', σελ. 
528-529). Ό τάφος, τον όποιον άνεσκάψαμεν 
δι’ ολίγων έργατών καί έκαθαρίσαμεν επί ημέρας, 
είναι λαξευτός εντός μαλακού βράχου θαλαμοει
δής τάφος, έ'χων διάμ. 2,80 και ύψ. 2,50 μετά 
θολωτής σχεδόν οροφής. Ή είσοδός της έφράσ- 
σετο διά ξηρολιθικοΰ τοίχου, ό δέ δρόμος της 
έχει πλάτος 1 μ. καί ύψος 1,80 μ., δέν ήρευνήθη 
όμως, ώστε νά γνωσθή καί τό μήκος του, διότι 
εισχωρεί υπό τήν δυτικήν οικίαν. Έν τφ θαλά- 
μφ παρετηρήσαμεν είς διαφόρους θέσεις τέφραν, 
άνθρακας καί λείψανα οστών σεσηπότων έκ τής 
υγρασίας ή, ίσως έκ τής καύσεως, πλήν μηρικών 
τινων οστών, έξ ών συμπεραίνεται δτι ό τάφος 
περιείχε πλείονας τοΰ ενός νεκρούς ωρίμου ηλι
κίας. Τοΰτο, άλλως τε, έπιβεβαιοΰται καί έκ τών 
πολεμικών οπλών, τά όποια ύπάρχουσι μεταξύ 
τών ποικίλων κτερισμάτων, έκ τών οποίων τά 
καλλίτερου διατηρούμενα είναι τά εξής, εύρε-
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Είκ. 23a. Διάγραμμα ΰστερομινωϊκοΰ τάφου Χανίων (όδοΰ Κ. Μάνου).
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Είκ. 23β. Χάλκινα ευρήματα έκ τοΰ ΰστερομινωϊκοΰ τάφου Χανίων (όδοΰ Κ. Μάνου).

θέντα κατά τάς έν τφ σχεδίφ σεσημειωμένας θέ- 
■σεις (διάγραμμα) ( είκ. 23 α).

a') Χαλκά ("συνολική είκ. 23 β ),
1) Δΰο μικρά ξίφη ή εγχειρίδια. Τοΰ μικρό

τερου σφζονται μόνον τρία συνανήκοντα τεμά
χια ίσοπλατοΰς λεπίδος μετά λείας ράχεως. Τό 
μεγαλύτερον (άρ. 1), μήκ. 0,44, φέρει δΰο ήλους 
κατά την ορθογώνιον ουράν τής λαβής, έχει
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ομοίως λείαν την ράχιν, άλλ’ ευρύνεται, ήμικυ- 
κλικώς σχεδόν, προς την αιχμήν (πρβ. ξίφος τά
φου Γ Μουλιανών εν Pendlebury έ.ά. σελ. 
254). Ή εύρυνσις αυτή τής λεπίδος είναι χαρα
κτηριστικόν γνώρισμα τής μεταξύ τής ΥΜ 3 και 
τής ύπομινωϊκής εποχής χρόνων.

2) Δυο μαχαίρια μονόστομα φέροντα έκαστον 
άνά ένα ήλον κατά την συμφυά ουράν τής λαβής 
διά την στειλέωσιν (άρ. 2 καί 3). Άμφότερα, μή
κους 0,18 μ., εχουσι κοίλην την ράχιν καί κυρ-

σαίαν ράχιν τής ΥΜ2 περιόδου (βλ. Pendle
bury ε.ά. σελ. 254). Πιθανώς, λοιπόν, δ τύπος 
τών λογχών τής ΥΜ 3 περιόδου νά είναι ό ανω
τέρω.

4) Δυο φιάλαι. Έκ τούτων ή μικρότερα σώ
ζει μόνον τον πυθμένα μετά τινων τεμαχίων έκ 
τής περιφερικής πλευράς. Ή μεγαλυτέρα δμως 
(άρ. 6) σφζεται σχεδόν άκεραίως. ’Έχει διάμε
τρον 0,22 μ. καί ΰψ. 0,04 μ., φέρει δέ έν τφ έν
τυπο), ως όμφαλώ, πυθμένι παρομοίαν κινητήν

Εΐκ. 24. Πήλινα αγγεία έξ ύστερομινωϊκοΰ τάφου Χανίων (όδοϋ Κ. Μάνου).

τήν τήν δξεΐαν κάτα) πλευράν τής λεπίδος, όμοιά- 
ζοντα, κατά τοΰτο, προς τά σημερινά μαχαίρια 
τοΰ μαγειρείου (πρβ. τό ύπ’ άρ. 25 μαχαίριον 
έν The Prehistoric Tombs of Knossos, 
Archaeologia LIX υπό Evans, όσης άνάγει 
τό είδος τοΰτο εις τήν ΥΜ 3β περίοδον).

3) Δυο αίχμαί δόρατος ή λόγχης μετά κωδω
νοειδούς αύλοΰ (άρ. 4 καί 5). Άμφότεραι, μή
κους 0,155 καί 0,17 μ., εχουσι τήν μεσαίαν εκα
τέρωθεν ράχιν πεπλατυσμένην, άντιθέτως προς 
τάς μέχρι τοΰδε εύρεθείσας τοιαυτας τής ΥΜ 
περιόδου, αίτινες έ'χουσι ταυτην δξεΐαν, καί δή 
προς τήν εΰρεθεΐσαν έν τφ τάφφ τών Ίσοπά- 
των λόγχην τής ΥΜ 3, ήτις έχει τήν δξεΐαν με-

μικράν φιάλην έξ άλαβάστρου, τής οποίας σώ
ζεται μόνον δ πυθμήν.

5) Δυο άπλοι δίσκοι κατόπτρων (άρ. 7 καί 8). 
Ό μεγαλύτερος έχει 0,16 διάμετρον, ό δέ μι
κρότερος, κολοβός κατά τι, έχει διάμ. 0,13 καί 
φέρει δυο δπάς.

β')Έκ ποικίλης ύλης:
1) "Ορμος -ψηφίδων έξ ηλέκτρου (εΐκ. 23β 

άρ. 9). Έκ τούτων 14 είναι σφαιρικαί, κεκοσμη- 
μέναι διά καθέτων ραβδώσεων, αί δέ υπόλοιποι 
πέντε κυλινδρικά! μετά ρομβοειδούς γραμμικού 
πλέγματος.

2) Μία διάτρητος έλλειψοειδής καί πλακωτή 
ψηφίς έξ δρείας κρυστάλλου (μήκ. 0,025 μ.) φέ-
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ρουσα έγγλυπτον, άλλα κατεστραμμένην σχεδόν, 
παράστασιν βοός.

3) Τρία σφονδύλια, έξ ών τά δΰο κωνικά εκ 
λίθου στεατίτου και τό τρίτον σφαιρικόν εκ με
λανός λίθου (άρ. 10).

4) Δακτύλιος (διαμέτρου 0,025 μ.) έκ συσπει
ρωμένου χαλκού ελάσματος (άρ. 11).

γ') Πήλινα αγγεία:
1) Δώδεκα ψευδόστομοι καί σφαιρικοί την 

κοιλίαν αμφορείς: ήτοι, εννέα πλήρεις—ακέ
ραιοι ή συγκεκολλημένοι — καί τρεις κολοβοί. 
Έκ τών ακεραίων, δΰο μέν, οί μεγαλύτεροι

σιν έκαστος επί τών ώμων, κάτωθεν τού στεγα
νού στομίου, άνά εν έκτυπον (πλαστικόν) κό
σμημα όμοιάζον προς δκτώσχημον ασπίδα. 
(ΙΤρβ. δμοιον πλαστικόν κόσμημα, τό όποιον 
φέρουσι μικραί φιάλαι μετά καθέτων λαβών 
τής ΥΜ 3 εποχής, αϊτινες εύρέθησαν εν τή άνα- 
τολική κρύπτη τού Σκευοφυλακίου τών ’Ανα
κτόρων τής Κνωσού (Temple Repositories) 
(βλ. Evans Palace of Minos IV, σελ. 495 !.).

Δύο έ'τεροι άμφορεΐς φέρουσιν ομοκέντρους 
κύκλους επί τού στεγανού στομίου, καθέτους 
γραμμάς επί τών ώμων καί, επί τής κοιλίας,

Εΐκ. 25. Πήλινα αγγεία ύσιερομινωϊκοΰ τάφου Χανιών (όδοϋ Κ. Μάνου).

(είκ. 24) εχουσιν ύψ. 0,38 μ., οί υπόλοιποι δέ 
μικρότεροι ποικίλλουσιν άπό 0,23—0,10 μ. (εΐκ.
25). Κατεσκευασμένοι άλλοι μέν έκ πηλού 
«ρυθροΰ καί άλλοι έξ ΰπολεύκου, έχουσι πάντες 
την έξωτερικήν έπιφάνειαν άνευ μέν έπιχρίσμα- 
τος, κατάγραφον δμως διά μελανών ή έρυθρών 
διακοσμητικών θεμάτων. Ούτως, επτά άμφορεΐς 
κοσμούνται διά τόξων ή τριγώνων πεπληρωμέ- 
νων δι’ ήμικυκλικών ή πλαγίων γραμμών έπί 
τών ώμων καί κατά τό ά'νω τμήμα τής κοιλίας, 
διά ζωνών δέ παχειών ή λεπτών κατά τό κα
τώτερον τμήμα καί την βάσιν. Μεταξύ τούτων 
συγκαταλέγονται καί οί δύο μεγαλύτεροι αμφο
ρείς (είκ. 25), οί όποιοι, έπιπροσθέτως, φέρου-

ζώνας άπλάς ή πεπληρωμένας διά σταγόνων 
ή καθέτων γραμμών. "Ετερος κοσμείται, πλήν 
τούτων, καί δ5 άστερίσκου ή άνθεμίου εκατέρω
θεν τού άνοικτού στομίου καί έπί τού ώμου. 
Δύο άκόμη εχουσιν έπί τού ώμου ή τής κοιλίας 
πλεγματοειδή διακόσμησιν. Καί, τέλος, δύο έ'τε- 
ροι άμφορεΐς, έξ ών ό εις σώζει μόνον τό άνω 
μέρος του, φέρουσι γραπτόν σταυρόν έπί τού 
στεγανού στομίου, παράστασιν φυτού έπί τών 
ώμων, καί έπί τής κοιλίας μετόπας πεπληρω
μένας διά κυματιστών οριζοντίων γραμμών ή 
ζώνην μετά λωτοειδών τριγωνιδίων.

2) Άμφορίσκος έν σχήματι τσότρας(ΰψ. Ο,ΙΟμ.) 
έξ ΰπολεύκου πηλού (εΐκ. 25, άρ. 1). Έπί τών
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16 Βασιλείου Δ. Θεοφανείδου ΑΕ 1948-1949·

δυο παρειών τής ελλειψοειδούς κοιλίας του 
κοσμείται δι’ έρυθράς ζώνης εκ συνεχομένων 
σπειρών περ'ι την περιφέρειαν από τών ώμων 
μέχρι τής βάσεως και δι’ ομοκέντρων κύκλων 
περί τό μέσον.

3) Δυο πρόχοι. Έκ τούτων ή μία είναι προ- 
χοΐδιον κεκοσμημένον δι’ ερυθρών στιγμών καί 
μικρών κύκλων κατά τό άνώτερον τμήμα τής 
κοιλίας καί διά ζωνών κατά τό κατώτερον 
είκ. 25, άρ. VA δ’ έτέρα είναι πρόχους εξ 
ώχροϋ πηλού, ύψ. 0,28 μ., συγκεκολλημένη 
(είκ. 25, άρ. 3). Τό άγγεΐον τούτο είναι 
τρίωτον μεθ’ υψηλού λαιμού καί αυλακωτής 
δρθωτής προχύσεα)ς, έχει σφαιρικήν τήν κοιλίαν 
καί υψηλήν τήν βάσιν, κοσμείται δέ διά καστα- 
νερύθρων ζωνών περί τά ώτα καί τον λαιμόν, 
διά στιγμών καί καθέτων γραμμών περί τούς 
ώμους, διά ζώνης έκ συνεχομένων τριγώνων 
περί τό μέσον τμήμα τής κοιλίας καί διά γραμ
μικών ζωνών περί τό κατώτερον καί τήν βάσιν. 
Δίωτος πρόχους μετ’ δρθωτής αυλακωτής προ- 
χύσεως τής ΜΜ 3 περιόδου εύρέθη έν Κνωσφ 
βλ. Pendlebury έ.ά. πίν. XXVIII1C·.

4) Μικρός αναθηματικός κύαθος μετά λαβής 
ύπερεχούσης, έξ ερυθρού πηλού, ύψ. 0,04 μ. 
(είκ. 25, άρ. 4), καί τεμάχια έκ τού λαιμού 
καί τής κοιλίας εύρυστόμου κρατήρος φέροντα 
καστανόχρουν διακόσμησιν έκ συνεχομένων 
σπειρών (είκ. 25, άρ. 5/

Παρατηρήσεις καί συμπεράσματα:
1) Τό θαλαμοειδές καί σχεδόν τετράγωνον 

σχήμα τού νεκρικού θαλάμου, ή πιθανή καύσις 
τών νεκρών ή τά σχήματα τών κτερισμάτων καί 
μάλιστα ή γραπτή διακόσμησις τών άγγείων, 
έν ή κυριαρχούσι τά γραμμικά θέματα, ιδία δέ 
ό εύρύστομος κρατήρ, δστις φαίνεται τό πρώτον 
κατά τήν ΥΜ 3 β περίοδον (Evans Pal. of 
Minos IV, σελ. 1017), ταΰτα πάντα άγουσιν 
ημάς νά συμπεράνωμεν δτι ό τάφος ούτος άνήκει 
εις τήν μεταβατικήν ΰπομινωϊκήν περίοδον, 
τήν μεταξύ τής ΥΜ 3β καί τής πρωτογεω
μετρικής περίοδον, ήτοι μεταξύ τών έτών 
1250-1050 π. X. 1

1 Δύσκολοι· είναι νά άποφανθώμεν κατηγορηματι
κά);, εάν τά λείψανα τών όστοιν προέρχωνται έξ υγρα
σίας ή έκ καύσεως, διότι καί τέφρα παρουσιάσθη 
πέριξ αυτών καί άκαυστα μηριαία οστά.

2) Έν τή αυτή όδώ καί δλίγα μέτρα βορειό- 
τερον καί νοτιώτερον τής θέσεως, ένθα άπεκα- 
λύφθη δ άνωτέρω τάφος, εύρέθησαν, έπίσης 
τυχαίως, κατά τό 1928 καί άνεσκάφησαν υπό 
τού Φ. Σταυροπούλλου δύο δμοιοι θολωτοί τά
φοι, τών οποίων δέν έδημοσιεύθησαν τά κτερί- 
σματα, άτινα φυλάσσονται νύν έν τώ Μουσείω· 
Χανίων. Τοιοΰτοι τάφοι εύρέθησαν τφ 1900 
έπίσης δλίγον κατωτέρω καί δυτικώτερον, άκρι- 
βώς ό'πισθεν τού δικαστικού μεγάρου Χανίων 
(βλ. BSA VIII, 305. Mariani Mon. Ant. VI,. 
203. Ath. Mitt. 1900, σελ. 466).

Ούχί μακράν τού δικαστικού μεγάρου, παρά 
τήν οικίαν τής έπισκοπής Κυδωνιάς, έν τή ση
μερινή όδώ Μακεδονίας, άπεκαλύφθησαν τυ- 
χαίως τφ 1920 καί άνεσκάφησαν ύπό τού Στεφ. 
Ξανθουδίδου έ'τεροι τάφοι τής ΥΜ 3 περιόδου 
(Στεφ. ΞανθοϊΔΙΔΗΣ έν Άρχ. Δελτ. τόμ. 6 
(1920-21) παράρτ. σελ. 164 καί Σ. Παρα- 
ΣΚΕΓΑΪΔΗΣ, ’Αρχ. Δελτ. τόμ. 10 (1926) παράρτ. 
σελ. 44 καί εξ ). "Ολοι οι τάφοι οΰτοι, ώς εύρε- 
θέντες έν τή αυτή τοποθεσία, άποδεικνύουσιν 
άσφαλώς τήν ύπαρξιν ένταύθα έκτεταμένου 
νεκροταφείου τής πόλεως Κυδωνιάς κατά τούς 
ύστερομινωϊκούς ή ύστερομυκηναϊκούς χρόνους 
(Μαρινάτος Arch. Anzeiger 1934, σελ. 251).

’Αλλά τό θέμα τούτο θέλομεν πραγματευθή 
έν ιδιαιτέρα μελέτη.

Β) Μεαομινωϊκη νεκρόπολις. Κατά τήν 
άνατολικήν καμπήν τού Ένετικού φρουρίου Χα
νίων καί έν τώ μεταξύ αυτού καί τής οδού Έ. 
Βενιζέλου γηπέδω τού Δημοσίου, άπέναντι δ’ά- 
κριβώς τού Σταδίου, εύρέθησαν, κατά τήν διά- 
νοιξιν τής νέας λεωφόρου Νικηφόρου Φωκά 
τρεις άκέραιοι πίθοι καί τεμάχιά τινα ά'λλων 
όμοιων.

Πρόκειται περί ταφικών πίθων. Ήσαν τοπο
θετημένοι πλαγίως πως έντός τής άμμώδους 
γής καί μέ τό στόμιον προς τά άνω, έφερον δέ 
ως πώμα τετράγωνον ή στρογγύλην λιθίνην 
λεπτήν πλάκα. Ούδέν σημεΐον καύσεως τών νε
κρών παρετηρήσαμεν άλλ’ οί σκελετοί ήσαν 
τελείως κατεστραμμένοι έκ τής ύγρασίας, πλήν 
τεμαχίων τού κρανίου ή τών μηρικών οστών. 
Έπίσης ούδέν κτέρισμα ύπήρχεν έν αύτοΐς, 
πλήν μιάς πηλίνης μικράς άγνύθος έν ένί πίθφ.

Έκ τών πίθων τούτων (είκ. 26) ό ύπ’ άρ. 
1 μικρότερος (ύψ. 0,40 καί διάμ. στομίου μετά.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:17 EEST - 34.211.113.242



AE 1948-1949 ’Αρχαιολογικοί ερευναι καί ευρήματα άνά την Δυτ. Κρήτην 1938-39 17

τών χειλέων 0,26 μ.) έχει to σχήμα εύρυστόμου 
άμφορέως μεθ’ υψηλού όπωσοΰν λαιμοΰ καί 
προτεταμένων χειλέων, φέρει καθέτους τάς δυο 
λαβάς επί των ώμων τής σφαιρικής κοιλίας, 
στερείται δε ιδιαιτέρας βάσεως κατά τον πυ
θμένα. Είναι κατεσκευασμένος εξ ωχρού πηλοϋ 
καί φέρει έξωτερικώς εγχαράκτους κΰκλους.

Πηλός ερυθρωπός, άνευ διακοσμήσεως (πρβ. 
ταφικόν πίθον είκ. 16 εν Άρχαιολ. Δελτ. τόμ. 
13, σελ. 152 ΜαΡΙΝΑΤΟΓ Πρώιμοι μινωϊκοί 
τάφοι εκ Βορροΰ-Μεσσαράς).

Χρονολογία. Ή χρήσις ταφικών πίθων έν 
Κρήτη τοποθετημένων οίιχί έν θαλάμοις,άλλά 
μεμονωμένων καί οίονεί πεφυτευμένων, ως οί

Είκ. 26. Μεσομινωϊκοί ταφικοί πίθοι Χανιών.

Ό ύπ’άρ. 2 μεγαλήτερος (ύψ. 0,73 καί διάμ. 
στομίου 0,335 μ.), έχει καί ουιος τό σχήμα 
εύρυστόμου άμφορέως, διαφέρει όμως τοϋ πριό- 
του μικροτέρου κατά τό ότι έχει τον λαιμόν χα- 
μηλότερον, τάς δύο λαβάς όριζοντίως τοποθε
τημένος επί τοΰ λαιμοΰ, την κοιλίαν ήττον 
σφαιρικήν, την δέ βάσιν εΰδιακρίτως χωριζομέ- 
νην από τοΰ κορμού δι’ εγχαράκτου προεξοχής ως 
δακτυλίου. "Ωχρός πηλός, άνευ διακοσμήσεως.

Τέλος, ό μέγιστος όλων (άρ. 3 τής είκόνος
26) ΰψ. 0,785 καί διάμ. στομίου 0,39) έχει στε
νά καί ολίγον προτεταμένα τά χείλη, φέρει δέ 
επί τοΰ έπιμήκους κορμού τέσσαρας μέν καθέ
τους λαβάς κάτωθεν τών χειλέων χωριζομένας 
άπ’ άλλήλων κατά κανονικά διαστήματα, δύοδέ 
οριζόντιας τοιαΰτας κατά τό μέσον τοΰ ραδινού 
κορμού, όστις καταλήγει εις πυθμένα άνευ 
βάσεως.

ανωτέρω, εν τή άμμφ, άπαντά έν τή ’Ανατολική 
Κρήτη κατά την ΜΜ 3 περίοδον (PENDLEBURY 
έ.ά. σελ. 283). Τά σχήματα όμως τών πίθων τού
των, ως καί ή διάταξις τών λαβών αυτών άπαν- 
τώσι καί κατά την μεσομινωϊκήν καί κατά την 
ύστερομινωϊκήν περίοδον, άλλ’ούδεμίαν φέρουσι 
γραπτήν ή χαρακτηριστικήν διακόσμησιν προς 
χρονολογικήν κατάταξιν αυτών.

Ευτυχώς, τήν έλλειψιν ταύτην άναπληροΐ, 
όσον άφορα τούς άνωτέρω τάφους τών Χα
νιών, μικρά πρόχους, ήτις εύρέθη παραπλεύρως 
τοΰ ΰπ’ άρ. 3 πίθου. Ή πρόχους αύτη (είκ.
27), ύψους 0,24 μ., έχει όρθωτήν τήν προχοήν 
ή πρόχυσιν, φέρει πλαστικόν μηνοειδές κόσμη
μα έπΐ τής λαβής, έχει δέ έρυθράν καί έκτυπον 
άκανθωτήν (barbotine) τήν επιφάνειαν τής 
σφαιρικής κοιλίας. Ή διακόσμησις αύτη, ήτις 
δίδει τήν έντύπωσιν τών άκανθών τοΰ ρόδου,

3
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είναι χαρακτηριστικόν γνώρισμα τής ΜΜ3α 
περιόδου (βλ. Pendlebury έ.ά. καί σελ. 134 
καί πρβ. Evans Pal. of Minos I, συμπληρωμα
τικός πίν. ΙΙΙα).

Βασιζόμενοι επί τοϋ ασφαλώς χρονολογούμε
νου τοΰτου αγγείου, δέν διστάζομεν νά άποφαν-

Είκ. 27. Μεσομινωϊκή πρόχους Χανίων.

θώμεν δτι ή άποκαλυφθεϊσα νεκρόπολις ανήκει 
εις την Μεσομινωϊκήν περίοδον, νά τονίσωμεν 
δε, συνεπώς, την σπουδαωτητα τής άποκαλύ- 
ψεως διά τής οποίας έπιβεβαιοϋται κατά τον 
κατηγορηματικώτερον τρόπον ή ϋπαρξις μεσο- 
μινωϊκοΰ πολιτισμού καί έν τή Δυτική Κρήτη \ 
Έν τή θέσει ταύτη εύρέθησαν υπό (Μαρινά
του ή Σταυροπούλλου ;) καί τάφοι ύστερωτέρων 
χρόνων. 1

1 Εις έπίρρωσιν χής {ιπάρξεως μεσομινωϊκοϋ πολι
τισμού έν τή Δυτική Κρήτη βλ. α') Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ 
Mitt, fiber Hohlen und Kastforschung 1928, είκ. 
4: Λίθινον άγγεϊον MM 1 έξ 'Αγίας Μαρίνης (Γερο- 
σπήλιο).

β') Pendlebury έ'.ά. σελ 291: όστρακα MM 1 - 
ΜΜ 3 εις Μοναστηράκι καί Νοχιά.

γ') Η. Prinz έν Ath. Mitt. 1910, σελ. 149 κέ. 
δ') "Οστρακα έκ πίθων καί άλλων μικρότερων αγ

γείων ΜΜ1 περιόδου εύρεθέντα ύπ’ έμοΰ έν ΐδιωτικώ 
άγρφ μεταξύ τής Χαλέπας καί τής κορυφής τοΰ Προ
φήτου Ήλιου (Άκρωτήρι) Χανίων (ΕΕΚΣ τόμ. Γ' σελ. 
484).

ΑΕ 1948-1949

Γ) 'Ελληνιστικοί τάφοι. Έξωθι τών Χα
νίων, άνατολικώς τοϋ σημερινού νεκροταφείου 
τοΰ Όσιου Λουκά καί ακριβώς εν τφ ό'πισθεν 
τοϋ ανατολικού αύτοΰ μανδροτοίχου κειμένφ 
χωραφίω ήρευνήσαμεν κατά τό 1938 δύο τά
φους τυχαίως άποκαλυφθέντας υπό τοϋ καλλιερ- 
γοϋντος τό χωράφιον Ιδιοκτήτου Νικ. Μπατάγια 
(βλ. Έπετ. Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. Β', σελ. 
529).

Πρόκειται περί ταφικοϋ συγκροτήματος άπο- 
τελουμένου έκ δύο πωρίνων σαρκοφάγων χωρι- 
ζομένων άπ’ άλλήλων διά μεσοτοίχου έξ όρθιων 
πωρίνων πλακών καί περικλειόμενων άμφοτέ- 
ρων έντός οίκίσκου, σχήματος τραπεζίου, έχον- 
τος υψηλήν από νότου και έπικλινή προς βορ
ρά ν πωρίνην ωσαύτως στέγην.

Αί σαρκοφάγοι έχουσι μήκος 1,88 μ., πλάτος 
0,53 μ, καί βάθος 0,60 μ. (βλ. διάγραμμα είκ.
28), έκαλύπτοντο δέ διά κεραμείων πλακών (τε- 
θραυσμένων ήδη), αί όποϊαι έφερον έντυπον 
γραμμικόν πλαίσιον. Έκτος λειψάνων σκελετών, 
ούδέν κτέρισμα άνευρέθη έν αύταΐς. Έκ τής τε
χνοτροπίας όμως τής κατασκευής καί τής μεγα- 
λοπρεπείας τοϋ μνημείου, άλλ” ιδίως έκ τών κτε- 
ρισμάτων τάφων, οί όποιοι άπεκαλύφθησαν έν 
τώ γειτονικά» χωραφίφ καί άνεσκάφησαν τφ 
1902 υπό Στεφ. Ξανθουδίδου (βλ. Εύρετ. Μου
σείου Χανίων, πήλινα ύπ’άριθ. 653-658) συνά- 
γομεν τό συμπέρασμα δτι τό μνημεΐον ανήκει 
εις τούς ελληνιστικούς χρόνους, πιθανώτατα εις 
τον Β' π.Χ. αίάινα.

Τυχαία ευρήματα
άποκείμενα έν τφ Μουσείφ Χανίων.

1) Τετράγωνος πωρίνη πλάξ (0,25x0,25 καί 
πάχ. 0,12 μ ). Εύρέθη υπό έργατών έπί τίνος 
λοφίσκου παρά τάς έκβολάς τοΰ χειμάρρου 
Κλαδισσοϋ πλησίον καί δυτικώς τών Χανίων. 
Είναι έπιτύμβιος πλάξ καί φέρει την εξής αρχαϊ
κήν έπιγραφήν (είκ. 29 καί 30) ’

SAMAMFAiiii Σάμα Μελισσί- 
ΔΟίΕΜί δος έμ 1

’Ανήκει εις τό τέλος τοΰ 6 ου π.Χ. αίώνος, ως 
δείκνυται έκ τοϋ σχήματος τών γραμμάτων καί 
έκ τοΰ τύπου τοϋ ρήματος έμί. Τό θηλυκόν 
δνομα Μελισσίς άναφέρεται καί έν έπιγραφή 
τοΰ ’Άργους τοϋ 4ου π.Χ. αίώνος (IG IV, 629, 
στ. 2) βλ. Μ. Guarducci Inscriptiones Cre- 
ticae II, σελ. 123.
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ΕΙκ. 28. Διάγραμμα αρχαίων τάφων παρά τό νεκροταφεϊον 'Αγίου Λουκά - Χανίων. 
ΚΛΙΜΑΞ 1: 50. “Ανω : Κάτοψις καί τομή A'. - Β*.

Κάτω: Πρόσοψις καί τομή Γ'. Δ'.

2) Ύποκΰανος λίθος άποκεκρουμένος παντα- 
χόθεν (μέγ. μήκ. 0,37, μέγ. πλ. 0,23 καί πάχ. 
0,10 μ.). Εύρέθη παρά τό στάδιον Χανίων. Είναι 
επιτύμβιος στήλη καί φέρει την επιγραφήν
(εΐη. 30):

roriAc
ΜΟΛ ω 

NOC 
ΧΑΙΡΕ

Γο γ ί ας 
Μόλω 

νος 
Χαΐρε

Χρονολογία ύστερων ρωμαϊκών χρόνων (Μ. 
Guarducci έ.ά. σελ. 120 (8). Τό όνομα τοϋ 
πρώτου στίχου πιθανόν νά είναι Γο{ρ)γίας, 
γραφέν Γογίαςκατά παραδρομήν τοΰ χαράκτου. 
Δεν είναι όμως άπίθανον νά είναι ακριβώς 
Γογίας. Τοιαΰτα παράξενα κυρία ονόματα δεν 
είναι σπάνια έν Κρήτη. Περί Μόλωνος πρβ. επι
γραφήν εκ Τάρρας: Fr. Blass Die kretischen 
Inschriften, σελ. 367 έν Sammlung der griecli. 
Dialekt-Inscliriften III 2. Gottingen 1905

καί Doublet BCH XIII σ. 71 έ. καί έν Μ. 
Guarducci έ.ά. σελ. 309 (12).

ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ
Προσωρινή αρχαιολογική συλλογή Ροδοβανίου. 

Έκ τών έν τή έπαρχία Σέλινου αρχαίων πό-

Είκ. 29· ’Αρχαϊκή επιγραφή Χανίων.

λέων Έλΰρου, Συΐας, Λισοΰ καί Ύρτακίνης, 
ως καί έκ διαφόρων άλλων τοποθεσιών τής έπαρ-
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χίας ταΰτης, περισυνελέγησαν διάφορα αρχαία 
καί μάλιστα επιγραφαί, at πλεΐσται των οποίων 
τυγχάνουσι προ πολλοί δημοσιευμένοι. Τα 
αρχαία taira, χά όποια καχετέθησαν προσωρι- 
νώς έν χώ Δημοχικω Σχολείφ τής Κοινόχηχος 
*Ροδοβανίου, είναι χά επόμενα:

α' Επιγραφαί:

Εΰφρων
Ώνομάρχω

Μάρμαρον λευκόν· ΰψ. 0,95, πλ. 0,335, πάχ. 
0,075 καί ΰψ. γραμμ. 0,023. Άπεσπάσθη εκ χής 
οικίας Μιλχ. Παπαγρηγοράκη, Ροδοβάνι (Μ. 
Guarducci έ.ά. σελ. 180).

3) Επιτύμβιος στήλη. Τεμάχιον κάτω άποκε- 
κρουμένον. Φέρει την επιγραφήν:

Είκ. 30· ’Επιγραφαί Χανίων.

1) Ψήφισμα προξενιάς. Τεμάχιον λίθου άπο- 
κεκρουμένον πανταχόθεν πλήν έμπροσθεν. Έπί 
τής διατηρουμένης πλευράς ή επιγραφή :

’Έδοξε χάι πόλει τών Έλυρίων 
Θεοί | προξένωι καί θεαροδόκωι χρήσθαι 
έ]ν Δελφοΐς Κλεοφάνει Ταραντί[νωι 
κ]αί αΰχώι καί έγγόνοις
’Έδοξε Έλ[υρίων χάι πόλει [--------] ιο [---------]
αραχ
Νεο.........ρονα Νεοκρέονχος Π... π]ρόξενον
κα]ί ε[ΰεργ]έχαν καί αυτόν καί έγγ[ονα ύπ]άρ- 
χειν(;) .... (δυσανάγνωστον)

Μάρμαρον λευκόν μήκ. 0,955, πλ. 0,56, πάχ. 
0,30, ΰψ. γραμμ. 0,023. Φέρει έκβαθυσματα με- 
ταγενεσχέρας χρήσεως. Άπεσπάσθη από τοίχου 
τής οικίας Μιχαήλ Μιχελάκη - Ροδοβάνι.
(Μ. Guarducci Inseriptiones Creticae II 
σελ. 176)

2) Επιτύμβιος σιήλη ολίγον άποκεκρουμένη 
κατά το χύμπανον καί τό έμβολον. Φέρει την 
επιγραφήν:

Συνφορος καί Ευχυχι 
ανός οι Θεοδώρου 
τόδε μνήμα τεΰξαν 
εαυτοΐς καί έγγόνοις 

εαυτών
Μάρμαρον λευκόν υψ. 0,22, πλ. 0,38, πάχ. 

0,07, υψ. γραμμ. 0,016. Δωρεά Άντ. Έμμ. 
Κονχαδάκη έκ Ροδοβανίου (Μ. Guarducci 
έ.ά. σελ. 181)

4) Τεμάχιον έπιιυμβίου στήλης πανταχόθεν 
άποκεκρουμένης πλήν άνω. Φέρειτήν επιγραφήν:

Ξενιάδα
Άνδροχίμωι

Μάρμαρον λευκόν σφζ. υψ. 0,019, πλ. 0,22, 
πάχ. 0,075 καί ΰψ. γραμμ. 0,018. Άπεσπά
σθη από τής εκκλησίας τής Αγίας Άννης 
(’Αγρίλές) (Μ. Guarducci έ.ά. σελ. 181)

5) Τεμάχιον επιτύμβιου στήλης. Φέρει τό 
όνομα:

Άγησίφοτος 
Άδράστοι--------

Είναι πανταχόθεν άπυκεκρουμένον πλήν άνω·
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Μάρμαρον λευκόν σψζ. ΰψ. 0,19, μέγ. πλ. 0,28 
πάχ. 0,09 καί ΰψ. γραμμ. 0,022. Δωρεά Μιχ. 
X” Μιχελάκη έκ Ροδοβανίου (Μ. GUARDUCCI 
έ.ά. σελ. 178).

6) Δυο τεμάχια μή συνανήκοντα επιγραφής

ΟΙΗΣΕ | ΣΕΠ

άποκεκρουμένα πανταχόθεν.
Ύποκΰανος λίθος' ΰψ. άμφοτέρων 0,13 καί 

πάχ. 0,125, πλ. μεγαλύτερου 0,355, μικρότερου 
0,245, ΰψ. γραμμ. 0,051.

Δωρεά Θεοχάρους Πετράκη εκ 'Ροδοβανίου.
7) ’Επιτύμβιος στήλη άποκεκρουμένη κάτω. 

Φέρει την επιγραφήν:

Δρομεΰς Φράσ 
ωνος

Λευκόν μάρμαρον ΰψ. 0,29, πλ. 0,22, πάχ. 
Ό,06, ΰψ. γραμμ. 0,018 έκ Λισοϋ (Μ. Guar
ducci έ.ά. σελ. 214).

8) Επιτύμβιος στήλη μετ’αετώματος εις δύο 
συνανήκοντα τεμάχια. Φέρει την επιγραφήν:

Όνασιχάρμωι Όνασίωνος 
Όνασίων φίλωι

Τοϋ αετώματος σώζεται τό αριστερόν ακρω
τήριου. Μάρμαρον λευκόν ΰψ. 0,024, πλ. 0,35, 
πάχ. 0,09 καί ΰψ. γραμμ. 0,017 έκ Λισοΰ (Μ. 
•Guarducci έ.ά. σελ. 214).

9) Τεμάχιον έπιτυμβίου στήλης πανταχόθεν 
άποκεκρουμένον πλήν ά'νω. Σώζονται τά γράμ
ματα :

ΣΩΣ
ΣΩΤ

Μάρμαρον λευκόν, ΰψ. καί πάχ. 0,13, πλ. 0,29’ 
ΰψ. γραμμ. 0,022 έκ Λισοΰ (Μ. Guarducci 
έ.ά. σελ. 214).

Είς την άνωτέρω συλλογήν των έπιγραφών 
προσθετέα καί τά εξής ένεπίγραφα μάρμαρα, 
τά όποια, λόγφ τοΰ υπερβολικού βάρους των 
καί τής μακρινής άποστάσεως διά μέσου ορεινών 
διαβάσεων, δεν κατέστη δυνατόν νά μεταφερ- 
θώσιν είς 'Ροδοβάνιον, άλλ’ άφέθησαν έν οίς 
εΰρέθησαν τόποις:

10) ’Ορθογώνιος στήλη έφ’ ής ή έπιγραφή :

PEIANOC
ΤΑΚΕΩΝΝ
OC

Μάρμαρον λευκόν μήκος 0,68, πλ. 0,48,.πάχ 
0,24, ΰψ. γραμμ. 0,06.

Σούγια. Κατώφλιον θύρας οικίας Γεωργίου 
Παπαδεροΰ (Μ. Guarducci έ.ά. σελ. 300).

11) Βάθρον (άγάλματος;) πανταχόθεν άπο
κεκρουμένον. Φέρει τήν έπιγραφήν:

ΠΟΝΣΑΤΤΥΧΩΝ

Μάρμαρον ΰποκύανον μήκ. 0,64, ΰψ. 0,50, 
πάχ. 0,26, ΰψ. γραμμ. 0,035.

Σούγια, εις τό δυτικόν τμήμα τής άρχαίας 
Συΐας, παρά τον χείμαρρον (Μ. Guarducci 
έ.ά. σελ. 300).

12) Βάθρον (άγάλματος;) πανταχόθεν άπο
κεκρουμένον. Φέρει τήν έπιγραφήν:

ΡΡΑΝΙΟΝΙΟ 
< ΝΔΟΥΥΙΟΝ 
— ΙΩΝΗΠΟΛΙ

Μάρμαρον ΰποκύανον μέγ. πλ. 0,55, μέγ. 
ΰψος 0,55, μέγ. πάχ. 0,27, ΰψ. γραμμ. 0,05.

Σούγια. Πλησίον θόλων Συΐας, παρά τήν 
δυτικήν πλευράν τής άρχαίας πόλεως ταύτης 
(Μ. Guarducci έ.ά. σελ. 299).

13) Αναθηματική (;) στήλη μετ’άποκεκρου- 
μένου άετώματος. Φέρει τήν έπιγραφήν :

ΕΑΛΕΙΦΟΣ ΤΕΜΕΝΟΣ
ΙΕΡΟΥ ΙΕΡΟΝ

Μάρμαρον ΰπόλευκον ΰψ. 0,56, πλ. 0,30, πάχ. 
0,07, ΰψ. γραμμ. 0,016. Χωρίον Παπαδιανά, 
οικία Μιχαήλ Δρακάκη.

β' Γλυπτά:

1) ’Ανάγλυφου πανταχόθεν άποκεκρουμένον 
πλήν δεξιά. Σφζεται ένδεδυμένος άνήρ άπό τοΰ 
λαιμοΰ μέχρι που των ποδών. Φορεΐ χιτώνα καί 
ίμάτιον, τό όποιον άφίνει γυμνόν τό ά'νω μέρος 
τής δεξιάς χειρός.

Μάρμαρον λευκόν μέγ. σωζ. ΰψ. 0,35, πλ. 
0,23, μέγ. πάχ. 0,12.

Δώρον Μιχ. Μιχελάκη έκ 'Ροδοβανίου.
2) Άνάγλυφον πανταχόθεν άποκεκρουμένον 

πλήν δεξιά. Παρίσταται ολόγυμνος άνήρ. Στη
ρίζει τήν δεξιάν χεΐρα έπί άσπίδος καί άνυψοΐ 
τον αριστερόν βραχίονα, όστις έσιηρίζετο έπί 
βακτηρίας (;) ίσως. ’Έχει τους πόδας χιαστί 
έπαλλήλους.

Μάρμαρον λευκόν σψζ. ΰψ. 0,32, πλ. 0,16, 
πάχ. 0,06.

Δώρον Βαρδή Ξανθινάκη έκ 'Ροδοβανίου.
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3) Άνάγλυφον πανταχόθεν άποκεκρουμένον 
πλήν αριστερά. Παρίσταται γυμνός άνήρ από 
τοϋ μέσου τοΰ στήθους μέχρι που τών γονάτων. 
Σώζεται ή δεξιά χειρ στηριζομένη έπί τής προε
ξοχής τοΰ πλαισίου.

Μάρμαρον λευκόν μέγ. ΰψ. 0,33, πλ. 0,16, 
πάχ. 0,06.

Δώρον Βαρδή Ξανθινάκη εκ 'Ροδοβανίου.
4) Τεμάχιον άγαλματίου, οΰτινος σφζεται δ 

δεξιός άκρος ποΰς επί βάσεως. Φέρει σάνδαλον.

γ) ’Αρχιτεκτονικά.
1) Πλάξ θΰρας τάφου. Φέρει επί τής εξωτε

ρικής πλευράς έντυπον σπειροειδή διακόσμησιν 
χωρίζουσαν είς τέσσαρα τετράγωνα εδάφη την 
χαμηλοτέραν επιφάνειαν. Έπί τής καθέτου έκτυ
που γραμμής τρεις στρογγυλοί έκτυποι κόμβοι. 

Άποκεκρουμένη πανταχόθεν πλήν αριστερά. 
Πώρινος λίθος. "Υψ. 0,50, μέγ. πλ. 0,50, πάχ. 

0,13. Άπεσπάσθη από παλαιάν βρυσιν 'Ροδο
βανίου. ΈδημοσιευΘη μετ’ εϊκόνος υπό L. Sa-

Είκ. 31. Ύάλινα δοχεία έκ τάφου Πρινέ- Σέλινου.

Μάρμαρον λευκόν· ΰψ. μετά βάσεως 0,12, 
μήκ. 0,18. Δώρον Γεωργίου I. Πατεράκη έκ 
'Ροδοβανίου.

5) Πηλίνη κεφαλή ειδωλίου ζφομόρφου, 
οίονεί κυνός.

Πηλός ερυθρός· ΰψ. 0,04. Δώρον I. Κοντα- 
δάκη έκ 'Ροδοβανίου.

6) Πήλινον είδώλιον γυναικός, τής οποίας δ 
πέπλος πίπτει εκατέρωθεν έπί τών ώμων, «φί
νων ανοικτόν τό στήθος. Άποκεκρουμένον από 
τοΰ στήθους καί κάτω. Κοΐλον.

Πηλός έρυθρός. Σφζ. ΰψ. 0,10, μέγ. πλ. 0,11
Δώρον Λάμπρου Πατεράκη έκ 'Ροδοβανίου.
7) Πηλίνη κεφαλή ειδωλίου λέοντος. Φέρει 

έξίτηλα ίχνη μελαίνης βαφής.

’Ωχρός πηλός. Σφζ. ΰψ. 0,06. Δώρον Λάμ
πρου Πατεράκη έκ 'Ροδοβανίου.

vignoni έν Rendiconti Acc. d. Lincei VIII, 
σελ. 428, είκ. 117). Μνεία έν Έπετ. Έταιρ. Κρη
τικών Σπουδών τόμ. Β', σελ. 528

Ύάλινα δοχεία έκ Πρινέ - Σέλινου.

Έν τώ χωρίφ Πρινέ - Σέλινου, έν τή θέσει 
«Περίπατα» καί έν τφ χωραφίω τοΰ Ίωάνν. 
Πεντάρη, άπεκαλΰφθη υπό καλλιεργητών τάφος, 
έν τώ όποίω εύρέθησαν τά κατωτέρω ύάλινα 
δοχεία, κατασχεθέντα υπό τοΰ Σταθμάρχου 
Καμπανοΰ καί κατατεθέντα ήδη έν τφ Άρχαιολ. 
Μουσείφ Χανίων (είκ. 31):

1) Μόνωτον άγγεΐον (άρ. 1 είκόνος) μετά 
στρογγυλού στομίου, προβαλλόντων χειλέων, 
στενοΰ λαιμοΰ, δριζοντίως τοποθετημένης λαβής 
καί κυλινδρικής κοιλίας άνευ ιδιαιτέρας βάσεως. 
Λευκή ΰαλος. "Υψ. 0,20, διάμ. στομίου 0,08 μ.

2) Εύρύστομον μόνωτον άγγεΐον (άρ. 2 είκό-
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νος). Χείλη προβάλλοντα αλλά καί κλίνοντα 
προς τα ένδον. Λαβή κυρτή ή κορμός υψηλός 
στενοΰμενος προς τον πυθμένα μετά προβαλλού- 
σης βάσεως. Ύποκύανος ύαλος. Ύψ. 0,13, διάμ. 
στομίου 0,14 μ.

3) "Εξ μυροδόχα αγγεία (άνω σειρά εικόνος 
31), εξ ών τά δυο μεγα?ιύτερα (ϋψ. 0,15 μ.) είναι 
εκ λευκής ύάλου, τά δέ υπόλοιπα μικρότερα 
{υψ. 0,12 μ.) εξ ύποκυάνου τοιαύτης. Ουδέν έτε
ρον χρονολογήσιμον κτέρισμα εύρέθη εν τψ 
τάφφ, κατά τήν έκθεσιν τοϋ σταθμάρχου, καί, 
συνεπώς, δύσκολος είναι ή ακριβής χρονολόγη
σης τών ΰαλίνων τούτων κτερισμάτων. Πάντως, 
ως αφετηρία δέον νά ληφθή ύπ’ ό'ψιν ή ελλη
νιστική περίοδος (βλ. Kisa Das Glas im Al- 
tertum καί Blumner Technologie und Ter- 
minologie der Gewerbe und Kunste bei den 
Griechen und Romern).

ΕΠΑΡΧΙΑ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Τάφοι Έννβαχωρίων.

Έν τή περιοχή τών Έννεαχωρίων ένηργή- 
σαμεν τώ 1938 μικράς σκαφάς, δοθείσης αφορ
μής εκ τυχαίας ευρέσεως τάφων (βλ. Έπετ.

Έταιρ. Κρητ. Σπουδών, τόμ. Β', σελ. 528).
Οί τάφοι οΰτοι είναι οί εξής:
1) Έξωθι τοϋ χωρίου Περιβόλια, καί έν τή 

θέσει «Πύργος», εύρέθη εν τώ χωραφίω τοϋ 
Στυλ. Σπερελάκη καί υπό τοϋ ιδίου τάφος μετά 
τών εξής κτερισμάτων: χάλκινου βραχιολιού, 
χάλκινης μικρας φιάλης, χάλκινης πόρπης καί 
τεσσάρων μικρών μυροδόχων αγγείων έξ ύελώ- 
δους μάζης — αντικειμένων, τά όποια ούδένα 
φέρουσι κόσμον ή άλλο τι χαρακτηριστικόν ση- 
μεΐον προς χρονολόγησιν. Έκ τοϋ μόνου έν 
τούτοις χάλκινου νομίσματος τοϋ αύτοκράτορος 
Κλαυδίου (Δρόσου Γερμανικοϋ), τό όποιον ευ-

40' 24' 2θ" 40'
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ρέθη μετά τών λοιπών κτερισμάτων, συμπεραί- 
νεται δτι δ τάφος ανήκει εις τον πρώτον μ.Χ. 
αιώνα.

2) Έν τοΐς θεμελίοις τοϋ άνεγερθέντος Δη
μοτικού Σχολείου τοΰ χωρίου Πλοκαμιανών 
άπεκαλύφθη συστάς εκ τεσσάρων τάφων μετ’ 
ολίγων ακεραίων αγγείων, εξ ών τα σπουδαιό
τερα είναι δυο μελαμβαφεις αμφορείς φέροντες 
στρεπτάς λαβάς, γραπτάς παραστάσεις γραμμι
κών σχημάτων, έκτυπους απεικονίσεις τής Ευ
ρώπης άπαγομένης υπό τοΰ Ταΰρου-Διός κα'ι 
καθέτους ραβδώσεις (πρβ. όμοιους έκ Περιβο- 
λίων κατατεθειμένους ήδη έν τή Άρχαιολ. Συλ
λογή Καστελλίου-Κισάμου ύπ’ άρ. ευρετηρίου 
πήλινων 11, 12, 56. ΑΕ 1942-1944 Άρχ. Χρο
νικά σελ. 131, άρ. 6).

Ή τεχνοτροπία άμφοτέρων τούτων, ή οποία 
υπενθυμίζει την τών μεγαρικών σκύφων, ώς 
και τό άνάγλυφον θέμα άνάγουσι τά έργα τού
τα εις τούς μεταξύ τοΰ 4ου κα'ι 3ου π.Χ. αιώνας 
(βλ. L. Savignoni έ.ά. σελ. 382 κα'ι 385 καί 
πρβ. τάς έν τώ άρθρω τούτω εικ. ύπ’ άρ. 69 
καί 69“).

Τά άντικείμενα τών Περιβολίων καί τών 
Πλοκαμιανών κατετέθησαν ωσαύτως έν τή 
Άρχαιολ. Συλλογή Καστελλίου-Κισάμου.

Ή συστάς αύτη τών τάφων, όπως καί πολ
λοί ά'λλοι κατά καιρούς άποκαλυφθέντες τάφοι 
καθ’ όλην την περιοχήν τής κοιλάδος Έννεα- 
χωρίων ή Ίν(ν)αχωρίου, είναι λάκκοι ορθογω
νίου σχήματος καθέτως άνωρυγμένοι εντός τής 
γής, ως οί σημερινοί, έπενδεδυμένοι δέ καί ορι
ζοντίους κεκαλυμμένοι διά πλακών έξ ύποκυάνου 
σχιστόλιθου ή ά'λλου σκληρού έγχωρίου λίθου. 
Εύρέθησαν όμως άλλοτε καί άλλοι τάφοι καί 
δη παρά τό χωρίον Περιβόλια, οί όποιοι έ'χουσιν 
άνορυχθή προς τά ένδον τοΰ πρανούς έδα- 
φικών υψωμάτων. ’Εντός τών τοιούτων τάφων 
αί πλάκες τών μακροιν πλευρών τής έπενδύσεως 
είναι τοποθετημένοι κατά βάθος, μία δέ τών 
στενών πλευρών άποτελεί μετά τοΰ τριγωνικού 
μετώπου τού σαμαροειδώς ένταΰθα έπικαθημέ- 
νου καλύμματος, την πρόσοψιν τοΰ τάφου, προ 
τής οποίας υπάρχει συνήθως ξηρολιθική δομή, 
προς στερέωσιν άμα καί ίσοπέδωσιν τοΰ έπι- 
κλινούς έδάφους.

Τάφοι καί τών δύο είδών εύρέθησαν μέχρι 
τοΰδε πάμπολλοι εις μήκος 20 χιλιομέτρων κατά 
τά παρόχθια έδάφη τοΰ διασχίζοντος την κοιλάδα 
τοΰΊν(ν)αχωρίου ποταμού «Ξηροποτάμου»,όστις

έκβάλλει εις τον κόλπον «Στόμιον» έπι τοΰ Λι- 
βυκοΰ πελάγους. Ή ΰπαρξις τάφων έπι έκτάσεως 
τοσούτου μήκους άποκλείει τό ένδεχόμενον on 
πρόκειται περί νεκροταφείου μεγάλης άρχαίας πό- 
λεως (πρωτοφανούς, έν τοιαύτη περιπτώσει, έκτά
σεως)· ή κατά συστάδας δέ διάταξις τούτων σπο- 
ραδικώς άπαντωμένων καθ’ όλον τό άνωτέρω 
μήκος τής κοιλάδος δίδει τό ένδόσημον νά φρο- 
νώμεν ότι πρόκειται περί νεκροταφείων οικογε
νειών ή φατριών μικροσυνοικισμών, αΐτινες 
θά έζων ένταΰθα, κατά τούς άνωτέρω χρόνους, 
κωμηδόν, όπως καί σήμερον άκριβώς συμβαίνει 
έν τή ειρημένη κοιλάδι, ένθα ύπάρχουσι περί 
τούς εΐκοσιν άγροτικοί μικροσυνοικισμοί. Τό ότι 
δέ έν τή τοποθεσία ταύτη ουδέποτε ύπήρξε με
γάλη πόλις άποδεικνύεται καί έκ τής παντελούς 
έλλείψεως καί ίχνους έστω δημοσίου έργου, 
είτε τείχους, είτε άλλου δημοσίου κτίσματος, 
ναού ή μεγάρου (βλ. Pashley Travels in 
Crete Π, σελ. 79 καί Mansell έν Spratt II, 
σελ. 236).

Τάς παρατηρήσεις ταύτας έπιρρωνύει καί ή 
σιωπή τών άρχαίων συγγραφέων, οΐτινες, έν ω 
κάμνουσιν εύρύν λόγον περί μεγάλων καί ση
μαντικών, άληθώς, πόλεων τής άρχαίας Κρήτης, 
ούδέν άναφέρουσι καί περί μεγάλης τυχόν πό- 
λεως έν τή κοιλάδι τοΰ Ίν(ν)αχωρίου, ουδέ τοΰ 
Πλινίου τοΰ Πρεσβυτέρου έξαιρουμένου, όστις 
παραθέτει κατάλογον 40 όλων πόλεων. Καί αυ
τός δέ ό Κλαύδιος Πτολεμαίος, ό μόνος ποιού
μενος λόγον περί Ίν(ν)αχωρίου, άρκεΐται νά άνα- 
φέρη απλώς τό Ίν(ν)αχάριον ως κείμενον μεταξύ 
Φαλασάρνης καί Κριού-Μετώπου, άνευ άλλης 
περιγραφής ή άλλου χαρακτηριστικού έπιθέτου. 
Ή απλή μνεία τής ονομασίας παρά τφ μονα
δικά) τούτω συγγράφει, ως καί ή έλλειψις έπι- 
γραφικής μαρτυρίας, καθιστά, προς τούτοις,. 
δύσκολον καί τήν έπιστημονικήν ταύτισιν τοΰ 
άρχαίου Ίν(ν)αχωρίου προς τήν σημερινήν τοπο
θεσίαν τάιν Έννεαχωρίων. ’Αλλά τό ομόηχον, 
πιθανώτατα δέ καί τό ταυτόσημον τής άρχαίας 
καί τής σημερινής ονομασίας τής τοποθεσίας, 
δέν άφίνει, φρονοΰμεν, ούδεμίαν άμφιβολίαν 
περί τοΰ ότι ό συγγραφεύς Πτολεμαίος τήν το
ποθεσίαν ταύτην εΐχεν ύπ’ όψει άναφέρων τό 
Ίν(ν)αχώριον, χωρίς όμως νά προσθετή καί πε
ριγραφήν ή χαρακτηριστικόν έπίθετον αυτής, 
άκριβώς ενεκα τοΰ άσημάντου τών κωμών, αι- 
τινες θά άπήρτιζον καί τότε, όπως καί προ ολί
γων άκόμη έτών, τον δήμον Ίν(ν)αχωρίου.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΘΕΟΦΑΝΕΙΔΗΣ
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ΛΕΙΒΗΘΡΑ, ΠΙΜΠΛΕΙΑ, ΠΙΕΡΙΣ 
Η ΠΑΤΡΙΣ ΤΟΥ ΟΡΦΕΩΣ

ΥΠΟ NIK. X. ΚΟΤΖΙΑ
Ό από Θεσσαλίας δδεύων προς Μακεδονίαν 

μετά τον Πλαταμώνα συναντά τήν σιδηροδρο
μικήν στάσιν Σκοτίνας καί δλίγον περαιτέρω 
τον μικρόν ποταμόν Ζυλιάναν, εντεύθεν δε 
μέχρι τοΰ σιδηροδρομικού σταθμού Λεπτοκα-

άτραπός καί ή μέχρι τής παραλίας κοιλάς κα
λούνται κοινώ δνόματι «Κανάλια» καί ή επί 
ενός τών δρέων μονή «μονή τών Καναλίων», 
Οί δε χείμαρροι από τής κοινής αυτών συμβο
λής μέχρι τής εκβολής φέρονται υπό τό δνομα 
«Ζυλιάνας», οστις είναι δ κινδυνωδέστερος καί. 
κυριώτερος.

Ό δε Ζυλιάνας φέρεται καί κατά θηλυκόν γέ-

Είκ. 1. Γενική άποψις τών Καναλίων.

ρυάς καί έτι περαιτέρω βαίνει επί έκτάσεως, ήτις 
από τής παραλίας τοΰ Θερμαϊκού μέχρι τών 
προς δυσμάς υψουμένων δρέων τού νοτίου 
Όλυμπου φέρει τό όνομα Κανάλια (ορ. χάρτην 
είκ. 8). Κυρίως όμως Κανάλια καλούνται οί 
τέσσαρες χείμαρροι τοΰ νοτίου Όλυμπου, οΐτινες 
συμβάλλοντες περί τό αυτό κάτωθεν τοΰ δ'ρους 
σημεϊον σχηματίζουσι κοινήν εντεύθεν κοίτην 
(είκ. 1), ήτις διακρίνεται αριστερά τής είκόνος 
ώς μικρά, άδενδρος λευκή πλατεία. Τούτων ό μέν 
από ΝΔ προς ΒΑ διευθυνόμενος δνομάζεται 
Καραβίδα, ό δέ από Δ προς Α καλείται Ζυλιά- 
νας, δ δέ από ΒΔ προς ΝΑ Καβουρόλακκας καί 
δ από Β προς Ν Γρίβας. Έν τή είκόνι 2, δ 
μέν Καβουρόλακκας κεϊται αριστερά τού υψώ
ματος, δ δέ Γρίβας δεξιά αυτού καί είναι κεκα- 
λυμμένος υπό δένδρων. Εντεύθεν συνεκδοχικώς 
τά εν τφ συμπλέγματι τών τεσσάρων χειμάρρων 
ύπερκείμενα δ'ρη, ή δι’ ενός τούτων διερχομένη

νος «ή Ζυλιάνα», κατά δέ τον DeSDEVISES dtt 
Dezert Geographie ancienne de la Mace
doine σελ. 46 «Sanglier» ένεκα τών καταστρο
φών, τάς δποίας οΰτος καί σήμερον έ'τι επι
φέρει.

Τό δ'νομα «Κανάλια» είναι ταυτόσημον προς 
τήν άρχαίαν τοπωνυμίαν «Λείβηθρα» καί περι
λαμβάνει τήν αυτήν έ'κτασιν' διότι τό τε «Κα
νάλια καί τό «Λείβηθρον» σημαίνουσιν δχετόν ή 
χείμαρρον, κατά δέ τον ΗςϊΧΙΟΝ (έν λ.) Λείβη
θρον = ρεΐθρον, δχετός κρουνός καί τόπος έν 
Μακεδονία . .». Ή κατά πληθυντικόν δέ έκφορά 
άμφοτέρων τών τοπωνυμίων ευνόητος.

Λείβηθρα επομένως είναι τόπος, δι° συ έκ- 
χέονται πηγαία ή ύέτια ύδατα, τόπος πλήρης 
χαραδρών καί πηγών.

Τοιαύτην τινά έννοιαν έχει καί τό δ'νομα 
«Πίμπλεια», διότι τούτο παραγόμενον έκ τοΰ 
ρήματος «πίμπλημι» πρέπει νά σημαίνη τόπον
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ή έκτασιν πιμπλαμένην ύδάτων προερχόμενων 
έξ ΰετών ή πηγών, τόπον βαθύν και χαραδρώδη. 
Τούτου δέ ένεκεν οί νεώτεροι ώνόμασαν τον 
αυτόν χώρον «Μπάρα».

Έκ δέ τής εκεί ενεπίγραφου ρωμαϊκής σαρ
κοφάγου, ήτις δέχεται τα ύδατα τής μοναδικής 
εις τάς ανατολικός υπώρειας τοΰ Όλυμπου πη
γής, καλείται κα'ι « Καζάνια » (πρβ. HEUZEY 

Le mont Olympe σελ. 128. ΔημΙΤΣΑΣ Μακε
δονία σ. 139). “Ενεκα δέ τής έπί τοΰ αΰτοΰ χώ
ρου ίδρύσεως κατά τούς μεσαιωνικούς χρόνους 
τοΰ συνοικισμού τής Μαλαθριάς φέρει και τό 
δ'νομα «Παλιά Μαλαθριά», εν άντιθέσει προς 
την νεωτέραν κα'ι παρά τόν Βαφΰραν κειμένην 
σημερινήν Μαλαθριάν εκ δέ τής ήρειπωμένης 
έκκλησίας τής Παλιάς Μαλαθριάς λέγεται και 
«'Αγία Παρασκευή». Ούτως ή καταλαμβάνουσα 
την άρχαίαν Πίμπλειαν έκτασις φέρει σήμερον 
τά ονόματα «Μπάρα, Καζάνια, Παλιά Μαλα- 
θριά, 'Αγία Παρασκευή» (δρ. χάρτην είκ. 8).

Ή πολυωνυμία αύιη τών αυτών χώρων 
κατά τούς νεωτέρους χρόνους δέν ή το ή μόνη 
αιτία τής άμαυρώσεως τών ονομάτων τών αρ
χαίων πόλεων τής Πιερίας, αλλά καί λόγοι γένι, 
κώτεροι, πολιτικοί καί ίσως καί θρησκευτικά αί
τια, ώς ή πρωϊμωτάτη εισβολή καί έγκατάστα- 
σις τών Θρακών εν τή περί τόν ΝΑ Όλυμπον 
έκτάσει καί ή ΰπ’ αυτών εκεί ιδρυσις τής ορφι
κής λατρείας, ή συνδεσις ταΰτης μετά χαραδρών 
ύδάτων καί πηγών, ή άοριστία τοΰ τόπου τής 
γεννήσεως τοΰ Όρφέως καί τοΰ τάφου αΰτοΰ, 
ή παράστασις τών αυτών νυμφών ως Μουσών 
καί Μαινάδών «λέγονται δέ καί Μοΰσαι τροφοί 
Νύμφαι τινές οΰσαι καί αύται (ΤΖΕΤΖΗΣ έξηγ. 
Όμηρ. Όδ. XVI 913), τό ποικιλώνυμον τών 
Μουσών, αΐτινες έκλήθησαν έκ τών ονομάτων 
τών πολισμάτων «Λειβηθριάδες, Πιμπλειάδες. 
Πιερίδες»· ή δέ έν τοΐς αΰτοΐς τόποις άνάπτυξις 
τής λατρείας τοΰ Διονύσου «Μάκαρ, ώ Πιερία, 
σέβεται σε Εύ'ος» (ΕΐΡίΠ. Βάκχ. 565) καί ή λαμ- 
πρότης, ήν σύν τώ χρόνφ άπέκτησεν ή λατρεία 
αύτη, κατέστησαν ένδοξον καί περιφανή ολόκλη
ρον τήν χώραν. Άντιθέτως οί πρωΐμως εκεί 
έγκατασταθέντες Θράκες, ό'ντες πρωτόγονοι, βάρ
βαροι καί λαός ποιμενικός, δέν ήτο δυνατόν νά 
έ'χωσιν ούτω σπουδαίας καί μονίμους εγκατα
στάσεις, ώστε νά άποτελέσωσι πολίσματα αξιο
μνημόνευτα, τά δέ καθ’ οίονδήποτε τρόπον ίδρυ-

θέντα, ομώνυμα λατρευτικοΐςχάίροις ό'ντα, έγνώ- 
σθησαν ώς συνδεδεμένα μετ’αυτής τής λατρείας. 
Ή έκδίωξις τέλος τών ξένων Θρακών καί ή έν 
τή αυτή έκτάσει έγκατάστασις τών Ιθαγενών 
Μακεδόνων περιήγαγε τά ονόματα τών πολι- 
σμάτων είς άφάνειαν, έν φ ή ’Ορφική λατρεία 
διετηρήθη καί διεδίδετο πρός πάσαν διεύθυνσιν. 
“Ενεκα τούτων οί κυριώτεροι θρακικοί συνοικι
σμοί τής νοτίας Πιερίας, ή Πίμπλεια καί ή Πιε
ρία ή Πιερίς, μόλις που αναφαίνονται παρά τοΐς 
συγγραφεΰσι, διά δέ τά Λείβηθρα δέν άναφέρε- 
ται παρ’ αΰτοΐς σαφώς, αν πρόκειται περί πό- 
λεως, όρους ή χώρας.

Ούτως ό Άρριανός δλως άορίστως αναφέρει: 
«Ταΰτα διαπραξάμενος (’Αλέξανδρος) έπανήλθεν 
είς Μακεδονίαν καί τώ Διί τφ Όλυμπίφ τήν 
θυσίαν τήν άπ’ ’Αρχελάου έτι καθεστώσαν έθυσε 
καί τόν αγώνα έν Αίγαϊς διέθηκε τά ’Ολύμπια 
οί δέ καί ταΐς Μούσαις λέγουσιν, ότι αγώνα 
έποίησεν» (Άνάβ. 1,11,2 έκδοσις G. Sintenis 
Leipzig 1849). ’Εκ τοΰ χωρίου τούτου δηλοΰ- 
ται, δτι ό Μ. ’Αλέξανδρος έκτος τοΰ έν Αίγαϊς 
άγώνος έθυσε καί Διί τφ Όλυμπίφ, ή θυσία 
όμως αύτη έτελεΐτο άπ’ ’Αρχελάου καθιερω- 
θεΐσα έν Δίφ καί έν τφ ναώ τοΰ ομωνύμου 
θεοΰ, έξ οΰ καί τό όνομα τής πόλεως. Έν τή 
αΰτή δέ ωσαύτως πόλει, τώ Δίφ, έτελεΐτο καί ό 
αγών τών Μουσών, δσπερ τριήμερος πρότερον 
ών, άπέβη έννεαήμερος κατά τά ονόματα τών 
έννέα Μουσών (Γ. Σ2ΤΗΡΙΑΔΗΣ Πρακτ. Άκαδ, 
’Αθηνών 1931 σελ. 4. Διοδ. XVII, 16). “Οθεν 
ό ’Αλέξανδρος φαίνεται, δτι μετά τάς Αίγας 
έπεσκέφθη καί τό Δΐον, ένθα έτέλεσε θυσίαν 
Διί τφ Όλυμπίφ καί αγώνα ταΐς Μούσαις' διό 
έπιφέρει «καί έν τούτφ αγγέλλεται τό Όρφέως 
τοΰ Οίάγρου τοΰ Θρακός άγαλμα τό έν Πιερίδι 
ίδρώσαι συνεχώς καί άλλοι άλλα επεθείαζον τών 
μάντεων, Άρίστανδρος δέ άνήρ Τελμισσεύς, μάν- 
τις, θαρρεΐν έκέλευσεν ’Αλέξανδρον» (ΑΡΡΙΑΝ. 

αΰτ.). ’Ενταύθα δέν είναι σαφές, άν τό τοΰ 
Όρφέως άγαλμα έκειτο έν Πιερίδι τή χώρα ή 
έν Πιερίδι τή πόλει' φαίνεται δέ, δτι υπήρχε πό
λις Πιερίς καί ταύτην έννοεΐ ό συγγραφεύς, 
άλλως θά έλεγεν «έν Πιερία» καί δτι ή πόλις 
Πιερίς είχε μαντεΐον Όρφέως τοΰ Οίάγρου, φ 
ήτο καθιερωμένου άγαλμα' ή δέ Πιερίς αύτη 
έδει νά έκειτο έγγύς τοΰ Δίου, διότι, έν φ «άλλοι 
άλλα έπεθείαζον τών μάντεων, Άρίστανδρος ό
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Τελμισσεύς θαρρεΐν έκέλευσεν’Αλέξανδρον» δστις 
έδει νά διέμενεν εκεί που πλησίον. Ότι δέ ή 
Πιερίς είναι πόλισμα, διείδε καί αύτός 6 εκδό
της τοΰ Άρριανοΰ, δστις σχολιάζουν τό χωρίον 
ύποσημειοΐ, δτι τό Μακεδονικόν χωρίον Πιερίδες 
παρά τον Όλυμπον είναι πατρίς τοΰ Όρφέως. 
Ταΰτα δέ ενισχύει καί ό Πλούταρχος λέγων 
«έπεί δέ "Αλέξανδρος ώρμησε πρός την στρατείαν 
ά'λλα τε δοκεΐ σημεία παρά τοΰ δαιμόνιου 
γενέσθαι καί τό περί τά Λείβηθρα τοΰ Όρφέως 
ξόανον (ήν δέ κυπαρίττινον) ίδρωτα πολΰν τάς 
ημέρας έκείνας άφήκεν» (ΠλοϊΤ. Άλέξ. 14. 
Otto Kern Collect. Orphicorum σ. 44, 
144). Έκ τούτων δμως άναντίρρητον καθίστα
ται, δτι ό Άρριανός καί ό Πλούταρχος δμι- 
λοΰσι περί δύο μαντείων, κειμένων εις δύο δια
φόρους καί απ’ άλλήλων απέχοντας τόπους, την 
Πιερίδα καί τά Λείβηθρα καί δτι έν τώ μαν
τείου τών Λειβήθρων καθιερωμένος ήν Όρφεΰς 
ό Οίάγρου παριστάμενος διά «ξοάνου κυπαριτ- 
τίνου», έν δέ τώ τής Πιερίδος διά αγάλματος 
μαρμάρινου. Άλλ’ ή διάφορος έν έκατέρφ μαν
τεία) ΰλη τοΰ αγάλματος τοΰ θεοΰ σημαίνει καί 
διάφορον έποχήν τό μέν δηλαδή ξόανον ήτο 
άρχαιότερον καί βαρβαρώτερον, τό δέ άγαλμα 
νεώτερον καί τέχνης προηγμένης, έ'τι δέ δτι τό 
δεύτερον έκειτο έν μαντείφ σημαντικά), έν φ 
πολλοί μάντεις, έν οίς καί ξένοι, ών εις καί 
ό Άρίστανδρος. Μένει δμως ασαφές παρά 
Πλουτάρχφ, αν τό έν φ τό ξόανον μαντεΐον 
έκειτο πλησίον τής πόλεως Λείβηθρα ή έπί 
τών ομωνύμων δρέων. Ταΰτα δέ διευκρινίζει 
ό Στράβων λέγων « Πιερία γάρ καί "Όλυμ
πος καί Πίμπλα καί Λείβηθρον τό παλαιόν ήν 
Θράκια χωρία καί δρη, νΰν δέ Μακεδόνες έ'χου- 
σιν» (10.471). Ένταΰθα δέν άναφέρεται, άν τό 
Λείβηοθρον είναι πόλις, έκ τοΰ πληθυντικοΰ 
δμως «δρη» συνάγεται, δτι δ Στράβων δρη μέν 
έννοεΐ τον Όλυμπον καί τό Λείβηθρον, πόλεις 
δέ την Πιερίαν, την Πίμπλαν καί τό Λείβη
θρον. Ότι δέ τοΰτο ούτως έχει, αναφέρει ό αυ
τός Στράβων (9,410) «τεκμαίροιτ’άν τις Θράκας 
είναι τους τον Έλικώνα ταΐς Μούσαις καθιε- 
ρώσαντας, οΐ καί την Πιερίδα καί τό Λείβηθρον 
καί την Πίμπλειαν ταΐς αύταΐς θεαΐς άνέδειξαν, 
έκαλοΰντο δέ Πίερες». Έντεΰθεν πρόδηλον, δτι 
έν άμφοτέροις τοΐς χωρίοις τοΰ Στράβωνος Πιε
ρία καί Πιερίς είναι ταυτόσημα καί δηλοΰσι

πόλιν, διαφέρουσι δέ τών έν Ήροδότφ «δ μέν 
δη περί Πιερίαν διέτριβεν ημέρας συχνάς» 
(7,131) καί «ως δ’ έπείθοντο (οί "Ελληνες) τον 
Πέρσην έόντα έν Πιερία» (αύτ. 7,173), διότι έν 
άμφοτέροις τοις χωρίοις δηλοΰται σαφώς ή χώρα 
Πιερία, έν ή έ'κειτο καί ή πόλις Πιερία ή Πιε- 
ρίς. Ό αυτός δέ συγγραφεύς διαδηλοϊ καί την 
διαφοράν τών λαών «Πίερες καί Μακεδόνες καί 
Περραιβοί καί Έορδοί καί Βοττιαΐοι φΰλα διά
φορα έν τοΐς Πέρσαις καταλέγονται» (αύτ. 7,185). 
Πίερες λοιπόν καί Μακεδόνες είναι λαοί διάφο
ροι. Τάς δέ πρός άλλήλους σχέσεις αναφέρει δ 
Στράβων άνιοτέρω «έκλιπόντων δέ έκείνων νΰν 
Μακεδόνες έχουσιν». Έπικρατησάντων δμως 
τών Μακεδόνων τής χώρας τά έν αυτή πολί- 
σματα έκείνων περιπίπτουσι συν τώ χρόνφ εις 
άφάνειαν ή Πίμπλεια παρέμεινε τοπωνύμιον, 
άγνωστον ποΰ κείμενον ή Πιερία - Πιερίς, έξα- 
πλωθέντος πιθανόν προγενεστέρους τοΰ ονόμα
τος αυτής, άτε κυριωτέρας ή μεγαλυτέρας πό
λεως εις δλην την νοτίως τοΰ Άλιάκμονος χώ
ραν, περιέρχεται εις παντελή άγνοιαν καί έξαφα- 
νίζεταΓ τά δέ Λείβηθρα μακρότερον άντιστάντα 
περιεσώθησαν ως τοπωνύμιον ορούς. Ούτως 
δ Άποστόλιος γράφει «άμουσότερον Λειβη- 
θρίων, έπί άπαιδεύτων - Λείβηθρον γάρ δρος 
τό Πιερικόν » (πρβ. LeutSCH Corp. Paroe- 
migr. Graec. Gottingen 1851 τόμ. I σ. 119 
καί II 500). Καί παρ’ Εύσταθίφ (εις ΟΜΗΡ. 
Ίλιάδ. Φ 259) « καί οΰτω γράφουσι τά
Μακεδονικά Λείβηθρα, τό δρος, οΰ τοπικόν 
οί βάρβαροι Λειβήθριοι, οίς ένδιατριψαί ποτέ 
ό Όρφεύς λέγεται». Καί έν ΟΡΦΕΩΣ Άργο- 
ναυτ. (κατά έκδοσιν Tauchnitz 1829) «ώς 
ποτέ Πιερίων Λειβήθρων καί άκρα κάρηνα». 
Ωσαύτως δ ΤΖΕΤΖΗΣ εις Λυκόφρ. 275 «Λειβη- 
θρίων σκοπιήν». Όλως αορίστους αναφέρει δ Λΐ- 
ΒΙΟΣ ΧΧΧ1ΙΙΙ 5 « Quarto inde die ... de- 
gressi in campos inter Heracleum et Libe- 
thrum posuerunt castra» "Ενταύθα δμως, ως 
τό Ηράκλειον, οΰτω καί τό Λείβηθρον νοείται 
αναμφισβήτητους πόλις.

Τά ανωτέρω πολίσματοχ καί δρη τής Πιερίας 
αγνοεί τελείως ό Πλίνιος (Hist. Natur. X 17) 
λέγων «et in regione, quae Pieria appellatur 
a nemore Aiginium, in ora Heraclea, flu. 
men Apilas, oppida Pydna Oloros, amnis 
Haliacmon», προσθέτων δέ (αύτ. Ill 9 (16) τό
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χωρίον «Thessaliae adnexa Magnesia est, 
cujus fons Libethra» επιφέρει τελείαν σύγ- 
χυσιν.

Κατά τά ανωτέρω έκτεθέντα εν τη κάτω Πιε
ρία ΰπήρχον αρχαιότατα δυο δ'ρη, ό ’Όλυμπος 
καί τά Λείβηθρα και τρεις πόλεις ή Πιερίς, ή 
Πίμπλεια καί τά Λείβηθρα ίδρυθεΐσαι υπό Θρα
κών καί καθιερωθεΐσαι ύπ’ αυτών τη ’Ορφική 
λατρεία Όρφέως, Μουσών καί Διονύσου.

Ποϋ έκειντο τά Λείβηθρα, αναφέρει ό Παγ- 
2ΑΝΙΑ2 (9.30) ούτως: «’Ήκουσα δε καί άλλον

δε περί τον ’Όλυμπον χείμαρρων καί ό Σΰς 
εστι)' τότε ουν οΰτος ό ποταμός κατέβαλε μεν 
τά τείχη Λιβηθρίοις, θεών δε ιερά καί οίκους 
άνέτρεψεν ανθρώπων, άπέπνιξε δε τους τε άν- 
θρόίπους καί τά έν τή πόλει ζφα ομοίως τά πάντα. 
Άπολλυμένων δέ ήδη Λιβηθρίων, ούτως οί εν 
Δίφ Μακεδόνες, κατά γε τόν λόγον τοΰ Λαρι- 
σαίου ξένου, εις την εαυτών τά οστά κομίζουσι 
τοΰ Όρφέως». Ό Παυσανίας διά τών ολίγων 
τούτων στίχων ιστορεί την ακριβή θέσιν τών 
Λειβήθρων καί τάς τύχας τούτων δτι δηλ. ή πό-

Είκ. 2. ’Άποψις τών χείμαρρων Καβουρόλακκα καί Γρίβα εκατέρωθεν τής άκροπόλεως.

εν Λαρίση λόγον, ως εν τώ Όλύμπφ πόλις 
οικοΐτο Λίβηθρα, ή επί Μακεδονίας τέτραπται 
τό ό'ρος καί είναι ού πόρρω τής πόλεως τό τοΰ 
Όρφέως μνήμα' άφικέσθαι δέ Λιβηθρίοις παρά 
τοΰ Διονύσου μάντευμα εκ Θράκης, έπειδάν ιδη 
τά οστά τοΰ]Όρφέως ήλιος, τηνικαΰτα υπό συός 
άπολεϊσθαι Λιβηθρίοις την πόλιν... ΙΙοιμήν 
περί μεσοΰσαν μάλιστα την ημέραν επικλινών 
αυτόν περί τοΰ Όρφέως τόν τάφον, ό μέν έκά- 
θευδεν ό ποιμήν, έπήει δέ οί καί καθεύδοντι 
έπη τε οίδειν τοΰ Όρφέως καί μέγα καί ήδΰ 
φωνεΐν. Οί ουν εγγύτατα νέμοντες ... καί ωθοΰν- 
τες άλλήλους καί έρίζοντες δστις εγγύτατα έσται 
τφ ποιμένι άνατρέπουσι τόν κίονα, καί κατεάγη 
τε άπ’ αύτοΰ πεσοΰσα ή θήκη καί είδεν δ ήλιος 
ο,τι ήν τών οστών τοΰ Όρφέως λοιπόν. Αύτίκα 
δέ έν τή έπερχομένη νυκτί δ τε θεός κατέχει πολύ 
εκ τοΰ οΰρανοΰ ΰδωρ καί ό ποταμός δ Σΰς (τών

λις Λείβηθρα έκειτο εις τάς δχθας τοΰ ποταμοΰ 
Συός, επί τών δμωνύμων αυτή Λειβηθρίων 
δρέων, καί ήτο διά τειχών οχυρωμένη· δτι έξω
θεν τής πόλεως καί εις μέρος ύψηλότερον καί 
καταφανές έκειτο δ τοΰ Όρφέως τάφος, ου σήμα 
άπλοΰς τις λίθινος κίων, έφ’ού θήκη περιέχουσα 
τά οστά' δτι ή καταστροφή έγένετο κατά τό μάν
τευμα τοΰ Διονύσου καί δτι τά οστά τοΰ Όρ
φέως, έπελθούσης τής καταστροφής ετάφησαν 
εν Δίω υπό Μακεδόνων. Κατά ταΰτα τά Λεί
βηθρα κεϊνται επί μιας τών οχθών τοΰ Συός 
καί έν χώρφ δριζομένω υπό τών Λειβηθρίων 
δρέων καί τών νΰνχειμάρρων Γρίβα καί Συός ή 
Ζυλιάνα (είκ. 2) ή δέον νά κεϊνται εκεί που 
περί την συμβολήν τών τεσσάρων χειμάρρων 
τών Λειβήθρων, οϊτινες καλοΰνται νΰν Κανάλια 
καί εις έκτασιν υψηλήν καί δχυράν ή κατάλλη
λον προς δχύρωσιν (δρα χάρτην καί είκ. 1 - 2).
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Τοιαύτη δέ θέσις αντιστοιχούσα πρός τα είρη- 
μένα είναι μόνον το εν τή είκόνι 1 μεμονωμέ- 
νον μεταξύ τών όρέων καί από βορρά πρός νό
τον βαΐνον ύψωμα. Ή πρός τον υποκείμενον 
Σΰν νοτία πλευρά τούτου φαίνεται καλώς εν τή 
εϊκ. 2.

Έκ τών ιδίων πηγών πληροφορούμενα καί 
τήν ακριβή θέσιν τής Πιμπλείας. Ούτως ό Στρά
βων (7 330 άπόσπ. 18) αναφέρει, « δτι τό Δΐον 
ούκ έν τώ αίγιαλώ τοΰ Θερμαϊκού κόλπου έστί... 
έχει δε ή πόλις τό Δΐον κώμην πλησίον Πίμ- 
πλειαν, ένθα Όρφεύς διέτριβεν». Έτι δέ άκρι- 
βέστερον ό Τζέτζης (Λυκόφρ. 27δ), δστις σχο
λιάζουν τον στ. 401 «Λειβηθρίων θ’ ύπερθε 
Πιμπληΐδος σκοπιήν» επιφέρει «τήν εξοχήν 
τοΰ Λειβήθρου, ό'ρους τής Μακεδονίας». Ή 
σκοπιή δέ αύτη είναι τα «Λειβήθρων ά'κρα κά- 
ρηνα» (βλ. σ. 27). Όθεν ή ύπερθε ΓΙιμπληίδος 
κορυφή καί τά Λειβήθρων άκρα κάρηνα είναι 
τό αυτό μέρος καί άντιστοιχοΰσι πρός τήν κο- 
ρυφήν τοΰ ύπερκειμένου τής Λεπτοκαρυάς ό'ρους, 
ής ύψόμετρον 1731 μ. (βλ. χάρτην ε’ικ. 8). Ή αυτή 
κορυφή έχει μορφήν πραγματικής σκοπιάς ή 
κωνοειδούς σκηνής. Εις τήν αυτήν θέσιν τοπο
θετεί τήν Πίμπλειαν καί ή παρ’ Otto Kern 

αύτ. σελ. 8 άπόσπ. 23 καί έν λέξει «Οΐαγρος» 
φράσις «σκοπιής Πιμπληΐδος άγχι». Κεΐται 
λοιπόν ή Πίμπλεια εγγύς τοΰ Δίου, παρά τον 
κυρίως ’Όλυμπον καί κάτωθεν τής κωνικής 
κορυφής ή σκοπιάς τών Λειβηθρίων όρέων ήτοι 
νοτιοδυτικούς τοΰ Δίου καί εις τό βάθος τών 
χαραδρών ήτοι εις τήν θέσιν, ήν καταλαμβάνει 
σήμερον ή Παλιά Μαλαθριά ή Μπάρα ή Κα
ζάνια ή ’Αγία Παρασκευή.

Εις παρεμφερή τινα χώρον πρέπει νά κεΐται 
■καί ή Πιερίς, εις θέσιν κατάλληλον διά τήν έκ τής 
’Ορφικής προκύψασαν λατρείαν τοΰ Διονύσου. 
Διότι ό Διόνυσος συνοδεύεται μέν υπό τών 
αυτών νυμφών, μή ών όμως θεός ποιμενικός, 
δεν έχει ανάγκην χαραδρώδους χώρου, άλλ’ όμα- 
λωτέρου εδάφους, κειμένου πλησίον πηγών καί 
ποταμών. Έκτος δέ τούτου τήν μέν μέχρι τοΰ 
Ζηλιάνα πέραν τοΰ Λιτοχώρου έκτασιν κατέ- 
χουσι τά Λείβηθρα, τήν δέ εντεύθεν ή έν ταΐς 
χαράδραις τοΰ Μεγάλου Όλυμπου Πίμπλεια, 
ομαλός δέ χώρος διά τήν Πιερίδα ζητητέος αλ
λαχού καί ένθα οΰτος είναι ταΐς Νύμφαις προσ- 

• φορώτερος. ’Αλλά κατά μήκος τών ανατολικών

υπωρειών τοΰ Όλύμπου πηγαία ύδατα καί πο
ταμοί ούδαμοΰ αλλαχού ύπάρχουσιν έκτος τοΰ 
χώρου τοΰ «Πιμπλείας άγχι» κειμένου- οΰτος 
δέ είναι ό νοτίως τοΰ Δίου καί παρά τον Βα- 
φύραν ποταμόν, τον νΰν ΓΙοτόκι καλούμενον. 
Ενταύθα μία μέν πηγή άφθονου ύδατος κεΐται 
προ τών νοτίων πυλών καί έξω τοΰ περιβόλου 
τοΰ Δίου. Έκ τής πηγής ταύτης ύδρεύοντό ποτέ 
καί οί έντός τοΰ περιβόλου τής τοΰ Διός πό- 
λεως οικοΰντες- καλείται δ’ αύτη σήμερον έκ μι- 
κράς πηγής παρακειμένης καί περιβληθείσης διά 
ναΐσκου «άγιονέρι» ή «άγιασμα». Έτέρα δέ 
όμοια περί τό χιλιόμετρον νοτίως τής προηγου- 
μένης, καλούμενη σήμερον «Κλεφτόβρυσι», άτε 
λίαν χαμηλή, ή «Μάρμαρα», έκ τών πέριξ μαρ
μάρων άρχαίων οικοδομών, κεΐται περί τά τρια
κόσια μέτρα νοτίως τοΰ ήρειπωμένου θεάτρου 
καί παρά τον Βαφύραν, ώς ή πρώτη. Περί τον 
χώρον τούτον, τον έκτος τοΰ περιβόλου τοΰ Δίου, 
έκειτο ή Θρακική πόλις Πιερίς- ένταΰθα καί ή 
λατρεία τοΰ Θρακός Διονύσου (ΠαϊΣΑΝ. Βοιωτ. 
IX 307. Στραβ. 330 c. 11, 18). Εις τον παρα
κείμενον ποταμόν Βαφύραν έλούοντο αί Πιερί- 
δες, αϊτινες κατά Desdevises du Dezert 

Geographie anc. de la Macedoine «avaient 
voulu s’y laver du sang d’Orphee». Ό γεω
γράφος όμως οΰτος, καίτοι δρθώς άντελήφθη, 
δτι τήν έκτασιν ταύτην καταλαμβάνει μία τών 
τριών θρακικών τής Πιερίας πόλεων, άσχετος 
πρός τό Δΐον, έν τούτοις μή λαβών ύπ’ όψιν τάς 
είρημένας πηγάς τοποθετεί ένταΰθα τήν Πίμ- 
πλειαν έκεΐ που « έρρηξαν Μοΰσαι δάκρυα Πιε- 
ρίδες μυρόμεναι άοιδόν» (ΑΝΘΟΑ. Παλ. VII 

άπόσπ. 128)- παρά τον χώρον τούτον ήτο τό 
νεώτερον μαντεΐον, έν ω τό Όρφέως τοΰ Οίά- 
γρου άγαλμα (Αρριαν. Άνάβ. αύτ.)- περί τον 
αυτόν χώρον κατά τον λόγον τοΰ Λαρισαίου ξέ
νου τά οστά τοΰ Όρφέως είσεκόμισαν οι Μακε- 
δόνες (Παιγς. αύτ.)- ένεκα τών λόγων τούτων ίδρυ
σαν οι Μακεδόνες έκεΐ πλησίον καί τό θέατρον. 
Κατά ταΰτα τών τριών έν τή κάτω ή νοτίμ Πιε
ρία θρακικών πόλεων τά μέν Λείβηθρα κατέ- 
χουσι τήν παρά τήν συμβολήν τών χειμάρρων 
Γρίβα καί Ζυλιάνα έκτασιν, έν ή τό μεταξύ τών 
χειμάρρων ύψωμα άπετέλει τήν άκρόπολιν αύ- 
τών, ή δέ Πίμπλεια τον τής Παλιάς Μαλαθριάς 
ή Μπάρας ή 'Αγ. Παρασκευής ή Καζάνια χα- 
ραδρώδη τόπον, ή δέ Πιερίς τον νοτίως τοΰ πε
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ριβόλου χοΰ Δίου, πέραν τοΰ θεάτρου καί την 
πηγήν Μάρμαρα χώρον.

ΓΙερ'ι τάς τρεις ταύτας θρακικάς πόλεις περι
στρέφονται και τα κατά την γέννησιν τοΰ Όρ- 
φέως άναφερόμενα. Οΰτω «πρώτα νΰν Όρφέως 
μνησύμεθα, όν ρά ποτ’ αυτή Καλλιόπη Θρήικι 
φατίζεται εύνηθεΐσα Οίάγρφ σκοπιής Πιμπληΐ- 
δος άγχι τεκέσθαι» (Ο. Kern αΰτ. 8, άπόσπ. 
23, έν λέξει ΟΥαγρος). Κατά τό απόσπασμα 
τούτο ό Θρφξ ΟΥαγρος όρμώμενος πιθανώς έκ 
Πιμπλείας συνήντησε τήν Καλλιόπην περί τήν 
ΰπερθεν σκοπιήν· αυτή όμως οΰσα Λειβηθρίων 
άκρα κάρηνα ανήκει εις τήν περιοχήν τών Λει- 
βήθρων. Έκεΐ δέ οΰτος εΰνηθεις Καλλιόπη έγέν- 
νησεν Όρφέα Πιμπληΐδος άγχι, ένθα, ώς έλέχθη, 
κεΐται ή Πιερίς, τό μετέπειτα Δΐον. Κα'ι άλλως 
δέ αν έρμηνευθή τό απόσπασμα τοΰτο, βεβαιοΰ- 
ται, ότι τόπος τής γεννήσεως τοΰ Όρφέως δεν 
είναι τά Λείβηθρα ούτε ή Πίμπλεια, αλλά μία 
τών χαραδρών ή πηγών τής περιοχής. Έκτος 
τούτου τό αυτό απόσπασμα τόν μέν Οιαγρον 
καλεΐ ρητώς Θράκα, οΰχ'ι δέ κα'ι τήν Καλλιόπην, 
διότι ή Καλλιόπη δέν είναι Θρασσα· δέν είναι 
δέ δυνατόν νά ή τοιαύτη, διότι είναι Μούσα, 
Νύμφη συνδεομένη άρρήκτως μέ τάς πηγάς κα'ι 
τάς χαράδρας τής χώρας, επιχώριος, ιθαγενής, 
Μακεδνή· διό «Όρφεύς δ Οϊάγρου κα'ι Καλλιό
πης, μιας τών Μουσών, έβασίλευσε Μακεδόνων» 
(Ο. Kern αύτ. σελ. 12, άπόσπ. 39). Έάν δέ 
καί ή Καλλιόπη ήτο Θρασσα, δ Όρφεύς, καθ' α 
ξένος, άτε έκ ξένων γονέων γεννηθείς, δέν είχε 
δικαίωμα νά βασιλεύση τών Μακεδόνων, αλλά 
μόνον τών ομοφύλων του Πιέρων ή Πιέρων 
Θρακών, άφ’ ου Θρφκες ή σαν οί Πίερες, φύλον 
διάφορον τών Μακεδόνων (ΗΡΟΔΟΤΟΝ έ. ά.), 
Υνα δέ τούτων άρξη, έδει νά είχε δικαίωμά τι 
καί τοιούτον είχεν αποκτήσει έκ τής μητρός του 
Καλλιόπης, ήτις, ώς έλέχθη, ήτο Μακεδνή 
Μούσα.

Τόν δέ χρόνον τής γεννήσεως Όρφέως τού 
Οϊάγρου πληροφορούμεθα έξ ετέρου χωρίου 
έχοντος ούτως: «έστι δέ ή τοΰ γένους τάξις... 
αυτή' Αιθούσης Θράσσης Λίνος, τοΰ δέ Πίερος 
τοΰ δ’ ΟΥαγρος, τού δ’ Όρφεύς... τοΰ δέ Μαΐων, 
ός ... γήμας Εΰμητιν τήν Εύέπους τοΰ Μελησι- 
γένους έποίησεν "Ομηρον» (άπόσπ. ΧαρακΟΣ 

παρά Σουΐδα έν λέξει Όμηρος. Ο. Kern αύτ. 
σελ. 3, άπόσπ. 9). Έτι δέ άκριβέστερον δρίζει

τόν χρόνον τής γεννήσεως τοΰ Όρφέως τό χω- 
ρίον «δ δέ Ηρακλής μιφ τών Τρωικών πέφηνε 
γενεά" τοΰτο δ’ έστι φανερόν άπό παιδός Τλη- 
πτολέμου τοΰ στρατεύσαντος έπί "Ιλιον. Όρφεύς 
δέ κατά τόν αυτόν χρόνον Ήρακλεΐ γέγονεν» 
(Ο. Kern αύτ. σελ. 5, άπόσπ. 15). Τρεις άρα 
γενεάς προ τοΰ Τρωικού πολέμου ΓΙίερος ό Λί
νου, Θράξ, μετά τοΰ υίοΰ του Οϊάγρου, όρμη- 
θεϊς πιθανόν έκ τής έναντι Χαλκιδικής, ιδρυσεν 
έν τή κάτωθεν τοΰ Όλύμπου χώρα τήν Πιερίδα, 
έκ ταύτης δέ όρμώμενος κατέλαβε τήν έξ αυτού 
κληθεΐσαν Πιερίαν, έν ή έγεννήθη μίαν γενεάν 
προ τών Τρωικών δ Όρφεύς, σύγχρονος τοΰ 
Ήρακλέους.

Ός δέ δ τόπος τής γεννήσεως τοΰ Όρφέως, 
ούτω καί δ τόπος τής ταφής αύτοΰ περί τάς 
αύτάς τρεις Πιερικάς πόλεις περιστρέφεται. Ού
τως" «Όρφέα Θρηκίησι παρά προμολήσιν 
Όλύμπου τύμβος έχει» (Kern σελ. 38, άπόσπ. 
126. Ανθ. Παλ. VII 9). Έν τώ άποσπάσματι 
τούτω δ τάφος τοΰ Όρφέως τοποθετείται εις 
τούς υπό Θρακών κατεχομένους πρόποδας τοΰ 
Όλύμπου όλως άορίστως, πιθανόν όμως παρά 
τήν Πίμπλειαν, διότι μόνον ή πόλις αύτη κεΐται 
εις τάς υπώρειας τοΰ κυρίως Όλύμπου. ’Άλλο- 
θεν όμως μανθάνομεν άλλα: «Έφοίτα μέν ούν 
(Όρφεΐ) τακταΐς ήμέραις ώπλισμένον πλήθος 
Θρακών καί Μακεδόνων αί δέ γυναίκες δπλοις 
κατειργάσαντο καί τόν Όρφέα καί τά μέλη έρ- 
ριψαν εις τήν θάλασσαν σποράδην .... μόλις 
δέ τήν κεφαλήν αύτοΰ περί τάς έκβολάς τοΰ Μέ- 
λητος ποταμού δι’ άλιέως εύρον. Λαβόντες ούν 
υπό σήματι μεγάλφ θάπτουσι τέμενος αύτώ πε- 
ριείρξαντες, δ τέως μέν ήρφον ήν, ύστερον δέ 
έξενίκησεν ιερόν είναι. ’Έστι δέ γυναιξί παν
τελώς άβατον» (Kern άπόσπ. 115-118). 
Κατά τήν έκδοχήν ταύτην ή κεφαλή τοΰ Όρ
φέως ριφθεΐσα εις τήν θάλασσαν εύρέθη παρά 
τάς έκβολάς τοΰ ποταμοΰ Μέλητος. Τεθέντος δέ 
ότι ό Όρφεύς έγεννήθη καί άπέθανεν έν Πιερία 
τή περί τόν ’Όλυμπον, έπεται, ότι τήν κεφαλήν 
αύτοΰ έπεβάλλετο νά εύρη δ αλιεύς περί τάς 
έκβολάς ενός τών ποταμών τής χώρας ταύτης" 
τοιοΰτοι δέ ποταμοί εϊσι μόνον δύο δ Σΰς κα'ι 
οί κοινάς έχοντες έκβολάς ποταμοί Ένιπεύς άπό 
Λιτοχώρου καί Βαφύρας (Ποτόκι) άπό Δίου. Οί 
δύο ούτοι ποταμοί χυνόμενοι εις τήν λίμνην τοΰ 
Μαυρολόγγου έκβάλλουσι κοινή κοίτη εις τήν
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παρά την γέφυραν Παππά θάλασσαν (βλ. χάρτ.). 
Τούτον τον ποταμόν καλεΐ Μέλητα και τάς έκ- 
βολάς αυτού φαίνεται εννοούν τό χωρίον. Εν
ταύθα δέ εύρόντες την κεφαλήν, έθαψαν υπό 
σήματι μεγάλω ούχί βεβαίως εϊς την παραλίαν, 
ουδέ είς τά τέλματα τής λίμνης Μαυρολόγγου, 
•αλλ’ είς χώρον κατάλληλον διά τέμενος, δπερ 
άπέβη ιερόν, είς μέρος πεδινόν καί πλησίον ύδά- 
των. Επειδή δέ ή περιοχή Λιτόχωρου στερείται 
ύδάτων, αναντίρρητου γίνεται, διι ή κεφαλή τού 
Όρφέως έτάφη είς τούς ταπεινοτέρους πρόπο- 
δας τοΰ Όλυμπου καί παρά τον ποταμόν Βα- 
φΰραν ήτοι παρά τήν έτέραν πόλιν, τήν Πιε- 
ρίδα τήν παρά τό Δΐον. Ότι τούτο ούτως έχει, 
δηλοΐ τό χωρίον «έρρηξαν Μούσαι δάκρυα ΙΙιε- 
ρίδες μυρόμεναι άοιδόν»· άν δμως έθάπτετο 
αύτη είς χώρον άνήκοντα τη Πιμπλεία ή τοΐς 
Λειβήθροις άλλαι Μούσαι θά έκλαιον τόν άοι- 
δόν, αί Λειβηθρίδες ή αί Πιμπληΐδες.

Προς ταύτα δεν άντιτίθεται καί ο Παυσανίας 
λέγων «εν Λιβήθροις είναι ου πόρρω τής πό- 
λεως τό τού Όρφέως μνήμα καί σήμα κίων», 
διότι συμφωνών προς τά ανωτέρω είρημένα 
προσθέτει «άπολλυμένων ήδη Λιβηθρίων, ού
τως οϊ ενΔίω Μακεδόνες (ήδη καί ούχί Πίερες, 
Θράκες) εϊς τήν εαυτών τά οστά κομίζουσι τοΰ 
Όρφέως». Τό χωρίον δέ τούτο νομίζω, δτι έχει 
τήν έννοιαν, δτι οί Μακεδόνες έκόμισαν τά οστά 
«ίς τήν εαυτών χώραν καί ούχί εις τήν εαυτών 
πόλιν, τό Δΐον έθαψαν δηλαδή αυτά εκτός τοΰ 
περιβόλου τής πόλεως τέμενος περιείρξαντες, διότι 
τό Δΐον πόλις ούσακαθαρώς Μακεδονική ίδρΰθη 
προς τιμήν τούΔιός,ήτο ιερά τού Διός πόλις, Διόσ- 
πολις. Άντιθέτως δ Οϊάγρου υιός ήτο Θράξ, θεός 
ποιμενικός, μειξοβάρβαρος· ζήσας καί λατρευό- 
μενος περί τόν "Ολυμπον έκράτει τήςκλειδός τών 
’Ολυμπίων δωμάτων, άτινα δμως άνήκον τώ 
Διί. Όθεν δ Όρφεύς ήτο αντίπαλος, εχθρός τοΰ 
Διός· διό «τό ένΔίψτής Μακεδονίας επίγραμμα 
κεραυνωθήναι αυτόν (τόν Όρφέα) λέγει . . .» 
(Ο. Kern αύτ. σελ. 38 άπόσπ. 125. Διογ. Λαερτ. 

Παροιμ. 1,4). Κατόπιν τούτων δεν ήτο επιτετραμ
μένου τοΐς Μακεδόσι νά εϊσκομίσωσι τά οστά 
τού κεραυνωθέντος καί έπιγράμματι στιγματι- 
σθέντος Όρφέως εντός τής ίεράς πόλεως, ούτε 
ήτο δυνατόν νά θέσωσι ταύτα εν ϊση καί όμοίςι 
τφ κεραυνώσαντι τιμή καί ύπό τήν προστασίαν

αυτού. 1 "Αλλως τε δ περί τόν τάφον χώρος, ών 
τέως μεν ήρώον, ύστερον δέ ιερόν, ήτο ταϊς γυ- 
ναιξί παντελώς ά'βατος' τοιούτος δέ τόπος δεν 
ήρμοζεν εντός τής πόλεως. "Οθεν οί Μακεδόνες 
εϊσεκόμισαν τά οστά είς τήν έξω τοΰ περιβόλου 
χώραν, ένθεν έξεώσθησαν πρότερον οί Θράκες 
καί έθαψαν αυτά εκεί που παρά τάς πηγάς, ένθα 
ή ΙΙιερίς καί δ Διόνυσος μετά τής ακολουθίας 
του καί τών ιερών του. Ότι δέ τούτο ούτως 
έχει, βέβαιοί δ αυτός Παυσανίας (αύτ.) «Τόντι 
δέ έκ Δίου τήν επί τό δρος καί στάδια προελη- 
λυθότι είκοσι κίων τέ έστιν έν δεξιά καί επί
θημα επί τώ κίονι υδρία λίθου· έχει δέ τά οστά 
τοΰ Όρφέως ή υδρία, καθά οί επιχώριοι λέγου- 
σιν». Ουδέν τούτων σαφέστερου, δτι τό περιέ- 
χον τά οστά τέμενος, δπερ τέως μέν ήτο ήρώον, 
ύστερον δέ ιερόν, έκειτο περί τά 3 - 4 χιλιό
μετρα έξω τής πόλεως νοτιοδυτικώς ταύτης 
και προς τό δρος, ήτοι μεταξύ ΙΙιμπλείας καί 
ΙΙιερίδος ή ά'λλως μεταξύ Παλιάς Μαλαθριάς ή 
'Αγίας Παρασκευής καί Δίου, ύπερθεν δέ τοΰ 
Θεάτρου. Ό χώρος οΰτος σημειοΰται έν τώ 
χάρτη εϊκ. 8 διά τοΰ στοιχείου Τ.

Παραιτούμενος τών λοιπών πηγών έρχομαι 
εις τούς νεωτέρους έρευνητάς. Ούτοιέχοντες προ 
οφθαλμών τάς αύτάς πΐ]γάς δέν ήδυνήθησαν νά 
άνεύρωσι τήν Πίμπλειαν καί τά Λείβηθρα, κη- 
ρύττουσι δέ εϊς άγνοιαν τήν Πιερίδα. Ούτως ό 
Maas μή δυνηθείς νά προσδιορίση τά Πιερικά 
Λείβηθρα δημιουργεί έτέραν δμώνυμον πόλιν, 
ήν αναζητεί έν Παγγαίφ (Ορφ. 68). Τόν Maas 
άντικρούει ό Perdrizet, δστις βέβαιοί μέν, δτι 
τά Λείβηθρα κεϊνται υπό τό δρος Όλυμπον, 
ένθα καί ό τάφος τού Όρφέως, ούδέν δμως 
αναφέρει περί τής θέσεως, έν ή ταύτα κεϊνται 
(Cultes et Mythes du Pangee, Paris - Nimes 
1910, σ. 30). Ό δέ Desdevises du Dezert 
έχων ύπ5 δψει τόν Leake καί TOvHeuzey έπα- 
ναλαμβάνει τά ύπ* εκείνων λεγάμενα άνευ ούδε- 
μιάς νεωτέρας πληροφορίας (Geogr. ancienne 
de la Macedoine σελ. 21,46,87,287 κ. έ., 292 
κ. !.)· νομίζω δέ έτι, δτι ούτος δέν έπεσκέφθη

1 Ό X. Μακαρόνας στηριζόμενος είς τόν Λίβιον 
μόνον τοποθετεί τόν ναόν τοΰ Διός έξω τοΰ περιβόλου 
καί παρά τό Θέατρον. Κατόπιν δμως τοΰ ανωτέρω 
νομίζω, οτι ή γνώμη αύτη δέν εΰσταθεϊ, ΑΕ 1937 Β’ 
σελ. 527 - 533.
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προσωπικώς την χώραν ταύτην. 'Ο δέ Δήμι- 
τσας τά τε Ιν τή γεωγραφίφ αύτοΰ (σελ. 156) 
και τά έν Μακεδονία (σελ. 133 -139 και 152) 
εκτιθέμενα παραλαμβάνει έν μεταφράσει παρά 
τοΰ Heuzey, δ δέ Kiepert έν μέν τφ χάρτη 
Graecia et Macedonia και έν τφ πίν. XV 
τά μέν Λείβηθρα τοποθετεί είς τον παρά τδ Λι- 
τόχωρον χείμαρρον, την δέ Πίμπλειαν βορείως 
τοΰ Ένιπέως κα'ι νοτίως τοΰ Δίου—άλλ’ έν τφ 
πίν. XVI τοποθετεί τά Λείβηθρα άνευ σχολίου 
έκεΐ που, έ’νθα ό Παυσανίας ορίζει (Kiepert 
Formae orbis antiqui).

Ό δέ J. Kromayer θέτει τά Λείβηθρα έν 
μέν τφ ύπ’ άριθ. 7 χάρτη, ώς και δ Heuzey, 
έπί τοΰ δμωνύμου τη Μονή τών Καναλίων ό· 
ρους ή κάλλιον μεταξύ Μονής καί Καρύων έν 
δέ τφ ύπ’ άριθ. 8β' χάρτη παραλλήλως προς 
τον Ζυλιάναν άορίστως και κάτωθεν τής Μονής 
Καναλίων (J. Kromayer Antike Schlacht- 
felder σελ. 275 κ.έ.). Έκ τής άοριστίας δμως 
ταΰτης διαφαίνεται, δτι δ Kromayer δέν γνω
ρίζει καλώς τά δρια τών Καναλίων, ουδέ τά 
ονόματα τών χειμάρρων, άλλως δέν θά έσημείου 
έν τοΐς χάρταις αύτοΰ την πορείαν τοΰ ρωμαϊ- 
κοΰ στρατοΰ ώς γενομένην δι’ δδοΰ μακράς καί 
κινδυνώδους μέσφ Μονής Καναλίων, ϊνα κατα- 
λάβη την κοιλάδα τής Σκοτίνας. Μή συμφωνών 
προς ταΰτα νομίζω, δτι οί Ρωμαίοι ύπερβάντες 
την Καλλιπεΰκην ήκολούθησαν την συντομωτέ- 
ραν καί άσφαλεστέραν δδόν, ήτις βαίνουσα 
παρά την δεξιάν δ'χθην τοΰ χειμάρρου Καραβί
δας, οδηγεί είς την συμβολήν τών Καναλίων 
χειμάρρων. Ό δέ χείμαρρος τής Καραβίδας 
αποτελεί τό από τής Καλλιπεΰκης μέχρι τής 
συμβολής δριον τών Καναλίων, άτινα κεΐνται 
αριστερά τφ κατερχομένα». Καταλαβόντες δέ οί 
Ρωμαίοι διά τής δδοΰ ταΰτης τά περί την συμ
βολήν τών χειμάρρων υψώματα είσήλθον είς 
την κοιλάδα τής σημερινής Σκοτίνας, ήτις είναι 
«Modica planities undique saeptus locus 
et cava vallis» (Liv. 44,5,8).

Ό Leake τά μέν Λείβηθρα τοποθετεί παρά 
τό Λιτόχωρον, την δέ Πίμπλειαν παρά τό Δϊον 
μή ποιούμενος μνείαν τής ΙΊιερίδος (Leake 
III σ. 422).

Ό Heuzey τέλος, καίτοι παραθέτει πολλάς 
τών είρημένων πηγών, αδυνατεί νά δρίση άκρι- 
βέστερόν πως τήν θέσιν, ήν κατεΐχον τά Λεί

βηθρα καί ή Πίμπλεια' μή ευρών δέ ούδαμοΰ, 
ώς ισχυρίζεται, ούδέν ίχνος τών πόλεων τούτων 
καί πιστεύων, δτι άμφότεραι κατεποντίσθησαν 
ή έξηφανίσθησαν υπό κατακλυσμοΰ αναγράφει 
«Mais ni les temoignages des anciens, ni 
l’etat des lieux ne permettent de deter
miner ses emplacements (Heuzey αύτ. 
σελ. 98—Δημιτςα Μακεδ. σελ. 152).

Τά τών νεωτέρων συνοψίζει καί δ Geyer 
RE2 IV, σελ. 649 έν λ. Makedonia.

Ούτως έ'χουσιν έκ τών συγγραφέων τά κατά 
Πιερίαν, δτε κατά τό έ'τος 1937 άγγελθέντος εις 
τό έπί τής Έθν. Παιδείας Ύπουργεΐον, δτι έπί 
τοΰ Λειβηθρίου δ'ρους άνεκαλΰφθη δ τάφος τοΰ 
Όρφέως, διαταχθείς μετέβην έπί τόπου, κειμέ
νου ήμίσειαν ώραν νοτιοδυτικώς τής Λεπτοκα- 
ρυάς, έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ χειμάρρου Γρίβα. 
Ένταΰθά οί ένδιαφερόμενοι έπέδειξάν μοι 
κοινόν τάφον καλώς διακρινόμενον, δστις δμως 
άπετέλει μέρος νεκροταφείου, δπερ σημειώ έν τφ 
χάρτη διά τοΰ στοιχ. Ν. ’Εντός δέ έλαχίστου 
χώρου προσδιωρίσθησαν ύπερδεκαπέντε δμοιοι 
καλυπτόμενοι υπό πυκνοτάτου θαμνώδους δά
σους, έ'χοντες κατεύθυνσιν έκ ΒΑ προς ΝΔ 
καί κατεσκευασμένοι πάντες δμοίως διά στενών 
άκατεργάστων πλακών πάχ. 0.10, 0.12 μ." δμοιαι 
πλάκες έχρησίμευον ώς καλύμματα έκάστου- 
κατά τούς ανωμάλους αρμούς είχε χρησιμο- 
ποιηθή ώς συνδετική ύλη άπλοΰς πηλός. Τινές 
τούτων εΐχον άνοιχθή παλαιότερον1 άλλοι τινές 
είχον παρασυρθή υπό τών ύδάτων, Έκ τών 
υπολοίπων ήρεύνησα δύο τούς μάλλον έλπιδο- 
φόρους. Ό εις περιείχε δύο έκτάδην καί άντι- 
θέτως κειμένους νεκρούς, έχοντας τήν κεφαλήν 
κεκλιμένην δεξιά κατά τήν αντίστοιχον γωνίαν, 
δ δέ έ'τερος περιεΐχεν ένα μόνον νεκρόν, τήν 
κεφαλήν έχοντα προς ΒΑ καί έν στάσει όμοια 
τη τοΰ προηγουμένου. Έν άμφοτέροις τοΐς τά- 
φοις οί νεκροί είχον καλυφθή δι’ άργιλλώδους έρυ- 
θροΰ πηλοΰ. Εντός δέ τών τάφιον ούδέν έτερον 
εύρέθη ουδέ διά τον κατά προσέγγισιν προσδιο
ρισμόν τής έποχής, είς ήν άνήκον ούτοι. Επειδή 
δέ ή τε κατασκευή τών τάφαιν καί δ τρόπος 
τής ταφής τών νεκρών ήσαν καθ’ δλα δμοιοι 
τοΐς τάφοις τοΰ Άγ. Παντελεήμονος (Πάτελι) 
τής Έορδαίας καί τοΐς μεταξύ Καλυβιών 
Όλύμπου καί Κουντουριωτίσσης άργότερον 
έρευνηθεΐσιν, είναι λίαν ένδεχόμενον νά άνά-
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γωνται εις τήν αυτήν έκείνοις εποχήν ήτοι τήν 
γεωμετρικήν. Οι τάφοι οΰτοι προήρχοντο, κατά 
τήν παράδοσιν εκ συνοικισμοί) αρχαιότατου, 
καταστραφέντος υπό χολέρας. Προς πιθανήν δέ 
άνακάλυψιν των ερειπίων τοΰ συνοικισμού τού
του άναζητήσας τάς σπανιζούσας περί τόν άνα-

Είκ. 3. Τμήμα τείχους έκ τής δυτ. πλευράς 
τής άκροπόλεως των Λειβήθρων.

τολικόν "Ολυμπον πηγάς ωδηγήθην υπό τών 
συνοδών πλησίον τοΰ Ζυλιάνα καί κάτωθεν 
μεμονωμένου υψώματος, εχοντος διεύθυνσιν έκ 
βορρά προς νότον, μήκους 120 μ., πλάτους 40 μ. 
περίπου καί περιβαλλομένου κατά τάς τρεις 
πλευράς υπό βαθέων χειμάρρων, έχόντων ό'χθας 
καθέτους. Τό ύψωμα τούτο διακρίνεται έν τφ 
μέσψ τής είκόνος 1. Άνερχόμενος επ’ αυτού από 
τής βόρειας πλευράς, τής μόνης βατής, παρετή- 
ρησα επί τοΰ χείλους ταύτης τείχος αρκετού 
ύψους, διευθυνόμενον προς δυσμάς καί καλυ
πτόμενου υπό θάμνων. Όμοιου τείχους τμή
ματα ήρειπωμένα ειδον καί επί τής δυτικής 
πλευράς σφζόμενα εις αρκετόν μήκος 12 -15 μ.

ύψος ποικίλλον από 0.50 μέχρι 2.30 καί πάχ. 1.50 
περίπου μέτρου.Τμήμα τούτου ακάλυπτον παρέχει 
ή είκ. 3. Κατά τάς λοιπάς πλευράς ήτοι από τού 
μέσου τήςΓβορείας πρύς άνατολάς, ολοκλήρου τής 
ανατολικής καί τής νοτίας τείχη δεν ύπήρχον, 
διότι οί εκατέρωθεν χείμαρροι ΰποσκάψαντες 
τάς βάσεις τών πλευρών τούτων παρέσυραν ταύ- 
τας τε καί τά επί τοΰ χείλους αυτών τείχη· διό 
παρετηρήθησαν όμοιοι λίθοι εν αφθονία εις 
τά άκρα τών χειμάρρων Γρίβα καί Καβουρό- 
λακκα. Τά δέ διασωθέντα ερείπια τού τείχους 
μετά τών καταρρευσάντων καταλαμβάνοντα τήν 
όφρύν τού υψώματος έσχημάτιζον άκρόπολιν, 
περιβαλλομένην από νότου υπό τοΰ Ζυλιάνα, 
από ανατολών υπό τοΰ Γρίβα, από δυσμών 
υπό τοΰ Καβουρόλακκα (εΐκ. 1 καί 2).

Ή άκρόπολις δέ αύτη κειμένη κατά τήν αρι
στερόν'όχθην τοΰ Ζυλιάνα παρέχει πάντα τά 
τοπογραφικά στοιχεία τά υπό Παυσανίου καί 
άλλων παρεχόμενα, ούδεμία δέ γεννάται αμφι
βολία, ότι τά ερείπια ταΰτα άνήκουσιν εις τήν 
υπό τοΰ Συός παρασυρθεΐσαν πόλιν, τά Λείβη- 
θρα, τό Όρφέως καί Λειβηθρίδων ένδοξον εν
διαίτημα. Ό Παυσανίας καί ένταΰθα είναι 
ακριβής· ή πόλις πάσα κατεστράφη, ούχι όμως 
καί ή άκρόπολις αυτής. Ή μόνη ανακρίβεια, 
προελθοΰσα έκ τοΰ διηγηθέντος τό γεγονός Λα- 
ρισαίου ξένου έγκειται εις τόν τρόπον τής κατα
στροφής. Ή πόλις δηλ. δεν κατεστράφη, ούτε ήτο 
δυνατόν νά καταστραφή υπό τοΰ Συός άπασα, 
διότι, ό ισχυρός Λειβήθριος πρόβουνος σχημα
τίζουν φράγμα, ίσχυρότατον φυσικόν προπύργιον 
προστατεύει τήν άκρόπολιν τών Λειβηθρίων. ’Αλ
λά καί ή ανακρίβεια αύτη αίρεται έν μέρει, διότι ό 
μέν Σΰς κατέστρεψε τήν εκατέρωθεν αύτοΰ έκτει- 
νομένην πόλιν, ή δέ τής άκροπόλεως καταστροφή 
προήλθε κατά μέν τήν άνατολικήν πλευράν έκ 
τοΰ Γρίβα (είκ. 2 δεξιά), κατά δέ τό πλεΐστον 
τής δυτικής έκ τοΰ Καβουρόλακκα, ή δέ νοτία έξ 
άμφοτέρων έκεΐ συμβαλλόντων, διότι οί δύο 
ούτοι χείμαρροι κατά τάς μεγάλας καί διαρκείς 
βροχάς δεχόμενοι τά ύδατα τών νοτίων κλιτύων 
τοΰ μεγάλου Όλύμπου καί τών Λειβηθρίων 
ορέων άποβαίνουσι τρομεροί. Κατά τοιαύτας 
δέ πλημμύρας διαβρώσαντες ούτοι κύκλω τάς 
κλιτΰς τής άκροπόλεως έπέφερον τήν κατάρ- 
ρευσιν τών κατά τά έλλείποντα τμήματα ύπερ- 
κειμένων τειχών. 'Οπωσδήποτε δέ καί άν έχη τό

5
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πράγμα, τά Λείβηθρα διασώζονται και σημει- 
οΰνται εν τώ χάρτη διά μεγάλου κΰκλου.

Τούτου βεβαιωθέντος, έγκρίσει τοϋ Υπουρ
γείου Έθν. Παιδείας καί προθύμψ παροχή εργα
τικών χειρών υπό της Κοινότητος Λεπτοκα- 
£υάς, άποψιλώσας άργότερον την επιφάνειαν 
τοΰ υψώματος έπεχείρησα άνασκαφικήν ερευ
νάν κατά τό μέσον τής δυτικής πλευράς, ένθα 
ή μέν έπίχωσις ήτο μικρά, τό δέ τείχος εδεί 
κνυε μορφήν πύλης. Έκ τής ερεύνης κατε- 
δείχθη, δτι 6 χώρος ήτο σχεδόν άδιαιάρακτος 
από τοϋ χρόνου τής καταστροφής. Άτυχώς 
«μα τή παρουσία τών πρώτων σοβαρών αποτε
λεσμάτων ύετός πολύς καί μάκρος έπελθών 
επέβαλε την διακοπήν τών εργασιών καί τήν 
«ναχώρησίν μου. Κατά τήν γενομένην μικράν 
Ιργασίαν προέκυψαν ολίγα χαλκά νομίσματα εις 
βάθος 0.30 μ. καί όστρακα αγγείων 'Ελληνιστι
κών χρόνων συγχρόνως δέ ήρξατο άποκαλυπτό- 
μενον οικοδόμημα διευθυνόμενον από νοτιανα- 
τολικών πρός βορειοδυτικά, ένθα τό τείχος, καί 
εις βάθος 0.δ0-0.60μ. Ή τοιχοδομία τούτου 
μήκους έξ περίπου μέτρων είχε πάχος 0.60 μ. 
Πέραν τούτων ούδέν δύναμαι νά προσθέσω.

’Ολίγον μετά ταΰτα άνετέθη μαι ή έποπτεία 
άνασκαφών, αΐτινες έξετελοΰντο άδεια τοΰ Υ
πουργείου υπό ιδιωτών. Αί έρευναι έξετελέσθη- 
σαν κατά Σεπτέμβριον καί ευτυχώς περί τάς 
άνατολικάς υπώρειας τοΰ μεγάλου Όλύμπου, 
ύπερθεν τής σημερινής Μαλαθριάς. Κατά τήν 
διάρκειαν τούτων έχων ύπ’ δψει τά περί Λει- 
βήθρων καί τούς βεβαιωθέντας περί αυτών συλ
λογισμούς μου έπεδόθην εις τοπογραφικήν τής 
περιοχής εξέτασιν διά τήν έξακρίβωσιν τοΰ χώ
ρου, ένθα έκειτο ή έτέρα τών πόλεων τοΰ Όρ- 
φέως, ή Πίμπλεια. Παρατηρήσεις, τοπογραφικά 
στοιχεία, τά τών συγγραφέων «Λειβηθρίων 
άκρα κάρηνα - Λειβηθρίων σκοπιή ΓΙιμπλείας 
ΰπερθεν», ή χαραδρώδης φύσις τοΰ τόπου, ή 
μοναδική πηγή καί ή από Δίου άπόστασις συ- 
νέπιπτον πρός τήν θέσιν «Παλιά Μαλαθριά ή 
'Αγ. Παρασκευή ή Μπάρα ή Καζάνια», ήρκει 
μόνον νά βεβαιωθώσιν. Όθεν μετά δίωρον μια 
τών ημερών από τής Μαλαθριάς πορείαν άφι- 
κόμενος εις τήν πλουσίαν ύδάτων πηγήν Κα
ζάνια (σαρκοφάγον) καί προ τών αγρίων καί 
δασωδών χαραδρών έστην απορών τίνα τού
των νά ερευνήσω. Έκ τής απορίας έξήγαγέ με

ό έκ Λιτοχοόρου έκεΐθεν διερχομένος ποιμήν 
Δημ. I. Κλειστινίκος, δστις προθύμως ώδή- 
γησέ με εις τον άναζητούμενον τόπον. ΚεΤται 
δέ ούτος αμέσως κάτωθεν καί πρός νότον 
τής κρήνης· είναι μικρόν ύψωμα, ελαφρώς επι
κλινές, σχετικώς ομαλόν, περιβαλλόμενον κατά 
τάς τρεις πλευράς υπό χειμάρρων έχόντων υψη
λός αποτόμους δχθας’ κατά τήν δυτικήν πλευ
ράν τό ύψωμα ένοΰται μετά τοΰ μεγάλου ό'γκου 
τοΰ Όλύμπου’ ή έκτασις τούτου, τριπλάσια πε
ρίπου τής τών Λειβήθρων, είναι ωσαύτως κεκα- 
λυμμένη υπό πυκνοτάτων θάμνων. Βροχή, θά
μνοι καί έλλειψις εργαλείων καθίστων τήν έρευ
ναν δυσχερεστάτην παρά τάς δυσχερείας έπε- 
τεύχθη ή άποκάλυψις τμήματος τείχους ύψους 
υπέρ τό μέτρον, έκτισμένου διά μεγάλων άκα- 
τεργάστων λίθων, ως έν Λειβήθροις, στερουμέ- 
νων συνδετικής ύλης (εϊκ. 4). Εις μικράν 
δ’ εντεύθεν άπόστασιν, περί τά εκατόν μέτρα 
άνατολικώτερον άπεκαλύφθη έτερον τμήμα τεί
χους σαφέστερου, όμοιας κατασκευής, μικρό
τερου μήκους, μεγαλύτερου ύψους. Έτερά 
τινα τμήματα, εδώ) καί εκεί κείμενα, κατά τό 
μάλλον ή ήττον διατηρούμενα, όμοιας ύλης 
καί κατασκευής έκαλύπτοντο υπό θάμνων. ’Αλλά 
προ ανυπερβλήτων δυσχερειών εύρεθείς διέκοψα 
τήν εργασίαν. Τά τείχη δμως ενταύθα ύπέστη- 
σαν πολλάς καταστροφάς καί αλλοιώσεις, διότι τό 
υλικόν τούτων έχρησιμοποιήθη πολυτρόπως διά 
τήν άνοικοδόμησιν τής μεσαιωνικής Μαλαθριάς. 
Τήν παρούσαν τοΰ χώρου καί τών τειχών κατά- 
στάσιν αντιλαμβάνεται τις έκ τής είκόνος 4. 
Πάντως έβεβαιώθη, δτι πρόκειται περί ερει
πίων περιβόλου αρχαίας πόλεως κειμένων κατά 
χώραν προ τών χαραδρών τοΰ Όλύμπου, παρά 
τήν πηγήν καί ούχί μακράν τοΰ Δίου. Νομίζω 
δέ, δτι τά ερείπια ταΰτα άνήκουσιν εις τήν άνα- 
ζητηθεϊσαν Πίμπλειαν.

Αί άνασκαφικαί περί τήν Μαλαθριάν έρευναι 
έξηκολούθησαν καί μετά τοΰτο έπί μακρόν καί 
ιδία εις τον εκατόν μέτρα περίπου όπισθεν καί 
νοτίως τοΰ ήρειπωμένου αρχαίου θεάτρου αγρόν 
Ν. Κρεμέτη, διότι ό ιδιοκτήτης άνεΰρεν έν αύτφ 
πολλά αρχαιολογικά μαρμάρινα αντικείμενα, ών 
τινα παρέδωκεν εις τήν έν Δίφ αρχαιολογικήν 
συλλογήν, άλλα δέ κατασχεθέντα εις χεΐρας αυ
τού μετηνέχθησαν εις τό αρχαιολογικόν μουσείου 
Θεσσαλονίκης. Τά ευρήματα ταΰτα προεκάλεσαν
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τό ενδιαφέρον ιδιωτών διά χήν κατόπιν υπό 
τών ιδίων γενομένην τή έποπιεία μου έρευναν, 
άλλ’ ό Ν. Κρεμέτηςάπό πολλοΰ λάθρα καί ήσύ- 
χως έρευνήσας τον αγρόν είχεν αποκομίσει, δ,τι 
έν αΰτφ υπήρχε, τά δέ υπό τών ιδιωτών άνευ- 
ρεθέντα ήσαν ανάξια λόγου. Ούτως εις βάθος 
0.80- 1.00 μ. άπεκαλύφθη σαθρά επί ά'μμου θε- 
μελίωσις νεωτέρου κτίσματος, βαίνοντος έκ βορ-

τώ αυτώ κτίσματι είχον χρησιμοποιηθή ως οι
κοδομικόν επίσης υλικόν τά υπό τοΰ Ιδιοκτήτου 
εύρεθέντα ποικίλα εις είδος καί μέγεθος θραύ
σματα επιγραφών, άγαλματίων ένδεδυμένων γυ
ναικών τΰπου Ήρακλεώτιδος, κεφαλαί άγαλμα
τίων, άγαλμάτια άνευ χειρών καί κεφαλών, πλίν
θοι άγαλματίων, χεΐρες, πόδες, βωμίσκοι, άκέ- 
φαλος καί ά'χειρ Ερμαφρόδιτος, Κυβέλη, Διό-

Είκ. 4. Τμήμα έκ τών

ρά προς νότον, δλως προχείρου κατασκευής. Οί 
τοίχοι τούτου, άφαιρεθέντων τών λίθων υπό τοΰ 
ιδιοκτήτου, εύρέθησαν κατά διαστήματα διακε
κομμένοι· τό ύψος τούτων έκυμαίνετο άπό 0 40 
μέχρι 0.60 μ., τό δέ πάχος 0.45 - 0.50 μ., τό οικο
δομικόν υλικόν άπετελεΐτο έκ θραυσμάτων σπον
δύλων καί κιονοκράνων δωρικών ελάχιστα θραύ
σματα άνήκον εις ιωνικούς κίονας· ά'παντα δέ 
έκ πώρου διετήρουν έν μέρει τό έκ μαρμαροκο
νίας έπίχρισμα αυτών πάχους 0.0015 - 0 002 μ. 
Τινά τών θραυσμάτων τών κιονοκράνων έδιδον 
ύψος 0.20, 0.14, 0.24, 0.18 μ. κατά τό μάλλον 
ή ήττον βέβαιον αί λοιπαί διαστάσεις άβέβαιοι. 
Πάντως τά κιονόκρανα ήσαν μικρά. Ταΰτα φέ- 
ρουσιν άριθ. καταλόγου τής συλλογής Δίου 
253/19, 258ι/14, 262/28, 267/84, καί 273/39». Έν 1

1 Ό δεύτερος αριθμός, οσάκις σημειοϋται, δηλοϊ 
τόν αριθμόν τών ευρημάτων τών Ιδιωτών.

τειχών τής Πιμπλείας.

νυσος, ηλιακόν ωρολόγιον, επιτύμβιοι λίθοι, 
πάντα άποκεκρουμένα. Ή συνδετική τούτων 
ύλη ήτο άπλοΰς πηλός μετ’ ελάχιστης άσβέστου. 
"Οτι ταΰτα προήρχοντο άλλοθεν καί δη έκ δια
φόρων μικρών οικοδομημάτων ή μικρών ιερών,, 
βεβαιοΰται έκ τοΰ μεγέθους τών είρημένων κιο- 
νοκράνων καί έκ τής έπιμελοΰς έρεύνης. Επειδή 
δέ ό μέν άγρός Κρεμέτη κειται περί τά 250 μέ
τρα ΒΔ τής πηγής «Μάρμαρα» καί περί τά 
300 μ. Δ τοΰ ποταμοΰ Βαφύρα, τά δέ πλεΐστα 

τών έν τώ άγρώ άποκαλυφθέντων είναι άναθή- 
ματα Διονύσου καί Μουσών (διότι αί Ήρακλεώ- 
τιδες, Μοΰσαί τινες καί αύταί είσι), φρονώ, δτι 
ταΰτα άσφαλώς προέρχονται έκ τών έν μέρει 
άποκαλυφθέντων υπό τοΰ Σωτηριάδου έπισή- 
μων κτισμάτων ή ιερών, ών τό μέν κειται νο- 
τιανατολικώς τοΰ θεάτρου, τό δέ ολίγον περαι
τέρω καί έπί τής δεξιάς όχθης τοΰ ποταμοΰ-
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τούτων τό μέν παρά τό θέατρον νομίζω, δτι 
ανήκει εις τον Διόνυσον, τό δέ παρά τον ποτα
μόν και πλησιέστερον προς την πηγήν εις τάς 
Μούσας. Άπέχουσι δέ ταΰτα από τοΰ άγροϋ 
διακόσια περίπου μέτρα (Πρβ. Γ. Σωτηριαλοϊ 

Πρ. Άκ. Άθ. 1937 σελ. 4, Ελληνικά τόμ. Δ 1931,

Είκ. 5. Πλίνθος μετ’ ερείσματος άγαλματίου Εατύρου.

σ. 305, ΠΑΕ 1928 σ. 64 κε.). ’Επειδή δέ ή έξα- 
κρίβωσις τούτων είναι έ'ργον είδικής έρεύνης 
περιορίζομαι ενταύθα εις την αναγραφήν τών 
νεωτέρων εν τώ άγρώ ευρημάτων, άτινα είναι:

1. Μικρά μαρμάρινη κεφαλή γυναικός ελαφρώς 
δεξιά άποκλίνουσα' κόμμωσις εις τό μέσον κεχω- 
ρισμένη και έγχαράκτφ ταινία άναδεδεμένη καί 
άποκεκρουμένη παρά τήν βάσιν τοΰ λαιμού- ρίς, 
χείλη καί πώγων άποτετριμμένα- εργασία μέτρια- 
ύψ. 0.09 μ. Παρ’αυτήν εύρέθησαν καρποί δεξιάς 
καί άριστεράς χειρός έκ δύο διαφόρου μεγέ
θους γυναικείων άγαλματίων (άριθ. κατ. 235/ή, 
240/6, 241/7).

2. Πλίνθος ελλειψοειδής, έφ’ ής δύο πόδες 
μέχρι τών σφυρών- τά από τούτων άνω λείπου-

σιν- ό αριστερός πούς προβεβλημένος- παρ’ αυ
τόν κορμός δένδρου, έφ’ ου δέρμα πάνθηρος 
μετά τών δύο προσθίων ποδών, προφανώς 
έ'ρεισμα άγαλματίου Σατύρου- εις τούτον πιθα
νώς ανήκει ή τά δ'πισθεν άποκεκρουμένη καί 
κακότεχνος κεφαλή Σατύρου, ήτις ενταύθα κα- 
τασχεθεΐσα εις χεΐρας Δ. Μπατζικτόστα άπόκει- 
ται εν τώ άρχαιολογικώ μουσείω Θεσσαλονίκης- 
ύψος 0.48 μ., πλίνθου διάμ. 0.26X0.24 μ., ύψ. 
0.03 μ. (είκ. 5). ’Αριθ. κατ. 78.

3. Διονύσου άγαλμάτιον μαρμάρινου, άποκε- 
κρουμένον τήν κεφαλήν άπό τής βάσεως τού λαι
μού- τήν δεξιάν χεΐρα άπό τοΰ προωμίου μέχρι 
τών επί τής δεξιάς όσφύος έρειδομένων δακτύλων 
αυτής- τούς δακτύλους τής επί τοΰ κορμού δένδρου 
ίσχυρώς έρειδομένης άριστεράς καί τούς δακτύλους 
τών ποδών εκατέρωθεν τού λαιμού, προ τών ώμων 
καί επί τού τραχήλου ά'κρα πλούσιας εις βοστρύ
χους κομμώσεως- χλαμύς περιβάλλουσα τούς πόδας 
καί τό άπό τής δεξιάς όσφύος προς τον άριστερόν 
ώμον μέρος τής ράχεως καταπίπτει εις άπόπτυ- 
γμα άρχαΐζον μέχρι τών ποδών καλύπτουσα 
τήν άριστεράν χεΐρα καί τάάπό τού λαιμού μέχρι 
τών όσφύων πρόσθια. Ή δεξιά πλευρά καί ή 
έλλείπουσα χειρ γυμναί- ΐσταται κατ’ ενώπιον 
επί τού δεξιού, έ'χων τον άριστερόν χιαστί επί 
τοΰ δεξιού έν άνέσει- ύψ. 026 μ. Άριθ. κατ. 77. 
Εύρέτης Ν. Κρεμέτης.

4. Πλίνθου τριγωνικόν άπότμημα- κατά τήν 
άνω επιφάνειαν ελλειψοειδής εντομή διά τήν 
τοποθέτησιν άγαλματίου- ετερον συνανήκον ά
πότμημα, παραδοθέν υπό Ν. Κρεμέτη, παρέχει 
ολικόν μήκος 0.108 μ., πλάτος 0.08 μ., ύψος 
0.037 μ.- μάρμαρον επιχώριον επί τής σφζομένης 
πρόσθιας μακράς πλευράς ή άναθηματική επι
γραφή: (είκ. 6)· Άριθ.'κατ. 244/10. 279.

Είκ. 6. ’Αναθηματική επιγραφή Πριμίωνος Φουλβίας.

ΔΙΟΝΥΣΩΚΑιΘΙΑΣΩΠΡΙ ή Διονύσφ καί θιάσφ Πρι- 

ΜΙΩΝΦΟΥΛΒΙΑςΑΓΟΡΑνΟ μίων Φουλβίας άγορανο- 

[Μ]ΗΣλΣΕΚΤ[ΩΝΙΔΙΩΝ] μήσας έκ τ[ων ιδίων]

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:17 EEST - 34.211.113.242



AE 1948-1949 Λείβηθρα, Πίμπλεια, Πιερίς, ή πατρίς τοϋ Όρφέως 37

5) Όμοια' πλήρης έκ δυο συνανηκόντων τε
μαχίων επί τής άνω έπιφανείας ελλειψοειδής εν
τομή, παρ’ αυτήν τετράγωνος οπή' πώρος· μή
κος 0.45 μ., πλάτος 0.24 μ., ύψος 0.10 μ. επί τής 
πρόσθιας πλευράς ή Λατινική επιγραφή : 
LIBEROPATPIETTHIASO Libero patri et thiaso 

L'lVLIVS'HYLA'ET'L'ANINIYS'PYDENS.AED.
L. Julius Hula et. L. Aninius Pudens aedicaverunt. 

jΕΙκ. 7. Άριθ. καί 73. Εύρέτης Ν. Κρεμέτης.

νήκεν εις τήν Παλατίνην φυλήν. Ώνομάσθη δε 
συγχρόνως provincia senatoria ήτοι επαρχία 
διοικουμένη υπό συγκλητικού εκάστοτε άποστελ- 
λομένου. Τό πλήρες δε τής αποικίας όνομα Co- 
lonia Julia Augusta Diensis αναγράφεται 
επί νομισμάτων των αυτοκρατορικών χρόνων 
(πρβ. Γ. Π. ΟίΚΟΝΟΜΟΓ αΰτ. σελ. 90, RE IV 

549 άριθ. 242). "Ενεκα τοΰτου εν τή μικρά 
ταύτη πόλει διέμενον εκτός τών ρωμαίων εγκα-

Είκ. 7. Λατινική αναθηματική επιγραφή.

6) Βωμίσκος' εν έκάστη πλευρά τοϋ επικρά
νου άνάγλυφον άετωμάτιον' περί τό πεδίον, γιρ- 
λάνδα εκ καρπών καί φύλλων ταινίαις δεδεμέ
νων καί βοΰκρανα' άρτιος' μάρμαρον επιχώριον 
ϋψ. 0.35 μ., άνω 0.23X0.185 μ. βάσις πλαι- 
σιωτή 0.24X0.205 μ. τέχνη μετρία· επί τοϋ γεί
σου ή λατινική επιγραφή:

.... VSPOSTVMVSOBEVERVS ____ us Postumus
Obeverus (?)

[PAjTRIAEDIULIBEROETTHIASO [pa]tri Aedili Li
bero et thiaso

D. S. F. D d[e] S(uis) F(aciendum) D(edit)

Άριθ. κατ. 74. Εύρέτης Ν. Κρεμέτης.

7) Ηλιακόν ώρολόγιον επί Ιδροειδοϋς βά- 
σεως· εκ δύο συνανηκόντων τεμαχίων μάρμα- 
ρον ϋψ. 0.31 μ., πλ. 0.31 μ., πάχ. 0.155 μ. Έπΐ 
τών άνω πλαισίων τής βάσεως ή λατινική επι
γραφή :

Τ. GRANIVSFETI[VS] Τ. Granius Feti[us]
AED. LIB. PATRIET Aed(ilis) Lib(ero) patri et 
THIASO D. S. F. C. thiaso d(e) s(uis) facien

dum) c(uravit.)

Άριθ. κατ. 55. Παρεδόθη υπό Γ. Τσακανάκη.
Ή εις τάς έπιγραφας ταύτας (βλ. καί Γ. Π. 

ΟίΚΟΝΟΜΟΓ Έπιγραφαί τής Μακεδονίας Άθή- 
ναι 1915 καί X. ΜΑΚΑΡΟΝΑ ΑΕ 1937 σελ. 
529 κ.έ.) χρήσις τής λατινικής γλώσσης δεν 
είναι παράδοξος- διότι τό Δΐον, ως γνωστόν, 
μετά τήν υποταγήν τής Μακεδονίας εις τούς 
Ρωμαίους Ικηρύχθη Colonia romana, ήτις ά-

ταστάτων αί διοικητικά! καί θρησκευτικοί άρχαί 
τής αποικίας, ούτοι δέ έχρησιμοποίουν, ως ήτο 
φυσικόν, τήν λατινικήν. Καί αυτός έτι ό εις δν 
τα αναθήματα θεός Διόνυσος έλαβε τό ρωμαϊ
κόν δ'νομα Liber. Ή μεταβολή δμως τοϋ ονό
ματος τοϋ θεοΰ νομίζω, δτι δεν είναι τυχαία, 
άλλα σκόπιμος καί επιβεβλημένη υπό αυτής τής 
ρωμαϊκής νομοθεσίας. Διότι κατά ταύτην πάσα 
ξένη πόλις έθεωρεΐτο ύποτεταγμένη εις τό ρω
μαϊκόν κράτος καί ή κοινότης αυτής άπέκτα τό 
δικαίωμα τής εισόδου εις τό ρωμαϊκόν πολιτικόν 
δίκαιον, εάν καί τά ιερά αυτής έξαρτώμενα έκ 
τών εν Ρώμη άπέβαινον, ως εν τή μητροπόλει, 
ιερά τοϋ ρωμαϊκού λαού. Ή έξάρτησις δέ τών 
ιερών τής ύποταγείσης έκ τών τής μητροπόλεως 
ήτο πλασματική καί έπετυγχάνετο διά συσχετί- 
σεως τών θεών ταΰτης προς τούς εν Ρώμη αν
τιστοίχους. Ούτως ό Διόνυσος ών θεότης αγρο
τική έσχετίσθη πρός τον αντίστοιχον εν τή μη- 
τροπόλει Liberum, τον συνήθως έπικαλούμε- 
νον patrem, δστις μετά τής Proserpinae, τής 
κατόπιν Liberae, αποτελεί τήν τριάδα τών ρωμ. 
αγροτικών θεών, συννάων εν τώ ναώ τής Ce- 
reris. Τοιουτοτρόπως ή μεν έ'δρα τής θρησκείας 
έμενεν έν τή μητροπόλει, ή δέ σχέσις έξαρτή- 
σεως έδηλοΰτο διά τής ίδρύσεως μιάς sodalitatis 
ή ιερατικής ένώσεως, εις ήν κατελέγετο τό τε 
ύπάρχον ίερατεΐον τοϋ ναού καί ανάλογος αρι
θμός 'Ρωμαίων sodales ως αντιπροσώπων τοϋ 
κράτους. Τοιαύτη δέ sodalitas υπάρχει ήδη εν
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Δίφ. Ή ϊδρυσις δμως ταύτης δηλοι, δα συγχρό
νως και ό Ρωμαϊκός Liber άντικατέστησεν έν 
τι] λατρεία τον Διόνυσον τών Ελλήνων προς 
έκφρασιν τής υπαγωγής τής ελληνικής λατρείας 
εις την τοϋ ρωμαϊκού λαού (πρβ. Marouardt 

u. Mommsen Romische Staatsverwaltung 
III σ. 21,34,361,365 και σημ. 1. Schur RE 
XIII 67 κέ. Γ. Π. ΟίΚΟΝΟΜΟΓ αύτ.).

Ό αυτός Liber λαμβάνει εις τάς δυο τελευ
ταίας ενταύθα επιγραφάς την προσωνυμίαν aedi- 
lis. Και εν μέν τή ύπ’ άριθ. 7 ή προσωνυμία 
αύτη δύναται νά άποδοθή τώ Γρανίφ ούτως 
Τ. Granius Fetius aedilis Libero patri..., 
ή Ελληνιστί Τ. Γράνιος Φήτιος άγορανόμος ή 
άγορανομήσας τώ πατρι Διονΰσφ, οπότε τό 
aedilis σημαίνει σαφώς την πολιτικήν εξουσίαν, 
ήν ήσκει ό Φήτιος, καθ’ δν χρόνον έποίησεν 
εξ ιδίων τό ανάθημα. Έν τή ΰπ’ άριθ. 6 δμως 
επιγραφή «.... patri aedili Libero et tliiaso» 
είναι άναντίρρητον, δτι ή προσωνυμία aedilis 
άναφέρεται εις τον Liberum, δστις, καθ’ α θεό- 
της, δεν δυναται νά άσκή την εξουσίαν τού άγο- 
ρανόμου ή την τού φροντιστού τών ιερών και 
έν τή περιπτώσει ταύτη ή σημασία τού aedilis 
είναι διάφορος. ’Άλλως τε ό τίτλος οΰτος εις 
την πολιτικήν και κοινοτικήν ζωήν τών ρωμαίων 
δεν άφεώρα μόνον τήν εξουσίαν τού άγορανό- 
μου, διότι συναντάται εις τάς θρησκευτικός ιδία 
οργανώσεις τών ποικιλώνυμων θιάσων ως διά. 
φορος αρχή, οΐον αγωνοθέτης aedilis iuve- 
num, aedilis et curator sodalium iuvenum 
aedilis collegii iuvenum, aedilis sacri Vol- 
cani κ.τ.λ. (βλ. Kubitschek RE I 463-464). 
Εις άμφοτέρας δμως τάς περιπτώσεις ή εξου
σία τών aediles άπετέλει συναρχίαν καί αυτός 
έ'τι ό aedilis sacris Volcani και ό από τού 
αύτοκράτορος Αύγουστου aedilis Etruriae, 
καίτοι μεμονωμένοι, ομοίως νοούνται ως συν- 
άρχοντες. Ή περιωρισμένη δμως αύτη έννοια 
δυναται μέν ευκόλως, τηρουμένων τυπικών τι- 
νων δρων, νά άποδοθή εις θνητούς ούχί δμως 
καί εις θεότητα. Έν τοιαύτη δε περιπτώσει νο
μίζω, δτι τό aedilis ενταύθα έχει εύρυτέραν καί 
γενικωτέραν σημασίαν καί ένεκα τούτου πρού- 
τάχθη ίσως τού aedilis τό συνήθως έπιτασσό- 
μενον τού Liberi κοσμητικόν pater «patri 
aedili Libero», ινα ούτως έκφρασθή ή 
διάφορος έννοια, ήτις ισοδύναμε! ίσως τώ

«πατρι προστάτη καί πνευματικώ άρχηγφ Διο- 
νύσφ», οπότε ή σημασία αύτη δεν διαφέρει τής 
έν τή θρησκευτική ιεραρχία τών μυστών τού 
Μίθρα άπαντώσης έννοιας τού τίτλου pater. 
Ενδέχεται ακόμη τό aedilis άναφερόμενον εις 
τον Liberum νά ύπονοή τούτον ως προστάτην 
τών άγώνων Liberalia, οΐτινες δντες άγώνες 
σκηνικοί έπρεπε νά τελώνται έν τώ παρακει- 
μένφ θεάτρω υπό τήν προστασίαν τού θεού. 
Παραλειπομένων τών λοιπών τού Κρεμέτη ευ
ρημάτων, ως άσχέτων, παρατηρεΐται, δτι τά άνω- 
τέρω μετά τών παρεμφερούς περιεχομένου κα- 
τασχεθέντων παρέχουσιν άπόδειξιν, δτι πάντα 
προέρχονται έκ τών ιερών Διονύσου καί Μου
σών καί άν δε τά ιερά αυτών δεν κεΐνται εις 
τάς άνωτέρω μνημονευθείσας θέσεις, πάντως 
κεΐνται έκεΐ που πλησίον μεταξύ τού ποταμού 
Βαφύρα, τής πηγής «Μάρμαρα» καί τού θεά
τρου. Περί τον χώρον τούτον τοποθετώ καί τήν 
πόλιν Πιερίδα. "Οτι δέ ένταύθα δεν εύρέθησαν 
έρείπια τειχών τής ΙΊιερίδος είναι εύνόητον, διότι 
τά θρμκικά πολίσματα, όντα άρχαιότατα καί 
πρόχειροι ποιμενικοί συνοικισμοί, δεν είχον πε- 
ριβληθή υπό τειχών τά δέ άποκαλυφθέντα έν 
Λειβήθροις καί Πιμπλεία τείχη δεν άνήκουσιν 
εις τούς άρχαιοτέρους θρακικούς συνοικισμούς( 
άλλ’ ίδρυθέντα μετέπειτα ύπό τών νικητών Μα- 
κεδόνων είναι σύγχρονα προς τά τείχη τού Δίον 
κτισθέντα έπί ’Αρχελάου λήγοντος τού Ε' αίώ- 
νος ή καί νεώτερα. Καί αυτό δέ τό όνομα τής 
θρακικής πόλεως Πιερίςδέν φαίνεται νά έξηφα- 
νίσθη άμέσως· είναι δέ άνάγκη νά δεχθώμεν, 
δτι ένταύθα έπεκράτει έπί τι χρονικόν διάστημα 
διωνυμία Πιερίς - Δΐον καί τούτο δέν είναι 
άσύνηθες· ούτω παρά τά αρχαιότερα καί σύν τω- 
χρόνω άμαυρούμενα κεΐνται τά έκνικώντα νεώ
τερα : Βούνομος - Πέλλα, Αίγαί - ’Έδεσσα, Άλαί 
- Θεσσαλονίκη, Ποτίδαια - Κασσάνδρεια (πόλις) 
Παλλήνη - Κασσάνδρεια (χώρα). Ή άμαύρωσις 
δμως τού ονόματος τής πόλεως Πιερίδος - Πιε
ρίας, φαίνεται, δτι έπήλθε ταχύτερον καί ένω- 
ρίτερον, διότι τό παρ’ αυτήν ίδρυθέν Δΐον 
ταχέως έλαβεν έξέχουσαν θέσιν- από τού 4ου 
ήδη αίώνος είχεν άποβή τό σπουδαιότερον 
Μακεδονικόν κέντρον, ήτο ή ιερά πόλις τών 
Μακεδόνων. Άντιθέτως τό άρχαιότερον όνομα 
Πιερία - Πιερίς δηλωτικόν κατ’ άρχάς τού τε 
ονόματος τής πόλεως καί τού τής χώρας, έφ’ ο-
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σον προήγετο εις ακμήν τό Δΐον, επί τοσοΰτον 
ύπεχώρει καί περιωρίζετο εις δήλωσιν τής 
χώρας μόνον από τοΰ 6°υ π. X. αίώνος (Ηρολ. 
VII 131,153).

“Οτι πλησίον τών είρημενών ιερών έ'κειτο καί 
δ τάφος τοΰ Όρφέως γνωρίζομεν εκ τοΰ Παυ- 
σανίου (αύτ.) λέγοντος «Τόντι δε εκ Δίου την 
έπί τό όρος καί στάδια προεληλυθότι είκοσι 
κίων εστί δεξιά καί επίθημα επί τφ κίονι υδρία 
λίθου- έχει δέ ή υδρία τά οστά τοΰ Όρφέως». 
Ταΰτα έχων προ οφθαλμών άνεζήτησα τό λίθι- 
νον σήμα κατά την προς τον “Ολυμπον, ΝΔ τής 
πηγής «Μάρμαρα» καί εις άπόστασιν 1000— 
1500 μ. από ταύτης περιοχήν. Ένταΰθα τών 
χωρικών άλλοι άλλα έπεδείκνυον μεταξύ τών 
οποίων καί θεμελίωσιν μεγάλης οίκοδομής λίαν 
κατεστραμμένης, ής οί χωρικοί είχον προσ- 
φάτως άποκαλΰψει μικρόν τμήμα. Τοΰτο άπε- 
τελεΐτο εκ δύο επαλλήλων πλίνθων, ών εκάστη 
μήκους 1.80 μ., πλάτους 1.10 μ. καί ΰψ. 0.95 μ. 
Ή επικείμενη τούτων μόλις εξείχε τής επιφάνειας 
τοΰ εδάφους· άμφότεραι δέ ειχον άποκαλυφθή 
πανταχόθεν καί έδείκνυον, δτι έστηρίζοντο επί 
τοΰ στερεοΰ φυσικού εδάφους. Τό τμήμα τοΰτο 
ήδΰνατο νά είναι καί μεμονωμένη βάσις κίονος, 
ως ό τοΰ τάφου. 5 Αλλ’ ή άποκάλυψις τούτου δεν 
είναι βεβαία άπόδειξις, άλλ’ απλή έ'νδειξις τής 
είς τό μέρος τοΰτο ύπάρξεως επισήμου τίνος 
οικοδομής· ή μόνη άπόδειξις τοΰ δτι ένταΰθα 
πρέπει νά τοποθετήσω μεν τό τέμενος, άν μη 
-αυτό τό μέγα σήμα, ύφ’ δ τά οστά, δπερ «τέως 
μέν ήρώον ήν, ύστερον δέ έξενίκησεν ιερόν είναι» 
προέρχεται έκ τής άποστάσεως τών λίθων από 
τής παρά τό 'Αγιονέρι πύλης τοΰ περιβόλου τοΰ 
Δίου, ήτις μετρηθεΐσα εΰρέθη ακριβώς συμπί- 
πτουσα τή υπό τοΰ Παυσανίου όριζομένη άπο- 
στάσει τών είκοσι σταδίων ή 3500 μέτρων είς 
ευθείαν γραμμήν, άκολουθοΰσαν ίσως την άρ- 
χαίαν από τοΰ Δίου επί τό δρος οδόν, μοναδι
κήν άλλως τε, διότι αριστερά μέν ταύτης ρέει 
παραλλήλως ό Βαφύρας είς μεγάλην άπόστασιν, 
πλέον τών 1500 μ., δεξιά δέ τό στάδιον, τό αμέ
σως νοτιώτερον παρακείμενον θέατρον καί τά 
εκεί ιερά έμποδίζουσι πάσαν ετέραν δίοδον (δρα 
άνωτ. σ. 29 καί χάρτην). Ή άπόδειξις δμως αύτη 
είναι σημαντικωτάιη, διότι ό χώρος ένταΰθα έκ- 
πληροΐ πάντας τούς υπό τών πηγών άναφερομέ- 
νους δρους ήτοι κεΐται πλησίον τών πηγών καί

Πιμπληΐδος άγχι, έξω τής πόλεως καί έπί τής 
επί τό δρος “Ολυμπον, μέχρι τοΰ οποίου ήδύ- 
νατο νά έκτείνηται τό τέμενος, άβατον ταΐς γυ- 
ναιξί λόγω τής θέσεως, ούχί μακράν τοΰ θεά
τρου καί τών ιερών Διονύσου καί Μουσών καί

Είκ. 8. Τοπογραφικος χάρτης τοΰ ΝΑ Όλυμπου.

μακράν τοΰ ναοΰ τοΰ πολιούχου Διός, έπί ύψη- 
λοτέρου, καταφανεστέρου καί δρεινοτέρου έδά. 
φους, πετρώδους, αύχμηροΰ καί άκαταλλήλου 
προς καλλιέργειαν. “Αν δέ οί άποκαλυφθέντες 
λίθοι άποτελώσι τήν βάσιν τοΰ, έφ’ οΰ ή περιέ- 
χουσα τά οστά υδρία, εδραζομένου κίονος καί αν 
άποτελώσι τμήμα τοΰ περιβόλου τοΰ τεμένους 
ή θεμελίωσιν αύτοΰ τοΰ ιεροΰ πρέπει νά βε- 
βαιωθώσι δι’ εύρυτέρας άνασκαφικής έρεύνης. 
Τό μόνον βέβαιον είναι, δτι ως εις τά λοιπά 
ιερά καί έπίσημα οικοδομήματα τοΰ Δίου, ούτω 
καί ένταΰθα ή έπελθοΰσα καταστροφή είναι με
γάλη καί δεν φαίνεται, δτι είναι άσχετος προς

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:08:17 EEST - 34.211.113.242



40 N. X. Κοτζιά: ΛείβηΦρα) Πίμπλεια, Πιερίς, ή πατρίς τοΰ Όρφέως ΑΕ 1948-1949

την υπό τοΰ στρατηγού τών Αίτωλών Σκόπα 
γενομένην τφ 220 π.Χ. άγρίαν επιδρομήν, δστις 
κατά Πολύβιον (IV 62) ήρήμωσε καί έλεηλά- 
τησε χήν Πιερίαν πάσαν καί δείνας καταστρο- 
φάς εις αυτό τό Δΐον έπήνεγκε μή φεισθε'ις ουδέ 
τών ιερών οΰδενός.

Έκ τών ανωτέρω έκτεθέντων συνάγεται, δτι 
τών τριών θρακικών τής Πιερίας πόλεων τα μεν 
Λείβηθρα ή Λείβηθρον κεϊνται εκατέρωθεν τών 
οχθών τοΰ Ζυλιάνα καί παρά την συμβολήν τών 
τεσσάρων χειμάρρων, ή δέ άκρόπολις τούτων 
επί υψώματος έχοντος δεξιά τον χείμαρρον Γρί

βαν καί αριστερά τον Καβουρόλακκον, ή δέ Πίμ- 
πλεια ή Πίμπλα εν τή Παλιά Μαλαθριά ή 'Αγ. 
Παρασκευή, ή δέ Πιερία ή Πιερίς έξωθεν τοΰ 
Δίου προς νότον αΰτοΰ καί παρά τον Βαφύραν 
ποταμόν ΰπερθεν δέ ταΰτης τό τέμενος, εν ω ό 
τάφος τοΰ Όρφέως. Περί τάς τρεις ταΰτας πό
λεις περιστρέφονται τά κατά την γέννησιν, δια
μονήν καί τον θάνατον τοΰ Όρφέως. Λείβηθρα, 
άρα Πίμπλεια καί Πιερίς είναι ή πατρίς τοΰ 
Όρφέως.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ X. ΚΟΤΖΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

ΕΙΣ ΦΑΡΣΑΛΑ

ΥΠΟ Ν. Μ. ΒΕΡΔΕΛΗ

Κατά τό παρελθόν θέρος χωρικοί, καλλιερ- 
γοΰντες διά βενζιναρότρου τό κτήμα τοΰ κ. Άλ.

Πρόχειρον σχεδιογράφημα τής άνασκαφείσης παρά
Das hellenische Th<,

Φασοΰλα (ιδιοκτησία αδελφών Φεγγίτη), κεί
μενον περί τά 300 μ. δυτικώς τοΰ υψώματος 
τής Σοΰρλας, δπερ άνεγείρεται άνατολικώς τής 
κωμοπόλεως τών Φαρσάλων, άπέχον αυτής περί

τά 3 χμ., άπεκάλυψαν άπλοΰν λακκωτόν τάφον, 
εντός τοΰ οποίου άνευρέθη εξαίρετος χαλκή 
τεφροδόχος υδρία τοΰ β' ήμίσεος τοΰ 4ου π. X. 
αΐ. μετά πολυτίμου περιεχομένου. Τό σημαν
τικόν τοΰτο εύρημα, μετακομισθέν ήδη εις τό 
Μουσεΐον Βόλου, θέλομεν δημοσιεύσει ίδιαι-

Φάρσαλα θέσεως (τό δεξιόν ήμισυ έκ: F. Stahlin 
lien, a. 138, είκ. 93).

τέρως εις έ'να τών προσεχών τόμων τής Άρχ. 
’Εφημερίδας.

Αφορμήν λαβόντες εκ τής ανωτέρω άποκαλΰ- 
ψεως, έπεχειρήσαμεν διά κρατικής έπιχορηγή-
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σεως μικράν άνασκαφικήν έρευναν κατά την 
θέσιν ταύτην. Ή έρευνα αΰτη ούδέν τό εντυ
πωσιακόν απέδωσε, διεφώτισεν όμως ίκανώς 
τον χώρον, καταστήσασα φανερόν orι ενταύθα 
έχομεν την νεκρόπολιν τής αρχαίας Φαρσάλου. 
’Από μίαν συστηματικωτέραν έρευναν εις τήν

Εϊκ. 1. Περιφερής τάφος τής νεκροπόλεως 
τής Φαρσάλου.

προκειμένην περιοχήν θά είναι ίσως δυνατόν 
πλείονα να έλθωσιν εις φώς, ή δε ’Αρχαιολογική 
Εταιρεία ασφαλώς, ώς ελπίζω, δεν θά άρνηθή 
τήν αρωγήν της προς τοϋτο διά τό προσεχές 
έτος. Κατωτέρω παρέχω σύντομον έκθεσιν τών 
άποκαλυφθέντων κατά τήν εφετινήν πρόχειρον 
άνασκαφήν.

Εις μικράν από τοΰ τάφου τής υδρίας άπό- 
στασιν, βορείως δέ τούτου και εγγύς τής αμαξιτής 
όδοΰ, τής άγούσης έκ Φαρσάλων εις 'Αλμυρόν, 
άνευρέθη ορθογώνιος τάφος, μήκ. 1.20 μ., πλάτ. 
0.75 μ., τοΰ οποίου τά τοιχώματα ήσαν έπενδε- 
δυμένα δι’ όρθιων πλακών, ι'σου ύψους προς τό 
ύψος τοΰ τάφου, και τό δάπεδον ωσαύτως πλα
κόστρωτου· ή καλύπτουσα αυτόν πλάξ έλειπε. 
Ήτο πεπληρωμένος χωμάτων, ούδέν δέ ίχνος 
οστών ή οστράκων εύρέθη εντός αυτών.

'Ύπερθεν τοΰ πρώτου τάφου, προς τό ύψωμα 
τής Σούρλας, άνεγείρεται χθαμαλή « τοΰμπα », 
τήν οποίαν δέν ήδυνήθημεν νά έρευνήσωμεν. 
Κατά πληροφορίας τών ιδιοκτητών τοΰ άγροΰ 
αδελφών Φεγγίτη, έχει ήδη διανοιχθή αύτη υπό

τοΰ πατρός των προ 50 και πλέον ετών. ’Ίχνη 
έν τούτοις διερευνήσεώς της δέν παρατηροΰνται, 
καί πρέπει ίσως νά δεχθώμεν τήν πληροφορίαν 
μετά τίνος δισταγμού.

’Ολίγον δυτικώτερον καί εγγύτατα προς τήν 
δημοσίαν οδόν άνεύρομεν έιερον τάφον, περι-

Είκ. 2. Τρόπος οικοδομής τοΰ έν είκ. 1 τάφου.

φερή, διαστάσεων 2.40x2.10 μ. (είκ. 1), έκ- 
τισμένον δι’ ογκωδών άκατεργάστων σιδηρο- 
λίθων (εϊκ. 2), άποκοπέντων προφανώς έκ τοΰ· 
ύπερκειμένου υψώματος, τών οποίων μόνον 
ή κατωτάτη σειρά διετηρήθη, εις τινα σημεία 
καί ή δευτέρα ύπερκειμένη. Μερικοί εύρέθησαν 
έρριμμένοι εντός τοΰ τάφου, κεκαλυμμένοι υπό 
τών χωμάτων, τό πλεΐστον δέ τοΰ υλικού, τό 
πλέον εύμετακόμιστον, θά εΐχεν ασφαλώς μετα- 
φερθή εις τήν πόλιν μετά τήν διάνοιξιν τοΰ 
τάφου διά τάς οικοδομικός άνάγκας τών κατοίκων. 
Τό δάπεδον τούτου, άνευ έπιστρώσεως, εύρέθη 
εις βάθος 0.70 μ. από τοΰ εδάφους. Αί δια
στάσεις αυτού δεικνύουν ότι θά άνυψοΰτο πολύ 
υπέρ τό έδαφος καί θά έκαλύπτετο βεβαίως 
έξωθεν διά προσχώσεως κατά τον συνήθη τρόπον 
τής τούμπας. Ή ανάγκη τής ίσοπεδώσεως τοΰ 
άγροΰ διά τήν εύκολωτέραν καλλιέργειάν του 
καί ο πειρασμός τής άνευρέσεως κεκρυμμένων 
θησαυρών ωδήγησαν εις τήν διάνοιξιν αυτού 
καί τών άλλων όμοιων υπό τών πρώτων κυρίων 
τής περιοχής μετά τήν άναχώρησιν έκείθεν τών

6
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Τούρκων. Εντός τοϋ τάφου εύρέθησαν άνα- 
μεμειγμένα μετά των χωμάτων λείψανά τινα 
οστών κα'ι τεμάχια οστράκων εξ απλών, άβαφών 
ως έπί τό πολύ αγγείων, εις σίδηρους ήλος καί 
χαλκούς δακτύλιος' εις το ανατολικόν ά'κρον τοϋ 
τάφου επί τοϋ πυθμένος εύρέθη επίσης μικρά 
οίνοχόη, ελλιπής κατά τό ά'νω μέρος από τοϋ 
λαιμού, διατηρούσα την λαβήν ιδιαιτέρως (εϊκ. 
3, ένθα τό τόξον), λησμονηθεΐσα ίσως ή παρα- 
λειφθεΐσα ένεκα τής μικράς αυτής αξίας (μελαμ-

Είκ. 3. Τό ανατολικόν μέρος τοΰ έν εϊκ. 1 τάφου.

βαφής διά βερνικιού κακής ποιότητας) υπό τών 
συλησάντων αυτόν.

Περί τά 100 μ. άνατολικώς τοϋ προηγου
μένου άνευρέθη καί τρίτος τάφος, φοειδοϋς 
σχήματος, διαστάσεων 1.60 X 2.00 μ. (εϊκ. 4). 
Ή κατασκευή του όμοια τής τοΰ ανωτέρω. Καί 
τούτου δεν διετηρήθησαν είμή ή κατωτάτη 
σειρά τών λίθων. ’Εντός τοϋ πληροϋντος χώ
ματος άνευρέθησαν καί ενταύθα πενιχρά τινα 
όστρακα.

Μεταξύ τών δύο ανωτέρω τάφων καί επί τοϋ 
αυτού άξονος άπεκαλύφθη θεμέλιον έκ τριών 
μεγάλων κατειργασμένων κυβολίθων, ύποβα- 
στάξον μεγάλην μαρμαρίνην βάσιν μήκ. 1.50 μ., 
πλ. 0 50 μ. καί ϋψ. 0.58 μ. Πέριξ άνευρέθησαν 
εντός τών χωμάτων ακατέργαστοι ογκόλιθοι 
όμοιοι προς τούς τών προηγουμένων τάφων) 
καί διάφορα ό'στρακα, μαρτυροϋντα τήν ϋπαρξιν 
καί ενταύθα όμοιου, διανοιγέντος ήδη, τάφου.

Ή θεμελίωσις τοϋ μαρμάρινου βάθρου δεν 
δεικνύει σημεία συνεχίσεως, καί τό ίδιον τό 
βάθρον, ένφ είναι καλώς εξειργασμένον παντα- 
χόθεν, παρουσιάζει άδροτέραν εξεργασίαν κατά 
τήν άνω επιφάνειαν. Έκ τούτου εικάζω ότι θά 
ήτο τούτο είδος υποβάθρου, ύποβαστάζοντος 
τήν βάσιν επιτύμβιου μνημείου διά τον παρα
κείμενον τάφον.

Κατά τήν σταυροειδή διαχάραξιν πέριξ τοΰ 
τάφου τής υδρίας άνευρέθησαν πλησίον αυτού

Είκ. 4. ’ζίοειδής τάφος τής νεκροπόλεως τής Φαρσάλου.

καί είς βάθος ολίγων εκατοστόμετρων όστρακά 
τινα, μία οίνοχόη, κατά πάσαν πιθανότητα, μέ 
λεπτότατα τοιχώματα, διαλυθεΐσα κατά τήν άπό- 
σπασίν της έκ τής γής άν καί έγένετο αύτη μετά 
πολλής προσοχής, καί μικρόν άπλοϋν ληκύθιον 
ϋψ. 0.10, ελλιπές κατά τό στόμιον.

Τό παρατιθέμενον πρόχειρον σχεδιογράφημα 
δεικνύει άκριβέστερον τήν θέσιν, καθ’ ήν άνευ
ρέθησαν οι άνωτέρω άποκαλυφθέντες τάφοι. 
Έκ τής διατάξεως αυτών καί έκ τής μαρτυρίας 
τών κατοίκων ότι κατά τήν διάνοιξιν τής παρα- 
κειμένης αμαξιτής οδού άνευρέθη πλήθος άλλων 
τάφων κατά τήν θέσιν ταύτην, οΐτινες κατεστρά- 
φησαν υπό τών έργατών όμοΰ μετά τοϋ περιε
χομένου των έκ πήλινων άγγείων, πιστοϋται— 
νομίζω—ή ύπόθεσις ότι έχομεν ενταύθα τό 
νεκροταφείου τής άρχαίας πόλεως, τουλάχιστον 
τοϋ 4ου π.Χ. αϊ., ως δεικνύουν τό εύρημα τής 
χαλκής υδρίας καί τά ολίγα πήλινα τεμάχια.

Ν. Μ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ
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ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΝ ΜΥΚΗΝΑΙΣ

ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Α. — Τάφος τής Κλυταιμνήστρας.

Κατά μήνα Μάϊον 1950 ήρξαντο άναστηλω- 
τικαί έργασίαι 1ν Μυκήναις δαπάναις τής υπη
ρεσίας άναστηλώσεως τοϋ Υπουργείου Παι
δείας υπό την διεύθυνσίν μου κα'ι την έπίβλεψιν 
τοϋ έπιμελητοϋ κ. Φωτίου Πέτσα.

Έγένοντο δε έργασίαι κυρίως προς άναστήλω- 
σιν τοϋ άνατολικοΰ τοίχου τοϋ δρόμου τοϋ λεγο
μένου Τάφου τής Κλυταιμνήστρας, δστις είχε 
κλίνει έπικινδΰνως, άφοϋ είχον άποσαθρωθή τά 
προ πολλών ετών τοποθετηθέντα εκεί ξύλινα αντε
ρείσματα. ΙΊρός άνακούφισιν τών τοίχων άνε- 
σκάφη έν μέρει ό χώρος ό άνατολικώς καί δυτικώς 
τοϋ δρόμου περί τό ελληνιστικών χρόνων θέατρον, 
τοϋ οποίου ή μόνη ύπάρχουσα κάτω σειρά καθι
σμάτων κατεστράφη περί τό κέντρον κατά την 
υπό τής κυρίας Schliemann πρώτην άνασκαφήν 
τοϋ τάφου. Άπεκαλύφθη δε διά τών ήμετέρων 
άνασκαφών ολόκληρος σχεδόν ή κάτω σειρά τών 
καθισμάτων, έκ πώρου λίθου, καθώς καί τμή
ματα τών τοίχων τής σκηνής. Άνακουφισθέντος 
οϋτω τοϋ δυτικοϋ τοίχου τοϋ δρόμου έκ τής πιέσεως 
τών έπ’ αϋτοϋ χωμάτων άφηρέθησαν κατά σει
ράν οί λίθοι έκάστου δόμου άριθμηθέντες καί 
τοποθετηθέντες έντός τοϋ δρόμου. Άφηρέθησαν 
δε οι λίθοι οϋχί καθ’ δλον τό μήκος τοϋ τοίχου 
αλλά από τής βόρειας άκρας μέχρι τοϋ κέντρου 
περίπου, ένθα υπήρχε καί ή μεγαλυτέρα προς τά 
έσω ώθησις,καί έκεΐθεν μέχρι μήκους 3,50 μ. προς 
νότον. Οϋτω κατά μεν τήν βορειοτέραν ά'κραν 
άφηρέθη ό μόνος υπάρχων λίθος τής άνωτάτης 
σειράς, κατά τό κέντρον δμως κατεβιβάσθησαν 
βαθμηδόν οί λίθοι μέχρι καί τοϋ ογδόου έκ τών 
κάτω προς τά άνω δόμου τοϋ τοίχου.

Εις άπόστασιν 1,45 μ. Α τής προσόψεως τοϋ 
τοίχου εύρέθη εις τό ύψος τοϋ 17ου εκ τών 
κάτω δόμου έτερος άναλημματικός τοίχος έκ 
μικρών ακανόνιστων λίθων, δστις έχρησίμευε 
προφανώς διά τήν συγκράτησιν τών χωμάτων, 
έκτισμένος, δπως φαίνεται, κατά μήκος τοϋ 
προς κατασκευήν τοϋ δρόμου λαξεύματος τοϋ 
μαλακοϋ βράχου. Ό μεταξύ δέ αϋτοϋ καί τοϋ 
κυρίως τοίχου τοϋ δρόμου χώρος έπληροϋτο διά 
μικρών λίθων καί χώματος αδιάβροχου έκ τοϋ 
ύπάρχοντος έν Μυκήναις εις θέσιν Πλέσσα καί

άλλαχοϋ, χρησιμοποιουμένου δέ συχνάκις προς 
τον αυτόν σκοπόν καί εις άλλα μνημεία, δπως 
π. χ. εις τον λεγόμενον τάφον τοϋ Άγαμέμνονος. 
Ούτως ό άναλημματικός τοίχος έκ μικρών λίθων 
έχρησίμευε προς άνακούφισιν τοϋ κυρίως τοί
χου τοϋ δρόμου υφισταμένου όλιγωτέρας τάς 
ωθήσεις έκ τών όπισθεν αϋτοϋ προσχώσεων. 
Έντός τών προσχώσεων τούτων εύρέθησαν 
άτάκτως έδώ καί έκεΐ έρριμμένα τεμάχια έκ χρυ
σών έλασμάτων, μεταξύ τών οποίων καί χρυσοί 
ρόδακες μετ’ έκτύπων διακοσμήσεων. Τήν προέ- 
λευσιν τούτων λόγφ τοϋ τρόπου τής εύρέσεως 
δεν δύναμαι νά άποδόίσω εις σκοπούς λατρευ
τικούς. Είναι πιθανόν, δτι προέρχονται έκ γεω
μετρικών τάφων διαλυθέντων κατά παλαιοτέρας 
έκσκαφάς τοϋ χώρου. Ή ϋπαρξις δέ εκεί που 
γεωμετρικών τάφων διεπιστώθη καί έκ τών 
άνασκαφών τοϋ καθηγητοΰ Δ. Εύαγγελίδου 
(ΑΕ 1912 σελ. 127 κέ.) καί τοϋ πλήθους τών 
εύρεθέντων παρ’ ημών γεωμετρικών οστράκων.

'Η δέ άναστήλωσις έγένετο πληρωθέντος τοϋ 
μεταξύ τοϋ τοίχου τοϋ δρόμου καί τοϋ άναλημ- 
ματικοϋ όπισθεν αϋτοϋ διά τσιμεντοκονιάματος 
άναμιγνυομένου μετά μικρών λιθαρίων καί το- 
ποθετουμένων εις στρώματα άνά έκαστον δεύ
τερον δόμον. Κατά τήν έπιφάνειαν εκάστου 
στρώματος έτοποθετοϋντο οξείς λίθοι έξέχοντες 
τής έπιφανείας έν εΐδει όδόντων διά τήν σύν- 
δεσιν τών έπαλλήλων στρώσεων. Συνεδέθησαν 
έξ άλλου αί στρώσεις μετά τοϋ όπισθεν άνα- 
λημματικοΰ τοίχου άνοιχθεισών οπών έντός 
αϋτοϋ.

Κατά δέ τήν είσοδον προς τήν θόλον έτοπο- 
θετήθησαν εις τήν θέσιν των οί δύο λίθοι τοϋ 
κατωφλιού, οΐτινες εΐχον έξωθηθή προς τά άνω. 
Επ’ εϋκαιρία διενήργησε μικράν άνασκαφήν 
6 καθηγητής κ. Wace.

Πρέπει νά σημειωθή καί τοΰτο, δπερ έγένετο 
άντιληπτόν κατά τον χρόνον τών έκεΐ έργασιών. 
"Οτι ό έτερος τοίχος τοϋ δρόμου, ό δυτικός, 
ειχεν ύποστή, ως φαίνεται, ζημίας εις τούς Μυ
κηναϊκούς ήδη χρόνους καί άναστηλωθή άμελέ- 
στερον διότι μεταξύ τών ορθογωνίων λίθων, 
οΐτινες άποτελοϋν τούς δόμους παρετηρήθησαν 
καί λίθοι έπικλινεΐς, μετά λοξής δηλαδή τής 
άνω έπιφανείας (Schragsteine), οΐτινες άρχι- 
κώς ήσαν τοποθετημένοι εις τήν τελευταίαν άνω 
έπικλινή σειράν. Έξ ου συμπεραίνω, ότι καταρ-
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ρεύσαντός ποτέ τοϋ δυτικού τοΰτου τοίχου δεν 
έγένετο κατά την άναστήλωσίν του επιλογή τών 
λίθων καί τοποθέτησις είς τήν αρχικήν αυτών 
θέσιν. Διά τούτο καί οί δόμοι δεν είναι κανο
νικοί σχηματιζομενών εις πολλά σημεία κενών 
πληρουμένων διά μικρότερων λίθων.

Ιμπειροτάτου επιστάτου Κωνστ. Ντάση κατά 
πρόχειρον άνευ σκαφής ερευνάν είς τά χώματα 
τών παλαιοτέρων άνασκαφών αρκετά λίθινα 
τεμάχια εκ τού γλυπτικού διακόσμου τής προσ- 
όψεως τού τάφου.

Δυστυχώς ή άναστήλωσις δεν κατέστη δυνατόν

Είκ. 1. 'Η πύλη τών Λεόντων πρό τών άνασκαφών τοΰ Schliemann κατά ζωγραφικόν πίνακα τοΰ G. W. 
von Heideck εκ της πινακοθήκης τοϋ Μονάχου, έκ Carl Schuchhardt Die Burg, 1931 πίν. V.

Κατά τήν άναγκαίαν διά τήν άναστήλωσίν 
άνασκαφήν εύρέθησαν τεμάχιά τινα έκ πήλινου 
αρχιτεκτονικού διακόσμου τής στέγης οικοδο
μημάτων πιθανώς τού θεάτρου καί πολλά 
όστρακα μυκηναϊκής καί γεωμετρικής περιόδου. 
Ή μελέτη τών άνευρεθέντων κατά τάς άνα- 
σκαφάς ταύτας μνημείων καί κινητών ευρη
μάτων άφέθη είς τήν ’Αγγλικήν ’Αρχαιολογικήν 
Σχολήν, ήτις καί παλαιότερον ήσχολήθη μέ τήν 
εκεί άνασκαφήν.

Εύρέθησαν επίσης υπό τού ίκανωτάτου καί

νά όλοκληρωθή έλλείψει πιστώσεων, αΐτινες 
έδόθησαν έκ τών γλίσχρων πόρων τής υπηρε
σίας άναστηλώσεως άνευ τής άναμενομένης 
χρηματικής αρωγής τού σχεδίου άνασυγκροτή- 
σεως.

Καί δμως τό έξαίρετον τούτο οικοδόμημα 
αποτελούν μετά τού δνομαζομένου Θησαυρού 
τού Άτρέως ή τάφου τοΰ Άγαμέμνονος καί 
τής Πύλης τών Λεόντων εν τών πλέον χαρα
κτηριστικών καί επιβλητικών μνημείων τής 
προϊστορικής Ελλάδος, κινδυνεύει νά κατα-
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στράφι] έξ ολοκλήρου λόγφ τής συνεχοΰς δια- 
βρώσεως των τοίχων τής θόλου, ανοικτής άνω 
απο τών χρόνων τής τουρκοκρατίας καί τής 
συλήσεως τοΰ τάφου υπό τοΰ Βελή πασά τής 
Πελοπόννησου. Ευκταία διά τοΰτο θά ήτο ή 
ολοκληρωτική αυτού άναστήλωσις. Σημειωτέον

μιας τών πλευρών καί τοΰ τόπου τής εύρέσεως 
τούτων. Διότι μετακίνησις τούτων μακρόθεν υπό 
τών μεταγενεστέρων λόγφ τοΰ μεγάλου αυτών 
δ'γκου καί τοΰ βάρους είναι δυσκόλως νοητή. Ήτο 
λοιπόν εύκολον νά υπόθεση τις, δτι κατέρρευσαν 
έκ πλησίον κειμένου μνημείου καί δη τής Πύ-

ΕΙκ. 2. Ή πύλη κατά Schliemann Mycenes 1889 πίν. III.

δέ, δτι συναρμογή τών διαβρωθέντων λίθων 
τής θόλου έγένετο καί παλαιότερον κατά τό 
1916. Ή πλήρης άναστήλωσις είναι δυνατή καί 
οΰχί καί τόσον δαπανηρά λόγφ τής διασώσεωζ 
δλων σχεδόν τών λίθων τών άνω δόμων τής t 
θόλου.

Β. — Ή Πύλη τών Λεόντων.

Κατά τήν δυτικήν πλευράν τής Πύλης τών 
Λεόντων νοτίως τής εισόδου παρά τον τοίχον 
τοΰ πύργου εκειντο από παλαιοτάτων ήδη χρό
νων (είπ. 1-3) δύο ορθογώνιοι εξ άμυγδαλίτου 
ογκόλιθοι, τών οποίων ή προέλευσις ευκόλως 
ήδύνατο νά άναγνωρισθή εκ τής λοξής τομής τής

λης τών Λεόντων καί οΰχί τοΰ Πύργου τοΰ 
τείχους τής Άκροπόλεως, διότι ή λοξή επιφά
νεια τής στενής αυτών πλευράς αντιστοιχεί προς 
τήν πλαγίαν γραμμήν τοΰ τριγώνου, εντός τοΰ 
οποίου υπάρχει τό άνάγλυφον τών Λεόντων. 
Οι λίθοι δεν έχουν τάς αΰτάς διαστάσεις· ό εις 
τούτων είναι άποκεκρουμένος κατά τήν αντί
θετον προς τήν λοξήν πλευράν επιφάνειαν έ'χων 
μήκος άνω 2,20 μ. κάτω 1,80 μ., πάχος 0,98 μ. 
καί ΰψος 0,83-0,78 μ. Ό έτερος σώζεται ακέ
ραιος καί είναι βραχύτερος άνω 1,86 μ., κάτω 
1,40 μ., αλλά παχύτερος καί υψηλότερος έ'χων 
πάχος μέν 1,05 μ. καί ΰψος 0,97 μ. ’Αλλά καί 
ή άκριβεστέρα αυτών θέσις καί δ καθορισμός
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τοΰ δόμου, εις δν έκάτερος τών λίθων έδει νά 
άνήκη, δεν υπήρξε δυσχερής· διότι ό μέν πρώτος 
τούτων είχε την άνω επιφάνειαν επιμελέστερον 

επεξειργασμένην καί λείαν, οίνευ ανωμαλιών, 
ώστε νά δΰναται νά δεχθή επ’ αυτής έτερον 
λίθον και ή προσαρμογή νά είναι ασφαλέστερα·

ό δεύτερος καλύπτει τμήμα μόνον τοΰ Λέοντος 
έξερχόμενος άνω τοΰ ανάγλυφου καί κλείων 
τρόπον τινά τό τρίγωνον. Ύπ’ αΰτάς τάς προϋ
ποθέσεις ή άναληφθεΐσα άναστήλωσις ΰπήρξεν 
ευχερής. Άλλ’ ή έκτέλεσις υπήρξε δυσκολωτάτη 
λόγφ τοΰ μεγάλου δ'γκου τών λίθων (τό ειδικόν

Είκ. 3. Ή πύλη έκ φωτογραφίας δημοσιευθείσης ύπό A. Wace Mycenae 1949 είκ. 72 α.

έπρεπε λοιπόν νά άνήκη εις τον κατώτερον 

δόμον. Τοΰ ετέρου λίθου έξ άλλου ή άνω επι
φάνεια ήτο άμελέστερον έπεξειργασμένη καί έν 
μέρει ανώμαλος, ώστε νά γίνεται φανερόν, δτι 
άνωθεν αυτής δεν ύπήρχον έτεροι δόμοι. ’Αλλά 

καί δι’άλλον λόγον ό καθορισμός τής θέσεως 
εκάστου ύπήρξεν ασφαλής. Ένώ δηλαδή ή λοξή 

επιφάνεια τοΰ πρώτου εκτείνεται εις δλον τό 
ύψος τοΰ λίθου, εις τον δεύτερον ή λοξή επιφά
νεια δεν άρχεται από τής άνω οριζόντιας ακμής, 
άλλ’ ολίγον κατωτέρω ταΰτης σχηματίζουσα 
ούτως είδος δδόντος. Καί τοΰτο διότι, ενώ δ 
πρώτος λίθος εφαρμόζει ακριβώς κατά την 
λοξήν γραμμήν τής ράχεως τοΰ δεξιοΰ Λέοντος,

βάρος τοΰ άμυγδαλίτου είναι ίκανώς μεγαλΰ- 
τερον τοΰ μαρμάρου) καί Ιγένετο κατορθωτή 
διά τήν θαυμαστήν εμπειρίαν τοΰ τεχνικοΰ προ- 
σωπικοΰ τής άναστηλώσεως καί τών τεχνιτών 

Ά. Πρινέα καί Δημ. Παμφίλου.

Κλεισθείσης οΰτω τής προς τά δυτικά ανοικτής 
πλευράς τό μνημεϊον προσέλαβε εντελώς νέαν 
ό'ψιν (εικ. 4-5) έξαρθείσης τής μεγαλοπρεποΰς 
καί αΰστηράς παραστάσεως τών λεόντων οίονεί 
συμβόλων τής δυνάμεως τοΰ κράτους τών 
’Ατρειδών καί τής ίσχυράς άκροπόλεως τών 
Μυκηνών.

Περί τοΰ χρόνου, καθ’ δν κατέρρευσαν οί 
λίθοι οΰτοι τής Πύλης, δεν έχομεν παλαιοτέραν
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ΕΙκ. 4. Τό άνω μέρος τής πύλης μετά χήν άναστήλωσιν των δύο λίάων τής δυτικής πλευράς·

Είκ. 5. Ή πύλη μετά τήν άναστήλωσιν.
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μνείαν. Είναι όμως πιθανόν, δτι ή μερική κατα
στροφή τής Πύλης έγένετο κατά τήν υπό των 
Άργείων κατάλυσιν τής αρχής τής αρχαϊκής πό- 
λεως των Μυκηνών τώ 468 π. X., δτε υποτί
θεται δτι κα'ι κατηδαφίσθη έν μέρει τό δυτικόν 
τμήμα τοΰ τείχους τής Άκροπόλεως 1. Ό πρώ
τος καθαρισμός τής Πύλης έγένετο υπό τοΰ 
Schliemann, άλλ’ ή οριστική και πλήρης άνα-

σκαφή έγένετο υπό τοΰ καθηγητοΰ κ. Wace έν 
έτει 1922, δστις και μετέφερε βορειότερον τους 
κειμένους εκεί λίθους προερχομένους έκ τοΰ 
τείχους άφήσας μόνον εκεί τούς νΰν άναστηλω- 
θέντας λίθους ως προερχομένους έκ τής Πύλης. 
Μερικήν δε στερέωσιν τοΰ μνημείου έξετέ- 
λεσεν άργότερον ή Ελληνική ’Αρχαιολογική 
'Υπηρεσία.

1 Wace Mycenae σελ. 24. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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Δημοσιεύματα τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας
(1837- 1951)

Δραχμαι
1· ’Αρχαιολογική Έφημερ'ις 1837-1944 (ΑΕ 1·88: πβ. πινάκιον παρά (Β. Λεονάρδφ), ’Αρχαιολογικής 

έφημερίδος λεύκωμα, σ. 1-3). Σχήμα 4°ν.

(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'· πωλούνται 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 Ο'-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)·

21 (1874): τεύχος ιζ'· έκαστον τεύχος........................................................................................................... 7.000

Περίοδος Γ': τόμος 22-62 (1883-1923).

22-62 (1883-1923): εΤς τόμος κατ’ έτος (έκ τεσσάρων τευχών συγκείμενος)· έκαστος τόμος.................. 150.000

Περίοδος Δ' : τόμος 63 κέ. (1924 κέ.).

63-75 (1924-1936): 1924, 1925-1926 (εις ένα τόμον), 1927-1928 (εις ένα τόμον), 1929, 1930, 1931,
1932, 1933, 1934/35 (είς ενα τόμον), 1936 : είς τόμος κατ’ έτος· έκαστος τόμος............................... 150.000

76 (1937) πανηγυρικός τόμος έκατονταετηρίδος είς τρία μέρη εκατόν είκοσι περίπου τυπογρα
φικών φύλλων. Έκαστον μέρος........................................................................................................................ 300.000

77-88 (1938-1949): 1938, 1939-1941 (είς ένα τόμον), 1942-1944 (είς ένα τόμον), 1945-1947 (είς ένα
τόμον), 1948-1949 (είς ένα τόμον). Σχήμα 4»ν· έκαστος τόμος..............................................................  150000

2. Ενρετήριον της’Αρχαιολογικής Έφημερίδος τής τρίτης περίοδον υπό 'Αλεξάνδρου Ααμπροπούλον
τόμος 1°5 : 1883-1887. Σχήμα 4°ν, σελίδες η' + στήλαι 550. 1902 ...................................................... 12.000

3. Πρακτικά ’Αρχαιολογικής ’Εταιρείας 1837-1949 (ΠΑΕ 1-105: πβ. πινάκιον έν ΠΑΕ 1921, σ. 77-79).

(Περίοδος Α ): τόμος 1-13 (1837-1848 9).

1-3 (1837, 1837(8, 1838(9): Σύνοψις τών πρακτικών (τής Α'—Γ' συνεδριάσεως) τής ’Αρχαιολογι
κής εταιρείας τών ’Αθηνών. (Έκδοσις 1η·>. Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα Ιδον, 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 Άθηναις ’Αρχαιολογικής εταιρείας.
("Έκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16ον, σελίδες 87. 1841. (Δέν πωλείται). —

6 (1841(42): Πρακτικά τής Ζ' (γράφε: F') Γενικής συνεδριάσεως τής έν ΆΟήναις ’Αρχαιολογικής
εταιρείας. (Έκδοσις 1η). Ελληνιστί καί γαλλιστί. Σχήμα 16°ν, σελίδες 31. 1842 (δέν πωλείται) —

7-11 (1842ι3-1846/7) : 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 έταιρείας. Σχήμα 8ον, σελίδες
α'+43. 1859 (Δέν πωλείται)............................................................................................................................
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15-25 (1859160-1869/70): Γενικού συνελεύσεις των εταίρων τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας, 1859/60, Δραχμαί 
1860/1, 1861/2, 1862/3 (έξεδόθη τφ 1864), 1863/4 (δέν πωλείται), 1864/5 (δέν 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. 1874/5, 1876, 1877 κέ.—1902, 1903 κέ.—1909 (δέν πωλοΟνται), 1907 κέ.—1915, 1916—
1919 (εις ένα τόμον). Σχήμα 8°ν· έκαστος τόμος..................................................................................... 50.000

75-105 (1920-1949): Πρακτικά ’Αρχαιολογικής εταιρείας 1920, 1921, 1922-1924 (εις ένα τόμον), 1925- 
1926 (είς ένα τόμον), 1927, 1928,1929,1930,1931,1932,1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939,
1940, 1941-1944 (είς ένα τόμον), 1945-1948 (είς ένα τόμον), 1949. Σχήμα 8°ν· έκαστος τόμος . 50.000

3Α. ’Οργανισμός της εν Ά&ήναις 'Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 10ν), σχήμα 160ν, σελίδες 16. 1848.
(Τεύχος 2°ν), σχήμα 16°ν, σελίδες 8. 1876. (Τεύχος 3°ν), σχήμα 8°ν, σελίδες 24. 1894. (Τεύχος 
4°ν), σχήμα 8»ν, σελίδες 48. 1896. (Τεύχος 5°ν), σχήμα 8°ν, σελίδες 24. 1899. (Τεύχος 6°ν), 
σχήμα 8°ν, σελίδες 41. 1912. (Δέν πωλούνται).............................................................................................. —

4. Έπιγραφαί ανέκδοτοι, άνακαλυφθείσαι και έκδοθεΐσαι υπό τού ’Αρχαιολογικού συλλόγου. Φυλλάδιον
1°ν; 1851 (σελίδες 12, πίνακες 15· δέν πωλείται), 2°ν: 1852 (σελίδες ια'-)-22-)-5, πίνακες 8), 3°ν;
1855 (σελίδες 60, πίνακες 4). Σχήμα 4°ν· τό φυλλάδιον έκάτερον..................................................... 7.500

5. Πρακτικά τής έπί τοϋ Έρεχ&είου επιτροπείας ή αναγραφή τής αληθούς καταστάσεως τού Έρε-
χθείου γενομένη κατ’ εντολήν τού ’Αρχαιολογικού συλλόγου. Σχήμα 4°ν, σελίδες 21, πίνακες 8.
1853. (Δέν πωλείται).............................................................................................................................................. —

6. Έπιγραφαί Έλληνικαί, κατά τό πλεΐστον ανέκδοτοι. Φυλλάδιον α' (άλλο δέν έξεδόθη). Σχήμα 4°ν,
σελίδες β'-(-34, πίνακες 9. 1860............................................................................................................................ 7.500

6Α. Ό περί αρχαιοτήτων νόμος καί αι σχετικαί προς αυτόν εγκύκλιοι ύπουργικαί καί Άλλα τινά, 
έκδιδόμενα υπό τής έν Άθήναις’Αρχαιολογικής Εταιρείας πρός χρήσιν των κατά τό Βασίλειον 
αρχών και αυτών τών πολιτών. Σχήμα 8ον, σελίδες 43. 1872. (Δέν πωλείται)............................... —

7. Ευθύμιος Καστύρχης· ’Ιστορική έκθεσις τών πράξεων τής έν ’Αθήναις ’Αρχαιολογικής εταιρείας από
τής ίδρύαεως αυτής τω 1837 μέχρι τοϋ 1879 τελευτώντας. Σχήμα 8°ν, σελίδες F' -f- 130. 1879 . . 7.000

7Α. Κατάλογος τής Βιβλιοθήκης τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας. (Τεύχος 1ον), σχήμα 8°ν, σελίδες 124, 1887.
(Τεύχος 2°ν), σχήμα 8°ν, σελίδες 126, 1906. (Δέν πωλούνται)................................................................. —

8. Η. Ο. Lolling- Κατάλογος τοϋ έν Άθήναις ’Επιγραφικού μουσείου· τόμος 1°?: Έπιγραφαί έκ τής
Άκροπόλεως, τεύχος α': Άρχαϊκαί αναθηματικοί έπιγραφαί. Σχήμα 4°ν, σελίδες η'+στήλαι
152 + η', πίναξ 1. 1899 ........................................................................................................................................ 27.000

9. Π. Καββαδίας· Τό ιερόν τοϋ 'Ασκληπιού έν ’Επιδαύρφ καί ή θεραπεία τών ασθενών. Σχήμα 8<>νι
σελίδες 304, εικόνες 9, πίνακες 10, ών εις τοπογραφικός. 1900. (Δέν πωλείται)........................... —

10. Π. Καββαδίας· ’Ιστορία τής ’Αρχαιολογικής εταιρείας από τής έν έ'τει 1837 ίδρύαεως αυτής μέχρι τοϋ
1900. Σχήμα 8υν, σελίδες 115. 1900.................................................................................................................. 7.000

10Α. (Βαλέριος Στάης)· Τά ευρήματα τον ναυαγίου τών ’Αντικυθήρων (= ΑΕ 1902, στήλη 145-173/4),
εικόνες 21, πίνακες 8 (παρένθετοι) + H.................................................................................................. 11.000

11. Comptes rendus du Congres international d’archeologie, lire session: Athenes 1905. Σχήμα 80v, σελίδες
400, μετ’ εικόνων. 1905 ...................................................................................................................................... 13.500

12. Μνημεία τής 'Ελλάδος· τόμος 1°?: Γλυπτά έκ τού Μουσείου τής Άκροπόλεως (συντάκται: Καββαδίας,
Καστριώτης, Κουρουνιώτης, Lechat, Λεονάρδος, Schrader, Schroeder, Στάης, Σωτηριάδης,
Wolters). Σχήμα 4°ν; σελίδες β'+ στήλαι 118, πίνακες 36 (άρ. 1-33). 1906 .................................... 60.000

13. Ρ. Cavvadias + Ο. Kaweraw Die Ausgrabung der Akropolis vom Jahre 1885 bis sum Jahre 1890—
Π. Καββαδίας -f- Γ. Καβεράον Άναακαφή τής Άκροπόλεως από τοϋ 1885 μέχρι τον 1890. 
Ελληνιστί καί γερμανιστί. Σχήμα φύλλου, στήλαι 150+σελίδες 2, εικόνες 14, πίνακες 13. 1906/7. 150.000

14. Χρήστος Τσοΰντας· Αί προϊστορικοί άκροπάλ.εις Διμηνίου καί Σέσκλ,ου. Σχήμα 1ον στήλαι lF’ + 432,
εικόνες 312, πίνακες 47. 1908 ............................................................................................................................ 150.000

15. Γεώργιος Α. Παπαβασιλείον Περί τών έν Εύβοια αρχαίων τάφων μετά παραρτήματος Ενβοϊκών έπι-
γραφών. Σχήμα 40ν, στήλαι β' + 108, είκόνες 53, πίνακες 21. 1910 .................. ............................... 45.000

16. Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης· Κατάλογος τον Μουσείου Λνκοοούρας. Σχήμα 8°ν, σελίδες 72, είκόνες
74. 1911 ..................................................................................................................................................................... 15.000

16 Α. (Βασίλειος Λεονάρδος)· ’Αρχαιολογικής έφημερίδος αναγραφή. Σχήμα 4ον σελίδες 4.1912. (Δέν πωλείται) —
16Β. ( Βασίλειος Λεονάρδος)1 Αρχαιολογικής έφημερίδος λεύκωμα. Σχή μα 4°ν, σελίδες 8.1912. (Δέν πωλείται) —
17. Γεώργιος Π. Οικονόμος· Έπιγραφαί τής Μακεδονίας· τεύχος 1°ν. Σχήμα 4°ν, σελίδες 40,

είκόνες 29. 1915................................................................... ...................................................................... .... 22.500
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ae 1948-1949 Δημοσιεύματα τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας 1837-1951 51

Δραχμαι
18. Γεώργιος Κ. Γαρδίκας· Μελετήματα αρχαιολογικά. Σχήμα 80ν, σελίδες 48. 1915 .................................... 2 250
19. ’Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος· Τοπογραφία των Δελφών τεϋχος Ιον. Σχήμα 8°ν, σελίδες 113, εικόνες

(παρένθετοι) 11, πίνακες 3. 1912-1917.......................................................................................................... 7.500
20. Βαλέριος Στάης· Τό Σούνιον καίοί ναοί Ποοειδώνος καί Άδηνας. Σχήμα 80ν, σελίδες 55, εικόνες 14,

πίνακες 5. 1920 ....................................................................................................................................................... 7.500
21. Georgius Ρ. Oeconomus· De profusionum receptaculis sepulcralibus inde ab antiquissimis temporibus

usque ad nostram fere aetatem usitatis. Σχήμα 8°v, σελίδες 63, εικόνες 17. 1921 .............................. 9.000
22. ’Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος· Ό αποτν μπάνιο μάς, συμβολή αρχαιολογική εις τήν Ιστορίαν τοΰ

ποινικού δικαίου καί τήν λαογραφίαν. Σχήμα δον, σελίδες 144, εικόνες 21, ών 7 παρένθετοι. 1923 15.000
23. ’ Απόστολος Σ. Άρβανιτόπουλος· Γραπταί οτήλαι Δημητριάδος—Παγασών. Σχήμα 20ν, σελίδες 179,

εικόνες 203, πίνακες παρένθετοι 7, πίνακες έν τέλει έγχρωμοι 10. 1928 ............................................ 225 000
24. Γεώργιος Ε. Μυλωνάς· Ή νεολι&ική εποχή εν ’Ελλάδι. Σχήμα 8°ν . σελίδες 174, εικόνες 86, πίνακες

2, γεωγραφικοί χάρται 3. 1928.......................................................................................................................... 37.500
25. 'Ιωάννης Γ. Γεννάδιος· Ό Λόρδος Έλγιν καί οί πρό αΰτοΰ άνά τήν Ελλάδα καί τάς ’Αθήνας

ιδίως άρχαιολογήσαντες επιδρομείς 1440 -1837. Σχήμα 8«ν, σελίδες κΡ'-(-257, πίνακες 5.1930. 37.500
26. 'Ιωσήφ Χατζιδάκης· 'Ιστορία τοΰ Κρητικού Μουσείου καί των αρχαιολογικών ερευνών έν Κρήτη.

Σχήμα 8°ν, σελίδες 74. 1931 ............................................................................................................................ 9.000
264 Γεώργιος Σωτήριον Χριστιανικά! Θήβαι (=ΑΕ 1929). Σχήμα 4ον, σελίδες 256, εικόνες 270

πίνακες 5. 1931 ....................................................................................................................................................... 150.000
27. <Γεώργιος Π. Οικονόμος)' Τό έργοντής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά τήν πρώτην

αυτής έκατονταετίαν 1837-1937, έν αλφαβητική διατάξει. Σχήμα 8°ν, σελίδες 104. 1938 . . 15.000
28. Γεώργιος Π. Οικονόμος’ Τά εκατόν έ'τη τής έν Άθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας. Λόγος πανη

γυρικός τοΰ Γραμματέως τοΰ Συμβουλίου, ρηθείς τή 23n ’Οκτωβρίου 1938 έν τφ Παρθενώνι
κατά τήν πανηγυρικήν συνεδρίαν τής Έκατονταετηρίδος. Σχήμα 4ον, σελίδες 14......................... 5.000

29. Νικόλαος Μ. Κοντολέων' Τό Έρέχθειον ώς οικοδόμημα χθονίας λατρείας. Σχήμα 80ν, σελίδες
δ' 4-102, είκ. 1. 1949 ......................................................................................................................................... 25.000

30. Φοίβος Δ. Σταυρόπονλος· Ή άσπίς τής ’Αθήνας Παρθένου τοΰ Φειδίου. Σχήμα 8ον, σελίδες
F'-j—84, εικόνες 31, παρένθ. πίν. 1. 1950 ..................................................................................................... 25 000

31. Άνδρέας Ξνγγόπουλος' Συλλογή Ελένης Ά. Σταθάτου. Κατάλογος περιγραφικός τών εικόνων,
τών ξυλόγλυπτων καί τών μετάλλινων έργων τών Βυζαντινών καί τών μετά τήν άλωσιν χρόνων.
Σχήμα 4°ν, σελίδες η'+ 47, πίνακες 27. 1950 υπό έκτΰπωσιν.............................................................. —

Νέα σειρά εκδόσεων τής Αρχαιολογικής Εταιρείας υπό τον τίτλον: 
’Αρχαίοι τόποι καί Μουσεία τής Ελλάδος.

1. ’Αντώνιος Δ. Κεραμόπουλλος' 'Οδηγός τών Δελφών. Σχήμα 160ν, σελίδες 144, εικόνες 100,
χάρται 3. 1935 ...................................................................................................................................................... 37.500

2. Κ· Kourouniotes· Eleusis.A Guide to the Excavations and the Museum. Σχήμα 160v, σελίδες 127, εικό
νες 71, χάρτης 1. 1936 ......................................................................................................................................... 37.500

3. Νικόλαος Μ. Κοντολέων' 'Οδηγός τής Δήλου. Σχήμα 16ον, σελίδες 185, εικόνες 109, χάρτης 1. 1950. 30.000

Ύπό τής Αρχαιολογικής Εταιρείας πωλοϋνται καί τά έξης συγγράμματα:

1. Βασίλειος Λεονάρδος· Ή ’Ολυμπία. Σχήμα 8°ν, σελίδες 352, πίνακες 2. 1901 .................................... 37.500

At ανωτέρω τιμα'ι τών δημοσιευμάτων τής Εταιρείας Ισχύουσι διά τήν πώλησιν αυτών έν τώ μεγάρω 
αυτής (Λεωφόρος Πανεπιστημίου 22)' περί δε τής εκτός τοΰ μεγάρου τής 'Εταιρείας αποστολής τών άγορα- 
ζομένων παρακαλοϋνται νά φροντίζωσιν οί ενδιαφερόμενοι.

ΈξεδόΦη ό παρών (87°?-88ος) τόμος τή 25ώ Μαρτίου 1951.
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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

I. C. Anti: Teatri greci arcaici: Padova 1947.
2- George Karo: Greek Personality in Archaic Sculpture. Cambridge Mass. 1948 

(Martin Classical Lectures XI. Oberlin College).
8, Άρχεϊον Πόντου T. 14: Έν Άθήναις 1949 (’Επιτροπή Ποντιακών Μελετών).
4. Θεοδ. Δ.Άξενίδου: Ή Πελασγ'ις Λάρισα κα'ι ή αρχαία Θεσσαλία. Β': Άθήναι 1949’

Τυπογρ. Ά. Σιδέρη.
5. Π. Δικαίου: The Excavations at Vounous-Bellapais in Cyprus, 1931-2. Oxford

1940 (Society of Antiquaries of London).
6. Bedrich Hrozny: Les inscriptions Cretoises. Traduction francaise par Made

leine David. Praha 1949 (Monografie Archivu Orientalniho, Vol. 12).
7. N. Μ. Κοντολέοντος: Όδηγός τής Δήλου. Άθήναι 1950. (Ή έν Άθήναις ’Αρχαιολο

γική Έταιρεία-Άρχαΐοι τόποι κα'ι Μουσεία τής Ελλάδος, 3).
8. Φ. Κούκονλέ '■ Βυζαντινών βίος και πολιτισμός Τ. Γ λ Έν Άθήναις 1949. (Collection

de l’lnstitut Frangais d’Athenes, 43).
9. Γ· Α· Μέγα: Ή ελληνική οικία: Άθήναι 1949 (Σειρά εκδόσεων τοΰ Υπουργείου Άνοικο-

δομήσεως, άριθ. 37).
10. C. A. Romaios: Cultes populaires de la Thrace. Traduit du Grec par J. Tissa- 

meno. Athenes 1949 (Collection de l’lnstitut Frangais d’Athenes, 18).
II. ΚυηριακαΙ Σπουδαί; Τ. 12, 1948 —13, 1949. Έν Λευκωσίςι Κόπρου 1949-50.
12. Φ. Δ. Σταυροηούλου: Ή άσπΐς τής ’Αθήνας Παρθένου τοΰ Φειδίου. Εν Άθήναις

1950. (Βιβλιοθήκη τής έν Αθήναις ’Αρχαιολογικής Εταιρείας, άριθ. 30).
13. Α. Ξυγγοπούλου: Ή Βασιλική τοΰ 'Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη 1946

(Εταιρεία τών Φίλων τής Βυζαντινής Μακεδονίας).
14· Α. Ξυγγοπούλου : Συλλογή Ελένης Ά. Σταθάτου. Έν Άθήναις 1951. (Βιβλιοθήκη τής 

έν Άθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, άριθ. 31).
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