
ΝΗΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 267

κλησίου τής Παναγίας πρός οίκοδόμησιν νέου 
μείζονος. ’Από έκεΐ ό έκτακτος έπιμελητής των 
αρχαιοτήτων τής Χίου καθηγητής κ. Άντ. Στε
φάνου προσεκόμισε τό περί τό γόνυ τμήμα άρχαϊ- 
κοϋ κούρου ( Π ί ν. 320 γ· μεγ. μήκος 0.20 μ. ), 
πρός τό όποιον συνδέεται όχι μόνον ή κνήμη, ή 
μνημονευομένη ύπό τοϋ Εύαγγελίδου έ.ά. 46 καί 
είκονιζομένη ένταϋθα (Π ί ν. 320 δ ), αλλά καί 
τό τμήμα τοϋ κορμοΰ τό δημοσιευθέν υπό Ν. 
Κοντολέοντος έν Α.Ε. 1939- 1941, Χρονικά 
σ. 26, τό όποιον κατά προφορικήν τοϋ Ιδιου πλη
ροφορίαν πρέπει νά θεωρηθή βέβαιον ότι έκ Να- 
γοϋ έπίσης προέρχεται.

Έτι βορειοδυτικώτερον, είς τό μικρόν καί 
άπομονωμένον χωρίον Σπαρτοϋντα καί 
άκριβώς είς τήν είσοδον τοϋ χωρίου, έναντι τής 
έκκλησίας, άνευρέθη ύπό των χωρικών κατά τήν 
διάνοιξιν τής όδοϋ τάφος κεραμοσκεπής περιέχων 
ζεϋγος χρυσών ένωτίων καί δακτύλιον χρυσοΰν μέ 
λίθον ( ρουμπίνι) φέροντα εγγλυφον παράστασιν 
όρθής άνδρικής μορφής (’Απόλλωνος ) μέ λύραν·

Λείψανα άρχαίων κτισμάτων άνεφάνησαν 
έπίσης είς τήν όλίγον πρός Β άπέχουσαν θέσιν 
Β α μ β α κ ι ά, έντός τοϋ κτήματος τοϋ Φρ. Νε- 
ρατζή.

Πρέπει, τέλος, νά σημειωθούν αί στερεωτικοί 
έργασίαι, at γενόμεναι τόσον είς τήν Ν έ α ν 
Μονήν, ιδίως είς τά μωσαϊκά τοϋ νάρθηκος, 
όσον καί είς τήν Παναγίαν τήν Κρή- 
ν α ν, κυρίως πρός στεγανοποίησιν τών τοίχων 
τής έκκλησίας.

ΣΕΡ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ

*

LEMNOS

II 20 Aprile 1961, per interessamento della 
Scuola e col fervido incoraggiamento e il co- 
stante aiuto della Dir. Generate alle Antichita 
di Grecia, si inaugurava solennemente a Myrina 
il Museo di Lemno, la cui sistemazione e il 
cui ordinamento erano stati curati da una mis- 
sione capeggiata dal Prof. Luigi Bernabo Brea, 
Soprintendente alle Antichita della Sicilia 
Orientale ( T a v. 322 a, b ). Alla cerimonia par- 
tecipavano, oltre al Dir. della Scuola e al Prof. 
Bernabo Brea, il Ministro alia Presidenza del 
Governo Ellenico, l’Ambasciatore d’ltalia ad 
Atene, i Direttori Generali alle Antichita 
e Belle Arti e quelli alle Relazioni Cultural! 
di Grecia e d’ltalia, nonche le Autorita religiose 
e civili dell’isola.

DORO LEVI

*

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΑ 
ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΜΥΚΟΝΟΣ

Τό Μουσεΐον τής Μυκόνου φθίνοντος τοϋ 
έτους έπλουτίσθη δι’ ένός άπροσδοκήτου διά 
τήν νήσον ευρήματος. Κατά τήν άνόρυξιν φρέα- 
τος έντός τής πόλεως άνευρέθη μέγας άμφορεύς 
μετ’ άναγλύφων παραστάσεων τοϋ 7ου αίώ- 
νος (Π ί ν. 323). Είς τόν λαιμόν είκονίζεται 
δούρειος ίππος, πρός τόν όποιον άναβαίνουν 
πάνοπλοι ot ’Αχαιοί ήρωες, ένώ άλλοι έχουν ήδη 
είσέλθει έντός τής κοιλίας καί μέ άρχαϊκήν ένάρ- 
γειαν παρίστανται νά προβάλλουν τάς κεφαλάς 
των έντός τετραγώνων άνοιγμάτων1. ’Επί τοϋ 
ώμου καί τής κοιλίας τοϋ άμφορέως ύπάρχουν 
τρεις ζώναι χωριζόμεναι είς μετόπας διά νόθων 
σπειρών. Είς τάς μετόπας τής πρώτης ζώνης παρί- 
σταται πολεμιστής κρατών άσπίδα, δόρυ, ένίοτε 
καί ξίφος καί έπιτιθέμενος έναντίον γυναικός, 
ήτις προτείνει τάς χεΐρας είς στάσιν ίκεσίας. Είς 
τάς άλλας δύο ζώνας έπαναλαμβάνεται είς ποι
κιλίαν έπίσης παραλλαγών ή ίδια σκηνή : πωγω- 
νοφόρος ή άγένειος άνήρ κρατών ξίφος έπιτί- 
θεται κατά γυναικός ή παιδιού, τό όποϊον παρευ- 
ρίσκεται είς τάς περισσοτέρας τών μετοπών. Τήν 
σειράν άνω μέν δεξιά κλείει μετόπη φέρουσα πα- 
ράστασιν ξιφουλκοΰντος άνδρός, κάτω δέ άριστε- 
ρά άντιστοιχεϊ μετόπη εχουσα μίαν πάλιν μορφήν, 
γυναίκα, ήτις φέρει τάς χείρας έπί τοϋ στήθους.

Τό θέμα τοϋ Δουρείου Ίππου δέν είναι άγνω
στον είς τήν κυκλαδικήν τέχνην τοϋ 7ου αίώνος, 
άπαντά καί είς θραϋσμα παρομοίου άγγείου έκ 
Τήνου (ΠΑΕ 1949, 131 είκ. 15). Ό κύκλος τών 
παραστάσεων τής άγριας σφαγής γυναικών ή 
παιδιών έκ πρώτης δψεως φαίνεται νά σχετίζεται 
πρός τήν παράστασιν τοϋ λαιμοϋ καί νά άναφέ- 
ρεται είς τήν άλωσιν τής Τροίας. Άλλ’ ή έρμη- 
νεία αυτή παρουσιάζει δυσκολίας. Οί έπιτιθέμενοι 
άνδρες δέν φέρουν πανοπλίαν, δέν είκονίζονται 
οί άμυνόμενοι Τρώες2 καί λείπουν αί χαρακτηρι
στικά! διά τήν άλωσιν τής Τροίας σκηναί, όπως 
ό φόνος τοϋ Πριάμου καί τοϋ Άστυάνακτος ή τό

1. Βλ. R. Hampe, FrUhe griechische Sagenbil- 
der, 51.

2. Έν τούτοις ή άντίστασις καί ό φόνος τών Τρώων 
άποτελεϊ §ν τών κυρίων στοιχείων τής έπικής παραδόσεως 
καί άπαντφ είς τήν εικονογραφίαν τής άλώσεως τής Τροίας. 
Συμφώνως πρός τήν Μικράν Ίλιάδα ό Παυσανίας 
( X 25,2 ) άναφέρει τήν μάχην, fjv έν τη νυκτί έμαχέοαντο οΐ 
Τρώες. Άντιθέτως σφαγή τών γυναικών δέν φαντάζονται 
δσοι όμιλοΟν περί τής άλώσεως, βλ. π.χ. ΑΙσχ. Άγ. 
326 - 8 :

01 μέν γάρ άμφί σώμασι πεπτωκότες άνδρών κασιμνήτ<ον τβ 
καί φντάλμιοι παίδων γέροντες.
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