
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΜΥΚΗΝΩΝ
( Πίν. 10, 11, 12, 13)

Περί των έν ετει 1886 έν Μυκήναις γενομέυων 
άνασκαφών, ων εύρήρ.ατά τινα δημοσιεύομεν σή
μερον, ·θά γείνη λόγος εκτενής έν τοίς Πρακτικοΐς 
τής ’Αρχαιολογικής Εταιρίας τοΟ 1886, όπου και 
τό ay ίδιον αύτών θά οημοσιευθή. At άνασκαφαί 
ένηργήθησαυ εις δύο μέρη , επί τής κορυφής τής 
Άκροπόλεως, όπου άνεκαλύφθη ανάκτορου τής αύ- 
τής ής καί τό έν Τίρυνθι εποχής, καί κάτω παρά 
τον μέγαν έκ πολυγωνικών λίθων πύργον το0 με- 
σηρ.βρινοδυτικοΟ τείχους' ένταΟθα άπεκαλύφθη ot- 
«ος τής αυτής καίουτος εποχής, αλλά μικρότερων 
διαστάσεων καί ωκοδο μη μένος εξ ύλικοΟ εότελε- 
στέρου.

Έπιγραφαί εύρέθησαν τρεις. Η πρώτη είναι έγ- 
κεχαραγμένη επί τερ,αχίου αγγείου έχοντος γά- 
νωρ.α μέλαν καλόν καί άναζαλυφθέντος έν τή επί 
το Ο οίκου έπιχώσει εις βάθος ενός μέτρου. Ως οει- 
κνύει τό παρατιθέρ.ενον ζιγκογράφημα, τά γράμματα

διακρίνονται σαφώς' ή άνάγνωσις όρ,ως παρέχει 
δυσκολίας ένεκα του τρίτου άπ’ αριστερών στοι
χείου, περί τοΟ όποιου ούναται ν’ άμφιβάλλή τις, 
άνήναιέν μόνον γράρ.ρ.α, διότι φαίνονται μάλλον ώς 
δύο, δηλ. Ρ ή Α καιν. Επειδή όμως ουτω ούδε- 
μια ελληνική λέξις σχηματίζεται,όποθέτω οτι είναι 
κακώς επί τοΟ οστράκου έγχαραχθέν Ν καί ότι πρέ
πει ν’ άναγνωσθή Πενπνίοο, άν και όνομα τοιοΟ- 
το δεν ύπάρχει γνωστόν. Τό έκ τής επιγραφής ταύ- 
της κέρδος είναι ό'τι άπαντα έν αύτή το διά τό 
λάμβδα σηρ,εΐον Η, οπερ άποοεικνύει, ότι το έν 
Μυκήναις έν χρήσει άλφάβητον δεν ήτο διάφορον 
τοΟ αργεί ου’ διότι τό λάρ.βδα ρ,όνον έν Αργεί πά

λιν γράφεται ούτω , ούδαμοϋ ο’ άλλοθι (ίδε 
Kirchhoff Studien zur Gesch. ties gr. Alphabets 
σ. 86). Μέχρι τοΟοε ούδέν περί του άλφαδήτοι» 
των Μυκηναίων ήτο γνωστόν.

Η επομένη επιγραφή άναγινώσκεται επί εγχω
ρίου τιτανόλιθου εχοντος υψ. 0.36, πλ. 0.36 καί 
πάχ_. 0.115, εύρεθέντος δε επίσης έν τη επί τοΟ οί
κου έπιχώσει εις ελάχιστου βάθος. Άνω είχεν ή 
πλάξ άετωρ.άτιον, οδ μόνον μέρος σώζεται' ή έπι- 

φώνεια είναι κατά τούς πρώτους επτά ή οκτώ στί
χους λίαν άποτετριμμένη καί τά γράμματα άναγι- 
υώσκονται δυσκόλως.

ΠΡΟΤΙΜΟΥΓΟΡΤΥΝΙΟ Υ 
ΘΕΟΙ^ΑΓ ΑΘΑΙΤΥΧΑΙΛΛΙΛΙΑΙΕΔΟΙΕ 
Τ ΕΛ ΕΙ ΑΪΤΩΝ ΜΥΚΑΝΕΩΝ PAN AMOY 
ΥίΤΕΡΑΙΑΙΠΡΑΤΟ ΜΗΝΙΑΊΑΡΙίΤΕΥΕ 

5 ΔΑΜΙΟΡΓΩΝΔΕ/ ΦΙΩΝ~^ΜΟΚΡ!ΤΟΥΔΑ' 
DONT ΕΥΆΕΡΕ.ΔΗ.Ι..ΘΕΝΤΩ Μ Τ.
3 Ο ΗΤΩΝ Μ Υ ΚΑΝ ΕΩΝΎΡ ΟΝΑΒΙΟίΕΥΛ. 
<ΕΔΑΙΜΟΝΑΕΡ ΟΛ ΥΩΡ Ι-ΙΕΡΡΟΤΙΜΟίί 
ΤΙΜΑΡΧΟΥΓΟΡΤΥΝΙΟ^ΚΑ 1ΤΑΝΑΡΑΝ 

10 €ΑΝ€ΡΟΥΔΑΝΕΘΕΤΟΩίΔΙΑίΩΘΕΙΕΝ 
ΤΟΙΑΠΑΧΘΕΝΤΕίΔΕΔΟΧΘΑΙΤΟΙίΚΩΜΕ 
ΤΑΙίΕίΡΡΟΕΔΡΙΑΝΚ. ΛΙίΘΑΙΤΟΙίΔΙΟΝΥίΙ 
ΟΙ€ΚΑΘΑΓΕΡΚΑΙΤΟΗ·ΛΛΛί ...ΥΓ 
ΤΑΝίΡΡΟΤΙΜΟ Ν 

15 ΟΝίΚΑΙΤΑ

Προτίμ.ου Γορτυνίου.
Θεοΐς, αγαθοί τύχαΐ' άλιαίαι έδοξ,ε 
τελείαι των Μυκανέων· Πανάμου, 
ύστεραίαι πρατομηνίας· αρίστευε 

5 δαμιοργών Δε[λ]φίων [Τ]ιμ,οκρίτου Δαι- 
«ροντεύς. Έπε[ι]δή [άπαχ]θέντων ... [ή ]
[β]ώντων Μυκανέων υπό Νάβιος ίς Λ[α-] 
κεδαίμονα επολυώρηε Πρότιμος 
Τιμάρχου Γορτύνιος καί τάν «παν

ί 0 σαν σπουδάν έθετο, ώς διασωθεΐεν
τοΐ άπαχθέντες, δεδόχθαι τοΐς κωμε[ί-]
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τα·.: s’; προεδρίαν κ[α]λΐσθαι τοΐς Διονυσί- 
οις καθάπερ καί τόν[ς] άλλ[ονς ε]ύε[ργέ-] 
τανς ΙΙρότιμον [Τιμάρχου καί τόνς έκ·]

15 [γόν]ονς καί τα —

Η φράσις άρίστευε δαρΛοργωι· Δείφίων (στ. 
4-5) δύναται νά σημαίνη δύο τινά' ή ότι ό Δελ- 
φίων ήτο -πρώτος των δημιουργών καί προήδρευε 
της εκκλησίας, ή δτι αύτάς είπε την γνώμην, ήτις 
έγένετο δεκτή Οπό του λαοΟ' ή πρώτη εκδοχή μοι 
φαίνεται πιΘανωτέρα, διότι ούτω ή επιγραφή δεν 
μένει αχρονολόγητος, έπειτα συμφωνότερος τή δω
ρική συνήθεια Οά ήτο ό τύπος δαρηοργίων , εάν 
τούτο ήτο μετογή καί όχι έπίΟετον. Έν Φωκικαϊς 
έπιγραφαίς άπαντώσιν άρχοντες τινες καλούμενοι 
άριστηρες (Bull, lie coit. hell. X σ. 363 καί XI 
σ. 333, 337). Μήπως καί τούτων τό όνομα συγ
γενεύει τώ άριστεύείν ;

Ό Δελτίων λέγεται, ότι ήτο έκ τής Δαϊφοντίδος 
φυλής, γνωστής τέιυς μόνον έκ τίνος επιγραφής εύ- 
ρεθείσης έν Θουρία τής Μεσσηνίας ( Lebas-Foucart 
άρ. 302). Έν Αργεί πλήν των τριών γνησίων 
δωρικών φυλών, των Ύλλέων, Δυμάνων καί Παμ.- 
φύλων, Οπήρχε καί τέταρτη, ή Ύρναθία έχουσα 
τό όνομα έξ ΎρνηθοΟς Ουγατρός τοΟ Τημένου καί 
γυναικός τοΟ Δαιφόντου. ’Εάν δένθέλωμεν νά παρα- 
δεχθώμεν, ότι οϊ ΜυκηναΓοι εί·χον άλλην διαίρεσιν 
καί άλλα ονόματα φυλών , πρέπει νά προστεΟή εις 
τάς τέσσαρας γνωστάς τών Άργείων καί ή Δαϊ- 
φοντίς.

Στίχ. 6 έξ. Φίλιππος ό πέμπτος, βασιλεύς τής 
Μακεδονίας, παρέδωκεν εις τόν Νάβιν τό Αργος 
ώς αμοιβήν τής συμμαχίας του έν τώ κατά τών 
‘Ρωμαίων πολέμιο- ό τύραννος κατέσχε τό "Αργος 
επί δύο έτη ί 197-195 πρά Χρ.), καΟ’ά παν είδος 
βίας μετήλΟεν, ό'πως απόσπαση χρήμ.ατα παρά τών 
κατοίκων (Hertzherg Gesch. Griechenlands unter 
den Romern 1 σ. 75). Κατά τήν περίστασιν δε 
ταύτην Θ’ άπήγαγεν εις Αακεδαίμονα καί τούς Μυ- 
κηναίους, περί ών ένταΟΟα γίνεται λόγος, ώστε ή 
επιγραφή Θάήναι ύστερωτέρα κατά τι τοΟ 197π.Χ.

ΤοΟ έκτου στί/ου τό τέλος δεν άναγινώσκεται" 
φαίνονται ώς δύο Τ ή X, ύποΟέτω δέ ότι είναι άριΘ- 
μητικά σημεία. ΤοΟ επομένου στίχου τό πρώτον 
γράμμα έπίσης είναι αμφίβολον καί τό τούτω δέ

άκολουΘοΟν δεν διακρίνεται σαφώς αν ήτο Ο ή Ω. 
Ίσως μάλιστα μεταξύ αύτοΟ καί τοΟ Β Οπήρχε 
καί εν I, τότε δέ Οά είχομεν τόν ακραιφνώς δωρι
κόν τύπον ήβι,όννων' άλλ’ όπως έχει νΟν ή κατά- 
στασις τοΟ λίθου, ολόκληρος ή λέξις είναι άβεβαία.

Ή τρίτη έπιγραφή εύρέΟη έπί τής κορυφής τής 
Άκροπόλεως παρά το άνάκτορον εις βάθος 0.50 μ., 
περίπου. Είναι έγκεχαραγμένη έπί βαΘροειδοΟς τι
τανόλιθου έχοντος υψ. 0.43, πλ. 0.37 καί πάχ. 
0.40. ’Ανω έπιστέτεται διά κανόνος , κάτοο δέ 
υπάρχει χώρος άγραφος ικανός.

^TEPAIIPPATOMHNIASAPHT 
ΞΔΑΜοΧΑΡΤοΥΤΑΙΚΩΜΑΙΤ 
\ΑΝ£ΡΕΝΤΑΙ<ΑΤΙΑΝ£ΔΕΔΩΧ 
ΑΙ ΥΞΚΑΡΡοΑΙΡΩΝΤΑΙΤοΙΚΩ 

5 ΜΙΑΓΚΑΙΤοΓΓΡοφΕΑΤONSA 
θΡΓθΙ2ΕΜφΑΝΕ5:ΗΚΑΤΕΓΓ 
ΩΙΓΡοφΕΙΕΙΔΕΜΗΡοίοΙΕΓΚΑ 
ΙΕΝ ΑίΔΕΤΙΚΑΡΕΝΗΤΑΙΑΤΙΤοΝΑ 
ΕΝΙΙΤΑΙΑΡοΤ Ω ΝΤοΚΩΝΤΩΓΚΟ

ίο ρκουωξδειααλωξρωξημενηω 
ξαριξτεωξδαΦοντευξμυκανδ

ΰ]στεραίαι πρατομηνίας· Άρητ - -
ς Δαμοχ άρτου σκι κώμαι τ[ών Μυκανέων------

δραχμήάνς πεντακατίανς δέδωχ[ε - - 
χρήοΘ]αι ΰς κα προαιρώνται τοί κωιμείται - - 

5 τόν τα]μίαγ καί τόγ γροφέα τόνς ά[εί — 
δαμ.ι]οργοίς εμφανές ή κατεγγ - -

τίώι γροφεϊ' εί δέ μή ποιοϊεγ κα[τά - - 
ξεν αί δέ τι κα πένηται, άτιτον α - - 
ενι,ται άπό τών τόκων τώγ κο - - 

10 έΐοκου ιός δει άλλως πως ή μεν ή ώ[ς - - 
ς Άριστέος Δαφοντεΰς Μυκάν [δ----

Έν τή μεταγραφή δέν έπεχείρησα άλλας ειμή 
τάς άσφαλεστάτας συμπληρώσεις, διότι 7ιείπει δυσ
τυχώς ίσως τό ήμισυ το0 λίθου' ούδέ τόν αριθ
μόν τών γραμμάτων έκάστου στίχου ήδυνήΟην 
κατά προσέγγισιν νά έςεύρω. Ή αρχή τής επιγρα
φής δέν φαίνεται νά ήτο συντεταγμένη ώς ή τής 
προηγουμένης' έλειπον πιθανώς τά θεοϊς, τύ\·α& 
άγαθάΐ. ΊΊ όλη έννοια τοΟ ψηφίσματος είναι καί 
αύτή σκοτεινή ώς αί λεπτομέρειαι, ούχ ήττον ιδού 
τί φαίνεται προκύπτον έξ αύτής' άνήρ τις , υιός 
του Δα.μοχάρτου,έδώρησεν εις τήν κώμην τών Mu-
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κηναίων δραχμάς πεντακοσίας, όπως τάς μεταχει- 
ρ ισθώση/ οί κωμήται κατά βούλησιν (στ. 1-4). 
Τήν διαχείρισιν τοΟ ποσοΟ τούτου άναθέτουσιν οί 
κωμηται εις τον ταμίαν καί τον γράφεα της κώ
μης, οίτινες δμως όφείλουσι νά. συμπράττωσι μετά 
των δημιουργών ή ίσως ύποβάλλονταt εις τήν έξέ- 
λεγξιν αύτών (στ. 5-6), καί εάν δεν πράττωσι 
κατά τά δεδογμένα, τότε επιβάλλεται αύτοΐς πρόσ- 
τιμον' εάν δέ τις των ζημιωθέντων ένεκα πενίας 
δεν πληρώση το πρόστιμον, κηρύσσεται άτιμος καί 
αύτός καί οί απόγονοί του1. Έπεται διάταξίς τις 
περί τής χρήσεως ίσως των έκ το0 ποσοΟ τούτου 
τόκων2, καί τέλος άλλη όρίζουσα, ό'τι δεν έπιτρέ- 
πεται έπιπολαίως νά προτείνη ό θέλων τήν κατάρ- 
γησιν των ψηφισθέντων , άλλ’ δστις θέλει νά τό 
πράξη, πρέπει πρώτον νά δρκισθή (δτι θά προτείνη 
τά βέλτιστα κατά τήν γνώμην του).

Τό έν τφ τελευταίω στίχω ΑΡΙ£ΤΕθ€ νομίζω 
δτι είναι κύριον όνομα μηδεμίαν σχέσιν εχον προς 
τό αρίστευε όαμοοργών τής προηγούμενης επι
γραφής.

Τό ψήφισμα τοΟτο , ώς έκ τοΟ σχήματος τών 
γραμμάτων καταφαίνεται, είναι ύστερώτερον το Ο 
ύπέρ τοΟ Προτίμου , ή πολιτική θέσις δμως τών 
Μυκηναίων έν άμφοτέροις είναι ή αύτή. Αί Μυ· 
κήναι άποτελοOat κώμην έξαρτωμένην βεβαίως άπό 
τοΟ “Αργους- ώς δέ οί τής ’Αττικής δήμοι είχον 
ίδιους δημοτικούς άρχοντας καί ήδύναντο νά ψηφί- 
ζωσι τιμάς ύπέρ ξένων , οΰτω καί οί Μυκηναΐοι 
εχουσι τους δημιουργούς των , τον ταμίαν και τον 
γραφέα καί όνομάζουσιν εύεργέτας τής κώμης των.

Τά δύο ψηφίσματα φαίνονται έλέγχοντα τρεις 
αρχαίους συγγραφείς, τον Στράβωνα, τον Διόδωρον 
καί τον Παυσανίαν μή άκριβεΐς' διότι οδτοι (Στράβ. 
372, Διοδ. XI, 65, ΓΙαυσ. 5, 23, 2) βεβαιοΟσιν, 
οτι μετά τά Μηδ ικά αί Μυκήναι κατεσκάφησαν 
ύπό τών Άργείων καί δτι καθ’ δλους τούς μετά 
ταΟτα χρόνους έμειναν έρημοι καί άοίκητοι. Τώ 
όντι δέ έν ταϊς άνασκαφαίς δέν εύρέΟησαν σημεία

1 Συμπληρώ οηλ. τόν στ. 8 οΰτω· ατιτον «[ϋτόν και ίκγόνονς η μεν]. 
Ή λεξις «τιτος σημαίνει και τόν ατιμον. ’Εάν δέ ή συμπλήρωσις αυτή 
και ή τής αρχής τοΰ επομένου στίχου (ιδεσημ. 2) έ'χωσιν όρθως,το’τε 
έκαστος στίχος είχε περί τά 55 γράμματα- ήτοι λείπει πλέον τοΰ ήμί- 
σεος πλάτους τής επιγραφής.

2 Ό στ. 9 δύναται Ιν αρχή νά ειχεν οΰτω" [δ,τι δέ κα γ]Ινηται κτλ.
3 ’Αργή, ώς γνωστο'ν, συνήθης Ιν δωρικαΐς πο'λεσι, και δή και έν 

’’Αργεί.

δεικνύοντα,δτι κατφκοΟντο τόν πέμπτον καί τέταρ
τον π.Χ. αιώνα, αν καί δ Scbliemann (Mycenes σ. 
121) παραδέχεται δτι κατφκήθησαν τόν τέταρτον 
καί ώς άπόδειξιν φέρει, δτι εδρεν έν ταΓς άνασκα- 
φαΐς,άς αύτος ένήργησεν,ειδώλια έξ οπτής γής καί 
τεμάχια αγγείων ραβδωτών ταΟτα δέ θεωρεί ίσως 
τοΟ τετάρτου αιώνος’ ομολογεί δμως άφ’ ετέρου, 
δτι αγγεία καΛης εποχής λείπουσιν έκ Μυκηνών. 
’Αλλά τοΟ τετάρτου αιώνος τά άγγεΐα, έάν ύπήρ- 
χον έν Μυκήναις , δέν θά τά έθεώρει βεβαίως κα
κής έποχής' δσα δέ τεμάχια ύπ’ αύτοΟ άνακαλυ- 
φθέντα έγώ εΐδον, έπίσης δσα πέρυσιν άνεσκάφη- 
σαν, είναι πάντα τοΟ τρίτου αιώνος καί νεώτερα 
έτι. Κατφκήθησαν λοιπόν, ώς φαίνεται, αί Μυ
κήναι πάλιν κατά τόν τρίτον αιώνα καί έμειναν 
κατφκημέναι έπί δύο ή τρεις αιώνας μόνον’ διότι 
έάν κατά τούς χρόνους τοΟ ’Ιουλίου Καίσαρος καί 
τοΟ Αύγούστου έσώζετο ή τών Μυκηναίων κώμη, 
6 Στράβων δέν θά έλεγεν , δτι έπί τής έποχής του 
ούδ’ ίχνος εύρίσκετο αυτής" άλλ’ είναι γνωστόν, 
δτι ή πολύ προ τών ρωμαϊκών χρόνων ήδη άρξα- 
μένη έλάττωσις τοΟ πληθυσμοΟ τής Ελλάδος έπε- 
τάθηκατά τήν έπο/ήν τοΟ Στράβωνος, πρό τούτου 
δέ ίσως οί Μυκηναϊοι,οΐτινες καί αύτοί δέν θά είχον 
μείνει πλέον πολλοί, έγκατέλιπον τάς ςηράς ρά- 
χεις τών όρέων των καί καταβάντες είς τήν πε
διάδα διεσκορπίσθησαν είς άλλ,ας κώμας καί είς 
τούς άγρούς. ΤοΟτο έπιβεβαιοΟσι καί τά άλλα εύ- 
ρήματα τών τελευταίων άνασκαφών, πρό πάντων 
δμως τά νομίσματα, ών τά πλείστα είναι τοΟ Αρ
γους καί τής Σικυώνος τών χρόνων τής ’Αχαϊκής 
Ομοσπονδίας, ούδέ έν δέ ρωμαϊκόν.

Πίναξ 10, 1. ’Επ' αύτοΟ απεικονίζεται εις τό 
πραγματικόν μέγεθος τεμάχιον χρίσματος εύρεθέν 
κάτω πλησίον τοΟ οίκου— ούχί έν αύτώ — παρά 
τι άγγεΐον έκ μολύβδου έχον σχήμα λουτήρος. Πα- 
ριστδί τρεϊς μορφάς φερούσας έπί τοΟ ώμου ξύλον, 
δ κρατοΟσι διά τών δεξιών’ αί άριστεραί χείρες δέν 
φαίνονται. Έπί τής κεφαλής τής μεσαίας μορφής 
παρατηρεϊται έξοχή τις, ήτις πιθανώς δηλοϊ θύσα
νον τής χαίτης' τάώτα διευθύνονται προς τάόπίσω, 
άπό τής ρίζης δ’ αύτών κρέμαται ή λοιπή χαίτη 
μακρά, ήτις ύποτίθεται πλεκτή' τοΟτο τούλάχι
στόν νομίζω δτι δηλοΟται διά τών χρωμάτων’ περί 
τήν οσφύν φοροΟσι ζώνην. Τά σώματα, μή έξαι-
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ρουμένου και τοΰ τής μεσαίας μορφής, δεν σώζον
ται ίκανώς, ώστε νά οιακρίνη τις άν ήναι σώματα 
ζώων ή άνθρώπων. Περί τδ ξύλον ελίσσεται ται
νία, τά δ’ άκρα αύτοΟ, από των όποιων πιθανώς 
έκρέμαντο αντικείμενά τινα, λείπουσιν.

Αί κεφαλαί δεν είναι ίππων, άλλ δνων, ώς δη- 
λουσι τά μακρά ώτα καί δ σχηματισμός τοΟ στό
ματος μετά των χειλέων καί της ρινός" άναφορι- 
κώς δε προς τήν παρισταμένην πράξιν μεγίστη 
είναι ή δμοιότης τοΟ περιέργου τούτου μνημείου 
καί τινων έκ των νησιωτικών καλό υμένων λίθων. 
'Ο Milchhofer1 έδημοσίευσεν επτά τοιούτους, έφ 
ών αναγνωρίζει τέρατα εχοντα κεφαλήν ίππου, 
σώμα οέ καί πόδας πτηνού (επί ένός πόδας λέοντος) 
καί επί τεσσάρων έκ των έπτά λίθων φέροντα επί 
των ώμων φονευθέντα θηρία’ επί ένός μάλιστα τό 
τέρας βαατάζει επί τον ωμόν ζνΛον, άπο των ά
κρων τοΰ όποιον κρέμανται άύο νεκρά θηρία. 
Πρ ό τοΰ Milchhofer ακόμη δ Helbig2 είχεν έκφρα- 
σθή περί τεσσάρων έκ τούτων των λίθων , δτι πα- 
ριστώσι τέρατα ίπποκέφαλα' μετ’ αύτόν δμως δ 
Overbeck3 άπεφάνθη , ότι μόνον επί ένός έκ των 
τεσσάρων ή μορφή έχει κεφαλήν ίππου, τάς δέ άλ- 
λαςτρεις έθεώρησεν αμφιβόλους' τέλος δ Rossbach4 
ήρνήθη εντελώς πάσαν τοιαύτην δμοιότητα. Αί 
διαφωνίαι αδται έξηγοΰνται έκ τοΰ δτι αί εικόνες 
των λίθοον τούτων είναι τόσον μικραι, ή δέ ερ
γασία των συνήθως τόσον αμελής ή ανεπιτήδεια, 
ώστε είναι αδύνατον πολλάκις ν’ άπαφανθή τις μετά 
βεβαιότητας περί τοιούτοον λεπτομερειών 5' οίων- 
δήποτε όμως ζώων κεφαλάς καί άν εχοοσιν αί επί 
τών λίθων μορφαί, αναμφίβολον είναι, δτι είς τήν 
κατηγορίαν αύτών ύπάγεται καί τό δημοσιευόμενον 
χρίσμα καί δτι αί αύταί ίδέαι ύπόκεινται ταίς παρα- 
στάσεσιν αύτοΟ τε καί τών λίθων. Δυστυχώς δμως 
τά 'χρίσμα δεν διδάσκει τι πλέον τών λίθων περί 
τών ιδεών τούτων ού'τε έκ τής παραστάσεώς του 
ού'τε έκ τοΰ τόπου τής εύρέσεώς του 6, μετά τήν

1 Anfilnge der Kunst in Griechenland a. 55 καί 68.
2 Bull, dell’ instil. 1875 σ. 41 Ιξ.
3 Kunstmythologie III σ. 683.
4 Archaol. Zeit. 1883 σ. 174 καί 325.
5 Αυτός ό Milchhofer βραδύτερον j Archaol. Zeit. 1883 a. 253 

Ιξ i ώμολογησεν, δτι επί.ενός λίθου ή κεφαλή τοΰ τέρατος ομοιάζει 
μάλλον τή τοΰ λύκου και οτι επί δύο άλλων at κεφαλαι δέν διακρίνον- 
ται καλώς.

6 Ανεκαλύφθη, ους ειττον ή'δη, πλησίον μεν τοΰ οίκου, άλλ1 Ικτός

εύρεσίν του δέ τό ζήτημα μένει όπως είχε καί προ 
αότής. Έκ τοΰ χρίσματος ούδεμίαν έπίρρωσιν λαμ
βάνει ή άλλως λίαν εύφυής θεωρία τοΰ Milchhofer 
άνευρίσκοντος έν ταΐς παραστάσεσι τών νησιωτι
κών λίθων είκόνας πρωτογόνων ελληνικών ή πελα
σγικών μύθων, διότι άπεδείχθη ήδη, δ'τι δ ίππος 
δέν ήτο άγνωστος εν τή μυθολογία τών ’Ασσυριών1, 
άνεκαλύφθησαν δέ καί έκτος τής κυρίως Ελλάδος 
μνημεία φέροντα δμοίας ταίς τών λίθων παραστά
σεις2. Έξάρτησις τών επί τών λίθων παραστάσεων 
άπό ξένων μνημείων άποδεικνύεται καί έξ δσων κα
τωτέρω περί φορεμάτων εκτίθενται.

Πίναξ 10, 2 καί 2α. Ή πλίνθος αύτη είναι εξ 
ασβέστου, εύρέθη δ’ εν τινι δωματίω τοΰ oiWu μετά 
πολλών άλλων μικρών άντικειμένων (ιδε κατωτέρω 
πίν. 13). Αί πλευραί του πάχους (2α ) είνε κεκοσμη- 
μέναι διά. γραμμών ερυθρών καί κυανών επί εδά
φους λευκοΰ, ώστε δέν είναι δυνατόν νά ήτο έντε- 
τειχισμένη’ επειδή δμως φαίνεται νά παριστάταε 
έπ’αυτής ή λατρεία θεότητός τίνος, δέν είναι άπί- 
θανον, δτι έχρησίμευεν ώς άπλή φορητή εικών τε- 
θεμένη επί άλλων σκευών. Ή διατήρησές της εί
ναι κάκιστη καί τοΰτο είναι λυπηρόν, διότι φαίνε
ται μνημείον ούχί άμοιρον σπουδαιότητος. ·Έν 
μέσω ίσταται άνήρ ή είδωλον άνδρός σκεπάζομε- 
νον όπό μεγάλης άσπίδος, έκατέρωθεν δ’ αύτοΟ εύ- 
ρίσκονται δύο γυναίκες, ών ή προς δεξιά τείνει προς 
αύτο τάς χείρας έν σχήματι ικεσίας ή λατρείας. Ή 
άσπίς τοΟ άνδρός άπαντα δμοία επί άλλων αντικεί
μενων έκ Μυκηνών, ήτοι επί τοΰ νρυσοΟ δακτυ
λίου (Schliemann Myeenes εϊκ. 530), επί ένός έγ- 
γεγλυμμένου λίθου (αυτόθι εϊκ. 313) καί επί ένός

αϊτού' εντός 81 του οί/ου εόρέθησαν πλεΐστα τεμάχια κονιάματος λευ
κού εντελώς ή κεκοσαημενου ού απλών ταινιών ώς Ιπί τό πολΰ υποκί
τρινων' ούδέν όμως έφερε μορφάς ανθρώπων ή ζώων. ’Εάν κατά τό 
Ισουτερικόν ααντασθώμεν και τό εξωτερικόν τοΰ οίκου, και αΰτοϊ αί 
τοιχογραφία! δέν θά ησαν πλουσιώτεραί' φαίνεται όμως oxt οί τοίχοι 
'έξωθεν δεν είχαν παντελώς τοιχογραφίας, διότι πλήν τοΰ δημοσιευό
μενου τεμα/ίου ουδέν άλλο ε&ρέθη- έν φ έάν τοΰτο άνήκεν εις τοιχο
γραφίαν, δέν Οά εδρίσκετο οδτω μεμονωμένον. Συμπεραίνω λοιπόν, 
οτι ρ.ετηνεχθη έκει αλλοΟεν, επειδή οέ και ή έν τω αΰτω πίνακι (αρ. 2) 
δημοσιευόμενη πλίνθος είναι επίτηδες πεποιημε'νη όπως μεταφε'ρηται, 
δέν φαίνεται άπ/θανον δτι και τό τεμάχιον άνήκεν είς δμοιον αντικεί- 
μ,ενον και τότε είναι πάντως δυνατόν νά μετηνέχθησαν άμφότερα είς 
Ελλάδα έξωθεν. Τουλάχιστον ό τόπος τής εδρε'σεώς των δέν αναγ
κάζει νά όποΟεσωμεν, otc και Ιποιήθησαν εξάπαντος έν Μυκήναις.

4 Perrot-Ghipiez, Hist, de l’art III σ. 601 έξ.
2 Αυτόθι εϊκ. 555 και 556. Πρβλ. καί Rossbach Annali delT 

Inst. 1885 σ. 188-222.
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'των χρυσοκολλήτων εγχειρίδιων ( Αθην. τόμ. X, 
έν πίνακι A, 1. Bull, de corr. hellen. X πίν. 2). 
Ή κεφαλή τοΟ ειδώλου λείπει εντελώς καθώς καί 
οι πόδες καί αί χεϊρες" προς άριστερά φαίνονται 
ίχνη γραμμής οριζόντιας, τά οποία πιθανώς είναι 
τά λείψανα τής χειρός" ή έτέρα ίσως ήτο υψωμένη' 
τούλώ/ιστόν άνωθι τήςάσπίδος δεξιά σώζονται ίχνη 
χρώματος κίτρινου" άγνωστον είναι, αν έκρατει καί 
άλλα δπλα πλήν τής άσπίδος. Το πρόσωπο ν φαί- 
’νεται δτι ήτο έστραμμένον προς άριστερά. προς τήν 
γυναίκα, ής μόνον ή κεφαλή καί το στήθος άνευ 
των χειρών σώζονται- ή κόμη τής κεφαλής αυτής 
είναι υψηλή καί φαίνεται δτι φορεί τι δμοιον δια- 
δήματι. Αί χεΓρες ετείνοντο προς τά. εμπρός ή καί 
άνω, ίσους δε έκράτουν καί άντικείμενόν τι, οδ τά 
ίχνη διακρίνονται δεξιά τοΟ προσώπου, Ή έτέρα 
γυνή διατηρείται κάλλιον, πλήν τής κεφαλής" τάς 
χείρας τείνει, ώς είπομεν, προς τήν έν τω μέσοο 
μορφήν, δεν φαίνεται δέ νά. κρατή τι. Φορεί φόρεμα 
κατερχομενον μέχρι των ποδών, στενόν καί άκρι
βώς τω σώμ-ατι προσαρμοζόμενον άνω, κάτωθι δέ 
τής όσφύος πλατυτέραν. Πέντε ή εξ έγκάρσιαι με- 
λαναί γραμμαί, ών έκαστη συγκειται εκ δύο μι
κρών τόξων ήνωμένων τά άκρα άκριβώς εις τό μέ
σον τοΟ σώματος, όχι μόνον δηλοΟσιν οριζόντιας 
κοσμηματικάς ταινίας, άλλα καί διαιρείται δι’αύ- 
τών τό φόρεμα — κοσμηματικώς μόνον — καθέτως 
εις δύο χωριστά μέρη δι’ έκάτερον τών σκελών, 
κάτω δ’ άπέληγε πιθανώς ώς τά τής μικράς "χρυ
σής μορφής έκ Μυκηνών τής υπό Schliemann (My- 
cenes είκ. 273) δημοσιευθείσης. Τό φόρεμα τοΟτο 
είναι παρεμφερές, ή μάλλον μετασχηματισμός τοΟ 
χιτώνος τών έπίτοΟχρυσοΟ έκ Μυκηνών δακτυλίου 
καί επί άλλου ωσαύτως χρυσό0 δακτυλίου άγνώ- 
στου προελεύσεως (άπεικ. Furtwangler und Lo- 
scbke My ken. Vasen σελ. Ill) γυναικών" καί ή 
παράστασις δ’αυτών έχει ομοιότητα προς τήν έπί 
τής πλίνθου, διότι καί ενταύθα ώς καί έκεϊ ή λα
τρεία θεότητός τίνος παρίσταται1.

1 Εσχάτως άνεχαλύφΟησαν εν Μυκη'ναις εν τοίγοις ό'χοίοις τοΐς του 
Ναυπλίου περί τά δεκαπέντε γυναικεία ειδώλια εξ υελώδους (χαζής 
ομοια τω παρά Schliemailll ( My C& lies είκ· 273 ) και τω εκ Σαρ
δηνίας παρά Furtwangler und Loschke σ. 48, καιπλάξ ελεφάντινη, 
Ιο’ ης παρίσταται γυνή καΟημένη φερουσα χιτώνα διατεμνδμενον κατά 
πλάτος υπυ πτυχών οριζοντίων. Έν τοΐς αύτοις τάφοις δμως άνεκα- 
λύφΟησαν και δύο πόρπαι χαλκαΐ. Τά ευρήματα ταυτα Οά δημοσιευ- 
6ώσι μετ’ άλλων, δταν λήςωσιν αΐ ενεργούμεναι Ιτι άνασκαφαί* ού/_

Τό σχήμα τοΟ βωμοΟ μεταξύ τοΟ άσπιδοφόρου 
καί τής προς δεξιά, γυνχικός άπαντα καί έπί άλλων 
μνημείων τής αύτής εποχής, π. χ. έκ Μενιδίου 
(Kuppelgrab von Men id i πίν. V, 34). έπί όμοίων 
δέ δύο βάθρων έρείδετα.ι καί ή μεταξύ τών λεόντων 
τής πύλης τών Μυκηνών στήλη.

Πίναξ 11. Τά. τεμάχ ια ταΟτα εύρέθησαν πάντα 
έν ταίς άνασκαφαίς τοΟ μεγάρου καί δή έντός τής 
αιθούσης τών άνδρών άπετέλουν δ ως φαίνεται μίαν 
συνεχή παράστασιν, δυστυχώς όμως άκριβώς τής 
αιθούσης ταύτης αί τοιχογραφίαι έβλάβησαν πολύ 
έκ τής πυρκαϊάς καί τό καέν άσβεστόχρισμα τρί
βεται καί πίπτει εις πολλά μικρά τεμάχμα άμα ώς 
έγγίση τις αυτό. Καί εις τά. χρώματα δέ έπήλθεν 
άλλοίωσίς τις έκ τοΟ πυρός" τό κεραμόχρουν έρυ- 
θράν καί ιδίως τό τεφρόν τών μορφών καί τοΟ εδά
φους φαίνεται ότι είναι κατά, τό πλείστον άποτελέ- 
σματα τοΟ δυνατοΟ καπνοΟ. Υποθέτω ότι άρχικώς 
τό μέν έδαφος ήτο ύπόλευκον, τά. δέ γυμνά, τών

ήττον δύναται και νϊν νά ρηθή, δτι αί πόρπαι δέν είναι ιδιαι τοϋ χιτώ- 
νο; τούτου, οίος φαίνεται εν τε τη δημοσιευόμενη πλίνθω καί έπί τών 
άλλων χρυσών, ελεφάντινων η έξ ύελώδους μάζης αντικειμένων* καί 
όμως αί έν Μυκη'ναις άνακαλυφθεϊσαι άνήκον, ώ; έξ άλλων ευρημάτων 
συμπεραίνω, εις γυναικεία ενδύματα' έκ τούτου έπεται, δτι ενταύθα 
πρόκεινται δύο ειδών φορε'ματα, ών τό μέν έπορποϋτο, τό δ’ έτερον ήν 
έρραμμένον* επειδή δέ περί τοϋ πρώτου γίνεται βέβαιον έκ τοϋ τόπου 
τη; ευρέσεως τών πορπών δτι ήν έν χρήσει έν Μυκηναι;, αυτό ανάγκη 
νά παραδεχθώμεν ώ; τό εγχώριον' τό άλλο άπαντα μόνον έπί μνη
μείων ποοφανώ; ξενιζόντων καί η έξωθεν επείσακτων η ποιηΟε'ντων έν 
Έλλάδι κατά μάλλον ή ήττον πιστήν άπομίμησιν, ώστε είναι πιθανόν, 
δτι έν Μυκη'ναις μόνον έξ εικόνων ήν γνωστόν. "Αλλως τε υπεδείχθη 
ή'δη Οπό άλλων γενική τις όμοιότης του φορέματος τούτου πρός τά έπί 
άσσυριακών κυλίνδρων ιδίως δμως ό'σον αφορά εις τάς—πραγματι
κά; ή φαινομενικά; μόνον — τοξοειδείς έντομά; τοϋ κάτω άκρου τοϋ" 
χιτώνος νομίζω δτι εϋρίσκονται άναλογίαι έπί μνημείων τών Χεταίων 
(π ·/. Perrot hist, de PArt. IV είκ. S52. 354). "Αληθές είναι 
δμως, δτι τό ένεκα τών πορπών υποτιθέμενον έγχώριον γυναικείον έν
δυμα δεν άπαντα είμή έφ'ένός μόνον ισω; μνημείου, έπί του έκ Μυκηνών 
δηλαδή μεγάλου αγγείου, έφ’ ού παρίστανται όπλΐται καί μία γυνή φο
ρούσα χιτώνα ποδήρη έζωσμένον περί τήν όσφύν καί ελευθέριο; μέχρι 
τών σφυρών κατερχόμενον άνευ όριζοντίυιν πτυχών οί βραχίονες αυ
τής σκεπάζονται υπό χειριδών μακρών, όποθέτω δμως δτι αί χειρίδες 
δέν ήσαν προσερραμμέναι τώ χιτώνι, διότι καί οί άνδρες φοοοϋσιν αυ
τά;, άλλά περιδεδεμένα; —τουλάχιστον έπί τής μιας πλευράς τοϋ αγ
γείου, δπως είναι καί αί κνημίδες. Τό άγγειον είναι άναμφιβόλως εγ
χωρίου τέχνης προϊόν, δέν δύναται δέ νά ΟεωρηΟή ώς τυχαΐον , ort 
ακριβώς επ’ αυτοϋ ευρίσκομεν γυναικείαν μορφήν φορούσαν χιτώνα ού
τως ούσιωδώς διάφορον τοϋ επί τών ξενιζόντων μνημείων άπαντώντος. 
Εις τά αυτό άκριβώς συμπέρασμα καταλήγει καί ή Ιξέτασι; τοϋ ιματι
σμού τών άνδρών ( "δε κατωτέρω ). Όποιονδήποτε δμως υποτεθή τό 
φόρεμα τής έπί τοϋ αγγείου γυναικός, διά τής ευρέσεως τών ποοπών 
εκλείπει έν τών έπιχειρημάτων, έφ’ ών εστήριξάν τινες I "δε StUll- 
niczka Mittheil. desathen. Inst. 1887 σ. 8 ίξ.) τήν γνώμην των, 
δτι οί έν τοΐς τάφοι; Μυκηνών τεθαμμένοι δεν ήσαν "Αχαιοί οϋδ" "Ελ
ληνες κάν.
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μορφών ερυθρά μέν, άλλ’ άποχρώσεως μάλλον 
ανοικτής. 'Ότι ή παράστασις ήτο συνεχής, άποδει- 
κνύεται καί έκ τούτου, ότι πλήν μιας (άριθ. 1), 
πάσαι αί λοιιταί μορφαί των τε άνδρών καί ίππων1 
διευθύνονται προς άριστερά" ό δέύπ’άριθ. 1 άνήρ 
πιθανώς ίστατο εις τό αριστερόν άκρον άντιμέτω- 
πος των αγόντων τούς ίππους καί των άλλων. Τεσ
σάρων έκ των άνδρών σώζονται μόνον οί πόοες (τοΟ 
ΰπ’άριθ. 3 μόνον 6 έτερος τών ποδών) ή μέρη τών 
σκελών, είναι δέ πάντες κατά τον αυτόν τρόπον έν- 
δεουμένοι, ήτοι φοροΰσι κνη μίδας σκεπαζούσας τάς 
κνήμας άπό τών άστραγάλων μέχρι τοΰ γόνατος 
καί περιδεδεμένας εις τά άκρα δι’ ιμάντων είναι 
αμφίβολον, έαν φορώσι καί ύποδήματα, διότι οίπό- 
δες εχουσι τό αύτό ερυθρόν χρώμα δ καί τά γυμνά 
τοΰ σώματος τών ύπό τούς άριθ. 1 καί 7 άνδρών" 
δεν δηλοΰνται όμως οί ιμάντες, δΓών τά πέδιλα 
έπρεπε να ήναι περιδεδεμένα καί εάν τοΰτο δεν προ- 
έρχ,ηται εξ άμελείας τοΰ τεχνίτου, φαίνεται δτι 
πράγματι άνυποδήτους ήθέλησε νά τούς ζωγραφήση. 
Ανωθι τών κνημίοων οί μηροί είναι ερυθροί δηλαδή 

γυμνοί, περί δέ τά άνω σκέλη καί τά αιδοία είναι 
άγνωστον τί έφόρουν, ο ύ δε μιας μορφής σωθείσης 
δλοκλήρου" δυνάμεθα όμως νά συμπεράνωμέν τι 
περί τούτου έκ του ύπ’άριθ. 1 άνδρός, οδ άκριβώς 
τό στήθος έσώθη" τοΰτο είναι ένδεδυμένον χιτώνα 
εχοντα βραχείας χειρίδας, καί επ’αύτφ ύπώρχει 
άλλο ένδυμα ολως άχειρίδωτον, προσφυές δέ τφ 
σώματι — βεβαίως θώραξ έκ δέρματος" δ χιτών πι
θανώς ήτο ολίγον μακρότερος τοΰ θώρακος καί κα- 
τήρχετο μέχρι τοΰ μέσου τών μηρών, ούτω δ’ άπε- 
τελείτο πλήρης ο ιματισμός. Ύπό τον δεξιόν βρα
χίονα τοΰ άνδρός τούτου φαίνονται δύο μικραί ται
νία1., είναι δ’ αδται, ύποθέτω, λωρία ή ιμάντες, 
οι’ ών τά δύο φύλλα τοΰ θώρακος, τό τών νώτων 
καί το τοΰ στήθους, συνεόέοντο επί τής δεξιάς πλευ
ράς. Τί σημαίνει όμως τό όπίσω τών ιμάντων φαι- 
νόμενον άντικείμενον το καί ύπό τήν μασχάλην τοΰ 
οπλίτου εισχωρούν ,άγνοώ. Ό ύπ’άριθ. 7 άνήρ φό
ρε! επί τής κεφαλής κράνος κεκοσμημένον διά λό
φου, κρατεί δέ καί δόρυ.

1 *0 καθηγητής τής ζωολογίας κ. Ν. Άποστολιδης παρετήρησεν, 
οτι εις τό υπ' άριθ. 5 τεμάχιον τό ρόγχος είναι μάλλον καμηλού, 
ούχί ίππου' υποθέτω όμως δτι τούτο πρέπει ν' άποδοθή εις την άνεπι- 
τηδειότητα του τεχνίτου.

Η στολή τών οπλιτών τούτων, οία άναπαρίστα- 
ται συνδυαζομένων μετ’ άλλήλων τών έφ’έκάστης 
μορφής σωζομένων στοιχείων, δεν διαφέρει πολύ 
τής τών οπλιτών επί τοΰ μεγάλου έκ Μυκηνών αγ
γείου 1 " διότι καί εκείνοι φοροΰσι κνημίδας, χιτώνα 
βραχούν έζοοσμένον περί τήν όσφύν, άπολήγοντα δέ 
κάτω εις θυσάνους, επ’ αύτώ ίσως θώρακα καί επί 
τής κεφαλής οί μέν κράνος μετά λόφου καί δύο κε- 
ρατοειδών προβολών, οί δέ άπλάς κυνάς άφάλους 
καί άλόφους2' φοροΰσιν όμως οδτοι ύποβήματα, 
τούς δέ βραχίονας των σκεπάζουσι χειρίδες μακραί, 
αιτινες επί τινων μορφών δέν είναι συμφυείς τή> 
χιτώνι, διότι τρεις λευκαί γραμμαί επί τοΰ δεξιοΰ 
ώμου φαίνονται δηλοΰσαι τούς ιμάντας, οι ών αδ- 
ται περιδέονται επί τοΰ βραχίονος" επί άλλων όμως 
λείπουσιν αί γραμμαί. Βραδύτερον άνευρίσκομευ 
τάς χειρίδας παρ’ Όμήρψ , όστις πλάττει τον γέ
ροντα Λαέρτην φοροΰντα κνημϊόας ροειας καί χει
ρίδας ένεκα τών βάτων (Όδυσ. Ω 228 έξ)" επειδή 
όμως ούδαμοΰ άλλαχοΰ άναφέρονται αδται, επι
τρέπεται νά ύποθέσωμεν, ότι ή χρήσίς των δέν ήτο 
γενική" καί διά τήν άρχαιοτέραν δέ εποχήν, ήτοι 
τήν έποχ_ήν τών τοιχογραφιών, τό αύτό πρέπει νά 
παραδεχθώμ,εν, διότι αί χειρίδες δέν άποτελοΰσι 
μέρος ουσιώδες τοΰ ίματισμοΰ, έν πολέμ,φ δέ ίσως 
έθεωροΰντο καί έπιζήμιαι ώς παρακωλύουσαι τήν 
έλευθέραν κίνησιν τών χειρών. “Ωστε γενικώς ή 
όμοιότης τών τοιχογραφιών μετά τοΰ άγγείου είναι 
αναμφίβολος, ό ιματισμός δέ οδτος νομίζω ότι ήτο 
ό ά2ηθη<: των Μνκηναίων. ’Επί άλλων μνημείων 
όμως τής αυτής εποχής βλέπομεν άνορας φέροντας 
άτελεστάτην ένδυμασίαν, ήτοι βραχείας μόνον άνα- 
ξυρίδας μόλις σκεπαζούσας τά αιδοία, οόδέν δ’άλ- 
λο" τό άνω σώμα καί τά σκέλη είναι γυμνά, αμυν
τικά δ’ όπλα εχουσι μόνον τήν ασπίδα, καί ενίοτε 
καί περικεφαλαίαν.3 Είναι περίεργον, ότι επί μέν

1 Schliemaim Mycenes είχ- 213, 214. Πολΰ άκριβέστερον όμως 
έδϊ-,μ,οσιεύθη τά αυτό άγγεΐον υπό FUl'twangler και Loschke, My- 
kenische Vasen πίν. 42 καί 43.

2 Οί επί τοΰ κράνους όοο'ντες συό; καί τά κε'ρατα sivat αναμνήσεις 
της εποχής, καδ’ ήν οί άνθρωποι τήν κεφαλήν των έκάλυπτον διά τής 
κεφαλής θηρίου έκδαρε'ντος, ώς ό Ηρακλής διά τής του λε'οντος ( Rti-
stow und Koehly Gesehicbte des gr. Kriegswesens σ. 11 έξ. 
καί Walter Leaf έν Journal of hell. Studies 1833 σ. 294 ίξ ), 
«παντώοι δέ παρά πλείστοις λαοΐς ευρωπαϊκοί; τε και άσιατικοΐς

3 Πρβλ. Milchhofer Anf. derKunst σ. 91 εξ. καί τάς παρ’αΰτώ 
εικόνας εγγεγλυμένων λίθων ή χρυσών αντικειμένων 34, 38 (αι αύταί 
παρά Schliemaim ε!κ. 253, 355), 54 e καί 59 b,e. ’Επίσης τά έκ
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των τομογραφιών καί των αγγείων, τά δποία άφευ
κτους είναι προϊόντα εγχωρίου τέχνης, άνευρίσκο- 
μ.εν ιματισμόν και όπλισμόν πλήρη, μή διαφέρον- 
τας ούσιωδώς των επί των ομηρικών χρόνων συνή
θων, επί δέ των μνημείων, λίθων, εγχειριδίου καί 
λοιπών, τά όποια καί άλλως προδίόαυσt προέλευ
ση» ξένην ή τούλάχμστον ίκανώς πιστήν άπομίμη- 
σιν ξένων έργων,1 άπαντμ ό άτελής εκείνος ιματι
σμός καί μόνον αύτός' τούτο αδύνατον νά ήναι τυ
χαίου , συμπεραίνω δ'δτι δ μέν τέλειος ιματισμός 
είναι εκείνος, 6ν έφόρουν οί αρχαιότατοι ΜυκηναΓοι, 
τον δ’ άλλον έγίνωσκον μόνον έκ των μ,νημείων, ή 
τούλάχιστόν ότι ή χρήσις αύτοΟ ήτο λίαν περιω- 
ρισμένη' διότι ράκος μόνον περί τά. αιδοία καλού
μενου ζώμα, περίζωμα ή διάζοομ,α έφόρουν καί βρα
δύτερου ενίοτε οί Έλληνες, ώς καί οι 'Pojp-αϊοι 2, 
πλήν τοΟ ότι όμως εκείνο, έν Έλλάδι τουλάχιστον, 
έφόρουν συνήθως μόνον χωρικοί καί τεχνίται, δεν 
ειχεν ώς φαίνεται καί τό σχήμα άναςυρίοος, άλλα 
συνίστατο εις απλήν πλατείαν ζώνην' τοΟτο δηλοί 
καί τό όνομα.4 Έπειτα καί έάν κατά, τήν άρχαιο- 
τάτην εποχήν, περί ής ένταΟθα πρόκειται, τό πε
ρίζωμα ήτο άκόμη έν συχνή χρήσει, πάλιν δεν εξη
γείται τό οτι αύτό άποκΛεοσηκως εύρίσκομεν επί 
έγγεγλυμμένων λίθων καί χρυσών αντικειμένων , 
άφοΟ, ώς άποδεικνύουσιν αί τοιχογραφίαι, ό χμτών 
δεν ήτο άίγνωστος ουδέ ό πληρέστερος όπλισμός' 
διότι καί τοΟτο είναι λίαν σπουδαίου, ότι επί εκεί
νων μέν ούδέποτε άπαντώσι ρ.ορφαί φορουσαι κνη- 
μίδας, πιθανώς δέ ούδέ θώρακα, έν ώ επί των τοι
χογραφιών πάσαι εχουσι κνημίδας5, μία δέ,ής μόνης

u 174 έξ., ττερι δέ του εγχειριδίου πρβλ. Μυκηνών χρυσοκόλλητου 
Ιγχειρίδιον ’Αθηναίου του.. X, πίνας A, 1 και Bull, tie CoiT. hell. 
X πίν. 2

1 Περί των λίθων ίδε ανώτερου τά; ρ,νημονευΟείσα; πραγματείας 
τοϋ Rossbach ώ; καί τήν του Diimmler Mitlli. desath. Inst. 18S6 
σ. 174 Ιξ, II ερι 8! του Ιγ/ειριδίου πρβλ. Kohler Miltheil. des a I hen. 
Inslit. VII σ 249 και Perrot Bull, de Corr. hell. X a 341 εξ.

2 ”18; εϊκο'νας τινά; παρά Dareraberg et Saglio Diction, des 
Anliquites έν λέξει cinetus.

3 Παρ’ Όρ-ήρω δεν μνημονεύεται τό περίζωμα ώ; ιδιαίτερον εν- 
δυμ,α' έν Ινΐ γωρίω ( Ίλ. Δ 215) άναφε'ρεται τό ζώμα, ο ό Stud- 
niczka ( Studien zur Geschich. der gr- Tracht o. 67 έξ.) ερμη
νεύει ώς περίζωμα, ό Helbig ομω; ( Das hom. Epos σ. 292 Ιξ. 
τής 2“ΐ 1*8.) όρθώ; θεωρεί μέρος τοϋ θοίρακος.

t Τοιοΰτον είναι και τό διάζωμα, ο φορεϊ οπλίτης έπι πίνακος εν 
τή Άκροπόλει Αθηνών άνακαλυφθε'ντος ( Beitlldorf Άρχ, Έφηα.
4 887 πίν. 6).

8 'Ομοιας κνημίδας ®ορεϊ και ό έπι του ταύρου άνήρ έπι τής Ικ Τί- 
ρυνΟος τομογραφίας (Schliemann Tiryns πίν. 13).

σώζεται τό στήθος, καί θώρακα' αληθώς αίτε κνη- 
μ,ΐδες καί ό θώραξ φαίνονται ούσαι ούγϊ έκ μετάλ
λου, άλλ’έκ δέρματος' όπωσδήποτε ομ,ως εύρίσκο- 
μ.εν ένταΟθα τά πρότυπα τοΟ τε θώρακας καί των 
κνημ,ίδων, ών ή διά.' μετάλλου έπένδυσις βραδύτε
ρου έπετελέσθη.

Ή γνώμη μ.ου είναι, ότι πιθανόν οί Μυκηναίοι. 
νά μετεχειρίζοντο καί το άπλοΟν περίζωμα, ό συ
νήθης όμως ιματισμός καί οπλισμός των δέυ διέ- 
φερον ούσιωδώς των ομηρικών, έν ω τά. μνημεία, 
έφ’ ών οί άνδρες παρίστανται πάντοτε καί arsy 
εζοαρέαεως, όσον είναι μέχρι τοοδε γνωστόν, σχε
δόν γυμνοί, προδίδουσι καί έκ τούτου μόνου τον 
ξενικόν χαρακτήρα των.

Τό ύπ’ άριβ. 8 τεμάχιον δεν εύρέθη μετά των 
άλλων έν τω αύτω πίνακι δημοσιευόμενων, παρί- 
σταται δ έπ’αΰτοΟ, ώς φαίνεται, κεφαλή συός.

Πίναξ 12. Εύρέθησαν αί τοιχογραφία» αδται εν 
τινι υ.ικοώ δωματίω τοΟ αεγάοου κειμένω όπίσω 
τής μεγάλης αιθούσης των άνδρών, καί εύρέθησαν 
έ'χουσαι τάςγραφάς έστραμμένας προς τήν γην.'Η 
άπεικόνισις εγένετο εις δύο τρίτα τοΟ πραγματικού 
μ,εγέθους. Ή εύρεσίς τοον ύπήρξε λίαν εύπρόσδε- 
κτος, διότι άν καί είχομεν ήδη πλεϊστα τεμάχια 
τοιχογραφιών έκ τε τής Τίρυνθος καί των Μυκη
νών, περί τού συστήματος όμως τής διακοσμήσεως 
των τοίχων ούδέν έξ αύτών έξήγετο' νΟυ βλέπο- 
μ.εν, οτι ένταΟθα ή προς διακόσμησιν έπιφάνεια οΐή- 
ρέθη εις μικρά τετράγωνα τμήματα, έκαστον ο αυ
τών έκοσμήθη κατ’ίδιον τρόπον. Ούτιυ τό μεγί
στου των έν τω πίνακι. τούτγ) δημοσιευόμενων τε- 
μαχίοον τό έκ πλείστων μικροτέρων συγκολληθέν, 
παριστα εν τοιοΰτο τετράγωνον ελλιπές μεν κατά 
πολλά, οδ όμως τό τε ύψος καί τό πλάτος δύναν- 
ται νά μετρηθώσιν. Έτι δέ κάτω λήγει τό τετρά
γωνον, άποδεικνύεται εκ τής έν τω μέσω μελα
νής στήλης, τής διά λευκών γραμμών κεκοσμη- 
μένης, ήτις δεν φαίνεται νά έξηκολούθει πλέον 
κάτω.

Περίεργον είναι καί τό παρ’αυτό τεμάχχ,ον, έφ’ου 
άπαντώμεν δύο ζώνας κεκοσμημένας διά των γνω
στών ναυτίλων, οίτιυες συχφά εύρίσκονται έκτυποι 
πρό πάντων έπι πλακών έξ ύελώδους μάζης, έν ω 
επί τοιχογραφιών νΟν πρώτον άπαντώσι. Καί των 
άλλων κοσμημάτων εύρίσκονται ανάλογα, άν μή
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Εντελώς δμοια, ιδίως έπι αγγείων της μυκηναίας
λεγομένης έποχης.

Πίναξ 13. ΤαΟτα πάντα, πλήν τον έγγεγλυμ- 
μένου λίθου (άρ. 13), της '/αλκής βελόνης (άρ. 
19), τον /αλκοΟ ίππου (άρ. 25) καί τού σταυρο
ειδούς γρυσοΟ κοσμήματος (άρ. 26), εύρέθησαν 
όμοΟ έν τοΐς έρειπίοις τοΟ αύτοΟ δωματίου τοΟ οί
κο ο, ένφ άνεκαλύφθη καί ή γεγραμμένη πλίνθος καί 
ί) ελεφάντινη πτέρυξ (Α). Τό πλήθος των εύρεθέν- 
των δεν είναι ρ.ικρόν, δημοσιεύονται δμως ενταύθα 
;,ίατ’ εκλογήν τά μάλλον ενδιαφέροντα καί τά κάλ
λιαν διατηρούμενα' εκειντο διεσπαρμένα έν τοΐς 
γώμασιν άλλα μ.έν επί τοΟ εδάφους, άλλα δέ ύψη- 
Λότερον αύτοΟ' τό έδαφος τοΟ δωματίου τούτου δεν 
είναι έστρωμ.ένον διά /ρισματος καί φαίνεται, δτι 
έχρησίμευεν ώς αποθήκη. Οί αριθμοί 1-5, 7-12, 
16- 18, 20 καί 22 είναι εξ ύελώδους μάζης, οί 
δέ 6, 14 καί 15 έξ οστού' των κοσμημάτων τού- 
τοον εντελώς ομοια ή ολίγον μόνον παραλλάσσοντα 
είναι γνιυστά έκ πάντων των μερών ό'που εύρέθη- 
σαν Μυκηναίαι αρχαιότητες.

Άρ. 13. Λίθος πρασινωπός (στεατίτης), τετρη- 
μ,ένος' ή εργασία είναι αμελέστατη, παριστφ δέ, 
ώς φαίνεται, πτηνόν.

Άρ. 19. Βελόνη ■/αλκή εύρεθεϊσα εις τά άνω- 
ιερά στρώματα των επί του μεγάρου ερειπίων.

Αρ. 21 καί 21“. Σκαραβαίος έξ ύλης τίνος 
όμοιας γύψψ. ’Αποτύπωμα αύτοΟ έστειλεν 6 κ. 
Milciihofer εις Βερολΐνον, δπόθεν τή μεσολαβήσει 
τού κ. Furtvvangler έλάβομεν την έξης σημείωσιν 
γραφεΐσαν ύπό τοΟ καθηγητοΟ Erman- «Τά ση
μεία είναι καθαρούς αιγυπτιακά ιερογλυφικά γράμ
ματα καί περιέχουσι τό όνομα τής βασιλίσσης Τΐ' 
υπήρξαν πολλαί βασίλισσα», φέρουσαι τό όνομα 
τούτο, ή επισημότατη δμως είναι ή σύζυγος Amen- 
liotep (Άμενόφιος) τοΟ τρίτου (τής δεκάτης όγδοης 
δυναστείας)... Ό Σκαραβαίος είναι λοιπόν γνήσιον 
αιγυπτιακόν προϊόν' τά ονόματα δμως των διασή- 
μων βασιλέων άπαντώσι καί εις ΰστερωτέρους χρό
νους, ώστε ούόέν συμπέρασμα περί τής αρχαιότη
τας τοΟ κτιρίου, έν φ ο Σκαραβαίος εύρέθη, δύνα- 
ται έξ αύτοΟ νά εξαχθή ».

Αρ. 23. Είδώλιον έξ ύελώδους μάζης' κάτω 
απολήγει εις κόσμημα συνηθέστατον τή εποχή 
ταύτη, ομοιάζει δ’ούτω ολίγον τοΐς τετραγωνικοΐς

έρμαΐς. Παριστγ. γυναίκα φοροΟσαν περιδέραιου περί, 
τον λαιμόν καί κρατούσαν τούς μαστούς δι’ άμφο- 
τέρων των χειρών' ή ρίς είναι λίαν λεπτή καί ο 
πώγων προεξέχει παρά φύσιν, σχηματίζεται δ’ούτω· 
κοίλωμα μέγα μεταξύ πώγωνος καί ρινός.

Αρ. 24. Όμοιου τώ προηγούμενα»' κάτω άπέ- 
λήγε καί αύτό εις κόσμημα, ύποθέτω, άλλ’ άλλου· 
είδους' τό πρόσωπον εχει διάφορον τύπον, είναι έπί- 
μηκες, σχεδόν ορθογώνιον, δ δέ ποίγων είναι μι
κρός.

Τά ειδώλια ταΟτα παριστώσι θεότητας σημ.ι- 
τικάς, τροφούς καί μητέρας των οντοον καί ιδίως 
των άνθρώπων, ώς εκφράζει τούτο ή διά των χει
ρών πίεσις των μαστών, έξ ών άναβρύουσιν αί πη- 
γαί τής ζωής. Όμοια εύρέθη σαν έν Μυκήναις, Ινύ- 
πρφ καί Ασσυρία.

Αρ. 25. 'Ίππος χαλκούς εύρεθείς εις βάθος δύο 
μέτρων περίπου κατάτινα δοκιμήν, ήν έποίησα περί 
τά τεσσαράκοντα μέτρα βορειοανατολικώς τής πύ
λης των λεόντων.

Άρ. 26. Τό σταυροειδές τούτο κόσμημα είναι 
χρυσοΟν καί εύρέθη εν τινι δωματίω τοΰ μεγά
ρου.

Άρ. 27. Επίσης χρυσούν κόσμ.ημα έν μορφή 
ανθεμίου' εις τήν ρίζαν έχει μικράν οπήν προς 
άνάρτησιν, τό δέ περίγραμμα των φύλλων κοσμεί
ται διά σφαιριδίων όμοίως χρυσών, καί τό μεταξύ 
αύτών έδαφος έπληρούτο άλλοτε διά τίνος ύλης 
γαλανής, λίαν πιθανώς τοΟ κυάνον, ήτις δμως 
μετά'τήν άνεύρεσιν διελύθη εις κόνιν.

Πίναξ 13, Δ. Ή πτέρυξ (Α) είναι ελεφάντινη, 
εύρέθη δέ καί αύτή έν τώ δωματίω του οίκου, έν 
φ καί ή πλίνθος καί τά άλλα μικρά αντικείμενα, 
άπεικονίσθη δέ εις τό πραγματικόν μέγεθος. Ή έτερα 
επιφάνεια είναι εντελώς λεία, άλλ’άνευ κόσμου, 
κάτω δέ διακρίνεται σαφώς, δτι προς τά αριστερά τώ 
όρώντι ύπήρχεν έξοχή τις, ήτις έπήγνυτο εις άλλο 
αντικείμενου' πιθανόν δέ είναι, δτι όμοια έξοχή 
όπήρχε καί εις τό έτερον άκρου (έν τή είκόνι καί 
τούτο τό μέρος ώς βεβλαμμένον δηλούται). Όμοιαι 
είναι αί πτέρυγες των έπι ελεφάντινων αντικειμέ
νων τού Σπάτα άναγλύπτων σφιγγών, διότι καί 
έκεϊναι ίγουσι τάς τεθλασμένας γραμμάς τών πτε
ρών καί τά άκρα είναι ώς καί έπι τής δημοσιευό
μενης, επί δύο δέ βλέπομεν καί τούς επί τοΰ
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κρεατώδους μέρους τής πτέρυγας έλικας *. Κατά 
σύμπτωσιν δέ καθ’ δν γρόνον εύρέθη έν Μυκή- 
ναις ή πτέρυξ, άνεκαλύπτετο καί έν ταίς έν Ά- 
κροπόλει ’Αθηνών άνασκαφαΤς σφίγξ έλεφαντίνη 
ολόγλυφος και καλώς διατηρούμενη, ήν ανέκδοτον 
έ'τι ουσαν δημοσιεύομεν ένταυθα προς παραβολήν 
(13). Αυτή Φαίνεται ό'τι έχρησίμευεν ώς λαβή σκεύους 
τίνος, καθά δηλοΰται έκ τής μικράς οπής τής παρα
τηρούμενης κάτω εις τήν βάσιν, έφ ής ή σφίγξ 
πατεΓ διά τών οπισθίων ποδών τούς έμπροσθίους 
θέτει έπί τού άβακος κιονίσκου, ό'στις υπενθυμίζει, 
καθώς και ή ολη στάσις τής σφιγγός, τό ύπεράνω 
τής πύλης Μυκηνών ανάγλυφου τών λεόντων. Τό 
περί τήν κεφαλήν διάδημα άπαντα ομοιότατου καί

έπί τής κεφαλής δύοέκ Μενιδίου σφιγγών (Kuppel- 
grab von Men idi V, 44, VII, 4) και έπί τών έκ 
Σπάτα. Καί αύτόν δέ τον θύσανον ή πλόκαμον τον 
ύπεράνω τής κεφαλής φαινόμενου φέρουσι καί αί 
έκ Σπάτα, ώσαύτως δέ καί μία τών έκ Μενιδίου. 
Έπί τής έξ Ακροπόλεως ’Αθηνών όμως δ πλόκα
μος ένούται μετά τών πτερύγων καί σχηματίζει 
ούτω κρίκον, άφ’ οδ πιθανώτατα έξηρτάτο τό 
σκεύος, εις δ ή σφίγξ άνήκεν. Αί πτέρυγες είναι 
καί πάλιν τόσον δμοιαι τή έκ Μυκηνών καί ταίς 
τών έκ Σπάτα, ώστε νομίζει τις ότι 6 αύτός τε
χνίτης κατεσκεύασεν αύτάς2.

Χρ. Τςουντας

ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ ΕΞ ΕΑΕΤΣΙΝΟΣ3

Ο Ε
Ε Π 1 1 Ε Ρ Ω Ν Ο Σ A Ρ X Ο Ν Τ ο
Τ Η Σ Π Ρ Υ Τ A Ν Ε I A Σ Η 1 Φ A
Ε Γ Ρ A Μ Μ A Τ Ε Υ Ε Ν Ρ Ο Σ 1 Δ

Π 1 Δ Ε Κ A Δ Ε Υ Τ Ε Ρ A 1 Κ A 1
5 Ε 1 A Σ Ε Κ Κ Λ Η Σ 1 A Τ Ω Ν Ρ Ρ

Σ Ε 1 Δ 1 Π Ρ Ο Σ Κ Τ Η Σ 1 Κ Λ Ε
Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο 1 Ε Δ Ο Ε Ν Τ Η
Ο Ρ A Σ Υ Φ Ω Ν Ε Ρ Ο Κ Λ Ε ί Δ

1 Δ Η Ο ί Ε Ρ ί Μ Ε Λ Η Τ A I Τ Ω
10 Ν Η 0 Ε Ν Τ Ε Σ Τ Ο Ν Ε Ν 1 A Υ Τ

Ρ X Ο Ν Τ 0 Σ Τ A Σ Τ / Σ 1 A

Ν Τ Ω 1 Ε Ν 1 A Υ Ε
Τ Ο 1 Σ A Σ
Β Ο Υ Λ Μ

15

* *Ιδε εικόνα τή,ς μιας Bull. (1 β ΟϋΓΓ. Ιΐβΐΐέη. 1878 πιν. 18, 1 
'II ετε'ρα είναι μάλλον βεβλαμμενη και ανέκδοτος.

2 "Αξιόν προσογης θεωρώ, δτι επί χαλκού τίνος αιγυπτιακού πελέ- 
κεως (Maspei’O Arcbdol. ^gyptienne είκ. 296) παρισταται γρύψ. 
ου αί πτέρυγες είναι κεκοσμημεναι καθ' δν καί αί τών ελεφάντινων 
σφιγγών τρδπον, δι’ ε} κεχαοαγμενων γραμμών Τούτο πιθανώς δεν 
είναι δλως τυναιον.

3 Παράβ. Έφημ. Άρχ. 1887 σελ. 109.
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Σ Ε Ρ 1 Τ Η Σ A Ν Τ 1 Ο X 1 Δ Ο Σ Ε Κ
1 Ν Υ Λ Ο Σ Ρ A Ν Φ 1 Λ Ο Υ Ο Η Ο Ε Ν
Ε Ω Ν 0 Σ Υ Σ Τ Ε Ρ Ο Υ Τ Ρ 1 Τ Η 1 Ε
Τ Ρ 1 A Κ Ο Σ Τ Ε 1 Τ Η Σ Ρ Ρ Υ Τ A Ν
Ο Ε Δ Ρ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Η Φ 1 I Ε Ν Ρ Ο
ο Υ Σ X Ο Λ A Ρ Γ Ε Υ Σ Κ A 1 Σ Υ Μ Ρ

1 Β Ο Υ Λ Ε 1 κ A 1 Τ Ω 1 Δ Η Μ Ω 1
ο Υ Τ 'ι Τ A Ω Ν Ε 1 Ρ Ε Ν Ε Ρ Ε
Ν Μ Υ Σ Τ Η Ρ 1 Ω Ν Ο 1 X Ε 1 Ρ Ο Τ Ο
0 Ν τ Ο Ν Ε Ρ 1 Ρ Ο Λ Υ Ε Υ Κ Τ Ο Υ A
Σ Ε ο Υ Σ A Ν Ο Σ A 1 Κ A Ο Η Κ Ο Ν Ε
Δ Η Μ Η Τ Ρ 1 κ A 1 Τ Ε * κ Ο Ρ Ε 1 Κ
Ο ί Σ Ρ A Τ Ρ 1 Ο Ν Η Ν Υ Ρ Ε Ρ Τ Ε Τ
0 Υ Τ Ο Υ A 0 Η s! A 1 Ω Ν κ A 1 Ρ A !
Τ Ο Υ Β A Σ 1 Λ Ε λ Σ A Ν τ 1 Γ ο Ν Ο

Θεοί.
Έπί Ίέρωνος άργοντος επί της Άντιοχίδος έκ
της Πρυτανείας, ήι Φαινύλος1 Πανφίλου Όήθεν 
έγραμμάτευεν, Ποσιδεώνος ύστε'ρου τρίτηι ε
πί δε'κα, οευτέραι καί τριακοστέι της Πρυταν- 

5 είας' εκκλησία· τών προέδρων έπεψηφιζεν Πο-
12ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1887
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