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Άριθ. 83.

Έτέρα πλάξ βάθρου έν ή :

ΑΡΧΩΑΣΤΥΛΑΙΔΑΕΡΙΔΑΥΡΙΑ
ΕΧΕΚΡΑΤΕΙΑΝΔΑΜΟΚΛΕΟΣ
ΕΡΙΔΑΥΡΙΑΝΤΑΜΑΥΤΑΣΜΑΤΕΡΑ
ΑΡΟΛΑΩΝΙΑΣΚΛΑΡΙΩΙ

ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ
Ό Όμηρος έν τή Τλιάδι προκειμένου περί της 

ταφής τοΟ Πατρόκλου και τοΟ Έκτορος περιγράφει 
τούς τάφους της εποχής του λίαν λεπτομερώς ώς 
έξης περίπου' άφοΟ οί συγγενείς καί φίλοι εκαιον 
τον νεκρόν επί της πυράς, εσκαπτον επειτα λάκκον 
(κάπετον κοίλην Ω 797), έθετον έν αύτώ τήν τά 
οστά περιέχουσαν κάλπιν καί τον έσκέπαζον διά 
λίθων' επειτα έχάρασσον περί τον λάκκον κύκλον 
(σήμα τε τορνώσαντο Ψ 255) άλλοτε μεγαλείτε- 
ρον καί άλλοτε μικρότερον καί εκτιζον έπ’ αύτοΟ 
τοίχον (θεμείλιά τε προβάλοντο αύτ.) ούχί πολύ 
ύψηλόν,εις όν είσεφόρουν γην καί έχωνον τον τύμ- 
βον. Προς τήν περιγραφήν ταύτην συμφωνοΟσι 
περίπου καί οί πλεΐστοι των σωζομένοον τύμβ(ον(1). 
Οί λεγόμενοι ό'μως προϊστορικοί τάφοι, οί θολωτοί 
καί οί έντός τής άκροπόλεως Μυκηνών εόρεθέντες 
φαίνονται τόσφ διάφοροι τών 'Ομηρικών, ό'σφ καί 
άλλήλων' καθόσον δ’ έγώ γινώσκω δεν ήρευνήθη 
ακόμη ακριβώς, έάν ή διαφορά, αΰτη είναι πραγμα- 
τικώς τόσον μεγάλη, ό'σον έκ πρώτης όψεως φαί
νεται, ή άν ύπάρχη σχέσις τις τών τριών τούτων 
συστημάτων είτε προς άλληλα είτε προς ή'θη τινά. 
καί έθιμα τών αρχαίων Ελλήνων' έν άλλαις λέ- 
ξεσι δεν ήρευνήθη ακόμη ούτε ή αργή ούτε τό 
τέλος αύτών. Τήν ερευνάν ταύτην προτίθεμαι έν τώ 
έπομένω άρθρω.

Τάφον θολωτοί. Οδτοι άν καί εφθασαν έν Έλ- 
λάδι εις τον ύψιστόν βαθμόν τελειότητας, δεν είναι

(1) Π. χ. ό 6πά τοΰ Frank Calvert «νοιώθεις τύμβος τω 1856 Ιν 
Τροία (Schliemann Antiquites Troyennes σ. 17).

Άρχω Άστυλαίδα έπιδαυρία 
Έχεκράτειαν Δαμοκλέος 
Έπιδαυρίαν τάν αύτας ματέρα.
Άπόλλωνι, Άσ/.λϊίπιώι·

Τό κύριον ονομα Άΰτυλαίόας είνε γνωστόν καί 
έξ έτέρας έκ τοΟ ίεροΟ, ανεκδότου έτι, επιγραφής.
'Ύψ. 0,64, πλ. 0,86, πχ. 0,64.

Π. Kabbamas

ΤΑΦΟΙ ΕΝ ΕΑΑΑΔΙ
ό'μως καί ίδιοι αύτή άποκλειστικώς. Είναι άληθές, 
δτι έν ’ Ασία, άπό τής οποίας ή Ελλάς έδανείσθη 
τόσα πράγματα, δεν εύρέθησαν τά. πρωτότυπα αύ
τών, καίπερ έζητήθησαν εκεί καί ύπετέθησσν ύπό 
τινων ώς ύπάρχοντα. Είναι δίχως άπό πολλών ήδη 
έτών γνωστόν είδός τι τάφων έν Σκανδιναβία καί 
ενιαχού τής λοιπής βορείου Εύροόπης όμοιάζον τοίς 
θολωτοϊς, άν καί αύτοί είναι πολύ άπλούστεροι. 
’Ιδίως ή στέγη των δεν άποτελείται Οπό θολού, 
άλλα καί οί τοΟ Σπάτα δεν είναι κυρίως θολωτοί. 
Είναι ό'μως περιφερείς ή ελλειψοειδείς, έχουσι δρό
μον καί καλύπτονται ύπό τύμβου. Τά. κοινά χσ.ϋτα. 
κύρια χαρακτηριστικά, τών τε θολωτών καί τών 
τάφων τής Σκανδιναβίας άνάγκη νά. εχωσι καί τήν 
αύτήν άρχήν, καί επειδή διά. τούς τελευταίους οί 
βόρειοι άρχαιολόγοι έλυσαν προ πολλοί» τό ζήτημα 
παραδεχθέντες, ό'τι απομιμούνται πραγρ-ατνκάς 
καλύβας (1), νομίζω ό'τι τό αύτό πρέπει νά ύπο- 
τεθή καί διά. τούς θολωτούς. Εκείνοι δηλαδή πα- 
ρετήρησαν, ό'τι πολλοί άπολίτιστοι λαοί τής σήμε
ρον κατασκευάζουσι τάς καλύβας των καθ ολα 
όμοιας τοίς τάφοις τούτοις" τοιοΟτοι λαοί είναι οί 
Έσκιμώοι καί οί κάτοικοι τής Γροιλλανδίας καί τής 
Σιβηρίας. Ή ιχνογραφία τών άθλιων τούτων κα
λυβών ολίγον ή ούδόλως διαφέρει τής τοΰ μεγα
λοπρεπούς θησαυρού τοΰ Άτρέως’ είναι περιφερείς, 
κεΐνται συνήθως ολίγον βαθύτερα τής επιφάνειας

(1) Τοε Nilson Stone age of Scandinavia σ. 124- ·| 68. To 
βιβλίον τοδτο δέν ήδυνηΟην νά ευρώ· τό άναφερει ό Lubbock Vorge- 
schichtliche Zeit I σ. 127. Ιξ.
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της γης καί αποτελούνται έξ ενός, πολλάκις όμως 
καί έκ δύο δωματίων ή θαλάμων, ων τό μέν εν 
χρησιμεύει ώς κατοικία των ανθρώπων, τό δ’ έτε
ρον των κτηνών. Τό περιεργότατον όμως πάντων 
είναι, ότι εχουσι καί τον άρόμον, όστις ούδέν άλλο 
είναι ή εύκολος είσοδος εις τάς ύπογείους ταύτας 
καλύβας διά τούς ανθρώπους καί προ πάντων διά 
τά κτήνη. Έν τφ κέντρω εύρίσκεται ή εστία, περί 
τήν οποίαν κάθηται ή οικογένεια. Επειδή δέ αί 
καλύβαι είναι κατεσκευασμέναι έκ κλάδων δέν
δρων, εις βροχερά κλίματα πρακτικώτατον είναι 
νάταΐς δώσωσι σχήμα κοφίνου ανεστραμμένου ήτοι 
θόλου. Ότι δέ πολλοί λαοί ωκοδόμουν τούς τάφους 
κατά τάς κατοικίας των, τοΟτο καί έκ τής κλασι
κής λεγομένης άρχαιότητος είναι γνωστόν (1), εξη
γείται δέ άπλούστατα έξ όσων αναφέρει ό Lub
bock (2), ότι δηλαδή πολλοί ήμιάγριοι λαοί θά- 
πτουσι τούς νεκρούς των έν αυτή τή καλύβη, καί 
τίνες μέν οίκοΟσι καί μετά ταΟτα έν αύτή, άλλοι 
όμως, άφοΟ θέσωσι παρά τον νεκρόν πάντα τά 
πράγματα, ών έν τφ βιφ χρήσιν έποιεΓτο, κλείουσι 
τήν καλύβην, τήν έγκαταλείπουσι καί κτίζουσι 
νέαν μεταβάλλοντες ούτω τήν πρώτην εις τάφον.

Άλλ. ίσως αί άπό τόσον μακρυνών χωρών λη- 
<ρθείσαι άναλογίαι δεν Θά είχον μεγάλην αποδεικτι
κήν ίσχύν, έάν δεν ύπήρχον έν αύτή τή Έλλάδι 
διδόμενά τινα ύπέρ τής ύποθέσεως ταύτης. Νομίζω 
δηλαδή, ότι όπως περί τών ’Ιταλών άπέδειξεν ό 
Helbig (Die Italiker in der Poebene σ. 45 καί έξ.), 
ότι αί άρχαιόταται κατοικίαι των ήσαν κυκλοτερείς, 
οδτω δύναται ν’ άποδειχθή τό αύτό άμέσως καί περί 
τών άρχαιοτάτων κατοικιών τών Ελλήνων,καί όχι 
μόνον ότι ήσαν κυκλοτερείς, αλλά καί καθ’ όλου 
δμοιαι τοίς Θολωτοίς τάφοις.

Ή επί 'Ομήρου οικία τών άνάκτων συνέκειτο 
έκ δύο μερών, τής αύλής καί τοΟ μεγάρου ή οίκου, 
άτινα συνεκοινώνουν μεταξύ των διά Θύρας, κλειό
μενης δέ ταύτης το έν έμενεν όλως ανεξάρτητον 
τοΟ ετέρου. Πέριξ τής αύλής ήσαν τά περίστωα ή

(1) Πρ6. τούς εν τώ βράχω έσκαμμε'νους τάφους της Αυκίας, οί'τι- 
νες όξωτερικώς απομιμούνται καθ’ αλα ξύλινους οικιακούς (Fellow 
Asia Minor α. 219).

(2) Αυτόθι σ. 127.

αίΟουσαι, έν τώ μέσω ό βωμός τοΟ Έρκείου Διός 
καί εϊς μίαν γωνίαν ή βόλος. Έν τώ μεγάρω ύπήρ
χον αί κατοικίαι ιδίως τών γυναικών καί ό Θησαυ
ρός. Έκ τής διαιρέσεως ταύτης δύναται νά συμπε- 
ράνη τις ό,τι καί άλλως είναι λίαν πιθανόν, ότι 
δηλαδή αί οίκίαι τών ιδιωτών καί άρχικώς βεβαίως 
πάσαι αί οίκίαι ανεξαιρέτως δεν ήσαν τόσον μεγά- 
λαι, ούδ’ είχον τόσα διαμερίσματα, άλλ’ άπετε- 
λοΟντο μόνον έκ τής αύλής μετά τών περί αύτήν 
οικοδομημάτων καί τής Θόλου, έν ή έφυλάττοντο 
τά κειμήλια του οίκου. 'Όταν όμως οί άνακτες εϊς 
τήν άρχικήν ταύτην οικίαν προσέθηκαν καί τό μέ- 
γαρον, εις ο άπεσύρΘη ή οίκογένειώ των, έκτισαν 
τότε έν αύτώ καί δευτέραν Θόλον, τον θησαυρόν, 
διότι ή οικοδέσποινα δεν ήδύνατο πλέον νά έπιτηρή 
άμέσως τήν πρώτην, έν ή τώρα άπετίθεντο τά ήτ- 
τονος αξίας πράγματα (1). Ό Θησαυρός ήν άλλη 
βόλος, άμφότεροι δέ όμοιοι τοίς Θολωτοίς τάφοις. 
ΤοΟτο έξάγεται έκ τών ονομάτων Θόλος καί Θησαυ
ρός, γενικώς μέν έκ τοΟ πρώτου, άκριβέστερον δέ 
καί σαφέστερον έκ τοΟ δευτέρου' διότι είναι γνω
στόν, ότι τά εκτός τής άκροπόλεως Μυκηνών περι
φερή οικοδομήματα, άτινα σήμερον Θεωρούνται τά
φοι, έν τή άρχαιότητι ώνομάζοντο Θησαυροί (Παυ- 
σαν. II, 16, 6), όμοιους δέ καί τό έν Όρχομενφ 
(αύτόθι IX, 36, 4). ΤοΟτο δέν είναι δυνατόν νά 
έξηγηθή άλλως εΐμή διά τής ύποθέσεως, ότι οί έπί 
Όμηρου Θησαυροί ήσαν ακριβώς όμοιοι τοίς θολω- 
τοϊς τάφοις' φαίνεται ρ,άλιστα ότι καί εκειντό, ώς 
οί τάφοι, ολίγον βαθύτερα τής επιφάνειας τοΟ πέριξ 
έδάφους, διότι ό Όμηρος όμιλών περί ανθρώπων 
εισερχομένων εϊς αύτούς λέγει ότι κατέβαινον (2).

(1) Οΰτω νομίζιυ οτι εξηγείται λογικώς η επί Όμη'ρου θε'σις της 
θολού άνκο,ορικώς προς τον θησαυρόν. ’Άλλως διαιοωνοΰσι περί αυτής 
αί γνώμαι τών αρχαιολόγων πολύ· Ιδού τί λε’γει ό εσχάτως περί 'Ομη
ρικής οικίας γράψας Percy Gardner (Journal of Hellenie studies 
1882 σ. 267 έξ j: έν μια γωνία της αυλής εκειτο ή μυστηριώδης 
θόλος, ή το'σας συζητήσεις προξενήσασα. Είναι βε'βαιον οτι δεν ήτο 
μαγειρεΐον, διότι άναγινοόσκομεν, οτι τά φαγητά έμαγειρεύοντο έν 
αύτώ τω μεγάρφ. ’Επίσης δέν ήτο θησαυρός, διότι ό θησαυρό; βεβαίως 
’εκειτο έν τοίς διαμερίσμασι τών γυναικών. ΤΗτο περιφερή';, ώς έκ του 
ονόματος εξάγεται και εκ τής αναλογίας πρός τά περιφερή οικοδομή
ματα τά εΐσε'τι σωζόμενα έν Όρχομενω και Μυκήναις ήδυνάμεθα να 
υποΟε’σωμεν, οτι και αυτή ίσως ήτο οικογενειακόν νεκροταφεΐον.

(2) Ίδε έν τή προηγούμενη σημειώσει τήν σύμφωνον γνώμην τοΰ 
Percy Gardner.
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"Αλλά πώς εόρέθη ή Οόλος έν τη ομηρική αυλή; 
Έν τη Οδύσσεια μνημονεύεται τρις (X 442,459, 
466), ορίζεται δέ ή θέσις της ακριβώς διά τών 
έξης στίχ 10 V'

δμωκς δ ’ εξαγαγόντες έϋσταθέο; μεγάροιο

μεσσηγύς τε θόλου καί άμύμονος έρκεος αυλής.

Η μεμονωμένη αΰτη και ανεξάρτητος τών λοι
πών οικημάτων θέσις της, αν καί κατά τήν ύπόθε- 
σίν μας έχρησίμευεν έν ταϊς πλείσταις οίκίαις ώς 
θησαυρός, άποδεικνύει δτι δεν είναι σύγχρονος τών 
αιθουσών και περιστώων, μεθ’ ών ούδόλως συνδέε
ται οργανικούς. Καί ή απ’ αύτών δέ τόσον διάφο
ρος, κυρίως εΐπειν αλλόκοτος μορφή της ούδεμίαν 
έχει σχέσιν προς τον σκοπόν, όν έξεπλήρου' διότι 
τά έν αύτη φυλαττόμενα άντικείμενα ήδύναντο επί
σης καλώς νά φυλαχθώσι καί έν έτέρω κοινώ οϊκή- 
ματΓ προς τί λοιπόν τό ιδιόρρυθμον σχρημά της; 
Τά προφανή ταΟτα παράδοξα έξηγοΟνται, νομίζω, 
κάλλιστα διά της όποθέσεως, δτι ή θόλος είναι ή 
πρώτη καί επί αιώνας, ίσως χιλιάδας έτών ή μόνη 
κατοικία τών άνθριοπων έκείνων, οΐτινες βραδύτε
ρου ώνομάσθησαν Έλληνες. Περί τήν πρώτην ταύ- 
την καλύβην προοδεύοντας το Ο πολιτισμοί) καί της 
ευμάρειάς αύξανούσης, ιδίως ό’μως ίσους ένεκα της 
μεταναστεύσεως εις θερμότερα κλίματα, έκτίσθη- 
σαν άλλα οικοδομήματα τετράγωνα εύρυχωρότερα, 
καθαρώτερα καί εύαερώτερα, τά όποια έν άρχή 
ίσως έχρησίμευον μόνον ώς θεριται. κατοικίαι. Καί 
ούτω παρήχθη τό πρότυπον της ομηρικής αυλής. 
Άλλ’ ο πυρήν εκείνος ο άρχικός, οστις ένεκα τοΟ 
ϊδιοτρόπου σχήματός του δεν ήδύνατο νά συν δεθή 
αρχιτεκτονικούς μετά τών νεωτέρων κτιρίων, δεν 
κατηργήθη, άλλ’ εμεινεν ολίγον μακράν αύτών 
χρησιμεύουν ώς αποθήκη.Ή συντηρητικότης αύτη 
είναι τώ οντι ιδία τοίς άρχαϊκοίς λαοΐς.

Ή πρόοδος αυτή άπο τής απλής καλύβης εις 
τήν αυλήν έγένετο έν εποχή, καθ’ ήν οί Έλληνες 
δεν έλάτρευον ακόμη τούς θεούς των έν ναοίς' άλ
λους έπρεπεν οδτοι νά ουσιν επίσης περιφερείς. Μό
νον οί θολωτοί τάφοι διέσωσαν έν σχεδόν άκεραίοις

μνημείοις τήν άνάμνησιν τών προαιουνίων έκείνων 
χρόνων (1).

Τάφοι, τής ό,κροπόάεως Μυκηνών. ’Αφετηρία 
τής περί αύτών έρεύνης πρέπει νά γείνη ή τεσσάρων 
περίπου μέτρων έπίχουσις, ή τις τούς έκάλυπτε πρό 
τοΰν ανασκαφών, καί ήτις κατά τήν επικρατούσαν 
γνώμην συνετελέσθη έν διαστήματι πολλών αιώνων 
τών χωμάτων καταφερομένων όπά τών βροχών άπό 
τών όψηλοτέρων μερών τής άκροπόλεως' διότι 
πάντες παραδέχονται, δτι αί στήλαι, αίτινες εύρέ- 
θησαν εις βάθος τεσσάρων περίπου μέτρων, ίσταντο 
έπί τής αρχικής επιφάνειας. Άλλ’ όποια είναι ή 
έπίχωσις αύτη; Κατά τον Schliemann (Mycenes 
σ. 121 έξ. καί έν γένει τά πρώτα πέντε ή εξ κεφά
λαια του βιβλίου) ύπήρχεν έπί τής επιφάνειας 
στρώμα έλληνικών και μακεδονικών χρόνοον ένός 
περίπου μέτρου' μετ’ αύτό άρχεται άμέσιυς ή πα- 
λαιοτέρα έπίχωσις, ήτις περιείχε πλείστα τεμάχια 
αγγείων άρχαϊκωτάτων καί είδουλια εχοντα κεφα
λήν βοός ή άλλους πάνυ αρχαία, έργαλειά τινα καί 
αίχμάς βελών λίθινων, μαχαιρίδια χαλκά καί άνα- 
λόγως έλάχιστα πράγματα έκ σιδήρου. Άλλ’ αί 
Μυκήναι κατεστράφησαν ύπό τών Άργείων τώ 
468 π. X., κατωκήθησαν δ’ έκ νέου κατά τον 
Schliemann περί τό 400 π. X. ή ολίγον βραδύτε
ρου. Μεταξύ τών δύο τούτων χρονικών σημείων 
πρέπει νά συνετελέσθη ή άρχαιοτέρα τριών μέτρων 
βάθους έπίχωσις' διότι προ του 468 δεν είναι πιθα
νόν δτι άφήκαν οί Μυκηναίοι νά έπιχωσθή ό δι
πλούς περίβολος' εάν δέ ή έπίχουσις έγίνετο μετά 
τον δεύτερον συνοικισμόν ή διαρκοΟντος αύτοΰ, τότε 
έπρεπε τά νεώτερα πράγματα, τά οποία σήμερον 
εύρέθησαν εις τά άνώτατον στρώμα, νά εύρεθώσιν 
εις το κατώτατον' διότι αύτά εις τήν επιφάνειαν 
τών ύψηλοτέρων μερών τής άκροπόλεως όντα έπρεπε 
νά παρασυρθώσιν ύπό τών ύδάτων καί άποτεθώσι

(!) Περίεργα Ομως είναι οσα λέγει ό Παυσανίας |Χ, 5,9)' «ποιηΟή- 
ναι δέ τόν (εν Δελφοΐς) ναόν τω Άπο'λλωνι τό άρ/αιότατον δάφνης 
φασί, κομισθήναι 31 τούς κλάδους ά-ό της δάφνης τής έν τοΤς Τέμπεσι- 
xa.lv6r\c 3’ άν σχήμα ουτός γε αν είη παρεσχημένος ό ναός· δεύτερον 
8έ λέγουσιν οί Δελφοί γενέσΟαι ύπό με.Ιισσων τόν ναο'ν. από του τε 
κηροϋ των μελισσών και έκ πτερών ». Πιθανόν ό πρώτος ναός νά είχε 
σγ ή μα καλύβης καί μάλιστα καλύβης παρεμφερούς τη κυψέλη, ώς οϊ 
Οολιυτοί τάφοι. Τούτο θ’ απεδείκνυε την μεγιστην αρχαιότητα του πριό- 
του έν Δελφοΐς ναού.

ΕΦΗΜΕΡΙΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ 1885 3

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:26:42 EEST - 54.226.8.97



35 ΟΙ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 36

πρώτα έντός τοΟ περιβόλου. Άλλ’ άφοΟ ή δισχι- 
λίων ετών έπίχωσις, ή άπό του δευτέρου συνοικι
σμοί! προερχόμενη έχει βάθος ενός μόνον μέτρου, 
είναι δυνατόν νά παραδεχθώμεν,ότιή τριών μέτρων 
αρχαιότερα συνετελέσθη έν διαστήματι τό πολύ 
ενός αίώνος; ΤοΟτο πρώτον ουδόλως συνηγορεί 
ύπέρ τοΟ τυχαίου της έπιχώσεως. Έπειτα πώς 
εξηγείται το φαινόμενου, ότι έν τώ άρχαιοτέρω 
στρώματι, τώ εχοντι πάχος τριών περίπου μέτρων, 
εύρέθησαν ώς άνωτέρω είόομεν αγγεία, ειδώλια και 
χαλκά αντικείμενα δυνάμενα πάντα εύλόγως νά 
θεωρηθώσι σύγχρονα ή σχεδόν σύγχρονα άλλήλων; 
ΆφοΟ αί Μυκηναι μέχρι τοΰ 468 π. X. ήκμαζον, 
δεν έπρεπε τά πράγματα τοΟ πέμπτου καί έκτου 
αίώνος οχι μόνον νά μή έλλείπωσι σχεδόν όλοτε- 
λώς, άλλά καί νά κατέχωσι μεταξύ των εύρεθέν- 
των την πρώτην Θέσιν καί κατά τον αριθμόν καί 
κατά το βάθος, άφοΟ δά τά ύδατα έφερον τά χώ
ματα άπό των ύψηλοτέρων μερών, τά δ’ αντικεί
μενα τοΟ πέμπτου καί έκτου αίώνος έκειντο έπί της 
επιφάνειας; Τέλος ο Schliemann (σ. 157) λέγει, 
6'τι εδρεν εντός τοΰ περιβόλου εις βάθος 0,90-1,20 
μ. τέφραν καί οστά κεκαυμένα ζώων, βεβαίως τά 
λείψανα θυσίας τίνος" είναι δυνατόν νά μετηνέχθη- 
σαν καί τά οστά καί ή τέφρα Οπό των ύδάτων καί 
νά εναπετέθησαν έπί των τάφων έν σωρώ;

Πιστεύω, ότι δεν είναι ανάγκη πολλών λόγων, 
άλλ’ ότι αίολίγαι αύταί παρατηρήσεις άρκοΟσιν ίνα 
πείσωσιν ή μας, ότι ή έπίχωσις δεν είναι τυχαίΌν απο
τέλεσμα των βροχών, άλλ’ έπίτηάες γενομένη ινα 
κάλυψη τούς εν τώ περιβόλω τάφους, έν άλλαις 
λέξεσιν, ότι οι τάφοι thc/arvo ύ~ο τύμβον. Καί εάν 
έξ άρχ^ς δεν έπεκράτει ή κατ’ έμέ εσφαλμένη 
γνώμη, ότι αί στηλαι ίσταντο έπί της έπιφανείας, 
ούδείς νομίζω θά ελεγεν, ότι ή έπίχωσις είναι τυ
χαία, διότι τά πράγματα ουδόλως συμφωνοΟσι προς 
την ύπόθεσιν ταύτην" έν ω ή έναντία όχι μόνον 
την επίχωσιν ούναται νά έξηγήση, άλλά καί άλλα 
τινά φαινόμενα μή έξηγηθέντα, νομίζω, αρκούντως 
μέχρι τοΟοε. Οΰτω ο έκ πλακών ορθών διπλούς 
κύκλος ή περίβολος είναι κατά μέν τον Schliemann, 
ώς γνωστόν, αγορά, κατ’ άλλους εργον οχυρωμα
τικόν καί κατά τον Steffen (Kartell von Mykenae

σ. 31) περίβολος άφορίζων τον ιερόν χώρον άπό 
τοΰ πέριξ βεβήλου. Κατ’ έμέ είναι άπλούστατα τό 
κρηπίδωμα τοΟ τύμβου, κρηπίδωμα οδ ή ολίγον 
περίεργος κατασκευή παρεκίνησε πολλούς εις περι- 
εργοτάτας 'υποθέσεις. ’Ανάγκη όμως νά όπομνή- 
σωμεν , ότι τά κρηπιδώματα, τά όποια πολλάκις 
αντικαθίστανται όπό κύκλου άπλοΰ έκ λίθων άργών, 
δεν ήσαν άρχικώς τούλάχ ιστόν προωρισμένα νά 
έμποδίζωσι μόνον τά χώματα τοΰ νά καταρρεύσω- 
σιν, άλλ είχον καί βαθυτέραν τινά έννοιαν, ίσως 
θρησκευτικήν, άγνωστον ήμίν. Πολλάκις εύρίσκε- 
ται πέριξ τοΟ κρηπιδώματος καί κύκλος έκ λίθων 
ορθών (1). Καί περί τοΰ Μυκηναίου δέ κρηπιδώ
ματος προκειμένου δεν πρέπει νά βλέπωμεν μόνον, 
έάν ήναι πρακτικώς κατεσκευασμένον καί έάν ό 
σκοπός δεν ήδύνατο νά έκπληρωθη άλλως κάλλιον.

Άλλ’ έάν οί τάφοι έκειντο ύπό τύμβον, ό δέ 
περίβολος είναι το κρηπίδωμα τοΰ τύμβου, εις τί 
χρησιμεύει ή είσοδος αύτοΰ; Το ζήτηρ.α τούτο 
πρέπει νά έςετασθή μετά του περί των στηλών. 
Έξ αυτών εύρέθησαν δέκα μέν σχεδόν σώαι, ών 
αί ήμίσεις κεκοσμημέναι οι’ αναγλύφων, αί λοιπαί 
άπλαΓ τεμάχια δέ άλλων γλυπτών καί μή πολλά. 
Αί πλεΓσται ίσταντο εΐσέτι δρθιαι διευθυνόμεναι, 
άν καλώς εννοώ τάς περιγραφάς τοΟ Schliemann, 
εις Άίο στοίχους άπό βορρά, δηλαδή άπό της etcfo- 
άου προς νότον. Ή διεύθυνσης αυτή έξηγεί καλώς 
καί τον προορισμόν των, ότι δηλαδή δέν ήσαν συνή
θεις στηλαι επιτύμβιοι, ώς έκλαμβάνονται, άλλ 
ίσταντο εκατέρωθεν δρόμον, όστις άπό της εισόδου 
ήγε παρ’ έκαστον των τάφων. Έάν ήσαν τώ οντι 
επιτύμβιοι στηλαι, τότε δέν έξηγείται, διατί αί 
μέν είναι γλυπταί, άλλαι δέ ούχχ, δέν έξηγείται τό 
μέγα πλήθος αύτών, πρό πάντων δέ δέν έξηγείται 
διατί έπί τινων μέν τάφων εύρέθησαν στηλαι όλι- 
γώτεραι των έν αότοίς νεκρών, έπί δέ τοΰ πέμπτου, 
όστις περιείχεν era μόνον νεκρόν, εύρέθησαν ίστά- 
μεναι βνο. Ό δρόμος απεναντίας δέν είναι άσυνή-

(1) ’Ίδε τέ,ν άναπαράστασιν τοιούτου αγγλικού τύμβου εν Al’chaeo- 
logiatoy. 42 σ. 211.Έν δέ τώ Leitfaden zur nordisehen Alter» 
tbutnskimde (herausg. von der Ivoaigi. Gesell. fur nord. Α1» 
terthumsk.) σ. 29 άναγινώσκομεν* τινές των σπουδαίο τερών τύμβων 
περιβάλλονται κάτω ύφ’ ενός,ενίοτε δέ υπό π λεώνων κύκλων εκ λίθων 
μεγάλων.

1
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θης (1), και θ’αναφέρω εν μόνον παράδειγμα, διότι 
τούτο είναι καί άλλως περίεργον. Έν τώ « Μου- 
σείφ της Εύαγγελικής Σχολής Σμύρνης» 1878- 
80 σ. 91 έξ. b Weber περιγράφει καί απεικονίζει 
τύμβον έχοντα κρηπίδωμα ώραΐον καί δρόμον έστε- 
γασμένον, όστις άγει εις τον τάφον. Ή αρχαία 
είσοδος τοΟ δρόμου είναι φαίνεται κατεστραμμένη 
ή κεχωσμένη, εισέρχονται δέ σήμερον δι’ οπής 
άνοιχθείσης εις τήν στέγην του δρόμου οι’ άφαιρέ- 
σεοϋς πλακών τινων. Τό ύψος αότοΟ είναι άπο 1,20 
μέχρι 1,90 μ. Οί τοίχοι άποτελοΟνται ύπό το0 
βράχου, δπου δέ οδτος λείπει, είναι έκτισμένοι 
μάλλον ή ήττον κανονικώς. Τήν στέγην σχηματί- 
ζουσι μεγάλαι πλάκες έκ τιτανόλιθου. Το μήκος 
τοΟ δρόμου από τήρ σημερινής εισόδου, ήτις απέ
χει τρία μέτρα άπο τοΟ άκρου του τύμβου, είναι 
22 περίπου μέτρων. Ό τάφος άποτελεΐται έκ τριών 
θαλάμων εις γραμμήν κειμένων καί συγκοινωνούν- 
των άλλήλοις δι’ άνοιγμάτων θυροειδών' κεΐνται 
δέ καί οί τρεις εν μέτρον βαθύτερα τοΟ δρόμου. Ο 
τελευταίος θάλαμος είναι ό περιεργότατος' αί δύο 
αότοΟ πλευραί, ή τής εισόδου καί ή απέναντι αύ- 
τής είναι κάθετοι, αί άλλαι δύο μέχρι μέν τίνος 
είναι ομοίως κάθετοι, έπειτα όμως οί δόμοι προ- 
βάλλουσιν, ώστε άποτελεΐται καμάρα. Ανωθι δέ 
αυτής ύπάρχει έτερος θάλαμος συγκοινωνών μετά 
τοΟ κάτω δι’ οπής έν τώ μέσω τής καμάρας ύπαρ- 
χούσης. Ό δεύτερος οδτος θάλαμος απομιμείται 
πιστώς έν ρ.ικρώ τον θησαυρόν τοΟ Άτρέως. Εχει 
δέ ύψος δύο μέτρων. Τό περίεργον τούτο μνημεΐον 
είναι άξιον πολλοΟ λόγου, διότι έξηγεΐ τήν άρχήν 
τών μετά δρόμου τύμβων Οί θολωτοί τάφοι είναι 
άρχαΐοι δσον καί αί πρώται κατοικίαι, αί άπλού- 
σταται καλύβαι' οί ρ.ετά δρόμου τύμβοι είναι απλο
ποιημένοι θολωτοί διατηρήσαντες έξ αύτών μόνον 
το έξωτερικόν σχήμα καί τον δρόμον. Ή θόλος 
βαθμηδόν παρελείφθη δλοτελώς ως περιττή, ο δρό
μος όμως ήν αναγκαιότατος’ διότι, ώς όρθώς παρα
τηρεί ό Kohler (Das Kuppelgrab bei Menidi σ. 
54), οι τε θολοιτοί τάφοι καί οί τής άκροπόλεως 
Μυκηνών ή σαν τάφοι οικογενειακοί κεχωσμένοι

(1) "Ιδε περιγραφάς τοιούτων π. χ. παρά Texier Description de 
FAsie mineure III σ. 252 εξ. και αΰτ. πίν. 13! σχ. 4.

συνήθως’ οσάκις μέλος τι τής οικογένειας άπέθνη- 
σκεν, έπρεπε νά έξαγάγωσι πρώτον τούς σωρούς 
τών χωμάτων, τών καλυπτόντων τον δρόμον, δσά- 
κις οδτος ήτο αστέγαστος, καί ούτω νά φθάσωσιν 
εις τον τάφον’ μετά τήν ταφήν δ δρόμος έχώνετο 
πάλιν. Τό κοπιώδες όμως τοΟτο έργον θά έγίνετο 
πολλώ κοπιωδέστερον, άν δεν ύπήρχεν ο δρόσος, 
έστω καί άστέγαστος, δστις πλήν τούτου είχε καί 
άλλον σκοπόν, τοΟ ν’ αύξάνη δηλαδή τήν μεγαλο
πρέπειαν τής νεκρικής πομπής' διά τούτο καί έκο- 
σμήθη ό τού ήμετέρου τύμβου, ώς δυνάμεθα νά 
είπωμεν τώρα, έν μέρει δι άναγ λ ύπτιον παραστά
σεων. Έν τοις θολωτοίς τάφοις ό δρόμος ήν σχε- 
τικώς απλούς, τό ο’ εσωτερικόν έκοσμείτο, ώς 
γνωστόν, καί διά χαλκών, ελασμάτων' έν τοίς τύμ- 
βοις λείπει ή θόλος, εξωραΐζεται λοιπόν ό δρόμος' 
είναι άληθές, δτι ό πλούτος οδτος καί 5 καλλιτε
χνικός κόσμος τής τε θόλου καί τοΟ τύμβου έπι- 
δεικνύονται σπανιώτατα, καί τότε μόνον έπί τινας 
ημέρας, άλλά τοΟτο ήρκει, ώς φαίνεται, εις τούς 
άνθρώπους εκείνους.

Άνακεφαλαιώσωμεν νΟν τά είρημένα. Κατέστη 
νομίζω λίαν πιθανόν, δτι ή μυστηριώδης ομηρική 
θόλος είναι ή άρχαιοτάτη ελληνική καλύβη, οτι 
οί θολωτοί τάφοι κατά λίαν διαδεδομένον έθος άπο- 
μιμοΟνται τήν θόλον, δτι κατά συνέπειαν είναι 
περιττόν νά ζητώμεν τά πρωτότυπα αύτών έκτος 
τής Ελλάδος (1)' προς τούτοις άπεδείχθη έκ τής 
έπιχώσεως, δτι οί τής άκροπόλεως Μυκηνών τάφοι 
έκειντο ύπό τύμβον, έν ω το εναντίον θά ήτο, έν 
Έλλάδι τούλάχιστόν, πρωτοφανές καί άνεξήγητον, 
ώς ήτον άνεξήγητος καί ό περίβολος. Τέλος διά τοΟ 
ύπό Weber γνωστού γενομένου τύμβου άποδεικνύε- 
ται ή στενή σχ_έσις μεταξύ θολωτών τάφων καί 
τύμβων (2), έξ ής σχέσεως πάλιν έξηγείται ο Spo

il) ΤοΟτο ποιεί ό Kohler (Das Kuppelgrab bei Menidi σ. 56), 
παραδέ/εται δε οτι έν Μεσοποταμία πρέπει νά ζητηθδαιν αί άρχαι 
τών θολωτών τάφων.

(2) Ή Gy έσις αυτή άποδεικνύεται και Ικ τών βωμών εις περιφερής 
εύρε’θη έπ’ι τοϋ τετάρτου τάφου τής άκροπόλεως Μυκηνών, έτερο; δέ 
περιβαλλόμενος λίθοι; !ν τώ κε'ντρω τοϋ θησαυροί τοϋ Άτρέως 
(Schliemann σ. 102). Οί βωμοί ουτοι κατε'-/ουσι τήν Οέσιν, ήν εν 
τή καλύβη εί-/εν ή εστία και είναι διάδο/οι ταύτης: Ούτως έξηγοΰσ, 
τήν έν τή βορείω ’Αμερική ϋπαρξιν άπειρων τύρ,βων έ/όντων βωμ.όν 
έν τώ κε'ντρω ("δε Stevens Flint Claps σ. 349 εξ. μετά πολλών 
απεικονίσεων τοιούτονν τύμβων).
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μος, δν ανάγκη νά ύποθέσωμεν ώς λίαν συνήθη έν 
τινι εποχή, δηληοή έν όσου οι τύμβοι έχρησίμευον 
κυρίως ώς οικογενειακοί τάφοι. Περί τούς ομηρι
κούς όμως χρόνους, καθ’ οΰς κραταιουμένων των 
πολιτειών τά γένη ειχον άπολέσει μέγα μέρος τής 
αρχικής σημασίας καί δυνάμεώς των, οί τύμβοι 
συνήθως έκρυπταν era καί μόνον νεκρόν' τότε εν
νοείται ότι καί ο δρόμος ήν πλέον περιττός καί διά 
τούτο έξέλιπεν. Ή βαθμιαία αΰτη από τής πρώ
της καλύβης μέχρι τοΟ ομηρικού τύμβου εξέλιξις 
είναι τόσον συνεχής καί τόσον φυσική, ώστε μοι 
φαίνεται, ότι αυτή καί μόνη αρκεί, ινα πλήρωσή 
τά έν ταίς μερικαίς άποδείξεσιν ύπάρχοντα 'χά
σματα, τά όφειλόμενα είτε εις την έλλειψιν ειδή
σεων καί μνημείων είτε εις τήν ϊδικήν μου άγνοιαν.

Έν τέλει ανάγκη νά είπω ολίγα καί περί τής 
θέσεως των νεκρών έν τω τάφου καί περί τής καύ
σεως αύτών διότι ώς έπραγματεύθησαν τά ζητή
ματα ταΰτα μέχρι τού δε. εξαφανίζεται παν ό,τι 
χαρακτηριστικόν έν τοίς ή'θεσιν υπάρχει, έξάγονται 
δέ συμπεράσματα λίαν έσφαλμένα.

Περί τής καύσεως ό Helbig (Das homerische 
Epos σ. 41 ) έσχάτως έξήνεγκε τήν γνώμην, ότι 
οί νεκροί ίσιος δεν έκαίοντο, άλλέταριχεύοντο. 
Ή ύπόθεσις αυτή, αν άπεόεικνύετο, πλήν τού ότι 
θά έδιδεν αφορμήν είς συμπεράσματά τινα άφο- 
ρώντα τάς περί μελλούσης ζωής ιδέας των άνθρώ- 
πων εκείνων, θά άπεδείκνυε συγχρόνως καί έν 
τούτου τήν έπιρροήν ανατολικών λαών. Έν ω ή 
εναντία γνώμη, ότι οί νεκροί έκαίοντο μέν, άλλ’ 
άτελώς καί εντός των τάφων, στηριζομένη έπί 
παρατηρήσεων γενομένων έν αύταίς ταίς άνασκα- 
φαίς : Schliemann σ. 373 καί αλλαχού, καί Kohler 
das kuppelgrab bei Menidi σ. 55), άποδεικνύει, 
ότι οί Έλληνες τότε εύρίσκοντο εις εποχήν μετα- 
βάσεως άπο τής ταφής των πτωμάτων ακεραίων 
είς τήν καυσιν αυτών τοιοΰτος μ,έσος τρόπος με
ταξύ των δύο συστημάτων έπρεπε νά ύποτεθή, καί 
άν οί τάφοι τής άκροπόλεως Μυκηνών δεν παρείχαν 
προφανή παραδείγματα αυτού'διότι οί αρχαϊκοί λαοί 
σπανίους μεταβάλλουσι τά ήθη καί έθιμά των απο
τόμους. Προς έπιβεβαίωσιν δέ των λεγομένων δεν 
λείπουσι καί άναλογίαι παρ’ άλλοις λαοΐς τού ίνοο-

γερμανικού κλάδου. θύτου ό "Αγγλος αρχαιολόγος 
αίδ. W. C. Lukis βέβαιοί, ότι έν πασι τοίς ύπ’ αύ- 
τού έρευνηθεϊσι' πολυαρίθμοις τύμβοις τής Αγ
γλίας τά σώματα τών νεκρών ειχον καή έντός αύ
τών των τάφων ήμιτελώς, ώς άναφέρει ο Stevens 
(Flint Chips σ. 410), όστις έν τω αύτω κεφαλαίφ 
συνέλεξε καί πολλά άλλα παραδείγματα ατελούς 
καύσεως τών' νεκρών. "Αλλους όμως έξηγεί τό 
πράγμα ό ·κ. Kohler (άνωτ. σημ.), όστις στηριζό- 
μενος έπί τής ατελούς καύσεως έντός τάφουν ακα
ταλλήλων προς τούτο ένεκα τής έλλείψεως αερι
σμού, συμπεραίνει ότι οί θολωτοί τάφοι είναι έπεί- 
σακτοι εις τήν Ελλάδα έκ χώρας, έν ή ούχ_ί καΟ- 
σις, άλλ’ άλλος τρόπος ταφής ήτο συνήθης. Η 
χώρα αύτη λέγει συμφώνως τω Adler, ου αναφέρει 
τήν γνώμην, πρέπει νά ήναι ή Μεσοποταμία.’Αλλ’ 
εκεί οί τάφοι δεν είναι άληθείς θόλοι, αλλά καμά- 
ραι θολωταί έπιμήκεις, ματαίως δε μέχρι τουοε 
έζητήθη τρίτον σχήμα συνδέον τά δύο ταύτα ολως 
διάφορα άλλήλων. Έξ άλλου καί εγώ παραδέχο
μαι, ότι οί θολωτοί τάφοι δεν ή σαν έξ αρχής προ- 
ωρισμένοι, ίνα καίωνται έν αύτοΐς οί νεκροί, διότι 
ή καΰσις είναι έν γένει μεταγενεστέρα, ώς φαίνε
ται, τού ενταφιασμού (ίδ. Worsaae Mem. des An- 
tiquaires du Nord 1882 σ. 169καίFr. v. Hellwald 
Culturgeschichte I σ. 87), όταν όμως ήρχισε νά 
εϊσάγηται, δέν μετεβλήθησαν καί οί τάφοι αμέσους 
συμφώνους τψ νεωτέρω έθίμω , άλλ’ ούοέ ένόμι- 
ζον, φαίνεται, οί τότε άνθρωποι, ότι επρεπεν ό νε
κρός νά καή δλοτελώς.

Αναφορικούς προς το έτερον ζήτημα θά περιορι- 
σθώμεν είς τον πρώτον τάφον τής άκροπόλεως, 
διότι έν αύτω εύρέθη είς νεκρός είς κατάστασιν 
έπιτρέπουσαν νά κρίνη τις περί τής θέσεώς του. Ο 
τάφος ούτος εχει μήκος 6,45 μ., πλάτος δέ τού 
πυθμένας 3,45 μ. Άλλ’ αί διαστάσεις αΰται σπου
δαίους έλαττούνται, διότι ό τάφος είναι έκτισμένος 
πέριξ διά δύο τοίχων, ών ό πρώτος κάθετος εχει 
πάχος 0,60 μ., ό δέ δεύτερος κεκλιμένος ών προς 
τά εσού έχει πάχος κάτω 0,30 μ., περιορίζεται 
λοιπόν ούτου τό πλάτος τού πυθμένας τού τάφου 
είς 1,65 μ. Έν ώ δέ δ χώρος γίνεται ούτου πολύ 
στενότερος τού αρχικού, τά σώματα άνδρών τελείων
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οέν κατετέθησαν κατά το μήκος αύτοΟ, αλλά κατά 
το πλάτος' καί ίνα τούς χωρήση ό χώρος οδτος, 
έπίεσαν, λέγει δ Schliemann (σ. 378) περιγραφών 
τον κάλλιον διατηρούμενον σκελετόν, έπίεσαν τήν 
κεφαλήν προς τό στήθος μετά τοσαύτης βίας, ώστε 
οί ώμοι εύρίσκονται επί τής αυτής γραμμής μετά 
τής κορυφής τής κεφαλής. Καταλογίζει δέ τούτο ό 
αύτός συγγραφεύς τή άγριότητι καί άσεβεία των δο
λοφόνων του Άγαμέμνονος. Καί δ Steffen δέ (' Kar
tell von Mykenae, Text σ. 31) διαβλέπει εν τή 
περιπτώσει ταύτη σπουδήν καί αταξίαν προξενηθεί- 
σαν ύπό πολιορκίας ή άλλου τίνος τοιούτου εκτά
κτου γεγονότος. Άλλ’ ούδεμία, νομίζω, υπάρχει 
ανάγκη νά είσάγωμεν θεούς άπό μηχανής. Πάντες 
οί άνθρωποι ού'τε εθαπτον, ού'τε θάπτουσιν δπως 
ημείς σήμερον. Έν τώ llecueil d’antiquites de la 
Scythie (σ. 37 έξ.) άναφέρονται πολλά παραδείγ
ματα, ότι οί νεκροί έν τάφοις τής νοτίου 'Ρωσσίας 
εύρέθησαν κείμενοι πλαγίους άλλοτε μέν επί τού 
δεξιού μέρους καί άλλοτε επί τοΟ αριστερού. Αύ- 
τοθι σ. 54 άναγινώσκομεν’ δ σκελετός εκειτο έπί 
του δεξιού μέρους συνεσταλμένος, ή δέ κεφαλή του

ex.hvs προς το στήθος. Αότόθι σ. 121 ’ είς σκε
λετός εκειτο έπί τοΟ δεξιοΟ μέρους, συνεσταλμένος’ 
αί χείρες ή σαν συνεσφιγμέναι έπί τής κάτω σιαγό- 
νος καί τά γόνατα όμοιους έπί τοΟ στήθους ούτως, 
ώστε δ νεκρός δεν κατελάμοανε χώρον μείζονα τοΟ 
ένας άρσινίου (δηλαδή των 0, 77 τοΟ μέτρου ). Ό 
δέ Perrot (Histoire de Part II σ. 373) ομίλων περί 
των τάφοον τής Χαλδαίας λέγει’ νεκροί τινες κατε- 
τέθησαν εις θήκας όμοιας μεγάλοις άγγείοις, εις 
άς το πτώμα δεν ήδυνήθη νά είσαχθή άνευ βίας 
καί χωρίς νά άιπίωθή. Παραλείπω ν’ αναφέρω 
παραδείγματα όμοια έκ τής βορείου Εύρώπης, ’ έν
τοίς τάφοις τής οποίας οί νεκροί εύρίσκονται πολ.
λάκις καθήμενοι.

Τά χαρακτηριστικόν λοιπόν τής θέσεως των νε
κρών έν τοί; Μυκηναίοις τάφοις είναι, ότι ήρειδον 
τά νώτα έπί τού τοίχου’ ίσως μάλιστα οδτος ακρι
βώς προς τούτο έκτίσθη κεκλιμένος καί οΟχί κά
θετος. ΤοΟτο δύναται νά χρησιμεύση καί προς σχε
τικήν χρονολέγησιν αυτών, διότι δεικνύει πόσον τά 
ήθη ταΟτα άπέχουσι των 'Ομηρικών.

Χρ. Δ. Τςουντλς.

ΑΓΑΛΜΑΤΑ
ΕΚ ΤΩΝ ΕΝ ΕΠΙΔΑΓΡΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ.

(IItv. ! και 2).

Ή κατά τά έτος 1884 έξακολούθησις των ανα
σκαφούν έν τώ ιερού του ’Ασκληπιού έφερεν είς φως 
πολλά πλαστικά έργα, ών τά σπουδαιότερα μετα- 
κομίσας είς ’Αθήνας εκδίδω νΟν έν τοίς τώ τεύχει 
τούτου προσαπτομένοις πίναξιν. Τά σχεδιογραφή
ματα έγένοντο ύπό τοΟ κ. Gillieron.

λ'. ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΑΕΤΩΜΑΤΩΝ 

ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ.

Τά έκ των αετωμάτων τοΟ ναοΟ τοΟ Άσκλη- 
πιοΟ προερχόμενα αγάλματα, απεικονισμένα είς δύο 
πίνακας, έδημοσιεύθησαν το παρελθόν έτος έν τή

Εφημέριοι ταύτη (1884 σελ. 50 κ. έ. Πίν. 3 καί 
4). ΤοΓς άγάλμασι τούτοις προσθετομεν νΟν τά 
έξής δύο, ένα δηλ. κορμόν καί μίαν κεφαλήν, ών 
δ μέν κορμός εύρέθη τελευταίον έν ταίς άνασκα- 
φαίς, ή δέ κεφαλή είχε μέν εδρεθή πολύ πρότερον 
(ιδ. ’^ίρχ. Έ<ρηρ. 1884, σελ. 57 άρ. 12), ήτο 
όμως είσέτι ανέκδοτος.

Κορμός γυμνόν ποΛεριστον (άρ. 1.) εύρεθείς 
νοτιοδυτικώς το0 ναοΟ τοΟ ’Ασκληπιού, έν τώ 
χώρου τώ μεταξύ τούτου καί τής θόλου τοΟ Πολυ
κλείτου.'Ότι δ κορμός οδτος προέρχεται έκ των έν 
τοίς άετώμασι του ναού τοΟ ’Ασκληπιού αγαλμά
των, δείκνυται έκ τού μεγέθους αυτού, έκ τού τρό
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