
ΕΠΙΤΥΜΒΙΟΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙ
ΜΕΤ’ ΑΝΑΓΛΥΦΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ *

Ό Κικέρων 1 παραδίδων χά χοΰ απαγορευτικού νόμου περί πολυτελών ταφι- 
κών μνημείων, τον όποιον έθέσπισεν είς Αθήνας περ'ι τό 317 π.Χ. Δη μητριός ό Φα- 
ληρεΰς, αναφέρει τούς τρεις ύπ’ αυτού οριζόμενους τύπους, ήτοι τον κιονίσκον (colu
mella), τό περιρραντήριον (labellum) καί την τράπεζαν (mensa)2. Οί τύποι ούτοι γνω
στοί είς προδρομικάς των τουλάχιστον μορψάς ήδη είς έποχάς παλαιοτέρας τού 
Δημητρίου3, έχουν άναγνωρισθή καί ταυτισθή προς σωθέντα μνημεία4. Περί τής 
μορφής ενός εξ αυτών, τής τραπέζης 5, ιδιαιτέρως τής μετ’ αναγλύφων παραστάσεων 
κεκοσμημένης μέχρι τέλους τής κλασσικής έποχής, αποτελεί ή παρούσα εργασία, χωρίς 
να έξαντλή πλήρως τό υλικόν, μίαν προκαταρκτικήν προσπάθειαν.

Ή τράπεζα, ή οποία άρχικώς ούδέν άλλο ήτο παρά ό επιτύμβιος βωμός διά τον 
νεκρόν, έχει τήν αρχήν της είς τήν πρώιμον ήδη αρχαϊκήν εποχήν. Είς την έρευναν ημών 
διά τήν τυπολογικήν έξέλιξιν τού μνημείου νομίζομεν άσφαλέστερον νά έκκινήσωμεν 
από τήν όπωςδήποτε γνωστήν καί σαφή μορφήν, τήν οποίαν μάς παρέχουν αί τράπεζαι 
τής έποχής τού Δημητρίου, τού τέλους τού 4ου αίώνος. Ό Brueckner 6 διέκρινεν επί 
τού προκειμένου δύο βασικούς τύπους :

α) χαμηλάς τραπέζας, ήτοι λεπτός, λείας, επί τού τάφου κειμένας πλάκας, έχούσας 
έπιγεγραμμένον τό όνομα τού νεκρού 7 καί

* Ή παρούσα εργασία εΐχεν ώς αρχήν μικράν φροντι
στηριακήν άνακοίνωσιν εις τό Πανεπιστήμιον τοϋ Saar- 
briicken παρά τφ καθηγητή κ.Ν. Himmelmann-Wild- 
schiitz, τον οποίον ευχαριστώ κα'ι εντεύθεν διά τάς υπο
δείξεις του. ’Ιδιαιτέρως θερμώς ευχαριστώ τούς καθη- 
γητάς κκ. Ν. Μ. Κοντολέοντα καί Γ. Μπακαλάκην διά 
τάς παρατηρήσεις καί συμβουλάς των είς μίαν κριτικήν 
συζήτησιν επί τοΰ θέματος. Περαιτέρω τον καθηγ. 
κ· W. Η. Schuchhardt καί τούς κκ. F. Eckstein καί 
Ν. Ζαφειρόπουλον.

1 De legibus II 26, 66.
2 Η. Dragendorff, Thera II, 108. Μ. Colli- 

gnon, Ees statues funeraires, 96,3. A. BrOckner, 
Der Friedhof am Eridanos, 25. E. Bayer, Deme- 
trios Phalereus der Athener, 61 κέ· J. Kirchner 
Die Antike 15, 1939, 93 κέ. G. Eippold, Handbuch 
der Archaologie III l, 276,4. F.Johansen, The Attic 
Grave-reliefs, 13,2. T. Dohrn, Attische Plastik 
104x!.H.MObius, Ornamente der griechischen Grab- 
stelen, 44. H. Bengtson, Griechische Geschichte 2, 
363,4. M. Nilsson, Griechische Religion I2, 714 κέ· 
F. Eckstein, Jdl 73, 1958, 18 κέ. Chr. Karusos, 
Aristodikos, 41 καί σημ.98. Ch. Picard, Manuel IV2, 
1380 κέ.

3 Περί τοϋ κιονίσκου: Collignon, έ.ά. 37 κέ., 97κέ. 
περί τοΰ περιρραντηρίου: Ρ. WoltERS, Jdl 14, 1899,

128 κέ. ιδία 133. Dragendorff, έ.ά. 108. R. Ginou- 
vfis, Balaneutike, 245-254.

4 Γενικώς Conze, Die attischen Grabreliefs IV, 
5 κέ.

5 Ή έπί τοΰ θέματος βιβλιογραφία λίαν περιορι
σμένη : Collignon, έ.ά. Dragendorff, έ.ά. 106 κέ. 
Κ. KOblER, Mdl 2,1949,17 κέ. κυρίως A. Briickner, 
Ornament und Form der attischen Grabstelen, 1 κέ. 
Περιληπτικόν λίαν τό λήμμα RE XV 1, στ. 948 έν λ. 
Mensa (Kruse) καί DarEmberg - SaGLIO, στ. 1720 έν 
λ. (A. de Ridder). Διά μεταγενεστέρας τραπέζας βλ. 
Pfuhl, Jdl 20, 1905, 92. Περί τής άπιθάνου θεωρίας 
τοϋ Eoeschcke, ΑΖ 42, 1884, 94 κέ. περί ταυτίσεως 
τής τραπέζης πρός τήν άνάγλυφον πλάκα τών επιτύμ
βιων στηλών βλ. Bruckner, έ.ά. 1 κέ.

6 Παρά Conze, έ.ά. IV, 7 κέ.
7 Conze IV, 13, άριθ. 1763, πίν. 378. Bruckner, 

Eridanos, 85 [τής Νικοστράτης, Bezirk V d, 1.34 
X 0,60 X 0.13 καί τοϋ Κηφισοδώρου, Bezirk V e 
1.29 X 0 82 X 0.20], Conze IV, 13, άριθ. 1764 πίν. 378. 
Bruckner, Eridanos, 102 (τής ’ Αρχής, Bezirk XIV a, 
με βάσιν (stufenartig)' μήκος κάτω 1.28 άνω 1.09, πλά
τος κάτω 0.71 -άνω 0.566, ΰψος 0.19]. Πρός τό τελευ- 
ταιον πρβλ. δμοιον κτιστόν μνημεΐον, εΰρεθέν τελευ
ταίως έν Στ ρύμη (;) τής Θράκης, κατ" εόγενή άνακοί- 
νωσιν τοΰ καθ. Γ. Μπακαλάκη.
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AE 1963 ’Επιτύμβιοι Τράπεζαι 47

β) κιβωτιόσχημους τραπέζας, ήτοι συμπαγείς έκ μαρμάρου δγκους, ενεπίγραφους, 
αί όποιαι κοσμούνται συνήθως διά κυματίων κατά την βάσιν καί την στέψιν των λ 
Πολλά! έξ αυτών φέρουν κατά τδ μέσον τής άνω επιφάνειας των μεγάλα μαρμάρινα 
αγγεία 1 2 ή και στήλας ακόμη 3. Τον τοιοΰτον συνδυασμόν τραπέζης προς μαρμάρινα αγ
γεία, ληκύθους συνήθως, ήρμήνευσεν δ Brueckner4 5 έκ τοΰ εθίμου άποθέσεως έπ! 
τοΰ τάφου τών πήλινων ληκύθων και άλλων αγγείων, δι’ ών έσυνηθίζετο νά φέρουν 
τάς σπονδάς προς τον νεκρόν. ’Αντιπροσωπευτικά! τοΰ τύπου τούτου είναι κατ’ εξοχήν 
αί τράπεζαι τοΰ περιβόλ,ου τών Μεσσηνίων έν τώ Κεραμεικώ δ, τών οποίων ή χρονολό- 
γησις πιθανώς συμπίπτει προς τούς χρόνους τών μεταρρυθμιστικών διατάξεων τοΰ Δη- 
μητρίου 6. Αί άττικα! τράπεζαι τής εποχής αυτής διακρίνονται διά την μνημειώδη μορ
φήν των' χαρακτηριστικόν δμως διά την τυπολογίαν τοΰ μνημείου, όπως θά δείξη ή 
κατωτέρω έρευνα, δεν είναι αί διαστάσεις, δσον τό σχήμά του με την λείαν καί έλευθέ- 
ραν, τουλάχιστον κατά μέγα μέρος, άνω έπιψάνειάν του- τοΰτο ύπηγόρευσεν δ αρχικός 
προορισμός τής τραπέζης ως μνημείου χρησιμεύοντος διά τήν λατρείαν τοΰ νεκρού 7.

’Αποτελούσα τον έπιτύμβιον βωμόν τοΰ νεκρού ανευρίσκεται χαρακτηριστικώς εις 
ώρισμένας, ώς θά ίδωμεν, περιοχάς, δπου αί άντιλήι|ιεις και πίστεις περί νεκρών έπέβα- 
λον αύτήν ώς άπαραίτητον ταφικόν μνημεϊον. "Οπως καί διά τήν έπιτύμβιον στή?ιην 
δυνάμεθα νά άνατρέξωμεν διά τήν προδρομικήν μορφήν τής τραπέζης είς τούς μυκη
ναϊκούς χρόνους. Τον τύπον τής χαμηλής π.χ. τραπέζης παρέχουν αί π?ιάκες έκ τάφων 
τών Δενδρών 8 και τής Κίρρας 9, τών τής κιβωτιοσχήμου οί κύβοι και οί ορθογώνιοι 
λίθοι μετά τών χαρακτών κοσμημάτων έκ τάφων τής Ίαλύσου 10 (είκ. 1). Αί τελευ- 
ταΐαι θά ήδύναντο νά ιθεωρηθοΰν ώς τά πρώτα παραδείγματα τής σειράς τών μετά 
παραστάσεων κεκοσμημένων, παραμένουν δμως έ'ξω τής έρεύνης ημών, διότι ή έξέ- 
λιξις τοΰ τύπου μέχρι τών πρωίμων αρχαϊκών χρόνων δεν φαίνεται σαφής. ’Από τοΰ

1 Conze IV, 14 κέ.
2 Bruckner, Eridanos, 100.
3 Conze IV, 14, άριθ. 1767 καί 1769. Όμοια ή 

τράπεζα τοΰ Όρφέως έκ Μεσημβρίας τής Θράκης, 
Μπακαλακης, ΑΔ 18, 1963, 163 πίν. 73γ, πρός τήν ο
ποίαν πρβλ. δμοιον μνημεϊον έκ Μιχαλιτσίου Πρεβέ- 
ζης ΑΔ 17, 1961/2, Χρονικά, 191, άριθ. 11, πίν. 222 6.

4 Bruckner, Sitzungsberichte der Wiener Aka- 
demie, 1888, 512. E. Buschor, OJh 39, 1952, 15 καί 
Attische Lekythen der Parthenonzeit, MJb Neue 
Folge II, 1925, Heft 3/4, 3.

5 Bruckner, Eridanos, 99, κέ. είκ. 64. Conze III, 
σ, 370."Ετεραι τράπεζαι έν Κεραμεικφ: BrijcknER, Eri
danos, 63 (Bezirk I d, I e), 81 (III, είκ. 37 καί 45' 
πρβλ.Conze IV, 14, άριθ.1766,πίν. 378), 98 (hinter Be
zirk XII),101 (XIV b), 102 (XV, Conze IV, 14, άριθ. 
1765), 103 (XVI), 103 (XVII a, G. Karo, An Attic 
Cemetery, 27, πίν. 27).

6 N. Himmelmann - WiedschtItz, Studien zum 
Ilissos - Relief, 29,134.

7 Τουλάχιστον κατ’ άρχάς έσχετίζετο πρός τάς παρά
τόν τάφον γενομένας κατά τακτάς ημέρας προσφο

ράς πρός τόν νεκρόν’ περί τούτων βλ. γενικώς Nils
son, έ.ά. 178 κέ. Πρβλ. Σ. Παπαςπυριδη - Καρου- 
ΖΟΥ, ’Αγγεία τοΰ Άναγυροΰντος, 48 κέ. καί τήν αύτόθι 
βιβλιογραφίαν, κυρίως δμως Κ. Meuli, Griechische 
Opferbrauche έν Phyllobolia fiir Peter von der 
Miihll, 185 κέ. ίδίςι 191 κέ. (περί τών νεκρόδειπνων). 
Διά τήν σχετικήν λατρείαν κατά τούς προϊστορικούς καί 
τούς πρωίμους Ιστορικούς χρόνους βλ. J. WiEsnER, 
Grab und Jenseits, 127 κέ. Διά προϊστορικά παρα
δείγματα ταφικών βωμών, WlESNER, έ.ά. Index έν 
λ-Altar, Opfertisch, Opferstein. Πρβλ.Μ.ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΝ, 
ΑΔ 17,1961/2, 159 (Μάλθι Μεσσηνίας).

8 A. Persson, The Royal Tombs at Dendra, 
100, άριθ. 1, πίν. 29,2 καί άριθ. 4, είκ. 76. Μ. ΑΝΔΡΟ
ΝΙΚΟΣ, ΑΔ 17, 1961/2, 169.

9 L. Dor κ.ά., Kirrba, 1960, 60 κέ., πίν. 19, 20, 
22 (στρογγύλαι βάσεις διαμέτρου 0.40 καί πάχους 
0.15-0.20 εύρεθεϊσαι ύπεράνω τών τάφων).

10 A. Maiuri, Annuario 6/7, 1923/4, 208, είκ. 131 
καί σ. 201, 207, 221, 223, 228. Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ε.ά. 
168, πίν. 85. Η. V. Herrmann, Omphalos, 49,ho. 
J. Wiesner, Grab und Jenseits, 85,3, 90, 190.
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48 Γεωργίου Ί. Δεσπίνη ΑΕ 1963

7 ου αί. καί εξής ή τράπεζα αντιπροσωπεύεται ευρέως εις την νήσον Θήραν. Ούτως ήρμη- 
νεύθη σειρά κυβοσχήμων ή ορθογωνίων λίθων εκ των αρχαϊκών νεκροπόλεων τής νήσου 
φερόντων συνήθως έπιγραφάς μέ τό όνομα τοΰ νεκρού *· πιθανώς καϊ ό τύπος τής χα

μηλής τραπέζης να αντιπροσωπεύεται εν
ταύθα 1 2. Περί μιας άλλης μορφής τών θη
ραϊκών τραπεζών θά γίνη κατωτέρω λό
γος. Τον τύπον περισσότερον διαδεδομέ- 
νον καί διαμορφωμένον εύρίσκομεν κατά 
τον 60ν αί. εις την Σάμον3. Κατά την τε
κτονικήν των μορφήν διεκρίθησαν ενταύ
θα δύο επί μέρους παραλλαγαί: εις την 
πρώτην περιλαμβάνονται κύβοι μέ διακο- 
σμητικά κυμάτια κατά την στέψιν καί την 
βάσιν αυτών (είκ. 2), εις την δευτέραν 
άπλοι καί ακόσμητοι. Συνήθως φέρουν 

επιγραφήν κατά τήν προσθίαν αυτών πλευράν άναγράφουσαν τό όνομα τοΰ νεκρού. 
Άμφοτέρας έκ πώρου ή εκ μαρμάρου εύρίσκομεν λίαν διαδεδομένος καί κατά 
τον 5ον αί. Τον τύπον τοΰ μνημείου είς περαιτέρω παραλλαγάς γνωρίζομεν καί εξ 
άλλων νήσων 4 κυρίως τής Χίου5, έκ τής Μ. ’Ασίας 6, τής Θράκης 7 καί τής Νοτίου 
Ρωσίας8. Τά παραδείγματα ταύτα, χαρακτηριστικά είς τάς ίωνικάς περιοχάς τής 
‘Ανατολικής Ελλάδος, καλύπτουν μίαν εποχήν από τού τέλους τού 6ου αί. μέχρι 
τής ελληνιστικής εποχής. Προς τον έπιχωριάζοντα ενταύθα χαρακτηριστικόν τούτον 
τύπον επιτύμβιων μνημείων πρέπει, νομίζομεν, νά συσχετισθή ή παρουσία όμοιων 
είς δύο άλλας περιοχάς, δεδομένου ότι αΰται συνδέονται στενώς προς τήν Ίω-

Είκ. 1.

1 Dragendorff, Thera II, 104 κέ. ώς καί Jahr- 
buch des Freien Deutschen Hochstifts, 1907, 
57 κέ. Coiaignon, ε.ά. 8,2. Μ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ, ΑΔ 17, 
1961/2, 190 κέ. Chr. Karusos, Aristodikos, 36. Γε
νικώς βλ. IG XII 3,762 κέ. Νεώτερα ευρήματα: Τό Έρ- 
γον της Άρχ. Εταιρείας 1961, 204, είκ. 217' πρβλ. 
BCH 86, 1962, 870, είκ. 4. ΑΔ 17, 1961/2, Χρονικά, 
269, πίν. 325γ (Ν. ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ).

2 Dragendorff, ε.ά. 106. Πλάξ μήκους 1.88, πλά
τους 1.09 καί ύψους 0.18, δπου ερμηνεύεται ώς κάλυμ
μα λάρνακος' τά ανωτέρω σημειωθέντα παραδεί
γματα καί έ'τερα τοΰ 6ου αί. έξ Αγίων Θεοδώρων 
Μεγαρίδος (βλ. κατωτέρω σ. 49,δ), άπαντα μέ βάθυν- 
σιν εύρεϊαν κάτωθεν, καθιστούν πιθανωτέραν τήν ερ
μηνείαν τής πλακός ώς τραπέζης.

3 J. Boehlau, Aus ionischen mid italischen
Nekropolen, 25 κέ. είκ. 17, δπου ερμηνεύονται ώς
δροι (Grenzsteine) περιβόλων οικογενειακών τάφων.
Ρ. Jacobstiial, AM 31, 1906, 417 κέ. καί έν U. ν.
Wieamowitz - Moeiaendorf, Nordionische Stei-
ne, 12. Δ. Ευαγγελιδης, ΑΕ 1924,82 κέ. W. Wrede, 
AM 54, 1929, 90 κέ. παρένθ. πίν. 37 - 40. MSbius,

RE III A, στ. 2313 έν λ. Stele. Ε· Buschor, AM 58, 
1933, 24 καί AM 72, 1957, 21 κέ. Karusos, AM 77, 
1962, 128. Μπακαλακης, ΑΔ 18, 1963, 164, πίν. 72 β.

4 Λ. Πολίτης, ΑΕ 1953/54, Β' 27 κέ. είκ. 4. 
PEEK, Griech. Grabgedichte, άριθ. 82 (’Αμοργού).

5 Jacobsthal έν U. ν. Wieamoivitz-Moeiaen- 
dorf, ε.ά. 12,ι. W. G. Forrest, BSA 58, 1963, 63 κέ. 
Karusos, AM 77, 1962, 128. Νεώτερα ευρήματα μετ’ 
εγχαράκτων παραστάσεων βλ. κατωτέρω σ. 65.

6 Έξ ’Ερυθρών : Jacobsthae έν U. ν. Wieamo- 
witz - MoeiaEndorf, ε.ά. 10 κέ. J. ΚΕΙΕ, OJh 13, 
1910, Beiblatt, 55 κέ. AM 77, 1962, 128. Έκ Διδύ
μων : Didyma II, άριθ. 560, είκ. 106. Περί παρα
στάσεων τοιούτων κύβων έπί μεταγενεστέρων έλληνι- 
στικών αναγλύφων έξ ’Ιωνίας βλ.ϊΕ. Pfuhe, Jdl 20, 
1905, 92 κέ.

7 Γ· ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ, ΑΔ 18, 1963, 161 κέ. Ελλη
νιστικά παραδείγματα έκ Μακεδονίας βλ. αύτ. σ. 164.

8 G. Kieseritzky - C. Watzinger, Griechische 
Grabreliefs aus Sudrussland, 12, άριθ. 85 είκ. 3 άνω 
καί άριθ. 86 είκ. 3 κάτω.
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νίαν: πρώτον εις την Βοιωτίαν1, δπου την 
θήση, δπως καί εις την Θήραν, συνεχώς 
μέχρι τών ελληνιστικών χρόνων 1 2, καί 
δεύτερον εις τάς έλληνικάς αποικίας τής 
κάτω ’Ιταλίας, εξ ών προέρχεται ή γνω- 
στή σειρά τών μικρών, πήλινων, μετ’ 
αναγλύφων παραστάσεων κεκοσμη με
νών βωμίσκων- οί περισσότεροι έξ αυ
τών εύρέθησαν εντός τάφων, άλλ’ ίσως 
καί επ’ αυτών3. Συγγενή παράλληλα 
έξω τού ελληνικού κόσμου αποτελούν 
οί έτρουσκικοί κύβοι, κοσμούμενοι μά
λιστα διά πλουσίων αναγλύφων συνθέ
σεων 4. Εις τά σημειωθέντα ανωτέρω 
παραδείγματα δύνανται νά προστε
θούν καί άλ?ια έξ ετέρων περιοχών τού 
ελληνικού χώρου 5, ή συλλογή δμως καί 
ή μελέτη τού πολυαρίθμου τούτου υλι
κού έκφεύγει τών ορίων τής παρούσης 
εργασίας. Είσαγωγικώς μόνον θά ση- 
μειώσωμεν γενικός τινας παρατηρή
σεις επί τού ιδιαιτέρου χαρακτήρος 
τού επιταφίου τούτου μνημείου, διά τό

παράδοσιν δύναταί τις νά παρακολου

ενταύθα τον 

περιοχός υπό

όποιον θά χρησιμοποιώμεν
δρον «τράπεζα».

Τό μνημεΐον τούτο εμφανίζεται εις τάς ανωτέρω σημειωθείσας

1 Β. HaussouleiER, Quomodo sepulcra Tana- 
graei decoraverint, ιδία 17 κέ. E. Pfuhi,, AM 28, 
1903, 331 κέ. ιδία 335 κέ. Fraser - Ronne, Boe- 
tian and West Greek Tombstones, 36 κέ. A. Kepa- 
μοπουλλος, AE 1920,29 κέ. AE 1934/5, Χρονικά, 1 κέ. 
Νεωτέρα βιβλιογραφία: έκ Τανάγρας J. VenEnciB, 
BCH 84, I960, 589 κέ., έκ Θεσπιών A. Plassart, BCH 
82, 1958, 107 κέ. § 1. Γενικώς βλ. IG VII, σποράδην.

2 Κεραμοπουλλος, έ.ά. 29 κέ. Fraser - Ronne, 
έ ά. Peassart, έ'.ά. 119 κέ. § 3. Έξ Άλιάρτου R. Au
stin, BSA 28, 1926/7, 134 κέ.

3 Βλ. προχείρως Ε· Langlotz, Kunst der West- 
griechen, κείμενον εις πίν. 32. Παραδείγματα τοιού- 
των βωμίσκων (arulae) έν Ε. D. van Buren, Me
moirs of the American Akademy in Rome 2, 1918,
15 κέ. NSc. 1957, 184 κέ. T. J. DuNBABiN,The West
ern Greeks, 279 κέ. καί σημ. 1. Niesson έν Beitrage 
zur Klassischen Altertumswissenschaft, 218 κέ. 
Οι κατωιταλιωτικοί επιτύμβιοι βωμοί οφείλονται ασφα
λώς εις κοινότητα αντιλήψεων καί εθίμων τών άποί- 
κων πρός τά κρατούντα έν ανατολική Έλλάδι. Κατά

τόν 4ον αί. φαίνεται ή τράπεζα διαδεδομένη έν ’Ιταλία, 
ώς δεικνύουν αί σχετικαί παραστάσεις έπί αγγείων- 
βλ. C. Watzinger, De vasculis pictis tarentinis, 5, 
14, 18. R. Pagenstecher, Unteritalische Grab- 
denkmaler, 44. ’Ενταύθα είναι πιθανή καί ή χρήσις 
μικρών ξύλινων, φορητών τραπεζών, ώς έπί άπουλικοΰ 
άμφορέως, Inghirami, Vasi fittili IV, πίν. 371'πρβλ. 
Hoi/werda, Studien zu attischen Grabreliefs, 104 
§ 144, 2. Βλ. καί κατωτέρω σ. 57, σημ. 3.

4 Ρ. Ducati, Storia dell’ arte etrusca, 281, 282, 
353 καί είκ. 79, 297, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 
306.

5 ’Από τούς Άγ. Θεοδιόρους Μεγαρίδος γνωρίζο- 
μεν τεμάχια έκ δύο επιτύμβιων μνημείων, τά όποια υπε- 
τέθη δτι άπετέλοιιν καλύμματα σαρκοφάγου ή καλυ
πτήριους πλάκας τραπεζών, W. Peek, AM 59, 1934, 
44 κέ. είκ. 1 καί παρένθ. πίν. 4.4. Είναι όμως δυνατόν 
νά θεωρηθούν ανεξάρτητοι τράπεζαι. α) διά τό μέγα πά
χος των (0.27 καί 0.29) καί β) διά την ορθογώνιον βάθυν- 
σιν,τήν οποίαν φέρουν κάτωθεν' τό τελευταϊον γνωρί- 
ζομεν άπό τάς χαμηλός τραπέζας τού Κεραμεικού,

7
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διαφόρους παραλλαγάς ώς προς την τεκτονικήν μορφήν του ’· άλλοτε ώς άπλοΰς 
τετράγωνος κατά την τομήν αύτοΰ λίθος, με ελαφρώς τονισμένον τον καθ’ ύψος 
άξονα, πλησιάζων οΰτω προς τούς γνωστούς μικρασιατικούς επιτύμβιους πεσσούς 
(Grabpfeiler) άλλοτε πάλιν άπλοΰς ή μετά κυματίων στεφόμενος κυβόλιθος, μειοΰμε- 
νος προς τά άνω, με τήν μορφήν δηλαδή των συνήθων τετραγώνων αναθηματικών 
βωμών 2, άλλοτε τέλος μέ περισσότερον τονισμένην τήν κατά πλάτος διάστασιν, όμοιά-

ζων οΰτω κατά τήν μορφήν προς τάς μεταγενεστέρας 
τράπεζας. ’Από τούς επιτύμβιους πεσσούς διαφέρουν 
σαφώς τά μνημεία ταΰτα ώς προς τάς αναλογίας, διότι 
ούδέν, έξ όσων τουλάχιστον γνωρίζομεν, δεν υπερβαί
νει είς ύψος τό εν μέτρον είναι δυνατόν οί επιτύμβιοι 
πεσσοί νά ήσκησαν συμπτωματικώς μόνον ποιάν τινα

έπίδρασιν είς τήν μορφο- 
λογικήν έξέλιξιν τοϋ μνη
μείου 3, τό πρόβλημα όμως 
τής αρχής τοΰ τύπου, μετά 
τά ευρήματα τής Ίαλύσου, 
μετατίθεται είς τον ελλη
νικόν χώρον καί είς τούς ύ
στερο μυκηναϊκούς ήδη χρό

νους. Περισσότερον όμως τά εν λόγφ μνημεία ομοιάζουν κατά τάς αναλογίας προς 
τά μεταγενέστερα εκείνα, τά όποια αδιακρίτως συνήθως χαρακτηρίζομεν ώς «τραπέζας» 
ή «βωμούς». Οΰσιαστική διαφορά βεβαίως μεταξύ επιτύμβιου τραπέζης καί βωμού, ώς 
ήδη έσημειώθη, δεν ύφίσταται4· άμφότερα είχον τον αυτόν λειτουργικόν προορισμόν 
καί επομένως τήν αύτήν μορφήν. Εις τινας όμως περιοχάς έχομεν σαφή μίαν τυπολογι-

Conze IV, σ. 8. BrUckner, Eridanos, 63 (Bezirlc Id)' 
πρβλ. δμοιον παράδειγμα έκ Θήρας, Thera II, 106, 
καί ενταύθα σ. 48,2. Έπί τής μιας τραπέζης έξ Άγ. 
Θεοδώρων επιγραφή είς κορινθιακόν άλφάβητον τοΰ 
6ου αί.: Πατροκλέος εμί, Jeffery, The Local Scripts, 
131, άριθ. 23. Παραδείγματα επιτύμβιων κύβων γνω
ρίζομεν περαιτέρω εκ Κρήτης: Inscriptions Cre- 
ticae I, σ. 275 κέ. πρβλ. AM 31, 1906, 416,2 (έκ Φαι
στού), σ. 258 (Όλοΰντος), σ. 311, άριθ. 5 (Γόρτυνος) 
κτλ„ έκ Σικελίας: NSc. 1900, 278, άριθ. 2, είκ. 2 
(Γελάς) NSc. 1907, 751, είκ. 10 καί NSc. 1917, 345, 
άριθ. 6-8, είκ. 6-8, έκ Μεγαρίδος : PEEK, AM 66, 1941, 
66 κέ. άριθ. 14 καί Grabepigramme, άριθ. 1385. 1

1 Τό πρόβλημα τής τεκτονικής μορφής των τοι- 
ούτων μνημείων δέν άπησχόλησεν εί μή μόνον συμ
πτωματικώς τήν ερευνάν παλαιότερον. Είναι διά τοϋτο 
σημαντική ή εργασία τοϋ Σ. ΠΕΛΕΚΙΔΗ, ’Από τήν πο
λιτεία καί τήν κοινωνία τής αρχαίας Θεσσαλονίκης, 
1934, 28 κέ., όπου τό πρώτον έρευνάται τό ζήτημα 
προκειμένου περί των μεταγενεστέρων από τοΰ 2ου αί.

μ.Χ. καί έξης βωμών έκ Θεσσαλονίκης.
2 Yavis, Greek Altars, 131, 154, 171, 173, όπου 

καί οί έκ τοΰ α' ήμίσεος τοΰ 4°ν αί. μικροί αναθη
ματικοί βωμοί έξ οικιών τής Όλύνθου. Περί τοιοΰ- 
των μικρών οικιακών βωμών βλ. Μ. Niesson έν Bei- 
trage zur Klassischen Altertumswissenschaft, 
218 κέ. καί Griech. Religion II, 177 κέ.

3 Περί τών άσσυριακών έπιτυμβίων «παραστάδων» 
καί τής σχέσεως αυτών πρός τά έλληνικά μνημεία 
βλ. Mobids, RE III Α, στ. 2314. Γ.Μπακαλακην, Έλ
ληνικά άμφίγλυφα, 33. Ευαγγελιδης, ΑΕ 1924, 67. 
"Ομοια μνημεία συμπεραίνομεν έκ τών έπιστέψεων 
τών ’Ερυθρών J. Κειε, OJh 15, 1912, Beiblatt 65 κέ. 
καί 16, 1913, Beiblatt 57 κέ. ’Επιτύμβιους αρχαϊ
κούς πεσσούς γνωρίζομεν έκ Τροιζήνος, G. WEETER, 
Troizen und Kalauria, 39 κέ. πίν. 22 b-d. Πρός τόν 
τύπον σχετίζονται κατά τάς αναλογίας καί μεταγε
νέστερα μνημεία, π.χ. Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ,’Αρχαιολογικές 
έρευνες στή Θράκη, 42 κέ. ιδία 50.

4 Pfuhe, AM 28,1903, 336. Dragendorff, έ.ά. 106.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:35 EEST - 54.226.8.97



AE 1963 Επιτύμβιοι Τράπεζαι 51

κήν διάκρισιν. Είς την Βοιωτίαν π.χ. κατά τούς αρχαϊκούς χρόνους διακρίνονται χαρα
κτηριστικές οί βωμοί από των τραπεζών διά τής ύποδηλώσεως κρατευτών καί προθύ- 
σεως, απομιμούνται δη λαδή έ'να πραγματικόν βωμόν καύσεως (Brandopferaltar^^’w.Sa^). 
Όμοίαν μορφήν φαίνεται ότι διεφύλαξεν ό επιτύμβιος βωμός, άνκρίνωμεν από παρα
στάσεις αγγειογραφιών, και κατά τήν κλασσικήν εποχήν 1 2. Ή διάκρισις όπωςδήποτε 
τών όρων φαίνεται προς τό παρόν αδύνατος, έφ’ όσον δεν έ'χει συγκεντρωθή καί μελε- 
τηθή τυπολογικώς τό ύπαρχον υλικόν ενταύθα νομίζομεν σκόπιμον τον όρον βοιμόν 
νά περιορίσωμεν είς τά ολίγα ανωτέρω σημειούμενα σαφή παραδείγματα, τον δ’ όρον 
τράπεζα νά χρησιμοποιήσωμεν μέ τήν εύρυτέραν του έννοιαν, όπως συμπεριλάβη τούς 
υπολοίπους ποικίλους τύπους τού μνημείου τούτου, οί όποιοι χαρακτηρίζονται άπό 
μίαν κοινήν πάντοτε ιδιομορφίαν, έχουν δηλαδή επίπεδον τήν άνω αύτών πλευράν ή 
τουλάχιστον μέγα μέρος αύτής, ώς καί αί μεταγενέστεραι επιτύμβιοι τράπεζαι. Πόσον 
όμως δύσκολος είναι ή διάκρισις αυτή 3 δεικνύουν ώρισμένα μνημεία, είς τά όποια συν
ευρίσκονται τυπολογικά γνωρίσματα εξ άμφοτέρων μέ τον τονισμένον καθ’ ύψος άξονά 
των καί τά κυμάτια κατά τήν βάσιν καί τήν στέψιν των αντιγράφουν τά μνημεία ταύτα 
γνωστάς μορφάς βωμών, στεφόμενα όμως άνωθεν διά μαρμάρινου αγγείου ή άλλου 
τίνος σχετίζονται προς τάς μεταγενεστέρας τραπέζας 4 *. Ό συνδυασμός ούτος οφείλεται 
είς τό γεγονός, ότι τά μνημεία ταύτα, άπολέσαντα τον βασικόν λειτουργικόν των χαρα
κτήρα καί ύπηρετούντα πλέον ώς σήματα τάφων, δέχονται επιστέψεις καί εξελίσσονται 
είς νέας μορφάς, ώς ακριβώς καί αί τράπεζαι τής εποχής τού Δη μητριού.

Τον όρον «τράπεζα» προκειμένου περί τα- 
φικών μνημείων γνωρίζομεν μόνον άπό τήν 
μεταγενεστέραν φάωλογικήν παράδοσιν6. Εις 
όμως ιδιαίτερος, γνωστός άπό τήν Βοιωτίαν6 
καί τήν Θήραν 7 τύπος μνημείων, τά όποια απο
μιμούνται μίαν πραγματικήν τράπεζαν μέ δύο, 
τρεις καί τέσσαρας πόδας, πείθει περί τής άρ- 
χαιότητος τού όρου τούτου. Είς τήν Θήραν ιδιαι
τέρως επιχωριάζει ή τρίπους τράπεζα (είκ. 4).
Ή χαρακτηριστική τρίπους τράπεζα τών μεταγενεστέρων «νεκροδείπνων» αναγλύφων

1 Pfuhk, έ.ά. 331 κέ. είκ. 2, 3, 4 (βωμοί) καί 
είκ. la καί 6 (τράπεζαι). Πρβλ. M0Bius,Ornamente, 
54,2.

2 Fairbanks, Ath. Rekythoi I, Group C, Class 
VI 1, 10 πίν.ΧΙΙ, αϋτ.Group C, Class V, 5 πίν. VI. 
Jacobsthai,, Mel. Reliefs, 80,3 είκ. 16. Βωμός ίσως 
καί επί ληκύθου Έθν. Μουσ. 12801. HaspEES, Attic 
Black-figured Eekythoi, 172 ι, πίν. 51, 2b-d. Περαι
τέρω Buschor, OJh 39, 1952, 14.

3 Jacobsthai, έν U. v. Wieamowitz - Moellen- 
dorf, Nordionische Steine, 13. J. Keii,, OJh 13, 
1910, Beiblatt, 56.

4 Μπακαλακης, OJh 39, 1952, Beiblatt 1 κέ.
(0.725 X 0.52 X 0.42), προς δ λίαν συγγενές παράδειγμα
έκ Ν. Ρωσίας, Kieseritzky - Watzinger, έ.ά. 12,

άριθ. 83, πίν. 4. Νεώτερος βωμός έκ Θράκης ΑΔ 17, 
1961/2, Χρονικά, 259, πίν. 316α (0.79 X 0 48 X 0.45).

5 Cicero, De legibus II 26, 66. Πλούταρχος 
Βίοι δέκα ρητόρων 838 c καί 842 Ε. Πρβλ. BiddEEE- 
Scott-Jones έν λ. Διά τήν αρχαιότητα τοΰ δρου τρά
πεζα γενικώς βλ. Rhomaios, AM 39, 1914, 230.

6 Pfdhe, έ.ά. 336, είκ. 6. J. Venencie, BCH 84, 
1960, 589, άριθ. 3, είκ. 3.

7 Dragendorff, έ.ά. 107, είκ. 301. Chr. Karu- 
sos, Aristodikos, 36. IG XII 3, 769, 779. Όμοιας γνω
ρίζομεν καί έκ Κυρήνης, αί όποΐαι όμως άνάγονται είς 
τήν ελληνιστικήν έποχήν, Cyrenaican Expedition of 
the University of Manchester, 1955/7, 2,2 καί 3, 
πίν. 19b, 20a.b.c.
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μέ τάς επ’ αυτής προσφοράς εύρίσκει ενταύθα εν πρώιμον παράδειγμα’. Ό τύπος οΰ- 
τος πλησιάζει τάς έπιτυμβίους τραπέζας ακόμη περισσότερον προς τάς άναθηματικάς 
τών ιερών1 2· εις την δημιουργίαν άμφοτέρων φαίνεται ότι ώδήγησε κοινή ή παρα
πλήσιος αρχή, έφ’ όσον και άλλως είναι γνωστή ή ιερότης τού έπιτυμβίου μνημείου3.

Ή τράπεζα ΰπήρξεν έξ αρχής καί πα- 
ρέμεινεν επί πολύ συνήθως εν δευτερευού- 
σης σημασίας μέλος τού ταφικοϋ μνημείου» 
χρησιμεΰον διά τά τής λατρείας. Εντεύ
θεν γίνεται κατανοητόν τό γεγονός, ότι 
αΰτη ϊσταται επί τού τάφου παρά τήν 
στήλην4, ώς δεικνύουν συνήθως αί πα
ραστάσεις επί τινων λευκών ληκύθων5 6. 
Χαρακτηριστική επ’ αυτού είναι ιδιαιτέ
ρως ή παράστασις επί τού μηλιακού ανα
γλύφου τής Όρεστείας εν ΒερολίνωG 
όπου ή τράπεζα επί τού τάφου τού Άγα- 
μέμνονος είκονίζεται προ μιας στενής καί 
υψηλής στήλης στεφομένης δι’ έλευθέ- 
ρου αετώματος7 (είκ. 5). Φαίνεται όμως 
λίαν πιθανόν, ότι ήδη εις τήν αρχαϊκήν 
εποχήν έ'χομεν τήν τράπεζαν, όπως άργό- 
τερον συνήθως, έ?^ευθέραν επί τού τάφου 
ώς σήμα τρόπον τινά χωρίς τήν στήλην 
παρ’αυτήν8 *. Μέ μίαν τοιαύτην ΰπόθε- 
σιν ερμηνεύει ό Buschor τά μετ’ επι
γραφών άναγραφουσών τό όνομα τού νε-

Είκ. 5. 7r# 9κρου σχετικά σαμιακα μνημεία
Εις τήν ’Αττικήν, καθ’ όσον τουλάχιστον γνωρίζομεν, δεν παραδίδεται ό τύπος είς 

εποχήν άρχαιοτέραν τού 5ου αί.10, είς ήν ανάγονται αί παραστάσεις επί λευκών τινων 
ληκύθων. Επιφυλακτικοί πάντοτε διά τήν ερμηνείαν των, γνωρίζοντες πόσον ελευθέ
ρους εργάζονται οί τεχνΐταί των, θά σημειώσωμεν κατωτέρω έκείνας μόνον, όπου κατά 
πάσαν πιθανότητα αποδίδεται ό υπό έξέτασιν τύπος μνημείου- τά περισσότερα παρα-

1 K.Rhomaios, Tegeatische Reliefs, AM 39, 1914, 
229 κέ. ιδία 233 κέ.

2 Παραδείγματα παρά Γ. ΜΠΑΚΑΑΑΚΗι, Ελληνικά 
τραπεζοφόρα, Θεσσαλονίκη 1948.

3 Γ.ΜΠΑΚΑΛΑΚΗΣ, Προανασκαφικές έ'ρευνες, 5κέ.
4 Dragkndorff, έ.ά. 110.
5 Βλ. κατωτέρω σ. 54 κέ., άριθ. 3, 4, δ, 7, 8.
6 Jacobsthal, Mel. Reliefs, 80, άριθ. 104, πίν. 61.
7 Χαρακτηριστική είναι ή όμοιότης τής στήλης

ταύτης πρός τήν έκ Πάροι» σύγχρονόν της, Ε. Bdschor

Olympia, 36, είκ. 30. Chr. Karusos, AM 76, 1961,
116,4. Ή στήλη άνευ τίνος πλαισίου κατά τά πλάγια

στέφεται άνωθεν ύπό ελευθέρου αετώματος έν προσ- 
τύπφ άναγλύφω, βαίνοντος επί έλαφροϋ τίνος λεσβίου 
κυματίου. Όμοια καί ή στήλη τοΰ Μουσείου Ηρα
κλείου, OJh 6, 1903, 1 κέ. πίν. 1. Marb.WPr. 1962, 44.

8 Ευαγγελιδης, έ·ά. 85. Jacobsthal, AM 31,1906, 
417. Bdschor, OJh 39, 1952, 14 κέ.

9 Bdschor, AM 58, 1933, 24- πρβλ. Ευαγγεάτδην, 
έ'.ά. 85.

10 Διά τήν προδρομικήν μορφήν τής τραπέζης έν’Ατ
τική ό Dflbrueck, AM 25, 1900, 304 κέ. ανατρέχει είς 
τάς πρός βάθρα όμοιάζοντα (sockelfSrmige) επιτύμ
βια μνημεία, γνωστά έν ’Αττική από τοΰ 7ου αί. Περί
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δείγματα έχουν ύποδειχθή υπό παλαιοτέρων ερευνητών (Brueckxer, Riezler, 
Jacobsthal, Buschor), μερικά σημειοΰμεν και ημείς ενταύθα:

1. Λευκή Λήκυθος έν Βερολίνφ, Ιπν. 3262 (είκ. 6).
Κύβος επί δυο βαθμιδών, κεκοσμημένος κατά την στέψιν του διά κυματίων' επ’ αύτοϋ ένα- 
ποτεθειμένα λύρα καί κιβωτίδιον.

Είκ. 6.

Riezler, 100, πίν. 20.
Fairbanks I, Group C, Class V, 4.
Neugebauer, AA 35, 1920, 30 καί Fiihrer durch das Antiquarium II, Vasen, 58 

πίν. 62, i.
Pfuhl, Jdl 20, 1905, 65, καί σημ. 43.
Buschor, OJh 39, 1952, 14,5.
Greifenhagen, Antike Kunstwerke, άριθ. 74.
Beazley, ARV2 845, άριθ. 168, Add. 1672 (τοϋ γρ. Sabouroff).

2. Λευκή λήκυθος έν Μονάχφ άριθ. 7663 (είκ. 7).
Κύβος επί δύο βαθμιδών, έφ’ ής είκονίζεται μαρμάρινη ή μάλλον χαλκή υδρία.
Buschor, OJh 39, 1952, 12 κε. είκ. 2-4.
Ε. Diehl, Die Hydria, 139, lss.
Beazley, ARV2 1200, άριθ. 40 (τοΰ γρ. Klug’mann).

τούτων K. KObler, Mdl 2,1949, 7 κέΏς παλαιότατον 
παράδειγμα δύναται νά θεωρηθή παράστασις όμοιου 
μνημείου έπί τίνος γεωμετρικού αγγείου έκ Κυνοσάρ- 
γους, τό όποιον ό J.Cook, BCH 70, 1946, 99 κέ. είκ. 1, 
ήρμήνευσεν ώς τράπεζαν. Πρβλ. ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΝ, ΑΔ 17,

1961/2, 191. Περαιτέρω παραδείγματα έπί γεωμετρικών 
αγγείων συνέλεξεν ό W. Hahxand, Festschrift fiir 
Fr. Zucker, 177 κέ. πίν. 7 κέ. (Διά την ύπόδειξιν 
ευχαριστώ θερμώς τόν καθ. κ. Μ. ’Ανδρόνικον.)
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3. Ερυθρόμορφος λήκυθος εν Βερολίνφ (εικ. 8).
Κύβος μετ’ έξεχουσών ταινιών άνω και κάτω, έφ ου κάθηται νέος. Η στήλη ε’ικονίζεται 

όπισθεν.
Furtwangler, Beschreibung der Vasensammlung im Antiquarium, άρ. 2427. 
Jacobsthal, Mel. Reliefs, 81, εικ. 14.
Beazley, ARV3 1205 άριθ. 2 (τοΰ γρ. Βερολίνου 2426).

Είκ. 7. ΕΙκ. 8.

4. Λευκή λήκυθος έν Βρυξέλλαις (Musee Cinquantenaire) (εικ. 9).
Κυβόλιθος στεφόμενος διά κυματίου κα'ι ταινίας, κεκοσμημένης δι’ φών.
CVA Belgique, πίν. 134, 7.
Beazley, ARV2 1238, άριθ. 25 (τοΰ γρ. τοΰ τετραγώνου).

5. Λευκή λήκυθος έν Άθήναις, Έθν. Μουσ. 1760.
Ή νεκρά κάθηται επί μιας πλατείας καί υψηλής βάσεως, όπισθεν τής οποίας είκονίζεται 

στενή καί υψηλή στήλη. Ή ερμηνεία ταΰτης ώς τραπέζης μοΰ φαίνεται πιθανή. 
Riezler, 136, πίν. 83.
Fairbanks II, Class X, 2, 26.

Beazley, ARV3 1238, άριθ. 37 (τοΰ γρ. τοΰ τετραγώνου).

6. Λευκή λήκυθος έν Άτθήναις, Έθν. Μουσ. 1957.
’Ορθογώνιος υψηλή τράπεζα μετά κυματίων καί ταινιών κατά τήν στέψιν της. Απίθανον 

θεωρεί τήν ερμηνείαν ό Neugebatjer, ΑΑ 35, 1920, 30,3.
Riezler, 134, πίν. 78.
Fairbanks II, Class XI, 3, 7.
Beazley, ARV3 1239, άριθ. 56, Add. 1688 (τοΰ γρ. τοΰ τετραγώνοι>).
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7. Λευκή λήκυθος εν Άθήναις, Έθν. Μουσ. 1937.
Η στηλη φαίνεται νά ΐσταται ανεξάρτητος από τον προ αυτής επ'ι δύο βαθμιδών κυβοειδή 
λίθον, έφ’ οΰ κάθηται ό νεκρός.

Riezler, 131, πίν. 73.
Jacobsthal, Mel. Reliefs, 80, 3.
Fairbanks II, Class XI, 3, 6.
Beazley, ARVa 1239, άριθ. 59 (τοΰ γρ. τοΰ τετραγώνου). 8 9 10

8. Λευκή λήκυθος εν Βερολίνφ (είκ. 10).
Προ τής στήλης κιβωτιόσχημος λίθος, αποδιδόμενος προοπτικώς, έφ’ οΰ κάθηται νέος. 
Furtwaengler, Beschreibung der Vasensammlung im Antiquarium, άρ. 2451. 
Riezler, 126 και σημ. 75, πίν. 64.
Fairbanks II, Class XII, 1, πίν. 21, 2.
Beazley ARV2 1243, άριθ. 1 (τοΰ γρ. Βερολίνου 2451).

9. Λευκή λήκυθος εν Ζυρίχη, άριθ. 2568.
'Η «έξαρσις τοΰ εδάφους», έφ’ ής κάθηται ό νέος, πρέπει ’ίσως νά συνδυασθή προς τήν 

όπισθεν αΰτοΰ ε’ικονιζομένην καί μαρμάρινον άσφαλώς πρότυπον άποδίδουσαν λήκυθον. 
Τό τοιοΰτον μνημεϊον θά ήδΰνατο νά έρμηνευθή ως τράπεζα.

Blosch, An tike Kunst in der Schweitz, άριθ. 19, πίν. 42-43.
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ. AE 1953/4, B' 237 και σημ. 2.
Beazley, ARV2 1386, άριθ. 38 (τοΰ γρ. τών τριγλύφων).

10. Λευκή λήκυθος εν Βιέννη άριθ. 3745.
Κύβος επι δύο βαθμιδών στεφόμενος άνωθεν δι’ άστραγάλου, λεσβίου κυματίου και ται-
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νίας' εναποτεθειμένα επ’ αύτοΰ δίφρος και κάλαθος. Αί βαθμίδες είναι αρκετά υψηλαί 
και to συνολον μέ ΰπερβολικώς τονισμένον τον καθ’ ύψος άξονα. Θά ήδύνατό τις νά 
άνατρέξτ) εις αγγειογραφίας ληκύθων, δπου τό παριστανόμενον μνημεΐον ερμηνεύεται ώς 
στή?σ] (π.χ. λευκή λήκυθος έν Ν. Ύόρκη, Beazley, ARV1 2 1229, άριθ. 26 τοϋ γρ. τοΰ 
θανάτου, λ. λήκυθος τοΰ Ashmolean Museum, ARV2 998, άριθ. 165, τοΰ γρ. τοΰ 
Άχιλλέως, λ. λήκυθος εν Μαδρίτη ARV2 748, άριθ· 1, τοΰ γρ. τής επιγραφής") εν τού- 
τοις διά τό παρακείμενον μνημεΐον θεωροΰμεν την ερμηνείαν ως τράπεζαν μάλλον 
άρμόζουσαν.

Fairbanks I, Group C. Class V 59, εΐκ. 50.
Buschor, OJh 39, 1952, 14,s.
D. Ohly εν R. Boehringer, Eine Freundesgabe, 443, είκ. 22.
Beazley, ARV2 998, άριθ. 163 (τοΰ γρ. τοΰ Άχιλλέως).

Εις τινας αγγειογραφίας τοΰ «ζωγράφου των καλάμων» δ Brueckner, Orna
ment und Form 2, ήθέλησε νά αναγνώριση παρόμοια μνημεία· τά παραδείγματα είναι 
πολλά, ώς δΰναταί τις νά ϊδη είς την μελέτην τής Σ. Καρουζου ', ή οποία μάς παρέ
χει άναλυτικώς τούς τύπους των μνημείων τούτων καί την πιθανωτέραν ερμηνείαν των. 
"Αν καί είκονίζονται παρά την στήλην, χωρίς στέψιν τινά άνωθεν, δμως το ύψος καί 
γενικώτερον ή μορψή των πλησιάζει αύτά προς στήλας μάλλον ή τραπέζας. Τό ερώτημα 
πάντως, διατί είκονίζονται πάντοτε δμοΰ μέ την στήλην καί διατί διακρίνονται τόσον 
σαφώς τυπολογικώς εξ αυτής, νομίζω δτι παραμένει.

Όπωςδήποτε είναι βέβαιον, έστω καί έκ των ολίγων παραδειγμάτων, δσα άνεφέ- 
ραμεν, δτι κατά τό β' ήμισυ τοϋ 5ου αί. είναι έν χρήσει παρά την στήλην έν ’Αττική καί 
έτερον μνημεΐον, τό όποιον δικαιούμεθα νά όνομάσωμεν τράπεζαν, έχον την μορφήν 
περίπου, ή οποία χαρακτηρίζει δμοια μνημεία τοϋ τέλους τοϋ 4ου αίώνος. Όπως είναι 
καί άλλοθεν γνωστόν 2, τά υποδείγματα διά τάς περιοριστικός του διατάξεις περί επι
τύμβιων έλαβεν ό Δημήτριος δ Φαληρεύς έκ τής άρχαιοτέρας αύτοΰ αττικής νομοθε
σίας- καί διά τούς τύπους των μνημείων φαίνεται δμως δτι δεν έκαινοτόμησεν ή τρά
πεζα τουλάχιστον, ώς καί κατωτέρω θά δειχθή, ήτο έν χρήσει έν ’Αττική άσφα?υϋς προ 
τής έποχής του.

Είς την προσπάθειανάναγνωρίσεωςτοιούτων μνημείων άναφέρεται oBrueckner 3 

είς τον «τάφον» τοϋ Θεμιστοκλέους έν Πειραιεΐ, έρμηνεύων άναλόγως τήν πληροφο- 
ρίαν Διοδώρου τοϋ περιηγητοϋ παρά Πλουτάρχφ4, κρηπίς έστιν εύμεγέϋης και το περί 
αυτήν0 βωμοειδές τάφος τοΰ Θεμιστοκλέους. Τό χωρίον είναι αρκετά ασαφές αλλά καί 
ή σχετική παράδοσις δεν είναι δυνατόν νά ανέρχεται είς έποχήν άρχαιοτέραν τής στρο
φής τοϋ 5ου προς τον 4ον αί.6. Όπωςδήποτε ή τράπεζα έν ’Αττική δεν άπετέλεσε κατά

1 ΑΔ 8, 1923, 117 κε., ’ιδία 133 κέ. καί ’Αγγεία τοϋ 
Άναγυροΰντος, 48,8. Νεώτερα παραδείγματα Chr. Kar- 
dara, BSA 55, 1960, 149 κέ. πίν. 40 a καί είκ. 1, 
πίν. 40 b καί είκ. 2.

2 Chr. Karusos, Aristodikos, 41 καί σημ. 98 μέ 
βιβλιογραφίαν επί τοϋ θέματος.

3 Ornament und Form, 2.
4 Θεμιστ. 32,4.

5 επ’ avrfj, Judbich, Topographie von Athen2, 443.
6 Ταυτίζεται πρός τετράγωνον λάξευμα παρά τόν 

δεξιόν λιμενοβραχίονα τοΰ Πειραιώς, Judeich, Topo
graphie von Athen2, 443,1. · Κατά τόν ΔΡΑΓΑΤΣΗΝ, τό 
Θεμιστόκλειον (1910) ταυτίζεται πρός στρογγυλόν μνη- 
μεΐον μετά κοιλότητος διά τήν νεκρικήν κάλπην, κείμε
νον αριστερά τής εισόδου τοΰ λιμένος κατά τήν θέσιν 
«Κάβο-Κράκαρη».
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την κλασσικήν εποχήν σύνηθες ταψικόν μνημεΐον, αί περί τών νεκρών δ’ αντιλήψεις 1 
έν άντιθέσει προς τήν γειτονικήν Βοιωτίαν λ.χ., τήν κατ’ εξοχήν Land des Heroenkul- 
tes 1 2, δεν είναι, νομίζομεν, άσχετοι προς τό προκείμενον ζή
τημα. Φαίνεται έξ άλλου δτι αί προς νεκρόν προσφορά! κτλ. 
έτελοΰντο έν Αττική ούχ! επί τίνος ιδιαιτέρου μνημείου 
άλλ’ απλώς δι’ αγγείων έπ! τής κρηπΐδος τών τάφων ή 
άλλως3. Ή σπάνις πάντως καί αυτών τών μέχρις ημών σω- 
θεισών μεταγενεστέρων τραπεζών οφείλεται ϊσως καί εις τό 
δτι ήδη κατά τήν αρχαιότητα άπετέλεσαν πρόχειρον υλικόν 
δι’ άλλα μνημεία4.

Ή φιλολογική παράδοσις μάς πληροφορεί περί ενός 
ιδιαιτέρου τύπου, τής μετ’ αναγλύφων παραστάσεων τραπέ- 
ζης 5. Τοιαύτη ΐστατο επί τοΰ τάφου τοΰ Ίσοκράτους (ή338) 
έν Άθήναις : αντώ <5’ Ίσοκράτει επί τον μνήματος έπήν κίων 
τριάκοντα πηχών, έφ’ ον σειρήν πηχών έπτά σνμβολικώς, δς 
νϋν ον σώζεται. °Ην δε και αντον τράπεζα πλησίον, εχονσα 
ποιητάς τε και τονς διδασκάλονς αντον, έν οΐς καί Γοργίαν εις 
σφαίραν άστρολογικήν βλέποντα, αντόν τε τον Γσοκράτην παρε- 
στώτα 6 *. Κατά τον Loeschcke 7 καί ή τράπεζα έπΐ τοΰ τά
φου τοΰ ρήτορος Λυκούργου (f 325/4) ήτο ομοίως δι’ανα
γλύφων παραστάσεων κεκοσμημένη. Γνωρίζομεν μερικάς 
τοιαύτας τραπέζας, αί όποΐαι δμως δεν ανάγονται εις χρό
νους άρχαιοτέρους τών τοΰ Δη μητριού. Είναι τοΰ συνήθους 
τύπου καί επί τής πρόσθιας δψεως φέρουν ανάγλυφων παράστασιν λουτροφόρου ή 
στεφάνου8. Εξαιρέσει ενός μνημείου έκ Μικρασίας, περί ου κατωτέρω ό λόγος, ό τύπος

1 Ν. HiMMBx,MANN-Wn,DSCHtiTZ, Studien zum 
Ilissos-Relief, περί μιας μή ήρωοποιήσεως τοΰ νεκροΰ 
ενταύθα, ίδια σ. 34 κέ. Πιθανόν δμως νά οφείλεται 
είς τήν καί παλαιότερον έν ’Αττική, κατά τόν 5ον δέ 
αιώνα έπικρατήσασαν συνήθειαν υγρών προσφορών, 
βλ. Κ. Mkuli έν Phyllobolia fiir Peter von der 
Miihll, 191 κέ. E. Diehe, Die Hydria, 135.

2 H.Mobius, Ornamente d. griech.Grabstelen, 54.
3 Κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους έχρησίμευον 

αγγεία πρός τον σκοπόν αυτόν, βλ. G. OECONOMUS,

De profusionum receptaculis sepulcralibus, 1921, 
σποράδην. Σ. ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΛΗ - ΚΑΡΟΥΖΟΥ, ’Αγγεία τοΰ 
Άναγυροΰντος, 48. ’Ομοίως ύπετέθη καί κατά τήν 
κλασσικήν έποχήν’ μαρμάρινα λ.χ. αγγεία, τά όποια 
ήσαν τοποθετημένα είς τά πρό τών στηλών τοΰ 
περιβόλου τοΰ Άγάθωνος καί Σωσικράτους λαξεύ
ματα ύπηρέτουν κατά τήν ΐπόθεσιν τοΰ Bruckner,

Eridanos, 67, πρός τόν σκοπόν αυτόν. Πρβλ.
BrtjcknER, έ.ά. 113 κέ. Δυνατόν δμως καί άλλα 
σκεύη νά έχρησίμευον πρός τοΰτο, ώς λ.χ. δίφροι, 
όπως διδάσκει ή παράστασις λ. ληκύθου τοΰ Έθν.
Μουσείου άριθ. 1982, δπου παρά τήν στήλην είκο-

νίζεται δίφρος μέ τό έπ’ αυτού κανοΰν προσφορών 
(Haspels, ABL πίν. 52,ι. Bbazley, ARV2 751,ι), ή 
καί κινηταί, ξύλιναι τράπεζαι, ώς παραδίδεται από κα- 
τωιταλιωτικάς αγγειογραφίας βλ. άνωτ. σ. 49 σημ. 3. 
"Εν ώραίον παράδειγμα (είκ. 11) παρέχει ό κατωιτα- 
λιωτικός άμφορεύς τοΰ Toronto, Robinson-Harcum- 
Ikiffb, Catalogue of the Greek Vases, άριθ. 389, 
πίν. 69 (=Ζαφειροπουλος, AE 1950/51,152,8).

4 Ornament und Form, 3.
5 Bruckner, έ.ά. 2. Conze IV, άριθ. 1741. Dip- 

poed, έ.ά. 246,2. F. Drexel, RM 27, 1912, 234 κέ. 
AM 37, 1912, 119 κέ. (περί τής πηγής έξ ής αντλεί ό 
Ψευδοπλούταρχος).

6 ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ Βίοι δέκα ρητόρων, Moralia V, 
838c. ”Εκδ. Βερναρδάκη. Πρβλ. Diels - Kranz, Die 
Fragmente der Vorsokratiker8, 82 A 17.

7 AZ 42, 1884, 94, δπου έρμηνεύεται τό πεποιημέναι 

τοΰ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥέ.ά. 842Ε: τράπεζαι πεποιημέναι, αντον 

τε τον Λυκούργον και των παίδων αντον επιγεγραμμέναι 

και είς ημάς ετι οφζόμεναι, kunstvoll gearbeitet. Περί 
τής τραπέζης τοΰ Λυκούργου καί Conze IV, άριθ. 1742.

8 Conze IV, 14 κέ. άριθ. 1769 κέ.

8
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τής μετ’ αναγλύφων παραστάσεων τραπέζης τής κ?ιασσικής εποχής έν ’Αττική δεν έχει 
άναγνωρισθή μέχρι σήμερον, παρά τάς σχετικάς μαρτυρίας τής παραδόσεως.

Μίαν τοιαύτην θά ήθέλαμεν νά άναγνωρίσωμεν εις έν εσχάτως δημοσιευθέν 1 
«αττικόν έπιτΰμβιον μνημεΐον» τοϋ Ashmolean Museum τής ’Οξφόρδης (πίν..5 α.β). 
Πρόκειται περί μεγάλου ορθογωνίου μαρμάρου, διαστάσεων 0.79 (ύψος) X 0.47 (πλά
τος) X 0.44(πάχος), έχοντος την μορφήν οικοδομήματος μέ βάσιν κάτω, παραστάδας εις 
τάς γωνίας καί έπιστΰλιον έπ’ αυτών, έφ’ ου βαίνει είδος τι γείσου κοσμούμενου δι’ 
ακροκεράμων άνωθεν. Ή άνω πλευρά τοϋ μνημείου είναι εντελώς λεία. Ή πρόσθια 
πλευρά κοσμείται δι’ αναγλύφου παραστάσεως : αριστερά καθημένη επί δίφρου γυνή, 
κρατούσα τύμπανου προσβλέπει προς γενειοφόρον άνδρα, δεξιά αυτής ίστάμενον και επί 
ράβδου έρειδόμενον. Ύπό τό κάθισμα τής γυναικός είκονίζεται μικρός λέων, μάλλον 
σκύμνος λέοντος, στοιχειον τό όποιον έν συνδυασμό) προς τό τύμπανον σχετίζει την 
παράστασιν τής γυναικός προς την λατρείαν τής Κυβέλης, ερμηνεύεται δέ τό μνημεΐον 
ύπό τοϋ εκδότου, χρονο/αιγόύμενον εις τά μέσα τοϋ 4ου αί., ώς επιτύμβιου μιας ίε- 
ρείας της. Ή σύγκρισις τών μορφών προς μνημεία κατά τό μάλλον ή ήττον χρονολο- 
γημένα επιτρέπει μίαν άκριβεστέραν χρονολόγησιν ή μορφή τοϋ άνδρός είκονίζεται 
κατ’ ενώπιον στηρίζουσα τό βάρος τοϋ σώματος επί τοϋ δεξιού ποδός, ενώ τό αρι
στερόν σκέλος άναπαυόμενον φέρει προς τά πλάγια καί ολίγον όπίσω. Τούς ίσχυρώς 
κεκαμμένους άξονας τών ποδών ακολουθεί ή κίνησις τοϋ κορμού κορυφουμένη εις τήν 
έντονον προς τά δεξιά κλίσιν τής κεφαλής.Ή έντόνως δηλουμένη σιγμοειδής κατανομή 
τών επί μέρους όγκων καί τό τονισμένου σιγμοειδές περίγραμμα τής μορφής, ή άπο- 
δέσμευσίς της άπό τό βάθος καί ή στρογγυλότης της, τονιζομένη ιδιαιτέρως μέ τήν 
διάθεσιν τών χειρών προ τοϋ σώματος, νομίζομεν ότι χαρακτηρίζουν μορφάς τοϋ τέ
λους τού α τετάρτου τοϋ 4ου αίώνος, μορφάς τών χρόνων τοϋ παιδαγωγού π.χ. επί 
τοϋ παναθηναϊκού άμφορέως τοϋ Λονδίνου Β 604 μέ τήν υπογραφήν τοϋ Κίττου 
(περί τό 380 π.Χ.)1 2 ή άλλων περισσότερον έξειλιγμένων έργων τών αρχών τοϋ β'τε
τάρτου 3. Έξ άλλου ή καθημένη, μέ σαφείς αναμνήσεις εις τό ένδυμα εκ τοϋ πλουσίου 
ρυθμού, δύναται νά συγκριθή μέ μορφάς τών νεωτέρων στηλών τής λεγομένης «όμά- 
δος τοϋ δίφρου», τής Γλυκύλλας λόγου χάριν4, εις τούς χρόνους τής όποιας θά ήδυ- 
νάμεθα νά άναβιβάσωμεν καί τήν τράπεζαν τής ’Οξφόρδης.

'Ο είκονογραφικός τύπος τής θεάς Κυβέλης, τον όποιον γνωρίζομεν εκ τών πο?αια- 
ρίθμων ναΐσκων καί αναγλύφων της, έχρησίμευσεν ώς πρότυπον κατά τον 4ον αιώνα 
καί διά τήν εικονογραφίαν τών ίερειών της επί τών επιτύμβιων αναγλύφων- ό Board- 

μανν 5 προσάγει προς σύγκρισιν έν όμοιάζον κατά τον τύπον καί τήν παράστασιν 
μνημεΐον τοϋ Εθνικού Μουσείου, περί ου κατωτέρω θά όμιλήσωμεν. Τον αυτόν τύπον

1 JHS 81, 1961, Arch. Reports, 59, είκ. 13-14.
2 Susserott, Griechische Plastik des 4. Jhd., 47, 

πίν. 3,3. K.Pbters, Studien zu den panathenaischen 
Preisamphoren, 99 κε.

3 Π.χ. τόν ίματιοφόρον τοϋ αναγλύφου DiEpobdER, 
Att. Grabreliefs, πίν. 32.

4 Τ. Dohrn, Attische Plastik, 144, πίν. 18. Συγ

γένειαν τεχνοτροπικήν ώς πρός τάς κεφαλάς, ώς πρός 
τήν σχέσιν αυτών πρός τό βάθος τοϋ αναγλύφου ακόμη 
και ώς πρός τό αρχιτεκτονικόν πλαίσιον ευρίσκω ιδιαι
τέρως πρός τήν στήλην τοΰ Λέοντος καί Λεοντίου (τέ
λος α' τετάρτου τοΰ αί.), Himmebmann-Wildschutz, 

ε.ά. 16, είκ. 14-16.
5 JHS 81, 1961, Arch. Reports, 59.
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τής καθημένης μέ τό τύμπανον άπαντώμεν και επί στηλών, ώς π.χ. μιας έκ Θηβών 1, 
έτέρας έκ Πειραιώς 2 ή τέλος τής στήλης τής Χαιρεστράτης, την όποιαν σχετικόν επί
γραμμα χαρακτηριστικούς ονομάζει μητρος παντοτέκνου πρόπολον 3. ’Ενταύθα μία δού?τη 
προσφέρει τό τύμπανον εις την καθημένην. Ή παράστασις τοΰ τυμπάνου επί τής τρα- 
πέζης τής ’Οξφόρδης καί τοΰ μνημείου τοΰ Έθν. Μου
σείου ξενίζει έκ πρώτης όψεως, διότι τοΰτο παρίσταται 
ούχί στρογγύλον ώς σύνηθες, αλλά έλλειπτικόν κατά 
προοπτικόν τινα τρόπον άποδεδομένον. Παραδείγματα

τής
έποχής τών αναγλύφων τούτων μία τοιαύτη προοπτική 
άπεικόνισις τοΰ οργάνου δεν ήτο άγνωστος, κατά τον 
4ον δ’αιώνα, ιδία έπί κατωιταλιωτικών αγγείων ήτο 
συνήθης4 (είκ. 12). Ή παρουσία έξ άλλου τοΰ λέοντος 
έπί τής τραπέζης τής ’Οξφόρδης υπαγορεύει μίαν τοι- 
αύτην ερμηνείαν τοΰ οργάνου.

Είναι όμως δυνατόν όλαι αί ανωτέρω σημειωθεΐ- 
σαι παραστάσεις γυναικών μετά τυμπάνων νά έρμηνευ- 
θοΰν καθ’ όμοιον τρόπον, ώς απεικονίσεις ίερειών τής 
Κυβέλης; Έκεΐ βεβαίως, όπου μία έπιγραφή βέβαιοι 
τό πράγμα, ώς εις την στήλην τής Χαιρεστράτης, ή 
όπου καί άλλα στοιχεία συντρέχουν, όπως εις την τρά- Είκ. 12.
πεζαν τής ’Οξφόρδης, δεν χωρεϊ άμφισβήτησις. Διά
τάς υπολοίπους όμως νομίζομεν περισσότερον άρμόζουσαν μίαν άλλην ερμηνείαν τό 
τύμπανον δηλ. δεν σχετίζεται μέ την ’ιδιότητα τοΰ προσώπου, αλλά χαρακτηρίζει τον 
νεκρόν γενικώτερον, έ'χει τό νόημα, τό όποιον, έχουν καί άλλα μουσικά όργανα εις χεΐ- 
ράς του 5. Βοηθητικά! διά μίαν τοιαύτην ερμηνείαν είναι κυρίως αί κατωιταλιωτικαί 
άγγειογραφίαι6, μεταγενέστερα ελληνιστικά έπιτύμβια έπιγράμματα7, ή αναφορά τέλος 
εις έν γνωστόν μνημεΐον, την σαρκοφάγον τών θρηνωδών γυναικών, δύο τών όποιων 
κρατούν τύμπανα εις τάς χεΐράς των8.

έκ τής αγγειογραφίας πείθουν ότι ήδη καί προ

1 ICorte, AM 3, 1878, 329, άριθ. 26.
2 Στήλη τής Νικομάχης, Φωτογραφία Γερμ. Άρχ. 

’Ινστιτούτου, Grabreliefs άριθ. 665. Mobius, Orna- 
mente, 39, 50, πίν. 24a. Μεταγενέστεροι στήλαι ίερειών 
Κυβέλης, Conze IV, άριθ. 1870, πίν. 392. MichaELIS, 
Anc. Marbles in Gr. Britain, 578, άριθ. 150.

3 ConzE I, άριθ. 95, πίν. 37. Reinach, RR II, 
394,i. Holwerda, Studien zu attischen Grabreliefs, 
189 § 244. Delatte, RA 4 Ser. 21, 1913, 323, άριθ. 63. 
Peek, Griechische Versinscbriften I, άριθ. 421_ 
Johansen, έ. ά. 20,2.

4 M. Wegner, Das Musikleben der Griechen ,
64 κέ. καί παραδείγματα σ. 228 έν λ. T-ympanon, έξ ών 
ιδιαιτέρως: Pfuhe, ΜηΖ,είκ. 590,592. Buschor, Grie
chische Vasen, είκ. 259. Schefold, Untersuchungen 
zu den Kertscher Vasen, άριθ. 225, πίν. 40. Furtwan-

glER - Reichhold, πίν. 70, δθεν καί ή ήμετέρα είκών.
5 Βλ. τελευταίως Γ. ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ, Προανασκαφι- 

κές ερευνες στή Θράκη, 51. Τό τύμπανον είδικώτερον 
είς χεΐρας τοΰ νεκρού πρέπει νά σχετίζεται πρός τάς 
διαδεδομένας κατά τήν έποχήν μυστικοθρησκευτικάς 
αντιλήψεις έκ τής διονυσιακής λατρείας.

6 A. Delatte, RA 4. Ser. 21, 1913, 318 κέ. σπο
ράδην. C. Watzinger, De vasculis pictis tarentinis, 
18,2 καί Pfuhe, Jdl 20, 1905, 65. PagenstechER, 
Unteritalische Grabdenkmaler, 55, 66, 115.

7 Pfuiie, Jdl 20, 1905, 65· πρβλ. όμως καί Anth. 

Pal. VII 485 (εκδ. Bude, V 63, σημ. 1).
8 Mendel, Catalogue des sculptures des Musees 

de Constantinople I, άριθ. 10, μορφαί Αδ καί Β2, 
Πρβλ. RE VII A 2, 1751 έν λ. Tympanum (Κ. SCHNEI- 
der).
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Ή τράπεζα τής ’Οξφόρδης κατά την τεκτονικήν της μορφήν ανήκει εις τον τύπον 
τής κυβοσχήμου τραπέζης, τον όποιον παραδίδουν καί παραστάσεις λευκών ληκύθων. 
Αί τελευταίοι βοηθούν καί διά την άποκατάστασιν τού μνημείου' συμπλήρωσίς του δηλ. 
άνωθεν διά τίνος αγγείου, ώς ύπετέθη, δεν φαίνεται απαραίτητος, έφ’ όσον καί δ τύπος 
οΰτος άνευ στέψεως δεν είναι αμάρτυρος.

Εις την έξέτασίν μας ενταύθα θά περιλάβωμεν καί το ανωτέρω άναφερθέν μνη- 
μεϊον τού Έθν. Μουσείου άριθ. 3287, τό όποιον συγγενεύει κατά τον τύπον με την 
τράπεζαν τής ’Οξφόρδης, είς πολλάς του όμως λεπτομέρειας παραλλάσσει. Γνω
στόν παλαιόθεν ', δημοσιεύεται τό πρώτον ενταύθα κατ’ εύγενή παραχώρησιν τού 
Διευθυντοΰ τού Μουσείου, Ακαδημαϊκού κ. Χρ. Καρούζου, τον όποιον καί εντεύθεν 
θερμώς ευχαριστώ.

Είναι συμπληρωμένον έκ πολλών τεμαχίων, ή παρούσα μορφή του όμως (πίν.3γ.δ) 
είναι ασφαλής. Έκ τής πρόσθιας δψεως σώζονται : τμήμα τής δεξιάς άνω γωνίας τού 
επιστυλίου, μέγα μέρος τής αναγλύφου παραστάσεως, ή αριστερά παραστάς καί τμή
ματα τής βάσεως. Έκ τής δεξιάς πλευράς τμήματα τής βάσεως, τού πεδίου, ή παραστάς 
καί τό ήμισυ σχεδόν τού επιστυλίου μετά τών ακροκεράμων άνωθεν. Έκ τής άριστεράς 
μεγάλα τμήματα τού πεδίου καί τής στέψεως καί ολόκληρος ή προς την άνάγλ,υφον 
πλευράν παραστάς. Έκ τής οπίσθιας ούδέν. Ή άνω πλευρά είναι άδρώς είργασμένη, 
εξαιρέσει τής παρυφής καί τών ακροκεράμων, τά όποια είναι είργασμένα με τό «λα- 
μάκι»· είς τό μέσον σώζεται τμήμα τής αρχικής κοιλότητος διά την ένθεσιν τού αγ
γείου, βάθους 0.055 καί διαμέτρου (συμπληρωμένης) περ. 0.28 μ. Διαστάσεις: Ύψος 
μέχρι τής ταινίας τών ακροκεράμων 0.595. Πλάτος πρόσθιας πλευράς, κάτω 0.46 περ· 
Τό πεδίον με την άνάγλυφον παράστασιν πλάτους κάτω 0.347, άνω 0.335 καί βάθους
0.02 περιορίζεται μεταξύ δύο παραστάδων σώζεται ή αριστερά πλάτους κάτω 0.05, 
άνω 0.042. Τό μνημεΐον έχει συμπληρωθή τετράγωνον (πλάτος πλαγίας πλευράς κάτω'
0.48 μ.).

Έπί τής αναγλύφου δψεως είκονίζεται καθημένη επί δίφρου καί προς τά δεξιά 
βλέπουσα γυνή, ένδεδυμένη χιτώνα καί ίμάτιον καί κρατούσα είς τάς χεΐρας τύμπανον, 
άπόδεδομένον προοπτικώς, ώς ανωτέρω έσημειώθη. Είκονογραφικώς ϊσταται πολύ 
κοντά προς την ιέρειαν τής ’Οξφόρδης, αλλά μίαν άνάλογον ερμηνείαν τής παραστά
σεως θεωρούμεν μάλλον άπίθανον όρμώμενοι έκ μεταγενεστέρων παραδειγμάτων ύπε- 
δείξαμεν ήδη έτέραν περισσότερον πιθανήν. Όπωςδήποτε ή χρονολογία κατασκευής 
τού προκειμένου αναγλύφου δεν φαίνεται νά απομακρύνεται πολύ τών χρόνων τής τρα
πέζης τής ’Οξφόρδης· έν συγκρίσει προς τά γνωστά μνημεία πλησιάζει, νομίζομεν, τούς 
χρόνους τού αναγλύφου Diepolder, πίν. 26. Επειδή δμως πρόκειται κατωτέρα ποιο- 
τικώς εργασία, θά ήδυνάμεθα νά κατέλθωμεν μέχρι καί τών πρώτων χρόνων τού β' τε
τάρτου τού aicovoc. I

I Η. Riemann, Kerameikos II, Verzeichnis νέαν φωτογραφίαν τοΰ Γερμ. ’Ινστιτούτου, πρός τήν
aus dem Kerameikos stammender Bildvverke, 153. διεύθυνσιν τοΰ οποίου εκφράζω θερμός ευχαριστίας.
Φωτογραφία Γερμανικού Άρχ. ’Ινστιτούτου, Kera- Ή φωτογραφία τοΰ πίνακος 1 δ οφείλεται εις τόν
meikos 354/5. ’Ενταύθα (πίν. 1 γ) δημοσιεύεται κατά κ. Γ. Κωνσταντόπουλον.
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’Αδύνατος επίσης φαίνεται καί ή ερμηνεία τοΰ μνημείου ώς τραπέζης. Ακριβής 
έξέτασις τής άνω έπιφανείας πείθει δτι αΰτη έξ αρχής ειχεν άφεθή απεργός, επομένως 
μη θεατή. Αί μικραί έξ άλλου διαστάσεις τοΰ μνημείου μάς υπαγορεύουν να τό θεωρή- 
σωμεν ώς απλήν βάσιν ενός αγγείου, τό όποιον υπηρετεί, υψηλά τοποθετημένον, ώς 
άκρωτήριον πιθανώς ταψικοΰ κρηπιδώματος ή άλλο τι άνάλογον. Γνωρίζομεν τοιαΰτα 
παραδείγματα1, μερικά δέ ήδύ- 
ναντο νά φέρουν καί άναγλύφους 
παραστάσεις 1 2. Διά τον τύπον πάν
τως τών μνημείων τούτων, ό 
όποιος άρχικώς δεν πρέπει νά 
είναι άσχετος προς τάς έξεταζομέ- 
νας ενταύθα τραπέζας, γίνεται 
κατωτέρω λόγος 3.

Άντιθέτως δι’ εν άλλο μνη- 
μεϊον εκ τών τελευταίων ανασκα
φούν νοτίως τής Άκροπόλεως, άπο- 
κείμενον νΰν εις την αποθήκην τοΰ 
Τζαμιού εν τή ρωμαϊκή ’Αγορά 
καί άδημοσίευτον είσέτι, έ'χομεν 
στοιχεία νά τό θεωρήσω μεν ώς 
τράπεζαν4. Πρόκειται περί μεγά
λου κυβοσχήμου λίθου κοσμουμένου άνω καί κάτω κατά τάς τρεις αύτοΰ πλευ
ράς διά κυματίων καί φέροντος άντιστοίχως τρεις άναγλύφους επιτύμβιους παρα
στάσεις. Ή όπισθία είναι άδρώς είργασμένη. Ή άνω δτβις έχει βαθυνθή διά νά χρησι- 
μεύση ώς τράπεζα προσφορών εις τι μεταγενέστερον μικρόν ιερόν Κυβέλης, δπου άνευ- 
ρέθη. Εις τό μέσον δμως είναι ορατή ακόμη ή αρχική στρογγύλη βάθυνσις διά τήν έν- 
θεσιν ενός μεγάλου μαρμάρινου αγγείου (είκ. 13). Ή δημοσίευσίς του θέλει διαφω
τίσει περισσότερον τά τής μορφής καί τοΰ προορισμού τοΰ άξιολόγου τούτου μνημείου" 
'Η παράδοσις τών μετ’ αναγλύφων κεκοσμημένων τραπεζών φαίνεται νά συνεχίζεται 
καί κατά τούς μεταγενεστέρους χρόνους, άλλ’ ή έξέτασις τών μνημείων τούτων 
έκφεύγει τών ορίων τής συντόμου ταύτης έρεύνης 5.

Είκ. 13.

1 Π.χ. έκ τοΰ περιβόλου τοΰ Σωσικράτους έν Κε- 
ραμεικψ, Bruckner, Eridanos, 69 κε. είκ. 43- πρβλ. 
Ν. Ζαφειροπουλον, ΑΕ 1953/54, Β' 237. Ούτως ήρ- 
μηνεύθησαν, ώς βάσεις δηλ. μαρμάρινων αγγείων, ών ή 
χρήσις ήτο ποικίλη, κυβικοί (Conze I, άριθ. 208, 
πίν. 56, άριθ. 746) ή κυλινδρικοί λίθοι (Conze III, 
άριθ. 1738 κε ).

2 Conze I, άριθ. 404 είκών αυτόθι (δέν σώζεται 
ολόκληρος), Conze II, άριθ. 910, πίν· 180. Δυνατόν
δμως νά ΐσταντο καί ώς ελεύθερα μνημεία" ούτω θά
ήθέλαμεν νά ψαντασθώμεν π.χ. τήν μετ’ άναγλύφων καί 
έπί τών τριών αυτής πλευρών βάσιν τοΰ Έθν. Μουσ,
BCH 85, 1961, 605 είκ. 4, ή τήν βάσιν έκ Βάρης, BCH

86, 1962, 658 είκ. 14. ΑΝΔΡΕΙΩΜΕΝΟΥ, ΑΔ 17, 1961/2. 
Χρονικά, 37, πίν. 37 β, ή οποία μάλιστα σώζει καί τήν 
άνωθεν αυτής μαρμαρίνην υδρίαν.

3 Βλ. κατωτέρω σ· 63 καί σημ. 1.
4 ’Έργον τής Εταιρείας 1955, 9 είκ. 4-5. ΠΑΕ 1955, 

48, πίν· 6β καί 7α. BCH 80, 1956, 232, είκ. 2. Τόν 
κ. Γ. Μηλιάδην, ό όποιος μοΰ επέτρεψε νά ’ίδιο, νά 
άναφέρω καί νά άπεικονίσω τό έν λόγφ μνημεΐον ευ
χαριστώ καί εντεύθεν θερμότατα.

5 Π.χ. τράπεζα τοΰ Φαννίου (0.46 X 0.645 X 0.40), 
Conze I, άριθ. 292, πίν. 63, διά τήν οποίαν δέν άπο- 
κλείεται καί μία εις τάς άρχάς τοΰ 3ου αί. χρονολόγησις, 
’Αδύνατος επίσης είναι ή χρονολόγησις τής έξ ίχνογρα-
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*0 Brueckner δημοσιεΰων 1 μίαν ορθογώνιον πλάκα, διαστάσεων 1.80χ0.48> 
φέρουσαν άνάγλυφον παράστασιν συνισταμένην έκ τριών επί μέρους σκηνών καί 

άποδεδομένην ώς εις ζωφόρον, υποθέτει δτι δυνατόν να προέρχεται έ'κ τίνος βάσεως 
υψηλού ταφικοΰ μνημείου ή νά άνήκη εις τινα μεταβατικόν τύπον τραπέζης προς 
σαρκοφάγον. Τό μνημεϊον τούτο ένεπίγραφον — φέρει τό όνομα Κηφισσοδώρου 
τίνος—τεχνοτροπικώς ανάγεται με τάς βαρείας άλλ’ άνέτους μορφάς του εις τό 
τέλος τού β' τετάρτου τού 4ου π.Χ. αίώνος, αποτελεί δε άξιόλογον εργασίαν τής επο
χής. ’Ανεξαρτήτως από τό γεγονός ότι βοηθεΐ εις την άναπαράστασιν τής τραπέζης τού 
Ίσοκράτους, δεικνΰον ακριβώς τον τρόπον καθ’ δν συνενώνονται αί έπι μέρους μορφαί 
εις μίαν άναγλυφικήν σύνθεσιν, δίδει λαβήν και διά μίαν ούχι άπίθανον ΰπόθεσιν, την 
ΰπαρξιν δηλ. τραπεζών, συνισταμένων έκ πλακών συνδεδεμένων μεταξύ των εις εν ορ
θογώνιον σχήμα. ’Αποδεικτικά στοιχεία ελλείπουν, υπάρχουν δμως ενδεικτικά εις την 
τοιαύτην κατεύθυνσιν. Πρόκειται περ'ι δύο πλακών τού Έθν. Μουσείου άριθ. 3417, 
διαστάσεων 0.485x0.68x0.10, και 3416, διαστάσεων 0.49 χθ.85 Χθ.14, προερχομέ- 
νων έκ Σαλαμΐνος 2 και άνηκουσών εις τό αύτό μνημεϊον, ώς τούτο άποκατέστησεν ή 
Διεύθυνσις τού Μουσείου. Άμφότεραι φέρουν παράστασιν λαγωνικών, δμοιον δε θέμα 
θά έκόσμει καί την αριστερόν, νύν έλλείπουσαν, πλάκα. Τό μνημεϊον, συνιστάμενον έκ 
τών τριών τούτων καθέτως τοποθετημένων πλακών, ήτο ορθογώνιον, αλλά κατά την 
όπισθίαν αυτού πλευράν έρείδετο ασφαλώς έπί τίνος τοίχου. Τά υπάρχοντα ήμίση δύο 
τόρμων συνδέσμων σχήματος ταύ έπι τής άνω έπιφανείας έκάστης πλακός έπιτρέπουν 
δύο υποθέσεις, ή δτι ό πυρήν τού μνημείου ήτο πλήρης ή δτι ύπήρχεν έσωτερικώς 
έτέρα σειρά πλακών, άφήνουσα ένα μικρόν κενόν χώρον διά την τοποθέτησιν μιας 
κάλπης πιθανώς. Διά την περαιτέρω άναπαράστασιν τού μνημείου βοηθεΐ ή πληροφο
ρία τού Α. Σκιά περί ύπάρξεως ενός συνανήκοντοςέπιστεγάσματος, ένεπιγράφου, μήκους
0.98, φέροντος άνωθεν πλαστικώς δεδηλωμένους ακροκεράμους, δεν γίνεται δμως λό
γος περί τής άνω έπιφανείας τούτου. Όπωςδήποτε αποκλείεται ή ΰπόθεσις περί βάθρου. 
Ό Σκιάς όμιλε! περ'ι ενός σηκομόρφου μνημείου, περί ενός δέ τοιούτου ταφικοΰ κατα
σκευάσματος περιέχοντος έν άγγείω την τέφραν τού νεκρού πρέπει μάλλον νά αποκλί
νω μεν. Άναφέρομεν δμως τά μνημεία ταύτα, διότι τόσον ή μορφή των, δσον και ή 
διακόσμησις αυτών—κατωτέρω θά ίδωμεν βοιωτικούς κύβους μέ παραστάσεις κυνών—

φήματος τοϋ Fourmont γνωστής τραπέζης, Conze I, 
άριθ. 431, νΰν άπολεσθείσης. Έπί τής άνω έπιφανείας 
έ'φερε βάθυνσή διά τήν ένθεσιν αγγείου. Διά τό άνά
γλυφον επίσης Conze IV, άριθ. 1743· πρβλ. Picard, 

Manuel IV, 1382 ΰπετέθη δτι πιθανόν νά προέρχεται 
έκ τραπέζης, πρόκειται δμως σαφώς, κατόπιν προσωπι
κής έξετάσεως, περί έλευθέρου άναγλύφου.

1 AA 41, 1926, 274 είκ. 4.
2 Σκιάς, ΑΕ 1919, 41. Ό BrOckner τό θεωρεί 

ώς τράπεζαν παρά Studniczka, Artemis und Iphi- 
genie, 137,ι, διά τό άνάγλυφον δμως τοΰ Έθν. Μου
σείου 3460, διαστάσεων 0.76 X 0.43 X 0.16, μέ τήν πα- 
ράστασιν δύο τρεχόντων κυνών, Studniczka, έ.ά. 137 
καί σημ. 1 είκ. 101, πρέπει νά άποκλείσωμεν δτι προέρ

χεται έκ τραπέζης· έπί τής άνω έπιφανείας τής πλακός 
σώζονται τά ήμίση τών δύο τόρμων, ενός κατά τό άρι- 
στερόν αύτής άκρον, δπου θά προσηρμόζετο έν σειρά 
έτέρα πλάξ, καί ενός εις άπόστασιν 0.37 άπό τοϋ δεξιού 
πέρατος, άλλα διευθυνομένου πρός τό οπίσθιον μέρος 
τού μνημείου. Καθίσταται δθεν πιθανόν, δτι ή πλάξ 
άπετέλει τμήμα ζωφόρου έξ έπενδύσεως μεγάλου ταφι- 
κοϋ μνημείου. Προβληματικόν παραμένει καί σχετικόν 
θραύσμα μαρμάρινης πλακός μετ’ άναγλύφου σκηνής 
δεξιώσεως δύο ίσταμένων γενειοφόρων μορφών, νΰν εις 
τήν αυλήν τού Μουσ. Χαλκίδος άριθ. 20. Έκ τίνος 
όμοιου μνημείου πιθανώς νά προέρχεται καί ή ένεπί- 
γραφος πλάξ,ΚίΕβΕκιτζΚΥ - WatzinGER, έ.ά. άριθ. 84, 
πίν. IV (0.31 X 0.66 X 0.18).
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χά πλησιάζει προς χάς έξεχαζομένας χραπέζας και συνηγορεί περί χής δυναχόχηχος 
ύπάρξεως μιας χοιαΰχης παραλλαγής. Άνεξαρχήχως χοΰχου μάς έπιχρέπουν νά καχα- 
νοήσωμεν πληρέσχερον χό πρόβλημα χής χραπέζης και χάς ποικίλας μορψάς έπιχυμ- 
βίων μνημείων, προς χάς οποίας αΰχη σχεχίζεχαι καί έξελίσσεχαι λ Όπωςδήποχε ό 
χΰπος χής κχισχής χραπέζης, ενός κχισχοΰ έπιχυμβίου βωμοΰ, έφ’ ου έχελεΐχο ή προς χόν 
νεκρόν ?ναχρεία, παραδίδεχαι νΰν διά μνημείων χής κλασσικής εποχής, έλΟόνχων είς ψώς 
κατά χάς χελευχαίας άνασκαψάς εν Σχρύμη (;) χής Θράκης 2.

Μέ χά άχχικά αύχά μνημεία συνδέεχαι καί χό έκ Σιγείου άνάγλυψον3, νΰν έν χω 
Βρετχανικω Μουσείω άριθ. 789, είς χό όποιον ό Brueckner 4 ήθέλησε νά αναγνώ
ριση μίαν μεχ’ άναγλύφων παρασχάσεων χράπεζαν. Πρόκειχαι περί συμπαγούς μαρμά
ρινου ορθογωνίου παραλλη?ιεπιπέδου, διασχάσεων 0.406 X 1.754x0.61 καί κοσμούμε
νου καχά χήν προσθίαν αύχοΰ πλευράν δι’ άναγλύφου (πίν.4β)6: είς χό μέσον εί- 
κονίζεχαι καθημένη επί θρόνου γυνή, βλέπουσα προς χά δεξιά, ένδεδυμένη χιχώνα καί 
ίμάχιον, χό όποιον ανασύρει, ΐνα κάλυψη δι’ αύχοΰ χό πρόσωπον. Προς χαΰχην έ'ρχον- 
χαι έκ δεξιών μεν δύο γυναίκες κραχοΰσαι διά χής άρισχεράς άνά έν έσπαργανωμένον 
βρέφος, διά χής δεξιάς κάμνουσαι σαφώς χειρονομίαν πένθους, έξ άρισχερών δέ ομοίως 
δύο γυναίκες, έξ ών ή πρώχη δι’ άμψοχέρων χών χειρών κραχεΐ έσπαργανωμένον νή- 
πιον, ένώ ή έχέρα, ευκόλως άναγνωριζομένη έκ χοϋ ένδύμαχος ώς δούλη, φέρει 
είς χεΐρας σκεύη χινά: λεκάνην είς χήν άρισχεράν καί κιβωχίδιον είς χήν δεξιάν. 
Ή καθημένη έρμηνεύεχαι συνήθως ώς Είλείθυια καί χό άνάγλυψον άναθημαχικόν ή 
βάσις άγάλμαχός χης6. Ό Brueckner έχόνισεν ήδη χήν συγγένειαν χών μορφών 
προς χάς χών άχχικών έπιχυμβίων αναγλύφων. Ή καθημένη ονχως καχ’ ούδέν χαρα
κτηρίζεται ώς θεά. Είναι ή μορφή μιάς δεσποίνης, όπως συχνόχαχα χήν βλέπομεν έπί 
έπιχυμβίων σχηλών. Χαρακχηρισχική έπ’ αύχοΰ είναι ή κίνησις χής άρισχεράς, δι’ ής

1 Δεν θά έξετασθή ένταϋθα ή σχέσις τής τραπέ- 
ζης πρός τά μεγάλα βαθροειδή ταφικά κατασκευάσματα 
(βλ. γενικώς Coelignon, Res statues funeraires, 99 
κέ.), τά όποια συνδυάζονται πρός ποικίλας στέψειςπ.χ. 
αγαλμάτων (λ. λήκυθος Έθν. Μουσείου 1815, ARV2 
845, άριθ. 169) ή πρός τά απλά τετράγωνα βάθρα στη
λών π.χ. Έθν. Μουσείου (ΑΑ 46, 1931, 218 είκ. 1-3. 
JHS 51, 1931, 186 είκ. 4. Dohrn, Attische Plastik, 
127. Richter, AJA 63, 1959, 242, πίν. 52 6-7), άγγείων 
κ.ά., τά όποια φαίνονται νά μήν είναι άσχετα πρός τά 
εξεταζόμενα μνημεία. Περαιτέρω θά ύπομνησθή απλώς 
μόνον ενταύθα, ότι καί αυτά τά κρηπιδώματα τάφων 
ΰπηρετοΰντα διά τάτής λατρείας τοϋ νεκροϋ ταυτίζονται 
λειτουργικώς πρός τάς τραπέζας' πρβλ. Watzinger, 

De vasculis pictis tarentinis, 18. Αί λευκαί λήκυθοι 
παρέχουν άφθονα παραδείγματα : RlEZEER, έ.ά. 15 κέ. 
πίν. 18, είκ. 9 (ή λήκυθος τής είκόνος ευρίσκεται 
έν Karlsruhe CVA ι, πίν. 30 8-9). Ώραΐον παράδειγμα 
παρέχει ή ερυθρόμορφος λουτροφόρος έκ τής πρώην 
συλλ, Schliemann, AM 16, 1891, 371 κε. πίν. 8 (καθ’ 
ύπόδειξιν τοϋ καθ. κ. Γ. Μπακαλάκη) καί ή λ. λήκυθος 
Riezi.br, έ.ά. 108, πίν. 33.

2 Κατ’ εΰγενή προφορικήν άνακοίνωσιν τοϋ άνα- 
σκάψαντος καθ. Γ. Μπακαλάκη. Ούτως ίσως πρέπει νά 
έρμηνευθοΰν καί αί υπέργειοι κτισταί ύπέρ τόν τάφον 
ορθογώνιοι ή τετράγωνοι κατασκευαί ελληνιστικών 
νεκροπόλεων τής Μεγ. Ελλάδος' βλ. τελευταίως NSc 
1947, 259 κέ·, ίδίςι 302 κέ. 1955, 281 κέ. ιδία 339 κέ.

3 Ancient Marbles IX, 1842, 53 κέ. πίν. 11. 
Smith, Catalogue of Greek Sculpture I, 362 
άριθ. 789. A Guide to the Department of the Creek 
and Roman Antiquities in the British Museum8, 
1908, 71, άριθ. 789. Reinach, RR II, 493,4. Pfuhl, 
Jdl 50, 1935,27 είκ. 13. Lippoed, έ.ά. 231,6. Riemann. 
Kerameikos 11,2. Ch. Picard, Manuel, IVa, 1394, 
R. Kabus-Jahn, Studien zu Frauenfiguren des 4. 

Jhd. v. Chr., 64,15.
4 Ornament und Form, 2' πρβλ. έπίσης παρά 

Stodniczka, Artemis und Iphigenie, 1926, 137,l.
5 Φωτογραφία τοϋ Βρεττ. Μουσείου' διά τήν άδειαν 

δημοσιεύσεως ευχαριστώ καί έντεΰθεν θερμώς τόν 
κ. D.E.U.Haynes.

6 Πρβλ. Smith, Reinach, έ.ά. έπίσης Α, Καετεν- 
hauser, Handwerkliche Gestaltung, 28.
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ανασύρει τό ίμάτιον προς κάλυψιν τοΰ προσώπου. Προς τον επίγειον κόσμον σχετίζει 
την παράστασιν καί ή μορφή τής δούλης. "Αν καί δεν είναι απαραίτητον, ώς εϊδομεν, 
νά αποτελούν αί μορψαί κλειστήν σύνθεσιν, εν τούτοις ενταύθα δικαιούμεθα νά έκλά- 
βωμεν οΰτω την παράστασιν: εις τό μέσον ή άποθανοΰσα έν τοκετώ πιθανώς μητέρα, 
προς ήν συγγενείς γυναίκες προσάγουν τρία νήπια- έκαστον εξ αυτών, αν κρίνη κανείς 
από τό μέγεθος των, αποδίδεται εις διαφορετικήν ήλικίαν. Διά μίαν σύγκρισιν θά ήδύ- 
νατό τις νά άνατρέξη εις τήν γνωστήν στήλην μητρός διδύμων εκ Τρωάδος, νύν έν τώ 
Μουσείω τού Λούβρου ή διά τό θέμα δε τών γυναικών τών ψερουσών εις τάς αγ
κόλας των έσπαργανωμένα βρέφη αί άττικαί στήλαι προσφέρουν πολλά παραδείγματα1 2, 
Τεχνοτροπικώς αί μορφαί τής τραπέζης τού Σιγείου, παρά τήν συγγένειάν των προς 
τά αττικά πρότυπα,—τό Σίγειον, ώς γνωστόν, ήτο αττική κτήσις—εντάσσονται, όπως 
ήδη υπό τοΰ Pfuhl παρετηρήθη, είς τά έργα τής υστέρας ιωνικής παραδόσεως τών 
αρχών τοΰ β' τετάρτου τού 4ου αίώνος. Προβληματικόν κάπως διά τήν ερμηνείαν τού 
μνημείου ώς τραπέζης αποτελεί τό λάξευμα τής άνω έπιφανείας. Ή ερμηνεία τοΰ 
Brueckner, ότι τάχα ύπηρέτει διά τάς σπονδάς προς τον νεκρόν,είναι όλως απίθανος- 
πιθανωτέρα φαίνεται ή ύπόθεσις τού Smith3, καθ’ ήν «afterwards it was roughly 
converted into a water-basin», τό άποκεκρουμένον δ’ άνω τμήμα τής αναγλύφου πλευ
ράς προέρχεται ίσως από τήν χρησιμοποίησήν τοΰ λίθου ώς καθίσματος εις τινα 
έκκλησίαν τού Σιγείόυ, όπου εύρέθη. Διά τήν ένθεσιν πλίνθου αγάλματος μοΰ φαίνεται 
ότι τοιοΰτον ευρύ λάξευμα δεν προσεφέρετο4 5.

Τά ανωτέρω σημειωθέντα μνημεία αποτελούν κλειστήν ομάδα τοπικώς καί τεχνο
τροπικώς, είναι δ’ αντιπροσωπευτικά τού τύπου τής τραπέζης έν ’Αττική καί είς περιο- 
χάς υπό τήν καλλιτεχνικήν αυτής έπιρροήν κατά τον 4ον π.Χ. αιώνα.

Έκ τής Βοιωτίας γνωρίζομεν αρχαιότερα παραδείγματα. Παρατρέχοντες τον κύ
βον τοΰ μουσείου Θηβών άριθ. 349 Β, κοσμούμενον με τήν απλήν παράστασιν κανθά
ρου 6, καί ό όποιος δύναται νά θεωρηθή τό παλαιότερον παράδειγμα τών μετ’αναγλύ
φων παραστάσεων τραπεζών έν Βοιωτία, άναφέρομεν τον κύβον τού Δ[ει]νομ[άχου] ή 
Δ[ει]νομ[ένους] έκ Καρδίτσης Κωπαΐδος, νύν έν τώ Μουσείω Θηβών7 (πίν. 4,α), 
Διαστάσεων ύψους 0.92, πλάτους κάτω 0.70 άνω 0.68 καί πάχους 0.44 κοσμείται κατά 
τήν προσθίαν αυτού πλευράν μέ τήν παράστασιν ενός νευρώδους λαγωνικού, θέματος

1 Μ. Bieber, Griechische Kleidung, 46, πίν. 14,ι. 
Ε. Pfuhe, Jdl 50, 1935, 26 είκ. 16 καί σημ. 4. Ency
clopedic photographique III, 212 A. Γ. Μπακαλα- 

ΚΗΣ, Προανασκαψικές έρευνες στή Θράκη, 59,1 (δ).
2 Conze IV, Index έν λ. Wickelkind. Η. RlE- 

μανν, Kerameikos II, άριθ. 1, πίν. 1 καί άριθ·. 24, 
πίν. 6-7. G. Richter, Catalogue of Greek Sculptu
res in Metropolitan Museum, άριθ-. 67, πίν. 55b.

3 Cat. I, σ. 363.
4 Πράγματι, ώς είχον έν τφ μεταξύ τήν δυνατότητα 

νά διαπιστώσω, άναφέρονται έν Description of the 
Collection of Ancient Marbles in the Br. Museum, 
IX, 1848, a. 59 τρεις νεώτεραι όπαί έκροής είς τό 
άνω μέρος τής πρόσθιας οψεως.

5 Κεραμοπουλλος, ΑΕ 1920, 29, είκ. 11 (0.53 X

0.49 X 0.32). Έτέραν άνάγνωσιν τής επιγραφής ώς 
KX]s.Far&ios προτείνει ό Peassart, BCH 82, 1958, 114 
άριθ. 48. "Ομοιος έντοιχισμένος είς τον ναόν τής Πα
ναγίας τών Θηβών, ΑΔ 16, 1960, Χρονικά, 154, 
πίν. 135β (=ΑΜ 3, 1878, 331, άριθ. 31). Ό κύβος τοΰ 
ΚλεΕάνθιος πιθανόν νά είναι ό έν AM 3, 1878, 331 
άριθ. 32 άναφερόμενος. Μνεία των γίνεται παρά Wa- 
tzinger, έ.ά. 16,6.

6 Διά τόν χθόνιον χαρακτήρα τοΰ αγγείου βλ. 
Κ. Schauenburg, Jdl 68,1953, 66 κέ.πρβλ. Τ. Kraus, 

AM 69/70, 1954/δ, ίδια 118 κέ. Johansen, The Attic 
Grave-Reliefs, 115.

7 Xp. ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Τό Μουσείο τής Θήβας, 22, 

άριθ. 44, είκ. 18.
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σχετιζομένου προς τον καί άλλοθεν γνωστόν χθόνιον χαρακτήρα τοΰ ζώου '. Πρόκειται 
περί επιμελούς έργασίας έκ τοΰ τέλους τοΰ 5ου π.Χ. αΐ. ’Από τάς Θεσπιάς γνωρίζομεν 
ένδιαφέρουσαν σειράν μνημείων άνηκόντων εις την έξεταζομένηνκατηγορίαν άλλ’έκ τής 
ελληνιστικής εποχής1 2. Εις τό τέλος τοΰ 4ου αί. ακόμη ανήκει πιθανώς εις ενεπίγραφος 
κύβος, διαστάσεων 0.51 X 0.76 X 0.55, ψέρων παραστάσεις επί τών τριών πλαγίων 
αύτοΰ πλευρών—λαγωνικοΰ, πτηνοΰ τίνος καί λέοντος(;)—, ό όποιος διά ταΰτα, συνηγο- 
ρούσης καί τής επιγραφής, πρέπει νά θεωρηθή επιτύμβιος 3. Τό σπουδαιότερον όμως 
μνημεΐον έκ τής περιοχής είναι ό κύβος τής Καλλίδος (0.46 χ 0.33 χ 0.25) έκ τών αρ
χών τοΰ 4ου π.Χ. αί. Ή παράστασις τής πρόσθιας πλευράς, έγχάρακτος καί έζωγρα- 
φημένη, είκονίζει τρεις καρπούς ροιάς 4. Γενικώς είπεΐν αί βοιωτικαί τράπεζαι χαρα
κτηρίζονται υπό θεμάτων μέ καθαρώς συμβολικόν χθόνιον χαρακτήρα· διά την είκονο- 
γράφησιν ύπηγόρευσεν ή παράδοσις ένταΰθα άπλοΰν καί περιωρισμένον θεματολό- 
γιον. Χαρακτηριστικόν στοιχεΐον διά τάς βοιωτικάς τραπέζας είναι ή στέψις αύτών διά 
μαρμάρινου κράνους τοΰ βοιωτικοΰ λεγομένου τύπου5.

Ενδιαφέροντα είναι δύο σχετικά μνημεία έκ τής νήσου Χίου άνήκοντα εις τούς 
κλασσικούς χρόνους καί κοσμούμενα δι’ έγχαράκτων παραστάσεων 6. Τό πρώτον, σω- 
ζομένων διαστάσεων ύψους 0.19, πλάτους 0.29 καί πάχους 0.23, φέρει παράστασιν χο
ρευτριών, τό δεύτερον, ύψους 0.55, πλάτους 0.345 καί πάχους 0.325, παράστασιν 
πλοίου. Ή παράδοσις ένταΰθα συνεχίζεται καί κατά την ελληνιστικήν έποχήν μέ δύο 
έξέχοντα μνημεία, την τράπεζαν τοΰ Μητροδώρου (0.895x0.48x0.48) καί τήν τράπε
ζαν τής κιθαριστρίας (0.52 X 0.325 χ 0.295) 7. Χαρακτηριστικόν διά τά χιακά παρα
δείγματα είναι ότι αί παραστάσεις δεν περιορίζονται μόνον έπί τής πρόσθιας πλευράς·

’Από τάς Κυκλάδας καί μάλιστα έκ Θήρας, όπου ή σχετική παράδοσις ανάγεται 
μέχρι τών αρχαϊκών χρόνων, προέρχεται εν άλλο όμοιον μνημεΐον8. Μεταξύ τών κύ
βων τών κειμένων έπί τών κρηπιδωμάτων τάφων άποκαλυφθέντων κατά τάς άνασκα- 
φάς τών τελευταίων έτών καί οί όποιοι όρθώς ήρμηνεύθησαν ως τράπεζαι - σήματα, 
περιλαμβάνεται καί εις ενεπίγραφος, φέρων άνάγλυφον παράστασιν καθημένου γενειο- 
φόρου άνδρός, ούτινος τήν χεΐρα καί τον πώγωνα κρατεί κύπτουσα κάπως καί προ 
αύτοΰ ίσταμένη γυνή. Τό μοτίβον εΰρίσκομεν εις άττικάς έπιτυμβίους στήλας τοΰ

1 Codeignon, Les statues funeraires, 240 κέ.

2 A. de Ridder, BCH 46, 1922, 270 κέ. μετά 
πολλών παραδειγμάτων. A. RdmpF, Abhandlungen 
der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 
1943, Phil.-Hist. Klasse VIII, 8, άριθ. 4 καί 5, είκ. 3-4 
(παραστάσεις ιππέων). Περί Φεσπιακών κύβων γενικώς 
Rodenwaedt, Jdl 28, 1913, 338,3. Ελληνιστικός κύ
βος έξ Άλιάρτου BSA 28, 1926/7, 136 είκ. 6 (ανά
γλυφος λωτός καί στέφανος)' περί μεταγενεστέρων κύ
βων βλ. Χρ. ΚΑΡΟΥΖΟΝ, έ.ά. 50 κέ.

3 A. DE Ridder, έ.ά. 279, άριθ. 126, είκ. 42. Περί 
ετέρου κύβου αύτ. 265, άριθ. 96 μετ’ αναγλύφων παρα
στάσεων καί έπί τών τεσσάρων πλευρών δέν είναι σα
φές αν άνήκη ένταΰθα ή άποτελή απλήν βάσιν μνημείου.

4 Κεραμοπουλλος, ΑΕ 1920, 31 πίν. 3. Χρ. Κα-

ΡΟΥΖΟΣ, έ.ά. 30, άριθ. 94. Περί τοΰ καρπού ροιάς έπί 
επιτύμβιων αναγλύφων βλ. Ν. Ηιμμεεμανν - Wied- 
schdtz, έ.ά. 36,54, γενικώτερον δέ 2. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΝ, 

ΑΕ 1960, 160 κέ.
5 Fraser - Ronne, κέ. 37,15, 66 κέ., 108. de Rid

der, έ.ά. 276. Χρ. Καρουζος, έ.ά. 22. Rumpf, έ,ά. 7 κέ.
6 Ν. Μ. ContolEon, BCH 71/72, 1947/8, 273 κέ. 

πίν. 47 -48 καί BCH 73, 1949, 384 κέ. πίν. 20,ι 
(καθ’ ύπόδειξιν τοΰ καθ. κ. Ν. Κοντολέοντος). Πρβλ. 
Chr. Kardsos, AM 77, 1962, 124.

7 Studniczka, AM 13, 1888, 199, άριθ. 17 καί 195, 
άριθ. 16" πρβλ.Rumpf, MuZ, 157.

8 Τό "Εργον τής Άρχ.Εταιρείας 1961,205, είκ. 219α,β 
καί ΠΑΕ 1961, σ. 203, πίν. 163α καί 164'πρβλ. BCH86, 
1962, 870 είκ. 6 καί 7.

9
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γ' τετάρτου τοΰ 4OL) αί. (Begriissungsstelen) ‘, τό άνάγλυφον όμως έχρονολογήθη είς 
την πρώτην δεκαετίαν τοΰ 3ου αίώνος 1 2.

Τά ανωτέρω παραδείγματα, χωρίς να εξαντλούν πλήρως τό θέμα, είναι διδακτικά 
διά την μορφήν τής μετ’ αναγλύφων παραστάσεων τραπέζης, ενός μνημείου τό όποιον 
μέχρι τοΰδε παρέμενε σχεδόν άγνωστον. Πλήρης συγκέντρωσις τοΰ υλικού θά έπιτρέψη 
την διάκρισιν τών επί μέρους τύπων, οι όποιοι φαίνονται νά είναι ούκ ολίγοι τον αρι
θμόν. ’Αλλά καί ή σύνθεσις τής αναγλύφου διακοσμήσεως παραλλάσσει άπό τοΰ ενός 
μνημείου είς τό άλλο: ενταύθα μεν αντιγράφει γνωστά μοτίβα τών επιτύμβιων στηλών 
(τράπεζαι ’Οξφόρδης, Θήρας), αλλαχού συνενώνει επί μέρους σκηνάς είς ζωφόρον 
(πλάξ τού Κηφισσοδώρου), αλλαχού πάλιν έχομεν μίαν πολυπρόσωπον εύρείαν σύνθε- 
σιν (τράπεζα Σιγείου). Παράλληλα προς σύγκρισιν εΰρίσκομεν επί τών αναγλύφων βά
σεων στηλών, αγαλμάτων κ.τ.8., αί όποιαι ασφαλώς θά έλήφθησαν ώς πρότυπα καί διά 
τάς συνθέσεις τών τραπεζών.

Διά ποιον λόγον έδέχθη ή τράπεζα άνάγλυφον διακόσμησιν έκ τού κύκλου τών 
έπιτυμβίων παραστάσεων, είναι εύκολον νά έρμηνεύσωμεν ανεξαρτήτως άπό τον καλλι
τεχνικόν λόγον, άφ’ ής στιγμής ή τράπεζα άπετέλεσε σήμα επί τού τάφου καί έταυτί- 
σθη οΰτω κατά τον λειτουργικόν προορισμόν της προς την στήλην, ήτο φυσικόν νά δε- 
χθή προς διάκοσμον παραστάσεις συνήθεις επί τών έπιτυμβίων στηλών. Ουτω λαμβά
νει την μνημειώδη αυτής μορφήν είς περιοχάς, όπως π.χ. τήν ’Αττικήν καί τάς νήσους, 
ένω είς άλλας καλλιτεχνικώς είς δευτέραν μοίραν ίσταμένας, ώς εν Βοιωτία, παραμένει 
είς τήν απλήν συμβολικήν παράστασιν.

Ή έ'ρευνα τού ίδιάζοντος τούτου μνημείου, άνευρισκομένου είς ελληνικός, κυρίως 
ίωνικάς, περιοχάς άδιαλείπτως άπό τής άρχαϊκής έποχής καί εξής οδηγεί καί είς εν άλλο 
ιδιαιτέρας σημασίας συμπέρασμα. Οί επιτύμβιοι βωμοί τών ρωμαϊκών χρόνων, διά 
τούς οποίους έθεωρήθη ότι άποτελοΰν χαρακτηριστικά μνημεία τού ρωμαϊκού κό
σμου3, άνευρίσκουν τά πρότυπά των είς έλληνικά μνημεία τών άρχαϊκών καί τών κλασ
σικών χρόνων. Τήν γέφυραν προς τήν ρωμαϊκήν εποχήν άποτελοΰν οί ελληνιστικοί 
επιτύμβιοι βωμοί4, τών όποιων ή εύρεΐα άντιπροσώπευσις οφείλεται είς τήν γενικώς 
διαδεδομένην καί καθιερωθεΐσαν άντίληψιν περί ήρωοποιήσεως τών νεκρών5.

Αί νεώτεραι τράπεζαι έκ Θήρας είναι κατά τούτο έ'τι διδακτικαί, διότι εύρεθεϊσαι

1 Diepolder, ε.ά. 50 πίν. 47. Ν. Himmblmann- 
Wildschutz, Studien zum Ilissos-Relief, 25 καί σημ. 
101, εΐκ. 21-25. Είς τήν έπανάληψίν της ΰπότής στήλης, 
ΑΔ 10, 1926, Παράρτημα 84,είκ 36, προσθετέα κυι ή έξ 
’Αθηνών κεφαλή, Πολέμων 6, 1956/7, σ. λΡ’, άριθ. 4, 
είκ. 12-13 (Ν. ΚΟΤΖΙΑΣ). Ή ΰψωσίς της πρός τά άνω καί 
τό νεκρόν βύθισμα τοΰ βλέμματος καθιστούν φανερόν 
δτι προέρχεται εξ έπιτυμβίου αναγλύφου καί δή τοΰ 
αϋτοΰ τύπου πρός τά ανωτέρω. Τά παραδείγματα ταΰτα 
ανάγονται είς τήν διαπιστωθεΐσαν κατά τόν 4ον αί. άντι- 
γραφικήν δραστηριότητα τών τεχνιτών τών στηλών,
βλ. Σ. Παπαςπυριδη-Καρουζου, ΑΕ 1956, 164.

2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΔ 17, 1961/2, Χρονικά, 269,
πίν- 327 β.

3 Τόν κυριαρχοϋντα τύπον τοΰ rechteckiger Grab- 
altar κατά τήν ρωμαϊκήν εποχήν έξήρτησεν ό Αι/Γ- 
μανν, Die romischen Grabaltare der Kaiserzeit, 27, 

έκ παλαιών ιταλικών προτύπων.Τήν σημασίαν όμως τών 
ιο>νικών έπιτυμβίων βωμών διά τά ρωμαϊκά μνημεία, 
ή τις ένταΰθα σαφώς καταφαίνεται, έτόνισαν ήδη ό 
Jacobsthal έν U. ν. Wilamowitz-Moellendorf, 
Nordionische Steine, 13 καί ό Γ. Μπακαλακης, 

ΑΔ 17, 1961/2, Χρονικά, 259, ΑΔ 18, 1963, 165.
4 Περί ελληνιστικών έπιτυμβίων βωμών βλ.Αι,ΤΜΑΝΝ, 

ε.ά. 1 κέ. C. Yavis, Greek Altars, έν. λ. grave-altars. 

Η. V. Herrmann, Omphalos, 64,185.
5 Nilsson, Griech. Religion II, 109 κέ. 136, 222.
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κατά χώραν μας παρέχουν μίαν ιδέαν διά την έκθεσιν όμοιων μνημείων εις τάς νή
σους· οί κύβοι δηλαδή ούτοι άπλοι, ενεπίγραφοι και ένίοτε δι’ αναγλύφων κεκοσμημέ- 
νοι, κεΐνται εις σειράν έπι τών κρηπιδωμάτων τών τάφων (είκ. 14), ώς ακριβώς αί στή- 
λαι τών οικογενειακών περιβόλων τοΰ 4ου π.Χ. αί. εις τον Κεραμεικόν. Με τό θέμα 
σχετίζεται κατά την γνώμην μας καί μία σειρά ιδιόμορφων άναγλύφων, τών οποίων ό

Είκ. 14.

χαρακτήρ δεν ήρμηνεύθη μέχρι τοΰδε. Πρόκειται περί μικρών κύβων μαρμάρινων, κε- 
κοσμημένων κατά την προσθίαν αυτών όψιν δι’ αναγλύφου. Προέρχονται έκ τών νή
σων, είκονίζουν συνήθως καθημένην επί θρόνου μορφήν καί ερμηνεύονται άλλοτε ώς 
επιτύμβια καί άλλοτε ώς άναθηματικά. Ή σειρά άρχίζει άπό τών μέσων σχεδόν τοΰ 
6ου αίώνος καί φθάνει μέχρι τών πρωίμων κλασσικών χρόνων. Είς αυτήν ανήκουν τό 
άνάγλυφον τής συλλογής Klinger, νϋν εν Βερολίνω ή έκ Πάρου προερχόμενον, έτε
ρον έκ Θάσου είς τό μουσεΐον τοΰ Λούβρου 1 2, τό άνάγλυφον τής συλλογής Ince Blun
dell Hall3, τό έκ Ρόδου είς τήν γλυπτοθήκην Ny-Carlsberg 4, δύο θραύσματα έκ δύο

1 C. Blumel, Die archaisch-griechischen Skul- 
pturen der staatlichen Museen zu Berlin, Berlin 
1963, άριθ. 24, είκ. 66 (διαστάσεων 0.58 X 0.43 X0.19)

2 Catalogue somruaire des marbres, 1922, 41, 
άριθ. 3103. Mendel, BCH 24, 1900 , 554, πίν. 16. 
Pfuhl, Jdl 41,1926,132. Ch. Picard, Mon. Piot 32, 
1932, 25 κέ. είκ. 1. MObius, AM 41. 1916, 171.s. Lip- 
pold, ε.ά. 72,5. N. Himmelmann-WildschOxz, ε ά. 

35,40. Schefold, Meisterwerke griechischer Kunst, 
άριθ. 168 (διαστάσεων 0.24 X 0.175 X πάχος (;)).

3 Michaelis, Anc. Marbles in Gr. Britain, 385>

άριθ 259, είκ. 3. AZ 32, 1874, 31, πίν. 5. Rosch, Alter- 
tiimliche Marmorwerke aus Paros, 10 E. M5bius> 

AM 41, 1916, 172,i. Langlotz, BSch. 138, άριθ. 16. 
B. Ashmole, Catalogue of Ancient Marbles at Ince, 
άριθ. 259, πίν 41. S. Casson, JHS 45, 1925, 172, είκ. 4. 
Lippold, ε.ά. 69,9 (διαστάσεων 0.455 X 0.333 X0.43 
-0 52). Ch. Picard, fit. Thas. VIII,l, 176, Add.

4 R6sch. ε.ά. 9, πίν. 3,4. F. Podlsen, Verzei- 
chnis 1951, άριθ. 13. Mobius, ε.ά. 172,4. EA 3765. 
Lippold, ε.ά. 67,6 (διαστάσεων 0.40 X0.26 X 0.125).
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αναγλύφων έν Θάσω ή τέλος τό άνάγλυφον τοΰ Μουσείου Δήλου A 3192 1 2. Κατά 
την τεκτονικήν των μορφήν είναι δμοια προς τούς αρχαϊκούς κύβους τής Σάμου καί 
τής Θήρας, μετά δέ τά ανώτεροι μία ερμηνεία των ώς επιτύμβιων θά ένισχύετο- μερι
κών δμως ό χαρακτήρ φαίνεται μάλλον αναθηματικός, ώς λόγου χάριν τής Θάσου 
(γυνή επί δελφίνος, ώς Νηρηίς έρμηνευθεΐσα 3). Έξ άλλου τό τής Δήλου, εάν βεβαίως 
προέρχεται έκ τοΰ ιερού 4 5, είναι άπίθανον νά θεωρηθή ώς έπιτύμβιον. 'Όπως καί δι’ 
άλλας περιπτώσεις οί τεκτονικοί τύποι τοΰ έπιτυμβίου καί τοΰ αναθηματικού αναγλύφου 
συγχέονται καί χρησιμοποιούνται αδιακρίτως πολλάκιςΒ, φαίνεται πιθανόν δτι καί 
κατά τήν εποχήν αυτήν, καθ’ ήν έπεκράτει είς τάς νήσους ό κύβος διά τά επιτύμβια 
μνημεία, παρελήφθη ούτος ώς τεκτονική μορφή καί διά τά αναθηματικά ανάγλυφα. Τό 
πρόβλημα όπωςδήποτε τής ερμηνείας ενός έκάστου έκ τών ανωτέρω αναγλύφων παρα
μένει, ερμηνεύεται δμως ό ιδιαίτερος από τεκτονικής απόψεως τύπος των6. Είς ιερά 
ή νεκροταφεία θά έξετίθεντο ταΰτα κατά τό παράδειγμα τών τραπεζών τής Θήρας, έν- 
αποτεθειμένα δηλαδή έπί κρηπιδωμάτων, τοίχων κτλ.—τά αναθηματικά καί έντός κογ
χών πιθανώς—, έφ’ δσον μάλιστα ελλείπουν έπ’ αυτών σχετικά ίχνη στερεώσεως 7 
Περί τούτων δμως θά έπανέλθωμεν άλλαχοΰ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1. ΔΕΣΠΙΝΗΣ

1 Διαστάσεις τών δύο όμοΰ μή συνανηκόντων τε
μαχίων: 0.55.Χ 0.44X0.18. BCH 47, 1923. 346 κέ. 
εΐκ. 15. PFUHi„JdI 41, 1926, 132,ίο. Jacobsthal, Mel. 
Reliefs, 182,2 εΐκ. 53 (τοΰ κάτω ήμίσεος). Γ· Μπακα- 

ΛΑΚΗΣ, ΛΕ 1953/54, Α’ 223,5, καί Προανασκαψικές 
έρευνες στή Θράκη, 29,1.

2 Διαστάσεων 0.41 X 0 358 X 0.185.
3 Jacobsthal, έ.ά. 182.
4 Είς τό εΰρετήριον τοΰ Μουσείου ό σχετικός αρι

θμός δέν συνοδεύεται υπό κειμένου.
5 Βλ. τελευταίως Chr. Karusos, Aristodikos, 30 

καί τήν αυτόθι βιβλιογραφίαν έν σημ. 54.
6 "Επιβιώσεις τοΰ τύπου τών παλαιών νησιωτικών 

κύβων εΰρίσκομεν και άργότερον μεταξύ τών επιτύμ
βιων καί αναθηματικών αναγλύφων. "Εκ τών πραίτων

παράδειγμα έστω ό κύβος KiksBritzky-Watzingbr, 
έ.ά. 50, άριθ. 285, πίν. 20, διαστάσεων 0.50χ0.32χ0.11 
(είκονίζεται έν όρθογωνίφ βαθύνσει κατ’ ενώπιον ίστα- 
μένη γυναικεία μορφή" «ohne Bekronung und ohne 
Einsatzzapfen»). Είς τήν δευτέραν περίπτωσιν ανήκει 
ό ιδιότυπος άπό τεκτονικής άπόψεως κύβος έν Δήλιρ, 
BCH 34, 1910, 390 κέ. άριθ. 30 εΐκ. 2, διαστάσεων 
0.58 X 0.495 X 0.325’ είναι κοίλος κατά τήν προσθίαν 
αύτοΰ πλευράν, ένθα ήτό ποτέ τοποθετημένον τό άνά- 
θημα, φέρει δέ έπιγραφήν έπί τοΰ κάτω πλαισίου τής 
πρόσθιας πλευράς : Ενρνπόλδ Παρίδ δεκάτη.

1 Ώς λ.χ. τό άνάγλυφον έν Δήλιρ κατά προσωπι
κήν έξέτασιν, τό τής συλλογής Klinger (κατά Studni- 

czka, Br. Br. 516 άριστερά ’ίχνος τι μόνον έπί τής άνω- 
τέρας επιφάνειας) κλπ.
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(Φοοτογραφία Βρεττ. Μουσείου)
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