
ΟΔΟΝΤΟΦΡΑΚΤΑ ΚΕΡΑΤΟΦΟΡΑ ΚΡΑΝΗ *
( ΤΟ ΚΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΥ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ )

Ό Όμηρος παρέχει την άρχαιοτέραν γραπτήν μνείαν περί κράνους μυκηναϊκής 
εποχής κατεσκευασμένου έκ ΰ'αμέων λευκών όδόντων άργιόδοντος νδς έν τή Δολωνεία : 
τό κράνος τοΰτο προήρχετο έξ Έλεώνος και κατόπιν περιήλ,θεν εις τον Μηριόνην '. 
Πολ?νά υπήρξαν τα ευρήματα αυτής τής κατηγορίας κρανών, έν στοιχεΐον όπερ έπεβε- 
βαίωσεν —άπαξ έτι— την άπό μακροΰ κτηθεΐσαν γνώσιν, ότι ό Όμηρος περιγράφει 
πραγματικός καταστάσεις καϊ πράγματα τής Μυκηναϊκής Ελλάδος, ούχι δέ φανταστι
κούς κόσμους.

Ό Wace έκ των ευρημάτων του τών θαλαμοειδών τάφων τών Μυκηνών έπεχεί- 
ρησε την πρώτην άναπαράστασιν παρομοίου κράνους άρκοΰμενος εις τούς αυτόθι εύ- 
ρεθέντας χαυλιόδοντας κάπρων και τον μοναδικόν διασωθέντα γνωστόν κύμβαχον 2.

Ό Evans έχαρακτήρισεν 3 ώς προδρόμους τού «κλασσικού» μυκηναϊκού κράνους 
—τοιούτο θεωρείται τό έπι τού σφραγιδόλιθου τού Βαφειού παριστανόμενον 4—κράνη 
λήγοντα εις κορυφήν, διακεκοσμημένα διά κεράτων, τα όποια ίσως άπετέλεσαν την 
αρχικήν μορφήν ενός κρητικού γραμμικού σημείου εμφανιζόμενου ήμιεικονογραφικώς 
(semi - pictorial) ήδη έπι τών εις τήν πρωιμωτάτην φάσιν τής MM II αναγόμενων ένε- 
πιγράφων πήλινων πινακίδων τών Μαλίων.

Αυτά τά κέρατα είναι γνωστά έκ παραστάσεων κρανών τής Μυκηναϊκής καϊ Μι- 
νωικής περιόδου εις ποικίλας μορφάς. Ή τοποθέτησίς των έπίσης έπι τού κράνους δια
φέρει εις πολλάς περιπτώσεις. Μοναδικόν αληθώς εύρημα — και τό τελειότερον τό 
όποιον θά ήδύνατο νά ύπαρξη — αποτελεί ό γνωστός καϊ ανωτέρω μνημονευθεϊς σφρα
γιδόλιθος τού Βαφειού, ό φέρων παράστασιν κράνους μετά ζεύγους κεράτων κριού 
(είκ. 1).

* Θερμάς εκφράζω τάς ευχαριστίας μου πρός τήν 
Α.Ε. τόν 'Υφυπουργόν ’Εθνικής Άμύνης κ. Χουρδά- 
κην διά τήν παραοχεθεϊσάν μοι άδειαν δημοσιεΰσεως, 
καί τήν εΰγνωμοστίνην μου πρός τόν καθηγητήν 
κ. Σπυρ. Ν. Μαρινάτον διά τάς πολυτίμους υποδεί
ξεις του.

1 Ίλιάς Κ 261 - 265
άμψί δε οί κννεην κεφαλήφιν εϋηκεν 

ρινον ποιητήν’ πολέοιν δ'εντοοί)εν ΐμασιν 
εντέτατο στερεώς, εκτοοϋε δε λευκοί όδόντες 
άργιόδοντος νδς ίίαμέες εχον ενάα καί ενϋα 
εν καί επιοταμεντος' μεοοη δ' ενί πίλος άρήρει.

2 A. J. Β. Wace, Chamber Tombs at Mycenai 
έν Archaeologia 82, Oxford 1932, o. 212 έξ., είκ. 38 
κάτω’ τοΰ αύτοΰ : Mycenae, An Archaeological Hi
story and Guide, Princeton 1949, o. 58, 60 είκ. 78b.

3 A. E\ ans, Palace of Minos IV, o. 867 -8.
4 Xp. ΤΣΟΥΝΤΑΣ, AE 1889, a. 169, πίν. 10s,. 

Άρ. Έθν. Μουσ. 1781. Corpus der minoischen und 
mykenischen Siegel: Band I: Die minoischen und 
mykenischen Siegel des Nationalmuseums in 
Athen. Berlin 1964, σ. 293 άρ. 260.
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Τό σύνολον τοΰ σφραγιστικού πεδίου τοΰ σαρδίου τούτου κατέχει τδ κράνος μετά 
τών κεράτων καί τινων παραπληρωματικών σχεδιασμάτων εκατέρωθεν και ΰπερθεν τοΰ 
κράνους. Τδ κράνος έχει κωνικήν μορφήν ή έτι κάλλιον ήμίσεος φοϋ και καταλήγει είς 
κορυφήν μετά κυμβάχου, εκ τοΰ οποίου εκφύονται δύο παπυροειδεΐς κεραΐαι πρδς ΰπο- 
δήλωσιν προφανώς τοΰ λόφου. Έξωτερικώς άποτελεΐται έκ τριών σειρών κατειργασμέ- 
νων χαυλιοδόντων τοποθετημένων «ένθα καί ένθα». Εκατέρωθεν τής κορυφής έκ κα-

Είκ. 1. Σφραγιδόλιθος Βαφείου.

τωτέρων καί έκ διαμέτρου αντιθέτων σημείων αναπτύσσονται έλικοειδώς τά δύο κέ
ρατα κριοΰ σχηματίζοντα πλήρη σχεδόν κύκλον.

Πρώτος ό Τςουντας, όστις καί πρώτος βεβαίως ήρμήνευσε μετ’ έκπληττούσης 
όξυδερκείας τδ σύνολον 1 τών θαυμαστών πολυτίμων λίθων τοΰ τάφου τούτου, ύπέθε- 
σεν δτι παρίσταται πίλος κεκοσμημένος διά δύο κεράτων κριοΰ, βασιζόμενος έν πολ- 
λοϊς είς έτερον έξ έλεφαντοστοΰ εύρημά του έκ Μυκηνών1 2. Ή γνώμη αυτή τοΰ 
Τςουντα νομίζομεν δτι είναι ή μόνη ορθή. Έκ τών περί τοΰ αύτοΰ κράνους διαλαβόν- 
των, οί Perrot - Chipiez 3, ό S. Reinach 4, ό W. Reichel 5, ό Σταης 6 καί ό

1 Περί τοΰ αριθμού τών έκ Βαφείου πολυτίμων λί
θων ίδέ J. Η. Betts, AJA 70, 1966, σ. 368 - 369.

2 Χρ. Τςουντας, ΑΕ 1888, πίν. 812.
3 G. Perrot -Ch. Chipiez, Histoire de l’Art 

dans l’Antiquite, τ. VI: La Grece primitive, l’art 
mycenien, Paris 1894, σ. 855, είκ. 428.

4 Daremberg - Sageio, Dictionnaire des Anti-

quites, τ. II2, 1896, άρθρον Galea, a. 1438 είκ. 3438
5 W. Reichee, Homerische Waffen2, Wien 1901, 

σ. 105 είκ. 41, ιδία έν σ. 107.
6 V. StaIs, Collection Mycenienne du Musee 

National, II, 1η εκδ. Athenes 1909, σ. 151 άρ. 1781 
2α εκδ. Athenes 1915, σ. 91 καί σ. 177 άρ. 1781.
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Evans1 έδέχθησαν δτι πρόκειται περ'ι κεράτων κριοΰ. Οί Levi1 2 3, My lonas 3 καί 
Κεννα 4 5 6 7 8 τά έθεώρησαν ώς απλά κέρατα. Ό Karo 5 τά έχαρακτήρισεν ώς συμμετρικά 
εκατέρωθεν λόφου κέρατα "Αμμωνος, έν ω ό Kukahn 6 τά ήρμήνευσεν ώς λόφους 
ομοιάζοντας προς κέρατα "Αμμωνος και ώς συγκείμενα έκ χαυλιοδόντων, σημείων 
προσέτι την έξ Άνατο?ιής καταγωγήν των. Ή Lorimer ' κλίνει προς την γνώμην 
ότι άπετέλουν ζεύγος σκληρών λόφων εντός υποδοχέων, ύποπτεύουσα επίσης ώς πιθα
νήν την εξ ’Ανατολής καταγωγήν τοΰ θέματος τοϋ σφραγιδόλιθου. Ό Hafner 8 έχα
ρακτήρισεν αυτά ώς αποφύσεις, αϊτινες ένελίττονται ώς τά όστρεα οί Άμμωνίται. Ή 
Α· Σακελλαριου 9 τέλος θεωρεί αυτά απλώς ώς τούς λόφους τοΰ κράνους. 'Απλήν 
μνείαν τοΰ σφραγιδόλιθου ποιοΰνται ή Lamb10, ό Zervos u, ό Picard 12 καί οί 
Η. Gallet de Santerre καί J. Treheux 13.

Καθ’ ημάς παραμένει γεγονός άναμφισβήτητον, ότι αυτά τά δύο έκ τοΰ κράνους 
έκπηδώντα έλικοειδή άποτελοΰσι ζεΰγος κεράτων κριοΰ. Τον κύριον λόγον — πλήν τοΰ 
σχήματός των— παρέχει αύτή αύτη ή άπεικόνισίς των, συγκεκριμένος δέ ή έπακριβής 
άπόδοσις τών αυλακώσεων (χαραγών) τών κεράτων κριοΰ. ’Ανάλογα παραδείγματα δεν 
εχομεν ικανά. Είναι όμως τοσοΰτον ένδεικτικά, ώστε νά μή δύναται νά ύπάρξη γνώμη 
περί τοΰ αντιθέτου. Ώς είναι φυσικόν, τό σύνολον τών έκ χαυλιοδόντων κάπρων κρα
νών τής Κρήτης καί τής Μυκηναϊκής Ελλάδος δεν έφερον ζεΰγος κεράτων εις τά 
πλευρά ή κεράς εις τό μέτωπον τοΰ κράνους. Αυτά τά κέρατα είχον ιδιαιτέραν σημα
σίαν, έξεπλήρουν ώρισμένον προορισμόν, περί ού θά διαλάβωμεν άλλαχοΰ.

Ένια τών παραδειγμάτων αύτών — πλήν τοΰ λίθου τοΰ Βαφειοΰ— άναφέρομεν:

1 A. Evans, Ρ. of Μ. IV, σ. 690, ε’ικ. 675 καί 
σ. 868 είκ. 859.

2 D. Levi, Annuario 8/9, 1925/6, σ. 87 άρ. 6.
3 G. Ε. Myponas, AJA 55, 1951, σ. 144, είκ. 7e, 

ένθα τό κράνος κατατάσσεται εις τήν μετά κεράτων κα
τηγορίαν κρανών.

4 V. Ε. G. Κεννα, Cretan Seals, Oxford 1960, 

σ. 80, είκ. 171, δστις έτόνισε τήν ήμισπειροειδή μορφήν 
(half - spiral) τών κεράτων καί τήν ισορροπίαν, ήτις 
επιτυγχάνεται μεταξύ τοΰ κωνικού σχήματος κράνους 
καί τοΰ μεγέθους τών άντιθετικώς έκπηδώντων κεράτων.

5 G. Karo, Die Schachtgraber von Mykenai, 
Munchen 1930/3, σ. 218 σημ. 1 καί ιδία έν σ. 219; 
ένθα τονίζει δτι Der Helm besitzt sogar zwei sym- 
metrische «Ammonshorner» jederseits eines Mittel- 
busches.

6 Er. Kdkahn, Der griechische Helm (Tell I* 
Friihgeschichte), Marburg 1936, σ. 4 - 5. Αί εκφρά
σεις γερμανιστί έχουν ώς ακολούθως: «Beide Biische 
wachsen wie ein Ammonshorn eingedreht». «Diese 
Biische sind mit Eberzahnen besetzt».«Der HSrner- 
besatz lasst an 5stliche Vorbilder denken».

7 Η. E. Lorimer, Homer and the Monuments, 
London 1950, σ. 216-7, είκ. 20, σ. 224, 226 καί 227.

8 G. Hafner, Geschichte der griechischen
Kunst, Zurich 1961, έπί λέξει αναφέρει έν σ. 34 είκ. 20:

«Er hat spitze Bienenkorbform und zwei Ansatze, 
die sich wie Ammoniten einrollen».

9 Τό πρώτον έδωκεν αυτήν τήν ερμηνείαν —μή δε- 
χομένη ώς αληθινήν τήν γνώμην τοΰ Τςουντα— ή 
κ. ΞΕΝΑΚΗ - ΕαΚΕΛΛΑΡΙΟΥ έν τή μονογραφία περί 
τοΰ γνωστού πελέκεως τής συλλογής Γιαμαλάκη έν 
BCH 77, 1953, σ. 48 σημ. 23, σ. 49, ιδία δέ έν σ. 52-53. 
’Ακολούθως έν τή λαμπρά έκδόσει τών σφραγιδόλιθων 
τοΰ Έθνικοΰ ’Αρχαιολογικού Μουσείου ’Αθηνών, έ’νθα 
ήρμήνευσε τά μέν κέρατα αυτά ώς λόφους τοΰ κράνους, 
τός δέ μεταξύ αύτών κεραίας τοΰ λόφου ώς παπυροειδή 
επιθέματα (ίδέ άνωτ. σ. 119 σημ. 4). Τέλος έν τή νεωστί 
κυκλοφορησάση διατριβή αυτής, έχουσαν ώς τίτλον 
«Μυκηναϊκή Εφραγιδογλυφία», Άθήναι 1966, σ. 41, 
υποθέτει δτι «ή περικεφαλαία αύτή τοΰ Βαφειοΰ δέν 
αποκλείεται νά έχη μαγικό χαρακτήρα» καί δτι «ή 
απλοποίηση τής εικόνας πού οφείλεται στό μικρό της 
μέγεθος, έχει σάν αποτέλεσμα νά παραλειφθοΰν οί 
λεπτομέρειες' έτσι καί αυτές οί παραστάσεις δέν προσ
φέρουν πολλά στοιχεία (;) γιά τήν περικεφαλαία αύτοΰ 
τοϋ τύπου».

10 BSA 25,1921 -23, σ. 225.
11 Chr. Zervos, L’art en Grece, Athenes 1934, 

πίν. 38 άνω αριστερά.
12 Ch. Picard, AE 1937, σ. 85 σημ. 2.
13 BCH 71-72, 1947 - 8, σ. 156 σημ. 4.

16
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α) Τό ζεΰγος δυο έκ Μιδέας (Δένδρων) μολυβδίνων κεράτων 1 —βοός προφα
νώς — τά οποία άνευρέθησαν παρά τούς πόδας τοΰ ταψέντος βασιλέως όμοΰ μετά 
διαφόρων άλλων όπλων καί τά όποια γενικώς θεωρούνται ώς άνήκοντα είς κράνος και 

β) Τό ζεύγος τών έξ ελεφαντοστού κεράτων έκ τού πέμπτου λακκοειδοΰς τάφου 
τού Α ταφικοΰ περιβόλου τών Μυκηνών 1 2. Τά κέρατα αυτά φέρουσιν αύ?ιακώσεις (χα- 
ραγάς) κατά μίμησιν προφανώς τών χαραγών τών κεράτων κριού κα'ι δύο όπάς είς την 
αντίστοιχον υποκάτω σχηματιζομένην επιμήκη επιφάνειαν. Κατά τον Karo άπετέλουν 
διακοσμητικά στοιχεία κράνους, συμμετρικώς χρησιμοποιηθέντα. Τό στοιχείον τούτο 
θεωρούμεν σημαντικώτατον, διότι αποκτάται ή γνώσις ότι κατά την μυκηναϊκήν εποχήν 
έχρησιμοποιούντο είς τά κράνη κέρατα έξ έλεφαντόδοντος, προφανώς είς τάς δύο πλευ- 
ράς τού κράνους.

Έξ άλλου παραστάσεις κρανών όδοντοφράκτων μεί) ’ ενός μόνον κέρατος, όπερ 
έκπηδών έκ τής πρόσθιας όψεως τού κράνους και διαγράφον πλήρη σχεδόν κύκλον, 
κατα?ιήγει ακριβώς όπισθεν τού κυμβάχου τού κράνους, έ'χομεν έκ Κρήτης κα'ι ηπει
ρωτικής Ελλάδος".

Τήν άπόδειξιν ότι κράνη έφερον ήδη κατά τήν μυκηναϊκήν έποχήν ζεύγος κεράτων 
κριού, έκτος τών παραδειγμάτων τού Βαφειού κα'ι τού αντιστοίχου τού πέμπτου βασι
λικού τάφου τών Μυκηνών, δίδει κατά τρόπον άναμφισβήτητον ή μικρά έξ έλεφαντό
δοντος κεφαλή πολεμιστού τού θολωτού τάφου τών Σπάτων4 (είκ. 2). Ή κεφαλή

1 AxET W. Persson, The Royal Tombs at Den- 
dra near Midea, Lund 1931, o. 64, είκ. 39. Επίσης 
παρά LorimER, έ.ά. 224. Περί τήν κεφαλήν τοΰ αΰτοϋ 
ταφέντος βασιλέως τοΰ έν έτει 1926 άνασκαφέντος θο
λωτού τάφου τών Δένδρων άνευρέθησαν καί (ορισμένα 
μέρη κράνους υπό μορφήν κατειργασμένων χαυλιοδον. 
των καί απολήξεων τής κόμης υπέρ τόν αυχένα 
(Persson, έ.ά. σ. 64 είκ. 41). Παρόμοιας απολήξεις ό 
καθ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ έταύτισε πρός τά ο-πα-βο-τα κο ρν-το 

τών πινακίδων, οός αντικείμενα κρεμάμενα, οίονεί 
έπάορτα, τά όποια, υπό μορφήν πλακών, έκάλυπτον 
τόν τράχηλον χωρίς νά παρακωλυωνται αί κινήσεις τής 
κεφαλής (Πρακτικά ’Ακαδημίας ’Αθηνών 37, 1962, 
σ. 72-78). Τά μέρη αυτά τοΰ κράνους τής Μιδέας (Δεν- 
δρών) είναι πεποιημένα έξ όαλομάζης, τοΰθ’ δπερ επι
τρέπει τήν ύπόθεσιν ότι πιθανώς πρόκειται περί τελε
τουργικού ή νεκρικού οόχί δέ περί πραγματικού κρά
νους, καθ’ όσον έν παρόμοιον έξ ύαλομάζης κράνος 
θά άπετέλει διαρκή κίνδυνον διά τόν φέροντα αυτό.

2 G. Karo, έ.ά. σ. 154, άρ. 895 πίν. LXXI (τά χα
ρακτηρίζει ώς «Symmetrische Helmzierden») καί 
έν σ. 219.

3 Αύταί είναι : α) έπί τοΰ πελέκεως τής συλλογής 
Γιαμαλάκη (A. Xenaki-SakEttariou, BCH 77, 1953, 
σ. 46-58).

β) έπί τοΰ άργυροΰ αγγείου τοΰ τετάρτου βασιλικού 
τάφου τών Μυκηνών (G. Karo έ.ά. σ. 106 άρ. 481 
πίν. 122’ Evans, Ρ. of Μ. III, σ.89 έξ., Σ. Μαρινάτος, 
ΑΔ 10, 1926, σ. 78-90),

γ) έπί τοΰ τεμαχίου τοΰ έκ στεατίτου αγγείου τοΰ 
Ashmolean Museum τής ’Οξφόρδης (Evans, Ρ. of 
Μ. III, σ. 185, είκ. 128).

δ) έπί τοΰ σφραγιστήρος τοΰ ύπ’ άρ. 518 θαλαμωτού 
τάφου τών Μυκηνών (Wace, Chamber Tombs, σ. 85, 
είκ. 38os; CMS I (Athen), σ. 172 άρ. 153' Ventris- 
Chadwick, Documents, σ. 223) καί

ε) έπί τοΰ σφραγιστήρος τοΰ τρίτου βασιλικοΰ τάφου 
τών Μυκηνών (CMS - I (Athen), σ. 22 άρ. 11' Docu
ments, σ. 292 είκ. 26Η).

4 ’Αθήναιον 6, σ. 76-7' Β. HaussoultiER, Cata
logue descriptif des objets decouverts a Spata, 
BCH 2, 1878, σ. 185-225. Ή κεφαλή περιγράφεται έν 
σ. 217-218 άρ. Έθν.Μ. 2055. 'Επίσης παρά C. Schuch- 

hardt, Schliemanns Ausgrabungen 2, Leipzig 1891, 
σ. 342' Chr. Tsountas - J. I. Manatt, The Myce
naean Age, Boston - New York 1892, σ. 196. A.S. 
Murray - A. H. Smith - Η. B. Watters, Excava
tions in Cyprus, London 1900, σ. 9' W. Reichet, 
Homer. Waffen2, σ. 101, 104' V. Stais, Collection 
Mycenienne, 1η έκδ. 1909, σ. 140 άρ. 2055, 2α έ’κδ. 
1915, σ. 164 άρ. 2055.0. Montetius, La Grece Pre- 
classique, Stockholm 1924, σ. 168, είκ. 588. G. Karo, 
Schachtgraber, σ. 218. A. Evans, P. of Μ. IV,, 
σ. 869 σημ. 2. Kurahn, Der griechische Helm, 
σ.4, 6. H. Bossert, Altkreta 3, Berlin 1937, σ. 21 είκ. 
60. Lorimer, Homer and the Monuments, σ. 215 
είκ. 19b. G. E. Mylonas, AJA 55, 1951, σ. 144. 
S. AlExiou, Antiquity 28, 1954, σ. 212 σημ. 9.
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Είκ 2. Κεφαλή πολεμισεοϋ Σπάτων.
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αυτή αποτελεί τό πλέον χαρακτηριστικόν κα'ι πλέον ένδιαφέρον παράδειγμα τής σειράς 
κεφαλών, αί όποΐαι παριστώσι πολεμιστάς μετά κράνους έκ χαυλιοδόντων κάπρων, άφ’ 
ενός μέν διότι αποδίδει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά προσώπου, άφ’ ετέρου δε διότι έφερε 
κέρατα κριού, ως θά ίδωμεν περαιτέρω. Ή κεφαλή έχρησίμευεν ως πρόσθεμα (ap

plique), ήτοι προσετίθετο προς κόσμησιν επί άλλου 
σκεύους, όπως ή όπισθία αυτής επιφάνεια είναι επί
πεδος. Τό κράνος φέρει τρεις σειράς χαυλίων κατα
λήγει δε άνω εις την κορυφήν εις κύμβαχον προς 
υποδοχήν τοΰ λόφου. Εις τήν κατωτέραν σειράν τών 
χαυλιοδόντων τοΰ κράνους — ΰπεράνω τοΰ αριστε
ρού ώτός — διακρίνεται οπή κυκλική διαμέτρου 
0-003μ. καί βάθους 0.013μ· Ή οπή αύτη, εκκινού
σα από τής εξωτερικής - αναγλύφου έπιφανείας τού 
κράνους, καταλήγει εις τήν όπισθίαν - επίπεδον έπι- 
φάνειαν τής κεφαλής. Έτέρα οπή υπάρχει είς κα
τώτερον σημεΐον τής οπίσθιας επιπέδου έπιφανείας 
τής κεφαλής. Άμφότεραι έχρησίμευον προς υποδο
χήν μικρών ξύλινων πιθανώς ή καί ελεφάντινων 
ήλων άποσκοπούντων είς τήν στερέωσιν τής εξ έλέ- 
φαντος αυτής κεφαλής είς έτέραν επίπεδον επιφάνειαν, 
π·χ. ενός ξυλίνου ή έλεφαντίνου κιβωτιδίου ή άλλου 
τίνος σκεύους. Ή άνωτέρα όπή, ήτις διαπερά τήν 
κεφαλήν άπ’ άκρου είς άκρον, ΰπηρέτει διττόν σκο
πόν: άφ’ενός μέν τήν στερέωσιν τού προσθέματος 
αυτού, άφ’ ετέρου δέ τήν στερέωσιν επί τής εξωτερι
κής-αναγλύφου έπιφανείας τού κράνους ενός κέρα- 
τος κριού κατά τό ήδη γνωστόν παράδειγμα τού 
Βαφειού. Ή κεφαλή τών Σπάτων αποτελεί τό μονα

δικόν παράδειγμα τής σειράς τών έξ έλέφαντος κεφαλών πολεμιστών μετά κράνους έκ 
χαυλιοδόντων, δπερ φέρει οπήν διαπερώσαν τήν κεφαλήν από τής έξωτερικής-ανα
γλύφου έπιφανείας μέχρι τής έσωτερικής οπίσθιας-έπιπέδου έπιφανείας 1 (είκ. 3).

Διά γυμνού οφθαλμού ούδέν τό ενδεικτικόν φαίνεται περί τήν οπήν αυτήν τού

Είκ. 3. ’Οπίσθια πλευρά κεφαλής 
πολεμιστοϋ Σπάτων.

Wace. BSA 49, 1954, 236. Σπ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ - MaS 
ΧίΡΜΕΡ, Κρήτη καί Μυκηναϊκή Ελλάς, Άθήναι 1959, 
ο. 68, 123, είκ. 215. Σ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ, ΠΑΑ 37, 1962, 
σ. 77 σημ. 3, πίν. II είκ. 2. Ρ. Demargne, Naissance 
de l’art grec, Paris 1964, σ. 21 είκ. 340. Γ Παπα- 
ΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ - Α. ΣακεΛΛΑΡΙΟΥ, ’Εθνικό αρχαιο
λογικό Μουσείο, Α' Προϊστορικές Συλλογές, Άθήναι 
1946, σ. 50, πίν. 24 β.

1 Κεφαλαί Έθν. Μ. ’Αθηνών : έκ Μυκηνών : άρ. 
2468, 2469,2470 (Τςουντας), 7397 (Wace)- ΐδέ BSA

49, 1954, σ. 236-7 καί JHS 75, 1955 - Archaeological 
Reports, σ. 25. Όμοίως παρά Emmett L· Bennett, 
The Mycenae Tablets II, έν Transactions of the 
American Philosophical Society, τ. 48 Μέρος I, 
Philadelpheia 1958: Introduction by A.J.B. Wace, 

The House of the Shields, σ. 5-6 ιδία έν σ. 6" είκ. 13, 
ένθα καί διακρίνονται όπαί επί τής όπισθίας-έπιπέδου 
έπιφανείας τής κεφαλής. L. A. Stella, La civilta 
micenea nei documenti contemporanei, Roma 1965, 
σ. 112, πίν. Vb. έκ Σπάτων : άρ. 2055
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κράνους. ’Εν μεγεθύνσει όμως, ώς και εις τούς τόμους Μαρινάτου-Χιρμερ 1 και 
Demargne 1 2, δυνάμεθα νά διακρίνωμεν καλώς πέριξ της οπής εις την σχηματιζομέ- 
νην δακτυλιοειδή επιφάνειαν ίχνη, τα όποια δεικνύουσιν δτι άντικείμενόν τι ήτο άλλοτε 
προσηρμοσμένον έπ αυτής. Διακρίνεται επίσης καλώς δτι ή «αύλαξ» ή όρίζουσα την 
δευτέραν και την τρίτην σειράν τών χαυλιοδόντων διακόπτεται ακριβώς εις ά σημεία 
λήγει έξωτερικώς ό κυκλικός δακτύλιος, ήτοι ύποδηλοΐ σαφώς την εξωτερικήν περί
μετρον τοΰ δακτυλίου (ως οριακά σημεία).

Τον τρόπον καθ’ δν προσηρμόσθη τό κεράς είς τήν οπήν δεν γνωρίζομεν ακρι
βώς. Ή θέσις και ή κατεΰ&υνσις τής οπής είς τά πλευρά τοΰ κράνους καί ούχί είς τό 
άνώτατον σημεΐον τής άνωτάτης επιφάνειας τοΰ κρανίου άποκ?ιείουσι τήν περίπτωσιν 
χρήσεως κεράτων βοός—κατά τό παράδειγμα τής Μιδέας—ή τράγου. Είς τό σημεΐον 
τής οπής θά ήδΰνατο νά τεθή μόνον κεράς κριοΰ κατά τό παράδειγμα τοΰ Βαφειοΰ. 
Θεωροΰμεν δε ίδιαζοΰσης σημασίας τό γεγονός δτι άπαντα τά γνωστά όδοντόφρακτα 
κράνη μετά κεράτων είναι μόνον κριοφόρα, ήτοι εφερον είς τά πλευρά ζεΰγος κεράτων 
κριοΰ.

Κατόπιν τών ανωτέρω έκτεθέντων δυνάμεθα νά άποκαταστήσωμεν τό κεράς τοΰ 
κράνους τοΰ ήγεμόνος - πολεμιστοΰ τών Σπάτων επί τή βάσει τής παραστάσεως τοΰ 
σφραγιδόλιθου τοΰ Βαφειοΰ, ένθα παρίστανται άμφότερα τά κέρατα. Δυστυχώς κατά 
τήν γενομένην επί τυύτω ύφ’ ημών έρευναν είς τό Εθνικόν Μουσεΐον οΰδέν εύρέθη 
τό ενδεικτικόν μεταξύ τών λοιπών ευρημάτων τοΰ τάφου τών Σπάτων3. Τά κράνη τοΰ 
Βαφειοΰ, τών Σπάτων, τών Μυκηνών, ως καί λοιπών τόπων, έν οις εύρέύησαν παρό
μοια εκ χαυλιοδόντων κάπρων κράνη, έτοποθετοΰντο είς τό άνώτερον τμήμα τής κεφα
λής καλύπτοντα τήν άνω κυρίως επιφάνειαν τοΰ κρανίου. Ό προορισμός των ήτο σα
φώς πολεμικός, πλήν δμως δεν δυνάμεθα νά άρνηθώμεν καί τον τελετουργικόν χαρα
κτήρα τον όποιον ύπηρέτουν. Ικανά μέρη τής κεφαλής παρέμενον ακάλυπτα, ως καί ό 
λαιμός τοΰ πολεμιστοΰ. Τοΰ αύτοΰ πλεονεκτήματος στεροΰνται άπαντες οί λοιποί γνω
στοί τύποι μυκηναϊκών κρανών. Έξ αντιθέτου άδυνατοΰμεν νά δεχθώμεν τον άποδιδό- 
μενον είς οίονδήποτε έξ αυτών μαγικόν ή θρησκευτικόν χαρακτήρα, καθ’ δσον ούδέν 
έτερον εύρημα (ώς π.χ. ό πέλεκυς τής συλλογής Γιαμαλάκη) ή ούδεμία ένδειξις επί έτέ- 
ρας παραστάσεως (ώς επί τοΰ σφραγιδόλιθου τοΰ Βαφειοΰ) δύνανται νά δικαιολογή- 
σωσι τοιοΰτον χαρακτήρα 4. Αύτό τοΰτο τό υλικόν εκ τοΰ όποιου συνετίθεντο ή άπε- 
τελοΰντο τά εκ χαυλιοδόντων κάπρων μυκηναϊκά κράνη, ύποδηλοΐ τήν ανδρείαν τών 
φερόντων αυτά, ανδρεία ήτις έδείχθη τόσον είς τά κυνήγια αυτών τών αγρίων ζφων, 
δσον καί είς τούς πολέμους. Τό έν κεράς, δπερ έκπηδα έκ τοΰ κράνους ύπερ- 
άνω τοΰ μετώπου τοΰ πολεμιστοΰ, ή έτι κάλλιον τό ζεΰγος τών π?^ευρικών κεράτων 
τοΰ κράνους τών μυκηναίων πολεμιστών ύποδη?ωΐ τήν βασιλικήν αυτών καταγωγήν,

1 νΕ. ά. είκ. 215. κ. Γεώργιον Δοντάν διά τήν άδειαν έρεΰνης, ήν μοί
2 Έ. ά. είκ. Β40. παρέσχεν.
3 ’Ιδιαιτέρως θερμός οφείλω νά έκφράσω τάς εύχα. 4 A. Xenaki-SakEi.i,ariou,BCH 77, 1953, σ. 55 εξ.

ριστίας μου από τής θέσεως ταΰτης πρός τόν Διευθυν- Α. ΣακελΛΑΡΙΟΥ. Μυκηναϊκή Σφραγιδογλυφία, σ. 41. 
τήν τοΰ ’Εθνικού 'Αρχαιολογικού Μουσείου ’Αθηνών
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Ιδία δέ την ηγεμονικήν καί ήγετικήν αυτών μεταξύ τών συμπολεμιστών των ιδιότητα 
καί θέσιν.

Ή χρήσις αυτή κέρατος, την όποιαν άπαντώμεν καί εις παραστάσεις θεών τής 
’Ανατολής, παρελήφθη υπό τών Μυκηναίων, ώς φύσει πολεμικού χαρακτήρος λαού, 
διετηρήθη δε καί κατά τάς λοιπάς περιόδους τής ελληνικής άρχαιότητος, ώς επίσης 
κατά την έτρουσκικήν καί ρωμαϊκήν εποχήν. Τό πνεύμα δε αυτό, ύφ’ ου διείποντο οί 
αρχαίοι Έλληνες καί Ρωμαίοι, μετεβιβάσθη διά τής παραδόσεως, ’ιδία δε διά τών 
μνημείων, εις τούς μετέπειτα χρόνους, εις τούς γείτονας λαούς καί τά λοιπά έθνη τής
γηραιας ήπειρου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛ. ΚΟΡΡΕΣ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ

σ· ‘Εν τώ 1 στίχω άνάγνωθι σαρδόνυχος άνι'ι σαρ-
δίου.

σ. 122 σημ. 3 β) G. Karo, g. ά. ο. 119 άρ. 605-7, πίν. 128-131, 
Evans : Ρ. of Μ. IV, σ. 868, είκ. 857. Lori- 
MER, ε. ά. σ. 215-6, 220, 222, 229, πίν. XV, 
(αντί Σ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ).

σημ. 3 δ) τών Ventris-Chadwick, Documents, σ. 377 
είκ. 26 D.

σημ. 3 ε) τών Documents σ. 378, είκ. 26 Η. 

σ. 124 σημ. 4 τής σελίδος 122 : τελευταίος στίχος : 1964.

1 ”Ενια μνημεία άναφέρομεν, ώς α) την κερασφόρον 
μορφήν έκ φιάλης τοϋ 3ου μ.Χ. αϊώνος τής τέχνης τών 
Σασσανιδών. Πρόκειται σαφώς περί ηγεμονικής μορ
φής, καθ’ δσον, εκτός τοϋ ζεύγους τών κεράτων, φέρει 
προσέτι μίαν σφαίραν στρογγυλήν επί τής κεφαλής του 
(Hermitage - Pr. Ol. Harper, The Metropolitan 
Museum Bulletin, November 1966, σ. 141, είκ. 7)ι 

β) To άγαλμα τής Fortitude (ώς ύποδηλούσης τήν 
ηθικήν δΰναμιν, τό σθένος, τήν ένέργειαν καί τό θάρ
ρος) τοΰ Γάλλου γλύπτου Μ. Colombe, δπερ έκόσμει

τόν τάφον τοϋ Φραγκίσκου τοϋ 2ου τής Βρεττάνης καί 
τής Μαργαρίτας ντέ Φουά). Τό άγαλμα εφερε ζεύγος 
κεράτων κριοΰ (Ρ. Pradel, Michel Colombe, le der
nier imagier gothique, Paris 1953, πίν. IX-X) καί 

γ) Τό κράνος, δπερ προσέφερεν ώς δώρον ό Μαξι- 
μιλιανός Α", αΰτοκράτωρ τοΰ 'Αγίου Ρωμαϊκού κράτους 
πρός Ερρίκον Η' τής ’Αγγλίας (National Collection 
of Arms and Armour of the Tower of London έν Na
tional Geographic, June 1961, τ. 119 άρ. 6, σ. 774). 
Ίδέ επίσης παρά J. Η. Torndre, AJA 69, 1965, σ. 45.
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