
ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΗΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

ΥΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Α. ΡΩΜΑΙΟΥ

Τό φθινόπωρον χοΰ 1908 έποπτεύων κατ’εντολήν τής ’Αρχαιολογικής Εταιρείας την 
άναστήλωσιν τοϋ ναοΰ εν Βάσσαις είχα την ευκαιρίαν νά ενεργήσω μικράς άνασκαψάς εδώ 
καί εκεί περί τον ναόν'. ’Ιδίως ήρεΰνησα έπίχωσιν μικράς έκτάσεως κατά την μακράν ανα
τολικήν πλευράν ώς κα'ι χώματα άπορρίφθέντα πιθανώς κατά τήν κατασκευήν τοΰ Ίκτινείου 
ναοΰ είς κοιλότητας μεταξύ τών βράχων, 30 περίπου μέτρα μακράν τής ΝΑ γωνίας. Τά 
ευρήματα ήσαν ολίγα άλ,λ’ΰπέρ προσδοκίαν σημαντικά, διότι, ενώ ή κατά πολύ μεγαλύτερα 
έρευνα τοΰ κ. Κουρουνιώτη1 2 δεν άπέδωκεν έκ τής κεραμώσεως τοΰ αρχαιότερου ναοΰ είμή 
συντρίμματα ακροκεράμων, αί μνημονευθεΐσαι θέσεις έπεφΰλαξαν είς ημάς εκτός άλλων καί 
σημαντικά κομμάτια δυο διαφόρων πήλινων ακρωτηρίων.

Τά ευρήματα, όσον ελκυστικά και αν ήσαν — μερικά τεμάχια έφαίνοντο λαμπρότερα 
καί τοΰ περιφήμου ακρωτηρίου τοΰ Ηραίου— διά τήν έλλειψιν τοΰ σχεδιαστοΰ δεν ήδυ- 
νήθην νά δημοσιεύσω. Είς τήν αυτήν δυσκολίαν εύρέθη καί ό κ. Κουρουνιώτης, όστις έν 
τφ μεταξύ ειχεν άναλάβει τήν δημοσίευσιν3. Ταύτην έπραγματοποίησεν επί τέλους ή κ. van 
Buren τό 1926 είς τό γνωστόν άξιόλογον βιβλίον της περί τών αρχιτεκτονικών πήλινων4. 
Τήν περιγραφήν, έκτίμησιν καί τάς φωτογραφίας τών συντριμμάτων συνώδευε τώρα καί 
γραφική άναπαράστασις τοΰ ενός έκ τών ακρωτηρίων. Άλλ’ άτυχώς ή άναπαράστασις ώφειλε 
νά είναι εσφαλμένη, διότι ό σχεδιάσας ταύτην κ. Ph. Stevens είργάσθη μακράν τών ’Αθη
νών, είς τήν 'Ρώμην, καί επί τή βάσει μόνον ανεπαρκών φωτογραφιών.

Κατά τό παρελθόν θέρος είχα τήν ευκαιρίαν νά έργασθώ είς τό Εθνικόν Μουσεΐον 
καί έν άνέσει νά έξετάσω, με τήν αποτελεσματικήν βοήθειαν ίκανοΰ σχεδιαστοΰ, τοΰ 
κ. X. Λεφάκη, τά παλαιά μου ευρήματα τής Φιγαλείας. Διά τοΰτο έγινεν ευκόλως δυνατόν 
όχι μόνον νά φανοΰν αμέσως τά λάθη τής άναπαραστάσεως έκείνης αλλά καί νά βεβαιωθή 
ή πραγματική σημασία τών συντριμμάτων, ώστε νά κατορθωθή με αρκετήν ασφάλειαν ή 
άνασυγκρότησις δύο διαφόρου έποχής ακρωτηρίων καί έν γένει μελετηθή καλύτερον ό τύπος 
τοΰ αρχαίου τούτου κοσμήματος τής κορυφαίας τών ναών. Συγχρόνως έδόθη διά πολλο
στήν φοράν ή εύκαιρία νά έκτιμηθή δεόντως ό σπουδαιότερος λόγος, διά τον όποιον αί 
δημοσιεύσεις τών άνασκαφών ή γίνονται άτελώς ή αναβάλλονται έπί μακρά έτη ή καί

1 Έκ τών ερευνών τούτων προήλθον καί συντρίμματα έκ
τοΰ κορινθιακού κιονοκράνου, τό παράδοξον λίθινον ιωνι
κόν κιονόκρανον καί κομμάτια τής ζφοφόρου περί ών ίδέ 
τήν πραγματείαν μου, τά εσωτερικά κιονόκρανα τοΰ ναοΰ 
τών Βασσών, ΑΕ, 1914, 57-70 καί τελευταία Dinsmoor έν
Metropolitan Museum Studies, March 1933 σελ. 206 κέ. Τό 
εΰμέγεθες τεμάχιον μέ τήν ’Αμαζόνα, τό πλέον άπροσδόκη- 
τον εύρημα τοΰ 1908, εύρε τήν θέσιν του ώς έκμαγεϊον, έπειδή

τό πρωτότυπον διετηρήΰη φυσικά είς τό Έθν. Μουσεΐον, είς 
τήν πλάκα άρ. 536 τοΰ Βρετ. Μουσείου, Dinsmoor, έ.ά. σ. 215.

2 ΑΕ, 1910, 274-332. Τό έν Βάσσαις άρχαιότερον ιερόν 
τοΰ ’Απόλλωνος (Κουρουνιώτης).

3 ΑΕ, 1910, 274.
4 Ε. Douglas van Buren, Greek Fictile Revetements in 

the Archaic Period, σελ. 18 κέ. 179 κέ., είκ. 56-60.
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2 Κωνσταντίνον Α. Ρωμαίου ΑΕ 1933

ματαιώνονται. Είναι απαραίτητον να τελειωθή κατά τό πλεΐστον ή μελέτη προ τών πρωτοτύ
πων καί συγχρόνως να γίνουν αί φωτογραφ ία ι τα σχέδια καί αί αναπαραστάσεις, ώστε μετά 
την συντέλεσιν αύτών νά άκολουθήση πάντοτε προ τών μνημείων ό τελικός έλεγχος. Πάσα 
παρέκκλισις άπό τών άναγκαίων τούτων όρων είναι άδύνατον νά μή προξενήση στενοχώριαν 
εις τον ερευνητήν καί τό χειρότερον ζημίαν εις τό δημοσίευμά του.

Δι’ ευκολίαν τό παλαιότερον καί ώραιότερον άκρωτήριον, τό παρόμοιον προς τό τοΰ 
Ηραίου τής ’Ολυμπίας, θά όνομάζωμεν διά τοΰ Α,τό δε νεώτερον καί άπ?αιύστερον, άνήκον 
καί τοΰτο είς τον αυτόν άρχαιότερον ναόν τοΰ ’Απόλλωνος, διά τοΰ Β. Έκ τοΰ πρώτου 
έχομεν 8 θραύσματα, έξ ών 4 συνανήκουν άνά δύο, τών εικ. 1 καί 2, έκ τοΰ Β δε εννέα 
τεμάχια τής εικ. 3. Καί έξωτερικώς φανερά είναι ή διαφορά τών δύο άκρωτηρίων, άλλά 
καί τό υλικόν αύτών δεν ομοιάζει. Τοΰ Α ό πηλός είναι λεπτός καί πυκνός χρώματος κιτρι- 
νωποΰ, τοΰ δε άλλου έχει άνοικτότερον χρωματισμόν, είναι χονδροειδής καί εμφανίζει παρά 
τά χάσματα καί πολλά μικρά λιθαράκια, ώστε ύπήρξεν άνάγκη νά καλυφθή ή επιφάνεια διά 
λεπτοΰ λευκοΰ επιχρίσματος. ’Ανάλογα προς τήν εργασίαν τήν επιμελή καί λεπτήν τοΰ Α 
είναι τά χρώματα, τό άρκετά στιλπνόν μελανόν χρώμα, τό πυκνόν καί στερεόν λευκόν όπως 
καί τό βαθύ καί ουσιαστικόν κόκκινον. Έπί τών συντριμμάτων τοΰ Β τό μελανόν είναι 
άραιόν καί δίχως λάμψιν, τό δε ερυθρόν είναι άνοικτόν καί άτονον καί ή διατήρησις πενιχρά. 
Πληρεστέρας ειδήσεις παρέχουν οί πίνακες 1-3.

Τό εύμέγεθεςτεμάχιον, μήκ.0,31, τής είκ. 1 είναι τό σημαντικώτατον τοΰ άκρωτηρίου Α. 
Τοΰτο παρέχει πολλάς καί θετικάς ειδήσεις καί δίδει πραγματικώς τον σκελετόν τής όλης 
κατασκευής. Κατά τό άριστερόν πέρας παρουσιάζει επιφάνειαν επίπεδον κομμένην προ τής 
όπτήσεως, μήκους σωζομένου 0,08, άρκετοΰ ώστε νά όρισθή με άσφάλειαν ή διεύθυνσις τής 
τομής. Ή διεύθυνσις λοιπόν αυτή δεν συναντά τό κέντρον τοΰ κύκλου, είς όν άνήκουν καί 
αί τρεις διαγραφόμεναι έπί τοΰ τεμαχίου περιφέρειαι, άλλά τέμνει τήν διά τοΰ κέντρου άγο- 
μένην κάθετον είς 14 εκατοστών άπόστασιν κατωτέρω (πιν. 1). Έάν έπαναληφθή τώρα, 
όπως είναι εύλογον, διότι πρόκειται περί τοΰ κάτω πέρατος τοΰ άκρωτηρίου, καί έπί τοΰ 
έτέρου ήμίσεος τό αύτό γεωμετρικόν σχήμα, θά έχωμεν τότε τρίγωνον, τοΰ οποίου ή μεν 
άμβλεΐα γωνία ίσοΰται προς τήν κορυφαίαν γωνίαν τοΰ άετώματος, αί δε όξεΐαι προς τάς 
εκατέρωθεν γωνίας τής στέγης. Αί πλευραί τοΰ τριγώνου άναβαίνουν με κλίσιν 1: 3,40, 
κλίσιν, ή οποία προκειμένου περί άρχαϊκοΰ ναοΰ είναι εύλογος.

Έάν τώρα έξετάσωμεν τήν διακόσμησιν τοΰ τεμαχίου, βλέπομεν έκ τών κάτω προς τά 
άνω τής είκόνος, πρώτον, έφθαρμένην έπιφάνειαν, περί ής θά όμιλήσωμεν καί κατωτέρω, 
έπειτα γΰρον άνάγλυπτον μονόχρωμον, ως φαίνεται μελανόν, κατόπιν μικρότερον μελανόν 
γΰρον διακοσμημένον μέ γωνίας έπιθέτου λευκοΰ χρώματος, κυμάτιον δωρικόν μέ φύλλα 
έναλλάξ έρυθρά καί μελανά, περιγραφόμενα μέ περιθώρια λευκά καί τέλος όπισθεν τοΰ 
κυματίου άκόσμητον έπιφάνειαν καλυπτομένην δι’ άραιοΰ μελανοΰ χρώματος. Ή τελευταία 
έπιφάνεια παρέμεινεν άκόσμητος, έπειδή διά τήν κλίσιν καί τήν θέσιν αυτής όπισθεν τοΰ 
άνω μέρους τοΰ κυρτουμένου κυματίου έφαίνετο έλάχιστα. ’Όπισθεν καί ύπεράνω τής άκο- 
σμήτου ταινίας φαίνεται έπί τής αυτής είκόνος νέα έπιφάνεια άποκρουσθεΐσα έντελώς κατά 
τήν βάσιν, ώστε άμέσως νά μή είναι φανερός ό προσδιορισμός της. Άλλ’ είναι βέβαιον, ότι

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:58 EEST - 54.226.8.97



AE 1933 Eh τον άρχαιοτέρον ναόν της Φιγαλείας 3

ή επιφάνεια άνυψουμένη έφερε τό φολιδωτόν κόσμημα τών συντριμμάτων β και γ της 
είκ. 2, διότι ή μέτρησις τών σχετικών ακτινών έκ τών διατηρούμενων περιφερειών οδηγεί 
ασφαλώς εις την τοιαύτην τοποθέτησιν τοΰ μεγαλύτερου έκ τών συντριμμάτων με πέντε 
σειράς φολιδωτών φύλλων. Πώς έχει τό 
πράγμα, δεικνύει σαφώς ή τομή τοΰ ακρω
τηρίου έπ'ι τοΰ έγχρωμου πίνακος. Συγχρό
νως διδασκόμενα έκ τής τομής, ότι ή επιφά
νεια τοΰ φολιδωτοΰ κοσμήματος, ή έλαφρώς 
κυρτή, μέ τό ύπεράνω κυμάτιον έσχημάτιζε 
γωνίαν άμβλεΐαν μετά τοΰ κατακορΰφου 
έπιπέδου τοΰ ακρωτηρίου, διότι τοιαύτην 
έχει φοράν, ώς φαίνεται όπισθεν, ή άπο- 
κρουσθεΐσα εύθύς μετά την έμφάνισιν αυτής 
προς τά έμπρός έπιφάνεια. Ή σχηματιζο- 
μένη όπισθεν τοΰ σπουδαίου τεμαχίου κοι- 
λότης σημαίνει τό τέλος τών καλυπτήρων 
τής κορυφαίας ή, όπερ τό αυτό, την αρχήν 
τοΰ πρώτου καλυπτήρος, τοΰ άποτελουμένου 
έκ τοΰ οπισθίου μέρους τοΰ ακρωτηρίου.
Είναι δυνατόν ό καλυπτήρ ούτος νά ήτο 
κατά τι υψηλότερος τών λοιπών και νά έκά- 
λυπτε τον μετ’αυτόν, άλλ’όμως πάντες είχον 
τομήν μεγαλυτέραν τοΰ ημικυκλίου, όπως 
ακριβώς τό έπ'ι τοΰ τεμαχίου δωρικόν κυμά
τιον ύπερβαίνειτό ημικύκλιον. Ή διάμετρος 
τούτου είναι 0,69 κα'ι ή κατά τήν βάσιν 
χορδή 0,55. Τοιαΰται άρα ή κατά τι μικρό
τεροι θά ήσαν αί διαστάσεις τών καλυπτή
ρων τής κορυφαίας.

Κατά ταΰτα τό τεμάχιον τής είκ. 1 
είναι διδακτικόν έπί τριών καίριων σημείων.
Πρώτον, ότι τό άκρωτήριον μέ τήν άνάλο- 
γον τομήν έβαινεν έπ'ι τής κορυφής τοΰ
αετώματος, ως Οργανικόν μέλος της όλης Είκ. 1. Τεμάχιον τον ακρωτηρίου Λ τής Φιγαλείας.

κατασκευής. Δεύτερον, ότι οί όπισθεν καλυ-
πτήρες άπετέλουν συνέχειαν τοΰ ακρωτηρίου καί έβαινον κατά τον αυτόν τρόπον έπί τής 
κορυφαίας. Καί τρίτον, ότι τό υπέρ τον καλυπτήρα έξέχον μέρος τοΰ ακρωτηρίου, τό άπο- 
τελοΰν τό πλαίσιον τοΰ κυρίως μετώπου, έκάμπτετο προς τά έμπρός εις γωνίαν.

Τά έπί τής είκ. 2 δ δύο συνανήκοντα κομμάτια παρουσιάζουν τον αυτόν μέγαν γΰρον, 
τον μικρότερον μέ τάς λεύκάς γωνίας καί τό ύπεράνω κυμάτιον, όπως ακριβώς τό μέγα άνω-
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τέρω έξετασθέν τεμάχιον. Καί επ’ αύτών δπως καί επί τοϋ μεγάλου διατηρούνται λείψανα 
λευκής γραμμής κάτωθεν των φΰλλων καί έρυθράς μεταξύ τοϋ μικρότερου καί μεγαλύτερου 
άναγλΰπτου γύρου. ’Αλλά καί κάτι άλλο παρατηροΰμεν επί τών μικρών συντριμμάτων. 
Κάτωθεν τοϋ μεγαλύτερου γύρου υπάρχει έλάχιστον λείψανον άνερχομένης έπιφανείας. 
Τούτο βοηθεΐ ημάς, ώστε να ύποθέσωμεν, δτι ήκολούθει έδώ καί άλλος παρόμοιος γύρος. 
'Ότι οί μεγάλοι γύροι ή δακτύλιοι ήσαν τό δλον τρεις, θά ίδωμεν κατωτέρω καί άλλας 
ενδείξεις.

Διά την διακόσμησιν τοϋ κυρίως μετώπου, πρβλ. πιν. 1 σπουδαία είναι τά συνανήκοντα 
δύο τεμάχια τής είκ. 2 α. Προς τά κάτω βλέπομεν 2 δακτυλίους μικράς διαμέτρου, άλλ’ εκ 
τής παραβολής προς τό άκρωτήριον Β καί τό τοϋ Ηραίου είναι εύλογον νά ύποθέσωμεν, 
δτι υπήρχε καί τρίτος, έπειτα θά δεχθώμεν επίπεδον επιφάνειαν καί τέλος τρύπαν κυκλικήν 
άνάλογον προς την τοϋ Β διαμέτρου 42 χιλιοστών. Υπέρ τούς γύρους, ο'ίτινες θά ήσαν 
μονόχρωμοι μελανοί, φαίνεται ζώνη επίπεδος βεβαθυσμένη ελάχιστα καί χρωματισμένη με 
αραιόν κόκκινον χρώμα. ’Ακολουθεί ζώνη επίπεδος με φύλλα λευκών περιγραμμάτων ερυθρά 
καί μελανά εναλλάξ. Τής ζώνης ύπέρκειται ώσεί έπίστεψις ταινία στενή, 7 χιλ., μέ λευκόν 
έπίθετον χρώμα, επίσης επίπεδος καί κατ’ έλάχιστον ύψηλοτέρα τής κάτω φυλλοστοιχίας. 
Έπεται ζώνη, πλάτους 45 χιλ., στολισμένη μέ τετραγωνίδια εγχάρακτα μελανά λευκά καί 
ερυθρά. Συγκροτείται οΰτω ταινία τεθλασμένη, ής τό πλάτος άποτελεΐται εκ τριών μελανών 
τετραγωνιδίων αύξανομένων εις μήκος βαθμηδόν προς τά έξω. Την τεθλασμένην συνο
δεύουν εκατέρωθεν μέ αντίθετον φοράν τρίγωνα έξωθεν έρυθρά κατά τό μέσον λευκά καί 
πάλιν κατά τον έσώτερον πυρήνα έρυθρά. Τά χρώματα δεν διατηρούνται πανταχοΰ αναμφι
σβήτητα, ιδίως τό έρυθρόν καί τό έπίθετον λευκόν, άλλ’ ή μόνη δυνατή άναπαράστασις είναι 
οϊα φαίνεται έπί τών πιν. 1 καί 2, εις τούς οποίους πρέπει νά άποβλέψη ό αναγνώστης 
προς κατανόησιν τού πολύπλοκου, έξαιρετικώς έπιμελώς είργασμένου ωραίου κοσμήματος. 
Ενταύθα σημειοϋμεν μόνον, δτι κατά λάθος παρελείφθη έπί τοϋ πίν. 2 τής άναπαραστά- 
σεως τοϋ συνόλου ή 11τιι σειρά τών τετραγωνιδίων, ήτις πιθανώς νά ήτο μονόχρωμος1. "Ας 
παρατηρηθή ακόμη, δτι αί έξωτερικαί πλευραί τής τεθλασμένης είναι έλαφρώς κυρταί καί 
αί έσωτερικαί έλαφρώς κοΐλαι καί άντιθέτως καμπύλοι είναι αι πλευραί τών συνοδευόντών 
τήν τεθλασμένην τριγώνων. Τόση υπήρξε πρόνοια, ώστε νά διευκολυνθή ή άντίληψις, δτι 
ή τεθλασμένη προσαρμόζεται εις τήν ιδέαν τής περιφοράς. Ή άνω ζώνη μέ τάς δια- 
κοπτομένας σπείρας είναι έπίπεδος καί κατά ήμισυ χιλιοστόν ύψηλοτέρα. Περιγράφεται 
εκατέρωθεν διά ταινίας στενής σημειουμένης μέ δύο έγχαράκτους γραμμάς. Τό κόσμημα 
έκ λευκού έπιθέτου διετηρήθη μόνον έκ τής διαφορετικής λάμψεως τοϋ καλυπτομένου 
μελανού υποστρώματος. "Επεται ταινία μονόχρωμος κομμένη έλαφρώς εις βάθος καί 
σκεπασμένη μέ αραιόν κόκκινον, δπως ακριβώς ή περιγραφεΐσα ανωτέρω ζώνη ή χρησι- 
μεύουσα ώς βάσις τής φυλλοστοιχίας. Ή διαφορά είναι μόνον, δτι έδώ τό βάθυσμα είναι

1 Η κ. Van Buren ε. α. 179 σημειώνει δτι η κορυφή τής τέρωθεν τεθλασμένας (εικ. 56).Έκαμπύλωσεν εν τούτοις τάς 
τεθλασμένης άπετελεΐτο εκ τεσσάρων μελανών τετραγωνι- πλευράς, μέ κάποιαν πάντως υπερβολήν, οδηγηθείς δχι έκ 
δίων, άλλ ο κ. Stevens δεν συνεμορφώθη καθόλου προς τήν τών φωτογραφιών άλλ9 έκ τής ανάγκης νάφανή τό κόσμημα 
παρατήρησιν καί έσχεδίασεν αυθαιρέτους οξυκόρυφους έκα- περιστρεφόμενοι
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μικρόχερον. Τέλος υπέρ την ταινίαν φαίνεται επί τής είκ. 2, α μικρόν υπόλοιπον μελανής 
επιφάνειας άνερχομένης ελαφρώς. Επειδή ή άνάβασις είναι ήπια καί παρομοία προς την 
έκ τής βάσεως άνύψωσιν τής επιφάνειας επί τών δωρικών κυματίων (είκ. 1 καί 2, β, y) 
διαφορετική δέ προς τήν οίνοδον τών γύρων, πιθανώτατον είναι, ότι καί εδώ πρέπει να 
συμπληρώσωμεν δωρικόν άνάγλυπτον κυμάτων μετά φυλλοστοιχίας φυσικά καί ταινίας 
λευκής ΰπεράνω. Τήν ΰπόθεσιν άλλως ενισχύει ή μονόχρωμος ταινία, ή οποία κατά τούτο

Είκ. 2.Τεμάχια τον ακρωτηρίου Λ της Φιγαλείας.

είναι άβαθεστέρα τής έσωτερικής επειδή τό κυμάτων εδώ είναι ελαφρώς άνάγλυπτον. Μετά 
τήν λευκήν έπίστεψιν τού κυματίου δεν υπολείπεται χώρος, είμή όσος ακριβώς χρειάζεται 
δι’ ενα τρίτον μέγαν δακτύλων, όπως ανωτέρω κατά τήν περιγραφήν τών συντριμμάτων 
είκ. 2, δ ύπετέθη.

Περί τής θέσεως τών τεμαχίων είκ. 2, β, γ εϊπομεν ανωτέρω. Αί σειραί τών ύπερκα- 
λυπτομένων φύλλων τού φολιδωτού κοσμήματος ήσαν πέντε. Τά περιγράμματα τών φύλλων 
ή φολίδων είναι εγχάρακτα καί έσωτερικώς πάντα μελανά. Αί σειραί τών φύλλων κατά τό 
κύριον μέρος είναι εναλλάξ λευκαί καί έρυ&ραί. Τάς σειράς περιστέφει λευκή ταινία με 
εγχάρακτα περιγράμματα καί υπέρ ταύτην σειρά λευκών άσυνδέτων καρπών ροιάς. Τά ρωδια,
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δπως έπεκράτησε νά λέγεται τό κόσμημα, τό γνωστόν κυρίως εκ τών λακωνοκυρηναϊκών 
αγγείων, έχουν όχι μόνον άνω άλλα καί κάτω την γνωστήν με τρεις κεραίας ΰποδήλωσιν 
τοΰ άνθους'. Έν τέλει υπέρ τον λεπτόν γΰρον μέ τάς λεύκάς γωνίας καί τό δωρικόν κυμά- 
τιον έρχεται ή σειρά τοΰ συντρίμματος, είκ. 2, ε, μέ την άκανθαν τών τριγώνων, διότι ή εκ 
τών περιφερειών τοΰ θραύσματος ύπολογισθείσα άκτίς εις την τοιαΰτην τοποθέτησιν μάς 
οδηγεί. Τό αυτό βεβαιώνουν καί χαράγματα χιαστά παρατηρούμενα όπισθεν τών τεμαχίων 
β καί γ, άντίστοιχα τών οποίων, άνάγλυπτα δε τώρα, φαίνονται επί τοΰ συντρίμματος ε. Ώς 
είναι φανερόν ό τελευταίος ούτος γύρος τοΰ άκρωτηρίου κατεσκευάσθη εκ λωρίδος πηλού 
ιδιαιτέρας καί χάριν τής καλυτέρας συνδέσεως έγιναν τά χαράγματα. Τά τριγωνίδια έχουν 
λευκά περιθώρια. "Αν τό εσωτερικόν αύτών έχρωματίζετο εις έκαστον δεύτερον τρίγωνον 
δι’ ερυθρού, δπως τά φύλλα, δέν έγινε δυνατόν διά την φθοράν νά βεβαιωθή1 2.

Έκ τής λεπτομερούς έξετάσεως τών συντριμμάτων έδείχθη, ότι ή άναπαράστασις, του
λάχιστον κατά τό μέγιστον μέρος, είναι βεβαία. Τά μικρά υπάρχοντα κενά συμπληρώνονται 
μέ μεγάλην πιθανότητα. ’Άδηλος μόνον είναι ό χρωματισμός εις τινα σημεία, δπως π.χ. επί 
τής πρώτης μετά την κυκλικήν τρύπαν επιπέδου ζώνης, ήτις έθεωρήθη μονόχρωμος ερυθρά, 
ώς αί δύο άλλαι έπίπεδαι ζώναι καί τό κυρτούμενον μέρος τών δύο εξωτερικών κυματίων, 
τό όποιον έχρωματίσθη λευκόν κατ’άναλογίαν προς τάς δύο άλλας φυλλοστοιχίας. Τό λευ
κόν χρώμα πάντοτε έπιτίθεται επί τού μελανού υποστρώματος καί ενίοτε καί τό ερυθρόν 
δπως π. χ. συμβαίνει κατ’άνάγκην μέ τήν έρυθράν γραμμήν μεταξύ τών μεγάλων μελανών 
γύρων. Εις τάς έπιπέδους έντομάς είναι βέβαιον, δτι τό ερυθρόν έτέθη άμέσως επί τού λείου 
καί άνοικτοχρώμου εδάφους τού πηλού. Άν τό αύτό συμβαίνει καί παντού άλλού, δπου ώς 
επί τών φύλλων κ.τ.λ. έγινε χρήσις ερυθρού χρώματος καί ώς παρετηρήθη επί τού άκρωτη
ρίου τού Ηραίου3, δέν κατωρθώθη νά έξακριβωθή. Έπί άνοικτού εδάφους ούδέν κόσμημα 
έζωγραφήθη. Ώς προς τάς διαστάσεις έμετρήθη διάμετρος 1,06 μ.4 καί μέγιστον ύψος 
0,815. Άν καί ώς έσχεδιάσθη τό άκρωτήριον, παρουσιάζει άκτίνα μεγαλυτέραν τής πραγμα
τικής κατά 0,015 μ. Τούτο άφορά εις τήν έξεικόνισιν τού περιθωρίου, τό όποιον χάριν τής 
πληρότητος τών κοσμημάτων δέν παρεστάθη προοπτικώς. Τήν καμπήν τού περιθωρίου ό 
σχεδιαστής προσεπάθησε νά δηλώση διά καταλλήλου φωτοσκιάσεως, άλλ’ δμως ή τοιαύτη 
άνάπτυξις έζημίωσεν οπωσδήποτε τάς άναλογίας προκειμένου περί τόσον λεπτού διακοσμη- 
τικού έργου. Είναι άναντίρρητον, δτι καί τόσον μικραί διαφοραί σημαίνουν κάτι, τούς δέ 
λεπτούς υπολογισμούς τού άρχαίου καλλιτέχνου δυνάμεθα έν μέρει νά παρακολουθήσωμεν. 
Ουτω π.χ. τήν άκτίνα τών 0,53 μ. κατανέμει εις 0,345, άπόστασιν άπό τού κέντρου μέχρι τού 
άκρου τού τρίτου κυματίου καί 0,186 πλάτος τού περιθωρίου. Τήν πρώτην διάστασιν διαιρεί

1 Ή κ. Van Buren δέν παρετήρησε τό πρός τά άνω 
άνθος, άλλα μόνον τό πρός τά κάτω έ. ά. 179 είκ. 56. Τό 
σύντριμμα, είκ. 2, β βεβαίως όχι έπί τής είκόνος άλλ’ εις 
τήν πραγματικότητα παρουσιάζει επίσης τό τοιοΰτον σχήμα 
τών άμφιθαλών ρφδκών μέ τήν διαφορετικήν άπόχρωσιν 
τοΰ άλλοτε καλυπτόμενου μελανού ύποστρώματος.

2 "Οπως π. χ. συμβαίνει έπί τοΰ έκ τοΰ ΐεροΰ τής Όρθιας
έν Σπάρτη άκρωτηρίου, Sanctuary of Orthia, Π. XXII.

3 Koch έν RM, 1915 σ. 46.
4 Ή μέτρησις αΰτη διαφέρει έπαισθητώς άπό τήν μνη- 

μονευομένην εις τό βιβλίον τής Van Buren, 180 διάμετρον 
τών 1,46 μ. Άτυχώς, φαίνεται, έπήλθε σύγχυσις καί εις τήν 
άναπαράστασιν τοΰ άκρωτηρίου Α περιελήφθησαν καί κομ
μάτια τοΰ άκρωτηρίου Β. Καί έπί τών είκ. 57 καί 58 τά 
συντρίμματα μέ τήν άκανθαν τών τριγώνων κατενεμήθησαν 
άντιθέτως πρός τήν πραγματικότητα.
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εις βαθμηδόν έλαττούμενα μήκη 0,135 άπόστασιν από τοΰ κέντρου τοΰ τέλους τοϋ πρώτου 
κυματίου, 0,12 μήκος μέχρι τοϋ δευτέρου καί 0,09 μέχρι τοΰ άκρου τοϋ τρίτου κυματίου. Τό 
περιθώριον διαιρείται εις εν μεγαλΰτερον μέρος 0,107 μέχρι τοϋ μικροϋ γύρου ή κλαδίσκου 
τοΰ κυματίου καί εις τό υπόλοιπον μικρότερον μέρος 0,079. Άλλα την αισθητικήν έξέτασιν 
θά επιχειρήσω μεν, άφοΰ πρώτον μελετήσωμεν την συγκρότησιν καί τοϋ νεωτέρου ακρωτηρίου.

Έπί τής εΐκόνος 3 έχομεν τα 9 κομμάτια τοϋ Β. Τό σύντριμμα α ανήκει εις τό κεντρι
κόν μέρος καί παρέχει την κατά τό κέντρον τοΰ συνόλου κυκλικήν τρϋπαν, διαμ. ως ήδη 
εϊπομεν 42 χιλιοστών μέ περίεργον περιχείλωμα ελαφρώς έξέχον καί επίπεδον, επιφάνειαν 
έλάχιστα καμπύλην καί γΰρον άνάγλυπτον. Σημαντικόν εδώ είναι τό μνημονευθέν περιχεί- 
λαομα, διότι τοϋτο υποδεικνύει, ότι ή οπή έχρησίμευε διά την καθήλωσιν τοϋ ακρωτηρίου 
έπί τής όπισθεν ξύλινης κορυφαίας καί ότι ή πλατεία καί περιφερική κεφαλή τοϋ ήλου εΰρι- 
σκεν εις την κυκλικήν προεξοχήν κατάλληλον έ'ρεισμα. Τά τεμάχια βββ μέ τά άνάγλυπτα 
φύλλα έρχονται μετά τον γΰρον τοΰ α είς τοιαύτην άπόστασιν, ώστε νά παρεντίθενται δύο 
άλλοι. Οί γϋροι άρα ήσαν τρεις καί μέρος τοΰ τρίτου διατηρείται έπί ενός έκ τών συντριμ
μάτων. Τά άνάγλυπτα φύλλα, τοποθετημένα άκτινοειδώς μετά στενήν αύλακωτήν έρυθράν 
ζώνην, μήκους έκαστον 0,075, ήσαν χρωματισμένα έναλλάξ μελανά καί κόκκινα, μεταξύ δε 
τούτων διαγράφονται έπί τοϋ λευκοϋ έδάφους άλλα οξυκόρυφα φύλλα μέ διπλάς έκαστον 
προς τά άνω καμπύλας πάντοτε μελανάς (πρβλ. καί πιν. 3). Ακολουθούν τρεις γϋροι άνα- 
βαίνοντες από έπιπέδου πάντοτε κατά τι ύψηλοτέρου τοϋ προηγουμένου (ίδέ τομήν, πιν. 3 
καί είκ. 3, γ, καί δ). Πώς ήσαν χρωματισμένοι οί γϋροι ούτοι έν γένει είναι άδηλον. Επειδή 
έπί τής καμπύλης έπιφανείας των ούδέν ίχνος χρώματος φαίνεται, αλλά μόνον κατά τά πλά
για μελαναί πλατεΐαι γραμμαί, τό πιθανώτερον είναι, ότι έκαλύπτοντο μόνον μέ τό λευκόν 
έπίχρισμα, τό όποιον έν τούτοις πανταχοΰ άπετρίβη. Τό τεμάχιον δ είναι διά τήν κατασκευήν 
τοϋ ακρωτηρίου τό σημαντικώτερον. Μετά τον τρίτον γΰρον παρουσιάζει έπιφάνειαν έπίπε- 
δον, είς ήν θέσιν έπεριμέναμεν κυμάτιον, στολιζομένην μέ πλαγίας έρυθράς γραμμάς καί 
ύπεράνω μικρόν λείψανον καμπύλης έπιφανείας δυσκόλως προσαρμοζόμενον είς τήν ιδέαν 
τοϋ ραβδωτού γύρου. Πώς έχουν τά κατά τό άποκρουσθέν μέρος τοϋ συντρίμματος καί πώς 
διατηρείται τό όπισθεν θά έννοήση κανείς άποβλέπων είς τήν τομήν τοϋ ακρωτηρίου. Είναι 
φανερόν ότι ή όπισθεν έξοχή σημαίνει τον καλυπτήρα, αλλά τό κυλινδρικόν σώμα αύτοϋ 
έγγίζον τό μέτωπον τοϋ ακρωτηρίου κάμπτεται προς τά άνω καί αποτελεί δεύτερον περιθώ
ριον, αντέρεισμα τοΰ μετωπικού, όπερ άνέρχεται κυρτούμενον καθ’ όν τρόπον υποδεικνύει 
τό μνημονευθέν μικρόν λείψανον. Έκ τοϋ περιθωρίου δέν διετηρήθη παρά τό μικρόν 
θραύσμα ε μέ τά αραιά τρίγωνα καί τήν έμπροσθεν ομαλήν έπιφάνειαν. Περί τής κατα
σκευής δέν θά άμφιβάλλη καθόλου, όστις έχει ίδεΐ τό άκρωτήριον τοϋ Μουσείου τής Αίγί- 
νης1. Μετά τούς τρεις γύρους καί τό δωρικόν κυμάτιον ύψοϋται έκεΐ κυρτή έπιφάνεια, ή

1 Τό π(χλαιότερον εύρεβέν τεμάχιον του περι-δοιρίου 
Furtwangler Aegina, 485 είκ. 403, ένομίσϋη προερχόμενον 
έκ τοϋ Ιεροϋ τής ’Αφαίας, άλλ’ ή κατά τό 1924 εΰρεσις 
μεγάλου τμήματος έκ τοΰ αύτοΰ ακρωτηρίου είς τον λεγό
μενον ναόν τής ’Αφροδίτης—ό κ. Welter έχει ισχυρούς

λόγους νά πιστεύη ότι πρόκειται περί ναοϋ τοϋ ’Απόλ
λωνος— κατέδειξε τήν άληάινήν προέλευσιν του. Wolters 
έν Gnomon, 1925, 46-48. ’Αστήρικτου είναι δ,τι πιστεύει 
ό Weickert, Typen, 27 περί δύο διαφόρων ακρωτηρίων καί 
ή van Bnren ε. ά. 179.
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οποία ευκόλως ευρίσκει την συνέχειαν της έπ'ι εύμεγέθους τεμαχίου κοσμούμενου κάτω με 
τετραγωνίδια καί 9 σειράς φύλλων φολιδωτών ως κα'ι άλλου συντρίμματος με κυμάτιον καί 
την σειράν των τριγώνων. Όπισ&εν διατηρείται ό σύνδεσμος μετά τής άντηρίδος, τού δευ
τέρου, ένισχυτικοΰ τοΰ μετωπικού, περιχειλώματος τού φιαλοειδούς ακρωτηρίου. 'Η διαφορά 
από τού ακρωτηρίου Α συνίσταται εις μεγαλυτέραν ταπείνωσιν τού περιθωρίου κα'ι προ

Είκ. 3. Συντρίμματα Β ακρωτηρίου τής Φιγαλείας.

πάντων εις την στερεότητα τής κατασκευής. Είναι δέ άξιον προσοχής, ότι καί τό γνωστόν 
μεγα άκρωτηριον τοΰ Ηραίου την αύτήν είχε κατασκευήν τού περιθωρίου, όπως τό τής 
Αίγίνης καί το τής Φιγαλείας Β. Διότι έν πρώτοις ή συμπλήρωσις τού ακρωτηρίου, ώστε 
νά παρέχη την όψιν άβαθεστάτης φιάλης καί άνευ ένεργώς διαγραφομένου πλαισίου, είναι 
υποθετική καί ριζικώς εσφαλμένηΤό ΰπάρχον όμοιότροπον, ως εις τάς Βάσσας Β, κενόν 
συνεπλήρωσαν διά τριών δακτυλίων, έντελώς αδικαιολογήτων είς τήν θέσιν αύτήν καί έπειτα 1

1 Τοΰ άκρωτηρίου έδημοσιεύθησαν δυο αναπαραστάσεις, καί τομήν γωνιώδη κάτω έχει καί δύο άντί των τριών σειράς 
Ausgrabungen zu Olympia, V, Π. 34 καί Baudenkmaler II γύρων, παραλαμβάνομεν έκ των Oest. Jahr. 1899, σ. 7 είς 
Π. 115, κειμ. σ. 190, έξ ών τήν πρώτην καί όρθοτέραν, επειδή τήν άνω εικόνα 4.
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συνήψαν τό διατηρηθέν εις τρεις σειράς φολιδωτόν κόσμημα, πράγμα άπίθανον, διότι ώς 
φαίνεται διά πλείστων παραδειγμάτων τό κόσμημα τούτο είχε πλάτος σημαντικόν και άπε- 
τέλει κατά τυπικόν εντελώς τρόπον1 τό κύριον στόλισμα τού περιθωρίου. Πώς έπ'ι τού 
ακρωτηρίου τού Ηραίου, τής Αίγίνης και τού έκ Βασσών ΰψώνετο ή κυρτή επιφάνεια είς 
σχηματισμόν τοϋ πλαισίου δεικνύει περίπου τεμάχιον έκ τού ιερού τής Όρΰίας (Sanctuary, 
σ. 119, είκ. 87, ίο) διατηρούμενον καλώς κατά την οίκείαν θέσιν. Προς τά κάτω κοσμείται 
μέ ζώνην ανεστραμμένων τριγώνων καί άνω διά φολιδωτού. Πώς έστολίζετο τό πλαίσιον 
τοϋ Β άγνοοϋμεν, άλλ’ είναι βέβαιον, ότι εδώ δεν υπήρχε τό φολιδωτόν, τό όποιον ιδιάζει 
μόνον είς τά αρχαιότερα ακρωτήρια μέ την ειδικήν τεχνουργίαν τοϋ έπικρατοϋντος μελανού 
καί τών επιθέτων χρωμάτων- Είναι πιθανόν, ότι κατά τό μέσον τοϋ πλαισίου θά υπήρχε 
μαίανδρος2 ή άλλο τι έζωγραφημένον επί τοϋ λευκού έδάφους, δπως αί μνημονευθείσαι 
ήδη πλάγιαι γραμμαί καί τά οξυκόρυφα φύλλα.

Τό οΰτω άνασυγκροτηθέν άκρωτήριον έχει σχεδόν τάς αύτάς διαστάσεις προς τό Α. 
Ή διαφορά κατά 2 εκατοστά επιπλέον τής διαμέτρου τοϋ Β, 1.08 δηλ. αντί τοϋ 1.06 τοϋ Α, 
είναι ασήμαντος. “Αλλως εντελώς βέβαιον δεν είναι τό πλάτος τοϋ περιθωρίου, επειδή διά 
την μικρότητα τοϋ συντρίμματος ε καί την αβεβαιότητα τής περιφερείας του δεν ήτο εφικτή 
ακριβής μέτρησις. Διά τάς διαστάσεις άρα αδύνατον είναι νά άποδοθή είς διάφορον κτίσμα 
τό άκρωτήριον διά τοΰτο καί συνεπληρώθη προς τά κάτω μέ την αυτήν γωνιώδη τομήν, 
δπως καί τό Α.

Σημαντικωτέρα είναι ή διαφορά ώς προς την έντύπωσιν. Πολύ πτωχή καί διαφορετική 
φαίνεται ή διακόσμησις τοϋ Β. Άλλ άν έξετάσωμεν τά διακοσμητικά μέσα, χωριστά έκα
στον επί τοϋ Α καί σπουδάσωμεν τον τρόπον τής συνθέσεως αύτών θά ίδωμεν τότε πόσον 
στενή καί εσωτερική είναι ή συγγένεια τών δύο ακρωτηρίων. Κατά την προσπάθειάν μας 
θά παρατρέξωμεν την θεωρίαν τοϋ Benndorf, δστις είς την περίφημον καί σήμερον έτι είς 
πολλά χρήσιμον πραγματείαν του περί τής καταγωγής τών ακρωτηρίων3 ήρμήνευσε τάς 
μορφάς τών κεράμων ώς απλήν μεταφοράν από τά προηγηθέντα ξύλινα πρότυπα τών προ
χείρων λαϊκών στεγών καί παρέβαλε τό άκρωτήριον τοϋ Ηραίου προς τομήν κορμοΰ 
δένδρου ώς πηγήν δήθεν τής συγκεντρικής καί άκτινωτής διακοσμήσεως4. Αντί τούτου θά 
έχωμεν ύπ’ δψει την πλουσίαν κληρονομιάν διακοσμητικών μέσων τής γεωμετρικής εποχής5, 
κληρονομιάν άναπτυχθεϊσαν προ πάντων άφ’έαυτής κατά τον 7ον π.Χ. αιώνα καί έλάχιστα 
δι’ έπιδράσεως φυσικών εικόνων καί έργων τέχνης έξωθεν είσαχθέντων.

Κυρίαρχος ιδέα επί τοϋ άκρωτηρίου είναι ή τοϋ κυκλοτερούς μετώπου τής έπιφανε- 
στέρας επί τής στέγης σειράς κεράμων, ώς είναι οι καλυπτήρες τής κορυφαίας. Είς παρά-

1 Sanctuary of the Orthia. Έπί τών πιν. XXII-VI είς 7 
διάφορα ακρωτήρια έκ τοΰ ίεροΰ τής Όρθιας έχομεν τό 
φολιδωτόν (Scale pattern) ευθύς ύπό τά τρίγωνα καί τό 
κυμάτιον μέ τήν έξαίρεσιν τοΰ XXIV, 9, όπου τό φολιδωτόν 
είναι τό άκρότατον κόσμημα. Επίσης έπί τοΰ περιθωρίου 
ύπό τό κυμάτιον είναι τό φολιδωτόν έπί τών δύο συντριμ
μάτων τοΰ 'Απόλλωνος Τυρίτα έκ τοΰ Τυροΰ τής Λακωνικής 
(Πρακτικά, 1911,259 είκ. 3). Πρόσθες Αίγιναν καί Βάσσας 
ανωτέρω.

2 Koch έν RM, 1915,88. Παρά van Buren έ. ά. εσφαλ
μένους αποδίδονται έν είκ. 15 τεμάχια ακρωτηρίων είς τόν 
ναόν τοΰ Ποσειδώνος καί τής 'Αθήνας κατά τήν Βίγλαν τοΰ 
Παλλαντίου. Ταΰτα πάντα δπως καί τά τής είκ. 109 προέρ
χονται έκ τής Μαντινείας.

3 Oest. Jahreshefte, I, 1899, 51 liber den Ursprung der 
Giebelakroterien.

4 Benndorf έ. ά 43 είκ. 46.
5 Πρβ. καί Άρχ. Έφ. 1931, 24 (Οικονόμος).
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10 AE 1933Κωνσταντίνου A. Ρωμαίου

στάσιν καί τόνωσιν τής ιδέας ταύτης1 χρησιμεύουν πολυάριθμα μέσα, έξ ών τό μεγαλΰτερον 
είναι τό όργανικώς άναπτυσσόμενον καί σαφώς έμπροσθεν διακρινόμενον πλαίσιον. Αλλα 
μέσα δηλωτικά τής έννοιας τοΰ κύκλου είναι 1) οί μονόχρωμοι άνάγλυπτοι γύροι 2) ή ιδια
ζόντως περιψερομένη τεθλασμένη ταινία 3) ή ζώνη μέ τάς διακοπτομένας σπείρας 4) τό 
φολιδωτόν κόσμημα μέ τάς διαπλεκομένας έτεροχρώμους πέντε σειράς φύλλων 5) μονόχρω
μοι περιφέρειαι λευκαί ή έρυθραί 6) σειρά καρπών ροιάς 7) φυλλοστοιχία, άπαξ επί ζόΐνης 
επιπέδου καί τρις επί κυματίου δωρικού (τής φυλλοστοιχίας προηγείται ώς συνανήκουσα ή 
ζώνη μονόχρωμος ερυθρά ή ταινία ραβδωτή μέ λεύκάς γωνίας καί ακολουθεί λευκή ταινία 
ώς έπίστεψις) καί 8) τό τελευταΐον κόσμημα τών τριγώνων. Πάντα τά μέσα ταύτα δη?ιώνουν 
περιφερείας στενωτέρας ή πλατυτέρας συγκεντρικάς. Καί αυτό τό φολιδωτόν, ώς άποτελού- 
μενον έκ γύρων χωριστών αλλά καί στενώς συνδεομένων, είναι παραστατικόν τής όλης πλα
τείας περιφερείας τού πλαισίου. Τήν τελευταίαν περιφέρειαν σημαίνουν τά γλυπτά τρί
γωνα όχι απλώς διά τήν θέσιν των άλλ’ ούσιαστικώς διά τήν μορφολογίαν αύτών καί τήν 
άπομόνωσιν τών σημείων, είς ά καταλήγουν αί κορυφαί των. Άλλ’εκτός τής δηλώσεως τής 
περιφερείας υπάρχουν κοσμητικά μέσα παριστάνοντα συγχρόνως καί κατ’ άλλον τρόπον τήν 
ιδέαν τού κύκλου. Ή τεθλασμένη ταινία π.χ. μέ τήν βαθμιαίαν προς τά έξω διαπλάτυνσιν 
καί τά συνοδεύοντα αυτήν μέ κεντρομόλον ή κεντρόφυγα διεύθυνσιν τρίγωνα είκονίζει τήν 
αύξομείωσιν τής επιφάνειας σχετικώς μέ τήν άπόστασιν έκ τού κέντρου. Τό αυτό πραγματο
ποιούν καί τά φύλλα τού φολιδωτού τά βαθμηδόν προς τά έξω μεγαλυνόμενα. Άλλ’όπου ή 
ιδέα παριστάνεται σαφέστερον είναι ή τετράκις έπαναλαμβανομένη φυλλοστοιχία. Τά φανερά 
διά τά λευκά περιγράμματα εύμεγέθη φύλλα στενεύουν προς τά έντός καί σημαίνουν οΰτω 
τά ακτινωτά σώματα τά έκπηγάζοντα έκ τού κέντρου καί συναποτελούντα τον όλον κύκλον.

Έκτος τούτου τό κόσμημα τής φυλλοστοιχίας έχει έπί τού ακρωτηρίου καί άλλην σημα
σίαν, διότι αποτελεί τό χαρακτηριστικώτερον μέρος ρόδακος, τήν σειράν δηλ. τών άνθοπε- 
τάλων. Τό πράγμα δυσκολευόμεθα νά άναγνωρίσωμεν αμέσως, έπειδή καί έπί τού μικροτέ- 
ρου έσωτερικού ρόδακος ό κυκλικός πυρήν τού αισθητικού άνθους είναι υπερβολικά 
ανεπτυγμένος καί παριστάνεται διά πολλών ζωνών καί άναγλύπτων γύρων. Είναι δυνατόν 
ή πρώτη μετά τήν κυκλικήν τρύπαν ή τον σχετικόν ήλον2 ζώνη νά έκοσμεΐτο διά φύλλων. 
Άλλ’ έπειδή τό πράγμα είναι άβέβαιον, θά άνατρέξωμεν είς τούς γνωστούς ακροκεράμους 
καλυπτήρας τού Ηραίου τής ’Ολυμπίας, τών οποίων ή διακόσμησις είναι φανερώς όμοια. 
Ενταύθα (είκ. 5) όταν μέν πρόκειται περί τού κεντρικού ρόδακος αί άναλογίαι τών φύλ
λων προς τον πυρήνα είναι αί συνήθεις καί κανονικαί, όταν όμως παρίσταται ανάγκη νά 
κοσμηθή καί ή λοιπή έκτασις τού μετώπου, τότε τροποποιούνται αί άναλογίαι, μέ μεγάλον 
πυρήνα καί περιωρισμένην φυλλοστοιχίαν. Κατά ταύτα άναγνωρίζομεν τέσσαρας έπαλλή-

1 Πρός αποφυγήν παρερμηνειών έπροτίμησα τόν γενικόν 
τούτον χαρακτηρισμόν τοΰ ακρωτηρίου ώς μετώπου κυκλο
τερούς. Νομίζω δηλ. οτι ό είδικώτερος χαρακτηρισμός τοΰ 
μετώπου ώς στομίου τοΰ σωλήνος τών κεράμων, έστω καί 
αν τοΰτο λέγεται μεταφορικώς, άναφερόμενος ύπό τοΰ Karl 
Volkert, γράψαντος έγκριτον διατριβήν περί τών ακρωτη
ρίων (Das Akroter in der antiken Baukunst, 1932 σ. 4) 
ή καί άλλων, είναι ασύστατος. 'Η μικρά οπή τοΰ κέντρου

οΰτε υποδηλώνει καν τοιαύτην άντίληψιν.
2 Τό μνημονευθέν ανωτέρω περί τήν οπήν περιχείλωμα, 

ώς διετηρήθη έπί τοΰ Β, είναι δυνατόν νά έχρησίμευεν ώς 
έρεισμα τοΰ μεγάλου χρησίμου έδώ καρφιού, άλλ” είναι επί
σης δυνατόν νά έχρησίμευεν ώς βάσις τής φυλλοστοιχίας 
τοΰ πρώτου ρόδακος. Έπί τών ακροκεράμων τοΰ Ηραίου 
πάντως ή τρΰπα ήτο μόνον κοσμηματική. Πρβλ. καί Volkert 
έ. ά. σ. 17.
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AE 1933 Εκ τοΰ άρχαιοτέρον ναόν της Φιγαλείας 11

λους ρόδακας έπ'ι τού ακρωτηρίου, τρεις έπ'ι τοΰ κυρίως μετώπου καί τέταρτον περιλαμβά- 
νοντα πάντας έπ'ι τοΰ πλαισίου. Οί τρεις πρώτοι ενώνονται μεταξύ των και διακρίνονται 
άπο τοΰ τετάρτου με την ιδιαιτέραν διαβάθμισιν τών μεγεθών αυτών, ως ήδη ανωτέρω 
εϊπομεν, 0,135 — 0,12 0,90. Ή διάκρισις αΰτη άνταποκρίνεται εις την απλήν διάρθρωσιν 
τοΰ ακρωτηρίου, διαιρουμένου εις τό επίπεδον γενικώς αρχικόν μέτωπον καί τό άνερχόμενον 
καί ελαφρώς κυρτοΰμενον πλαίσιον. Άποτελεϊται οΰτω μέγας γλυπτός ρόδαξ, τοΰ οποίου τά 
δύο μέρη και συνδέονται μεταξύ των όργανικώς διά τών μεταβατικών μορφών τών κυμα
τίων καί τονίζονται διά τών οικείων γραπτών ροδάκων. Αί πολυάριθμοι κυκλικοί ζώναι 
ένώνονται εις ευσύνοπτα μεγάλα σχήματα καί ταΰτα πάλιν εις εν μέγιστόν καί την θαυμα- 
σίως τελείαν περιγραφήν τερματίζει άξίως ό έπίλογος τών τριγωνιδίων.

Είκ. 4. Το άκρωτήριον τον Ηραίου.

Έάν οΰτω παρεσκευασμένοι μεταβώμεν τώρα είς τήν έξέτασιν τοΰ νεωτέρου ακρωτη
ρίου, έννοοΰμεν αμέσως τάς ομοιότητας καί διαφοράς. Ό οργανισμός είναι ό ίδιος αλλά 
κατά πολύ άπλούστερος. Υπάρχει καί επί τοΰ Β ό γλυπτός ρόδαξ τής κατασκευής καί επί 
τοΰ άρχικοΰ μετώπου, τοΰ πυθμένος τής φιάλης, διακρίνομεν ένα ευμεγέθη ρόδακα μέ φύλλα 
εναλλάξ άνάγλυπτα καί γραπτά, είς ήν θέσιν επί τοΰ Α παρετηρήσαμεν δύο. ’Ακολουθούν 
οί τρεις ραβδωτοί γΰροι, άλλ’αντί τοΰ μετ’αυτούς κυματίου έ'χομεν επίπεδον ταινίαν 
κοσμουμένην μέ γραμμάς λοξάς ακαθορίστου σχήματος. Επειδή ή ταινία εύρίσκεται είς τό 
ύψος τοΰ ΰπ’ αυτήν γύρου, είναι φανερόν, δτι καί μορφολογικώς αντικαθιστά τό κυμάτιον, 
επομένως καί τήν φυλλοστοιχίαν τοΰ δευτέρου εδώ ρόδακος. Επί τοΰ πλαισίου τέλος έκ τοΰ 
μικροΰ διατηρηθέντος συντρίμματος έξάγομεν, οτι τά μέν τριγωνίδια ήσαν αραιά καί άνευ 
ζωής, ΰπ’ αυτά δε δεν υπήρχε κυμάτιον, επειδή ή διατηρηθεΐσα σχετική επιφάνεια είναι λεία 
εντελώς. Διά τήν άπλούστευσιν τών διακοσμητικών μέσων καί προ πάντων διά τήν αμελή 
καί βιαστικήν εργασίαν ή άπόστασις άπό τοΰ λαμπρού άκρωτηρίου είναι σημαντική. Εν 
τούτοις τό πνεύμα τής ό?:ης διακοσμήσεως είναι τό αύτό καί είναι αδύνατον νά άνήκη τό

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:58 EEST - 54.226.8.97



12 Κωνσταντίνου Α. Ρωμαίου ΑΕ 1933

άκρωτήριον εις διαφορετικήν καλλιτεχνικήν παράδοσιν. Τό πράγμα θά καταστήση σαφε- 
στερον σύντομος έξέτασις τοϋ περίφημου μεγάλου ακρωτηρίου τοϋ Ηραίου.

Περ'ι των ανακριβείων τής άναπαραστάσεως τοΰ ακρωτηρίου τούτου ειπομεν ήδη ανω
τέρω. Ώς προς τήν διακόσμησιν τό άκρωτήριον (είκ. 4) κατέχει μεσάζουσαν θέσιν μεταξύ 
τοΰ Α και Β τής Φιγαλείας. Έπί τοΰ πυθμένος τής φιάλης υπάρχουν δύο ρόδακες, εξ ών ό 
πρώτος με άνάγλυπτα μεγάλα φύλλα1, όπως επί τοΰ Β καί όχι τρεις δπως επί τοΰ Α. Αντί 
τής επιπέδου ταινίας τοΰ Β υπάρχει κυμάτιον εις τό Ήραίον καί ή δλη διακόσμησις τοΰ 
πλαισίου είναι ώς ή τοΰ Α. Ύστερε! τοΰ τελευταίου τό άκρωτήριον τής Ολυμπίας κατά τον 
αριθμόν των κοσμητικών μέσων. Λείπουν εις αύτό αί συνοδεύουσαι τά κυμάτια επίπεδοι ή 
ραβδωταί ταινίαι καί άλλα, ώς ή υπέρ τό φολιδωτόν σειρά καρπών ροιάς. ’Αντί τής τεθλα
σμένης έ'χομεν τό κλιμακωτόν κόσμημα καί αντί τής σειράς τών σπειρών τήν ζώνην τών 
τριγωνιδίων μέ τάς έλισσομένας κορυφάς (laufender Hund), άλλ’ εν γένει ή διακόσμησις εις 
τό Ήραίον είναι κατά τι πτωχοτέρα καί άπλουστέρα. Πολύ απέχει εν τούτοις ή άπλού- 
στευσις αυτή νά σημαίνη έξασθένησιν τής διακοσμήσεως. Αί όλιγώτεραι τον αριθμόν αλλά 
πλατεΐαι, ώς είναι π.χ. τά ραβδωτά μεγάλα φύλλα, περιφερικαί ζώναι, ανάλογοι προς τό 
μέγεθος τοΰ ακρωτηρίου (2.50 διαμ., 1.50 ύψος) είναι μεγάλως συντελεστικαί διά τήν 
συγκέντρωσιν τής έντυπώσεως. Άλλ’έάν ύπολογίσωμεν ακόμη επί τής ασφαλώς λεπτοτέρας 
εργασίας τοΰ φιγα?ιεικοΰ — ένθυμίζομεν τάς ελάχιστα μέχρι άφανείας έξεχούσας άπό τοΰ 
πέριξ επιπέδου ταινίας καί τήν συχνήν χρήσιν τών χαραγμάτων — πιστεύομεν, δτι τουλά
χιστον τυπολογικώς αν μή καί πραγματικώς τό άκρωτήριον Α είναι άρχαιότερον τοΰ ακρω
τηρίου τοΰ Ηραίου. Σημειώνομεν προς τούτοις, δτι επί τοΰ τελευταίου ή σειρά τών τριγω- 
νιδίων είναι ζωγραφισμένη επί τοΰ άνοικτοΰ εδάφους τοΰ πηλοΰ, κατά τρόπον δηλ. εργασίας 
εύχερέστερον μέλλοντα βραδύτερον νά έπικρατήση, δπως τοΰτο παρατηρεΐται, επί τών ασφα
λώς νεωτέρων άκρωτηρίων έκ Μαντινείας2. Έκ πάντων τούτων μέ βεβαιότητα συμπεραί- 
νομεν, δτι τό άκρωτήριον τοΰ Ηραίου σημαίνει τήν διεύθυνσιν τής έξελίξεως, ή οποία άπό 
τοΰ ακρωτηρίου Α τών Βασσών οδηγεί κατ’ ευθείαν καί χωρίς άλλην έξωθεν έπίδρασιν εις 
τό νεώτερον Β.

Προς μεγαλυτέραν διαφώτισιν τής ιστορίας τοΰ κοσμήματος δέν έχομεν άτυχώς άλλα 
πλήρη σύνολα προς σύγκρισιν. Τό άκρωτήριον τής Αίγίνης φαίνεται τουλάχιστον έκ τής 
παρόμοιας κατασκευής τοΰ διπλοΰ πλαισίου, δτι στέκεται εις τήν αυτήν βαθμίδα μέ τό τοΰ 
Ηραίου. Επίσης δέν κατωρθώθη παρά τό π?ιήθος τών ευρημάτων έκ τοΰ ίεροΰ τής Άρτέ- 
μιδος Όρθιας νά συγκροτηθή έν πλήρες άκρωτήριον. Τά διασωθέντα κομμάτια ανήκουν 
κατά τό μέγιστον μέρος εις πλαίσια καί καθόσον έκ τούτων έξάγεται τά ακρωτήρια ανήκουν 
είς τό αύτό πολύχρωμον είδος τοΰ ήμετέρου Α, ή άκριβέστερον, ούδέν έκ τών συντριμμάτων 
έμφανίζει τήν νεωτέραν τεχνικήν τοΰ Β. Έκ τών άνασκαφών έδείχθη άναμφισβητήτως3, 
δτι τά ακρωτήρια τοΰ άρχαιοτέρου τρόπου δέν έγίνοντο μόνον κατά τό τέλος τοΰ 7ου αίώνος

1 "Οιι ιά άνάγλυπτα ταΰια μεγάλα φύλλα δέν σημαίνουν 2 Koch έν RM, 1915, 88 καί van Buren ε. ά. είκ. 15 
καθ'έαυτά νεωτέραν έποχήν δεικνύουν τεμάχια άκρωτηρίων καί 109.
έκ τοϋ ίεροϋ τής Όρθιας άνηκόντων είς τήν άρχαίαν πολύ- 3 Sanctuary, 129 (Woodward), 
χρωμον τεχνικήν: Sanctuary, 119, είκ. 87 καί πιν. 21, 12.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:58 EEST - 54.226.8.97



Αρχαιολογική Εφημερις 1933 ΓΙΐΝΑΞ 3

κρ
ω

τή
ρι

ον
 Β 

τη
ς Φ

ιγ
αλ

εία
ς.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:34:58 EEST - 54.226.8.97



AE 1933 Εκ τον άρχαιοτέρου ναοϋ της Φιγαλείας 13

και την εποχήν τών λακωνικών αγγείων II (625-600 π.Χ.) άλλ’ δτι ή κατασκευή των έξη- 
κολουθησε και κατα τον 6ον αιώνα, διότι πέντε σημαντικά τεμάχια εΰρέθησαν υπέρ τό χρο- 
νολογικώς σπουδαϊον στρώμα τής άμμου κα'ι επομένως ανήκουν εις ακρωτήρια τοΰ νεωτέρου 
λίθινου ναοϋ με τα πώρινα γλυπτά τοΰ αετώματος. Τό εΰπροσάρμοστον τής παλαιάς, γεω
μετρικής διακοσμήσεως προς τάς αρχιτεκτονικός συνθήκας και ή έ'κδηλος λαμπρά επιτυχία 
τών κεραμικών τούτων καλλιτεχνημάτων δικαιολογούν έπαρκώς την μακροβιότητά των.
Οπωσδήποτε εις το ίερον τής Ορθιας δεν εΰρέθησαν ακρωτήρια τοΰ νεωτέρου τρόπου 

εργασίας, άλλ επί δύο συντριμμάτων1 ακροκεράμων, εΰρεθέντων υπέρ την άμμον, τά κοσμή
ματα, μαίανδρος, φύλλα, τοποθετούνται έπί τού άνοικτοχρώμου εδάφους τού πηλού, 
κατ’ άντίθεσιν προς τό πλήθος τών λοιπών ευρη
μάτων. Την μεταβολήν εις την νεωτέραν τεχνικήν 
παρακολουΰούμεν καλώς καί είς τό Βουλευτή ριον 
τής ’Ολυμπίας. "Οπως όρθώςπαρετήρησενό Koch2, 
τούς άρχαιοτέρους γεισοειδεΐς ακροκεράμους, οϊτι- 
νες διά τό ελαφρώς καμπύλον περίγραμμα ανήκουν 
είς τήν βορείαν αψιδωτήν πτέρυγα τού Βουλευ- 
τηρίου — έργον σύγχρονον διά τάς αρχιτεκτονικός 
μορφάς προς τό Έκατόμπεδον—καί διακοσμούνται 
κατά τον παλαιότερον τρόπον ως οί τού Ηραίου, 
διαδέχονται βραδύτερον άλλοι μέ τεχνικήν νεωτέ
ραν καί κατωτέραν. Τά λεγάμενα εκ Μεθυδρίου καί Αουσών ακρωτήρια είναι διά τήν 
μικρότητά των ίσως μέτωπα ακροκεράμων. Τό έκ Μεθυδρίου3 έχει διάμετρον 0,305, τά έκ 
Λουσών 0,37, ενώ ό καλυπτήρ τού Ηραίου διαμ. 0,42 καί ό τού έν λόγω ναοϋ, ως θά ίδωμεν, 
0,33. Άλλ’ όπως καί αν έχη τά κεραμικά ταύτα έργα εμφανίζουν τουλάχιστον τήν άπόκλισιν 
άπό τού αρχαίου αυστηρού πολύχρωμου τρόπου καί τήν χειροτέρευσιν τών υλικών. Έπί ενός 
έκ τών συντριμμάτων τών Λουσών βλέπομεν καί τό νεώτερον πάντως στοιχεΐον τού 
όξυκορύφου φύλλου μεταξύ τών άλλων τής σειράς, στοιχεΐον ήδη άνεπτυγμένον έπί τού 
ακρωτηρίου Β.

Ό λόγος περί τών ακρωτηρίων δέν έχει έξαντληθή ακόμη. Θά έπανέλθωμεν είς αύτά 
καί θά άσχοληθώμεν γενικώτερον περί τού τύπου τού ακρωτηρίου καί τής έκ Λακωνικής 
καταγωγής αυτού, άφοϋ πρώτον ίδωμεν, τί μανθάνομεν έκ τών ευρημάτων περί τής λοιπής 
κεραμώσεως καί τής έν γένει κατασκευής τού ναοϋ.

Έκ τών τριών συντριμμάτων τής είκ. 6 ευρημάτων τού 1908 καί τινων άλλων έγινε 
δυνατόν νά άναπαρασταθή τό μέτωπον τού καλυπτήρος ως φαίνεται, έπί τής είκ. 7. Ό 
πηλός τών συντριμμάτων είναι παρόμοιος προς τον τού ακρωτηρίου Λ, είναι δηλ. λεπτός 
πυκνός καί ώχροκίτρινος ή κιτρινωπός έλαφρώς κοκκινίζων. ’Όπισθεν τό ήμικυλινδρικόν 
σώμα τού καλυπτήρος ήτο κατά τι μικρότερον τού μετώπου καί έκαλύπτετο διά μελανού 
χρώματος μέ λάμψιν πολύ ασθενή. Ό τύπος ούτος τού ακροκεράμου είναι ήδη γνωστός έκ

Είκ. 5. Μέτωπον καλυπτήρος τον ’Ηραίου.

1 Τοιαϋτα είναι: Sanctuary, πιν. 25,24 ναι 27.
2 RM, 1915, 98 κέ. van Buren έ. ά. 181 είκ. 116.

3 ‘Ανακριβείς είναι αί διαστάσεις παρά van Buren 180 
(.52) καί 46 (.57).
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14 Κωνσταντίνον Α. Ρωμαίου ΑΕ 1933

τής δημοσιεΰσεως παρομοίων συντριμμάτων υπό τοΰ Κουρουνιώτη (ΑΕ, 1910, 277 είκ. 4 
και 5)'. Ένα άλλον τύπον νεώτερον ασφαλώς μέ ρόδακας περισσοτέρους, άπλοποιηθέντας 
είς χονδροειδή έκτυπα σημεία, εύρεν ό αυτός συνάδελφος κατά τον νοτιώτερον ναόν τοΰ 
γειτονικού Κωτίλου καί έδημοσίευσεν είς ΑΕ, 1903, 164, είκ. 4. Τον αυτόν τούτον τύπον, 
έμφαινόμενον είς μικρά θραύσματα ιδίως τής περιφερείας εύρεθέντα τό 1908 κατά την 
Α πλευράν, έχρησιμοποίησαν καί επί τού ναού των Βασσών. Ό πηλός τών τεμαχίων τούτων 
είναι τραχύς πως καί κατέρυθρος, άναμφισβητήτως δε είναι εγχώριος ή θά προέρχεται εκ

Είκ. 6. Τεμάχια ακροκεράμων.

γειτονικού κεραμείου έφοδιάζοντος τό ιερόν μέχρι καί πέραν ακόμη τού 4ου αίώνος. Έπί 
τής είκ. 8 έχομεν σχεδιάσματα οστράκων, ευρημάτων επίσης τού αυτού έτους, μετά εντύ
πων σφραγίδων. Τό δστρακον μετά τοΰ προ τής όπτήσεως χαραχθέντος αρχαϊκού Α προέρ
χεται εκ κοίλου στρωτήρος, ό όποιος διά την ταυτότητα τού πηλού προς τον νεώτερον τύπον 
τού ακροκεράμου καλυπτήρος πιθανώτατα συνανήκει. Τά λοιπά όστρακα, επειδή, ως έκ τών 
γραμμάτων φαίνεται, αδύνατον είναι νά άναβαίνουν πέραν τού τέλους τού 4ου αίώνος, άνή- 
κουν βεβαίως είς κεραμώσεις άλλων κατά τό ιερόν κτισμάτων, τά όποια ύπήρχον έκεϊ καί 
μετά την κατάλυσιν τού άρχαιοτέρου ναού καί την λαμπράν αντικατάστασήν αυτού διά τού 
Τκτινείου έργου. Έπί δύο έκ τών οστράκων άναγινώσκεται μέ μεγάλην πιθανότητα τό 
όνομα Φιαλ[έων]2, έκ δύο άλλων συγκροτείται: Άπ] όλλωνος καί έκ τών λοιπών δ]αμόσι[ος.

Έκ τών δύο τούτων τύπων ακροκεράμων — διάμετρος τού μετώπου καί τών δύο είναι 
0,33 — ό αρχαιότερος είναι δυσκολώτατον νά ύποτεθή κατά την κατασκευήν σύγχρονος 
προς τό άκρωτήριον Α, άν καί ό πηλός ομοιάζει πολύ ή είναι ό αυτός. Ή έργασία έπί τών

1 "Αν μή άπατώμαι, τό σύντριμμα τής είκ. 4 κάτω δηλώνει όριζοντία άνω καί άσδενώς έκτυπος επιφάνεια, 
σημαίνει διαφορετικόν τύπον διότι ή οφιοειδής ερυθρά 2 Έξ επιγραφών τοΰ Γ’ αίώνος έ’χομεν τόν τύπον Φιάλεια 
γραμμή, έφ' ής ώς εδάφους πατοΰσιν αί Σφίγγες δέν προσ· καί Φιαλέες: IG, V2, 419, 6, 19, 420. 395.
αρμόζεται είς τόν άναπαριστώμενον τύπον όπου τήν βάσιν
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ακροκεράμων υπολείπεται σημαντικώς. Ώς φαίνεται το έδαφος δεν είχε καλώς λειανθή, ούτε 
έκαλΰπτετο διά χρώματος. Οί ρόδακες, τό άνθέμιον καί τά σώματα τών Σφιγγών έκαλΰπτοντο 
δι ανοικτού ερυθρού χρώματος ένθυμίζοντος αμελέστερα κεραμικά έργα τοΰ προχωρημένου 
6ου αίώνος. Επίσης τό μελανόν χρώμα είναι, ώς εΐπομεν, ευτελές. Τό σχήμα τών άντιμετώ- 
πων Σφιγγών μέ τό εν σκέλος ύψωμένον, μαρτυρούμενον καί επί ακροκεράμων έκ Κέρκυ
ρας', φαίνεται ότι είναι κορινθιακόν, όσον είναι κορινθιακόν τό παρόμοιον σχήμα τών 
λεόντων μέ τάς άντιθέτως έστραμμένας κεφαλάς. Την συχνότητα τοΰ τελευταίου έπί κοριν
θιακών έργων (άγγείων, έκτΰπων μετάλλινων άναγλΰφων καί τής έκ Δελφών σίμης, van 
Buren είκ. 89) εξετάζει ό Payne έν Necrocorinthia 69 καί άποφαίνεται υπέρ τής έκ 
Κορίνθου καταγωγής τοΰ σχήματος, τό όποιον άλλως δέν άπαντά εις άλλας σχολάς. ’Έπειτα

Είκ. 7. Μέτωπα καλυπτήρων.

ή καθημένη Σφίγξ1 2 μέ πόλον είναι συχνή έπί τών κορινθιακών άγγείων τής μέσης περιόδου 
(600-575) καί τό σχήμα τών λεόντων δέν είναι παλαιότερον3. Ότι ώς προς τον άκροκέ- 
ραμον πρέπει άκόμη νά κατέλθωμεν, ίσως καί κάτω τοΰ μέσου τοΰ αίώνος, φαίνεται καί έκ 
τής διαπλάσεως τών Σφιγγών καί τοΰ έξωραϊσμένου σχήματος τοΰ πόλου. Προς τοΰτοις εΐς 
τούς αύτούς νεωτέρους χρόνους μάς οδηγεί τό ξένον είς τό σχήμα τοΰ καλυπτήρος άνθέμιον, 
τό όποιον φανερώς έχει μεταφερθή έκ τών γωνιωδών μετ’ άετώματος κεράμων4. Είναι 
δύσκολον άρα, αν μη έντελώς άδΰνατον, τό νά κατεσκευάσθησαν συγχρόνως κατά τά 
μέσα τοΰ 6ου αίώνος ή όλη κεράμωσις καί τά άκρωτήρια τοΰ τύπου Α. Τό φυσικόν είναι 
νά περιμένωμεν ώς συγχρόνους άκροκεράμους παρομοίους προς τούς τοΰ Ηραίου, έξ ών 
κατά τύχην ούδέν σύντριμμα χαρακτηριστικόν διεσώθη. Κατά τά 550 περίπου θά έγινε ή 
άντικατάστασις μέρους ή τοΰ συνόλου τής παλαιάς κεραμώσεως καί τότε πιθανώς θά έγινε

1 van Buren έ. ά. είκ. 68.
2 Payne, ε. ά. 89.
3 Payne, ε. ά. 69.
4 Παρομοίαν μεταφοράν ανθεμίου έπί ήμικυλινδρικοΰ

ακροκεράμου γνωρίζω μίαν άκόμη έκ Θερμού, Van Buren, 
είκ. 132 (μέσον).’ Αλλά καί ή σχετική κεράμωσις τοΰ Θέρμου 
δέν είναι άρχαιοτέρα τών μέσων τοΰ 6°ν αίώνος.
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16 Κωνοταντίνον Α. Ρωμαίον ΑΕ 1933

εν ή καί δύο ακρωτήρια τοΰ τύπου Β. Ή άνομοιότης τοΰ πηλού εις την ανωτέρω ύποθεσιν 
δεν σημαίνει ανυπέρβλητον κώλυμα.

'Οπωσδήποτε δχι μόνον κατά την πρώτην έποχήν τοΰ ναού (620-600 π. X.) έλαμπε 
μακρόθεν ό έξαίρετος κέραμος με την άπαστράπτουσαν πολυχρωμίαν τών ακρωτηρίων καί 
τών μετώπων άλλα καί βραδύτερον με την άντικατάστασιν δεν ήτο όλιγώτερον έπιβλητικός

ΕΙκ. 8. Συντρίμματα κεράμων ενεπίγραφα.

ό στολισμός τής στέγης. Δεν ήσαν μικρά πράγματα οί καλυπτήρες τής κορυφαίας μέ διάμε
τρον ως εΐδομεν 0,69 μ. καί οί κατερχόμενοι προς τάς μακράς πλευράς μέ μέτωπον 0,33. Την 
μελανήν συνολικώς έντύπωσιν έκ τών κεράμων έφαίδρυναν ζωηρώς τά πολυάριθμα μέτωπα 
μέ τάς έρυθροχρώμους Σφίγγας καί άνθέμια, ούχ ήττον δέ τά άκρωτήρια μέ την άπλουστέραν 
άλλά ίσχυρώς έντυπωτικήν διακόσμησίν των. Εύρισκόμεθα άρα εις την εύτυχή θέσιν δχι 
μόνον νά άναπαραστήσωμεν έν άπό τά σημαντικώτερα μέρη τής κατασκευής, την κερά- 
μωσιν κατά την πρώτην τού άρχαίου ναού σπουδαίαν έμφάνισιν εις την ερημιάν τών 
Βασσών, άλλά καί νά παρακολουθήσωμεν τάς μεταβολάς καί την ιστορίαν τής κεραμώσεως 
έπ’άρκετόν χρόνον. Πόρισμα βέβαιον άκολουθεϊ, δτι καί ή λοιπή κατασκευή τοΰ ναού δέν 
θά ήτο τόσον ευτελής, δπως συνήθως λέγεται, επειδή δέν διετηρήθησαν λίθινα άρχιτεκτονικά
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μέλη, άλλα θα ήτο ωρισμένως καί καθ οίονδήποτε τρόπον άξια τοΰ λαμπρού πήλινου στο
λισμού τής στέγης. Εαν δεχθώμεν, δτι δεν ύπήρχον λίθινοι κίονες κα'ι λίθινος θριγκός, αφού 
δεν έφάνη ουδέ τό έλάχιστον κομματάκι, είναι ανάγκη τότε να άποβλέψωμεν μετά πίστεως 
εις την ιδέαν, ότι ή ξυλίνη κατασκευή θά είχε πάντως αξίαν διακοσμητικήν. Οί κίονες, αν 
διέφερον των λίθινων κατά τάς διαστάσεις, δεν θά άπεμακρύνοντο πολύ κατά την διαμόρ- 
φωσιν. Επίσης ό ξύλινος χρωματιστός θριγκός μέ τριγλύφους και μετόπας δεν θά έσήμαινε 
τίποτε τό αυθαίρετον. Τουναντίον ή απουσία κάθε διακοσμήσεως επί τοΰ μεγίστου μέρους 
τοΰ κτίσματος καί ό περιορισμός αύτής άποκλειστικώς ύπεράνω τής στέγης θά ήτο τό άτο- 
πώτερον πράγμα. Οΰτε ό λαμπρός λακωνικός κέραμος ήτο εύθηνόν καί πρόχειρον προϊόν 
εργοστασίου, όπως είναι π.χ. σήμερον τά «γαλλικά» κεραμίδια, μέ τά όποια δέν δυσκο
λεύεται καί ό μετρίως εύπορος χωρικός τής Πελοπόννησου νά σκεπάση τήν απλήν αγροι
κίαν του. Ή κεράμωσις ήτο έ'ργον τεχνικόν καί καλλιτεχνικόν σπουδαϊον —αριστοτέχνημα 
διακοσμητικόν είναι τό άκρωτήριον A — τό νά θεωρηθή δέ ή προσπάθεια αυτή τών Φιγα- 
λέων ως μοναδική, προκειμένου περί ναοΰ χρησιμεύσαντος επί δύο αιώνας είς τήν λατρείαν 
τοΰ Απόλλωνος, λατρείαν σημαντικήν, μητέρα τοΰ Ίκτινείου θριάμβου, είναι παντάπασιν 
αδύνατον.

Όποιον ήτο τό σχέδιον τοΰ ναοΰ άγνοοΰμεν εντελώς. Τά υπολείμματα τών θεμελίων 
ή κατεστράφησαν ή έκαλύψθησαν όριστικώς υπό τον νεώτερον ναόν. Διά τό σχετικώς μικρόν 
μέγεθος τών άκρωτηρίων άποκλείεται ό περίπτερος. Ούτε είναι βέβαιον αν ό ναός είχε συγχρό
νως δύο αετούς καί επομένως δύο ακρωτήρια, διότι ήτο δυνατόν ή στέγη κατά τό όπισθεν 
άκρον νά ήτο σκουφωτή, ώς τούτο δέν είναι εντελώς σπάνιον κατά τήν πρώιμον αρχαϊκήν επο
χήν. Όπως καί αν έ'χη, είναι τούλάχιστον έντελώς βέβαιον, ότι καί τοΰ άρχαιοτέρου ναοΰ ή 
είσοδος καί επομένως ή κυρία πρόσοψις υπήρχε προς βορράν. Τούτο υποδεικνύει ό σχετικώς 
ευρύς επίπεδος χώρος κατά τήν βορείαν πλευράν τοΰ όλου βραχώδους βαθύσματος καί ενισχύει 
ή παρατήρησις τοΰ Κουρουνιώτη \ ότι τό πλουσιώτερον στρώμα τών άναθημάτων έση- 
μειώθη ΒΔ τοΰ ναοΰ. "Αλλως άπέδειξεν ό αυτός ερευνητής2, ότι ή πολλάκις ύποστηριχθεΐσα 
γνώμη, καθ’ ήν ή άνατολική θύρα τοΰ Ίκτινείου ναοΰ σημειώνει κατά παράδοσιν τήν είσοδον 
τοΰ άρχαιοτέρου σηκοΰ, είναι εσφαλμένη. Διότι ή κατά ταύτην τήν θέσιν μεγάλη κλίσις τοΰ 
βράχου προς δυσμάς καθίστα σχεδόν άδύνατον τήν ΐδρυσιν σηκοΰ μέ διεύθυνσιν προς άνα- 
τολάς. Κατ’ άκολουθίαν πρέπει νά δεχθώμεν, ότι κατά τον προς βορράν εύρύτερον χώρον 
έτελοΰντο αί θυσίαι, ύπήρχεν ό βωμός καί ίσως καί άλλα ιδρύματα. Ό άρχιτέκτων άρα τοΰ 
νεωτέρου ναοΰ δέν εύρέθη μόνον προ τής δυσκολίας τοΰ χώρου, περί ής τοσάκις γίνεται 
λόγος καί διά τήν οποίαν έδωκεν είς τον ναόν τον άπό Ν προς Β προσανατολισμόν. ’Ώφειλε 
προ πάντων νά προσαρμόση τό σχέδιον τοΰ ναοΰ προς τον έκπαλαι καθιερωμένον τόπον 
τής λατρείας. Δέν ήρκέσθη διά τούτο μόνον είς τό νά τοποθετήση τήν κυρίαν είσοδον κατά 
τήν βορείαν πλευράν άλλ’ έφρόντισε καί αίσθητικώς νά έξάρη τό βόρειον μέτωπον υπέρ τό 
νότιον. Διότι, ένφ τό κανονικόν είναι ή λεγομένη εμφασις νά παρέχεται καί είς τάς δύο 
στενάς πλευράς, ενταύθα έδόθη, όπως παρετήρησεν ό Dinsmoor, κατ’ εξαιρετικόν όλως τρό-

1 ΑΕ, 1910, 274. 2 ΑΕ, 1910, 281. 282 κέ.
3
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πον μόνον εις την βορείαν1. Ή σημαντική εντεύθεν άνάδειξις τού βορείου μετώπου και ό 
υποβιβασμός τού νοτίου ώδήγησαν εις την σκέψιν, την θύραν τού ιδιαιτέρου δωματίου νά 
ανοίξουν προς άνατολάς, άντί νά την τοποθετήσουν, ώς ήτο τό κανονικόν, εις τον τοίχον τού 
όπισθοδόμου. Κατά ταϋτα νομίζω απλοποιείται τό ζήτημα τού περιέργου σχεδίου τού νεω- 
τέρου ναού καί έκ τής συσχετίσεως δ αρχαιότερος προσλαμβάνει θετικωτεραν δψιν.

Περισσότερα νά έξακριβωθοΰν περί τού άρχαιοτέρου ναού φαίνεται επί τού παρόντος 
αδύνατον. ’Αλλά τά μικρά ευρήματα τού 1908 παρέχουν σπουδαίαν αφορμήν εις γενικω- 
τέραν έξέτασιν τού τύπου τών αρχαίων δισκοειδών ακρωτηρίων, τής συναφούς κεραμώσεως 
καί διευκρίνησιν τού ζητήματος περί τού τόπου τής παραγωγής.

’Ήδη προ πολλών ετών ό Dorpfeld1 2 έξέλαβεν ώς λακωνικόν κέραμον τών αττικών επι
γραφών τού Δ' αίώνος τον τύπον τού Ηραίου μέ τούς κοίλους έλαφρώς στρωτήρας καί 
τούς αντιστοίχους ήμικυλινδρικούς καλυπτήρας, ώς κορίνΌτον δέ κέραμον τον τελειότερον 
τύπον μέ πλευράς επιπέδους καί γωνίας. Ή γνώμη αυτή ύπεστηρίχθη έκ νέου βραδύ- 
τερον3 καί έπεκράτησε, ένφ άντιθέτως τό άναπόσπαστον από τού λακωνικού κεράμου άκρω- 
τήριον έπιμόνως άπεδίδετο διά τον γεωμετρικόν χαρακτήρα τής διακοσμήσεως, τήν πολυ
χρωμίαν καί τό ίδιάζον φολιδωτόν κόσμημα εις τον πρωτοκορινθιακόν κύκλον. Διά τούτο 
έξαιρετικώς σπουδαία καί σωστική ήτο ή συμβολή τής κ. van Buren, ή όποια μέ τήν δημο- 
σίευσιν τών συντριμμάτων τής Φιγαλείας πρώτη κατέδειξε τήν συνάφειαν τών ακρωτηρίων 
τούτων προς τήν Σπάρτην καί τήν Λακωνικήν4. Έστηρίχθη κυρίως εις τό γεγονός, δτι επί 
δύο τεμαχίων, ώς άνω εϊδομεν, τού ακρωτηρίου τών Βασσών έφαίνετο σειρά λευκών καρπών 
ροιάς, κόσμημα χαρακτηριστικώτατον τών λακωνικών αγγείων (hall-mark of lakonian ware) 
καί προς τούτοις εις την παρατήρησιν, δτι άφθονα τοιαύτα ακρωτήρια τού τύπου τού 
Ηραίου εύρέθησαν εις τήν Σπάρτην καί τά πέριξ. Βραδύτερον ό Woodward5 είς τό κεφά- 
λαιον περί τών πήλινων αρχιτεκτονικών τού βιβλίου τής Όρθιας καθώρισε λεπτόμερέστερον 
τους λογους, δι ους η Σπάρτη η γενικώς η Λακωνική δύναται νά θεωρηθή ώς ή χώρα τής 
καταγωγής τού εν λογφ ακρωτήριου και τής σχετικής κεραμώσεως. Κατά τό ιερόν τήο 
Ορθιας πρώτον εύρέθησαν υπέρ τά όκτω τοιαύτα ακρωτήρια, επίσης έσημειώθησαν παρό
μοια εις το γειτονικόν Ηρώον, κατα την Χαλκίοικον6, έκ τού Μενελαείου7 καί τού 
Αμυκλαίου8. Επειτα, ούδεν παρετηρήθη κατά τούς τόπους τούτους θραύσμα διαφορετικού 

ακρωτηρίου ή άλλης κεραμώσεως. Απεναντίας έκ τού ιερού τής Όρθιας προέρχονται καί 
τεμάχιά ακρωτήριων απλών και ακόσμητων, φανερώνοντα τήν συνήθη καί άφθονον έγχω-

1 Dinstnoor έ. ά. 206. Ό κορμός τών 6 βορείων κιόνων 
είναι κατά μετρήσεις τοΰ Dinsmoor (καί ώς ενθυμούμαι καί 
κατά τά σχέδια τοΰ Ν. Ίωαννίτη, έκτελοΰντος τήν άναστή- 
λωσιν κατ'εντολήν τής Άρχ. Εταιρείας κατά τά έτη 1902-6) 
παχύτερος κατά 4 έκ. εις τήν κάτω διάμετρον καί κοντό
τερος, τό δέ δλον ύψος ίσοφαρίζεται μέ κιονόκρανα υψηλό
τερα καί μακρότερα.

2 AM, 1883, 162.
3 Είς τήν γνωστήν περί τών τειχών έπιγραφήν τοΰ 306

π. X. μνημονεύται ό λακωνικός κέραμος, κεραμίδες δέ

κυρταί σχετικοί πρός τά τείχη μέ έντυπους έπιγραφάς συγ- 
χρονιζομένας εύρέθησαν ίκαναί υπό τοΰ Lechat κατά τήν 
Ήετιώνειαν τοΰ Πειραιώς, BCH, 1888,351. BCH, 1908,300. 
(Lattermann). ΑΔ, 1926, 18, 1 ('Ρωμαίος). ΑΕ 1931, 41.

4 van Buren έ. ά. 18, 19.
5 Sanctuary, 126 κέ.
6 BSA, 28, τόμ., 41, είκ. 2.
7 Sanctuary, 120, είκ. 89.
8 AM, 1927, 44, είκ. 23.
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ρίαν παραγωγήν1. Προστίθενται τά κομμάτια τής Φιγαλείας με τό λακωνικόν κόσμημα 
τών καρπών τής ροιάς και τό σπουδαιότατον γεγονός, ότι οί διάφοροι τόποι εύρέσεως παρο
μοίων ακρωτηρίων κατά τήν νοτίαν καί κεντρικήν Πελοπόννησον εμφαίνουν καί τοπογρα- 
φικώς τήν Σπάρτην ώς κέντρον1 2.

Τήν πρότασιν τής van Buren δεν έβράδυναν να επιδοκιμάσουν πολλοί3 καί δεν μένει 
καμία αμφιβολία, ότι ή γνώμη περί τής λακωνικής καταγωγής τών ακρωτηρίων καί τής 
συναφούς κεραμώσεως θά έπικρατήση όριστικώς. Άλλ’ αξίζει τύν κόπον νά προσέξωμεν 
εδώ ιδιαιτέρως, διά τίνας λόγους έβράδυνε τόσον ή άναγνώρισις τής ανωτέρω αλήθειας. 
Βεβαίως ή σπουδή τών αρχαιολόγων κα'ι ή έπιμονή των νά αποδίδουν τό κεραμικόν μεγα- 
λούργημα τοΰ Ηραίου εις τό πρωτοκορινθιακόν κέντρον, τό διακρινόμενον διά τήν αύστη- 
ράν λεπτήν γεωμετρικήν διακόσμησιν, έφαίνετο δικαιολογημένη. Καί προς τούτοις έφαίνετο 
ωσάν έ'ργον ανάγκης. Διότι δεν διαθέτομεν σχεδόν άλλα διακοσμητικά έργα τέχνης με 
τοπικόν χαρακτήρα παρά μόνον τά πήλινα αγγεία. Άλλ’εδώ ακριβώς υπάρχει ό κίνδυνος νά 
παρασυρθώμεν εις πλάνας, όταν άνεπιφυλάκτως μεταχειριζώμεθα τά πήλινα αγγεία προς 
ερμηνείαν άλλων διακοσμητικών έργων καί παραβλέπωμεν τήν πάντοτε ύπάρχουσαν αυτο
νομίαν4. Είναι φανερόν, ότι τά έπαρκώς γνωστά κορινθιακά αγγεία είτε τά αττικά δεν θά 
ώδήγουν ή μάς είς τήν έξακρίβωσιν τών οικείων κεραμώσεων, καί συναφών διακοσμητικών 
έργων, αν μή ύπήρχον άλλοι άποχρώντες λόγοι. Καί επί τοΰ προκειμένου ή άγγειολογική 
ένδειξις τών καρπών τής ροιάς θά είχε καθ’έαυτήν πολύ μικράν αποδεικτικήν δύναμιν, άν 
μή προσετίθετο είς τούς μνημονευθέντας ανωτέρω ίσχυροιός λόγους, δι’οΰς κυρίως έλΰθη 
τό ζήτημα. Οί λόγοι ούτοι είναι έξωτεχνικοί καί τοπογραφικοί, ενώ τά λακωνικά αγγεία άν 
καί παλαιότερον έγιναν γνωστά, έφάνησαν ανεπαρκή.

Τό συμπέρασμα περί τής άνεπαρκείας τών αγγείων, επειδή μεγάλη γίνεται χρήσις τών 
άγγειολογικών γνώσεων προς ερμηνείαν άλλων έργων, φαίνεται παράδοξον. Διά τούτο πρέπει 
νά έξετασθή τό ζήτημα περισσότερον, καθόσον τουλάχιστον τούτο σχετίζεται μέ τά λακω
νικά κεραμουργήματα. Βασική είναι καί ουσιώδης ή διαφορά μεταξύ τοΰ ακρωτηρίου, μέρους 
μικρού ενός μεγάλου, ίδιάζοντος είς τον προορισμόν αρχιτεκτονικού έργου καί ενός αγγείου, 
τό όποιον μόνον του αποτελεί σΰνολον αρχιτεκτονικόν, μικρόν καί εύσΰνοπτον. ’Ακόμη προς

1 Sanctuary, είκ. 90.
2 Επειδή ικανά έκ τών ευρημάτων τούτων προέρχονται 

έξ άνασκαφών μου και μένουν άτυχώς είσέτι αδημοσίευτα, 
ας έπιτραπή νά παραθέσω εδώ άπλοϋν κατάλογον μέ τινας 
παρατηρήσεις είς τήν πλήρη άπαρίθμησιν παρά van Buren,
179 κέ. 1) Κυνουρία, Ιερόν τοΰ ’Απόλλωνος Τυρίτα (Πρα
κτικά 1911,260· δύο διαφόρου κατά τι μεγέθους συντρίμ
ματα ακρωτηρίων). 2) Ιερόν ’Απόλλωνος Ύπερτελεάτα έξ 
Έπιδαύρου Λιμηράς, άκροκέραμοι σχετικοί (Koch, RM, 
1915,95). 3) Τεγέα, ιερόν Άρτέμιδος Κνακεάτιδος (;), μικρόν 
σύντριμμα ακρωτηρίου έκ τοΰ γωνιωδώς προβάλλοντος 
πλαισίου (Πρακτικά 1907, 120). 4) Παλλάντιον, έκ τοΰ ναοΰ 
τοΰ Ποσειδώνος καί τής’Αθήνας μικρόν σύντριμμα Ακρω
τηρίου καί Ακροκέραμοι μέ lunulas (Πρακτ. 1910, 276). 
5) Όρχομενός, οδοντωτόν πέρας ακρωτηρίου (BCH, 1914,84).

6) Μαντινείας, πολλά κομμάτια διαφόρων ακρωτηρίων, 7) 
καί 8) Λουσών καί Μεθυδρίου, Ακροκέραμοι μάλλον διά 
τήν μικρότητα. 9) Ηραίου ’Ολυμπίας. 10) Βουλευτηρίου 
’Ολυμπίας σχετικοί ακροκέραμοι. 11) Βάσσαι. 12) Αίγινα. 
Πρβ. καί οίκίσκον Κρεσταίνων (ΑΕ 1931, 47).

3 Buschor, AM, 1927,211 καί Tondacher 1, 3. Weickert, 
Typen, 30. Rhomaios, Gnomon, 1931, 650 κέ. Woodward 
έν Sanctuary, 126. Ό Koch, Gnomon, 1927, 405 καί ό Vol- 
kert έ. ά. 9 είναι άκόμη διατακτικοί.

4 Υποθέτω, ότι καί ό Langlotz, Fruhgr. Bildhauer- 
schulen 184, 10, έπίστευσεν είς τήν γνώμην, ότι τά λακωνικά 
άγγεΐα είναι έντελώς διαφορετικά άπό τά γνωστά γλυπτά 
έκ Λακωνικής καί δτι επομένως είναι άλλοθεν εισηγμένα, 
έπειδή δέν έκτιμφ αρκετά τήν φυσικήν είς κάθε καλλιτεχνι
κόν είδος αυτοτέλειαν.
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ούδέν έκ τών μερών τοΰ αγγείου ομοιάζει τό άκρωτήριον είμή μόνον έν μέρει με τό κυκλικόν 
εσωτερικόν κύλικος ή φιάλης. Τά διακοσμηπκά μέσα κατά ταΰτα επί μεν τοΰ ακρωτηρίου 
είναι ολίγα, έχουν έκλεγή μέ την μεγίστην δυνατήν ακρίβειαν καί επιτυχίαν καί διά τοΰτο 
δυσκόλως μεταβάλλονται, ένω άντιθέτως επί τών αγγείων τά θέματα είναι πολλά καί ποι
κίλα, ή δέ έξέλιξις ταχυτέρα καί φανερά. Είδικώτερον, ή πολυχρωμία μέ βάσιν τό μελανόν 
χρώμα επί τών ακρωτηρίων είτε τών ακροκεράμων είναι αρχική καί απαραίτητος, επί δέ 
τών αγγείων είναι μόνον προαιρετική, έπειδή επ’ αυτών τό μελανόν βάθος δέν έχει τήν 
αυτήν δεσπόζουσαν απολύτως θέσιν, όπως έπί τής κεραμώσεως. Διά τοΰτο τό φολιδωτόν 
κόσμημα, τό προερχόμενον πιθανώς εκ τής μεταλλοτεχνίας καί άριστα προσαρμοζόμενον εις 
τον πολΰχρωμον τρόπον, έχει μόνιμον τυπικήν θέσιν έπί τών ακρωτηρίων, ενώ έπί τών 
λακωνικών αγγείων απουσιάζει μέχρι τοΰδε έντελώς. Άλλ’ ή απουσία αυτή, όπως καί ή 
έμφάνισις τοΰ κοσμήματος έπί ευρημάτων τοΰ μέλλοντος, είναι τυχαία καί ασήμαντος, όπως 
τυχαιον καί άσήμαντον είναι τό φαινόμενον, ότι έπί ικανών πρωτοκορινθιακών τής μεταβα
τικής περιόδου καί κορινθιακών τής μέσης έποχής1 παρατηρεϊται τό κόσμημα. Τό σημαντι
κόν καί διδακτικόν είναι ή παντοτινή έμφάνισις αύτοΰ έπί τοΰ πλαισίου τών παλαιοτέρων 
ακρωτηρίων. Τό κόσμημα ανήκει έν γένει εις τήν τεχνικήν καί όχι εις ίδιάζουσαν καλλι
τεχνικήν διάθεσιν τοΰ ενός ή τοΰ άλλου τόπου καί θεωρητικώς ήτο γνωστόν παντοΰ 
εις όλους τούς τεχνίτας, άλλ’ή πραγματοποίησις αύτοΰ έπί τοΰ πλαισίου τών ακρωτηρίων 
ήκολούθησε μόνον μετά τήν άναγνώρισιν τής έκφραστικής του δυνάμεως είς τήν ώρισμέ- 
νην θέσιν. Διά τον αυτόν λόγον τό θέμα «τοΰ περιφερομένου τροχού» μέ τάς lunulas 
άπαντα συχνάκις έπί τών άκροκεράμων καί έπί τοΰ άκρωτηρίου τοΰ Ηραίου μέ τήν 
έκφραστικωτάτην αύτοΰ όψιν τών κλιμακωτών μηνίσκων, ένώ έπί τών λακωνικών άγγείων 
έμφανίζεται σπανιώτατα καί είς τήν νεωτέραν έποχήν τοΰ V ρυθμού1 2. Καί αν άκόμη, τό 
αυτό κόσμημα τής τεθλασμένης π.χ. ταινίας μέ τά τετραγωνίδια άπαντά καί έπί συγχρόνου 
λακωνικού άγγείου τοΰ ρυθμού II (625-600 π.X.)3 διαμορφώνεται έπί τοΰ άκρωτηρίου A 
κατά τοιοΰτον τρόπον, ώστε άποβαίνει ούσιωδώς κάτι τό ιδιαίτερον. Τό αύτό συμβαίνει μέ 
τήν σειράν τών καρπών τής ροιάς. Ως φαίνονται οΰτοι έπί τοΰ άκρωτηρίου Α, βαρείς σφαι
ρικοί καί άσύνδετοι μέ μικράς εκατέρωθεν έκφύσεις άνθους, ούδαμοΰ άπαντώσιν έπί τών 
άγγείων4. "Οταν λοιπόν έκ τών ολίγων έκλεκτών διακοσμητικών μέσων τών κεραμικών 
μελών μερικά μεν δέν ευρίσκουν έφαρμογήν έπί τών άγγείων, τά δέ κοινά έμφανίζονται 
ήλλοιωμένα, είναι φανερόν, ότι δυσκολώτατα έκ τών καλλιτεχνικών ειδών δύναται νά δια
φώτιση τό έν τό άλλο. Ούτε υπάρχουν καΰ’έαυτά τά διάφορα κοσμήματα είμή μόνον έν 
συναρτήσει μετ’άλλων έπί τοΰ δεδομένου έργου, τοΰ οποίου καί μόνον έκφράζουν τό νόημα5.

1 Johansen, Vases Sicyoniens, πίν. XLII, 1,2 σ. 162 καί 
155. Payne, Necrocorinthia, πίν. 11,29.

3 Droop, JHS, 1910,20. Πρβλ. Weickert Typen, 30.
2 Sanctuary, πίν. XX. Είς τόν πίνακα είναι συμπληρω

μένοι' τό κόσμημα έξ οστράκων τής είκ. 46.
4 Παρόμοιοι βαρείς καρποί ροιάς, ασύνδετοι, αλλά μέ τό

άνθος μόνον πρός τά κάτω φαίνονται είς τό ύπογεωμετρικόν 
όστρακον : Sanctuary, 69, είκ. 43, 2. Έπί λακωνικού οστρά

κου τοΰ Μουσείου τής Αίγίνης, τοΰ όποιου φωτογραφίαν 
οφείλω είς τήν καλωσύνην τοΰ κ. Welter, ρυθμού III, φαί
νονται άσύνδετα ρφδια μέ άνθος διπλοΰν, ώς έπί τοΰ άκρω
τηρίου, άλλα μέ σχηματισμόν προχωρημένον καί κεραίαν 
όριζοντίαν βάσιν τοΰ άνθους.

5 Διδακτικόν παράδειγμα περί τής έκάστοτε διαφορετικής 
σημασίας τοΰ κοσμήματος είναι ότι συμβαίνει μέ τό φολι
δωτόν. Τοΰτο, όταν τοποθετήται έπί τών άκρωτηρίων, όπως
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"Αν κατά ταΰτα χό άγγει,ολογικόν τεκμήριον δεν έχει άμεσον καί φανεράν αποδεικτικήν 
δύναμιν, δμως δεν στερείται οίασδήποτε σημασίας. Υπάρχουν πάντοτε συνήθειαι κα'ι προ
τιμήσεις κοινα'ι εις δλα τα καλλιτεχνικά είδη τοϋ τόπου. Βέβαιον είναι π.χ. δτι έπ'ι των λακω
νικών αγγείων άπό τοϋ τέλους τοϋ 7ου αίώνος' κα'ι έξης αγαπητόν και σύνηθες θέμα ήτο ή 
στενή ζώνη των καρπών τής ροιάς κα'ι με τήν αυτήν βεβαιότητα θά άποδώσωμεν τήν μονα
δικήν έστω έμφάνισιν τοϋ κοσμήματος έπ'ι τοϋ φιγαλεικοϋ ακρωτηρίου είς τήν λακωνικήν 
συνήθειαν, άφοϋ δΓ άλλους λόγους διεπιστώθη ή αληθινή καταγωγή τών τοιοΰτων ακρωτη
ρίων. Κα'ι γενικώτερον, αι πολυάριθμοι, στενα'ι καί μέ μεγίστην ακρίβειαν καί λεπτότητα 
είργασμέναι ζώναι, ιδίως τοϋ ακρωτηρίου Α, ευρίσκουν mutatis mutandis τά αντίστοιχό των 
επί ικανών αγγείων προ πάντων τοϋ II καί III ρυθμοϋ. Έκ τών χαρακτηριστικωτέρων 
παραδειγμάτων αναφέρω εδώ τό εσωτερικόν κΰλικος εύρεθείσης μακράν τής Λακωνικής καί 
εγγύτερον προς τήν Κυρήνην, τό έτερον κέντρον τής παραγωγής, είς τον Σελινοΰντα κατά 
τό ιερόν τής Δήμητρος Μαλοφόρου2. Ή κυκλική είκών άποτελεΐται κατά τό κέντρον έκ 
πολλών περιφερικών γραμμών καί πλατυτέρων μονοχρώμων ζωνών, έπειτα έκ σειράς ροϊδιών, 
φυλλοστοιχίας καί άλλων θεμάτων, πάντοτε κατά τό ίδιον σύστημα τής πυκνής καί λεπτής 
διακοσμήσεως. ’Αλλά καί ή προχωρημένη διακόσμησις τοϋ ακρωτηρίου τοϋ Ηραίου, δπως 
καί τοϋ έκ Βασσών Β, μέ τον μέγαν έμφανή ρόδακα κατά τό μέσον δεν διαφέρει άπό τό 
εσωτερικόν πολλών λακωνικών κυλικών3. Οί άνάγλυπτοι γϋροι τών άκροιτηρίων ένθυμίζουν 
έπίσης παρόμοια δέματα4 έπ'ι μεγάλων αγγείων τοϋ Μουσείου τής Σπάρτης.

Βεβαίως ή γεωμετρική διακόσμησις τών αγγείων σημαίνει ένδειξιν δευτερεύουσαν καί 
επικουρικήν. Άφ’ ετέρου μεγίστην σημασίαν έχει τό γεγονός, δτι έκ Σπάρτης έχομεν έντο- 
πίαν σημαντικήν αγγειοπλαστικήν συνεχιζομένην άπό τών γεωμετρικών χρόνων μέχρι τοϋ 
Ε' π. X. αίώνος5. Γνωρίζομεν ακόμη καλώς μετά τάς άνασκαφάς τών ’Αγγλων, δτι είς 
τήν κοιλάδα τοϋ Ευρώτα ήκμαζε κατά τήν πρώιμον μάλιστα έποχήν κάθε μικροτεχνία 
καί επομένως καί ή μεγάλη τέχνη. Πραγματικώς προ τών άνασκαφών καί τής γενικής

ε’ίδομεν, εμφανίζεται μέ τά τοξοποιούμενα πέρατα τών φύλ
λων πρός τά έξω κα'ι τά στενούμενα σώματα αυτών πρός τά 
εντός καί τό κέντρον. Έπί τών πρωτοκορινθιακών αγγείων 
τού τελευταίου ρυθμού (650 π. X.), όπου τό πρώτον άπαντφ, 
όπως καί τών κορινθιακών, τό κόσμημα φαίνεται διαφορε
τικόν, διότι τά κυρτούμενα πέρατα τών φύλλων είναι πρός 
τά κάτω καί ή διεύθυνσις αυτών πρός τά άνω. Ή αλλαγή 
τής διευθύνσεως είναι σύμφωνος μέ τήν διαφορετικήν είς 
κάθε περίστασιν διακοσμητέαν επιφάνειαν.Έπί τών αγγείων 
πρόκειται νά διακοσμηθή δηλ. νά παρασταθή, μέρος τής 
άνερχομένης γάστρας, ή όποια κάτω αρχίζει άπό ώρισμένην 
κυκλικήν βάσιν όριζοντίαν, ένφ τό πλαίσιον τών ακρωτη
ρίων σημαίνει κατακόρυφον περιφερειακήν επιφάνειαν, τής 
οποίας τό πλάτος λογίζεται ώς έκτασις έκ τών έξω πρός τό 
κέντρον. Τό πράγμα δέν έπρόαεξεν αρκετά ό Woodward 
{Sanctuary, 128) καί έπίστευσεν, δτι πρόκειται περί δύο 
διαφορετικής προελεύσεως κοσμημάτων. Ή αλήθεια είναι, 
δτι τό κόσμημα ώς άφηρημένη έννοια είναι έν καί τό αυτό 
άλλ’ είς τήν εφαρμογήν παίρνει τό νόημα τού διακοσμου-

μένου έργου καί έπομένως τόν ιδιαίτερον χαρακτήρα του. 
Έπί οστέινης Σφιγγός, ενός έκ τών πολλών θαυμάσιων ευρη
μάτων τής άνασκαφής τής Αγγλικής Σχολής τοϋ Ηραίου 
τής Περαχώρας, τής πρώτης πρωτοκορινθιακής έποχής, 
δπως ό κ. Payne είχε τήν καλωσύνην νά μέ βεβαιώση, τό 
φολιδωτόν κόσμημα στολίζει τά πτερά καί τήν κόμην καί 
έπί μέν τών πτερών χάριν περιγραφής τού άνω καμπύλου 
περιγράμματος τά φύλλα διευθύνονται έκ τών άνω πρός τά 
κάταη έπί τής κόμης δέ άντιθέτως, έπειδή ή βάσις είναι τό 
κάτω πέρας αυτής. Μέ τόσην λεπτότητα αντιλαμβάνονται 
τό έργον τής διακοσμήσεως οί τεχνΐται ουτοι, πράγμα, πού 
συνήθως οί αρχαιολόγοι παρατρέχομεν.

1 Κατά τόν πίνακα XXI τού Sanctuary τό κόσμημα 
αρχίζει κατά τό τέλος τοϋ ρυθμοϋ II.

2 Gabrici, Sanctuario della Malophoros a Selinonte έν 
Mon. Ant. 1927, 310, είκ. 128.

3 Volkert, έ. ά. 9.
4 Sanctuary, είκ. 56, 57.
5 AM, 1883, 162.
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άναγνωρίσεως, δτι μετά την Κόρινθον ή Σπάρτη ήτο εν εκ των σπουδαίων καλλιτεχνικών 
κέντρων τής Πελοπόννησου, ούδεΐς θά έτόλμα νά ίσχυρισθή, ότι ή θαυμασία κεράμωσις τοΰ 
Ηραίου και τής Φιγαλείας θά εΐχε την Λακωνικήν ως αρχικήν πατρίδα, έστω και άν ύπο- 
τεθή, ότι κατά τύχην είχον εύρεθή επί λακωνικού έδάφους πολυάριθμα ακρωτήρια. 
Σήμερον ούδείς δΰναται νά υποστήριξή διάφορον γνώμην. ”Αν παρατηρεΐται ενίοτε δισταγμός, 
τούτο αιτίαν έχει την έπιπολάζουσαν άοριστίαν είς τον χαρακτηρισμόν τοΰ λακωνικού κερά
μου. ’Ήδη ό Dorpfeld παρετήρησε, ότι τό άρχαϊον καί άπλοΰστερον είδος των κεράμων με 
τάς καμπΰλας επιφάνειας υπήρχε πανταχοΰ εν χρήσει καί δεν περιωρίζετο μόνον είς την 
Λακωνικήν. ’Αλλά τό κοινόν καί πανταχοΰ διαδεδομένον τούτο είδος δεν ήτο δυνατόν νά 
προσλάβη τό όνομα ώρισμένου τόπου, άν μη έξησκεΐτο κατ’ εξοχήν είς τον τόπον αυτόν καί 
άνεπτύσσετο κατά τρόπον ’ιδιαίτερον. Οπως εϊδομεν, τούτο έπετεύχθη όχι μόνον διά τήν 
μεγάλην τεχνικήν τελειότητα των κεράμων αλλά προπάντων με τήν θαυμασίως λεπτήν γεω
μετρικήν διακόσμησιν τών μετώπων. Έδημιουργήθη οΰτω ή φήμη τών εργοστασίων καί 
δι’ήμάς σήμερον είναι εύκολον νά χωρίσωμεν ακριβώς καί άνενδοιάστως τον κυρίως καί 
άρχικώς λακωνικόν κέραμον από τών άλλων παραλλαγών τού αυτού τεκτονικού συστήματος. 
Αί παραλλαγαί αΰται συνίστανται κυρίως είς τήν διάφορον διακόσμησαν τών μετώπων, διά 
γραπτών ή αναγλύφων γοργονείων, προσώπων ή ολοκλήρων παραστάσεων καί είς τήν εμφά
νισαν ενίοτε σίμης τοΰ αετού. Είναι κατ’ αρχήν νεώτεραι καί άπαντώσι τόσον είς τήν ήπει- 
ρωτικήν Ελλάδα (Θέρμος1, Καλυδών)1 2, όσον είς τήν ανατολικήν (Θάσος, Λάρισα, Νεάνδρια, 
Γόρδιον, Σινώπη)3 καί τήν δυτικήν (κάτω ’Ιταλία, Σικελία)4. Ή μεταβολή αυτή τής δια- 
κοσμήσεως από τοΰ παλαιού γεωμετρικού τρόπου είς τό μορφολογικόν έφθασεν ένωρίς καί 
είς τήν Σπάρτην, ώς τούτο φανερώνει τό γνωστόν μαρμάρινον άκρωτήριον μέ τό γοργό- 
νειον τού 6ου αίώνος καί άλλα νεώτερα ακρωτήρια τού οικείου Μουσείου5. Είς τήν επικρά
τησαν τής αυτής συνήθειας οφείλεται καί ή διακόσμησις μέ τάς άντιμετώπους Σφίγγας τών 
ακροκεράμων τών Βασσών. Ποιον είναι τό κέντρον, όθεν έξεπήγασεν ή είκονογραφική αυτή 
συνήθεια, είναι δύσκολον νά εύρεθή ή καί μάταιον ίσως νά ζητηθή. Τό πιθανώτερον είναι, 
ότι τοιαύτα κέντρα ήσαν πλείονα τού ενός, έκ τούτων δε τό σημαντικώτερον πάντως ήτο ή 
Κόρινθος, εάν ένθυμηθώμεν όχι μόνον τά έκτυπα τού Βουτάδου, άλλά καί τήν μεγάλην διά- 
δοσιν τών άναγλύπτων προσώπων είς τήν Αιτωλίαν καί τήν Κέρκυραν6. "Οτι καί αί αντι
μέτωποι Σφίγγες τής Φιγαλείας άνακαλοΰσιν είς τήν μνήμην άναλόγους κορινθιακούς τύπους, 
εΐπομεν ήδη ανωτέρω7.

1 Ή κεράμωσις τοΰ ναοΰ, τόν όποιον όνομάζομεν τοΰ 
’Απόλλωνος Λυσείου, χρονολογούμενη άπό τοΰ τέλους τοΰ 
7ου αίώνος έχει άκρωτήριον μέ άνάγλυπτον γοργόνειον καί 
πρόσωπα άνδρός καί γυναικός κατά τούς ακροκεράμους. 
’Αλλά καί ό μέγας ναός εΐχε καλυπτήρας τής κορυφαίας 
«λακωνικούς» καί άκρωτήριον μέ Γοργόνα άνάγλυπτον.

2 ’Επί τοΰ μικρότερου ναοΰ μέ κορινθιακούς κεράμους 
οί καλυπτήρες τής κορυφαίας είναι ήμικυλινδρικοί καί τό 
άκρωτήριον παρουσιάζει γοργόνειον γραπτόν. ΑΔ, 1926, 
παράρτ. 37.

3 RM, 1915,18, 19.
4 Koch, Dachterrakotten aus Kampanien.
5 Sparta Museum Catalogue, 654, 653.

6 Πρβλ. Corinth, IV, 1 καί κρίσιν μου περί τοΰ βιβλίου 
έν Gnomon, 1931, 650 κέ. ΑΕ 1931, 38.

7 Οί έπί τών άκροκεράμων μικροί ρόδακες ώς άπλοι 
κύκλοι ή κομβία ενθυμίζουν τούς παρομοίους κύκλους έπί 
χρυσών ελασμάτων έκ Trebenischte μετά λεόντων έκτύπων 
άποστρεφόντων σχηματικώς τάς κεφαλάς (Bogdan Filow, 
Trebenischte, σ. 14 καί είκ. 12). Τούς κύκλους ερμηνεύει 
ό Filow, έπιτυχώς, ώς νομίζω, ώς μακρυνήν άπήχησιν τής 
πύλης τών Μυκηνών, δέχεται δέ τό αυτό καί ό Κεραμόπουλ- 
λος έν ΑΕ, 1927-8, 50, 4. ’Εάν τά έλάσματα είναι κοριν
θιακής τέχνης, ώς είναι πιθανόν, έχομεν είς τά άφανή 
κοσμήματα τών άκροκεράμων καί άλλην ένδειξιν τής σχέ- 
σεως αύτών πρός τήν Κόρινθον.
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Η γνώμη έν τουτοις περί των διαφόρων κέντρων, ή τόσον φυσική κα'ι διευκολυντική, 
υποβάλλει την απορίαν, διατι να μη δεχθώμεν τό αυτό πράγμα προκειμένου περ'ι τοϋ τυπο- 
λογικώς παλαιοτερου γεωμετρικού διάκοσμοί’, τον όποιον περιωρίσαμεν μόνον εις την 
Λακωνικήν. Το αύτο ερώτημα συνιστά κα'ι ή σκέψις, ότι κατά τον 7ον αιώνα δεν εχομεν 
μονον τα πρωτοκορινθιακα άγγεΐα περιορισμένα εις την Κόρινθον, την όποιαν έδίδαξεν ημάς 
οριστικός να πιστευωμεν ως έδραν αυτών κα'ι πρωτεύουσαν τό έξαίρετον βιβλίον τού 
Η. Payne, άλλα τον υπογεωμετρικόν τρόπον τής διακοσμήσεως αύτών, ή και μιμήσεις τών 
ίδιων, ευρισκομεν πανταχοϋ διαδεδομένον εις τάς Κυκλάδας, την Κρήτην, την ’Αττικήν, την 
Σπάρτην κα'ι τελευταίως εις την Ιθάκην1. Καί πλέον συγκεκριμένος, διατί να μη έχωμεν καί 
έκ Κορίνθου παρόμοιον στολισμόν τών μετώπων; Τό ερώτημα θεωρητικός έχει τεθή καλώς, 
άλλ ή άπάντησις έκ πολυαρίθμων τόπων καί ευρημάτων είναι σαφής καί διαφορετική. Διότι 
αί άρχαιόταται κεραμίδες έκ Κορινθίας, Άργολίδος, Δελφών καί ’Αττικής άνήκουν μόνον εις 
τον κορινθιακόν τύπον μέ τήν πεντάγωνον τομήν τών καλυπτήρων καί τά άνθεμωτά μέτωπα, 
είναι δε πολύ άπίθανον τό νά εύρεθοϋν εις τό μέλλον κέραμοι μέ παρομοίαν προς τούς 
λακωνικούς καί ίδιάζουσαν γεωμετρικήν διακόσμησιν. Καί ή προσπάθεια τού Weickert1 2, δεχο- 
μένου άλλως τήν έκ Λακωνικής καταγωγήν, νά άποδώση τό άκρωτήριον τού Ηραίου καί τό 
τής Αίγίνης εις έργαστήριον πρωτοκορινθιακόν, έργαζόμενον ώς τά κεραμεΐα τής Σπάρτης, 
δεν έπέτυχεν, έπειδή, όπως εΐδομεν, καί τά άκρωτήρια ταϋτα άνήκουν εις τον αυτόν αυστηρός 
καθωρισμένον καί ένιαΐον τύπον τών λοιπών λακωνικών έργων. Τί θά έσήμαινε καί άν ύπο- 
τεθή, πράγμα άλλως άπίθανον, ότι Κορίνθιοι ή Αίγινήται είργάσθησαν εις τήν κεράμωσιν 
τής ’Ολυμπίας καί τής Αίγίνης ώς καλοί μαθηταί τών Λακεδαιμονίων; Επίσης έσφαλμένη 
είναι ή γνώμη τής van Buren3 ότι τά νεώτερα άκρωτήρια, ώς τό τής Φιγαλείας Β καί 
άλλα, ερμηνεύονται έκ τής έπιδράσεως τών άπλουστέρων μικρασιατικών έργων, τής Νεαν- 
δρείας καί Λαρίσης4 τής Αίολίδος. Ή άναμφισβήτητος έπιτυχία καί φήμη τοϋ λακωνικού 
κεράμου ερμηνεύει τήν έπίδρασιν αυτού εις τόσον μακρυνούς τόπους, ή δέ άπλούστευσις τής 
μορφολογίας τού άκρωτηρίου, ώς άνωτέρω έξετέθη, είναι καθ’ έαυτήν φυσική καί αύτόδηλος. 
Έν τέλει άς σημειωθή ώς πρόσθετον χαρακτηριστικόν τής προελεύσεως τού τύπου, ότι 
σύντριμμα παρομοίου πήλινου άκρωτηρίου παρετηρήθη υπό τού Schrader εις τό Μουσείον 
τού Τάραντος5 καί άκόμη —δείγμα τής μακροβιότητος τού έργου εις τήν ιδίαν πατρίδα — 
ότι μαρμάρινα άκρωτήρια τής άπλουστέρας μορφής έστόλιζαν τήν κορυφήν καί τών δύο 
ελληνιστικών ναών τού Κούρνου κατά τό Ταίναρον6.

"Ας έπανέλθωμεν τώρα έπί βραχύ καί πάλιν εις τό άρχικόν καί κύριον θέμα, τον

1 "Οπως προφορικώς μοΰ άνέπτυζεν ό κ. Heurtley τά 
εύρεθέντα κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς του εγχώρια 
πρωτοκορινί)ιακα αγγεία παρουσιάζουν, μερικά τουλάχι
στον, ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρβλ. ΑΑ, 1933 σ. 236 έκ.

2 Typen, 30.
3 Van Buren έ. ά. 18, 19.
4 Πρό πάντων τό άκρωτήριον έκ Λαρίσης, όπως περι

γράφει αυτό ό Koch έν RM, 1915, 6, μέ τά τριγωνίδια
κατά τό άκρον, τό κυμάτιον καί τό φολιδωτόν κατά τό
πλαίσιον είναι τοΰ γνησίου λακωνικού τύπου.

5 Volkert, έ. ά. 10. Τό άκρωτήριον διά τάς μικράς δια
στάσεις είναι δυνατόν, ώς τόσα άλλα, τών Λουσών π. χ. ή τοΰ 
Μεθυδρίου, νά είναι μόνον άκροκέραμος τοΰ είδους. ’Αλλά 
τό πράγμα μένει τό αυτό. "Οτι ό Τάρας, ή αποικία τών 
Λακεδαιμονίων, έχρησίμευσεν ώς ή φυσική πύλη τής διαδό- 
σεως τών λακωνικών αγγείων εις τήν ’Ιταλίαν έδειξεν ό Ch. 
Dugas έν Rev. Archeol, 1912, II, 88-105. Πρβλ. καί τό 
άρβρον τοΰ Pottier, Vasa παρά Daremberg-Saglio, 638.

6 Oest. Jahr. II, 12, είκ. 10, 11.
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άρχαιότερον ναόν τοΰ Απόλλωνος εις τάς Βάσσας. Ό Κουρουνιώτης άνευρε καί έδημο- 
σίευσε ικανά λακωνικά πράγματα ως μολυβδίνους μικρούς στεφάνους και αναθηματικούς 
κανθάρους, ενθυμίζοντας τό σχετικόν πλήθος των ευρημάτων τής Όρθιας κα'ι ακόμη όστρακα 
καί ακέραια αγγεία μικρά τοΰ III και IV ρυθμού1. Περί τοΰ πηλού των τελευταίων παρε- 
τήρησεν, ότι δεν συμφωνεί μέ τον γνωστόν ερυθρόν πηλόν των εκ Σπάρτης αγγείων, διότι 
«έχει μάλλον κιτρίνην όψιν» κα'ι όρθώς έκρινε διά τούτο, ότι τά αγγεία των Βασσών είναι 
δυνατόν νά παρήχθησαν εκτός τής Λακωνικής καί εκτός άλλων τόπων κα'ι είς την εγγύς 
Μεσσηνίαν. Την σκέψιν τού Κουρουνιώτη συμμερίζομαι πλήρως προκειμένου κα'ι περί τού 
ακρωτηρίου Α και τών ακροκεράμων μέ τάς Σφίγγας τού άρχαιοτέρου τύπου, διότι και 
τούτων ό πηλός, όπως εΐδομεν, είναι κιτρινωπός. Επιθυμώ μόνον νά προσθέσω, ότι δεν 
είναι τόσον σπουδαία ή σημασία τοΰ πηλού, όπως συνήθως νομίζεται. Ό πηλός τών λακω
νικών κεραμικών έργων είναι κατά την βάσιν ερυθρός μέ έλαφράς αποχρώσεις, αλλά τούτο 
δέν σημαίνει καί αποκλεισμόν τού κιτρινωπού χρώματος καί είς την Λακωνικήν αυτήν ακόμη. 
Έπειτα τούς αρχαίους κεραμείς δέν πρέπει νά φανταζώμεθα περιωρισμένους είς τά πάτρια 
εργαστήρια. Σύνηθες φαινόμενον ήτο ή από τόπου είς τόπον μετάβασίς των καί όχι σπανίως 
είργάζοντο πλησίον τών ιερών, δτε φυσικόν ήτο νά αναζητούν τον κατάλληλον πηλόν έκ τών 
εγγυτέρων τόπων.

Διά την σπουδαιότητα τών ακρωτηρίων Α καί Β άπέβη κατ’ ανάγκην ό λόγος οπωσδή
ποτε μακρός. Έν τούτοις θά ήτο παράλειψις, άν ήγνοοΰμεν έδώ την προσπάθειαν τού 
Wolters νά εύρη τό άρχαϊον όνομα τού δισκοειδούς ακρωτηρίου. Ισχυρίζεται1 2, ότι οί 
αρχαίοι τό ώνόμαζον ασπίδα καί στηρίζεται κυρίως είς χωρίον τού ’Αθηναίου, XI, 462, 
όπου περιγράφεται λατρευτικόν έθιμον τών Συρακοσίων κατά την προ τής πόλεως νήσον 
Όρτυγίαν: άφ’ ής φηοϊ (Πολέμων) την κύλικα νανστολοϋσιν άναπλέοντες μέχρι τοΰ γενέοϋαι την 
επί τον νεώ τής ’Λϋηνας άόρατον άσπίδα και ούτως άφιάσιν είς την θάλασσαν κεραμέαν κύλικα. 
Άλλ’ ούδείς απροκατάληπτος αναγνώστης υποχρεώνεται νά δεχθή, ότι ή επί τού ναού τής 
Άθηνάς (τού γνωστού έκ τών ερευνών τού Orsi ’Αθηναίου) άσπ'ις ήτο τό άκρωτήριον τής 
κορυφαίας καί δέν ήτο πολύ μάλλον μετάλλινη άσπίς, αφιέρωμα, τοποθετημένον άριστα είς 
τήν περίοπτον κορυφήν. Είς την αύθαίρετον ερμηνείαν προήλθεν ό Wolters εξ άλλης κατά 
πολύ σφαλερωτέρας. Υπέθεσε δηλ. ότι χρνσέα φιάλα τοΰ περιφήμου επιγράμματος τής 
’Ολυμπίας, τό όποιον άνέγνωσεν ό Παυσανίας καί άπέδωκαν αί άνασκαφαί, ή όνομαζομένη 
καί περιγραφομένη ώς άσπίς υπό τοΰ περιηγητού (V, 10, 4), δέν ήτο άλλο παρά τεράστιον 
μετάλλινον έπίχρυσον άκρωτήριον, παρόμοιον άλλά μεγαλύτερον τού άκρωτηρίου τοΰ 
Ηραίου, έπικαθήμενον ώς άρχιτεκτονικόν μέλος επί τής κορυφαίας τού ναού τού ’Ολυμπίου 
Διός. Ή ύπόθεσις καταπίπτει άφ’ έαυτής3. Άλλ’ είς τον πολυμαθέστατον καί άκάματον 
λόγιον όφείλομεν επί τοΰ προκειμένου δύο τινά: πρώτον, ότι τό «επίγραμμα επί τή άσπίδι»

1 ΑΕ, 1910, 292, είπ. 7, 12, 13, 14 «Μολΰβδινοι κρίκοι* 
είκ. σ. 323 Πρβλ. Koch, RM, 1915,89, καί Dugas, Rev. 
Archeol. 1912, 11,83 αγγεία έκ Βασσών άρ. 106-108.

2 Philologus, 84, νέας σειράς 38, 2, 121 κέ.
3 Ό Benndorf, Oest. Jahr. 1899,9 χάριν τής ιδίας αΰτοΰ 

γνώμης κατεδίκασε πολύ ευκόλως τόν Παυσανίαν είς αβλε

ψίαν, άλλ’ ή φιάλα τοΰ επιγράμματος άνήκει μόνον είς τήν 
ποιητικήν γλώσσαν καί δέν σημαίνει κυριολεξίαν. Ό Vol- 
kert, ε.ά. 12 άναγνιορίζει έν τούτφ τήν πλάνην τοΰ Wolters, 
άλλ’ δμως δέχεται τήν περί τής άσπίδος, ώς ονόματος τοΰ 
άκρωτηρίου γνώμην.
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είχε γραφή έπί στήλης ιδιαιτέρας, ιδρυμένης κάτω ώστε "να άναγινώσκεται. ’Έπειτα έδι- 
δάχθημεν έκ τής πλάνης του καί τής παραπομπής εις τό χωρίον τοΰ Αθηναίου, δτι εις τρεις 
περιπτώσεις άναφέρονται άσπίδες άναθηματικαί, τοποθετημένοι κατά την κορυφήν τοΰ 
άετοΰ: 1) έπ'ι τοΰ ανατολικού αετού τοΰ ’Ολυμπίου Διός με την κυρτήν έπιφάνειαν προς τά 
έξω υπό τήν έπίχρυσον Νίκην ως ακρωτήριου, 2) έπί τού θησαυρού τών Μεγαρέων 
(ΙΙαυσ. VI, 19, 13 . .. και άσπ'ις υπέρ τού αετού ...) και 3) έπί τοΰ μνημονευθέντος ’Αθη
ναίου τής Όρτυγίας.

Έν τέλει προτιμώμεν αντί άλλης άνακεφαλαιώσεως νά έξάρωμεν ολίγα καίρια σημεία 
έκ τής γενομένης έρεΰνης. Έκ τών πολυτίμων μικρών ευρημάτων τής άνασκαφής τού 1908 
έδιδάχθημεν τον αληθινόν τύπον τού αρχαίου πήλινου ακρωτηρίου με τό όργανικώς έκφυό- 
μενον καί άνάγλυπτον εΰμέγεθες πλαίσιον. Τό προβάλλον τούτο στεφάνωμα τού κυρίως 
μετώπου πρέπει νά άποδοθή καί εις τό έσφαλμένως συμπληρωθέν ακρωτήριου τού Ηραίου 
καί να θεωρηθή μόνιμον στοιχείον τού τύπου μέχρι τέλους. Ή τεχνική τελειότης τής όλης 
κεραμώσεως είναι διά πάσας τάς έποχάς ανυπέρβλητος. Αλλά τό υπέροχου καλλιτεχνικόν 
κατόρθωμα είναι ή διακόσμησις τού ακρωτηρίου με τήν έκλογήν τών έκφραστικωτέρων 
μέσων, τήν τοποθέτησιν εις τάς οικείας θέσεις καί τήν απλήν σύνταξίν των είς συγκεντρικούς 
έπαλλήλους ρόδακας. Μετά τήν βεβαίωσιν τού ένδοξου τούτου έργου τής λακωνικής κερα- 
μουργίας κατά τό τέλος τού 7ουαίώνος ακολουθούν δύο ιδιαιτέρως σημαντικά συμπεράσματα. 
"Οτι πρέπει νά άναθεωρήσωμεν ήν έ'χομεν ταπεινήν ιδέαν περί τών έξαφανισθέντων παλαιο- 
τέρων ξύλινων ναών καί δτι μερικός θολάς έντυπώσεις ημών έκ τών μικροτεχνημάτων καλόν 
είναι νά διασαφηνίζωμεν μέ τά έργα τής μεγάλης διακοσμητικής τέχνης, τής αρχιτεκτονικής.

Άθήναι- Θεσσαλονίκη 1934.
Κ. Α. ΡΩΜΑΙΟΣ

ΑΝΑΣΚΑΦΑΙ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΤΗ. ΑΝΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ,

Δ. Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΟΜΠΗΪΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΟΣ (48 Π. X.)1
(ΓΝ. ΔΟΜΙΤίΟΣ ΚΑΛΒΙΝΟΣ ΚΑΙ Κ. ΚΑΙΚ. ΜΕΤΕΛΛΟΣ ΣΚΙΠΙΩΝ)

ΥΠΟ ΑΝΤ. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ

Τά εύρεθέντα έρείπια καί λοιπά ευρήματα έ'χουσι μέν πάντοτε αξίαν διά τήν αναγνώ
ρισήν τοΰ πολιτισμού τών αντιστοίχων χρόνων έν Μακεδονία, άφ’ου μάλιστα είνε έκ τών 
πρώτων άνακαλυπτομένων, άλλ υπάρχει βεβαία έλπίς, δτι καί αλλαχού πολλαχού θά εύρε- 
θώσιν δμοια καί θά δοθή οΰτω πολλάκις ευκαιρία προς μελέτην αυτών καθ’έκαστα. Δεν θά 
άμελήσωμεν δέ τό έργου τούτο ούδ’ ημείς.

1 Τά τρία προηγούμενα μέρη τής πραγματείας ταύτης έδημοσιεύάησαν έν ΑΕ 1932 σ. 48-133. Πρβλ. Ελληνικά Ζ ο. 37.
4
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