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ΤΩι ΕΝ ΒΕΡΟΛIΝΩι APXAIOΛOΓlKΩι ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΙ

ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥ:Σ

ΕΠΙ ΤΗι ΕΚΑΤΟ:ΣΤΗι ΑΜΦΙΕΤΗΡΙΔΙ

21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1829 - 1929

ΤΗι ΕΝ ΛΟΝΔIΝΩι ΕΤΑIΡΕIΑι
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16 ΙΟΥΝΙΟΥ 1879 - 1929
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ΑΕ 1927 -1028

Πρόγραμμα τ1ϊς ΆρχαιολογΙΚ1ϊς 'Εφημερίδος.

1. Της έ)::lιiσεως της 'Αρχα'ο).ογι::ης ΈφημερΙδος ~πψελoυ\'Ται τρείς τ(ο" <1υμβούλω\' της ·Αρχαισλογαης.

"Εταιρείας.

2. Πυ.σα προς τή\· 'Αρχαιολογική\' 'Εφημερίδα ά.-cσσtol3J απευOύ"CΤ(<1 ;τι)σς το" Γραμματέα της Άι>χαιο;Ιο

'!ι;6jς 'Εταιρείας, ΔιευΟυ"τι]" τΙ]ς 'Εφημερίδος, λει!lφόρος Πα"ε;τιστημίου 20.
3. 'Ε\' r'ii Άρχαισλογικίι Έφημερίδι δηllOσιεύονται άιnαιολογι;:αl οτ(>αγματείαl· καί άγγελίαι, μάλιστα Ek;

είιρήματα καί ,ιορίσι,ιιτα 1(')\. ιi"ασ;:αφώ\' της 'Εταιρείας ά\'αφερόιιενα, συ"τεταγμέ"α δέ εν γΑώσση κα3αρεuοUrlll.

'Η επί τϊ]ς fκδόσεως έπ,τρο;τεία. 'Τ] άπόκειταl ή rι:ερί τ']ς δημοσιεunεΙ')ς (l.-cόφο.σις, έJτlφυλάσσεl έαυτη ιτασα,'

':ις προς rij" εκπlOΙ\' J!ετα~oλ{I\" 11'· ηδελε XQi"tt άναγκαίαι' ~ν τοί; itQOς δηI,Ο<1ίευσι" πεμποι.έ\'Οις χειρογράφοις.

ΤΙ]\' euOu"Ij\' τω" ~" ταiς δψιοσιεUΟf'έ\'αlc πραγματείαι; εκφερομέ"Ηn' ~πισπιμo\'ιΧ'('" γ"α/μιο" φέρουσι\'

ΟΙ σ\)~Ύραφε,; α';τι'''·ο ά,τσκλείεται tι~ ;τας προn(!);τικου χαρακτϊιρος έλεγχος.

-Ι. Έκδίδεται γ.ατ· fto; εις τόμος είς σχηιια τέταρτο" έκ δ(:,δεκα τσίιλάχιστο,' τυπσγρα<μχών φύλλω" συγιι.εί.

με"ος Ι'ετά. "Ι,,,· rΙI'αγκα;ωl· fίκό,·,,,,· κα! π,nί.χ",ι·. HEκαστo~ τόμος π(ι)λείται ε" τη Άρχαιολογ,κι] Έταιρεί,!- άντ!

δρrιχιιι;,\, 250.
Ο. Οί (Ι\)nάκται Τα/Ι' δη)\οσ,ευομέI'α/'· πραYl~αΤH('I\· λαμΒά"ουσι δ(>ιιχμάς χιιρτίνας εκατό" ~ίxoσι πέι'τε. ά"τι.

~κι(nτοι' τυ,,;σγραψιΧΟΙ! φύλλο\) καi ά"τίτυπα iTHt\'jXOI'Ja τωl' πριιγμι;ιτεια)ι· αίιτι;)\·.

Η. Tiι. χειρόγραφα τι;)" δημοσΙΗ,ο"έι·ι,)\· "ι;ιτατ(θεντω ~I' "tljJ αρχεί/!,.

ί. '1-[ 'Αρχαιολογική Έφημερις διιψεί~ετα, πρός ε,τιστηl,ο\"κι, περιοδαι, at"jYHij Η!' σκ(}πίiι ΤI]~ 'ΛΡ1.αω

λoγι~ης: ·ΕΤ....ιρείας.

ΓΊΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Οίκον6μος;

ΓεΒογιάννης:

Δέφνερ:

Ξvnόποvλος; lJιIi:.ClJ"1IJ'{i)· ,ίι·,ί:,λιιφ"ι, τοί! 'Ι-Ιρ(α}.έους (flx. 1- ,t)
Μαρινατος: Γ'nργιί)'ες και (ΟΩγιίΙ'F1α (ει~. 1- 14 καί 1H.'J)

Κεραμόποvλλος:Ί-J 'lρχflίκi, l·f'κe,)ποΑις rni! 'Γρεμ.,Ιι·ιστε παΡ'λ τψ

λίμl'ψ τιίς 'Αχρίδος (εΙΥ.. 1- 16).
Σαρρfjς: Τι} κ(ίστροι' rnίi f{oQI'I'niJ (fI'Κ. 1- J)

Γιαννόπουλος:' Ε.-ιιγραφll εκ φο.ια, τής θεσrιαλικης ΙίαρΜτσl}ς

(F.lx. 1~2) ..

Γυργ';ι η ΜΙδοl,σα;

'F:ξήγησις :rauaaniIίNHI' t:ni iρι,ι')ρομι'Jρφο/' άμf('nρέω.::

τοι. ιίρχαιηλΟΥικοιϊ μιιιισιίrι/' της Βιέννη; (flx. 1-:7)
Χατζης: ΙΙαρατηριίσει; 1'1; Λ"κρικ,Ί), ι')HJμηI' (είκο Ι) ..
Μαρινατος: "Ομ//οο;. Μυκl/)'αι καί. ' .41·ατ,,;'11 (ρΙκ. 1 - !J).

Γιαννόπουλος: Παρατ,/ρ)ίσεις περί τη;;: ,:κ Φίλια; τι}::: Καρδίτπη.:: επι-

γραφη,::; (At: IΥ2 -; - 28. 11.9 - 12 ϊ)

KIaffenbach: Εί.:: τίιι· f:X Φίλιιι.; τιί.; Ι\αρδ,τσης ε;71γραφl/Ι'

Κακριδής: ΠηλΗ;ς. ΘΨίFIJ;: και OlI'Fί,; (rrx. 1)

Κεραμόπουλλος: 'I-J λοκριΥ.;, π,ίλις ~ ΥΑιι (εί"ς Α F; 1.92 ίΌ 181 ;-ξ.)

l.lΙαΚFδnι"α :τρυϊοτο(]ιΥ.Ι/.

ΑΙ δίδιιμυι πρρ<)ι'αι τι}.:: •Αχρίδος

Γιαννόπουλος:' Ε~'F;ιίγραφn)' ilT,XOaJ'OI' βύ.ση()ς (ΙΙ,δριάl'Τος Ι:Κ Μαυ

ραχ,ίδιιιι' Λ':αρδίτσψ;:. (f:lx. 1)
Β,ισ,λρ,ος .lεοι·,ίρδο.: (J85i - /-1)//0) (rrx. 1)

ι -

.f1-I1Y
IΙΥ_ΙΙ.Ι}

11.'1-1:1-:"
128-!ί/ί

177-1,""1
181-18.-'
18ί~2υ.'.'

20':: _ :!Ο:ί

2()'ί - :1()(j

20(; - :!(}!j

2()!1-21()
21ΙΙ_ 21fi

218

218 - 8.19
220 - :Υ:!1
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F ΑΕ 1927 .. 1928

Είκόνες

54

·12

·13

έ:τίχρυσο\' άργυ(loiί\' έλασμα ε~κρουστοl·.

ίππευς έκ δύο συνηρμοσ,ιέι'(,)\, φύλλων άργύ-

ρου ε;τιχ(lυσων.

άργυρoiίς ί.'1πος

αργυρoiίς κάl'{)αρος Τι σκύψος.

κέρας άρ)'υρoiίν.

άργυραΙ περό\'ω.

ί1 α\'ω '?πιφά\,εια t"J\' δίσκω\' τι"I' περο\'ιίl\'.

άΡΎιιραί δίδυμοι περό\'αl.

<i.λυσιδωτά κοσμtΊματα αργ!'!.!α.

κρ/ιτί]ρ χαλκους.

χαλκη Ο:Υε1.ας ~x το-)\, σ(~)ζoιιέ\'ων rrivtf του

λαφο)) του κρατηρος.

δ πους του χαλκου ~ρατiΊρος"

όψις λαβlΊς του ~ρα,ηρoς.

πλα'ιία όψις τ;]ς καλλΙΤfΧΙ'ΟU λαβι]ς.

λαβ!] του κρατηρος.

χαλκοιι.; τράγος, κόσ,ιημα τιϊΊν uψωl' του κ(lα

τηρo~.

χαλκη ιΊδρία.

ακριιίο\' κόσμημα όριζο\'τίου λα~η~ της χαλ-

κης υδρίας.

,ιέρος χαλκοιο άμφορέως.

οί\'οχόη Χ(1λκ;].

:τλαγία όψις της οΙ,'οχόης.

δ εφηβος t1j-; λα(.l\]ς τ;]ς οί\'οχόης.

τι, στόιιιο\' καί οι δύο λέΟl"tες 0'1 α/'{οτελοϋν-

π; το άγ(,) μι'ρος της λfLβης της οίνοχόης.

οί\'οχόης χω,κ;]ς στόμιο\'.

κα,ακόρυφος ';ψις τριλόβου ητομίου οίl·οχ()ης.

λαβ!] φιάλης η dρι'ταίνης Ε\' μορφt! άνδ(lος

πω)'ωl'οφόρο\' γυμ\'oiί.

χαλκη λα/Η} φιιJ.λης,

το ιι\'ω μέρος του σώμιαος του αΙ'δρός του

οχηματίζοντος λαβ)Ίι' φιάλης χα1.κljς.

φιάλη ;1 άρύται\'α χαλκη.

χαλκοιος τρίπους :.:αί λεκάνη.

λαβιΊ χαλκης τριποδιχ;]ς λεκάνη;.

λεο\'τόπους χιιλκου τρL:τ"δο-ς.

χαλκη ί]Ομιύδης, άβαι]i]ς φl''':'λη.

φιιί),η χαλκη όμφαλόεσσα καί φιάλη ιlπλi"].

κρά\'ος χω,κου\' μετά naotLt;)\· καί ΠΡΟΡΡΙ\'lδίοll.

n1.α)'ία σφις του κράl'ους .
κρά\'ος χ(ιλκου" μιΊ καλύπtol' το κυρίως πρό·

σΙ'),,'10ν.

κρά\'ος χαλκοι.\'.

χαλκά έλάσματα εξ ά"πίδων.

το κε\'ΤQΙΚΟ\' "Ηα του όμφαλού "ii,JO; ασπίδος.
ζε""','η χα/κι,,\' κρίκ(,)\,.

ξίφη σιδηρά.

τρείς σιδηρ(ι.l αίχμαί δοράτω\' μετά ράχεως Ει'

μέσι~l.

άQύβαλOI έξ όαλιiιδoυς "άζης.

(ιτ,'εια ληκύflια έξ όο.λο,ιάζης.

ψηφίδες έξ l]λέκτρου χρυοού χα" Μλου.

711 32
74 ;)3

71; 34
76 35
7!' il6
7~J :Η

80 38

::>1 3~1

δ'2 ..1.0
8iI 41

86 +-l
87 4;)
SS 46
89 47
ΡΟ 48
ΡΙ 4~)

92 i"JO
93 51
94 52

<>ε~. .1".
57 16
58 17

68 27
69 2:1
70 2\1
71 30
72 ;)1

'J;' 1~

60 ]9
61 20
62 21
tj3 22
64 2~

ω', Ν

6(; 25
67 26

% 53
9Η 54
97 50
98 56
ω 57

100 ..

101 59
102 60
104 61

Ή ιiexaίo'xi] νεκρόπολ.ς τov Τeεμπέν.<tτε

παeα τήν λl,.νην τής 'Axel"oςo.

'Ι 6έσις ,ου \,εΚ(lΟΙαι(ε(ου. Πλησίο\' u τύ,ιβος

310)'ίλα ιοΊ :?ρεuνη6εi.ς βαΟέως,

2 .(, ,άΙfος 11 ,:"ς ά\,ασUΙ't"ο,άΟη υπό τού Scb
kοφί1.

,1 ό 'αφος νι ι;)ς έσχεδιάσΟη υπό του άl'ασκά-

ψαντος Σκόρ:τιλ.

.ι, ό τάφος νIl t:J,> έσ-ι.εδιάσ6η ύ:τό Σκόρπιλ.

r; χρυσ;] \'εκρι:.:!] :ιρoσω:τiς του τάφου 1.
6 χρυσ;ι προσωπίς \'εκρική.

7 χρυσί/ χείρ.

S χρυση {,ποδερις 1j έπιστη6ία πλάξ έκ λεπτοιο

έλάσματος.

50 :.Ι 11 ΚΗΤΡΙΚ!] riAI:J\' τ;]ς έπιστηΟίας χ(lιοσης πλακός.

tJ1 10 δύο lli(llj χρυσοί> έκκρούστου έλάσ,ιατος.

52 11 χρυσoiί" έλασμα εχκρουστο\,.

12 χρυσά έλάσματα.

13 χρυσά έλάσματα,

00 14 n:σσαρα χρυσα πτηνα καί δύο χρυσοι ρόδακες.

56 15 ρόδακες χρυσοί άστεροειδεlς.

33 I·Ι

39 ::!

Βvζαvr ....όν ';vάrλvφοv Ήρακλέους

ανάγλuφοl' 'Ηρακλέους.

2 :2 αl·άγλυφο" Ήρακλέol.>ς, εν Βενετίι!.

3 ;) αl·άΥ1.vφf< 'Ηρακλέους ε% σαρκοφ<;'Υ")\"

.j .J τμΓ]μα έΛιστυλίου 11, Δαψ\'i(~J.

ΓΟΡΥόνες κιι. Γοerόνε,a.

~ πήl.ι\'ο\' σκέλος ΓΟΡ'ι'ους εκ του \'uoiJ του Πα-

λαικιίστροι',

8 :2 1'0(1,":' iAt άΡΖαl%fιςιίττικης έπιτυμβίουση'ρ,ης.
!1 3 :τηλίνη ΓΟ'n':' εκ του Η:ιιέ"οι'ς ttUl' ΣUQU-

;>:0,'0';"',
13 .J. εξέλιξις τύπου "Αfιωρ εις Γοργόνειοι>.

15 :) προσ,,)πεια τ,;,\' Κ((I(! φύσιν λαύ)\' (Κεuλάl'η)

Ι ί Ι; σφριιγις εl:ι.οl'ίζουσα ΓΟl'Ύό"ειο\" ;'Ιόχλος.

7 γοργόνειοι' f:τi ;\Ιl\'",ϊκoίi >τ(lίσματος έχ Κρήτης.

21 8 έξέλιξις του τύ:ι<Il' της Θεά; fIf.O' ίιψι.ιιιέI·α/ν

χειρ,;,,'.

γοργόνεια εκ Μηλια%(,,\' ,ίγγείQl\,.

σφράγισμα fY. Zf.iXQOH.

εκ του ιίγγείοll t;L·aeck\\")"1.
ΓΟΡΥΙ;Ι, έπί ....Jω:ττοiί λ1Ο0υ.

Γορ)'ι; •. έκ Παλαικιίστρo~'. ('Ακροκέραμο;).

(lιrρα'{(σματι~ (είκ. ύ:τοσέλιδος).

μία ύ;τόστιισι; της Κυπρίας 'ΑΙfροδίτη.; συμ

'("υρομέ\'η προ; τή\' Γοργ,:).

α. ύ,,-rοκεΙfαl.ισ,ιΟ; 3lεδούσης, β. σκηνΙ] ίερου

δέ\'δρου έ:τί δαΚΤI".ίου εκ MUXlJ"{Q\,.

α, β, γ: σφραγιδόλιΟοι, δ': έχ του δακτυλίου

τ;ις 3lιδέας.

κεφαλιl καρφίδο; ;)"\1 τάφου άκρο:ιόλεως

3IυΚ1]\'(')\"

χωΡΙ(Jμο; τ,,)\, δί,ο στοιιιίι<)\' της καρφίδος.

2'1 !)

10
27 1 Ι

::!~ι 12α

12β

00
32 ω

•,~I.. ci",
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4
154 5

[29
129 2
130 11

8
15ί 9

[ο

15.'5 11
1&1 12
164 13
165 14

Ι.

167 16
17

εΙΚQ1'εc.

'Όμηeοι;, Mv".j .... >10;1 ·.Α ..αΤΘλή.

δείΎμαηι τiΊ~ >:MOυjIFVIJ'; dληΤΙllη; γραφης.

σφραγίς t>: Βαφειού..\Ιων προσlΜυοα/l' ρouv.

λέω\' άJ..r;i1l.αxoς F'" τή; «ύλη; τ,.'" 1ι.\'WCrό{t{,II·

τού 'ΑσσούιιvασL'ι:w..

• Καιουιί.nδες' έκ του σ.,·rL:<Τ"'t'0υ Σ(U..'γ,~),· του Β'.

ζωφόρος εκ >:υιί.νου·έν rι;, ιtl·ιικτι,ιο(,) ΣαΡΥ(ί)\.

του Π' Εν Χορσαβιίδ.

σοιψε(',χίι κεφ.-ιλί, lιιτι;. ει'.f1έr."I· O<rΙΗ;'ΝV Εχ

XWVOI',

βαβυλω\'lwιός :ιαyxόnμIO; ΎεΙοιΥραφl:<ος lQQ_
'(ll; IIt:fU '(ου <ρόοιι ώχεαvoίο.

!ιορφή lιιί κο(lινi}ιιU(οu πΑαΥ.I"ίου κραΤΟU()"(l

φυrό" α/; ιΗ.εξίχακον.

δ (ίνα/τΕρω (είκ(ό" ί) πcι).«IόταΤOς :ι;άρrης ωί'l

:<"οllου κατα σ:ι;ιiδιo\' του Η. Al1gCr.

Πηλενι;, θη ...eVι; Ναι Oί..~ίιι;.

Ι; ιί.μq'O(lέως '(ου Έ{ιΥ. Μουσείου Nεα:'(όλεWς.

έ:ΙΙΎ(ιαφIΊ Mn.υρo.XQ&oν KαQδίτση;.

Β. AtovQ(lOO;.

ΠαeQτ,lρή ...".~ είι; Λο"ρl><ό" {Jεvμό".

χιί.ιοτηι; Όζολίδο;. (Ki~l)ert 1"0.'\ XV)

-.-
18
19

Ι ίΟ 2(J

21

22

~"
167

[ ..'

]ίl 23
173 24.

σφQαΎIΟΟ1'\ι."tΙ.; b. Zώ!QO....
Περσεiις φοπ:ύων '(ήν J\liδοuσαν. 't~% :1ίΟο ... b.

BoI.... riαιo·
έιεφάπl\'Ov άΥά0ηιιο. 11): Σ;ιάι;nιjς:.

πηλίνη ιτυξi.ς lx θl\βtί,I·.

μολύβδινοι' άνάΟljμα έχ ~πάρτl)ς.

Μέδουσα. Έ>: τοο α/rώιιατος Ι'αου ΡΙ' Κερχίίρ{ι.

ntQotu.; l(-<ινΗΜ:υl' τ/Ι· Μέδουσω·. Κύ1.ι\·διιο.;

Ιχ ~Iισo.:τσια,ιίιι.ς.

174 25 ΆθWQιχόv I<w\"()X{lαvov. 'Εκ \'Ι1.0ί, έ.ν ΑίΥύπτφ.

2ti Άftα/('ιχή κεφfu..ίj. 'Ε; άΥΥιίου l:A ιΙ....κωας.
2ί άnιχείμινΟΥ έ; iλιφql't"σrου έκ Κfφεόρου.

lί5 28 iJ.εφά ..nvov μεrάΗ.ι(Ον έκ ~ltά(l'tl,ς.

2ft διακόιτμησις ό,Ύάλματσ .. ίκ Κι"ΠΡΟ",

3Ο δ,ωι:ό()"μησις {IΎάλμftτΟΙ; ix l\iJ."t(>OI'.
17G 3] ιιορφί} :Ι;fJλκίl',lς άσ;ιίδοι; έχ nαi.cιιlaiorιo"u.

Έ~I'Τ,l"A' πct(tα...τά ...εω. έπί ievδρομόρφοv «μφoρi ...,
rov «eX..Jo.i.or'"'ov μοιιt1εiοv Πj; Bι,J,.",1;.

ό.ιΙ<fOρείις: τής Βtέn·ης.

Itιιοσθία όψις άμφο(lέuις. ιήο; Bιένvιl.. : Ό θη

ιτείις :ι-αρ(ί ηΊ 'Avrl(,JI1l.
λ:nσ!Ηα υψιι; άμφοριιιις B,f\·V,l;. wi Ιρωες 0,',

ιοαςl';:αλΟΟ ..υ"ίου :<4"tροl,.

177 1
178 2

!ί!l 3

[&,

186 [

[90 2
19., ,
197 r,

199 Ι,

200 7

901 •
"'"

,

207
219
~21

πΑαΥΥών πιιλίη\.

λιj>:υOα; πιι).ί"ιι.

TιiΨ"!" ,.ο1.ι:...,,<ου Π I~ ·Ο;ό!ι.,; "ο"ροί,.

τοιιο.ί του '(άφου.

:ι;αλ>:ουν ICQάl'ος τίίη' Όζoλι,j", Λοχριίη·.

οπλα :ι;αλιcδ. καί σ,.δηριΙ καί ;ιερόνll ;ωλχή τoίi

ποl.ε,Iισι:Ο1ί τ,!'" Ό~oλι"l' Λοκρ,ί,,,.

Τό Kciιn:go" ro;, Κ"ρυ.ου.

ΤΟΠΟ)'(ιUφlιιός zά(lη\; '(ης πεΡIΟ):1)ς ΤΟ" • Κιί.-

σι:οου τoiί Koρυ.-oίi '.
διά.y(ΚI.μμα του -Κύ.στQOU του KoeuvoIί"

τό .Κάστρο '(ου Κορυl'Ou' δρώμεl'ΟI'έιι βoOOiί..

ιm-οψις '(ου δuτU(.οίi ηίXOUς .Εχ 't/"liί έσωrεριχοu

του -1';:/lorQol.1 του ιi:ορυ\,ου •.
έξωτεριχίl ίίnοψις του δOrlχoiί τείχοι,ι;.

τό .τρ\';ιισ ι..ι6άρι· κατιί riJl' ιttρισχήl' του

- Κά.σι:QOΙΙ τoίi ΚΟ{)ιινοίΊ. "αϊ λι:ίψαΥI1 άσκη

ηι(lίου.

ή Παναγία, ι~xoι; Πηγή) εί; τήν Itt(Ilοχήv

του άρ):αίου Δρυιιοί'ό lιιτ<ί rΊ.πόιjtει.ις '(οίι

όροπεδίου • ΦοιΊσκεl"ις πfl.(lά τό lUloiol'
ι\ερ~~\'Oσάλεσι.

'Επ.ιγραφή έ" Φίλ.α; rij; Θε......αλl"ή~ Kαρδίτ: ...η~.

12Q ,Ιιι',φισιια ;:ι"F(ιί όιοίιιι" {τι,ημα αΊ.

121 2 ψήφισμα περί όρiΙΙJ\' {ηιήμα ~Ί.

rΟΡrώ ;; Μiδοv ...α.

νόμισιια Παρίου :\1110;(<;.

ΥΟΡΎό"εlοl·.·Εξ άΥγείοιι t:< J\lljλουέν ΆΟΨ·αις.

:<εφιι1ή ΓΟQΎi,vος. Ί~..1 άΥΥεioυ του Νισσου ε~

'AillJ'·""·'
Μέδουσιι. 'Ί-:~ έλε.Ρα.ντοmου έIl Σπάρτης.

ΎΟΡΎοι'οπρόσΙΙ)r(ος δαίμOl". 'Εκ JtII·fU(.iOυ έ1Ι

'Ρόδου lv Αο\'δίνιιι.

-Aιomιια.. 'Εξ ό,ΥΥείοιι ι\' Vu1ci ιtν REQOAivlu.
Eiλεί6ιιw.. Έκ πίΟου iκ BoItutiW;.
~Α(ιπμι.;. 'f:; άγΥείου ι!ιι θo·Ι(ΚlΙ;.

MliΠIQ όQείι\. ~φ(lfqιδόruποςέιc Κνιοοου.

Πότvια 6"ρών. ΎσlεQOμι\"οlϊχή οφι;ιαΎί.;.

rοργώ. Έ; ά'rιιείoυ έν. Σ:tιi(,ιfΨ;.

Π'·ιλll·ο" είδ(:,λιοl' έκ ΓΌυρ\'ιι1;.

βάΟρο" άγιίλματος έκ ΣεηζlρΗ.

oιpaaytOOrlJJtoςh ZώιQOU.

ΟΦQfqιδότιιπος έχ ΖάκΡΟ'"

Gφρo.Ύιδόλιtlσς ι!>: ],foXAllίi. KtφαAil δαιμονίου.

:πΈ{Κοlτά δαφόηα έ; ά~ίιιι\' fIι Mil).ou.

ΑΕ 1!Ί2ί '1!J28
~~
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ΥΠΟ ΑΝΔΡΕΟΥ ::.νΓΓΟΠΟΥΛον

'Εν τφ Bυζαντινcρ_Μουσείφ Ά&ηνών άπόκειται τμηΜα μαρμαρίνης άναγλύφου πλα

κός άξίας v' άποσχολήστι ήμας, κα&' δσον διασφζει παράστασιν, ~Ίς το 3έμα άνάγεται είς

τον κύκλον των μuitολογικων σκηνών (είκ.Ι).

ΤΟ άνάγλυφον ταυτο. προερχόμενον πιitανώτατα εκ της Άκροπόλεως, εύρίσκετο

άλλοτε έν τtI Συλλογη του Θη

σείου όπό{}εν μετηνέχ&η είς το

Βυζαντινσν Μουσείον (Άρι&.

Γενικού Εύρετηρ. 169. Εύρε

τηρ. Γλυπτών 50) καί δημοσι

εύεται ήδη ένταϋ{tα το πρώτον

κατόπιν εύμενοϋς άδείας της

Διευ&ύνσεως τού Μουσείου.

ΤΟ διασ~ζόμενoν τμήμα

της πλακος εχει μέγιστον μή

κος 0,38 καΙ πλάτος 0,35 πά

χος δε 0,07.
Είς το άνω αύτού μέρος

εύρίιr<εται παρυφη (πι.. 0,11)
κοσμουμένη διά κυματοειδως

βαίνοντος διπλού βλαστού, έξ

ού φύονται πλουσίως διαμε

μορφωμένα φύλλα πληροϋντα

τά έκατέρω&εν του βλαστού

άπομένοντα κενά.

Τούς δύο βλαστσυς συν

δέουσι κατα διαστήματα ται

νίαι, ων τρεις διασφζονται έπί

τού ήμετέρου τεμαχίου.

Κάτω της παρυφης ταύτης ]. 'Α"άγλΨ'{ο," ΗρuxΙiΟι'ζ.

εύρίσκεται ή κυρία παράστα-

σις. Είκονίζεται δηλαδη ανηρ γυμνός, διασφζόμενος μέχρι περίπου τού σnιfi'ους, διευ-&υ

νόμενος προς δεξια καΙ στρέφων την κεφαλην σχεδον κατ' ένώπίον. ''Αν και το πρόσωπον

εΙναι άποτετριμμένον, Όμως δύναταί τις να διακρίνΊl δτι 11 είκονιζομένη άνδρικη μορφη

φέρει άτημέλητον κόμην.καΙ βραχυ γένειον. Έπί των ώμων φέρει ζφον φονευμένον, του

όποίου τούς όπισ1Ηους πόδας κρατει δια της άνυψωμένης δεξιας.

ί

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:35 EEST - 52.53.217.230



=_ ·_Γ~_

'Ανδρέου ΞυΥΥο.πούλου ΑΕ 1921-1928

τού άρχαίου καιλώς άντί{}ετον

κατεσκευάσ6η.

<Η τεχνικiι τού ήμετέρου άναγλύφου εΙναι πράγματι λίον χαρακτηριστική. ΤΟ έδα

φος γύΡ<-9 της παραστάσεως πληροϋται όλόκληρον ύπο ελαφρώς γεγλυμμένης διακοσμήσεως,

Τέλος το γύρφ της παραστάσεως άπομένον χενον έδαφος πληρουται ύπο ελαφρώς

άναγλύφων γραμμών, οίονεΙ φύλλων.

Τοιαύτη ή έπ"ι του περιγραφέντος άναγλύφου παράστασις. Ποιον το εν αυτυ είκο

νιζόμενον {}-έμα δειχνύει είς ήμας 1; σύγκρισις προς άνάγλυφον πλάκα εντετειχισμένην

επί της προσό'[Jεως του <Λγ. Μάρκου έν Bενετί~ 1 (εΙκ. 2).
Έπί του άναγλύφου έκείνου, διασφζομένου άκεραίου, είκονίζεται ό <Ηρακλης φέρων

επί τών ωμων τον ΈρυμάνΒ'ιον κάπρον καί επιδεικνύων αύτον εις τον περίφοβον Εύρυ

σθέα κεχωσμένον χατα το ήμισυ εντος πί{}-ου.

Άπλοϋν βλέμμα έπΙ του ήμετέρου άναγλύφου

κα·ι της πλακος τού Άγ. Μάρκου πεί{}'ει, δτι πρό

κειται περΙ τού αυτού μυ{}-ολογικού -θΈματος.

Άλλ' 11 πλαξ τού Άγ. Μάρκου ~εν εΙναι το

μόνον μνημείον, προς δ όμοιάζει το 1;μέτερον άνά

γλυφον. Τούτο κα6ως καί t) πλαξ τού 'Λγ. Μάρ

κου παρουσιάζουν στενωτάτην συγγένειαν προς

σειραν δλην άναγλύφων καΙ ίδίιt σαρκοφάγων

έλληνιστικών καΙ ρωμαϊκών χρόνων, εφ' ων είκο

νίζονται οί (ίθλοι τού Ήρακλέους.2 Ί-Ι είκωll 3
δεικνύει παραδείγματά τινα εκ τοιούτων σαρκο

φάγων, δπου 1; είκονογραφικη συγγένεια προς την

ήμετέραν πλάκα εΙναι καταq;ανής.3

Κατα ταύτα tl πλαξ του Βυζαντινού Μουσείου,

περΙ11ς ό λόγος ενταύ{}-α, εΙναι άντίγραφον ελλη

νιστικου ί'1 ρωμαϊκού άναγλύφΟ11. 'Η μεγάλη εξ

άλλου όμοιότης αυτού προς τ' άνωτέρω παρατε

-θf-ντα άρχαία άνάγλυφα έπιτρέπει ίσως εΙς ήμας

να είκάσωμεν δτι καΙ έπΙ τούτου -θ.α. εικονίζετο

πι{}-ανώτατα ό έντος τού πω'ου Ευρυσ-θεύς.

'Αλλ' ό τεχνίτης της ύπο μελέτην πλακος έλα

βεν εκ τού άρχαίου προτύπου μόνον το -θέμα, το

όποίον επεξειργάσθη κατα τεχνικον τρόπον έντε

άρκούντως χαρακτηριστικον τών χρόνων, κα-θ' ους τούτο

1 011 g a n ί a I.a Basilica di San Marco a Venezia
DeHι\gli 11,1'1', 53.83 V e n t u r ί Storia dell' arte itallana
r ι ο. 52~ είκ. 865.

2 R () 1) e r t Die aηtiken SarkophagreIiefs Berliη 1891
j 11 Πιν. ΧΧΧΙ 112. xxxrx 1~8, 129. Πρβ. και R eί ιl ach
Repertoire des relief.s ΙΗ 190.

3 Ή ιιεγίστη όχι μόl'ον είκονογραφική άλλά καί τεχνική

όμοιότης tOIJ άl·αγλιίφου του Άγ" Μύ.ρκοlJ προς τάς σαρκο

φuγΟlJς εΙναι ίσως ίσχυρος λόγος ι·ά ταχ'&ώμ,ν μι τήν γl·ώ-

μην παλαιοτίρων ίδίl! έΡΕu"ητώl' χαραχτηρισάντων αύτό ώς

εργον των τελ,υιαίων χρόνων της άρχαιότητος έν άντι{lέσει

πρός τινας τα/ι· νεωτέρων, οίnνες, ίσως ούχ\ ορ{lως, τό

κατατάσσΟlJν εΙς χρόνους βυζαντινους. Βλ. τήν σχετικήν

βιβλlΟγραq:ίαν παρά S c lJ 11 e ί d e r έν Serta Ηarιeιίana

wien 1896 281 σημ. 1 έν ουνδυασ,μψ προς τον G a b e
!enι::ι; Mitιelalterliche Plastik ίll Venedig, Leipzig, 1903
130 οημ. 4. Πρβ. κα, Venιurί ενδ' άν. 520.
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ΑΕ 1927· ΗΙ28 Βvζα"τι"iw d"άvλtlφον τού ΉΩακλioυς 3

επί δε τού ούτω κεκοσμημένου βά&ους προβάλλει το κύριον &έμα έξειργασμένον δια μαλ

λον έκτύπου άναγλύφου. Ούτω τα συμφώνως προς τον τεχνικον τούτον τρόπον έξειργα

σμένα γλυπτα παρουσιάζουσι δύο επάλληλα στρώματα άναγλύφου,

Σειρα όλη γλυπτών, έν οίς παρατηρείται ή τεχνικη αύτη, διεσώδη μέχρις ήμών.

Όχι μόνον πτηνά και' ζφα πραγματικα η φανταστικό προβάλλουσιν επί τού έλαφρώς

γεγλυμμένου βά&ους {}ωρακίων, έπιστυλίων κλπ., άλλα καί μυ&ολογικαΙ ακόμη παραστάσεις

ώς έπΙ τού έξ Ά{}ηνών προερχομένου καί ώtoκειμένoυ νϋν έν τφ Μουσείο) τού Βερολίνου

&ωρακίου, έφ' ού παρίσταται νεαρος Πάν. 1

Ή τεχνικη αύτη ώς αφετηΡLαν βεβαLως εΙχε την άπομLμησιν τών ύφασμάτων.

Ένταϋ&α όμως δεν πρόκειται πλέον περί της δουλικης αύτών άπομιμησεως, ην εν τϊl

βυζαντινf\ γλυπτικϋ βλέπομεν άπο τού 9°" ήδη αίώνος. Ζ Etς τα γλυπτα εκείνα, όπου ή

άπομίμησις είναι αύστηρά, εν εΙνάι το στρώμα τού άναγλύφου τού κοσμούντος την όλην

επιφάνειαν. Έν τη τεχνικf\ δμως, περί ιlς ό λόγος ενταύ&α, ή πρόοδος καί ή συν

τελεσftείσα εξέλιξις εΙναι φανερα καί δεικνύει είς ήμάς, δτι εύρισκόμεΗα μακραν

τού 9°" αίώνος.

Άλλα &α ητο άρα δυνατον να όρισtlίΊ χρονολογικως ή άρχη της τεχνικης ταύτης,

έξ 1Ίς &α 1'Jδυνάμε&α να προσεγγίσωμεν καί είς Πιν χρονολογίαν τού ήμετέρου άναγλύφου;

Όμοίαν δι' έπαλλήλων στρωμάτων τεχνικην παρουσιάζει το γνωστον τμημα επι

στυλίου το προερχόμενον εκ τού τέμπλου τής κατα τΟν Ύμηττον Μονης τού Κυνηγού

των Φιλοσόφων καί ώtoκείμενOν νύν εν τφ Βυζαντινφ Μουσείφ. Τούτο εΙναι tδίg σπουδαιό

τατον δια την έπ' αυτού χρονολογίαν άναγνωσf}είσαν ύπό- τινων .Ι:ΎΠΓ' (6483 = 974 μ. Χ.),3

1 W U 1 f f Beschreibung der Bi1d\verke der chrίsιιίchen

Epochen 11 ΜίtιeΙa1ιer1. Bild'v. Ν" 2216.
2 Β r eh ί e r Etudes sur I'histoire de la sculpture by1;an

,tine b Νουν. Archives des Missions scientifίqnes Nouv.
Serie Fasc.3 1911 50 χ. Ι

3 Λ ά μ π QΟ U Μιχαή). Άχομινάl:ΟU l:OU Χωνειάl:ΟU l:ά

σφζόμενα •A6ηvαι 1879· 11 80 629. S t r 1; Υ g ο 'V s k ί Ιν

Δε).l:~ τ/ς ΊΟl:ΟQ. χαι ΈtινΟ).ΟΥ· ΈταΙQείας 111 (1889) 121
χαί Πιν. Α' :κάτω. S c h Ι U 111 b e r g e r LΈΡΟΡ~e bY1;an
une 11 412.
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ΑΕ 1927·1928
~-~.~-,

,

4. Τμ'ίιια έπιιπl'λι'(ιtΙ έ,· Δαφ.·ι·c..,"

ύπ'άλλων ,ςΨΙΓ' (6713=1205 μ,Χ.)', κα{f'ήμας δε δυναμένην μαλλαν νάναγνωστru

,ςΨΜ' (6740 = 1232 μ. Χ.).

Ό τεχνικός τρόπος τού επιστυλίου τούτου όμοιάζει βεβαίως πoΛU προς τον παρατη

ρούμενον έπί τού ήμετέρου άναγλύφου, άλλα τούτο καί μόνον δεν είναι ίκανον να πείσυ

ήμας δτι τα δύο ταύτα γλυπτα εΊναι σύγχρονα.

Λεπτομερης αύτων σύγκρισις δεικνύει, δτι ή έ-ιιτέλεσις δεν εΙναι εντελώς όμοία. ΤΟ

επιστύλιον τοϋ Κυνηγού παρουσιάζει κα-&αραν καΙ κλασικην οϋτως είπειν επεξεργασίαν τού

κοσμήματος, ην δεν παρατηρούμεν είς την ύπο μελέτην πλάκα. Ή διακόσμησις τοϋ επιστυ

λίου τού Κυνηγου ανήκει εΙς άνωτέραν βαΩ'μίδα έξελίξεως και τελειοποιήσεως της τεχνικης

ταύτης 1] το ήμέτερον ανάγλυφον, δπου τα

κοσμήματα τα πληροίίντα το βά60ς είναι

λίαν 1Ίμελημένα καί πλαδαρά.

'Ανάγκη λοιπον ν' άνατρέξωμεν εις

παλαιοτέρους τού 130υ αίώνος χρόνους

δια ν' άνεύρωμεν την άρχην της άπασχο

λούσης ήμας τεχνικης.

ΤΟ παλαιότερον άσφαλώς όπωσοϋν

ϊ.ρονολογημένον παράδειγμα της τεχνικης

ταύτης νομίζω στι εύρίσ-ιeεται είς την Μο

νην Δαφνίου. 'Εκτός τών έπί τών γείσων

τού έσωτερικού τού Κα&ολικού καΙ. έπί

έδάφους φέροντος έπιπεδόγλυφον διακό·

σμησιν ?tροβαλλόντων κομβίων καΙ. πτη

νών ι έν τη ΜονΠ ταύτη εύρίσ'Λ.εται τμήμα γλυπτού έντελώς άνάλογον κατα την τεχνικην

προς την ύπο μελέτην πλάκα τού ΒυζαντινΟύ Μουσείου.

ΕΙναι τούτο μικρον τμημα έπιστυλίου άνήκοντος κατα πασαν πι-&ανότητα εΙς το

Τέμπλον τού Κα-&ολικού καΙ. έκτισμένον νϋν εΙς μεταγενέστερον τοίχον έν tii πρό τijς

νοτίας πλευράς τού μνημείου αύλη. (είκ, 4). 3 Έπ' αύτοίι παρίσταται πτηνον μ1 ανοικτας

τας πτέρυγας προβάλλον έπί βά-&ους φέροντος ελαφρώς άνάγλυφον φυτικην διακόσμησιν.

ΤΟ κεκοσμημένον τούτο βά-&ος παρουσιάζει άνάλογον πλαδαραν καΙ. 11μελημένην μορφήν,

οιαν ή ήμετέρα πλάξ.

Δεδο μένου στι ΊΊ κτίσις τού Καθ'ολικού της Μονης Δαφνίου ανάγεται γενικώς ε{.ς το

δεύτερον ήμισυ καΙ. μάλιστα είς τα τέλη τού 11 ου αίώνος 4 εχομεν ούτω χρονολογικήν τινα

βάσιν δυναμένην να βοη'6ϊΊσll ήμας εΙς τον χρονολογικον προσδιορισμον τού αναγλύφου τού

Βυζαντινού Μουσείου, περι. ού ένταύ-&α ό λόγος.

Ι Κ α μ π ο ύ Qο γ λ (t υ ΊσtOρία τω" 'Α{ιηναίων ΤΙ 21U
PlassartivB.C.H LXVl1 (1923) 177 εί1':.8.Σωτη

Ρ ίο υ_ 'Οδηγός τού Βυζ«νΤIΙ'Οίί Μουσείου Ά~1]Yων Ά{ΗΙ·

ναι 1~24 37 χαί πί". 3 κάτω.

2 i\1 j Ι Ι e t Le l\lol1astere de Daphnl Paris 1899 6:>
είκ. 3\ 66 είχ. 86. ~OJloια κομβία {ιltάΡ7.oυσι χιΛ lni τοίί

γείσου '(οίί τρούλλου xai επί των litIOttIHwv τοίί τέμπλου

τοίί ΚαΟολικοίί xai τοίί Ναού Τ1ϊς Πα\'αγίας: l,· τη Μοή'ί

Όcιίoυ Λουχ«. ΈκεΤ όμως τα προεξέΧΟΥτα κομβία δέν προ·

βoiλλουσι ίπί κεκοσμημέΥου βάΟου" άλλiι παΡEντί'6εvται ει;

μέρη, δπου ή άλλη διακόσμηοις διακόπτεται. Βλ. S e h u Ι t Ζ

- Β a r n s Ι e γ TlIe Mona.ste~)' of S. LIIke of Sιirίs 1\1 Pho·
cis Londol1 1901 Πιν. 23 - 2:>, 28.

3 Ε1κώ... καί παρά Μ Ι 1Ι e t Dapl.ιlli 48.
41\1illet Daphni 17 χ.έ. 'Ο Bre1Jier L'art Dyzan·

till Parls [19241 193 χρονολογεί: {η" Έκκλησίαν άπο τα/ν

άρχών τοίί 120\1 ύ.tωνος.
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5ΒυζανΤΙ1Ιον dvιi"λυφοv τού <Ηρακλέους
~~~~~~~-~~

ΑΕ HJ27 • 1.928

Τήν χρονολόγησιν ταύτην κα{}ιστ~ πι{}ανωτέραν αύτο το επΊ της ύπο μελέτην πλακος

είκονιζόμενον tJέμα.

ΕΙναι λοιπον άνάγκη να έξετασ% άφ' ένος μεν πώς εΙναι δυνατον να έξηγη{}ή ή

ύπο βυζαντινού τεχνίτου έκτέλεσις τοιούτου {}έματος, άφ' έτέρου δε ·κατα ποίαν έποχήν της

βυζαντινης τέχνης tJCt ήτο δυνατον τοίίτο να γίντι.

τα ζητήματα ταύτα σχετίζονται βεβαίως προς το γενικώτερον δσον καί πολύπλοκον

{}έμα των μνθολογικών παραστάσεων έν τfJ Βυζαντινη τέχνη καί κατα συ"έπειαν '1 λεπτο

μερής αύτού εξέτασις δεν δύναται να γίντι ένταύ'θ'α, διότι αϋτη t}ix ήγεν ήμας πολυ μακράν.

Δια τούτο {tα περιορισ{}ώμεν μόνον είς δ,τι άφορι!- είς τας παραστάσεις του <Ηρακλέους.

Οί άσχοληtJέντες με τα έπί της προσόψεως τού Άγ. Μάρκου εν Βενετί(} έντετειχι

σμένα άνάγλυφα τού 'Ηρακλέους " ατινα ε{}εώρουν εργα βυζαντινά, &-τροσπά-&ησαν κατα

διαφόρους τρόπους να έρμηνεύσωσιν α,-πά. Ό DΙΙΓand έσχέτισε ταύτα προς ποιήματα χαΊ

προΤόντα της δημώδους λογοτεχνίας τών μέσων αίώνων, δπου άναφέρονται αρχαίοι ηρωες

καί συμβάντα της έλληνικης μυ-&ολογίας. Συμπεραίνει δέ, δτι ηρως ώς δ ΉρακΑης <ό τύπος

καί το σύμβολον της ίσχύoς~ δεν ητο δυνατον να μη παραμείντι λατκη μορφ1Ί καΙ συνεπώς

να μη άπεικονισ% επί των τοίχων των εκκλησιών. 2 'Αλλ' ή συσχέτισις αύτη ;τρος δημώδη

λογοτεχνικα εργα {}α εΙχε βεβαίως -&έσιν προκειμένου περί τοίί επί της προσόψεως τού

αύτού Ν αού άναγλύφου τού εΙΚονίζοντος την άνάληψιν τοίί 'Αλεξάνδρου, συν{}'έσεως άπορ

ρευσάσης εκ τών επι το δημωδέστερον διασκευασ-&εισών κατα τούς μέσους αίώνας ψευδο

καλλισ{}ενείων διηγήσεων, 3 ούχΙ δμως καί περί τού 'Ηρακλέους, όστις, κα-&' δσον τούλάχι

στον γνωρίζω, δεν κατέχει εξέχουσαν -&έσιν είς τα μεσαιωνικά δημώδη λογοτεχ.ν11ματα. Ό

Gabelentz (εν-&' άν. 131) εκφράζει την είκασίαν ~ιΊ1πως το. άνάγλυφα ταύτα άν11κουσιν είς

εύρύτερον κύκλον συμβολικώ'Υ παραστάσεων άπεικονίζοντα συμβολικώς τον αγώνα τού

καλού κατα του κακού η της πίστεως κατα της άπιστίας. Τοίίτο δμως δεν δύναται να -&εω

ρη'θiΊ πολυ πι-&ανον καί εΙναι φανερόν, δτι έκφέρων την είκασίαν ταύτην εΙχε προ δφftαλ

μών- την δυτικήν μάλλον τέ',(νην καί τας δυτικας έκκλησίας, οπου τοιαύται συμβολικαΙ παρα

στάσεις είναι συνη-&έσταται. ~O τοιαύτης μορφης συμβολισμος είς την βυζαντινην τέχνην

ούδέποτε ύπηρξε.

την ύπο βυζαντινών τεχνιτών έκτέλεσιν δεμάτων της άρχαίας μυ{}ολογίας δυνάμε-&α

εύχερώς να έξηγήσωμεν, αν εχωμεν προ όφ'θ'αλμων τάς φιλολογικας καί καλλιτεχνικας τάσεις

τών μεταξυ τού 10°1) καί 12°1) αίώνος χρόνων και i.δίq. τ1ις έποχης τών Κομνηνων. Είναι

γνωστη ή κατα την έποχην ταύτην έπιστροφη ~ίς τα άρχαία πρότυπα και Τι μετα {)ερμοίί

ζήλου άπομίμησις-πιστη πολλάκις αντιγραφη-,αύτών τόσον είς την λογοτεχνίαν 4 δσον καΊ

είς τας είκαστικας τέχνας. ~ τα λογοτεχνικα εργα τών χρόνων τούτων εΙναι πλtιρη μεταφο-

1 Ώς γνωοτόν εν Άγ. Μάρχφ πλήν του ά,'ωτέρω απειχο·

νισ1'lένιος αναγλύφου ύπάρχει και άλλη παράοτασις του

Ήρω~?έoυς φέροντος έπί τα/\' ωμων τή\' Κερυ"-ΗΙ" έλαφον

καί πατάσσοντος τήν Λερναίαν 'Ύδραν (Ο 11 g a η ί a i",'j-' αν.

Πι\" 109 157, ν e n t u r ί Iivft' αν. 525 εΙκ, 368), Τό α\'άγλυ.

φον τοϋτο παραδέχονται σιιμιρον ώς εργον Βενετοϋ τεχνί

του έπηρεασμέ\'ον άπό τήν έτέρα\' παράστασιν του Ήρα

κλέους τήν ά\'ωτέρω απεαονισίΙεισα\' (Πρβ. C a b e Ι e 11 t Ι

il·e' αν. 131, V e ιι t u r ί ένΟ' αν. 525 κ. έ.) δπως εκ της

ίδία/; πι6ανώς πλακός άπορρέει ~α1. το μικρον ανάγλυ·

φον το έχ Βενετίας προερχόμενον καί άποκείμενον εν

τ~ ΜουσείΟ) του Βερολίνου (W \\ Ι f f εν'!)' uv. Νο 1760).
2 D u r a 11 d έν Anna1es archeoJogiqιIes X!V (1854.) 1'12,
3 Πρβλ. Millet L'Ascension d'ΑΙeχan~ΙΓC Ι εν S~'ria

1~23, 85 Κ,Ι

4 Κ τιι m b a c h e τ 'Ιστορία τής Βυζαντινής λογοτε;ν;\'ίας

μετφρ. Σωτηριάδου (Βιβλ. Μαρασλή) ! 26 χ. έ.

5 Βλ. προχείρως D ί e 1\ Ι MaI1ue1 d'aΓt byz:1.IItίII t Ρετίs

1925·6 Ι 099,409. D a 1 t Ο 11 Β)'Ι:1.lιιίηε art al1d arcl,ae
oIogy O",ford 1911 16 κ. Ι \V u 1 f f Altcliristl. UIlU B~·ΙIΙΙ

tini~che Kunst 1364, Β re b ί e r L'art b)'zalltil1 44 κΙ
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'ΑνδQέοv Ξυπο.πούλου
~~~; ~~ . ---~-

ΑΕ 1927 - 1928

ρών καί είκόνων της άρχαίας μυθολογίας. χαρακτηριστικα δε οσα ό Ψελλος (παρα Σ άit g
Μεσαιων. Βιβλισδήκη ιν 130) διηγείται ;ιτερί της Σκληραίνης της ευνοουμένης τού Βασι

λέως ΚωνσταΥτίνου του Μονομάχου, ήτις «!ίρει έπaνερωτωσα πολλάκις μύf}οvς έλλη.

νΙΚoVς και αυτή πeοστιi}είσα εΖτινος των άκριβούντων περι ταύτα άκήκοεν».

Ό άκρατος ούτος κλασικισμος της αυλης των Κομνηνών είσέβαλε καί είς αύτην την

έκκλησιαστικην τέχνην. Χαρακτηριστικον δε τούτου δείγμα, πλην των έν τfI Έκκλησίq. του

Torcel1o άναγλύφων του Καιρού καί τού Ίξίωνος, (S c h 11 e ί d e r εν-&' άν.) εΙναι το μαρμα

ροψηφσθέτημα το κοσμούν το δάπεδον της 'Εκκλησίας του Παντοκράτορος (Zeil'ek DjanIi)
έν Κωνσταντινουπόλει, άνεγερ&είσης κατα το ετος 1124 ύπο της συζύγου τού Ίωάνου Β'

Κομνηνού Είρήνη;. 1 Τουτο, διασφζόμενον πoλiι καλλίτερον κατα τα ετη 1847-8, οτε έσχε

δίασεν αύτο ό SaltzeIuberg,2 φέρει παραστάσεις έρωτιδέων άσχολουμένων περί διάφορα

εργα εντελώς άναλόγους προς τας πομπηΙανάς, ών την εν τίϊ χριστιανικΌ τέχνυ έπιβίωσιν

εύρίσκομεν μεταξυ πολλων μνη~1είων είς την μικρογραφίαν της Ίουλιανης Άνικίας εν τφ

χειρογράφ<9 του Διοσκορίδου της Βιέννης 3 καΙ είς τα ελεφάντινα κιβωτίδια. 4

τα κιβωιίδια ταύτα, έφ'ών κυριαρχούσιν αί παραστάσεις αί εtλημμέναι εκ της άρχαίας

μυ'80λογίας. άνήκουσιν άναμφιβόλως εΙς την περίοδον ταύτην της {)ερμης έπιστροφης εΙς

την άρχαίαν τέχνην. ~ -
Και ήtlέλησαν μεν ν' άναγάγωσι, τα παλαιότερα τούλάχιστον έξ αύτων, είς τούς χρό

νους της Είκονομαχίας '.' νομίζω δμως, στι ούδεμία δύναται ·να ύπάρξιι άμφιβολία, δτι και

ταύτα ιΤl.ετίζονται προς την πεΡΙ11ς ό λόγος κλασικιστικην περίοδον, ώς τινες σήμερον ηρχι

σαν να παραδέχωνται. 7 Καί εκ των κιβωτιδίων τούτων, ιος άλλως ητο έπόμενον, δεν λεί

πουν αί παραστάσεις του Ήρακλέους. 8

ΤΙ τάσις δε αύτη της άπομιμγ]σεως των αρχαίων προτύπων εχει βεβαίως την μεγαλυ·

τέραν αύτης εντασιν εΙς την Πρωτεύουσαν, σπου την ύ')t!ησιν δίδει 11 Αύλή, καί εκ της Κων

σταντινουπόλεως προέρχονται τα πλείστα, αν μη καί πάντα, τα τοιαύτας φέροντα παραστά

σεις κιβωτίδια, ώς καΙ παλαιότεροι αύτων μελετηταΙ είχασαν. Q Τούτο άλλως αποδεικνύει

έπαρκως ή έπΙ τού έν Xanten κιβωτιδίου παράστασις τού 'Ηρακλέους, ήτις, ώς παρετηρή{}η

ηδη, εΙναι άπεικόνισις τοϋ χαλκίνου άγάλματος τού Λυσίππου τού εύρισκομένου εν τφ

<J ,τποδρόμ<9 της Κωνσταντινουπόλεως. 10

Ή τοιαύτη δμως κλασικιστικη κίνησις δεν περιορίζεται μόνον είς τ11ν Πρωτεύουσαν,

άλλΟ έκ ταύτης διαδίδεται καΙ είς τας έπαρχίας. τα άνάγλυφα τού Torcello, περΙ ών άνω-

Ι Μ ί i1 ί n g e n IJyzantine churche.ς ίπ Constantinople
LOlldon 1912219 κ. ii.

2 S a 1t Ζ e m b e r g ΑΙtchήstlίche Baudenkl11aler vou
COllstantillopel Bertίn 1855 Πίν. χχχνι 2. ~Eκτoτε φαί

νεται, ()τι μέγα μέρο; του ψοφο{)ετήματο; κατεστράφη, ώ;

ΔUναταί τις νά συναγύ.Υ'(Ι άπο το σχεδίασμα του Μ ί ii ί 11
g e 11 iv{l-' ι1ν. 234 εΙκ. 76.

3 ΕΙκών είο>cρινης προχείρως παρα Ba)'et L'art Byzantin'.
l'aris [1904} 69 εΙκ. 19.

4 Tiι.ι; παραστάσεις τοϋ ψηφοi}εtήματοι; τού ναού τού Παν

τοκράτορο.; δ,SaΙtΖelnberg (εναΊίν.122) έξέλαβεν ώς ά{jλουι;

του 'Ηρακλέους. Toiίτo έπαναλαμβίivσυσι καί πάντες ΟΙ

,ιεταγε'liστεροι όλως άνε~ετάστως. ήρβ. D ί eh Ι εν{l-'άν.'65.

5 Κατάλογος, ίσως ούχl :ιτλη"ης, τών φε"όντων άοχαίας

παραστάσεις ·κιβωτιδίων παρά S c h n e ί d e r iν&' άν. 283

κ. i σημ. 2.
6 Β ay et εγ(!-'άν. 198. Μ ί 1Ι et L'art ByzanIin Ι (Παρα

!'.1 ί c h c Ι Histoire de l'art Ι) 268 D ί e I1 Ι εv{j'ά,' 373 κ.έ.,

657 κ. έ. D a 1 t ο n Ey{j' άν. 214.
7 Β r e h ί e r L'art ΒΥι:Βπιίπ 48.
8 Mεταξiι άλλων βλ: Κιβωτιδ. Μουσ. C!IIIlY Παριοίων

εΙΚ. παρά D ί e h Ι iv6' άν. 657 εΙκ. 318 καί παρά S c h 11 e ί

d e r εν&' άν. 292. Πλάξ έκ κιβωηδίου έν Λούβρψ κΙχ.

παρα S c h t n m b e r g c r L'Epopee byzantine ΠΙ 405.
Κιβωτίδιον έν Xanten S c h Ι 11 α/ b e r g e r Epopee 11
201, 27!. :καΙ τoiί αίoτoiί Nicephore Phocas 175 Πρβ. καί

Schneider ένδ'άν.289.

9 ΜοΙίnίerπαρά Diehl εν{)'άν656.

10 π"β. D a Ι t ο n εν&' ι1ν. 216, δπου και ή σχετική.

βιβλιογραφία.
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τέρω δ λόγος, το έξ Άi}ηνων {}ωράκιον, έφ' ού νεαρος Πάν, το άποκείμενον έν τ~ Μουσείφ

τού Βερολίνου, τα έν τ<ρ Βυζαντινφ Μουσείφ Ά&ηνών άνάγλυφα ι πείδουσι περι τούτου.

"Αν μετα τα άνωτέρω έκτε{}έντα έπιστρέψωμεν είς το άπασχολούν ήμας άνάγλυφον τού

Ήρακλέους {Μ. κατανοήσωμεν, νομίζω, λίαν εύχερως την σημασία'\' του καΙ πιν {ιέσιν, ην

τούτο κατέχει έν τη βυζαντινίi γλυπτικΌ. Έπίσης έκ των άνωτέρω {)α έξηγήσωμεν κα'ι την

παρουσίαν τού τοιούτου μ1J'θ'oλoγικoίι itέματος.

Τέλος καΙ αύτη ή χρονολόγησις της πλακος άποβαίνει νυν εύχεΡιlς. ''Αν δηλαδη

λάβωμεν προ όψθαλμων καί τα έκ της τεχνικης αύτης έκτελέσεως προκύψαντα συμπερά

σματα δυνάμεθα μετα πολλής πιtlανότητος να τσπο{lετήσωμεν αυτην είς το δεύτερον ήμισυ

η περί τα τέλη τού 11 ου αΙώνος.

Ώς προς τόν προορισμον αύτης βεβαίως ούδεν το (ορισμένον εΙναι δυνατον να λεχ&rι.

Πάντως δμως το ψηφο;}έτημα του δαπέδου τού Ναού τού Παντοκράτορος καΙ τα κατα

χώραν 'θωράκια τού Ναού τού Torcel1o έπιτρέπουσιν είς ήμάς να είκάσωμεν, δη κα'ι ή ήμε

τέρα πλαξ εΙχε πι'θ-ανως την fJέσιν της έν οΙκοδομ,ιματι 'θ-ρησκευτικφ.

''Αν τέλος λάβωμεν ύπ' όψιν, δτι και αί έπ1. τού <Αγ. Μάρκου παραστάσεις τού

'Ηρακλέους καΙ. ή πλαξ τοίι Μουσείου της Ραβέννης ή παριστωσα αύτον φονεύοντα

την Κερυνίτιν ελαφον (είκ. παρα ν e 11 t ιι r ί έν8' άν 523 είκ. 36G) ούδ6λως εί.ναι εργα

βυζαντινά, fJa κατανοήσω μεν πόση είναι 11 σημασία τού ά.ι-τασχολήσαντος ήμας αναγλύφου

τού Βυζαντινού Μουσείου, το δποΙον άπομένει ή μόνη μέχρι τούδε γνωστη επι μαρμάρου

παράστασις τού <Ηρακλέους ή έκτελεσθείσα ύπο βυζαντινού τεχνίτου.

ΑΝΔΡΕΑΣ .ΞΥrrΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΚΑΙ ΓΟΡΓΟΝΕΙΑ

νπο ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ

Α' Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΙΟΥ ΔΙΟΣ ΕΝ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΩ,

Κατα τας Άγγλικας έν Άνατ. Κρήτιι ανασκαφας ανεκαλύφ'θ-η είς το Παλαίκαστρον

έκτος των διαφόρων Μινω'ίκων άρχαωτήτων και' ό περίφημος ναος τού Δικταίου ΔιΟς. Είς

τον άρχα'ίκον τού 60υ αιωνος ναον ι άνήκουσι τεμάχια εκ της πηλίνης σίμης, ητις περιέfJεέ

το οικοδόμημα και εν εύμέγε'θ-ες πήλινον σκέλος άγ{}ρώπινον, 0,45 περίπου, (είκων 1), το

οποίον έδημοσίευσαν οί 'Άγγλοι ώς μορφην πι'θ-ανως έκ τού αετώματος, ανευ περαιτέρω

πραγματεύσεως.2

Τελευταίος έπανηλ'θ-εν έπι τού τεμαχίου τούτου δ Pful11 (Α..Μ. 48, 1923, 119 έξ.)

δστις έχαρακτήρισετο σκέλος ούχι ώς άρχαϊκον και συνανηκον εΙς την αύτην και τα λοιπα

1 Σ α/ Τ η Q ί ο υ 'Οδηγός του Βυζαντινοίί Μουσείοu 31 κ.Ι

1 Ή λατρεία έ'ξηκολον6ησεν (il'tu διακοπης προφανω;

άrtό τής Μινα/ικης έποχης μέχρι τών uσtεQα/τέρωνΈλ1.ηνι

κών χρόνα/ν, ό δέ νασς i6εμελιώΟη irtl τών Μινα/-ίκων

στρωμάτων. την σίμην και τό άνάγλuφον, τό brtOlOv fιό.

π(lαγματεu1'tώμεν καΤα/τι!ρω, άνάγει δ Koch (Ronl. Mitt.
30, 1915,41) εΙς τό αΌ ημlO1J τού 60U αίώνος.

2 Β. S. Α. ΧΙ σ. 300 καί εΙκ. 18. Ή σίμη αύτόι'!'ι, πιν. XV.
Τεμάχια τη .. αύτης η όμοιας σίμης, έκ του avtoij rtάvtroo;

έιnαστ/ρίοu έςελ1'tούσης, εύρίσκονται έν Μονάχφ και έν

ΛούβQω. ΠερΊ αίιτών έrtQαγματεuflη τελευταίως ό Sieve
king, Arch. ΑΙΙΖ. 1921, 349. Τού έν Παρισίοις τεμαχίου <τροέ

λεuσις φέρεται ή Μηλος. ΠQβλ. περί τή .. αύτης σίμης Savi
gnoni, R6w. Mitt ΧΧΙ, Ι906, 64 έξ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:35 EEST - 52.53.217.230



Zn:'t Qlδωvος ΜαQιvάτοv ΑΕ 1927· ]928

τεμάχια έποχήν, άλλΟ ώς ΜινωΙκόν, έ1tειδη ώς άνωτέρω (σημ. 1) έλέχ{tη, τα στρώματα πέριξ

και ύπσ τον νασν ήσαν Μινωϊκά, παρουσιάσαντα αρκετα λείψανα της έποχης ταύτης.

ΕΙς την γνώμην του ό PftthJ, φέρει στηρίγματα την τεχνοτροπίαν τοϋ πηλίνου άναγλύ

φου, έν τψ όπο(φ ό μύς της κνήμης δηλοίίται παρα φύσιν δια καμπύλης γραμμης, την

περιβολήν, την όποίαν έξηγε1 ώς Κρητομυκηναικην περισκελίδα, και την καtΜλου έμφά

νισιν καΙ χρωματισμον του έργου, ίδίως

το λευκσν τών γυμνών μερών, όπερ εύρί~

σκει άκατάλληλον δι' άνδρα.

Δια τών κατωτέρω εκτι'6'εμένων, νο

μίζω οτι άναμφισβητήτως άποδεΙΚV'lJεται

ού μόνον {l άρχαϊ.κη τοίί άναγλύφου προ

έλευσις, άλλα καί ή μορφη εΙς την

όποίαν άνηκε.

Πρώτον δσον άφορC! είς την τεχνο

τροπίαν εΙναι άλη-θ"ές, οτι ό ρυ'6'μος της

κνήμης παρουσιάζει τεχνικην άδuναμίαν~

άλλ' ούδαμώς εΙναι καί ξένος της έποχης, εtς την

όποίαν άνήκει. Ή άδεξία έγχάρακτος γραμμη ή

δηλοϋσα τον μύν της κνήμης εΙναι κληρονομία της

άνατολικης τέχνης, Πιν όποίαν εΙς τα άνάγλυφα

περισσότερον η παντού αλλαχού ήτο υποχρεωμένη

νά άκολου'8ϋ ή Έλληνικη τέχνη. Άνευρίmωμεν

ταύτην εΙς τας άσπίδας τού Ίδαίου αντρου, αίτινες

εΙναι ίσως έν μέρει έργα εξω-θεν είσαχ'6'έντα 1.

Etς τα άνάγλυφα καί την άγγειογραφίαν είκονίζεται δια της αύτης γραμμης ό μϋς τijς

κνήμης, κατα τρόπον δε παρουσιάζοντα άρκετΎιν άναλογίαν προς το ήμέτερον άνάγλυφον

απεδό-θη ή γραμμη αύτη εΙς την έκ τού Θεμιστοκλείου τείχους άρχαίκην στήλην Γορ

γούς (είκών 2).'
"Επειτα ώς προς την ένδυμασίαν αύτη δεν εΙναι Μυκηναικη περισκελίς, ώς νίίν

1 ~Iδ. λ. χ. !\Ιιl.seο Ita1. di alIticbita classic~ Ι1, :ην 1
(άιλr.ιι;).

2 ΕΙλημμένη !ξ Α. ~ι. 32. 1907, 524, εlχ. 29 (Noack).
ΛlfιΟΎραφlχή άπεlχδνισις αίι[όfll nlv. 21.
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ΑΕΙ!127 _1!)28 ΓΟΡ'Υόνες και ΓΟΡ'Υόνεια •;,

εκ πρώτης όψεως φαίνετα_ι ενεκα της κολοβης καταστάσεως τοϋ τεμαχίου, αλλά πρόκειται

περΙ χιτωνίσκου, οστις -θ-α έσυνεχίζετο γραπτος είς το εδαφος τού άναγλύφου, αν τούτο

κατά το σημείον εκείνο δεν ίιτο τε-θ-ραυσμένον. Τούτο γίνεται άκόμη περισσότερον φανε

ρόν, σταν είπωμεν οτι εκ της κα-θ-όλου στάσεως τοϋ άναγλύφου καΙ εξ ·αύτης ταύτης της

άμφιέσεως γίνεται φανερόν, οτι προ ήμών εχομεν το ύπόλοιπον άπο εν μέγα άνάγλυφον

Γοργούς. Ή όρ&η κατάληψις τοϋ άναγλύφου τούτου άποτελεί μίαν ευχάριστον εκπλη

ξιν, διόη εχομεν προ ήμών το πάρισον τού άετώματος της Κερκύρας καΙ. έφ' δσον fX τού

ρυ-θ'μοϋ καΙ τού ύλικοϋ δυνάμε-θ-α να κρίνω μεν, ετι αρχαιότερον.

<Ότι είς τούς άρχατκους' ναους έχρησιμοποιοϋντο Γοργόνες και Γοργόνεια είναι

μεν γνωστον εκ παλαιοτέρων χρόνων, 1 δη Όμως εύμεγέ-θ-εις τοιαϋται μορφαΙ ύπηρχον

ου μόνον ώς άκρωτήρια, αλλα και

ώς έναέτιος διάχοσμος, εΙναι κυρίως

πόρισμα των τελευταίων έτων. Έν

Σικελίe;ι κ~ί κάτω ΊταλίΙ! εΙς πολ

λους ναους έκοσμΟύντο τα ά.ετώ

ματα δια πελωρίων Γοργονείων. Έκ

Γέλας ύπάρχουσι λείψανα τριών

τουλάχιστον τοιούτων καΙ εν ακέ

ραιον, διαστάσεων 1,05 χ 1,10. Έξ
Ίππωνίου έχομεν έπ' ίσης λείψανα

άλλον τινος διαμ. 1,102 ό δε κα{}η

γητης Gabrici έκαμε τελευταίως την

ευτυχη άνακάλυψιν, στι και ό ναΟ(.

C τοϋ Σελινοϋντος έκοσμεϊτο δια

πελωρίου Γοργονείου εις το ανατο

λικον αέτωμα, διαστάσεων τούλάχι_

στον 2,50 μ. :}
Έπ' ίσης αί εργασίαι τού Orsi

εφερον εις φως μεταξυ άλλων ώραιο

τάτων πηλίνων άρχιτεκτονικων επεν-

δύσεων εχ τού τεμένους παρα το 3. ΠηΙίνη ΓορΥ ';, έκ 'ΟΙ) Τεμίνους τώ" Συρακοl'σώ,-.

Ά-θ-ήναιον των Συρακουσών καΙ

το ανάγλυφον Γοργόνος βαινούσης προς άριστ., έπιμελεστάτης εργασίας (εΙκ. 3). 4

το εξοχον τούτο εργον έχρησίμευε πι-θ'ανώς ώς γωνιαιον ακρωτήριον άρχαϊκού

ναίσκου (ύψος 0,56, πλ. 0,50), αν καΙ ό Orsi έξέφρασεν αμφιβολίαν αν ητο ακρωτήριον,

(όπότε {)α ήτο άόρατος ή έχτάκτως λεπτη έργασία), 1\ μάλλον άπλοϋν άνά{)τιμα, αγαλμα.

Άλλ' εΙναι γνωστον δτι 1'1 αρχαιχη καί ή κλασσικη τέχνη δεν άπέβλεπον εις το ζ11τημα,

αν εργον τι εμελλε να είναι όρατον 11 ου καί είργάζοντο πάντοτε μετ' έξαιρετικης έπιμε-

Ι Πρβλ. τός Μο μετόπαι; του θέρμου, Α. Ε. 1903 πιν. 2
και 4, AιIt. Del1ktll. 1Ι, πιν. ω-52, ετl δέ τά ίιπειράρι6μα

Itavtaxou εύρισκόμενα Γοργόl'εια ώς κόσμον των Ο:κραίων

κ,ιλω'1:ήρων (aιItefixes), ώς κα( τιl·ας Γοργόγας ώς άχρ(;)

τήρια vawl', {ιηοοuρων χλπ.

2 ~Iδ. Ε. DOl1glas νΒη Buren, Archaic fictile Rel·etments
in Sicily and !lIagna Graecia, London 1923, σ. 160.

:1 Atti della R. Acca(1. di Palenno ΧΙ,135 εξ. πιν. 1-2.
4 'Ίο. 1:\1 :tήλινοv 1:0ίίτο είς εγχρωμον π(,'αχα ΜΟΙΗιιη.

Ant. 25,1919, nl\'. 16, πρβλ. νΒη BLlren έ. ά. εί.κ. 76.

2
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10 Ζ.,n.οίδωνος ΜaQινάτου ΑΕ 1927,1928

λείας. 'Επομένως εκ της λεπτης έργασ(ας και μόνης ούδεν συνάγεται, μόνος δ' ό τρόπος

τi}ς στερεώσεως και το πάχ~ς τοϋ πηλίνου τούτου {tCt ελυον τα ζήτημα. 1

'Εκ τού αύτοϋ τεμένους των Σ'ιJραΚOυσων εχομεν ένος άκόμη τούλάχιστον τοιούτου

q.ναγλύφου τα τεμάχια, αλλάι δ' δμοιαι Γόργόνες ύπηρχον εις οίκοδομήματα της Γέλας

(έπ' ίσης ή Γοργω τρέχει προς άριστ.) και εν S. ManfO (όλίγα χιλιόμ. νοτίως του Caltagi
rone της Σικελίας). 2

.Τέλος, εφ' σσον δύναταί τις να κρίνιι εκ βραχείας έΚ'&έσεως περί των εν Τίρυν'θ'ι

τελευταίων ανασκαφών του κα{)ηγητού G. Karo, φαίνεται δτι κα'ι ό έχει ναος της ακρο

πόλεως έκοσμείτο δια μεγάλων Γοργονείων.· .~H εκ&εσις άναφέΡΕΙ (GUOlllOU, 3,1927
σ. 1~8) "'πολλα τεμάχια λίαν μεγάλων πηλίνων ΓοργονείωνJ>. τα τεμάχια ταύτα εύρέ

'θησαν έντος βό'θ'ρου παρά το άνάκτορον της Τίρυν1}ος, δμοϋ μετα όστράκων της ύστε

ρογεωμετρικηςκαι πρωτοαρχατκηςέποχης. Ή ϋπαρξις τού βόfl-ρου τούτου αποδεικνύει κατα

τΟ'υς ανασκαφεις ασφαλως πλέον καΙ η1ν ύπαρξιν ναού της "Ηρας έπ·ι της άκροπόλεως.3

"Ισως δi;v στερούμε'θ'α και' άπ~ικoνίσεων, αί δποιαι παριστωσι ναους της άρχα'ίκης

έποχης κοσμουμένους εις τα άετώματα δια Γοργο.νείων, τούτο δμως προς το παρον είναι

αβέβαιο)!. Ώς είναι δηλ. γνωστόν, τα διασω'θέντα άνάγλυφα μετα παραστάσεως τοπείου

εις το βά-θ-ος άνάγονται εις διάφορα αρχέτυπα. καΙ κατατάσσονται εις διαφόρους περιό

δους. Έπι τριων τοιούτωΥ άναγλύφων μετα παραστάσεως ναού εις το βά{}ος (εύρισκο

μένων ,έν Βερολίνιρ, Παρισίοις και' Ρώμη) εχομεν ώς κόσμον τού άετώματος εν Γοργό

νειον μεταξυ δύο Τριτώνω\" Δυστυχως την σειράν των άναγλύφων τούτων τών Σπονδων

Τι τοϋ Κι1}αρφδού, δπως όνομάζεται, δεν γνωρίζομεν πού πρέπει να χατατάξωμεν ακριβώς.

Άρχικως ένoμίσflη στι 11 σειρα ανάγεται εις εν πρωτότυπον άπεικονίζο'\' η1ν τοπΟ'θεσίαν

τού ναού των Δελφων. την γνώμην ταύτην ασπάζεται δ Frotbingllaln (Α. J. Α. XV, 1911
σ.352), δστις μόνον το ανάγλυφον τού Λούβρου έξ δλης της σειρας γνωρίζει.καΙ νομίζει

δτι το· πρωτότυ'πον ανάγεται ασφαλώς ε,ις τούς περί το 500 π. Χ. χρόνους, ούτω δε 'θ'α

είχομ'έν .μίαν άπόδειξιν, δτι ό αρχα'ίκος ναος των Δελφων έκοσμειτο δια Γοργονείου είς

το τύμπανον τού αετώματος. Δεν ελαβεν δμως ύπ' όψιν ό Frothinghani η1ν έργασίαν

τού Stιιdniczl;::a, (Jallrb. d,.Inst. ΧΧΙ, 1906, σ. 77 εξ.), δστις έξετάζων όλόκληρον η1ν

σειραν των ά.ναγλύφων τοπο{}ετει ri)v σκηνΙ1ν είς το παρα τον Ίλισσον Πύfl'ιον των 'Α'θη
νων και βλέπει εις το βα.{}ος' τον ναΟΥ τού 'Ολυμπίου Διός, καταβιβάζων ούτω την χρο

νολογίαν της σειρας των έν λόγΟ) άναγλύφων εις την Ρωμ. αύτοκρατικην έποχήν. Ύπερ

της γνώμης τού Stndniczka συνηγορει ό Κοριν{}ιακος ρυ'θμος τού ναού, κατ' αύτης εΙναι

το γεγονος δτι ό ναος'είκονίζεται τετράστυλος (δέον οκτάστυλος), δη φέρει έπι τού έπι-

1 'Ως oofl-ιO; ItaoarηOfi~ ό Garbici έ. ό.. εΙναι λίαν δύσ~ω

λον εν πήλινον άνάγλιοφον όλίγων μόνον έ"α~οσtων πάχouς

'(ώ; ~ό Γοργόl'ειον του ναου C 'του Σελινουl'τος), να 'ίστα~αl

ώς,ακρωτήριον, χωρίς να κινδυνεύη έκάσ~ην στιγμήν ύπό

τ(ί)ν άνέμωl', έάν δεν οτηρϊςηταl 'tούl.άΧIΟ'tον κατά 'tti 3/4

'tGii ίiψouς 'tou επί σ'tερεας βάσεως. (Πράγματι τό μέγα

δισκσειδες άΚΡα/'tήρισν τσυ' 'Ηραίοι> Τ1ίς 'Ολι>μπίας, ίνα

άναφέρω τό γνωστό'tατον πU(lάδεlYfια, εχει είς 1'0 oItlol}εY

, μέρος στερεαν προβολήν, δl'ης ήδύνατο νά άν'tέχπ είς ιόν

α,·εμον. Eίχώ~ 'O]ynιpie..I r πιν. -115).
_ 2 BllrelJ.~·,άo. 0 ..18.

3 Τι'ι.ςΠριο:nας.άμφιβόλίας ηγειρε" δ Roden"'aIdt, Α Μ,

37, ]912 σ. Ι37 2 κα'ι ό R,obert, Hern1es 55,1920.287 (αν

ιό επί 'tij; άκροπόl.εως ά\'οκαλυφοεν άρχα'ίκόν Δωρ. χιηνό

κρα"ο\' άνηκεν είς ναό\')' Κατόπιν ό B]egen δια μακρών,

(Koraku 130 Εξ.) ήμφεσβl'ιτησε την ίΊπαρξιν τού ναοί" 10110·
ΟΊ:ηρίξας στι τό κτίσμα εΙναι biu-κηνu'ίκόν, xtl(lOEI' μετά τόν

έμπρησμόν του μεγάλοι> άνακ'tόροu. 'Η έ~ακρίβωσιι; τού
γεγονό'tος τούτου εΙναlοποι>δαία δια τό ζήτημα της σι>νεχί·

σεως της Μι>κην .. λατρείας είς 'toVς 'Ελληνικούς χρόνouς.

WΙδ. ΠΕρί τούτοι> Μ. Ni]sson, Ι\1;ηΟ'ιιη - Mycenaean Rcligion
κλπ. 385 έξ, ίδίω; 406 καί Κεραμόπο\ιι.ι.ον, ΠΡ(υ<Τ. της

'Ακαδημ. 'At>l)vιOv 1 Ι, '1927, 423 έξ.
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ΑΕ 1927·1928 rΟflvόvες καί ΓΟflvόvεια

στυλίου πλαστικον διάκοσμον μαιάνδρων, ού ό ναος του 'Ολυμπίου ΔιΌς στερείται κλπ,

Ούτω λοιπον δεν είμεfi'α βέβαιοι περ'ι της· χρονολογίας της σειρας, τοσούτφ μάλλον,

κα{}' δσον εκτος αύτης άπαντ« το Γοργόνειον καΙ έπ'ι δuο άλλων άναγλύφων, ' ώστε δεν

εΙναι άπί{tανον να εχωμεν προ ήμών μοτίβον ΟΧΙ αρχαϊκόν, άλλα τής μεταγενεστέρας εποχης,

λίαν κοινον έπί αετωμάτων (πρβλ. καΙ Stndniczka έ. ά. σ. 83 καΙ σημ. 37).
'Εν πάση περιπτώσει καΊ ανεξαρτήτως του ζητήματος είς ποίον αρχέτυπον άνάγον

ται τα άνάγλυφα του Κι-θ'αρι:ρδου, ή ύπαρξις τοσούτου πλή{tους Γοργόνων και Γοργονείων

είς τσυς ναους τής άρχα'ίκης έποχης κα{tιστ(j άσφαλη την γνώμην δτι εχoμ~ν καΙ είς τον

ναον του Δικταίου Διος το άνάγλυφον Γοργόνος προς άριστερα τρεχούσης κατα. το· γνωστον

σχημα (Knielanf). Κατα κανόνα οί Γοργόνες άπεικονίζονται εν τίj τέχνη προς δεξια τρέ

χουσαι, προς την αντί'θετον δε διεύ-θ'υνσιν, πλην της είκ.3 του τεμένους τών Συρακουσών

καΙ του εκ Γέλας παραδείγματος έ. ά., διευ{tύνονται αί Γοργόνες έπί τινων παραδειγμάτων,

τα όποί-α κατα σύμπτωσιν εΙναι τα αρχαιότατα ή εκ τών άρχαιοτάτων παραδειγμάτων

τα όποια είκονίζουσι Γοργώ. 2

<Όπως δήποτε, {}οα παρατρέξωμεν ένταυ-θ'α το ζήτημα αν αί αρχαιόταται παραστά

σεις είκόνιζον την Γοργω τρέχουσαν προς αριστερά, τοσούτφ μάλλον, xa{t' δσον ύπάρχει

καΙ ή εξήγησις του Ρωμαίου, του όποίου ή εκ-θεσις, άν καλώς ένόησα (Άρχ, Δελτ. 1920 - 21,
, παράρτ. σ. 168), ύποστηρίζει δτι καΙ είς το άνατολικον άέτωμα του ναου της « Γοργους»

(νυν δε 'Αρτέμιδος) εν Κερκύρ(ι; ύπήρχε πώρινος γλυπτικος διάκοσμος καΙ δη ώς κεν

τρικη μορφη μία Γοργώ, ητις ώς πάρισον της του δυτ. άετώματος Γοργούς, ϊπταμένης

ό)ς γνωστον προς δεξιά, ύ)φειλε να τρέΧl1 προς αριστερά. Ούτω λοιπον δυνάμε-θ-α να

ύπο&έσωμεν δτι κα·ι ή ήμετέρα πηλίνη μορφη ανηκεν είς το άνατολ. αέτωμα του ναου

του Δικταίου Διός.

Ή Πιιλίνη αύτη Γοργω εφερε τον βραχυν χιτωνίσκον, τον όποίον φέρουσιν ϋλαι

αί Γοργόνες της Άττικης- Πελοποννησιακης- Σικελικης τέχνης, ~..ν φ αί Γοργόνες της

'Ιωνικης - Χαλκιδικης εΙναι περιβεβλημέναι μακρον χιτώνα όλως ακατάλληλον προς τον

ταχυν δρόμον της Γοργους. 3

Ό χιτωνίσκος παριστάνεται ανοικτος είς την είκόνα 3, αί παμπλη-θ-είς δμως άγγειο

γραφίαι καΙ λοιπαΙ απεικονίσεις παριστώσι τον χιτωνίσκον σχεδον κατα κανόνα κλει

στόν, Πρβλ. την είκ. 2, την Γοργω της Κερκύρας (llQaxtlY.Cι 1911 σ.175) και εκ της

αγγειογραφίας ώς τυπικον παράδειγμα τον κρατηρα Έργοτίμου καΙ Κλιτίου είς τον

πρώτον πίνακα Fnrtwangler - Reichhold. Το γεγονος δτι δεν πρόκειται περΙ εφορμώντος

πολεμιστου, (ώς ό Kocll έξέλαβεν εν Rom Mitt, 30,1915,41, δπου την γραμμ)}ν της

Ι Sc1Jreiber, HeIlenistiscIle Reliefbilder πιν. 37 καί 40.
Πρβλ. Stlldniczka Ι ά. σ. 83.

2 Εις ιήν 10" αί,ονα άνήκουσιν ό γλυπτόι; λίΒος έκ

Μιιλου Α. Μ, 11, JtlI'. 6,13 (= Fnrt\I'angIer Gemmen
:τιν. V, 8]), ό ]\υπριακόι; κύλινδρος Furt\vang]er Ι ά. V,43,
πρβλ. 01J'lefIIlsc1J - Rίc1Jιer Kypros, die Bibel Ilnd Ηοωετ

σ, 213.) καΙ ιό Βοιωτικόν μετ' άναγλύφων άγγειον Β. C, Η
ΧΧΙΙ, 1898 πι,', V (ή Γοργώ ίι:ι:ό κενταυΡΟΕlδη μορφήν, πρβλ.

κατωι, εΙκ_ Ησ.). Περαιιέρω παραδεΙγμαια του 60υ αία/νοι;

Radet C\'bebe εΙκ. 58, ArclI. Ζείι. 1811 "ιν, 11. Mika1i,
MonlllIIenti ρετ Βετνίτε 81]8 stor, degli ant. ροροιi Ital
:lIV. 46, 11 . 18 (Γοργονοειδειι; μορφαί), Fllrt",·ingler Gem-

men, πιν. VIII, 52 (1'1 αύιη εΙχών, γλυπτόι; λίΒοι; ΊωΥIΚ1]ς

ιέχVΗΙ;, παριστάνει τ/ν Γοργώ τρέχουσαν πρόι; ιά δε!;.

παρ« Roscller Lex. και Daremberg· Sag1io λ. Gorgones,
διότι ~vtu&fta εΙκονίζεται αίιτσι; ό λίθοι; και οίιχί ιο ιIJtOt1.i·

πωμα), Mεια!;iι των άρχαιοτέρων παραδειγμάιωνπριiπει να

καταταχftfι μία μορφή lκ του 'ΑρτεμlσΙΟυ της Σπάρτης,

BS Α ΧΙΙ, 323 εΙκ, 3 k, ϋ,ν εΙναι Γοργώ. 'Εφ' οσον Μι'αται

τις να XQiyt] lx Πίι; καχης κατασιάσεως του έλάσμαιος

σφ'ζονται ~χVΗ οφεων έπί της κόμης.

3 Fllrt,viίngler παρά Rosc1Jer Lex. αρδρον Gorgol1l's,
1,1709-10.
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κνήμης κλίνει να έξηγ11σll ώς κνημιδος απεικόνισιν), άλλα περί Γοργούς, έξηγεί πλήρως

και το ύπόλευκον χρώμα τών γυμνών μερών, το όποιον πoλiι όρ{}ώς δ pfnhl εύρηκεν

όλως ανάρμοστον δι' ενα πολεμιστην (έ. ά. 121). Το α1'JτO ύπόλευκον χρώμα εχομεν κα'ι

είς την Γοργόνα τών Συρακουσων (ίδ. τον έγχρωμον πίνακα ΜΟΒ. Ant. έ. ά.), όλόκλη

ρος δ' ή ύπόλοιπος τεχνοτροπία τού ήμ€τέΡOυ αναγλύφου συμφωνεί πλήρως προς την

της Γοργόνος ταύτης και κα{}όλου προς την τεχνοτροπίαν τών πηλίνων άρχιτεκτονικών

μορφών (διότι πλην των Γοργόνων εχομεν εκ Σικελίας και πολλας μορφας ίππέων μετα

βραχέος χιτωνίσκου, οϊτινες εχρησίμευον ώς κεντρ. άκρωη1ρια. "Ιδ. Mon. ΑηΙ έ. α. και

Buren, έ. ά. passjll1). Ό χιτωνίσκος είναι σκοτεινού έρυ&ρου χρώμαως εΙς πάντα ταύτα

τα έργα ώς και εις το ήμέτερον πήλινον. Ή παρυφη τού χινωνίσκου και εΙς την Γοργόνα

τών Συρακουσών και εΙς την ήμετέραν είναι λευΚ11, μετα μελανών στιγμών είς το Κρητικον

τεμάχιον, μελανών και έρυ{}ρών γραμμών εναλλάξ είς την Γοργόνα τών Συρακουσών. '

Τέλος ό πηλος τού 'ήμετέρου αναγλύφου είναι ό γνωστος ακάftαρτος και μετα

μικρών λι-&αρίων άναμεμειγμένος πηλος των αρχιτεκτονικων πηλίνων, εΙναι δ' απολύτως

σμοιος προς τον πηλον τiiς σίμης έκ τού αυτού ναού, εν (ρ ό Μινωικος πηλος δεικνύει

άρκετα μεγάλην διαφοράν. 2

Κατά ταύτα {}εωρω βέβαιον, δτι τον ναον του Παλαικάστρου ~κόσμει είς το

αέτωμα σύμπλεγμά τι, δπως εν Κερκύρg,','1 ίσως και μία μόνη μορφη Γοργόνος είς το

μέσον. Έαν ύπάρχωσιν είς το Μουσείον ~Hρακλείoυ αρκετα πήλινα τεμάχια εκ της ανα

σκαφης του Παλαικάστρου, {}εωρώ έντελώς πιftανον δτι {)α έχωμεν μεταξiι αυτών και

άλλα τεμάχια της Γοργους. Ώς τοιαύτα τoiιλάχιστoν ύπέ{}'εσα τα ύπο τού Karo (Pauly
Wisso\va αρΌ. Kreta, § 38, σ. 1198) μετ' αμφιβολίας μνημονευόμενα ώς «δύο τεμάχια

μεγάλων αετών)}. Μ11πως πρόκειται περι τών πτερύγων της Γοργόνος; 4

Τ -Ομοια στίγματα ώς της εΙχ. Τ είς τήν παρυφήν χιτω

νίσκου τρεχού()ης μορφης t6. Mon. Ant. 22, 490, εΙκ. 185 έξ.

2 Προς βεβαίωσιν του γεγονότος τούτου έγραψα εΙς τον

συl'άδελφο" διευ6υντήν του Μουοείου Ήρακλείου κ. Ξαν

60υδίδφ', οστις φιλοψρόl'ως μου αJtέστειλε μικρά τεμάχια

έκ τοΟ άl'αγλύφου, της σίμης καί μεγάλου Μινωίκοϋ άγγείου

εύρεΟέντος εΙς τον αύτον 't01tOV. Ό Μ,νωικος πηλος εΙναι

κα/}αρώτερος καί πρό παντός παρουσιάζει μεγάλην διαφο

οαν χρώματος, ενεκα τη .. πολύ τελειοτέρας όπτtΊσεως.

Ό πηλός της τε σίμης και του άναγλuφου εΙναι άπολύτως:

όμοιος, ώχροτέροιι χρώματος η ό Μινωικός καΙ φέρων εΙς

μεγαλιιτέραν ποσότηια καί μέγεftoς τά'μο,ρα λιflάρια, τα

όποια εtτε σκο",ίμω;, είτε ενεκα άτελους κα6άρσεως του

""Iλoiί ευρίσκονιαι εΙς δλα .α πήλη'α άρχιτεκτοηκα μέλη.

θά έπεitιJμου,' Eπl"tU εύκαιρίf,t νά προσ6έσω, οτι μου φαί

νετοι ",ολύ πιθανωτέρ<.l ή γ"ώμη του Rnt]1gen οτι ια

λιϋάρια οφείλονται εις άτελή κάΟαρσ,ν του πηλου, η ή

έναηία γνώμη .ου Wiegan,l, Οση.. νομίζει -ιήν προσθή

κην ταύτη ι' σχόπιμον διά λόγους στερεότητο;. Ή στερεό·

της εξαρτάται έχ της δπτήσεως καΙ μόνη .., ή δ' άπόλυ·

τος Κ'Α6αριό<ης του πηλου δέν Ι}ά ειχε καί σκοπον προ·

ΚΕιμένου περί αρχιτεκτονιχών ;ιηλίνων, έφ' οσον ταυ<α

"'(10 της ζωγραφίσεως έκαλU",<OHO διά λεπ<οτέρου έπι

χρίσματος. Ίδ. Η. Koch. Dachterrakottell a\ls Kampa
ηίεη, 11.

3 'Ολόκληρον σύ,-ίtεσιν άετώμαloς έκ πl]λίνω,' μορφών

φαίl'ΕΤΟΙ ';η κατέχομεν έκ Γέλας ώς καί πηλί"ας πλάκα<;

με" ίσχυρίίη' άναγλύφων έκ Predio Vel1ΙUra :ιαρά τήν

Γέλα\'. Van ΒΙlτεl1, Archaic f!ctίle rel'etments ;n SiciΤy

κλπ. σ. 16].
4 Ή ύ,..""ξάν<ηοις του κ. SU-\,tIOI,oioOU, είς τον δποιον

εγραψα περί του 1;.η<11ματο; tOIίtOU, δέν συνετέλεσεν είς

ι.ύσ,ν τίΊς άποι>ίας, δ,ότι δ κ. Ξω'{ιουδίδης δεν 1Ίδυνήση να

ταυτίση μετ' άοφαλείας τα δύο ταυτα τεμάχια προς τα

UJ<άρχοvτα λείψανα. Μέ :ιλ1]Qοφορεί όμως ΟΤΙ :tράγμα<ι

εύρίσκονται μεταξύ τα/ν συ"<ριμμά<ων καί τεμάχια Γοργό

νων, καί δή διαφόρω,' μεγε6ώ\', ωστε δε,· άπωιλείεται

ή συμπλήρωσις της μορφης της Γοργό\'ος έκ των ι,παρ

χόντων τεμαχίων, <ά δnoια 6ά μελετήσω αμα τη κα6όδο/

μου είς l{ρήτην.
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ΑΕ 19~~!~~~ ..,;,r:~!_vόνει; καΙ ΓΟΡΥόνεια

Β', Η ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΓΟΡΓΟΝΕΙΟΥ

1:1

ΠερΊ. Γοργό'\'ωΥ και Γοργονείου πολλαί εργασίαι εχουσι μf-χρι σήμερον γραφη \
ε.κ των όποίων ή σπουδαιοτάτη μοϋ φαίνεται ή τού καθηγητοϋ R, Pettazzoni, δστις

κατώρθωσεν, ώς 'νομίζω, να άποδειξη, παραθέτων όλόκληρον την σειραν των μεταβατι

κών τύπων, οτι το Γοργόνειον διεμορφώ{}-η βαθμηδον έκ της Αίγυπτιακης μορφης της

Hathor (είκ, 4). Δεν {}& έπαναλάβω ένταϋ-θα πάντας τούτου τους συλλογισμούς, ών

μερικους δεν εύρίσκω όρf}ούς, άλλα μνημονεύω μόνον των σπουδαιοτάτων άποδείξεων,

δηλ. της παρουσίας βοείων (καΊ. γενικώτερον ζω'ίκ&ν) <ί')των είς τα παλαιότατα Γoργό~

νεια, (λ. "1.. το παλαιότατον, έφ δσον γνωρίζω, εν Έλλάδι εύρεΟεν Γοργόνειον, το

α
δ

4, 'εξέλιξις {ύπου -ΑlJωρ ι/ς roeyJ,'tIOI': α "Α{)ωρ tR; αιΥI1;n. μΙ'ημιίου' β. :τη1.ίΥ,l μήιρα εκ Σαρδη1lίας'

Υ έ1.εφάΙ .....,Υ μεroiΗιο.' Σπάρτης' δ ;;ιινάκιον Καμιιρου (καrά τό,· PeιtaZ"oni).

ένταϋ"θ'α εΙκ. 4 γ έκ Σπάρτης μετάλλιον Β S Α 13, 92 είκ, 25C
), ετι δε καί της παρουσίας

κεράτων είς τινα Γοργόνεια (ϊσως είς το προηγούμενον παράδειγμα, ώς καί είς έκ Σπάρ

της ε.π·ίσης Γοργόνειον Arcl1. Zeit. 1881, πιν. 17. Δεν συμμερίζομαι την γνώμην τοϋ

Levi, δτι τοιοϋτον εΙναι καΊ. το ύπ' αύτοϋ, Βο11. d' arte ε. ά. είκ. 7, σ. 128 μνημονευόμενον

1 θεμελιιί:lδε>; καί κλασσικόν διό -ιην έν ι!Ί -ιέχ,,!l ι!μφά.

νισιν του Γοργονείου παραμένει ακόμη -ιό dQitQov {ου

Furtwangler έν -ιφ λε;ικιί) Rogcher, Ι. 1701 έξ, ΕΙς ιό

νεώ~ε(loν iiQitQo" -ιοlJ Ziegler Gorgones παρά Pauly - WIs·
sowa ευρίσκει τις την Μέχρι του 1912 περίπου βιβλιογρα·

φίαν. Νεώτεραι έργαοίαι παροuσιάοι'ιηοω' εΚΤΟtε; Α. L.
FrotlIingiJam, MedIIsa, Αρο\10 aud tiJe great ΜοΙlιετ έν

Α] Α, 2 ser. Χν, 1911, 349 - 377. την έργασίαν ιαύτη\' εγνώ

(Ι,σα χάρις εΙς -ιήν ευγενη καλωσύνην του εν Βερολίν(ι,) ύφη·

γη-ιοί, χ. Va!. 1'JiIl1er, οιε εΊχον ήδη -ιελειώοει ηΊν παρου

οω' μελέτη", εΤναι δε περίεργον ΟΤΙ δ συγγραφεύς 1;η-ιων

κυρίως \'ά άποδειξη την Μέδουσαν::σχε-ιιζομένην προς ιόν

Άπόλλα/να καί -ιόν ·Ηλιον συμπίπτει εν μέρει προς τός

άπό-'ψεις μου, έπειδη tαuτσχρόl'ως υποστηρίζει συγγένειαν

ιης Μεδούσης προς ιην 'Αρτέμιδα, -ιήν θεάν ιων όψεων

-ιης Κνωσού καί -ιήν Μεγάλην :Μη-ιέρα, νομίζει δ' ότι 11
Μέδουσ .. ηιο άρ;{ιχώς μεγάλη προελληνικιι 'θεότ/ς -ιής Φό

σεως, έξοστραχισΟεισαύστερονέκ -ιού 'ΕλληνικουΠαν'βέου.

,1-1 εργασία αύ,η πραγμαtεύεtαι μεtά fII'OC; αυσαιρεσίας

χαί ανευ ιiλληλoυxίας τα μl·ημεi.α, σΙλει δέ νό άποδώση εtς

πολλό μεταγενέσ-ιερα Γοργόνεια σημασίαν -ιης όποίας σιε-

ρουνιαι, πλην της κα3-αρώς διακοσμηηκης καί τό πολύ

αποτροπαϊκης εvνoίας. T01J αuτού παρουσιάσ'θη καί -ιο δεύ

'tEQOV μέρος της μελέtης {ου, Α] Α 19, 1915, 13·22, όπου

παραilέτει Γοργόνεια εκ ιυμπάνων άεtωμά-ιων -ιων 'EtQOU'
σκικων ναων, {ων "αλπων, σUQκοφάγων κλπ, όπου τό Γορ

γόνεια ε[ναι διακοσμητι"ω>; συνδεδεμένα ιιε-ιό φυtικων

πλοχμων "λπ. καί βλΕπει είς τό μ\'Τ)μεία -ιαίiια to σύμβο

λον τ/ς βλαστήσεως, έι'αντίον της ΚQαtούσης γνώμης δη

πρόκεl-ιαι περί συμβόλου τού 'θανάιου καί -ιης 'θλίψεα/ς.

Lillian Μ, Wilson, ContribIItions <Jf greek,art ιο Medu;;a
MytlI, Α] Α XXIV, 1920, 282 έξ. -Ή ανω μνημονευομb'11

έργασία ιού κα'θηγη-ιoίi Raffaele Petta~zOtιi, Le <JrigIIIi
d",l1a tesΙa di Med\lsa, Bol1etiIIo d' θΓΙε 2 Ser. Ι, 1921,
491- 510. - C1Ir. Blinkenberg, Gorgone et lionne, Re\'lIe
ArciJ. V ser. Χ1Χ, 1924, 267 έξ.- Aldrι Lel·i. la 1';"oIIItIolle
delIa Ιesta {]ί Med\lsa, Bo\let· d' ΙΙΤΙι' 2 ser. V. 1925-26,
124 ·127. Καί lTic; έργαοίας ταύιης ιην γ"ωσι,' oφείi.ω εΙς

-ιον κ. νθΙ, Μiillιοι. Κ. ΖίειΙετ, das Spiegelmoti,' ίηι G<Jr
gomytiJus, Arcbiv Ι Re\Igi<Jns\yiss. XXl\" 1926, 1" 18.
[Οίχονόjlος ΑιΙιειι. Mitteil. 51 1926,89 έ-Ι. Μνεία άλλων

έργασιων έν -ιαις παροπομπαις.
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ΣπtJeίδωνος Μaeιvάτον ΑΕ ]927 -]928

Γοργόνειον τού α'. π. Χ. αιωνος. 'Αφ' ού προ μακρού χρόνου το Γοργόνειον εΙχε χάσει

πασαν βα{)-uτέραν σημασίαν καί πoλλ~ μάλλον πάσαν παράδοσιν περί της καταγωγής του,

τα κερατοειδη πλάσματα είναι ένταυ{)'α προφανώς μόνον «capriccio del coroplasta,,). Δια

της σοφης δμως έργασίας τού Pettazzoni δεν έξηγείται ή είδεχ&ης μορφή, την όποίαν

οί 'Έλληνες συστηματικώς καί μετα τοσαύτης έπιμονης άπένειμυν είς το Γοργόνειον. Ώς

όρ{)'ώς παρετήρησεν ό FlIrt\vangler, το είδεχ{lΙς προσωπείον συνεδέitη μετα των Γοργό

νων κατόπιν, διότι ό μυ-&ος των Γοργόνων ητο πρωΤμώτατα είς τους 'Έλληνας γνωστός,

δ δ' Ήσίοδος (Θεογ. 270 έξ.) ουδεμίαν έξωτερικην μορφην άποδίδει είς τας Γοργόνας.

'Οφείλομεν λοιπον κατα τον Fnrtwanglet- να ύπο{)"έσωμεν, οτι «το προσωπείον, διαμε

μορφωμένον ήδη είς τα κύρια αυτου χαρακτηριστικά, παρεδό{lη ετοιμον είς τους 'Έλλη

νας ύπο λαού 11 φυλής, παρ' ίι το είδεχ{)1ς προσωπείον δι' ενα οίονδήποτε δαίμονα είχεν

άποκτιΊσει την όριστικήν του μορφήν». (παρα Roscher ε ά. 1705). Έπ' 'ίσης δ Pettazzolli
ώς συμπέρασμα τών έρευνων του naQa{l-itEt τα έξης; (σ,503) «ΤΟ μάλλον ένδιαφέρον

άποτέλεσμα ... είναι δτι το άρχα'ίκον Γοργόνειον τού συνή{l-ους είδεχ{l·ους τύπου δεν έπλά

σθη ex ηίΙιίΙο ύπο της Έλληνικης τέχνης, άλλα παριστάνει τον εσχατον βα-&μον έξελί

ξεως ... άναγομένης είς εν πρωτότυπον της Λίγυπτιακης τέχνης. Πού καΙ πότε -άκριβως

το Γοργόνειον... έπλάσ{l-η, είναι πρόβλημα είς ού την λύσιν νύν δεν {Ι-α επιμείνωμεν..
Άλλα έξάγεται δτι ... άνεξαρτήτως τού τυπικού Γοργονείου." ώς προεισαγωγη είς την

τελικήν του διαμόρφωσιν, τρόπον τινα ώς δοκιμαστικαΙ άπόπειραι, είνω αί διάφοροι

εφαρμογαΙ του ξένου τύπου (του Ά-&ωρικού δηλ.) είς την Γοργονικην ίδέαν".

Ταύτην λοιπον την «Γοργονικην ίδέαν» των Έλλήνων, δπως {)έλει δ Pettazzoni,
rl την παράστασιν εΙς την φαντασίαν αυτων τού έτοίμου ηδη παρ' άλλΟ) τινΙ λαφ Γορ

γονείου, όπως θ'έλει ό Fnrtw3.ngler (διότι άμφότεραι αΙ άπόψεις είναι δι' ήμας αί αυταί),

{)'α προσπα{l'ήσωμεν'να έρμηνεύσωμεν ένταύ{l'α, Διότι φαίνεται παράδοξον πως οϊ "Έλλη

νες παραλαβόντες τΟν τύπον της ''Α-&ωρ μετ' άν&ρωπίνου έξηυγενισμένου προσώπου άντΙ

να διαπλάσωσιν επι το καλύτερον, εδωκαν είς τοϋτον μετα τόσης στα6'ερότητος καί έπι

μονης είδεχ&η χαρακτηριστικά. Τούτο άντιβαίνει προς την {Ι-εμελιώδη τάσιν της Έλλη

νικής τέχνης τού να έξιδανικεύΏ βα-&μηδον τας άγρίας 11 μειξογενείς βαρβαρικας μορφας

(πρβλ. τους σατύρους, τους κενταύρους κλπ), τάσιν την όποίαν σχι μόνον συναντώ μεν

πανταχού, άλλα καί βλέπομεν ύπάρχουσαν ένσυνείδητον είς τους 'Έλληνας, ώς δεικνύει

το ύπέροχον χωρίον της Πλατωνικης Έπινομίδος (σελ. 987 d - e) .Οτ!περ αν <Έλληνες

βαρβάρωΥ παeαλάβωσι, κάλλιον τούτο εΙς τέλος απεργάζονται». Προκειμένου περΙ τού

τυπου της Γοργόνος συναντωμεν έντελώς την αντίfl-ετον τάσιν, το φαινόμενον λοιπον

τουτο εχει άνάγκην έρμηνείας. Ό FnrtW3.11g1er την δυσκολίαν ταύτην παρέκαμψεν, έπειδη

ένόμισεν δη άνεκάλυψεν ετοιμον το είδεχ3ες πρωτότυπον τού Γοργονείου έπί τινος

«Xεττιτικoύ~ ίερογλυφικού. Νυν όμως άλλως εχει το πράγμα. 1

Είναι γενικως παραδεκτόν, δτι πρώτη αίτία της γενέσεως του είδεχ&ούς προσω

πείου ύπijρξεν ή ίδέα, κα3' ην τούτο εχει την δύναμιν να άπομακρύνιι τον βάσκανον

όφ{l'αλμον καΙ γ~νικώς τα κακα πνεύματα. Ή ιδέα αϋτη ούτε Έλληνικη εφεύρεσις είναι,

ούτε είς τους 'Έλληνας μόνους περιορίζεταΙ., ούσα κοινή όλων σχεδον των κατα φύσιν

λαών. Είς πολλους τούτων ύπάρχει καΙ σήμερον άκόμη το είδεχ{lες προσωπείον έν χρήσει,

1 Π(ιβλ. 'Ιαί Pettazzoni έ. ά. 11, 504 καί 506.
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ΑΕ 1927 -1928
•

ΓοeΥόvες καί ΓΟ"Υόνεια

;j. Π{}οσω.τεία 1ώl' καιά φύσιι' λα<iί,' (Kεϋλtι,·ιι)·

ώς υπηρχε παρα τοις άρχαίοις λαοϊς του Περοϋ και Μεξικου. "'Ηδη ό Wnudt άνεκά

λυψες την σχέσιν των προσωπείων τούτων προς το Έλληνικον ΓοργόνεΙΟΥ καΊ υτιολ6

γησεν, ώς κατωτέρω {}α ίδωμεν, την άλληλουχίαν των σκέψεων, αίτινες ηγαγον είς

την δοξασίαν του άποτροπαίου.1

"Εν δμως των σπουδαιοτάτων τού Γοργονείου χαρα.κτηριστικων, οί οφεις, εμεινεν

ανεξήγητον, διότι ούτε άναγκαίοι εΙναι οΙ όφεις είς εν είδεχ{Η:ς προσωπείον, ούτε άπαν

τα/σιν εις των άλλων λαών τα προσωπεία κα&' ον τρόπον εΙς το Γοργόνειο\', 2 αν κα'ι

άλλα χαρακτηριστικά, δηλ. ό μορφασμος τοϋ στόματος, οί εμφανείς όδόντες, οΙ κυνόΟον

τες είτε χαυλιόδοντες, η κρεμαμένη γλώσσα, τέλος δ' ή μειξογένεια αυτή εΤναι γνωρίσματα

άπαντώντα εις τα προσωπεία διαφορωτάτων λαών και εποχών. Είς την είκόνα 5 παρατί

-θ'ενται δύο nQOoronfLa τών κατα φύσιν λαών της Κεϋλάνης είς τα όποία τα άνωτέρω

χαρακτηριστικα είναι έμφανiΊ~ ίδίως ή κρεμαμένη

γλώσσα, ώς εις το Έλληνικον Γοργόνειον. 3

'Έτερον ζήτημα, το όποίον άπαιτεί ίκανο

ποιητικωτέραν λύσιν, ειναι ή συχνότης της έμ

φανίσεως της μορφης τών Γοργόνων κατα την

άρχατκην κυριώτατα έποχήν. Εις Τσ'υς ύστερω

τέρους χρόνους αί Γοργόνες έξαφανίζονται άπο

την τέχνην, μόνον εις ώρισμένας παραστάσεις

άπαντώσαι,4 άλλ' έν τiΊ άρχα'ίκϋ εποχϋ ή μεγίστη

συχνότης τού &έματος Γοργόνων και Γοργο

νείων δεν έξηγείται διά μόνης της άποτροπαΤ

κης σημασίας. Άναρί&μητοι τύποι νομισμάτων,

ιδίως Μικρασιατικών (καΙ τούτο δεν στερεΊται σημασίας, ώς κατωτέρω -θα ίδωμεν),

φέρουσι Γοργόνειον έπ' αύτών, άν και ένταϋ{}α ή σημασία του άποτροπαίου δεν ειναι

τόσον προφανής, δσον λ. χ. είς μίαν άσπίδα 1'1 έπΙ τέλους εν άγγείον. Τούναντίον γνω

ρίζομεν δτι έπι τών νομισμάτων {}έσιν εχουσι κυρίως άπεικονίσεις τών άρμοζουσων

έκάσττι πόλει -θ'εοτήτων, ....Επειτα βλέπομεν ε!.ς Τσ'υς ναους τοϋ Δικταίου Διός, της Κερ

κύρας, της Σικελίας, ίσως της Τίρυνθ'ος, τά άετώματα κοσμούμενα διά πελωρίων Γορ

γόνων και Γοργονείων, μη ύπολογιζομένης και τής περιπτώσεως τών Γοργόνων ώς

άκρωτηρίων εις πλεΊστα παραδείγματα· 5 οί -θ'εοΙ εν τούτοις εΙναι άρκούντως ίσχυρo~ ωστε

να μη εχωσιν ανάγκην άποτροπαίων. Εις τον ναον τοϋ Δικταίου Διος δεν γνωρίζομεν

δυστυχώς την σύν6'εσιν του άετώματος, έν Κερκύρ(" δμως βλέπομεν δτι ή πελωρία Γοργω

έν μέσcρ μετα τών έκατέρωf}εν f}ηρίων ,άποτελοϋσι την κυρίαν και πρωτεύουσαν παρά

σίασιν' τά ύπόλοιπα, μηδε τού Διος εξαιρουμένου, κατέχουσιν έντελως δευτερεύοντα

1 Πρβλ. κσ.Ι Fl!rt\vangler έ. &. 1104, Ziegler 16Ι8, Pet
tlt.Zzolli 507.

2 Χαρσ.κτ/ριστικόνεΙ,'αl ΟΤΙ ό δι' οφεωνέφοδιασμός των

Γ ....ργόνων ίι:ιετέ&η ξενικής Itαταγωγης ύπό L. WiISOII, A.j.A.
IfJ20, 23tΊ, όπου ιισ.ί ή όριtοτάτη παρατ/ρησις ότι οΙ όφεις

εΙς τά παλαιότατα rοgγόl'εια δεν εΙ"αι άνσ.τομιιιώς μtτιί

τούτων συνδεδεμένοι.

3 ΤΟ πρώτον προσωπείον έλήφ{)η έκ τo~ βιβλίου του

Η. Scburtz, Urgesbicbte der Mellschbeit πίναξ σελ. ]]6.

Τό δεuτεgοl' εύρίσκεται εΙ; το MlIsellJll f. Volkerk\llIde
τ/ς Λειψία; (Ο. Henne. IlIustrierte Re1igions nnd Βίι'

tengescIJic11te ιιλπ. σ.98).

4 Ziegler έ. ά. 1649.
5 •Αναφίρω μόl'Ο\' -τήν προοφατωτέραν άνακάλυψιν, ότι

το 'Απολλώνειο,' της Κυιιήνης έφερεν ώς 'te,'tQIXo\, άκρω.

τήριον μεγάληγ μαρμαρΙνην πλάιια κοσμουμέΙ'ην δια Γορ_

YOI'eίou (Africa Ita!iana Ι άρ. 2, Άπριλ. 1927,0.187).
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2.ιn,ρίδωνoς Μαρινάτου
._- , .. ΑΕ 1D27· ΗΙ28

Ρόλον. 1 Τέλος ή χρησις αγαλμάτων Γοργόνων ώς &φιερωμάτων είς την αρχα'ίκην έπο·

χην {}α ήτο αλλως άδιανόητος, αν 11 άφιερουμένη εΙς τινα ναον μορφ;'} της Γοργόνος

δεν διετήρει την &νάμνηόιν μεγάλης τινος {}εότητος. ΕίδΟ'μεν στι το παράδειγμα τού

Τεμένους των Συρακουσων είναι άβέβαιον, διότι πι{l'ανως "j πηλίνη Γοργω !ltO ακρω

τήριον. uOn δμως καί ώς άγάλματα τοιαϋται μορφα-ι άφιεροϋντο πρέπει να {}εωρήσωμεν

άσφαλές. (Πρβλ. τα κατωτέρω σελ. 25, σημ. Ιλεγόμενα περι της «Νίκης» τοϋ Άρχέρμου).2

Γεννάται λOLΠOν νϋν το έρώτημα: '''Έχομεν πρα ημων την είκόνα μιας δαιμονικης

μoρφf]ς άπλα)ς άποτροπαίου, 11 μήπως μάλλον πρόκειται περι των τελευταίων αναμνή

σεων μιας έκ των πολλων ίιποστάσεων της μεγάλης Ηεότητος, 1ϊτις αρχικως είχε την πρω

τίστην σημασίαν και {}έσιν εν τϋ ,nρησκεί~ των λαων της 'Ελληνικης και Μικρασιατικης

Χερσονήσου; Εiς την λύσιν τού ζητήματος {Ι-α συνέβαλλεν ή γνωοις της καταγωγης

τού τύπου.

Ό Six, δστις είδικώς έπραγματεύ{}η περι της μορφης της Γοργό\'ος, j κατέληξε'"

είς το συμπέρασμα δτι τα Γοργόνειον κατάγεται εκ Κύπρου, επαναλαμβάνει δε το συμπέ

ρασμα τούτο έν ].H.S. νι, 1885,275 έξ. την γνώμην ταύτην άπω{}ει ό Fnrt\Vallgler,
δτι δ' ή άσπίς τού 'Αγαμέμνονος έφ' ης δ Ποιητης περιγράφει μορψην Γοργόνος (Ίλ. Λ,36)

πρέπει να εΙναι Κυπριακης καταγωγης, έπειδη Κύπριος 1)το και δ {}ώραξ τού βασιλέως,

τοϋτο άλη{l'ώς δεν δυνάμεΗα να συναγάγωμεν.4 Μού φαίνεται δμως σπουδαιον το αλλο

γεγονός, δτι είς ταν σάκκον, έντος τού όποίου ε{}ηκεν ό Περσευς την κεφαλην της Μεδού

σης παρέμεινεν ή όνομασία κ ί β ι σ ι ς, S γλώσσα, ήτις κατα τον <Ησύχιον είναι Κυπριακή.

Τούτο, σημαίνει δΤ-ι καί ό μϋ{}ος όλόκληρος Tjλ{l'εν, 11 μαλλον επανηλ{l'εν εις την Έλλάδα

έκ της Κύπρου, το δε πράγμα τούτο, ώς κατωτέρω {}α ίδωμεν, δεν στερεϊται σημασίας.

<Η γνώμη τού Furt\vangJer, δστις άποβαλων την προτέραν δοξασίαν του στι το

Γοργόνειον κατάγεται έκ της Αίγυπτιακης μoρφf]ς Bes ίιπεστήριξε την παραγωΥην τούτου

έκ «χεττιτικoϋ~ τινος ίερογλυφικοϋ εΙκονίζοντος κεφαλην μετα κρεμαμένης γλώσσης επι

κοντού, καταπίπτει, ώς άνωτfρω έλέχδη, δια της έργασίας τού Pettazzoni. Είδομεν ομως

δτι παραμένει άνεξήγητος ή «Γοργονικη ίδέα» των <Ελλήνων (εφ' δσον ή μορφη της

Ι Πρβλ. Α. Evnns J. Η. S. 1912,286. Ή διασάφησις του

Loscbcke Arcb, Αη:ι;, 1914, 63, ότι τό μεσαιον σύμπλεγμα

εΙναι αποτρόπαιον, τCι δ8 δύο πλάγια διηγητικύ, δέν έρμη

νεύει 'Ιό ζήτημα πως οί άλλοι 6εοί καΙ δ ZεUς αύτός κατέ

χουσιν ευ τιμ άετώματι τόσοι' όσημον χαί μικράν 6έσιν,

σχεδόν άόρατοι είς τCις γωl'ίας, ΤΟ πράγμα τουτο 60.
έπρεπε να. προσπίπττι α/ς άσέβεια εΙς τά ομματα τών ευλα

βών Έλλήνων τής άρχα'ίκής ~πoxης. Μου φαίνΕται ότι ουχί

άνευ λόγου δ Evnns i. ά. ευρήκ.ε τήν κα6όλου διάταξιν του

άετώματος Mιvω,xoίi χαρακτήρος. Προς τήν άποψιν ταUtην

φαivεται νά συμφωνη καί δ PicllTd, L' Acropo1e, ι, 285·6,
όμιλών περί προολυμ;τιακων ftsoTήtoov καί δευτερεύοντος

ρόλου τών θεών. Ό Zε~, τονίζει, μέλλων κυρίαρχος τoίi

Όλύμπου, εΙναι έδώ άκόμη άγέI'εlo~, ώς Εν }{ρήΤl1 (ακριβέ

ΟΤΕρον 0ltOO; Εν τη Λωρικu τέχνη γενικώς)_

2 Μίαν γραπτ'ιν μιιρτυρίαν, άναγομένην μάλιστα είς

άκρόλιftον άγαλμα τoίi 70υ αίώνο.;, ΕUρίσ~ω είς 10 λεγόμε

νον Λίνδιον Χρονικόν: .Δεινoμέvης; •.• Λίνδιος iI:πάρχων

~Ι 01.lνοικίΙας; rEMJv ••• roovόYa κ:ιιπαρισσίναν λί-3ινοιι

ε;ιουσιν 'tό πρόσσωπov••• " (έ.,νοειται ανέβηκεν είς τον

ναον τής Λι νδίας Ά{)ψιiς). ΕΙναl γνωσtον ότι ή Γέλα συνφ

Χίοβη τφ 690 ύπό Ροδίων καί Κρητα/ν δμoίi (θονκ. 6, 4, 3.
Ήροδ. VII, 153), διά τoίiτo άποδίδω ίδιαιτέQαν σημαοiαν

είς την άφιέρωσ.ν 1ης: Γοργόνος ('ίδ. κατωτ.), ΠερΙ τής συγ

χύοεως: τoίi Εκ των οίκιστών 'Ανtιφάμου πρός τον Δε,,·ο

μένη ίδ. Blinkenberg, la chroniql1e dl1 temple Liudicn
(e::ιφΙ0r. arcbeol. de Rbodes νι) οελ. 375 (=59), Πι:.βλ.

σελ. 332 (= 16).
3 J. Six, De Gorgone, Dissertatlon, Άμσtελόδαμο"

1885, ο. 94,
4 Κυπριακήl' !ν τοΙίτοις παραδέχονται τήν καταγωγΙιν

της άσπίδος τoίi Άγαμέμνονος ό Ohncfa1sch - Richter.
Kypros, die Dibell1nd ΗΟlηΙΟΓ. 213, ό Helbig HOlllCT. Epos'
3Ε3, οοτις παραtηρει (ώ; άλλ(n~ χ"ί δ Six) ΟΤΙ ή δια δQα

κόνιων διακόσμησις (ώς επι τoίi τελαιιώνος tfI; άσπίδος του

'Αγαμέμνoνo~) uπεν{lυμί1;,ει !{ν;Τ;Qlακήν τε;ΙΙ'ΟΙQοπίαν, -.:ήν

Κυπριακήν δέ χαιαγωγην κλίνει 1έλος \'ά παραδεχiJίi καί

δ Lippo!d. l\tίincbener archaoι. StIldien deIu Andel\ken
Α. Furtwnnglers gewidmet, 470.

5 [Ήσιοδ_1 'Ασπίς 224.
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ΑΕ l!J2I-I:J28 ΓΟl1γόνες και Γο"γόνεια 17

6. Σφραγίς ';κσl·ίζουοα ΓΟΡΥόl·,,,,,·, ι1J<ίχλoς.

~',' .__J._ .. .....

Ι[O~;~~~~.;'
-~~~";:;;-~---- --

υΑ&ωρ δεν εΙνω είδεχ1tής, άλλα μετετράπη εtς τοιαύτην παρα των ~Eλλήνων), ώς καί

ϊ.αρακτηριστικά,λ.χ. οΙ δφεις του Γοργονείου. Ύπολείπ"ετω λοιπον να στραφωμεν προς την

καΙ άλλως πι{)'ανωτάτην πηγην δανεισμοϋ, τον Κρητομυκηνα'ίκον πολιτισμόν.

Πάντες οΙ γράψαντες περΙ Γοργονείου τονίζουσι το γεγονός, δτι προ τού 7 0υ

αίωνος ό τύπος έν ~Eλλάδι δεν είναι γνωστος και δτι λείπει έντελως άπο την Κρητομυ·

κηνα'ίκην τέχνην. Είναι άλη1tες δτι μέχρι τούδε σχεδον δεν εύρέ{}ησαν τοιαϋτα μνημεία,

ίι δ' έλλειψις αϋτη γίνεται περισσότερον αίσ6ητi} σuγκρινoμένη προς τον παμμέγιστον

άρι-&μον Γοργονείων καΙ Γοργόνων της άρχα'ίκης τέχνης. Δύναται δμως να {)εωρη{}fi

βέβαιον, δτι εΙς τσυς Κρητομυκηναίκους λαους δεν ητο αγνωστος ή ιδέα τού c;εΙδεχ&ους»

ώς άποτροπαίου, παρ' δλην δε την σπανιότητα των μνη.

μείων εχομεν εν, άλλα λίαν σπουδαίον, το δποίον δει

γ.νύει δτι αύτος ήδη ό τύπος τού ΓοργQνείου ήτο δια

μεμορφωμένος. Πρόκειται περΙ της «κομβιοσχήμου»

ε:χ. Μόχλου σφραγίδος,l (είκ. 6). ήτις JtaQιorg εν άλη

θ~ς Γοργόνειον μετα των στρογγύλωνάγριωπΟΟν όψfιαλ

μΟΟν τijς «βλοσυρύ)πιδος»καΙ «δεινον δερκoμένης~ Γορ

γοϋς ('Ιλ. Λ, 36-37) καΙ. μετ&. του χαρακτηριστικωτάτου

εΙς δλα τα Γοργόνεια πλατέος στόματος, τού εΙκονίζοντοςτον μορφασμον της λύσσης.2 ΑΙ

~.πΙ τής κεφαλης άποφύσεις εΙνω άδύνατον να παριστάνωσι κέρατα, διότι είναι τρείζ, εκ

των όποίων 'ί μεν μεσαία διακρίνεται πασιφανΟΟς ώς όφις μετ' ευδιακρίτου κεφαλής, αΙ δε

δύο πλάγιαι άποφύσεις, α'ίτινες εχουσι την ρίζαν αύτων παρα τα ώτα, εΙκονίζουσιν έπ' ίσης

όφεις, ώς είς πλείστα μεταγενέστερα Γοργόνεια συμβαίνει. Παράδειγμα εστω το Γοργό

ινειον έπΙ της μετόπης τού Θέρμου.3 'Ότι ή μορφη αϋτη εχει σημασίαν άποτροπαίου,

είναι προφανες εξ δσων άνωτέρω έλέχ&ησαν. Ή μικρα κομβιόσχημος σφραγίς, ητις

φέρει καΙ όΠΊΊν προς έξάρτησιν, ητο ταυτοχρόνωςπερίαπτον, ώς εΙναι εν χρήσει καΙ σήμε

ρον παρα τ(τ) λαψ τα «φυλακτά». 'Ότι τοιαύτα εtς την Μινωϊκην έποχην ύπηρχον πάμ

πολλα καΙ ποικίλων σχημάτων, ετι καΙ ύπο μορψτιν μελών τοϋ σώματος είναι γνωστόν,

έκείνο δμως το όποίον πρέπει νά τονισ&fΙ ένταϋfι-α, εΙναι δτι καΙ τα είδεχ&η προσωπεία

ήσαν γνωστά ήδη τότε ώς περίαπτα.

Δεύτερον παράδειγμα ένος πραγματικού Γοργονείου εΙναι το

δια πρώτην φοραν δημοσιευ1tεν 3ν Evans Palace of Miuos Ι, 277,
είκ. 207, C2, έπΙ πρισματικής σφραγτδος έκ Κρήτης (είκ. 7). Ό
Evans περιγράφει την μορφην ΤαlJτην ώς εχουσαν πλοκάμους εκα-

rΟQγ6"ειο~ ί.τί Π,~ω;xoυ τέρω1tεν τη-ς κεφαλη-ς κα'ι φέρει ταύτην είς συνάφειαν προς τη'ν
π!!ίσμα~o;; III Kσιί~ψ;.

Istbar, άλλ' εΙναι προφανες δτι πρέπει μάλλον να συνάψωμεν ταύ-

την προς τα περίπου σύγχρονα η όλίγον μεταγενέστερα Μηλιακα Γοργόνεια καΙ προς

ΤΙ1ν έκ Ζάκρου δαιμονικην μορφην (ίδ. κατωτ.). τα ώτα της μορφης ταύπις φαίνονται

Ι R.Seager, ~!Qchlos 58, εlκ. 27. Ό Seager α/ιοδίδειταύ

την εις Πιν Μ.!ΙΙ. 111 έποχήν,Ιν φ δ E\'ans, Palace κλπ. Ι 703
όστις περιγρσ.φn το Γοργόνειον τοί!το ώς κερατοφόρο\,.

μορφήν, τό ιΙποδίδn εlς τήν ?ιl. λ-Ι, ΙΙ Ιποχήν καt ένεκα της

άμελοίος έργμσίας ~ε<oρεΤ πl{}ανόν ΟΤΙ εΤναι ετι παλαιότερον

2 ΕΙς τά παλαιότατα Γοργόνεια το στόμα πλατύνεται

όριζoντLως, όπ~ ""ταiίflα. ~Eπειτα σψωσαν κατ· όΗγον

οΙ τεχνΤται τάς γωνίας του στόματος, 'ίνα καί τοίίτο λάβη

στρογγύλην μορφήν ιl\'άλoγoν πρΟς το Ιντελώς κυκλικόν

οχημσ, τό όποιον ίδίδετο εΙς τά Γοργόνεια. F\lrtwan
gler σ.1706.

3 Άρχ.'Εφημ.1903 πιν. 2. AIltike Denkma:Jer Π, πιν.Ο2,1.

3
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18 ΣIt'LQίδωvος ΜaQΙl'άτσυ ΑΕ 1927·1928

γλώσσα;).

πτέρυγες,

μήπως εΙναι μάλλον κρεμαμένη

τέλος εΙναι πολυ πιθ"ανώτερον

καί οί όδόντες (η

κατασκευάσματα

τερατώδη, ώς τερατώδεις είναι

Τα έκατέρω{)-εν της κεφαλης

ούχι πλόκαμοι. ι

''Εν &λλο αμφίβολον, <Χλλό: λίαν παράδοξον παράδειγμα Γοργονείου άπεικονίζεται

έπι Ύστερομινωϊ.κου γλυπτού λί-aου εκ Φαιστοϋ. Ό λί{)-ος ούτος 2 παριστι'!- εν τΟ)

μέσφ κεφαλην άν{)-ρωποειδη, <Χλλό: τα ώτα δεν εΙναι άν&ρώπινα, φαίνονται ώς βόεια

καί εχουσιν οϋτω; έκπληκτικην όμοιότητα προς τα ώτα των παλαιοτάτων Έλληνικών

Γοργονείων, ώς το εκ Σπάρτης (άνωτέρω είκ. 4 γ) η το επι τού ένεπιγράφου βά{)-ρου

τού 7 0υ αίωνος εκ Δήλου. (I.G. ΧΙΙ, 5,1425, Panly- Wisso\va νι, 1506 εν{tα βιβλιο

γραφία. Καλη είχα/ν Keru, Inscr. GΓaecae πιν. 6). 'Έτι παραδοξότερον εΙς την περίερ

γον ταύτην μορφην εΙναι, οτι επι τού πώγωνας φαίνεται άνωμαλία, ητις προφανως εΙναι

προτεταμένη γλωσσα, της όποίας την παράστασι~ ό τεχνίτης δεν κατώρ-&ωσε να έπιτύΧ!1

εντελως. τα γνωρίσματα ταύτα ενέπνευσαν ηδη είς τόν Savignoni (Μοη. Aut. ε. ά) την

ίδέαν περΙ άποτροπαίου, ην μετ' ένδοιασμου έκφράζει, προτείνων έπ' ίσης την ίδέαν περί.

είκονογραφικού 'σημείου, 1Ίν άσπάζεται καΙ δ Nilssou' άλλ' ού μόνον είς τi)ν προκεχωρη

μένην ταύτην φάσιν τού ύστερομινω'ίκοϋ πολιτισμού τα ιδεογραφικα σημεία δεν ύπηρχον

πλέον εν χρήσει, άλλ' ύπάρχει καΙ αλλη μεγαλυτέρα δυσκολία, 1;ν καί δ Nilssou άνα

γνωρίζει, στι δηλ. μεταξυ των Κρητικων ίερογλυφικων σημείων δεν ύπάρχει ή άν&ρω

πίνη κεφαλή.3 Ώς μόνη λοιπον δυνατη σημασία άπομένει ή τού άποτροπαίου καΊ. αν ή

γλωσσα άλη-&ως κρέμαται έκτός τοϋ στόματος, ώς νομίζω, εχομεν πρό ήμων εν πραγμα

τικον Γοργόνειον.4

Κατέχ.ομεν τέλος καΊ. μίαν (ίλλην σειραν έγγεγλυμμένων μορφων επι των σφραγι

δολί{tων, αί δποιαι εχουσιν άσφαλως τi)ν σημασίαν τού άποτροπαίου. Είς τοιούτος γλυπτο;

λί-&ος είναι γνωστος εκ Μόχλου, ~ αλλους δε συνέλεξεν δ Evans, Palace Ι σ. 673,
σπου δια παρα&έσεως των μεταβατικων μορφων εξηγούνται πειστικως τα τερατόμορφα

ταυτα πρόσωπα ώς έσχηματοποιημέναι κεφαλαί λεόντων. ιi 'Όπως δήποτε, ώρισμέναι εκ

των μορφων τούτων, ώς ή έπί. τού μικροϋ φακοειδούς λί-&ου ΑΕ. 1907, πιν. 7,45 (=Evaus
έ. ά.) καΊ. αν άκόμη κατάγωνται b'Κ της λεοντοκεφαλης, μετεβλΙ1{}ησαν συνειδητως είς

άν-&ρώπινα είδεχθη προσωπεία, ήτοι είς Γοργόνεια, άφ' ου τοιαύτα έχομεν εκ της Μ Μ ΙΙ

ήδη έποχης τούλάχιστον. 'Εν πάση περιπτώσει τοσούτον είναι άσφαλές, δτι αί τερατοειδεις

αύται μορφαΙ .μόνον σημασίαν άποτροπαίουδύνανται να εχωσιν.

1 Συμrιληρωμαιικώς βλέπω οη χα! ό F. Mat::. εΙς ιο νεώ

τατον βιβλίον ιου Die Friih1:retischell Siegel, 1928, σ. 116,.
έννοει ώς πτέρυγας τούς cπλοκάμους> τοίιιους, ιiι; καί είς

τά Μ:ηλιακά Γοργόνεια, ούδέν δ'άνάλογον παρά

δειγμα γνωρίζει Ιχ ιής Άναιολης.

2 Monlllu. Ant. 14, σ. 622 είκ. 96 = Ni1sRon, JΊ.Iinoan

l1IYC. Re1igion ]99 είχ. 66.
3 Έξαιρεi"ται φυσικα δ Δίοκος τιϊς Φαισιoi'ί, ου τά ίερο·

γλυφικα αποτελοi'ίοl χωρισιήν ιάξιν, σχεδόν άσφαλώς μή

Kρη~ιχης πρoε).εύσεω~. Ένιαi'ίθα άπανι~ ή ά,1'!}ρωrι;ίνη

κεφαλή, άλλ' ~κ του πλαγίου. EVllns Scripta ~Iinoa Τ, ι8ι !ξ.

4 Θά έtJεώρουν το πραγμα βέβαιον, αν δέν είχομεν έξ

aiJtJj!; ταύτης ιί)ς Φαιστου εν άγγείον έν σχήμαιl ά,ν6ρω.

πί\'ης κεφαλής (Bossert, Altkreta' 109, καλίιτερον Deda10 ν,

1924,730) το όποιον φέρει όΠΟΥένεlον, αν καί ουχι

έπί τoi'ί πώγwνος, άλλ' υπό tOlJtOI'. Δεν πρέπει λοιπόν νά

ά.-τοκλείοωμεν την πι6αl'όιητα δτι καί έπί ιoiί οφραγlδολΙ·

fιου ό ιεχνίτης 1]6έλησεν ίσως νά δηλώση υιτογένειον. ΕΤναl

δυσnιχώς ια μνημεία ιαίίια ιόσον μικρά, ώσιε δεν δύναταί

tl!; νά πισιεύοη πάl'τοτε είς τους όφ6αλμούς του.

5 R. Seager, Mocb1os 91 εlκ. 53.
6 ΤΟ yeyol'O!; τoi'ίτo 6ά ηύνόεl παραδbξως ιήν Dεωρίαν

τοίί Γερωγ,άννη (ίδ. κατωτ.) περί παραγωγης και τoi'ί 'Ελλη

νικού Γοργονείου i" τής l1ροσωπίδος τοίί λέoν~oς Ιν ιοίι

τοις ε(ναι άναμφισβήτητον, ΟΤΙ tOI«lJtη χαταγωγή εΙνα·

άδύl·ατος. Μόνον έπίδρασ,ς δύναιαι νά ίιπάρχη προκειμέ

νου περ! ώρισμένων λεπτομειών τoi'ί (άl'εrι:τυγμένου ηδη)

rOQYOI·Eiou. Άλλ' ετερον Ικάιερον.
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Εις τα τελευταία ταυτα παραδείγματα ώς καΙ εις τον γλυπτον λίt}oν της Φαιστου

τα χαρακτηριστικα τού Γοργονείου εΙναι μαλλΟΥ άνδρικά: εν Ψ εις τα δύο πρώτα παρα

δείγματα πρόκειται προφανώς περΙ προσώπου' γυναικείου. ΤΟ αύτσ φαινόμενον εμφανίζεται

καΙ μετα πολλΟ'υς αίώνας κατόπιν είς τα "Ελληνικα Γοργόνέια, διότι παρα το γυναικείον

είδεχ&ες πρόσωπον της Γοργους παρουσιάζεται καΙ άλλο: το άπο'ιον φέρει' χαρακτηριστικα

καταφανώς ανδρικά, ώς το γένειον. ΤΟ φαινόμενον τούτο εδωκεν αφορμ11ν εις πολλας

συζητήσεις καΙ ύπο-&έσεις. Ό FLιrt~Naugler (έ. ά. '1707) παράγει το Γοργόνειον εξ άνδρικου

άρχικώς προσωπείου, εν <9 ό GiidechellS 1 {ιεωρεί τούτο ώς εξ άρχης μειγμα ενος άνδρο

γύνου όντος. Περαιτέρω ό WeiΖsackeΓ,2 Επλασε την -θ-εωρίαν οτι το γενειοφόρον προσωπείον

παριστg ούχΙ Γοργόνειον, αλλα τον Φόβον, 0'0 ή μνεία εί.ναι συχνη παρα τοίς ποιηταϊς .
.Αλλ' ηδη ό "VοlteΓS 3 έξέφρασεν έπιφυλάξεις κατα. της τοιαύτης εκδοχης, τελευταίως

δ' ό Bliukellberg 4 πoλiι όρ{)ως αποκρούει την {}εωρίαν ταύτην, διότι εχομεν σκηνας άποκε

φαλισμΟύ της Μεδούσης ύπο τού Περσέως ώς καΙ απεικονίσεις τού Γοργονείου μετα γενείου

έπί της αίγίδος Τής Ά&ήνάς, ωστε δεν είναι δυνατον να πρόκειται περΙ τού Φόβου.

Μία άλλη τέλ!Jς {}εωρία εΙναι ή του Γερωγιάννη,5 προς την όποίαν συνεφώνησεν ό Wolters
και ό B1inkenberg, οτι δηλ. το Γοργόνειον κατάγεται εκ της προτομης τού λέοντος, όπό{}εν

Εμειναν τα γένεια, μαλλον a' αί «χαίται» κατα τον B1inkenberg. Μετα την εργασίαν τού

ΡettaΖ:ωnί ή -3εωρία αύτη δεν δύναται να στα-θυ, άλλ' ούτε καΙ του Pettazzoni ή έρμη

νεία μου φαίνεται δυναΤ11, οτι δηλ. εκ, της κομμώσεως τής 'Ά'θωρ, (ίδ. είκ. 4), ητις

εις τα όμματα τών Έλλήνων επρεπε να φαίνηται ώς τι έντελώς άφύσικον, ό τεχνίτης

επλασε βαΗμηδον κόμην πLπτoυσαν έπί τού μετώπου καΙ κατα μήκος τών παρειών, κατα δε

τόν πώγωνα την διεμόρφωσεν εις γένειον. Τούτο δεν εΙναι νοητόν, οτι δηλ. ό τεχνίτης

επλασεν εκ τινος πράγματος, το όποίον ~φαίνετo άφύσικον, άλλο τι, το όποίον εΙναι πολυ

περισσότερον άφύσικον. Μάλλον πρέπει να εξηγήσω μεν ψυχολογικώς το φαινόμενον τούτο,

έπειδη δηλ. ό τεχνίτης επλαττέ τι έντελώς άφιιρημένον, άνεμείγνυεν άνδρικα καΙ γυναικεία

καΙ ζOfώδη χαρακτηριστικα έπΙ το αύτό. Ό Wt1ndt 6 παρατηρεί δτι έν τiΊ άπλoIκiΊ τέχντι

εις δλα σχεδον τα μέρη τής γής άναμειγνύονται κατα τάς άπεικονίσεις τού προσώπου τα

χαρακτηριστικα άν-&ρώπου καΙ ζφου κατα τοιούτον τρόπον, ωστε πολλάκις αμφιβάλλει τις

αν εχει προ αύτού άν-θρώπινον Τι ζωΤκον πρόσωπον, τούτο δε συμβαίνει -Ιδίως είς τας

προσωπίδας, αϊτινες γενικώς εΙναι δργανα -&ρησκευτικης σημασίας, μεταπεσούσαι ύστερον

εις τ/ν σημασίαν τού άποτροπαίου, ενεκα της ίδέας δτι σπισ-θεν τού προσωπείου κρύπτεται

πάντοτε δαίμων τις (τελευταία δ' έξέλιξις ειναι ή τής γελοιογραφικής έννοίας, άφ' o{i ή

παλαια σημασία έχάθη εντελώς).

Ούτως έξηγούνται τα πρόσωπα άνωτ. σ. 18, σημ. 5 καΙ 6. τα όποία κάθε άλλο

βεβαίως εΙναι~ η εργα σπουδαίου τεχνίτου, και δια τούτο εχουσι λατκην άξίαν. Είς αύτα

ό λαΙκος τεχνίτης άνέμειξεν άν'Ορώπινα και ζφώδη χαρακτηριστικά. ΤΟ αύτο συμβαίνει

καΙ είς τα Έλληνικα Γοργόνεια, δτι δ' έπ' αύτών εχομεν την έπίδρασιν της λεοντο

κεφαλης μάλλον η άλλου τινος ζφου, τούτο εΙναι, λίαν εύεξήγητον, τοσούτφ μάλλον,

κα'Ο' δσον πολλάκις έπί τού αύτού μνημείου, λ. χ. μιας άσπίδος εχομεν συγχρόνως άπει-

1 Das Meιlusahaupt ν. Blariacum, 8 (\Vinckelmanns
1'rogra,nIll. BOtln. 1874).

2 πο"α Roscber Le),;. 111 σ. 239.j, ii(ι3ρ. Pbobos, κ. α.

3 Bonner Jalirbίίcher 118, 1909 ο. 211 ες.

4 Rev Arch. ν ser. ΧΙΧ, 1924 ο. 267 έξ.

5 ΔιεDν. 'Εφημ. Νομισμ. 'Αρχαιολογίας ΙΧ σ. 5 ές.

6 \v. \Vundt, Volkerpsychologie ΠΙ! die KI\nst, 0.166.
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κόνισιν Γοργονείου και λεοντοκεφαλής. 1 Παραλλήλως δμως συναντωμεν ώς μεμονωμέ

νας τάσεις καί ποικίλα άλλα χαρακτ/ρισ.τικα επί του Γοργονείου, διότι εχαστος τεχνί·

της ήμιλλατο να καταστήση τούτο δσον το δυνατον είδεχ&έστερον. Οϋτοο το Γοργόνειον

τού Θέρμου είχονίζει την Μέδουσαν παραβλωπα, χαρακτηριστικόν, σπερ φαίνεται να επα

ναλαμβάνεται είς το πινάκιον τής Καμείρου (Pettazzoni σ.501)' τας μεμονωμένας Όμως

ταύτας τάσεις δεν δυνάμεθα να άναγάγωμεν είς ένιαίαν τινα άΡΧιlν, διότι έχουσιν' ουχι

ίστορικιlν, άλλα ψυχολογικην Πιν καταγωγήν..

Ή ιδέα λοιπον τού είδεχ&οϋς προσωπείου ώς άπστροπαίου άποδεικνύεται οτι δεν

l"jτO ξένη προς τους Κρητομυκηνα'ίκΟ'υςλαούς, ώς τούτο ητα καί άλλως εκ των προτέρων

πι{}ανόν, αφ' ού το προσωπείον παρα πασι τοίς λαοίς αποδεικνύεται μάλλον fι 11ττον

κοινόν.2 Είς τους Κρητομυκηνατκους δμως λαους δεν φαίνεται μία αφηρημένη εννοια τι)

προσωπείον τούτο, αλλα πολλ<!:> μάλλον ανήκει είς τινα 'θ'εότητα, ή δ' είιωσία έπικυρούται

ύπο τού γεγονότος, οτι καί το Έλληνικον Γοργόνειον δεν είναι άπλώς εν είδεχ&ες προ

σωπείον, άλλ' άνήκει είς (ορισμένην δαίμονα. ΤΟ ΜινωΙκον Γοργόνειον (είκ. 6) φέρει άμφο

τέρας τας χείρας ανυψωμένας έκατέρωftεν της κεφαλης, γεγονος το όποίον λίαν σπανίως

βλέπομεν είς τας άρχά"ίκας Γοργόνας (είκ. 8ζ). J Είναι δμώς βέβαιον ϋτι 1'1 χειρονομία αϋτη

είναι δια την Μινωτκην έποχην χειρονομία ftεότητος. Έπανευρίσκομεν ταύτην εις το πιιλινον

αγαλμάτιον τού ύστερομινωίκού σηκού του εν Κνωσψ ανακτόρου, εΙς το δμοιον αγαλμάτιον

του βωμού Γουρνιών (ενταύ{}α μετ'6φεων) καί είς όλόκληρον την σειραν τών Μυκηναικων

«πι;ερυγωτ(ον» λεγομένων εΙ.δωλίων, τα δποια δμως νομίζω δτι οίιδεν άλλο είναι 11 περαι

τέρω σχηματοποίησις τού τύπου της Μινωίκης {}'εας μετα των ύ,[ιωμένων χειρών. 4 Είς την

είκόνα 8 παρελψρ{lησαν τοιαύτα είδώλια, ώστε να φαίνηται καθαρώς ή πορεία της σχημα

τοποιήσεως, ητις αρχεται απ' αύτού ήδη τού τύπου της Μινω·ίκης Θεας έπι κυλινδρικής

βάσεως (είκ.8 β). "Άριστος μειαβατικος τύπος εΙναι το 8 γ, δπου αί χειρες παρ' δλην την

σχηματοποίησιν εΙναι ετι καλώς εύδιάκριτοι, έν <9 περαιτέρω ή εξέλιξις φ{}άνει μέχρι

του άμόρφου. 5 Ή είχα/ν 8 ε εκ Βοιωτικού άγγεί~υ τού Ίου αίωνος εΙναι σπουδαία δια

1 ΠρΒλ. 1:ά ύιτο :t0fi ΓερΟ)Υlάννη παρα1:lilέfιενα μνηιιεία

έ. α. XII'. 1, άτινα δεν εΙναl 1:ά μόνα. Μία άσιτ;ς έπι άΥγείου

εΙκονίζον1:0ς τί]ν αντοκτονίαν 1:oίi Atαντoς (ιτρο;ι.είρως ιταρά

Ρίιι1Il, Malerei κλπ. πι ο. 59 άρ. 234) φέρει τά αύτά

σί]ματα. ~Eν μΗάλλ1Ον παρά OIlnefa]sch· Richter, K)·pros,
die Bibe1 und Hoιner πιν. 93,10 φέρει έπ'ίσψ; Γοργόνειο"

και λεοντοκεφαλήν. 'Ως προς τας ύιτο του Γερωγιάννη άνα

φερομέ,'ας άσπίδας τoίi Ίδαίου άντρου (σελ. 81 πρβλ. κα;

σελ. 11). {}ά Ιπε{)ύμουν πρώτον Ικ της ιτροοεχώς έμφανι1;ο·

μένης έργασίας τoίi Kun1.t νά διδα;ι.{ιώ κατα πόσον ε1ναl

έργα 'Ελληνικών χειρών fj είοή;ι.iιησαν, τινά ΤOύλάXlσtOν

τεμάχια, έξω{lεν. Πάντως ή ίσ;ι.υροτατη έπίδρασις της Άνα_

10λιχής τέχνης έπ' αύτών εΙναι άναμφιοβήτψος, είς έργα

δε χεττιτικης 1:έχ,'ης συναντώμεν πολλάκις άσιτίδας μΗ'

αναγλύφου λεoντoκεψ(~λή.; έν τφ μέσφ (έν πρόχειρον ιταράδ.

παρc'ι Ed. Mever, ReiCll )(. K1!ltur der C!letiter ΙΤI\'. 8).
Αί Χεττιτικαί Τι -ΆΙίΙαμαϊκαί αi'ίται άσπίδες κρέμανταl άπο

άρμάτω\'.

2 Πρβλ. έκτός τής μνημoνευίtείσης έΡΥασίας του 'Vundt
Η. Schurtz, Urgeschichte der ΚuΙtι,r, σελ. 115 έξ. κα; τόν

ιτιν. σελ. 116, όιτου είκονίζοντα, ΠΙίΙοσωιτεια διαφόρων .λαών.

3 Παραδείγματα παρά Furt"'IIf1g]er 1700.
4 'Αγαλμάτιον ΚΙ'ωσου; BSA 8, 99 εΙκ. 56,=Bossert

A]tkrHa! 115. Α1 ;ι.ειρες έχουσι 1:άς παλάμας ά"οικτας καί

τήν μιαν κατά μέτω1tOν, 1:ήν δ' άλλην έκ τoίi πλαγίου. 'Αγαλ

μάτιον rοuρl'ιών: l\Iαραγlύ.,νη, Αητ. Cret. 1,36. Karo,
Re!igion des ag. Kreises είκ. 51. Οί xaQItoi. τΙί>\' χε,ρων

εΙκονίζονται αμφότεραl έκ τoίi ιτλιτγίου, άλλ' ·'1 /;τέρα τών

χειρων εll'αl συμπεπληΙίΙωμένη, προφανώς κακώς. Τά «πτε

ρυγωτά. είδώλια εΙ"αι χοινόια1:α, λ. ;ι.. Pcrrot νι, ο. 742,
748. Κεραμοπούλλου θηβαϊχά, (Α. Δ. 111) εΙκ. 90,3. 121,2.
123γ και 135,6,8,9 κλπ.

5 Δεν ηΟελον πολυΠΙίΙαγμΟ"ήσεl περί 1:0U (τύπου 1:0ύτου,

av δεν ένεφανi1;ετο 1:ελευταίως ή ίσ;ι.υρα τάσις νά μτ, {ιεω

(Ιώνται τά Μυκηνα'ίκά είδώλια ώς άπ~.lκoνίσεlς'θεών, άλλά

κοινώl' '6",'ητών. Ί'ήν ίδέαν ταύtψ κλίνει να παραδεχ6Ό καί

δ Ni!SSOI1 (Min·nl)·C. Rel. 264-5), άλλά τότε iιά ~τo

δύσκολον νά έρμηνεu1ltj δ τυπος τών πτερυΥ,οσ;ι.ήμωνεΙδ...ι·
λιων, και 0.,. άκόμη οί .λοιποΙ, ουμ:τερlλαμβανομέ"οη κα,

ΤOίi ιη; Κουροτρόφου, δύνανται νά τύχωσιν εύλoyoφανoίiς

έρμηνείας ώς άιτλα κτερΙσματα εις τόν νεκρόν. Τό δη τά

είδώλια ταuτα εύρίσκοντα, χατσ. :τλιj6η ίδίως είς 1:0υς :tτω·
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S. Έξέλ.ξι~ ~oυ η/ΠΟυ "I~ Θεα~ μe{}' ύ,l,ωμέ,·ω~ χειροΊν: ,,=BSA 8,99 Κνωσου' β, λΙω,. An!. v/, 1ίΌ Ζ6.καο'"

γ, .ftlo1l. A1It. χτι, 124 "κ . ."; Φ".στον· δ, θηβώl' Α. Δ. 1917, 168 είκ. 121' ε, Bo'ωrικό~ άγγε,,,,,, ΑΕ 1892 "{", 6'
ζ, εξ &γγ. b"cchero, Mtca!i .lJfon"IJI. "ιίν. 22.

χοτέρου; τάφους και 4λλείπουοιν έκ των πλουσίων, δπου

άφOoνε~ δ χρυοός καί τά πολύτιμα αvιικείμενα (παρατήρη

σιι; του Τσούντα, f!ν έςαίρ!'ι πολί> ό Ni!sson), Μναταl νά

έρμηνευΟϋ έκ τTjς διαφορά; μεrαξί> '6ρησκευτlκων αντιλή

ψεων του κατοοτίρου λαοϋ καί των ήγεμονικων o~κων, ων

Εκαοτος εΙχ!' τοίΙ; οίκlακοίΙς Ιδιοιις 6εού;. Ή Ισχυρά μέΧQL του

άμόρφου σχηματοποίησις αρμόζει πάντοτε πολύ καλύτερον

είς {;ρησκευτικούς μακραίωνας τύπους 11 είς απλων -θνητα/Ι'

είδώλια. Τοιαύτην δ' ακριβώς περίπτωσιν παQουσlάζουσL τά

.πτερυγιόσχημα~ αγαλμάτια, τών οποίων ΠIσtεύω βεβαίαν

τήν έκ l:ij; Ύστερομινω'ικης Θεάς παραγωΎllγ, ·On δέ

τά με{;' ύψωμδνων χειρών Κρητικά αγαλμάτια εΙWJνU;ουιn

τ/ν 6εαν αύτήν καί ούχί Ονητήν, δέν πιστεύω νά εΤναι

δυνατη εiίλoγoς άμφιβολία. Είδομεν 01:1 είς "Ιό άγαλμάτιον
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2πυρίδωνοι; Μαοινάτου ΑΕ 1927-1928

την έπιβίωσιν της χειρονομίας, 1 την όποίαν μέχρι τού σημείου τούτου 3εωρω μίαν καί

την αύτην κατά τε την καταγωγην καί την σημασίαν. 'Ως πρός την τελευταίαν είκόνα, 8 ζ,

τό πράγμα διαφέρει, διότι πι{)-ανόν ό τύπος να έσχηματίσθη ύψωtl'είσης άπλώς κα'ι της

έτέρας χειρός, διότι ή έτέρα εΙναι ήδη πάντοτε ύψωμένη κατα τό σχημα τούτο, τον λεγό

μενον δρόμον έν γόνασι (Knielanf).2 Έν πάσυ περιπτώσει άξίζει να έρευνηtl1i ίστορι

κιi)ς ή χειρονομία αύτη, ήτις άπαντ~ κα&' όλην την άρχαιότητα καί έκληροδοτή-θη κατό

πιν μετα την επικράτησιν τού Χριστιανισμού εις την μεγαλυτέραν {}ηλείαν -θεότητα, την

Θεοτόκον, ητις είκονίζεται οϋτως εν τίj κόγχη τijς Έκκλησίας (ή λεγομένη Πλατυτέρα).

Καί μέχρι σήμερον άκόμη διατηρεϊται ή χειρονομία παρα τοις ίερεύσι τού Ύιμετέρου καί

τού Δυτικού Δόγματος.

Είς άλλα μνημεϊα της Κρητομυκηνατκης τέχνης πλην των ηδη μνημονευ-θ'έντων

δεν ύπάρχει πρός τό παρόν τό Γοργόνειον, άνευρίσκεται δμως έπί μιας σειράς Μηλια

κών άγγείων συγχρόνων πρός την τελευταίαν Μ. Μ. έποχήν, ητοι (κατα τον Seagel- τού

λάχιστον) συγχρόνων πρός τό έκ Μόχλου Γοργόνειον της είκ. 6. τα Γοργόνεια ταύτα

(εΙκ. 9) 3 παριστωσι δαιμονικας μορφάς, συνισταμένας εκ κεφαλης, ζεύγους έσχηματοποιη

μένων πτερύγων καί τριών ποδών (η ίσως δύο ποδών καί μακροτέρας ούρας), καταλη

γόντων εις γαμψους όνυχας άρπακτικού ζΙΡου. την ίδέαν περί Γοργονείων ένισχύουσιν

Ο'υχί κυρίως τόσον οί άγριωποί όψ&αλμοί, όσον τό χαϊνον πλατύτατον καί δια φοβερών

όδόντων 6)πλισμένον στόμα. Έπί πλέον είς μίαν εκ τών μορφών τούτων κρέμαται άπό τού

,;ών Γουρνιών παρουσιάζον,;αι καΙ οι όφεις, ώς Ιπ' ίσης

εΙς ε,,: έκ Πρινια καί εν μικρόν μολΙίβδινον Ικ ,;oi'ί Mικρoi'ί

Άνακ,;όρου η-ις Kνωσoi'ί (Palace of Minos 11 δ4Ο, εΙκ. 344)
Δικαίως λοιπόν συμπεραί"ει δ Nilsson (έ ά. ο. 27δ) 01:Ι ολα

,;α ~κωδωνόσxημα. ταi'ί,;α είδώλια είκον(ζουσι ,;ην fi"toiv
των Οφεων. "Έτερον πεισηκόν παράδειγμα εΙναl τό έσχά

τως δημοσΙΙ1J&έν iίπό Evans, Palace ΙΙ, 129, οπερ παρισ1:Ι}.

1')εό,;η,;α Ιnός μΙΚQoυ σηκου, έχουοαν Ιπ' Τσης ,;ας χειρας

όψωμένας. ('Εκ 1:ής παρά ,;ην Κνωσόν Μινωικης πηγης.

'ΕΗαυθα α1 παλάμαι όμφό1:εραι δεικνΙίονται xat' ένώπιον).

'Ο Evans συμπεραίνειέκ τεμαχίων χειρών Ο,;Ι ήδη Ιν ';'D
Νεολιθικη έποχΌ itoi ητο Υνωσ,;ός: δ ,;unoς ουτος. 'Ολόσω

μον μορφήν υψουσαν τάς χεΙρας κα{)' ομΟLOν σχεδόν 1:ρό·

πον γνωρίζω μίαν μόνlιν, Ιπί ,;oiί μολυβδί,'ου δαΚ';1Jλίου Ε.

Hal1, Sphnngaras 69, είκ. 44. ΠερΙ της χειρονομίας 1:αύτης

tlίς .εύλογίας. ίδ. Nils:ion Ι. ό. 267 καΙ σημ. 1. 'ο R.
Zahn παρά Kinch. VrollIia 84, συνδuι ,;ην χειρονομίαν

,;ωί,;ην πρός 1:ά ϊw,Ύόμενα ίερά κέρα,;α, α,;ινα νομίζει μίαν

βραχυγραφίαν1:0υ όλου tmou. θεωρει καί αiί1:ός με,;ά ,;ου

RelIlach καΙ Dussand τ/ν χειρονομίαν ώς εiιλoγίαν. ύπο·

σχόμενος οτι θά πραΥματευ&!i περί αiίτης Ικτενέστερον.

'Εφ' οσον όμως γνωρίζω, ούδεν νεώ,;ερον εγραΨΕν.

1 Ή Πό,;νια δηρών παριστάνε,;αι έΗαυδα κατά ,;ον

\Volters (ΑΕ. 1892, 22,1 έξ.) τίκτουσα, άλλά περί tOV';01J
δέν εχομεν πεισ,;ικά παραδείγματα, άιtoΚ(1oύει δέ καΙ δ

Ni1sson, 437 ι ,;ην ~ρμηνείαν ,;αύιη\'. Τάς δύο μικράς μορ

φάς fιεωρεί χορευούσας.

2 Άπό τό μόλις έμφανισ&έν βιβλίον τoi'ί F. Matz, die
Frilhkreuschcn SiegeI, σ. 72 διδάσκομαι 0(1 ,;ό χαρακτη

ριστικόν τoi'ίτo σχημα έμφανί1;Βταl έπί μιας αίγυπτιακης

κομβιοσχήμου σφραγιδος, ώς )';αί έπ-, γλυπτου λί&συ Ι)'; του

Ήραίου (\VaidsteI!1, Argive HeraeunI 11 πιν. 138, όρ.39).

'Ειτειιιη αί δύο αΌται ίημωμέΙ'αι χεΙρες ούδένα Βχουσι λόγον,

ό ~Iatz ζηΤΕί "ηl' έρμηvείαν είς τούς (όλη&ώς νεω,;έρουι;;)

χεΗltικους: καΙ Άσσυριακου; κυλίνδρους, ono1J δαίμονες

ίιποβαστάζουσι τό ήλ,ακόl· έμβλημα. 'EVl:aiifta λοιπόν ή

στάσις ε{ναι \'οη,;ή. ~Iσως ή έρμηl'εία αύτη ,;ου MaIz εΙνα.

ή όρ1')οτέρα. 'Ότι αλλως τό σχημα ,;oi'ί δρόμου έν γόνασιν

ε[ναι όν(l,;ολικ,ις κα,;αγωγης δεν δΙίνα,;αι να ίιπάρξιι σήμε

ρον άμφιβολία καΙ ό παραληφ6είς ,;ύπος πολλάκις όκο

λ.o1JittL κατά γράμμα τό πρωτό't1Jπον. τοιουτον παράδειγμα

ΕΙναι,;ό του πρωίμΟ1J 'AHΙKOiί κρατ/ρος ,;oi'ί ΛοuβΡΟ1J

Bllscbor, Gr. Vasenmalerei' σ. 69. ΕΙς ,;ήν πρώ1:ην ίιπό

τόν πλοχμόν τών λωτών και άνθεμίων σειράν ύπάρχει μορφη

άΥ11ρωπίνη 'μετσξύ δύο λεόντων έπακριβώς άντlσΤOιχOi'ίσα

πρός ,;ό ανάγλυφον Ausgr. ίπ Sendschirli 111 - 1V, πιν.

64 ι'ίνω (= Weher, Heth. Rnnst 22). Ε!.ς ,;ό cί.νάγλ1Jφον

τoi'ίτo ή μορφη κρα,;Ρ.\ 1:0υς δΙίο λέοντας έκ l:ης χαί,;ης (η

tσως καί έκ σχοινίων). Ή οτάσις λοιπόν εΤ\'αι νοητή, έν φ

έν τφ άνω,;έρω όγγεί,!ι δ ι'ίνθρωπος οΜέI'α λόγον εχει

μεταξύ ,;ης ζώνης τών ζΙΡων, και δ δανεισμός 1:oiί :1:UΠΟ1J

φαίνε,;αι προφανής_ 'Εν ,;οΙί,;οlς 1:ό ζή,;ημο. περlπλέΚΗαι

έκ ,;oi'ί γεγοl·ότος Ο';Ι έπί γεωμετρικών άγγείων συ"αν,;ώμεν

ι'ίνδρα κρατουντα δΙίο 'ίιuιoυς έχ των χαλινών (λ.χ. έκ Μήλου,

Jahrb. 14,1899,34, εΙκ. 12), τό δε μοτίβον 1:0υτο δεν συγ·

κα,;αλέγε,;αι ίιπό ,;oi'ί Polllsen (Orient κ)..π. 108 έξ.) με,;αξύ

1:ών όνα,;ολικών σ1:0ιχεί(ον ,;ου ΓεωμHΡΙΚOi'ί Ρυ&μotι.

3 Phylakopi πιν. 14, πρβλ. καί Evans Palace Ι, 704 εlκ.

527 c. d. Με,;(ι χαράς ε[δον οτl χαί δ Pettaz7.oni (B01l.
d' arte 1921 σ. 507·8) έρμηνεύει 1:άς μορφάς ταυως ώς τά

πρωτό1:1Jπα τoi'ί ΓοργονεLOυ.
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στόματος άντικείμενον, το όπο-ιον δεν δύναμαι πι'θ-ανώτερον να έρμηνεύσω 11 ώς άδεξίως

άπεικονισμένην γλώσσαν. 1

Ό Pettazzoni 'θ-εωρεί τας μορφας ταύτας τα πρωτότυπα, εξ ών έπήγασαν αί Γοργόνες,

αΙ Κήρες και αί 'Άρπυιαι, ούτω δ' εξηγεί την τάσιν, ενεκα της όποίας 1'1 κεφαλη της ''Α&ωρ

μετετράπη βαl}μηδον είς είδεχ6η. Εις ταύτα, ατινα μού φαίνονται όρίΜ, προσ&έτω ΟΤΙ

.,~:.. '.
.'.

"...;,,;0;;,\ .• ' • ....~
("'... jΞ'"
ι ..>( .
ι ..··· ..'

10. Σφράγισμα "Χ Ζάχροι,.

ή~ιδέα ένος δαιμονικού σντος συνισταμένου εκ κεφαλης, πτερύγων καί ποδών, l'1ΤΟ άναμφι

βόλως οίκεία της Μινω·ίκης εποχης, ώς- δεικνύει καΙ το έκ Ιάκρου σφράγισμα (εΙκ. 10) 2.

Ή ίδέα αύτη εγκατελείφ&η εν τΌ Έλληνικiϊ έπoχiϊ, διότι καλλιτεχνικώς άποτελεί άποτυχίαν,

παρέμεινεν όμως εκ ταύτης το διά τών πτερύγων έφωδιασμένον Γοργόνειον, το όποιον

εις μεμονωμένα παραδείγματα εμφανίζεται ηδη λίαν ενωρίς.3 Τοιούτον πρέπει να φαντα

σftώμεν το φάντασμα της Γοργείης κεφαλης, το όποΙον άναφέρει ή Νέκυια της Όδυσσείας,

(λ. 634 -5) όπως καί παρα τοις Άραουκανοις της Χιλης υπάρχει το καΚΟΠOLον πνεύμα

Chonchonyi υπο μορφΊιν κεφαλης άν'θ-ρωπίνης, εις ην ώς πτέρυγες χρησιμεύουσι τα ώτα.

Κατα τον V/aser 4 ή κεφαλ1Ί ανευ τού σώματος εΙναι μία υπόστασις της ψυχης καΙ ούτως

εννοεί ό \i\Taser το χωρίον της Νεκυίας, ουτω πρέπει κατ' αυτον

να νοήσω μεν καί τα διάφορα Χερουβειμ fι Σεραφείμ της Χρι

στιανικης τέχνης, ατινα παριστάνουν πτερυγοφόρους κεφαλας

άγγέλων, καί ή άντίληψις αύτη δεν εΙναι ξένη κατ' αυτον προς

τας ώραίας υστερωτέρας παραστάσεις τού εξιδανικευ'θ-έντος ήδη

Γοργονείου μετα ώραίου προσώπου καί δύο πτερύγων μεγάλων

διαστάσεων. Κατα τον Alda Levi όμως 5 ή δμοιότης τώνΓορ

γονείων τούτων προς τα Χερουβείμ είναι τυχαία, διότι εν τυ

χριστιανικυ τέχνη εχομεν αρχικώς τον τύπον τών Σεραφειμ

μετα εξ πτερύγων, φερόντων δΈτι χείρας καί πόδας, πρόκειται

λοιπον περΙ της αυτης καλλιτεχνικώς τερατώδους συλλήψεως, ην είδομεν είς τα ανωτέρω

προϊστορικα εργα της Μήλου. Ή παράδοσις αύτη διαρκεί μέχρι τού 1300 μ. Χ. περί

που, όπότε οί καλλιτέχναι της Άναγεννήσεως περιορίζουσι τον τύπον εις την κεφαλην

1 Άγνοώ έπί τii βάοει ιίνων ουλλογιομών καιέληξεν ό

Rettazzoni εΙ .. ιην σκέψιν σιι παρισtα μηρον (μηριαίον

όσtουν προφανώς). Ή προσεκιικη έξέιασις: ιαυ άλλως πρω·

ΙΟΥόνου σχεδιάσματος δεικνύει Otι ιο άντικείμενον δεν

κ(lατεΙιαι μειαξίι ιών όδόνιων, άλλά κρέμαιαι Μοιελουν

συνέχειαν ιοί> κάιω χείλους. Ή παρά Evans Ι ά. εικων

δεν άποδίδεl πισ{ώς ούτε tην μορφην αιJιε το άνιικείμενον

tOijtO εις ιάς άναλογίας του.

2]. Η. S. 1902 σ. 84 εΙΚ. 22. Καί ένιαυ&α οΙ πόδες εΙναι

Ιπ' ίσης άe1tακtlκαί> ζ(όο\Ο.

3 FUΦ"ritlgler έ. ά. σ.1722 ι'iξ. 'ΙΙ i1ti ιης χεφαλης

1tρασκόλλησις πτερνγων εΤναί ιι ιόσον άηl1ες, wOIE προιι

μότερον να :to.ραδεχ3ώμεν την ύπαρξιν ;(αQαδόσεως η την

έξήΥησιν ιοί> Fut't\v. ΟΙΙ αΙ πτέρυγες μειεmjδησαν εΙς την

κεφαλην έχ τοϋ σώμαιας '(ών ΓΟQγόl·ων.

4 Archiv f. Re1igiotlswiss. ΧνΙ, 1913, 380 -1.
5 ΒΟΙΙΗ. d'Arte 2 ser., v, 1925·6 σ. ]25-6.
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24 Σιττ.ρίδωνσς Μαρινάτου Α Ε 1!J27 -1928

μόνην μετό. εξ πτερύγων, έ~ Φ ταυτοχρόνως έμφανίζεται και δ μετα δύο πτερύγων τύπος,

ό των κοινως λεγομένων Χερουβείμ.

Θα ελεγέ τις ότι είς τας τελευταίας φάσεις της Μινω-ίκης Rποχης ε.:τρεπε να εχωμεν

συχνας τας άπεικονίσεις τού Γοργονείου, 'ίνα έξηγη{tfΊ ή μεγάλη διάδοσίς του εν τυ άρχα'ίΚΪi

έ.ποχυ. ΤΩίίτο όμως δεν εΙναι άπολύτως άναγκαίον προκειμένου περΊ. {tρησκευτικων παρα

στάσεων. Ή -&εότης των {)ηρίων καί ή t)εότης των Όψεων κατα την τελευταίαν Υ. Μ έποχην

είναι πολυ σπάνιαι Τι έλλείπουσιν εντελως, ι εν τούτοις έξ αύn1ν έγεννή{}ησαν κατόπιν

ΈλληνικαΙ -θ"εότητες, ή Πότνια Θηρών καΙ ή 'Α&ηνα (ιδ. κατωτ.). την ελλεL1~tν των μνη

μείων άναπληροί εν μέρει ή παρα Παυσανί~ παράδοσις (ΙΙ, 20, i), κα&' ην μεταξυ των

άλλων εργων των Κυκλώπων εδεικνύετο καΙ «κεφαλη Μεδούσης λι&ου πεποιημένη» εν

...Αργει, την άξίαν της μαρτυρίας :ταύτης 1Ίμφεσβήτησεν δ Fnrt\vangler καΙ συνεφώνησε

μετ' αυτού ό Ziegler, δτι ή ιδέα κα&' ην ενεκα της άρχα'ίκότητός του το Γοργόνειον άπεδό{}η,

είς τους Κύκλωπας δεν είναι όρ-θή, δ ιότι ή λα'ίκη παράδοσις ολίγον φροντίζει περΙ τεχνικών

ρυ-6-μων καί ολίγον εννοεί τούτους, ΕΙς τούτο εΙχε βεβαίως δίκαιον ό Fιn't\vangler, άλλα δεν

είναι άνάγκη να νομισ6ίΊ δτι ή παράδοσις άπένειμε το Γοργόνειον εκείνο είς τους Κύκλωπας,

δια τον λόγον ότι έφαίνετο αρχα'ίκό", Είς τόπον ώς fl Άργολ(ς, δπου καΙ τα άλλα μνημονευό

μενα ώς «Κυκλώπεια» εργα είναι πράγματι Μυκηναϊκης έποχης, δεν βλέπω τόν λόγον δια

τΙ να έξαιρέσωμεν της παραδόσεως μόνον το Γοργόνειον τού'" Αργους. Ούτε τα Κυκλώπεια

τείχη, ούτε το ανάγλυφον της Πύλης των λεόντων απεδΜ!ησαν είς τους Kίiκλωπας, διότι

έφαίνοντο είς τους τότε άν&ρώπους άρχα'ίκά, άλλα 13α, ύπηρχον άλλοι λόγοι' ουτε, και αν ετι

ijto δυνατον να κρι{tώσι τεχνοτροπικώς το. διάφoρ~· μνημεϊα, 11ΤΟ δυνατον εργα ώς το άνά

γλυφον της Πύλης των λεόντων να φαίνωνται είς τους άνιtρώπους άρχαϊκώτερα 11 α·ι διάφο

ροι Ν ικάνδραι, Μοϋ φαίνονται λοιπον όρ&α και ίσχυρα όσα ό Κ. Le\vezow (Eutwicklnng
des Gorgonen-Ideals σ. 25-26) συνάγει εκ της άνωτέρω μαρτυρίας τοϋ Παυσανίου.

~O Παυσανίας δεν αναφέρει δυστυχως πού καΙ πως εύρίσκετο btl των ήμερων του ή κεφαλη

αύτη τής Μεδούσης, δυνάμεttα δμως να ύπο{tέσωμεν δτι {Ια εύρίσκετο, αρχικως τούλάχιστον,

έπ( ηνος Κυκλωπείου κάτασκευάσματος δίκην άποτροπαίου, ώς το ανάγλυφον της πύλης

των λεόντων 'ίστατο άγρυπνος φρουρος έπΙ των. τειχων των Μυκηνών. Ή Μέδουσα εκείνη

{Ια έξησφάλιζεν άπο παντος κινδύνου το κατασκεύασμα, το όποιον έφρούρει, όπως κατα τον

εγχώριον μϋ{}ον καΙ ή Τεγέα 1'1το άνάλωτος, διότι κατεϊχε πλόκαμον τής Μεδουσης,δο-θέντα

νπο της Ά-&ηνας είς τον Κηφέα. .2 Έαν πάλιν έκλάβωμεν κατα γράμμα την έλλιπη είδησιν

τοϋ Παυσανίου και ύπΟ'&έσωμεν δτι το Γοργόνειον έκείνο Ίστατο μόνον, κα{}' έαυτό, ώς

αύτοτελές τι εργον,3 πάλιν ή κατασκευή ένος λι-θ(νου Γοργονείου ώς αυ13υπάρκτου εργου

εΤνα( τι ξένον προς τήν Έλληνικην τέχνην. Ούτως 11 άλλως λοιπον δεν ύπάρχει λόγος να

δυσπιστήσωμεν προς τήν παράδοσιν. Ό Fnrt\vanglel' ιΊμφεσβήτησε την άξίαν της μαρτυρίας

ταύτης, ίνα προσαρμόστι και τήν. γραπτήν παράδοσιν πρ.Ος το γεγονος ότι προ τοϋ Ίου αιώνος

το Γοργόνειον είναι άγνωστον έν Έλλάδι. Δια τον αυτον λόγον 1Ίμφεσβήτησε καΙ δλόκληρον

την Όμηρικην παράδοσιν, Κ11ρύξας δλα τα χωρία, δπου περιγράφονται Γοργόνεια, ώς μετα

γενεστέρας παρεμβολάς. Έναντίον όμως τής απόψεως ταύτ/ς έκηρύχ{}-η δ Grttppe,4 Σήμε-

Ι Περί των γ).uπιων ).(I'tων ιης "εάς μετά τών όφιοειδών

μορφών ίInfO τ/ν χεφαλήν ίδ, χατωτέρω.

2 Πα\lο. 8,47,5
3 ΟΙ λόγοι ιoίi Παυσανίου: Πaρa δέ ιό {εf1όv τοΙ; Κηψ,'

σου Meδoνσης Η.?ου πεnοιημέvη H~φιιA.ή. ΚιικΑ.ώπω...
φιισί ... al...aI καί ...oii,o εf1rΟν,

4 Griecbislle MytJloIogie ιι. Religίonsgescll. (Ιν8ΙΙ ΜίίΙ

Ier ν, 2, 2) 1201•.
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ρον γνωρίζομεν ότι {}ρησχευτικαΙ ίδίως παραστάσεις Υ.αΙ όντότητες εκ τής Μυκηνα'ίκης

εποχης η παρέμειναν λ.ανθάνουσαι, η έπέστρεψαν εχ τίjς Άσίας είς την Έλλάδα βραδύτε

ρον, ωστε ούδείς λόγος ύπάρχει, ίνα άμφισβητήσωμεν την αξίαν τιϊς παραδόσεως δια την

έλλειψιν μνημείων κατα την ενδιάμεσον εποχην τού λεγομένου Γεωμετρικού ρυ{}μού' αλλως

και ή Μυκηνατκη έποχη γνωρίζωμεν σήμερον άσφαλώς δτι είναι ηδη Έλληνικη EJtoX11, καΙ

αί έπιζήσασαι παραδόσεις είναι παραδόσεις Έλλήνων μεταδΟ'θείσαι εις γενεας Έλλ11νων.

"Εν σπουδαιότατον παράδειγμα της τοιαύτης έπιβιώσεως μου φαίνεται 11 λατρεία του

οφεως εν Έλλάδι. τας ποικίλας ΤΟ1"του σημασίας, ίδίως όμως ώς χθ'ονίας δυνάμεως καί

ώς οικουρού δαίμονος είναι άδύνατον οί ....Ελληνες να παρέλαβον εξ άλλης πηγης η

εκ μόνης τής Κρητομυκηνατκης {}ρησκείας, όπου εύρίσκομεν ακμάζουσαν την λατρείαν

τής {}εότητος τών Οφεων. Είναι λοιπον άκρως πι-ltανόν, οτι καΙ περΙ. της ύποστάσεως της

Γοργούς το αύτο συμβαίνει. "Ας άναζητήσωμεν ήδη την δδόν, δια της όποίας είναι δυναΜ

τον να έκληροδοτή{}η 1<\ μορφη αύτη άπο της Μυκηνα'ίκης εις την <Ελληνικην {}ρησκείαν.

Είναι σήμερον γενικώς παραδεκτόν, δτι ή συχνότατα απεικονιζομένη κατα Τ11ν

άρχα'ίκην έποχην Ηεότης, ή καλουμένη πρότερον Περσικη ''''Άρτεμις, νυν δε πολυ επιτυ

χέστερον δια του Όμηρικού όνόματος Πότνια {}ηρών, όπερ άπένειμεν εις αύτιlν ό SttId
niczka (Kyrene),1 είναι Κρητομυκηνα"ίκης καταγωγης. 'Αρκούμαι να παραπέμψω είς το

νεώτατον βιβλίον τού κα{}ηγητοϋ Ν ilSSOl1, δστις ούδεμίαν αμφιβολίαν εχει ότι 1) {}εότης

11 εικονιζομένη μετα 11 μεταξυ δύο {}ηρίων (η πτηνών), είναι αύτη αύτη ή όμοίως παρου

σιαζομένη 'θεότης τής Κρητομυκηνατκης {}ρησκείας.2 Εις μίαν δμως σειραν άρχαϊ.κών

1 'Ε...τί τη εύχαιρίι;ι ας τονισοη ~νoιavίta δ~ι εις Iil,' <ιtιραν

ταύτη" τώ" ΠOτl'ιων· Γοργό,'ω,' (ώ:; σά δειχΌη καrω~έρω

0[1 uποrελουσι τ/,' αύτην σειράν) εύρίσκει ά"όπως ηΊν

"6έσιν της καί ή πλεςoτ«x~ ν;τοχείμε\"ον συζηΤ11σεως γε"ο

μένη .Νί"η. {οι.' Λρχέρμου. Κατά την ύπό του Robert
άνάγνωσιν του βάίtρoυ, ην "0.1. ό Hi1Ier ν. Gaertringen
παραΟέτει ώς τήν χαλv~έραl" (Ι. G. xrr, 5. άρ. 147) μόνο:;

,,(nα(>xευασ~ής του άγάλματος e11·OI δ ~Aρχερμoς, δ δέ

πατήρ του Μςκκι«δης ητο μόνον δ α"α"6έτης. (Hermes 25,
4-16). Ούτω συμφωl'tL και Τι παράδοσις, καΟ' ην δ ~Aρχερ

μο:; μόl'Ο:; χαπσκεύασε πρώτα; «Νίκην πrερωη'ιν. (Σχό1..

'Λρφ. ~Ορl·ιi)-. (74). Έν τοιίτοις κατά την περαιτέρω άνά·

γl'ωσl\' του Robert ά"τ< .ίκηβόλε δέςαι ~Aπoλλoν. πρέπει

νά σvμπληρω6ii .έκ.. δ. ανασοα., διόrι δ Robert
,ί."έχα6εν έπίσΤΗ,εν ότι !=,ύχ1. .Νίκη., άλλ' Τι ~Aρτεμις αύτη

;τα(lιστάl'εται έν τι,:, ιί.γάλμαη του 'Αρχέρμσv (πρβλ. του

"ύωυ ArcbiioI. "1iircben 119). ~Orι δέ βραδύτεροΙ' 'ΟΙ

περί Καρύστιο" τον Περγαμηνό,·. κα1:ά τό σχόλιον έξέλα·

βσν την πτερωτ/" μορφήν ώς Νίκην. εΙναι εύγ.όλως \'οητον

;tροκειμένου περί των μεταγε,'εστέρων τούτων {εχνΟ"ριτών

κο; lοrορικώl' ·της τέΧ''TJς. Ή παρατήρησις του Robert
\'ομιζω ότι εΙ"αι δ(l{lοτάτη, ιlε~ά μόνη:; της διαφορας οτι

ούχί ακόμη ~Aρτεμις, άλλο Τι πρόδρομος {αύτης Πότνια

ΓΟρΥώ πιιριστά"ε<αι έν {φ ιί.γάλματι του Άρ;ιέρμου. ΤΟ

σχημα του Ι,· γόνασι δρόιlOυ, {Ι {ιέσ,:; tUII' χειρών, τή:; μέν

ι1νω τή:; δέ κάτω κιιι. α; πτέρυγες in1. {ών noMJ" ούδεμίαν

κατ(ιλείπουσι περί του πράγματσς άμφιβοΗα\', τοιαύτην

δ'ίσως πρέπει νά φαντασr.ώμενκαί τήν Γσργόνα Κυπαρισσί

'.(11' του "αου τής Λινδίας (άνω σ.16.,). Oiί,ω; αϊρεταιΤι δυσκο·

λία {ί ζητει η άφιέρωσις μι~ Νίκη:; έν Δήλφ ώ:; κα~ άλλη

δ;'σκολία, η,. δ Robert αύιός δέν ιlδU"ή{)η νά παρακάμΨη,

οτι δηλ. δέ" ε1"αι δυ\,(Ηον 11 ~Λρτεμlς νά naQlotdvtrat εί:;

τοιαύτην στ«σιν κιιί φέοουσα πτερά είι;; τιlίις πόδας (μόνον

ένα Έ~ρoυσκικόνσκαραβιιιον ηδυνή-3η νά ε~ρη ώς ά,·όλο

γο" παράδειγμο, HenJIes έ. ά. 449). Ή Νίκη εΤ\'«ι σχετι

κώς μ ε τ α γ ε ν ε σ τ έ ρ α {Ι ε ό τ η ς, τιlιιlύτην δεν ήδύ,·ατο

λοι...ιΊν να πλάση ό ~Aoχεριισς. Αί αντιρρήσεις τοι. BuJ]e
(~αριι. Roscber Lex. αρ1}ρ. Nike σελ. 321 -22) ουδόλω:;

ιιεταβάλλουσι τα fJειιελιώδη ταυτα γεγο"ότσ, ιίρκΕι δε νά

ρίΨη τι:; εν βλέμμα εις το aQf>QOI' αυτου τσυ ιδίσυ, ϊνα

TιEIofiii ΟΤΙ όλαι α; παρασ~όσεις πτερωτών μoρφιJιν τoίi 6011
αία/ι'σς είναι άμφίβολοι και ούδεμία έξ αύτών δύναται

άσφαλώς "ά όνομασ1}η Νίκη. Έ\· πόσυ δέ περιπτώσει αί

ι.ι.ορφαί αυ~«I δέν φέρουσι πτερά καί εΙς τους

:n; ό δ α ς, ούδέ παριo~ά"oνται εΙς το γνωστον σχηι(<, Kl1ie·
Iauf. Taίira τά γνωρίσματα άrιαν~ώοΙ-ΤΟύναl'τίΟI' πάντα εν

τω άγάλματι ,ου 'Αρχέριιου, ούδεμία λοι:το" άμφιβολία

οτι ούχί περί Ν ίκης, άλλά περΙ Ποτνίας- Γοργους οτοό"ει

ται. Ή εύλογο:; ά\'τίροησι:; ~oυ Bulle χατά του Rol)ert,
ότι ή σrάσις τσυ άγάλιιατος δέν σvμβιβόζεται ;tQOι; ri}v
~Αρτεμιν, αϊρεται νυ". Τά έπί τής Άκρο:τόί.εως των Ά1}ηνα/ν

εύρεfiέντα εργα (πλαστικά η μικρά χαλκά, Petersen ΑΜ

11, 1886,373 έξ. καΙ πιν. 11), τά όιτοια σvνάιττονται προ:;

τον τύπο" {ου 'Αρχέρμοv παριστώσι πάντα, 1\ τουλάχιστον

τα παλαιότεριι έκ τούτω·ν, επ'lσης τη" Π~τ\'lα\', ώ:; διδάσκει

ή στόσις καί τά πτερά {ών ποδών. Όρίtως λοιπόν έσχέησΕ

ταυτα ηδη ό Robert (Hermes έ.ά. 449) ;τρο.; την λατρείαν

της Βραυρωνίας, ης πράγματι παριστώσι τόν πρόδρσμον.

2 Martin Nilsson, Minoan Mycenaeau ReIigion and
its surviva] ίη Greek Relίgion, 1927, σ. 436.
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μνημείων ή &εότης αύτη δεν εχει το οίκείον αυτης πρόσωπον, άλλα φέρει κεφαλην Γορ

γους. ι Το γεγονος τουτο κατα τον Nilsson (έ. ά. 436) ύπονοεί την τρομεραν της -θεότη

τος Ισχύν, αι περιστάσεις δμως ύπο τας όποίας παρουσιάζεται αϋτη ή συνάφεια των δύο

μορφών Γοργους καί «Ποτνίας» απαιτουσιν έξ11γησιν διαφορετι/οlν. Ή άνάμειξις δήλα

δη αύτη τών χαραΚτ11ρων, ητις &παντζ( είς τα παλαιότατα μνημεία,2 προϋπο-&έτει στενω

τάτην συνάφειαν μεταξiι των δύο {Ι·εοτήτων, τ;ι" καλυτέραν δ' &πόδι:::ιξιν, τρόπον τινα την

βάσανο" του συλλογισμου τούτου δια της άντι{J·έτου όδου, εχομεν εΙς δύο μνημεία, το

υ.έτωμα της Κερκύρας και tilV ζφφόρον των Διδύμων, όπου ή γνησία καΊ άλη-θ-ης Γοργω

είκονίζεται έχουσα παρ' αύτην τα. {hιρία, τα όπο·ια εΙναι το κύριον χαρακτηριστικον της

Ποτνίας. .3 'Επί πλέον αί έρευναι του Ρωμαίου 4 άπέδειξαν οτι είς τον «ναον της Γοργοϋς»

έλατρεύετο μία έπιτoπί~ 'θεότης, "Αρτεμις η Πότνια &ηρων, συγγενιις προς την Γοργώ,

ητις τη,\, συμβολίζει έπι του αf.:τώματος 11 μάλλον έπΙ άμφοτέρων των άετωμάτων. S 'Ι-Ι προ

φαν11ς λοιπον συγγένεια μεταξiι των δύο {}'εοτήτων δύναται αριστα να έξ'lΥη,&η δια της

Κρητομυκηναϊκης {}ρησκείας.

Εϊναι δηλα δ11 γνωστόν, δτι ή Μινω·ίκη {Τεότης εχει κατα πάσαν πιθανότητα συγγέ

νειαν προς την Μεγάλην Μητέρα των Μικρασιατικων λα(ον, άλλ'ύπο τας γενικας όνο

μασίας, τας.όποίας δίδομεν εΙς την {Ι-εαν ταύτην (Μεγάλη Θεα της Φύσεως, Χ{tονία Θεά,

Θεα ΤΟ1'\' Όφεων, των {Ι'ηρίων κλπ.) δεν πρέπει να νοωμεν μίαν και μόνην {tεότητα, εΙναι δε

βέβαιον σ;.εδΟν δτι αί ποικίλαι άπεικονίσεις των Μινωϊκων μνημείων δεν είκονίζουσι πάντοτε

την αin1l" {tεάν, παρα τΟ γενικον όνομα, το όποιον μεταχειριζόμε{tα. Αύί11 είναι ή γνώμη

του Nilsson (337), ετι δε και του Evans (Nilsson 337 ι), Το γενικον σνομα δια την {tεό

τητα ειχον κατα πάσαν πιt}ανότητα καΙ οι Κρητομυκη'\'αϊκοΙ λαοί, μίαν δ' εύφυα περι

τούτου εΙκασίαν έξέφρασεν ό Blinkenberg, δ Όστις παρατηρεί δτι 1i χρησις, προκειμένου

περί των Κρητομυκηνα·ίκης καταγωγης {ΙεΟί11των, ονομάτων ώς Fάνασσα (προσ&έτω οτι

οι 'Αθηναίοι έλεγον άπλως «fι Θεός», πρβλ. και τΟ 5νομα Δέσποινα της Άρκαδικης {}εό

τητος) ετι δ' έπι&έτων ώς Ά{}ηναίη, Λινδία, Παφία κλπ, δικαιολογεί την γνώμην δη

οΙ Κρητομυκηνα'ίκοί λαοι ώνόμαζον άπλως την {tεότητά των δια γενικου ονόματος, (Ως

"The Lady>' iΊ «Notre DalI1e). κλπ. 7 Είναι λοιπον ακρως πι-θ-ανόν, ότι fι Πότνια {tηρων

1 ΜερικαΙ περιπτ(\ισεις συνελέγησαν καί σιιvεζητή&ησαν,

παρά G. Radet, Cybebe, Biblioιheque des IIniversites de
Midi, χαι, 1909 σ. 44, εlκ. 58-59. 'Έτεραι παραστάσεις

Studnic~ka, Κ}·reΙle 152 εΙκ. 29. Πρβλ. τ/ν μορφην Arcb.
Zcit. 18'17 πίν. 2, ητις είναι Μτερος, φέρουσα έκατέρωftεν

buo λέoν~ας καΙ εχει μέν ειδεχδές άγένειον προσωπειον,

άφ' έτερου όμως φέρει άνδρικόν αΙδοϊον. ~Hδη ό Duminler
Jahrb. d, Il1st, 1I. σ. 91 καΙ 9l παρετήρηοε την συνάφειαν

Γοργοίίςκαί Ποτνίας.

2 ΤΟ "ινάκιον της Καμείρου παρά Radet έ. ά. εΙκ. 59
ά''Ι1κει εtς τόν Ίον αίώνά καί κατα l:OV PcttacιcιoIli ή 'Α'6'ω·

ρικη iπίδρασις εχει iξαφανισftii έvτελώς εκ l:01J προοιί,που,

οιλην l:IDv δύο μικρών ύιτό ~όν πα/γωνα έλίκων, αϊτινες

ί'ΙΙΕν\Jυμίζουσι τiIν Ά'6'ωρικην κόμμωο,ν (Boll. dΆrΙe ]921
σ. 501). Πιιβλ. καί την ε(κ. 4δ.

3 του άετώμα~oς Τ1ϊς Κερκύρας τα διάφορα γλuπτα ίδ.

Πρακτικα 1!}11 σ. 167 ~ξ. llEQI Δ,δύμων: Pontreιnoli - Hal1s
sοιιlίer Did}·ines, πίν. 20, σ. 197 έξ. Ή Γοργω παρίστατο

άσφαλώς με~σξίι δύο λεόντων, ων l:01J ΠQος δεξια διεσώ·

'6ησαν έπι τη~ πλακός τα άχρα Ηίιν έμπροσ6ίων ποδών

ΤΟ γλuπτόν άνήκεl ε~ το μέσον ",eoiIτou -ωύ 6°v αίώνος.

Πρβ;•. G. i\!elldcl, Catal. des sCI11ptures des Mus. Imp.
OLtonlans Ι. ά{). 239 0.555. 'Ετρουσκικά τινα παραδείγματα

Γoργoίlι; μετα πτηνών η "δηρίων, ίοτάμεl'α όμως ύοιό την

έπίδρασι\' της Έλλ: τΙΙχνηι;, παρα Fιιrt\v, έ. α. 1707.
4 Β. C. Η. 1925, 190 - 218, ίδίως ο. 209 καΙ 218.

ΤΟ αέτωμα. το όπο·ιον περιεσώδη ε11'αl το δuτ,xόν, l:Yιv

περι 00 βιβλιογοαφίαν ·ιδ. σ. 191,. Πρβλ. οuμπ1.ηοωμαη·

κώς Άρχ. Δελl:. ]921 παράρτ_ σ. 165.
5 Πρβλ. Picard, L' Acropole 1, 285.
6 ΕΙς την αξιολογωτάτην έογασίαν "tOU Le tel11ple de

PalJhos (Det Danske Videnskttbernes Sel~kab, Hist. filoJ.
:Medd. ΙΧ) σ. 29.

7 'Εκ μια; μαρτuρία<; του Δ,οδώροu δυνάμεil-α να συμπε

ρά\'ωμεν ι'itl τό οl'ομα τουτο ητο άπλώι; .ή M1Iτηρ~) ί&.

κατω-.:έρω.
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11. 'Εκ <Ου "γγ'(οll G,.{{,"Cλ',i:I'/.

και ή «Γοργω» κατα τους πρωίμους χρόνους ήσαν δύο ύποστάσεις της αυτης Ηεότητος,

ύποστάσεις αρκούντως συγγενείς, ώστε να ύποκαΗίστανται της μιας τα γνωρίσματα εις

την άλλην και τάνάπαλιν. Μόνον βραδύτερον ή Πότνια {}ηρων έταυτίσ&η πρl)ς Τ11ν 'Άρτε

μιν και το είδεχ1Η:ς προσωπείον άπενεμή-8η άποκλειστικως εις την Μέδουσαν καΊ γενικώς

τας Χ{)'ονίας Γοργόνας, των όποίων ό μύ{)ος προϋπηρχε. 1 Συγχύσεις εν τούτοις τώ'\' άρχι

κων ίδΙOτllτων δεν ελειψαν και εις μεταγενεστέραν εποχήν, ούτε άπεσβέσ&ησαν έντελώς

τα σύμβολα, τα όποια ανάγονται εΙς την πρώτην ύπόστασιν την συγχεομένην προς την

Γοργώ και ετι περαιτέρω προς την χθονίαν Μινω'ίΚ11ν Ηεό.τητα των όφεων. Ή 'Άρτεμις

δεν ύπηρξεν άείποτε παρΗένος δπως μεταγενεστέρως γνωρίζομεν αύ cήν, άλλα και ώς "Αρτε

μις ΕΙλ.εί'θ'υια ελατρεύετο και τίκτουσα Τσως είκονίζεται είς μερικα μνημεία, την δε χ{}ο

νίαν αυτης ύπόστασιν αναγνωρίζομεν εν Βοιωτίq. επ!' έπιτυμβίων σημάτων και εκ τού

γεγονότος δτι εν Λακεδαίμονι, εν Λυδίg κλπ. επιστεύετο προστάτις των βαqιλικων

τάφων. 2 Έκ τού Παυσανίου γνωρίζομεν οτι εν Λυκοσούρq. ;ταρα τα κα~ήμενα άγάλματα

Δήμητρος και Δεσποίνης είκονίζοντο όρ'θα τα του. Άνύτου καΙ της Άρτέμιδος, της τελευ

ταίας κρατούσης εν ταις χερσΙ «τfj μέν λαμπάδα,

τ,η δε δράκοντας δύο. (Παυσ. νπ!, 37,4). Ό S.
Reinaclt ανεγνώρισε την"Αρτεμιν ταύτην επι των

άναγλύφων του βωμου Savigny, συσΧΕτίζων την

ϋπαρξιν ένος πρωτοτύπου της μορφής ταύτης ~:ν

Ρώμη προς τον μϋ{)ον τού Άρκάδος Εύάνδρου,

όστις ίδρύσας >Αρχαδικην ά:;τοιχίαν έχει δπου μετα

πέντε αίωνας ύψώ-θη ή Ρώμη) ωφειλε να είχε κομί

σει με&' έαυτού καΙ τας ,Αρκαδικας -θεότητας. την

Άρτεμιν δε ταύτην την όφιοφόρον εξιlγησεν ήδη

άπο τού 1906 ώς παράγωγον έκ της Κρητικης 'θ'εό

τητος των όφεων ό Reinacl1. 3

Μία άλλη τέλος άπεικόνισις, l1τις δεικνύει

παράδοξον επιβίωσιν των πολλαπλών στοιχείων

της Μινωικής itεότητoς, εΤναι ή έκ τού χαλκου

αγγείου του Grreck\vyl (εύρε-θένroς έν Έλβετίg.)

άνήκοντος είς το" 60 \' αίω'\'α (εΙκ. 11). Εις Τ11ν εικονα ταύτην (ίδ. καλας άπεικονίσεις

Arcll. AnZ. 1925 Beil. 2 έΥ σ. 186) παρίσταται ή Πότνια {}ηρ(Ων, άλλ' εχει καΙ πτηνον επι

της κεφαλης δπως ή Κρητομυκηνα'ίκη q:{)sO: των περιστερών~, ετι δε καΙ τους δφεις της

χ{)ονίας Μινωχτης -Ο·εάς. 'Άν μCΊ.λιστα πιστεύσω μεν στι και το στfjHoς είναι γυμνόν, δπως

Ι 'Εάν φυσl;ιά. δο[}είσης ευ;ιαιρίας, εlχονί1;,ο"το μετ'

είδεχί)ους προσωιιείοιι χατό.,;ιν χαί άλλαι καταχθόνιοι δαί

μονες, κηρες, Έρινύε<; κλπ. τoiίτo έξηγnται έκ της κοινης

τάιν ιiν{)ρώπων αντιλήψεως περί δυσμορφίας τω\' ΤΟlΟύτων

ονΤ(ο,}ν, άντιλήψεω~, ην έχαλλιέργησαν οί ποιηταί. Πρβλ.

την ζωηράν περιγραφήν τώ\' 'Ερινύων ύπο του Aίσxύ~oυ,

Εύμ.47 έξ .. Άοχιχως όμως δεν φαίνεται να ύπηρχεν αϋτη

ή άντίληψις. ''Αξίζεl νά μνημονευ{tη ένταΜα, ΟΤι καί εΙς

τον Παυσανίω':ικαμενέντύπωσιν, οτε έπεσκεφ{lη το 'ίερον

τών Εύμενίδων παρα τόν 'Άρειον Πάγον, τό γεγονος ότι

εΙς τΟ: αγάλματα τοότων ούδέν το φοβερόν ένυπηρχε, μνη·

μονεύει δ' έπί τη ε\ιΖ.αιρlα στι πρωτο; δ Αίσχύλος _δρά_

κοντας εποίησεν όμου ταίς έν τη κεq;αi.,i 'θριξιν εΙναι. εΙς

τας Ευμηίδας (Παυσ. Ι, 28, G).
2 Πρβλ. προς τοις άλλοις Woltcrs Άρχ. 'Εφ, 1892 231.
3 Β. C. Η. 30, 1906 σ. 150 έξ. (L' ArtCΠJiS arcadicnl1C

et 111. decsse aux serpents de Cnossos), Σιιμπληρωματικα/ς

παοατηρώ ότι δ Ni]ssol1 ύ;τοβιβάζει τη\' άξίαν ΤΙ1; όμοιό

τητος ταύτης, (σελ. 4343), διά τόν λόγο\' πρό παντός ση

ή 'θεα τών οφεων εΤ\'αl οίκιακή t}εότης, έν itJ ή Άρκαδική

νΑρτεμις συγγενεύει μαλi.oν προ; tIiv Πότνιαν ΙΊηρών, ητι;

χατά 'tήν ΜινωϊχΥιν έ:ιοχην δεν παριστάνεται μετ' Οφεω\'.
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ΑΕ 1927-1928

δέλουσ( τινες ι, τότε εχομεν μίαν ίσχυραν άπόδειξιν έπ·ι πλέον ύπερ της Μινω·ικης έπιβιώ

σεως εις το παρον έργον. Δυστυχως δεν ήδυνή{)ην να ϊδω έκμαγείόν τι του πρωτοτύπου, έκ

δε της εί%όνος καΙ μόνης μοϋ φα(νεται το πράγμα λίαν άμφίβολον.

'Ίνα συντελεmΊii ή ταύτισις της 1tεότητος, ητις είκονίζετο μετα είδεχ1tοϋς προσωπείου,

προς την Γοργώ, επρεπεν άναγκαίως να ύπάρχιι όμοιότης,ητις πράγματι ύφίσταται ού μόνον

εΙς τας φύσεις των &εοτήτων, άλλα καί είς τα έςωτερικα χαρακτηριστικά.διότι ό 'Όμηρος ήδη

καλεί την Γοργω δεινόν δερκoμΈVην καί βλοσυρώπιδα. ΑΙ Γοργόνες 11σαν κυρίως χ1tό

νιαι δαίμονες2, τοιαύτης λοιπο\' φύσεως πρέπει να 1lτο καΙ ή Kρητoμυ%ηναLκη 1tεότης, εις το

συμπέρασμα δε τοϋτο αγει καΙ ή σύνδεσις των οφεων προς το Γοργόνειον. τους όφεις βλ€.

πομεν ήδη είς το εκ Μόχλου Γοργόνειο\', ή δε itEa της Κνωσού μετα των όφεων, ητις ελα

τρεύετο καΙ έφυλάσσετο εις τας ύπογείους κρύπτας, εΙναι ή χθ-ονία μορφη της μεγάλης

Μινω·ίκης -θεότητος3. ΕΙναι άλλως γνωστον ότι δι' όλης της Έλληνικης άρχαιότητος ό όφις

εχει χδόνιον χαρακτηρα ;ι:ρό παντός 4. 'Ιδιαιτέρας προσοχης άξιον εΙναι το γεγoνός~ οτι ό

τύπος Γοργόνος καΙ Γοργονείου πλούσιος εΙς 6φεις εμφανίζεται άΡϊ.ικως καΙ κυρίως είς την

Κύπρον καΙ Ίωνίαν S, είς τας χώρας δηλ. άκριβως, είς τας όποίας έφυγαδεύ{)η ό Κρητομυκη

να"ίκος πολιτισμος καΙ έκ των δποίων επανηλ1tεν i:ίστερoν, εν μέρει ύπο ενδυμα άνατολικόν,

είς την Έλλάδα. <Η 1tECt των 6φεων της Κνωσού φέρει τα έρπετα περΙ την ζώνην, τας

χείρας καΙ την τιάραν, έν ~ ή Γοργω είς τας παλαιοτάτας άπεικονίσεις φέρει τούτους είς την

ζώνην μόνον καΙ ούτω περιγράφεται ήδη εν Άσπίδι (στ. 2Η3). ·'Έχομεν δμως καΙ άρχα·ίκας

παραστάσεις Γοργόνων φερουσων τους όφεις είς τας χεΊρας, όπως ή «ίέρεια» της Κνωσού,

διατηρούνται μάλιστα οΙ δφεις και άφ' ού το πρόσωπον εχει είς τόν ε' αίωνα ύποστη σημαν

τικην έξιδανίκευσιν (είκ. 12 α-β), το δε 1tέμα τούτο εΤναι ίδιαιτέρως άγαπητον πάλιν

είς nl" 'Ιωνικην τέχνην. Εις αλλας άπεικονίσεις αί Γοργόνες .φέρουσι τα έρπετα αναδl3tλού-

1 Πρβλ. Rnd~t '-Ύbeue σ. 30 Frοιωllgham A.J. Α. 1911
σ.365.

2 την χ6σνίαν 'ιούτων φύσιν παραδέχεται Υ.α'ι δ Pettaz
ΖΟl1ί, Βοl\. d'Arte 1921 σ. 5(16·7, κατατάσσων τας Γοργό

νας μετά τών Κηρών, ΈΡ"'ύων κλπ. είς τ/Υ τάξl,> τών

δαlμόν(~ν του iιανάτου χαί 'ιης μετέπειτα τύχης τών ψυχών,

κ{tί δ B1inkcnberg, Re\". Arc1J. Χ1Χ, 1924 σ. 275, όστις

φέρει είς έπαφην otEVVJtiQav δια 'ιόν λόγον τουτον 'ιην

Γοργόνα πρός τόν λέοντα, σύμβολον τού iιανάτου καί του

'ιον. Τό χωρίον όμως της "ιλιάδος, Φ 483 iξ. δέν έχει την

σημασιαν, την όποίαν 'ιου ά;tοδίδει ό B1inkcnberg, ίνα στη

ρίξη καλύτερον την χ{}ονίαν του λέοντος σημασίαν (προφα

νώς l;x τη.. έκδόσεως ΠΊς 'Ιλιάδος ύπό Leaf, όστις άνατρέ

χει είς σημιτικάς δοξασίας, >0:06' ας ό σάνατος πρΟOVΙΠΟ·

ποιε,ται είς λέοντα, ί"α έρμη,'εύΟ!1 τό χωρίο,·). 'Αλί: είναι

άνάγκη νά άνατρέξωι'εν εΙς τόσον πολυπλόκους έρμψ·είw;,

έν φ ή έννοια τοϋ χωρίου είναι φα\'ερά; Δεν εκαμε δηλ. δ

Ζείι; εκ της' Αρτέμιδας Ινα λέοντα, ί\'α φο"εύη οίανδήποτε

yvvoi:κa iιέλ!1, άλλ' ή έι·νοια του χωρίου είναι μεταφορικη

καί ή ~H ρα παρίσταται λέγουσα πρός 'ιIiv •Αρτεμιν είρωνι

κως' Toλμq.ς να παρα'ιαχ-3Τίς εναντίον μου, [πειδη δ Ζευς

σέ εκαμεπαλλιικάρl των γυναικών διά να φονsu-oς όποιαν

σέλτις ... κλπ. Αί λέξεις του Rlίnk. εl"αl; Zells fI fait d'
ArteJnis 1111 lίΟΗ ... et lυί a atιribue le pollyoir de tuer κλπ.

Οι Όμηρικοί στίχοι;

μέμο"ας . .. ά....-.· έμοίο

<1rή<1ε<1t?αι; χαλε.πl} "οι έΥώ μέ"ο. ά"rlφέeεο6αl

τοξοφόeιο ",ειι iovσy, inel <1ε λέο"τα Υ""α.ξί

Ζέυς fJ.'ϊκι" κα!: έσω.." καrακrάμε" όj" κ· έ6έλησfJ.α κλπ.

Πρβλ. την σημερινην λαϊκην εΙρωνείαν .γυναικεϊο παλ

ληχriρι~.

3 E,-ans, PaJace κλπ. Ι σ. 500
4 Ό \Vulldt, VQlkerpsycbolQgie ΤΙ, 2 σ. 60 εξ. :τραγμα

τευεται τό ζτιτημα ~ως έγενVlί6η ή παράστασις της ψυχης

\ιπό μορφην σκώ1.η>ο:ος καί εΙτα όφεως, όστις εtς την IUΤΛf\v

λαϊκην παρατ,'ιρησιν έμφανίζεται ώς μέγας σκώληξ. θα

έπε-3ύμουν νά έπισυl'άψω ένταυ6α τoiις τελευταίους λόγους

παρά Πλουτ. Κλεομ.(39),ότι <τα ά'·Ορώπιι'α οώματα... όφεις
άναδίδωσι. Καί τουτο χατιδόντες οί παλα.οί, μάλιστιt των

1;.φων τόν δράκοντα τοις 1)ρωσι συνφκείωσαn. Οί οφεις

παρουσιάζονταιπολλάκις λαμβάνοντες μέρος εtς τ"ς σπο\"

δας (\Vide, Grabspellde 11. Totensc1llange, ARW 12, 1909,
221 ~ξ.). Οίκυνόμος De profllsionl1w receptacn1is sepιI!cra·

lib\1s 18. Δια 'toii γεγονότος τούτου άοιστα έξηγουνται ύί

οφεις αί βυ6ίζο,"τες τας Υοεφαλας είς τα στόμιC\ Μυκηναϊ

κών σ;τονδοφόρων άσφcιλως άγγείων ΙΥ. Ρόδου, τα οπο,α

έδημοσίευσε τελευταίως δ M~jllri, AnIJuario νι -VII,
σ.136-7.

5 Ziegler 1653, Fllrtl\·aIJgler 1717.
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12β. Γι>ργ,;, ίκ Παλαtκύ.σrρα". (. Ακροκέ!!(ψο;).
12«. Γι>(I,"~

;;τ, γλ"",rι>" λωι>".

μενα ύπερ τους ώμους καί κρατούμενα ταυτοχρόνως εΙς τας χείρας. 1 Αϊ παραστάσεις

αυται πρέ.ίτει να &εωρη'θ'ωσιν ώς εχουσαι αμεσον σχέσιν προς τ~ν ύπόστασιν της Κρητο

μυκηνn:'ίκης &εότητος των όφεων, τijς όποίας {l άνάμνησις έπέζη παρα τοις καταφυγοϋ

σιν είς Μ. 'Ασίαν λαο-ις μετα τi)ν καταστρoφ~ν τού Κρητομυκηνα'ίκοϋ πολιτισμού. Πασαι

δ' αί κατόπιν άπεικονίσεις μορφων μετα όφεων είς την Έλληνικην τέχνην δύνανται να

άναχθωσιν είς την άρχικην έκείνην ύπόσΤασιν. Τούλάχιστον κατα τόν Rosenberg αί Έρι

νύες, αί κατ' έξοχην χ'θ'όνιαι δαίμονες των ~Eλλήνων, παρέλαβον τους όφεις έκ τού τύπου

των ΓοργΙνων. 2

Τό δε Γοργόνειον φέρει και αύτο τσυς όφεις άπο των παλαιοτάτων άπεικονίσεων,3

και δη ούχί ως τι όργανικως συνδεδεμένον πρός το σωμα, άλλ' ώς αύτοτελη προσ&ήκην.

Μόνον ύστερώτερον, άφ' ου τα πράγμα άπώλεσε

την ση μασίαν του, έγένετο σύγχυσις των όφεων

προς την κόμην καί τα Γοργόνεια παριστάνονταιφέ

ροντα όφεις άντί τριχων, έν φ οί ποιηταί έκ παραλ

λήλου όνομάζουσι τας Γοργόνας δι' άναλόγων έπι

&έτων (παρ' Αίσ",(ύλο) δρακοντόμαλλοι, Προμ. 801).
Πλην τού έκ Μόχλου όφιοφόρου Γοργο

νείου κατέχομεν ίσως και άλλα

χρονικως πλησιέστερα μνημεία,

τας άπεικονίσεις δηλ της Θεας

φερούσης επι της κεφαλης μυστη

ριωδες κατασκεύασμα, τού όποίου

δμως ή σημασία ε!ναι άκόμη λίαν

προβλημαr.ιχή.4 Ό Wace, ό E\"alls
και έσχάτως ό Farllel1 περιγρά

φουσι τα άντικείμενα έκείνα ώς

όφεις, ο'ίτινες κατα τον Evalls συμβολίζουσι την χ&ονίαν της &εότητος δύναμιν. 5 ~o Ni1sson
διεξοδικως περιγράφων τα μνημεία ταύτα, εύρίσκων δε και συναφη έργα τον νεωστι ύπ(Ί

των Σουηδων άνασκαφέντα έν Δενδρα (παρα την Μιδέαν) χρυσοϋν δακτύλιον και εν σφρά

γισμα έχ. Ιάκρου, το όποίον εύρίσκεται έν τ<9 Asl111101ean ΜιιseΙΙΙl1, χ.λονίζει πως τ/ν περι

οφεων εί~ασίαν. Και προτείνει μεν την ίδέαν δτι ε!ναι τόξα, άλλα καταλ11γει όμολογων

την άδυναμίαν και άβεβαιότητά του ώς προς την ερμηνείαν των παραδόξων κατασκευα-

1 Furtlviιng]er ]710. νΙδ. :ιαQαδείγματα J Η S. 188-1 πιν.

43. Αιιη:ιli de1 IlIst. 1866 ;ην. R. Furt'\\'". Gem,lIen πι".

νΙ! ι, 52 (ό..:ό3εν ι'] ήμειέQα είκ. 12"). Η. Kocb, Dacbteπa·
kotten aI1S Katupanien πιν. 35,1. Arcbao1." Epigr. Mittej·
lungen aus Οesteπeίcb 11 πιν. 5 (Γοργω lπί βά6ρου έκ

Πάρου φέQουσα τού; οφεις κα6' ον τρό:ιον και η 3εά της

I(νωooiί) κ;':ι.

2 ΠQβλ. Gruppe 6. ά. σ. 75, 410. 411 γ.. ά.

3 Συνή3ως φέρουοιν ώ; παλαιότατον ή ει, τι';n' παλαιο

τάτων παραδειγμάτων rOQYovc; μεt' οφεων εΙς την χεφα

λήν tήν rOQY(U τοί) Διδυμείου, (Πρβλ. λ. χ. Mende], CataI.
d. sculpt. έ.ά. ι, 559. Li]]ian \\'i1son Α]Α 1920 σ. 237),
παλαιότεQΟV όμως παQάδεlγ,ια εΙγ(ιι δ Κυπριακός κύλινδρος

Furt\v",ngler Gemmen ν,43, όστις δύναται νά άναχ3ίi εΙς

τόν 70ν αία/,·α.Ή μόνη χρονολογία, τήν όποίανεύQίσκω του

μ"ημείου τοΙίτου, εΙvαι ή προτα6εισα ό:ιό του ObncfalscLι .
Ricbter, K}'pros κλπ. σελ. 213 σημ. 3. (άοΖη 60" ή τέλος

70" αία/νος).

4 Ή 6εά είΚΟ"ί1;nαι μετά του άνωτέρω συμβόλου έπ\

δΙίο γλυπτών λίθων εύρε6έ"των έσχάτωc; εΙς τό" λόφο\' τοίΊ

Καλγ.άl·η naQ<1 τάς Μυκήνας, Ιτι δ' έπ\ ένός λi30υ τοί)

Asbmolean Musenn (h του Δικτ....ίου <i1·t{,\otJ) χαΊ δ"ό.ς

άλλου τοί) μουσείου Kassel. νΟλοι οΙ λί60\ ούτοι άνήχου.

σιν είς την υσ~ερωτέραν η υστερωτάτην Μυκηναϊκή,< έπο·

χή\" Ίδ. Nilsson, Minoa,,_Myc. re1igion κλπ. σ. 310 έξ.

χαί πί,<. ΙΙ.

5 Wace ]HS. XLI 1921, 264. Evans Pa]ace 1, 721, Far
nel1, Aegean Arcbaeology presented to Sir λ. E\'ans, σ. 11 •.
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Σ"'tι2lδωvος Μαι2ινάτου ΑΕ I!)27-]!J28

σμάτων. "'Οτι δεν πρόκειται περΙ τόξων, εΙναι δια τού πρώτου βλέμματος άντιληπτόν,

άλλ' ούδε το υπ' αυτού παρατι{}έμενον σφράγισμα τού AsIlllI. MUSeU1U παριστιΊ τόξα,

ώς μετ' άσφαλείας αποφαίνεται ό NilSS011 (σ. 313). Αί έπι των αντικειμένων δύο μικρα\.

παράλληλοι γραμμαί δεν είκονίζουσι τούς δακτυλ[ους Τσ'υς συγκρατοϋντας την μεσαίαν

πρόσflετον έπίρρωσιν των κεράτων τού τόξου, 6.1..1..' εΙνω τα λείψανα τών κα{Ητων γραμ

μων, αί οποίαι ένώνουσι τα δύο οφιοειδη κατασκευάσματα (πρβλ. το σφράγισμα τούτο

προς τόν λω'ον του Καλκάνη των Μυκηνών, παρα Nilsson έ. ά. π[ν. ΙΙ 9 καΙ 10). Άλλα

καΙ αν ετι ύπετ[{}ετο δη πρόκειται περΙ τόξων εις το σφράγισμα τού Ζάκρου, το κατα

σκεύασμα της Θεας είναι έντελως άλλότριον τόξων καΙ φαίνεται τόσον άκατ6.ληπτον πρα

γμα ή {}'εα να κρατη δέσμην τόξων ύπερ την κεφαλήν, ώστε ή είκασία αϋτη δεν εχει {}'έσιν,

άλλ' είναι προτιμητέα ή άλλη έρμηνε[α των 5φεων. ι

1 Εις την παιιούσαν έιιγασίαν δέν 'θίt είχε 'θέσιν μακρό

τειιος λόγος ηερί τών κατασκευασμάτων τoύ~ων, τα δποια

έν τoύ~olς και έγω δυσκολεύσμαι να έκλάβω άσφαλώς ώς

όφεις. ΤΟ έκ Ζάχοου σφοαγισμα, το δποιον αναφέρει δ

Nl!ssolJ δεν ε[ναι το μόνον, άλλ' εχομεν μίαν σειραν τοιού

των, τα όποια όμως περιπλέκουσι μάλλον τΟ 'ζήριμα άντι

,·α το λύοωοιν. ~Eχoμεν δηλ. τά ένταiίβα α;~εlκoνlζόμε\'α

σφραγίσματα, έκ τών οποίων ~o α (JHS' ΧΧIΙ, ]90-2 πιν.

ν11l, t6) ειχονίζει το έν λόγ~ χατασκεύασμα υπεράνω

I.εovτoκεφαλης. ΤΟ β (ε. ά. ηίν. ΙΧ 88), είκονίζει τα αiι~α

δύο άν~IKείμενα υπέρ

βουκρά\'ιον καί με

ταξύ αυτών τον τρο

χόl', δ όποιος οχεδόν

άνευ άμφιβολίας πα·

('ισΗ] τον Tjλιoν, διά

τούτο τό σφραγισμα

μοίί φαίνηαι πολι.

ρπουδαιον ώς πρός

την έρμηνείαν τών

δφιοειδα/ν άvτ.x.ειμέ·

"001'. Άoισ~ερα του βουκρανίου ειχονίζεται Οφις(;). Έξ

ίσου οπουδαίον εΤναι και τό γ (έ.α.. πίν νι, 22). ΤΟ

σφράγιομα τoυ~o είxoνίt;εται άνεστραμμέν(\γ ~ν τη δημο·

σιεύσεl τών ~Aγγλω,', διότι παρανοη'θέν σuνεδέfιη προς τας

<ίνftρω1tοειδείς μσρφάς έ. ά. άο. 20 καί 21, ώς δη-Οεν.περαι

τέρω τούτων σχηματοποίησις. Μόλις δμως άναοtραφfj

βλέ1tομεν δτι είκσνίζει το; γνωστα δύο άνηχείμενα μετα

καtlσρώtατα εύδιακρίτων κεφαλών Και τών iίπ' αύτάς

baKroHrov (εχω UΠ όψει μου σφράγισμα τ/ς γυψίVΗς συλ

λογ'lς τσίί άρχαιολ. φροντιστηρίσυ τoiί Βερσλ,,'αίου Πανε·

πισ~ημίoυ). ΕΙς το κενον εν τώ μέσφ τών περι ων δ λόγος

ανηκειμένων παρί(Jταται κατασκεύασμα η, ου την σημαοίαl'

δέν δύναμαι να έννοήσω και (,περ αύ~ό δύο πηινά; Δντωπα

iγγί~oντα άλληλα δια τών άκρων (Ιαμφών. 'Εντελώς ά"α

λόγω; είχo"ίζOνtαl δύσ π~ηγα εΙς άλλο σφραγισμα i. ά. σ.

85 εΙ)!. 24 (καΜιμενα έν~αίί(}α έπι τών κεοάτων του βου

"'Qavίo1J). nQβλ. A<ti τα oφραγίσμα~α πιν. νιιι 57 καΙ 57α

ΟΟ1ου όμως μόναι αί κεφαλαΙ εlναι άντωποί, ούχί δέ Υ..αΙ τα

οώμαtα τών πτηνών. ΕΙς το κατώτατον τέλος μέρος της

παραστάσεως είκονίζεται εύδιακοίτως όφις προς δεξ. διευ

{}υνόιιενσς μετ' άνοικτου οτόματος, 'Υπό την καμπήν τού

σώματος του ίοπάρχει εξόγκωι\α, το δηοιον δέν δύνα~αι

να ε[ναι άλλο η ή κεφαλί] της etW;. ijnς δυσ~υχώς λείπει

διότι τό σφράγισμα εlνα. r.σλoβόν. (WΟφις ασφαλώ; εΤναι

και ό ύπέρ την άμορφοι' κεφαλήν ~oϋ σφQαγίσμ«τος πιν.

νΠ,48 -μαίανδρος>, προφαν,)",ς δε καΙ δ τοϋ άρ. VIll,83,
και σελ. 85 είκ. 25). ~Eχ'oμεν λοιπο" ivtaiHla μίαν καλην

cil,αI,Oyiav It(lo; τό μεταγενέσ~ερoν έλασμα τ'ις Λίγίνης

(Nilsson 316), oJtou έηί <w>' Μο .Οφεωl'. εΙκoνίt;oντα

ειι:' ίσης πτψά, εν (ι εΙς το άγγειον του Graeckwyl έπι του

(απλού il·taίIfta) οφιοειδούς κατασκε\lάσματος κάi}ηνται

. λέον-τες, το δέ πτηνόν

εχει 'θέσιν έπί της

κεφαλής της {Ίεάς.

Ούτω λοιπόν -τα

πράγματα περι;τλέ

κονται, ενεκα τών

διαφόρων περιστα.

σεων, ύπο τάς όποίας

έμφανίt;ετω τό κατα

σκεύασμα. Μετα της

μεγαλυτέρας σαφη

νείας καί έπιμελείας, έψ δσον δύναταί τις να. κρίν'Ω Ικ του

ίχνογραφήματος, το δποιον naQatlltEI ό Νί1εε0tl,(σελ. 31 ι),

είκονίζεται τουτο έπι του δαχτυλίου τ/ς Μιδέας και μσϋ

επijλtlεν ή ώέα δτι "aQlotq. κατασκεύασμα ιtλεκτόν κατα.

τό μέσον καί φέρον δφεις εΙς το; ακρα, ούτω δ' ίi!;ηγH~αι χαι

ή παρουοία κεφαλών οφεων εις άμφοτί{lllς τiις κλευοάς,

πραγμα το δft:οιον δικαίως ξενίζει τόν Ni!ssoll (σ. 313). (Ποω
τότυπόν τι της αLγίδΟΙ;(j) τό δποιον β('αδύ~ερoν περιβάλ

λεται .άμφ' ωμοισl\" ή Ά-Οηl·α; 'Εν πάσ'Ω περιπτώσει οί

δύο λίJ}oι JHS. 1!Ι25 σ. 13 εΙκ. 15 και ο. 24, είκ. 28 (πρβλ.

NilSS0II σ. 312), οϊ-τινες είκoνίt;oυσι την {teu>, φέρουσα\" έπί

τών ώμων ά"άλογον άnικείμε"ον, ηαοιστώσιν ίσως διαφο

ρετικό\' πραγμα Υοαι δέν {Ία i!πιμεί"ω 'Ιερισσότερον έπι τού

ζητί1ιιατος). Εις τας ύJtολσίJtους παραστάσεις {til ήδυνάμε{tα
ίσως να υποΟέσωμεν ΟΗ είκονίζεται το αότο άντικείμενο"

έ" έκφυλισσείσl1 μσρφίJ, άλλα τό σφοάγισμα τό φέρον και

-τσν ήλιωιον δίσκον ύπέρ τό καtασχεύασμα (πρβλ. και τόν

διπλοίίν πέλεκυν αντί του ijλίου εΙς ~όν λί{}ον ~oύ Παλκάνη)

άγει εtς άλλας σκέψεις, δτι πρόκειται ίσως περι δηλώσεως

τσϋ ουρανού iΊ -της καταιγίδος η άναλόγου τινοι; ιiνl'Οίας'

Πεοι τοϋ τοοχού ι1lς ήλιακοϋ 'δίσκου άρκουμαl να παρα-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:35 EEST - 52.53.217.230



;.)1

"Όπως δήποτε, καί άν ετι το κατασκεύασμα ύπερ την κεφαλην της Θεάς εΙκονίζll

όφεις, ούτοι κρατουνται ύπο τών χειρών, έν Φ είς τΙ]ν Γοργω είκονίζονται προσπεφυκό

τες τη κεφαλη' μόνον άπωτέρα λοιπον άναλογία δύναται να ύπάΡΧll μεταξυ τών μoρ~

φων τούτων.

Μία άλλη ίδιότης του Γοργονείου, 1ϊτις μου φαίνεται σπουδαία καΊ. πρέπει να έξαρ-θη

ένταυ8α, εΙναι fι σύνδεσις τούτου προς τη'\' Ά{}ηνάν, την προελληνικην 8'εότητα την μεγά~

λως σχετιζομένην προς τόν όφιν. Ή 'Α&ηνα εΤναι μία των {}'εοτήτων, της όποίας εΙναι

άναμφΙ'σβήτητος 1'1 ΚρητομυκηναΤΚ11 καταγωγή. Παρ' Όμήρφ έμφανίζεται διαρκώς ύπiΊ

μορφην διαφόρων πτηνών, 1 πράγμα το όποιον άποτελει κατα τόν Nilss011 την πρώτην

στενην σχέσιν μεταξυ της Ά{ιηνας καί της ΜινωΙΧ11ς άνακτορικης {}'εότητος, 1ίς έπί της

κεφαλης κά{}ηται πτηνόν. 2 'Έρχονται κατόπιν αί άπεικονίσεις της τέχνης, είς μίαν σειραν

των όποίων ή Ά{ιηνα είκονίζεται συνοδευομένη ύπο όφεων, πράγμα περΊ. του δποίου

όμιλεί δια μακρων ό NilsSOll, ώς σΖεΤlζομένου προς την Μινω'ίκην λατρείαν. 3 Περί της

αίγίδος καί του Γοργονείου δεν γίνεται λόγος. την πρώτην έκληρονόμησε παρα του

πατρος 11 Ά{)ηνα, το δε ζήτημα της καταγωγης καΊ. σημασίας της αίγίδος παρατρέχομεν

ένταϋ{tα. 'Ι-Ι σύνδεσις δμως, του Γοργονείου προς την Ά{j'ηνάν, άλλην αύτην {ιεότητα

μεγάλως σχετιζομένην προς τον όφιν, νομίζω δη δεν στερείται σημασίας ώς προς την

κοινην αμφοτέρων καταγωγιlν. ΚαΊ. ό ιιϋ{}'ος άλλως συνδέει την 'Α6ηναν προς την Μέδου

σαν, ην ή 1!ρώτη μετεμόρφωσεν είς δν δυσειδες δια ζηλοτυπίαν. ΤΟ Γοργόνειον συνδεδε

μένον μετα της αίγίδος εΙναι παλαιοτάτη παράδοσις, απαντώσα ηδη έν Ιλ. Ε 741 καί

ουδείς λόγος ύπάρχει, όπως τόν συνδυασμον τοϋτον i}εωρήσωμεν έλευδέραν έφεύρεσιν

του πoιητo'ίi. 4

Προς μίαν άλλην τέλος ύπόστασιν Κρητομυκηναϊκης καταγωγης δα 1)ΤΟ δυνατον

να σχετισθίi το Γοργόνειον, ήτις καΙ αυτη φέρει χ{j'όνιον χαρακτήρα, προς την Άφροδί

την της Κύπρου. '1-1 συσχέτισις αύτη φαίνεται τοσούτφ μάλλον σπουδαία, κα&' δσον συν

δέει την Κύπρον προς 111ν ΚΡ11την, καΊ. ύποδεικνύει κοινην λατρείαν εΙς άμφοτέρας τας

χώρας. ΕΙναι γνωστον οτι εις πλείστα μέρη fι Άφροδίτη έλατρεύετο ι))ς χ60νία "θεότης

(Έπιταφία, Τυμβωρύχος, Μελαινις κλπ). ~ 'Έπειτα αί ίστορίαι, κατα μέγα μέρος παρανοή

σεις, τας όποίας άναφέρουσιν δ Πλούταρχος, δ Άντωνίνος Λιβεράλις καΊ. ό :Οβίδιος,

ύποδηλουσι κατα τον Fantel1 είς άμφοτέρας τας νήσους Κρήτην καΊ. Κύπρον την λατρεία\'

μιας 'θ-εότητος Άφροδίτης- Γοργους, ητις ήτο 'θ-εότης χθονία και τοϋ 'θανάτου. 6 Οί μϋf}ο\.

διηγουνται περί τινος κόρης έν ΚύπρΟ), ητις κατα Πλούταρχον έκαλεί·το καΙ τότε άκόμη

Παρακύπτουσα (Έρωτικος 20), διότι άπελΙ{l'ώ{}η έπειδη εκυψεν, ϊνα ίδη καΊ. χλευάση τόν

.'τέμψω είς τόν Vn1. MίiJler, Jab.rb. 1927 σελ. 8 ές. οπου

πραγματεύεται δλας τσς άναλόyoUς παραστάσεις πλην τη,

παρούσης, ιinς διέφυγε τήν προοοχήν του.

1 Nilsson t. ά. 421 iξ.

2 'Επί τfi εύχαιρί~ παρατηρώ, ότι καί της γλαυκός ή

παQάσι:ασις δεν εΤναι άγνωστος έν τη Κρητομ. 'Εποχϋ,

άn:αντωσα πλέον Τι ίίιι:ας (Eνηll~, Scr. Μίηοη 210 χαί πιν. 2,
35 χα. 37, ετι δέ ΑΜ 34, 1909, πίν. 13,28). Άδίχως λοιπόν

δ NίΙε~oη τονίζει την άπουσίαν της έν τφ περί 'Α'βηνας

χεφαλαίψ του (σ. 424·5),
3 έ. ά. 426 iξ.

4 Gruppt', gr. M)·thoIogie χλπ. 1201. 'Εν τfi tixV!J το

ΓΟQγό,·εlOν iμφανί';εταl έπί τής αίγίδος οχ,sτιχως dQYu,
L. \νίlε0η, A.J.A. 1920 239·40.

5 L. Farnel1. Tht' Cults ofThe Greek States Ir,652. θ,;

έπεθύμουν να ΠQοο6έσω i\"tαίΗtα καί την !mo το σνοι,,,

ΠασΙΚQ6Σα χ6-0νίαν 6εότητα, ιiτις iAatQsusto επί νε"ρστα

φείου τινός i.ν Δημητριάδl και ήτις χατά τον ΆρβανΙ1ό·

πουλλον δεν 1]ΤΟ άλλη 11 ή 'ΑφQοδίτη (Άρχ. Δελτ. 1915,
IIUQclQt. σ. 56· ί).

6 Farnel1 έ. ά. 11, 652. Τά αυτά έπαναλαμβάνεl χαί εί.;

1'111' νεωτάτην έργασίαν του έν tij) μνημονευ6έντι πανηγυ

ριχ~ tsuXSt ini τίj 75ηρίδι το;:' Sir Α. Eνans. Aegearι

Archoeolog)'. 1927, σ. 18.
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13. Μ{α ί'πόσrασις ηΊ. Kl!πρ{~ 'Λφροο{rης συμφt'eσμi~η

neQ) rήv Γσe'Jώ.

ΈΥ.κομιζόμενον νεκρον του περιφρονη{}έντος καί αυτοκτονη{}έντος εραστου της. 1 Το ονομα

Παρακύπτουσα, ύπο τΟ οποί'ον έλατρεύετο ή Άφροδίτη έν Κύπρφ, άπεδό{}η ύπο του

Πλουτάρχου εις την κόρην (Farnell έ. ά.). Περαιτέρω διηγείται δ Πλούταρχος παρομοίαν

ίστορίαν καΙ δια την Κρήτην, ένταύ'6-α δμως τΟ ασπλαχνον κοράσιον έκαλείτο Γοργώ,

περιεφόρνησεν ώσαύτως τόν εραστ/ν ..Ασανδρον, τίνα σμως ποινην' ύπέστη δεν μαv6-ά

νομεν ενεκα φ{}ορας του κειμένου. της {}εότητος ταύτης άπεικόνισιν εχομεν κατα πασαν

πι'6-ανότητα είς περίεργόν τι μνημείον δημοσιευ{}εν εν Arcl1. Zeit. 1857 πίν.1 2 (εΙκ.13).

Παριστg γυναικείαν κεφαλην μετα

παθητικης εκφράσεως, φέρουσαν ύπερ

το μέτωπον και μεταξυ της κόμης την

κεφαλην Γοργους μετα κεκλεισμένων

οφθ-αλμδ}ν Κατα τον Farnell δεν δύ

ναται να παριστg την κόρην Παρα

κύπτουσαν, ής δ μυ{}ος έγεννή{}'η εκ

παρεξηγήσεως, &λλ' αυτην ταύτην την

Θεόν 'Αφροδίτην Γοργώ, τ/ν κλαίου

σαν {)εό.ν του '6-ανάτου. Ή δια των

άνωτέρω μνημoνειr6-εισωνπαραδόσεων

συσχέτισις της Κρήτης προς την Κύ

προν φαίνεται ένέχουσα ίδιαιτέραν

σπουδαιότητα ΠΡΟΥ.ειμένου περί της

Κυπριακης 'Αφροδίτης, της όποίας ή

λατρεία καΙ δ ναος διετηρή{}η αύτο

τουτο Κρητομυκηνα'ίκοςμέχρι της έσχά

της εΠ"οχης.3 Ή Κρητικη προέλευσις

της {}'εότητος δεικνύεταιάκόμηεμφανέ

στερον εκ της λατρείας της Άριάδνης

'Aφρoδί~ης εν Άμα{}ουντι, δπου έδει

κνύετο καί ό τάφος της Άριάδνης.4

''Εν ετι χαρακτηριστικΟντού μύ{}ου

της Γοργους {}& ιlδύνατο 'ίσως να συν

αφ{)'η προς τ1lν Κρητομυκηνα'ίκην παράδοσιν, 11 παράδοξος δηλ. στάσις του Περσέως κατα

τον άποκεφαλιπμον της Μεδούσης. ΕΙναι γνωστος δ μυ{}'ος, δτι το βλέμμα της Γοργους είχε

την δύναμιν να άπολι-θώνη. Ή παράδοσις αϋτη είναι γνωστή είς τον Πίνδαρον (Πυ'6-.

Χ,46 έξ.) καί τον Αίσχύλον (Προμ. 798), οίτινες εΙναι οί' παλαιότατοι μάρτυρες περΙ της

άπολι{}ωτικης δυνάμεως της Μεδούσης. Ό 'Όμηρος εν τούτοις ούδεν άναφέρει, πλην του

βλοσυρού των ομμάτων της Γοργούς, ό δε 'Ησίοδος, άναφέρων τα τού άποκεφαλισμού

nϊς Μεδούσης (Θεογ. 280, πρβ. Άσπ. 216 έξ.) ούδένα λόγον ποιείται περΙ της άνωτέρω

ιδιότητος της Γοργούς η περΙ της άποστροφης της κεφαλης του Περσέως, σπως διαφύγu

Ι ~Iδ. δλόκληρον t;όv μύθον παρά Roscber Lex, Εν λ.

'Α\'Qξαρέt;1],

2 Πρβλ. ADDali ID!lt. 18Β9 πιν. Κ. χαί Farnell Ι ά. πιν.

49β Εν σελ. 698.

3 ~Iδ. την μvημοvεlJtI"είσav ά.νωτέρω έργασίαν τού BIiII
kenberg, Le tentple de Papbos.

4 Fatn~1I Εν Aegean ArcbacoIogy σ. 18. Πρβλ. ΠλοΙJΤ.

Θησεύς 20,
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ΑΕ 1927-1!J28 Γοργ6νες και Γοργ6νεια
".,..,'

Ν. 'Α:Η>ΟΤΡοφ;ι TIjf κεφαιη.: α ξπl βο.ωτι"ου ά'!;'ε{ου {IJCH 2:1 Π. (7, <ί.τιικε'l'ιι},ισμύς

AftlJoIiOt}f)' β ""ψίι ίερσϋ δiμδρo.' ilf' δα"ιι,lίοι> ξκ M/JX'JI";"'.

τον «λί&ινον &άνατον:<>. 'Εν τούτοις εχομεν είς τα παλαιότατα μνημεία την άπεικόνισιν

τού Περσέως αποστρέφοντος την κεφαλην κατα την σκηνην τοϋ αποκεφαλισμοϋ καΙ είναι

προφανες δτι ~ παράδοξος αύτη σκηνή, (διότι γεννάται αμέσως ή άπορ(α πώς 1itO δυνα
τον να βλέπιι ό Περσεύς), έγέννησε τον μ'ίrθ'Oν της απολι&ώσεως. Μόνον πoλiι βραδύτε

ρον έτροποποιή{)η έπΙ το φυσικώτερον ό μυ'30ς, ίνα έξηγη'3ίi ή στάσις τοϋ Περσέως, δτι

δηλ. ή Ά{}ηνα εκράτει προ τών όμμάτων αυτού λάμπουσαν άσπίδα, έντος της όποίας 1]δύ

νατο να βλέπιΊ την Μέδουσαν. Πάντες δμως οί παλαιότεροι συγγραφείς ούδεν γνωρί

ζουσι περΙ τού κατόπτρου τούτου, τοϋ όποίου πρώτην μνείαν εχομεν παρ' Όβιδ(φ, εΙτα

Λουκανφ, Λουκιαν<ρ κλπ. 1 ΚαΙ αν δ' ετι αλη&εύη 1Ι γνώμη τι ϋ Zieglel', '6-εωρούντος το

κάτοπτρον τούτο Ευριπίδειον έφεύρεσιν, πάλιν ή έμφάνισίς του είναι Ο'ψιμος σχετικως

καΙ συμφωνεί τελείως πρός τας άπεικονίσεις, αίτινες μόνον είς την μετακλασσιΥ.ην περίο

δον παριστώσι την Ά'3ηνάν κραroυσαν την ασπίδα είς τον Περσέα. 2 <'Οπως δΙ1ποτε, είτε

Ευριπίδειον είτε ετι μεταγενέστερον, το κάτοπτρον εΙναι προφανώς μία λογικη ενσυνεί

δητος έφεύρεσις, δπως έξηγήση την ανεξήγητον στάσιν τού Περσέως είς τας παλαιοτέρας

άπεικονίσεις.

Γεννάται λοιπόν το έρώτημα αν καΙ οί παλαιόιεροι τεχνίται δεν ίισ&άνοντο το άνάρ

μοστον της σκηνης, δτι ό Περσευς εβαινε προς εργον ούχί τοσούτον εϋκολον, εχων την κεφα·

"iI" άπεστραμμένην. Είς μερικας έκ των παλαιοτάτων άπεικον(σεων, Όπως τον Κυπριακον κύ

λινδρον FtIrt\v. Gemmen
πίν. V 43) και εν Βοιω

τικον άγγείον (Β. C. Η.
ΧΧΙΙ πίν. V) ή Μέ

δουσα δεν παριστάνεται

καν άπεχ&ης την όψιν, έν

τούτοις ό Περσευς άπο

στρέφει την κεφαλήν, εν

Φ είς το εκ τού ναού της

Όρ{Ηας έν Σπάρτη έλε

φάντινον ανάγλυφον

B.S.A. ΧΙΙΙ σ. 82, δπου

το προσωπείον είναι είδεχ'3ές, ό Περσευς δεν αποστρέφει την κεφαλήν, δεν ·ίΊτο αρα

γνωστος είς τίιν τεχνίτην ό μύθ'ος της απολι&ώσεως. Δυνάμε&α λοιπον να ύΠΟ{)'έσωμεν Ότι

ουχι ό μύ{l'ος ούτος, άλλ' άλλη τις άντίληψις παρώρμησε τους αρχαϊκους τεχνίτας να είκο

νίσωσι τόν Περσέα είς την γνωστην στάσιν μετ' άπεστραμμένης κεφαλης, ούτως ώστε να

μη είναι αίσ'3ητη ή δυσκολία δτι είς την τοιαύτην στάσιν ό Περσευς δεν l)δύνατο να βλέπrι.

Τοιαύτην δε {}ρησκευτικην αντίληψιν ανευρίσκομεν είς την Κρητομυκηναϊχην έποχην την

καλουμένην σκηνην της εκριζώσεως τ~ϋ ίερού δένδρου, κατα την όποίαν ό δρών απο

στρέφει την κεφαλην κατα τρόπον εντελως άνάλογον προς τον Περσέα (εΙκ. 14), Είς

1 ·Ιδ. Ziegler, Das SpiegeIn10tiv ίΠ1 Gorgon1)·tbtis,
AR\V XXIV, 1926 σ. 1- 2

2 ΤΟ παρα LoescIIcke, die EntbaupttIllg ,Ίer Medusa
πίν" Ι άρ, 2 (πρβλ. σελ. 8) τεμάχιον άναγλύφου άγγεwu του

Δ' π.Χ. αΙώνος δεν δuνάμεi}α νά είμεΒα βέβαιοι ΟΤΙ όπιο

o{tfV του Περσέως εφερε τήν 'A{tljvtiv. Ή '(νωστοτάτη

μετόπη του ΣεΑινουντος (ίδ. π. Χ. BeIIndorf, die Metopell
\". Selίnus πίν. 1), φέρει την Ά'61ιναν ώ~ συμπαραστάτιν

μόνον του Περoέω~, oiιδέν κρατουσαν εΙς ,ας χεϊοας )ιαι δ

neooev:; δεν. ixttvitft προ; αύτή1"

5
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34 .Ε:η;'tQlδω'Vος MιlQι"ιiτoυ "Ε 1927 - 1928-
την Κρητομυκηναϊκην έποχην ήτο, φαίνεται, κα-&ΙΕρωμένον να καλύπτωσι τους όφ{tαλ

μους ~ να άποστρέφωσι το πρόσωπον κατα διαφόρους {}ρησκευτικας στιγμας (λ. χ. κατα τα

Έπιφάνεια της Θεότητος), αν καΙ δια την μικρότητα κα'ι συνή'8ως άμελη εκτέλεσιν των μνη

μείωνσπανίως δυνάμεθ'α να ίδωμεν εναργώς την παράστασιν. Ή σκηνή δε της εκριζώσεως

του ίεροϋ δένδρου εχει και κα{}' έαυτην μεγάλην άναλογίαν προς τον άποκεφαλισμον της

Μεδούσης. Ό δρων συναισftάνεται το στυγερον τής πράξεως, ην είναι 1]ναγκασμένος να έπι

τελέσΌ καΙ άποστρέφει την κεφαλην κατά την στιγμην τ/ς πράξεως Ίνα μη ίδιι το φοβερσν

εργον, το όποίον άπεργάζονται αί χείρές του. 'Άν καΙ την στάσιν τού Περσέως έξηγήσωμεν

κατα τον ίδιον τρόπον, τότε εκλείπει ή δυσκολία. ι

'Εκ των παλαιοτάτων μπρτυριων τής γραπτής παραδόσεως, τάς όποίας συντόμως

άναφέρομεν ένταϋ-&α, ή έν Όδ" λ. 634 - 5 παρέχει στήριγμα είς την χ-&ονLαν τού Γοργο

νείου φύσιν, διότι {}ά παρέμενεν άλλως άκατάληπτον πως ό 'Οδυσσεύς, έν 4> περιέμενε δια

φόρους νεκρους προ τού βό-&ρου, κατελήφ-&η αίφνης ύπο χλωροϋ δέους, μήπως το Γορ

γόνειον έμφανισ8ii προ αυτού, πεμπόμενον έκ μέρους της Περσεφόνης:

έμε δε χλωρον δέος iίρει.

μή μοι ΓΟργείην κεφαλην δεινοίο πελώρου

έξ "Αϊδος πέμψειεν άγαυη Περσεφόνεια.

'Εν Ίλιάδι εχομεν τρία σχετικά χωρ(α: Ε 741, οπου περιγράφεται το Γοργόνειον

έπΙ τής αίγίδος της Ά-&ηνας διά τού αυτοϋ καΙ άνωτέρω σΤLχου της Όδυσσείας. Θ 349,
σπου δ 'Έκτωρ περιγράφεται «Γοργούς ομματ' εxroV::t, καΙ Λ 36 - 37, σπου περιγράφε

ται έπΙ της άσπίδος τοϋ Άγαμέμνονος Γοργω βλοσυρωπις, δεινον δερκομένη, περΙ αυτην

1 Είς ~όν δαχτύλιον ~oυ Βαφειου, όπου είχoνίζε~αι ή

αό~ή σχηνή ~oϋ teooii δένδρου, αΙ κεφαλα; εΤναι άμορφοι,

άλλά φαίνε~αι Ιναργως δη δ δρων εΤχε ~ήν αό~ήν σ~άσlν

(καλή εΙχων JHS. ΗΙΟΙ, 1'26), ΕΙς ένα δαχ~ύλloν ~ης Φαι

στοϋ με~ά τής αό~ης σκηνης φαίνε~αl άχόμη καλύτερον

ή σ~ρoφή ~ης χεφαλής ~oϋ ΙκρlζoVνtoς ~o δένδρον, παρά

~il" ίσχυράν φ60ράν (Μοιι. Ant. 14, 577 είχ. 50).
"Η συχνότερον πάσης άλλης έμφανlζομένη αυτη :ιαρά

σ~ασις ~ών Kρη~oμυκηνα·(κων δαχτυλίων εΤναι toωe; ή μόνη,

ηης έν ολη αύτη; τη άλληλουχίq. εΤναι χα~αληπτή καί ην

Ιγώ ερμηνεύω ώς εςης (είχ. 13): Τό ιερόν δέΙ'δρον, ~ό

καλλιεργούμενον Αντός ~oϋ Ιεροϋ περιβόλου,·M06"liOXEt
χα~ά μίαν ώρισμένην Αποχήν, ώς δ f}εος της βλαστ/σεωe;

Ταμμούζ itItof}VI10XEI με~αβαί\'ων εΙς ~όν ~~δην (ίδ. Br.
Meissner, Babylonien nn(1 Assyrien 11, 24). Τό δένδρον

όφείλεl νά έχρ,ζω6Ή, ίνα έχ ~oϋ f}ανά~ου ~oυ ιtηγάση "έα

ζωή. Ό f}ιίνα~ός ~oυ έoρ~άζεται έν κoπε~oις ώς κα; δ ~oϋ

Ταμμούζ. "Εκ ~ών δύο γυναικείων μορφών ~ljς ε{κ. 13, ή

μία κεκλιμένη έπί ~oϋ βωμοϋ f}ρηνεί. Ή έ~έρα δέν εΙναι

δuvα~όν νά χορεύη, ώς έρμηνεύοuσι συl·ήf}ως, διότι εt.ς ~όν

τεχνί~ην ώς πρώ~η παράσ~ασ,ς ~oϋ χοροϋ ώφε,λε νά έπέλf}Ό

ζωηρά σ~άσlς ~ών ποδών καί ίοχυρά κίνησις ~oϋ σώμα~oς.

Ή γuνη όμως tστα~αι lν~aiif}a έν~ελώς ηρεμος κα; διά ~ων

χειρων πι., ή ~ Η Ι ~ ούς μ η ρούς ~η ς-ή γνωσ~ή ;(ειρονο·

μία, ή~ις καί σήμερον είναι αuf}όι;ιμητος εΙς πασαν YUνaLxa

εν 'Ελλάδι και ήδη παρ' Όμήρω εΙναι κοινή, (μηρώ πλη

ξάμενος, Ίλ. Π 125). - ΕΙς ~oν δαχ~ύλιoν ~oϋ Βαφειοϋ ή

έ~έρα ~ών μορφών φαί\'f.~αl ώς άιtoμακρυvoμένη ~oϋ σ~υ

γεροϋ /}εάμα~oς και ή χειρο\'ομία της προδίδει φόβο". Είς

~όν δαχ~ύλιoν ~ής Φαlσ~oϋ ή έχριζουσα ~o δένδρον μορφη

είναι γυναικεία καί :ιαρίσταται έν~ελώς γυμνή, ή έ~έρα δε

μορφη φαίvε~αι ώς νά γoνα~ίζη έκ τοϋ τρόμου. Σκοπίμως

παι;ιαβλέπω δύο δαχ~υλίoυς με/}' ομοίων σκηl,ων, (Ni1sson
Minoan Myc. Religion 230,), διότι τ/ν f}Eotv των εχουσ,ν

είς ~ά ouQ~itQ'Q ~ών Mouoeiwν 'Α/}η"ών κα; 'HQaκAtiou,

oJtou καΙ φuλάσσον~αl. Δυσ~υχως ~ά μουσεια και οΙ αρχαιο·

λόγοι τής αλλοδαπής εΙναι πολύ όλιγώ~ει;ιoν καχύποπτοι

παρ' οσον 6ά επρεπε. l{α~ά ~ά ~ελευ~αια έ~η έπλημμύρισεν

ή διε/}"ης άγορά άιtό μυκηναιχά κίβδηλα καί δεκάδες

δαχ~υλίων είιρίσκoν~αι εΙς χεϊ(ιας έμπορων καί άρχαιο.

λόγω". Ποϋ είιρίσκoν~αι λοιπδν δλα ~αϋτα ~ά σπανιώ

~α~α μνημεία, ~ά δποια α\ συοcηματικαι άνασχαφαί

~όσoν σπανίως ευ~υxoϋσι νά σ;tοκαλύψωσιν; 'Εάν παρα·

βλέψωμεν ~ά.ς Jttριπ~ώοεις ~ών δμαδικως εiJρεf}έΗων

6ησαυρών (Μυκήναι, Βαφειό, ευρημα TiQuνl}oς), ή ανα·

σκαφη δακτuλίωv είναι οπαl'ιω~άτη, ίδίως μάλlσ~α εν

l{ρή~η. Οί κα~ά ~o δlάσ~ημα ~ών μεγάλων 30ε~ών άνασκα

φών ίν~αυ6α εύρε/}ίν~ες δαχ~ύλLOΙ άρι/}μoϋν~αl έπί ~ών

δακ~ύλων τής μιCις χειρός. Ποϋ εύρέf}ησαν λοιπον ΟΙ άπεί

ρως περlσσό~ει;ιoι δαχ~ύλloι μετά παι;ιαστάσεων, oί~ινες l.K
Κρήτης δηf}εν παρουσιάζονται χα~ά καιρούς εΙς ~ό Ιμπό

ι;ιιον; 'Ev~aiif}a προ παντός εΙναι άπUQαί~η~ον έφόδιον ή

και άλλως άναγκαία lδιό~ης ~ών άρχαιολόγων: Horoines
8USpiCiosi.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:35 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ 1927-HJ28 Γοργόνες καΙ Γοργόνεια ;15
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δ' ό Δεϊμος καΙ ό Φόβος. Βλέπομεν λοιπον δτι έκ των τεσσάρων χωρίων της' Όμηρικης

ποιήσεως τα μεν δύο αναφέρονται'ασφαλώς εΙς το Γοργόνειον (ΓΟΡϊείη κεφαλή), τα

δ' ετερα δύο είς την Γοργώ, και δη εν μόνον ταύτης χαρακτηQιστικόν, το βλοσυρον των

όμμάτων. ΠερΙ εργου τέχνης μόνος έν Λ. 36 -7 πρόκειται, δπου δμως δεν δικαιούμε&α

να συναγάγωμεν δτι πρόκειται περΙ Γοργονείου καΙ ούχΙ περΙ όλοσώμου Γοργόνος,

άλλ' άνεξαρτήτως και τούτου δμολογφ δτι οί στίχοι ούτοι μοϋ φαίνονται έξ 'ίσου ένοχλη

τικοΙ εΙς το κείμενον, δσον έφάνησαν και είς τον Furt\vangler-. Άφ' ου έπΙ της άσπίδος

περιγράφονται πρώτον δέκα χάλκινοι κύκλοι πέριξ, ϋστερον δ' έντος είκοσιν όμφαλοΙ λευ

κού κασσιτέρου και' τέλος έν τφ μέσιρ είς μέλανος κυάνου, δεν έννοώ πού -{}-α ύπηρχε

δέσις δια μίαν Γοργω καΙ μάλιστα όλόσωμον' 1

Παρ' ~Hσιόδφ εχομεν (Θεογ. 274) την περιγραφην των Γοργόνων και' της κατοικίας

των ανευ ούδεμιάς έξωτερικης περιγραφης ΈV δε τfι Άσπίδι (στ. 223 - 4) άναφέρεται άπα

γoμέVΗ ύπο τού Περσέως ή κεφαλη της Γοργούς' μετα τού καθιερωμένου χαρακτηρισμού

«δεινοϊο πελώρου:», ή δε πήρα άποκαλείται κί β ισ ις, περΙ ης είπομεν ηδη δτι εΤναι γλώσσα

Κυπριακή. Αί τον Περσέα διώκουσαι Γοργόνες φέρουσι δράκοντας είς τας ζώνας αίωρου

μένους καΙ κυρτούντας τας κεφαλάς, δπως δηλ. βλέπομεν είς μερικας άγγειογραφίας. Κατα

τον Fnrtwangler ή περιγραφηεΙναι δανεισμένη έξ εργων τέχνης (παρα Roscber Lex. 1704).2
Συγκεφαλαιούντες ένταϋδα τα πορίσματα της ά.νωτέρω έρεύνης καταλήγομεν είς τα

έξης συμπεράσματα:

ΤΟ Γοργόνειον παρεδό&η εΙς τους ~Έλληνας ετοιμον έκ τής Κρητομυκηνα'ίκης έπο

χης, είς την όποίαν σχι μόνον ώς ιδέα, άλλα καΙ ώς τεχνικώς άπηρτισμένη μορφη προϋπηρχεν,

έψ' δσον δυνάμε{}α να κρίνωμεν εκ των σχετικως άραιων μνημείων καΙ της παραδόσεως

τού Παυσανίου.

ΤΟ Γοργόνειον τούτο εΙναι είδεχδi:.ζ προσωπεϊον άποσπα-θεν έκ μιας {}εότητος, ήτις

εΙναι μία των πολλών ύποστάσεων της μεγάλης Μινω'ίκης Θεας, καΙ δη της χ{}ονίας τοιαύ

της. Είς την άρχαϊκην έποχην ζη ακόμη ή ύπόστασις αύτη καΙ συγχέεται προς άλλην επίσης

Μυκηναϊκης καταγωγης ύπόστασιν, την τής Ποτνίας {tηρων, έως στου ή πρώτη ταυτίζεται

προς τας χδονίας δαίμονας Γοργόνας, ή δευτέρα προς την κυνηγέτιν "Αρτεμιν τού Έλληνι

κού Παν6-έου.

1 Παρατρέχω ώς μή έχον {Jέσιν ivtαu-Da τό άλλως σπου

δαΤον ζήτημα, άν πρέπει νά φαvι:ασ-Oιίιμεν πραγματικήν

καί πως πρέπει η:Ι φσντασfi'ωμεν τήν μοναδιχήν εΙς τό

είδός της άσπίδα του 'Αγαμέμνονος. Άρκούμαι να παρα

πέμψω είς τήν νεωτάτην γl'ωοτίιν μου έι;ιγασίαν του Α.

LippoId, griechische Schilde εΙς τό μνημονευοεν ;;:ι;ιγον

Miinch. archaoI. Studien σ. 470-78. ΚαΙ. δ LippoId. σ.ν

καΙ παραδέχεταιεναντίον του Furtwang!er καΙ τού Relche!
ηlν άσπίδα ώς πραγματικην χαΙ ανευρίσκει τό. ίι:ι:όλοιπα

αύτής στοιχεια (κύκλους, δμφαλόν, κλπ.) εΙς συγγενή έργα,

προσκρούει είς τό ζήτημα της Γοργούς, ην {Ιοεωρει μη

ίιπάρχουοαν τότε έν τη τέχηι καΙ 1<λίνεl νά ά6εΤ11στι καΙ

αυτός τούς οτίχους Λ. 36-7. Οϋτω τό Γοιnόνειον έπί άσπί·

δων δεν βεβαιοϋτ«ι χατά τήν παλαιοτέραν έποχήν. ΤΟ

παλαιότει;ιον παράδειγμα έν ήΊ tiXIΊl' τό όποιον 3α εΙχον

νά άναφέρω, εΙναl το BSA. XIV, σ. 2-1 εlκ. 9 ή δευτέι;ια

εΙκα/ν ανω έκ δεςιών. Παρα την κακήν διατήρησιν του

έλάσματος μου φαίνεται ουσα εύδιακρίτως μορφή ώπλl·

σμένη δια κράνους κακώς διατηρουμένου, δόρατος καί

άσπίδος, Π-οριβαλλομένη δ' όπό όφειι)ν. Ε[-ναl ΠQοφ<rvως

ή ίδία 6εότης, ητις έπί του άμέσως έιτομένου (τρίτου έκ

δεςιών) IiAtiorrttO'; εi.κονί1;εταl έκ -του πλαγίου_ ΕΙς άμφό

ttQO ταύτα τά έι;ι)'α όπάρχουσιν οι οφεις, εΙς ούδεμίαν όμως

άλλην μοι;ιφήν της είκόνος 9, σκέπτεται δέ τις πει;ι; της

'Α{tηνας καΙ. -των όφεων .ης αίγίδος. "Αν άλη3ώς αΙ μορφαί

αi'i-ταl Μναντα\ να &ναχοωσl μέχρι του 70υ α"ιωνος (w. BSA.
έ. ό.. σ. 26 χαί AJA. 1911 σ. 371), τότε εχομεν ένταυ11α τήν

παλαιοτάτην άιιειχόνισιν Γοι;ιγονείου έπι άσπίδος, 1<αΙ δή

έντελως otQOY'fIίAOtI καί -τελείως δίαιιεμορφωμένου. ·Οσα

11έλεl δ Frotbingham (Α]Α έ. ά. 871) να συναΥάνυ "ερ! -της

μορφής ταύτης φς ήλιακοσ δίσκου, φοι;ιέως τοσ ηλίου xln-.
μοσ φαίνοντα\ όλως άδ\α"όητα.

2 Έκτενη ~ργασίαν περΙ -της άσπίδος ταύτης χαί άιιόπει

πειι;ιαν άναπαραστάσεως τών έπ' αύdjι;; σκηνών -υπό St\Idni
czka Τδ. έν Serta Ηarιe1iana 50 έξ.
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Σπυρίδωνος Μαρινάτου ΑΕ '1\)2, -1928

ΤΟ Γοργόνειον μετά της συνανηκούσης {tείας ύποστάσεως φυγαδεύεται προς 'Ανατο

λάς μετά την καταστροφην τοϋ Κρητομυκηνα'ίκού πολιτισμοϋ, είς Κύπρον καί Μ. Άσίαν,

όπό{tεν κατά την άρχαϊχην 'έποχην έπανέρχεται είς τΥlν Έλλάδα. Διατηρεί τούς οφεις, το κατ'

έξοχην χαρακτηριστικον της χ{tονίας {tεότητος, δτι δ' είς την έπάνοδον τοίί Γοργονείου εν

τη τέχνη έχρησCμευσε κατ' άρχάς ή έτοιμος Ι1δη, άπεσπασμένη δηλ. τοίί σώματος κεφαλη

της ...Α{tωρ, τοίίτο δεν βλέπω τον λόγον διά τί νά μη παραδεχ{tώμεν, Τά όλίγα άρχικως

ξενότροπα χαρακτηριστικά τού Γοργονείου (βόεια ώτα, κέρατα) ι εξηγοϋνται κατ' αύτον τον

τρόπον, δπως αλλως καΙ ή Πότνια έπέστρεψεν ύπο ανατολίζον ενδυμα είς την ~Eλλάδα

(πτέρυγες). Ί-Ι άνδρόγυνος μορφη καΙ. αι «χαίται~ πρέπει να έξηγη{tωσι διά ψυχολογικης,

ούχί. ίστορικης οδού, ή δε προτομη τοίί λέοντος έπέδρασε περισσότερον έπΙ τού Γοργονειου

προφανώς, διότι ύπηρχεν: ομοία χρησις αμφοτέρων των συμβόλων, ούχΙ δμως ένεκα λόγων

άρχικης συγγενείας των δύο μορφών, Ό μύ'60ς τού Περσέως είδικ.ώς φαίνεται νά έπέστρεψε

δια της Κύπρου, ώς δεικνύει ή Κυπριακη λέξις κίβισις καί φαίνεται δτι είς Κύπρον εΙχε

διασω'6η ύπο τών Άρκαδικων φύλων ο μίίΒος, είς τά οποία δεν ήτο ξένος (πρβλ. τον μϋ{tον

τής Άρκαδικης Τεγέας).

'Εκ της παλαιοτάτης γραπτής παραδόσεως του Όμήρου καΙ τοίί 'Ησιόδου δεν συνά

γεται στι το Γοργόνειον ύπηρχεν ώς εμβλημα έπί ασπίδων, Είς το μόνον χωρίον Λ 36 - 37
πρόκειται περΙ όλοκλήρου Γοργόνος 2 καί εΙναι άλλως λίαν ϋποπτοι οι στίχοι, Έν Άσπίδι

πρόκειται περΙ παραστάσεως όλοκλήρου τού μύ{tου τοίί Περσέως, ωστε εν ταίς αρχαιοτά

ταις γραπταίς πηγαίς το Γοργόνειον παρουσιάζεται μόνον ώς εμβλημα της Ά-&ηνάς, πράγμα

το όποϊον ίδιαιτέραν εχει σημασίαν ώς προς την καταγωΥην καΙ την αρχικην εννοιαν τού

Γοργονειου,

Ί-Ι ύπαρξις Γοργόνων 11 Γοργονείων εν τοις αρχαϊκοίς ναοίς τών χωρών, αίτινες

έμνημονεύ{}ησαν άνωτέρω, φαίνεται να εχ1l ίδιαιτέραν σημασίαν ού μόνον διότι παρί

σταται ακόμη έπί έκάστου ναοίί τών νεαρών 'Ολυμπιακών '6εοτήτων ή γενικη Ιδέα της

παλαιάς {tηλείας πανισχύρου '6εότητος, άλλά καΙ διότι πάντες ούτοι οι τόποι συνδέονται

άμέσως 1] έμμέσως προς την Κρητομυκηναϊκην παράδοσιν, ~o ναος τοίί Δικταίου Διος εν

Kρήηj αποτελεί συνέχειαν της Μινωϊκης λατρείας καΙ ήτο εκτισμένος έπί των Μινωίκών

στρωμάτων, ώς καί δ ναος της Τίρυν1}ος. 'Εν Kερκύρ~ ού μόνον απέδειξαν αι ερευναι τοίί

Ρωμαίου δτι εν Παλαιοπόλει ελατρεύετο έπιτοπία τις Πότνια '6ηρων, αλλά καί ολόκληρον

την σύν{tεσιν τοϋ αετώματος δυνάμε'6α νά {tεωρήσωμεν διατηροίίσαν μόριον Μινωϊκης

παραδόσεως εχομεν δε πάντα λόγον να πιστεύσω μεν δτι εΙς Κέρκυραν κα τέφυγε μέρος των

λει"ψάνων της Μινωϊκης φυλης, διότι εχομεν καΙ έYtaίI{ta πόλιν Μινφαν 3.

Είςτην Σικελίαν τέλος, σπου ή έπιβίωσις τού Μινωϊκού πολιτισμού δια τάς πολλας

διασω-θ'είσας παραδόσεις πρέπει να {tεωρη'6iΊ βεβαία, ού μόνο\' έχομεν έτέραν πόλιν Μινφα,'

1 Πρβ. Athen. MitteίI. LI 1926 89 Ι (Οlχονόμος).

2 Είς την σχηνήν της μάχης μεταξΙΙ •Αγαμέμνονος καί

Κόοντος έπί της λάρνακος '{ου Κυψέλου εΤναl άξlOοημεΙω

τον στι δ τεχνίτης, δσι:ις ένεπνεΙίσflη .ην σκηνην άναμφιβό.

λως εκ '{ων άνωτέρω δμηρ. στ(χων, (Futtw. παρά Roscher
έ. ά. 1702), παρέστησεν έπι της άσπίδύς του 'Αγαμέμνονος

μόνον τόν Φόβον, ώς δλόκληρον άv&ρωπίνην μορφήν μεtά

κεφαλης λέοντος (Παυσ. Υ. 19, 4). ~Iδ. .ην άνα/tαράσταOlν

έν ήι ώραίι;ι ;ργασίςι '{ου Υ, Masso\y, Α.Μ.41, 1916 σελ.

85 καΙ πιν. Ι (έξεδόση 1926). Ό ΓεΡα/γιάννης Ι1μφεσβή

τησε τό δΜσωμον rijo; μορφης, άλλ' ή έκφρασις του Παυ

σανίου εΤναl σαφεσtάnι. Πρβλ. κα" Woiters, Bonner Jahr
bucher 118, 1909 σ. 270.

3 Διά τάς διαφόρους Μινώας χαι.ην σημασίαν των ίδ.

Α. E\'ans, PaIace κλπ, Ι. σ. 2·3.
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ΑΕ 192ί-l!Ι28 ΓΟQΥόνει; καί ΓΟΡΥόνεια 3ί

άλλα καΙ μίαν ετι, ύπο Μινωικών Kρητων,συνoικισi}είσαν, την "Έγγυον, έν φ δ 'Ηρόδοτος

άναφέρει μίαν άλλην Κρητικην πόλιν έν Ίαπυγίq., τ1ιν Ύρίαν ι,

~Oτε οί ύπο 'Αρχίαν τον Κορίν&ων αποικοι έξεκίνησαν προς άναζήτησιν νέας πατρί

δος, προσήγγισαν πρώτον είς Κέρκυραν καΙ ε'θ'εμελίωσαν την δμώνυμον πόλιν, ύστερον δε

πλεύσαντες περαιτέρω εκτισαν τας Συρακo~σας εν Σικελίq: τούτο εΙναι φυσικώτατον να συν

έβη καΙ έκατονταετηρίδας τινας πρότ~ρoν, διότι καΙ τότε καΙ πάντοτε μέχρι σήμερον 11 Κέρ

κυρα είναι ή ένδιάμεσος γη κατα τον πλουν προς τας 'Ιταλικας χώρας καΙ ούτως έξηγουνται

άμφότεραι αί Μινφαι. Είς τας έ.rταρχίας λοιπον ταύτας δικαιούμε'θ'α να ύπο{Ησωμεν μεγα

λυτέραν έπιβίωσιν τού παλαιού Κρητομυκηνατκου πολιτισμού, διότι ουχι απαξ βλέπομε\'

έπιζώντα είς τας άποκέντρους επαρχίας πνευματικα Τι καλλιτεχνικα στοιχεία, ατινα είς την

Μητρόπολιν ταχέως 1lκολού{}ησαν τον μοιραίον δρόμον της έξελίξεως κα1 τού έντελούς

άφανισμοϋ, 2

<Ηρακλειον, (προσωρινώς Βερολίνον), Μάρτιος, 1928.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

ΕΠΙΜΕΤΡΟΝ

ΑΙ παρούσαι όλίγαι λέξεις προστί'θ'ενται ώς συνέχεια τfjς ανωτέρω έν σελ. 30 σημειώ

σεως, διότι νομίζω νϋν δτι ή εξήγησις τού παραδόξου κατασκευάσματος 8π1 της κεφαλης

της {}εας έπιτunάνεται δια της ώσαύτως παραδόξου καρφίδος εκ τού τρίτου τάφου

των Μυκηνων.

Είς την είκόνα 1 παρατί'θ'ενται πρωτον είς νέος γλυπτος λί8υς (α), δστις προστί-Οε

ται είς .τα ήδη γνωστα εργα, τα όποία άπηρωμησεν ό Nilsson καΙ εγω είς την ανωτέρω

1 Ήροδ, VII, 170, Κατά Τ()\' Διόδοορον ιν 79 άπο\}α

νόντo~ 1:0υ Μίνωος Ιν Σικελία ήναγκάοl}ησαν οί Kρητε~

νά παραμεl"ωσιν αύτό6ι και νά κτίσωσι την MΙ\'ι,iιαν (κατά

τήν περιοχήν των κατόπιν Άκραγαντίνων), lν ω άλλοι

1Fλανη\}έντες μεσογειότερον Ίδρυσαν τήν ~EYΎυoν, Μετά

"t11" ά1:υχη bt Τροίας έπσ.νοδον εδέχθησαν ·τoύ~ υπό τόν

Μηριόνην Κρη1:ο,ς διά l:Tjv oυγγiνειαν _χαl -της πoλΙ1:εία~

μετέδοσαν.· προοδεύσαντες δε και κατακττΊσαντες τάς πέρις

γαίας εκτισαν καΙ lερΟ ... των 1'.1 η τ 8ρ α/ νι "[ά~ όποίας δ,αφε

ρόν1:0ις έ'Ιίμων, διαφUλιί.τtOντε~ τήν λατρείαν έκ της πατρί

δος. Αί άνωιαλύψεις της ΚΡl1της έπαρκώ~ έδίδαξαν δτι άξί

'ζει νά προσlχοομεν περισσότερον -τάς μαρτυρίας ταύτας 'Εκ

του χωρίου τούτου δυνάμεθα νό {ιπουέοωμεν βασίμως, ότι

1:0 γενl"ον ονομα, 1:0 bJtoϊQv κατά τον BlilJkenl)erg έδiδετo

υπό 1:ων Κρη1:ων είς τήν Οεότητά των, (ίδ, άνωτ. σελ.26,) πρ8'

πεινά ητο Μή-τηρ. (1:0 πληΟυντικον Μητέρες άναφέρεται

προφανώς είς τός διαφόρους ύποστάσεις της \}εότη1:0~). Διό

1:ά έν Σικελί<!- εUρεOέvι;α {ιστερομυχηναϊχά άρχα~α 'ίδ. Fitn
men, die Kretisch Mykenische Ku1tur σ. 99 και 108,

2 Κάλλιστον παράδειγμα δ ναος τής Πάφου εν I{ύπρ~,

διατηρηθείς έπί μακρoUς αίωνας {ιπο την άρχικήν Κρη1:0

μυlιηναΤκήν μορφήν ('ίδ. 1:ήν μνημονευθεισαν ίργασίαν του

Rlίnkenberg). Έπ' Τσης τά σωληνοειδη άνευ mι\}μένoς

σκεύη {ερας σημασίας, τά δποια εuρέ\}ησαν επί 1:0υ βωμου

1:ων Γουρνιων, εΙ~ ΠQlνιαν καί I{mιμάσαν, διατηρουνται

lν 'Ρόδφ και εν Κύπρω μέχρι τη~ {ισΤεQωτlρας Γεωμε1:ΡΙ'

κης η Πρωτσαρχα'.:"ης lποχης (R. Zahn παρά Rincb, Vrou
Ha 3!l). Θα. lπεΟύμουν \·ά προσΟέσω εν άιιόμη χαρακτηριστι

κόν παράδειγμα έκ της άποκέντρου έπαρχίας 1:0υ θέρμου,

αν και έκ. μόνης της δημoσιευOείση~ ciπειxoνίσεως δεν

δύναμαι νά ά..-wφαν6ω με-τ' άπολύτου βεβαιότητος, Ό 'Ρω·

μαιος έδημoσίευσε"V έν Άρχ, Δελτ, 19]5 παράΡ1:. σ. 48-49,
εΙκ. 2 -5 δύο τυχαίως και εiς το α-{nο μέρος SUQsOiV1:Q άγαλ

μάτια, ών 'Ιό ~ν χαραιιτ/ρί'ζει ΠΡΟWΤΟρlκόν, 1:0 δ' άλλο διν

χρονολογει, διότι {tεωρεί αύτονόη1:0ν 1:ήν εΙς 1:0ύ~ Έλληνι

κούς χρόνους ύπαγωγήν 1:συ, Και δμιι\ς 'Ιό άγαλμάηον τουτο

διά 1:ην ..λόρδωσιν. του σώματo~ (εφ' οσον δύναμαι νό κρίνω

έκ της άπεικ.ονίσεως, όπόθεν λείπει δυστυχώς ή εκ 1:0υ πλα·

γίου οψις) και τήν γνησίω~ Μινω·ίκην χειρονομίαν δεν Oεuιρώ

δτι εΤναl _άποσκοπεύων> (δ Τδιος Ρωμαίος βλέπει '[I'Jv
δυσκολίαν οη άπ:oσκoltείiovτες ιιΙκoνi'ςoν1:0 μόνον όι Πανες

και Σάτυροι). 'Εν τοιαύττι περιπτώσει επρεπε να. κλίνη

:ιτιιός τά εμπρος το σώμα, εν ιρ συμβαίνει 1:0ύναν1:lον και εΙνα,

αρα πιΟανώτερον δη πρόκειται περι fhιητoϋ σεβ~oν1:0ς κατό

τόν λιινωίκόν τρόπ~ν τήν θεότητα, 'Εφ' οσον δύνα1:αι τις να

κρίvtΊ (Ιιι 1:0υ κράνmι~, του {ιώραχος καί ίχ\·α/ν άοπίδος;)φαινε

-ταl δτι το άγαλμά1:ιον εΙναι πράγματι 'Ελληνικόν, 1ΙροσΚ,,"\'ει

ομως διό τ/ς προ πολλου ~ξαφανισ\}είσης Μινω'':κ.ης χειρο·

,"ομίας. ΤΟ με1:αξύ χάσμα ιtά έγιιφύρωνεν άγαλμάτιόν τι

έκ Πραισου, 1:0 δποιον έχει ΓεωμΕτρικήν 1:ην μορφήν και

υπο του Deonlla 1:ωεται εί~ 1:0ν 70ν αία/να (BCH, 1926,
375 εΙκ, 25.2). Μου φαίνεται ομ(ος ",άλλον Μινωϊκόν.
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ΣΠVQίδωvοι; MαQινά1:oυ ΑΕ 1\)27 -1928

σημείωσιν σελ. 30 1. Ή είκ. 1 β εΙναι γλυπτος λί'6'ος έν Kassel~ γ γλυπτος λί{}ος έν Asb
molean Museum καΙ δ εν έκ των δύο όμοίων κατασ-ιreυασμάτων, τα όποία άπεικονίζει

ό έσχάτως εύρε'6'εΙς δακτύλως είς Δενδρα της Μιδέας. 2

Ή καρφΙς έκ τού 3°\) τάφου των Μυκηνών, (εΙκ. 2) έξητάσl}η έσχάτως υπο Val.
ΜίIller, 3 δστις όρ'6'ώς εΙς το παράδοξον τούτο εργον άναγνωρίζει δύο χωριστα στοιχεία:

1) Μίαν μορφην έκτεΙνουσαν όριζοντΙως τας χείρας, υφΊϊς άπλούται τοξοειδει; διπλοϋν

άντικείμενον, καΙ 2) εν φυτικον κατασκεύασμα άποτελούμενον έκ παπυροειδών, μεταξiι

τών όποίων είχονίζονται σχοινοειδείς πλοχμοΙ καΙ το όποιον τοξοειδώς περίπου έκτείνε

ται έκατέρω1tεν της μορφης.

Δι' άμφότερα τα στοιχεία ταύτα άναζητεί ό MίIller έρμηνείαν μεταξύ των χεττιτι

κα/ν προτύπων καΙ έρμηνεύει την μορφην μετα τών έκτεταμένων χειρών της καρφίδος

ώς άπομίμησιν της μεγάλης Μικρασιατικης '6'εότητος, Magna Mater, ήτις είς μΙαν σει-

1. α, β, r: οφραΥιδdλ,{}Q, δ: ΙΚ του δακτυλίου <ης "l1,δΙας.

ραν εργων άπεικονίζεται Υυμνούσα έαυτην καΙ κρατούσα κατα τον άνωτέρω τρόπον το

Ιμάτιον. ~Aπoλύτως πειστικην δεν εύρίσκω την σύγκρισιν, διότι υπάρχουσι πoλiι μεγάλαι

διαφoρα~ αί δποίαι δεν έρμηνεύονται εύκόλως, δσηνδήποτε παρερμηνείαν τού πρωτοτύ

που έκ μέρους τού άντιγράψαντος «ΜυκηναΙου» τεχνίτου καΙ αν παραδεχ'6'ώμεν. Οϋτω το

ίμάτιον της Magna Mater 4 εχει πoλiι διαφορετικην μορφήν, διότι υπό την τοξοειδη γραμ

μήν την διήκουσαν δια της κοιλίας υπάρχει καΙ άλλη συναπτομένη προς την πρώτην, ητις

ψ6άνουσα μέχρι τών κνημών δίδει είς το δλον ενδυμα την μορφην ένος άνεστραμμένου

Α (μετ' έστρογγυλευμένης τijς άνω γωνΙας). Έπί τijς καρφίδος δμως εχομεν πρωτον τήν

εντελώς διάφορον μορφην τijς τοξοειδούς γραμμής, ήτις είναι καΙ διπλη. Δεύτερον το άντι

κείμενον τούτο, δ,τι δήποτε καΙ αν '6'έλυ να δηλώστι, ευρίσκεται εμπροσ{}εν, ούχΙ σπι

σ&εν τijς μορφής (b'V Φ είς τοχρυσούν έλασμα τijς ΑΙγίνης ευρίσκεται τούλάχιστον σπι

σ{}εν) S Τρίτον, (όπερ καΙ ό M:ίIller παρατηρεί) ή μορφή της καρφίδος ή δη1}εν γuμνου-

Ι Ό λί30ς εύρέ3η iv taiς trAeιotaw.a.; άνασκαφαίς ιης

Ρόδου υ;ιό των Ίιαλων, δημοοι.ειο\)είς :ι:ρσ όλίγου u1tό

:Ma.iuri, Αnnuaήο Vl- νπ οελ. Ι39 εΙκ. 62.
2 Πάντα είλημμένα έ" του βιβλίοιο τοϋ Nilsson, ,,-Ji'Ioan

:M:yc. Reljgion ο. 310 - 12.

3 Λ. Μ. 43, J918, Ηι3 έξ.

4 νΙδ. Α. Μ. έ. ά. Ι57, εί". 2 b, k.
5 ~Iδ. ιό ελ.αομα τοϋτο 1to.Qd Nilsson έ. ά. ο. 316 "0.1 έν

].H.S. 13. 1892·3 ο. 197 κο.1201 (Evans).
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~---~
2. Κeφυ.ιη καρφI~ 5~" τάφο!' άκροπ6λεω. Μυκψ',-"ν,

μένη είκον(ζεται ταυτοχρόνως ένδεδυμένη, Τέταρτον τέλος αί χείρες της μορφης ταυτης

δεν κρατoύσ~ διόλου το «:ενδυμα».

Έν πάση περιπτώσει, καΙ αν ύπoτε&ίi δτι η ερμηνεία αϋτη τού Miillel' περΙ ίματίου

εΙναι όρ{}ή, ή σημασία όμως τού δευτέρου στοιχείου της καρφίδος, δηλ. των ύπερ τι)ν

κεφαλην παπυροειδών φυτών, ασφαλως ούδεν κοινον εχει προς τα χεττιτικα μνημεία τα

είκονίζοντα την Magna Mater έντος πλαισίου. ΤΟ πλαίσιον τούτο εχει τας διαφορωτάτας

των μορφών, ι αποτελείται δ' είτε έκ πλοχμού, είτε έκ κροσσωτης γραμμης, είτε έκ διπλης

τοιαύτηςπεπληρωμένηςέγκαρσίωνγραμ

μιδίων, ΤΟ σχημα του έν πάση περιπτώ

σει, είτε σπιΊλαιον -&έλει να παραστήση,

είτε σκ~άδα (Baldacllin), είτε δ,τι δήποτε

ετερον, δεν εχει την παραμικραν αναλο

γίαν Jtρος το της καρφίδος. Πως ήτο

δυνατον ό τεχνίτης να μεταπλάση τούτο

είς παπυροειδη φυτά;

'Άν το πλαίσιον της Magna Mater
εΙναι δύσκολον να έρμηνευ&ri,ούχ ήττον

δύσκολος είναι καΙ ή έρμηνεία τού κατα

σκευάσματος της καρφίδος. Άποτελείται

άπο τρείς, ίσχυρώς προς τα κάτω νεύον

τος καλάμους παπύρου έκατέρω{tεν. ΈπΙ

της κορυφης τού άν&ους φέρει εκαστος

τών κλάδων τούτων δισκοειδες έπί-&ημα,

το δποιον όργανικην σύνδεσιν προς το

φυτον δεν εχει, 2 ώς έπ' ίσης καΙ το εν

είδει σχοινίου πλέγμα μεταξύ των στε

λεχών των παπύρων ούδεμίαν σχέσιν

εχει προς τα φυτα ταύτα, αλλ', ώς φαί

νεταΙ., ελαβεν άπλως ταύτην την μορφήν,

'ίνα μη μείνυ ή έπιφάνεια τού μετάλλου

ένταύfiα ανευ διακοσμήσεως.

Ή άνόργανος προς άλληλα σύνδε

σις τών δύο στοιχείων της καρφίδος εΤναι

προφανής, δυνάμε&α όμως τούλάχιστον καΙ μάλιστα δικαιούμε&α ενεκα της άνοργάνου συν

δέσεως ταύτης να χωρίσωμεν τα στοιχεία απ' αλλήλων, όπότε δεν fiQ. φανώσιν εις 11μας

πλέον τόσον ξένα προς Κρητομυκηνα'ίκον πολιτισμόν, δσον έφάνησαν τότε εις τον Val. Μίίl

ler καΙ πρό αύτού είς τον Kurt Miiller. Eύ'ltυς ώς χωρίσωμεν την έπΙ της καρφίδος μορφην

άπο τού ύπερ την κεφαλήν της κατασκευάσματος καΙ αναστρέψωμεν το τελευταίον τούτο

(είκ, 3), έρμηνεύεται άμέσως καί όλόκληρος ή σειρα τών μυστηριωδών κατασκευασμάτων

Τ ·Ιδ. Mίiller έ. ά. εΙ". 2.
2 Ό ltlίil1er Ι ά. 163, εΙκ.5 ά;τεικονίζει τεμάχιον τοιχο

γραφίας έκ Κ\'(ι}οοίί φερουσης το αντό δισΚOειδeς έιτί'6ημα

έπί τσυ αν{}ους. Ή γένεσις και ή σημασία τσυ κοσμήματος

τούτον χρfι~OOOI περαιτίρω ερεύνης, ητις εντα\ί~α δέν εχει

~έσιν.
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:Ξ.rnJcιWωνος Μαgινάτο'U
.-""'- ....,oc'.•' " .".~

ΑΕ 1~27·1928

της είκ. 1. ΤΟ έπΙ τού δακτυλίου της Μιδέας 'μάλιστα (είκ. 1 δ) δεν άφήνει την παραμι

κραν άμφιβολίαν, δτι εΙναι το αυτο καΙ τής καρφίδος. Οί δίσκοι υπεράνω τών βλαστών

τοϋ παπύρου άναγνωρίζονται τελείως, είς δλα δε τα κατασκευάσματα dνεξαιρέτως υπάρ

χει ή χαρακτηριστικη μορφη τοϋ γράμματος ω, ήτις ύποδεικνύει την καταγωγήν των έκ

τοϋ άρχικοϋ πρωτοτύπου της καρφίδος.

Νϋν άναγνωρίζεται άμέσως καΙ ή μορφη τοϋ σφραγιδολί-&ου έκ Kassel, ε[κ. Η, δτι είναι

ή αύη1 προς την της καρφίδος εΙκ. 3 α. ΚαΙ έπειδη έκείνη εΤναι ανευ άμφιβολίας ή Πότνια

θηρών, επεται δτ'ι καΙ ή έπΙ τής καρφίδος μορφη εικονίζει την αυτην -&εότητα. Άδίκως

αρα ό Va1. Mίiller ημβεσβήτησε το -&είον της μορφης κηρύξας ταύτην άπλώς -&νητήν. ι

'Ι-Ι &εα της καρφίδος, δπως τού λοιποϋ δυνάμε-θ'α να &.ποκαλώμεν ταύτην, δύνατα~

προφανως να χρησιμεύστι και είς μερικην έρμηνείαν τού εξ Αίγίνης δη-&εν χρυσού έλά-

"
σματος του Βρεττανικοϋ Μουσείου, ι διότι φαίνεται δτι και ή μορφη τοϋ έλάσματος τού

του ούδεν άλλο φέρει έπΙ,της κεφαλης η τα διπλα έλικοειδη κατασκευάσματα της είκ.3 α .

Είς τΟ ~λασμα της Αίγίνης ή μορφη στρέφει την κεφαλην κατ' ένώπιον, άλλ' οϋτω -&α

εφαίνεC9 Τι έν λόγCΡ κόμμωσις, αν ητο δυνατον και η -&εα της καρφίδος να στρέΨη κατ' ένώ

πιον την κεφαλήν. 'Ως προς τα υπόλοιπα στοιχεία τού έξ Αίγίνης εργου δεν -&α πολυ

πραγμονήσωμεν ένταϋ-θ'ο., διότι τούτο -&δ. ηγε πoΛU μακράν. ΊΌν {}ησαυρόν, είς δν άνή;ι.ει

καί το έργον τοϋτο, ευρε-&έντα δη-&εν έν Αιγίντι, έδημοσίευσεν ό EvallS ώς Μυκηνα'ίκόν.

Ό Ponlsen τουναντίον φέρει ίσχυρα έπιχειρήματα ύπερ της Φοινικικης καταγωγης τού

εν λόγφ έλάσματος.3 Ό Karo 'θ'εωρεϊ τούτο ακόμη Μυκηνα'ίκόν, 4 ό δε Nilsson τέλος, ό τελευ

ταίος περΊ αυτοϋ όμιλήσας δεν όρίζει χρονολογίαν, όνομάζων μόνον γενικώς τούτο «latel"
ίn date» (Μίιι- myc. Rel. 315). Άποφεύγω πάντα λόγον, αν τα προσκομισ&έντα εκ της

καρφίδος στοιχεία συνηγορούσιν η ουχι ύπερ της Μυκηνα·ίκης καταγωγης τού έλάσματος,

εν δμως '.εΙναι βέβαιον: "Οη τον πιρίεργον αύτον ρυ3μον των άναμείκτων στοιχείων.

(Miscbstil), τού όποίου τυπικον παράδειγμα ,παρέχει ή Φοινικικη τέχνη, ευρίσκομεν ηδη

επί τής καρφίδος τού 301J τάφου των Μυκηνών. ΤΟ 'έκ παπύρου κατασκεύασμα συναντώ

μεν επειτα ύπερ την κεφαλην τfι; {)'εας καΙ είς μερικα εργα μόνον του (δακτύλιος Μιδέας.

Ι Α. Μ. έ. ά. 163.
2 Ni)SSOII έ. ά. κ«ί Ί. Η. s. Ι ά,

3 Ε. l'ouIsen. Oriellt 11. friibgriecb, StiI 60.
4 ReaIl. der Vοrgescbicbιe Ι, 4.7.
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.ΛΕ Η!27-1928 ΓΟΡΥόνες κ~ί. Γοργόνεια 4]

σφραγίσματα Ιάκρου κλπ.), εν Φ 1Ί {}εα λησμονήσασα εν τό? μεταξυ το <ι: ίμάτιον:>, τΟ

όποιον έπΙ της καρφίδος φαίνεται τούλάχιστον δτι -&έλει να κρατίΊ, ύψώνει ολίγο" περισ

σότερον τας χεϊρας και κρατεϊ νυν το κατασκεύασμα τουτο των παπύρων, ήδη επ' αυτού

του σφραγιδολί'&ου εν K~ssel, οπου και το « ίμάτιον» είναι έτι όρατόν. Πάντα tGi)tG

φα'\'ερώνουσι τέχνην, 1}τις δεν γνωρίζει περΙ τίνος πρόκειται και δια τοϋτο καταλιιγω μετα

της αύτης σκέψεως, Ύιτις επηλθ-ε καΙ ε!.ς τον Va1. Mitl1er (Ιά.115): 'Ότι δηλα δη καΙ ακων τις

ενθυμεϊται την πανταχό{l-ε\' ό,σπόνδως πολεμη{}είσαν περΙ Φοινίκων {tεωρίαν Helbig - DOl"p
feld. 'Εδω βλέπομεν ηδη κατα τον Ιβον αίωνα στοιχεϊα, τα όποϊα αριστα άρμόζουσιν είς

την πι&ηκίζουσαν έκλεκτικην τέχνην, την όποίαν άνέπτυξαν βραδύτερον οί Φοίνικες.

Αύγουστος 1928 .
ΣnVΡΙΔ2Ν Ν. ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ

.Σημείωσις. τό fV τφ σφραγίσμαη γ, άνωτερω σελ. 30, μεταςύ των πωΤιlΡOειδών φυτών είκονιςόμενον χατασκεύα·

σμα μετά τών δύο πτηνών, οπερ εχεί εγραφον οτι δεν δύ"αμαι να έvνoήσω, εχει τα παράλληλά του έπί. τώ,' ΧQ\ισα/ν έλα

σμάτων S<:hliemal1n, ΜΥc,:'πes 263 εtκ. 274, 276 καί 279 (εκ τοίί 601> τάφου). Διιi των έλασμάτων τούτων βεβαιοίίται δη

πράγματι περί άντωπων πτηνων πρόκειται Κ?'ί έν τφ σφραγίσματι του Ζάκρου. Σ. Ν. Μ.

Η ΑΡΧΑϊΚΗ ΝΕΚΡΟΠΟΛΙΣ ΤΟΥ ΤΡΕΜΠΕΝΙΣΤΕ

ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗΝ ΤΗΣ ΑΧΡΙΔΟΣ

ULRICH νΟΝ \VILAMOWΙΤZ MOELLENDOR:F

έπι τη όγδοηκο"ταnηρίδι.

'ΔΗ« Υιρα,έ, σσφaι,; πρa;ι;lδεσσ, Οεσ,> άΗίλαν'Ε,

αύδ,ις σ,ι, <~ιαρo. δηρ';,· ",."".,' άΥαν,I,.

Διαρκοϋντος τοϋ μεγάλου πολέμου τον ΜάΤον τοϋ 1918 κατά τινα ύπο τοι; βουλγα

ρικοϋ στρατοϋ έπισκευην της όδοϋ της 4γούσης εξ Άχρίδος Ek; το χωρίον Τρεμπένιστε

(η-στα) καΙ βορειότερον εις Κίτσεβον, ανεκαλύψθησαν παρα την όδΟν καΙ δύο μεν χιλιόμετρα

'\'οτίως τού Τρεμπένιστε, 3 1/~ δε απο της οχfJης της Λυχνίτιδος λίμνης, έπτα τάφοι (εΙκ. 1),
γη; μόνον τον' νι (εΙκ. 3) καΙ τον νιι (εΙκ. 4) ανέσκαψε μετακληf}-εΙς ύπο του βουλγαρικού

στραταρχείου εκ Βάρνης ό κα{lηγητης Κάρολος Σκόρπιλ, γνωστος αρχαιοδίφης. Ούτος συνέ

ταξε καΙ σχέδιον των ων αύτος &:\'έσκαψε δύο τάφων μετα των εν αύτοί:ς κτερισμάτων, 6.λλό:

καΙ των αλλων πέντε, στηριχ{lεις δμως ώς προς τούτους εΙς μόνας τας άναμνήσεις των άνα

σκ«,ψάντων εργατων και. επιστατων της ε..-τισκευαζομένης όδοϋ, ώς καΙ είς δύό εκθέσεις τοϋ

στρατιωτικου διοικητού 'Αχρίδος περΙ των τάφων Ι και ΙΙ. Πλην των σχεδίων τούτων εΙχε

ληφ{)η και. μία φωτογραφία μέρους τοϋ πυ{)μένος του ι τάφου ύπο βουλγάρου αξιωματικοϋ.

τα εύρήματα πάντα μετεκομίσθησάν εΙς το Βουλγαρικον Έ{Ι'Υικον Μουσείον είς

Σόφιαν, gv{ta εκα-&άρ{tησαν, έπεσκευάσθησαν και εμελετή'θησαν ύπο του κα'θηγητοϋ τοϋ

έκεΙ Πανεπιστημίου και διευnυντοϋ τού Βουλγαρικοϋ άρχαιολ. ίνστιτούτσυ κ. Bogclan
Filo~v τη συνεργασί~ και τοϋ SCΙ1kΟΙ-ΡίΙ, εξεδόθησαν δε γερμανιστι εν Βερολίνψ 1 Έκ τοϋ

βιβλίου τούτου παραλαμβάνομέν είκόνας τινας μετα της άναγκαίας εν ύποσημειώσει περι-

1 ,fiuΙgarisc!Jι:s NationalIUI!Sellll1 ;" Sofia. Die Αrc!Jaϊ.

sι:he Nekropole '-011 Trebenisehle ιιω Ochridasee νοη Dr.
Β. D. Filo,,' ο. Prof. κι.. nnter Mit\"irkl1ng νοη KιIrl

Scllkorpil G)'!IIl1ιIs;nIprof. κι.. 111it 15 LiC!jt<!rllckta!elII
lInd ΙΙ9 ΑbbildΙlngeη iIII Texl. Berlin l1nd Leip?,ig IQZi.
Vel·lag ,'οη \V. (11' GrιI)'ter nnd Co.

6
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42 Α. Δ. Κεeαμο.ποVλλοv
,-.,-=-.'-'''~'..

ΑΕ 1927 -1928

Ει". 1 (=F,lM" ΕΙΚ. 1). Ή Οίσ" ,,,ύ

"ο<ρ"ωφΕι'(>ι! παρά τι) χωρι""" Τeεμ:ιf:

"<σ'" <11, βΟΡΕ,ου Μακεδονία. πράο Β.

..ι; '.4;ω'δος. Πλησίον Q <ύμ60' lIf,,
),{λ.~ (2 /ι. υψ. κιlί 10 μ. δ,άμ.! μι)

έρευ,'ηΟεις βαΟίroς.

γραφης των εικονιζομένων άντικειμένων, άλλ' ούτως, ώστε καΙ το ώραιον βιβλίον να μΎI είνε .
περιττον καΙ οΙ άναγνωσται της μελέτης μου να μη στερωνται τας άπαραιτήτους εικόνας.

Ό αύξων άριΒ'μος των άντικειμένων είνε του βιβλίου του Φίλωφ. Έπειδη αλλη περιγραφη

τιJ)ν άντικειμένων δεν γίνεται πλην αύτfις, ό θ'έλων να ε;ω γενικην γνωσιν των κτερισμάτων

τω~, τι?-φων, άναγκα{-αν ευθ-υς έξ άρχης, θ'α πράξη ωφέλιμον εργo~, αν, πριν nQoXOOQ1iσrι εtς

τΎιν «βραχεϊαν περιγραφην των τάφων» η αμέσως μετ' αύη1ν, επισΚOJη1ση πάσας τας εικό

νας της μετα χείρας μελέτης καΙ άναγνώσl1 το ύπόμνημα περΙ εκάστης αύτων. Ένιαχου

ύπάρχουσιν εν τούτοις διαφοραί τινες γνωμων, άλλα πανταχού ό επιflυμων πλείονας ειδή

σεις παραπέμπεται εις τα άντίστοιχα μέρη τού βιβλίου τού Filo\v (= Ρ.). Ίδου καίριαί ηνες

είδήσεις εκ τοίί βιβλίου τούτου:

ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ

O~ τάφοι είνε 3 μ. βα&εϊς τετράπλευροι εν τ<ρ χωματώδει, ώς περιγράφεται, έδάφει

~ι11κ. 4.80-5.20 καΙ πλ. 2-3 μ. Ούδεν 'ίχνος ξυλίνης όροφώσεως επι κτιστων τοίχων η ξύλων

εύρέfl'η, οΙ νεκροΙ εκειντο έξηπλωμένοι έπΙ τού ύγρού και πη

λώδους έδάφους, εχοντες πάντες την κεφαλην είς το δυτικο-ν

μέρος τού τάφου. τα κτερίσματα, κυρίως μετάλλινα, ήσαν περΙ

το σωμα.- Μετα την ταφην έπληρώ-θ-ησαν οί τάφοι δια πηλού

καΙ χαλίκων φορητων αλλοηεν, οΙ χάλικες δ' ούτοι προϋδωκάν

εις τους σκαφεϊς υΊν l1έσιν των πλείστων τάφω'ν. Ί-Ι πίεσις

των χωμάτων έΠιlνεγκεν ισχυραν σύv&λιψιν των κτερισμάτων

καΙ μάλιστα των χαλκών αγγείων, εν Φ τα. πήλινα επαίtoν

σπουδαίως και εκ της επιδράσεως των πολλών ύδάτων. Έη;i

της έπιφανείας της γiiς δεν διεκρίνετο άξιόλογος κύρτωσις,

τύμβου σχήμα. Είς μόνος νεκρος εκειτο εν έκάστφ τάφφ. τα

κτερίσματα πάντων των τάφων είνε περίπου δμοια, εχουσι τον

αυτον χαρακτηραεν γένει. Περιέχει δηλ. εκαστος τάφος εν χαλ

κούν κράνος, (ό Ι δύο κράνη), εν σιδηροίιν ξίφος, μίαν σιδηράν

λόγχην 11 δύο, μίαν άσπίδα έπίχαλκον (εις τον] <άμφιβάλλεται

ή ύπαρξις άσπίδος) και πολλα κoσ~ι11ματα καΙ άγγετα. Θώρα

κες και κνημίδες δεν εβεβαιώ{lησαν. Etς τον Ι και τι)ν ν τάφον

εύρέ'8-ησαν χρυσαϊ προσωπίδες κατα την χεφαλην τού νεκρού,

και χρυσή δε χεΙρ είς τον Ι. ΚαΙ τα κράνη εκειντο έγγυς άλλα.

παραπλεύρως της κεφαλης πλ11ν τού νι, -ενσα το κράνος ητο

κατα τCις κνήμας, εις δε τον Ι το ετερον 11tO μακράν. τα μεί

ζονα άγγεϊα εΊ,ειντο πάντοτε παρα τους πόδας μεταξυ δηλ.

αύL"ων καΙ της προς αύτους στενης πλευράς τού τάφου.Έξ ουδενος τάφου ελειπε ταπεινον 11
καΙ ύψηλον αμα χαλκούν τριποδικον άγγείον λεκανοειδες (είς τον Ι και νι άνα δύο ταπεινά).

Έπίσης εύρέ-&ησαν πανταχού κρατηρες χαλκοί 11 άμφορεϊς 11 ύδρίαι, και μεγάλοι λέβητες.

Ποικιλία κρατεί περΙ την χατανομην εις τους τάφους μικροτέρων σ'Υγείων χαJ.:x.ων η άργυρων,

(οίνοχοων, κυλίκων, "ιf}μων, πινακίων, κανίtάρων, «τηγανίων») ...Αλλοι εχουσι 2 Τι 3, ό νπ ε'ξ.

Συχνα. είνε ύ'ψηλα άργυρά ΠΟίΊ1ρια, λίαν κατεστραμμένα, (πλην τού νι και νπ). Ό τάφος Ι

αντι ποτηρίου εχει άργυρούν κέρας. Εύρέ{}ησαν προσέτι καΙ ίιάλίνα πολύχρωμα άλάβαστρα
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ΑΕ 1927 -1928 Έ. &ρχαϊκη -νεκρόπολις του Τρεμπέvιστε ΠιJQa τήν λΕμιιην της '.ΑχρΕδος

Η .ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΦΙΛΩΦ

χρυσου καΙ άργύρου έν πάσι τοίς τάφοις, ώς

Ζρυσαϊ: πλάκες διακόσμητοι, χρυσαί ταινίαι

επίσης διακόσμητοι και αλύσεις και πλοχ

μοί, άργυραί περόναι, χρυσά πτηνα έξ έλά

σματος, χρυσοί αστέρες και ρόδακες καΙ

δακτύλιοι, σύρματα χρυfίO. και αργυρά, έπί

χρυσος ίππεύς, αργυροί 'ίπποι, επίχρυσα

αργυρά έλάσματα διαΧόσμητα, δχι δ' ολί

γοι σιδηροι η χαλκο!' δακt1Jλιοι η κρίκοι,

χαλκη Σφίγξ. σιδηροϊ τρίποδες καΙ αλλα

λείψανα αδιάγνωστα.

'j "
gj ΙΨi
~1 ;ι;

""I'i§
~~•,'.ΠερΙ της χώρας, εν li εύρέθησαν οί τά- ';~Ί

φοι, φρονεί ό Filo\\', δτι είνε 11 Δασσαρη- 1~
τις, '1 κατοικουμένη δηλ. ύπο του ιλλυρικού q
φύλου των Δασσαρητ[ον καΙ έκτει'\'ομένη ί/!::~

'Yί~
κυρίως ,προς ΝΔ της λίμ'\'ης της Άχρίδος /@ΙN=fi'.'
ητοι της Λυχνιδου, μεταξυ 'Ιλλυρίας (προς "))hTh~
Δ) και Μακεδονίας και Παιονίας (προς Α). j~\
Πρωτεύουσα πόλις αυτης ήτο ή Λυχνιδος ~iΞιli:$

11 Άχριδος 11 ΆχρΙς των Βυζαντινων, ή ~!;
'Αχρίδα ("Οχριδα) της σήμερον, συγκοι'\ιω- ~7~ill
'\'ούσα έπΙ των ρωμα·ίκων χρόνων δια της ~~

~ιεταξυ αυτης καΙ της πόλεως Στρούγας ~i&n Ι
δ"ρχομένης Έγνατίας όδο;; (Στρβ. 323) (~
Ilετα του 'Αδριατικοϋ πελάγους, εν&α ήδη 2"1
προ τού 600 π. Χ. εΙχον ίδρυ{}η μετα την ~~&
Κόρκυραν αί Κορινθ'ιακαΙ αποι.κίαι 'Επί- IW~ .
δ . 'Α )) . 41i;Ψ'αμνος και ~o .. ~ωνια. 1@Ψι 'C

Το νεκροταφείον δμως τού Τρεμπένι- {.
στε δεν δύναται να ανήκη είς την Λυχνι- -$,&μ7'4i~-,

δόν, ητις απέχει περι τα 10 χιλιόμετρα, &k"fι
ούτε είς την Στρούγαν, ήτις αφίσταται ~,~

περΙ τα 8 χ'ιλιόμ. και δεν φαίνεται οτι ~~';r~"~~f«lώ~~"'~,i&II~~jJg~Ίι\!!;W~!®!~
χατωκείτο πάλαι. '"Αλλη τις αρχαία πόλις ~:§' M1~
πλησίον έστά&η αδύνατον να πιστωυιι ύπο ει'κ.2 (=F. Ι''''_ -1). 'Ο τάφo~ (ι. ώ~ J""(j""~"rιi(/Ij

τού Scl1korpil κατα 'tov χρόl'ον της ανα- ύπ'; ,ο;; Sfkkoι't'I.

σκαφης ταη' τάφων. 'Ώστε, καταλήγει ό Fil0\V, δεν πρόκειται περΙ νεκροταφείου συνοικισμου

τινος, άλλα περΙ μεμονωμένων τάφων οφειλομέ'νων εις εκτακτόν τι γεγον'ος καΙ ώς τοιουτ.ον

πιστεύει μάχην τινα γενομένην εγγύς, κα{).' ~ν επεσον οί επτα επιφανείς πολεμισταΙ των τάφων.

11 άρύβαλλοι (πλην τού IV). Ψηφίδες ύάλου 11 ήλέκτρου καΙ λείψανα πηλίνων άγγείων μελα

νομόρφων καΙ πλαγγό'\'ων εύρέ'&ησαν μόνον εν τ~ Ι. Πολυάρι'θ'μα ήσαν τα κοσμήματα εκ

χρυσά κοσμηματικα έλάσματα, η έπιστή{}ιαι
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44 Α. Δ. Κεραμοπούλλου ΑΕ 1927-1928

των όλόκληρον {}ησαυρόν, προβιβάζοντα το

Μετα λεπτομερή περιγραφην καί σύγκρισιν των 156 μεγάλων καί μικρών ενταφίων

άντικεψένων έκ χρυσοϋ, άργύρου, χαλκού, σιδήρου, ιΊλέκτρου, ύάλου και πηλου, άπστελσύν-

μουσεϊον της Σόφιας άξιολογώτατα είς το

παγκόσμιον έπιστημονικσν ενδιαφέ

ρον, dναζητων (σελ. 97 1ξ.) δ Fi1o"
την χρσνολσγίαν τών εύρημάτωνκαι

επομένως καί των τάφων, εύρίσκει,

στι τα νεώτατα πάντων άνάγονται

είς το τέλος τού GQU αί. π. Χρ. καί

άπoτελoiίσι μέτρον της παλαιότητας

των τάφων. Εύρίσκει όμως ενδείξεις,

δτι άλλα εΙνε των μέσων τού Gou αί.

. και άλλα, ώς τα διακόσμητα δι' έμ

πιέσεως χρυσα ελάσματα, άνέρχονται

καί είς τον 7 0ν αί., έκτός αν ή μεταλ

λουργία ήτα συντηρητικωτέρα είς

παλαιας μορφας κοσμημάτφν. Μορ

φαί τινες, ώς αϊ σπειρωται περόναι

καΙ. τα μετα προασπιστήρων της χει

ρος κατα την ρίζαν της λεπίδος ξίφη,

εΙνε γνωσται έκ τού χαλκού αίώνος,

οΙος ητο έν Έλλάδι δ Μυκηνατκός.

Συνολικώς λοιπον δέχεται πάντα τα

εύΡ11ματα άναγόμενα εις το δεύτερον

ημισυ τού 6°\> αί., ταυς δε τάφους

τάσσει περι το τέλος του αΙ τούτου.

'Εξετάζων την τέχνην και το

ύφος τών κτερισμάτων διαιρεί αύτα

εις δύο κατηγορίας: α' τα καλλίτε

χνα τα διακρινόμενα δια τον εξαίρε

τον καθ αρως έλλψικόν ρυ{}μον αύ

των, εν οίς {tαυμαστά τινα χαλκά

άγγεία και τα πλείστα χρυσά άντι

κείμενα καί πάντα τα άργυρά άγγεία,

προσέτι δ' εν κράνος κοριν&ιακον μία

άσπις καί τις πηλίνη πλαγγών. 1

Ε/κ. 3 {_ F. εί". 8}. 'Ο τάφο; Vl dι~ ίοχεδιιίσθ,l ύπό το(ί ά"ασ"άψα>'ΤΟ; 6') "Αλλα άντικείμενα, ατινα,

Sc!lkorpi/. καίπερ δεικνύοντα έλληνικους τύ-

πους, εΙνε δμως περί την εκτέλεσιν άμελέστερα καί έλέγχουσι κατωτέραν, βιομηχανικην άντί

ληψιν και παραγωγήν. Παραβάλλων ταύτα προς τα πρωτα, χαρακτηρίζειαύτα ώς "βαρβα

ΡΙΚfL» καΙ όνομάζει ·«έλληνοβαρβαρικά». Έν τούτοις τάσσει χαλκά τινα άγγεία sμφανιζόμενα

1 ΕΙκ. δ·16, 19-22, 25-33, 3δ-38, 41·44, 48. 5Ο·δΙ, δδ·62.
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ΑΕ H12'i -1928 Β d"χαί'κη νεκρόπολις τοi TρεμπΈVιστε παρα η)ν λίμvην τ~'ς Αχρίδος
;';""'~~~~"=~ " ,

αύτφ ώς μιμήματα καλυτέρων προτυπων, (τινα παραλαμβάνουσιν «άλλοτρίαν τοις "Ελλησι

γεωμετρικην διακόσμησιν»), τα λοιπα κράνη καί τινα ευδιάγνωστον ασπίδα. 1

Ή πρώτη χ.ατηγορία δεικνύει τελείαν κατοχην της τεχνικης εργασίας, και ασφάλειαν

περι την άγωγ1Ίν των κοσμητικων

γραμμων, όηεν παράγονται έντελως

σαφείς και πλαστικως συλληφ8εϊσαι

μορφαί. 'Εν ΤΤΙ έτέρQ. καΩ'οράται,

λέγεΙ., άβεβαία και ψηλαφωσα μί

μησις των μορφων .της πρώτης ύπο

χειρος ουχι άποχρώντως 1Ίσκημένης.

"Ετι μάλλον διαφέρουσι τα κοσμή

ματα. τα της α' "ατηγορίας είνε

φυτικα γνωστα έξ έλλ. εργων των

χρόνων εκείνων. Εις τα της β' είνε

. και γεωμετρικά, γνωστα μεν και εξ

έλλ. εργων, άλλα και εξ έργω:'" τοϋ

βορρά (BoovCa, ΈρζεγοβCνη κλ.) της

περιόδου Hallstatt, ~ώστε να '8εωρΤΙ

αύτα ξένον, ανελλ11νιστον στo~xεϊoν.

Κατα ταυτα αί δύο κατηγο

ρίαι εχουσι διάφορον την προέλευ

σιν. 'Ι-Ι πρώτη ερχεται' εκ κω'tαρως

έλλ. χωρων δια τοϋ έμπορίου εις 'Ιλ

λυρίαν. Ή δευτέρα δύναται να προ_'

έρχηται η εξ <Ελλάδος, αλλ' έκ ση

μείου εν'8'α ησκείτο κατωτέρας ποιό

τητος μεταλλουργία, Τι εκ τινος έλλ.

αποικίας τοϋ Άδριατικοϋ, f] εν μέρει

εκ τοϋ έσωτερικου της χώρας.

Δια λεπτομερους αναλύσεως

των άρίστων χα'λ:χών άντικειμένων

της -α' κατηγορίας καταλήγει εις το

πόρισμα, στι ταϋτα προέρχονται εκ

Κορίν&ου, διεμποληηέντα δια των

κοριν&ιακων άποικιων του Άδρίου,

αίτινες μαρτυροϋσι την πρώιμον (η

Κέρκυρα CιπφΚ:ίσ'81Ί ήδη τον' 80V αί.)

ενταυ{1α διείσδυσιν των Κοριν'8ίων ΕΙκ. 4 (= F. είκ. 9) '0 <άφ". Vll':". έ"χ~διάσθ,l lJ"Q το" &,'ασκά,l,ανrο,

και τα μεγάλα αύτων εμπορικα συμ- .Σκ6ρπ,λ.

φέροντα, μάλιστα κατα το πρώτο" ήμισυ του 60U αί., οτε ήκμαζεν ή ΚόΡΙ'ν-&ος ώς δύναμις

και ώς κέντρον τέχνης και δη και μεταλλουργίας.

Ι ΕΙκ. 18,34,39·40,45-47, 49,52-54,..
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Α. Δ. Κεοαμο.πούλλου Αε HJ21-1928

Εί". 5 ( F. :7"'. Ι Ι. "φΟ. 1 rιί;ξω,' fV ιι/ νπό το" F.
lΙfριγρrιφΙΙ τ,,,,, """!,,,μάιω,')' Χρυσ'ί ,'fΚΡ,Κ'1 προοωπίς

'ου ,άφ. 1. ι

όλίγων καΙ μij σπουδαίων.

τάφοι Τι Έλλήνων;

Ή ιστορία τοϋ τόπου κατά τους χρόνους των τάφων είνε άγνωστος. Πρόκειται δμως

περΙ 7 μεμονωμένων συγχρόνων τάφων πολεμιστών, κειμένων μακραν παντος συνοικισμοϋ καΙ

τόσον όλιγαρι-θ'μων, ωστε να μη δύνανται να α.ποδείξωσιν άποικίαν τινα έλληνικην αύτόδι που.

Til" σκέψιν, δη έγχώριόν τι γένος δυναστικσν έτάφη έν βραχεί χρόνu;ι ενταϋ&α, aπο

κρούει ό F., διότι τοσοϋτος έξελληνισμος τοϋ γένους τούτου καΙ-τόση σχέσις αύτου προς τας

έλλ. αποικίας t1iς Άδριατικης άκτης φαίνεται αύτiρ άπίστευτος κατα τον 6 0ν αί. 'Επίσης

CΊΠoκρoύει την άποδοχΎlν iλλήνων άποίκων δια την δυσχέρειαν της διεισδύσεως είς τα βάΊ}η

τα της β' κατηγορίας χαλκά άγγεία άνήκουσι μεν είς τον αυτον τεχνlκον κύκλον, άλλα

δεικνύουσι κατωτέραν έκτέλεσιν καί ή ερευνα καταλήγει να άποδώσυ αυτα είτε είς κoριν{tια

κήν τινα αποικίαν είτε είς έλλ. πόλιν, με&' ης ή Κόριν&ος διετέλει είς στενας σχέσεις, τοιαύτη

δ' ήτο ή Χαλκίς. Έντεiί6'εν λοιπον '8'α ηλ&όν τινα των χαλκών άγγείων τoiί Τρεμπένιστε.

'Άλλα δμως της αυτfjς κατηγορίας άγγεία χαλκά δεν δύνανται δι' ελλειψιν σαφών τεκμηρίων

να έντοπισθωσιν άκριβώς καΙ μόνον είκαστικως καΙ κατα πιδανότητα αποδίδονται γενικώς

εiς τόπον βορείως κείμενον.

ΤΟ κορινδιακοϋ τύπου κράνος άποδίδετω εΙς την Κόριν-[j'ον. τα λοιπα κράνηι εχοντα

τετράγωνον την τομην τού προσώπουι είνε μεν ώσαύτως έξ 'Ελλάδος, ίσως καΙ εκ Κορίνitου,

άλλα κατώτερα, ατε ώρισμένως προς έμπορικην έξαγωγην είς 'Ιλλυρίαν πεποιημένα.

τα χρυσά άντικείμενα (F. σ.Ι06), εχοντα μορ

φας κοσμημάτων της άρχαιοτέρας κoρινf}ιακης

τ.έχνης (πρωτοκορινδιακης καΙ πρω'ίμου κορινδι

ακης) καΙ πύκνωσιν αύτων, ύποπίπτουσιν είς τον

κοριν-θ"ιακον έπίσης κύκλον, ει καΙ δεν άποδεικνύ- .
εται εύ-θ"εϊα εκ Κορίν&ου προέλευσις (είκ.5-15).

'Ίσως έποιήΌησαν εν τινι κορινt}ιακ'Ϊi άποικί(b 11 και
πλησίον τού Τρεμπένιστε ύπο Κορινδ(ων τεχνιτών.

Κα{}αρως «ίλλυρικα}) ητοι έντόπια έργα

όρίζει μόνον τας διδύμους καΙ αλλας τινας άργυ

ρας περόνας (είκ. 23), αγνώστους έν Έλλάδι, τον

αργυρούν ίππέα, τον άργυροϋν 'ίππον (είκ. 17-8)
. καΙ. τινα Cί.λλα μικρά. Άργυραί τινες δμως καλλί-

1 τεχνοιπερόναι (είκ. 21-2), δμοιαι προς έλληνικάς,
προέρχονται πι{}ανο)ς έξ Έλλάδος. τα ύάλινu.

(εα. 59-60) &έλει ώς τεκμήρια έμπορικων σχέ- ~

σεων μετα της Αιγύπτου, το δε ήλεκτρον (:οίκ. 61)
μετα τοϋ βορρα.

"Ωστε εν τ4> συνόλω τα κτερίσματα των

τάφων εΙνε έλληνικά, των έντοπίων οντων καΙ

Πως λοιπον πρέπει να έρμηνευ&ώσιν οί 7 τάφοι; εΙνε έγχωρίων

1 Είνε έξ έλάσμαroς, ίίψ. 0.22 μ, πλ, ανω 0,203. βάρος

46,70 γρ!ιρ. Κληστοι όφfiαλμοί. Ρίς ίδίf!. είργασμένη. Έπί

l:iΊς οίζης -τής ρινός μυία εκκρουστος. Λεπτος μύσ-ιαξ δια

στιγμων δηλουμεl'ος κατέΡΧΗαι α.....ο l:ιOv μυ<:l:ήρων, Ί\ξω·

σημείωτος ij ατομική έκφρασις l:ό}ν χαρωι:τηριστικών. Πέριξ

κοσμ1Ηιατα μαιά,'δρου και πλoχμoiί, ΕΙς τός τιtσσαρας γω

νιας τής προσωπίδος άνα μίιι\" όιτ111'. ~EΚKρoυστoς Ιπί

'I:I,"ou εργασία.
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Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ERNST FABRICIUS

Το βιβλίον άφιεροϊ δ Filo\l,' είς τον διδάσκα

λον αύτοϋ κα&ηγητην Ernst Fabricius. Ό διακε

κριμένος ουτος καθηγητης του Πανεπιστημίου του

Freibnrg, άναγους την γεΥομένην έν τfι Άκαδη

μίq 'Α"θ'ηνων άνακοίνωσίνμου περι έπιβιώσεωςτης

Μ ινωϊκης-μυκηναϊκης-θ-ρησκείας έν τϋ επειτα έλλη-

Vl'lfii (Πρακηκά χης 'Ακαδημίας ~{}ηνών ΙΙ,1927 '
··U Δϊκ. 6 (= F. "I~. [ 2· αριο. 2). Τ"9'.

0.423 έξ.), μαι εγραψε τfl15 Φεβρ. 1928 έπιστολήν, πρωιιωπΙς "~Κ"'oI'ί. Ι

έξ '·ις παρα-θ-έτω τα ούσιώδη:

... ""Ολως ίδιαιτέρως σπουδαϊον μοι είνε τfι στιγμϋ ταύτιι, δ,τι λέγετε έν σελ. 433
(= 12 του αποσπάσματος) περΙ τί)ς διατηρήσεως της λατρείας των τάφων άπο των μυκηνα'ί

κων χρόνων. Νομίζω, δτι εΙς τουτο δύναμαι να δώσω συμπλήρωμά τι, δπερ ίσως {}α σάς

ένδιαφέρει έν σχέσει προς τας Θήβας. Είδετε βεβαίως ήδη το εργον του Filo\v περΙ των

itαυμαστων εύρημάτων του Τρεμπένιστε παρα την λίμνην της Άχρίδος. Λοιπόν, ώς προς

την έρμηνείαν των εύρημάτων τούτων κα{}' αύτά, πας τις 'Οα συμφωνήστι γενικως τ6) Fil0\\r,
~)σαύτως δε καΙ περΙ της χρονολογίας των τάφων είς το δεύτερον ημισυ του Gou ω.. '1}.λλ' έν

τϋ έρμηνεί(! της νΕκροπόλεως ώς τόπου ταφης έλλήνων μισ30φόρων δεν δύναμαι να άκο

λουitήσω τφ μα{}ητϋ καΙ φίλι:ρ μου Filow. Διότι, δταν άναλOγισOfι τις, τίνες άναλογίαι ύπάρ

χουσιν έν τοις τάφοις τούτοις, έν-&υμε1ται άναγκαίως τους καitέτους τάφους της Άκροπόλεως

των Μυκηνων, όχι μόνον διότι πρόκειται έν τούτοις ταφη ούχι δε καυσις τών νεκρων, <Χλλα

έκεϊνα tiiς μεσογαίας και τας έπισφαλεϊς πολιτικας σχέσεις κατα τους χρόνους έκείνους.

Ούδεν τοιουτον άποικισμοϋ μεσογείου παράδειγμα εχομεν.

ΠΙ{}'ανώτατον λοιπον εύρίσκει, οτι οί 7 νεκροι είνε επιφανείς ελληνες μισθοφόροι,

{}έσαντες την πολεμικην έμπειρίαν αύτων εΙς την ύπηρεσίαν έΥ'Ί{ωρίου δυνάστου} ώς έγένετο

κατα τον Βον αί. καΙ έν ΑΙγύπτι:ρ (Ψαμμήτιχος) ή έν Μακεδονίg τον 50\' αί. (42;) π. Χ. Θουκ.

4,124), οτε ό στρατηγος Βρασίδας, αγων όχι μόνον Πελοποννησίους αλλα και' Χαλκιδέας

καΙ Άκανθ ίους καΙ άλλους, συνεπολέμησε κα~α του'Αρριδαίου μετα του Περδίκκα άγοντος

πλην των Μακεδόνων και "Ελληνας δπλίτα;. Τοιούτων μισθ'οφόρων αρχηγοl {Ι·α ησαν οί ϊ

πολεμισται των τάφων του Τρεμπένιστε. τα βαρβαρικα κτερίσματα αύτων έξ'ηγουνται δια

της μακράς αύτων έν τcρ τόπιρ τούτφ διαβιώσεως. Θα επεσον δε οί 7 άνδρες εις τινα το),\,

πολλων μεταξυ των έγχωρίων φύλ~ν αγνωστον

μάχην μακραν της πατρίδος αύτων, παραδώσαντες β . _:"ί:::,_:-::_~ ~" Jiti~;Y!\; i~~
ν/ν 1Ίμ'ιν μέρος του έλλ. πολιτισμου.

Αύται εΙνε κατα το δυνατον πιστώς συλλαμ

βανόμεναι αί κεντρικαι Ιδέα! του ΡίΙΟ\\Ί σαφείς,

ίιτιολογημέναι εύρέως και κατα τρόπον itεTLXov και

καθαρώς έπιστημονικόν. άνενf}oυσίαστoν μεν συν

ήθως άλλα στοργικον έν τfι εΙλικρινει έρευνητικfι

φροντίδι.

1 Ύψ. Ο,13μ. πλ. Ο,Ι32μ. βάιιο, 15,90 Υραμ. Ή ρί~, ίδί~

είΡΥασμενη, εΙ"ε \'uv σ.πεσlfασμF.νη. Πρoσηλoi:ίτo διά 5 ήΗ-

σκων, ιJ'Jν σΙΡζονται αί όπαί. Πέριξ κόσμηιια πλοχμου. Είς

'(ην α\'ω αριστερα\' γωνία\' σ{~ζHαι μία οπή.
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Α. Δ. ΚεQαμοnούλλο1l ΑΕ 1~27 -1928

Ε/κ. ., I=F. πί,·. 1I Ι· J.aIO. /3). Τάφ. ι. Χρυσή χΕίρ

άa,σ<tρά Ι .. Q Ρ. λέr" δεξιά). 3

διότι σύμπασα ή προικοδότησις των πολυτιμοτάτων κτερισμάτων και δ {}αυμαστος πλούτος

είς χρυσον είνε δα μοναδικόν τι, ουδαμού άλλαχού εμφανιζόμενον η μόνον εν Τρεμ.πένιστε

ακριβως καΙ εν Μυκήναις, Άλλ' ή συμφωνία προχωρεΙ καΙ περαιτέρω, 01. πολυάρι{J'μοι

χρυσοΙ δίσκοι καΙ τα κοσμητικα χρυσά ελάσματα, μάλιστα δ' αί χρυσαι προσωπίδες, έλέγ

χουσι τα αυτα εitιμα ταφης EvtaiJita καί εν Μυκήναις, Ώς εν Μυκήναις ούτω καΙ εν Τρεμ

πένιστε οι. τάφοι {jνοίχ&ησαν κάitετοι ούτως, ωστε να δύνανται κατα καιρους να άνοίγωνται

πάλιν, Τοϋτο συνάγεται εκ τοϋ μήκους καΙ τοϋ πλάτους αυτων εν συνδυασμφ προς το γεγο

νός, οτι πάντα τα κτερίσματα εκειvτo εν τφ μέσ~ τού ορύγματος, δ προϋπο{}έτει ξυλίνην επέν

δυσιν των τοιχωμάτων των τάφων.

ΜοΙ φαίνεται λοιπον άναμφισβήπμον, στι εν Τρεμπένιστε πρόκειται περΙ τάφου ήγε

μονικού γένους, παρ' ω, διετηρή-θη επι μίαν χιλ.ιετη

ρίδα «κατα τον πατροπαράδοτον τρόπον» παλαιον

μυκηνα'ίκον ε{Jος της ταφης,

. Άλλα ποΙον ήτο τούτο το ήγεμο"ικον γένος;

Ό τόπος της εύρέσεως των τάφων παρα την

Άχρίδα εϊνε ή άρχαία Λυχνιδός, ητις έ{}εωρείτο ώς

'ιδρυμα του. Κάδμου (Άv&ολ. νπ 697).' πως

δ' 11λ{}εν δ Κάδμος είς 'Ιλλυρίαν, εύρίσκομεν παρα

τqΊ Στράβωνι καΙ παρ' αλλοις. Παρα Στράβωνι'

όμως εύρηνται (νπ 326) πλείονες ειδήσεις, στι δηλ.

τα ίλλυρικα ε{Jνη εχεΙ κατα τα άνατολιχα μεitόρια

της 'Ιλλυρίας πρότερον κατεδυναστεύοντο ύπο ξέ

νων ήγεμονικων οίκων. «ών εν τοις Έγχελείοις οι.

Κάδμου καΙ Άρμονίας άπόγονοι ήρχον, καΙ τα

μυ{}ευόμενα περΙ αύτών εκεί δείκνυται' ο{ίτ<Η μεν

ούν ουχ 'ύπο ι{}αγενων ηρχοντο' οί δε ΛυΥκησται»

κ.τ.έ. Άλλ' οί Έγχελ'εϊς κατφκουν περΙ ri1" Λυχνι

δον λίμνην (Πολ,ύβ. V 108)2 καΙ ή πρωτεύουσα

αυτών Λυχνιδας ?:&εωρείτο δια τούτο ώς "ίδρυμα

τοϋ Κάδμου. Όρ{}ο)ς έζηη1{}η πάντοτε ~στoρικόν τι

γεγον?ς ύπο τον μύ{}ον της ύπο τών Βοιωτών άπε

λάσεως τοϋ Κάδμου καΙ των οικείων αύτοϋ έκ Θη

βών, καΙ περι της πορείας αύτοϋ προς τους 'Εγχε

λεϊς, ητις ητο κατα τον 5ον αί. π,χ προφανως λίαν διαδεδομένη. Νύν ερχεται επίκουρος

1\ μνημειώδης παράδοσις! Οί τάφοι τού Τρεμπένιστε εινε ακριβως οί τάφοι των δεσποτών

της Λυχνιδου, των ήγεμόνων των Έγχελέων, τών άπογόνωΥ του Κάδμου και της Άρμονίας.

Ι ~ ... Eί7.ε δ' άχ' εόσεβέω,' προγόνω\' ερικυδέα πάτρην

λ"χ.νιδόν, Τιν Φσίνιξ Κάδμος εδειμε πόλιν...•
2 .n1-il" Ο γε Φίλι"πος <πρατεuσας άνεκτ'iΊσατο μέν τας

"ι>οειρ'ιμeνας n:ό!.εις, κατελάβετο δε της μεν Δασσαρίιτιδος

ΚcoεώνlOV και Γερουντα, των δε n:ερί τιΊν Λυχνιδίαν λίμνην

'ΕΥΧΙΙΙ'ύ.,·,,>, Κέρακα, Σατίωνα, Βσισύς, τής δε ΚαλιχοίνωΥ

χώρας Βαντίαν, ετι ot τα/ν καλουμέι'ων Πισαντί,'ω\' Όρ.

γησσόν •.

3 "'Υ'ψ. Ο,Ι98μ. πι.. 0,13 μ. βάρ. 13,70 γρ., μετά δε του

δακτυλίου 25,50 γρ. Λείπει τό ακρον του δείκτου. Διάμ. του

συμπαγούς δακτυλίσυ Ο,02βμ. Έιιί του καρitου κόσμημα

πλοχμου δια τού αυτού ;τιilανιί"Ιζ -.:υιτου e>cxaouotov, δι' ου

καί ό ;τλοχ.μός της προσωπίδος Eix. 5. Κατωτέρω καί πέριξ

άλλος κόσμος δια στιγμων. ΕΙς την βάσιν και -.:.ό μέσον

των δακ-.:υλων ;τλα<πικη δίιλωσις φαλάγγων. Οί Ο\'υχες δη

λούνται δια σειρ~ στιγμων,
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Ε/κ. S (= F. nlv. VlI 6Ι'Κ. 10 αριο. 4). Τάφ. 8. Χρυσ"
ύπσύερί. η έπισιη{)'σ. πλάξ έκ λΜ,συ ελάσιιαισ•. ι

ΑΕ Ι927-19:?8 <Η dι?xαϊκη νεκρόπολις τού Τρεμπένιστε παΩa την λίμγην της ΆΧΩΙδος 411
~- ~ -"'- =-........==....-=-~ '--"".."='-=". =-"-

τα {)'αυμάσια χαλκά εργα κοριν&ιακης έργασίας, ατινα εύρέ&ησαν έν τοις τάφοις, α;το

δεικνύουσιν, δτι παρά τοις δυνάσταις τούτοις των 'Ιλλυριων διετηρήί1ησαν έλληνικαΙ ροπαί

πολιτισμου η ανεζωογονι1τ}ησανίιπο Τ11ν έπίδρασιν των' Koρινt}ίων του Άδρίου. Άλλα τα

ε&ιμα της ταφης αύτων δμως παρέμειναν άναλλοίωτα κα{)" όλην την παρεμβλη-θεΤσανχιλιε

τ/ρίδα, έν ό) εν τυ κυρίως Έλλ6.δι είχον εγκαταλειφί1η.Τούτο παρέχει, νομίζω, εΙς τα εύρή

ματα του Τρεμπένιστε μεγάλην σπουδαιότητα δια την totoQCav των {}ρησκευμάτων, επι

τούτου δε ηί1ελον να έπιστήσω την προσοχήν σας.»

Η ΕΜΗ ΓΝΩΜΗ

Ταύτα ό Fabricius. Εύγνώμων διό. την προς το έπιστημονικον εργον "μου προσοχην

τού σοφού ανδρός, εχων δε καΙ έγω παραπλησCαν προς την έπιστολιμαίαν γνώμην αύτοίί

άντίληψιν των πραγμάτων, άνοίγουσαν αποψιν πιί1ανωτέρας, νομίζω, έρμηνείας της παρου

σίας τοιούτων τάφων κατα τα βόρεια όρια της

Μακεδονίας, '8,α προσπαθήσω να προχωρήσω εν

τΤΙ ζητήσει' ί1α είμαι δ' εύτυχής, αν και είς τον

έξαίρετον έκδότην παράσχω χρι1σιμον συμβολην

ύπερ του {}-έματος, δ ένεφάνισεν ήμίν έν έξόχως

φιλοκάλ\:9 περιβολΤΙ. <Η γνώμη τού Fabricius
ενιαχού κατωτέρω {}-α συνυφαvθi), ώς εαν συνε

φώνει όλως προς την έμήν. τα λοι.πα -θ-α δείξτι

ό έπιων λόγος.

Άλλα -&α dποδώσωμεν το προσηκον δί

καιον είς τον Filow λέγοντες, ότι εν σελ. 26 και

άλλαχού σποράδην ύπώπτευσεν η διείδεν ώς καλος

του διδασκάλου μα&ητης τ/ν μυκηνατκην σχέσιν

των τάφων του Τρεμπένιστε, ην ίσχυρως ύποβάλ·

λουσιν αύτα τα πράγματα' ILl] &νασκάψας Όμως

αύτος καΙ μάλιστα κα/}' ήσυχίαν lege artis, όπερ ούδ' είς τον Sc11korpil έλαχεν ενεκα των

περιστάσεων, δεν ηδυνήτ}η να ύπερνικήστι τα έπιπροσΟήσαντα κωλύματα καΙ να ακολου

{}ήσιι την ένδεικνυομένην δδόν.

ΟΙ ΤΑΦΟΙ

Ή κατασκευη των ϊ τάφων πρέπει να -θεωρη{}ίΊ βεβαCως όμοία τη μυκηναικυ, είχον

δ' ούτοι όντως όροφην ώς οί της Άκροπόλεως των Μυκηνων. Άλλ'ή οροφη δεν εστηρίζετο,

"νομίζω, οϋτε έπΙ τοίχων, οϋτε έπΙ ξυλίνης έπενδύσεως των πλευρων των τάφων. Ύπο-θέτω,

δτι έκατέρα των μακρων πλι>υρων έσχημάτιζεν εϊς τι απο του πυ{)'μένος ύψος βα'8'μίδα, έφΊΊς

έπεκά{)ηντο αι δοκο1. της οροφης, επί τούτων δε 'ίσως λεπτότερα ξύλα η σανίδες αντι των

λι{}ίνων πλακων, ας γινώσκομεν εκ Μυκηνών. ΤΟ ανοιγμα των τάφων κατα τι~lν επιφά1ιειαν

ωυ έδάφους εΙχε τας διαστάσεις, ας δίδουσιν εν τ4ι πυ{}μένι τα σχέδια τού Scllko1"pil1 αλλ' εν

Ι -Υψ. Ο,185μ., πλ. Ο,215μ. r-fέγιστον πΙ.. εν τω μέσω του

έλάσιιατος Ο,Ο73μ., πι.. τής έν μέσ~ έγκοπης Ο,10μ., βάρ.

Ι·Ι,δΟ γρ. Εις τά δύο ακρα ύ.νά μίαν όπή'" 'Εν μέσφ του

ελάσματος δύο λέοντες άνεστημένοι (πρβλ. εΙκ. 9) έντός

κω:λικoiί πεδίου. Κάτω έκατέρω{lεν άνά 1 μικρο" ~όδακα

έν κύκΜσ. Έκατέρω{}εν 6.1'ά δύο μείζσl'ας διαφόρους άλλ'l

λων ρόδακας κι;ι.; προς τά ακρα κόσμημα έξ άνΟεμίων

λωτου. "Ομοιαι περίπου το σχημσ πλάΥ.ες εύρέ{ιησαν έν τοις

βασιλικσίς τάφοις των Μυκηνών. "Εκκρουστσς εργασία.

7
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ΑΕ 1927-1928Α. Δ. Κε"αμο.πουλλου
~~~~~=~~

1)0

El,.. 9 (..,- F. πί", 11 2- άιιιθ. 4).•R Κ6Νιιικίl 6Ι,.ώ" τη.

επ,οτηθι'σ.ς χιιυσή. πλακ~ 61,.. 8 τΟυ τάφο γπ 8. 4

τινι απο της επιφανείας βά{}ει το πλάτος έκάστου τάφου άπεστενoiίτo τόσον, δσον εμέτρει το

πλάτος τών δύο Εκείνων άναβαθμών όμου. 'Ώστε οΙ τάφοι εν τcρ mn'}μένι ήσαν αρχικώς στε

νότεροι η 5σον δεικνύουσι τα δημοσιευ{}έντα σχέδια. "Αν το εδαφος 11ΤΟ βραχώδες, οΙ άνα

βαθ-μοι {}α ησαν ιiπαραγνώριστoι. Έπειδη δμως 1Ίτο χωματώδες 11 πηλώ-&ες και ύγρόν, μάλι

στα εν μηνΙ Μα'ίφ, οτε ανεσ-Λάφησαν οί τάφοι, οΙ εργάται της άνασκαφης δεν διέγνωσαν τας

βα-θ'μίδας καΙ κατέστρεψαν αύτας προχωρουντες άπο της επιφανείας κα1tέτως Jtρος τον πυ{}μένα.

ΤΟ σχημα δε τουτο τών τάφων δεν είνε γνωστΟ .. μόνον εκ Μυκηνών, άλλα καΙ εκ

Βοιωτίας, fjτοι εκ Mυκαλησσoiί (Ρειτσώνας), ι Τανάγρας 2 καΙ Θηβών. 3

την όροφην τών 7 τάφων μαρτυρεί ή ισχυρα σύν{}λn!Jις καΙ συντριβη τών μεγάλων

άγγείων (<<g'anz ΖeΓdι-uckt» Filo\v σ. 2). "Αν όλόκληρος ό τάφος επληρουτο χωμάτων κατα

την ήμέραν της κηδείας, τα αγγεία, μάλιστα δε

τάνοικτά, {}ό. επληρoiίντo κατ' ολίγον χωμάτων

ριπτομένων δια πτύων καΙ οϋτω {Μ προσεκτώντο

δύναμιν άντιστάσεως κατα της πιέσεως, ωστε

χατα την άνασκαφ11ν -θα επρεπε να εύρε&<J;ισιν

εχοντα ολως σχεδον άβλαβες το σχημα παρα

πάσαν άποσά1tρωσι'v. Έπειδη ομως εύρέ'θl1σαν

συμπεπιεσμένα, πρέπει 1i συμπίεσις να εγινε

βιαίως καΙ οτε τα άγγεια ησαν κενά- τουτο δε

συ'νέβη, αν δεχ{}ώμεν, δτι τα άγγεία έτέ:&ησαν

κενα χωμάτων είς τον τάφον κενον επίσης οντα

χωμάτων, εστεγασμένον δε δια ξύλων,. ών 11
σηΨις έπήνεγκεν υστερον Πιν βιαίαν κατάπτωσιν

των χωμάτων και ΤΙ1ν σύν&λιψιν καΙ συντριβην

των αγγείων. Προ της σήψεως τών δοκών της

στέγης τα ύπ' αυτής βασταζόμενα χώματα, τα

εξαχtlέντα δια τ1;ς όρύξεως του τάφου, 'θα έσχη

μάτιζον επί της έπιφανείας τυμβοειδη βεβαίως

κύρτωσιν, άλλΟ ή ύποχώρησις της στέγης συμπαρέ

συρε καΙ τον τύμβον.

τοιουτοι τάφοι, τύπου συνή{}ους εν Βοιω

τίg κατά πάντας ΤΩ'υς κλασσικους χρόνους, άπο

τελουσιν ·ενίσχυσιν της παραδόσεως, δτι ό Κάδ

μος και οΙ άπόγονοι αύτου έδυνάστευσαν είς ΤΩ'υς Έγχελείς τiiς Λυχνιδοίί, καΙ της γνώμης

δτι οΙ 7 τάφοι του Τρεμπένιστε εΙνε των άπογόνων εκείνων τάφοι. Άλλα δια να ~χωσιν

1 _4''''''01 of (Iι~ Βι'''Ι'-''!' Sclιool σ! AtJ'~It.ί 1907 - 8 σ. 242
έξ. χαί υτε, S,xth σιιά fiffJ. αιι!ι,,)' pott~r;' fro". ~XC(J'iJ(J_

'Ι""~ α! RifSO"G 1927 σ. 3).
2 Πρακτικά '>/" Άιιχ . •Ε.αιρ. 1911, 132.
3 Δελ,(ο>' Άρχ. 1917=Κερο,μο"ούλλου θηοαϊ"α σελ.

212 είκ. 152.
4 Ή κεντρική είκών ηΙς χρυσης πλακός εΙκ. 8 είνε Π<ιρο,

πλησία πρός ηΊν παράστασιν επί -της πύλης των λεόντων έν

Μυκήναις. συνή{)ης καί κατα -τούς άΡΖαΊ:κοΙΙς Ζρόνους -της

έλλ. τέχ'\'11ς: Toιouτoν χαλκοίίν άνάγλυφον έξ αυτης -της

Μακεδονίας κατέχει ,;ό μουσείον το\ί Βερολίνου (Ρί!ο,,'

σελ. 15 etx. 11 = Berli,,_ Antiqιlarinm, Fri1lrer Ι, Bron"en
πtν. 6). Ό έν μέσιρ των λεόντων της -τυλης των lιIυκηνων

κίων παρανοείται είι; το lιIακεδoνικoν τουτο ΧQυσουν ελα

σμα, άλλ' 0.1 τέσσαρες δοκοί υπέρ αύτοl' δηλoυvται ώς

μικροί κύκλοι, ωστε το έλασμα συνδέεται στε\·ως προς

την μυκηναΊ:κην παράδοσιν._
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ΕΙκ.10 (= F. ,lκ.12 πίιι. EV l'
άριΟ. 5). Δύο &πιιΟραυσΟέι'τος

χρυσου iΚΚQούσrου έλάσμrιrος

μέρη του .6φ. VI 37. ::

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΕΝ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙΣ. - ΤΑ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΑ

Οί νεκροΙ των 7 τάφων άλη&ως δεν έτέ&ησαν έπί του

έδάφους άμέσως αί προσωπίδες (εtκ. 5 καΙ 6), ή επιστή"θ"ιος χρυση

πλαξ (είκ. 8.9) καΙ τα χρυσά πτηνα (είκ. 14) ίσως δε καΙ άλλα βεβλαμμένα κοσμητικα έλά

σματα εχουσιν όπάς, δι' ών προσηλοϋντο επι ξύλου, δ δε Στάης (Εφ. Άρχ. 1907, 31 έξ.

απασαν την αποδεικτικην περΙ τούτου δύναμιν, {tά επρεπε να βεβαιω{tώσιν εν Βοι.ωτίι;ι

όμοιοι τάφοι καΙ τών μυκηνα'ίκων χρόνων' διότι βεβαίως ό Κάδμος δεν θα μετέφερε τον

τύπον τουτον έκ Μυκηνων, άλλΟ εκ της βοιωτικης αυτου πατρίδος. Δυστυχώς έν Θήβαις

γινώClιWμεν μόνον l1αλαμοειδείς εν τ<Υ εύεργάστφ βράχφ τάφους μυκηνα·ίκούς. Ένδέχεται

όμως σφόδρα να εύρε{tωσι καί κά{tετοt η και να ύπηρξαν μέν, αν οί των κλασσικών χρόνων

βοιωτικοί τάφοι είνε πατροπαράδοτος τύπος, αλλα ήφανίσ&ησαν.

Κα{t' όμοιον τρόπον δύναταί τις να συμπεράV[l, αγόμενος

εκ τοϋ παραδείγματος του {}ησαυροϋ τοϋ Μινί'ου εν τψ Βοι.ω

τικ41 Όρχομενφ, οτι καί εν Θήβαις ιtα ύπηρξαν -θολωτοΙ τάφοι,

οϋς όμως δεν συνήντησεν άκόμη άρχαιολόγος τις. Άλλ' αν ή

γνώμη περΙ μεταβάσεως τοϋ Κάδμου είς τσυς ΈγχελεΙς είνε

άλη'0ής, οί '00λωτοΙ τάφοι δεν l1α Ίισαν συνήl1εις έπι Πάδμου,

εφ' δσον παρα τοίς Έγχελεϋσι δεν παρεδό-θησαν.

Άλλ' έπειδη τοιοϋτοι κά&ετοι τάφοι μετ' άναβα&μων εύρέ

itησαν καΙ εν Έρετρίg ύπο τοϋ Τσούντα καί τοϋ Κουρουνιώτου

(προφορι.κη βεβαίωσις) καΙ εν Άft-ήναις ύπο τοϋ ΒrϊΙC!ζπer καί

τοϋ Pernice (Athen. Mi!1. 1R93 σ. 92 είκ. 4 πρβλ. καΙ σελ. 94)
καΙ έν ΈλευσΙνι ύπο τοϋ Φιλίου καΙ του Σκιά (Έφ. Άρχ. 1889
1898, Πρακηκά τής Άρχ. Έτ. 1898 πρβλ. Poulsen, Di/J)I/ollgra
ber ltnd Dipylo1twαsen σ. 21 έξ.), καΙ εν Κρήττι (Evans, Prehisl.
!of1tbs σ. 11 έξ. 14), ό δε τύπος oiίτoς καταλήγει ων εί μη πανελ

λήνιος άλλα μη μόνον Βοι.ωτικός 1, οί τάφοι τοϋ Τρεμπένιστε δεν

εΙνε άποκλεισηκη άπόδειξις παραδόσεως αύτοϋ εκ Βοιωτίας καΙ

δύνανται να σημαίνωσιν άπλώς, ότι οί '0ά'ψαντες εκεί, 'Έλληνες

σντες, εκράτησαν τον τύπον τοϋτον έκ παναρχαίων χρόνων, οτε

τα ελληνι.κα φϋλα απο βορρά κατερχόμενα, {ta. κατέκλυσαν Πιν

Μακεδονίαν, πρΙν πλημμυρήσωσι την κάτω Έλλάδα. Εύρίσκοντω

δε πολλα χρυσά καΙ άλλα πολντιμα κτερίσματα ενταϋ-θα άντΊ. των

πηλίνων συνή'0ως της άλλης Έλλάδος, διότι εν ταίς Μακεδονι

καίς χώραις δι.ετηρή&η έπί μήκιστον ό -θ'εσμος της βασιλείας

και ή συγκέντρωσις τοίί πλοuτου εν χερσί των βασιλέων, ώς έν

'Ελλάδι κατα τσυς μυκηνα'ίκους χρόνους.

Ι Τάφοι Ιν χώμα~ι όςι\lκ~oί, άλλά "εχαλυμμένοι πλαξί,

προiJ:τ01'l-έτουσι βα1'l-μίδας έκατέςιω68ν &ς ΟΙ Ιν ΧαλκιδικΌ

'.4&,χ. Δελ •. 1924.·5 παραρτ. σ. 36,
2 Τού μείζονος τεμαχ(ου μη". 0,115 μ. πλ. 0,075 μ. ~oϋ

έλόσσονος μηκ. Ο,l1μ. πι άνω Ο,072μ, κάτω Ο,Ο55μ. Σύνο

λον βάρ. 8,05 ΥΡ. 'Άνω Ιν κύκλω ή αiι~ή {ιυρεοειδής εικων

τών άνωρ1'l-ωμένων και άΠΟΜςιεφόηων .Iiv κεφαλήν λεόν·

των (πρβλ. είκ. 8.9), υπέρ οϋς εδώ δύο μόνοι κύκλοι (δοκοί).

Ύπ:ό .όν κύκλον διπ:λη σειςιά άν6έων λωτού έστραμμένων

Π{ι0ς εσω 11 έξω έναλ}.άξ καί είς .0 κά~ω άκρον ί>όδα~, ον

εϊ:δομεν και είς .ό intoTij{ll.OV έλασμα είκ. 8.
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Είκ. 11 (_ F. π,'ν, Πι', ι: ~i>:. 13, άριΟ. Ο). ΤJ.φ. lJ 20, Χρυσού,' ει.αο.«ιτ ..:Χ"ρσυσισν. 3

πρβλ. καΙ MaHrer Jahl'b. 1912, 208 έξ. καΙ Evans. Tlιl! Shaft graves and δεl! - /live tοιπbs ο(

jl1j Ice1lae 1929, σ. 4 έξ.) άπέδειξεν, δτι τα των τάφων της Άκροπόλεως των Μυκηνων δμΟ1α

άντικείμενα εφηλου1ΙΤΟ έπί ξυλίνων λαρνάκων. ΚαΙ τα έξαρτήματα δε (είκ. 10.16) καΙ οι

μαίανδροι (εΙκ. 13) κα'ι οί ρόδακες (είκ.. 14 άρι{)·. 5,6) η άστέρες (είκ. 15) καί τα όδοντωτα

έλάσματα (Ρ. αρ. 19,20) καΙ1Ί χειρ (εΙκ. 7) έκόσμουν τας ξυλίνας σαρκοφάγους προσκολλώ

μεJ'α έπ' αύτων, δσα δεν είχον άρχικως ό.πας ηλων. Ό Filo\v (σελ. 26 έξ.) πρσσήγγισε

.προς την έρμηνείαν ταύτην, άλλα δια να την άποκρούστι, χωρΙς Όμως να δυνη{}yj να πεισθϊj,

οτι άναμφιλέκτως τα άμφισβητούμενα κοσμήματα άνfικoν εις τα ένδύματα των νεκρων, ώς

καταλήγει έξ ανάγκης να δεχθ'Ώ. 1 ~Aν δε σιδηροι ήλοι, δι' ών {}α συνηλοϋντο τα μέρη των

σαρκοφάγων, δεν εύρέθησαν, τότε πρέπει να δεχθ'ωμεν 11 οτι έφ{}άρησαν καΙ έ{)ρυμματί

σ&ησαν η δτι οι σαρκοφάγοι συνεδέοντο δια .πριονιστης έμπλοκης των ακρων των σανίδων

«ΟΓgauίSC]le Verbindung» Watzinger εν ΗοlΖsaΓkοfage)2ώς γίνεται καΙ νυν εν Μακεδονίg.

<Ότι δε καί ή 3έσις των

κτερισμάτων έν τψ τάφψ, ή

έλκύσασα την προσοχην του

Fabricius, εχει μεγάλην ση

μασίαν, προς άπόδειξιν ξυλL

νων σαρκοφάγων,είνε πρόδη

λον: Δεν δυνάμεθα βεβαίως

να εχωμεν άπόλυτον έμπιστο

σύνην είς την ά'\'άμνησιν των

εργατων περΙ της άκριβοϋς

δέσεως πάντων των κτερι

σμάτων εν το-ις 5 πρώτοις

άνασκαφεΤσι τάφοις, γνωστου

.δντος πόσον ή φαντασία των άπλοΤκών κα'ι. πρωτοπείρων έργατων έξάπτεται καΙ πάσχει

ύποβολάς, δταν μάλιστα ούτοι ανασκάπτωσι τόσον πλουσίους τάφους. "Έπειτα πολλα έλα

φρα αντικείμενα μετατοπίζονται εύκόλως έν τ!9 κεν<ρ τάφψ έγω ευρον έν τάφι:Ρ της Παια

νίας καΙ εν άλλο] τ<!)ν Ά&ηνων, έσχηματισμένοις καΙ κεκαλυμμένοις αμφοτέροις δια καλώς

ήρμοσμένων πλακών, χρυσά τινα φυλλάρια στεφάνου της κεφαλης έσκεδασμένα μέχρι των

γονάτων του νεκρού' βεβαίως ή χοινικΙς των στεφάνων τούτων {}α ήτο ξυλίνη έκ κλάδου (έκ

1 ΆξΙΟΟ1\μείΟ)10" εί,'ε, o~ι χάριν 1ής γνώμης ταύτης O'~ηρΙ

1;nαι είς; τον De Rίdder(B"f!, d,. Co,·r. Hell.1889 σ.έξ, 466),
όστις παρα.νοών );\αί 1ά χρυσία -.:ων αρ(lηφόρων, αηνα ησαν

χωρισ1ός άπό ~ιι)\' έσ~ιi-.:ων κόσμος, έρμη,'ευει τα κεV'tη1α ή

υφαντα η Εν<:υπα κοσμήματα (ρόδακας, φλογω10υς 1ροχούς

κλ.) των γυ"αικείων έσ6ήτων άρχα'ί:ωίi βοιωτικού άμφο.
()ξα/ς ώς πρό,,6nα μετάλλινα, διότι πιστείιει. δτι και αί πu

ξίδες η τα κιβόΗια, ά κομί1;οuσl\' επί κεφαλής αί γυναίκες,

φέρουσιν έν !~Hάλλ4.) τόν αύτόν κόσΙlOν ή καλίι:ττonαl ύ:τό

.σκειτάσματοςο φέΡΟ"τος τόν μεταλλικόν κόσμον, ΆΗά

σκέιτασμα μ€ν δέν δεικνύει 11 εΙκών, ό δε κόιψος δύναται "α

εΙνε γραιττός έπι τού ξύλου το)ν κιβωτίων;) καί πρόoίlετoς

εκ μετάλλου, χωρις τοϋτο να άποδεικνύυ, οτι καΙ τ« κοσμή

ματα τών έουίιτων γυναικών βαδ,ζουσών JΊδύ,·ιιΙ'ΤΟ να εΤνε

με1άλλιν({, οnα μάλιστα ούχί έπερραμμ8,'α άλλ' έπικεκολ·

λημένα. Τό άΥγείον του De R;dder δεικνύει μόνον τiνας

διακοσμητικάς μορφας διέθετεν ό αγγειογράφος11 οί σύγ

χρονοι αύτοϋ, Τι δέ χρήσις των μορφών αύτδ'ιν έγίνετο δι' ων

μέσοn' προσηκεν έκάστοτε (χρώμα, κέντrlμα, μέταλλον κλ.).

"Λλλο δε nQιiyItα ει"ε ί] χρυσοφορία ι περ! ης ~γραψεν ό

Οίκονόμος ΉμιρσΙ. Τ1]; !Ι/εΥ' • EHr.ίδσ. 1925, 865 εξ.

2 ΑΕ 1910,201,. 'Εξεταστέον δμω; καί σιδηρά 1'Ιραύσιια1α.

tofi F. άρι{J-. 138, ατινα δει, κφ'}ορίζονται (,πό τού Φiλωφ,

3 Μηκ. 0,299 μ. πλ. O,OS':ifl. βάρ. 7,60 γρ. Δες. και άριστο

τό ακρον σΨ1;εται. Ι{ατα μηκος δuο κοσμητικαι 1αινίαι ίΊ

ζωναι, 'Εν μέσ~) έκατέ(ιας σειρά κύκλων, ης έκα1έρω1)εν

οειρα φύλλων στρεφόντ,σν την κορυφην ιτρός τους κύκλους

Έκατέρα 1;ώνη εχει έν μέσο) και δεξιά άνά ενα Ρόδα1<α.

Άριστερα Τι μεν ανω 1;ώνη έχει άν6έμιον έστραμμέ\'ον πρός

δfξιά, Τι δε κάτω εχει όόδακα.
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ΑΕ 1927·1928 Ή άQxαϊκη νεκgόπoλις τoiί Τοεμπένιστε παρα 1;1)ν λΙμVΗν της Άχοίδος 53

ΕΙκ. 12= F. εΙκ. 16, άριΟ.}1 {-τη, ε/κ. άριΟ. 3, 4rάφ.IVj, 12 (=τι,ς είκ. άριΟ. 5.
,άφ. τη.'33 ""Βλ. εί><. S), 1/, (- τη, εΙκ. ά9'0' 6, 7, 8 τάφο ll, 19 π{}6λ. ,Ικ. !d). 14
(= ηίς ει-κ. άρι{)-. 2, τάφο ΠΙ/, 15 {=τής εί·κ. άριΟ. 1, ,ΙΙφ. Vj. Χρνσα ελά(ψα,α. 1

Δημητριάδος έν{}υμοϋμαι εν τφ μουσείιρ Βόλου χοινικίδα χρυσοϋ στεφάνου συγκεκροτημέ

νην έκ ξύλου σφζομένου πως έντος χαλκοϋ κατιωμένου έλάσματος), τα δε φύλλα {}α είχον

προσαρμοσ&η προχείρως δια κλωστης η άλλης ψ&αρτης ϋλης, ωστε ταχέως οί στέφανοι εύρέ

t}ησαν εν διαλύσει, διεσπάσ&ησαν δε τα φύλλα παρασυρ{}έντα ύπο των σκωλήκων. Έν

Τρεμπένιστε προστί{}εται 1'1 βιαία καταστροφη έκ της καταπτώσεως της στέγης. Λυπηρον

δ' εΙνε, στι καί ό SchkoΓPil, εργαζόμενος -βεβαίως ύπο δυσμενείς έν πολέμφ δρους, δεν έλαβε

φωτογραφίας της ανασκαφης των τάφων νι καΙ VII, αλλ' ουτε καΙ ύπώπτευσε το ύποκεί·

μενον πρόβλημα. Έπειδη ομως εινε εμπειρος άνασκαφων άρχαιολόγος, δα στηριχ&ωμεν είς

τα σχέδια κυρίως των δύο ύπ' αύτοϋ άνασκαφέντων τάφων, χωρΙς να σημαίνιl τούτο, δη

τα άλλα σχέδια άναιροϋσι την παρατήρησιν.

Κατα κανόνα λοιπον πάντα τα άντικείμενα, ((τινα ήσαν άπαραίτητα είς τον ίματισμον

η τον κόσμον τού νεκροϋ (περόναι κ.τ.τ.) καΙ τοϋ ύποτιδεμένου σαρκοφάγου εύρέ{}ησαν έπι

τού νεκρού η παρ' αυτόν, τα δε

άγγεία, μικρο. η μεγάλα, παρα

τους πόδας σπανίως δε παρα

πλεύρως μικρόν τι Προφανως

μετα την σiiψιν fι συντριβην

των σαρκοφάγων τα κοσμ11

ματα αυτων κατέπεσον επι των

νεκρων η παρ' αύτους καΙ συν

εχύ{}ησαν προς τα τού ίματι

σμού καΙ τοίί σώματος των νε

κρών. Έλάχιστα εΙνε δυνατόν

να έξεσφενδονή{}ησαν περαι

τέρω εν τfι αίφνιδίg συνολικη ,.
11 βrH~'μιαίg καταστρoφU.

"Εν τισι τάφοις της Ρει

τσώνας (Alll1nal ε.α. 244), κατα
την άνασκαφην των όποίων

ημην παρων καΙ έφορος, τα αγγεία, συντετριμμένα κατα τό πλείστον κείμενα παρ&' τας στενας

πλευράς, έσχημάτιζον πρός τόν νεκρόν εύ{}είαν κατακόρυφον έπιφάνειαν ως τοϊχον καΙ έπειδη

οί τάφοι είχον άναβα&μον είς έκατέραν μακραν πλευράν, ητοι είχον στέγην, έπομένως δε

ήσαν κενοΙ χωμάτων οτε ετέ'θ'rι ή στέγη, τα αγγεία. εκείνα {tCt ήτο άδύνατον να στα8-ωσιν έν

τη {}έσει έκείνl1, άν δεν συνεκρατούντο ύπό τ6")ν στεν6")ν πλευρων ξυλίνων λαρνάκων. Φαίνε-

Τ Τού άριΟ. 1 μiϊ'<. 0,165 μ. πλ. 0.034 μ. βάρ. 8,25 γρ.

του άριΟ. 2 μηκ. 0.031 μ. πλ. O,OJ μ. - Τοίι άQι~. 3 μ1jκ.

0,055μ. πλ. Ο.018μ., τοίι δέ άρι{}. 4 μήκ. 0,03μ. πλ. Ο.018μ.

Τού άρl{l. [) IL'-'jK. 0.035 μ. πλ. ο.055μ. ΤΟ ΚI,ριον κόσμημα

όμοιον καί έν άρι{}. 6,7. - των &'011). 6, 7 και 8 διαστάσεις:

0,038 χ 0,0151.· -0,023 Χ 0,034 μ. - 0.023 Χ (J,01 μ.

Τό 1 κοσμΕί εκκρουστος πλοχμος "ίσος καί όμοιος τίί)

τής προσωπίδος εΙκ. 5, πσιηδεις πιδανώτατα έκ ττΊς

έπαναλήψf.ως τοίι ω'ιτοίι τύπου έχοντος 5 μέλη (κέvτρα

κ'ύκλοον).

οι άλλοι ά('ι{}μοί εχουσιν άλλα κοσμι)ματα συνήΟη εί~

τούς 7 τάφους ή και πλοχμοl' αμα.

Πάντα τα έλάσματα έκόσμουν ίσως το κρά"ιΙς F. άρ. 120
πίν. XV,2 (=ήμετέρα εΙκ. 53), παρ' ω εύρέσησαν. Έχσμεν

δέ το κρά"ος F. dQlft. 114 (= ήμετέοα εΙκ. 52) κεκοσμημε·

νον δια χρυσών τοιούτων έλασμάτων, άλλα ΚΡζίνη διl1τ/

ρουnα κατά τας παΡlJφας ίχνη άπωιoλλήσεω~ τοιούt<uν

κοσμημάτων και πολλά άλλα χρυσσ έλάσματα έκκ"ούστως

κεκοσμημένα και φέροντα έπικεκολλημένα λείψανα χαλκου.

δ δηλοι, Otι έπ1. χαλκοίι ησαν άρχικώς έφηρμοσμένα.
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Λ. Δ. Κεραμοπουλλου ΑΕ 1927-1928
~~~-~~"

ται δε οτι, είτε έπειδη εΙχον είσρεύσει δια τijς στέγης χώματά τινα καί έστερέωσαν τας σαν~

δας των λαρνάκων, εϊτε καί έπειδη αύται αντείχον άκ6μη οτε κατέρρευσεν ή στέγη, το τοί

χωμα έκείνο το των άγγείων διετήρησε την xcit1EYOV αύτοϋ όψιν. τα άγγεία του Τρεμπένιστε

βεβαίως είνε κατα το πλείστον μετάλλινα, ήτοι μείζονος άντοχης των πηλίνων, και άπετέ-θ'η

σαν έν τάφοις εύρυχωροτέροις η οί της Ρειτσώνας ούχΙ έν OWQc9 πι-θανως άλλ' αν κατα την

ανασκαφην αύτων άνεζητοϋντο τεκμήρια προς λύσιν τοϋ εμφανιζομένου προβλήματος, ύπο

{}έτω, δτι -θα κα{)'ωρίζοντο δια της {}έσεως τού κυρίου πυρηνος αυτων εύ{}είαι γραμμαί, πέραν

των όποίων προς τον νεκρον ούδεν τούτων {Μ έξήρχετο. 'Ι-Ι γραμμη αύτη {}α lito ή των

πλευρων των σαρκοφάγων. Όμοία δε γραμμη {)-ά έσχηματίζετο καΙ παρα τα άρχικα τοιχώ

ματα ταu τάφου.

''Ότι δε παρα τας μακρας πλευρας τού τάφου παραπλεύρως του νεκρου δεν έτέ{}ησαν

μεγάλα άγγεια, άλλά σπανίως μικρόν τι, σημαίνει, δτι έκεί δεν ύπηρχε χωρος εύρύς, άντι-θέ-

"

ΕΙκ. 13 (= F. Ζίκ. 18, αρ.ο. 17 τάφο Vfl 11, και 18 τάφο V/13). Χρυσά ;λιίσματα. r

τως προς τα σχέδια του Schkorpil. <Η αντί'8εσις προέρχεται εκ της ύπο των ανασκαφέων

καταστροφης των άναβα-θμων καΙ τής αύξήσεως ούτω του πλάτους των τάφων έν τ<9 πυ{}μένι.

"Α ν δ' άλη{)'εύη τούτο, πρέπει να είκάσωμεν, δτι καΙ δπου ό Schkorpil πλησιάζει τα κτερί

σματα προς την έτέραν μακραν πλευράν (εΙκ. 2 - 4), δεν απέδωκε μετ' άκριβείας την κατάστα

σιν, διότι προφανώς δεν άπέδιδε σημασίαν εις την λεπτομέρειαν ταύτην.

Αί άσπίδες εύρέ{}ησαν φαίνεται εις ίκανην έγγύτητα προς τους νεκρους καΙ ίσως,

έπειδη δεν εχουσι πόδα ίδρύσεως, επεστηρίχ{}ησαν εις τους σαρκοφάγους εν μέρει, ωστε να

Ι Άρ.Ι "Καί 2 (μηκ. 0,08 "Κα. Ο,ΟΟ2μ. πι.. 0,064μ.) φαίνον.

ται αριιατό μηκος, διατηροϋντα έκατέρωflεν εύflεϊαν τομήν.

Γενικόν κόσμημα μαίανδρος "Κα. φύλλα. 'Όμοια φύλλα καί

έν τ6> τάφ(>j ν ι 18. Τών άρ. 3 καί 4- (μηκ. 0,076 καί 0,11 μ. πλ.

0.06 μ.) δ μαΙα\·δρος. δl& γραμμών άντί στιγμών, κοσμειται

δ,ιi δικτύου άντί κύκλων. ΚαΙ ταϋτα, ίσομεγέδη τοις ι'iHoις

διio, oιt)ζoυσιν άρτιον τό μηκο,. 'Ομοια καί Ιν τάφο ΙΙ,

V118, νιι 11 καί 17. 'Εν τάφο ΙΤΙ καί τν ~σως ήσαν Ιιιί

ύαλώδουι; μάζης όμοια χρυσά έλάσματα άπολεσ6έντα. Tιi

κοσμήματα ταϋτα άρμόζουσιν είς άκραως παρυφάς ξυλίνων

σκευών. Όμσιας χρί]σεως φαΙνονται καΙ άλλα χρυσά iλά·

σματα lAOVla όδονιωια, γωνιώδεις έξαρτήσεις (F. άρl{Ι.

19,20 ε!κ. 19).
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ΑΕ 1927·1928 Ή άρχαϊκή νεκρόπολις τού Τρεμπένιστε παρά την λίμVΗν της 'Δ,χρίδος

Ει·κ. 1.J τεοσ«ρα χρυσα ",τ'Ι",ι (= F. ""-". Γ 1- 1.
άριΟ. 211. Δύσ Χρυσσί ρόδακες (= F. ΠΙ". Υ •.ί - 6.

&J.',O. 22, τσυ .άφ. v/2·1 ",οί 2:;). ί

,.Αν τε VLxg αν τε μη li γνώμη περΙ δυναστείας

Θηβαϊκης εν τοίς Έγχελενσι καλον {}ό. ήτο να

εξαρ{}ώσι καί τινα αλλα σημεία άναλογίας των

τάφων της Ρειτσώνας προς τσ-υς του Τρεμπένι

στε. ΕΙνε δε ταύτα πρ~τoν, Ο-Ι:Ι καΙ ε,\, Ρειτσώνρ;

είς μόνος νεκρος είνε τε&αμμένος έν έκάστφ

τάφιρ, όπερ εΙνε άξιοσημείωτον, κυρίως αν οί 7 νεκρo~ πεσόντες συγχρόνως ~:ν μάχη, δεν

έτάφησαν δμως έν πολυανδρίφ· καΙ δεύτερον οτι καΙ οί τάφοι της Ρειτσώνας εΙνε πλου

σιώτατοι είς κτερίσματα. Ώς προς την πρώτην παραt'ήρησιν δύναται "ίσως να ισχύιι καΙ ύ

λόγος τού Fabήcίus, οτι 1'] περιττή εΊjρυχωρία των τάφων τού Τρεμπένιστε προωρίζετο

να δεχ% καΙ άλλους νεκρους κατα τον μυκηνα'ίκ~ν τρόπον· ως προς την δευτέραν πρέπει να

ΜΥΚΗΝΑΙΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

δικαιολογηται, πως χρυσαί τινες πλάκες η ελάσματα, κοσμηματικα πι{}ανως των σαρκοφάγων.

εύρέ&ησαν ε.-τ' αυτων (F. σελ. 27).
την ϋπαρξιν στέγης η σαρκοφάγου ξυλiνης η άμφοτέρων εν τινι βα{}μιΊ) ηδύνατο να

άποδειξιι, νομίζω, καΙ ή {}έσις των κρανίων των νεκρων. Διότι, έπειδη αί σάρκες διαλύονται

ταχέως, το κρανίον ύπτίων νεκρών, έν κενCΡ τε1tαμμένων, άπολέσαν τον δια των σαρκών σύν

δεσμον, δεν δύναται να στα{η;, εν τη φυσικ'f:ι {}έσει ως προς το άλλο ύπτιον σωμα, άφ' ού το

κατ' ίνίον λεγόμενον όπίcrθ'ιoν όστουν δεν είνε επίπεδον, άλλα πίπτει είς Τ11" έτέραν παρειάν'

εν Φ, σταν ό νεκρΌς -&άπτεται ανευ σαρκοφάγου, εντός χωμάτων, δλα τα μέλη του σώματος

και τα άντικείμενα στερεουνται ύπ' αυτών και

άνευρίσκονται εν tι -&έσει ετωησαν κατα την

ταφήν. Και μόνη δε ή πείρα δεικνύει, δτι οί όδόν-

τες τούλάχιστον άντέχουσι περισσότερον είς τΎιν 1':1

σηψιν η ταλλα όστα, ώστε να δύναταi τις εκ της

&έσεως αύτών να πoρισOi'ι πολλάκις ΧΡΙ1σιμα

πορίσματα. ''Αν δΌί νεκροΙ εφόρουν εν τφ τάφφ

το κράνος εις την κεφαλήν, τότε, επι μεν ταφης

έν τφ χώματι το κράνος {}ό. άνευρίσκετο εν τfι

άρχιΚ'π εκείντι 1tέσει, έπΙ δε ταφης εν σαρκοφάγφ Η

{}ό. άπεκυλίετο εκ της κεφαλης. Παρατηρώ δε δτι

είς τους πρώτους 5 νεκρους τού Τρεμπένιστε το

κράνος είνε μεν εγγυς της κεφαλης, αλλ' ουχί

έπ' αύτη ς, εΙς δε τους αλλους δύο εκειτο πι{)·ανώς

εξω τού σαρκοφάγου, ως καΙ ταλλα Οπλα.

1 το. ;ιτηνά τoιl τάφ. Π5, τάφο νΙ3, τάφο πι, τάφο νι

10. Τό άρτιον εχει μηκ. 0,045, πλ. 0,05, βάρ. 0,065 γρ. ΟΙ

ρόδακει; διάa.ι. 0,042 καί 0,04.5 μ. βάρ. έκάΤ8ΡΟΙ; 0,75 yQ. τα
πτηνο. έχουσιν iv μέσψ ό;τiιν πρός προσήλωσιν επί σκληQού

iιπο{Jήματος.ΠέμπτονεύρέΟη προσκεκολλημένονέπί σιδήQΟU

(F. εLκ. 104,2), Γνωσιή εΙνε ή συμβολική είτε ιερά σημασία

τοιοuτων πτη"ιϊιν έν Μυκήναις, διατηρη'δείσα μέχρι των

Qωμ. αύτοκρ. χρόνων έν Πάφ~ της Κύπρου (B1illkenberg,

Det Kg1. Danske VideIlskahc,nes Se!!\k:lb ίστορ. φιλολογ.

τάξι~ ΙΧ, 2, 1924). Τοιούτοι ρόδακες είιρέ{)ησαν έν τοίς

πλείοσι των 7 τάφων (δύο επί σιδήρου έπικεκολλημένοι).

Καί οι ρόδακες, γνωστοί καί συνήΟnς έν ήj παλαιά τέχνη

.ης κεντρικηι; Ενρωπης, ύπάρχουοιν ϋστερο,· παρά τε τοίς

Μυκηναίοις έν χρυσοίς κοσμήμασιν και έπί των άγγείων

καί παρά τοις επειτα έ" χαλκ~ (Ρ. ιlρ. 22).
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Α. Δ. Κεea:μοποtίλλοv
~~~~

ΑΕ 1927-1928

Είκ. /,) (=F. Ψ<. 20, &ρ,θ. 2/;). ·Ρόδο.Κξς χρυσοί

άοnροε,δ.ίς. Ι

προστε&η, στι έγω τουλάχιστον ουδαμού της Έλλάδος πλην της Ρειτσώνας γνωρίζω τόσον

πλουσίους τοϋ 6°u αι. π. Χ. τάφους, ών εκαστος εχει πολλας έκατοντάδας άγγείων ώς κτερί

ιηιατα. Ό πλούτος ουtOς βεβαίως ύπομιμν{]σκει τον πλούτον τών τάφων της Άκροπόλεως

των Μυκηνών καί δεικνύει, στι ύπο τας μνημονευ&είσας ήδη πρo~πO'&έσεις οί βΟΙα/τοί-άν

γενικεύσωμεν το εν Ρειτσώνg μόνον βεβαιω'3'f:ν εν τφ 60u αι. δι' έπιστημονικων άνασκαφων

παράδειγμα-ήσανσυντηρητικώτεροιτων άλλων έλλήνων η συντηρητικοί ώς οί εν Τρεμπέ

νιστε «νοσταλγΟΙ:t τού Fabricius. Ή διαφορα τού ύλικού πλούτου των κτερισμάτων έξηγεί

ται δια της διαφορας της κοινωνικης τάξεως των νεκρων. Ή αίΗΤI δ ι εξήγησις ίσχύει καΙ

προς την διαφοραν τού πλή&ους των κτερισμάτων των συγχρόνων περίπου άλλήλοις τάφων

της Ρειτσώνας. Πλην δε της μυκηνατκης άναλογίας των χρυσων προσωπίδων, της χρυσης

χειρος καΙ των άλλων χρυσων πλακων Τι έλασμάτων i} ροδάκων η άστέρων κλπ. καθ" αυτα

η ά&ρόων ώς κοσμημάτων των ξυλίνων λαρ

νάκων, ύπάρχουσι καΙ αλλαι δμοιαι άναλογίαι.

Ούτω πλην τών φορητών άλλαχό&εν χαλίκων

των πληρούντων τα. χώματα των 7 τάφων και

έχ6ντων άναλογίαν τινα προς τους χάλικας τών

βασιλικων τάφων των Μυκηνων, τού Ήραίου

καΙ άλλων (περΙ τούτων γράφω εν ιΑρχ. >Εφ.

1910, 193 έξ. 20ό έξ. πρβλ. Ponlsen D'ΡΥ!οπ

gJ'libe1' 25 κ. ά.), καί ό τύμβος των Μαρα&ω

νομάχων εΤχεν άμμον -θαλασσία\' εστρωμένην

Άρχ. Δελτ. 1890 σ. 67-8. Νύν ιο χωμάτινον

εξαρμα της επιφανείας των τάφων καλύπτουσι

11 κοσμούσι δια χαλίκων πολυχρώμων μάλι

στα. "Ίσως καΙ το Y11tvov εξαρμα τών τάφων

τού Τρεμπένιστε έκαλύπτετο δια ψηφώματος

χαλίκων, οϊτινες συνεχύ-θ'ησαν μέχρι βά-θους

τινός, οτε, ύποχωρησάσης· της όρoφiΊς, έβυ&ί

σ&ησαν τα εξάρματα εκείνα, οί τύμβοι.

ΤΟ ηλεκτρον ώς ύλη όρμων η κοσμημάτων ευρίσκεται εν Έλλάδι σύνη&ες μόνον κατα

τσυς μυκηνα'ίκσ-υς χρόνους. τα χρυσά πτηνα (είκ.14) εν&υμίζουσι τα ίερα πτηνα των <,:χρυσών

ίερων οίκων» των Μυκηνών (ορα π.Χ. Καββαδία Προϊστορ. Άρχ. σ. 239 Jahrb.1915,302 έξ.)

Οί εν '3υρει!) λέοντες (εΙΚ. 8 και 9) εύρCσκονται καΙ ύπο τού Filow δμοιοι τοίς μυκηναϊκοϊς,

ώς καΙ τα ξίφη μετα προφυλακτηροςτης χειρος κατα την εκφυσιν της λεπίδος (εΙκ. 57, F. άρι&.
128). ΟΙ κολεοι των ξιφων (F. σ.27 - 8 καΙ άρι6.130) επεκοσμούντο χρυσφ έλάσματι καΙ κατα

τσυς μυκηνα"ίκσ-υς χρό'νους (π~ράδειγμα εκ -θηβα'ίκου τάφου Άρχ. Δελτίον 1917 = Κεραμο

πούλλου Θηβαϊκά σελ. 174 έξ.). Κοίλαι χρυσαί ψηφίδ~ς σύνθετοι εκ δύο ήμιτόμων έλασμάτων

πλ1Ίρεις δε ύαλώδους μάζης εΙνε γνωσται κ.υρίως εκ τών μυκηνα'ίκων χρόνων, ε'ίιρον δε καΙ

εγω (Δρχ. Έφημ. 1910 σελ. 220 άρι-θ'. 6). τα άποτυπώματα κοσμημάτων έπΙ τού πηλού F.

1 "ΕΧΟ\'τες δηλ. τω\' φύλλων τσς κορυφσς πρός τα έξω.

'Εκ του αύτου τΙίπου πιίντες πλήν ωυ 6. Προέρχοvrαι 1 και

9 εκ τοίί τάφ: ΥΠ 10.. 2 χαι 3 Ικ του v. 4 έκ του ΤΙΙ. 5 χαί

8 έκ του νι 11 και 49. (j και 7 έκ του IV. Διάμ. περ(;του

0,035 μ. θραύσματα ομοίων ροδάκων εύρέ{}ησαν και έν τάφο

Η 10. Ι1Ι. V149. 'Άλλα χρυοά κοσμήματα δρα παρα pito\\'.
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22 δεν flaav, νομίζω, οντως έπΙ κοινού πηλού άλλά έπΙ ύαλώδους μάζης, 11τις συνή-θως έν τη

ύγρασίq. γίνεται μαλακη και πηλώδης καΙ δυσκόλως έξάγεται 1\ συλλέγεται έκ των χωμάτων'

γνωστον δ' είνε, δτι τοιαύτα εργα, είτε &κάλυπτα εϊτε δια χρυσων έλασμάτων κεκαλυμμένα,

εΙνε συνή-θη έν μυκηναϊκαις άνασκαφαίς. ΚαΙ fι ταφη δε τών νεκρων μετα των όπλων αύτών

dnavrq. έν Έλλάδι κυρίως έν τοις μυκηναϊκο-ις χρόνοις έγκαταλειψ3είσα. επειτα, ωστε, αν

ένa'υμηt1ώμεν καΙ το παράδειγμα τού μακεδονικού τυμβου της Χαιρωνείας καΙ όσας μακε

δονικας ταφας {}ά μνημονεύσω κατωτέρω, δυνάμε&α να λέγωμεν, στι γι με-&' σπλων ταφιι

1JIO έν τοίς Ιστορικοϊς χρόνοις μακεδονικον κυρίως ε-θιμον,

Ei". 16 (- F. ;ιΙν. τη 2, συμπιπλη

Ρα/μένα" οχίι1,σν. F. ιίκ. 23).• EnilfJv·
σον &ΡΥυρουν rι.ασμα ε",κρσυστOl', 2.

Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΚΤΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Δια των παραδειγμάτων τούτων όμως, έν <ί? ζητούμεν

να διαπιστώσωμεν μυκηνα'ίκά χατάλοιπα έν τη βορείι;ι έκείντι

CiXQg, είσερχόμεfj'α λελη{)ότως εις την κριτικην της τέχνης καΙ

καλον είνε να διατρίψωμεν όλίγον περΙ το {)έμα τούτο συγκε

%ριμένως ~ρoς διάκρισιν πραγμάτων τινων, Είς βα{)'είαν

αίσθησιν της τέχνης δεν δυνάμε3α βεβαίως να προβώμεν άνευ

αυτοψίας των πραγμάτων, άλλ' ή άκριβης περιγραφη καΙ άνά

λυσις ή γενομένη ύπο τού Filow έπιτρέπει να είπωμέν τι,

Ό Fil0\V διαιρεί τα χαλκά κυρίως εργα, ώς είπομεν,

εις κα{)αρως έλληνικα xat εις έλληνίζοντα 11 χατωτέρας έργα

σίας έλληνικα εργα. τα δεύτερα ε1νε όμοιόσχημα τοις πρώτοις

πολλάκις (πρβλ. και F. σ. 92). τα πρωτα κατάγει έκ Κορίν&ου

δια τού Άδρίου έλ&όντα, το. δ' άλλα κατα πι-&ανότητα έκ Χαλ

κίδος δια της αύτης όδού κομισ{)'έντα. Δεν είνε άκόμη καιρος να

κρίνωμεν την ύποτίμησιν τού χαλκιδικού έργαστηρίου ύπο τού

Fjlo\V' προσεχως ό εφορος της Β' άρχαιολογικης περιφερείας

ΚαΡΟύζος -&α δη μoσιεύcη] χαλκην ύδρίαν, ην εύρεν ό κα'3η

γητης του Πανεπιστημίου θεσσαλονίκης Παππαδάκις έν τάφφ

της Έρετρίας το εργον τούτο των μέσων τού 6°u αϊ. είνε

κάλλιστον καΙ κοσμείται δια προτομής γυναικείας είς την

βάσιν της κα&έτου λαβης άλλα και δια λεόντων και κρια)ν, ι

"Αν δμως το. της πρώτης κατηγορίας εργα είνε κοριν

{)'Lακά, τότε fι δια τού Άδρίου όδός, ην ύποδεικνύουσιν αί αύτό{}ι κοριν{)ιακαΙ άποικίαι,

δεν εινε ή μόνη προς κομιδην αυτών, Και έν τφ Θερμαίφ κόλπφ ύπάρχει ή Ποτείδαια

έπίσης η άρκούντως παλαια άποικία των Κοριν{Ηων, Έξ αυτής εύρίσκω, δτι ήγεν ήμερω-

Ι Τήl' ίιπ' άριi), F, Η ΟΙΥοχόην δύνα~αί\Oς vu π<l('lαβάλΊJ

;ξρος τή\' ~oύ ΈΟν1><Ο(; ilμώl' μουσείσυ έπίσης Μακεδονικήν,

Αtf,ω, "lIiti. 1926 σ. \J2 εξ" τα δε Ηηγάνια. ή~oι τάς μΗά

l..αβης φιάλας (εΙκ. 41- (4) προς το ~σ(; 'E{jv, μουσείου της

αύτης 'Προελεύσεωςαύτ σελ. 88 έξ. 'ΠΙΤ', ΧΙ.

2 Τάφ. νπ 35. μηκ. 0,23 μ., μέγιστοι' -;τΙ.. 0,07 μ. βάιι.

7,45 γρ. ΤΟ έλασμα βεβλαμμέΙ'σl' <tl,<o, ά:ι:εστρογγuλωμέvοl'

άl'ω και κά~ω, προς καταχόρυφον τoπoOέ~ησιν ώς και το Ιν

εΙκ. 10. ·E'0,(loυσ~α "οομilllα~α, άl'ω ρόδυξ μέγας ό,ι.tάφυλ

1.ος με~ά παρειιβολ,jς έλασσόνων φύλλο)\" un;' αύτον ετερος

μικρότερος καί κατωτέρω διπλή oelQii αι'{)εμιων λωτοϊ1, "JO;
περίπου έ\' εΙχ, 10.

Καί έν ~(9 τάφφνΙΙ,33 (εΙχ.4) tUQιHh]oa)' {ιιιαύσιιατα

όίlOίων κοσμημάτων, Τον ά,'ω μέγαν ρόδακα τοι; κοσμJΊμα

τος τούτου εχουσιν ομοίως και άλλα έπίχρυσα U(lyUQa
ιλάσματα 'του 'τάφου νιι 33 καί 34 = F. άρ. 29 εΙκ. 24,

8
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Δ.. Δ. Κεραμοπούλλου

"
ΑΕ 1927-1928

Ει'κ. Π (= F. "ί,·. V 7 και 8. άριrι. 80;.
Τάφ. V!J ;]5. Ίπ,,~ύ~ έ.. δύο ο'''',Ιρμο

<Ψ';"ΙΟJ' φύλλοο,' ιiQrtJeo!, έ:τιχι?ύσω," 1

τέρα όδος προς τΟ'υς Έγχελείς η Δασσαρήτας, γείτονας των Λυγκηστων και τών Πελαγό

να/ν, έ'3'νών Μακεδονικων.

ΤΟ Μακεδονικον κράτος ητο πι'6ανώτατα συντεταγμένον κατά τινα όμοσπονδιακον

τρόπον, ώστε οί ήγεμόνες τών διαφόρων Μακεδονικών φύλων (Λυγκηστών, Έλιμείων, 'Ορε

στών κλ.) ύΠllκoυoν είς τον βασιλέα της 'Ημα'3'ίας, έδρεύ

οντα έν Αιγαίς, παρα τας ένίοτε αναφυομένας εριδας. Άλλ'

άκόμη και οτε ό Άρχέλαος εΤχε μετα'6έσει την πρωτεύου

σαν εις Πέλλαν, έξέδωκε την άδελφην αύτου τόj βασιλεί

των Έλιμείων γυναίκα προς βεβαίωσιν της Μακεδονικης

ταύτης ένότητος. Ό βασιλευς Άλέξανδρος ό Α' ό Φιλέλ

λην έμφανίζεται κατα την μάχην των Πλαταιων ώς βασι

λευς τών Μακεδόνων και ίσως tl'a 1Ίτο τούλά.χιστΟ'\' παις,

εί μ11 συμπολεμιστ11ς, οτε επεσαν οί 7 ανδρες, ων χάριν

"ι'Ίνοίχ&ησαν οί τ6.φοι του Τρεμπένιστε (Ί-Ιρόδ. ν, 19 ει

νπ!, ! 37 ΙΧ, 44 πρβλ. Θουκ. Π, 99).
Άπο της Λυχνιδοϋ δια τοϋ Μακεδονικου κράτους

ή όδος προς τας Αίγας δεν είνε μακρά, ούδέποτε {Ι·α ήτο

τόσον δύσκολος φύσει 11 αλλως πως, οσον ή δι' 'Ιλλυρίας,

ο.πο των Αίγών δε κα&oράrαι ή 'θάλασσα του Θερμαίου

κόλπου, εν&α ΊΊ Ποτείδαια.

Άλλα και άλλος λόγος συνηγορει ύπερ της όδοϋ

ταύτης. Ό Στράβων έν τφ χωρίΟ}, δ παραθ'έτει άνωτέρω

ό Fabricitls, συνεχίζων λέγει: ο:οί δε Λυγκησται ύπ' Άρρα

βαίcy έγένοντο του Βακχιαδών γένους σντι, το{,του δ' 1Ίν

{}υγατριδη ή φιι.ίππου μ11τηρ του Άμύντου ΕύρυΜκη».

'Έχομεν δηλ. έν τη Λυγκηστίδι δυναστείαν κορινΟιακήν,

ητις έζέδωκε και βασίλισσαν εις τον μακεδονικον {ΙΌόνον'

ή δε ΜακεδονικΊι αύτη χώρα δυσκόλως 'θα έτρέπετο προς την 'ηλυρίαν, 'ίνα πρoμη'θ'ευ'θίj

κορινθιακα προϊόντα τέχνης, οτε είχεν εξ έτέρου εγγ'υς και εύχερως προσιτην την Ποτεί-

Ι Μηκ. 0,085 μ. ϋψ, 0,078 μ. :;)(κρουοτον έκάtεQον φύλ

λην, Ό tρό"ος ΤΙ); καταο)(ευης ένftυμίζει τήν άΡΧ<ίίκήν

ΆΟψάl' t'j; 'Ακροπόλεως('Εφ. Άρχ. 1887 ;τίν. V. De Rid
der, Catal. dell ΒrΟl1κes f;g. 299. ~Iνημεία ηίς Έλλάδο;

πίν.6 και 7. SΙaϊs, l>Iarbres et BrOl1zes du ΙΙΙΙΙΙΙ. Nat;oll.

N~ 6448 Ρ 28~). Ίσχυ(lον το πρόοitιοv σ.$Ίμα tOU 'ίππου, μα·

Κ(l6. {J ούριι καί ή χαίtη. δεδεμένη είς κ.όμβον έπί του μετώ

που (ος έηί στ<ιηΊροον του Άλεξάνδρου (Head). Ό 'ί:ι:πο;

φορεί κράνος άπολήγον έπάνοο κα, 0ιτισ'Ο'εν εΙς όξύ. 'Ειώ"οο

0;1 t"tEQtoutO λόφος πιι.ρι~λλη>'oς προς tO ΙΙΕρίγραιιμα τοίί

κράνους. Πρόtυπσ,' αυτοίί tσως ή κυ"11 τοίί lιυχηναϊκοίί

'tjtIfOQiwo; toov :toλειιισtωl· (Darenberg-Saglio λ. galea
εΙ,.. 3140), συγγε,·ίις μορφή tίi φρυΥlκΩ (α\οτ. εΙκ. 3139), Υ"ΟΟ·

στη δε κιιί tO>' 60ν αί. ώ; εΙς άΥΥειογρ<ιφίας του 'Εξεκίου

(αίιτ. εl,,_ 3.1,53). Καί έ)( Μιι.χεδο"ίας όμως είνε γνωστον ςο,

οϋτον κρά"ος έκ tω,· "ομισμάτοον των Ί;ινο:ίων (Βτίι. ]',ΤΙI9.

-c"tal. cοίllιι, Macednl1is σελ. 76 (τού 500·480 ιι. Χ.). Ή

.ύ;τόδεσις tOG Ίκπέοος ε,νε ραμφώδης, ώ; εΙς τά χρυσά ποςή.

ρια 'ςοίί Βαφειο& (Τσσυ"τας ΜυΧή"αι σελ. 589 πίν. V,5 κ(.ί

ιιίν. Χ., καί έν &ρχαϊκοις χρό\'οις εΙς tYι" χαλχή" λ<:ιβήν τής

Άχρoιιόλε<ίlς(ciQLft. 6484). Συ,·ήΟως Υυ'·αΙΥ.ες εΤχο\' tσιαύτ1l"

υιιόδεσιν ~ν Έλλάδι (ος είς tb λακω,'ικό" &\'άγλυφον τσίί

Βερολί\'ου (Bacl,rtib,,,,!; N~ 73ι). τη\' μαρμαρί\'η\' κόρφο τού

μουσείου τής Ά;ιρoπόλε~)ς(Έφ. •Αρχ. 1883 π'ν. vrrr,
M~ημ. n1" Ελλ, πί\" 26 D;c1;:i"9 Catal. of tlιe Acr{}po/r:' Μω.

ΝΟ 683 σ. 23i"J εξ.) κ(~ί είς τ<Ι χαλχα κάτοπτρα tOG Έ{J,·ιχ.

Μουσείου' Αοψων ιtρl\}. 7464, 11691. Σήμερο,' ε,· Έλλάδι

λίαν συ,'ήftης το'αύτη ίιπόδεσις (πρβλ. καί A1)rallslus, Gnell

Οnιι σ. 'ί, ll'ί). Ό 'ίππεύς φορεΙ TιQooin περισ)(ελίδας ώς

δ tής 'ΑκροπόλεωςμαρμάΡI"ος (D;c\;:;us i. (i., άρι6. 606 σελ.

138 έξ,) άρχαϊ><ός έπίσης, ερμηνευόμενοςώς Πέρσης Τι Θριμ.

'Εν Μαl«:δ(>\,ίq. το 'vυχρόν κλίμα {σως είχεν επιβιίλει τoι(~ύ·

tη\' είδlκιΊ\' στολην είς ώρlσμένας περιστάσεις (ώς και νυ,,',

α,· ό lπ;τειJς δέν ijtO μισftοφόρος. Πιστεύυ., δτι ητο Μακεδών,

έπιφανiις έταιρος. άφ' oti έtυπώ6η είς αργυΡΟΥ έηέχ.νοος

και 6πεχρυσώftη.
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ΑΕ 1!J2i-1928 Ή ο,ρχα'ι,'κη νεκρόπολις τού ΤQεμπέvιστε naQa την λίμvη'J' της 'i!ΧQίδο<;
~~

59

δαιαν. "Αν δ' άλη{tώς εν Τρεμπένιστε ύπάρχωσι Χαλκιδικα εργα, τότε αύτη 11 προς τον

Θερμαίον όδος έπιβάλλεται σχεδΟν α.ναγκαίως ώς ή μόνη πρόσφορος, άφ' ού εν τη Χαλκι

δικί'ί χερσονήσφ εχομεν καί χαλκιδικας ιίποιχίας (π. χ. την ''''Ολυν'8'ον) και Έρετρικας

(π. χ. την Μένδην).'

Και σήμερον δε το φυσικον έμπο(lείον των άνατολικών μερών της Άλβανίας και της

νοτίου Σερβίας είνε ή Θεσσαλονίκη,έφ'οσον τα φυσικα προς Δ έμπόδια δεν ύπερνικώνται

δι' (ιδοποιιας προς αλλας κατευ'8ύνσεις. Ή Άχρίς έπι Τουφ.οκρατίας έ~ηρτάτo πάντοτε εκ

Θεσ/νίκης εμπορικως, εί και ή Άδριατικη παραλία άνηκεν είς το αύτο κράτυς,2 Τ11ν Τουρκία'\'.

'Αλλ' έκ των χαλκών εργων, νομίζω, οτι δύνανται να έξαιρε'iJίδσι του είσαγωγικοϋ

εμπορίου τα κράνη, πλην ίσως τού εχοντος τύπον

κοριν-&ιακόν. <Η δπλουργία ήσκείτο παψι παντί λαφ

έν τη άρχαιότητι και ήτο εύλογος και φυσικη πάσα

πρόοδος εν τϋ είδικότητι ταύηι. 'Απόδειξις δ' είνε

τα σιδηρά ξίφη, ατινα ~'"VExa της μορφης αύτων άνα

γνωρίζονται (F. σ. 89 έξ.) ώς τύπος παραδεδομένος άπα

των μυκηνα·ίκών χρόνων. Έπειδιl ταύτα δεν εΙνε δυ

νατον να διετηρούντο άπο τών χαλκών έκείνων χρό

νων, κατα δε τον 60ν αί., ήτοι κατα τον χρόνον, είς σν

άνήκουσιν οΙ 7 τάφοι, μόνον f.v Mακεδoνί(~ καί βορείως

(Filo\v) ευρηται είδικη βιομηχανία τοιούτων εργων,

τα δε ξίφη Ίισαν πρώτης άνάγκης άντικείμενα, συνά

γομε", δη κατεσκευάζοντο έπι τόπου ώς και αΙ σιδη

ραι λόγ;ι.αι (ίσως δε καί αί άσπίδες). ΕΙνε βεβαίως

λυπηρόν, οτι Γι σίδηρος φ'8'είρεται πλέον τού χαλκού

και δεν δυνάμεΗα να κρίνωμεν (lσφαλως τον βα-Ημον

της τελειότητος της έργασίας των εργων τούτων, άλλα ";κ. 18 ( F. εΙκ. 25, ':ριιJ. 81). ' ΛΡί'υρο," ίππο". :J

δεν πρέπει να παρορωμεν, δτι ή όπλουργία δια τ1lν

μω~ρCι.γ ασκησιν είχε'\' έξιχ'8η εΙς μεγάλην πρόοδον και έν τη. κε\'τρικυ Εύρώπη. μακρCι.ν

πάσης έπιδράσεως των παλαιων πολιτισμών της Έλλάδος.

Έπειδη δε οΙ Δωριείς, Μακεδνον εθνος κα-&' 'Ηρόδοτο'\', κατήλ&ον εΙς 'Ελλάδα εχον

τες γνωστον και οΙκείον τον σίδηρον, ή δε Μακεδονία και πολυμέταλλος και σιδηρουχος Ζ,ό)ρα

1 Πρβλ. Ge)'er, Tojogr. t!"d GncI,. d" Jns~l EtιMα έν

Sieg1iII, Qtι~llnI ,,,,d Fo,.s,·t""'gnl ~"I" α"οι GcscI,. ""a Gl'o

,ιrrrιPΙ,i" Ηe[ι G. 41 έ;. 64 iΙ)

2 Είς τό ζ,ιτημα του "Ι.ου του Κάδμου δια του Άδρίου

πρ';; ~ouς Έγχελεις (δρα Pauf)·_"risso,,·a R Ε') δεν {Ια ε,

σέλδω, (δμοιον πλουν λέΎΕΙ δ Ήρόδοτ()ς νιlΙ. 137 καί

περί τα/ν ε; ~Aργoυς Τημεvιδων), άφ' ο;:; ίι;ι-άρχει χι,!. ή

ΠCΙράδOOlς, δη ό Κιιδμος διά ξηρά; μετέβη είς 'Ιλλυρίαν

(όρο. Π.Ζ. Prel1er-Pobert, Grit'ch. f{('l,i""sαg~ rι.lo3).~Eπειτα

11 με\' η,χοδιω;ία Εl\'ε αυτό τουτο περιnλάl'ηοις, έν Φ το

έμrτόριοl· άναζητεί τας ιiσφαλεστέρας ;.ιαί εύδηνστέρας όδoVς.

-Α"αφέρω uμως προσέτι, ΟΤι ό Κάδμος, μετά τiΊν πυρπό

λησιν τού πρώτου άνωtτόρου αίiτoϋ, EwtIar δεύτερο\', εν όl

έβασίλευσενεπειτιι ;.ιιιι αίιτός καί οί άπόγονοι αύτου, μέχρις

σισυ, ;.ιιιτυλυΟείσης t1jc βαoιλ~ίας, το δεύτεΡΩν τουτο ':η·ά·

χτορο\' tye,·Eto \'α;;ς ΤΙjς Διιμητρος ([1ω,ο. !I,12,3+!J,IG,f!.
Πρβλ. τα έμ,ί Θ,Ι6αϊκα σελ. 338 έξ. ;353. Πψικτ. ,,}; 'Λκαδ,ll'.

'Α{),/vώv έ. «. σ. 431 ~ξ.). ~Ωστε ι;!ς τούς ·ΙΞ:Ί7.ελεις nQf"H να

μετέβη ;.ιλάδος τι:; του γένους, il'a βαΙ'!ιλεύση.

3 Τάφ. νι 50. 7Ι11)κ. Ο,103μ ϋψ. U,058. Ό ι;ΤilOς έχ Μσ

άΡΥυρα/I' ίλ"σ!'ιί.τ(οlν ίδ,~ έ;.ικρούστων ,:., ί ;ΤQο('lαρμσοΟέντω,',

ώ; δ ΙΠfιεύς εΙκ. 11. Λεπτόν το σα/ι,α, βρ"χεία ή χαίτη, Ι'ΙΙ·

χρά ή ουριι Πιυχαϊ κωα τον λαιμό" δεlκν~Ίoυσ~ φυσιο;.ιρα"

τικήν πρoσπιi{Iειαν. ΘραύιψαΤΙΑ όμοίου ί,,;ιιου ευρέθηοαν

χαί t" τ~ τ,;φΟJ νι 1, 29ΙΑ. Π1ιλι,'οι ί;ι-"είς καϊ 'ίπ;τοι εuρi-{)η

σαν και έν «ρχα'ίκοίς βοιωτικοις μάλιστ<ι {(iφοις, χ"λκοι δέ

καί εν 'Ολυμπία κιιϊ άλλαχου (π. χ. Sta'is Ι. c. ρ. 2ii).
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υο Α. Δ. Κεραμοπσύλλου Al: J927 . ΗΙ28

είνε, δυνάμε&α να ε'ίπωμεν, δτι εν αύτfι 1] παρ' αύτην εύρέ&η το πρόnον δ σίδηρος ύπο των

Έλλήνων,1) δ' εκτοτε άσκησις της σιδηρουργίας δικαιολογε-ι πασαν πρόοδον εν αύΤΪi.1

χργΣΟΥ ΚΑΙ ΑΡΓΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ

"Αλλη τις δμως μεταλλουργία συλλαμβάνεται μετα βεβαιότητος ώς έγχωρία. Είνε

δ' αυτη 11 τού χρυσού καί ή τού άργύρου έργασία. Άμφότερα τα μέταλλα ταϋτα εύρίσχονται

εν Μακεδονία και πρέπει να 'θεωρηδύ βέβαιον, δτι και αν τα μεταλλεία δεν άνηκαν άκόμη είς

τσυς βασιλεις της Μακεδονίας, έκεϊ&εν δμως προέρχεται το πολύτιμον ύλιχον των 7 τάφων 2.

'Εκ χρυσου σπουδαία τεκμήρια τούτου είνε κυρίως αί δύο προσωπίδες καί 1'1 ΖείQ, ας

εδέχ{}ημεν ώς κοσμήμαω των σαρκοφάγων. τα εργα ταυτα είνε τόσον διάφορα ηΊν έργασίαν

καΙ την τέχνην, τόσον καtl'uστερημένα, ωστε είνε Όλως άσυμβίβαστα προς τα καλλίτεχνα

χαλκά άγγεία, άκόμη δε καΙ προς τα δευ-

, Ε')' 'δ' ,τερευοντα. < ινε cot.ι"tov u, υνατον να προ-

έρχωνται ~χ των α1Jτων κέντρων προς

έκείνα. 'Αφ' έτέρου πρέπει να ύπολάβω

μεν ώς βέβαιον, δτι κατεσκευάσθησαν

χάριν των ,'εκρων χα1 επομένως έν βραχει

ϊ.ρόνCΡ, εινε αρα σύγχρονα τfi ταφfJ εργα.

το επιχείρημα δε τούτο δεν έξασ&ενούται

και Cιν δεχ&ιΊ τις, δη και όλίγφ πρότερον

τής ταφης είχον κατασκευασtlή ταύτα'

διότι, άφ' ού προορισμος αύτών ήτο να

τεθωσιν είς τον τάφον (αλλην χρησιν αύ

1:ων δεν γνωρίζομεν ου1:ε εκ Μυκηνων,

ουτε εκ Κρήτης Έφημ. Άρχ. 1904, 49 πρβλ. 1907, 56 έξ. ουτε εκ Βοιωτίας κατα 1:0 έY..~

πλ1jττον ήμας άρτιφανες παράδε~γμα Evaus ε. α, σ. 8 εξ., ουτε εκ Τρεμπένιστε), δεν ητο δυνα

τον να είχον άγορασθη ύπο των προγόνων των 7 νεκρών κατα τον χρόνον, είς ον {)ά τα άνε

βίβαζέ τις 'ίσως, κρίνων αύτα εκ των άρχα'ίκων κοσμημάτων αύτών. Άγοράζει τις κοσμήματα

tΊ άλλα χρήσιμα εν ήj ζωϊί πράγματα, άλλα δεν προμη11εύεται προώρως την νεκρικην λάρ

νακα αύτου πολλφ δΊ;ττον ΤΙ]" των άπογόνων αύτού. Το πολύ, έτοιμαζόμενος προς έκστρα

τείαν, άναλΟΥίζεται, δτι είνε πίθανον να άπο11άνιι. Δέχεται δε και ό Filo\v σ. 26, δτι τα

άντικείμενα, περ1 ων ό λόγος, ιΊσαν προωρισμένα ουχ1 προς πρακτικους Τ11ς ζωής σκοπούς

<J),λ ί προς κόσμησιν των νεκραnι' 4

1 Πρβλ. Casso\!. ,J/tlCFdOlliil. rl,rnc<: αα,( π/.,·.·.'a 1926 σ.

142 εξ. Ι71 έξ. Ό Heurtl~y είiρε-', δτι ~ν Βαρδαρόφτσf!-.

πρός Β της Θειιιιω,Ο"ίκης παρο. τό,· Άξιόν, ό σίδηρος ~τo

γν(ι)ιιτός ηδη α.τό τσυ 1600 π. Χρ. Αιιαιιαl Or. School Ath.

1925-26. Πριι.κι. 'Ακαδ. ΆΟψ'Ι:<'" 1\)29 σ.61.

2 Πρβλ. Cassoll e. ύ.. σ. 09 έξ.

3 Τάφ. Ι. ίϊψ,Ο.065μ" μετά τιίη' λαβων Ο,108μ. Διάμ.

0,121. ΤΟ άγγείον ει"ε πεποιημiνον έ~ έ"Ος τεμαχίου τό τε

κυίλο\· ,...αί 'li λαβ.. ί, ω,· t) ταινία καμπυλουμένη κοίλως

",ρrις ΤΙ;; α,'ω άνω:ύμπτnαι και προσε><ολλατο εις την

κοιλία\' του ,ί.γγείου. Τό σημείον της προσκολλιισεως έκαλίi·

πτεω οια προιι3έτων κοσμημάιων άποπεσόnων. "Ετερα δύο

μικρο. διαφέροντα (ανευ έπικοσμημάτων είς την κοιλίαν)

ιί.γγεια ευρέ1'lησαν εν τάφο V1 Ι, 36 καί νι 35 (= F. είκ. 27).
Ό Casson (J. Η. St. 1928 ρ. 269) ευρίσκει τον τύπο\' των

άγγείω" τούτω\' έπιχωριάl;οντα εν Μακεδονία άπο τω\' χρό

νω\' της εποχης τού σιδιΊρου. ~'όστε ταύτα εί\'ε έγχώρια έργα

εγχωρίον λαου ιίπό ηΊς έχοχης Εκείνης ItiXQl του 500 π. Χ.

'tOVλιLlLOtOI',

4 της γ"ώμης ταύτης περϊ τω\' έλαφρών έξ έλάσματος

χρυσού κοσμημάτω\' γί"Εται εύρεία διάδοσις, άλt: έγω

εύρών τοιαύτα κοσμ1Ίματα έ\· τφ άνακτόρ(ι,) τού Κάδμου εν

Θήβαι.;, (ΠραΧtlκά <>ϊ' Άρχ . • Ει. 192'1), οπερ δέν ,,{,'αι τά

φος, άλλΟ οίκία Π1JΡΠO'-ηδHσα αίφ"ιδίως, πιστεύω, δτι η
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ΑΙ': Ι!)27 - J9:!S Ή αρχαί'κή νεκρόπολις του Τρεμπwιστε παοά τήν λίμνη." της ΌΛχρίδος ω
."--

EΙ~. 20 (- F_ άο(θ. 35, nlv. V/ 1). K'ρrις Jert'eoίi," 1

" .
~ ..' .
ιι

το. κοσμήματα λοιπον των τριών εκείνων αντικειμένων εΙ'\'ε πλοχμο'ι και μαίανδρος

καΙ στικτα1. Τι κοκκιδωται γραμμαί. Αί στικται γραμμαι είνε κόσμημα γεωμετρικών χρόνων'

άλλ' σταν ύπάρχη ύπόνοια, δη οί γεωμετρικοι χρόνοι διαδέχονται «μυκηνατκούς», δυνάμεθn

να λέγωμεν, δτι αί στιγμαι αντιπροσωπεύουσι κοκκίδας ητοι τελειοτέρας σειρας μαργαρι

των, λίαν συν11&εις έν τί] μυκηνα'ίκiΊ τέχνη, 'Έργα γεωμετρικων χρόνων μακεδονικά, στικτά

ούτω, εχομεν έν τφ νεκροταφείφ της Τσαουσίτσης χρυσα. (Cassol1 MacedOJl/'2 κι... είκ. 53)
"Ο πλοχμος είνε κόσμημα γνωστον έκ των πρωτοκοριν&ιακών χρόνων, άλλα σχι ciσύνη{lες έ,ν

τφ 6ιρ αί., εϋρηται δi:, και εΙς τον κρατηρα

είκ. 25. Πα~αιότατα δμως παραδείγματα

γινώσκω τα έπΙ ύστερομυκηνα'ίκών αγγείων

π.χ: Blegeu, ZJιg·o1tl'ie.~ σ, 146, άρι'6-" 1,3, β.

Ό μαίανδρος προσιδιάζει εις την γεωμε

ΤΡΙΚ1Ίν τέχνην δω[Ηλης καΙ πλούσιος καί πoι~

κιλόμορφος, διατηρείται σπάνιος και άπλοϋς

εις την πρωτοκοριν&ιακην καΙ. έξακολουδεί

εί"ς τινας άρχα'ίκους ρυημους κα-ι:ερχόμενος

εΙς τον βον αΙ καί έπέκεινα, ΕΙς ούδεν σμως

αγγείον τού Τρεμπένιστε εϋρηται. Ί-Ι κατά

τον ένταφιασμον λοιπον έπείγουσα άνάγκη

της κατασκευης τοιούτων εργων καΙ. ή δια

τού μαιάνδρου διάκρισις α'ιΥτων άπο των ~#il\"J::~'':'

άγγείων δεικνύει, ού μόνον ότι έκείνα είνε

έγχώρια εργα, άλλα καΊ στι εις τους άν&ρώ

πους τους ταφέντας έν τη χώρ(l των «Έγ

χελέων», πλην τό)ν τόπων, έξ ών προέρχονται
".,-, ... "

τα αγγεια τω\' ταφων, ησαν γνωστα και

άλλα βιομηχανικα κέντρα, δ'6-εν έδιδάσκοντο

προσθέτους κοσμητικάς μορφας οΙ τεχνϊται <&-~ν.'''.;ι,:; "'" W~'Jm~ξ,·

εισάγοντες έργα άλλης τέχνης, ούτω κεκο- g
σμημένα, Τι αύτούς τούτους τούς τύπους των

κοσμημάτων τούτων έτοίμους, έκτός αν ό

μαίανδρος σφζεται άπο των γεωμετρικων

χρόνων τοϋ πολιτισμού των Δωριέων, οϊτινες 1Ίσαν κα'6-' Ήρόδοτον (Ι 56 πρβλ, ΥΙΠ 43),
Μακεδνον ''Ε'6-νος και έπομένως διηλθ'ον δια Μακεδονίας (πρβλ. και CaSSOll ε. ά, 310, 312).

Δσ&έντος δμως, δτι έν τοις έπτα εχείνοις τάφοις εχομεν εργα έγχωρίων χρυσοχόων

έλfιφρότης των άντι>tειμέ"ω,' τούτων και η οϋτω γινομένη

οίκονομία ύλης ~xει οχέσιν πρός ηΊν σπάνιν και έ"οl,ένως

την πο/.,.nιμότητααντiΊς, ηΊις φαί"εται ουιω, ση ijto ίχανώς

αίσ\)η.ή, "αρά .i)I' συχ,.η,· εϋρεσ,,, Ιν μυΧΨ'αίκοις τάφοις

χρυσών, έλιtφρwν ομως συνί){ιως, άνηκειμένων. WEz'" όμως

λόγου;, ους ιJCι. tY.'otow άλλαχoiί, ίνα άποδείξω, ο.ι.ά χοσμtΊ

μα.α .αυτα .ου Καδμείου ά,'ακ.όροιι κατεσκευάζο\'1;Ο εν αύτω

τούτι!! καί ητο δυνατόν να προωρίζοnο π(\ος έμπoρί(~I', οτε

~ά t"jδύναντο "ά καταλί);ωσιν είς τινα τάφον ώς Μερίσματα.

1 Τάφ. Τ, -Υψ, 0,25 Διάμ. ο.ομίου 0,084 μ. Περί ΊΟ στό·

μιον .ου κέρατος άνftέμια λωτου, άιιέοως δε κατωτέρω

/ιδ't(lξ,', διio άστραγάλων λέοβων κυμάτω,', πάντά ταυΊα

έπίχριισά ποτε lΙι"ανώς. Περί τό μέοον κόσμημα φολιδωτό",

{,φ' δ άβα'ftεις ραβδώσεις μέχρι 0,03 άπό του άκρου, ε-,,6α

άνέχών άΟΤQάγαλος, ο'δ πέραν έπΙχρυσον τό ακρο". 'Ε" τέλει

κρί1<ος εξαρτήσεως. Oιiδεμία όπη είς το α1<ΡΟ". λεπτ;ι

lQyaoia.
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(j2 Α. Δ. Κεραμοπσύλλου ΑΕ 1927-1928

7

J

,;
J ,

2

Εί". 21 (= F. ά{ιIΟ. 40 - 4Η ,ίΑ. 29).
•Λρrυj,Oαι πιρό,'rι.ι. 2

τεχνιτών, ουδείς, νομίζω, -θα άρνη-θίϊ, στι πάντα τα χρυσα έλάσματα τα πεπο ιη μένα κα-D.'Ομοιον

τρόπον δι' έμπιέσεως επί τύπων σχληροτερων καΙ δεικνύοντα τα αύτα κοσμήματα τοϋ πλοχμού

και του μαιάνδρου, και πάντα τα λοιπά εργα, τα συνδεόμενα προς αύτα δι' άλλων κοινών

αλλήλοις κοσμημάτων και δεικνύοντα ίσην και όμοίαν δύναμ~ν τέχνης, εϊνε εγχώρια σύγ

χρονα μακεδονικα εργα, τυπω{}έντα ενίοτε δια του αύτου τύπου.

Έκ των άλλων δ' έκείνων κοσμημάτων άξιομνημόνευτα είνε οΙ διάφοροι ρόδακες,

ο'ίτινες, περιουσία της παλαιοτάτης εύρωπαϊκης τέχνης σντες και μεταδο{){ντες προς νότον

εις τΙ}ν μυκηνα'ίκην τέχνην δια. της Μακεδονίας, διετηρή{)ησαν εκτοτε ι, εϋρηνται δε και

χα{)' αυτους ώς δισκάρια η αστέρες και συνυπάρχουσιν ώς κοσμητικος πλούτος εν ποικίλη

μορφΤΙ εις εν καί το αύτο εργον, ώς ε[νε ή ~ύπoδερlς); πλαξ είκ. 8.9. Οί εμπίεστοι μικροι

κύκλοι οι κοσμΟύντες τον μαίανδρον είκ. 13 και άλλα εργα, είνε γνωστοι εν Μακεδονίt7 ήδη

άπο τών γεωμετρικών χρόνων (Casson ε. α. είκ. 53),
και ίσως ε[νε αρχικος πυρην 1'1 στοιχειώδης' μίμησις

προγενεστέρου κοσμήματος, δ εύρίσκομεν καλλίτε

χνον (ος συστατικον μέρος συν-&έτων ροδάκων έπι

των μεγάλων χρυσών ελασμάτων των Μυκηνών.

(π. χ. Καββαδία ε.ιχ' σ. 243 - 4. 232). Άλλα κατα τον

άναγκαστικον τούτον συλλογισμον ούδεν εργον χρυ

σούν ερχεται εκ της 6.λλοδαπης. "Άπαντα άπο τού

άρι&μού F. ] μέχρι του 27α εΙνε rnιτόπιαι έργασίαι.

ΤΟ κύρος δε του συλλογισμού τούτου έπεκ

τείνεται καΙ είς πάντα τά επίχρυσα άργυρα εργα

(Ρ. άριθ. 28 - 30) τα εξ έλάσματος κατεσκευασμένα

και κατα τον αύτον τεχνικον τρόπον κεκοσμημένα,

ίσως δε ενια δια. τού αύτού τύπου, δι' ου και τα

χρυσά. το. εργα τα'ιΊτα δεικνύουσι τους μακεδόΥας

τεχνίτας άμφιδεξίους περι. την εργασίαν τοϋ τε

χρυσο:u και τού άργΙJρου και προσέτι γνώστας και

·της τέχνης της έπιχρυσώσεως. Ό Πλούταρχος(Αίμ.
Παύλ. 18) περιγράφει τους εν Πύδνιι αγωνιmΊ'έντας

Μακεδόνας «άστράπτοντας έπιχρύσοις Οπλοις". 'Ώστε και ύ ίπ.τευς είκ. 17 πεποιημένος

κατα τον τρόπον τούτον, φορων δε «βαρβαρικας» περισκελίδας καί ύπολειπόμενος ώς εργον

τέχνης της τεχνικης δεξιότητος τών <Ελλήνων τεχνιτών, μη ύπερβαί'\'ων δε υΊν τών εγχω

ρίων, εΙνε επιτόπιον ώσαύτως εργον.

Πρέπει δε να προστεθ'ίϊ, οτι ό 110rroI' vacui, ον δεικνύουσιν 11 ύποδερις άριθ. F. 4 (εΙκ.8.9)

] Πρβλ. BoiJlau Pr"lιist. &its.J,r. 1~28, 95 έ~.

2 01: JOIJ}. β καί " 1;ού η'φ. ν1Ι 12. "Εχουσι κεφl.λήν

δισκώδιj' μηκ. 0,]92 ",,; Ο, 189 ι~. διάμ. 1;ό)\' δίσΚα/" (εΙχ,

22.3 και 4) 0,032μ. Οί δίοκοι κοσμούν1;αι έπάνω διά ρόδα.

Ύ.('ς έντος διπλου κύκλου ιί.σιραγύ.λω\' καλλιτέΧΙ'(ο}ν χαί πΕρις

δε εΙ\'ε κατακόcιμη1;()Ι' είς τ('" λαιμόν by;coIJ,·tut κωΜαι.

'Όμοιαι περό\'αι έχ ΖρλΚΟ1J εύρέtιησαν έ,· Όλuμπίcι, :Σπόρη),

αλJ.ά χαι έν Β, Ίταλίιι. Ο[ <iQIil". 1 και 2 παρόμοιαι μ.χρό

τεραι (πρβλ. εΙκ. 22, ιJ.QIiJ. Ι και 2) τάφο νι 15 Μήκ. 0,151

καί 0,15 μ. διάμ. τόη; δίσ;ιων 0,026 μ. 'Ει' μέσω των δΙσΚα/ν

έ;τάνω έπίχρυσιι ><οσμή"ατα βεβι.αμμένα νί,ν. ΟΙ άριiJ. 3 ><αί

4. του τάφο Ι, μη;ι. 0,180 κι., 0,181 μ., εχοuσι καλυκσειδη

κεφω.ην καί ί,π' υύηΊν κωδύας οφζούσας λεί'ψω'α έπιχρυ

οώοεα/ς. 'Ι-Ι έτερα σιόζε. καί μέρος ιί.ργυρι1., άλύσεως. Όμο(α

περόνη ε(,ρέ{)η έ,· Δωδώ"η χαλκ}ι' Ό άρ~ϋ. 5 τού τάφ.1ν,

ΙΙ1jκ, 0,07 μ. μετά σφαΙΡΙΚ1jς κεφαλής επιχρύσου κα1 l.επτως

είργασμέι·ης. Όμοία χαλκη εν Όλυμπί{ι.
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Α Ε !!)27-1928 Έ. αρχαϊκή νεκρόπολις του Τ{}εμπ{;vιστε nal?d τήν λlμvην της 'Λxιιlδoς 63-

Είκ,22. Ή «..ω επ,φάνεια .ώ .. δ,σκων .ών "ερο..ώ" ~Ικ. 21,

j

1.2,6,7.

ιο;,

~
,. '.

.
:.. i' _

καί τα έλάσματα F. άρ. 5,6,7,28,29 (είκ.Ι0.11.16) καΙ είτι άλλο, πρέπει 6χι τόσον να καταχ{ΊiΊ

εξ έπιδράσεως τijς κοριν'θ-ιακης τεχνοτροπίας, ώς φρονεΙ δ Fi10w σ. 106, δσον να εϊνε κατά

λοιπον έκ τα)γ Μυκηνατκων χρόνων, άφ' ού 11 ύποδfρiς είκ. 8.9 καί τα έλάσματα εΙκ. 10 καΙ

είκ. 16 μόνον έν ταί"ς τάφοις των Μυκηνών εύρίσκουσι παράλληλα έργα, προωρισμένα

ώσαύτως χάριν των τάφων, καΙ μαρτυροϋσι τα αύτα περί τας ταφας ε-ttιμα. Διετηρή{}ησαν

δηλ. καΊ. έν ολιρ καΙ εν τοις μέρεσι κατα το δυνατον ήκιστα μεταβεβλημένα επί χ(λια περίπου

ετη μετα τΟ'υς τάφους των Μυκηνών.

'Αλλ' άφ' oiί οί εγχώριοι εκείνοι τεχνίται έποίουν επίχρυσα άργυρά εργα, εΙ'νε

αυτονόητον, δη έποίουν καί άπλως άργυρΟ:. Άληl}ως δε αί δίδυμοι περόναι ι της εμης είκ. 23

καΙ της είκ. 324 παρα Fjlo,v καΙ QL μετα σπειρων της αύτης είκόνος εϊνε αί μεν πρωται

άγνωστοι εν Έλλάδι, αί δε δεύτεραι γνωσταΙ μόνον εΙς τον κυκλαδικον πολιrtισμόν, ούχΙ δ~

καΙ είς τον του 60υ αΙ Έπειδη δέ, ώς είδομεν, οί έγχώριοι χρυσοχόοι έργάζοντο τον μακε

δοηκον αργυρον, -θα 1'IΤΟ ατοπον 'να πιστεύσω μεν, οτι {Ι.α. επέτρεπον εΙς ξένην τινα βιομη

χανίαν να. κατακτήση πιν άγοραν της πατρίδος αύτων δια τοιούτων εργων, ατινα δεν ύπερέ

βαινον τιι\' τεχνΙΚ1Ίν αύτων ίκανότητα. 'Όμοια δ' είνε την τέχνην καΙ πάντα τα λοιπα των

F. είκ. 32 καΙ 33, ωστε και ταυτα είνε έγχώ- ~ 1\

ρια εργα. Έπειδη δε δ"ο δίδυμοι περόναι

φέρουσι άνα μίαν άλυσιν διαφόρου έξεργα

σίας έκατέραν, επεται, δτι καΙ αί άργυραί

άλύσεις της είκ. 24, πλεκται κατα τον τρό

πον της πρώτης, είνε επίσης έγχώρια εργα.

Άλλά και ό L"lπος εl,Χ. 18 καΙ οί σκύφοι η

κάνl}αροι άρι'θ-. F. 32 -34 (εΙκ.19),όσον δύνα

μαι να κρίνω εκ των είκόνων, εν φ εΙς ούδεν

έλλ. έργασt11ριον των χαλκων άγγείων 'θ-α προσεποίουντεχνικην τιμην πολλ<'Q δ' ilttov ύπε

ρηφάνειαν, δεν εινε dπροσδόκητα ώς έγχώρια ε.ργα. 2 τα λοιπα άργυρΟ: 'θ-ραύσματα δεν

δύνανται να κρι'θ-ωσι' μόναι δε αί πόρπαι της εΙκ. 21 δι!ι ηΊν λεπτην εργασίαν, διακριτην

άπα των άλλων άργυρων εργων, και δια την όμοιότητα προς άλλας γνωστας έξ Έλλάδος,

ήλδον, φαίνεται, δθεν και τα καλλίτεχνα χαλκά άγγε-ια. 'Ίσως όμως είνε ώφέλιμον να παρα

βάλιι τις την αλυσιν της περόνης εΙκ. 21,4 :τρος την της εΙκ. 23,5 (F. άρι{l'. 46), διότι αί δύο

άλ{,σεις φαίνονται δμοιαι, έν Φ αί συνημμέναι αύταίς περόναι διεκρί-θησαν άνωτέρω τεχνι

κως ώς άλλότρια άλλΎlλων εργα.

Άλλα και κράνη, του κοριν{}ιακου μη εξαιρουμένου, φέρουσι κόσμον έκ χρυσων έλα

σμάτων έπικεκολλημένων (πρβλ. εΙκ. 50-53, F. άρι-&. 114 έξ. καί σ. 27,105 εξ.). ΕΙνε δε τα έλά

σματα ταυτα όμοιότατα προς τα λοιπα και φέρουσι συνή{}ως το αντο κόσμημα του πλοχμού,

Τσως μάλιστα εκ των αύτων τύπων προς τα λοιπά. ΤΟ πόρισμα, δ έπιβάλλεται έκ τούτου του

γεγονότος. είνε Τι δτι τα κράνη, dλλαχου κατασκευασθέντα,ητοι έπείσακτα, έπεκοσμ1Ί'θ-ησαν

είτα έπιτοπίωςχάριν τού Ι1γεμονεύοντος οίκου, η δτι μέρος αυτων η το όλον εΙνε έξ ύπαρχης

1 Δίδυμον χαλκην περόνην έκ Τσαο\iσΙl:οας (Αππ"α!

1923 - 5 σ. 16 και Πίν. ΤΙ 2;) και έιέραν άργυρ{;.ν έκ Ιεϋ·

τvνλύκ παρά tJjv θεσσαλονίκη ν (Aflιαnia ΤΙ. 1927 σ. 38κα'

ε1κ. 18), άμφοτέρας έκ ιών γεωι,εl:ρικων ΧQόl'α/ν Hal1staιt,

μl·ημονεUεl αiι~ός δ Filow σ. 34 έ;. 'Εκ τών χρόνων λοιπόν

έχείνων μέχρι ~oύλάχ,σ~oν 1:0U 500 π. Χ. δ αutος λαος κατε·

οχεύα'ςε χαι ~φόρει τo,αύ~ας περόνας έν Μακεδο\'ί,!-.

2 Τόν τΙίπον l:iiH' χαν6άρων εύςιίσκει νiίν δ Casson Jourl1.
of Hell. SΙud. 1928 σ. 269 ώς μαχεδονικόν ό.πΟ l:ών χρόνων

της έμφανΙσεως του σιδ'ιρου.
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λ. Δ. ΚεQαμοποvλλοv r\ Ε 1927 -1928
_-'C_ =

,Άργυρ'"Ε,'κ. 28 (= F. άριΟ. 44 - 47, ιΙκ. 3l).
διδυμοι πιρό,·αι.23

έγχώρια εργα. Ε&ων άνωτέρω καΙ περί των πιDανων προόδων της όπλουργίας παρα τοις

παλαιο'ίς λαoiς, ώστε περΙ τών κρανών ας άποφαν{)ίΊ δστις έξ αύτοΨίας 11 κα'ι αλλως βοη-θ'είται

περισσότερον, συγκρίνων αύτα τα εύΡ'lματα τού Τρεμπένιστε. ΤΟ αύτο δε λέγω κα'ι περ'ι της

«τρίπλακος αντυγος:. των άσπίδων (είκ.54 Ι, F. άρι{}. 121), ητις είνε γνωστη καί εκ της Άκρο

πόλεως των'Αθηνων προσέτι (Άρχ. Δελτ. 1915, Παράρτ. σελ. 31 είκ. 37). Ύπομιμνήσκω δΙ

ση το κόσμημα τού πλοχμού l 'Ιιτο συνη-θ'έστατον έν τοΙς πρωτοκοριν{}ιακοίς καΙ πρωιμοις

κορι'\'{)'ιακοίς χρόνοις, καθ' οϋς δηλ. έν Κορίν'θψ 'lqXE το γένος των Βακχιαδών, ο"ίι γόνοι

έδυνάστευον κατα Στράβωνα τους Λυγκηστας της Μακεδονίας.'Αλλ'ύπομιμνήσκω ώσαύτως,

στι αί ασπίδες τών πρω'ιμων γεωμετρικων χρόνων εν τη κοιλάδι τού Άξιού προς Β. πλησίον

της Θεσσαλονίκης (εν Tσαoυσίτσn Casson, Macedollia, Thrace κλ. σ. 149) είνε δλως άλλό-

:1 ~ 5 τριαι των περΙ ών δ λόγος, συγγενείς δμως

προς i αλλας έλληνικας γεωμετρικων επίσης

χρόνων εξ 'Ελλάδος. 2

Ή χρυσοχο'ίκη διακοσμητικη των εργων

τού Τρεμπένιστε δεν συνεβάδιζε μετα των

εύκινijτων καΙ ταχυπροόδων έλληνικών έργα

στηρίων. Έτερόφωτοι κυρίως έν τούt<f' όντες

οί τεχνιται αίnης, όσάκις δεν ήσαν άπλως συν

τηρητικοί, προσελάμβανον βραδέως τας νέας

διακοσμητικας μορφας καΙ δυσκόλως άπηλλάτ

τοντο αύτών. Δια τούτο συμμειγνύουσι τον

πλοχμον μετα τού μαιάνδρου, ατινα άκμάζου

σιν έν διαφόροις χρόνοις καί έμφανίζονται έν τη

άκμη αύτων έκάτερον μάλλον ώς διάδοχα άλ

λήλων, εί καΙ συνυπάρχουσιν ένίοτε έν παλαιο

τέροις χρόνοις (π.χ. εΕς την έξ Αίγίνης γρυπό

σωμον οίνοχόην τού Λονδίνου PllIhl, ΜΊΖ/n-εί und Zeich1l1t11g' ΠΙ σελ. 21, άρι{)'. 97) 11 καΙ

έν τφ \)'1' αΙ σπανίως (π.χ. είς τΟ'υς Κλαζομενίους σαρκοφάγους αύτ. σελ. 32 άρι'θ'. 141).
Άλλ' ή συνάντησις αύτη Et:VE αγνωστος είς τα χαλκα &.γγεια των 7 τάφων.

Ι nfQi τούτου ορα και Lippold έν M,ϊ""ΙΙll~γ arcl•. 5t,.
dίυ. σ. 456 έξ.).

2 ''Οη το \'εκροταφειον της Τσασυσίτσης άνάγεται είς

πρωίμους γεωμετρικούς χρόνους, δεικνύει δ σκνφοι; μετά

των σιογκεντρικων κύκλων (Casson εΙκ. 55). τοιουτος σκύ·

φος εύρέ{}η εν Θήβαις μέν έντός ·{taAaroEtoouc; {,στερομυ

κηνα"ίκου τάφου (ΚεQομοπούλλου Θ,ΙΡαί'κ.α σ.2Ο3 είκ. 148),
εν TiQtovDL δέ έντός γεωμετρικου τάφου (T.t")",s ι, 1912
πίν. XVI,3,).

23 Αι περόναι είνε έξ έ\'ός σύρματος Εκάστη' δ dQID. 1
του τάφο VI19 εχει μηκ. ο, 132μ. Ό έλιγμος τής κεφολ'lς

καλ";;ιτεται δliι δύο χρυσωνΙλασμάτων σιψπεπιεσμένωννυν,

εχόντων δ' ό;ιην προς ~ξάρτησιν άλύσεως ίσως δ άρι'3. 2,
του τάφο Ι, μηκ. 0,112 μ., μηκ. άλύσεως 0,315. ΤΟ σνρμα τη;

προσδέσεως 'twv ελιγμών της κεφαι.ης ιIn(XQuoov. Ή έξηρ

τημένη χ(ιυσϊ] ϋ:l'υσις, πλεκτή Ικ λεπτου σύρματος, δΙα!Ρει-

ταl κάτω έπί μήκ. 0,025 εΙς δύο μέρη φέροντα άνά μίαν

ψηφιδα χρυσήν. 'Ο άρ. S >ιΟί 4 τώντάφ.νιι 15 καί ΙΙΙ. μηκ.

0,095 καί 0.1Ο7μ.. Ό dQL-D. 5, τάφο νιι 16, μηκ. 0,12μ. της

χρυσi'jς άπλής άλύσεως σφ'ζεται μήκ. Ο,08μ. Κατά τούς ίtλι

γμούς της κεφαλή; ιχνη έπιχρυοο:όοεως. TOLoutou τ"που πε

Qόl'αι χαλκαι εΤναι σuνή-Dεις καί χαρακ'tηρισtικαι έν τάφοις

άνδρων βoρειoδυτικ,Uς t,jc Μοκεδονίας τής περιόδου ΉΒI1

s-tatt. Ευρίσκονταl κατά το orijDoc; κα; όχι Κα/ά τήν κόμην,

Μία δμως χαλκfι ε1ιQέDη εΙς Τσοούσιτσαν και μία dQyuoa
εΙς Ζευτυνλύκ της Μακεδονίας παρά τήν θεσσαλονίκη ν, άμ

([ό~εραl χρόνων ~ης H(\l1~tftt. Προφανώς ει,'ε lI1α><εδοηκά

έργα έπlχωριά'ζovτα έκ -ιών ;ιαλαιων εκείνω\' χρό"α/ν και

σul,ίl6η τίΙΙ εκτοτε άμε~αβλήτφ φυλετικω; λαφ. wAAλwv

μορφων περόνας διδύμΟ11ς η άπλας καΙ ϋ.λλα παρεμφερfι

σκεύη εχει δ F. είκ. 32 καί 33.
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ΑΕ 192ί - 1928 Ή άρχαϊκή νεκρ6πολις τού Τρεμπένιστε παρά τήν λίμνην της Άχρίδος

:ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΥΣΟΧΟΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝIΑI

65

Ει'κ. 24 (= F. cie'O. 61,62, είκ. 34J.
Άλυσ,δωτ'; κοσμιίματα άΡΥυρα. 1

Άπεδείχ{}η, ότι ή έργασία τού χρυσού καΙ τού άργύρου ήσκείτο ευρεως εν τfι χώρ~

εκείνιι βοη{}ουμένη ύπο των τεχνικων προόδων των Έλληνικων εργαστηρίων, άφ' ών 1Ίδύ~

ναντο να λαμβάνωσιν η να μιμωνtαι μήτρας.

Οί λαοί δσφ ταπεινότερον εύρίσκονται έν t1:9 πολιτισμψ, τόσqι μάλλον άρέσκονται είς

τα εκ πολυτίμου ϋλης κοσμηματα. Παρ' ήμί" μέχρι προ 15 έίων ,ολοι οί όρεινοΙ πλη{)υσμοί,

φορούντες κατακεντήτους στολάς, ησαν κατάφορτοι

δια κοσμημάτων χρυσων ετι δε μαμον άργυρων η

έπιχρύσων είς την' κεφαλήν, τους πλοκάμους, τον

λαιμόν, το στη{}ος, τ.Ctς χείρας. Άλλ' όφ' οτου είσέ

.βαλε μετα τον μέγαν πόλεμον το dxtnciOXEtov κύμα

τού ευρωπαΤκοϋ πολιτισμου, αΙ στολαΊ. αύται εγκα

τελείψ&ησαν η έξα~oλoυ{}oύ~ιν έγκαταλειπόμεναι,

τα δε· κοσμήματα αύτων συρρέουσιν ώς άχρηστοι

εν τφ κα{}' ημέραν βίφ άρχαιότητες εις τα ~αλαιo-'.

πωλεία της όδού Πανδρόσου των Ά{}ηνων η τα'

μεσάζοντα χρυσοχοεία τ(ον επαρχιων, καί είς τας',

επιδείξεις τού λυκείου των Έλληνίδων παρο.λλlΊλως .
προς τας μινωΤκάς, τας μυκηναΤκάς., τας κλασσικας

καί τας βυζαντιακας έλληνικας στολάς.

Αύτο τούτο συνέβη καΙ πάλαι. 'Εν 'Α3{ιναις

τούλάχιστον τας πολυτελείς καΙ κατακεντήτους σ1'Ο-'

λας των άν{}ρώπων τού κρατηρος τοίί Κλιτίου καΙ

τού' Έργοτίμου καΙ τα)ν προπερσικων κοροnι τού

μουσείου της ~Aκρoπόλεως διαδέχεται ·ό .άπλούς
δώριος πέ;τλος των μετα τα περσικα χρόνων.

. Οί« Έγχελεϊς» καΙ οί περίοικοι αύτων εΙνε
αμφίβολον, αν έν τη tO",.{ang, 1\ν οικουσιν &πο χιλιε~

τηρίδων, «'ι,{)'ονος ές τηλουρον πέδον»,_μακραν παν

τος άξιολόγου έκπολιτιστικοϋ κέντρου, έγνώρισαν

μετάπτωσιν του πολιτισμοϋ αύτων η ισχυράν' πρόω

σι'\' ώς οί 'Α&ηναίοι τού 5°1! αΙ Τι ήμείς σήμερον. Δια τούτο εΙνε εύλογον να πιστεύσω μεν.

δτι, άφ' ου αί εξεις [ων άν{}ρώπων δεν μετεβλή{}ησαν σπουδαίως, καΙ ή χρυσοχο·ίκ11 τέχνη

Ι τα κοσμήματα φεροl!σι\, Ιχl·η επιχρl!σώσεως, ~υρέ-&η.

σαν δέ είς πάnας τούς τάφοιις. Ό άρl{}-. 1 του τάφο νιι 9.
μήκ. 0,65 μ. δι(ίμ. 4 χ1.σ1)l. Τό έΤΕΡΟ\' ακρον διασχίζεται τέ·

Χ"η εις δύο και ίσως εΙ7.tν Ιξηριημένας κεφαλας οφεων ώς

σ\ rtQl{). 2 καί 4, Ό άριΟ. 2 τoiί τάφο νι 4. μηκ. 0,19μ. διάμ.

3 χλστμ. Εί; τό μέσο\' διακλαδίζεται είς δύο σχοινία έξερ·

χό)ιε\'α εκ aε{lιβ1.I'lμαtος έπιχρύσοl!, κεκοσμη)ιέ\'ου δια δι·

πλο\ι άσtραγάλοu. ΤΟ εtεΡOν ακροl· καταλίlγει εΙς κεφαλή\'

επίχρl!σο\' οφεως δάκ\'ο\'τος δακτύλιον έλλειψοειδή τεΟραυ

σμένον \,ijl·. Ό άρ, 3 του τάφο Ι. μηκ. 0,255μ. διάμ. έκάστης

τών 4 ά),ύσεων δ ;(1.στμ. Aiitat ουνέχονταl δια οτεριβλ1·1·

ματος lπιχρύσοl! κεκοσμημένου δι' άστραγαλωτών ΚΟΟIl11

μάτων καί φέροντος μικραν 6ηλειάν. τα άκρα κατέ1.ηγον

εις κεφαλάς οφεων (μία σ,;/ζεται). Ό άρι{}. 4 του τάφοΙ! Il.
μηχ. 0,245μ. διάμ. 4 χλμ. lIo[ορφή ώς του 2. Έπι του μεσαίο\)

περιβλήματος προσκεκολλημέI'ον πί,ακίδιον φέρον ποτέ

κόσμημά τι. Ή μία κεφαλή όφεως σl~ίζεl τον δακνόμενοl'

κρίκο,'. Ό dQlft. 5 άλl!σις μετα ψηφίδων κατά διαστίιματα,

έλλιπήι; έκατέρω-&εν, το\ο τάφο νπ 19. μηκ. 0,215!~, διάμ.2

χλσμ. Όμοία τοϊς υλλοις ή iτλοκΙΊ.

9
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Α. Δ. Κεeα.uο;~ούλλου... _~.~.~ λ Ε .Η127- ΗI28
--=- -- --.

-θά έξlJκολούθl1σε καλλιεΡΥουμένη. Ό Πλίνιος (33,39) όνομάζει Δαρδάνιον χρυσούν τινα

κόσμον, προφανώς εκ της βορειότεραν κειμένης πολυμετάλλου Δαρδανίας.

ΕΤνε δε σφόδρα άξιον προσοχης, οτι χαί σ{ιμερον 1'1 τέχνη αϋτη, εκ πάντων των μερων

της Έλλάδος 11 και του δυτι%οϋ μέρους της Έλληνι%ης χερσονήσου, προώδευσε σπουδαίως

Είκ. 25 Ι= F. «'].0. 63, ΠΙ,'. F7f). Κρσ."ίρ χαλκοιις (πρβλ. ιίκ, 2(; -29). ι

και άντέχει άκόμη εν σχετικίϊ άκμί'i χυρίως εν &\'ω Μακεδονί(!, ήτοι είς το ΜοναστήριΟ','. το

Μεγάροβον, το Κρούσοβον (Σερβία \"ί-nι) και Τ1I" Ν έβεσχαν (Έλλας νϋν) ώς καί εLς τους

1 Του τάφο Ι (j). του XQUt1jQo.; ιiλον 1'Jψος 0,68μ., μέχ(ιι

χει"έων- 0,622μ. ~Yψ. λ(~lιιoiί Ο,1l4μ. Διάμ. οlοιιίου 0,405ιι.

Διάμ. κοιλίας Ο,ιΊΙμ. ·Υψ. λαβών 0,Ι96ιι., nλι.ίl. 0,1188".
Ποδός ϋψ. 0.083, διάμ. Ο,2Μιι. Βαδιιnρασίvη χαtίωσις. Περί

~O χείλσς πλαοιικαί ζώναι φuλλοον λεσβίων, άΟ1ραγάλου,

'lλoχιιoίi, άσl(lαγάJ.οιι (πρβλ. εΙ". 28.29). Περί ιό,' λαιμόν εξ

άγελάδες. ίδί~ εΙΡΥαομέ,'αι (εlχ. 26), προσηί,ουνtαt διά TQIWV
ηλιον. ~<i)ζο,'IUΙ δ' ai πέντε. Ό ίυμος του άγγείου κοομείται

διυ. δωρίου χύμαtος. 'Ι-Ι χοιλία χooμΙΙlαt διά στεφάνης τρ~

μερών άν6ειιίων iξ)\ρτ/ιιiνων έκ χu"αtο~ιδους έλικος καί
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ΑΕ 1927·1928 'Β ά_χa,.ή νεκ_όπολ., του τ_,,,,,,..",, ΠOQ" τήν λΙμνην τη, Άχ_Ιδο, 67

ΕΙ". 26 (== F. ιίκ. Η5α) . .'ο:αλ"IΙ άy,i.ά; t" .ώ,' σωζομiνωl' :τέι·.ι

<tlιι λαιμου ,ου κρ""ί!!ο' ιίκ. 2';. 2

Καλαρρύτας της νοτίου 'Ι-Ιπείοου. ΣχεδΟν δε είς πάσαν πόλιν της Έλλάδος καΊ είς πολλάς

εξω αύτης εύρίσκει τις έγχατεστημένον χρυσοχόον έΚ'Νεβέσκης η έκ Καλαρρυτων. ι

Κατέχω δ' έγω ζώνην έπίχρυσον έχ κα{}'αρού άργύρου (πλ. 0.043 μήκ. 0.86 ανευ των

πορπων) κατασκευασ{}είσαν έν Μοναστηρίιρ προ 150 περίπου έτων. ΕΙνε λαμπρως πεπλεγ

μένη εξ ένός, ώς πείθομαι, καΊ μόνου σύρματος, κατα τεχνικην μέ'6'οδον άγνωστον νϋν,

έπειδη έγκατελείφ{}η προ πολλού ώς δαπανηρά.

Άλλ' οταν πρόκειται να κρίνιι τις τάς πλεκτός άλύσεις τού Τρεμπένιστε (είκ. 23,2 και

είκ.24), δεν δύναται να μη άναληγισδϋ, δτι, ώς ακμάζει σl]μερον, πολλφ μάλλον ηκμαζε προ

150 έτών 1Ί «συρματερτ]» έργασία (filigran) έν ποικίλτι έφαρμογϋ είς τα μέρη της Λυχνι

δοϋ και των περιοίκων, ατινα όρί

ζουσιν αί σημεριναι Mαi~εδOνικαι

πόλεις η κωμοπόλεις, ας έμνημό

νευσα. Όμοίαν δε εργασίαν {}α

ηύρίσκομεν και έν τη λοιπϊl Μα

κεδονίq:, αν δ έ{}νογραφικος χάρ

της αύτης δεν μετεβάλλετο ε.-τι

Τούρκων μάλιστα.

Τοιαύτη εργασίας άκμΎI προϋ

πσ6'έτει πολλας προβα{}μίδας και

μακραν άσκησιν. "'Αν δε σήμερον

εύρισκόμε{)-α 2300 έτη μετα τούς

χρόνους των τάφων τού Τρεμπέ

νιστε, άλλα και ο.ί χρόνοι των τά

φων τούτων ήσαν 900 περίπου

ετη μετα τους τάφους της Άκρο· \.
πόλεως των Μυκηνών, (ί)ν διετή

ρησαν τα €{}ψα της ταφης, το

σχημα των κινητών χρυσων κο

σμημάτων, τους διακοσμητικους τύπους των κοσμημάτων τούτων, την χρησιν αυτων μεμο

νωμένων η συνηνωμένων έν tC9 αύτCΡ κοσμήματι, τΎιν μέθ'οδον της πυκνώσεως αυτων κΙ

Δι«τι τα 900 έτη ύπο τους ωJτο~ς δρους εξελίξεως δεν δύνανται να εκτα6ώσιν είς πλείονας

χιλιετηρίδας; Πιστεύω λοιπόν,δτι άλη{)'ως έξετάfiησανmntatis mutandis. Είνε δε τα rnutaucla,
δσα επέβαλε\' δ χριπτιανισμος περι Τ11" λατρείαν των νεκρών καΙ ή έλευθέρα οϋ.ω έξέλιξις

της τέχνης διατηρη{}'είσης. Διότι κατα τα λοιπα ό βίος των άποκέντρων άν8ρώπων διετέλεσεν

συμ,lληρουμέ\'ων δι' δξuΚΟρύ/fων φύλλωγ. 'Εν 10ις χύμασl

της έλιχος ΤΡlΥ.όρυμβα άνθέμια λωτοΟ καί άλλα συιιπληρω

ματικά. Πάντα λεπιης iΡΥασίας. Ό <ιού.. 100 άγγείου (εΙ>:.

27) δι' άναγλύπτων χοσμημάτων φυλλωδα/ν χεκοσμημένος.

Αϊ λαβαί (εΙχ. 28 χαί 29) Κ«lακόσμητοι καί δια ΠΡΟΙ0μης

Μεδούση .. πτερωιης, 11.. ontGfItv ι..φύονt<ιι καί προσκολ·

λώντα\ έπί τοϋ ωμου .•ου άγγείου δύο Οφεις.

ΤΟ δλον άγγεισν έξαιρέιωςχαλΗ.εχ.νον. Ουδέν άλλο Ισώ

{ιη ~κ ri\c; άρχαιότητος OUtW πλουσίως είΡΥασμέ,ον χαttι τόν

λαιμόν {τα δυ\·άμnα να συγκριθα/σιν δρα παρα F. (\. 42 έξ,).

1 Πρβλ. τ\'eigand, D/.. Λγο""",ο. 1894 ΙΙ σ. 62 έξ. χα;

::ι:ί\'. Ι Φαλtα·ίr.; •Ελλην,,,,) Γράμμα,α ] 6 'Ιουν. 1928 οελ. 8
έξ. Ζ. ΠαΠ(Ητω,·ίου, έν tii έφημερίδι coεI,eIίOeQov βημα.

25 Δαεμ. 1928 οελ. 1, οτ,ιλτι 6.
2 πασ(l[ αl αγελάδες πατοΟσιν έπι ίδοα' βάσεως βαδίζου

σαι π(>ός δεξιά. wEXOUOI ιιήχ. 0,09 και ϋψ. 0,067μ, Έκάστη

δηλο\ ::ι:λεκτη,· την Χόl,ην bιί tOίI ι\ειώπου χα; έλικσειδη

τήν άκραν ούράν. τ,,·έ.; δεικ\'ύουσι λεπtομερείας dvtItOIlI
κάς. 'Εξαίρετα ά(>χα'ίκα ~ργα.
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6.'1 Α. Λ. Κεραμοπούλλου Α Ε 1927-1923

ανευ βα&έων μεταβολών, ώστε να μη άλλοιω{}ώσι τα' έ'θ'ιμα τα τρέφοντα την τέχνην. Μετ' όλί

γον δμως οί χρυσοχόοι τών μερών εκείνων {}α διορ-θ'ώνωσιν ώρολόγια μόνον fι {}α γίνωσι

σταθ'μάρχαι σιδηροδρόμων, τ/λεφωνηταί, όδηγοι αύτοκινήτων, 'ίσως δΗ και άεροπλάνων,

και {}-α ενδύωνται αύτοι και αί γυναίκες αύτών κα&ω; οί ιZv&grorroL τών μακρινών πόλεων,

ών i] άπόστασις έκμηδενίζεται κα&' ήμέραν.

Οί. χρυσοχόοι ουτοι προέρχονται εκ πόλεων Τι κωμών όρεινών βλαχοφώνων' &α άπο

δείξω δε άλλαχού, δτι οί βλάχοι κάτοικοι τών όρέων της Μακεδονίας, Θεσσαλίάς και Ί-Ιπεί

ρου εΙνε ίίtαγενείς στρατιώται τών ρωμαΤκών στρατών, εκλατινισt}έντες κατά τον είκοσαετη

στρατιωτικον βίον αύτών, εγκατασταίtέντεςείτα ώς όρεινοι φρουροι τών στρατιωΤΙΥ.ών συγ

κοινωνιών και της ήσυχίας τού τόπου f", γένει κατα γειτόνων κατωτέρου πολιτισμού η υπωσ

δήποτε κακοποιών και κατα της αύτομάτου άναπτύξεως ληστείας είς τα όρεινα μέρη, δια

σω&έντες δΗ τέλος μόνοι συνεχισται τού πατροπαραδότου βίου μετα την μερικην η γενικην

Είκ. 27 (= F, εί>ι, 3G;, •Ο ποί'ς ~oίί χαλ",οΙ; "ρα~η'ρoς ~Ικ. 26. 'Ιδ,;" κεχυ.ιιέ~oς, """~κoλλ'ίO'l έπειια μετά 1"ού Jyyciov.

Κ,ατά τόπους εκρίζωσιν τού έλληνοφώνου πλη-θυσμού μάλιστα τών πεδιάδων, δστις ήτο

δ κύριος φορευς και το 'θνμα τών ε{Jνικώγάγώνων εν τό) .μακρψ χρόνΟ) τίϊς έλλ. ίστορίας

μέχρι και επι τών Τούρκων.

Τ1ΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ ΟΙ 7 NEKPOI, - ΒΑΣΑΝΟΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ FILOW

Μετά τάνωτέρω γίνεται φανερόν, στι 1'1' χρυσοχοτκη τέχνη δ'εν εινε εν τη Μακεδονικη

. εκείνη χώρ(!- επιnιδευμα παροδικών Τι παρεπιδ.ιjμων άν-θ'ρώπων, άλλα μονίμως απο μακρών

αιώνων εγκατεστημένων, Ηεραπευόντων δ' επίσης παλαιά ε{}ιμα, ατινα εν τίi λοιπη 'Ελλάδι

εΙχον 11 άποσβεσ&η η μεταρρυ{J·μισθη. Ή παράδοσις λοιΠον περι μεταβάσεως έκείσε τού

Κάδμου ενισχύεταΙ, ώς φαίνεται.

Συνέβαινεν 'ίσως και πάλαι 6,τι και εν τϋ νεωτέΡ4 ίστορίq., καίt' ην 1Ίμείς μεν μετεκαλέ

σαμεν βασιλέα εκ Βαυαρίας η Δανίας, άλλοι δ' αλλο{}εν. Τοιαύτα παραδείγματα ρίπτουσι φώς

είς την σκοτεινην ίστορίαν τών βορείων χωρό')ν της Έλλ. χερσον1ίσου, δμοια δ' είνε τα παρα~

δείγματα, ατινα εύρίσκομεν παρ α τοις 'Ιλλυριοίς (Στρβ. 326, ανώ άνω σελ. 48)' άλλα νομίζω,
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ΑΕ 1927-1928 Ή ι.iQxaϊκη 'Ιίεκρ6πολις τού Toεμπέ'l'ιστε naQd τη", λίμvηv της Άχρίδος
- ~ ='"==--'.7.

Ει'κ. 28 (=F. π;", γπl, 1). Όψις ί.α6'ίς του ,.ραriιρος

€ίκ. 25. 1

οτι αί χωραι της Μακεδονίας {}α ετίμων τον Έλληνικον πολιτισμον σχι ώς αλλόφυλοι

άΛλ.' ώς συγγενείς καΙ εν έμπορικϋ δ' έπιμειξί~ μετα των νοτ[ων Έλλήνων {}α διετέλουν και

. έπομένως καΙ παροδικους ~πισκέπτας 11 έμπόροι:ς άγγείων καΙ 5.λλων προ'ίόντων {}α έδέχοντο.

Το'ιοίιτος συγχρωτισμος {}α συνετέλει, ωστε δ τυχων ξένος δυναστικος κλάδος να μη φαί

'νηται ώς ξενόπλασμα έτερογενες ολως, οσον καΙ αν ύποτε{}ϋ οτι, έλ-θ'ων επι τον -θ'ρόνον,

συνωδεύ&η ύπ' άκολουΙΗας πολυπλη{}οϋς καΙ ποικίλης ώς ό πρωτος βασιλευς της νεωτάτης

Έλλάδος Όθων.

Εί.ς τοΥτο δ' ομως {}α συνετέλουν καΙ στοιχεία φυλετικ4 συγγενη, παραμείναντα εις

τας βορείας εκείνας χώρας, αιτινες ύπήρξαν ή

όδος κατα τον χρόνον τής άπο βορρά μετα

ναστεύσεως των έλληνικών φύλων προς νότον.

Άπείχε δ' ό χρόνος ούτος ούχΙ αγαν πoλiι

άπο τού ύποτι{}εμένου χρόνου τής εκείσε μετα

βάσεως τού Κάδμου, ώστε να είνε πι{}ανη ή

διαη1ρησις εν τφ τόπφ βραδυπόρων τινών της

άθρόας μεταναστεύσεως. ~Aν μάλιστα λαλή

σωμεν Τ11ν γλώσσαν τού Be10ch (2 Gn·ech. Gesch.
Ι II σ. 42 έξ.), ή Μακεδονία ήτο σταί}μος τών

έλλ. φύλων διαρκής, &στε ή άνοιγομένη νϋν

άΠΟψις χρωματίζεται λίαν ισχυρώς (πρβλ. χαΙ

Χατζηδάκιν, Περί τού Έλλψισμοϋ τώ1' άρχ.
../ΥΙακεδόνων 1925 σ. 17 έξ.)

Τούτων οϋτως εχόντων, οι ι νεκροΙ των

τάφων τού Τρεμπένιστε, τε'θ'αμμένοι όχι μεν

εντος πρωτοφανών-δια 'την Έλλάδα των ίστο

ρικων χρόνων τάφων, άλ.λα μετα πλούτου καΙ

κοσμημάτων προ πολλού εν Έλλάδι έκλιπόν

των, δεν δύνανται να είνε ξένοι εξ .'Ελλάδος καΙ

μάλιστα μισ{}οφόροι. "Ανδρες 'Έλληνες κάτο

χοι τοιούτου πλούτου δεν 1'ισπάζοντο τον τυχο

διωκτικον βίον τού μισθοφόρου. Έν έναντίζt

περιπτώσει δεν "Οα δΙ11γειρον αρά γε την φιλαρ

Ύυρίαν καΙ t11V πλεονεξίαν του έγχωρίου βαρβάρου ήγεμόνος, ον δέχεται ό Filo\v; ΚαΙ αν ό

ήγεμων ούτος ηύλαβιι'θη τον πλούτΟ'\' των μισ&οφόρων ζώντων, πως άντέσχε να μι] σφετε

-ρισ'θή αύτον οτε άπέ'θανον, 'θάπτων αύτoiις μετα μόνων τωΥ όπλων, a εφερον κατα την'

μάχην; Και πόσον πλουσιώτερος 'θα 11ΤΟ ό ήγεμων ο'δτος, "ίνα δύναται να εΧΌ τοωύτσυς

άνδρας ώς μισ'θοφόρους; ~Aν δ' 1'1το πτωχότερος, δεν &δ. κατεφρονείτο μεν αύτός, {Μ 1Ίπει-

1 Ή λαβη συl'ίσταταl έξ i!λικoς χατακοσμι)τοι> διά φύλ·

λιον και άσΤQο.γάλωl, nlUOTIXUIl' χαί &.νεχoμέvης uno προτο

μής :Μεδούσης. Αϋτη φoρε~ περιδέραιον και φολιδωτόν

'XLtWI'Ct 'θυσα\'ωτόl' κάτω και κο:τά ;;ούς βραχίο"ας. Έκατέρα

χείρ συνεσφιγμέι'η έρείδεται δπο τον αντίστοιχο" μαστόν.

Μεγάλοι οί όφ6αλμοί, πλατεία η &ις καί το στόμα, tξ o'1i

χρέματαl ή γλώσσα. Ή κόμη {ιπερ το μiτωπoν καταλi1ΥΗ

σπειροειδως είς οφεις, ΈκατέρωΒεν του προσώπου αγά πέντε

βοστρύχους συνεστραμμένους μακρούς μέχρι .:ου στl'ιl}οuς

~OπισOε" δύο πτέρυγες (πρβλ, είκ. 29) και δύο όφεις προς

στήριξιν και έν(σχυσι" άμα της λαβι)ς.
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ίΟ Α. Λ. Κεραμο.πουλλου ΑΕ 1927 - ΗΙ28

."

ΕΙ". 29 (=r: Πι". vII/. 2) "λαγία όψις .ης ><αλλιrί1.,·oυ

λαβ,ις (ει,.. 28) 'oV l."lκι>ι' κρα.ijρο. (ri,.. 2.'S). 1

λειτο δ' δ tlρόνος αύτοίί ύπο των άσυνήtlως πλουσίων καί έπομένως ία-Λυρων, και εμπειρο

πολέμων δέ, κατα τον FiI0"J, μισ{}οφόρων; "Αν δ' δ εγχώριος βάρβαρος ήγεμων είχε την

ίκανότητα να μισθοί τοιούτους άνδρας συναποφέροντας εκ της πατρίδος τηλικοϋτον πλουτον,

διατι δεν είχεν επάρκειαν να εχιι αύτος τον πλοϋτον τούτον, άφ' ου εξ αλλου και την Έλλάδα

εγνώριζε και τα προϊόντα αύτης, ατινα έκόμιζον οί μΙσΊΊ'οφόροl., οϋς αύτος μετεπέμπετο; Και

αν τα κτερίσματα των 7 τάφων άνηκον εΙς τους μισθοφόρους, τίνα λόγον.εχει ή ερευνα περΙ

τϊις δι' 'Ιλλυρίας όδου κοριν3ιακων εργων, δταν οί μισtlοφόροι ούτοι κομίζοντες αύτα οίκο

θεν ίσως, δεν είνε βέβαιον, εΙνε μάλιστα άπί'θανον, δτι 30. εβάδιζον δι' 'Ιλλυρίας έρχόμενοι

κατα το τέλος τού 60u αί. είς την βόρεlΟν δμορον της ύφ' Έλλήνων βασιλευομένης Μακεδο-

νίας, ϊνα μη orllQLxtlfu και εΙς την κα3' δλου

Έλληνικότητα της Μακεδονίας, είς ην πιστεύω,

και δια μόνον τον λόγον δτι ή Θεσσαλία δεν

ήτο δυνατον να είνε κα{}αρως έλληνικi] χώρα,

αν ή Μακεδονία δεν έπροστάτευεν αύτην απσ

πάσης βαρβαρικής νο3είας; Και είνε πιθανόν,

δτι μισtlοφόρο~ πολεμισταί, μάλιστα δε πλού

σιοι, 30. ~.ετέβαινoν είς κατωτέρου πολιτισμοϋ

καί έπισφαλούς όργανώσεως καΙ τάξεως χώραν,

ίνα κινδυνεύσωσι μετα τοσούτων κα·ι τοιού-

των {ιησαυρων, δσους περιέσωσαν οί τάφοΙ.,

,< .άΊ.λα και άλλων, άπαραιτήτων εν τ<ρ βίφ, οϋς

.δμως το εθ'ος δεν άπήτει να {Ι'έσωσιν είς τους

τάφους η οϋς τεtlέντας έφtlειρεν ό χρόνος;

Δεν εΙνε λοιπον ξένοι προς την χώραν οί

νεκροι των 7 τάφων, 11 δεν είνε τόσον ξένοΙ,

δσον αν ·ι·)σαν μετάκλητοι μισf)oφόρoι τού τέ

λους τού 6°u αΙ π. Χ.

'Ερωτάται ήδη, πως εύρίσκονται ένtlα

εύρίσκονται οί 7 τάφοι;

Και πρωτον παρατηρούμεν, δτι πάντες οί

νεκροι είνε άνδρες. OUΔε~.ία γυνη ύπάρχει έν

τοίς 7. "Ίσως τούτο είνε σύμπτωσις άλλα

δεν δύναται να είνε σύμπτωσις, δτι καΙ ούδεις

παιδικος σΚΕλετος ύπάρχει, καίπερ της 'θνησιμότητος των παίδων (lείποτε ούσης μείζονος

(πρβλ. Θηβnϊκd σ. 22:\). Φαίνεται δέ, δτι ούτε αωροι ούτε ύπερώριμοι είνε οί 7 άνδρες, άλλα

πάντες άκμαιοι πολεμισται τεθέντες πάνοπλοι είς τους τάφους. Φαίνεται προσέτι, δτι και δ

3ά\'ατος και ή ταφη αύτων δεν χωρίζονται άπ' άλλ'lλων δια χρονικού διαστήματος, τουλά

χιστον φω'ερού. τα κοσμήματα τού χρυσού έλάσματος εΙκ. 11 τού τάφου ΙΙ εΙ"ε έντελως

δμοια προς τα τού ελάσματος F. άρι3. 7 τού τάφου ΠΙ και πι{}ανως δια της αύτης μήτρας

ποιηθέντα κατα τον ΡίΙ0\ν. Το αυτό, νομίζω, ίσχύει δια τους 8 χρυσοϋς άστέρας της είκ. 15

1 Δε,κ,·ύει :;τώς ιό α"ω Ο,,·όΡΥΙΗον !,έρος της λαβής

συνδέεταl !ΙΕΙC< -,:0Ι; κοαι:ηQος ){α, μετα ι:ϊις i\ιεδούσης καί

τα/~ ;ττερύΥΟ1\' της. Πρόσθει:ος έ,·ίσχυσις 1'.11'1'. οί δύο δφε!ς.

oίι:nε~, έκφυόμενοl έκ των "ώι:ων της Μεδούσης, άπλoίio!

ι:ο σα/μα ιιύι:ων, προοηλιομέι·οι' δι' ήλων. έπl -.:oίi ώ,lOυ τοΟ

άγγείου.
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ΛΕ HI~ί - ΗΙ28 'n άρχαϊκή νεκρόπολις τοί Τιιεμπένιστε παιια τήν λίμνην της Άχρίδος
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71

ΕιΚ . .'10 (=F. 1.1". 45). ιIιICi] ro;; κριι.τ,lρος F. &Ρ'Ο. 6[;. Τάφ. l'Π Η. ι

και :τολλας χρυσας ταινίας μετό. πλοχμού (εΙκ. 12), αϊτινες προέρχονται εχ πάντων το:η' τάφων.

''Αν δ' αί είκόνες τού Filow ήσαν ύπο την αύτην κλίμαχα πάσαι, -θα 11δύνατό τις ίσως καΊ

πλε(ονας τo~αύτας άναλογίας να πιστώσl1 ανευ αύταψίας αύτων των άντικεψένων.

'Έπειτα δεν εύρ~&η «πόλι;» τις άρχαία παρα τους τάφους, ή δε ΛυχνιδΟς κείται 10 χιλιό

μετρα μακράν, άλλη δέ τις οχ{)η της Λυχνίτιδος λίμνης 3 χιλιόμετρα μακράν, άλλα στερειται

παντος άρχαίου λπψάνου. Δεν γνωρ(ζω δε καί δια τίνος γνώμονος μετρει ό Scl1korpil τα

άναζητούμενα έρε(πια, ητοι αν έν&υμηται, οτι έν Μακεδονίι::ι καί μάλιστα τΤΙ μεσογαίι;: και

βορείφ κατα τσυς παλαιους έκείνους χρόνους μόνον κωμαι μικραι ισως ύπηρχον, εκτισμέναι

πενιχρως, ώστε να μη καταλυτωσιν έπιφανη -ίΊ άξιόλογα λείψανα πλην όστράκων και χωμά

των καί λι&αρ(ων τινων. Είς επίμετρον δεν εύρέ{)ησαν παρα τσυς 7 άλλοι τάφοι άναλόγως

παλαιοι (ό τύμβος MogiJa, είκ. 1, δεν 1Ίρευν11&η βα&έως) ούδε πολυάνδριόν τι., εί και ή

ουστας των τάφων τoύτων~ συγχρόνων •οντων, μάλλον πολυάνδριον δύναται να

όνομάζηται η νεκρόπολις.

Οί 7 δε νεκρo~ εύρέθησαν πάντες

τεταμένοι κανονικως συμφώνως τούλάω

χιστον προς τα σχέδια τού Sc111.:.οrμίΙ 1
ατινα πρέπει να συνετάχθησαν βεβαίως

κατα σ~)ζόμενα λεί1!Jανα των σκελετών'

βεβαιοι δε την τοιαύτην &έσιν των

νεκρων ρητως και ό Filo\v σελ. 4.
~Ως εχουσι νύν τα πράγματα, οί 7

τάφοι εκειντο εν έρημί~, ή δε σύγχρο

νος ορυξις αύτών χάριν 7 πολεμιστων

έρμηνεύεται., μόνον αν δεχθωμεν, δτι είνε νεκροι μάχης, πεσόντες και εκπνεύσαντες αμέσως

έπι τού πέριξ έκτεινομένου πεδίου της μάχης 1) μετ' ού πολ-υν χρόνον.

Ή κανονικη δ' έν τφ τάφι!} Q.πό1Jεσις αύτων έκτεταμένων δεικνύει προσέτι και μόνη

-ανευ δηλ. τού πλούτου των κτερισμάτων- δτι ό στρατος αυτων πιθανώτατα i]to νικηηΊς.

Ό Θηβαϊος ίερολοχίτης, τού όποίου τον σκελετον έχομεν έν τ<9 Έ-θνΙΚ(9 μουσείφ, κομίσαν

τες εκ του ύπο τον λέοντα Θηβα'ίκού πολυανδρίου της Χαιρωνείας, νεκρος της όμωνύμου

μάχης (338 π. Χ.), είνε ατάκτως κατακεκλιμένος μετ' ατάκτως συνεσταλμένων των άκρων,

διότι άνήκει είς την ήττη&εϊσαν στρατιάν' το πεδίον της μάχης εΙχε περιέλ&ει είς χεϊρας τού

νικητού Φιλίππου (το πολυάνδριον των Μακεδόνων είνε εντευ-θεν τού των Θηβαίων και

επομένως των άρχικών Θηβαϊκων γραμμών' πρβλ. τον χ6.ρτην παρα Σωτηριάδυ Athell. Μί/Ι.

1903 σελ 305 καί ασχέτως προς τας χαρασσομένας εκεί γραμμας παρατάξ~ως), οΙ δε νεκροΙ

των l)ττημένων, αφιλοι έκπνεύσαντες και έγκαταλειq:ι%ντες, έψύγησαν και έλορδώ&ησαν 1]
έπάγησαν, ώς ετυχον' ούτω δε και ετάφησαν δτε άνηρέ-θησα.ν ύπόσπονδοι. 2

1 'Ύψ. ),αβηςΟ,132μ. της πλωιός μηκ. 0.082, πλ.Ο.073fl.

Έπ' «νtής ρόδαξ έγχ'ίQακτος, έν ταις γοονίαις φύλλα, κατα

τα χείλη σ.σΙQάγαλος, είς τός ,.1.ειιρό.; φUλλα. 'Εκ τώ,' δύο

γωνιών ixrtoQEUovtαo οφεις μετ' ά''Uψοψέ\'ωl' κεφαλών.

κεκοσμημένσι έγχαράκτως και στικτ{"ς. ΎπάQχσuσl καί

ά}.λοl παQu;ιλl}ΟtOl κρατijQες (δρα FiIo,l- άριΟ. 66· 67) και

άλλοι άνευ λ,ι~ών.

2 Τοϋτο δέ" έγινε μεtO μακρόν άγαν ΧQό\,OI', ώς έπιτρέ

Πει νό I'ΟI}οωμεν δ Σωτηριάδης ε. ά. 3 Ι Ι . 2. διότι {Ιό ijQZEto
1} δ,άλ"σις τών σαρl!ών, οτε {Iiι έδει οί "εκρο\ ι·ό καΟ")οιν.

έ,,("iι b Σταματάκης Πρα" ..χο. ,,,ι; 'Αρχ.'Ει.l883 0.69 λέγει,

δτl εκ των ~54. "εκρων δύο μόνο,' ήσαν κεκαυμέι·οι.
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Τ:.' Α. Δ. Kεραμo.πotίλλoυ ΑΕ 1927 -1928

Είκ . .'η (=F, Ει·κ. 5.7). Χαλκους rr&roς κόσμημα των ώμω.'

ιου κραυί'20ς F, άριΟ. 69 ιού ι(ίψο/ι [; 1

Έξ άλλου οί 7 άκαυστοι νεκροι τού εν Θεσπιαϊς πολυανδρίου (Πρακτικά τής Άρχαιολ.

<Εταιρείας 1911 σελ. 154 έξ. 159) των Θεσπιέων νικητων της παρό: το Δήλιον μάχης (424
π. Χ.) εινε, πλην ένός, κανονικώς τεταμένοι. την ακανόνιστον itέσιν τού ένος 'νεκρού δικαιο

λογεί ή μέχρι νυκτος παράτασις της μάχης ε-Λείνης. (Πρβλ. και 'Αθ'ηνα'ίκον πολεμικον τάφον

παράρ', 'Άρχ, Δελ" 1915,74 ΙΙ, 19'16,59 ΙΙ).

Οί νεκροι λοιπον τού Τρεμπένιστε έκρίί1η καλΌν να ταφωσιν έκεί, Ev1ta ενδόξως επε

σον, ώς οί Μαρα1tωνομάΧΟL Οί τάφοι αύτων, περίφρακτοι πιί1ανως δια σηκού τινος, άπετέ

λεσαν ήρφον, ού ή λατρεία 1Ίτο άμα προσκύνημα (pelerinage) προς τον ενδοξον τόπον.

Τοιαύτη λατρεία Ηα συνεπλήρου τα μυκηνα'ίκα εί1ιμα τα διατηρη{}-έντα εν Τρεμπένιστε κατα

το πι{}αν9ν παράδειγμα των τάφων της Άκροπόλεως των Μυκηνων (Άρχ. Έφημ. 1918β8),

σπερ έτηρείτο και πολλαΧο:ϋ της άλλης 'Ελλάδος κατα την μνημονευ{ι'είσαν περυσινην

ανακοίνωσίν μου προς την 'Ακαδημίαν

'Αfιηνων.

"Αν οί νεκρo~ πριν ταφωσιν, ~κoμί.σ&η

σαν εκ τού .πεδίου της μάχης και προυτέfιη

σαν εις την πόλιν, εστω αύτη ή Λυχνιδός,

και επειτα πάλιν μετηνέ;ι,:θησαν είς τους τά

φους, η αν έπι τού πεδίου της μάχης έγένετο

ό στολισμος και πάσα ή προς αύτους προσ

ήκουσα τιμή, τούτο εξαρτάται και εκ τού

εντελως η μη έντελο)ς συγχρόνου -&ανάτου

αύτων, και εκ τού άπαιτηflέντος χρόνου

προς ορυξιν πάντων συγχρόνως η χωριστα

έκάστου τάφου (αν ύποτεθfl, δτι πολεμι

στής τις απέ-&ανεν εκ των τραυμάτων ϋστε

ρόν πως) και ~κ της αποστάσεως τής πό

λεως και -εξ άλλων λόγων, οΙον έfI'ίμων έν

γένει η εν σχέσει προς τους πολέμους. Άλλα

ταύτα εκφεύγουσιν σχι μόνον την άκρίβειαν

άλλcΊ, και Τ11ν πι-&ανολογίαν. Και δμως κατωτέρω ί1α γίνιι ίσως σαφέστερον το πράγμα.

Δεν ,9,α μειιbσωμεν όμως την άξίαν των έν πολέμΙ9 έρευνων τού Sc11korpi1, αν

είπωμεν, δη 'ίσως ύπάρχεL άκόμη στάδιον προς περαιτέρω εξέτασιν τού εδάφους και άναζΙ1

τησιν τούλάχιστον άλλων τάφων καΙ προ πάντων πολυανδρίου τινος των πεσόντων στρα

τιωτών, το όποίον {}α {lδύνατο να εινε και κεκαυμένον, αν ύπoτε{}fι, δη, καί1ως ήτο κοινος ό

,παλαιος τύπος της ταφης έν Έλλάδι καΙ Mακεδoνί~, οϋτω ήδύνατο επειτα να ύπάρχη και ή

καύσις καΙ να εύρ(σκηται κατα τον Βον αί. εν παραλλήλφ χρ':ισει προς την ταφην ώς και

1 Ό ..-ράγος εΙνε κοίλο; κ!χυμένο; καί πλήρη<; μολύβδου

κάτωδεν- πρασίvη ή κατίωσις. Με-τα δύο άλλωΨάπολομένων

έπεκάδητο έπί των ιJ'iμων του KQarilQO" F. άρι-&, 69 είκ. 52
του τάφ, Ι. Μεταςυ των. τράγων κυλΙ"δρικαί λαβαι τρείς

(σμοιαι έπι τη<; Άκροπόλεως Άρχ. Δgλι. 1915 παρά(η. σ. 25
εΙκ, 16 it-. ι). Μηκ. του τράγου 0,068μ" 'δψ. 0,053μ. Ή έργα'

σία κατωτέΙίΙα 'Της 'Των άγελάδων (εΙκ. 26). Μέγας όφ3αλ-

μός. 'Τρίχωμα ύπερ 'Το μέ'Τωπον άνωΙίΙ{ιωμέ\,ον, πλατέα

κέρατα, μικρά όnα, μακρος πώγων, ύπιρ τά πρόσθια σκέλη

κόσμημα. οχηματική δήλωσις πλευρωψ λείπει το oπίσίtιoν

άριστερον σκέλο.;, μή ποιηtlέι'. Τοιουωι ..(μίγοl, έξ ομσίων

βεβαίως άγγείων, καί άλλοι )"'ωστοι. Εις έχ Γευγελης της

]\[ακεδονίι'ις έν Σόφl<,! (Ρ. εΙ". 54).
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ΑΕ 1927-1928 Ή ά"χαϊκή νεκρόπολις τotl Τ(jεμπένιστε πα"α τή-ν λίμ-ν'1-ν της Άχι;ιίδος.= =- __ ο

7 '~.,

ΕΊκ.. /J2 (=F. άριΟ. 70, ΠΙΥ. /Χ;!. Χαλκ'ί Μρία του ιιίω. 1.
(πρ6λ. ιΙκ. 33). ι

παρα τοίς νοτCοις <Έλλησι' συνέβαινε δ' άλη{}ως ούτω παρα τοις ΜQκεδόσι κατα τον 40ν αί:

οί εν Χαιρωνείζι πεσόντες Μακεδόνες εκάησαν (Sotiriades ε. ά.301 έξ.), ό Ήφαιστίων έκάη,

δ Άλέξανδρος ό Μέγας «έτάφη».

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗΝ ΤΟΥ FABRICIUS

"'Αν ΠΡέπn συλλαμβάνοντες τα γενικώτερα πορίσματα εκ της εν τφ βορρρ. παρουσίας

των τάφων εκείνων, να κεφαλαιώσωιιεντήν παλαιαν ίστορίαν των πέριξ τόπων, λέγομεν τάδε:

Κατα Τ11ν μυκηνα"ίκιιν εποχήν, ακμάζου

σαν εν 'Ελλάδι και άκτινοβολοϋσαν μέχρι των

βορεCων nις 'Ιλλυρίας και Μακεδονίαςμερων,

μετεκλή-θη ύπσ των Έγχελέων δυναστεία εκ

Θηβων, μιας των τότε «Μεγάλων Δυνάμεων»,

ών Τι φιιμη δεν {}α ητο αγνωστος εν τφ βορρl!,

ώς δεν ήτο άγνωστος εν ΆνατολΤί, εν τfι Φρυ

γίC!- τοϋ Μπογάζκιοϊ. 'Η άχα"ίκη δυναστεία

αύπ] (παρ' Έλλανίκq.1 δ Μακεδων ήτο υίος

τοϋ Αίόλου, Στέφ. Βυζ. λ. Μακεδονία) συνω

δεύετο πιΌανως ύπσ πολυαρί{}μου άκολου'!Ηας

και ΊΊδυνή'θ-η, άντΙ να άφoμoιωΌi'Ί, τούναντίον

να διατηρήσrι τα η'8η και τα ε{}ιμα της πατρί

δος αύτής, τη βοη-θ-εί,! tσως και της συγγενείας,

ην είχε προς μειζον Τι έλασσον πλη&ος των

εγχωρίων κατοίκων, καταλειφ'8έντων έχει ηδη

κατα τον χρόνον της άπο βορρά κα'6-όδου είς

την Έλλάδατοϋ φύλου των Άχαιών,ΤΟ όνομα

των Έγχελέων η ΈγχελάνωνεΙνε τόσον πρόσ

φορον κατοίκοις παραλιμνίου χώρας, όσον εΙνε

καΙ Έλληνικον την καταγωγήν, όμοιον δ' εινε

το της Λυχνίτιδος λίμνης και τ~ς Λυχνιδοϋ,

των Βοιών (πρβλ. ΒοιωτοΙ.) καί. των βορειό

τερον κειμένων Άλαλκομενων ώς και άλλων

παλαιων Μακεδονικών πόλεων. Αί σχέσεις δε

της χώρας ταύτης προς t1l" Έλλάδα έξηκολού&ησαν μετα τον χωρισμον των Δωριέων, οϊτι

νες ήσαν καθ-' 'Ηρόδοτον «Μακεδνον ε&νος» και παρ'ών παρέλαβον η έκράτησαν τον καΙ

1 Τιϊς ύδρίας ίiψoς 0,53 μ" α,'ευ δί; του κοδΟς ύψος

0,468 μ. ϋψ. λυ.ψου Ο.092μ. Διάμ. στομίου Ο,125μ., της κοι·

λίας' 0,82μ. Ύ'Ij'. τού μη άνί)κοντος είς το άγγείον ποδΟς

0,Ο62μ., διάμ. Ο,Ι89μ. Kναl'oπρασίVΗ κατίωσις. Ύψηλος

ocno; λαιμός. 'Ισχυρώς καμ.ruλοι {;ψοι άρχαϊχ~ τρόn:φ. Ή

κά6-ετο" λαβιl ραβδωτι) (ίiψ.0,205μ.). ~Aνω συνδέεται μετά

του χείλοuς διά δύο κατακεκλιμέι'ωνleOVtilll' φερόl'των χαί.

την. Το κ(~τω ιιέρος της λαβ,-ις ιiιcoτελείται έχ τετραγώνου

γοργονείον φoβερoiί: μεγάλοι όφιtα)φoί προ:τετείς, ομοίως

ot όφρύες καί αΙ βλεφαρίδες, σιμι) έπτυχωμέ\'η ρίς, στόμα

μέγιστον, γλώ"σα έξερχομένη, όδόl'tες μεγάλοι, έν ο"ίς καί

τέσσαι>ες χαυλιόδοντες. Κόμη 'ίιπέρ το· μέ1:"ωπον οπειροειδης

καί δύο κέρα1:"α, δύο δί; δφεις έπεiί{)εν εξικνοίι\'ται εΙς τον

oloμov του άγγείου ώς σύ,·δεσμοl. Δύο βόστ(lυχοl χαταπί

πτουσιν έκατέΡα/{)εν 1:"ου προσώn01l. 'Ωτα είιρέα προσηλου.

μεl'α εις 1:"0 άγγείον.-ΑΙ όριζόντιαι λαβαι (ιιηκ.0,188μ.)

κοσμούνται εΙς τάακρα(είχ.33)δΊάδιJo συμμέτρως διατεΟn·

μένων καί προοηλωμέι'ιι'" προτομών ϊππων, χαΙται "ακραί.

-'Ο πούς εlναι άλλου αγγείου 1:"ου 1:"άφ. ΠΙ. έQγασίο δμοία.

ΆπΑουστέρας λαβας έκ της Άκρο;τόλεως δΡ<Α :.ιρχ. ΔιΑτ.

1925 llUQci(lc. σ. 22-24. ~Aλλα παράλληλα εργα παρα FiJo\\'
σελ. 56 iξ.

10
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ί4 Λ. Δ. Κεααμοπούλλου Α Ε 192ί _ 1298

,ια"ι έκ Βοσνίας γνωστόν πάλαι (πρβλ. Casson ε.α.310 κ.α. Έλληνικά 1928,163) μαίανδρον

(εΙκ. 5,13) το ύφαντουργικον τοϋτο, ώς όλος ό γεωμετρικος ρυ&μός, στοιχείον των όρεινων

κτηνοτρόφων (πρβλ. ·Αγγελικης Χατζημιχάλη έν Nέcι- 'Eor:{Cf 1927: οί Σαρακαr:σαναίοι, τά

διακοσμηΖικά (}έματα στήν κε1'τητΙΚ1ί τους τέχνη). Τον μαίανδρον δε προσέ&εσαν είς τα κοσμή

ματα τα εχοντα την στενοτάτ/ν σχέσιν προς τα πατροπαράδοτα αυτων εθψα της ταφης.

'Ι-Ι έπιμειξία έξηκολοί,-θησε και κατα τούς πρωτοκοριν&ιακούς λεγoμ~Ύoυς καΙ τούς

κοριν{}ιακουςχρόνους, ώς δεικνύειή παρουσία τοϋ κοσμηματικοϋ πλοχμοϋ πρωτον, επειτα δε

καΙ των φοειδων φύλλων,ατινα οίκειοϋνται έκ των κοριν&ιακώναρυβάλλων (Άρχ.'Εφ. 1912,
113 έξ.) οί έγχώριοι τεχνίται καί πρoσCΊπτoυσιν ώς διακοσμητικον στοιχείον είς τον «ίερον»

χρυσοϋν κόσμον (π. χ. είκ. 5,6,7,13, F. άρι&. 6,7,17,18), έκτός αν διετήρησαν αυτα μετα τών

ροδάκων των ένταφίων χρυσών έλασμάτων (εΙκ. 8,10) απο των χαλκων χρόνων τών Μυκη

νων και τών ετι παλαιοτέρων, ώς

,(πον ηδη (σ, 55, ,61,62 πρβλ, καΙ Θη

βαϊκά σ. 152 είκ. 113,1)' ληκύθ'ια

όμως ήτοι αρύβαλλοι έλληνικου σχή

ματος καΙ σύγχρονα αύτοίς άλάβα

στρα (είχ. 60,63. J<~. αρι&.139 έξ.)εΙσά

γονται έκείσε χαί, αν οί &ρύβαλ

λοι τούλάχιστον έχρησιμοποιουντο έν

τοΙς γυμνασίοις ώς έν νοτίφ Έλλάδι,

ύποδιιλοϋσιν όμοιότ/τα βίου.

'Αλλ' ή ελληνικη έπίδρασις,προϋ

πο&έτουσα συνέχειαν των έπιμει

ξιών, έξακολου&εί καΙ κατcΊ. τον 6 0ν

αΙ., οτε πρώτον μεν παραλαμβάνον

ται ύπο τών έγχωρίων τεχνιτών καΙ

χρησιμoπoιoίiνται μετα της κλίμακος

Ε/κ. 3Η (=F. ~,·κ. :'56). 'AHecxlop κΟΟμημσ. <>eItov"ov ).a6iir ti]r χσ.λκijr των είρημένων παλαιοτέρων διακo~
ύdρ'cxr (ι'κ. Η2ι όρΟιον όρώl,~εoP. σμητικων στοιχείων τα αν&έμια τοϋ

λωτου (εΙκ. 8 - 10 F. &ρι&. 4,5,9,28), είτα δε είσάγονται τα {}αυμαστα χαλκά αγγεία καΙ όσα

άλλα έκ των κατωτέρας ποιότ/τας χαρακτηρισ&έντων κτερισμάτων -ΙΜ καταλήξιι να αποδε

χθίΊ ή ~ρευνα ώς γνησίως έλληνικα καΙ έπομένως έπείσακτα εργα.

Til" έπίδρασιν τών χρόνων της προηγμένης ταύτης έλληνικης τέχνης έπι την έγχωρίαν

Μακεδονικην &0. πισίώση σστις ανακαλύψιι περΙ την λίμνην της Λυχνιδοϋ η κα-&",δλου έν τφ

Μακεδονι?,Ο} βορρ(i έγχώρια εργα του 50υ αί. '"Ήδη τινα συνεχέντρωσεν ό Οίκονόμος Athell.
/Wi!t. 192675 έξ. καΙ έξέφρασε την γνώμην, δτι ή Μακεδονία, κατέχουσα αφ&ονον πρώ-ι:;ην

ύλην, εΙνε άδύνατον να μη είχε καΙ έΊχώριον βιομηχανίαν. Ή γνώμη αϋΠ) έπιβάλλεταινυν·

διότι 1(. χ. οί ίππεϊς οί αργυροί δεν δύνανται να αποδοθ'ωσιν εtς μίμησιν έλληνικην ώς εργα

τε και ώς κτερίσματα, καίπερ έν Βοιωτίι:ι εύρισκόμενοιέν τάφοις σ.φθ'ονώτατοι εν τε άτέχν<Υ

πολλάκις καΙ έν τεχνικίΊ ένίοτε μορφϊΊ (π. χ. A1lnztαl ε. ά. πίν. ΧΙΙ.), επει.3Ίι 1i Μακεδονία γνω

ρίζει ίππους ώς κτερίσματα απο των γεωμετρικών χρόνων του Πάτελι (Cassoll ε. α. σελ. 150),
φίλιπποι δ' ησαν αει οί Μακεδόνες (πρβλ. τα νομίσματα των βασιλέων).
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75

Ει'κ. 34 (_F. άριΟ. 71, εΙκ. 62). Μέρος χαλκοίί άμφορέω,

του n;φ. Τ1. Ι

Η ΠΑΛΑΙΑ IΣΤΟΡIΑ ΤΩΝ ταΠΏΝ ΕΚΕIΝΩΝ

Άλλ' ηδη είσήλ&ομεν εις χρονικην περίοδον, καθ-' 11ν δεν άρχει να γίνεται λόγος'περ·ι

έπιδράσεως άπλης. Ί-Ι χώρα των Έγχελέων πι'Gανώτατα περιέπεσε\' εις την κυριαρχίαν των

Μακεδόνων βασιλέων ηδη κατα τον 60v αί. π. Χ. Διότι δ Θουκυδίδης Π,99, συνοψίζων την

προ αύτοϋ ίστορίαν του Μακεδονικοϋ κράτους λέγει: «των γdρ ΜaκεδόJ'ων είσΙ και Δυγκη

σταί και Έλιμιώται και ίiλλα έ'iJνη έπάνω{}εν, ά ξύμμαχα μέν έστι τούτοις και ύπήκοα,

βασιλείας δ' εχει κα{}'αύτά. l'ήν δέ περί

(Μλασσαν νύν Μακεδονίαν Άλέξωlδρος δ

ΠερδΙκκου πατήρ καί οί πρόγονοι αύτοϋ,

Τημε)'ίδαι τό άρχαίον οι/τες έξ"Άργους,7ιρώ

τον εκτήσω'ΤΟ (πρβλ. Be1oc11 2 ε.α. 1,1 σ. 341)
καί εβασίλευσαν άναΙΗήσαντεςμάχυ... Πίε

ρας .. . ΒοττιαΙους '" Τής δέ ΠαιονΙας παρα

τό .. Άξιό1' ποταμόν στενήν τινα κα{}ήκουσαν

αΙ'ω{}ε1' μέχρι Πέλλης καί {}αλάσσης έκτή

σωιτο και πέρω' Άξιοϋ μέχρι Σιρυμό1'ος

τήν ΜυΥδΟ1 ιία1" .. 'Ανέστησαν δέ καί εκ Τ1ίς

1'V)' ΈορδΙας καλουμέ1'ης 'Εορδούς, ών οί

μέν πολλοί έφfJάρησα1 Ι
••• καί έξ Άλμωπίας

Άλμωπας. ~EΚράτησαν δέ και των ίϊλ

λων Η}νων οί Μακεδόνες οϋτοι, iι και

νύ"ν έτι εχουσι... ΤΟ δέ 'ξύμπαν Μακε.

δονΙα καλείταικαί Περδίκκο.ς'Αλεξάνδρου

βασιλευς αύτωJ' ην, δτε» κλπ.

Έν τοίς λόΥοις τούτοις δύο σημεία

δέονται διασαφήσεως. Ή λέξις έπάνω11ε)ι

δύναται να σημαίνη fι τα &πο της 'θ'αλάσ

σης άπώτερα προς Δ ιΉtνη 11 τα απο της

{}αλάσσης άπώτερα προς βορρα:ν. Μνημο

νεύσας ρητως .των Έλιμιωτων, των Έορ

δων και των Λυγκηστων περιέγραψεν απαν

το δυτικον οροπέδιον της Μακεδονίας, μέχρι τού Βοιου όρους, τού φυσικού ορωυ αυτης,

άφ' ου κατάγονται οί Βοιωτοί, παραλι."1ων μόνον την Όρεστίδα) διότι αϋτη ην το όρμητήριον

αύτων &πο τού Όρεστικού '''"Άργους, αν τούτο άλη'θ'ως συμφύρηται παρ~ 'Ηροδ. 8,137.
δν δεν άγνοεί δ Θουκυδίδης. "Αλ/ο έ'θνος προς Δ. δεν ύπολείπεται, ωστε το έπά1'ω

δεν δηλοϊ τα προς βορράν ε{}νη ύπερ τους Λυγκηστάς, (πρβλ. Στράβων 326 <την ανω

1 "Ύψ. όλιχόν 0,442μ., iίψ. λαιμου O,09~μ. Διάμ. σ~oμίoυ

Ο,I24μ., 1"ηι; χοιλίαι; Ο,295μ. Τού ποδΟι; ίίψ. 0,016, διάμ.

Ο,l1Ιμ. Βα\}υπραοινη χα1"ίωσις:. Το ΧΕ-ιλοι; έπάνω χαί πέριξ

ΧΕκοσμημένον. Ό πoίι~ άδρω~ δια γωνιων η όξυχο(lύφων

φύλλων ;ιεχοομημένος. ΑΙ λαβαί (ύψ. 0,15μ.) 01"ρεΠ1"αι

6.(ιαιώς, άναlΠυσOόμEναι επάνω έκα1"έρω{)Εν έπί 1"ου χείλους,

ώι; ΧΕφαλαί χυ\'ων η πι'θήκων άπειρόχαλοι, χαί ΠQοσηλοίίμε"

ναι:κά1"ω δ' έχουσαι άν6έμιον (ποβλ:Αρχ.Δελτ. Ι9 iδ παριίιη.

ο. 24 Είχ, 12 ε, ζ ~ηι; 'ΑΧΡΟllόλεως), ου αί έλι;ιει; τηι; βάσεωι;

λήΎουΟΊν είι; ΧΕq:αλαι; οψΕων άδρα/ι; Εlργαομέναι; χαί έφηΊ,ω.

μένα/; επί 1"ου άγγε(ου.
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Είκ. 35 =/F. &ρ,Ο. ί2. ΠΙ". χ,). l'άφ. Ι Ι;).

OiYQlQI) χαΖκη (if(}GA. εΙκ. 3(; _89). 'ι

Μακεδονίαν» 'AtJηvq' 1913,469). Τοιουτον έ-&νος εινε οι Πελαγόνες, συγγενείς ίσως προς

τους Πελασγους και τους δχιξένους προς την έλλ. φυλην Παίονας (Justin. 7,1 Be10c11 2 I,II
σ. 55 έξ.), αλλΈινε εν, εν φ ζητούνται πλείονα, αφ' ού ό Θουκυδίδης λέγει δΙς «αλλα iffiνη>"

Έπειδη δε ύπερ τους Πελαγόνας ~ παρ' αύτους προς Α εινε οΙ Δουρίοπες η Δευρίοπες και

οΙ Δασσαρηται, εν οις οΙ Έγχελείς τού Fa.bricius, ούτοι, αν δλοι εζων αύτόθ'Ι εκπαλαι, πρέπει

πάντως να είχον ύποταχ-&η τούλάχιστον ύπ' Άλεξάνδρου

Α' του Φιλέλληνος, πατρος του Περδίκκου, εί μη πρό

τερον ύπο των προκατόχων του Άλεξάνδρου. 1

Ούτω λοιπον είχον τα πράγματα επί ΘΟί1;..:υδίδου,

τουτέστιν, είμη επι Περδίκκου (Θουκ. 4,79), άλλα βε

βαίως επι του διαδόχου αύτου (413 π. Χ.) ΆΡΧ15λάου,

δστις και την ισχυν και την δργάνωσιν του κράτους

προήγαγε' διότι «βαοιλευς γενόμενος τα νϋν οντα εν

ττι χώρg φκοδόμησε και δδους εύ-θείας ετεμε χαί ταλλα

διεκόσμησε τά τε κατα τον πόλεμον ϊπποις και δπλοις

και τίi άλλη παρασκευΉ κρείσσονι η ξύμπαντες οΙ άλλοι

βασιλείς όκτω οί πρό αύτού γενόμενοι» (ΘΟί1Κ. ΙΙ 100).
Τομη όδων εν παλαιοίς χρόνοις προϋπο'θέτει άνάγκας

εύρέος κράτους.2 Είνε δ' αλλο'θεν γνωστόν, δτι ό Άρχέ

λαος ήτο και των Έλληνίδων Μουσων λάτρης και της

Έλληνικης παιδείας 'θ'εραπευη1ς. Πάσας τας ειρημένας

χώρας «και νυν ετι εχουσι» λέγει ό Θουκυδίδης ητοι

καί μετό: πάροδον έχατονταετίας περίπου κατείχον. «ΤΟ

δε ξύμπαν Μακεδονία καλείται.»

"Έκτοτε το κράτος της Μακεδονίας, μάλιστα μετα

την μεσολαβήσασα"\! μέχρι Φιλίππου άκαταστασίαν, μό

νον δόξαν καΙ εύδοκίμησιν έγνώρισε και ηύξή&η μέγα

δια τού Φιλίππου καΙ τού 'Αλεξάνδρου, ώστε να εΙνε

άμφίβολο\' και σχ.εδΟν άπίστευτον,οτι τα «άλλα ίΗΊνη) άπηλλάγησαν της «συμμαχίας και

-υπηκοότητος» των Μακεδόνων, αν μάλιστα δεχ'θ'ωμεν, δτι ή ύπόταξις αύτων είχε γίνει δια.

μιορικης άγασr:άσεως των δυσllνίων κατοίκων και άντικαταστάσεως αύτων δια πιστοτέρων

άνΗρώπων έποίκων Μακεδόνων, ύ)ς συνει'θ'ίζετο. 4

1 Ό Casson ε. α. 310 :rιλαναται, νομίζω, δεχόμενος '1λλυ·

ρωΙΙ; έν 1\1 περί '[ο Μο"αστήρlOν (Πελαγoνίι,a) χώρα ~κ του

θουκυδ. 4, 12Ι όστις ουδέν ΤOLουτον λέγει. Διακρί\'εl δέ '[ο"'ς

Λυγκηστάς άπό rwv ΊΗυφών ώς iιλλoφυλoυς (4, 124· fi).
2 Αί ....δο\ αυτω σεανύουσιν, δη ό βασιλεύς έοτοχάζε'[ο

ά),'IΟώς '[ης λύσεα/ς προβλημάτων μεγ"'λου κράτους. Τοιαύ·

τας ά,'άγ),ας εχουσι ".υρία/ς '[οιαυτα κράτη. ~Oτε δ Ξέρξης

έκ Θέρμης ήτοιμάζετο η:ι. εΙσβάλη είς Θεσσαλίαν, διέταξε

'[ριτημΟQίσα τού στρατου να κείQη τα Πιέρια ορη, '\'<0. δια

'[ου στενου '[ης Πέτρας όδηγήση είο;; Περραιβων και Θεσσα

λίαν '[il" στρατιάν (Ήρόδ.7, 13])' δ δέ Σι'[άλκης, οτε είσέ·

βαλεν είς τήν Μ{ικεδονίαν διά τοίί ορους τη.; ΚερκΙ,'ης,

-ι1πορεύετο δι' avtoii τη όδιij, -\'ιν πρό'[ερον αν'[ος έποιήσα'[ο

τεμών ri't" υλην, (00υκ. 2, 98). Πρβλ. καί Ήρόδ. 8,!J8.

3 Όλιχόν iίψ. Ο,2j7μ" μέχρι του περι6ωρ,ου του χείλους

0,2351" "Υψ. λαιμου 0,0551'. Διάμ. στομίου 0,125, '[ης κοι

λίας 0,147μ. Τοίί ποδός ίίψ. 0,025μ., διάμ. 0,095μ. Πραοί\'η

κατίωσις. Χειλσς κατακόσμη'[ον. ΈπΙ '[ου ωμου χαραΧ1αί

γλώσσαι και υπ' αυιάς δίγραμμος ζώνη. Πούς κβκοσμημέ"ος

ώ; ό ;τούς είκ. 27 :rιερίIIoυ. 'Η λαβή (ίίψ.0,16μ.) iιπo'[βλβί

'[αι έκ τοii σώματος έφήβου (υψ. 0,]29μ.) πα'[ουντοςέπl των

έI.ίκων άν6εμίου καί δια '[ών ά"ακεκαμμένα/ν χειρών ><ρα

'[oiίντoς τας ονρας δυο λ.εόντω,· κατακεκλιμένων εκατέρωθεν

'[11ς κεφαλης αυτου έπί '[ών χειΑ.έων '[ής οίνοχόης. Προσή.

λωσις '[ης λαβης ανω καί κά1ω. Παρεμφερη έργα άρχαια

όρlJ παρό Pi]o\l' ο. 60.
4 Πρβλ. Διοδ. 16,4: cιτuvftανόμΗος(Φίλιππος) '[όν βαοι

λέα των Παιόνων 'Άγιν '[β'[ελευτηκέναl, υπέλαβε καιρόν
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εχειν lna1'l'io1'l'at τοίς Παίοσι' σι::ρατεύσας ουν είι; τήν ΠαlO

νίω' καί παρατάξει .ους βαρβάρους νΙΚ1jσας, ηνάγκασε τό

έΟνος πειftαρχείν τοι,; Μακεδόσιν. Ύπολειπομένων δέ πολε

μίων των 'Ιλλυριών, ~φιλoτιμείτo και τούτσυς καταπολεμη

σω. Ε{,tI"ύς οΙΙν ... εστράτεuσεν εΙς τήν των Ίλλuριών χώ

ραν ... Βάρδυλις δ' δ των 'Ιλλυριών βασιλεVς, πυ6όμενος

τήν παρουσίαν των πολεμίων, τό μέν πρωτον πρέσβεις άπέ

οτειλε neQl διαλύσεως, έψ' στφ κυρίouς αμφοτέρους εΙ'αι

των τότε κυριευομένων πόλεων. του δέ Φιλίππου φήσαντος

lnaihJIIeiv μεν της εlΡllνης μή μέντοι γε ταύτην ouγχωριΊσειν

έιi.. μή τώ" Mα,,~δo ..,κών π6λεων άπασών iκχωρήσωο,ν οί' ΙλJ.υ

ρ,ο', οί μεν πρέσβεις lnανηλ60ν απρακτοι, δ δέ Βάρδυλις ...
άπήντα τοϊς πολεμίοις... ΟΙ δέ 'InuQtoi διαπρεσβευσάμενοι
καί των Μακ,δΟ"'κων π6λεων «παοω,· ί"χωρ'ίσαvrr~, έτuχον

τής εΙρήνης•.
Προφανώς αί .Μακεδονικαί αυται πόλεις εΤχον καταλη

φοη ύ;τό .ων 'Ιλλυριων κατα τόν μεταξυ 'Αρχελάου καί

Φιλίπποu χρό\'ο\' των έσωτερικών περι .όν 1tρόνοl' TUQaxίOv

έν Mα>~εδoνί~. υοτι δε "Πρόκειται "Περί των κατα τήν Λuχνί

τιδα λίμνη\' nόλεων λέγει δ Διόδωρος 16,8: •·...φίλιππος...
μεγάλυ παρατάξεινενικηκώςτούς ΊλλυριοΙΙςκαι "Πάνταςτούς

μέχρι της Λυχνίτιδσς καλουμ6νης λίμνης κατοιχου,'ταςύπη

χόους πεποιημένος άνέκαμψεν εΙς η'ιν Μακεδονίαν, συντε

tΊειμένσς ιι'δο;ον eIeTιI'Tj>' πρό>; τούς Ί1.1.uριούς.•.• ουτ",

άποκα.έστ/σε η} παλαιαωπό6ι σύ,'ορα τα επί Άλεξά"δρου

Α". l'ήν πολιτική" κατεύ(}uνσιν του Φιλiπποu δεικι'ύει άμέ

σως κατωτέρω δ Διόδωρος λέγων, στι δ βασιλευς κατέλαβε

τήν Άμφίnoλιν, και τήν Πύδναν, σU\'εμάχησε πρός τούς

Όλυl·-6-ίους, έ.;επολιόρκησεl:ήν Ποτίδαιαν, εκτισε τού; Φι

λίππους καί όργαl'ώσας τ/ν εκμετάλλεuσιντου χρυσοΟ ouνέ

πηξεν ίσχυρόν στρατόν. Διό τουτο (Διόδ. 16,22) μετ ο)"ίγον

<τρε'tς; βασιλεiς συνέστησανέπί τόν Φίί,ιππον, Ο τε τω\' Θρψ

κω" και Παιόνων καί Ίλλυριώ". Oδ~oι γαρ όντες ομοροι

τοΤς Μακι:δόσι καί .ήν αίί;ησιν ύφορώμενο! του Φιλίιι:που,

κα6' αύτο"ύς με" οιίκ tισαν άξιόμαχοι, προηττημένοι' κοινή

δε πολεμούντε; ύπέλαβον Ρq.δίως αύτου περιέσεσ6αι.

Διόπερ .. έπιφα''είς (Φίλιππος).. il\,άγκασε προσΟέσΟαι

τοις Μακεδόομ. Άλλα καί nάλιν (Διόδ. 16,69) «ενέβαλεν

είι; Tilν Ίλλuρίδα μετα πολλης δυ\,άμεως πορδήσας δέ τήν

χώραν, και πολλό. των πολισμάτων χειρωσάμενος,μετά πολ"

λων λαφύρω,' έπανηλflεν εΙς τ/ν Μακεδονία\"' μετά δέ ταυτα

παρελοω\, είι; την θετταλίανκαί τους τυράννους έκ των πό·

λεων έκβαλών, lδίouς ταί; εύνοίαις εποιιίσατο τοίος Θεττα

λούς ήl.π,ζε γαρ τούτοuς έχωνσυμμάχους καί τoUς υΕλληνας

ρf!,δίως εις ευνοιαν προτρέψεσ6ω, σπερ και σuνέβη γενέ

σ6αι' εΜύς γάρ ΟΙ πλησιόχωροι τώ" Έλλήνων O!Jνενεχ{Ίέν

τες ή'ί των Θετταλα)\, κρίσει, συμμαχίαν :τροftύμως :τρός

αυτόν έποιήσαντο•. ΈνταΟ{}α ούδεμία σκέψιι; ουτε παρά

l:οίς θεττo.λo'tς; οίίτε παρά τοι,; ·Ελ1.ησι γίνεται, δτι συνδέον

ται προς μή ·Ελληναβασιλέα.•'Αλέξανδρος δέ (Διοδ. 17,8)
... έστράτευσεl' επί tIl" θρ,ί.κηνκαι πολλα ,ιέ\' ε61'η Θράκια...
ύποταγη"αι καΤTjl"άγκασεl" Bπijλftε δέ και τήν Παιονία\'

και τήν Ίλ)"uρίδα καί τας δμόροuς ταύταις χώρας και noλ

λoUς tόIl' κο.τοικούl'των βαρβάρων άφισ<ηκιίτα~ χειρωσάμε

νος, ύπηκ60υ~ πάντα~ τ()ύ~ πλησ,οχώρο!'> βαρβάρ()\}~ i,-,ooioa,o>.
(πρβλ. Άρριαν. 1,1,4 Ιξ. Πλουτ. 'Αλεξ. 11). Εί-.α δε μα{lων

ότι πολλαί της 'Ελλάδος nόλεις ένεωτέρι1;οl' καί προς clπό·

στασιν α/ρμηντο, ~τράπη ~κείσε και εΤ,'ε γνωστόν πώς ~xu

QIeuoe .ων θηβω" και ήνωσε τους ·Ελληνας εναντίοl' των

Περσών. Ή οίψα αίίπι της εκδικήσεως κατα των Περσων,

αίσ'6ημα αύτόματον ΈV τϋ ΨUχϋ των Μακεδόνων, δεικνύει

ότι ουιοι έσκέπτοντο ώς ~Eλληνες (οί θρ!!οκες δέν έμελέτη

σαν τσιαύπιν έκδίχησιν) καί ότι 11 πολεμική και πολιτηοΊ

προσΟΟδεια αύτάΊν ετεινεν εΙς τήν επίτευξιν τής ομονοίας

πά,των ώς ομοφύλων :κατά του κσινου έχ6ροΟ. Ή κα&υπό·

ταξις ηjς 'Ελλάδος δέν ά)τέφερεν εΙς τούς Μακεδόνας ουτε

φόρους σίίτε έπικoύρOUς πολυσρι{)μους προς τήν εις Άσία,'

εκστρατείαν. (ΑΙλιαν. στρ. 4,11,4 - 4, 12,3. Πρβλ. \\1ί11JeluJ,

εν S,·/:. &r. d. Wit1/tr A"ad. 1911,τόμ.165,πραγμ. 6 σ.)6 έξ).

Άλλα καί έπί των διαδόχων καί των έπιγόνα/ν αί βόρειαι

ύπέρ τήν Λυχνιδόν χωραι καί ή περιοικίς εν γένει τής Μακε_

δονίας ήτο ύπήκοος αύτίι (πρβλ. Διόδ. 17,17.19,67). Χάριν
άσφαλείας εξέτειναν το κράτος αύτων καί εν,'ιnυρί(! και Ι!\'

Δαρδανί~. Ό ΠερσεUς δια να εΤνε άσφαλης δέν 11ρκείτο εΙς

τήν ΔWρlOπίαν άλλ' όρμώμενος εκ της πόλεως αύτης Στύ

βερα (παρά τήν Πρίλαπον) είσηλDεν είς την Ίλλuρικήν χώ

ραν των Πενεστων καί ixuoίEuoe τα ~Yσκανα, εδαμασε δέ

δια πολέμου καί την ά\-ήσυχον Δαρδανίαν (Λίβ. 43, 18).
προυχώρησε δέ καί μεχρι του Σκάρδου καί έκυρίευσεν 11
φρούρια καί τό ΟΙ\'αίον :ι:αρα τόν ~Aρτατoν παρα.,τόταμοl'

του Δρίλ.ωνος.

~Ωστε τά .~nCtvw{lev. ε8vιl τα ίoπotaxDtνTa και περιλη

φftέντα είι; τό δμόσιτονδον Μακεδονικόν κράτος ",ατα τον

σον αιωνα π. Χ., nUQα τάς βραχείας περιπετείας πολεμικω"

χρόνα/ν, ώς έπι 'AnnIou Κλαυδίσυ καταλαβόντοςτήν Λυχνι

δόν (Λίβ. 43,9), παρέμειναν ήνωμένα μετα τού λοιπου κρά

τους. Αύτο τούτο Ισχύει καί περί Παιονίας, η\, οΙ Δάρδανοι

ώς δμορον η άλλοτε καταληφDείσαν ύπ' αύτων έζήl:ησα,'

παρα του ΑΙμιλίσu Παύλοu, όστις όμα/ς κατα τό δόγμα Τ11ς

Συγκλήτου εταξεν αύτ/ν (,πο τήν αύτήν τύχην προς l:TιI' λοι

πIιl' Μακεδονίαν, διότι :πρσφανως ήτο ομόφυλος (Λίβ. 45.
29). Δέν iνl'oόI δέ διατί ό Belocb εν τοίς χάρταις α(,του τοίς

ίσχύοuσιν έπι των χρόνων των Διαδόχων τάσσει Tilν Λυχ\'ι

δόν Εξω τής Μακεδονίας. Τήν σερβικήν μελέτψ τοΟ Vulic
1\ν Strena Buliciana 1924 σ. 237 έξ. φαντάζομαι μάλλσν έκ

της γαλλικης περιλήψεως σελ. XL Τι έννοω, πρΟς μεγάλην

μου λύπην, άφ' ου τό '6έμα αύτης "Ia frontiere septelItno.
nale de Ι' ancienue Μιιcedοine.άπτεταιστενότατατοο έμου.

Μόνο\' δέ τόν τίτλοΙ' δυστυχως γινώσκω τijς μελέτης τοΟ

Ichirkoff, La Macedoine, son ηοιu et ses frontieres έν

R"""t: ilIt:Nd'''''''''''t: ετ. 3, 1927 σ. 1- 22 και 155- 158.
Περι.ων Jsve'ιI"ro,' ομως fι Jove,6nwv, ων το ονομα εΤν,

κατά τόν Fick καί. τόν Be!oclι άλ)"η μορφή τού ονόματος

των Δωρ,έων (Belocb, grit:cl,. gtsch~. Ι ΙΙ σ. 55 έξ), πισι::εύω

και έγω παρα τάς άΗιρρήσεlς τοίι Kazaro\>' (S/rt:>tα Β.. ι,

εια"α σ. 10 έξ. ΚΙ,Ω 1923 σ. 20,25, πρβλ. Παπαγεα/ργίοu

'Λθηνίj.1908,1 έξ.)Οτι μέρος των Πελαγόνα/ν οντες, ησαν ·Ελ·

λψες. Διότι και τό ονομα αύτων άρχαιότυπον χαί των έν

τίi βορείω 'Ελλάδι OUV1jfl-roν δΙ' (πρβλ. Δρύοπες, ~Eλλoπες,

Δόλοπες. Άλμώπες, Άέρο:τος) και το της πόλεως αυτ';)ν

'Αλαλκομεναί ουΤα/ς άγει "0. πιστεύωμεν. Δεν αντlτίΟεται δέ

το Βρυάνιον κατά τε τό σέμα (βρύα/) καί. τ/ν κατάλ11;''''

(πρβλ. οργανα, βότανα κτλ.), oίi~ε τά Σ-.:ύβερα. Όμοία δέ

ε,'δει~ις παλαιας έ:τοικίσεως τής χώρας ύφ' έλληνικών ψι)·

λων είνε και 11 κατα τήν δmικήν jι,lακεδονwν <tfIQOUCIia
άρχαιοπινών έλλψ,ικω\' ονομάτων ώς ~Aρνισσα, Όργησσός,

~Eδεσσα (πρβλ. :&retscbmer Ei"It:,~, '" ,ι,;' Ct:Sc!•• d. Cr,;'cl,.
SΡπιcnt: σ. 286, 405) κ.ά. παραλλήλω\'πρός τα έν Παιoνί~ έπί-

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:35 EEST - 52.53.217.230



ϊ Α. Δ. Περαμοπούλλσυ Α:Ι:: 1927 -1928

ουτω οι Ρωμαίοι ευρίσκουσι την Πελαγονίαν κένΤΡΟ1! του ένας τετάρτου της Μακε

δονίας,1 δπερ εΙνε νοητόν, μόνον αν δεχθ'ώμεν, ΟΤΙ και προς βορραν συνήπτοντο αιηη όμό

κληροι χώραι (J)ς ήσαν προς νότον αι αποτελουσαι την νυν δυτικην έλληνικην Μακεδονίαν.

Πόσον δ' έλληνικαι ήσαν αι χώραι εκείναι κατα τους <Ρωμα'ίκους χρόνους, δύναταί

τις να κρίνη εκ το)ν έλληνικών επιγραφών, αιτινες, siJQstrSlaaL αυτόtrι (πρβλ. π.χ. Δήμιτσα,

Μακεδονία ε1! λί-{}οις ψ(}εΥγομένοις καΙ μνημείοις σωζομένοις 244 έ. έ.), δεικνύουσιτην χώραν

οιχουμένην υπ" αν{)'ρώπων και έλληνογλώσσων και έλληνΙΚCL ονόματα φερόντων, ουδεν δε

ιδιότυπον βαρβαρικόν.

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΙΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ FABRICIUS.

ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ BELOCH

Έν τοις ανωτέρω ειρημένοις λόγοις, προκειμέ

νου περι της καταγωγης τών 7 νεκρών του Τρεμ

πένιστε, δ ειρμος τ())ν σκέψεων υπηρξε τοιουτος,

ο)στε να υποστηρίζηται ή γνώμη του Fabricins
περι Έγχελέων, ο'ί,ς εδέχθημεν σημαίνοντας μίαν

βεΌαίαν πόλιν περι την Λυχνιδόν, τους Έγχελανας

(rlvro σ. 482)' εν Φ αλλαι παραδόσεις φαίνονται

δεχόμεναι λαον δλον κατοικουντα την 'Ιλλυρικην

παραλίαν απο τών Άκροκεραυνίων μέχρι πέραν της

Έπιδάμνου. Ύπήρξαμεν εν τινι βαtrμφ δικηγόροι

της γνώμης του Fabricius, διότι πιστεύομεν, ατι

οπως ή περι δυναστείας εν ΜακεδονίQ. ει μη το)ν

Τημενιδώναλλα το)ν Βακχιαδώντουλάχιστον παρά

δοσις, ουτω και 1'1 περι Έγχελέων δύναται να 61η

'θεύη, δεικνύουσα την συγγένειαν τών Μακεδόνων

προς την νότιον <Ελλάδα, ητις δια του προαχθέντος

πολιτισμου αυτης κατέστη δ πόλος η δ μαγνήτης

ΕΙ". 86. Πλαγία Όψις της οΙνοχόης εΙ". 85. τών καtrυστερημένων τμημάτων του βορείου εκείνου

<Ελληνισμου.

Έμνημονεύσαμεν ανωτέρω της γνώμης του ιστορικου Belocl1. 'Ιδου τί προσέτι λέγει

ουτος επι λέξει (Griech. Gesch. 2 Ι,192):

« οι 'Έλληνες (της κυρίως <Ελλάδος) ήσαν 'Ινδοευρωπαίοι κατα την γλώσσαν, κατα

αΙμα αμως μόνον εν μέρει ήσαν τοιουτοι. Διότι ή <Ελλας κατα τους νεολιtrικους χρόνους

τους προελληνικΟ'υς) εΙχε σχετικώς σtυκνoν σtλη{}υσμόν, οστις σtάντως ήτο πολυπλη{)'έ

στερος των Έλλήνων μεταναστών. Και αν δ' ουτοι ενδέχεται να προσηνέχ{)ησαν, εν τη αρχη

σης παλαια Ευρωπός, 'Α-ι;αλάντη, ΕΙδομένη, ,Αμυδών. ΑΌται

εΙνε αί δύο όδοι κα-3όδου απο βορρά των ελληνικων φύλων.

'Εν δε τοις 'Ρωμαϊκοίς χρόνοις, κα{}' οϋς κυρίως μνημο

νεύο"ται οί Δουρίοπες, ήσαν έξηλλινισμένοι και οί άλλόφυ

λαι των βορείων συνόρων του Μω(εδονικου κράτους. Ό

Περσευς εις τας προς βορράν ετιιδρομας ω'ιτου προς κατα

πτόησιν των βαρβάρων και άσφάλειαν του κράτους αύτου

ιJJρμii.το έκ Στυβέρων (Λίβ. 43, 18 έ~. 30).

1 Διόδ. 31, 13 <τέταρτον και τελευταίο\', οπερ -υπέρ το

Βέρμιον ορος συ"άπτει τη 'Ηπείρφ και τοΙς κατα t1jv Ίλλυ

ρίδα τόποις». ,ήγουντο δέ και πόλεις τέσσαρες των αυτων

τεσσάρω" μερων, του μέν πρώτου Άμφίπολις, του δευτέρου

Θεσσαλο"ίκη, του τρίτου Πέλλα και του τετάρτου Πελαγο

"ία' εν ταύταις άρχηγοι τέσσαρες κατεστάtlησαν και οί φό

ροι ήtlροίζοντο>. "Ορα και Tit. Liv. 45, 29 και Στρβ. 329,
48 πρβλ. Colin RO'lle et Ια Grece σ. 74 εξ.
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ΑΙ::; 1927-1928 'R άρχaϊκη νεκρόπολις τοί Τρεμ.πένιστε παgιi τήν λίμ.νη" της Άχρίδος

Αί αντιρρήσεις τού διακεκριμένου ιστο

ρικού LehIllallu-Haupt (εν Gercke-No/'den,
EinL 1"1l die Al/ertumszviss. ΠΙ, 121 εξ.) κατα

της {}εωρίας του Beloch, τείνουσαι να έπανα

φέρωσι το ζήτημα εις nl" παλαιαν αύτού σκoτειVΗν ί3έσιν, ην αντιι-τροσωπεύει και ό ]aΓde,

La jόnnatioll d1t peuple grec 394 έξ., δεν φαίνονται δμως πεί{}ουσαL Διότι, έν Φ την γνώμην

τού Δημοσ&ένους κα'ι των ακροατών αύτοϋ, ϋβριζόντων τους μη καλώς γνωστους αύτοίς καΙ

δια πολιτικας αίτίας μισητους Μακεδόναςώς βαρβάρους, έρμηνεύειώς δηλούσαν άλλοφύλους

ούχΙ δε κατωτέρου πολιτισμού άνitρώπους,όπεΌ επίσης εινε δυνατόν, δέχεται άφ' έτέρου, ότι

οί ΜακεδόνεςκαΙ οι Δωριείς κατψκουν 'ώς εν έί3νος κατα την Πίνδον, QitEV οι μέν, οι έπειτα

ώς Δωριείς διακρι{}έντες, ετράπησαν προς νότον, οι δε ΜακεδνοΙ έξηπλώ{}ησάν προς βορειοα

νατολικ<Χ,.1 ει και περ'ι τοιαύτης αναβάσεως ούδεμίαν μαρτυρίαν εχομεν. 'Ένταϋ{}α, λέγει, «6

μάλιστα της έγκαταστάσεως αύτων, λίαν κακοτρόπως προς τους ω'αγενείς, άλλ' όμως τοσοϋ

τον πληί30ς τούτων δεν ήτο εύχερες να έκριζωί3'n, των γυναικων δε τούλάχιστον -θα είχον

φεισθ1ϊ εύ-θυς εξ αρχης. Oϋτ~ς οί 'Έλληνες ύπέστησαν έψταίς νέαις έδραις αύτών ισχυρόν
μείξιν ξένου αίματος και δη χαΙ τόσC9 ισχυροτέραν, ooC9 βά'3ντερον άπο βορρα προς νόων

προυχώρει li κατάκτησις, Κατα ταύτα το καί3αρώτατον έλληνικον φύλον πρέπει να ιΊσαν

πρωτα οι Μακεδόνες, μετα ταύτα δε οί Ήπειρωται καΙ οι Θεσσαλοί, εν φ εν τη Μέση

Έλλάδι, ετι δε μάλλον εν Πελοποννήσο;ι ή πρomΊήκη ξένων σΤΟ,ιχείων εδει να είνε πολλφ

μεγαλυτέρα, σχι μόνον διότι οι 'Έλληνες, οτε έφθασαν έκεί, είχον ήδη άναμιχ;θη μετα των

άρχεγόνων κατοίκων, άλλα κα'ι διότι τα νότια ταύτα μέρη της Χερσονήσου κατα τον χρόνον

της έλληνικης κατακτήσεως εκέκτηvτo κα'ι πο

λιτισμον άνώτερον, αναμφιβόλως δε κα'ι πλη

thJσμον πυκνότερον». Έν συνεΖείζι εΙτα ό

Belocll ποιείται λόγo~ περί τε των φυσικών

τού σώματος χαρακτηριστικών των ίδοευρω

πα'ίκών έλληνικών φυλών ητοι τού ξαVΘoύ

χρώματος τών τριχών 1 καί τού ύψηλού άνα

στήματος των σωμάτων, ατινα εΙνε καΙ χαρα

κτηριστικα των τε παλαιών μακεδνων καί των.

σημερινων εντοπίων κατοίκων της δυτικης

Μακεδονίας, κα'ι περί των όμοίων παρ" αυ
τοίς τε καί τοις άλλοις ελλησι πνευματικών

χαρακη1ρων.

ΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ LEHMANN ·HAUPT

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΦΡΟΝΩΝ

1 Πρβλ. J.cbzclter, Miit«il. d~r ,,,,tIιropo/ag. G~s~lls. i"

Witn LIX (19~9) σ. 95 έξ.

2 Άρχα'lκή διά"λασις (σώμα, πρόσωrroν" κόμη πίπτσυσα

πρός τα ενδον τι]ς οίνοχόης, εΙκ. 38). Μεγάλοι Οφ&αλμοί.

Όφρύες γραμμικα' (τριχωταί) ιΟς εις τό Γοργόνειον εΙκ. 32,
μεγάλη ρίς, παχέα χείλη σεσηρότα. έξέχοντες μύες κοιλιακοί,

άνακαμ1ΠόμενοΙ' τό σώμα (εΙκ. 36}.

3 Πρβλ. και Hoffmal1n D,~ Mak~Iionn, 1906 σ. 259. Cas·
SOI1, IIfac~d""ia, Thrac« and IlIΥ.-ι'α σ. 159.
τα σστρακα, τα συγγενή προς Θεσσαλικά, ατινα εύρί

σκονται έν τφ τυμβομόρφω νiίν προϊστορικφ σιονοικισμ&

παρ& τα Σέρβια κατά τήν δυτικήν οχ{Jην τoiί Άλιάκμονος,

εν{Jα νύν ή γέφιορα αι'ιτού (πρβλ. Wace και Thonιpson

Prtl"st. Thtssaly 254.) ήλ{Jοv δια τoiί έμπορίου η δδ\' είνε
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...4. Λ. Kει?aμo.πotίλλoυ
~-

ΑΕ ]927-1928

!,:,'". 88. Τδ στιiμ,σν xai οί δύο λέω'«:, ο( dnOIft.ovl,ιo, τό ό:~ω

μέρος "ί' λαϋή> ιή', οί"οχ6,1ς ~Ικ. 35- 37: 1

κατα βάσιν έλληνικας δυναστικας ούτος οίκος-'ίσως μετά τινος όμοφύλου άνωτέρου στρ&μα

τος - έδυνάστευσαν» έπΊ. τους έγχωρίους καΊ. μf"ει να λνθ] το ζήτημα, αν οΙ εγχώριοι ούτοι

ήσαν συγγενες τοις δεσπόταις φύλον η άλλογενές. Οϋτω, μεταβαλων τους δλους προς ΒΑ

εξαπλω-θέντας Μακεδνους εις δυναστικον άπλως οίκον, δέχεται δμως, δτι Ύιδη προ τού Φιλίπ

που αΙ αρχουσαι τάξεις εν Μακεδονίι;! ήσαν εύρύτατα έξηλληνισμέναι και δτι ή ίδιότης αϋτη

ώ&ησε τους Μακεδόνας προς ύπόταξιν της <Ελλάδος.

Άλλ;!. πρωτον ό <Ηρόδοτος 1,56 δεν λέγει, δτι οί Μακεδόνες και οί Δωριείς όμού

(ί)κουν κατα την Πίνδον. <ο "Ηρόδοτος λέγεΙ.., δτι εκει ψκουν μόνοι οΙ Δωριε1;, έκαλούντο

δέ, ητοι 1\σαν (πρβλ. Ήρόδ. 8,43) Μακεδναν ε{)νος. Τούτο δε δηλοί, οτι ή κατα πάντας τους

αιώνας βορειότερον γνωστη Μακεδονία εξετείνετο δι' ένας κλάδου τού λαοϋ αυτης και κατα

την Πίνδον. "Επειτα τοιαύτη έξελλήνισις λαου ξένου δεν δικαιολογεί τα όνόματα τόπων καΊ.

άνθρώπων, ατινα εμφανίζονται άρχαιοπρεπως έλληνικα και εν χρόνοις πέραν της καθαράς

ίστορίας κειμένοις, άποτελούσι δε πρόσ

κομμα προς άποδοχην τών ενδοιασμών

αύτοϋ μείζον των προσκομμάτων, ατινα

εμποδίζουσιν ο.ύταν να δεχ3η την γνώ

μη" των αλλων. Δεν δυνάμε&α δε να

άρνη{}&μεν ηΊν ϋπαρξιν η την έ3νικότητα

λαού τινος, διότι δεν έσκέψ&η να βε

βαιώmJ τα τοπωνύμια αύτοϋ δι' έπιγρα

φων, έψ' δσον τα άπο Όμήρου καΊ. Εξης

yvmm(l είνε έλληνικά. ''Αν έλειπεν άπο

της γης και της ίστορίας ή κάτω Έλλας

καΊ. αν έ.πομένως δεν εγίνετο σύγκρισις

της Μακεδονίας και τού έπαρχιακού

γλωσσικού ιδιώματος καΊ. τού κα&υστερημένου πολιτισμοϋ αύτης προς την ~Eλλάδα, ούδείς

-θα έσκέπτετο να άκυρώστι τα συγκεκριμμένα ταύτα γνωρίσματα. Και ή Θρψ<η ύπέστη την

έλληνικη" έπίδρασιν επι μακρότατον χρόνον, άλλα διετήρησεν ονόματα ώς Έβρίζελμις,

Μουκάτραλις, Βρινκάζερις, Μουκαζούρη, Δορζιν-&ού καΊ. πάμπολλα άλλα παρα~λήσια. Εύρί

σκονται ανάλογα ονόματα έν Μακεδονίq. καΊ. μάλιστα έν dρι{}'μφ, ωστι:: να κρίνl1 τις περΊ.

των Μακεδόνων ώς μη Έλλήνων;2 Άλλα μήπως οί 'Έλληνες έλέγοντο 'Έλληνες, οτε οΙ

Μακεδόνες παρέμειναν εν τη χώρζι αύτων χωρισ&έντες άπο των .προς νότον προ βαινόντων

όμοφύλων; Έκάστη φυλη έκαλείτο δ'ια τού ιδίου ονόματος (Θεσσαλοί, Boιωτo~ Αιτωλοί, κλ.)

και μόνον άπο του 7 αί. έκ μικράς κατα την Φ{)ιωτιν χώρας το όνομα της Έλλάδος και

των Έλλήνων η Πανελλήνων γενικεύεται έπί πάντας τους νοτίους και γνωστους άλλήλοις

λαους τιϊς αϋτω κλη-θ'είσης <Ελλάδος, (πρβλ. Ί{ρόδ.Ι,1 Beloc11 2 , Gnec!z. Gesc!z.1,1,332 Χατζη-

τεκμήριον ισχυράς ΚΙ"ήσεως λαων μόνον έκ Θεσσαλίας προς

βορράν, άλλά καί άντι-θέτως. ~low.; δηλ. εΙν~ τεκμ1ΊΡlOν

:ΚΟΙΥου πολιτισμού λαων κινουμέvwν προς νότον· τοιαότας

δε )ο\')Ίσε,ς γινώσκομε\' έπαl'ειλημμένας πρβλ. Hel1l"t1e)' έν

Πυακ •. "ίς > Αχιιδ. 'AOΗVώ" 1929, σ. 5() Ιξ.

1 ΟΙ λioντες εχουσι χ~ίτην" μεταξυ τω,· πρoσι'lίων ποδων

'ήλο.; προσηλώσεως έπι iou χείλους του άγγείσυ. Έν

μέσψ των λεόντwνή κεφαλή καί 1'1 έντος κατο.ιτίπτουσα κόμη

του έψί)βου της λαβί)ς.

2 E"tς τός άnιρρήσεις τού Kazaro\\' K1io 1923,20 έξ.

περί της OljfIa.oia,,; τούτων των έλληνικων όνομάτwν ώς

μαρτύρω" έ'ι1"ότητος άπήnησε πειοτικώτατα, νομίζω, δ

Παππαδάκις έν 'ΑΟψιι, 1913,47[; έ;.
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ΑΕ 1!J'H· 11128 Ή dQχαϊκη l'εκρόπολις του Τeεμπένιιnε παgιi τήν λlμ'l''1]ν τfjς ΆΧQlδος 81

Είκ. 3.') (=F. άΩΙΟ. 73, Εί;ι, 66). Ol>,oxόlj~ χαλκης στόμιο>, (:r[jG)., El". 40). ι

δάκιν έν Ήμερολ. τ. μεγ. Έλλάδος 1925,97 έξ.). ΆλλΌί Μακεδόνες τότε διηγον οπισθεν των

χωριζόντων αύτους άπο της όμοφύλου νοτίας ~Eλλάδoς όρέων ίδιο'\' έ&νικον καΊ. πολιτικον

βίον κρατουντες μόνον το. παλαιον όνομα αύτων, ωστε νυν να μαχ<ίψε{l'α 5χι μόνον περί

τού πράγματος άλλα χαι περι της λέξεως παρηγορία ήμών εστω, στι το αύτο επαΟον καΙ

οί παλαιοι 'Έλληνες εν Όλυμπίg, oτ~ ό 'Αλέξανδρος Α' η{)'έλησε να μετάσχη το)ν άγώνων

(Ηρόδ. 5,22). Καί οΙ τότε δε 'Έλληνες ώς και ήμείς σήμερον, έ&ορυβούντο, φαίνεται,

άκούοντες πλην τού ονόματος τών Μακεδόνων και πολλό. άλλα τοπικα ώς Όρέσται.,

·Ελιμιώται, Πελαγόνες, Λυγκησται κλ ηκιστα γνωστα αίJτOίς εν τη πραγματικί'i αύτών

ούσίι;4 καΙ βεβαίως δεν 3ννόουν σαφώς, δτι λέγοντες περι τούτων ελεγον περΙ Μακεδόνων'

είνε πι-θ"ανόν, οτι δεν εφαντάζοντο την Μακεδονίαν ώς σύvθετόν τι εξ εκε(νων τών φυλών,

άλλά, λέγοντες Μακεδόνας, ένόμιζον, δτι ελεγόν τι δλως ένιαϊον ώς π. χ. τους Βοιωτούς, 1'1
τους Αίτωλους κττ., οϋς εγνώριζον οϋτω στρογγύλως, έν ώ οΙ Μακεδόνες {ισαν προς τα

άπαρτίζοντα αύτους .b-&νάρια, Ο,τι οΙ

'Έλληνες προς τά κάτω το\) 'Ολύμ

που συστατικά αύτω'ν εθνη. Άφ' οίί

πρό μικρού ημείς έχρειάσίlτιμεν δε

καετη πόλεμον, ϊνα μά{}ωμεν την

άνηρωπογεωγραφίαν των δεδουλω

μένων έλληνικών χωρών, φαντάζεταί

τις tilv άγνοιαν των παλαιών 'Ελλή

νων ζώντων έπΙ αίωνας βίον κεχωρι

σμένον άπο των όμοφύλωντού βορρα.

Ούδεις δμως ήρώτηCίέ ποτε, πως ό

'Αλέξανδρος, διπλωμάτης των χρό

νων του,1]Υνόει, οτι οΙ μη 'Έλληνες δεν έγίνοντο δεκτοι εις τους Όλυμπιακους άγώνας.

Ό Άλέξανδρος, όμόφυλος των έλλ11νων ων, έσκέπτετο ούσιαστικως, έν 4ι οΙ άλλοι έσκέ

πτοντο τυπικως, έπειδη ό 'Αλέξανδρος καΙ οί Μακεδόνες δεν ώ)'ομάζοντο 'Έλληνες. 2

'Ότι οί Μακεδόνες μη οντες μιιτε Θρζίκες μήτε 'ΙλλυριοΙ κατα τον LebmaUll- Hanpt
σ. 123 ησαν μειξοβάρβαροι, δύναται να άλη{}εύυ εν μέρει και μόνον εις tilv βορειοτάτην 1Ί

καΙ πασαν άλλην μ&όριον, επιτρέπουσαν μεΊξιν διά της φυσικης τού εδάφους διαπλάσεως.

Προϋπο-θ"έτει ομως, δτι εΙνε όρflη ή {ιεωρία του Belocl1, δη οΙ Μακεδόνες, δια νά γίνωσιν

έν τίΊ έννοίq. τοϋ Lebrnanl1 - Hal1pt μειξοβάρβαροι, έδει να εΙνε "Έλληνες, μόνον δ' c!)ς τοιού

τοι 1lδυνή&ησανναεκτοπίσωσι'\' η να άφομοιώσωσι πλην άλλων και λαον μέγαν ιΩς οΙ Θρ{.tκες

οί έκτεινόμενοι μέχρι των Τεμπών, προς οϋς ή φύσις τού εδάφους rιγεν αύτους εις διψ'εΧiΊ

επαφ1lν. Τοιούτον κατόρ{lωμα δεν έπιτυηάνεταιύπο μιας δεσποζούσης τάξεως, άλλ'ύπσ λαου

ϊσχυρού καΙ πολυπλη&ούς, ένεργούντος ώς τα φυσικα στοιχεΊα. Πόσον δύσ"/.ολον είνε χα'ι

τότε άκόμη, εδειξεν ό Χατζηδάκις εν 'A{)ιzνEJ 1927, 182 έξ.

1 Τάφ. V. Ύψ. 0,257 μ, ϋψ. τού λαιμου 0.054 μ. Διάμ.

σιομίου 0,125μ., της κοιλίας 0,147μ. Πρασί"η κατίωσις.

Μόνον δ ιtoύι;: φέρει κόσμον τορευτών γλωσσων, ή δε ι.αβη

(1Ιψ.0,147μ.) έλαφQά δlαξέσματα (είκ. 40), άλλα καταλήγει

χάτω μέν είς άν'θέμιον δμοιον τω εν ε1.χ. 34, ανω δε εΙς

λεοντοχεφαλην φσβεράν, εχοιισα" άκτ,,,οε,δώς δ,ατεΒεψέ·

"ην χαίτη\'. Δτξιά καΙ άριστερά της λεο"τοκεφαληι;: οι άκό·

σμηιοι βραχίονες της λοβης καταλ'lγοιισι" εΙς κεφαλάς

πι{}ήκων π,Οανώς (πρβλ. εlκ. 84)' έQγασ,α λίαν άμελΙlς ;ιοί

σΙΙΥΥενης τη τού άμφορέ(ος εlκ. 84· π,'όανώς τού αυτου έργο.

σταοΙου άμφότερα τά άΥγεΙα. -E(t(lov Of\OlOV έχ Κύμης

εύρίσχει δ Fj]o,,1' ο. 61. Κομψοτέραν λαβΙlν έξ Άκροπόλεως

δρα. 'Δρχ. Δελτ. 1915 παρορτ. ο. 24 ε!χ. 12ζ.

2 Πρβλ. >ιαί όσα εΥραψα εν "EλAηvIxor; τόμ. 2 ο. 105 έξ.
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Ei". 40. Κa<a"όρ1Jφ~ όψ,ς 10υ ιρ,λό6011 Οfομι'οtJ τής

οί-vιη;,;ης 1;"..'19. iιΕ,κ,.ύουσα ιάς 8πάγω ΙεΠ10μ'Qε'aζ.

~ΛΗω,' ο;,·οχοω,· λε'ψα,.ιι ι'ίρα Ρ. άριθ. 74-7/;.

Είς το εργον τούτο, Ο επετέλεσαν οί Μακεδόνες μόνοι καΙ εν χρόνοις, καθ" οίις δεν

εσκέψΟησαν (δσον τούλάχιστον γινώσκομεν μέχρι σήμερον) μηδε μίαν λέξιν να χαράξωσιν

έπΙ λί-θου, 11τοι Ύισαν άμα{}εϊς καΙ ηκιστα πεπολιτισμένοιεν τη σημερη'fι mοίq.-πόσοιάράγε

λαοί της 'Ρωσσίας καΙ τής άλλης Εύρώπης κατέλιπον τοιαύτα ίχνη τής έfJνικης α1Ηων γλώσ

σης εκεί, δθεν ώρμήθ"ησαν η έκεϊ:, δπου, επιδραμόντες,κατέπνιξανάλλους λαου; καΙ ηφάνισαν

αλλας γλώσσας;- εΙς το εργον έκεϊνο οί Μακεδόνες ουδεμίαν άρωγην :r.ar· ούδένα τρόπον

εσχον, εν τϋ μεσογαίq. τούλάχιστον, παρα τών νοτίων Έλλήνων. Ύπηρξαν μάλιστα αποτελε

σματικώτεροι της εν τη παραλίg έξελληνιστικης δράσεως τούτων. Διότι, χω'}' ον χρόνον ό

Άρχέλαος ώργάνου εσωτερικώς το ένιαϊον κράτος αύτοϋ καλλιεργών καΙ την έλληνικην

παιδείαν, είς τα παράλια, εν{}α εκράτει 11 σφαϊρα

τής μακροχρονίου έπιρροής τών πυκνών ελληνικών

άποικιων καΙ τijς έλλην. {}αλάσσης, διετηρούντο

άλλα μόνον έκεϊ τής Μακεδονίας - άκόμη βάρ

βαροι δίγλωσσοι ήτοι άλλόγλωσσοι (Ήρόδ. 1,57,
Θουκ. 4,109) καΙ {}α διετηρήθ"ησαν πάντως μέχρι

Φιλίππου τούλάχισων, οτε δ Έλληνικος χαρακτηρ

τής Μακεδονίας εγένετο καΙ το-ις εξω εκδηλος.

Ή έξελληνιστικη όμως άνικανότης των έλλην.

άποικιών της Χαλκιδικής καΙ της αλλης Μακεδονι

κης παρα{}αλασσίας δεικνύει προσέτι, οτι ό έλλ. χα~

ρακτηρ τής Μακεδονίας ητο συμφυης τ~ Μακεδο

νικ~ λα~ -11 Πύδνα π.χ. δεν είχε γείτονας άλλο

γλώσσους-καΙδτι ουδεν 11 ελάχιστα όφείλειείς την

παρουσίαν τών άποικιών έκείνων η καΙ των αλλo-~

χού που τής Μακεδονίας «ένοικούντων Έλλήνων~

(θουκ. 4,124) ώς προς το fftVLXov αυτού χρώμα.

ΠερΙ άλλης όδού τής έλλ. επιδράσεως δεν δύ

ναται να γίνη λό-f,ος. Οί εμποροι 'Έλλη'\'ες, ούς καΊ

ανευ τών εύρημάτών τού Τρεμπένιστε {Μ 1Ίδυνά

με!tα να φαντασ{}ώμεν εΙσχωρούντας εΙς την χώραν, είχον τόσην επίδρασιν έ&vικως προπα

γανδισηΚ11ν, δσην πάλαι οί Φοίνικες η σήμερον οί Έβραϊοι εμποροι. Οί ξένοι εμποροι

πάντοτε έκμανΙΜνουσι κατ' ανάγκην την γλώσσαν τού τόπου, μεταδίδουσι δ' όνόματά τινα

εμπορευμάτων, 'οίον το φοινικικον χιτων Υ.αΙ οια τα σημερινα τσίτι (έκ τού επι των ύφα

σμά1.ων σφραγιστού άγγλικοϋ City), κουραζες (εκ τού γαλ/\ιστί λεγομένου croyse τρόπου

της ύφά'\'σεως), καρυοφύλλι (Garlo fi\s), λαχούρΙ., κασμίρι, βελέντσα, γυάμπολι κι... ι Κατα τα

λοιπά δεν εύρίσκω, οτι οΙ ένδοιασμοΙ τού Lehtnan1] - Haupt άνιΊρεσαν τα ίιπερ της Έλλη

νικ6τητος των άρχαίων Μακεδόνων έπιχεΙρΊ1ματα ούτε του Beloch ούτε των γλωσσολόγων

Hofflllallll 2 καΙ Χατζηδάκι. 3

Άλλα καΙ 11 γνώμη, δη εκ των νοτίων ύπωρειων τού 'Ολύμπου καΙ εκ Πίνδου

1 Πρβλ. χαί' Ελλψ'ικά ε. α. ο. 112 έ';.

2 Die 3Iakedo,,~n 1906.

j [n,u,g<:r"" Forsclι. 1900,313. lU"lII5 Ztit5chr. 190,1, 151

εξ. Zltr Ahsla,n"'''''g dtr alte" Alal:tdo>ller. Atl,o, 1897. Περί
.οl! Έλλψ'ιομοίι .ωv ιί;ρχ. lI-Iακεδ. 1920. 'Όρο. καί Άθψl.ί

1\)27,171 έξ. Rcv. ,Ι. e't. g-I·, 1928, 390 i~.
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Λ Ε 1927 - Η!28 Β 1ρχaϊκη νεκρ6πολις τού Τρεμπtνιστε Jlaed τήν λΙμνην της ΆχρΙδος

εικ.π Ι= ι': &.ρ,θ. 79, πι',·. ΧΠ J). 7<:φ.

VI 39, Λα6iι φιάλης r, "<ιt'r'a("ης Ι;, μο(}φιί

ά,'J"ό; :;OOi'(O",,?,d~OII γιι.'ιι'ου (πρΟ).

€Ι>ι:, 42,13). 1

έπανη).{}ον οΙ δωριεϊς Μακεδόνες προς βορραν, δεν είνε, νομίζω, ούτε ύπο τών αρχαιολογικών

εύρημάτων αναγκαστική, ώς έρμηνεύων αύτα φρονεί ό Casson ε. α, 159 έξ, και αλλοι,

τα γεωμετρικα άγγεϊα της Τσαουσίτσης, καί τ()ϋ Πάτελι, εργα δωl!ιέων οντα, 1'lδύναντο να

κατασκευασ1'}ώσι παρα τον Άξιον η εΙς το Πάτελι της

ΛυΥιιηστίδος ύπ' αύτων διακλαδισ&έντων έκείσε, οτε

κατήρχοντο άπο βορρα, Δεν βλέπω τον λόγον, όστις επι

βάλλει την παλιρρο'ίκην έπάνοδον των Δωριέων Μακε

δόνων έκ Θεσσαλίας προς βορραν, δσονδήποτε καί αν

εινε αυτη δυνατη (πρβλ. ανω σ, 793)'
Έξ αλλου πάσα άρχαιολογικη όμοιότ/ς της Μακε

δονίας προς την Θεσσαλίαν έξηγεΤται δια τΊ'Ίς κοινης

καταγωγης η εν εσχάτη άνάγκίl, ην έ,γω δεν βλέπω, δια

των σχέσεων, ας έτήρουν οΙ εν Μακεδονί\f παραμείναντες

καί οΙ είς Θεσσαλίαν προχωρήσανι:ες συγγενεϊς, Είπον

δέ, δτ~, κατερχόμενος ό φυλετικος ούτος ογκος άπο

βορρά, ήτο φυσικώτατον να καταλάβιι την προ αύτοϋ

άνοιγομένην πεδ~άδα της Ήμα&ίας καΙ την Άμφαξί:ιη;,

πρΙν τολμήσυ να ύπερβfl τα ορη προς την Θεσσαλίαν,

Άφ' ου ένέδιδον οΙ όρεινοί της δυτικης Μακεδονίας,

τίνα άντίστασιν μείζονα 11δύναντο να άντιτάξωσιν οΙ

πεδινοί εΙς τα σιδηρα ξίφη των έπιδρομέων τούτων;

Δέχεται δ' ό Casson (σ, 160) κατα τας άρχαιολογικας

ένδείξεις, δτι ή κατάκτησις δεν ήτο δλεθρος των προ

γενεστέρων κατοίκων χαΊ. δτι αίιτοι δεν ησαν αλλόφυλοι

των δωριέων, Ό δε Henrtle}' (ΑΙΙ1ωaΙ 0/ /he Br. ScllOOt

αl AIllfflS 1925 - 6, 21,50,58 έξ. 65) εύρίσκει ήπλωμένον

μυκηναΙκον πολιτισμσν έν τή παραλίg κεντρική Μακε

BovCq, καΌαρους δ' ελληνας τους κατο(κους της κεντρι

κης Μακεδονίας (αύτ. σ. 65) άρχομένου τοίί 40V οΙ <Η διείσδυσις των Θρο,:κων εις Τ/" μέσην

Μακεδονίαν, είνε φαινόμενον μη άπαιτοϋν παλλίρροιαν έ&νικην έκ Θεσσαλίας. ΤΟ χωρίον

1 ~Yψ. Ο,257μ. iίψ. ~oυ άνδρό,; 0,16)\. Ώραία nρασίl'η

πρbς τό έλαιόχρουν κατίωσις.Ό άνήρ πατεί έπί γΟΡΥο\,είου

οιι6ανώς :!αί άνέχει διiι των χειρα/ν επί τής κεφαλής ~oυ

τήν φιάλην. 'Η κόμη πλουσία (εΙκ. 42), ραδι,'όν έπίμηκες τό

σωμα έν λεπτομερεί διαμορφώσει. 'Επί της κεφαλης φέρει

l:Iίλην, έφ' ής δύο έλικες ώς τοΟ αtoλ,κο(ί κιονοκράl'ου. ut
όφιιαλμοl των ελίκων (είκ. 43) ε[νε κοίλοι και έκοσμοίίnο

διά πολυτίμων λίΟω,', ων δ ε'ίς, πράσ"'ος, ού>ζεται. 'Επί των

ελίκων ήρείδετο ή κυκλική φιάλη, καταλεί.,~oυσα δεξιι~ χαι

άριστερά γωνίας, έν ατς ένσφηνοΟ,'ται άνα εν άνllέμιον, έν <ί)

ύψηλότερον ε,ερον άν'l!έμιον πρoσεκoλϊ.ιiΤΌ εΙς τήν ;<οιλίαν

της φιάλης (ορα είκ. 42), ης ή διάμετρος ύπoλoγCΖεται έκ

των λειψάνων είς Ο,27μ.

"Εργον έξαιρΒτου ~ργασίας, Ισα!;ίας τη τοίί κρα~ηρoς είκ,

25, και της .οΙνοχόης εΙκ, 35 - 38, Παράλληλα εργα δρα

παρά F, ο. 66,

Τό ~γoργόνειoν. εν{tιιμίζει το των νομισμιίτων 'Ιη:: Νεηοιό

λεως η της Σκάβλας άποικίας των Έρετριέο)\' (Ori/, ;1/1/.1.

Catal, coinJ 3Iaadonia σ. 83 έ!;. πρβλ. Σβnι>(;,ν,n' }οι"""

in/~r", ,{'αιΛ,. """'. 1913, 233 έξ, 1918· 19 σ, 61:1 έξ. 73 έξ.}

•Αλλά τό αlJtb γοργόl'ειον εχουσι "οι,ίσμαΤ4Ι άρχ,(ίκά ((,,0

διδόμενα εις τ/ν Έρέτριω' (Eri/. ArIIs. ωΙIl•. Cn,l ... 6ΊΝΝ

πίν. XXIIj, ό:ιστε ι·ά φαίνηται πιΟανόν, ΟΤΙ εκ τινος ΈΡΗΡΙ

;(1)ς αΙΤΟΙΖίας η ~ξ α{"ης τή,; Έρε~ρί(,ς :τροέρχετω ~ό περι

0(, ό λόγος εργον. Έ\.-{)υμητέον ομο)ς, διι νυν ό Se!tn",n,
Atbcn$ ίιι; 1Iistory aIId coiIlage Itil'. τν, σελ' 50, 86 έξ, ά"ο

δίδει άρχαϊκά νομίσμιnα ι,ετα γοργονε.ου είς τιίς Ά1)i\νας.

Άλλ' ~ παρουσία τοιούτου νομισματικού τύπου έν Νεοπόλει

καί Σκάβλα πι{)α\'ολογείτην πρού.ταρ;ιι' αίιτοίϊ έν 'EQttpia
καί ούτω καί ~ην ύ:ιαγωγή\' τοΟ oιεcι1 t>i)" ό λόγος ει-γου

εΙς ~oν Έρετρικον κύκλον, ου τον 1'}υρεό,', ούτως εΙΠ,εϊν.

φέρει.
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84 Α. Δ. Kεραμo;ιoiλλoυ ΑΕ 1!)27-1928

ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Ε,'",. 42.Ή χ"λκ,/ λαβή "ί, φ,άλη,

"κ. 41 tx Iwr "",ο(lεl' Qf!WIIi",1

Πώς ίδρύ&η το μέγα Μακεδονικον κράτος του βορρα,

το άπηρτισμένον, φαίνεται, εν τοίς χρόνοις της είσβολης του

Ξέρξου (Ί-Ιρόδ. 6,44 πρβλ. 5. Ι 7) καΙ έκτεινόμενον ήδη άπο

των άρχα'ίκών της έλλην. Ιστορίας χρόνων άπο τώ\' προς

την 'Ιλλυρίαν άρίων μέχρι τού Στρυμόνος, ειδομεν άνωτέρω

σελ. 75 έξ. παρ" θουχυδίδll ΙΙ 99 (πρβλ. Αίσχ. Ίκ. 260). Ό
Θουκυδίδης διακρίνει τους Λυγκηστας και Έλιμιώτας ώς

κα6'αρους Μακεδόνας μη διγλώσσους εl.ς τούτους πρέπει νά

προστε6ωσιν οΙ Όρέσται, ο'ίτινες 1)σαν ό κύριος πυρήν,άφ' ού

άφωρμή"θ'η το Μακεδονικον κράτος ύπο τΟ'uς 'Αργεάδας του

Όρεστικού 'Άργους προς κατάληψιν των Λίγων της Ήμα

{Ηας άλλα προστί-θησι τούτοις καί «αλλα ε-θ'νη επάνω&εν="

ήτοι προς βορραν των είρημένων, ώς ητο ή άδός, ην κατηλ

f}ov πάλαι τα μεταναστεύοντα προς νότον έλληνικα φύλα.

Πάντα ταύτα l]σαν σύμμαχα και ύΠ1]κοα των κρατούν

των Μακεδόνων των ΑΙγων, αλλ' είχον ίδίους βασιλείς. Δια

να εΙνε δε ούτω μειονεκτικη ή εν τίfl κράτει {)Οέσις αύτων, {)οα

είχον ύποταχ{}η δια βίας, ώς εγέ.νετο εν 'Εορδαί!J. και άλλαχοϋ.

Ή 'Εορδαία φαίνεται, οτι κατα τον χρόνον της μετα-

ναστεύσεως του τελευταίου κύματος ειχε κατορftώσει να κρα·

τήστι Ισχυρόν πυΡ11να του παλαιοτέρου αύτης πλ'l{lυσμού, 11, αφ' ού περιβάλλεται ύπο μακε

δονικων χωρο)ν, lito μεν καί αύτη κα"θαρως Μακεδονικη το αίμα, άλλα διεπνέετο ύπο εγωΙ

στικών φιλοδοξιών απαραδέκτων ύπο των άλλων, 11ΤΟΙ τών ίσχ,υρών Άργεαδων, ωστε έγέ

νετο ανάγκη καΗαρμοϋ της εύφόρου ταύτ/ς χώρας άπο του δυνηνίου σγκου και εγκατα

στάσεως πιστών Μακεδόνω\'. ''Αν δ' αΙ AΙγcι,L έγένοντο πρωtμως πρωτεύουσα τού <>όμο

σπόνδου:ι>, κατα τάνωτέρω, Μακεδονικου κράτους, τότε ή διευ{}-έτησις των πραγμάτων εν

'~oρδαί(I. πρέπει να εΙχε γίνει λίαν ενωρίς. Δια τούτο 11 σειρα 1'1 1'1 διάταξις, κα{j' ην δ Θου

κυδίδης ιiναφέρει τα διάφορα σημεία, προς {i έξετά~η το ΜακεδονLκον κράτος, δεν εΙκο

νίζει την ΧΡΟ"Ι%1Ι" άκολουΟίαν της ύποτάξεως τών διαφόρων έ{jνών η χωρων ύπο των

Μακεδόνων, &λλr.ι στοχάζεται άπλως να δείξΙΙ την εκτασLν του κράτους εν τοίς μέρεσιν

του Ί-fροδ. 1,56 κα-&ορίζον την εκ της Έστιαιώτιδος πεδιάδος είς τος πτυχας της Πίνδου

ύποχώρησιν, άκριβώς διότι είνε οϋτω κα-&ωρισμένον, δεν επιτρέπει εκτασιν έρμηνείας προς

βορραν (πρβλ. Bel0cll. 2 ε. ά. 11 σ.70). τα εν Μακεδονί(ι; γεγονότα ησαν εσωτερικης φύσεως.

Άπλώς οΙ: Άργεάδαι εξέτειναν το κράτος αύτων εκ του δυτικου όροπεδίου της Μακεδονίας

επί τίΊν μέσην, προς άνάκτησιν εδάφους, δ εβλεπον άπολλύμενον πολιτικώς 11 και έΟνολογι

κως. Άντίστοιχος 11ΤΟ επειτα ή προσπά-θεια τού Σιτάλκου (429 π. χ.) έπΙ Περδίκου Β':

ήθελε να άνακτήση την κατα τον στ' αΙ προσαρτηι9είσαν εις το Μακεδονικον κράτος μέσην

Μακεδονίαν, εν{)οα εΤχον είσδύσει πρότερον οΙ: Θρgκες. ΕΙνε τούτο παλαια μορφη του ζητή

ματος της •Αλσατίας καΙ Λωρραίνης, προς δ ύπάρχουσι τόσα

άλλα παραπλήσια.
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ΕΙκ. 43 /= F. π.". XllJ l). το α,'ω μέρo~ ισυ σώμα.o~ ~oϋ d,.δeιί~

~oϋ σχ,lμαιίζω'ΤO~ λα6ή,· φ,άλη~ χαλκη~ ",κ. 41- 42.2

αύτ-οίί, αιινα ύπέταξαν, ιf>ς λέγει συλλήβδην και άθ'ρόως, «'Αλέξανδρος ό Περδίκκου naτI1Q

και οι πρόγονοι αύτοϋ» (πρβλ. Στράβ. 329 απ. 10). Ή ροπη όμως τοϋ Cascol1 ε. α. 161 να

έρμηνεύσυ τον σχ.ηματισμσν τού .ί\1ακεδυνικοίί κράτους τσίί Gou αΙ π. Χ. δια μεταναστεύσεων

πάντως δέν μαι φαίνεται πι{}αV11. ΤΟ κράτος τούτο εΙνε άποτέλεσμα εσωτερικών ζυμώσεων

τού διιιρημένου όμοφύλου λαοϋ. Έκείνο, δπl?ρ έπεχείρησαν ανεπιτυχώς κατα τον δον αΙ έν τίϊ

νOτίtρ 'Ελλάδι αι 'Atliiyat καΙ '1 Σπάρτη, ειχον έπιτύχει ήδη κατα τον 6 0ν αΙ οι Άργεάδαι

έν Μακεδονίq;. Ύπελείπετο ή ενωσις καΙ των νοτίων Έλλ'lνων μετα της Μακεδονίας, ή ενωσις

δηλονότι συμπάσης της ελληνικής όμοφυλίας, και έπετεύ;ι.;&η τελευταίον ύπσ τού Φιλίππου

και του 'Αλεξάνδρου. Ή φιλαν-θρω;τία δε των βασιλέων τούτων προς ταυς νοτίους ~Eλληνας

καΙ 1Ι ευλάβεια αυτων προς την ΤΟΠΙΚ11ν έλευ&ερίαν έκάστων. είνε 1'1 πατροπαράδοτος πολι

τικ!ι τών Μακεδόνων βασιλέων

προς τους όμοφύλους, οϋς η'8ε

λον «συμμάχους καΙ ύπηκόους.»

"'Εν σημείον της παλαιας

έκείνης ίστορίας, ύπο μυθώδη

πως μορφην ίστορεΤ διεξoδι~

κώτερον ό το" Θουκυδίδην δι

δάσκων Ήρόδοτος 8,137: «'Εξ
"'Αργεος έφυγο)' ες '.lλλυριoυς

τών l'ημεΝδωl, άπογ6νΜ' τρεις

άδελφοί, Γαυά}'ης τε καΙ'Αέρο

πος καΙ Περδίκκας, εκ δέ Ίλλυ

etiίJ,' ύ;τερβαλ61'τες ες τή1' αl'ω

Μακεδονίην αφίΚ01ΙΤΟ ες Λε

βαίψ 1 π6λnι. Έ}ιf}αϋrα δέ ifJή

τευοl' επι μισίΝρ τψ βασιλέϊ, δ μέν

ίππους νέμω!', δ δέ· βους, ό δέ

1'ε(,)rατoς ω.ιτων Περδίκκης τά

λεπτά των προβάτων' ήσαν δέ τ6 πάλαι καΙ οί τυΡαJινίδες των d1'{}ρώπων &σι?ε1,έες χρήμασι, υυ

μ6}ιοl' ό δημος ... 138 ... δ δέ βασιλεύς ταϋτα άκούσας καΙ ι5ξvη'fε{ς, πέμπει έπ· αυτούς ίππέας

άπολέΟ1ιτας' ποταμός δέ εσιιν εν τ;ή χώρη ταύτπ, τ4"ι {}ύουσιν οί τούτω1' των dνδρών άπ' "Αργεος

άπόγΟJ'Ο.Ι σωτήριο Oύτo~, έπεί τε διέβησα1' ο[ TημεJιίδαι, μέγας ούτω ερρύη, ώστε τούς ίππους JliJ
οίΌυς τε γ61,έσ{}αι διαβη1'αι' οί δέ άπικ6μ61'ΟΙ ες άλλην γην της ΜακεδΟ1 ιίης ο'(κησω' πέλας των

κήΠΜ' των λεγομέ}'α/1Ι εΙναι lJItJew τού Γορδίεω, έιι τοις φύεται αiπ6ματα ρ6δα, εν εκαστογ εΧ01'

έξιΖκονω φύλλα, oδιιtl τε ύπεrγfέΡQ1'τα τών άλλωγ . •Ε}, τούτοισι και ό Σιληνός ιοίς κήποιοι
"' 'λ; <, ~A" δ' ,. δ' -; l' ; Β' .~ "β
η"ω, ως εγεται υπο lfJ.axe οl'ω)'· υπερ ε τωl' κηπωl' ουρ()ς κεεται, eeItΙOJ' ουνομα, α α1;(11'

ύπο χειμώl'ος. Έντευ{}εν δε δρμεόμενοι, άJς. ταύτην έσχον, κατεσιρέφοντο καί τή1' αλλψ'

ιtfακεδΟJ'ίψ ... » πως έγένετο τούω, λέγει ό Θουκυδίδης (δρα Cil'ω).

1 Ό Π~ππαMκ,ς 'ΑΟ'1'"ά 1!J13,477 έκφράζει ύ:ι:όνοιαl'

ιη\π~,ς 1] Λεβαίll του 'Ηροδότου etl·e ή Λαπίνα ιό,\' Ρωμιη·

κα/ν χρόνα/Ι" (πρβλ. (ι.\'τ. ο. 462 έξ.).

2 Κόμμωσις ώς ή tilt; είκ. Β7. Όφ(}αλfω; εόρέοις dl,OI-

κτοί, άλλοτε ενΟετοι. Μακρά ρις. Eύχάρα:,π{~ τα ;ιείλη.

Πώγων &no tIuI' ώτων άρχόμενος. ΟΊ διlκτuλοι μακρότατοι

έnΙΧfλQί,ως καμοιτόμnοι. ΈπΙ του τριγώνου μετα~υ τώΥ έl.ί

κων του κlOνοκράνοu χαρακτόν Χ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:35 EEST - 52.53.217.230



λ. Λ Κεeaμο:nούλλοv
~~~_~.~ .....~, "Ψ~H . '

ΑΕ 1927·1928

.'1
"

Βίκ. 44 (=Ρ.άρ. 80, XJJ/J)
τάφ. VJJ 4.'J. Φ,ι;ίλ1] ;} ιίeύ

τα,"α χαλκη. 4

Κατα τους λόγους τού "Ηροδότου κατελήφ{}ησαν πρωτον αί Αιγαί, έγένοντο πρω

τεύουσα του κράτους καί έντεϋ'3'εν κατεκτή-θ'ησαν επειτα τα άλλα έπΙ των χρόνων αυτοϋ άπο

τελούντα την Μακεδονίαν μέρη προς άνατολας 1 καί προς νότον. την σειράν των βασιλέων,

οϋς όνομάζει ούτος έν συνεχεί~ προς τό παρατε'3εν ανωτέρω χωρίον καΙ οϋς δ Beloc11 2 ε. α.

ι ι σ. 341 δέχεται ώς ίστορικά πρόσωπα, κατά την πι'3ανωτέραν παράδοσιν άποτελουσιν

οί έξης βασιλεϊς: Περδίκκας, 'Αργαϊος, Φίλιππος, 'Αέροπος, 'Αλκέτας,

'Αμύντας, 'Αλέξανδρος ό Φιλέλλην, σστις έΙ1ασιλευε τ~ 480 καί κατα

την κατάληψιντης Θάσου ύπο του Κίμωνος (Πλουτ. Κίμ.14). Τούτου

υίος ήν δ Περδίκκας, ον διεδέχθη δ Άρχέλαος.

την παράδοσιν τού "Ηροδότου,δτι ό γενάρχης των ανω βασι

λέων Περδίκκας 11το Τημενίδης έκ τού Πελοποννησιακού'"Αργους

εχουσι καί πολλοΙ αλλοι. Άλλα τα. πράγματα, ατινα άφηγείται ό

natt)Q της ίστορίας, λέγουσιν, οτι ό Περδίκκας εφυγεν έκ του Όρεστι

κοϋ '"Αργους Τι της Όρεστίδος έν γένει της ανω Μακεδονίας καί

διαβα.ς τον "Αλιάκμονα, πηγάζοντα έκ της λίμνης της Όρεστίδος

(της Καστορίας), έβάδισε δια. της 'Εορδαίας προς τας Αιγάς, ΤΟ

Όρεστικσν "Αργος και την Όρεστίδα ό Στράβων 3262 '3έλει έπώ

νυμα ένος πλάνητος μητραλοίου, του Όρέστου, πλανωμένου άστέγου

μετα το διαπραχ'3εν εγ1:λημα. ΚαΙ διατί δ Όρέσ11lς δεν έλαβε το

ονομα αύτού κατά τινα άνάμνησιν παλαιάς έκ των Όρεστωνκαταγωγης

αυτού (πρβλ. άνδρωνύμια ώς Λάκων, Φοινιξ, Θεσσαλός, Λίβυς); Δεν

είνε άνάγκη να διατρίβTl τις πολυ περΙ τοιούτους μύΒους.ΤΟ Όρεσηκσν

...Αργος έν το) Άργεσταί(9 (σχι Άργείcg !)πεδίcg 3 εΙνε παλαιοτάτη πόλις

έν Μακεδονίg, ίδρυt}εισα, οτε οί <Έλληνες διαβαίνοντες προς νότον

ύπέταξαν την χώραν και κατέλιπον μοιραν εξ έαυτων ένταύ'3'α. τουτο

το ..Αργος εΙνε μητρόπολις τού επειτα ίδρυίl-έντoς έν Θεσσαλίg παρ α

την Λάρισαν των Πελασγων και προς διάκρισιν κλη-&έντος Πελα

σγικού. "'Οτε δε επειτα οί προχωΡ11σαντες επιδρομείς ϊδρυσαν το έν

Πελοποννήσcg "Αργος, προ της λάμψεως τΟ'ύτου ή άνcμνησις της

έκ τοϋ Όρεστικού καταγωγης έλησμονή{}η καί, δια να διχαιoλoγη'3iΊ

ίστορικως 1j ϋπαρξις τούτου, επλάσfiησαν οί μυ'30Ι 111ς εκ τοϋ Πελοποννησιακου '"Αργους
εξόδου η έγ.πομπης βασιλικού γόνου Τη μενίδου. Άλη-θεύουσι μάλλον αΙ παραδόσεις, δη έκ

1 'Ως πιιός ταυτα εΤναι άξιόλογοι αί παρατηρήσεις του'
Koh1er έν Sifr. - Eer. d. Etri. Allad. 1897,276. Oi'ito; είιρί.

σκων παρά τόν μέσσν ρουν του 'AttOlJ πόλεις ιιε0' έλληl'l'

κύΊν όνομάτων χα6ο.ρών, πιστεύει, οτι ή κοιλας τσυ ' Αξιοίί
εΙχε καταληφοη πάλαι ποτ/;; {,ιιο των Έλλ1ΊΙ'ων και άπολο·

μένη eπανήλ&εν επειτα είς τάς χείρας 1:0U Μα.κεδο,'ικού

κράτους κατά την "ρός ά,'αtOλάς Ρ.πέχταοιν αύτου.~Oρα καί

τα όη0έττα (ί"ω ο. 77 11 έξ.

2 Στρυβ. 326: _λέγεται δε την ΌρεσΕιάδα κατ«σχεΙν

πστε 'Ορέστης φεύγων τον τής μητρος φόνσν χαί καταλι·

πεΙν έπώνυμσν έαυτσίί την χώραν, κτίσαl δε χαί πόλιν,

καλεισ0αl δ' αύτή,. ~Λργοι; 'Ορεσηκόν,.

3 τίι. Li,'. 27,33 : .ib; alH rnajorem a<lferenΙes tumul-

tum l1untii occurrιlllt, D~rdanos ίll M8cedonianl effusos,
OrestideIl1 ja1n tel1ere ac descel1disse in ArgestacuuI
canιpum. πρβλ. Π<:π:ιιιδάκιν'Λθψ<! l!Jl3,440.

4 Όλικον μηκος Ο,328μ. Διάμ. φιάλης Ο,122μ. Μηκ. της

λαβης 0,218. Πρασίνη κατίωοις. Τό ανω μέρος η-ις λαβης

εχει άνθέμιον με&' έλίκων, καί καταλήγει είς δύο βραχίονας

συναπτομέ\'ους ~ός τήν περιφέρειαν της φιάλης. ΟΙ όφ\lο.λ

μο; των έλίκων κοιλοι, άνέχοντες πολυτίllOυς λίfiους, ιhv δ

έτερος, κυανούς, σφ1;εται. Πρός τας ελικας του άνθεμίου

συνάπτεται oίovεί ΙχΙνος κιοl,οκρσ.ι·ου, περαlt~Ρo) δε ι.ί.να·

πτύσσεται κωδύα' τό ε~ερo'· άκρον της λαβης χαμπυ}.ού·

μενον ,ιμΙ1/;υκλlκως καταλήγει είς ώραίαl' κεφαλήν xJJXI·OIJ.
Κομ11'ον εργο,',
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τού Όρεστικού'Άργους κατήλθε καίδ Τήμενος'. Οί Άργειάδαι βασιλείς όφείλουσι το όνομα

αύτων είς το ώς 'ΟρεσΤΙΥ.Ον διακρι{}εν επειτα 'Άργος. Ένταύθα έβασίλευσεν ό Κάρανος, ό

Κοινος καί ό Τυρίμμας, Evteii{lev πρέπει να απεσπάσθη δ Περδίκκας 2 περι το 700 π.Χ

·0 Περδίκκας και οί άδελφοί α~'JτOϋ ήδύναντο να είνε ποιμένες, άλλ' ησαν γόνοι τού

βασιλεύοντος οίκου, ό δ' "Όμηρος παρέχει πολλα δμοια παραδείγματαήγεμονιδ&νποιμένων

καί εη πλείονα δύναται να φαντασ8ύ ευλόγως εν τοΊς παλαιοίς έκείνοις χρόνοις ό ίστορικος

νοϋς. Δια να καταλάβωσιν δμως τας Αίγάς, τον παράδεισον τούτον, ώς περιγράφει αύτον δ

'Ηρόδοτος καΙ βεβαιοί καΙ σήμερον ή φύσις, παράδεισον όχι ερημον, αφ' ού ή μυ-θ-ολογία

ένετόπισεν έκει τον μύθον τού Σιληνού ήδη προ τού 601.1 αί. (CasSOI1 269), οί δ' αν-θ-ρωπOt δεν

ήσαν άναίσθ'ητοι προς το κάλλος αύτοϋ, είχον άνάγκην δυνάμεως. Φαίνεται λοιπόν, δτι εκ τού

κράτους του Όρεστικού "'Άργους απεσπάσ3η τού περΙ την Λεβαίην ηΙΙ1ματος ό Περδίκκας,

,

Ε,'κ• ./5. (_ F. άριΟ. 81. Ι/κ. 72). Τάφ. Ι/. Χαλκού; τρίπου; και λικάνη. 3

είς διαφοραν προς τον &ρόνον περιπεσών, καί έκτα&εΙς προς άνατολας και χειρωσάμειιος

την 'Εορδαίαν 4 'ίδρυσε κράτος και δυναστείαν εν Αίγαίς, ας κατέλαβεν. Έντεύ'θ-εν έξετάδη

το κράτος τουτο, ένω{}εν είτα μετό. της ·Ορεστίδος, και προς τσυς όμοφύλους Έλιμιώτας και

Λυγκηστας καΙ έπΙ τα «άλλα ε{};'η έπάνωθεν), ατινα έγένοντο οϋτω «σύμμαχα καΙ ύΠ1ίκοα».

1 Σύγκελ. καί Εύσέβ. παQά Διοδ. 7, 15. 16. Άππιαν. Συρ.

63 .><αί ~Λργoς τό έν 'OQrottiQ, ό6εν οί Άργεάδαι Μα><ε

δόνες•. πρβλ. Kaers\ έν Pauly- Wisso\l'a RE λ. A,g~ad(l':

B\!soll, grI"ch. St(l(ltsku"d~ 103, Σβορώνος, Διε111'. iφημ.

νο!'. d:exaιol. 1913, σ. 209. Belo"h ~ ε. ύ.. 111 11 σ. 49 έξ.

2 Πρβλ. -Ι;;jν γεl'εαλογίαν παρά Beloch! ΠΙ 11, 49 έ~. 62,
άλ),ά ,,,,ί Ure ΤΙ.~ o";g;" 0/ Ty..n,,,,J' 156 !~.

3 Όλι"όl· ύψ. Ο, 19Ι μ., διάμ. στομίοιο 0,465 μ. ~Yψ. τρί

ποδος Ο,IΟ4μ., διάμ, τού κ6κλοιο του τρίποδος 0,2521,., πρα·

σίνη κατίωσις. 'Η λεκάνη εχει δύο l.αβάς (ιιή>\. 0,145μ.)

τo~oειδείς, ων ε>\ατέQα εν μέσω επί άνεχούσης .1;ώl-τις εχει

>\ε>\ολΛημένοιος άνά 4 κόμβοιος, κατά δέ τά ά>\ρα δίσκοιος

κεκοσμημένους διά χαρακτηριστι><ών ΡοδάΥ.ων (ΠQβλ. είκ. 46).
Ό τρίπους πατει επl1.εοντοπόδων (ΠQβλ. εί>\. 47 και όμοίους

ις Ά><ροπόλεως 'Λρχ. ΔιΙτ. 1915 Παράρτ. σ. 26 είχ. 20 - 22,

ltieouo; δ' έκ ΒΟ'ΙΟΗίας AnnIIal of Ihe Br. ScIlooI at Alhen.~
1907 - 8 σ.286) ών τά ανω έγχαράκτως Κ[Υ.Οομη"ένα. Παράλ

}.ηλα εργα έλλην.κά άλλα oQtt Ρ. σ. 69. Τοιαίίτα οκεύη -ηοαν

χρήσιμα XQOO; naVtoiou; σκοπούς, άΗυ. πτ;)ανίilς και πρός

{}έρ~ανσl\' ως πύραuνu. 'Εν τοις 7 τάrι-oις του ΤρεμπέΙ'ιση;

εύρέΒησαν 11 τοιαύτα (Ρ. άριι'). 81 - 91), άλλα δε &Ι'[\Ι τρ'

ποδοι,;. Τήν λαβήν λε><uνης ύπ' dQ& F. 89 εΙ". 89 ο. 76
πρβλ. πρός τάς τής Άκροπόλεως έν Άρχ. Δατ. ε. α. σ. 92,

αίηνες Eil'E πιθανόl· ΟΤι εί,ρέθησαν έηO~ τ{ίΙν περοικώι'

χωμάτων, >\αί έπομένως είνε προπ[ροικαί ήτοι του 60υ αΙ

Π.Χ. l'άςδε Ρ. dQ.109 εί>\. 28 πρβλ, προς Άρχ. Δε).•. ε.ά. σ.25.

4 Πρβί,. OIiOIO; κα1 Εύο. 169 παρά Διοδ. 7,17, άνάγοη"

τήν ί,πότας.ν καί άνάστασιν τα/ν 'ΕΟQδων εΙς τούς χρό,"ο"ς

-ι;οίι Καράνοιο, ητις εΙνα. έπίσης πιθανή.
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ιρ,ποδ''''ί, 1εl<ά,,'1' 'ov .άφ, l. 1

Λ. Δ. Κεραμο:πουλλου ΑΕ 11)27 -1928
.~~.~~~~~--~-

ΣΧΕΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΦΩΝ ΠΡΟ:Σ ΤΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ.-Η ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ FABRICIUS ΠΑΛΙΝ

Είπομεν, δτι, 'ίνα ώσιν ύ1ιήκοα, τα. επάνωθ-εν ε{}νη, εδει νυ, εΙχον ύ.τοταχθΎI δια βίας.

Ό χρόνος, καθ' δν έγένετο τούτο, κειται κατα. τον Θουκυδίδην μεταξυ Περδίκκου Α' καΙ

Άλεξάνδρου Α', οτε έβασίλευσαν διαδοχικώς οί 7 πρώτοι βασιλε·ις. "Αν είς εκαστσν τών 6
πρώτων βασιλέων άποδώσωμεν βασιλείας χρόνον 30 το πoλiι ετη, εχομεν ετη 180, ατινα προσ

τι{}έμενα είς τον πιl}ανoν χρόνον της ενάρξεως της βασιλείας του Άλεξάνδρου Α' ητοι είς το

500 περίπου, άνάγουσιν ήμας είς τας άριας περίπου τού πρώτου ήμίσεως τού 7°\1 αι. π.Χ.

Τότε ηρξατο ή ανάπτυξις τού μεγάλου μακεδονικού κράτους. Είς ποίον σημειον της μετα'ξU

χρονικης έκτάσεως {}α τοπο{}'ετήσωμεν την κα{}'υπόταξιν τ<ον παραλίων χωρών προς άνατολας

καΙ νότον, καΙ είς πο'ιον σημειον τ/ν κα{lυπόταξιν τών «αλλων έ{}νών επάνω{}εν» ητοι προς

βορραν, ενf}α είδομεν τους τάφους τοϋ Τρεμπένιστε;

Ένταϋ-θα {Ι-α έ.ι-τιτραπli να άπομακρυνθ'ώ όριστικώς τών συλλογισμών, ο'ίτινες έν

τοις άνωτέρω έφάνησαν έκκαΗαρίζοντες τα ζητήματα συμφώνως προς τΥlν γνώμην του

Fabricίιιs, ιΊς κύριον στήριγμα είνε δ μυ&ος.

Οϊ τάφοι του Τρεμπένισιε εινε τόσον πλούσιοι,

ώστε μοί φαίνεται άπίστευτον, ότι βασιλικος οlκος

μικράς περιοχης 1')10 δυνατον να είνε τόσον πλούσιος

είς χρυσον καΙ αργυρον καΙ χαλκα σκεύη καλλίτεχνα,_

Όσον δεικνύουσιν οί τάφοι έκεΙνοι. ΚαΙ δεν είνε μόνον

ό έντάφιος πλουτος. &λλα και ό ύπόλοιπος, όστις

ύποτί3'8ται, ότι εμεινεν εν τq:ι oίκq:ι τών ταφέντων.

Τοσουτος καΙ τοιούτος περιττότατος πλούτος Ηα ήτο άνέφικτος χα! είς οίονδήποτε ιιεμονω

μένον βασίλειον τ.ών Μακεδόνων ('Ορεστίδα, Έλίμειαν, Λυγκηστίδα κτλ.), έπειδη τα βασί

λεια ταυτα, ποιμενιχά χαί γεωργικά δντα, καί κατά κώμας (ρκισμένα επι μακρoiις και εν τοίς

κλασσικοίς άκόμη χρόνοις αίώνας, ούτε εμπόριον μέγα διεξιίγον ούτε πλουτον τοωυτον κειμΙ1

λιον ητσι νεκρον 'ΙΊδύναντο να συγκομίσωσιν ώς ή πολι"χρυσος Μυκήνη. 'Εν τη ~Oρεστίδι

πλ11ν τών μεταγενεστέρων, δσον γινώσκω, τειχών παρα την κώμην Χρούπισταν, ένθ'α τοπο{}ε

τείται το Όρεστιχον"Δργος, εν μόνον μΙΚQον φρούριον τετειχισμένον δια πελε"ητών λί{)'ων

γνωρίζω, το παρα το χωρίον Δουπιάκοι επί της δχ{}ης της λίμνης της Καστορίας 2. άλλ' έκτος

δτι δεν φαίνεται καταγόμενον έκ τού 6°\1 αΙ π. χ., είνε τόσον μικρόν, ώστε {)'ά η{tελέ τις να

έρμηνεύσll αυτο ώς μέγα ίερον τέμενος 8εοϋ. 'Έτερον άναφέρω το παρα την Κάλιανην τιΙς

Κοζάνης (Αιάνη) έν τη περιφερείt! της &ρχαίας 'Ελιμείας (δρα ΔΙ1μιτσα ε. α. σ. '219 έξ.) και

Ο'όδεν πλέον. Ύπάρχουσι πολλαχού της περΙ ιΊς ό λόγος χώρας κοινα τείχη εχ λίθ-ων αργών,

d:rν τινα δύνανται να είνε παλαιών χρόνων, αλλ' είνε ασ{Jενη και ?πΙ ύψηλ(ον κορυφών

συνή{J-ωςύπεράνω τών πεδιάδων καΙ των κατοικιώντων γεωργώνκαΙ των ποιμένων3, ώς ήσαν

αϊ ακροπόλεις τών έν ΤΤΙ νοτίιρ 'Ελλάδι Δωριέων, φκισμένων κατα κώμας ανά τας πεδιάδας.

Τοιαύτη πενιχρότης κρατών άόπλων 1i clφυλάκτων δεν προϋποt)-έτει πλουτσν χινητον

μέγαν, έπειδη ούτος άπαιτε~ τείχη άσφαλη καΙ φυλακτ{ιρια δυσπόρ{}ητα. Δεν εννοώ δια

1 i\-fήκ. υ,167μ. Τομη έξάεδρος. 'Εν μι'σφ Κα/Μα μεΗιξύ

o"κτuλίων, κατα τα αJιρα όόδακες iIti τών δίσκων τίΊς

προσφύσεως (πρβλ. τι1 τής 'Ακροπόλεως ·Δρχ. Διλτ. ε. ά.

σελ. 2J).

2 "Ορα Πα;ι.παδάκι\· •AO'JYii 1913, '.140 έξ. l{εραμό:τουλ

1.0\' έν ΊΙμερολ(ηίω ,ης ΜεΥ«λη, 'Ευ.άδο. 1922 σ. 306.
3 Ό Πα;τπαδάκις, ΆOηv" 1913,430 έξ. μ\"1l1ΙΟΙ'εvει πολΙών

τοιούΤα/Ι' τειχισμάτων.
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ΕΙ", . ./7 (= Ρ. ,;~,lI. 8ij εί". 82j.
Λεο,'τ6πους χ";'"ο" τρί.~oδo>

'Ο" τάφου ΙIl.2

τούτου, στι οί κάτοικοι και μάλιστα οΙ βασιλείς ήσαν τοσοϋτον πτωχοί, ώστε να μη δύνανται

συμφώνως προς τα έΌ ιμα ταφής αύτων να κοσμήσωσιν ενα νεκρον βασιλέα ή ήγεμονίδην,

άλλα δεν είνε πιστευτόν, δτι τα άνάκτορα βασιλέως τινος των Έγχελέων {}α 1ιδύναντο, καί

γυμνούμενα δλως, να προσφέρωσι συγχρόνως κτερίσματα είς 7 νεχρους άποτελούμενα εξ 7
οίνοχοων, 9 κρατήρων, 3 καν{lάρων, ένος αμφορέως, μιας ύδρίας, δύο τηγανίων 11 μάλλον

φιαλων μετα λαβης, 7 λεκανων 1] πυραύνων τριποδικων, δώδεκα κυλίκων, 8 τριπόδων,

6 λεβΙ1των 1] χακκαβων, 7 ποτηρίΟΟ", ενος κέρατος, 9 διαφόρων άλλων αγγείων ητοι εν ολι:ρ

7fi άγγεία, καθαράς πολυτελείας (lnxns) πλείστα, πολύτιμα πάντα εϊτε δια τιιν τέχνην ε'ιτε

δια την ϋλην εϊτε δια τη" σπάνιν είτε δια πάντα ταύτα όμοϋ, καί μέγιστον πλfιθ'ος κοσμη

μάτων κυρίως χρυσων καί άργυρων άλλα καΙ εξ 11λέΚΤΡΟϋ καί άλλων ύλων. Πόσα αλλα

δμοια άγγεια η κοσμ11ματα i)'a ύπελει,-ωντο εν το'ις άνακτόροις μετα την ταφην των 7 νεκρο)ν;

Δια πάντα ταϋτα πιστεύω, δτι ό πλοϋτος το)'\' 7 τάφων εξηλ{lεν εκ των βασιλείων άνα

κτΙ::ρων των Αίγων, δτε αύται 1ισαν πρωτεύουσα μεγάλου κράτους, κατεΊχον μέρος της παρα

λίας Ι, διετέλουν εν ζωηρ(t έ.ι"tιιιειξί~ μετα της κάτω Έλλάδος

δια των εν τη ΜακεδονικΤΙ παραλίζι τούλΙLχιστον έλληνικων

(i.ποικιων, ~κ δε των ;τροσόδων των βασιλ~ων εΙχεν 1Ίδη καί

προ της κατακτήσεως της άνατολικης χρυσοφόρου Μακεδο

νίας συγκομω{lη εν τοις άνακτόροις πλουτος, ού το είδος

και την εκτασι\' μαρτυροϋσιν εν ίκανιρ μέτρ~ τα κτερίσματα

των 7 τάφων.

Κατα ταϋτα ή κα&υπόταξις των «άλλων έθνων επάνω

{}εν» εγένετο κατα τον χρόνον υϊς όρύξεως τών 7 τάφων, ητοι

,~ατα το δεύτερον ημισυ του 60υ αϊ., πι{}ανως ύπο τοϋ Άμύν

του Α' πατρος τοϋ Άλεξάνδρου Α' τοϋ κλη{Ιέντος είτα «Φι

λέλληνοςι>. υύτος έβασίλευσε 43 1] 44 έτη ώς 8έλουσιν αΙ

χρονογραφίαι του Εύσεβίου καΙ τοϋ Συγκέλλου (Beloch 2 ε. α. IITrr, 49 έξ.). Κατα τον χρό

νον δμως της έκβολής τών Πεισιστρατιδών εξ 'Α θηνων έβασίλευεν ό 'Α ιιύντας Α' (Ήρόδ.

5,94) '. ''Εν τινι των νικηφόρων έμφυλίων μαχών τών γενομένων εκεί προς τοϋτο, επεσον σΙ 7
έπιφανείςνεκροί. Δεν είνε άπί{}ανος καί ή είκασία, δτι ή μεν ύπόταξις των βορείων Μακεδονικών

εi)Ύών εγένετο προ της χρονολογίας των τάφων τοϋ Τρεμπένιστε, οΙ δε τάφοι προέκυψαν

f.y. τινος προς βαρβάρους εϊσβολείς μάχης, γενομένης εν τφ άντιστoίχ~ χρόν<ρ.

Βασιλευς της Μακεδονίας ίσως ουδείς 11ΤΟ, έπειδη οΙ Μακεδόνες βασιλείς δεν

έθάπτοντο έξω των Αίγων (Instin. 7,2) ήδη άπΩ της ίδρύσεως τοϋ κράτους των Αίγών.

Γόνοι βασιλικοϋ οίκου δμως l)σαν πι{l-ανως μόνον ό Ι και δ V καί εκοσμ11i)l1σαν δια τοϋτο

ίiια πρoσω~ίδων χρυσών. Και ή μεμονωμένη δέ πως {)'έσις τοϋ πρώτου τάφου, έν μέρει

1 Ό Head Hist. ΙI\>ΙlΙ. 218 Ιξ κασ' 'ΗρΟδ. 5,17 άποδίδιι

όρΟώς την πρός τά χρυσωρυχεια iινo-τoλ.κώς ,ης Μακεδο·

"ίας !πέκτασιν εί.. τό" ' Αλέξω'δρον Α., όστις μετίιλλαξε και

tOl' βαβυλωνιαl<ό" στασμητικόν I<UI'O,'ct δ.ό. του φοιν.κικου.

Τοioτο !γένετο άμέσως ,ιετό τόν Ξέρξην. οτε ιό Μό Περ,ιι

κήν καιοχήν ,ιέρη tautr:t lγκατελείφΟησιιν άπροστά.τευ1α

χα; εύχείρωτος λεία το.ς Μακεδύσ.· τοτε ό Άλέξαl'δρος

κατέλαβε και τό Δύσωρον, κατέπαυσε δέ κα' τός ι1ρχαϊκίΊς

νομισμα,οκοπίας των Δερρω,'αίω\", Λαιαiω\" και άλλων

Παιονικών φύλων, εκατέρωΟεν του ΣΤ(1)),ΟI'ος, ,'fJ" ,ιιμειτα~

τούς τύ:ΙΟI·ς. (Πρβλ Σβορώνου Δ,εΟ". έφ. νομ. άρχ. 1913
σ. 206,27 Ι έξ. Cnsson Ι <ίο 178.

2 νΟρα τά χαρακτά κοσμήματα τών το.οΙΙτω\" ποδω,·.

·Ομοιο. έκ της 'Ακροπολεως' ΑΒΧ. Δ.λ1. 1915. Παρά.ρτ. ο. 26.
3 Ό Beloc1J ε. α. 54 είκά1;ε" 01Ι ό 'Αλέξανδρος ,",,,ΤΙλ.

Οη έπί τόν ΟΡΟ"ον τφ 485 περίπου (- 440 π. Χ. πεοίπου).

Ό δέ Head fl/Jf. •";111"'. 1911 Ο. 218 τ~ 498 π. Χ. ΊΌϋιο

δέΧΗαι και ό Casson ε. α. 177 έξ.
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ΩΟ Α. Λ. ΚεQαμ,οπούλλυv ΑΕ 1927 1928

Εί". J.'\ I'~Γ, "ριι? 9:1, ;τι'v. Xil/, :ΙΙ, }ίαλ"iί ,ίθμ(:"ιης Mα(l'j, φ,άλ1Ι

<ου ,άφ. J,', 2

δε καΙ ή διαΚΡΙΤΙΚ1} τού πέμπτου, ίσως ένδεικνύει τουτο. Οί λOLΠOΙ {}δ: ήσαν «έταϊροι» του

βασιλέως, ο'ίτινες, ώς γνωστόν~ άπο των παναρχαίων χρόνων έλαμβάνοντο εκ των εύγενων

xal εύδοκίμων, έπομένως πλουσίων οίκων, εκ τών δι' αγχιστείας προς τον βασιλέα συνδεο
μένων, καΙ εκ των ηγεμονικώνoi.xoov των δμοοπόνδων κρατιδίων της Μακεδονίας. Οί «έταϊροι»

συ"ή8'ως 'Ίσαν οι σύντροφοι του βασιλέως κατα την παιδικην αυτού ήλικίαν, αυτο τούτο

έταίροι, γινόμενοι έπειτα συστρατιώται, σωματοφύλακες αυτού. Κυρίως ησαν ίππείς, του

ιππικού της Μακεδονίας O'\fτoς άείποτε του κρατίστου πάσης άλλης 'χ~ρας της Έλλάδος καΙ

αυτο τούτο οργάνου της νίκης άλλα καΙ άρχηγοl των πεζών, των πεζεταίρων, των προερχο

μένων έκ των τάξεων του λαού J 11δύναντο να είνε.

Μάλιστα δ' δ έξαιρετικος πλουτος του τάφου Ι και 11 διακριτικη αύτου έν τοίς άλλοις

θέσις ϋποβάλλει την γνώμην, στι ό έν αύτ4) νεκρος '1)το ηγεμονικός τις_ "Έφερε καΙ χρυσην

προσωπίδα ,ωι χρυσΊϊν ύποδερίδα

πλάκα %αΙ χείρα χρυσήν. Αύτη

δ' εφερε και δακτίιλιον, δστις φαί

νεται, δτι χαΙ γενικως' μεν άλλά

μάλιστα έν Mα%εδoνί~ είχε σημα

σίαν ώς σημείον της βασιλικής

έξουσίας. Είνε γνωστόν, δτι ό

'Αλέξανδρος ό Μέγας (Διόδ. 17,
117) "πολλοίς πόνοις και δειναϊς

ιiλγηδόσι συσχει}είς, έπειδη το

ζην άπέγνω, περιελόμενοςτον δα

κτύλιον, εδωκε Περδίκκg». ΤΟ

πράγμα ταϋτο, δπερ ό 'Αλέξαν

δρος, μόνον δτε απήλπισε περΙ

της ζωής, επραξεν,' εδει να εχΊl

σημασίαν τινά, ώς συνάγεται χαΙ

έκ του Ίουστίνου 12,15 {(Sexta
die praeclusa voce exenιptllllldigito all ιιΙιιω Perdiccae tradidit, qnae res gliscentenl anlicontul
dissensionell1 sedavit", καΙ έξ αύτου του Διοδ. 18,2 «έπιμελητην δε τής βασιλείας Περδίκκαν

(κατέστησαν), φ καΙ ό βασιλευς τον δακτύλιον τελευτω\' έδεδώκει» και εκ τού Κουρτίου Ρού

φου 10,6 (19,4) «tnlll Perdicca, regia sel1a ίο cOllspectnnl vnlgi data, ίη qna diadema
vestisque Alexandri cnnl arll1is eral1t, alHlllllll si.bi Ρήdίe traditnl11 a rege ίl1 eadeut sede
PO,'Htit .... et Perdicca, Ego qnidell1, iuqnit, anululll, ηl10 ille reglli atqne illιperii vices
obsignat·e et'at solitns, traditl1lll ab il)SO ulilti I-eddo νοΙίs», καΙ ετι σαφέστερον εκ τού

Κορνηλίου Νέπωτος Ευμ. 2 "Alexand1"O Bab.ylone mortno, CUΙll regna singnlis fanliliaribns
dίsμeτtίΓentl11-et SUll1lna rerU1l1 tradita essettnenda eidem, Clli Alexallder ntoriens al1ulunl
Stnttll dederat, ΡeΓdίccae: ex ·qno omnes co·njeceΓal1t, et\ll1 regnnm ei COllIUJisisse~ qnoad
1ibel-j ejtIs ίn snall1 tntelalu pervenissel1t.» Ύποδεικνύω τα τεΚ~ιllρια ταύτα, άλλα δεν δύνα

μαι 'να καταλήξω είς συμπέρασμα μαλλον συγκεκριμένον και καθαρον περΙ, των ταφέντων

, ~Oρα RaΙIf:Γ, Di" grt(,I,. K"'(gsalt"..t. 1892 σ. 423 έξ.

2 Διάμ. Ο,4Οιι. Πρασίνη κατίωσις_ 'Εν μέσω ή φιάλη σχη

ματίζει βαΟυτέριιν ίι;ι:οχώρησιν άνευ όιτα/ι'. Αί λαβαί (μηχ.

Ο,178μ,) εΙνε π~αxώδεις, προσ1]λουνται καί ύ.1·αΧάμπτουσι τα

ακρα κεκοσμημένα δι' άvftεμίων. Ή Iil·ro έιτιφάl'εια τών λ,,

βα/ν κεκοσμημέI'η δι' άστραγάλου κ~1. τε{l'λασμέι'ων γραμμών_
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ΑΕ ]927-1928 Ή αρχαϊκή νεκρόπολις ταυ Τρεμπέηστε πaρι:l τήν λίμνην της Άχρίδας 91

7 προσώπων (πρβλ. καί Panly ~ Wissowa R. - Ε. λ. Rillge)' λέγω μόνον, δτι, αν ή παράδοσις

περί μη ταφης των βασιλέων της Μακεδονίας εξω των Λίγων είνε ~γκυρoς, ό δε δακτύλιος

είνε σημείον βασιλικης έξουσίας, τότε ό φέρων α'υτο 11ΤΟ βασιλευς μακεδονικού τινος κρά

τους συμμάχου και ύπηκόου, ίσως δε και συγγενης τού βασιλικού οίκου των Αίγων.

ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΩΝ 7 ΝΕΚΡΩΝ

, ,
2

Είκ. ·Ν, (=/-: ιίκ. V.'I). 1 (=F, ,ίριΟ. 102). Ψιάλη l<'ll"'7 "ΙιrJ'υ)..ιε"σ<,I.

του ηί'μιυ ιη 30. :! (= ,1g,0. ιrι·Iι '''ίο τάφ. J, '.·Ι..,λ'ί φ,άλη. 2

Οϊ 7 νεκροι τού Τρεμπένιστε εΙχον άσπίδα διαμέτρου 0.98 περίπου, ώς όρίζει μίαν δ

Filo\v αρι{},. 121 ι. Ό Baner ε. α. σ. 425 ύπολογίζει κατα τον Άσκληπ. τακτ. 5,1 και τον Αίλ.

τακτ. 12 την διάμετρον της Μακεδονικης ασπίδος, ην οϊ συγγραφείς έκείνοι έγνώριζον, εϊς τι

πλέον τού ήμίσεως μέτρου. Άναμφιβόλως δμως, αν μη εν τ(ρ αuτC9, άλί: εν τφ μακρψ χρόνφ

'θα ύπηρξε ποικιλία διαμέτρου της Μακεδονικης άσπίδος.

Ή παρουσία ασπίδων εν τοίς τάφοις, ίσως δε καί {Ι απουσία μεταλλίνων -Ηωράκων, άγει

να πιστεύσωμεν, δτι οί άνδρες ήσαν πr.ζέταιροι. Άλλα τούτο αντιμάχεται προς ΤΙl'ν διηνεκη μέν,

ίσχυροτέραν δ' εν τοις παλαιο

τέροις χρόνοις προτίμησιν τού

ίππικού ύπο των εύγενων. Διί'ι.

τουτο η {}α ύπο'θέσωμεν, δτι

οί 7 νεκροι 11σαν ίππείς έταϊ

ροι τού βασιλέως, αί δε ασπί

δες έτέ'θησαν είς τους τάφους

έκλεκταί, ίνα ίι πλήρης ή πανο

πλία, ή -θ-α ύπο{}έσωμεν, δτι

ησαν πεζοι άρχηγοί των όρει

νων της δυτικης Μακεδονίας

πεζαιτέρων, οϊτινες -Ηό. εμά

χοντο ύπο την αρχηγίαν των 1jγεμόνων αύτών '~. Χαλκάσπιδας δε λέγει τους Μακεδόνας

τού 168 ό Πλούτ. Αίμ. Παυλ.18.

Ί, Μακεδονική ασπις κατα τον II111100f - ΒΙιιιner JWΌn1l11l. /{J"(!t:qttCS σ. 66,67 είχε" εν

μέσφ αστέρα, έξ ου έξεπορεύοντο ακτίνες. Δεν είμαι βέβαιος, αν τούτο δύναται να ίσχύση προς

κατανόησιν των κοσμημάτων, ατινα φέρουσι τα κεντρικα λείψανα των ασπίδων τού νι και

του νπ τάφου (είκ. 54,55 = F. άρι-θ-. 121,122). Πιστεύω δμως, δτι τού λεπτου χαλκοϋ φλοιου

ύπf";cειτο οχι ξύλον, ώς δέχεται δ Filo,v 86, αλλα δέρμα (πρβλ. Hagell1alllJ, G1'Ιeι·h. PallZCJ1tllg

1919, σ. 139, Ήρόδ. 7,76). Όμοίως {Ία 'ίΊσαν έΥ. δέρματος αί Υ.νημίδες και δια ταϋτο δεν

εύρέ8η ουδ' 'ίχνος. <'Οτι δμως οί Μαχεδόνες 'θ'ο. εφόρουν κ\'ημϊδας, μαρτυρεί ό έξ Έδέσσης

χαλκοϋς αρχαϊκος δπλίτης τοϋ έ&νικού ήμων μουσείου 4. ΦρονfΊ) δε ταυτο και περι των

Ι Έγω unoIιoyU;oo 1;ήν διάμετρο" «λλης eK 1;εμαχ(ων

ευρε{)έν1;ων έπί 1;1).. Ά"ρο;ιόλεω; είς 1.2Οιl. 'Ag;r. Λιλ.,

1915 Παρορτ. σ, 31] άριΟ. 5).
2 Άριθ. 1 , Διάμ. 0,196,.,. ·Υψ. 0,032μ. Ί-Ι κοιλία χαρα

Ktw,> κεκοσιιηιιέ,'η ουτως, (';JotE νό πιστεύω, ίίτι 1;OlUUtut
φιιiλαι !"αλοίίnο &".,vmra' (πρβλ. την Δ.)λιακΙ)ν έπιγραφην

1\fiche!, RlCf{l,'l άριΟ. 815 <ιτ. 34. και KεραμoπoύλJ.oυ Θηβαί'""

0.36 άλλά ΚΙΗ 262 - 3). ΤΟ άγγεΙ0ν ητό ποτε ~ι{)α"ως ~πάρ

Υυρον. 'Αρι.;). 2 Διάμ. 0,1281•. ίiψ. O,0.f5Jl. πρασίνη κατίωσις.

:3 Ό Baner ε, α. 427 οτ/ριζόμενος εΙς τό χωρίον Άρριαν.

~Αν. 4,23, 2 συνάγει, δτι καί οί ιππείς .ων Μακεδόνων

έιιάχο"-το μετ' άσπίδων η ΟΤι οι ασπιδηφόροι πεζοί έιιό

;(ο,,-το καί άφ' 'i.ιm01J οίίτω' άλλα το χωρίον -το;; Άρριανσίι

λέγει ::τερί -ταχείας μΗαφορα/; πεζων άσll:ιδηφόρα/l' έφ' 'tnJtων

εί~ άλλο μέρος, 'Εν Xαιρωνεί~ IΙέν έβεβαι{~fl-ησαν μα.;':Rδο

νικα, άσχίδες,

4 Mlι~η, j\fitι. ]926, 88.
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Α. Λ. Kεραμo.πoυlλoυ ΑΕ 192j·!H2S

Είκ. 50 ( F. άριΟ. 113. :ri,·. Χ/ΤΙ' 11 Κράνο; χαλ"ο;;ν

I'Β.ά παΡΒιών καί προρφ"ιδίου (R.ρ6λ. είκ. 51). 3

itωράκων, ει και άμφιβάλλεταl, αν οί πεζέταιροι είχον -θώρακας '. 'Αλλ' ό μνημονευ&εις μακε

δονικος όπλίτ/ς φορεί δοραν ώς -θ'ώρακα' πρβλ. και Πλούτ. Αίμ. Παϋλ. 19 έξ. 32. ΊδΟ'υ δε

τίνα δπλα είχον οί στρατιωται έπί Μεγάλου 'Αλεξάνδρου κατα τον Καρωιάλλαν, ώς λέγει

ό Κάσσιος Δίων 7':,7: «ταϊJτα δε ην κράνος όμοβόειον, flώραξ λινούς τρίμιτος, ασπις χαλκη,

δόρυ μακρόν, αίχμη βραχεια (=άκόντιον;), κρηπίδες, ξίφος»' πρβλ. και Λίλιαν. στρ. 4,3,13.
Άλλ' δτι ό Ι καί ό νι τάφος εχουσι δύο δόρατα η σαρίσσας συμφωνει προς νομίσματα

του 'Αλεξάνδρου Α', δεικνύοντα ίππέα μετα δύο σαρισσων (Head ε. α. 219) και εν-θυμίζει τα

δύο δόρατα, ατινα εφερεν ό 'ΟμηρικΌς (Φ 145) ηρως Άστεροπαίος ό Παίων, υίος τοϋ

Πηλεγόνος, ον εγέννησεν ό Άξιος εκ της Περιβοίας -θυγατρος τού Άκεσαμενού. 'Εν τοις

τάφοις εχομεν σαρίσσας βραχυτέρας πάντως

τού επειτα μήκους αυτων, ανΕρχομένου μέχρι

5.50 μ. ΟΙ 7 τάφοι εχουσιν εκαστος όλικον μη

κος 4.80 μέχρι 5.20μ. εν Φ αί σάρισσαι, λοξως

πολλάκις κείμεναι παρα την κεφαλην τού νε

κρου, δεν έξετείνοντο ούδε κατα προσέγγισιν

είς μϊικος 5μ., αν ή άρχικη &έσις αίJτων ήτο

ώς σημειοίιται εν τοις σχεδίοις του Scbkorpii.
Άξιοσημείωτον είνε, οτι αί αίχμαΙ των σαρισ

σων εν τ<ί> μακεδονικψ πoλυανδρί(~) της Χαιρω

νείας σιρζόμεναι μέχρι μήκους Ο.38μ. (το όλον

fI·α 1Ίτο 0.40) εΙνε παρόμοιαι εν τούτιρ προς

τας τού Τρεμπένιστε άρι-θ. 131- 2 (μηκ. 0.24,
0.25, 0.28, 0.32, 0.34 των σφζομένων άρτιώτε

ρον, άλλ' σχι όλοκλήρων). <Ως προς το πλά

τος μία μόνον έν Τρεμπένιστε εΙνε στενη ώς

αί της Χαιρωνείας 2.

Κράνος εφόρουν οί Μακεδόνες συνή&ως

την καυσίαν, κοινην καΙ τοις όμοφύλοις Θεσ

σαλοϊς, άλλα καΙ λοφωτα κοριν&ιακα η άλλα

έγίνωσκον, ώς δεικνύουσι τα νομίσματα των

Δερρωναίων 4 και του Άλεξάνδρου Α'5 καΙ ό χαλκούς όπλίτης της Έδέσσης 6. "Αν ή καυσία

ήτα το κανονικον κάλυμμα της κεφαλης των σιρατιωτων έν τοίς προ τού 500 χρόνοις,

1 Πρβλ. llaue!" ε. ά. 425 καί Hageluann ε. ά. 93 132 έξ.

2 'Εν τίί ;τυρ~ τού 'Ηρακλέους επί της ΟΙτης ε~ρηνται

λόγχαι και στεναί καί πλατείαι και -μακραί και βραχειαι.

<.4ρχ .. Δελ •. 1919 παράρτ. σελ. 25 έξ.

3 Τάφ. 11. ~Yψ. 0,292μ. Άπόστασις άπό τοϋ προρρll'ι

δίο., ,ιέχρι τού έπιτραl.ηλίου γείσου 0,247μ., ή εις ταύτην δέ

κιί6ετος άπόστασις 0,19Sμ. Πρασινη κατ;ω<lις. Χυτόγ. Παρ'

άπαγ τό χείλος oEl(l« 'ίμω.· εχόντων κεφαλην f'ξω, έσω δέ

συγ:ιεκα,tμένων διά ηΊι' στερέωσιν υπενδύσεως. Ά:το τα/ν

γωνι.\)ν τα/ι' όφ/}αλμων έξω άναχωρούσιν έΓZιiρακτoι κεφα·

λαι Orpeool'. Ύπέρ δέ τάς πλευρικάς Ι"τομάς έξω εΙ,'ε έγχά

ρακτα dl,flifllIJ. (εΙκ. 51). ~Oπισ1>εγ, παρι~ τό" κρημνόν της

{tQΙJ.Vοεως του έπιτραχηλιου, τετράγωνος όπιΊ κειμένη έπ' εu·

.:Ιείας πρός iΊλον ύπέρ τό προρρινίδιοv οηα χάρι" οτερεώ·

σεώ; ποτε λόφου. Κατά τό χείλος έ,'δοτέρω της σειράς των

ηλων άσιράγαλος έν μέο!!.) δύο άναγλόπτων γραμμών.

Παραλλήλως πρός το κόσμημα τoϋτo~ άμεσως ΙνδοτέΡα/ ή

επιφάνεια δεικνύει Ιχvη κολλήσεως έν σχήματι ταιγίας ουγε·

χοϋ;, έπειδιΊ άΗοτε ησαν ivτ(tiJ{}a κεκολl.ημέγα χρυσά έλci·

σματιι, οία εuρέΟησαvπλησίοv (πρβλ. είκ. 12 καί εΙκ.52,58).

·Oμo~α κρά.'η έλληνικά F. σ. 79. Έπί γομισμάτωl' τής ?\.Ιαχε

δο.'ίας εύρηται ό,ιοιο" κρά"ος είς τά τω.· Δερρω"αίων· δρα

Head - ΣβΟΡ())\'ος πω. ""πι. πίγ. Ι, 6. B.-it. "1/<$. coi"s
i1/aadonIo σ. 150 έξ. πρβλ. τά των Σκιωναίωγ αντ. ο. 103.

4 Head έ. ά 202.
5 Head σ. 21!)
6 Atl,ell. l\litt. ε. ά. Πρβλ. Casson ε:. ά. σελ. 177.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:35 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ 1927-1!:!28 Ή άρχαϊκή νεκρόπολις τού Τρει,ιπέvιστε .παρά τή", λίι,ιvην της Άχρίδος.-

ΕΙκ. 5/ (=Ρ. ιiQ'O. 118, ntv. )(JV2) ΠλaΥ(ΙΙ όψι,

:0;; κριiνoυ. ~l". 60.

'Ότι είς τους τάφους το)ν μακεδό

νων βασιλέων συγκατωρύσσετο πολυς χρυ

σός, γνωρίζομεν εκ τού Διοδώρου (22,23)
και του Πλουτάρχου (Πύρρ. 26). Ό Διό

δωρος λέγει «δτ! τας Αίγας διαρπάσας

ό Πύρρος (273 π. χ.), ήτις ην έστία της

Μακεδονικης βασιλείας, τσυς Γαλάτας

έκεισε κατέλιπεν· οί δέ, πυitόμενοί τινων,

δτι κατα τσυς βασιλικους τάφους τοίς τε

τελευτηκ6σι συγκατωρύχ{}η χρήματα πολλά

κατά το/α παλαιάν ov"ήt'JEtav, απαντας άνέ

σκαψαν, και τυμβωρυχήσαντες τα μεν χρή

ματα διείλοντο, τα δε όστα των τετελευτηκό

των διέρρι~ιαν. <ο δε Πύρρος έπι τούτοις βλασφημούμενοςουκ έκόλαζε τους βαρβάρους δια

τας έν τοι'ς πολέμοις χρείας». Ό δε Πλούταρχοςλέγει: «των δ' Αίγαίωνκρατήσας (6 Πύρρος),

τά τ' αλλα χαλεπως έχρήσατο τοις ανfiρώποις, και φρουραν Γαλατικην έν ΤΪί πόλει κατέλιπε

των μετ' αύτου στρατευομένων. ΟΙ: δε Γαλάται, γένος άπληστότατον χρημάτων σντες, έπέ

-θ'εντο των βασιλέών αυτό-θι κεκηδευμένων τους τάφους όρύττειν, και τα μεν χρήματα δΙ1Ίρ-

ΠΩΣ ΕθΑΠΤΟΝ ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ

γίνεtαι ;τι-θ'ανώτερον, δτι τα κράνη 'των 7 νεκρων Ί'lσαν επείσακτα εργα έκ της αλλοδαπης.

Τσυς κατα την ρίζαν της λεπίδος των ξιφων του Τρεμπένιστε προφυλακτηρας (είκ. 57)
εχει και το μόνον ύπο του Σωτηριάδου Athe11. lJliI!. (1903 Bei1age XLI εν σελ. 308 - 309)
είκονιζόμενον ξίφος τού μακεδονικου πολυανδρίου της Χαιρωνείας, ωστε ή βιομηχανία των

ξιφων ήσκε"ίτο εν Μ ακεδoνί(~ κοτα τον 40ν αΙ ώς καί κατα τον 60". Τοιούτους προφυλαΚΤ11ρας

εχει και εν χαλκούν ξίφος της πυρας τού 'Ηρακλέους έπι της Οϊτης Ι.

Τοσαύτα και τοιαύτα εχοντες τεκμ11ρια, λέγομεν, δτι οί 7 νεκρηι τού Τρεμπέηστε ησαν

ήγεμονίδαι πεσόντες κατα τον εν τφ 6φ αΙ π. Χ. χρόνον της προς βορραν έπι τα αυτό'δι

«Μακεδονικα» ητοι Έλληνικα «έ"{}νη» εξαπλώσεως τού Μακεδονικού κράτους, ον χρόνον

όρίζουσιν άκριβέστερον· ετάφησαν δε μετό:

πολλού χρυσού κατα τα πάτρια ε'3-ιμα των

βασιλέων, άλλα και τού λαού της Μακεδο

νίας εν τϊι άναλογίq τού πλούτου αυτού, &ις

προσδοκώ να διαπιστώση ή -άρχαιολογικη

ερευνα της χώρας 2.

1 Διαρκο"σης τής διορ6ώσεα/ς τών φύλλα/ν τούΤα/ν έλα

βον γνώσιν τής εiίρiσεως nίφΟ1J πολεμιστου Τ"'ος ~" Μ1Jα/·

νί,"!- των ΈσπεQίων Λοκρών πρός Δ τής 'Αμφίσσης. Τά κατα

τον τάφον τούτον προσσέτω έ" παραρτιιματι άμέσα/ς μετα

τό τέλος τής πραγματείας τήσδε μετά ηνα/ν συμ:τληΡα/μαη.

κών παρατηρ,ήσεα/ν. 'Εν τiι:ι τάφΟ) τούτ<!,ι εiιΡέσησαν καί δύο

'ξίφη μετα προφυλακτιιρων της χειρός καί μία δίδυμος

περόl'η παρσμοία ταις έν Τρεμπενίσηι ευρεΟείσαις (πρβλ.

«νω εΙκ. 23 σελ. 63).

2 Δια "ιν άρχαιολογικην ταύτην ερε1Jναν τό κράτος δίν

έμερίμνησε δεόντως. ΡΟλη ή ΜαΚΕδονία μΕτα της έλλ. θ(l4

κης άΠΟ~ΕλΟ1Jσι νυν μίαν άρχαιολογικήν περιφέρειαν καί

Εχουσιν έ"α μόνον έφορον τών άρχαΙΟΤ11των (πρός τό naQOv
μάλιστα εΙνε χενη ή Οέσις χαί τούτΟ\}), έν Ψ 1'1 ΚΡΙΙΤΙ] Εχει

δύο, ή Πελο:τό,ovησος τρείς χτλ. Δέν κατενoήfιη έπαρκ(}ς

ή σημασία t1"j'; άρχαιολογιχης μελέτης της χώQας ταύτ/ς.

Πρβλ. χαί ΜυλΜ·άν Ή vιολιθ. έποχ;} έν Έλλάδι σ. 89.
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Α I~ 1927 ·1928

••

Είκ. 52. (_ F. άριΟ. 114. π{ν. χγ ι). Τάφ. lJI. Πρά,·οι;

χαλ"ο."" μή καλύ,"'Ι"Ιο" τό κυρίωι; ;Ιρόι>ω....",.. 1

πασαν, τα δ' όστα προς ϋβριν διέρριψαν. Τούτο κούφως εδοξε καΙ όλιγώρως ενεγκείν

ό Πύρρος Τι δι' ασχολίας τινας ύπεΡI%μενος 11 παρείς δλως δια φόβον το κολάσαι τους βαρ

βάρους δ'6εν ήκουσε κακως ύπο των Μακεδόνων.»

Είνε περιττον βεβαίως να ζητήσω μεν δια ΤF;κμηρίων να αποδειξωμεν, δη τα "χρήματα»

των τάφων δεν πρέπει να νοη{tωσιν ώς νομίσματα. Θα ησαν πολύτιμα άντικείμενα 11 χοσμή

ματα εκ πολυτίμου ύλης, άναμφισβήτητον αγοραίαν άξίαν εχούσης πάντοτε. Θα ήσαν δ,τι

περίπου περιείχον οΙ τάφοι της Λυχνιδού. ΤΟ σχόλιον, το όποιον έχρειάζετο καί πάντοτε

έζήτει η τε φιλολογία καΙ 1'1 άρχαιολογία προς πραγματικην κατανόησιν των λόγων τού Πλου

τάρχου καΙ τού Διοδώρου, παρέσχον οΙ τάφοι της Λυχνιδου .....Οτε δε ό Ίουστινος 7,2 βεβαιοι,

δη ό Περδίκκας Α' ωρισε τόπον ταφης των

Μακεδόνων βασιλέων τας Αίγάς, ουχί δ' άλλον

τόπον, ίσως ύπονοεί, δη οΙ τάφοι εδει να εΙνε

άπαραβίαστοι καΙ έπομένως έφρουροϋντο. ΤΟ

κράτος 'θα έπαυε να ανήκ'll είς την δυναστείαν,

αν βασιλεύς τις δεν έiMπτετo έχει, f'j, λέγομεν

ήμείς, καΙ αν οί τε-θαμμένοι εξε{)άπτοντο. ~Hτo

λοιπον άναγκαία 1'1 φρούρησις των τάφων. Τίς

δ' άλλη φρούρησις 1Ίτο καλυτέρα της λατρείας;

Ταύτην ή παράδοσις προσεκόλλησεν είς ενα

καΙ ώρισμένον τόπον, είς εν βασιλικον μαυσωλ

λείον, τ.ο των Αίγων.

Τώρα δε έννΟΟύμεν καΙ την πολυτέλειαν,

κο:&' ην ετάφη ύπο τού ΜεγιΧλου 'Αλεξάν

δρου ό έταίρος Ήφαιστίων άφηρωίΌ{}είς άδείC.L

11 έντολίl τού "Αμμωνος (ΆρριαΥ. 7,14,7.23,6
έξ. Διόδ. 1'1,115 Πλουτ. 'Αλεξ. 72). Ό Διό

δωρος (17,114,115) αφηγείται π(ος διέταξεν

ό 'Αλέξανδρος άν{tρώπους καί πόλεις να συμ

βάλωνται «προς τον τής έκφορας κόσμον»,

«ώστε μη μόνον τας προγεγενημένας παρ' άν

{)'ρώποις ταφας ύπερβαλέσ&αι, άλλα καΙ τοις

εσομένοις μηδεμίανύπέρ{)-εσιν %αταλιπείν.» 115 ((των γαρ ήγεμόνων καΙ φίλων εκαστος στοχα·

ζ,όμεΙ'ος ιης τού βασιλέως άρεσκείας κατεσκεύαζεν είδωλα (πρβλ. Διόδ. 16.92.25) δι' ελέφαντος

καΙ χρυσού καί άλλων των tι'αυμαζομένων παρ' άν{)'ρώποις, αυτος δε τους αρχιτέκτονας άtl'ροί

σας καΙ λεπτουργων πλη{)-ος» ~κτισε τεράστιον δαπανηρότατον κτίσμα κατακόσμητον δι' έκα

τοντάδων ποικιλωτάτων εργων αρχιτεκτονικων, γλυπτικων, τορευτικών έκ χρυσού η άλλης

1 ΟΥ-ψ. μέγισιον U,26 μ. ΤΟ ιειράγωνον α,'olγμ'~ ιού

:ι;ροού,;του πλ. Ο,IΟ:'μ., ίίψ. 0,13μ. Πρασί,'η κατ ίωσις. Χυτόν.

Παρ,~ το χεΙλος ηλοι χά(ιιν τής ύιτενδύοεω;. Είς έΚΙΗέραν

γωνίω' τ(iιν Π(ιΡΕιω,· μείζων ήλος. Tuινία πλ. Ο,ΟΙμ. χρυσoίi

έλιί.σμιnος έπικεκσλλημέ,'1J παρα6έει ιο χΗ},Ο;' κόσμημα

ιιύι'·ις π},οχμός. Έ;τ; τοϋ κρ(Ι',Ιου ;.:υ.τά ΤΟΥ μέγαν άξονα

άναΙρονται δύο γραμμαι, ων μετα~υ έστηρίζετο δ λόφο;,

ΚΡ(ΗούμΗΟ; έπι τοίι μΕτώπου διύ 1ιείζΟ"ος ηλου. "Ομοια

κράνη Ιξ 'Ελλάδος, ΜακεδΟ"ίας καί άλλων χωρων ορα F.

σ. 80 l~. Φαί\'Εται, ότι ιο σχήμα συγΕιΙΗζετο έν MαΚEδoν~

(έγ ΤΌ\; 7 τάφοι; εύρέtιησαν 7 τοιαυτα κράl"L καί εν Κοριν·

\!ιακόν εΙκ. 50, 5Ι).

Έπι τύ"JV νομισμάτων ιοίι' Αλεξά\'δρου Α' καί τοίί ΠΕρδίκ.

κου Β' εχομεγ τοιαίιτα κράνη (Βι-ιΊ. "Ι/α. ι:ιη'Η. Αlαι:~d{)"iο

σ. Ι60, 162)' ώσαlJτως δε καί έπί ιων του Άρχελάου (αύτ.

σελ. 164).
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ΑΕ 1927-1928 Έ αρχαϊκή νεκρόπολις ΤΟ1) Τρεμπένιστε πaρα τιιν λΙμνην της 'ΔχρΙδος 96

Τάφ. ~ΌΕΙκ. 5.'; ,'_i<: ιί!:"ιί. ;;iίl. ~riI·. XT~2J,

Κρά"ιιι; χα?κιιϋ ... :ι

ύλης, έπέ&ηκε δε και μακεδονικα και βαρβαρικα δπλα, δηλουντα τας άνδραγα&ίας των Μακε

δόνων και τας ήττας των βαρβάρων, πάντα δε ταύτα άξίας 12 χιλιάδων ταλάντων (72 έκατομ.

παλαιων δραχμων), 'ίνα συγκαωσι μετα τού σώματος τού Ήφαιστίωνος.1 «Άκολού{}ως δε

ταύτη τ-ίΊ μεγαλoπρεπείΓ~ καί των άλλων γενομένων κατα την έκφοραν τιμών, το τελευταίον

προσέταξεν απασι {)ύειν Ί-Ιφαιστίωνι -&εό) παρέδρφ» ώς ελεγε χρησμος κομισθ'εΙς παρ' "Άμ

μωνος. «διόπερ γε11όμεl'ος περιχαΡ1ίς έπί τιiJ τό1' {}εον κεκυρωκέι'(ιι τή1' αύ-ωύ γ1ιώμψ, πρώτος

την -&υσίαν έπετέλεσε.:. ΠερΙ τούτου λέγει ό Πλούταρχος ε. α. δτι «έξ"Αμμωνας ήλ{)ε μαηεία

τιμάν Ήφαιατίωνα και ι1'ύειν ώς 1ϊρωι παρακελεύουσα»' δ δ' Άρριανος 7,14,7 λέγει: «ευαγί.

ζειν τε δτι άεί ώς ήρωι έκέλευεl' Ήφαιστίωνι, τούτο μεν προς. των πλείστων άναγέγραπται'

οί δε λέγουσιν, δη καΙ εlς "Αμμα/1'ος έΊιεμψε1 1

έρησομένους τΑν {)εό1' εί καί ώς {}εψ 1'Μειν συγ

χωρεί Ήφαιστίωνι' τόν δέ ού πυγχωρηoΓt.ι.»

Πρβλ. και 7,23,6 <11κον δε καΙ παψι ..Αμμω
νος οί fιεωρo~ ούστινας έστάλκει έρησομένους,

δπως {}-έμις αύτφ τιμάν Ήφαιστίωνα· οί δε ώς

ηρωι εφησαν δη Μειν -&έμις ίJ 'Άμμων λέγει·

ό δέ έχαιρέ τε tfj μαντείq καί τό απο roυδε ώς

ήρωα έγέραιρε.» '''Έπειτα διηγείται δ Άρρια

"ός, οτι ό 'Αλέξανδρος επεμψεν έπιστολην κε

λεύων «κατασκευασ6-ηναι Ί-Ιφαιστίωνι 11ρφο1'

έιι ΆλεξαιιδρείCf τfι AίγυπτίΓ~ εν τε τη πόλει

αύτi.ϊ καΙ έν τιϊ νήσφ τi.ϊ Φάρφ. ϊνα ό πύργος

εστιν ό έν τιϊ νήσΟ), μεγέ&ει τε μέγιστον καΙ

πολυτελείι;ι έκπρεπέστατον' και δπως έπικρα

τήσιι καλεϊσθαι άπσ Ήφαιστίωνος, και τοις

συμβολαίοις.... έγγράφεσ&αιτο ονομα '}Τιραι,

στίωνος.»

Ό Διόδωρος δi:.-ν εχει άδικον περιγρά

φων τανω ώς προερχόμενα έκ της έπιβολης και

της «άρεσκείας» τού βασιλέως,άλλ' έν τη ψυχιϊ

τούτου ώς ρίζαν της cάρεσκείας» πρέπει να

διίδωμεν την δύναμιν τού έ&ίμου, δ έκράτει απσ πατρος καΙ πάππου έν τη πατρίδι.Ή περίσ

σεια μόνον της μεγαλοπρεπείας άνήκει εΙς τον Άλέξανδρον προσωπικώς καΙ είς την Άσια

τικην έπίδρασιν, ή βάσις δμως τού ωίμου εΙνε Μακεδονική.

Άλλ' αύτο τούτο πρέπει να συνέβη καΙ κατα την κηδεία'\' τοϋ νεκρού "Αλεξάνδρου

ϋστερον. Ό διάδοχος βασιλευς Άρριδαιος κατασταηεΙς(Διόδ. 18,3) «έπΙ την κατακομιδ1Ι'\' του

σώματος καΙ την κατασκευην της άρμαμάξης της μελλούσης κομίζειν το σωμα τού τετελευτη-

1 Πρβλ. δμω; Wi1cken έν SiIz. ller d. Ber1. Akad.
1928 σ. 593,.

2 Μέγ. (ίψ. 0,26 μ., μηκ. O,2J3 μ. ~Aνoιγμα :tροσώπου

iίψ. 0,14, πλ. 0,1Ο9μ. Πρασίνη καιίωσι;. Χυtό,<. Περί ιό

χειλο; ήλοι. 'Υπέρ ιό; πλευρικάς lvtομάς ήσαν κεκολλη

μένα άργυρα άνDiμια (ιό ιiρlσιερόν έσώΟη). Παρά ιό χεί-

1ι.ος ιών παρειών rχνη ταινίας, έφ' ης btexoAλwvtO xQuoa
έλασμάιι\"α κοσμήμαια, οΊα εlιρέOησαν πλησίον (πρβλ. είκ.

12). Ή οδός του λόφου εχει έν μiσφ τρεi.ς βα1'hJτέρας γραμ·

μά;. Έιιί τού μετώπου μέγα; ηλος. oIιloDev δέ κατά τό

ακρον τού έπιτραχηλίο" γείσου μικρός κρίκος.
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96 Α. Δ. Κε.ραμ;οπούλλου
.= -_._~-=,-

κότας βασιλέως» έδούλευε Τ'9 πατρίιρ εθ'ει και τίi προδεδηλωμένιι περ'ι τα τo~αυτα αρεσκείg

του νεκροϋ βασιλέως. Ό Διόδωρος (18,26 πρβλ. Ά&ήν. 5,206) εκρινε χαλον να διατρίΨn και

περί την περιγραφην της νεκρικής ταύτης άρμαμάξης, ώς επραξε καΙ ή νεωτέρα επιστήμη

κατ' αυτόν,! «έπεί το κατασκευασ&εν εΡΥον, άξιον ύπάρχον της 'Αλεξάνδρου δόξης, ού μόνον

κατα την δαπάνην διήνεγκε των άλλων ώς άπα πολλών ταλάντων χατασκευασδέν, άλλα καΙ

τ'ίj κατα την τέχνην περιττότητι περιβόητον ύπηρξε.» Ήμιν διαφέρει οχι ή άρμάμαξα, εί καΙ

-θα μετεχειρίζοντο καΙ εν Μακεδονίq: νεκροφόρους άμάξας αί φίλιπποι Μακεδόνες, αφ' oii
εχουσιν αυτ?tς οί Δωριείς, "Μακεδνσν εθνος», κατα τα αγγεία τού Διπύλου, καΙ ίσως δλος

ό Όμηρικος Χόσμος, άλλα τα κατα την αλλην διευθέτησιν της κηδείας «πρώτον μεν γαρ τ~

σώμαη [κιβώτιον;] 2 κατεσκευάσ{)η χρυσούν σφυρήλατον άρμόζον, καΙ τούτ' άνα μέσον έπλή-

ε,'". 54 (= Ρ, ιίκ.100. "ίς ιίκ. το" αρn? J=F. άριΟ. 121, τάφ. V1, 86. 1'η~ είκ. άρ,ο. 2-4= F. ά(},Ο. 122.
<άφ. vl/ .12 '''" .'17. Χαλ"α' ελά".ματα εξ &tJ,r,ιJrov (2-·/ έ" μιας &"πlιJας' / κα' ε,-κ. 55 εξ έτέρας &,,:ιΙδας). 3

ρωσαν αρωμάτων (πρβλ. CιH·t. Rnf. 10,31) τών αμα δυναμένων την εύωδίαν καί την διαμο

νιΊν παρέχεσ3'αι το) σώματι. Έπάνrι) δέ τής {j-ήκης έπετίi}ετo καλυπη)ρ χρυοους, αρμόζων άκρι

βώς χαι περιλαμβάνων την άνό.nάτω περιφέρειαν.l'αύτης δ' έπά1'ω περιέκειτο φΟΙ1'ικΙς διαπρε

πής χρυσοποίκιλτος, παρ' ιΊν E"{JeaU1' τα τού μετηλλαχόως δπλα, βουλόμενοι συνοικειούν την

1 Πρβλ. Κ. Mii1le'·. D~r Lei(ll~tlW(1g(>l Alo:atlders, Di5S.
J..e;pz. 1905.

2 Ό i\lfil1er έ. α. σ.34 νομίζει ;ιεριττήν ~άσαν συμπ1.ή

ρ,.,σιν λαμβάνωl' το έπόμενον "ψιιΡιίi.ατoν οίισιαστικόις.

3 Τό έλασμα 1, έκ του »ερ,δωρίου τής «ιmίδoς, εΙνε η τρί

π1.ας άντυς του Όμ']('ΟΙΙ il «t πε(lίδρομοι π1.εκτάναl οφεων

του Αίσχύλου (έπι. έ. Θή6. 482) κατά τον εκκρουοτον πλοχμον

(έξιιπl.ουν ομω; εντα&Οα). Πoλλαχόι:lεν της 'ΕΛλoiδος γl'ωστ(ι

το,α&τα l.είψανα (Ρ. σ. 8δ ~ξ.). έξ Άκρο;\Cόλεως ορα 'Λρχ.

Δ~λ ... 1915 Παράρτ. σ. 3Ι.

Τό {,;τιστ(lαμμέ"ον Ι1-ις αντυΥος ;ιιρ,σώριον δηλο\, ότ,

ή άσπις {,ποκάτω εΙχε δοράν, li,· δέν ητο ύπόξυλος. 'Όμo,α~

άσπίδες γνωσταί εν 'Ελλάδι έξ <ερα/ν, εν/}α ά"ετί/}εντο

λάφυρα (:τρβλ. Filo,v σελ. 85 ές.).

ΤΟ 2 εκ της άντυγος άσ:τίδος κεκσσμημέ"ον δι' έκκρού

σιων όγκων' το 4 εί.νε είχών του πηλΟύ. δ,αιηρήσαντος

εν άrιoτυπώματι 'Ιό πλάτος 0,05fίμ. τού κοσμ'ιματος, έν ι!ι ό

7.αλκΟς έftρυμματίσ(lη - Άρ\{). 3 (μηκ. 0,12 μ.) εΙ,'ε έκ

του κiντρoυ της άσπίδος :τερΙ τον όμφαλον κύκλοι στιγ

μα/ν εκκ(lούσΤα/V και εΤτα άΚΤΙΙ'ες έν εωει τριγώ"ων η όξυ

κο(lύφων φύλλων.
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ΑΕ 1927·1928

δλην φαντασίαν ταίς προκατειργασμέναις πράξεσι· μετα δε ταϋτα παρέστησαν την τουτο

κομιοϋσαν άρμάμαξαν» ητις ,;τεριγράφεται επειτα (27 καί 28) λεπτομερως, εί καί, <tδια της

όράσεως μαλλον 11 της άπαγγελίας φαινομένη μεγαλοπρεπεστέρα, πολλους επεσπατο ftεωροuς

δια την περιβόητον δόξαν.» Οϋτω λοιπον ό Άρριδαίος «σχεδον ετη δύο καταναλώσας περΙ

την κατασκευην των εργων, απεκόμισε το σωμα τοϋ βασιλέως έκ Βαβυλωνος είς Αίγυπτον.:;;.

Ό δε Πτολεμαίος «τιμών τον Άλέξανδρον, <Χπήντησε μετα τ1ις δυνάμεως μέχρι της Συρίας,

καί παραλαβων το σώμα, της μεγίστης φροντίδος 1Ίξίωσεν.:.. «Κατεσκεύασεν συν ιέμε1 ιος κατά

ιό μέγε1?ος καΙ. κατα την κατασκευην της 'Αλεξάνδρου δόξης άξιον, έν 6? κηδεύσας αύι/n' καΙ

r,
!

Ι,
Ι
Ι

ι

l'

f
t

Ι
ι

;, :\~J?~j.~""

ι·,Ά~~{b::'
Π;κ.55 (=1-: ε;κ. 101, άριΟ. /2/). Τό κεl'ιι<ικό,. με,,,, του όμφαλου μίρ", τη. ι:!οπίδος tix 54,]. ι

~υσίαις ήρωίΧαίς καΙ. αγωσι μεγαλοπρεπέσιτιμήσας, ού παρ' άν&ριοπων μόνον άλλα καΙ παρα

'θεών καλας άμοιβας ελαβεν». 2

'Εν ταίς ανω περιγραφαις μακεδονικών κηδειών άξιοσήμείωτος είνε ή άρέσκεια προς

πολυτελή 11 έπιβλητικα εργα 11 κοσμήματα, έν χρόνφ χα-θ' ον ή άλλη Έλλας ,ιρέσκετο είς την

λεπτην αίσθησιν της τέχνης κυρίως. Έν Φ οί κάτω 'Έλληνες 'lρκοϋντο εΙς εν ανάγλυφον

κομψΌν 11 εν έπΙ λίD'oυ έπίγραμμα λεπτης "l:οιητικης πνοης Τι έπΙ τέλους εΙς ενα λέοντα λί'θι

νον έπΙ τοϋ πολυανδρίου πολλών ίι όλίγων ανδρείων στρατιωτών, δ 'Αλέξανδρος διατάσσει

Ι Διάμ. 0.116μ. Mεrα;υ τού ,'ψφο.1.0" χα, έtέΡΟ1J σ1Jγκε,'·

Τ(Ηκοίί )ιύκλου ΤQιπ1.ij σειρα έγχαράΚ"rωv όξυ~oρ\ίφ~l\' φύλο

/''')\' βα.(tμηδι')\' μικροτέρων ώς άΚΤΙ\'α/\'. Περαιτέρω εντός

ιiλl.oυ μεί1:,ο\'ος συγκεντριxoiί χύκ?ου έγχάρcιxτo. γ1.ιϊισσαι.

ΈπΙ του τμήματος τούτου χατά σιρ1:,όμενα λείψανα ι!στε·

ρεoiίτo σιδηρούν τι κόσμημα διά τεσσάρων χαλΧα/ν ήλων

διατεflειμέ"α/" σταυροειδώς.

2 Περί άπο'Οεώοεως τού 'Αλεξάνδρου δρα τελεuταΙoν

SCI'!1abel ΚΙIΟ J925. σ. 115 έξ Nock f,v/of<,-n. 0/ Hell. St"d.
ιφ8 σ. 21 έξ. Tarl\ αίι~. σ. 206. WiIcken ε. α.

13
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Α. Δ. Κ,,,αμοπούλλου

να ίδρυΌτΊ τcρ Ί-Ιφαιστίω\'ι ηΙlφον «μεΥέθει τε μέγιστον καΊ. πολυτελείg έκπρεπέστατον.»

Έννοοϋμεν δε VUv την δύναμιν τών λ6γω\' ωύΤα/ν. τα μεγάλα λοιπον μνημεία τών 'Ελληνι

στικών χρόνων όφείλουσι ηΊν l'εγαλΟ;'[l'fπεων ("ι υτών εν μέρει είς τΥlν οϋτω μεταδοθεϊσαν

συνήΩειαν τών Μακεδ6νων, "α λατρι:;ύωσιν ίσΧΙ'Qως τους ήγεμόνας αυτών.

·Έτι μαλλον ένδιαφέΙ10ντα εΙ\'ε τα κατιχ ηΊν Y.1"jδείαν του μιΊ καέντος άλλα ταφέντος

'Αλεξάνδρου. Έπι της ανω επιφανείας της χρυσης και στεγανης λάρνακος, Ίιτις περιείχε το

σώ~ια αύτοϋ έντος άντισηπτικιΩν αρωμάτων, έτι"{)η καλυπηΊρ χρυσούς, ον φαντάζομαι ώς

πλάκα επάνω κατακόσμητον. "Ίσως δυvιχμt"6'α, μειούντες ηΊν άσιατικώς ύΠΕοβάλλουσαν μεγα

λοπρέπειαν και πολυτέλεlαν, αντι τού άσυν)lθους καλυπτηρος να δεχ.{}'ώμεν είς τσυς συνηι')ε

στέρους βασιλικους τάφους τα πολλα κοσμι1ματα τα καλύ;ττοντα τας νεκρικας λάρνακας βασι-

Είκ.Ί;6 (=F. <i/t,O. 125 ε'κ. 102/. ΖείιΥη χαΙκών "'οίκω".·ι

λέων ώς οί των Μυχψ·ων η των Λίγων της Μακεδnνίας, πρΙν εκτα'6iΊ το κράτος αυτων είς

'Ασίαν '\ και εΙς δλην την πρότερον εκτασιν αύτού εν ΕύΡΙ\}ΠΏ. Τοιου.τοτρόπως προσεγγίζο

μεν προς την εκτασιν τού πλούτου των τάφων τiΊς Λυχνιδοϋ.

'ΕπΙ του καλυπτηροςέτέΟη ή φοινικΙς.(πρβλ.Πλουτ. Λυκ.27),το έμβληματού βασιλικού

άξιώματος. ό βασιλικος μανδιJας ϊ.ρυσοποίκιλως, ήτοι κεντητός, πιστεύω, δια χρυσης κλω

στης, 'ίνα φορηται. [JaQti τoίiτpν ετέΟησαν τα δπλα τού vex(luU. 'Άν μεταφέρω μεν την περι

γραφην ταί!την είς τσυς τάφους της ΛυχνιδΟύ, 'δεν πρέπει μεν να άναζητήσωμεν τα λείψανα

της βασιλικης πορφύρας, ήτις {}α ήτο άJτλουστέρα, έκτος αν ψηφίδές τινες χρυσαί 11 άλλαι

άνηκον αυτί! η f.λάσμuτά τινα χρυσά 11ΤO δυνατον να εΙνε επlκεκολλημένα (όπας δεν' εχουσι

προς ραφ11ν) χάριν της κηδείας μόνον, άλλα καΙ πάλιν λαμβάνομεν σαφεστέραν είκόνα τοϋ

] li,,'tον~fίφ.ΙΙΙ,--2Κfι'6 έ'l toii η1φ. νιι 22,-3
""i. 7 έ" ~oυ τάφο νι π, - 4 έκ ~"iί ~I1φ. '1'15, -;, έκ tOU
τάφο Ι Ι. Διι1μ. ...:ειωτου o.u! -(),O~tiII. 'Εφ. έ",ί.στ"υ κρίν.οu

;ι;ρσσφίισ\'τ<ιι 11- 4 σφ'''ρ'κο, όγ"οι, έφ· έκι,στου δ· όγκου

προσφύο\'ται frl,Qot τρεις έ1.,ίοσο\'ες (ιΊιιιιξ μόνον δύο).

Er., τινα ζεύγlι δ itEI!O<; κρίκος εχει προοπεφυ"ός έ~ερoν

κρικέλλlον. 'επί του ,ί.{:ιι\). 'i σι,iJζετιι.1 λείψιι.,'ον σιδήρου.

~Aγι'(.,oτoς ί) 7.0ηoιιιό~ης τών σκευών τoύ~ων (πρβλ. τά

κ<>'ηlη~lκά ;<αϊ ήχητικά ές«ρηίμα~α F!orI1CS, UrgcscJ1. d.
bi1d. ΚωlsΙ in Ellropa 1898 πίν. ΙΧ 17. ΧΙΙ, 'ί έκ

Βοσνίας. XIV, 3).
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ΛΕ 1!Ί2ί - ]!Ί28 Ή αρχαϊκή νεκρόπολις τοϋ ΤQεμπ!:νιστε παQa τήν λΙμνην της Άχι;ιΙδος
= =--,.,.-.,.-...-=.....

Είκ. 5ί (= F. είκ. JQS). Ξιφ,l σιδ,lΡ'Ι 2

,,,

νεκρικού κόσμου. 'Επίσης το δτι τα δ:τλα του τε,t'}I'εωτος έrιOεντo παρα την λάρνακα διαφω

τίζει την πιστωυείσαν κατάστασιν έν τοϊς 7 τιιφnις τιlς Λι'χνιδού.

Άξιοσημείωτα είνε έπίσης σπα λέγονται περί τοΌ άφηρωϊσμοΌ τοΌ Άλεξάνδρου καί

τού ΤΙφαιστίωνος. Βεβαίως δεν είνε του παρόντος να έκτα{)ω εις απαν το περιλεσχήνευτ.ον

ζ{μημα τής λατρείας των ήγεμόνω\'. 1 Άλλα παρατηρω, δτι 'προ;!ειμένου μεν περΙ τού Άλε

ξάνδρου ούδεΙς ένδοιασμός, ούδεμία σκέψις γίνεται, ούδεμία άδεια Τι μαντεία ούδαμό{}εν

ζητείται περί άπονομης αίηφ ,;ρωίχης λαΤΙlfίας η 111'1 άπονομης. Ένφ περί τού Ί-Ιφαιστίωνος

πασαι αί πηγα'ι μαρτυρούσι το εν τουτσ: στι dl'fU άδείας του Οεού δεν ητο {)ηιιτον να άφη

ρωίσΩη ούrος. Ταύτα σημαίνουσιν, δτι ό βασιι."υς πορα τοις Mακ~'δόσιν, άποΟανών, άφηρω'ί

ζετο, μόνον διότι ζων ήτο βασιλεύς. Οί ~ασlλείς (ισαν διογενετς. Τσυτο δ' ύπoμιμνίJσκειτην

λατρείαν των βασιλικων τάφων τών Μυκηνων,

του Μενιδίυυ, τών Θηβών, τισν Δελφων κul

'λλ ' ••. ά'u ων, περι ων η περυσινη μου νωωΙ\'ωσις,

ή έν τοις Πι!πκrικοίς ηίς Άκιιδημί,ις 'A{}ψ(ίJι'

τού 1927 δημοσιευΟεισα (ορα και Άρχ. 'ΛΨηιι.

1918 σελ. 57 έξ.). Δι({ τούτο ύ;τεδήλωσα ά"ωτι'

ρω, στι καΙ περΙ τους 7 τάφους τού Τρεμπένlσιε,

αν ούτοι εκρυπτον άληοως γόνους βαπιλικονς,

Ώα ύπηρχε σηκός τις καΙ {}α έτελείισ λατρεία.

Άλλ' αν οί Μακεδόνες παρέμειναν έν Μα

κ~δoνίI! κατα τάνωΤfρω, orE οί ΈλληνικοΙ λαοl

καcήρχοντο άπο βορρα προς νότον, άποσπn:

σΟένrες άπο τών προχωρησάντων νorιώτερoν,

τότε ή περΙ τους νεκρους βασιλείς λαr(lεία δεν

εΙνε δάνειον έκ της νοτίου Έλλάδος έ'Οος,

δεν {)α έιτιστεύομεν δτι είνε δάνειuν, καΙ αν ηίιρίσκοντο έν τη μf-πογαίg Μακεδονίg πλείονα

μυκηνα"ί;ια :.άγγε-ια, (πρβλ. Cassol1, l1facedollia, τιι.ωce and Ι1ΙΥΥΙα 1:14, 173, ΗeιπtΙeΥ ε. 5.).
διότι το έμπόριον δεν ίσχύει να άλλοιώσu τα εDιμα τών λαών - άλλα παλαιον κτήμα

της δλης έλληνικης όμοφυλίας. 'Ι-Ι γνώμη τού CaSSOI1 ε α. σ. 160, δτι οΙ Δωριείς δεν εξερρί

ζωσαν τους άνΟρώπους του χαλκού αίώνος έν τη κοιλάδι του Άξιου, εχει έφαρμογήν και έν

τη δυτικίi Μακεδονίg. Κατ' άκολουΟίαν ή γνώμη, δη οί ΜIΙΚΨ'αίΟI έδανείσ&ησαν έξ Αίγύ

πτου τον τρόπον της κοσμήσεως των νεκρων βασιλι'ων, ΠVFπει να μεταρρυ{)μισηίj. Και αί

προσωπίδες αΙ τιΟέμεναι έ.πΙ τού προσώπου το)ν νεκρό)ν φι(ίl'ονται ανήκουσαι είς τα έθιμα

βορείων λαών, άφ' ου καΙ "\'ίι'ν έν KαρνιιSλη της ΣλαΒωνίας κα'ι έν Σερβίg. καλύπτουσι τ;ο

πρόπωπον τού νεκρού δι' όΟόνης, fίς ην άνοίγουσιν όπα; ΙΊια τους όφΟαλμούς, τη"\' ρίνα καΙ

το στόμα.3 'Η καύσις δε τών "EXQWV δεν κατίσχυσεν είς τα; ταφας τών βαπlλέων,διότι το γένος

1 ·Ορl, τα ά"ω σελ, 97. εlρημέ"ιι.

2 1(= F. άιιια. 12ϋ) έ>: του τ·;φ. Ι (όλι~όν μη~. 0.2;'1,
nJ..U,OGI4.).-2!=F. άριΟ. ]27) έκ τού Τ'''φ. νι 18 ~'Iς

λ,φης μ'ικ. 0.10, πλ. 0.0111 .. τiΊ~ δέ λεπίδ"ς μηκ. 018". - 3
(= F. ιίρ'!!', 128) του ,ι'ιρ. νll 1$. ~1ilκ. 0,:28 μ, 11'.1.. Ο,ΟI;Ίμ.

Τό ςίφο; τούτο έΊ.ει (I.jl"v χl',ύ. τό μοΞσ",' ,η; λε'tί,~"ς ><UΙ

κατα μηΚΩ; (ιό ... »;· τό γι.,ί)ΡΗ",ΙΙ δε το"r.o ι,ι,; Κ<ΙΙ δ ό'.!ι

1;όnιος προιρυλυκτηρ Til.; χειιιός Oζl,~o; τη\" Ρ Ι;ω' τ'l<; ί,rπ\·

δΩς, ΚI)I\'ος rl; τιί ςίφη 2 χι!ι 3. άνάΥει ~ην ,,{!ταy(~yήν

"loH~I\' εί,; ΤΩ,,; !''')('I .."ϊ>:"ύ~ χρ<'ιΙ'o~,ς (Τσού"ΤfΙ Μυ"'ί'·(1.'

8:.ι έξ). ·ΑΙ.λιι <;11",,1 ςιφη έ", Μ<l>!εδο\"ίιις κ"ί αΗ.αχόαεν

όιιιι 't"σύ. F. σ. 8 ! έ; -4, fj (= F ,1ριΟ-. Ι 2fj) έκ τα/ν τάφο

ΙΙ κ'll. 11[, - Πιι ...../! F;10\,;t ιίρ.α. ]30, είκ. 10.& όρα λείψα\'α

κ"λε'ϊι" ςιφ(~ιν.

3 Ι ]υιΗ•. Sfrυια B"llci"na 1924 σελ. 695 έξ. :περίλ. σελ.

χχχνl1l.
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ι\ Ε 1927- ι 928lΟυ

Εί". 58(=F. εί".10α). Τρεις qιδη

ραί uίχμα; δοράΤα/" με<Cι.. ρ"χεως

δ,. ιιέσφ. 1

τούτων -θα α.V11ρχετο εις άχαϊκους χρόνους, εξ ών κcτήγοντο και τα ταφικα ε-θιμα αύτων. Προς

τα εθ-ιμα ταυτα είχε συνδεflij και δ περί ταφής των βασιλέων χρησμος καταστήσας αύτα

ίσχυρότερα. τα ε-θιμά δε ταύτα είχαν άνάγκην τέχνης ώς -θεραπαινίδας και δια τοϋΤΩ ή χρυ

σσχο'ίκη τέχνη των κτερισμάτων του TρεμμένΙι"Jτε εινε ή κατα παράδοσιν λα'ίκη τέχνη της

Μακεδονίας, εχουσα δια τοϋτο πάντα τα στοιχεία όλως διάφορα των εν τοις συγχρόνοις

χαλκοϊς άγγείοις κρατούντων.

'Έτερον πόρισμα είνε τάδε: Ή "'Ήπειρος είνε χώρα παραμείνασα, σχεδΟν καΗως 11
Μακεδονία, άποκεκλεισμένη ά.πσ πάσης μετοχης εις τον πυρετώδη πολιτικον και έ'3νικον βίον

της νστίας Έλλάδος κατα την κλασσΙΚΙ1" περίοδον. Έξηκολού{}ει και αϋτη βασιλευομένη,

καθ-' ον χρόνον ή άλλη Έλλας έδημοκρατείτο. Πιστεύω λοιπόν, στι και ή 'Ήπειρος ε-θ-απτε

τους βασιλεις αύτης μετα πλουσ'ίων κτερισμάτων' διότι μόνον

Ο'υτω κατανοω την μαρτυρίαν του Καρδιανου Ίερωνύμου,

(Παυσ. 1,9,7 έξ.), στι δ Λυσίμαχος καταστας εις πόλεμον προς

τον Πύρρον τον Αιακίδου «ηiν τε άλλην έλεηλάτηπεν ....Ι-Ιπειρον
και έπι τας -θ-ήκας ηλθ'ε των βασιλέων», η ακριβέστερον κατα

τους λόγους του 'lερωνύμου, στι «τας {}'{ικας των νεκρων (ί.νε

λων τα άστα έξέρρlψε». Ό Παυσανίας άγανακτεί κατα του

Ίερωνύμου ώς άλλοτε μεν γράφοντος οϋτως, ώστε να xa{}ιott!

άπεχθ-εις τους βασ~λείς, αλλοτε δε καταχαριζομένου ω'JτOις «τα

δε έπι τοίς τάφοις των Ήπειρωτων παντάπασίν έστι φανερος

:έπηρεί~ συν{}'είς, α-νδρα Μακεδόνα -θ-ήκας νεκρ{ί)ν ανελεΙν».

Άλλ' εϊτε χρυσα&ηραι στρατιώται τοϊ; Λυσιμάχου διέπραξαν

άλη{}·ως την βεβήλωσιν και σύλησιν των τάφων, ό δε 'Ιερώνυ

μος κακοβούλως αποδίδει αι'nijν εις την προαίρεσιν r::ι.ύτoυ τού

Λυσιμάχου, είτε άπλως μόνον ώς δυνατην δεχfΜψεν έν τφ

στρατφ τού Λυσιμάχου την σκέψιν η μελέτην της συλήσεως

των τάφων, το πράγμα λαμβάνει λογικην λτιστρικην οψιν, μόνον

άν δεχ&ωμf.ν, στι οΙ τάφοι έκρυπτον &ησαυρους κτερισμάτων.

Τούτο δε προϋπο{}έτει τα cιύτα πανάρχαια των Έλλήνων ε'θ-ιμα τής λατρείας των διογε

νων βασιλέων, όφ' ού κατα τον Παυσανίαν «ήπίστατο δήπου και Λυσίμαχος ού Πύρρου

σφας προγόνους μόνον, άλλα και 'Αλεξάνδρου τους αύτους τούτους Οντας. Και γαρ ,Αλέ
ξανδρος Ήπειρώτης _~ε ην και των Αιακιδων τα προς μητρός».

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΗΡΕΣΚΟΝΤΟ ΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΚΑΙ KAAAITe.XNIKA ΣΚΕγΗ

ΟΙ νεώτεροι χρόνοι της ιστορίας της Μακεδονί.ας, οί χρόνοι τοϋ Φιλίππου και τού

Άλεξάνδρου, διδάσκουσιν, δτι ή Μακεδονικη αύλη ηρέσκετο να εΧll έκλεκτα αγγεια' μόνον

οτι επι Φιλίππου και 'Αλεξάνδρου, δια τον μέγαν πλοϋτον, άναφέρονται πολλα χρυσά, δ

δηλοί δτι τα εξ ίJ.λλων μετάλλων {},α ιϊσαν και άφ&ονώτερα και πολυτελέστερα. Ούτω ό

Δημοσ&ένης κατηγορει τον Αίσχίνην και τους σuμπρέσβεις, οτι προϋπινον τlΊν έλευ{}'ερίαν

της Έλλάδος τά) Φιλίππcy, δστις πάλιν άντιπρούπινεν αύτοις «αλλα τε· πολλά.: .. καΙ εκπώ-

1 1 Υ.uί 3 έκ ~oύ ~ι.ίφ. νι 7,6. εχουσι περίπου μίi~. Ο,32μ.

μέγ. πλ. Ο,Ο!)μ. - ~ό 2, ε~ ~oϋ τάφ" V, έχει μίi~. 0,:14 καi

πι.. Ο,35μ. WΑλλαι αίχμαι δο(>ιίτω\' πιιρύ. Fi10w όορι"θ. 1ΒΙ

εΙ~. 105 εν σχl]ματι ~ιιι"Ψ!oυς φύλί.ου.
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ΕΙκ. 59 (= F. ΖIΚ. JJI, &,-"θ. 1!J9 καΙ 14fJ). 'Αρύ6αλλο. εξ balW<~ov;:

μάζη. ~oiι .άφ. Ι. 1

ΔΕ 192ί-Ι!)2S Ή &ρχαϊκ?} νε"ρ6πολις του Τgεμ,πέ"'tστε παι.ια "όην λlμ1oη,ll τfjς Άχοίδος 1()]...."..."...~ ...,.-".

ματ' άργυρα καί χρυσά:» (Δημοσ&. 324,23.384,13). Ό δε 'Αλέξανδρος πίνει έκ ~κύλικoς

μεγάλης]> ;ι:εριφήμου καί σπένδει συχνα drro χρυσής φιάλης, πι-θανως της αύτης (Πλουτ. 1'1'&.
454E,623F. Tarn JoM'n. ri/ Hel!. St1ai. 1928,212) η καί χρυσων κρατήρων, έμβάλλει δε χαί

την χρυσην φιάλην και τσυς κρατηρας εις τον πόντον χαριση1ρια τφ Ποσειδωνι,Φ σπένδει

(Άρριαν. 6,3,1, 6,19,5. Πρβλ. Διόδ. 31,13). Φιάλαι άργυραί, πίνακες χαλκοί, κοριν&ιακα

εργα χαλκα, λ11κυίl'oι 'χρυσαί καί άργυραϊ, λαμπτηρες άργυροί (Ά{}ην, 4,2, 146) εϋρηνται

έν πλουσίφ μακεδονικφ οίκQ.). Ό δ' Αίμίλιος Παύλος άποκομίζει το) 167 π. χ. έκ Μακεδονίας

κολοσσιαίαν λείαν «statnarιlm tubnlanllllqne, textilinm et vasorU1J/. εχ a1tro εΙ argen/o el at'J"C

el ebon factornm ingenti cnra in ea regia» (Liv, XLV)3). Τον αύτον δε {tρίαμβον τού Παύ

λαυ περιγράφων ό Πλαύταρχας (βΙ Αίμ. Παύλ. 32 πρβλ. 23,28 έξ.) λέγει μεταξυ άλλων

«μετα δε τας όπλοφόρους άμάξας άν-

δρες επεπορεύοντο τρισχίλιοι νόμισμα -~
φέροντες άργυρούν έν dγγείαις έπτακο

σίοις πενη1κοντα τριταλάντοις, ών εκα

στον άνα τέσσαρες έκόμιζον, άλλοι δε

κρατηρας άργυροϋς και κέρατα καί φιά

λας και κύλικας ευ διακεκοσμημένα προς

&έαν εκαστα και περιιτd τ~ μεγέ1'Jει καί

ή] παχύτητι της τορείας» και 33 __ . ~χαι
παίδες άργυρα λαιβεία καί χρυσα κομί

ζοντες εΙτα μετα τούτους οί το χρυσούν

νόμισμα φέροντες, εις άγγεία τριντα

λαντιαία μεμερισμένο\' όμοίως τφ άρ

γυρίψ' το δε πλη{}'ος l~V των άγγείων

ογδοήκοντα τριών δέοντα' τούτοις έπέβαλλον οίτε την ίεραν φιάλην άνέχοντες, ην ό Αιμί

λιος έκ χρυσού δέκα ταλάντων δια λίfι'ων (γρ. διάλι-θ'ον) κατεσκεύασεν, οίτε τας 'Α1'ιιγm'ίδας

και Σελευκίδας και Θηρικλείους και δσα περί δείΠ1·α1· χρυσώματα τού Περσέως έπιδεικνύμενοι"

Και δ Διόδ. 31,13 περιγράφει λεπτομερως τήν τε άλλην λείαν καΙ «έκπωμάτ:(ffΙ' πλΥμΊος:ι-.

«φιάλην δέκα ταλάντων χρυσού διάλι-θ'ον, χρυσωμάτω1' Πα1'ιοίας κατασκεvdς ταλάντων δέκα"

έλεφάντων όδόντας δισχιλίους τριπήχεις, άρμα έλεφάντινον έκ χρυσού και λίθων, 'ίππον

φαλάροις διαλί-θ'οις καί tii λοιπή κατασκευίΊ διαχρύσψ πολεμικως κεκοσμημένον, κλίνην

χρυσήν στρωμναις πολυανΗέσι κατεστρωμένην, φορείον χρυσοϋν περιπεπετασμέvον πορφύ

ραν, έφ' οίς Περσευς δ δυστυχης βασιλευς Μακεδόνων άμα δυσιν υίοίς και -θ'υΥατρι μιι?

καΙ τοίς ήγεμόσι διακοσίοις .-rεντήκοντα».

'Εννοείται νύν, οτι άφ' ού οί 7 νεκροι εΙνε ήγεμονικοΙ της Μακεδονίας γόνοι, τα χαλκά

εργα έλληνικης προελεύσεως δεν τιλ-θ'ον δι' 'Ιλλυρίας, άλλα δια τού Αίγαίου' δσα τούτων

φαίνονται Τι εΙνε ~ηΊ έλληνικά, εΙνε μακεδονικα έργα' ή χρυσοχο'ίκη έργασία είνε μακεδονικιι,

διαt11ρη{)είσα μέχρι σ1"lμερον δια των ίθ'αγενων μακεδόνων, των όρεινών μονίμων βλάχων

κατοίκων.

1 Τό 1 εχει ίiψ. 0,061, διάμ. >ωιλία~ O,Q55 μ, Ή κοιλία

διαιρείται ο(llζοnί(υς είς δύο διά ζώνης, εινε δε αύλακω

-τα/ς ;Ι;6κοσμημένη. Πu3μήν OΤ6νό~. - Τό 2 εχει δύο ζώνας

περι τήν κοιλίαν, δμοία\' διακόσμησιν, {;Ψ. Ο,052μ. διό-μ.

0,052. Ή επιφάνεια άμφοτέρων άποστίλβεl ένιαχοι:. πρα

oίνω~ Τι κυανως.
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Α. Δ. Κεραμοπσύλλου ΛΕ Ιι!27-1!)ΖΒ

Η ΜΑΚΕΔΟΝ'Α ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ φγΛΩΝ. - ΟΙ ΠΑΙΟΝΕΣ

Έπειδη ~ιετα των Μακεδόνων κα'ι οί Παίονες, μη Όντες' κατα πιίtανότητα Θρζίκες

μηδε Ίλλυριo~ καΊ εχονιες έμπορικας σχέσεις μετα των μυκηνατκων κρατων της Έλλάδος

(ορα Casson, Macedonia κλ. σ. 135 Heurtley, Πρακι. Άχαδ. Άίtην. σ. 61), κατc9κουν πόλεις

παλαιας έχούσας έλληνικό. όνόματα, είχον

δε καΙ αύτοΙ όμοίως έλληνικα όνόματα

(πρβλ. Βe!ΟC!1'εΛ.ΙIι55έξ. ανω σ. 76,77 11
Ή6ι,~2) γνωσΗ\ καί Τ'2 ΌμήΡOJ(Ίλ.Φ.Β.),

έπομένως ήσαν '''Έλληνες, ι ζήσαντες και

ούτοι κατα τον Άξιον μεμονωμένον άπο

1 της νοτίας Έλλάδος βίΩν, <Χλλα κατ' άνα

λογίαν προς τους Μακεδόνας κρατήσαντες

πιίtανως μετα της γλώσσης καί τα παλαια.

" φυλετικα ε{)ψα, γίνεται πωανόν, δη ή

Μακεδονία άλη{)())ς έπί ίκανο\,ς αίώνας

ύπηρξεν ό σ-rα{) μος των άπο βορειοτέρων

χωρών κατελ{)'όντων Έλλήνων, και οtι,
" •• ) _CΙ..' ,< ά' ,-
οτε u υπερπ .ηυ-vσμος και η ναγκη t:JιO-

'α. μένως κτήσεως εύρυτέρας γης η και άλλαιl-_____ πρριπέτειαι έσιενοχώρησαν αύtούς, έξε-

ΕΙκ. 60 { F. ιίκ. 112}.• ΑΥΥιι.α ί.ψιυΟ,α εξ ύαλομάζης.2 πέμψθησαν κύματα μεταναστων προς νό-

τον είς την j{άτω Έλλάδα, κα{}' ον τρόπον

είδομεν άνωtέρω κατα τον Beloch. 3 Τοιαύτη έξέλιξις πραγμάτων προϋπσθέτει γενικην των

έλληνικων φυλων έξάπλωσιν έν Μακεδονίg. Διατί να προχωρήσουν εις τα προς νότον δύσ-

Ι Κ(Ηά 1όν Θουκ.2 9r1 ΟΙ 'Aργειil'i<IΙ ΚflταλοβόΗες τήν Πιε·

ρία" άι·ίση/σαν τού; θρ~;(ιι.ς niEOW::, <της δε Ilιιωνίιις π<ιρά

τό. Ά;ιόν ;(ΙΗ"!ΙΟ. σ,ε",ίν ιινrι ><:,.O:μo.,σι~γ αν,ι)l}εν(=ιω

ρουσ"ν μεσογείοκ) I,έχρl Πέ)'λη~ και θαλάσσης ι".ή"" ...ο •.
2 ΤΟ Ι (= F. dQ'fI. Η3) έ><: του τιί,φ. 11 18. Σ4ιtετιιι

ό λωιιό; καί τό στόμιον μεοιί. της έτέρ"ς των λιιβων κιιί ιό

n(lO.;; τον πυΟμέ,'" μέjJο., δ μόνrιν <!'!J';EI ιήν χάριν τών

ΧΡ(ι,)μ.ί.ιων Τ'Ι<; μ,;1;η~. - Τό 2 (= F. ιίρι1.l. IΗ) Ι><: ιου τιίφ,

Π,23 σώζει μόl'ον τΩ α,'ω μFρt,ς. - Τό g (= F_ ιίριΟ. 141)
έκ ιου ιιίφ"υ Ι. "Εχει κο,λίαν άρ\,β,ίλλ"ιι ιιετά lιικιιων

,-"β,;,ν, ~γψ. 0(16,•. , διιίμ. κο,1.ία; 0.0:,2,ι. Κ(!,tI,οϊ,ν κα\

ώ;:ρόν χιιι"ι'" En,AAιil1l1ι1l·tIιι κυIΗιιοε,δι;κ:. ~Oι""" χρόιμ"τα

έ,· Bot{l).iq. oQa J. H ../l. St. ΧΧI Χ (ωΙJι!j 11. 3:Π. - ΊΌ 4
(= F. άι>ιΟ. Ι-Η) 'τΟι) τ.ίφ. νι ι ~I. ι'ί"ε ι\.λ,ίβ'~σιρoν ι'ίψ.

0,111,. Λευ:ι.ιί. ΚI>I1I"1Ι,<1ΤΙ' έν βιιΟυχι ..ί"!1 ω,τι.

3 Ό Knz;a1"O'V ΚΙ,;, I!Ι:23 σ. 2<) έ~. δεν ά:ΙΙ'I"ιηι'ΙΛ' εί, όλ,ι τά

ε:ΙΙΧΡIΡI1ιι<ιτα l(';' U..loc1J Jtfl'i 1ης έλι.η,·,κης κιιτιιγωγης

'τΟΟν ΙΙωό"ΙQν ούδ' "Ι' Iiι;oEOEI' Οσι. έπεχείρ'ι"ε "ίι li.l·a,,,,ion·
Τιί. παλαιά τοπιχ,' ό,·,ίμ"ια nltjJaI,ivouo,v άι,ειώτ••,ι; έ).λη

νικά κ"ί ιGι.γενij. άφ' •.υ τοιού.ων όl'οlιιίτ",,· διινεll1ΙΙ,),; ΙΙ"ε

ti."IΚ>Jυl1τος. ΤΙί: έλλη"ικιί β,~σι}"κύ: ό"'iιιΙΙH~ έρl'ψεύεl

δ, ιίμιιρ,ύ\,ου έλλψ·ικη; δυ\'(.οτείιι.ς ~EI"Ι"'1ς <i."II ίθ,ιγε"οίίς

εΙ"ε δε τά ό,·όι,ατ ... ταυτα ώ; χαί τά Μακεδονικά κατά ιό

πλείστον άρχαιοιtQFπη iλληνικά γλωσσικά μ''1]με'ία, οία δεν

OU"etflitovto Ιν t1l λοιni'l 'Ελλάδι. fo:ίι; τ(:, ,'ομίσματα αύτων

oii,jiv σισιχείον ύ.ιάQχεl ,ί.νελλ>lνιο.ον (δρα Itερί Μακεδονι·

κης τέΧ"ης Casson ε. ci.. 229 έξ.). -οι Μακεδόνες δέ δεν

i'jQήμωσαν τήν 'Αμφαςίτιν Παιο"ίαν οιε ~~κτήσανιo. α{ι~ήν

(Θσυκ. 2,99), εΙ κ"ί ΟΙ φυγόντες naiOI'EC; Ι;ετάΟησαν προς

τόν Σιρυμόνα ι:lρβλ. Σβορα/νον ε. α"ω σ. 206 έξ,j, ή δε ιστο

ρία δέν διετήρηοεν ά"άμνησίν τινα άσυμφύλου ένώσεω;

'τών δύο λαων. Αί OtEv,ti σχέσεις τού Αίιδωλέοντος μεισ.

τα/ν ΆΟηναίων έΡfΙΨ'εύΟ"1αt (,110- τού Kaz. ώι; τεκμίιριον

οχι ιτολιτικης <ivτtflIioero.. ιτρος τούς Μακεδό"αι; άλλ' έτερο

φυλιας. Διότι τό γλωοσικόν στοιχεΙον άτο εϋρηται καί Ιν ήj

ι)ιο"κικίΊ γλώσση, τό ονομα Δρωπίων (itQβλ. τόν άδελιrόl' Τι

στενόν φίλον του Σόλωνος Δρωπίδην) δεν εΙ_ε έλλη\'lκόν,

χωιοίς νά ΚΙQδαί"n τι ή περί Πυlό"ων {ιεωρία, άφΌ1ί ΟΙ

Πιιίο"ες δεν εΙνε 'δρι:ι><:ες. Τό ονομα Ωαιονίδαι τού uttt
κού διιμου (πρβλ. καϊ τό όνομα τοΙ; άττικοΙ; δήμου Παια

"ία) ώι; κι.ί φρατρίυς Τ"'οι; τοΙ; "Άργους, καί 1ό Ο"ομα

της άττικης φρCllρίας ΔυαλεΙι; (Ήουχ. cΔύαλο~; Διό"υσοι;

παρά Πcι'οο.ν.) δέχετιιl ώς τεκμήρια έτεροφυλίας καΙ

άλJ.ΟΤQιότητος έσ,·ικης '100'- Άfιηνrιίωv καί 1α/ν Παιόνων,

επειδή άποβλέπει lιόνον είι; τούς Ιν Δελφo~ θοι:ικίδας καί

ληομονεί τουι; Ίωνίδας καί τό ότι όλοι οί ίiλληνες: xa1TιAi}OV
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βατα ορη, αφοϋ οπισηεν τού Βερμίου έξετείνετο προς d.ποικισμΟν ή εύφορος ΉμαΟία και

ή Βοττιαία έγγύς, έγΥύτερον μάλιστα της κοιλάδος του Άξιου, ην έπίσης έχρηιημοποίησαν

04: μετανάσται; 1 Μετα τον χωρισμον δέ, οϊ παραμείναντες έν Μακεδο\'ίg και οί κατελ

{}όντες εις την <Ελλάδα έζησαν βραδύτερον έκάτεροι χωριστον .πολιτικΟν και έ1hιικσν βίον

oπισf}εν των διακρινόντων αύτους ύψηλών όρέων. Οϊ δεύτεροι προσέλαβον ύστερον προς

τιρ μερικl:9 εκαστοι όνόματι και το γενικον «<Έλληνες» 1'1 μάλλον «Πανέλληνες:. το πρωτον

καΙ είτα 'Έλληνες.2 Και περΙ μεν τού στασίμου σχετικώς καΙ συντηρητικοϋ πολιτισμοϋ των

έν ΜακεδονίΙ! παραμεινάντων, των ύψηλοσώμων ητοι Μακεδνών (τούτο το συμπτωματικον

έξ έξωτερικού γνωρίσματος τ<ί)ν ό:\'-θ'ρώπων όνομα, πωανως δσοεν αύτοις ύπο ξένων, κατί-

ά:ιο βορρα. (ό Κ retsclJlDer,' G]otta Ι Ι 4 παράγΕι το Ίωλχος έχ

"ου Ίάωv oλκό~. 33). 'Ανάλογον δύναμιν εχει ό προς ομοιον

σχοπον γινόμενο; παραλληλισμός της Πρασιάδος λίμ"ης

. προς τάς Πρασιάς της Άττικης κα; της Λωcωνικης, ληομο

νουμι!l'ου τοϋ ,",ρ(ίοου (πάρσου) χω του άμφιοβητητου ΠΙJΡ

ραηίου χαι τώ,' Παρρασίω" άΙ.λα Xfl! τiΊς όμηΡΙΥ.ίlς πραοίης

και 1:0ϋ Βουπρασίου. Τό ό"ομα Πα'· ων δέχεται έκ ιου

Παι _ Hai =Άρμένιοι και έκ του ων, σuνηi}εσιάτης χατα

λήξεως i .. Μaκεδσνl,!, χαί ΘράΥ.ΤΙ, καί φέρει παΡΙtδείγιιατιι

τους ελ).ΗVικσύ~ τύπους των εΟνικών παlOνικων ύνομάιων

ΜύγΟΟνες, Κρηστώνεζ, Ήδω\'ες κλ. dUI'atαt όμως, λέγει, το

ων ι'α εΙνε καί !λλυρι~oν καί παραβάλλει το άλβιcνιxόν ηη_

Υη. Μόν()ν έλληνιχόν δέν δύναται νά εΙ"ε κατα tbv Kazaro\y.
Τι γίl'ονται σμως οΙ ~lωνες, ΟΙ Λάκωνες, ό ΠάΡΙ'ων, οΙ Φίλω.

νες, Δίω,'ες. Κίιιωνες, Πλάτω"ες χλπ., δέν λέγει. Άπολ.έμη1:α

είιρισ"ων "α πω,ωά έλλ.1:0πω\·ύμιατης ΠαlOνίας (Είδομένη

Γοριυνία, Άμυδών, Άταλάντ/, Εϋρω;wς) καί U~ΟΟιiτωl',ότι

δύναl'tΙΙΙ ..α εΙνε "αυια δάνεια <"οη eincr altcrel1 gri~chi_

sc]!~n Bevo!kerilng~ (ιαύτην δε ζητουμεν!); άΡΥ.εί"ται, οτι

ευρίσκει άλλq ώς το ΒρυάνlOl'1:ηςΔευριοπίας, υ .ένttυμί1;ει~

"'ιοι.; Βρυγας (Ιρψ.ας (πρβλ. 8μως βρυω, βρύοΙ', βρυάζω,βρυώ·

νη. Βρυσεαί) και τό Brucida πρΟ<; Α τ/; Λυχνιδου.A]mana
(Lil", 44,20) κατα ιήν χαιάληξιν φαίνεται, λέγει. '1λ1.υρι

ΧΟΥ (ά~λCι. OOVf.va. πόπανα πέ)α"ος, πλα6άνη, "'α δι' όμοίων

έπιχειρημάΙα/I' άπαl'tίιοω' πρβλ, Υ.αί ~Aδανα ~Aμανo;, χ.(1.

Amer. ]ιιτιι. σΙ arc!Jaeo!, ιω8.143) και παραβάλλει ιά Ταυ

(ιιιινά τής Παιονίας και ιό <ι1.λυρι>:Oν~ δνομα Trltano· τό

Ευριοτος διά 'to παρέν3ημα ΒΙ εΙΙ'ε ίλ1.υρικόν,χισρίς να άναι

(ιεΟώσιν τά περί του st εlρη'μένα ύπο τοϋ Bcloch (>«1Ι Krct·
8chιuer,Ιii.16'Οφελέοτ/;llftLωv Ίλ.Φ.211).~Eκ τινιuναλλων,

,ών τι\'Cι. έ1.ληνικά(Αλωρος; 'Αρμονία) αλλα ξενικα (Βάργαλα

Ζάπαρα) πείΟειαι, ο.ι μετα τα άl'δρωνύιιια έπικο'υρουσι

και τά ιοπωνύμια πρός άπόδειξιν του .Θρακo·ίλλυρικoυ~

(διατί οχι έλληνoϊλλυρικoi'ι, Τι και έλληνoυΡ~Kικoυ,άφ' ου

εΙ"ε ι~ ίσου έτερομιΥη) χΙtρακτηροςτης Παιοl·ίας, χωρίς 1'«
ά"αζητήστι πό'tε'tαϋτα έπλάσflηοαν χαί ~πoλιτoγραφήOησαν

Ιν τ~ μfικρφ χρόν~. καθ' ον καί ή llaΙOI·lY.i) χώρα ποικίλας

έοχε τα; περιπετεί~. Δι.tλ να πολειιήοτι τήν γ\·ώμην του

Be]ocb. στι οΙ 'Αγρια.ι·ες εχoιtσιν έλλ. Ο"οιια ελλψες οντες,

,δέν έγκρίνει τήν παραβολήl' αίιτου προς τους Ί\γραίους του

Άχελr(ιoυ, άλλά προς το δ"ομα το;; β,ισ,λέως των Ίλλυριω\·

~Aγρωνoς, ώσεί Itij ητο δυνα'tόν καί "oυ~o γά εΙνε έλληγιv.όν

δάνειον ώ; κα~ το τοϋ Γλαυκίου. Ούτε τούς Δευρίοπας δέχε·

ται (ΙΤQβλ. S\rena ΒιιΙίc;anaσ. 10) Ιλλψικόν ονομfl ε;ι.:o\'~ας

.(πρβλ, Δρνσπ" .., Άλμώπας. Δόλοπας, ~Eλλoπ,ι~ (·Εl.λούς,

"ΕΗηνας). Οίνοπας χ.1.Ι. έ6νιχά. Άέροπος, 'ΗιΞροπος δε έν

Άρχαδίq. Ήιιόδ. 9,2G) καίτιερ δρών1:ας εν tii i01:0Qiq. έπίτων
ρ'ιψαϊχων ΧQόνων, οιε1:α μέρη ιαi'ίια, και άν δένησαν ελλη·

νιχά, εΙχον έξελληνιο<lη·(ΠQβλ. -τα όνόμαια, liλλη\'ικά πά\οτα ι
έν Iii έπιγραψη τη~ Δεl'ριόιιου' ΑΟ,l, ίi 1908,1 έξ). ΠΙΟΗύει

δΕ, οη καια ιον 13<>ν αί" οτε έκιν1111ηοαν :τρός νοιον διά·

φοροι ί,αοί και χαιελΟόνιες είς ιήν χεQοονηοον ιου Α'ίμου

έξέωσαν "oiις ΦQύγας (Βρύγας) χαι ιούς Μυσούς 6ρψιας είς

τήν 'Aowv, τότε καιιμθον και οΙ 'ΙλλVQικοί Δάρδανοι χα;

οί Παίονες. Toυ~o δίιναιl1Ι νά άλη6εύιl, ~ιστεύω χαί εγώ,

ε~ και σιl1;ηιεlιαιδ άκριβής χρό\'ος, άλλα πως α/ι:οδειχνύει,

δτι ΟΙ Ποίονες δέν εΙνε υ.1.ηνες, nφΌυ τότε χα1ήρχον1:0

και έλληνΙΥ.ά φίιλα, αΗνα σ1αθιιευσανια έν Μακιδονίq;

καιέλιπον ήμίν 1:α ιεχμήQια τοϋ δωρl'coi'ι πoλιησμoi'ι είς ,ο

Πάτελι του 'Οοτρόβου καί είς ιήν Τσαούσιτοαν του Παιο

νιχου Άξιoi'ι (πρβλ. Casson έ. α.), δ Απιιρίπει \,α προσδοκώ·

μΕν, ση ιον αύιό\' :ιοl,ιτιομον lΙά εύρωμεν ερευν(ϊινιες καί

εΙς ιόν άνώτεροl' ρουν 1:0υ ποταμοϋ τούτου ήτοι είς τήν

χαρδίαν της ΠαlOνίσ.ς; Άξιοοημιίοιτονμάλισια εΤνε, ση είς

1:iJl' Τσαουσιτσαν, ιο Κιλινδίρ, ιήν Βαρδαρόφισαν κΑ. είιρέ.

i}ησ,ιν καί μυκηναϊκά εγχώρια άγγεια C8s80n ια. ΙΒ4 εξ.

Ηeιιrl!eΥ χαι Hutc!Jinson έ. ά. σ. [18 εΙ;. MUAWI'd; 'Ελλφο.κά

1928 σελ. ισΙ Ή γνώμη στι ιό άγΥεια -ταυια χατεσκευιί·

σθηοαν ίιπο επηλύδων ιεχνΗων εξ εΥ;ι.:"lρίου πηλου, διόll δεν

δεικνύοιισι τοπικα γνωρίσμα'tα tbIa, δεν μοί φαίνειαι στε

ρεά, έπειδ" τά ιοιαίίτα μυκηνα'ίκιί. &yγε~α ούδαμου δειχνύ·

ιιυοιν ίδιάζοντας ΙOΠΙKoiι~ χαρα)tτΙΙQας. ~Α ν δ ι l1ρευ\'αι δεί

ξα/σιν OfIl1Ia χαι βα6ύτερον Ρ.ν τη Παιo";~, ,Μ φανΥί, ιΊιι

όλα ια Ηληνικά φυλα χατφ"ηοαν είς ιήν χοιλάδα ιoi'ί

,Άξιου. Φ,ιίνειαι μάλισια, 01, και ΟΙ Προέ1.ληνες χάιοικοι

ιης Μακεδονίας ~ηαν ομόφυλοι τοις ει, 'Ελλάδι συΥχρόνοις,

αν ιο ονομα (Ι<)αλίνδοια χαι Σί"δος (πρβλ. Σι\'δησσος έν

Kαρί~, Σινδία εν Λυκίι:ι:) εΤνε οίας φύσεως νομίζει και δ

B]cgen Ιν A,,,~,../(},,,.,,,of A,.cl,. έ.α. (~ά ~Aχαν'60ς, Οlσύμη

~Oλυν3'oς, l\[ί,'δη· Μένδη = μίν3'11 έλήφυησαν, νομίζω έκ

φυτών έν Ιστορικοις χρόνοις, ώστε δέν εχουσι,' άποδεικιικήν

δύ"αμιν, πρβλ. Έρινεός, Μάραθος χ.ι.τ.) Περί των σρχωο

λ.ογικων "εκμηρίων τα/ν παλωώ\' έκείνων χρόνα/ν norjl.
προηέτι Rey, BCH, 19]7 -]9 MUAωl'd; Ή ,'ωλ.ο. έπσl.ή έν

'Ελλάδι ο. 79. 99 έξ. 126 έξ 140 έξ 145 έξ. 148, ιUO 153 Εξ.

27 Πρβλ. /Ιέ καί 'Η ρόδο 5, ]3-15.7,] 13. Πολύβ. 24,8. Στ(>β.
318,329, 11, 2Ο, 2ii έξ. 38 έξ., 4]. ΠΗν. 4,Ι7.

28 Ήσιόδ. -Ε Ή. 528. 'ΑQχιl.όχ. ά~. 52. Be]ocb~ Ι ι 332.
Χατζηδύ.κις ΉμεροΙ τ. Μη. 'Ε"λλάδο, 1925 σ. 103.
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Ε,.",. (;1 (= F. ιlκ. /HJ). Ψηφiδ$' J!; .}λέκτροιι. χρυσού κοί ύιίλοll. 1

σχυσεν άντΙ του φυλετικού' τόσον όλίγον έγίνωσκον ώς σύνολον έδνικον τον έξ Όρεστών,

Έλιμιωτων, Λυγκηστών, Πελαγόνων κλ. συγκροτούμενον πολύκλαδον φυλετικον ογκον), περΙ

του πολιτισμου λοιπον των Μακεδόνων ε'ίπομεν, όσα εϊπομεν. Οί άλλοι, οί προς νότον τρα

πέντες, ώς γνωστόν, άνέδειξαν έν τcρ χαλκ<ρ αίώνι ,πρώτον οί παλαιότεροι τον πολιτισμον

των ήρωϊκων άνάκτων έν Φθ ίf!. της Θεσσαλίας, έν Όρχομενφ της Βοιωτίας κα·ι νοτιώτερον,

"ίνα κορυφώσωσιν αύτ.Ον έν Άργολίδι, καί επειτα έν τφ αίωνι του σιδήρου οί νεόΗεροι τα

γεωμετρικων χρόνων βασίλεια. Ή χώρα, ην οί Παίονες κατcρκoυν άφαιρέσαντες αύτη"

ά.πΟ των eQcfXOOV (σ. 84), κατελι1φ{}η κατα τον 6ον αί. ύπο των Μακεδόνων του δυτικού

όροπεδίου καί εκτοτε έκρατή'6η ύπ' αύτων, άποτυΧΡύ011ς της άποπείρας του Σιτάλκου να

άνακαταλάβη αύτην κατα τον

5ον αίωνα .

Δια τ:)ν άρχαιολόγΟ'\' καί τον

ίστσρικον έν γένει καταλ11γει ούτω

ή άνακάλυψις των 7 τάφων να

είνε καταπληκτικον εϋρημα. Σπα

νίως άρχαιολογικα εύρήματα

ύπάρχουσιν οϋτω διαφωτιστικα

σκοτεινης περιόδου της ίστορίας,

όσον οί τάφοι ούτοι, αν έξαιρέ

σωμεν μεγάλας τινας εν Άνα

τολη καί Αίγύτn:φ άνακαλύψεις

περΙ λαων ,ιαί ίστορι(ον άγνώ

στων. Οί τάφοι του Τρεμπένιστε έγνώρισαν ήμίν την παλαιαν Μακεδονίαν σχεδον τόσον,

όσον οί τάφοι των Μυκηνων τον Μυκηναϊκον πολιτισμόν. Παρέσχον σπουδαίον σημείον

ίστορικόν της προς βορραν έπεκτάσεως καί έπιτυχίας του άρχικού Μακεδονικοϋ κράτους,

σύμφωνον προς την μαρτυρίαν του θουκυδίδου, έδωκαν σύνολον εργων τέχνης, δι' ών μα'\'

{Ιάνομεν τας έμπορικας σχέσεις μετα της Έλλάδος, άλλα και την τεχνοτροπίαν της εγχωρίας

τέχνης, την συντηρητικότητα καί βραδυπορίαν αύτής καΙ τας πηγάς, εξ d)v άντλεί παλαιά η

νέα στοιχεία'lδιεσάφησαν τα ταφικα ε'6ιμα των Μακεδόνων χαι κατέδειξαν την σχέσιν και

συγγένειαν αύτών προς τα νότια έλληνικά, ένισχύσαντα και πλουTlισαντα τάς άποδείξεις

τής δμοφυλίας προς τούς νοτίους έλληνας.

πι t-.ι. "άν1ω\' 1ών 1άφων πλην τοll Ι, συl'ελέΥηοαν

69 τοιαυτα. ψηφιδες έν βαόυ,nιάνφ 1'ίλΌ υαλώδει οχηιια1ί·

ζονται κατά 1ήν περιφέρειαν δια λειιχου άποτροπιαοτικοί

όφ{lαλμοί. Είς πλειοτα μέρη 1ης "Ελλάδος εiίΡΗV1αl ΟIlΧΙ'αί

10lαll1αι ψηφίδες π. '/.. ε" t!ι,J Καβειρείιρ ίερφ (είίρο" καί

ΈΥω έκεl πληΟος), έ,' Ρειτσώl·~ ητοι ίιΙυκαl.ησοΦ ένcός τάφου

(Ure (jI1I 0,,4 5/11 cο.Ιιιιγ /Jo//t1)' fl"om Βιlιοιι" 1927 σ. 102
"ρι{\. rι8 πρβλ. Κερυμοποίίλλου, 'Α:rοrvμΠΟ"ιομός 1923, οελ.

12Ιο). _. Π Ι κι.ί 2 εν KIIUI'U ύλιι λεllκα και ώχρά ,,00/1'1

ιιαια. Δύο τοιαυ[αl ψηφιδες έκ [011 τόφ. τν καί δύο iK [ού

ΥΗ 20.

Ια (= F. άριfl. 14Ί) έ~ ίρ,ε"1ρου 12 μικροί "ρατ'ιοες

προς περιάμιιατα διάτρητοι (ϋψ. 0.02μ. πεοί1tOυ) έκ πά~τω"

των τάφων πλη" τοιι 1. ΑΙ λοιπαι ψηφίδες Ι (= F. άριi)-.

ι.t8). ές ίιλέκιρου έπίοης, εΙ"ε άκανο"ίστοll ΟΧI\ιιατος, έκ

τί(ι" αύιών τάφων, 36 [ον άQιflμό". 'Εν ΜIΙΚΨ'σϊκοις ΧQό,·οl.;

Υ"ωσιη ή συ"ήf}εια του εξ iιλέΚΤQΟIΙ "όσμου έν Έλλάδι (πρβλ.

NilsSOII, 1'ιJinoan- Mycel•.'I.eal1 ReIίg. κλ. 1921. 0.17 έξ.).

~Yστερoν φαί"ονται μόνοι ΟΙ συντηρηιικοίΜακεδό"ει; κ(>σ

τοιινιες άκόιlll κα; έν 1(1) 6<:> αία/\'ι τό έθιμο,', άλλά χαί

βορειότεροl λαοί ωοαύτως, άφ' o~ ώτό βορρά χομίζετσι

τό ήλεκτρον.
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Το μουσείον της Σόφιας δικαιουται να είνε ύπερήφανον δια την σπανίαν εύτυχίαν

καΙ τα πολύτιμα προσκτήματα..
Καί. δια μεν την τέχνην και τα .φυλετικα έ-θ-ιμα καΙ την κατ~γωγην των Μακεδόνων

έρρiJθησαν άνωτέρω ίκανά, -θ-α ρη{)ιοσι δε βεβαίως χαι αλλα ύπ' άλλων. Δια την ίστορίαν

δύναται νά προστεθη καΙ τόδε.

Οί τάφοι της χώρας της Λυχνιδου ήσαν άρραβών, ον

έτοπο&έτησαν έπί της Μακεδονικης έκείνης γης οί βασιλείς

της Μακεδονίας, οτε κατειργάζοντο το ήνωμένον φυλετικον

κράτος αύτών. Δεν κατέ&ηκαν το-υς ήρωϊκους νεκρους καί τα

πολύτιμα κτερίσματα εν πολεμίc!. γfJ, άλλά «συμμάχφ καΙ

ύπηκόOJ», ώς ήσαν πάσαι αί δυτικαΙ του-

λάχιστον ~παρχίαι τού κράτους. Ό άρρα· '.Jι~.~

βα/ν ο{iτος ύπηρξεν επι αιώνας αρρηκτος,

επί. αίώνας εγκυρος κα'ι σεβαστός, ωστε οί

τάφοι, αν δεν έτύγχανον άείποτε λατρείας,

περι. ου δεν εχομεν άπτον τεκμήριον, άλλ'

δμως καί οϋτως άπλως άθικτοι διατηρη

-θ-έντες, μαρτυροϋσι τον μακραίωνα άνα_

πόσπαστον σύνδεσμον της Λυχνιδοϋ άπο

τού Μακεδονικοϋ κράτους, μέχρις στου

έλησμονή-θησαν. 'Aλλ~ εν τφ μακρφ χρό.

νιρ, καη' ον ήσαν γvωσtOl καΙ σεβασωί,

ή έκεί κυριαρχία των Μακεδόνων παρ α

τα μικρα διαλείμματα 11ΤΟ πάντως ίστο

ρική παράδοσις προστατευΗείσα πάση 'Γ" __ f:!! ,'= _"C". :!,;. !'!?,
«ριΟ. 752). Λύκ,lΟΟ; πηλίι',!"

δuνάμει, δ δε έλληνικος Ζαρακτηρ της βο- ΤΟίί τάφ. Ι. 2

ρείας εκείνης χώρας, καί άν δεν 1μό ποτε

ύπωσδίιποτε κα-θαρος ενεκα της μετα βαρβάρων προς βορραν καΙ δυσμας γειτονίας καί έμ

πλοχης, ήδυη!ιθη δμως άδιαταράκτως να εκ\'ικήσιι καΙ έμπεδωθ'π μάλιστα έπΙ της άκμης

του Μαχεδονικοϋ κράτους, Il'a ύπιlρξη άσπΙς της καθαρότητος του νοτιωτέρου εν τη Μαχε

δονΙζΙ. ελληνισμoiί, οτε τούτον έμάστιζον αί 'θύελλαι των καιρων. Πολλάκις δ' ή χώρα αϋτη

έλαχε ΤΙ1ν τύχη\', ΊΙν λαγχάνουσι συνή&ως οί πρόμαχοικαί οί ούραγο"ι των στρατών. Δια τούτο

τιμάται καί δεν λησμονείται.

1 ίοψ. 0.\07 μ_ Έ,.-,q-άνεω έφΟαρμένη. Γuνη {η 'Αφρο.

δίτη:ι κιίΟητιοι έπl OQr.\'oυ μΗ' (~νακ).ίσεως ύψ"ληζ μέχρι

(άι,- ωμιο", φορεί χlταll'α άπτ"χο,' έπί δι τής κεφαλής

πέπλον ΚΟΗιπίπronιιέκατiρw{lιι.v έπί τού οτήΟους. Ή δf~,α

ZtiQ 11ft <i"oIΧ,UJV δαΚTίiλω" ιλ.,'απαίiετιιι fIti roυ ά'τιοτοί·

1."'1 IIllf"!oi'. ή rί.ρισrερiι δέ κρατεί nQb του στήΟοος πε\!ιστε·

ρ,<\", 'Υπο τ"ύ; κεκ<ιλ,'ιψέ""υς ποδας ύπ"πόδιον. Κοίλη η

;TI.ι,γγι~\". Τ<>I"ιίτοlJ η;που πλαγγόνας οψι ,,"'illter ΤΥ/Κ'"

"ainiog da gr"ch. T~γγυ,oI'nι. EίIQiOlloavκαι άλλης διωίας

πι.ι,ιγγό,'ος τεμάχια, πλείΟI'α δέ άλλων αλ1.ης μορφής

(F. άριΟ. 161,), 151).

2 Σφ'ςόμενον 1'ίψ. 0.14 μ. Μό"ον χαμηλα έσώfJησαv!χ''l\

Ζρι;ψαιος και έ"ιιής λ"β'}ς, αν δέν άπιιtα ή είκών. Ή κοι·

λία ί"ως η10 J,Eυotl·j. Εύρέ6ηι>ω' κιι' συ.ω\' :ιηλίνων άγγείω"

λείψιι '·α. η ιοι κακοτέχ"ο" σr.Uφου τεμάχιο,', tTEQOV μεγάλο...
άι'ψορέως, !σως ός1Jπu-ο"έ,·οu, καί ετερα δύο ένός μεγάλοι>

άγγείοι> μετ' έπιπέδοι> πu6μένος.

14
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΤΑΦΠΣ ΠΟΛΕΜIΣΤΟΥ ΕΝ ΤΟIΣ ΟΖΟΛΑΙΣ ΛΟΚΡΟΙΣ

ΑΕ 1927-Η128

Krιτα τόν Νοέμβριον τού ΗΙ28 λήγοντα, τεμνσμένης της δημοσίας όδοϋ Άμφίσσης

NaUJItiXTou, ΒΔ του χωρίου Άγ. Εϋθυμίας, ενθ'α τίθεται 1'1 άρχαία Μιιωνία των 'Οζολων

Λοκρών, εύρέΩη τάφος πολειιιστού εχων μηκος 1.40J.L, πλάτ. O.SOjl. καί βάΟ". 0.80, συγκεκρο

Τ1]/ιέ\'ος δε δΗ! πέντε πλακών κροκαλοπαγών, ών μία ώς κάλυμιω χαί τέσσαρες είς τας καθέ

τους πι.ευΙΗ'iς ώς έπένδυσις. Ό διευΌύνων τας έργασίας τη; δδοϋ μηχανικος κ. Π. Σκουζες

συνέλfξε τ/ι χτερ{σματα, ίχνογρι:ίφησε τας τομιίς (είκ. ϋ4 α, β, γ)' δεικνllοuσας την σχετικην εν

τφ τάψιι} ϊ1έσιν τοί; νεκρού (β) κα"ι τών κτερισμάτων (γ) και, άναγγείλας το πράγμα είς το

Ύπουργείο\', πrιρέδωκε τα κτερίσματα είς τον διαταχθέντα και πρnσελΠόντα προς τοϋτο

πrιλαίμαχoν καί ίιποχρεωτικΩν έπψελητην του μουσείου Δελφών κ. Άλ. Κnντολέοντα. Νυν

τα κτερίσματα άπΩκεινται εν τΟ) μουσείιρ έκείνφ καταγραφέντα έν τ~ εύρετηρίφ αύτοϋ

ύπ' άριΟ. 57!)8 - 5766.
'0 τάφος,Εχων μηκος 1.40μ, προφανώς είνε άνε,ίαρκιιςνα δεχηΌ νεκρόν έξηπλωμέΥον,

το δε σχ{:,διο'ν τού Σκουζε δεικνuει αύτον ανακαΌήμενον. Δεν γνωl1ίζω, αν ό τάφος εύρέ.υ11

κενιις χωμάτωψ άλλ' έπειδη αΙ πλάκες - παρα τα σχέδια της είκ. 64 -- δεν φέρονται καλώς

είργασflέναι, :οίνε δε καιποιδτητος άνεπιδέκτnu καλής έργασίαςμάλιστα έν τψ 6ιρ αιωνι π. Χ.,

είς ον φα(νεται άνήκων δ τάφος, καί καΟ" ον το είδος τούτο των λί'&ων δεν έτιμάτο, συνάγω,

οτ;ι, και αν ό νεκρος ετέΟη bV κεν~), δ χρόνος δ,ιως εσώρευσεν έντΩς πολλα 1'1 όλίγα χώματα

επειτα. π ιστειίω δέ, δη, Υ..αΙ αν αλος δ σχελετος δεν εΙχε στερεω{)η ύπο τούτων εν ίl Βέσει

εικονίζεται, μέρος δμως αυτου Όα ευρέ&η ούτω;, ωστε ~χρησίμευσεν είς τον Σκουζέν, ού το

διαφέρον έκίνησεν ούτω, να είκονίσιι βασίμως ώς είκόνισεν αύτδν.

Tnl(lutl] θ'έσις νεκρου εν ηρ τάφ<ρ είνε άσυνήθης. Γνωρίζnμεν εκ τ<»ν Κυκλαδικων

και των ΜlJκηνηΤκών χρόνων ώ; καί εκ τών άρχαΤκών και τών Ε,τειτα, δη νεκροι έτίθεντο

επι τiις πλευρας η επι των νώτων έξηπλωμένοι, άλλα έχοντες κεκαμμένα τα γόνατα, εν τη

δευτέρC;t δε περιπτώσει πατοϋντας τού; πόδας (δρα Κεραμόπουλλον •Δρχ. •Εφ. 19 ι Ο, 1!)S έξ.

ΘηβΓιϊκα σ. S7, 146, 185, 20:3)' άΗ' άνακαΟημέ"ους νεκρσυς i:.y?» γνωρίζω μόνον τινας των

γεωμετρικιον χρόνων έν Έλευσϊνι άνασκnφέντας ύπο του Σκιά (πρβλ. Poulsen, Dipylo1l

gnibc,. 111/(1 DIp)JloJl1tlflsen σ. 26), ουδένα δε νεώτερον.

Ό ποl.εμιοτης της Μυωνίας φαίνεται ώσεί άποπυρΌεις ε% τo~ πεδίου τής μάχης βαρέως

τετρωμένος, έκάθησέ που έρείδων τά ,\,ωτα και ούτω κατελψρΌη ύπ() τής θανασίμου λιποflυ

μίας. Οϋτω δε νεκρος καί κατεψυγμένος εύρεΟείς, ετάφη είτα εν li καταστάσει εUρέθη. 'Ότι

δε δεν συνετάφη {Ι άσπίς, ίσως είνε σημείον των βαρέων τραυμάτων, ατινα 'Ίνάγκασαν αύτον

νάποβάλιι αύτήν, έκτος αν καί 1'1 άσπίς καί ό 9'ώραξ καί αf κνημίδες 'ήσαν εκ φ6αρτης ϋλης.

1 ΤΙI" ιι χ"ρ<tΥ-πιρίζtι ό Σκου!;ι'ος [~; 'Τ<1μi'I'· α •. Παρυ.

τη,· β Ύρ,ίιΡε,; • j<;i .. 1,llκυς τομ11 δεικ\"νυι"'" τiι,. i)fQl\' τού

σΥ-ε).Ηυ\ι" Πι,ρ';' 'δι'ο τήν Ύ γρ"φει; .Ε'ς 1'1Ίκο; τομη διι

γ.1·Uσιισα τΙ)ν (lfot\" τώ\' ιίΨllΙιόlα/"" Έγω βλέπω τό xριi·

\"ος έ\' μέι' η) α έσιραμμέ"ο" προς διισμάς, έ\' δέ τη γ

έοτραιιι,έ"",' noilo; ,·ότο". Π(ιόχιιτ .... ι περ; i.ά60υ~ η <ηιλοιις

πoorιπτ,κης; Διιοτυ)'.,),ς δε\' ε"χυν κωρο\" ,·α ά\"αζητιισω τον

ά"αοκ{,ψα,'τι, κ«ί έξετάσω ntQi τοίιτοιι του ::tqIίYIIatoo; ,ωι

περί τινων άλλω\".
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ΤΟ κράνος πρέπει να είχε τε"θη εύτάκτως παρ' αύτόν, ώς εύρέ{ιη, διότι το Βά{)ος του

τάφου δεν έπιτρέπει να δεχθώ μεν αύτο έo"ti τιις κεφαλης. "'Ισως μάλιστα ή κύρτωσις του κορ

μοϋ του νεκρου προήρχετο έν μέρει έκ της πιέσεως του καλύμματος του τάφου.

Οϋτω εχομεν παράδειγμα νεκρού ταφέντος μετα run' δπλων, όπερ άνωτέρω (σελ. 57)
έχαρακΠ]ρίσΟη ώς γ\,ώl'ισμα κυρίως μυκηΥα'ίκον καί εΙτα Μακεδονικόν.

τα έν tl:9 τάφq;ι συλλεγέντα άρχαϊα εΙνε τα έξϊις, ύπο τον άριΌμον ~αί κατα την περι

γραφfιν τού Εύρετηρίου τοϋ Δελφικού μουσείου εκαστον :

~.ιJ. 5758, Είκ. 65. Χαλκούν κορινΟιακον κρά-

U νος, αριστα διατηρούμε\'ον, μετα σταΟε

ρΠη' παραγναΟ ίbων καΙ προρρινιδίου.

ΤΟ κυρίως κρανίον, το έπίκ{)ανον, Ζωι!ί

ζεται δι' έξάcψαιος. 'Υπο τό ώτα σχημα

τίζεται γωνιώδης έ\'τομ1Ι του έλιΙσματος

~ χωρίζουσα τας :ταραγναΟίδας άπ() τού

~~~;;;;;~;iiii~~Lv'l'+ καταυχεν[ου γείσου. Περι. τούς δφ"θαλ-
W μους και το προρρινίδιον άνf,χουσα ωα

•

~
~

~,
Οίος

~I ~
β Υ

Ι'Ι", $4. 10μιιί .ου {άφου lου πολεμ,"ιου .ων 'Οζολών Λο"ρώ,',

σφυρήλοως λεία. Είς έκατέραν γωνίαν ύπο τα. ώτα καΙ είς εκατέραν έμπρος κάτω

ακραν τ(ίη' παραγναΟίδων δπη προς στερέωσίν ποτε ύΠΕ\'δύσεως του κριίνους η καΙ

ίμάντος ύ:ιο τα ώτα.

5759, ΕΙκ. 66ε. MIixaL(la σιδηρά μετα μέρους της συναφούς λα~ϊις. Μηχ. 0.53μ., πλ. μέγ. 0.035,
μηκ. της λαβίις 0,1 Ι. Ή λεπΙς εχει ράχιν αl'έχουσαν, είς δε τιιν έκφυσιν αύτϊις ιΙτο της

λαβης καθέτους προασπιοτηρας .της χειρός.

5760, ΕΙκ. 66γ. Ξίφος αμφίστομον σιδιιρουv μHιJ. συναφους λο.βης καΙ βραχυτέρωγπροασπι

σηΙρων. Μίικ. α48μ, πΜ,τ. Ο,ω'ηι. Μη)!. λαβης 0,085μ. 'Ι-Ι λεπίς εχει ράχιν καια μηκος,

,.1 δε λαβΊ} σ(ρζει δύο Ύιλους ά~.φικεφάλoυς.

f>7Gl, Είχ. 6Gδ. Σαυρωτίω χαλκοίις τετρά;ιλευρος έμπρός, στρογγύλος Ύ.οιλος οπισΟεγ, άριστα

διατηριψενος μήκ. 0,4~5.

ft7G2, Είκ. 66 β. Αίχμη δύρατος σιδηρά με!}' ύψη1.ης ράχεως κατα μήκος μήκ. 0,19.
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Ει'χ, U.? ΧαΙ.κοί>ν ",ρά,·ο,

ιών' Οζοlώ" Αο><ρώl'.

5763, Είκ. 66 α. Αίχμη άκοντίου σιδηρά φυλλοειδης μετα ράχεως κατα μηκος. Μηκ. σCΡζό

μενον 0,11.
5764, Είκ. 66η. Δίδυμος περόνη χαλκη έξ ένος όλη σύρματος. Μήκ.Ο,10μ. Έκάτερον σκέ

λος άνερχόμενον προς την κεφαλην έλίσσεται είς σπείραν καί χορυφουνται εΤτα

cί:μφότερα είς καμ.ίτύλην ένωΤΙΚ11ν. Εις τας διδύμους περόνας των τάφων της Λυχνιδου

(είκ. 23) ή .μεσαία μεγάλη καμπύλη σχηματίζεται προς τα κάτω.

5765, Είκ. 6i:iζ. Μαχαίριον σιδηρούν μήκ. 0,07μ.

5767 ΛαβΙς χαλκη μη διαγνωσf)'είσα καί άναπτυχθείσα ύπο των έργατων. Νυν το όλον ελα

σμα αύτης εχει μηκ. 0,07. Κεκαμμένη είς σχημα λαβίδος 'θ'α είχε μηκος έλασσον τού

0,035. Δεν άπεικονίσθη.

Περί των όπλων τούτων πρέπει να ρηθωσι τάδε: Το ετερον δόρυ πρέπει να είχεν

αίχμην μεν σιδηράν, σαυρωτηρα δε χαλκούν, το δε άλλο 'θα ητο

βραχύτερον, {ltE προς έξακόντισιν προωρισμένον, καΙ ά\'ευ σαυ

ρωτηρος. Άμφότερα -θα έτέ-θ'ησαν εΙς τον τάφον, άφ' ου πρωτον

έθραύσDησανάναλόγως τού μήκους αυτού. ΑΙ λαβαΙ καΙ οΙ κολεοί

των ξιφων Da 1Ίσαν έκ φDαρτης ϋλης.

Άνωτέρω σ.59, παρασυρ'θεις ύπο της γνώμης τού Filow,
εδέχ8ην, ότι τα ξίφη μετα προφυλακτήρων τη\. χειρος εϊ'\'ε παλαιά

μυκηναϊκη μορφή, διατηρη-θείσα κατά τον 6 0ν αίωνα μόνον εν Μα

κεδονίg καΙ προς βορράν αυτης. Κατα την τύπωσιν δε προσέ{}ηκα

δμοιον παράδειγμα εκ της πυράς της Οίτης (άνω σελ. 9aλ προστι

-θέμενον είς τα δύο εκ Δωδώνης γνωστά. Νυν εχσμεν καΙ το ξίφος

καΙ την μάχαιραν της Μυωνίας, ώστε τα ρη-θέντα ανω σελ. 59 περΙ

της εν Μακεδονίg κατασκευης τ6)ν ξιφών τού Τρεμπένιστε διατη

oouOl τόσον κύρος, δσον παρέχουσιν αυτοίς οΙ άλλοι συλλογισμοl

οΙ εκφρασΒ-έντες εκεΙ

Πρέπει δε να μεταρρυ-&μίσωμεν και την περΙ διδύμων περονών γνώμην τού Filow
(άνω σελ. 64). τα παραδείγματα, ατινα προσεκόμισεν ό Filo\v εν τ<"ρ βιβλίφ αύtOύ σελ. 33 έξ.

εύρέ{tησαν πάντα προς βορράν της Μακεδονίαςή και εν Άλβανίζι, εν αυήΊ δε τη Μακεδονίg

εύρέΟησαν πλην τών του Τρεμπένιστε εν είς Τσαούσιτσαν κα"ι εν είς Ζεϋτυνλυκ (άνω σ. 668)'
ώστε σρ-&ως ό Filo\v συν~ iyayev, δτι ό τύπος ουτος εχει βορείαν καταγωγήν.

Άλλ' ήδη ό τάφος της Μυωνίας παρέχει έλληνικον παράδειγμα, δπερ είνε τεχνικώτερον

των Μακεδονικών, ώστε δχι μόνον δεν προέρχεται έκείθεν, άλλα καί προϋπο'θέτει μακροχρό

νων το εθος της χρήσεως τοιούτων περονών ύπο τών CΕλλ11νων άνδρων, άκριβίi)ς διότι

ή περόνη τrις Μυωνίας είνε λίαν εντεχνος. "Αν δε δεν εύρέθησαν αλλαι τοιαϋται περόναι έ\'

Έλλάδι, ίσως τούτο συνέβη τυχαίως, ίσως εύρέΟησαν, άλλ' ήσαν έφ'θ'αρμέναι καΙ δεν διεγνώ

σθησαν, ίσως δδν l]oav πανταχού συνήθεις.

"Αν άληθώς τα τελευταία έλληνικα κύματα, τα ελθόντα έκ βορρά κατα τον σιδηρούν

αία/να, δεν άπετελούντο έκ Δωριέων μόνον αλλό. καί έκ των κληθέντων βορειοδυτικών φύλων,

01α 1Ίσαν οί Boιωτo~ ΟΙ Λοκροί, οΙ ΑΙτωλοί, οΙ Θεσσαλοί κλπ., δύ\'αταί τις να δεΧΟίΊ, δτι

ίσως ΟΊ.Ι δλα ηύρίσκοντο είς άμεσον επαφiιν προς τά κέντρα τού βορρά, έν οίς ύπηρχε το

εitψον των διδύμων περον{\)ν, Τι είχον μεν τοιαύτην έπαφην έκεί, άλλ' αλλαι σχέσεις νοτιώ-
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Α Ε 192ϊ -1928 Ή ι!Qχαί'Κ1) νεκ"ό.πολις του T"εμπΈVιστ.ε .παρά -dιν λΙμνην τήι; ΆΖρΙδοι;-

Είκ. 66. uO;rla χαλκα καί o.δηρίi καί ΠΕρόμη χαλκιϊ του πο4μ,σΤΟΙΙ

τών •Οζολών Λοκρώ...

η•δγβ"

τερον προς άλλα έκπολιτιστικα κέντρα μετήλλαξαν τό ε{}ιμον πολλαχού, δεν εt)ιξαν δ' αύτό

μόνον παρα κα&υσtερημένοις πλη{)υσμοίς άποκέντροις, μεμονωμένοις έπι όρέων άξένων,

οίοι 1)σαν οΙ Έσπέριοι Λοκροι οΙ σιδηροφορουντες και ληστα~ οΙ μη κατορ{}ώσαντες να

ύπερβώσιν άξιολόγως και έπι τών χρόνων άκόμη του Θουκιιδίδου τον πολιτισμόν της παλαιάς

κατα κώμας οίκήσεως, οΙ γείτονες τών Αίτωλών, ών τόσον έπιδεης 1'ιτο έπCσης ό πολιτισμός

και λήγοντος τοϋ 5°" αΙώνος π. Χ. (Θουκ. 1,5.6 πρβλ. Παπαδάκις, Άρχ. 'Εφ. 1924, 119 έξ.

Wilamo\vitz Sifz. Beι'. d. BC1-1. Akad. 1927 σ. 9 έξ.). Δια τοϋτο πρέπει να άναμείνωμεν τον

χρόνον, δστις πρέπει να δώσ!J ήμίν κατ' άνάγκην καί άλλα δμοια παραδείγματα.

Ή μορφη δμως τών περονών τούτων δεν πιστεύω, δτι έπενοή&η δίς, δηλ. απαξ μεν

έν τφ βορρα επειτα δε έν τοις Έσπερίοις Λοκροίς. ''Αν ούτοι εΙχον άναπτύξει πάλαι ποτέ,

έν tC9 6φ αΙώνι και πέραν, κέντρον τι

μεταλλουργCας, '3α ήδύνατό τις να

δεχίJη παρ' αύτοϊς τοιαύτην έφεύ

ρεσιν. Έπειδη δμως τοιοϋτόν τι δεν

συμβαίνει, τΟ δε ε&ιμον των διπλών

περονών πιστοϋται παρ' αύτοϊς, συν

άγομεν, στι ό συντ/ρητικος βίος αύ

των διετήρησεν αύτο άπο παλαιων

χρόνων, ή δε βιοτεχνία, είτε έγχωρία

είτε γειτονική, έ&εράπευεν αύτό. Ή

συνή&εια δε καί ή δαψιλης χρησις

τοιούτων περονών έν Mακεδoνί~

και βορειότερον, δύναται, νoμίζω~

να χρησιμεύστι ώ; τεκμήριον προς

άναζήτησιν της όδού, ην ήκολού&η

σεν έρχομένη ή συνή&εια αύτη, της

όδοϋ, ην έβάδισαν τα έλληνικα φϋλα

κατερχόμενα εΙς <Ελλάδα, καΙ τού

πι&ανού τόπου, έξ ού έξεπορεύ{)ησαν.

Περι τούτων &α προσθέσω και τόδε: έδέχ&ημεν άνωτέρω, δτι οΙ Τημενίδαι κατήγοντο

έκ τού 'Ορεστικού ...Αργους καΙ δτι ή ανάμνησις της συγγενείας ταύτης έπι 'Αλεξάνδρου Α'

δεν εΙχε λησμονη&η, άλλα fγένετο άνάγκη να αντιστραφij ή καταγωγή, ίνα δί'ναται ό Άλέ

ξανδρος να λέγ!J, δτι δεν εΙνε ξένος προς το Ο1'ομα "Ελ'λη}', δπερ, ύστερογενώς πλασ&εν iΊ

έκτα{)εν προς νότον, δεν είχεν εκτα&η και προς βορράν, ίνα καλύΨη και την Μακεδονίαν.

Ή συγγένεια τοϋ 'Αλεξάνδρου και τών Τημενιδων τού πελοποννησιακού 'Άργους άνέρχεται

είς τους χρόνους της δωρικής κα&όδου, έπειδη οΙ'Αργείοι της Πελοποννήσου ησαν Μακεδνοι

δωριείς, τούτο δ' ήτο τοις Μακεδόσι τόσον τούλάχιστον γνωστον δσον καΙ τφ Ήροδότφ.

'Αλλ' σταν εχωμεν παράδοσιν, στι 11 Λυχνιδος είνε κτCσμα Καδμείον (ανω σ. 4Sr), δτι

ό Κάδμος εφυγε προς τους 'Eγχελεlς και ύπηρχε πόλις ΈγχελΙϊνες παρα την Λυχνιδον

(ανω αύτ.), δταν γνωρίζω μεν και πιθανώς hγνώριζoν και οΙ παλαιοί, δτι οΙ Βοιωτοι ώνομά

σ{}ησαν εκ της μακράς οροσειράς τοϋ Βοιου τού χωρίζοντος άπο βορρά (Λυχνιδος) προς

νότον (Λάκμος, Ιυγος) την Μακεδονίαν από της 'Ηπείρου, "εχομεν δε παρα την Λυχνιδον
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110 Δ.. Δ. Κεeαμο:πούλλοv Α 1:: 1927·ΗΙ28

και πόλιν ποιους (αύτ.), γεννάται αύcόματος ή ύπόνοια, μήπως και οι. Πελαγό'\'ες καΙ. οί Δαυ

ρίοπες και πασα ή περί την Λυχνιδον μακεδονικη όμοφυλία <>;έλληνικοϋ» αίματος έπεΟύμησε

να άναστήσn εΙς ζωην εκδηΛον την παλαιαν συγγένειω', ήτις ητο αύτο τούτο εύγένεια μετα

τό Μηδικά. τα γεγονότα των περσικ(ίnι πολέμων Ωά είχαν συγχλονήσει σύμπαντα τον τόcε

κόσμον, ή δόξα και 1] αίγλη των νικητών του νότου ΈλJ.ιjl·ωJ'. ών το όνομα τοίίτο τότε άκρι

βα/ς έξεδηλώ{)1'] καΙ. έστερεώ&η ώς ένωτικος δεσμος γενικώτερον έΟνιχός, οα Ύιτο μεγάλη καΊ

έπίζηλος. Τίς των δικαιουμένων όπωσδτμτοτε νά άντιποιώνται τού όνόματος τούτου, δεν 'θα

έπεζήτει "α έπιτύΧll αύτό, >·Cι στα'θίϊ παρα τους νικητάς, να ιιετάσχυ της cί:νακλάσεως της

δόξης αυτων ώς όμόφυλος καί όμώνυμος; 'Ι-Ι γλωσσα ητο 1'1 αυtή, τα ήθη όιιότρoπrι, ο( θεοι

κοινοί τοις νοτίοις καί τοις βορείοι,ς.(πρβλ. και μόνα τα όνόιιατα των μω~εδoνικων μηνω,·).

"Έπειτα, αν οΙ Σπαρτιάται τους άπεσταλμένους των Περσων ερριψαν είς φρ€αρ, ίνα λάβωσι

γην καί ϋδωρ, ό Άλ€ξανδρoς Α' ώς διάδοχος τού {)ρόν()υ <tέλλην Μακεδόνων ϋπαρχος:.

(Ήρόδ. 5,20), έφόνευσεν αυτούς. Καί αν ο( Μακεδόνες έμήδισαν ϋστερον, 1,0 αυτο ε:ι:ραξαν

καί οί 130ιωτοί καί άλλοι. Τί ήδύνατο να διακρίνll ριζικως τούς Μακεδόνας άπο των ~Eλλή

νων; Γνωρίζομεν προσέτι σήμερον κάλλιστα, οτι οί "ιχηφιίροι άπελευ{)ερωτικυι άγω"ες έξαί

ρουσι μεγιiλως το ω,'ικον φρόνημα, έ\'ουσι στενως τας όμοφύλους έΌνικας μοίρας καί

ώnουσι προς κοινοπραγίαν.

Δια τούτο δ Άλfξuνδρος Α', έκ τού πλησίον ίδων χα"ι μαοων τα κατορΌώματα των

'Ελλήνων του νότου. καί συντελέσας κατα το δυ\'ατον είς αυτά, πρωτος μετα τα Μηδικα

πιnανως ήλΌεν είς Όλυμπίαν κοι,νωνος τfΊς κοι,νης λατρείας. Θρ(ιξ τις δεν έσκέφθ 11 τοιούτό\' τι.

Α( δε έ"στάσεις των άλλων Έλλήνων, είδομεν τίνα σημασία" είχον κα"ι πως ύπερενικήθησαν.

'Αλλ' αν ό βασιλευς τ'ίjς όλης Μακεδονίας ήσφάλισεν οϋτω ttj'\' όμοφυλίαν αύτοϋ προς

τούς 'Έλληνας, δι,ατί δεν nα έπραττον το αυτο και ο( άλλοι ήγεμονικοι οίκοι της Μακεδο

νίας οί <tσύμμαχοι καί ύπήκοοι;» Κίνησις γαρ και αϋτη μεγίστη δη τοίς έλλησιν έγένετο.

Οϋτω επλασαν και ο( Πελαγόνες της Λυχνιδοϋ τον γενεαλογικο'\' μυΟον το" ε.Κ του

Κάδμου, έν Φ και ένταύθα άντίΗετος Όα rlt0 1'1 φορα της ίστορίας. Ή διαφορα εΙνε, οτι,

ό καδμείος ουτος καί βοιώτιος μύθος σ<[>ζει τα σπέρματα δύο παραδιJσεων, μακρό.ν ίσως

άπ' άλλήλων έχουσων χρονι,κως τας ρίζας: ή μία άνάγεται πιnανως είς τους παλαιούς χρό

νους τ'ίjς καταβάσεως των Καδμειό,'ων άντιστοιχούντων προς τους μυκηνιι'ίκους χρόνους,

ή δ' άλλη είς την κάΟ'οδον των Δωριέων, οίς lΊΚOλOίJ{}oυν ο( Βοιωτοί. <Ραίνεται, δτι τα παλαια

λαϊκά έλληνι,κα στρώματα παρά την ΛυΖ:νιδον δεν είχον άφα\'ισΌη ύπο τών νεωτfρων.

Τούτων οϋτως έχόντων, και ό γενεrιλoγιY..oς μύΌ-ος τού ήγεμονικσυ orxou τών Λυγκη

στων άναχ{Jέντος είς τούς 13ακχιάδας της Κορίν{}ου, πρέπει να είνε ηϊς αυnϊς φύσεως προς

τούς άλλους.

'Άν δε πάηες οΙ μύnοι ούτοι έπεδίωξαν και ηρκέσDησαν νά άποδείξωσι τΎlν έλληνικην

καταγωγην μόνων των ιΊγε.μονικων οίκων ούχι δε χαι τω,· λαων αύτων, τοίιτο εχει σχέσιν

προς τιΊν άξίαν και την Ό-έσιν και σημασίαν των οίχων έκείνων προς τούς ποιμενικούς και

γεωργικούς λαούς, έφ' ων ~δυ\'άστευoν, και προς ttjV ά\'τίληψιν τοιν ά,{)-ρώπων κατα τούς

χρόν()υς έκεί\'ους περι τοιούτων ζητημάτων. '"Αν ο[ δυ\'αστικοι οΙχοι ήσαν όμόφυλοι τοίς

λαοίς αύτων, ή έλληνικη άνrιγνώρισι,ς τών οίκων τούτω,' εκρινε και τΊlν φυλετικ:iι" ύπόστα

σι,ν τω" δυ\'αστευομένωνλαων.

Περι της φυλετικης συότάσεως των λαων τούτων συνήθως {)έλουσι να κρίνωσιν έκ των
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λεξειδίων της άρχαίας μακεδονικης διαλέκτου, ατινα ως περίεργα εσωσαν παλαιοΙ γραμμα

τικοΙ κ. α. κα&ω; έτόνισεν έπανειλημμένωςδ Χατζηδάκις, άποδείξας προσέτι καί ταύτα έλλη

νικά, εί καί ούδεν α,-toρον οα ητο, αν παρεισέφρυε χα'ι έκ των γειτόνων βάρβαρός τις λέξις

είς την χ(οραν έκείνην, την εχουσαν πάντα σχεδον τα άνδρωνύμια έλληνικα άπο καταβολής

της ί!ίτορίας. Μοί φαίνεται ομως, οτι ούδαμως εΙ\'ε ~παινετη ίστορικΎI μέf}οδος ή άδιαφο

ροuσα προς τα καί νυν ζωντα φuλετικα έλληνικα λείψανα, ών ή παρουσία δεν έρμηνεύεται

κατ' ούδένα πεισtιi~Oν τρόπον δι' έξελληνισμού fι άποικισμου.

Ύ;τέστη βεβαίως ή Μακεδονία πολλας περιπετείας καί είσβολας μετα την συγκρότησιν

τού μεγάλου μακεδονικού κράτους τού 50U αίωνος, κυρίως κατα τους ρωμαϊκους καί τους

μεσαιωνικους χρόνους, άλλ' ούδεμίαν άποιχιστικιιν έν αύτή έλληνικην άπο νότου κίνησιν

γινώσκομεν. l\ιJέya μέρος των παλαιων κατοίκων των εύφόρων πεδιάδων έξετοπίσΟη ύπο

αλλοφύλωνΣλαύων χαΙ Τούρκων έπιδρομέων,αλλ' 11 δυτικη Μακεδονία είς τα μαλλον άπρό

σιτα καί απρόσφορα προς ό.ποικισμΟν μέρη διατηρει πλη&υσμους καΟαρως έλληνοφώνους.

ΠόΟεν ιΊλΟον ούτοι; Καί αν 111.001' έκ των πεδιάδων -έκδιωχη-έντες, πως ηύρίσκσντο έν ταίς

πεδιάσι; πού της άλλης Έλλάδος ύπηρχε τόση πολυα\"8'ρωπία, ώστε κατα τους κλασσικούς

ή τους παλαιοτέρους ή τους νεωτέρους χρόνους να εχωσιν έχπεμφ{)η εΙς μεσογαίαν κα'ι

μακρuνΙ1ν καΙ όρεινην χώραν οί αποικοι ούτοΙ, περι ών ούδεμία παράδοσις ούδεν λέγει, σταν

μάλιστα εϊνε γνωστόν, δτι άπο Άλεξάνδρου τού Μεγάλου 11 έλληνικη αίμορραγία κατηυΩύ

νετο πρός τιιν ' Ασία"\', το αύτο δε συνέβαινε καΙ έπΙ των Βυζαντινων χρόνω'", πλην έξαιρέσεων

μηδεμίαν έχουσών σχέσιν πρυς tijV περΊ ής ό λόγος χ&ιραν (πρβλ. τους ΠαυλικιανΟ'υς της

Θ{,I~xη.,;); Οϊ πληΟυσμοΙ ούτοι εχουσι κατα την γνώμην μου ώς ίστορικα τεκμήρια την αύτην

καί τά είιρι1ματα π. χ. του Πάτελι άξίαν. Καί το γλωσσικον δε ίδίωμα των βορείω'ν τούτων

Έλλήνων είνε ίδιόρρυΟμον, δ δε λεξικολογικος πλούτος, έξ δσων γινώσκω, παρέχει μνημεία

γλωσσικα και λίαν παλαιά και μοναδικά, ατινα δεικνύουσιν αύτον ίΟαγενη, παν δ' άλλο ή εξ

άποικιστικης πα'\'σπερμίαςπροελ3αντα και ποnιρ 'ΙΊττον έξ έξελληνισμού,καη' /:1 καΙ ανωτέρω

καΙ έν Έλλψικοίς ΙΙ 1929) ερριl{}-η.

"Άλλη τις παραt11ρησις, άξία να Qll&fi προσθέτως, είνε ή έξης: 11 λα'ίκη μακεδονικη

πατροπαράδοτος τέχνη είπομεν στι ά:ντιπροσωπεύεται ύπο των χρυσων και άργυρων ένταφίων

κοσμημάτων. Ό διάκοσμο; τούτωΥ είνε κράμα σχεδίων μυκηναϊ-κων (λέοντες άνωρΩ'ωμένσι,

πτηνα καΙ ρόδακες διαφόρων !,ooq:oov), γεωμετρικων (μαίανδροι) καΙ διαδόχως νεωτέρων.

'Επιμένω είς τά μυκηναϊκα σχέδια και έκπλήττομαι μη βλέπων είκονιζόμενα {}αλάσσια σντα

(πολύποδας, ναυτίλους κ.τ.τ.), ατινα είνε τόσον χαρακτηριστικά τού μυκηναϊκΟύ πολιτισμου.

Έκ τού δεδομένου τούτου συνάγω, δτι, αν τα ανω «μυκηναϊκα» σχέδια ηρχοντο έκ νότου,

ενθα άνεπτύχΟη καΙ τΊκμασεν ό έπιΩαλάσσιος μυκηναϊκος πολιτισμός, δεν Ωά ηρχοντο μόνα,

έπομένως δε δη Όντως δεν ηλ{)ον έκειΟεν, άλλ' ήσαν παλαια περιουσία των έλληνικων λαων

ώς καί τα έ&ιμα της ταΨlϊς, 01ς ύπηρέτουν. ΊΌύτο δμως προϋποΟέτει, οτι ά.ληθώς έπι των

μυκηνα'ίκων χρόνων δεν ύπηρχεν επικοινωνία, τούλάχιστον άξιόλογος, των νοτίων προς τους

βορείους. Έπειδη δε είς τα παράλια καΙ παρα τας δχΩας του κάτω Άξιοϋ (AIΙ111tα! qf Ih('

Β,.. Schoo! a! Atll(1lS χχνιι 1925 - 6 σ. 2 Ι έξ.) εύρέΟησαν μυκηναϊκα άγγεϊα, πρέπει να

δεχοωμεν, δτι ταύτα είσέδυον όλίγον μόνον 'πέραν τΙις παραλίας και κυρίως οπου καΙ δσον

έβοήΟουν οί πλωτοί ποταμοι (πρβλ. Κεραμόπουλλον Πρακτ. της Άκαδ. Ά -tJη1'α/1' 1929 σ.56 έξ_).

ΕΙνε πι3ανόν, στι ή αύιη παρατήρησις ίσχύει καΙ ώς προς τα γεωμετρικά κοσμήματα,
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άλλ' είνε επίσης πι&ανόν, οτι, οτε οί νότιοι 'Έλληνες ήπλώflησαν κατα τον άποικισμον των

ίστορικων χρόνων είς πάσαν dxtr]v της Μεσογείου, {tCt. είχον τολμηρους έμπόρους είσδύνον

τας καιείς την ενδοχώραν τόπων έλληνικων ώς ή Μακεδονία, καΙ μεταδίδοντας στοιχεία του

προκόπτοντος πολιτισμοϋ αύτων. Έντεϋ&εν προέρχονται τα νεωτεΡLκα στοιχεία εν τη διακο

σμητικϋ της μακεδονικης λα'ίκης τέχνης (πλoχμo~ φύλλα λωτοϋ, αν&έμια κ.τ.τ.).

Τοιούτων έμπoρικ(fιν σχέσεων κατα τον 60ν αί. π. Χ. απαρ~γνώριστoν τεκ~.ήριoν είνε

ή παρουσία των έλληνικων εργων τέχνης εν τοίς 7 τάφοις της Άχρίδος. Μέχρις στου δε

ή ερευνα της Μακεδονίας έμφανίστι άνάλογα εύρήματα άποδεικνύοντα την συνέχειαν της

εμπορικης ταύτης επιμειξίας της Μακεδονίας καί της Έλλάδος, τεΚ~ιΊ1ριoν ανωτέρας χαΊ

στενοτέρας έ&νικης σχέσεως καΙ δη καΙ συγγενείας των λαών τών δύο χωρών -θα είνε ήμΙν

ή μετοχη τοϋ Άλεξάνδρου Α' είς τους Πανελληνίους Όλυμπιακους αγωνας, εν ύ αύτη

ήρμηνεύDη ανωτέρω έννoί(~, καΙ το προς τον αύτον &ρασυμ11δεα παίδα του 'Αμύντα εγκώ

μιον ~oυ Πινδάρου (απ. 120 Schrόder), δστις ούδένα βάρβαρον ϋμνησε.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Δ. KEPAMonovΛΛΟΣ

ΤΟ ΚΆΣΤΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΡΥΝΟΥ

νπο ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΑ ppt-r

Είς την τοπογραφίαν της αρχαίας Άττικης ουκ όλίγοι ερευνηταΊ,1Ίσχολή1tησαν,πυλλό.

δΙ>. τοπογραφικαπροβλήματαταύτης εχουσι λυf)η. Ίδίω; σημαντική, ό)ς γνωστόν.πρόοδος έπε

τελέσ&η άπο της τοπογραφικηςεργασίας τοϋ Κaιφert καΙ της συμφώνωι:: προς ταύτην δημο

σfύσεως τοϋ τοπογραφικοϋχάρτου της Άττικής του αύτοϋ ELς φύλλα (KarteII "οη Attika εΙ;

κλίμακα 1: 25000 άπο του 1875 μέχρι τοϋ 1891 καΙ 1: 100000 τφ lfJLJO). ενθα έσημει(δ{}--ησαν

πολλοΙ άρχαιολΟΥΙΚΟΙ τόποι τα σημειώματα ταίιτα (ος και αί κατα μέρη γενό~lε'\'αι άνασκαφαί.

κα3" ας καί έπιγραφαί χρtjσιμαι είς την τοπογραφία" εύρέίtησα\'. ουκ δλίΥΟ\' συνετέλεσαν είς

την προαγωγην της τοπογραφίας της Άττικης, ούτω δ' οΙ. προς τσϋτο έργασ-&έντες Ε. CUΓ

tins, J. Α. Kanpel1. και Α MilcitllOfel' ήδυνΙ1θησαν να κα&ορίσωσι πλείστα τοπογραφικα

σημεία καί δ11 &έσεις αρχαίων δι1μων. Παρ' δλην δμως ηΊν έπιτυΧ11 ταίιτην τοπογραφικην

έργασίωι• ύπάρχουσn' ετι σημεϊά τινα διαλαίΜντα 11'1ν πρσοοχην των τοπογράφω'\'. "Εν

τούτων εΤναι το καλούμενον «KciOtQo του Κορυνοϋ>.. ~χ τοϋ τοπωνυμίου Κορυνός ι. ι:JJς

καλεΊται όρεινή τις tιέσις προς Ν. τ,fιν χωρίω\' Καβάααλα 2 χαί Κρόρα (τ6)'\' Δερβενοχωρίων)

καΙ του αρχαίου φρουρίου Πανάκω\!. Ή -Ο'έσις του «κάστρου» τούτου αναγνωρίζεται έν τιρ

254) φύλλφ των χαρτών της 'Αττικης (KaI·tell νοη Attika XXV. Μεγάλο βουνο) έπΙ του υψο

μέτρου 519.8 η 520 καnl τον αυτον χάρτην της κλίμακος 1: 100000. Είς τι]\, κορυψην ταύτην.

Ι Άξισ:ταρατήρητον τό άρχαϊο\' τούτο Έι..λιjνιχόν το;\ω

νύμισν Εν τύ 'Αnικη. άγνωστο\' μiXΡI τoίiδε είς τους έ:τι

στήμοl'ας. διατ/QIjΟέν ύιιό του άλβανοφΟΟ\'ου πλη6υσμου

τα/ν ΔεQβεl'Oχωρίω". Σημειωτέο\' δ~ι ΚΟQuvός καλεi:ται )tai
χωQίον τή; Μακεδονίας tν τυ έπαρχί~ Καtsρί"ης. Πρβ. τάς

των άρχαίWl' πόλεις Κορύ1'α l" τυ Έρυ6ραί~ (ΜeΙι1 Ι. 89)

Ιξ ης καΙ τό ακρωτl'ιQΙΟΙ' Κορυ\'αΙΟν (Πλίl.. V. ] 17) καί

κορυνη >1;1' τη ΥΗλιδl (Πτολ. IlI, 14,39) ώς και τά ()Ι,όμΙl'tα

ΚΟQίνα. ΚόΡI\'\'α, Κόρι""ος ΚΙΙι Κοριι·\,ώ.

2 ουτω καλΕi:τσl κοl"ως τό χα/ρίη\' τοι,το ΤΙ)'; :w1,·όlljΤΟ-;

Πανάκtοu. έ"φ έ:nσήμως άl'αγράφεΤΙΗ Καβάσιλα. Τό δε χι,,'

Qiov ΚQόQα μετα/νοιlάσ6η iσχ,lτως έπισήl,ως είς ΣΤfφά'"'l",
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καίτοι ληφί εtσ(Lν ώ;: σημειον τριγωΥισμοϋ ~τρώnις τά~εως, οίΙίε ονομα άνάγράφεται, ουτε

ίοημεωίnιτω τι... ά(l1.αiα Τ/Ι;; &κροπόλεω; τειχη, ί}πω; μετ~ ά%ριβείας άιJ,αl.0ϋ παρατηρει -τις

.'. _". :4τ~a.π()(..

-- ~xτaχο(

"Βρ.. Β(Jυσt<

ο Φ Φ\,ι«?

oD. ΠΠΤ"

ο

'OιΡοπid'tοv

ΣxoυξJταζ

Κό",.ff..'
. "Η :0,:. .

.
τα τοιαυτα σημειούμενα.. Γενικώς δ' εν 't<D φύλλφ τούτφ. παρ' δλην τ1lν έπιτυΖη έργασίανι

παρα-::Υμ)είται .ϊεΥΙl.ρότη; τοitωνυμίων.

Το ~ Κάστρο τοϋ KoQUVou:.t είναι ίδρυμένον έπΙ :ταραφυάδος υ1ς δυτικης κορυφοσυστά

16
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Ιωάννου Σαρρη ΑΕ .I!J2i -1928

δος της Πάρνη-θος,Ίιτις φέρει τΙΙ ονομα l\IΙεγάλο βουνο (ίiψ. 885μ.) και εύρίσκεται πλησίον τού

εγκαταλελειμμένουχωρίου Κοκκίνι, σπου σήμερον ύπάρχουσι δέκα οίΧίαι, στμflμο\ της πέριξ

ρητινοσυλλογης (1 χιλιόμ. ΒΔ. τούτου κατ' εύθεΙrn ι γραμ~ι11\'). Βλέπω\' τις μακρό-θ'εν Τ11"

βραχώδη και άπότομον κορυφ11" ταύτην άδυνατεί '1ια πιστεύση ΟΤ1 ~νταύθα πρόκειται οντω;

περί ακροπόλεως και Μι προϊστορικης. Άνήκει είς εκεϊνα τα έρύματα, ων ή όχύρωσις στηρί

ζεται εις το φυσικον βοαχωδες τείχισμα και το άπότομον των βράχων, των τειχών περιορι

ζομένων είς τα βατα μέρη. Ά;τότομον βραχώδες τείχος σχηματίζει ή κορυφογραμμΎΊ. 1ιτις

αποτελεί Τ1Ίν βαρείαν πλευραν της ακροπόλεως και συγχρόνως το μέγιστον μήκος αύτης.

5 Ψ

ΜΙΤΡΑ
::ιο ~o

: ~,

2· Δ,ιi:'ρα,ιι,ιια 70.' < Klior!!o>! 10" Ko'.!~,,·oιί,.

ανερχόμενΟΥ είς 90 μέτρα. Έκ του δυτικοϋ άκρου) σπερ :οΤ"αι το 'ϋψιστον σημείον (520 μ.)

διήκει προς το. ΝΑ, το μακρότερον και κάλλιο\' διασφζόμενον τείχος, μ11κους 45 μ. (δρα

διάγραμμα), Άποτελείται τουτο χατα μεν τας παριοι(Ίς εξ όγκωδδ'»)' πετρων άκατεργάστων,

το μεταξυ δε τούτων διάστημα πληρΟ'ϋται δια λω'ων μικροτέρων, ΤΟ ευρος είναι 2.90 μέτρων

μέχρι 3.30, το δ'ύψος διατηρείται. ετι 1 ι/~ μέτρων μέχρι 2 ]/2' Τείχος δμοtOν παρατηρείται

καΙ είς το ΝΑ. μέρος του φρουρίου δπου διακρίνεται καt 1Ί ε[ς τουτο εισοδος, Κατά "[1'1'
διπλην ένταϋθα επίσκεΨίν μου {}ραύσματα αγγείων 11 άλλο τι δεν κατώρ{j'ωσα να ε,υρω,

έκπλυνομένου άλλως του εδάφους λόΥφ της κλίσεως αυτου. 'Αμέσως προς Λ, του φρουρίου,

έπΙ τοϊ; σχηματιζομένου αυχένος, δστις καλείται κοινως Κιάφα Ντελέρα, διέρχεται ή συντο

μωτάτη άτραπός, ..ijτις εκ τού Θριασίου πεδίου και της κάτω κοιλάδος τού Έλευσινίου Κηφι

σού βαίνει προς το Υνωστον άρχαιον φρούριο\' Πά\'ακτο\' και το όροτrέδιον της Σκn{lρτας.
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ΑΕ 1927-1ωs

Προς Β. τοϋ μνημονεu{tέντος αύχένος, είς dπόστασιν 500 μέτρων διέρχεται προ χειμάρρου

πηγήν, Kόρτσ~ κοινώς καλουμένην. 'Ατραπος ετι δυσμικως του φρουρίου άκολου'θεϊ τον

Έλευσίνιον Κηφισον βαίνουσα προς την περιοχην niς άρχαίας Οίνόης.

ΤΟ οχύρωμα τουτο δεν παρουσιάζει όψιν πραγματικής άκροπίιλεως πρι)ς ύπεράσπισιν

συνοικισμού, άλλά μάλλον φαίνεται δτι έχρησίμευεν ώς καταφύγιον των πέριξ διεσπαρμένων

κατοίκων. Καίτοι δ' 11 πέριξ περιοχη είναι δρεΙ\'11, δμως ύπο το 6χύρωμα, ΝΑ., έκτείνεται

μικρά τις λεκά'\'η, ,.α-θ" 11ν 11 μνημονευ{}'εισα άγροικία Κοκκίνι μετ}! τριών πηγών. Φαίνονται

ετι αύτό{}'ι ίχ\'η αρχαίας οίκι,1σεως, εξωυεν δε του ναίσχου του χωρίου, της Πα'\'αγίας

(2φοδόχου πηγης), όγκόλι-&οι καί βάσις κιονοκράνου.

Ώς είναι εύνόητον εκ των άνωτέρω έκτε-θ{ντων, 11 Ηέσις αϋτη εύρίσκεται xatf! την

.'J_ 1':> ~KάσfΡO του f;;ορυ,'οi,. 6ρώμε,ο'· εκ βορρά.

χώραν των ΆΤCIΚO- βοιωτικών όρίω'\', κα{)-' ην αί συνεχόμεναι έκατέρωυ'εν διακλαδώσεις τής

Πάρνη-θ'ος και του Κι&αιρώνος. διασχίζονται ύiTΟ του χειμάρου Έλευσινίου Κηφισού

(κ. Σαραντωιοτάμου) καί των συρρεόντων είς τούτον ύδάτων. 'Ο χείμαρρος ουτος εχει Τ11ν

αρχή" του ανωυεν τη.ς μονης του 'Οσίου Μελετίου, δπου σχηματίζεται ρύαξ ύπο το αλβανικον

ονομα Ριμπάρι (δηλ. Ρευμα). Ή περιοχη αϋτη είχε σπουδαίαν στρατηγικην σημασίαν \ αί

δ' αύτό-θι διεξαχθεισαι αρχαιότατα μάχαι των Άitηναίων κατα των Βοιωτών προς επέκτασιν

τοϋ κρύ.τους αυτών πέραν τοϋ Θριασίου πεδίου μέχρι των ύψίστων κορυφογραμμό)ν τού

KιDαιρωνoς καΙ της Ώάρνη{}ος φαίνονται δτι παρεδόitησαν δια του μύitου της μονομαχίας

μεταξυ τού Ά{}ηναίου M~λάν{)·oυ καΙ τοϋ Βοιωτοϋ Ξάνθ·ου. 'Η μoνoμαχί(~ αϋτη φέρεται ώς

διεξαχθ-εισα έ-ν τΌ {)έσΗ τΊΊn' Μελαιν(Ων 2 , εκ τούτου δε συμπεραίνει ό Toepffe1'3 στ! () επώνυ

μο; l1ρως Μέλαν{)'ος δύναται να προέρχεται έ-κ τοϋ επωνύμου ιιρωος εκ Μελαινων. Οϋτω

1 ·Ορα Α.!ΙΙ i1chhofer εν Karten ,"011 Attika(Text VH, 1(0).
2 Πο1.υαινσυ Σ~(lαι. Ι, 19, ε"Οα διασ6'ςεtα~ χα; χρησμός

τiΊς: Πυθίας: <τφ Ξι,ίν{)ω τεύ;ας ό Μέλας φόνοι' εσχε

Μελαινάς:>.

3 Toepffer έν j'aιιI,.. - \\,issο,,';ιs Lexikon έν λέξει Άπα"

τούρια.
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llσ 'Ιωάννου ΣUQeij ΑΕ Η!2, - 1928
- .. _,. -.-'--'--~--' '-'"

το Κάστρο του Κορυνοϋ μετι'.ι. της άγροικίας Κοχκίνι ένΟυμίζει {ιμας τιχς .Μελαινάς, αϊnνες

κατα μεν τον ΚαλλίμαΖΟI' (παρα Στέφανον τον Βυζ6:ντιο\') ητα δημος τί1; ΆΤΤΙΚΙjς της

Άντιοχίσος φυλης \ κατά δε το" Πολύαινον (Στρατ. 1, 19) καΙ αλλους Ζιορα 11 χωρίον

(λέγεται ετι Μελανία καί Κελαιναί). Παρατηρητέο'\' δ' έrι δτι το 5νομα ταυΤΌ σχετί

ζεται μπα των άΡΖαιοτάτων έγκαταστύ,σεων TiJn' Μινυ{ο" έν Άττσ:1Ί, ώς έδειξεν 6 Boeckl1
(Abl,and. deI' Be,l' Akad. 1~30 σ. 40,41)'.

Φαντάζομαι δτι, αν 'ητο γνωσΤΙΗ' το φρούριον 10ίΙτο; δεν &α έγείρετο μεταξΙΙ τό)"

ωπογράφων τοσαύτη συζιlτη~ις και δεν 'Οα ύπηρχε τοιαύτη ;τοσ:ιλία γνωμών ώς προς τον

καΟορισμον της 1Ησεως ΠΟΥ Μελαινω\'. Οϋτως σί παλαιότεροι τοπογράφοι (ο. Mii.ller,
ΡΓelleι', Gωtefends) ζητοΌσι ταύτας παρα ti1" Έλευσίνα κατα Τ11" nEQΙOZiI" της Μάνδρας.

~o Leake (Demeu \'01'1 Attika σ. 132), ό R05S (die DetnelI \'ΟΗ Attika σ. 83) και δ Deneken
(ΑιτΙ1. AnZ. 1892 σ. 124) -θ'εωρούσι πι'θ'αν1Jν Τ11ν τοπαf}έτησιv αύτων ;ταρα Τ11" μονην τού

'Οσίου Μελετίου. μεταξυ των Έλευθερων καί του Πανάκτου. 'Αλλ' 11 ΤΟ;Τ01%τησι; αϋτη δεν

φαίνεται παραδεχηΊ, διότι προς το μέρος τουτο των Έλεv&ερών, δπου αρχαία ilέσις, tonoile

τεΙται δρ'θως 1'1 Οίνόη. Δια τούτο ό Milcltll0fer (έν Kartel1 \'. Attika νπ, 15 χ.Ι) στηριζόμε

νος είς έπιγραφην δημοσιευθείσαν ~"V ήj ΆΡΖαιολ. Έφημερίδι (1884 σ. 135), έν 11 άναφέ

ρεται δτι ή εΟΡΤ11 των Άπατουρίων Εγένετο έν Πανάκτ(ρ καί έπομένως έσχετίζετο μετα των

Μελαινων, αναζητεί ταύτας παρα το φρούριον Πάνακτον. Άμφιβάλλων Όμως άν αυται ήτο

δημος ύποδεικνύει δτι προς καilορισμον της -θέσεως των Μελαινων δεν εΤναι άναγκαία

{1 άναζιιτησις φρουρίου, άλλ' αρκεί μόνον να άποβλέψιι τις εΙς κλιτυν Όρους. Οϋτω μεταφέ

ρεται εΙς την πεδιάδα των Σκούρτων. βορείως του Πανάκτου, εΙς Τ1lν δυσμιχήν, ώς λέγει.

1 Ross, die Demen v. :\tιika, σελ. 83. ΟΙ δηιιόιαι Με·

),r.ιινε'ίl;.

2 Toι(~υιr.ι όνόμr.ιτσ. εΙναι κα; ιά Oto\', <Ι>άληρον (Φά),σ.-

ρο.. έ" Boιω~ί~) κ. α. (011. Ε. CuniIIs έν KartcH \'ΟΗ ..Htika,
Text, Ι, 2ί).
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ΑΕ ΙΗ2,-!!):2;.; Τό Κάστι;ιον τοii KogυvoiJ
--~

] 1Ι

/ί. Τό. Tgl;:Iιn λ,(j';g'~ φιιο",ό" :tαgάδοξο" κrιεiι ,ή,. :ttg,qy:iI"
.ου • λ-άσ,gοll ιου Κορ""οιι,, Rd. αύτοι', i,·(j" κιιι λείψ"""

iΥκαιαλ~λ~ιμ."i,'συ άσΚI)t,l!!Ισυ.

πλευραν του ύροπεδίου, έπιδοκιμάζων την ύ:το του BtIrsiall τοπο&έτησιν κ«τα το χωρίον

Δερ6ενοσάλεσι, όπου έν τ~ Γαλλικιij χάρτι] της ·Ελλάδος τής κλίμακος 1: 50000 (φύλλον

TlIebes Ν" 2, ετ. 1834) σημειουται PYi-gos Del"\'ent Salessi. ·Επειδη όμως ό πύργος ούτος

εΙναι μεσαιωνΙΖος καΙ δεν βλέπει άλλην άρχαίαν {}'έσιν, έκφράζει άορίστως ri]v γνόηιην δτι

1'1 t}έσις aurwv ε[ναι άνατολικώτερον καΙ έν τ<!) μέσ<ρ του όοοπεδίου τω'\' Σκούοτων. δπου

ό Νιιι' Gell (Itil1erarj' σ. 54) συνιΊντησεν

άρχαία έρείπια κατα την έκ Φυλης είς

Δερβενοσάλεσι όδόν, 37' προ του χωρίου

τούτου. Άλλ' ένταυ{}'α παρατηρουμεν δτι

ό MilchlIGfe!" δέν έμμένει είς τα ύπ' αύτου

ύποδειχ&έντα, στι δηλ. δέον να ζητη{)ίl

1'1 {)έσις αύτη εις κλιτυν όρους διότι τα

ύπα του Ν I1r Gel1 μνη μονευόl,ε'\'α άσή

μαντα ερείπια κείνται έν τ(ρ μέσCΡ τϊΊς

πειδιαδος (μεταξυ των χωρίων Κρόρας

καΙ Σκούρτων), έπΙ πλέον δε ταυτα είναι ..
μεσαιωνικά. τα μόνα λείψανα άρχαίας

όΖυρώσεως, άγνωστα και ταυτα, ύπάρ

χουσιν είς το δυσμικον άκρον του οροπεδίου, τρία χιλιόμετρα (κατ' εύ&εϊαν γραμμην) προς

Δ. τού χωρίου Δερβενοσάλεσι, κατα την μεταξυ του χωρίου τούτου καΙ του Δαριμάρι δδόν.

δηλ. κάτω{}'ε\' της f)έσεως «Πόρτες», δπου κατα τον ένταυ-&α αύχένα (ύψόμ. 630) .:) διά

βασις όχυρουται δια τείχους, ~πι δε τοϋ

ύπερκειμένου λόφου (ΒΑ) διακρίνονται

λείψανα άΡ7.αίου Έλληνικοϋ πύργου.

Ώς παρατηρεί τις. ή άρχαιολογικη

αύτη &έσις άντιστοιχεί είς την ύπο του

Bt1l'siau καΙ του Milcl1110fer αναζητουμέ

νην προς Β. της μονης του 'Οσίου Μελε

τίου. Δέον όμως να ληφ{}ύ ύπ' όψιν, οτι

κατα την άναζiμησιν ταύτην τcoν Μελαι

νων βορειότερον του Πανάκτου, άπομα.

κρυ'\'όμε&α έκ της πι&ανης τούτων -&~

σεως, διότι τα πέραν του Πανάκτοι! μέρη

δεν φαίνεται δτι κατείχοντο ύπο τα)ν

'Α&ηναίων κατα την προ'ίσΤΟΡΙΚ11" έπο

χήν, ούδ' αύτο το Πάνακτον, προσέτι δ' 1'1 ά.,ϊόστασις της &έσεως ταύτης άπα του Πανά

χτου ώς καΙ της ύπο του Ν tIr Gell. άναφερομένης εΙναι μεγαλειτέρα της του «Κάστρου

του Koρυνoϋ~. Ένταυ{}α καΙ είς την παραχ.ειμένην &έσιν «Φούσκεναν:ο δπου ή έγκατελε

λειμμένη μον1) της Παναγίας (ΙΟ)οδόΖου πηγης:) ι η&ελέ τις άναγνωρίσει τον "Δρυμόν»,

1 Ού μίονο\' τα υπ' έμο;:; άναφερόμn,ι λείψανιι ταυτα

είναι ύ:γνωo~α, άi.l." χα; UUti\ Ι] μονιi, ώ; λέγει δ 'Ορ.

λάνδος Εν tn .ΜuναΟtηρl«:<!i 'AQXLtE:<to\,IXu' σελ. :>9

(itO; 1927) ητο 't"iw; αγ,'ωοτος. 'Εν tούτοις αυτ/ οη

ιιεωi'ίτω εlς το" Γαλλικόν χάριην άπο ιού 1834 έν tUJ
άνω~iQω ιινημονειι{liνη φύn~ ~πo το όνομα F"skilla
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•Ιωάννου ΣαΡΡ11 Ab 192'( - H128

δστις κατα τον Άρποκρατίωνα ljtO πόλις μεταξυ 'Αττικης και Βοιωτίας, κατα δε τον Aίσχύ~

λον χωρίον καΙ φρούριον1. Μόνος ό Mi1c!JIIOfer τοπο{}ετεϊ τούτον πολυ βορειοδυσμικώτε

ρον, ~~ίς το Βοιωτιχον χωρίον Δαριμάρι, στηριζόμενος είς την δμωνυμίαν τούτων (Δρυμος

Δρυμάρι-Δαρυμάρι), ένφ γενικώς είναι παραδεδεγμένον ύπο των αλλων τοπογράφων δη το

χωρίον τουτο κατέχει τ11ν 'θέσιν της άρχαίας Σκώλου 2. Εις τ/ν ,ηέσιν Π όρτες ου μόνον

όχύρωμα βλέ;τομεν άλλα ~αΊ. είς τον περίβολον της μονης της Παναγίας μεγάλους πρί

"ους, λείψανα του ένταύθα αλλοτε «δρυμού», ώς χαΊ αφθονον ϋδωρ έν φρέατι, εξερχόμενον

κατωτέρω έπΙ τού ()ροπεδίου, οπερ γέμει ερειπίων μεσαιωνικων οίκήσεων.

Καθ"Ορίζο"τες ουτω t1l" {1{σιν τού άρχαιου Δρυμού, το Κάστρο τού ](ορυνου ένδεί

κνιπαι (1)ς {ι υέσις των άρχαίων Μελαινων. Παρουσιάζει και φρούριον και άπότομον ορος,

1. <Η lΙωοαγι'ι1 ιZ,.~~δ61.1); JI'1ϊ'ίι, oi; "ί,' πιρωχη,· </)" "!'χ"ι'ο,, Δρι-,/ω!! μετά "",';ψιως

1"" ",,0;1>""0" • </>0"1)"''''«, " π«ρ~ '" χωgι'ω' ιJ (iefj.,.ol)cii."nI.

μελανίζον εκ του πυκνοτάτ,ου εκ πευκων δάσους, δπερ περιβάλλει τουτο. Φαίνεται ο' οτι ητο

έγκαταλελειμμfvον κατα τους ίστορικους χρόνους, εφ' οσο\' ή κυρία εκ του Θριασίου πεδίου

προς ττιν Βοιωτίαν όδος ιμωλού-&ει το" \'οτιώτερο" βραχίονα του ΈλευσΙ'\'ίου Κηφισου και

διήρχετ.ο δια τής Οί'\ιόης και των Έλευθ-εριων (της νυν Κ6.ζας), προ δε της Οινόης δια:..

κλάδωσι; φαίνεται οτι άνγιρχετο ;rρος το όροπέδιον της Σκούρτας ύπο το Πάνακτο", ώς

και σήμερο". Της νοτιωτέρας ταύτης 'άρχαίας όδοίι μέχρι σήμερον διακρίνονται δύο τμγι

ματα, εν βορείως του να'ισκου Άγιου Βλασίου καΙ €τερoν ΒΑ.' άρχαίου Έλληνικου

.πύργου, Βελατουρι 3 κοινως καλουμένου 4. ουχ ηττ?ν δια του χωρίου Κοκκίνι και του

(άnί ΦοUσκε,·α). Τό τοπω,-ύμιον τουτο φαίl'εται άλβανικης

προελεύσεως, έκ του φούσιι (= ίσωμα), άΊς είναι 11 έδα

ψικη μορφιΊ ηίς οϋτω :ι.ληίtείσης ίtέσεως, ηnς δέν στερεί

ται εύφορίας.

Ι Ό Δρυμός ά"αφέρεται και ύπό του Δημοσ{)i"Ο1Jς (περί

rilo; Παραπρεσβείας σ. 4.4(;) ~περι Δριψοί> καί '1lς :τρός

Πω-άκτφ Ζώρας με-&· Ο:τ1.ων f.-ξεΡΖόμε{)α>.

2 Π«ρατηρητέον ΟΤΙ παοά το χωρίον Δαρψόρι δέν εύρί

σκετω φρούριον, όπως άκριβώς ή Σκώλος έλέγnο άτεΙχι.

στος. ·Ορ« Κερ«μόπουλλον είς .θηβα'ίκά. έν •ΛΡΖαlολ.
δελτίω, τόμο 3 (1917) σ. 288.

3 ntQi τής έwμοι.ογίας τοί> το;τωννμίον τούτον οοα έν

''-\'{)ψq. τόιι .. Μ' οελ. 128 (εΙ .. τά τοπωνύμια της Άττικης).

4 Τό δεύτερον tOul"O τμημα σημειουται έν [(~ Γερμανικ(ο
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Κορυνοϋ διήρχοντο δπως καί. σήμερον άτρωτοι πρός τε το Πάνακτον, το όροπέδιον της

Σκούρτας καί τον Δρυμόν, δι' ών t}έσεων, ι:Ι>ς γνωστόν, αγουσιν αί προς ηιν κοιλάδα του

Άσωπού καΙ τας Θήβας όδοL Άλλα καί {l δια τιις Φυλης συντομωτέρα έξ 'Α&ηνών όδος

προς' τας Θήβας, ητις σήμερον διέρχεται κατα τιιν περιοι.Τιν ταύτην διά τού χωρίου Δερβενο

σάλεσι, φαίνεται δτι κατήρχετο εΙς το" Άσωπον δια του Δρυμου και τοίί Σκώλου (του νυν

Δαριμάρι), οί δ' άκολουt}οϋντες και σήμερον την όδοv έκ του Δερβενοσάλεσι εΙς το Δαριμάρι

δ~έρχoνται δια τού μνημονευt}έντος κατά την (}έσιν Πόρτες αύΖένος. Ούχ 'ι"ιττον σήμερον

οί έκ τού Δερβενοσάλεσι μεταβαίνοντες κατ' εύ&είαν εΙς Θ11βας δεν διέ,ρχονται δια του

χωρίου Δαριμάρι, άλλ' ο.κολου{lουσιν ανατολικωτέραν όδόν, οϋτως ωστε δεν διαβαίνουσι

τη" έν λόγφ όχυράν t}έσιν, Ούτος δ' ι:-ίναι ώς φαίνεται ό λόγος δι' ον 1Ί όχυρα αϋτη διάβασις

δεν αναφέρεται ύπο περιηγητών, ό δε κα&ορισμος τού Δρυμού παρέμενε\' ούτως ύ.κα-&όριστος.

Ώς προς δε τσυς ο.ναζητήσαντας την -&έσιν των Μελαι"ων παρατηρουμεν δτι αί έρευναι,

άπο τής Μάνδρας άρχίσασαι, διέγραψαν έπ'ι του χάρτου τόξον .:rτέριξ τού Κοκκίνι και του

~:Kάστρoυ τού Κορυνοίί», ενΒα 1'1 πι-&ανωτέρα κα-&'1'ιμας τοποθέτησις του άρχαίου τούτου

Άττικού δΊΊμου. 'Αξιοσημείωτον δ' έτι εΙναι δτι ό Milcllnofer έν Τ(9 τελευταί(!> αύτοϋ χάρτη

τής άρχαίας Άττικης, παρά τα έν τcρ κειμένtρ αύτου εκτε{}έ"τα. αναγράφειτο όνομα ΜελαιναΙ

κατά την περιοχην τού t:Κάστρου'" τούτου. μόνον δε το ακριβfς σημείο" της -&έσεως ταύnις

παραλείπει.
ΙΩ. ΣΑΡΡ/-IΣ

ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΦΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

"πα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓιΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

τφ 1927 τη φροντίδι του αποστράτου άξιωμαΤΙΚΟύ Υ.. Χρ. Γκαλκανοπούλου άπο

κοινού μετα τού φύλακος Φερων άπετειχίσΒη εν Φlλιq., χωρίι:ρ άπέχοντι 2 ο)ρας μεσημβρι

νοανατολικώς των Σοφάδων της Καρδίτιτης, fY. του μεσημβρινού τοίχου τΥlς έ.κκλησίας

μέγας τετράγωνος λίt}ος έν είδει βάσεως λευκού μαρμάρου, καΙ εστάλη διά το δυσμετακό

μιστον αύτοϋ εΙς το Μουσεϊον Άλμυροϋ, gvt}a έτέ{}η έν τη μεγάλη μέση αΙ&ούσll, καταγρα

φε'ις εν τCΡ EυρετηρίCΡ έπιγραφων τοίί εκεί MoUOEiou υπ' ciQtit. 199.
Ό λί{}ος ούτος φέρει έπ'ι τής προσ&ίας όψεως μακραν έπιγραφην εtς δύο τμήματα

μικροίς καΙ πυκνοίς γράμμασι γεγραμμένην. Κάτωt}ι δε ό λί'&ος τελευτζί. είς γείσον,

Ό λίt}ος εχει ϋψος 0,750: πλάτος 1,08. πάχος, 0,30. γραμ. ύψος 0,0013 διάστιχο"\' 0,005.
Έκ δε των δύο τμημάτων κα'ι έπιγραφων το μεν άριστερα είναι πλατύτερον τού έτέρου

δεξιά, εχον το μεν άριστερά Α' πλάτος 0,55, το δε δεξlCι. Β' πλάτος 0,20. "Άρχεται δε το μεν

άριστερα ούχ'ι εκ τού ακρου του λί-&ου, άλλ· εσώτερον αφίνον κενον περι-&ώριον άριστερό

πλάτους 0,28, το δε μεταξυ των δύο τμημάτων Α' καί Β' των έπιγραφων κενον εχει

πλάτος 0,025-0,03. (ΕίΚ6η 1. Τμημα AJ.
Έκ τού πρώτου τμήματος Α' ΙΙ έπιγραφΊI μέχρι τού 16°U στίχου σφζεται σχεδΟν

άκεραία πλην όλίγων φ{}-ορών. Άπο δε' του 170.., στίχου μέχρι του 20°& οί στίχοι εχουσιν

χάριη (Karten νοtl Attika φύλο ΧΧ\', Μεγάλο βουνό). λου6εΙ αλλ1]\' διεύΟυνση·. διά τοίιχ ωρίου Μάνδρας ~(l.ί ιό,,,

Σήμερο\', ώ; Υv(l)οτό\,. ή άμαξιτος έξ Έλευσίνος όδόι;, ό,ιςο- Παλcι.ιo:<oυντoυρων.
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; :JιΊ Νικολάου Ι. Γιαννοπουλου ΑΕ ΙΗ2ί - 1928

Εiκ,j,,· 7. Τμιίμα .1'. (άρισrερ&). 'Ι'ιίφ,σ,ιια :",.ιι,' "ι:.ιΙω,· εκ l."''liol! "'Π,α; ιιί; h"αρliι'rι;,1;.

έςαφανισ'θή εκ προστριβής καί κατα το εν τέτ:αρτον ;τερ~πoυ ;τρος τα δεξια έσώθησαν τα

UXQa των στίχων 17 -18 καί ολίγα γράμματα του τέλους των στίΖων 19 - 20.
Μετα δε τον 20ό\, στίΖον εϊποντο ετεροι δέκα στίΖΟΙ, ει χαΊ. ;τλείονες τελείως ει;αφανl

σΟ'έντες εκ προστριβης και μόνον κατα το μέσον περί;τοu αυτών διεσώ1tΨJαν τα γράμματα:

ΟΥΙΔ! ι. ΈπιπροσιΊέτως δε 11 επιγραφη εΙχεν επαλειφη;Ί δια ρευστής άσβέστου ύπο τcoν γυναι

;.ιών, οτε 1'1το έηετειχισμένος ό λωος εν τ<9 τοίχ(;) της εκκ.λησίας εν τφ νάρ-&ηκι, ο·ι δε χωρι

κΟι καθήμενοι επί τοϋ προς τον τοίχον τοιχαρίου προσετρίβοντο δια τών τραχέων αύτων ενδυ

μάτων καΙ ούτως εκ της πολυχρονίου προστριβής έξηφανίσηησαν 14 χαί πλέον ίσως στίχοι.

'Εκ δε του δευτέρου τμήματος Β' της επιγραφής έσώθησαν 29 στίχοι, κατα το μαλλον

ίι ιιττον εντελείς και εις καλλιτέραν κατάστασιν τ(ον τού πρώτου (Είκων 2. Τμημα Β').

Δεν γνωρίζομενεαν {ι συνέχεια τού Β' τμήματος έξηκολούθει είς ετερον παρακείμενον λί-&ον.

'Εκ του ακρου δεξια του λί1tου, εχοντος όλίγην φ&οράν, ύπολογίζομεν οτι δεν λεL'10υσι'\' η

1 ·Ιχνη ;ιού καί :1:(1) γραμμά~ω\··φαί\'ο\'ται €;ι( τε ~oίi

λιflοlJ καί toii 2κτύκου. Ποl.λήν δυσχέρεια'"παρέσχεν ήμΙ\'

ή άνάγνωσις, διότι ό κ. Γκαλκ,,\'όΠΟlJλος εσημε(νιοε 1ά

γράμματα διό μολυβδίδος. ώς τά σ.\'tελαμβά\'no.
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'&"'J111aφή lx Φlλι.aς TiJςo θεσσαλΙΚjJς ΚaQιJiτσης
= -- ...... ' - ..............

1:21

δύο έως τέσσαρα το .τoλiι '{ράμματα. 'Εκ τού

2°\1 rrτίχoυ tσως δέν λείπει γράμμα ΤΙ, συνε·

Ζομέ\'ου τού στίχου μετα του 3°\1 (χαι άπό

ταvτας έν ,ι ΤοVλαι). Έπίmις δε τοϋ 3°" στί.

Ζου έν τέλει λείι-ωυσιν 6 γράμματα, ί,'α μετο.

του 4"' σ1Nδε6~ ;1 λέξις Κρυ Ι βέλω (άπό

δέ το'ύτο[υ έν .Κρυ}:βέλαι)· διότι την λέξιν

Κρυβέλα έπονευρίσκομεν εν στίχφ 1~. Δύσκο

λος δε εΙναι ΙΙ συμπλήρωσις τού τέλους τού

4°" Υ.αΙ 1'1 άρχη τού 5°" στίχου, έλλειπόντων

γραμμάτων (έπει τα άπο r ----[έ -J!πιδια
βάντων δε τό ,'Δέρας) ι. Κατυ. ταύτα λοιπόν

φαίνεται ότι και το δεύτερον τ:μημα τίΊς έπι

γραφής είναι αύτοτελές, έλλειπόντων εκ τινων

στίΖ.ων έν τέλει όλίγων γραμμάτων. Μεταξύ

δε των 23 και 24 στίΖων κείται κενον ένος

στίχου (ύψους 0,03). Άπο δε τού 24°\1 μέχρι

τού 2~JOU στίχου ή &τιγραφ1ι εΙναι έλ~t1tiις έξ

αποκρούσεως τεμαχίου τριγωνοειδούς κα1ο.

τll" κάτω δεξιο.ν γωνίω'. Μεγάλην δε ψ60ράν

ύπέστη καΙ ό 23ος στίχος, δ~ασωOέντω" τριων

μόνον γραμμάτων. Έο.ν λοιπον το κενον με·

ταξiι των στίχων 23°\1 και 24°" {}'εωρήσωμεν

ώς στίχον έξαλεlφ&έντα - καΙ βεβαίως εΙναι

στίχος έξαλειφ{}είς, διότι ό 240ς αΡϊ.εται; Ζε·

ρούς λόγo[υς}~ - - - - -J, τότε το τμημα τούτο

εχει 30 στίχους, τού 24°U άρι{}'μουμένου 250ΙΙ•

Παρατί{)-εμεν δε κατωτέρω το κείμενον

της έπ~γραΨϊΊς μετά της μπαγραφης.

Α', Στίχ. 1.-2τραταγέοντος των Θεσ.

σαλών. . . .. που του 'Aλε~ίππoυ Ααρι.!

σαίου. Τό κύριον ονομα τού στρατηγού λείο

πει έξ άποκρούσεως τού λίtloυ ανω κατά O,Ofi
μΙ1κους γωνlωδ6>ς, διασωt}είmις μόνον ΠΙς

καταλήξεως - - - - που. Κα·ι εχo~.εν μέν γνωστά

όνόματα στρατηγων, f:ι.όντων :ιατρωνυμικον

·.Aλε~ίππoυ, ώς 'Ιππόλοχος Α' Άλε~ίππoυ,

Λαρισσαίος, στραΤ/Υ11σας κατα το έτος 11 ί

π. Χ. {Kroog, De: foederis TIIessalonIIIl pra·

1 Ό ίν Άι,μιι"ω \~ν χα",' αύιας π,ν ΕIΙΙYQIlφήν Χ. ge.
,l,lignon μοί ύJιiδειΙε ",.ην σ"ιαλήρ(llο,ν τού !)ου ο,ίχοιι

[Ι}. πισι..βtί:..των.

... ,;.....

:;"'''-"
," .,'

Ε]",ώ .. 2.
Τ!"ίl"l. π. ιδ~""ίl.

Ψο/,-"".U4 ""'ΙΙ' ;.......
"'" ίκ :ιωD. Φ.Ί,,,,.

"ίι: Καρόι·r,,'1:.
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΕΚ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΦΙΛΙΑ! ΤΗ! ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ι

Α Β

ΣΤΡΑτΑΓΕΟΝΤΟΣΤΩΝΘΕΣΣΑΛΩ~lfIΛll3f§Iι'Α'Wι~ifιο/-~ΠΟΥΤΟVΑΛΕΞΙΠΠΟΥΛΑΡΙ

ΣΑΙΟΥ ΘΑΚΟΣΚ .. ΑΙΓΥΡΙΤΕΩΝΚΛΕΟΝΙΚΟΥΤΟΥΑΜΕΙ ΝIΑΜΕΝΗ

ΤΟΣΤΟΥΝΙΚΑτΑΠΑΣIΜΑΧΟΥΤΟΥΑΙΣΧΡΙΩΝΟΣΤΑΔΕΑΠΕΦΗΝΑΝΤΟ

<:;ΙΑΠΟΣΤΑΛΕΝΤΕΣΔΙΚΑΣΤΑ Ι ΠΡΟΣΤΟΚΟ!ΝΟΝΤΩΝΘΕΣΣΑΛΩΝΥΠΟ

;) ~ι1ENΤOYΔHMOYΤOYKOΛOΦΩNIΩNΔIONYΣIOΣEPMAΣIANAKTOΣA

ΑΝΤΩΝ. . ΥΠΟΔΕΤΟΥΔΗΜΟΥΤΟΥΣΑΜΙΩΝΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣΗ

~~'1πγpOΣAΠAΤΟΥΡΙΟΥΥΠΟΔΕΤΟΥΜΑΓΝΙ-ΙΤΩΝΔΗΜΟΥΚ ΥΔ 1

ΔΙΑΓΟΡΑΣΙΣΑΓΟΡΟΥΠΕΡΙΤΩΝΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝΤΩΝΥΠΟΓΕΓΡΑΜ

ΜΕΝΩΝΣΤΡΑΤΑΓΕΟΝΤΟΣΤΩΝΘΕΣΣΑΛΩΝΚΡΑΤ ΕΡΑΙΟΥΤΟΥΔΙΟΔΩΡΟΥ

Ι Ο ΜΗ ΝΟΣΛΕΣΧΑΝΟΥΡΙΟΥΝΟΥΜΗ Ν IΑIΠΟΛIΣΜΕΛIΤΑ IΕΩΝΔ ΙΔΩ

ΣΙ ΚΑ!' ΑΤΕΤΩΝΣΥΝΝΕΔΡΩΝΚΛΕΟΝΙΚΩΙΜΕΝΝΕΙΟΥΛΑ

ΑΥΠΑΡΧΕΙΝΟΡΙΑτΑΣΧΩΡΑΣΠΑΓΩΝΑΝΝΑΡΟΑΚΙΒ

ΟΥΤιΝΝΟΣ ΤΑΟΡΙΑΕΧΟΝΤΙΤΑΠΟΤΙΛΑΜ Ι ΕΙΣΕΚΤΑΣΠΑΡΑΣΤΟΙ ΧΙΔΟΣ

Ν ΕΑΘΑιν,ΑΝΩΝΕΚΤΟΥΠΛΑΘΑΜΟΥΕΝΤΑΝΣΥΑΛΑΝΕΠΙΤΟ

15 ΑΣΕΝΩΚΙΥΜΗΝΑΠΑΝΤΑΕΠΙΤΩΝΤΗΣΑΝΟΕΝΤΟΣΕΠΟΥΘΑ- --

ΟΤΟΣΕΙΚΙΝEKTOVΑΚΟΝΙΕΝΤΟΣΕΠΙΤΑΝΠΑΓΑΝΤΑΙΠΟΛΕΙΜΕΛΙΤΑΑΙΩΝ

ΕΠIΤΟΑΡΤΕΜIΔΟΣ

Ι\·ΠΟΛΑΥΤΑΣΤΑΓΩΝ

ΚΤΑΣ

~o ΩΝΙΩΝ

ΤΙΗ

ΟΥΙΔ

ι 2ημ. τα ίιΠΟΥQaμμιζόμενυ. ΥQά~ι,ιυ.τυ. έπί του 1.ί-30υ 11\'α. λίυ.ν άμuδQύ.

ΜΝIΑΔΑΚΑΛΕIΜΕW'~*iΙι,

ΚΑΙΑΠΟΤΑΥΤΑΣΕΝΙ1Ι!Ια

ΤΟΥΛΑIΑΠΟΔΕΤΟΥΤGr&

ΒΕΛΑΙΕΠΕΙΤAAΠOΓ1Ml~

!j ΠIΔIABANΤΩNΔETCι

ΔEPAΣAΠOΔEΤAYΤA*~

ΠΟΤΟΥΤΟΥΕΠΙΤΑΝKYff,#I.

ΤΑΙΦΕΡΟΥΣΑΙΕΓ ΛΕΑΙΙ#Ι#

ENOPΘONEΠIΤAΣK,~Λ

10 ΛΑΣΤΑΣΥΠΑΡΧοΥΣ

ΚΟΜΜΑΔΑΤΑΝΟΥΣΑΝΥΠ,

ΟΟΝΕΝΤΑΝΚΡΥΒΕΛΑΝ ..

ΤΑΛΕΙΠ:JΜΕΝΟΥΤΟΥΙΕΡ.
ΩΣΤΑΣΕΠIΤΟΓΧ.ό.ΡΑ ...

Ι r) 10ΝΚΑΙΑΠΟΤΟΥΤΟΥΕΝΤ ΑΝ

ΠΕΡΒΙ1Α ΕΚΤΑΥΤΑΣΕΝ --

ΣΥΓΓΡΑΦΟΜΕΝΩΝΕΝ

. ΟΣΚΑΙΤΗΣΤΩΝΑΚΟΥΟ ....
ΚΡIΝΟΝΤΕΣΑΥΤΑΥΠΑ . _

'20 Ω. ΔΕΙΉΣΑΝΑΛ ΥΘ 

ΕΙΑΠΙΝΑΚΑΣΔΕΝ - - -'

ΚΕΦΑΛΑΙΩΣΥ . Ω . ΤΤ . Α

ΕΝ Ε

(KEI'OV 0,03 ϋψο\,ς, έΙ'ος στί;(οι,)

"', IΕΡΟΥΣΛσΓΟ#!#ΙΙ/ι,;,

ΥΠΕΡΗΣΠΟΙ Ν'/iI!#!ιWff/Ι

ΤΩΝΠΑΡΕΓΕΝΙffiΙ#f&

ΕΔΩ ΚΑ ΝΟ Ι Α ,Jli/lI#i!fI
ΤΑΣΠΑ PAjilJ.h!ff,II~/,i

ΟU ΑΓ Ε Ν Ο$1#id#lffI"iffiff1lJ
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ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ

Α'

Στραταγέοντοι; τών Θεσσαλών . . . που τού Άλεξίππου Λαρι

σαίου ... '6ακος .. κ .... αι Γ;υριτέων Κλεοδίκου τού Άμεινία, Μένη

τος του Νικάτα, Πασιμάχου του Αίσχρίωνος, τάδεάπεφήνατο

[οί άποστ]αλένtεςδικασταΙ προς το Κοινον τών Θεσσαλών ύπο

5 μεν τού δή μου τόυ Κολοφωνίων Διονύσιος Έρμασιάνακτος, Ά8

- - - αντων .. ύπο δε τού δήμου τού ΣαμίωνΝεπτόλεμοι;Ή8

[γησίου; Ζ]ώπυρος Άπατουρίου,ύπο δε τού Μαγνήτων δήμου Κύδι-

ππος;η -ας δείνος]Διαγόραι; 'Ισαγόρου, περι τών παραγραφώντώνύπογεγραμ
[μένων.] Στραταγέοντος τών Θεσσαλών Κρατεραίου τΟύ Διοδώρου

1Ω - - - - μηνός Λεσχανουρίου νουμηνίαι πόλις Μελιταιέων δίδω

[σι - - κατ;]ά τε τών Συvνέδρων Κλεονίκωι Mεvνείoυ Λα-

[μιεϊ;] .. α ύπάρχειν δρια τας χώρας Παγών, αν (ν) ά ροα Κιβ-

- - - ού τιννος τα δρια εχοντι τα ποτΙ Λαμιεϊς έκ τάς Παραστοιχίδος,

- - - - -- - νε Άtt'αμάνων (;) έκ τού Πλα{Μμου έν ταν Συάλαν έπΙ το

15 -- -- ΑΣΕΝΩΚIΥΜΗΝαπανταέπΙ τών τής Άλοεντος (j) ΕΠΟΥ0Α - - - 
ΟΤΟΣ FK τι έκ τού.Άκονίεντος έπΙ ταν Παγαν τάι πόλει Μελιτααίων

- - - - - - - - - .- - - _. - - -έπι το Άρτέ[μιδος ίε-]

[ρόν] - - - - -- - - .- - - - -- - - Ι [ύ]πο Λαύτα[ς] τ[η π]αγών

---------------------[έ]K~

2()------------------------ωνιων

ΤιΗ

2δ

ΟΥΙΔ

30

"
Μνιάδα καλεί με -- - - 
καΙ άπο ταύτας έν -
Τούλαι, άπο δε τούτΟ[υ έν Κρυ-]

βέλαι έπεΙ τα άπο r - -- - έ-

;) πιδιαβάντων δέ το

Δέρας, άπο δε ταύτα [ά-]

πο τούτου έπΙ ταν Κυ - - 
ται φέρουσαι έγ Λεαί[νας;]

ένορ'60ν έπΙ τας Κάλ-

1υ λας τ<χς ύπαρχούσας

Κομμάδα, ταν ουσαν υπ[ ορ.]

i}ov έν ταν Κρυβέλαν, [κα.]

ταλειπομένου τού ίερ[ού],

ώς τας έπι τογ Χαρα[δρα-]. "" .,1f) ιον και απο τουτου εν ταν

ΠερβΙτα[νΗ;) έκ ταύτας εν - 
συγγραφομένων έν-

[τ]ος καΙ τής τών άκουό[ντων;]

κρίνοντες αύτα ύπάρ[χειν]

20 ώ[ς] δε τής άναλήψεω[ς.]

- -- εια πίνακας δ'έν - - [έν]

κεφαλαίωτ ΣΥ . Ω . ΤΤ . Α

ΕΝ Ε

(κενόν ϋψους OO,~ έ\'ος στίχου λείποντος)

25 ίερους λόγο [υς;] - - - - .-
., .
υπερ ης ποιν - - -- - - -
τών παρεγέν[ον το - - - - • ]
εδωκανοί Ά-· - - - -- - 
τας παρα- - - - - '-[παρ-]

30 αγενό[μενοι - - - - - -- -
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12../ Νικολάου Ι. Γιαννοπούλου ΑΕ !H27-1fJ2R

toι'ibtIs, Halle, 1908, σ. 59 - ΙίΟ), άλλ' όνομα στρατηγου, τελευτώ\'τος είς - - - - πος 'Αλε;ίπ

πoυ~ Λαρισαίος. δεν εΖομεν. 'Υπο'8έτομεν λοιπον δτι τα r:ύριον Όνομα '8α εΙχεν [Άλέ

;ιπ}:πος Άλεςίππου. Λαρισαίος. καΙ δη ούτος &α 1ΙΤΟ πατlΊρ η υίας τοΌ Α' 1i Β' τών

Ίππολόχll)ι'. ~π()μένως 11 στρατηγία του Βα συμπίΠΤΌ μεταξυ τών ετών 178 -172 π. Χ.

'Έχομεν δε μετα το 178 ετος π. Χ. στρατηγον Άλέςιππον ~Iππoλόxoυ υίον τοϋ Α' Ί~πo

λόχου. λαβόντα το Όνομα του πάππου αύτου, έπομένως δυνατον νά ijTo r:al ετερος της αυτής

έ;.: Λαρίσης οίκογενείας. ό ΓΑλέ'ξιπ!πος Άλε'ξίππου, Λαρισαίος.

Α', Στίχ. 2. - Τά σφζόμενα r:aL φαινόμενα γράμματα μπα την λέξιν ΛΑΡΙΙ ΣΑΙΟΥ

εΙναl .... ΘΑΚΟΣ. - Κ Ifι' /ί;ι ΑΙ' έπομένως δεν εύοδουσι Τ11ν συμπλ1"ιρωσιν λέξεως ΤΑΓΕΥΟΝΤΩΝ,

δ)ς θα fίρμoζε μπα το Όνομα ταυ στ(lατηγου. φαίνεται δε πι{tαΥα:ν ,ιια Ί)ναι όνομα έ'θ"νικον

πόλεό)ς τινος χαΙ μετ' αύτο επεται ετερον έi}νικσν έαν τα προ του δευτέρου έ'θ"νικοϋ ονόματος

γράμματα()/ΑΙ συμπληρώσωμεν [κ.IΑI. ΊΌ δεύτεΡΟΥ δμως έθ'νικάν, εί χαΙ σ1)ζ~ται όλόκληρον,

είναι αινιγματό)δες διότι μετα πμ' άπόκρουσιν του λίθου επεται: ΑΙ ΕΥΟΙΤΕΩΝ, το όποίον

δύναται ,,' αναγνωσ8η rKJAI Ευριτέων χαί Εύοιτέων. 'Όνομα όμως τοιοϋτον άρχαίας

πόλεως Εϋριτος καΙ Εϋοιτος δεν είναι {nιίν γνωστόν. Πι3ανωτέρα όμως μοι φαίνεται Τι

ανάγνωσις ΓΥΡΙΤΕΩΝ έξ όνόματος πόλεως άγνώστσυ l<nιίν Γυρίτου. ΤΟ. δε ονομα Γύριτος

εlναι γνωστον έξ έτέρας έπιγραφης άποκειμένης 2ν τφ Μουσείο) 'Αλμυρού, έν 11 φέρεται:

ΔΕIΝΝIΑ:ε IΓ'ΥΡCιΤCιο:ε. δπερ συνεπλήρωσα\' οί έκδόται είς Γυρ(ε)ίτ(ε)ιος (πρβλ. Δελτίον

Φιλαρχ. Έταιρ. «~Ο{tρυος.,. Ε', ιυΟ3, 22. 1;';.-IG, ΙΧ 2 428). Έρωτάται ηδη (ίν τ() έν Τ11

στήλη ονομα ΓΥΡΙ:ΙΤΙ:ΙΟ:Σ είναι πατρωνυμικόν. κατ(Ι. την Θεσσαλικη\, διάλεκτο\', li έθνικάν:

Ή έπιγραφ'ι δμως έπι της στιii.ης φαίνεται στl άνάγπαι είς τον Δ' :τ. Χ. αίώνα, ό δε λί{tος

οόδεμίαν φθοράν παρουσιάζει. Διατ!. ό χαράκτης το μεν Τ11ς λέξεως ΔΕΙΝΝΙΑ:Σ Ε εγραψε κανο

νικώς. της δε δευτέριtς λέξεως ΓΥΡΕIΤΕlο:ε αφήκεν 1Ίμιτελες ανε,) μεσαίας γραμμης ητοι ι::

Μετα δε το έθ"ιχον ΓΥΡΙΤΕΩΝ έπονται τα όνόμαω Κλεονίκου τοϋ Άμεινία.

Μένητος τού Νικάτα και Πασιμάχου του Αίσχρlωvος. τα όποια ι'σως είναι ονό

μυ:τα άρχόl'των.

Στίχ. 3-4.- Τάδε dπεφήναντο οΙ [άποστ]αλέντες δικασται πρός τΟ κοινόν των

Θεσσαλών.- ΕίΖον άποσταΧη διχασται έκ Μικράς Άσίας ύπο μεν τοίl δl'nιου τοϋ Κολο·

φωνίων δύο, ύπο δε του δήμου τοϋ Σαμίων δύο; ύπο δε του δ1Ίιωυ τοϋ ΜαγνιΊτων (Μαγνη

σίας της έπι ΜαιάνδρΟ}) ετεροι δύο, έν δλΟ) εξ. Οί δικασταΙ οίtΤΟt iιλ{Jον να έY.δι%~σωσι καΙ

άποφασίσωσι περί τών παραγραφών των υπογεγραμμένων. Ή λέξις παραγραφη και ~-ν

έ'[έρ~ έπιγραφίl περΙ άμφισβητόυμ~νω'\' όρίων τ<ον Φαϋττίων. :rrόλεως Θεσσαλικης σ.παντq..

i'"ι,{γ σ,ναγινιοσκεται (στίχ. 8) παραγραφαν (IG. ΙΧ 2 48~).

Στίχ. ϊ.-[Ζώ]πυρος· Άπατουρίου, δικαστ/ς έκ. Σάμου. ΤΟ ονομα Άπατούριος

εΙναι γ\'ωστον έξ επιγραφής της' Είιβοίας (Wi1l1e1ιn, Ευβο:ίκά, ΑΕ ΗΗ2, 234-235).
Στίχ. 7.-ΚIΔII--·-- Συνεπληρώσαμεν έν στίχφ χ Κύδιl[ππος} 11 Κυδί![ας}.

'Εξ ίiλλων Θεσσαλικών έπιγραφών εΙναι γνωστον ονομα Κύδας (IG, ΙΧ 2 4151 ~l)' Ένταϋ'θα

Όμως εΙναι ΚΥΔΙ! - - - -' συνεπώς δύναται να συιιπληρωθη μάλλον Κυδί Ι [ας], ίσως δε

και Κύδι[ππος],

Στίχ. ~. - .Μετα δε ri1V λέξιν ύπ~γεγραμl[μένων} επεται ετε(lον ψιιφισμα ύπο στρα

τ!]γον Κρατεραίον τόν Διοδώρου - - - - (λείπει το έ'6-νικόν), Ό Kroog (εv3' άνωτέρω)

ά~ιφιβάλλων τίflησιν Ονομυ. στρατηγοϋ Κρατερόφρων(?). Έν επιγραΨ!i δε της Λαρίσης
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ΑΕ lUZϊ -111~δ ΈΠΙΥιιαφη l:κ Φίλιας της θεσσαλικης ΚαιιδΙτσης
~ --= ~"- -~ -

(IG, ΙΧ 2,,)33) φέρεται «έν στρατηγii! Κρατε.... », τοϋ όποίου το όνομα λείπει. ΟΙ ]aΓde

και LatlΓenΙ δμως συνεπλήρωσαν αύτο έκ νομίσματος Θεσσαλικοϋ Κρατερόφ... (BCH, XXVI,
373, 1). 'Εν ι'ψοί<.9 δε νομίσματι τοϋ Μουσείου Βερολίνου φέρεται πληρέστερον το όνομα

Κρατερόφρων. Ό δε K1"Oog (έvθ' άνωτ. σ.46 και 60) έν άμφιβόλιΥ τί-&ησι τιΊ όνομα Κρατε.

ρόφρων (?) έν άΡΧίΊ τοϋ Α' π. Χ. αίώνος. 'Εκ της προκειμένης δμως έπιγραφi"ις διορΟοϋται

πληρέστατα το όνομα τοϋ στρατηγοϋ άντί Κρατερόφρωνεις Κρατεραϊος Διοδώρου, οστις

είναι ό αύτος τφ έν τίι IG, ΙΧ 2, 533 έκ Λαρίσης έπιγραφU Κρατε- . - -. Κατα ταύτα δε Δ

στρατηγος Κρατεραϊος Διοδώρου τί"θεται κατα ΤΙ1ν άρχην τοϋ Α' π. Χ. αιώνος. 'Ατυχώς

δμως καί ένταίί~α λείπει το έ&νικόν. "'Έτερος δε είναι δ έν τοις νομίσμασι φερόμενος Κρατε.

ρόφρων. Διορ-θ'ωτέον λοιπον παρα Kl"Oog τό όνομα άντί Κρατερόφρων εις Κρατεραίος.

Στίχ. 10.-Μηνός Λεσχανουρίου νουμηνίαι. ·0 μην Λεσχανούριος απαντ(.ι και

Λεοχανόριος και Λεοχανώριος. (Rellsch, De l11aIItI111issioIInIlI titHlίs apHd T1Iessalos,
Hal1e, 1908, σελ. 124- 129). Φαίνεται δε δη το όνομα Λεσχανώριος ί]το' ένταίίΗα δf έτη

ρήlΊη ό Θεσσαλικος ίδιωτωμος Λεσχανούριος. Έντε"ίrι'iεν δε αρχεται ή περιγραφη των

όρίων "εταξυ διαφόρων πόλεων.

Ή άπόφασις εΙχεν έκδο&η ύπο των έκ Κολοφωνος. Σάμου και Μαγνησίας της έπί

ΜαιάνδΡ<9 δικαστών κατά μετάκλησιν τοϋ Κοινοϋ των Θεσσαλών, προς δ είχον άνενεχfti"ι αί

διαφερόμεναι πόλεις περί άμφισβητουμένων όρίων έπί της στρατηγίας [Άλεξίπ;] που τού

Άλεξίππου, Λαρισαίου, μεταξυ των έτών 178 -172 π. Χ. Ή απόφασις όμως αϋτη μετα της

παραγραφης τών όρίων ά'νεγράφη έπί λί{}'ου μετά 70 ίσως και πλείω ετη, ητοι κατα τας

άρχας τοϋ Α' π. Χ. αίωνος, έάν πρέΠll να -θ'έσωμεν την στρατηγίαν Κρατεραίου τού Διοδώ

ρου κατα τοϋτον το\' χρό\'ον, τίς οΙδε δια ποίους λόγους, ίσως -&α 11γέρ-θη πάλιν το ζήτημα

της άμφισβηη1σεωςτων όρίων 1) αλλως διότι δια ποίον λόγον έν<!? έν άρχU άναφέρεται ώς

έπώνυμος αρχων ό στρατηγος Θεσσαλών Ι'Αλέξιπ;]πος Άλεξίππου, έν τίΊ άΡΧίΊ της άναγρα

φης των όρίων άναγράφεται ετερος στρατηγος δ Κρατεραίος Διοδώρου και ό μην Λεσχα

νούριος έν νoυμηνίζt;

'Η δε άμφισβ)1τησις των δρίων συμβαίνει μεταξυ Μελιτειέων (Μελιταιέων, κατα τας

έπιγραφας) και Λαμιέων, ώς φαίνεται, διότι μετα τον μηνα φαίνεται εύκρινιος: ΠΟΛI:ε

ΜΕΛΙΤΑΙΕΩΝ ΔιΔΩΙί:ει! (στίχ.λ·ΙΟ), και έν στίχιρ Α', 13 φέρεται: ΟΥΤΙΝΝο::ε ΤΑ ΟΡΙΑ

EXONTt ΤΑ ΠΟΤΙ ΛΑΜΙΕΙΣ. Παραδόξως δε βλέπομεν δτι οΙ Mελιταιεiς εΙχον συχνας διε

νέξεις περί όρίων μεταξiι διαφόρων γειτοηΧιϊ)ν πόλεων. Οuτως ή ύπο των Α: Ρ. Ραγκαβη

(AIItiql1ites Hellel1iqιIes, Π, 692) και Ussil1g (Il1scl'iptiol1es Irl'aecae ineditae, σελ. 2, άρ. 2)
το πρώτον δημοσιευ-θείσα άπόφασις τού Αίτωλικου Συνεδρίου περι αμφίσβητουμένων όρίων

μεταξυ Μελιτείας και Πηρείας και αλλων τινών διατάξεων μεταξυ τα/ν δύο τούτων πόλεων

εΙναι ή πρώτη (IG, ΙΧ 2,205). Δευτέρα άπόφασις έκδο-θ-είσα ύπό δικαστ(ον έκ Κασσάνδρας

είναι περί άμφισβητουμένων ύρίων μεταξυ Μελιτειέων καί Χαλαίων κατα των Πευματίων

(LatlΓent, BCH, XXV, 1901,337 καΙ εξ. l.-IG, ΙΧ' add. ιιΙι ΧΙ, ΙΙ). Τρίτη άπόφασις

έκδο-θείσα ύπο δικαστών αΙρε-θέντων ύπο τών Αιτωλών εΙναι περι διενέξεως περι δρίων

μεταξυ Μελιτειέων και Ξυνιαίων (LatιreIJt, BCH, XXV, Ι9ω, 344 και έξης, 2.-IG, ΙΧ 2,
add. 111t. ΧΙ, ΠΙ). Τετάρτη δε εΙναι ή προκειμένη, ητις 1]10 χαι ή μακροτέρα, απευ-θυνομένη

προς το κοινον Θεσσαλων. ΑΙ τρεΙς δ' άνωτέρω αποφάσεις εδοσαν άφορμι]ν εις τον Fr.
Stahlίn να μελετήσυ έπί τόπου την τοπογραφίαν και συντάξη μελέτην, έν lJ κα-θ'ορίζει τα.
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ΑΕ 1927 -Ηι28Νικολάου Ι. Για:ννοπούλον
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δρια μεταξυ Μελιτειέων καί Πηρέων άφ' ενός, μεταξυ Μελιτειέων καί Χαλαίων κατα Πευ

ματίων άφ' έτέραυ (Stahli;1~ Die G1'enzen νο]} Meliteia, Pereia. Peιtmata H11d Cl1alai) ΑΜ.
ΧΧΧΙΧ, 1914, 83 - 103 με"θ' ένας τοπογρ. πίνακας).

Άτυχώς όμως τα κείμενον της έπιγραφης άπο ταυ στίχο 15-20, ώς άνωτέρω ε!πομεν,

δέν διεσώ'8η μέ-,ωις ήμών έν καλϋ όπωσούν καταστάσει, εΙναι δε το σπουδαιότερον μέρος,

έν τ('9 όποί("9 άναγράφονται αΙ τοπωνυμίαι διαφόρων {}έσεων τω'ν όρίων. Άπο δε του στίχου

21 καί έξης εχουσιν ~,ξαφανισθη τά γράμματα έκ προστριβης, ώς άνωτέρω ε!πομεν, μόλις

ίχνων αύτό)ν διαφαινομένων.

Ευτυχώς όμως διεσώ{}-η έν καλλιτέρ("ι πως καταστάσει το δεξια Β' τμημα της έπιγρα

φΊjς, δ.ν καί έν αύτφ ύπάρχουσι κενα άπο του 200ίi στίχου μέχρι τού 30oii• Δέον δε να ύπολο

γίσωμεν το έλλειπον μέρος του Α' τμήματος άριστερα της έπιγραφης εΙς ΗΙ στίχους, Μν οί:

στίχοι άμφοτέρων των τμημάτων 1Ίσαν Ισάρι'8μαι. ΤΟ Β' λοιπον τμημα της έπιγραφης q:aiVE
τω δη εΙναι συνέχεια του Α' τμ1]μο.τος, διότι έξακολου'8εί 'ι'ι άναγραφη δρίων. Ύπο6έτο

μεν δε Ωτι καί 1i πρόΗΤ) λέξις τού Β' τμήματος πρέπει να συμπληρω'8ίι [Ύjμνιάδα~ του

Υ ύπάρχαντος έν τφ τελευταίύ) στίχφ ταυ Α' τμήματος, διότι το Β' τμήμα αρχεται:

ΜΝΙΑΔΑ ΚΑΛΕΙ ΜΕ 'I/Hl.ιi7lII,;.

ΤΟ έν Β' στίχφ 14 -15 δνομα Χύ.ραΙδρον] έπανευρίσκαμενκαί έν τίΊ άποφάσει περί

όρίων μεταξiι Μελιτειέω'\' και Ξυνιαίων (εν'θ'άνωτ. στίχο 11: «εν 'tdv Jraydv του Χαράδρου).

']σως δε συμπληρωτέα ή λέξις: «επί τό Χαρα[δρα . Ι ίον]" διότι εν άΡΧύ του 15 ου στίχου

φαί'ν8Ται ή άρχ';ι αύτου ΙΟΝ.

Περι δε του διπλασιασμου του ν έν στίχφ Α' 11: συννεδρων' έν σrίχφ Α' 11: Μεν.
νείου' και εν στίχφ Α' 13: ου τινΥος, κατά Θεσσαλιχον ίδίωμα (πρβλ. G. Fol11el1) Unter-'
sncllllng·en zιιnι Tl1essaliscl1e11 Dialekte, Strassbnrg, 1910, σελ. 19: ύσrερομειννία(IG, ΙΧ2

.~77/ιo' σελ. 23: προξεννιοϋν (η. 258,'G)' σελ. 4Η: πέρ τούννεουν (11. 517/17) κλπ. ώς καί

άλλων συμφόnιων.

'Ονόματα τοπωνυμιών εχομεν εν στίχ<ρ Α' 12: Κιβ. - <στίχο Α' 13: Παραστοιχί

δος στίχο Α' 14: Πλα{}άμου. Συάλαν. στίχο Α' 15: ΑΝΟΕΝΤΟΣ. EnOY0A - - - - στίχο Α'

lΗ: ΌA.κoνίεντoς~ Παγάν. στίχο Α' 17: Άρrέμιδος/ϊεlρόνj. στίχο Α' 18: Ααύτα[ς].

Στί].. Β' 1: Μνιάδα (ίσως [Ύ]μνιάδα). στίχ. Β' ο: Τσύλl)'. στί].. Β' 4: [Κρυ] Ι βέλψ στίχ.

Β' 6: Δέρας. στίχ. Β' 7: Κυ - - - -. στί].. Β' 8: έγ Λεαί[νας;}. στίχ. Β' 9 -10: Κάλ Ι λας.

στίχ. Β' 11: Κσμμάδα. στί].. Β' 12: Κρυβέλαν. στίχ. Β' 13: Ιερ[σϋ]. στίχο Β' 14: ΤΟΥ

Xαρα[δραljιoν. στίχ. Β' 1ϋ: Περβίτα (ίσως [Ύ]περβίτα).

Μνημεία εν τφ χωρίφ Φίλιg σφζονται τα έξης: 1) Μέγας προϊστορικος συνοικισμος

της νεολι{}ικης έποχης (μαγούλα) προς το άνατολικον ακρον τού χωρίου, έπι της δυτικης

πλευράς τού όποίου κείνται αΙ άνατολικαι οίχίαι του χωρίου Φίλιας. Οί χωρικοί άνευρί

σχουσι καλλιεργαυντες τους άγρούς των έπί της μαγούλας τεμάχια αγγείων γραπτών μετα

διακoσ~nlσεων ερυ{}ρων επί λευκού εδάφους, όψιανούς, λίθινα έργαλεία καί άγαλμάηα (ειδώ

λια) π\]λινα έγχρωμα, ευμεγέ{)η, ών τινα έκομίσαμεν εις το Μουσείον <Αλμυρού'. 2) Άνευ

ρέΒη ύπο του δημοδιδασκάλου Φίλιας Κων. Γκαυνέτη' χαλκουν άγαλμάτιον αρχα'ίκον

(ίίψ. 0,10) παριστων ανδρα αγένειον όπλίτην δρομέα, φέρΟ"ντα ά'\'ηρτημ~'\'oν δι~ τελαμώνας

Ι Τόν συνοιιιισμό" τοiJτον δέν :ιεΡΙΥράφο\lοl\, οιίιε δ ό \\'acc καί TlJomp~on i\' τιο β,βλίω 'tW" Pr~hι'storlc

Tooίiντας ίν τφ βιβλίω του Διμή.,ιο., και 2iσκλΟΥ, oιJte ThessaIy.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΓΙΑΝΝοπονΛΟΣ

ξίφος, καί L-τί της ώμοπλάτης σακκίδιον, (ος παρ' ήμιν οί στρατιωται τον γυλιόν, επί της

κεφαλης κράνος κωνικον καί κατα Τα'υς άστραγάλους των ""οδών πτέρυγας άνα μίαν. Ή

κόμη της κεφαλής πίπτει οπισ&εν επί του αύχένος. <ο δε άριστερος πους προβαλλόμενος

εμπροσ'8εν λείπει άπα τού μηροίί. Είς τας χεϊρας φαί'νεται δτι εκράτει δόρυ και άσπίδα. ΤΟ

αγαλμάτιον ανάγεται είς τον 6°v π. Χ. αίωνα, άγορασ&εν δε κατετέ3η είς το Μουσεϊον

Άλμυρού και δημοσιεύεται έν τη ΑΕ. 3) Ί\νεκαλύψ&η κατά το ΒΔ ακρον του χωρίου δάπε

δον 'ψηφιδωτον είς ίκανην εχτασιν μετα .καταπεσόντων τόξων καμαρών έκ πλίν{tων όπτων

τετραγώνων και τοίχων άσβεστοκτίστων, άδ11λου οικοδομήματος ρωμαϊκου η παλαιοχριστια

νικης έκκλησίας. Εύρέθησαν δ' ένταυθα καΙ εν τφ χωρίφ και κίονες μονόλι{tοι και άλλοι

τινες λί&οι άρχαιοι καί άνευρίσ-..ι,ονται ύπο των χωρικων και πολυάρι{}μα άργυρα και χαλκά

αρχαία νομίσματα δλων των έποχών. 4) Είς το χωρίον Mαυcιαχάδες άπέχον προς άνατολας

της Φίλιας εν χιλιόμετρον, κείται έν ταΤς γωνίαις αχυρωνος είς δύο τεμάχια τε{tραυσμένον

έπίκρανον βάσεως μετ' έπιγραφης αναθηματικης άνδριάνι;ος. Και το μεν εν τεμάl.ιον εχει

την επιγραφΊlν προς τα εξω' το δ' ετερον εχει αύτ1Ίν προς τα εσω τού τοίχου του. άχυρίi)νoς.

Ό κ, Χρ. Γκαλκανόπουλος, δ άνακαλύψας την έπιγραφην ταύτην, είχε την καλωσύνην να

σχεδιαγραφήσll το πρωτον τεμάχιον μετα της έπιγραφης, έχο{'σης J)δε:

το ΚΟIΝΟΝ - - - -- - ΤΟ Κοινόν [Θεσσαλών και οί]

ΣΥΝΕΔΡΟΙ - - - - - Σύνεδροι - - - -
ΟΝΑ ΕΥΡΟΥ Υ - - - - ονα Εύρου υ - - -

Άνάγκη να άποτοιχισ{}ωσι τα τεμάχια τού επικράνου τούτου καί μεταφερ-&ωσιν εις τι

εν Θεσσαλί~ μουσείον προς συγκόλλησιν και εξασφάλισιν. Ι

Ποία άρχαία πόλις εκειτο ένταυ{}α; ΤΟ Κιέριον απέχει έντε~{}εν περι τας τρεις ωρας

πεζυ. 'Ίχνη αρχαίων τειχών ούδαμοϋ εν τφ χωρίφ φαίνονται, κειμέν~ άλλως έν τ[ι πεδιάδι·

Έαν f-ν ταίς βορείαις ύπωρείαις lτης Πίνδου που κείνται τείχη άρχαίας πόλεως έγytις τη

Φίλιq, τουτο -&ά έξετάσωμεν το προσεχες -&έρος.

ΤΟ χωρίον Φίλια παραρρέει προς δυσμας ό Σοφαδίτικος ποταμός, όστις πριν έ{tεω

ρείτο ύπο τω,\, περι Θεσσαλίας γραψάντων ώς ό άρχαίος Όνόχωνος ποταμός, είς των πέ....τε
δοκίμων ποταμών της Θεσσαλίας. 'Εσχάτως δμως ό Stiil11in έν τφ βιβλίφ αύτοϋ Das
helleniscl1e Tllessalien, StuttgaΓt, 19~4, 82 και 131, 10 {}εωρεί αύτον ώς Κουάι!,ον τω....
·αρχαίω·ν, ρέοντα έν τί) Θεσσαλιώτιδι παρα το Κιέριον, καί διάφορον οντα τών έν Φ-&ιώτιδι

(έπαρχίι;ι Άλμυροϋ) καΙ Βοιωτίι;ι Κοveαλίων ποταμών, παρ' οίς 1Ίσαν όμώνυμα διάσημα

ίερα της Ίτωνίας Ά{}ηνας. Σχετίζει δε ό Stiil1lin το σνομα Κοvάeιος προς έπιγραφην άνα

flηματικην τ~ Ποσειδωνι Κοvεeί~ (IG, ΙΧ 2258, 12), ίνα συμβιβάσυ το χωρίον του Στρά

βωνος (ΙΧ, 411. 412.435), Ev{t' άναφέρει ετερον κατά σύγχυσιν KovedAoLov (α'ντί Κουά

eL01l) ό Στράβων έν Θεσσαλιώτιδι παρά το της [ΊτωνJίας Ά{}ηνας ίερόν. Έαν σντως ό

Όνόχωνος εΙναι -ό Κουάριος και έκειτο παρ' αύτον ετερος ναος της Ίτωνίας Ά{)ηνας, διά

φορος τοίς έν Φ-θ ιώτιδι παρα την "'1tωνον και έν Βοιωτίζι παρά την Κορώνειαν, ό ναος

ούτος έδει να κείται έν τφ χωρί<ρ Φίλι~ η παρ' αύτ{ιν, καΙ εν αύτ<fι άνετέΗησαν αί έπιγρα

φα~ ας ανωτέρω δημοσιεύομεν. Δέον δμως οί αρχαιολόγοι να έξερευη1σωσι τα περί την

Φίλιαν μέρη δι' άνασκαφών.

1 Έ~ Φίλιας έ~oμίσαμεν είς ~ό Μουσείον Άλμυρού ~αί γραφής: ΦΕΒΙΟΤΟ'ι'. (ΙΙΕΒIΟΤΟ'ι'). Τό Φ εΤναl μο\,όΥραlφα

τινα ιε""ιiχια έvσφρu.Υίσιr"n· :τλίl'Οα/I' καί κεράμο/Ι' με~' 'πι- ι~ Φ, Α, Τ, ~αί Υ.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:35 EEST - 52.53.217.230



Κ. ΓεeΟΥ,άvvη
- - _ ----0"'_ ....._-

ΓΟΡΓΩ Ή ΜΕΔΟΥΣΑ;

γπο Κ· ΓEPOΓlANNH

ΑΕ 19'"27 - 1928

'Εν μελέτη {Ηιων δημοσιευθείση πρό ετών εν τϊΊ "Διεθνεί Έφημερίδι της Νομισματι

;.ι;ϊις Άρχαιoλoyίας~ τομ. 9 (1906) σελ. 1- 46, έπροσπαθήσαμεν να άποδείξωμεν δτι τό απαι

σίως μορφάζον γοργόνειον τού άρχα'ίκοϋ τύπου παρα τός επικρατούσας σΖετικας i}εωρίας

.παΡ1Ίχθη άρχικώς δια τεχνικαυς λόγους εκ τής κατ' ένώπιον παραστάσεως της άγρίας καί

άποτροπαίου λεοντοκεφαλής, καΙ. δτι κατόπιν ώς τοιούτον έφηρμόσθη επί της μορφής της

δαιμονικής Γοργόνος l\ιIεδoύσης προς την κεφαλην της όποίας και εταυτίσβη εξ όλοκλήρου.

Γράφων περΙ τού αύτού {}έματος μετα ταϋτα δ Ρ. vVoIιers (έν BOlJlJer Jalnbίicller

(1 rιOH) Heft 118, σελ. 257 - 274 καΙ ιδίως σελ. 26~) έφ.) κατέληξε (εν{). ανωτ. σελ. 272) να άσπα

σ6n εν αντιi}έσει προς τας αλλας 'Οεωρίας την περΙ γενέσεως τού Υοργονείου γνιομην ήμών

ταύτην, 1 δι' ής, όπως λέγει, το πρώτον έπιτυγΖ.άνεται;'1 απαραίτητος ένότης τού τύπου κατα

το πρώτον στάδιον της εμφανίσεως αύτου έν τίΊ τέχνη καΙ εξηγείται καΙ ή άδιακρίτως φύλου

έμφάνισις γενείου έπί τών αρχαιοτάτων γοργονείων 1'1 αποτελούσα κατα τον Wοlteι-s, (ενθ'.

ανωτ. σεΙ 271) το άσ&ενες σημείον των αλλων 'θεωριό)ν. Ώς έκ.ι"tροσωποUσαν δε προστάδιον

της τοιαύτης τεχνικής εξελίξεως προθύμως αναγνωρίζει ό vVoltel"S (EvD'. ανωτ. σ. 273) Τ11"

ύφ' Ιlμών αναφερομένην έκτυπον λεοντοχ.εφαλην έπΙ χαλκίνης άσπίδος εκ τού Ίδαίου άντρου

της Κρήτης.προσθέτων ε.ίτί λέξει. «ΚαΙ τοιουτοτρόπως δεν 'Οα είμε{}α ϊσως πλέον ιΊναγχασμέ

νοι να παραδεχθ'ωμεν ιδιαιτέραν έπίδρασιν» (l'"'nrt\\'anglel" Antike Gel1li11en Π. σελ. 112)
προκειμένου περι i}ηριωδων την δψιν Γοργόνων, δπως ύ Six De Gοι-gοιιe πίν. 2. ΠΙ, ~α.

Έξακολου&ών ό WοlteΓS λέγει (gy{j'. άνωτ. σ. 273) οτι το εχ της λεοντοκεφαλης προελ

θον τουτυ αποτρόπαιον προσωπείον 1) φόβος 2 εφηρμόσθη επι διαφόρων γυναικείων μορ

φών οχι μόνον κα&αρώς άποτροπαίου χαρακτηρος, άλλα καΙ ~ι1Ί τοιούτων ώς επί της

«ποτνίας 6ηρών» καΙ δη καΙ έπί της Γοργόνος. 'Αλλ' δ δια του γοργονείου φόβου tιηριο

!lορφισμος αύτος τής Γοργόνος, ίσχυρίζεται δ Wο1teΓS, άποτελεί άπλήν παρένθεσιν εις την

ΟΊαδωδρομίαν τού τύπου, ό όποίος δχι μόνον μετα την έφαρμογην τοϋ γοργονείου φόβου

έξελίσσεται δια τού μέσου λεγομένου τύπου. εις καi}αρως άν'θρωπόμορφον, άλλ 'ύπήρξε τοιου

τος καΙ προ αυτης. Ταϋτα δμως άποτελοϋσιν αντί-&εσιν προς την ήμετέραν αντίληψιν, χαθ' ην

ό τερατώδης 1}ηριομορφισμος ύπηρξεν ή άρχη αμφοτέρων των τύπων τού τε γοργονείου και

riις Γοργόνος, ού μην άλλα και προς αύτην την i}εμελιώδη τάσιν της έλληνικης τέχνης νό.

προχωρίΊ έκ τού τερατώδους και μικτοϋ προς το χαΒαρως άν'Ορωπόμορφον και οχι άντιστρό

φως, σπως προ πολλών ετών έτόνισεν ηδη"6 MilchItofer Anlallge d. Kutlst ίn Grieclten
lal1d σ. 58.

Προς ύποστήριξιν τής γνώμης του ταύτης ό \Volters άναφέρει μόνον το εξ ;Ίλέκτρου

νόμισμα (Ρ. Garclner Types of Greek Coins IV, 5), (είκ. 1), τ06ποίον, οπως καΙ εις ηΊν

1 ΠρiJς τήν ΎνUJμηv 1)μα/ν H1Vt1\V τάσσεται Ισχάτω.; έ~6υ- 2 'Όρα σΧΗικώς :tρώτηV;1 μα/ν μελέτ'ην σελ. 18 Ιφ, 1(<<;'

lIως δ Cbr. B1inl.:eIJberg (R~\·tιe Αrcbeοl0gίqιιe. rόμ. ΧΙΧ \Yolters 8ν{). ά"ωτ. σ, 269,
(1924) σελ. 2ί4.
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ΑΕ 1927 -19:?8 ΓοgΥώ η Afέδουσα; 12Η

Είκ.ώ,· f.

,\'ομlOμα Π"'gι'tιυ

Μυοfας,

Ει". 2. rOilr';'·6,"'·.
'Εξ ';r;·c'ov.!" ,1/>ίΙου;" 'AO,i"alc,

πρώτην ήμων μελέτην (ενθ, ανωτ. σελ, 13,1) έτονίσαμεν έσφαλμένως έθεωριιθη άνέ%αθεν

cί:lς πολύτιμος μαρτυρία έν προχειμέν\:9 (είκ, 1).

''Οτι τό έπι του έν λόγ\:9 νομίσματοςπροσωπειον παριστg ανθ-ρωπόρφον μάλλον παρα

'6ηριώδη τύπον απηλλαγμένον ίων είδιχΌ)ν έκείνων χαQα%τηQιστικωντων συνωι:οτελούντων

τiJν άποτρόπαιον μορφασμόν τού άρχα'ίκου γοργονείου, τοϋτο %αί ήμεις iιδη άνεγνωρίσαμεν

(εγ{)', άνωτ. σ. 13,1). Παρα την έλλειψιν όμως των τοιούτων στοιχείων' είναι κατάδηλος Εκ τε

τοϋ γενικοϋ σχήματος καί των λεπτομεΡl'Lων ή έκ τοϋ τερατώδους φόβου προέλευσις αύτοϋ.

σπως %αί ό Ft11't\Val1g]er (έν Rosclters Myth. Lex. Gοι-gοnen σ. 1708) ρητως όμολογεί.

'Όσο\' δ' άφορ(J είς την αρχαιότητα του έν λόγ~) νομίσματο;:, το δποΊον ό F\II·t\\'angler άνά
γει είς τυν 7"Υ αίωνα-11ν Υνώμην παραδέχεται ό WoJtel's καί 'ίΗιείς είς τιιν

πρώτην '<Ηιων μελέτψ' (σ. 13, Ι) ,~εωρoϋμεν ιος πι{}ανιlν - παρά την πρωτο

γενή αύτοϋ έμφάνισιν δυσκόλως {Ί-ά 'Ίδύνατο τουτο, νομίζομεν, να {)εωΡIl{)ϊj

ώς πρoγε'\'l~στερoν των ά.ρχων 1Ί τό πoΛU τun' μέσων το-υ έκτου αίωνος, εΙς

τόν όποιον καί χρονολογειται ύπό τοϋ Ο. Ε, BaI)elon 2. Προς ΤΙ1ν χρονολο

γίαν ταύτην συμφωνεί πλιιρως %αί ή τεχνοτροπία του έπ' αύτου προσωπείου,

τοϋ όποίου λίαν χαρακτηριστικιι ύπό την εΠΟ'ψιν ταύτην είναι 11 σχηματικιΊ

παρt1.σrασις της κόμης, κα{)ο)ς καί τό σχημα και 11 διάπλασις τι-ις ρινυς, ίδιορρυ{)μίαι άπαντω

σαι μάλλον εις γοργόνεια του μέσου λεγομένου τύπου 3. 'Ομοιότηταδ~: ΠQος τον μέσον τύπον

ανεγνώρισε %ιι.ί αύτος ό F\II,t\\'angleI" (εν{)·. ανωτ.), άλλ' Ό)ς

μη συμβιβαζομένην προς την ύποτιθεμένην άρχαιότητα τοϋ

νομίσματος έ{)εώρησεν ώς τυχαίαν. Συνεπως, σταν είναι βέ

βαιον δτι το έν λόγΟ) νόμισμα είναι π6.ντως πoλiι νεΟ'ηερον

των άρχαιοτέρων σΟJζομένων δειγμάτων του γοργονείου φό

βου, τινων έκ τών όποίων τας είκόνας παραθ-έτομεν ένταϋ{Ια

(είκ. 2 - 4)4, τοϋf}' δπερ καί έν ιυ πρώΙ!)1Ίμων μελέτη ηδη

έτονίσαμεν - καί σταν το έπ' αύτοϋ προσωπειον φέΡf;Ι κατα

φανή σημεία της εκ τοϋ {)'1ριώδους φόβου έξελίξεως αύτοϋ,

δεν βλέπ()μεν ποία {Ία 1ιδύνατο να εΙναι 11 d.ξία τοϋ επ' αύτού

προσωπείου ώς μαρτυρίας, δτι προ τοϋ απαισίως μορφάζοντος

-θηριομόρφου Υοργονείου ύπηρξεν έν τη άρχαίζι τέχντι κεφαλή,

αρα καί μορφη Γοργόνος καθαρως άν&ρωπόμορφος: Μολονότι πάλιν δεν πρέπει να ταυτί

ζωμεν απολύτως τΎlν κεφαλην της Γοργόνος προς το γοργόνειον, δπως δε 'θα άποδείξωμεν

1 Ή χ"{ιlt>nη{lιστικιι διά τον 01]ριώοη τύπον του γο(!γο·

"ε,,,υ -.ρεμαμένη γλώσσα λε,:ιει κ(ιτύ. τόν \\Tolters (ενσ.

άν",τ, σ. 2ίΙ,6), ό ..τω.; όφεί1.0μεl' \'ά βεβα,ώο{ιψε,' χαί ίιμείς

εl.""τες ίο:ι.' όψιν τα ~ν ΤΟ} ΈΟ\'ικφ Νομισμ. ~Ioυσείφ 'Α,')η.

νι;,,' φυλασσόμενα Ι:;ψαγεία του \,ομίσ"ματος,iJ"sωροΟσιν όμως

lJ;vτη" ώ; U;Η.ί(>1."UΟΙΙ" U τε J. six • D{' Gorgone. ο. Ι;Ο κ"ι ό

Fl1rt\\'angler έν Roc!iers Myth. Lex. Ι οελ. ]70].
2 Tre.ite d. 1110nnaies grecql,es {'t rOII1_ Τόμ. nr. ;ιί\'. V

Ν" 90 και τόμ. Ι σ. 133-34. Κατά πολί> ίοχυ(>ότερον λόγον

το Ι'όμισι,α fLmo ωφειλε νά μή {ΙεωρηΟη προγηέστερο" του

έκτου αίώl'Ο;, έάν ΠΗραοεχΟώμεν ~ήν γνώμην του l. Σβο

ρώ"ου, καΟ' Til' ά,''-ικεl ε.... Σκάβαλαν τη.; ΜακεδΟl'ίας (άρα

ΔιεΟν. 'Εφ. της Νο]ιισ. 'Αρχαιολογίας τόμο 19 (]9!8-1~)

σελ. 204 ρ1. ΙΧ, 29,30).
3 Πρl3λ. λ.χ. το γοργόνειοι' το ά..-τUl·τώ,· α/; έπίοημοl'

άσ:ιίοος έπl ά,'αγλύφου 10υ Ι" Δε).φοίς 6ησαυρου τciιν Κν,

δίων, Feui11es de Delpbes τόll. Ι V sCl11ptlIre, πι\', χ] - XI1.

4 ΕΙ... 2: γοργό"ειο" έ:ι.1 άγγείου Ικ Μιιλου (Conze
.Me]ise]le Thongefass{'. :ιίν. 3: ΕΙ... 3: κεψαf,η Γοργό"ος

Ειιί τού λι:γομέΙ'ου άμφορέως τοΟ Νέοσου (Perrot. Hist.
de ]'art dans l'antiqιIite τόμ. χ ~ίχ. (5), ΕΙ.., 4 .. κεφαλη

Γοργόνος Ιπι Ιλεφα\"i"ης πλακός έχ :Σπι.ίρτης (A!JnIlal Br.
Se]Joo1. τόμο ΧΙΙ] (]906-7) σελ. 83. ε!χ. 19.

Jί
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130 Κ. ΓεΡΟΥιάv'V,η ΑΕ J\J2i -)!)2f\

κατωτέρω ούτε ~% :ταραλλ11λου προς τον γοργόνειο\' Ψ9βο'γ ύπηρξε καίlαιιως ά\'"Ορωπόμορ

φος χεφαλΊι ΓΟΡΥόγος χατα την άρχαϊκην έποχήν.

'Αλλ' δπωσδΎμι:οτε καΙ άν έχωσι τα κατα ti)v έξέλιξιν του γοργονείου καί της κεφαλης

της Γοργόνος έν τίΊ τέχνιι, τουτο δεν εχει καί τόσον μεγάλην σημασία\'. Ό ίσ-ι.υρισμΟς δ.μως

αυτος τού WοlteΓS εΙναι αλληλένδετος προς την έΠΙΥ.ρατούσαν ~::τίσΎJς παρ' άρχαιολόγοις

παλαιαν θεωρία'ν, καθ '1]ν ή Γοργω 11 αί Γοργόνες, μιας των όποίων ti]\' κεφαλ:ι]\' ύποτί&εται

ότι εί:ωνιζει το άποτρόπαιονγοργόνειον, δεν ύπηρξαν 4ρχιΧώς κατώτεραι δαιμο\'ικαι συλλή

ψεις καί φόβητρα ΚαΊ:α την κοινην άντίλη,~ιν των άρχαίων, αλλ' άνώτεραι {}εότητεςι. Τούτο

δε καί χαfl·' έαυτο χαι από γενικωτέρας ιδίως άπόψεωςεχει ίκανην σπουδαιότητα ώς συνδεό

μενον στενως με αύτην την έξέλιξιν της έλληvικης {Ιρησκείας καί αύτο κυρίως ένδιαφέρει

ήμάς ένταύθα 2. Προς τούτο δε προφανως σχετίζονται και οί ύπσ τού WoJters (i;Ύ{Ι.. άν.

Εί" . .'/. ΚtφfJ.λή Γοργό",,;.

'Εξ aTrtiov ~oυ Νίοσου εξ 'Αοψω,·. Ei". 4..Jl1:iδΟIJf>α. 'Εξ l.i.F.φ"'Ηοοο~ίJ ;;< Σ",ιiΡIης.

σελ. 274) άναφερόμενοι λόγοι του Fnrt\vanglel' (εν3-. άν. σ. 1705) δτι παρ' "Ελλησιν 11
μυ{}ικιΊ εννοια των Γοργόνων εΙχε προ πολλου άναπτυχθη πριν εφαρμoσl}ίi έπ' αύτων το

άποτρόπαιον προσωπείον.

Ναί, άλλά, έαν ή μυ'θικη ε\'νοια των Γοργόνων εΙχεν άναπτυχθη προ της έμφανίσεως

έν τη τ~~χνυ τού '3τιρι<ί)δους προσωπείου - πράγμα το όποίον δεν εχομεν κανένα λόγον να

διαφιλονικήσωμεν- άπομένει πάντως 'να έξακριβω{}η ποία ήτο t1 κατα την έννοιαν ταύττιν

προσωπικότης των Γοργόνων συμπεριλαμβανομένης και της Γοργόνος Μεδούσης. Έταυτ(

ζετο δηλαδη ΤΙ εννοια αυτη άρχικως προς τον .τβδελύκτροπον δαίμονα", την Γοργω βλοσυ-

, ~Hδ'1 δ Gerllard (Ober I'IIetroolt u:ιd Gijtt('rl"l1tter
(ϊκδ. (851) σελ. 7) ισχυρίοΟl1 ΟΤΙ ολαι αί Υυνcωι.ειι.ι.ι Οεότη

τες ωί, Όλυμπου ε'[\'ΙΙΙ tr.φUσεις .Ι]ς UCΙ;Ι:ΙΚΙjς Μεγάλης

Μητρός \)εότψ:ος. όπως άποδεικ\'ύεται "α1 έκ τοιι υφεως

κσl\'ου αlιτoiΊ συμβόλου (σελ. 14) - όπότε βεβαίως δέν άπέ

μεl\'ε παρά 61' βημιι, 011(,,; ΟεωρηΟίί και 11 Γοργώ Μέδουσα

μία α,ιοψ,ς ~ης ΜεΥάλ,lς Μητρος δια τού; όφεις, μο\"ο\:ουχί

άπι.ραιτΙμου aίJrl1; συμπληρώμωο;. Κατά δ1; l()\' Otto
JalIn (i\11I1ali d. 1. Jnstit. (1851) σ. 171· 2) η Μέδουσα ί'μο

1] οκοτει\,ίl ;τλευρά της ΆΟη\,ας. 'Ει,ω ό Η. D. i\1iIl1er
(Mvc1Jo1. d. griec1J. SCa111Ine τόμο 2 (1861) οελ. 34. έφ.) προ

σπιι.Οει ",:); άποδειξυ δ~ι είς κιiOε όλυμπίαν δεότητα ύπηρχε

"αϊ δευτέρα ;ι:θo~ια, αρα οr.οτεινή φvσις (σελ. 44).
2 Πόσον αί τοιαύται έσφαλιιέναι προκαΤ\1λήψεις έπιπρο

oltOUoιl· εί; .ην έΠ1στημο\,ικην ερευνα\" φ"ί\,Ηαι καί έκ τίις

άγανα;Ι~{]OHoς, μεΟ'{jς δΑ. Kol!rte (AtlH~". 1\litt1JeiIl1l1gen
τόμ.20 (1895) οελ. 8 έφ.) κα~αφέρεται ένιιντίοl' της περί

της λεγομένης "τερσι"ης Άρτέμιδος. {lεωρίCΙς.
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ρωπιν», το ιι:δεινον πέλωρ» τοίί 'Ομήρου, σπως ήμείς νομίζομε\', η ποος την εννοιαν της

ύπερόχου dQa και ένδεχομένως κα-θαρως αν{}ρωπομόρφου {tεότητος, ητις κατόπιν έξι,-τεσεν

είς απαίσιον δαίμονα και φόβητρον και διεμορφώ'&η συνεπώς ύπο τijς τέχνης είς τέρας, οπως

παραδέχονται οί ακολου-θοίίντες την παλαιαν -θ'εωρίαν. μεταξυ των όποίων συγκαταλέγονται

δ U. ν. WilanlO\Vitz (Griecl1isclle Tl'agodien (1901) II σ, 226 - 227), Ο. Gntppe (Gl·iecb.
Mytll0Jogie etc. ΙΙ σ. 1141. -2 (1906), R. Μ. Da,,,kins (A1Ju- Βι". Scl1001 νοΙ ΧΙΠ (1906)
σ. 105), L. R. Fanlell (CHlts of tIle Gt-. States νοΙ ΙΙΙ (1907) σ. 57), J- Ε. Hai-rison
(Pl-olegoιlJena to the Stndy οί GI'eek Re1igion (1908) σ. 191-194), J. Decl1elette (Reν_

.J\Tcheologigne (1909) τόμ, 14 σ. 109 ω 110)1 Α. L. Frotllingllant (Tlle ΑnleΓ.]. οί 3rcllaeo
log)') νο1. χν (1911), σελ. 344-37ϊ), Ε. Kίisteι- (Die Sc1l1auge ίιι del' gΓiechίscΙ1en Knl1st
η, Re1igioll (1913) σ. 141), L. Maltcll (Jahι-bucΙ1 des Instittits τ6μ. ΧΧΙΧ (1914) σ. 184),
Μ. Hoenles Ul-gesclI, d. bild. Knnst (1915) σ. 67;

Και δεν ύπάρχει μεν άμφιβολία οτι και αύτο τδ Όνομα της Γορ,/()νος, Μέδουσα, ίσο

δύναμον προς το ανασσα -θα 1jδύνατο να ltεωQη{tiΊ ώς 'ύποδηλουν ανωτέραν φύσιν της Γορ

γόνος, ώς ηδη έτόνισε\' δ Wila1110\Vitz, :ι.αί αί φερόμεναι σΖέσεις της Μεδούσης προς τον

Ποσειδω\'α και αί. περι γεννήσεως {:ξ αύτών ά:&ανάτων ίππων μύθοι φαίνονται ύποστηρίζον

τες την περι άνωτέρας Μεδούσης ώς ταυτιζομένης :τρος ηΊν ΔήμlJτ{ια 1)εωQίαν, δ:τως κυρίως

δ Grιtppe καΙ Malteu άνέπτυξαν, καθ-ως καΙ δτι μεταξυ τών :τεριελ-θόντων εΙς 11μάς μ'νη

μείων της άρχα'ίΥ.ης τέχνης ύπάρχουσι παρrωτάσεις, έμφανίζουσαι συνδυασμούς χαρακτη

ριστικών η γνωρισμάτων τών τύπων της ι<ποτνίας θηρών» AoQI. τijς Γοργόνος, αί δποία ..
εύχόλως Ώα 1Ίδ'ύναντο να ύποβάλουν την ιδέαν) δτι ΙJ ΓnΡΥω Μέδουσα είναι άλλη βψις της

προσωΠΙΥ.ότητος Τ1ις Άρτέμιδος, δπως συμπεραίν~ι ό Da\vkins>' ίι της Μεγάλης Μητρος

-θ-εότητος της γης, σπως δι' ίδιαιτέρας μελέτης ύπεστήριξεν δ Frotl1ingham, 11 εχει στενην

σχέσιν με τόν iίλιoν, σπως άποφαίνεται ό Dechelette.

''Οταν δ~ιως, οπωc οα άποδείξωμεν Υ.ατωτέρω, οϋιε αί φιλολογικαι μαρτυρίαι χαι αί.

διάφοροι παραλλαγα'ι των μύ-θων ουτε τα σχετικα μνημεία της τέχνης αποδεικνύουσι ποσώς

Til" ϋπαρξιν άνωτέρ.ας Γοργόνος Μεδούσης, και δύνανται αί σχετικαι άνωμαλίαι να εξηγη

-θ'ώσι κάλλιστα άνευ της προσφυγης εΙς μίαν τοιαύτην -θεωρίαν, είναι, νομίζομεν, εντελώς

άδικαιολόγητον να έμμένωμεν f:ίς την -θεωρίαν ταύτην, έαν μάλιστα ληφθίΊ ύπ' δψιν στι ή

Γοργω Μέδουσα καΙ συνεπώς αί Γοργόνες ώς άνώτεραι tJεότητες αντιστρατεύονται προς την

εννοιαν της Γοργόνος, όχι μόνον δπως αύιΊI παρουσιάζεται ά.πυ τού 'Ομήρου καΙ έντείί1fεν

είς την άντίληψιν τών άρχαίων 'Ελλήνων, άλλά, το και σπουδαιότερο\', καΙ όπως δύναται. να

προσδιορισ-θil έπΙ ή] βάσει της πι-θανης έξελίξεως της ελληνιχης μν&ολογίας καΙ "θ'ρησκείας.

Τούτο δε ένέχει δι' ήμάς δεσπόζουσαν σημασίαν και έπ' αυτού δύναται άσφαλώς να στηριχθί'Ί

μία σχετικη έπιστημονικη -θεωρία, Ένφ ανπ&έτως εΤναι ατοπον να παρασυρώμε&α εις "θ'εω

οίας περι μυ-θ'ολογικο)'ν προσώπων ύπο της φαινομενιχης μαρτυρίας των μνημείων της

τέχνης, καθόσον οί τύποι της τέχνηι;, όφείλοντες την γένεσιν και έξέλιξιν αύτων, κα-θως και

τας τυχον ίδιορυ8μίας των χcι{}' εκαστον σιgζoμ?νων αίιτών δειγμάτων είς τεχνικούς, διακο

σμητικους καΙ παντος είδους άλλους τυχαίους λόγους άσχέτους χαl. πάντως ύ.νεξαρτήτους

άπο τα μυ-&ολογικό. πρόσωπα, τα όποία παριστάνουσι, και την έξέλιξιν αυτων, δπως και έν

αρχϋ της πρώτης ημων μελέτης έτονίσαμεν, δεν πρέπει ποτε χατ' άΡΧΙ1" να χρησιμεύωσιν

ι~)ς βάσις προς προσδιορισμο'\' των σχετικίο'\' μυΗολογΙΥ.ων εν"οι&ν καΙ προσώπων, Λίαν δε
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χαρακτηριστικά δια την άλiι"θ'ειαν τού Ισχυρισμού ήμων τούτου εΙναι δσα !ιετα τόσης αύτο

ΠGΠoι{)-ήσεως λέγει.ό ΚοeΓte εν Atl1en. Mittll, 1893, σ. 253 - 254, ά;τοδίδων Τ1Ι" πυμμετοχην

της Ύγιείας είς την λατρείαν τού Άμφιαράου «μολονότι ό Άμφιάραος άρχι/.:ώς Ο"υδε την

ελαχίστην εΙχε σχέσιν προς τιΊν Ύγιείαν», εξ δλοκλ11ρου εΙς τα έξ 'Αθηνι',ν ά"αυημαηκα

άνάγλυφα εν τοϊς ίεροΊς τού Άμφιαράου εν Ώρωπφ χαι Ραμνούντι, είς tft Δποία ιiνάγλυφα

οί, 'Α&ηναΙοι λιΏοξόοι άντέγραφον μηχανικώς τον δια την λατρεία" τού Άο%ληπιοϋ ;τροω

ριοι,έ\'ον άναθηματιχο" τύπον, εν Φ ή Ύγιεία άπετέλει ά.να;τόσπαστονμέρος τϊις συ\'Οέσεως.

Καί είναι μεν άληΏες δη ή εχπτωσις της Γοργόνος ύ.πΟ θεότητος είς :το"ηρο" δαίμονα

καΙ φόβητρον συνεπεί~ της έπιχρατήσεως νέου θρησκευηχοί) χα{\εστωτσς 1'[ 1'έσυ {}εοχοατι

κού συσοΙματος ή δυναστείας-σπως τοιαύτα παραδείγματα εχομεν Ιδίως :~χ της αΙγυ.ττια

"ης μυίΊολογίας χαι δη το τού Σ11'θ'_ δστις άπο ίσότιμος τού Όσίριδος χαι της 'Ίσιδας καη'Ίν

τ/οε βραδύτερον να ίJεωρϊ]ται 11 προσωποποίησις του ;τονηοού - δεν οα ήτο κατ' άρχήν τι

μυ-&ολογικως παράλογον..Αλλ'ή ίίπαρξις Ι::στω καΊ άλλων παραδειγμάτωντοιούτου εΤδους οχι

μόνον εκ ξένη~ μυθ'ολογίας, αλλα καΙ έξ αύτη; της έλληνικης δεν "θα είχε προφανως δι' ήμας

κα"θ'όλου δεσμευτιχην σημασίαν. Τούναντίον δεσμευτικον όπωσδήποτε ωφειλε να θ'εωρη'θf\

δι' ήμας-, έαν ήτα αλψ%ς δτι ή παρουσία εΙς ηΊν έλληνικην f1ρησκευηχ;lν μυ-θολογίαν

κατωτέρων μυηολογικών όντων δαιμονικού χαρακτήρος {)ά Ι1δύνατο μόνον νά έξηγη{)ϋ ώς

όφειλαμένη αποκλειστικώς εΙς εκπτωσιν εξ α\ιωτέρας θ'εότητος χαι δη μόνον κατ' αύτον τον

τρόπον 'θ'α ιΊδύνατο να έξη'/η'6Ίj fl ύπαρξις δαίμονος 11 μrΊλλον φοβ':ιτρου, ο'ία ήτο 11 Γοργω

Μfδουσα των αΡΖαϊκων χρόνων. Τοιούτόν τι δμως 'θα ήω πολυ δύσκολον να άποδειχ'θύ ώς

αντιβαϊνον είς αύτον ΤΟΥ τρόπον, κα'θ' ον είναι δυνατον να έπλάσίJησαν ύπα της φαντασίας

το'ϊί πρωτογενούς ανθρώπου άΡ7.ι%ως τα αγα'θα καΙ τα πονηρα πνεύματα και οί δαίμονες

καΙ να έγεννή{)η έν γένει 1'1 λατρεία και ή {)ρησκεία ι.

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΙΣ

Δεν δύναται να ύπάρξτι, νομίζομεν, ό.μφιβολία δτι εν τf\ έξερευνήσει της άρχης της

υρησκείας και της λατρείας όφείλομεν να εχωμεν πάντοτε ύπ' όψιν δη ή ίδέα του κακο"

πρέπει να προϋ;τηρξεν είς τον 'νουν τού πρωτογενούς αν'θρώπου της "ίδέας τού αγα"θ'οϋ 2 και

δτι συνεπώς το κακον δεν συνέλαβεν ό αν'θρωπος ώς άρνησιν ιαυ αγαθού, αλλ' αντιστρόφως

ιι ίδέα τού αγα"θ'ου πρέπει μάλλον να {}εωρηται δη έμορφώΏη <!)ς άρνησις τού κακού, δπότε

και τα πονηρα πνεύματα και οί δαίμονες έγεννήδησαν φυσικα προ των clyaftfuv πνευμάτων

και δαιμόνων εις η\ιν φαντασίαν τού πρωτογενούς ανθ-ρώπου. Ό πρωτογενης ανθ-ρωπος δεν

'θα κατέληγε ποτε ίσως είς την έπινόησιν Ηον πνευμάτων και δαιμόνων, πονηρων- ώς είπο

μεν - κατ' αρχάς) εξ ών παΡ11χ'θησαν κατόπιν αί 'θεότητες, καΏως και της σχετικης λατρείας,

έα" εΙχε αφθ'ονα και πρόχειρα τα μέσα τ~ς ζωής του, δεν περιεστοιχίζετο απο παντοειδείς

κινδύνους, καΙ δεν έμαστίζετο άπο τας νόσους και τέλος απο τον "θ'ά~/ατoν. τα διάφορα αύτα

κακα εφαντάσθ'η ώς διαφόρους δυνάμεις, π,ιεύματα, δαίμονας, οί όποίοι, φυσικά, 'Ίσαν έχ{)"ρι

κοι προς αύτον αρα καΙ πονηροί.

1 Eί~ τό σημείο" tOUtO συμφωνουιιεl' :τληρέστατα IlftιI.

tOU Ε, Β. T)'Ior, δ δ;τοlOς εξετάζων τό ζ,jο}l'α της άρχης

της 'itρηοχείας (Ρήιιιiti,"e Cιιlture έκδ, 1920, Ι σελ. 424)
καταλι}γει ι"α παραδεχΟϋ ΟΗ δια ~Ql' δ(llομQν αύtijς είναι

('ρχετ1} uiiti] ή iL:rJ,ij πίστις είς τήν ίίπαρ;,,' πνsυμαtικώ,'

ΟΗα/ν, δηλαδl} δαιμόνωl'"

2 Πρβλ. καt Ε, Kuster Die SchJange κλπ" ο 86.
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Και δτι μεν ό πρωτογενι]ς αν{}ρωπος τΔ διάφορα έπαπειλοϋντα αυτΟ'ν δεινα έφάντά

σ&η ώς κακους δαίμονς.ις δύναται να {}εωρη{}fΙ πολυ φυσικόν, άλλα πως συνέλαβεν άρχικώς

ό ανθρωπος τΊ1'Ι ιδέαν τοϋ πνεύματος, αυτής της δυνάμεως έν γένει η της ψυχης (anillliSl1llIUS),
ή όποία ώς αϋλος και ύπερφυσικη είναί τι δια Τ11ν αίσfl'ησιν τού αν&ρώπου ανύπαρκτον;

Κατα τόν Wnndt (Elelllente d. Vδlkerps)'ch010gie κεφ. 1. σ. 81-83) ό πρωτoγε,rης

αν{}ρωποςάπο τόν φόβον, τον όποιον έπροξένησαν εις αύτον αί νόσοι και ίδΙάιτέρως ό {)ά,ια

τος, έμόρφωσεν αρχιχ(uς τιΙ'\' ιδέαν τού θανάτου ό)ς δαίμονος, ό όποΙος ύπάρχει συγχρόνως

μέσα εις το σωμά του καί έκτός αύτοϋ και αυτος δίδει και αφαιρεί Τ11ν ζω11ν. Αυτο όμως

δεν είναι έν γένει, νομίζομfν, δυνατον να άπετέλεσε ΤΙ1ν αρχήν, ή όποία όφείλει να ύπηρξε

περισσότερον άπλη, ή δε ιδέα τού {)ανάτου ώς δαίμονος είναί τι σύν&ετον έκ της ίδέας του

πνεύματος και της ιδέας τού κακού. 'Ημεϊς λοιπόν, νομίζομεν, οτι μαλλον 1Ί έπιφοίτησις των

νεκρών κα{}' υπνους και 11 ανάμιξις αυτών εις τας ύπο{}έσεις των ζώντων (πρβλ. και Ο. KenI
Die Religion der Gl'iecllen σ. 31) συνετέλεσεν αρχικώς περισσότερον είς την έπινόησιν

αύτής της άπλης ψυχης 11 του πνεύματος, χα&όσον εκαμε τους άν{)ρώπους να φαντασ&ώσι

τους νεχρους ώς ζώντας και μεΤC! θό.νατον ύπο αϋλον μορφην ώς πνεύματα, δαίμονας. Τοί)το

δε δεν εύρίσκεται καθόλου εις αντί"&εσηι προς τον τρόπον, κα&' ον, ώς είπομεν άνωτέρω, φαν

ταζόμε"&α δτι έγενν11{}η ή ίδέα τοϋ κακου και τού αγα"&ού και των πονηρών και αγα"&ων

πνευμάτων και δαιμόνων εις τον αν{}ρωπο,\" διότι της ιδέας του πονηρού και του άγαθού

οφείλει να προϋπηρξεν ή ίδέα της ψυχης η τοϋ πνεύματος 11 της άπλης δυνάμεως έν γένει.

όπως παραδέχεται και ό NilssoII, ό όποίος είς την History of GI'eek Re1igioll σ. 81, ισχυ

ρίζεται οιι τών πνευμάτων καΙ δαιμόνων προϋπήρξεν είς τΊ1ν άντίληψιν τού πρωτογενούς

άν&ρώπου ή ίδέα της άπλης δυνάμεως, ή όποία δεν εχει ούτε άγω}ην ούτε κακην ιδιότητα,

άλλα γίνεται καλη η κακΊI εκ της τοιαύτης η τοιαύτης προς τον ανθρωπον επαφης. Προσέτι

δέ, όπως φανταζόμε{}α να συνέβησαν τα πράγματα, τοϋτο είναι καΙ ό μόνος τρόπος, κατα τυν

όποιον δύναται να έξηγη{}iΊ ή σχέσις τών αv&ρώπων προς τους νεκρούς, 11 όποία φαίνεται

ύπηρξε παμ.r-ι:αλαία, και κατα πάσαν π~{}ανότητα περισσότερον παντος αλλου παρ'άγοντος

συνετέλεσεν εις την έπινόησιν ύπα τοϋ ανflρώπου τού αρχικού μικτού τύπου της λατρείας ι.

Κατα τον Ed\\Iard T)'lor Prilllitiye Cu1tuI'e Ι, σ. 428 - 29, επι λέξει: «Εις τον έΎ

πρωτογενεϊ καταστάσει εύρισκόμενον ανθρωπον εκαμαν εντύπωσιν δύο όμάδες βιολογικών

προβλημάτων» - με αποτέλεσμα, βεβαίως, την έπινόησιν ύπ' αύτού της ψυχης η τού πνεύ

ματος. «Έν πρώτοις τί εΙναι εκείνο, το όποίον αποτελεί διαφοράν, μεταξύ ένος ζωντος σώμα

τος και' ένας νεκρού, τί προξενεί την έγΡ11γορσιν, τον ύπνον, τας νόσους, τον -&άνατον. ΚαΙ

κατα δεύτερον λόγον τί είναι έκεϊναι αί άν&ρώπιναι μορφαί, αί όποϊαι εμφανίζονται εις αύτον

κα{}" ύπνους και' έν δραματ.ισμοϊρ. Νομίζομεν εν τούτοις ότ~ την πρώτην άφορμην εδωκε

μάλλον ή έπιφοίτησις των ά.νΗρωπίνων μορφών έν όνείρ<ι;J, δπως παραδεχόμε-&α ήμεΤς διότι

κα{}' ύπνους δ αν{}ρο:ιπος βλέ.1τει μορφας ά,rf}ρώπων, ε'ίδωλα, δια τα όποία, αφού είναι κα{\-' δλα

ομοια προς τον έαυτόν του, είνω ποΜ φυσικον να παραδεχ-ftΊ] υπαρξιν, ένφ, προφανως, απαι

'τεϊται 31.0λυ μεγαλύτερος βα{}μος πρωτοβουλίας καΙ αναπτύξεως της σκέψεως κάΙίδίως πρω

τοβουλία σκέψεως, την όποίαν δεν εΙναι όρ'Οον να φανταζώμεθα δτι είχεν ό πρωτογενιlς

άν-&ρωπος δια να πρoβίi εις την έπινόησιν της ψυχης 11 τού πνεύματος εκ της παρατηρήσεως

των φαινομένων τού ύπνου, τών νόσων καΊ αύτοϋ του {}ανάτου, τα όποΊα φαινόμενα δεν

1 ΠQβλ. χαί Nilsson History of greek Re1igion σ. 106.
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παρουσιάζουν καμμίαν όμοιότητα προς οίανδήποτε ζωντανην μορφήν. Καί κατα ταύτα εΙναι,

νομίζομεν, φυσικώτερον να παραδεχ{}ώμεν δτι ό άν&ρωπος εμόρφωσε πρώτον την ίδέαν τής

ε,κτός αύτοϋ ψυχης καΙ είτα εξ αύτης την ίδέαν τής ίδίας ψυχης και σχι άντιστρόφως, οπως

ίσχυρίζεται δ ΤΥΙοι' (εν&. αν. ΤΙ, σ. 109),
Έν πάσn περιπτώσει, άφου συνέλαβεν ό άν{Ίρωπος πρώτον την ίδέαν του κακου

είς το όποίον συμφωνούν καΙ αί γνώμαι διαφόρων σοφών, τους όποίους άνεφέραμεν - εσχη

μάτισε κατ'άνάγκην, ώς είπομεν άνωτέρω, κατόπιν την ίδέαν τού αγα{Ί'ου καΙ τότε φυσικον 'Ίτο

να στραφή ή προσοχή του εις τα αντικείμενα καΙ φαινόμενα έκείνα, τα όποια άντι0έτως ήσαν

εύεργετικα δι' αυτόν, καΙ τοιαυτα ήσαν πρωτίστως 1; παρέχουσα είς αύτον τροφην γη καΙ ό

ζωογόνος ίjλιoς, τα όποια έθεωρή{ΊΊΊσαν ώς αί πηγαΙ τού αγα&ού καΙ κατ> ανό.γκην θα κατέ

λαβαν την ανωτάτην &έσιν εi.ς την λατρεία" του πρωτογενοϋς ανf}ρώπου. 'EΙOC!? (ί)ς άντίρροπα

τών πονηρών δαιμόνων, προ·ίούσης τής εξελίξε.ως, &α εδημιούργησε ύποτ.ελή είς τας δυνά

μεις τής γης και του ούρανΟύ η του Ύιλίου κατ' άρχην αγα-6'α πνεύματα, τι): όποια κατόπιν, ώς

καΙ τους δαίμονας, ενετόπισεν είς δένδρα, λί1tους καΙ ζ<fια, άντιθέτως προς τι'η' σχι φυσικό\"

νομίζομεν, τρόπον, καδ' ον φαντάζεται τα πράγματα αύτα δτι συνέβησαν ό De Vissel' (Die
JIiCllt Il1ensclIeugestaltigen Gόtter d. Griechell (1903) σ. 19) ανΓιχωρών εκ της εμψυχώσεως

τ{ι)ν λίitων, δένδρων, ζΙΡων, τά όποία, -ώς μαλλον αδιάφορα διό. τον άν1tρωπoν και την ϋπαρ

ξί'\' του, δεν εΙναι δυνατον να απετέλεσαν τ1ιν αρχην τrις τοιαύτης εξελίξεως. Πvοκειμένου δε

ειδικώτερον περ·ι της έλληνικής {}ρησκείας, ό αν-&ρωπος βραδύτερον εδημιούργησε τους

tιρωας του παλαιοτέρου δαιμονοειδοϋς τύπου) τ';ιν λατρείαν των όποίων ό Nilsson (Η. G. R.
σ. 36 καΙ 103-104) παράγει ακριβώς εκ τής λατρείας των νεκρών', άλλ' οί όποιοι, νομίζο

μεν, δεν εΙναι κυρίως πρόγονοι των άν{)'ρώπων, δπως αύτος ίσχυρίζεται (σ. 128), ούτε όμως

έκπεσόντες {}εo~ όπως δια τον παλαιότερον noo{lEoXQanκov τύπο" αύτών {ιέλει δ Rollde
(Ps:yche, Ι σ. 125), αλλ' άποτελούσι μάλλον ενα διάμεσον στα1tμον εξελίξεως τής ύπερφυσι

κης δυνάμεως εκ του δαίμονος είς το {Ι'είον.

Κατό: ταυτα εκείνο, το όποΙον διακρίνει την '8εότητα άπο τον πο,\'ηρυν δαίμονα 1) το

πνεύμα δεν εΙναι αρχικώς ανώτερος βα{Ί μος δυνάμεως καΙ ύπεροχής, πράγμα, όπερ καταντ{ί

ακατανόητον ως τι εκ τών προτέρων, άλλα μάλλον ή ά'(α{Ί'οποιος καΙ εύεργετικη προς τον

(Ιν&ρωπον διά{}'εσις, συνέπεια τής όποίας ύπηρξεν ή άπονο μη εi.ς την {Ίεότητα {JJtO τού ένδια

φερομένου ανθρώπου άνωτέρας δυνάμεως καΙ περιωπής. Δηλαδη ούσία τής '8εότητος είναι το

άγα-ιtόν, όπως ούσία τού κατωτέρου, τού κυρίως δαίμονος, είναι το κακόν. Έαν δε ό άνδρω

πος υm<tάν&η φυσικό: την ανάγκην να έκλιπαρήσ1] την εύνοιαν των αγαθ'ών πνευμάτων καΙ

-&εοτήτων, όπως έξασφαλίση ύπερ αύτοϋ άγαθά, εκ τού όποίου εγεννή{lη ή λατρεία, άσφαω

λ,(ί)ς 3ό: εΙχεν αίσ'θ'αν{lή πρωτήτερα την (ίνάγκην, όπως αποτρέ'Ψη άπυ τον έαυτόν του τα

διαρκως έπικρεμάμενα εναντίον του κακά, περΙ ών εκάμαμεν άνωτέρω λόγον. ΚαΙ προς

τούτο ~πρεπε να στραφfi προς τα πρό τών 1tεων ύπάρχοντα - οπως άνε..ίττύξαμεν - δια τη\,

άντίληψίν του πονηρα πνεύματα καΙ τους δαιμονας, τους όποίους ώς φύΩει πονηρους δε,,:

ήτα δυνατον να διαaέσl1 εύμενώς προς τον έαυτόν του - δπως καΙ ό Grιtppe (Ev{l. άν. ΤΙ

σ. 758.907) τονίζει,-αλλα των όποίων (οφειλε να έξουδετερώσl1 την κακοποιον δράσιν

1 Το\!ς η(lωας δrιίμoνας ωίi παλα\Ο" :τρo{)εo,<ρ"n"ζ\ίi

τΙ·,.ωυ, ίίπιι.ς εΙ,'αι ΟΙ δαίμονες τού Ήσ,όδ ..υ δέ\' πρέπει '"
ΙΤΟΥχέωιιε" ;1;ρύ~ tO\!; δευοερογενεις; τιτπιχ:ο\!; 1ϊt',υας τοις

'Ελί-ψι";;ς; Μ,,{ιολογιιις (πρβλ. Rollde, l'5)'cIle r, σελ 157.
κω GrΙΨΡe εl·ο. ,ί.". σ.760. οσο\' άφορά τήν ;ιαρ' ·Εί./.ιισ,,'

ά"ιίληψll' ;τ~ρί tΙ<,,' "εχρώι·).
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ΓΟΡΥω 11 Μέδουσα;

εξαναγκάζων αύτους κα&' ενα υίο\'δήποτε τρόπον είς άδράνειαν. Προς αύτον δε τον σκοπον

έπενόησεν ό πρωτογενης ανθρωπος την μαγείαν με'θ" δλων των άποτρεπτικών μέσων τού

κακού. "Εν δε TQ)V μέσων αύΤQ)ν της μαγείας 11ΤΟ η χρήσις των μαγικών συμβόλων, μεταξυ

των όΠΟLων έξέχουσαν &έσιν κατέχουσι τα άποτρόπαια τoiί επιυετι.κΩ'υ τύπου, ώς συνδέοντα

τας άφανείς μαγικας ίδιότητας με την επίδειξιν φυσικης δυνάμεως καΙ άγριότητος καΙ ά\'τι

μετωπίζοντα συνεπως πληρέστερον τιJ. πνεύματα καΙ την εις αύτο, καΙ τους δαίμονας κατατε

τμημένην μεγάλην εκτός τού άνθρώπου δύναμιν, Προκειμέ\'ου δε τώρα εΙδικώτερον δια τους

άρχαίους "Έλληνας, εκ των μαγικων συμβόλων την κορύφωσιν άπετέλεσε κατα την αρχα'ίΚ11'\'

έποχην δ ημέτερος 1}ηριώδης γοργόνειος φόβος καΙ ή επι τfι βάσει αύτου σχημαΤ,ισ&είσα

άρχατκη μορψη της άποτροπαίας Γοργόνος, ή όπoLα κατ' αύτον τον τρόπον δεν άποτελεί

άπλως δύναμιν τού κακού, (ίλλα καΙ δύναμιν εναντίον του κακού' διότι εΙς αύτην την τακτι"

Κ'ην της μαγείας έξηκoλoύίtoυν να έμμένωσιν οί (ίVΘρωπoι εΠLσης και μετα την έπινόησιν

των παντοδυνάμων itεων. ΕΙναι δε δ τρόπος αύτος τόσον έρριζωμένος είς :πιν λα'ίκην ψυχο

λογίαν, ωστε, ώς γνωστόν, χρησιμοποιείται άχόμη καΙ σήμερον όχι μόνον ύπο των άγρίων,

άλλά και' ύπο των λεγομένων πολιτισμένων, άλλ' άμαitών καΙ δεισιδαιμόνων άνθρώπων.

την διάκρισιν μεταξυ τιϊς θρησκείας και της μαγείας πολυ ώραία καθορίζει ό L. R.
Farnell εις το Arcl1iv f. Religions\vissenschaft του 1914, λέγων συν τοΙς άλλοις έπΙ λέξει

(σ. 19) οτι: «ή μέν άρχη της μαγείας είναι ό έξαναΥΥ.ασμός, 11 δε άρχη της &ρησκείας ταπεινll

μετα σεβασμοu έκκλησις εις την πρώτην περL-ιτωσιν ή -θ-εότης δύναται να έκβιασθί'i, εις την

δευτέραν ένεργεί έλευίtέρως καΙ έκ περιωπης», ΕΙς τούτο δμως {Μ είχομεν να προσθέσωμεν

ήμείς, δτι, ένι'9 ή καίtαρα -&ρησκεία εχει την άΡΧ11ν της εΙς την {}εότητα, {ι μαγεία έγεννή1}η

προ αυτης εκ της πίστεως εις την ϋπαρξιν πονηρων δαιμόνων καΙ μετεδό-θη κατόπιν εΙς τας

προς την θ"εότητα σχέσεις τού ά\ι-θρώπου, έπελ&ούσης τοιουτοτρόπως μιάς άδιασπάστου άνα

μίξεως πίστεως εί.ς δαίμονας και μαγείας αφ' ένας καΙ πίστεως εις ίtεoυς και λατρείας

αφ' έτέρου, ή όΠΟLα ανάμιξις έπεκράτησεν ευ{}Uς εξ άρχης εί.ς τ1ιν έλληνικην 'θρησκείαν.

Χαρακτηριστικον δε σχετικ(ος είναι και το τού Gruppe, δ όΠΟίος, καίπερ άντιδιαστέλλων

την δαιμονολατρείαν άπο την κυρίως θρησκείαν, άναφέρει (Evft. άν. ΙΙ σ. 758) την στενωτά

την συνύφανσιν της δαιμονολατρείας καΙ της μαγείας μετα της έλληνικης tlρησκείας δια να

δικαιολογη'θίι, διατί άναγκάζεται να πραγματευθί'i καΙ περι αυτών εις το περΙ της ίστορίας

της έλληνικης μυ&ολογίας καΙ 'θρησκείας σπουδαίον δLτoμoν σύγγραμμά του. Ένφ ή άρχικη

αύτη συνύφανσις μαγείας καΙ κυρίως tΊρησκείας φυσικον εΤναι να ύποβάλη περαιτέρω την

σκέψιν, έαν ώς άρχη της 'θρησκείας δεν itCt επρεπε μάλλον να 'θεωρη'θη - δπως πολλοι παρα

δέχονται-ή απωτάτη εκείνη στιγμή, κα&' ην δ άνθρωπος, δπως άνεπτύξαμεν άνωτέρω, φ'θά

νει το πρώτον εις την άντίληψι'\' του υπερφυσικού.

την εκ των κατωτέρων δαιμόνων έξέλιξιν των {}εων παραδέχεται καΙ ό έπιφανης

έρευνητης τί')ς αρχαίας έλληνι:tης 'θρησκείας Nilsson λέγων μάλιστα έπΙ λέξει (HistorJ' ΟΙ

Greek ReΙίgίοn"(ΗΊ24)σ. 112): ",Αί άνάγχαι τού άνίtρώπoυ έδημιούργησαν τους -&εούς, {ι

δε λατρεία είναι ΤΙ εκφρασις αυτης της 6,νάγχης, Ό -θεος είναι δαίμων, ό όποιος άπέκτησε

σπουδαιότητα καΙ ώοισμένην μορφην δια της λατρείας. Άπα το πληitος των όμοειδώ'ν οντων

ή λατρεία έκλέγει ενα ώς άντικείμενον αύτης καΙ τούτο λέγεται 'θεός. Ί-Ι πίστις δμως εις τους

πολυαρι'θ'μους δαίμονας έξακολου&εί να ύφίσ"[αται~. Αύτα δε συμφωνουσιν έξ όλοκλ11ρου

με την γνώμην 11μων, ην άνωτέρω άνεπτύξαμεν, οτι πάντως ό Θεος αποτελεί το τέρμα της
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έξελίξεως της 'θρησκευτικης ίδέας καί 5χι την άΡΧΙ1ν, Όπως ό Αndι-e\ν Lattg (The ll1akitIg οί

Religion), ό Ρ. Guil1atll11e Sclll11idt (L'origine de l'idee de Dien) καΙ οί λοιποι {)ιασωται της

τοιαύτης -θεωρίας παραδέχονται, και ην -θεωρίαν ρητως άποκρούει καί ό Nilssou εις το περί

μινω'ικης καΙ μυκηνατκης {}'ρησκείας νεώτατον (1927) έργον του (Minoan Mycenaean Reli
giOll σ. 2.50). Στηρίζονται δε οί τα τοιαυτα περί αρχικού θεού φρονουντες κυρίως ε1.ς τας

παρα τοις σημερινoLς άγρίοις γενομένας σχετικας παρατηρήσεις, αί όποίαι Όμως, δπως δ

EdlIaId ΤΥΙΟΓ εις το σύγγραμμά του Ρι-ίll1itiνe cιιΙtιtΓe (έκδ. 1920) δια μακρων άνωττύσ

σεl και ό Ο. ΚeΓI1 είς το πρόσφατο\' εργον του περΙ της θρησκείας των Έλλήνων, Die
Religion d. Gl'iecllen (1926) σ. 13, έπιμόνως τονίζει, δεν ά.ποτελοϋσιν εν :πρoκειμέν~ καΙ}ό

λου ά.σφαλη πηγήν. 'Έχει δε το ζήτημα τουτο πολυ μεγάλην δι' 11 μας σημασίαν ενταυ'θα·

διότι ή περΙ Γοργόνων καΙ Μεδούσης ώς ανωτέρων θεοτήτων σφαλερα κα{)" ήμας προκατά

ληψις στηρίζεται άπωτέρω κατ' άνάγκην είς τιlν πεπλανημένην αΡΖΙ1ν, δτι ή {tεότης, καΙ δη

<ί)ς ανώτερος flεός, ύπηρξεν ή άρχη της {tρησκευτικης ίδέας, καΙ δτι συ\'επως ή φυσΙΚ1~Ι των

τοιούτων πραγμάτων εξέλιξις συνετελέσ3η εκ τι/η' άνω προς τα κάτω καΙ Ο1.ι εκ των κάτω.

προς τα ανω, δπως νομίζομεν ήμεις και εκ της ;υιετέρας άναπτύξεως του ζηη1ματος

προκύπτει.

Έαν τώρα &ελήσωμεν να έξετάσωμεν ειδιχώτερο\', όποία πραγματικως ύπηρξεν 1'1 εξέ

λιξις της {)ρψτ"ευτικης καταστάσεως εν Έλλάδι ακριβως προ τιΊς ενάρξεως της ίστορικης

περιόδου, χωρις να άνατρέξωμεν προς αποφυγην συγχύσεως εις την άΡΧ1Ι" το)\' μυθολογικών

έννο!α)ν και των {}ρησκευτικων προσωπικοτήτων, δεν ΤJα είχομε\' μεν την διά'θεσιν να διαφι

λΟ\'ΙΚΙ1σωμεν την μεταβολήν, ή όποία φέρεται έπελflοϋσα τότε - αδιάφορον πόθ'εν προερ

χομένη - είς τα f}ρησκευτικα πράγματα τών άρχαίων Έλλήνων δια της όρισιικης επικρα

τr'ισεως τοϋ συγχροτήματος του Διος και εΌτω της υπ' αυτου καταλύσεως του συστιΙματος

της Μεγάλης Μητρος 'θεότητος της γης, Όπως χαρακτηριστικως άναπτυσσεl τιΊν 'θεωρίαν

ιHJt1jV ό Μ. Hoenles (Ul'geschichte d. bild. KtIl1st σ. 57. έφ. εκδ. Η!15). Θα Ύ}το δε πολυ

φυσικον να φαντασ'θωμεν Ότι αί γυναικείαι μυ{tολογικαΙ συλλήψεις τού παλαιού 'θεοκρατι

κοϋ κα'θεστωτος, Γοργόνες, 'Ερινύες, <Άρπυιαι κλπ. ύπέστησαν άπηνη διωγμον εκ μέρους

'[(ον δορυφόρων τοϋ νέου κράτους του 'Ολύμπου, μεταξυ των όπσίων συγκαταλέγεται καΙ ό

φονεύσας την Γοργόνα Μέδουσαν Περσεύς. Δεν βλέπομεν ομως πως τουτο δικαιολογεί το

συμπέρασμα, Ότι αί Γοργόνες και αί λοιπαΙ παρόμοιαι συλλήψεις ύπο το παλαιον κα'θεστως

ήσάν τι πλέον των απαισίων δαιμόνων χαΙ φοβ11τρων- ίδίως αί Γοργόνες-και οτι μάλι

στα ειχον 4'κυριαρχίαν έπί ζωης και f}aVdtou~, Όπως ίσχυρίζεται ό ΗοeΓnes (&θ'. αν. σ. 67).
'Αφού άλλως τε αυτο 'θ·α εσήμαινε ανωτέρας 'θεότητας, το δε προολυμπικον 'θρησκευτικον

κα'θεστως ό Hoentes αναγνωρίζει ρητως ώς μονο{lε·ίστικόν,απο το όποίον προηλθεν ό πολυ

{}εΤσμος της ίστορικης περιόδου (σ. 58). 'Ακριβως δε είς το μονο{)ε'ίστικον σύστημα της

Μεγάλης Μητρος δεν χωροϋσιν άλλαι ανώτεραι {)εότητες, άλλα μόνον δαιμονικαί, χθόνιαι

συλλl1ψεις, οίαι l']σαν αί Γοργόνες και κυρίως ή Γοργω Μέδουσα. Άλλά και εαν δεν παρα

δεχ60)μεν τον μονσ8·ε·ίσμΟν της Μεγάλης ΜητρΌς κατ' αυτον τον τρόπον και τον φαντασ{tω

μεν άπλως ώς τον πολυθε'ίστικον μοναρχισμον του Διός, εις τον όποίον εχουσι -θέσιν και

άλλοι 'θεοί,άκόμη καΙ τότε δεν είναι πι{}ανον αϊ Γοργόνες και συνεπως ή Μέδουσα να 11σάν τι

πλέον των δαιμονικων συλλΙ1ψεων, έκτος Μν αύτα τα πράγματα απεδείκνυον το έναντίον.

Κα'θ'όσον ύπο το προολυμ,ιιικον έκείνο {}ρησκευτικον χαθεστως φυσικον -θα ητο - κα'θα άνε-
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πτύξαμεν ανωτέρω - να έπικρατίί κατάσωοις περισσότερον προσκειμένη είς την δαιμονολα

τρείαν και μία Υ..ατωτέρα ύπα εποψιν περιεχομένου και μαλλον δαιμονικil ϊι χθ-ονία άντίληψις

της {}εότητος, σπως τοϋτο καταφαίνεται και εκ τών μυκηναϊκών και μινωικων μινημείων

(δρα σχετικώς NiIsSOl1 Η. G. R: κα·ι Μ. Μ. R.) ι.

Κατα ταϋτα δε καί ή δλη έκείνη -θρησκευτικil μεταβολη {)"α 11δύνατο μαλλον να -θ·εω

ρηθ-fι δτι ένέκειτο κυρίως εΙς την άνύψωσιν της ιδέας της -θεότητος και Τ11ν ανύψωσιν εν

γένει κατωτέρων μυ-θ'ολογικωνδντων εΙς ανώτερα. ΚαΙ δια τοϋτο οί -θ'εοl καΙ αύταΙ'αί -θεό.,

τητες της γης, ώς ή Δημήτηρ, li"Αρτεμις, μετετοπίσθ-ησαν είς τον μαλλον ούράνιον (δπως τοϋτο

προκύπτει καΙ έκ των στίχων της 'Ιλιάδος 0.189 -193) "Ολυμπον, τοϋ&' σπερ εχει καθαρως

συμβολικην σημασία\'. 'Όχι, δηλαδή, ση απο της λατρείας της γης το ύ.νθ·ρώπινον πνεϋμα

μH~π{}δησεν εΙς την λατρείαν τοϋ ήλίου 11 κατα .ην εκφρασιν ταυ Hoernes (ενΟ·. αν.

σ. 57) μετέβαλε κατεύθυνση' απο γαlOτροπικης είς ούρανοτροπικιι'\" άλλ'1Ί λατρεία της Ύης

συνυπάρχουσα μετα της λατρείας τού ήλΙου, αρα li λατρεία έν γένει, μετετοπίσθη άπα Τ11ν

κατωτέραν σφαϊραν τοϋ ψυχικοϋ συναιrn'i'ήματος, το Λπο-ιον συμβολίζει το χ&όνιο\', ·είς το

ανώτερον πνευματικώτρον έπι,"1:εδον, το όπσιον 'συμβολίζει δ οilρανός. Κα{}' δσο\' Ώα {ιτο,

νομίζομεν, παράλογον να παραδεχ"θ-ωμεν ϋτι οί αν-θ'ρωποι καΙ δil οί 6.ν&ρωποl της Έλλά

δος, οΙ όποιοι έλάτρευον την γην, παρέμειναν επι μακρο" ασυγκίνητοι άπο τας δυνάμεις του

οίlρανοϋ καΙ δ11 απο τον ζωογόνον ηλφν, δσονδψτοτε καΙ αν παραδεχflώμεν μετα τοϊl Kel"n
(εν"θ-. αν, σ. :13 εφ.) δτι φυσικως μάλλον προσκειμένη είς τον αν{}'ρωπον ήτο ή λατρεία της γης

άφοϋ, καθ-α'ό ίδιος ό Kern (σ. 37) άναφέρει, την βροχην οί άρχαϊοι άντελαμβάνοντο ώς το

σπέρμα, δια τοϋ δποίου δ ούρανος η δ ηλιος γονιμοποιει την γην, καΙ {l αντίληψις α-υτη δεν

ύπηρχε λόγος να μη i]to παμπαλαία. Τοιαύτην δέ τινα συμβολικιΊν σημασίαν ίσως να εχη καΙ

ι] έπΙ του περιφήμου χρυσοϋ δακτυλίου εκ της άκροπόλεως 'Ιών Μηκυνών παράστασις.

Πράγματι δε την ϋπαρξιν παναρχαίας λατρείας τοϋ ήλίου καΙ συνεπώς τού κράτους

τών ανδρικών &εοτήτων πιστοποιοϋσι διάφορα μνημεια μυχηνα'ίκης καί μινω'ίχ.ης εποχης

καΙ εν γένει προελληνικης προελεύσεως, μεταξυ των δποίων εξέχουσαν 1}έσιν κατέχουσιν ή

περίφημος έκ Σύρου άργυρα ταινία (Άρχαιολ. ΈφημερΙς 1899 σ. 123, 124 πίν. 10.1) καΙ

{1 έκ Σητείας μήτρα ('Αρχ. Έφημ. 1900 σ. 25, πίν. 3), κcι:&(Oς καΙ παρόμοια τοιαϋτα τοϋ αιώ

νος τοϋ χαλκού έξ άλλων μερών της Εύρώπης και 'Ασίας (δρα σχετικως J. Decl1elette εν

Rev. Al'cl1eologiqne, 1909 τομ. 13. σ. 308 εφ.). Κατα δε τον Kcl"U (εν{). αν. σ. 28) ή μετα

βολ1Ί αύτη όφείλεται εις τους 'Έλληνας έπιδρομεις, οΙ όποϊοι «επεχείρησαν δι' δλων των

μέσων να συντρί1~ωσι την δύναμιν των χθ-ονίών, δεν εδίστασαν δε τας παλαιας {)εότητας της

γης να μετατρέψωσιν είς ούρανίους '8-εότητας».

Έκ των ανωτέρω προκύπτει λοι.πΟν ασφαλώς δτι 1'} παρουσία πονηρών δαιμόνων καΙ

έν γένει κατωτέρων μυ-80λογικών όντων, ατινα εκπροσωποϋσι το κακον εις τας άρχαίας {)ρη

σχείας καΙ είδικώτερον εις την έλληνικην &ρησκείαν, εΙναι τρόπον τινα φυσιολογικη καΙ

δεν υπάρχει ανάγκη να {}εωρη-θ·ώσι ταυτα ώς αρχικώς άγναΙ καΙ άνώτεραι -Ιtεότητες, αί

όποιαι συν τ<'g χρόνφ έξεφυλίσθησαν καΙ μετετράπησαν είς δαίμονας, έχτος έΟ:.ν ύπηρχον

ειδικαΙ μαρτυρίαι άποδεικνύουσαι το έναντίον, πραγμα το όποϊον είς την προκειμένην περί-

Ι Ό NilssoII (Μ. Μ. R. σ. 250) ύ.πo~ρoύων ~ίlν μο"ο

κ!!α~oρίαν ~ής Μητρός θεότητος κατά τίι" νεολιflικη,. ιiπoχην

ύπoflέ~εl ότι Οά έ:ιεκρά"l'Ο1JV μάλλο" κατ' αύτl'll, ~μαγιία,

;(αί δαίμο"ες χα, περισσότερα. {)ιότητες, εάl, ύπηρl.<.... έ"

γέ"εl flεό~ητες •.
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ΑΕ υ~27 - 1928

πτωσιν, ώς -θ'α ϊδωμεν κατωτέρω, άσφαλώς δεν συμβαίνει. Ειδικώς δε δεν πρέπει να ξενίζη

ημάς ό δαιμονικος χαρω~ηΊρ της Μεδούσης, άφοϋ, οπως ε'ίδομεν ανωτέρω, τοϋτο όφείλει να

-θ'εωρη{)ΊΙ ά)ς κανονικη ΠΡΙ;Ηη φάσις τi'lς μυ&ολογικης εξελίξεως καί αύτων τών {}'εων έκ

των κάτω προς τα t.ivω, πιστοποιείται δε είδικώτερον καί δι' άνωτέρας τοϋ Έλληνικοί.ι παν

-flέου προσωπικότητας 1.

ΑΙ ΓΡΑΠΤΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ

ΜεταΒαίνοντες νυν εις τιΊν έξέτασιν τών σχετικών προς τάς Γοργόνας ώς μυ-&ικάς

πρ()σωπικότητας φιλολογικ6n' μαρτυριών βλέπομεν δτι 11 άρχαιοτέρα και κυριωτέρα περΙ

αύτων πηγη εΙναι IJ Θεογονία τού <Ησιόδου. "-Eχ~ι δε το σχετικον χωρίον έπ'ι λέξει ώς

έξης (σ. 274 έψ).

Γοργους ij'. αί' 1'αίουσι πέρη1' κλ11τού ' Ωκεαl'οίο
έσχαtι1ϊ πρός l'υκτ6ς, ίι,' 'Εσπερίδες λιγύφωι'οι,

ΣδεΙl'ώ τ' Εύρυάλη τε 1ι1έδουαά τε λυγρά παδοϋσα .
..Η μέ1' εηl' {h'η7:11, ταί δ' άιJάl'αlOΙ καί αγ1ίρω,

rιί δύο' ηϊ δέ μι,ή παρελέξατο J(vαι'οχαίlης

έ1' μαί.Ιλκφ λειμώνι καί α1'{)εσn l έαριι'οίσι.

τ'ης δ' οτε δι) Περσεύς κεφαλίΙ1' rl71εδειροτ6μησε}',

2κ{)ορε Χρυσάωρ τε ,ι.ιέγας και Πιjγασος ίππος.

'Εκ των στίχων τούτων προβάλλει κυρίως 1'1 συγκεντρώνουσα όλόκληρον το ενδιαφέ

ρον Υ.αΙ δημιουργ{)ς του Όλου ζητιΙματος των Γοργόνων έξέχoυσι:t μοΡCrι11 της Μεδούσης.

'Ι-Ι μαρτυρ~α ι'ιμως tii.:!v πάντως άρχαιοτέρων τού 'Ησιόδου όμηρικων έπΙϊ)ν~ ευ.ν

βεβαίως '3εωρηΟίΊ ώς γνllοία, πράγμα άllφισβητllσιμOν~2 καίτ.οι ούδεμία γίνεται εν αυtOΤς

μνεία περι Μεδούmις '(;αί τοϋ σχετιχου περί αύτης καί των Γοργ6\'(J)ν μύ-&ου, εΙναι έν τούτοις

δι' ήμας λίαν σημανΤΙΚ11' Κt.Χ'3όσoν τα όμηρικό. εΠ1] ώς άναφέροντα φοβερας ποραστάσεις,

το μεν olrOgY(J) βλοσυρωπιν» επί τίΊ; άσπίδος του 'Αγαμέμνονος (Ίλι&.ς Λ στ. 36, πρβλ.

και θ στ. 349), το δ~' "Γοργείην κεφαλην δεινο·ιο πελιl:ιρoυ~ και "Διος τέρας» έπι

τfις ασπίδος τΊjς Ά{}ηνάς (Ίλιας Ε στ. 741 ~42 και Όδυσ. λ στ. 633) πιστοποιουσι

την περl φοβι1τρου καί τέρατος {Ηιετέραν άντίληψιν. 'ΕπΊ πλέον δε άποτελούσι σπου

δαίαν ενίσχυσιν ιης 1Ηιετέρας :τερι Γοργόνων εν γένει καί περΙ Γοργόνος Μεδούσης ώ;

άρχικως δαψονικης συλλήψεως γνώμης κα6όσον 1~1 ύπο τοϊ, ΌμΙ1ρου συμπαράστασις της

Γοργόνο.; μετα των αλλων αποτροπαίων συλλήψεων Δείμο", Φόβου, 'Έριδος, 'Ιωκης κλπ.

(Ίλιας Ε στ. 740 και λ στ. 37) επΊ άσπίδων και δη και επί της αίγίδος της Ά{j'llvάς

άποδεικνύει τη'ν έ-πικράτησιν κατα την όμηρικην έποχην παρ&. τφ Έλληνικφ λα~ και

δil εν άντι{}έσει προς το άνf)-ρωπομορφικον του Όμι1ρου t1εολογικον σύστημα τ;Ίς πρωτογε

νούς δοξασίας περί ύπάρξεως φClβεράς δαιμονικης δυνάμεως, εναντίον της όποίαc; γίνεται

χρΊΊσις κατα πρωτογενη επίσης μαγΙΚ11ν άντίληψιν των διαφόρων άποτροπαίων, εν οΤς καί ή

γοργείη κεφαλη Τι Γο(ογώ, δ).; μετεχόντων άκριβως αύτης της δυνάμεως, Όπως και ό Nilssoll
(Η. G. R. σ. 165, 167 και 172), μη '8'έτων προφανώς έν άμφιβόλιρ το γν11σιον των εν λόγφ

Ι Πρβλ. και Nilssol1 Η. G. R. σελ. 112 f"fi(J. ουιος :ιαρα

δέχε~αl τoιαύ~ην πρoέ~,εlJσlν είδ,κώς διά τή" "Αριεlll\"

2 Όρα G~rojanl1is €\'θ. άι'. σ. 11-14.
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όμηρικων στίχων, άναγκάζεται να άναγνωρίσn, Ένφ δε ή άπουσία της Μεδούσης έκ των

όμηρικων έπων δεν ύπονοεί κατ' ανάγκην δτι li Γοργω καί ή Μέδουσα εΙναι δύο διαφορε

τικαΙ προσωπικότητες οϋτε άκόμη δτι ό περΙ Περσέως καΙ Μεδούσης μύ~oς έγεννή{}η κατα

το χρονικον διάστημα, το χωρίζον τον 'Όμηρον απο τον Ί-Ισίοδον, άλλα μάλλον μόνον

δτι ό έν λόγ<ρ μύ~oς δεν ειχεν άποκτήσει κατα τΟ'υς χρόνους τού 'Ομήρου την μετέπειτα

πανελλήνιον φήμην καΙ σπουδαιότητα, εις την όποίαν κατά πάσαν πι&ανότητα ανυψώ{}11

ύπ' αύτού τού 'Ησιόδου, καf}ιερώνει ούχ 1)ττον την σημασίαν τού q:οβήτρου ώς πρωτεύοντος

στοιχείου εις την σύλληψιν της Γοργόνος- Μεδούσης, κα&ως κα'ι την προτεραιότητα του

γοργονείου φόβου εΙς την δημιουργίαν τού σχετικού τύπου Ώ~]ς τέχνης,

Το γεγονος έξ άλλου, δτι ή Θεογονία ούδεν απολύτως άναφέρει περί τού τερατώδΟ1Jς

χαρακτηρος της Μεδούσης, ένφ ή έκφρασις «λυγρά πα~oύσα» ύπονοεί μάλλον συμπαθητικην

Μέδουσαν, δεν &α έπρεπε να μας παρασύΡΌ είς τΙ!ν άντίληψιν, δτι 1'1 Μέδουσα είτε ώς μυθο

λογικη προσωπικότης είτε ώς τύπος της τέχνης ήτο κατ' ούσίαν διάφορος της Γοργούς τού

'Ομήρου' κα{}-όσον ό ϊδιος ό 'Ησίοδος έν τίi «Άσπίδι 'Ηρακλέους» (στ, 230 κα1251-252)

έξηγεί πώς πράγματι άντιλαμβάνεται την Μέδουσαν περιγράφων αύτην ώς φοβερον τέ,ρας,

τού όποίου την αποκοπείσαν κεφαλην άπάγει ό Περσεύς. Ώς φοβεραΙ δε καί. απαίσιαι τι]ν

σψιν χαρακτηρίζονται καΙ αί ετεραι δύο άδ~ελφαί Γοργόνες της αύτης περιγραφης, ΚαΙ έCιν

δε ακόμη παραδεχflώμεν δτι ή «Άσπίς» δε\' εΙναι γνήσιον εργον τού Ήσιόδου, ή μαρτυρία

αύτης έν πρoκειμένCΡ {}-α ήτο καΙ τότε λίαν πολύτιμος, κα&όσον {}α έδείκνυεν δτι δια την άντί

λψ~ιν τού αρχαίου συγγραφέως της ~ Άσπίδος» ή άσάφεια της Μεδούσης της Θεογονίας

(j>φειλε να συμπληρω{)iΊ δια τιις όμηρικης συλλήψεως της Γοργόνος. ΤΟ τοιούτο'\' δε ένι

σχύει καΙ ή ,:αρ' Αίσχύλφ αντίλψ~ις των Γοργόνων ώς δαιμονικών και τερατομόρφων συλ

λή1[Jεων (Εύμενίδες στ. 48: «ουτοι γυναΤκας, άλλα Γοργόνας λέγω»).

'Ι-Ι έλλειψις δμως τού Ήσιόδου, δπως διευκρινήσn την αντίληψιν αύτού περΙ της

φύσεως καΙ της φυσιογνωμίας τfις Μεδούσης καΙ των άλλων Γοργόνων-δπως εκαμεν ό

συγγραφευς τής «Άσπίδος» - δια το όποΊον, δπως μανlΜνομεν έκ τού 'Ομήρου, μία Τι

δύο λέξεις, ώς «βλοσυρωπις» η «δεινοίο πελώρου» {}ό. ήσαν άρκετα~ όφείλεται "oμίζO~1εν,

εις το γεγονός. οτι έκείνο, το όποίον μεταδίδει εις ήμάς ό Ήσίοδος δια των σχετικών στίχων

~ης Θεογονίας, δέν εΙναι ή ΓVησία μορφη παλαιού περΙ Γοργόνων καΙ Μεδούσης μύ-&ου.

αλλα μαλλον κράμα έκ διαφόρων μύθων άρχικως άνεξαρτήτων άπ' άλλήλων, των όποίων

ή ανομοιογένεια εΙναι καταφανής, δπως θα άποδείξωμεν κατωτέρω,

Ούτως Ύι ζωηρα αντί&εσις, ίδίως ή διακρίνουσα τας τρεϊς Γοργόνας, περιγραφομένας

άπλώς ώς 3αλασσίας νύμφας Ι, αυδεν Fχούσας το εκτροπον άπο την άλλόκοτον προσωπι

κότητα της Μεδούσης, της {}νητης, της συνεύνου τού Ποσειδωνος, ή όποία απεκεφαλίσθη

έν τέλει ύπο του Περσέως, όπότε έκ τού τραχήλου αύτης έξέ'θ'ορε ό Χρυσάωρ και ό Π{ιγασος,

δεν αφίνει καμμίαν άμφιβολίαν δτι ό μύ1}ος τού Περσέως καΙ της Μεδούσης ητο άρχικώς

1 EIvr.tL <iρκεtα έ\'δlαφέςιον να σημειω;}ίi σχετικώς ότι ή

φύσις καί ό χαςιακτήρ των ΓΟΡΥόl'ων ώς Οαλασσίων νυμ

φών, ό όΙξοίος όπεσκελίσΟη έντελώς έν τίi άρxαί~ τέχ''U και

τΌ φιλoλoyί~ &πσ της Όμηριχης σιιλλίιψεως της Γοργόνος

ώς κα(}αρως άΠΟΤΡΟ1ωίου και τέQατt>ς, έπέζησεl' εΙς τήν γοη

τευτικήν Γοργόνα της Νεοελl.η,'ικης λαογραφίας, tήν όποίαν

i] λ'~"Kή τέχνη παςιιστάνει ώς κατά tb ημισυ γυναΤκα καί

κα.α tb ημισυ lxi}vv και δη άλιισίδεtον, τοίί όποίοιι χαλλl-

τεχνικου τύπου ή.άρχή iiti ήδύ,'ατο 'ίσως να ο.ναΧΟή εΙς το

ξόανον της 'Οαλασσίας νύμφης Είοριινόμης, όπως πsριγριίφει

αίοτό δ Παυσανίω; (VIII.41,6) .ούδε Πις Εύρυ"όμης τό

άγαλμα ε1δο\·· τών Φlγαλέων δε ηκουσα ώς χριισαΤ τε τό

ξόανον συνδέοιισιν ό1ύσεις και εΙκα/ν γυ,'αικΟς τα άχρι τι;;ν

γλουτών, tb ιiπό τούτου δέ έοτιν Ιχftύος ftvyatQi μεν δί]

'Ωκεανoiί καί έν βυftφ tης 'θαλιiσσης όμου θέτιδι olκoύ<ηJ

παρέχοlτο αν 11 ές γνώςιισμα αυτης ό ίχΙ>lίς-.
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έντελως άνεξάρτψος εκ του μύ{)'ου των Γοργάνων ίtαΊ. τού Ποσειδωνος, ση συνεπώς ή

Μέδουσα δεν πρέπει νά συγχέεται άρχικως προς τον «εύρυμέδο"τα» 'ί:Jεoν Ποσειδώνα και στι

ό ΤΕρατώδης χαρακτήρ κα"Ί. ή άπστρόπαιος ιδέα, ή αποκρυσταλλω{)'είσα εις την Γοργω και

την «γοργείην κεφαλήν» των όμηρικών έπων, συνεταυτίσΌη κ[nόπιν μετα της Μεδούσης

του μύθου του Περσέως καΙ μετεβιβάσ3η επίσης καΙ εις τος αλλας Γοργόνας, οταν οΙ σχε

τικαΙ μίiOoι συνεχωνεύ,9 ησαν J. Εί'ναι δε όπωσδήπστε αξιοσημείωτο\' δτι καΙ ό 'Ησύχιος (εν λ.

γοργείη κεφαλιι) είχε Τ11" ΠlOJϊοίΩησιν δτι το «γοργόνειο\'» f1 ο:γοργείη κεφαλή», δπερ σύδεν

κοινον εχει προς τας Γοργόνας, άλλά σημαίνει άπλως «φόβητρον». ~δωκεν ύ,φορμιι" είς τον

Ήσίοδο" να ανΓιπλάσ11 τον περΙ Περσέως καΙ Γοργόνων μυ{)-ον' καίτοι δεν είναι- άνάγκη

βeβαίως να πιοπύσωμεν αύτον δη ό μίιΟος περΙ Περσέως καΙ Γοργόνων 1)":0 πράγματι

καυαρα επινόησις του Ήσιόδου,

'Ότι ούτε δ Ήσίοδος οϋτε άλλος τις εκ των άρχαίων ποιητών είναι δημιουργας της

έλληνικης Μυ{)-ολογίας τουτο είναι έκτός πάσης αμφιβολίας, Έαν εν τούτοις οί λόγοι του,

Ήσυχίου αντιπροσωπεύουσιν - σπως άσφαλως συμβαίνει - αρχαίαν παράδοσιν, τότε ή

άναμφιοβΙ1τητος δόσις αληίlείας, ή ενυπάρχουσα εΙς την πληροφορίαν του Ήσυϊ.ίσυ, εΙναι ΟΤΙ

ή «γοργείη κεφαλ11" ij φόβος της τέχνης καΙ γενικώτερον άπα μυ-θ'ολογικης άπόψεως ή ίδέα

του άπαισίου δαίμονος καΊ φοβήτρου i"ιπηρξεν ή άφετηρία της συλλήψεως της Γοργόνος

Μεδούπης ;ωρ' αΡΖαίοις 'Έλλησι, -

Άλλ' zνc'9 αποκλείnrιεν την κα-θ-αραν κατα Ί--:Ισύχιον έπινόησιν του περΙ Περσέως καΙ

Γοργόνων μύθου ύπ() του 'Ησιόδου, κα"3'ο)ς επίσης καΙ την -επι'νόησιν εν γένει του μύθου

αύτου έξ αφορμfις :ταψωτ.άσεως, εΙκονιζούσης ανδρα φονeύοντα γυν~ίκα τερατοπρόσωπον,

είσαχDείσης είς Έλλάδα εξ Άσίας κατα την νεωτέραν θεωρίαν του Clerιl1ol1t Gal1uean
(παρα S. Reillac]l Cn]tes lllythes et ΓeΙigίοns \'01. IV

j
0.97-100), η Τ11ν γνώμην, δη 11

κατα την Θεογονίαν ειδικη παραλλαγη τοϋ ftl',{)-OU προηλ-θ'εν Εκ παρερμηνεύσεως {lπα του

<Ησιόδου σχετικΙ;)ν παραστάσεων έπΙ άγγείων, δπως ύπ08'έτει ό Farnell CLllts οΙ tl1e GΓeek

Stntes (τ. ΠΙ σ, 57,ε), δεν εχομεν κανένα λόγον να πιστεύσωμ:ον €ξ αλλου δτι 1'1 Θεογονία

καΙ είδικάηερον 1'1 κοσμογονία ύπηρχε πρό του 'Ησιόδου οίονeΙ κωδιχο!Cοιημένη εν Έλλάδι,

περίπου, όπως αί σχεηκαι {)'ρησκευτικαl δοξασία ι των Αιγυπτίων είς τα γνωστα κείμενα των

πυvαμίδων, ~αι ότι ό '-Ησίοδος άπλως μετέτ.ρεψεν αύτην είς στίχους, όπότε βεβαίως 8'α εφα(

νετο ώς ~κ των προτέρων βεβιασμένη καΙ άβάσιμος ή ιΊμετέρα γνώμη, δη ό <Ησίοδος εις

τους εν λόγφ στίχους της Θεογονίας συ-\ιέρραψεν - σχι βεβαίως ανευ λόγου, ώς 'Ο'α ίδωμεν

κα~ωτέρω - διαφόρους μύΟ'ους δία να <Lιοτελέ~ll εξ αύτων μίαν κατα το φαινόμενον συνειρ
μένη\' ενότητα. 'Ι-Ι δε &νάγκη, την όποίαν ί1σθ'άνDησαν δ τε 'Ησύχιος κα-θ·ως καΙ οί :νεώτεροι

.ερευνηταί, ο'ϋς {ίνωτέοω ανεφέραμεν, όπως επιζητllσωσι Ωια τη; ;τροσφυγης είς τόσον άπι'3'ά

νους ύΠΟ{)'έσeις Τ11\1 έξήγησιν τ<ον δ.ναφερομέιιων ύπυ τάΟ 'Ησιόδου, ένΙΟϊ.ύει την γνώμην

11μω\', δτι άσφαλως :τρόκειται περΙ συμφύρματος. διαφόρων μύ'3ων.

Κατα -οΊν γνώμην 'ίΊμιον λotJιαν ό αρχικος περΙ Γοργόνων μυθος λ11Ύει εκ:ο'l, ένflα εμφα

νίζεται επι της σκηνης {) Περσεύς, 11 μαΧλον 'έκεϊ, ενθα γίνεται ή διάκρισις μεταξύ των τριων

1 I~αί ~O γεγο\'ύς, οιι έ:;ο;t Ί:ων άρχαιοτέρων σιοζομένωl'

,,;α!.'αστάσεων Ί:Οι. μύiJου Περσέως- ίΙ[εδρύσllς, ώς Ί:ης γl'ω·

στης μετόπης έ>ι Σελι\"ούl'ιος 1i ~oυ.εξ Atyil')j.; «Υ'Υείου του

Μουσείου τοι. Βε(lολί\'ου (Cal. ΝΟ 168:!. ArcU. Zeitl1ng
1882 ΠΙ\'. 9-10), ό ΠοσειδιίΗ oόδέπo~ε άπo~ε1.ει μέρος t'-i;

συl,{}έσεως, έ"ι) παρά τό πλευ'ρόl' τού Περσέως olJYή6w;

ειχο"ίζn«ι ή ΆΟΨ'ά, ~ξ ον ά,·ιοδεικι,ύεΗl\ δτι ό r,ί,;τoκ1.ει

ομός ~oι. Ποσειδω\'ος δεν ηt"ό η ύστερώτερον, ΟIJI'ηΥορεί

ύπέρ Ί:ης γν(!ψης '-Ηιων ταύ-nις,
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Γοργόνων, ότι δηλαδη αί δύο έξ αύτων ήσαν άtιάνατoι καί άγl~lρω, ή δε τρίτη ή Μέδουσα

ητο &Vllt11. Ή Μέδουσα ώς μία των Γοργό-νωγ ώφειλε να εΙναι άtιάνατo;, άφοϋ καΙ αί αλλαι

δύο άδελφαι αύτης ήσαν ο:&άνατοι, καί ε1χε πολυ Ισχυρότερον λόγον να εΙναι ά&άνατος f,
Μέδουσα, άφΟύ προς αύτην συνηυνάσΟη κατα προτίμησιν ό Ποσειδων. Καί πολυ περισσό

τερον, Μν ή Μέδουσα ιΊτο άληtιώς τόσον πολυ άνωτέρα άπο τας άδελφάς της, αί όποΤαι

παρέμειναν άπλαί νύμφαι. Άλλά τΊ)ν ά-3'άνατον Γοργόνα πως {ιτο δυνατον να φονεύση 6
ηρως Περσεύς, καΙ δια τούτο ή Μέδουσα μετετρά..τη είς {}'νηt11ν. Δηλαδη ό μύtι-oς τού Περ

σέως και της Μεδούσης πρέπει να iΊτο άρχικως ασχετος προς τον μύ{)ον των Γοργόνων.

Τούτο δε προδίδει καΙ fj φράσις της Θεογονίας .της δ'οτε δη l1ερσευς κεφαλην άπεδειρο

τόμησεν», δπερ προϋποΟέτει γνωστην ίπτορίαν' άδικαιολογιιτως δμως, κα{}όσον ούδένα περΙ

τούτου εκαμε προηγουμένως λόγον ό συγγραφεύς. 'Ώστε εχομεν δεύτερον μϋtιoν, του ύποίου

κύριον πρόσωπον είναι ό Περσεύc;, δστις Περσεiις 1Ίτο υίος τού Διος καί της Δανάης, {)νη

τής γυναικός.

<() δεύτερος ούτος μυ{}ος διαφέρει του πρώτου είς δύο ούσιώδη σημεία. Πρ<οτον δεν

εχει κα-&όλου ενάλιον χαρα ...τηρα, δπως ό των Γοργόνων, και δεύτερον ώς άνάγω" την άΡΧΙ1ν

είς αύτον τόν Δία φαίνεται μαλλον νεωτέρας κατασΥ..ευης. Άνιικει δε είς τον κύκλον των

μύ-&ων των διαφόρων ήρώων, οΙ όποιοι καταδιό)κουσι καΙ φονεύουσι τα λυμαινόμενα τllV

άνΟρωπότητα τέρατα, μεταξiι των όποίων πρωτοστατεί ό Ί-Ιρακλης καί έξ ου άσφαλ(ος προ

κύπτει δτι καί ή Γοργω Μέδουσα ήτο τέρας. <Ότι δε ή άποκοπεΤσα κεφαλΊι της Μεδούσης

εΙχε κατα την μυtιoλoγίαν την ίδιότητα να άπολι-&ώηι δια του βλέμματος τους -&εωμένους

αύτήν·, τούτο ταυτίζει αύήιν προς την παρ' Όμ11ρφ «Γοργείην κεφαλην δεινοιο πελώρου»,

ην κατα τόν στίχον της Όδυσείας (λ στ. 633) ώς φοβερον άποτρόπαιον μετεχειρίζετο ή εν

Τ(9 (ίδη Περσεφόνη. 'Ώστε δυνάμε-&α τι]" Μέδουσαν τού Περσέως κατα τον κα{}αρως απο

τρόπαιον αύτης χαρακτήρα άσφαλως να ταυτίσωμεν προς την «Γοργείην κεφαλiιν» και t11"
«Γοργω βλοσυρωπιν» τού Όμ1Ίρου.

Άλλ' είς ποίον εκ τών δύο μύ{}ων άνάγεται 11 ανάμιξις τού Ποσειδωνος; Δεν ύπάρχει,

'νομίζομεν, καμμία άμφιβολία δτι ό Ποσειδων άνήκει είς τον πρωτον μϋtιoν των Γοργόνω\'"

διότι αί τρυφεραΙ σχέσεις τοϋ κραταιοϋ {:)εοϋ της {}αλάσσης προς τας {}υγατέρας του {}αλασ

σίου δαίμονος Φόρκυ\'ος είναι πoλiι φυσικαί, συμβολίζουσι δε ri1" έδραίωσιν της <Ελληνικης

{}ρησΗ.είας έπι της άρχαιοτέρας προολυμπικής παραδόσεως.

ΚαΙ ποίος μεν ύ~ηρξεν δ καρπος των σχέσεων τούτων τού Ποσειδωνος χαι της Γορ
γόνος δεν άναφέρει απ' εύ&είας ή Θεογονία-παρα τον κανόνα, δστις επικρατεί κα{}'δλον τΟ

ποίημα-λέγει δμως πλαγίως δτ!, δτε ό Περσευς απεδειροτόμησε την κεφαλ11" της Μεδούσ)ις.

έξέ{}ορεν ό Χρυσάωρ καί ό Πήγασος, οί όποΤοι ύποτί-&εται δτι είναι τα τέκνα, τα όποία είχε

συλλάβει εκ του Ποσειδωνος 11 Μέδουσα' ωστε εχομεν νέαν ανωμαλίαν. Έαν ή Μέδουσα

συνέλαβεν έκ τού Ποσειδωνος, 1Jδύνατο κάλλιστα να γενν1Ίσυ ανευ της παρεμβάσεως τού

Περσέως. Αί δε σχέσεις τοϋ Ποσειδωνος προς την tιυγατέρα "[ου Φόρκυνος άνάγονται προφα

νώς είς μυθ'ολογικην έποχην πoλiι προγενεστέραν των μεταξυ Περσέως και Μεδούσης διαδρα

ματισ-&έντων γεγονότων καΙ κατ' ακολουfΗαν δεν είναι φυσικον 11 Μέδουσα να διετέλει εγκυος

εκ του Ποσειδωνος, οτε άπεκεφάλισεν αύτη" ό Περσεύς. Προσέτι δε κατα την Θεογονίαν

1 'Ως ά(ιΖαιόη.;n.ι σ;<:Η,χαί ι,αρτιορίω όψείλουσι να iιεω- παρ' Αίσχuλ(1' Προμη'6εύς, 798.
ρηοωσι\' ;1 παρά Πινδάρφ ΠυΟ. Χ, 47, ΧIl, 12 )'.{ιί 11
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ΑΕ 1m17 -1:.128

αί Γοργόνες ύπάγονται γενεαλογικώς εΙς τον αυτον μυθολογικον κύκλον μετα τών 'Αρπυιων,

αϊτινες είναι 'θυγατέρες τού Θαύμαντος, αδελφού τού Φόρκυνος, περιγράφονται δε ώς πτερωτα

όντα άμιλλώμενα εί.ς τJΊν ταχύτητα προς τοίις άνέμους καΙ το-υς οιωνούς ακριβώς σπως

εi.κoνίζει και τας Γοργόνας 11 άρχα'ίΚ1Ί τέχνη (όρ. εΙκ. 3). 'Εκ δε τf}ς 'Ιλιάδος του 'Ομήρου

(Π στ. 149-151) μαν{lάνομεν δη 1'1 "Αρπυια Ποδάργη ετεκε «Ιεφύρ<.Υ άνέμογ· τον 'ίππον

Ξάνι'tον καί Βαλίον, έξ ού φαίνεται πι{}ανον δτι ή γέννησις του Πηγάσου έκ της Μεδούσης

uπηρξεν άπλως νεωτέρα εκδοσις της γενν11σεως τών προμ,-·tιμο"ευθ'έντων ϊππων έκ της Ποδάρ

γης. Άλλα τότε δεν ύπάρχει λόγος προσφυγης εις την έκ' της κεφαλης γέννησιν τών τέκνων

τί'Ίς Μεδούσης, αφού το προηγούμενον καθ'ιερώνει τον κανονικον τρόπον τού τοκετού, δστις

άλλως τε εΙναι και ό ανεξαιρέτως ύπονοούμενος τρόπος δλων τών μέχρι Μεδούσης γεννήσεων

~ν τη ΘεογονίC::'. Έκ τούτου δε δύναταί τις να συμπεράνη δτι 1'1 γέννησις του Πηγάσου έκ

της ύπο του Περσέως άποκοπείσης κεφαλης της Μεδούσης δεν άπετέλει άρχικώς άναπόσπα

στον μέρος τού περι Μεδούσης ώς τέρατος μύθου και συνεπώς το τέρας τουτο τού μύi}ου

το-ϋ Περσέως και των όμηρικών έ:τών δεν εχει καμμίαν σχέσιν προς τον Ποσειδώνα. Τοϋτο

δε πιστοποιεί καί ή ύστερωτέρα παραλλαγη τού μύ'30υ, καθ-' 1)ν έκ τού άποκεφαλισ6"έντος

σ<δματος της Μεδούσης ερρευσεν άπλώς αΤμα, έκ δε τού αϊματος τούτου έγεννή-θη ό Πήγασος 1.

'Εκ της μαρτυρίας του Όμήρου έξάγεται, ώς είδομε\' άνωτέρω, στι βάσις της ίδέας

της Μεδούσης ύπηρξεν ό γοργόνειος φόβος τού{l" όπερ πληρέστατα συμφωνεί προς Πιν ήμε

τέραν περΙ Γοργονείου 'ίtεωρίαν 2• Άλλά πέρC::' τούτου ούδεμίαν περιγραφiιν της μορφης της

Γοργόνος παρέχει δ 'Όμηρος εί μη μόνον ότι ή κεφαλη αυτ/ l)ΤΟ κεφαλη δεινού τέρατος και

ότι το βλέμμα αύτης ήτο φοβερόν. Ή δε Θεογονία του <Ησιόδου ούδεν έ.ι-τίσης α:vαφέρει

περί του είδους τών Γοργόνων. <Η Θεογονία όμως περιγράφει τας Άρπυίας <α'ί ρ' ά'-.έμων

Π'\·οιησι και οΙωνοίς άμα επονται ώκείοις πτερύγεσσι> (στ. 266-267). Και έπειδή, ώς είδομεν,

"ι Γοργω Μέδουσα και ή 'Άρπυια Ποδάργη του Όμήρου κατα τούτο ταυτίζονται, ότι άμφό

τεραι συνέλαβον εν λειμώνι καί εγέννησαν ίππους, 1'1 τέχνη επλασε τον τύπον τών Γοργόνων

κατα τrΊν παρ' 'Ησιόδφ περιγραφην τών Άρπuιών τη προσ&ήκιι του προϋπάρχοντος εν τfi

συλλήψει εκ της όμηρικης περιγραφης γοργονείου φόβου.

Άλλ" δπως ό Ποσειδων δεν εχει καμμίαν σχέσιν προς την Μέδουσαν και τας Γοργό

νας, σπως αύται διεπλάσ-ftησαν εκ της όμηρικης περιγραφης καί του περί Περσέως μύ'30υ

ώς ά.ποτρόπαιαι "Αρπυιαι και ώς τοιαύται έμφανίζονται το πρώτον έν.τU ύστερωτέρ~,( Άσπίδι

του 'Ηρακλέους του 'Ησιόδου, 'ίσως άπεικασθ'είσαι πρότερον εν τη τέχνη, ούτως επίσης καΙ ή

γέννησις του ίππου έκ της Μεδούσης δεν φαίνεται να ύπηρξεν άρχικώς άναπόσπαστον μέρος

τοϋ μύ'30υ του Περσέως καΙ της Μεδούσης, άλλ'.άπετέλεσε μάλλον ίδιον μυ'30ν περι της bι.

θεου καταγωγης τοϋ 'ίππου. 'Εν πάση περιπτώσει δμως, όπωσδψτοτε και αν εχωσι τα της

γεννήσεως του Πηγάσου εκ της Μεδούσιις, το τοιουτον δεν δύναται να μεταβάλτι τον ά;ρχι

κά.ς τερατώδη και ταπεινον χαρακτηρα τής Μεδούσης.

Δεν ύπάρχει, νομίζομεν, καμμία άμφιβολία δτι fJ έξημέρωσις τού ίππου κατα την άπω

τάτην προίστορικην έποχην καΙ ή χρησιμοποίησις ιδίως αύτού ώς ίππου πολεμικού ύπηρξε

χατόρ{lωμα άνυπολογίστου σπουδαιότητος δια τον πρωτογενη av'ftQoono" καΙ εΙναι πολυ

1 "Ορα M)'tl)o1. Vatical1a. 11, 181 και O"id. Μειιιοιοτρυ.

Ι \-. 18·)
2 C. Gerojanllis, ενσ. oiνωτ. οελ. 5·45.
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ΑΕ 1927- ΗΊ2.'! .ΓΟQvώ ij Μέδονσα; 143

φυσικον να ύπoτε8ii δτι ο ιππος ύπερ παν αλλο ζφον ttα έτιμή&η -ύπο των άν'θρώπων είς

την άπωτάτην έκείνην έποχην και δτι συνεπώς κατόπιν έμυ{}ε'l[&η δτι το γένος αύτού άνά

γεται είς τσυς f}εούς. Δεν λείπουσι δε τα μνημεια της παναρχαίας τέχνης τα πιστοποιουντα

την τοιαύτην περί του 'ίππου ttεωρίαν (Fr. PonJsel1, Ja11rb. d. Inst 1911, σ. 338' L. Malten,
αύτό11ι, 1914, σ. 254). 'ExsTtte" δε ελκουσι ττ\ν άρχΎI,ι καΙ διάφοροι έλληνικοί μυ{}οι, ο'ίτινες

ώρισμένους oνoμαστoiις 'ίππους φέρουσιν ώς τέκνα Όεών. 'Ώστε εϊτε περΙ τώ\' άθανάτων

'ίππων τ()ύ) Αχιλλέως πρόκειται, ους ετεκεν, ό)ς εϊδομεν, 11 "Αρπυια ΠοδάΡΥη έκ τοίι Ζεφύρου,

είτε περΙ τού Πηγάσου, δστις {}εωρεΙται γόνος τοίι Ποσειδώνος και της Μεδούσης, εϊτε περι

τού Άρίονος, δστις τού αυτού Ποσειδώνος καΙ της Δήμητρος η 'Ερινύος η Άρπυίας γενεα

λογείται, ύπο τα διάφορα όνόματα διαφαίνεται ό αύτος άρχικος μύ110ς της -θείας καταγωγης

τού 'ίππου, δστις κατα διαφόρους τοπικας ίσως παραλλαγας προσηρμόσθη είς διάφορα μυθο

λογικα πρόσωπα. ΚαΙ συνεπώς {}α ~τo ~"τελώς ατοπον έκ της άναμίξεως ένος οίουδψτοτε

μυθ'ολογικού προσώπου είς τον μυ-θον τών ά-3ανάτων 'ίππων να 'έξα'ρτη-θίi δ χαραχτιΊρ xαlli

έν γένει μυ'θολογικη ύπόστασις και σημασία τοίι προσώπου τούτου. ΚαΙ διΊ, προκειμένου

είδικώτερον περι :Μεδούσης, αί ύποτι-θέμεναι αύτης σχέσεις προς τιιν ΠοσειδιiJνα και 1Ι έξ

αύτης γέννησις το:ίι Πηγάσου, ώς μη άποτελουντα γνJισια στοιχεία .τού άρχικου περί αύτης

μύΌ-ου δε,\, δύνανται να έπηρεάσωσιν ούσιωδως και όριστικώς τον χαρακτηρα της Μεδούσης,

τοϊΗ}' δ:τερ και δ έν τη αρχαίκύ τέχνη έπικραΤΙ'jσας αύτijς τύπος σαφέστατα μαρτυρεί (δρ. εΤκ.

2 - 4). Αί δε μεμονωμέναι παραστάσεις Μεδούσης κενταυρικης, ίδίως 11 τού γνωστου έκ Βοιω

τίας πί-θου του Μουσείου τού Λούβρου (δρ. είκ. 20), ην ή μεις ώς Μέδουσαν-Ποδάργην κατω

τέρω χαρακτηρίζομεν, ούδαμώς dποδεικνύουσι, κα'θα καΙ κατωτέρω άναπτύσσομε\', την

dρχικως ίπποειδη φύσιν της Μεδούmις, δπως ίδίως ό U. V. Wilaιuo\vitz ι, Ο. GnIlJpe 2 και

L. Malten 3 παραδέχονται, άλλ' άντικατοπτρίζουσιν άπλώς εν τύ τέχνη ττιν περι την γέννησιν

ά'6'ανάτων 'ίππων σύγχυσιν των διαφόΡιQν μύθ'ων, περί ής διαλαμβάνομεν κατωτέρω, ητις

σύγχυσις περιλαβούσα έν έαυτη καΙ τον μυ&ον Περσέως-Μεδούσης ητο πολυ φυσικον να

έκδηλωοη δια τού dνωτέρω τύπου της Μεδούσης- Άρπυίας-'ίππου εν Βοιωτίg τη κοιτίδι

τών περι Ποσειδώνος καΙ ϊππου μύθων (πρβλ. Gnιppe, εν-θ'> dv., σ. 1180).
Κατα ταύτα ούτε αί Γοργόνες της Θεογονίας ιΊσαν άρχικώς προσωποποιήσεις τού άπο

τροπαίου φόβου, δπως διατείνεται ό L. Ma1ten (Jal1rb. d. Inst., 1914 σ. 184), ούτε ή Μέδουσα,

πριν καταστf\ μία τών Γοργόνων, ύπfjρξεν ανωτάτη 'θεα ίσότιμος τφ Ποσειδδ)νι, δπως ύ αύτός

Ma1teu (εν11. αν.) και άλλοι πιστεύουσιν. "Όχι' αί Γοργόνες, δπως περιγράφει αύτας {Ι άρχαιο

τάτη φιλολογικη πηγη της Θεογονίας, 1Ίσαν -θ'αλάσσιαι 'θεότητες ούδεν το έξαιρετικον καΙ.

τερατώδες και άποτρόπαιον είς τον χαρακτηρα η το εΙδος αύτών εχουσαι, είς μίαν δε έξ αύτών

ώς -3αλασσίαν νύμφην κατα. πoλiι φυσικον λόγον σ.ναφέρονται αί Ο"λέσεις τού Ποσειδδ)νος ώς

f}εού της -θαλάσσης.. 'Η Μέδουσα τσύ Περσέως αφ' έτέρου ύπίιρξε το κατ' άρχάς, ώς άνω

τέρω άνεπτύξαμεν, άσχετος προς τας {}αλασσίας Γοργόνας, άλλ' άντι-θ'έτως αυτη κατ' ανάγκην

τέρας φοβερον και ώς τοιαύτη έταυτίσDη προς την Γοργω και την Γοργείην κεφαλην τού

<Ομήρου. <Η δε ανάγκη ϊσως τού κα{lορισμου καΙ της νομιμοποιήσεως της fJέσεως της Γορ

γοϋς αύτης έν τfι μυ-&ολογικίι γενεαλογίq. ύπηγόρευσε την αφομοίωσιν αύτης προς τας

-&αλασσίας Γοργόνας, έξ ου προηλ&εν ό σύνδεσμος προς τον Ποσειδώνα, δεν άποκλείεται δε.

1 Griecl!. Tragodie, Π, σελ. 227.
2 GriecIl. J\IytIJ. ΙI11(1 Religion, ΙΙ, σελ. 1141.

3 νEνiι' άνωτ. σελ. !84.
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ΑΕ 1!-127 -1928

καΙ τουτο να ύπηρξεν άπλως αποτέλεσμα συγχύσεως δια ΤΙlν όμοιότητα τού όνόματος1. ΚαΙ

'1 τοιαύτη ύπόνοια δικαιολογεϊται, ώς έν αρχη παρετηρήσαμεν, έξ αύτης της περιγραφης της

Θεογονίας, εν'3'α έπικρατει ή αρχικη άντίληψις των Γοργόνων ώς {}αλασσίων νυμφών, ή δε

παρένtl'εσις τού έπεισοδίου τού Περσέως, αποταμόντος την κεφαλην της Μεδούσης, φαίνεται

έντελως άσχετος καΙ ασυμβίβαστος προς τα προηγούμενα. Ένφ αντιfiέτως ή περιγραφη των

Γοργόνων έν τίΊ πάντως ύστερωτέΡC~ Άσπίδι Ί-Iρα~λέoυς τού Ήσιόδου (στ. 230-236) δεν

ύπεν-&υμίζει ποσώς τας '3'αλασσίας συλλήψεις της Θεογονίας.

'Όσον δε αφOΡC~ τώρα αύτο το σνομα της Μεδούσης, δεν αποτελεϊ, νομίζομεν, τουτο

τι) παράπαν έμπόδιον εις την περΙ τέρατος καΙ φόβου -θεωρίαν, κα'θόσον «Μέδουσα» καΙ

«Εύρυμέδουσα» -θα ήτο κατα πόσαν πι-θανότητα κοινον γυναικ~ϊoν ονομα εν χρήσει αη:υ

ιδιαιτέρας τινος σημασίας άπο των όμηρικών τούλάχιστον χρόνων:/:. Άλλα καΙ αν παραδε

χ&ώμεν στι το «Μέδουσα» εν προκεψένι:ρ σημαίνει την ο::άνασσαν» καΙ «δέσποιναν» καί έν

τοιαύτη περιπτώσει ακόμη δεν -θα ύπηρχε λόγος να ύποθ'έσωμεν δτι το φέρον α'6τα πρόσω

πον εΙναι πράγματι ύπέροχος '3'εότης, δπως ί.δίως ό Wilan1o'l'itz, Grιφρe καΙ Malten ί.σχυρί

ζονται, άλλα ftCt επρεπε μάλλον να έκληφ{)-ίj ώς εύφημιστικη όνομασία της άπαισίας Γοργούς

ΠΟλΊ) περισσότερον δπου μία νεωτέρα παραλλαγη της Γοργόνος ~ Έρινύος 11 «Κάλω, με το

στόμα το μεγάλο» της νεοελληνιχης λαογραφίας, άποκαλεϊται ευφημιστικώς «Κυρα Κάλω»,

-ι:ου "κυρα» ίσοδυναμούντος προφανώς προς τα «Μέδουσα. 11 .

Άλλ' δτι 1) περΙ Μεδούσης μεγάλη ί.δέα, έφ' δσον στηρίζεται εις την σημασίαν τού

ιΊνόμαφς αύτης, δπερ -θεωρούσιν ιί)ς ύποδηλού'\! την l"πέροχον αυτης αρχικην φύσιν καΙ προέ

λευσιν, είναι εσφαλμένη καταφαίνεται καί εκ των έξης. Έαν ή Μέδουσα ητο αρχικως σύνευ

νος του Ποσειδωνος καΙ ισότιμος αυτφ cfJ (\All\valtel1de~ κατα την φράσιν τού Malten
(ενit. αν., σ. 206 πρβλ. καΙ Wilanιo\vitz, ενθ·. αν., ΙΙ, σ. 226 fMednsa=Fιirstin] καΙ Grιιppe,

ενθ·..αν. π, σ. 11411), διατί αύτη να εκπέσιι κατόπιν εκ μεγάλης -&εότητος εις άπλούν μορμο

λ1Ίκειον καΙ διατί να ταυτισθ'fι προς τας κατ' αύτον άπαισίας Γοργόνας; <Η εξήγησις, την

όποίαν δίδει ό MaJten, δτι δηλαδη εν τΌ Μεδούση ώς ύπερόχφ tιεότητι ένυπηρχε και δευτέρα

καΚ1] καΙ' ταπεινη φύσις, ή προσωποποίησις της όποίας άπετέλεσε την Γοργόνα Μέδουσαν,

eivaL τι προφανώς βεβιασμένον καΙ αμαρτύρητο\'. Ή -θεωρία της διττης φύσεως, ής πολλη

εγένετο κατάχρησις, θ'α -1Ίδύνατο μόνον. να νoη'θ-ίj, έCι.\' παραδεχ{}-ωμεν στι ή δευτέρα φύσις

άναπτύσσεται εκ της πρώτης δι' εξελίξεως, όπότε,'3'α ε.-τρεπε να. άποδειχ-θΌ τίνι τρόπο) εκ της

ά'vωτέρας κι;ιί άγνης {ιεότητος παρήχ-θη το τέρας. Άλλ" δπως έν αρϊ.fι ανεπτύξαμεν, ό μεν

Ι Ύπέρ μια; εοιαύεης γνώμης ουνηγορεΙ καί ή διτε1}

σημασία τής λέξεως ~γoργoς~ παρ' Uρχαίοις. Κιι.ί το μεν

γοργοςύπο ηΊν σημασίαν τού όρμηει;.cΟς έφαρμόζεl είς τάς

Γοργό\'ας της θξογονίας, το δέ γοργος ώ; φοβξΡΟι:. άπο

τελεΙ τήν βάσ,,' της Γο('γοϋς του '0111]('01.0. Έ\'<ί) ΤΙ!\, έπι~υX;-1

ενωσιν ~ω\' δύο ίδιοτήτωl' έκπροσωπεί δ άρχα·ί;.cΟς τΙίπος ~ης

Γοργό\'ος.Μεδούσης έ\' τίΊ ~έί<.νη δι&. ~oυ συνδυαoμOίi ~ής δ('ο

μαίως κlνΟlJμένης μορφης με~ά της άΠΟίρο;-(αίοl.Ο κεφαλης.

2 ~Oρα Ώμ. Ίλ. Ε, στ. 727. Όδύσσ, δ, στ. 62ί χαΙ 6\)6
χα" η. σί. 8· πρβλ. καj Παυσανίου (10,26, \) ΟΤΙ μία εκ των

σ ...γcι-.:έρων του Π('ιάμου έλέγεro Μέδουσα.

3 Έσφιι.λμ~νως, νομί<ςομεν, ό Ρ. C. La\l'son (Modern
Greek Fo1kIore etc., σ. 1(3) μεταφράζει το ~Kυρά Kάλω~

δια του .Laid)' JJc:J.lItifn1, (περικαλλής δέσποινα) χαι σεω-

ρεί uutl'l" ώς υπέ('οχον ά('χαίαν '6εόΠjtα δυναμένην να

ταυτlσιΊη προς τήν ~'AρτέΙHδα Kαλλίσι;ην~. ΤΟ ~Kάλω~ εκ

ίoίi \'εoελλψ'ικoίi καλός, καλή σημαίνει άΥαilή, σεμνή καΙ

εlνuι, \,ομίζομεν, ευφημισn",ον άνάλογον προς το .Kcιλότ....
χες~ - οπως άΠO"'CΙλ01/l'Τcιι παρ' ήμΙν αί Νεράίδες (νεώτεραι

Έρινύες) - ottE(l εΙ\'αt προφαν{ος κα~' εύφημισμον άντι τού

~καχό~ur.fς~.Καί α1 π('οσωνυμίG.l δέ twl, Έρι"Ιίων .Σεμ\"Ι'ι

ίJεα" ",fli Είομενίδες -6&. 1'ιδύ"αvτo νά {ιεωση{lονν κα~ά μέγα

μέρος ώς ε~φημισtι,....αi. Κιι.ί <ι:ύ~O oiπoτελεί φυσlκωίέ('αν
έξήγησιν ΠΙ1Ρ&. ή διπλη φύσις. Ή δυοκολία δέ της διπλης

φύσεως ε;.cαμε "{ον Hattιιng (Re!. 11. Myth. d. GriecIl., ΠΙ,

69) ,·α διασίεί1.11 τάς Είιμενίδας άπό 1;άς 'Ερινύας (oQ'.
GnφΡe, ενΟ. άν. ΙΙ, 764 ι).
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ΤΌόπος, καθ,' ον είναι δυνατον να παρήχ&ηπαν αρχικως αί μυ-θολογικαΙ καΙ 'θρησκευτικαΙ

εννοιαι καΙ αί προσωπικότητες αύτών, δεν εύνοεί μίαν τοιαύτην σταδιοδρομίαν της Μεδούσης,

είδικώτερον δε ή μυ-θ'ολογικη εξέλιξις τών έλληνικών -&εοτήτων διδάσκει μάλλον το f,vavrLOV 1.

Έαν δε παραδεχ&ώμεν δτι αί δύο φύσεις συνυπήρχον άρχη'θεν, άλλα καί τότε πρόκειται περί

εντελώς 'διαφορετικών καΙ άνομοίων προς άλληλα μυθολογικών σντων καί 'προσώπων, τα

όποία καΙ αν φέρωνται ύπο το αύτο όνομα δεν παύουσι δια τούτο να είναι διάφορα.

Οϋτω και είς Πιν περίπτωσιν αύτού τού Διός, ό όποίος είναι άφ' ένος Ζευς χθ'όνιος;'1

καταχ-θόνιος, μειλίχιος κλπ., δεν πρόκειται περί τού αύτο\ι {}εού κατα την -θ'εωρίαν τού Η. D.
Μ iil1ei., κατα Πιν όποίαν, οπως εν άΡΧϋ άνεφέραμεν, είς κά'θε ανωτέραν -θ'εότητα ύπάρχει καί

δευτέρα σκοτεινη φύσις, άλλα περί διαφόρων -θεοτήτων, .δπως πολυ όρ'θώς παρετήρησεν ηδη

ό Rohde (P1lycl1e, 1, 205-206, 3), κατα τον όποιον το «Ζεύς .. ένταύ'θα ίσοδυναμεί προς το

",{)εος» καΙ συνεπώς ό Ζεύς χθ-όνιος δεν είναι ό ολύμπιος Ζεύς υπο άλλην Ιδιότητα, άλλα

άλλος 'θεός, ό "'~δης, ό μετέπειτα Πλούτων, Άλλ' όπωσδήποτε καΙ αν έχωσι τα τού Διός, δεν

δυνάμεθα εξ αύτού να συμπεράνωμεν καΙ περΙ της Μεδούσης διότι ό Ζεύς χ-θόνιος είναι ίιεος

όπως καΙ ό όλύμπιος, εν~ το χαρακτηριστικον γνώρισμα της Γοργούς είναι ακριβώς ότι δεν

είναι {ιεότης, άλλα κατωτέρα δαιμονικη σύλληψις δηλαδη - όπως άνεπτύξαμεν εν άρχίl

άντί-θεσις της t}εότητος. Δια τον αύτον λόγον και το παράδειγμα τού Έρμού, ό όποίος φέρε

ται καί (ος χnόνιος, καΙ το τΊις Δήμητρος χΗονίας (Παυσ. 2, 35, 4 καΙ 3, 14,2) δεν έχουσι

καμμίαν σχέσιν προς την περίπτωσιν τΊις Γοργούς Μεδούσης διότι εκεί πρόκειται περΙ άνω

.έρων θ-εοτήτων, είς τός όποίας, όπως γνωρίζομεν έκ του Παυσανίου καΙ έξ άλλων πηγών

καΙ εκ μνημείων της τέχνης, καΙ υπο τας χ'θονίους αύτών ίδιότητας άπενέμετο λατρεία.

Κυρία αίτία όμως της συγχύσεως ταύτης περΙ τrιν άντίληψιν της Μεδούσης είναι προ

φανώς, ώς καΙ εν αΡΧίΊ ανεφέραμεν, αί σχέσεις αύτ11ς προς τον Ποσειδώνα καΙ δ εξ αυτης

καΙ του Ποσειδώνος γεννη{)-εlς ίππος. Ό Ποσειδών όμως δεν φέρεται μόνον έκ της Μεδού

σης γεννήσας τον ll11yaaOV, 6.λλ' είναι καΙ πατηρ του Άρίονος η Έρίονος (Ίλιας Ψ, 346),
ον κατ' Άρχαδικην παράδοσιν εγέννησεν εκ της Θελπουσίας Δήμητρος- Έρινύος, μεταμΩρ.

φωυείσης εΙς 'ίππον, «ϊππφ καΙ αύτος είκασΟεΙς» (δρ. Παυσανίου νιιι, 25, 4-6). ΆφοϊΊ λοιπον

έχομεν αφ' ένος ΔΙ1μητρα - Έρινύν, δηλ. άποτρόπαιον, καΙ Δήμητρα 'ίππον και άφ' έτέρου την

κατ' έξοχην άποτρόπαιο" Μέδουσαν γεν"1)σασαν 'ίππον, αρα καί αύτην 'ίππον, δυνάμε{)-α να

συμπερά.νωμεν ότι Μέδουσα καΙ Δημήτηρ εΙναι εν καΙ το αύτο πρόσωπον και συνεπώς δτι 1Ί

Μέδουσα υπηρξεν αρχικώς όχι τέρας καΙ φόβητρον, αλλα 'θεότης υπέροχος. Άλλα το f,πιχεί

ρημα τουτο εΙναι σα'θρόν, καί Μν παραδεϊ:θ'ώμεν δτι δντως ό Ποσειδών εγέννησεν έκ της

Δήμητρος τον Άρίονα. Κατα τον Θελπούσιον μυ{}ον, σπως άναφέρει αύτον δ Παυσανίας,

την ίδιότητα της Έρινύος προσέλαβεν ή ΔημΙ1τηρ, ακριβώς διότι συνέλαβε καΊ εγέννησεν

ϊππον. Έαν δε ή Δημήτηρ έκπεσοϋσα εξωμοιώ{)-η προς Έρινύν καΙ Γοργόνα, ουδαμώς

επεται εκ τούτου ότι καΙ ή Γοργω Μέδουσα ύπήρξεν άρχικώς ό,τι καΙ ή Δημήτηρ. Τούναν

τίον δε το στι ή Δημήτηρ συνευρεθείσα ώς ίππος τφ Ποσειδώνι και γεννήσασα 'ίππον κατέ

στη δια τούτο Έρινυς σημαίνει οτι ή ίδιότης αύτη τής Μεδούσης - στι δηλ εγέννησεν έκ

τού Ποσειδώνος τΟν Πήγασον - είς την όποίαν στηρίζεται ή περΙ αύτη ς μεγάλη ιδέα, ύπηρξεν

ασφαλώς δια την αντίληψιν το)ν αρχαίων τι το ταπεινωτικ()ν καΙ άναξιοπρεπες καΙ άσυμβί-

1 Πρβλ. και Nil1;son Η. G. R., ο. 112, και ό Grιιppe δε όηΤ(~Jς διό τόγ νΑρην.

(ε,·ο. άν. ο. 769) έπίσης μίαν l:οιαύτην έξέλlςι\· παραδέχετω

ιΗ
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146 Κ. ΓεΡοΥιάvvη ΑΕ 1927 - 1928

βαστον προς το γόητρον της ύπερτέρας -θεότητος, άρμόζον δε είς ύποδεέστερα μυ-θολογικα

ο"τα, οΙάι αί 'Άρπυιαι, αΙ Έρινύες και αΙ Γοργόνες. 'Ώστε και έκ των σχέσεων προς τον

Ποσειδώνα και έκ της έξ αυτού γεννtισεως ϊππου - πράγμα το όποιον δεν πιστοποιεΊται ύπο

της Θεογονίας τού 'Ησιόδου - και έαν έπρόκειτο περί ένος μύ-θου και ένος προσώπου, πάλιν

δεν προκύπτει τι το ύπέΡΟΧΟΥ δια την Μέδουσαν. .
'AIJ: οσα πάλιν περί Δήμητρος-Έρινύοςάναφέρει δ Παυσανίας δεν φαίνεται να άπο

δίδωσι lΙιστώς άρχαίον και γνtlσιoν μύflον, άλλ' εΊναι μάλλον μεταγενέστερο\' κατασκεύασμα,

έν τ~) όποί<ι> συγχέονται πρόσωπα και πράγματα. Ούτως έκ των άρχαιοτέρων περί Άρίονος

πηγών, ας άναφέρει α"τος ό Παυσανίας (VIII, 25, 4, έφ.), ούδεμία ποιεΊται μνείαν της

Δήμητρος. 'Αλλ' ή μεν άQχαιοτέρα δλων πηγη ή 'Ιλιάς τού ΌΙιllρoυ λέγει περι Άρίονος είς

Ψ, 346 άπλως δτι «εκ -Gεόφιν γένος ηεν», δπερ σχολιάζων ό ΕύστΜ)ιος εξηγεί δτι ό 'Αρίων

«κατά τον μύ'θον Ποσειδώνος και Άρπυίας 1'1 'Ερινύος γενεαλογείται 1. Ή δε ΘηβαΊ:ς δια

λαμβάνει δτι ό "Άδραστος εφευγεν εκ Θηβών

<ι.ε~ιιατ;α λυγρά φέρω ι· συl' Άρείοι'ι κυα1'οχαίτπ",

τού έπι-Gέτου ύπαινισσομένου, καΒά ό Παυσανίας όρ'θώς παρατηρεΊ, τo~' κατ' εξοχην

κυανοχαίτην {}εον Ποσειδώνα ώ; πατέρα τού Άρίονος. Ένψ κατ' Άντίμαχον Άρίονα

τον Θελπουσαίον αύτη ι] Γη άνέδωκεν. "Ωστε περι Άρίονος ώς d1tavclrou ίππου δύο

ούσιωδώς διάφοροι μύ'θοι φαίνεται δτι ύπηρχον παρ' άρχαίοις, η δτι άνέδωκεν αυτον

ή Γη, }jto δηλαδη γηγενής, 1) δτι εγενν11&rι έκ 'θεών και δη έκ τού Ποσειδώνος και

Άρπυίας - δπως δ Ξάν1tος και Βαλίος εκ της Ποδάργης - 1'] έκ τού Ποσειδώνος και

'Ερινύος διά τον άπαίσιον αυτής χαρακτήρα' όχι δμως έκ τού Ποσειδώνος Ζαι της

Δ)lμητρος, δπως φέρεται είς την κατά Παυσανίαν έν Θελπούσυ τής 'Αρκαδίας έπιχωριά

ζουσαν παράδοσιν.

Άλλά κατά τον ίδιον Παυσανίαν (VIII, 42, 1, έφ.) εν Άρκαδί(" και οί Φιγαλε'ίς είχον

την αύτην περι Ποσειδώνος και Δ1Ίμητρος παράδοσιν, με την ούσιώδη δμως και λίαν ση μαν

τικην διαφοράν, δτι καρπος τών τρυφερών μεταξiι αύτών σχέσεων ύπηρξεν ή Δέσποινα και

όχι ίππος. 'Εάν δε λάβωμεν προσέτι ύ;τ' όψιν δτι κατά την Θελπουσίαν παράδοσιν πλην τού

Άρίονος {ι ΔΙHιllτηρ έγέννησεν εκ τού Ποσειδώνος και κόρην (Παυσ. VIII, 25. 5), δυνάμεθα

μετ' άσφαλείας να συμπεράνω μεν δτι πρόκειται προφανώς περί συγχύσεως και συγχωνεύ

σεως δύο διαφόρων είς τον Ποσειδώνα άναφερομένων μύnων, ητοι τού βοιωτικού μύθου

τijς εκ τού Ποσειδώνος και της Δ11μητρος γεννtiσεως της Περσεφόνης και τou μύ'θου της εκ

τού Ποσειδώνος καί τijς Έρινύος-Άρπυίας γεννήσεως τοσ Άρίονος2. Ή δε σύγχυσις τών

δύο μύ1tων επέφερε φυσικφ τψ λόγφ και σύγχυσιν τών δ{,ο μητέρων, Δtiμητρος χαι Έρι

νύος 11 μάλλον Άρπυίας:f. Συνεπείζ( δε τijς συγχύσεως ταύτης μετεδό'θη ό ίππόμορφος χαρα

κτ/ρ είς την Δήμητρα' διότι άλλως ειναι δυσεξήγητον, διατί ό Ποσειδών τών Φιγαλέων

1 'Ε,' δέ Scho1. Hotuer. Ι1. Ψ :2d), στ. 3'1'6 (edit. Bek·
kerίjά"(Lγι"ώσκομε\,: .ΟΙ "εώτεροιΠοσε,δώl'ος καί Άρ~υio.ς

αύ~ό\' γΗεαλογουσιν, ΟΙ δέ έν τι\) κύκλο;ρ Ποσειδώνος χαί

Έρι"ύος.

2 Χ,ιρακτηρισn>ιον δί τlϊς συγχόσεως ταύτης εΙ'uι καί τό

άΡXrτ[oν σχόλιο,' (Scllo1. Ηοιη. 1\.. Ψ, 3'6. Er\it. Bekker),
έ~ιl ή γέ\'\'ησι<; του 'Αρίονος ,ίl·"φέρεται εΙς Τ1)1' Βοιωτία\".

• Ποσειδι,)" έριισDιίς Έρινό"ς καΙ με~ltβ,I),ων τη" αίιτoiί φιίσι"

εΙς ίΠΠΟΥ έμίγη ΚΙΗ</. BOlIQtia" ιταρά τί\ Τιλφοό<ll1 χ(lή"η, fl
δί έγκυος γε"ομένη έγέ\'νησε" 'i:tJ'tOI" δ; ... έκλήΙΙη 'Αρίω\'.

3 'Ii μεταμόρφωσις του Ποσειδώ"ος εΙς ΤΠ:ΊOV ;ι:ροv:το

6έτει ί1t.-τόllOρφο" νίίμφην, όπως τοιαυται φαίνιτ". ότι ησα\'

«1 •Αρ:τιιιαι, 0.\ βoσκόμnl1ι εΙς toit; l.ειμών<ι<; κατό. τον

~Oι,η(lo,"
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ΑΕ 1Η27 - 1928 ΓΟΒΥώ ή Μέδουσα; 14,7-
συνευρέθη προς την Δήμητρα ώς 'ίππος, άφοϋ έκ της ένώσεως αυτης έπρόκειτο να γεννηίlυ

καθαρως άνθρωπόμορφος ίιεότης, ή Δέσποινα 1.

Βεβαίως την όμοιότητα της Μεδούσης προς την άνωτέραν ίιεότητα Δ11μητρα ενεκα

τίϊς ύπ' άμφοτέρων γεννήσεως 'ίππων έκ τοϋ Ποσειδωνος κατα την μυθ'ολογίαν ίΙ'α ήδυνά

μεθα να άποκρούσωμεν πολυ εύκολώτερον, εάν τον άρκαδικον μϋίloν περί γεννήσεως υπο

τίϊς Δήμητρος 'ίππου έκ τοϋ Ποσειδώνος ίιεωρήσωμεν, οπως μετα τόσης πεπoιίlήσεως ίσχυ

ρίζεται ό Nils.son (Η. G. R. σ. 65), ό)ς καίlαρως αίτιολογικόν 2, όφειλόμενον είς το γεγονός,

δτι έν Φιγαλίζι ή Δημήτηρ είκονίζετο ώς εχουσα κεφαλην 'ίππου· άποφεύγομεν δμως να

κάμωμεν χρησιν της τόσον ευκόλου αίτιολογικης των μύίlων έξηγήσεως, διότι δι' αυτίϊς

κόπτεται κυρίως ό δεσμός δεν λύεταL ΚαΙ πράγματι είδικώς είς την προκεψένην περίπτωσιν

-6-0. παρέμενε πάντως άνεξήγητον, διατί το έν λόγ<ρ ξόανον της Δ11μητρος έν Φιγαλίg είχε

κεφαλην 'ίππου. 'Ότι δε τοϋτο, δηλαδη ή ίπποκέφαλος Δημήτηρ, εΙναι «άνάμνησις της Π<ί.ρα

στάσεως των 'λεών ύπο μορφην ζό]ων», δπως ίσχυρίζεται ό NilssOl1, τοϋτο άποτελεί άπλήν

ύπ6θεσιν, χωρίς μεγάλην άξίαν έν προκεψένψ έφ' δσον την άλή13-ειαν αυτής δια τίΊν έλληη

κην Ώ-ρησκείαν εΙναι εις ήμάς άδύνατον να αποδείξω μεν. ΈιΙν δε ή ϋπαρξις της ίπποκεφάλου

Δ11μητρος έν Φιγαλίg εΙχε δώσει αφορμην εις την δημιουργίαν τοϋ μύΏ-ου περΊ των σχέ

σεων της Διlμητρος μετα τοϋ Ποσειδώνος καί της έξ αυτών γεηπlσεως 'ίππου, θ,α έπρεπε

κατα φυσικον λόγον την τοιαύτην παραλλαγην τοϋ μύίloυ να συναντήσωμεν έν Φιγαλίg.

ΆντΙ τούτου δμως τον μύθ-ον της έκ τοϋ Ποσειδώνος γεννήσεως τοϋ 'ίππου άπαντωμεν έν

ΘελJιούσιι, ένφ έν Φιγαλίt;:t {l Δημήτηρ φέρεται γεννήσασα την Δέσποι\'α'ν. Άλλα καί πλην

τούτου το γεγονός, δτι ό μϋθ'ος των σχέσεων Ποσειδωνος καΊ. Δήμητρος καί δη με καρπον

των σχέσεων αυτών την Κόρην άπαντ(~ καΙ έν Βοιωτίt;:t, ή όποία ώς εύρισκoμΈVη πλησίον

εις [ην ίιεωρουμένην ώς κοιτίδα της λατρείας τfις Δι1μητρος Θεσσαλίαν καΙ εγγύτατα

προς το κέντρον της λατρείας αυτης Τ11" 'Ελευσίνα δεν εlναι δυνατον να υπoτείlη δτι ωφειλε

τον σχετικον μϋ-&ον είς την άπόκεντρον καΙ πολυ δευτερευούσης σχετικώς σπουδαιότΊ1τος

'Αρκαδίαν" κα&ιστιΊ λίαν άπί"θανον την γνώμην, δτι ό μϋίloς αυτος εΙναι ύστερώτερον έπι

νόημα καΙ δτι 11 γένεσίς του οφείλεται άJlοκλειστlκως είς το έν Φιγαλί\t ίπποκέφαλον ξόανον

της Δήμητρος, καΊ. αποδεικνύει μαλλον δτι ό μϋ{j'ος προϋπηρχε καΙ οτι είς αυτΔν όφείλεται

το ίπποκέφαλον ξόανον, δπως ορΏ-ως παραδέχεται καΙ ό Παυσανίας (VIII, 42,".1-). Ό μυίloς

δμως αυτος δεν εΙναι γνήσιος καί προηλΏ-εν έκ της συγχύσεως άλλων άρχαιοτέρων μύΟων,

άναφερομένων είς τον Ποσειδωνα.

Άλλα τίς ήτο ό Ποσειδων καΙ τίς ή σχέσις αυτοϋ προς τον ίππον; Καίτοι ή επικρα

τούσα κατα την Ο.ρχαιότητα περί Ποσειδωνος άνrίληψις είναι ήπαρ' Όμι1ρο) ό)ς ίιεοϋ

1 'Υπέρ της γνώμης ήμών Ο""'ηγορεΙ χαί το γεγο,·ός, δτι

σoβcιρoί ερευνηταί, ώς, άναφέρεl δ Gruppe (ενθ. άν. Π.

764. Ι), εν ο-ΙΙ; ό \Ve\cker (Griech. GotterI. ιτ 391), ό Κ. D.
Mίiller (M)·t!j, Gr. St. ΙΙ ο. 414) 'Ιλπ., 'θεωρουοι τον οU,'δε·

σμον μεrαξiι Δήμητρος χαί 'EQlVuoc; ως '(ι ύστερώτερο",

Έι4Ι δ \Vilamo,,,itz (Gr. Trag()d, Ι!.] 255]) διαφιl,ονlχει

τήν Τιλφουοίαν περ' γεννήσεως του ΆρίΟ"ος παράδοοιν.

Ό δέ Hartullg έννοεί (Rei. ιι. Myth, d. Gr. ΙΙΙ, 6!J) να δια

χρίvu τάς 'Ερινύας άπό τας Εύμενίδας. 'Αλλ,!. χαί ον ή '6εό·

της τών Έρ,νύων χατά την [σ,οριχην εποχήν -Οεωρη'6ί1

άνιιμφισβήτητος, κ«ί τοϋτο δέν {tά ήδύνατο νά 'θεα/ρηθί1

ώς άJτόδειξις κατ' άναλογίαν άνα/τέρας Μεδούσης χαθάσο,'

ή δεωιοίησις της Έρ,νύος άποτελεί το ~έρμα μιιι; έχ τι"ν

κάτω πρo~ τά ά"ω στιιδlOδρομίιις, σπως πoλiι ορΟά τοl'ίζει

ό Grιιppe (ο, 768 -76!J)' έν<ρ οΙ όμιλoιiντες οτερ, άνωτέρας

Γοργό,'ος Μεδούοψ; ίσχυρί1;ονται άχριβώς το άντίσιροφο"

(δρα καί \ιτίΙaΙlJο\l'ίΙΖ, Griech, Trag, ΤΙ ~27).

2 Ώ; αίτιολογιχο" μύθο" παQαδέχεταl τα λδγόμενα ε,·

θελ;τoύ'JΊ} περί ,ης l>t το.., Ποσειδώ"ος κο., της Δiιμψ:ρος

γεννήσεως ;;ι....οl> >tU, ό \V, Ιtnιηef\I':ιlιr, Dic Cl,lte Ι10'\

M)·t1Jen ArkadielJs (1891 σ, 118),
:] ~Oτl ά\'τιθέΤα/ς φυσικόν εΙναl να ιιετεδόδηοαν έκ ΒΟΙα/

τίας είς τη" 'Αρκαδίαν τα διάφορα εΙδη της οχετικϊlς λα

ΤQε;ας (OQI1 ΟΧΕτικώς GrιφΡe, ενδ. αν. Ι. σ. 1!J!J· 200).
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τής θ'αλάσσης, έν τούτοις αύτα τα χαραχτηριστικα τού Ποσειδωνος έπωει:α παρ' <Ομήρφ

«γαιήοχος», «ένοσίγαως», 4.ένοσίχ{}·ων», παριστάνοντα αΊ"τον ώς κυρίαρχον της γης, συνηγο

fjοϋσι μάλλον ύπερ της γνώμης, δτι ό Ποσειδων δεν 1'jτO το κατ' αρχας κυρίως {}εος της

{)-αλάσσηςl. 'Εν ΤOLαύτlι δε περιπτώσει 11μείς {)-α ημεθα διατε{}ειμένοι να άντιληψθωμεν τον

Ποσειδωνα ώς τόν κατ' έξΟΧ'1"" -1tEO" της γη ς 2 έν άνηθέσει προς τον Δία, δστις ώς ύπερτάτη

{}εότης του σύμπαντος και &εότης του φωτος έδρεύει είς τους ούρανούς. 'Η δε άντί"θεσις των

προειρημέ'\'ων έπιυέτων τού Ποσειδωνος προς το χαρακτηριστικον «νεφεληγερέτα» του Διος

ένισχύει μίαν τοιαύτην ύπόθεσιν. 'Ως 'θεος δε της γης ό Ποσειδων εΙναι και {}εος της tlαλάσ

σης - ήτις άποτελει άναπόσπαστον μέρος της γης - δπως ώ; τοωίιτος κατέληξεν αποκλειστι

κως να {)εωρήται. 'Εν τοιαύτη δε .τεριπτώσει ουτε είναι άνάγκη να προστρέξωμεν είς την

-&εωρίαν της μεταφορικής άντιλΙ1ψεως των r.υμάτων ώς καλπαζόντων 'ίππων καί των νεφών,

δ.τινα ύπο της τρικυμίας ώflούμενα δμοιάζουσι προς τρέχοντας ίππους 3, δια να έξηγ1Ίσωμεν

τον σύνδεσμον τού ϊπ.που προς τον ΠοσειδΓονα. Ό 'ίππος συνεδέ{}η αρχικώς προς τον γαιήο

χον Ποσειδώνα ώς γηγεηΊς, συμβολίζει δε ίσως ηΙν ενωσιν της γης προς tUV ουρανόν.

<() 'ίππος τρέχων κάμνει τι]ν έντύπωσιν δτι πετι'] - οπως καΙ σήμερον παρ' ιΊμιν ή ποιητικη

φαντασία του λαου λέγει περΙ 'ίππου τρέχοντος απο ρυτηρος δτι «έπετοϋσε με τα πουλια»

πετών δε δύ\'αται να φ{}'άση είς τους ουρα"ιιούς. 'Ίσως δε είς τοιαύτην τινα αντίλη'ψιν οφεί

λεται άρχικως καί_ ή έπίνοια τού πτερωτοϋ 'ίπ.που εν τίΙτέχνl1. Άντιt)"έτως τ11ν ενωσιν του

OUQal'oii προς την γην συμβολίζει το πτηνον καΙ δη το ύψιπετέστερον πάντων των mηνων

ό άετός, οστις κάμνει την εντύπωσιν δτι κατοαεί είς τους ουρανούς, όπό-θ-εν που καί που

κατέρχεται είς Τ11ν γην- διο καΙ δ αετος εΙναι το αχώριστον σύμβολον του Διός. ΕΙναι δε

πολυ φυσικον δ ι.ππος να συμβολίζυ ού μόνον τον σύνδεσμον της γης προς τον ούρανόν,

άλλα και' της γης προς τον ..~δην' αφού αυτος δ Ποσειδδ)ν, ούτινος ή στε"\rη σχέσις πρ.Ος τον ,.
Πλούτωνα είναι γνωστή, πρέπει 'να {}εωρη{}η ώς συνδέων τας άνω τας ουρανίους προς τας

κάτω Τι χfl'ονίους {)'εότητας ώς 'θ-εος κατ' έξοχην γαιήοχος και επίγειος. Til" δε ci.πoδιδoμένην

εις τον ίππο" διττην ταύτην ίδιότητα ά"\'τιπροσωπεύουσιτφόντι εξ ίnιισείας οί εκ τού Ποσει

δωνο'; προελ{}-όντες ίπποι, δ μεν εκ της Έρινύος γε"\ιvη{}'εις Άρίων, μετα του έπιβαίνοντος

αύτοϋ Άδράστου έξαφανισ{)-ε(ς, κα{)α δ Wilamo\\'itz πολυ ορ'θως συμπεραίνει4, είς τα εγκατα

ηϊς γης, ό δε εκ της Μεδούσης Πήγασος κατα την Θεογονίαν καΙ την μαρτυρίαν του- Πινδά

ρου και Ευριπίδου άνελ{)ών ·εις τον ·Όλυμπoν~.

Καθ-α δμως ανωτέρω διετυπώσαμεν, το αποδίδειν ίιπερφυσικας ίδιότητας είς τον ίππον

είναί τι πολύ·προγενέστερον του συνδέσμου αύτου π:ρος τον Ποσειδώνα και ίσως εΙναι πολυ

προγενέστερον και αυωϋ του Ποσειδωνος., καθ'όσον ή Ί-ρησιμοποίησις τού ίππου υπο τώ"

άνflρώπων τούλάχιστον ώς τροφης ανάγεται ασφαλώς είς Τ11ν άπωτάτην παλαιολι{)υ·:Ίlν έπο

χήν, ~ δπως αποδεικνύουσιν αί έπΙ όστών ζφων έγχάρακτοι παραστάσεις 'ίππων, αί εκ σπη

λαίων της Mαγδαληναί~ς έποχης προερχόμεναι6, -ή δε έξημέρωσις αύτου δεν {)α έβράδυνε

1 ~Oρα Ε. Ν. lIIe)·t:r έν Rosc!ler's lI'f)·th. Lex.•Poseidon.
σελ. 2789.

2 Τούτο σημαίl'ει καί αtn:ό τό όνομα Ποσe,δώl' κατά Τ(Η'

Ρ. Kretschmer G10tta Ι (1909) σ. 27 Ιφ. - δπως παρα

τηQεί ό ο, Kern, έ"ΙΙ-. ά". σελ. 44 - Πόης· Δάς (Δ'φάrηQ).

3 Ε. Ν. flleyer, εν3-. άν. σελ. 2ί99.

4 rΟρα L. Malten, Das Pferd ίπι Todtenglanbell έι' ]ahrb.

d. Illst. 1914 σελ. :?Ο2· και U. v. \Vilamowitz Griecb. Tra
gOd. 11. 226', και Ι 192'.

S ·0(1(J. Πί\"δ. Όλυμπ. Β. !12, Εύριπίδου Βελ1.εροφόντης,

σ."οσπ. ι" 'Λρισtοφάνου; ΕΙΡljνυ σ•. ί22.

6 ~Oρα Μ. Hoernes, Die Urgeschichte des i\1enSC!Iell
σελ. Ι!Η, ε~κ. 71.
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να επέλθΙ1' 'Εν τούτοις δεν φα~νεται πολυ πι'\tανον οτι δ Ποσειδών ύποκατέστησε τον ιππον

ε~ς την λατρείαν τών αν'6ρώπων ώς «Ποσειδων 'ίππος», οπως ίσχυρίζεται δ \Vilal110\vitz

(εν{}. αν. σ. 227 1. πρβλ. καί NilsS011 Η. G. R. σ. 65)' πρώτον, διότι η δοξασία περι υπερφυ

σικών ίδιοt11των τού ίππου καί ή τοιαίιτη αυτού προέλευσις δεν συνεπάγεται κατ' άνάγκην

λατρείαν, περι ής ουδf;ν βέβαιον μνημείον έλληνικης προελεύσεως, ώς είδομεν ανωτέρω,

ασφαλώς μαρτυρεί. Αυτα δε τα μυκηνα'ίκα καί μινωτκα μνημεία, έπι τών όποίων nα -rΊδύνατο

να στηΡιΧ{)-ϊΊ ή περι ζφολατρείας 3'εωρία 1, μας διδάσκουσιν άπ' εναντίας δτι δεν πρόκειται

κυρίως περΙ λατρείας ζφων, αλλα περι λατρείας {}εών η δαιμόνων, είς την όποίαν τα ζφα ώς

ίερα των -fleoov έπέχουσι &έσιν άπλων συμβόλων Ι. Τού Ποσειδώνος δε ό χαρακηΊρ και ή

φυσιογνωμία-ο,τι δήποτε καΙ αν παραδεχ,~'ωμεν περι της πρώτης έμφανίσεως τού 'ίππου εν

<Ελλάδι και είτε αυτον -&εωρήσωμεν έλ&όντα εξ Άσίας εϊτε εξ Ευρώπης-παρουσιάζεται

ευ-fliις έξ αρχης τόσον πλ-rιρης ύπερ πα", μέτρον και πάντα περιορισμόν, ον κατ' ανάγκην συνε

πάγεται ή εκ του 'ίππου εξέλιξις, ωστε δεν απομένει καμμία αμφβολία δτι ουτος εγνώσθη έν

<Ελλάδι ώς -flεος τέλειος είσαΖ{}εις ίσως εξω-flεν, όπως καΙ τόσοι άλλοι &οί, 11ν γνώμην ένι

σχύει όπωσδήποτε καΙ li μαρτυρία τού <Ηροδότου (Π, 50 καΙ 14δ - 147), καίτοι εν ταίς

λεπτομερείας δεν δύναται αϋτη να '6εωρη{)ύ ώς άξιόπιστος. Δεν αποκλείεται ακόμη βεβαίως

καΙ ή ανάγκη της ύπο των πρωτογενών άνθρώπων εξευμενίσεως 11 μάλλον άποτροπης ώρι

σμένου δαίμονος να συνετέλεσε .., δπως δα{}ίΊ εις τον δαίμονα αύτον αίσ'6ητη μορφη καΙ δη

μορφ1Ι 'ίππου, και ό Ποσειδών να διεδέΖ'6η καΙ αύτον τo~ <Ι: [πποδαίμονα::ι, όπως {)έλει ό Kern
(ev8. άν. Ι, σ. 18)' άλλά και τούτο δεν αποδεικνύει λατρείαν 'ίππου καΙ ζιρολατρείαν εν γένει,

δπως παραδέχεται δ Keni (σ. 17, εφ.).

Ή ανωτέρω δε γνώμη τού vVilanl0\Vitz περΙ Ποσειδώνος τότε μόνον {)-α έπεβάλλετο,

έCtν 'lδύνατο να αποδειΧ{)ϋ οτι προ της γενικης κα{)-ιερώσεως τών -&εών τού 'Ολύμπου έπε

κράτει εν Έλλάδι καθ'αρα ζcρoλατρεία καΙ διι ώς άμεσος έξέλιξις τοτεμισμού. 'Αλλό. παρ' δλας

τας άνα την <Ελλάδα τ1'Ίς ίστορικης εποχης άναφαινομένας {}ρησκευτικάς συνη-&είας και

δεισιδαιμονίας, αίτινες έπιπολάζουσαι ίδίως εν Άρκαδίg φαίνονται εκ πρώτης όψεως ώς

άναμφισβήτητα λείψανα ζιρολατρείας 11 τοτ(;ψισμοϋ 3) ούτε εκ τών μνημείων καταφαίνεται

οτι τοιαύτη τις κατάστασις έπεκράτει εν Έλλάδι κατα την προ'ίστορικην έποχην ούτε εκ της

μαρτυρίας τό)ν άρχαιοτέρων 'Ελλ-rινων συγγραφέων.

Οϋτω πλην τού <Ομήρου και -r'J Θεογονία τού <Ησιόδου ούδεν ίχνος τοτεμισμού 1)
ζφολατρείας άφίνει να διαφαίνεται εις το βά'{lος Τ01' -&εογονικοϋ και κοσμογονικού αυτης

συστήματος, ό δε <Ηρόδοτος πληροφορεί ήμας δτι προ τΎlς είσαγωγης των διαφόρων f}εών

έξ Αιγύπτου, 1ίτις ύπηρξε πάντως προγενεστέρα της δευτέρας χιλιετηρίδος π. Χ., έλατρεύοντσ

εν <Ελλάδι απρόσωποι {Ιεότητες (ΙΙ,50-52). Ούδεν δε περΙ ζφολατρείας εν <Ελλάδι άναφέρει'

ένφ ό ίδιος λεπτομερώς περιγράφει τα ζφολατρικα και ίσως αρχικώς τοτεμιστικά ε{)ιμα των

Αίγυπτίων (εν{}. αν. 40 - 47). Έαν δε ληφ3ίΊ έπΙ πλέον ύπ' Οψιν δτι καΙ προκειμένου περΙ των

αιγυπτιακών 3εΟτ11των, αί οποίαι έλατρεύοντο ύπο μορφην ζφων, σοβαροί έρευνηταΙ (BlIdge,
The gods οί the Eg)'ptians, Ι, σ. 29, εφ. πρβλ. καΙ Le\\,is Spence, Mytl1S and 'Legends

1 ·Ο"α και ..... Β. Cook Ιν]. Hell. Studies -ιόμ. XIV
(189-1).

2 ·Ορα C.]. E,'ans M)"cellaeal; Tree IInd ΡίΙIΙΙΓ CIII\
Ιν J. Η. St. τόμο ΧΧΙ (1901)' πρβλ. και G. Karo Altkre.

tisclJe J{ulstaιeπ έν Arc1\iv Ι Relίgionswiss. Ι90~.

3 ·Ορα σχεl:ικώς S. ReinaclI, Cultes m)·t1Je.~ et reli_
gions Ι, σ. 16, έφ., ποβΙ_ ΚΙΙ.ί ,νϊlιιωο\\oi\:ι εν{}. άν., 11, 227.
Παυσα\'ίας ντιr, 2, 6 καί Fraι;er, Pausanias "01. rv, 0.189.
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οί anc. ΕgγΡt (ιn22) σ. 271- 292) ισχυρίζονται οτι 11 λατρεία ωφείλετο εις την ιδιότητα

αύτων ώς 'θεων καΙ σχι ώς τοτέμ, τότε βέβαια κα8ίπτανται άκόμη περισσότερον άπί{}ανα τα

περΙ ζφολατρείας καΙ τοτεμισμού εν 'ΕλλάδΙ.

Άλλα προς την γνώμην ταύτην τάσσεται και αύτος δ 'ίδιος δ Wilanl0witz, δταν έν

(~riech. Trag. ΙΙ. σ. 228 μετα της μάλλον ο:νεπιφυλάκτου πεΠΟΙ{llίσεως παρατηρεί δτι προ

των διά riJ:; όμηρικης ποιήσεως κα{}ιερω&έντων άτομικων καΙ κα8αρως αν8ρωπομόρφων

iιεών 1'1 {ιε()της δεν ένεφανίζετο πρα της φαντασίας των άνfJρώπων κατ' ύ.νάγκην ύπό ώρι

ιJμένην τιvα μοeφήν, άλλ' ελατρεύετο ώς πνεϋμα κατοικούν εις άλση, σπήλαια, δένδρα κλπ.,

{)πως παραδέχονται δια την μινωτκην καΙ μυκηνα'ίκην 'θρησκείαν (δρα Evans, εν&. άν.] KaΓO,

εν8'. αν. σ. 153-55 καΙ Nilssol1 Μ. Μ. R. κεφ. VIII). ΊΊ δε τοιαύτη όμολογία-άδιάφορον

Ο.ν δεν συμβιβάζεται άπολύτως προς την επικρατούσαν μαλλον προελληνικην δαιμονολα

τ.ρείαν - άποτελεί προφανώς άναίρεσιν της ζφολατρικης {)εωρίας, fΠ'ι της όποίαςκατ' άνάγκην

οτ/ρίζεται ή Ύνόψη περΙ τη:; fX τοϋ ίππου έξελίξεως καΙ της ίππομόρφου άρχης τοϋ 8εού

Ποσειδωνος. ΤΟ δε παράδειγμα τού Πανός, δστις ούδέποτε επαυσε να εικονίζεται τραγοσκε

λης Ι'αί κατό το μαλλον τι 11ττον αιγo:rι:ρόσωπoς, δπερ αναφέρει ό WίΙau]οινίtΖ, κα{)ως καΙ το

τού Κενταύρου, ένφ κάλλιστα έξηγοϋνται ώς έκ της δαιμονικης, δηλ. -&εολογικως ύποδεεστέ

(}ας, προελεύσεως των εν λόγφ συλλ11ψεων, ούδέν, νομίζομεν, άποδεικνύει ώς προς ταν Ποσει

δωνα 1. Άλλα τουναντίο\ι κα&ιοτι'.! μάλλον απί&ανον την γνώμην, στι καΙ ό Ποσειδων ύπηρξεν

αρχικος 'ίππος, άφού ο'Οτος άντι'θέτως ~ρoς τα άνωτέρω παραδείγματα ούδεν tχνος τού ύπο

τιθεμένου αρχικού ζφομορφισμού εις την κα8αρό)ς αν8ρωπίνην αύτού μορφην διετήρησε.

Καί 11 μαρτυρία δε τού Ήροδότου (ΙΙ. 4.6), στι τον Πανα τραγοσκελη καΙ αίγοπρόσωπον

εικόνιζον καί. οί Αίγύπτιοι «ούτι τοιούτον νομίζοντες εΙναι, άλλ' δμοιον τοίσι αλλοισι

Ηεοίσι» αποδεικνύει δτι το τού Πανος Ίμο έξαίρεσις και δεν επιτρέπεται ·έξ αύτοϋ να συμπε

ράνωμεν κατ' άναλ?γίαν καΙ περΙ τού Ποσειδωνος.

Δεν φαίνεται δε εν γ(-νει να εΙναι έντελως άδιάφορον, αν αί μ~κταΙ μορφαί εκπροσωπούσι

θεσυς 11 δαίμονας, σπως λέγει ό Kern (εν&. αν. σ. 22), άλλα μάλλον ή έξάγνισις της μορφης

ύπηρξεν αναγκαία συνέπεια τής εξελίξεως τής κατωτέρας καΙ ζοφεράς ίδέας τού δαίμονος

εις -n'ιν Ιδέαν της άγνης {)εότητος. ΚαΙ τοιουτοτρόπως εξηγείται 11 συνύπαρξι-ς της άν&ρωπο

μορφικης αντιλJιψεως των 8εων καΙ των μικτων μ~ρφων των δαιμόνων Τ01) κρητομυκηνα'ί

κοϋ πολιτισμου χωρις μάλιστα να ύπάρχιι ανάγκη να. έξηγη{)fΊ το .φαινόμενΟΥ τούτο δια της

διπλης {)ρησκείας, της τοϋ λαού καΙ τής των αρχόντων,. δπως λέγn ό Keru (εν{)-. άν. σ. 25).

'Επανερχόμενοι τώρα είς τον ίππον εχομεν να παρατηρήσωμεν δΗ την προ τού συνδέ

σμου αυτοϋ προς τον Ποσειδωνα ϋπαρξιν ύπερφυσικων αυτού ιδιοη1των αποδεικνύουσι

προσέτι οί προποσειδώνειοι μϋ8οι, οΙ αναφερόμενοι εi.ς την γέννησιν α&ανάτων η τουλάχιστον

(ιπερφυσικων 'ίππων, έκ των οποίων μάλιστα έξηγείται πληρέστατα ή κατόπιν άπόδοσις της

γενν11σεως των τοιαύτων- ίππων εΙς τόν Ποσειδωνα. 'Εκ των μύ&ων τούτων ό ύπο τού

'Αντιμάχου άναφερόμενος ·αποδίδει - ώς είδομεν ανωτέρω - την γέννησιν τού Άρίονος

απ' εύθείας εις αύτην την Γην και αύτος συι'επ&ς εΙναι ό αρχαιότερος δλων ώς ανάγων

Ι Πρβλ. οχεηκώς ~όν άσοuριcι.κόν κύλινδρον 1\ι~ρά l\tena1Jl
• GI}·)Jt;(jue Ol-1enta]c r είκ. 660. 117, oσ~ις,διcι.ιρεί~αι όρl·

'ζοντίως εΙ, δύο 'ζώνας, χαί έ\' μέ\' τη ανο) ζώνη εΙκoν~-

ζοnαι αΙ ανω {\εό~η~ες. έν δέ τη κά~ω αl κά~ω η χ{\ό,'!ΟΙ

ζq!οκέφ,,).οι δαίμονις.•
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ΑΕ 1927 -1928 ΓΟΡΥω ;; Μέδουσα;- 151

προφανως το γεγονος τούτο εLς την προ-θεοκρατικην έποχήν, καΟ' ην κοσμογονικως ή γη

παρηγεν έκ των σπλάγχνων αύτης τας διαφόρους δυνάμεις της φύσεως καταλήξασα έν τέλει

δια της ένώσεως αυτής μετα του Ούρανου εις την γέννησιν των -Οεων 1. Έαν δε πολυ υστε

ρον δ Ποσειδων έλατρεύετο ώς .fl-εΟς της γης, ουδεν ήτο φυσικώτερον η 11 γέννησις τού ϊππου

να αποδο8η εις τον Ποσειδωνα.

Περιφανη δε επισφράγισιν της γνώμης ήμων ταύτης &ποτελεί άκριβ(ί)ς το ύπο τού

C. Robert (Oedipηs (1911) Ι, 19) &ναφερόμενον σχόλιον είς Λυκόφρονα 766, κα{t' δ παρα

τον έν Ά-θήναις ϊππιον Κολωνον εκ τού σπέρματος του Ποσειδωνος ή Γη έγέννησε τοι'

'ίππον Σκύφιον η Σκειρωνίτην ~ ό όποίος κατα το λατινικον σχόλιον (C. Roheli, εν8. &ν.

σ. 20) πoλiι σρ{Jως είναι αυτος ό Άρίων-κα{tόσον δ σ.ττικΟς αύτος μϋ{}ος ιL-τoτελει προφανώς

τον διάμεσον κρίκον, τον συνδέοντα την κοσμογονικην εκ της γης προέλευσιν τού ϊππου προς

την εκ των 'θεων γέννησιν αυτού (Ίλιας Ψ, 346), 11ν έκπροσωποϋσιν αί διάφοροι παραλ

λαγαι τfjς έκ τού Ποσειδωνος γεννήσεως τού Άρίονος, περι ών εγένετο λόγος ανωτέρω. Ό

δε αττικος α1JτOς μύ{tος με τα διάφορα ονόματα των 'ίππων αποδεικνύει προσέτι οτι ό πυρην

δλων αυτών των μύθων εΙναι ό αυτός, ή ύπερφυσικη δηλαδη προέλευσις τού 'ίππου, και δη

συνεπώς δεν πρέπει εLς τα διάφορα όνόματα, τα άπαντωντα είς τας πoλiι φυσικός άλλως τε

τοπικας παραλλαγας των μύοΟων, να. αποδίδεται ουσιώδης σημασία.

'Εξ άλλου μεταξiι της άπωτάτης εποχης της κυρίως λατρείας της Γης ώς Μητρος των

πάντων καΙ της δριστικης έπικραnΙσεως των άν'θρωπομόρφων -Οεων τού 'Ολύμπου παρενε

βλή'θη κατα πασαν πι{}ανότητα μακρα περίοδος, κα{t' l1ν ανευ ώρισμένου τινος και ένιαίου

οΟεοκρατικου συστήμαως ελατρεύοντο κατα τόπους αί είς δαίμονας και ηρωας γίγαντας

προσωποποιημένα ι δυνάμεις της φύσεως. Εις την μεσάζουσα" δε ταύτην έΠΟ;<,1)ν πι{lανως

ανάγεται ό παρ' Όμήρφ (Ίλ. Υ, στ. 219, εφ.) μύ{l'ος τού Βορέου, δστις έγένΥησε πώλους εκ

των ίππων τού Τρωικού 'EQlA{J'oVLov, καΙ. ό ετερος ύπο τού 'Ομήρου έπίσης &ναφερόμε'νος

μύΟος του Ιεφύρου, γενV'llσαντος εκ της Άρπυίας Ποδάργης τους ά3ανάτους ίππους τοϋ

Άχιλλέως griv{tov και Βαλίον (Ίλ. Π, 149 -161). 'Ώστε ό Ποσειδων φαίνεται ύπεισελ{lων

καΙ εκ δευτέρου είς τα επί της μυ8-ολογικης γεVV11σεως του 'ίππου δικαιώματα ώς διάδοχος

τού κράτους των έπί γης γιγάντων καΙ δαιμόνων. "Οτι δε είς Τ1lν παλαιοτέραν μορφην τού

περί γεννήσεως ύπερφυσικων'ίππων μύ&ου, τού όποίου άπλως νεωτέρα έκδοσις εΙναι ό &να

φερόμενος είς τον Ποσειδωνα, ώς μήτηρ τού 'ίππου φέρεται ή 'Άρπυια, τουτο δικαιολογεί

αφ' ένος πληρέστατα την &έσιν της ισοτίμου ήj Άρπυίg Γοργόνος- Μεδούσης ώς μητρος

τού εκ τού Ποσειδωνος ά{tανάτου ίππου Πηγάσου κάΙ xα{ttatg. αφ' έτέρου έντελως άπίflανoν

την άνάμιξιν της Δ{ιμητρος είς την γέννησιν τού Άρίονος - είς 11ν άνάμιξιν, ώς είδομεν,

όφείλεται και ή σύγχυσις Δήμητρος -Έρι\·ύος - έν πάση δε περιπτώσει άποδεικνύει άσφαλώς

καί άναμφισβητήτως το έντελώς άβάσιμον της περΙ εξισώσεως της Μεδούσης προς την

Δ11μητρα καΙ τάς άι'ωτέρας 'θεότητας {}εωρίας.

Συνάμα δε το γεγονός, δη δ μύθος τού Ποσειδωνος και της Μεδούσης εΙναι άπλως

νεωτέρα μορφι1 τού περι καταγωγης τών άflανάτων ίππων παλαιοrέρου μύθου, διδάσκει

1ιμας οτι εκ της ένώσεως ταύτης δεν εΙναι oQ{lov να προσδοκωμεν άλλο τι πλι]ν τού ίππου

καί δτι δ 'ίππος αυτος f}c'.t l;τό τι ανάλογον προς ταυς προγόνους αύτοϋ, οϋς ανωτέρω έμνη

μο\'εύσαμεν. Άλλ' ή σταδιοδρομία των προ τού Πηγάσου &θανάτων 'ίππων διαδραματισ8είσα

1 ·ΟΡ11 'Ησ(οδος, θεογονία σ~. Ι 16 έφ.
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κυρίως επί τής γης ύπηρξε σταδιοδρομία ϊππων, καί -Τύ}όντι τΟ'υς ·ί.ιιπους τούτους μετεχειρί

σΟησαν όνομαστοί 11ρωες προς εκτέλεσιν μεγάλων εργων είτε έπιβαίνοντες αίJτών είτε άρμα

τηλατούντες. Τοιαύτη δέ τις ύπηρξε καί ή περί Πηγάσου εν γένει τi'jς άρχαιότητος αντίληψις,

11tις δια τών άρχαίων συγγραφέων περιηλ{J'εν εΙς ιiμας (Θεογ(l'γία στ. 345 καΊ Πινδάρου

Όλυμπ. Ι 3, στ. 86 - 94)' καθ-όσον φέρεται ώς ό έπΊ γης άχώριστος σύντροφος καΊ συνεργάτης

του Βι::λλεροφόντου. Τού Πηγάσου έπιβαίνων δ ηρως ούτος έξετέλεσε τους διαφόρους αύτοίι

Ο:&λους, μεταξυ τών όποίων προέχει ή εξ ϋψους κατατόξευσις της Χιμαίρας. ''Οπως δε ό

Άρίων, αφοίι εσωσε δια της ταχύτητος αύτού τον "Άδραστον (Πα\!σ. νπι, 25, 8) φεύγοντα

εκ Θηβών, έφερεν αυτον είς τον "-"δην, οϋτως άντι'3έτως δ Π11γασος τον Βελλεροφόντην,

διανοη-θ'έντα να ψθάση είς τον ουρανόν, καταρρίψας άνηλίJ'ε μόνος είς τον "Όλυμπον. Καίτοι

δε δ <Όμηρος εξιστορών εν εκτάσει τα κατα Βελλεροφόντην καΊ Χίμαιραν (Ίλιάδ. Ζ στ. 179
έφ.) ούδεμίαν ποιείται μνείαν τού Πηγάσου, νομίζομεν εν τούΤΙ;Ης δτι το επεισόδιον τούτο

ιιπετέλεσε τον πυρηνα τού μύθου του Πηγάσου ώς το μάλλον &ρμόζον είς την φύσιν αύτου.

Ή δε παρ' ~Oμ11Ρ<Y σιωπη έν σχέσει προς τον Π11γασον δεν πρού:ι:οitέτει αναγκαίως δτι ό

~ιϋ-θ'oς τού Πηγάσου ύπηρξε δημιούργημα νεώτερον του 'Ομήρου, άλλα σημαίνει μαλλον

οτι ό μυθ-ος τού Πηγάσου ώς ά{Jανάτου ίππου δεν άνήκει είς τόνο κύκλον της 'Ομηρικης

μυtl'ολογίας. Θα 11δύνατο δε ίσως να '3'εωρη'3fι ώς σοβαρον έγχείρημα κατα της γνώμης

'ίιμών, έό:\' άντιitέτως ό 'Όμηρος αναφέρων τόν Πήγασον 11Ύνόει τα κατα τη'\' Χίμαιραν καί

τον Βελλεροφόντη\'.

Άλλα το δτι κατα τας πληροφορίας των αρχαίων δραματικών δ Πήγασος μετά την

πτωσιν του Βελλεροφόντου άνη~{lε μόνος εις τον "'Ολυμπον, εν{l-α εξηκολού{j'ει 'να ζfι ώς

'ίππος καί να εκτελfι έργα ίππου διαμένων κατα τόν Πίνδαρον είς τας «φάτνας του Διός» Ί

εις το αρμα τού όποίου κατ' Ευριπίδη'\' έζεύχ{)η 2, ταύτα εύρίσκονται εν πληρεστάτη συμφω

νίq. προς ό,τι δικαtOύμε'3α '\'0. προσδοκώμεν έκ της εξελίξεως τού περΙ ά'3-ανάτων ϊππων

μύ-&ου καΊ της ίδιαιτέρας ίστορίας τών αλλων ά{}ανάτων ϊllπω'\', περί J:ιν εγένετο άνωτέρω

λόγος. Κατ' αύτον δε τον τρόπον -θα έπρεπεν έν πάση περιπτώσει να έρμηνευitωσιν οΙ είς

τον Πήγασον άναφερόμενοι στίχοι της Θεογονίας (284-286):'

Χ(;·/ μεν άποπτάμει'ος προλιπων χ"'ό'ιια μηrέρα μ1/λωJ',

Υκετ' έν ιί#αl'άτοις. Ζ'I'j1'ος δέ δώμασι ψαίει

βΡΟ"Τ1}l' τε στεΡΟΠ1}l' τε φέρω1' Διί μητιόεl'Η.

Μν δεν -θελιισωμεν να '3εωρήσωμενκαΙ ημεϊς αύτους ώς ύποβολιμαίους3.

"Οσον δε cicpoQg τον Χρυσάορα, δστις κατα την Θεογονίαν έξέ{ιορε μετα του Πηγά

σου εκ της ύπσ τού Περσέως άποκοπείσης κεφαλης της Μεδούσης - έΟ.ν λάβωμεν ύπ' όψιν

Οτι ε!.ς τον Jlii-nOV τού Ποσειδωνος καί της Μεδούσης, οστις, xa{lQ. ανεπτύξαμεν ήδη, εΤναι

κυρίως μυ&ος του ύπερφυσικoiί ίππου, παρα τον Πήγασον Ο'όδεν άλλο π:ρόσωπον χωρει 4 ~

1 ·Ολυιι."t, 13, ~2.

2 Παρ' 'Αριστοφάνη (ΕΙρήνη στ. 722), άπόο:τασμα έκ του

ά.πoλεσ()έντo~ <Bε}.λερoφόντoυ~ του Eόριπ~oυ.

3 ·Ορα θεογονίας εκδσσιν Gottleig.Flac!1 (1878) σημ. είς

στ. 282·286.
4 Toiίτo έδωκ8'\' άφορμην εΙς την άΟΤΙ1ρικτον γνώμη", ότι

και ό Χρυσάωρ είναι ϊnπo~. Πρβλ. κ,ιί συσχετισμον του

ζεUγοuς Πηγάσου XρυoάOΡGς προς τούς Ας,·iIlS της Ίνδl-

Κ'ης μυ\l"οι.ογίας παρά Ο. Gruppc. Griccll. M\·th. σ. 725 (§
257). '0 δε Hallllig συμπεραί"εL (F. Hallllig .De Pegaso.
εν Breslal!er phi!. Ab!.alldlll!1gen VIII. 4- (1902) Ο. 26-28
καί έ\' Roscber ΜΥίΙι. Lex. ΙΙΙ, 174.9) ότι δ Χρυσάωρ ουδέν

το χοlvOν εΊχε\' άρχικώς μετά 10ϋ"ΠηΥάσου, άλλ' ητσ αόΙ0ς

ό Χρυσάωρ της '1 κιιρίας, uιος τοϋ Σισυφίδοu Γλαίiκoυ κατά

Στιφ. Βu'ζ. Ι. Mίiλασσα ... άπο Μυλάοοu τοϋ Χρuσάορος,

του Γλαύγ.ου, τοϋ Σιούφου, τοϋ Αίόλου - σπως ήιο κα; δ
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ΓΟΟΥω τι Μέδουσα; Ιό:ι

δεν δυσκολευόμευα να συμπεράνωμεν ΟΤΙ πρόκειται περι αλλου εντελώς ξένου προς την

Μέδουσαν μύ{}ου, τον όποίον ό συγγραφευς τής Θεογονίας εκόλλησεν είς τον μυ{}ον της

Μεδούσης χα\. του Πηγά..ου. Κα\. τό μεν γεγονός, οτι δ Χρυσάωρ εΙναι κατα την Θεογο"ίαν

πατηρ του Γηρυόνου και της Έχίδνης (στ. 287 εφ.), άρχηγος δε γενεας όλοκλι1ρου τεράτων,

εν οίς 11 'Ύδρα χα\. ή Χίμαιρα, {)cο'jδύνατο:κάλλιστα να δικαιολοΥήστι ~lίαν τοιαύτην ύπό{}εσιν.

τοϋ ποιητου ένδιαφερομένου να συνδέσιι τό γένος τοϋ Χρυσάορος προς το κατ' έξΟϊ})ν απο

τρόπαιον τέρας την Μέδουσαν, αν σχι δι' άλλον λόγον, άλλ' ϊνα μη διακοπίl ή συνέχεια έν t1l
μυ{}ολογικϊΊ γενεαλογίι:.ι. 'Ώστε καί τα των υποτιθεμένων τέκνων της Μεδούσης, όπωσδήποτε

καί αν εχωσι, δεν υ·α "ιδύνα\'το να {}εωρη{}ώσιν ώς άντιστρατευόμενα είς την περι τής άρχι

κJϊς αύτης ύποστάσεως ώς άπαισίου δαίμονος όμοιου πως προς τας Άρπυίας, πάντως δε όχι

άνωτέρας {}εότητος, άντίληψιν.

Προκειμένου δε περί της μυ&~κης περιωπης της Μεδούσης, δεν εΙναι ίσως αμοιρο"

σημασίας εν τέλει καΙ τό γεγονός, δη δ Παυσανίας άνπ&έτως προς την OUV1l{)·Elav αύτοϋ νά

αφηγηται τους επιχωρίους μύθους, τους σχετιζομένους με τα διάφορα ξόανα καΙ άλλα ά'"τι

κε(μενα λατρείας, τα όποια εβλεπεν είς τα έλληνικα ίερά, περί Γοργόνος Μεδούσης δεν έχει

κανένα μυf}ον να μεταδώσιι είς ήμας, άλλα μόνον τον κατ' Εύήμερον υρυλον 1 περί Γοργό

νων ώς φυλής άγρίων γυναικών, αί δποϊαι εζων εν Λιβύη, τον γνωστόν ήμϊν εκ του Διοδώ·

ρου 2 καί άλλων συγγραφέων των ρωμα'ϊκών χρόνων' μολονότι μεταξυ των πολλών σχεηκών

εργων τέχνης, τών περιγραφομένων είς το σύγγραμμά του, περιλαμβάνεται καί μνημειώδης

λι{)·ίνη κεφαλη Μεδούσης άρχεγόνου έργασίας 3, καυως και Ω ύπoτιf}'έμενoς τάφος της Μεδού

σης είς την άγοραν του ~Αργους4. Τούτο δε εΙναι ασφαλώς έναντίον της {Jεωρίας, ητις ταυτίζει

την Γοργόνα-Μέδουσαν προς τας -θεότητας το1:1 κύκλου της Μεγάλης Μητρός, και διότι 1Ι

itQooJtci1tELa του όρ{}ολογισμοϋ των ύστερωτέρων κλασσικών χρόνων να απαλλάξωσι τους

μύ{}ους απο τα κα1tαρώς μυ{}ικα αύτων στοιχεία καΙ να διίδωσι μέσα είς τα μυ{)ικα οντα

ίστορικα πρόσωπα περιωρίζετο μόνον είς τους δαίμονας και τας αλλας δευτερευούσας προσω··

πικότητας της έλληνικης μυυολογίας 5 και διότι, έαν ή Μέδουσα εν τfι αρΧικΌ αύτης 'ιατα

στάσει ητο πράγματι μεγάλη 1tεότης και όχι δ δαίμων καΙ τό τέρας τής αρχα'ίκης συλλήψεως.

αναμνήσι::ις της παλαιάς αύτης δόξης ώφειλον να εΙχον διατηρηυη που εν 'Ελλάδι και ίδίως

εν Άργολίδι, τfι χώρι:..ι, ητις διεξεδίκει τον τάφον αύτης, οταν ίδίως λάβωμεν ύπ' όψιν τα

fιαυμάσια πράγματα, τα όποϊα, ώς είδομεν ανωτέρω, διηγουντο περΙ Δήμητρος και κατα

τους χρόνους του Παυσανίου εΙς την γειτονικην Άρκαδίαν.

ΚαΙ αύτη δε ή ύπαρξις τάφου της Μεδούmις εν τη dyoog του "Άργους, ην, ώς εϊδο

μεν, άναφέρει. δ Παυσανίας, είναι εναντίον της εκ των άνω προελεύσεως αύτης. Τάφοι πρά

γιιατι αναφέρονται μόνον τών ήρώων των ύστερωτέρων τύ:των Βάττου, 'Αδράστου, Πέλοπος tJ

κ,,",ι., οΙ όποίοι ησαν αρχικώς {)νητοί- κα.ι ανάλογον προς τους 'Αγίους της Χριστιανικης

σρnσκείας - καΙ συνεπώς ό τάφος εΙναι χαρακτηριστικόν κατωτέρων μυθολογικων Οντων.

Bελl.ερoφόν~ης (Ορ. Ε. Wilίsch έν Roscher';'\lyttl. Le>:. Ι 1688,
έφ., Κ{ΙI G. Weicker Ιν Pauly_Wisso,,·a, Real·El1C)·c1. νlI,

1408 Ιφ. Πρβλ. καί σrιιppιo έν Bertiller phίΙ '\Vochen
schrift, !'IIiirz 25, 1905, σ· 380 έφ.

1 ·Ορα ΠαυοιινίοΙ) Π, 21, tΊ· 6.
2 ·Ορα Διοδώρου Σικ. βιβλ. ΠΙ U3. 2 καΙ 55, 3.
3 Παυοανίο" Π, 20, 7.

4 Πο.υοιινίου, εν~, dl'wt. Τό .άπόντος δέ ~oίί μύΟου,

σημαινει ι!.ν,φφιοβητljtω; ~μή ίmά(!ΧOν~Oς μύ{}ο'l)~, όπως

ΟΙ "εώ~ερoι έρμηνευ~αΙ l;0i'> Παυσο.νίου Hitzig καΙ B1uln_
ner (τόμ. Ι, σε1.. 5Ι;5) όρ'θώς άνεγνώριοαν,

5 ·Ορο. τον :τερί σα~ίiρω" ΚΙΙΤ' ΕύJI"ερον t1ρυλον έ"

ΠαυοανίΟΗ Ι, 23, 7.
6 ~Oρα RolIde, l'sy~he, Ι, σ, 159, Ι.
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154 Κ. Γε"ονιά:ιι,,?}

ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ τεΧΝΗΣ

ΑΕ 1927 - 1928

Εί". 5. ΓσΡΥοι·σπρQσwπσς δαΙl,ων.

•εκ πινακίσl,i i", 'Piιδσυ '"v Λσ"δί,·ω.

.Μεταβαίνοντες νυν εΙς ttjV μαρτυρίαν τών μνημείων της τέχνης -θ·α εξετάσωμεν

πρωτον τους σφζομένους σχετικους προς τας Γοργόνας τύπου,;, δπως ίδωμεν τί εκ τής έρεύ

"ης ταύτης προκύπτει,δσον αφορg την '8'εωρίαν περί αρχικώς άνωτέρας Γοργόνας Μεδούσης,

δυωμένης να ταυτισ&fι προς 111" ύπερτάτην -θ'εότητα Μεγάλην Μητέρα Γέαν, «π6τνιαν

{)ψ)ι\ι\,;ο, ή όποία βραδύτερον έξειλίΖ:3η εΙς Δήμητρα :και 'Άρτεμιν' καθ'όσον, Όπως και εν

άΡΧΥ1 είπαμεν, κυρίως αί μεταξiι των διαφόρων αύτών τύπων της τέχνης όμοιότητες έ-θεω

Ρllθησαν ανέκα&εν ένισχύουσαι τ1ιν περί Γοργόνος- Μεδούσης ώς αρχικώς άνωτέρας {}εό

τητος {ιεωρίαν.

Ί-Ι Μεγάλη Μήτηρ άπο της παλαιοτάτης μινωικης έπσχης είκονίζεται έν τη τέχvτJ ύπο

διαφόρους μορφά.;, αί όποίαι δλαι εχουσι κοινα χαρακτηριστικα καί ώφειλον να -&εωρηθώσιν,

αν οχι ώς διάφοροι απόψεις τοϊι αύτοϊι τύπου, πάντως δμως ώς παραλλαγαί τού αύτοϊι βασι

κου σχήματος καΙ άποτι::λοϋσιν δλαι αντί-&εσιν προς rijV σύλληψιν της ΓοργόνΟς οϋτως, ωστε

είναι εντελως άδικαιολόγητον διά τινας όμοιότητας εϊτε

εντελ<ί)ς έπιπολαίας η όφειλομένας είς διάφορα αϊτια-περί

ιbν εγένετο εν άρχη της παρούσης λόγος - αί δποίαι ένδέ

χεται να ύπάρχωσι ~Iεταξiι τού όμοιογενοίις συστήματος

των έν τη τέχνη τύπων της .:ποτνίας -&ηρών» αφ' ένος

και των μορφών των κοινώς, καίτοι οχι πάντοτε επί τfl

βάσει ισχυρών λόγων, καλουμένων Γοργόνων αφ' έτέρου,

να 'θεωρήσωμεν τ1ιν Γοργόνα Μέδουσαν είς tijV τυπικην

αύτης άποτρόπαιον μορφiιν ώς είκονίζουσαν μυ'θ'ολογικην

εννοιαν αρχικα)ς ταυτιζομένην προς την μεγάλην έκείνην

γυναικείαν \Ί'εότ/τα.

Οϋτως 11 γοργονοπρόσωπος μορφη τού εκ Καμείρου

πινακίου 1 (είκ. 5) ένισχυομένη ύπο τού μορφάζοντος δαί

μονος του γνωστού εκ Περουγίας χαλκίνου αl'αγλύφου2

~καμεν ήδη τον Fr. Studniczka (ΚΥΓene σ. 153 εφ. καΙ σ. 161) να ισχυρισ-θη δτι δ τύπος

της «ποτνίας 'Οηρων) έχρησψοποιείτοέπίσης προς παράστασιντης Μεδηύσηςένφ ή σύγκρι

σις των πηλίνων προσωπείων καί των πολυαρί-&μων γοργονείων,τών εύρε-&έντων είς το ίερον

της Όρ-θίας Άρτέμιδος έν Σπάρτιι (Annnal of British School τόμο ·χιι πίν. X~ ΧΙΙ.), ύπέ

βαλεν είς τον R. Μ. Da\vkins (ενθ. αν. τόμο ΧΙΙΙ σ.Ι05) ΤJΊν ϋπαρξιν στενης σχέσεως μεταξυ

Γοργόνος και Άρτέμιδος, ην γνόψην συμμερίζεται ώσαύτως :.-:αΙ ό Frothingllanl (AI1Jer.
J. οΙ Arcllaeology τόμο χν (1911) σ. 373).

ΚαΙ ή μεν παρουσία άποτροπαίων γοργονείων εις εν οίονδήποτε άρχαίον ίερον δεν

ΧΡίιζει, νομίζο,μf~ν, ιδιαιτέρας εξηγ11σεως, οίαδ11ποτε δε και αν 'θεωρηθίi ή σχέσις του γορΥο

νείο't! προς την'"Αρτεμιν, τοϊιτο δεν σημαίνει δτι ή αύΤ1Ι σχέσις ύπάρχει καί μεταξiι Γ~Ρ,lό

ι/ος καΙ Άρτέμιδος, άφοίι το μεν γοργόνειον περιέχεται είς ηΥν εννοιαν ΤΙ1ς Γοργόνος η

1 ]. Η. Harrison, ProlegOInena etc. εΙκ. 8 καί AIner. ca1i MOlltllUent; etc. πΙν. 28. Fr Studnicl.ka, Kyrcne
]. οΙ Archaeology (\9ΙΙ). ενδ. άν. είκ. 5, σ. 152. εΙ>;. 29.

2 Al1tike })enkl11iι1er (Ο. arch. lnsl,) ΙΙ. πίν.15.3' G. Μί-
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Είκ. S. -Λριη"ς.

, Εξ άΥΥΤ{ΟΙ' tK Θ'ίριι•.

•...•..••........••.•._._ ..

,,

Ει'κ. ί. EllFlOVIa . •Εκ πiθ"" έκ Β"ιωτiας.

Μεδούσης, όχι δμως καί 1) Μέδουσα εις την εννοιαν του γοργονείου. Έ'νφ έξ αλλου)) ύπαρξις

μεμονωμένων περιπτώσεων - ώς των δύο προμνησθ'έντων μνημείων η τού έκ V111ci αγγείυυ 1

(εΙκ. 6) - αί όποΤαι συνδυάζουσι τα χαρακτηριστικα πολλων τύπων, δύναται μεν ,ια επιφέρι.ι

εκ πρώτης 01Ι'εως ποιάν τινα σύγχυσιν, αλλ' ή σύγχυσις αϋτη διαλύεται άμέσως, δταν καταστ!Ί

δηλον δτι τα σχετικα μνημεια εν τϋ μεγάλιι αύτων πλειονότητι κατατιχσσονται ευκόλως είς

διακεκριμένους τύπους, ο'ίτινες δεν εΤναι δυνατον να συγχέωνται προς αλλΙ1λους, καΙ άνταπο

κρίνονται εΙς "θΌησκευτικας έννοίας 11 μυηο

λογικας προσωπικότητας διακεκριμένας απ'

άλλ11λων επίσης καΙ μη δυναμένας να ταυ

τισfΗi:ισιν.

Ούτως li έξέτασις των μνημείων, των

παριστώντων τας διαφόρους μορφας η άπό

ψεις της Μεγάλης Μητρος-ποτνίας "θη

ρων-- 'Αρτέμιδος2, δεικνύει είς ήμας οτι

εχομεν να διακρίνωμεν δύο κυρίως τύπους

της αύτης μυ{}ολογικης έννοίας, ητοι άφ' ένος

τον τύπον τού «είδώλου λατρείας» μετα των

εκατέρωθ'εν είς εραλδικην στάσιν συμπαρι

στανομένων ζφων και αφ' έτέρου τον εν

κατατομϋ τύ.πον τον παριστωντα την 6εαν

έν ένεργεί~. και τοϋ μεν πρώτου τύπου ώς κλασσικα παραδείγματα δυνάμε{}α να άναφέ

ρωμεν τας λεγομένας 4: Είλει{}υίας" των άρχαικων εκ Βοιωτίας πί{}ων 3 (είκ, 7), την γλυ

πτην μορφην έπΙ έλεφαντοστου έκ Σπάρτηι; 4 η το σύμπλεγμα τού

λεγομένου άγγείου Gl'aek\vyl5, τού δε δευτέρου την παράστασιν επι

όστράκου άγγείου εκ Θήρας' (εΙκ. 8), την επι άρυβάλλου τού μου

σείου της 'Οξφόρδης7 και την

εκτυπον μορφήν έπί όστράκου

εκ Σάρδεων 8.

'Εκ των δύο αύτων τύπων ό

ό πρωτος, ό λατρευτ ικος τύπος,

παριστάνων μορφην εν άπολύτιρ

ήρεμί~, συνή{}ως ανευ πτερύγων,

καΙ έχουσαν έκατέρωηεν ζό)α

εαν .πτηνό. 11 {}ηρία εΤναι dδιά

φορον-φαίνεται ανταποκρινόμενος &ρχικως εΙς μητέρα 8εότητα. Ένφ ό ετερος τύπος,

δστις ύποδηλοι δράσιν καθ' ενα οίονδήποτε τρόπον, παριστ~ την αύτην θ'εότητα, άλλ' είς

την παρ{}ενικην αύτης καL οίονεΙ παλαίουσαν dκόμη κατάστασιν. Ό δεύτερος αύτος τύπος

1 ], Η. Harrisor" ε\,ι'}. άν. εΙκ . 19.
2 ·Ορα F.ίκόνας έν G. Radet. CItbebe, καί AI,n. Br,

SC11001 τόμο ΧIΙ κcιί Χν διά τά F.Uρήματα της Σπάρτης,

και τόμο ΧΙΙ σ. 70 - 108 διά τά έλεφάντινα άnικείμενα.

J Όρα Amer. J. of Arcl,aeoi, τόμο χι\, (1921) οελ. 374
εlκ. 13.

4 Ann. Br. Sclιool. τ. ΧΙΙΙ. εΙ>/.. 18 σ. &ίο

S G, Radet .. έΎ6. άν. εί-κ. 46.
6 G. Rndet. ;'\'6. ά\'. είκ. 14, σ. 12.
7 An,er. J. οί Archaeoi. [v8. ά\'. υ. 3G9 είκ. 9.
8 G. R"det., ε\6, ά\', εΙ". 79.
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δεν άνταποχρίνεται είς μητέρα {)'εότητα και δεν έκπροσωπεΙ κατ' άκολου{}ίαν την γην κυρίως

ώς μητέρα, καταλληλότερον δε δι' αύτον {}α ήτο το ονομα της Άρτέμιδος ι.

Ό τελευταΤος ούτος τύπος άνταποκρίνεται, νομίζομεν, μάλλον προς παλαιότερον καΙ

οχι έντελως άνεπτυγμένον στάδιον της {}ρησκευτικης έξελίξεως το δε γεγονός, δτι έπι των

άρχαιοτάτων μνημείων- της τέχνης ή πάλη ύπό τινα μορφiιν άποτελεΤ κοινον {)έμα, ένισχύει

την τοιαύτην γνώμην. Ούτε {tCx "ιδύνατο να {}εωρη'θϋ δτι προς την τοιαύτην άντίληΨιν άντι

στρατεύεται το γεγονός, δτι τον λατρευτικον η έραλδικον τύπον θα 11δυνάμε3"α να άναγάγω

μεν είς τα παλαιότατα γυναικεια εΙδώλια, mΊλινα %αί λί{}ινα τοϋ χαλκοί! καΙ νεολι{}ικοϋ

άκόμη αίωνος, τα εύρε{)έντα καΙ είς άλλα μέρη της Έλλάδος καί δη έν Θεσσαλίι:ι (Χρ.

Τσούντα, Αί προϊστορικαΙ άκροπόλεις Διμηνίου καΙ Σέσκλου, πίν. 31, 32 έφ.). Ταϋτα ώς

σuμβολίζοντα Τ11ν γονιμότητα καΙ μητρότητα της γης {tQ ιΊδύναντο παρα τον άτεχνον αύτον

νατουραλισμον να {)εωρηθ'ώσιν ώ; τα άπώτατα πρότυπα της ΕΙλειθυίας τών άρχαΤκών

χρόνων (είκ. 8) καΙ δη με διαμέσους σταθ μούς, έκπροσωπουμένους ύπο τοϋ Θεσσαλικού

είδωλίου (Τσούντας, ενΗ. άν. σ. 289. πιν. 34,2), τού παριστωντος γυναίκα εγκυον, και τοϋ

εκ Πάρου τοιούτου (Milalli εν Stιtdi e 111ateι-iaΙί πι, είκ. 4~6, καΙ Peι-rot, HisL de \'al·t νι,

είκ. 332), δπερ παρουσιάζει Τ11ν γυναικείαν μΟΨΡ1Ίν φέρουσαν το ύπ' αύτης προφανώς γε\'νη~

ΊlbI! βρέφος έπΙ της κεφαλης. Κα{}όσον τα είδώλια ταύτα δεν εΤναι ΠΙ'θανον να είκονίζωσιν

ώρισμένην θεαν - την Ρέαν, δπως ίσχυρίζεται ό Milaui (εν{}. άν. σ. 107), άλλ' εΙναι προ

{tεoκρατικα καΙ συμβολίζουσιν, ώς ειπομεν άνωτέρω, το πολυ την γονιμότητα της γης.

Κατα ταύτα καΙ 11 παρ{)ενικη ....Αρτεμις δεν {tQ l)ΤΟ όρ{)ον να {}εωρη6tΊ ώς άποτελοϋσα

έξέλιξιν της Μεγάλης Μητρος κατα την επικρατοϋσαν θ'εωρίαν (δρα Ηοeι-ues, εν6'. άν. σ. 67,
καΙ KenI, εν{). αν. σ. 39), άλλα μάλλον δτι προϋπάρχουσα παραλλήλως καΙ άνεξαρτήτως

αύn1ς "t11" ύποκατέστησεν εν μέρει, δταν 11 λατρεία της πρώτης εχασε την προτέραν αυτης

δημοτικότητ;α- toίIU" δπερ αλλως τε συμφωνεί καΙ προς την επικρατούσαν γνώμην, κα{)-' ην ή

Μεγάλη Μήτηρ εί011χ6η είς Έλλάδα εκ Φρυγίας. Δια τούτου δε δεν πρέπει κυρίως να εννοή

σωμεν ΤΙ]\' εξ Άσίας είσαγωγlΊν της μυ{}ικης εννοίας καί ;τροσωπικότητος της ΜεγάΛης

:Μητρός, 11 όποία ητο άσφαλως πολ" παλαια επι τού έλληνικοϋ εδάφους, άλλα μαλλον των

σχετικών τύπων τΓις τέχνης, τους δποίους οί 'Έλληνες τεχνίται της πρωίμου έκείνης εποχης

δεν ησαν ίκανοΙ νά δημιουργήσωσιν, ίσως δε δια τών τύπων καΙ την είσαγωγην της συμπα

ρομαρτούσης είδικης λατρείας. Είναι δε νομίζομεν ή εξέλιξις αϋτη πολ" φυσικωτέρα παρα ή

ύστερωτέρα άνΙ1βησις (Vetjill1gl1l1g) της μητρικης μορφης είς παρ6'ένον, δπως ισχυρίζεται δ

Hoerl1es (ενfl. άν. σ. 67). Περισσότερον δέ, νομίζομεν, εϊμε'θα δικαιολογημένοι, εαν ώς πρό

τυπον του ύστερωτέρου γνωστού τύπου της Άρτέμιδος άναγνωρίσωμεν την μινωικην λεγο

μένην «Μητέρα όρείην"» 2 (εΙκ. 9), της όποίας ή παράστασις συνδυάζει τα χαρακτηριστικα

άμφοτέρων των τύπων. Ένφ τον τύπον της μετα ζψων κινουμένης παρ{Jενικης Ίιεας, δπως

είκονίζεται έπΙ τοϋ εκ Θήρας όστράκου (είκ. R), βλέπομεν επίσης επί ύστερομινωικης σφρα

γίδας' (είκ. 1 Ο).

Ι ~OΤI ό ηίΜ; τή~ l\Iψ"ος {tεόΤ1jτος aU"atbv να έχρησι.

μοποιειτο προς παράοταοιν'(ης naQ1'JiV01J, τούτο, όπως χω

δ εΙς ώρισμέν~ ΠΕριπιώσεις χατο. την [στορικην έποχην

oνvtaUtIσltOC; 'Αρτέμιδος καί ΕΙλει{)uίας - ι,;.\'άλΟΥος προς

τον taUttOIIO" της'Λρτέμιδος ;ιρός ri)v l{uf}i}.IJV Ι,· MtXQq.

Άσία (ιιοβλ. Kern, έ\3. ,ί.ν. σ. υ!1)-;ιιτρυ τί,ν χωριστήν

αύτόJν l.ατρείαν όχι μόνο" εΙς Ιδιαίτερα ίt'ρά, άλλο. χω είς

το «utb i.ερόν, οιιως ά"l1φΙ:ρει δ Παυσανίας (3, 14, Γι), δέν

έχει, έΥ\"οεΤται, Κl1μμίαν σημασίαν gV σχέσει η(>ος το. άνω·

τέρω.

2 AIlleI·. J. of ArchaeoI. ΙΌ Χν (1911) σ. 361, εΙκ 3.
3 ~E\"{). άν. σ. 361 εtJC.,4β.
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Ει'>,. 10. Πό.,.ια θηρ(υ,..

'}'στερομΙ>'α/,κή οφρ,ηΙς.

Ε/κ. 9. ,1Ι,ίnlρ ΡρεΙ,l. Σφραι"δότ.'πο •.
έκ Κ'·α/σου.

την «Μητέρα όρείην» τής έκ της τρίτης μεσομινωικης περιόδου ταύτης σφρα

γιδος παραδέχεται καί δ NilsS011 1 ώς πρότυπο" της «ποτνίας fJηρων» της Έλληνικης

τέχνης. Έαν δε άντιδιαστέλλων τον άπλως άνπ&ετιχον τύπον της «Μητρος όρείης» προς

τον καΩαρως συμμετρικον καΙ έραλδικον τύπον της Άσιατικης τέχνης, συμ....τεραίνει εκ τούτου

μεγαλυτέραν έπίδρασιν εξ Αίγύπτου παρά έξ Άσίας επΊ της μι,'ωικης {)ρησκείας, ήμεις, τον

όποιον δεν έ,ιδιαφέρει το ζιιτημα τουΤΌ κυρίως ένταυ{)α, τΟν εν κατατομΊΊ τύπον :ης κραδαι

νούσης το δόρυ και οίονει έπι{)ετικης «Μητρος όρείης», ό όποιος άποτελεί άντωεσιν προς

την κατα μέτωπον παράστασιν του λατρευτικού τύπου τής Άσιατικης Μητρός, σπως τούτο

παραδέχεται χαί ό NilSS011 (ενΟ. αν, σ. 336), δεν -fJεωρούμεν ώς όφειλόμενον είς ταύτην 1'1
έκείνην την έξωτερικην ~πίδρασιν, άλλα μάλλον είς αυτον τον χαρακτήρα της -θεότητος, ηΊ"

όποίαν πρόκειται νό. ά.ίτεικο\ιίσιι, Δηλαδη ό έπι{)ετικος και οίΟ'νει πολεμικδς αύτος τύπος οφεί

λεται κατά. την γνώμην ')μών άποκλειστικως είς το γεγονός, δτι ή δ-εότης, την όποίαν παρι

στάνει, δεν εΙναι ή Μήτηρ {)εότης,

αλλ' 1} Παρθένος '{)εότης, ή κατόπιν

'Άρτεμις η Ά-8ηνα. Τούτο δε άπο

τελεί σημαντικην ένίσχυσιν τής ')μεω

τέρας γνιομης περί της συγχρόνως

μετα της μητρος -fJεότητος, (Ίν δχι

και ΠQΟ αύτης, έν πάση δε περιπτώ

σει περι της άνεξαρτ/τως αύτης

ι;πάρξεως παρ-θένου -θ'ειiς είς την

προελληνΙΚ1Ίν εν <Ελλάδι -fJρησκείαν,

περι ~ς ανωτέρω έκάμαμεν λόγον 2.

Και ή γνώμη ημων αϋτη ένισχύεται ώς προς τήν μινωΤκήν -θΌησκείαν καί έκ του γεγο

νότος, δτι μεταξ-υ των περιελ&όντων είς ήμας μνημείων μινω'ίκης τέχνης δεν ύπάρχουσι

τοιαίίτα άσφαλως παριστωντα γυναικείας fJεότητας μετ' άναμφισβητήτων σημείων μητρό

ΤIl":ος 3, Έαν δε ή μ11τηρ fJεότης συμβολίζιι την γην και την γονιμότητα αυτης·, ή παρ

&ένος {)εότης ώς {)εα της αγρας (αγροτέρα), σπως τοιαύτη οφείλει να -&SΙOQllfJfj και ή λεγο

μένη «Μήτηρ όρε(ψ' (πρβλ. και Nilssol1, εν&. αν. σ. 336 «1111l1tiUg goddess»), ύπηρξεν, σπως
και είς το πρωτον μέρος ανεπτύξαμεν, προγενεστέρα έκείνης είς την άντίληψιν τού πρωτογε

νoίiς άνfJ-ρώπο\), δσον το στάδιον τού πλάνητος κυνηγετικού βίου ύπηρξε προγενέστερο,' τ/ς

γεωργικης του αν-fJρώπου έγκαταστάσεως,

'Αλλ' ό είδικος ούτος τύπος τής Άρτέμιδος δεν πρέπει νά συγχέεται έν τούτοις προς

τον κατ' εξοχήν δρμητικον τύπον καί ίδίως προς την άγριωτέραν αυτοϋ έκδήλ.ωσιν, τ1lν άπαι-

1 Μ. Μ. R. σ. 33{ ίφ.

2 Πρβλ. και E,'a"s, T1Je pi\lace of MiI10S Ι ο. 51 -52,
ενθα oδ~oς: πο.Dα3έΧttο., τήν συ\·ιίιιο.ρξιν των lδεων της

μητρόt"Tjιος καί της παρ{)ε"ίας είς πολλι'ις ύπό των διαφό

ςΙων :nροϊσιΟQικων~ύπων της ~έΧ\'ης παριστανομέη,ς μεγά.

λας \Jεότψ;ο.ς.

3 ου,ι" τα περιελΟόντα είς ήμα; μΙ"ωικα γυναικεια ειδώ

λια διαφόρων τύπων και έ"οχών κατα κα,·ό,'α δέν δύ"ανται

γα Οεωρηθώσι με"/. βεβαιόιηιο; οτι παριστάνουσιν έ" γένει

{ιεόιητας, όπως έιlπεςΙιοτατωμένως άνο.πτύσσει δ Nilsson
(!ΙΙ. Μ. R. σ. 248-49). ·Ο,τι δέ Ιξ άλλου {}εωρει~αι ώς

ε"δειξις μητρότητος, ίι ΟέίΙις δηλαδη τών xelQI;)" έπί τού

σ[lj60υς, δέ" είναι καΟόλου άσφαλtς σημεϊό~ ταύη1ς, οπως
ό Nilsson έπίσης rι;αραΤl]ςIε"ι (ενiJ. άν. σ. 252.53)' καθόσον

εΙναι κοινό" καί είς άναμφ,σβητήτως ά,·δρικα είδώ1ιια' διό

διi τα/ν χει(lι:Ον δέ" JtlitO"Iat ο; μαστοί, δnως τοντο παρα

τηρειται είς τός εικόνας τι'iι,; άσιατικης iJεας tflI,; γονιμό·

τητος.

4 Διi" δu,'άμε1'tα να συΙ1φωνι'lσωμεν μετα του Nilsson, ό
όποιος άντιδιαστέλλει έvτo.υ6α (EviJ. ιί",. σ. 250) την γονι

μότητα της άνΟρωπίνης μητρότητος από ηΊν εύφορίαν τη<;

γης. Τό πριυτον συμβολίζει ιό δεύτερο".
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σίαν Γοργόνα. Και είς την Γοργόνα εχομεν πάλιν δύναμιν εν ενεργείζ(, σχι όμως άνωτάτην

{}εότητα, αλλα πονηραν δαίμονα, οπως φαίνεται εξ δλων των χαρακτηριστικών της μορφής

καί εξ αύτης Ίης περιβολης και όπως ίδίως ύποδηλοί Ία {}ηριωδες και φοβεQον προσωπε'ίον,

Ί() όποιον σημαίνει σχι μόνον δύναμιν τού κακού, άλλα και δύναμιν επί τού κακού. Οϋτως ή

ηρεμος ένέργεια της Άρτέμιδο.;:, ητις συνήtlως έκφράζεΊαι δι' ελαφρας προς τά πρόσω κινή

σεως τού σώμcι.τoς η και ταύτης μετα δυσκολίας, ενταύ1tα γίνεται σφοδρα και βιαία μεταψρα

ζομένη διά τοίι κατα συν{lήκην σχήματος τού κεκαμμένου γόνατος τού ύποδηλούντος δρμη

ΤΙίιην κίνησιν και τού όποιου χαρακτηριστικον παράδειγμα παριστ~ ή παρατι1tεμένη είκων

(είκ. 11) έξ αρχαϊκού αγγείου εκ Σπάρτης (ΑΠl1.Br. SchοοΊ τ.χν πιν.ιν). Δεν εΙναι δε παρά
δοξον δτι μεταξυ των πολλών παραλλαγών τού όρμητικού αύτού τύπου, εν αίς και ή 'Άρπυια

- καίτοι ή μάλλον έξηγνισμένη-συγκαταλέγεται και ή Νίκη, ώς ή Ν ίκη τού Άρχέρμου, κα&ό

σον νίκη σημαίνει καταστροψην τού εχθρού. Και δεν νομίζω συ1'επως δτι ttCt ήδύνατό τις να

αισθαν{lli δυσκολίω l, σπως διακρίνυ τυπικήν τινα Γοργόνα,

την Γοργόνα π. χ. τού αμφορέως τού Νέσσου (εΙκ.3),

αφ' ένας- άπο μίαν τυΠΙΚ1γν πτερωτην "Αρτεμιν, π. χ. την

..Αρτεμιν τού f.x θήρας όστράκου (είκ. 8), και αφ' έτέρου

απο τον τύπον της μητρΌς θεότητος, σπως έκπροσωπείται

ύπο της μορφης της εξ ελεφαντοστού πλακος εκ Σπάρτης

(Αππ. Β,. School τ. ΧΙΙΙ είκ. 18. 0.30). Τούτο βεβαίως δεν

αποκλείει την {ίπαρξιν και μεμονωμένων έκτρόπων παρα

στάσεων, αίτινες εμφανίζουσι σύγχυσιν τών εν λόγψ τύπων.

Άλλ' αί παραστάσεις αύται, όφειλόμεναι, ώς εϊποiιεν άνω

τέρω, εις διάφορα εύνόητα αίτια, ούδέποτε πρέπει να χρη-.

ΕΙκ.11. ΓΟΡΥώ. ' Εξ άηεiου έκ Σπάρτη.. σιμεύσωσιν ώς βάσις υεωρίας περι Γοργόνος, ή όποία

αντιστρατεύεται εις την περι αύτίις εκ τε τού συνόλου τών

φιλολογικών μαρτυριών και τού συνόλου των μνημείων και -προ παντας της πι{lανης -6ρη

σκευτικης έξελ(Ι;εως~ ώς έν αρχυ άνεπτύξαμεν-έκπηγάζουσαν άντίληψιν. Πόσον δε το

τοιούτον εΙναι ατοπον ώτοδεικνύει ή περίπτωσις της μορφης τού r.x Καμείρου πινακίου

(είκ. 5), ην ανωτέρω ανεφέραμεν.

Οϋτως, ένφ δ έν λόγφ γοργονοπρόσωπος δαίμων της είχ. 5 ώς κρατών δια τών χειρών

πτηνα ύπέβαλεν εις τον Stlldlliczka, ώς είδομεν άνωτέρω, την ιδέαν της συγγενείας της Γορ

γόνος Μεδούσης' προς ηΊν μεγάλην '6εότητα «ποτν'αν fιηρών», μονονουΖ.Ι δε ταυτότητος

προς αυτην εις την J. Ε. Harrisol1 (<<Prolego111ella» σ. 194), το αύτα μνημείον έξ αλλου ε{l·εω

φ\'6η ύπο ταυ J. Dechelette (Rev. Arcbeologiqne (1909) τ. 14, σ. 109 -100) ώς ύποδηλοϋν

στενήν σχέσιν της Γοργόνος προς τόν 'Απόλλωνα, 1'1 οποία σημειωτέον, και αν "ιτο άλη'Οής,

θά πρoσέfιετε το πολυ νέον τι εις τας περι Άπόλλωνος δοξασ'ας των άρχαίων, ουδέποτε

σμως 'Ο·α ύπενόει κατι ανώτερον δια την Γοργόνα Μέδουσαν ώς ισότιμον τρόπον τινα του

{Ι'Εού τού ήλίου. Τ1Ίν γνώμην του δε ταύτην δ Dechelette στηρίζει αφ' ένας είς τους κύκνους,

τους όποίΟΥς κρατει δ δαίμων έκ τού λαιμσίι, και αφ' έτέρου εις τους σταυρους άπλους και

αγκυλωτους (s\vastika), οί δποίοι διακοσμούσι το πεδίον της παραστάσεως και ύπoτίfιεται 3τι

εΙναι, δπως και οί κύκνοι, είδικα σύμβολα τού ήλίου, αρα τού Άπόλλωνος. Ένφ οί κύκνοι και

οί σταυροΙ στερούνται ένταύ'Ο·α οίασδήποτε συμβολικης σημασίας, δπως και δ ίδιος ό Declle-
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1ette παραδέχεται αναγνωρίζων την συν τψ χρόνφ με'tατροπην τών τοιούτων συμβόλων έν

τη τέχνη εις άπλά διακοσμητικα στοιχεία.

Λίαν αξιοπερίεργον εν τoύτo~ς είναι τα γεγονός, δτι εξ {ίλλου ό Frothil1g11aIll συνΔυά

ζων τας δύο γνώμας περι στενης συγγενείας ~ιεταξiι Γοργόνος και Μεγάλης Μητρός, ην ύπο

σtηρίζει, ώς εΤδομεν ό Stndniska και ίδίως ή ΗaπίSΟll, αφ' ένος και μεταξiι Μεδούσης και

Άπόλλωνος η ήλίου άφ' έτέρ.ου, Ψ, παραδέχεταιό Dechelette, -θεωρεί την δαψονικην μορ

φην τού εκ 'Ρόδου πινακίου (ΑΙl1. Jonnlal οί Arcllaeolog)', 1911 σ. 369-70) ώς ύποδεικνύ

ουσαν την έξέλιξιν της Μεδούσης άπο {}εας της γης-ήτοι έτέρας πλευράς της Μεγάλης

Μητρος - είς -θεότητα τού 11λίου, εις την όποίαν και κατέληξε κατ' α-όταν όριστικως ή Μέδουσα

βραδύτερον, δπως άποδεικνύει ή κεφαλη" αυτής αποκοπεϊσα, 'ίνα συμβOλίσιlι λέγει, τον δίσκον

τού ήλίου. Και τούτο εν ανπ&έσει προς την φυσικην έκ τού γοργονείου ώς πρώτης άρχης

έξέλιξιν ωύ τύπου της Γοργόνος, την όποίαν, δπως εΤδομεν, τονίζουσιν δ τε Furt\V~1.11g1er

και δ Wolters και ήμείς και είς την πρώτην ήμων μελέτην και εΙς την παρούσαν δια μακρων

αναπτύσσομε...., ίνα απoδειχ{}tΊ ούτως ΙΙ άλή{}εια τού Ισχυρισμού ήμων, δη προς προσδιο

ρισμον τού χαρακτηρος των μυf}ολογικών έννοιών καί προσώπων μόνον επικουΡΙΚ1\lν χρησιν

έπιτρέπεται να κάμνωμεν των σχετικών τύπων τής τέχνης, ουδέποτε δε να παρασυρ{ομε{)"α εκ

της κατ' έπίφασιν μαρτυρίας αυτων εις κατα τα άλλα αστηρίκτους {}εωρίας.

'Αλλ&. το πιf}ανώτερον εξ δλων αυτων εΙναι δη ή σημασία τού Υοργονοπροσώπου δαί

μονος τού έκ Καμείρου πινακίου εΙναι ,μ-αλλον κα-θαρως άποτρόπαιος, δπως κα{}αρώς άποτρό

παιος εΙναι και ή σημασία τής χιμαίρας, τών γρυπών και παντος {ίλλου τέρατος -Ι·ι -θηρίου,

του όποίου γίνεται χρήσις επι cίγγείων και σκευων εν γένει, δπως και εις την πρώτην ~lμων

μελέτην (εν'θ. άν.) διεξοδικώς άναπτύσσομεν (πρβλ. και Μ. Hoerl1es, εν'θ. αν. (έκδ. 1915
ο. 39f17). Και γενΙΥ.ώτερον δε τούτο ίσχύει και διΌλα τα σύμβολα και δη και τα τού 11λίου,

περι ών εγένετο άνωτέρω λόγος και των όποίων πλήρη άπαρω'μησιν, περιγραφ11ν και είκόνας

παρέχει ή μελέτη τού Decllelette, έφ' δσον βέβαια αι μορφαι και τα σύμβο'.α αυτα δεν

εχουσι κα{}αρως διακοσμητικον χαρακτηρα, δπως, ώς εΤδομεν ανωτέρω, παρρδέχεται και

αυτος δ Decl1elette.

Ό δε άποτρόπαιος χαρακτηρ τού γοργονείου προσωπείου εξηγει πληρέστατα την χρη

σιμοποίησιν αύτού επι διαφόρων μορφων, αΙ οποίαι εχουσι κοιναν τόν άποτρόπαιον χαρακτήρα,

χωρις τούτο να έμποδίζιι αύται να εΧ.ι-τροσωπωσι διαφόρους μυ-θ-ολογικάς έννοίας, δπως λ. χ. αί

Γοργόνες, ή Μέδουσα, ή κηρ, ό Φόβος, δ Δειμος κλπ. Δεν εΙναι δε συνεπώς κα{}όλου παρά

δοξον, έCιν ύπάρχωσι και μορφαί, τυπικαι άλλως τής ~πoτνίας {}ηρων», "γοργο\'οπρόσωποι,

χωρις τουτο να δικαιολΟΥη τα παράπαν οίαδήποτε συμ.ί"τεράσματα περι στενής σχέσεως fι

ταυτότητος μεταξiι «ποτνίας 'θηρων» και Γοργόνος η Γοργόνος Μεδούσης και Ήλίου η

'Απόλλωνος, εαν ή φέρουσα το γοργόνειον ώς πρόσωπον μορφη ύπεδήλου κατά ένα τρόπον

σχέσιν προς τον ήλιον. Τότε δε μόνον f}a 1lδυνάμε-θα εκ τής συνυπάρξεως των διαφόρων

αυταιν στοιχείων εΙς την αυτην παράστασιν να συμπεράνωμε\' περι ενδεχομένης κοινης μυ-θ-ο

λογικής και -θ'ρησκευτικης σημασίας των αντιστοίχων προσώπων, Μν ή παράστασις αuτη ειχε

κα{)αρώς λατρευτικον χαρακτήρα και "ιτο ίδίως λατρευτικής χρήσεως, άλλα τοιουτόν τι

ασφαλως δεν συμβαίνει έν προκειμένφ. Κα{}αρως λατρευτικα άπ' έναντίας -θα 1jδύναντο να

{}εωρη-θώσι τα πλαστικα ειδώλια, άλλ' εις αυτα άκριβως, δπως -θ'α Τδωμεν κατωτέρω, δεν

παρατηρούνται αί τοιαυται άνωμαλίαι.
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Οϋτω μεταξυ των πηλίνων είδωλίων, των εύρε'θέντων είς άμέσως προαρχαϊκα η πρωτο

αρχα'ίκα στρώματα εν Έλλάδι καί είκονιζόντων άσφαλως 'θ-εότητας, δεν ύπάρχει κανεν είδος

δεικνύον χαρακτηριστικα η στοιχεία, τα δποια {Μ 1Ίδύναντο δι' εξελίξεως να καταλήξωσιν εις

την μορφην της Γοργόνος της άρχα'ίκης περιόδου. Τούναντίον σλαι αί άρχαιότεραι εκειναι

κατηγορία ι τ<ον είδωλίων, των παριστανόντων γυναικείας μορφάς, προμηνύουσι κατα κανόνα

- ίδίως τ() κωδωνοειδες σωμά .των καί ό πόλος - τον γενικΟν.τύπον της Μεγάλης Μητρος

Δήμητρος- 'Ήρας ενφ ή προσπά'θεια παραστ.άσεως τού προσώπου, ή όποία φαίνεται άναχω

ρούσα εκ της ίδέας τού ράμφους 11 εχει ώς βάσιν την ρίνα Ι άποκλείει την δυνατότητα τού

άρχα'ίκου γοργονείου, το δποιον άντι{}έτως δια της σιμής ρινος καΙ. τού δισκοειδους σχήματος

τού προσώπου άποτελεί τον άντίποδα της πτηνομορφίας. Καίτοι δε αί &ντιρρήσεις σοβαρων

έρευνητό)ν 2 ώς προς την προμυκηνα'ίκην χρονολογίαν, είς Πιν όποίαν άνάγει ό C11. Waldstetn 3

τον α.ργείον τύπον τ.ων εν λόγcρ είδωλίων, φαίνονται να είναι όρ{}αί - καθόσον αί συν'θηκαι

της άνακαλύψεώς των είς διάφορα μέρη, ώς π. χ. εν ΣπάΡΤ1l4 (Μενελά"ίον, Άρτεμίσιον) κο.Ί

εν Boιωτί~ (Ριτσώνα)s, ύποδεικνύουσι μαλλον τον 80\" αίωνα 6 ώς το άπώτατον χρονολογικον

όριον της εμφανίσεώς τω\!" - εν τούτοις το γεγονός, στι τα εν λόγ<ρ είδώλια άφ' ένος έχουσι

στενην όμοιότητα προς τον μυκl)να'ίκον τιΊπον 7, ίδίως σσον dcpoog το σχημα τού προσώπου.

καΙ. άφ' έτέρου προς τα γνωστα πήλινα είκονίσματα τής Δήμητρος 11 'Ήρας, ατινα έπικρα

τουσι κα'θ' σλην την αρχcΙ:ίκην περίοδον 8, άποδειχνύει εν σχέσει προς ΤΙ1ν Μητέρα Θεότητα

άμετάβλητον συνέχειαν της λα'ίκης έκείνης αντιλήψεως. παρ' 'Έλλησι καΙ δεν παρέχει καυό

λου βάσιν προς οίανδήποτε άπόπειραν, σπως κατατάξωμεν την Γοργόνα Μέδουσαν είς την

αύτήν αρχικην πηγην μετα της Δήμητρος καΙ της «ποtl'ίας Ηηρων».

Τώρα σσον άφoρ~ είς τους ίσχυρισμους τού Frottitigl1aIll ~Ί σστις ώς πρότυπον της

Γοργόνος 3εωρεί την λεγομένην Θεαν των όφεων, τ(ον γνωστων μινωτκων είδωλίωνΙο, καί

τοι το πράγμα φαίνεται άξιον προσοχής, δ άποκλεισμος έν τούτοις της Μεδούσης "ιt τού

κύκλου των {}εoτ~των Μεγάλης Μητρός, ,-<ποτνίας θηρων» γίνεται άσφαλέστερος, Μν

ληψBίi ύπ' 01~ιν στι δ xaca το φαινόμενον μόνος πρωτότυπος ί8αγενιΊς τύπος τ5)ν κωδωνο

ειδων είδωλίων με το ραμφοειδές πρόσωπον, σστις κατα τους άρχα'ίκους χρόνους άνεπτύχθη

είς χαρακτηριστικα είδώλια της Δήμητρος, 'θ-α ιΊδύνατο αύτος κυρίως να άναχ&η κατα πασαν

πι&ανότητά εΙς τον μινωικον τύπον της Θεάς των δφεων, ίσχυρας άναμvι'jσεις τού όποίου

σημειούμεν άφ' ένος εΙς τα πλαστικα περιδέραια'η κυματοειδείς ταινίας τού κατα τον Wald
stein προκεχωρηκότος άργείου τύπου 11 καΙ άφ' έτέρου είς τον πόλο\' καΙ την προεξέχουσαν

σφηνοειδή ελικα των βοιωτικων είδωλίων 12. Ί-Ι γνώμη δέ αύτη ένισχύεται επι πλέον έκ τού

γεγονότος, δτι, δπως δ Nilssou άναφέρει 13, έν ΚρήΤl1 εύρέθησαν &ραύσματα τυπικού είδω-

1 Διά τόν τύπον αύτόν δρα ίδίως Cb. \Vaidstein, .T\le
ar1,;iνe HeraeII1lI', 11 πΙν. 42.εlχ. 3,5

2 Α. FrickellbaIιs, Tiryns Ι σ. 52·53 χαί Beilage ΠΙ

σ. 115' Τσούντας, ένΟ. άΙ'. ο. 382.
3 WEν6. άΙ'. ΙΙ. ο. 3 έφ. :tiν. 42 ·43.
4 Απιι. Br. Scbool τόμο χιν 0.50 έφ. είχ. Ι g, b, ί, k, ρ, q

χοί τ. Χν, 0.116.
5 Αππ. Br. Scbool τόμο XIV σ. 219, άριΟ. 362 - 366 πί".

ΧΙΙ άνήχοντα είς συγ1<ρότημα τάφων Α 0;(1 :talatOtfQOOν

του 550 ;τ. Χρ.

6 Α. Frickenbaus, iv{t. άΙ'.

7 Perrot., Hist. τόμο νι είχ. 341, 342, 347. Winter Die

Typen d. Figtir1. TerracotteJI Ι Ο. 2·3.
δ \V'nter, έ.Ο. άΙ'. Ι σ. 31 άρ.4 -..:"ί ΑιlΗ. Br. 5cl,001

τόμο χιν (1907) Π;Ι'. νΗ, Α, π(ν. ΧΙΙ ιί.Q. 1,3,4 πρώτη οειρά.

9 A,n. J. ΟΙ Arcbaeolog}' ενΟ. άΙ'. 0.349·311.
10 Απιι. Br. Scbool τόμο ΙΧ (1!!0l.03) et1<. 54 - 51' Η. R.

Hal1, Aegean :\rcbat'olofP' ρ!. Ι.

1 Ι The Argi\"e HeraeIIIH 11 πίν. XLII, XLIV, σελ. 25
εΙχ. 39· χα! Α. Frickenbaus Tiryns πίν. Ι.

12 \Vinter, T}'pen Ι σ.4, 1 Perrot, Εν6. ά\". τόμο νι εΙχ.

342 (μυχηναϊχος τύπος) είκ. 343 (ταναγραίος lύ:ιος).

13 Nilsson, Η. G. R. Ο. 2... · Bu!letino u'arte, 1 ι (1908)
ο. 456 έφ.
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ΑΕ 1927 -19:?S ΓΟΡΥω η Μέδουσα; ωι

λίου τι)ς θι:άς των όφεων, άνψωντος χατ' αύτuν ώς έχ της τεχνικης αύτού ίδιοτροπίας και

των συνΟηκων της άναχαλύψεώς του είς τιιν ύστερωτέραν γεωμετριχτιν περίοδον.

Ό ίσχυρισμος τού Frothingl1alll ;ι:ερι στενης συγγενείας μεταξ'ι) Γοργόνος και Θεάς

των όφεων στηρίζεται χυρίως εις τους οφεις, οί όποίοι ε[ναι κοινον γνώρισμα των άντιστοί

Ζων τύπων της τέχνης. 'Εναντίον δμως τού ίσχυρισμού τούτου εΡϊ.ονται εν πρώτοις li ε...-ι:ί

μονος γνώμη τού Eval1s (T11e Palace of Minos Ι (1921) 0.495 έφ.), χαΟ(ος χαι τοϋ Nilsson
(Η. C. R. σ. 13 καί Μ. 1\'1. R. σ. 2ί5 εφ.), καη' ην τα εν λόγc:ρ μινωικα είδώλια είκονίζουσιν

έφεστίαν 'θ'εότητα, καθόσον, όπωσδ{Jποτε και άν εχωσι τα πράγματα, δεν Ώα ίιδυνάμεΟα να

φαντασθίiψ:,:\, την Γοργόνα Μέδουσαν ώς έξέλιξιν εφεστίου "θεότφος. Καί 1'1 διαφορα μεταξυ

της ίδέας της Γοργόνος και της μινωιχης {}'εότητος γίνεται άκόμη μεγαλυτέρα, έαν λάβωμεν

ύπ' όψιν στι κατα τόν Eyans (εν-θ'. αν. σ. 509) ώς πατρίς της μινωιχης -θεότητος {},α επρεπε

να 'θεωρη-θ'ίΊ li Αίγυπτος και ώς πρότυπα αυτης αί αίγυπτιακαι t)εότητες 'Af.lQJQ %αι ίδίως ή

{}εότης τού Δέλτα Βαζότ' κα{J'όσον ai αίγυπτιακαι αυωι {}'εαί ε[ναι συλλήψεις έντελως άντί

8ετοι προς τήν έλληνικην Γoρ~'όνα.

'Αλλα καί έκτος τούτου οϋτε ύπάρχει, νομίζομεν, λύγος εν γένει ύποχρεώνων ήμάς να

ταυτίσωμεν την Μέδουσαν προς nΙν Θεαν των Όφεων δια τους οφεις 11 καί να παραδεχt)c1ψεν,

εστω στεν11ν, μεταξυ αυτων όμοιότητα και συγγένειαν. Και εν γένει τίποτε δεν εΙ-ναι τόσον

ασnιρικτον, οσον li πεποί{Jησις περι άνωτέρας Γοργόνος επι τη βάσει των τυπιχων δια την

μορφην αυτης Οφεων. Ό όφις εΙναι επίσης απαραίτητον συμπλήρωμα της Ά{}ηνάς, προσέτι

δε άπαντq. ώς σύμβολον 11 έξάρτημα τόσον άλλων γυναικείων {Ιεοτήτων ι, ού μΙJν άλλα και

αρρένων {Ι'εων- Άπόλλων, Έρμης 2_ και έκπροσωπει έπι πλέον ήρωο{J'ε'ίκας συλλήψεις, ώς

τόν Άσκληπιόν, τόν Μειλίχιον 3, η τας ιiρωοποιημένας ψυχας των ν.εκρων (άνάγλυφα νεκρο

δείπνων) 4. Τούτο δε έπιβάλλει είς 1iμάς να άναζητ11σωμεν γενικωτέραν έξ1ίγησιν τού όφεως,

τοιαύτη δε ftU: {lΤΟ ίσως 1'1 φυσικη και άπλη εξ11γιισις, στι ό όφις ώς διαιτώμενος έντος της

γίις συμβολίζει τόν χ{J-όνιον χαρακτηρα και ηΊν Χ{)'ονίαν π(lοέλευσιν πασων των μvθολογικων

προσωπικοη1των, τας όποίας συνοδεύει. Ώς χθόνιος δε όφις εΙναι φυσικα και οίχουρος όφις

τοΜ!" δπερ συμφωνει προς την αρχικην τ1)ς έλληνικης -θρησκείας καί της {}ρησκείας έν γb-νει

έξέλιξιν, σπως α;τεδείξαμεν είς το πρώτον μέρος της παρούσης μελέτης.

Καίτοι όμως ύπο τόν χ{Μνιον χαρακτηρα-πράγμα πολυ γενικον-δύνανται να

συνυπάρξωσιν αί κατ' ουσίαν και μυ{Jολογικtιν και Όρησκευτικτ)ν περιωπην χαι ύπόστασιν

άνομοιόταται συλλψ.μεις, Ζεύς, Έρμης, 'Αθηνά, αφ' ενός, χ{)όνιοι fίρωες ιiρωοποιημένοι

νεκροί η ψυχαι άν{Jρώπων κλπ. άφ' ετέρου, άλλ' οϋτε li τόση έκ τού χΩονίου χαρακτηρος

έκπηγάζουσα συγγένεια εΙναι απαραίτητον να ύπάΡΧll μεταξiι δύο μυ-θολογικων έννοιων 11
προσώπων, των όποίων τας εν τη τέχνη παραστάσεις διακρίνει ή κοινή είς αμφοτέραςϋπαρξις

Οφεων. 'Όπως δε -θρησκεία και τέχνη παραμέ'νουσι πάντοτε δύο χωριστα πράγματα, οϋτω

και ό Όφις εΤναί τι δι;τλοϋν η μάλλον εχει δύο έντελως διαφόρους ιδιότητας ίΊ πλευράς, την

αγρίαν και φοβεραν Όψιν καί τόν Χ{)'όνιον χαρακτήρα, Και ό όφις της άρχαίας έλληνικiiς

τέχνης δεν δύναται να ταυτισθϋ έ; όλοκλ{Jρου προς τόν Όφιν της {)'ρησκείας και της λατρείας,

και τοUτο παρα το γεγονός, δτι λέγοντες τέχνην ενταϋ{)α εννοούμεν άποκλειστικως τας καλλι

τεχνικός παραστάσεις μυ-θ'ολογικων 11 f.ιρησκευτικων έννοια/ν και προσώπων. Και ένφ li άπό-

1 J. Ε. Harrison Ι" J. Η. StIIdies 189i1, ο' 2~O, 221.
:l Δ. Εύαγγελίδη; εν Άρχ. ΔεJ..ιiω 1918 ο. I'Η Ιφ.

3 Harrison, 'Pro!egou1ena. ctc. ο. 13 - 15,
4 Κ. Α. Rom3io5 έν Athen ΜίιιΙι. 1914 ο. 189·235.
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Κ. Γερoνιά~''}',} Α Ε 1!127 -1!12f!

λυτος επικράτησις του χΌΟ\'ίου χαρακτηρος του οφεως είς την Όρησκείαν και την λατρείαν,

Τ11'ν όποίαν ό Κϊιster (Die Scl11at;ge ίη d. grieC]1. KtIst tllld Religion, σ. (1) τονίζει, δεν

παρίσταται άνάγκη να διαφιλoνικηΌfι, δεν επεται δμως εκ τούτου δτι δ χθόνιος χαρα

κτίΊΡ υφείλει κατ' άνάγκην να επικρατfj εις τας έμφαν(σεις του δφεως εν τϋ τέχνη, και δταν

αί εικόνες 'αύται :3ίναι εξαρrήματα itρησκευτικων παραστάσεων και μορφ(ον, οπως αυτος

έννΟ:3Τ. Διότι, π{}έντος μάλ~στα, δπως και δ Kiistel- (i3vit. άν. σ. 60 - 61) παραδέχεται, δη ή

εκ του Ωφεωο: πρώτη του άν{}ρώπου εντύπωσις ύπηρξεν 1'1 της φρίκης και τού φόβου καΙ. ότι,

και ων ή παμπαλαία αν6πτυξις τηζ τέχνης όφείλεται εις ηΊν Ό'ρησκείαν, ή τέχνη ούχ ίιττον

κατα πο.σαν πιΌανότητα έγεννήΌη άρχικως ανεξαρτήτως άπο την 'θρησκείαν 1, οπως και τοϋτο

ό Kiiste!" επίσης παραδέχεται (ενθ. άν. σ. 3), τότε ό όφις φυσικον εΙναι να εχρησιμοποιήfl1]

αρχικώς άις φοβερον και αποτρόπαιον στοιχειον είς η1ν τέχνην καί ώς καΌnρως τοιουτον

να παρέμεινε διαρκ(ος είς αυτην εντελως άνεξαρτήτως της άλλης αύτου χρησιμΟΠΟΙ11σέως ύπο

τ11" χΌονίαν αύτσϊί ίδιότητα. Τούτο όμως άφίνει <ΙκαΌόριοτον και συγκεΧ1JμένOν δ Κϊιster,

δ όποίος, ενφ αφ' ένος παραδέχεται τον φοβ:3Ρ()Υ χαρακτ1ιρα τίον όφεων τi,:ιν Έρινίιων (ενθ.

άν. σ. 72) καΙ των Γοργόνων (σ. 94/Ό5 1 ), δεν διστάζει εν τούτοις να ίσχυρισΌτι κατωτέρω

(σ. 141) αντιφάσχων προς έαυταν-προφανίϊ)ς. δπως συμμoρφωθίi προς την έπικρατουσαν

περΊ Μεδούσης ώς ι],νωτέρας -θεότητος πλάνη"\'- δη ή Μέδουσα καί 1] Έρι'νυς πρόσχεινται

είς τJ'JV χθονίαν (ύπο Τ11ν καλην της λέξεως σημασίαν) 'ίΊ'εότητα Δ11μητρα, δπως τοϊίτο μαρτυ

ρεί fj διακρίνουσα αύτας ;ταρουσία του όφεως. «συμβόλου της εύεργετικης εύφορίαν xaonwv
παρεχούσης δυνάμεως της γης». "'Οl.ι· ό όφις του Άσκληπισίi, του ΜειλΙΖίου, τού χΟονίου

<Ερμού. τω\' νεκροδείπνων δεν πρέπει να συγχέεται καΙ να ταυτίζεται προς τους οφεις τού

γοργονείου και της Γοργόνος καΙ ταυς δφεις των 'Ερινύα/ν. Καί κατ' άκολουθ'ίαν 11 παρουσία

του δφεως εις τινα αρχαίαν της τέχνης μορφην δε.ν 6ποφασίζει αύηΊ ;.ωΌ-' έαυτΎιν τον χθόνιον

UJIO τl}ν ανωτέρω σημασίαν τijς λέξεως χαραχτηρα της μορφης αύτΊ;;, ουτε δε καί '1 συμπα

ρούσία οφεων είς δύο διαφόρους καλλιτεχνικΟ'υς τύπους εiναι ασφαλες τεΚ~01ΡLOν στενής

συγγενείας 1i όμοιογενείας τών μυtrολογικα/ν οντων, τα όποια εκπροσω..:τοϋσιν αί έν λόγφ

διάφοροι μορφαί. Καί συγκεκριμένως το γεγονός, δη ό όφις 11 μάλλον οί ι'.ίφεις εΙναι σχεδΟν

απαραίτητον σωιχειον της αρι.α·ί:ι.ης :ι.εφαλης της Γοργ6νος Μεδούσης και τιις όλης αυτης

μορφης, δεν εΙναι καθόλου τε;,ψιιριον στεν)'Ίς συγγενείας η καί άπλης όμοιογενείας της

Μεδυίισης προς οίανδ'lποπ άλλην {)-εότητα, 11 όποία [[χει ύJς σiψβoλoν Tt'.l-v UcpllI, χωρις

βέ~αια ωυτο να έμποδίζη τον ;;φn' της ΆΟηνο.ς να ύπoμιμνι'Jσκη εί<;; Ιι.ιιάς, δπως λέγει δ

Ni]sson (Η. G. R. σ. 26.26). Τ11ν μινωΙΧ11ν Θεαν τών δφεων. Ό δε δφις δε\' είναι φοβερός,

διότι προέρχεται άπσ τα βάθη της γης, άλλ' εΤναι φοβερός, διότι '<1 tίψις αυτοϋ είναι είδε

χΜις, άπαισία, φρικιασΤΙΚ1] και τΟ δηγμα αύτού ενδεχομένως -θανατηφόρον (πρβλ. και Kii.steI"
σ. 57 και 6Ο), ώς τοιούτος δε προξενει φόβον. Και ~:ν γ~νει χά"θε τι το φοβερο\' δε\' είναι το ι

uuτo.... δυνάμει χί}ονίας αύτοϊί ιδιόημος αϋιε το χitόνιον είναι ταυτόσημον προς το φοβερό\'"

διότι 1'1 δννοια τού χθονίου εΙναι πάλι'\' διπλη, καί το μεν χ{}όνιον ως τι άπαίσιο\' καΙ φρι

κωδες καί φοβερον προηλ{Jε φυσικα άπα τα εγιωτα της γης, ε\{)-α βασιλεύει τυ σκότος 2,

εκπροσωπει δε α'ΙΙτο 1] Περσεφόνη τοϊί 'Ομήρου. Προς τοϋτο δε το Ζ{}όνιον πρόσκειται ό

οφις δια της φοβεράς αύτου έμφανίσεως καί μορφης ένφ τα προ'ίόντα της γης, τα όποια ΟΖΙ

μόνον δεν είναι φοβερα και άπαίσια - κά{}ε άλλο - άλλα καΙ είναι είς ακρον ευεργετικα δια

Ι Αutή cΤναι και ή γνώμη του Hoernes {f\'D.dv. (1915) 0.8. 2 Πρβλ. Ni!sson Μ. Μ. R. σελ. 2ί9.
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ΑΕ 1927-1928

τόν αν{}ρω.rων, εκαμαν να naQaxf3fj 11 αλλη '/1 αγα{}11 εννοια του χθο\ιίου ώς καρποφ/ίνΟ\ι,

ην εκπροσωπουσιν αί '3εότητες της γης Μεγάλη Μήτηρ, Δη~nlτηρ κλ..ι., αί όποίαl, ώς ΤOtαυτ;αι

δεν είναι κα{}όλου φοβεραί. Και 1Ί παρουσία συνεπώς τού οφεως είς τάς μορφάς 11 τας

παραστάσεις ταnι τοιούτων ηεοτήτων δεν εχει κατ' άνάγ~ην φοβερον καί απαίσιον χαρακτijρα.

'Οφείλει δε να Οεωρηηπ ώς πολύ φυσιχό\', έάν αργότερα ε,τηί:Οε σύγχυσις των δύο

διαφόρων έννοιών τού χΩονίου, έπακόλουf)ον τrjς όποίας ύ.τηρξε. να ταυτισ{)fι 11 Περσεφόνη

του Όμήρου προς Τ11ν Δ11μητρα καί κατ' ά.κολουθίαν 1Ί Γοργό), της ό;τοίας τόν εν τη τέΧ"l1

τύπον άπετέλεσεν ή όλοκληρωτικη :ι:αράστασις του συμβόλου της όμηρικής Περσεφόνης

γοργονείου φόβου, να συγχυθrι ύπο των νεωτέρων προς αύΤ11ν Τ1]ν Δ11μητρα κα·ι τας συνα

φεις ά.νωτέρας iιεότητας.

Έαν δμως ή Θεα ηίn' 6φεων, τών γνωστών ειδωλίων, ούδεμίαν δύναται να εΖυ "Ζέσιν

προς Τ11ν (lρχαϊκην Γοργόνα, περισσότερον ϊσως ,θα ΊΊδύνατο να συσχετισl;η .ϊι!υς αύτην

ή μορφη τού έχ Γουρνιας της Κρήτης ;ιροφανως

λατρευτικου παλαιομινωικου κωδωνοειδους είδω

λίου 1 (είκ.12) και δια ΤΟ-Lις όφεις, οί όποίοι κατερ

χόμενοι έκ των ώμων περιζωννύουσι την όσφύν,

Όπως βλέ;ωμ:Ξ:ν έ;τί 'ποικιλιών του αρχαϊκου τύπου

της Γοργόνος, ώς της Μεδούσης του άΎΎείου τσυ

·Αμάσιος (\ιVaΙteΓS, Hί~ι of allC, potter'y :::1%. 97)
χα'! της Μεδούσης του έκ Κερκύρας αναγλύφου

(είκ. 2J1, άλλ' ίδίως καl εl'εr.α τού σ;υΙματης τ[ο"

ιl.νατεταμένων χειρων, είς το όποϊον ήμεϊς [Li] Ωεω

ρουντες "αυτο ενταύ'θα χατα τας κρατούσας αντι

λήψεις ώς σημείον σεβασμού 11 εύλογίας, σπως

:ταραδέχεται ιΊ NilssOl1 (Μ. Μ. R. σ. 267), {tα είμε{)α

διατεθειμένοι να CΊ,πoδώσωμεν μάλλον απότρόπαιο'l'

σημασία,'. Δεν πρέπει εν τούτοις να, λησμονij)μεν δτι

αί ό~lOιότητες αόται δεν εχουσι δεσπόζουσαν σπου

δαιότητα, έφ' όσον το ;τρόσωπον είναι ε;~εϊνo, είς το όποϊον συγ;~εντρoυται 1'1 άποτρόπαιος

εχφρασις της άρχα'ίκης Γοργόνος, και έφ' 60'0'1' προφανώς ιΙποτελεϊ (lντί'Οεσιν προς (ι.ΌτΟ

1'1 κεφαλΊ1 μετα. του μω~ρoϋ λαιμού τοϋ έΥ. Γο.υρνιας ειδωλίου. λείπει δε εξ αότοϋ το μετα

t11\' κεφαλ1Ίν χαρακτηριστικον της μορφής της Γοργόνος σΖημα τού δρόμου.

Έαν τώρα εξετάσωμεν το σχημα του κεκαμμένου γόνατος, τι\ λεγόμενον σχΊlμα τού

δρόμου, το όποίον εν συνδυασμ(ρ προς το ετερον σχημα L.---j τ6η' χειρών καΙ προς τας

πτέρυγας είναι χαρακτηριστικΌν τ(ον συ'ι'Υενα)ν ΠCιραστά.σεων Γοργόνος- Άρπυίας εν τη τέχνη

και το όπόίον, σπως είδομεν ανωτέρω, διακρίνει Τ11ν μορφην της Γοργόνος απο τάς μορφας

τ(ον ανωτέρων '3εοτήτων, εχομεν να παρατηΡ1)σωμεν στι τουτο δεν εΙναι-πολλοϋ γε και δεί

έφείιρεσις της άρχα"ίκης τέχνης, άλλ' άπανH~ εν πρώτοις είς την δχι πολυ χρονολογικως άπέ

χουσαν τέχνη'\' τijς Μικρας Άσίας.

Ούτως έν πρώτοις έπι μνημειώδους εργου της τέχνης των Χετταίων, τοϋ λι{}ίνου

Nί!ssOl1, Μ. J\i. R. σελ. 75 εΙκ:3 Α,
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ΑΕ 192ί -192f.1Κ. ΓεΡΟΥιάννη . , ,

βά{)ρου κολοσσιαίου άγάλματος, εύρε{)έντος έν Σεντζιρλι της βορείου Συρίας (είκ. 13) καί

χρονολογουμένουύπο τού άνακαλύφαντοςαύτο F. \'. Lnscl1ain 1 είς n)ν 9ην η lO'1V έκατον

ταετηρίδα π. Χ., είκονίζεται πωγωνοφόρος άνάγλυφος μορφη έν στάσει δρόμου φέρουσα τον

βραΊ;υν χιτωνα, δστις εΊναι τυπικος δια την άρχατκην Γοργόνα, καί κρατούσα δι' αμφοτέρων

των χειρών λέοντας είκονιζομένους κατ' ενώπιον καί φρικωδώς μορφάζοντας. τα σώματα

τών -θηρίων εΙναι λελαξευμένα έπί τών πλαγίων πλευρών τού λίfloυ. Παρομοί.α δε μορφ11,

δσον άφοο(ί το αρρεν φύλον, το μακρον γένειον, το σχημα τού δρόμου και την όριζόντιον

'3έσιν το)ν βραχιόνων, Ό,ποτελεί μέρος της έγχαράκτου διακοσμ11σεως αναγλύφου εκ Ν ιμρούδ 2,

έπι του όποίου απαντ(~ επίσης καί το ετερο'\' έκείνο δρμητικ()ν σΖημα τού έκ Καμείρου

πινακίου] (είι.. 5) εν συνδυασμύ} προς n)ν {Ιέσιν 16)v χειοώ\', {Ι όποία, ώς είπομεν άνωτ~ρω,

είναι χαψατηQιστικιl τού τύπου της Γοργόνος, ένφ επι ασσυριακοί, κυλίνδρου 4 βλέπομεν

fIOQCP1)V γονυκλινη αρρενος έπίσης, φέρουσαν επι της κεφαλης στέμ~ω εκ πτερά)ν εν ΗΡ μέσfΙ)

δύo~έΠΙTIOεμένων κατ' αύτης {)εών.

Τώοα τα μνημεία αύτα θα l~lδύναντo να ΌεωρηΩ6)σιν ώς παρέχοντα τα πιΩανα πρό

τυπα τού σχγnιατος της Γοργό\'Ος. ΚαΙ μέχφ ένος σημείου δ Ε. Me)'el" (ενθ. αν.) καΙ ό W.
vVard ~ εχουσι δίκαιον εΠΙΟΤΙ1σαντες ήδη την προσΟΖην έπι την τοιαύτην συγγένειαν. 'Επειδη

δμως {) τύπος τΓις Γοργόνας σύγκειται εκ συνδυασμού τού χαραχτηριστιχού σχ11ματος τού

δρόμου μετά τού γοργονείου φόβου - σστις κυρίως αποτελε"ι τi)ν ένσάρκωσιν της Ιδέας της

Τ Αlιsι;rlllΗιngcn ill Sendsc11ir!i lν, σ. 363 εφ. χα! 367,
ft.>:. 265, πί,·. 64. ΠΙ1βλ. καί Ε. !I[eyer, Reic]) t1. Κιι\ωr ,1.
C])eliter, σ. ]]0 -1 13, εΙ>:. 63 (19]4).

2 T'erroL, Hisl. Τι σ. 171-172, εί". 4~3·H.

3 nrιr.J.. Λ. L. T~rotlling11ant, έ"",}. ά". σ.1)6ί, εΙ;:. Ι, ε~Oα

ά"αφέρο\,τω (J( επί τώl' βρά;(ων του EflatoIIH llU!lar γ},υ·

πταί πυυιωoιiσεις ώ; πυ"έχουσαι τό ΠΡ~HόTΙOΠO\' του έν

ϊ.όγι!! ΟΧ11 ματος.

4 \\'. Η. \Van1, Tl)e sea]cy!inuers of "·C"Ierl1 Asia ρ. 315
;ΤQβι... ο. 218 - 2:22, εί>:. 6Ε!.

5 ~E"f!. ιί.\,. Τό Oϊ.€διo\' τoiί ιί.σουριακο\ί χυλί,'δρου (εΙκ. 642)
σά ήΔUI'αTO \,α 6εωρηοη ώ:; iιπόδείγμα διΙ< ΤΙ1\' ού"f!εοιv

ΠεQοέως· Μεδοιίσης.
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ΑΕ ]!)27 , J!)28 Γοονώ ή Μέδουσα;

Ει'". 15. ΣφραΥι"ό",πο;

ΙΚ Ζάκρο!·.

Ει'κ, 14. ':;'ι'fJ"Υιι'όr",το.

;1< Z<i"ρου,

Γοργόνος ώς χα{)αρως έννοίας τρόμου-ούδεμία έκ των έξ 'Ασίας μορφων, ας ανωτέρω

άνεφέραμεν, είναι δυνατον να {)EWQll{l] ώς το πρότυπον της έλληνικης Γοργόνος, εφ' οσον

αί κεφαλαΊ ~υτων-έντελως κανονικαι είς διαστάσεις καΙ χαρακτηριστικα-και τα σύμβολα

αυτών κατ' ουδένα τρόπον προμηνύουσι το άποτρόπαιον προσωπειον.

ΚαΙ είναι μεν άλη{tες· δη 11 διά~ρισις μεταξυ τοϋ τύπου τοϋ σχήματος τοϋ 1)ρόμου

και. της μετα γοργονείου προσωπείου μορφης έγένετο καί ύπο τού Ε. Meye]" U~ν{l. αν.

ο. 111 -113), οστις νομίζει οτι οΙ 'Έλληνες εδανείσ{)ησαν το σχημα τού δρόμου άπο την

τέχνην των Χετταίων, μετεσχημάτισανδε αυτο είς την μορφ11ν της Γοργόνος προσαρμόσαηες

είς το φοβερον προσωπείον· αλλ' ό Meyel' είναι βέβαιος δτι καί το προσωπείον τού γοργο

νείου φόβυυ επίσης δεν Ίμο έλληνl~η εφεύρεσις άνπΗέτως προς δ,τι l;μείς είς πΊν πρώτην

11μων μελέτην ύπεστηρίξαμεν. Ένφ δε καΙ αυτος άπ6χρούει την περι Bησσίl {)εωρίαν, δμως

δεν άμφιβάλλει δη το πρωτότυπον τΟ'ιι γοργονείου φόβου εύρίσκεται καπου κεκρυμμένον

μεταξυ των τύπων της ά\'cι.τoλικης τέχνης. ΤΟ μνημεϊον τού ΣεντζιρλΙ έν τούτοις, το όποΤον

dνωτέρω άνεφέραμεν χαΙ είς το όποιον ό Me)rer πολυ δικαίως 6.ποδίδει τόσον μεγάλην

σπουδαιότητα εν σχέσει πρας Τ11ν προέλευση' τού σχιιματος του δρόμου - σπερ dποτελεί τα

ημισυ της μορφης η1ς Γοργόνας -πιστοποιεί κατα τον περιφαν~:στε~

ρο" ΤQόπον την γνώμην {ιμ<ϊn' περΙ της προελεύ

σεως του γοργονεΙου (ος ύποδεικνύον τον τρόπον,

χα{)' ον οί ·'Ε.λληνες τεχνίται iJJfείκοντες εις τεχνl

χους λόγους κατrl πό.σαν πιθ'ανότψα εδημιούρ

γησαν τυ άπoτρόπαιnν αύτο προσω:τειον. Ή

άρχα"ίΧ1] μορφη της Γοργόνος - Μεδούmις Ιόφείλε1.

πρCΊ.γματι να -θεωρη{)ίJ ώς μία, οϋτως εΙπείν, σύμ

πτυξις του άποτροπαίου συμπλέγματος του έκ

Σεντζιρλι μνημείου, είς t11" όποίαν το φοβερον

στ.οιχεϊον, το ενυπάρχον εΙς την μορφάζουσαν λεοντοχεφαλ11ν, μετηνέχ{)η καΙ συνεσωρεύθη

εΙς τα πρόσωπον τής δρομαίως κινουμένης μορφης.

Άλλα το σχημα αύτο του δρόμου a.παντq. επίσης και μεταξυ των παραστάσεων των ύστε

ρομινωίκων εκείνων σφραγιδοτύπων, των εύρεitέντων εν 2άκρφ της Κρήτης Ι (είκ.14, 15)~

οί ό;τοιοι είναι πολυ παλαιότεροι των άνατολικων μνημείων, ατινα άνωτέρω άνεφέραμεν.

εΙς τρόπον ώστε δεν είναι dσφαλες να άποδώ011 τις άνευ έπlφυλάξεω~ Τ11ν προέλευσιν

τού εν λόγφ σχ11ματος εΙς ξένην πηγ11ν. Και -&α 11δύνατό τις ίσως να {)εωφ;ση (ος οχι

έντελως άπωανον την ύπό-&εσιν, δτι τα τραγοκέφαλα και πτερωτα εκείνα τέρατα των έκ

Ζάχρου σφραγιδοτύπων (εΙκ. 15) ένδέχεται να παριστάνωσι συλλήψεις αναλόγους προς τας

Άρπυίας καΙ τας Γοργόνας των ιστορικων χρόνων, οτε καΙ {Ι,α ιΊδύναντο να {)-εωρη{}ωσιν

ώς τα απώτατα πρότυπα τού τύπου Άρπείας-Γοργόνος μείον ό γοργόνειος φόβος είτε

άπ' εύ{l'είας δια της έπιχωρίου παραδόσεωςη τfl μεσολαβήσειτης άνατολικης τέχνης 2. Κα{)ό

σον το γεγονός, στι το σχημα αύτο τού δρόμου, καίτοι άποτελοϋν πολι! σπουδαίαν καί zg{J

σιμον έπίνοιαν της τέχνης, δεν άπαν π! είς τnυς σ<9ζo~Iένoυς δακτυλιολίθ-ους και-τα άλλα μνη-

1 Jonrl1:>.1 H~I1. SΙlIιiies.(190:!}:τί". vrIT, άρι{}.Μ Υαί 56.
2 Πρβλ. ηχετικώ; και το Ζα ..."διΙΟΙ""ίι .. σχήμα (.fl}·ing

~aΙop>, Evans, T11e Palace οί ?lTinos 1. ο. 711 είκ. 534,

5351, ο;τερ φcι.ίl·ετcι.ι ;τροοιδιάtον μάλλον είς 11]" μυΚ1]Ι'ο.ϊ·

κην και κυκλαδα'ιν n'X\OΙ1".
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Κ. ΓεΡΟΥιάννη Al<; 1927" 1928

μεΤα της μυκηναικης τέχνης - τού,}" δπερ έκαμε τον FUl-t\V~llgler να ίσχυρισ&fι στι ητο

άγνωστον είς την μυκηνα'ίκYjν τεχνοτροπίαν - συνηγορεί μάλλον ύπερ της 1'νώμης, δτι το

σχήμα a:ύτό, όπουδήποτε καί αν εσχε την dQl11V, πολ-υ πι-tlnνώτερον είναι δια της άνατολικης

τέχνης να μετεδό{}η είς την άρχαϊκην 'Ελλάδα.

'Αλλ' είς Τ1]ν μυκηνα'ίκην τέχνην δεν dπανη~ έν γένει τι το δυνάμενον να συσΧΗΙ

otl U προς την άρχα'ίκην Γοργόνα καί το γοργόνειον, σπως άλλως τε έπιστoπoιll{)η ήδη τούτο

ύπο είδικών έρευνηtών 1. Σημαντικην δε άπόδειξι'\' δτι το γοργόνειον ύφ' οίανδήποτε μορφην

δεν είναι δυνατον να έγεννή{}η είς την μυκηνα'ίΚ1']ν τέχνην άποτελεί καί το γεγονός, δτι αί

σ~ζόμεναL παραστάσεις μυκηναϊκων άσπίδων &νευ έξαιρέσεως στερούνται σημείων, ατινα

άποτελουσι πολυ κοινον κα"ι δη το έμφανέστερον γνώρισμα τών είκόνων των πολεμιστών έν

τη αρχα'ίκίj τέχνη 2. Κα·ι τοιουτοτρόπως είς έκ το)ν σπουδαιοτέρων λόγων - αν οχι δ μόνος

- τό)ν δυναμένων να δδηγ11σωσιν είς Τ11ν δημιουργίαν του γοργονείου φόβου ελειπε. Πρά

γματι δέ, δπως μανθ-άνομεν εκ τε τών φιλολογικών πηγων χα"ι έκ των σΟ)ζομένων άγγειογρα

φιων μία έκ των κυριωτέρων χρησιμοποη1σεων τού γοργονείου 1Ίτο να διακoσμίj τας άσπί

δας των πολεμιστών ώς προστατευτικον αποτρόπαιον 3, toiitl' δπερ άλλως τε 1]ΤΟ πολ':' φυσι

κόν 4. Σπουδαιοτάτην δε μαρτυρίαν έν προκειμέν(ρ παρέχει ήμίν ό 'Ηρόδοτος, διαβεβαιών

ήμας (Ι, κεφ. 171) στι οί 'Έλληνες εμαflον την χρησιν τών έπ"ι των άσπίδων «σημείων» άπο

τους Καρας, οί όπο"ιοι 11σαν οί έφευρετα'ι αυτών. 'Η δε είς το βάθος της εν λόγφ πληροφο

ρίας τού 'Ηροδότου ενυπάρχουσα άλήι1εια είναι στι- έαν λάβωμεν ύπ' δψιν στι τα έπίσημα

τών ασπίδων δεν l1"ισαν έν χρήσει παρα τοίς Μυκηναίοις- ή συνήθεια αύτη χα'ι μετ' αύτης

το αποτρόπαιον σύστημα της διακοσμήσεως, είς το όποίο" όφείλεται και ή έπινόησις τού

γοργονείου, είσΊιχf}ησαν είς τ11ν Έλλάδα έκ Μ ικρας 'Ασίας είς μεταμυκηνα·ίκαυς χρόνους. ΤΟ

γJ>γο'\'ος δε τούτο είναι εις έπΙ πλέον ίσι.υρΟς λόγος, όπως άρνηθ-ώμεν είς τά «σημεία» ταυτα

και δη καΙ τα κα&αρως ζο;ιόμορφα τοτεμιχην προέλευσιν, όπωσδψτοτε και άν ει.η το πραγμα

εν σΖέσει προς τα επίσημα των άσπίδων, (ο" χρηπις εγένετο ύ:τα το)ν αρχαίων Αιγυπτίων, 1)
προς τα χρησιμοποιούμενα υπο των σημερινών άγρίων.

'Όσον δε άφορg τον μινωΤκον τερατομορφισμόν, δπως αύτος παρουσιάζεται tδίως εις

τCΊς παραστάσεις τών εκ Ζάκρου σφραγιδοτύπων, περ1 <1ν έγένετο άνωτέρω λόγος, ούτε εκεί

νομίζομεν στι {},α 1Ίτο δυνατον να διακρίνωμεν τα σπέρματα τού γο!!γονείου φόβου ii της

ιΙρ;ι.α"ίκης μορφης της Γοργόνος διότι πρόκειται περΙ τερατομορφισμού, ~πιδιώχoντoς άπλώς

το άλλόΚΟΤΟΥ ένφ άντιθέτως 11 ούσία του γΟΡΥονείου φόβου l]ΤΟ το είδεχθες και βδελύκτρο

πον καΙ φοβερό", κατι δηλαδη εντελώς διαφορετικό'\', Οϋτε δύναται δε να διαφ1.λoνιχη{)-fΊ

ή ιδιότης αύτη της μινωικης τέχνης 8ΠΙ τίΊ βάσει μεμονωμένων μ'νημείων της μικροτεχνίας

παρουσιαζόντων τυχον άνπθέτους στάσεις. Και ώς τοιοϋτον -Οά ',]δύνατο να θεωρη&ii 11 δαι

μονικη κεφαλη τού έκ Μοχλού σφραγιδολί{)-ου (ΕχΡΙοι-atiοns οί tlIe island οί 1Iocl11os,

1 ~Oρ. Ιδίως l'soIIHtas - Mauatt. T1Je ί\lyc~l1a~al1 Age
σ. 298 - 304 ε!κ, 153·55· πρβλ. κο.ί Fnrt\l'a,Jg1er ~ν Rul\c1Jer,
l\Iyt1J. Lex, Ι σ. 1701·02 κο.. J, Six έν]. H~!1. Studies
il885) ο. 277.

2 ·Οιι. π. χ. t.OI' ~κ Μήλου άμφορέα (Col1ze, Me1.
T1JolIg~fasse, πι\'. 111) Τι t.Ov Ήραχλέα φο"εύοντα tbl'
Γ'1ρ",όνην έ.π; του άγγείου του Έ~εκίoυ (PEOτroτ. Hist. Χ.,

είχ. 5. η Baun,eister, «Denkn,a1ero Ι, είκ. 729 και IlI. 2086.
Κιιί ε1δικα/τερον t.o άΥγείον t.oiJ Άρ.σιο\'όου (\\T;ener Vor·

1ege - B1att~r πί". Jj, εν{}α αί κυκλικα' και διό περιφανών

έΠIOJ'ιΙI(Qν διακεκοσμημέναι ΙJσπίδες εΙνω σχεδο\' τα μόνα

γl'ωρίσματα, '["α δια>:ρίνον't"α '["ην nαρcί.σ't"<tοιν (IiJ,i)I' έκ ""ρο:.

μοίων uσnρομυκην(iίκώl' πσρασ,cί.σεων. ώς '["11ς του λεΥομέ

"ου .άγγεIΟ\J ,iOl' πολεμισt.ώl'~ (PHΓΙ\\·Hηιl~Γ κλπ, .!'II}"ke

nisc1Je VaseH, JtII'. 43) χαί ·τ1)ς τίjς έΥ7.ρώμου πηl.Ινης (ιt.ή

λης, Άρχ. Έφημ, 1896, πίν. Ι - ΙΤ.

3 ~Oρα c. Gerojal1llis. Έν6-, άι', σ. 11 και 27·28,
4 Πρβλ χαί Α, ?>Iilc11hofer, Arc1J·. ZeitιJlIg 1881. σ.388,
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ΑΕ 1(1'17" Ι fJ28 ΓορjlΟΟ ~}, Μέδουσα; 1li7
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Ε/κ. 18. ΣΨΡ"'1',δότυ

"". iz Ζάκρ"υ.

εΙκ. 27' και Α. Ev-aus, Palace οί Minos Ι σ. 703, είκ. 526), έαν βέβαια το έντελώς ατεχνο\'

καί ύποτυπωδες αύτο σχέδιον (είκ. 16), τα όμοιάζον με την έπί προΤστορικών άντικειμένων

έκ Τροίας άπαντα/σαν πρωτογενη παράστασιν τ/?υ προσώπου (Scl1lieman, Troja, σ.31

άρ. 1,2 και I1ios άρ. 237), έπιτρέπει εν γένει οίονδήποτε σχετικον συμπέ

ρασμα, λαμβανομένου μάλιστα ύπ' όψιν οτι δια των έπ' αύτο'i) χαρακτηρι

στικων κεράτων ύπεν-θιιμίζει πολυ τόν αίγυπτιακον τύπον κεφαλης '1σιδος

- 'AfiOOQ (Penot, Hist. ΠΙ, σ. ϋ4 ϊ είκ. 451). Ένφ άντιΟετως αί κεφαλα'ι

των έπ'ι προϊστορικών άγγείων έκ Μιιλου είκονιζομένων πτερωτών δαι

μονίων (Excavatiol1s at Pll)'JakolJ1. Melos. (1904), πίν. χιν βά, (jG) και

Evans, εν-θ'. αν. σ. 703, είκ.527 c. d.) (είκ. 17) φαίνονται περισσότε

ρον συγγενεύουσαι προς τόν 'cL--τυτρόπαιον φόβον καΙ δια των προφα'νώς ΕΙ·Ζ.JI;.Σψt!αγ.δ61.e".
,;, M"χλ"fι. Κεφαλή

εξωγκωμένων βολβών τών όψ&αλμων και ίδίως δια της επιδείξεως τερα- δαψ",.iQ".

τωδών όδοντοστοιχιων. 'Ι-Ι παρουσία εν τούτοις. των κεφαλών αυτων έπl

άγγείων εκ ΜΙ1λου, άνηκόντων πάντως είς την μινωϊΚ11ν έπΟΧ)lν (δρα Evaus, ;~νθ. άν.),

δηλαδη πρό του 1500 ;τ. Χ., άποτελεϊ μάλλον έπισφράγισιν της γνώμης 11μων περ'ι της

εκ της λεοντοκεφαλής γενέσεως του γοργονείου καΙ άποκλείει- την ϋπαρξιν τούτου κατα

0"0

.00

'~'~"

ο.

τ-iΊν μινωικτΊν, εοτω και την ύστερομινωΙΚ11ν, έπl?χήν- καθόσον, εαν το γοργόνειον δεν 'ί'Ίτο

ύστερωτέρα έπινόησις της τέχνης, ενδιαφερομένης να παραστήσιι κατ' ενώπιον την άγρ(ωι::

μορφάζουσαν λεοντοκεφαλ1]ν - όπως ύπεστηρίζομεν iΗιεϊς - τότε δεν ύπηρχε λόγος το

γοργόνειον τού εκ Μ11λου αμφορέως οτρωτοαρχαϊκης εΠΟΖης (είκ. 2) να όμοιάζιι τόσον

πολυ με xccpaJc1l"v λέοντος, ωό-τε ό Fltrt\val1g·lel· να διαμαρτύρεται εντόνως (Roscher, Mytll.
Lex. Ι, σ. 170G «Gorgol1eH~') στι αύτο είναι κεφαλη λέοντος καΙ σχι γοργόνειον, οπως ίσχυ

ρίσ8η ό Six. Και δια να έξηγίIστJ μάλιστα ό FΙIl"t\νaιιg1er τη\' χρησιν

λεοντοκεφαλης επι της ασπίδος του έγ,: l\ιI11λoυ αγγείου ό)ς αποτροπαίου

προέβη είς τΊιν ύπόθ'εσιν, οτι κατ· εκείνην τιΙν εποχην η δεν είχε δημιουρ

γη{)η άκόμα το γοργόνειον 'ϊι δεν l]ΤΟ γνωστον ακόμη εις ΤΙ1" l\ιΙηλον.

'Ότι δε το φοβερον αποτρόπαιον στοιχείο" δεν 'flτo γνώρισμα της

μινωικής τέχνης καταφαίνεται περαιτέρω και έξ αύτοϋ του τύπου του

Μινωταύρου και οπως παρίσταται επι σφραγιδοτύπου έκ Κνωσού (Aun.
Βτ. ScJlOol (1901-2) νπ, σ.18, εΙκ. ί"') και είδικώτερον, όπως είκονίζεται

ούτος (είκ. 18) έπι σφραγιδοτύπων εκ Ζάκρου (J. Hel1. Stlldies, ΧΧIΙ
(1902) πίν. VI, 17,18' Αnπ. Br. Scltool, ΥΠ, εα. 45). Ή μορφ1'] αύτη με την

ακακον κεφαλην ταύρου καΙ την άδεξίως όκλάζουσαν στάσιν εύρίσκεται εν άντι-θ'έσει προς

την φοβερό-ν ιδέαν περι του τέρατος τούτου, σπως αύτη μετεδό{)η είς τους μετέπειτα χρόνους
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Κ. Γερογιάννη
~~~~~~~~~

ΑΕ 192. - 1928
~~~~~

{,;το της ,;ταQαδόσ~ως. Καί το γεγονος δέ, δτι ό μινωικος αύτος τύπος ά:πανH~ σχεδΌν αμετά

βλητος εις ηΊν άρχα'ίκην τέχνην (RosclIer, Μ ),tlI. Lex. ΙΙ, σ. ;-{ΟΟ7 - 3009, εικ, 2 ~ (j), αντί να {}εω

(Jιiται ώς έι'ισχίίον Τ1ιν θεωρίαν, xa{j,' 1)ν 11 έλληνικij τέΖνη της ίστορικης περιόδου είναι νέος

βλαστος παλαιοτέρας επιχωρίου παραδόσεως, δεικνυει άπ' εναντίας μαλλον δτι οί "Έλληνες

τεχνίται της πρωτοαρχα'ίκης έποχης έστράφησαν πρός την Άσίαν και Τ1ιν Α'ίγυπων ζητοϋν

τες ύποδείγματα σχι τόσον δι' έλλειψιν έπαφης μετό: της παραδόσεως ταύτης ι, αλλα μάλλον

Οιότι (]σΙΜνοντο την άνικανότητα της τελευταίας ταύτης, δπως έπαρκέσll είς τας νέας συμβoλι~

κας και αισθητικας άπαιτήσεις, τός έ~,πηγαζoύσας κατ α μέγα μέρος εκ της επικρατ11σεως δια

φόρου 'θρησκευτικης άντιλΊ'lψεως, (tφοϋ άλλως τε {l Αίγυπτος και πολυ περιqσότερον 1'1 Μικρά

Άσία των Χετταίων έχρησίμευσαν κατα πασαν πιθανότητα ώ; πηγαί, Μο τός όποίας ηντλησε

καΙ aini1 1} μινωικη τέχνη (δρα χα·ι Nilssot1, Η. G. R. σ. 1Ο).

Παρ> δλα ταϋτα οφείλομεν να παρατηριισωμεν δτι 11 δρομαίως κινουμένη μορφΎ] παρα

τΊιν πι{Jανην αύτης άνατολικην προέλευσιν παριστ(} τύπον της έλληνικης τέχνης γν11σιον καΙ

δΊι και χαρακτηριστικΌν εν αντιθέσει πρός τόν τύπον της «ποτνίας -θηρων» - Κυβέλης μετα

των έραλδικως συμπαριστανομένων ζψων, ό άποίος είναι γ,αθαριϋς ασιατικός. Ό τύπος της

Κυβέλης παριστq τΟ)όντι την συμμετρι%ην αντωεσιν, fίτις αποτελεΤ τον κυριαΡχ'οίίντα νόμον

διακοσμήσεως και συν{)έσεως της .παλαιατατης τέχνης τιις Άσίας 2. Ένcρ 11 τρέχουσα μορ'φη

ώς λαμβάνουσα στάσιν άποσχοποϋσαν να -θρωΊσιι είς δλας τας λεπτoμερείcις καΙ τα ελάχιστα

ίχνη της ανω%σεως και συμμετρίας, ή όποία ενυπάρχει είς το άνθρ6)πινον σώμα, άποτελεί

καταφανες διακριτικον γνώρισμα της έλληνικης τεχνοτροπίας, ήτις, έ"φ διετήρησεν εκ της άνα

τολικής τέχνης την αρχην της ύπερπληρώσεως του χώρου (RaU111Z\vallg), εν ττι επιδιώξει εν

τούτοις ανωτέρου τινος ρυ8μου εν τΌ συν'θέσει f.8uσίασεν άπό τα πρωτα αύτης πρωτοαρχα'ίκα

δοκίμια - πι{)ανως κατ' άπομίμησιν αιγυπτιακών μάλλον προτύπων- τας εύκόλους αίσ&η

τικας έ.ι-τιτυχίας της μηχανικης κατατάξεως εις αντι{}ετικα συμπλέγματα 3.

Άντι-θέτως τώρα προς τα άνωτέρω δ G. Ra(let (Cnbebe, 1909) nQoaAa{JEL να απο

δειξη ώς κοιν11ν Π'1γην δλων των πτερωτun' τύπων της άρχα'ίΧής τέχνης, αρα καί τού τύπου

της Γοργόνας, την άσιατικην μορφ11ν της Κυβέλης {)εωρων δλους αύτους ώς παραλλασσούσας

έκφράσεις της ιδέας της «ποτνίας &ηρων», δχι δε μόνον τΟ'ΙΙς παριστανομένους flEtC( ζΦων 11
πτηνών ώς έξαρτημάτων.η συμβόλων, άλλα καί έκείνους, ο'ίτινες, δπως αί Κηρες καΙ αί πτε

υωταΙ Νίκαι τύπου Άρχέρμου, στεροϋνται εξ όλοκλ11ρσυ τοιούτων γνωρισμάτων. Έπιμελης

έξέτασις δμως "Ιών τελευταίων -.:ούτων συλλΙΙψεων τής τέΖνης δεΙΚ\'ύει [-,ί.ς 1nιας δτι πάσαι αύται

ίίνήκουσιν είς μίαν καΙ τl1ν 'αυτην κατηγορίαν τύπων κυρίως ενεκα τοϋ σχιlματος τοϋ δρόμου

η της Πtlισεως, το άποΤον παριστάνουσι καΙ το δποίον, σπως είΠΟflεν άνωτέρω, δεν άρμόζει

εiς τΟ'ΙΙς τύπους της <ο:ποτνίας i}ηρων» καί τον ίερατικΌν αυτών χαρακτήρα. 'Ενό) εξ άλλου 1'1

! Ό('θώς "Οf~ι:ζοιιεν πα('ατηQεΤ δ Η. R. Hal1 (Aegeal1
"rchaeology 11. 210) ότι 11 μινα/ική τεΧΥοτροπία άν'ΙΥνω(Η

ζετ(l.l είς rou; τύ;ιους τα/ι' :rαλιιιοtεΡα/I' "ομισμάΤα/I' [01>1,

κοπένΤα/ν έ\' MIKΡ{~ Άσί{~ και εΙς τ(ις :ι:c.ιρακειμέI'ας \'ήοοl!~.

Λίαν ~.o.ρo.κ(ηριoωιί] ύπο "'[ljV εποψιν Τ<ι1Jτη\' ε\ι'αι 'Ι 01.1ΗΙ(Ι.

τική παρύ.οτ,ιοις λεοντοκεφαλα/\' έ:ιι l'ομιομάΙα/I' (διι,ι Ρ.

r."rdner, T}'pes, :rίν. ι\'. 16, 17· καί Ε. BaI)eloJ1, ΤταίιοΞ

,1. mOlJnaie~ Gr, ει "onlai"0;:5 τ. 3, πί". ΙΧ 22· πίν. Χ22·24'

,,11,. ΧΙ 9 - 12' :rίν. XV"II 9,'10), ΤΟ πρότυ;τG\' τα/ν όποία/Ι'

ενρίσκεταl έ:ιι οφραγιδοτύ:ιων έκ Ζύ.κρου (J, Hel1. Studies.

22 (1902), 0.56, πί". νι! ι, 60, (j:l, 6ι.>. 69/; ,ίνηκόnα/ν είς η\ν

ύοτεQομ~"α/I>ιήνl1ε"ίοδυν (:ιρβλ. και EI'θll~, έ\,{Ι. άι'. Ι, 0.673,
εΙ!{, 4f)2 (Μ. Μ, ΠΙ).

2 roQ" Ιδία/Ο;: του<:: λΕγομένους • r.ngalal1da cγΙin(Ιers,

ε\' C. Α. ιΙε !a ΡΙΙΥε, Doc.111Jlents Pre,~"rg(>niques (1908),
πί\'. ν - νlΓI' πρβλ, και J". Cnrtlns, Stnιlien ~.. Gescl1. d,
<ιΙιοτίεπΙ. ΚΙ\lJθΙ Ι (1912). εΙκ. Ι - 8 11;1, δίΙΖ. Be-riclJt (1. k.

l)aγer. Ak. d. \VissenscIJaften phίlos. - jJ!Iilol. Kla.~se,

3 Περί τού ιί.νΤΙ~Eτικoυ τ"που έν "'[τι μ"'α/ΙΚ'!\ τέχνη oQU
Nilo,so1J, Μ.·Μ. R. ο. 329 iφ.
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ΑΕ HΙ~Ί - 1U2H ΓΟΡΥω 1} Μέδουσα;

Περσευ. φοveGωv ,ήΟ' Μέδουσα",

'Εκ πίθου εκ Βο,ω,ία.

συμπαρουσία -θηρίων 1Ί πτηνών 11 ζφων εν γένει δεν είναι J{:riv δ,τι απαιτείται δια να άναγνω

ρίσωμεν τύπον τινα ώς εικονίζοντα την Μεγάλην Μητέρα, δπως τοϋro u.ποδεικνύουσι καΙ οί

πολυάριθ'μοι εκείνοι τύποι της των Άσσυρίων καΙ Χετταίων καΙ των Περσων τέχνης, ~,\, l.ft
όπoί(~ μορφαΙ άναμφισβηtlιτως άρρένων -- ήγεμόνων η δαιμόνων- εικονίζονται κρατουσαι

θηρία εί.ς ιιΊν τυΠΙΚ1Ίν έραλδικην στάσι'\' '.

Μεταβαίνομεν νίΙν ειδικώτερον εις οΊν έξέτασιν ώρισμένων μνημείων της τέχνης, τα

όποία Ηιεωρήθησαν ώς ένισχύοντα Τ.1Ίν θεωρίαν .:;τερΙ Γοργόνος 'Μεδούσης ώς άνωτέρας Οεό

τητος καί ατινα άποτελοϋνται κυρίως απο παραστάσεις του φόνου της Μεδούσης ύ:το τού

Περσέως, της μόνης σχεδον συνθέσεως, ητις εκπροσωπεί τον μυ{!ον των Γοργόνων εν τη

τέχνη, οπως άποδείξωμεν το άσTl'ωικτον των τοιούτων άντιλή'ψεων.

Και πρωτον άναφέρ.ομεν τας κενταυρικας εκείνας μορφας τας γνωστας ιΊμίν εκ μεμο

νωμένων καΙ άβεβαίων παραδειγμάτων μόνον, περΙ (i}v
λόγον ποιείται ό Frot11ing11aul (ενθ. αν., σ. 373 -75) και

επί κεφαλ.ης: τών όποίων εύρίσκεται 1'1 ί;τπομέδουσα του

εκ Βοιωτίας πί'θου (είκ. 19). Bul1. c. Hel1eniqlle ] 898,
πίν. IV, ν, ο. 5] 8. Αύται δύνανται εύκόλως να εξηγη'θ'ώσιν

επί τη βάσει των εν άΡΧΏ λεχθέντων περΙ των μη τυπικών

γοργονομόρφων παραστασεων, ειλν λάβωμεν ιδιαιτέρω;

ύ":t'οψιν οτι ή σύγχυσις των Γοργόνων μετα τών<Αρπυιών,

καθ'ως καΙ ή περίπτωσις της Άρπυίας ΠΌδάργης, l\ν ό
Είκ. 1.9

"Uμηρος ('Ιλιας π, στ. 150-151) ώς βοσκομένηνλειμώνι

είναι πολυ πι'θ'ανον να έφαντάσθη ώς κατα το ημισυ γυ-

l'ο.Ικα και κατα το iιμισυ ίππον - συμφώνως προς την γνώμην τοϋ MilcllIl(Jfer, Anfange d.
Knnst σ. 57 εφ.-δικαιολογούσιπλΙ1ρως τlΊν εν λόγφ κενταυΡΙΚ11ν μOρψtlν 2• Ένφ εις την

γέννησιν τού ίππου Πηγάσου έκ τού τρcιχήλoυ της άποκεφαλισtlείσηςΜεδούσης όφείλεται

rσως ή αλλη ή ίπποκέφαλος σύλληψις 3. Και θ'α ήτο εντελώς αδικαιολόγητοννα ϋεώρήσωμεν

τοιαύτας ίππομίχτους μορφας ώς ύποδηλούσας στενην συγγένειαν της Μεδούσης προς Τ11ν

'Άρτεμ~ν και την Μεγάλην Μητέρα, δπως πιστεύει ό Frotl1ingllal1l (εν{)', αν.), f1 ύπονοούσας

στι ή Μέδουσα είναι ισότιμος προς τον Ποσειδωνα ενεκα τοϋ ύποτι'θ'εμένου ίππείου τούτου

χαρακτήρος, οπως άλλοι καΙ ιδίως ό Maltell , ώς είδομεν ανωτέρω, ύποστ/ρίζουσιν, σταν προς

τούτο δεν ύπάρχωσιν άλλοι σοβαρώτεροι λόγοι. Έαν δε λάβωμεν έπι πλέον ύπ' οψιν ()τι πλιιν

τού Πηγάσου και ό ιππος 'Αρίων φέρεται ώς γόνος τού Ποσειδώνος καΙ της Άιιπυίας 11
Έρινύος, καθως καί ΟΤΙ ίκανα τέκνα έγέννησεν ό Ζευς εκ 'θνητίin' γυναικίin ι, άnιl\'ατουμεν

να ίδωμεν, διατί ή Μέδουσα ώφειλε να avaXllQUZUfi ανωτέρα -θεότης δια μΙ>νον τον λόγον,

οτι ό Ποσειδών παρελέξατο αύτη καΙ οταν μάλιστα {\ κυριωτέρα περι τοϋ σχετικου μύ-θ'ου

αυ{}εντία, ό Ήσίοδος, διαβεβαιοι 'iμας δτι ίιτο 1Jνητή.

ΈπΙ πλέον ή κενταυρικη μορφη τού εκ Βοιωτίας πίθου εμJιοιε-ι ηΊν εντύπωσιν αποτρο

παίου Γοργόνος και (~κ της τερατωδί'Ός κτηνώδους αύτης εμφανίσεως και εκ της αγρίας καί

1 "Ορα τού; Οl.Ετικους τόμου; τής Hist. τού Perrot.
2 Πρβλ. H"rrison, Prolegoιnena, Ο. 129, είχ. 21. (f,·1.Ια

τοιαύτη "Αρπυια κατά τό ijfIlOt> γυ\·η χαί καtά τό llfIlOU

'ίπ"ος εΙκονίζεται έκ περιέργου βοιωτικου άγγιίου.

3 ~Oρ. J. Hell. Sωdies, V, (1884), "Λ'. XL!I!.

22
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=~-

ΑΕ 19:!7 -1928

Ει'". 21. Πηλ,','η "vξi; έκ θη6ωρ.

Ε;κ.22

1::;". 20.
Έλ~φ&"T"·"'· έκ Σπάρ"ι;.

iIf"λύβδιι'",'

!κ ":::'"ι1!,τη.::,

είδεχDούς έκφράσεως του προσώπου αύτης, την όποίαν καnωτιΊ άδιαφιλονίκητον 1<1 επίδει

ξις το)ν φοβερών όδοντοστοιχι6n ι χα'ι οι έξέχοντες βολβοι των όφiJαλμων, οί όποιοι υπομι

μνίισκουσιν l<lμιν την βλοσuρωπιν χαί δεη'ον δερκομένην Γοργο) της όμηρικης περιγραφης,

Πολυ μικροτέρας καί λίαν ό.μφιβόλου σπουδαιότητος είναι αι μαρτυρίαι των μνη

μείων, επί των όποίων στηρίζεται δ ισχυρισμός, δη ή Μέδοuσα κατα 11Ίν άρχικην αύτης σύλ

ληψιν ύπηρξεν 'ίππος, δστις ίσχυρισμός, έάν 1ΊλιΊ'θευε, δεν {}ά1'μο αμοιρος σημασίας καΙ

'θ'α επέφερε περισσότερον χ6.0ς είς το προκείμενον πρόβλημα. Ούτως 11 εν τ<9 μέ,σφ δύο κεφα

λών 'ίππων άνθ'ρωπίνη κεφαλ"11 1'1 είκονιζομένη επΊ έλεφαντίνου άνα&ήμαroς, προιψl.ομένου

fΚ του ιεροϋ της Όρθιας Άρτέμιδος εν Σπάρτη (εΙκ. 20), ϊιν άναφέρει σχετικώς ό Fl'Otllin·
glla111 (εν{). άν. σ. 375, εΙκ. 16), δεν εΙναι προφαν(1ς κεφαλη Με

δούσης, άλλα χεφαλη Άρτέμιδος, δπως συνάγομεν εξ άλλων πηλί

νων άνα~μάτων, έχόντων όμοίας παραστάσεις (J. Hell. Studies,
τόμο ~9 (1909), σ. 290, είκ. 6), χαΙ είδικώτερον εχ μολυβδίνων

ψηφίδω", ευρε'θεισων εν τcρ αύηρ ίερq:ι χαΙ παριστανουσων όλό

κληρον τ11ν μορφ1Jν της Άρτέμιδnς, δδηγούσης ξυνωρίδα 'ίππων

(εν6". άν., σ. 291, είκ. 7), η μαλλον 1Ι έν λόγιρ κεφαλη τοϋ ελεφαντί

νου αναθ1jματος εΙναι κεφαλη αρρενος χαΙ συνεπως κεφαλη Άπόλ

λω'νος. <Η γνώμη δ'αύτη ενισχύεται καί ύπο του ίσχυρισμοϋ του Μ. S. TllGn1pson (J. Hell.
Stιιdies, τ. 29 (1909), σ. 290), κα{}' ην αί μορφαΙ των προμνημονευflέντων εκ μολύβδου άνα

υ'ημάτων γενικώς δεν είναι βέβαιον δτι είκονίζουσι γυναικας. Και τοιουτοτρόπως το b\' λόyq:ι
εκ Σπάρτης μικρον ελεφάντινον u.νάγλυφοv όφείλει μάλλον νά {}EωQllf!ii ώς το αρχαιότερον

εκ των σq:ιζoμένων δειγμάτων συμβολικης παραστ6.σεως

τού ανατέλλοντος ήλίου, 11 όποία εξηκολού&ησε να είναι
., ....)" 'Ι'")
εν XQllOEL καυ ο clJV την ΚΛασσικην ποχην, ο.τως π cηρο-

φορούμεδα έξ ύστερωτέρων κλασσικων μνημείων, οίον

το εκ Κρήτης dorugolJv μετάλλιον της Συλλογης Νελί

δωφ (L Pol1ak, Sal1l1111ul1g Νelidof,o.187, &ρ. 533,πίν.ΧΧ).
Δ~\, είναι πειστικωτέρα έν σχέσει προς

τον ίσχυρισμον τοϋ Frotllingllalll (εi,{j'. άν., σ. 375) περΙ της ίππομόρφου συλλή

ψεως της Μεδούσης {l μαρτυρία, Ιlν παρέχει '<1 εκ 'των Θηβων της Βοιωτίας

πυξις 1 (είκ. 21), έπΙ της όποιας είχονίζεται πτερωΤΤI 'ΆρτεμιςκαΙ παρ' αύΤ1]"ν εν

χωριστφ διαμερίσματι 'ίππος προσδεδεμένο'; δια του χαλινού είς τον τοίχον'

κα'θόσσν ό 'ίππος ένταϋ'θ'α όφείλει να. 'θεωρη'θϊi ώς άνό.'θημα εις το ίερον της

Άρτέμιδος,ή έξιΊγησις δ' αύτη ένισχύεταικαΙ ύπο των αναγλύφωνεκείνων παρα

στάσεων 7ππων1 των 6.φιερωμένων είς την 'θεό:ν εν Σπάρη] (Αηη. Br. Sclιool.

ΧΙΙ (1905-06),·σ. 334, εΙκ. 1,2), 1<1 σημασία και ό σκοπος τών όποίων κυ:Οί

σταται άδιαφιλονιχήτως βέβαιος δια της 1ΞπΙ του έτέρου εκ των αναγλύφων

αυτων άναtlΙjματικη; έπιγραψης.

'Όσον δε άφoρ~ το εκ των εύρημάτων τού εν ΣπάΙΙΤΌ Άρτεμισίου μολύβδινον άνά

{}ημα 2 (εΙκ. 22). το όποιον δ Frotllingllanl {)εωρεί ώς μεσάζοντα κρίκον μεταξυ της μορφής

της Μεδούσης ώς Ο·εας τού 1ιλίου έκπροσωπουμένηςύπ() της Γοργδνος τού εκ Καμείρου πινιι-

1 ~Eν{)-. ιίν .• 375, εΙκ. 17. 2 Απ". Br. SC1100l χιν (1907 -08), σ. 24. εί><.!)' .
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j ϊ 1

Ε;κ. 2fJ. ΜiδοvοrJ.. Έκ <ου ~εHόμα10' "σου έν Κερκύρ,!-.

κίου 1 (εΙκ. '1) άφ' έvος και αφ' έτέρου 'ύπο τού κυκλικοίί γοργονείου ώς συμβολίζοντος δη-θ'εν

τι)ν δίσκον τοϋ ήλίου, το όποιον γοργόνειον είναι αυτη {1 εκ της' δλης κα&αρως άv3'ρωπο

μόρφου βεβαίως μορφης άποσπαηείσα κεφαλη - άσχέτως προς το έντελως ciot11QlxtOV μιας

τοιαύτης Β'εωρίας, δπως εκ της προχειμένης έρεύvης προκύπτει-εχομεν να παρατηριισωμεν

τά έξής. Έαν το έν λόγcρ είδώλιον εΙχε πράγματι τα ύπερμέγε&εςγοργόνειον ώς κεφαλήν,

f}Ct άπεδείκνυε μαλλον άνπ&έτως Τ11ν όρ{}ότητα της 11μετέρας γνώμης περί. έξελίξεως τοϋ σχε

Tιr.:oij τύπου' καηόσον {)-Cι παρίστα το δεύτερον στάδιον έν τίΊ τοιαύτιι έξελίξει, ητοι την πρώ

την άπόπειραν τού άρχα'ίκού τεχνίτου να έντείνη την έντύπωσι'ν τού άποτροπαίου προσω

πι;ίου, να όλοκληρώση τρόπον τινα την παράστασιν της εννοίας προσκολλών είς αυια έν

αr.ρολι{}ικΟν σωμα. Διότι, έαν επρό

>:ειτο αντιστρόφως περι άποπεί

ΡΗς προς άπόσπασιν της κεφαλής

εκ της τελείας μορφης, τα διά

φορα πι-Β'ανα στάδια δα 11σαν

πρωτον κεφαλη μετα τού κορμού,

κατόπιν κεφαλη μετα τοϋ tQaX1l
λου καΙ τέλος κεφαλη ώς άπλούν

προσωπείον. Άλλ' 11 εντύπωσις

ή μών εκ της εξετάσεως της είκό

νος τού εν λόγφ ειδωλίου είναι

δη το γοργόνειον δεν άποτελεί

τrlν κεφαλην αυτού, δπως ίσχυρί~

ζεται ό FrotllingJlaιn' κα-θ-όσον ή

κεφαλη ύπάρχει ύπεράνω τού γoρ~

Υονείου, το όποίον εϊτε ώι: αίγι,

καλύπτει το στiΊ{}oς της μσρφης

η είναι ή άσπίς, την όποίαν φέρει

t'Ί πιθανώς την Ά{}ηνάν είκονί

ζουσα εν λόγφ μορφή 2, καθ" δν

τρόπον βλέπομεν και είς πληf}ος

άλλων έν τφ αύτφ ίερφ εύρεf}έν

των είδωλίων.1, των όποίων το

σώμα καλύπtει ύπερμέγεf}ες γοργόνειον 4, και' δπως τούτο άπαντg καΙ εις την παράσιασιν

τού περιφήμου άγγείου τού Tιμωνίδoυ~.

Μεταβαίνοντες νύν εις την εξέτασιν τού κατα τα τελευταία έτη εύρε-&έντος εν

Κερκύρ(!6 μεγάλου λι{ιίνου άναγλύφου (είκ, 23), τού παριστωντοςτην Μέδουσαν μετα ΤΟl1

Πηγάσου καί τού Χρυσάορος εν τι:ρ μέσcρ προφανώς δύο λεόντων, το όποίον άπετέλει

την κεντρικηv σύνf}εσιν τού άετώματος ναού, εχομεν να παρατηρήσωμεν σχετικώς δτι

1 Σ\)μφώ,,(>,ς ιιρός τ/ν γνώμην το\) Decuelette (Re"l1e
Arcl!.1909 t. 14, ο. 109·110).

2 Πρβλ. πρός ,<ό ενδ. άν. είκ. 9β. πcιριστων t11\' Άδηναν
μικρόν μολύβδινον άνάδημcι.

3 Πρβλ. "αί ιιρός τήν μΙΚQοτέρcιν μετα δίσκου μορφήν tii!;

εκ Σητείcις μινα/ικης μήtρcις (Άρχ. 'Εφημ.1900, σ. 25, ιιίν. Β).

4 Ann. Br. Scu. ΧΤΙ, σ. 323, εΙκ. 3 και Χ\7, πίν. νιlΙ

κcιι σ. 138, εlκ. ]0, 20.
5 Baumeister, DenkJn:\ler ΙΙΙ, εί".2100.

6 Πρακτικό. Άρχ. 'Εταιρείας 1911, σελ. 163 εφ.
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:ι:αρ' όλην rijV εκ πρώτης Οψεως εΥτύπωσιν δεν νομίςομεν δι-ι 11 δι' αυtOϋ προσδιδομένη εις

ηΊν Μέδουσαν εξέχουσα {)έσις εις τη'\' διακόσμ~lσιν του ναου εΙναι ασφαλες σημείον αναλό

γου αύιης περιωπής εν τυ {)εολογικυ ίεραρχίq., αλλ' οUι-ε καί οί Μοντ ες κατ' ανάγκην ίιπονοαυσι

τί]ν Κυβέλψ', όπως παραδέχεται ό Ft-otl1itJgl1anl (εν{), αν" σ.373 εψ). Οϋτω τα εκ λί'θου ανά

γλυφα συμπλέγματα, τα εύρεθέντα επι της Άχροπόλεως των Άθηνων', ατινα κατά πασαν

πι'θανότητα ανήκουσιν εΙς αετώματα ναων της riρχα'ίκης ~~πoχης %αι εις τα όποια Ο'υτε ή

"ΑΌηνδ. ουιε ό Ζεύς - δπως θα περιέμε\,έ τις-ά:τοτελουσι τας κυρωρχούσας μορφάς, άλλ' ό

Ί-Ιρακλης φονεύων την 'Ύδραν 11 καταβάλλων αλλα τέρατα, υ.ποδειχνύουοΊ" εΚΤ(Jς πάσης

αμφιβολίας δη εις αρχα'ίκους χρόνους τα κύρια πρόσωπα της γλυπτικης διακασμ{lσεως των

αετωμάτων των ναων δε\ι Ί]σαν κατ' ανάγ:v.ην. αί ανώταται {)εότητες του 'Ολύμπου, άλλα

μαλλον οί ιnιίθεοι 11 ηρ'ωες έκεϊνοι της όλυμπικης 11 ύπολυμπικης παραδόσεως, τών οποίων

τα χατορθώματα εναντίο\' των τεράτων ώς συγκινουντα περισσότερον την λα'ίκην ψυχην

έflεωροίιvτο ύπο τ<ον καλλιτεχνων η μάλλον ύπο των ίερέων ώς τά καταλληλότερα θέματα

προς διrαόσμησιν τοϋ μαλλον εξέχοντος και περιφανοϋς σημείου του ναού, 'Εάν δε εκ τοϋ

εν λόγο) συμ..ι-rλέγματος της Ι\ερκύρας λείΠΌ ό Περσεύς, 1'1 παράλειψις αϋτη ίσως οφείλεται

εις τας ί'ιυάκολίας, τας όποιας (}ά παρείχον είς τον επιχώρια" τεχνίτην ή ::τλήρωσις του μέσου

τυύ τριγωνικου χώρου iJJti) δύο ίσορροπουσών μορφιον, μη ίιπάρχοντος κεντρικού αντικει

μένου. "Ότι δε πρύκειται περι της ίιπο τοϋ Περσέως άποκοπης τίΊς κεφαλης της Μεδούσης,

τουτο υποδηλοϋι-αι κυρίως κατα τον άρχαϊκον τρόπον δια της παρουσίας των εκ τού τραχιl

λου αύτης έξελίiάηων ΠΙ1γάσου και Χρυσάορος, δπως τούτο βλέπομεν είς την γνωστη\!

μετόπη ν εκ Σελινου\'ως 2, ξνθα ή αποκεφαλιζομέ'νη ύπσ του Περσέως Μέδουσα κρατεί ηδη

_είς τους κόλπους της τον ΠΙ1γασην, Κάι τΟ γεγο"ος δε της ύποκοριστικης μορφης τού Χρυ

πάορος, ό ύποίος εκ των στίχων της Θεογο\ιίας l)ΤΟ άνπ&.έτως γνωστος ώς μέγας, 4ποδει

κνύει τΊι\' έλευ{Jεgίαν, μεΤI]~ίoπoία\l_ό τεχνί~~1ς- .προέΙ)η είς την πρoιroρμoγην της συνθέσε<δς
ι:ου είς τας άπαιτίίσεις του χα/ρου α\'ευ.ανασκοπης ποος την μυ&ολογικiιν ακρίβειαν,

~Aλλι~ xqi ,~" u'κόμ·11 ,~πρόκειτo περιάπο-θ:έώσε(i)ς η"Ίς Μεδούσης, και τότε το εκ Κερκύ

(!αζ σύμπλεγμα δε~,- ~:ί\'Γ~ι.~\,α~~ίo~;·της )"\'())μης "ΥΗ-ιων περι τί]ς εκ των κάτω προελεύσεως της

Μεδούσψ;'..XciQ ό'σίnι·{ι ,,1:τ"ο,9,έω.σlς αϋτη ,της 'Μεδούσης μετα του Πηγάσου και τού Χρυσάορος
;~lα α;ι:ε[O,ει-τo~έρμα καΙ§Ζ,<-Ι;l'j-ν,::·αρ;uΙν του "σταδίου αύτης, <Όσο" δε dcpoQ(i τους συμπαρι

στ.ανΟμέ\'Ωυς χεοντας, ,061:61 "·εχoντε~, ώς'γνωσ~"όν', εκ :ταναρχαίων χρόνων έξησφαλισμb'νην ti]"
{}εσιν αύτiίηι ά)ς φρουρών επι των πυλώνων και των ναiίn'· και εν Έλλάδι καΙ αρχαιότερον

ιΙκόμη εν Αίγύπτφ δεν ύπάρχει λόγος να 'θ-εωρηθ-ώσιν ώς εξαρηyμαrα της Μεδούσης ενταυθα.

σπως καΙ τυπικώς δεν εΙναι. Έ....φ 1'1 ϋπαρξις το1! Πηγάσου και του Χρυσάο(lος αποκλείει

σ-ι.έσιν της Μεδούσης προς τούς έκατέρω,Όε .... αύτης λέοντι;ι.ς άνάλογο .... προς την τω .... μορφω ....
τω,\, ασιαΤΙΥ.ων μνημείω\!, rilV οποίαν .παραδέχετ.αι ό Cl1. Picard (La scn1ptnre antiqιle. Ι,

σ, 276), ποΜ περισσότερον, αφου εΊ.o~ιεν Υ.αΙ της 'Αθηνάς παράστασιν εν μέσ~) δύο λεόντων

έπΙ αρχαΤστιχο-υ αναγλύφου έχ Περγάμου (PerganlOll ναΙ \Τ, είχο)ν έπΙ του έξωφύλλου),

χωρΙς να ύπάρχιΊ καμμί~ ένδειξις αμέσου μεταξυ tΊεας και λέοντος σχέσεως. 'Η δk συμπαρου-'

σία τών τέκνων της Μεδούσης ύ.ντιστρατεύεται ΠΡQς ηΊν γνώμην του ίδίου Pical'd (εν'θ-. 6.ν.),

οτι 11 Μέδουσα εχει σχέ(n" ~~ε TijV επΙωύ αυτου αετώματος εικονιζομένη .... μάχη" τδ>ν γιγάν-

1 'Aqx. 'Εφημερίς, 18ί14, πί". Ί. Κf~ί LeclIat, Le 111usee
,le l' '1 cropole d' Atll~Iles.

2 ·Ορα Bn1!111 - BrιIckIII:ll1J1, DellkIH:-;ler, πί\'. 286.
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Ει'κ. 24. ΠΕΡQn,. φo>'"irov

τή,. MiJQtIQav. Κύλ,,·δt;JQ;

i" ,tΙΕι1Qπο,αμία.,

των, προς βοή&ειαντ.ών όποίων κατα την φράσιν αύτοϋ σπεύδει. Άπ' έναντίας 11 συμπαρουσία
μετα της Μεδούmις τού Πηγάσου καΙ τού Χρυσάορος καθωτζi αδιαφιλονίκητον, νομίζομεν,

δτι ό τεΖνίτης του έκ Κερκύρας συμπλέγματος είχε" είς τον νούν του μόνον τον ύπο του

Περσέως φόνο\' της Μεδσύσης.

'Ό,τι έλέχ&η ανωτέρω δια τους λέοντας του έκ Κερκύρας μνημείου, τι) αύτο χατα πολίι

ισχυρότερο" λόγο" άληΟευει και δια τΟ'υς λέοντας τού έκ Μιλ11του αναγλύφου της Μεδούσης ι,

το όποίο'\' έπίσης άναφέρει προς ύποσnιριξιν τΓις γνώμιις του δ FΓOthiηglla1l1 (ενθ. άν.,

σ. 355), πολλφ μάλλον οπου είς aJJtO δ λέων έξαιρετικως ύπερμεγέ'6ης ?ν σχέσει προς ti]v
Γοργόνα Ην εί'\'αι δυνατον να άπετέλει έξάρτημα αύτης, έν{μ έξ άλλου εΙΧΕ πλέον ΊΊ δεδικαιο

λογημένην ηΊν Όέσιν αύτού έπΙ της ζφφόρnυ τού "αού ώς ίερον ζφον της Μιλι1του.

ΚαΙ καταλήγομεν είς τον έκ Μεσοποταμίας κύλινδρον2 άρχα'ίκης τέχνης (είκ. 24), τον
παριοτάνονταπροφανώς τόν Περσέα φονεύοντα την Μέδουσα", δπερ μνημειnν, δπως και το

έν άΡΧίΊ της παρούσης μελέτης μνημονευf}εν έξ ιΊλέκτρου νόμισμα

(είκ. 1), φαίνεται ένισj(ϋον έκ πρώτης οψεως την περΙ αρχικιί)ζ καΌα

ρως ανΌρωπομόρφου Γοργόνος καΙ ανθρωπομόρφου γοργονείου

γνώμη ν χαί συνεπώς την περl ανωτέρας Γοργόνος Όεωρίαν.

ΧωρΙς να προσχωφΊσωμεν εις την γνώμην τοι; νν. Α. Ward
(Tl1e sealc)71inders οΙ Westen! Asia σ. 211 - 212 καΙ 385), ό όποιος

δεν υ-εωρεί την μορφην τού έν λόγφ κυλίνδρου ώς Μέδουσαν καΙ

παραβάλλεl αύτην προς τους γίγαντας τών Άσσυριακ[ον κυλίνδρων

(ενΌ. ανωτ., είκ.642, 643 καΙ 646), f:χομεν να παρατηρtlσωμενέν πρώτοις δη το μνημείο" τούτο

της τέχνης ώς έκ τού μη έλληνικοϋ τύπου τού σφραγιδοκυλίνδρουκαΙ της μη έλληνικης α'στοίι

προελεύσεως έν πάση πευιπτώσει ΙΊ:ικουρικην μόνον κατ' ανώτατον δρον Όα iΊδύνατο να εΧl1

αξίαν. 'Αλλ' έν πάση περιπτώσει 1~1 σημασία αύτοϋ ώς μαρτυρίας έναντίον της ύφ' ήμώ\' ϋπο

στηριζομένης γνώμης δεν θα 1Ίδύνατο να εΙναι μεγάλη' καΌόσον ασφαλώς ανΙ1κει εις τΊιν

έποχην έκείν1]\', καθ·' ην ό γοργόνειος φόβος έν tlj τυπικυ αύτού έξελί'ξει είχεν άπολέσει ήδη

την έπικράτησιν τών 'θηριωδών αύτού χαρακτηριστικών γενόμενος έπι μαλλον και μαλλο\'

κα&αρώς αν&ρωπόμορφος άφού κατα τον Furt\\'anglel" (ένΌ, άν. 1, σ. 24) δεν δύναται να

εΤναι προγενέστερον τών αρχών τού εκτου αίώνος. Ή δε αρπη, ην κρατεί έν τίι χειρι αύτου

ό Περσευς καΙ ΙΙ όποία είναι ύστερωτέρα άντικατάστασις τού άρχικού ξίφους3, ύποδει

κνί,ει ίσως ύστερωτέραν άκόμη χρονολογίαν (πρβλ. καΙ F. Kίihl1ert έν Roscller, M.ytI1. Lex·

ΠΙ, σελ. 2033).

ΚαΙ πλιl" τούτου όμως 11 έξέτασις της κεφαλης της έν MyQ;l μορφης δεικνύει είς ήμας

δτι παρ' όλην την ελλειψιν των χαυλιοδόντων, τiΊς κρε~ιαμένης γλώσσης καί τού χαρακτηρι

στικού μορφασμού, πάντων τούτων τυπικώ" δια το άρχαίον γοργόνειον - ητις ελλειψις πι'θα

νώς να όφείλεται είς τας μεγάλας δυσκολίας, τας όποίας έπαρουσίαζεν εις τον τεχνίτη" ή έ,,:i.

σκληρηΙ; λίθου γλυφη τόσον μικρας κεφcι.λης-διαxρίνoυσιν αύτην ώς αποτρόπαιο'\' καΙ

1 "ΟQι.ι F. j'olltrellIoli et Hal15Soulier, Uid}'mes Ροιιϊl

les (1896), :ι;ι,', ΧΧ,.ο, 196.
2 ~Oρι.ι i\. Fl1rt\~'angler, Antike Gemroen, πι". 5. 43.

Perrot, εν\}. ά". ΙΧ. εΙκ. 11.

3 Πρβλ. τόν Περοέι.ι τοίί εκ Βοιωτίι.ις "ί"60υ (εΙκ. 19). ΤΟI,

έλεφι.ιnί\"ου ά"ιlγλίίφf>1J Ικ Σπάρτης (εΙκ. 4). της Ικ Σελι

\'oίi"τoς μετόπης.
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ΕΙ". 21ί. Άθωρ,κή κεφαλή. 'Κξ άΥΥεΙον

ί .. Φω"a(ας.

11\ Ι) (') Ι') () (

Eix. 25.
•Aθω~...όl'

Ει'κ. 27.
Ά ....κεIμ~~ol· εξ

ίλεφaνrΟΟfού lκ

Κ(φεΙρου.

ΟΎ]ριώδη όχι μόνον οί αναμφισβητήτως βλοσυροι όφ{}αλμοι καΙ τα έξωγκωμένα μηλα τών

παρειών και οί &κτινοειδώς εξ αύτης έκφυόμενοι όφεις, άλλα και το ύπερμέγε{lες αύτης εν

καταφανεί δυσαναλoγί(~ προς την δλην μορφήν, το δποιον είναι μάλλον κατάδηλον, ων συγ

κρίνωμεν αύτην προς την συμπαριστανομένην μορφην τού ύποπθεμένου Περσέως.

Άλλ' Ο,τι προσδίδει Ιδιάζουσαν σημασίαν είς την κεq;αλην ταύτην είναι ή διακρίνουσα

αύτην ξένη προς τόν τύπον τού &ρχαϊκού γοργονείου, ού μην &λλό: και πρΟς. Τ11ν έλληνικην

τέχνην εν γένει, και ίδιόρρυ-θμος διάταξις της κόμης εις πλοκάμους πλαισιούντας

την κεφα.λην και καταλήγοντας εΙς ελικας άνεστραμμένας. Είναι δε αυτη τυπικη

τών αίγυπτιακων {}εοτήτων και δή της -θ'εάς 'AflJ)Q (είκ. 25), απαντωσα επι μνη

μείων της 19ης δυναστείας (Perrot, εν-&. αν. Ι, σ.416, 419, είκ. 244 και 242-43)'
όπό{)εν μετεδόftη κατα πάσαν πl'θ'ανότητα είς Κύπρον και εΙς τήν Έλληνικην

Μικραν Άσίαν δια της τέχνης τών Χετταίων (Penot, IV, σ. G65, είκ. 327. και πι

σ. Μ, είκ. 16,360,361).
Έαν δμως ληφ&f! ύπ' όψιν το γεγονός, οτι ή έν λόγφ μορφή είκονίζεται

κ,o~όκρaνo". έπι κυλίνδρου και δτι ό κύλινδρος ο'δτος εύρέflη
'Εκ "αοϋ ί.,

Α{Υύ;ηω. ~..ν xαλδαίg η Μεσοποtαμί/f·, δεν είναι, νομί-

ζομεν, όρflον να χαρακτηρίσωμεν ιJ)ς κεφαλήν

Μεδούσης πάσαν άρχαϊκήν κεφαλήν, την όποίαν διακρίνει

μία τοιαύτη της κόμης διάταξις, δταν ή κεφαλή αύτη δεν εχ!l

τα στοιχεία η εστω την εκφρασιν τού γοργονείου φόβου, δπως

τοιαύτη εΙναι η κεφαλη τού έκ Φωκαίας άγγείου 2 (είκ. 26).
Και -θ'α ήτο κατ' άκολου-&ίαν άδικαιολόγητος ό ύπο τού Fr,
Poulsen (Der Orient nnd die Frϊιhgriechisclle Knnst (1912)
σ. 46) χαρακτηρισμος ώς κεφαλών Μεδούσης διαφόρων

άρχαίκών κεφαλών η προσωπείων S - έν οίς ~I!I!!!I!I~Iκαι ή προμνησl}εϊσα κεφαλη τού έκ Φωκαίας

άγγείου - τα όποία ώς έπι το πλείστον κα-

-θ'αρως ανt}ρωπόμoρφα δεν δύνανται να ύπα- ~

χ-θ'ώσιν εΙς τον τύπον τού γοργονείου φόβου,

αλλ' άποτελούσι μονονουχι άντί-&εσιν προς

αύτον δια μόνον προφανώς τον λόγον, δτι τας κεφαλας αύτας διακρίνουσιν

οί είς ελικα καταλήγοντες πλόκαμοι, οί άπαντώντες έπι της μορφης τού έκ

Μεσοποταμίας έν λόγφ κυλίνδρου, η δ ετερος εκεϊνυς τύπος των ά{}ωρικών

πλοκάμων, ό άπαντών προφανδις είς τας ύπο τοϋ Poulsen έπίσης &ναφερο

μένας έκ Καμείρου κεφαλας (είκ. 27) (ExcavatioHs at Ephest!s, πίν. 4, 6),
τας όποίας δ Ponlsen (ενθ'. αν.) χαρακτηρίζει ώσαύτως ώς κεφαλ/ς Μεδού

σης, Είς τρόπον ώστε κατα την τοιαύτην άvτίληψLν -&α επρεπε να -&εωρη-&ώσι-πραγμα

ε\'τελώς άστήρικτον και αύ-&αίρετον- ώς κεφαλαι Μεδούσης πάντα τα προσωπεία έκείνα,

τα δποία άπαντώσιν έπι άρχαϊκών μνημείων, όχι μόνον όσα εύρέ-θησαν έν ΈλλάδL, &λλα

1 'Ό(!(1 Α. Furt"'iingIer, ενθ. άν. Ι, σ. 24. Perrot, ΙΧ,

σ, 11, είκ. 11. Πρβλ. χαί Roscher, Myth. Lex. IIJ. 0.2033.
2 Ra)'er et CoIIigIIon, Histoire d. 1. cerQIniqne, είχ. 26.

i'l1sonia, J\',a.2J1,tix.4b.

3 Α. s. ~IurfIlY, Excayations in Cyprus σ. 105,152,3.
J. Η. StιIdies, 1881, <J. 3114. Aln. J. οί ArchaeoIogy Ι

(1897), σ. 256, είχ. 4". AUHonia lV, σ. 210, εlχ. 43,44.
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'ΕΜφό.υ,,,·σ,· μιιά.ιλιn'·

;" Σπάρ"ι~·

Είκ.2$.

Ε,κ. 30. Δ,α"όnμηo,~ άγάλμαnκ έκ Κύπρου.

Ei". 29. Δ,α",;,

σμησι~ άγιiλμιrΙό~

i" Κύπρ(lv.

καΙ τα ανακαλυφ3{ντα εν Μικρ(! Άσίζι καΙ. Ίταλί(!, είς την όποίαν τελευταίαν χώραν ίδίως

εγένετο άφειδης χρησις τοιούτων προσωπείων επι παλαιοτέρων μνημείων πάσης περιyc~αφfJς

ετρουσκικης τέχνης 1, δταν αί κεφαλαΙ αύται. καίτοι ούσιωδως ανόμοιαι προς το τυπικον

άρχα'ίκον γοργόνειον καΙ. δια την παντελή ελλειψιν {}ηριομορφίαςκαΙ. ενεκα τού έ.ίτικρατοϋν

τος φοειδοϋς 1Ι τριγωνικου σχήματος αύτών, παρουσιάζου.

σιν δμως έπουσιώδη γνωρίσματα κοινα μετα μεμονωμένων

καΙ. μΙ1 τυπικών μορφών Μεδούσης. Έν(ρ 11 έπΙ τού τυπικού

κατα τα άλλα γοργονείου φόβου τού γνωστού εκ Σπάρτης

ελεφαντίνου μεταλλίου 2 (εΙκ. 28) εμφάνισις κομώσεως

παρεμφερούς προς την ίδιότυπον ά'6ωρικην κόμωσιν άπο

δεικνύει στι, δπως κατ' επανάληψιν έτονί

σαμεν, δεν πρέπει να αποδίδεται πολλη

σημασία είς τοιαύτας μεταςυ τών διαφόρων

τύπων τίις τέχνης όμοιότητας, άφορώσας

δευτερεύοντα καΙ επουσιώδη γνωρίσματα,

τα όποια εύκόλως μεταπηδωσιν άπο τού

ένος τύπου είς τόν άλλον, προκειμένου ίδίως

περι. διακοσμητικης μικροτεχνίας. Ούτε κατ'

άκολου'6'ίαν πρέπει επι τfι βάσει των τοιούτων όμοιοη'μων να :τροβαίνωμε'\'

είς παρακεκινδυνευμένας περΙ. στενής συγγενείας των σχετικών τύπων τίις

τέχνης καί, δπερ σπουδαιότερον, περΙ στενης συγγενείας ή ταυτότητος των είς ΤΟ'l'ς τύπους

άντιστοιχουσων μυ'60λογικων εννοιών καΙ. προσωπικοτήτων'6εωρίας.

'Ότι δε 11 προφανώς αίγυπτιακής προελεύσεως άftωρικη κεφαλή, οπως βλέπομεν αύΤfjν

έπ1. τού εκ Φωκαίας άγγείου (είκ. 26), δέν Jtaoιorg κεφαλην Μεδούσης, {l όποία εΙ'\'αι τροπο

ποίησις του γοργονείου φόβου είς την έλληνικην τέχνην,

τούτο άποδεικνιΊεται προσέτι καΙ ρκ της έναλλαξ μετα

του τυπικοU άρχα'ίκου γοργονείου χρησιμοποιήσεως της

περι ιiς ό λόγος χ;φαλης είς την άνάγλυφον] διακόσμη

σιν τών εν Κύπρφ εύρε'6'έντων άρχα'ίκών αγαλμάτων

(εΙκ. 29, 30).. ΤΟ γεγονος τούτο έξηγεί πληρέστατα

την ύπο της κυπριακης τέχνης η κατ' επίδρασιν αύτης

δημιουργίαν τού νό{}ου εκείνου τύπου τού εκ Μεσοπο

ταμίας κυλίνδρου (είκ. 24), όστις εΙναι κράμα τού γορ

γονείου φόβου καΙ της πλαδαράς αίγυπτιακης κεφαλης.

Έαν δε τι κα'6αρώς άν'6ρωπόμορφος κεφαλη τού εκ

Φωκαίας αγγείου εΙχε l.ρησιμοποιη&η ύπο της άρχα'ίκης

τέχνης ώς κεφαλη Μεδούσης είτε συγχρόνως μετό: τού

τυπικού γοργονείου φόβου 1'1 μάλλον προ αύτού, οτε το

τοιούτον '6α ΙJδύνατο όπωσδήποτε να έπηρεάση τας περΙ της έννοίας της Μεδούσης καΙ

·tfuv Γοργόνα/ν εν γένει ήμετέρας άντιλήήιεις, τότε {),α επρεπεν ή κεφαλη αύτη να εΙναι

1 Micali. Mouumenti etc., πίν. ΧΧ1 - XXVIII.
2 ·Ορα Pou!seo, ivit. άΥ. σ. 45. είχ. 29α.

3 Perrot, Hist, 111, είκ. 359, 360.
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Ε,'ιι. 31.

κοινη επι άναμφισβητήτων μορφών άρχαϊκης Μεδούσης καi:)αρως ελληνικης προελεύσεως

-- πράγμα το όποΊον δεν συμΙ1αίνει-άφού μάλιστα ή κεφαλή αϋτη ήτο γνωστη είς την

έλληνικην τέχνην .πoΛU πρό της εποχης των προμνησθέντων εκ Κύπρου μνημείων χαι τού

έκ Φωκαίας αγγείου, όπως άποδεικνύεται εκ της παρουσίας τοιαύτης κεφαλης επι μεταμυ

κηνα·ίκης χαλκίνης ασπίδος εκ Παλαικάστρου της Κριιτης1 (είκ. 31).
''Ο'6εν αντι'6έτως προς ό,τι φρονεί σχ::τικώς ό Ponlsen (ενΗ. αν., σ. 1) έχει,

νομίζομεν, πολυ δίκαιον ό Pettazoni, ό όποιος πραγματευόμενος εν είδικiΊ

μελέτυ (Ansonia IV, σ. 181-218) περΙ των αtlωQικων αύτων κεφαλων,

ώς κα{)αρως διακοσμητικού τύπου, και περΙ της έμφανίσεως αύτων εν

'Ιταλί\i ίδίως, ώς και' εν Έλλάδι, δεν παρεσύρ-θη εκ των άσημάντων

όμοιοτήτων, nEQi <ίη' εγένετο ανωτέρω λόγος, είς ταυτισμον των ά-θ·ωρι

κων κεφαλων προς τ()\, χα&αρως έλληνικον "[ύπον του άρχα'ίχού γοργο

νείου καΙ κατ' άκολου&ίιι..ν προς Τ11ν κεφαλήν της Μεδούσης, κα-θόσον,
MOf!P;] χσλιιΙνη~ dοπί-
δσ; τκ ΠσλQ.,ιιάο.ρσ..,. ώς εΤπομεν ηδη, αί μπα περισσης ε'ύκολίας άναγνωριζόμεναι συγγένειαι

μεταξυ των δι{~φόρων τύπων της τέχνης άντανακλώμεναι κατ' άνάγκην

είς τά άντίστοιχα μυ&ολογικο. πρόσωπα δίΙνανται να παρασύρωσιν, οπως έν προκειμένφ

ιχκριβως συνέβη, είς γενικωτέQα; (ιημασίας άβέβαια συμπεράσματα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤιΝΟΣ ΓΕΡΟΠΑΝΝΗΣ

ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ ΕΠΙΓΡΑΦΑΙ

(συνέχεια προ, ΑΕ 1925 '6 9_4~ (127_161))).

161: ΑΕ 1925/6 3U (152) : ίερέως και σπονδοφόρου στεφάνωσι~.

Mεταξiι του ταστεφαρια καΙ του [τ]οϋ ύπάρχει χώρος έν()ς γράμματος έφ&αρμένου·

fui' τούτο μιl ή Σ, ίσως ην γράμμα τι, δπερ υστερον ό λιΗουργος άπ1lλειψεν ώς έσφαλμένον,

ίσως δηλ. ά'\'αγνωστέον τά στεφάρια 1< .>1 [τ]οϋ. 'Εν στ. 7 εικάζω οτι εκειτο ετι δε

και το [αβ]ατ[ον.

'Εν Άμφιαρεί'9, til 29η οκτωβρίου 1929.

6. ΛΕΟΝΑ[>ΔΟΣ

1 .-I.nso"ia, l"όf~. ιν, σελ. 204, είκ. 36.
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APXAIOΛOΓl ΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

... Ι:;:;::ΗΓΗΣΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ.

εΠI ΕΡΥΘΡΟΜΟΡΦΟΥ ΑΜΦΟΡΕΩΣ

ΤΟΥ APXAIOΛOΓlKOY ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ

Εις τήν Άρχαιολογ.κήν Έφημερίδα ωυ 1924
εδημοσίευσα ~oύς τρεΤς πολυτίμους άμφορείς, τους

όποίους εκ της εν Δεκελεί~

επαύλεως είχαν μεταφέρει εΙς

το Evtavil"a Έ,'}νικον Μουσείον,

απέσιειλα δέ αντίηιπα της δια

πολλ{ϊιν είκόνων και δύο φα/ΤΟ_"

τύπων πινάκων κεκοσμημένης

διατριβης μου είς τας ενταύΘα

ξένας Άρχαιολογικας Σχολάς,<

εις μουσεία της άλλοδαπης Ζαι

εις κα{tηγητας της αρχαιολογίας

ήμετέρους τε και ξένους.

Έκ των ~ρώΤα/ν μ' εύΖάρί.

στησεν δ κ. Η. BuIJe, (ίσης 'πλι]ν .

τών ευχαριστιών μοι εγραψε και,

την έξ1ϊς πληροφορίαν. ~ Ή :
~παράστασ!ς του τρίτου αγγείου

,(Μελέαγρος, Άταλάντη, Διό

c,ozOUQOl Κλ.) επαναλαμβάνεται

;,σχεδΌν ακριβώς επι ΙΙΥΥεΙοtl

~τoϋ Μουσείου _ης Βιέννης,

>δημοσιευfl-έντος εΊς τα Monu
.'D1enti deΙΙΊπstitutο, IV, taν.
.. 43, του -όποίου ή l:μπ(!οο{}la

"οψις, παριοτάνουοα σκηνήν

~τρayφόΙα, είσέτι ιiνε(!μήνέtI~

~τoν, d.ΠBtKOVl.iJ{}oη- εΊς τα J<111
>resbefte de~' osteι-reicb. ar
~cΙιiίοl. ·Instit,utes ίη Wien.-
IBand ιν. 1899. Έφρόντισα

»να 'φω:ι;ογραφη{}ωσιν'αι δύο

~δψεις του αγγείο).!, ,δύνασ-3ε

"δε. να λάβητε _εΊκ'όνας παρα

HOU διευδυντοϋ κ. BankD ε\·

~ BιΈVνη~·

Μετα την ληψιν της πληρο

φορlας εστειλα αμέσως προς τον

κ. B<1lJkb το δημοσίευμct μου

και ε;nσtoλήν, δι' ης παρεκάλεσά αυτόν, ν(, μοι

σιείλη φωτογραφίαν του αμφορέα/ς της Βιέννης.

Ό κ. ;Banko μοι εστειλε τρείς φωτογραφίας "ης

6πισ{}Ιας όψεως τού αμφΟj?έως και έπισωλήν,

έν η μ' εύχαρίστησε δίά 01Ίν άπoστoι.rιν της μελέτης

μου' καί με όvνεχάeη ΟΙ« τή" ά,να"ιiAυψι-ν, ;τΊlν

δρ3"ην δηλαδ1Ί έρμηνείαν της παραστάσεως, προ

σέ&ηκε δε και την έξης πληροφορίαν. «ΤΟ εν

~λόγφ αγγείον, άρι{}. άπογραφη; IV. 158 (ϋψός

..35,5 εκζtΤOστά, διάμετρος 21 εχατοστα) εΙσήχl.ll1

.εΙς το .Μουσείον προ τοϋ 1807 ώς δωρεα τΙΊ.;
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ΑΕ 1927 - 1928

~αύtOκρατείρας t\'lαρία; θηρεσίας, δευτέρας συζύ

γου του αΙΙtOκράτορος Φραγκίσκου Β', 3υγατρος

του βασιλέως άμφοτέρων τών Σικελιώνρ.

"ΤΟ αγγείον έξεδΜΙη παρά του F. G. \:Velcker
~είς τα M0l1tIl11enti del1' Instituto, τόμο IV,
~πίν. 43, καί ήρμηνεύ{}η παρ' αύτου είς τα An
oonali <lell'IlIstittIto, τόμο ΧΙΧ, σελ. 294 - 30..J
ρκαι είς τα Alte Del1k1JJn!er, τόμο ΠΙ σελ. 353
364. Το αγγείον περιέγραψαν και οί Κ. κ. Ed.

,.νοιι Sackel1 και Frie<1. Kellller είς το σύγγραμμα

.Die SaιηΙIl!ΙΙl1gendes Κ, Κ. ΜίίΙΙΖ- llIId Al1ti
,.ken-Kabinetes, \ViCI1 1866, σελ. 163,άρι{}. 69".

τα ανακτορα αύτης επέτυχε τοϋ σκοποϋ καί μετέ

φερεν εκεί{}εν την Άντιόπην Et; Ά{}ήνας, οπου

αυτη ~.γένετo σύζυγος του ηρωος.

ΠρoσfHα οψις τού άμφορέως τής Βιέννης.

- Ό θησευς ξενιζόμενος έν τ~ άνακτόρφ

τής Άντιόπης (εΙκ. 2).

Ό \Yelcker και μετ' αυτου ό Ji:<1. v. Sackel1
και Fr. Kel1l1er έρμηνεύουσι τήν σκηνην ώς έξης:

~ Ή έμπροσ{}ία Οψις του αμφορέως παριστάνει

"τήν βασίλισσαν Άντιόπην μετά της άκολουΜας

«αυτης. Φέρουσα π}.ούσια καί ποικιλόχροα ένδύ-

ΕΙκ. 2. Προοθι'α όψ,ς &.μφορiως tiJ; Β,έ""η,: •Ο Θηοsύ, llαρυ. τιί 'Α,."όll/l.

",ΤΟ αγγεϊον φαίνεται Άττι.κης προελεύσεως, του

»τέλους του 5°u αιωνος π. Χ."

Ό άμφορευς της Βιέννης (είκ. 1).

Ό \·\Telcker είς τά παρά των κ. κ. BtIl1e και

Raιιkό άναφερόμενα συγγράμματα ένόμιζεν, δτι ό

μυ{}ος περι Θησέως και Άντιόπης παριστάνεται

έπι άμφοτέρων των όψεων του άμψορέως τijς

Βιέννης. Κατά τα περι Θησέως μυ30λογούμενα ό

i'ιρως ούτος, άκοιίσας δτι η ώραία και \'tαιι:;>αλέα

>Αντιόπη εβασίλευεν έ\' τη xώρ~ των Άμαζόνων,

εtς τά νότια παράλια του Εί·ςείνου Πόντου, άπε~

φάσισε να μεταβη έκεί καί να άρπάσn ταύτψ έκ

του μέσου των φιλοπολέμων αυτης όμοφύλων

στιφών. Μεταβας λοιπόν εtς fiJV πρωτεύουσαν και

ηιατα και κράνος επι της κεφαλης και σκηπτρον

.έν τη δεξιq κρατουσα κά{}ηται η Άντιόπη έπι

»8ρόνου εμπροσ8εν τoίi ανακτόρου t1Jς, δπερ ύπο.

»δηλουται δια πύλης λευκως κεχρωματlσμένης.

•Παρ' αύτην φαίνεται τραπέζιον και καρποι έπ'

>αυτου. Έκ των περί riιν βασίλισσαν γυναικων

>μία μόνον, η κρατοϊίσα μέγα ριπίδιον, εΙναι κάπω.;

»πλουσίως ~νδεδυμένη' ~κ των λοιπών εν ένδυ~

»μασί~ 'Αμαζόνων παρουσιαζομένων γυναικών

.δύο χορεύουσι και τρίτη συνοδεύει δι' αύλοϊί τας

,.ζωηρας αύτων κινήσεις. ~Aνω3εν της βασιλίσσης

»φαίνεται γενειοφόρος ανηρ κρατων πέλεκυν (είς

..των Θριptών βασιλέων, των συμμάχων της Άντιό

.. πης). Άπέναντι αυτου φαίνεται ό Έρως, ούτινος η

»παρουσία προμηνύει τήν παράσfασιν της όπlO3ίας
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»όψεως τοϋ άμφορέως, τοι'ς άρραβωνας δηλαδη

ιτίϊς βασιλίσσης μετα τοϋ 'Ατηκού ηρωος Θησέως».

Πολι, άπλην παρουσιάζει ό \Velcker djv ύπό

'8εσιν της σκηνης και μετ' αυτον ό κ. νοl1 SackeIt
χαΊ. ό Renner. Mεrα τούτους ό Robert I'on
Schneider, σστις συνέγραψεν ϋ])ersiC]lt der
kunstllistorisclIen SaIlJl1I]ul1gen des aller
hochsten KaiserJlauses, \Vien 1904, ύπο τόν

αρι'8μον 68~ γράφει ση λεπτομερως έξετάσας τόν

άμφορέα άνrελήφ8η οη, πρίν ουτος περιέλ8η είς

το ΜουσεΤον, είχέ ποτε βλαβη το δεξιόν μέρος rij;
έμπροδίας Οψεως και αί βλάβαι εΙχον συμπληρω8η

δ~ά γύψου και μελανω'8η,Επι πλέον δε ό ~πιδιoρ8ώ.

σας τότε τάς βλάβας εΤχε djv παράδοξον εμπνευσιν

τα γένεια τοϋ επι τοϋ {}ρόνου κα&ημένου βασιλέως

νά έπαλειψ1l δια λευκοϋ χρώματος καΊ. νά τον μετα·

δύο χορευτριων. Ό σοφος ουτος ανηρ φαίνεται

δη δεν εΙχεν ύπ' όψει χορους ·καΙ ιδίως rou; μιμι~

κους χορους (μπαλέτα) των θεάτρων fι δεν έδιδε

προσοχην είς τα λεπτά και κοντά φορέματα των

στροβιλιζομέ\'ων ΧΟΡΕυτριων, εί δε μι]' δεν '8α

εγραφεν δη .. α1 δύο Άμαζόνες χορεύτριαι εφερον

»προσερραμμένας έπί των φορεμάτων μεγάλας

.δερματίνας σφαίρας, α'Cτινες πι8ανώς έχρησΙ:μευον,

»οπως ύποβοη'8ήσωσιν αύτας κατα τα πηδ11ματα

»καί δώσωσι μεγαλειτέραν δρμllν. (Die gTossen
~Lederbal]e, \velche die Tanzerinnen ange
~heftet tragen, dienten vennutlic]l, ιιnι ])εοί

,diesen Sprίίngenzu unterstίίtzell u. SCll\YUIIX·
,zu gebeIt)>>. Μοι φαΙ:νεται δτι μεγάλη δερμα

τίνη σφαίρα προσερραμμένη εις το φόρεμα 30.
ιΊμπόδιζε τα 1Πιδήματα και τους στροβιλισμους

Ε,'κ. /J. ·Ο.τιοθiα ,;'1":; ,;μ'J'Oρi,,,~ B,«,.,.,I~. ~llρω~~ O'ίρα~ Καλιιί!ιο ....οιο κάπρo~.

μoρφώcηι εΙς γυναίκα. Άφαιρέσαντος δμως του

\/on Sc]tneicler την επάλειψιν, άνεφάνησαν τα

οξέα μαϋρα γένεια του βασιλέως.

Μη ijnoJtreuf}Ei; ό Welcker την μεταμόρφωσιν

παρεπλανή'8η εις εσφαλμένην εξιιγησιν της σκηνης,

ης Τι δρ3η lπεφυλάχι')η εις εμέ.

Αί Άμαζόνες χορεύουσι λοιπον προς τέρψιν

ούχΊ της Άντιόπης, άλλα ξεvιζoμέ"oυ βασιλέως,

του Θησέως, δι' ον παρετέ{)ησαν και οΙ δροσιστι

κοι καρποί. Που δμως εύρΙ:σκεται 11 Άντιόπη:

ΔΕν rιδύνατο βεβαίως τόν 'όψηλον ξένον ναφΙ1ση

μόνον μετα των χορευτριών. ΕΙς το ανω μέρος

ri;; είκόνος βλέπομεν την Άντιόπην και πρό

αΙlτης τόν πτερωτον άνΙ:κητον ~Eρωτα, κύπτοντα

προς αυτην και άνοίγοντα τας χείρας, οπως μετα

φέρη αυτην είς τας άγκάλας τοϋ θησέως.

Παράδοξος είναι ό {ρόπος, καθ' δν έξηγεί ό

Welcker το σχημα των ελαφρών εσ'8ήτων των

άντι να ύποβοη'8ήση. Άλλα μήπως ~ είκων δεν

δεικνύει πασιφανώς οτι έκατέρας χορευτρίας το

φόρεμα ετυλΙ:χ3η περι τόν ενα μηρον και οπισ3εν

των δύο ποδών εσχημάτισεν οίονει κώδωνα; Λέγω

δε .πασιφανως, διότι αΙ δη3εν δερμάτιναι σφαίραι

εχουσι τας αυτας κοσμητικας παρυφάς, ας εχουσι

και ra τους πόδας περιτυλίσσοντα μέρη των εσ'3lι

των. ~H μψτως ενόμιζεν ό Βέλκιρ δη α~ σφαί

ραι ησα\' έστερεωμέναι έπί του εσωτερικου μέρους

τών φορεμάτων;

Όπισ1}ία οψις τού άμφορέως τής Βιένντις

(είκ. 3),

Ό Βέλκερ {lρμήνευσε djv εικονα ταύτην ώς

Cϊρραβωνας Πίς βασιλίσσης Άντιόπης μετα τοϋ

Άττικού ηρωος θησέως, Επι τη βάσει δε τιϊς

ερμηνείας αύτοϋ ΟΙ κ. κ. νοη SackeIt και Kellller
περιέγραψαν τ/ν παΡά.στασιν ώς έξης. (Έν τj'ι
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ΙθU ΑΕ J927 - 1i!28

~οnισ3ίg όψει παριστάνονται οί άρραβώνες rijς

~βασιλίσσης Άντιόπης μετα τού Άττικού ηρωος

~Θησέως. Κατα τους άρραβώ,'ας παριστάνεται αϋτη

·μεt;αξiι δύο ύπηρπριων ~ν έλληνικΌ περιβολη

~κα&ημένη και μόνον ακόντιον κρατουσα ~ν τΌ

:οuεξιf;t (δlόρ3ωσον: έν ~" deIO'tse~). Παρ' αύτην

»κά8ηται άπο το εν μέρος δ Θησευς καί απο το

»ετερον 6 γέρων βασιλεύς της Άττικης ΑΙγεύς."

Άπαρι3μώ i'ιδη τάς μικρα; καΙ όλίγας διαφορας

μεταξυ της παραστάσεως ταύτης έπι τού άμφορέω;

tiic: Βιέννης (Β) καΙ έκείνης έπί τού εκ Δεκελείας

αμφορέως (Δ), δν έδημοσίευσα εν τη Έλληνικη

Άρχαιολογικίι Έφημερίδι του 1924.
α1 Ή παράστασις τού Β εχει 7 πρόσωπα, έκεΙνη

τού Δ εΧΗ 10. Έκ τών 7 προσώπων τού άμφο

ρέω; Β κατα τόν Βέλκερ τρΙα είναι γυναίκες καΙ

τέσσαρα είναι άνδρες, έν~ τα 10 πρόσωπα του

άμφορέως Δ κατ ~με αποτελουνται bt 1 γυναικός

και 9 άνδρών.

β1 Τό κύριον εις τό κέντρον πρόσωπον κατα

τον Βέλκερ εΙναι 11 Άντιόπη, κατ εμε ή Άταλάντη.

Έπ' άμφοτέρων των αμφορέων το πρόσωπον

τούτο εΙναι κα31]μενον, εχει τός αύτός κάμψεις των

ZεlQOOV καί ποδών, κρατεί άκόντιον εν τfI aQlatEQg,
εχει την auri]v κόμμωσιν, τός αurας πηιχώσεις τής

έσΟίϊτος ή μόνη διαφορα εΙναι, δτι έπΙ τού αμφο

ρέως Β εχει την κεφαλην εστραμμένην Πf'''ς τα

δεξιά, έπι τού άμφορέως Δ πρός τα αΡI(Τt<:~ά. 'f)

Βέλκερ έπλαν113η νομίσας δτι ή παΨ:tστασι,:; της

i,πισ3ίας 5ψεως του Β πρέπει να είναι συνέχεια της

έμπροσ3ίας, Ικ δε της πλάνης ταύτης προέκυψαν

και άλλαι. τα δύο έγγύτατα πρός την νομιζομένην

'Αν(ιόπην πρόσωπα Ιξέλαβεν δ Βέλκερ &; ύπηρε

τρίας παρα Τ11ν εξ 'Caov λαμπρόν αύ(ών περιβολήν

καΙ παρα (α αγ.όντια, τα όποια κρατούν ΟΙ κατ' εμε

Διόσκουροι, και παρα rην λίαν οίκείαν αύτων

στάσιν, στηρίζοντος τού ένος t1JY. αριστεραν χείρα

έπι τών νώτων της κυρίας, τού δ' έτέρου την δεξιόν

έπΙ τού μηρου αυτής. Mεtέβαλε συνεπώς δ Βέλκερ

καΙ τό φυλον τών δύο νέων, αν και φέρουσι

χλαμύδας, συγκρατουμένας περι (όν λαιμόν δια

πόρπης, ακριβώς ώ; οί δύο είς τα άκρα νεανίαι,

τους όποΙους ι') Βέλκερ αφίνει άνωνύμους.

γ') Ό εις το δεξιον «χρον· του αμφορέως Β

νεανίας εχει τ1'l" αύrην στάσιν, την αύrην κλίσιν

τής κεφαλης, τας αυτας κάμψεις χειρών καΙ ποδών,

φέρει κατό τον αύτον τρόπον χλαμύδα δια πόρπης

πιρί τόν λαιμον συγκρατουμένην, ώς δ έπι του

αμιΡορέως Δ δεξιιJ προτελευταίος νεανΙας, ό Μελέ

αγρος κατ' εμέ, δστις παρουσιάζει την μόνην δια-

φοράν, δτι έ,· ιη αριστερq: κρατεί ίκετι}ριον κλάδον.

δ') Τό" επι του άμφορέως Β δεύτερον uEξιq: μετα

τι)ν Άντιόπην νεανίαν, τον κρατούντα χονδραν

ράβδον Ιν Τl1 άριστερ«, ήρμήνευσεν δ Βέλκερ

ώς τον μνηστηρα της Άνηό:τη;, τον Θησέα, έγω

κατα til" έξήγησιν του άμφορέως Δ απέσχον να

δώσω (ίνομα είς τον έν τίι αύτη θέσει γ.α.θήμενον

και καθ' όλα όμοιο" νεα"Ιαν, διότι ούδεν εχει το

διακριτικόν οϋδέ rην εΙς μ"ησηϊρα μ1Ί άρμόζου

σαν Ράβδον.

ε 1 Ό προτελευταίος ε'iς το αριστερον ακρον του

Β ανήρ, ό μόνος γενειοφόρος, ον ό Βέλκερ όνο

μάζει Αίγέα, ΟΤ(Ηέρα του Θησέως, εΤναι κα3' όλα

όμοιότατος προς τον επι του άμφορέως Δ έξ

άριστερών δεύτερον, ί'Sστις Όμως δεν εχει γ'...'εια.
'Υπ03έτω δε δη και είς γενειοφόρους δεν ήτο

άπηγορευμένον να λάβωσl μέρος είς rην αγραν

του Καλυδω"ίου κάπρου. Τιμης ενεκα λοιπόν τόν

γενειοφόρον όνομάζω θησέα, διότι και α{ιτος

ελαβε μέρος εlς το κυνήγιον του κάπρου, τον δε

Αίνέα άφίνω να αναπαυ3] εlς (ο παλάτιόν του.

Σ'}"ελω" τα ανωτέρω (,έγω δτι ό Βέλκερ εΙς την

εξήγηση' αμφοτέρων τών Οψεων (ου άμφορέως

της Βιέννης 'ίμο άτ\'χιίς. ΕΙς την εμπροσθίαν Οψιν

'Ίπάτησεν αυτο" iΊ παρα του 'Ιταλου έπισκευαστου

του άμφορέως αύ3αίρετος μεταμόρφωσις άρρενος

είς 3ηλυν, είς δε n)ν όπισ3Ιαν όψιν ήπάτησεν εαυ·

(όν δια τi'jς αύ3αιρέτου μεταμορφώσεως δύο ...εα
ρών ανδρων είς ύπηρετρίας του σημερινcϋ συρμου.

Τό πά3ημα και τι)ν αϋ(απάτην (ου Βέλκερ

ύπώπτευσαν ήδη διάφοροι αρ:ιιαιολόγοι. Όρ3ώς

δε ό Adolf Klugnlann, die Anlazonel1 ίη der
attiscllen Literatur nnd KUl1st. Stuttgart 18ί5,

γράφει έv σελίδι 31.
« 'Εν τέλει παρατηρώ δτι παρα διαφόρω,'

»λογ(ων Ιξηγήθησαν αγγείά τινα με(αγενεστέρου

ιρυDμου ώς παριστάνον(α τους γάμους θησέως

:Jxal Άντιόιtης. Αί έρμηνείαι όμως αυται ουτε έπί

Ηώ,' συγγραμμάτων τών αρχαίων στηρί:ζονται

:Joute επί τών καλλιτεχνικών έργω" αυτών. Ή

Ηελετη του γάμου μεταξυ τού Άττικου ήρωος κοι

,.rijς Άμαζόνος προφανώς Ι3εωρείτο ασήμαντος

,.δια τον μυ30ν. τα εν λόγ~ αγγε"ία, ων ή 6ρΟ-;,

»Ιξήyησι~ έιU.είπει dκ6μη, εΙναι τα άκόλου{}α'

:οα') ''Εν αγγείον rijς Βιέννης, Sacken σελ. 163,
:JUQI~. 59. l\{OI1Unl. d. Inst. IV, 34. \Velcker,
Ia1te Denkflla!et πι, σελ. 353 κλ. β') Μέγας

~αμφoιJευς πολυ έπεσκευασμέ1'ος έκ Ruvo, lv τ{ρ

ιΜουσείφ Νεαπόλεως, Ηeγc!enιann άριθ. 3256,
~Moηιt1Ω. d. Inst. Π, 31, Braul1 Anna�j 1836.
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»σελ. 99. γ') 'Υδρία εκ Ruvo έν Πετρουπόλει,

..Step11ani, άρι\}. 144, Compte rendu, 1866,
»σελ. 168, άρι3. 4.

'Όσο\' αφορg το άγγειον της Βιέννης, ~ όπισΙΗα

αότοϋ iι"ψις ήρμηνεύ3η - ηδη εμμέσως διά της

ύπ' εμου έξηγllσεως τοϋ εκ Δεκελείας αμφορέως.

'Όσον &φορςί: την χρονολογίαν και τόν τόπον

κατασκευης των δυο άμφορέων κα·ι τη\, τέχνην και

ΠΑ.ΡΑ.ΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΛΟΚΡΙΚΟΝ θΕΣΜΟΝ,-,
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Χ. ΧΑΤΖΗ

(Είκ, 1)"

Έν ΑΕ 1924 σ. 119 κΙ έδημοσιεύ{}η ι ύπο

Ν. Παππαδάκι 3εσμος εκ τ/ς. γης των Λοκρων

των 'Οζολών τών καΙ Έσπερίων καλουμένων.

Είς τόν σπoυδα~oν τοϋτον \}εσμον εδημοσίευ

!Jav παρατηρ_ισεις ό Νέστωρ t"ων Γερμανών φιλο

λόγων U. νοπ \i\i i1an1O\vitz - i\'loellendorH, Si·
tzungsberic1ite (ler preuss. Akademie. P11i1os.
-11ist. KJasse 1927 σ.7 κέ., καΙ Ο φίλος κα3ηγητ/ς

Έμμανουηλ Πεζόπουλος, Πολέμων 1(1929) σ. 97 td;,
Ήμείς μελετήσαντε; τόν \}εσμόν Α 2- παρατη

ροϋμεν-τά έξης.

Στ;Ιχ. 2, ΠΛΑΚΟΣΥΛΙΑΣΚΑΙΛΙΣΚΑΡΙΑΣ: 'Ότι

όφειλομεν να άναγνώσωμενπλακός ύλίας και λισ%α

ρίας (=rij,; πλακός της ανηκούσης τii "Υλη καί

τη • Λισκάρφ) εΙδε μόνον ό Έ. Πεζόπουλος (8.«.
σ. 97 - 98))· δη δέ 11- παρατήρησις αύτοϋ είναι

όρ\}ή, 3ά βεβαιωfηi καίέ" το·ίς έξης.

πλακός ~ Περί της σημασίας της λ. πλdξ εΙιτέ

τινα ηδη δ \i\'ilaI110,vitz ε. α. σ. 13.
Έν τη άρχαίq. έλληνικη γλώσση πλdξ = έπίπε

δος γη, πεδιάς κατα ταίίτα έν t"'!J \}εσμ~ γ(\'εται

λόγος περί (κοινης 'ίσως) πεδιάδος τ/ς "Υλης καί

της .. ΛισκάροlJ' 11 σημασία αϋτη της λ. πλάξ

έσώ\}η μέχρι της OIjJteQo\" νϋν πλάκα (~) = ομα

λός, έπUτεδoς τόπος (κατά το Άρχε~o\' τοϋ 'Ιστο

ρικού λες.κου τ/ς έλληνικης γλώσσης πρβ. καί

Ά. Ήπίτψ, Λεξικον ελληνογαλλικόν, λ. πλάξ)4,

1 Καί ~ν άποοιιάοματι. Ά6ήναι 192G.
2 Ό \ViIanlO,viIz ε. α. σ. 11 εδειςεν στι τρεις 6εσμο;

εΙναι άναγ~γρα!ψένoι έπΙ της χαλκης πλακός.

3 Τήν άνάγl·ωσιv ταύtην εΤχεν άνακοιν .....σει άλλοις τε

καί έμοί :ι:ρο της εκδόσεω; τής διατριβής τού WilaIlIG.\"itl,.
4 Τό αύτό δηλσίόσι και αί TOπωνuμίαι Mσ1,rι. Κριίτης

(= δμάλια), Όμ"λοί Κερκύρας,Όμ"άJ.α Κρήτης.

"Εν διατρ,βίi, (ίΗαχού δημοσιεufu]σσμέι·η, περ! τής

(άρχαίας) Πλακί(lς της θρ4κης &ά δείξω ότι ή σημερινή

λίαν (lυVΉ6ης τοιιωvuμία Πλάκα (iv "Αfιή\'αις [(lUVOLXIa

διαη1ρησιν αύτω\" εΙναι αναμφισβι]τητον δτι αμφό4

τεροι προέρχονται εκ της χατω 'Ιταλίας. Ό. της

Δεκελε(ας εΙναι εργον αρίστης ,τέχνης τοίί πέμπτου

αίών. π.Χ. καΙ &μέμπτου διατηρήσεως,ώσει καινουρ·

γΙ1ς' ό δε της Βιέννης εί.ναι ,εργον νεωt"έ(ίαc:, ηττον επι

μεμελημένης τέχνης τοϋ λήγοντος τετάρτου η άΡΖΟ

μένου τρίτου π.Χ. αΊών., διατηρείται δε lμτυν καλώς.

ΜIΧλΗΛ ΔΕΦΝΕΡ, Δ. Φ.

iιλίας: Όρ{}ώς εΤδεν ο Έ. Πεζόπουλος, ε, α.

σ. 97, δη τΟ ύλίας εΙναι έπί3ετο\,1 άπΩ τοϋ όνό

ματος της πόλεως "Υλης, περι ης Στέφανος ό

Βυζάντιος λέγει τα έξης ~·Ύλ'1' . . πόλις Λσκριίlν

τα/ι' Όζσlιi'H', ης το έθνικόν' Υλαίος».

Καl'·δ μέν Στέφανο; π!'ρί'της 3έσεως της 'Ύλης 2

ούδεν λέγει,' δ Θουκυδίδης δμως κα3' ημάς δύνα

ται \,α διδάξη περί αύτης πιψ' αύτφ δηλαδη έν

βιβλίf!l Γ' 101 φέροvt"αι τάδε 3· cχαί 'ΥαίΌι (ένν.

ύπό τήν Άκρόnoλιν], Αίτωλίι:ι [πολλαχοίό], ·A\,δρlρ, Άρκα·

δί'!' [πολλαχΟύ), Άττικiί (ιταρσ. τήν Κερατέαν], 2ακύ\'&ιρ,

Ήπείρφ (πολλσχού].- 'Ικαρίι:ι, Κεφαλληνίιι, Κρήη} [πολ

λαχοu], ένΙύποδιοική(lεl Λήμνου, ΑΙήλφ [τό nαλαιότεQον

ονομα τfjς ΠQα/τευούσrις της· νήσου], Nάς~, Νισύριρ.

Σίψ'·φ. ΤσαΚα/\'ίq, Χί(ρ κ. ά.) ώQμήflη ά."ι:Ο ονομασίας

ομα"ού τόπου· π. χ. 11 Πλάκα τα/ν Άfιηνών δηλοί τον

όμαλόν τόπον εν άντιflέσει προς "ον παρακείμενον άπότο·

"ον βQάχον τfις Άκροπόλεως πι-{}ανώς μά"ιστα I1 τσπω·

νu"ία εΙναι άρχαία (. Πλάξ), αψ' o~ ά-{}η\'αίκή άποικία 8ν

Θρ(~γ.tI καλειται maxia' ΠQβ. Ήσύχιον: .m.axia ldJe"
(=πόλις πρβ. Ή(ιύχ. λ. πόλις bιδ. Alberti) παρά riJ..
θρι;Κιιν, είς ην ώτοικία .. έπεμψα .. •Αθηναίοι.' πρβλ.
Πάeoς - Πάe,o.. (αποικία !)' κακώς λοιπόν δ Γερμανός ΡΙί·

gier, Mitteίlungen der ant1JropologischelI GesellsclIaft
;n Wien τόμο 6 σελ. 261 (ή παραπομπή .παρά L. Grasber·
ger, Studien Ζα det' griechisc1Jen Οrtsn::ιmen, W(lrzbIlr,!:"
1888, σελ. 254.) (ιυνήψε τήν άQχαίαν τoπωνuμίαν Πλακί"

πρός τήν αλβανικίιν λ. pljake (= YQaift Ι ΠQβ. G. Me3·er,
Et}·molog. \Vorterbuch der albanes. Sprache, StrassbUl'g
1891, λ. pliak). Τη,. γνώμην τού Fligier, όστις iiσφιιλώς

εν \'φ εΤχε τήν δπο τήν ΆΚQόπολιν τών 'Αθηνών Πλάκα.. ,
άπεδέχθησάν τινες κα! ύπεστήριξσν ότι ή των Άfιηνών

Πλάκα ~χει άλβανικήν την προέλευ(lιψ ά(lφα"ώς δ,'ω;

ουτοι ήγνόουν τήν μεγάλην Ικτασιν τής τοπωνυμίας καί δή

Α,· χώραις, ας ούδέποτε κατlρκησαν Άλβανοί.

1 Ήδύνατο καί πΙιικ.χ ίιλικης νά λεχ-{}Ό· πρβλ. (λίμνη)

'1'1,,,,;1 (&."1:0 πόλεως Ύλης τής Βοιωτίας), λιμην [έν Κερ·

κύρ(,ι] 'ΙΊλ,,,,ό; (Ύλλος), ποταμός [έν Άργολίδι] "Υυ.ι",)ς

(πι&ανώς άπό τόπου, δστις"'~Yλl0; Εκα"ειτο).

2 'Εκ των νεωτέρων ό Leake, Tra\'els ί" l10rthern
G"eece, LondOlI 1835, ΙΙ σ. 619 έπεΙQάflιl νό. δρίση τήν

f)iotv αύτης άΗ'ίδε Bolte,Pauly-\Vissowa RE. λ. H}'le2.
3 Περιγράφονται αί πολεμικαί Επιχειρήσεις -των Σπαρ

τιατών ύιιό τον Εύρύλοχο\' κατά τό ετος 426 π. Χ.' περ!

αύτών βλέπε προχείρως νυν OIdfather. raIII}'-\Visso'''''''
RE. λ. Lokris (ι, I1}"i8, 66 κΕ.
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ls2 ~ντωνίoυ Χ. Χaτζη ΑΕ Ι9~ί - 1~!28

της Όζολίδος) οία εδοσω' όμήρους; :πρίν αίiτων είλον

(ξνν. οί πολέμιοι) ,-ώμην, Πόλιν ο)'ομα {χυυσαν».

'Ως {}α δείξω μεν κατωτέρω, κατα τον l'tεσμον

(στίχ. 10) τον αφορωντα είς; τίιν γη). της; ύλίας; και

~ισκαρίας; :πλακός; ιί :πρείγα (= ~ βουλη) roυ τμή

μαroς τούτου συνήρχετο έι' Πόλα' νυν τίς δεν βλέ

πει δτι ό Θουv.υδίδης εν τ~ παρατε3-έντι χωρίφ

δεν είχε γράψει 'Γαίοι άλλα "Υλιοι;

Παλαωγραφικως ή διόρ'3ωσις ήμίίιν oίiδεμία1'

απολύτως δυσκολίαν παρέχει (VΛΙΟΙ - γΑΤΟΙ).

την εσφαλμένην γραφην 'Υαίοι είχεν ιίδη υπ'

οψιν ] Στέφανος ό Βυζάντιος, δστις εκ τού παρα

Θουκυδίδη' Γαίοι εσκέφ8η να :πλάσυ 2 πόλιν δη

{}εν λοκρικι]ν (δζολΙΚ1]ν) Ύαία' επι λέξΗ το χωρίον

του Στεφάνου εΧΗ ώδε' ~: Υαία' πόλις Λοκρων

των Όζολών" το έ{}νικον Ύαίος;' Θουκυδίδης; τρίτπ~.

Άλλ' €'Yαία} πόλις ουδαμου μαρτυρείται].

'Ότι Στέφανος ό Βυζάνnος περιέλαβεν εν τιρ

εργφ αύτου πολλας άνακριβείας και εσφαλμένας

άναγνώσεις, είναι τοϊς πασι γνωστόν' οϋτω παρ'

Ήροδότφ (Α, 12b, εστι δε τάδε, εξ ών ώλλοι πάl'.

τες αρτέαται Πέρσαι' Πασαργάδαι, Παράφιοι,

Μάσπιοι) εκ του ρήματος αρτέαται επλασε γένος

περσικον ' AQreiirQI (!). πρβλ. την εκδοσιν του Mei

neke (σελ. 128, ύποσημείωσιν) καΙ Chrίst-Κών

σταν-Πολίτην,'Ισroρ. έλλην. λογοτεχν. Β' σ. 626 '.

1 την ΙΙποψιν ταύτην δ~ν ΙσκeφDη δ Bo1te, l'a!1ly
\Visso,va RE. λ. H)'le 2.

2 Τοϋτο όρθώι; ε[δον ήδη οι παλαιοί 8κδό\C(ιι τοϋ Σ\Cε

φάνου Holst~n (πρβλ. προχ#οως την τοϋ Melneke έ'κδ.

τοϋ ~τεφάνoυ, σελ.,644, ύποσημείωσιν) καί ό de Pinedo,
οστl<; παρατηρεΙ: (5tep1Janus) ab Ύαίοι fillxit ΎαΙα

\lrbis nOI1Jen. τα αίιτα έπω'έλαβον δ C. BtII:slan, Geogra
j!hie Υοη Grie~enland. Leipzig 1862, Ι σ. Ηί2, 4, (etne
Fietion) και ό Bu1te, Pauly - \Vis,so\l'a RE. λ. Hyaioi
ίeine ErfindιHlg)'. Περί παρομοίου πλάσματος Στεφάνου

του Βυζανιίου πρβλ. διατριβ1Ίν μου ΚαστωΙός -'Ωρωπό;,
'ΑΟηνά 41 (lre9) σ.191.

3 την διόρίlωσιν του Leake, Trav. ίn l1ort1J. Greecc
!1 σ. 615,2, δστις Π/Αρα Θουκυδίδη προέτεινε να γραφfi

'YλaiQ" δει, έδέχΟη ό Bij1te, Ραιι1Υ - \Vi.ssolva RE. λ.

ΗΥΙι; 2, διότι ουδεν σοβαρόν στήριγμα εΙχε' ToίIl'avtiov

τl]ν ήμετέραν ί"'ιoY.ατασ~ασιν υΥλισ. στηρίζει άριστα ού

μόνον 'ίΊ παρα τφ Στεφάνφ"nη, άλλα καί δ ύπ' έξέτασιν

ί.οκρικός θεσμός.

4 .Κατά Τ1]ν κατάταξιν και την έπιτομl]ν δε" έλειψαν τα

έξ ολιγωρίαι; καί αταξίαι; άμαρτίιματα' δτε μέν ό λεξικο·

γι::οάφος πλανώμε"ος έκ διαφόρων γραφών το;:; κειμένου

δΙΙΑλαμβάνει δίς ;τερί τής αύτης πόλεως, καί τό πά{}ημα

τοϋτο εΤΙ'αι συχνόν' οίον Άριάνθη και Άρί"Οη, Δέδμασοα

::αί 1\1έδμασσα, 'Ιμέρα καί Χειμέρα, Σελασία καί ΣεΗα

σία' προς δε τούτοις Γλητες και Τλητες, Γάβιοι χαί

Τάβιοl, Χομψω καί Ταχεμψώ.>

ΠερΙ της άσφα1.0υς νυν ι'ιέσεως rijς 'Ύλης

δύναται να διδάξη το Όνομα τού ποtαμου της

Όζολίδος, δπερ μνημονεύει ό Άναγραφην ri'jς

'Ελλάδος γράψας Διονύσιος ό Καλλιφωντος 1·

παρ αυτtJ} στίχ. 64 κε. (= Geograp11i Graeci
minores Ι σ. 240 MίiIler) φέρονται τάδε'

64 εΙτα μετα ταύτην ή Λοκρίς καλουμένιι,

111' !ί πόλις Ναύ:πακτος;' εί8' υπ.οκείμενος

λιμΙJV μέγας; :πόλις; τε Τολοφιύl" μεrα δε Τ7ιν

67 Τολοφώνα :ιοταμός lσίJ.vλaίi}~ς λεγ~;μενoς'

τούτω' δέ qeil' λέγουσιγ εξ Αίτωλίας.

72 έπειτα Φωκεϊς εΙσι Λοκρώγ εχόμεγοι.

ΤΟ εν στίχο 67 έσθυλαίθος προφανώς είναι δύο λέ

ξεις: t:'σθ' δλαίθος η δρΜτερον εσθ' 'ΥλαϊΟος' τoϋ~o

εν τη τού Mίi!ler εκδόσει φέρεται διωρ{}ωμένον

εσθ"Ύλαιθος 2. ημείς δμως φρονουμεν δη αναν

ηΡΡ11τως ό Διονύσιος εΙχε γράψει εσθ' • ΥλαΙας.
Παλαιογραφικώς ουδεμίαν δυσκολίαν παρέχει 1)
εμι] διόρ{}ωσις].

Τον αυτον ποταμον νομίζει δ Wίlal1lO\\'itz' δη

μνημονεύει καΙ ό Σενέκας εν ιiΊ τραγφδί ct αυτου

Oedipus!> στίχο 285: €geJiduιnqtIe diriIllit a11Jnis
t ΕΙΕΙ vaduIl1'" τό ΕΙΕΙ δ vVilamo\vitz διορ{}οϊ

είς .Hy/aetM ημείς νομίζομεν στι παλαιογραφικως

έλάχιστα απέχει η ανάγνωσις HJ'laei (ΗγΙΑΕΙ
ΗΥΙΕι-ΕιΕι)' δτι ae καΙ e εναλλάσσονται, εΙναι

λίαν γνωστόν' οίίτως ~ νησις' Ελαιουσσα (Elaeussa)
εν τοϊς κijδιξι του Πλιν. Nat. hist. V 107 φέρε.

ται Eleus' πρβ. Bίirchner, PauJv - νVίssο\νa

RE. λ. E·laius 51 σ. 2227, 13 κέξης παρα Nircrot.
1,4,4 (Aegαt~s) Ο κωδ. Ν παρέχει: egadas' δ πο
ταμος 'Έλαιο; (της Βιflυνίας) εν Ta1). Peut. ΙΧ 4
Miller εΙναι γεγραμμ~Ύoς Byle'l61ft. 'Ομοίως συγ

.χέοvται/crc-/erαc(Πλαυτ. Capt. 123), cedo-cαedo,
eιjlf1{S - aeιjtt1ls, ICIlt'!ll - !aefltJ/l Κ. α. Σφάλματα

δμοια εν χειρογράφοις Έλλήνων συγγραφέων ανα-

1 Πρβ. Ρ:ΙιιlΥ-WJssοι"a, RE. λ. Dion}sios 115, σ. 9.ίΙ.

2 ΆΙ.λα τί itit έσήμαινει' έ\· τii έλληνιχfi τό παράδοξον

όνομα"ΥΙαιθο,;' .

3 γΑΑϊΟ:Σ - γΛΑI'οι- γΑΑίΘΙ - υλαiσoς' δ εΙδι·
κός περί τήν έλλψικήν παλαιογραφίαν έν/οεΙ κάλλΊσια,

οτι τό πρίi.γμα άριστα Oiίτ(olς έξηγεΤιαι' ΟΤΙ δε ο καί Θ

συγχέονται, Yl'roatov' πρβλ. Bast. ComInentatio palaeogra.
plllca έν rfi εκδόοει Γρηγ. Κοριν{). υπό Schafer σ. 989
καίlΟlΟ.

4 Ό OIdfatlIer, Pau1)"-Wisso\ya RE. ι.. Loktls σ. 1149,
23, εγ;ιρίνει άl·επιφυJ.άκτως '131ν γνώμΥιν τοϋ \Vi1aIJ1olyitz.

5 'Υπ' σψιν εχω Τ/" κριτική\' εκδοΟ"ιν τoiί Peiper και

Richter (Λιψία 1902, Tellbner).

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:35 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ 192ί-1928 Ποgοτηeήσειι; εις Αοκgικό" f1εσμόv 183

γράφουσιν ό αείμνηστος Κ. Κόντος, Λόγιος <Ερμης

δ (187G) σ. 127 χε. ίδLC! δε σ. 139 κέ. χαί 151 κε.,

καί δ Έ. Πεζόπουλος, Β)'Ζ. - Neugriech. Jahrlx
6 (1927 - 8) σ. 233 και Διορ{tωτικα καί γραμμα

τικά, ΆΙ'Jηναι 1921, σ. 9 (GJoss. Graeco- Lat.:
gf!lle = ~ /tn )gellae).

Είς ενίσχυσιν των διορ3ώσεων {ιμων παρα Διο

νυσίφ καί ΣενέκC! ερχεται καί 11 τοπογραφία της

Όζολίδος (πρβ. είκ. 1).
Ε'ίδομε\' ανωτέρω ότι εκ των στίχων τοίί Διονυ-

Έπίσης εΙναι γνωστον δτι αί πόλεις δίδουσι το

σνομα αδτων είς τον παραρρέοντα ποταμόν' ακρι

βέστερον είπειν, το ε&νικον γίνεται Όνομα τού ποτα

μου;· πρβ. άρχαια παραδείγματα: ΤιΊαροl' (πόλις)

- Τιταρήσιο;; (ποταμος Θεσσαλίας, ηδη παρ'

Όμήρφ), Αίj'ιv'ίτη;; (ποταμο; n;; Παφλαγονίας)

βεβαίως απο '"Αίγ(ν,l;;, Βουρα (πόλις) - Βουραϊκό;

(ποταμός), Βούσιρι;; (πόλις) - ΒουσΙΡΙlIκό;; (βρη

χίων τού ποταμού Νείλου), Σά)'γαρο;; (τόπος ΒιΙ'Jιι

νίας) - Σαγγάριος (ποταμός), *Λ1]θ,l (τόπος 2 βε-

gi,.. 1. XιiΡ"I~ Όζολίδο, (liiepe,·t, FOA XV).

σίου συνάγεται ότι μετό: τον ποταμον •Υ"λο.ί[θΙον
ερχεται ή Φωκίς, δτι δηλαδη εν άλλοις λόγοις δ

ποταμος άποτελεί το σύνορον της Όζολίδος καί

της Φωκίδος τούτο έδέχ{Jησαν ήδη δ Bursiall,
Geograpl1ie v. Griecllenland Ι, σ. 143, ό Α.

Wilhelm, Jallreshefte des osterr. arch. Instit.
14 (1911) σ. 164-165, δ Kiepert, Porm. orb.
ant. χν (πρβ. είκ. 1), δ Oldfatller, Pauly
'Visso"'a RE. λ. Lokris σ. 1149, 16 κ.α.

<Ότι δε δ ποταμος • Υλαίος ώνομάσl'Jη απο rii;
πόλεως "'Ύλης, ητις κατα τον Θουκυδίδην κειται

εν τίi ανατολιxfι Όζολίδι, εΙναι προφανές ι.

1 Είχο\' Ύράψει τα άνωτέρω, οτε είδον ΟΤΙ ό Leake,
Trav. 1I0rth. Gr. ΙΙ 619, παράγει το -Υλαι{)ος άπο τοΟ

βαίως) - Αηθαιος (ποταμος Θεσσαλίας, Κρήτης)

και άλλα' ετι πρβ. "Υλ,l (πόλις Βοιωτίας) -' Υ"1ικίι

(λίμνη), Βοί6η (πόλις) - Βοιβηίς (λίμνη), Ξυl'ία

(πόλις) - ΞυJ,ιας (λ(μνη), Νέσσωl' (πόλις) - Νεο

arol't;; (λίμνη), 8616,1 (πόλις) - Βολ6ηί;; (λίμνη),

"Υλη. \'oμ~ει ομως δτι είναι αίολιχος (! j) τύπος τηiί

Ύ).«ίος.

Ι Πρβ. χαί Έ. Πεζόπουλο\', ε. 11. σ. 98: Ύλαιος=
"γλιος άπα του προσηγορικου ύλη παΡ}lχΟη και έπω.

ύλι:ιίo~ = δ ά\'ήκων τη -r;AlI, τφ δάσεl. Περί του έΟ\'ΙΚΟΗ

Ύλaίος Ι. Στέφ. Βυζ. λ. -f),I. πρβ. χαί το μυΟικον ο\'ομα

'Ι"λι:ι'ος.

2 Πρβ. ΛήΟης τόπο, (έν ΘεσπιαΤς)' ΠQβ. Grιιppe. Gri~·

~his~he Mythologie, Ι, σ. 403, 6 καί Pal11)" - \Yisso\l'a RE.
λ. Leth~, 0.2189, 51 κ~.
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ΑΕ 19'27 - HJ2S

Kiv:rιat (:π:όλις)-Κωπαις (λίμνη), Στύμφαλος (πόλις)

-Στυμφαλία (λίμνιΗ και «λλα' όμοίω; πρβ. Τορώνη

(πόλις)-Τορωναίος κόλ~oς, Θέρμη (πόλις)- Θερ

μαίος κόλπος, Σάρων (τόπος) -Σαρωνικός ~όλπoς,

Κόρο'θος (;ι~λις) - K.oριν~ιακός κόλπος, Κρίσα

(πόλις) - Κρισαϊος κόλπος 1.

'Αλλ« και έν τοί'; νεωτέροις χρόνοις το αύτο,
παρατηρεΤται' πρβ. Σάλα/ρα (άρχ. ':Αμφισσα εν

τη Όζολίδι παρα τόν ποταμ()\' ΎλαΤΟν' πρβ. είκ.

1) - Σαλωνίτικος (ποταμός), W Αρτα (π~λις) -'Αρ
τιι'ός, Τρίκκαλα(πόλις)-Τρικκαλινός(αρχ. Δηθαιος),

•ΟξυλιΘος (χωρίον) - Ξυ"λιθιώτικο ποτάμι, Μανίκια

(χωρίον Εύβοίας) - Μανικιάτης (ποταμός) κ. «. π.

ΤΟ συμπέρασμα τi'jς ερεύνης ταύτης ε~ναι δτι 1)
πόλις "'Υλη Θά τεΘtϊ έπί τοϋ ποταμού' Υλαίου

(πρφην 'Υλαί&ου), οστις διαχωρίζει την Όζολίδα

άπο τi'jς Φωιιίδος και δστις νυν 2 καλείται Kαtσικ,o

ΠI'ίχτης 3.

Όρισδείσης της άκριβoίiι;: &έσεως της 'Ύλης

όρίζεται συγχρόνως και ι~ της *Λισκάρου.
.;:.

Κατα ταυτα; Α ') εκ του ~Yλη επλάσ8ησαν εν

τη αρχαί~ έλληνικη τρία επίθ'ετα; α') ''Ύλιος (Θου

κυδίδης)- i!ALoς (~ν τη παρούση έπιγραφfι), β')

'Υλαίος - Hylaeus (Στέφανος Βυζάντιος, Διονύ

σιος ό Καλλιφώντος καί Σενέκας) 4 και γ') ύλικος

(πρβλ. Ύλικη !λίμνη], άπο πόλεως 'Ύλης τής

Βοιωτίας).

Β') 1\ 'Ύλη και ή ..Λίσκαρος άνήκουσι τη περιοι_

κίδι της εν τη &ναtOλικf\ Όζολίδι κειμένης λοκρικης

Πόλεως, tl\' δ Oldfatller, Panl)'- '\\Tisso\va RE.
λ. Lokris σ. 1144,52, καλεί VersaJJJ111lzt1lgsor.f

(πρβ. και σ. 1199, 3)!ί· περΙ της ~έσεως ταύ

"της θ'α ε'{πω τα δέοντα κατωτέρω' κατα ταυτα

1 Ό λφην 'Υ1λικός (έν KδΡΚιίρ~) 'καΙ ό πo~αμός '}Ίλι

κο, (έν 'ΑΡΎολi.δι) πι{}α"ως ώνομάσ{}ησαν άπο τόπο\}.

2 Πρ6. BI1Tsian, Geogr. v. Griech. 1 σ. ''143, Έλεvfi"e

ΡOl!δάκη'l.·, 'Ελλ&ς σ, "206 καΙ 225, ι O!dfather; Pau]y_

\Vissowa RE. λ. Lokris,o. 114fJ, 17 κ. ιϊ.

3 Πρβ. χάι:I"tΨ Όζολίδος (εΙκ. 1)' ό ποταμός ρέει ανα

τολικώς της Άμφίσσης ,(οί ,δύο σταυροΙ + + δεικνύοιισι

τή\' "έοιν αυτου).

4 Πρβ. καΙ το. μυϋικα όνόματα . y;J.~;". καΙ' l1εiι. και

τΟ έ;τίι}ετο,,'Υλάτης (ύλη) το;; Άπόλλωνος ~ν ΚUπρφ' πρβ.

Roscllet· ML. λ. H.ylates καΙ ιδί~ Pau!y· \Vissowa RE.
J. H;.'lates.

5 Ό αείμ"ηιJtoς Γ. Μιστριώτης t\, τυ έκδόσεl του 601.1
κυδίδοιι Dεωρεί την Πόλι" πρωτεύουσα,,' ούτω Π•. χ. Χώρα

ι",όλις} καλείται κοινι!ις σι'lμεQΟΥ.ή πρωτεύουσα τίις "ήσου

Α\·δρου.

και ή έπιγραφή άνήκει τη άνατολικη Όζολίδι,:,.

Σt;(χ, 9 -11, .hόtNfις όε όα,fJoμοv b-φέeο' έ'

ψαφον διαφέeοι !nι πeείΥαι ΕΝ ΠΟΛΙ, IΓν

d.:ιιoκλεσlαι: Ό Ν. Παππαδάκις άναγινώάκει έί·

Άόλι (= πόλει)' ήμεΤς μετα τα ανωτέρω είρημένα

νομίζομεν ΟΤΙ (ίφείλει να μεταγραφίΊ Ι,ι ΤΙ.όλι.

Ό Ν. Παππαδάκις εν σελ. 122 νομΙζει δη ή

~έσις της λ. έν τ(~ 8εσμφ κωλύει να δεχ{l-ώμεν;

δη πρέπει να υπονοήσωμεν τ/ν λοκρικην Πόλιν';'

άλλΟ -ϊΗιείς ουδαμώς δυνάμε8α να σuμφωηίσωμεν

άντιπαρατηρoίiντες δτι ό 8εσμός απλούστατα διδά

σΚεL δτι ή πρείγα (= ή βουλη) συνέρχεταιεν Πόλει 2.

ώς φαίνεται δέ, ή αποχλησία (= εκκλησία τις; πρβ.

Ν. Παππαδάκιν σ. 136) ηδυνατο να σuνέρχηται και

αΜαχου (πρβ. και Παππαδάκιν σ. 137; <1ί ?ιποκλη

σία (συνεδριάζει) καί έ'ξω, π. χ. iJl itg(:j ΤΙΙ'Ι /1 και

πολλαχου» ).
Ύπερ ηϊς γνώμης ημών είναι και 1') ελλειψις τού

lie3eou' ταύτην είδε και δ Ν. Παππαδάκις (σ. 128),
άλλα πειράται άνεπιτυχώς να έρμηνεύσ!).

Ό Ν. Παππαδάκις ~εωρήσας liVfU &ποχρωντος

λόγου την Ναύπακ:τον (εν τη δυηκίΊ Όζολίδι)

πατρίδα του -θ'εσμού 3 εχωλύετο να !δ!) δτι περι

της Πόλεως τi'jς άνατολικης Όζολιδο; λέγει ό

&εσμος εν στίχο 10. .

Άλλα στήριγμα άκλόνητον της εμψ; γνώμης

είναι πλέον το χωρίον τού Θουκυδίδου ΓΙ 101,
οπερ ανωτέρω όλόκληρον κατα ,την ήμεtέραν άνά

Υ"ωσιν άντεγράψαμεν, και ή εν τιμ {}εσμ~ μηία

της ίJλίας πλακός,

Κατα ταυω ό ~εσμoς &φoρ~ εις την γη\' τών

Ύλίων και Λισκαρίων καΙ ά\'έκειτο βεβαίως εν

ϊερ~ τι\'ι tiJς Πόλεως της άνατολικης Όζολίδος.

'Περι nj; ~έσεως τη; επι Θουκυδίδου κώμης 4

Πόλεως πρώτος εγραψεν ό Leake, Trav. north.
Gr. ΙΙ σ. 620' κατ' αυτόν 'εκειτο, δπου νυν το

χωρίον Καt?ούτες~, -ηΤΌΙ δυtι1l'ώς της Άμφίσσης ti.'

δ BUl'sian, Geogr. Υ. Griec]l. Ι σ. Η)2 αδuνα

τεΤ να κα{}ορίση ταύτην- ό Οldfat11eΙΊ. Pau]y ~

Ό Ν. Πωιιιαδάκις έ1tί άορίστου φή'μης στηριχDεί'ς

καDώρισενώς πατρίδα του Dεσμου τι'ιν ΝαύπαΚ-ΤΟΥ,·ητ';n

"'1Ίν δυΤΙΚ1Ίν 'ΟζολΙδα (ίδε εΙκ. 1). . . .
2 Ό 01dfather ήδη πρό της είιρέσ~ως τcoυ :θεσμου καλεί,

τcην Πόλι\' V~~saι"",l"ngs(l~t· πρβ. καί Γ. -ΜισΤQιωτην

άνωτ. . .

3 τουτο εδέχ6η καί ό \Vi!a1110\vitz ε:ά. σ. 7.
4 Περί δμοίας εχπτώσεως πόλεως πρΒ. 'Δoυ~ιαν. '~λέξ;.

11 ψευδόμ. 6 (214). Ι • •

5 ΤΟ χωρίον Καρούτι(( του αύτοίί "ofIou αoχετcoν..
6 OUΔεμίαν δfιως προσάγει Ισχυράν άιιόδηξΙΥ..
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Ι Πρβ. καί ,ήν λ. γύιιι.ιι (τό) καί Ν. Πο..."Ιπαδάκιν

ο. 121.
2 Πρβ. παQοιμίαν "OIlOV του ποΟΟς δι'ξα, (.!ni ,6.ν εις

φυγήν (ρεπομέΥων' Ήσύχ.)

J ~Λλλoτε ηκαζοΙ' όμαΑφ. (πρβλ. άνωτ. σ. 181)' \'iίY δεν

i}εωρώ &\'αγκαιαν τ/ν διόρΟωοιν.

4 Ό Σ. Δρ«γούμης, ΆΟηνα 51(1919,"1920) ο. 129. nH
ριJ.ται ,.0. σώσυ την παραδεδομέ\'ην γροφήν.

ρολόγιον 1927 σ. 152 και Σ. Μενάρδον, Τοπω

νυμικον της Κύπρου, Ά-θηνα 18 (HJ05) σ. 338 ι.

'Έη παράβαλε ση το κοίλον toίi ποδός 2, το

πέλμα, νϋν ενιαχoiί καλεΤται πλάκα (κατα το Άρ

χεων τοϊί Ίστορικοϋ λεξικοϋ).

Άλλα και παρ' Ί-Ισυχίφ δυνάμεθα να είίρωμεν

άνάλογον' παρ' αυτφ εν λ. πλάκα 1)λιαΚ1)1' κεΤται:

q; •••• πλάκα καί tiJv ϋλην 3 χώρω' καί 1;/" ΚΟΙ

1'ή1' ίj tiJV Ύή.... ταϋtα ίσως δυνάμε{}α νι( διορ3ώ

σωμεν οϋτω: καί την κοίλην [η ti/,· YI1,·14. δηλαδil

άναγνώστης τις fv τη (:JC!- είχε προσθέσει ώς ερμή

νευμα την γήν' τοϋτο άνηγραφεύς τις εΙσήγαγεν

είς το κείμενον και προσέ{}ηχε τόν διαζευκηκον

σύνδεσμον (η) μή νοήσας δη δεν πρόκειrαι περι

άλλης σημασίας, αλλα περι έρμηνεύματο.;.

ΑΕ HJ:?1 - 1928

Wissο,γa RE. λ. Lokris σ. 1148,49, τοπο{l-ετεΤ

ταύτην ({πλώς εν τlι άνατολικη Όζολίδι· όρ{l-ώς

xa{l-' ήμ<'iς Ι· τέλος 0'1 Putzger - Baldatl1us
ScInvabe! Historiscl1er AtIas (30fι εκδ., 1906),
πίν. 6, roxoi:lEto\iOl τήν Πόλιν ΒΑ ιης Άμφίσσης

παρα τον ποιαμον ΎλαΤον (πρψην 'Ύλαιi:lον)'

δη ουτοι δρ3ότερον καi:lώρισαν ti)v i:ιέσιν ιης

Πόλεω;, διδάσκουσι τα άνωτέρω δια μακρών άνα·

πιυΖ'3έντα και έπαρκώς, ως νoμίtoμεν, ύφ'fιμών

ύποστηριχ-θέντα.

Στ[χ. 18 (= 19 Wilatl1o,vitz). τος δέ κοίι10ς

μ6eος διαδό"τω: Κοίλους μόρους πιθανώς καλεΤ

ό i:ιεσμος ιοϋτο, δπερ εν στίΖ. 2 πλάκα εχει όνο

μάσει. Προς ύποστήριξιν τούτου προσάγω τα έξης

κοίλη (γη) = κοιλάς 2· πρβ. κοίλη Λακιδαίμων=
fι κοιλας τiΊς Λακεδαίμονος, κοίλη Θεσσαλία

ΓΗρόδ.), Κοίλη Συρία, Κοίλη (άΗικος δημος)

και άλλα· :τρβ. Έ. Πεζόπουλον ε. ά. σ. 102 και

ΙΌπωνυμίαι της νήσου 'Άνδρου, Άνδριακον 'ήμε-

1 Τη άνατολικη Όζολίδι άνήκουοι καί ot Ί;ι;νείς, 0\
~Iεooά...'tIOΙ. οί Όλπαίοι κλπ., οίι; ά\'αφέρει ό θο"κυδίδης

ί-ν r' 1Ol' :τρβ. κυί Bursiall ε. α. ι ο 152 κυ.ί 01dfatlιer

έ (ί. σ. 1348,49 κΙ

2 Πρβ, και Grasberger. έ. (ί. <'Ι. 200.

11·11·29
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λΝΤ2ΝΙΟΣ Χ. ΧΑΤΖΗΣ

ΟΜΗΡΟΣ, MVKHNAI ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΗ 1

'ο κόσμος τών Έπών. ~ uQn τα όμηρικα

"Έπη ;τεριγράφουσιν ανάμεlκτον κόσμον, τοϋ

όποίου τα ποικίλα στοιχεία έλήφi:lησαν εκ διαφό

ρων πολιτισμών και εκ διαφόρω\' εποχών, τοϋτο

:ταραδέχo,·tα~ σήμFρον φιλόλογοι και αρχαιολόγοι

σχεδΟν άνεξαιρέτως. Πάντες οι λαμβάνοντες τα

'Έπη &ς χρονικώ; γ.εκλεισμένην ένότητα, Τνα οίίτω

συναγ«γωσι συμπεράσματα, περιπίπτουσιν αναγ_

καίως εις θεμελιώδες σφάλμα, ωϋ όποίου πρόσφα-

1 'Υπο τον τίτλο\' ,ουtOν σιι\'εκέντρωσα το ύλικο\' διυ.

φόρων μελετών μου ε:τι όμηρικώΙ' ζητημάτων, αί όποιαι

έγενοντο κ{"ά το. έτη 1927 - 8 δΙ<XQκούοης Τ1jς εν rEQμα·

νί~ παραμονης μου. ~E"ε>ια τής προώρου επανόδου μου

εις Κρήτην, μετό. ,ον i}ά\'ατον ,ου άειμνήστου Σ'εφάνου

:Ξ:αΥflουδίδου, αί μελέ,αι ανται δέν έλαβο" ενιαίαν καί

τελεΙα/ηκήΥ μορφήν, άναμφιβόλως δ' ~" ,υ.iς λεπτομε

ρείαις 6ά παρουσιάζωσιν άτελείας, άλλ' ~ν τφ συνόλφ ,ων

έλπιζω "ά :tροσφέρωσί ,;ι ,·έο\,. Έκ,;ε{tε'iσαι εΙς μία\' διά_

λε~ιν ε\' τη Άρχυ.ιολογικη Έτωρεί~ 'Α6ηνών κατά 1>1άρ

,;ιον ,;ου 1929 δημοσιεύov,αι ι\\'τυ.ϋ6α με,ά των &παραι

τήΤα/ν με,αβολώ", διό,;ι διά των έν Κρήηι πρoσι,;Uιν ιiπι·

σιημοVlκων μέσα/ν δέν ύπάρχει 'Τλέον έλnlς πρός περαι·

τέρω παρακολούΟησιν των ζητημάτω,' τού,;ων.

τον εχομεν το τελευτα'ίον παράδειγμα τη; Stella. 1

Χρο"ικαί διαφωνlαι.-Πoϋ πρέπει δμως χρο

νικώς να τε{}ώσι τα όμηρικα 'Έπη; 'Όταν άναλογι

σθώμεν δη ή Σχολή, ης τύπος ύπηρξεν ό Reichel,
τα πάντα έρμηνεύΗ Ι( τοϋ μυκηναϊκοϋ πολιn

σμού, έν ~ ~ Σχολή τοϊί Helbig τουναντίον φρο·

νεΤ δη &νευρίσκει παηαχοϋ άπτον τον φοινικικον

πολιτισμόν, ό δε Bethe τελευταίως φρονεΤ ση

δύναrαι να κατέλθη μέχρι ιου 7°v και τοϋ 6°"
αίώνος, (ότε δυνάμε-θα νά έννοήσωμεν τήν δυσκο

λίαν τοϋ προβλ{ιματος εκ των τοσοϋτον διισταμέ

νων γνωμών καί μόνων. 'Έκαστος βλέπει, επομέ

νως δ' άνευρίσκει :καΙ τεκμήρια, έκ μόνης τ/ς

πλευρας ηης τον ενδιαφέρει. Δια τοί'rο πρέπει

κατα το δυνατον τα άναζητούμενα τεκμήρια να

εΙναι γενικης φύσεως, εφαρμοζόμενα επι τοϋ συνό

λου τών Έπων, οϋχι επι μιας μόνον ε·ιδικης περι

πτώσεως. ''Εν tOLODtOV φρονώ δη εΙναι το ζήτημα

~η, γραφής παρ' Όμ11ρ~.

Καt;ορισμας ένα, χρο'Vικοv όρίου διά '(ης

Ι L. λ. Stel1a, Echi (lί cjyi\ta preistoricbe ιιεί poel1li
dΌιηerο, MIJ.ii\·o" 1928.

2-1

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:35 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ ΗΙ2, -1928

Υρaφης.-Έλάχισται 'ίσως εKφάνσει~ του άν3ρω

πί\'ου πνεύματος είναι τόσον διδακτικαΙ διι'χ την

ίστορίαν της διανοήσεως, σσον lj γένεσις της γρα

φης. "Η γραφι) εφηυρεύJ3η εις διάφορα μέρη της

Γης άνεξαρτήτως, καί δη περίπου ταυτοχρόνως εν

Atyunrt:9, Μεσοποταμίq. καί Κίνq., άλλα το αν{}ρώ

πινον πνευμ(ι ήκολούJ3ησε πάντοτε στερεοτύπως

τον αυτον δρόμον εν τη μεγάλη ταύτη εφεuρέσει. 1

Διάφορα στάδια Γραφηι;, - Ώς προβαΗμίδες

τη; γραφής διiνανrαι να {)εωρη{}ωσι τα ίχνογρα_

φήματα τι;)ν παλαιο},ιl'}ικων σπηλαίων. Μία είκων

είναι κυρίως διήγησις μια; πρα'ξεως, λ. χ. αν,'}ρώ

που ένεδρεύοντος ε'ίτε φονεύοντος Ηηρίον. Άλλα

;(ου πρoβ«l~μίδες της γραφη.:; ύπηρξαν κόμβοι ε;τι

σχοινιων, οΤτινε; εiς δι,ίφαρα ίίψη καΊ είς διαφό

ρω\' χρωμάτων σχοινία γινόμενοι σημαίνουσιν

ωρισμένα γεγο\'ότα. Μέχρι σήμερον άκόμη είς

πολλι'ι μέρη της γης οί ποιμένες δια του σι;σt1jμα.

"(ας τούτου κραιοί'σι λογαριασμον των ποιμνίων

των, ε'ίς μέγαν δε βω'}μον τελειοποιιjσεως ανήγαγον

τψ' μέ3αδον ταύτην οί άρχαίοι Περουβιανοί, οΤτι

νες και άναφοριΊς άκόμη εστελί,"'ν ουτως εις τους

:τφοϊσωμέι'ους "(α/Ι' 2.

'Έτερον ειδυς yearp1j; είναι άωμικά σημεΙα η

χαράγματα, ει, εΙδος πρωrnγόνu)ν σφραγίδων, α;

μεταΖε!ρίζονται (ικόμη καί σιιμερον οι "Αραβε;

επί πυλών, λί1Ίων, μανδρων καΙ επί πηγων άχόμη.

'Η σφραγίς τη; πηγης σημαίνει ουτω, δη μόνον

τα όμόσημα ζψα δύνανται νά ποτίζωνται lξ αύτης

καί να βόσκωσιν εις τα πέριξ.

Τρίτοι' στάδιον γραφης, το όn:oίον ου μόνον

πλέο" προκεΖωρημένον εΙναι, αλλα καί τη\, \,παρξιν

της πραγματικης γραφής πρoϋπoJ3έτει, εΙ'αι 1~ χρή

σις σημείων πρoCιυμπεφωνημένων, τα όποία δεν

νΩοί'\'(ΗΙ παρά των αμυι]των, αλλα μόνον παρα

twl' γl'ωριζόnων εκ των προτέρων η)ν σημασίαν

των. τα σημεΙα ταυτα είτε εχουσιν Εννοιαν μάλλον

η iiHOI' ουμβολΙΥ.ήν, εϊτε κέκτηνται ηδη φωνΨΙΚΙjν

άξίω'. 'Εν τΓι τελευταίg ταύτη περιπτώσει πρόχειται

περί πραγμαrικης πλέον γραφ1jς, {ίτις τουτο μόνον

εχει τΟ ίδιάζον, οη δεν άνεπτύχ8η φυσιολογικώς,

αλλ' Εφηυρέfιη Εl'συ\'ειδήτω; ύπο έ\'ος 'ij πλειόνων

Ι ~Oμo.o" δρόμον ιlκολούΟη σα" εη αι γοαφαί του Νέου

κόσμου, των Άζτέκω" του Mεςι~oυ καί. τ(ϊιι' Μάγια της

:ι.εοσονήοου Ύουκατάν. Ποβλ. περί πάντων τούτων τό τε·

λευταίοl' βιβλίο" του Η. ]ensen, Gescl1. <!er Scl1rifι, 1925.
'ΕJ.λψ·.στi uJtrioxn μόl'ον η Εμll σύ"τομος Ικ;}εοις του

ζητήιιατος i" άο;}ρψ Γeαφή της Μεγάλης Έλλψ,,,,ης

'F.γκι,κλοπωδείας.

2 ίδ. τό άνωτέρω μ"ηι!Οvευ(lέν {iO(lQOI' Γραφ'ι.

άτόμων, έπί τΓ] βάσει άλλης τινος γραφ1jς. τοιουτο

παράδειγμα παρέχει πι8ω'ώς ό Δίσκος της Φαι

στου 1; της δε πρώτης περιπτώσεως Ιδέαν παρέΖει

{ι καλουμένη γραφι] των άληtώ" (Gaunerscl!rjft).
ιΊς εν δείγμα παρF.χεται ενταύJ3α (εΙκ. 1). 'Ως βλέ

πει τις δεν πρόκειται περί καθαυτο γραφης οϋτε

περί γραμμάιων, άΗα περί σημείων, ατινα δίδου

σι" ιδεογραφικω; να Εν\'οήση δ μεμυημένος περί

τίνος περίπου ό λόγος 2.

Ή Υραφη αΥνωσ.,;οι; παρ' Όμήρt?'.- Έάν νυ\'

αποβλέψωμεν εις τα όμηρικά 'Έπη, ούδαμού fla
συνανnιοωμεν '~χ\'oς πραγματικης γραφης, αΗιι

μόνΙΗ' τα; προμνησ8είσας προβα3μίδας ταύτης.

Δεν εί."αι δε το γεγονος τούτο argunlentunl ex
silentio, διότι ύπrίρχουσιν εις τα "Έπη πολλα,

• ,
~ccr,

δ- ,--.
ο ο l Ι' ο

B~,
~Λ ι' ..
-,,~

F:ίκ, J..Jti)·Jlara της κaλουμέ,"Ι> άληrικης γραφ'ίς.

περιστάσεις, κατα τας όποίας J3ά ijto &δύνrtτrn' να

μη ~n'ημονευfln η γραφ1], άΙ' lίληΗώς ,1το γνωστή.

Οϋτω; ο[ε οΙ αριστεiς τάη' Άχoιιl)ν ήγέρι~ησα,'

tva μονομαΖήσωσι πρo~ τόν 'Έκτορα, ό κλήρο;

Ι Έι' λ"I'ΠΡί!- έργασίι~ του ;ιερί toio δίοκο\l Ηιύτο" ό

Gul1t]jer IJJsel1, Indogern1. ForsculHlge .. 47, 1929, Ι έξ.

iιπorττηρίζει μετά πειοηκόrητος τη\, (JiOLV ταύτη\'. Κατ'

<ιότΙn' και η χεττιτική γραφή, ης προβ"fιμίδες δι" ύπάρ

ΧΟ\"'!Ι'·. εΙl'αι έπ' 'ίοης έφηυρημέ,'1]. Άλ).& τοιούτου ε'ίδf\uς

γ(lαφης λαμπρότατο\' και oίί~())ς είπε ι" ζών παράδειγμα,

εχομε-' τό του βασιλέως φυλης ΤΙΙ'ος των Lιtrtyevrol' της

Άφρικης. Ou(o; ίδών Εύρω;ταϊκηνγραφή" ύπέστη ίοχυ

ράν έντύπωσι\' εκ του γεγονότος της καταγραφJΊς τιJII'

lδε(ul', ~αl διέταξε τού.; ιερείς του νά πί,άσωσι και ουιοι

μίιι" γοαφήν προς χοηοιν της φυλης, όπερ 'Ιαϊ έγέ"εro.

~Iδ. περί. τούτου ]ellselI έ. ά. και Κ. \\'e\\le, νΟΙΏ Kerb
stock zllln AlplIabet, 1925. ('ΕΙ' τη σειρ<:ι KOSIl1OS (,0. 8).

2 ~Iδ. l.επτu!ιερii έρμη"είαν τ(αν περικοπων τ1ις: είκόνος

i" Τ<Ι' «ρ{Jρψ μου Γραφή της Μεγάλης Έλληνικηc Έγκυ

κλο;τ'ιιδείας. 'Η Jt6QIΚOiti) 1 είναι προειδοποίησις φόνου

ή βιαωπραγίας )(α6όλου. Ή neQUlO:'tTι 2 εΊδΟ:tOlεί τους

κλέπnΙς, δη εΙς μίαν ώρισμένη. έκκλησίαν δέν δύναται ι'α

αoκη()iΊ χί.οπή, διότι έπιβλέιτουοι" αί 'Αρχαί. Ή περικοπή

3 διηγtιIαι, ΟΤΙ οuλi,ηφf>εις εΊς άλήτης ίπι κλΟ"f1j ί"ός

ώρολΟΥίου ιί.νεχοΗΙη δίς, άλλ' oUΔέ\" ώμολόγηοε.
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ΑΕ l!):2ί 'ln~s "Ομηρος, Μυκηναι κα~ Α",·(Ι'.τολη
.,=' -~ -~"~-=""""".-

εμελλε να αποφασίσTl εις τίνα Μ ελάγχανεν ή ημ1Ι

και ό Χίνδυνο;. Έπι των κλι]ρων ομως δε\· γρά

fPOUOl'l' εκαστος τό ονομά του, πράγμα αυτονόητον,

αν 1<] γραφ1'ι ήτο γνοοσΤ1]. αλλ' εν ατομικόν

χάραγμα η σημείον. ''Οτε δ' εκ της χυνης τοϋ

Νέστορος &νεπι]δησε του Αϊαντος δ κληρος, περι·

φέρεται κύκλφ εΊ ς πάντας, μέχρις στου ανεγνωρίσι'.Jη

παρά του κατόχου του 1 διόη να άναγνωσθή δεν

{μο δυl·ατόν. Ξενί,ζει πραγμαηκώς εκ πρώτης οψεως

τό γεγονό;, οη οί περίφημοι όμηρικοι ηρωες ήσαν

«ναλφάβητοι. 'Εν τούτοις το πράγμα οϋτως εχει.

Όμοίως χατα τό ερωηκόν επεισόδιον Βελλερο

φωντος - Άντεία; u Προίτος δεν γράφει προς

τον πενΌερόν του επιστολ11\', άλλα μετα1.ειρίζεται

σημεία, τά όποια κατά ηνα τρόπον θα 1Ίσαν

,({(ταληπτα είς rol' πενΟερόν του. Ό Ποιητης

άποκαλεί ταύτα «σ11ματα λυγρά, ftl'μοφΟόρα

πολλά.2 έκφρασις, ητις άσφαλως δεν Ml'atal να

uno"on συστημαΤΙΚllν γραφl]ν, αλλιί πoλλ~ μάλλον

τρόπον τινα σUΙ'ενν011σεως ώ; δ τη; εΙκ. 1 jj έφηυ
ρημέΙ'α και συμπεφωl'ημένα σημεία, ω; ;rερίΠΟ1J

τα του Δίσ:.ιου τη; ΦαΙΙΗου (πάντως ιδεογραφικά,

ουι) φωl'ητικά). 'Ει' .-ij Όδυσσείι;ι έπ' 'ίσης ουδα

μου ύπάΡ1.ει Ζωρίο\', το όποιον δυν(ιτοl' να υπο

,'oiJ τiΊν {;;ωρςll, γραφης. Κι:ΙΙ αυτό τό άτομικόν

ι.άραγμα 1Ί σφραγις φαίνεlCιΙ να αγνοηται, αφ' ου

δ ΌδυσσεΊ!; θέλω\' να ασφαλίση το κιβι;)τιοl· μετα

ίών δώρων, ίίΠΕρ :ιαρέδωκαΥ είς αυτόl· οί πσό

κριτοι των Φαιιίκων, μεταχειρίζεται ι'ίπλιίις ενα

πολύπλοκοι' κό~~βoν, τον όποίον εΙιε μιί8ει παρcι

τη:; Κίρκη; 3. 'Ο:ίΟία όπισt10δρόμησις απο Ώϊς

ακμης τη; Κρηroμυκηνα"ίκης έποχης, όΠιίτε καΙ ό

έμπορος άκόμη έσφρι.ίγιζε τα δέματά του διά ηϊς

iΙΙιαιτέρας του σφραγίδος!

Οϋτω λοιπ(n' δια τού γεγονότος τούτου της

αγνοίας της γραφιϊ; παρ' Όμ11ρφ. περιορίζεται

εντος ώρισμέΙ'ων χρονικών όρίων 1'1 γέl'εσις των

Έπων_ Ταύτα πρέπει ν(ί εΠΟΙ1]8ησαΥ είς εποχl)ν,

και'}' ijl' 11 μεν κρητομι'κηνα'ίκιι γραφη είχεl' ήδη

;,ησμονη1tη, 1'1 δέ φοινικική δεν είχεν Ετι είσαχ3η_

Τοιαύτη tπoxi] εlναι Τι από τοίί 13 11 μαλλον τοίί

12"" μέ;ι;ρι τού 9"" αιώνος π. Χ. Περισσότερον

δεΙ' δυνάμε3α να κατέλΟωμεν, διότι ναί μεl· αί

;Ηιλαιόταται έλληνικαΙ επιγραφαΙ δεν «(νέρχονται

ύπερ το" Ίον αίώνα, αλλ' 'Ιϊδη ενα που αίωνα

πρότερον ηρχισαν να άναγράφωνται αί Όλυμπιάδε:;

μετα των όλυμπιovικων (77!3 π. Χ), εΙναι δε

J '11.. Η, 175 έξ.

2 Ίλ. Ζ, 168 έ;.

3 ·Οδ.{},447-8,

γνωστόν, ση είσιιγομένη 11 καΙ εφευρισκομέ,,!)

ε-ίς τινα τόπον ή γραψ1], είνω πάντοτε τι τό

αριστοκρατικόν, πρέπει δε να ίιποτε{Ίη παρερχό

μενος άρκετος χρό"ο;. μέχρις ου αϋιη ~κλα"ίκευoμένη

κατανη101J να χρησιμoπoιηrαι επί αγγείων, επι

τυμβίων σημάτων καί τω\, τοιούτωΥ, τα όποια εν

Έλλάδι αποτελουσι Τ(1 παλαιότατα μαρτύρια

γραφιj;_

Μυκηναί:",α καί δή πρωτομυκηναί·κα xαρα~

κιηριστικα των Έπων. - ΈΥ1:0ς της οϋτω κα{}ο

ρισlJείσης χρονικής περιόδου, τα όμηΡΙΚΙl 'Έπη.

διαπεπλασμένα ηδη εις μορφην άρκούnως όμοίαν

της σημερινιjς, πρέπει να άναχ3ύJσιν OOOI' το

δυνατοl' υψηλότερον, διότι ιΊπάρχουσι λόγοι σοβα

ροί συνηγοροϋντες ύπερ τούτου. Αί (ιναμη]σειςτης

μυΚψ'ι{ί"ης έποχης είναι πολλαl χα; ζωηρόταται,

εν δε σπουδαίοΙ' επιχείρημα γΕ\'ικης φύσεως, εΙναι

οη ό 'Όμηρος ;rεριγράφει χαλκοϋ1' ποΑιτισμσφ,

oi'll σιδηρούν. Καταβιβάζοντες είς τόν ΩΟΥ, τον

8"ν η τον 6 0ν αίώl'α τα επη, δημιουργοίίllEl'

&συναισ~llτως άρχωοι.ογοϋντα λόγιον ΠΟΙ1]η]ν,

πράγμα αντικρι'ς αντί'3εων προ:; τον δροσερόν,

αυ8όρμψον χιιρακτηρα ~ης άπλο'ί)(ης όμηρικης

ΠΟl1Ίσεως. "Ας φαl'τασίlf1 τις αν ,'}α {]ΊΟ δυνατον

ει; σημερινός λα'ίκός ποιητης να περιγρ(ίΨη ανευ

μελέτ/ζ, ανευ ιιοι'σείω,', βιβλ(ων και βιβλιοlJηκων

τον πολιτισμον τού 15°" 1] J6"" αίωνος! Ό

συγκρίνων τας ο\ιτιδανας γνώσεις τού <Ηροδότου

rj του Θουκυδίδου περί τοίί χαλκού πολιησμοίί δεν

εΙ\'αι δυνατόν να παραδεχDfj, δη lj όμηρικl} ποίησις

είΖε τιJσoν καλως xaratoiIιoDi] είς τον πολιτισμον

εποχης, ητις εΙχε σβύ(JΗ πρό πολλοί'. ''Ι.] (l" δ

«'Όμηρo;~ εγίΥνωσκε τόσον καλώς τόν χαλκoίiν

πολιτισμόν, τότε πολλφ μίil.λoν ό Θουκυδίδης

(ΊJφειλε να επίσταται τον Γεωμετρικον η τουλά

χισων τον άΡΖαϊκόν. Τοιαυτα ίίμως φαινόμενα

γεl,ικως εΙναι αγνωστα εν τίi αρχαιότι]τι προ της

εμφανίσεως της έλληνισω~ης αρχαιομαflείας. Ό

μινωϊκος καί ό μυκηνα'~xoς πολιησμος ουσιαστικώς

εςηφα,'ίσflησαν, πλήν άραlOτάτων και άορίστων

άναμνl)σεωl' εν τη μνlJμn τών Έλλ1]\'ων' ου μόνον

δ' οότοι. άλλα και δ σχετικώς βραδύτερον επιζ11σας

χεττιτικος πολιτισμό;, ακόμη και ό άσσυριακιΊς

κατα τό μέγιστον μέρcς του, δεν άφηκαν ιl\'α

μνήσεις. Πού λοιπον αλλαχού παρουσιάζεται

τοιαύτη επιβίωσις, ώστε δ Γεωμετρικος 1Ί ακόμη

(ιρχα"ίκος ι'Όμηρος» να άναπαραση)ση τόσον

ζωηρως πολιτισμόν 'Ιlδη προ αίώνων νεκρόν;

~ΑΥνοια σπουδαlω,· μυκηναϊκών στοιχεΕων

παρ' <Ομήρφ. - Έχ τού αλλου μέρους δεν ύπάρχει
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ΣπυιιΙδωνος MlΣQινάτoυ ΑΕ 19Η-192

άμφιβολία, orι πολΜς λαμπράς έκδηλώσεις τού

κρητομυκηναϊκου πoλιrισμoίi ό «'Όμηρος» δεν

εΙναι πλέον είς Μσιν ,.α. γνωρίζυ. Ή όμηρικη

άρχιτεκτονΙΚΊΊ εΙναι άπλουστέρα ri'iς χρητομυκηναϊ

κης, ή τοιχογραφία είναι αγνωστος, ά"ωτέρω

δ' ετονίσ&η μία χαρακτηρισtικη λεπτομέρεια, δτι

δηλ. δ 'Οδυσσεύς βασιλεύς ων στερείται σφρα

γίδος, ην έν τiϊ κρηΤOμυκηνα'ίxfι έποχη κατ{ίχον

καΙ των έμπόρων οί μέτριοι. Πάντα ταύτα πεί

110υσιν, Otι οι,χι αι,ταν τουτον τον μυκηναϊκον

πoλιrισμόν, άλλα. την πρόσφατον τούτου άνάμνησιν

:τεριγράφει δ 'Όμηρος. Δια τουτο ώς υψηλότερον

δριον έλήφ3η δ ]20~ αίών. Εtς το aiJto συμπέ

ρασμα αγουσι καί αί άναμνήσεις πρωίμων μυκηναϊ

κα/ν εργων, τας όποίας συναντωμεν παρ' Όμήρφ.

·Έχει δηλα δη 'ίδη παρατηρηiΊη, δτι τα "'Επη

παΡΩυσιάζουσι πολλάκις ούχί άπλώς μυκηνα'ίκά,

άλλα. ιnιιωτσμυκηναί'κά καί άλλα παλαιά χαρα

κτηρισrικά. Τοιούτον εΙναι λ. χ. το δέπας &μφικύ.

πελλον, το δποίον μόνον έξ εργων τρωικα/ν, τijς

άρχης της Β'. χιλιετηρίδος έρμηνι::ύεται ι. Έπ"ίσης

έντός όλίγου έλπίζω να δείξω, Otι τό δμηρικον χέρ

νιβον έρμηνεύεται εξόχως μόνον ~ξ εργων κρητο

μιl>ιηνα'ίκης τέχνης της I5η~~ I6η~ έκατονταετηρίδος

το δε ναυrικoν παρ' Όμήρφ εί"αι ούχι Γεωμετρι

κόν, άλλα. κρητομηκυναΊ:κόν. Τέλος 1~ &σάμιν30ς,

1~ περίφημος του Α!αντος άσπίς και πολλα (j.JJ..a
χαρακτηρισtικά, τα όποία πρέπει συστηματικως Υα

συλλεχ3ωσιν, εΙναι έπ"ίσης Κρητομυκηναϊκά 2.

Ή don;t!> τσυ Άχιλλέως.- ΤΟ κάλλιστον όμως

:ταράδειγμα πρωίμων μυκηναϊκων εργων παρέχει

{j περίφημος περιγραφη της άσπίδος τoίi Άxιλ~

λέως. Ή άσπις αύτη τεχνικως δεν είναι δυνατον

νά νΩη&ιϊ αλλως, 11 ώς έμπαιστικη εργασία, τfjς

δποίας τα κάλλιστα, άλλα καί μονα?οικα πρότυπα,

εΙναι τα έγχειρίδια των Μυκηνων, τού Βαφειου

Ι Πρβλ. ,'tερί ~GJI' ΠQωίμων τούτων γενικώς χαQακ~η

ριστικών της όμηρο ποιήοεως Κ. Scbubhardt έν Λ. Μ.

47, 1922, 117 • 8 καί 123.
2 Χέρνιβον: 'Ιλ. Ω 304., Τάς σχετυιός έργασίας iιό δη

μοσιεύσω έντός όλίγου. Ό IJippo1d έν τΌ έργασίΥ του

Gricchίsche Schildc φρονεί δ~ι ή πελωQία τοϋ ΑίαVo

'τος ιί.σπίς (.ηύιε πι'ργος.) δύναται να εΤναι όοπίς τοϋ

ρυilμοϋ Διπύλου. 'Αοφαλώς δέν δύναται, όταν φυσιο

λΟΥικως καί όπροκαταλή;Ι;Jω<; όναλΟΥισilωμεν τας σχετι·

κιίς πεΡΙΥοσ.φιί.ς. ·Ο;ι;ισilεν ~ης όοπίδο; ταύtης πλήν του

'πελωρίου. Atαντoς εiJρισκε κrιτιιφύγιοv και δ Τευκρος

(Ίλ. Θ, 267 έξ.). ΜόΙ'ον ύπερμεΥέθεις άσπίδες, ώς αί έπί

Μυκηνα'ίκών μνημείων εi.κoνιζόιιεvαι λ. χ. Sc1lliemann,
Mykellae 259, εΙκ.335 iιά μάς δώσωοι νό έννοήοωμεν

τος ΠΕριγραφός τoίi Πoιητoίi καί τός έπανειλημιl"ας

παραβολός ,της ύ,οπίδος τιιύτης προς πύργοΙ'.

καΙ του <Ηραίου 1, 11ΤΟΙ εργα, τα. όποία άνήκουσιν

εΙς τιΊν πρώιμον μυκηναϊκην περίοδο,'. Άλλ&.

πάνtα ταύτα τα. εργα ητο δυνατόν να επιζώσιν

ώς κειμήλια ij να. επιζΉ τούλάχιστον ή ζωηρά των

ανάμνησις κατα το τέλος του μυχηναϊκου πολιτι

σμου, οι,χ[ /ίμως και εντός τού Γεωμετρικου η

βραδύτερον. Έπομένως δ πυιητής, όσης εΙδε καΙ

περιέγραψε ταύtα, πρέπει να. ~ησε κατά τας ήμέ~

ρας των τελευταίων άναλαμπων καΙ αναμνήσεων

της λαμπρας μυκηνα'ίκης περιόδου. Δεν ητα δυνα

τον πλέον να κατασκευάζωνται τοιαυτα εργα, δι' δ

εϊτε έ3εωρουντο ώς εργα '3εια, έξελ3όντα εκ των

χειρων του <Ηφαίστου (άσπl.ς του Άχιλλέως),

εϊιε προήρχοντο εκ κληρονομιας των προγόνων

(Ίλ. Ζ 220-21)

Περι της ασπίδος του Άχιλλέως εγράφησαν τόσα

πολλά, ωστε ή επανάληψίς των ενταυ3α '3iτ άπ{jτει

χρόνον καΙ χώρον. 'Ότι έπ' αι,της εμφανίζονταιμο

τίβα ανατολικά;δfν εΙναι δυνατον να αρνηfl!ϊ τις.

αλλΌτι φέρει καΙ '3εμελιωδέσταταγνωρίσματααπα

ραγνωρίστως μυκηνα'ίκά, είναι επίσης αναμφισβή

τητο\'. Δια τουτο είναι εξ !σου επικίνδυνον να

επιζητωμεν την δλοκληρωτικην ~ρμηνείαν τoίi

εργου έκ τοϋ μυκηναϊκουκύκλου (Reicl!el, Riegl,
HeineInann), οσον καΙ να παραβάλλωμεν μόνον

προς εργα της φοινικικης μεταλλουργίας (Helbig,
Lippold, και ίΜως Poulsell) 2. "Έπειτα οΜέποτε

1 ΤΟ έΥχειρίδιο\' τοϋ Βιιφειοϋ μετό παρασ~άσεως κοl.υll

βητων καί δακτυλοπτέρων ίχilύω\' άνασυl'ΙΚQοτήlΊη

ύπ' έμoίi έ\· τΙ!) πανηγυρ,>ιφ 'τεύΖει προ; τψην ~oϋ Sir
Α. E\'ans. Ess'l.ys ί" aegaean Arc1Jaeo1og)' 68 ές. Ή

σημασίΙΑ του έν προ)(εψέ"ψ, ώς έπ' Τσης καί ή τών υπο

B1egell είιρdΊέI'των δύο τοιούτω\' έντός τών λαςευτών

τάφοl\' του 'Ηραίου, εΙναι δτι ταϋτα.-άρκοιίντως μεταγε\'έ

στερα οντα τών έν Μυχίll'αις εUQιIΊέ\'tωl'. ίστι,νται 7,(,ονι

;ιφς :ιλησιέστερον προς ~o. δμηρι;ιδν κόσμον.

2 F. Ponlsen. OrieIlt u. frubgr. Sti1 172 έξ. 'Ενταυilα

δέο\' έπ' ίσης νά τoνισOίi, δτι ή παλαιό μ~oδoς του νό

έρμηνεύωνται τά πάν~α διά τοϋ άπό μηχιινη .. {}εου της

φοι\·ικικης βlOμηχα\'ίας εlναι, Ί\'α μετιιχειριοilώ ~όι;

λέςεις του Lcl1mann - Ηaιφt (Klio 22, 1928, 392) _"Unl
alten Eisen ΖΠ \\·I,.Fen>. I~αί πράγματι, κατέχ<φε>' ο)'ιιιε

QOV τoσolπoν ύλαον προς σύγΚΡI0Ι\' έξ ϋ:λl,(ιjI' πο;,ιτισμών,

ώστε λ. χ. ό ηλι<κ καί ί] σεf.,jνη, ίδίως δμως ΟΙ ιΊ.στερl

σμοί επί τής άσπίδος τοϋ 'Αχιυ.έως (Σ 484 έ;.), δέο\' να

έρμηνευilωσιν ουχί έξ έργων το" φΟΙ\'ικικου, άλλό τοϋ

βαβυλω\'ιωωϋ πολιτιομοίο. (Πρβλ. λ. χ. είκό\'α ciartQI
σμου έν τω αρlΊρψ μου Βαβυλωνία εΙς τη\, Μ. Έλλ.

'Εγκυκλο:ιαιδείαν). Δέο\' όμως έξ άλλου ;ιοί "ό rovcail\i,
οτι σ,ίμερον δέν έχομεν έκ twl' μυΧηναϊ)(ών μνημείων

μόνον μιιρτύριον ιΊ.πεικονίσεως ήλίου ;ιαί σελήνης τον

μέγαν δακτύλιον Μυκψών. ώς έπί ~ης έποχης τοϋ βιβλίου

το\ι 1"'01115en, (Orient 174,) άλλά π/.είονα. ΈΠ4 τοϋ μεγά-
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οφείλομεν να λησμονώμεν, δτι ενεκα τοϋ έλαχί

στου ύλικοϋ τό όποϊ:ον περιέρχε'fαι είς χεϊ:ρας μας

bι σχέσει πρός '(ό πραγματικώς WJ.ott -δπάρξαν, ~

γνώσις ημων περΙ των άπΟ'&εμάτων της '(έχ"ης είς

μοτίβα εΙναι ελλιπεστάτη καί πλήρης χασμάτων.

πως &πό ήμέρας είς ημέραν τα πράγματα μετα

βάλλονται, ας καταστήσωσι φανερόν τα άκόλου3α

παραδείγματα:

Στοιχεία {}εωeηiJoέ"τα άνατοΛ.ικ« εΤναι καί

μtlκηναίΊcά.-Ό Poulsen ι παράγει τους επί των

Γεωμετρικων άγγείων οφεις εξ ανατολικων προ

τύπων, διότι ~πΙ της εποχης του δεν εγνώριζεν

αλλους όφεις εκ τον κρητομυκηναΊ:κοϋ κόσμου, ΤΙ

τους της Θεάς των οφεων Κνωσον καΙ τα σχετικα

ίερογλυφικα σημεtα. Νίίν ομως γνωρίζομεν &να

γλύφους επι άγγείων οφεις ού μόνον επί των

ίερων σκευων Πρινιά καΙ Γουρνιών 2 άλλα καΙ

επι τελευταίως δημοσιευ3έντων iιστερoμυκηναϊκών

άγγείων έκ Ρόδου 3. ΓραπτοΙ οφεις επίσης δεν

εΙναι σπάνιοι επί -δστερωτέρων μυκηνα'~κών άγ

γείων 4. Το γεγονός λοιπόν τοίίτο πρέπει να ληφ&!i

ύπ' Οψιν οταν πρόκειται να εκτιμήσωμεν την

προέλευσιν εργων, οΤος δ -&ώραξ τοϋ 'Αγαμέμνονος

~ Κύπρου 1] 1'1 ασπίς τoυ~, ατινα δια τ/ν επ'

αυτώ" παρουσία" οφεων παρεβλή3ησαν πρός

φοινικικΙΙ εργα 6.

'Εκ rijc; μυκηναίκης Ρόδου 7 αποδεικνύεται

επ' ίσης., δη και αί επιτύμβιοι στiiλαι εν σχήματι

απλών άκοσμήτων λί-&ων δεν εΙναι αγνωστοι εν

τφ ύσrάτφ μυκψαϊxi!ι πολΙ'fιομ4J. 'Έχομεν αλλως

καΙ έκ Μυκηνών μίαν γραπτην στήλην της αυτης

περιόδου. S Προφανώς πρόκειται περί συνεχείας

rijc; παραδόσεως, άφ' ού ώς πρωτα παραδείγματα

εχομεν έπΙ των λακκοειδων τάφων rijc; ακροπόλεως

λου δακτυλίου τϊ]ς Τίρυν\}ος μάλιστα, ίσως εχομεν καί

τoUι; άστέQας (οίίτως δ Karo, Arch. Anz. 1916, 146).
'Αλλως ας εχωμεν πάνΝτε εν νιρ μετά toii Lippo1d,O'H
ή άσπΙς εΙναι έργον και "'[ης φιιντασίας toii ποιητου, eπo

μένως πάντα τά πειιιγιιαφόμενα ftέματα δέν εΙναι άνΙΙΥ'

καων γύ. προiίΙΤΟtε{tώσιν ως άντλησέντιι lx της πραγμα

τικότητος.

1 Orίent χλ;ι. 109 • 10.
2 Τελευτιιίως πιιρύ. ~1. NilssotI, Mil10an - n1)·cen. ReIί

gion 271.
3 Maiur; εν Annuario νι - VH, 136.
4 Λίιιν έναΙ;ΙΥώς έν Σtάη, Col1. mycenienne 108 ή

Annuario έ. ά. 125, εΙκ. 44.
5 Λ. 19 ές., 32 έξ.

6 Pol11sen ε. ά. 170 καί 172.
7 Μaiιιri, Annuario Ι ά. 150.
8 Έφημ. 1896 πιν. 1.

των Μυκηνών στήλας, ών αϊ ιiπλoύστεραι εΙναι

έντελως άκόσμητοι. (Scll!iemann, Μγkenae 102
Ι 04). ι Πάντα λοιπον τα. συμπεράσματα τοϋ

Poulsen 2 έπΙ της σημασίας τών απλών, &'νεπι.

γράφων <σημάτων' ώς προς τόν χρόνον γενέσεως

των όμηρικων Έπών χρ(ιζουσιν άνα3εωρήσεως.

'11 γνώμη, οτι εκ τοϋ κρητομυκηνα'ι:κοϋ κόσμου

ούδεμίαν &γροτικην σκηνην εχομεν, δπως συγκρί

νωμεν ταύτην προς την επι τη; άσπίδος τοϋ

Άχιλλέως περιγραφομένην 3 , εΙναι επ'ϊσης ύπερ

βολική. Έν f<!J λα'ίκφ μου βιβλιαρί<~ 'Ο ~eΧ'arος

Κeη'f. ΠοΑιτισμος (Ά'8ηναι, 1927, 5Ι-2), παρέ_

βαλον την μοιισικην καΙ την συμμετοχην τον

βασιλέως εΙς αγρorιιιην σκηνην ~πΙ της &σπίδος

τοϋ 'Αχιλλέως πρός την παράστασιν τοϋ περιφήμου

αγγείου τών λικμητήρων εξ <Αγίας Τριάδος, παρά

στασιν, ~rις άναμφιβόλως εΙναι γεωργικης φύσεως.

"Οταν δ' άποβλέψωμεν εΙς τα φοινικικα εργα, τα

δπotα δ Poulsen προσάγει είς παραλληλισμον

πρό; την σκηνην rijc; Άσπίδος, τότε δικαιούμε-&α

έπ' 'ίσης να προσαγάγω μεν καΙ έκ του μινωικoίi

κόσμου την σκηνην ένος σφραγίσμαrος μετα κα-/)η

μένου άν-&ρώπου, προβάτου καΙ φάτνης,4 ητις ώς

όρ{tώς δ F. Matz παρατηρεϊ:, S δεν εΙ,'αι {}ρη_

σκευτική, άλλ' άπλώς «landlίclle Szene~.

Κα-/)' δμοιον τρόπον δύνανται καΙ αλλαι σκηναΙ

να έρμηνευ3ωσι καλύτερον έκ του κρητομυκηνα'ι:..
κου κόσμου 1Ί εκ παντος άλλου. ουτως η έπί της

άσπίδος τοϋ 'Αχιλλέως περιγραφη δύο λεόντων,

οίτινες προσβάλλουσι taVQOV', ενθυμίζει άλ'η

{tως τας τυπικας παραστάσεις των αί.γυπτο - φοινι
κικών εργων, iiς προσάγει δ Ponlsel1 καΙ οι

δπαδοΙ της ανατολικης 3εωρίας. ΟΕν τούτοις το

μοτίβον ούδαμώς εΙναι ξένον καΙ προς τόν κρη

τομυκηναϊκόν κόσμον (ίδ. κατωτέρω), δταν δ' ό

Ποιητής όλίγον κατωτέρω 7 περιγράΨTI, δΗ οΙ

λέοντες σχίσαντες τό δέρμα του βοός καταβροχ3ί

ζουσι λαιμάργως τα έντόσ3ια, (πράγμα το όποίον

προδίδει άκριβη παρατήρησιν καΙ γνώσιν των

1 Τά άνωtέι;ιω έyιιcί.φoντo τφ 1928. 'Ίδ. νυν περί toii
ζητήμαtος τών στηλών κιιί Α. Evans, tbe Sbaft Graves
οί Mycenae, 1929, 61 έξ. ΦαίνΗΙΙΙ 011 καΙ εν Κρήττι δέν

ησιιν άγνωσιοι αΙ στηλαι, διότι μία εύιιέ6η Ιν τώ νε)ι{loτα·

φείω ΜlΙ1ίιιου Σπήλιοu (ούχί ομως κατά χώραν).

2 Ι ά. 181.
3 Poιιlsen t. ά. 112.
4 E"ans, Palace Τ, S1S, εΙκ. 313.
5 F. Μat:ι:, Die irιl1tkretiscl1en Siegel, ttb.
6 Σ,519.

7 Σ. 082 Ιξ.
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σuνη{lειων τοίί λέοντος) 1, τότε ό ζυγος κλίνΗ &πo~

φασιστικως ύπερ των μυκηνα"ίκι:iΊν προn;πων, διότι

1<) περιγραφΙ1 τοίί Πo~ητoίί δεν έρμηνεύεται δια των

βιομηχανικως κα"ι δουλικως επαναλαμβανομένων

άναωλικών προτύπων, &λλιχ δια των πλ11ρων δυνά

μεως καί ζωής χρητομυχηναϊκων εργων" Έπανα

λαμβάνω Evtaij{la, δτι ούδέποτε πρέ:τει να λησμο

νηται, πόσοι' όλίγα σχετικως εργα ;rεριεσώ{lησαν

εις 'nιας, εν τούτοις εσχημαωποιημέναι άπομιμή

σεις άναλόγων παραστάσεων μας περιεσώ{lησαν

έπΙ γλυπτι()ν μυκηνα"ίκων λί{lω",2 οπου ό λέων

φαίνεται σχίζων την γαστέρα, η «λαφυσσων» τα

έντόσ0ια ~\'oς ζ~oυ J" Έπ' tσης οταν δ ποιητης

διηγηται περί δύο λεόντων μαχομένων ύπερ το

πτωμα ελάφου 4 το πρόrυπoν της σκηνιις {Ια άνεύ

ρωμεν μό,'ον έπί άλλου γλυπτοϋ λί{loυ εκ Μυχη

"ων, σπου πράγματι δύο λυσσωντες λέοντες σπα

ράτωl'ται ύπερ το χατακείμενον ζ~()ν 5"

Ή παράστασις του γεγον6tOς τούtOυ φαίνεται

να μίι άντισωιχη προς Πιν φυσικην άλψ')ειαν,

δι'ο δΗ. Fraellke] παρατηρεί εν προκειμένφ 6:

«Μοίί φαίνεται.". δη Evrαu{la πρόκειται μία εντε

λώς καταληπτι], αλλά επ' oύδεμι(iς παρατηΡ11σεως

έρειδομένη περα~τέρω διάπλασις τοίί μοτίβου»"

Βεβαίως, &λλ' εύ{lυς ι~ς παραδεχΩώμεν, δτι μέ

ρυς των όμηρικων παρομοιώσεων 1Ίντλήtlη οΙΙχί

απ' εΙΙΙ}είας εκ της φύσεως-, αλλ' έξ εργων τέχνης,

τά πράγματα έξηγοίίνται, διότι δια την φυσ~κην

) Οί ζωολόγοι έχουοι οημειwσει τήν σUI'ή{)ειαν ταύ·

την του ηιιρίου, μία δΙ; περικοπη του Brelltl!. η" "αρα

λαμβάνι" ix τοϋ Η" Fracl1kel, die l101Iler. Gleiehnisse
04, εχει ιός έξής: Ό Sel01\S" . βεβαιοι ΟΤL δ λέων σχ.ί~ει

πάντοτε την λεΙαν του κατα το o"ίσflιoν μέρος του σώμα.

'<ος καί κατά πρωτον καταβρoχΙH~ει τά έl"tόσi)lα xai
εύγενέστερ« Οργανα,. ΊΌυτο είναι n(lοφανωι;; κο,νη oul'l'j
ΙΙεια κ«ί άλλων σαρκοβόρων ζι~ωl" χαί ::tτηνι))ν" Ό κόν·

δωρ και οί γι)πες γενικως αρχοnαι ΙΠ: ίσης άπο των

8ντoσflίων, εγώ δ' αότος ετυ;ι.ε να Τδω αγρίους ποιμενι

xoUς κύl'ας, ΟΤΤΙ"ες κατά τον αότον τρόπον κατήρξαηο

συλληφ6έ\'τος λαγωου.

2 Έφημ. 1889 πι\". 10,21, ή 1888, ;τιν. 10,33 λεοντοει

δες τέρας.

3 ~Eν άκ-όιιlJ παράδειγμα προστί6εται εΙς τάνωτέρω

διαρκούσης της δωρΟώσεως τών δοκιμίων: D. Levi Ιν

AI1uuario τομ. 8·9, 1G3 εΙκ. 177 (σφράγισμα έ;< Ζάκρου}.

4 Π. 756 έξ"

5 Furt,villlgler, Gemmen ΙΤΙ, 51, εΙ;<. 33. Ό Fnrt\\"an
.,ler 8ρμηνείιει το κείμε\'ο" ζφον ιΟς βοϋν, άλ1.' ή βραχεία

οδρά ;<αί 1'1 Λ.o\πtl κατασχεvή τοϋ σιόμιι,τος δεικνύοuσl,

τούλάχιστον έ;ιi της είκόνος, ότι πρόκειται περί έλάφοιι

ή δΟΡ1:άδος. Το έι'δ'αφέρον άλλως εΤναl έ"ταUf>α το

ΙLOτίβο\', ούχί το είδος τοι; ζφου.

6 Die Homerischen Gleichnisse, 1921, 62.

αλήι'lειαν υπόλογος είναι ουχι πλέον Ο ποιψής,

αλλ' ό τεχνίτης. Έν τη τέχνη δμως Τι τοιαύτη

άπομάκρυνσις από τής φύσεως εΙνα~ πoλiι περισ

σότερον καταληΠΤΙ1 καί συγκεχωρημένη, διόrι

ύπάρ:<oυσ~ καΙ πολλοί άλλοι παράγοντες, ο!nνες

συντείνuυσιν είς nΙν περαιτέρω διαμόρφωσιν του

μοτίβου. Οίίτω λ" χ. ενταίί8α ι"i)ς βάσις πρόκεIτα~

το avrιtlErιxov σύμπλεγμα, το όποϊον δεν βασ~ζε

ται βεβαίως πάντοτε επι παρατηρήσεως της φύσεως,

πολλφ μάλλον σιαν η τέΧΙ'η συΥχωνεύη ηις δύο

κεφαλάς των ζφων είς: μίαν iΊ αλλους τοιούτους

παρά φύσιν σuνδυασμoυς δημιουργη.

Πάντα λo~πόν ταυτα τα γεγονότα, όδηγουσιν

11μας εις λίαν σαφη σvμπεράσματα: Βεβαίως ύπάρ

χουσι καΙ άνατολικά στοιχεία έπί της ασπίδος τοίί

,Αχιλλέως" <Όταν δμως το εργον τουτο τεχνικως

μεν μόνον εκ του μvκηνα"ίκοίί κύκλου έρμηνεύε~

ται, καλλιτεχνιχως δέ, τούλάχιστον κατά το πλεί

στον, εκ της αυτης περιοχης εύρίσκει τας ιiναλo~

γία; των παραστάσεων του, φυσικόν εΙναι νά

καταλήξωμεν είς το συμπέρασμα, στι ο μυχηνα"ί

κο; κόσμος αν μι') ζων άκόμη, αλλ' δμως υπάρχει

τούλάχιστον έηελιος πρόσφατος προ των όφι'lαλ

μίίn' του Ποιητοί,.

ΑΙ όμηeικαi .παρομοιώσεις. - Εις τα αύτα

συμπεράσματα άγει ήμάς καΊ 1"1 εξέτασις των δμψ

ρικων 1J:αρομοιώσεων. Πρώτος Ο F. Winter έπει

ράι'lη να διακρίνη ταύτας είς μυκηνα"ίχας κιιΙ μετα

γενεστερας ι αλλ' ;ιγέρf!ησαν άντ'ρρι]σεις κατ!! της

πρασπαι'lείας του, i-δίως δπό του Pou]sel1, όπο

στηρίζοντος την εΙς τον 8· Η αιώνα γένεσιν Tti"
ομηρικών Έπων" Έν τούτοις {1 τιλευταίrι λέξις δεν

έλέχΩη ακόμη περί του ζιjtήμτπος. Πλην των

aVOOtiQQ) παρατεtlέΙ'των, τα όποία απoδ~ικνύoυσι

πόσον καλώς ή μυκηνα·ίκΙ) τέχνη χρησιμεύει ώς

είκονογράφΨΗς των όμηρικ{~\' παρομοιώσεων,

παραπέμπω ΜΙ είς οσα ακρο{lιγως περί τοίί ζηn]

ματος άλλοτε εγραψα 2" 'Εκεί διεπιστώΘη δη,

δπως παρ'Όμήρφ ή συνη{J-εστάτη καΙ πρoσφιλε~

στάτη τών παρομοιώσεων εΙναι ι~ ώς ύποκείμενον

εχουσα τον λέοντα προσβάλλοντα βουν, oiίτω καΙ

εν τη κρητομυκηνα'cκη τέχνη το {)έμα τουτο εΙναι

συχνότατοΙ' καί προσφιλέστερον παντός αλλου 3.

Ι 'Εν τύ πρώτη 'κδόσει τη.; ύπο Gercke καί Norden
δημοσlευΟείοη.; Einleitι1ng ίη die 1:1. AltertI1111S,vissen·
schaft, τόμο ΙΙ 161 έξ. Ί'ό σ;Ιετ"ικόν κεφάλαιο" περιεχόπη

κατU την δεuτέραν εκδοσιν, προφα,·ως ενεκα τα/" 'κφρα.

σ6εισών άντιγνωμιων.

2 'Εν Arch. An2 1928, 111 -12.
3 ·Ιδ. τόν κατάλογον των εργων τέχVιις ώς καί τήν
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"ΟμηfJΟΙ;, Μυ,ηΊναι καΙ'Α1ιατυλ7]=-,-- = ---- --
Η)Ι

Τινές παρομοιώσεις, (Ρ G2, Ε ]61) περιγράφουσι

την στιγμιιν, κω'}'ην δ λέων αίφνιδίως πηδων

άρπάζει τον τράΧIJλον του βοός:

Ώς δε λέωι' έν βουσι θορ')))· έξ αίιχέI'α ίιξη

π6ρτιrι.; ιίέ βοός".

<Η περιγραφi] (L1Jt1j εχει άκριβέστατα άντί

στοιχα εν τη κρητομυκηναϊκη τέχντι;' έξ ών είς

ώραίος γλυπτος }.ί30ς εκ Βαφειού 2 άπεικονίζεται

ένταϋ{Ια ως το κάλλιστο\' δυνατον σχόλcoν είς τους

ανωτέρω όμηρικους στίχους. 'Έχει δ'δ λί{}ος σδτος

και άλλην σιτουδαιόt1jτα, οτι άποδεικνύεται ών

Είκ.. 2. ΣφραΥί. ;κ Βα'1'ε,ο\!. Λέωι' προn6ιίλλωv βσ!>ν.

αντίγραφον μνη'μειώδους συν{}έσεως Ijυσικου μεγέ

{}ους, ηtις είΙρίσκετο εν τ(ρ ανακτόρ~ της Κνωσού 3.

Ένταϋ8α βλέπομεν πάλιν παράδοξον είδικότητα

του Ποιητου είς τας έξεις του λέοντος. Έν ταίς

επlOt1jμονικαίς ζ~OλOγίαlς περιεγράφεται πράο

γματι, 4 δτι ό λέων επιτι{}έμενος έναντίον μεγα

λυτέρων ζ'{)ων φρονιίζει πάνιοτε να συλλάβη ταυτα

εκ του τραΧ1]λου, 3ρυμμαιίζων δια ιων ίσχl,ρων

όδόnων του τους αυχενικους σπο\'δύλους και κα{}ι

στων ο{ίτω την λείαν άκίνδυνον προς αμυνα\' η

πλήρη άπαρίθμησιν των ομηρικών παρομοιώσεων, «ttva
ιταρέΟηκα έ. ά., 111, καί 112ι .

] μΙδ. τό\' κατάλΟΥον Arcb. An7.. έ. ά. 111, ύπ' άριθ. 1.
2 Έφημ. 1889 Πι\'. 10,18.
3 ~Iδ, Arch. AnZ. Ι ά., όπου iIti τι] βάοει του λίθου

τούτου ΈΥέΥειο και ;] ά"απαράοταοις του μεγάλου έκείνου

άναγλύφου της Κνωσοίι. Παρατηρητέον έπί του l.ίtlου,

δτl έν ά\'τιtlέσεl :ι:ρος τή\' oiρίστην έπιτυχίαν του ταύρου,

δ λέων εΙ"αl l.ία\' μέτριος, οι δ' όιτίσtlιοl πόδες του έχουσι

θέσl" τελείως παρά φύσι\'. Προφανως ή δύναμις της

παραστάσεως δέν άνηκ6\' είς τον ~δloν τον σφραγιδογλύ·

φον, δστις ήντληο6\' ά1.λο{lεv που μέν καλως που δέ κακα/ς.

4 Δεν χρειάζομαι \,α παραπέμψω εΙς μίαν πα1.αιάν

έκδοσl" του BreInn, ην έχω πρό Οφθαλμώ\'. ΤΟ πράγμα

γ"ωρίζουοι καί άναφέρουσι πάντες 0'1 περι ταυτα άσχο·

λOύμεl'OΙ.

φυγιΙν. 'Ιδίως κατα των βουβάλων μόνον ουτως

έπιτί3εται ό λέων, Γενναtαι λοιπον το ζtιt1lμα,

που εσπούδασεν δ ποιητης τας συνηδείαι; ταύτας

του λέοντος. Παραλειπομένου καί του άλλως προ

βλημαtιΚOυ ζηη)μαως, αν ό λέων ύπηρχεν εtι τότε

εν <Ελλάδι, άναφύεται 11 δυσκολία, οη διοργά,ιωσις

και παρακολούΘησις {}11ρας λεόντων δεν ~μo ιου

τυχόντος εργον. Μόνον οί βασιλείς των Άσσυρίων

ljσμένιζον,&λλr) κα"ι -ηδύνα\'ΤΟ "α διεξάγωσι τοιαυτα

χυ,'ηγέσια, άλλ' ουδαμου οΙ λέοντες ήσαν ου.ως

έπι 1'Ίύρας, ωσ.ε να σnoυδάζωσιν εν άκeιβεία τού

τους οΙ ποιηταί. 1. Ή αύη] σκέψις εκφράζειαι καΙ

ύπο ιου Fraenke!, δσης έπ' '~σης παραιηρεί, δη

εκαστος άοιδΟς δεν ητο δυ\'ατον να λαμβ(ίνl1 μέρος

είς iJ11Qav λεόντων ~ αλλως να σπουδα'ζη τας

συνη{}είας του {}ηρίου είς τους δριψοιις καί τα

δασώδη όρη.

Πάντα ταυτα πεί30υσιν, δη o~χί εκ της φύσεως

α1',της, άλλ' έξ. εργων τέχνης al'rIιOUOl το {ιλικόν

των αί παρομοιώσεις, έπειδη δε τοιαυτα εργα

άφ30νώτατα παρέχει μόl'Oς δ κρητομυκηναϊκος

πολιτισιlός,2 εΙναι περιττον μετα ίΟυ ΡοιllseΙJ καΊ

του Platt να ζητώμεν τα πρότυπα των όμηρικων

παρομοιώσεων εΙ; την Άνατολψ', Νομίζω ση δ

Fraenkel πoλiι έπιτυχέσιερονκαflώρισε το ζ1)τημα,

δστις ώς σι'μπέρασμα της εργασίας του επάγεται

rιiflE: 3 «Αυτούσιος προς τον αΙγαιαΥ.Ον κόσμοι' τω"

άπεικο\'ίσεύιν δεν εΙναι βεβαίως δ των όμηρικών

παρομοιώσεων.. Έι' τούτοις ουδεις τι,",ν αρχαιο

τέρων ρvDμων εΙναι χατα ηΊν ύλην, την άντίλη

ψιν και άπεικόνισιν ιόσον εγγύς προς nις παρο

μοιώσεις, onov ό αlγαιακός~. ΤΟ συμπέρασμα τουτσ

συ"l)γαγεν Fraenke! χωρΙς ούδε fν τών άνω'l"έρω

μνημονευομένων εργω,' να γ\'ωρ(ζη, άΗα μόνον

επl tii βάσει των κοινώς γνωστων, μνημεlωδεστέ-

Πλήν tσως μόl'Ο\'~" ΜακεδΟI'ίςι, δπου κι.; β(lαδί'tερο\'

έ1.υμήνα\'το, κατά τον Ήρόδοτον, τάς έφοδιοποιιπιις ,ο;,

Ξέρςου, καί οπου ετι κατά το\' 4ον αίώ"α δ άθληΤllς

Πουλυδάμας έσ;ι:ε τήν ε~Kαlρίαν νά καταβό1.η άοπλος

I.έο\'τα, ΙΙν πιστεύσωμεν τον Παυοα\'ίαν καl το ιί."ευρεtlΈV

έν Όλυ,ιπίςι. βάtlρο\' του ηρωος μετά τι,,\, άναγλύφως

είκονιζομι!\'ων ά&1.ων του_

2 Δεν ItQIinet 'σω; ,·ά μείη] ά:{αρατtΊρητoν καί τουτο.

δη καί τά έργα ioιeil'a παρέχουσι μεγ,ίλην διαφορά" εΙς

τήν παραστατικήν δύναμιν των ζφω,', του λέο,'τος 5"τος

κατιl. κανόνα άψύχου κυ, ά,'ευ φυσικης άληΟείας' τουτο

έρμη"εύεταl επ' ίσης εκ του γεγονότος, ότι καί οί κρητο

μυχη\'αιοι τεχ.νίται δέν εΙχον πρό όφΟαλμών τόν λέοντα

ώς 1.. χ. τον poiil·. 0'1 Άσσύριοι άντιθέτως, οίΤI\'ες πολio

συχ\'ιΙ. έβί.επον λέοντας, χατελlπον άριοτουργηματικάς

παραστάσεις του ζι'ιου τούτου.

3 HOI1Ier. Gleicbnise 104,
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ΣΙΤ'LQlδωνος ΜαQι...άτοv ΑΕ 192ί -1928

ρων εργων της κρητομυκηνα'ίκης τέχνης. ~Αν έγνώ

ριζε καί τα άνωτέρω μικρoτεχν1'ιματα,~των όποίων

σμως τα πρόroπα άνάγονται εις την μνημεω')δη

τέχνην-3α Ίμο ασφαλως δλιγώτερον επιφυλακτι

κός. ΚαΙ οϋτω καταλήγομεν πάλιν εις το αύτο

συμπέρασμα: ~Aν σχι αύτος o~τoς ό μυκηνα'ίκος

κόσμος, άλλα τοϋλάχιστον αΙ ζωηρόταται άναμνή

σεις του, το πνεϋμα του, ή καλλιτεχνική του πνοη

επιζη ετι εντος των όμηρικω,· στίχων. ΟϋδεΙΙ; 1Μ

(Ιρνη3Ιι. έπΙ παραδείγματι., στι Τι ασπις του Άχιλ

I,έως, ώς περιγράφεται ύπο του Ποιητου, εχει την

δύναμιν καΙ την διαύγειαν των εμπαιστικων έργων

του μυκηνα'ίκου πολιτισμου, οίιχΙ τα άμβλf.α περι·

γράμματα '(ων εκκρούστων προ'ίόντων της φοινι

κικης βιομηχανίας, τα άναroλικα στοιχεία, JJv τα

πλείστα συνειδητώς η ιΧσυνειδήτως παρεισήχ3ησαν

ι$ραδύτερον ύπο τών διαφόρων ραψ~δΙίn' εΊς τα

"Έπη, δεν Ισχύουσι να α}.λοιώσωσι τήν γενικην

εντύπωσιν. ~Aν επρόκειτο να καταρτίσωμεν εΙκο

νογραφικον ατλαντα δια τας παρομοιώσεις η την

άσπίδα, ούδαμου ιΊ3έλομεν είίρει τόσον αφ30να

καΙ πιστcl πρότυπα bcτος του μυΚΨ'αϊκου πολιτι

σμου. Άπομακρυνόμενοι της όδου ταύτης, ε'Ι:με3α

Γ)ναγκασμένοι \·α παραδεχ3ωμεν Ιντος της τρομα

κτικης ξηρότητος της Γεωμετρικης εποχης την

γένεσιν των Έπων, των όποίων ή δροσερότης καΙ

i] αύ3όρμητος της φύσεως δύναμις αναπηδωσιν

είς έκάστην γραμμήν. ΟΙ ποιηταί, οι λογοτέχναι,

άλλα καΙ οΙ αύστηροΙ λόγιοι ούδέποrε ι'Μ πεισ3ω

σιν εύκόλως περΙ τούτου.

Ή ΌΜισσε,α κα1 1) 'Ανατολή. - το α\'ατο

λικον στοιχείον, ώς ήδη επανειλημμένως έλέχ3η,

δεν εϊναι δυνατον να άμφισβητη{}fΙ είς τα όμηρικα

'Έπη, καί δη παρουσιάζεται τοσουτον έντονώτερον,

οσον τα σχετικα μέρη ε{ναι νεώτερα. Έκ των δύο

Έπων 11 Όδύσσεια, ώς εΙναι σήμερον γενικως

παραδεκτόν, ε{ναι αρκούντως ύστερωτέρα της

'Ιλιάδος. 'Ενταυ3α έπομένως πρέπει να προσδο

κ(ίψεν καΙ έντονώτερον το ανατολικον στοιχείον.

Πράγματι δέ, πλείστα δσα της Όδυσσείας χωρία

έρμηνεύονται εξόχως ο-ι,χί πλέον bι του μυκηναϊκου,

αλλ' εκ του ανατολικού πολιτισμού. ΠερΙ τούτων

ΙΜ άσχολη3ωμεν &ΤΟ τουδε.

'ο μ:ϋδος τής Όδvσσείας. - Α-ι,τος ο'δτος ό

μυ30ς της Όδυσσείας έσχετίσ{}η πολυ καί δπο

πολλών προς άνατολικα πρότυπα. "11 μεγάλη

πρόοδος 1j τελευταίως σημειω3είσα επί του πεδίου

των άνατσλικών επισιημών, ίδιως δ' ή διαρκώ;

βελτιουμένη σι'λλογη καΙ έρμηνεία των γραπτων

μνημείων τοίί &σσvροβαβυλωνιαΚΟυ πολιτισμου,

έ'γένοντο άφορμη να παρατηρώνται σιιμερον

δι' αλλου σμματος αί πνευματικαΙ εκφάνσεις αΗων

λαών καΙ δη καί του έJ,ληνικου. ι

Παραβολή πρός τό έ-ιιος Γιλγαμές. - Προκει

μένου λοιπον καΙ περΙ τη; Όδυσσείας, Ινεφα_

νίσ3ησαν τελευταίως πολλαΙ εργασίαι, σκοπον

εχουσαι να άποδείξωσι την συνάφειαν "του πρώτου

έλληνικού "Επους., ϊνα μεταχειρισ{Ίώ τας λέξεις

τσίί Ungnad, προς το πρωτον πνευματικον προϊον

του βαβυλωνιακοϋ πολιτισμου, το επο; Γιλγαμές.

ΤΟ έπος τουτο, το όποιον διηγείται τας περιπετείας

του μακροβίου ηρωος Γιλγαμές, βασιλέως τής

πόλεως Ούρούκ, δστις η&ελε να αποκτήση ττιν

βοτάνην ιης ά3ανασίας καΙ δια τουτο επεχείρησε

κινδυνωδες μακρότατον ταξίδιον ι εχει γρα~την

παράδοοιν διδακτικωτάτην.Έξ α/ιτης λαμβάνομεν

άσφαJ,η ιδέαν περΙ της γραπτής παραδόσεως

όμοίων εργων, ατινα προ πολ/ου εχουσιν αναγνω

ρισ3ή ώς ανήκοντα εις μέγαν λoγoτεr.νικoν κύκλον

εκαστον, ουηνος κύκλου. ημεί~ κατέχομεν την

τελευταίαν επεξειργασμέVΗν μορψljν. τοιουτον

έργον εΙναι κυριώτατα τα όμηρικα 'Έπη, ώς

επ' ϊσης ή Πεl'τriτειιχος η το επος Nibelungen.
Γραπτή παράδοσις τοΟ έπους r,Αγαμές. 

το επος Γιλγαμες εΙναι κυριώτατα Yl'ooatov Ικ της

βιβλιο8ήκης του Άσσουρβανιπιίλ, (του Σαρδα,<α

πάλου τιί)ν 'Ελλψ'ων, περΙ το 650 π. Χ.), δπου

ευρέ81) γεγραμμέ"ον επι 12 μεγάλω,' ΠΙ\'ακΗΊων

δια σφηνοειδους γραφης. 'Αλλ' ή μορφή αϋτη του

επους, ητις εΙναι άκριβώς ή αντίστοιχος της τελευ

ταίας μoρφi'iς ttilv ομηρικών Έπ(ίι", fJV κατέχομεν

σήμερον, δεν εΙναι ουτε η πρώτη ουτε ή μόνη. ΤΟ

γραφικον δλικον των άρχαίων Έλ/11νων, φ3αρτον

ον, αφαιρεί άφ' ήμων πάσαν ελπίδα, δπως άνεύ·

Ι 'Ως παράδειγμα της τοιαύτης μεωβολης τα/,' άντιλή

ψεων ας χρηoιμείiOωOI τύ. cί.κόλoυ6α: Τινές πιστείioιισι

σήμερον, οτι αί άστρο"ομικαι έργασίαl τω" ΈλλIΊνω\', χαί

δη και 'Ιππά(ιχου τοο Νιr.αέως, τού μεγίστου άΟΙQο,-όμοl!

της ύ.ρ;ιαιότητσς, ήl'τλήDηοαν έχ νεοβ(.βυλωνιακών πηγών

(ετεροl ομως 6εωροοσl το πράγμα ιiστίH,ιικτιη')' 'F;n:' {σης

τελευιαιως ό Αν rοττίΥΥU μαΟημαηκός ο. Neug~bau~r,

άσχολούμενοςπιρί τηνΙστοριαν τα/ν μασηματικα/ν,iιπεoτή

ριξεν οη διινατόν τό π...6αγόρειον σεώρημα \·ά ητο βαβυ

λωνιακl] γν[,ιοις, ην παρέλαβον οΙ Πυθαγόρειοι άφ' ένθς

καΙ ot 'Ινδοί μα{)ηματικοί άφ' έτέρου. (Nacbricbt~II d~r

Gese11scbaft d. ,riss. ΖΙΙ GotIing~n, watb. - μbJ·S. KJass~,

1928, Έπί τϋ βάσει τινων συλλογισμών ουμπεραι\'ει το\ίτο

δ NellgebancI', β/,έπει δ βουΜμενος tv tla αρσρφ μου

Βα6vJ.ωvία τής Μ. Έλλ. ΈγκυκλOΠαJδείας).

2 WΙδ. περιληψιν τοΟ επους και πλήρη βιβλιογραrrίαν

έν τω αρ{)ρι~) μου ΓιJ.rαμί~ της Μ. Έλλ, Έγκυκλοπαιδείας.
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ρωμεν μίαν προγενεστέραν μορφ11ν των όμηρικων

'Ε1(ων. Άλλ' οΙ ~Aσσυρoβαβυλώνιoι εγραφον έπι

του πηλου, δσης δεν ψ3είρεται, χάρις δ' εΙς το

ύλικον ωϋτο. το επο; Γιλγαμες ItaeEMfll] κατα

τρόπον οντως 3αυμαστον και διδακτικώτατον.

Δι' ευρημάτων εν τψ μεταξυ γενομένων πρoκύ~

πτει, δη 1]δ1] επι- "Πiς σουμερικής εποχης το εΜς

τοϋτο ύπηρχε. τα '.παλαιό"ατα τεμάχια χρονολο

γοίίνται ~κ της Α. . δυναστείας της Ίσιν (περι το

2.200 π. Χ.). Άκολου80vσιν αΙ άκκαδικαι έκδόσεις,

ών διio ά,'ψιουσιν· είς την εποχην τοϋ Χαμ

μOυρ(tμΠι (2.000 π. Χ. ΠΕρίπου). Εις το Ζεττιτικον

αρχείον του Μπογαζ-κιοϊ εύρέ{}η τρίτη ακκαδικη

εκδUΣΙ; (Ι 3 - 14 ος αίών), εύρέ8ησαν δε και τεμάχια

συνΤΕταγμένα είς η)ν Ινδογερμανικην γλώσσαν τών

Χεπιτών, ετι δ' είς την Χουρριτικήν. Παράδοσις

ζηλευn\, άλλα τίς δύναται να ελπίση δη {)Cι EύeE1'tft

ΠΟΤΕ ~\' ταίς ελληνικαίς Ζώραις μία ίισΤΕρομυκη

να'(κη μορφ11 της Ίλιάδος!

τα ανωτέρω μνημονευflέντα τεμάχια των εκδό

σεων του επους Γιλγαμε; πα(lουσιάζουσι δι«φορα/;:

μΕταξύ των, &ι; οα παρουσίαζον, αν εσ~ζoπo, και

αΙ διάφοροι εκδόσεις της 'Ιλιάδος. Έν τη εκδόσει

της β,βλιο3ήκης 'Ασσουρβανιπάλ, αντιστoίχ~ προς

Πιν Πεισιστράτειον εκδοσιν των όμηρικων Έπων,

εις (1)ν 11 ην πινακίδα παρεμβάλλεται η περίφημος

περι Κατακλυσμου δΙ11γησις, ητις χαλαρωτάτην

μόνον σύ,·δεσιν προ; το υπόλοιπον επος παρουσιά

ζεΙ, άποτελουσα &ΡΖικως (!\ιτοτu,ε; ποίημα. Toιαύ~

τας παρεμβολας εχομ"ν ασφαλώς και είς τα όμη

ρικα "Έπη, λ,Ζ. τιlν Νέκυιαν της "Οδυσσείας iΊ ti1V
μονομαχίαν b-IEVEMou. ΆλεξάΙ'δρου fν τη Ίλιάδι,

Ύπερβασίαι ε/ς Ηις συΥκρ{σΕις,- ΤΟ ΠΕριε

χόμενον τοϋ επους Γιλγαμες συνεκρί{}η μετα πολ

λων υπερβασιών προ; τον μϋ{}ον της Όδυσσείας.

"Εργον τοσοϋτον εξηπλωμένον τοπικώς ::αι ~πl

χιλιετηρίδας δλαςπαραδιδόμενο,' άπο γενεάς εtς

γενεάν, δεν είναι βεβαίως δυνατόν, ϊ) να έπέδρι:ωε

και επι τας αλλας λογοτεΖνίας. Έν τούτοις και

αυτοι οΙ 3ερμότατοι ύπέρμαΖΟΙ της -3εωρίας ταύ_

της, δμολογουσιν οτι περΊ πραγματικης εξαρτή

σεως της Όδυσσείας έκ τοϋ επους Γιλγαμες ουδε

λόγος δύναται να γίνη. ΆπΊναντίας, τα δύο επη

παρουσιάζονται πρό 1]μών ώς οΙκατ'έξοχην έκπρό

σωποι των δύο διαφόρων ::όσμων. ους άπιπρο

σωπεύουσιν. Ή Όδύσσεια άποτυποί την αίσ{}η

τικώς και κριτικως διακειμένην ίνδογερμανικην

ψυχήν, εν ~ το έπος Γιλγαμες παριστq: όλόκληρον

t11V {ι-ρησκευΤΙΚ1)ν έξάρτησιν. της σουμερικης και

είτα σημιτικης iδιοσυγκρασίας. Ό Όδυσσευς εΙναι

ό ηρως, δστις βλέπει τΟν κόσμον δπως φαίνεται

καΙ τον άπολαμβάνΗ οπως εχει. Ό Γιλγαμες

εΙναι τοίιναντίον ανήσυΖος και άγωνιων έρευνΨ1ις,

εις τύπο; Φάουσr, τον δποίον διαρκως άπασχολεί

το πρόβλημα της γνώσεως, 1] αγωνία να είσδύσυ

εί; τα μεγάλα μυστικά, δ φόβος πρό τοϋ μυστη

ρίου της ζωης, Έσωτερικι] λοιπον εξάρτησις των

δuο έπων δε,· ύπάρχει, δτι δμως εξωτερικαι όμοιό

τψες νπάρ;(:ουσι xat ίίτι .ινα μυδικα fι φραστικα

μοτίβα είναι τα αυτα τοϋτο εΙναι προφανές.

Οϋτως επανειλημμένως ετονίσδη, δτι 1] άρχ11

τών δύο επων εΙναι κα ί μέΖΡΙ των J-έξεων 2ΤΙ Ι]

αύn}. (ΤΟ επος Γιλγημες Εν τη κoλoβiΊ &ρχη του

προοιμιάζεται: (~Oστις πάπα εΙδε ... Ζώρας ...
δστις πολλα εγνώριζΕ ...• κλπ.). .

Είς το ε:τος Γιλγαμες 1'1 εναρξις nϊς νέας ημέρας

δηλoi.'ίται διΙΙ της φράσεως μίιψ<ι σερί- ίνα~ναμαeΊ

(=δτε &Ι'εφαίνετο ιίδη 1'1 έρυ(}ρότης της αίιγης),

&ναλόγου προς τον δμηρικον στίΖον ,jμος δ' llQl
γένει α φάνη ροδοδάκτυλος 'Ηώς.

Ή επανάληψις αυτολεξεΊ φράσεων και περι~

κοπών όλοκλήρων εΙναι έπ' 'ίσης κοινη εις άμφό

ΤΕρα τα επη.

Ό Άλκίνοος, βασιλευς ένός παραδόξου λαου

μακαρίων ναυτικων, παρεβλήDη προς τον ουτ

Ναπίσcι, τον μόνον εκ του Κατακλυσμοϋ διασω

8έντα πρόγονον το'ίί Γιλγαμές.

Ή θεα Σιδουρρί, ην έν τω ταξιδί~ του συναντ{ί

ό Γιλγαμές, καιητις cδι' ενος πέπλου εΙναι κεκα

λυμμένψ, παρεβλή8η προς Πιν Καλυψώ.

ΟΙ κηποι τοϋ 'Αλκινόου iν{}υμίζουσ~ τον παρά

δεισον, δν συ,'ήντησεν b τη όδοιπορίι,ι του

ό Γιλγαμές.

Ή τομη δένδρων εΙ"αι κοιν11 είς &μφότερα τα

επη, διότι και ό Γιλγαμες δπως επιτύχη δια

πόρ8μευσιν κόπτει είς τον ναύκληρον ουρ-Σανναβl

ώρισμένους κορμούς δένδρων.

Ή Νέκυια τη; Όδυσσείας παρεβλιj8η προς την

ανάλογον σκηνην ανακλήσεως τηςψυχης του άπο8α

νόντος Έηιδοϋ εκ μέρους τοϋ φίλου του Γιλγαμές.

Έκ των συγκρίσεων τούτων πολλ.:ιΙ δεν στηρί

ζονται επί πραγματικών όιωιοτήτων, άλλ' εντούτοις

ύπάρχουσι λόγιοι, ώς ό Jensen, οϊτινες ι;){}οϋσι τό

πράγμα εΙς τα εσ,(ατα και 3έλοντες να άποδείξωσι

στενωτέρανέξάρτησιν τών δύο επών, παραβάλλουσι

τ' άπαράβλητα. Οίίτως ό ρηδεις λόγως παραλλη

λίζει τον ερωτα της {}εάς Ίσταρ (Άστάρτης) προς

τον Γιλγαμες με το επεισόδιον του Όδυσσέως και

των Σειρήνων (έν ~ Ενταϋδα δεν πρόκειται περι

Feroro; !). Τον 3άνατον τοίί Ένγιδοϋ παραβάλλει

25
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I9-t Σ-rι:1.Qίδωνος ΜαQιvά't"ου ΑΕ 1927 -1928

πρός τόν ,1ά1'ατον τών συντρόφων του 'Οδυσσέως.

Τιιν ανοδον της Ίσταρ προς τον Άνοϋ, ϊνα δια

μαρτυρηilii, προς το επεισόδιον της Λαμπετίας κλπ. 1.

ΈΠ8ισόδιον 'Οδυσσέωι;· Άρήt'1ς παeαβαλ.

λόμενον πρός δμοιον 't"oiι επους ΓιλΥαμέι;_

Ε[ναι προφανές, ΟΤΙ 1) τόσον επίμονος ανίχνευσις

έξεζητημένων όμοιοτήτων οϋδεν αλλο άποτέλεσμα

δύναται ν(~ εχ!!, η την εξασilένισιν καί τών πραγ_

ματικών τοιούτων είς τα Όμματα τοϋ άναγνώστου.

Παράδοξον διό τουτο μοϋ φαίνεται το γεγονός,

ΟΤΙ .ην προσοχην τών μετα τοσούτου ζήλου

&ηρευόντων όμοιότητας, διέλα{lε το σπουδαιότατον

επεισόδιον Άρήτης ~ Όδυσσέως. Είναι δηλαδη

γ\'ωστόν, δτι 11 Ναυσικά κατα πρώτον και ή

Ά&ηνά ϋστερον στερεοτύπως συμβουλεύουσι τον

πολυπα8ίι ηρωα, μόλις φ3άσ!! είς τα ά\'άκτορα να

καταφύγη είς τους πόδας ούχΙ. του βασιλέως

Άλκινόου, οπερ 30 ητο το μόνον φυσικόν, άλλ'

είς τους πόδας της Άρήτης. Ή Ά&ηνα μάλιστα

επιίγεται:

Εί' κέγ το! έπειτα φίλα φΡΦ'έησ- b-I θυμ~,

έλπωρι} τοι έπειτα φίλους τ' lδέειν καί ίκέσθαι

οΖκοl' ές ύψόροφογ καί otJl, {ς πατρίδα Υαίαν

(11,75 'ξ.J.

Ή δε Ναυσιιtά συμβουλεύει τα ηιtιοτα τιμητικα

δια τον Άλκίνοον:

Τόν παραμειψάμενοι; μητρός περί yoιIJ'aot χείρας

βάλλειμ ήμηέρης, ίμα Ι'όστιμοl' ημαρ (δηαι

(1; 310 iO

Κατα ταύτα δ "Αλκίνοος δεν ήτο κυρίως βασι

λεύς, άλλ' εΙδος βασιλικού συζύγου. ΤΟ γεγονος

τουτο {}α ιιδύvατο να εξηγη3Ή διά (ου καλουμένου

μητρικου δικαίου η γυναικοκρατίας, 11tlt; φαΙνεται

να επεκράtει εν Μεσογείφ και ΕύρώΠ!! γενικώς

πρό ri'j; έμφανίσεως τών 'Ινδογερμανών. Ό

Kornell1ann εtς το τελευταΤον περι της {}έσεως

της γυναικος εν rfi προελληνικΉ Μεσογείφ εργον

του, διακρίνει γενικώς και βασικώς (ους δύο

κόσμους, τον κόσμον τού Τππου Δφ" ένός, μετα τού

όποίου κατηλ8εν ό κύριος ri'j; οίκογενείας, δ pater
fan\ijjas η πατριάρχης, λατρεύων (ον ϋψιστον '3εον

1 Εις γενlν.Ον :1ροσανιιτολ,nμον έιtί τών σ;(ι!nε<ι>ν τής

'Οδιισσείας προς το έιtoς Γιλγαμες δ'ίναντιι.ι νό XQ,\nIμEIί·

σωσl τά βιβλιάρια Α Ungnad Gilg. Epos llnd O,ly~see,

1923 (έ" τfi σειρ~ Kulturfragen, Heft4lS) καί Ρ. ]ensen,
Gilg. ΕΡΟΒ, jIH1iίische Nationalsagell IInd Οdγssee, 1924
{έν τίi σεlρ~ Ε% Oriente Lllx τόμ 3,1). ΤΟ όγκώδες έργον

τοι-, αίιτοίι ]ensen, έργον όλοκλήροll ζωης, Das Gi!g.
Epσ~ ίn der \Veltliteratl1r, έςεδό{}η εις Μι> μεγlι1.oυς

τυμιιυς, 1906 δ πρώτος καί 19~8 δ δεύτερος (εΙς δύο μέρη).

Δία, και αφ' ετέρου τον προ'ίστορικον κόσμον του

ταύρου, δπου ή γυ,νη παρίσταται πανταχού ίσόtι

μος τού άνδρος και ή μεγίστη Οεότης εΙναι γυναι

κεία 1. Έν τούτοις ουδεν άλλο τεκμήριον γυναικο

κρατίας συναντώμεν είς τα όμηρικα επη, δια τοϋτο

άξιον άπορίας εΙνα~, πώς δεν παρετηρή&η \,πο τών

Δνωτέρω συγκριτικών ερευνητών, οτι καΙ εΙς το

επος Γιλγαμές ό ήρως ο'δτος, φ3-άσας ώς ό Όδυσ

σευς εΙ; το τέρμα τών δεινών του, δεν κατώρ3ωσε

το πο{}ούμενον η μόνον κατόπιν επεμβάσεως της

συζύγου τού Οίιτ. Ναπίοτι παρα τi!:ι συζύγ<ρ της.

ΚαΙ πρότερον δ' ετι, οτε εϋρέ8η προ του τρομε

ρού ζεύγος τών αν3ρωποσκορπΙων, ών καΙ μόνον

το βλέμμα προεκάλει τον 3άνατον, εσώ{}η πάλιν

χάρις είς το 3ηλυ.

ΠράΥμα't"α Ηαί δοξασίαι dνατολικαl. εν 1fi
'Oδύι::σει~. - ΤΟ εδαφος τών άνωτέρω συγκρί

σεων, αϊτινες ώς βάσιν εχουσι κυρίως μοτίβα του

παραμυ8ίου, δεν εΙναι τόσον οτερεόν, δσον αΙ

ερευναι αΙ επί τών μνημείων στηριζόμεναι, η έπί

άντιλήψεων προελεύσεως άποδεδειγμένως άνατο

λικης. Τοιαύται δε συγκρίσεις δύνανται να γίνωσι

πολλαί:

τα άνάκτοeα -ιοϊί •Αλκινόοv ανατολικής

προελεύσεως. - Ύπ" ουδενΟς άνελήφιΊl} μέχρι

σιιμερον λεπτομερεστέρα ερευνα περΙ τών άνακτό

ρων του Άλκινόου, lί~ινα ώς περιγράφονtαι δεν

φέρουσιν απολύτως κρητομυκηνα"ίιtον χ'~ρακηϊρα 2.

Έ,ιν δμως άποβλέψωμεν εις νεοβαβυλωνικά, κα'ι

πρό παντος άσσυριακα άνιίκτορα, 3α ευρωμεν τ(ίς

καλυτέρας τιϊιν άναλογιών.

τα 't"είχ'1 't"ώv ΦαιάΚα/ν άνατολΙΗηι; κα't"α·

σΗευης.-Πρώτιστα πάντων τα τείχη, τα δποια ό

'Οδυσσευς πoρευόμεvoς προς .ην πόλιν τών Φαιά

κων 3αυμάζει, δεν φέρουσι μυκηνα"ίκΟν χαρα·

κτ/ρα 3. Περιγράφονται ώς c μακρά, ύψηλά, σκο-

1 Ε. Korncmanll. die StellI,ng der FraII ίη der \'orgrie
chischen ΜίtteΙll1eerkΙIΙωr.]927 (Orient I1nd Anlike,4)
Ιδίως εΙς τιί.ι:: :tρώτας σελίδα.:;. ΤΟ ση ιιπ' ίσης ί] 'Αρήτη

κατάγεται c!x τοκήων των ι.lιτων οίπερ ΤFκι>ν 'Αλκίνοον

βασιληα. (η 54 - δ), ίσως δεν στερείται σημΗσωc, α\' λ.άβη

τις ύ:τ' όψιν τα παρά Rornemann έ. ι1. (1. 13 ~ς. :τερί

ουστημι.ηκών ο!χογΗδιαχών ouvolxtoiilll' έν Άνιιτολij.

2 Γεν,κής φύσεως ;tαρατηρήσεις iyil'Ovto βεβαιυlς καί

[χει λεχtH'ι οτι τά άνάκτορα το;; Άλχ,νόοu εΤI·uι άνrιτo

λικως κεχρωματισμέι·α. Πρβλ. λ.χ. το βιβλίον του Η.

Wirtll, Homer ιι. Babyloll, 1921, 120 Ιξ., το δ:τοioν εν

πάση Π8ρι.-ιτώσε. ε{νι.ι έντελω .. άκριτος κι.Ι άμέ{}οδος

σιιναγωΥη ύλικοί,. vA1.λo. ά.-ιέδωκαν τό πράγμα εις μιl·ι .. ,
,κι>ΙΙ; Ι\ρήτας ΚΙΙ10ικου"τιις έν Kερκύρι;t, Πρβλ. έτι \V.
Durpfeld, HOlllers Od~'ssee, 1925271 ές., ίδiως 273.
3η.44έ;.
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ΑΕ 1927 -19:!S 'Όμηοος, Μυκήναι καί. Άνα"ολη

λόπεσσιν αρηρότα, {tαίίμα Ιδέσftαι». Ό τύπος των

μυχηνα"ίκων τειχων ε{ναι τα καλούμενα κυκλώπεια,

κτίσματα στερεά, λίΟινα, ιJ)ν οΙ όγκόλι{tοι επιτί

ΟΕ\'ται ό εις επί τοίί άλλου {1πλώς είτε ίσοδομικώς,

ανευ οίουδήποτε άλλου συνοδευτικου f] συνδετικης

ϋλης. Τοίίτο είναι το φυσικον επακολού{tημα των

έδαφικών oυv{tΗXWV της 'Ελλάδος, δπου πανταχοίί

συναντι! ης λωους καί μόνον Η30υς. Ή μέ{}οδος

riio; δια ξύλων στερεώσεως (σκολόπεσσιν &ρηρότα),

εν Έλλάδι δπηρξε, δια τα τείχη τούλάχιστον, αγνω_

στος_ είς πασαν Ιποχήν. ΛίΟινα τείχη δεν Ιχουσι

τοιαύτην α\'άγκην, άλλα μό\'ον πλiν'iJ'ιvα. Τοιαίίτα

δε τείχη έ'χομεν έν 'Ανατολη, πρωτίστως εν Tρo~ 1••

. οι κήποι του •Αλκινόου παeαβαλλόμεvοι

πρός τους κρεμαστους κήπους τής Βαβυλώνος.

- Έκτενης καί ζωηρα είναι I~ δπο τοίί Ποιητοίί

περιγραφη των κήπων πρό τοίί ανακτόρου τοίί

Άλκινόου, ΚΙ1πων ο!ηνες ΙβριΟον παντοlων όπω.

ροφόρων δένδρων, πά\'τοτε σύσκιοι διατηρούμενοι

και άρδευόμενοι ύπο κρήνης (1], 112 έξ.). Ούδέν

ανάλογον γνωρίζομεν έκ των κρητομυκηναϊκών

ανακτόρων. OUΔαμoίί αl'εκαλύψ8ησαν εν συνα

φε~ μετα τών ανακτόρων εκτάσεις, α!τινες ΙJδύ

vaVtO να είναι κηποι. Τούναντίον έν ΆνατολΉ

εχομεν κλασσικον παράδειγμα τους περιφήμους

κρεμαqτους κήπους ri'j; Βαβυλώνος, τους λεγομέ

νους της Σεμιράμιδος, οίίς δμως πράγμαη εκτισεν

δ Ναβουχοδονόσωρ είς το έν Βαβυλωνι ανάκtOρόν

του προς χάριν της συζύγου του. τους κήπους τού

τους φρονεΤ δτι άνεκάλυψεν ό Kolde\ve)', Ί στηρι

ζομένους Ιπί καμαρωτώνΙΙναλημμάτων, μετα Itau
μαστων έγκαταστάσεων άρδεύσεως εκ τοίί πoταμoίi,

όπόΟε\' ιιντλείτο άόρατον το ύδωρ. Και οΙ κηποι

ούτοι ησαν Ιπ' ίσης πεφυτευμέι'οι ..δ6·δρεσι παν

τοδαποις» (Βηρωσσος παρ' ΊωσήΠ<9). Άλλα καΙ

αύtiι αϋτη η 'ιδέα τοίί -3αυμασίου κήπου εΙναι

αναtOλική. Άπο τών Γραφών μέχρι του Ξενο

φώντος τLς δεν γνωρίζει τό\' παράδεισον!

1 Πρβλ. έιιί τοίί οημείου τούτου καΙ τάς παQατηρήοεις

μου δια το 'ttixoι;; ίπί του άργυρου ρυτου τώl' Μυχηνών,

Δελτίον 1926, ΒΙ έξ. Παρ' 'Qμήρf!l ουναντώμεν αrι;αξ έτι

την δια πασσάλων μέ30δον προς κατασκευήν τειχών, έ\'

ηΙ Tειχoπσι~ τής 'Ιλιάδος. Τοίίτο πάλιν ε[ναl άλλο ζήτημα

καΙ έtηγεiταl έκ του προχείρου χαρακτηρος τών τειχών

iκείνωl·. 'Εν Έλλάδl οίιδαμου γ\,ωρίζομεν vΆ κατεσκευά

ζοντσ τσιαϊοτα τείχη, τών όποίων ή χρήσις ητο οίκεία είι;

τός χώρας του Βοροδ..

2 ~Iδ. R. Kolde,,-ey, das \\'ieder Erstebende Babylon ό

1925. 'Εν τέλει του βιβλίου παρατί~ενtαl καί ίiλα τiι

σχετιχά χωρία τών άρχαίων συγγραφiω\,. Έλληνισtί, {δ.

το Ιμο\' iiq3QQI' Βαβυ1.ώ .. έν τη Μ. Έλλ. ΈγκυκλοπαιδείQ.

Χάλκεοι τοίχοι καί ουδοι καί λοιπός μεταλ

λικος κόσμος άνατολικα )'νωρίσματα. - ΤΟ

άνάκτορον τοϋ Άλκινόου περιγράφεται ώς ~'xoν

χαλκοίίς τοίχους (;ίτοι δια χαλκων ελασμάτων επεν

δεδυμένους), χαλκοίίς ούδους και λοιπόν μεταλ

λικόν κόσμον. Άλλα πάντα ταίίτα ε{ναι ξένα προς

τον κρητομυκηνα'ίκόν πολιτισμόν. ΊΌ ε3ιμον εΙσ

ήχΟη βραδύτερον έν Έλλάδι Ιξ Άνατολης,1 δπου

πράγματι εύρίσκομεν τοϋτο Ιπι 'ίερώ\' καί άλ/ων

οικοδομημάτων. Ό <Ηρόδοτος αναφέρει το «χαλ

κόπυλον τοίί Διος Βήλου ίερόν., άλλ1.t καΙ ούδους

χαλκίνους εχομεν έν Βαβυλωνίg 2. '0 βασιλευς

Ναβουχοδονόσωρ καυχαται δια τους χαλκίνους

ούδους και στρόφιγγας, δι' ών έφωδίασε το ανά

κtOρόν του fίδ. κατωτέρω). Τέλος α1 κατα ποιη

τικην βεβαίως ύπερβολην περιγραφόμεναι χρυσαί

{tύραι, αργυροί στα-3μοί καί άργυρα ύπέρΟι'ρα εν

ηρ &νακτόρφ τοϋ Άλl(l\'όου (η 88 έξ.), έρμηνεύον

tf.CL εκ nίιν μαρτυριων τοίί Ήροδότου (1, 179)
περί των έκατον πυλων ri'j; Βαβυλωνος, αϊτινες

ήσαν cχάλκεαι πασαι, καΙ στα{tμο( τε καΙ ύπέρ~

-3υρα ώσαύτως»_

ΟΙ μετάλλινοι κtίνες-φtίλακες τών dvακτόeωv

εΤναι κατα πρότυπα da(Jυροβαβυλω"ιακά.

Τό α\'άκτορον τοϋ 'Αλκινόου εΙχε παρα την ·πιίλην

έκατέρω'δεν χρυσους καί άργυροϋς κύνας, ίνα πρo~

φυλάττωσι τα δώματα. (η 91 έξ.) Και ταύτης της

ίδέας ούδεμίαν εύρίσκομεν εν τ<!ι κρητομυκηναϊκφ.

πολιτισμφ απόδειςιν iιπάρξεως,' αλλ' εΙναι οίκειο

τάτη προς την Άνατολήν, δπου τα άσσυριακά καί

Βαβυλωνιακα άνάκτορα και λοιπα οικοδομήματα

φυλάσσουσι διάφορα φυσικα εΊ:τε φανταστικα οντα

άπο των πονηρών πνευμάτων. Δια τοίίτο εχομεν

έκατέρωΟεν των πυλών αγάλματα ταυραν{}ρώπων,

Σφιγγων η λεόντων, ο'ίτινες και καλύτερον των

αλλων παρέχουσιν αναλογίαν προς τους κύνας

φύλακας τοϊ; Άλκινόου 4. Ή έ\'ταίίΟα παραπ&ε_

1 Πρβλ. λ.. χ. τόν ν/ιόν της ΧαλκlοΙκου Ά{}ηνας έν

ΣπάρΤΙj. ΑΙ άl'ασκαφαΙ έδειξαν δτι πράγματι έν Σπάρη]

τό ά\'ατολικόν στοιχεiον έμφανίζεται πρωιμα/τατα και

λίαν ίσχυρό\"

2 Β. Meissner, Bab)·lonien und Assynen Ι, 282.
3 Ό DorpfeId φρο\'εΤ δτι τούς κίίνας φίίλακας 'toii

'Αλκινόου δύνατοι νά παραλληλίσυ προς τά πτερωτά σντα

(.metal1ene F1iigel,,·esen.), ατινα κατέλιιιον τiις όπάς

προσηλώσεως έπΙ έ"ός 3σλωτου τάφου τών Μυκηνών,

Homers Ody5S~e 273.
4 ϊδ. Μ. Ebert, Reall. der Vorgescbίchte, αρδρα

Apotropaeon και Βescb,νόrung. Έκ Sel1dschirli καί

Saktsche.gozti νπάρχσυοιν έπ' Τσης .TorIovell •. Schaefer
Andrae, Orient 561.
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Σπυρίδωνος Μαρινάτου ΑΕ 1!Ι2ί - Hι~Ι:Ι

Ει'κ . .9. Λίω,' άί.ε;Ικ(lκσ; i" τη. αιιλ.l; τώ,· ,ί"ακπίρω,' του' Ασσ,υρνασΙ:l';J..

Εϊκ. 4. cΚαρ"ά"δε,. εκ τσυ ι!~ακ.όρσυ Σαerώ.· .ου 13' .

δ σίδηρος Εη παρ' Όμ11ρφ ελάχιστα γνωστός.

Μετα τάς άνακαλύψεις τοϋ κρητομυκψα'ι:κοϋ

πολιησμοϋ ενομίσ'3η δη ό κύανος

άναγνωρίζεται εν τη ύαλομάζ!}, ίjτις

εχουσα χeωμα κυανοϋν Ιχρησιμοποιείτο

εΊ:τε προς κατασχευην μικρών αύτοτε

λα/ν κοσμημάτων, είτε προς διακόσμη

σιν άλλων τοιούτων εν εΊ:δει σμάλtου.

uO rE δ' εν Τίρυν1'}Ι ανεκαλύφ1'lησαν[ε

μάχια της dλαβασtρίνης διακοσμήσεως

τοϋ άνακτόρου, φέροντα Ιγκεχυμένην

και όλίγην ύαλόμαζαν, ένομίσ1'lη οη

τέλος άνευρέ1'Ιη ό '3ριγκος κυάνοιο.

Αίίπι εΙναι καί ή αντίληψις της σή.

μερον 1. Έν τούτοις τα πράγματα

δεν εχουσιν οίίτω. Καί είς τοϋτο το

σημείον O'fιΧI ό κρητομυκηναϊκός,

άλλ' ό ά,'ατολικος πολιτισμός '3ά βοη

1'!1Ίσωσιν ήμα;, ή δε κατωτέρω παρε,

χομένη ερμηνεία άσφαλώς εΙναι 11
μόνη όρ'3ή.

Πρώτιστα πάντων αύηΊ αίJτη ή λέ

ξις δεν είναι έλληνική, αλλ' εΙναι έλλη

νοποίησις της &κκαδιχης λέξεως uk-nu, δια της

όποίας είς τα σφηνοειδη κείμενα δηλοϋται ό κυα

νοϋς πολύτιμοςλί{}ο;, δ σάπφειροςίΊ Iapjs _]azuJi 2.

την καλυτέραν περΙ τούτου &πόδειξιν παρέχει

rιύτo τοίίτο το 5νομα' τοϋ χρώματος, το δποιον

δεν εΙναι πρωτότυπος λέξις, ώς τα άλλα χρώμαια

1 Τήν ανωτέρω ζφφόρον ~δ. παρά Sc1Jlietnann, ΤίΤΥΠ";

,(έγr.ρώμιoς) καί Perrot - Cbipiez νι, 549 εΙ!!. 230. Ό
Dorpfeld, Homcrs Od)"ssee, 1925 σ. 271, λέΎει δτι τ()\'

θριγκ()\' κυάνοιο κατέδεlςεν !γ τη ζφφόρtρ toIίttl.

2 Ή ταυτότης; τώ\' δύο λέ~εων κύω'ος;, uk πα έπηλθη·

είς έμέ, άφ' ου it(lwtO" επί τiί βάσει τών μνημείων εΙχο\'

σιφπεράνει τήν ταυτότητα του όμηρικου κυά,·οlJ :tρος το

τεχνητον κυανουν μειγμα τα/,' ΆσσυιιοβΗβυί.ωl·ίω,·, Ή

ταυτότης τ';Ίν λέξεων έχρησίμευσεν ώς κατακl.εΙς τα/\'

συμπερασμύ,των μου, ένόμιζον δ' ότι ύπ' οίιδενος άλλου

εΙχε fIIiXQ\ τoiιδε πιιραιηρη'Οη, διότι o13τε παρα Η. Zim"
lllern. Akkadiche FrCIlln"'orter, Otitt oίιδ,tμoυ αλl.αχου

,ου

~ ~

iιενη εικων προερχεται εκ του ανακτορου

'Λσσουρ,'ασιπάλ (άρχι] 9°" αιίίη'ος) ι.

Ι 'Ε" Β. MeisSI1cr, Grundzilge der altbabyloniscben
PIastik 104, εΙκ. 178.

2 ~lδ. Real1. ,ler Vorgescl1iclIte ΙΙ, άρΟρο\· D"r Sar
gon, π,ν. 223.

ΟΙ xevooi δι;ιδοϋχοι. - Κατα τον Ποιητην

προς φωrισμoν τοϋ άνακτόρου τοϋ Άλκινόου

ϊσταντο έπ\ βωμών <χρύσειοι χουροι... δα~δας

μετα χερσίν εχοντες». (η 100-101)
Έλλείψει καλυτέρας άναλογίας, '3α

.ηδύ\·ατό τις να προσαγάγη ώς παρεμ

φερείς τάς 'Καρυάτιδα;' αίηνες έκό~

σμουν το άνάκτορον τοϋ Σαργων εν

Χορσαβαδ (722 _705 π. Χ.) 2 (είκ. 4).
Κύανος- Uknu. - Άλλά το διδα

κτικώτερον, ώς Ιπ'ίσης καί περιμαχψ

τότερον σημείο,' εκ ηϊς περιγραφης

των άνακτόρων τοϋ 'Αλκινόου παρέχει

ό περίφημος «1'Ιριγκος κυάνοιο, (11 87). Οί ερμη

νευταί δεν l]δύναντο καί δεν ήδυνtiι~ησαν καί μέχρι

σήμερον να έννοήσωσι τί σημαίνει ή λέξις κυανος,

δεν δύναται δέ. η ,·α '8εωρη1'!η μία εξ εκείνων τών

έρμηνειων. «ttLVE; εφευρίσκονται ίη extrenlis,
ή γνώμη στι κυανος ητο πι1'!ανως εΙδοι; χάλυβος,

ό όποιος έ"νεκα τοϋ κυανίζοντος χρώμαtός του

&πεκλή-Βη οίίτω. Άλλα βεβαίως δεν επρόκειτο περι

&μερικανικοίί olιρανoξύστoυ, οπου ό χάλυψ εύρί

σκει οίκοδομικην εφαρμΟΥΥlν, εΙναι δ' αλλως καΙ
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(λευκος - μέλας - ερυθρός), άλλα παράγωγος: Κυα

νούς εκ τού κύανος, ως πορφυροίίς εκ του πορφύρα.

Ό λί80ς uk ηίι ό σάπφειρος ε'~τε lapis - lazιIli,

εΙναι δια τσν Βαβυλώνιον ό πολυτιμότατος καί

άριστοκρατικό)τατος τών λί8ων. Ό ν«σς τού μεγί

στου των Οεων Μαρδουκ εν τφ δει.'τέρφ ο'δρανΙΡ

σύγκειται ε;{ κυάνου ι. Δια τoiίτo καί δ Έτεμενάνκι,

ό Πύργος της Βαβέλ, ητο είς τσ άνώτερον μέρος

εφωδιασμένος δι' "&'κτινoβoλoίi\·τoς:. ίερoίi εκ κυα

νων εσμαλτώμένων πλίνθων 2, Έπ' tσης τα ζώα

της πομπικης δδoiί ησαν σχεδΟν &ποκλειστικιί)ς

κυαν'ά, ως καί ~σ έδαφος των παραστάσεων 3, Ό

λί80ς u]{nti είχε κατανΤ1]σει τρόποv τινα τσ ψ

βλημα και ή είδικότης των Βαβυλun'ίω\', δι' δ οί

Αιγύπτιοι απεκάλουν τοίίτον "'κυανουν λίΒον της

γως άκριβό;, επεδό8ησαν οί τότε χημικοι καί είς

τιιν τεχ\'ητην παρασκευήν του ι. Έν Ζημικίρ τιν!

ουγγράμματι της Βιβλιο81]κης 'Ασσουρβα\·ιπαλ

είΙρέΟη και ή auvraytj ηΊς παρασκευης, άκατά~

ληπτος ομως τ(Α πολλά, διότι αl: όναφερόμεναι

πρ('tιται ϋλαι όρίζονrαι δι' (lκαταλ'lπτων όνομά·

Τ·• 1ν' • Ι' ,τω\'. ο εργον πασn περιπτωσει πετυχε Λα~ι-

πρως, δι' δ χα'ι αφ{)ονος χρησις του προϊόντος να

γίνεται καΙ: πρσς άλλους, καΊ δ1Ί και πρός οίκοδο

μικους σκοπούς. Τούτο λοιπσν τσ τεχνητόν μείγμα

μας περιγράφει ό <Όμηρος ως κύανον, ούχι Πι\'

δλιγοστην υαλόπασταν τ6')ν μυκηναίων χρυσοχόων.

Ό l1ριγκός κυά"οιο παgαβαλλόμενος πρός

ζcpφόρους ",ων άf1σvροβαβυλωvιακών άνακ",6

ρων έκ κυανου. - Ό ποιηnΊς όμιλεί περι όl.ο-

~αβέλ~. Δια την μεγάλην του ζ1]τησιν δ?v επήρκει

ή φ~σικη &πόδοσις, επειδη δε '8α {ιτο κcι:'ι αναλό-

η(ιυνήfiην νά είiρω τι περί κυάνου. Ό (ιιευ,')ύνων ομως το

μικρασιατικον μουοεισν το.υ Βερο/.ίνου κ. Opitz, όοτις

κω:α παράκλησίν μου 1Ίρεύνα περl του .τριίΥματος, άνευρε

τέ.λος παρα F. H;omI11cl. ~thl1ologie ιι. Geographie des
altcll Orίents, ]926 εΙ; τα NaclILr"gc, ο. 984 τό. άκό

λοο6α: .dιιrf)c Ukl1Ii dem grieclt. ""ύανο.; Ζιlgrιιndc

licgen •. Ό ΗΟΙlJ,mcΙ λοιποl' εΤναι προφανώς ό μόνος

άνα~oλιστής, οστις παρετήρησε την ταυτότητα τών λεξεων.

l' Κατα 'τας Βαβυλωνιακάς ά\'τιλίιψεl; ό χώρος του

ούραΥού :ιερlλαμβάνεl τρία στρώματ,ι. ΤΟ πρώτο" έκ

λί60υ IUIllda!litII,.To δεύτερ",· έκ saggίΙιιιιιt. ε,·,').. κατοι·

κεί δ Μαρδούκ, το δέ τρίτο\' καί κατώτατο" έκ κυανού
ίάσιιιδος. ~Iδ. Β. :Meissncr, ΒabγΙοt1ien nnd Ass}'tiel! 11, ]08.

2 ·Ιδ· Vorderasi.atische Bibliothek ] ν. 91:\. 'Ελ}.ψlστΙ

'10 αρ{lρο\' μου Βαβυι.ων έν ττι J',!. ·Έλλ. Έyκυκ1.0παίδεί~.

3 Ίδ. τό άρίlρoν μου Βαβυλώ,·. Περl της άγάπης των

κλήρου {}ριγκοίί εις τσ ανακτορον τού Άλκινόο\!.

ΊΌιοίίτος εΙναι μόνΩ\' καταληπτός, δταν άποβλέ

ψωμεν εις ασσυριακα και νεοβαβυλωνιακα άνά

κτορα, οπου υπάρχουσι πρμγματικοι ,Ίριγκοί,

1]ΤΟΙ ζφφόροι ειt κυάνου. Δυστυχώς ουτε συστημα

τικαι &νασκαφαζ ουτε μεγάλαι δημοσιεύσεις τού

των ύπάρχουσι μέχρι τουδε. Μία όμως εικων εκ

Dur ~ Sarg-on, ητοι ειt τoiί σημερινοϋ Χορσαβάδ,

σ:τσυ εκησε τό άνάκτορόν του Σαργων ό Β'. 'Της

Άσσυρίας (πέρΙ το 713 π. Χ.), Ι'!α δώση ιδέαν

της ζφφόΡΩυ ε"ι: κυάl'ου 2. (Είκ. 5).

ΒΙΦ1,Ι.ωνίι"l· x"ίlJi.ou 'Ιρος ~o κυ(J,l'οuν ΧQώμ'! R. i\lci~s

ner ~. <1. Ι, 236, 350,
1 ·Ιδ. lIIeissner έ.ά. π, 384.
2 ΤΟ d,·ci>r'toQo" U"εσ>r,ί.φη lrjJ 1842-55 ίιπο Botta:mi

Place. Τ" 5 σύιιβολα, λέων, τι~ίiρo;, άετός, ouxjj, άροτρον,
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Σπυρίδωνος ΜαQινάτου- A~ 1!J2'i-li!2H

Όμοίως άνεϋρε και ο Kolc1e,,'e}' εν Βαβυ

λιuνι, επι τοίί ά\'ακτόρου nj; κυρίας άκροπόλεως ι

τεμάχια μεγάλων άναγλύφων, τα όποία χατα τας

περιγραφας του .-συνίσtαντO έξ ώραίου κυανοϋ

μείγμαtOς, παρομοίου προς τον Lapis - Lazu1i".
ΆλJ.ι'ι τουτο είν(Η κύανος, Εκ δε σχετικης επιγρα

φης μανΙΜνομεν τα άκόλουδα περι τοϋ άνακτό_

ρου (παρίσταται δμιλων αι,τός ό Ναβουχοδονόσωρ

περι τοϋ εργου του): Χαλκίνους ο(,δους και στρό

φιγγας 'ίδρυσα εις τας δύρας του και π!Οριέβαλον

τι)ν κορυφην διιι κυανης στεφάνης. Ό Kolde\\'ey
συμπεραίνει, tooo; δρ3ως, δη ύπο τας τελευταίας

ταύτας λέξεις πρέπει να νοήσωμεν τα ρη3έντα

άνάγλυφα' άλλ' δπως δJιποτε και αν ε;(!1 το

πριίγμα, κυανη στεφάνη της κορυφης εΙναι, νομίζω,

άκριβες αντίσtOΙΖον ηϊς όμηρικης φράσεως '3ριγ

χος χυάνοιο' 2.

Κυανοχαlια. - Έκ των μέχρι tOϋδε ρη3έντων

και έκ ;ιεραιτέρω συγκρίσεων 3ά ~ξηγη3ωσιν

ώσαύτως παραδοξόιατα έπί3ετα όμηρικών 3εων,

Ό Ποσειδών όνομάζειαι κυανΟΖαίτης, ijtol εΖων

κόμψ κυανην, το δε γεγονος τοϋτο ένέπνευσε

πάλιν εΙς το\'; παλαιοιέρους μίαν άπεγνωσμένην

έρμηνείαν, δτι δηλ. οι τότε 'Έλληνε; 3α επασΖον

εκ ηϊς λεγομένης άΖρωματοψίας (DaltonisI1JUs),
ίΊτοι τιϊς νόσου εκείνη;, κα3' ην ό όφδαλμος δεν εχει

Πιν δύναμιν να διακρίνll τα συγγενή Ζρώματα,

επομένως και το κυανοϋν τοϋ μέλανος. Έν τούτοις

το πράγμα εΖει πολ" ιΙπλούστερον και φυσικώτερον.

"Ηδη ό Berard 3 παρετήρησεν, δη "οί εύγενε!ς

τιϊς .Αίγύπτου εχουσι κομμώσεις κυανάς, εκ γνησίου

lapis -laztIli. Khesbet, κυάνου ώς 3ά ελεγεν ό

'Όμηρoς.~ Έπ' 'ίσης και μυ30λογικαι μορφαι

περιγράφονναι μετα κόμης έκ κυάνου, ωστε κα;α

τον άν(ι)(έρω λόγιον να εξηγηται και το επί3ετον

τοϋ Ποσειδώνος. Προφανως η όδΟς αίίτη εΙναι ή

όρδοτέρα, οί δ' άνατολικοι πολιτισμοι εΙΖον και

δεους α/ν ύποχρεωτικώςεπρεπεν η παράστασις των

tρΙZωτων μερών ηϊς κεφαλιϊς να εΙναι ~κ σαπφεί

ρου. Οίίτω μία ώραία άρχαΊ:κη κεφαλη ~ξ Άσσουρ

εφερεν,ώς δ Andrae συ~lπεραίνει4κόμην εκ Lapis-

έχουσΙΥ άσφαλιϊ,ς ώρlι:ψίVΗ\' σημασίrιy. Ή ~ί:ιώy ΙλήφΟη

έκ Rea\l. d. \'Qrgesc]Iic1.Jte 2, :lΙΥ. 223 (αρθΡΟΥ DIlr
Sargon).

Ι VΙδ. τό άρi}ρο\' μου Βαβυλών :ιαί R. KQ\del\'e~',

da-" \Vieder Erste\Iende ΒαΙΙΥ]σll·.

2 Πρβ. καί τό iiQOQOY μου Βαβι').ών έι' Μ. 'ΕΗ.

Έ,Iκυκλo;ταιδεί~. σ. 450 στήλη 3.
3 ν. ΒΙ;rard, \es Ρ11Ι;nίcίells et ΙΌd}'ssee, ΙΙ 55.
4 \V. Andrae, die archaisc\lell Isc1.Jtar TeIIlpe] ίπ

A5SIlr 69 καί έχρωμος ;Τ\Υ, 28α.

lazuli, o:U1it deIn Inan zu alJen Zeiten gern
ctie Haare darstellte». Ώσαύτως τοϋ σεληνιακού

3εου Σιν η γενειας όφείλει να άποτεληται 4:.έχ γνη

σ(ου Lasurstein» ώς πλέον η απαξ άναφέρεται

είς τα κείμενα 1. ΌμΟUoς του 3εοϋ Σαμας η μακ{)α

γενειας πρέπει να συνίσταται ~κ του α'δτοϋ λίδου,

γενικώς δε πάντες οΙ αρρενες θεοι ώς σημείο'l' τοϋ

άξιώματός των φέρουσι πώγωνα εκ Lasurstein 2.

Νϋν άνακύπτει καΙ ειερον ζήτημα, τού όποίου

δμως η κρίσις δεν δύναται να γίνη ΠΡΟΖείρως:

Κατά τινας λΟΥίους αί γενειάδες τών άνωτέρω

3εών περιγραφόμεναι οϋτω πρέπει να νοη6ωσιν

&πλώς κυαναί. Ό Meissner δμως βεβαιοί 3, δη
κατα την παλαιαν άνατολικην άντίληψιν η γενειας

των άνωιέρω 3εών συνίσιατο και ~ν τii πραγμο

τικότητι Αχ του πολυιίμου κυα\·ου λί30υ. τα άγάλ~

ματα των 3εων ~πιστεύoντo ώς άπόλυτα άντίτυπα

αι,τών, τα δε μΗ.η των ήσαν ~κ τιϊς αίιηϊς ύλη;,

~ξ {ι.; καί επι τών άγαλμάτων, λ. '1.. Εκ χρυσοϋ,

άργύρου κλπ. Έπειδη δε και δ Bcrarct κατά την

~πo'l.ήν του εσημείωσε την επι παπύρου τινός περι

γραφην της μυδολογικης μορφης τοϋ Φρά, καθ' ην

-ι:τα όσια εΙναι άργυρα, αί σάρκες Ζρυσαί, ~ κόμη,

~κ kliesbet (= κυάνου)>> κλπ, δια τοϋτο ό λόγιος

εκείνος συμπεραίνει4 δη όμηριχά ηνα επίδετα

παρΕχουσιν άκριβείς μεταφράσεις των άνωτέρω

Ο:ντlΑ11ψεων: Χρυσέη Άφροδίτη, Θέτις αργυρό

πεζα, Ποσειδάων κυανοχαίτα. Τοίίτο λοιπον το

συμπΙρασμα δεν μοϋ φαίνειαι τοσοϋιον ιΙπλοϋν.

ΕΙιιαι άκριβώς ϊ.αρακτηριστικΟν των (κλασσικι7lν

τoiιλά:ιιστoν) 'Ελλήνων, δη άντε}.αμ~άνoντo τους

3εούς των ~yτελώς άν3ρωπίνου.:; τήν τε μορφην

και την ψυχήν. Και ό <Όμηρος δε αποδίδει είς

α'δτούς, κατα τρόπον γνησίως έλληνικι'iν, πά3η και

έλατnι'Jματα τοσουτον άν3ρώπινα, ωστε 3α 1jtO

δύσκολον να φαντασ3ώμεν δτι την Θέτιδα, YjV\,ι'irι

εχουσανπόδας άργυροϋς 'ΙΊ την 'Αφροδίτην,κα3αυτό

προσωποποίησιν της σαρκός, ώς συγκεψένην Εκ

Ζρυσου. τα έπί3ετα λοιπον Τflυτα, κα3αρώς κoσ~lη

τικιί, ~α έπε3ύμουν νά πιστεύσω δη μό"ον την

καταγωγην ~χoυσιν άναtOλικήν, οι,χι δμως καΙ ,ην

σημασίαν. Είς τα Οfιματα ιών <Ελλή,'ων άσφαλώς

αί τοιαϋται άντιλήψεις προσέπιπτον ιixαAαίσ3ητoι,

δπω; εξ άλλου δεν εΙναι δυνατον η να δμολογηδίι

δτι ό 'ι.ρυσοϋς μηρος τοϋ Πυδαγόρου και των κα~

1 Β. :i\Ieis.sner, Bab. 11, Ass)'rίeII ΙΙ \9.
2 Ι.ύ..2\ καί \20.
3 8ab. ΙI .....5S. Π, 131.
4 Les Phen. eL \Όd~·s.see 57.
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τόπιν άγυρτων, οσοι η3ελον να μιμη3ωσι τουτον 1

δεν εΙναι δυνατον "α νοη{lij πλήρως ώς δεϊ:γμα

3ειότητος, η εν τφ περιβάλλοντι ηίιν άνατολικων

άντιλήψεων. (Γνωστον άλλως, οτι το φιλοσόφημα

τού Πυ{)αγόρου λέγεται πολλα παραλαβον bι riΊς

Άνατολης. Πρβλ. τα άνωτέρα λεχ{)έντα περι

Πυθ-αγορείου {)εωρήματος). Έν πάση περιπτώσει,

κυανη το χρωμα γενειάς, δια η'ιν μακροχρόηον

παράδοοη' φαίνεται οη είχε κα{)ιερω{)η. ΟΙ cκυα·

"οπώγω,'ες) της "Ακροπόλεως Τριτοπατρεϊ:ς

άποτελοϋσιν άπόδειξη' περι τοϋ πράγματος,

και είναι νϋν μάλλον νοητοί.

Κυά,.εαι ιSφρυες. - Δια rii.; ίδίας δδου των

σκέψεων περι dtOtOALXWV στοιχείων παρ" Όμή~

ρφ, 3α έρμηνευ3η Vϋν και άλλο γεγο,'ός, το

όποιον είχε μείνει άπαρατήρητο,', ητοι αί κυά·

νεαι όφρύες τοϋ Διο; εν τοις περιφήμοις στί.

χοις, ο'ίηνες λέγεtαι Otl είχον έμπνεύσει τον

Φειδίαν 2. Δεν ύπηρχε δι' έμε άμφιβολία, στι ώ;

αΙ κυαναι xaLtal, "ϋτω κtΊι αΙ κυαναϊ: όφρυες

ε:πρεπε να εχωσι πρόtυπα Εν τη 'AvaroJ.ij.
Πράγματι μεταςυ tιOv άνατολικων εργων τέχνης

ύπάρχnυσι πλε"ισται κεφαλαί η άγάλμαtα, εις

τα όποια 1'1 {)έσις των όφρύων καλύπτεtαι δια

βαι'lειας xat πλατείας εγκοπης. Έκεϊ: Επρεπε να

ύπηρχε, τουλάχιστον εις τινας περιπτώό-εις, κύα.

νος είτε φυσικος (Lapis - IazuJi) ε'ίτε τεχνητός,

άλλ' o~ εΙδήμονες άνατολισταΙ με επληροφόρου,'

στ, ε\'ετί{)ετο αργυρος εΙς την {)έσιν τωνόφρύω\',

διότι εσώflησαν σχετικα ίχνη. Έν τούτοις δια

της εξετάσεως άλω" των προσιτών μοι εργ@'

εσχον την tIJllJ" να άνακαλύψω μίαν άδημο

σίευτον μικραν σουμερικην κεφαλην εν ni \'or
derasiatische Abtei!ung του Βερολίνου, ητις

έδικαίωσε τα; προσδοκίας μου (είκ. 6) 3. Ή

κεφαλη αϋτη φέρει τας συνή3εις αύλακώσεις είς

τήν 3έσιν των όφρύων, άλλα κατ' εύτυχη συγ

κυρίαν ή άριστερα όφρυς διασώζει ετι κατα

χώραν ύπεράνω riΊς ρινος τεμάχιον φυσικού

κυάνου. Νυν ούδεμία άμφιβολία, στι το επί

{}εων τιίη' Ήυα"ων όφρύων άφωρμή3η εξ εργω\'

τέχνης. uO n δε το Ηtιμον διετηρή{)η μέχρις εσχά-

1 Aoux,a,','Αλέξανδριις11 Ψει.δόμιll'τις 4σ("Ε~δ.Βekker)

2 11... Α δ:?8 εξ. η καί κυα\·έlισι" έπ' όψρύσι \'είίσε Κ{ιο·

νίω,.. Ι άμβρilσιαι δ' άρα χ1.1ιαι έιιερρώσο"το άνακτος Ι

κρατό~ άπ' ι1θω'άτοιο, μέγαν δ' έλέλ\ξη ·Ολυμ:<ον. Πρβλ.

καί Ο 1()2, Ρ, 209.
3 Τόιν εικόνα "ετά της άδείας δ'ιμοσιεύσεως :'t(lό.. tOI'

άνωΤ1\1ω σκοπόν όφείλω εΙς τήν ευγενή προθυμία" τοί,

διευ61ί"Ο"τος τό ρηθέν μουσείο" χ. ΟρϊΙΖ. Πλήρη δημο-

των, ά:ι:οδεΙΚI'ύουσι γλυπτα εργα rij.; ρωμο:ί;-:η;

εποχης εκ των ά"ατολικών έπαρχιιλ)\' ι.

Δοξασ(αι και Υνώσεις της Άνατολης .παρ

ΌμiιΡ~'- tιIέχρι τούδε ε;ητόσ{lησαν πράγματα

του ύι.ικοϋ πολιτισμοϋ' &λJ,α καΊ Π"ευμuταη;

φύσεως ~δηλώσεις ύπάρχουσι παρ' Όμ11Ρq:ι φέ(ιου

σαι zaerιxriiea προδήλω; ά"ατολικόν. 'Η μέλ

λουσα έρευνα {)u δεί~Ώ 'ίσως πολλ,ις τοιαύταζ.

ΈΥταϋ{)α {)α εκτε3ώσιν ολίγαι μόνον χαρακτηρι·

στικαί περιπtώσεις.

σίεuσΙΥ της κειr(Ll.ίj~, κιιτ' 6.1·ακοίl·(»οl\· τοίί κ. ΟρϊΙΖ, έτοι

"όζει ό κι.6. PassarI'e il·· Α"βοί'ργ/!).
1 Κατι! tiI" έ" Βερο].ί\·φ παραμΟI'1j\' μου ειχον σημειώ·

σει κεφαl,iι" IIaOIIaQi"IjI', έκ Πα1.μύρας άι' δει, ύπατ(ί)μαι,

ητις διέσωζε tljl' μίαν όφρuν ε\,{ιετοl' έκ κυανης μάζης.

ητοι κuάνου. Δυστυχώ; άπώλεσα tijl' σχετlχl'I" σημείωσι\'.

διόιι κατέστη άδύ"ατος ή ά"ειίρεσίς της μεταξι. τω" χει

ρογράφων μου. Έπ' Τσης έν Παρισίοις υπάρχει κεφαλη
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Ό ρόο, 6>"'0'0'0.- ΕΙν", Υνωο,ή " πορ

Ό~l1ίρ'!> δοξrωία περΙ ρόου ι~κεα\'oίl1, έι'ο; δηλ

κυκλικού cεύματο; της θαλιίσση;, το ό:ιοίον πα\'

ταχόθεl' περιέβαλλε την Γi"ιl'. 'Η δοξασία αίίτη,

λίαν παράδοξο; καθ' έαυt11ν, δει, εΙ\'αι νοητον πω;

ιιδύνατο να γεnηθη παρά τοϊ: 'Έλλησιν. οΥτινες

νησιωται οντες τα π/,είστα 'η καί JIa\,raxn{)f" περι

βαλλόμενοι υπό iιαλάσσης 1πεδόΩησαν πρωιμώ·

τατα είς τας 8αλασσοποcίας. Ώς τοιούτοιεγν(ίψιζον

βεβαίως, δη πέραν της πατρίδος των ύπάρ

χουσι xat αλλαι ξηραί, εΙτα πάλιν 8άλασσαι και

εκ \·έου γη κο.χ. Ή ίδέα λοιπον περί της Γής ώ;

συμπαyoiί; όλου, περιβαΗομέ\'ου κύκ},φ ύπο τού

ώκεα"ου δει, {lΤΟ δυνατόν να Yf\'Vllf}fι εντος κεφα

λης ελληνικης. Τούναντίον ιιδύ\'ωο να επέλ8tι

αρισω είς τον Βαβ\'λώνιο", δστις έφρόνΗ δτι

κατοικεϊ. ε\· τω κέl'tρ,!> ηϊς Γιϊι;, (ι~ Βαβυλω\·

ε\}εωcείτο "ομφαλός.. της Γης) έκτός δε τω"

όρίων της χώρας του υύδέποτε εξ1ίρχετο. Προς

'Ανατολάς ούδέποτε προεΖ(ίιρει, διότι επι τη; όρει.

νης z{σρrις τω\· Κοσσαίων, καωικούντων τά δρη

του Ζάγρου, ουδεμίαν εΙχε πρόσοδον 1. Έπί τω,·

\;;τολοίπων σημείων του όρίζο"τος οί Βαβυλ(ίινιοι

εγνώριζο\' η ηκουον στι εκτείνετuι ευρεία θάλασσα:

Προς Βορρά" ό Εϋξεινος Πόl'τος και ι~ Προπον

τ(ς, προς Α. το Αίγαίον, προς Ν. δε τέλος δ Περ.

σικος χόλπος. Είναι λοιπο\' λίαν φυσικΩν ενταύ8α

να ελαβεν άΡΖην )~ δοξασία περί του κυκλικου

ρόου ώκεανοίο, τοσούτφ μάλλο", καθ' οσο\' κατα

τον Βόσπορον, 'tilV Προποντίδα, τον Έλλι]σπο\'ΤΟ\'

καΙ ηΊν Έρυθραν Θάλασσαν, σΖηματίζεται {Ιαλάσ

σιο\' ρεϋμα ταχύτητος πολλάκις άρκετων μιλλίων.

ΤΟ Ωεωρητικο" τούτο συμπέρασμα επιβεβαιοι

παραδόξως και είς .παγκόσμιος γεωγραφικος χάρ

της'" ώς {)Ct έλέγομεν σι]μερο\', κεχαραγμένος επί

πινακίδος (είκ. 7). -Ό χάρτης ούτος άνήκει είς

τη,· νεοβαβυλωνιακην εποχψ·, &λλα, το πρότυ

πόν του κατά τινας εΙναι παλαιότερον 2. Άπο

έχ. Βααl.βέκ ('Ηλ1Ου:ιόλf(Ο)ς) (α"Ευ άι>ιΟμου, ιιίi}oυσα γ],υ

πtω\· Χ) ητις έφερεν έ,·6ίI0υ; όφρi'ίι;, διαlη(>ούιια νυν

μόνον l(ο,ς XOllCiII]t"., ώ.: tO άνωτέΡα/ εIΚΟ"ιζόμενον σου

μερικόν t·QYov. Πρoψανιlκ της αύτης παοαδόσεως συνέ·

1:μα εί,·αι αι έγχάΡΠΥ.ται όφρύες έ:-ιί τής περιφήμου συρ

>ιiοφάγου San Lorel1zo τής Ρώμης.

1 'Απ' έ"αvιίας η Βαβυλωl'ία είς :tiioa,. lποχήν {ιφί

σrαlO lii; πάνδεινα {ι;ιό τι;)ν επιδρομέων έχείνων, ο'ίtΙ'·fΙ;

ετι έπ' της έπσχης του Μ. Άλε~άνδ(>oυ ησαν dYQIol και

",ολεμικώτατοι. (Γνωστόν στι μετά τl]ν ivSn;o.. δυναστείαν
(ου ΧαμμΟ'ΙQαμ:t' κατέλυσαν και τον βασιλικόν 01χον της

Bαβυλών~, έγχαtασταftέντες έπ' μακρους αΙώνας ι();

κοσσα"ίκί] η κασσιτικίl δυνΙΗ1τεία).

2 '1δ. :\Ieiss!1er έ. ά. ΙΙ, 378.

Βορρά, πηγάζω\' εκ τών όρεινών περιοχων, είχο_

νίζετtΗ ρέω\' δ EίJφράτης και χυνόμενος εις τα

~έλψ τού Περσικού κόλπου. ΑΙ διάφοροι πόλεις

Γι χώρω άναγράφονται δια των όνομάτων των,

;tIivra δε ταυτα περιβάλλει το κυκλικον ρείiμα

του 6Jxravoij, Cl1arιl Il1arratu"" δηλ. fπικρός ποτα_

μός .. , ώς συηΊ8ως εξηγείται, 'ίσως δμως καλύτερον

~κυκλικoς ποταμός'" 1. Πόσον ομως διαφόρως οί

Ει·κ. 7. Βιι.βι·;.ω,·,σ."δ; παΥκόομ,ο; Υεωγραφ.κο; l.άΡΓ,l~

Ι'nά ,οί' .ρόου ώκια,·οιο •.

yVl}OΙOl 'Έλλ11"ες άντελαμβά\'οντο τού πράγματοc,

δηλουσιν ηδη αυτού τού άγαΩού <Ηροδότου οί σαρ

καστικοί λόγοι, οστις όμολογεί δτι τού ερχεται να

γελάση, στιιν βλέπτι μερικους να κατασκευιiζωσι

χάρτας προφα\·ως (ο; τον παρόντα: <οΙ ιΟκεαν6,·

τε ρέοντα γράφουσι πέριξ την γην, εούσα\' κυlιλυ

τερέα ώ; άπο τόρνου... :. 2. J(αλύτrρ(ιν δε\·jΊδύ\·αω

\·ά δηλω8ϋ Τι αντί8εσις μεταξυ βαβυλωνιακού και

ελληνικού πνεύματος!

•Η όμηρική Υνώσις περί μακροιάτων ήμε

ρων. - Εις την εξωτερικην περιφέρεια,' τού

~κυκλικoυ ποταμού:t σ11μεloυ~τηι επι τού ανωτέρω

χ«ρτου οκτω «VljOOl:t. Δια τη\· βορειοτ<ίτην {Κ

τούτων επισυν«πτεται 1'J παρατιjρησις, δτι εκεί: "δrν

εΙ\'ιιι όρατος δ {jλιoς ... Τούτο προίiπο()έτει άόριστον

και συγκεχυμέ\'ην γνωσιν των μακριον πολικωl·

,'υκτων, συμπίπτει δε κατrί τουτο παραδόξως προς

ηΊ" δl1jγησιν του 'Οδυσσέως περί ηϊς χώρας τάιν

Λαιστρυγόνων. Ένταϋ{)(( 1~ είς ια βόρεια πλάτη

παρατηρουμένη εΠψ1]κυνσις ηίς 1)μέρα; (και επο

μένως. και της νυκτος εις αντιστοίχους lποχάς), δη

λούται δια τiΊς εκφράσεως, δτι άνηρ άντέχων εις t1Ίν

(iΟπνίαν -σα ίιδύνατο νά κερδίο!l δύο 1~μερoμίσ8ια 3.

'Έτι μάλλο" κα6ίσταιαι αξία προσοχής ή σύμπτω-

1 ~Iδ. :ΙΕρΙ τούτου Β. MeiEsner Ι.ύ. Π, 1)1 σημ. 14.
2 "Ji"oS. 4, 36.
3'184·86.
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ΑΕ 1927 -1928

σις 1ων δύο τούτων γνιόσεων, xa{j-' οσον, κατα

πληροφορίαν ην οφειλω είς τον κα{j-ηγητήν Unger,
ό ανωτέρω είκονιζόμενος χάρτης δέν εσχεδιάσ1'hι

αύτοτελως, άλλ' &ς συνοδευτικόν εις τινα περιπε

τειώδη διήγησιν. Έν τοιαύττι περιπτώσει >ιαί ή

διήγησις τού Όδυσσέως αποτελεϊ εν παράλληλον 1.

Τό μώΑυ.- Δεν ύπάρχει αμφιβολία, στι ή

Βαβυλωνία ήτο ή κλασσΙΚ11 πατρίς πάσης μαγικης

γνώσεως. Ή μαγεία είχεν άναχ8η ~ν τΌ χώρ~

ταύτη είς επιστήμην, καί μάλιστα την κυριωτάτην

επιστήμην, ης δ.πλώς ίiπηρεηκαι έ8εωροϋντο 1)
ίατρική, 1) χημεία καί ει τις άλλη 2. Έξoρκισμo~

μαγικαι βοτάναι καί μαγικαι τελεταί dπασχΟλΟυσι

μέγιστο\', 1:σως ro μέγιστον μέρος rij; διασω{)είσης

σφηνοιηδους λογοτεχνίας. Έκει έζήτησα νά είiρω,

ματαίως δμως, το όνομα φυτού τινος, δπερ {)α

rjto δυνατον να (αυτισ8ίϊ πρός το ξενόγλωσσον

μώλυ, δι' ού δ Έρμης ζητεί να προφυλάξυ τον

·Οδυσσέα &πό τών μαγγανειών της Κίρκης 3.

'Εν τούτοις εΙναι άναμφίβολος σχεδόν ή άνατο

λικη προέλευσίς του, εΙναι δέ χαρακτηριστικόν το

γεγονόc:, ΟΤΙ ό Έρμης εξορύξας τουτο το έδωκεν

ολόκληρον είς τον ίΙρωα (οίιχί μόνην Ι11ν ρίζαν),

περιγραφόμενον ώς μέλαν μεν rην ρίζαν, γάλακτι δέ

εϊκελον κατα ιο αν80ς '. Ή ληψις φυτoίi εν τη χειρι

Ι EΙ~.μίαν άλλην έκ των νήσων του χάρτου δίδεται ό

χαρακτηρισμο, οτι αυτη κατοικείται ύπό ταυρO'lJ, δστι~

'περιπλαl'(iταl καί προσβάλλει•. Ό χαρακτηρισμό.; ιtα

ηρμο1;ε παραδόξως πρός τήν κατ'εξοχήν νησον τοίΟ ταύ·

ρου, τήν μl\·ι(l'(κη" Πρήτην, αν ό-πεδεικνυετο ντωο; ότι τό

πρωτότυπον τοϋ χάρτου εκείνου ο.νάΥΙιfαι μέχρι τη.; 2άς

χιλιετηρίδος. Ό Meissner χαί άλλοι δέν άναβιβά1;O'IJσι τό

πρωτότυπονπέραν τοίΟ 90" αίώ"οο;. 'Εν τούτοις Ο κιιi}ηγ

χ. Ε. Forrer παρεπιδημωνάκριβωο; διαρκούσης της διορ

{ιώσεως το)ν δοχψ(ω" μου Ιν Κρήτη, φΡΟ"εί: ότι το πρω·

τότUltον του άνωτέρω χάρτου εΙνοι παμπάλαιον, δυνάμε·

νον μέχρι της ·οουμερικης ιποχης ,·α ά,'αχi}η, όπότε ήρ.

ξαντο ήδη σχεδιά1;ovτες 1:ήν γην ύιτό μορφην .πεντάλφα•.
ΕΙς τον αύτόν κ. Forrer οφείλω και τήν πληροφορίανπερι

τoίi σχηματι1;ομένου i}αλασοioυ ρεύμα1:0ς πέριξ των πα

ρολίων τiiς μικρασιατικης χερσονήσου.

2 ~Iδ. περί 1:0ύτου το σχεηχόν μέγα κεq:άλαιον παρcΙ

Meissner έ. ά. ΙΙ, 198 έξ. χαί έλληl'ιστί το ά(ιi}ρον μου

Βαβuλωνία.

3 κ 302 έξ. Διεσώtlησαν πλεlO1:α όνόματο φυ1:ωl" κα1:ά

κανόνα σχεδόν άκατάληπτα, συνειλεγμένα έν Cuneiforι1l

Te"ts τομ. li και έν τ(ο) λΙi}ογράφω βιβλίι;ι τοϋ R. Thom_
pson, The Assyτian Herbal, 1924, άλλΟ ο'ύδέν δύναται

"α εΙναι της ού1:ης ρί1;ηο; προς 1:0 μώλυ. Τό παρά τι;ι

τεΜυταίφ (σ . .ί39) ώς χαί παρα Η. Zimmern, Akkadi.
sche Fremd"'ortcr 58 rnul'ru συνάπτεται πρός 1:ό μύρρο.

4 Δέν διτηρξε σχεδόν βοτανικός, δστις να μή 1'joxo.
λή\tη έπΙ τϋ βάσει τiio; άνωτέρω περιγραφης περί τόν tau,
τισμόν 1:0U μώλυος;, ώς; δέν ι'ι1t11ρςεν άλχημιστης μη 1;ητή-

201

κατα ιων μαγγανειων περιγράφεrαι 1ίδη εν αiιήι 1η

βαβυλωνιακfj Δημιoυργ~ (WeItscl10pfllngsJied),
οπου δ Μαρδουκ δπλιζόμεvoς κατα της Τιαματ

λαμβάνει μεταςυ ιων άλλων του οπλων καΙ φυτά

κατΟ: rijς μαγείας, .-τα όπο'ία κρατέι εν τη χειρί ι.~

Τοϊίτο εΙναι 'ιδιαιτέρως χαρακιηριστικόν, διότι άλλως

ή ληψις ριζών, κονδύλων κλπ., είναι ούχί άσυνή8ης

εί.ς πασαν lποχήν 2. Οϋτω λοιπον όχυροϊίιαι και

ό Όδυσσευς κατα της Κίρκης, ας επιτραπf!

δ
Ο

ενταυθα καί μία μικρα παρέκβασις, ίνα συσχε

τισ8η προς τάνωτέρω εν περίεργο\' μνημειον

(είκ.8). τουτο είναι κοριν{)ιακον πλακίδιον εν

Είκ.8.

iι!σρφή έπί κoρ,~Oιaκσυ πλακιδίσυ

"ρατσυσα φυτό" ιά~ άλεξίκακον.

ΒερολίνΟ) 3, εικονίζον πωγωνοφόρον ανδρα κρα

τσυντα δόρυ δια της δεξιάς καί αV'l'tος δια ιης

αριστεράς. <ο Furt\varng!er διερωταιαι: ~Ob

Poseiden oder sonst eil1 Gott?» Έντος της

περιοχης των άνωτέρω bιτειtέντων η μορφη αϋrη

εΙναι \,υν VOlltlj. Ειτε περι 8εου ΠQόκειιαι είτε,

(σπερ το πι{)ανώιερον) JfEQt {}νητου, κρατεί ούτος

πλήν τού πραγματικου οπλου του καΙ εν φυτόν

σας ,ή" έφεύρεσιν παραοχευης χρυσοϋ. T,'j" άπιστεύτως

ά"απτυχi}εισαν ούτω περί μιύλυος φιλολογίαν )(αι όλας

τc1ς σχετικάς γνώμας εδρίσκει ης τελευιαίως f:I.' τφ :tI!QIO

δικώ Det ΝaturfοrsclΙcr,1925·6 Hcft 10.523 έξ.(Μar:r.cll).

1 Meissner ΙΙ, 178.
2 Πρβλ. τα νίΟν φυλαχτα έχ σχορόδων η κρο,ιμύων,

'ίδ. δε χαΙ το ά"ωτέρω aoi}oov περΙ μώλυος. ο;ιου και

λαογραφικως έρευ"ιϊται 1:0 ζή,ημα.

3 Furtwangler, Beschreibllng d. Va!>ens. im Antiqua
rlum Ι, 622. Antike Denkmaler ΙΙ, πιν. 24, 25 κα; 29, 19.

26
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ΑΕ 1927 - 19288

κατιχ της μαγγανείας. 'Ίσως ύπο την αψυχον τού

του σχηματοποίησιν πρέπει να άναγνωρίσωμεν

αύτΩ τουτο το μώλι'.

2υμπε(}άσμα~α. <Υ,π66εσις τ1jς 'Ιλιάδος,

ΚαtlΙ πάντα τα ανωτέρω έξετασ&έντα επι μέρους

ζητήματα ή επίδρασις τ/ς Άνατολης επί τα όμη~

ρικα ποιήματα ουτε μικρα είναι, οϋτε λεπτομε

ρειακή. <Υπάρχει βα,'}υτέρα σύνδεσις μεταξυ Έλ·

λάδος και Άνατολης, ητις ύπο ποικίλους τρόπους

εκδηλουται. Μήπως καί αυτη ή ύπό&εσις της Ίλιά

δος δεν συνδέει ήμάς προς την Άνατολήν, εστω

ύπο τήν μOρφllν πολεμικών επιχειρήσεων; Σι}με

ρον δε γνωρίζει 1) επιση'ιμη, δη ό Τρωικος πόλε

μος, οστις εΙναι γεγονος ίστορικόν, άποτελε'i τον

τελευταίον κρίκον άλύσεως όμοίων γεγονότων. ''Αν

ό κρίκος ουτος συνδέει ήμας προς τα βόρεια μιiλ

λον ηϊς Μικράς Άσίας, αλλα παλαιότερον φαίνε

ται οτι αί σχέσει;, φιλικ«ι 1} εx3ρικα~ συνάπτον

ται μιiλλoν προς τον Νότον. Αυτης ταύτης τ/ς

μετακινήσεως των λαών, ητις επι Ραμεσση τού Γ'.

εφερεν είς κίνδυ\'ον την Α'ίγυπτον, δεν φαίνεται

να f)σαν απηλλαγμένα καΙ <Ελληνικα φύλα. ΟΙ

Φιλισταίοι εΙτα, οϊτινες σήμερον πιστεύονται γενι

κώ; ώ; εκπατρισΒ-έντες κρητες, αποτυχόντες εις

τον εκβιασμον της Αίγύπτου έγκα&ίστανται όριση~

κω; βορειότερον, είς τ~ν χώραν fίτις άπ· αύτών

απεκλΙ1{1η Παλαιστίνη. "Ετι βορειότερον, Ιν Λυκί~

καΙ Παμφυλ~, εχομεν Ιπ' !σης απαραγνωρίστους

δεσμους προς '(ας έλληνικας χώρας. της τελευταίας

χώρας το όνομα δηλοί ακριβως φυλετικήν παν

σπερμίαν, εντος τ/ς όποίας οί ~Eλληνες δεν κατεί

Χ01' την τελευταίαν &έσιν. Ή δε Λυκία πρωιμώ

τατα, Ί:σως ηδη άπο τού 15°" αίώνος π, Χ. εχει

<f"..(έσεις στενας προς την 'Εϊ:λάδα. 'Ο τάφος τού
Βαφειοϋ περιέχει σειραν ανατολικων στοιχείων, τα

όποία πι3ανώτατα προέρχονται έκ Λυκίας 1, βρα

δύtερον δ'εχομεν καΙ συγγενικους δεσμους παρ'

Όμήρφ (συνοικέσιον Προίτου), O'CtLνe; δεν ~α

ησαν νοηtοΙ ά\'ευ προϋπαρχούσης παραδόσεως.

Τέλος συνεπίκουροι εtς tανωtέρω ερχονΤ,αι καΙ

αι είς χεηιτικας πινακίδας του ΜΠΟΥάζ - κιοϊ ανα

γνώσεως αχα'ίΚ(ϊιν όνομάτων δπό τού Forrer, οπου

τοσουτο τουλάχιστον φαίνεται βέβαων, δη ΆχαιοΙ

εί.χο\' δοσοληψίας 3Ιρος 'εόν βασιλέα τών Χεττιτων.

Κατα μεγίστην πί3ανότητα πρόκειται περΙ αΠOικίr:ις

Άχαιό)ν εν Μ, Άσία, και δη εν Λυκ~ 1. Έπειδη

1 Περί τοιίtο,," ώμί1.ησα έ:ν ηj Arc1J,io]ogische Gesel1s·
clJaft' τοίί Βερολίνου κατα Φεβρουάριον του 1929, ΠΣρί

ληψ.ς δέ της διαλέξεως. έκείνης έκwπο.ίίτα\ κατ· αίιτάς έ,·

τψ ~κδ\δoμέ\'φ τόμ<ι.ι τού !n]Jrbuclι (les Il1stitutes.

δε τα γεγονότα tautG εκruλίσσονται κατα το 1300
περίπου, ευρισκόμε{}α χρονικώς άρκούντως προ

τού Τρωικού πολέμου, οϋ το -8έατρον εχει bι 'tc!>
μεταξυ μεtαtε&η προς Βορρα\'.

'Εκ πάνΤα/\' τούτων ~Ύ συμπέρασμά εξάγεται,

δη xatO: 'εΟ τέλος τ/ς μυκηνα·(Υ.ης επο:Qiς αί σχέ.

σεις μεταξυ 'Ελλάδος καΙ Άνατολης εΙναι πυκνό

ταται καΙ στενώταται, ώς ακριβως αντικατοπτρί

ζεtαι 'εΟ πραγμα καΙ εις τα όμηρικα ~Eπη. ~Oταν

εν{lυμώμε-8α τoϊiτo, εύκόλως {}α δυνη&ώμεν να

έρμηνεύσωμεν 'Ιό γεγονός, ΟΤΙ αϊ πλείστα ι κα·ι

σπουδαιόταται των έλληνικών άποικιων διηυ-8ύν

&ησαν βραδύτερον προς την Μ, Άσίαν. Ήσαν

παλαιαι καΙ γνώριμοι όδοί. Δι~ 'εοίίτο έπ'Ί:σης ή

τέχνη καΙ ή διανόησις εισ11λασαν εξ 'Ανατολης είς
tTιν <Ελλάδα μετα την σκοτεινην περίοδ·ον τού

καλουμένου Γεωμετρικού Ρυ3μου. Πολλα στοιχεία

διέγραψαν άπλως κύκλον: "Εφυγον εξ Έλλάδος

κατα "ην λαίλαπα των Δωρι.έων, περιεσώ-8ησαν

είς γνώριμα ηδη καταφύγια, βραδύτερον δ' έπέ

σtρεψαν όπίσω, εν μέρει αγνώριστα ύπο 'εΟ εξω

τερικΟν ενδυμα τ/ς Άνατoλ~ς2.

Ήράκλειον, 'Οκτώβριος 1929.

ΣΠΥΡΙΔ2Ν Ν. ΜΑΡIΝΑΤΟΣ

ΣημεΙωσις. Διαρκούσης τfjς δωρ{}ώσεως των

δοκιμίων έδημοσιεύ-8η εις το περωδικον Α tlantis
(Heft. 11 Νοεμ. 1929, Verlag Ε. Wasnlutll,
Berlin) ύπο του κα3, Ε. Unger σύντομος εκ-8εσις

μετα φωτογραφίας του πρωτοτύπου (νυγ bι Λον

δίνφ) καΙ τού σχεδίου εΙκ, 8 τού ανωτ€ρω βαβυλ,

χάρτου. ΤΟ σχέδιον εξεπονή{}η έπι τίΊ βάσει του

πρωτοτύπου εν συνδυασμc!> μετά τινος f: άστρολά

βου:. toύ 170u αίώνος. Ή εκ&εσις του Unger
παρέχει πολλα νέα στοιχεϊ:α. Αί <νησοι) εΙνα EJttd,
ούχΙ δκτω (ώς εγω ανωτέρω κατα τον Meissner).
'Εξ αύτών ή πρώτη και δευτέρα εIνα~ καΤ6στραμ

μέναι. Ή τρίtη εΙναι gXEi: .-δπου τό πτερόεν Πτ/-

1 ·Ιδε. -τελευταίως περί -τούτων Ed. Meyer, Gesclιichte

des A]tertums 11,1,1928,546 Ιξ, καΙ -τα.; νεοεκδο6είσας

Forschungen ,·011 Ε. Forrer (1929) έν τφ κεφαλαίφ Ηί_

storisc!Je Ergebn\sse (τομ, 1, 210 έξ.).

2 Οϋτως έπεζ1ίτησα να ερμηνείίσω τό φαινόμενον της

έμφανίσεως -του ΓΟΡΥονείου άπό -του 7ό'-' αΙ καί κατόπιν

έν τii Έλλ. -τέΧVΙ1, δπερ ητο ήδη γνωστόν έν τη Κρητομ.....
κηναϊκη επoχ"ll. (Άρχ. Έφημ. 1927 - 28, 7 Ιξ). Έπ' 'Wης '1
<Π6τνια ,'}ηρώ\·. ή Περσική -Αρτεμιι; καλο"μενη, ε[ναι

κρη-τομυκψα"ίκή -βεότ/ι;, έιtανελfl'ουσα ίίσ-τερον έξ 'Ανα

τσλ,ις με'tα τα/ν πτερύγων, αΙτινες εΤ,·ιιl άνατολικη προ

σσήκη. ("Ιδ. τό σχετικόν κεφάλαιον Itαρα Μ, Ni]sSOI1.
MinoaJl· mγcenaean Re]jgion).
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Είκ. 9. Ό άνωιέρω ιίκ. 7 πα.l..α,6ια.o~ χάρ.η~ ιού κόομου καιά OliJIOI' lOV Η. An.rer.

την

εΙναι

εκ τής

..

. ,

"

. .

, ~.

"

ή 3έσις της προς

τέλος περιφέρεια

γραφικώς δεν συμφωνεί

εης Κρήτης. Ή έβδόμη

εκείνη, «οπου ~ 'Ηώς ανατέλλει •.
Κατα τον Unger ό χάρτης προέρχεται

εποχης τών πρώτων Περσών βασιλέων.

.. ~.' .

.. '.

....

.~ .

.....
.,

, .

...~ .

....

.' ,,

νον δεν τελειώνει ΤΟ\' δρόμον του'. Ή τετάρτη,

«δπου ή λάμψις τοϋ φωτός εΙναι μεγαλυτέρα ως

λυκό<eως καί άνταύγεια των

αστρων" εύρίσκεται εις σχέσιν

πρό; την πέμπτην, «δπου ού-

δέν βλέπει τις, οπου ό Ίiλιος

δέν είναι ορατός.. Όρ3ως δ

Ο nger σημειώνει δη ή cνη-

σος. αϋτη, ~ τοπ03ετουμένη

προς Βορράν, αποδεικνύει οη

ot Βαβυλώνιοι έγνώριζόν τι "';':.,
περί της μακρας πολικης νυ'-

κτός, διέφυγεν σμως αύτον οτι

καΙ καΙ ή προηγουμένη Ηη

σος' η «περιφέρεια. άποδει·

κνύει γνωσιν τοϋ μακροτάτου

λυκόφωτος των βορείων χω·

ρών. Τό λυκόφως τοϋτο ijδη

είς το γεωγραφικον πλάτος

τών Παρισίων καΙ τοϋ Βερο

λίνου διαρκεΤ εΙς ώρισμένας

έποχας κα3' δλην την νύκεα.

Ή ομηρΙΚ1) περιγραφη της

χώρας τών Λαιστρυγόνων

(άνωτ. σ. 200) αντιστοιχεΤπρο.

φανώς μαλλον πρός ταύτην

την «περιφέρεια\'). Ή εκτη

τοιαύτη, ι::οπου εΙς κερασφό

ρος ταϋρος περιπλαναται καΙ

προσβάλλει τόν επισκέπτην;>,

παριστάνεται παραδόξως καΙ επι τού άστρο

λάβου κα3' ομοιον τρόπον δεικνύουσα την επι

βίωσιν rii; περιέργου ίδέας. 'Ως βλέπει τις, γεω-

Σ. Μ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚ ΦΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

εΠIΓΡΑΦΗΣ

(ΑΕ 1927.28, 119·127).

ΥΠΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓιΑΝΝοπονΛΟΥ

Είς την bt Φίλιας rii; Καρδίτσης επιγραφην

περΙ αμφισβητουμένων δρίων μεταξiι Μελιτεω; και

Λαμίας, δημοσιευ3εΤσαν ύφ' ήμών εν ΑΕ 1927-28
σελ. 119.127, δημοσιεύομεν τας έξης νεωτέρας

παρατηρήσει; των Κ.κ. Hiller νοn Gartrίngen,έκ

Βερολίνου, καΙ FriedricIl Sta1Jlin, εκ Νυρεμβέρ

γης, φιλοφρόνως ύπ' αύτών άνακοινω3είσας ήμίν.

10") Ό κ. Hiller λέγει δτι δ εν στίχο Α στίχο 8

rii; επιγραφi'jς αναφερόμενος δικαστη; Διαγόρας

'Ισαγόρου, Μάγνης άπο Μαιάνδρου, εΙναι γνωοτΟς

και άπαντ* &ς είπων το Μαγνητικον ψήφισμα

ύπ' άρι3. 100 τoίi ''Ο3ωνος Kern (πρβλ. Hol
leaux., Revue des etudes anciennes, ΠΙ, 1901,
129. SγΙΙοge s 690), τoίi όποίου καί lί.λλα δναφέ.

ρονται ίιπο τοϋ Κ. HiJler ώς συνιάκτου. Ό πατηρ

'Ισαγόρας πρέσβυς flV προ τoίi 109 Π. Χ., το δε

ψήφισμα Kern 100 τό περΙ της 'ιδρύσεως ri'j.;

Λευκοφρυγικης Άρτέμιδος φαίνεται τοϋ ετους 129
Π. Χ. νεώτερον,

Περί δέ τών Θεσσαλικών ψηφισμάτω\' τοϋ Κοι

νoίi Θεσσαλών άπο τοϋ 196 Π. Χ. και έξης γράφει

δ Buso]t (Griechicl1e Staatsknnde σ. 1496).
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ΖΩ·Ι· ~ικoλάoυI. Jrια~~οπούλοv ΑΕ 1927 ·1928

KarιX raiJra 1) εκ Φίλιας σπουδαιοτάτ/ επι-

'Ιππόλοχος ιν

? επιrάφιον (Ι G, ΙΧ '1,

700).

Ι
•Αλέξιππος Ι V

περί Χριστου γέννησιν

(IG, ΙΧ', 550, Ι Ι).

'Ιππόλοχος Ι V
πρόξενος Θαυμακων

(Iι~, ΙΧ', 218).

Άλέξιππος Ι

έν ετει 214 ταγος Λα

ρίσης (IG, ΙΧ 2, 505, 1.
δ17, 24,40).

(Ά,n. 'Εφ. 1905, σ. 188,

ά'Ί 'ι·

·Ιππόλοχος 111
{ΙΡ 181 - ]80 στρατηγός

(IG, ΙΧ', 102, 133)
τ~ 178 σrραrηγος (IG,

ΙΧ 1,689).
"φ 178 'ίερομνήμων.

ταγος Λαρίσης (IGJ ΙΧ ι,

506).

•Αλέξιππος 11
μεrCι rO 167 π.Χ. arQa
τ/γος (IG, IX~, 11,19.
218, 323).

πρόξενος Θαυμακων

(IG, ΙΧ', 218).
--------

ό χρόνος της στρατηγίας Άλεξίππου συμπίπτει

μεrαξ\ι 178- 172 π. Χ., δέον να &ωρήσωμεν ως

χρόνον της στρατηγίας τοϋ εν Α 9 Kρατ~ραίoυ

τού Διοδώρου, τασσομένου μεταξυ (ών iroov
112-]50π.Χ.

Κατά raiJra δ (ε Άλέξιππο; ΤΙΙ, Άλεξίππου τού

Π, και ό ΚρατεραΤΟς Διοδώρου λείπουσιν ενrελώς

παρα Ί'-rοοg (De foedcris TIlesselorulll prae
toribus, Halis Saxol1uIl1 1908, σ. 59-62). Έκ
της ήμεrέρας λοιπον επιγραφης διορ{J-οϋται παρα

Kroog (ενθ' άνωr.) Κραt;ερ6φeωv? είς Κρατε

ραίο," Λιοδώeοv καί oρ(ζεrαι ό χρόνος tf); arQa
τηγίας αυroϋ 172 - 150 π. Χ. καί συμπληρoίiται

ύπο (ου κ. Sti.ί1)lίn ro στεμμα τοϊι Kroog ως προς

την οίκογένειαν Ίππολόχων κα"ι 'Αλεξίππων, στρα_

τηγών εκ Λαρίση;, οϋτω:

.Ιππόλοχος Ι

'Ιππόλοχος 11
εν ετει 214 π. Χ. στρα

rηγoς του Φιλοπάrορος

(Πολύβ. V, 70, 10).

Έπίσης δ κ. HilIer παρατηρεί Otι εν Β 1 της

έπιγραφης «μνιάδα καλεί με - - -» διορ{}ω

τέον εις «μνειάδα καλειμέ[ναν]), κατα τον γνω

στον τύπον.

Έν Β 4 της επιγραφης: "επεί. ~α. διορ{}ωτέον

είς ~έπει-ι;α». Β 6; «ταύ-ι:α» διορ{}ωτέον είς

«r;αiιr;α[ς}~.

'Εν Β 20: ΤΟ ΑΝΑΛγΘ - - δεν eival δυνατον

να συμπληρω{}η "ΙΙναλήψεωςd.

201') 'Q κ. Fr. Stfi.hlin εν επισroλfι αύtOϋ εϋμε

νώς μοί &νακοινώσατο ση το εν Α 1 τής επιγρα

φής Ο\'ομα (οϋ στρατηγου (οϋ Κοινοϋ Θεσσαλών

[Άλεξίπjπου roϋ Άλεξίππου, Λαρισα(ου, όρ{J-ως

συμπληρω3εν ύφ' ήμών, εΙναι λίαν ένδιαφέρο\"

διότι ό στραrηγός [Άλέξuι:]πoς Άλεξίππου εΙναι

Άλέξιππος ό ΠΙ, υ"ιος Άλεξίππου roϋ 11, στραrη

γου άναφερομένου εν έπιγραφαΤς (IG, 1Χ! Ι ι,

9.218. κα"ι 323) οίίτω:

IG, ΙΧ ~ 11., 2r;ρατηΥοvv(ος Ι 'Λλεξίππου

τού Ίπ[π}οΑόχο}ν Aaetaalov.

IC;, ΙΧ ~ 2181 Θαυμακων: [Σ--ι:eαταΥέονr;ος}

'ΑλεξΙππου κλπ.

1G, Ι Χ ~ 323 ι [Σr:eαr:ηΥοvvτος "Αλε]ξίππον

μη(νος Άφ]eί[οv] κλπ.

Ό Άλέξιππος λοιπον ΙΙ, πατ/ρ r:oiJ εν τη επι

γραφΌ εκ Φιλίας Άλεξίππου ΤΙΙ, εστρατήγησεν

(ΧΙ μπα το 172, ως γράφομεν tιμείς,i&λλπ μετCι το

161 π.Χ. (πρβλ. SfiιhJι'n, Das 11el1enisclJe Tlles
salien, σελ. 122,9). Ό δε υίος αντου Άλέξιππος

δ Ill, δ εν 't!l ήμεrέρ~ επιγραφΌ άναφερόμενος

ώς σrραrηγος (Α 1), εστραrήγησε περι ro ] 30·115
π. Χ. Έπομένώς ο"ι εν στίχφ Α 4 και έξης άναφε

ρόμενοι δικασταί ijλθον επι rijς σrραrηγίας α'fιτoϋ.

Έν δε σrίχ(ι) Α 9 οί δικασrαl παρα-&έrουσι το

παλαιότεροι' ψήφισμα το dποφασισiJ-ΈV, στραrη

γουνro; Κρατεραίου τού Διοδώρου, και διόrι οί

δικασrαι αύrο παρα3έrουσι πρός στήριξιν rij; γνώ

μης των καί διόη εlναι γεγραμμένον διαλεκηκώς.

Ή χρονολογία λοιπον τού ύπο τού κ. Hiller άνα·

φερομένου ψηφίσματός'Kern 100, ω; &\'ωτέρω,

~vro; l'εωrέρου (οϋ 129 π. Χ., εν φ άναφέρεrαι

ό Μάγνης &πο Μαιάνδρου δικασrης Διαγόρας

Ίσαγόρου, συμπίπrει με την χρονολογίαν rij; orQa
τηγίας Άλεξίππου ΠΙ 130-115 π. Χ., ως δρίζει

α1Jτην δ γ•. Stal11in, 1i δε εν στίχφ Α 9, στρατη

γος Κρατεραϊος Διοδώρου έστρατήγησε, κατCι (ον

Χ. Stal11in περί το 172-150 π.Χ. Έκείνο },οιπόν,

ro οποίον λέγομεν ~ν ΑΕ 1921-28, σελ. 124, δΗ
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γραφη συμπληρουται καλως ώς πρός τiιν χρονολο

γίαν των στρατηγών καί του έκ Μαγνησίας έπί

Μαιάνδρφ δικαστοίί Διαγόρου του Ίσαγόρου και

ώς πρός τινας γραφάς.

εΙΣ ΤΗΝ εκ ΦΙΛΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

εΠΙΓΡΑΦΗΝ

ΥΠ" cϋΝΤιtfR: ΚLΑΠΕΝΒλCΗ

την ρη3είσαν επιγραφήν, άναφερομένην προ

φανώς είς εριν περς όρίων μεταξ\! τών πόλεων . Ι

Μελιτείας καΙ Λαμίας, εδημοσίευσεν άρτίως έν τη Ι

ΑΕ 1927 Ι'δ ο. Ι 19-127 ό Ν. Γιαννόπουλος, σδτι

νος γνωσταΙ εΙναι α1 είς την {Ιοεσσαλικην επιγραφι

κην -δπηρεσίαι. 'Ένεκα της κακης διατηρήσεωςτης

επιγραφης καΙ η άνάγνωσι.ς αύτης και η έρμηνεία

προσκόπτουσιν εΙς μεγάλας δυσκολίας έντεϋ3εν και

1) ευγνωμοσύνη ημων πρός τόν εκδότην δια Πιν

επιμέλειαν της δημοσιεύσεως εΙναι μεγαλυτερα.

'1διαιτέραν κέκτηνται σπουδαιότητα, ίδίως δια Πιν

χρονολόγησιν, οΙ δύο πρωτοι στίχοι της έπιγραφης

Α, ων φιλοφρόνως ό Γιαννόπουλος επεμψεν είς

εμε καΙ εκτυπον και φωΤΩγραφίαν τοίί εν στ. 2
&μφιβαλλομένου χωρίου παρακαλέσας με ρητώς

να δημοσιεύσω νέαν αυτών &νάγνωσιν. Ταύτην

παρέχω έν τοίς έξης ώς μικραν συμβολην είς την

~ρμηνείαν του τοπογραφικώς σπουδαιοτάτου τού·

του μνημείου, δπερ εύχόμεθα και περαιτέρω νάπα·

σχολήστι τους άρμοδίους.

ΟΙ ρηθέντες στίχοι εχουσι κατα την άνάγνωσιν

τοϋ ΓιανΥοπούλου οίίτω:

Στeα αΥέοντος _(i)v Θεσσαλ&ν ..• που του

~"λεξΙπoυ Aaetualov ... {)οακος •• κ • ... αι

Γ;veιτiων Κλεοδί"ου i"oiί Άμεινία. Μέ-

νητος xJ,JT.

Είς συμπλήρωσιν του πρώτου στίχου προτείνει

ό εκδότης μετ ΟΚΥου τινός την λέξιν ΓΑλεξlnjποv.

ούτινος την στρατηγίαν Dέτει CΜετaζυ των έτων

178-172 π.Χ.>. Έν ΤΙΡ δευτέρφ στίχφ πο3εΊ δικαιό·

τατα ri]v λέξιν ταΥευόντων, προσδέτει δ' δμως:

«φαίνεται δε πιDανόν να εΙναι ονομα έ&vικόν

πόλεώς τινος, και μετ' αύτό επεται ετερον ε3vικόν,

Μν τα πρό τού δευτέρου ε3νικοίί όνόματος γράμ.

ματα 'Ι/Η,ΑΙ συμπληρώσωμεν [Κ\ΑΙ' τό δεύτερον όμως

lDνικόν, εΙ καΙ. σφζεται δλόκληρον, εΙναι αίνιγμα.

τώδες' διόtι μετα την απόκ@ουσιν του λΗtου επε-

Ύπολεί.\ΤΕται 1\δη να διευκρινηθη κυρίως 1)
άρχη τού Α 2 στίχου ίδίως ώς πρός τό έ3νlκον

rVPITEQN και κατα τας άρχας των στίχων 13 - 16
και Β 20-24.

Νll(ΟΑλΟΣ Ι. ΓιλΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ται: ΑΙΕΥΟΙΤΕΩΝ, το όποιον δύναται ν' αναγνωσ3fι

[ΚΙΑΙ εύριτέων και εδοιτέων. 'Όνομα όμως τοιουτον

αρχαίας πόλεως Εϋριτος καΙ Είίοιτος δεν εΙναι

ημίν γνωστόν. Πι3ανωτέρα δμως μοί φαίνεται

{l άνάγνωσις rVΡIΤΕΩΝ Εξ ονόματος πόλεως άγνώ

στου ημίν Γυρίτoυ~.

Έπιμελι]ς δμως εξέτασις του εκτύπου διδασκει

δτι χωρίς άμφιβολίας πρέπει ν' άναγνώσωμεν ώς

άκολούl}ως: Στραταγέοντος τών Θεσσαλών [IJJt.
π[ο)λόχου του Άλεξίππου Λαρισαίου. [ε)ν δε Ναρ

δακίωΙι) ταγειόνrων Κλειοδίκου κλπ.

. Κατα ταυτα η απόφασις του εξ αλλοδαπών

δικαστηρίου έξεδό3η εν Ναρδικί'!,), κειμέν<;!> άλλως

εγγύτατα των δύο πόλεων. 'Όσον δε αφo{l~ είς

Πιν χρονολόγησιν τijς επιστολης, 11 προχειροτέρα

είκασία, δτι δ έν στ. 1 άναφερόμενος εΙναι ό σrρα

τηγός του 181/0 π. Χ, 'Ιππόλοχος '{ου ΆλεξΙππου

Λαρισαίος (πρβλ. Kroog, De foederis Thessalo
τω11 praetoribus, σ.16), δέν εΙναι δυνατόν ν&λη

Dεύη. Ό Hi\ler νοη Gaertringen όρ{}ότατα

παρετήρησεν οη ό εν στ. 8 άναφερόμενος dικαcnης

έκ Μαγνησίας της έπΙ Μαιάνδρφ ΔιαΥόeας "Ισα

Υόeοv εΤναι προδήλως δ α{ιτός πρός τον εΙπόντα

τό έν J. l\fagn. 100 (S)'Il. s 195) μεταγενέστεΡQ"

του ετους 129 ψήφισμα. Θά ήδυνάμει'l-α Τσως να

ύποDέσωμεν χάριν τού στρατηγου τού 181/0 δτι

ένταυ3α δ λόγος εΙναι ούχι περί τού.ου του Δια

γόρου Ίσαγόρου, άλλα περι του όμωνύμου αυτου

πάππου.•Αλλ' bt τijς επιγραφης Incllr. l\1agnes.
25 (προγενεστέρας τοίί 159) διδασχόμεδα οτι ό

πάππος ωνομα"ζετο Διαγόρας Διαγόρου (πρβλ.

Syll. s 695 σημ. 5). Όρ3ώς l1.ρα εταύτισεν ό ΗίΙ

!er και κατ' άκολου{tίαν ή ημετέρα έπιγραφη δεν

χρονολογείrαι κατα τόν στρατηγον του 181/0, &λλ&
κατα τόν εγγονον αύτου, ου πατηρ "μο ό στρατη

γός Άλέξιππος, ό μετα τό ετος 178 στρατηγήσας

(πρβλ. Kroog, σ. Ι 7 ε.). <Ότι δε τούτο εΤναι ορθόν,

επιβεβαιουται καΙ Εκ τούτου, δη, αν χρονολογηθη ή

ήμετέρα επιγραφη κατα τό ετος 181/0, δέν ίιπολεί

πεται {}έσις δια τόν εν στ. 9 στρατηγον Κeατε

ealo" του Διοδώeοv, οστις neό τοίί '1ππολόχου

εστρατήγησε πιθανως ώς άμεσος αύ1;οϋ προκάτο-
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206 . Ιωάννου Θ. Κακριδή
'========+==o====~

ΑΕ 1927 - 1928

χος 1. Διότι των μέχρι του ] 96/5 στρατηγών εχο

μεν πλήρη τον κατά~*α: og, σ. 59), ενω τον

1 "Η πεQί της άνιδρύσεως της εΠΙΥραφης κρ'ίσις τοϋ

Γιαννοπουλου οδηγει. είς πλϊ.vην, διότι αναγκάζεται να

δεχiJϋ μεσολαβήσαντα <70 ισως κα, πλέον ετ/, μεταξύ

της απ~φάσεως τών' διχαστ - καί της α\'αγραφης έπί

λί>10υ. τουτο εΙναι βεβαίως α ύνατον.

ΠΗΛΕΥΣ, ΚΑΙ ΟΙΝΕΥΣ

ΥΠΟ ΙΩΑΝΝΟΥ . 'ΚΑΚΡΙΔΗ

Ή αρχαιοτερα παράστα ις του Μελεάγρου, και'}'

1\ν στιγμ1]ν aXOf}V~01lEL, ' ΙΗ,ς-μετα την - καυσιν .
. του δαυλού, μετα τοί} οποίrυ ~υνεΊϊέετ~ ~ατα μ~γι

κον τρόπο-:;' ΤΙ ζώη τοϋ ηρU10ς, απάντ.α, (Ως γνωστόν,

επι αμψορέως του δ'-αιώνbς εξ Αrωentο φυλασ

-σομένου εις την Νεaπσλιν f. 'Ο τεχνίτης ευρίσκεται
_~πo :ην ε~ίδρασιν τοϋ ~MetE~YQou. :οϋ ~lJριπίδo~.
Εντος Κ1'ισ.ματog περιβαλλqμενου υπΌ κιονων παρι

.σταΤαι όηρως, κq,{}Άην OOQj" αρχίζουν να τον εγκα

ταλείπουν αί δυνάμεις- μίvvf}εν δέ .μοι ψυχά'

'γλυκεία,γνώ'l' d" όλιγοσ{f.ν§ων., κα/Μις διηγείται

. ό ίδιος εις_το Ι)ον'πο(ημ lοϋ- Βακχύλίδου 2 -",.ενω

ο! gδελφοί τ~υ Τυ"δευςκα: Δ11 ιάν:ιρα,πρσσΠ-~ltοϋν να
.τον υποστηρίξουν κλονψ)μεΥον. Εξ αριστε(lων 1t~Ο.σ:~

τρ_έχει ή Άλ{}αία με κινήσ~ις, προδιδούσας ζ~1']ραν 
'συγκίνησιν: ~Eχει ηδει καύΙΙει τον δαυλον και τώρα·

φαίνεται αρχίζει να μετανοΏ, διότι προεκάλεσε την

καταστροφην τού υίου της. 'Έξω τοϋ οικοδομήματος

παρίσταται δεξια ή 'Αφροδίτη κα{}ημένη και παρ'

αυτην 'Έρως, χαρακτηριζόμενος ως .ΦΜνος>. Κάτω

δεξια επΙ χαμηλοτέρου επιπέδου βλέπομεν τον πα

τέρα τού Μελεάγρου ΟΙνέα να στρέφεται με απηλ

πισμένην κίνησιν της χειρος προς το σύμπλεγμα, είς

το όποιον ανήκει ό Μελέαγρος. Τέλος κάτωl}εν της

κυρίας παραστάσεως και αριστερα του Οινέως κά

{}ηνται οί ηρωες Θησευς και Πηλευς με εκφρασιν

βαιtυτάτης {}λίψεως ό πρώτος μάλιστα εχει καλύψει

1 Η. Heydemann, Die Vasensammlungen des Museo
Naz. zu Neapel, Santangelo Nr. 11. ΙΑΠΕLκόνισιςτης παρα·

στάσεως τοίί Μελεάγρου έν Bullett. Napolit. Ν. S. νιιι
(1860) nLv.6, Arch. Zeitung 1867 πίν. 220, Strenna festosa
offerta al G. Henzen (1867), Journ. οί hell. Studies χνιιι
(1898) σ.270, Eu. Eichtal et Th. Reinach, Poemes choisis
de Bacchylide (1898) σ. 5, R. Engelmann Archaeol.
Studien zu den Tragikern (1900) σ. 81. L. Sechan, Etudes
"ΙΙΓ la tragedie gτecque (1926) σ. 431. Ίδε καί έπομ. σελ.

2 στ. 151 έξ. Ό ηρως απο>1νήσκει ενταυ&α εΙο το πεδίον

της μάχης ευρισκόμενος.

Κρατεραίον πρέπει να ταυτίσωμεν, κα{}' α και ό

Γιαννόπουλος προτείνει, προς τον στρατηγον Κρα

τε - - - της επιγραφης IG ΙΧ 2,531' οντως δε

ή επιγραφη αϋτη ανήκει εις το β' ημισυ τής 2
π. Χ. εκατονταετηρίδος (πρβλ. Kroog, σ. 46).

oυNTHE~ KLAFFENBACH

την χεφαλην δια τοϋιματίου του. Ό σκύλλος, ό

όποίος απεικονίζεται παρα το πλευρον εκάστου και

τ6 μεταξυ α-[,τών κυνηγετικον δίκτυον δεικνύουν
σαφώς, στι ό τεχνίτης ηl}έλησε να παραστήση τους

δύ.ο ηρωας πενl}ούνταςτον Μελέαγρον ως συντρό

φΟΥς αiΊτου κατα την Itήραν τού Καλυδωνίου

κάπρου. Γενναται σμαις το ερώτημα, διατί ό αγ

γειογράφος εξέλεξε\' α-[,τσυς εκ του πλή{}ους των

συμμετασχόντων ηρώων1 και οχι αλλους επίmις

μεγάλους, π. χ. τους Διοσκούρους, οί όποιοι εΙνιχι,

(ος γνωστόν, καΙ εξάδελφοι τού Μελεάγρου και σχε

δον ουδέποτε λείπουν εκ τών παραστάσεων της {t-ή

ρας, Τι τον 'Ιάσονα, τον 'Άδμητον, τον V Ακαστον,

άπεικονισμένους ηδη επl τού αγγείου τοϋ Francois,
σπου εν τούτοις ό θησευς λείπει 2.

Ί1ρέπει να όμολογη{}fi, οη μία τοιούτου εΊδους

.αποΡία δεν δύναται πάντοτε να δικαιολΟΥη&jj·

. <IυχVα μάλιστα 11 επιζήτησις ενος cβα8υτερου. νοή

ματος ΕI.ς παν στοιχείον λογοτεχνικοϋ εργου η εικο

νικης παραστάσεως ωδήΥησεν εΙς συμπεράσματα

τελείως εσφαλμένα, καΙ}' οσον διεβλέποντο σκΟΠΟΙ

βαlΙύτεροι εκείνων, τους όποίους ό τεχνίτης εΙχε

πράγματι εΙς τον νοϋν του κατα την στιγμην της

δημιουργίας. Κατα ταϋτα εΙναι δυνατον και εΙς

την ΠΡΟ1ιειμένην περίπτωσιν ν' αρκεσ8ώμεν εις

την γνώμην, στι εις την απεικόνισιν του Θησέως

και τοϋ Πηλέως πρόκειται περι αυl}αιρέτου

εκλογής τοϋ τεχνίτου. 3 Πρέπει δμως συγχρόνως

1 ΕΙναι τελείωςάπίi}ανοv οτιεις τό δρίiματou Εύριπίδου,

το όποϊον ακολουiJεi ό τεχνίτης, ό Θησεύς καί ό Πηλβύς

επαιζαν πρόσωπο" σημανηκώΤΕρον τού των αλλων ηρώων.

2 Ό Θησεύς πρoσετέ\tη άργά εΙς την παράδοσιν αυτήν.

Πρβλ. C. Robert, Griech. Heldensage Ι σ. 97.
3 Πράγματι ουδείς των επιστημόνων, οί όποίο,

εζήτησαν νά ερμηνε{ισουν τήν παράσταοιν αύτή ν, έσκέ

φ{}η να εύρη βαiJύτερο\' λόγον δια την παρουσίαν των

δύο τούτων ηρώων. ΊΔS Forchhammer έν Arch. Zei
tung 1867 σ. 98 (ό όποιος έν τούτοις νομίζει, οτι ό Πηλεύς

εΤναι λυπημένος καΙ διότι εφόνευσε τΟν ΕύQuτίωνα κατά

την >'tήραν έκ παραδρομής), R. Kekule έν Strcllna festosa
oIf. al G. Henzen σ. 8, J. Vogel, Scenen euripid. Tra-
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ΑΕ 192ϊ-1928
-",~'-.-,

να όμολογήσωμεν, δη είς τοιαύτας περιπτώσεις

εχομεν χρέος να προnμωμεν ri]v lξήγησιν, την

εύρίσκουσαν ενα έσωτερικον λόγον, δια τον οποιον

παρελήφ3η εν στοιχείον τοϋ εξεταζομένου εργo~
τηι; τέχVΗι;, «πο άλλης, ή όποία καταφεύγει είς την

έllδoxrιν μιας άδικαιολογήτου αύ'6αιρεσίας τοϋ

τεχνίτου, άρκεί ό λόγος, ό όπο'ιος προσάγεται, να

iίφ[σταιαι πραγμαΤΙΥ.ως. .
Είς η1ν προκειμένην περίπτωσιν εύρίσκονται οι

-------_.- ------

τος καΙ ό Άχιλλευς εΙναι εκ των μεγαλυτέρω''Ι

t~ρ{δων ιιαι εχουν τη}' κο'ινην τύχην, ΟΤΙ άφαιρείται

απ αυτων βιαίως ή ζωή κατα την ώραιοτέραν

αν-8ησιν της νεότητός των. Τον θ"άνατον τοϊί πρώ

του προκαλεί η Άλ-8αία καίουσα τον δαυλον η,

κατα ri]v επικην παράδοσιν, κα~αρωμένη τον υ'ιόν

της. Τον 'Ιππόλυτον καταστρέφει μΙα κατάρα επί

σης, ή πατρική . .3 Έξ άλλου t~ ομοιότης μειαξυ

Μελεάγρου lιαΙ Άχιλλέως σχετικώς προς τα τελευ-

Είκ. 1. 'Εξ &μφορέως τού Έο". Μουσείου ΝεαllόJ.tως.

νέοι Θησευς καΙ Πηλεύς, σπως εΙναι φυσικόν, είς

οτενην σχέσιν προς τον Μελέαγρον, εΙναι οι σύν

τροφοί του. ~H μοίρα δμως συνδέει αϋτους προς

τον πατέρα τοϋ φtλoυ των' Olt'8vr;, Θησεύς, Πη

Αεύς: ι Εϋρίοκονιαι μειαξ-iι των Έλλήνων ηρώων

τραγικώτεροι πατέQες;2 Ό Μελέαγρος, δ Ίππόλυ.

godien (1886) σ. 82, Kiibnert iv Roscher, iliytb. Lex.
ΙΙ 2620 έ.λ. Me]eagros, Α. Η. Smitb i" Joltrn. ofbellen.
Stud. έν1}. άνωτ., R. Enge]mann, εν6-. ά"ωτ. σ. 81, C. Rob
ert, 11,.-&. άνωτ. σ. 99 Uπoσ. 6, L. Sec]1an, ένθ. άνω-ι;. σ. 432.

1 Διά την όμοιότητα των :<αταλήςεων ίδε Ρ. Kretsch
1ner έν Glotta 4 (1913) σ. 305 ες.

2 Τό γεγονός, <'ίτι δ Είιριπίδψ; άνέφερε τον ~Αρη ώς

πατέρα τού IΙΙελεάγροl! (Πλουτ. Συναγ. Ίστ. παραλλ. 26.),
οκως δ Ήσωδος ηδη (άπ. 135,4 R7..', ίδέ και ΟΧ. Pap.
χνιι άρ. 2075), δεν εχει οημασίαν. Ό ηρως έξακολουθ-ει

νά εχη i)νητον πατέιοια τον ΟΙ"έα, δπως έπι παραδείγματι

ό θησεiις τον Αίγέα η ό Φαέ6-ων τον MiQo>ta.

ταία γεγονότα του βίου των εΙναι τόσον μεγάλη

κα'ι εχουν τόσον πολλ« περΙ αύtfjς γραφη, ωστε

3 νΑλλαl μικρότεραl όμοιότητει; μεταξύ 1ππολίιιου καί

Mελειiγρoυ, τής όποίας δυνατόν καΙ να μή ε(χεν νπ' οψεL

του ό άγγειογράφος: Καί οι δύο εΙναl περίφημοι κu'

"ηγοΙ (Πρβλ. Δίων. Χρυσ. 70.2: εΙ Jl Ηιιt''7Υhη5" εΙ,....
λέΥο' "1"'5" ΗΙΙΙ τό,. Ίππ6λιιτο ... αiί~oν η M~λιί ..yρo,. υπει

βό.λλε.,. rij τε ανδρε.Ι~ Η"Ι τΥ φ,λοπο,.Ι"!'•. .ί. ΕΙς -ι;ον

Εύριπίδην έφέΡΗΟ ό ltlελέαγρος έπί σκηνης όΗγσν ποό

του -ftavdrou του, άκοιβως διτως ό Ίππόλυτος. ·Αςιον

παρατηοήσεως ε1ναl καΙ ότι αί αύταΙ σεαί, ή "ΑQuμιι;

καΙ ή Άφοοδίτη, έπεμβαί"ουν είς τάς τύχας των ήρώω\'

τούτων (είς τοίι ΜελέαΝου ή 'Αφροδίτη κυρίως άπό του

EiιριJtίδoυ' άπεικονί1;εταl και ek τη" έςετα~oμένην~ιi.

ση,σιν)' μόνον στι είο; τον 'Ιππόλυτο" εΙναι ή 'Αφροδίτη

ή οογlζομένη και πιιοκαλοϋσα -ι;ήν καταοτροφήν, εΙς τον

Μελέαγρον ή ~Aρτεμις. Κατά ταϋτα εΊναι ιι;ολύ πι{tα"όv,

οτιεΙς τον .Μελέαγοον. του Εύοιπίδου έπeoλόγιζεν ή

"Αρτεμις.όπωςεις τον <'Ιππόλυτον. iΊ 'Αφοοδίτη (Πρβλ.
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Και τού Οίνέως η συμφορα ητο παροιμιώδης:

~yέρω .. 1'ις ιfτυXεί. κατέμαδεν 1'ot' Olνέα~. ι

Ό Εύριπίδης παρέστησε καΙ τoίi Ίππολύτοu

τον 3άνατον και τού Θησέως τήν συμφοράν.

Ό θησευς δεν αναφέρεται είς την παράδοσιν, δτι

ύπέστη δυστuχίας αναλόγουςπρος τάς του Πηλέως

και τoίi Οίνέως, διότι έκτος άλλων ύπηρξεν από

τους μεΥαJ.uτέροuς ηρωας, προστάτης των άδυνά

των, και δεν ητο δuνατον να τον φαντασ30\ίν,

μάλιστα οΙ Ά&ηναίσl, &νυπεράσπιστονκαι έλεεινον

γέροντα.2 Και αύτού ομως ό οΤκος κατεστράφη δια

τον 1'tάνατον τού Ίππολύτου.:Ι Έκτος αύtoύ

ό Θησευς αύτος εΙναι ό προκα).έσας το τραγικον

τέλος τοϋ υίού rou καΙ δι' αυτο ή όμοιότης προς

τον οΙκον τσύ Οινέως εΤναι ακόμη μεγα).υτέρα.4

Oenea desertuιn nuda senec!a Ρrenιiι

Exιliat 'IζnotIs T)'deus gerlIlan\ls ίη oris,
alter fatali "i\'uS ίη Igne fuit

"Αν δ .Οίνευς"του Είιριπίδοιιδιεδραματίζετο κατά τούς

προ; τομην του νεκρου του Μελεάγρου αγώνας-όπόΤi>αι

δυσ~ιιχίαι του γέροηοι; -8"ό. ήκολου60υν αμέοως μετα τον

itάνατον ~oυ υlο\ί του uίIroii-, οπως δέχεται δ,·. ArnIm,
Siιpplem. EIlripid. ο. 39 ~πι ΤΤΙ βάσει ένος δQαματικοιJ

ώτoσ:o:άσμα~o;έπί παπύροιι του Hib<";h (rό).'. Ι, σ. 21 έ;.

άρ. 4), εΙνι:ι.1 όφφίβολοl'. '1δέ Α. Korte εν Arch. f. Papy_
rusforsch. ν (1918) σ. 570.

1 Ά-8"ήν. νι 223 d = Τψοκλ. Kock 11 453,16. ποβι..

Άριστ. 'Αχ. 418: Ol."εiις ι! δvιιποrμος Υεeαιός ... ΚαΙ

~oν ΟΙνέα και τον Πηλέα εκδικοιινται τιμΙΙJροfίνtες

τοΙΙς tIx6Qou.; των οΙ εγγονοί ~ων Διομήδης χα! Νεοπτόλε

μος. Αlπολλαι και μεγάλαι όμolό~ητες εΙς τας τύχας των

δύυ αότών ήρώων, του ΟΙνέως καΙ τoίi Πηλέως, άγοιιν εΙς

10 συμπέρασμα, 51Ι ή μία παράδοσις πρέπει να {,ItiJIIse
'(ο ;τρότιιπον της αλλης. του 'ζητήματος τοίιτου ή έξέ~ασις

δέν άνήκεl βεβαίως έδω. Προς το παρον άρκεί νά τονίσω,

πόσην σημασίαν δύναται να προσλάβιι τι ά,'ακάλuψις αiίτη.

ΤΟ πρόβλημα, αν 11 μηνις του Άχιλλέως ύπfjρ;ε το πρότυ

πον της 10;;; Mε~.εάγρoυ fι ιiνΤΙΟΙQόφως (ίδέ άνωτ. σ. 207),
δεν είναι τώρα πλέον μεμονωμένοΙ', άλλα έπαναλαμβά\'εταl

αντιοτοίχως και διά τούς γονείι; τiίΊν 11ρώων. Μία παράλ

ληλος έ$έταοlς των παραδόοεα/ν αύ~ών ίσως προαγάγο

κατά Τι την ερευναν.

2 Και όμως εκδιώκεται και αυτος άπο ...,Ί ... πατρίδα του,

κα~ό μίαν παραλλαγην μάλιστα,ακριβώς διότι κατ/ράσ'6η

τονυlόν του (Φιλοστρ. Ήρ.19,3, σ.320.12ές. Kays. ed. maj.).
3 Πρβλ. 'Α6ι]ν. ΧΙΙΙ 560 c, .
4 ΚαΙ δ Οl"εύς ε[ναl εμμέσως €νoχoς του '6ανάτον τoiϊ

l.Ιελεάγροu, κα6' οσο\' αύτος προεκάλεσε τήν όΟΎην τής

καί 566:
ως ούδέν ά,.δρΙ πιστόν ,ΗΑ.ο πλήν 7:έκ."ων·

κέeδοv~ δ' i-"att καί το σΙΙΥrενε, ..οαΒί.
πρβλ. και cΊιτ. 5G2. την ύιτό-θεσιν της ΤQαγφδίας μας :o:uQi
χει δ οχολ. του 'Αριστοφ., 'Αχ. 418, ΠQβλ. Άπολλδ. 1, 77,
Παυσ. 2,25.2, Ύγίν. 175. 'Αντ. Λιβ. 37,1, έπίσψ; τον

"Εφορον F. Gr. ΗίδΙ. 70 F 123 [28 11.], Όβιδ. Ήρ. 9,

154 lS':

μου άρκεί να ϋπεΥδυμίσω το γεγονός, δη εις τον

μηνίοντα ΜελέαγΡΟΥ ή'3έλησαν να εϋρουν το πρότυ

πον του μηνΙοντος 'Αχιλλέα/ς. J Ύπάρχουν ~.oιπOν

κοινα σημεία εΙς το πρόωρον τέλος τοϋ ΊπποΧύ

του και του ΆχιJ.λέως αφ' ένος καΙ τοϋ Μελεάγρου

αφ' έτέρου. ΚαΙ οΙ πατέρες των τριων ήρώων συν·

δέονται μεταξύ των είς το σημείον τούτο' αποτε

λουν την τριάδα των τραγικών πατέρων. Αί σvμ

φοραΙ τού Πηλέως και του ΟΙνέα/ς κατα το Ύiiρας

των, άκριβώς διότι εχουν απο3'άνει οΙ υίο( των καΙ

μένουν ανευ ύπερασπίσεως, εΙνα~ παροιμιώδεις:

• Pelel1$ pauper et exul~.2 την '3λιβεραν τύχην

του έ-γκαταλελειμμένου γέροντος Πηλέως, τήν όποίαν

'ίσως υπαινίσσεται ηδη δ 'Όμηρος:>, παρέστησεν

δ Σοφοκλης ε1.ς το όμώνuμον δράμα tOv, ~ ίσως

δέ και δ Ευριπίδης.!i Και σπως ό Πηλευς στερείται

τοϋ βασιλικoίi του αξιώματος καί έξορί.ζεται υπό

τού Άκάστου 11 των υ~ων του, δ οϋτω και ό ΟΙ

νεύς orbus liberis factus,- αφού άπέ{tcι\'ε και

Λ Τυδευς 11 διότι ούτος εύρίσκεται εις αλλην χώραν

-έκ{tρον(ζεται ύπο του άδελφου τού Άγρίου η

τι(ιγ υίων α~τoύ και ύποφέρει τα πά\'δεινα περι

φερόμενος ώς· έπα(της -11 έκδιώκεται καΙ αύτος

έκ του βασιλείου του -, παράδοσις, την όποίαν

ό Εύριπίδης πάλιν επραγματεύ3η είς τον ~OΙνέα&.7

L. Sechan, i!vft. άνωτ., σ. 426 έξ. 'Eπιφυλακτι~oς ό \Vila
mο\vίι<, Grie<:h. Heldensage ΙΙ σ. 217).

Ι Τελeυταία βιβλιογραφία, G. F;l1l<ler, H0111Cl' 11, (1924:)
ο. 4Ι !ξ. Wilamo,'I'itt, Jlins nnd HoιIler (1920') σ. 335,
Gr. Heldensage ΙΙ ." 215, Ε. H()\1,"a]d έν Rhe;n. Mus. 73
(Ι920 - 4), (1.402 lS' Κατα του τελευταίου έπιτυχώς δΕ.

Bethe αύτό6_ 74 (192δ), σ. 1 έξ.

2 Όρατ. ΠΟΙI]Τ. Τέχν. στ. 96.
3 Ω 488 έξ. λ 494 ls.
4 Ίδε τώρα ν. Blumenthal έν RE 1072 Ι λ. Sopho

kJes,.Δεν παρετηρήitη έως τώρα, δη δ Σοφοκλης ;ταρl·

στών τον Πηλέα να τυγχ,άνη της φροντίδος μιας γραίας:

Π'J"έα τόν AlάΚBΙO'" οiκοvρος μόνη

Υ"ρον"αΥωΥω κανα;rι:αιδεvω πάλιν'

πάλιν Υάραυθις;rι:αϊ, όΥηρ&σκωνά."ήρ (άπ. 447 Ν.:)

εΖει ώς πρότυπον τόν Λαέρτ/ν. Είς την 'Oδύσσειαν άνα

φέρεται μία 2ικεΙή ΥΡ'lίΙς, ij ea yieO,."u -Λαέρτην. έ1ιδv

>ιέω~ ΚOμiεσκε,., έιιτεΙ κατα Υ,lρας εμ.αρψη- (ω 389, πρβλ.
και 211).

5 Τά συ,ιζόμενα άποσ:τάσματα τού cΠηλέως. τού Είιρι·

;ιίδσιι δέν ιιάς δίδουν "α έννοήσωμεν, αν πρόιιειται περι

της παραδόσεως ταύτης πράγματι Τι τoίi γνωστoίi έπεισο·

δίου μεταξiι Πηλέως και ΊπποΜτης.

6 Ε-όρ. Τρ.1l26 tξ. Σχολ. αίιτό-l}. είς στ. 1128, Άπολλδ.

Έπιτ. 6,13. Δίκτιις 6,7 έξ. Πρβλ. Καλλιμ. Αίτ. άπ. 8 Pfeif.
και 372 Schn.

7 Πρβλ. τα άποσπ. 565:
(Διομ.) συ δ' ιΜ' έ'ρ'1μo~ ξvμ.μάχω." άπιόλΑ.υααι;

\0;".> ot μi-ν Υάρ ούκέ",' ΒΙιιίν, οΙ ό' ό,.7:ες κακο,
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ΑΕ ]927 -1!Ί28 Π"1λεύς, Θ"1ΙΙWς καί ΟΙνεύς 20f}<

Είναιδ"ναtον ό tεχνίtηςtου έξεταζομένου άγγεωυ,

"α μη ηνώριζε 'τίποtε εξ σλων των όμοωt"ήtων

τούτων, κα'3-ΊΙν στιγμην μάλιστα άκoλoυ~είκα·ιαύτός

τον Εύριπίδην; ΕΙναι δυνατον ή εκλογη τού Πη

λέως καί του Θησέως να εΙναι αύ"8αίρετος; 6'Εχω

την γνώμην, δτι δεν ,'Ίτο δυναtον άπλη τύχη να

:ΤΡOκαλέσrι την σύμπτωσιν {αύτην. Ό αγγειογρά

φος άπεικόνισε τους δύο 'lQroa; νέους, εις αμεσον

σχέσιν εύρισκομένους προς τον άπo~ηlσκoντ(ι

{ίρωα και ΗΧ σύΎ1ρονα γεγονότα. Συγχρόνως όμως

f!mtάν{}η, πόσον ιηενως συνέδεε τους νέους τούtους

1'1 τραγικότης τής μοίρας των '"[ρος τo~ γέροηα

ΟΙνέα. Δι' αύτο εξέλεξεν αύτσυς έκ του πλή~oυς

των ήρώων της Καλυδωνίου ~ήρας.' Ό Πηλευς,

ό Θησεύς και δ ΟΙνεύς δεν άποτελCJυν επι του

αγγείου εν ένιαίον σύνολον, σπως έπι παραδείγματι

οί {ρεις κριταί του <'.~δoυ επι του περιψlιμου

αγγείου του Μονάχου 2 η οί τρείς tιμωρούμsvοι

(ίμαρτωλοι τού Κάτω Κόσμου επί τής Βαηκανης

σαρκοφάγου του Μελεάγρου,3 διότι δεν επρεπε

\,' άποτελουν τοιουτον. Δεν παύουν όμως να πα·

ραμένουν το σύμβολον τού τραγικου παrρος, δπως

ι) Νιόβη της τραγικης μητρός.

Έαν κατόπιν των παρατηρήσεων τούτων προσ

έξωμεν εκ νέου εις τον Πηλέα και το\' Θησέα επι

τijς παραστάσεώς μας, ήομεν την εντύπωσι\', δτι

'Αρτέμιδος (Ιδε \VilaII10"'ilz, Griech. Helden$a~e ΙΙ

σ. 214- έξ.).

Ι Tό.πoλiι {)ά ήδύνατο νά συιιπεριλάβη τόν Τελαμωνα,

του όποίου όμως 11 δυσ.υχία δια .όν 6ά\'ατο\' του Aiαν

τος δέν έξαίρεται εΙς την παράδοσιν.

2 Άρ. l'..<tταλ. 849.
3 Άπεικόνισιν τίlς παραοτάσεως ίδέ έν Roscher, M),th.

LexiI:. V. σ. 83 έ. λ. Tanta]O$.

Η ΛΟΚΡΙΚΗ ΠΟΛΙΣ ΥΛΗ

(εΙ, ΑΕ 1927 σελ. 181 ii.)

ΥΠΟ Α. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛον

ΤΟ dQlαιολογικον συμπλήρωμα των παραtηρή

σεων του κ. Χατζη εί; τον λοκρικον {)εσμο\' &ς προς

την πόλιν 'Ύλην {)α ητο να ταυτίση αύτην προς

(()ρισμένα ερείπια, dφ' ού δέχεται αύτην παρα τον

ποrαμον ΎλαΙον (εlt διορ{}ώσεως του' Υλd.ί1J.ος),

τούτον δε ταυτίζει προς τον του·Αμφισσα'ίκουκαι

Κρισσαϊκου ελαιωνος χείμαρρον Γατσoπνίχtην

(ίσως εκ του Κατσ[ι]κοπνίχτης).Εϋρηνταιδέ τοιαυτα

ερείπια ανώνυμα μέχρι τουδε παρα τόν ανω ρουν

δεν πεν~oύν μόνο" τόν κοι\'ον φαον' σκοτεινή τις

προαίmtησις μιας μελλοντικης αναλόγου συμφο{lας

εντος της ίδικης των οικογενείαςφαίνεται να κατα

λαμβάνη ήδη α"τούς. 'Ίσως δια τoίiτo άπεικονίζε

ται ή '3-λίψις του Θησέως δια τijς καλύψεως της

κεφαλης βα~υτέρα, διότι πρόκειται i'] ιδία του

κατάρα να έξοντώση τον 'Ιππόλυτον. Κατ αύτόν

τον τρόπον άποδεικνύεται, δτι ή εκλογή των δύο

ίιρώων δεν εΤναι αυ~αίρετoς, αλλ' &Jtoxtq: νόημα

βα~. Ό Πηλευ; και δ Θησευς δεν εχουν άκόμη

άπoκt"ήσει υίούς, εΙναι νέοι, δ τεχνίτης δμως εσκέ

φ{}η αύτούς ώς πατέρας. Ή χρονολογΙΚ1} αύτη άνα

κολου{)ία εξηγείται εύκόλως: ΤΟ σιίνολον των πρά

ξεων και πα3ημάτων πάσψ:; προσωπικότητο;, ε'ίτε

ιστορικής είτε μυ{}ολογικης, μιας παρελ{}ούσης επο

χής, αποτελεί πάντοτε μίαν δυσδιάσπαστον ενότητα

είς την παράστασιν του αν3ρώπου, δ όπο-ως δεν

καταβάλλει προσπάθειαν να σκεφ3η 'ίστορικως. ΤΟ

κάτω - κάτω εΙναι δυνατον και είς ήμας να φαντα

σ&ωμεν την Μήδειαν επι παραδείγμαη, έ,'{ρ' ακόμη

ευρίσκεται είς την Κολχίδα, χωρις ν' άφήσωμεν να

πέΟ1\ επάνω της κάποια σκια άπο (Ι'ιν μετέ..ειτα
δρασιν της; 1

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΚΑΚΡΙΔΗΣ

Τοϋ Σε\'έκα iι Μήδεια είς το όμώνυμον δραμα φέ()ε~

έ" τα/ν προτέρων τι, στίγμα της παιδοκτnvου, προτου ά;ι:ό·

μη έκτελέση την κακουργο\' πρα~lν της. ·Οταν ή τροφός.

διά \'ά την άποτρέΨυ άπό των σχεδίων της, κραυγά'ςη

προς αότήν έν άπεJ.πισία: 1I1edea! άπαντα έκείνη: fiaIn!
(στ. 171), {)ι'.ι γίνω δηλ: Ο,τι συμβολί'ςει το όνομά μου,

-3ά φανώ άνταξία τής φήμης μου. Καί όμως δεν εχει

άκόμη .υεοτε έπιχειρήσεl κατά τής κόρης του Κρέον,ος

καί τών τέκνων)ης. ο"Η Μήδεια avIl] εχει δlαOιiσεl τή;..
Μήδειαν του Εόριπίδου!' \\'ilamol"itz, Gr. Τrllgόdίe"

ΠΙ 162.

του χειμάρρου τούτου μεταξυ της ΣΙΎδίτσης και

τοϋ υπεράνω της Γραβιάς ζυγού του Παρνασσοϋ,

εν{}α ή 6'Αμπλιανη της μάχης τού Ά3ανασίου

Διάκο" κατα την Έπανάστασιν. τα ερείπια ταύτα

εντος περικλείστου λεκάνης κείμενα εγνώρισα καΙ

εγω και ό Παππαδάκις. Και εγω μεν τον πύργο,'

μόνον τον :τrλησίo·ν α-ίlτων παρα την χαράδραν,

δι' ης διήρχετο ή άρχαία εξ Άμφίσσης προς τον

Παρνασόν όδος Κακη σκάλ.α, δι' ης εξέρχεται ό

χείμαρρος, ~λαBo" εύκαιρίαν να μνημονεύσω έ"

Τοπογρ. τ. Δελφώιι 1912 σ. 530' δ δε Παππαδάκις

καΙ την παρακειμένηΥ πόλιν εν Άρχ. Δελτ. ] 923
148 εξ. και επιγραφήν,ην όμως εγιο εΙχον άναγνώσn

. 27

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:35 EEST - 52.53.217.230



Α. Δ. Κεραμοπούλλου: Ή Δοκρικ.η πόλις <Ύλη ΑΕ 1:127 - IfJ28

Στράτων Χαριξέlιοιι' εΙχον δ' αναγνώσει καί ετε

ρον άντίπουν επ1. του άλλου ακρου του λί30υ

ονομα, αλλα δεν έχω εν τούτ,!> εμπιστοσύνην είς

τι)ν μνήμην μου, μέχρις στου είίρω η)ν οίκείαν

περιγραφην της εκεΙσε πρό μακρού εκδρομής μου.

Ώς προς το διορ30ύμενον χωρίον τού Ήσυχίου

σελ. 185 β'. ύπομιμν!Ίσκω τον Στράβωνα 336:
<εκαλείro δε Κοίλη'Ηλις &.πΟ του συμβεβηκότος'

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ προϊΣΤΟΡIΚΗΙ

,fiu ΑΝΤΏΝΙΟΥ Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΥ

ι'ΛΓJ. \\ΌJ..."fΕΙΙ";

""ι τΉ "ΙΙδoμηκo,·τ""·''1ρ(i~,,.

Κατα ηΊν συνεδρίαν της Άκαδημίας Ά,'Ιηνων

τη 21 Φεβρουαρίου 1929 ό κ. Σωτηριάδης ανέ

γνωσε και εσχολίασεν ανακοίνωσιν του ύ:τcoδιευ3υν

του της ενταυιΊα ΆγγλΙΚ1ϊς Άρχαιολογικης Σχολης

κ. \V. Α. ΗeUΓtie}' «περι της προϊστορικης !\'[ακε

δονίας». Mεtα ταυω δε ελαβον τον λόγον και ανέ

πτυξα σκέψεις μού nνας, κα3' (ις νομίζω, δτι απο

δεικνύεται {j εν Μακεδονίq. παρουσία των 'Αχαιων

.καί των Δωριέων, πριν ούτοι καtέλ3ωσιν είς .ην

νόι;ιον Έλλάδα. τας σκΒψεις μου ταύtας} αϊτινες

Ιρφ13ησαν ~ξ αφορμηι; μεν της ανακοινώσεως του

H~urtle)' χωρις δμως να '1Ηξωσι το χύριον περιε

χόμενον αύτηι;, διατυπώσαι; γραπτιϋς έδημοσίευσα

ηδη εΙς ηΊ «Έλληνικα~ Β, σ. j 05 έξ. ·Αλλ' εν t4J
μ2ταξυ !δημοσΙ2ύΟη 11 άνακοίνα/σις του κ. Het1r·
t!e)' εν τo·~; Πρακτ. της Άκαδ. 'ΑiJ.ηvωv 1!:J29
(4) σ. 59 έξ'καΙ Antiquity Septell1)er 1929 σ.318

έξ. καΙ "ιδυνήθην να γνωρίσω autll" κατα βά(}ος,

Ο δεν 1jto δυναtον να γίνll xant την άnλιjν εν τη

'Ακαδημία 6.νάγνωσιν καΙ την δι' ?ί)J.ωl· πολλGn'

σχολίω\' περικάλυψιν. Εί καΙ μέχρι τοϋδε δf;ν εγέ

νοντο επαρκείς ανασκαφαιεν Μακεδονίq., αλλ' δμως

{ια εΥ.τεflω εις τον κίνδυνοι' και εγώ να δώσω όνό~

ματ« εις τινας λαούς,ίον την παρoυσίcινκαι τον πολι

τισμόν καΙ τα; περιπεtείας 1)κρίβωσεν η αρχαιολο

γία, ϊνα συ\'τελέσω εις τ1]ν διάνοιξιν της οδου προς

ιστορικην χρησιμοποίησιν των άρχαιολογικών τεκ_

μηρίon'. Θα είμαι δ' εύχαριστημένος, έαν καΙ δια

nϊς πλάνης μου παράσχω αφορμην να είιρε-8η {Ι

tiJ,)i8ElCt.

Ι 'AVfXOlI'ι031] έν τη 'Λκαδημίq: Ά3ηνιi)ν τη 6 Ίοιο_

Ι'ίου 19:29.

τοιαύτη γαρ ην 11 :τcλείσt1] καΙ άρίστψ, ή σημε

ρινη Μανολάδα. ''Αν δεχ3ωμεν οτι το ήλιακήν

συνέχεέ τις προς το Ήλιακήν, τότε «πλαξ Ήλιακη~

δηλοϊ «και Τ11ν κοΙΛΗΝ ΗΛΙΝ. Άλλα και οίίτω

δε\, {}εραπεύεται όλη ή νόσος το\ι χωρίου, ουτε

εΤνε, νομίζω, εϋκολον να είίρωμΕν τον α'ίnον

της συγχύσεως.

Α. Δ. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΛΟΣ

Αί σκέψεις μου {)-α προσκο'J.η3ωσιν εις τιΊν ανα

κοίνωσιν toi:i HeuI'tley, ιΊς {}α επιχειeήσω άνάλυ

σιν και εξέtασιν.

Ό κ. ΗeUΓtle)' ερείδει την ά"ακοίνωσιν αύτο\ι

εΊς ta πορίσματατων εν Μακεδονίq.xa'tCt τα τελευ

ταια ετη του πολέμου καί μετ' αύτην ανασκαφων,

αϊnνες εγένοΥτΟ πάσαι ύπο ξένων ητοι μη Έλλή

νων tiρχαιολόγων.

τας πλείστας των ανασκαφων τούτων, μάλισtα

tCt; tελευταίας χαραΚtηρ(ζει μεγίστη προσοχή, παρα

τηρηnκότης και α;ψιβολΟΥία, άξίως των μεγίστων

προβλημάτων περ! tης φυλετικης διαμορφώσεως

της xeea()V1jaou του Αϊμου καΙ των μεγάλων εν

γένει δια την επιστήμην και την Έλλάδα ζητημά

tων, ών «urat στοχάζονται.
Kcι.τα tOυ; προχείρους λόγους, ους εΙπον αμα ιη

ανακοινώσει τοϋ κ. Het1rtle)', δι.έλαβον εν αρχη,

σΗ επι της φυλετικΊϊς διαστρώσεως tQJV προεΗηνι

κων λαών, 01:τι\ιες εκάλυψαν τl]ν 'ΕJJ-άδα καΙ οϋ.;

δέΖεtαι κατελθόνrας εκ του Δουνάβεως δ Frank_
fΟΓt εν τφ βιβλίφ (.Asis.Europe 8nd t/JeAegean
and their earliest interrelatlοn,)ιεn;iiλ30VvatE

ρον τα έλληνικα φυλα, εν οίς οί 'Ίωνες, οΙ 'Aχ~ιoΙ

και ΟΙ Δωριείς, /ίnνα συγχωνευ{Jέντα 1Ί παρατα

χ3έnα απε,έλεσαl' tOV •Ελληνικον λαόν, το έλλ.

"ΈΙJΙ'Ο; των προ'ίστορικων f) πρωτο'ίστορικων καΙ

των ιστορικων χρόνω\'. Έπειδ11 τα τρία εκείνα

κύρια έλλψικCτ φυλα είναι όμόγλωσσι( και επομέ

νως εΙνε μοιραι ενος και ωυ αύωυ ε3\'ους κατοι·

κι]σαντός που κοιν,,]ν καωικίαν. την αύηΊν δηλ.

χώραν, πριν ελ{}n εις ηΊν <Ελλάδα, ίσχυρίσ3ην, δτι,

αν 1ιδυνάμε8α να γνωρίζω μεν πόfJΕν l~jA\'IEV εν των

των τριων εκείνων φύλων, θα ~γνωρίζoμεν ουtω

πόθεν ήλθον και τα λοιπα δύο. Mlj δυνάμενος δε

έν tQ) ~αρό\'H να εϊπω τι περι της αρχικης αύτων

προελεύσεως, παρέταξα δσα παρέταξα και εδημο

σίευσα ηδη επιχειρψιατα, ϊνα αποδείξω, δτι τα δύο

tων tQlWY φύλων, οί ΆχαιοΙ και οΙ Δωριείς, nQlI'

κατέλθωσιν εις 't1l\' <Ελλάδα, κατι(Jκησαν, κατερχό-
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μ.iνα :rn{tανως, εν Mακεδoν~. Κατα τον ανωτέρω

τεθέντα γνώμονά μου Ο:Jι.οι.σύ{}ημα των ~πιχειρrι

μάτων τούτων ε~νε, δη εκ Μακεδονίας ::α!ηλ&ον

και ΟΙ 'Ίωνες όμόγλωσσοι των αΗων δύο Όντες.

Άλλ' '1'1 Jτροσ~τ[).η μελέτη :ης (ινα:ωινιύσεως

τού Heurtle)' καΙ ή παραβολη αϋτης προ; τον

'tlρόόοτον παρέχει άφορμήν νά άναλιiσωμενλόγους

τινας του 'Ηροδότου, άρνουμένου τον έ}J,ηvικό~

χαραΚΏϊρα των 'Ιώνων.

Άλη'8ως ό 'Ηρόδοτος Ι. 56 κηρυττει τό έ{J-νος

των ']ώvωv ο:εο." το αρχαιο." IIελασγικo'Y~

(δηλ. μΙ1 Έλληνικον) κατ' α\'τί'8εσιν προς το Δωρι

κον cεον το αρχαιον έλληvικoν Ε'3νος>. Ό 'Ηρόδ.

1,57 συνεχίζων λέγει: «fjντινα δε γλωσσαν '(εσαν

οΙ Πελασγοί, ουκ εχω ατρεκέως εΤπαι' εΙ δε χρεών

εστι τεκμαιρόμενον i.έγειν τοισι νυν ετι εουσι

neJ.aoyW.. των ύπερ Τυρσηνων Κρηστωνα πόλιν

οι.χεόντωl', 0'1' δμουροί κοτε ijoav τοισι νυν Δωρι

εϋσι καλεομένοιοι, οι'Μον δέ τηνικαυτα γi'jν η1ν

νυ,· Θεσσαλιητιν καλεομένψ', καΙ των Πλαxίηv τε

καΙ Σκυλάκην Πελασγων οίκησάντων εν Έλλη

σπόντφ, οι' σύνοιχοι εγέl'οντο ΆJη\'αίοισι. 1\α1

δσα αλλα Πελασγικα Εό\'τα πoλίσμαrα το οl-'νομα

μετέβαλε, εΙ τούτοιοι ΤΕκμαιρόμενον δεί. λέγειν,

ησα", οΙ ΠελασΥοί βάρβαρον yλω~σα", lέvτες.

εΙ τοίνυν l'jV και πάν τοιούτο το Πελασγικόν, τό

'Λτrικόν έΊ'}νος Ιόν Πελασγικόν (δρα καΙ 2,51'
6,137 έξ. 7,94' 8,44) άμα τύ μεταβoAfί τϋ ές

~Ελληνaς και την γλώσσαν κατέμαf}ε. Και

γαρ δη οίίτε οΙ Ι<ρηστωνιηται οίιδαμοισι τών νυν

σφέας περιοικεόντων είσι όμόγλωσσοι ουτε ΟΙ

Πλακιηνοί, σφίσι δε δμόγλωσσοι, δηλοί'σί τε, δτι

τον ι]l'είχαντο γλώσσης χαρακτηρα μεταβαίνοηες

ες ταυτα τα χωρία, τουτον εχουσι εν φυλακη. 58.
ΤΟ δε έλληνικον γλώσστι μέι', επείτε εγ6'ετο, αΙεί

κοτε Τ11 αύτη διαχραται, ώς εμοΙ '.{(tωφαίνεται ,,{ναι'

αποσχισΜ:ι' μέι'ΤΟΙ &πο του Πελασγικoίi, εov &ottf
νές, άπο σμικροϋ τέο την αΡΧ11ν όρμεόμενον αυξε

τα~ ες πλη{)ος των ε&νέων, Πελασγων μάλιστα

προσκεχωρηκότων α'δτψ καΙ Cίλλων ΗΙνέων βαρ

βάρων συχνώ"» ί.

1 Ό K!·etsc1JllJ~l· α/ο!!" 1,19, χι 276 έξ. δ B<;lochGi'jech.
G"sc!J.~ Ιn, σ.51 εξ. κ. α. (άl'τιλέγοντος όμως του Bnck έν

·(;1«55. ΡΜΙ0/. 192ϋ σ. 7) δέχονται, οτι οί ι!ι' τω χωρίω

το,-ίτψ μvημονευclιε"Ν Τυρσηνοι εΙνε οι της 'Ιταλίας,

~κε δε καί ή πόλις Κρηστώl' και οί Κρηστωνιδ:ταl. Άλλ'

ό "Ηρ6<50Ίος έ,'δΙQφ:!ρετω ν,'ι γ"(!JQίζll τΙνο. γλα/σο«.ν

ι;'ψίλουν οί μεταξυ 'Ελλήνων lΊ πλιισίον ΈλλιΊI'α/'1' οί1><)Ι'ν·

τες και πιστευόμενοι ως Πελασγοί. Πό3εν ::oy(-,.fJ]C;Xtv δ

'Ηρόδοτος δτι Ι) Corlona (Κρότων) μεσόΊδlOς ;:ολ,ς ,ης

Τvρρηνίας έν Ίταλί(1. ΤIΤΟ άλλόγλωσσος πρός τούς Rέριξ

-l'vQΡ'ι]\'οίlς και όμόγλιοσοuς π(lο<; τους την ;;;'{υλά,~η\'

παρά ,ον Έλλήσποντον oικoυν~ας, ο,αν μάλιο·,;α δ }]C]Ι".,Ι,

ΠΙ<ΠΕύl1 8.ι b:i 'Ηροδότου ό Κρότων [(,μίλ~, t!Q(1)(i1:lx,i,
Καί έ;ληνικ'~\' ,1λωο,;α'l ,Ι.ν (il!J".OI,I' υί Κορ,ωνιατω, 1Η,ίλιν

{}ά l\ι~,χρίνoYτo 'έν TiJqQ1j'I['f άrιι. f{u\, :";fQlOl;:ούv;;ων Ί.\ιρ

ρηνί~ν. Zή~ημα δ' η~o Υά αποδειχυη, στ ι, ό:>ς ,cα, οί περι

π\ν ΠλακΙαν καΙ t1i" Σκυί,ά;ιψ·. δέ" (f)iLfAO\Y'.' lλ1,ψ,.,.:«·

τoi}τo δέ αΠEδει;:νιJHιI δια .ης (1)Υ>,..ρί,;εω; ,,(tb; ;;σ\ιι;

",εριοίκους:Μ:σ.ΚΕί\ό\'ας,οΊ.,,'ες οντως ιinoδεικνόO"1αιυ.l,η

νι'tγλιoσ"oι. Ό Beloe!J λρ,γΗl, ,in .);"1' 'Iνω();,ζπl,~ν ~ν ί'I.;ψ..~

δονίq, "όλη' ΚρηΟΗίηα &λλ&. μόνο\' χώψ'.ι'· εΙνε άξlΜ,η.

μείω.ον δμω~, δη χαϊ ό 'Ηρόδοτος όμιί.εί ΠΕρί ,πuλισ;1ι!

τω\'> ΠF.λuσγΙΚUJν }\αΙ ό 601))(.4,109,4 λεγει: <κ,n,ό-. l,ι:~ρ6.

δΒ "ολ(σμcnα οΙκού"" οί Πελασγοl έν Mα;ιεδoνί(~. ~A,' ΟΙ

TυΡC;η"rlί εΙνε λαος το;:; Αιγαίου ΠGλάΥου~ καί fZEt oxe"LY
ιτρός τούς Πελασγους ιί.λη6ω~. εΙνε άλλσ ζίμημα. Π,'ρ·

Ήροδότφ έν τφ JI'UJ χωρίφ φι""()\,,a.ι κ<;ι.-.. ι:Ί την ~ιν,;,:.!,1I'

μου δια;.:ρινόμενΟ', οΙ δύο λαοί. Ή εκφραοις .ύπεο Τυ['ση·

-1lU,,' εί,.Ε, νομίζω, αΤΟΠα/τέρ{·. πρός δJ']λω,-,ιν .,ης κι;ρ!ii'ις.

Τιlς ΤυΡQηνί~, ~\' ':' (jύνωσι ν/ο: tφαρμοι;;{!'ii κ,\.λλ,ον f.,.
λfC'.κ~δΟΥί~" υ.ν ΥοΊισωμε,'. όιι ~tς μ~" Τ(Ι ;;;Cιράλω: δ~.%εΗ(t.

lι Ί-Τυι\δ'Ηος Τυρσφ'ούς, έ,'οοτέρω δέ :Τελσ.σΥούς. ){r'1'
cn;ωl'ας. 'AAJj'!tcU; δ ΘΟ\ΓΚ. ,ι, 109 δ,ιικρί,.e, ~oίις ",;ι;;φ,λ,.

ΟΗς (ίλί'.ογλ{!)σοου; ;;ων μεσΟΥε\r'I·, ~"I\σης -J.λλογλ(;J,γ)lC\',

μη έλλ{ιγων δηλ., oτzQi αμφιJτέρων διι ίorru'iU;;(\I 1'1 3V1ω:;

,j" ε1\'6 Μ,λόΥλωσσοl μE1:αξiι Έλλί".ω~, ~πειδIl ~.fγ;"

αυωυς "δι,..1..(,)σο'ου5·βαρΡι:'ρους •. Πλην ιης βαρ{1αρ,,-:ης

γλώσσης τίς άλλη γλώσσα δύ\'α.αι ηΊ ύ;τo)"oη-δίJ 'uc:
όμιί.ουμέ,'η ύιτ' αύτων Γι 1} γλωσοα του τότ~ J\ολ:1ι17μσiι

ή των έλλήνωl· <',;-ιοίκων καί 'W'>' {ί,)).ων 1iω:εl1t)\,ΙΙj\',

δ.φ' {(,1' χωQ('ςΟ\'~ω &ριΗμο,ίμnο. και ('η·"μ(!..ζ{ψ~""ι: ~AI'

οί Mακεόό\'ε~ του έσ,.,Η60ι)lού oιi>ν ώιιίίιΟljV ';/'''11\"'0.\. ό

θουχυlΗδ)lς iJa. εγρο,φπ ι1.δρι(iς :CEQi αυ,ο))" ;:~~ δε,., «JΔ

δι:!κρι\'εν όοους δίαΚ;J(n\ 'βαρ(ίι'ιQ-:Juς δΙΥλ(~r!'1Ωυς ς"iΙ

!"κτω\' ~{j\'iiJ\,,, έν τιΤ] ~Λθφ' <κ';, τι ;ω.~ Ί.(·.λ"':~;~Η~Qν fn
βΙ.Η.iχύ, -;0 δε πλ~ίστΩν liει..u.σγt<cόν, -.:ijJY ;<αί Λη~,,,o,., ,,,n:c
καί Ά1)·~\',.,.ς Τυ(Η\η"(1J\' ο(κησιί.ντω", χαί Βωαλ;ι:.οl, :.'('!.i

KρηUΊ"('n'\κo," χαϊ ΊIδΓiι,.~ς ;(Ι1,-ι(~ δι μιιψ,'. ,wλίομ(nr<

οικουσι" Ό Θουχυδ'δη<; δΖI. μ(!νον ,!,,'ιλφ~ει .;ι'· '<,-"uc;
,ους 1.α:n\; 'ωύτοvς σΖεη1:ην αΡΖa,ωλογίαν ,ου 'Ηρο.'.,ό·

,01J, άn(~ ;<r" διoρίJ"o, αurήν 1ίΟλυ;lραΥμονισl" Ι3"ΟΙΗ;'

κ{ι'>ς. Οϋrω ταυ,_ί'ζΗ T"()07!"ιJύς 1«" Eελω:η,){,,~ δ~xίΨΓ'oJ;

~α\,; δ ..υτ~.ρo\)ς μοί[':::\'Ι ,ων ~-ρώ.ω,.. ίιρίζ~ι (,J; 'ι·UQ\Jη,."Ο:,i,;

Πελασγούς τούς έν τιϋ ~A{)ro άλλά α\πμη,ειη·,ι,)"()',ς μ~Hί

τινων Χαλκιδέωγ (τή~ Χαλκιδικτω Χ{'.: )3ισσλ1{Ο-,· ;"-'1
KρηστrύγωΎ καί Ήδώνων .ης άλλης fιεσΟΎc·,ίlJς. "Α,' δi'-Ι

&Π2βλεπ~" εΙς τόν 'Ηρόδοτον, δέν ,Μ έπολuπραΥμ'J\η

περί .ης it!'\'o/,oYlxTΊ:; ί'φiϊς τι"ίν ι.αί;)" ΤΟ1!των, :!1ϊ~ιδ'1 or;l1t
μίαν Ιστορι.κ1Ί" ιi.yιίyκην ".ίχε" !κ3έτ(ι)l' ΡΟ:::, ,~κ{)έ~,-",. ίc~:;

ρικα πoλ~μικα γεγονι5.;;; δευ.~ρευoί'oης; "ι)μ<:·.οΙας. T'-'.~'.υ.

ΜΥ (,Ι'τ},()υσιν αναΥ:ωίι::ν τιν&. δω.σί.,φησιν ~;: .ης ~ίρcη·

γηtωσης :'\f)-\,ολογίι\ς. υ Θ\)\'~υδίδης άπλί~)ς -:tiA,,1 νι,

Εϊππ 5.1 οί ~όυ ~σωΤHυl,,<)ϊ, της Σ':.!1ψονικη<:; X(;'(jv.q. μ;ίι)·

,'Iυ.ρο, δ/;Υ ,ΗνΕ Π"λααγοί, JJ; \,ομί'ζΒ\ δ 'l-{Q65Q-';oς, ω·,)..'

άλλοι βάρβιιQOΙ μή ~λληνόyλωσσoι, Εισάλ.αι κλ., οΙ δ!Ξ:

,.j)y .-τ"ρ"λί••!\, οϋ; \'(ψίζ~, Tυρσψ'()Uς <Ι,αφόψ,υς ,iιr,'

Γίελααγων δ ·ΗρόδQ'ος. ;'(1'0 Π~λαυyoI·Άt'υρ,Υ'lΥ ΟI; ~;:

l:'~Ζ'Ύω\' δ6.. Ωι,ι,,::ς Κr:l!ciJκηοciν ποπ :ω\ ·,ην ωί,ι"ΟΥ ,,('.Ι

τιίς Ά{)1·\γα~. 'E;ωμέγ~,ς κατ(ι "!:il\' 1'Π(-, 'ωυ e'!1.':~1Jt"i),}"
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2Ι~ Α. Δ. KEQaμoonovliotl
~~

Af: 192ί - Hι~8

την αρχαιολογίαν ταύτ1]\' του Ήροδόιου θα

ελέγξω μεν κατα τας εκrε{lειμένας ύπο του Henr
tIey ε. α. σ. 59 ανασκαφικάς παραrηριjσεις:

«Κατά '(ας άρχας του χαλκου αίωνος (3000 περί

που π.χ.) - λέγει ό Heurtle)' - καtφ;ι.ησε τι]ν κεν

ιρικην Μακεδονίαν καί την Χαλκιδικην πλη{lυσμος

προελ{lών, ώς φαίνεται, εκ Μικράς 'Ασίας ώς παράλ

ληλον ρεϋμα του ιδίου πλη{lυσμου, ό όποίος επλημ

μυρουσεν είς την ΚΡ11Τψ', εις τάς Κι.ικλάδας καΊ

είς ηΊν ηΠΕιρωτικην 'Ελλάδα κατ' έκείνους τους

χρόνους>. Είς την Μακεδονίαν fjλ{}ον χάριν πιι'lα

νως των πολυτίμων μετάλλων της .Μακεδονίας.

Έλλείπει 3ψιανό:, ωστε δεν ύπηρχον σχέσεις μεrα

της νοτίου <Eλλάδo~ τού Αίγαίου. Σ. 60: f: Κατα

την δευτέραν περίοδον του χαλκου αία/νος (δηλαδiι

άπο 2000 μέχρι 1600 π. Χρ.) I~ Ίστορία της XEvrQL~

κης Μακεδονίας και Ι"Ι 'ιστορία της Χαλκιδικης άπο

κλίνουν 1j μία απο την αλλην. Είς τα δύο μέρη

διεκόπη δ μικρασιατικος πολιτισμός αλλ' έν φ 1'1
κεντρικί] Μακεδονία ύπέστη την εΙσβολ'ην των

YELtn\'oo\' της, εις ,ην Χαλκιδικl]\' (έκεί δηλ εν{}α

.έντοπίζει ό 'Ηρόδοτος τους αλλογλώσσους Πελα

σγους- 'Ίωνας περΊ τη\' πόλιν Κρι]στω\'α πρβλ. και

Θουκ. 4, 109) είσέρρευσαν οί Μ,νύα" σπως εις

·άλλα μέρη του Αίγαίου (πλην ηϊς Ι(ρήτης, ην

μnλις Endrlloal', φαίνεται). ΟΙ Μινύαι l'Ίσαν κατα

πασαν πιflανότητα δ πλψ3υσμος της Τροίας Β !.

·οί δποιοι εκδιωχι'lέντες εκ της πόλεώς των ύπο

αγ\·ώστων βαρβάρων, κατέφυγον εΙς τl]ν Έλλάδα

καΙ λόγω του πλή{lΟlJς των ,'ιδύναντο νά έπικρατή

·σου\' τί;)ν άρχαιοτέρων κατοίκων καΙ εγκαταστα

1')ώσιν εν τοΤς τόποις των.:> .:Ως προερχόμενοι Εκ

Τ 'Β' "ΙΜ"'Ιροιας Η\'αι πιστευτον, οτι ο ινυαι ησαν ν_

·δοευρωπαίοικαί κατ' ακολο\ι{lίαν οί πρώτοι φορείς

της <Ελληνικης γλώσσης καί είς την Έλλάδα καΙ

<είς: τί]\, XαλκιδΙΚ'ί\'~.

Μέχρι ωυ σημείου τούrου αί ανασκαφαΙ μέν,

δlδομέ,'ψ ε[ς τό\' 'Ηρόδοτο\' έρμηνεία\', ή Τυρρηνία της

'ΙταλΙας δε\' άναμειγνύεται έ\' τφ λόγφ, πρόκειται δέ περί

του φυλετικού καΟορισμου, περί τη .. φlJλοκρlνήσεως του

έΟ,·οlJ" των Πελασγων ώ; ΟlJl'Ο;ΚΟlJ τι',,' 'Ελλήνων έν Η.λη.

νιxα"iς χώραις, ούχί δέ περί του Ι(ρότωl'οι; καί τω\' Κρο

τωνιατων της Έτρουρίας, ώς bιoQftoi δ ΈΗ,ά\'lκοι; {AIOI',

'A"J•• Ι. 18.26 lt. Πρβ},. bel1a Seta ~\' Rendic. dcll" Γ.

Acc"deI... d. Lι"ncc/ 19]9, 174 έ;. Τί δ' εΙπε\' δ Costanz;

ιίς ι'; Congresso ;nIernaz. ΕΙruscο τι)ιι 1928 έ\' Φλωρε\'

ri.(~ δε" ,')διι\'IΊ{}ην να !ιά6ω).

1 Προίιρχο\'το δηλ. έκ Τ/Ι; έφ' Έλλησ;τόντιο Μυοίας,

εν6α -ΙΊτο ή Πλακία καί ή Σκυλάκη, lIoθt\' κατάγει τοΙΙς

ΠελαογοΙΙ;'ό ΊΙρόδοτος, όρσως είιρύτερο" όρίζοντα μετοι

κεσία; φα"ταζόμενος ;τρβλ. καί Ήρόδ. 7, 42.

δεικ"ύουσω διαφοράν πολιτισμού εν τη μέΟΙI καΊ

τη άνατολικη Μακεδονig., συμφωνουσι προς τ()\'

Ήρόδοτον, ουχι δμως και ό Heurtley' διότι ουτος
δέχεται Μινύας &ντΙ 'Ιώνων και διότι {ιέλει αίιτους

έλληνογλώσσους. Κοι το με" Ο\1)μα τών Μινυώ\'

λαμβάl'ει άναμφιβόλωςώς συνΒηματικον έ"εκα της

παρουσίας εν Χαλκιδικη «μινυείωνot άγγεΙων, ατινα

ψνομάσ{}ησαν OGtro, διότι έγένοντο το πρωτον ύπο

SclJJieInall11 γνωστιι εξ Όρχομενου του Βοιωτι·

κου, ενΒα είχεl' άκμάσει κατά τl]ν παράδοσιν 1~

φυλη τών Μινυων ι.

Σιjμeρον παραμένει μεν 'το ο\'ομα τών άγγείων

προ; συνε"νόησιν των άρ;ι:αιολόγω\', άλλ' οίιχl και

1<J ,~εωρία περι της πρώτης εν Όρχομε"i!> έμφα\'ί

σεως αυτων, διασπάρτων έν πλήΘΗ ευρει'lέ"των πολ

λαχου της Έλλάδος 2. τα μινύεια λοιπον άγγεία

δύνανται κατα τl]ν θεωρίαν του <Ηροδότου νά εί\'ε

ιωνικα πελασγικά. Ή γ\'ώμη δμως του Heurtle)'
περΙ ηϊς Έλληνογλωσσίας των άποίκων τούτων rι

κατακτητών, δευτέρων εκ Μικράς 'Ασίας ερχομέ\'ων

είς τι]\' ΧαJ,κιδικιj\', αφίνει ανερμήνευτον την εκε-ι

επι 1500 περίπου ετη διάσωσιν και παρo~σίαν τω"

«διγλώσσων βαρβάρων~ του 'Ηροδότου και του

θουκυδίδοι', δπερ δέν συμβαίνει κατα τήν άρx.αLO~

λογίαν του Ήροδότου).

1 Πρβλ. Μυλωνα, Ή Νεολι{fικ,ι εποχη εν Έλλάδι

ο. δΙ, 150 lς. HarlaJ1<I, P-ehist. ΑίΖίπ" ο. 15lξ. 39 lξ. 47,
53.66, 111 lξ.

2 Τελευτωο" εύQέlJησαν πολυπληΟέστατα έ\' τυ Βοιω

τικυ Εύτρίjοεl' πρβλ. Η. Go](lJua ππ. Excavat,'ons at ElItre.

sIs έ" Har"'ard Uni\·ersit~· ΝΌιes 1927, σε},. 39 έξ.

3 ntQ~ τω,· μινυείωι' (ί,γγείω\', δτ. ;ΤΡ()fQχοl'tαllκ Τροίας

εγραψε\' δ Fors(l~-ke Ιν jour. of. ffe/f. 5Ι. ]914. Ό Har·
1>1I,d έν ffarward 5tud/es Ι"Π C/"ssical PhiI%gy ΧΧΧΙ\'

(1923) ο. Ι lξ. καί έ. Prehistorlc A/glna 1925 δέχεται, ΟΤΙ

τα μινύεια δεικ"ύοuσιl' εσ\'ολογικΥI,' μετο,βολην Ι\' ταις

έλληνΙΥ..αΙς χώραις καί στι οί είσηγηταί ο,ύτώ" ιΙ"ι οίπρώ

τοι -Ε},ληνε.. 0\ λαλοίο\'τες .άρκο,δικά" ω,λ' δ BLIck
CΙan/ca/ Phίl%gy ΧΧΙ (1926) σ. 25 ;το,ρατηρει, δτι δύνα"·

τω μέν τα μιl'ύειαcί.γγεία "ά δηΛώοι,' εlσβολην νέου λαου,

είνε δμο)ς ;,ά60ς του Har!alId νίι δέχητω t01JtOI' ίl·δοεuρω

;τα'ίκό,' καί μιίλιο{α υ.ληl'ικόl'" διότι τοlOυτος λαός έδει

νύ. ΕΜη έκ βορρά. έν r{J έ\' θεοσαλίι,ι. εΙ"ε σποραδικά τά

μινύεια, ή δ' όλη έξάπι,ωσις των μ(\'υείων Ι,· τυ κυρίως

'Ελλάδι γίνεται iY. νό10υ πρό.; βορρά" (:ι βλ. \Vace- T1JOI1I·
pson P/Yhist. ThessaIy 186. 247) καί φ6άνει μέχρις

·οσρυος. Και γενικως δε τόν πολιτ'ομό\' 'tlj,> πρωtμοu και

μέσης Έλλαδικης έftOχης δέχεται έκ Ι'';του πρός βορρά"

!ιέχρι ·οσρυος βαίνο'·τυ. Ό Γ. Μυλωνάς (ή NBoltff. έποχίι
έν 'Ελλάδι σ. 150 l;.), χοιρίς \'<1 φα("ητο,ι προσέχω\' τή\'

παριιτήρησιl' του B,Ick, έ;Τα\'αλαμβάνει τη\' )"'ώμη\', δτ. οί

εΙΟΙΙΥηταί τω,· μl\'υεΙων άγγείωl' .έγκατεστιί6ησο,l' είς τη,·

κεηρικη\, 'Ελλάδα καί τή" Πελο:rόν\'ησον. κατελσόντε;

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:28:35 EEST - 52.53.217.230



ΑΕ j92,· 1::128 ΜακεδονΙα ΠQοί;σΤQρικη 213

Άλλ' έν φ ούτως εχουσι τα πράγματα εν Χαλ_

κιδικη, έξακολου1}εί δ Heurtle)', .εν τη κεντρικη

Mακεδoνί~ -κατα τον αύτον χρόνον-πρόκειται

.μάλλον περι εΙσδύσεως βορειοτέρων φυλών, επειδή

συγχρόνως μ€ τήν έμφάνισιν της Μινυεία; κερα

μεικης έν ΤΪi Xαλκιδικfι εμφαν(ζονται εν τfι κεν

τρικfι Mακεδoνί~ έγχάρακτα άγγεΤα με διακόσμη

σινσπειροειδώνκαι μαιανδροειδώνταινιών,γνωστήν

εν τfι Σερβί~ και ταΤς περι τον Δούναβιν χώραις.

Δεν άποκλείεται δμω;, δη δ ρυ3μος ούτος έξει}.ί.

.χ3η αυτοφυώς εν τfι Μακεδονίι! εκ της εντοπίου

εγχαράκτου κεραμεικηςτfjς παρελ'30ύσης περιόδου".

Άλλ' έπειδη εΊδη τινα της κεραμεικης χαρακτηρι

στικα τfjς προηγουμένης περιόδου διετηΡ'l\1ησαν

·εν τε τη χαλκιδικη καί τfι κεντρικη Mακεδoνί~ εύρί.

σκει πι"3ανήν τη,· έκδοχην, δτι μέρος του παλαιου

πληΊ}υσμοίί παρέμεινε\' εν τfι xώρ(~ και συνεμείχ&η

τοϊς κατακτητα'ίς, εν Φ ετερον μέρος διεσκορπίσ3η

καταφυγον εtς Θεσσαλίαν (Γ' Θεσσαλ. περίοδος)

καί δυτικiΊν Μακεδονίαν (είς το Μπομποίίστι η \"ίίν

Πλατανια παρα τον ~Aλιάκμoνα π],ησίον της Χρου

πίστης=yίiνΌρεστικοϋ"Αργους)καίνοτιώτερονrij;
'Θεσσι:tλίας (Βοιωτία, Αίτωλία, Λευκάς). ΤΟ γεγονος

μάλιστα τοίίτο νομίζει δ HeurtIe)' άντιστοιχούν

:τρος τας περιπλανήσεις τών Δωριέων τα~ φερομέ

νας παρ' 'Ηροδότψ 1,06, ύπο την εννοιαν βεβαίως,

·δη 1~ κίνησις αυτη προς την Θεσσαλίαν δεν καλύ·

πτει πάσας τας περιπλαVΉσεις εκείνας, αλλα μίαν

έκ των παλαιοτάτων' αΙ νεώταται δε γίνονται βρα

δύ[ερον και καταλείπουσι τεκμήρια γ.αί τα γεωγρα

φικα όνόματα της 'Ελλάδος τα μη μnαβΧηtΊέnα

ύκο νεωτέρας τινος κινήσεως των λαών προς νότον.

",'Εν τfι τρ([η περιόδ<ρ τοϋ χαλκοϋ αίώνος (1600·
1100 περUτoυ π. Χρ.), συνεχίζει δ Η., έπανελήφ{l-η

σαν α1 σΖέσεις μεταςυ της Χαλκιδικης και τής κεν·

τρικης Μακεδονίας. 'Εμφανίζονται είς αμφότερα τα

μέρη δμοια dYYELα:t ... Φαίνεται, δη εις αμφοτέρας

τας χώρας εΙχεv άναγεννη6η το αρχαιότεροΙ' στοι

χείον τοϋ πλη3υσμοϋ,η μάλλον δη 1~ συγχώνευσις

τ<ίιν αρχαιοτέρων και νεωτέρων κατοίκων εΙχε γίνει

τελειοτέρα. 'Ολίγοι' βραδύτερον (δηλ. 1350 περίπου

π. Χρ.) εφ1}αοαν οΙ ΜυκηναΙοι και έπφκισαν τα

καράλια, ~να πι3ανώς εκμεταλλεύωντrιι τον σίδη

ροΙ', δστις Εν Μακεδονίct ητο γνωστός, κατα τα

ευρήματα και τους «νασκαφικους ύπολογισμοiJς τοϋ

Η., ~Ίδη &πο τού 1600 π. Χρ.

~α/τo βοορά εΙς Πελοπό\'\'ησον' xωρί~ ,·α ~δύ\'αται εΙσέτι

νά άποδειχfl1Ί ιιό&εν ώρμή"ησαν άρχικως πάl'τω; όμως

δέν ώρμίl'6ησω' έκ tής \,OτlOδυtικης άκρας tής Μιχρας

Άσίας~, άνίικοuσι δέ εΙς τ/ν Ίνδοευ(lωιιαϊκήν δμοφυλίαν •.

'Άν εΙς τα πορίσμαω των ά,'ασκαφων τούτων

έφαρμόσωμεν εν συνεχεί~ η)ν 'θεωρίαν τοίί Ήρο.

δότου, πρέπει να δεχ6ώμεν οντως, οτ\ οΙ έπήλυδες

της Χαλκιδικης αναμειχ{l-έντες αφωμοιώ&ησαν προς

τους παλαιους κατοίκους της κεvτρικης κυρίως

Μακεδονίας, έπικρατησαντας καί ενταϋ3α' διότι δε\,

έπιδρ~ ouce μεταδίδεται ή μινυεία κεραμεική είς

την κεντρικήν Μακεδονίαν (εtς το Μπομποϋση

μόνον εν μινύειον τεμάχιον εύρέtΊη) αλλ' ή της κεν·

τρικης είς την Χαλκιδικην. Άλλα τοιαύτη έΚΙί'.ρά

τησις της κεντρικης Μακεδονίας έπι τήν Χαλκιδικήν

σημαίνει ύπόταξιν καί τινα Μνολογικην άφομοίω

σιν της Χαλκιδικης προς την αλλην έκείνην Μακε

δονίαν.

"'Αν δε δεχ3ώμεν, δη οΙ κατα το 2000 π. Χρ.

καcαλαβόνrες την xεytQιxijV Μακεδο,'ίαν {ισαν ΟΙ

έκ Βορρά έλδόντες 'Έλληνες τότε 1~ επικράτησις

αότών εν Χαλκιδικη απο τού 1600 καί έξης σημαί

νει ελληνικήν επέκτασιν, εναρξιν έςελλψ'σεως τ<7Η'

Ήροδοτείων. Πελασγών της ΧαΧκιδικης. 'ΏσΤΕ

φορείς της ελλ. γλώσσης {joav οΙ απο βορρά ελ3όν

τες καΙ ούχΙ οΙ Μινύαι. Τότε δε Μ εl:ι;ον δώσει

ούτοι τα εν Παιωνίι:,t παλαια τοπικα ονόματα Είδο.

μένη, Ενρωπός, Άτ«λάντη κλπ. ι.

'Άν δε οί Άχαιοί εΙχον, αμα τfι καταλήψει της

κάτω Μακεδονίας (2000 π. Χρ. καί έξης), προχωρή

σει προς νότον συγκομίζοvτες την κεραμεικήν της

Μακεδονίας καί ελ6ει εl'ωρις είς επαφην προς τον

κρψικον πολιτισμόν, εΙχον Ικανην ευκαιρίαν έν τ~

μεταξι' πνίγΟ\'τες τήν μινυείαν τέχνην να άναπτύ·

ςωσιν οΒτω τήν μυΚΗVα'ίκην tfι συνεργασίct των

παραμεινάντων παλαιών κατοίκων καί να επανέλ

'δωσιν μετ'«vrij; ως εμποροι χαί αποικοι προς τους

όμοφύλους αύτων εις την καραλίαν της Μακεδο

νίας (1350 περίπου :1:. Χρ.) άις βεβαιοϋσιν αΙ α\'α-

σκαφαί 2. •

Άλλ' έξακολουΩεί δ κ. Η. (σελ. iH) δτι (περι τα

τ~λη της (Γ1 κεριόδου (1150 περίπου π. Χρ.) έπέ

δραμον είς η)ν κοιλάδα τoiί Άξιοίι βάρβαροι προερ-

1 Κα&' ον χρόνον έτέ&ησαν έν naIoovir, τα ιιαλαια

Έλληνιχα όl'όματα, έτέ{)ησαν ομοια οl'όματα και έι' ΤII

δυtικη ορειιiΊ Μακεδονίf.!:, εl'6α ητο ή ετέρα όδός Τ1-lς κατα

βάσεως των Ί\'δοευρωιιαϊκών ητοι των Έλληνικών φυλω\'.

Τοιαύτα όνόματα εΙνε -AQvtoort, -Εδεσσα, TύQισσα

KretscllnJer. EinJeit, ίπ die Oesch. rf. Oriech. Spr3C'he

σ. 286, 405) 'ΟΡΥησσός, Έγχελανες. Βοιοί κω ε[ τι άλλο

(πρβλ. Κεραμόπουλλον Ά/ί'Χ, 'Εφ. 1927·80.1030,109,73
ΜακεδΟ""α και MaHSdd"'Si 1930 σ. 12,21+13 έξ.).

2 Πρβλ. και Αππ. of the Br. 5,,1,001 Jtt Athens ΧΧ\'ΤΙ.

1925·6 σ. 59, 63 έ~.· εΙς ,ο Mιιoμιιoϋσrι εν μόνοΙ' μυκψα'ί

'λΟ\' οστρακον SUQEI' ό Hellrtle)' αι,τ. 1926-7, 182.
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?1..J- Α. Δ. Κεραμοπούλλου
~~~,

ΑΕ 1927 -IΌ28'

χόμfνοι εκ των περί τον Δούναβη' χωρω", ΠI1'}ανως

της Ούγγαρίας. 'Εν ω-ι:ς τύμβοις της Βαρδαρόφ

τσας καΙ του Βάρδινο έν τεφρωμένοις στρώμασι,

τα όποία απαντούν είς το τέλος τής ύστερομυκη

,'αϊκης εποχής, εύρέtlησαν τα χαρακτηριστικα αγγείά

τωγ 11 διάρκεια τής διαμονης Τα/ν έν ήj Mακεδo~

νίς,ι δεν i}TO μακρά, αλλ' li επιδρομ)l των 11νάγκασε

πολλους των εντοπίων να καταφύγουν είς τήν Θεσ

σαλίαν ακολου{Ίοϋντες τα ίχν1] των προγόνων των·

"Η συγκέντρωσις δλων τούτων των έκτοπισ{)έντων

Μακεδόνων, [Ους όποίους συνώδευσαν, ώς φαίνε

ται, αΙ συγγενείς φυλαί εκ της κοιλάδος του Άλι

άκμονος, αποτελει ίσως την τελευταίαν βα8μίδα

τίις είσβολης τι'ίn' Δωριέων πρό της τελικης μετα

ναστεύσεcδς των είς την Πελοπόννησον».

Κατα ταύτα έχομεν νέαν, τήν τελευταίαν κί\'η

σl\' λαωl· εκ Μακεδονίας προς νότον. "Η κίνησις

αίίτη εγένετο όπό την πίεσιν παροδικης επιδρομης

βορείων είσβολέων, ους συλλαμβά"ει ό κ. Η. εν

τΏ κοιλάδι του Άξιου &.nα πιf}ανολογεί και εν

τη ΚOιλc(δι του Άλιάκμονος, ε\'~α ~γέ,'O\'ΤO δλΙγαι

μεν ανασκαφαΙ (:Μπομπουστι), άλλ' ύπ' αυωύ τού

ωυ. Άλλ' άφΌύ )1 προηγουμέ\'η περίοδος ενεφά

νισε xat{t το τέλος αύτης &πο του 1350·1150
μυκηναϊκα αγγεια, τότε οΙ προκατελ{Ίόντες μεν εi.ς

ηιν νότιον Έλλάδα δεν )~]σαν οΙ Δωριείς &λλ' ΟΙ

'Αχαιοί καΙ οΙ σύν αυωίς δημιουργοι του μυκη

να"ίκοϋ πολιτισμου, διότι οϋτω 3έλουσι τα όμηρικα

επη και ή χρονολογικη άρχαιολογικη ακολου3ία,

ΟΙ δε Δωριείς fικoλoύ{Ίησαν μεν α'i'πους μέχρι της

Θεσσαλία; ώς τελευταίοι των εκ της 'Ά"ω και της

Κάτω Μακεδονίας και της Άμφαξίτιδος Χατελ

f}όντω", &λλ'εκινή3ησαν \'οτιώτερονύστερον@'νεκα

njc απο βορρά παροδικης πιέσεως.

Πρός ταυτα δε πρέπει να παραβάλωμεν Τ()\'

'Ηρόδ. 1,56 λέγοντα περι του Δωρικοϋ ε3νους, στι

επί μεν Δευκαλίω"ος βασιλέος οί%εε γην την

Φ3lητιν, επι δε Δώρου του 'Έλληνος την ύπο την

'Όσσα,' τε και τον Οϋλυμπον χώραν, καλεομένην

δε Ίστιαιητιν. Έκ δε της <lστιαιητιδος ώς έξανέσttι

ί'πο Καδμείων, ο'ίκεε εν ΠΙνδ,!, Μακεδνον καλεό

μεΥον. 'E"{lWtεl' δε 'αυτις εϊ.; την Δρυοπίδα μετέβη

καί έκ της ΔρυOJτίδος ουτω:ες Πελοπόννησον έλ{Ίον

Δωρικόν Γέκλή3η ~ (πρβλ. Ήροδ. 8,43 1,146 και

ΟΕ" " .. ")
ιι.ιι.ηνικυ; ε. α..
ΤΟ χωρίοl' τούτο δεν xatEvoTιiJI] όρ3ω; μέχρι

τούδε εν ηνι σημείφ. "Η εκ της Φf}ιώτιδος πορεία

προς βορραν υπό την "Οσσαν καΙ τον "Ολυμπον

εΤνε ίστορικως ακατανόητος καΙ ΟΧΙ άλη{})lς: Ε'ίδο

μΕν, δη δ 'Ηρόδοτος τους μεν 'Ίωνας -8έλει ώς

μη 'Έλληνας, τους Δωριείς σμως δέχεται 'Έλληνας.

Άλλα ΤOΙOίiΤOI ονΗς οΙ Δωριείς, εδει κατα την

εύσεβη άρχοιολογίαν του <Ηροδότου να κατάγων

ται εκ του 'Έλληνος του υιου του Δευκαλίω\'ος.

Έπειδη δε ό Δευκαλίων κατα την &ρχαίαν Ίεραν

Ιστορίαν εt;ησεν εν Φ3ιώτιδι, εν3α έγέννησε καί

τον υΕλληνα, ΟΙ Δωριεις, ώς καταγόμεl'οι εκ τού

του, εδει καί βιαζομένης της ίστορικης &λψ'}είας

να εΙΖον πρώΤ1]\' κατοικίαν την Φ3ιωτιν. Άλλα

τουτο 131"13 &ντί{}ετον προ; πασαν πραγματικήν Ιστο

ρικην η &ρχαιολογΙΚ-ljν 3εωρίαν, έπομένως εΙ"ε

καταφύγιον ανάγκης μόνο" η δια τού ά,'υπ{ίρκτου

εκείνου περιπάτου προς βορραν ερμηνεία της

παρουσίας εν Mακεδoνί~ ύπερ τον 'Όλυμπον μάλι_

στα και όπερ τα Καμβούνια, άγγείων όμοίων προς

τα της νοτίου Θεσσαλίας, εν Φ ταυτα δεικνύουσι\'

απλω; γενικήν εξάπλωσιν &ντι{Ίέτου φοράς η το

πολυ και εμπορικην τινα σχέσιν. Έν τ'!> χωρίφ του

'Ηροδότου άληι'}ης ίστορία εΙναι μόνο" δσα λέγο'·

ται μετα T-l]V ευσεβ1ϊ των Δωριέων εν Φ{}ιώτιδι

τοπο3έτησιν (ιτρβλ.Wace και ΤΙωΙllΡsοn Prehist.

Thessa/y 2642' Heurtley, Αππ. Brit. Schoo/,

Athens 1926·7 σ. 160. 192 έξ. Κεραμόπουλλος

Άρχ. Έφ. 1927 - 8, ί9, 82 έξ. καΙ Μακεδονία

καί Μακεδό,·ες σ. 21).
'Εκ του χωρ(ου του Ήροδότου γίνεται πι3ανόν,

στι αφ' ού ή πρωτοπορία της τελευταίας ταύτης

κινήσεως {]σα\' οΙ ljδη πρότερον εΙς Θεσσαλία\' εκ

Μακεδονίας έξωσ8έντες ΜακεδνοΙ Δωριείr;, ΟΙ οπι

σδεν αυτων βαδίζοντες {Ία ησαν οΤ α/,λοι αποικοι τηc

"Ελλάδος Καδμείοι ε'~τε Βοιωτοί, ΑΙτωλο!· Ήλείοι,

Άκαρνανες, Λοκροί, Φωκείς, Μηλιείς κλ. μέχρι τ,ον

ούραγων ΘεσσαλΠ)ν, οΖτινες, εκ Θεσπρωτίας πιΗα,·ως

ελ3όl'τες, εκλεισαν τήν σειραν των προηγη3έ,'των

Μακεδνων έ{Ί-νων.

Άλλ&. ταυτα σημαίνουσιν, δη, α\, εις την 1·όnον

Έλλάδα κατηλflον οΙ "lωνες και οΙ 'Αχαιοι πολ-Ι'

πρό των Δωριέων, εις την Μακεδονίαν σμως εΙχον

κατέλλει ouγχρόnος 1] ει, συνεχείι;ι χρο"ικη.

των Θεσσαλων 1) εξ Ήπείρου κά30δο;, tεJ(μηριoυ·

μένη δια τοί' πλεο\'ασμού τω" μη αίολικων διαλεκτι

κων στοιχείων εν τ] δυτικfi Θεσσαλίι;ι και γενομένη_

εν συνεχεί<;ι πρός την τελευταίαν κίνηση' πρός νότον

των αλλων έλληνικων φύλων, δεικνύει, orι οί Θεσ

σαλοί, ΟΙ Δόλοπες και ε'ί τις αλλος-, δια 'Γα υπάΡΥ'ωσι

μπα των αλλω" Ήπειρωτων εν Ήπείρ(~). πρέπει

να εΙχον κατέλ3ει δια των όρεινων διόδων η1ς 'Ιλλυ

ρίας πρότερον, τουτο δε {]Το δυνατον μόνον κατα

τό 2000 π. Χρ., οτε κατελ11φ3η και ή Μακεδονία

υπο των αλλω" Έλλήνων· επειδι], βυσ{Ίείσης της τε
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ΑΕ 1~127 - 1928 Μακεδονία προϊστορικη

Μακεδονίας και τής 'Ηπείρου υπο τών <.Ελλήνων,

εστά8ησαν και εφραξαν την χώραν οπισ&εν πάντων

τούτων οί Ίλλυριοί. 'Άν δ'll τελευταία επιδρομη

~βoρείων λαών,. εσ,{εν αντίκτυπον εν τε Μακεδο

-νίq και εν 'Hπείρ~, ή επιδρομη αϋτη δεν ίμο δυνα

τον να προέλθη αλλο{}εν rι εκ των Ίλλυριιi,ν (πρβλ.

Κεραμοπούλλου Μακεδονία κα/.Μακεδ6νες σ.25).

Ή Μακεδονία δμως ιJπηρξεν ό κύριος στα8μος

των πλείστων και μεγίστων ελληνικών φύλων, ως

·εbι-ε και ό BeloeII.
'.Εν Mακεδoνί~ι, χώρq. εΙψεί~ι, εγένετο 1<] ζύμω

σις άJλc't κατα τα καίρια και {1 πρώτη διάκρισις των

έλληνικών φύλων και των ·ελληνικι'ίιν διαλέκτων.

'Εν Μακεδονίι;,ι πιl'l'ανως εΙχον διακρι{}fΙ απ' αλλ1ί

λων οί Δωριείς, οί Φωκείς, οί Αίτωλοί, οϊ Βοιωτοί

κ.λ. t καΙ εντευθεν κoμίσανrες μετέδωκαν τα ονό

ματα αί>των είς τας χώρας της νοτίου Έλλάδος,

άς κατέλαβον. τα όνόματα ταυτα παρέμειναν

κα3' δλους τους ίστορικους χρόνους άμετάΒλητα,

διότι ούδεμία νεωτέρα μετακίνησις λαων άξιόλο

γος εγένετο, 'ίνα μεταβάλη αύτά. Άπλώς δε μετα

την τελευτσίαν από βορρά παροδικην πίεσιν απο

κατεστά3η 1] τάξις εν Μακεδονία, η ως λέγει ό Η.

(σ. 61 έξ.) cxarit τας άρχας τoίi σιδηρου αίωνος

(δηλαδη 1100 π. Χρ.), ό πρψην πλη{lυσμος (εκεί

νοι τουλάχιστον, οϊ όποίοι δεν κατέφυγαν είς την

Θεσσαλίαν), επέστρεψαν εις τα κατεστραμμέ\'α

χωρία των και ανοικοδομήσαντες αυτα εξηκολού

3ησαν την άγροτικην ζωήν των η εκλιπόντων των

βαρβάρων η συγχωνευ8έντων με τους Μακεδόνας.

Αϊ σχέσεις τTiς Μακεδονίας με τΟ Αιγαίον δεν έπα

νελήφ,~ησαν δμως προ της αφίξεως των ΈΗήνων

αποίκων εις την Χαλκιδικήν- τα πρωιμώτερα έΗ.

άγγεία, ατινα μηρτυρoίiσι τoίiτo, εύρίσκονται εις

τας έγγΙJς της ,'tαλάσσης χώρας της κεντρικης Μα·

κεδονίας (Βαρδαρόφτσα, Βάρδινο) καΙ είνε τΟ: κo~

ριν8ιακα του εβδόμου αίωνος, τα δε τελευταία τα

1 Τό ονομα ,;ων Βοιω,;ών εΙνε άρχαιοπινές, έoχημαtι·

σμένον διό της Μανίας έ{)-Υικης καταλήξεως -τος (πρβλ.

Άποδωτοί, Τσα/ς δε καί Θεσπρωτοί). ΕΙνε πι6αl.όν, δη

~σχημα'fίσίtη έκ Πίς Botou μω,ρας οροσιιρας κατά τήν

γνώμην τοίί Dittenberger, (πρβλ. και Beloch Griech.
Gescll'. 12 σ. 58). '.4λλ' 11 παράδοσις, οτι δ Ι<άδμος έκ

Βοιωτίας ηλ{)-εν εΙς τους Έγχελδ,νας της Λνχνιδοίί καί

,έκτισε t1'I" πόλιν ι\νχνιδον πορά τήν ΛυχνΙτιν λίμνη Ι',

παρ' ην ύπi'jρχε χαί πόλις Βοιοί, πι{)-ανολογεΙ ,;ή\. έκεί6Η

κά{}οδον ,;α/ν Βοιωτων, άλη6ι;υοιίσης ούτω της άνηστρο

φης της παραδόσεως, xat}' ίi έδ1jλωσα el' 'Aex. Έφ.

1927·1928 σ. 109 ές. Φαίνε,;αι λοιπόν πάλιν, δτι οί 'Ιλλυ

('ιοί έπίεοαν σύνολα τα κράσπεδα ,;ης έι' Μακεδονία και

Ήπείρφ έλληνικης έΥκαταο,;άσεως.

ελληνιστικά. τα .πρώιμα δε λείπουσιν εκ της ανω

Μακεδονίας (Μπομπουστι), εν~α εϋρηνται μόνον

Έλληνιστικά καί ταύτα '{σως εντόπια κατα τι}ν πρo~

φορικην βεβαίωσιν του κ. Η. Εύρον δε και εγω

έλληνιστικα είς τας ράχεις προς βορράν του παρα.

τον Άλιάκμονα χωρίου Κάλιανη εΥ τοίς αγροίς,

εν8α καί τάφοι μαρτυΡOυνtαι μετα μεγάλων πορπων

χαλκών (γεωμετρικων~ και οπλων σιδηρων Ι.

Οί τελευταίοι λόγοι δηλoίiσιν, δτι μετα την τε

λευταίαν μετανάστευσιν εκ Μακεδονίας προς νότον,

Όϊ παραμείναντες εν τη μεσογαίι;,ι κυρίως Μακεδο

νίι;,ι ομόφυλοι (ων μεταναστευσάντων έζησαν οπι

σ8εν των όρέων 'ίδιοΙ' πολιτικ<n' καί ε8νικον βίον

καΙ')' δλην Πιν Ιστορικην περίοδον μέχρι (ου Φιλίπ

που και του Άλεξάνδρου καί εκαλλιέργησαν βρα

δέως τον πολιτισμόν των εν ανπθέσει προς Πιν

γοργήν ανάπτυξιν των προς νότον άπελ3όντων.

Έν τ~ μεταξυ ΟΙ προς νόtον κατελ'3όντες άνέπτυξαν

καΙ προσέλαβον ως γενικον ε8νικον Όνομα το των

Έλλήνων, εν Ψ οϊ εΥ τ~ βορρ« παραμείναντες

εκαλουντο (lπλως σύμπαντες Μακεδόνες. Είχο\'

δμως καΙ ούτοι και εκείνοι και (iMa ε"ιδικα κατα

τόπους ονόματα (Όρέσται, Πελαγόνες κλ. Θεσσα.

λοι Βοιωτοί, Αίτωλοι κλ.). Άλλ' η γλ,ϋσσα και το

αίμα {μο το αυτό, είς και ό αύτος λαος έκάλυπτε

τήν (ε Μακεδονίαν καΙ τη,· Έλλάδα. Έντος δε

του πλαισίου τούτων των έπι της άνασκαφικης

πραγματικότητος έρειδομένων σκέψεων πρέπει να

κρατωνται πι:1σαι α1 ιστορικαι κρίσεις α1 &φορμώ

μεναι εκ της γραπτης παραδόσεως.

Προς συμπλήρωσιν των ανωτέρω πρέπει να

προσ3έσω καΙ τα έξης:

Κατα τα άνωτέρω εκτε8έντα πορίσματα τω,·

άνασκαφω,·, μετα τον νεολι-3ικον αίωνυ, κα3' ον

η Μακεδονία κατείχετο ύπΟ Δανουβίων n,{jav(i'J;
πλη-3υσμων, τφ 3000 π. Χρ. και τψ 2000 π. Χρ.

οι επιδραμόντες λαοί, εν μεν τίi πρώτη χρo"oλoγίr,ι

κατασχόντες σύμπασαν την Μακεδονία\' εν δε τη

δευτέρι;,ι μόνην την Χαλκιδικι]ν, 1'μ,'30ν εκ Μικρι:1ς

'Ασίας ό μεν πρώτος βεβαίως, ό δε δεύτερος

πι{}-ανως. .,Αν ό rijς δευτέρας επ,δρομης 11ΤΟ ελλη

νόγλωσσος, ώς δέχεται ό Hcurtley, ..Ία {μο πι..Ία

νόν, στι και δ πρωτος ητο ώσαύτως έλληνόγλωσ~

σος. Άλλα τότε τα επειτα (2000 π. Χ.) επελl'l'όντα

άπο βορρά και κατισχύσαντα άλλόφυλα και προ

φανως άλλόγλωσσα στρώματα ii ..Ίά τα δεχ&ώμεν

ά\'ατρέποντα ουσιωδως την κατάστασιl', οτε ..Ία

1 Μίαν λόγχην σιδηράν κα~έ1}ηκα εΙς ';0 Γυμνάοιοl·

Ι{οζάνης, l.αβωγ αόtηv παρα χωρ\κου til" Κάλ1αγης.
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Α. Δ. Κεοαμοπούλλου ΑΕ IΗ'27 - l!J28

έδει να εχωμεν γλώσσαν μη ελληνικην έν Έλλάδι,

ό δεν συμβαίνει, η {Ία τα δεχθώμεν ύποκύπτοντα

είς τους προηγηθέντας έπιδρομεϊς, τους Εργάτας

τών Μινυείων άγγείων, και εξελληνιζόμενα, οτε {Ία

[δει πρωτον μξν να μη ύπηρχον άλλόγλωσσοι Εν

Χαλκιδι;ι!,ι, επειτα δε lj βιομηχανία έκείνη των

μινυείων να επεκτα3n έν Mακεδoνί~ και να εξα

κολου{Jήσl1 έν αυήj τε καί τη νοτίφ Έλλάδι, δπερ

~πίσης δεν σνμβαίνει. "Ωστε οΙ εξ Άσίας ελθόντες

δεν 11σαν ελληνες, τα δε άπό βορρά ελlΜντα φυλε

tικα κύματα πρέπει να ιΊσαν πάντως έλληνικά'

έπειδη δ' άκριβώς βορεία ήτο ή καταγωγή των,

δικαιολογείται καί το ξαν80ν χρώμα, δπερ πιοτού

ται Οτι εΙχον 1 καί σπερ άπαντ~ τις καί σήμερον

συχνα εις τον αυτόχ80να έλληνικον πληflυσμον

όλοκλήρου τοίί δροπεδίου της "Άνω ητοι δυtικης

Μακεδονίας κυρίως, [v{ta {ta ήτο μία τών κυρίων

άρτηριων τής καταβάσεως τών βορείων έκείνων

αν3ρωπείων κυμάτων, εΙ και αΙ άπoδεικtικαί ερευ

ναι μέχρι τούδε περιορισ8είσαι εν ήj XE\'rQlxfi

Mακεδoνί~καί δiι καί τη κοιλάδι τού κάτω Άξιού,

τη •Aμφαξίtιδι, ταύτην κυρίως λέγουσιν όδΟν κα

8όδου τών βορειό8εν λαών 2•

'Ώστε δεν άληl}εύει ή εΙκασΙα τού Ήροδότου,

κα8' ην οΙ 'Ίωνες δεν ησαν υΕλληνες, αλλ' άλλό

φυλοι και άλλόγλωσσοι καί μάλιστα Πελασγοί.

Άλλα τότε οι 'Ίωνες ούδεν αλλο δύνανται \,α εΙνε,

η μοίρά τις των βορείων λαων, ώς ΟΙ Άχαιοί,

Βοιωτοί, Δωριείς κλ., OΎtινες εΙχον καταλάβει την

Μακεδονίαν, δ δε χρόνος της κα8όδου αυτών Τι θα

πίπτη προ τού χρό\'ου ί\ μαλλον 8ό. συμπίΠΤl1 πε

ρίπου προς τον χρόνον της καθόδου των 'Αχαιων,

Φν '8α ιισαν πρωτοπόροι έν τη χρονίι<ι πως κατα

βάσει προς νότον. ''Εν τεκμήριον της ~κ Θεσσα

λίας διαβάσεως των 'Ιώνων εύρίσκει δ Kretsclt
Iner (O/otfa Ι, 14) το όνομα Ίωλκος = Ίαόνιος

όλκός 3.

''Αν λοιπο\' δεχθωμεν αυτους Εν τη εις <Ελλάδα

κα3όδC9 πρωτοπιίρους τών Άχαιων, και εΙτα &80υ-

1 Πρβλ. BelocJι Ο,.. Oesch.· Ι ι σελ. 93. Lebzejter,
MittelI. de,. anth,.opol. OeseIIs. lπ W,en,LIX (1929) σ. 95~.

2 °Otι καί διά τω\' κοιλάδων"tiiς 'Ηπείρου καί Ίλλιι

λίας ίΊδύνατο νά ουΥ,ωινωνli ή Έλλάς μετά των βορειο·

τέρων χωρων, lJoa ΡfηJι1 Arch. An.z. 1922 σ. 165. BoJι1aII

P"lihist Zeltsch. ΧJΧ (1928) 83.
3 Έξωτερικσν φαινόμενον εΙνε έκετνο, όπερ iιά ;lδύ

\"ατο ίσως να 'tQooax{lii ώς τεΚΙΙ11ριον της M:IΚQασιαιικης

χαταγωγης τών 'Ιώνων, στι o~ιoι εΙνε ot μάλλον των Μο

άλλων φύλων (ΑΙολέων.' Λχαιων καί ΔωQIέων) ένίοτε δέ

καί είς βάρος κυ.ί ζημίαν αύτών ευδΟΚψ1Ίσαντες Ιν τφ

εJtειτα ύποικισμψ της MlXQao; Άσίας.

μένους η ίiλλως <ΙπλoυμΈVoυς προς την Μικραν

Άσίαγ, 8iι εΙνε άνάγκη, αφ' οϋ οι 'Ίωνες δεν εΙνε

Εργάται των Μινυείων άγγείων, να ευρε'3ώσιν ~ν

Μιλήτφ ί\ Σάμ<ρ Π.χ. τα βιομηχανικα προϊόντα

τα άντιστοιχοϋντα προς τον χρόνον της bιείσε

μεταβάσεως αυτων και να παραβλη3ωσι προς τα

μυκηνα'ίκϊις τέχνης άγγεία τα εύρε3ΈVτα Εν τοίς

νεκροταφείοις της Μιλήτου. Έπειδη δε μη οντων

τών 'Ιώνων είσηγητών των μινυείων αγγείων δεν

εχομεν άλλα αγγεία είδικώς ίωνικά, καflως εχομεν

τα μυκηναΊ:κα 6.ις αχαϊκα και τα γεωμετρικα 6.ις

Δωρικά, να ερωτη8η, τίς ητο lj τέχνη τών 'Ιώνων

και να ~ξετασ8iΊ σπουδαίως, μήπως οΙ 'Ίωνες και

οΙ 'Αχαιοί, συζήσαντες άληe-ώς και συνεργασ8έντες

μετ' αλλήλων 1!ν Έλλάδι περισσότερον η μετα τών

Δωριέων, ~καλλιέργησαν κοινην τέχνην, την λεγο

μένην μυκηναΊ:κην (πρβλ. δμως Bilabel Die /οπί·

sche Κο/οπι's. ί50), οτε τα έν 'Iωνί~ (Μιλήτφ)'

μυκηναΊ:κα άγγεία 1 δεν δηλοϋσιν CL-ι:λην παρουσίαν

~κεί Άχαιών η και 'Αχαιών, άλλα μάλλον 'Ιώνων,

αφ' ού Ο{ΙΤΟΙ εμφανίζονται εκεί κ\.'ριαρχοϋντες Εν τη

ίστoρί~. '1-1 δε σύμμειξις αυτών μετ' άχα'ίκων στοι

χείων εκ τής βορείου Έλλάδος (Βορείς, Ο!νοπες,

Νηλει'ς εξ 'Ιωλκοϋ, Λέβεδος - Λεβάδεια, Μάγνητες,

ΜαγΊ'ησία, Μυκάλη - Μυκαλησσός, Θήβη, Έρυ

{}ραί, Έλικ(6νιος, Ταύρειος καί Ένιπευς Ποσειδών,

Πλαταιείς καΙ 'Ασω:ιίς εν Mιλljτφ (CoJlitz 5501.
Bilabel ε. α. 149 έξ.) δει}:νύει άκριβως και βεβαιοί,

στι οι 'Ίωνες, φν τ11ν φυλετικην διαμόρφωσιν και

τα γεγονότα της καθόδου ουδεμία πραγματικη.

παράδοσις διασαφεί, άληθως δεν ε~ησαν εν τη

ιΊπειρωτικη 'Ελλάδι σλως χωριστον και άνεξάρτη.

τον βίον, άλλα τουναντίον συναφη πως προς τοι';

Άχαιούς, δμότροπον, σύντροφον.

Δεν διαφέρουσι δε τα ψυκηναϊκα. αγγεία της

Άττικης 2 καί της "Επιδαύρου, 3 E\,{ja ησαν πάλαι

''Ιωνες 4, και της Μιλήτου απο των λοιπών συγ

χρόνων τότε μυκηναϊκών αγγείωψ δια τούτο δέ

δ λόγος αγει να φαίνηται πιθανωτέρα ιΊ υπο των

γλωσσολόγων (πρβλ. τελευταίον Buck ε. α. σ. 16
έξ. 20, 23 έξ.) πολεμη3είσα γνώμη ~,δτι αΙ μεγά-

1 ΠΡβλ.\Vίegaπι1 Abhandl. d. Berl. Ak<ld.1908 σ.499έ;.

καί ScbacheTllle)'r Athen. ΜίΙΙ. 191& (έτυπώ6η τφ 192ϊ)

σ, 895. ΕύQέ6ησαν ήδη κα_ Ιν Σάμψ.

2 Πρακ~ικά της Άρχ. Έτ. 1919, 34..
3 Άρχ. Δελτ. 1888, ]55 Ιξ. Athen. ΜΙΙΙ. 1910, 29 Ιξ.

4 Άριοι-οτ. :παρά Στ-ρβ. 8,374. Παυσ. 2,26,2. 7,4,2.
5 Πρβλ. Ε. 1'Ile}'er Fo,.schungen Ζ. aiten GescI'lchte

Ι, 188, 150 ΠQβλ. GeKh. d. Αιt 11, 217 και Wiegand,
Abhdnl. d. Berl. Ak. 1908, 499 έξ. καί \νίJθηΙΟ\ΥίΙΖ

Ber. d. Berl. Akad. 1906 σ. 75.
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ΑΕ 18~ί - 1928

λαι ίδιορρυ{}μίαι ηΙς 'Ιωνικης διαλέκτου έμορφώ

3ησαν κυρίως εν MlXQ<f Άσίι:ι ηtOι μετα τον

εκείσε έξ Έλλάδος παλαιον &ποικισμόν, Ικεί δε-8α

άνειττύχ{}η και το όνομα "Ίωνες J:ις κοινώς δηλω

τικον πασών τών 'Ιωνικών φυλών (Kt·etscltnter
ε. li 15. Helocll Qriech. Qesch.' Ι 2 σ. 82). Έν

τοιαύτη περιπτώσει τα Μινύεια άγγεια άποδει

κνύονται τών προελλήνων. Έπειδη δε οί Πελασγοί

κατφκησαν το Πελασγικον 'Άργος της Θ"σσαΗας,

εν{}α λείπουσι τα μινύεια άγγεία, τnυτα δέν είνε

πελασγικά. Καί έπειδη οί 'Ίωνες διηλ{}ον δια της

Θεσσαλίας (πρβλ. 'Ιωλκός), δεν είνε ο{ίτε τ(';")ν 'Ιώνων

εργα, ούτε ΟΙ 'Ίωνες είνε Πελασγοί ι.

'Ότι οί έπιδρομείς τού 3000 π. Χ. δεν 7)σαν

'Έλληνες, δεικνύει καί το τεκμήριον των προελλη

νικών τοπωνυμίων, ατι"α τελευταίον εμελέτησαν ό

Haley κα·ι ό Blegel1 Amer,Journ. ο(Archaeo

/ogy 1928 σ. 141 έξ. έξ άφrιρμης και προς σιιμ

πλΙ1ρωσιν εξαιρέτου εργασίας του Bnck (C/ass.
Phίlo/. 1926 σ. Ι εξ.) Κατα την α' περίοδον του

χαλκου σύμπασα ή <Ελλας νησιωτικη καί 'ίΊπειρω

τικη εμφανίζει ενα καί τον αύτον πολιιισμον κατα

τα άρχαιολογικ« τεκμιιρια, ωστε τότε μόνον 11ΤΟ

δυνατον να διαδουωσι και έπικραη1σωσι τα 1Ιαν·

Ι ~Λν οί Ίω"ες ιΊσ,ιν εlσηyητuί των M'V1ιείω" αγγείων

καί ήλή~ευεν ό Ήρόδοτος 7,94, τότε τά άγγεία ταυτα,

ποΗαχου της 'Ελλάδος ~ν πλήθει ειioεθέντα. tιά επρεπε

\'ά βεβαιωtlώσl καί έν τη ΑΙγ'αλε'ι;ι της Άχα'ως, όπερ

δέν έγέ,'ετο ιιέχρι toubE, όσον γl\'ώσκω' o1'JtE έν AΙγείρ~,

οδιε έν ~Hλιδι εύρέtιησαν ύπό τού Ο. \\"lltcr, εΙκαί Οά ητο

προσδοκώμενο'" άφ' ω'; ταύτα έπιστώtlησαν {ΙφΟο,'α έν

Άργολίδι. θά έδήλουν ομως Πελασγούς η "Ιωνας· Πελασ

γoi>ς τόσον μόνον, δσον και τα άλλαχοil μινύεια. 'Ιδού

τί λέγει έ. 0.. ό 'Ηρόδοτος: c·Iw~·s.; δέ όσον μέν χρόνον

εν Πελοπον,'tjοιι,ι οίκεον τΤιν νίίν καλεομένην 'Αχαιtην,

και πρίν η Δαναόν τε και ΞοΜlον άπικέσtlαl ες Πελοπόν·

νησον, ώι; ·Ε1ι.1ι.ηνες λέγουσι, έκαλέοντο Πελασγοί ΑΙγlα·

λέες. έιτι δ! "Ιωνος τού Ξού80υ ~I{ι\\'ες~. Κατά τόν

Τσούνταν λί π&,οίστ. ιi .."oπόλε., Διμη"lου ..α. ΖΙΙσ..λου
σ. 395 ΟΙ Πελασγοι ησαν 0\ κάτοικοι -ιης Ίi:λλύδος Χ(Ιτά

τον νεολιθικόν αΙώνα. ~Aλλας είδικάς Ιργασίας περι

Πελ(,σγών δι>α παςιά Γ. ΜυλωΗ! Ή "toAtl1'. enοχη έt

'Ελλάδ. ο. 76. Άλλά κατά τόν KretsclImer έ. α. 17
Πελασγοι κατφκησαν μόνον ~ν τί'i Πελασγιώτιδl της

Θεσσαλίας (Ορ. Όμ1ιρ. Ίλ. Β 840. Ρ 288. 301 καΙ τας

σημειώσεις του Leaf ένταύθα τε και έν Β 681 και Belocb
έ.ΙJ. Ι ιι σ. 45 έξ.), μόνον δε Τι ε~νoια της παλαιότητος και

έπομέ"ως της α\ιτοχftονίας. ητις συ,οήφtlη προς τούς

ι11.ληνικΟν δνομα έχοντας Πελασγοίις, οίος si!Qoν ΟΙ ·Ε1ι.1ι.η

νες iλtlόντες εΙς Θεσσαλίαν, XWQi..; τοίιτο νά δηλοΙ ΟΤΙ οΤ

Πελαογοί δέν εΙνε δυνατόν να ήσαν έ1ι.1ι.ψες. ύιτ/ρξεν

αφορμη νά έπεκταtlfι τό όνομα α\ιτίόν \ίστεςιον έπί :rιαντα

παλαιόν λαόν της 'Ελλάδος.

ταχοϋ της α6ιης εκτάσεως άπαντωντα προελληνικ«

τοπωνύμια, ιυν πολλά, διακριτα δια καταλ1jξεων

μετα των γραμμάτων - ν{} -, νδ, σ(ο), ψ), ρ, μΙ', 11
και α}.λα συνέλεξε\' εκ της νοτιωτέρας <Ελλάδος ό

Haley ι. <ο Blegen ε. ϋ.. σ. 153, περιλαβω\, καί

την Μακεδονίαν εν tiΊ ερεύνIl, πρoσέftηκεν εξ αυτης

το Καλίνδοια η Άλίνδοια ε\, Μυγδονία (Πτολ.

ΙΙΙ, 12,33) 1]ΤΟΙ το σημερινον ίσως Κιλιντίρ fJ το

Καλίνοβον (Casson, Ma.cedonia, Thra.ce and

II/yria σ. 47, 83), την Σί\'δο\' παρα τιΊς Ικβολας

του ~Eχεδώρoυ καί την "'Ολυν{}ον έν τη Xα).XιδΙiιη.

Άλλα το τελευταϊο\' όνομα, προερχόμενον εξ ό\'ό

ματος φυτου πολιτογραφη8έντος Ιν τii έλλ. γλώσση,

ετέθη άις τοιοίιτον υστερον πι-8ανως. 1]ΤΟΙ ίίτε τ(1:

παράλια της Χαλκιδικης έδέχ6ησαν άποιχίαc εκ

νότου, ώς και το '"Ακαν{lος, Μένδη - Μ'νδη _ μίν{}η

(πρβλ. ΟικονόμοΙ' Άρχ. 'Εφ. 1924, σ. 27 έξ.

καΙ Q/otta 1922,105,283), Οίσύμη,ετι δε Μηκύ

βερνα (;!) καΙ ε·ί Η άλλο 2.

'Υπάρχουσιν δμως άλλα ονόματα προελληnκηο;

βεΒαίως ~ πιι~α\,ως καταγωγης, εχοντα χαρακτηρας,

ους (υρισεν ό Haley. Παρερχόμενο; την 'Όσσαν

και τον 'Όλυμπον και Τ,l" Πίνδον καΙ τα Τέμπη.

εξαιρων δε και τα μακεδονικα '"Αρνισσα, Τύρισσα

καί "'Εδεσσα, ώς {ιέλει ό Kretschnler 3 επειδJ'1 ταυια

δύνανωι να κατάγωνται εξ Ί"δοευρωπαί:κων στοι

χείων, ώς συμβr:ιίνει πράγματι εΙς το 'Έδεσσα

(Fέδυ=fJδωρ Φρυγ.), προβάλλω τα ονόματα άμφο

τέρων των Πιεριων, το όρος Βόραν, τον Λουδίαν

(Λυδίαν) ποταμόν, τα Σιάγιρα, ιη\' θιίσσο\', την

θάσον, τήν πόλιν 'Όσσα\' της Βισαλτίας, την Σiρι,',

τον σημερινον Βαυδον ίσως (πρβλ. Διόδ. 13,104.
Kretscllnter ε. α. 306 Bλαiίδoς κΙ Herntes 1897,
530), την Σάραν, ιην Ξάν3ην, την Σάνην, την

Γύορον, τον Κρηστωνικον θεον Κανδάονα και τιΊ

Κανδαούια ορη (Κιίο 1923,26), Τ1}ν Σιντικην

(ντ πρβλ. κολοκύντη _V{lIJ, Κάντανος - Κά\'δανος),

ίσως την Μεδώνην, την ΑΙάνην, Τ1lν Βάλλαν καί Τ1'1"

Πύνδαν (Πύτναν πρβλ. 'Ιεράπυτναν),4 τας ΑΙγάς 5,

1 Πι,ιβλ. Fick, YO/1fr/ec/•. OrtsnamcII. KrctsclInIer
Ε/πl. ;n d. Ocsch. der gr;ech. SfJrache.

2 Όιωιαν γη,iμην πρός ταν Blege!1 φαίνεται έχων περί

τίlς Όλύνίloυ δ RobInson έ,ο Amer. Journ. of Arch·
ΧΧΧΣΗ (1929) σ. δδ :.ιαί διά το1)τl1 εκπλι'lrτεtα, μή εδι>ί·

σκων εν Όλύνσφ πρωτοελλαδικά λείψ....\'α.
3 ειπl,,;ι. ;n d. Oesch. d. Oriech. Spraehe 405.

4 \Vilbelm. Berichte d. W/en. Akad. 1911,48.

5 Προελλψικόν tιέί.εl τό θέμα Αίγ- ό Harlanι1 ε. α

σ. 46.110.
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21:-3 Α. Δ. ΚεραμοπούΗον: Μακεδονιa προϊστο"ικη
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ΑΕ 1927-19:!8

την Έλίμειαν,την Σι3ωνίαν,τον'Ά8ωl',ιόν Άξιόν Ι ,

τους Περναίους, ιόν ''Ορβηλον Ζ και δ,τι άλλο 3ά

πιστώσωσιν οί είδικοι γλωσσολόγοι. την δδον δέ,

δι' {ις ηλ30\' ια δνόματα ταϋτα έξ άνατολων, δει

κνύουσιν ή Σάλη, ια ..Αβδηρα, ή Ιήρυν30ς, ή

Ρήσκυν30ς, η Πέριν30ς, η Βισάν3η - ίσως ιό

Βυζάντιον αύτό, (Πρβλ. OstiI', Deuxienle con
gre$ intern. Byza.nt. Belgra.de, 192ί σελ. 23)
η Λημνος, η 'Ίμβρο;, ή Τένεδος καΙ πάσα η πέραν

του Έλλησπόντου &ρχαιολογική χώρα (πρβλ. Bila
bel ε. lί.. σ. ιΗ έξ.).

'Εν ιοίς άνωτέρω ~στηρίχ3ην είς τα πορίσματα

των μέχρι τούδε άνασκαφων lv Μακεδονίι;ι και

κυρίως είς Ι1ιν &νακοίνωσιν του HeurtJe)', προς

τόν σκοπ()\' να κα30ρισ8η ό κύκλο; και ή ακτίς

πέραν ιης όποίας δέν δύνανται να lξέλ3ωσιν 0'(

-συλλογισμοί ημών. Άλλα και εγώ και πας lί.ιJ.oς,

πιστεύω, ~ρευνηtlΊς, αίσ{)ανόμε3α ζωηραν επι{)υ·

μίαν και ανάγκην να κυρω8ωσι τα μέχρ~ τουδε

πορίσματα δια πλειόνων άνασκαφων είς καίρια

μέρη nj; δλης Μω,εδονικης χώρας. Αύιος ό

'Κ. Heurtle)' καταλΙ1γει λέγων: cΜόvο\' άνασκαφαί

μεγαλυτέρας έκτ(lσεως 3α διαφωτίσουν ημας τελι

κωςέπι των προβλημάτων των αναφερομένωνεδώ.

δηλ. της προελεύσεως των Μινυων, των Δωριέων

και εν γένει της Έλληνικης φυλης. 'Όλαη' δμως

Ι Kat.aro\,· ΚΙίο 1!)::!3, ~n
2 Πρβlι.. νΟι,ιβλητο; ~ν Πιoιδί~ Kretschll1er ε. u. 330.

ΕΝΕΠΙΓΡΑΦΟΝ ΕΠΙΚΡΑΝΟΝ

ΒΑΣΕΩΣ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ

ΕΚ ΜΑγΡΑΧΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

rnr, ΝιΚ. ΓιΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

Έ\· τη 'Αρχ. Έφηιι. 192ί - 192~ σελ. 127 εδη

ιιοσιεύσαμεν τό άριστερόν τμημα Vτικράνoυ βάσεως

ανδριάντος εντετειχισμένου εν τη &QIatrQf!: γ(l)νί~

&χυρώνος του Ζιώγα Τσ!αμάλου εν τ0 Χα/ρίφ

Μαυραχαδες της Κιιρδίτσ\ις.

ΤΟ &ντίγραφον του δημοσιευ{lέντος τεμαχίου,

ώ; και εκεί αναφέρομεν, ι\lφείλετο είς τόν κ. χρη

ιττον Γκαλγκανόπουλον, διότι ημείς δεν είχομεν

~δεί τον λί60ν.

ΤΟ άλλο δέ τεμάχιον, το και μεγαλείτερο\', του

3ραυσ8έι'τος επικράνου, ητο εντετειχισμένον εΙς

τούτων των προβλημάτων κατα τήν πεποίθησίν

μου iΊ Μακεδονία εχει το κλειδί,..

λΝΤ.Δ. ΚΕΡλΜΟΠΟΥΛΛΟΣ

Αί δίδυμοι περόναι τής Άχρίδος
(προσ1'tήκη)

'Ανωτέρω εν σελίδι 64 εγένετο λόγος περί των

διδύμων περονών και της lv Έλλάδι σπάνιος

αύτών. Έν δε σελ. 108 εξ. ευρόντες το παράδειγμα

της οζολικης ΜυωνίαςΙ εξεφράσαμεν τήν γνώμην,

δη 3α ητο εύρυιέρα ή διάδοσις τούτου του σκεύους

η κοσμήματος, και τήν lλπίδα, δτι 3d πιoιω{)Ϊi ή

γνώμη αύτη. Ή ελπις επραγματοποιήflη{ϊδη. Έν

Τhe Sa.nctua.ry ΟΙ Αrtemι'$ Οrt'hι'a. a.t Sparta
δ Vl/ace καταλέγει πολλα μολύβδινα όμοιώματα

τοιούτων περονών, ποιη8έντα εν τ<Ίι χρόνψ 700·
300 π. Χ. τοίιλάχιστον (πίν. 180, 186, 194 και

σελ. 23ϊ, 265, 27 Ι) και δεικνύοντα ·συγχρόνως

χρησιν έν τ<Ίι βίφ πραγματικω ... περονών εξ άλλων

μειάλλων, ώς χρυσου η χαλκου (αύτ. πίν. 202 και

σελ. 383. Πρβλ. Olympia. IV, πίν. 25, αρ. 497.
Tllierscll παρα Furt\vangler Αίgι'na. σ. 404, πίν.

115 vVal(lstein Τhe Argive Hera.eum 11 πιν.

Ι ~8 αρ. 2392 ;).
Α.Δ.Κ.

1 Ταύτη,' δ Oldfatber έν PnιJI)".\\·isso\\·a R.-E. λ.

Lokr;$ τοπο3ετεΤ άντ\ της 'ΑΥ. EiιOυμίας είς τα μεταξύ

ΣΙΥδίτσης "αί Τοπόλιας καί ~Allπλ,α\"ης ~(!είπια, ίγθα

έτοιιοθετήσαμεγτήν ιιόlι.ι\· νγλην α\'α/ Ο. 209 έξ.

την δεξιαν γα/ι·ίαν του αυτού αχυρώνος εχον την

επιγραφήν προς τα εσω.

'Εφέτος ιιατ' Ίούνων μετα διαταγην τού

Ύπουργείου Παιδείας μετέβημΕ\' εΙς Μαυραχάδες

τής Ι<αρδίτσης καί αποτειχίσαντες εκ του άχυρώνος

αμφόιερα τα τεμάχια μετεφέραμεν είς τό Μουσείον.

OGtOO λοιπόν συναρι.ιόσανιες ιά δύο τεμάχια

Gυνεπληρα/σαμεν ri]v επιγραφην του επικρά"ο'L',

πλην ατυχι'ίις ανω κατα το μέσον λείπει μέγα

τμημα &ποκοπεν λοξώς, εξ ου λε~πει ή λέξις [ΤΩΝ

ΘΕΣΣΑ]ΛΩΝ και εν τφ 2'1' στίχψ κύριον ονομα

τοίί τιμωμένου.

'Έχει δέ ό λωος άλικον μηκος 0,70' πλάι. 0,70'
Gψος 0,28 μετα τοϋ γεί.-ιου καΙ ϋψος Ε\'επιγράφου

επιφανείας 0,20' ϋψ. δε γραμ. 0,03:

ΤΟ ΚοινΟ." [των Θεσσα]λων και ο[ί]

Σύνεδροι Ι .••• v ι 11 Ο Ν Δ ομΙτ[ι-]

01' Λεύρου υΙ[ον] Λε'ίίρον, 2καρφ1j.
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της ΠΡOKειμΈVηςέπιγραφης τα γράμματα εΙναι

κανονικα πλην του Ε, το όποιον εΙναι 3:, δηλαδη

εν σίγμα &νεστραμμένον μετα προεκβεβλημένιι>ν

έκατέρωθεν των δύο πλαγίων κεραιων καί μετα

μιας μικράς κεραίας είς το κέντρο" της γωνίας.

ΤΟ Κοι\'ον τω\, Θεσσαλων και οΙ Σύνεδροι

έτίμησω'. - - v ι 11 Ο Ν Δ ομί'ΣΙΟ" Λεύρου υΙ[ον]

Λεiiρoν ΣκαρφiJ. Ό τιμώμενος φαίνεται δη εΙναι

Ρωμαίος Σκαρφεύς. Δυστυχώς όμως το r.ύριον

ίίνομα αύτου λείπει ενεκα άποκρούσεως του λί{Ίου.

'εκ του οΙκογενειακου δέ έπωνύμου αύτου 3α

ήδυνάμε3α να διδαχ3ώμεν πλείω, εαν εϊχομεν έν

Bόλ~ τα απαιτούμενα βoη\~ητικα βιβλία.

~H δε πατρις αtιτoυ Σκάρφεια εΙναι πόλις

παράλιος της Λοκρίδος κειμένη μεταξiι Θρον;ου

και Μώλου κατα τον Εύβο'ίκον κόλπον ενανη τών

Λιχάδων νήσων και του Κηναίου ακρωτηρίου της

Εύβοία:;. Περι αύτης άναφέρει παρα Στράβωνι

(Α', 60) Δημήτριος δ Καλλαηανος δη t<'I> 427
π. Χ. κατεστράφη ύπο μεγάλου σεισμο;; μέχρι 3ε

μελίων, ώς και τα Φάλαρα, ή ΛαμLα και ή Κρε

μαστι] Λάρισα: "καί Σκάρφεια ... δε έκ δεμελίωΥ

ΔΥαρριφη'ναι καί κα'Σαδϋιοαι σώματα χιΑΙω ...
καί έ.πτακοσίων ουκ Ιλάττω .• Και άλλαχου δέ

ό Στράβων όνομα1;ει αύτην Σκιiρφην (Α' 79.10):
«κvμά τε έξαρ6nι τριχη 'ΣΟ με" προς Σκάρφη...
έγεxίΉJναι καΙ θρόνιον, το δε προς θερμοπύ

λας, άλλο δέ εΙς το πεδίον έως 'Σου Φωκικου

ΔαφΥουν'Σος ...
'επίσης και ό ΠρoκόΠΙQς ό ΚαισαρεΙΙς (τόμ. Β'.

4 σελ. 594) αναφέρει δη τφ 551 μ. Χ. 7 'Ιουλίου

κατεστράφη ή πόλις ύπο σεισμου:

« .•.. )'έ)'ονέ Ης έκ του αΙφνιδ{ου τής {}α ο

λάσσης έ.πιρροή άμφί 'Σε .πόλι" Ζήν ΈχίναΙΟΥ

καAoυμέ'Vην καί τήΥ έΥ Βοιωτοίς ΣκάρφειαΥ'

πόρρω δε TiiJ:; ή.πείρου άναβασα καί κατακΑύ·

σασα τα έκεΙνrι χωρία εΙς έδαφος κα{}ετλε'ν

εν6ύς~.

T4J δε 146 π. Χ. υποχωρών ό Κριτόλαος αιά

κτως Ιπι τη αναγγελίg της άφίξεως του Μετέλλου

έκ Μακεδο\'ίας, Ενφ έπολιόρκει την Ήράκλειαν,

κατελήφ&η ύπο τοϋ Μετέλλου περι την Σκάρφεια\'

κατα τον 'Ιούλιον του 146 π.Χ. και έν αγρί<;t και

drdKt<!,l συμπλοκη δλοσ.(ερως ήττή 3η άγων 40,000
dνδρών. Χιλιάδες εφονεύ{}ησαν, περι τους χιλίους

ηχμαλωtίσ3ησαv' περι δΙ! τοϋ στρατηΥοϋ Κριτο

λάου ούδέποτε μετα (ην μάχην (αύτην έγνώσ{}η τι

(Παυσαν. Ζ'. 15, 2 και 3. - Ζωναράς Θ', 31. 
ΙΙολύβ. 38, 14,3).
Δια ποίαν αίτίαν ετιμή{}η δι· άνδριά\'τος ίί

Σκαρφευς οδτος - - - ιϊlllΟΣ Δoμί~ιoς Λεύ~

ρου υΙος Λεiiρoς 6πο του Κοινου των Θεσσαλων

και των Συνέδρων δεν γνωρίζομεν, διότι έν tiΊ

έπιγραφη δεν α\'αφέρεται ή αιτία της Ιδρύσεως

τοϋ άνδριάντος.

ΤΟ Συνέδριον του κοινου τών Θεσσαλων πι-3α~

\,ως εΙχε συστα{}η πρό των αύτοκρατορικων

χρόνων. Γνωρίζομεν έξ Επιγραφής έκ Κιερίου Otl
πρεσβευτης εν Θεσσαλί~! ητο ό Γάϊος Ποππαίος

Σαβίνος τφ 15 μ. Χ. και δτι ύπηρχεν εν Θεσσαλίg

Συνέδριον τοϋ Κοινου Θεσσαλών έκ 324 μελών

συνερχομένων εν Λαρίση κατα τον μηνα Θϋον.

(Leake, Traηsactioηs οί tlte t'oyal society οί

LiteI'atιtre Ι, 1827.29, 154, 1.55.-Leake, Nor_
tlterη Gteece,ιν, 1835, 498, ρΙ, XLII άρ. 217.
IG, ΙΧ' 2611~

'εξ επιγραφων Λαρίσης τοϋ Α' αίωνος π. Χ.

αναφέρεται reσ.μματευς Ti&iv ΣυνέδρωΥ (IG, IX~
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ΑΕ Ι92ί - 1!J2.5'
... ,. --=

507~)καl:«[w]«,a τ;όν τ;ω[ν] Ι [Σ]υιιέδρων[iιno")

Ι [μ]νηματ;ισ[μον) (IG, ΙΧ! 6075)'
Συνέδριον πλήν του τών Θεσσαλών υπήρξε καί

παρα τoLς Μάγνησl\' έδρείίον έν Δημητριάδι, ('Εν

γένει περί τών Θεσσαλικών Συνεδρίων πρβλ. Κίρ.

Thessalische Stu(tien, Halle a. S. 1910,129
132 χ.. έ.).

<'Όπως εγράψαμεν εν ΑΕ Η)27 - 1928 σελ. 126
127 περΙ των σφζOμένα/l' εν τοις χωρίοις Φίλιq.

και Μαυραχαδες της Καρδίτσης μνημείων και τυ

χαίων ευρημάτων, εκ rijς εν τη αι,τfι ΑΕ σ. 119
127 δημοσιευθείση; έπιγρ«φής εκ Φίλιας και της

άνωτέρω δημοσιευομένης αναθηματικης επιγραφης

εκ Μα\'ραχάδων εξάγεται δτι εκεί που δέον να ζη

τη3η άρχαίος ναός, είς ον ~σα\' εκτεΟειμέι'αl

~ τε έπιγραφlΊ της Φίλιας και ό άνδριας είς τον

Σκαρφέα - - vrllON Δομίτιον Λείίρον. τα

πολλα δε άνευρισκόμενα έκεί άρχαία νομίσματα

και πόρπαι χαλκαί, ών μία &ργυρα άγορασ8είσα

κατετέθη εΙς το Μουσείον Άλμυροίί δεικνύουσιν

δτι ταίίτα, fuς καΙ ό χαλκούς Περσεύς, δν Μημο

σιεύσαμεν εν ΑΕ Ι 925 - 1926 σ. 187 _ 189 εΙκ.

Ιά και ΙfI, ησαν, πι8ανώ;, άναθήματα είς το ιερόν'

Έν rι!Ί χωρίφ Μαυραχάδες δύο κτίσταl, διαμέ

νοντες εκεί &πο είΚOσαεtίας, είπον ημίν δη πολ·

λους λίθους ένεπιγράφους ένετείχισαl' εtς διαφόρου;

οίκίας κατα διαφόρους καιρούς.

,Ε,· Πόλ", ιiί 30 '!<J,,,,io,' !9.':U.

ΝΙΙ(ΟΛΑΟΣ Ι, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ!.

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ

:Σελ. 128 στίχ. 17 άνη έπίδρασιν~ YQ. iπίδρασι\'

18 ,Ι, τό l:iλος της ΠΕριόδου ΥΡ. 9α .•

133 3 άντ' anlnisul1\us γρ. aniD\isD\US

13!) 32 dl·t' άντίΒεοις, Ιδίως γρ. άντίftεοις !δίω;,

15,) ύltοσημ.2 άvτI CIlbehe γρ. C,.hehe

166 στίχ. 35 'Χαί 167 ε!'Χ. 16 άντ' Moχλofι γρ. Μόχλου
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ

1857 -1930

τη 2ίl1 'JOUVLOU 1930 άπεβίωσε μετα βραχεία\' νόσον

έν Ά-θήναις δ έπίτιμος Διευθυντής του Έπιγραφικού

Μουσείου Βασίλειος 'Ιωάννου Λεονάρδος, διατελέσας έπί

μακρον σίιμβουλος της Άρχαιολογικής Έταιρείας και

διευ&υντιΊς .του περωδικου αύtής, της 'Αρχαιολογικής

'Εφημερίδος.

Bαρυαλγoί.iσα11 'ΑρχαιολογΙΚ11 'Εταιρεία έπι τίi απροσ

δοκήτφ απωλεί(t τού διαΚf,κριμένοu συνεργάτου, αίσΙΜνεται

παρά την itλιψιν αύτης παρήγορον ύπερηφάνειαν, διότι

το σημαντικον έπιστημονικον εΡΥον τού Λεονάρδου έξεπή

γασεν έκ της έλληνικης πατρίδο;. 'Ιδιαιτέραν δε όλως

αίσ&άνεται συγκίνησιν -ή Άρχαιολογικιι Έταιρεία, διότι

έπι μακρότατο" ίlπό την αιγίδα αότης είργάσΗη ό πολύ

τιμος επιστllμων και έπιμελέστατα διηύ&υνε τlΊν ΆρχαιολΟΥικιιν 'Εφημερίδα, είς της

όπο'ας ηΊν δόξαν καί αύτος προσήνεγκεν άδροτάτην είσφοράν.

Τον στέφανον της άρχαιολογικιις του φ11μης επλεξεν ό Βασίλειος ΛεονάρΚος είς

την Λυκόσουρα\' και την 'Ολυμπίαν και το Άμφιάρειον, έΚΕιηΕ\' δε κατέκτησε το δύσκο

λον πεδίον τής έπιγραφικης καΙ απέβη ϋντως (φιστοτέχνης ερευνητής, άναγαγών τΊ1ν

έ.ν Έλλάδι έπιγραφΙΚ11ν έρευναν είς διε&νί] περιωπΊ]ν και άρτιότητα.

Και ταϋτα πάντα κατώρθ'ωσεν δ άείμνηστος Λεονάρδο; άφορμη1j'Εις το πρώτον

ουχι άπο της φιλολογίας, άλλ' άπο Τ1Ίς ίαΤΡικιΊς, Δια τούτο δε ειναι το εργον aiJtOfi

διπλης τιμης αξιον, διότι εφ{}ασεν είς την φιλολογίαν χαι τΊτν άρχαιολογίαν ύστερογε

νως, άγόμενος ύπο τι-ις άναμφισβηη1του ίδιοφυιας του και της άδαμάστου φιλομαθείας

του, δια της όποίας προσεπορίσθ Ι) την άκριβη ,:νώσιν και πλειόνων ευρωπα'ίχών γλωσσων.

Άλλ&. δεν εμεινεν ίσως ανευ έπιδράσεω; έπι την διαμόρφωσιν της έρεύνης αυτού

ή πρώτη εκείνη έπιση1μη, ΚαΙ Εις έκείνην δε παρά τιιν ίδιοφυιαν τού Λεονάρδου Λφεί

λομεν ίσως την άκριβολόγον θ-ετικότητα~ 1'1 όποία κοσμεί το εργον αυτού ώς 1'1 μεγίστη

των άρετων αύτοίι και αποτελεί το 11εμέλιον της εύρείας αυτού φ11μης. 'Αψευδες τούτου

μαρτύριον καΙ ή έν τφ Έπιγραφικφ :Μουσείφ κρατούσα λαμπρα τάξις.

Άλλα παρα ταύτην καΙ έκτος άλλων διανοητικων αύτού Ζαρισμ6.τω\' τον Λf.ονάρ

δον έκόσμει καΙ μία γνησιωτάτη έπιστημονΙΚ11 ά.Qsτή, '1 μετριοφροσύνη του. {Ι όποία

συνοδευομένη καΙ ύπο εύαισθήτσυ λεπτόt11τος τρόπου, ά.ιτήρτιζε την όλην αυτού ύπό·

στασιν είς γνησίως έπιστιιμον1Κ1ιν φυσιογνωμίαν είς ουδεν αλλο f] την άναζήτησιν της

άλη{Jείας άποβλέπουσαν.
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ΑΕ 1!J27 .. Η128

Μακραν π.άσης φωνασκοϋ κενολογίας καί παντος κομπορρήμονος έ.ι-τιστημονικου

νεοπλουτισμού έζησεν ώς άλη{}ης αν{}ρωπος της διανο(ας και κατέκτησε την {}έσιν αύτοϋ

δια τής εύδείας όδοϋ της έπιστημονικης έργασίας, 01Jf)' δε ανευ έμποδίων. Και αυτήν

δε την μακροτάτην διοικητικην καfiήλωσιν εlς 'Ολυμπίαν κατέστησε δια της έργασίας

αύτου και της μελέτης τοϋ τόπου όλιγώτερον επώδυνον, δια δε την έλληνικην άρχαιο

λογίαν αυτόχρημα ευλογίαν, διότι εκ τής άσχολίας αύτοϋ έκείνης έπορίσ{}ημεν {}αυμα

στον βιβλίον, την «'Ολυμπίαν > του. Άνάλογον άνεμένομεν αδημονοϋντες και τ;..

γενικώτερον συν&ετικον αυτού έργον περί τοϋ Άμφιαρείου, είς την έξερεύνησιν τοϋ

όποίου αφιέρωσεν άπο τού 1884 τα πλεϊστα έτη της ζωης του ό Λεονάρδος. Άλλα δεν

άφηκε'\' αύτον ό δ6.νατος, δ όποϊος ;.ιατέλαβεν αύτον επί τού πεδίου της έ..-τιστημο

νικης του τιμής..Απέ'ιtανεν σΟτω δ πολυσέβαστοςσυνάδελφος καταξίως της ζωης του,

ή όποία έτίμησεν οντως την Έλλάδα.

Οί ανδρες τής διανοίας, οί άλη'ltείς έπιστήμονες είναι τίτλοι της εύγενείας των

έΒνων. τα δε n}νη εν τίΊ άναγνωρίσει και εν τίΊ τψπ, tiJV όποίαν άποτίνουσι προς

τους πνευματικσυς αύτων άριστείς, παρέχουσι τον γνώμονα της ίδίας αύτων 11θ"ικης

υποστάσεως. Μόνον ε&νη καταπεπτωκότα 1'1 6.γροίκα είναι άδιάφορα προς Τ11ν επιστη

ιιονικην πρόοδον και ίδί~ προς τας ίστορικας εΠΙΟΤ11μας, {}εωροϋσι δε τους έκπροσώ

πους αύτων ώς πολυτέλειαν Ί\ παρασιτικα νεοπλάσματα. τα ψtικως προηγμένα ε{}""η

περιέπουσι και γεραίρουσι τας διανοητικας αύτων κορυφαι; ώς άπαραιτήτους φάρους

τής 2κπολιτιστικης αύτων ΠΟΡΕίας. Εις την χορείαν των άνδρων τούτων ανfjκε και

ό Βασίλειος Λεονάρδος.

Ί-Ι μνήμη ·του δεν εχει άνάγκην ούδενος βαλσάμου δια. να ζήση. Έδίδαξε ζων,

ηά διδάσΚΌ δε και μετα i:tάνατον έπι μακρότατον χρόνον!

r. Π. OIK.
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Δημοσιεύματα της Άeχαιολογικής Έταιρείας

(1837 . 1930)
Δραχμ.

1. Άρχαιολιη.κή Έ'Ι'ιιιιιρί; 1837-1930 (ΑΕ 1-69: πρβ. πινάκιον παρά (Β, Λεο\'άρδ<ρ), Άρχαιολογικη..
δφ1Η,εI'Ιδος λεύκωμα, Q. 1 - 3). ΣΧ11μα 4"".

(Περίοδο.. Α'): τόμο, 1-16 (1837-1860).

1837-1843: ιεύχη (ι.' - ιβ', ΙΥ' (κα' lδ'). ιε' (ΙΕυχοςι F' ίδιον δεν έξεδό1'tη), ιζ' -κδ" 1852 -1860: τεύχη ,:
-ι'ε', πωλοvνται τάδε τα τεύχη: (ι', β', γ', δ', lft' κβ'.χδ', ν', ,-α', νγΌ\'ε" έκαστος τε"χος . . .. 10.-

(Περίοδος Β': τόμοι; 17.21 (1862-1874).

1862: τεύχη α'· ιβ' (τα τείιχη {Ι'. ιβ' lξεδόlΊησαν τω 1863)' [καΟΙ0" τευχος .
1869~ τεύχος ΙΥ·· 18ίΟ: teuxoc ,δ" 1812: τεύχη ιε' και IF' (ιό IF' έξεδόΟη '('J.' 1873)' 1874: τευχος .ζ"

ε>ιασΙΟΥ τε"χος . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Περίοδος Γ: τόμος 22-62 (1883-1923).

1883-1923: είς 1όμος κατ' ιi:ως, εκ 1εσσάΡα/ν rEUXWV σιιγκείι,ε,'ος εκαστος τόμος

10,-

30.-

2W,-

2.

Περίοδο, Δ': τόμος 63 κέ. (1924 κέ.).

19:Η, 1925-1926 (είς ε,'α '{όμον), 192Η92ι1 (et.; ενα '{όμον), 19!9 (υ~ό εκτύπωσιν), 193'J (υπό εΥ.τύ·

πωσιν)' είς τόμος κα1' ετος μετά μονοστήλου κειμένου' εκαστος '{όμος . . 2150.--
Εvrμ;J'ί'l'ΟI' ",. 'ΑΡl.uιολιη,κι). Έφημερι'δο; ιή; ιρι'IΨ; περ,όόου' υπό Ά,ιεξάvδροv ΛαμllΡΟll0υλου'

τόμος 10ς: 1!!83-188ί. Σχημα ,ιον, σελίδες η' + στηλαl 5W. I~U2 .. ........• 50.-
Πρ""",,;" ΑΡl.αιοΙο)',κή; ';",ιρεί"ς 1837 -1929 (ΠΑΕ 1·84: πρβ. πινάκιον εν ΠΑΕ 1921. (ι. 77-79).

00.-

10.-

30.-

15.-

50.-

10.-

(DtQLObO'; Α'): τόμο, 1-13 (1837'1848/9).

1-3 (183"1, 18Η7/8, 18/181.91: Σύνοψις ηί!ν πρακτικα/ι' (τ~ς Λ'- r' ουl'εδριάσεως) της Άρχαιολογι

κης εταιρείας ηί!ν Ά'θηνών. <Έκδοσις lη,). Έl.Ι.ηνιστί καί γαλλιστΙ Σχημα 160\', σελίδες

!J3.18!O. (Δέι' πωλεΤιαt) .
.f (1839140): Πρ..κιιχά της Δ' σ\,.'εδριάσεως ι-ης εν 'A()ή,'ι~ις 'Αρχωολογικίις έταιρείας. <~Eκδoσις

lη>. Έλληνισ'fί 1ttt; γαλλιστί. ΣΧ1-}μα 16"". σελίδες 71. 1840. (Μν πωλειται).

;; (/840/41) Πρακτικά της Ε' Γεν;κης συ"εδριάσεως Τ;lς εν Άθ,lνuις ΆQχαιολογικης έ'fαιρείας.
<w~xIiOOI; 1η). 'Κ1.Ι.ηνιστί καί γαλi.ιστι'. Σχημα 160". σει,ίδες 87. 184.l. Μν πωλεΙται).

6 (/841/42): Πρακηκά τη .. Ζ' (γριiφε: F') Γενικής συ"εδριιλσεως τής ~ν Ά6ήναις 'Αρχαιολογικής
έταιρείας. {"Εκδοσι .. Ιη). ΈλΙ.ηνιστ; 'Καί γπ.1.1.ιστΙ Σχημα Ι60ν, σελίδες 81. 1842 . 10.-

;"-/1 (/842'3-1846/7); Δεν έξετυπώΟησα,' ίδιαιτέι,ως.

1-1/ (/8.,"1·1846/7;: Σίι"Ο1I"<; τα/ν ;tQaxttxιίIl' ,:τής Α'-lΛ' Γενικης συνεδριάσεως) της 'Αρχαιολο·
ylxii,; iταΙQείιι; τών Ά{ιη,·α/". "Εκδοσις 2α. Έλι.ηνισιΙ 'Καi "γαλλιοτί Σχηιια 80", σελίδες 32ίι,

Πίνας 1. 1846 (γράφε: ]847). Δει, πωλείται.

12 (/847'48); Πραχτικα της JB' Γενικής συ,'εδρίας της Έλληνικηι; 'Αρχαιολογικής έ1:αιρείας.

'Ελληνιστι καί yaAllGfi. Σχήμα Βον. σελίδες 31. ]848 .... ,. "',. 10.-
1.1 (1848149): Πρακτικά τής ΙΓ' Γε"ικής συνεδρία; Τ;lς Έl.ληνιχής Άρχαιολογαής i1:αιρείας.

Έ;.ληl·ιστi και γ«λι.ιστί. Σχήμα BQ", σελίδες:Η. 18(~ , . 10.-

(Περίοδο, Β'); τόμος 14-25 (1858/9-1869170):

14 (1858;59); Συ"ο:ι:nκΙI εκθεσις τών πράξεων τηζ 'Αρχαιολογ,κής εταιρείας. Σχήμα 80ν, σελίδες
α'+4\3. 18;Ι9 .. 10.-

1,'j-2{j (/85!)/60-18Ι;9/70); Γενικαί συνελει.Ίσεις των έταίρων τήζ Άοχαιολογικ-ης έ1αιρείας' τε1ίχη

ΕΙ'δεκα: ]859,60, 1860/1, 186112, 186213 (εξεδόθη τώ 1864). 1863;4, 1864/5 (δέν πωλεττα.),
1865'6. 1866/7, 186718, 1868,9, 1869/70. Σχημα 80ν' IiKaotOI' τευχος 10.-

(Περίοδος r'): τόμο, 26 κέ. (1870/71 'Ιέ,).

26-7·' (1870 7/-191.91: Πρακτικ,ί 'Λρχαιολογιν.ης Iit:αoosia; 1870171 (δέν πωλειταl), 1871ί2, 1872/S,
Ι87·1/4 1874/5, 18ί6, 1877 κέ.-1~02. 1903 κΙ-l~09 (δεν πωλούνται), 1907 'ΚΙ-1915, 19Ι6-

1919 lεΙς tl'" '{όμον). Σχημα 80-. εκ/Ί.ΟCO: τόμο; .....
ί,ί-8-1 (19JO·/929): Πρακτοιά Ί\ρχ(ιιολογΙΚ1Ίς έcωρείας 1920, 1921, 1922/4 (είς ε,'α τόμΟΥ), 192516

(εί; ε",ι τόμοι'). 19:Π. 1928, HΙ2~ (υιτδ ε'Ηύ.τιοσιν). Σχήμα 8<>1', Εκ.ασ'fος τόμος

'ΟΡΥα.'ισμΟ; τη; ,;,.' Aθιίl'α'. 'ΑΡ1.ιιιολ07'κιί; i<α'ΡΒία•. (TείJχιις 1Ο"), σχίΊμα 160", σελί~ες 16. 1848.
(Τευl.ΙΙ; ~oν). σχημ,ι 80_, σελίδες ~4. 1891. (Teuzo; 30ν). σχ1Ίμα 8ον, σελίδει; 4.8, ]896. (Τε1!χος

(ον). "χίιμα 80ν. ιιελίδες 24. 189~. (Τε.ύχο; 50ν), σχημα !:Iov, σελίδες 4.1, 1912. (Δε,· πωλουν1 ....ι).
Έ;rιyραφαΙ ιιι'έ"δΟΙ{i'. ά'·ωι.αι,υφlΙείσαι χαι ir.botleiOαI \ιπό του ΆρχαΙOλOγl'ΚOtl συl.λόγου· φυλJ.άδια

ιρίιι: 10ν: ]851 (σελίδει; 12, πί"ακες ΙΌ' δέν πωλειιαι), 20v: 1852 (σtλίδες ια'+22+5, π(γαχες 8),
30ν, 18.'>5 Ισελίδε~ 60. πίνωιες 4). Σχημα 40'" τό φυλλάδιον lX'i.ttQO'" . .. ..".

"ρ",α,κύ, "ί. iJI' fOU • Ε'!ε1.6Ει'οu έπι<ροπει'a. η ,iναγραφη ιης άληθοίις κατασ~άσεως του Έρεx!)~ίoυ,

γε"ομένη κ'n' έντολην τοίι 'AQx.uιohoylxoU συλλόγου. Σχημα 40ν, σελίδες 21, :τίl'ακες 8. 1~53.

'EJI'rea'i'a, '}ο,l.λψ'ικαί, κατά τό πλειιιτο" α"έκδοτοι, φυλλάδιοl' (1' (6.1.1.0 δε" εξεδόlΙη). Σχήμα 4αν.
σελίδες β' +34, πί"«κει; ΙΙ. 1860, .... ,. . .....

Εύ'%μ,ος Κα<1l,όρχ,Ις' '[στορι".ί έ"ΟΒοΙ' H~" πρά!ιω.' τη; έ" Άι?ιί,'αι; Άρχα,ολοr,κη. έ.a,ρεία. ιiπo
"ί; ιδρμσεω; αύιιί; 10 1897 μέχρ, 10υ 1879 τε).ευτώηΟ1-;". ΣΧ1Ίμα 80", σελίδες F' + 130. 1879 .

ι.

3Α,

6.

,.
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Κa",Ιι>"/Ο; 'ής Βι6λισθιίκ'l. ΟΙ'>'ΑΡi{αΙQλΟΥική. έ,αιρ,Ιa,. Ttvxoς 1Ο\', σχήμα $ον, σελίδες 12'1, 1887. διιαχιι.

Tευχo~ 20", σχημα 8"", σελίοες 19.6, Η/Ω6. (ΔΕν π.ολουντω).

11. G. LoIJ;IIJ!" K(f,lciiQr~ 'ου έ.. •.4Οή..αις έ"'Υραφ.%οΙ; μουοειου' Ι'όμος lος, Έ;ΙΙΥοαφα) έκ της

'ΛκροπόΑεω<;, τεΙίχος (ι': 'AQloixai oi"αΟηματικαί έπιγραφαί. Σχημα 40", σελίl)ες η'+σri'jλαι

152 + η', :ιί\'αξ 1. 1899 .. .... . . .. .. 120.-
Π. Καββαδιας' Τ() ίδρόν ωυ 'Ασκι.ψ"ου έν 'Ε:r,δa{.ρφ κα, .ί θεΡα;ιεια τών άσΟtνωv. Σχήμα 80",

σελίδες 304. εΙκόνες 9, πί"(Ι,κες 10, α/ν εΤ; τοπογραφικός. 1900. . 150
Π. Καββαδw.~· ΊσroρEα ιης' Aρ:ια,ιιλ01ΙΚ~ ίΙRι,!Eία; ά;rό '>J. ίι' i,t. 18.'/7 ;'~ρί'oεω. ιιύιη; μέχρι 'QV

1900. Σχήμα 8"", σελίδες 115. 1900.. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 30.-
<Baλie'o.; .:Ξτάης). Τα εύρήμοτα ,ov ναυα)'ίου ";j"'.4,,,,κιιΟ!ιρwν-έ;.ι της ΑΕ 1902: στίιλη 145·17St4,

είχόνει; 2!, πίνακες 8 (παρέ,,6ετοι) + 11 .
Ce,,,pt« ..("'<ι,,ι 1111. &Ο'ΙΡ'ίι inf(πsαticιια! d'a ..cIι(()!e.gif, ι~·~ s(ssion: ArhnI(s ][)05. Σχιιμα 80~, οε},ίδε,

400, μετ' είκόνα/ν. 1905. . ... . .... . .
Μνημ,Τ" τής'Εί.λ«δ'Χ' τόμος 10,.: Γ:ι.1ι:ιτά έκ τού Μο"οείο1ι τη; 'ΛΧΡ<Ητόλεως (ΟΙΙ"τάκται: Καββαδίρ.ς,

Κασ'/lιώrηi, Κοιιeοιιηώιηι;, L"chat, Aco"dedoiO, Schralfer, Srhrocdcr, Ιτάης, 2ωnιeιιίδηr,

WoItCI'$). Σχ.lιμα 40~, σελίδες β"+ οτη1.αι 118, :ιίναχες Β6 (ο:\ρ. 1·33). 1906. 250.-
Ρ. C,'Y"lIdias + Q. /(awerau' Di( A.ΙSgrabll"t"d(l" ΛΙιΙ"ΟΡδliι 1ιδιι, Jalιrr 1885 bι'ι ~ΙΙΙΙ' Jalιrr 1890'-

Π. Καββαδίας+Γ. KaPceIίov' 'Ανασκαφή nίς Άι<ρΟ:'lόJ.εως d"Q τοιι 1885 μέχρι 1<>(1 1890.
Έλλψιο<ί καί γε(ψανιο,ί. Σχήμα φύλλο"ι (Ηηί'.αι 150+σεl.ίδεσ 2, είκόνες 14. ΠLVαΧις 13. 1906,'ί 500

Xero-roI; Τσούν.ας· Αί "ροϊστοοικα,' dxo;w;rJArIf Δψψιου Και Σέσκλου. Σχηl.α 4ον oτηλαr ,r' + 432,
εΙκόνες 3]2, πί"ακες 47. ]008. 500-

ΓεώΡΥ.ος Α. Παπαβασιλείου Περι τών ιί" Εύϋοί,! άρχαιων τάφων μετά πα"ιι"",ί,ιι"το> Εύ60ϊκω,· ;:1"
('ριιφώ.· Σχ,ιμ'ι 40ν, οτηλω β' + ΙΟ8, εΙκό"ες 53, πίνακι.; 21. 1910. . ...

Κωνσ,α"ιϊνο, ΚσυeσtJvιι/Jtcη,' Κα«,ΧΟΥ<» 70;; ,ιιουοείου :ΙυΚΟ<'10ύρα ... ΣΧ'Iι.α 80ν, σε1.ίδις 72, είκόνΕς

74. ]911. . . . . . .
; Βασίλειο$' Aεo ..άρδo~)·· Αρχαι<>λογική; έψ,Ιιιιρίι'ιο; 4ύκωμιι. Σχημο.40ν, σεl.ίδες 8.191 2. (Δέν :tιl)λεt,«ι)

ΓεώeΥ.ος Π. Q!χο"ό}<οS" Έπ,γριιφιι.Ι "ίς ;1[ακ.δΟ1"α,· τεl);(ος 10V. Σχi'ιμα 4ον, oεJ.ίδε' ,jO,
είκό"~ς iW. 19]5 . . .

Γεώργ.ο, Κ. Γα(!δίκας' ;llιλε"ίματ" άρχαιoi.oγ,κιί. Σχη,ια 80ν. σελίδες 48. 1915 .
·A".ώvιoς Δ. Kεραμόπoυλ.toς· TO;Ιr>γριιφία ιώ" Διλφώρ' 'Ιείιχος tov. Σχημ'ι 80ν, oελίδε~ 113. εΙκό\'ε;

(nιIQt"i}EιQ') 11. π(,·ι.ικες 3. 19,:! ΗΗ7 ' .. .
Bα~έρ.oς Σ.άη$'· Τό l'ούριον καιοί ""oi Πο"ι,δωνος χα; ·Aι1ψ~,;. Σχίll"ι 80ν. σελίδες !ο5, εΙκό"ε~ 14.

π(\·ι.ικες 5. ]920 .. . . . . . . . . , ..
Qeorglus Ρ, Oeconom"s' D" projusiol"",: rt.·tptaailis s(pI,ICl"olib1<s indtt σό o"tiq"issi,,,is tn"p<>,.;b"s

..ιιμιε "d >/o.s('YII>/ j",.. α.("((,,, "ιΙ(αι,$. Σχήμα 8<>v, σε/..ίδει; 63, εΙκόνες t 7. Ι 9il
Ά"ιώ".ος Δ. Κεραμόποιιλλος' Ό ά:ιοl',!ι:rαvισμός. ο"μβΩλή ιί:QχαωλQγt:<ίι εΙς τήν Ισ'Qρίι.ιv το"

ποινΙ)tQύ δικαίοll χrιί τή\' λαο,ραφίω'. Σ1.η,,,, 80ν, σελίδες]44. εΙκή"ε; 2], (;')\' 7 ιταρένΟετοι. 1923
'Απόσιολος .Σ, Άeβα"l1:όποιι1.0ς Γρα;Ηα,' "ιηλaι Δηl',1εoΙ«δι.>;~Πα)'αιιώ.·.Σχημα 20ν, σεί.ίδες 1i9,

εΙκό~ες 203, πίν(Χκε.;: Πf'1\!έv{lεrοι 7, π(ν,ιχε.;: έν τέ/.εl έγχρι,ιμοι ΙU. ]928. . , ]200
Γεώr!yιoς Ε. Μυλωνας' 'Jl.,toJ.,fJ,x,j Ιποχ;, i,,' Ελ;.άδ,. Σχίιμα 80" σελίδες 174, είχόl'Ε<; 86'IΙ"'(l)<ες

2, γεαιγρ((φι)l;οι xciQtO:>I 3. 1028. . .
Ίωάν"ης Γ. Γεν"άδ.ο$'· Ό Λι)ρδος "Ελγιν xai οΙπρό !11:'τού ύ.να Τ1Ίν ΈλJ.ύδα καί τα.;: ',\{)ή"ιι.;:

ίδίωc άρχαιοί.οΥ>JΟ«.\·Τε.;:έπιδρομt:ίς 1440·18:'17. Σχη,ι" 80", σελ α-κΡ + 257, πί"(Χκες 5. 193υ 1:,0.

13.

9.

ΙΟ.

8.

2].

11.

18.

14.

15.

25.

18.
]9,

20.

24

16Λ.

17.

12.

22.

29.

10Α.

ι.

2.

Έν 'ι'Π 'ApxaIQλooytnfι "ErarQefq. πωλούνται καί τά έξης Ο1Ιπράμματα :

Βασιλείου AtovdeJov: Ή Όλ\lμπία, Σxi'ιμα 80", σξλίδες 35:?, πίνακες 2. tOOt ...••... , 50.-·
',ιl:"τω"ίοιι Κεραιισπου1.λοιι; θιιβαϊχα (=ΆρχωολΟΥικόν Δε},τίον 1917). Σχi'ιlια 4ι.>ν, σελίδε.;: 503. ΙiQ. d'!·,I.

είκόνες 212. πίνακες Ι, . . . . . . , . , . .. , ... ,... 6.-

ΑΙ &νωιέρω τιμαί. τω" δημοοιειιιιιΧτωΥ "ϊ~"EroIfltjIΠ~ lοχύουσι διά ι~" πώλησ." avrι;;y έ" ιω μεΥιόρφ
"tiToj~ (Αεωφ6eος Πα"επιστημίου20). Ute1 δέ τη; έ><τός του ~.εyιί/?oυ της 'Εεαιρ.ι'ας άποοιι.>λης τω,' άγο/?,,·
topwlU" παeα><αλοvνrαιva φρο".ί:ωσ." 0< i...διαφεe6με"οι.

Έξεδό,')-η ό παρων (66".67") τόμος τη 20' 'Ιουλίου 1930.
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ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

Ι. Buschor. Ernst: Die Tondacl1cr der Akropolis. ι: SilIlCIl. Text !χιιι] TaIeln. Be-r!ίn,

Leipzig: De Gru)'tcr, 1929. 2" Text: σ. 54, Taf.: 1· 12.

2. Antike Den'kma/er l1rsg. ν. D. Archaol. Itlstitut. Bd 41 Η. 2. 3/4. Berlin: De Gruy
ter, 1929. 20 μέγα. 2: Taf.II.18,3/4: 1'af. 19-46.(11-12: Altaιtische stehcnde
Gottill ίο ller!in. 19 - 20: Archaische Gr:.ιbste!e ίrι Nc\v York. 21 ·23: Bronzekopf
v. Chatswortli. 24 _29: Bronzener Ephebe aus POlllpeji. 30· 37: Bronzestatue \'.
Maratl1on. 38 - 40: Artemis u. IplIigenic, 41: Sc]I]aclHsarkoplIag Ltldovisi. 42:
Hellenistischer GoldschJUuck. 43: GoIdkranz \'. ArιlJcIIto. 44·46: Si!berV3se
Υ. Nikopol).

3. MyIonas. 6. Ε.ι Excavations at Olynthus. Ρ. 1: T!tc Neolithic Sett1enlcnt. Ba]·
timore, Jo11n5 HopkiIls press, 1929.4" σ. χνιι +108. ρι. 1, Fig. 94 [έκτός τον

κειμένου].

4. Έπw-,;ημο ..ιχη ΈΠΕ«Jρίι; (Πανεπ!σιήμcOν Θεσσαλονίκη,,) ··Ετ. λ'. Έ\' ΘεσσM(]\'bιΉ

1921. 8" σ. 285.
5. Watzinger, C.: Tell ΕΙ-Μutese1Jίm. Bd 2, Leipzig. Hinricl1s'sche BI1cJIIJ3ndlung

1929.4" σ. νΙΙ+94.

6. Κeρο.μοπο'ύΑΑοιι, 'An. Δ.: Μακεδονία καί Mαχεδό,·ε~. Έν Ά{Ι. 1930. 8" σ. 48 (Έκ~.

Μακεδονικη 'Εκπαιδευτι}'.η Έταιρεία).

7. Expedition Ernst νοη Sieglin. nd2, T.jB: Ma1erei und PIastik v. C. \Vatzinger.
Text [καί]1'afelll.Leipzig: Gie5ecke, J1'127. 4" (Tat. 2")

8. Vellay, Ch.: Les nouveaux aspects de!a qtlt:stion de Troic. Paris: Soc.• Le b('l!es
lettres. ; 1930. 8". ,

9. CO"inth. Resu]ts of excavatioIls conducted by the Aruerican School οί classica1
studies at Athells. V. 4, Ρ. 1: Decorated architcctura! terracottas by Ida Tha110D·
ΗίlJ and Lida Sha,,,, King: CanIbrjclge, MassaclIusctts: Harvard University

Press, 1929. 4" σ. ΧIl + '20, π. 5.

10. PraschnJker, C.: Zur Geschicl1te des Akl"Oters. Brunn (κ. ά.) 1929. 4Q σ. 57, .1".4
(Scbriften der Phi]os. Faku!ti:it d. Deutsch. Universitat in Prag, 5).

11. Carpenter. R: Tbe sculpΙUre of the Nike terup,le parapet. Cambridge, Massa
chusetts: Harvard University Press, 1929.8" σ. 84, pe. 1.

ΕΝ ΤΗ, ΒΙ8ΛΙΟθΗΚΗι ΤΗΣ ,\Ρ)(ΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

"Aρι~. 23. "Α. ΆρβανΙ1"ο.π:οτίλον: ΓραπταΙ στήλαι Δημητριάδ~lς - Παγασων.

'Εν Ά{tήναι.ς 1928 . . . . . . . . Δρχ. Ι200

• 24. r. MvAcσ ..a: Ή νεολl{}ΙΧ11 εποχη έν Έλλάδι. 'Εν ΆΙ}. 1928 . Δρχ. 150
2δ. Ίιrι. Γεν/οδΙοv: Ό Λόρδο.; "Έλγιν καί οί προ αίιτoiί άνα την

Έλλάδα καϊ. τας Άθή\'ας Ιδίως άΙ:1χ(ΜλογήσανΗς έπιδρομείς

1440 - 1820. 'Εν "Α{Ι. 1930 Δρχ. 150

ΤΥΠ. ·'εη'..... $31!
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